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สิงหาคม ๒๕๕๕

	 นิทรรศการสญัจรเฉลมิพระเกยีรติ	 “๘๐	พรรษา	ปวงประชา	
ร่มเยน็	เป็นสุข”	ณ	ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	 โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพิม่ประสทิธภิาพการวเิคราะห์	
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความ
โปร่งใสในการปฏบิติัราชการ	ณ	ห้องประชุม	๒๐๑	ส�านักงาน	กปร.	และจงัหวดัเพชรบรุี

	 ผมเป็นเด็กที่เกิดและใช้ชีวิตในช่วงวัยเด็กที่ต่างจังหวัด	 จึงมี
ความรักความผูกพันในวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดที่มีพื้นฐานในการ
ท�าอาชีพเกษตรกรรม	 ผมอยู่ในสภาพแวดล้อมด้านการเกษตร 
จึงท�าให้ผมตั้งใจจะท�างานด้านการเกษตร	 เป้าหมายในขณะนั้น 
ผมอยากเป็นข้าราชการภธูรทีท่�างานอยูใ่นต่างจงัหวดั	ด้วยเป้าหมาย
ท่ีอยากจะท�างานเกีย่วกบัด้านเกษตรกรรม	ผมจงึเลอืกเรยีนทางด้าน
เกษตรที่คณะวนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอันดับแรก	
	 ผมได้เข้าเรียนที่คณะวนศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ตามทีต่ัง้ใจไว้และตอนใกล้จะจบกท็�าให้ความตัง้ใจในการท�างานของ
ผมไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายแรกที่ตั้งใจไว้	 เพราะขณะที่เรียนอยู่
ปลายปีท่ี	 ๓	 นั้น	 นิสิตรุ่นพี่ที่จบต่างประสบปัญหาไม่มีอัตราบรรจ ุ
เข้ารับราชการ	 ท�าให้ต้องหางานในสายรองท�า	 หลังจากที่เรียนจบ	
ผมจึงเปลี่ยนเป้าหมายเดิม	 ตัดสินใจสมัครเข้าเรียนต่อในระดับ
ปริญญาโท	โดยเลือกเรียนสาขาเศรษฐศาสตร์	เพราะเป็นสาขาวิชา
ทีพ่อมีพืน้ฐานสมัยปรญิญาตรอียูบ้่างแล้ว	ในตอนนัน้ความตัง้ใจของ
ผมก็ยังคงคิดไว้อยู ่ว่า	 เม่ือผมเรียนจบผมอยากจะกลับมาเป็น
เศรษฐกรด้านป่าไม้	ผมใช้เวลาในการเรยีนปรญิญาโท	๒	ปีเตม็	เพราะ	
ผมมวีชิาพืน้ฐานท่ีต้องเรยีนเพิม่	และผมกไ็ด้รบัปรญิญาจาก	Middle	
Tennessee	State	University	ประเทศสหรัฐอเมริกา	เมื่อป	ี๒๕๑๙
	 ด้วยความตัง้ใจทีผ่มยงัอยากเข้ากรมป่าไม้อยู	่ผมจงึน�าปรญิญา
ที่ได้มาสมัครสอบท่ีส�านักงาน	 ก.พ.	 ในต�าแหน่งเศรษฐกร	๔	 และ 
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน	๔	 ผมได้ผ่านข้อเขียนและได้
อันดับที่ดีพอสมควรเพราะผมได้รับแจ้งให้ไปสอบสัมภาษณ์	ซึ่งโดย
ก่อนสอบสัมภาษณ์นี้ผมได้รับการติดต่อจากทางสภาพัฒน์ฯ	 เพื่อ
ชวนมาท�างานในกองศึกษาเศรษฐกิจ	 ในขณะนั้นผมดีใจมาก	 แต่ 
ผมก็เรียนท่านว่า	ผมมีพื้นฐานทางด้านป่าไม้	มีความคิดที่อยากจะ
ท�างานกรมป่าไม้	อย่างไรกต็ามด้วยความตัง้ใจอยากเป็นข้าราชการ
ท�าให้ผมต้องไปศกึษาค้นคว้า	และหาข้อมลูเพือ่ให้ทราบว่า	สภาพัฒน์ฯ	
ท�าอะไรบ้าง	 จนกระทั่งในวันสัมภาษณ์	 เมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จ	 
ท่านผู้สัมภาษณ์แจ้งให้ผมทราบเป็นการส่วนตัวว่า	ยินดีที่จะท�างาน
ร่วมกนัด้านการเกษตรท่ีสภาพฒัน์ฯ	ผมกข็อบคณุท่าน	และรูส้กึดีใจ

นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. เกษียณอายุราชการ
	 “ผมเชื่อว่าคนเราทุกคนนั้นมีจิตวิญญาณ	 และน่ีก็คงเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกัน	 ผมพยายาม
บอกตนเองเสมอว่า	 การที่ เราเลือกเข้ามาท�างานที่ไหนก็แล้วแต่	 เราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราแล้ว	
เพราะฉะนั้นเราจะต้องท�าให้มันดี	แล้วก็ต้องรักษาสิ่งที่ดีท่ีสุดให้กับเราและสังคมให้ได้”

อยูล่กึ	ๆ 	ทีจ่ะได้เป็นข้าราชการ	แต่ก็ยงัไม่ได้คิดว่าจะได้รับการบรรจุ
ทีส่ภาพฒัน์ฯ	คงต้องรอประกาศผลสอบก่อน	แล้วคงจะต้องมาเลือก
หน่วยงานตามล�าดับที่สอบได	้แต่ในใจก็อดคิดไม่ได้ว่า	ท�าไมถึงได้มี
การชวนผมไปท�างานทีส่ภาพฒัน์ฯ	จาก	๒	ท่าน	และ	๒	ฝ่าย	ซึง่ท่าน
ทั้งสองคือ	 คุณพีระเทพ	 รุ่งชีวิน	 ฝ่ายศึกษาภาวะเศรษฐกิจ	 และ	
ดร.รุ่งเรือง	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	ฝ่ายเกษตร
	 วนัทีไ่ปรบัฟังผลการสอบทีส่�านกังาน	ก.พ.	ผมได้รบัแจ้งว่าผ่าน
การสอบ	 และให้รับใบส่งตัวไปบรรจุที่สภาพัฒน์ฯ	 เลย	 โดยไม่ต้อง
เลือกหน่วยงานเพราะสอบได้อันดับที่ดี	 ผมจึงไปรายงานตัว	 และ
สงักัดฝ่ายวางแผนคมนาคมและขนส่ง	กองโครงการพืน้ฐานเศรษฐกจิ	
ซึ่งหัวหน้าฝ่ายฯ	ในขณะนั้นคือ	คุณอานุภาพ	สุ่นอนันต	์ (ต�าแหน่ง
สุดท้ายคือ	 รองเลขาธิการ	 ก่อนโอนไปรับต�าแหน่งผู้อ�านวยการ 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย)	 โดยท่านให้ข้อแนะน�าผมหลังจาก 
ทีพ่จิารณารายละเอยีดเอกสารประกอบการรายงานตัวแล้วว่า	“หาก
ท�างานฝ่ายน้ีแล้วสักพักหน่ึงไม่สบายใจ	 ค่อยย้ายไปฝ่ายวางแผน
การเกษตร	 เพราะวุฒิการศึกษาน่าจะตรงมากกว่า”	 จึงถือเป็น
ประโยคทองที่ท�าให ้ผมต ้องท�างานอย่างเต็มที่ 	 มุ ่ งมั่นเพื่อ 
พิสูจน์ผลงานและมุ่งมั่นต้องท�างานฝ่ายน้ีให้ได้	 และความต้ังใจนี้	
ท�าให้ผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะท�างานให้สภาพัฒน์ฯ	 ๕	 ปี	 ไว้เป็น
ประสบการณ์พ้ืนฐานก่อนทีจ่ะโอนย้ายไปกรมป่าไม้	หรือหน่วยงาน
อื่นตามความเหมาะสม	 ซึ่งอาจจะท�าให้ผมได้ไปรับราชการที่ 
ต่างจังหวัด	 ตามเป้าหมายแรก	ๆ	 ท่ีตัง้ใจไว้	 แต่การท�างานในสภา
พัฒน์ฯ	 ท�าในห้วงเวลาดังกล่าว	 ท�าให้เวลาเดินไปอย่างรวดเร็วถึง	 
๗	ปี	 ผ่านไป	 ท�าให้ผมได้รับการยอมรับและมอบหมายงานส�าคัญ 
ด้านคมนาคมขนส่ง	และได้รบัสนบัสนนุจากคณุอานภุาพ	สุน่อนนัต์	
หัวหน้าฝ่ายฯ	ซึ่งขณะนั้นก�าลังจะขึ้นด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ
สภาพัฒน์ฯ	 และเสนอให้ผมเป็นหัวหน้าฝ่ายวางแผนคมนาคม 
และขนส่ง	 และต่อมาเป็นหวัหน้าฝ่ายวางแผนผลงาน	 ก่อนทีจ่ะขึน้ 
ไปเป็นผู้อ�านวยการ	 กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าร	ิและในขณะนัน้ผมก็ได้ไปช่วยงาน	ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาพัฒน์ฯ	

	 หลงัจากทีก่องงานด้านการประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด�าริ	 ได้แยกออกจากสภาพัฒน์ฯ	 มาตั้งเป็นส�านักงาน 
คณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ
(ส�านักงาน	 กปร.)	 ท�าให้ผมย้ายตามมาสังกัดส�านักงาน	 กปร.	 ด้วย	 
เมื่อปี	๒๕๓๓	ที่ท�าเนียบรัฐบาล	จากการที่	กปร.	ย้ายมาท�างานตรง 
จดุนีก้ย็งัคงรปูแบบการท�างานทีค่ล้ายกบัสภาพฒัน์ฯ	อยู่	ต้ังแต่การท�า
แผนมาสู่ภาคปฏิบัติและประยุกต์ใช้ตามรูปแบบงานในการวิเคราะห์
โครงการตามพระราชด�าร	ิซึ่งต้องใช้การปรับตัวมากขึ้น
	 จะเหน็ได้จากเร่ืองราวคร้ังหนึง่จากทีผ่มเคยด�ารงต�าแหน่งมานัน้	
ผมเคยได้รับงานหนึ่งให้ท�า	 คือ	 มีคนมาถวายที่ดินให้กับพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ซึง่ปัจจบุนัน้ีคือ	โครงการเขาชะงุ้ม	จงัหวดัราชบรีุ	
ถวายให้เกอืบ	๑,๐๐๐	ไร่	ซึง่เราต้องเป็นผูไ้ปพจิารณาถงึข้อคดิเหน็และ
ความเหมาะสมว่า	 ถ้ารับพื้นที่ดินตรงน้ีมาแล้วเราจะท�าอะไรได้บ้าง	
ผมเข้าไปดูกับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน	 พอเข้าไปส�ารวจพื้นที ่
เสร็จแล้ว	 ผมก็ต้องมาสรุปรายงานถวาย	 ในรายงานนั้นผมรู้สึกว่า	 
พื้นดินตรงนั้นไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้เลย	ที่ดินถูกเอาหน้าดิน
ไปขายหมดจนเหลือแค่เป็นหลุมเป็นบ่อ	 ท�าให้ผมคิดว่า	 ท�าไมคนถึง
เอาของที่ใช้งานไม่ได้หรือหมดสภาพแล้วมาถวาย	 ก็ได้บทเรียนใหม่
ขึ้นมาหลังจากที่ท�ารายงานถวายเสร็จ	 คือ	 ท่านทรงรับที่ดินอันนี	้ 
และรับสั่งว่าให้ไปฟื้นฟูกลับมาเป็นสภาพดังเดิมเพื่อให้ทุกคนได ้
เหน็ว่า	ต่อไปน้ันถ้าสภาพพืน้ดนิแบบนีเ้ราจะใช้วธีิฟ้ืนฟอูย่างไรได้บ้าง	
ท�าให้ผมคิดได้ว่าในการท�างานตรงนี้เราต้องมองถึงเรื่องความคุ้มค่า
มากกว่าความคุ้มทุนอย่างที่นักเศรษฐศาสตร์มอง	 จึงเป็นสิ่งหนึ่ง 
ที่ท�าให้ผมต้องปรับตัว	 อันนี้คือจุดแรก	 ๆ	 ในการปรับตัวที่ยากมาก
เพราะเราจะต้องสร้างความเข้าใจในระดับแรก	 ๆ	 เพื่อยึดให้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน
	 อีกหนึ่งในความประทับใจตั้งแต่ที่ผมท�างานสนองพระราชด�าริ
มานี	้คอื	ผมได้เหน็สิง่ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ท่านทรงมคีวาม
ตั้งใจ	 มีวิริยอุตสาหะ	 และผมได้เห็นพระองค์ท่านทรงงานหนักและมี
หลักการท�างานของพระองค์ท่าน	ซึ่งพระองค์ท่านจะศึกษามาอย่างดี
ก่อนทุกอย่าง	เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ท่านด�าเนินงานมาตลอด	ถ้าเกิด
จะท�าอะไรข้อมูลต่าง	ๆ	นี้ชัดเจนมาก	 ขณะเดียวกันก็เห็นสภาพจริง
ด้วย	ทรงศกึษาความเป็นสภาพทีแ่ท้จรงิต่าง	ๆ	พวกนีก่้อนเป็นอย่างดี	
แล้วจึงจะพระราชทานลงมาเพื่อให้เหลือแต่สิ่งที่ดีสุดและท�าให้ดีที่สุด
ส�าหรับสังคม
	 จากการท�างานท�าให้ผมเช่ือว่าคนเราทุกคนนั้นมีจิตวิญญาณ	
และนี่ก็คงเป็นส่วนหน่ึงเหมือนกัน	 ผมพยายามบอกตนเองเสมอว่า	
การที่เราเลือกเข้ามาท�างานที่ไหนก็แล้วแต่	เราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับ

เราเสมอ	เราจึงจะต้องท�าให้มันดี	แล้วก็ต้องรักษาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเรา
และสังคมให้ได้	 เพราะฉะน้ันจากการท�างานตรงนี้ท�าให้ผมได้คิด 
และได้ใช้ความรู้	 รวมไปถึงการใช้ประสบการณ์การท�างาน	และได้น�า
มาพัฒนาการท�างานเพื่อสนองพระราชด�าริให้ดีที่สุดมาโดยตลอด	 
จากความต้ังใจในการท�างาน	 และการใช้หลักวิชาการ	 การเรียนรู้ท่ี 
ได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นสูรุ่่น	และการสนบัสนนุทีด่จีากเพือ่นร่วมงาน	
พร้อมทัง้น้อง	ๆ 	น้ัน	ท�าให้ผมก้าวหน้าในอาชพีมาตามล�าดบั	จนกระทัง่
เมื่อตุลาคม	๒๕๕๐	ผมได้รับโปรดเกล้าฯ	ให้ด�ารงต�าแหน่ง	เลขาธิการ	
กปร.	 ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ผมได้รับและเป็นก�าลังใจที่ผม
ต้องปฏิบัติงานสนองพระราชด�าริให้ดีที่สุด
	 การท�างานที่มาถึงตรงจุดนี้อยากจะฝากถึงเจ้าหน้าที่	 กปร.	 ทุก
ท่านว่า	เราเหมือนโชคดีได้เป็นตัวแทนของคนทั้งชาติและท�างานเพื่อ
คนทั้งชาติที่จะร่วมกันถวายงาน	 ซึ่งจุดนี้ถึงแม้ว่าผมจะเกษียณอายุ
ราชการไปผมกย็งัคงยดึมัน่อยู	่เพราะหลังจากทีผ่มเกษียณอายรุาชการ
ไปแล้ว	 ผมก็ยังอยากที่จะท�างานและถวายงานแบบนี้ตามท่ีน้อง ๆ	
อยากจะให้เราร่วมท�างาน	 ผมก็พร้อมที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการ
ท�างานตรงนี้อย่างเต็มที่ตามที่เราคิดว่าจะท�าได้	เพราะชีวิตผมเริ่มต้น
มาจากราชการ	และต่อไปผมก็ยงัคิดว่าผมเป็นราชการอยู	่เพราะอาชีพ
อื่นผมไม่ท�า	!	
	 ถึงตรงนี้ผมอยากจะฝากถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านว่า	 ท่ีผ่านมาเรา 
ทุกคนท�างานด้วยใจมาตลอด	 ผมอยากจะขอบคุณทุก	 ๆ	 ท่าน	 ที่ได้ 
รวมเป้าหมายเดียวกันในการสนองงาน	 และมีความตั้งใจที่ช่วยกัน 
ผลักดันองค์กรเล็ก	 ๆ	 ให้สามารถท�างานสนองพระราชด�าริได้เป็น 
อันดับแรก	 ๆ	 ตอนน้ีเราก�าลังอยู่ในช่วงของโลกาภิวัตน์	 เร่ิมเข้าสู ่
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมต่าง	ๆ	
พวกนี้	ซึ่งในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการปรับตัวนั้น	เราจ�าเป็นต้องมี
และจะต้องยอมรับกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้นีใ้ห้ได้	โดยทีเ่ราน�ามา
ประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เรารับผิดชอบ	 รวมไปถึงองค์ความรู้ท่ีเรามีอยู่	 ให้
เอามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปเช่นเดียวกับองค์กร	 เพราะผม 
คิดว่าในการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งนั้นท�าให้เรามีประสบการณ์มากขึ้น	
เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรอยู่กับความเคยชิน	 เราควรจะสร้างสรรค ์
ส่ิงใหม่ๆ	แล้วน�าเอาประโยชน์ทีไ่ด้จากการเปลีย่นแปลงและการศกึษา
อีกทั้งการศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาก็เป็นสิ่งส�าคัญ	 เพราะผม 
คิดว่ามันจะท�าให้เรามีความพร้อมท่ีจะรับมือกับทุกส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา	
	 อกีสิง่หนึง่ทีผ่มอยากฝากบอกทกุคนว่า	เราอยูค่นเดยีวไม่ได้	เรา
ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน	 เหมือนกับเพื่อนร่วมงานที่เราต้อง
พยายามศึกษาและเข้าใจกัน	พยายามเอาใจเขามาใส่ใจเรา	พยายาม

ตัง้โจทย์ภายในใจตลอดเวลาว่า	 “ถ้าเรือ่งแบบนี้	
เราท�าแล้วมันกระทบเขา	 หรือเขาท�าแล้ว 
กระทบเรา	 เราน้ันจะรู้สึกอย่างไร”	 เพราะถ้า 
ส่ิงท่ีเราท�าอยู่นั้นไม่ท�าให้ใครเดือดร้อน	 การ
ผลักดันการท�างานต่าง	ๆ	ก็จะดีขึ้น	ก็จะก่อให้
เกิดการมีส่วนร่วมและการสร้างทีมงานที่ดีได้	
และที่ขาดไม่ได้เลยในเรื่องของการท�างาน 
ตรงนี	้คือ	สุขภาพร่างกาย	ซึ่งก็เป็นเรื่องส�าคัญ	
เพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกัน	การดูแลกันก็ไม่ใช่
เฉพาะแต่เรื่องงาน	 เราควรจะดูแลให้ลึกไปถึง
เรื่องของจิตใจและสุขภาพร่างกายควบคู่กัน 
ไปด้วย
	 ท้ายนี้ผมอยากจะฝากถึงองค์กรของเรา
ว่า	ที่ผ่านมาเราได้ท�าให้เห็นแล้วว่าองค์กรของ
เรามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสูงมาก	 จน
ท�าให้องค์กรของเรานี้มีความเป็นเอกลักษณ์ที่
ส�าคัญจากการท�างานที่ไปไหนไปด้วยกันและ
ร่วมมือกันท�างานมาโดยยึดผลของงานไปทาง
เป้าสัมฤทธิผลมากกว่าเป้าประสงค์ของตนเอง	
และอีกอย่างหนึ่งผมมองว่าตอนนี้เราก�าลังใช้
องค์กรเรามากไป	 เหมือนกับว่าเราใช้ของ
ศักดิ์สิทธิ์มากไปด้วยเพื่อบังความไม่ศักดิ์สิทธิ์
ของเรา	ในท่ีน้ีค�าว่าศักดิสิ์ทธิข์องผม	อนัดบัแรก
ก็คือเราต้องมีความรู้	 ความรู้นี้จ�าเป็นอย่างยิ่ง
เลย	 และส่ิงที่สองคือเราต้องมีทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ในการจัดการ	 และต้องรู้จังหวะในการใช้
ด้วย	 ของทุกอย่างอย่าไปคิดว่า	 หนึ่งบวกหนึ่ง
จะเป็นสอง	 หนึ่งบวกหนึ่งเป็นหนึ่งก็ได้	 หน่ึง
บวกหนึง่จะเป็นส่ีกไ็ด้	ขึน้อยูก่บัศาสตร์และศลิป์
ทีเ่ราจะสามารถใช้ในจงัหวะทีถ่กูต้องเหมาะสม	
ผมก็อยากจะฝากให้ทั้งผู ้บริหารและน้อง ๆ	 
ทุกท่านร่วมกนัรกัษาเอกลกัษณ์และสิง่ศกัดิส์ทิธิ์
ของส�านักงานเรานี้ให้คงไว้ต่อไป

กันยายน ๒๕๕๕

๓ ก.ย. ๕๕	 การบรรยายพิเศษเรื่อง	 	 “การสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ”	ณ	ห้องประชุม	๒๐๑	ส�านักงาน	กปร.

๒ ๓ ๔



	 พบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	 หรือ
ประสงค์แสดงความคิดเห็น	 และให้ข้อแนะน�าการ
ปฏิบัติราชการ	 กรุณาแจ้งไปยังกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารโดยตรง
โทรศัพท์	๐-๒๒๘๐-๖๒๓๑,	๐-๒๒๘๐-๖๒๐๗	
E-mail:	watchara.h@rdpb.mail.go.th	
ไปรษณีย์	:	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
คุณลกัษณะทีพึ่งประสงค์ให้กับบคุลากรส�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

๕

๖
๒

...เลขาฯ ฝากบอก

พระบรมราโชวาท

คนดีท�ำให้คนอื่นดีได้ หมำยควำมว่ำคนดี ท�ำให้เกิดควำมดีใน
สังคม คนอื่นก็ดีไปด้วย. ควำมเลวนั้นจะท�ำให้คนดีเป็นคนเลว
ก็ยำก แต่เป็นไปได้. ถ้ำคนดีเข้มแข็งในควำมดี จะท�ำให้คนเลว
มำท�ำให้คนดีเป็นคนเลวยำก. ส�ำคัญอยู่ที่ควำมเข้มแข็งของคนดี...

...A good person can make another person good; it 
means that goodness will elicit goodness in 

society; other person will also be good. Evil will 
make a steadfast good person bad only with 

great difficulty; however, it is not impossible. If 
good people hold on tenaciously to their goodness, 
it will be difficult for evil people to influence 
them. The important thing is the strong will of 

the good person...

จดหมายข่าว	 ส�านักงาน

คัดตัดตอนจำกพระรำชด�ำรัสพระรำชทำนแก่คณะบุคคลต่ำง ๆ 
ที่เข้ำเฝ้ำฯ ถวำยชัยมงคลเน่ืองในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ

ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ พระรำชวังดุสิต เม่ือวันพุธท่ี ๔ ธันวำคม ๒๕๓๙

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๔ เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕

ปัจจบุนัมกีารตามเสดจ็หลายพระองค์	งานกเ็ลยจะแตกต่างจากเดมิ	และเมือ่ก่อน	กปร.	
เป็นส�านักงานที่เล็กและมีคนน้อย	 งานของแต่ละคนก็เลยเยอะ	 มากองรวมกันหมด	 
แต่ในปัจจุบันงานก็ยังเยอะอยู่แต่รูปแบบของการท�างานเปลี่ยนไป	 โดยมีโครงสร้างที่
ใหญ่ขึ้นและเป็นระบบมากขึ้น	 อีกทั้งยังมีการแบ่งแยกลักษณะงานเฉพาะทางมากขึ้น	
โดยแบ่งออกเป็นกองต่าง	ๆ 	และแต่ละกองกร็บัผดิชอบตามภารกจิของตนโดยตรง	และ
อกีอย่างหนึง่คอืเมือ่สภาพแวดล้อมเปลีย่นไปเรากต้็องเปลีย่นตาม	เช่น	สมยันีม้กีารจดั	
Event	เราก็ต้องมีการจัดงานประชาสัมพันธ์หรือนิทรรศการอะไรต่าง	ๆ 	ซึ่งปัจจุบันการ
จัดงานพวกนี้กลายเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้วยอีกทาง
ท่านใช้หลักการในการบริหารงานอย่างไรที่ท�าให้งานประสบความส�าเร็จ

  พ่ีเอียด  	 คนเราท�างานสิ่งแรกที่ต้องมีคือ	 ต้องมีความตั้งใจในการท�างาน	 
และมีความสุขกับความส�าเร็จของงานที่เราท�าและน�าไปใช้ประโยชน์ได้	 เพราะงาน 
เราจะบอกคุณค่าในตัวเราด้วย	และเวลาท�างานพี่จะท�าให้ดีที่สุด	 เพื่อที่งานนั้น	ๆ	จะ
สามารถน�าไปใช้ท�าประโยชน์อย่างอื่นได้ต่อไป
ความประทับใจและผลงานที่ภาคภูมิใจที่สุดในการท�างานตรงนี้

  พี่เอียด  ผลงานที่ภาคภูมิใจคือผลงานวิจัยที่เขียนไว้	งานที่คิดว่าน่าจะท�าต่อ
ได้คือสรุปรายงานทั้งปีของส�านักงานซึ่งส่วนใหญ่แต่เดิมจะแยกเป็นส่วน	ๆ	ของแต่ละ
กอง	 แต่ละภาค	 ซึ่งส่วนนี้	 รู้สึกว่าจะยังไม่มีใครเสียสละที่จะท�าต่อ	 หลังจากที่พี่พ้น
ต�าแหน่ง	ผอ.กลุ่มมาแล้ว	พีก่ย็งัมาท�าต่ออกี	๒	ปี	เพราะงานช้ินนัน้เป็นงานทีเ่ราสามารถ
เอาไปศึกษาต่อได้อีก	เพราะแต่ละปีเราเก็บรวบรวมไว้ทีเ่ดยีวไม่ต้องไปค้นหาเอกสารเยอะ	ๆ 	
เพราะมันจะรวบรวมไว้แล้วทั้งปีว่า	 ปีหนึ่งเราเอาเงินสองพันสามร้อยล้าน	 เราใช้ใน
ภารกจิอะไรบ้าง	ก่อให้เกดิประโยชน์อะไร	เท่าไหร่	อยูท่ีไ่หน	เป็นยงัไง	แยกเป็นอะไรบ้าง	
แต่การท�ามันต้องใช้เวลามาก	 น้ันเป็นสิ่งที่ท�าแล้วเหมือนท�าให้ประวัติศาสตร์ของ	 
กปร.	 ไปได้เลยในตัว	 ในส่วนนั้นมันจะมีการวิเคราะห์งานที่ท�า	แยกเป็นภาค	แยกเป็น
จังหวัด	แยกเป็นหมวด	ซึ่งเราก็ต้องใช้เวลาในการท�า	พี่ก็ท�ามาทั้งหมด	๔	-	๕	เล่มแล้ว	
และก็ท�าเรื่องน�า้	๑๕	ป	ีการพัฒนาแหล่งน�า้ตามโครงการพระราชด�าริ	ในการท�างานนี้ 
ก็เป็นสิ่งประทับใจเยอะแยะนะ	 แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พี่เห็น	 คือ	 เราท�างานเพื่อสถาบัน 
พระมาหากษตัรย์ิ	เวลาตามเสดจ็จะเหน็ว่าพระองค์ท่านเหนือ่ยมาก	การเป็นพระราชวงศ์
จะเหน่ือยมาก	มคีวามอดทนอดกลัน้ไม่สามารถท�าอะไรเหมอืนเรา	ๆ 	ได้	แต่พ่ีเคยกล่าว
ไว้ในหนังสือ	 ๓๐	 ปี	 กปร.	 แล้วคร้ังหนึ่งว่า	 ...พี่ก็ดีใจนะเวลาตามเสด็จพระองค์ท่าน	
พระองค์ท่านจะรบัฟัง...	ตอนนัน้มโีอกาสได้ตามเสดจ็ไปโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน	
ที่เห็นแล้วรู้สึกประทับใจเพราะว่าจะมีนักเรียนทุนที่ท่านรับไว้	 จะมีการถวายผลเรียน	 
ก็จะมีการมาถวายรายงานเรื่องการเรียน	ใครเรียนดีท่านก็จะทรงถามว่าอยากเรียนต่อ
อะไรเท่าทีก่�าลงัจะเรยีนได้แล้วกช็อบอะไร	ส่วนบางคนทีเ่รยีนไม่เก่งอาจารย์พีเ่ลีย้งกจ็ะ
ถวายรายงาน	แต่ทีพ่ีป่ระทบัใจมากทีส่ดุ	คือ	ท่านไม่เคยต�าหนเิลย	จะไม่ทรงต�าหนใิด	ๆ	
ทัง้สิน้	และพระองค์ท่านกท็รงมคีวามปรารถนาดว่ีาจะขีเ้กยีจแค่ไหนยงัไงกต้็องเรยีนให้
จบ	ม.๓	เพราะว่าถ้าจบ	ม.๓	ก็จะสามารถท�าอะไรต่อได้	และสิ่งหนึ่งที่เป็นความภาค
ภูมิใจในการท�างานตรงนี้ของพี	่คือ	เคยมีคนมาบอกเราว่า	ท�างานที่	กปร.นี้ดีนะไปไหน
ก็มีแต่คนยินดีต้อนรับ...	
ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการต่อจากนี้ 

  พ่ีเอียด  พี่ต้ังใจว่าจะกลับบ้านเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช	 เพราะที่นครฯ	
นั้นยังมีบางสิ่งบางอย่างที่คิดว่าเราน่าจะไปช่วยพัฒนาได้	 เพราะนครฯ	 เป็นจังหวัดที่
ค่อนข้างปิด	ไม่ใช่จงัหวดัท่องเทีย่ว	ไม่ใช่จงัหวดัทีค่นอยากไปมาก	ไม่รู้สาเหตุเพราะอะไร	
พี่เกิดในตัวเมืองนคร	 ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเมืองต้ังแต่ยังเล็ก	 จะเห็นว่า
ประวัติศาสตร์ของเมืองนั้นจะก�าลังสูญหายไป	ก็เลยคิดว่าถ้าให้ทบทวนปรับปรุงสภาพ
พื้นที่ที่เป็นตัวเมืองโบราณให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ก็จะดี	 ไม่รู้จะท�าได้ไหมเพราะต้อง
ไปขอความร่วมมือกับเทศบาลด้วยต่อไป	

ขอให ้ท ่านชี้ แนะแนวทางให ้องค ์กรและ

หน่วยงานเพื่อให้มีการเตรียมความพร้อม

ในการท�างานในหน้าท่ีของแต่ละคนต่อไป

  พี่เอียด  อยากจะให้ทุกคนมีความ
สมคัรสมานสามคัคกีนัและเข้าใจกนั	 เพราะว่า	
งานจะเริ่มแบ่งซอยเพิ่มมากขึ้น	แล้วเราก็ควร
จะเช่ือมโยงงานทุกเรื่องเข้าด้วยกัน	 และที่
ส�าคัญอีกอย่างก็คือ	 พี่อยากจะให้ทุกคนมอง
ประโยชน์ส�านกังานเป็นทีต่ัง้	จะท�าสิง่ใดกต็าม
ให้นึกถึงผลกระทบต่อหน่วยงานของเรา	
ปัจจบุนัการเปล่ียนแปลงมเียอะ	เราต้องค�านงึ
ถึงว่าเราท�างานให้สถาบันพระมหากษัตริย์
โดยตรง	เราต้องตัง้ใจท�างานและเวลาผู้บริหาร
มอบหมายงานเราก็ต้องท�าให้ดีที่สุด	 และ 
ส่ิงหนึ่งที่เจ้าหน้าที่มักจะขาดอยู่คือ	 ขาดการ
ขอความเห็นจากผู้บังคับบัญชา	 การท�างาน 
ทีด่นีัน้	เมือ่เราศกึษางานท่ีเราได้รบัมอบหมาย
แล้ว	 เราควรจะสรุปงานในความเห็นเบื้องต้น
ก่อน	 แล้วไปปรึกษาผู ้บังคับบัญชาถึงแนว
ความเข้าใจที่ตรงกัน	จะได้ไม่มีข้อขัดแย้งและ
เสียเวลา	 เพราะฉะนั้นการท�างานที่ดีควรมี 
การปรึกษาหารือกันให้มาก	ๆ	 ตั้งแต่ต้นเพื่อ
ลดปัญหาในการท�างาน	 และกลายเป็นระบบ
งานที่มีคุณภาพต่อไป

...พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ควรรู้

ประวัติความเป็นมาและการศึกษาก่อนเข้ามาเป็น

ข้าราชการในส�านักงาน กปร.

  พี่เอียด  พี่จบปริญญาตรี	คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาบัณฑิต	 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ๓	 
ปีครึ่ง	ได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยที่คณะ	และก็มาเรียนต่อระดับ
ปริญญาโท	คณะสังคมวิทยา	สาขาวิชาประชากรศาสตร์	
ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ในตอนที่ก�าลังศึกษาอยู ่
ระดับปริญญาโทปีที่	 ๒	 นั้น	 พี่ก็ได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย	 และในขณะนั้นทางสภาพัฒน์ฯ	 
ก็ไปติดประกาศที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่ารับคนเข้าท�างานที่ 
สภาพฒัน์ฯ	ในต�าแหน่งเจ้าหน้าทีว่เิคราะห์นโยบายและแผน	ก็ตดัสนิใจ	
มาสมัคร	และผ่านทั้งหมด	พี่ก็ได้มาอยู่ที่กองแผนเตรียมพร้อมของ
สภาพัฒน์ฯ	ซึง่เป็นกองเปิดใหม่	ในขณะนัน้ท่าน	ดร.สเุมธ	ตนัตเิวชกลุ	
เป็นผูอ้�านวยการกอง	และเป็นกองทีม่งีานเยอะมากแต่มคีนท�างาน
อยูเ่พยีงแค่	๑๐	กว่าคน	ซึง่งานตรงนีจ้ะเป็นงานเกีย่วกบัการประเมนิผล	
และการส�ารวจท้ังประเทศ	 พ่ีท�างานในตรงนี้สักพักก็ไปเรียนต่อ
ปริญญาจนจบปรญิญาโท	ความภาคภมูใิจของพีต่อนท�างานขณะนัน้	
มากทีสุ่ดคือการท่ีได้เป็นส่วนหนึง่ในการน�าโปรแกรมในคอมพวิเตอร์
ทีเ่กีย่วกับการประมวลผลงานส�ารวจในการท�างานมาใช้เป็นครัง้แรก
ด้วยโปรแกรม	SPSS	จากกองแผนเตรียมพร้อมนั้น	ด�ารงต�าแหน่ง
ในข้าราชการระดับ	๖	ก็ได้รับทุนไปเรียนหนังสืออยู่ที	่ Diploma	 in	

Agricultural	 Economics,	University	 of	New	England,	
Australia	 ก็ได้มีหนังสือจากท่านพิมลศักดิ์	 สุวรรณวัฒน์
หัวหน้าฝ่าย	ไปบอกว่า	“กองแผนเตรียมพร้อมจะแยกตัว
ออกจากสภาพัฒน์ฯ	 ไปอยู่กับส�านักงาน	กปร.	 จะเลือก
ไปอยู่ที่ไหน”	และค�าตอบของพี่ก็คือ	พี่ก็เลือกที่จะมาอยู่
กับส�านักงาน	กปร.	
เล่าถึงความหลังตั้งแต่เข้ามาท�างานใหม่ ๆ  เพ่ือนร่วม

งาน และบรรยากาศในการท�างานตอนนั้นเป็นอย่างไร

  พี่เอียด  ในสมัย	กปร.	ชุดแรก	ๆ	นั้นเป็นยุค
ของท่าน	ดร.สุเมธ		ตันติเวชกุล	ซึ่งท่านเป็นที่คนสร้างงาน	ช่วงนั้น
จะคึกคักมากเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั	 พระบรมราชวงศ์	
จะแปรพระราชฐานทุกปี	ปีหนึ่ง	๔	ภาค	งานก็จะเยอะมากและท�า
ไม่ทนั	เพราะยคุแรกเป็นยคุทีท่่านยงัแขง็แรง	ตัง้แต่มาท�างานที	่กปร.	
ก็ต้องตามเสด็จ	ตามที่ท่านแปรราชฐาน	เสด็จฯ	เดือนหนึ่งหลายจุด	
โครงการก็จะเกดิหลงัจากทีท่่านเสดจ็ฯ	เพราะงานทีเ่สนอนายกฯ	จะ
มีมาก	ในสมัยก่อนคนที่รับผิดชอบพื้นที่งานจะยุ่งมากและไม่ค่อยมี
เวลา	เราจึงต้องปรบัตวัให้เข้ากับประเพณแีละแบบแผนในการท�างาน
ตอนนั้น
การปฏิบัติราชการและความเปลี่ยนแปลงในองค์กร ตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน

  พีเ่อยีด  อย่างแรกคอืงานมกีารเปลีย่นแปลงจากสมยัก่อน	
คือ	 เราจะตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลัก	 ซึ่งใน

	 หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลต้อง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
	 ๑)	 ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่
เกี่ยวข้องและจ�าเป็นเพื่อการด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
ให้ส�าเร็จ	 ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น	 และยกเลิกการจัดให้มีระบบ 
ดังกล่าวเมื่อหมดความจ�าเป็น
	 ๒)	พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล	 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึงประโยชน์ได้เสียโดยตรง
ของบุคคลนั้น
	 ๓)	จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไข
ให้ถูกต้องอยู่เสมอเกี่ยวกับสิ่งดังต่อไปนี้
	 	 (ก)	 ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้
	 	 (ข)	 ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
	 	 (ค)	 ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ
	 	 (ง)	 วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล
	 	 (จ)	 วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
	 	 (ฉ)	 แหล่งที่มาของข้อมูล
	 ๔)	ตรวจสอบแก้ไขข้อมลูข่าวสารส่วนบคุคลในความรบัผดิชอบ
ให้ถูกต้องอยู่เสมอ
	 ๕)	จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบ
ข้อมลูข่าวสารตามความเหมาะสม	 เพือ่ป้องกนั
มิให้มีการน�าไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็น
ผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

  พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ควรรู้

 “ข้อมลูข่าวสารของราชการ”	หมายความว่า	ข้อมลู
ข่าวสารที่อยู ่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ 
หน่วยงานของรัฐ	 ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ 

ด�าเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน
 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเป็นการทั่วไป (ลงพิมพ์ใน 
ราชกิจจานุเบกษา)
	 ๑)	 โครงสร้างและการจดัองค์กรในการด�าเนนิงานของหน่วยงาน	
ของรัฐนั้น
	 ๒)	สรุปอ�านาจหน้าที่ส�าคัญ	และวิธีการด�าเนินงาน
	 ๓)	สถานท่ีติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร	 หรือค�าแนะน�าใน
การติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
	 ๔)	กฎ	มตคิณะรัฐมนตร	ีข้อบงัคบั	ค�าสัง่	หนงัสอืเวยีน	ระเบียบ
แบบแผน	นโยบายหรือการตีความ	ทั้งนี้	เฉพาะที่จัดให้มีขึ้น	โดยมี
สภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
	 ๕)	ข้อมลูข่าวสารอืน่ตามทีค่ณะกรรมการก�าหนด		ข้อมลูข่าวสาร	
ใดท่ีได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจ�านวนพอสมควรแล้ว	 
ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้
ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
	 “บุคคล”	 หมายความว่า	 บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย	 และ
บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

...ที่ปรึกษาฯ สมทรง  รุ่งเรืองศิลป์ เกษียณอายุราชการ 

๕ ๖


