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โครงการตลาดเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การทําการเกษตรในปจจุบันนอกจากเกษตรกรผูผลิตตองมีความรู ทักษะ และความเช่ียวชาญ 

ในดานการผลิตแลว ดานการตลาดเปนเรื่องสําคัญท่ีเกษตรกรควรจะตองรับรูและเขาใจเชนกัน การขาย
ผลผลิตทางการเกษตรยังเปนปญหาเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรหลายประเภทเปนสินคาสดท่ีเนาเสียงาย มี
ระยะเวลาในการเก็บรักษาท่ีส้ัน และเมื่อผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวไดจะมีจํานวนมากจะมีปญหาในการเก็บ
รักษาและการบริหารจัดการท่ีตองใชระยะเวลาจํากัด อีกท้ังเกษตรกรสวนใหญยังไมเขาใจในการบริหารจัดการ
การตลาด ดังนั้น “การตลาด” ยังคงเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีเกษตรกรสวนใหญควรตระหนักและใหความสนใจใน
การเรียนรู เนื่องจากการตลาดจะมีบทบาทและสงผลกระทบตอเกษตรกรท่ีทําการผลิตโดยตรง การสงเสริมให
เกษตรกรเขาใจและสามารถบริหารจัดการดานการตลาดได จึงเปนส่ิงจําเปนอยางมากในยุกตของโลกไร
พรมแดนในปจจุบัน   

“ตลาดเกษตรกร” เปนหนึ่งโครงการท่ีสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีมุงเนนใหทุกจังหวัดมี
สถานท่ีจําหนายผลผลิตและผลิตภัณฑทางการเกษตรคุณภาพแกผูบริโภค โดยเกษตรกรเปนผูจําหนายเอง มี
ผูจัดการตลาดเกษตรกรเปนท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา สงเสริม สนับสนุน ผลักดันและขับเคล่ือน ในทุกมิติ สอดรับกับ
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีกําหนดให ป 2560 เปนปแหงการ “ลดตนทุนการผลิตทาง
การเกษตร และเพิ่มโอกาสทางการแขงขัน” ใน 4 ประเด็น คือ 1) ลดตนทุนการผลิต 2) เพิ่มคุณภาพและ
ผลผลิตตอหนวย 3) เนนการบริหารจัดการ และ 4) การวางแผนการผลิตและเพิ่มชองทางการตลาด ให
ความสําคัญกับการลดตนทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  อีกท้ังเปนการเช่ือมโยงผลผลิตท่ีมีคุณภาพ
และไดรับการรับรองมาตรฐานจากกิจกรรมแปลงใหญเขาสูตลาดเกษตรกร สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและ
ผลิตภัณฑดานการเกษตร สามารถเช่ือมโยงตลาดระดับตางๆ เพื่อชวยเหลือเกษตรกรในดานการตลาดใหเขมแข็ง
และมั่นคง สามารถพึ่งพาตัวเองไดอยางยั่งยืน ดังนั้นจึงจําเปนตองพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตของเกษตรกรใหมีกระบวนการผลิตท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด ปรับตัวและเรียนรูรูปแบบ
การจําหนายในระบบออนไลน (Online market) เพื่อการเพิ่มชองทางการตลาดมากข้ึน และประชาสัมพันธ
โครงการตลาดเกษตรกรใหเปนท่ีรูจักและกระตุนการรับรูของผูบริโภคในวงท่ีกวางข้ึนตอไป 

2.วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ใหมีกระบวนการผลิต 

ท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด และมีความรูเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินธุรกิจในรูปแบบการจําหนาย
ในระบบออนไลน เพื่อการเพิ่มชองทางการตลาด 

2.2 เพื่อเปดโอกาสใหเกษตรกรฝกเปนผูประกอบการดานการตลาด และสงเสริมเครือขายเจาหนาท่ีและ
เกษตรกร สําหรับพัฒนาตลาดเกษตรกรไปสูความเขมแข็ง มั่นคงและยั่งยืน 

2.3 เพื่อประชาสัมพันธตลาดเกษตรกรเปนท่ีรูจักและกระตุนการรับรูของผูบริโภคในวงท่ีกวางข้ึน 
2.4 เพื่อสรางเครือขายดานการตลาด ดวยการเพิ่มชองทางการจําหนายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกรท่ี

สงเสริมในรูปแบบแปลงใหญสูตลาดเกษตรกร และขยายสูตลาดในระดับสูงข้ึน เชน ตลาดในกลุม HORECA, 
Online market เช่ือมโยงตลาดเกษตรกรในรูปแบบตลาดเกษตรกรสัญจร ในตลาดเฉพาะเชน พื้นท่ี
หางสรรพสินคา หรืองานตลาดอื่นเพื่อเพิ่มชองทางการจําหนาย และแหลงจําหนายอื่นๆ 

แบบฟอรมที่ 1 
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3. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 
 77 จังหวัด โดยแบงเปน 3 กลุม ดังนี้ 

กลุมท่ี 1 กลุมจังหวัดท่ีกรมสงเสริมการเกษตรไดรับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

ใหทําหนาท่ีผูจัดการตลาดเกษตรกร มีจํานวน 26 จังหวัด ไดแกจังหวัดชัยนาท กรุงเทพมหานคร ราชบุรี 

สุพรรณบุรี สมุทรสาคร นครนายก จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ ขอนแกน อุดรธานี 

ตรัง ยะลา เชียงใหม พะเยา แมฮองสอน ชัยภูมิ ศรีสะเกษ ชุมพร พังงา พิษณุโลก อุตรดิตถ และจังหวัดพิจิตร 

 กลุมท่ี 2 กลุมจังหวัดท่ีกรมสงเสริมการเกษตรรับผิดชอบรวมกับหนวยงานอื่นภายใตการมอบหมาย

จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหทําหนาท่ีผูจัดการตลาดเกษตรกร มีจํานวน 12 จังหวัด ไดแก จังหวัด

สระบุรี (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด) ลพบุร ี(สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด) นครปฐม (ปศุสัตว

จังหวัด) เชียงราย (สํานักงานสหกรณจังหวัด) นครสวรรค (สํานักงานปศุสัตวจังหวัด) นครราชสีมา (สํานักงาน

เกษตรและสหกรณจังหวัด) มุกดาหาร (สํานักงานปศุสัตวจังหวัด) นครพนม (สํานักงานปศุสัตวจังหวัด) กระบ่ี 

(สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด) ภูเก็ต (สํานักงานสหกรณจังหวัด) สงขลา (สํานักงานเกษตรและสหกรณ

จังหวัด/สํานักงานสหกรณจังหวัด) นครศรีธรรมราช (สํานักงานปศุสัตวจังหวัด) 

 กลุมท่ี 3 กลุมจังหวัดท่ีกรมสงเสริมการเกษตรไมไดรับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ใหทําหนาท่ีผูจัดการตลาดเกษตรกร มีจํานวน 39 จังหวัด ไดแก จังหวัดสิงหบุรี อางทอง อยุธยา ปทุมธานี 
นนทบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ สระแกว ปราจีนบุรี รอยเอ็ด มหาสารคาม 
กาฬสินธุ สกลนคร หนองบัวลําภู เลย หนองคาย บึงกาฬ พัทลุง สตูล ปตตานี นราธิวาส ลําพูน ลําปาง แพร 
นาน บุรีรัมย สุรินทร อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ยโสธร สุราษฎรธานี ระนอง สุโขทัย ตาก กําแพงเพชร 
เพชรบูรณ และจังหวัดอุทัยธานี 

4. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

 4.1 พัฒนาความรูและศักยภาพเจาหนาท่ีในการจัดการธุรกิจเกษตร  
     พัฒนาเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตลาดเกษตรกรในระดับจังหวัดและสํานักงาน
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-9 เพื่อใหมีความสามารถในการจัดการธุรกิจเกษตร โดยสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินงานตามโครงการสวนกลางช้ีแจงทําความเขาใจเปาหมายของ
โครงการแกเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตลาดเกษตรกรในระดับเขตและจังหวัด และสัมมนาพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาท่ีในการดําเนินการตลาดเกษตรกร จํานวน 3 หลักสูตร 

4.1.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวคิดการพัฒนาตลาดเกษตรกร เจาหนาท่ีจํานวน 77 จังหวัด และ
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-9 เพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินการในตลาดเกษตรกรและวาง
แผนการดําเนินงานในการถายทอดความรูหลักการตลาดในพื้นท่ี และการสรางเครือขายการสงเสริมการเกษตร
ในรูปแบบแปลงใหญ เพื่อสนับสนุนการจําหนายสินคาคุณภาพสูตลาดเกษตรกร 

4.1.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการผูจัดการตลาดมืออาชีพ เฉพาะจังหวัดกลุมท่ี 2 จํานวน 12 จังหวัด 
หลักสูตรผูจัดการตลาด เพื่อใหเจาหนาท่ีเขาใจพื้นฐานและแนวคิดทางดานการตลาด พัฒนาสินคาสูตลาด
ระดับพรีเมี่ยม และการสรางเครือขายการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ เพื่อสนับสนุนการจําหนาย
สินคาคุณภาพสูตลาดเกษตรกร 
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4.1.3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเครือขายตลาดเกษตรกร เฉพาะจังหวัดกลุมท่ี 1 และ 

2 รวมจํานวน 38 จังหวัด และสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-9 จํานวน เพื่อพัฒนาตลาดใหสราง
เครือขายดานการตลาด ดวยเครือขายการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ และแลกเปล่ียนเรียนรู
ระหวางกันใหเจาหนาท่ีมีความพรอมในการพัฒนาตลาดเกษตรกร ตลอดจนการพัฒนาการซื้อขายสินคาของ
ตลาดเกษตรกรผานระบบออนไลน 

  4.2 กิจกรรมพัฒนาความรูและศักยภาพของเกษตรกร (เฉพาะจังหวัดกลุมท่ี 1 จํานวน 26 จังหวัด 
และ กลุม 2 จํานวน 12 จังหวัด)  

จังหวัดประสานงานหนวยงานบูรณาการท่ีเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ท้ังในดาน
การใหความรูดานกระบวนการผลิต กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การตลาด ในเวทีตางๆ 

4.2.1 จัดกระบวนการเรียนรู (เฉพาะจังหวัดกลุมท่ี 1 และ กลุม 2 จํานวน 38 จังหวัด) 
1) จังหวัดจัดทําฐานขอมูลสําหรับการวางแผนการผลิต การตลาด สําหรับใชวางแผนและ

บริหารจัดการตลาดเกษตรกรในมิติตางๆ 
2) จังหวัดจัดเวทีวิเคราะห/ประเมินสถานการณ พื้นท่ี สินคา เกษตรกรผูจําหนายสินคา 

ในตลาดเกษตรกร ผูบริโภค ฯลฯ เพื่อใหเห็นถึงผลการดําเนินงานท่ีผานมา จุดออน จุดแข็ง ปญหา อุปสรรค 
สถานการณการแขงขันวาเปนเชนไร และตองแกไขปรับปรุงในจุดใด พรอมท้ังรวมกันกําหนดแนวทางแกไข 
ปรับปรุงและแผนวางกลยุทธอยางมีทิศทาง รวมถึงจัดกระบวนการเรียนรูใหแกเกษตรกรผูจําหนายสินคา     
ในตลาดเกษตรกร ตามผลจากเวทีวิเคราะหประเมินสถานการณ โดยใหเกษตรกรท่ีมีประสบการณหรือประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนาตนเองดานการผลิต การตลาด ทําหนาท่ีเปนวิทยากรถายทอดองคความรูนั้นๆ  
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูและสรางความสัมพันธระหวางเกษตรกรผูจําหนายสินคาในตลาด และการสราง
เครือขายการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ เพื่อสนับสนุนการจําหนายสินคาคุณภาพสูตลาด
เกษตรกร 

4.2.2 อบรมเกษตรกรผูจําหนายสินคาในตลาดเกษตรกร (เฉพาะจังหวัดกลุมท่ี 1 และ กลุม 2 จํานวน 
38 จังหวัด) จํานวน 1 หลักสูตร โดยจังหวัดจัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาผูจัดการตลาดมืออาชีพเพื่อพัฒนา
ตลาดเกษตรกรในระดับท่ีสูงข้ึน ความรูเบ้ืองตนในการพัฒนาการซื้อขายสินคาของตลาดเกษตรกรผานระบบ
ออนไลน การสรางเครือขายการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญและแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง
เกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด พัฒนามาตรฐานคุณภาพ
ผลผลิตท่ีดี พรอมท้ังเตรียมความพรอมในการเพิ่มชองทางการจําหนายสินคาตลาดเกษตรกรผานระบบออนไลน 
สนับสนุนและสรางเครือขายการจําหนายสินคาจากระบบสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ เพื่อสนับสนุน
การจําหนายสินคาคุณภาพสูตลาดเกษตรกร 

4.2.3 อบรมเกษตรกรผูจําหนายสินคาในตลาดเกษตรกร (เฉพาะจังหวัดกลุมท่ี 3 จํานวน 39 จังหวัด) 
จํานวน 1 หลักสูตร โดยจังหวัดจัดอบรมเกษตรกรในขอบเขตการวางแผนการผลิตและการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
ผลผลิตทางการเกษตรท่ีดี ความรูหลักการตลาด และการสรางเครือขายการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลง
ใหญ เพื่อใหเกษตรกรวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด พัฒนามาตรฐานคุณภาพผลผลิตท่ี
ดี สนับสนุนและสรางเครือขายการจําหนายสินคาจากระบบสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ เพื่อ
สนับสนุนการจําหนายสินคาคุณภาพสูตลาดเกษตรกร 
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 4.3 พัฒนาตลาดเกษตรกร 
       พัฒนาตลาดเกษตรกร ใหเกิดรูปแบบท่ีเปนมาตรฐานท่ีสามารถส่ือใหเห็นถึงความเปนตลาด
เกษตรกร เชน รูปแบบของเต็นท ปาย การจัดวางสินคา การจัดทําเรื่องราวสินคา บรรจุภัณฑ รูปแบบของ
สถานท่ี ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดตลาด เปนตน 

4.4 กิจกรรมสรางและสงเสริมเครือขายตลาดเกษตรกร  
4.4.1 ประชุมสรางเครือขายการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญสูตลาดเกษตรกร 

(เฉพาะจังหวัดกลุมท่ี 1 และกลุม 2 จํานวน 38 จังหวัด) 
จังหวัดจัดประชุมเกษตรกรในเครือขายการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ เพื่อ

สนับสนุนการจําหนายสินคาคุณภาพสูตลาดเกษตรกร ท้ังนี้แตละจังหวัดอาจเช่ือมโยงเกษตรกรในเครือขายการ
สงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ ท่ีแตกตางกันตามชนิดพืชท่ีไดรับโครงการบริหารจัดการเกษตรใน
รูปแบบแปลงใหญท่ีแตกตางกัน แตใหคัดเลือกสินคาเกษตรท่ีสามารถพัฒนาเปนสินคาคุณภาพในระดับพรีเมี่ยม 
เพื่อนําสินคาคุณภาพเช่ือโยงจําหนายในตลาดเกษตรกร อีกท้ังเปนการสรางเครือขายในการแลกเปล่ียนขอมูล
ขาวสารระหวางกันและเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานสูความเขมแข็งมั่นคงและยั่งยืนรวมกนั เชน 

- การสงเสริมการผลิตไมผลในรูปแบบแปลงใหญ ในจังหวัดสมุทรสาคร จันทบุรี ตราด 
ระยอง ฉะเชิงเทรา ขอนแกน อุดรธานี ศรีสะเกษ ยะลา พังงา เชียงใหม พะเยา พิษณุโลก และพิจิตร 

- การสงเสริมการผลิตผักในรูปแบบแปลงใหญ ในจังหวัดเชียงใหม พะเยา แมฮองสอน 
พิษณุโลก และศรีษะเกษ 

- การสงเสริมการผลิตแมลงเศรษฐกิจในรูปแบบแปลงใหญ ในจังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง 
ขอนแกน ตรัง เชียงใหม ชุมพร อุตรดิตถ และจังหวัดพิจิตร 
  4.4.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเช่ือมโยงตลาดเกษตรกรและตลาดในระดับท่ีสูงข้ึน (สํานักสงเสริม
และพัฒนาการเกษตรท่ี 1-9) 
  สสก. จัดประชุมเช่ือมโยงตลาดเกษตรกรระหวางจังหวัดทุกจังหวัด (77 จังหวัด) ภายใตเขต 
(ตารางผนวกท่ี 1) รวมถึงเกษตรกรผูจําหนายสินคาในตลาดเกษตรกร เครือขายผูรับซื้อในระดับท่ีสูงข้ึนเชน 
หางสรรพสินคา กลุม HORECA และผูประกอบการท่ีผานชองทางการจําหนายสินคาตลาดเกษตรกรผานระบบ
ออนไลน (ถามี) เปนตน เพื่อใหเกิดการเช่ือมโยงสินคาคุณภาพของเกษตรกรท่ีอยูภายใตตลาดเกษตรกร และ
เกษตรกรในเครือขายการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ เพิ่มชองทางในการจําหนายสินคาเกษตร 

4.5  กิจกรรมประชาสัมพันธตลาดเกษตรกร    
จัดมหกรรมตลาดเกษตรกรระดับประเทศ สวนกลางพิจารณาสถานท่ีจัดในกรุงเทพมหานครหรือ

จังหวัดอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อประชาสัมพันธตลาดเกษตรกรใหเปนท่ีรูจักและกระตุนการรับรูของ
ผูบริโภคในวงท่ีกวางข้ึน  

4.6 กิจกรรมพัฒนาฐานขอมูลตลาดเกษตรกร 
สวนกลางพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูลตลาดเกษตรกร ใหเปนปจจุบัน เพื่อเผยแพรและ

ประชาสัมพันธใหผูบริโภคและผูท่ีสนใจสามารถใชประโยชนจากขอมูลได  
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5. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ป 2559 ป 2560 

ต.
ค.

59
 

พ.
ย.

59
 

ธ.
ค.

59
 

ม.
ค.

60
 

ก.
พ.

60
 

มี.
ค.

60
 

เม
.ย

.6
0 

พ.
ค.

60
 

มิ.
ย.

60
 

ก.
ค.

60
 

ส.
ค.

60
 

ก.
ย.

60
 

1.พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีในการจัดการธุรกิจ             

2. พัฒนาความรูและศักยภาพของเกษตรกร             

2.1 จัดกระบวนการเรียนรู             

2.2 อบรมเกษตรกรผูจําหนายสินคาในตลาดเกษตรกร             

3. พัฒนาตลาดเกษตรกร             

4. สรางและสงเสริมเครือขายตลาดเกษตรกร             

3.1 ประชุมสรางเครือขายตลาดเกษตรกร             

3.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเช่ือมโยงตลาดเกษตรกร
และตลาดในระดับท่ีสูงข้ึน 

            

5. ประชาสัมพันธตลาดเกษตรกร             

5.1 จัดมหกรรมตลาดเกษตรกรระดับประเทศ             

6. พัฒนาฐานขอมูลตลาดเกษตรกร             

6. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด  
 ผลผลิต (output) 
 1. เกษตรกรผูจําหนายสินคาในตลาดเกษตรกร 38 จังหวัด มีศักยภาพและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาดได รวมท้ังเขาใจแนวทางดําเนินธุรกิจตามกระบวนการ
การตลาด และรับทราบถึงชองทางการจําหนายสินคาผานชองทางอื่นๆ เชน ระบบออนไลน  

2. เกิดเครือขายเจาหนาท่ีและเกษตรกรตลาดเกษตรกร ใน 77 จังหวัด  
3. เกิดการเช่ือมโยงผลิตภัณฑจากพื้นท่ีแปลงใหญสูตลาดเกษตรกรและตลาดอื่นตามความเหมาะสม 
4. ตลาดเกษตรกรไดรับการประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจักและกระตุนการรับรูของผูบริโภคในวงท่ีกวางข้ึน 

  ผลลัพธ (outcome) 
 1. เกษตรกรท่ีไดรับการอบรม ไมนอยกวารอยละ 60 สามารถนําความรูท่ีไดรับไปวางแผนการผลิต 
ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด และเขาใจแนวทางดําเนินธุรกิจตามกระบวนการการตลาด 

 2. เกิดการเช่ือมโยงเครือขายตลาดเกษตรกรท่ีรวมกันกําหนดแนวทางการดําเนินงานสูความเขมแข็ง 
มั่นคง และยั่งยืน 

3. ตลาดเกษตรกรมีชองทางการเช่ือมโยงสินคาออกนอกแหลงผลิต 
4. ตลาดเกษตรกรเปนท่ีรูจักของผูบริโภคเพิ่มมากข้ึน 
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7. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

 สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

 1. นายสําราญ สาราบรรณ 

ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

โทรศัพท 0 2940 6125 E-mail: sum351@hotmail.com 

 2. นายอภิรักษ หลักชัยกุล 

ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมสงเสริมธุรกิจเกษตร 

โทรศัพท 0 2940 6128 และ 08 9099 0747 E-mail: apiluckl@hotmail.com 

 3. นางสาวศันสนีย นิติธรรมยง 

ตําแหนง นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

โทรศัพท 0 2940 6128 และ 08 1857 6029  

  E-mail: agriman62@hotmail.com และ kana543@hotmail.com 

4. นางกัลญา ทรรศนสฤษด์ิ 

ตําแหนง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

โทรศัพท 0 2940 6128 และ 09 5125 9022 

  E-mail: agriman62@hotmail.com และ kanraya69@gmail.com 

5. นายสรศักด์ิ แกอินทร 

ตําแหนง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

โทรศัพท 0 2940 6128 และ 09 2541 5569 

  E-mail: agriman62@hotmail.com และ sorasakkae_in@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sorasakkae_in@hotmail.com


-7- 

 

ตารางผนวกท่ี 1 แนวทางในการบริหารจัดการจํานวนผูเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเช่ือมโยงตลาดเกษตรกร

และตลาดในระดับท่ีสูงข้ึน (สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-9) 
 

หนวยงาน 
จํานวนผูเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเช่ือมโยงตลาดเกษตรกรฯ (ราย) 
สสก นวส.จว ผูประกอบการ เกษตรกร รวม (ราย) 

สสก.1 ชัยนาท 1 9 2 20 32 

สสก.2 ราชบุรี 1 8 2 18 29 

สสก.3 ระยอง 1 9 2 20 32 

สสก.4 ขอนแกน 1 12 2 26 41 

สสก.5 สงขลา 1 7 2 18 28 

สสก.6 เชียงใหม 1 8 2 20 31 

สสก.7 นครราชสีมา 1 8 2 20 31 

สสก.8 สุราษฎธานี 1 7 2 18 28 

สสก.9 พิษณุโลก 1 9 2 20 32 

รวม 9 77 18 180 284 

 



 
 

แผนผังการดําเนินการโครงการตลาดเกษตรกร 
ประจําปงบประมาณ พ .ศ . 2560 

 

สญัลกัษณ์หน่วยงานดําเนินการ     ก. = ส่วนกลาง / ศ. = ศูนยป์ฏบิตักิาร  สสก  /   = สํานักงานส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรที1่-9  /   จ = จงัหวดั 

ปจจัยนําเขา (Input) 

1.พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่เจาหนาทีฯ่ 
1.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 351,000 บาท 
1.2 สัมมนาพัฒนาศัยภาพ(12จ.)390,000 บ. 
1.3 สัมมนาพัฒนาศัยภาพ (38จ.x1 คร้ัง) 
585,000 บาท 

พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่เจาหนาที่ในการ
จัดการธุรกิจเกษตร (ก.) 

เกษตรกร รอยละ 70 ไดเขารวมการจัด
กระบวนการเรียนรู และการอบรม 

 

กระบวนการหลัก (Process) ผลผลิตยอย (Output) ตัวช้ีวัด (Kpi) 

2.พัฒนาความรูและศักยภาพของเกษตรกร  
2.1 จัดกระบวนการเรียนรู 38 จังหวัด x 15 
รายx1วันx400บาทx1คร้ัง= 228,000 บาท 
2.2 อบรมเกษตรกรผูจําหนายสินคา 1 
หลักสูตร x 38 จังหวัด x 15 ราย x 2 วัน x 
400 บาท x 2 คร้ัง = 456,000 บาท 
2.3 อบรมเกษตรกรผูจําหนายสินคา 1 
หลักสูตร x 39 จังหวัดx 15 รายx 2 วัน
x400 บาทx1คร้ัง = 468,000 บาท  

1. มีเครือขายเกษตรกรแปลงใหญสูตลาด
เกษตรกร  
2. มีการเชื่อมโยงตลาดเกษตรกรและตลาดใน
ระดับที่สูงขึ้น 

1. มีการเชื่อมโยงเกษตรกรจากแปลงใหญ 
หรือเกษตรกรที่ผลิตสินคาคุณภาพ 
2.เกิดเครือขายตลาดเกษตรกรในระดับ
จังหวัด ไมนอยกวา 5 เครือขาย 

4.ประชุมสรางเครือขายแปลงใหญสูตลาดฯ 
4.1 ประชุมเครือขายเกษตรกร 38 จ. x 15 
รายX1วันx400บาท x1คร้ัง =228,000 บาท 
4.2 สัมมนาเชื่อมโยง 9 สสก..x20รายx2วัน
x400บาท=144,000 บาท และจนท.เอกชน 
1042ราย x2วันx1,300บาท=270,400 บาท 

สรางและสงเสริมเครือขายแปลงใหญสู
ตลาดเกษตรกร 
1. ประชุมเครือขาย (จ.) 
2. สัมมนาเขื่อมโยงเครือขาย (สสท.) 

เกิดงานมหกรรมตลาดเกษตรกรใน
ระดับประเทศ 

ผลสําเร็จในการจัดมหกรรมตลาด
เกษตรกรทั้งในระดับประเทศ 

5.ประชาสัมพันธตลาดเกษตรกร  
   จัดมหกรรมตลาดเกษตรกรระดับประเทศ 
1 คร้ัง = 1,400,000 บาท 

ประชาสัมพันธตลาดเกษตรกร 
จัดมหากรรมตลาดเกษตรกร
ระดับประเทศ (ก.) 

เกิดการปรับปรุงฐานขอมูลตลาดเกษตรกร 
38 จังหวัด ใหเปนปจจุบัน 

ฐานขอมูลตลาดเกษตรกรที่เปนปจจุบัน  
1 ฐานขอมูล 

เอกสารแนบท่ี 2 แบบฟอรมที่ 3 

ผลลพัธ ์(Outcome) 

1. เกษตรกรที่ไดรับการอบรม 
ไมนอยกวารอยละ 70 ไดรับการ
พัฒนาดานการตลาด สามารถ
นําความรูที่ไดรับไปวางแผนการ
ผลิตใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด 

2. เครือขายตลาดเกษตรกร 
ที่รวมกันกําหนดแนวทาง 
การดําเนินงานสูความเขมแข็ง 
มั่นคง และยัง่ยืน 

3. ตลาดเกษตรกรมีชองทางการ
เชื่อมโยงสินคาออกนอกแหลงผลิต 

4. ตลาดเกษตรกรเปนที่รูจักของ
ผูบริโภคเพ่ิมมากขึ้น 

 

 

ผลผลิต (Output) 
1. เกษตรกรผูจําหนายสินคา 
ในตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด  
มีศักยภาพและสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตให
สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดไดและเพ่ิมชองทางการ
จําหนายสินคาผานชองทาง
ออนไลนได 

2. มีเครือขายเจาหนาที่และ
เกษตรกรตลาดเกษตรกร  
77 จังหวัด  

3. เกิดการเชื่อมโยงตลาดเกษตรกร
และตลาดในระดับที่สูงขึ้น 

4 ตลาดเกษตรกรไดรับ 
การประชาสัมพันธใหเปนที่รูจัก
และกระตุนการรับรูของผูบริโภค
ในวงที่กวางขึ้น 

 

6. พัฒนาฐานขอมูลตลาดเกษตรกร 289,600 
บาท 

พัฒนาความรูและศักยภาพของเกษตรกร  
โดยการ 
1. จัดกระบวนการเรียนรู (จ.) 
2. อบรมเกษตรกรผูจําหนายสินคา (จ.) 

พัฒนาขอมูลตลาดเกษตรกร 1 ฐานขอมูล  
(ก.) 

เจาหนาที่ จํานวน 115 คนไดรับการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการธุรกิจเกษตร  

1. เกษตรกรไดรับการจัดกระบวนการเรียนรู  
2. เกษตรกรไดรับการอบรมเกษตรกรผู
จําหนายสินคา  

เจาหนาที่ รอยละ 70 ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการธุรกิจเกษตร  

เกิดการปรับปรุงตลาดเกษตรกรใหมี
เอกลักษณ ที่สามารถสื่อถึงตลาดได 

เกิดความเปนเอกลักษณเฉพาะของ
ตลาดเกษตรกร 

3 . พัฒนาตลาดเกษตรกร กลุม 1 และ 2 = 38 
จ.X 100,000 บาท =3,800,000 บาท  และ 
กลุม 3 = 39 จ.X 10,000 บาท= 390,000 

 

พัฒนารูปแบบตลาดเกษตรกร  (จ.) 
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