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จดหมายข่าว ©บับที ่ 4 นี ้ เน้นการเตรียมตัวสำหรับผู ้เกี ่ยวข้อง 
เพื่อต้อนรับ HiPPS รุ่นที ่ 6 รุ่นล่าสุด ประจำป ี 2553 ซึ่งเราจะทราบ 
รายช่ือได้ประมาณสัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนกันยายน คอยลุ้นกันต่อไปว่า
ปีนี ้ จะมีข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเข้ามาอยู่ในเครือข่ายช่วยกัน
พัฒนาระบบราชการและพัฒนาประเทศไทย จำนวนเท่าไหร ่ จาก
หน่วยงานใดบ้าง นอกจากนั้น ในจดหมายข่าว©บับนี ้ ยังได้บอกเล่า
ถึงการจัดงานใหญ่ประจำปีของ HiPPS ในการสัมมนาวิชาการประจำ
ปีของระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ภายใต้หัวข้อ ù1 องศาขยับ
ปรับเปล่ียนประเทศไทยû แล้วเตรียมพบกันในงาน กันยายนน้ี 

 ติดตามเน้ือหาดีๆ ท่ีรวบรวมมุมมองของข้าราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิ
สูงจากหลากหลายหน่วยงานที่มีต่อระบบ HiPPS ภายในเล่มได ้ 
และท่านสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ของระบบ HiPPS ได้ทาง 
www.ocsc.go.th. หรือ ทาง HiPPS Facebook ท่ี OCSC.hipps@gmail.com ค่ะ 

ขอขอบคณุ  
จาก บรรณาธกิาร 
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*สำนักงานก.พ.®ะส่งหนังสือเชิญพร้อมกำหนดการ„ห้ส่วนราชการอีกครัÈง

ในเดือนกันยายนของทุกๆ ป ี สำนักงาน ก.พ. ได้
จัดการสัมมนาวิชาการประจำปีของระบบข้าราชการผู้ม ี
ผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS Annual Forum) มาอย่างต่อเนื่อง  
มีวัตถุประสงค์หลักเพื ่อให้ข้าราชการที ่อยู ่ในระบบได ้
แลกเปล่ียนองค์ความรูเ้ก่ียวกับการบริหารกำลังคนคุณภาพ 
(Talent Management) และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน
ของกำลังคนคุณภาพ โดยหัวข้อหลักในการจัดงานแต่ละปี
จะแตกต่างกัน เพ่ือให้สอดรับกับสถานการณ์และบริบทการ
เปล่ียนแปลงของโลก  
 สำหรับในปีนี ้ การจัดงานจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการเผยแพร่
ประโยชน์และผลงานของระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ต่อการพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพในส่วนราชการต่างๆ 
ตลอดจนการเสริมสร้างเครือข่ายกำลังคนคุณภาพในภาค
ราชการไทยให้มีความเข้มแข็ง มีเวทีได้ริเริ่ม สร้างคุณค่า
และพัฒนาส่ิงดี ๆ ให้แก่ระบบราชการและสังคมไทยโดยรวม 
และ ในวันที่แปดเดือนเก้าปีสองพันสิบ* (08-09-10) นี ้ 

เป็นเวทีการนำเสนอผลงาน (Performance) และศักยภาพ 
(Potential) ของกลุ ่มข้าราชการผู ้มีศักยภาพสูงในส่วน
ราชการต่างๆ ที่จะได้ประจักษ์สู่สายตาผู้บริหารระดับสูง 
ภายใต้หัวข้อ çÀπ÷ËßÕß»“¢¬—∫ ª√—∫‡ª≈’Ë¬πª√–‡∑»‰∑¬é  
 ...จากการเปล่ียนแปลงเล็กๆ ท่ีค่อยๆ ก่อตัวข้ึน ไม่ว่าจะ
เป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิด การปรับเปลี่ยน
ทัศนคต ิ หรือการปรับปรุงพฤติกรรมหรือการกระทำใน
โอกาสต่างๆ ของข้าราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสงูน้ัน อาจนำไป
สู ่การเปลี ่ยนแปลงที ่ม ีความหมายในภาพใหญ่ระดับ
ประเทศได ้ ดังเช่น ต้นไม้หนึ่งต้นในปÉาใหญ่อาจดูไม่มีพลัง
เพียงพอที่จะทำให้ปÉาอุดมสมบูรณ์ได ้ แต่เมื่อพิจารณา
อย่างรอบคอบแล้ว ต้นไม้ต้นหนึ่งนั้นมีศักยภาพที่จะส่งผล
กระทบให้เกิดความสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยาได ้ ไม่ต่างกับ
อุณหภูมิของโลก ที่เมื่อเปลี่ยนแปลงแม้เพียงแค่หนึ่งองศา 
ก็สามารถส่งผลกระทบไปในวงกว้างที่ไม่อาจประมาณค่า
ได้... 

¡“·≈â«§à– ‡«∑’ ”§—≠ ”À√—∫¢â“√“™°“√ºŸâ¡’º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï Ÿß∑ÿ°∑à“π... 



และหนึ่งองศาขยับของกลุ่มกำลังคนคุณภาพรุ่นใหม่นี ้
จะนำไปสู่การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ด ี และผลักดัน
การพัฒนาประเทศไทยร่วมกันอย่างเป็นรปูธรรม ในโอกาส
ต่างๆ ดังน้ี 
 
ë °“√¥÷ß¥Ÿ¥ºŸâ¡’»—°¬¿“æ‡¢â“ Ÿà√–∫∫√“™°“√ : การ
ผนึกพลังของ HiPPS เพ่ือทำกิจกรรมท่ีดีและเป็นประโยชน์
ต่อสังคมและส่วนรวม อาทิ การช่วยเหลือผูด้้อยโอกาสใน
สังคม และการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา
เกี่ยวกับอาชีพรับราชการ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่ระบบราชการ และเป็นการสร้างแบบ
อย่างท่ีดีให้กับเยาวชนไทยสนใจเข้ารับราชการมากย่ิงข้ึน 

ë °“√∂à“¬∑Õ¥·≈–·≈°‡ª≈’Ë¬πÕß§å§«“¡√Ÿâ„Àâ·°à 
π—°»÷°…“·≈–ª√–™“™π∑—Ë«‰ª: เอกสารทางวิชาการ 
และองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนผ่าน
เครือข่ายของ HiPPS เป็นส่วนหน่ึง ในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ในสังคมไทย และเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการ
สอนงาน (coaching) การเป็นพี่เลี้ยง (mentoring) รวมทั้ง
การเป็นตัวอย่างที่ด ี (role-modeling) ให้แก่ข้าราชการ 
รุ่นใหม่ และข้าราชการ HiPPS รุ่นหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ë °“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–°“√ —Ëß ¡ª√– ∫°“√≥å: การผนึก
พลังและเครือข่ายของ HiPPS จะช่วยเปิดโลกทัศน ์
การเรียนรู ้จากมุมมองและแนวคิดต่างๆ ของคนที ่ม ี
ประสบการณ์และมุมมองต่างกัน นับเป็นส่วนหน่ึงของการ
ส่ังสมประสบการณ์ท่ีดีของข้าราชการท่ีอยูใ่นระบบ HiPPS 
และผูท่ี้เก่ียวข้อง 
 
çÀπ÷ËßÕß»“¢¬—∫ ª√—∫‡ª≈’Ë¬πª√–‡∑»‰∑¬é น้ี นอกจาก
จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายระหว่าง HiPPS 
และการกระตุ้นให้ข้าราชการในระบบข้าราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสงู
ได้สัมผัสและมีความสุขกับการสร้างคุณค่า (add value) 
รวมทั้งสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีๆ ให้กับการทำงานใน
ส่วนราชการ และให้กับสังคม อันเป็นส่วนหน่ึงของการเป็น
ข้าราชการท่ีพึงประสงค์ในสังคมไทยแล้วน้ัน ยังจะเป็นการ
ขยายผลให้ข้าราชการกลุ่มอื่นๆ เช่น กลุ่มผู้บริหาร และ
กลุ่มผู ้รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคลได้รู ้จักและ 
แลกเปล่ียนแง่คิด มุมมอง และประสบการณ์กับกลุ่มกำลังคน
ที่มีคุณภาพของภาคราชการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถ
สร้างคุณค่าและใช้ประโยชน์จากกลุ่มข้าราชการคุณภาพ
รุ่นใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสงูสุดต่อไป 
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การเรียนรู้ในสังคมไทย และเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการ
สอนงาน (coaching) การเป็นพี่เลี้ยง (mentoring) รวมทั้ง
การเรียนรู้ในสังคมไทย และเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการ
สอนงาน (coaching) การเป็นพี่เลี้ยง (mentoring) รวมทั้ง
การเรียนรู้ในสังคมไทย และเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการ

การเป็นตัวอย่างที่ด ี (role-modeling) ให้แก่ข้าราชการ 
รุ่นใหม่ และข้าราชการ HiPPS รุ่นหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ที่มีคุณภาพของภาคราชการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถ
สร้างคุณค่าและใช้ประโยชน์จากกลุ่มข้าราชการคุณภาพ
รุ่นใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสงูสุดต่อไป 

รุ่นใหม่ และข้าราชการ HiPPS รุ่นหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทสมัภาษณ ์ 

ดร.ชตุมิา หาญเผชญิ  
ผูอ้ำนวยศนูยน์กับรหิารระดบัสงู 

“HiPPS เสน้ทางแหง่โอกาส พฒันาชาต ิเตม็ความ
สามารถทีม่ ีรวมพลงัขา้ราชการทีด่ขีองไทย” 


--ภญ.ภาวดีน้อยอาษา(ต๋ิว)--
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี6(ขอนแก่น)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์HiPPSรุ่น3

“สมรรถนะทีม่าพรอ้มกบัความสำเรจ็” 

--นายวิสตูรปรีชาธรรมรัช--
นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ
สำนักงบประมาณHiPPSรุ่น5

เพิม่ ศกัยภาพการทำงาน 
ชอ่งทาง กวา้งเสรมิความรู ้

กา้วหนา้ ทนัโลกอยา่งกรู ู(Guru) 
ไปกบั พลงัคนใฝรู่ ้และ 

HiPPS ของขา้ราชการไทย  

--นางสาวศิริญญาขำสืบสุข--
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงานก.พ.HiPPSรุ่น3

มุมมองความคิดในฐานะผู้รับผิดชอบระบบ HiPPS 
ระบบข้าราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสงู ดำเนินการมาต้ัง

แต่ป ี 2546 จนถึงปัจจุบันมีการดำเนินการมากว่า 8 ป ี ม ี
HiPPS แล้วทั้งสิ้น 5 รุ่นและขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือก
ข้าราชการเข้าสู่ระบบ HiPPS ในรุ่นที ่ 6 โดยโครงการนี ้ มี
วัตถุประสงค์หลักในการสร้างเครื่องมือเพื่อบริหารกำลังคน
คุณภาพ การดึงดดู และรักษาข้าราชการท่ีมีศักยภาพให้อยู่
ในระบบราชการและสามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
มากข้ึน  

ในฐานะผู ้ร ับผิดชอบบริหารงานระบบดังกล่าว   
มีความเช่ือว่าระบบน้ี จะช่วยดึงดดู และรักษาข้าราชการท่ี
มีศักยภาพสงูให้อยูใ่นระบบราชการ ซ่ึงในระบบดังกล่าวจะ
เน้นการพัฒนาข้าราชการให้สามารถเติบโตเป็นข้าราชการ
ระดับสูงได้อย่างมีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งก็น่าจะ
ตอบโจทย์ความต้องการของคนใน Generation Y ซึ ่ง
ต้องการงานท่ีท้าทายและโอกาสในการเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ือง 
และถ้าน้องๆ ข้าราชการที่สนใจเข้าร่วมในระบบสามารถ
ติดต่อขอข้อมูลเพิ ่มเติมได้ที ่ ศูนย์นักบริหารระดับสูง 
สำนักงาน ก.พ. หรือ ทาง www.ocsc.go.th. 

แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบ HiPPS  
ปัจจุบันสำนักงาน ก.พ. มีการปรับเปลี่ยนระบบ

การบริหารของระบบ HiPPS ให้สอดคล้องกับพระราช
บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เพ่ือให้การ
ดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสูด และยังมีแนวทางการ
พัฒนาระบบการฝึกอบรมต่างๆ ที ่ตอบสนองต่อความ
ต้องการและการเปล่ียนแปลงของโลก โดยการฝึกอบรมน้ัน
จะเสริมทักษะต่างๆ ที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาระบบ
การทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และนอกจากนี ้ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงาน ก.พ. ได้เพ่ิมกิจกรรม
เพื่อสังคมโดยเปิดโอกาสให ้ HiPPS ได้เสนอโครงการเพื่อ
สร้างสรรค์สิ่งดีๆ มายังสำนักงาน ก.พ. เป็นกิจกรรมทั้งต่อ
ระบบข้าราชการและสังคมโดยรวม เราอยากจะเสนอว่า
เป็นโครงการ One Degree Drive คือโครงการขับเคล่ือน

แบบหนึ่งองศาของข้าราชการผู้มีศักยภาพ ชื่อโครงการนี ้
จะรวมทั้ง HiPPS และ New Wave เข้าด้วยกัน หรือเรียก
อย่างส้ันๆ คือ One DD (วันดีดี) จะเห็นว่าเป็นความหมายท่ี
ดีมากๆ ที่กลุ่มข้าราชการที่มีศักยภาพของระบบราชการ
ร่วมสร้างสรรค์ส่ิงดีๆ ให้กับสังคม 

ทราบมาว่าทุกป ี HiPPS จะมีการจัดประชุมประจำป ี
HiPPS ขึน้ในเดอืนกนัยายน และเราไดเ้ลา่รายละเอยีด
ไปแล้วในหน้า 3-4 สำหรับความคาดหวัง ของ 

ดร.ชุติมา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์นักบริหารระดับสูงต่อการ
ดำเนนิงานดงักลา่ว มคีวามคาดหวงัอยา่งไร ตอ่การจดังานในปนีี ้ 
สำหรับปี น้ี สำนักงาน ก.พ. ได้จัดการประชุมประจำปี ภาย
ใต้ชื่องาน “1 องศาขยับ ปรับเปลี่ยนประเทศไทย” โดย
ความคาดหวังในการจัดงานครั้งนี ้ คือ การสร้างเวทีให้กับ
ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสงู ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตน 
รวมถึงแสดงผลการปฏิบัติงานที ่ผ ่านมา และร่วมกัน
สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงในทางบวกให้กับระบบราชการ 
แม้อาจจะเป็นการเปล่ียนแปลงเล็กๆ แต่ด้วยพลังและความ
มุ่งมั่นก็เชื่อได้ว่า สิ่งเหล่านั้นจะช่วยสร้างการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนให้กับประเทศได้ในอนาคต งานนี้จะดำเนินการโดย 
HiPPS ค่ะ สำนักงาน ก.พ. เป็นผูส้นับสนุน ดังน้ันคนท่ีเสนอ
งานคือ HiPPS มุ่งเน้นการ Show Share และ Care เรา
ต้องการให้ผู ้บริหารเห็นศักยภาพของ HiPPS และใช้
ประโยชน์จากเขาอย่างคุ้มค่า จากการทำงานร่วมกับกลุ่ม
คนกลุ่มนี ้ บอกได้เลย ว่าดีใจและภูมิใจ เนื ่องจากเรา
สามารถสร้างเครือข่ายข้าราชการรุ่นใหม่ที่พร้อมจะทำงาน 
และสร้างสรรค์ส่ิงดีๆ ให้กับประเทศ ระบบราชการของเรามี
คนดีและคนเก่งอยูม่ากมาย ท้ังคนท่ีเข้าสูร่ะบบ HiPPS แล้ว
และรวมถึงคนอื ่นๆ ที ่ยังไม่ได้เข้าสู ่ระบบ HiPPS ที ่มี
ศักยภาพอีกมาก ระบบ HiPPS เป็นเพียงกลไกเล็กๆ ท่ีช่วย
ในกระตุ้นให้ส่วนราชการต่างๆ ตระหนักถึงความสำคัญของ
การบริหารกำลังคนคุณภาพในแต่ละหน่วยงาน เพราะคน
ถือเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุด ในองค์กร  
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เลขาธิการ สศช. ฝากความหวังว่าข้าราชการยุคใหม่
ซื่อสัตย์ เสียสละทำงานเพื่อประชาชน นึกถึงบุญคุณของ
ประเทศชาติเป็นสำคัญ แนะยึดหลักความพอเพียงใน 
การดำเนินชีวิตลงสัมผัสชีวิตจริงของประชาชนเพื ่อหา
แนวทางในการแก้ปัญหา นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าว
ในการจ ัดส ัมมนาแลกเปล ี ่ยนเร ียนรู ้และสร ้างเสร ิม
ประสบการณ์ (CEO Visit) ให้กับผูเ้ข้าร่วมในระบบการเตรียม
ความพร้อมข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ùHiPPSû ในหัวข้อ
ข้าราชการยุคใหม่ ในมุมมองของตนว่า หัวใจสำคัญของ
การเป็นข้าราชการคือการมีความรู้อย่างรอบด้านเพื่อสร้าง
ความแตกต่างไม่ใช่รู้เ©พาะงานที่ตัวเองทำเท่านั้น และการ 
รู ้รอบด้านนี ้เองจะทำให้เห็นมิติของทำงานที ่ครอบคลุม
สามารถช่วยเหลือบ้านเมืองและประชาชนได้มากยิ่งขึ้นโดย
ตนอยากให้ข้าราชการในระบบ ùHiPPSû เร่งพัฒนาศักยภาพ
ตนเองให้มากที่สุด ซึ่งเปÑาหมายสำคัญของระบบนี้คืออยาก
ให้ข ้าราชการในหน่วยงานต่างๆ ได้มีโอกาสรู ้จ ักและ 
แลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้ เร ื ่องการทำงานซึ ่งกันและกัน เพื ่อ
ประโยชน์ในการประสานงานซึ่งจะช่วยให้การทำงานใน
อนาคตมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ดร.อำพนกล่าวอีกว่า หัวใจสำคัญที่ตนอยากให้
ข้าราชการยุคใหม่โดยเ©พาะผู้ที่เข้าร่วมระบบ ùHiPPSû 
ยึดถือเป็นหลักในการทำงาน ก็คือการดำรงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

“ผมผ่านการทำงานมาหลายด้านและผมก็ยึดหลัก
การน้ีทำงานในฐานะข้าราชการมาโดยตลอดและส่ิงท่ีจะ
ไม่ยอมให้เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดคือ การคอรัปชั่นต่อผล
ประโยชน์ของประชาชน ดังน้ันหลักความพอเพียงจึงเป็น
สิ่งสำคัญที่ข้าราชการควรยึดถือ เพราะหากเราตัดสินใจ
เข้ารับราชการแล้ว มีสิ่งที่ต้องท่องไว้อยู ่ 3 ประการคือ 
การรับราชการไม่ใช่เส้นทางสู่ความร่ำรวย (ถ้าไม่ใช้วิธี
โกงกิน ©้อราษÆร์บังหลวง) ประการท่ีสองการรับราชการ
ไม่สามารถสร้างชื่อเสียงให้ใครก็ได ้ หากไม่สร้างผลงาน
เพราะเป็นข้าราชการต้องยึดหลักการทำงานเพ่ือประชาชน 
และประการสุดท้ายคือ การทำงานต้องคำนึงถึงประโยชน์
ของประชาชนเป็นสำคัญการตัดสินใจทุกครั้งต้องยึด
ประโยชน์ของบ้านเมือง” 

อำพน กิตติอำพน 
เลขาธิการ สศช. 

กิจกรรม : CEO visit  หัวข้อ : ข้าราชการยุคใหม่ในมุมมองของ ดร.อำพน กิตติอำพน  
วทิยากร : ดร.อำพน กติตอิำพน วนัที ่: 21 กรกฎาคม 2553  สถานที ่: โรงแรมรอยลั ปรนิเซส 
(หลานหลวง) 

จากกิจกรรมนี ้ ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากวิทยากรท่ีมี
ประสบการณ์ตรงจากท้ังภาครัฐและเอกชน โดยคุณบุญคลี ได้
ฝากข ้อค ิดในการทำงานให ้ประสบความสำเร ็จของ
ข้าราชการยุคใหม่ ดังน้ี 

1. µâÕß‡√’¬π√Ÿâ‡√Á« ใฝÉหาความรู ้ เรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง
ไม่ตีกรอบตัวเองให้จำกัดความรูเ้©พาะงานประจำ  

2. µâÕß∫√‘À“√®—¥°“√‡«≈“‰¥â สร้างความสมดุลระหว่าง
คุณภาพ ความเร็ว และต้นทุนการดำเนินงาน เพราะ
ความเร็วหรือความเร่งด่วนของงานอาจทำให้งานขาด
คุณภาพได้ 

3. §«“¡¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë·πà«·πà„π°“√∑”ß“π (Strong determination) 
เป็นสิ ่งที ่สำคัญที ่สุด เพราะสิ ่งนี ้จะเป็นแรงผลักดัน 
ให้พัฒนาตนเองและพัฒนางานให้ประสบความสำเร็จได้
ในท่ีสุด 

คุณบุญคลีได้ให้ข้อคิดเห็นว่าแนวทางของระบบ
ราชการในอนาคตจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทเพื่อให้เท่า

มนิตา คำภักดี  
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (HiPPS 3) 

กิจกรรม : CEO visit  หัวข้อ : มุมมองจากประสบการณ์ “บุญคลี ปลั่งศิริ”   
สู่การพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง วิทยากร : คุณบุญคลี ปลั่งศิริ   

วันที่ : 31 พฤษภาคม 2553  สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค 

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก จากบทบาทในเรื่องการ
ควบคุม ไปเป็นผูก้ำกับดแูล (Regulator) แทน ควรทำให้
งานบริการเล็กลง ภาครัฐควรจะ regulate คือ ใช้กลไก
ตลาดเชิงเศรษฐศาสตร์ในการควบคุม มากกว่าที่จะตั้ง
กÆกติกาต่างๆ โดยสร้างทางเลือกการให้บริการกับ
ประชาชนมากขึ้น ไม่ควรเน้นการผูกขาด นอกจากนี้รัฐ
ควรมีบทบาทในการควบคุมคุณภาพ ลดปริมาณงานที่
ไม่จำเป็นโดยไม่ใช้วิธีการลดคน พยายามรักษาบุคลากร
ท่ีมีคุณภาพไว้ให้มากท่ีสุด นอกจากน้ี ราชการควรมีการ
สำรวจความต้องการของประชาชนมากขึ้น โดยอาศัย
บุคคล/ หน่วยงานจากภายนอกเป็นผูส้ำรวจ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานที ่จะตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและกำหนดเป็นตัวช้ีวัด ท่ีสามารถ
นำมาใช้ในการตัดสินใจโดยเ©พาะเรื่องที่ต้องใช้ความ
รู้สึกส่วนบุคคล (Subjective) ให้มีความเที่ยงตรงมากขึ้น
ได้ 



ª√–™ÿ¡°àÕ°“√¥’ : ตัวแทน HiPPS จากหลายรุ่น ร่วมกันหา Theme การจัด
งานประจำปีท่ีร้านเกีÎยวเตีÎยวหน้าคลัง La Villa อารีย์œ เม่ือ 2 ส.ค. 53 สรุปได้
หัวข้อและแบ่งแยกภารกิจเพื ่อนำผลงานมาเสนอในงาน ù1 Õß»“¢¬—∫  
ª√—∫‡ª≈’Ë¬πª√–‡∑»‰∑¬û ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที ่ 8 กันยายน 2553 ที ่ 
หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

¥√.Õ”æπ ‡≈¢“∏‘°“√  »™. กับกิจกรรม 
CEO Visit ฝากข้อคิดถึงข้าราชการยุคใหม่ให้
ซื่อสัตย ์ เสียสละทำงานเพื่อประชาชน นึกถึง
บุญคุณของประเทศชาติเป็นสำคัญ แนะ 
ยึดหลักความพอเพียงในการดำเนินชีวิตลง
สัมผัสชีวิตจริงของประชาชนเพื่อหาแนวทาง 
ในการแก้ปัญหา 

 ”π—°ß“π °.æ. จัดอบรม ùCreative Thinkingû ให้กับผู้รับผิดชอบระบบ 
HiPPS ของส่วนราชการต่างๆ ณ โรงแรมซีบรีช พัทยา จ.ชลบุรี 

เตรยีมตวัสอบคดัเลอืกรอบ 2 สำหรบั HiPPS รุน่ที ่6  
„π«—π‡ “√å∑’Ë 28  ‘ßÀ“§¡ 2553  

 Õ∫¿“…“Õ—ß°ƒ… CU-TEP ™à«ß‡™â“ ·≈– Õ∫«‘™“§«“¡ “¡“√∂∑—Ë«‰ª‡™‘ß«‘™“°“√ (Aptitude Test) „π™à«ß∫à“¬ 

พบกบัการสมัมนาประจำป ี
ระบบขา้ราชการผูม้ผีลสมัฤทธิส์งู 
8 °—π¬“¬π 2553 (08/09/2010)  
°—∫°“√π”‡ πÕ Performance ·≈– Potential ¢Õß HiPPS ∑ÿ°§π 

สำนักงาน ก.พ. ได้เพิ่มช่องการสื่อสารให้ทันใจชาว HiPPS กับ 
HiPPS Facebook  
สำหรับท่านที่มี Facebook แล้ว 

เพิ่มสมาชิก : E-mail : ocsc.hipps@gmail.com 
ทา่นทีย่งัไมม่ ีสง่เมลข์องทา่นทีต่อ้งการใชใ้นการเขา้รว่มเปนสมาชกิ 
Facebook มาทีเ่มลข์า้งตน้ 

** ชอ่งทางนี ้เนน้แจง้กจิกรรมตา่งๆ ของ HiPPS สว่นการแลกเปลีย่นความ
เหน็ความรูส้กึทาง HiPPS Club ยงัเปดใหบ้รกิารเหมอืนเดมินะคะ 

‡µ√’¬¡æ∫°“√ª∞¡π‘‡∑»πå HiPPS √ÿàπ∑’Ë 6  
·≈– —¡¡π“‡§√◊Õ¢à“¬ HiPPS 

 „π‡¥◊Õπµÿ≈“§¡ 2553 π’È 
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GAME

นิทานเรื่อง คุณยายกับเข็มที่หายไป  
‚§√ß‡√◊ËÕß¡“®“° Àπ—ß ◊Õ «“ß¡’¥À¡Õ ¡“À—«√àÕÀπâ“‰¡§å ‚¥¬ æÕ.πæ.æß»—°¥‘Ï µ—Èß§≥“ 
 

มีคุณยายคนหน่ึง อาศัยอยูกั่บหลาน 2 คน ทุกๆ วันหลานท้ัง 2 คน จะออกไปเท่ียวเล่นสนุกสนานตามห้าง 
ตามบาร ์ โรงหนัง โรงละคร ทิ้งให้คุณยายอยู่บ้านคนเดียว พอคุณยายปราม หลานๆ ก็ตอบว่าแหมทำงานมา
เหน็ดเหน่ือย ก็ต้องออกไปหาความสุขบ้างสิ  
 กลางดึกวันหน่ึง หลานท้ัง 2 กลับถึงบ้านเห็นคุณยายกำลังต้ังใจหาเข็มเย็บผ้าอย่างขะมักเขม้นอยูท่ี่เสาไøøÑา
หน้าบ้าน หลานท้ังสองจึงมาช่วยหา หาอยูน่านสองนานแต่ก็ไม่พบ จึงเกิดความสงสัย และถามยายว่า çคุณยาย
ทำเขÁมหล่นตกตรง‰หนé คุณยายรีบตอบทันท ี çอãอ ยายน่ะทำเขÁมหล่น
ตรงหน้าเตียง„นห้องนอน®äะé  
çอ้าวแล้วยายมาหาตรงนีÈทำ‰มละ®äะéหลานถามยายด้วยความสงสัย 
çกÁยายเหÁนว่าตรงนีÈ‰øมันสว่างดีเผ่ือ®ะเ®อ‰ด้ง่ายÊé ยายตอบ 
หลานท้ัง 2 หัวเราะจนท้องแข็ง çยาย®ãา ยายทำเข้มหล่น„นห้องนอนแล้ว
มาหาท่ี„ต้เสา‰øøÑามัน®ะเ®อ‰ด้อย่าง‰รหละเน่ียะé
ยายตอบกลับทันที ทำไมไม่ได้ล่ะหลาน ก็ทีหลานน่ะ  
“ทำความสÿขหลน่หายไปจากใจ ยงัไปเทีย่วตามหาตามºบั ตามบารå 
ตามหา้งไดท้ÿกวนั” 

หน้าบ้าน หลานท้ังสองจึงมาช่วยหา หาอยูน่านสองนานแต่ก็ไม่พบ จึงเกิดความสงสัย และถามยายว่า çคุณยาย

“ทำความสÿขหลน่หายไปจากใจ ยงัไปเทีย่วตามหาตามºบั ตามบารå 

รายชือ่ผูโ้ชคด ีจาก Newsletter ฉบบัที ่3 
ë √“ß«—≈∑’Ë 1 : นางกมลวรรณ สัตยายุทธ์ สำนักงาน ก.พ.  
ë √“ß«—≈∑’Ë 2 : นางสาวนิรัชญา สกุลหาญ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
ë √“ß«—≈∑’Ë 3 : นายปรนิก จิตต์อารีกุล กรมทางหลวง 
ë √“ß«—≈∑’Ë 4  : นายวสันต์ แสงคล้อย, นางสาวไปรยา จวัูฒนสำราญ สำนักพัฒนาท่องเท่ียว, นายจักรพันธ์ จันทร์สว่าง กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ลองหาดสูวิา่ อกัษรทีใ่หม้านี ้แทจ้รงิแลว้ เปนคำทีเ่กีย่วขอ้งกบัพวกเราอยา่งไร   
(แอบบอก...เคล็ดลับคือต้องสลับตัวอักษรใหม่) 

PILOT NEAT
THYMES SIGHS

TANGLEMENT MAN ETA
REWEAVED LAWS NE

PREFACE MORN
„§√‡¢’¬π§”¡“∂Ÿ°µâÕß √—∫‰ª‡≈¬ 
√“ß«—≈∑’Ë 1  ∫—µ√√—∫ª√–∑“π°“·ø Starbuck ·∫∫‡µ‘¡‡ß‘π ¡Ÿ≈§à“ 200 ∫“∑ 1 „∫ 
√“ß«—≈∑’Ë 2 ´’¥’‡æ≈ß∫√√‡≈ß§≈“  ‘§ 1 ·ºàπ 
√“ß«—≈∑’Ë 3 ™ÿ¥ª“°°“À≈“° ’®”π«π 12 ·∑àß 

ส่งคำตอบมาได้ที่ กอง บก.  
จดหมายขา่ว ศนูยน์กับรหิารระดบัสงู สำนักงาน ก.พ.  
เลขที่ 47/101 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 11000  

WISDOM 


