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            สวัสดีค่ะ  
   ขอทักทายผู้อ่านจดหมายข่าว HiPPS ฉบับปฐมฤกษ์ ซึ่งเป็นฉบับแรกของปี 
2553 และจะปรากฏโฉมให้ได้อ่านกันทุกสองเดือนตลอดทั้งปีนี้ค่ะ 

ณ วันนี ้ เรามีข้าราชการเข้าสู ่ระบบ HiPPS หรือระบบข้าราชการ  
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงแล้วถึง 5 รุ่น จำนวน 322 คน จากหลากหลายส่วน
ราชการ ดังนั ้นศูนย์นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. ในฐานะ  
ผู้รับผิดชอบระบบจึงมองหาช่องทางการสื่อสารที่จะทำให้ท่านผู้อ่าน

ได้ติดตามข่าวสาร เรื่องราวและความเป็นไปต่างๆ  พร้อมกับเรื่องเล่า
เบาสมองและ เกร็ดความรู้ของ HiPPS ได้ในจดหมายข่าวฉบับนี้กับ
อีกหลายๆ ฉบับของ HiPPS ที่จะตามมา  

จดหมายข่าว HiPPS จะเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับ HiPPS และผู้ที่
เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนแนวคิด หลักการ ถ่ายทอดประสบการณ์

เคล็ดลับการทำงานของเหล่าข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพ สมรรถนะการทำงาน และคุณภาพชีวิต เน้ือหาหลักเน้นเร่ือง มุมมองแง่คิด 
เกร็ดความรู้ ทัศนะ รูปแบบการใช้ชีวิต ที่สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้อ่านได้ 

กองบรรณาธิการหวังว่า จดหมายข่าว HiPPS จะเป็นช่องทางการสื่อสารที่จะช่วย
เสริมสร้างกำลังใจและความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายชุมชนข้าราชการผู ้มีผลสัมฤทธิ ์สูง 
ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหาร เพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบราชการใน

ภาพรวมในอนาคตต่อไป 


ขอขอบคุณ

จากบรรณาธิการ
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เราเปิดหน้าอย่างตรงไปตรงมา ตรงกับชื ่อ
จดหมายข่าวว่า HiPPS เพราะเป็นสิ ่งที ่ เรา
ต้องการเน้นให้เห็นความสำคัญของการพัฒนา
บุคลากรในส่วนราชการ และเป็นระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที ่สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) จัดให้มีขึ้น 
เพ ื ่อสร ้างความพร ้อมให ้ก ับข ้าราชการผู ้ม ี
ศักยภาพสูงอย่างเป็นระบบ โดยเน้นที่การเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติจริง (Workplace Learning) และ
เสริมด้วยกลไกการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การ
สอนงาน และการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม ส่งผล
ให้สามารถเติบโตเป็นข้าราชการที ่มีคุณภาพ
ระดับสูงต่อไป ในเวลาที่เหมาะสม 
 High Performance and Potential System 
หรือ HiPPS หรือ ระบบข้าราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสงู 
จึงเป็นคำท่ีนำมาใช้เรียกแนวคิดดังกล่าว โดยพัฒนา
ขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบัน โดยมีส่วน
ราชการนำระบบ HiPPS ไปดำเนินการแล้ว 65 
ส ่วนราชการ มีข ้าราชการผู ้ม ีผลสัมฤทธิ ์สูง 
จำนวน 5 รุ่น รวมท้ังส้ิน 322 คน 

HiPPS คืออะไร 03

  
จุดเด่นของการพัฒนา 

ภายใต้ระบบ HiPPS 
• เป็นระบบที่มุ่งพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง

ในระดับปฏิบ ัต ิการให้เป ็นข ้าราชการระดับ
ชำนาญการพิเศษที่มีคุณภาพสูงได้ภายในระยะ
เวลาขั้นต่ำตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

• เป็นระบบที ่ม ีกลไกการคัดกรองอย่างเข้มข้น
โปร่งใส และเป็นธรรม 

• เป็นระบบที่มีกลไกการสร้างแรงจูงใจทั้งที ่เป็น  
ตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน 

• เป็นระบบที่กำหนดให้ข้าราชการต้องพิสูจน์ตัวเอง
ทั้งในด้านสมรรถนะและผลงานด้วยการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

• เป็นระบบที่ ่มีการวางเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพ (Career Path) โดยใช้เทคนิคกรอบการ
สั ่งสมประสบการณ์ (EAF: Experience 
Accumulation Framework) สอดคล้องกับระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในภาพรวม 

 

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.ocsc.go.th 
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ส่วนราชการ
สมัครใจ

เข้าสู่ระบบ
HiPPS

เข้าสู่ตำแหน่งเป้าหมาย

พัฒนาศักยภาพ
ตามกรอบEAF

อบรมพัฒนาศักยภาพ
จากสำนักงานก.พ.

ประกาศรายชื่อ/
สร้างเครือข่าย

คัดเลือกผู้เข้าสู่ระบบ 
HiPPS 

1. ส่วนราชการสมัครใจเข้าสู่ระบบ 
โดยทำ MOU ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. 

2. ส่วนราชการจัดทำกรอบการสั่งสม
ประสบการณ์ (EAF) และกรอบการ
สั่งสมประสบการณ์รายบุคคล (iEAF) 

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
พร้อมการปฐมนิเทศและสร้างเครือข่าย 

5. การพัฒนาโดยสำนักงาน ก.พ. 
พัฒนาทักษะด้านการบริหารที่
สอดคล้องกับแต่ละบุคคล โดย 
• วิเคราะห์ความต้องการการพัฒนา 

(Need Analysis) 
• วิเคราะห์รูปแบบบุคลิกภาพ 

(Personality Style) 
• อบรมหลักสูตรทั้งบังคับและบังคับ

เลือก ตามกรอบการพัฒนา HiPPS 
(HiPPS Training Roadmap) 

6. พัฒนาตามกรอบ EAF   

7. เข้าสู่ตำแหน่งเป้าหมาย  

3. คัดเลือกผู้เข้าสู่ระบบ HiPPS  
•ขัน้ตอนที ่1  คดัเลอืกโดยสว่นราชการ 
•ขัน้ตอนที ่2 คดัเลอืกโดยสำนกังาน ก.พ. 

จัดทำกรอบ  
EAF /iEAF 



WORK&LIFE 
STYLEเรียนรู้พัฒนาศักยภาพข้าราชการด้วยระบบ HiPPS 

การเตรียมความพร้อมให้บุคลากรในหน่วยงานราชการเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำทั้งทางความคิด
และการบริหารงานในอนาคต คือแนวคิดที ่ สำนักงาน ก.พ. ใช้เป็นฐานในการวางระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ‘HiPPS’ หรือ High Performance and Potential System ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบันผ่านมาแล้ว 5 รุ่น  

จดหมายข่าว HiPPS ฉบับนี้ขอเปิดประสบการณ์ข้าราชการคุณภาพที่เข้าร่วมระบบ ’HiPPS’ มาเล่าสู่กันฟัง.... 

 
ขณะที่คุณทักษอร สมบูรณ์ทรัพย์ 
หรือต๊อบ HiPPS รุ่น 3 ปัจจุบันรับ
หน้าที่นิติกรปฏิบัติการ กรมทรัพย์
สินทางปัญญา ที่บอกว่าไม่ค่อยมี
เพ ื ่อนที ่ทำงานด้านกฎหมายเข ้า
ระบบ HiPPS มากเท่าไหร่ แต่สำหรับ
ตัวเธอแล้วถือเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาตนเอง เห็นผล
ได้จากโปรแกรมอบรมต่างๆ ที่เข้าร่วม และด้วยทัศนคติ
การดำเนินชีวิตที่ต้องทำให้ทุกๆ วันเป็นวันที่ดีที่สุด ดังนั้น
แนวทางพัฒนาตนเองของ HiPPS จึงทำให้เธอได้เรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ นอกจากนั้นยังถือเป็นการสร้างเครือ
ข่ายการทำงานร่วมกับเพื่อนราชการด้วยกัน ทำให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น 

กว่า 2 ปีแล้วท่ีคุณต๊อบเข้าสูร่ะบบข้าราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสงู 
ซึ่งระบบนี้จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 8 ปีจึงจะครบรอบ
ตามกระบวนการทั ้งหมดโดยผู ้เข้าระบบจะได้รับการ
อบรมและเรียนรู้งานที่แตกต่างในหน่วยงานที่อยู่ภายใน
องค์กรของตนเองและการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ซึ่งจะ
ทำให้ได้เรียนรู ้ว่าสุดท้ายแล้วเป้าหมายในการทำงาน
สูงสุดควรจะอยู่ที่ระดับใด และควรจะต้องเรียนรู้เรื่องใด
บ้างเพื่อก้าวไปให้ถึงตามเป้าหมายที่วางไว้  

ทั้งหมดนี้เป็นประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมระบบ HiPPS 
เพียง 2 ท่านแต่กระบวนการทั้งหมดถือเป็นโอกาสดีๆ ที่
พวกเขาได้รับเพื่อเดินตามเป้าหมายของตนเอง แต่ความ
สำเร็จทั้งหมดจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้า... 

ทกุคนไมร่กัทีจ่ะเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอยูเ่สมอ....  

คุณจันทร์ทิมา อุ่ยยะเสถียร หรือ
คุณนุก ข้าราชการสาวนักทัณฑวิทยา
ปฏิบัติการ (งานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ
ความผ ิด) จากกรมราชท ัณฑ์ 
ตัวแทนจากรุ่น 3 ที่กำลังเข้ารับการ
พัฒนาศักยภาพผ่านระบบ HiPPS  

...ฟังชื่อหน่วยงานต้นสังกัดแล้วอดคิดไม่ได้ ผู้หญิงกับ
งานราชทัณฑ์จะดูหนักเกินไปไหม คุณนุก รีบ อธิบายว่า
งานนี้ไม่หนักเกินไปสำหรับผู้หญิงอย่างที่คิดแต่ก็ต้องใช้
ความรอบคอบระมัดระวังในการทำงานพอสมควร เพราะ
หน้าที่หลักที่ทำอยู่คือการเข้าไปแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความ
ผิด ซึ่งต้องเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับผู้ต้องหาเพื่อให้ความช่วย
เหลือในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การส่งเสริมอาชีพให้กับ  
ผู้ต้องขัง เมื่อพ้นโทษออกไปแล้วจะได้มีงานทำและไม่กลับ
ไปก่ออาชญากรรมอีก ให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้ที่
ต้องการศึกษาต่อตั ้งแต่ขั ้นพื ้นฐานจนถึง ป.ตรี เป็นต้น 
งานเหล่านี ้จำเป็นอย่างยิ ่งที ่ต ้องเรียนรู ้ส ิ ่งใหม่ๆ เพื ่อ
พัฒนานวัตกรรมทางความคิดให้สอดคล้องกับการทำงาน 

ดังนั้นการเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพภายใต้ระบบ HiPPS 
จึงเท่ากับเป็นการขยายฐานความรู้ให้กว้างขึ้น ผ่านการ
อบรมพัฒนาในเร ื ่องต่างๆ รวมทั ้งย ังเป ็นการพัฒนา
ศักยภาพเพ่ือเข้าสูต่ำแหน่งผูบ้ริหารระดับสงูในอนาคตอีกด้วย  

คุณนุกบอกถึงโอกาสดีๆ ที่ได้รับจาก HiPPS ว่าถือเป็น
โชคดีที ่ได้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้วยระบบนี้เพราะ
นอกจากเรื ่องโอกาสและความก้าวหน้าในเรื ่องงานแล้ว 
ในส่วนของการใช้ชีวิตประจำวันก็นับว่ามีประโยชน์ไม่
น้อย สำหรับคนที่รักการเรียนรู้ที ่ไม่หยุดนิ่ง ระบบนี้ช่วย
สร้างคุณค่าให้กับชีวิตและทำให้รู ้ว่าถ้าเราอยากเป็นคน
เก่งเราต้องพัฒนาตัวเองด้วยวิธีใดบ้างทำให้เรามีพลังใน
การดำเนินชีวิตเพิ่มขึ้นตามระดับการเรียนรู้ ซึ ่งแบ่งออก
เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. Fundamental เรียนรู้ในระดับพื้น
ฐาน 2. Advanced เร ียนรู ้ เป็นผู ้เช ี ่ยวชาญในระดับสูง 
3.Benchmarked เร ียนรู ้ข ั ้นสูงเทียบเท่ากับคนที ่อยู ่ใน
แวดวงวิชาการ สาธารณะ หรือในระดับกระทรวง 
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เกบ็ตก เก็บตกจากการอบรม  

HiPPS : 
อะไรคอื 7 habits : 7 อุปนิสัยที่จะทำให้คนสามารถ
เป็นผู้มีประสิทธิผลสูง???  เวลา 2 วัน ของการเรียนรู้
ทำให้เราได้หลักการจากตัวอย่างง่ายๆ หลายเรื่องราวที่
ถ่ายทอดไว้อย่างชัดเจน และที่สำคัญที่สุดก็คือโอกาสใน
การพบปะแลกเปล ี ่ยนความคิดเห ็นก ับเพ ื ่อนๆ ใน
ครอบครัวของ HiPPS ด้วยกัน 

มาดกูนัวา่ 7 Habits มอีะไรบา้ง 
ความรู ้ในเรื ่อง 7Habits แสดงถึง 7 อุปนิสัยด้วยกัน 
อุปนิสัยที ่ 1-3 มุ ่งเน้นการพัฒนานิสัยส่วนตัวของเรา 
อุปนิสัยที่ 4-6 มุ่งเน้นการพัฒนานิสัยเพื่อการอยู่ร่วมกับ
สังคมส่วนรวม ด้านอุปนิสัยที่ 7 ก็คือทำอย่างไรให้ทั้ง 7 
อุปนิสัยอยู่กับเราไปนานๆ 

เริ ่มกันที่ อุปนิสัยที่ 1. B-Proactive 
เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับหลักพื้นฐาน
ทางพระพุทธศาสนา ที ่มุ ่งเน้น
ให้ทุกคนมีสติ ก่อนที่จะตอบ
สนองต่อสิ่งเร้า (กิเลส) ต่างๆ 
ที่เข้ามากระทบ ในหัวข้อนี้มี
คำคมที ่น ่าสนใจ คือ “Man 
has freedom to Choose” นั้นก็
คือ สุข ทุกข์ อยู ่ท ี ่ใจ อยากได้
แบบไหน คงต้องเลือกด้วยสติของ
ตนเอง  

อุปนิสัยที่ 2. Begin With 
the end in Mind คือ ก่อนที่
จะลงมือทำอะไรให้รู ้ว ่าจุดมุ ่ง
หมายของสิ ่งที ่ต ้องการคืออะไร 
เพื ่อเตรียมการให้สามารถบรรลุในจุด
ม ุ ่ งหมายน ั ้นได ้ จนม ีคำกล ่าวว ่า 
“Direction is more important than speed.”  

อุปนิสัยที่ 3. Put First Things First 
อุปนิสัยนี้ให้ความสำคัญกับการบริหารเวลา
ที่มีจำกัด เพื่อให้การทำกิจกรรมต่างๆ เกิด
ประโยชน์สูงสุด ในชีวิตของเรานั้นมีบทบาท
หน้าที่หลากหลาย ทั้งด้าน ครอบครัว การงาน 

สังคม ประเทศ แต่ละบทบาทก็จะมีหน้าที ่และความ
คาดหวังตามไปด้วย ถ้ามีการวางแผน เลือกทำสิ ่งที ่
สำคัญทุ่มเทเวลาและทรัพยากรไปในสิ่งที่สำคัญสำหรับ
ชีวิต จะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่ามากขึ้น 

อุปนิสัยที่ 4. Think win-win อุปนิสัยที่สื่อให้เห็น
ว่าการใช้ชีวิตร่วมกับผู ้อื ่นในสังคมต้องอยู่บนพื้นฐาน
ของการได้ประโยชน์ร่วมกันของคนทุกฝ่าย ไม่จำเป็น
ต้องมีฝ่ายหนึ ่งที ่ได้ประโยชน์ และอีกฝ่ายหนึ ่งที ่เสีย
ประโยชน์เสมอไป  

อุปนิสัยที่ 5. Seek to Understand first then to 
be Understood อุปนิสัยที่ให้ความสำคัญของการฟัง 
ผู้อื่นอย่างเปิดใจเพื่อให้เข้าใจผู้อื่น หรืออาจจะใช้คำว่า 
เอาใจเขามาใส่ใจเรา ก็คงจะได้ 

อุปนิสัยที่ 6. Synergize อุปนิสัยที่
เน้นการผนึกพลังผสานความต่าง ความ

แตกต่างไม่ได้สร้างให้เกิดปัญหา แต่
ความแตกต่างกลับเป็นการเสริม

พลังให้เพ่ิมข้ึน  
อปุนสิยัสดุทา้ย Sharpen 

the saw ลับเลื่อยให้คมอยู่
เสมอ คือ การเติมพลังชีวิต

อย่างสม่ำเสมอ ทั ้ง 4 ด้าน 
คือ ด้านสติปัญญา ด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์และ 
ด้านจิตวิญญาณ 

 
สิ่งที่ได้หลังการอบรม คือ 

ทุกอุปนิสัยเราเคยมีอยู่ในชีวิตเป็น
ครั้งคราวแต่ไม่เคยให้ความสำคัญและ
ไม่ได้ตระหนักถึงประโยชน์จากการใช้
อุปนิสัยเหล่านั้นอย่างจริงจัง ถ้าตั้งมั่น
พยายามและนำทั ้ง 7 อุปนิสัยนี ้ มา
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่าง
แท้จริง ผู้มีประสิทธิผลสูงจะเป็นใครไป
ไม่ได้ นอกจาก เรานั่นเอง.  
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HiPPS
ACTIVITIES

07

COMING 
UP 

PROGRAM

วันที่ 28-29 มกราคม 2553 

วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2553 วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2553 

ปฏิทินกิจกรรมฝึกอบรม 
เดือนมีนาคมนี้มีเรื่องให้ชาว HiPPS รุ่น 1-3 ติดตามกิจกรรม CEO Visit โดยเข้าไปดูรายละเอียดและ  
ลงทะเบียนได้ที่ www.apm.co.th/ceovisit/ รับจำนวนจำกัด 
สำหรับ HiPPS รุ่นที่ 5 ยังมีหลักสูตรภาคบังคับให้เรียนรู้ตลอดเดือนมีนาคมและเมษายน 2553   
ทั้งหมด 5 หลักสูตร ดังนี้ 

พิเศษการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ HiPPS รุ่นที่ 5 ที่มีเงื่อนไข โปรดติดตามการอบรมที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมที่จะ
ถึงนี้เช่นกัน กอง บก.ขอให้ทุกท่านตักตวงประโยชน์จากการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ กันอย่างเต็มที่ เพื่อประสิทธิผลในการ
ทำงานของทุกท่านนะคะ 

2-3  มีนาคม  การแก้ปัญหาเชิงรุก 
17-18  มีนาคม  กลยุทธ์สำหรับการนำเสนออย่างมี  
  ประสิทธิผล 
1-2  เมษายน  ทกัษะเพือ่กา้วไปสูค่วามรบัผดิชอบทีส่งูขึน้ 

21-22  เมษายน  ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม : 
  ปลดล็อคศักยภาพ เพื่อก้าวไปสู่ความ 
  รับผิดชอบที่สูงขึ้น 
29-30  เมษายน การสร้างผลลัพธ์ของงานผ่านการ  
  สร้างแรงจูงใจและโน้มน้าวใจ 

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ  
บริษัท แพคริมลีดเดอร์ชิปเซ็นเตอร์ จำกัด 
จัดการอบรมหลักสูตร7อุปนิสัยของผู้มี
ประสิทธิผลสูง
สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
รุ่นที่4และ5ที่สโมสรราชพฤกษ์
 



รับรางวัลดีๆ ไปใช้ไปอ่านกัน

รางวัลที่ 1
Thumb drive 

1 GB

รางวัลที่ 2
บัตรรถไฟฟ้า BTS มูลค่า 190 บาท

รางวัลที่ 3
หนังสือ 

tuesdays with 
Morrie

WISDOM 

GAME

เพลง อิฐก้อนหนึ่ง (เฉลียง) 

คุณประภาส ชลศรานนท์ 

หลายๆคนคงคุ้นเคยกับ
เกมส์แก้ตัวเลขอย่าง 
Sudokuที่ฮิตติด
อนัดบัเกมสส์ำหรบัยอดนกัคดิ
ถึงกับมีการพัฒนาออกมา
หลายรูปแบบจดหมายข่าว
HiPPSฉบับนี้นำ
SudokuระดับMedium
มาลงให้ท่านผู้อ่านได้
“แก้เกมส์”กันดู

ใครที่แก้เสร็จแล้วส่งคำตอบแก้เกมส์มาที่กองบก.จดหมายข่าวศูนย์นักบริหารระดับสูงสำนักงานก.พ.47/101ถ.ติวานนท์
ต.ตลาดขวัญอ.เมืองจ.นนทบุรี110003 ท่านแรกจะได้รับรางวัลดีๆ ไปใช้ไปอ่านกัน ยิ่งแก้เร็ว ส่งเร็ว ได้ของเร็ว แน่นอน
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ให้ลม มันแรงร้อนเพียงใด... ให้มีฝนมากมาย  
แดด เกรียมเผาแทบตาย... อย่าไปยอมแพ้ 
อย่า ยอมให้ลมพัดเราไป... อย่ายอมเพราะความง่าย 
หยัด ยืนสู้ด้วยหัวใจ... ด้วยใจที่รวมกัน 
อิฐ ก้อนหนึ่งซึ่งถูกวางอย่างเดียวดาย 
มี ความหมายแค่เพียงดินที่คนปั้น 
ซ่อน ความงาม...ซ่อนความจริง...และความฝัน 
อิฐ ก้อนนั้นคงรอวันเพื่อมีค่า 
อิฐ หมื่นแสนที่ถูกวางอย่างสร้างสรรค์ 
อัศจรรย์ จึงบันดาลขึ้นตรงหน้า 
ก่อ กำแพง...สร้างบ้านเรือน...ตึกระฟ้า 
แดดลม ฝนจะพัดพาไม่มีหวั่น 
อิฐ ก้อนนั้น...ช่วยป้องกันไม่หวั่นเลย 
อิฐ ก้อนนั้น...ช่วยป้องกัน ไม่หวั่นเลย 
อิฐ ก้อนไหน...จะถูกวางไว้อย่างเดิม 
อิฐ ก้อนไหน...จะถูกวางไว้สร้างเมือง 
อิฐ ก้อนไหน...จะถูกวางไว้สร้างเมือง 

A leader is best when people barely 
know he exists, when his work is 
done, his aim fulfilled, they will say, 
“We did it ourselves. 

--Lao Tzu-- 


