
แผนแกอบรมสัมมนา ประจำจงบ'ประมาณ พ.ศ. 2563

1. งบส์าเนินงาน ศ่าใสัจ่ายในการแกอบรมสัมมนา (จำนวน 3,620,000 บาท) 

สำนักงาบเศรษฐกิจการ๓ษศร

ปร ับ1ข้อยูล (น วันท 9 ซ้นวาคม 2562

ท ข ึ๋อโครงการจกอบรม/ส ัมมนา ป ร ิม าณ / งบประมาณ Q1จ 2562 Q 2 ป ี 2562 Q3 จ 2562 Q4จ 2562 กลุ่มเป็าหมาย วัคธุประลงmเละผลท่ีศาตว่าจะไต่รบ ผู้รับร ค ข อบ

หน ่วยน ับ (คร ั้ง /คน /ว ัน ) รวม (บาท) ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค .62 ม.ค.63 ก.พ.63 ร.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 ร.ย.63 ก.ค.63 ศ.ค.63 ท.ย.63 (บุคลากร ลศก/,หน่วยงาบภายบอก/เกพครกร) (โปรคแนบโครงการจกอบรมสัมมนาประกอบ)

แผน 3,620,000 - - 1,237,950 1,295,400 182,550 219,500 - 12,650 - - 671,950 - 3 ,620,000

1 โค รงการส ัมมนาภาวะเศ รษฐกจการเกษ ตรป ี 

2562 และแนวโน ้ม 2563 (1 f t )

(ดำเน ้นการ 18 ธ.ค.62)

1/300/1 200,000 200,000 ป ร ะ ๓ ท ก. จ ำนวน  50 คบ ป ร ะ ๓ ท ข. จำนวน  

150 คบ และบ ุคคลภายบอก  100 คน

ว ัต ถ ุป ระส งค ์ เท ี่อน ่า เสนอผลการว ิเค ราะห ์ภาวะเศรษ ฐก ํจ  

การเกษ ตรป ี 2562 และแนวโน ้มป ี 2563 รวมต ัง  

สถานการณ ์ส ินค ้าเกษตรท ื่ส ์าต ัญ ตลอดจนแลกเปลยน 

ข ้อคด เห ็นค ้าน เศรษ ฐก ํจการเกษ ตรและแนวท างการป ร ับต ัว  

ของภาคเกษตรก ับผ ู้เข ้าร ่วมส ัมมนา 

ผลประโยขน ่ท ํ่จะไค ้ร ับ

1. ผ ู้ท ี่มส ่วนเก ํ่ยวข ้องก ับภาค เกษตรท ั้งภาคร ัฐ  ภาคเอกขน 

น ัก ว ิข าการ และเกษ ตรกรร ับทราบถงท ศท างการเต ับโตภาค  

เกษ ตรและสามารถน ่าข ้อม ูลไปใข ้ป ระกอบการวางแผนน ่า 

ข ้อม ูลไปโข ้ป ระกอบการวางแผนและการต ัดส ิน ใจเข ้ง  

นโยบายค ้านการเกษตร

2. สคก. ส ามารถน ่าข ้อคด เห ็นและข ้อ เสนอแนะเกยวก ับภาค  

การเกษตรใบป ีจ^ บ ัน  และท ํศทางของภาคเกษตรในอนาคต 

จาก ภ าค ร ัฐ  ภาค เอกขน  น ัก ว ิข าการและเกษ ตรก รใป เป ็น  

แนวทางในการกำหนดนโยบายและมาตรการค ้าน

การเกษตรให ้สอดคล ้องก ับสถานการณ ์

กนผ.

2 โค รงการจกอบรม เข ้งปฎ ํน ัต ัการ ■เทคน้ค 

การส ุ่มต ัวอย ่างในการว ิจ ัย  ระต ับ ป ฏ ํน ัต ัก าร ' 

( 2 ว ัน )

1/40/2 94,200 94,200 น ัก ว ัข าการ สศก. จ ำน วน  40 คน ว ัต ถ ุป ระส งค ์ เพอให ้น ักว ิขาการ สศก. ตระหน ักถง 

ความสำค ัญ ของการส ุ่มต ัวอย ่างต ่องานว ิจ ัย  เข ้าใจแนวคด 

ห ล ักการ ของข ั้นตอนต ่างๆ ในการส ุ่มต ัวอย ่าง แล ะม ค วาม ร ู้ 

ใน เทคน ้คและท ักษ ะท ี่ส ำค ัญ สำหร ับงานส ุ่มต ัวอย ่าง 

ผลประโยขน ่ท ี่จะไค ้ร ับ  น ัก ว ิข าการ สศก. ไค ้ร ับความร ู้ค วาม  

เข ้าใจในการใข ้เทคน ้คสำหร ับการส ุ่มต ัวอย ่างเท ี่อให ้ไค ้ 

ข ้อม ูลสำหร ับ งานว ิจ ัย  สามารถน ่าความร ู้ท ี่ไดไป 'ประย ุกต ์ 

และปร ับป ร ุงการส ุ่มต ัวอย ่าง เท ี่อ การสำรวจใบการ 

ปฎ ํบ ้ต ๊งานจร ํงไค ้อย ่างมประส ิท ธ ํภ าพ และเหมาะสม

สวศ.
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vi ขอ 'โครงการ'รกอบรม/ส ัมมนา ป ร ํม าณ / งบประมาณ Q1จ 2562 Q2 จ 2562 Q3 จ 2562 Q4 จ 2562 กลุ่มเนิาหมาย วัตอุประสงค์แสะผลพ่ืคาดว่าจะใดํรม ผู้รับรดชอบ

หน ่วยน ับ (คร ั๊ง /คบ/ว ับ ) รวม (บาท) ต.ค.62 พ.ย.62 ร.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มื.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 (บุคลากร ลศกร หบ่วยงาบภายบอก/เกษตรกร) (โปรคแบบโครงการปีกอบรมดับมบาประกอบ)

3 โค รงการป ีกอบรม เช ิงปฎ ิบ ้ตการ "การ 

พ ัฒ นาองค ์กรไปส ู่ระบบราชการ 4.0" (4 วับ)

1/70/4 127,800 127,800 •บ ุคลากร สศก. จำบวบ  70 คบ ว ัต ถ ุป ระส งค ์ เพ ื่อสร ้างความร ู้ค วาม เช ้าใจ เก ียวก ับ ระบบ  

ราช ก าร 4.0 ให ้ก ับบ ุคลาก ร สศก. แล ะเพ ึ๋อ ร ่วมก ับท บท วบ / 

การวางแผนพ ัฒ นาสำน ักงาบ/การพ ัฒ นาประส ิท ธภาพใบ  

ก ารท ำงาบและปร ับ เปลยบองค ์ก ารไปส ู่ระบบราชการ 4.0 

แล ะร ่วม ก ัน ป ระเม ืบ อ งค ์ก า รใบ การเน ิน ระบ บ ราช ก าร 4.0 

แล ะพ ร ้อ ม ร ับ ก ารต รวจป ระ เม ืบ ป ระจำน ิ 2563 

ผลประใยชน ่ทจะไค ้ร ับ  สศก. ม ืผ ล ก า รป ระเน ิบ ระบ บ  

ราช ก าร 4.0 ใบ น ิ 2563 ไค ้คะแบบไม ่น ้อยกว ่า 350  ค ะแ น บ

กพร.

4 โค รงการป ีกอบรม เช ิงปฏ ิบ ัต ิก าร "การใช ้ 

เค ร ื่องม ือ /เทคน ิคใบการส ืกษ าว ิเค ราะห ์ 

ว ิจ ัยค ้าน เศรษฐก ิจการเกษตร ระด ับช ้าน าญ  

การพ ิเศษ" (3 ว ับ)

1/40/3 125,000 125,000 น ัก ร1ชาการ สศก. ระด ับช ้าบาญ การพ ิเศษ  จำบวบ  

40 คบ

ว ัต ถ ุป ระส งค ์ เพ ื่อให ้น ักว ิชาการ สศก. ม ืความ ร ู้ค วาม เช ้าใจ  

พ ื่บฐาบของการใช ้เคร ื่อ งม ือ /เทคน ิคทางเศรษฐศาสตร ์ใน  

การส ืกษา ว ิเค รา ะห ์ ว ิจ ัย  แล ะสาม ารถ น ่าค วาม ร ู้1ป ป ร ับ ใช ้ 

ใบการปฏ ิบ ัต ิงาบไค ้อย ่างเหมาะสม  กล ุ่ม เน ิาหมาย 

น ัก ว ิช าการ สศก. ระด ับช ้าน าญ การพ ิเศษ  ผลประโยขน ่ท ี่จ ะ  

ไค ้ร ับ  น ัก ว ิช าการ สศก. ไค ้ร ับความร ู้ค วาม เช ้าใจใบการใช ้ 

เคร ื่องม ือทางเศรษฐศาสตร ์ใบการส ืกษา ว ิเค รา ะห ์ว ิจ ัยท ี่ 

ถ ูกค ้อง แล ะสามารถน ่าค วามร ู้!ป ป ร ับ ใช ้ในการป ฎ ํบ ้ต ๊งาบ  

ไค ้อย ่างเหมาะสม

สวศ.

5 โค รงการป ีกอบรม เช ิงปฏ ิบ ัต ิก าร "การ 

ว ิเค ราะห ์โค รงการและความค ุ้มค ่า1ของการ 

ลงท ุน ระด ับช ้าบาญ การ" (2 ว ับ)

1/40/2 94,300 94,300 น ัก ว ัช าการ สศก. ระด ับ ช ้าน าญ ก าร จำบ วบ  40 

คบ

ว ัต ถ ุป ระส งค ์ เพ ื่อให ้น ักว ิชาการ สศก. ม ืค ว าม ร ู้ และความ  

เช ้าใจในการว ิเค ราะห ์โค รงการและความค ุ้มค ่าของการ 

ลงท ุนตามหล ัก เศรษฐศาสตร ์ แล ะสามารถน ่าค วามร ู้ท ี่ไค ้ร ับ  

ไปปร ับ ใช ้!นการปฏ ิน ัต ิงาบไค ้อย ่างถ ูกค ้อ งและเหมาะสม  

ต ่อไป ผลประโยชน ์ท ี่จ ะไค ้ร ับ  น ัก ว ิช าการ สศก. ไค ้ร ับ  

ความร ู้ค วาม เช ้าใจในการว ิเค ราะห ์โค รงการและความค ุ้มค ่า  

ของการลงท ุน โดยการใช ้เค ร ื่อ งม ือ ว ิเค ราะห ์ท าง 

เศรษฐศาสตร ์ แล ะสามารถน ่าค วามร ู้ไปป ร ับ ใช ้!บการ 

ปฎ ิบ ้ตงาบไค ้อย ่างถ ูกต ้องและเหมาะสม

สวศ.

6 โค รงการป ีกอบรม เช ิงปฏ ิบ ัต ิก าร "การ 

ว ิเคราะห ์ด ักยภาพใบการแข ่งข ับส ินค ้า

เกษตร ระด ับช ้านาญ การพ เศษ" (2 ว ัน )

1/30/2 33,300 33,300 น ัก ว ิช าก าร สศก. ระด ับช ้าบาญ การพ ิเศษ  จำบวบ  

30 คบ

ว ัต ถ ุป ระส งค ์ เพ ื่อ ว ิเค ราะห ์ด ักยภาพของส ินค ้าพ ืช เศ รษ ฐก ิจ  

ท ี่สำค ัญ ของประเทศไทยและความสามารถใบการแข ่งข ับ  

ของการส ่งออกพ ิข เศรษ ฐก ิจส ่งออกท ี่สำค ัญ ของประเทศ  

ไทยและประเทศค ู่แข ่งในตลาดโลกและตลาดอาเช ียบ  

ผลประโยขน ่ท ี่จะไค ้ร ับ  น ัก ว ิข าการ สศก. ไค ้ร ับ ค วาม ร ู้ค ว าม  

เช ้าใจใบการว ิเค ราะห ์ด ักยภาพใบการแข ่งข ันส ิบค ้าเกษตรท ี่ 

ถ ูกต ้อง

สวศ.
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ท่ี ข้อ'โครงการ'ฝ็กอบรม/สัมมนา 'ชรมาณ/ งบประมาณ Q 1 จ  2562 Q 2 จ  2562 Q 3 จ  2562 Q 4 จ  2562 กลุ่มเป ้าหมาย รัตธุประสงค์แคะผลที่คาคว่าจะโด่ริบ ผู้รับผ ิคชอบ

หน่วยนับ(ครัง/คน/วัน) รวม (บาท) ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มี.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 (บุคลากร สศกy หน่วยงาบภายบอก/เกษตรกร) (โปรดแแบโครงการ?)กอบพ!สั01มบาประก0บ)

7 โครงการ'อกอ'บรมเข้งปฎํปีติการ "เทคนิค 

การเชยนงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

ระดับปฎํป ีต ิการ" (2 วับ)

1/50/2 44,900 44,900 นักวํขาการ สศก. ระด ับปฎ ํป ีต ิการ จำบวบ 50 คน วัตอ ุประสงค ์ เท ี่อโห้น ักวิจัยรุ่นใหม่น ิความรู้ ความเข้าโจ ใน 

การจัดทำงานวิจัย และสามารถเข้าโจใบกระบวนงานวิจ ัย 

โนแต่ละขั้นตอนไต้อย่างถูกต้องชัดเจน และนิ'ประสิทธิภาพ 

สูงสุด กลุ่มเป้าหมาย นักวิชาการ สศก. ระด ับปฎปีต ิการ 

ผลประโยชน์ที่จะโต้รับ น ักวิชาการ สศก. ระด ับปฎ ํป ีต ิการ 

น ิความรู้ ความเข้าใจในการสืกษา ว ิเคราะห ์ วิจ ัย และ 

สามารถ จัดทำรายงาบการวิจัยไต้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

และนิประสิทธิภาพ

สวศ.

8 โครงการสัมมนาการจัดทำข้อมูลฐานข้อมูล 

ดัานการเกษตรแห่งชาติ ป ี 2563

1/60/5 635,600 635,600 นักวิชาการแผนทภาพถ่ายหรอเจ้าหน้าที่ที 

ปฎํปีติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูนิสารสนเทศของ 

สศท.1-12 จำนวน 60 คน

วัตอ ุประสงค ์ เพ ื่อให้นักวิชาการเที่มองค์ความรู้ทางด้าน 

เทคโนโลยีภูมสารสนเทศ สามารถนำความรู้ท ี่ไต้ร ับ ไป 

ประยุกต้1ข้โนการจัดทำข้อมูลเข้งพื้นที่ต้านการเกษตรชอง 

สศท.1-12 ไต้อย่างนิประสิทธิภาพมากขั้น 

ผลประโยชน์ที่จะไต้รับ บ ุคลากร สศก. น ิองค์ความรู้ 

ทางต้านภูนิสารสนเทศเพื่มมากขั้น สามารถประยุกตไข้ 

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและโปรแกรมทางต้านภูนิ 

สารสนเทศโบการดำเนินงานจัดทำข้อมูลเข้งพื้นที่ต้าน 

การเกษตรมากยงขั้น

ศสส.

9 โครงการติกอบรมเข้งปฎิปีต ิการ "สถิติ 

เบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิปีต ิงานระดับต้น" (4 วัน)

1/40/4 255,000 255,000 นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ท ี่ปฎิป ีต ิงานสำรวจของ 

สศก. จำนวน 40 คบ

วัตถ ุประสงค ์ เพื่อโห้เจ้าหน้าที่นิความรู้พื้นฐานต้าน 

คณํตศาสตร์ ระเบียบวิธีทางสถิติท ี่ใข้ไนการสำรวจ การสุ่ม 

ตัวอย่าง การบรรณาธิกรและการบันทึกข้อมูลและเพ ื่อให้ 

ข้อมูลที่ไต้จากการสำรวจนิความถูกต้องแม่นยำนิ 

ประสิทธิภาพมากขั้น ผลประโยชน์ที่จะไต้รับ นักวิชาการ 

และเจ้าหน้าที่ไต้รับความรู้และความเข้าใจเพื่มเติมทางต้าน 

คณิตศาสตร์และสถิติ สามารถนำความรู้ท ี่ไต้ไปไข้โบการ 

ปฏิปีต ิงานไต้อย่างนิประสิทธิภาพ

ศสส.

10 เครงการอบรมข้งปฏํป ้ติการ "Multinomial 

Logistic Regression สำหรับการประเน ิน 

เครงการ"(3 วัน)

1/55/3 198,300 198,300 นักวิชาการ สศก. จำบวบ 55 คน วัตถ ุประสงค ์ เพ ื่อเพ ื่มสมรรถนะใบต้านการประเนินผลแก่ 

เจ้าหน้าที่ สามารถประยุกตไข้เทคนิค Multinom ial 

Logistic Regression สำหรับการประเน ินผลโครงการไต ้ 

อย่างถูกต้อง ผลประโยชน์ที่จะไต ้ร ับ น ักวิชาการ สศก.

ไต ้ร ับความรู้ และสามารถประยุกต่ไข ้ PSM ในการ 

ประเนิบผลโครงการไต้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ศปผ.
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ที ช ึ๋อโครงการจกอบรม/ส ัมมนา ป ร ิม าณ / งบ ป ระม าณ Q 1 จ  2562 Q 2  จ  2562 Q 3  จ  2562 Q 4 จ  2562 กล ุ่ม เป ็าห มาย รัดธ ุประสงค ์และพเm คาดว่าจะได่รบ ผ ู้ร ับ รด ข อ บ

ห น ่วยน ับ (ค ร ั้ง /คบ /ว ัน ) ร ว ม  (บาห) ด.ค.62 พ.ย.62 ร-ค .62 ม .ค.63 ก.พ.63 ม .ค .63 เม.ย.63 พ.ค.63 ม ิ.ย .63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 (บ ุค ล าก ร  สศกy w บ ่วยงาบ ภ ายบ อก /เก ษ ด รก ร) (โป รด แ บ บ โค รงก ารจก อ บ รม ส ัม ม น าป ระก อ บ )

11 โค รงการจกอบ รม  “ก ารบ รห ารจ ัดการค ้าน  

การเง ินการคส ังภาคร ัฐ  ะ พ รบ . ว ิน ัยการเง ิน  

การคล ังของร ัฐ  พ.ศ. 2561“ (3 วัน)

1/80/3 149,500 - 149,500 ผ ู้อ ำนวยการสำน ัก /ศ ูน ย ์/กอง น ัก ว ิข าการ สศก. 

และเจ ้าหน ัาท ํ่ ท ีเก ียวข ้อง จ ำนวน  80 คน

ว ัต ช ุป ระส งค ์ เพ ึ๋อ ให ้บ ุคลากร สศก. ไค ้ร ับความผ ู้ความเข ้าใจ 

เก ียวก ับกฎหมาย  ระ เบ ย บ  ข ้อบ ังค ับ  ว ิธท ีเก ีย 'วก ับการเง ิน  

การคล ัง สามารถอธ ิบายและนำไปปร ับไข ้ไค ้อย ่างม ิ 

ป ระส ิท ธ ิภ าพ ยงข ึ๋น  รวมถงแลกเปล ี่ยนความต ิด เห ้นและ 

ป ระส บ การณ ์ใน ก ารป ฏ ิน ัต ิง าน  ผลประโยขน ํท ีจะไค ้ร ับ  

บ ุค ลาก ร สศก.ม ิความผ ู้ความ เข ้าใจเก ียวก ับ ระเบยบค ้าน  

ก ารเง ินการคล ัง  และนำไปไข ้ไนการปฏ ิบ ้ต ิงานไค ้อย ่าง 

ถ ูกต ้อ งและม ิป ระส ิท ธ ิภ าพ

สลก.

12 โค รงการลกอบรม  ■งานพ ิธ ีการช ุต" (3 ว ัน ) 1/40/3 125,200 125,200 บ ุค ลากร ของ สศก. ท ํ่ค ้อ งต ิดต ่อและประลานงาน  

ก ับต ่างป ระเท ศ

ว ัต อ ุป ระส งค ์ เพอโห ้บ ุคลากรของ สศก. ไค ้ร ับความผ ู้ความ 

เข ้าใจเก ียวก ับหล ักปฏ ิบ ัต ิสากลท ีถ ูกค ้อง และสามารถนำไป 

ปร ับไข ้ไนการปฏ ิบ ัต ิงาบค ้านฟ ้ธ ิการและการต ่างป ระเท ศ  

ผ ลประโยขน ํท ีจะไค ้ร ับ  บ ุคลากรของ สศก. ม ิความผ ู้ความ 

เข ้าใจ เก ียวก ับหล ักปฎ ํบ ัต ิสากลท ีถ ูกต ้อง และสามารถนำไป 

ปฏ ิบ ้ต ิไค ้อย ่างถ ูกต ้อง

ส ล ท / 

ก*ป .

13 โค รงการจกอบรม เชงปฏ ิบ ัต ิก าร 'เทคน ัค  

การนำเสนออย ่างม 'ประส ิทธ ิภาพและการ 

จัดทำ Pow er P o in t’  (3 ว ับ)

1/40/3 167,700 167,700 ข ้าราชการป ระเภท ว ิช าการท ีไค ้ร ับมอบห มายให ้ 

เป ็นผ ู้น ำเสนอ /เป ็นผ ู้แท น ในการป ระท ุม  จำนวน  

40  คบ

ว ัต อ ุป ระส งค ์ ข ้า ราขก าร สศก. ส าม ารถว ิเค ราะห ้ ค ัดเลอก 

ข ้อม ูลและจกท ัก 'ษ ะการพด เพอการนำเสนอไค ้อย ่าง 

เห มาะสม  รวมถงสามารถนำหล ักการนำเสนอและหล ัก  

จ ิตว ิทยาท ีนำมาไข ้ไนการนำเสนอไค ้ถ ูกค ้อง ผลประโยขน ํท ี 

จ ะไค ้ร ับ  ข ้า ราขก าร สศก. ส ามารถว ิเคราะห ์และค ัด เลอก  

ข ้อม ูล เพ ื่อการนำเสนอไค ้อย ่างถ ูกต ้องและเหมาะสม และ 

นำหล ักการนำเสนอและหล ักจ ิต ว ิท ยามาใช ้ไนการนำเสนอ  

ไค ้ถ ูกต ้อง

สลก.

14 โครงการจกอบรม  ’ การพ ัฒ นาข ้าราขการ 

บ รรจ ุใหม ่" (4 ว ัน)

2 /50 /4 1,343,900 671,950 671,950 ข ้า ราชการบ รรจ ุให ม ่ท ีอย ู่ระห ว ่างการท ดลอง 

ป ฏ ิบ ัต ิห น ้าท ีราช การ จำนวน  100 คน

ว ัต อ ุป ระส งค ์ เพ ื่อ ให ้ข ้าราชการบรรจ ุใหม ่เร ิยบผ ู้ระ เบยบ  

หล ักเกณ ฑ ์ ว ิธป ฏ ิบ ัต ิราช ก าร สร ้างจ ิตสำบกท ีด  สามารถ 

ปฏ ิบ ัต ิงาบตามบท บาท หน ้าท ี และผล ักด ัน ให ้งานประสบ  

ผลสำเร ็จ  อ ีกท ั้งส ร ้าง เค ร ็อข ่ายและการป ระสานงานในการ 

ปฏ ิ'บต ิงาน ผลประโยขน ํท ีจะไค ้ร ับ  ข ้าราขการบ รรจ ุใหม ่ม ิ 

ค วามผ ู้เก ียวก ับกฎ  ร ะ เบ ย บ  หล ักเกณ ฑ ์ของระบบราชการ 

นโยบาย ภารก ํจของ สศก. สามารถแลกเปลยน 

ป ระส บ การณ ์ระห ว ่างผ ู้บ ร ิห ารแล ะข ้า ราช การบ รรจ ุให ม ่ ชง 

จ ะเป ็นป ระโยขน ํใน การป ฏ ิบ ัต ิงาบ การต ิด ต ่อป ระส าบ งาน  

รวมท ั้งการปฏ ิบ ัต ิงานด ้วยจ ิตสำบกท ีด  และบ ุ่งม ั่นเพ ื่อ  

ป ระโยช น ์ส ่วน รวม

สลก.
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ช ึ๋อโครงการป ีกอบรม/ส ัมมนา ป ร ิม าณ / งบประมาณ Q1จ 2562 Q2 จ 2562 Q3จ 2562 04 ปี 2562 กธุ่มเป้าหมาย วัแฟ ฺระสงฅแแะพฬ่«พ ่ทะ'1*™ ผู้ร้บปีดชอบ

หน ่วยน ับ (คร ั้ง /คบ/ว ับ ) รวม (บาท) ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ท.63 ก.พ.63 ม.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ศ.ค.63 ก.ย.63 (บุคลากร ศตก/หน่วยงาบภายบอก/เกพตรกร) (โปรดแบบโครงการปีกอบรมคัมมบาประกอบ)

โค รงการบ รรยาย  "ก ารเส รมส ร ้างค วาม ! 

ค วามเข ้าใจค ้าบการฟ ้องก ับและปราบปราม 

ท ุจร ้ต" (3 ขม.)

2/103/ 

คร ึ๋ง ว ัน

25,300 12,650 12,650 ข ้าราชการและเข ้าหน ัาท ี สศก. จำบวบ  206  คบ ว ัต ช ุป ระส งค ์ เพอให ้ข ้าราชการและเข ้าหน ัาท ี สศก. ม ิ 

ค วาม !ความ เข ้าใจและต ระห น ักลงความสำค ัญ การป ้องก ับ  

แล ะป ราบ ป ราม ก ารท ุจ ร ิต  รวมลงไค ้ม ิโอกาสแลกเปลยบ 

ค ว า ม ! ป ระสบ การณ ์ข ้อค ํค เห น  ป ้ญ หาอ ุปสรรคต ่าง ๆ 

ผลประโยชน ่ท ีจ ะโค ้ร ้บ  ข ้าราชการและเข ้าหน ้าท ี สศก. ม ิ 

ค ว า ม ! ความ เข ้าใจเกยวก ับการป ้องก ับและปราบปรามการ 

ท ุจร ิต

สลก.
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แผบอกอบรมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. งบคำเนิบงาบที่จัดสรรเพื่อการอกอบรมสัมมนา 

สำนักงาบเศรษฐกิจการเกษตร

ปรับ'ข้อยูล ผ วับท่ี 9 ธันวาคม 2562

ท่ี ท่ีอ'โครงการ'รกอบรม/สัมมนา ปริมารน/ งบประมาณ Q1 จ 2562 Q 2 จ 2562 Q3 จ 2562 Q4 จ 2562 กลุ่มเป็าหมาย ว้ดถุประสงค์แสะผสท่ีคาดว่าจะไต่ริบ ผู้รับผิลซอบ
หน่วยนับ(ศเง/ศน/วัน

รวม (บาท) ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 (บุศธากร เพก/พนัวยทนภาฮบอก/เภษ•รกร) (โปรดแนบโครงการติกอบรมสัมมนาประกอบ)

แผน 8,971,070 - - 1,410,630 550,880 1,122,240 1,629,710 909,270 217,140 736,210 - 1,653,060 741,930 8,971,070

sa

1 โครงการสัมมนาเชิงปฎิบ้ติการ ''จากนัก 

คิดสู่นักพัฒนา นำคุณค่าสู่ภาค 

การเกพ!รไทย" (3 วัน)

1/135/2 567,700 567,700 บุคคลากรในสังกัด สศก. 

จำนวน 135 คน

เพ่ือสร้างกระบวนการรับเการทำงานและป็ญหา 

อุปสรรคท่ีเกิตจากการทำงานระหว่าง กนผ. และ 

ศูนย์/สำนัก/กอง และ สศท. และนำไปสู่การวาง 

แผนการทำงานระหว่างกันให้มิประสิทธิภาพมาก 

ร่ง,ข้ึน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสำนักงาน 

เศรษฐกิจการเกษตร

กบผ.

2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบ้ติการ "การ 

จัดทำแผนและงบประมาณขรง 

หน่วยงานใบสังกัคกระทรวงเก'พ!รและ 

สหกรณ์" (2 วับ)

1/140/2 433,500 433,500 หน่วยงาบในสังกัด 

กระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์ หน่วยงานละ 5 

คน ผู้บรหารสำนักงาบ 

เศรษฐกิจการเกษตร 

วิทยากร ผู้ดำเนินงาบ 

รวนท้ังสิบ 140 คบ

เพื่อสร้างความเ ความเข้าใจ เกียวกับยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนา นโยบายด้านการเกษตร หลักเกฌท์และ 

แนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

ของผู้อำนวยการกองแผนและเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิ'นติงาน 

เกียวกับการจัดทำงบประมาณของหน่วยงานใบสังกัด 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กบผ.

3 การติกอบรมการพัฒนาเครื่องรอเท่ีอ 

การวิเคราะห์และประมาณการ 

เศรษฐกิจการเกษตร (3 วัน)

1/40/3 56,800 56,800 เจ้าหน้าท่ี สศก. จำบวบ 

40 คบ

เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิชาการของ สศก. ในการสร้าง 

พัฒนา และประยุกต่ใช้เคร่ืองมิอในการวิเคราะห์และ 

ประมาณการเศรษฐกิจภาคเกษตรได้อย่างเหมาะสม

กบผ.

4 โครงการสัมมนาแลกเปล่ียนเรื่ยน! 

"การจัดการความแพ่ือสนับสมุน 

ประเด็นยุทธศาสตร์และมาตรการทาง 

การเกษตรให้เป็นท่ียอมรับและนำโปสู่

การปฐบ้ติ" (1 วัน)

1/80/1 26,000 26,000 ข้าราชการและ 

เจ้าหน้าท่ี สศก. 80 คบ

เพ่ือจัดการความเตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ 

สำนักงาบเศรษฐกิจการเกษตรให้บรรลุตามเป็าหมาย 

ท่ีกำหนด

กบผ.

9/12/2019 งบส์าเนินงานพื่จัร)สรรเพื่อการฝึกอบรมสัมมนา 1



ท่ี ช๋ึอโครงการผีเกอบรม/สัมมนา ปริมาณ/ งบประมาณ Q1 ปี 2562 Q2 ปี 2562 Q 3 ปี 2562 Q4 จ 2562 กลุ่มเป้าหมาย วัทธุประสงค์และผลพ่ืศาตว่าจะไต่ริน ผู้รับผิ*ชอบ
พน่ว Vนบ(คร้ัง/คน/วัน)

รวม (บาท) ต.ค.62 พ.ย.62 ซ.ศ.62 ม.ศ.63 ก.พ.63 มี.ท.63 เม.ย.63 พ.ศ.63 มี.ย.63 ก.ท.63 ศ.ท.63 ท.ย.63 (บุพเทกร (เทก̂ หน่วยทพกยบอก/นเพทรกร) (โปรทแนบโศรงการอกอบรมสัมมนาประกอบ)

5 โครงการปรับปรุงตัชน็ความผาสุกชอง 

เกษตรกร ( fo c u s  group 10 คร้ัง คร้ัง 

ละ 1 วัน สัมมนา 1 วับ)

1/50/1 979,000 415,000 415,000 149,000 ปรับปรุงและพัฒนาตัชนิช้ีวัดท่ีสะท้อนผลพัฒนาภาค 

เกษตรกร ตามแผนพัฒนาการเกษตร โพวง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อบับท่ี 12 (ปี 

2560 -  2564) ให้มีความขัดเจนและสมบุรพ่เป็น 

เครีองมีอ'โบการติดตามประเมินผลกระทบการพัฒนา 

ท่ีมีประสิทธิภาท

กบผ.

6 การสัมมนา เร้ัอง การเสนอผลงาน 

พำการต้านเศรษฐกิจการเกษตร 

ประจำปีงบประมาณ 2563 (2 วัน)

2/180/1 300,000 300,000 บุคลากร สศก. และ 

บุคลากรจากหน่วยงาน 

ภายใบและภายนอก 

กระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์ จำบวบ 180 

คบ/คร้ัง

-เท่ีอนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการต้าน 
เศรษฐกิจการเกษตร ของสำนักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตร และรับพิงข้อคิดเห์บเท่ีอพัฒนาผลงาบ 

วิชาการให้ดีย่ํงข้ึน
-เท่ีอเป็นเวทีโนการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ 
และแลกเปลี่ยนเรียบรู้ระหว่างนักพำการของ 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และหน่วยงานท่ี 
เกียวข้อง

สวศ.

7 การสัมมนาเซิงปฏิบัติการ เรีอง แนว 

ทางการพัฒนางานวิจัยสู่มาตรฐานสากล 

ประจำปีงบประมาณ 2563 (2 วับ)

1/100/2 250,000 250,000 ผู้บริหารและบุคลากร 

สวศ. จำบวบ 100 คบ

-เพอพัฒนาศักยภาพบุคลากรชองสำนักวิจัย 
เศรษฐกิจการเกษตร ใบต้านเทคนิคและเคร๋ึองมือท่ีใข้ 
ในการวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 
-เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ และองค์ความรู้ 
โนต้านเทคนิคและเครีองมือท่ีใข้โบการวิจัยเศรษฐกิจ 
การเกษตรระหว่างรุ่นพื่กับรุ่นน้อง (Coaching)

สวศ.

8 การอกอบรมเซิงปฏิบัติการ หลักสูตร 

การวิเคราะห์โครงการและความคุ้มค่า 

ของการลงทุน ระตับขำบาญการพิเศษ 

(1 วัน)

1/40/1 94,240 94,240 เจ้าหน้าท่ี สศก. จำบวบ 

40 คบ

■เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของ สศก. มีความรู้ และความเข้าใจ 

ในการวิเคราะห์โครงการและความคุ้มค่าของการ 

ลงทุนตามหลักเศรษฐศาสตร์ และสามารถนำความรู้ท่ี 

ใต้รับโปปรับใช้ในการปฏิบัติงานโต้อย่างถูกต้องและ 

เหมาะสมต่อโป

สวศ.
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ท่ี ซ้ือโครงการปีกอบรม/สัมมนา ปริมาณ/ งบประมาณ Q1 ปี 2562 Q2 จ 2562 Q3 จ  2562 Q4 จ 2562 กลุ่มเปีาหมาย วัดกุประศงค์และผลทิคาดว่าจะไค้รบ ผู้รับผิดซอบ

หน่วยนับ(คร๎ง/ศน'วัน)
รวม (บาท) ด.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มี.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 (บุคลากร แคกวางน่วยงานภาอนอก/นTHครกร) (โปรดแนบโครงการปีกอบรมสัมมนาประกอบ)

9 การจัดสัมมนาระดมความคิดเหน 

โครงการสัก'ษาการปรับตัวซอง 

เกพรกรและโรงคัดบรรจุผลโม้เพื่อ 

สร้าง'โอกาสทางการค้าอย่างย่ังรน รุ่นท่ี 

1-2 (2 วับ)

2/120/1 200,000 200,000 ผู้แทบภาครัฐ ภาคเอกขบ 

•นกวิขาการ สถ!นับ 

เกษตรกร เกษตรกร และ 

เจ้าหบ้าท่ีส่วบวิจัย 

เศรษฐกิจพขสวน จำบวบ 

120 คบ /คร้ัง

-เพ่ือไห่พุเก่ียวข้องไค้รับรู้และเสนอความคิดเหน 

เก่ียวกับแนวทางการแก่ไขนิญหาและผลกระทบท่ี 

เกิดข้ึนจากการซ้ือซายผลผลิตระหว่างเกพรกรและ 

โรงคัดบรรจุ (ลัง)

-เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสใบการส่งออกผลโม้ซองไทย 

และเพ่ือเพ่ืมขีดความสามารถในการแข่งขันกับ 

ประเทศอนๆ โดยให้เกพรกรและผู้ประกอบการโรง 

คัดบรรจุ (ลัง) สามารถดำรงอาซีพได้อย่างม่ันคงและ 

ยั่งรน

สวศ.

10 โครงการปีกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หสักสูตร “การคักษาโครงสร้างราคา 

และการส่งผ่านราคาสินค้าเกพ]ร” 

(3วัน)

1/40/3 80,000 80,000 บัทวิซาการสำนักวิจัย 

เศรษฐกิจการเกพร 

จำนวน 40 คบ

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีซองสำนักงานเศรษฐกิจการเกพร มี 

ความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีโครงสร้างและการส่งผ่าน 

ราคารวมถ็งเทคนิค/เครื่องมิอ/วิธการวิเคราะห์ 

แบบจำลอง โดยใซ้โปรแกรม

สวศ.

11 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ 

บริหารจัดการการผลิตเพ่ือรองรับความ 

เร่(ยงอากการเปล่ียนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ (1 วับ)

1/50/1 18,200 18,200 บุคลากร สศก. จำบวบ 

50 คน

วัตกุประสงค์ เพ่ือให้บุคลากร สศก. มิความรู้ ความ 

เข้าใจเก่ียวกับ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดย 

เอพาะที่เกี่ยวข้องกับภาคเกพร วิธีการบริหารจัดการ 

การผลิตสินค้าเกพรเพื่อรองรับความเลี่ยงจากการ 

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถนำความรู้ 

โปประยุกต์ใข้ในการปฏิบัติงาบอย่างคูกด้องและมิ 

ประสิทธิภาพ

ผลประโยซบ์ท่ีจะโด้รับ บุคลากร สศก. เข้าใจรง 

แนวคิดทฤษฎี การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกพร 

เพ่ือรองรับความเล่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศและสามารถนำความรู้ท่ีโค้จากการอบรมฯ 

โปประยุกต์ใข้ในการปฏิบัติงาบโด้อย่างมีประสิทธิภาพ

สวศ.
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ท่ี ขี้อโครงการจกอบรม/สัมมนา ปริมาณ/ งบประมาณ Q1 จ  2562 Q 2จ  2562 Q3 จ 2562 Q4 จ 2562 กลุ่มเป๋าหมาย วัตถุประศงศ่และผลท่ีศาศวาจะไศ่ริม ผ้รับผิ•ชอบ

หน่วยนับ("วัง/พน/วัน
รวม (บาท) ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ศ.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ศ.63 ส.ศ.63 ก.ย.63 (บุค!ทกร ทศก/'หน่วย■งาบภาษนอก/เทษ•รกร) (โปรดแบบโครงการอกอบรมสัมมนาประกอบ)

12 การอบรมข้ีแจงการสำรวจข้อมูล 

การ๓พ!ร ปีงบประมาณ 2563 (พิขไร่ 

และ socio)

1/70/5 481,820 481,820 เจัาหน้าท่ี สศท.1-12 และ 

เจ้าหน้าท่ี ศสส. รวม 

จำนวน 70 คน

เพอให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฎิบ้ติงาบสำรวจของ สศท.! -  12 

และเจ้าหน้าท่ี ศสส. ได้รับทราบและมีความรู้ ความ 

เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธิการสำรวจข้อมูลการเกพร 

ตลอดจบข้ีนตอนการปฎิบ้ติงาบโดยละเอียดท้ัง 

ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบ้ติในภาคสนามจนสามารถ 

นำไปใช้ปฎิบ้ติจริง รวดเริวและมี'ประสิทธิภาพ 

รวมท้ังการปลุกจ้ตสำน็กโบการเป็นผู้สำรวจท่ีด้

คลส.

13 การอบรมข้ีแจงการสำรวจข้อมูล 

การ๓พ ร  จงบประมาณ 2563 

(ยางพารา ปาล์ม'นามัน และปศุสัตว์)

194,540 194,540 เจ้าหน้าท่ี สศท.1-12 และ 

เจ้าหน้าท่ี คลส. รวม 

จำบวบ 50 คบ

เพ่ือไห้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานสำรวจของ สศท. 1-12 

และเจ้าหน้าท่ี ศสส. ได้รับทราบและมีความรู้ความ 

เข้าใจเก่ียวกับระเบียบวิธีการสำรวจ'ปริมาณการผลิต 

สินค้าเกพร และการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองด้น 

ตลอดจนขนดอบการปฎิบ้ติงานโดยละเอียดท้ัง 

ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบํติในภาคสนามจนสามารถ 

นำไปโข้ปฎิบ้ติงานจริง

คลส.

14 การสัมมนาเรอง เพ่ืมประสิทธิภาพการ 

จัดทำข้อมูลระหว่างศูนย์สารสนเทศ 

การเกพร กับสำนักงานเศรษฐกิจ 

การเกพรที่ 1-12

1/120/3 758,270 758,270 ผู้บริหาร ผู้เข่ียวขาญ 

น้กริขาการและเจ้าหน้าท่ี 

สศก. จำบวบ 120 คบ

■เพ่ือให้ทราบลิงแนวทางใบการปฏิรูปข้อมูลร่วมกัน 

ระหว่าง ศสส.และ สศท.1-12 

■เพ่ือให้ทราบความต้องการของผู้โข้บริการข้อมูลท้ังใน 

ด้านปริมาณและคุณภาพ และจัดทำแนวทางการ 

พัฒนาเพ่ือตอบสนองความต้องการดังกล่าว 

-เพ่ือสร้างความเข้าใจในวิธีการและขนตอนการ 

ดำเนินงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ 

การเกพรร่วมกันระหว่าง ศสส. และ สศท.1-12

คลส.

15 การสัมมนาเร๋ึอง เพมประสิทธิภาพการ 

ปฎิบ้ติงานของบุคลากรศูนย์สารสนเทศ 

การเกพร

1/140/3 723,670 723,670 ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี 

คลส. จำบวน 140 คบ

-เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมกับระดมสมองร่วมกับ 

อย่างเป็นทีมด้นหาแนวทางการพัฒนางานให้มีความ 

ถูกต้อง รวดเริว แสะน่าเข้ีอลิอย่ํงข้ีน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม 

สัมมนา เข้าไจลิงบทบาท และความสัมพันธ์ของการ 

ทำงานร่วมกัน ตลอดจนตระหนักลิงความจำเป็นท่ี 

ต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมการทำงานเพ่ือนำโปถู่ 

ความสำเริจขององค์กร

■เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

และการระดมสมองมาปรับประยุกต่ไข้ใบการ ทำงาน 

ได้อย่างมิประสิทธิภาพ

คลส.
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ท ี่ ข็อโครงการ?]กอบรม/สัมมนา ปริมาณ/ งบประมาณ Q1 จ  2562 Q 2จ  2562 Q3 จ 2562 Q4 จ  2562 กลุ่มเปีาหมาย วัดถุประสงค่นละผสท่ีคา*ว่าจะโด่ริบ ผู้รับผิดขอบ

หน่วยนับ(ค?ง/พน/ร้น)
รวม (บาท) ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มิ.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ศ.ค.63 ก.ย.63 (บุพเทกร Mก̂ เโท่ซ.ทน/ททน8ก/เกนพรกร) (โปรค น นบโครงการ?เกอบรมสัมมนาประกอบ)

16 โครงการสัมมนาเร็อง “การเตรียม 

ความพร้อมมุ่งสู่ป็ 2020 ทควรรษใหม่ 

ของเศรษฐกิจการเกพ!รระหว่าง 

ประเทศ”

1/35/3 251,040 251,040 เจ้าหน้าท่ีของ กศป. และ 

ศูนย์/สำนักด่างๆ จำนวน 

35 คน

-เพอสร้างความรุ้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทชอง 

กคป.ใบอนาคตโดยเฉพาะการทำงานเขิงรุกห้าน 

วิขาการและเท่ีอระดมความคิดเห็นวิเคราะห์เก่ียวกับ 

ปtีyหา อุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง สักยภาพ และ 

แบวหางการดำเนินงาบเข็งรุกสู่ความความสำเร็จห้าบ 

เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

กศป.

17 โครงการสัมมนาให้ความร้ท่ัวโป 

เก่ียวกับกฎว่าห้วยกนกำเนิดสิบค้า 

(Rules o f  Origin)

1/28/1 12,160 12,160 เจ้าหน้าท่ี กศป. จำบวบ 

20 คบ และเจ้าหน้าท่ี สว 

ศ. จำนวน 6 คบ รวม 26 

คบ

-เท่ีอสร้างนักเจรจาการค้าสินค้าเกษตรรุ่นใหม่ของ 

สศก.

-เท่ีอให้เกิดความร้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎว่าห้วยล่ืน 

กำเนิดสินค้า

-เท่ีอทราบข้อกำหนด แหล่งท ีม่า และกระบวนการ 

ให้มาท่ีงกฎว่าห้วยล่ืนกำเนิดสินค้า และนำโป 

ประอุกด่ใข้ในการปฏิบ้ติงาบท่ีเก่ียวข้องให้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ

ทศป.

18 โครงการสัมมนาให้ความรุ้เร็องการ 

ขับเคล่ือนความม่ันคงห้านอาหารของไทย

165,930 165,930 เจ้าหน้าท่ี กศป. และ 

ศูนย์/สำนัก/กอง รวม 45 

คน

-เท่ีอสร้างความร้ความเข้าใจเก่ียวกับความสำคัญของ 

ความม่ันคงด้านอาหาร 

■สามารถเชอมโยงแนวทางการดำเนินงานให้ 

สอดคล้องกับการดำเนินงาบ แนวนโยบายดำเนินงาน 

ของ สศก.

กศป.
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ท ี ช๋ึอโครงการ?เกอบรม/สัมมนา ปริมา ณ/ งบประมาณ Q 1จ 2562 Q 2จ 2562 Q3 จ 2562 Q 4จ 2562 กลุ่มเป้าหมาย วัตทุประสงค์นละผลห่ํคาตว่าจะไต่™ ผู้รับร*ขอบ
หน่ว ยนับ(ค?ง/*น/รัน)

รวม (บาท) ต.ค.62 พ.ย.62 ร.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มี.ย.63 ก.ค.63 ล.ค.63 ก.ย.63 (บุคลากร ท*ก7พบ่วยทน/ทขบอก/เกพครกร) (ไปรตนนบโครงการ?)กอบรมสัมมนาประกอบ)

19 การสัมมนาการพัฒนาประสิทธิภาพใน 

การทำงาน และปรับเปก่ียนองค์การ 

ไปสู่ระบบราขการ 4.0 (2 รับ)

1/60/2 210,500 210,500 เจ้าหน้าท่ี สศก. จำบวบ 

60 คบ

รัตทุ,ประสงค์ เทีอสร้างความรู้ความเจ้าไจเก่ียวกับ 

ระบบราชการ 4.0 ไห้กับบุคลากร สศก. และเทีอ 

ร่วมกันทบทวน/การวางแผนพัฒนาสำนักงาน/การ 

พัฒนาประสิทธิภาพไนการทำงานและปรับเปลียน 

องค์การไปสู่ระบบราชการ 4.0 และร่วมกันประเมิน 

องค์การในการเป็นระบบราชการ 4.0 และพร้อมรับ 

การตรวจประเมินประจำปี 2563 

ผลประโยชน์ทีจะได้รับ สศก. มีผลการประเมินระบบ 

ราชการ 4.0 ใบป ี 2563 ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 350 

คะแนน

กพร.

20 โครงการสัมมนา ■ประชุมเซิงปฏิบัติการ 

เทีอกำหนดแนวทางนโยบายไปส ู่การ 

ปฏิบัติ" ( 3 รัน)

1/34/3 141,660 141,660 เจ้าหน้าท ี สศ,ท./ จำนวน 

34 คบ

- เพ่ือสร้างความร ูค้วามเจ้าใจท ชัีดเจนเก่ียวกับ 

นโยบาย เป้าหมาย แนวทางการปฏิบัติงานการ 

เช๋ึอมโยงและการบ ุรณาการงานตามแผนงาบบ ุรณา 

การและนโยบายท สีำคัญชองกระทรวงเกพเรและ 

สหกรณ์

- เพ่ือไห้หน่วยงาบม แีนวทางการปฏิบัติงานทีชัดเจน 

สามารถนำไปปฏิบัติให้บรรลุผลส้มฤทธ้ึได้อย่างเป็น 

รูปธรรม

- เพ่ือไห้เกิดการบ รุณาการไนแผนงานโครงการ 

ร่วมกันภายใบ ส่วน/ฝ่าย ของ สศ'ท./

สค'ท./
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ท ี่ ขอโครงการแกอบรม/สัมมนา ปริมาณ/ งบประมาณ Q 1 จ 2562 Q 2จ  2562 Q3 จ  2562 Q4 จ 2562 กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์แส:ผสห่ํคาตว่าจะไต่?บ ผู้'ท)ผิแขอบ

หน่วยนิบ(ค(ง/พน/วัน)
รวม (บาท) ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 ม ี.ย.63 ก.ค.63 ศ.ค.63 ก.ย.63 (บุค(ทกร ยคก./หน่วย•ทน/ทยบอก/เกษตรกร) (โปรคแนบโครงการแกอบรมสัมมนาประกอบ)

21 โครงการสัมมนาพิงปฎิบต้ ิการเร่ือง 

ทบทวนเส้นทางความก้าวหน้าในสาย 

อาชีพ (Career Path) แล!;

ประสบการณ[นงานทีหลากหลายคาม 

มาตรฐานกำหนคค่าแหน่งประเภท 

อำนวยการ (รอการรนin iจาก สทจ.)

446,880 300,880 146,000 ค(งท ี 1 วันท ี 10 

มกราคม 2563 ผ ูเ้ข้ารับ 

การสัมมนา

ประกอบด้วยคณะทำงาน 

ผู้แทนหน่วยงาน และ 

ผู้บริหารของส์านักงาน 

เศรษฐกิจการเกพ ! ร 

จำนวน 120 คน คร้ังที 2 

ระหว่างวันที 30-31 

มกราคม 2563 ผู้เข้ารับ 

การสัมมนา

ประกอบด้วยคณะทำงาน 

และผู้แทนหน่วยงาน 

จำบวบ 50 คบ ครั้งท ี 3 

วันท ี 14 กุมภาพันธ์ 

2563 ผ ู้เข้ารับการสัมมนา 

ประกอบด้วยคณะทำงาน 

และผ ู้แทบหน่วยงาน 

จำนวน 120 คน

นทีอจัคทำเส้นทางความก้าวหน้าใบสายอาชีพ 

(Career Path) ให้กับทุกสายงานในสำนักงาน 

เศรษฐกิจการเกษตร

2. เทีอใข้เป้บเคร่ืองมีอใบการวางแผนพัฒนา 

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career 

DevelopmentPlan) ให้กับทุกสายงานและทุกระดับ 

ในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

3. เทีอให้เกิดความขัดเจนในการกำหนดความก้าวหน้า 

ในสายอาชีพ ให้กับข้าราชการทุกสายงานและทุก 

ระดับในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

4. เทีอจัดทำเส้นทางความก้าวหน้า'ในสายอาชีพ 

(Career Path) ให้สอดคล้องกับประสบการณ์ไนงาน 

ท หีลากหลายตามมาตรฐานกำหนดค่าแหบ่งประเภท 

อำนวยการ

สลก.

22 การแกอบรม เตรียมความพร้อม 

บุคลากรเข้าส่แนว'ทางบริหารจัดการ 

ภาครัฐ 4.0 (2 วัน)

1/75/2 300,000 300,000 ข้าราขการ พนักงาบ 

ราขการ และ 

ลูกจ้างประจำของ 

สำนักงาบเลขาบ ุการกรม 

จำบวบ 75 คบ

1. เหอพัฒนาความ! ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติ ท ี 

ส่งผลต่อการปฎิบ้ต ิงาบอย่างม ีประสิทธิภาพมากพ้ืน

2. เท อีส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีท ทีันสมัยให้พร้อมรับ 

ต่อการเปล๋ึยบแปลง

3. เพอหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการ 

ทำงานของส่วน/ฝ่ายในสำนักงานเลขาบ ุการกรม

ลลก.
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ท่ี ชอโครงการแกอบรม/สัมมนา ปริมาณ/ งบประมาณ Q1 จ 2562 Q2 จ 2562 Q3 จ 2562 Q 4จ 2562 กลุ่มเป็าหมาย ว้ตธุประศงศ์แล:ผลท่ีศาตว่าจะไต่ริม ผู้รับผิศขอบ
พน่ายนับ(ศ(ง/ศน/วัน)

รวม (บาท) ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ศ.63 ก.พ.63 มี.ศ.63 เม.ย.63 พ.ศ.63 มี.ย.63 ก.ค.63 ล.ค.63 ก.ย.63 (บุศศากร สศก/หน่วยงานภายบอก/เภช*ศรกร) (โปรดแนบโครงการแกอบรมสัมมนาประกอบ)

23 การสัมมนาเน่ืองใบวันคล้ายวนสกาปนา 

สศก. ( 1 วัน)

1/1,000/1 793,600 793,600 บุคลากรของสำนักงาน 

เศรษฐกิจการเก,ษตร 

และหน่วยงานภาครัฐ 

เอกขน จำนวน 1,000 คน

เท่ือทราบมุมมองและแนวทางใบการสับเคล่ีอบภาค 

การเกพ!ร ดลอดจบนโยบายใบการบริหารองค์กร 

จากผู้ทรงคุณรุฒิและผู้บริหารและสามารถช้ีนำการ 

พัฒนาค้านการเกพ!รเทื่อรองรับสภาวการณ์ท่ีจะ 

เปล่ียนแปลงโต้อย่างมีประสิทธิภาพ

สลก.

24 โครงการสัมมนาผลการปฏิบัติงาบ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 

แนวทางการจัดทำแผนปฎิบ้สิงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1/300/3 550,000 550,000 บุคคลากรในสังกัด สศก. 

จำบวบ 300 คน

นทื่อสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีชัดเจนเก่ียวกับ 

นโยบาย ฟ้า'หมาย แนวทาง 

การปฎิบ้ติงาน การเชอมโยงและการบุรณาการงาน 

ตามแผนงานบุรณาการ และนโยบายส์าพัญชอง 

กระทรวงเกพ!รและสหกรณ์

2. เท่ือให้หน่วยงานมีแนวทางการปฏิพ๊งานที่ชัดเจน 

(แผนงาน ระยะเวลาการดำเนินงาบ งบประมาณและ 

การเบิกจ่าย และผลสัมฤทรของงาน)สามารถนำโป 

ปฏิบัติให้บรรลุผลสัมฤทธ้ืโค้อย่างเป็นรูปธรรม

3. เพอให้หน่วยงานทราบล่ีงแนวทางการจัศทำศำชอ 

ตั้งงบประมาณรายจ่าย

สลก.

25 โครงการสัมมนาผลการปฎิบ่ติงาบ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 

แนวทางการจัดทำแผนปฎิบ้ติงาบ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1/300/3 550,000 550,000 บุคคลากรในสังกัด สศก. 

จำนวน 300 คน

1. เท่ือสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีชัดเจนเก่ียวกับ 

นโยบาย ฟ้าหมาย แนวทาง

การปฏิบัติงาน การเชอมโยงและการบุรณาการงาน 

ตามแผนงาบบุรณาการ และนโยบายสำคัญชอง 

กระทรวงเกพ!รและสหกรณ์

2. เท่ือให้หน่วยงานมีแนวทางการปฏิบัติงานท่ีสัศเจน 

(แผนงาน ระยะเวลาการดำเนินงาน งบประมาณและ 

การเบิกจ่าย และผลส้มลุทรของงาน)สามารถนำโป 

ปฏิบัติให้บรรลุผลส้มฤทธ้ีไค้อย่างเป็นรูปธรรม

3. เท่ือโห้หน่วยงานทราบล่ีงแนวทางการจัดทำดำชอ 

ตั้งงบประมาณรายจ่าย

สลก.
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พ้ื ขอโครงการแกอบรม/สัมมนา ปริมาณ/ งบประมาณ Q 1จ  2562 Q2 จ 2562 Q3 จ 2562 Q4 จ 2562 กลุ่มเป็าหมาย วัคเ^:สงค์แสะมสพ้ืคาคว่าจะไต่ริม ผู้รับผิดริ!อบ
หน่วยหับ(คข้ัง/ศน/รัน)

รวม (บาท) ต.ค.62 พ.ย.62 ร.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 (บุคทากร ทศก/mlวอทนกา0น8ท/พษครกร) (โปรคแนบโครงการแกอบรมสัมมนาประกอบ)

26 การจัดช้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

ภายใต้ พรบ.การจัดช้ือจัดจ้างและการ 

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง (3 วับ)

1/80/3 150,140 150,140 ผู้บริหาร ผู้อำบวยการ 

ผู้เช่ียวขาญ ข้าราขการ 

และพนักงาบราขการท่ี 

ปฎิปิติงาบต้านการจัดช้ือ 

จัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

จากสำนัก/สูบย์/กอง/ 

สศท./หน่วยงาบข้ึบตรง 

จำบวบ 80 คบ

นพื้อให้ผู้เข้ารับฟ้งการบรรยายมิความรู้ 

ความเข้าใจเกียวกับพระราชบัญญ้ติการจัดช้ือจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ค. 2560 กฎหมาย 

ระเบียบ มติคณะรัฐมบคริ ข้อบังคับและหนังรีอเริยนพ้ื 

เกียวข้อง

2.เพื้อให้ผู้เข้ารับฟ้งการบรรยายมีความรู้ 

ความเข้าใจเกียวกับกระบวนการและข้ันคอบการ 

จัดข้ัอจัคจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ และบริบท 

ความสัมพันธ์กับกฎหมาย ระเบียบ ด้านการจัดช้ือจัด 

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้านการเงินการคลัง 

การงบประมาณ

สลก.

27 โครงการปีกอบรมเชิงปฎิปิติการ 

หลักสูตร “การสร้างค่าปิยม อุดมการณ์ 

ของสำนักงาบเศรษฐกิจการเกษตร 

(OAE)2 : Openness (3 วับ)

1/45/3 182,170 182,170 ข้าราซการและบุคลากร 

สำนักงานเครษฐกิจ 

การเกพ!รจำนวน 45 คน

1.เพ้ือให้บุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกพรโด้รู้

และเข้าโจถ็งความสำคัญของค่านิยมองค์กร

2.1ทีเอใ.'ห้บุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกพรมิ

ความเข้าใจโบการสร้างจิตสำนักรักองค์กร

3.เพ้ือเข้าใจแนวทางกระบวนการปลูกฝืงค่านิยมและ

วฒนรรรมให้เกิดช้ืนอย่างย่ังยีบใบองค์กร

สลก.

28 โครงการเล่า แลกเปรียบ (คร่ีงรัน) 4/80/คร๋ึงวัน 40,800 10,200 10,200 10,200 10,200 บุคลากรของสำนักงาน 

เศรษฐกิจการเกพร 

จำนวน 80 คน

1. เพ้ือกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจใบการนำความรู้ 

และประสบการณ์พ้ืโด้รับโปขยายค่อและนำโปลู่การ 

พัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. เสริมสร้างบรรยากาศใบการเริยนรู้ร่วมทันช้ืงจะ 

ส่งผลให้เกิดสัมพันรภาพท่ีดิด่อกัน

3. เปิดโอกาสให้นักวิขาการใด้แลกเปรียบความรู้ 

ประสบการณ์ และข้อคิดเห็น อับจะนำไปลู่การพัฒนา 

งาบด้านวิชาการ

สลก.

29 โครงการ'รกอบรมการ'ข่าย'ชีวิต'ข้ัน 

พ้ืนฐาน CPR (คร๋ึงรัน)

l/70/คริงวัน 12,450 12,450 บุคลากรของสำนักงาน 

เศรษฐกิจการเกพ!ร

จำนวน 70 คน

1. ใด้รู้ขั้บตอนและวิธีปฏิบัติการช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐานใด้ 

ถูกด้องตามมาตรฐานสากล

2. โด้รู้จักและสามารถโข้เคริองกระตุกใฟฟ้าหัวใจ 

อัดโนม้ติ (AED) ใด้อย่างถูกด้อง

สลก.

9/12/2019 งบดำเป็นงานฟ้เfดสรรฬ่อการฝึกอบใมสัมมนา 9



แผนั3กอบรมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. งบรายจ่ายอื่นภายใต้แผบงานบูรณาการพัฒ'นาต้านคม'มาคมและระบบโลจิสติกส์ 

สำนักงาบเศรษฐกิจการเกษตร

ปรับข้อมูล ณ วับที 9 ธันวาคม 2562

ท่ี ข้อ'โครงการ'รกอบรม/สัมมนา ปริมาณ/ งบประมาณ Q1 จ 2562 Q 2 จ 2562 Q3 จ 2562 Q4 จ 2562 กลุ่มเป็าหมาย วัตถุประสงค์และผลทีคาดว่าจะไค่ริบ ผู้รับรดขอบ
ทน่วยนับ(ครพวัน)

รวม (บาท) ด.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 (บุคลากร ลคกบา•ปวองาบภายนอก/เกษครกร) (โปรดแบบโครงการฉกอบรมสัมมนาประกอบ)

แผน 1,210,900 - - - - - - - - - 404,780 541,540 264,580 1,210,900

HB : 1 \ .. โ:''.
1 โครงการจัดสัมมนา "การทีกษาการ 

จัดทำต้นทุนโลจิสติกส์การเกพร 

(ต้นทุบโล?สติกส์ต่อ GDP ภาคเกพร)" 

(สัมมนากลุ่มย่อยในทีนที ง ครง ค!งละ 

1 วัน สัมมนาใบส่วนกลาง 1 วัน)

4/50/1

1/100/1

505,400 184โ320 321,080 เกษตรกร สถาบัน 

เกษตรกร จำนวน 200 คน

เทีอทีกษาต้นทุนการเกพรเทียบกับผลิตภ้ณฟ้มวล 

รวมโนประเทคสาขาเกพร (GOP ภาคเกพร) 

สำหรับฟ้าโปใข้ในการกำหนดแนวทางการพัฒนา 

และการติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบโล? 

สติกส์ภาคเกพร

กบผ.

2 โครงการจัดสัมมนา '‘การจัดทำ 

แผนปฎิบํติการต้านการพัฒนาโล?

สติกส์นละโซ่อุปทานการเกพร ในซ่วง 

ระยะ 3 ปี (พ.ค. 2563-2565)"

(สัมมนากลุ่มย่อยโนทีนที 4 ครง ค!งละ 

1 วัน สัมมนาใบส่วนกลาง 1 วัน)

4/60/1

1/180/1

705,500 220,460 220,460 264,580 หน่วยงานภาครัฐ 

สถาบันเกษตรกร 

ภาคเอกขบ

สถาบันการสืกษาท่ีเป็น 

เครอข่ายด้านการพัฒนา 

ระบบ

โลจิสตกสิการเกษตร

เทีอทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการต้านการ 

พัฒนาโล?สติกส์และโซ่อุปทานการเกพร ในช่วง 

ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -  2565) ทีมิความสอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์ขาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 

ชาติ สำหรับฟ้าไปใช้เป็นกรอบหริอทีศทางใบการ 

ขับเคล๋ึอบการพัฒนาโล?สติกส์ภาคการเกพรให้มี 

ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทรทีเป็นรูปธรรม 

ก่อให้เกิดมูลค่าเทีมทางเศรษฐกิจการเกพรอย่าง 

ย่ังยีนแก่ประเทศ

กนผ.

9/12/2019 งบรายจ่ายร่นภายใต้แผ่นงานบูรณาการพัฒนาต้านดมนาดมนละร;;บบโลจ่ลสืกสํ 1



แผนอกอบรมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. งบรายจ่ายอื่นภายใต้แผนงาบยุทธศาสตรเกษตรสร้างมูลค่า 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ปรับข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562

ท่ี ชื่อโครงการฉกอบรม/สัมมนา ‘ปริมาณ/
ท'นวยวับ("รัง/คน/วัน

งบประมาณ 

รวม (บาท)

Q1 จ 2562 Q2 จ  2562 Q3 จ  2562 Q 4 จ 2562 กลุ่มเป็าหมาย

(บุศสากร สศกyพปวยงาบภายนอก/เกษตรกร)

วัตถประสงค์แสะพลท่ีคาคว่าจะไต่รน

(โปรตนนบโครงการฉกอบรมสัมมนาประกอบ)

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

แผน 5,215,570 - 359,600 475,400 465,340 283,700 843,340 - 350,300 50,400 1,094,740 400,000 265,140 4,587,960

1 การอบรมเซิงปฎิบ้ติการ เรื่อง การ 

จัดทำรายงาบภาวะเศรษฐกิจการเกษตร 

ระดับภูมิภาค

1/50/1 217,300 217,300 เจ้าหน้าที่ สศก. จำนวน 

50 คบ เที่อเพมสักยภาพเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจ 

การเกษตรที่ ๑-๑เอ และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางให้มี 

ความรู้เกี่ยวกับการเจียนรายงานภาวะเศรษฐกิจ 

การเกษตรระดับภูมิภาค และทักษะในการพิจารณา 

ข้อมูลประกอบการเจียนรายงานใต้อย่างถูกต้องและ 

เหมาะสม เพื่อพัฒนารูปแบบการเจียนรายงานและ 

จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค 

ให้มีคุณภาพเน้นที่ยอมรับ และเน้นโปในแนวทาง 

เดียวกัน

กนผ.

2 การประชุมเซิงปฎิบติการ เรื่องเตรียม 

ความพร้อมเพื่อการจัดทำภาวะ 

เศรษฐกิจระดับภูมิภาค

1/50/3 465,340 465,340 เจ้าหน้าที่ สศก. จำนวน 

50 คน
เพื่อร่วมหารีอและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด 

ขอบเขต และกระบวนการจัดทำภาวะเศรษฐกิจ 

การเกษตรระดับภูมิภาค เพื่อระดมความคิดเห็นและ 

ร่วมกับจัดทำร่างรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตร 

ระดับภาค ) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเตรียม 

ความพร้อมสำหรับการจัดสัมมนาเซิงปฏิบติการภาวะ 

เศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค

กนผ.

3 การสัมมนา เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจ 

การเกษตรระดับภูมิภาค

1/300/1 481,600 481,600 เจ้าหน้าที่ ลศก. 

เกษตรกรและ 

ผู้ประกอบการ จำนวน 

300 คน

เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับการจัดทำภาวะเศรษฐกิจ 

การเกษตรระดับภูมิภาคให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง 

ภาครัฐ ภาคเอกซน และนักวิชาการ ใต้รับทราบและ 

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำข้อมูลภาวะ 

เศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาคไปใช้ประกอบการ 

วางแผนและการตัดสินใจเชิงนโยบายต้านการเกษตร 

ในระดับพื้นที่

กนผ.

9/12/2019 งบรายจ่ายร่นภายใต ้แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างม ูลค ่า 1



ท่ี ซ่ือโครงการ13ฑอบรม/สัมมนา ปริมาณ/
หน่วยนับ(ครัง/คน/วัน)

งบประมาณ 

รวม (บาท)

Q 1 จ  2562 Q2 จ  2562 Q3 ปี 2562 Q4 จ  2562 กลุ่มเป็าหมาย

(บุตศากร (พก7พน่วยงานกาอนอก/เกษตรกร)

วัตถุประสงค์แสะผลท่ีคาคร่าจะไค้รบ 

(โปรคนนบโครงการ13กอบรมสัมมนาประกอบ)

ผู้รับผิตชอบ

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

4 การสัมมนาเข่งปฏิบัติการการจัดทำ 

แผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ 

เหมาะสมกับคักยภาพของพื้นที่

1/160/1 573,900 573,900 เจ้าหน้าที่ส่วบกลางและ 

ภูมิภาค ทั้งภายใบและ 

ภายบอก กษ. รวมท้ัง 

น้กวิซาการ เกษตรกรท่ี 

เกี่ยวข้อง

- เที่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนจ้อมูล และสร้าง 

การมีส่วนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวจ้องทุกภาคส่วน เท่ีอจัดทำ 

แผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับ 

คักยภาพของพื้นที่

กบผ.

5 โครงการปีกอบรมเข่งปฏิบัติการภายใค้ 

โครงการพัฒนาแบบจำลองการ 

พยากรณ์ความค้องการสินค้าเกษตรที่ 

สำคัญ จ 2563 (4 วัน)

2/40/2 100,800 50,400 50,400 น้กวิขาการ สศก. จำบวบ 

40 คบ

เพื้อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มี 

ความรู้ความเจ้าใจพื้นฐานของการใจ้เทคนิค/

เครื่องมีอ/วิธีการในการวิเคราะห์แบบจำลองความ 

ค้องการสินค้าเกษตร รวมถึงวิธีการวิเคราะห์ 

ผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ

สวศ

6 โครงการสัมมนาเข่งปฏิบัติการ เร่ือง 

การเสนอผลการดำเนินงานโครงการ 

ติคตามสลาบการณ์สินค้าเกษตร ป็จจัย 

การผลิตและภาวะเศรษฐกิจสังคม 

ครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร (2 วัน)

1/120/2 400,000 400,000 เจ้าหน้าที่ ลศก. จำบวบ 

120 คน

-เพื้อนัาเสนอผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลใน 

การติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร ป้จจัยการผลิต 

และภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและสถาบัน 

เกษตรกร

-เพื้อเป็นเวทีในการสร้างความร่วมมีอทางวิขาการ 

แลกเปลี่ยนความรู้ และรับฟ้งจ้อคิดเห็นจากผู้เจ้าร่วม 

สัมมนา

สวศ.

7 การอบรมการจัดทำค่าสัมประลิทธิ้และ 

การวเคราะห์ข้อมูลต้นทุบการผลิตราย 

ลิบค้า

1/50/5 425,000 425,000 เจ้าหน้าที่ สศก. จำบวบ 

50 คบ

- เที่อให้เจ้าหน้าที่ของ ลศท. 1-12 มีความรู้ความ 

เจ้าใจในการจัดทำค่าสัมประสิทธํ่และการวิเคราะห์ 

ข้อมูลค้นทุนการผลิตรายสินค้า

ศสส.

9/12/2019 งบรายจ่ายร่นภายใต ้แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างJJลค่า 2



ท่ี ซ่ือโครงการผิ]กอบรม/สัมมนา ปริมาณ/ งบประมาณ Q 1 จ  2562 Q2 จ  2562 Q 3 จ 2562 Q 4 จ  2562 กลุ่มเป็าหมาย วัตทประสงค์และผลท่ีคาตว่าจะไต้วับ ผู้รับผิดชอบ
หน่วยนับ(ครัง/คน/ร้น;

รวม (บาท) ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มี.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 (บุคสากร สคกyหน่วยงานภายบอก/เกษตรกร) (โปรดแนบโครงการผิเกอบรมสัมมนาประกอบ)

8 การอบรมขี้แจงแบบการสำรวจข้อมูล 

ตับทุบ และอัตราจ้าง (2 คร้ัง)

2/50/1 284,610 142,300 142,310 เจ้าหนัาท่ี สศก. จำบวบ 

50 คบ

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ สคท.1-12 และเจ้าหน้าที่ 

ศูนย์สารสนเทศการเกพ!ร มีความรู้ความเจ้าใจเรื่อง 

ต้นทุบการผลิตสินค้าเกพ!ร สามารสจัดทำและ 

วิเคราะห์ข้อมุลต้นทุนการผลิตโต้อย่างต่อเนื่อง

2. เที่อให้เจ้าหน้าที่โต้รับทราบและมีความรู้ความ 

เจ้าใจเที่ยวสับระเบียบวิธีการสำรวจจ้อมุลการเกพร 

ตลอดจนขนตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียดทั้งภาค 

ทฤษฎีและภาคปฏิบัติในภาคสนามจนสามารถ

น่าโปโจ้ปฏิบัติจริง รวดเรื่วนละมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง 

การปลุกจิตสำน็กในการเป็นผู้สำรวจที่ดี

ศสส.

9 การอบรมจัดทำสารสบเทศเพื่อ 

สนับสบุนการบริหารจัดการสิบค้า 

เกษตรระดับจังหวัด

1/40/2 378,530 378,530 เจ้าหน้าที่ สศท.1-12 

จ้านวน 40 คน

นที่อให้บุคลากรบองสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 

1-12 มีความรู้ต้านการพยากรณ์และการจัคทำปฏิทิน 

ผลผลิตสินค้าเกพร ระดับจังหวัด

2. เที่อให้บุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกพรที่ 

1-12 สามารถน่าความรู้ท่ีได้ไปใซ้ในการจัดทำ 

สารสนเทศในระดับจังหวัดไต้

3. เที่อให้มีปฏิทินผลผลิตสินค้าเกพรสำคัญของ 

จังหวัด ( Provincial crop calendar) ซ่ืง 

ประกอบต้วยจ้อมุลปริมาณผลผลิตสินค้าเกพรสำคัญ 

และสินค้าเกพรที่เป็นอาหารในท้องถิ่นในระดับ 

จังหวัดเป็น รายเสือนสำหรับใช้ในการบริหารจัดการ 

ความมั่นคงอาหารในระดับพื้นที่ (Area-Based) ได้แก่ 

การเจ้าลิงอาหาร/การลดจ้านวนผู้จาดสารอาหาร/ 

การสร้างความมั่นคงต้านโภชนาการ/การสร้างความมี 

เสถียรภาพต้านอาหาร

ศสส.

9/12/2019 งบรายจ่าย ร่นภายใต้แผนงาบยุทธศาสตร์เกษตรสร้าง};(ลค่า 3



ท่ี ขึ่อโครงการปีกอบรม/สัมมนา ปริมาณ/ งบประมาณ Q1 จ  2562 Q2 จ  2562 Q 3 จ  2562 Q4 จ  2562 กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์และผลท่ํตาตว่างะไต้'รับ ผู้รับผิดชอบ
หน่วยนั1(ค'รัง/ศน/วิ''น)

รวม (บาท) ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มิ.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 (บุคทากร คคกพน่วยงานภายนอก/นาษครกร) (โปรคนนบโครงการปีกอบรมสัมมนาประกอบ)

10 การอบรมการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจ 

การเกษตรระดับภูมิภาค

1/60/3 350,300 350,300 บุคลากร สศก. /

หน่วยงานภายบอก เข่น 

ธปท. ธกล.

สถาบันการกี่กษา 

นักวิจัยทั่วไป และทุก 

ภาคส่วนที่เกี่ยวช้อง

•เพื่อสร้างและพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐมิติ และ' 

ริเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร 

•เพื่อสน้บสบุนการวางนโยบายและมาตรการ ของ 

ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศปศ.

11 การสัมมนาเซิงปฏิบติการ เรื่อง การ 

พัฒนาดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรเซิงพ้ืนท่ี

1/100/1 265,140 265,140 บุคลากร สศก. /

หน่วยงานภายนอก เข่น 

ธปท. ธกส.

สกาบันการกี่กษา 

นักวิจัยทั่วไป และทุก 

ภาคส่วนที่เกี่ยวช้อง

•เพื่อสร้างและพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐมิติ และ 

ริเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร 

•เพื่อสนับสบุบการวางนโยบายและมาตรการ ชอง 

ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศปศ.

12 การสัมมนาเซิงปฎิบ้ติการ เรื่อง การ 

ประยุกต์ใช้เครื่องมิองทางเศรษฐศาสตร์ 

เพื่อการวิเคราะห์ผลกระทบจาก 

นโยบายการค้าระหว่างประเทศ

1/60/3 361,740 361,740 บุคลากร สศก. /

หน่วยงาบภายนอก เช่น 

กรมอุตุบยน่วิทยา กรม 

ส่งเสริมการเกษตร กรม 

ประมง กรมปศุสัตว์ ธปท.

ธกส. สถาบันการสืกษา 

และทุกภาคส่วนที่ 

เกี่ยวช้อง

•เพื่อสร้างและพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐมิติ และ 

ริเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร 

•เพื่อสนับสบุนการวางนโยบายและมาตรการ ชอง 

ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศปศ.

13 โครงการปีกอบรมสัมมนาแนวทางการ 

วิเคราะห์ VALUE CHAIN สินค้าเกษตร 

(ภายใต้โครงการแนวทางการเพ่ืม 

สักยภาพสินค้าเกษตรที่ไต้รับการรับรอง 

ส่ํงบ่งซ้ีภูมิศาสตร์)

1/38/3 283,700 283,700 เจ้าหน้าที่ สศก. จำนวน 

38 คน

-เพื่อพัฒนาความรู้ฃองเจ้าหน้าที่ สศก. ในต้านการใช้ 

เครื่องมิอการวิเคราะห์ห่วงโข่คุณค่า (value chain) 

ไต้อย่างมิประสิทธิภาพ และเหมาะสมภายใต้ 

สถานการณ์ที่เปลยนแปลงไปอย่างรวดเรื่วในปิจชุบัน 

-เพื่อพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ สศก. ให้มิทักษะในการ 

วิเคราะห์แนวทางการวิเคราะห์ห่วงโข่คุณค่า (value 

chain)

สศท.1

9/12/2019 งบรายจ่ายร่นภายใต้แผนงานบุทธศ-เสตร้๓ ษตรสร้าง!)ลค่า 4



ท ี่ ข้อ,โครงการปี กอบรม/สัมมนา ปริมาณ/
หน-.ยนัน*ริ;/*น''?น;

งบประมาณ 

รวม (บาท)

Q 1 จ  2562 Q2 จ 2562 Q3 จ  2562 Q4 ปี 2562 กลุ่มเป็าหมาย

(บุ*(เทกร เพก/พงใพานกายนรก/เทพรกร)

วัตถุประสงค์แสะN8ท่ีคาตว่าจ:ไต่ริน 

(โปรคนนบโครงการปีกอบรมสัมมนาประกอบ)

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มี.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

14 การประชุมเซิงปฏิบัติการเที่อเที่ม 

สมรรถนะให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

เศรษฐกิจการเกพเรที่ 1-12

1/150/2 627,610 627,610 1. เที่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันนองเจ้าหน้าที่ 

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เปีนโปโบทิศทางเดียวกัน 

และเกิดผลโบทางปฎิบํต ิอย่างเป็นรูปธรรม

2. เที่อกำหนคแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน ให้ 

สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่และสามารถตอบสนองพ่อ 

ยุทธศาสตร์ของสำนักงาบเศรษฐกิจการเก'ษดรได้ 

อย่างม ีประสิทธิภาพ

ลศท. 3

9/12/2019 งบรายจ่ายร่นภายใต ้แผนงานยทธสาสตร้เกษตรสร้าง)Jลค่า 5



แผนแกอบรมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5. งบรายจ่ายอื่นภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ปริ''ขข้อมูล ผ  วันที่ 9 ธันวาคม 2562

ที่ ซอโครงการแกอบรม/สัมมนา ปริมาณ/
หน่วยนับ(คริง/คน/ริน)

งบประมา(น

รวม (บาท)

Q1 จ  2562 Q2 จ  2562 Q 3 จ 2562 Q 4 จ 2562 กลุ่มเป็าหมาย

(บุศลากร ลศก/หน่วยงานภายนอก/เกษตรกร

วัตธุประสงค์และผลฟ้ศาตว่าจะไต่รบ

(โปรตแนบโครงการแกอบรมสัมมนาประกอบ)

ผู้'รับผิ*ชอบ

ต.ศ.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ศ.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มี.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

แผน 8,324,760 - - 641,460 1,504,270 1,551,670 770,060 - 77,800 3,779,500 - - - 8,324,760

“
. - ' ■ ”,

1 การแกอบรมเศรษฐกิจการเกษตรอาสา 

(ศกอ.) ระสับประเทศ

1/882/2 3,563,900 3,563,900 เศรษฐกิจการเกษตร 

อาสา 882 คน

-เฟ้อแกอบรมเศรษฐกิจการเก'พ!รอาสาและ 

เจ้าหน้าฟ้สำนักงานเศรษฐกิจการเก'พ!รให้สามารล 

ปฏิบัติการ ใช้ส์ออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ 

คอมพิวเตอร์โต้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิด 

ประโยชน์สูงสุด

-เฟ้อพัฒนาสักยภาพของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา 

ต้านการให้บริการข้อมูลจัดเก็บข้อมูลเผยแพร่ข้อมูล 

และประขาสัมพันธ์งานของสำนักงานเศรษฐกิจ 

การเก'พ!ร

-เฟ้อสักษาดูงานความก้าวหน้าทางต้านการผลิต และ 

การตลาดท ี่สำคัญ ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้พัฒนา 

งานต้านการเกษตรในท้องลนซองตนเองอย่างม ี 

ประสิทธิภาพ

ศสส.

2 การแกอบรมเซิงปฏิบัติการเฟ้อพัฒนา 

สักยกาพเศรซ)ฐกิจการเก'พ!รอาสา 

(ศกอ.) ต้านการใช้เครื่องมึอ 

อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

เฟ้อสนับสบุนการทำงานของสำนักงาน 

เศรษฐกิจการเก'พ!ร

1/80/2 304,000 304000 เศรษฐกิจการเกษตร 

อาสา 80 คน

-เฟ้อแกอบรมเศรษฐกิจการเกษตรอาสาและ 

เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้สามารล 

ปฏิบัติการ ใช้สิออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ 

คอมพิวเตอร์ไต้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิด 

ประโยชน์สูงสุด

-เฟ้อพัฒนาสักยภาพของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา 

ต้านการให้บริการข้อมูลจัดเก็บข้อมูลเผยแพร่ข้อมูล 

และประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานเศรษฐกิจ 

การเกษตร

สศท.1

9/12/2019 งบรายจ่ายร่นภายใต ้แผนงานบูรณาการพ ัฒนาและส่งเลริมเศรษฐfiจฐา'นฐ-เก 1



ท่ี ชี่อโครงการปีกอบรม/สัมมนา ปริมาณ/ งบประมาณ Q 1 ปี 2562 Q2 ปี 2562 Q3 จ  2562 Q4 จ  2562 กลุ่มเป้าหมาย วัตทุประสงค์แศะพ!๓คาตว่าจะไต่รม ผู้รับผิดขอบ

หน่วยนับ(คร้ัง/คบ/วับ)
รวม  (บาท) ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ศ.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ศ.ค.63 ก.ย.63 (บุคลากร ทคก/พน่วย.ทบภายบอก/เภษครกร (โปรดแบบโครงการปีกอบรมสัมมนาประกอบ)

3 การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ Application "กระดาน 

เศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส" ให้เกษตรกร 

นปลงใหญ่ ณ ศพก. (2 คร้ัง)

2/50/1 77,800 38,900 38,900 เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ เพอถ่ายทอดการใช้ Application กระดานเศรษฐี 

เกษตรกรมีโอกาสให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ในการ 

ลดด้นทุนการผลิต และเพื่มประสิทธิภาพการผลิตราย 

แปลงสู่ความเหมาะสมรเองพื้นที่

สศท.1

4 การปีกอบรมเซิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา 

พักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา 

(ศกอ.) ด้านการใช้เครื่องมีอ 

อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

เพื่อสนับส'นบการทำงาน'ของสำนักงาน 

เศรษฐกิจการเกษตร

1/61/2 236,170 236,170 เศรษฐกิจการเกษตร 

อาสา 61 คน

-เพื่อปีกอบรมเศรษฐกิจการเกษตรอาสาและ 

เจ้าหน้าพื่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้สามารถ 

ปฏิบัติการ ใช้สี่ออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ 

คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิด 

ประโยซน์สูงสุด

-เพื่อพัฒนาพักยภาพของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา 

ด้านการให้บริการข้อมูลจัดเก็บข้อมูลเผยแพร่ข้อมูล 

และประซาสัมพันธ์งานของสำนักงานเศรษฐกิจ 

การเกษตร

สศท.2

5 การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ Application "กระดาน 

เศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส" ให้เกษตรกร 

แปลงใหญ่ ณ ศพก. (2 คร้ัง)

77,800 38,900 38,900 เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อถ่ายทอดการใช้ Application กระดานเศรษฐี 

เกษตรกรมีโอกาสให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ในการ 

ลดต้นทุนการผลิต และเพื่มประสิทธิภาพการผลิตราย 

แปลงสู่ความเหมาะสมของพื้นพื่

สศท.2

6 การปีกอบรมเซิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา 

พักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา 

(ศกอ.) ด้านการใช้เครื่องมีอ 

อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

เพื่อสนับสบุนการทำงาน'ของสำนักงาน 

เศรษฐกิจการเกษตร (2 วัน 1 คร้ัง)

1/87/2 326,610 326,610 เศรษฐกิจการเกษตร 

อาสา 87 คน

-เพื่อปีกอบรมเศรษฐกิจการเกษตรอาสาและ 

เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้สามารถ 

ปฏิบัติการ ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ 

คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิด 

ประโยชน์สูงสุด

-เพื่อพัฒนาพักยภาพของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา 

ด้านการให้บริการข้อมูลจัดเก็บข้อมูลเผยแพร่ข้อมูล 

และประซาสัมพันธ์งานของสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร

สศท.3

9/12/2019 งบรายจ่ายร่นภายใต ้แผนงานบุรณาการฬฒนาและส่งเสรมเศรษฐfiจฐานราก 2



ท ี่ ชื่อ'โครงการ'ติกอบรม/สัมมนา ปริมาณ/ งบประมาณ Q1 จ 2562 Q2 ปี 2562 Q3 ปี 2562 Q 4 จ  2562 กลุ่มเปีาหมาย วัดธุประสงค์เสะผสพ่ืดาดว่าจะไดรม ผู้ร ับรดขอบ

ทนายนันคริ:/คน/ริน;
รวม  (บาท) ด.ค.62 พ.ย.62 ธ-ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 (บุ*พทกร สสก/พบ่วยทนกายบอก/เกพรกร (โปรดแบบโครงการติกอบรมสัมมนาประกอบ)

7 การถ่ายทอดความ!เทคโนโลยี 

สารสนเทศ Application “กระดาน 

พศร•ษฐ เกพ!รกรมีโอกาส” ให้เกษตรกร 

แปลง'ใทญ่ ณ ศพก. (2 ครง)

2/60/1 77,800 38,900 38,900 เกษตรกรใบแปลงใหญ่ 

60 คน

เพื่อถ่ายทอดการใช้ Application กระดาบเศรษฐี 

เกษตรกรมีโอกาสให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ใบการ 

ลดด้นทุบการผลิต และเพื่มประลิทริภาพการผลิตราย 

แปลงส ูค่วามเหมาะสมของพ ีบ้พ่ื

สศท.3

8 การติกอบรมเริงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา 

พักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา 

(ศกอ.) ด้านการใช้เครื่องมีอ 

อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

เพื่อสนับสบุนการทำงานของสำนักงาบ 

เศรษฐกิจการเกษตร

1/77/2 294,310 294,310 เครใ!*ฐกิจการเกษตร 

อาสา 77 คน

-เพื่อติกอบรมเศรษฐกิจการเกษตรอาสาและ 

เจ้าหน้าพื่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้สามารถ 

ปฏิบัติการ ใช้ส เีออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ 

คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิด 

ประโยชน์สูงสุด

-เพื่อพัฒนาพักยภาพของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา 

ต้านการให้บริการข้อมูลจัดเก็บข้อมูลเผยแพร่ข้อมูล 

และประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานเศรษฐกิจ 

การเกษตร

สศท.4

9 การถ่ายทอดความ!เทคโนโลยี 

สารสนเทศ Application ■กระดาบ 

เศรษฐี เกษตรกรม โีอกาส' ให้เกษตรกร 

แปลงใหญ่ ณ คพก. (2 คร้ัง)

2/60/1 77,800 38,900 38,900 เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อถ่ายทอดการใช้ Application กระคานเศรษฐี 

เกษตรกรม โีอกาสให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ในการ 

ลดต้นทุนการผลิต และเพื่มประสิทธิภาพการผลิตราย 

แปลงสู่ความเหมาะสมของพี้บพื่

สศท.4

10 การติกอบรมเริงปฎิบ้ต กิารเพื่อพัฒนา 

พักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา 

(ศกอ.) ด้านการใช้เครื่องมีอ 

อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

เพื่อสนับสนุนการทำงานของสำนักงาน 

เศรษฐกิจการเกษตร

1/88/2 329,840 329,840 เศรษฐกิจการเกพ)ร 

อาสา 88 คน

-เพื่อติกอบรมเศรษฐกิจการเกษตรอาสาและ 

เจ้าหน้าพื่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้สามารถ 

ปฏิบัติการ ใช้สออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ 

คอมพิวเตอร์โต้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิด 

ประโยชน์สูงสุด

-เพื่อพัฒนาพักยภาพของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา 

ด้านการให้บริการข้อมูลจัดเก็บข้อมูลเผยแพร่ข้อมูล 

และประชาสัมพันธ์งานชองสำนักงานเศรษฐกิจ 

การเกษตร

สศท.ร

9/12/2019 งบรายจ่ายร่นภายใต ้แผนงานบรณาการฬฒนาและส่งเสรมเศรษฐfiจฐานราก 3



ท ี่ ซื่อโครงการ?เกอบรม/สัมมนา ปริมาเน/ งบประมาณ Q1 บีเ 2562 Q2 จ 2562 Q3 จ 2562 Q4 บีเ 2562 กลุ่มเป๋าหมาย ว้ตลุประสงด‘ และผลที่ดาดว่าจะได้ร ้น ผู้รับผิลขอบ

หน่วยนับ(ศร้ัง/ศน/วัน)
รวม (บาท) ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 (บุคลากร แสก7หปวย•ทนภาษบอก/เกษสรกร (โปรดแบบโครงการ?เกอบรมสัมมนาประกอบ)

11 การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ Application "กระดาน 

เศรษฐี เกพรกรม โีอกาส" ให้เกพ!รกร 

แปลงใหญ่ ณ ศพก. (2 ครง)

2/30/1 77,800 77,800 เกพรกรกลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อถ่ายทอดการใช้ Application กระดานเศรษฐี 

เกพ รกรม โีอกาสให้กับเกพรกรแปลงใหญ่ใบการ 

ลดต้นทุนการผลิต และเพื่มประสิทธิภาพการผลิตราย 

แปลงส ู่ความเหมาะสมของพื้นที่

สศท.ร

12 การ?เกอบรมเช้งปฏิบัติการเพื่อพัฒนา 

สักยภาพเศรษฐกิจการเกพรอาสา 

(ศกอ.) ด้านการใช้เครื่องมือ 

อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือสนับสนุนการทำงาน'จองสำนักงาน 

เศรษฐกิจการเกพร (2 วัน 1 ครั้ง)

1/73/2 281,390 281,390 เศรษฐกิจการเกษตร 

อา?ท 73 คบ

-เพื่อรกอบรมเศรษฐกิจการเกพรอาสาและ 

เจ้าหน้าทสำนักงานเศรษฐกิจการเกพรให้สามารภ 

ปฏิบัติการ ใช้ล็ออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ 

คอมพิวเตอร์โต้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิด 

ประโยชน์สูงสุด

- เพื่อพัฒนาสักยภาพของเศรษฐกิจการเกพรอาสา 

ด้านการให้บริการข้อมูลจัดเก็บข้อมูลเผยแพร่ข้อมูล 

และประซาสัมพันธ์งานของสำนักงานเศรษฐกิจ 

การเกพร

สศท.6

13 การถ่ายทอดความร ูเ้ทคโนโลยี 

สารสนเทศ Application “กระดาน 

เศรษฐี เกพรกรม โีอกาส” ให ้เกพรกร 

แปลงใหญ่ ณ ศพก. (2 คร้ัง)

2/60/1 77,800 38,900 38,900 เกพรกรในแปลงใหญ่ 

60 คน

เพื่อถ่ายทอดการใช้ Application กระคาบเศรษฐี 

เกพ รกรม โีอกาส ให้กับ๓ พรกรแปลงใหญ่ในการ 

ลดต้นทุนการผลิต และเพื่มประสิทธิภาพการผลิตราย 

แปลงส ูค่วามเหมาะสมของพื้นที่

สศท.6

14 การติกอบรมเช้งปฏิบัติการเพื่อพัฒนา 

สักยภาพเศรษฐกิจการเกพรอาสา 

(ศกอ.) ด้านการใช้เครื่องมือ 

อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

เพื่อสนับสบุนการทำงานของสำนักงาน 

เศรษฐกิจการเกพร (2 วัน 1 

ศร้ัง)

1/88/2 329,840 329,840 เศรษฐกิจการเกษตร 

อาสา 88 คน

■เพื่อ?เกอบรมเศรษฐกิจการเกพรอาสาและ 

เจ้าหน้าที่สำนักงาบเศรษฐกิจการเกพรให้สามารล 

ปฏิบัติการ ใช้สี่ออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ 

คอมพิวเตอร์ใต้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิด 

ประโยชน์สูงสุด

■เพื่อพัฒนาสักยภาพของเศรษฐกิจการเกพรอาสา 

ด้านการให้บริการข้อมูลจัดเก็บข้อมูลเผยแพร่ข้อมูล

และประชาสัมพันธ์งานชองสำนักงานเศรษฐกิจ 

การเกพร

สศท./

9/12/2019 งบราย3ายร่นภายใต้แผนงานบุรณาการพ ัฒนาและส ่งเส?มเศรษฐfiจฐานราก 4



ท ี่ ชื่อโครงการปีกอบรม/สัมมนา ปริมาณ/ งบประมาณ Q1 จ  2562 Q2 จ  2562 Q 3 จ  2562 Q 4 จ  2562 กลุ่มเปีาหมาย วัตถุประส)ค์และผลพ่ืคาดว่าจะไต่รบ ผู้ร ับผ ิ*ขอบ

หน่วยนันดร้ัง/คน/!’'!น)
รวม (บาท) ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มี.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 (บุคลากร ศศก/,หน่วยทนภายบอก/เกพศรกร (โปรดแบบโครงการปีกอบรมสัมมนาประกอบ)

15 การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ Application “กระดาน 

เศรษฐี เกษตรกรมิโอกาส” ให้เกษตรกร 

แปลงใหญ่ ณ ศพก. (2 คร้ัง)

2/60/1 77,800 38,900 38,900 เกษตรกรใบแปลงใหญ่ 

60 คน

เพื่อถ่ายทอดการใช้ Application กระดาบเศรษฐี 

เกษตรกรมีโอกาสให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ในการ 

ลดด้นทุนการผลิต และเพื่มประสิทธิภาพการผลิตราย 

แปลงสู่ความเหมาะสมของพี้นพื่

สศท./

16 การ'รกอบรมเซิงปฎิบ้ต กิารเพื่อพัฒนา 

พักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา 

(ศกอ.) ด้านการใช้เครื่องมิอ 

อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

เพื่อสนับสนุนการทำงานของสำนักงาน 

เศรษฐกิจการเกษตร (2 วัน 1 คร้ัง)

1/76/2 284,620 284,620 เศรษฐกิจการเกษตร 

อาสา 76 คบ

- เพื่อปีกอบรมเศรษฐกิจการเกษตรอาสาและ 

เจ้าหน้าพ ื่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้สามารถ 

ปฏิบัติการ ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ 

คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิด 

ประโยชน์สูงสุด

- เพื่อพัฒนาพักยภาพของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา 

ด้านการให้บริการข้อมูลจัดเก็บข้อมูลเผยแพร่ข้อมูล 

และประขาสัมพันธ์งานของสำนักงานเศรษฐกิจ 

การเกษตร

สศท.ร

17 การถ่ายทอดความร ู้เทคโนโลยี 

สารสบเทศ Application “กระดาน 

เศรษฐี เกษตรกรม ิโอกาส” ให้เกษตรกร 

แปลงใหญ่ ณ ศพก. (2 คร้ัง)

2/60/1 77,800 38,900 38,900 เกษตรกรในแปลงใหญ่ 

60 คน

เพื่อถ่ายทอดการใช้ Application กระดานเศรษฐี 

เกษตรกรม ิโอกาสให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ในการ 

ลดด้นทุนการผลิต และเพื่มประสิทธิภาพการผลิตราย 

แปลงส ู่ความเหมาะสมของพี้นพื่

สศฑ.ร

18 การปีกอบรมเซิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา 

พักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา 

(ศกอ.) ด้านการใช้เครื่องมิอ 

อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

เพื่อสนับสบุนการทำงานซองสำนักงาน 

เศรษฐกิจการเกษตร (2 วัน 1 คร้ัง)

1/77/2 294,310 294,310 เศรษฐกิจการเกษตร 

อาสา 77 ราย

- เพื่อปีกอบรมเศรษฐกิจการเกษตรอาสาและ 

เจ้าหน้าพ ื่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้สามารถ 

ปฏิบัติการ ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ 

คอมพิวเตอร์โต้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิด 

ประโยชน์สูงสุด

■เพ่ือพัฒนาพักยภาพของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา

ด้านการให้บริการข้อมูลจัดเก็บข้อมูลเผยแพร่ข้อมูล 

และประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานเศรษฐกิจ 

การเกษตร

สศท.9

9/12/2019 งบรายชื่ายร่นภายใต้แผนงานบุรถทการฬฒนาและส่งเส1มเศรษฐfiจฐานราก 5



ท ี่ ซื่อโครงการปีกอบรม/สัมมนา ปริมาณ/
หน่วยนับ(ศร้ับดน/วัน;

งบประมาณ 

รวม (บาท)

Q 1 จ 2562 Q2 ปี 2562 Q3 ปี 2562 Q 4 ปี 2562 กลุ่มเป็าหมาย

(บุศลๆกร สศก7หน่วยทนภายบอก/เกษศรกร

วัดธุประสงค์และผสท่ีคาดว่าจะได้รับ

(โปรดแบบโครงการปีกอบรมสัมมนาประกอบ)

ผู้รับผศชอบ

ด.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มี.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

19 การถ่ายทอดความ!เทคโนโลยี 

สารสนเทศ Application “กระดาน 

เศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส” ให้เกษตรกร 

แปลงใหญ่ ณ ศพก. (2 คร้ัง)

2/30/1 77,800 38,900 38,900 เกษตรกรในแปลงใหญ่ 

60 ราย

เพื่อถ่ายทอดการใช้ Application กระดานเศรษฐี 

เกษตรกรม โีอกาสให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ในการ 

ลดต้นทุนการผลิต และเพื่มประสิทธิภาพการผลิตราย 

แปลงส ูค่วามเหมาะสมของพื้นที่

สศท.9

20 การพัฒนาพักยภาพ ศกอ. 3 จังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ (2 คร้ัง)

2/60/2 431,200 215,600 215,600 เศรษฐกิจการเกษตร 

อาสา (ศกอ.) ใบพื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

จำนวน 33 ราย

เพื่อให้เศรษฐกิจการเกษตรอาสาในพื้นที่ 3 จังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ ม คีวาม!ความเช้าใจในการจัดเก็บ 

ข้อยูล และสามารถจัดเก็บช้อยูลไต้ม ปีระสิทธิภาพ 

มากขึ้น ผลคาดว่าจะไต้รับ ข้อมูลท ี่ใต้จากการจัดเก็บ 

ชอง ศกอ. ในพื้นที่ 3 จังหวัดมีคุณภาพมากขึ้น

สศท.9

21 การปีกอบรมเซิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา 

พักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา 

(ศกอ.) ต้านการใช้เครื่องมีอ 

อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

เพื่อสนับสนุนการทำงาบชองสำนักงาบ 

เศรษฐกิจการเกษตร (2 วัน 1 คร้ัง)

1/52/2 213,560 213,560 เศรษฐกิจการเกษตร 

อาสา 52 คบ

■เพ่ือปีกอบรมเศรษฐกิจการเกษตรอาสาและ 

เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้สามารถ 

ปฏิบัติการ ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ 

คอมพิวเตอร์ไต้อย่างมูกต้องเหมาะสมและเกิด 

ประโยชน์สูงสุด

■เพื่อพัฒนาพักยภาพชองเศรษฐกิจการเกษตรอาสา 

ด้านการให้บริการข้อมูลจัดเก็บข้อมูลเผยแพร่ข้อมูล 

และประชาสัมพันธ์งานชองสำนักงานเศรษฐกิจ 

การเกษตร

สศท.!0

22 การถ่ายทอดความ!เทคโนโลยี 

สารสนเทศ Application “กระดาน 

เศรษฐี เกษตรกรม ีโอกาส” ให้เกษตรกร 

แปลงใหญ่ ณ ศพก. (2 คร้ัง)

2/60/1 77,800 77,800 เกษตรกรในแปลงใหญ่ 

60 คน

เพื่อถ่ายทอดการใช้ Application กระดาบเศรษฐี 

เกษตรกรมีโอกาสให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ในการ 

ลดต้นทุนการผลิต และเพื่มประสิทธิภาพการผลิตราย 

แปลงสู่ความเหมาะสมชองพื้นที่

สศท.!0

9/12/2019 งบรายน่ายร่นภายใต้แผนงาน1Jรณาการพัฒนาและส่งเส1เมเศรษฐfiจฐานราก 6



ท่ี ซ่ือโครงการปีกอ,บรม/สัมมนา ปริมาณ/
หน่วยนับ(คร้ัง/คน/วัน;

งบปไระมาณ 

รวม  (บาท)

Q 1 จ  2562 Q 2 จ 2562 Q3 จ 2562 Q4 จ  2562 กลุ่มเป็าหมาย

(บุสลากร ลสกทํหน่วยทบภายบอก/เกษสรกร

วัตอุประสงค์แสะผสพ่ืตาตว่าจะไค้วับ

(โปรตแบบโครงการปีกอบรมสัมมนาประกอบ)

ผู้รับรสชอบ

ต.ค.62 พ.ย.62 ร.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มื.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

23 การปีกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา 

พักยภาพเศรษฐกิจการเกพ!รอาสา 

(ศกอ.) ค้านการใช้เครึ๋องมือ 

อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

เพื่อสนับสบุนการทำงานของสำนักงาบ 

เศรษฐกิจการเกพร (2 วัน 1 คร้ัง)

1/70/2 271,700 271,700 เศรษฐกิจการเกษตร 

อาสา 70 คน

-เพื่อปีกอบรมเศรษฐกิจการเกพรอาสาและ 

เจ้าหน้าพื่สำนักงานเศรษฐกิจการเกพรให้สามารถ 

ปฎิบ้ติการ ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ 

คอมพิวเตอร์ไค้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิด 

ประโยชน์สูงสุด

-เพื่อพัฒนาพักยภาพของเศรษฐกิจการเกพรอาสา 

ค้านการให้บริการข้อมูลจัดเล็บข้อมูลเผยแพร่ข้อมูล 

และประซาสัมพันธ์งานของสำนักงานเศรษฐกิจ 

การเกพร

สศท.ท

24 การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ Application “กระดาน 

เศรษฐี เกพรกรม[อกาส” ให ้เกพรกร 

แปลงใหญ่ ณ คพก. (2 คร้ัง)

2/60/1 77,800 38,900 38,900 เกพรกรในแปลงใหญ่ 

60 คน

เพื่อถ่ายทอดการใช้ Application กระดานเศรษฐี 

เกพรกรมืโอกาสให้กับเกพรกรแปลงใหญ่ในการ 

ลดต้นทุนการผลิต และเพื่มประสิทธิภาพการผลิตราย 

แปลงสู่ความเหมาะสมของพนพื่

สศท.!!

25 การปีกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา 

พักยภาพเศรษฐกิจการเกพรอาสา 

(ศกอ.) ค้านการใช้เครึ๋องมือ 

อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

เพื่อสนับสนุนการทำงานของสำนักงาน 

เศรษฐกิจการเกพร (2 วัน 1 คร้ัง)

1/57/2 229,710 229,710 เศรษฐกิจการเกษตร 

อาสา 57 คบ

-เพื่อปีกอบรมเศรษฐกิจการเกพรอาสาและ 

เจ้าหน้าพื่สำนักงานเศรษฐกิจการเกพรให้สามารถ 

ปฏิบัติการ ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ 

คอมพิวเตอร์ใต้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิด 

ประโยชน์สูงสุด

-เพื่อพัฒนาพักยภาพของเศรษฐกิจการเกพรอาสา 

ด้านการให้บริการข้อมูลจัดเล็บข้อมูลเผยแพร่ข้อมูล 

และประซาสัมพันธ์งานของสำนักงานเศรษฐกิจ 

การเกพร

-เพื่อพื่กษาดูงานความก้าวหน้าทางด้านการผลิต และ 

การตลาดที่สำคัญ ตลอดจนนำไปประยุกต้ใช้พัฒนา 

งานค้านการเกพรในท้องถิ่นของตนเองอย่างมิ 

ประสิทธิภาพ

สศท.!2

9/12/2019 งบรายจ่ายร่นภายใต้แผนงานบรณาการฬฒนาและส่งเส?มเศรษฐ(ใจฐานราก 7



ท ี่ ขึ๋อโครงการปีกอบรม/สัมมนา ปริมา {น/
หน่วยงบ(ค?ง/คน/ริ''น)

งบประมาผ 

รวม  (บาห)

Q 1 จ 2562 Q2 จ  2562 Q 3 จ  2562 Q4 จ  2562 กลุ่มเป้าหมาย

(บุ*ทากร ส*ก^พน่วยทนกายนอก/เกพ*รกร

รัตธุประสงค์แสะพรท ีค่าคร่าจะ'ใต้รบ 

(โปรคแนบโครงการปีกอบรมสัมมนาประกอบ)

ผู้ร ับฝ ็ศซอบ

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 ม ี. ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 ม ี. ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

26 การปีกอบรมเกษตรแปลงใหญ่ ณ คพก. 

กระดานเศรษฐี 2 คร้ัง

2/30/1 77,800 38,900 38,900 เกพ!รกรใบแปลงใหญ่ 

60 คน

เที่อก่ายทอดการใช้ Application กระดาบเศรษฐี 

เกษตรกรม โีอกาส และ Farm D ให้กับเกษตรกรแปลง 

ใหญ่ในการลคต้บทุนการผลิต และเหํ่มประล ทิธิภาพ 

การผลิตรายแปลงส ู่ความเหมาะสมฃองพื้นที่

m ท.!2

9/12/2019 งบรายลุ่ายร่นภายใต ้แผนงาน1Jรณาการฬฒนาและส่งเสรมเศรษฐ/ใจฐานราก 8


