
คูมือโครงการสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการตลาดเกษตรกร  

1. หลักการและเหตุผล 
 การทําการเกษตรในปจจุบันนอกจากเกษตรกรผูผลิตตองมีความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญ 

ในดานการผลิตแลว ดานการตลาดก็ยังเปนเรื่องสําคัญที่เกษตรกรควรจะตองเรียนรูและเขาใจเชนกัน การขาย
ผลผลิตทางการเกษตร ยังเปนปญหาเนื่องจากเกษตรกรสวนใหญไมเชียวชาญในเรื่องการขาย อีกทั้งยังไมเขาใจใน
หลักการตลาด ดังนั้นการตลาดยังคงเปนปจจัยที่สําคัญที่เกษตรกรจะตองไดรับการพัฒนาท้ังความรูและ
ประสบการณจริง เปนการกระตุนใหเกิดการนําไปปฏิบัติ พรอมทั้งกระตุนใหเกษตรกรเกิดความตระหนักและสนใจ 
เนื่องจากการตลาดมีผลกระทบตอเกษตรกรที่ทําการผลิตโดยตรง การสงเสริมใหเกษตรกรเขาใจและสามารถ
บริหารจัดการดานการตลาดได นับวาเปนสิ่งจําเปนอยางมากในยุกตของโลกไรพรมแดนและพัฒนาทุกดานโดยใช
นวัตกรรม ในปจจุบัน   

“ตลาดเกษตรกร” เปนหนึ่งในโครงการที่สําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่มุงเนนใหทุกจังหวัดมี
สถานที่จําหนายผลผลิตและผลิตภัณฑทางการเกษตรคุณภาพท่ีมีความปลอดภัยไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP 
เกษตรอินทรีย และมาตรฐานเก่ียวกับผลิตภัณฑ เชน GMP อย. ใหแกผูบริโภค โดยเกษตรกรเปนผูจําหนายเอง มี
ผูจัดการตลาดเกษตรกรเปนท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา สงเสริม สนับสนุน ผลักดันและขับเคลื่อน ในทุกมิติ สอดรับกับ
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่กําหนดให “การลดตนทุนการผลิตทางการเกษตรและเพ่ิม
โอกาสทางการแขงขัน” เปนแนวนโยบายในการพัฒนาการเกษตรและเกษตรกร โดยเนนใน 4 ประเด็นหลัก คือ 
1) ลดตนทุนการผลิต 2) เพ่ิมคุณภาพและผลผลิตตอหนวย 3) เนนการบริหารจัดการ และ 4) การวางแผนการ
ผลิตและเพ่ิมชองทางการตลาด ใหความสําคัญ กับการลดตนทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  อีกทั้งเปนการ
เชื่อมโยงผลผลิตท่ีมีคุณภาพและไดรับการรับรองมาตรฐานจากกิจกรรมแปลงใหญเขาสูตลาดเกษตรกร สราง
มูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและผลิตภัณฑโดยใชนวัตกรรม และเชื่อมโยงตลาดสูหางสรรพสินคา และตลาดในระดับที่สูงข้ึน 
“ตลาดเกษตรกร” ถือเปนชองทางสําคัญอีกชองทางหนึ่งในการชวยเหลือเกษตรกรในดานการตลาดใหเขมแข็งและ
มั่นคง สามารถพึ่งพาตัวเองไดอยางยั่งยืน ดังนั้นจึงจําเปนตองพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
เกษตรกร โดยการวางแผนการผลิตรายบุคคล (Individual Farming Production Planning: IFPP) ที่เนนการ
ผลิตที่ตรงตามความตองการของตลาด โดยใชกระบวนการผลิตที่ใชนวัตกรรมดานการเกษตร และแปรรูป 
เพื ่อใหไดผลผลิตและผลิตภัณฑ ที ่สอดคลองกับความตองการของตลาดอยางแทจริงและไดสินคาที ่มี
มาตรฐานไดรับการรับรองคุณภาพ เขาใจลักษณะการตลาดปจจุบันที่มีความหลากหลาย และประชาสัมพันธ
โครงการตลาดเกษตรกรใหเปนท่ีรูจักและกระตุนการรับรูของผูบริโภคในวงที่กวางข้ึน 

อีกทั้ง การพัฒนาตลาดเกษตรกร ที่มีศักยภาพใหเปนตลาดเกษตรกร “ถาวร” ในพ้ืนที่ จังหวัดเชียงราย 
ลําปาง พิจิตร ชัยภูมิ ราชบุรี กาญจนบุรี และกระบี่ ตามเงื่อนไขในการพัฒนาตลาดเกษตรกรเดิมหรือหาแหลง
จัดสรางตลาดใหม ที่อยูในเขตชุมชนหรือแหลงทองเที่ยวที่มีความพรอมในการบริหารจัดการ โดยมุงเนนพัฒนา
เกษตรกร/กลุมเกษตรกรที่มีศักยภาพ และพัฒนาพื้นที่ใหเปนตลาดสินคาเกษตรท่ีเปดจําหนายอยางถาวร เพ่ือเปน
แหลงรองรับสินคาจากการดําเนินการสงเสริมของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เชน การสงเสริม
การเกษตรรูปแบบแปลงใหญ เกษตรทฤษฎีใหมและรองรับสินคาจากเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริม ไดแก กลุม
แมบานเกษตรกร กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer สูตลาดเกษตรกร 
สามารถบริหารจัดการและเชื่อมโยงตลาดกับเอกชนในการจําหนายสินคาจากตลาดไปยังผูบริโภคโดยตรง ทําให
ตลาดสินคาการเกษตรเปนศูนยกลางในการขายสินคาจากเกษตรกร พัฒนาเปนตลาดกลางสินคาการเกษตรของ
จังหวัดตอไป 

 

2.วัตถุประสงค 
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1) เพ่ือเพิ่มชองทางการจําหนายผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑ สนิคาแปรรูป สินคาหัตถกรรม ที่มีคุณภาพ
ของเกษตรกรและพัฒนาทักษะทางดานการตลาด เปดโอกาสใหเกษตรกรเปนผูประกอบการดานการตลาด พัฒนา
ตลาดสินคาการเกษตรไปสูความเขมแข็งมั่นคงและยั่งยืน 

2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตตอ
หนวยพ้ืนที่และผลิตสินคาเกษตรและผลิตภัณฑท่ีผานการรับรองมาตรฐาน 

3) เพ่ือใหเกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาด  
4.) เพ่ือพัฒนาตลาดสินคาการเกษตร ใหเปนเอกลักษณและเปนแหลงจําหนายผลผลิตทางการเกษตรหลักของ

เกษตรกร 
5) เพ่ือประชาสัมพันธตลาดเกษตรกรเปนที่รูจักและกระตุนการรับรูของผูบริโภคในวงท่ีกวางข้ึน 
6) เพ่ือสรางเครือขายดานการตลาด ดวยการเพิ่มชองทางการจําหนายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกรที่

สงเสริมการเกษตร ไดแก เกษตรกรแปลงใหญ เกษตรทฤษฎีใหม กลุมแมบานเกษตรกร กลุมเกษตรกร กลุม
วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer ที่ผลิตสินคาเพื่อจําหนายในตลาดเกษตรกรและ
ขยายสูตลาดในระดับสูงข้ึน เชน ตลาดในกลุม Modern tread,  HORECA, Online market พื้นที่
หางสรรพสินคา หรือเชื่อมโยงตลาดอ่ืน 

7) เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในดานการตลาดใหเปน ตลาดเกษตรกรถาวร เปนแหลงจําหนายผลผลิต
การเกษตร ผลิตภัณฑ สินคาแปรรูป สินคาหัตถกรรม และสินคาอุปโภคบริโภคท่ีจําเปน ในพื้นที่ไดอยางตอเนื่อง
ทุกวัน เปนการเสริมสรางรายไดใหแกประชาชนและชุมชน  

3. เปาหมาย/สถานที่ดําเนินการ 
 ดําเนินการในพื้นที่ 77 จังหวัด โดยแบงเปน 2 กลุม ดังนี ้

กลุมที่ 1 จังหวัดท่ีไดจัดพื้นที่ในการจําหนายสินคา ตามบริบทของแตละจังหวัด เพื่อเพ่ิมชองทางการ

จําหนายสินคาของเกษตรกรในพื้นที่ “ตลาดเกษตรกร” จํานวน 70 จังหวัด ไดแก 

สสก.1  (9 จ.) จังหวัดชัยนาท กรุงเทพมหานคร สระบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ประทุมธานี สิงหบุรี  
อางทอง นนทบุรี 

สสก.2  (6 จ.) จังหวัดสุพรรณบุรี สมุทรสาคร นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ 
สสก.3  (9 จ.) จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี  

สระแกว 
สสก.4 (12 จ.) จังหวัดขอนแกน อุดรธานี นครพนม มุกดาหาร หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ มหา 

สารคราม กาฬินธุ เลย รอยเอ็ด สกลนคร 
สสก.5 (7 จ.) จังหวัดตรัง ยะลา สงขลา สตูล ปตตานี พัทลุง นราธิวาส 
สสก.6 (6 จ.) จังหวัดเชียงใหม พะเยา แมฮองสอน ลําพูน แพร นาน 
สสก.7 (7 จ.) จังหวัดศรีสะเกษ นครราชสีมา อํานาจเจริญ อุบลราชธานี ยโสธร บุรีรัมย สุรินทร 
สสก.8 (6 จ.) จังหวัดชุมพร พังงา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ระนอง สุราษฎธานี 
สสก.9 (8 จ.) จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ นครสวรรค ตาก เพชรบูรณ สุโขทัย กําแพงเพชร อุทัยธานี 

 กลุมที่ 2 จังหวัดทีไ่ดรับงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพ อยูในเขตชุมชนหรือแหลงทองเที่ยวท่ี
มีความพรอมในการบริหารจัดการ โดยมุงเนนพัฒนาเกษตรกร/กลุมเกษตรกรที่มีศักยภาพ และพัฒนาพ้ืนที่ใหเปน
ตลาดสินคาเกษตรที่เปดจําหนายอยางถาวร เพ่ือเปนแหลงรองรับสินคาจากการดําเนินการสงเสริมของหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 7 จังหวัด ไดแก  

 
สสก.2 จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี 
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สสก.6 จังหวัดเชียงราย ลําปาง 
สสก.7 จังหวัดชัยภูมิ  
สสก.8 จังหวัดกระบี่  
สสก.9 จังหวัดพิจิตร  

4. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน 

 4.1 กิจกรรมพัฒนาความรูและศักยภาพเจาหนาที่ในการจัดการธุรกิจเกษตร  
       พัฒนาเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตลาดเกษตรกรในระดับจังหวัดและสํานักงานสงเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 เพ่ือใหมีความสามารถในการจัดการธุรกิจเกษตร โดยสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เตรียมความพรอมในการดําเนินงานตามโครงการสวนกลางชี้แจงทําความเขาใจเปาหมายของโครงการแก
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตลาดเกษตรกรในระดับเขตและจังหวัด และสัมมนาพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีในการ
ดําเนินการตลาดเกษตรกร จํานวน 3 หลักสูตร 

หลักสูตรที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวคิดการพัฒนาตลาดเกษตรกร โดยใชนวัตกรรมทางดาน
การเกษตรและการตลาด เจาหนาที่จํานวน 77 จังหวัด และสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-9 เพ่ือ
เตรียมความพรอมของเจาหนาที่ในการวางแผนการถายทอดความรูนวัตกรรมทางดานการเกษตรและการตลาด 
หลักการตลาด การสรางเครือขายดานการตลาด สูเกษตรกรกลุมเปาหมาย ไดแก กลุมเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตร
ทฤษฎีใหม กลุมแมบานเกษตรกร กลุมเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart 
Farmer ที่ผลิตสินคาการเกษตร ผลิตภัณฑ สินคาแปรรูป สินคาหัตถกรรม ที่มีคุณภาพ จําหนายสูตลาดเกษตรกร 

หลักสูตรที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการผูจัดการตลาดมืออาชีพ โดยใชนวัตกรรมทางดานการเกษตรและ
การตลาด เจาหนาที่จํานวน 40 จังหวัด ไดแก จังหวัดสิงหบุรี อางทอง อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสงคราม 
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ สระแกว ปราจีนบุรี รอยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ สกลนคร หนองบัวลําภู เลย 
หนองคาย บึงกาฬ พัทลุง สตูล ปตตานี นราธิวาส ลําพูน แพร นาน บุรีรัมย สุรินทร อุบลราชธานี อํานาจเจริญ 
ยโสธร สุราษฎรธานี ระนอง สุโขทัย ตาก กําแพงเพชร เพชรบูรณ อุทัยธานี เชียงราย ลําปาง และจังหวัด
กาญจนบุรี เพ่ือใหเจาหนาที่เขาใจพ้ืนฐานและแนวคิดนวัตกรรมทางดานการเกษตรและการตลาด ที่ใชในการพัฒนา
สินคาดานการเกษตรสูตลาดระดับพรีเม่ียม และการสรางเครือขาย เพ่ือสนับสนุนการจําหนายสินคาคุณภาพสูตลาด
เกษตรกร 

หลักสูตรที่ 3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือขายตลาดเกษตรกร โดยใชนวัตกรรมทางดาน
การเกษตรและการตลาด เจาหนาที่จํานวน 77 จังหวัด และสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 เพื่อ
พัฒนาตลาดใหสรางเครือขายดานการตลาด ดวยเครือขายการสงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ เกษตรทฤษฎี
ใหม กลุมแมบานเกษตรกร กลุมเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer สู
ตลาดเกษตรกร และขยายสูตลาดในระดับสูงขึ้น เชน ตลาดในกลุม Modern tread,  HORECA, Online market 
พ้ืนที่หางสรรพสินคา หรือเชื่อมโยงตลาดอื่น และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันใหเจาหนาที่มีความพรอมในการ
พัฒนาตลาดเกษตรกร ตลอดจนการพัฒนาการซื้อขายสินคาของตลาดเกษตรกรผานระบบออนไลน 

 4.2 กิจกรรมพัฒนาความรูและศักยภาพของเกษตรกร  
จังหวัดประสานงานหนวยงานบูรณาการที่ เก่ียวของเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน จัด

กระบวนการเรียนรูผานกระบวนการตางๆ โดยใชนวัตกรรมทางดานการเกษตรและการตลาด ไดแกกระบวนการ
ผลิต กระบวนการหลังการเก็บเก่ียว การแปรรูป การตลาด ฯลฯ ตามบริบทของตลาดแตละจังหวัด ทุกจังหวัดดังนี ้

 
4.2.1 จัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเวทีวิ เคราะห/ประเมินสถานการณ  พ้ืนที่  สินคา 

เกษตรกรผูจําหนายสินคาในตลาดเกษตรกร ผูบริโภค ฯลฯ จํานวน 1 ครั้ง เพื่อใหเห็นถึงผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
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จุดออน จุดแข็ง ปญหา อุปสรรค สถานการณการแขงขันวาเปนเชนไร และตองแกไขปรับปรุงในจุดใด พรอมทั้ง
รวมกันกําหนดแนวทางแกไขปรับปรุง และแผนวางกลยุทธอยางมีทิศทาง รวมถึงจัดกระบวนการเรียนรูใหแก
เกษตรกรผูจําหนายสินคา ในตลาดเกษตรกร ตามผลจากเวทีวิเคราะหประเมินสถานการณ โดยใหเกษตรกรที่มี
ประสบการณหรือประสบความสําเร็จในการพัฒนาตนเองดานการผลิต การตลาด ทําหนาที่เปนวิทยากรถายทอด
องคความรูนั้นๆ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางความสัมพันธระหวางเกษตรกรผูจําหนายสินคาในตลาด และ
การสรางเครือขายการสงเสริมการเกษตรในเพ่ิมเติมในกลุมเกษตรกร กลุมแมบานเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน 
Young Smart Farmer และ Smart Farmer กลุมสงเสริมการผลิตรูปแบบแปลงใหญ เพ่ือสนับสนุนการจําหนาย
สินคาคุณภาพสูตลาดเกษตรกร 

จัดทําฐานขอมูลสําหรับการวางแผนการผลิต การตลาด สําหรับใชในการวางแผนและบริหาร
จัดการตลาดเกษตรกรในมิติตางๆ และทบทวนบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดเกษตรกรของ
จังหวัด โดยเฉพาะ 7 จังหวัด ที่ไดรับงบประมาณเพ่ิมเติมในการสรางตลาดเกษตรกรถาวร  

จัดทําแผนการผลิตรายบุคคลที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่และความตองการของ
กลุมเปาหมายของตลาดของสมาชิกทุกราย และจัดทําแผนการผลิตรวมของกลุม เพ่ือใหมีสินคาคุณภาพสามารถนํามา
จําหนายในตลาดไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ 7 จังหวัด ที่ไดรับงบประมาณเพิ่มเติมในการสรางตลาดเกษตรกรถาวร จะตอง
รับสมัครสมาชิกของตลาดเกษตรกรเพ่ิมเติมในกลุมเกษตรกร กลุมแมบานเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน Young 
Smart Farmer และ Smart Farmer กลุมสงเสริมการผลิตรูปแบบแปลงใหญ ที่สามารถเชื่อมโยงได 

4.2.2 จัดอบรมเกษตรกรผูจําหนายสินคาในตลาดเกษตรกร ไมนอยกวา 2 ครั้ง จํานวนหลักสูตร
ไมนอยกวา 2 หลักสูตร  ทั้งน้ีจังหวัดสามารถปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่และเกษตรกร โดยนํา
นวัตกรรมทางดานการเกษตรและการตลาด เชน หลักสูตรการพัฒนาผูจัดการตลาดมืออาชีพเพ่ือพัฒนาตลาด
เกษตรกรในระดับที่สูงข้ึน ความรูเบื้องตนในการพัฒนาการซื้อขายสินคาของตลาดเกษตรกรและการจําหนายผาน
ระบบออนไลน การสรางเครือขายการสงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ เกษตรทฤษฎีใหม กลุมแมบาน
เกษตรกร กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
เกษตรกรเพ่ือสนับสนุนการจําหนายสินคาคุณภาพสูตลาดเกษตรกร การวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด การลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตและการพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลผลิตที่ดี เปนตน 

 4.3 กิจกรรมพัฒนาตลาดเกษตรกร  
ดําเนินการพัฒนาตลาดเกษตรกร ใหเกิดรูปแบบที่เปนมาตรฐานที่สามารถสื่อใหเห็นถึงความเปน

ตลาดเกษตรกร เชน รูปแบบของเต็นท ปาย การจัดวางสินคา การจัดทําเรื่องราวสินคา (story) บรรจุภัณฑ 
รูปแบบของสถานที่ ปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดตลาด หรือจัดหาเครื่องมือตรวจสอบสารเคมีตกคางพรอมน้ํายา
ตรวจสอบในพืชผัก/ผลไม/อาหาร เปนตน โดยแบงการพัฒนาออกเปน 3 กลุมจังหวัด  

1) กลุมที่พัฒนาตลาดเกษตรกรและมีเครือขายในหลายพ้ืนที่ มีกิจกรรมการตลาดและสราง
รายไดใหกับเกษตรกรรวมมีมูลคาสูง จํานวน 12 จังหวัด ไดแก จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 
อุดรธานี ตรัง เชียงราย ลําปาง ศรีสะเกษ ชัยภูมิ พิจิตร และจังหวัดกระบี่ จะไดรับงบในการพัฒนาตลาดเกษตรกร 
จํานวน 60,000 บาท/จังหวัด 

2) กลุมที่พัฒนาตลาดเกษตรกรและมีเครือขาย มีกิจกรรมการตลาดและสรางรายไดใหกับ
เกษตรกรรวมมีมูลคาปานกลาง จํานวน 9 จังหวัด ไดแก จังหวัดชัยนาท กรุงเพทมหานคร ลพบุรี สมุทรปราการ 
นครนายก สงขลา เชียงใหม พิษณุโลก อุตรดิตถ และกลุมจังหวัดท่ีกรมสงเสริมการเกษตร ใหความสําคัญในการ
พัฒนาศักยภาพตลาดเกษตรกรในพ้ืนที่อีก 37 จังหวัดไดแก จังหวัดสิงหบุรี อางทอง อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี 
สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ สระแกว ปราจีนบุรี รอยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ สกลนคร 
หนองบัวลําภู เลย หนองคาย บึงกาฬ พัทลุง สตูล ปตตานี นราธิวาส ลําพูน แพร นาน บุรีรัมย สุรินทร 
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อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ยโสธร สุราษฎรธานี ระนอง สุโขทัย ตาก กําแพงเพชร เพชรบูรณ และจังหวัดอุทัยธาน ี
จะไดรับงบในการพัฒนาตลาดเกษตรกร จํานวน 40,000 บาท/จังหวัด 

3) กลุมที่พัฒนาตลาดเกษตรกรและเครือขาย มีกิจกรรมการตลาดและสรางรายไดใหกับ
เกษตรกรรวมมีมูลคาต่ํา จํานวน 19 จังหวัด ไดแก จังหวัดสระบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร นครปฐม ระยอง 
จันทบุรี ตราด ขอนแกน นครพนม มุกดาหาร ยะลา แมฮองสอน พะเยา นครราชสีมา ชุมพร พังงาน ภูเก็ต 
นครศรีธรรมราช นครสวรรค จะไดรับงบในการพัฒนาตลาดเกษตรกร จํานวน 20,000 บาท/จังหวัด 

 4.4 กิจกรรมเชื่อมโยงและสงเสริมเครือขายตลาดเกษตรกร  
4.4.1 จังหวัดจัดสัมมนาเกษตรกร/ผูประกอบการ เพื่อเชื่อมโยงและสงเสริมเครือขายตลาดเกษตรกร 

จากเครือขายจากการสงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ เกษตรทฤษฎีใหม กลุมแมบานเกษตรกร กลุมเกษตรกร 
กลุมวิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer เพ่ือสนับสนุนการจําหนายสินคาคุณภาพสู
ตลาดเกษตรกร ทั้งนี้แตละจังหวัดอาจเชื่อมโยงเกษตรกรในเครือขายการสงเสริมการเกษตรที่แตกตางกันตามชนิด
พืชและศักยภาพ แตใหคัดเลือกสินคาการเกษตรท่ีมีศักยภาพสามารถพัฒนาเปนสินคาคณุภาพในระดับพรีเมี่ยม เพื่อ
นําสินคาคุณภาพเชื่อโยงจําหนายในตลาดเกษตรกร อีกทั้งเปนการสรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ระหวางกัน และกําหนดแนวทางการดําเนินงานสูความเขมแข็งม่ันคงและยั่งยืนรวมกัน จํานวน 1 ครั้ง/จังหวัด 

4.4.2 สสก. จัดสัมมนาสรางเครือขายตลาดเกษตรกรระดับเขต โดยสํานักงานสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ดําเนินการ จัดสัมมนาเกษตรกร/ผูประกอบการ (จํานวนตามตารางผนวกที่ 1 แนบทาย) 
เพ่ือเชื่อมโยงเครือขายระดบัจังหวัดกับจังหวัดในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบ ใหเกิดเครือขายและสนับสนุนการจําหนายสินคา
คุณภาพสูตลาดเกษตรกร ทั้งนี้แตเขต อาจเชื่อมโยงเกษตรกรในเครือขายการสงเสริมการเกษตรที่แตกตางกันตาม
ชนิดพืชและศักยภาพที่แตกตางกัน แตใหคัดเลือกสินคาเกษตรท่ีสามารถพัฒนาเปนสินคาคุณภาพในระดับพรีเมี่ยม 
เพ่ือน้ําสินคาคุณภาพเชื่อโยงจําหนายในตลาดเกษตรกรในระดับเขต อีกทั้งเปนการสรางเครือขายในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารระหวางกันและเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานสูความเขมแข็งมั่นคงและยั่งยืนรวมกัน จํานวน 1 
ครั้ง/เขต 

4.5  กิจกรรมประชาสัมพันธตลาดเกษตรกร 
4.5.1 สวนกลางจัดมหกรรมตลาดเกษตรกรระดับประเทศ พิจารณาสถานที่จัดในกรุงเทพมหานครหรือ

จังหวัดอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือประชาสัมพันธตลาดเกษตรกรใหเปนที่รูจักและกระตุนการรับรูของผูบริโภค
ในวงที่กวาง สรางชองทางการจําหนายของเกษตรกรและเกษตรกรเครือขาย 

4.5.2 จังหวัดทีไ่ดรับงบประมาณในการพัฒนาพ้ืนที่ท่ีมีศักยภาพเปนตลาดเกษตรกรถาวร จํานวน  
7 จังหวัด ไดแก จังหวัดราชบุร ีกระบี่ ลําปาง พิจิตร ชัยภูมิ เชียงราย และจังหวัดกาญจนบุรี ที่ไดงบประมาณ
พัฒนาโครงสรางตลาดเกษตรกรถาวร ที่มีพ้ืนที่อยูในชุมชนพัฒนาเปนแหลงคาขายไดหรือเปนแหลงทองเที่ยวมี
ศักยภาพดานเศรษฐกิจที่ดี เปนการพัฒนาใหเกษตรกรมีแหลงจําหนายสินคาไดอยางถาวร เปนการเชื่อมโยงสินคา
จากเครือขายตลาดเกษตรกรที่คุณภาพมีมาตรฐานจากแหลงตางๆ มาวางจําหนายโดยเกษตรกรในพ้ืนที่เอง จะ
ไดรับงบประมาณในการจัดกิจกรรมกระตุนการจําหนายสินคาของเกษตรกรในตลาดเกษตรกรถาวร ภายหลังเสร็จ 
สรางตลาดเรียบรอยแลว อยางนอย 2 ครั้ง/จังหวัด 

4.6  กิจกรรมประเมินสถานการณการตลาด 
 สวนกลางติดตามและประเมินสถานการณตลาดเกษตรกร รวบรวมและจัดทําขอมูลเพื่อนําเสนอขอมูล

ผานทาง www.agriman.doae.go.th  
  
 

5. การรายงานผล 
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 5.1 รายงานผล ยอดจําหนายตลาดเกษตรกรรายสัปดาห  ผาน Line ID : ตลาดเกษตรกร 38 จว.  
 5.2 เมื่อดําเนินการในกิจกรรมตามที่กําหนดแลว ใหรายงานในระบบ E-project  (รายงานเชิงปริมาณ
ตามกิจกรรมใน คง 2) และ RBM (รายงานการนําความรูไปปฏิบัต ิใน คก. ตามคง.2) ผานระบบ internet ทันท ี
 5.3 ทุกจังหวัด ดําเนินการกรอกขอมูล แบบกรอกขอมูลพื้นฐาน “ตลาดเกษตรกร”  
 5.4 ทุกจังหวัด ดําเนินการกรอกขอมูล ทะเบียนเกษตรกรผูจําหนายสินคาเกษตรในตลาดเกษตรกร 
ใหทุกจังหวัดดําเนินการตามขอ 6.3 และ 6.4 ใหแลวเสร็จและจัดสงขอมูลมาที่ agriman62@hotmail.com
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  

6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2561 ป 2562 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.
ค.

61
 

พ.
ย.

61
 

ธ.
ค.

61
 

ม.
ค.

62
 

ก.
พ.

62
 

มี.
ค.

62
 

เม
.ย

.
62

 
พ.

ค.
62

 

มิ.
ย.

62
 

ก.
ค.

62
 

ส.
ค.

62
 

ก.
ย.

62
 

1. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ในการจัดการธุรกิจ 
    (180 คน) 

  94 48 94        

2. พัฒนาความรูและศักยภาพของเกษตรกร 
    (1,155 ราย) 

   600 1155 555       

   2.1 จัดกระบวนการเรยีนรู (1,155 ราย)    600 555        

    2.2 อบรมเกษตรกรผูจําหนายสนิคาในตลาดเกษตรกร (1,155 ราย)     600 555       

3. พัฒนาตลาดเกษตรกร (77 จังหวัด)   17 20 20 20       

   3.1 พัฒนาตลาดเกษตรกร (70 จังหวัด)   16 18 18 18       

   3.2 พัฒนาโครงสรางตลาดเกษตรกรถาวร (7 จังหวัด)   1 2 2 2       

4. สรางและสงเสริมเครือขายตลาดเกษตรกร 
   (1,182 ราย) 

    600 555 93 100 91    

   4.1 สัมมนาสรางเครือขายตลาดเกษตรกรระดับจังหวัด 
        (1,155 ราย) 

    600 555       

   4.2 สัมมนาสรางเครือขายตลาดเกษตรกรระดับเขต 
        (284 ราย) 

      93 100 91    

5. ประชาสัมพันธตลาดเกษตรกร        2 2 2 2   

   5.1 จัดมหกรรมตลาดเกษตรกรระดับประเทศ (1 ครั้ง)          1   

   5.2 จัดกิจกรรมกระตุนการจําหนายสินคา (2ครั้ง/จังหวัด)       2 2 2 1   

6. ติดตามประเมินสถานการณการตลาด (35 ครั้ง) 10 10 10 5 

 
7. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด  

 ผลผลิต (output) 
1) เกษตรกรมีชองทางการจําหนายผลผลิตคณุภาพ มีทักษะทางดานการตลาด 
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2) เกษตรกรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุนการผลิตเพ่ิมผลผลิตตอหนวยพ้ืนที่และผลิต
สินคาเกษตรและผลิตภัณฑที่รับการรับรองมาตรฐาน 

3) เกษตรกรมีแผนการผลิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาด  
4) ตลาดเกษตรกรทั้ง 77 จังหวัดไดรับการพัฒนาจนเปนเอกลักษณและเปนแหลงจําหนายผลผลิต

ทางการเกษตรหลักของเกษตรกรได 
5) เกิดการรับรูเรื่อง “ตลาดเกษตรกร” ของผูบริโภคในวงที่กวาง 
6) เกิดการเชื่อมโยงเครือขายเครือขายดานการตลาดและเพ่ิมชองทางการจําหนายผลผลิตคุณภาพ 
7) พัฒนาตลาดเกษตรกรถาวร จํานวน 7 แหง 

 ผลลัพธ (outcome)   

1) เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและเกิดความเขมแข็ง มันคงและยั่งยืน  
2) ผูบริโภคสามารถเขาถึงอาหารที่ปลอดภัยในราคาที่สมเหตุสมผล  

 ตังชี้วัด 
1) เกษตรกรรอยละ 60 มีแผนการผลิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาด  
2) เกษตรกรรอยละ 60 ผลิตสินคาเกษตรและผลิตภัณฑที่รับการรับรองมาตรฐาน 
3) เกษตรกรรอยละ 30 เกิดการเชื่อมโยงเครือขายเครือขายดานการตลาด 

8. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

 สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

 1. นางวิลาวัลย  วงษเกษม ตําแหนง รักษาการผูอํานวยการสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

โทรศพัท 0 2940 6125 E-mail: vwilawan@hotmail.com 

 2. นายอภิรักษ หลักชัยกุล ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมสงเสริมธุรกิจเกษตร 

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

 3. นางวิภา  ปกาสาตัง  ตําแหนง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

โทรศพัท 0 2940 6128 และ 09 7248 1603  

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

4. นางสาวมณฑกาฬ  ลีมา ตําแหนง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

โทรศพัท 0 2940 6128 และ 08 1345 2765 

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

5. นายสรศักดิ์ แกอินทร  ตําแหนง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

โทรศพัท 0 2940 6128 และ 09 2541 5569 

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

แบบรายงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตัวอยาง) แบบกรอกขอมูลพื้นฐาน “ตลาดเกษตรกร”  
1. จังหวัด   :   
2. วันที่เปดจําหนายครั้งแรก  :   
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3. วันและเวลาในการจําหนาย  :   
4. สถานที่ตั้ง  :   
5. ประเภทของสถานที่ตั้ง   :  ราชการ   

 รัฐวิสาหกิจ   
 เอกชน  

6. ขนาดที่ตั้ง  : ............ไร ............ ตารางวา ............ งาน (หากไมสามารถระบุได โปรดประมาณการ)  
7. พิกัด GPS  :   
8. จํานวนเกษตรกรผูคา  : ทั้งหมด.................................ราย/ราน (โปรดแนบทะเบียนเกษตรกรผูจําหนายสินคาฯ)  

8.1 มาจําหนายประจาํ     .........................................ราย/ราน  
8.1.1 เกษตรกรรายเดี่ยว              .........................................ราย/ราน  
8.1.2 Young Smart Farmer        .........................................ราย/ราน  
8.1.3 กลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน .........................................ราย/ราน  

8.2 มาจําหนายไมประจํา  .........................................ราย/ราน   
8.2.1 เกษตรกรรายเดี่ยว              .........................................ราย/ราน  
8.2.2 Young Smart Farmer        .........................................ราย/ราน  
8.2.3 กลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน .........................................ราย/ราน  

9. ประเภทสินคา  : 9.1 ขาว  
9.2 พืชผัก และผลไม  
9.3 สินคาเกษตรแปรรูป  
9.4 อ่ืนๆ  

รอยละ ...........................................  
รอยละ ...........................................  
รอยละ ...........................................  
รอยละ ...........................................  

10. มาตรฐานสนิคา  : 10.1 ไดรบัการรบัรองแลว  
10.2 ยังไมมีการรบัรอง (อยูในระหวางดําเนนิการ)  
10.3 ยังไมมีการรบัรอง (ยงัไมมีแผนดําเนนิการ)  

รอยละ ...........................................  
รอยละ ...........................................  
รอยละ ...........................................  

11. สินคาเดน/สําคัญ   : (ยกตัวอยาง)  
12. การแบงโซน  : จํานวน ................โซน ไดแก ..................................................(โปรดแนบแผนผังการตั้งราน)  
13. คาใชจายที่เกิดข้ึนในตลาด  : โปรดระบุ พรอมใสแหลงเงินในการบริหารจัดการ ยกตัวอยางเชน  

13.1 คาน้ํา คาไฟ คากางเต็นท : เงินกองทุนสมาชิกเกษตรกรผูคาในตลาดเกษตรกร  
13.2 คาทําความสะอาด : เทศบาลเมือง.............  

14. CSR   : (หากมีโปรดระบุหนวยงาน และรายละเอียดการสนับสนนุ)  
15. คณะกรรมการบริหารตลาด  : จํานวน ..............................ราย (โปรดแนบทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการฯ พรอมทั้งกฎ/

ระเบียบการบริหารจัดการ)  
15.1 .................................................................................................... : ประธาน  
15.2 .................................................................................................... : รองประธาน  
15.3 .................................................................................................... : เหรัญญิก  

16. หนวยงานภาคีในพ้ืนที่  :  
17. จนท.รับผิดชอบ (สนง.กษจ.)  : (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................................................  

ตําแหนง ..................................................กลุม ...........................................................  
โทร. ........................................................E-mail .......................................................  

18. แผนพฒันา  : รายละเอียดตามเอกสารแนบ (โปรดแนบแผนการพัฒนาประจําป/เดือน)  
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หมายเหตุ : โปรดแนบรูปภาพที่มีความสวยงาม และคมชัด ในรปูแบบไฟล JPG. ประกอบ อยางนอย 10 ภาพ 

(ตัวอยาง) แบบทะเบียนเกษตรกรผูจําหนายสินคาเกษตรในตลาดเกษตรกร 
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สามารถโหลดแบบฟอรมการรายงาน ไดท่ี 

http://www.agriman.doae.go.th/agriman.html  

 

คลิกท่ี ตลาดเกษตรกร 

 

คลิกท่ี หนังสือราชการ 
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จะปรากฏหนาจอ หนังสือราชการ 

 

เลื่อนลงดานลาง web คลิก โหลดแบบฟอรมขอมูลฐานตลาดเกษตรกร เพื่อทํารายงานตอไป 

 

หมายเหตุ : จังหวัด ดําเนินการกรอกขอมูลพื้นฐาน “ตลาดเกษตรกร” และ ทะเบียนเกษตรกรผู

จําหนายสินคาเกษตรในตลาดเกษตรกร ใหแลวเสร็จและจัดสงขอมูลมาที่ 

agriman62@hotmail.com  ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 
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ตารางผนวกที่ 1 แนวทางในการบริหารจัดการจํานวนผูเขารวม สัมมนาสรางเครือขายตลาดเกษตรกรระดับเขต   

(โดยสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9) ดําเนินการ 
 

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

สสก.1 ชัยนาท 1 9 2 20 32 

สสก.2 ราชบุร ี 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 สุราษฎธาน ี 1 7 2 18 28 

สสก.9 พิษณุโลก 1 9 2 20 32 

77 จังหวัด - (77x2) 154 (77x3) 231 (77x10) 770 1,155 

รวม 9 231 249 950 1,439 
 

 


