
Eventsเลขาฯ ฝากบอก

โครงการชั่งหัวมัน  ตามพระราชด�าริ

๔. ๒๓ ต.ค. ๕๖ ร่วมพิธีถวายสักการะ

พระบรมรูปรัชกาลที่ ๕

 เ ดือนตลุาคมนีเ้ป็นการเริม่ต้นงานส�าหรบัปีงบประมาณใหม่ในระบบราชการ ในส่วนของส�านกังาน 

กปร. เรามีงานในหลาย ๆ เรื่องท่ีเราต้องท�าต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมาและมีงานใหม่ที่วางแผนที่จะ 

ด�าเนินงานกันเพื่อให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริสามารถสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ราษฎร 

ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นี้ ส�านักงาน กปร. มีงานประสาน สนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อช่วย

กันสนองพระราชด�าริให้รวดเร็วยังเป็นเรื่องส�าคัญและถือเป็นงานหลักของส�านักงาน กปร. และทุก 

หน่วยงานที่ร่วมกันท�างานสนองพระราชด�าริ โดยเฉพาะงานด้านฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา  

ทีร่าษฎรในพืน้ทีต่่าง ๆ ทูลเกล้าฯ ถวาย อาทิเรือ่งแหล่งน�า้ การประกอบอาชพี เป็นต้น ซ่ึงส�านกังาน กปร. 

มีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และจัดท�ารายงานเพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย 

เพื่อเป็นข้อมูลในการพระราชทานความช่วยเหลือ ซึ่งส�านักงาน กปร. ได้พัฒนาระบบงานฎีกาให้เกิด

ความรวดเร็วยิ่งขึ้น มีคณะท�างานประสานติดตามฎีกาฯ เพื่อบูรณาการข้อมูลและร่วมกันแก้ไขปัญหา 

ได้เร็วยิ่งขึ้น ท�าให้การจัดท�ารายงานทูลเกล้าฯ ถวายมีความรวดเร็วขึ้น

  งานด้านการขยายผลองค์ความรู้แนวพระราชด�าริ เป็นอีกเรื่องที่ส�านักงาน กปร. จะด�าเนินงาน 

ในปีงบประมาณนี้ ซึ่งปีนี้จะให้ความ

ส�าคัญในการสร้างเครือข่ายในการ 

ฃยายผลแนวพระราชด�าริ ในเรื่อง 

เศรษฐกิจพอเพียง องค ์ความรู  ้

พระราชด�าริในการประกอบอาชีพ ซึ่ง 

เครอืข่ายทีส่�าคญัหนึง่ คอืองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ท่ัวประเทศ ซึ่งถ้า

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความรู ้ 

ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวพระราชด�าริ  

ก็สามารถน�าความรู ้เหล่านี้ไป

ขยายผลให ้กับประชาชน 

ในพื้นที่รับผิดชอบได้ ซึ่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความใกล้ชิดกับ

ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการขยายผลที่เกิด

ความต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยส�านักงาน กปร. 

ได้ด�าเนินการโดยการน�าผู้น�าองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ินมาอบรมในศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารใินภาคต่าง ๆ  เพือ่ให้ 

เกิดการเรียนรู ้แนวพระราชด�าริและความรู ้ท่ี

สามารถขยายผลได้ ซึ่งส�านักงาน กปร. หวังว่า

แนวพระราชด�าริจะได้มีการขยายไปสู่ประชาชน

อย่างกว้างขวาง

 ส�านักงาน กปร. และกระทรวงมหาดไทย

ร ่วมมือกันด�าเนินการขยายผลการพัฒนา 

ตามแนวพระราชด�าริตามนโยบายของรัฐบาล 

โดยการคัดเลือกเกษตรกรทุกจังหวัด จังหวัดละ  

๑๐๐ คน มาฝึกอบรมอาชพีทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันา 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริในภาคนั้นๆ 

 ส�านกังาน กปร. ยงัได้ร่วมกับกรมชลประทาน 

จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแหล่งน�้า เพื่อ

เสรมิสร้างให้กลุม่ผูใ้ช้น�า้มส่ีวนร่วมในการบรหิาร

จดัการน�า้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุซึง่งานทีก่ล่าวมา

เห็นว่าส�านักงาน กปร. ได้พัฒนางานและสร้าง

เครือข่ายต่างๆ ให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้

และมกีารน�าแนวพระราชด�ารไิปปฏบัิตไิด้ถูกต้อง

และเหมาะสมต่อไป 

นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์

เลขาธิการ กปร.

เลขาธิการ กปร. น�าคณะส่ือมวลชนดูงานหลัก ๒๒ หลัก ๖๗

 เมื่อวันที่ ๗ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กปร. น�าคณะ

สื่อมวลชน ดูงานโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว 

(หลัก ๒๒) และโครงการส่งเสริมโรงเรียนวัฒนธรรม ชนเผ่าเด็กก�าพร้า (หลัก ๖๗) 

ณ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว เพือ่ถ่ายท�าสารคดผีลส�าเรจ็ของโครงการฯ 

โดยน�าคณะเข้าพบ นายพิษณุ จันวิทัน เอกอัครราชทูตไทย ประจ�า สปป.ลาว และ

ท่านวิไลวัน พมเข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ พร้อมกับร่วมงาน

พิธีส่งมอบโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 

๒๒) จากความรบัผดิชอบของแผนกกสกิรรมป่าไม้ก�าแพงนครเวยีงจนัทน์ มาขึน้กบั  

การคุ้มครองของกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ เพื่อเป็นการยกระดับการร่วมมือ

ระหว่าง สปป.ลาว และไทย ให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลในการขยายผลส�าเรจ็

ของโครงการออกสู่วงกว้างในขอบเขตทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาของรัฐบาล สปป.ลาว 

กปร. ร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมรูป ร.๕

    ในโอกาสวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ส�านักงาน 

กปร. น�าโดยนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร.  

พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปถวายพวงมาลา 

เพื่อสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ ณ บริเวณลานพระบรมรูป

ทรงม้า สนามเสือป่า เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  

ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต ์

๑.  ๔ ต.ค. ๕๖ ลปร. ร่วมงานพิธีเปิดงานนิทรรศการ “๔๔ ปี หนังสือ 

ของพ่อ” ณ สยามพารากอน กรุงเทพฯ
๒.  ๗ - ๙ ต.ค. ๕๖ ลปร. น�าคณะส่ือมวลชนดูงานหลัก ๒๒ หลัก ๖๗ 

ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

กปร. มอบหนังสือเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่

สู่เยาวชน

 เมือ่วนัที ่๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ฯพณฯ พลอากาศเอก 

ก�าธน สินธวานนท์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

นิทรรศการ “๔๔ ปี หนังสอืของพ่อ” สารานุกรมไทย

ส�าหรับเยาวชนฯ ณ ชั้น ๓ สยามพารากอน 

กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ 

เลขาธิการ กปร. ได้มอบหนังสือเฉลิมพระเกียรติ 

“๔,๓๕๐ การทรงงาน เพือ่ประโยชน์สขุแห่งมหาชน” 

และหนังสือ “ดิน น�้า ลม ไฟ สมดุลสิ่งแวดล้อม 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ” ส�าหรับเผยแพร่ไปสู่

ห้องสมดุต่าง ๆ ซึง่เป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละศกึษาค้นคว้า 

ข้อมูล ของเยาวชน ในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ 

คณะผู ้ เข ้ า รับการอบรมหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์เย่ียมชมส�านักงาน กปร.

 เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. คณะ 

ผูเ้ข้ารบัการอบรมหลกัสตูร “results - based project/program management” 

จากประเทศภูฏาน ประเทศอัฟกานิสถาน และประเทศอุซเบกิสถาน 

จ�านวน ๔ คน ภายใต้โครงการ international centre for development 

communication (icdc) ของส�านักส่งเสริมและผึกอบรม มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ได้เข้าเย่ียมชมส�านักงาน กปร. และรบัฟังการบรรยายสรปุ

จากนางกมลนิ ีสขุศรวีงศ์ ผูอ้�านวยการกลุม่วเิทศสมัพนัธ์ ส�านักแผนงาน 

และวเิทศสมัพนัธ์ เรือ่ง project development, management, monitoring 

and evaluation: a case study of the royal development projects in 

๓. ๑๕ ต.ค. ๕๖ คณะผู ้ เข ้ารับการอบรมหลักสูตร 

นานาชาติเย่ียมชมส�านักงาน กปร.

thailand โดยคณะฯ ได้ซักถามประเด็นต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายและ 

ความย่ังยืนของการด�าเนินโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�ารต่ิางๆ 

การมส่ีวนร่วมของประชาชน และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในโครงการฯ ทีม่า

ของความช่วยเหลอืด้านเงินนอกเหนือจากงบประมาณจากรัฐบาล 

และการสนับสนุนเกษตรกรหลังจากได้เข้ารับการอบรมจาก 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ แล้ว ทั้งน้ี ผู้เข้ารับการอบรมยังสนใจ 

ในเรื่องความร่วมมือระหว่างส�านักงาน กปร. กับองค์กรของตน 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานเพื่อ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างกัน และ

การจัดหลักสูตรฝึกอบรม 

กิจกรรม ตุลาคม ๒๕๕๖

๔๓



ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖

บทความ

เลขาฯ ฝากบอก

โดย นายสุวิทย์ ดุลยะนันท์ (ผอ.นก.)

จดหมายข่าว	 ส�านักงาน

Events

“เศรษฐกิจพอเพียง...จะท�ำควำมเจริญให้แก่ประเทศได้ แต่ต้องมีควำมเพียร 
แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่พูดมำก ต้องไม่ทะเลำะกัน 

ถ้ำท�ำโดยเข้ำใจกัน เชื่อว่ำทุกคนจะมีควำมพอใจได้...”

พระรำชด�ำรัสพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัว 
พระรำชทำน ณ วันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๔๑

ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค�าสั่งน้ันจะท�าให้เสียหายแก่ราชการ  

หรอืจะเป็นการไม่รกัษาประโยชน์ของทางราชการจะต้องเสนอความเหน็เป็นหนงัสอืทนัที 

เพือ่ให้ผูบ้งัคบับญัชาทบทวนค�าสัง่นัน้ และเมือ่ได้เสนอความเหน็แล้วถ้าผูบ้งัคบับญัชา

ยนืยนัให้ปฏบิตัติามค�าสัง่เดมิผูอ้ยูใ่ต้บงัคบับญัชาต้องปฏบิตัติาม

 (๕) ต้องอทุศิเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิง้หรอืทอดทิง้หน้าทีร่าชการมไิด้

 (๖) ต้องรกัษาความลบัของทางราชการ

 (๗) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ

ราชการระหว่างข้าราชการด้วยกนัและผูร่้วมปฏบิตัริาชการ

 (๘) ต้องต้อนรบัให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน

ผูต้ดิต่อราชการเกีย่วกบัหน้าทีข่องตน

 (๙) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการและในการปฏบิตัิ

การอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วย

มารยาททางการเมอืงของข้าราชการด้วย

 (๑๐) ต้องรกัษาชือ่เสยีงของตนและรกัษาเกยีรตแิละศกัดิศ์รขีองต�าแหน่งหน้าทีร่าชการ 

ของตนมใิห้เสือ่มเสยี

ข้อห้าม ๙ ประการมิให้กระท�าการตามมาตรา ๘๓
 (๑) ต้องไม่รายงานเทจ็ต่อผูบ้งัคบับญัชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึง่ควรต้อง

แจ้งถอืว่าเป็นรายงานเทจ็ด้วย

 (๒) ต้องไม่ปฏบิตัริาชการอนัเป็นการกระท�าการข้ามผูบ้งัคบับญัชาเหนอืตน เว้นแต่

ผูบ้งัคบับญัชาเหนอืตนขึน้ไปเป็นผูส้ัง่การให้กระท�าหรอืได้รบัอนญุาตเป็นพเิศษชัว่คราว

 (๓) ต้องไม่อาศยัหรอืยอมให้ผูอ้ืน่อาศยัต�าแหน่งหน้าทีร่าชการของตนหาประโยชน์

ให้แก่ตนเองหรอืผูอ้ืน่

 (๔) ต้องไม่ประมาทเลนิเล่อในหน้าทีร่าชการ

 (๕) ต้องไม่กระท�าการหรอืยอมให้ผูอ้ืน่กระท�าการหาผลประโยชน์อนัอาจท�าให้เสยี

ความเทีย่งธรรมหรอืเสือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิข์องต�าแหน่งหน้าทีร่าชการของตน

 (๖) ต้องไม่เป็นกรรมการผูจ้ดัการ หรอืผูจ้ดัการหรอืด�ารงต�าแหน่งอืน่ใดทีม่ลีกัษณะ

งานคล้ายคลงึกนันัน้ในห้างหุน้ส่วนหรอืบรษิทั

 (๗) ต้องไม่กระท�าการอย่างใดทีเ่ป็นการกลัน่แกล้ง กดขี ่หรอื

ข่มเหงกนัในการปฏบิตัริาชการ

 (๘) ต้องไม่กระท�าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคาม 

ทางเพศตามทีก่�าหนดในกฎ ก.พ.

 (๙) ต้องไม่ดหูมิน่ เหยียดหยาม กดขี ่ หรอืข่มเหงประชาชน 

ผูต้ดิต่อราชการ

   ดังน้ัน เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนของส�านักงาน กปร.  

ได้ครองตน ครองคน และครองงานอย่างมีศักดิ์ศรีและภูมิฐาน 

ทัง้ระดบัผูป้ฏบิตังิานและระดบัผูบ้งัคบับญัชา เลขาธกิาร กปร. จงึได้

อนุมัติโครงการพัฒนาด้านวินัยส�าหรับข ้าราชการพลเรือนใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขึน้โดยให้กลุม่นติกิารจดัการฝึกอบรมส�าหรบั

ระดบัปฏบิตังิานในวนัที ่๑๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และระดบัผูบ้งัคบั

การเข้าสู่ความภูมิฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ กปร.
บัญชาในวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗  

ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๘๗ และ

หนังสือส�านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร.๑๐๑๑/ว๔๓  

ลงวนัที ่๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ทีก่�าหนดให้

ผูบ้งัคบับญัชามหีน้าทีเ่สรมิสร้างวนิยัและพฒันา

ผูใ้ต้บงัคบับญัชาให้มวีนัิยและป้องกนัมใิห้มกีาร 

กระท�าผดิวนิยั โครงการพฒันาฯ นีก้ค็าดหวงัว่า

จะช่วยป้องกันมิให้ข้าราชการพลเรือนของ

ส�านักงาน กปร. ไม่กระท�าความผิดทางวินัย 

และมีลักษณะการปฏิบัติราชการที่ดีเหมาะ 

แก่การเป็นข้าราชการสนองเบือ้งพระยคุลบาท 

ทีจ่ะไปสร้างประโยชน์สขุแก่ประชาชนต่อไป 

 จากจม.ข่าวฉบับที่ผ่านมากลุ่มนิติการได้น�าเสนอข้อมูลและ 

ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องการส่งเสริมจริยธรรมภายในส�านักงาน กปร.  

มาเป็นล�าดบั ซึง่ในปัจจบุนัคณะกรรมการจรยิธรรมประจ�าส�านกังาน กปร. 

ได้ก�าหนดกรอบยทุธศาสตร์การส่งเสรมิจรยิธรรมของส�านกังาน กปร. 

ระยะ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้วและเมือ่จดัท�า

รปูเล่มเสรจ็สมบรูณ์จะได้เผยแพร่ให้ชาว กปร. ได้ทราบกนัโดยทัว่หน้า 

ดังนั้นในฉบับนี้จึงขอสรุปให้เห็นภาพง่าย  ๆ ของมาตรฐานทาง

จรยิธรรมในระดบัต่าง ๆ  ของข้าราชการพลเรอืนซึง่มอียู ่๓ ระดบั คอื

 ๑. ระดับจรรยา คือการปลูกฝังจิตส�านึกของบุคคลในการ

ควบคมุตนเองให้มเีกยีรตแิละศกัดิศ์รคีวามเป็นข้าราชการตาม พ.ร.บ. 

ระเบยีบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๕ มาตรา ๗๘ - ๗๙ 

และประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร. ฉบับวันที่  

๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ในระดับนี้เปรียบเหมือนเราแต่งตัวโดย 

ใส่เสือ้กล้ามไว้เพือ่ซบัเหงือ่

 ๒. ระดับจริยธรรม คือการก�าหนดมาตรฐานพฤติกรรมของ

บคุคลทีพ่งึกระท�าและไม่พงึกระท�าเพือ่การมุง่สูค่วามด ีตามประมวล

จรยิธรรมข้าราชการพลเรอืนฉบบัวนัที ่๕ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ซึง่ออกตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 

๒๗๙ และประมวลจรยิธรรมของเจ้าหน้าทีส่�านกังาน กปร. ในระดบั

นีเ้ปรยีบเหมอืนเราแต่งกายด้วยเส้ือเช้ิตเพือ่ปกปิดช่องโหว่ของร่างกาย

 ๓. ระดบัวนิยั คอืการก�าหนดมาตรฐานพฤตกิรรมของบคุคลที่

พงึกระท�าและไม่พงึกระท�าเพือ่การปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เกดิผลดต่ีอราชการ

และประชาชนจนเกิดความเชื่อมั่นตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ

พลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๖ มาตรา ๘๐ - ๘๙ และหมวด ๗ 

มาตรา ๙๐ - ๑๐๖ ในระดบันีเ้ปรยีบเหมอืนเราแต่งกายด้วยเสือ้นอก

เพือ่เพิม่ความภมูฐิานมากขึน้

 อย่างไรกด็เีจ้าหน้าที ่กปร. คงจะสวมเสือ้เพยีงตวัใดตวัหนึง่ไม่

ได้แต่จะต้องสวมให้ครบท้ัง ๓ ตัว เพ่ือให้รดักมุและดดูตีลอดเวลาและ

ในท่ีนีจ้ะขอขยายความด้านวนัิยข้าราชการพลเรอืนซึง่กค็อื จรยิธรรม

ขัน้สงูอนัเป็นข้อบญัญตั ิ ๑๐ ประการทีต้่องกระท�าตามมาตรา ๘๒ 

และสิง่ต้องห้ามมใิห้กระท�าอนัเป็นข้อห้าม ๙ ประการตามมาตรา 

๘๓ แห่ง พ.ร.บ.ระเบยีบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดงันี้

ข้อบัญญัติ ๑๐ ประการที่ต้องกระท�าตาม
มาตรา ๘๒
 (๑) ต้องปฏิบตัหิน้าทีร่าชการด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติและเทีย่ง

ธรรม

 (๒) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 

ระเบยีบของทางราชการ มตขิองคณะรฐัมนตร ีนโยบายของรฐับาล

และปฏบิตัติามระเบยีบแบบแผนของทางราชการ

 (๓) ต้องปฏิบตัหิน้าทีร่าชการให้เกดิผลดหีรอืความก้าวหน้าแก่

ราชการด้วยความตัง้ใจ อตุสาหะ เอาใจใส่ และรกัษาประโยชน์ของ

ทางราชการ

 (๔) ต้องปฏิบัติตามค�าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่

ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบยีบของทางราชการ โดยไม่

 พบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือ
ประสงค์แสดงความคิดเห็น และให้ข้อแนะน�าการ
ปฏิบัติราชการ กรุณาแจ้งไปยัง ศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทจุรติ (ศปท.) นายจิตพล สิทธิประณีต 
(รก.ผอ.ปท.)
โทรศพัท์ ๐๒ ๔๔๘ ๕๘๐๐ ต่อ ๑๐๕, ๐๒ ๔๔๗ ๘๕๔๙ 
สายตรง
โทรสาร ๐๒ ๔๔๗ ๘๕๕๑
E-mail: jitpol.s@rdpb.mail.go.th
ส�านักงาน กปร. ๒๐๑๒ ถ.อรุณอมรินทร์ ๓๖ 
ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด  
กทม. ๑๐๗๐๐

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 การเข้าสู่ความภูมิฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ี กปร.
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