ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๒

พระราโชวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระ

ราโชวาท ในโอกาสวั นข้า ราชการพลเรื อน วันที่ ๑ เมษายน ว่า “งานราชการนั้น ต้อ งอาศัย ความรู้ ๓ ส่ว น
ในการปฏิบั ติ คือ ความรู้ ในหลั กวิ ชาที่ ถูก ต้อ ง แม่ นย า ลึก ซึ้ง กว้า งขวาง ความรู้ในการปฏิ บัติ บ ริห ารงาน
ตามภาระหน้า ที่และความรู้ คิดวินิจฉัยที่ถู กต้องด้วยเหตุผล หลักวิช า และหลักธรรม ข้าราชการทุกคนจึงต้อ ง
สร้า งสมอบรมความรู้ ทั้ง สามส่ว นนี้ ให้ สมบู รณ์ พร้ อม อย่ าให้ บ กพร่ องในส่ วนใดเป็นอันขาด จะได้ สามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุประโยชน์ที่แท้ทงั้ แก่ประเทศชาติและประชาชน

สาร นายวิษ ณุ เครือ งาม รองนายกรัฐมนต รี
เนื่ องในวั นข้ าราชการพลเรื อน ประจ าปี พ.ศ. 2563 สวั ส ดีค รั บ
เพื่ อ นข้ าราชการ แ ละประชาชนที่ เ คารพ ทุ ก ท่ า น วั นที่ 1
เมษายน ของแต่ ล ะปี มี ค วามห มาย และความส าคั ญ มาก
แก่บรรดาข้าราชการพลเรือนทั้งหลาย เพราะคณะรัฐมนตรีได้ มี
มติให้ เป็นวันข้ าราชการพลเรือน ทั้งนี้ ก็เพราะย้ อนราลึก ไปถึ ง
เหตุการณ์เมื่อหลายปีที่ผ่านมาในสมัยรัชกาลที่ 7 ด้วยเหตุที่วันที่ 1 เมษายน เมื่อครั้งกะนั้น เป็นวันที่กฎหมาย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรกมีผลใช้บังคับ แม้ ว่ากฎหมายนั้นจะมีการแก้ไ ขเปลี่ยนแปลงอีกหลายครั้ ง
ในเวลาต่ อ มา แต่ ก็ ยั งรั ก ษาหลั กการที่ ส าคัญ เอาไว้ค งเดิ ม ดั งนั้ นจึง ถื อ ว่า วั นที่ 1 เมษายน ของแต่ ล ะปี
เป็นวั นข้า ราชการพลเรือ น ซึ่ง สิ่งส าคัญ ที่จะเกิดขึ้ นในวันนั้ น ก็คื อการที่ได้ รับพระราชทานพระบรมราโชวาท
จากพระบาทสมเด็ จพระเจ้า อยู่ หัว เสมอมา ขณะเดีย วกั นก็ มีก ารจัด กิจ กรรมเพื่อ ที่จ ะเฉลิ มฉลอง เตือ นให้
ข้าราชการพลเรือนตระหนัก ในบทบาทและความส าคัญ ของตัวเอง ทั้ งเป็นการประชาสัม พัน ธ์ให้ข้ าราชการ

-2ฝ่ายอื่นและประชาชน ได้รับทราบถึ งบทบาทและความสาคัญของข้าราชการพลเรือนด้วย นอกจากนั้นก็ยัง มี
การจั ดกิจ กรรมให้ รางวั ล ยกย่อ ง เชิ ดชู ข้าราชการพลเรือ นดีเ ด่น ซึ่ งในปีนี้ก็ มีข้ าราชการพลเรือนดีเด่นที่จ ะ
ได้รับ การยกย่อง รวมทั้งสิ้ น 621 คน ท่านนายกรั ฐมนตรีไ ด้มอบหมายให้ ผ มมาปฏิบั ติภ ารกิ จสาคัญในปี นี้
ด้วยการส่งความปรารถนาดีและระลึ กถึงมายังเพื่อนข้า ราชการพลเรือนทั้ งหลาย ความจริง กิจกรรมที่จะจัดนั้ น
ยังมีมากมายอีกหลายอย่าง แต่เนื่องจากได้มีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้นในประเทศและในโลก นั่นก็คือสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือที่เรียกกันว่า โควิด 19 กิจกรรมต่างๆ จึงต้องบรรเทา เบาบางลง
และมอบให้แต่ ละหน่วยงานแยกกันไปจั ดเอง ในส่ วนกลางนั้ นก็มี การยกย่อ ง สดุ ดีข้าราชการพลเรือนดีเด่ น
ดัง กล่ าว แต่ การที่ จ ะมอบรางวัล นั้ น ขอให้ แ ต่ล ะหน่ วยงาน ผู้ บัง คั บบั ญ ชาต้ นสั งกั ด ไปดาเนิ นการกั นเ อง
อันที่จริง การเกิด แพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) ก็เป็นเหตุหนึ่ง ที่ทาให้ข้ าราชการไม่ว่าจะ
พลเรื อนหรือไม่ก็ต าม มี บทบาทที่ดีเด่ นขึ้นโดยตัวของตั วเอง ดังที่ เราได้เห็ นภาพแพทย์ พยาบาล บุค ลากร
ทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ข้าราชการทุกฝ่าย ได้จับมือกันอย่างแข็งขันในการทีจ่ ะเป็นปราการด่านหน้า
ออกไปปะทะ รับมือ ป้องกัน แก้ไข เยียวยา ปัญหาสถานการณ์โควิด 19 คาที่เราได้ยิน และอาจจะไม่เคยได้ยิน
มาก่อนแต่คุ้นหูกันในขณะนี้ ก็คือ คาว่านั กรบเสื้ อกาวน์ นักรบเสื้อขาว ซึ่ง หมายถึ ง ยูนิฟ อร์มหรือเครื่ องแบบ
ของแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ คนเหล่านี้เสียสละอย่างแรงกล้า เสียสละสุขภาพ เสียสละเวลา
ด้วยความอดทน ด้วยความกล้าหาญ ออกไปเป็นปราการด่านหน้ารั บมือ การแพร่ระบาดในการที่ ตรวจ ดูแ ล
รักษาผู้ป่ วย ผู้ติ ดเชื้ อ ภาพเหล่ านี้ เราไม่ได้ เห็ นได้ ง่ายนัก แต่ ขณะนี้เ ป็นภาพที่เ กิด ขึ้ นทั่ วไปในประเทศไทย
และเกิดขึ้นทั่วไปในโลก ข้ าราชการ บุคลากรทางการแพทย์เ ป็นตั วอย่า งของข้าราชการพลเรือน ซึ่งสมควร
ได้รับการยกย่องเป็นพิเศษในปีนี้ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ ได้มีการตกลงนัดหมายกันทั่วโลก ให้ประชาชนที่อาศั ย
อยู่ ในเคหะสถานบ้ านเรื อ นต่ า งๆ ออกมาตามวันเวลาที่ นัด หมายเพื่ อ ที่ จะปรบมื อ ส่ ง สั ญ ญาณแสด ง
ความขอบพระคุ ณ ส านึ กในความกล้ าหาญ และการท างานอย่า งเต็ ม ที่ข องข้ าราชการพลเรือ น บุค ลากร
ทางการแพทย์ทั้งหลาย ซึ่งในประเทศไทยเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้ไปแล้วเช่นกัน

-3เพื่อนข้า ราชการทั้ งหลายครับ ในปีพุทธศั กราช 2562 ที่ผ่ านมา มี กฎหมายสาคัญ ออกมาฉบับหนึ่ ง
คือ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ซึ่งก็จะมี ผลโดยตรงถึงความประพฤติ การปฏิบัติต น
ข้อพึ่ งกระท า และข้อ พึงละเว้ นส าหรับข้ าราชการทั้ งหลาย เพราฉะนั้ นจึ งเป็ นสิ่ง ที่เ พื่อข้ าราชการทั้ งหลาย
จะต้ องให้ความใส่ใจในเรื่องนี้ สาระสาคั ญก็ คือ ข้าราชการจะต้อ งมีคุ ณธรรม จริ ยธรรม ตามมาตรฐานขั้ นต่ า
ที่กาหนด นั่นก็ คือความซื่อสั ตย์สุ จริต ในหน้าที่ ความกล้ าหาญ ความเสียสละ ความอดทน ความไม่เป็ นผู้ ที่
ขัดแย้งกันในระหว่า งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม สิ่งเหล่านี้เป็นเกณฑ์กลางหรือมาตรฐานที่จะมี
การกาหนดรายละเอี ยดให้ ป ฏิบั ติต่ อไป สภาพเหล่า นี้ก็ คือ ความเปลี่ย นแปลงที่เ กิด ขึ้นในรอบปี ที่ผ่ านมา
ในนามของรัฐบาลผมขอแสดงความชื่นชมยินดี มายังข้าราชการพลเรือนดีเด่น ทั้ง 621 คน อี กครั้งหนึ่ง และ
ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งอกตัง้ ใจที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อรักษาความดีเด่นแห่งเกียรติยศที่ได้รับการยกย่องเชิดชูนี้ไว้
สืบไป สุดท้ายนี้ด้วยอานาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย ด้วยเดชะพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ได้ โปรดพระราชทานบันดาลพรอันศักดิ์ สิท ธิ์ให้ แก่ บรรดาเพื่อ ข้า ราชการ
พลเรือ นทั้ งหลาย ให้ มีค วามสุ ขกายสบายใจ มี พละก าลั ง มี สุข ภาพจิ ตที่ ดี มี ความกล้ าหาญ มีค วามมั่ นคง
เด็ดเดี่ยว อยู่ในหน้าที่และอานาจของตน เพื่ออานวยประโยชน์สุขแก่วงศ์ราชการ และพี่น้องประชาชนร่วมชาติ
ของเราทั้ ง หลายสืบ ไป ด้ วยความระลึ ก ถึ ง และปรารถนาดีจ ากท่ า นนายกรั บ มนตรี แ ละรั ฐบาล ซึ่ งเป็ น
ผู้บังคับบัญชาของท่านทั้งหลายครับ ขอบพระคุณมาก

ข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับรางวัล
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2562
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2563 ข้าราชการพลเรือนของกรมพัฒนาที่ดิ น
จานวน 2 ราย ได้แก่ นายอรรณพ พุทธโส ผู้อานวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้าเพื่อการเกษตร
กองวิ จั ยและพั ฒ นาการจั ดการที่ ดิ น และนางสาวกั ญ จน์รัช ต์ ลชิต าวงศ์ ผู้ อานวยการกลุ่ ม วิเ คราะห์ ดิ น
สานั กงานพั ฒ นาที่ดิ นเขต 1 ได้ รับ คั ด เลื อ กจากคณะกรรมการคั ดเลือ กข้ าราชการพลเรื อ นดี เ ด่น โดยมี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานอนุกรรมการให้ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิ ธี
มอบเกียรติบัตรและเข็ มเชิดชูเกียรติครุฑทองคา แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2562 ทั้ง 2 คน
ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดนิ ชั้น 2

-4นายอรรณพ พุทธโส
ต าแห น่ ง ผู้ อ านวย การกลุ่ ม วิ จั ย แล ะพั ฒ นาก าร
อนุรักษ์ดินและน้าเพื่อการเกษตร
สถานที่ทางาน กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลงานเด่น รางวัลดีเด่นเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
การประชุม วิชาการกรมพัฒนาที่ดิ นปี 2652 ผู้แทน
เข้าร่ว มประชุมวิช าการระดับโลกด้า นปัญหาการชะล้า งพังทลายของดิน (GSER 19) ณ กรุงโรม สาธารณรั ฐ
อิตาลี คณะอนุกรรมการด้านวิชาการวันดินโลก ปี 2562 คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แ ห่งชาติของ
กรมพัฒนาที่ดิน และปฏิบัติราชการอีกหน้าที่หนึ่งที่สานักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางสาวกัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน
สถานที่ทางาน สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงานเด่ น รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั นดั บ 1 ผลงาน
วิชาการภาคบรรยายการประชุ มวิ ชาการ กรมพั ฒนาที่ ดิ น
ปี 2560 เรื่อ ง การศึ กษาอัตราการใส่ ปูนควบคู่ การ
ใช้น้าชะล้างความเป็นกรด สาหรับการปลูกข้าวในดินเปรี้ยวจัด ชุดดินรังสิ ต และรางวัลชมเชย ผลงานวิชาการ
ภาคบรรยายการประชุม วิชาการกรมพั ฒนาที่ดิ น ปี 2561 เรื่ อง การใช้ถ่านชี วมวลจากเปลื อกไม้ยูค าลิปตั ส
เพื่อปรับปรุงดินกรด เพื่อปลูกข้าวในพื้นที่ภาคกลาง

