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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราโชวาท

ในโอกาสวัน ข้า ราชการพลเรื อ น ซึ่งตรงกับวั นที่ 1 เมษายน ว่า “ผู้ ปฏิบัติ ราชการ นอกจากจะต้องรู้งาน
ในหน้าที่อย่างทั่วถึงแล้ว ยังจาเป็นต้องรู้ดีรู้ชั่ว ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ อย่างกระจ่างชัดด้วยงานราชการ
ซึ่งเป็นงานของแผ่นดิน จึงจะดาเนินไปอย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมาย และสาเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์คือ
ยังความดี ความเจริญให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน”

สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องใน
โอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี พ.ศ. 2562 วันที่ 1 เมษายน
2562lผมขอแสดงความยิ น ดี กั บ ข้ า ราชการพลเรื อ นทุ ก คนที่ ไ ด้
รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ.2561 การบาบัด
ทุกข์บารุงสุข และการให้บริการแก่ประชาชนทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ
รวมทั้งการขับเคลื่อนการบริหารราชการของแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เป็นหน้าที่สาคัญยิ่งของข้าราชการทุกคน ซึ่งล้วนเป็น
กลไกสาคัญในการเสริมสร้างความกินดี อยู่ดี และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีให้เกิดแก่ประชาชน และสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้
เกิด แก่ประเทศข้าราชการจึงต้องพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
เป็นผู้ ที่มีความเพียบพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ และประพฤติ
ปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี จิ ต ส านึ ก
รับผิดชอบต่อส่วนรวมให้เป็นที่ประจักษ์ เพื่อให้เป็น ที่เชื่อมั่น ศรัทธา
แก่ป ระชาชน ตลอดจนมีทัศนคติในการบูรณาการทางานที่ส อดคล้ องเชื่อมโยงกับภาคส่ ว นต่างๆ ร่ว มคิด
ร่วมแก้ไขอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างภาคราชการที่มีคุณค่า เป็นธรรม โปร่งใส ปลอดจากคอร์รัปชัน โดยคานึงถึง
ประโยชน์สุขของประชาชน และความมั่นคงของประเทศชาติเป็นสาคัญรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่ทุก
ท่านได้รับแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นผู้ที่มีผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภารกิจภาคราชการอย่าง
ยิ่งยวด และได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อร่วมงานจึงถือเป็นแบบอย่างที่ดีใ ห้แก่
เพื่อนข้าราชการพลเรือนคนอื่นๆ ขอให้ทุกท่านดารงรักษาคุณงามความดี และเกียรติคุณข้าราชการไว้ เป็น
เกียรติภูมิแห่งชีวิตให้ปรากฏยั่งยืนสืบไป โอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ โปรดดลบันดาลประธานพร ให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ทุกคนพร้อมทั้งครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกาลังกาย กาลังใจที่เข้มแข็ง และสัมฤทธิ์ผลใน

-2สิ่ งที่พึงปรารถนาทุกประการ มีความก้าวหน้าในหน้ าที่ราชการโดยทั่ว กัน เพื่อร่ว มกันเป็นกาลั งส าคัญใน
การพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นคือ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการ
พลเรือนกาหนด และต้องเป็นผู้ประพฤติตนตามกรอบความดีงาม 3 ประการ คือ การครองตน การครองคน
และการครองงาน อีกทั้งมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นได้ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มี
ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีคุณธรรมจริยธรรม ดารงตนอย่างสมศักดิ์ศรีข้าราชการ ส่งเสริมให้ข้าราชการทั้งหลายได้
ยึดถือเป็นแบบอย่าง

ข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับรางวัล
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2561
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2562 ข้าราชการของ
กรมพัฒ นาที่ดิ น จานวน 2 ราย ได้ แก่ นางกรี ยาภรณ์ เทพหั ส ดิ น ณ อยุ ธ ยา
ผู้ อ านวยการกลุ่ มแผนงานความร่ ว มมื อ กั บ ต่ า งประเทศ กองแผนงาน
และนางสาวอริศรา พึ่งพา ผู้อานวยการกลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการ
คัดเลื อกข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน
อนุกรรมการให้ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2561
ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวให้โอวาทในพิธีมอบเกียรติบัตร
และเข็มเชิดชูเกียรติ ครุฑทองคา แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2561 จานวนทั้งสิ้น 619 คน
ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
นางกรียาภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มแผนงานความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ
สถานที่ทางาน กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
จากสถาบัน Oklahoma City University
ผลงานดีเด่น การมีส่วนผลักดันให้กรมพัฒนาที่ดินประสบ
ความสาเร็จและมีบทบาทนาในเวทีระดับโลก ได้แก่ การเป็น
ประธานกลุม่ สมัชชาความร่วมมือดินแห่งเอเชีย (Asian Soil
Partnership : ASP) ซึ่งประเทศไทยได้รับความเห็นชอบ
จากประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย 24 ประเทศ ให้ดารง
ตาแหน่งประธานภูมิภาคตั้งแต่ป2ี 558-2561 และต่อเนื่อง
ในวาระที่ 2 ตั้งแต่ปี 2561-2564 และการประกาศวันที่
5 ธันวาคม เป็นวันดินโลก ซึ่งทั้งสองผลงานเป็นการสะท้อน
ถึงความสาเร็จของประเทศไทยในเวทีระดับโลกในการเป็น
ประเทศผู้นาด้านการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

นางสาวอริศรา พึ่งพา
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มระบบเครือข่าย
และคอมพิวเตอร์
สถานที่ทางาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
จากสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผลงานดีเด่น ร่วมเป็นทีมงานนาเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน
และระบบเครือข่ายของกรมพัฒนาที่ดินเข้าร่วม Thai CERT
Government Monitoring System (ThaiCERT GMS)
เพื่อเฝ้าระวังตรวจจับเหตุภยั คุกคาม และความผิดปกติของ
การใช้งาน Internet ทาให้ภัย คุกคามจากการโจมตีเว็บไซต์
ลดลงจาก 3,190 ครั้ง เหลือ 0 ครั้ง และเป็นทีมงานเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลประชาชนของส่วนราชการ และ (Population
Information Linkage Center) เพื่อบูรณาการฐานข้อมูล
ประชาชนและบริการภาครัฐโดยนาฐานข้อมูลหมอดินอาสา
ที่จัดเก็บข้อมูลประจาตัวประชาชน 13 หลัก

