
 
 
 

โครงการ “ประกวดเกษตรกรส านึกรกับา้นเกิด ประจ าปี พ.ศ. 2563” 
 
หลกัการและเหตผุล 

ประเทศไทยก ำหนดวสิยัทศัน์ ยุทธศำสตรช์ำต ิ20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ไวว้่ำ “ประเทศไทยมคีวำมมัน่คง มัง่
คัง่ ยัง่ยนื เป็นประเทศพฒันำแลว้ ดว้ยกำรพฒันำตำมหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง”  

โดยเฉพำะในด้ำนเศรษฐกิจ ประเทศไทยตัง้เป้ำกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่องทัง้เศรษฐกจิใน
ประเทศต้องมคีวำมเขม้แขง็ ขณะเดยีวกนัต้องมคีวำมสำมำรถในกำรแข่งขนักบัประเทศต่ำงๆ ทัง้ในตลำดโลกและ
ตลำดภำยในประเทศเพื่อใหส้ำมำรถสรำ้งรำยไดท้ัง้จำกภำยในและภำยนอกประเทศ ตลอดจนมกีำรสรำ้งฐำนเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งอนำคต ใหส้อดรบักบักำรพฒันำทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มบีทบำทส ำคญัในเวทโีลก มคีวำมสมัพนัธ์ทำงเศรษฐกจิ และกำรค้ำอย่ำงแน่น
แฟ้นกบัประเทศในภูมภิำคเอเชยี ถอืเป็นจุดเด่นส ำคญัของกำรเชื่อมโยงในภูมภิำค ทัง้กำรคมนำคมขนส่ง กำรผลติ 
กำรคำ้ กำรลงทุน และกำรท ำธุรกจิ และเป็นประเทศทีม่ศีกัยภำพสงูดำ้นกำรเกษตรและกำรผลติอำหำรทีม่คีุณภำพ จงึ
เป็นปัจจยัส ำคญัในกำรส่งออกสนิคำ้ทำงกำรเกษตร ซึง่ตรงตำมวตัถุประสงคข์องมูลนิธริ่วมดว้ยช่วยกนัส ำนึกรกับำ้น
เกดิ ทีมุ่่งพฒันำ สง่เสรมิภำคกำรเกษตรไทยใหม้คีวำมมัน่คง ยัง่ยนืมำอย่ำงต่อเนื่อง 

ในปีนี้ โครงกำรประกวดเกษตรกรส ำนึกรกับ้ำนเกดิ ประจ ำปี พ.ศ.2563 จงึเลง็เหน็ถึงควำมส ำคญัในกำร
พฒันำยกระดบัเกษตรกรใหม้คีวำมมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื ในทุกมติ ิดว้ยกำรสง่เสรมิยกระดบัเกษตรกรสู่ผูป้ระกอบกำรที่
เขม้แขง็ สำมำรถแข่งขนักบัคู่ค้ำระดบัสำกล จงึได้ก ำหนดแนวคดิกำรคดัเลอืกเกษตรกรส ำนึกรกับ้ำนเกดิ ประจ ำปี 
พ.ศ. 2563 ภำยใต้กรอบ “การเกษตรเพื่อการส่งออก” เพื่อยกระดบัเกษตรกรสู่ผูป้ระกอบกำร ที่มคีวำมพรอ้มดำ้น
กำรผลติอำหำรและสนิคำ้เกษตรทีไ่ดม้ำตรฐำนไปสูร่ะดบัโลก เพื่อสรำ้งควำมมัน่คงทำงเศรษฐกจิใหก้บัผูป้ระกอบกำร
เกษตร และประเทศชำต ิและพรอ้มจะพฒันำไปสูก่ำรเป็น “ศนูยก์ลำงอำหำรของโลก” ในอนำคตอนัใกล ้

 
วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อเฟ้นหำ สนบัสนุน และยกย่องเชดิชเูกษตรกรทีม่ศีกัยภำพในกำรเป็นตน้แบบส ำหรบัเกษตรกรยุคใหม่
ทีม่วีธิคีดิอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถน ำบทเรยีนตน้แบบไปประยุกตแ์ละปฏบิตัใิหเ้กดิผลส ำเรจ็อย่ำงเป็นรปูธรรม ปรบัตวั
กบักระแสกำรเปลีย่นแปลง สำมำรถพึง่พำตนเองได ้พรอ้มสรำ้งควำมเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนอย่ำงยัง่ยนื 

2. เพื่อตอกย ้ำอุดมกำรณ์ส ำนึกรกับำ้นเกดิและแสดงถึงควำมมุ่งมัน่ในกำรตอบแทนคุณแผ่นดนิของมูลนิธิ
ร่วมดว้ยช่วยกนัส ำนึกรกับำ้นเกดิและองคก์รภำค ีในกำรส่งเสรมิ สนับสนุน ยกระดบัเครอืขำ่ยเกษตรกรส ำนึกรกับำ้น
เกดิใหม้คีวำมพรอ้มในกำรเป็นผูป้ระกอบกำรเกษตร 

3. เพื่อเผยแพร่ผลงำนและควำมส ำเร็จของเกษตรกรต้นแบบส ำนึกรกับ้ำนเกิดสู่สำธำรณชน ให้เกิดกำร
ยอมรบัและเป็นแรงบนัดำลใจในกำรด ำเนินชวีติและกำรประกอบอำชพีเกษตรกรได ้
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รปูแบบการคดัเลือก 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
คณุสมบติัของผูเ้ข้าประกวด  
 1. เป็นเกษตรกรหรอืผูป้ระกอบกำรเกษตร อำยุ 17-50 ปี และมสีนิคำ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเกษตรเป็นของ
ตนเอง มใิช่สนิคำ้ผดิกฎหมำย ผดิศลีธรรมอนัดงีำม 
 2. มเีอกสำรสทิธิค์รอบครองทีด่นิในกำรท ำกำรเกษตรอย่ำงถูกตอ้ง กรณีเป็นผูเ้ช่ำทีด่นิ ตอ้งมเีอกสำรรบัรอง
ทีถู่กตอ้ง 
 3. มสีนิคำ้/ บรกิำร /ผลติ/ จ ำหน่ำย ทีผ่่ำนกำรรบัรองมำตรฐำนสนิคำ้ และมคีวำมพรอ้มในกำรสง่ออก ม ี  
แบรนดส์นิคำ้ชดัเจน มกีำรท ำตลำด มรีะบบกำรขนสง่ มกีำรจดักำรองคค์วำมรูแ้ละฐำนขอ้มลู รวมถงึสำมำรถพึง่พำ
ตนเองไดอ้ย่ำงยัง่ยนื 
 4. เป็นเกษตรกรทีม่ลีกัษณะควำมเป็นผูน้ ำ กลำ้คดิ กลำ้ตดัสนิใจ มคีวำมรูต้ัง้แต่กำรผลติ กำรจดักำรสนิคำ้ 
กำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศและนวตักรรม และเป็นแบบอย่ำงทีด่ใีหแ้ก่เกษตรกรทัว่ไป 
 5. มจีติส ำนึกรกับำ้นเกดิ มกีำรเชื่อมโยงเครอืขำ่ย กำรรวมกลุ่มเครอืขำ่ย เพื่อพฒันำต่อยอดสนิคำ้ หรอืเพิม่
มลูค่ำ  

6. ไม่เคยเป็นผูไ้ดร้บักำรประกำศเป็น “เกษตรกรส ำนึกรกับำ้นเกดิ” มำก่อน 
 
 
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลอืก  

พจิำรณำคดัเลอืกตำมองคป์ระกอบมติต่ิำงๆ ทัง้ 4 ดำ้น ดงันี้

 

คุณสมบตัสิว่นบุคคล

• มทีกัษะควำมรูด้ำ้น
กำรเกษตร

• สำมำรถถ่ำยทอด
ประสบกำรณ์ได้

• ใชเ้ทคโนโลยแีละ
นวตักรรม

สนิคำ้ / บรกิำร

• มแีบรนดช์ดัเจน
• มคีวำมโดดเด่นน่ำสนใจ
• มมีำตรฐำนรบัรอง
• มคีวำมพรอ้มในกำร
ส่งออก

กำรจดักำร

• เป็นระบบ ครบวงจร
• ใส่ใจสิง่แวดลอ้ม
• มรีำยไดจ้ำกกำร
ประกอบกำรชดัเจน

ชุมชน

• มจีติส ำนึกรกับำ้นเกดิ
• มกีำรรวมกลุ่มเชือ่มโยง
เครอืขำ่ย

• มุง่พฒันำกำรเกษตรให้
เกดิควำมยัง่ยนื

รับสมัคร 
รอบคัดเลือก 

รอบที ่1 

(จากใบสมคัร) 

 

 

รอบคัดเลือก 

รอบที ่2 

(30 คน) 

 

รอบตัดสิน 

(10 คน) 

 
ประกาศผล 

กรกฎาคม  – สิงหาคม 

หน่วยงานท่ีรบัสมคัร 

1.กรมส่งเสริมการเกษตร 

-เกษตรจงัหวดั  

-เกษตรอ าเภอ 

2.มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกนั

ส านึกรกับ้านเกิด 

 

กนัยายน 
1.พิจารณาจากใบสมคัร

และเอกสารประกอบ 

2.ลงพ้ืนท่ีเกบ็ข้อมูล

เพ่ิมเติม 

ตลุาคม 

1.พิจารณาจาก

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

2.สมัภาษณ์ VDO 

Conference 

พฤศจิกายน 
เกษตรกรน าเสนอ     

แนวคิด วิธีการท า

การเกษตร และผลงาน

ต่อคณะกรรมการ 

ธนัวาคม 

พิธีประกาศผล  

และกิจกรรมพฒันา

ศกัยภาพเกษตรกร 
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เงินสนับสนุนเกษตรกร 
มอบเงนิสนบัสนุนเกษตรกรพรอ้มโล่ประกำศเกยีรตคิุณแก่เกษตรกรจ ำนวน 10 ทำ่น ดงันี้  

  ชนะเลศิ    เงนิสนบัสนุน 100,000 บำท  
  รองชนะเลศิ อนัดบัที ่1   เงนิสนบัสนุน   80,000 บำท  
  รองชนะเลศิ อนัดบัที ่2  เงนิสนบัสนุน   60,000 บำท  

เกษตรกรดเีด่น 7 ท่ำน   เงนิสนบัสนุนท่ำนละ 30,000 บำท   
 
คณะกรรมการ 

1. ผูท้รงคุณวุฒจิำกกรมสง่เสรมิกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2. นกัวชิำกำรและผูท้รงคุณวุฒใินสำขำทีเ่กีย่วขอ้ง 
3. ผูแ้ทนจำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งและองคก์รภำค ี
4. ผูแ้ทนมลูนิธริ่วมดว้ยช่วยกนัส ำนึกรกับำ้นเกดิ 

 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. เกษตรกรผูเ้ขำ้ร่วมเกดิขวญัและก ำลงัใจในกำรประกอบอำชพีเกษตรกร และพฒันำตนเอง 
2. เกดิกำรสรำ้งงำน สรำ้งรำยได ้และเกดิกำรหมุนเวยีนดำ้นกำรเงนิในระบบเศรษฐกจิ 
3. เกดิกำรตอกย ้ำอุดมกำรณ์ส ำนึกรกับำ้นเกดิและแสดงถงึควำมมุ่งมัน่ในกำรตอบแทนคุณแผ่นดนิของมลูนธิิ

ร่วมดว้ยช่วยกนัส ำนึกรกับำ้นเกดิและองคก์รภำค ี 
4. เกดิกำรเผยแพร่ผลงำนและควำมส ำเรจ็สูส่ำธำรณะ  

 
ผูร้บัผิดชอบ 

มลูนิธริ่วมดว้ยช่วยกนัส ำนึกรกับำ้นเกดิ 
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและจดัส่งเอกสาร 
คุณอญัชล ีกลิน่เกษร  
มลูนิธริ่วมดว้ยช่วยกนัส ำนึกรกับำ้นเกดิ   
499 ถนนก ำแพงเพชร 6 แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900  
โทร. 0-2016-5609 - 12 / 081-655-2921  
e-mail : rbk_foundation@rakbankerd.com  

 


