วิถี อพ.สธ.

ซื่อตรง มุงมั่น พัฒนา สามัคคี มีคุณธรรม

หนาที่ตอตนเอง

1

4

2

3

หนาที่ตอองคกร

หนาที่ตอผูรวมงานภาคสนาม

หนาที่ตอเครือขาย

ขอบเขตความรับผิดชอบ 4 ประการ

วิถี อพ.สธ.

ซื่อตรง มุงมั่น พัฒนา สามัคคี มีคุณธรรม
พรชัย จุฑามาศ
รองผูอำนวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สำนักพระราชวัง
ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบตองานอนุรักษทรัพยากรของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการรักษาฐานทรัพยากรของประเทศ นำไปสูเศรษฐกิจพอเพียง โดยในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2535 ทรงมีรับสั่งกับนายแกวขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง และผูอำนวยการโครงการ
สวนพระองคฯ สวนจิตรลดา “ใหดำเนินการอนุรักษพืชพรรณของประเทศ และดำเนินการเปนธนาคารพืชพรรณ”
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ไดดำเนินกิจกรรมตางๆ ในกิจกรรมปกปกพันธุกรรม
พืช สำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ปลูกรักษาพันุกรรมพืช อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช ศูนยขอมูล
พันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุพืช สรางจิตสำนึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช ปจจุบันดำเนินการอยูในแผนแมบทระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม 2554–กันยายน 2559) และยังดำเนิน
งานตอเนื่องในระยะตอๆ ไป จากสถานการณประเทศในเรื่องอนุสัญญาความหลากหลายชีวภาพ (CBD) สนธิ
สัญญาระหวางประเทศวาดวยพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร (ITPGR) รวมทั้งการเปดเสรีประชาคม
อาเซียน การดำเนินงานที่ผานมามากวา 20 ป มีหนวยงาน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา จังหวัด เขารวมสนอง
พระราชดำริมากกวา 124 หนวยงาน โรงเรียนมากวา 1,800 โรงเรียน ซึ่งเทียบไมไดกับจำนวนโรงเรียนสถาน
ศึกษาเกือบ 40,000 แหง องคการบริหารสวนทองถิ่น ไดแกองคการบริหารสวนตำบล เทศบาลกวา 50 แหง ซึ่ง
ประเทศไทยมี 7,255 ตำบล ซึ่งพระราชดำริ พระราโชวาท แนวทางที่พระราชทานชัดเจนแตอาจเกิดจากขาด
ศรัทธา คือไมเห็นประโยชนแทของงาน การไมศึกษาพระราชดำริ ทำใหั่ไมเขาใจ เขาไมถึงจึงไมสามารถที่จะนำไป
พัฒนาใหเกิดประโยชนได แตทางโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ยังคงมี
ปณิธานมุงมั่นที่จะดำเนินงานตอไป ซึ่งจะตองแสดงใหหนวยงาน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาโรงเรียน องคการ
บริหารสวนทองถิ่น ไดเห็นถึงวิถี อพ.สธ. (RSPG ways)

วิถี อพ.สธ.

ซื่อตรง มุงมั่น พัฒนา สามัคคี มีคุณธรรม

วิถี อพ.สธ.

เปนแนวคิด และแนวทางปฏิบัติ จากคำขวัญ อพ.สธ. เกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายน
พ.ศ.2546 ซึ่งไดดำเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มา 10 ป หลังจากที่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งกับทานเลขาธิการพระราชวัง ในป พ.ศ.2535 และเริ่มดำเนิน
โครงการฯมาตั้งแตป พ.ศ. 2536 ในขณะนั้นมีความคิดที่จะใหเจาหนาที่ อพ.สธ. มีทิศทางในการทำงานโดยให
คำขวัญ เพื่อกำกับความคิด พฤติกรรม และถือเปนคำสั่งปฏิบัติ คำขวัญ อพ.สธ. มี 5 ขอ คือ ซี่อตรง มุงมั่น พัฒนา
สามัคคี มีคุณธรรม ที่มีความหมายดังนี้

ซื่อตรง : ตอตนเอง หนาที่รับผิดชอบ อาชีพ องคกร ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน
มุงมั่น :

มีศรัทธา มีจิตปณิธานมุงมั่น ที่จะปฏิบัติงานใหสำเร็จ เพื่อผลประโยชนแท

พัฒนา :

วิทยาการ ปญญา

พัฒนาคุณภาพงาน พัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาตนเองใหพรอมกับหนาที่ความรับผิดชอบและการไดรับมอบหมาย
เรียนรู ศึกษา คนควา รูจริง รูทำ รูจำ พัฒนาดวยความยั่งยืน
พัฒนาสุขภาพกาย ใหมีสุขภาพแข็งแรง
พัฒนาสุขภาพจิต ใหเขมแข็ง พอเพียง

สามัคคี :

รวมมือ รวมใจ รวมคิด รวมปฏิบัติ มีความพรอมเพรียงเปนหนึ่ง (one for all all for one)
one = พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว one = อพ.สธ.

มีคุณธรรม :

ความรับผิดชอบ ซื่อตรง ซื่อสัตย อดทน อดกลั้น สามัคคี เอื้อเฟอ เผื่อแผ เมตตา กรุณา
มุทิตา รักษาศีล จะเห็นไดจากความหมายที่อธิบาย เปนการผูกพัน สัมพันธ ตอเนื่องกัน ซึ่อตรงแรกเปนคุณธรรมที่
เสมือนเปนหัวเรือ คุณธรรมหลังเปนเหมือนหางเสือ ที่คอยกำกับ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องความรับผิดชอบที่มี
ความหมายลึกลงไปอีก ตามแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวในหัวขอในหลวงกับความรับผิดชอบซึ่งหมายถึงการรูหนาที่ มีวินัย ตรงตอเวลา ความเปนเลิศ ความกลาหาญ
ความซื่อตรง การคำนึงตอผูอื่น ถามีความรับผิดชอบแลว งานยอมสำเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย จากนั้นคุณธรรม
อื่นๆ จะตามมา ทายสุด การรักษาศีล ผูนับถือศาสนาใด ก็รักษาถือปฏิบัติ ตามหลักศรัทธา ขอปฏิบัติของศาสนานั้น
ดังนั้นสำนักงานใด องคกรใด รักษาขอปฏิบัติแตละศาสนาที่ตนเองนับถือ ที่รักษาศีล 5 สำนักงานหรือองคกรนั้นๆ
ก็จะประสบแตความสุข ความสงบ และความเจริญกาวหนา

วิถี อพ.สธ.

ซื่อตรง มุงมั่น พัฒนา สามัคคี มีคุณธรรม
คำขวัญ อพ.สธ. ซี่อตรง มุงมั่น พัฒนา สามัคคี มีคุณธรรม ที่มี 5 ขอ ตรงกับรหัสสัญญานวิทยุ
ดงดิบ 05 รหัส 905 ที่รวมกันเทากับ 5 และความหมายของ 5 ก็คือ 5 นิ้ว เทากับ 1 มือ ในแนวคิดที่หนึ่งมือนั้น
จะใชในการสรางสรร ออนโยน ตอสู ปองกัน แข็งกราว ทำลาย ถาเราใชสองมือของเราที่ใชในการสรางสรร มา
ชวยกันรวมคิดรวมปฏิบัติ เปนสิบมือ รอยมือ พันมือ ความสำเร็จก็คงไมไกลเกินเอื้อม ดังนั้น การขยายคำขวัญ
อพ.สธ. ใหเปนวิถี อพ.สธ. เปนคานิยมใหมในการทำงานแบบเครือขาย อพ.สธ. เผยแพรไปยังหนวยงาน องคกร
มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา โรงเรียน องคการบริหารสวนทองถิ่น ที่รวมสนองพระราชดำริ โดยการหารือทำ
ความเขาใจ และเห็นประโยชน ของการดำเนินงานในวิถีทางเดียวกัน ก็จะเปนการเพิ่มพลังในการทำงาน โดยเริ่ม
จากตนเอง ถือวิถี อพ.สธ. คือ ซื่อตรง มุงมั่น พัฒนา สามัคคี มีคุณธรรรม นำไปลูการปฏิบัติ คือ รูขอบเขตงาน
รูบทบาทหนาที่ มีแผนปฏิบัติ ตรวจสอบตนเอง เขาใจภาพรวมของงาน เห็นผลกระทบ จากนั้นถายทอด วิถี อพ.สธ.
ชวยเหลือสนับสนุน รวมงานเครือขาย มีแผนการทำงาน คุมทิศทางงาน อพ.สธ. พรอมลงมือปฏิบัติในการรักษาฐาน
ทรัพยากรของประเทศ นำไปสูเศรษฐกิจพอเพียง ดังที่พระราชทานพระราโชวาท

" การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผนดิน "
( 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 )

" ความมั่นคงของประเทศ คือความมั่นคงทางทรัพยากร "
( 31 พฤษภาคม พ.ศ.2544 )

หัวใจสำคัญที่จะถายทอด
ซื่อตรง

วิถี อพ.สธ.

มุงมั่น

ขอบเขตความรับผิดชอบ

มีคุณธรรม

พัฒนา
สามัคคี

นำไ
ปสูก
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ฏิบัต
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วิถี อพ.สธ. ซื่อตรง มุงมั่น พัฒนา สามัคคี มีคุณธรรม
รูขอบเขตงาน
หนาที่ตอตนเอง

1

4

2

3

หนาที่ตอองคกร

พรอมลงมือปฏิบัติ
คุมทิศทางงาน อพ.สธ.

รูบทบาทหนาที่
หนาที่ตอผูรวมงานภาคสนาม

มีแผนปฏิบัติงาน

มีแผนการทำงาน

ตรวจสอบตนเอง

รวมงานเครือขาย
ชวยเหลือ สนับสนุน

เขาใจภาพรวมของงาน

หนาที่ตอเครือขาย

เห็นผลกระทบ

ขอบเขตความรับผิดชอบ 4 ประการ

ถายทอดวิถี อพ.สธ.

ปฏิบัติการที่จำเปนสำหรับวิถี อพ.สธ.

สวนขยาย
รูขอบเขตงาน
รูบทบาทหนาที่

มีแผนการทำงาน

ตรวจสอบตนเอง

รวมงานเครือขาย

เห็นผลกระทบ

รูบทบาทหนาที่
มีแผนปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตนเอง
เขาใจภาพรวมของงาน

เห็นผลกระทบ

ซื่อตรง
มุงมั่น

มีคุณธรรม

พัฒนา

2

4

สามัคคี

3

ชวยเหลือ สนับสนุน
ถายทอดวิถี อพ.สธ.

รูขอบเขตงาน

พรอมลงมือปฏิบัติ

1

คุมทิศทางงาน อพ.สธ.

มีแผนปฏิบัติงาน

เขาใจภาพรวมของงาน

รูขอบเขตงาน

พรอมลงมือปฏิบัติ

คุมทิศทางงาน อพ.สธ.

1

มีแผนปฏิบัติงาน

สวนกลาง

มีแผนการทำงาน

2

เขาใจภาพรวมของงาน

รูขอบเขตงาน
มีแผนปฏิบัติงาน

รูขอบเขตงาน
รูบทบาทหนาที่

สวนภูมิภาค

ตรวจสอบตนเอง
เขาใจภาพรวมของงาน

เห็นผลกระทบ

พรอมลงมือปฏิบัติ

1

ซื่อตรง
มุงมั่น

มีคุณธรรม

พัฒนา

2

4

สามัคคี

3

2

รวมงานเครือขาย

3

สามัคคี

เห็นผลกระทบ

คุมทิศทางงาน อพ.สธ.

มีแผนการทำงาน

มีคุณธรรม

พัฒนา

เขาใจภาพรวมของงาน

คุมทิศทางงาน อพ.สธ.

4

ซื่อตรง
มุงมั่น

ตรวจสอบตนเอง

มีแผนปฏิบัติงาน

พรอมลงมือปฏิบัติ

1

รูขอบเขตงาน
รูบทบาทหนาที่

ตรวจสอบตนเอง

ถายทอดวิถี อพ.สธ.

เขาใจภาพรวมของงาน

ตรวจสอบตนเอง

ชวยเหลือ สนับสนุน
ถายทอดวิถี อพ.สธ.

เขาใจภาพรวมของงาน

1

4

ซื่อตรง
มุงมั่น

รูบทบาทหนาที่

เห็นผลกระทบ

รูขอบเขตงาน
รูบทบาทหนาที่

มีแผนการทำงาน

มีคุณธรรม

พัฒนา

2

คุมทิศทางงาน อพ.สธ.

4

ซื่อตรง
มุงมั่น

รูขอบเขตงาน

ถายทอดวิถี อพ.สธ.

2

เขาใจภาพรวมของงาน

สวนทองถิ่น

ตรวจสอบตนเอง
เขาใจภาพรวมของงาน

เห็นผลกระทบ

ซื่อตรง
มุงมั่น
พัฒนา

2

4
มีคุณธรรม

สามัคคี

3

คุมทิศทางงาน อพ.สธ.

มีแผนการทำงาน

ถายทอดวิถี อพ.สธ.

รวมงานเครือขาย
ชวยเหลือ สนับสนุน
ถายทอดวิถี อพ.สธ.

มีแผนปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตนเอง
เขาใจภาพรวมของงาน

มุงมั่น

มีคุณธรรม

พัฒนา

2

4

ซื่อตรง

สามัคคี

เห็นผลกระทบ

3

คุมทิศทางงาน อพ.สธ.

มีแผนการทำงาน

รูขอบเขตงาน
รูบทบาทหนาที่
มีแผนปฏิบัติงาน

รวมงานเครือขาย
ชวยเหลือ สนับสนุน
ถายทอดวิถี อพ.สธ.

วิถี อพ.สธ.

รวมงานเครือขาย

3

สามัคคี

ชวยเหลือ สนับสนุน
ถายทอดวิถี อพ.สธ.

รูขอบเขตงาน

พรอมลงมือปฏิบัติ

รูบทบาทหนาที่

1

มีแผนปฏิบัติงาน

มีแผนการทำงาน

มีคุณธรรม

พัฒนา

2

คุมทิศทางงาน อพ.สธ.

4

ซื่อตรง
มุงมั่น

รวมงานเครือขาย

3

สามัคคี

เห็นผลกระทบ

ชวยเหลือ สนับสนุน
ถายทอดวิถี อพ.สธ.

วิถี อพ.สธ.
รูบทบาทหนาที่

พรอมลงมือปฏิบัติ

1

มีแผนการทำงาน

มีคุณธรรม

เห็นผลกระทบ

เขาใจภาพรวมของงาน

รูขอบเขตงาน
รูขอบเขตงาน
รูบทบาทหนาที่

คุมทิศทางงาน อพ.สธ.

4

ซื่อตรง
พัฒนา

รวมงานเครือขาย
ชวยเหลือ สนับสนุน

วิถี อพ.สธ.

ชวยเหลือ สนับสนุน

1
มุงมั่น

ตรวจสอบตนเอง

รวมงานเครือขาย

พรอมลงมือปฏิบัติ

รูบทบาทหนาที่
มีแผนปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตนเอง

วิถี อพ.สธ.

3

สามัคคี

เห็นผลกระทบ

พรอมลงมือปฏิบัติ

1

ชวยเหลือ สนับสนุน
ถายทอดวิถี อพ.สธ.

วิถี อพ.สธ.

มีแผนปฏิบัติงาน

รวมงานเครือขาย

3

สามัคคี

เห็นผลกระทบ

มีแผนการทำงาน

3

สามัคคี

มีแผนการทำงาน

มีคุณธรรม

พัฒนา

2

คุมทิศทางงาน อพ.สธ.

4

ซื่อตรง
มุงมั่น

พรอมลงมือปฏิบัติ

1

มีแผนปฏิบัติงาน

คุมทิศทางงาน อพ.สธ.

มีคุณธรรม

พัฒนา

พรอมลงมือปฏิบัติ

1

วิถี อพ.สธ.

พรอมลงมือปฏิบัติ

2

มีแผนปฏิบัติงาน

รวมงานเครือขาย

3

สามัคคี

รูขอบเขตงาน

เขาใจภาพรวมของงาน
มีแผนปฏิบัติงาน

มีแผนการทำงาน

วิถี อพ.สธ.

ตรวจสอบตนเอง

ถายทอดวิถี อพ.สธ.

วิถี อพ.สธ.

รวมงานเครือขาย

2

รูบทบาทหนาที่

คุมทิศทางงาน อพ.สธ.

มีคุณธรรม

พัฒนา

เห็นผลกระทบ

ชวยเหลือ สนับสนุน

มีแผนการทำงาน

ชวยเหลือ สนับสนุน

4

ซื่อตรง
มุงมั่น

ชวยเหลือ สนับสนุน

วิถี อพ.สธ.
รูบทบาทหนาที่

รูขอบเขตงาน

พรอมลงมือปฏิบัติ

1

ถายทอดวิถี อพ.สธ.

ชวยเหลือ สนับสนุน
ถายทอดวิถี อพ.สธ.

เขาใจภาพรวมของงาน

รวมงานเครือขาย

3

สามัคคี

เห็นผลกระทบ

มีแผนปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตนเอง

มีแผนการทำงาน

มีคุณธรรม

พัฒนา

รูบทบาทหนาที่

คุมทิศทางงาน อพ.สธ.

4

ซื่อตรง
มุงมั่น

ตรวจสอบตนเอง

รวมงานเครือขาย

รูขอบเขตงาน

พรอมลงมือปฏิบัติ

รูบทบาทหนาที่

ตรวจสอบตนเอง
เขาใจภาพรวมของงาน

พรอมลงมือปฏิบัติ

1

มีคุณธรรม

พัฒนา

2

4

ซื่อตรง
มุงมั่น

สามัคคี

เห็นผลกระทบ

3

คุมทิศทางงาน อพ.สธ.

มีแผนการทำงาน
รวมงานเครือขาย
ชวยเหลือ สนับสนุน
ถายทอดวิถี อพ.สธ.

วิถี อพ.สธ.

มีแผนปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตนเอง
เขาใจภาพรวมของงาน

พรอมลงมือปฏิบัติ

1

มีคุณธรรม

พัฒนา

2

4

ซื่อตรง
มุงมั่น

สามัคคี

เห็นผลกระทบ

3

คุมทิศทางงาน อพ.สธ.

มีแผนการทำงาน
รวมงานเครือขาย
ชวยเหลือ สนับสนุน
ถายทอดวิถี อพ.สธ.

วิถี อพ.สธ.

รูขอบเขตงาน
รูบทบาทหนาที่
มีแผนปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตนเอง
เขาใจภาพรวมของงาน

พรอมลงมือปฏิบัติ

1

มีคุณธรรม

พัฒนา

2

4

ซื่อตรง
มุงมั่น

สามัคคี

เห็นผลกระทบ

3

คุมทิศทางงาน อพ.สธ.

มีแผนการทำงาน
รวมงานเครือขาย
ชวยเหลือ สนับสนุน
ถายทอดวิถี อพ.สธ.

วิถี อพ.สธ.

