
Eventsเลขาฯ ฝากบอก

๑. ๙ ก.ย. ๒๕๕๖  งานวนัสถาปนาส�านกังาน กปร.

ครบรอบ ๓๒ ปี 

บทความ

ทุกอย่างพร้อมกันทันที เลือกข้อเสนอจากการ

ระดมความคดิสกัสองสามข้อทีต้่องการด�าเนนิการ 

ทันที ส่วนข้อเสนอที่เหลือสามารถน�ามาปฏิบัติ

ในภายหลังได้

 ขั้นตอน ๓ : มีส ่วนร ่วม วัฒนธรรม

องค์กรเกดิจากพนักงานทกุคน เมือ่ประสบความ

ส�าเรจ็เรือ่งใดเรือ่งหนึง่ จะสามารถสร้างพลงังาน

เชิงบวกได้ พนักงานจะไม่คิดว่าเขามีหน้าที่

ท�างานไปวันๆ เท่านั้น พวกเขาจะรู้สึกว่าต้องมี

ส่วนรบัผดิชอบเพ่ือให้องค์กรประสบความส�าเรจ็

 ขั้นตอน ๔ : ความร่วมมือ หลังจาก

พนักงานมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมองค์กรแล้ว จึง

ได ้ เวลาที่จะพัฒนา ปรับปรุงและต ่อยอด

วฒันธรรมองค์กร ซึง่จ�าเป็นต้องอาศยัความร่วม

มอืควรเปิดโอกาสให้กบัพนักงานด�าเนินการตาม

แนวคดิของพวกเขา ซึง่ไม่ได้หมายความว่าปล่อย

ให้ท�าอะไรก็ได้ตามอ�าเภอใจ ต้องคอยเฝ้าดูและ

แนะน�าให้อยู่ในกรอบที่ถูกต้อง 

 ขั้นตอน ๕ : ต้องมีความรับผิดชอบ

วัฒนธรรมองค์กรไม่ใช่สิ่งที่ริเริ่มแล้วไม่ใส่ใจ 

วฒันธรรมองค์กรทีแ่ขง็แกร่งคอืผลจากความคดิ

สร้างสรรค์และการเอาใจใส่ ต้องก�าหนดให้ความ

รบัผดิชอบเป็นส่วนหนึง่ของวฒันธรรมโดยอาศยั

การสื่อสารและการเฝ้าติดตามผลอย่างจริงจัง

เมื่อความสนใจและความต้องการของพนักงาน

เปลี่ยนไป นั่นก็หมายถึงว่า วัฒนธรรมองค์กรที่

พยายามสร้างขึ้นนั้น ประสบผล

ส�าเร็จแล้ว

น�ำเสนอโดย คณะท�ำงำน 

PMQA ส�ำนักงำน กปร.

 เกรด็ความรูเ้ก่ียวกับการพฒันาองค์กร ทีบ่รษิทัไมโครซอฟต์น�ามาเผยแพร่ความ

รู้สู่สาธารณะ กล่าวว่า ผู้น�าที่ยิ่งใหญ่คือผู้สร้างแรงบันดาลใจแต่เบื้องหลังของผู้น�า

แต่ละคนมีบางอย่างที่มีอิทธิพลมากพอกัน นั่นก็คือ “วัฒนธรรมองค์กร” ที่เป็น 

แรงจูงใจให้ทุกคนท�างานอย่างเต็มที่ และเต็มใจที่จะอยู่กับองค์กรต่อไป

 วัฒนธรรมองค์กรนั้น เราสามารถหล่อหลอมและสร้างได้ในเกร็ดความรู้ของ

ไมโครซอฟต์ดังกล่าว ได้เสนอความเห็นของแครอลสคิวบ์ ที่ปรึกษาด้านทรัพยากร

มนุษย์ในมินนีอาโพลิส สหรัฐอเมริกา ซึ่งกล่าวว่า การสร้างวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง 

สามารถท�าได้โดยอาศัยขั้นตอนง่ายๆ ๕ ขั้นตอน คือ

 ขั้นตอน ๑ : ท�าความเข้าใจ เนื่องจากวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งนั้นไม่ได้อาศัย

เพียงการจัดมื้อเที่ยงให้ฟรี หรือให้ที่จอดรถส่วนบุคคล ทว่าผู้น�าต้องเข้าใจว่าสิ่งใดมี

ความส�าคญัต่อพนกังาน กระบวนการท�าความเข้าใจเริม่ต้นโดยการสือ่สาร เพ่ือค้นหา

ว่าทัง้ผูน้�าและพนกังานคาดหวงัสิง่ใดจากการท�างาน นอกจากนีย้งัเป็นการส่งสญัญาณ

ให้พนักงานเข้าใจว่าความร่วมมือและการสื่อสารมีความส�าคัญต่อองค์กรอีกด้วย

 ขั้นตอน ๒ : ลงมือ

ปฏิบัติ การลงมือปฏิบัตินี้มี

ค ว า ม ส� า คั ญ เ นื่ อ ง จ า ก

เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้น�า

ใส่ใจเรื่องราวของพนักงาน

อย่างจริงใจ ส่ิงส�าคัญคือเมื่อ

ลงมือปฏิบัติ ต้องท�ามันให้

ส�าเร็จ แทนที่จะด�าเนินการ 

วัฒนธรรมองค์กร (๓)

ส�านักงาน กปร.

กิจกรรม กันยายน ๒๕๕๖

 วันจันทร์ที่  ๙ กันยายน ๒๕๕๖  

ณ อาคารส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ กรุงเทพฯ เวลา ๐๘.๐๐ น.  

ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ส�านักงาน 

กปร. มูลนิธิ ชัยพัฒนา ได ้ร ่วมกันท�าบุญ 

ตักบาตรแด่พระสงฆ์ จ�านวน ๓๓ รูป พร้อมทั้ง

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณส�านักงาน และ

เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอ�าพล เสนาณรงค์ 

อ ง ค ม น ต รี  เ ป ็ น ป ร ะ ธ า น ใ น พิ ธี ม อ บ

ประกาศนยีบตัร ให้แก่ผู้ส�าเร็จการอบรมหลักสูตร 

“การพัฒนาองค์ความรูแ้ละเสรมิสร้างเครอืข่าย 

การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ และปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.)” รุ่นที่ ๒ จ�านวน 

๔๐ คน และ “นักบริหารการพัฒนาตามแนว 

พระราชด�าริ (นบร.)” รุ่นที่ ๒ จ�านวน ๔๐ คน  

พร้อมกับให้โอวาทแก่ผู ้ส�าเร็จการอบรม ทั้ง ๒ 

หลักสูตร ที่ด�าเนินการโดยส�านักงาน กปร.

      จากนั้น นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ 

กปร. พร้อมด้วยรองเลขาธิการ กปร. ทั้ง ๓ ท่าน 

ประกอบด้วย นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ ม.ล.จิรพันธุ์  

ทวีวงศ์ และนางสุวรรณา พาศิริ ร่วมแถลงข่าว “ใต้ร่ม 

พระบารมี ๓๒ ปี กปร.” เพื่อสรุปผลการด�าเนินงาน 

สนองพระราชด�าริของส�านักงาน กปร. ในปี ๒๕๕๖  

และแนวทางการด�าเนินงาน ในปี ๒๕๕๗

  ในช่วงบ่าย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร. คนแรก 

ซึง่ปัจจบุนัท่านเป็นกรรมการและเลขาธกิารมลูนธิชิยัพฒันาได้

เล่าเรื่องในหัวข้อ “เรื่องเล่าขานต�านาน กปร.” กล่าวถึงประวัติ

ความเป็นมาของส�านักงาน กปร. ให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้รับฟัง

โดยเน้นให้กลุ่มผู้ใช้น�้าสามารถบริหารจัดการ

โครงการพฒันาแหล่งน�า้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

 ส่วนเรือ่งปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงนัน้ 

จะเน้นทีก่ารน�าไปใช้ปฏบัิตไิด้จรงิอย่างกว้างขวาง 

โดยน�าเสนอตวัอย่างผลส�าเรจ็ทีเ่ป็นรปูธรรม ซึง่

เราได้มาจากการประกวด ซึ่งมีภาคส่วนต่างๆ  

เข้าร่วมทั้งระดับบุคคล ชุมชน เกษตรกร กลุ่ม

เกษตรกร องค์กรภาครฐั และภาคธรุกิจกระจาย

อยูใ่นทกุภมูภิาคของประเทศ จ�านวน ๒,๘๐๐ ราย

ท่ีได้แสดงให้เห็นว่าสามารถน�าปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ได้จนประสบผลส�าเรจ็

 เรือ่งทีส่�าคญัอกีเรือ่งหนึง่ คอื การขยายผล

การปลกูหญ้าแฝกในการอนรุกัษ์ดนิและน�า้ โดย

จะท�าการรวบรวมและประมวลองค์ความรูจ้ดัท�า

สื่อเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ จัดประชุมวิชาการ

เพือ่เผยแพร่ผลงานด้านการศกึษาวจิยัหญ้าแฝก

รวมทั้งจะมีการสอดแทรกเนื้อหาสาระการใช้

ประโยชน์หญ้าแฝกในหลักสูตรของระบบการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้เยาวชนได้มีความรู ้ 

เกีย่วกบัหญ้าแฝกด้วย

 ผมเล่าให้เห็นภาพการท�างานในเรื่องที่

ส�าคญัของ ส�านกังาน กปร. ในปีงบประมาณหน้า 

อย่างไรก็ตาม การท�างานจะประสบความส�าเรจ็ก็

ด้วยความร่วมมอืจากทกุฝ่ายทัง้ภายในส�านกังาน 

กปร. เอง และเครอืข่ายทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน 

และประชาชน ที่ร่วมกันท�างานเพื่อให้งานของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศ์

สามารถน�ามาซึง่ประโยชน์แก่ราษฎรอย่างยัง่ยนื

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
เลขาธิการ กปร.

เดือนกันยายนนี้เป็นเดือนที่หนักหน่อยส�าหรับข้าราชการเนื่องจากเป็นเดือนสุดท้ายของ

ปีงบประมาณ ซ่ึงทุกส่วนราชการต้องรบีด�าเนนิงานให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ซึง่เดอืนนีก้ม็คีวาม

ส�าคัญกบัส�านกังาน กปร. เช่นกนั เนือ่งจากในวนัท่ี ๙ กนัยายน ๒๕๒๔ เป็นวนัก่อตัง้ ส�านกังาน กปร. 

เพือ่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานเพ่ือสนองพระราชด�ารใินการด�าเนนิงานโครงการอนัเนือ่งมาจาก 

พระราชด�าร ิถงึปัจจบุนัรวม ๓๒ ปีแล้วท่ี ชาว กปร. ได้ภมูใิจในหน้าท่ีท่ีได้รบัมอบหมายและได้ช่วยกันท�างาน

สนองพระราชด�ารกินัอย่างเตม็ท่ีเสมอมา ในวนัท่ี ๙ เดอืน ๙ ปีนี ้จึงมกีารจัดงานวนัสถาปนา ส�านกังาน 

กปร. ขึน้ เพือ่ให้เกดิความเป็นสิรมิงคลโดยมกีารท�าบญุตกับาตรมพีธิมีอบประกาศนยีบตัรผูผ่้านการอบรม

หลกัสตูรของ ส�านกังาน กปร. แถลงผลงานของ ส�านกังาน กปร. ในรอบปีท่ีผ่านมา รบัประทานอาหารร่วมกัน 

รวมทัง้ฟังท่านเลขาธิการ กปร. คนแรก ดร.สุเมธ ตนัตเิวชกลุ มาเล่าเรือ่งความเป็นมาของส�านกังาน กปร. 

ให้คนรุน่หลงัได้ฟัง

       ปีหนึง่ทีผ่่านมา ผมและชาว กปร. ได้ร่วมกนัทุม่เทสนองงานพระราชด�ารซิึง่ประสบผลเป็นท่ีน่าพอใจ  

โดยในจดหมายข่าวน้ีได้น�าเสนอข้อมลูรายละเอยีดให้ทราบด้วยแล้ว ดงันัน้ในท่ีนีผ้มอยากเล่าถงึสิง่ทีเ่รา

วางแผนจะท�ากนัในปีงบประมาณหน้า ซึง่มเีป้าหมายท่ีจะประสานงานและขบัเคล่ือนการด�าเนนิงาน

ของโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารเิพือ่ให้เกดิประโยชน์กบัประชาชนให้กว้างขวาง และทัว่ถงึ 

มากขึน้โดยประกอบด้วยเรือ่งหลัก ๆ คอื

      ศูนย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารท้ัิง ๖ แห่ง ซึง่เป็นแหล่งศกึษา สาธติ  

และถ่ายทอดความรูต้ามแนวพระราชด�าร ิ ทีไ่ด้ก่อตัง้มาในเวลาใกล้เคยีงกบั ส�านกังาน 

กปร. จนถงึปัจจุบนัมกีารศกึษา ทดลอง วจัิย ถงึ ๑,๒๐๔ เรือ่ง และมกีารคดัสรรเป็น 

ผลงานท่ีดเีด่น ๙๓ เรือ่ง ซึง่จะขยายผลต่อไปในลักษณะ ๓ ด ีคอื ความรูด้ ีพนัธุด์ ีและ

คนด ีท่ีศนูย์ศกึษาฯ จะเป็นสถานท่ีถ่ายทอดความรู ้พฒันาคน และสนบัสนนุปัจจยัทีด่ี 

เพือ่ให้เกษตรกรและผูท้ีส่นใจได้รบัประโยชน์อย่างเตม็ที ่ โดยในปีงบประมาณหน้ามี

ความร่วมมอืกบักระทรวงมหาดไทยทีจ่ะน�าเกษตรหรอืผูท้ีส่นใจมาอบรมทีศ่นูย์ศกึษาฯ 

จ�านวนจังหวดัละ ๑๐๐ คน

   ด้านแหล่งน�า้ ในปัจจบุนัโครงการพฒันาแหล่งน�า้อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

มีจ�านวน ๒,๙๕๕ โครงการ ซึง่ปีนีแ้ละในปีหน้าส�านกังาน กปร. ร่วมกบักรมชลประทาน

ได้จดัการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่เป็นการระดมความคดิร่วมกนั เพือ่ค้นหาสาเหตุ

ที่แท้จริงของปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ร่วมกันสรุปหาตัวแบบ 

(Model) ความส�าเร็จ หรือแนวทางที่มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน 

ในลักษณะ “ระเบดิจากข้างใน” เมือ่ได้ข้อสรปุ จะน�าไปสู่การประสานจงัหวดั องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และราษฎรกลุ่มผู้ใช้น�้าวางแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  

สะพำนภูมิพล ๑ และคลองลัดโพธิ์

ประวัติส�านักงาน กปร. ๓๒ ปี สามสะพาน
 ปี ๒๕๒๔ ส�านักงาน กปร. เกิดขึ้นตามระเบียบ 

ส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยโครงการอันเน่ืองมาจาก 

พระราชด�าริ พ.ศ. ๒๕๒๔ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๒๔ 

สมัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี 

ก�าหนดให้มคีณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ (กปร.) และส�านักงาน

เลขานุการ กปร. (สน.กปร.) ซึ่งเป็นหน่วยงานใน 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ต้ังอยู ่ย ่านสะพานขาว  

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

 ปี ๒๕๓๔ มีระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิฉบบัใหม่ ลงวนัที ่๒๘ 

มิถุนายน ๒๕๓๔ ให้จัดต้ัง 

ส�านักงาน กปร. โดยมี

เลขาธกิาร กปร. เป็นผูบ้งัคบั

บัญชา  และย ้ ายมายั ง

ส�านักงานแห่งใหม่ที่อาคาร

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ร.ร.จปร.เดิม) ในบริเวณท�าเนียบรัฐบาล  

ย่านเขตดสุติ กรงุเทพฯ แต่ยงัสงักดั สศช. และ ค.ร.ม. มมีตเิมือ่วนัที ่๓ มนีาคม ๒๕๓๕ 

ให้ส�านักงาน กปร. แยกออกจาก สศช. โดยให้ยกฐานะเป็นส่วนราชการระดับ 

กรม สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี

 ปี ๒๕๔๕ มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ส�านักงาน กปร. เปลี่ยนมาเป็นส่วนราชการ ไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 

หรือทบวง ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ 

 ปี ๒๕๕๔ - ปัจจุบัน ส�านักงาน กปร. ได้ย้ายอีกครั้งมายังอาคารส�านักงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานพระราม ๘ ฝั่งธนบุรี 

เขตบางพลัด กรุงเทพฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมา 

ทรงเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔

๕๔๓



ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๖ เดือนกันยายน ๒๕๕๖

ข่าว

เลขาฯ ฝากบอก
เรื่องนี้ต้องขยาย...(ภาคต่อ)

 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
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

เร่ืองน้ีต้องขยาย...(ภาคต่อ) โดย นายสุวิทย์ ดุลยะนันท์ (ผอ.นก.)

จดหมายข่าว	 ส�านักงาน

Events

 สวัสดีอกีคร้ัง ส�าหรับเล่มน้ีเรามาต้ังใจท�าความรู้จักกบัศนูย์ปฏิบติัการ 

ต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กันต่อ จากเล่มที่ผ่านมาเราได้เกริ่นถึง 

ที่มาและโครงสร้างของศูนย์ ศปท.กันแล้ว ส�าหรับเล่มนี้เราจะมาดูกันว่า  

กลุ่มงานทั้ง ๒ กลุ่มของศูนย์ ศปท.นี้ มีลักษณะงานอย่างไรกันบ้าง ส�าหรับ

อ�านาจหน้าที่ของ ศปท.นั้นได้แบ่งเป็น ๒ ลักษณะงานตามกลุ่มงานภายใน 

คือ

 กลุ่มงานที่ ๑ กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ จะมีหน้าที่หลักในการวางแผนป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต การสร้างความโปร่งใสในส่วนราชการและการรับเรื่องร้องเรียน  

โดยปฏบิตังิานร่วมกบัส่วนราชการภายใน ตามแผนทีก่�าหนด และด�าเนนิงาน

ร่วมกับส่วนราชการภายนอกคือส�านักงาน ก.พ.ร. ส�านักงาน ป.ป.ช.  

และส�านักงาน ป.ป.ท. โดยรองหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นหัวหน้า ศปท.  

ทางส�านักงาน ก.พ.ร. ก�าลังด�าเนินการร่วมกับส�านักงาน ป.ป.ท. เพื่อแต่งตั้ง

เป็นเจ้าหน้าที่พิเศษของ ป.ป.ท. เพื่อให้มีอ�านาจในการด�าเนินการต่างๆ  

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วย และภารกิจเร่งด่วนที่ ศปท.

ต้องด�าเนินการคือ การจัดท�ายุทธศาสาตร์ด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) และแผนปฏิบัติงานประจ�าปี 

และเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ

ส�านักงาน กปร. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗  

ตามตวัช้ีวัดทีส่�านกังาน ป.ป.ช. ก�าหนดไว้ 

๕ ด้านคือ ด้านความโปร่งใส ด้านความ 

รบัผดิชอบ ด้านการทจุรติคอร์รปัชนั ด้านวฒันธรรม

คณุธรรม และด้านคณุธรรมในการท�างาน โดยกลุม่งานนี้

จะด�าเนินงานภายใต้คณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตประจ�าส�านักงานที่แต่งตั้งขึ้น

กลุ่มงานที่ ๒ กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม 

จะมีหน้าที่หลักในการส่งเสริมจริยธรรม โดยปฏิบัติงานภายใต้คณะกรรมการ

จรยิธรรมประจ�าส�านกังาน กปร.และส�านกังาน ก.พ. ซ่ึงขณะนีค้ณะกรรมการ

จริยธรรม ส�านักงาน กปร. ได้ก�าหนดกรอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมจริยธรรม

ระยะ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ไว้เรียบร้อยแล้ว

 ส�าหรับในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ นี้ การจัดตั้งและคัดเลือกผู้ที่จะมา 

ปฏบิตัหิน้าที ่ผอ.ศปท.ของส�านกังาน กปร. กจ็ะได้ด�าเนนิการเป็นทีเ่รยีบร้อย

แล้ว ดังนั้นการสร้างความเป็นธรรมาภิบาล การแสดงถึงความสุจริตและ

โปร่งใสในการด�าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริและ 

การบริหารราชการของส�านักงาน กปร. 

จะเป็นทีป่ระจกัษ์แก่ประชาชนได้มากย่ิงข้ึน 

โดยเฉพาะจริยธรรมแห่งความพอเพียง

และจริยธรรมตามหลักการทรงงานจะได้

ปรากฏเป็นอัตลักษณ์ของชาว กปร. ที่ 

เด ่นชัดขึ้นจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่

ส�านักงาน กปร. ต่อความเชื่อมั่นและ

ศรัทธาของประชาชนสืบไป

 ๑. การตามเสดจ็และประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด�าริ
  ๑.๑ การตามเสด็จเพื่อรับพระราชด�าริในพื้นที่ต ่างๆ  
ทั่วประเทศ จ�านวน ๒๐ ครั้ง
  ๑.๒ การตรวจติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริขององคมนตรีและนายกรัฐมนตรี จ�านวน  ๒๑ ครั้ง
  ๑.๓ การทลูเกล้าฯ ถวายรายงานเกีย่วกบัโครงการอนัเนือ่งฯ 
และสรุปพระราชด�าริ รวม ๑๑ เรื่อง
  ๑.๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สนับสนุนงบประมาณ
โครงการดังนี้
   • สนับสนุนงบ กปร. ๒๑๔ โครงการ/กิจกรรม 

๒,๓๖๙.๙๘ ล้านบาท
   • โครงการที่เสนอ ๒๖๐ โคร งการ /กิ จก ร รม 

๔,๒๖๙.๓๕ ล้านบาท
  ๑.๕ ประชุมคณะกรรมการที่ส�าคัญดังนี้
   • คณะกรรมการ กปร. ๑ ครั้ง 
   • คณะกรรมการบริหารศูนย์ศึกษาฯ ๑ ครั้ง
   • คณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

อันเนื่องฯ ๑ ครั้ง
   • ประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ สัญจร ๒ ครั้ง
  ๑.๖ การตรวจสอบข้อเท็จจริงฎีกาขอพระราชทาน 
พระมหากรุณา
   • ปี ๒๕๕๖ ในรอบ ๑๑ เดอืน มฎีกีาเข้าเพือ่พจิารณา 

๗๕ เรื่อง
   • ปี ๒๕๕๖ ในรอบ ๑๑ เดือน มีฎีกาตอบส�านัก 

ราชเลขาธิการเพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย ๒๐ เรื่อง
  ๑.๗ การจดัท�ารายงานประเมนิผลโครงการอนัเนือ่งฯ
   • ส�ารวจและประเมินจัดท�ารายงานประเมินผล

โครงการอนัเนือ่งฯ ๒ โครงการ คอื โครงการสถานี
เกษตรที่สูงตามพระราชด�าริ และโครงการพัฒนา
พื้นที่โดยรอบวัดญานสังวรารามอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ

ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข” ๓ ครั้ง คือ ระหว่าง
วันที่ ๑๘ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัด
นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๕๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และระหว่างวันที่  
๑๕ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดสงขลา  
(นทิรรศการฯ จดัรวมทัง้สิน้ ๕ ครัง้ โดย ๒ ครัง้แรก
ด�าเนินงานในเดือนสิงหาคมและกันยายน)

   • ร่วมกบัสวนหลวง ร.๙  จดังาน “พรรณไม้งามอร่าม
สวนหลวง ร.๙ ครั้งที่ ๒๕” ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๕

   • ร ่วมกับไทยทีวีช ่อง ๓ จัดนิทรรศการเฉลิม 
พระเกยีรต ิ“ดนิ น�า้ ลม ไฟ สมดลุสิง่แวดล้อม ตาม
แนวพระราชด�าร”ิ ระหว่างวนัที ่๒๐ - ๒๒ เมษายน 
๒๕๕๖

   • ร่วมกบักองทพัไทยจดันทิรรศการเฉลมิพระเกยีรติ 
“๔,๓๕๐ การทรงงานเพือ่ประโยชน์สขุแห่งมหาชน” 
ระหว่างวนัที ่๑๓ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

   • ร่วมกับส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ร้อยนิทรรศ
รัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ ๘ สิงหาคม - ๘ 
กันยายน ๒๕๕๖

 นอกจากนีใ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สนบัสนนุการจดันทิรรศการ
แก่ส่วนราชการ เอกชน โรงเรียน และอื่นๆ รวม ๓๒ ครั้ง
  ๓.๒ พมิพ์หนงัสอืเพือ่เผยแพร่ใหม่ ๒ เล่ม คอื  “ดนิ น�า้ ลม 
ไฟ สมดลุสิง่แวดล้อมอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร”ิ จ�านวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม 

และ “๔,๓๕๐ การทรงงานเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน” จ�านวน 
๒๕,๐๐๐  เล่ม เพื่อแจกจ่ายประชาชนที่สนใจ และเข้าร่วมกิจกรรม
นิทรรศการต่าง ๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และห้องสมุดต่าง ๆ 
  ๓.๓ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเผยแพร่สารคดีชุด 
“ประโยชน์สุขของแผ่นดิน” และ “พระราชินี...ด้วยพลังแห่งรัก”  
สู่เยาวชนในสถานศึกษาทั่วประเทศ
  ๓.๔ จัดกิจกรรมสื่ออาสาสืบสานพระราชด�าริรวม ๗ ครั้ง
เพื่อเยี่ยมชมโครงการอันเนื่องฯ และเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ 
และแนวพระราชด�าริผ่านทางสื่อต่างๆ
  ๓.๕ จดักจิกรรมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริรวม 
๔ ครั้ง เพื่อให้เยาวชนได้เข้ามาศึกษางานโครงการอันเนื่องฯ ในพื้นที่
ศูนย์ศึกษาฯ ต่างๆ ที่กระจายทั่วประเทศ
  ๓.๖ จดักจิกรรมรวมพลงัสบืสานพระราชด�าร ิ(สือ่ท้องถิน่) 
๑ ครั้ง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานโครงการอันเนื่องฯ 
ให้กับสื่อมวลชนที่ท�างานในพื้นที่ท้องถิ่นต่างๆ 
  ๓.๗ จดัโครงการประกวดภาพถ่าย “ภาพทีฉ่นัเหน็จากงาน
ของในหลวง”
  ๓.๘ จัดท�าระบบฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องฯ เพิ่มเติม
อีก ๔ ระบบ สามารถหาข้อมูลผ่านทาง website ส�านักงาน กปร. 
www.rdpb.go.th รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ให้สามารถ 
เข้าใช้ได้อย่างสะดวกในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีผู ้เข้าชม web  
รวม ๒๙๑,๑๘๗ ราย
 ๔. การสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชนและสาธารณประโยชน์
  ๔.๑ จัดกิจกรรมชุมชนสืบสานพระราชด�าริ รวม ๒ คร้ัง 
เพื่อให้คนชุมชนเมืองที่อยู่บริเวณสะพานพระราม ๘ ได้เยี่ยมชมและ
ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องฯ
  ๔.๒ จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้คนในชุมชนบริเวณสะพานพระราม ๘ จ�านวน ๒ ครั้ง
  ๔.๓ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล  
ณ ส�านักงาน กปร. จ�านวน ๒ ครั้ง ให้กับคณะแพทยศาสตร์  
โรงพยาบาลศิริราช
  ๔.๔ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจ�าปี ๒๕๕๖  
ณ ส�านักงาน กปร.
  ๔.๕ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยการสนับสนุน 
ด้านการศกึษาและการกฬีา โรงเรียนบ้านน�า้โจน จังหวดักาญจนบุรี 

สรุปผลงำนของส�ำนักงำน กปร. ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖

  ๑.๘ สนบัสนนุการท�างานของมลูนธิชิยัพฒันาในงานสนอง
พระราชด�าริที่อยู่ในความรับผิดชอบของมูลนิธิชัยพัฒนา อาทิ
   • เตรียมการรับเสด็จ ๑๐ ครั้ง และตามเสด็จ ๑๕ 

ครั้ง
   • ด�าเนินงานโครงการใหม่ ๑๐ โครงการ
   • ตรวจสอบข้อเท็จจริงฎีกาในส่วนของมูลนิธิ 

ชยัพฒันา ๖๐ ครัง้ และเรือ่งน้อมเกล้าฯ ถวายทีด่นิ 
๗ ครั้ง

 ๒. การขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ
  ๒.๑ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมเติมอีก  
๖ แห่ง
  ๒.๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๙ เดือน  
มีผู ้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริทั้ง  
๖ แห่ง รวม ๗๓๑,๒๕๓ คน
  ๒.๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาแหล่งน�้าฯ 
เชิงบูรณาการ ในภาคกลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 
เพิ่มเติมอีก ๙ จังหวัด 
  ๒.๔ การเผยแพร่แนวพระราชด�าริในต่างประเทศ ๓ ครั้ง 
ที่ สปป.ลาว สหรัฐอเมริกา และอิสราเอล
  ๒.๕ อบรมหลักสูตรเครือข่ายการด�าเนินงานโครงการ 
อันเนื่องฯ รวม ๓ หลักสูตร ประกอบด้วย
   • หลกัสตูรนกับรหิารการพฒันาตามแนวพระราชด�าริ 

รุ่นที่ ๒ (นบร. ๒)จ�านวน ๔๐ คน
   • หลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้าง 

เครือข่ายการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ รุ่นที่ ๒  
(พพร. ๒) จ�านวน ๔๐ คน

   • หลักสูตรวิทยากรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตาม 
แนวพระราชด�าร ิและปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
รุ่นที่ ๒ (วพร. ๒) จ�านวน ๔๐ คน

 ๓. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
  ๓.๑ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่ส�าคัญ ๗ ครั้ง
   • จัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “๘๐ พรรษา  

“...การที่จะให้งานประสานกันนั้นมีหลักส�าคัญอยู่ว่า ทุกฝ่ายจะต้องไม่แบ่งแยกกัน 
ไม่แย่งประโยชน์ ไม่แย่งความชอบกัน แต่ละฝ่ายแต่ละคนต้องท�างานด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

มุ่งหวังผลส�าเร็จในการงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่น...”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
จังหวัดเชียงใหม่ เม่ือวันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒

๘๖


