การขับเคลื่อนตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร(จาแนกตามความพร้อม)
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560
ระยะเวลาการ
ขับเคลื่อน

เป้าหมาย/
การคัดเลือก
กลุ่มความ
พร้อม

1

ก.พ.- เม.ย. 60
21,000 ราย(30%)

2

พ.ค.- ก.ย. 60
42,000 ราย(60%)

3

ต.ค.- ธ.ค. 60
7,000 ราย(10%)

1) จังหวัดต้องจัดกลุ่มและลาดับความสาคัญของเกษตรกรตามคุณสมบัติในแต่ละกลุ่ม โดยใช้ข้อมูลจากการตรวจติดตามความพร้อมของเกษตรกร
จานวน 70,000 รายที่ดาเนินการแล้ว
2) จังหวัดคัดเลือกเกษตรกรตามคุณสมบัติ “พร้อมมาก”ให้กระจายตัวในทุกตาบล/อาเภอ อย่างน้อยตาบลที่มีเกษตรกรร่วมโครงการ
ตาบลละ 3-5 รายหรือตามความเหมาะสม
เกษตรกรกลุ่มที่ 3
เกษตรกรกลุ่มที่ 2
เกษตรกรกลุ่มที่ 1
(พร้อม)
(พร้อมปานกลาง)
(พร้อมมาก)

เกณฑ์การ
คัดเลือก

ตัวเกษตรกร :
1) มีความสมัครใจทาเกษตรทฤษฎีใหม่ถวาย
ในหลวง /เข้าใจหลักทฤษฎีใหม่/เกษตร
ผสมผสานอย่างมาก
2) พร้อมมากในการลงทุนในกิจกรรมเพิ่มเติม
ด้วยตนเองตามฐานะ
พื้นที่ :
1) Start Zero
2) แหล่งนาของตนเองใช้งานได้ตลอดปี
3) ปัจจัยพืนที่ที่เกี่ยวข้องมีความพร้อม

ตัวเกษตรกร :
1)มีความสมัครใจทาเกษตรทฤษฎีใหม่ถวาย
ในหลวง /เข้าใจหลักทฤษฎีใหม่/เกษตร
ผสมผสาน
2) พร้อมลงทุนในกิจกรรมเพิ่มเติมบางส่วน
พื้นที่ :
1) Start Zero หรือทาเกษตรผสมผสาน/
ทฤษฎีใหม่อยู่แล้วบางส่วนแต่ไม่สมบูรณ์

ตัวเกษตรกร :
1) มีความสมัครใจทาเกษตรทฤษฎีใหม่
ถวายในหลวง /มีความสนใจทฤษฎีใหม่/
เกษตรผสมผสาน
2) พร้อมลงทุนในกิจกรรมเพิ่มเติม
เล็กน้อย
พื้นที่ :
1) Start Zero หรือทาเกษตรผสมผสาน/
ทฤษฎีใหม่อยู่แล้วบางส่วนแต่ไม่สมบูรณ์

หลักการ
ปฏิบัติกับ
กลุ่มเป้าหมาย

1) ความรู้เพิ่มเติม
2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการ
ทากิจกรรมในแปลงที่หลากหลาย
3)เตรียมความพร้อมเกษตรกร/เตรียมโครงสร้าง
พืนฐานด้านดิน/นาให้พร้อมขับเคลือ่ นเพิ่มเติม
4) ส่งเสริมให้เกษตรกรทากิจกรรมที่สามารถเกือกูล
กันภายในแปลง
5) มอบหมายหน่วยรับผิดชอบ+ภาคเอกชน+ปราชญ์
เกษตรร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนระดับเข้มข้น

1) ความรู้เพิ่มเติม/เพิ่มแรงกระตุ้นจูงใจให้พร้อมใจ
ดาเนินการตามทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน
2) ส่งเสริมกิจกรรมที่พร้อมลงทุนเพิ่มให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด/สนับสนุนเพิ่มเติมบางส่วน
3)มอบหมายหน่วยรับผิดชอบ+ภาคประชารัฐร่วม
ขับ เคลื่อนและสนับสนุนระดับเข้มข้น
4) เตรียมความพร้อมเกษตรกร/เตรียมโครงสร้าง
พืนฐานด้านดิน/นาให้พร้อมขับเคลือ่ นเพิ่มเติม

1)ความรู้เพิ่มเติม/เพิ่มแรงกระตุ้นจูงใจให้พร้อม
ใจดาเนินการตามทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน
2) ส่งเสริมกิจกรรมที่พร้อมลงทุนเพิ่มให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด/สนับสนุนเพิ่มเติมบางส่วน
3)มอบหมายหน่วยรับผิดชอบ+ ภาคประชารัฐ
ร่วมขับเคลื่อนตามแผนดาเนินงานปกติ
4) เตรียมความพร้อมเกษตรกร/เตรียมโครงสร้าง
พืนฐานด้านดิน/นาให้พร้อมขับเคลือ่ นเพิ่มเติม

หมายเหตุ : ความพร้อมมาก หมายถึง ความพร้อมมากของเกษตรกร กลุ่ม Start Zero ที่ระเบิดมาจากข้างใน ต้องการทาทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงด้วยตนเองตามฐานะ โดยจะมีภาครัฐ เอกชน และ
ปราชญ์เกษตรในชุมชน เป็นตัวช่วยสนับสนุน

5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง
ชื่อโครงการ

5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

เป้าหมาย

อย่างน้อย 70,000 ราย ภายใน ธันวาคม 2560

กลยุทธ์

1. ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
2. เกิด 1 แตก 2
3. เริ่มจากง่าย มีรายได้ ขยายฐาน เบ่งบานผล ความจนหาย

แนวปฎิบัติ

เริ่มจากทาตามที่
ตนเองถนัด 1 อย่างก่อน
(เหมาะสมกับฐานะ) ทาให้ง่าย
ลงทุนน้อย มีรายได้

แนวทางที่ 1

ปราชญ์/
เกษตรกร
ต้นแบบ

เอกชน

Cell ต้นกาเนิด
มาจาก 2 แนวทาง
แนวทางที่ 2

2 ก.พ. 60: 19.30

ขยายฐาน
ลองอย่างที่ 2, 3, ….

Step Curve
รัฐ
(กษ.)

เกษตรกร

สถาบัน
การศึกษา

ศพก./
ศูนย์เรียนรู้ฯ

รัฐ
(กษ.)
เกษตรกร

เอกชน
1

เบ่งบานผล ความจนหาย

สถาบัน
การศึกษา

ก.พ.- เม.ย. 60

แตก Cell

แตก Cell
Cell เกิดใหม่
21,000 X 2
= 42,000

4,000 x 3-5 ≥10
=21,000 cell

แตก Cell

แตก Cell
Cell เกิดใหม่

Cell เกิดใหม่
2,646 X 2
= 5,292 cell

882 x 3
= 2,646 cell

2

Cell เกิดใหม่
21,000 × 2 = 42,000
42,000 × 2 =84,000
= 126,000

พ.ค.- ก.ย 60

2,646 × 2 = 5,292
5,292 × 2 =10,584
= 15,876

3

ต.ค.- ธ.ค 60

5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

วิธีการขับเคลื่อน

เกษตรกร

หลัก
ภาครัฐ

(เป้าหมายรับผิดชอบตามพืนที่ที่รับมอบหมาย)

รับผิดชอบพืนที/่ เกษตรกร
 วิเคราะห์พืนที่เกษตรกร
 ประสานงาน/สนับสนุน
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วม
ดาเนินการ
ติดตาม เยี่ยมเยียน
แก้ปัญหา
สนับสนุนปัจจัยการผลิต
ตามความเหมาะสม

2 ก.พ. 60: 19.30

เริ่มจากทาตามที่ตนเองถนัด 1 อย่าง
ก่อน(เหมาะสมกับฐานะ) ทาให้ง่าย
ลงทุนน้อย มีรายได้
ลองอย่างที่ 2, 3, ….
ขยายฐาน
เบ่งบานผล ความจนหาย

ตัวช่วย

ปราชญ์เกษตร/เกษตรกรต้นแบบ
/ศพก./ศูนย์เรียนรู้ ศก.พอเพียง
(เป้าหมายรับผิดชอบ1 : 3-5≥10)

 ปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีทาของ
เกษตรกรเป้าหมาย เพื่อให้ระเบิด
ความตังใจจากข้างใน
 ให้คาแนะนา/ที่ปรึกษา/เยี่ยม
เยียน

สนับสนุน

สนับสนุน
สถาบันการศึกษา

(เป้าหมายรับผิดชอบตามเหมาะสม)

ภาคเอกชน

(เป้าหมายรับผิดชอบตามเหมาะสม)

 ส่งเสริม/ให้คาแนะนา
 ติดตาม เยี่ยมเยียน
 สนับสนุนปัจจัยการผลิต/
ค่าใช้จ่ายอื่นให้กับเกษตรกรโดย
พิจารณาเป็นรายบุคคลตามความ
เหมาะสม
 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานของปราชญ์/เกษตรกร
ต้นแบบ
 จัดหาตลาดเพื่อเกษตรกร

 ส่งเสริม/ให้คาแนะนา
องค์ความรู้
 ติดตาม เยี่ยมเยียน

ผังเชื่อมโยงกิจกรรม+บทบาทของ 5 ประสาน (เกษตรกร ปราชญ์เกษตร/เกษตรต้นแบบ/ประธาน ศพก. ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา)
พื้นที่

เกษตรกร
(Cell ต้นกาเนิด)

เกษตรกร

(Cell แตกตัวครั้งที่ 1)

เกษตรกร

(Cell แตกตัวครั้งที่ 2)

ปราชญ์เกษตร/เกษตรกร
ต้นแบบ/ประธาน ศพก.

(ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ)

ภาคเอกชน

(ตามความเหมาะสม)

สถาบันการศึกษา

(1:3-5≥10)

ภาครัฐ

1 คน

ดูแลทั้งตาบลหรือ
หลายตาบลหรือ
ทั้งอาเภอ

ดูแลทั้งอาเภอหรือ
หลายอาเภอหรือ
ทั้งจังหวัด หรือ
หลายจังหวัด

ดูแลทั้งจังหวัด
หรือหลายจังหวัด

(ตามความเหมาะสม)

ตาบล
ก.

(อย่างน้อย 1 คน/อาเภอ)

ตาบล ข.

จัดกลุ่มเกษตรกรเหมือนตาบล ก.

1 คน

ตาบล ค.และ
ตาบลอื่นๆ

จัดกลุ่มเกษตรกรเหมือนตาบล ก.

1 คน

2 ก.พ. 60: 19.30

ผังเชื่อมโยงกิจกรรม+บทบาทของ 5 ประสาน (เกษตรกร ปราชญ์เกษตร/เกษตรต้นแบบ/ประธาน ศพก. ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา)
ระยะ
เวลา

เกษตรกร
(Cell ต้นกาเนิด)

ก.พ.60

- จัดกลุ่มเกษตรกร
ปราชญ์/เกษตรกรต้นแบบ/
ประธาน ศพก.
- จัดวันนัดพบ 5 ประสาน
หารือการดาเนินงานระดับ
อาเภอ
- สร้างแรงบันดาลใจ
ระเบิดจากข้างใน
- สารวจความต้องการ
เกษตรเพื่อจัดหาปัจจัยการ
ผลิต

เกษตรกร

เกษตรกร

(Cell แตกตัวครั้งที่ 1)

(Cell แตกตัวครั้งที่ 2)

- ประกบเกษตรกร Cell
ต้นกาเนิด
- ดู/ศึกษา/ร่วมทากับ
เกษตรกร Cell ต้นกาเนิด
- เตรียมความพร้อมของ
ตนเอง
- SC สารวจความต้องการ/
ช่วยเหลือเตรียมพร้อมด้าน
ดิน-นา-แผนการผลิต

- ประกบเกษตรกร Cell
ต้นกาเนิด
- ศึกษา
- เตรียมความพร้อมของ
ตนเอง

มี.ค.60

- เกษตรกรลงมือทาในพืนที่
- เริ่มทาบัญชีฟาร์ม

เม.ย.60

- เก็บเกี่ยวผลผลิตกิน เหลือ เริ่มลงมือทาในพืนที่ตนเอง
จาหน่าย เก็บรายได้ครังที่ 1 ลองอย่างที่ 1

พ.ค.60

- ลองอย่างที่ 2
- ลองอย่างที่ 3

มิ.ย.60

- เก็บเกี่ยวผลผลิตกิน
เหลือจาหน่าย เก็บรายได้
ครังที่ 2,3,…
- ทาบัญชีฟาร์มต่อเนือ่ ง

ก.ค.60

- ขยายผล
- ทาบัญชีฟาร์มต่อเนือ่ ง

เก็บเกี่ยวผลผลิตกิน เหลือ
เก็บเกี่ยวผลผลิตกินเหลือ
จาหน่ายเก็บรายได้ครังที่ 2,3,… จาหน่าย เก็บรายได้ครังที่ 1

ส.ค.60

- ขยายผล
- ทาบัญชีฟาร์มต่อเนือ่ ง

- ขยายผล
- ทาบัญชีฟาร์มต่อเนือ่ ง

- ลองอย่างที่ 2

ก.ย.60

- ขยายผล
- ทาบัญชีฟาร์มต่อเนือ่ ง

- ขยายผล
- ทาบัญชีฟาร์มต่อเนือ่ ง

- ลองอย่างที่ 3

ต.ค.60

ขยายผลสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ - ขยายผล
- ทาบัญชีฟาร์มต่อเนือ่ ง
เต็มรูปแบบ

พ.ย.60

ขยายผลสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ ขยายผลสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ - ขยายผล
- ทาบัญชีฟาร์มต่อเนือ่ ง
เต็มรูปแบบ
เต็มรูปแบบ

ธ.ค.60

เป็นเกษตรกรต้นแบบ/
ปราชญ์

2 ก.พ. 60: 19.30

-เก็บเกี่ยวผลผลิตกิน เหลือ
จาหน่าย เก็บรายได้ครังที่ 1
- เริ่มทาบัญชีฟาร์ม
- ลองอย่างที่ 2
- เริ่มลงมือทาในพืนที่
- ลองอย่างที่ 3
ตนเอง ลองอย่างที่ 1
- เริ่มทาบัญชีฟาร์ม

เป็นเกษตรกรต้นแบบ/
ปราชญ์

เก็บเกี่ยวผลผลิตกินเหลือ
จาหน่ายเก็บรายได้ครังที่ 2,3,…

- ขยายผล
- ทาบัญชีฟาร์มต่อเนือ่ ง

ปราชญ์เกษตร
/เกษตรกรต้นแบบ/ศพก.
(1:3-5≥10)

- สร้างแรงบันดาลใจ
- แนะนา ช่วยเหลือ
- สร้างเกษตรกรต้น
กาเนิด
- สร้างทายาทเกษตรกร
(Cell แตกใหม่)

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

สถาบันการศึกษา

- จัดกลุ่มเกษตรกรตาม
ความพร้อม
- คัดเลือกปราชญ์เกษตร
หรือเกษตรกรต้นแบบ
หรือประธาน ศพก.
- เพิ่มพูนองค์ความรู้
- สารวจความต้องการของ
เกษตรกร
- ประสานขอรับการ
สนับสนุนตามความ
ต้องการของเกษตรกร
- ประสานหน่วยงานให้
ความช่วยเหลือเกษตรกร
ทุกขันตอน
- ส่งเสริมกิจกรรมการผลิต
ที่ 1, 2, 3,…หลากหลาย
- ประเมินผล/ประมวลผล
- เปรียบเทียบผลก่อน/
หลังดาเนินการ
- เก็บสะสมภาพ
ประกอบการทางาน
- แนะนาเกษตรกรทา
บัญชี
- จัดหาตลาดเพื่อ
เกษตรกร

สนับสนุน
1) เทคนิค/วิชาการ
2) ปัจจัยการผลิต
3) ทุนทรัพย์สาหรับตอบ
แทนปราชญ์/ทุนเริ่มต้น
สาหรับเกษตรกรตาม
ความจาเป็น
4) จัดหาตลาดเพื่อ
เกษตรกร

สนับสนุน
1) เทคนิค/วิชาการ
2) นักศึกษาเป็นลูกมือ
ปราชญ์
3) นักศึกษาลงมือช่วย
เกษตรกร/เรียนรูร้ ่วมกับ
เกษตรกร

รูปแบบ/กาหนดการ
งาน" 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤฎีใหม่ ถวายในหลวง"

รูปแบบ
การจัดงาน

1. การมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
2. การเสนอแนวทางการมีส่วนร่วม(ประกาศเจตนารมณ์)ในการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ภาคส่วน
3. การร่วมปฏิญาณตนในการน้อมนาศาสตร์ของพระราชามาปฏิบัติ
4. การจัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ของตัวแทนปราชญ์เกษตร/เกษตรกรต้นแบบ 4 ภาค
5. การอภิปรายคณะ ร่วม 5 ฝ่าย : แนวปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืน

องค์ประกอบ
ผู้เข้าร่วมงาน

1) ภาครัฐ : รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ผู้บริหารกระทรวงฯ/อธิบดีกรม/SC/กษ.
2) ภาคเอกชน : ผู้แทนภาคเอกชนที่ร่วมบูรณาการ 7 บริษัท(CP/Betagro/ThaiBev/Kubota/มิตรผล/ปตท./บางจาก)
3) สถาบันการศึกษา : ผู้แทนสถาบันการศึกษา 2 แห่ง(อุดมศึกษา / อาชีวะศึกษา)
4) ปราชญ์เกษตร : ตัวแทนปราชญ์เกษตร หรือเกษตรกรต้นแบบหรือประธาน ศพก. 77 จังหวัด
5) ตัวแทนเกษตรกรร่วมโครงการกลุม่ พร้อมมาก(Start Zero) จาก 77 จังหวัด

วันจัดงาน/
สถานที่จัด

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

เป้าหมายระดับ
จังหวัด

SC
77 คน

กษ. ที่ไม่ใช่ SC
20 คน

ปราชญ์เกษตร/เกษตรกร
ต้นแบบ

การคัดเลือก
เป้าหมาย
ของจังหวัด

77
จังหวัดๆละ
1 คน

เฉพาะ 20
จังหวัดๆละ
1 คน

882
อาเภอๆละ
1 คน

การเดินทางเข้า
ร่วมงานของ
กลุ่มเป้าหมาย
2 ก.พ. 60: 19.30

882 คน

ศพก.เขต
27 คน

9 เขตๆละ
3 คน

เกษตรกรร่วมโครงการ

154 คน

รวม
1,160 คน

77
จังหวัดๆละ
2 คน

- จะมีการจัดสรรมอบหมายให้กรมรับผิดชอบการเดินทางของกลุ่มเป้าหมายที่จะมาเข้าร่วมงาน โดยมีแนว
ทางการแบ่งให้แต่ละกรมรับผิดชอบเป็นรายกลุ่มจังหวัด(18 กลุ่มจังหวัด)
- กระทรวงฯ/กรมจะประสานแจ้งจังหวัดให้ทราบอีกครั้ง

งานที่ต้องปฏิบัติในช่วง 1 – 23 กุมภาพันธ์ 2560
ช่วงเวลา

ภารกิจ

ผู้ปฏิบัติ

ภายใน 31 ม.ค. 60

1. สรรหาปราชญ์เกษตร เกษตรกรต้นแบบ ประธาน ศพก. ที่มีจิตอาสา และคัดเลือกเกษตรกรที่จะเป็น
Cell ต้นกาเนิด อัตราส่วน 1:เกษตรกร 3-5≥10 ส่งให้ส่วนกลาง Point of Contact ผช.ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์(นายรัตนะ สวามีชัย) กองประสานงานโครงการพระราชดาริ

SC +หน่วยงานรับผิดชอบ

ภายใน 10 ก.พ. 60

2.จัดรายชื่อภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ประจากลุ่มเกษตรกร-ปราชญ์ และส่วนกลาง ส่งรายชื่อกลุ่ม
เกษตรกร+ปราชญ์เกษตร ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ประจากลุ่ม ให้ SC ภาคเอกชน แสะ
สถาบันการศึกษา

สป.กษ.

ภายใน 15 ก.พ.60

3.เตรียมคัดเลือกผู้แทนปราชญ์อาเภอละ 1 คน เกษตรกรจังหวัดละ 2 คน และประสานประธาน SC เข้า
ร่วมงาน" 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤฎีใหม่ ถวายในหลวง“ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ โรงแรมรามการ์เด้นส์ โดยส่งรายชื่อให้ส่วนกลาง(กระทรวงฯ)และกรมที่รับผิดชอบ

16-20 ก.พ. 60
23 ก.พ. 60

SC + หน่วยงานรับผิดชอบ

4.จัดการพบปะครังแรก ระหว่าง เกษตรกร+ปราชญ์+เอกชน+สถาบันการศึกษา ระดับต่าสุดอาเภอ หรือ
ตาบล เพื่อทาความรู้จัก หารือกันในการทางานให้ตรงตามเป้าหมาย หลังจากได้รายชื่อแล้ว ตามข้อ 2

SC + หน่วยงานรับผิดชอบ

5.นาผู้แทนเกษตรกรเข้าร่วมงาน" 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ในวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามการ์เด้นส์

SC + หน่วยงานรับผิดชอบ

การติดต่อส่วนกลาง
1. ผู้ประสานงานติดต่อส่วนกลาง
1.1 เลขานุการรัฐมนตรี(พลเอกประสาท สุขเกษตร)

โทรศัพท์ 08-4427-9079 Email : Sukkasetfamily@hotmail.com

1.2 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์ 0-2281-5955 ต่อ 259

1.3 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายรัตนะ สวามีชัย)

โทรศัพท์ 08-1408-1910 Email : ratana2563@gmail.com

1.4 กองประสานโครงการพระราชดาริ

โทรศัพท์ 0-2281-5955 ต่อ 142 หรือ 08-1820-1088 Email: moac_project@yahoo.com

1.5 กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

โทรศัพท์ 022815955 ต่อ 134 Email: ats@opsmoac.go.th

2. ช่องทางการสื่อสารทาง Line”พูดคุยเกษตรทฤษฎีใหม่” (ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างส่วนกลางกับจังหวัด)
3 ก.พ. 60: 08.00

