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ทุกครั้งที่กล่าวถึง “การพัฒนาบุคลากร” คนส่วนใหญ่มักนึกถึงเพียง
การส่งบุคลากรในหน่วยงานไปเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม หรือ

สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน แต่ในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงได้เพิ่มเติม
ความหมายให้กับการพัฒนาบุคลากรที่แตกต่างไปจากเดิม โดยจดหมายข่าวฉบับเดือนมีนาคม-
เมษายน 2553 ฉบับนี้ จะอธิบายรูปแบบการพัฒนาบุคลากรของระบบ “HiPPS” ที่แตกต่างจาก
ภาพการพัฒนาบุคลากรแบบเดิมๆ โดยเครื่องมือการพัฒนาหลักสำหรับ HiPPS คือ กรอบการ
สั่งสมประสบการณ์ (EAF) เพื ่อให้การพัฒนาบุคลากรในระบบเป็นไปอย่างต่อเนื ่องและมี  
เป้าหมายท่ีชัดเจน ซ่ึงกรอบการส่ังสมประสบการณ์คืออะไรน้ัน เราจะได้เรียนรูแ้ละทำความเข้าใจ

มากขึ้นจากจดหมายข่าวฉบับนี้ และในฉบับนี้ยังได้สัมภาษณ์ตัวแทน HiPPS ใน
ประเด็นเรื่อง ประสบการณ์ทำงาน สิ่งที่ได้จากระบบ HiPPS และแนวคิด

ในการใช้ชีวิตในแง่มุมต่างๆ มีเร่ืองราวดีๆ และภาพเก็บตกจากกิจกรรม
ต่างๆ ที ่ เก ิดขึ ้นในช่วงที ่ผ ่านมา โดยผู ้อ ่านสามารถติดตาม

กำหนดการกิจกรรมต่างๆ ของ HiPPS ได้จากปฏิทินกิจกรรม
ภายในเล่มได้  

 กอง บก.ขอฝากถึงผู้อ่านทุกท่าน ว่าหากมีข้อแนะนำหรือ
มีกิจกรรมดีๆ ที่อยากเห็น หรืออยากให้จัดเพิ่มเติม เสนอแนะ
ความคิดเห ็นต ่างๆ มาที ่ กอง บก.จดหมายข่าว ศูนย ์  
นักบริหารระดับสงู สำนักงาน ก.พ. 47/101 ถนนติวานนท์ ตำบล

ตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือ ทาง e-mail : 
hipps.team@gmail.com และ facebook เพ่ือให้เน้ือหาจดหมายข่าว

ในฉบับต่อไป เข้มข้น ถูกใจผู้อ่านทุกท่านมากขึ้น  
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การพัฒนาข้าราชการในระบบข้าราชการผู ้มีผลสัมฤทธิ ์สูงอย่าง  
ต่อเน่ืองและเป็นระบบนับเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหน่ึงของระบบข้าราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสงู 
เพราะเป็นส่วนสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับข้าราชการในระบบฯ ให้มีความรู้   
ความสามารถทั้งในเชิงวิชาการ และทักษะต่างๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
ปฎิบัติงาน ในฐานะข้าราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นมืออาชพี 
 สำหรับคนที่เป็น HiPPS อยู่แล้วอาจค่อนข้างคุ้นเคยกับการพัฒนาในระบบนี้เป็นอย่างดี 
แต่สำหรับหลายๆ ท่าน อาจยังคงสงสัยว่าการ
พัฒนาข้าราชการในระบบ HiPPS นี้มีรูปแบบ
เป็นอย่างไร แตกต่างหรือเหมือนกับการพัฒนา
ในรูปแบบอื่นๆ หรือไม่ ซึ่งในฉบับนี้ เราจะมา
ทำความรู้จักเครื่องมือต่างๆ ที่ได้พัฒนาขึ้นให้
สอดคล้องกับการเตรียมกำลังคนคุณภาพให้เป็น
ทั้งคนเก่งและคนดี  
 มาเริ่มกันที่กรอบการฝึกอบรมข้าราชการใน
ระบบ HiPPS หรือ HiPPS Training Roadmap   
กันก่อน กรอบการฝึกอบรมนี้มุ่งหวังให้ HiPPS 
ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง
และมีพัฒนาการจากระดับพื้นฐานขึ้นสู่ระดับ
กลาง และก้าวสู่ระดับสูง รวมทั้งมีความสามารถ
สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่
เพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับ  
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 จากแนวคิดที่ว่า ทำให้ HiPPS เป็นระบบที่มีความ
แตกต่างแต่ไม่แปลกแยก การพัฒนาจึงไม่ได้มุ่งเน้นให้ 
HiPPS มีความพิเศษ หรือโดดเด่นแต่เพียงลำพังเท่านั้น 
ทั ้งนี ้เพราะความสำเร็จในการทำงานนั้น ขึ ้นอยู ่กับ
สภาพแวดล้อมที่ดีด้วย ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการเสริม
สร้างศักยภาพ และองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบฯ ด้วย จากภาพด้านบนจะเห็นว่า การพัฒนา
และฝึกอบรมข้าราชการในระบบ HiPPS นี้ ได้ขยาย
กรอบการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้บังคับบัญชา
หรือผู้สอนงานแก่ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (mentor/
coach) และกลุ่มผู้รับผิดชอบระบบ HiPPS ของส่วน
ราชการต่างๆ (HR Staff) ซึ่งกลุ่มคนดังกล่าวเป็นผู้มี
บทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน และผลักดันให้ HiPPS 
สร้างสรรค์ผลงานที่ดี และเป็นประโยชน์ต่องานราชการ
ยิ่งๆ ขึ้นไป 
 นอกเหนือจากกรอบการฝึกอบรมที่ได้กล่าวถึงแล้ว 
กรอบการสั่งสมประสบการณ์ หรือ EAF (Experience 
Accumulation Framework) เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีการ
พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับข้าราชการในระบบ HiPPS 
เพราะ EAF เป็นสิ่งสำคัญที่มาช่วยกำหนดแนวทาง  
การพัฒนาทักษะ องค์ความรู ้การสับเปล่ียนหมุนเวียนงาน 
การมอบหมายงาน การเรียนรู ้งาน และการกำหนด  
เส้นทางอาชีพไว้อย่างกว้างๆ ของข้าราชการในระบบ 
HiPPS ทุกคน 

 ถึงตรงนี้ คงเห็นความแตกต่างของการพัฒนาภายใต้
ระบบ HiPPS แล้ว เพราะ EAF ของ HiPPS แต่ละบุคคล
มีลักษณะที่ค่อนข้างมีความเฉพาะ (personalized) ตาม
ภารกิจ หน้าที่ ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะและความ
สามารถของ HiPPS แต่ละคนท่ีมีความโดดเด่น มีศักยภาพ 
และความสามารถที่แตกต่างกัน 
 จะเห็นได้ว่า เครื ่องมือการพัฒนาที่บูรณาการกัน   
ทั้งการพัฒนาตามกรอบการฝึกอบรม และการใช้กรอบ
การสั่งสมประสบการณ์นั ้น ล้วนเป็นกระบวนการที่
สำคัญในการเตรียมความพร้อม ความรู ้และความ
สามารถสำหรับ HiPPS ผู้สอนงาน และผู้ที่ปฏิบัติงาน
ด้าน HR เพื ่อให้ HiPPS มีทั ้ง performance และ 
potential ท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับตำแหน่งเป้าหมาย  
ที่ได้ระบุไว้นั่นเอง 

On-the-job 
Training (Rotation)

Coaching &
Mentoring

Training
Individual
Development
Plan-IDP

ภาพแสดงองค์ประกอบของ


การสั่งสมประสบการณ์
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“วิศวกรหนุ่มกรมชล” ร ักที ่จะเร ียนรู ้อย่างไม่หยุดนิ ่ง   
นายฉลาด พันธุ์ไพร วิศวกรโยธาระดับปฏิบัติการ กลุ่ม
ออกแบบเขื่อนสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 
กรมชลประทาน คุณฉลาด หรือคุณยุ่ง หนึ่งใน HiPPS รุ่น 3 
ที่เข้าสู่ระบบ HiPPS มากว่า 3 ปี เหตุผลที่ตัดสินใจเข้าร่วม
ระบบ ‘HiPPS’ เพราะรู ้ส ึกว่าอยากพัฒนาศักยภาพการ
ทำงานของตัวเองให้เพ ิ ่มมากขึ ้น อยากลองเปลี ่ยนไป  
ทำหน้าที่อื่นที่ยากขึ้นกว่าเดิม ขณะที่ยังไม่รู้ว่างานที่อยาก
เปลี ่ยนคืออะไร แล้วจะสามารถทำได้ดีมากน้อยแค่ไหน   
ดังนั้นเมื่อมีระบบ ‘HiPPS’ เข้ามาจึงถือเป็นโอกาสที่ดี เพราะ
ตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ HiPPS จะได้โอกาสเวียน
ไปเรียนรู ้การทำงานในหน้าที ่อ ื ่นๆ ที ่นอกเหนือจากงาน
ประจำที่ทำอยู่.... 

 ส่วนตัวแล้วเรียกว่า ‘HiPPS’ ทำให้เขาได้มีโอกาสค้นหา  
ตัวเองและทดลองทำงานในหน้าที่ที่หลากหลาย กระบวนการ
อบรมที่จัดขึ้นช่วยเสริมทำให้สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัว
มาใช้ได้เต็มที่... 

ดร.กนตธ์รี ์นชุสวุรรณ  

• Ph.D in Economics from Maxwell 
School of Citizenship and Public 
Affairs, Syracuse University, NewYork  
• หัวหน้าฝ่ายบริหารนโยบายภาพรวม
สถาบันการเงินเฉพาะกิจและระบบสาร
สนเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
(สศค.) กระทรวงการคลัง  

 กับคำถามแรกเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ “เครียดไหมกับ
งานที่ทำเพราะต้องดูภาพรวมนโยบายด้านสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของภาครัฐท้ังระบบ?” ได้รับคำตอบว่า “ไม่เครียดมาก
นักเพราะงานหลักๆ จะดภูาพรวมในเชิงนโยบายมากกว่างาน 
routine” พอเจียดเวลาไปเป็นอาจารย์พิเศษด้านนโยบายภาษี
อากร ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ ท่ีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตได้อีกด้วย  
  นอกจากบทบาทการทำงานแล้วปัจจุบัน ดร.กนต์ธีร ์  
ยังรับบทบาทคุณพ่อลกูสอง ท่ีมีภารกิจในการชวนลกูสาวสอง
คนอ่านหนังสือแบบตามใจลูก หากมีวันว่างและงานไม่มาก
นักครอบครัว “นุชสุวรรณ” มักจะ ไปทำกิจกรรมนอกสถานท่ี
อยู่เสมอ แต่ที่ถูกใจคุณพ่อคุณลูกมากที่สุดเห็นจะเป็นการปั่น
จักรยานท่ีสวนรถไฟ ได้ออกกำลังกาย ภายใต้ธรรมชาติสดช่ืน 
สายลมเย็น เป็นการสร้างความอบอุ่นภายในครอบครัว รับฟัง
ภารกิจหลากหลายด้าน เลยต้องถามเคล็ดลับความสำเร็จใน

แลกเปลี่ยนประสบการณ ์
หลังจากฉบับแรกสัมภาษณ์ 2 สาว ฉบับนี้ขอสัมภาษณ์ 2 หนุ่มมากประสบการณ์ ดร.หนุ่มจาก
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และวิศวกรหนุ่มจากกรมชลประทาน 

การบริหารงานและจัดการชีวิตอย่างมีคุณภาพ ...ดร.หนุ่มย้ำ
คำตอบเดิมคือ “หากเราสามารถจัดระบบการใช้ชีวิตของตัว
เองได้แล้วก ็จะสามารถบริหารงานทุกอย่างได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ” ซ่ึง ดร.กนต์ธีร์บอกว่า “‘HiPPS’ เป็นระบบท่ีจะ
ตอบโจทย์ว่าเราจะสามารถใช้ศักยภาพที่มีภายในตัวได้มาก
น้อยแค่ไหน แต่ ‘HiPPS’ ไม่ใช่สตูรสำเร็จว่าคนท่ีอยูใ่นระบบน้ี
จะเป็นข้าราชการที ่มีประสิทธิภาพสูงเท่าเทียมกันทุกคน 
ความใส่ใจและรักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญ” ซึ่ง
ดร.กนต์ธีร์ยอมรับว่าช่วงต้นของการทำงาน ตนเองมีความรู้
เชิงวิชาการ ยังอ่อนเรื่องงานด้านปฏิบัต ิแต ่‘HiPPS’ เหมือน
เป็นตัวเสริมทำให้ค่อยๆ เข้าใจการทำงานและจัดระบบภายใน
ตัวเองได้ง่ายข้ึน ส่วนงานสอนหนังสือถือเป็นงานท่ีชอบเพราะ
ทำให้ตัวเองต้องอัพเดทความรู้เรื่องเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลา
เพ่ือให้มีข้อมลูใหม่ๆ มาแลกเปล่ียนกับนักศึกษา แถมยังได้นำ
ความรูใ้หม่ๆ ไปใช้คิดโปรเจ็คต์ดีๆ กับงานประจำได้อีก 
 หลากหลายมุมมองจากข้าราชการที่เข้าสู่ระบบ ‘HiPPS’   
ซ่ึงอาจไม่ตอบโจทย์ในเร่ืองของตำแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีสงูข้ึน
อย่างเร็วทันใจ แต่ที่แน่ๆ คือเคล็ดลับจากดร.กนต์ธีร์ที่บอกว่า 
‘HiPPS’ จะช่วยตอบโจทย์ เร่ืองการจัดระบบและใช้ศักยภาพท่ี
มีในตัวเองได้แค่ไหนน่ันเอง... 

 อธิบายเรื่องงานมาตั้งยาวไลฟ์สไตล์
ช ีว ิตว ิศวกรหนุ ่มโสดนี ่ เขาทำอะไร  
กันบ้าง?  
 ด้วยนิสัยสบายๆ เวลาว่างส่วนใหญ่
ใช้ไปกับการดูหนัง ฟังเพลง ร้องเพลง 
เล่นดนตรี ถ่ายภาพ ตามสไตล์หนุ่ม
โสดอารมณ์ดี แต่ปัจจุบันมีงานอดิเรกใหม่ที ่หนุ ่มคนนี ้  
ให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือ การร่วมกับกลุ่มเพื ่อนพ้อง  
ชาว HiPPS ของกรมชลประทาน ในการสร ้างเว ็บไซต์ 
www.hippsclub.com ซึ่งเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ประสบการณ์ ติดต่อนัดหมายในการทำกิจกรรมดีๆ 
ร่วมกันของ HiPPS ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญที่ช่วยสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย HiPPS จากหน่วยราชการต่างๆ 
ดูซิคะ!!! ขนาดงานอดิเรกของคุณยุ่งยังเป็นกิจกรรมที่ก่อ
ประโยชน์ให้กับระบบราชการเลย สมเป็นข้าราชการที่มุ่งมั่น
ในการพัฒนาระบบราชการอย่างแท้จริง 
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จากการได้เข้าสนทนาแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์กับกิจกรรม CEO Visit ในเรื่อง
แนวทางการบริหารองค์กรเพื ่อนำยุทธศาสตร์ไปสู ่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ กับ Dr. William Malek 
(Director for the Stanford Advanced Project Management 
Program at Stanford University) Dr.William ถ่ายทอดเน้ือหา
ผ่านทางกรณีศึกษาของห้องสมุดชาติของประเทศสิงคโปร ์
การเปล่ียนแปลงท้ังภาพลักษณ์และการบริหารงานแบบเก่า 
ท่ีเช่ืองช้า มาเป็นองค์กรใหม่ท่ีทันสมัยรวดเร็ว กระตุ้นและ
ส่งเสริมให้คนในชาติเข้าใจว่าการค้นคว้าข้อมูลจาก  
ห้องสมุดไม่ใช่เรื่องยาก กระตุ้นให้คนอย่างเรียนรู ้ โดย 
Dr.William ได้ถ่ายทอดหลักการของความสำเร็จในการ
แปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฎิบัต ิ เริ่มจากช่องว่างระหว่าง 
“จดุทีอ่ยู ่ณ ปจัจบุนั” กับ “จดุหมายในอนาคต” โดย
การจะเติมเต็มช่องว่างนั้นได้แบ่งกรอบกลยุทธ์การทำงาน 
ออกเป็น 6 มิติท่ีสัมพันธ์กัน ซ่ึงประกอบด้วย 
 

มติทิี ่ 1 : Ideation จุดแรกเร่ิมในการนำยุทธศาสตร์
ไปสูก่ารปฎิบัติ ประกอบด้วย Identity, Purpose และ Long-
Term Vision คือ 1.ต้องมีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจนและจงูใจให้  
ผูป้ฎิบัติงานมุ่งม่ันทำงานให้สำเร็จ 2. ต้องรูว่้า “ใคร” คือ 
ผู้รับผิดชอบแผนกลยุทธ ์ และกระบวนการทำงานทั้งหมด   
3. องค์กรต้องมีรูปแบบการทำงานที่เอื้อต่อการวางแผน  
กลุยทธ์และกระบวนงานท้ังหมด เช่นเดียวกับกรณีประเทศ
สิงคโปร์ ทีมีพันธกิจในการสร้างประเทศให้เป็นชาติแห่งการ
เรียนรู ้ (Identity/Mission) รัฐบาลจึงมีวัตถุประสงค์ทุกด้านท่ี
จะสนับสนุนประเทศสิงคโปร์ให้เกิดความก้าวหน้าไม่เว้น
แม้แต่การปรับปรุงหอสมุดแห่งชาติของสิงคโปร์ด้วย 
(Purpose) เพื่อให้ชาวสิงคโปร์ทุกคนเป็นผู้มีความรอบรู ้
(Long-Term Vision) 

มิติที่ 2 : Nature คือ ผู้ที ่มีส่วนในการวางแผน
กลยุทธ์จะต้องรู้ถึงวัฒนธรรมองค์กรให้ถ่องแท้ การเข้าใจ
วัฒนธรรมองค์กรจะทำให้แก้ปัญหาได้ถูกจุดและทำให้
การทำงานง่ายขึ้น 

มิติที ่ 3 : Vision วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร กรณีของ
หอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ ผูบ้ริหารต้องสร้างความประทับใจ
ให้กับผู้ใช้บริการโดยเชื่อมโยงกระบวนการให้บริการทั้ง
ระบบเข้าด้วยกัน ต้ังแต่แผนการตลาด การให้ข้อมลูบริการ
ยืม-คืนหนังสือ การวางแผนการยืม-คืนและการต่ออาย ุ 
การใช้บริการต้องทำให้เวลาท่ีผูรั้บบริการรอคอยน้อยท่ีสุด 

มิติที ่ 4 : Engagement ประกอบด้วย Strategy   
และ Portfolio ท้ังสองอย่างน้ีเป็นตัวช้ีให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ของแหล่งสนับสนุนด้านต่างที่จะทำให้งานของเราประสบ
ผลสำเร็จ เป็นไปในทางท่ีเราต้องการ 

มติทิี ่5 : Synthesis และ มติทิี ่6 :Transition เป็น
องค์ประกอบการปฏิบัติการท่ียากท่ีสุดในการทำงาน เพราะ
ลึกลงไปในการวางแผนท่ีได้มาตรฐานและจะทำอย่างไรให้
บรรลุแผนน้ัน หรือมีวิธีการไหนท่ีจะช่วยบรรเทาเบาบางงาน
หนักๆ ให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างไร และหากไม่สามารถ
ดำเนินการตามแผนท่ีวางไว้ได้ ซ่ึงอาจเป็นเพราะวัฒนธรรม
การทำงานท่ีไม่ยืดหยุ่น เราจะทำอย่างไรเพ่ือแก้ปัญหาตรงน้ี  
 การปรับเปลี่ยนห้องสมุดแห่งชาติของประเทศสิงคโปร ์
ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ ่ แม้ปัจจุบันองค์กรจะ
พัฒนาไปอย่างมากแต่ก็ยังคงมีเป้าหมายในการพัฒนา  
ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยภารกิจที่ท้าทายในการเป็น  
หน่วยงานท่ีจะส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู ้  ซ่ึงนำไป
สูก่ารเติบโตของประเทศอย่างย่ังยืนต่อไป 
 การแลกเปลี่ยนครั้งนี้ได้ให้ประโยชน์และแง่คิดในการ
พัฒนางานของผมมาก แม้ปัจจุบันผมจะปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงไม่มีโอกาสนำแนวคิดน้ันไปปฏิบัติอย่าง
เต็มท่ีเท่าใดนัก แต่ก็ก่อให้เกิดความเข้าใจและขยายมุมมอง
ต่อยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในปัจจุบัน และทำให้สามารถ
ปฏิบัติตนให้สอดคล้องและส่งเสริมนโยบายของผู้บังคับ
บัญชาได้ในการปฏิบัติงานจริง 

ฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ ์
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก HiPPS 3 
กิจกรรม : CEO visit วิทยากร : Mr. William Malek หัวข้อ : Art & Science of Strategic 
Execution: A Case Study of Singapore National Library วันที่ : 26 มีนาคม 2553   
สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค 
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กิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานเอกชน 
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รอบแรก ได้รับความร่วมมือจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2553 เวลา 11.00 น. – 16.30 น. จัดให้
สำหรับผู้รับผิดชอบระบบ HiPPS ของ 18 ส่วนราชการ  สำหรับส่วนราชการอื่นๆ อดใจรอกันอีกหน่อยพร้อมติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องนะคะ ว่าจะ
มีรอบต่อไปเมื่อไร และเป็นหน่วยงานใด  

กิจกรรมขยายผล HiPPS 6 :  
DINNER TALK 
สำหรับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานเป้าหมาย  
จัดขึ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 

สำหรับส่วนราชการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการ 
สรรหาและคัดเลือก HiPPS 6  

ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป 

สำนักงาน ก.พ. ได้เพิ่มช่องการสื่อสารให้ทันใจชาว HiPPS กับ 
HiPPS Facebook  
สำหรับท่านที่มี Facebook แล้ว 
เพิ่มสมาชิก : E-mail : ocsc.hipps@gmail.com 

ท่านที่ยังไม่มี ส่งเมล์ของท่านที่ต้องการใช้ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
Facebook มาที่เมล์ข้างต้น 

** ช่องทางนี้ เน้นแจ้งกิจกรรมต่างๆ ของ HiPPS ส่วนการแลกเปลี่ยนความเห็น
ความรู้สึกทาง HiPPS Club ยังเปิดให้บริการเหมือนเดิมนะคะ 

กิจกรรม CEO Visit  
สำหรับ HiPPS 1-3 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
www.apm.co.th/ceovisit/ สำหรับท่านที่  
ลงทะเบียนไม่ทันในปีนี้ พบกิจกรรม CEO Visit 
ในปีหน้านะคะ 

วันที่ วิทยากร 
26 มีนาคม 2553 Mr. William Malek 
27 เมษายน 2553 นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย 
19 พฤษภาคม 2553 นายอําพน  กิตติอําพน 
31 พฤษภาคม 2553 นายบุญคลี ปลั่งศิริ 

พบกันอีกครั้งกับการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ HiPPS 5  
ที่มีเงื่อนไข พบกันอีกครั้งกับการอบรมแบบเข้มข้น ระหว่างวันที่ 21-26 พฤษภาคม 2553 



GAME

เศรษฐีคนหนึ ่งชอบใจลูกสาว
ชาวนาผู้ยากไร้ผู้หนึ่ง  เขาเชิญ
ชาวนากับลูกสาวไปที ่สวนใน
คฤหาสน์ของเขา เป็นสวนกรวด

กว้างใหญ่ท่ีมีแต่  กรวดสีดำกับสีขาว 
 เศรษฐีบอกชาวนาว่า “ท่านเป็นหนี้ข้าจำนวนหนึ่ง แต่
หากท่านยกลกูสาวให้ ข้าจะยกเลิกหน้ีสินให้ท้ังหมด” 
 ชาวนาไม่ตกลง 
 เศรษฐีบอกว่า “ถ้าเช่นนั้นเรามาพนันกันดีไหม ข้าจะ
หยิบกรวดสองก้อนข้ึนมาใส่ในถุงผ้าน้ี ก้อนหน่ึงสีดำ ก้อน
หน่ึงสีขาว ให้ลกูสาวของท่านหยิบก้อนกรวดจากถุงน้ี หาก
นางหยิบได้ก้อนหินสีขาว ข้าจะยกหน้ีสินให้ท่าน และนางไม่
ต้องแต่งงานกับข้า แต่หากนางหยิบได้ก้อนสีดำ นางต้อง
แต่งงานกับข้า และแน่นอนข้าจะยกหน้ีให้ท่านด้วย” 
 ชาวนาตกลง 
 เศรษฐีหยิบกรวดสองก้อนใส่ในถุงผ้า หญิงสาวเหลือบไป
เห็นว่า กรวดท้ังสองก้อนน้ันเป็นสีดำ 
 เธอจะทำอย่างไร 
 หากเธอไม่เปิดเผยความจริง ก็ต้องแต่งงานกับเศรษฐี  

ข้ีโกง หากเธอเปิดเผยความจริง เศรษฐี
ย่อมเสียหน้า และยกเลิกเกมน้ี แต่บิดา
ของเธอก็ยังคงเป็นหน้ีเศรษฐีต่อไปอีกนาน 
 ลูกสาวชาวนาเอื้อมมือลงไปในถุงผ้า หยิบกรวดขึ้นมา
หน่ึงก้อน 
 พลันเธอปล่อยกรวดในมือร่วงลงสูพ้ื่น กลืนหายไปในสีดำ
และขาวของสวนกรวด 
 เธอมองหน้าเศรษฐี เอ่ยว่า “ขออภัยท่ีข้าพล้ังเผลอปล่อย
หินร่วงหล่น แต่ไม่เป็นไร ในเมื่อท่านใส่กรวดสีขาวกับดำ
อย่างละหน่ึงก้อน ลงไปในถุงน้ี ดังน้ันเม่ือเราเปิดถุงออกดสีู
กรวดก้อนท่ีเหลือ ก็ย่อมรูทั้นทีว่ากรวดท่ีข้าหยิบไปเม่ือสักครู่
เป็นสีอะไร” 
 ท่ีก้นถุงเป็นกรวดสีดำ 
 “ดังน้ันกรวดก้อนท่ีข้าทำตกหล่นย่อมเป็นสีขาว” 
 ชาวนาพ้นสภาพลูกหนี ้ และลูกสาวไม่ต้องแต่งงานกับ
เศรษฐีข้ีโกง คนน้ัน............ 
 

--คัดมาจากส่วนหนึ่งของ  
“ความฝันโง่ๆ” วินทร์  เลียววาริณ-- 

ดนตรีอยู่ที่ไหน ช่วยกันหา...มี 16 ชิ้นเท่านั้นเอง 

 
BANJO  BASSOON  CLARINET  DRUM  FLUTE  
GUITAR  MANDOLIN  OBOE  ORGAN  PIANO  
SAXOPHONE  TROMBONE  TRUMPET  TUBA  
VIOLA  VIOLIN 

รายชื่อผู้โชคดี จากฉบับที่ 1  
รางวัลที่ 1 Thumb Drive  
   นางสาวเพชรา จิตรบรรจง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
รางวัลที่ 2 บัตรรถไฟฟ้า BTS 
   นายวิสูตร ปรีชาธรรมรัช สำนักงบประมาณ 
รางวัลที่ 3  หนังสือ Tuesdays with Morrie   
   นายชยันต์ ชัยพฤกษยะนนท์ สำนักงาน ก.พ.  

ส่งคำตอบมาได้ที่ กอง บก. จดหมายข่าว ศูนย์นักบริหาร
ระดับสูง สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/101 ถนนติวานนท

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  ต้องขอจับ
ฉลากคัดเอาผู้โชคดีเพียง 3 ท่าน   

ใครตาไว มือไว รีบทำรีบส่ง  
รางวัลครั้งนี้มี  
1) หนงัสอื Screw Lessons in Life IT, Let’s Do It 
2) บัตรดูหนัง 
3) CD เพลงสากล Easy Listening 

WISDOM 


