
จดหมายข่าว ส�านักงาน

ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

ส�านักงาน กปร. เผยแพร่งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

เลขาฯ ฝากบอก

งานของแผ่นดินนั้น เป็นงานส่วนรวม มีผลท่ีกว้างขวาง เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองและบุคคลทุกคนทุกฝ่าย. 
เมื่อเป็นงานส่วนรวมและมีผลเก่ียวข้องกับคนหมู่มาก ปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ อันเนื่องมาจากความคิดเห็นไม่ตรงกัน 
ก็ย่อมเกิดมีขึ้นบ้างเป็นปรกติธรรมดา. ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน ตลอดจนทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
จึงต้องมีใจที่หนักแน่นและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างแม้กระทั่งค�าวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีสติ ใช้ปัญญา
และเหตุผลเป็นเครื่องปฏิบัติวินิจฉัย โดยถือว่าความคิดเห็นและค�าวิพากษ์วิจารณ์นั้น คือการระดมสติปัญญา

และประสบการณ์อันหลากหลายจากทุกคนทุกฝ่าย เพ่ือประโยชน์แก่การปฏิบัติบริหารงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ให้งานทุกส่วนทุกด้านของแผ่นดินส�าเร็จผลเป็นความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันท่ี ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน                                            
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖)

 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�าเนยีบรัฐบาล	
กทม.	๑๐๓๐๐

วัตถุประสงค์

๑.	เพื่อเป็นช่องทางส่ือสารภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร	

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

๓.	เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความรู้	 ทักษะ	 และ
คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ให้กับบุคลากรส�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

ส�านักงาน กปร. เผยแพร่งานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ณ สหรัฐอเมริกา

ลปร. กล่าวถึงการเข้าร่วมงานไทยนิวเยียร์ฯ ของส�านักงาน กปร.
ในงานเลี้ยงรับรอง ณ ท�าเนียบกงสุลใหญ่ฯ

ผู ้อ�านวยการสถานีโทรทัศน์ NAT TV 
น�า ลปร. เยี่ยมชมสถานีและบันทึกเทปรายการ Focus

ชื่อ : นางสาวกนกพร ชื่นใจดี   ชื่อเล่น :	หน่อย	
วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา :	ปริญญาโท	(การจัดการสิ่งแวดล้อม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่เริ่มงาน :	๑๒	มิถุนายน	๒๕๕๖
ต�าแหน่ง :	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด :	กลุ่มช่วยอ�านวยการและบริหารทั่วไป	ส�านักงานเลขาธิการ	(สลก.)
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ :	ความเพียรพยายาม	คือหนทางสู่ความส�าเร็จ
สิ่งที่อยากท�าใน กปร. : อยากมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�ารแิละเผยแพร่ความรูสู่้ประชาชน	เพือ่ให้ได้รบัประโยชน์อย่างแท้จรงิ

ชื่อ : นางสาววาสนา  ทองตัน   ชื่อเล่น :	แอน	
วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา :	 	 ปริญญาโท	 (การจัดการสิ่งแวดล้อม)	 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันที่เริ่มงาน :	๓	มิถุนายน	๒๕๕๖
ต�าแหน่ง :	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด :	ส�านักศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ	(สศข.)
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ :	ท�าดีได้ดี
สิ่งที่อยากท�าใน กปร. : คุณประโยชน์ตามแนวทางพระราชด�าริ

ชื่อ : นางสาวสิริจิตต์  บุญธรรม  ชื่อเล่น :	แพร	
วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา :	 ปริญญาตรี	 ศิลปบัณฑิต	 มัณฑนศิลป	์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่เริ่มงาน :	๑๓	มิถุนายน	๒๕๕๖
ต�าแหน่ง :	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
สังกัด :	 กลุ่มช่วยอ�านวยการและบริหารทั่วไป	 ส�านักงานเลขาธิการ	
(สลก.)
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ :	อยู่กับปัจจุบัน	และท�าวันนี้ให้ดีที่สุด
สิ่งที่อยากท�าใน กปร. : เรียนรู้	ศึกษา	และน�าแนวทางพระราชด�าริมาปรับใช้
กับการท�างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ชื่อ : นางสาวกมลวรรณ  ปัณณกาญจนวงศ์  ชื่อเล่น :	แอล	
วฒุกิารศกึษา/สถานศกึษา :	ปรญิญาตร	ีศศ.บ.	(ภาษาไทย)	มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่เริ่มงาน :	๓	มิถุนายน	๒๕๕๖
ต�าแหน่ง :	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สังกัด :	ส�านักประสานงานโครงการพื้นที่ภาคใต้	(สปค.๔)
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ :	ท�างานอย่างเป็นมิตร

สิ่งที่อยากท�าใน กปร. : ตั้งใจเรียนรู้งาน	และท�างานให้ดี

ชื่อ : นางสาวกุลวดี  ปุงบางกะดี่   ชื่อเล่น :	โอปอ	
วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา :	 ปริญญาตรี	ศศ.บ.	การจัดการชุมชน	(เกียรตินิยมอันดับ	๒)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่เริ่มงาน :	๑๖	พฤษภาคม	๒๕๕๖

 ต�าแหน่ง :	นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด :	กลุ่มช่วยอ�านวยการและบริการทั่วไป	ส�านักงานเลขาธิการ	(สลก.)
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ :	สิ่งที่ต้องท�าคือความดี	สิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรม	สิ่งที่ต้องจ�าคือผู้มีพระคุณ
สิ่งที่อยากท�าใน กปร. : ท�างานให้ดี	ไม่เป็นภาระให้ส�านักงาน

ชื่อ : นางสาวเสาวนีย์  ปัญญะสังข์  ชื่อเล่น :	เปิ้ล	
วฒุกิารศกึษา/สถานศกึษา :	ปรญิญาโท	รฐัศาสตรมหาบณัฑติ	(ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ)	มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์
วันที่เริ่มงาน :	๓	มิถุนายน	๒๕๕๖
ต�าแหน่ง :	บุคลากร
สังกัด :	ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ	(สพค.)
ความมุง่หวงั/คตปิระจ�าใจ :	คดิด	ีท�าด	ีพดูด	ีความมุง่หวงั	อยากให้โครงการพระราชด�ารอิยูคู่ค่นไทยตลอดไป

สิง่ทีอ่ยากท�าใน กปร. : อยากช่วยเผยแพร่โครงการพระราชด�ารใิห้ประชาชน	ยดึเป็นแบบอย่างในการด�าเนนิ
ชีวิตของสังคมเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันและอนาคต	 เพราะความคิดของพระองค์ท�าให้
ประเทศไทยคงอยู่ได้

ชื่อ : นางสาวรัตนา  เข็มพงษ์  ชื่อเล่น :	ป้อม	
วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา :	ปริญญาตรี	การจัดการทั่วไป	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
วันที่เริ่มงาน :	๓	มิถุนายน	๒๕๕๖
ต�าแหน่ง :	พนักงานประจ�าส�านักงาน
สังกัด :	ส�านักประชาสัมพันธ์	(สปส.)
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ :	ประสบความส�าเร็จในชีวิต
สิง่ทีอ่ยากท�าใน กปร. : ปฏบิตังิานตามต�าแหน่งให้ดทีีส่ดุ	เป็นระบบ	ระเบยีบตามทีส่�านกังาน	กปร.	ก�าหนด

ชื่อ : นายอภิเดช  ธรรมรักขิโต  ชื่อเล่น :	โต้ง	
วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา :	ปวส.	อุตสาหกรรมการก่อสร้าง		วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

วันที่เริ่มงาน :	๓	มิถุนายน	๒๕๕๖
ต�าแหน่ง :	นายช่างฝีมือทั่วไป
สังกัด :	งานอาคารสถานที่	ส�านักงานเลขาธิการ	(สลก.)
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ :	ขยัน	มุ่งมั่น
สิ่งที่อยากท�าใน กปร. : ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความสามารถ

แนะน�าสมาชิกใหม่

เมื่อวันท่ี ๔ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ส�านักงาน กปร. ได้ 

จัด โครงการจัดนิทรรศการ เฉลิมพร ะ เกียรติต าม 

ค�าเชิญของคณะกรรมการไทยนิวเยียร์ สงกรานต์ เฟสติวัล เพื่อ

ประชาสัมพันธ์ผลการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยน�านิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เอกสาร

เผยแพร่ โมเดลกังหันน�้าชัยพัฒนา และผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาฯ ไปจัดแสดงในงานไทยนิวเยียร์ สงกรานต์ เฟสติวัล  

ซึ่งจัดขึ้นเม่ือวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๖ บนถนนฮอลลีวู ้ด บริเวณ

ไทยทาวน์ นครลอสแอนเจลิส

 นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้

ประสานให ้ เลขาธิการ กปร. ให ้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับ 

พระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่สามารถสร้าง

ประโยชน์ให้กับประชาชนชาวไทย ออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ 

ของคนไทยในนครลอสแอนเจลิส ประกอบด ้วย หนังสือพิมพ ์ เสรี ชัย 

หนังสือพิมพ์เอเชียน แปซิฟิก นิวส์ และหนังสือพิมพ์สยามทาวน์ ยูเอส

 การจัดท�าโครงการนี้เป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ และแนวพระราชด�าริ

ด้านการพัฒนา และผลส�าเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริให้เป็น

ท่ีรู ้จักในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์กับผู ้สื่อข ่าวไทยในนครลอสแอนเจลิส ซึ่งเป ็นสื่อส�าคัญใน 

อันที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย ์ของไทย 

ให้แก่ชาวไทยในต่างแดนและต่างชาติ

“โครงการนี้

เป็นการเผยแพร่

พระเกียรติคุณ 

และแนว

พระราชด�าริด้าน

การพัฒนา

”

๘๖ ๗



มิถุนายน

Eventsข่าว ส�านักงาน กปร. ได้รับประกาศรับรองผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)

กิจกรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๖
๑	 ๒	เมษายน	๒๕๕๖		ประชมุ	กปร.โดยนายกรฐัมนตร	ียิง่ลกัษณ์		ชนิวตัร	

เป็นประธาน	ณ	ท�าเนยีบรฐับาล

๔	 ๒๓	 เมษายน	๒๕๕๖	 ฟังบรรยายสู่ความภาคภูมิใจในการท�างานด้วย
คณุธรรม	จรยิธรรม	โดย	ดร.ขณีาระว	ี	วฒันสมพงษ์

๕	 ๒๕	เมษายน	-	๒๒	มถินุายน	๒๕๕๖		อบรม	
นบร.รุน่ที	่๒	ณ	ส�านกังาน	กปร.

๓	 ๑๑	เมษายน	๒๕๕๖		งานรดน�า้ขอพรอดตีผูบ้รหิาร	ณ	ส�านกังาน	กปร.

๒	 ๖	เมษายน	๒๕๕๖		วางพานพุม่	ณ	พระบรมรปูรชักาลที	่๑	เชงิสะพานพุทธฯ

๖ ๑๙	 มิถุนายน	 ๒๕๕๖	 บริจาคโลหิตถวายเป็น 

พระราชกุศล	ครั้งที่	๒

 ขอกล่าวสวัสดีเพื่อทักทายหลายๆ	 ท่านที่เพิ่งได้รับจดหมายข่าวของส�านักงาน	 กปร.	 

	 	 ฉบับนี้เป็นฉบับแรก	 วัตถุประสงค์ของจดหมายข่าวท่ีผ่านมาเพื่อเผยแพร่ส่ือสารกันภายใน 

องค์กรและศูนย์ศกึษาการพฒันาฯ	ทัง้	๖	แห่ง	เกีย่วกบักจิกรรมการประสานงานในการสนองพระราชด�าริ	

การพฒันางานต่าง	ๆ 	เช่น	การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการองค์กรตามค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการ	

เป็นต้น	มีการออกเป็นรายไตรมาส	

	 	 ซึ่งในปัจจุบันการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริมีเครือข่ายต่าง	ๆ	เพิ่มขึ้น	ทั้งในภาคราชการเอง

มีหลายหน่วยงานเพิ่มขึ้น	 ภาคเอกชน	องค์กรปกครองท้องถิ่น	 สถาบันการศึกษา	 และประชาชนทั่วไป	 

ที่มาช่วยกันท�างานเพิ่มขึ้น	 ดังนั้นประโยชน์ของจดหมายข่าว	 ส�านักงาน	 กปร.	 ควรมีมากยิ่งขึ้น	 

ผมจึงปรับปรุงรูปแบบโดยเพิ่มสาระเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารการท�างานต่าง	ๆ	ของส�านักงาน	กปร.	

และเครอืข่ายทีท่�างานประสานกนัเพือ่ขยายผลแนวพระราชด�าร	ิน�าเสนอองค์ความรูพ้ระราชด�าริ	

รวมทั้งมีการเปลี่ยนมาออกเป็นรายเดือน	 เพื่อความทันสมัย	 รวดเร็ว	 แจกจ่ายเพิ่มเติมให้ 

หน่วยงานเครือข่ายมากขึ้น

	 		ในเรื่องการขยายผลแนวพระราชด�ารินั้น	ส�านักงาน	กปร.	มีแนวทางในการขับเคลื่อน

ขยายผลแนวพระราชด�าริ	 โดยความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย	 โดยในปีนี้แต่ละจังหวัด 

จะค้นหาเกษตรกรท่ีสนใจเรียนรู้การปฏิบัติตามแนวพระราชด�าริ	 จังหวัดละ	 ๑๐๐	 คน	 

มาอบรมและพกัค้างคนืทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาฯ	สถานทีซ่ึง่เป็นแหล่งเรยีนรูก้ารพฒันา

ตามหลักภูมิสังคมของแต่ละภูมิภาค	 ท�าให้ผู้ที่ผ่านการอบรมจะเป็นผู้ท่ีเรียนรู้และ

สามารถน�าแนวพระราชด�าริไปปฏิบัติให้เกิดผลส�าเร็จได้

	 	 ผมหวังว่าการที่ได้มีการสื่อสาร	แลกเปลี่ยนข้อมูลการท�างานกันอย่าง

ต่อเนื่องจะสามารถช่วยกันท�างานสนองพระราชด�าริให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์

เลขาธิการ กปร.

	 ส�านักงาน	 กปร.	 เป็นหน่ึงในส่วนราชการที่ผ่านการประเมินตาม

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน	 โดยมีการตรวจประเมิน

เมื่อวันที่	๖	มีนาคม	๒๕๕๖	ผลการตรวจประเมินเป็นดังนี้

ภาพรวม
	 ส�านกังาน	กปร.	มผีลการด�าเนนิการทีเ่ป็นเลศิในการน�าเกณฑ์คณุภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร	 เพื่อปรับเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการด�าเนินพันธกิจและเสริมสร้างประสิทธิผลในการบรรลุ

วิสัยทัศน์	 “หน่วยงานหลักในการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริที่มี

ประสิทธิภาพสูงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

สรุปผลการตรวจรายหมวด
 	 การน�าองค์กร	ได้คะแนนร้อยละ	๙๖	โดยมีจุดเด่นคือ	ผู้บริหาร

ระดับสูงแสดงถึงความมุ่งมั่นที่ดีในการก�าหนดวิสัยทัศน์	 ค่านิยม	 รวมถึง

การสื่อสารและท�าความเข้าใจให้กับบุคลากรทั่วทั้งองค์กรในการพัฒนาไป

ในทศิทางเดยีวกัน	มแีนวทางอย่างเป็นระบบในการทบทวนการด�าเนินการ

ในประเด็นต่างๆ	 เช่น	 แนวทางการก�าหนดตัวชี้วัดและการประเมินผล 

การด�าเนินงาน	นโยบายและผลการด�าเนินงาน		การก�ากับดูแลที่ดี	รวมถึง

มีการก�าหนดการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทุกโครงการ

 	 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์	ได้คะแนนร้อยละ	๙๘	โดยมีจุดเด่น

คอื	แผนยทุธศาสตร์ต่างๆ	มกีารเชือ่มโยงทีช่ดัเจนกบัภารกจิและตอบสนอง

ความท้าทายเชงิยทุธศาสตร์ทกุประเดน็ตามทีร่ะบไุว้ในลกัษณะส�าคญัของ

องค์กร	กระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์	รวมถงึการถ่ายทอดไปสูก่ารปฏบิตัิ

และการสื่อสารไปยังหน่วยงานต่าง	ๆ	มีความชัดเจนและเป็นระบบ

 	 การให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการ	 ได้คะแนนร้อยละ	๙๗	 โดยมี 

จุดเด่นคือ	 กระบวนการก�าหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

ชัดเจน	 กระบวนการในการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชัดเจนและครอบคลุมทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึง 

มีการจัดท�ามาตรฐานการให้บริการและคู่มือการท�างานที่ชัดเจน	 การวัด

ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจครอบคลุมทุกกลุ ่มของผู ้รับบริการและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการให้บริการ

 	 การวดั	การวเิคราะห์	และการจดัการความรู	้ได้คะแนนร้อยละ	๙๓	

โดยมีจุดเด่นคือ	 มีความชัดเจนถึงแนวทางอย่างเป็นระบบในการเลือก	

ทบทวน	 และวิเคราะห์ฐานข้อมูล	 รวมถึงมีการจัดการฐานข้อมูลอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 ทั้งการสนับสนุนต่อการด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์	

กระบวนการสร้างคุณค่า	 และกระบวนการสนับสนุน	 รวมถึงกระบวนการ

ในการปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม	มีระบบการติดตาม	เฝ้าระวัง	และเตือนภัย

ที่มีความชัดเจน	 และครอบคลุมรวมถึงการบริหารความเสี่ยงระบบฐาน

ข้อมลูและสารสนเทศทีม่ปีระสทิธผิลและการจดัการความรูอ้ย่างเป็นระบบ	

รองรับต่อแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ

เลขาฯ ฝากบอก

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 	 ๙	

มถินุายน	๒๕๕๖	นายสวุฒัน์	

เทพอารักษ ์ 	 เลขาธิการ	 

กปร.	พร้อม	รองเลขาธิการ	

กป ร . 	 แ ล ะ เจ ้ า หน ้ า ที่

ส�านักงาน	กปร.	ได้เข้าร่วม

พิ ธี ถ ว าย ร าชสั ก ก า ร ะ

พระบรมราชานุสาวรีย ์ 	 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา 

อานันทมหิดล	 พระอัฐมรามาธิบดินทร	 ณ	 พระบรมราชานุสาวรีย	์ 

เชิงสะพานพระราม	๘	เขตบางพลัด	กรุงเทพมหานคร

 

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 ๓๐	
พฤษภาคม	๒๕๕๖	นายสวุฒัน์	เทพอารกัษ์	เลขาธกิาร	
กปร.	 ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ	
เพือ่ขยายผลโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารใิน
พื้นที่ความมั่นคง	 ๓๔	 จังหวัด	 ภาคเหนือ	ณ	 สถานพักฟื้นและพักผ่อน
กองทัพบก	(ล้านนา)	จังหวัดเชียงใหม่
	 การประชมุเชงิปฏบิตักิารดงักล่าว	ก�าหนดจดัขึน้ระหว่าง	๒๙	-	๓๑	
พฤษภาคม	๒๕๕๖	โดยศนูย์ประสานการปฏบิตัทิี	่๖	กองอ�านวยการรกัษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรและ
หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง	 และพื้นที่	 ๓๔	 จังหวัด	 
ภาคเหนอื	ได้มกีารแลกเปลีย่นความรูป้ระสบการณ์	ในการด�าเนนิโครงการ	
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารด้ิานต่าง	ๆ 	อาท	ิการพฒันาอาชพี	การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ	 ดิน	 น�้า	 ป่า	 สิ่งแวดล้อม	 การพัฒนาการเกษตร	 
ความมั่นคงทางอาหาร	 การพัฒนาด้านพลังงานทดแทน	 มีผู้เข้าร่วม
ประชุมกว่า	 ๒๐๐	 คน	 ซึ่งสามารถน�าไปเป็นแนวทางในการท�างาน	 
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้	และสร้างผลงานร่วมกันต่อไป

	 เมือ่วนัที	่๑๔	พฤษภาคม	๒๕๕๖	นายสวุฒัน์	เทพอารกัษ์	เลขาธกิาร	
กปร.	และคณะท�างานฝ่ายไทย-ลาว	เข้าพบ	ท่านอังฟู	อาลี	รองเจ้าแขวง
พงสาล	ีสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	(สปป.ลาว)	เพือ่ขบัเคลือ่น 
ขยายผลโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว	
(หลัก	๒๒)	สู่แขวงพงสาลี	และเลขาธิการ	กปร.	ได้บรรยายพิเศษเรื่องการ
ขยายผลโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว	
(หลัก	 ๒๒)	 แก่บรรดาเจ้าหน้าที่แผนกกสิกรรมและป่าไม้ของเมืองต่าง	 ๆ	 
ในแขวงพงสาลี	ที่เข้าร่วมการสัมมนา	ณ	ที่ท�าการแผนกกสิกรรมและป่าไม้	
แขวงพงสาลีอีกด้วย

 เมือ่วนัที	่๒๒	พฤษภาคม	๒๕๕๖	นายสวุฒัน์		เทพอารกัษ์	เลขาธกิาร

กปร.	ได้เป็นประธานในการประชมุ	“สองทศวรรษ	พฒันาวชิาการหญ้าแฝก” 

ณ	ห้องประชมุ	กรมพฒันาทีด่นิ	เขตจตจุกัร	กรงุเทพฯ	โดยมี	นายเกรยีงศักดิ์		

หงษ์โต	อธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ	ให้การต้อนรบัและกล่าวรายงาน	ในโอกาสนี้	

นางสวุรรณา		พาศริ	ิรองเลขาธกิาร	กปร.	ได้บรรยายพเิศษเรือ่ง	การด�าเนนิงาน	

เกี่ยวกับหญ้าแฝกในประเทศไทย	ด้วย

	 ในการประชมุครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	 และ 

การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก	 รวมทั้ง

ประมวลปัญหาและปรบัแผนการด�าเนนิการ	

ใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการพฒันาทีด่นิให้

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 	 การมุง่เน้นทรพัยากรบคุคล	ได้คะแนนร้อยละ	๘๔	

โดยมีจุดเด่นคือ	 มีการก�าหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก

และความพึงพอใจตามกลุ่มบุคลากรที่ชัดเจน	 และมีการ

ประเมนิความผาสกุและความพึงพอใจแยกตามกลุม่บคุลากร	

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแจ้งให้กับบุคลากรได ้

รับทราบและน�าไปปรับปรุง	 รวมถึงมีการประกันคุณภาพ 

การฝึกอบรมและมกีารน�ามาใช้สอดคล้องตามเกณฑ์ทีก่�าหนด

 	 การจัดการกระบวนการ	 ได้คะแนนร้อยละ	 ๙๘	 

โดยมีจุดเด่นคือ	มีแนวทางอย่างเป็นระบบในการจัดท�าข้อ

ก�าหนดของกระบวนการการก�าหนดตวัชีว้ดัของกระบวนการ	

การก�าหนดตัวชี้วัดของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและ

กระบวนการสนบัสนนุมแีนวทางทีช่ดัเจนและเป็นระบบ	ใน

การออกแบบกระบวนการ	รวมถงึการสือ่สารเพือ่ให้บคุลากร

ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง	 หน่วยงาน 

มีผลการด�าเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	รวมถึง

มีรายละเอียดของการด�าเนินการกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินที่

ชดัเจน	เพือ่ให้การด�าเนนิการเกดิประสทิธผิลอย่างต่อเนือ่ง

 ทั้งหมดที่น�าเสนอมานี้เป็นผลจากความร่วมมือ 

ของชาว กปร. และเครือข่ายที่ช ่วยกันพัฒนางาน 

จนประสบความส�าเร็จ

เขื่อนวชิราลงกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี

๒

๓

๔

เมษายน

๑

๕๔๓



มิถุนายน

Eventsข่าว ส�านักงาน กปร. ได้รับประกาศรับรองผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)

กิจกรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๖
๑	 ๒	เมษายน	๒๕๕๖		ประชมุ	กปร.โดยนายกรฐัมนตร	ียิง่ลกัษณ์		ชนิวตัร	

เป็นประธาน	ณ	ท�าเนยีบรฐับาล

๔	 ๒๓	 เมษายน	๒๕๕๖	 ฟังบรรยายสู่ความภาคภูมิใจในการท�างานด้วย
คณุธรรม	จรยิธรรม	โดย	ดร.ขณีาระว	ี	วฒันสมพงษ์

๕	 ๒๕	เมษายน	-	๒๒	มถินุายน	๒๕๕๖		อบรม	
นบร.รุน่ที	่๒	ณ	ส�านกังาน	กปร.

๓	 ๑๑	เมษายน	๒๕๕๖		งานรดน�า้ขอพรอดตีผูบ้รหิาร	ณ	ส�านกังาน	กปร.

๒	 ๖	เมษายน	๒๕๕๖		วางพานพุม่	ณ	พระบรมรปูรชักาลที	่๑	เชงิสะพานพทุธฯ

๖ ๑๙	 มิถุนายน	 ๒๕๕๖	 บริจาคโลหิตถวายเป็น 

พระราชกุศล	ครั้งที่	๒

 ขอกล่าวสวัสดีเพื่อทักทายหลายๆ	 ท่านที่เพิ่งได้รับจดหมายข่าวของส�านักงาน	 กปร.	 

	 	 ฉบับนี้เป็นฉบับแรก	 วัตถุประสงค์ของจดหมายข่าวที่ผ่านมาเพื่อเผยแพร่สื่อสารกันภายใน 

องค์กรและศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ	ทัง้	๖	แห่ง	เกีย่วกบักจิกรรมการประสานงานในการสนองพระราชด�าริ	

การพฒันางานต่าง	ๆ 	เช่น	การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการองค์กรตามค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการ	

เป็นต้น	มีการออกเป็นรายไตรมาส	

	 	 ซึ่งในปัจจุบันการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริมีเครือข่ายต่าง	ๆ	เพิ่มขึ้น	ทั้งในภาคราชการเอง

มีหลายหน่วยงานเพิ่มขึ้น	 ภาคเอกชน	องค์กรปกครองท้องถิ่น	 สถาบันการศึกษา	 และประชาชนทั่วไป	 

ท่ีมาช่วยกันท�างานเพิ่มขึ้น	 ดังนั้นประโยชน์ของจดหมายข่าว	 ส�านักงาน	 กปร.	 ควรมีมากยิ่งข้ึน	 

ผมจึงปรับปรุงรูปแบบโดยเพิ่มสาระเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารการท�างานต่าง	ๆ	ของส�านักงาน	กปร.	

และเครอืข่ายท่ีท�างานประสานกนัเพือ่ขยายผลแนวพระราชด�าร	ิน�าเสนอองค์ความรูพ้ระราชด�าริ	

รวมทั้งมีการเปลี่ยนมาออกเป็นรายเดือน	 เพื่อความทันสมัย	 รวดเร็ว	 แจกจ่ายเพ่ิมเติมให้ 

หน่วยงานเครือข่ายมากขึ้น

	 		ในเรื่องการขยายผลแนวพระราชด�ารินั้น	ส�านักงาน	กปร.	มีแนวทางในการขับเคลื่อน

ขยายผลแนวพระราชด�าริ	 โดยความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย	 โดยในปีนี้แต่ละจังหวัด 

จะค้นหาเกษตรกรท่ีสนใจเรียนรู้การปฏิบัติตามแนวพระราชด�าริ	 จังหวัดละ	 ๑๐๐	 คน	 

มาอบรมและพกัค้างคนืทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาฯ	สถานทีซ่ึง่เป็นแหล่งเรยีนรูก้ารพฒันา

ตามหลักภูมิสังคมของแต่ละภูมิภาค	 ท�าให้ผู้ที่ผ่านการอบรมจะเป็นผู้ที่เรียนรู้และ

สามารถน�าแนวพระราชด�าริไปปฏิบัติให้เกิดผลส�าเร็จได้

	 	 ผมหวังว่าการที่ได้มีการสื่อสาร	แลกเปลี่ยนข้อมูลการท�างานกันอย่าง

ต่อเนื่องจะสามารถช่วยกันท�างานสนองพระราชด�าริให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์

เลขาธิการ กปร.

	 ส�านักงาน	 กปร.	 เป็นหนึ่งในส่วนราชการที่ผ่านการประเมินตาม

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน	 โดยมีการตรวจประเมิน

เมื่อวันที่	๖	มีนาคม	๒๕๕๖	ผลการตรวจประเมินเป็นดังนี้

ภาพรวม
	 ส�านกังาน	กปร.	มผีลการด�าเนนิการทีเ่ป็นเลศิในการน�าเกณฑ์คณุภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร	 เพื่อปรับเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการด�าเนินพันธกิจและเสริมสร้างประสิทธิผลในการบรรลุ

วิสัยทัศน์	 “หน่วยงานหลักในการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริที่มี

ประสิทธิภาพสูงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

สรุปผลการตรวจรายหมวด
 	 การน�าองค์กร	ได้คะแนนร้อยละ	๙๖	โดยมีจุดเด่นคือ	ผู้บริหาร

ระดับสูงแสดงถึงความมุ่งมั่นที่ดีในการก�าหนดวิสัยทัศน์	 ค่านิยม	 รวมถึง

การสื่อสารและท�าความเข้าใจให้กับบุคลากรทั่วทั้งองค์กรในการพัฒนาไป

ในทศิทางเดยีวกนั	มแีนวทางอย่างเป็นระบบในการทบทวนการด�าเนนิการ

ในประเด็นต่างๆ	 เช่น	 แนวทางการก�าหนดตัวชี้วัดและการประเมินผล 

การด�าเนินงาน	นโยบายและผลการด�าเนินงาน		การก�ากับดูแลที่ดี	รวมถึง

มีการก�าหนดการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทุกโครงการ

 	 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์	ได้คะแนนร้อยละ	๙๘	โดยมีจุดเด่น

คอื	แผนยทุธศาสตร์ต่างๆ	มกีารเชือ่มโยงทีช่ดัเจนกบัภารกจิและตอบสนอง

ความท้าทายเชงิยทุธศาสตร์ทกุประเดน็ตามทีร่ะบไุว้ในลกัษณะส�าคญัของ

องค์กร	กระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์	รวมถงึการถ่ายทอดไปสูก่ารปฏบิตัิ

และการสื่อสารไปยังหน่วยงานต่าง	ๆ	มีความชัดเจนและเป็นระบบ

 	 การให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการ	 ได้คะแนนร้อยละ	๙๗	 โดยมี 

จุดเด่นคือ	 กระบวนการก�าหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

ชัดเจน	 กระบวนการในการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชัดเจนและครอบคลุมทุกกลุ่มที่เก่ียวข้อง	 รวมถึง 

มีการจัดท�ามาตรฐานการให้บริการและคู่มือการท�างานท่ีชัดเจน	 การวัด

ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจครอบคลุมทุกกลุ ่มของผู ้รับบริการและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการให้บริการ

 	 การวดั	การวเิคราะห์	และการจดัการความรู	้ได้คะแนนร้อยละ	๙๓	

โดยมีจุดเด่นคือ	 มีความชัดเจนถึงแนวทางอย่างเป็นระบบในการเลือก	

ทบทวน	 และวิเคราะห์ฐานข้อมูล	 รวมถึงมีการจัดการฐานข้อมูลอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 ท้ังการสนับสนุนต่อการด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์	

กระบวนการสร้างคุณค่า	 และกระบวนการสนับสนุน	 รวมถึงกระบวนการ

ในการปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม	มีระบบการติดตาม	เฝ้าระวัง	และเตือนภัย

ที่มีความชัดเจน	 และครอบคลุมรวมถึงการบริหารความเสี่ยงระบบฐาน

ข้อมลูและสารสนเทศทีม่ปีระสทิธผิลและการจดัการความรูอ้ย่างเป็นระบบ	

รองรับต่อแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ

เลขาฯ ฝากบอก

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 	 ๙	

มถินุายน	๒๕๕๖	นายสวุฒัน์	

เทพอารักษ ์ 	 เลขาธิการ	 

กปร.	พร้อม	รองเลขาธิการ	

กป ร . 	 แ ล ะ เจ ้ า หน ้ า ที่

ส�านักงาน	กปร.	ได้เข้าร่วม

พิ ธี ถ ว าย ร าชสั ก ก า ร ะ

พระบรมราชานุสาวรีย ์ 	 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา 

อานันทมหิดล	 พระอัฐมรามาธิบดินทร	 ณ	 พระบรมราชานุสาวรีย	์ 

เชิงสะพานพระราม	๘	เขตบางพลัด	กรุงเทพมหานคร

 

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 ๓๐	
พฤษภาคม	๒๕๕๖	นายสวุฒัน์	เทพอารกัษ์	เลขาธกิาร	
กปร.	 ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ	
เพ่ือขยายผลโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารใิน
พื้นที่ความมั่นคง	 ๓๔	 จังหวัด	 ภาคเหนือ	ณ	 สถานพักฟื้นและพักผ่อน
กองทัพบก	(ล้านนา)	จังหวัดเชียงใหม่
	 การประชมุเชงิปฏบิตักิารดงักล่าว	ก�าหนดจดัขึน้ระหว่าง	๒๙	-	๓๑	
พฤษภาคม	๒๕๕๖	โดยศนูย์ประสานการปฏบิตัทิี	่๖	กองอ�านวยการรกัษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรและ
หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง	 และพื้นที่	 ๓๔	 จังหวัด	 
ภาคเหนอื	ได้มกีารแลกเปลีย่นความรูป้ระสบการณ์	ในการด�าเนนิโครงการ	
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารด้ิานต่าง	ๆ 	อาท	ิการพฒันาอาชพี	การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ	 ดิน	 น�้า	 ป่า	 สิ่งแวดล้อม	 การพัฒนาการเกษตร	 
ความม่ันคงทางอาหาร	 การพัฒนาด้านพลังงานทดแทน	 มีผู้เข้าร่วม
ประชุมกว่า	 ๒๐๐	 คน	 ซึ่งสามารถน�าไปเป็นแนวทางในการท�างาน	 
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้	และสร้างผลงานร่วมกันต่อไป

	 เมือ่วนัที	่๑๔	พฤษภาคม	๒๕๕๖	นายสวุฒัน์	เทพอารกัษ์	เลขาธกิาร	
กปร.	และคณะท�างานฝ่ายไทย-ลาว	เข้าพบ	ท่านอังฟู	อาลี	รองเจ้าแขวง
พงสาล	ีสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	(สปป.ลาว)	เพือ่ขบัเคลือ่น 
ขยายผลโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว	
(หลัก	๒๒)	สู่แขวงพงสาลี	และเลขาธิการ	กปร.	ได้บรรยายพิเศษเรื่องการ
ขยายผลโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว	
(หลัก	 ๒๒)	 แก่บรรดาเจ้าหน้าที่แผนกกสิกรรมและป่าไม้ของเมืองต่าง	 ๆ	 
ในแขวงพงสาลี	ที่เข้าร่วมการสัมมนา	ณ	ที่ท�าการแผนกกสิกรรมและป่าไม้	
แขวงพงสาลีอีกด้วย

 เมือ่วนัที	่๒๒	พฤษภาคม	๒๕๕๖	นายสวุฒัน์		เทพอารกัษ์	เลขาธกิาร

กปร.	ได้เป็นประธานในการประชมุ	“สองทศวรรษ	พฒันาวชิาการหญ้าแฝก” 

ณ	ห้องประชมุ	กรมพฒันาทีด่นิ	เขตจตจุกัร	กรงุเทพฯ	โดยม	ีนายเกรยีงศกัดิ์		

หงษ์โต	อธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ	ให้การต้อนรบัและกล่าวรายงาน	ในโอกาสนี้	

นางสวุรรณา		พาศริ	ิรองเลขาธกิาร	กปร.	ได้บรรยายพเิศษเรือ่ง	การด�าเนนิงาน	

เกี่ยวกับหญ้าแฝกในประเทศไทย	ด้วย

	 ในการประชมุครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	 และ 

การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก	 รวมทั้ง

ประมวลปัญหาและปรบัแผนการด�าเนนิการ	

ใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการพฒันาทีด่นิให้

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 	 การมุง่เน้นทรพัยากรบคุคล	ได้คะแนนร้อยละ	๘๔	

โดยมีจุดเด่นคือ	 มีการก�าหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก

และความพึงพอใจตามกลุ่มบุคลากรที่ชัดเจน	 และมีการ

ประเมนิความผาสุกและความพึงพอใจแยกตามกลุม่บคุลากร	

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแจ้งให้กับบุคลากรได ้

รับทราบและน�าไปปรับปรุง	 รวมถึงมีการประกันคุณภาพ 

การฝึกอบรมและมกีารน�ามาใช้สอดคล้องตามเกณฑ์ทีก่�าหนด

 	 การจัดการกระบวนการ	 ได้คะแนนร้อยละ	 ๙๘	 

โดยมีจุดเด่นคือ	มีแนวทางอย่างเป็นระบบในการจัดท�าข้อ

ก�าหนดของกระบวนการการก�าหนดตวัชีว้ดัของกระบวนการ	

การก�าหนดตัวชี้วัดของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและ

กระบวนการสนบัสนนุมแีนวทางทีช่ดัเจนและเป็นระบบ	ใน

การออกแบบกระบวนการ	รวมถงึการสือ่สารเพือ่ให้บคุลากร

ที่เก่ียวข้องมีความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง	 หน่วยงาน 

มีผลการด�าเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	รวมถึง

มีรายละเอียดของการด�าเนินการกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินที่

ชดัเจน	เพือ่ให้การด�าเนนิการเกดิประสทิธผิลอย่างต่อเนือ่ง

 ทั้งหมดที่น�าเสนอมานี้เป็นผลจากความร่วมมือ 

ของชาว กปร. และเครือข่ายที่ช ่วยกันพัฒนางาน 

จนประสบความส�าเร็จ

เขื่อนวชิราลงกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี

๒

๓

๔

เมษายน

๑

๕๔๓



มิถุนายน

Eventsข่าว ส�านักงาน กปร. ได้รับประกาศรับรองผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified FL)

กิจกรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๖
๑	 ๒	เมษายน	๒๕๕๖		ประชมุ	กปร.โดยนายกรฐัมนตร	ีย่ิงลกัษณ์		ชนิวตัร	

เป็นประธาน	ณ	ท�าเนยีบรฐับาล

๔	 ๒๓	 เมษายน	๒๕๕๖	 ฟังบรรยายสูค่วามภาคภมูใิจในการท�างานด้วย
คณุธรรม	จรยิธรรม	โดย	ดร.ขณีาระว	ี	วฒันสมพงษ์

๕	 ๒๕	เมษายน	-	๒๒	มถินุายน	๒๕๕๖		อบรม	
นบร.รุ่นที	่๒	ณ	ส�านกังาน	กปร.

๓	 ๑๑	เมษายน	๒๕๕๖		งานรดน�า้ขอพรอดตีผูบ้รหิาร	ณ	ส�านกังาน	กปร.

๒	 ๖	เมษายน	๒๕๕๖		วางพานพุม่	ณ	พระบรมรปูรชักาลที	่๑	เชงิสะพานพทุธฯ

๖ ๑๙	 มิถุนายน	 ๒๕๕๖	 บริจาคโลหิตถวายเป็น 

พระราชกุศล	ครั้งที่	๒

 ขอกล่าวสวัสดีเพื่อทักทายหลายๆ	 ท่านที่เพิ่งได้รับจดหมายข่าวของส�านักงาน	 กปร.	 

	 	 ฉบับนี้เป็นฉบับแรก	 วัตถุประสงค์ของจดหมายข่าวที่ผ่านมาเพื่อเผยแพร่สื่อสารกันภายใน 

องค์กรและศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ	ทัง้	๖	แห่ง	เก่ียวกับกิจกรรมการประสานงานในการสนองพระราชด�าริ	

การพฒันางานต่าง	ๆ 	เช่น	การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการองค์กรตามค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการ	

เป็นต้น	มีการออกเป็นรายไตรมาส	

	 	 ซึ่งในปัจจุบันการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริมีเครือข่ายต่าง	ๆ	เพิ่มขึ้น	ทั้งในภาคราชการเอง

มีหลายหน่วยงานเพิ่มขึ้น	 ภาคเอกชน	องค์กรปกครองท้องถิ่น	 สถาบันการศึกษา	 และประชาชนทั่วไป	 

ที่มาช่วยกันท�างานเพิ่มขึ้น	 ดังนั้นประโยชน์ของจดหมายข่าว	 ส�านักงาน	 กปร.	 ควรมีมากยิ่งขึ้น	 

ผมจึงปรับปรุงรูปแบบโดยเพิ่มสาระเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารการท�างานต่าง	ๆ	ของส�านักงาน	กปร.	

และเครอืข่ายทีท่�างานประสานกันเพือ่ขยายผลแนวพระราชด�าร	ิน�าเสนอองค์ความรูพ้ระราชด�าริ	

รวมทั้งมีการเปลี่ยนมาออกเป็นรายเดือน	 เพื่อความทันสมัย	 รวดเร็ว	 แจกจ่ายเพิ่มเติมให้ 

หน่วยงานเครือข่ายมากขึ้น

	 		ในเรื่องการขยายผลแนวพระราชด�ารินั้น	ส�านักงาน	กปร.	มีแนวทางในการขับเคลื่อน

ขยายผลแนวพระราชด�าริ	 โดยความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย	 โดยในปีนี้แต่ละจังหวัด 

จะค้นหาเกษตรกรที่สนใจเรียนรู้การปฏิบัติตามแนวพระราชด�าริ	 จังหวัดละ	 ๑๐๐	 คน	 

มาอบรมและพกัค้างคนืทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาฯ	สถานทีซ่ึง่เป็นแหล่งเรยีนรูก้ารพฒันา

ตามหลักภูมิสังคมของแต่ละภูมิภาค	 ท�าให้ผู้ท่ีผ่านการอบรมจะเป็นผู้ท่ีเรียนรู้และ

สามารถน�าแนวพระราชด�าริไปปฏิบัติให้เกิดผลส�าเร็จได้

	 	 ผมหวังว่าการที่ได้มีการสื่อสาร	แลกเปลี่ยนข้อมูลการท�างานกันอย่าง

ต่อเนื่องจะสามารถช่วยกันท�างานสนองพระราชด�าริให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์

เลขาธิการ กปร.

	 ส�านักงาน	 กปร.	 เป็นหนึ่งในส่วนราชการที่ผ่านการประเมินตาม

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน	 โดยมีการตรวจประเมิน

เมื่อวันที่	๖	มีนาคม	๒๕๕๖	ผลการตรวจประเมินเป็นดังนี้

ภาพรวม
	 ส�านกังาน	กปร.	มผีลการด�าเนนิการทีเ่ป็นเลศิในการน�าเกณฑ์คณุภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร	 เพ่ือปรับเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการด�าเนินพันธกิจและเสริมสร้างประสิทธิผลในการบรรลุ

วิสัยทัศน์	 “หน่วยงานหลักในการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริที่มี

ประสิทธิภาพสูงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

สรุปผลการตรวจรายหมวด
 	 การน�าองค์กร	ได้คะแนนร้อยละ	๙๖	โดยมีจุดเด่นคือ	ผู้บริหาร

ระดับสูงแสดงถึงความมุ่งมั่นที่ดีในการก�าหนดวิสัยทัศน์	 ค่านิยม	 รวมถึง

การสื่อสารและท�าความเข้าใจให้กับบุคลากรทั่วทั้งองค์กรในการพัฒนาไป

ในทศิทางเดยีวกนั	มแีนวทางอย่างเป็นระบบในการทบทวนการด�าเนนิการ

ในประเด็นต่างๆ	 เช่น	 แนวทางการก�าหนดตัวชี้วัดและการประเมินผล 

การด�าเนินงาน	นโยบายและผลการด�าเนินงาน		การก�ากับดูแลที่ดี	รวมถึง

มีการก�าหนดการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทุกโครงการ

 	 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์	ได้คะแนนร้อยละ	๙๘	โดยมีจุดเด่น

คอื	แผนยทุธศาสตร์ต่างๆ	มีการเชือ่มโยงทีช่ดัเจนกบัภารกจิและตอบสนอง

ความท้าทายเชงิยทุธศาสตร์ทกุประเดน็ตามทีร่ะบไุว้ในลกัษณะส�าคญัของ

องค์กร	กระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์	รวมถงึการถ่ายทอดไปสู่การปฏบิตัิ

และการสื่อสารไปยังหน่วยงานต่าง	ๆ	มีความชัดเจนและเป็นระบบ

 	 การให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการ	 ได้คะแนนร้อยละ	๙๗	 โดยมี 

จุดเด่นคือ	 กระบวนการก�าหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี

ชัดเจน	 กระบวนการในการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชัดเจนและครอบคลุมทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึง 

มีการจัดท�ามาตรฐานการให้บริการและคู่มือการท�างานที่ชัดเจน	 การวัด

ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจครอบคลุมทุกกลุ ่มของผู ้รับบริการและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการให้บริการ

 	 การวดั	การวเิคราะห์	และการจดัการความรู	้ได้คะแนนร้อยละ	๙๓	

โดยมีจุดเด่นคือ	 มีความชัดเจนถึงแนวทางอย่างเป็นระบบในการเลือก	

ทบทวน	 และวิเคราะห์ฐานข้อมูล	 รวมถึงมีการจัดการฐานข้อมูลอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 ทั้งการสนับสนุนต่อการด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์	

กระบวนการสร้างคุณค่า	 และกระบวนการสนับสนุน	 รวมถึงกระบวนการ

ในการปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม	มีระบบการติดตาม	เฝ้าระวัง	และเตือนภัย

ที่มีความชัดเจน	 และครอบคลุมรวมถึงการบริหารความเสี่ยงระบบฐาน

ข้อมลูและสารสนเทศทีม่ปีระสทิธิผลและการจดัการความรูอ้ย่างเป็นระบบ	

รองรับต่อแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ

เลขาฯ ฝากบอก

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 	 ๙	

มถินุายน	๒๕๕๖	นายสวุฒัน์	

เทพอารักษ ์ 	 เลขาธิการ	 

กปร.	พร้อม	รองเลขาธิการ	

กป ร . 	 แ ล ะ เจ ้ า หน ้ า ที่

ส�านักงาน	กปร.	ได้เข้าร่วม

พิ ธี ถ ว าย ร าชสั ก ก า ร ะ

พระบรมราชานุสาวรีย ์ 	 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา 

อานันทมหิดล	 พระอัฐมรามาธิบดินทร	 ณ	 พระบรมราชานุสาวรีย	์ 

เชิงสะพานพระราม	๘	เขตบางพลัด	กรุงเทพมหานคร

 

	 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี	 ๓๐	
พฤษภาคม	๒๕๕๖	นายสวุฒัน์	เทพอารกัษ์	เลขาธกิาร	
กปร.	 ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ	
เพือ่ขยายผลโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารใิน
พื้นที่ความมั่นคง	 ๓๔	 จังหวัด	 ภาคเหนือ	ณ	 สถานพักฟื้นและพักผ่อน
กองทัพบก	(ล้านนา)	จังหวัดเชียงใหม่
	 การประชมุเชงิปฏบิตักิารดงักล่าว	ก�าหนดจดัขึน้ระหว่าง	๒๙	-	๓๑	
พฤษภาคม	๒๕๕๖	โดยศนูย์ประสานการปฏบิตัทิี	่๖	กองอ�านวยการรกัษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรและ
หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่เก่ียวข้องทั้งในส่วนกลาง	 และพื้นที่	 ๓๔	 จังหวัด	 
ภาคเหนอื	ได้มกีารแลกเปลีย่นความรูป้ระสบการณ์	ในการด�าเนนิโครงการ	
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารด้ิานต่าง	ๆ 	อาท	ิการพฒันาอาชพี	การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ	 ดิน	 น�้า	 ป่า	 ส่ิงแวดล้อม	 การพัฒนาการเกษตร	 
ความมั่นคงทางอาหาร	 การพัฒนาด้านพลังงานทดแทน	 มีผู้เข้าร่วม
ประชุมกว่า	 ๒๐๐	 คน	 ซ่ึงสามารถน�าไปเป็นแนวทางในการท�างาน	 
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้	และสร้างผลงานร่วมกันต่อไป

	 เมือ่วนัที	่๑๔	พฤษภาคม	๒๕๕๖	นายสวุฒัน์	เทพอารกัษ์	เลขาธกิาร	
กปร.	และคณะท�างานฝ่ายไทย-ลาว	เข้าพบ	ท่านอังฟู	อาลี	รองเจ้าแขวง
พงสาล	ีสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	(สปป.ลาว)	เพือ่ขบัเคลือ่น 
ขยายผลโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว	
(หลัก	๒๒)	สู่แขวงพงสาลี	และเลขาธิการ	กปร.	ได้บรรยายพิเศษเรื่องการ
ขยายผลโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว	
(หลัก	 ๒๒)	 แก่บรรดาเจ้าหน้าที่แผนกกสิกรรมและป่าไม้ของเมืองต่าง	 ๆ	 
ในแขวงพงสาลี	ที่เข้าร่วมการสัมมนา	ณ	ที่ท�าการแผนกกสิกรรมและป่าไม้	
แขวงพงสาลีอีกด้วย

 เมือ่วนัที	่๒๒	พฤษภาคม	๒๕๕๖	นายสวุฒัน์		เทพอารกัษ์	เลขาธกิาร

กปร.	ได้เป็นประธานในการประชมุ	“สองทศวรรษ	พัฒนาวชิาการหญ้าแฝก” 

ณ	ห้องประชมุ	กรมพฒันาทีด่นิ	เขตจตจุกัร	กรงุเทพฯ	โดยม	ีนายเกรยีงศกัด์ิ		

หงษ์โต	อธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ	ให้การต้อนรบัและกล่าวรายงาน	ในโอกาสน้ี	

นางสวุรรณา		พาศิริ	รองเลขาธกิาร	กปร.	ได้บรรยายพเิศษเรือ่ง	การด�าเนินงาน	

เกี่ยวกับหญ้าแฝกในประเทศไทย	ด้วย

	 ในการประชมุครัง้นีม้วีตัถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	 และ 

การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก	 รวมทั้ง

ประมวลปัญหาและปรบัแผนการด�าเนนิการ	

ใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการพฒันาทีด่นิให้

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 	 การมุง่เน้นทรพัยากรบคุคล	ได้คะแนนร้อยละ	๘๔	

โดยมีจุดเด่นคือ	 มีการก�าหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก

และความพึงพอใจตามกลุ่มบุคลากรที่ชัดเจน	 และมีการ

ประเมนิความผาสกุและความพงึพอใจแยกตามกลุ่มบุคลากร	

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแจ้งให้กับบุคลากรได ้

รับทราบและน�าไปปรับปรุง	 รวมถึงมีการประกันคุณภาพ 

การฝึกอบรมและมกีารน�ามาใช้สอดคล้องตามเกณฑ์ทีก่�าหนด

 	 การจัดการกระบวนการ	 ได้คะแนนร้อยละ	 ๙๘	 

โดยมีจุดเด่นคือ	มีแนวทางอย่างเป็นระบบในการจัดท�าข้อ

ก�าหนดของกระบวนการการก�าหนดตวัชีว้ดัของกระบวนการ	

การก�าหนดตัวชี้วัดของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและ

กระบวนการสนบัสนนุมแีนวทางทีช่ดัเจนและเป็นระบบ	ใน

การออกแบบกระบวนการ	รวมถงึการสือ่สารเพือ่ให้บุคลากร

ท่ีเกี่ยวข้องมีความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง	 หน่วยงาน 

มีผลการด�าเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	รวมถึง

มีรายละเอียดของการด�าเนินการกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินที่

ชดัเจน	เพือ่ให้การด�าเนนิการเกดิประสทิธผิลอย่างต่อเนือ่ง

 ทั้งหมดที่น�าเสนอมานี้เป็นผลจากความร่วมมือ 

ของชาว กปร. และเครือข่ายที่ช ่วยกันพัฒนางาน 

จนประสบความส�าเร็จ

เขื่อนวชิราลงกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี

๒

๓

๔

เมษายน

๑

๕๔๓



มิถุนายน

Eventsข่าว ส�านักงาน กปร. ได้รับประกาศรับรองผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)

กิจกรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๖
๑	 ๒	เมษายน	๒๕๕๖		ประชมุ	กปร.โดยนายกรฐัมนตร	ียิง่ลกัษณ์		ชินวัตร	

เป็นประธาน	ณ	ท�าเนยีบรฐับาล

๔	 ๒๓	 เมษายน	๒๕๕๖	 ฟังบรรยายสูค่วามภาคภมูใิจในการท�างานด้วย
คณุธรรม	จรยิธรรม	โดย	ดร.ขณีาระว	ี	วฒันสมพงษ์

๕	 ๒๕	เมษายน	-	๒๒	มถินุายน	๒๕๕๖		อบรม	
นบร.รุน่ที	่๒	ณ	ส�านกังาน	กปร.

๓	 ๑๑	เมษายน	๒๕๕๖		งานรดน�า้ขอพรอดตีผูบ้รหิาร	ณ	ส�านกังาน	กปร.

๒	 ๖	เมษายน	๒๕๕๖		วางพานพุม่	ณ	พระบรมรปูรชักาลที	่๑	เชงิสะพานพทุธฯ

๖ ๑๙	 มิถุนายน	 ๒๕๕๖	 บริจาคโลหิตถวายเป็น 

พระราชกุศล	ครั้งที่	๒

 ขอกล่าวสวัสดีเพื่อทักทายหลายๆ	 ท่านที่เพิ่งได้รับจดหมายข่าวของส�านักงาน	 กปร.	 

	 	 ฉบับนี้เป็นฉบับแรก	 วัตถุประสงค์ของจดหมายข่าวที่ผ่านมาเพื่อเผยแพร่สื่อสารกันภายใน 

องค์กรและศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ	ทัง้	๖	แห่ง	เกีย่วกบักจิกรรมการประสานงานในการสนองพระราชด�าริ	

การพฒันางานต่าง	ๆ 	เช่น	การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการองค์กรตามค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการ	

เป็นต้น	มีการออกเป็นรายไตรมาส	

	 	 ซึ่งในปัจจุบันการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริมีเครือข่ายต่าง	ๆ	เพิ่มขึ้น	ทั้งในภาคราชการเอง

มีหลายหน่วยงานเพิ่มขึ้น	 ภาคเอกชน	องค์กรปกครองท้องถิ่น	 สถาบันการศึกษา	 และประชาชนทั่วไป	 

ที่มาช่วยกันท�างานเพิ่มขึ้น	 ดังนั้นประโยชน์ของจดหมายข่าว	 ส�านักงาน	 กปร.	 ควรมีมากยิ่งขึ้น	 

ผมจึงปรับปรุงรูปแบบโดยเพิ่มสาระเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารการท�างานต่าง	ๆ	ของส�านักงาน	กปร.	

และเครอืข่ายทีท่�างานประสานกนัเพือ่ขยายผลแนวพระราชด�าร	ิน�าเสนอองค์ความรูพ้ระราชด�าริ	

รวมทั้งมีการเปลี่ยนมาออกเป็นรายเดือน	 เพื่อความทันสมัย	 รวดเร็ว	 แจกจ่ายเพิ่มเติมให้ 

หน่วยงานเครือข่ายมากขึ้น

	 		ในเรื่องการขยายผลแนวพระราชด�ารินั้น	ส�านักงาน	กปร.	มีแนวทางในการขับเคลื่อน

ขยายผลแนวพระราชด�าริ	 โดยความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย	 โดยในปีน้ีแต่ละจังหวัด 

จะค้นหาเกษตรกรที่สนใจเรียนรู้การปฏิบัติตามแนวพระราชด�าริ	 จังหวัดละ	 ๑๐๐	 คน	 

มาอบรมและพกัค้างคนืทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาฯ	สถานทีซ่ึง่เป็นแหล่งเรยีนรูก้ารพฒันา

ตามหลักภูมิสังคมของแต่ละภูมิภาค	 ท�าให้ผู้ที่ผ่านการอบรมจะเป็นผู้ที่เรียนรู้และ

สามารถน�าแนวพระราชด�าริไปปฏิบัติให้เกิดผลส�าเร็จได้

	 	 ผมหวังว่าการที่ได้มีการสื่อสาร	แลกเปลี่ยนข้อมูลการท�างานกันอย่าง

ต่อเนื่องจะสามารถช่วยกันท�างานสนองพระราชด�าริให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์

เลขาธิการ กปร.

	 ส�านักงาน	 กปร.	 เป็นหนึ่งในส่วนราชการที่ผ่านการประเมินตาม

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน	 โดยมีการตรวจประเมิน

เมื่อวันที่	๖	มีนาคม	๒๕๕๖	ผลการตรวจประเมินเป็นดังนี้

ภาพรวม
	 ส�านกังาน	กปร.	มผีลการด�าเนนิการท่ีเป็นเลิศในการน�าเกณฑ์คณุภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร	 เพ่ือปรับเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการด�าเนินพันธกิจและเสริมสร้างประสิทธิผลในการบรรลุ

วิสัยทัศน์	 “หน่วยงานหลักในการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริที่มี

ประสิทธิภาพสูงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

สรุปผลการตรวจรายหมวด
 	 การน�าองค์กร	ได้คะแนนร้อยละ	๙๖	โดยมีจุดเด่นคือ	ผู้บริหาร

ระดับสูงแสดงถึงความมุ่งมั่นท่ีดีในการก�าหนดวิสัยทัศน์	 ค่านิยม	 รวมถึง

การสื่อสารและท�าความเข้าใจให้กับบุคลากรทั่วทั้งองค์กรในการพัฒนาไป

ในทศิทางเดยีวกนั	มแีนวทางอย่างเป็นระบบในการทบทวนการด�าเนนิการ

ในประเด็นต่างๆ	 เช่น	 แนวทางการก�าหนดตัวชี้วัดและการประเมินผล 

การด�าเนินงาน	นโยบายและผลการด�าเนินงาน		การก�ากับดูแลที่ดี	รวมถึง

มีการก�าหนดการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทุกโครงการ

 	 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์	ได้คะแนนร้อยละ	๙๘	โดยมีจุดเด่น

คอื	แผนยทุธศาสตร์ต่างๆ	มกีารเชือ่มโยงทีช่ดัเจนกบัภารกจิและตอบสนอง

ความท้าทายเชงิยทุธศาสตร์ทกุประเดน็ตามทีร่ะบไุว้ในลกัษณะส�าคญัของ

องค์กร	กระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์	รวมถงึการถ่ายทอดไปสู่การปฏบิตัิ

และการสื่อสารไปยังหน่วยงานต่าง	ๆ	มีความชัดเจนและเป็นระบบ

 	 การให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการ	 ได้คะแนนร้อยละ	๙๗	 โดยมี 

จุดเด่นคือ	 กระบวนการก�าหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี

ชัดเจน	 กระบวนการในการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชัดเจนและครอบคลุมทุกกลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง	 รวมถึง 

มีการจัดท�ามาตรฐานการให้บริการและคู่มือการท�างานที่ชัดเจน	 การวัด

ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจครอบคลุมทุกกลุ ่มของผู ้รับบริการและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการให้บริการ

 	 การวดั	การวเิคราะห์	และการจดัการความรู	้ได้คะแนนร้อยละ	๙๓	

โดยมีจุดเด่นคือ	 มีความชัดเจนถึงแนวทางอย่างเป็นระบบในการเลือก	

ทบทวน	 และวิเคราะห์ฐานข้อมูล	 รวมถึงมีการจัดการฐานข้อมูลอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 ทั้งการสนับสนุนต่อการด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์	

กระบวนการสร้างคุณค่า	 และกระบวนการสนับสนุน	 รวมถึงกระบวนการ

ในการปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม	มีระบบการติดตาม	เฝ้าระวัง	และเตือนภัย

ที่มีความชัดเจน	 และครอบคลุมรวมถึงการบริหารความเสี่ยงระบบฐาน

ข้อมลูและสารสนเทศท่ีมปีระสิทธผิลและการจดัการความรูอ้ย่างเป็นระบบ	

รองรับต่อแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ

เลขาฯ ฝากบอก

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 	 ๙	

มถินุายน	๒๕๕๖	นายสวุฒัน์	

เทพอารักษ ์ 	 เลขาธิการ	 

กปร.	พร้อม	รองเลขาธิการ	

กป ร . 	 แ ล ะ เจ ้ า หน ้ า ที่

ส�านักงาน	กปร.	ได้เข้าร่วม

พิ ธี ถ ว าย ร าชสั ก ก า ร ะ

พระบรมราชานุสาวรีย ์ 	 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา 

อานันทมหิดล	 พระอัฐมรามาธิบดินทร	 ณ	 พระบรมราชานุสาวรีย	์ 

เชิงสะพานพระราม	๘	เขตบางพลัด	กรุงเทพมหานคร

 

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 ๓๐	
พฤษภาคม	๒๕๕๖	นายสวุฒัน์	เทพอารกัษ์	เลขาธกิาร	
กปร.	 ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ	
เพือ่ขยายผลโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารใิน
พื้นที่ความมั่นคง	 ๓๔	 จังหวัด	 ภาคเหนือ	ณ	 สถานพักฟื้นและพักผ่อน
กองทัพบก	(ล้านนา)	จังหวัดเชียงใหม่
	 การประชุมเชิงปฏิบตักิารดงักล่าว	ก�าหนดจดัขึน้ระหว่าง	๒๙	-	๓๑	
พฤษภาคม	๒๕๕๖	โดยศนูย์ประสานการปฏบิตัทิี	่๖	กองอ�านวยการรกัษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรและ
หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง	 และพื้นที่	 ๓๔	 จังหวัด	 
ภาคเหนอื	ได้มีการแลกเปล่ียนความรูป้ระสบการณ์	ในการด�าเนนิโครงการ	
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารด้ิานต่าง	ๆ 	อาท	ิการพฒันาอาชพี	การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ	 ดิน	 น�้า	 ป่า	 สิ่งแวดล้อม	 การพัฒนาการเกษตร	 
ความมั่นคงทางอาหาร	 การพัฒนาด้านพลังงานทดแทน	 มีผู้เข้าร่วม
ประชุมกว่า	 ๒๐๐	 คน	 ซึ่งสามารถน�าไปเป็นแนวทางในการท�างาน	 
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้	และสร้างผลงานร่วมกันต่อไป

	 เม่ือวันท่ี	๑๔	พฤษภาคม	๒๕๕๖	นายสวุฒัน์	เทพอารกัษ์	เลขาธกิาร	
กปร.	และคณะท�างานฝ่ายไทย-ลาว	เข้าพบ	ท่านอังฟู	อาลี	รองเจ้าแขวง
พงสาล	ีสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	(สปป.ลาว)	เพือ่ขบัเคลือ่น 
ขยายผลโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว	
(หลัก	๒๒)	สู่แขวงพงสาลี	และเลขาธิการ	กปร.	ได้บรรยายพิเศษเรื่องการ
ขยายผลโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว	
(หลัก	 ๒๒)	 แก่บรรดาเจ้าหน้าที่แผนกกสิกรรมและป่าไม้ของเมืองต่าง	 ๆ	 
ในแขวงพงสาลี	ที่เข้าร่วมการสัมมนา	ณ	ที่ท�าการแผนกกสิกรรมและป่าไม้	
แขวงพงสาลีอีกด้วย

 เมือ่วนัที	่๒๒	พฤษภาคม	๒๕๕๖	นายสวุฒัน์		เทพอารกัษ์	เลขาธกิาร

กปร.	ได้เป็นประธานในการประชมุ	“สองทศวรรษ	พฒันาวชิาการหญ้าแฝก” 

ณ	ห้องประชมุ	กรมพฒันาทีด่นิ	เขตจตจุกัร	กรงุเทพฯ	โดยม	ีนายเกรยีงศกัดิ์		

หงษ์โต	อธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ	ให้การต้อนรบัและกล่าวรายงาน	ในโอกาสนี้	

นางสวุรรณา		พาศริ	ิรองเลขาธกิาร	กปร.	ได้บรรยายพเิศษเรือ่ง	การด�าเนนิงาน	

เกี่ยวกับหญ้าแฝกในประเทศไทย	ด้วย

	 ในการประชมุครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	 และ 

การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก	 รวมทั้ง

ประมวลปัญหาและปรบัแผนการด�าเนนิการ	

ใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการพฒันาทีด่นิให้

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 	 การมุง่เน้นทรพัยากรบคุคล	ได้คะแนนร้อยละ	๘๔	

โดยมีจุดเด่นคือ	 มีการก�าหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก

และความพึงพอใจตามกลุ่มบุคลากรที่ชัดเจน	 และมีการ

ประเมนิความผาสกุและความพงึพอใจแยกตามกลุ่มบคุลากร	

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแจ้งให้กับบุคลากรได ้

รับทราบและน�าไปปรับปรุง	 รวมถึงมีการประกันคุณภาพ 

การฝึกอบรมและมกีารน�ามาใช้สอดคล้องตามเกณฑ์ทีก่�าหนด

 	 การจัดการกระบวนการ	 ได้คะแนนร้อยละ	 ๙๘	 

โดยมีจุดเด่นคือ	มีแนวทางอย่างเป็นระบบในการจัดท�าข้อ

ก�าหนดของกระบวนการการก�าหนดตวัชีว้ดัของกระบวนการ	

การก�าหนดตัวชี้วัดของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและ

กระบวนการสนบัสนนุมแีนวทางทีช่ดัเจนและเป็นระบบ	ใน

การออกแบบกระบวนการ	รวมถงึการสือ่สารเพือ่ให้บคุลากร

ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง	 หน่วยงาน 

มีผลการด�าเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	รวมถึง

มีรายละเอียดของการด�าเนินการกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินที่

ชดัเจน	เพือ่ให้การด�าเนนิการเกดิประสทิธผิลอย่างต่อเน่ือง

 ทั้งหมดที่น�าเสนอมานี้เป็นผลจากความร่วมมือ 

ของชาว กปร. และเครือข่ายที่ช ่วยกันพัฒนางาน 

จนประสบความส�าเร็จ

เขื่อนวชิราลงกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี

๒

๓

๔

เมษายน

๑

๕๔๓



จดหมายข่าว ส�านักงาน

ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

ส�านักงาน กปร. เผยแพร่งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

เลขาฯ ฝากบอก

งานของแผ่นดินนั้น เป็นงานส่วนรวม มีผลที่กว้างขวาง เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองและบุคคลทุกคนทุกฝ่าย. 
เมื่อเป็นงานส่วนรวมและมีผลเกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก ปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ อันเนื่องมาจากความคิดเห็นไม่ตรงกัน 
ก็ย่อมเกิดมีขึ้นบ้างเป็นปรกติธรรมดา. ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน ตลอดจนทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
จึงต้องมีใจที่หนักแน่นและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างแม้กระทั่งค�าวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีสติ ใช้ปัญญา
และเหตุผลเป็นเครื่องปฏิบัติวินิจฉัย โดยถือว่าความคิดเห็นและค�าวิพากษ์วิจารณ์นั้น คือการระดมสติปัญญา

และประสบการณ์อันหลากหลายจากทุกคนทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติบริหารงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ให้งานทุกส่วนทุกด้านของแผ่นดินส�าเร็จผลเป็นความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน                                            
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖)

 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

ส�านักงาน กปร. เผยแพร่งานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ณ สหรัฐอเมริกา

ลปร. กล่าวถึงการเข้าร่วมงานไทยนิวเยียร์ฯ ของส�านักงาน กปร.
ในงานเลี้ยงรับรอง ณ ท�าเนียบกงสุลใหญ่ฯ

ผู ้อ�านวยการสถานีโทรทัศน์ NAT TV 
น�า ลปร. เยี่ยมชมสถานีและบันทึกเทปรายการ Focus

ชื่อ : นางสาวกนกพร ชื่นใจดี   ชื่อเล่น :	หน่อย	
วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา :	ปริญญาโท	(การจัดการสิ่งแวดล้อม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่เริ่มงาน :	๑๒	มิถุนายน	๒๕๕๖
ต�าแหน่ง :	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด :	กลุ่มช่วยอ�านวยการและบริหารทั่วไป	ส�านักงานเลขาธิการ	(สลก.)
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ :	ความเพียรพยายาม	คือหนทางสู่ความส�าเร็จ
สิ่งที่อยากท�าใน กปร. : อยากมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�ารแิละเผยแพร่ความรูสู่้ประชาชน	เพือ่ให้ได้รบัประโยชน์อย่างแท้จรงิ

ชื่อ : นางสาววาสนา  ทองตัน   ชื่อเล่น :	แอน	
วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา :	 	 ปริญญาโท	 (การจัดการสิ่งแวดล้อม)	 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันที่เริ่มงาน :	๓	มิถุนายน	๒๕๕๖
ต�าแหน่ง :	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด :	ส�านักศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ	(สศข.)
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ :	ท�าดีได้ดี
สิ่งที่อยากท�าใน กปร. : คุณประโยชน์ตามแนวทางพระราชด�าริ

ชื่อ : นางสาวสิริจิตต์  บุญธรรม  ชื่อเล่น :	แพร	
วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา :	 ปริญญาตรี	 ศิลปบัณฑิต	 มัณฑนศิลป	์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่เริ่มงาน :	๑๓	มิถุนายน	๒๕๕๖
ต�าแหน่ง :	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
สังกัด :	 กลุ่มช่วยอ�านวยการและบริหารทั่วไป	 ส�านักงานเลขาธิการ	
(สลก.)
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ :	อยู่กับปัจจุบัน	และท�าวันนี้ให้ดีที่สุด
สิ่งที่อยากท�าใน กปร. : เรียนรู้	ศึกษา	และน�าแนวทางพระราชด�าริมาปรับใช้
กับการท�างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ชื่อ : นางสาวกมลวรรณ  ปัณณกาญจนวงศ์  ชื่อเล่น :	แอล	
วฒุกิารศกึษา/สถานศกึษา :	ปรญิญาตร	ีศศ.บ.	(ภาษาไทย)	มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่เริ่มงาน :	๓	มิถุนายน	๒๕๕๖
ต�าแหน่ง :	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สังกัด :	ส�านักประสานงานโครงการพื้นที่ภาคใต้	(สปค.๔)
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ :	ท�างานอย่างเป็นมิตร

สิ่งที่อยากท�าใน กปร. : ตั้งใจเรียนรู้งาน	และท�างานให้ดี

ชื่อ : นางสาวกุลวดี  ปุงบางกะดี่   ชื่อเล่น :	โอปอ	
วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา :	 ปริญญาตรี	ศศ.บ.	การจัดการชุมชน	(เกียรตินิยมอันดับ	๒)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่เริ่มงาน :	๑๖	พฤษภาคม	๒๕๕๖

 ต�าแหน่ง :	นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด :	กลุ่มช่วยอ�านวยการและบริการทั่วไป	ส�านักงานเลขาธิการ	(สลก.)
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ :	สิ่งที่ต้องท�าคือความดี	สิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรม	สิ่งที่ต้องจ�าคือผู้มีพระคุณ
สิ่งที่อยากท�าใน กปร. : ท�างานให้ดี	ไม่เป็นภาระให้ส�านักงาน

ชื่อ : นางสาวเสาวนีย์  ปัญญะสังข์  ชื่อเล่น :	เปิ้ล	
วฒิุการศึกษา/สถานศึกษา :	ปรญิญาโท	รฐัศาสตรมหาบณัฑติ	(ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ)	มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์
วันที่เริ่มงาน :	๓	มิถุนายน	๒๕๕๖
ต�าแหน่ง :	บุคลากร
สังกัด :	ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ	(สพค.)
ความมุง่หวงั/คตปิระจ�าใจ :	คดิด	ีท�าด	ีพดูด	ีความมุง่หวัง	อยากให้โครงการพระราชด�ารอิยู่คูค่นไทยตลอดไป

สิง่ทีอ่ยากท�าใน กปร. : อยากช่วยเผยแพร่โครงการพระราชด�ารใิห้ประชาชน	ยดึเป็นแบบอย่างในการด�าเนนิ
ชีวิตของสังคมเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันและอนาคต	 เพราะความคิดของพระองค์ท�าให้
ประเทศไทยคงอยู่ได้

ชื่อ : นางสาวรัตนา  เข็มพงษ์  ชื่อเล่น :	ป้อม	
วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา :	ปริญญาตรี	การจัดการทั่วไป	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
วันที่เริ่มงาน :	๓	มิถุนายน	๒๕๕๖
ต�าแหน่ง :	พนักงานประจ�าส�านักงาน
สังกัด :	ส�านักประชาสัมพันธ์	(สปส.)
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ :	ประสบความส�าเร็จในชีวิต
ส่ิงทีอ่ยากท�าใน กปร. : ปฏบิติังานตามต�าแหน่งให้ดทีีสุ่ด	เป็นระบบ	ระเบยีบตามทีส่�านกังาน	กปร.	ก�าหนด

ชื่อ : นายอภิเดช  ธรรมรักขิโต  ชื่อเล่น :	โต้ง	
วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา :	ปวส.	อุตสาหกรรมการก่อสร้าง		วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

วันที่เริ่มงาน :	๓	มิถุนายน	๒๕๕๖
ต�าแหน่ง :	นายช่างฝีมือทั่วไป
สังกัด :	งานอาคารสถานที่	ส�านักงานเลขาธิการ	(สลก.)
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ :	ขยัน	มุ่งมั่น
สิ่งที่อยากท�าใน กปร. : ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความสามารถ

แนะน�าสมาชิกใหม่

เมื่อวันที่ ๔ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ส�านักงาน กปร. ได้ 

จัด โครงการจัดนิทรรศการ เฉลิมพร ะ เ กียรติต าม 

ค�าเชิญของคณะกรรมการไทยนิวเยียร์ สงกรานต์ เฟสติวัล เพื่อ

ประชาสัมพันธ์ผลการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยน�านิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เอกสาร

เผยแพร่ โมเดลกังหันน�้าชัยพัฒนา และผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาฯ ไปจัดแสดงในงานไทยนิวเยียร์ สงกรานต์ เฟสติวัล  

ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖ บนถนนฮอลลีวู ้ด บริเวณ

ไทยทาวน์ นครลอสแอนเจลิส

 นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้

ประสานให ้ เลขาธิการ กปร. ให ้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับ 

พระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่สามารถสร้าง

ประโยชน์ให้กับประชาชนชาวไทย ออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ 

ของคนไทยในนครลอสแอนเจลิส ประกอบด ้วย หนังสือพิมพ ์ เสรี ชัย 

หนังสือพิมพ์เอเชียน แปซิฟิก นิวส์ และหนังสือพิมพ์สยามทาวน์ ยูเอส

 การจัดท�าโครงการนี้เป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ และแนวพระราชด�าริ

ด้านการพัฒนา และผลส�าเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริให้เป็น

ที่รู ้จักในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์กับผู ้สื่อข ่าวไทยในนครลอสแอนเจลิส ซึ่งเป ็นสื่อส�าคัญใน 

อันที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย ์ของไทย 

ให้แก่ชาวไทยในต่างแดนและต่างชาติ

“โครงการน้ี

เป็นการเผยแพร่

พระเกียรติคุณ 

และแนว

พระราชด�าริด้าน

การพัฒนา

”

๘๖ ๗



จดหมายข่าว ส�านักงาน

ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

ส�านักงาน กปร. เผยแพร่งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

เลขาฯ ฝากบอก

งานของแผ่นดินนั้น เป็นงานส่วนรวม มีผลที่กว้างขวาง เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองและบุคคลทุกคนทุกฝ่าย. 
เมื่อเป็นงานส่วนรวมและมีผลเกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก ปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ อันเนื่องมาจากความคิดเห็นไม่ตรงกัน 
ก็ย่อมเกิดมีขึ้นบ้างเป็นปรกติธรรมดา. ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน ตลอดจนทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
จึงต้องมีใจที่หนักแน่นและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างแม้กระทั่งค�าวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีสติ ใช้ปัญญา
และเหตุผลเป็นเครื่องปฏิบัติวินิจฉัย โดยถือว่าความคิดเห็นและค�าวิพากษ์วิจารณ์นั้น คือการระดมสติปัญญา

และประสบการณ์อันหลากหลายจากทุกคนทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติบริหารงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ให้งานทุกส่วนทุกด้านของแผ่นดินส�าเร็จผลเป็นความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน                                            
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖)

 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

ส�านักงาน กปร. เผยแพร่งานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ณ สหรัฐอเมริกา

ลปร. กล่าวถึงการเข้าร่วมงานไทยนิวเยียร์ฯ ของส�านักงาน กปร.
ในงานเล้ียงรับรอง ณ ท�าเนียบกงสุลใหญ่ฯ

ผู ้อ�านวยการสถานีโทรทัศน์ NAT TV 
น�า ลปร. เยี่ยมชมสถานีและบันทึกเทปรายการ Focus

ชื่อ : นางสาวกนกพร ชื่นใจดี   ชื่อเล่น :	หน่อย	
วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา :	ปริญญาโท	(การจัดการสิ่งแวดล้อม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่เริ่มงาน :	๑๒	มิถุนายน	๒๕๕๖
ต�าแหน่ง :	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด :	กลุ่มช่วยอ�านวยการและบริหารทั่วไป	ส�านักงานเลขาธิการ	(สลก.)
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ :	ความเพียรพยายาม	คือหนทางสู่ความส�าเร็จ
สิ่งที่อยากท�าใน กปร. : อยากมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�ารแิละเผยแพร่ความรูสู้ป่ระชาชน	เพือ่ให้ได้รบัประโยชน์อย่างแท้จรงิ

ชื่อ : นางสาววาสนา  ทองตัน   ชื่อเล่น :	แอน	
วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา :	 	 ปริญญาโท	 (การจัดการสิ่งแวดล้อม)	 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันที่เริ่มงาน :	๓	มิถุนายน	๒๕๕๖
ต�าแหน่ง :	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด :	ส�านักศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ	(สศข.)
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ :	ท�าดีได้ดี
สิ่งที่อยากท�าใน กปร. : คุณประโยชน์ตามแนวทางพระราชด�าริ

ชื่อ : นางสาวสิริจิตต์  บุญธรรม  ชื่อเล่น :	แพร	
วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา :	 ปริญญาตรี	 ศิลปบัณฑิต	 มัณฑนศิลป	์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่เริ่มงาน :	๑๓	มิถุนายน	๒๕๕๖
ต�าแหน่ง :	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
สังกัด :	 กลุ่มช่วยอ�านวยการและบริหารทั่วไป	 ส�านักงานเลขาธิการ	
(สลก.)
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ :	อยู่กับปัจจุบัน	และท�าวันนี้ให้ดีที่สุด
สิ่งที่อยากท�าใน กปร. : เรียนรู้	ศึกษา	และน�าแนวทางพระราชด�าริมาปรับใช้
กับการท�างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ชื่อ : นางสาวกมลวรรณ  ปัณณกาญจนวงศ์  ชื่อเล่น :	แอล	
วฒุกิารศกึษา/สถานศกึษา :	ปรญิญาตร	ีศศ.บ.	(ภาษาไทย)	มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่เริ่มงาน :	๓	มิถุนายน	๒๕๕๖
ต�าแหน่ง :	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สังกัด :	ส�านักประสานงานโครงการพื้นที่ภาคใต้	(สปค.๔)
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ :	ท�างานอย่างเป็นมิตร

สิ่งที่อยากท�าใน กปร. : ตั้งใจเรียนรู้งาน	และท�างานให้ดี

ชื่อ : นางสาวกุลวดี  ปุงบางกะดี่   ชื่อเล่น :	โอปอ	
วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา :	 ปริญญาตรี	ศศ.บ.	การจัดการชุมชน	(เกียรตินิยมอันดับ	๒)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่เริ่มงาน :	๑๖	พฤษภาคม	๒๕๕๖

 ต�าแหน่ง :	นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด :	กลุ่มช่วยอ�านวยการและบริการทั่วไป	ส�านักงานเลขาธิการ	(สลก.)
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ :	สิ่งที่ต้องท�าคือความดี	สิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรม	สิ่งที่ต้องจ�าคือผู้มีพระคุณ
สิ่งที่อยากท�าใน กปร. : ท�างานให้ดี	ไม่เป็นภาระให้ส�านักงาน

ชื่อ : นางสาวเสาวนีย์  ปัญญะสังข์  ชื่อเล่น :	เปิ้ล	
วฒุกิารศกึษา/สถานศกึษา :	ปรญิญาโท	รฐัศาสตรมหาบณัฑติ	(ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ)	มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์
วันที่เริ่มงาน :	๓	มิถุนายน	๒๕๕๖
ต�าแหน่ง :	บุคลากร
สังกัด :	ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ	(สพค.)
ความมุ่งหวงั/คติประจ�าใจ :	คดิด	ีท�าด	ีพดูด	ีความมุ่งหวงั	อยากให้โครงการพระราชด�ารอิยูคู่ค่นไทยตลอดไป

สิง่ทีอ่ยากท�าใน กปร. : อยากช่วยเผยแพร่โครงการพระราชด�ารใิห้ประชาชน	ยดึเป็นแบบอย่างในการด�าเนนิ
ชีวิตของสังคมเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันและอนาคต	 เพราะความคิดของพระองค์ท�าให้
ประเทศไทยคงอยู่ได้

ชื่อ : นางสาวรัตนา  เข็มพงษ์  ชื่อเล่น :	ป้อม	
วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา :	ปริญญาตรี	การจัดการทั่วไป	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
วันที่เริ่มงาน :	๓	มิถุนายน	๒๕๕๖
ต�าแหน่ง :	พนักงานประจ�าส�านักงาน
สังกัด :	ส�านักประชาสัมพันธ์	(สปส.)
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ :	ประสบความส�าเร็จในชีวิต
สิง่ทีอ่ยากท�าใน กปร. : ปฏบิตังิานตามต�าแหน่งให้ดทีีส่ดุ	เป็นระบบ	ระเบยีบตามทีส่�านกังาน	กปร.	ก�าหนด

ชื่อ : นายอภิเดช  ธรรมรักขิโต  ชื่อเล่น :	โต้ง	
วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา :	ปวส.	อุตสาหกรรมการก่อสร้าง		วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

วันที่เริ่มงาน :	๓	มิถุนายน	๒๕๕๖
ต�าแหน่ง :	นายช่างฝีมือทั่วไป
สังกัด :	งานอาคารสถานที่	ส�านักงานเลขาธิการ	(สลก.)
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ :	ขยัน	มุ่งมั่น
สิ่งที่อยากท�าใน กปร. : ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความสามารถ

แนะน�าสมาชิกใหม่

เมื่อวันที่ ๔ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ส�านักงาน กปร. ได้ 

จัด โครงการ จัดนิทรรศการ เฉลิมพร ะ เ กียรติต าม 

ค�าเชิญของคณะกรรมการไทยนิวเยียร์ สงกรานต์ เฟสติวัล เพื่อ

ประชาสัมพันธ์ผลการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยน�านิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เอกสาร

เผยแพร่ โมเดลกังหันน�้าชัยพัฒนา และผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาฯ ไปจัดแสดงในงานไทยนิวเยียร์ สงกรานต์ เฟสติวัล  

ซึ่งจัดข้ึนเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖ บนถนนฮอลลีวู ้ด บริเวณ

ไทยทาวน์ นครลอสแอนเจลิส

 นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้

ประสานให ้ เลขาธิการ กปร. ให ้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับ 

พระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่สามารถสร้าง

ประโยชน์ให้กับประชาชนชาวไทย ออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ 

ของคนไทยในนครลอสแอนเจลิส ประกอบด ้วย หนังสือพิมพ ์ เสรีชัย 

หนังสือพิมพ์เอเชียน แปซิฟิก นิวส์ และหนังสือพิมพ์สยามทาวน์ ยูเอส

 การจัดท�าโครงการนี้เป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ และแนวพระราชด�าริ

ด้านการพัฒนา และผลส�าเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริให้เป็น

ที่รู ้จักในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์กับผู ้สื่อข ่าวไทยในนครลอสแอนเจลิส ซึ่งเป ็นสื่อส�าคัญใน 

อันที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย ์ของไทย 

ให้แก่ชาวไทยในต่างแดนและต่างชาติ

“โครงการนี้

เป็นการเผยแพร่

พระเกียรติคุณ 

และแนว

พระราชด�าริด้าน

การพัฒนา

”

๘๖ ๗



จดหมายข่าว ส�านักงาน

ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

ส�านักงาน กปร. เผยแพร่งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

เลขาฯ ฝากบอก

งานของแผ่นดินนั้น เป็นงานส่วนรวม มีผลที่กว้างขวาง เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองและบุคคลทุกคนทุกฝ่าย. 
เมื่อเป็นงานส่วนรวมและมีผลเกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก ปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ อันเนื่องมาจากความคิดเห็นไม่ตรงกัน 
ก็ย่อมเกิดมีขึ้นบ้างเป็นปรกติธรรมดา. ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน ตลอดจนทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
จึงต้องมีใจที่หนักแน่นและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างแม้กระทั่งค�าวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีสติ ใช้ปัญญา
และเหตุผลเป็นเคร่ืองปฏิบัติวินิจฉัย โดยถือว่าความคิดเห็นและค�าวิพากษ์วิจารณ์นั้น คือการระดมสติปัญญา

และประสบการณ์อันหลากหลายจากทุกคนทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติบริหารงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ให้งานทุกส่วนทุกด้านของแผ่นดินส�าเร็จผลเป็นความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน                                            
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖)

 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	 รวมท้ังกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ให้
บุคลากรของส�านกังาน	กปร.	ได้รับทราบ

๓.	เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความรู้	 ทักษะ	 และ
คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ให้กบับคุลากรส�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

ส�านักงาน กปร. เผยแพร่งานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ณ สหรัฐอเมริกา

ลปร. กล่าวถึงการเข้าร่วมงานไทยนิวเยียร์ฯ ของส�านักงาน กปร.
ในงานเลี้ยงรับรอง ณ ท�าเนียบกงสุลใหญ่ฯ

ผู ้อ�านวยการสถานีโทรทัศน์ NAT TV 
น�า ลปร. เยี่ยมชมสถานีและบันทึกเทปรายการ Focus

ชื่อ : นางสาวกนกพร ชื่นใจดี   ชื่อเล่น :	หน่อย	
วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา :	ปริญญาโท	(การจัดการสิ่งแวดล้อม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่เริ่มงาน :	๑๒	มิถุนายน	๒๕๕๖
ต�าแหน่ง :	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด :	กลุ่มช่วยอ�านวยการและบริหารทั่วไป	ส�านักงานเลขาธิการ	(สลก.)
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ :	ความเพียรพยายาม	คือหนทางสู่ความส�าเร็จ
สิ่งที่อยากท�าใน กปร. : อยากมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�ารแิละเผยแพร่ความรูสู้ป่ระชาชน	เพือ่ให้ได้รบัประโยชน์อย่างแท้จรงิ

ชื่อ : นางสาววาสนา  ทองตัน   ชื่อเล่น :	แอน	
วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา :	 	 ปริญญาโท	 (การจัดการส่ิงแวดล้อม)	 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันที่เริ่มงาน :	๓	มิถุนายน	๒๕๕๖
ต�าแหน่ง :	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด :	ส�านักศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ	(สศข.)
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ :	ท�าดีได้ดี
สิ่งที่อยากท�าใน กปร. : คุณประโยชน์ตามแนวทางพระราชด�าริ

ชื่อ : นางสาวสิริจิตต์  บุญธรรม  ชื่อเล่น :	แพร	
วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา :	 ปริญญาตรี	 ศิลปบัณฑิต	 มัณฑนศิลป	์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่เริ่มงาน :	๑๓	มิถุนายน	๒๕๕๖
ต�าแหน่ง :	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
สังกัด :	 กลุ่มช่วยอ�านวยการและบริหารทั่วไป	 ส�านักงานเลขาธิการ	
(สลก.)
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ :	อยู่กับปัจจุบัน	และท�าวันนี้ให้ดีที่สุด
สิ่งที่อยากท�าใน กปร. : เรียนรู้	ศึกษา	และน�าแนวทางพระราชด�าริมาปรับใช้
กับการท�างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ชื่อ : นางสาวกมลวรรณ  ปัณณกาญจนวงศ์  ชื่อเล่น :	แอล	
วุฒกิารศกึษา/สถานศกึษา :	ปรญิญาตร	ีศศ.บ.	(ภาษาไทย)	มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่เริ่มงาน :	๓	มิถุนายน	๒๕๕๖
ต�าแหน่ง :	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สังกัด :	ส�านักประสานงานโครงการพื้นที่ภาคใต้	(สปค.๔)
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ :	ท�างานอย่างเป็นมิตร

สิ่งที่อยากท�าใน กปร. : ตั้งใจเรียนรู้งาน	และท�างานให้ดี

ชื่อ : นางสาวกุลวดี  ปุงบางกะดี่   ชื่อเล่น :	โอปอ	
วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา :	 ปริญญาตรี	ศศ.บ.	การจัดการชุมชน	(เกียรตินิยมอันดับ	๒)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่เริ่มงาน :	๑๖	พฤษภาคม	๒๕๕๖

 ต�าแหน่ง :	นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด :	กลุ่มช่วยอ�านวยการและบริการทั่วไป	ส�านักงานเลขาธิการ	(สลก.)
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ :	สิ่งที่ต้องท�าคือความดี	สิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรม	สิ่งที่ต้องจ�าคือผู้มีพระคุณ
สิ่งที่อยากท�าใน กปร. : ท�างานให้ดี	ไม่เป็นภาระให้ส�านักงาน

ชื่อ : นางสาวเสาวนีย์  ปัญญะสังข์  ชื่อเล่น :	เปิ้ล	
วุฒกิารศกึษา/สถานศกึษา :	ปรญิญาโท	รฐัศาสตรมหาบณัฑิต	(ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ)	มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์
วันที่เริ่มงาน :	๓	มิถุนายน	๒๕๕๖
ต�าแหน่ง :	บุคลากร
สังกัด :	ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ	(สพค.)
ความมุง่หวงั/คตปิระจ�าใจ :	คดิด	ีท�าด	ีพดูด	ีความมุง่หวงั	อยากให้โครงการพระราชด�ารอิยูคู่ค่นไทยตลอดไป

สิง่ทีอ่ยากท�าใน กปร. : อยากช่วยเผยแพร่โครงการพระราชด�ารใิห้ประชาชน	ยดึเป็นแบบอย่างในการด�าเนนิ
ชีวิตของสังคมเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันและอนาคต	 เพราะความคิดของพระองค์ท�าให้
ประเทศไทยคงอยู่ได้

ชื่อ : นางสาวรัตนา  เข็มพงษ์  ชื่อเล่น :	ป้อม	
วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา :	ปริญญาตรี	การจัดการทั่วไป	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
วันที่เริ่มงาน :	๓	มิถุนายน	๒๕๕๖
ต�าแหน่ง :	พนักงานประจ�าส�านักงาน
สังกัด :	ส�านักประชาสัมพันธ์	(สปส.)
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ :	ประสบความส�าเร็จในชีวิต
สิง่ทีอ่ยากท�าใน กปร. : ปฏบิตังิานตามต�าแหน่งให้ดทีีส่ดุ	เป็นระบบ	ระเบยีบตามทีส่�านกังาน	กปร.	ก�าหนด

ชื่อ : นายอภิเดช  ธรรมรักขิโต  ชื่อเล่น :	โต้ง	
วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา :	ปวส.	อุตสาหกรรมการก่อสร้าง		วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

วันที่เริ่มงาน :	๓	มิถุนายน	๒๕๕๖
ต�าแหน่ง :	นายช่างฝีมือทั่วไป
สังกัด :	งานอาคารสถานที่	ส�านักงานเลขาธิการ	(สลก.)
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ :	ขยัน	มุ่งมั่น
สิ่งที่อยากท�าใน กปร. : ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความสามารถ

แนะน�าสมาชิกใหม่

เมื่อวันท่ี ๔ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ส�านักงาน กปร. ได้ 

จัด โครงการจัดนิทรรศการ เฉลิมพร ะ เกียรติตาม 

ค�าเชิญของคณะกรรมการไทยนิวเยียร์ สงกรานต์ เฟสติวัล เพื่อ

ประชาสัมพันธ์ผลการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยน�านิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เอกสาร

เผยแพร่ โมเดลกังหันน�้าชัยพัฒนา และผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาฯ ไปจัดแสดงในงานไทยนิวเยียร์ สงกรานต์ เฟสติวัล  

ซึ่งจัดขึ้นเม่ือวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๖ บนถนนฮอลลีวู ้ด บริเวณ

ไทยทาวน์ นครลอสแอนเจลิส

 นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้

ประสานให ้ เลขาธิการ กปร. ให ้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับ 

พระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่สามารถสร้าง

ประโยชน์ให้กับประชาชนชาวไทย ออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ 

ของคนไทยในนครลอสแอนเจลิส ประกอบด ้วย หนังสือพิมพ ์ เสรีชัย 

หนังสือพิมพ์เอเชียน แปซิฟิก นิวส์ และหนังสือพิมพ์สยามทาวน์ ยูเอส

 การจัดท�าโครงการนี้เป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ และแนวพระราชด�าริ

ด้านการพัฒนา และผลส�าเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริให้เป็น

ที่รู ้จักในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์กับผู ้สื่อข ่าวไทยในนครลอสแอนเจลิส ซึ่งเป ็นสื่อส�าคัญใน 

อันที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย ์ของไทย 

ให้แก่ชาวไทยในต่างแดนและต่างชาติ

“โครงการน้ี

เป็นการเผยแพร่

พระเกียรติคุณ 

และแนว

พระราชด�าริด้าน

การพัฒนา

”

๘๖ ๗


