
 

 

 

พระราโชวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระ
ราโชวาท ในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๑ เมษายน ว่า “งานราชการน้ัน ต้องอาศัยความรู้ ๓ ส่วน  
ในการปฏิบัติ คือความรู้ในหลักวิชาที่ถูกต้อง แม่นย า ลึกซึ้ง กว้างขวาง ความรู้ในการปฏิบัติบ ริหารงาน  
ตามภาระหน้าที่และความรู้คิดวินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยเหตุผล หลักวิชา และหลักธรรม ข้าราชการทุกคนจึงต้อง
สร้างสมอบรมความรู้ทั้งสามส่วนน้ี ให้ สมบูรณ์พร้อม อย่าให้บกพร่องในส่วนใดเป็นอันขาด จะได้สามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุประโยชน์ที่แท้ทัง้แกป่ระเทศชาติและประชาชน 

 

สาร  นายวิษณุ   เครืองาม รองนายกรัฐมนต รี 

เน่ืองในวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี พ.ศ. 2563 สวัสดีครับ
เพื่อนข้ าราชการ แ ละประชาชนที่ เคารพทุกท่าน วันที่  1 
เมษายน ของแต่ล ะปี มีความห มาย และความส าคัญมาก  
แก่บรรดาข้าราชการพลเรือนทั้งหลาย เพราะคณะรัฐมนตรีได้มี
มติให้เป็นวันข้าราชการพลเรือน ทั้งน้ีก็เพราะย้อนร าลึกไปถึง

เหตุการณ์เมื่อหลายปีที่ผ่านมาในสมัยรัชกาลที่ 7 ด้วยเหตุที่วันที่ 1 เมษายน เมื่อคร้ังกะน้ัน เป็นวันที่กฎหมาย 
ระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรกมีผลใช้บังคับ แม้ว่ากฎหมายน้ันจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอีกหลายคร้ัง
ในเวลาต่อมา แต่ก็ยังรักษาหลักการที่ส าคัญเอาไว้คงเดิม ดังน้ันจึงถือว่าวันที่  1 เมษายน ของแต่ละปี  
เป็นวันข้าราชการพลเรือน ซึ่งสิ่งส าคัญที่จะเกิดขึ้ นในวันน้ัน ก็คือการที่ได้ รับพระราชทานพระบรมราโชวาท 
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสมอมา ขณะเดียวกันก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะเฉลิมฉลอง เตือนให้  
ข้าราชการพลเรือนตระหนักในบทบาทและความส าคัญของตัวเอง ทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ  
 

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี  ๒๕๖๒ 
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ฝ่ายอื่นและประชาชน ได้รับทราบถึงบทบาทและความส าคัญของข้าราชการพลเรือนด้วย นอกจากน้ันก็ยังมี
การจัดกิจกรรมให้รางวัล ยกย่อง เชิดชู ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ซึ่งในปีน้ีก็มีข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่จะ
ได้รับการยกย่อง รวมทั้งสิ้น 621 คน ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ผมมาปฏิบัติภารกิจส าคัญในปีน้ี  
ด้วยการส่งความปรารถนาดีและระลึกถึงมายังเพื่อนข้าราชการพลเรือนทั้งหลาย ความจริงกิจกรรมที่จะจัดน้ัน
ยังมีมากมายอีกหลายอย่าง แต่เน่ืองจากได้มีเหตุการณ์ส าคัญเกิดขึ้นในประเทศและในโลก น่ันก็คือสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือที่เรียกกันว่า โควิด 19 กิจกรรมต่างๆ จึงต้องบรรเทา เบาบางลง 

และมอบให้แต่ละหน่วยงานแยกกันไปจัดเอง ในส่วนกลางน้ันก็มีการยกย่อง สดุดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ดังกล่าว แต่การที่จะมอบรางวัล น้ัน ขอให้แต่ละหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดไปด าเนินการกันเ อง  

อันที่จริงการเกิดแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด 19 ) ก็เป็นเหตุหน่ึงที่ท าให้ข้าราชการไม่ว่าจะ

พลเรือนหรือไม่ก็ตาม มีบทบาทที่ดีเด่นขึ้นโดยตัวของตัวเอง ดังที่ เราได้เห็นภาพแพทย์ พยาบาล บุคลากร  
ทางการแพทย ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ข้าราชการทุกฝ่าย ได้จับมือกันอย่างแข็งขันในการทีจ่ะเปน็ปราการด่านหน้า

ออกไปปะทะ รับมือ ป้องกัน แก้ไข เยียวยา ปัญหาสถานการณ์โควิด 19 ค าที่เราได้ยิน และอาจจะไม่เคยได้ยิน

มาก่อนแต่คุ้นหูกันในขณะน้ีก็คือ ค าว่านักรบเสื้อกาวน์ นักรบเสื้อขาว ซึ่งหมายถึง ยูนิฟอร์มหรือเคร่ืองแบบ
ของแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ คนเหล่าน้ีเสียสละอย่างแรงกล้า เสียสละสุขภาพ เสียสละเวลา 
ด้วยความอดทน ด้วยความกล้าหาญ ออกไปเป็นปราการด่านหน้ารับมือการแพร่ระบาดในการที่ตรวจ ดูแล  
รักษาผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ ภาพเหล่าน้ีเราไม่ได้เห็นได้ง่ายนัก แต่ขณะน้ีเป็นภาพที่เกิดขึ้นทั่วไปในประเทศไทย  
และเกิดขึ้นทั่วไปในโลก ข้าราชการ บุคลากรทางการแพทย์เป็นตัวอย่างของข้าราชการพลเรือน ซึ่งสมควร
ได้รับการยกย่องเป็นพิเศษในปีน้ี เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ได้มีการตกลงนัดหมายกันทั่วโลก ให้ประชาชนที่อาศัย
อยู่ในเคหะสถานบ้านเรือนต่างๆ ออกมาตามวันเวลาที่ นัดหมายเพื่อที่ จะปรบมือ ส่งสัญญาณแสด ง 
ความขอบพระคุณ ส านึกในความกล้าหาญ และการท างานอย่างเต็มที่ของข้าราชการพลเรือน บุคลากร  
ทางการแพทย์ทั้งหลาย ซึ่งในประเทศไทยเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมเช่นน้ีไปแล้วเช่นกัน  

 



 
-3- 

 
เพื่อนข้าราชการทั้งหลายครับ ในปีพุทธศักราช 2562 ที่ผ่านมา มีกฎหมายส าคัญออกมาฉบับหน่ึง 

คือ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ซึ่งก็จะมีผลโดยตรงถึงความประพฤติ การปฏิบัติตน  
ข้อพึ่งกระท า และข้อพึงละเว้นส าหรับข้าราชการทั้งหลาย เพราฉะน้ันจึงเป็นสิ่งที่เ พื่อข้าราชการทั้งหลาย
จะต้องให้ความใส่ใจในเร่ืองน้ี สาระส าคัญก็คือข้าราชการจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานขั้นต่ า  
ที่ก าหนด น่ันก็คือความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่  ความกล้าหาญ ความเสียสละ ความอดทน ความไม่เป็นผู้ที่
ขัดแย้งกันในระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม สิ่งเหล่าน้ีเป็นเกณฑ์กลางหรือมาตรฐานที่จะมี
การก าหนดรายละเอียดให้ปฏิบัติต่อไป สภาพเหล่าน้ีก็คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา  
ในนามของรัฐบาลผมขอแสดงความชื่นชมยินดี มายังข้าราชการพลเรือนดีเด่น ทั้ง 621 คน อีกคร้ังหน่ึง และ
ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งอกตัง้ใจที่จะปฏิบตัิหน้าที่ เพื่อรักษาความดีเด่นแห่งเกียรติยศที่ได้รับการยกย่องเชิดชน้ีูไว้
สืบไป สุดท้ายน้ีด้วยอ านาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย ด้วยเดชะพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้โปรดพระราชทานบันดาลพรอันศักดิ์ สิทธิ์ให้แก่บรรดาเพื่อข้าราชการ 
พลเรือนทั้งหลาย ให้มีความสุขกายสบายใจ มีพละก าลัง มีสุขภาพจิตที่ดี มีความกล้าหาญ มีความมั่นคง  
เด็ดเดี่ยว อยู่ในหน้าที่และอ านาจของตน เพื่ออ านวยประโยชน์สุขแก่วงศ์ราชการ และพี่น้องประชาชนร่วมชาติ
ของเราทั้งหลายสืบไป ด้วยความระลึ กถึง และปรารถนาดีจากท่านนายกรับมนตรีและรัฐบาล ซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาของท่านทั้งหลายครับ ขอบพระคุณมาก 
 
 
 
 
 
 เน่ืองในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2563 ข้าราชการพลเรือนของกรมพัฒนาที่ดิน 
จ านวน 2 ราย ได้แก่ นายอรรณพ  พุทธโส ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ าเพื่อการเกษตร 
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน และนางสาวกัญจน์รัชต์  ลชิตาวงศ์ ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้ รับคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยมี
ปลัดกระทรวงศึกษาธกิารเปน็ประธานอนุกรรมการให้ไดรั้บรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเดน่ ประจ าปี พ.ศ. 2562  
ทั้งน้ี ร้อยเอกธรรมนัส  พรหมเผา่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเปน็ประธานในพิธี
มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติครุฑทองค า แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2562 ทั้ง 2 คน  
ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดนิ ชั้น 2 
 
 

ข้าราชการกรมพัฒนาท่ีดิน ได้รับรางวัล 
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2562 
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นายอรรณพ  พุทธโส 
ต าแห น่ง ผู้ อ านวย การกลุ่ม วิจัยแล ะพัฒ นาก าร
อนุรักษ์ดินและน้ าเพื่อการเกษตร  
สถานที่ท างาน กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก 
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผลงานเด่น รางวัลดีเด่นเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดินปี 2652 ผู้แทน

เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับโลกด้านปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน  (GSER 19) ณ กรุงโรม สาธารณรัฐ
อิตาลี คณะอนุกรรมการด้านวิชาการวันดินโลก ปี 2562 คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติของ
กรมพัฒนาที่ดิน และปฏิบัติราชการอีกหน้าที่หน่ึงที่ส านักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 

นางสาวกัญจน์รัชต์  ลชิตาวงศ์ 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน 
สถานที่ท างาน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท 
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผลงานเด่น รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงาน
วิชาการภาคบรรยายการประชุมวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน 
ปี 2560 เร่ือง การศึกษาอัตราการใส่ปูนควบคู่การ

ใช้น้ าชะล้างความเป็นกรด ส าหรับการปลูกข้าวในดินเปร้ียวจัด ชุดดินรังสิต และรางวัลชมเชย ผลงานวิชาการ
ภาคบรรยายการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561 เร่ือง การใช้ถ่านชีวมวลจากเปลือกไม้ยูคาลิปตัส
เพื่อปรับปรุงดินกรด เพื่อปลูกข้าวในพื้นที่ภาคกลาง 


