
Events
กิจกรรม สิงหาคม ๒๕๕๖

เลขาฯ ฝากบอก

เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

	 เมื่อวันที่	 ๘	 สิงหาคม	 ที่ผ่านมา	 นายอ�าพล	 เสนาณรงค	์

องคมนตรี	 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน	 “ร้อยนิทรรศน์ยล

รัตนโกสินทร์	ชุด	จากยอดดอย	สู่ท้องทะเล”	เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

สมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ	เนือ่งในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา	๘๑	พรรษา	๑๒	สิงหาคม	๒๕๕๖	 โดยมี	

นายสวุฒัน์	เทพอารกัษ์	เลขาธกิาร	กปร.	กล่าวรายงานการจดังาน

	 การจัดงานนี้	มีขึ้นระหว่างวันที่	๘	สิงหาคม	-	๘	กันยายน	

๒๕๕๖	 นอกจากมีการจัดนิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจที่

ส�าคัญแล้ว	 ยังมีกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพที่เป็นผลส�าเร็จที่โดดเด่น

ของศูนย์ศึกษาฯ	 ๒	 หลักสูตร	 คือ	 การปลูกมะนาวนอกฤดู	 และ 

การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ	ในวันที่	๑๑	และ	๒๔	สิงหาคม	ตามล�าดับ	

และแจกฟรี	พันธุ์พืชเพื่อขยายผลต่อไป	ส่วนกิจกรรมส�าคัญอื่นๆ	

คอื	การแสดงโขน	ตอน	“มจัฉานุยุวบตุร”	และร่วมจดุเทยีนชยัถวาย

พระพรบริเวณหน้าอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

				ศุกร์ที่	๙	สิงหาคม	๒๕๕๖	นายอ�าพล	เสนาณรงค์	องคมนตรี	

เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ	 “มหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา	 ๘๖	 พรรษา	 ปวงประชาเทิดไท้สดุดี”	 

เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๘๖	 พรรษา	 

	 	 	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๖	 และเนื่องในมหามงคล 

๑. ๘  สิงหาคม ๒๕๕๖ ฯพณฯ นายอ�าพล เสนาณรงค์ (องคมนตรี) เปิดงานนิทรรศการรัตนโกสินทร์

๒. ๙  สิงหาคม ๒๕๕๖ - งานนิทรรศการ 
เฉลิมพระเกียรติ “มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
 ๘๖ พรรษา ปวงประชาเทดิไท้สดดุ”ี และกจิกรรม 
 โครงการชุมชนสืบสานพระราชด�าริ คร้ังที่ ๒ 
 ณ ศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ จ.ฉะเชงิเทรา

บทความ

วัฒนธรรมองค์กร (๒)
	 เมือ่คราวสมัมนาประจ�าปีของส�านกังาน	กปร.	เมือ่วนัที	่๒๗	

สิงหาคม	๒๕๕๖	ที่เมืองกาญจนบุรี	เลขาธิการ	กปร.	(นายสุวัฒน์	

เทพอารักษ์)	 ได้มอบนโยบายซึ่งถือว่าเป็นความพยายามสร้าง

วัฒนธรรมในการท�างานของส�านักงาน	กปร.	นั่นเอง

	 เลขาธิการ	กปร.	ได้มอบนโยบายการท�างานไว้อย่างไร?

 หนึ่ง	 ต้องก�าหนดเป้าหมายการท�างานที่เป็นไปในทิศทาง

และแนวทางเดยีวกนั	โดยเน้นประชาชนเป็นเป้าหมายการพัฒนา	

เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	และทั่วถึง	

 สอง	 วางระบบการท�างาน	 เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ดังกล่าวข้างต้น	โดยปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ

 สาม	สร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง	รู้จริง	รู้ลึก	ทุ่มเท	จริงจัง	และ

จริงใจ

	 เหล่านี้ล้วนเป็นความพยายามที่จะสร้างสรรค์วัฒนธรรม 

ในการท�างาน	 หรือวัฒนธรรมองค์กร	 เพื่อขับเคลื่อนการท�างาน

ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ	 เพ่ือให้การท�างานมุ่งไปสู่

ทิศทางเดียวกัน

	 ค�าว่า	 “วัฒนธรรม”	 ในภาษาไทย	มาจากค�าสองค�า	ค�าว่า	

“วัฒน”	จากค�าศัพท์	“วฑฺฒน”	ในภาษาสันสกฤต	หมายถึงความ

เจรญิ	ส่วนค�าว่า	“ธรรม”	มาจากค�าศพัท์	“ธรมฺ”	ในภาษาสนัสกฤต	

หมายถึงความด	ีเมือ่น�าสองค�ามารวมกนัจงึได้ค�าว่า	“วฒันธรรม”	

หมายถึงความดีอันจะก่อให้เกิดความงอกงามที่เป็นระเบียบ

เรียบร้อย

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕	ได้ให้

ความหมายของวัฒนธรรมไว้ว่าเป็น	“สิ่งที่ท�าให้เจริญงอกงามแก่

หมู่คณะ	 วิถีชีวิตของหมู่คณะ	 ในพระราชบัญญัติวัฒนธรรม	 

พ.ศ.	๒๔๘๕	หมายถงึลกัษณะทีแ่สดงถงึความเจรญิงอกงามความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย	 ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติและ 

ศีลธรรมอันดีของประชาชน,	 ทางวิทยาการหมายถึงพฤติกรรม

และสิง่ทีค่นในหมูผ่ลติสร้างขึน้ด้วยการเรยีนรูจ้ากกันและกัน	และ

ร่วมใช้อยู่ในหมู่ของตน”	 ส่วนค�าว่า	 “Culture”	 ในภาษาอังกฤษ	 

ที่แปลว่าวัฒนธรรมนั้น	 มาจากภาษาละตินค�าว่า	 “Cultura”	 ซึ่ง

แยกมาจากค�า	 “Colere”	 ที่แปลว่าการเพาะปลูก	 ซึ่งคงหมายถึง

การเจริญงอกงามนั่นเอง	

	 โดยทั่วไป	เมื่อเราพูดถึงค�าว่า	“วัฒนธรรม”	จากค�านิยามก็

ดี	หรือความหมายตามรูปศัพท์ก็ดี	มักจะเป็นไปในทางที่ดีที่งาม	

เมือ่พดูว่า	คนนีม้วีฒันธรรม	กห็มายถงึว่า	มกีรยิามารยาทงดงาม	

ได้รับการอบรมสั่งสอนมาอย่างดี	แต่ในค�าว่า	วัฒนธรรมองค์กร	

มันได้หมายรวมถึงวิถีชีวิตรวมหมู่	 และวิธีการท�างาน	 ที่ไม่พึง

ประสงค์ด้วยเช่นกัน	เพราะวิถีการด�าเนินชีวิตและวิธีการท�างาน

เป็นพฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้น	 ด้วยการเรียนรู้ 

จากกันและกัน	และร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตน

	 การที่เลขาธิการ	กปร.	ได้มอบนโยบายดังกล่าวข้างต้น	มี

นัยยะว่า	 ยังมีลักษณะการท�างานที่ไม่พึงประสงค์แทรกซึมเป็น

ยาด�าอยู่	 ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาของทุกองค์กร	 แต่ที่ส�าคัญก็

คอื	จะต้องมกีารแก้ไขปรบัปรงุเปลีย่นแปลงจดุด้อยจดุด�าจดุด่าง

อันไม่พึงประสงค์นั้น	จะปล่อยให้เป็นตามยถากรรมไม่ได้	ซึ่งนั่น

หมายถงึความเสือ่มถอย	ในฐานะผูน้�าขององค์กร	จงึต้องก�าหนด

ทิศทางและขับเคลื่อนให้องค์กรพัฒนาไปทางที่ดีที่งามสมกับ 

ค�าว่า	“มีวัฒนธรรม”

น�าเสนอโดย คณะท�างาน PMQA ส�านักงาน กปร.

ในระหว่างวนัที	่๙	-	๑๔	สงิหาคม	สถานเอกอคัรราชทตู	ณ	ประเทศ

อิสราเอล	 ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่แนวพระราชด�าริให้กับคนไทยท่ี

ท�างานท่ีประเทศอิสราเอลโดยผมได้บรรยายเก่ียวกับงานของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวและให้ความรู ้เกี่ยวกับโครงการ 

อันเนื่องฯ	และองค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ	รวมทั้งได้มีโอกาส 

ไปศกึษาดงูานการพฒันาทางการเกษตรทีอ่สิราเอลทีน่่าจะสามารถ

น�ามาปรับใช้พัฒนาการเกษตรที่ประเทศไทยได้	

	 อีกงานหนึ่งคือ	 การขยายผลพระราชด�าริศูนย์พัฒนาและ

บริการด้านการเกษตรให้กับประชาชนในประเทศ	 สปป.ลาว	 โดย

เมื่อวันท่ี	 ๒๒ - ๒๓	 สิงหาคม	 ส�านักงาน	 กปร.	 ร่วมกับโครงการ 

ศนูย์พฒันาและบรกิารด้านการเกษตร	ห้วยซอน-ห้วยซัว้	(หลกั	๒๒)	

มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนขยายผลความส�าเร็จ	 

ณ	 แขวงเชียงขวางซึ่งเป็นแขวงท่ี	 ๙	 แล้วโดยมีแผนจะด�าเนินการ 

ในทุกแขวงต่อไป

	 ส�าหรับงานด้านเยาวชนนั้น	 เมื่อวันที่	 ๒๑	 สิงหาคม	๒๕๕๖	 

ผมได้มีโอกาสไปเป็นประธานเปิดงานในโครงการค่ายเยาวชน 

รู้งานสืบสานพระราชด�าริ	 (RDPB	Camp)	 รุ่นที่	 ๓	ณ	ศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	 ซึ่งโครงการนี้เป็นอีกโครงการหนึ่งท่ี

ส�านักงาน	 กปร.	 และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริร่วมกันด�าเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามา

เรียนรู้ผลส�าเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 อย่างเป็นรูปธรรม	 

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	 จากวิทยากรและปราชญ์ชาวบ้าน	 

ซึง่เป็นผูม้ปีระสบการณ์ตรงมาถ่ายทอดความรูจ้ากแนวพระราชด�าริ

และการปฏิบัติจริงให้กับเยาวชน	 ซึ่งหากเยาวชนได้น�าไปต่อยอด

และขยายผลในสถาบันการศึกษา	 ก็จะเป็นการขยายผลการเรียนรู้

และใช้สถาบันการศึกษาเป็นที่สืบสานพระราชด�าริได้อย่างเป็น 

รูปธรรมอีกทางหนึ่งด้วย

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์

เลขาธิการ กปร.

  ใ นเดือนสิงหาคมนี้เป็นเดือนที่มีวันส�าคัญของพสกนิกรชาวไทย คือวันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ข้าพระพทุธเจ้า ในนามของส�านกังาน 

กปร. ขอถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจรญิยิง่ยนืนาน

		 เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา	 ๘๑	 พรรษา	 ในวันที่	 ๑๒	 สิงหาคม	 ๒๕๕๖	 ทาง	 

ส�านักงาน	 กปร.	 ได้ร่วมกับส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่	 ๘	

สิงหาคม	-	๘	กันยายน	๒๕๕๖	เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	โดยมี

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ร้อยนิทรรศน์ 

ยลรัตนโกสินทร์	ชุด	“จากยอดดอย สู่ท้องทะเล”	จัดแสดง	ณ	โถงนิทรรศการหมุนเวียน	อาคาร 

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์	 มีกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น	 เสวนาเรื่องเล่าจากลวดลายบนผืนผ้า	 

การแสดงโขนจากมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง	ตลอดจนการจ�าหน่ายสินค้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ	

ซึ่งมีประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าไปเที่ยวชมงานเป็นจ�านวนมาก

	 	 	 	 	 	 	 ย้อนหลังไปปี	 ๒๕๒๒	 ในวันที่	 ๙	 สิงหาคม	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน 

พระราชด�ารใิห้ก่อตัง้ศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิจงัหวดัฉะเชงิเทรา	

เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งแรกที่เป็นต้นแบบแห่งการพัฒนา	ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อน

ให้กบัเกษตรกร	แก้ไขปัญหาดนิ	น�า้	และทรพัยากรธรรมชาตท่ีิเส่ือมโทรม	ท�าให้เกษตรกรมโีอกาส

เรียนรู้เทคนิค	วิธีการแก้ปัญหาจากพื้นที่จริงแล้วน�าไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง	จนสามารถ

พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 และในปีนี้ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

เขาหินซ้อนฯ	 ได้จัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติขึ้นภายในชื่อ	 “มหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ปวงประชาเทิดไท้สดุดี”	ขึ้น	เนื่องในโอกาสที่ศูนย์ศึกษา

การพฒันาเขาหนิซ้อนฯ	มอีายคุรบ	๓๔	ปีโดยจดังานระหว่างวนัที	่๘	-	๑๒	สิงหาคม	๒๕๕๖	

พร้อมกันนี้	ส�านักงาน	กปร.	ได้จัดโครงการชุมชนสืบสานพระราชด�าริ	ครั้งที่	๒	ในวันที่	๙	

สงิหาคม	๒๕๕๖	ด้วย	โดยเชญิคนในชมุชนบรเิวณสะพานพระราม	๘	รอบส�านกังาน	กปร.	

ร่วมกิจกรรม	 ศึกษาการด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	 ท�าให้คนใน

ชุมชนรอบส�านักงาน	 กปร.ได้รับความรู้	 ความเข้าใจในการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ	

การพฒันาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	ตลอดจนหลักการทรงงานของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	แล้วน�าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนต่อไป

	 	 	 	 	 เมื่อต้นเดือนสิงหาคมนี้	 ผมได้พาคณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้และ

เสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	รุ่นที่	๒	

ไปดูงานที่ประเทศอินโดนีเซียและบูรไนซึ่งเป็นการศึกษาดูงานให้เห็นรูปแบบการพัฒนาและ

ทิศทางการพัฒนาของประเทศในกลุ่มอาเซียนท่ีก�าลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 และ 

เฉลิมพระชนมพรรษา	 ๘๑	 พรรษา	 ๑๒	

สงิหาคม	๒๕๕๖	สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิต์ิ	

พระบรมราชินีนาถ	 ณ	 ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาเขาหินซ ้อนอัน เนื่ องมาจาก 

พระราชด�าริ	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 โดย 

นายเริงศักดิ์	 มหาวินิจฉัยมนตรี	 ผู ้ว ่า

ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา	 กล่าวต้อนรับ	

และนายเกรียงศักดิ์	 หงษ์โต	 อธิบดีกรม

พัฒนาที่ดิน	 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์

ของการจัดงานในครั้งนี้	 โดยมีนายโกวิทย์	

เพ่งวาณชิย์	รองเลขาธกิาร	กปร.	ม.ล.จริพนัธุ	์

ทวีวงศ์	 รองเลขาธิการ	 กปร.	 พร้อมด้วย	 

นายดนุชา	 สินธวานนท์	 ที่ปรึกษาด้านการ

ประสานงาน	 และเจ้าหน้าที่จากส�านักงาน	

กปร.	เดินทางไปร่วมงานในครั้งนี ้

๕๔๓



ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๕ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

ข่าว

เลขาฯ ฝากบอก
เรื่องนี้ต้องขยาย...(ภาคต่อ)

ความคิดนั้นส�าคัญมาก ถือได้ว่าเป็นแม่บทใหญ่ของค�าพูดและการกระท�าทั้งปวง กล่าวคือ ถ้าคนเราคิดดี คิดถูกต้อง ทั้งตามหลักวิชาและ
คุณธรรม ค�าพูดและการกระท�าก็เป็นไปในทางที่ดีที่เจริญ แต่ถ้าคิดไม่ดีไม่ถูกต้อง ค�าพูดและการกระท�าก็อาจก่อให้เกิดความเสียหาย 
ทั้งแก่ตัวเองและส่วนรวมได้ ด้วยเหตุนี้ ก่อนที่บุคคลจะพูดจะท�าสิ่งใด จ�าเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนว่า กิจที่จะท�า ค�าที่จะพูดนั้น 

ผิดหรือถูก เป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษเสียหาย เป็นสิ่งที่ควรพูด ควรกระท�า หรือควรงดเว้น เมื่อคิดพิจารณาได้ดังนี้ ก็จะสามารถยับยั้ง
ค�าพูดที่ไม่สมควร หยุดยั้งการกระท�าที่ไม่ถูกต้อง พูดและท�าแต่สิ่งที่จะสัมฤทธิผลเป็นคุณ เป็นประโยชน์ และเป็นความเจริญ

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพุธ ๙ ก.ค. ๒๕๔๐)

 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.	เพ่ือเป็นช่องทางสื่อสารภายในองค์กรและ
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
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 (ส�านักงาน	
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

ย่อเข่าแทนการก้มหลังเพื่อยกของ

ออกก�าลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อส่วนหลัง



เรื่องนี้ต้องขยาย...(ภาคต่อ) คณะท�างานพัฒนาระบบบริหาร

 จดหมายข่าวฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงที่มาของ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตที่ต ้อง 

จัดตั้งขึ้นภายในส่วนราชการตามมาตรา	 ๓๑	 วรรค	 ๒	 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.

๒๕๓๔	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ในฉบับนี้จึงขอขยายความต่อ

เพราะเป็นนโยบายส�าคัญของรัฐบาล	 ที่ส�านักงาน	 กปร. 

ก็ต้องด�าเนินการด้วยเช่นเดียวกัน	 ซึ่งขณะนี้กฎกระทรวง

ของส�านกังาน	กปร.	ทีต่ราขึน้เมือ่วนัที	่๑๗	กรกฎาคม	พ.ศ.	

๒๕๕๖	ได้ก�าหนดให้จดัตัง้ศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทจุริต

ขึ้นเป็นส่วนราชการภายในแล้ว	โดยเรียกชื่อย่อว่า	“ศปท.”	

โดยส�านักงาน	 กพร.ก�าหนดให้รองหัวหน้าส่วนราชการ

อนัดบั	๑	เป็นหวัหน้าศนูย์และภายใน	ศปท.มกีลุม่งานหลกั	

๒	 กลุ ่มงาน	 คือ	 ๑.	 กลุ ่มงานป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ	 และ	 ๒.	 กลุ่มงานส่งเสริม 

และคุ้มครองจริยธรรม	 ซึ่งขณะนี้

ส�านักงาน	 ก.พ.	 ยังมิได้ก�าหนด

ระดับต�าแหน่งและกรอบอัตรา

ฉบบันีข้ออนญุาตจบเพยีงแค่นีก่้อนนะคะ	เอาไว้ฉบบัหน้าเราจะมารูจ้กัศนูย์นีก้นัมากขึน้	แล้วเจอกนัค่ะ	

กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
(๒ อัตรา)

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  (๒ อัตรา)

หัวหน้า ศปท.
รองเลขาธิการ กปร.อันดับ ๑

ศปท.
ผอ.ศปท. (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ชพ.)

ก�าลังให้	ศปท.	ดังนั้นส�านักงาน	กพร.	จึงขอให้ส่วนราชการ

ต่าง	 ๆ	 ก�าหนดให้	 ศปท.เป็นส่วนราชการเช่นเดียวกับกลุ่ม

พัฒนาระบบบริหาร	(กพบ.)	และให้ใช้วิธีเกลี่ยอัตราก�าลังไป

ก่อนตามความเหมาะสม	ในเรือ่งนี	้กลุม่นติกิารซึง่มส่ีวนร่วม

ในการด�าเนินการก่อตั้ง	 ศปท.ในส�านักงาน	 กปร.	 และได้มี

การเสนอให้	 ท่านเลขาธิการ	 กปร.พิจารณาจัดตั้ง	 ศปท.	 

ตามโครงสร้างและอัตราก�าลัง	ดังนี้

จดหมายข่าว	 ส�านักงาน

เลขาธิการ กปร. น�าคณะ พพร.๒ ศึกษาดูงานประเทศบรูไน และประเทศอินโดนีเซีย

	 มีหลายคนที่สนใจอยากได้ข้อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 

ในด้านต่างๆ	เช่น	การพัฒนาแหล่งน�้า	การปรับปรุงดิน	การปลูกป่าทฤษฎีใหม่	หรือเศรษฐกิจพอเพียง	เป็นต้น	

อยากหาหนังสืออ่าน	แต่ใม่มีช่องทางที่จะไปหาหนังสือที่ไหนดี		

แนะน�าระบบห้องสมดุอเิลก็ทรอนกิส์โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิhttp://e-Library.rdpb.go.th

	 โอกาสนี้	 ส�านักงาน	 กปร.	 เล็งเห็นความต้องการส่วนนี้จึงได้

พัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น	 โดยเป็นการจับห้องสมุด 

มาใส่ในระบบเครือข่าย	 internet	 สามารถหาหนังสืออ่านได้ทุกที่	 

ตลอดเวลา

	 ระบบนี้สะดวกในการสืบค้น	 โดยมีหนังสือที่สามารถดูผ่าน 

เครอืข่าย	internet	โดยหนงัสอืทีจ่ดัท�าโดยส�านกังาน	กปร.	จะสามารถ

ดูได้เนื่องจากท�าเป็น	 e-book	 เช่น	 หนังสือหลักการทรงงานใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 หรือหนังสือทฤษฎีใหม่	 หลักการ 

พึ่งตนเองที่ยั่งยืน	 ท�าให้อ่านได้ตลอดเวลา	 หากต้องการโหลดเป็น	

PDF	 มาเก็บไว้ใช้งานก็ได้	 ผู้ที่สนใจอย่าลืมเข้ามาเยี่ยมชมห้องสมุด

อิเล็กทรอนิกส์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
Events

 นายสวุฒัน์		เทพอารกัษ์	เลขาธกิาร	กปร.	น�าคณะนกัศกึษาหลกัสตูรการพฒันาองค์ความรูแ้ละเสรมิสร้างเครือข่าย	
การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ	 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 (พพร.๒)	 ศึกษาดูงาน	ณ	 ประเทศบรูไน	 และ
อินโดนีเซีย	ระหว่างวันที่	๓๑	กรกฎาคม	-	๔	สิงหาคม	๒๕๕๖

	 ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทย	 ณ	 กรุงจากาต้าร์	 และบรูไน	 รวมทั้งได้เย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ 
ทางประวัติศาสตร์อีกหลายแห่ง	 ซึ่งเป็นความรู้และประสบการณ์ที่นักศึกษา	พพร.๒	 จะได้น�ามาใช้ปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อไป

๘๖ ๗


