อธิบดีคนแรกและคนสุดทาย
ของกรมเรงรัดพัฒนาชนบท (รพช.)
สุดจิต นิมิตกุล1
1. หลังจากเปนผูวาราชการจังหวัดมา 8 ปเต็ม สามจังหวัดคือ อุทัยธานี ภูเก็ต
และปราจีนบุรี ระหวาง 1 ต.ค. 2534 ถึง 30 ก.ย. 2542 ในปถัดไป ผมไดรับแตงตั้งให
ดํารงตํา แหนงรองปลัดกระทรวงมหาดไทย โดย ทานชนะศักดิ์ ยุวบูรณ ปลัดกระทรวง
ขณะนั้นเปนผูสนับสนุนและไดรับมอบใหดู แลในดานนโยบายและแผน ในระหว าง 1 ป
ทํางานอยางมีความสุขเพราะทั้งผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชาลวน
เปนคนดี เปนกันเอง และใหความรวมมือดียิ่ง ผูบังคับบัญชามีภาวะผูนําสูง มีความ
ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม และเมตตาสูง งานที่ไดรับมอบหมายจากทานปลัดกระทรวง
สวนใหญก็เปนงานเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ แผนงานของกระทรวง แผนพัฒนาจังหวัด
งานงบประมาณ กรรมการรางกฎหมาย เรื่องสิ่ง แวดลอม การติดตามประเมินผลและงาน
นโยบายบางประเภท งาน กรอ. โดยเฉพาะ งานขอมูล โดยไดรับแตงตั้งเปนหัวหนาขอมูล
ของกระทรวงมหาดไทย คือ Chief Information Officer (CIO) ซึ่ง ครม. มีมติใหทุก
กระทรวงและจั ง หวั ด ได แ ต ง ตั้ ง บุ ค คลขึ้ น มารั บ ผิ ด ชอบโดยตรง ในฐานะ CIO
กระทรวงมหาดไทย ไดเสนอแนะและไดรับการสนับสนุนจากทานปลัด ชนะศักดิ์ฯ ใหมีการ
ริเริ่มการประชุมกระทรวงโดยระบบคอมพิวเตอรครั้งแรก และไดเสนอแนะใหจังหวัดแตงตั้ง
รองผูวาราชการทานหนึ่งเปน CIO จังหวัด
2. หั ว หน า หน ว ยงานเร ง รั ด พั ฒ นาชนบท คื อ เลขาธิ ก ารเร ง รั ด พั ฒ นาชนบท
ภายหลังไดเปลี่ยนเปนกรมการเรงรัดพัฒนาชนบท (รพช.) เปนหนวยงานที่มีภาระในการ
กอสรางถนน จัดหาแหลงน้ํา และสงเสริมอาชีพราษฎรในชนบท เปนตําแหนงวางลงเพราะ
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อดีตอธิบดีกรมการเรงรัดพัฒนาชนบท

เลขาธิการคนเกาเกษียณอายุราชการ ผมไดรับโปรดเกลาแตงตั้งใหรับตําแหนงเลขาธิการ
รพช. คนที่ 12 (พ.ศ. 2544-2545) หนวยงานนี้กอตั้งมาตั้งแตป 2509 โดยการเสนอเปน
เวลาเกือบ 40 ป ของทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ทานบัญญัติ บรรทัดฐาน
และทานปลั ดกระทรวงมหาดไทย ทานชนะศักดิ์ ยุวบูรณ โดยความเห็นของทานนายก
ชวน หลีกภัย ในขณะนั้น
สํ า นั ก งา นเ ร ง รั ด พั ฒน าช นบ ทเ ป น ห น ว ยง าน ระ ดั บ ก รม กร ม ห นึ่ ง ใ น
กระทรวงมหาดไทย ตอมาไดเปลี่ยนแปลงเปนกรมการเรงรัดพัฒนาชนบท ภารกิจสวนใหญ
ก็ตรงกับชื่อกรม คือ เรงรัดการพัฒนาชนบท โดยดําเนินการในเรื่องการกอสรางถนน จัดหา
แหลงน้ํา พรอมการซอมแซม พัฒนาส งเสริมอาชีพราชการ การพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมชนบท กลาวโดยสรุป กรมการเรงรัดพัฒนาชนบทตั้งแตกอตั้งมาไดทําการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานเศรษฐกิจ โดยตอสรางทางหลวงชนบท และพัฒนาแหลงน้ํา รวมทั้งการ
ดูแลซอมแซมดวย สรุปไดวาไดสรางถนนลาดยางกวา 40,000 กิโลเมตร กอสรางสะพาน
คสล. พัฒนาเรงน้ําทั้งปรับปรุงแหลงน้ําผิวดิน แหลงน้ําใตดิน ระบบประปาชนบท พัฒนา
แหลงน้ําบาดาล ในชุมชนทั่วประเทศ การพัฒนาลุมน้ํา สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สั ง คมได ส ง เสริ ม อาชี พ ภายใต โ ครงการเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โครงการส ง เสริ ม ใช น้ํ า เพื่ อ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการแปรรูปผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในครัวเรือน โครงการสงเสริมการ
เลี้ยงสัตวเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง โครงการผูนําดานอาชีพ ตลอดจนโครงการชางชนบท และ
โครงการชนบทอยูเคียงคูเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสงเสริมกลุมการออมหรือธนาคาร
หมูบาน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3. ขาราชการและลูกจางของกรมพัฒนาชนบทมีทั้งหมดกวาหนึ่งหมื่นคน และมี
ศูนย รพช. ตามภาคตางๆ และสํานักงาน รพช. ระดับจังหวัดทุกจังหวัด เราปฏิเสธไมได
วาความเจริญที่ เ กิดขึ้น ในชนบททั่วประเทศอยางกว างขวางสวนสํ าคัญ กรมการเรงรั ด
พัฒนาชนบท มีบทบาทรวมอยูดว ย หนวยงานนี้เ ปน รูปแบบของการพัฒนาโครงสรา ง
พื้นฐานที่จําเปนในชนบท โดยเฉพาะเรื่องถนนหนทาง แหลงน้ํา และการสงเสริมอาชีพ
และที่สําคัญที่สุดอาจกลาวไดวา การดําเนินการเทาที่ผานมาไดเนนเรื่องการพัฒนาแบบ
บูรณาการ (Integrated Development) หรืออาจกลาวไดวาเปนการบูรณาการจากกิจกรรม
ตางๆ ในทางปฏิบัติจริงๆ หรือเรียกไดวาแมแบบตัวจริงของบูรณาการ กลาวคือ ผูทําลาย
หนวยงานนี้ ตั้งแตเลขาธิการคนแรก ทานประสงค สุขุม และทุกคนมีวิสัยทัศนที่ดีมาก ใน
การพัฒนาชนบทโดยยึดและพัฒนาแนวบูรณาการมาใชเปนแนวทางพัฒนาพื้นที่ชนบท โดย

ยึดพื้นที่เปนหลัก (Area Development) โดยเพื่อทําการกอสราง กพช. แหลงน้ําแลวก็ได
สงเสริมใหประชาชนในพื้นที่ไดพัฒนาอาชีพของตนอยางยั่งยืน ซึ่งในปจจุบันกลาวถึงการ
บรรลุวัตถุประสงคโครงการโดยเรียกวา การทํางานอย างมีประสิทธิผลคือไมเพียงแตไปสราง
ทางและทําแหลงน้ําก็ถอนตัวไป โดยไมใสใจเรื่องอาชีพของราษฎร ในลักษณะงานเชนนี้มี
ประเด็นควรพิจารณาวา ถาเรายึดพื้นที่โครงการพัฒนาเปนหลักวิธีประสานงานอาจทําได 2
วิธี คือ ใหหนวยงานราชการดําเนินการหรือใหหนวยงานที่เขาไปพิจารณาพื้นที่นั้นดําเนินการ
ตอไป จากประสบการณ ราชการในประเทศไทย หนว ยงานที่ เ ราจะไปดํา เนิ นการแล ว
ประสงคจะประสานงานใหหนวยงานที่มีหนาที่เขาไปดําเนินในอํานาจหนาที่ตอไป ที่เรียกวา
ประสานงานจากหลักการหรือจากตําราดูดี แตในทางปฏิบัติขอเท็จจริงไมเคยเกิดขึ้ นไดอยาง
มีประสิทธิภาพ หรือจะใหหนวยงานที่เริ่มในพื้นที่ดําเนินการตอไป เราคงไดยินมีการเอยถึง
บอยถึงเรื่องหลักการพิจารณาที่เรียกวา ใหยึดพื้นที่หนาที่และการมีสวนรวมที่เรียกวา หลัก
A/F/P คือ พื้นที่ (Area) ภาระหนาที่ (Faction) และการมีสวนรวม (Participation) ผม
ยืนยันไดวาหลักการดังกลาวนั้นหนวยงานทีไดปฏิบัติเปนหนวยงานแรกๆ และตอๆ มา คือ
กรมการเรงรัดพัฒนาชนบท แตถูกผูบริหารจํานวนไมนอยมองไปวาเปนการทํางานซ้ําซอน
ซึ่งผูบริหารมีสวนในการปรับปรุงหนวยงานมองไปวาทํางานซ้ํากับคนรับไมควรใหมีหนวยงาน
นี้อยูตอไป จึงถูกยุบในป 2545 กลาวไดวา แนวความคิด บูรณาการ แสดงความคิด
พัฒนาแบบ A F P ตัวจริงไดถูกยกเลิก แตผูนําประเทศมีนโยบายและอยากเห็นประเทศ
ไทยพัฒนามากกวาวิธีการและตามพิจารณาวาเปนแนวทางที่ดี แตมีหนวยงานที่ปฏิบัติจริง
และไดผลมาเกือบ 40 ป กลับถูกยุบเลิก อาจกลาวไดวาผูนําและผูที่เกี่ยวของมองเรื่อง
พัฒนาชนบทไมทะลุ หรือเปนกรรมของประเทศไทยเอง เมื่อฟงนโยบายดูแลวสวยหรูตรงกับ
หลักวิชา และประเทศที่กําลังพัฒนา รวมทั้งเพื่อนบานเรา เชน มาเลเซีย มีหนวยงาน
พั ฒ นาชนบทในลั ก ษณะบู ร ณาการ โดยไม มี ก ารบ น หรื อ รํ า คาญว า ทํ า งานซั บ ซ อ นกั บ
หนวยงานอื่นเหมือนเมืองไทย อนึ่งในการปฏิบัติระบบราชการไทยเมื่อป 2545 ผูบริหาร
ระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยไมมีโอกาสใหความเห็น ทุกอยางตัดสินใจมาเรียบรอยแลว
ผมชักไมแนใจวาใครรักประเทศชาติกันแน หรือขึ้นอยูกับใครมีอํานาจก็สั่งไปตามนั้น
4. ผูบริหารระดับสูงของประเทศ เจากระทรวงมหาดไทยไดมีความหวงใยในงาน
ของกรม รพช. ไดใหนโยบายแก ครม. ในเรื่องภาพพจน ชื่อเรื่องกรม ผลการปฏิบัติงานที่
ผานมา รวมทั้งกําลังมีการนํารูประบบราชการซึ่ง รพช. จะถูกกระทบกระเทือนดานขวัญ
กําลังใจอยางกวางขวาง ฉะนั้นจะใหผมเขาไปดูแลและบริหารจัดการใหเหมาะสมและเปน

ประโยชนแกราชการบานเมืองใหมากที่สุด ภารกิจนี้ใหญหลวงนัก ระหวางที่ผมเปนรอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทยนั้น ในป 2544 จะมีตําแหนงอธิบดีวาง 2 ตําแหนง คือ กรม
ราชทัณฑ และกรม รพช. ผมไดรับการทาบทามจากทานรัฐมนตรี วัฒนา อัศวเหม ผูดูแล
กรมราชทัณฑ พรอมการสนับสนุนของอดีตอธิบดี สวัสดิ์ สงสัมพันธ ไดใหไปดํารงตําแหนง
อธิบดีกรมราชทัณฑ ผมไดตอบรับทั้ง 2 ทานดวยความยินดี และขอบคุณทานรัฐมนตรี
วัฒนาฯ ดังกลาว โดยทานรัฐมนตรี วัฒนาฯ แจงวา ถาผมตกลงรุงขึ้นทานจะไดสัมภาษณ
แกสื่อมวลชน โดยไมระบุชื่อ แตจะระบุคุณสมบัติบางประการ เชน เปนรองปลัดกระทรวง
มหาดไทย เปนนักวิชาการ และเปนคนซื่อสัตยสุจริต ซึ่งจะทําใหผูสื่อขาวเดาออก วาเปน
ใคร แตผมก็ไมไดไปปฏิบัติงานในกรมราชทัณฑ เพราะทานรัฐมนตรี บัญญัติฯ ไดเชิญไป
พบและหารือวาตําแหนงอธิบดี รพช. จะสงลงประวัติที่จะใหผมไปดํารงตําแหนงดังกลาว
พรอมไดหารือกับทานปลัดกระทรวงแลว ผมแจงวาไดรับปากกับทานรัฐมนตรี วัฒนาฯ ไว
แลว ทานแจงวา กรม รพช. มีความสําคัญ และมีคนที่เหมาะสมจะเปนไดหลายคน แต
ทานรัฐมนตรีอยากจะใหผมเขาไปดูแลและรับผิดชอบฯ เพราะเปนกรมที่ขณะนี้ขาราชการ
ขวัญไมสูดีนัก และทานรัฐมนตรีบัญ ญัติฯ แจงวาจะไดพูดกับทานรัฐมนตรี วัฒนาฯ เอง
ดังนั้นผมจึงไดไปเปนอธิบดีกรมการเรงรัดพัฒนาชนบท
5. ขณะปฏิ บั ติ หน า ที่อ ยู ใ นกรม รพช. เนื่ อ งจากเปน กรมใหญ มี กํา ลั ง คนและ
งบประมาณเปนจํานวนมาก มีข าวในทางไมบวกนัก ประกอบกับขาราชการขวัญและ
กํา ลั ง ใจไมสู ดี นั ก เพราะมี ข า วไม สู ดี อ ยู เ สมอ รวมทั้ง ข า วการถา ยโอนงานให อ งค ก าร
ปกครองสวนทองถิ่น และขาวการยุบหนวยงาน ผมไดทุมเทและใชเวลาในการออกตรวจ
เยี่ยมและทําความเขาใจแกขาราชการและพนักงาน โดยเดินทางไปทุกพื้นที่จนครบทุกแหง
ในเวลาไมนาน โดยทําการชี้แจงนโยบายแนวปฏิบัติงานการถายโอนงาน และคาดการณผล
ที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิรูป ทําใหขวัญและกําลังใจของขาราชการดีขึ้นเปนลําดับ
นโยบายสําคัญของรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมี 2 เรื่อง ใหญๆ คือ การกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และอีกเรื่องหนึ่งคือ การปฏิรูประบบราชการ รพช. เปน
หนวยงานที่จะตองเผชิญกับนโยบายรัฐบาลดังกลาว ผมเขาใจความเปนขาราชการและการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการ รพช. ดี และในขณะเดียวกันก็เห็นสิ่งความสําคัญของนโยบาย
ใน 2 เรื่องนั้น อันจะกอใหเกิดประโยชนตอชาติบานเมืองระยะยาว
การถายโอนเปนกลไกที่สําคัญในการสงเสริมการกระจายอํานาจราชการหนวยงาน
จะหวงงานที่ตนปฏิบัติและมักอางวา ทองถิ่นยังไมพรอมที่จะรับงานเหลานั้น รัฐธรรมนูญ ป

2540 ไดกําหนดใหมีกฎหมายลูกที่เรียกวากฎหมายวางแผนและขั้นตอนในการถายโอนในป
2542 ซึ่งระบุใหมีแผน 2 ระบุทํากิจกรรมพรอมกรอบเวลาในการถายโอนไปยังอธิบดีกรมการ
ปกครองสวนทองถิ่น (อบต.) รพช. เปนหนวยงานแรกที่หลังถายโอนการกอสรางถนนใน
ชนบทพรอมทั้งไปยัง อบต. ตอไป โดยเริ่มมีการถายโอนในป 2544 พรอมใหโอนคนและ
งบประมาณไปดวย ปแรก รพช. โอนผานการกอสรางถนนไปหลายเสนใหแก อบต. พรอม
งบประมาณที่ 7,000 ลานบาท
ผมไดตระหนักถึงความจําเปนในการโอนงานใหแก อบต. จึงไมเพียงแตเห็นชอบดวย
เทานั้นยังไดสนับสนุนนโยบายดังกลาว และเตรียมแผนงานการถายโอนโดยใหหนวยที่
เกี่ ย วข อ งจั ด ทํ า คู มื อ ดํ า เนิ น การ และเป น พี่ เ ลี้ ย งอย า งใกล ชิ ด เพื่ อ ให ท อ งถิ่ น สามารถ
ดําเนินการเองไดในอนาคต
6. การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เปนนโยบายของรัฐบาลอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญ
และมีการกระทบตอหนวยงาน รพช. โดยตรงขาวการยุบ รพช. มีมาเสมอในรอบ 10 ป หลัง
โดยถูกอางวาทํางานซ้ําซอนกับหนวยงานอื่น เชน ถูกอางวางานถนนซ้ํากับกรมทางหลวง
งานที่ซ้ําซอนกับกรมชลประทาน แนวความคิดการทํางานซ้ําซอนกับหนวยงานอื่นเป น
แนวความคิดเกาซึ่งแนวความคิดนี้เปนหนวยบัญชาการหนวยเดียว (Single Management)
ซึ่งเปนแนวความคิดทางทหารยึดความมั่นคงโดยยุทธการตองไปขึ้นโดยหนวยเดีย ว แต
ปจจุบันความหลากหลายไดรับการยอมรับ และเห็นวาเปนสิ่งที่ดี เหมาะสมกับสถานการณ
แนวความคิดใหหนวยงานที่มีหนาที่ทําอะไรใหหนวยนั้นรับผิดชอบทุกระดับ ปจจุบัน
แนวความคิดนี้ลาสมัยแลว เพราะในทางปฏิบัติเปนไปไมไดประกอบกันหลังที่กลาวมาแลว
เรื่อง AFP ไดนํามาใชอยางกวางขวาง ขอเท็จจริงดูไดจากการปฏิรูปป 2545 เมื่อ รพช. ถูก
ยุบ ตามอุดมคติงาน รพช. เรื่องถนน และเรื่องแหลงน้ําควรนํางานดังกลาวไปรวมกับกรม
หลักที่รับผิดชอบอยู แตความเปนจริงหาเปนเชนนั้นไม แตกลับวาไปทั้งกรมขึ้นใหม คือ
การทําถนนชนบทก็ทั้งกรมทางหลวงชนบท สวนเรื่องน้ําแทนที่จะทํางานไปรวมกับกรม
ชลประทานกับตั้งกรมขึ้นใหม เปนกรมทรัพยากรน้ํา นอกจากนี้เมื่อทั้งกระทรวงทรัพยากร
และสิ่งแวดลอมขึ้นแลวควรนํากรมชลประทาน ไปขึ้นกับกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
แตปรากฏวากรมชลประทานยังคงสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณโดยอางวาจัดหาน้ําเพื่อ
การเกษตรกรรม
มาจากการปฏิรูประบบราชการเปนเวลาเกือบ 10 ป ภาพรวมโดยทั่วไปอาจกลาวได
วาอยูในขั้นพอใจแตขอเท็จจริง 2-3 เรื่อง ควรจะพิจารณาปรับปรุงใหม ประการแรก คือ

การรวมหนวยงานที่มีงานประเภทเดียวกันไวดวยกันดังกลาว ขอเท็จจริงไมเกิดขึ้น เรื่องที่ 2
มีกระทรวงเกิดจาก 13 กระทรวง เปน 20 กระทรวง เปนประเทศเดียวที่มีกระทรวงมากที่สุด
สวนประการสุ ดทา ย งานถนนของ รพช. เดิม ปรากฏวา ขณะนี้ช าวบานเดื อดร อนมาก
เพราะ อบต. ที่รับถายโอนถนนไปแลวไมยินดีจ ะบํารุงรักษาปลอยใหถนนเสื่อมโทรมทั่ว
ประเทศ โดยอางวาตนมิไดเปนคนกอสราง นอกจากนั้นยังไมตั้งงบองคการปกครองสวน
ทองถิ่นซอมดวย ซึ่งชาวบานบนทั่วประเทศจนทําใหชาวบานอยากใหมีการถายโอนนี้กลับมา
ยังหนวยราชการที่เกี่ยวของ ซึ่งปญหานี้ยังไมไดรับการแก ไข ชาวบานเดือดรอนทั่วประเทศ
7. กอนที่จะยุบเลิกกรม รพช. ในฐานะที่ผ มเปนอธิบดี รพช. ไดมีแนวทางการ
ปฏิบัติราชการโดยพยายามทําความเขาใจกับบรรดาขาราชการและลูกจาง และพยายามหา
โอกาสชี้ แ จงแก ผู บริ ห ารทุ ก ระดั บ ชั้ นถึ ง ผลดี และผลเสี ย ทางการยุ บ เลิ ก รพช. แต ก็ ไ ม
สามารถทําไดสําเร็จ ทั้งๆ ที่ไดพยายามชี้แจงทั้งเปนเอกสารและการนัดพบผูบริหารเพื่อการ
สนับสนุนโดยจัดตั้งคณะทํางานขึ้นเพื่อชี้แจงและเตรียมการปรับปรุงกรม รพช. ในทายที่สุด
ไดเ สนอแผนปรั บปรุงกรม รพช. ใหมโดยแบ งเปน 3 หนว ย คือ หนวยทางหลวงชนบท
หนวยทรัพยากรน้ํา และเสนอหนวยงานใหม คือ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก
การซอมแซมดังกลาวทําใหรัฐบาลก็ไดกําหนดใหหนวยงานทั้ง 3 เปนกรม และมีการแบง
บุคลากรและอุปกรณที่เกี่ยวของตามความจําเปน ทั้งนี้ตองขอบคุณทานทั้ง 3 และนายชาง
ใหญ ที่ไดชวยกันพิจารณาจัดการคนและอุปกรณไดอยางเหมาะสมและเรียบรอยเปนที่พอใจ
ทุกหนวยงาน คือ ทานรองอารักษ ภูตระกูล รองอุทัย ถิรจิต รองจุฑามาศ ประทีปวณิช
นายชางใหญสุรชัย ศศิสุวรรณ รวมทั้งเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทั้งหมด ซึ่งตอมาบุคคลทั้ง 4
คนก็ไดแยกยายไปอยูกรมตางๆ และไดเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้น
ผมตระหนักดีวา ในระยะแรกความรูสึกของชาว รพช. อาจจะไมสบายใจนัก ทั้งนี้
หนวยนี้ไดทุมเททํางานหนักมาตลอด ในชนบทเพื่อรัฐบาลเห็นหมดความจําเปนแลวก็ไมได
ใหตนปฏิบัติงานตอไป ผมในฐานะอธิบดีพยายามอธิบายชี้แจงถึงทิศทางความกาวหนาใน
ราชการ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของโลกใหทุกคนไดทราบและเขาใจ ทราบวาปจจุบัน
กรม รพช. ที่โอนไปสังกัดในหนวยทั้ง 3 มีความกาวหนาในขั้นที่ดี ทุกคนพอใจ แตลักษณะ
งานอาจจะไมเหมือนเดิมแตก็เปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีขึ้น
ผลจากการถายโอนงานและการปฏิรูประบบราชการเปนไปดวยความเรียบรอยนี้
เปนผลใหมูล นิธิ จินดา ณ สงขลา ไดม อบโลเ กี ยรติยศแกอธิบ ดีกรม รพช. ในฐานะ
บริหารงานดานบุคลากรดวยความเรียบรอย และเหมาะสม

8. สรุป เดิมสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท มีหัวหนาหน วยเปนเลขาธิการ ตอมาได
เปลี่ ยนเปน กรม ผมจึงไดเ ป นอธิบดีกรม รพช. คนเดียว โดยเปนอธิบ ดีคนแรกและคน
สุดทาย คือ เปนอธิ บดี รพช. คนเดียว ขณะรับราชการตําแหนงอธิบดีมีความรูดีเ พราะ
บริหารราชการและเพื่อนรวมงานตั้งใจทํางาน เสียสละ รักสถาบัน มีฝมือ สรางผลงานให
ประเทศมากมาย ผลงาน รพช. เปนที่ปรากฏแกชาวชนบทเสมอ และขอขอบคุณทุกทาน
มา ณ ที่นี้ ขอใหทุกคนโชคดี

