
Eventsบทความ

กิจกรรม กรกฎาคม ๒๕๕๖

เลขาฯ ฝากบอก

      บับนี้ขอเขียนเกี่ยวกับงานที่ส�านักงาน กปร. ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง คือ การผลักดันโครงการ

สนองพระราชด�าริให้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการขยายผลแนวพระราชด�าริสู่ประชาชนในทุก

ภาคส่วน ซึ่งในรอบเดือนที่ผ่านมาได้มีกิจกรรมหลายอย่างที่น�ามาเสนอในที่นี้

  งานที่ส�านักงาน กปร. ให้ความส�าคัญหนึ่งคือ การใช้ประโยชน์จากโครงการอันเน่ืองฯ โดยเฉพาะ

ด้านแหล่งน�้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ขณะนี้ได้ด�าเนินการไปแล้ว  

๙ จังหวัด ในทุกภูมิภาค เพ่ือให้กลุ่มผู้ใช้น�้าเกิดความตระหนักถึงการใช้น�้าอย่างมีประสิทธิภาพ และ 

น�าเสนอข้อมลู และแนวทางทีเ่ป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาแหล่งน�า้ อนัจะเป็นข้อมลูให้ร่วมกันหารอื

และแก้ไขปัญหาต่อไป

          ส�านกังาน กปร. และศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ได้ขบัเคล่ือนขยายผลองค์ความรู้ 

ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ไปสู ่ประชาชน โดยความร่วมมือกับกระทรวง

มหาดไทย ในการขยายผลโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

โดยทุกจังหวดัท่ัวประเทศจะคัดเลือกเกษตรกรท่ีมคีวามสนใจจังหวดัละ ๑๐๐ คน 

เข้ารับการอบรมค้างคืนที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ตามแต่ละภูมิภาค เพื่อให้

เกษตรกรสามารถน�าองค์ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพต่อไป

      งานการเผยแพร่ผลส�าเร็จของโครงการอันเนื่องฯ อีกงานหนึ่งที ่

ประสบความส�าเร็จอย่างดียิ่งคือ เมื่อวันที่ ๑๓ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖  

ที่อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

ส�านักงาน กปร. ร ่วมกับกองทัพไทยจัดนิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติ พระบาท

สมเด็จพระเจ ้าอยู ่ หัว 

“๔๓๕๐ การทรงงาน เพือ่

ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” 

มีประชาชนให้ความสนใจ 

เข้าชมงานจ�านวน ๒ แสนกว่าคน ในงานได้เผยแพร่พระราช

กรณียกิจ การทรงงานตั้งแต่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

เป็นแห่งแรก เมื่อปี ๒๔๙๕ จนถึงปัจจุบัน รวมท้ังส้ิน ๔,๓๕๐ 

โครงการ 

 การจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบที่มีชีวิต ที่น�าเอาตัวอย่าง

ความส�าเร็จจากการศึกษาและพัฒนาในพื้นท่ีโครงการอันเนื่องมา

จากพระราชด�ารจิากทัว่ประเทศมาแสดงด้วยการจ�าลองให้เหน็อย่าง

เป็นรูปธรรมนั้น ท�าให้ประชาชนเห็นภาพ เข้าใจ และซาบซึ้งใน 

พระมหากรุณาธิคุณ การเสวนาที่เกี่ยวกับการน�าแนวพระราชด�าริ

ตลอดจนหลักการทรงงานมาถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับทราบ 

และน้อมน�าไปปฏิบัติ นอกจากนี้มีการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นจาก

ศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ รวม ๘ หลกัสตูร ไม่ว่าจะเป็น การเพาะเหด็

เศรษฐกิจ การท�าเกษตรผสมผสาน การเลี้ยงไก่ด�าภูพาน การผลิต

เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี การเลี้ยงกบ การปลูกผักปลอดสารพิษ  

การปลูกมะนาวนอกฤดู และการแปรรูปสัตว์น�า้นั้น ต่างได้รับความ

สนใจจากประชาชนเป็นจ�านวนมาก ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ประชาชนได้

ความรูแ้ละปัจจยัการผลติไปพฒันาต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 

อันจะเป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิต เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ของประชาชนต่อไป

 ซึ่งงานนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลส�าเร็จที่ประชาชนได้รับ

จากงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว และพระบรมวงศ์ 

ทุกพระองค์ ส�าหรับผู้ที่สนใจเอกสารจากงานครั้งนี้สามารถดูได้ที่ 

website ส�านักงาน กปร. คือ www.rdpb.go.th

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์

เลขาธิการ กปร.

๓. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา

องค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการ

พฒันาตามแนวพระราชด�ารแิละปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอพียง (พพร.) รุ่นที่ ๒ 

ระหว่างวนัที ่๑๑ กรกฎาคม - ๑๐ สงิหาคม 

๒๕๕๖ ณ ส�านักงาน กปร.

๑. วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ส�านักงาน กปร. จัดโครงการ

รวมพลงัสือ่...สบืสานพระราชด�าร ิ(สือ่ท้องถิน่) ครัง้ที ่๑/๒๕๕๖ 

ณ ห้องสคุนธา โรงแรมเซน็ทาราโฮเตล็ หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา

๒. วนัที ่๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖  นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตรี 

ประธานเปิดโครงการอ่างเก็บน�้าคลองหัวช้างอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ จังหวัดพัทลุง

วัฒนธรรมองค์กร
 องค์กรเป็นสิ่งเสมือนมีชีวิต มีเกิด มีเปลี่ยนแปลง  

อาจจะรุ่งโรจน์ หรือตกต�่า และอาจจะมีวันดับ เมื่อหมด

ความจ�าเป็นลง องค์กรประกอบด้วยชีวิตของผู้คนที่มาอยู่

ร่วมกันเนื่องด้วยอาชีพการงาน ใช้ชีวิตร่วมกันวันหน่ึงๆ 

ประมาณ ๘ - ๙ ชั่วโมงท�างาน มีวิธีประพฤติปฏิบัติ มี 

ความเชื่อ คุณค่าหรือค่านิยมที่ยึดถือร่วมกัน เพื่อความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยในการใช้ชีวิตท�างานร่วมกัน

 ในองค์กรทั้งหลาย เป็นที่คาดหวังว่า ปัจเจกบุคคลจะ

ท�างานไปสู ่เป้าหมายเดียวกัน ดังนั้น เขาต้องมีเข็มทิศ  

หรือแผนที่เส้นทางที่จะบ่งบอกว่า เขาควรจะเลือกเดินไป

ในทางใดในสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เหนือขึ้นไป 

กว่านั้น เขาต้องมีสิ่งยึดเหน่ียวท่ีรวบรวมจิตใจของผู้คนท่ี

แตกต่างกันให้อยู ่ด ้วยกันได้ และท�างานไปในทิศทาง

เดียวกันได้ สิ่งที่ยึดเหนี่ยวนี้ เป็นคุณค่า เป็นค่านิยม  

ที่เรียกว่า วัฒนธรรมองค์กร

 วัฒนธรรมองค์กรจะผูกพันคนท�างานเข้าไว้ด้วยกัน  

ในขณะเดียวกัน องค์ประกอบของคนท�างานก็จะหล่อหลอม 

วัฒนธรรมองค์กรให้เปลี่ยนแปลงไปในทางใดทางหนึ่ง

ด้วยเช่นกัน

 แล้ววัฒนธรรมองค์กรแบบใดกันเล่าท่ีผูกพันคนท�างาน 

ของส�านักงาน กปร. จ�านวน ๒๐๐ ชีวิต (ข้อมูล ณ กรกฎาคม 

๒๕๕๖) เข้าไว้ด้วยกัน

 ๒๐๐ ชีวิตที่ประกอบด้วย (ก) ข้าราชการ ๑๑๙ คน  

เป็นชาย ๔๔ คน หญิง ๗๕ คน (ข) ลูกจ้างประจ�า ๒๕ คน 

เป็นชาย ๑๓ คน หญิง ๑๒ คน และ (ค) พนักงานราชการ 

๕๖ คน เป็นชาย ๑๗ คน หญิง ๓๙ คน

 ๒๐๐ ชีวิต ที่ เป ็นหญิง ๑๒๖ คน ชาย ๗๔ คน  

ซึ่งหากลงคะแนนเสียงเรื่องใดที่เกี่ยวพันกับเรื่องสิทธิสตรี 

พวกเธอย่อมเป็นผู้ชนะ น่ันก็หมายความว่า พวกเธอเสียง

ดังกว่า

 ๒๐๐ ชีวิตท่ีว่าน้ี ๗๙ คน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

และ ๗๗ คน มีการศึกษาระดับปริญญาโท

 ส�านักงาน กปร. มีข้าราชการท่ีอายุระหว่าง ๔๐ - ๔๔ ปี 

มากท่ีสุด ๓๒ คน

 รองลงมาอายุระหว่าง ๔๕ - ๔๙ จ�านวน ๒๗ คน

 รองลงมาอายุระหว่าง ๓๐ - ๓๔ จ�านวน ๑๙ คน

 รองลงมาอายุระหว่าง ๕๐ - ๕๔ จ�านวน ๑๗ คน

 และมากกว่า ๕๔ ถึง ๑๑ คน

 ข้าราชการท่ีอายุระหว่าง ๒๕ - ๒๙ มีเพียง ๓ คน

นี่คือปัจจัยที่จะหล่อหลอม/เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร

ของส�ำนักงำน กปร. ในอนำคต

น�ำเสนอโดย คณะท�ำงำน PMQA ส�ำนักงำน กปร.

เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี

www.rdpb.go.th

      หลกัสตูรการพฒันาองค์ความรูแ้ละเสรมิสร้างเครอืข่าย 

การพฒันาตามแนวพระราชด�ารแิละปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง นี้ เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ

และแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเสริมสร้างและ

พฒันาเครอืข่ายการเรยีนรูต้ามแนวพระราชด�ารแิละขบัเคลือ่น

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้เข้าอบรมจ�านวน ๔๐ คน

จากหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายที่ท�างานที่เกี่ยวกับโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

 โครงการรวมพลังสื่อสืบสานพระราชด�าริ (สื่อท้องถิ่น) มี

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรวมพลังของสื่อมวลชนที่อยู่ในภูมิภาค

ต่างๆ ซึ่งมีอยู่หลากหลายแขนง ทั้งสื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ วิทยุ และ

สื่อออนไลน์ ซึ่งจะได้เข้าเรียนรู้และร่วมกันสืบสานพระราชด�าริใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศ์ เพื่อที่จะสามารถ

น�าข้อมูลจากแนวพระราชด�าริและผลส�าเร็จไปต่อยอดขยายผล 

โดยสือ่ท้องถิน่ ในท้องถิน่จะได้รบัความรูเ้กีย่วกบัพระราชกรณยีกจิ 

พระราชด�าริ พระมหากรุณาธิคุณ และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

จากโครงการอันเนื่องฯ 

 โครงการอ่างเก็บน�้าคลองหัวช้างอันเนื่องฯ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

สามารถช่วยเหลือราษฎร ต.ตะโหมด ต.คลองใหญ่ ต.แม่ขรี รวม ๒๕ 

หมู่บ้าน ให้มีน�้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร พื้นที่รับ

ประโยชน์ ๓๘,๐๐๐ ไร่ และเป็นโครงข่ายน�้าที่ขยายผลไปยังพื้นที่

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาท่าเชียด อ.เขาชัยสน อ.บางแก้ว  

อ.ตะโหมด อ.ป่าบอน และ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ตลอดจน 

ช่วยเหลอืให้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�ารบ้ิานครองชพี 

ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง มีน�้าเพียงพอในการอุปโภค

บริโภคด้วย 

๕๔๓



จดหมายข่าว ส�านักงาน

ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖

เลขาฯ ฝากบอก

งานของแผ่นดินนั้น เป็นงานส่วนรวม มีผลเกี่ยวเนื่องถึงความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของบ้านเมือง
และสุขทุกข์ของประชาชนทุกคน  ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องส�านึกตระหนักในความรับผิดชอบ

ที่มีอยู่ และตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มก�าลังความสามารถ ด้วยความเข้มแข็งสุจริต และด้วยปัญญา
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พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐
พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

เร่ืองน้ีต้องขยาย... 
วัฒนธรรมองค์กร 

แนะน�าสมาชิกใหม่

 พบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือ
ประสงค์แสดงความคิดเห็น และให้ข้อแนะน�าการ
ปฏิบัติราชการ กรุณาแจ้งไปยังกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร และกลุ่มนิติการโดยตรง
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐-๖ ต่อ ๑๐๑, ๑๐๒
E-mail: watchara.h@rdpb.mail.go.th 
ไปรษณย์ี : ตู ้ปณ.๙ ปณฝ.ท�าเนยีบรฐับาล 
กทม. ๑๐๓๐๐

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร 

๒. เพื่อเผยแพร่นโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ  
ข่าวสาร ความรู้ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ให้
บุคลากรของส�านกังาน กปร. ได้รับทราบ

๓. เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
คณุลกัษณะทีพึ่งประสงค์ให้กับบคุลากรส�านกังาน 
กปร. ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

จัดท�ำโดย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ(ส�านกังาน กปร.)
๒๐๑๒ ซ.อรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐-๖
โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๖๒

พิมพ์ที่ : หจก. อรุณการพิมพ์
โทร. ๐-๒๒๘๒-๖๐๓๓-๔ www.aroonkarnpim.co.th

ชื่อ : นายโชคชัย อุ่นใจ   ชื่อเล่น : อุ้ย 
วัน เดือน ปีเกิด : ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๓
วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา : ปวช. โรงเรียนวานิชพณิชยการ
วันที่เริ่มงาน : ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ต�าแหน่ง : พนักงานประจ�าส�านักงาน

สังกัด : ส�านักประชาสัมพันธ์ (สปส.)
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ : เจอบันไดถ้าขึ้นได้ ต้องลงเป็น
สิง่ทีอ่ยากท�าใน กปร. : ท�างานทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ดทีีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้

ข่าว เรื่องนี้ต้องขยาย.....

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

 เชือ่ว่าหลายๆ คน อาจจะยงัไม่รูว่้าคอือะไร และกเ็ชือ่อกีว่า

อาจจะมีบางคนที่รู้แล้วว่ามันคืออะไร เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็น 

การเสยีเวลา เรามาเริม่ต้นท�าความรูจ้กัศนูย์นีพ้ร้อมกันเลยดกีว่า...

 ตามทีค่ณะรฐัมนตรไีด้มกีารประชมุเมือ่วนัที ่ ๘ พฤษภาคม  

๒๕๕๕ และได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของ

รฐับาลในการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน  และต่อมาคณะรฐัมนตรี

ได้ประชุมเมื่อวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๕  มีมติเห็นชอบให้ 

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  ในส�านักงาน

ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง   

ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  และ 

ส่วนราชการไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือ

ทบวง โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยก�าหนดไว้ใน 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการนัน้ ๆ   

และให้รองหัวหน้าส ่วนราชการท�าหน้าที่ เป ็น 

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

อีกต�าแหน่งหนึ่ง

 ทั้ งนี้  ศูนย ์ปฏิบัติการต ่อต ้านการทุจริต

คอร์รัปชันจะท�าหน้าที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันให้เกิดขึ้น

อย่างจริงจังในภาคราชการ  เพื่อให้การพัฒนาระบบราชการ

เกิดความโปร่งใส  สร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้ดีขึ้น

จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ  โดยด�าเนินภารกิจทั้งการ

ป้องกนัปราบปรามการทจุรติคอร์รปัชนั  และการส่งเสรมิคณุธรรม

และจริยธรรมข้าราชการไปพร้อมกัน  เป็นการบูรณาการงาน 

ต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชันกบังานคุม้ครองจรยิธรรม ศนูย์ปฏบิตัิ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อาจแบ่งโครงสร้างภายในออก

เป็น ๒ กลุ่มงาน 

 	กลุ ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤตมิชิอบ ท�าหน้าทีใ่นการ  ๑) ปรบัปรงุแผนปฏบิตัริาชการฯ  

๔ ปี และแผนปฏบิตัริาชการประจ�าปีของกระทรวง  ๒) ให้ค�าปรกึษา 

ประสานส่วนราชการในสังกัดเพื่อจัดท�าแผนปฏิบัติราชการฯ ของ

ส่วนราชการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการฯ ของกระทรวง  

๓) ประสานงาน  เร่งรัด  และก�ากับให้หน่วยงานในสังกัดด�าเนิน

การตามแผนงาน/โครงการที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการฯ  ๔) 

ประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่อง 

ร้องเรียนกรณีการทุจริตฯ  ๕) ติดตามผล และจัดท�ารายงาน 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ของกระทรวง ทุก ๒ เดือน  

และ  ๖) จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตฯ  ส่งไปยังส�านักงาน ก.พ.ร. ทุก ๖ เดือน 

 	กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม ท�าหน้าที่ 

ในการ  ๑) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ

พลเรือน  ๒) ประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง และ  ๓) ติดตาม ประเมินผล และจัดท�ารายงาน

การคุ้มครองจริยธรรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง

 ส�าหรับฉบับนี้ขอเริ่มต้นแค่น้ีก่อนนะคะ ไว้ฉบับหน้าเราจะ

มาท�าความรู้จักกับศูนย์น้ี

กันใหม่ แล้วเจอกันค่ะ

คณะท�างานพัฒนาระบบบริหาร

๘๖ ๗


