
 
 

โครงการประกวด “เกษตรกรส านึกรกับ้านเกิด” ประจ าปี พ.ศ. 2560 
 
ท่ีมา 

ยุทธศาสตร์ “ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายส าคัญของรฐับาลในการพัฒนา
เศรษฐกจิของประเทศไทย โดยมุง่หมายน าพาประเทศไทยไปสู่การพฒันาในทุกๆ ดา้น เช่น เศรษฐกจิ 
สงัคม เทคโนโลยแีละเกษตรกรรม ทัง้นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลกัในการ
พฒันาระบบเกษตรกรรมของประเทศ ได้เดนิหน้ากระบวนการส่งเสรมิ สรา้งสรรค์และต่อยอดการ
พฒันาเกษตรกรรมอยา่งต่อเนื่อง  

เมื่อประเทศไทย เดนิตามยุทธศาสตร ์“ไทยแลนด์ 4.0” เกษตรกรไทยจงึมคีวามจ าเป็นต้อง
เป็น “เกษตรกร 4.0” เช่นกนั นัน่คอื เกษตรกรไทยต้องเป็นส่วนหนึ่งของการปรบัเปลี่ยนโครงสรา้ง
เศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรอื “เศรษฐกิจที่ขบัเคลื่อนด้วยนวตักรรม” เปลี่ยนจาก
การเกษตรแบบดัง้เดมิในปจัจุบนั ไปสู่การเกษตรสมยัใหม่ที่เน้นการบรหิารจดัการและเทคโนโลยี 
(Smart Farming) โดยเกษตรกรตอ้งมรีายไดม้ากขึน้และเป็นเกษตรกรผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) 
มากขึ้น เพราะเป็นผู้สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน เปลี่ยนจากที่รฐัต้องให้ความช่วยเหลืออยู่
ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups เกดิใหมท่ีม่ศีกัยภาพสงู เป็นตน้ 

โครงการประกวด “เกษตรกรส านึกรกับ้านเกิด” ประจ าปี พ.ศ.2560 เป็นโครงการที่
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยความร่วมมือของ 3 องค์กร คือ ดีแทค กรมส่งเสริม
การเกษตร และมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันส านึกรกับ้านเกิด ด าเนินการสรรหาเกษตรกรหรือกลุ่ม
เกษตรกรที่มศีกัยภาพในการเป็นต้นแบบส าหรบัเกษตรกรยุคใหม่ ส าหรบัปีนี้ แนวคดิส าคญัในการ
สรรหา “เกษตรกรส านึกรกับ้านเกดิ” ประจ าปี พ.ศ.2560 คอื เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ท า “เกษตรแบบ
ครบวงจร” ซึง่มคีุณลกัษณะส าคญั คอื 1.ทกัษะการบริหารจดัการ พืน้ทีเ่กษตรกรรม แรงงาน ทุน 
การเพาะปลูก เพาะเลี้ยง การแปรรูปที่สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บรโิภค เป็นไปตามระบบ
มาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหาร โดยอยู่บนพื้นฐานการใช้ทกัษะ องค์ความรู ้ความคดิสรา้งสรรค์ 
ประยุกต์ภูมปิญัญาท้องถิน่ผสมผสานการใช้นวตักรรมและมุ่งมัน่ยกระดบัผลติภณัฑก์ารเกษตรใหม้ี
คุณภาพมากขึน้ 2.ทกัษะความเป็นเกษตรกรมืออาชีพ เป็น Smart farmer ทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มูล
ข่าวสาร ความรูน้ ามาใช้ในการบรหิารจดัการพื้นที่การเกษตรของตนเองให้มปีระสทิธภิาพ เปลี่ยน
การเกษตรแบบดัง้เดมิไปสู่การเกษตรสมยัใหม่ ทีเ่น้นการบรหิารจดัการและใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วย
รู้จกัวางแผนในเชงิธุรกิจ ใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมสร้างการตลาดน าการผลติ ตลอดจนมคีวาม
พรอ้มในการแบ่งปนับทเรยีนและถ่ายทอดประสบการณ์ความส าเรจ็แก่สาธารณะ ต่อไป 
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วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อเฟ้นหา สนับสนุนและยกย่องเกษตรกรที่มีศักยภาพในการเป็น “เกษตรกร 4.0” 

ตน้แบบส าหรบัเกษตรกรยคุใหม ่ซึง่เป็นเกษตรกรทีท่ าการเกษตรครบวงจร เช่น การผลติ การแปรรปู 
การจ าหน่ายหรอืการตลาด การจดัการองคค์วามรู ้เป็นตน้ 

2. เพื่อตอกย ้าอุดมการณ์ส านึกรกับ้านเกิดและแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการตอบแทนคุณ
แผ่นดนิของมลูนิธริ่วมดว้ยช่วยกนัส านึกรกับา้นเกดิและองคก์รภาค ีต่อยอดเครอืข่ายเกษตรกรส านึก
รกับา้นเกดิ  

3. เพื่อเผยแพรผ่ลงานและความส าเรจ็สู่สาธารณะชน และใชเ้ป็นแนวทางในการขยายผล การ
ส่งเสรมิการเกษตรต่อไป 

4. เพื่อน้อมส านึกในพระมหากรุณาธคิุณอนัหาทีสุ่ดมไิด ้และเทดิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช พรอ้มเจรญิรอยตามแนวพระราชด าริ ในฐานะทรงเป็น “กษตัรยิ์
เกษตร” และ “กษตัรยิน์ักพฒันา” ต้นแบบแห่งการน าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาสู่การปฏบิตัิ
และสรา้งสุขไดอ้ยา่งยัง่ยนื  

 
ขัน้ตอนการด าเนินโครงการ 
 1. รบัสมคัรเกษตรกร ผ่านช่องทางต่างๆ คอื 
  1.1 กรมส่งเสรมิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยด าเนินการ ดงันี้ 

- เกษตรกร สมาชกิหรอืผูแ้ทนวสิาหกจิชุมชน องคก์รเกษตรกรหรอืสหกรณ์การเกษตร    
ส่งใบสมคัรและเอกสารทีส่ านกังานเกษตรอ าเภอหรอืส านกังานเกษตรจงัหวดั 

- ส านกังานเกษตรอ าเภอรวบรวมเอกสารส่งส านกังานเกษตรจงัหวดั  
- ส านกังานเกษตรจงัหวดั รวบรวมเอกสารและผลงานทีส่่งเขา้ประกวดทัง้หมด (อยา่งน้อย

จงัหวดัละ 5 ราย) ส่งตรงมายงัมลูนิธฯิ โดยไมต่อ้งมกีระบวนการคดัเลอืกใดๆ  
1.2 เกษตรกร สมาชกิหรอืผูแ้ทนวสิาหกจิชุมชน องคก์รเกษตรกรหรอืสหกรณ์                                                                     

การเกษตร สมคัรดว้ยตนเอง โดยส่งใบสมคัรและเอกสารมาทีม่ลูนิธฯิ โดยตรง 
2. คณะอนุกรรมการ ด าเนินการพจิารณาเอกสารผูส้มคัร แลว้คดัเลอืกผูเ้ขา้รอบแรก จ านวน 

30 คน 
3. เจา้หน้าทีห่รอืคณะท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายจากมลูนิธฯิ ลงพืน้ที ่สมัภาษณ์และเกบ็ขอ้มลู

เกษตรกร จ านวน 30 คน จากนัน้รวบรวมและจดัส่งมาทีม่ลูนิธฯิ โดยมขีอ้มลูดงันี้  
3.1 คลปิสมัภาษณ์เกษตรกร ความยาว 5 นาท ี 
3.2 ภาพถ่ายและขอ้มลูภาพรวม 

4. คณะกรรมการ (รอบ 2) ด าเนินการพจิารณาเอกสารและคลปิสมัภาษณ์เกษตรกร แล้ว
คดัเลอืกเกษตรกรผูเ้ขา้รอบตดัสนิ จ านวน 10 คน 

5. มลูนิธฯิ แจง้เกษตรกรผูเ้ขา้รอบที ่2 เพื่อมาน าเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ 
6. คณะกรรมการ (รอบตดัสนิ) ด าเนินการพจิารณาคดัเลอืกผูช้นะแต่ละอนัดบั 
7. ประกาศผลและจดัอบรมเกษตรกรเพื่อต่อยอดการพฒันาศกัยภาพเกษตรกร 
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8. จดัพธิปีระกาศผล “เกษตรกรส านึกรกับา้นเกดิ” ประจ าปี พ.ศ.2560 
 

คณุสมบติัของผูเ้ข้าประกวด  
 1. เป็นบุคคลทีไ่มเ่คยเป็น “เกษตรกรส านึกรกับา้นเกดิ” 
 2. เป็นเกษตรกร สมาชกิหรอืผูแ้ทนวสิาหกจิชุมชน องคก์รเกษตรกร หรอืสหกรณ์การเกษตร 
มอีาย ุ17-45 ปี และมสีนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกษตรเป็นของตนเอง มใิช่สนิคา้ประเภทสิง่มชีวีติ     
ผดิกฎหมาย ผดิศลีธรรมอนัดงีาม 
 3. เป็นผูผ้ลติสนิคา้ทีผ่่านการรบัรองมาตรฐานสนิคา้อย่างใดอยา่งหนึ่ง (ขึน้อยูก่บัชนิดสนิคา้) 
เช่น อย. OTOP GAP GMP IFOAM เกษตรอนิทรยี ์มผช. รบัรองคุณภาพผลติภณัฑไ์หมไทย (ตรา
นกยงู) เป็นต้น หรอืมาตรฐานอื่นๆ 
 4. เป็นเกษตรกรทีส่รา้งสรรคห์รอืประยกุตใ์ชน้วตักรรมหรอืเทคโนโลยใีนการท าเกษตรกรรม 
 5. เป็นเกษตรกรทีท่ าการเกษตรครบวงจร ตัง้แต่การผลติ การแปรรปู การตลาด การขนส่ง 
การพฒันาสนิคา้ การจดัการองคค์วามรู ้การเชื่อมโยงเครอืขา่ย เป็นตน้ โดยเป็นผูด้ าเนินการเองทัง้
กระบวนการ หรอืรว่มด าเนินการกบักลุ่ม คณะบุคคล เครอืขา่ยหรอืพนัธมติรอื่นๆ กไ็ด้ 
 
ส่ิงท่ีต้องน าส่ง 

1.ใบสมคัร  
2.แบบบนัทกึผลงาน “เกษตรแบบครบวงจร” (รายละเอยีดระบใุนใบสมคัร) 
3.เอกสารเพิม่เตมิ ประกอบดว้ยขอ้มลู เนื้อหาและภาพถ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูเ้ขา้ประกวด เช่น 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / เอกสารรบัรองการจดัตัง้กลุ่ม ส าเนาทะเบยีนบ้าน ส าเนาเอกสาร
รบัรองคุณวุฒกิารศกึษา ส าเนาเอกสารรบัรองการเขา้อบรม / คุณภาพสนิคา้ / รางวลัต่างๆ ภาพถ่าย
พืน้ทีเ่กษตรและการบรหิารจดัการ อย่างน้อย 15 ภาพ / ขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อ
การพจิารณาของคณะกรรมการ 

 
หลกัเกณฑก์ารพิจารณา 

รอบคดัเลอืก รอบที ่1 (คดั 30 คน : พจิารณาจากเอกสารของผูส้มคัร) 
1. เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร มคีุณสมบตัทิัว่ไปครบถว้น  
2. น าเสนอผลงาน “เกษตรแบบครบวงจร” ตรงตามแนวคดิทีม่ลูนิธฯิ ก าหนด 
3. รปูแบบและความน่าสนใจของผลงาน “เกษตรแบบครบวงจร” 

 
รอบคดัเลอืก รอบที ่2 (คดั 10 คน : พจิารณาจากคลปิวดิโีอและเอกสารของผูเ้ขา้รอบ) 
1. มปีระสบการณ์ การบรหิารจดัการเกษตรแบบครบวงจร จนน ามาสู่ความส าเรจ็ในปจัจบุนั 
2. มทีกัษะ ความรู ้ความเขา้ใจ สามารถเขา้ถงึและใชเ้ทคโนโลยแีละสารสนเทศได ้
3. มคีวามรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม ตระหนกัถงึความปลอดภยัของผูบ้รโิภค 
4. มคีวามภมูใิจในความเป็นเกษตรกร และแนวคดิการบรหิารจดัการในอนาคต 
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5. ผลงาน “เกษตรแบบครบวงจร” น่าสนใจ และสามารถเป็นตน้แบบการพฒันาแก่ผูอ้ื่นได ้
 
รอบตดัสนิ (ตดัสนิผูไ้ดร้างวลัตามล าดบั : พจิารณาจากการน าเสนอของผูเ้ขา้รอบ) 
1. มทีกัษะ ความรู ้ความเขา้ใจ สามารถเขา้ถงึและใชเ้ทคโนโลยแีละสารสนเทศไดเ้ป็นอย่างด ี
2. มปีระสบการณ์ การบรหิารจดัการเกษตรแบบครบวงจร ทีป่ระสบความส าเรจ็ 
3. มคีวามภมูใิจในความเป็นเกษตรกร และแนวคดิการบรหิารจดัการในอนาคต 
4. ผลงาน “เกษตรแบบครบวงจร” น่าสนใจ และสามารถเป็นตน้แบบการพฒันาแก่ผูอ้ื่นได ้
5. ทกัษะน าเสนอผลงาน มคีวามชดัเจนและสรา้งสรรค ์สะทอ้นทศันคตแิละความรูไ้ดอ้ยา่งดี 

 
ทัง้น้ี คณะกรรมการได้ก าหนดหลกัเกณฑก์ารให้คะแนนรอบตดัสิน มรีายละเอยีด ดงันี้ 

 
1. ประสบการณ์ในการบริหารจดัการ “เกษตรแบบครบวงจร” (40 คะแนน) 

  1.1 รูจ้ดุแขง็และจดุอ่อนของตนเอง พืน้ที ่สนิคา้ และบรบิททีเ่กีย่วขอ้ง สามารถ
บรหิารจดัการปญัหาและความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ได ้
  1.2 มคีวามสามารถในการบรหิารจดัการปจัจยัการผลติ (ทีด่นิ แรงงาน และทุน ฯลฯ) 
และการตลาดแบบครบวงจร 
  1.3 มคีวามสามารถในการเชื่อมโยงการผลติ การแปรรปูและกลยทุธท์างธุรกจิแบบ 
“การตลาดน าการผลติ” เพื่อใหข้ายผลผลติได ้
  1.4 มคีวามสามารถในการต่อยอด ประยกุตเ์ป็นแหล่งเรยีนรู ้แหล่งท่องเทีย่วเชงิ
เกษตร หรอืการเชื่อมโยงกบัเครอืขา่ยรปูแบบอื่นๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมคีวามน่าสนใจ 
  1.5 มแีผนการประกอบอาชพีการเกษตรในอนาคต (ระยะสัน้ / ระยะยาว) 
 
 2. ความสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและน ามาประยกุต์ใช้ (30 คะแนน) 
  2.1 สามารถเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูและใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ต่างๆ ได ้เช่น Computer, Smart Phone, Internet, Social media (LINE IG FACEBOOK) เป็นตน้ 
  2.2 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีารเกษตร และ Social media ประกอบการเกบ็ขอ้มลู 
การวเิคราะห ์วางแผน ประชาสมัพนัธ ์บรหิารจดัการเกษตรแบบครบวงจร อ านวยความสะดวกในการ
ผลติ การแปรรปูและส่งเสรมิการตลาดทีเ่หมาะสมกบัยุคดจิติอล 
  2.3 คดิคน้นวตักรรมหรอืต่อยอดเทคโนโลยกีารเกษตรและน ามาใชใ้นกระบวนการใด
กระบวนการหนึ่งหรอืตลอดกระบวนการตัง้แต่ตน้น ้าถงึปลายน ้า และมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 
หลงัจากการน านวตักรรมหรอืเทคโนโลยไีปใชก้บัการเกษตรของตนเอง 
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 3. ตระหนักถึง ความปลอดภยั ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม (10 คะแนน) 
  3.1 มคีวามรู ้ผ่านการอบรม หรอืมกีระบวนการทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานสนิคา้อย่าง
ใดอยา่งหนึ่ง (ขึน้อยูก่บัชนิดสนิคา้) เช่น อย. OTOP GAP GMP IFOAM เกษตรอนิทรยี ์มผช. 
รบัรองคุณภาพผลติภณัฑไ์หมไทย (ตรานกยงู) เป็นตน้ หรอืมาตรฐานอื่นๆ 
  3.2 มกีระบวนการผลติทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิมลภาวะและไมท่ าลายสิง่แวดลอ้ม  
  3.3 มกีจิกรรมช่วยเหลอืชุมชนและสงัคมอยา่งต่อเนื่อง โดยมคีวามเป็นผูน้ าและ
ความสามารถในการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง สามารถใหค้ าแนะน าปรกึษาและเป็นตน้แบบใหก้บั
ผูอ้ื่นได ้
 
 4. ความภาคภมิูใจในความเป็นเกษตรกร (5 คะแนน) 
  4.1 มคีวามมุง่มัน่ รกัและหวงแหนพืน้ทีแ่ละอาชพีการเกษตรให้คนรุน่ต่อไป 
  4.2 มคีวามสุขและพงึพอใจในการประกอบอาชพีการเกษตร 
 
 5. การน าเสนอผลงานการท าการเกษตรแบบครบวงจร (15 คะแนน) 
  5.1 ถ่ายทอดแนวคดิและแผนการพฒันาการท าเกษตรครบวงจรในอนาคต 
  5.2 ทกัษะน าเสนอผลงาน มคีวามชดัเจนและสรา้งสรรค ์สะทอ้นความรูแ้ละทศันคต ิ
  5.3 การตอบค าถามคณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการ 

1. ผูท้รงคุณวุฒจิากกรมส่งเสรมิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2. นกัวชิาการและผูท้รงคุณวุฒใินสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง 
3. ผูแ้ทนจากมลูนิธริว่มดว้ยช่วยกนัส านึกรกับา้นเกดิและองคก์รภาค ี

 
เงินสนับสนุนเกษตรกร 

มอบเงนิสนบัสนุนเกษตรกรพรอ้มโล่ประกาศเกยีรตคิุณแก่เกษตรกรจ านวน 10 ท่าน ดงันี้ 
  ชนะเลศิ    เงนิสนบัสนุน 100,000 บาท  
  รองชนะเลศิอนัดบัที ่1   เงนิสนบัสนุน   80,000 บาท  
  รองชนะเลศิอนัดบัที ่2  เงนิสนบัสนุน   60,000 บาท  

เกษตรกรดเีด่น 7 ท่าน   เงนิสนบัสนุนท่านละ 30,000 บาท   
ผูร้บัผิดชอบ 

มลูนิธริว่มดว้ยช่วยกนัส านึกรกับา้นเกดิ 
 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและจดัส่งเอกสาร 

คณุอญัชล ีกลิน่เกษร  
มลูนิธริว่มดว้ยชว่ยกนัส านึกรกับา้นเกดิ   
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๔๙๙ ถนนก าแพงเพชร ๖ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร ๑๐๙๐๐  
โทร. ๐-๒๐๑๖-๕๕๕๕ ต่อ ๑๐๕๐ / ๐๘๑-๖๕๕-๒๙๒๑ แฟกซ.์ ๐-๒๐๑๖-๕๖๐๖ 
E-mail: Anchalee_k@rakbankerd.com / anchaleek17@gmail.com  

 
แผนการด าเนินงาน 

1 พ.ค. – 30 ม.ิย. 2560  -ประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ และรบัสมคัร 
 -ส านกังานเกษตรจงัหวดั ด าเนินการส่งเอกสารของ

เกษตรกรกลบัมายงัมลูนิธฯิ  
-ผูส้มคัรทัว่ไป ส่งเอกสารกลบัมายงัมลูนิธฯิ 

1 ก.ค. – 15 ก.ค. 2560  -คณะอนุกรรมการตรวจสอบเอกสารผูส้มคัร และ 
ด าเนินการคดัเลอืกเกษตรกร รอบที ่1 (30 คน) 

16 ก.ค. – 30 ก.ย. 2560  -เจา้หน้าที ่ลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลู และส่งขอ้มลูกลบัมา 
ยงัมลูนิธฯิ (30 พืน้ที)่ 

1 - 15 ต.ค. 2560   -คณะกรรมการคดัเลอืก รอบที ่2 ด าเนินการ 
คดัเลอืกเกษตรกรรอบที ่2 (10 คน) 

30 – 31 ต.ค. 2560   -เกษตรกรเขา้รอบสุดทา้ย น าเสนอผลงาน  
“เกษตรแบบครบวงจร” 

27 - 28 พ.ย. 2560   -อบรมสมัมนาพฒันาศกัยภาพเกษตรกร 
-พธิปีระกาศผล เกษตรกรส านึกรกับา้นเกดิ  
 
*ก าหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1. เกิดการสนับสนุนเกษตรกรที่มศีกัยภาพในการเป็นต้นแบบส าหรบัเกษตรกรยุคใหม่ มี
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการท าการเกษตรแบบครบวงจร 

2. เกดิแหล่งเงนิทุนที่สรา้งโอกาสให้เกดิผู้ประกอบการรายใหม่ สรา้งงาน สรา้งรายได้ และ
เกดิการหมนุเวยีนดา้นการเงนิในระบบเศรษฐกจิต่อไป 

3. เกดิการตอกย ้าอุดมการณ์ส านึกรกับ้านเกดิและแสดงถงึความมุ่งมัน่ในการตอบแทนคุณ
แผ่นดนิของมลูนิธริ่วมดว้ยช่วยกนัส านึกรกับา้นเกดิและองคก์รภาค ีต่อยอดเครอืข่ายเกษตรกรส านึก
รกับา้นเกดิ 

4. เกดิการเผยแพร่ผลงานและความส าเรจ็สู่สาธารณชน และใชเ้ป็นแนวทางในการขยายผล 
การส่งเสรมิการเกษตรต่อไป 

5. แนวพระราชด ารพิระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช และหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง ได้รบัการเผยแพร่และส่งเสรมิให้เกดิผลในเชงิรูปธรรม พรอ้มขยายผลสู่ทุกภาค
ส่วนของสงัคมไทย 


