ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี 2560

สาร พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี พ.ศ. 2561 วันที่ 1 เมษายน
2561 เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2561
ผมขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกคนที่ได้รับรางวัล
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี 2560 ข้าราชการเป็นกลไกสําคัญ
ในฐานะผู้ ป ฏิ บัติ ง านของแผ่น ดิ น ในการนํา นโยบายของรั ฐ บาลและ
ภารกิจ ของส่วนราชการไปปฏิบัติ ให้เกิด ผล ข้า ราชการทุกคนจึงต้อง
พัฒ นาตนเองให้เ ป็ น ผู้ที่ เ พีย บพร้ อมทั้ งความรู้ ความสามารถ และมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความทุ่มเทเสียสละ มีธรรมาภิบาล โดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทํางานและผลประโยชน์ของราชการเป็นสําคัญ ทั้งนี้ รางวัลข้าราชการพลเรือน
ดีเด่นที่ทุกท่านได้รับ นับเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าผู้ที่ได้รับรางวัลได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
มีค วามพระพฤติที่ เ ป็ น แบบอย่ า งที่ ดี จ นได้ รั บ การยอมรับ จาก
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ผมจึงหวังเป็น
อย่า งยิ่งว่า ผู้ที่ได้รับ การคัด เลือกเป็น ข้า ราชการพลเรือนดีเ ด่น
ทุกคน จะธํารงรักษาคุณงามความดี ตลอดจนชื่อเสียงเกียรติคุณ
ไว้ตลอดไป และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนข้าราชการคนอื่น ๆ
รวมทั้งการเป็นผู้ที่สามารถครองตน ครองคน และครองงานอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ สร้ า งคุ ณ ประโยชน์ ต่ อ ประชาชนและ
ประเทศชาติ สื บ ไป ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุ ณ พระศรี
รัต นตรั ย และสิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ในสากล อี ก ทั้ ง เดชะพระบารมี แ ห่ ง
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ และองค์สมเด็จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว ได้ โ ปรดดลบั น ดาลประทานพรให้ ข้ า ราชการ
พลเรือนดีเด่นทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัว จงประสบแต่ความสุข
ความเจริญ มีกําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็ง และมีความก้าวหน้าใน
หน้ า ที่ ร าชการโดยทั่ ว กั น เพื่ อ จะได้ เ ป็ น พลั ง สํ า คั ญ ในการ
ขับเคลื่อนระบบราชการให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น คือ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจัดงาน
วันข้าราชการพลเรือนกําหนด และต้องเป็นผู้ประพฤติตนตามกรอบความดีงาม 3 ประการ คือ การครองตน การ
ครองคน และการครองงาน อีกทั้งมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นได้ จึงถือได้ว่า
เป็นผู้มีผลสัมฤทธิ์ของงาน มีคุณธรรมจริยธรรม ดํารงตนอย่างสมศักดิ์ศรีข้าราชการ ส่งเสริมให้ข้าราชการ
ทั้งหลายได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมพัฒนาที่ดินได้คัดเลือกข้าราชการ พลเรือนดีเด่นประจําปีงบประมาณ
2560 จํานวน 2 คน คือ

1. นายสถาพร ใจอารีย์
2. นายวิษณุ พิมบํารุง
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นายสถาพร ใจอารีย์
ผู้อํานวยการกองสํารวจดินและวิจัย
ทรัพยากรดิน
สถานที่ทํางาน กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
ผลงานเด่น เป็นผู้มีส่วนสําคัญในการจัดทําแผนที่เกษตร
เพื่อบริหารการจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ซึ่งตอบสนองนโยบาย
Thailand 4.0 และ
เป็นผู้ผลักดันในการ
ศึกษาการกักเก็บ
คาร์บอนในดินในพื้นที่
เกษตรมีบทบาทต่อการดําเนินการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนทั้งใน
ประเทศและนานาชาติ
คติพจน์ที่ยึดถือในการปฏิบัติงาน สร้างสรรค์ ประสานงาน ขยันและ
อดทน เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณค่า
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง

ชื่อ-สกุล
นายวิษณุ พิมบํารุง
ตําแหน่ง
เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน
สถานที่ทํางาน สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
ผลงานเด่น 1) ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับ
เขตตรวจราชการที่ 6 สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิ
ปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทยประจําปี
พ.ศ. 2560 2) ประกวดผลงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
กองทัพไทยประจําปี พ.ศ. 2560 ประเภทศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงานทหารหรือตํารวจ 3)
ส่งเสริมการใช้น้ําหมักชีวภาพพด.6 บําบัดน้ําเสีย ในพื้นที่
ประสบภัยอุทกภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คติพจน์ที่ยึดถือในการปฏิบัติงาน ครอบครัว หน้าที่การงาน
ธุรกิจ สังคม ทุกอย่างต้องไปด้วยกันอย่างลงตัว
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