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คูม่ือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
โครงการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร) 

 
1. ความสอดคล้อง  

1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติย่อย : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : (16) เศรษฐกิจฐานราก แผนย่อย : การสร้างสภาพแวดล้อม
และกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง              
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

ข้อ 3 แนวทางการพัฒนาที่มีความสำคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ  
ข้อ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  

3.2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร  
4) เสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร  
   (6) พัฒนากลไกจัดการความเสี่ยงที่กระทบต่อสินค้าเกษตร  
   (7) สร้างความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

4. แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านเศรษฐกิจ 
5. กลยุทธ์หน่วยงาน : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดและสามารถแข่งขันได้ 
6. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (4.2) การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
(4.2.9) ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร สนับสนุนการจำหน่ายผลผลิตและสินค้า
ทางการเกษตร ทั้งในระดับตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน ตลาดกลางชุมชน และการเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภค
ในรูปแบบ “ตลาดสัมพันธ์” ที่เชื่อมโยงระหว่างความต้องการผลผลิตและสินค้าเกษตรของเกษตรกรและกลุ่ม
เกษตรกรในพ้ืนที่ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมและช่องทางตลาดออนไลน์และระบบโลจิสติกส์สำหรับสินค้าเกษตร
จากชุมชน 

7. นโยบายรัฐบาลหลัก ด้านที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
8. นโยบายเร่งด่วน ด้านที่ 4 : การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 

 

 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 
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2. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายดำเนินการ “การตลาดนำการผลิต” และ “เกษตร 4.0”  
สู่การเป็นเกษตรทันสมัยที่ผ่านกระบวนการทำเกษตรรูปแบบสมัยใหม่ มีการนำเทคโนโลยีและข้อมูลทันสมัย  
มาใช้ เพ่ือทำการผลิตอย่างแม่นยำ ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูง มีคุณภาพ 
ปลอดภั ย ได้ รับการรับรองมาตรฐาน และตรวจสอบย้ อนกลับได้  ตลอดจนเป็ นที่ ยอมรับในตลาดโลก 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค Internet Of Things ที่ เทคโนโลยีส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคปรับเปลี่ยน 
เป็นสังคมออนไลน์มากขึ้น ทำให้ภาคการเกษตรต้องมีการปรับตัว โดยเฉพาะในเรื่องตลาดสินค้าเกษตร 
มี “ตลาดเกษตรกร”เป็นโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ดำเนินการต่อเนื่องกันมาตั้งแต่  
ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรวม 1,230 ล้านบาท (ตัดยอดสะสมกุมภาพันธ์ 2564)  
และกลายเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรหลักของเกษตรกรในพ้ืนที่ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด  
โดยมีเกษตรกรเป็นผู้จำหน่ายเองผ่านตลาดเกษตรกร และมีผู้จัดการตลาดเกษตรกรเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ 
ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันและขับเคลื่อนในทุกมิติ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ที่กำหนดให้ “ลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมโอกาสทางการแข่งขัน” นอกจากนี้ ยังมตีลาด
ศักยภาพอ่ืนๆ ทั้ง ตลาดModern Trade ตลาดในกลุ่ม HORECA ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร และตลาดออนไลน์ 
เป็นต้น  

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมุ่งเน้นการสร้างให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรที่มีความพร้อม
ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรครบวงจร เกษตรกรได้รับการพัฒนาทั้งความรู้และประสบการณ์จริง  
ในด้านการตลาด การบัญชี โลจิสติกส์สินค้าเกษตร สามารถวางแผนการผลิตให้ตรงตามความต้องการ  
ของตลาดอย่างแท้จริง ทั้งตลาด Offline ที่มีศักยภาพ เช่น ตลาดเกษตรกร, ตลาดModern Trade, ตลาดในกลุ่ม 
HORECA, ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร เป็นต้น ตลอดจนขยายช่องทางสู่ตลาด Online จำหน่ายผ่าน Platform  
ที่มีศักยภาพ เช่น Thailand Postmart, DGTFarm, Lazada, Shopee เป็นต้น ซึ่งในปี 2563 กรมส่งเสริม
การเกษตรได้จัดทำเว็บไซต์ ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เพ่ือรวบรวม และประชาสัมพันธ์สินค้าที่จำหน่าย 
ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ สร้างมูลค่าได้สูงถึง 176 ล้านบาท (ตัดยอดสะสมมีนาคม 2564) และที่สำคัญ 
เป็นการเชื่อมโยงผลผลิตที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกิจกรรมแปลงใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่ 
องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer ซึ่งต้องมีการบูรณาการร่วมกัน
ของภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และเกษตรกร ให้เกิดตลาดสินค้าเกษตรที่มีอัตลักษณ์ ขยายช่องทาง  
การจำหน่ายที่ครอบคลุม และยกระดับสู่ตลาดสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้ า 
และผลิตภัณฑ์ รวมทั้งช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการตลาดให้เข้มแข็งและมั่นคง สามารถพ่ึงพาตัวเองได้อย่าง
ยั่งยืน 
 
 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพ  
ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรแบบครบวงจร และการจัดการโลจิสติกส์การเกษตร 
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3.2 เพ่ือพัฒนาให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร
แบบครบวงจร และการจัดการโลจิสติกส์การเกษตร 

3.3 เพ่ือพัฒนาตลาดเกษตรกรให้เกิดอัตลักษณ์ เกิดสินค้านวัตกรรม และเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตรหลักของเกษตรกรในพ้ืนที่ 

3.4 เพ่ือพัฒนาสินค้าเกษตรขยายสู่ช่องทางการจำหน่ายในตลาดสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ
(Offline&Online) เช่น ตลาดModern Trade, ตลาดในกลุ่ม HORECA, ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร, ตลาด
ออนไลน์ เป็นต้น 

3.5 เพ่ือจัดการฐานข้อมูลตลาดเกษตรกรทางแอปพลิเคชั่น DOAE Market 
3.6 เพ่ือประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตร สินค้าที่จำหน่ายในตลาดออนไลน์ และ 

เว็บไซต์ ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ให้เป็นที่รู้จักและกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคในวงกว้างข้ึน 
3.7 เพ่ือสร้างเครือข่ายด้านการตลาด  ด้วยการเชื่อมโยงผลผลิตคุณภาพของเกษตรกรที่ได้รับ 

การส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่ องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart 
Farmer และ Smart Farmer สู่ตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตร และขยายสู่ตลาดในระดับสูงขึ้น  
เช่น ตลาดModern Trade ตลาดในกลุ่ม HORECA จุดจำหน่ายในพ้ืนที่ ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร ตลาดออนไลน์ 
หรือเชื่อมโยงตลาดอ่ืน ๆ 
 

4. เป้าหมายการดำเนินโครงการ 
4.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตลาดเกษตรกรและตลาดสินค้าเกษตร 77 จังหวัด และเจ้าหน้าที่

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6  
4.2 เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตร (เกษตรที่สูง) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ และศูนย์ส่งเสริมเยาวชน
เกษตรอาเซียน รวม 29 ศูนย์ 

4.3 เกษตรกรทั้ง 77 จังหวัด 
 

5. สถานทีด่ำเนินการ 
ดำเนินการ ณ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรและตลาดสินค้าเกษตร 

ที่มีศักยภาพในพื้นที่ 77 จังหวัด 
 

6. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน 
 6.1 กิจกรรมพัฒนาความรู้และศักยภาพในการจัดการธุรกิจเกษตรและโลจิสติกส์ 
       6.1.1 พัฒนาความรู้และศักยภาพเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตลาดเกษตรกรหรือ
ตลาดสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6 และเจ้าหน้าที่ศูนย์
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 29 ศูนย์ เพ่ือให้มีความสามารถในการจัดการธุรกิจเกษตรครบวงจร โดยส่วนกลางชี้แจง
ทำความเข้าใจเป้าหมายของโครงการแก่เจ้าหน้าที่ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
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ดำเนินงานตามโครงการ และจัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่จำนวน 2 หลักสูตร โดยใช้เทคนิค วิธีการ 
ในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้และศักยภาพในการจัดการธุรกิจเกษตรและ   
โลจิสติกส์ โดยปรับรปูแบบตามสถานการณ์ตามความเหมาะสม ดังนี้  
     1) หลักสูตรที่ 1 พัฒนาผู้จัดการตลาดสู่การสร้างเกษตรกรผู้ประกอบการ และบริหารจัดการธุรกิจ
เกษตรครบวงจรสู่การเชื่อมโยงตลาดหลายมิติ ให้แก่เจ้าหน้าที่จังหวัด 77 จังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่  1-6 และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการที่ เกี่ยวข้อง  29 ศูนย์ เพ่ือการสร้างโมเดล 
ในการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรครบวงจรให้แก่เกษตรกร เป้าหมายเพ่ือยกระดับตลาดเกษตรกรที่มีอัตลักษณ์
ให้เป็นแหล่งจำหน่ายหลักในพ้ืนที่ พัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สร้างสินค้านวัตกรรม ยกระดับ
เป็นสินค้าเกษตรพรีเมี่ยม และสร้างเกษตรกรผู้ประกอบการให้สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรในพ้ืนที่
พร้อมขยายช่องทางสู่ตลาดที่มีศักยภาพ ทั้งตลาด Modern Trade ตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ ตลาดออนไลน์  
และตลาดสินค้าเกษตรอ่ืนๆ พร้อมสร้างเครือข่ายในการรองรับสินค้าเกษตรจากการส่งเสริมการเกษตร 
ในรูปแบบแปลงใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่ องค์กรเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ
Smart Farmer  
     2) หลักสูตรที่ 2 พัฒนาผู้จัดการตลาดในการบริหารจัดการโลจิสติกส์การเกษตรสู่การเชื่อมโยง
ตลาดหลายมิติ ให้แก่เจ้าหน้าที่จังหวัด 77 จังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 -6 
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 29 ศูนย์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรตั้งแต่
ต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมถึงการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตรทั้งกระบวนการ เชื่อมโยงสู่ช่องทา ง
ตลาดทุกมิติ สามารถผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาดได้ทั้งคุณภาพและปริมาณ ตลอดจนการเจรจาด้าน
ธุรกิจกับผู้ประกอบการต่างๆ พัฒนาเป็นตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรคุณภาพในพ้ืนที่ และการเข้าถึงผู้บริโภค       
ในช่องทางออนไลน์ต่างๆ ที่เป็น Marketplace/Startup ผ่านทางเว็ปไซด์หรือแอปพลิเคชั่นบน Platform  
ที่สามารถเป็นฐานข้อมูลตลาดเกษตรกรออนไลน์ โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ เช่น 
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร (อตก.) และบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นต้น  
  กรณีเกิดสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
จะดำเนินการแบบ New Normal โดยเจ้าหน้าที่ดำเนินการถ่ายทอดความรู้แบบออนไลน์ ผ่าน Application 
ZOOM /Google Meet /Line หรือโปรแกรมอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ในกรณีกิจกรรมศึกษาดูงานให้ดำเนินการ
ถ่ายทำบันทึกเป็นคลิปวีดีโอ YouTube หรือถ่ายทอดสดออนไลน์ เช่น Facebook Live /YouTube หรือระบบ
ถ่ายทอดสัญญาณสดไลฟสตรีมมิ่ง (Live Streaming) ในพื้นที่ศึกษาดูงาน หากจำเป็นต้องจัดกิจกรรมร่วมกัน 
อาจแบ่งกลุ่มเป้าหมายให้น้อยลงเป็นกลุ่มย่อย เพ่ือลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสโรค ตามมาตรการในการเว้น
ระยะห่างทางสังคม 
       6.1.2 พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกรและเครือข่าย โดยจังหวัดประสานงาน/บูรณาการ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการต่างๆ    
ด้านกระบวนการผลิต กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การขนส่ง การตลาด ฯลฯ โดยใช้เทคนิค
วิธีการ ในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้และศักยภาพ ของเกษตรกร
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และเครือข่ายตามประเด็นความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยปรับรูปแบบตามสถานการณ์ตามความเหมาะสม
ใน 77 จังหวัด ดังนี้ 
      1) จัดทำฐานข้อมูลตลาดเกษตรกร รายงานยอดจำหน่ายในแอปพลิเคชั่น/เว็บไซต์ DOAE Market 
/เว็บไซต์ ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com โดยนำฐานข้อมูลไปใช้วางแผนการผลิต การตลาด โลจิสติกส์ และบริหาร
จัดการตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตรทั้ง Offline และOnlineในมิติต่างๆ พร้อมจัดทำรายงานแผน-ผล
การวางแผนการผลิตและการตลาดของตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตร โดยเฉพาะศูนย์เรียนรู้การ
บริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกร (ตลาดถาวร) 7 จังหวัด เพ่ือให้สมาชิกทุกรายสามารถดำเนินงานได้
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และความต้องการของตลาดมีสินค้าคุณภาพสามารถนำมาจำหน่ายในตลาด    
ได้อย่างต่อเนื่อง  
      2) จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเวทีวิเคราะห์/ประเมินสถานการณ์ พ้ืนที่ สินค้า เกษตรกร         
ผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกร ผู้บริโภค ฯลฯ 1 ครั้ง เพ่ือให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จุดอ่อน   
จุดแข็ง ปัญหา อุปสรรค สถานการณ์การแข่งขันว่าเป็นเช่นไร และต้องแก้ไขปรับปรุงในจุดใด ทบทวนบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตรของจังหวัด พร้อมทั้งร่วมกัน
กำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุง และแผนวางกลยุทธ์อย่างมีทิศทาง กรณีเกิดสถานการณ์ตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดำเนินการแบบ New Normal ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ
ถ่ายทอดความรู้แบบออนไลน์ ผ่าน Application ZOOM /Google Meet /Line หรือโปรแกรมอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม หากจำเป็นต้องจัดกิจกรรมร่วมกับเกษตรกร ควรแบ่งกลุ่มเป้าหมายให้น้อยลง เป็นกลุ่มย่อย   
เพ่ือลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสโรค ตามมาตรการในการเว้นระยะห่างทางสังคม  
       3) จัดอบรมและศึกษาดูงานแก่เกษตรกรผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตร 
(Offline และOnline) อย่างน้อย 2 หลักสูตร เช่น หลักสูตรการพัฒนาตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตร
ในระดับที่สูงขึ้น การใช้นวัตกรรมในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตลาดหรือพัฒนาสินค้าเพ่ือจำหน่าย  
ในตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตร การจำหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์ต่างๆ รวมถึงต้องมีการถ่ายทอด
ความรู้การบริหารจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตร เป็นต้น ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ เกษตรกร 
และสถานการณ์ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่ องค์กร
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
เกษตรกรเพ่ือสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าคุณภาพสู่ตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตร ให้สามารถวาง
แผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีการจัดการด้านขนส่ง ลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิต พัฒนา
สินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุมทุกกิจกรรมตั้งแต่กระบวนการผลิต เก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ์ และโลจิสติกส์ 
เพ่ือให้ได้นวัตกรรมจากกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือสินค้าเกษตรที่มีความเป็นเอกลักษณ์อย่างน้อย 1 ชนิด 
ที่สามารถยกระดับเป็นสินค้าเกษตรพรีเมี่ยมพร้อมขยายช่องทางสู่ตลาดที่มีศักยภาพ ทั้งตลาด Modern Trade 
ตลาดออนไลน์ และตลาดสินค้าเกษตรอื่นๆ ได้ กรณีเกิดสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดำเนินการแบบ New Normal ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการถ่ายทอดความรู้แบบ
ออนไลน์  ผ่าน Application ZOOM /Google Meet /Line หรือโปรแกรมอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม           
หากจำเป็นต้องจัดกิจกรรมร่วมกับเกษตรกร ควรแบ่งกลุ่มเป้าหมายให้น้อยลง เป็นกลุ่มย่อย เพ่ือลดอัตราความ



6 

 

เสี่ยงในการสัมผัสโรค ตามมาตรการในการเว้นระยะห่างทางสังคม ในกรณีกิจกรรมศึกษาดูงานให้ดำเนินการ   
ถ่ายทำบันทึกเป็นคลิปวีดีโอ YouTube หรือถ่ายทอดสดออนไลน์ เช่น Facebook Live /YouTube หรือระบบ
ถ่ายทอดสัญญาณสดไลฟสตรีมมิ่ง (Live Streaming) ในพ้ืนที่ศึกษาดูงาน และเผยแพร่ให้ความรู้แก่เกษตรกร
ผ่านระบบอนไลน ์
       
 6.2 กิจกรรมพัฒนาตลาดเกษตรกร 
      จังหวัดที่มีศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกรถาวร) 7 แห่ง ได้แก่ จังหวัดราชบุรี
กระบี่ ลำปาง พิจิตร ชัยภูมิ เชียงราย และจังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้พัฒนาตลาดเกษตรกร ให้เป็นแหล่งจำหน่าย
สินค้าได้อย่างถาวร ตลอดจนเป็นแหล่งค้าขาย จุดรวบรวมสินค้าเกษตรตามฤดูกาลต่างๆ หรือแหล่งท่องเที่ยว  
ที่ส่งผลให้เกิดศักยภาพด้านเศรษฐกิจที่ดี  มีการเชื่อมโยงสินค้าจากเครือข่ายตลาดเกษตรกรและตลาดสินค้า
เกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานจากแหล่งต่างๆ มาวางจำหน่ายโดยเกษตรกรในพ้ืนที่เอง อีกทั้งเป็นการเพ่ิมทักษะ
ด้านการตลาด พัฒนารูปแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม เป็นการบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้เกิด
รูปแบบที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค สร้างอัตลักษณ์ให้กับตลาดเกษตรกร เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและ
โอกาสทางการแข่ งขั นให้ มากยิ่ งขึ้ น ใช้ งบประมาณนี้ ในการเตรียมพ้ืนที่ ตลาดถาวร ให้ มี การพัฒนา 
การจัดวางสินค้า การจัดทำเรื่องราวสินค้า (story) การบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรม หรือ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตลาด หรือจัดหาเครื่องมือตรวจสอบสารเคมีตกค้างพร้อมน้ำยาตรวจสอบ  
ในพืชผัก/ผลไม้/อาหาร เป็นต้น   
 
 6.3 กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลตลาดเกษตรกร 
 ส่วนกลาง สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
พัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร เว็บไซต์ ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com และพัฒนาโปรแกรม 
การบันทึกข้อมูลตลาดเกษตรกร ประมวลผลและรายงาน  
 
 6.4 กิจกรรมสร้างและส่งเสริมเครือข่ายสู่ตลาดศักยภาพ 
  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตรทุกระดับ โดยสำนักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 1-6 จัดกิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายสู่ตลาดศักยภาพ โดยเชื่อมโยงเครือข่ายเจ้าหน้าที่
และเกษตรกรระดับจังหวัดกับจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบในรูปแบบออนไลน์ จังหวัดละไม่น้อยกว่า 5 ราย 
เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายสู่ตลาดศักยภาพร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร ตามกำหนดการในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application ZOOM /Google Meet /Line หรือ
โปรแกรมอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม (กรณีเกิดสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ดำเนินการแบบ New Normal ควรแบ่งกลุ่มเป้าหมายให้น้อยลง เป็นกลุ่มย่อย เพ่ือลดอัตรา
ความเสี่ยงในการสัมผัสโรค ตามมาตรการในการเว้นระยะห่างทางสังคม) ผ่านกิจกรรมเจรจาธุรกิจเพ่ือให้เกิด
เครือข่ายและสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าคุณภาพสู่ตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ ทั้งนี้
แต่ละจังหวัดอาจเชื่อมโยงเกษตรกรในเครือข่ายการส่งเสริมการเกษตรที่แตกต่างกันตามชนิดพืชและศักยภาพ
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ที่แตกต่างกัน และส่งเสริมให้คัดเลือกสินค้าเกษตรที่สามารถพัฒนาเป็นสินค้าคุณภาพในระดับพรีเมี่ยม เพ่ือนำ
สินค้าคุณภาพเชื่อมโยงจำหน่ายในตลาดสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรเครือข่าย ตลาดออนไลน์หรือตลาด
ศักยภาพอ่ืนตามความเหมาะสม อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน เพ่ือ
กำหนดแนวทางการดำเนินงานสู่ความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนร่วมกัน  
 
  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตร  
         1) มหกรรมตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกรระดับจังหวัด โดยศูนย์เรียนรู้การบริหาร
จัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกรถาวร) 7 แห่ง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ลำปาง พิจิตร ชัยภูมิ ราชบุรี 
กาญจนบุรี และจังหวัดกระบี่ จัดงานมหกรรมตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกรเพ่ือประชาสัมพันธ์ตลาด
สินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกรให้เป็นที่รู้จักในพ้ืนที่ มีการจัดงานมหกรรมที่เชื่อมโยงกลุ่มต่างๆ ในพ้ืนที่
จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงมาจัดงาน เพ่ือกระตุ้นการรับรู้ของกลุ่มผู้บริโภค ขยายฐานตลาดสินค้าเกษตรหรือ
ตลาดเกษตรกรไปสู่ระดับที่สูงขึ้น สร้างความยั่งยืนของตลาดจนเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าการเกษตรคุณภาพ
หลักในพ้ืนที่  รวมทั้งประชาสัมพันธ์สินค้าในตลาดเกษตรกรออนไลน์ .com ด้วย กรณี เกิดสถานการณ์              
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดำเนินการแบบ New Normal โดยพิจารณา
ดำเนินการผ่านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ตามความเหมาะสม เช่น ถ่ายทอดสัญญาณสดไลฟสตรีมม่ิง 
(Live Streaming) การถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook Live /YouTube /TikTok หรือรูปแบบอื่น
ตามความเหมาะสม เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้การบริหาร
จัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกรถาวร) ให้สาธารณชนได้รับทราบ  
         2) มหกรรมตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกรระดับประเทศ โดยส่วนกลางพิจารณาสถานที่
จัดในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกร สินค้าเกษตร
ทั้งในตลาดOffline และOnline หรือสินค้าในตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ให้เป็นที่รู้จักและกระตุ้นการรับรู้
ของผู้บริโภคในวงที่กว้าง สร้างช่องทางการจำหน่ายของเกษตรกรและเกษตรกรเครือข่าย หรือจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายสินค้าต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงสินค้าด้านการเกษตรสู่ตลาด 
ในระดับต่างๆ กิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรสู่ตลาด
ตลาดในระดับต่างๆ เป็นต้น กรณีเกิดสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ดำเนินการแบบ New Normal โดยพิจารณาดำเนินการผ่านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างการ
รับรู้ตามความเหมาะสม เช่น ถ่ายทอดสัญญาณสดไลฟสตรีมมิ่ง (Live Streaming) การถ่ายทอดสดออนไลน์
ผ่ านช่องทาง Facebook Live/YouTube/TikTok หรือรูปแบบอ่ืนตามความเหมาะสม เพ่ือเผยแพร่         
และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร
ถาวร) และตลาดเกษตรกรให้สาธารณชนได้รับทราบ  
 
  6.6 กิจกรรมประเมินสถานการณ์ตลาดสินค้าเกษตร 
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     ส่วนกลาง และสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6 ติดตามและจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงาน
ตลาดสินค้าเกษตรและตลาดเกษตรกร โดยรวบรวมและจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานเพ่ือนำเสนอข้อมูลผ่าน
ทาง www.agriman.doae.go.th ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com และแอปพลิเคชั่น/เว็บไซต์ DOAE Market 
กรณีเกิดสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดำเนินการแบบ 
New Normal ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานผ่าน Application ZOOM 
/Google Meet /Line หรือโปรแกรมอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม    
         
7. แผนปฏิบัติงาน  
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

 6
4 

พ.
ย. 

64
 

ธ.ค
. 6

4 

ม.
ค.

 6
5 

ก.พ
. 6

5 

มี.
ค.

 6
5 

เม
.ย.

 6
5 

พ.
ค.

 6
5 

มิ.
ย. 

65
 

ก.ค
. 6

5 

ส.ค
. 6

5 

ก.ย
. 6

5 

1. พัฒนาความรู้และศักยภาพในการจัดการธุรกิจเกษตร
และโลจสิติกส ์

            

  1.1 พัฒนาความรู้และศักยภาพเจ้าหน้าที่              
   - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จนท. หลักสตูรที่ 1-2  

 
 1 

 
1       

   1.2 พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกรและเครือข่าย             
       1) จัดเวทีชุมชน    210 210 210 210       
       2) หลักสูตรที่ 1 อบรม    

 
  420 420     

       3) หลักสูตรที่ 2 อบรมและศึกษาดูงาน    
 

 
 

  420 420   
2. พัฒนาตลาดเกษตรกร     

 
       

   - พัฒนาตลาดเกษตรกรและตลาดสินค้าเกษตร (77 จ.)   5 7 9 10 6 6 8 16 10  
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลตลาดเกษตรกร  

  

  
 

      
4. สร้างและส่งเสริมเครือข่ายสู่ตลาดศักยภาพ      6       
5. ประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตร             
  5.1 จัดมหกรรมตลาดสินคา้เกษตรและตลาดเกษตรกร
ระดับจังหวัด (7 จ.) 

     1 1 1 1 3 1  

  5.2 จัดมหกรรมตลาดสินคา้เกษตรหรือตลาดเกษตรกร
ระดับประเทศ (1 ครั้ง) 

  
 

      1 
 

 

6. ประเมินสถานการณ์ตลาดสินคา้เกษตร             
     - ติดตามและจดัเก็บข้อมลูการดำเนินงาน (กรม 6 ครั้ง)  1 

 
1 

 
 1 1 

 
1 1  

-    - ติดตามและจดัเก็บข้อมลูการดำเนินงาน (6 เขต 12 ครั้ง)  1 1 1 1 2 1 1 1 2 1  
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8. ผลผลิต ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต (Output) 

 1) เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรสามารถพัฒนา 
เกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร ไม่น้อยกว่า 840 ราย 

 2) เกษตรกรมีแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งคุณภาพและปริมาณจำหน่าย 
ในช่องทางตลาดสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพทั้งตลาด Offline และ Online ทั้งหมด 77 จังหวัด 

3) ตลาดเกษตรกรใน 77 จังหวัด ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ และสถานที่หลักในการจำหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตร มีความเป็นอัตลักษณ์ เกิดสินค้านวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 4) ฐานข้อมูลจาก  DOAE Market และเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ ได้นำมาวางแผน 
และบริหารจัดการตลาดเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 5) เกิดการรับรู้เรื่อง “ตลาดเกษตรกร” และ “ตลาดเกษตรกรออนไลน์” ของผู้บริโภคในวงกว้าง 
 6) มีการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดและผลผลิตคุณภาพรองรับการเข้าสู่ช่องทางการจำหน่ายต่างๆ   
  
 ผลลัพธ์ (Outcome)  
 1) เกษตรกรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อหน่วยพ้ืนที่  
ส่งผลให้มูลค่าผลผลิตสูงขึ้น ตลอดจนผลิตสินค้ามีคุณภาพ ได้การรับรองมาตรฐานมากยิ่งขึ้น  

    2) เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและเกิดความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน  
 3) ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยในราคาที่สมเหตุสมผลในทุกช่องทาง 
 
9. ตัวช้ีวัด 

- เชิงปริมาณ  
1) มีตลาดเกษตรกรที่เป็นอัตลักษณ์และเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรได้ 

ทั้งหมด 77 จังหวัด  
2) เกษตรกรมีการจำหน่ายผลผลิตผ่านช่องทางออนไลน์อย่างน้อยจังหวัดละ 3 รายการ และมีการ 

ปรับปรุงข้อมูลสินค้าในเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ให้เป็นปัจจุบัน  
3) มีรายงานแผน-ผลการวางแผนการผลิตและการตลาดของตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้า 

เกษตรทั้งหมด 77 จังหวัด  
4) มีการรายงานฐานข้อมูลตลาดเกษตรกรและรายงานยอดจำหน่ายในแอปพลิเคชั่น/เว็บไซต์  

DOAE Market ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ทั้งหมด 77 จังหวัด  
 
 
- เชิงคุณภาพ  

1) มูลค่าการจำหน่ายในตลาดเกษตรกรเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  
2) มีการเชื่อมโยงตลาดเกษตรกรและตลาดสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ 
3) เกิดนวัตกรรมจากกระบวนพัฒนาสินค้าเกษตร หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้อง  
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    4) มีความภาคภูมิใจในอาชีพการเกษตรและมีชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 เกษตรกรถูกพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการที่สามารถบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำที่ครอบคลุม
ด้านธุรกิจเกษตร สามารถผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งคุณภาพและปริมาณตาม
นโยบายตลาดนำการผลิต เพ่ือความพร้อมสู่การจำหน่ายในทุกช่องทางการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศ 
(Offline & Online Market) ตลอดจนการมี “ตลาดเกษตรกร” เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการตลาดในทุกจังหวัด 
เพ่ือเป็นสถานที่หลักในการจำหน่ายสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ โดยตลาดเกษตรกรต้องพัฒนาให้เกิดอัตลักษณ์  
มีสินค้านวัตกรรม เชื่องโยงผลผลิตคุณภาพจากเครือข่ายต่างๆ เพ่ือขยายช่องทางสู่กา รจำหน่ายในตลาด
ศักยภาพอ่ืน ๆ รวมทั้งมีฐานข้อมูลตลาดเกษตรกร  และการสำรวจสถานการณ์ด้านการตลาดเพ่ือนำมา
วิเคราะห์ วางแผน พัฒนาตลาดเกษตรกร และตลาดเกษตรกรออนไลน์ให้มีรูปแบบการบริหารจัดการ 
การดำเนินงานที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อเกษตรกร สินค้า และพ้ืนที่ นำไปสู่การพ่ึ งพาตนเองอย่างเข้มแข็ง
มั่นคงและยั่งยืน 
 
11. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 

  1. ชื่อ นางมาลินี ยุวนานนท์ 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 

โทรศัพท์ 0 2940 6125 

  E-mail: malineey@hotmail.com 

 2. ชื่อ นายอภิรักษ์ หลักชัยกุล 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเกษตร 

โทรศัพท์ 0 2940 6128 

      E-mail: apiluckl@hotmail.com 

 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 
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เอกสารแนบท้าย 

รายชื่อศูนย์ปฏิบัติการ 29 ศูนย์ 

1. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี 

3. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น 

4. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ 

5. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย 

6. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดน่าน 

7. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร 

8. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย 

9. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยะลา 

10. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี 

11. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา 

12. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่ 

13. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

14. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง 

15. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร 

16. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดหนองคาย 

17. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี  

18. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร 

19. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรที่สูง) 

20. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) 

21. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) 

22. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง) 

23. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) 

24. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) 

25. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง) 

26. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตาก (เกษตรที่สูง) 

27. ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ 

28. ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร 

29. ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี 
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