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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพ่ือลดการสูญเสีย 

กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพ่ือลดการสูญเสีย 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 

1. ความสอดคล้อง 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น การเกษตร 

 แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2580) มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับ
มาตรฐานสินค้าเกษตร เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญ  
ในการพัฒนาภาคการเกษตรในระยะยาวเพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในประเทศตามวิสัยทัศน์ 
เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งค่ัง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับมาตรการสนับสนุนท่ีจะ
ช่วยส่งเสริมให้การสร้างมูลค่าในภาคเกษตรดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมส่งเสริมความรู้และผลักดัน
การรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อให้เป็นสถาบันเกษตรกรท่ีมีความเข้มแข็ง รวมท้ังส่งเสริมการตลาดให้แก่เกษตรกร 
เพื่อรองรับผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆ ควบคู่ไปกับการผลิตท่ีคำนึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้และทักษะท่ีเพียงพอในการบริหารจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์
แบบครบวงจร ต้ังแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เช่น การวางแผนการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวผลผลิต การจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาผลผลิต การบรรจุภัณฑ์ การจัดการเชิงธุรกิจ การเช่ือมโยงตลาดสินค้าเกษตร      
ท้ังในระบบออฟไลน์และออนไลน์ ภายในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลทำให้ต้นทุนการจัดการ โลจิสติกส์ในภาคเกษตร
สูงกว่าภาคการผลิตอื่นๆ ซึ่งมีผลทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ  อีกท้ังเจ้าหน้าท่ี      
นักส่งเสริมมีองค์ความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่และความรู้ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในภาคการเกษตร
ท่ีจำกัด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมโลจิสติกส์ภาคการเกษตรให้สามารถแข่งขัน และเช่ือมโยงสู่ตลาด        
ท่ีมีศักยภาพ 

กรมส่งเสริมการเกษตรมุ่งเน้นการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรท่ีมีความพร้อม
ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรครบวงจร มีความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์เกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงพัฒนา
และออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับสินค้า ยืดอายุผลผลิต ลดการสูญเสีย เพิ่มมูลค่าสินค้าให้สูงขึ้น 
สามารถวางแผนการผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด โดยมี “ตลาดเกษตรกร” เป็นแหล่งรวบรวมและจำหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตรหลักของเกษตรกรในพื้นท่ีครอบคลุมท้ัง 77 จังหวัด ซึ่งเกษตรกรเป็นผู้จำหน่ายเองผ่านตลาด
เกษตรกร และมีผู้จัดการตลาดเกษตรกรเป็นท่ีปรึกษาให้คำแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันและขับเคล่ือนในทุกมิติ 
นอกจากนี้ ได้สนับสนุนให้มีการกระจายผลผลิตทางการเกษตรไปยังตลาดศักยภาพอื่นๆ ท้ัง ตลาด Modern Trade
ตลาดในกลุ่ม HORECA ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร และตลาดออนไลน์ เช่น www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com, 
Thailand Postmart, DGTFarm, Lazada, Shopee ซึ่ งจะเป็นการขยายโอกาสและสร้างความได้เปรียบ         
ในการแข่งขันด้วยการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต รวมท้ังช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการตลาดให้เข้มแข็งและมั่นคง 
ส่งผลเกิดการสร้างรายได้และผลตอบแทนสู่เกษตรกร สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน 

http://www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com/
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3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพ  

ในด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตรแบบครบวงจร 
3.2 เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพ สามารถพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม 

กับสินค้าและเพิ่มช่องทางกระจายสินค้าสู่ตลาดท่ีมีศักยภาพท้ังออนไลน์และออฟไลน์ 
3.3 เพื่อพัฒนาตลาดเกษตรกรให้เกิดอัตลักษณ์ เกิดสินค้านวัตกรรม เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตและ

แหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรหลักของเกษตรกรในพื้นท่ี สร้างการรับรู้ให้บุคคลท่ัวไปได้รู้จักอย่างแพร่หลาย 
 
4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 

4.1 เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานตลาดเกษตรกร ตลาดเกษตรกรออนไลน์ และตลาดสินค้าเกษตร จังหวัด
สระบุร ี

4.2 เกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี 10 ราย 
สถานท่ีดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัด และตลาดสินค้าเกษตร ในจังหวัดสระบุรี 

 
5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน 

5.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการจัดการธุรกิจเกษตรและโลจิสติกส์ 
5.1.1 พัฒนาความรู้และศักยภาพเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้า

เกษตรในระดับจังหวัด เจ้าหน้าท่ีสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6 และเจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการ      
ท่ีเกี่ยวข้อง 29 ศูนย์ เพื่อให้มีความสามารถในการจัดการธุรกิจเกษตรครบวงจร โดยส่วนกลางช้ีแจงทำความเข้าใจ
เป้าหมายของโครงการแก่เจ้าหน้าท่ีในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน         
ตามโครงการ และจัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีจำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้  

1) หลักสูตรท่ี 1 พัฒนาผู้จัดการตลาดในการบริหารจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตร        
ให้มีประสิทธิภาพ ให้แก่เจ้าหน้าท่ีจังหวัด 77 จังหวัด เจ้าหน้าท่ีสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6   
และเจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้อง 29 ศูนย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตร
แบบครบวงจร ต้ังแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อยกระดับการผลิตสินค้า
เกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับสินค้า ยืดอายุผลผลิต 
ลดการสูญเสีย เพิ่มมูลค่าสินค้าให้สูงขึ้น ยกระดับสินค้าเกษตรในตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด เป็นสินค้าเกษตร     
พรีเมี่ยม เพิ่มช่องทางการจำหน่ายในตลาดออนไลน์ให้มากขึ้น เช่น www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์ .com, 
Thailand Postmart, DGTFarm, Lazada, Shopee เป็นต้น 

2) หลักสูตรท่ี 2 พัฒนาผู้จัดการตลาดสู่การสร้างเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพ 
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีจังหวัด 77 จังหวัด เจ้าหน้าท่ีสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6 และเจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการ
ท่ีเกี่ยวข้อง 29 ศูนย์ เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพและก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 
พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรให้แก่เกษตรกร ในด้านการผลิต การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์   
การบริการ ให้สามารถสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการท่ีตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการผลิต ยกระดับสู่เกษตรสมัยใหม่ เป้าหมายเพื่อยกระดับตลาดเกษตรกรท่ีมีอัตลักษณ์ให้เป็นแหล่ง
จำหน่ายหลักในพื้นท่ี และสร้างเกษตรกรผู้ประกอบการให้สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรในพื้นท่ีพร้อมขยาย
ช่องทางสู่ตลาดท่ีมีศักยภาพ ท้ังตลาด Modern Trade ตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ ตลาดออนไลน์ และตลาดสินค้า
เกษตรอื่นๆ พร้อมสร้างเครือข่ายในการรองรับสินค้าเกษตรจากการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่   
เกษตรทฤษฎีใหม่ องค์กรเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และSmart Farmer  
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                      5.1.2 พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกรและเครือข่าย โดยจังหวัดประสานงาน/
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
ต่างๆ ท้ังในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ โดยเน้นเกษตรกรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ดังนี้ 

1) จัดทำฐานข้อมูลตลาดเกษตรกร รายงานยอดจำหน่ายในโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ 
https://farmermarket.doae.go.th/ และเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com โดยนำฐานข้อมูลไปใช้ในการ     
วางแผนการผลิต การตลาด และบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร (ตลาดถาวร) 
7 จังหวัด ตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตรท้ัง Offline และ Online ในมิติต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิก
ทุกรายสามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ีและความต้องการของตลาด มีสินค้าคุณภาพ 
สามารถนำมาจำหน่ายในตลาดได้อย่างต่อเนื่อง 

2) จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเวทีวิเคราะห์/ประเมินสถานการณ์ พื้นท่ี สินค้าเกษตร   
ผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกร ผู้บริโภค ฯลฯ จำนวน 1 ครั้ง เพื่อให้เห็นถึงผลการดำเนินงานท่ีผ่านมา จุดอ่อน 
จุดแข็ง ปัญหา อุปสรรค สถานการณ์การแข่งขันว่าเป็นเช่นไร และต้องแก้ไขปรับปรุงในจุดใด ทบทวนบทบาทหน้าท่ี
ของคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตรของจังหวัด พร้อมท้ังร่วมกันกำหนดแนวทาง 
แก้ไขปรับปรุง วางแผนกลยุทธ์อย่างมีทิศทาง เพื่อนำมาเป็นแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการ  
สินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร และตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3) จัดอบรมและศึกษาดูงานแก่เกษตรกรผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกรหรือตลาด
สินค้าเกษตร (Offline และOnline) อย่างน้อย 2 หลักสูตร เช่น หลักสูตรการพัฒนาตลาดเกษตรกรหรือตลาด
สินค้าเกษตรในระดับท่ีสูงขึ้น การใช้นวัตกรรมในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตลาดหรือพัฒนาสินค้า    
เพื่อจำหน่ายในตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตร และตลาดออนไลน์ต่างๆ รวมถึงต้องมีการถ่ายทอดความรู้
การบริหารจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตร เป็นต้น ท้ังนี้ ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ี เกษตรกร และสถานการณ์
รวมท้ังการสร้างเครือข่ายการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่ องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
Young Smart Farmer และ Smart Farmer ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรเพื่อสนับสนุนการจำหน่าย
สินค้าคุณภาพสู่ตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตร ให้สามารถวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด มีการจัดการด้านขนส่ง ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุมทุกกิจกรรม
ต้ังแต่กระบวนการผลิต ก่อนและหลังเก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ได้นวัตกรรมจากกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือ
สินค้าเกษตรท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์อย่างน้อย 1 ชนิด ท่ีสามารถยกระดับเป็นสินค้าเกษตรพรีเมี่ยมพร้อมขยาย
ช่องทางสู่ตลาดท่ีมีศักยภาพ ท้ังตลาด Modern Trade ตลาดออนไลน์ และตลาดสินค้าเกษตรอื่น ๆ ได้ 

ท้ังนี้ ต้องดำเนินการเพิ่มฐานเกษตรกรท่ีมีศักยภาพในการจำหน่ายสินค้า ผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยผ่านทาง www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เพิ่มจำนวนจากฐานข้อมูลเกษตรกรท่ีจำหน่ายผ่านเว็บ
ดังกล่าวในปีงบประมาณ 2565 ไม่น้อยกว่า 5 ราย/จังหวัด ภายในเดือนเมษายน 2566 
 

5.2 กิจกรรมพัฒนาตลาดเกษตรกร 
5.2.1 จังหวัดดำเนินการพัฒนาตลาดเกษตรกรให้เกิดรูปแบบท่ีเป็นอัตลักษณ์ สามารถส่ือให้เห็น

ถึงความเป็นตลาดเกษตรกร เช่น รูปแบบของเต็นท์ ป้าย การจัดวางสินค้าการจัดทำเรื่องราวสินค้า (story) บรรจุ
ภัณฑ์ สินค้าท่ีมีความหลากหลาย มีคุณภาพและมาตรฐาน รูปแบบของสถานท่ีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดตลาด หรือ
จัดหาเครื่องมือตรวจสอบสารเคมีตกค้างพร้อมน้ำยาตรวจสอบในพืชผัก/ผลไม้/อาหาร เป็นต้น 

 
 

5.3 กิจกรรมสร้างและส่งเสริมเครือข่ายสู่ตลาดศักยภาพ 
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ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตรทุกระดับ โดยสำนักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6 และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชียงใหม่ มีการเช่ือมโยงเครือข่ายเจ้าหน้าท่ี
และเกษตรกรระดับจังหวัดกับจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ จัดอบรม และกิจกรรมเจรจาธุรกิจเพื่อให้เกิด เครือข่าย
และสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าคุณภาพสู่ตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพ ท้ังนี้แต่ละจังหวัด
อาจเช่ือมโยงเกษตรกรในเครือข่ายการส่งเสริมการเกษตรท่ีแตกต่างกันตามชนิดพืชและศักยภาพ ท่ีแตกต่างกัน  
และส่งเสริมให้คัดเลือกสินค้าเกษตรท่ีสามารถพัฒนาเป็นสินค้าคุณภาพในระดับพรีเมี่ยม เพื่อนำสินค้าคุณภาพเช่ือมโยง
จำหน่ายในตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกรเครือข่าย อีกท้ังเป็นการสร้างเครือข่ายในการแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างกัน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานสู่ความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนร่วมกัน 

5.4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตรและตลาดเกษตรกร 
5.4.1 มหกรรมตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกรระดับจังหวัด โดยศูนย์เรียนรู้การบริหาร

จัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกรถาวร) จังหวัดเชียงราย ลำปาง พิจิตร ชัยภูมิ ราชบุรี กาญจนบุรี และจังหวัดกระบี่ 
จัดงานมหกรรมตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกรเพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร 
ให้เป็นท่ีรู้จักในพื้นท่ี มีการจัดงานมหกรรมท่ีเช่ือมโยงกลุ่มต่างๆ ในพื้นท่ีจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงมาจัดงาน  
เพื่อกระตุ้นการรับรู้ของกลุ่มผู้บริโภค ขยายฐานตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกรไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้น สร้างความยั่งยืน
ของตลาดจนเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าการเกษตรคุณภาพหลักในพื้นท่ี รวมท้ังประชาสัมพันธ์สินค้าในเว็บไซต์     
ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ด้วย 

5.4.2 มหกรรมตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกรระดับประเทศ โดยส่วนกลางพิจารณา
สถานท่ีจัดในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกร สินค้าเกษตร
ท้ังในตลาด Offline และ Online หรือสินค้าในเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ให้เป็นท่ีรู้จักและกระตุ้น    
การรับรู้ของผู้บริโภคในวงท่ีกว้าง สร้างช่องทางการจำหน่ายของเกษตรกรและเกษตรกรเครือข่าย หรือจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมเช่ือมโยงสินค้าด้านการเกษตรสู่ตลาดใน
ระดับต่าง ๆ กิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรสู่ตลาดตลาด
ในระดับต่าง ๆ เป็นต้น 

5.5 กิจกรรมประเมินสถานการณ์ตลาดสินค้าเกษตร 
                      ส่วนกลาง และสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6 ติดตามและจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงาน
ตลาดสินค้าเกษตรและตลาดเกษตรกร โดยรวบรวมและจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอข้อมูลผ่านทาง 
www.agriman.doae.go.th, www. ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com และเว็บบราวเซอร์ https://farmermarket.doae.go.th/ 
 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
 
7. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2565 ปี 2566 

ต.
ค.

 6
5 

พ.
ย.

 6
5 

ธ.ค
. 6

5 

ม.
ค.

 6
6 

ก.
พ.

 6
6 

มี.
ค.

 6
6 

เม
.ย

. 6
6 

พ.
ค.

 6
6 

มิ.
ย.

 6
6 

ก.
ค.

 6
6 

ส.
ค.

 6
6 

ก.
ย.

 6
6 

1. พัฒนาความรู้และศักยภาพในการจัดการธุรกิจเกษตร
และโลจิสติกส์ 

            

1) พัฒนาความรู้และศักยภาพเจ้าหน้าท่ีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
จนท. หลักสูตรที่ 1,2 
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กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2565 ปี 2566 

ต.
ค.

 6
5 

พ.
ย.

 6
5 

ธ.ค
. 6

5 

ม.
ค.

 6
6 

ก.
พ.

 6
6 

มี.
ค.

 6
6 

เม
.ย

. 6
6 

พ.
ค.

 6
6 

มิ.
ย.

 6
6 

ก.
ค.

 6
6 

ส.
ค.

 6
6 

ก.
ย.

 6
6 

2) พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกรและเครือข่าย             
(1) จัดเวทีชุมชน              
(2) หลักสูตรที่ 1 อบรม             
(3) หลักสูตรที่ 2 อบรมและศึกษาดูงาน             

เพ่ิมจำนวนเกษตรกร 5 ราย ใน www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com             
2. พัฒนาตลาดเกษตรกรให้มีศักยภาพ             

1) จังหวัดกลุ่มที่ 1              
3. สร้างและส่งเสริมเครือขา่ยสู่ตลาดศักยภาพ             
1) พัฒนาสินค้าเกษตรสู่ช่องทางการตลาดระดับพ้ืนที่ (6 เขต)             

2) พัฒนาสินค้าเกษตรสู่ช่องทางการตลาดระดับพ้ืนที่ (ศสพ.ชม.)             
4. ประชาสัมพันธ์ตลาดสินคา้เกษตรและตลาดเกษตรกร             
1) จัดมหกรรมตลาดสินค้าเกษตรและตลาดเกษตรกรระดับ

จังหวัด (7 จ.) 
    

(1) 
   

(6) 
     

2) จัดมหกรรมตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร
ระดับประเทศ (1 ครั้ง) 

            

5. ประเมินสถานการณ์ตลาดสินค้าเกษตร             
1) ติดตามและจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงาน (ส่วนกลาง 10 

ครั้ง) 
            

2) ติดตามและจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงาน (6 เขตๆ ละ 2 ครั้ง)             
 
8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 

8.1 ผลผลิต (output) 
1) เจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรสามารถ

พัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร  
2) เกษตรกรมีแผนการผลิตท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดท้ังคุณภาพและปริมาณ

จำหน่ายในช่องทางตลาดสินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพท้ังตลาด Offline และ Online  
3) ตลาดเกษตรกร ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ และสถานท่ีหลักในการจำหน่ายผลผลิต

ทางการเกษตร มีความเป็นอัตลักษณ์ เกิดสินค้านวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
4) ฐานข้อมูลการจำหน่ายสินค้าเกษตรจากเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com และเว็บบราวเซอร์ 

https://farmermarket.doae.go.th/ ได้นำมาวางแผนและบริหารจัดการตลาดเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) เกิดการรับรู้เรื่อง “ตลาดเกษตรกร” และ “ตลาดเกษตรกรออนไลน์” ของผู้บริโภคในวงกว้าง 
6) เช่ือมโยงเครือข่ายด้านการตลาดและผลผลิตคุณภาพรองรับการเข้าสู่ช่องทางการจำหน่ายต่างๆ 
7) เกษตรกรท่ีมีศักยภาพในการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ โดยผ่านทาง www.ตลาดเกษตรกร

ออนไลน์.com เพิ่มจากฐานข้อมูลเกษตรกรท่ีจำหน่ายผ่านเว็บฯ ในปีงบประมาณ 2565 ไม่น้อยกว่า 5 ราย 
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8.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
1) เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตร  

แบบครบวงจร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นท่ี ส่งผลให้มูลค่า
ผลผลิตสูงขึ้น ตลอดจนผลิตสินค้ามีคุณภาพ ได้การรับรองมาตรฐานมากยิ่งขึ้น พัฒนาเป็นผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพ 

2) เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและเกิดความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน 
3) ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารท่ีปลอดภัยในราคาท่ีสมเหตุสมผลในทุกช่องทาง 
4) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร 

และสถาบันเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยืดอายุผลผลิต 
ลดการเน่าเสีย ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างน้อยจังหวัดละ 1 ชนิด เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผลิต
สินค้าท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

5) เกษตรกรสามารถเช่ือมโยงตลาดรูปแบบใหม่โดยการเข้าถึงตลาดออนไลน์ได้ 
8.3 ตัวชี้วัด  
เชิงปริมาณ จำนวนเกษตรกร  10 ราย ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย 
เชิงคุณภาพ มูลค่าการจำหน่ายในตลาดเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรท่ีมีศักยภาพ มีความรู้ในการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนการผลิตท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี – 
สินค้า – ตลาด ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดความสูญเสียของผลผลิต ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน ยกระดับการผลิตให้สูงขึ้นมีบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับสินค้า ยืดอายุผลผลิต ลดการเน่าเสียระหว่างการขนส่ง 
โดยมี “ตลาดเกษตรกร” เป็นแหล่งรวบรวมและจำหน่ายสินค้า รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการตลาดในทุกจังหวัด โดย
ตลาดเกษตรกรต้องพัฒนาให้เกิดอัตลักษณ์ มีสินค้านวัตกรรม เช่ือมโยงผลผลิตคุณภาพจากเครือข่ายต่างๆ เพื่อขยาย
ช่องทางสู่การจำหน่ายในตลาดศักยภาพอื่นๆ รวมท้ังมีฐานข้อมูลตลาดเกษตรกร และการสำรวจสถานการณ์ด้านการตลาด
เพื่อนำมาวิเคราะห์ วางแผน พัฒนาตลาดเกษตรกร และตลาดเกษตรกรออนไลน์ให้มีรูปแบบการบริหารจัดการการดำเนินงาน  
ท่ีเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อเกษตรกร สินค้า และพื้นท่ี นำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน 
 
10. การประเมินผลโครงการ   

ติดตามผลการดำเนินงานจากระบบ E project ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ 
เชิงปริมาณ   เกษตรกร จำนวน 10 ราย ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตร 

เพื่อลดการสูญเสีย โดยการพัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกรและเครือข่าย และตลาดเกษตรกรได้รับการ
พัฒนาให้มีศักยภาพนั้นคือ 

1) มีตลาดเกษตรกรท่ีเป็นอัตลักษณ์และเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร     
2) เกษตรกรมีการจำหน่ายผลผลิตผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผ่านทาง www.ตลาดเกษตรกร

ออนไลน์.com อย่างน้อย 5 รายการ เพิ่มจากฐานข้อมูลเกษตรกรท่ีจำหน่ายผ่านเว็บฯ ในปีงบประมาณ 2565 
และมีการปรับปรุงข้อมูลสินค้าในเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ให้เป็นปัจจุบัน  

3) มีรายงานแผน-ผลการวางแผนการผลิตและการตลาดของตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตร  
4) มีการรายงานฐานข้อมูลตลาดเกษตรกรและรายงานยอดจำหน่ายในเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com 

และเว็บบราวเซอร์ https://farmermarket.doae.go.th/ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ  
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เชงิคุณภาพ 
1) มูลค่าการจำหน่ายในตลาดเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  
2) มีการเช่ือมโยงตลาดเกษตรกรและตลาดสินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพ 
3) เกิดนวัตกรรมจากกระบวนการพัฒนาสินค้าเกษตร หรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
4) มีความภาคภูมิใจในอาชีพการเกษตรและมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น 

 
11. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 11.1 นายบรรจงศิลป์  วุฒิอุทัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี โทร.08-5182-1997 
  11.2 นายนิวัตน์  เพ็งพูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี โทร. 08-7803-1156 
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