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3 Editorial 

สวัสดทีุกท�าน  

เราพบกันเช�นเคยทุกๆ รอบ 3 เดือน สําหรับวารสารเล�มน้ีก็เป(นฉบับที่ 3 ประจําป� 56 วันเวลา
ช�างผ�านไปไวเหมือนโกหกเลยนะคะ เผลอนิดเดียวก็จะได0อ�านวารสารฉบับใหม�กันแล0ว ลองมาติดตามกัน
ดูนะคะว�าเน้ือหาสาระในฉบับน้ีจะมีอะไรน�าตื่นเต0นและน�าค0นหากันบ0าง รวมถึงการเตรียมพร0อมสําหรับ
ประสบการณ8ใหม�ๆ ของการเข0าสู�ระบบ HiPPS ของน0องใหม� HiPPS รุ�นที่ 9 ส�วนเราจะมีอะไรมา
แนะนําน้ันก็อย�าพลาดต0องอ�านให0จบนะคะ 

สุดท0ายน้ีสําหรับสมาชิกท�านใดที่มีความสนใจ อยากจะนําบทความ ผลงานวิจัย งานเขียนต�างๆ มา
เผยแพร�ให0ความรู0แก�สมาชิกท�านอ่ืนๆ ก็ส�งมาได0ที่ pornravin@ocsc.go.th ขอยํ้านิดหน่ึงค�ะ กรุณาใส�
ช่ือเสียงเรียงนามพร0อมแนบรูปถ�ายมาด0วยนะคะ สําหรับบทความของท�านใดที่ได0ลงวารสารเรามีรางวัล
มอบให0คือ หนังสือ“เจาะจุดแข็ง”พร0อม ID ภายในเล�มฟรีเพื่อเจาะจุดแข็งของคุณที่ Strengthsfinder.com 
แล0วพบกันฉบับหน0าค�ะ 
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 กลไกการบริหารจดัการกาํลังคนคุณภาพ 

HiPPS Editorial 

กลไก PRIDE หรือระบบการบริหารจัดการกําลังคน
คุณภาพ เป(นเคร่ืองมือในการเตรียมกําลังคนคุณภาพตาม
ความต0องการของแต�ละส�วนราชการ เพื่อให0มีการบริหาร
จัดการกลุ�ม กําลังคนคุณภาพให0 มีประสิท ธิภาพดี ย่ิง ข้ึน 
สอดคล0องกับความต0องการของแต�ละส�วนราชการ ส�วนราชการ
สามารถวางระบบการบริหารกําลังคนคุณภาพเองได0 ด0วย
กลไก PRIDE ซ่ึงประกอบด0วย 

1. P: Planning (การวางแผนกําลังคนคุณภาพ) เพ่ือให0ส�วน
ราชการเห็นความจําเป(นของการวางแผนกําลังคนและมีส�วน
ร�วมในการเตรียมกําลังคนคุณภาพสําหรับภาคราชการ รวมทั้ง
เพ่ือปรับบทบาทสํานักงาน ก.พ. ไปสู�การเป(นผู0 กําหนด
นโยบาย การกํากับดูแลและการรักษามาตรฐาน 

2. R: Recruiting & Selecting (การสรรหาและคัดเลือก
กําลังคนคุณภาพ) เพ่ือให0ส�วนราชการมีคลังข0าราชกลุ�ม
กําลังคนคุณภาพที่เพียงพอ มีขีดความสามารถในการดึงดูด
และรักษาข0าราชการผู0มีศักยภาพสูงไว0ในราชการพร0อมทั้งเป`ด
โอกาสให0ข0าราชการกลุ�มอื่นได0 รับการพัฒนาและสั่งสม
ประสบการณ8อย�างเป(นระบบและต�อเน่ืองตามแนวทางของ
ระบบข0าราชการ HiPPS 
3. I: Institutionalizing (การเสริมสร0างการมีส�วนร�วมให0แก�
ส�วนราชการ) เพื่อให0ส�วนราชการมีความเข0มแข็ง มีส�วนร�วมใน
การเตรียมกําลังคนคุณภาพเชิงรุกสําหรับภาคราชการได0อย�าง
มีประสิทธิภาพ 
4. D: Developing (การพัฒนากําลังคนคุณภาพ) เพ่ือให0
กลุ�มกําลังคนคุณภาพของส�วนราชการและข0าราชการ HiPPS 
ได0รับการพัฒนาอย�างเป(นระบบและต�อเน่ือง มีศักยภาพและมี
ความพร0อมสําหรับตําแหน�งระดับสูงในราชการ 
5. E: Evaluating & Monitoring (การติดตามการใช0
ประโยชน8กําลังคนคุณภาพ) รวมทั้งเพื่อให0มีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของกลุ�มกําลังคนคุณภาพของส�วนราชการและ
ข0าราชการ HiPPS เพื่อให0ส�วนราชการและภาคราชการได0ใช0
ประโยชน8จากศักยภาพข0าราชการกลุ�มดังกล�าวสูงสุด 

ส�วนเน้ือหาสาระแบบเต็มๆสามารถหาดูได0จากคู�มือและ
เว็บไซต8ของสํานักงาน ก.พ. ได0ตลอดเวลาค�ะและอีกไม�นานจะ
ได0รับชม กลไก PRIDE ในอีกเวอร8ช่ันหน่ึงซ่ึงรับรองค�ะว�าน�า
ตื่นเต0นและน�าติดตามมากทีเดียว  

ก�อนอ่ืนต0องขอเท0าความนิดหน่ึงนะคะว�าทําไมต0องเป(น 
PRIDE ด0วย ก.พ. มีมติเห็นชอบข0อเสนอมาตรการบริหารและ
พัฒนากําลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2557-2561 เพ่ือให0สอดคล0องกับ
ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร8ประเทศ (Country Strategy) 
และแผนยุทธศาสตร8การพัฒนาระบบราชการ รวมทั้ ง
ตอบสนองต�อบริบทการบริหารราชการและสภาพกําลังคน
ภาครัฐที่เปล่ียนแปลงไป ตลอดจนช�วยแก0ป�ญหาการบริหาร
จัดการกําลังคนของส�วนราชการ อันจะนําไปสู�การพัฒนา
กําลังคนภาครัฐให0มีขีดสมรรถนะสูง ด0วยเหตุน้ีในยุทธศาสตร8
ที่ 2 ของมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ:
ยุทธศาสตร8การพัฒนากําลังคนและสร0างความพร0อมเชิง 
กลยุทธ8 จึงกําหนดให0ส�วนราชการเพิ่มสัดส�วนของกําลังคน
คุณภาพเทียบกับจํานวนตํ าแหน� ง ในระดับสูง ในแต�ละ 
ส�วนราชการ คิดเป(นร0อยละ 100 ซ่ึงกลยุทธ8หน่ึงของการ
พัฒนากลุ�มกําลังคนคุณภาพ (Talent Management) เพื่อให0มี
จํานวนเพียงพอสําหรับการเป(นกลุ�มผู0นําการเปล่ียนแปลงใน
ภาครัฐ (Talent Pool) ก็คือปรับปรุงหลักเกณฑ8และวิธีการ
สรรหา พัฒนา รักษา และจูงใจกําลังคนคุณภาพภาครัฐให0มี
ความเหมาะสมและสอดคล0องกับความต0องการของแต�ละ 
ส�วนราชการ  

P – R – I – D - E 
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วิศวกรไฟฟoาปฏิบัติการ   
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กระแสความเป(นห�วงว�าประเทศไทยจะมีป�ญหาไฟฟoา
ไม�พอใช0ยังคงมีอยู�อย�างต�อเน่ือง แม0ว�าไทยจะได0กqาซจากพม�า
มาใช0ผลิตไฟฟoาแล0วหลังจากที่ก�อนหน0าน้ีมีการป`ดท�อส�งกqาซ
เ พ่ือซ�อมบํา รุงทํ าให0 ผู0 ใช0 ไฟฟo าในประเทศไทยเ กิดการ
ระส่ําระสายกันไม�น0อยซ่ึงเพราะไทยพึ่งเช้ือเพลิงจากกqาซ
ธรรมชาติในการผลิตไฟฟoามากถึง 70% และกqาซธรรมชาติก็มี
แต�จะหมดไปทกุวัน อีกทั้งยังอาจมีเหตุไม�คาดคิดเกิดข้ึนจนการ
ผลิตไฟฟoาต0องสะดุดติดขัดและเน่ืองจากภารกิจด0านการสูบนํ้า
ของกรมชลประทานส�วนใหญ�ต0องพ่ึงพาไฟฟoา  ซ่ึงนับวันต0นทุน
มีแต�จะสูงข้ึนทําให0มีผลกระทบต�อภารกิจด0านการสูบนํ้า[๑ ]  
กรมชลประทานจึงจําเป(นต0องมีตัวช�วยหลายๆ ตัวช�วยทางด0าน
พลังงาน โดยในป� 2546 รัฐบาลได0มียุทธศาสตร8ส�งเสริมและ
พัฒนาการใช0พลังงานหมุนเวียนเพื่อลดการนําเข0าพลังงานจาก
ต�างประเทศและมีการประกาศนโยบายส�งเสริมการก�อสร0าง
โรงไฟฟoาพลังงานนํ้าขนาดเล็กบริเวณท0ายเข่ือนชลประทาน
เพ่ือเป(นตัวช�วยผลิตไฟฟoา ซ่ึงได0ดําเนินการต�อเน่ืองมาถึง
ป�จจุบัน 

ในการบริหารจัดการนํ้าชลประทานน้ัน ส�วนใหญ�กรม
ชลประทานดําเนินการเป(นโครงการส�งนํ้าและบํารุงรักษาต�อ
เน่ืองมาจากโครงการพัฒนาแหล�งนํ้า เช�น โครงการก�อสร0าง
ขนาดต�างๆ  ส�วนกิจกรรมการส�งนํ้าในพ้ืนที่ส�งนํ้าของโครงการ
ประเภทส�งนํ้าและบํารุงรักษาจะมีอาคารควบคุมการส�งนํ้า 
ทําหน0าที่กระจายนํ้าจากแหล�งนํ้าต0นทุน  เช�น สถานีสูบนํ้า 
ประตูระบายนํ้าปากคลอง ประตูระบายนํ้ากลางคลอง ประตู
ระบายนํ้าปากคลองซอย ไปจนถึงท�อส�งนํ้าเข0านา ในส�วนของ
สถานีสูบนํ้าน้ัน โดยทั่วไปจะใช0ไฟฟoาจากการไฟฟoาในการ
เดินเคร่ืองสูบนํ้า ซ่ึงหากขาดพลังงานในส�วนน้ีแล0ว ภารกิจสูบ
นํ้าของสถานีสูบนํ้าจะไม�สามารถดําเนินการได0เลย 

 

แนวโน0มด0านพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนํามาใช0ใน
ภาร กิจสู บ นํ้ าของกรมชลประทาน หากพิจารณาจาก
สภาพแวดล0อมในพื้นที่ส�งนํ้า แหล�งพลังงานที่ มีศักยภาพ
พอที่จะนํามาใช0ทดแทนไฟฟoาจากการไฟฟoาเพื่อใช0กับภารกิจ
สูบนํ้าของกรมชลประทานในอนาคตมีดังน้ี 

1. พลังงานลม 
ลมเป(นแหล�งพลังงานที่ใช0กันมานานกว�า 4,000 ป�แล0ว  

สําหรับประเทศไทย  พลังงานลมก็ถือว�าเป(นพลังงานที่ใช0กัน
มาช0านาน  โดยส� วนมากจะใช0 ในการ วิด นํ้าเข0าสู� พ้ื นที่
เกษตรกรรม เช�น  นาข0าวและนาเกลือ เป(นต0น อย�างไรก็ตาม
เง่ือนไขทางกายภาพของการผลิตพลังงานลมข้ึนอยู�กับป�จจัย
ดังน้ีคือ 

1) ต0องมีความเร็วลมสูง (ประมาณ 8 เมตรต�อวินาที) 
2) กระแสลมไม�แปรปรวน 
3) มีกระแสลมต�อเน่ือง 

เน่ืองจากอัตราความเร็วลมปกติในประเทศไทยอยู�ที่ประมาณ 
1.7-3.1 เมตรต�อวินาที และมีอัตราความเร็วลมสูงสุดที่ 2.5-
4.2 เมตรต�อวินาที  ซ่ึงต่ํามากหากจะนํามาใช0กับภารกิจสูบนํ้า
ของกรมชลประทานโดยตรง  อุปสรรคที่สําคัญของการ
พัฒนาพลังงานลมก็คือการที่ลมมีความเร็วต่ําและไม�ต�อเน่ือง 
อีกทั้งยังขาดการสนับสนุนทางด0านการลงทุนและพัฒนา
ศักยภาพของเทคโนโลยีในประเทศ ทําให0มีต0นทุนสูงและยังมี
ราคาแพงอยู�นอกจากน้ียังมีป�ญหาเร่ืองกระแสลมที่ไม�สัมพันธ8
กับความต0องการในการใช0  กล�าวคือ ในช�วงฤดูฝนมีลม
กระโชกแรงแต�ความต0องการใช0นํ้าจากชลประทานมีไม�มากเม่ือ
ถึงฤดูแล0งที่มีความต0องการนํ้าชลประทานมากแต�กลับไม�มีลม 
ซ่ึงในอนาคตหากมีการสนับสนุนเทคโนโลยีในประเทศมากข้ึน   

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพงานชลประทานโดยการใชOพลังงานหมุนเวียน 

มีต�อ....... 
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ราคาอุปกรณ8ที่ถูกลงและเทคโนโลยีในการเก็บพลังงานที่
ได0จากพลังงานลมเพื่อใช0ในช�วงที่ขาดแคลนมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  พลังงานลมอาจเป(นทางเลือกหน่ึงที่น�าสนใจใน    

ป�จจุบัน กรมชลประทานโดยสํานักวิจัยและพัฒนาได0
มีโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนากังหันลมแนวตั้ง ซ่ึงเป(นกังหันลม
มีแกนหมุนและใบพัดตั้งฉากกับการเคล่ือนที่ของลมใน
แนวราบสําหรับการสูบนํ้าศักย8ต่ําเข0าอ�างเก็บนํ้าเพ่ือการ
ชลประทานแล0วโดยอยู�ในช�วงจัดทําชุดต0นแบบและศึกษา
ความเหมาะสม 

2. พลังงานแสงอาทิตย1 
โดยทั่วไปแล0วบริเวณพื้นที่เหนือคลองชลประทาน

ส�วนใหญ�เป(นพ้ืนที่โล�งไม�มีสิ่งบดบังแสงอาทิตย8และโดย
ส�วนมากเป(นพื้นที่ที่มีความเข0มแสงสูงประกอบกับมีนํ้าใน
คลองชลประทานที่ช�วยให0ความเย็นกับแผงโซลาร8เซลล8ได0
และเน่ืองจากประสิทธิภาพการทํางานและอายุการใช0งาน
ของแผงโซลาร8เซลล8จะแปรผกผันกับอุณหภูมิ   

 
 
 
 
 
 
 
 

ดังน้ัน ความเย็นจากนํ้าในคลองชลประทานจะช�วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานและช�วยยืดอายุการใช0งานของ
แผงโซลาร8เซลล8ด0วย ทั้งน้ี นํ้าในคลองชลประทานทั่วไปเป(น
นํ้าจืดไม�มีไอระเหยของกรดเกลือที่สามารถกัดกร�อนโลหะ
เหมือนไอระเหยของนํ้าทะเลและการติดตั้งแผงโซลาร8เซลล8
คลุมเหนือพ้ืนที่ผิวคลองชลประทานน้ันไม�กีดขวางการสัญจร
ของพาหนะทางนํ้าเหมือนกับการติดตั้งบริเวณลํานํ้า
ธรรมชาติทั่วไป อีกทั้งการติดตั้งแผงโซลาร8เซลล8เหนือคลอง
ชลประทานจะช�วยลดการสูญเสียนํ้าเน่ืองจากการระเหยได0
ด0วยจะเห็นได0ว�าพ้ืนที่ที่มีคุณสมบัติเหล�าน้ีเป(นจุดเด�นของ
กรมชลประทาน  ซ่ึงเป(นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการติดตั้งแผง
โซลาร8เซลล8เพ่ือผลิตไฟฟoาเป(นอย�างย่ิง 

3. พลังนํ้าทOายเข่ือน 
พลังนํ้าท0ายเข่ือนของกรมชลประทานปกติจะถูก

แปลงมาอยู�ในรูปของพลังงานไฟฟoาโดยโรงไฟฟoาพลังนํ้า  
จากการสํารวจประตูระบายนํ้าและอ�างเก็บนํ้าของกรม
ชลประทานทั่วประเทศ จํานวน 538 โครงการของการ
ไฟฟoาส�วนภูมิภาค  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร8และกรม
ชลประทาน  พบว�ามีโครงการที่มีศักยภาพพอที่จะสร0าง
โรงไฟฟoาพลังนํ้าได0 267 โครงการ ทั้งน้ีเ ม่ือวันที่ 30 
ตุลาคม พ.ศ. 2550 กรมชลประทานได0ร�วมมือกับการ
ไฟฟoาฝzายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามในบันทึก
ข0อตกลงโครงการแผนพัฒนาโรงไฟฟoาจากพลังงาน
หมุนเวียนเพื่อทดแทนพลังงานที่ขาดแคลนซ่ึงเป(นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีที่มีมติให0จัดตั้งโรงไฟฟoาพลังนํ้าท0ายเข่ือน
ชลประทานจํานวน 6 แห�ง ได0แก�  เ ข่ือนเจ0าพระยา  
จ.ชัยนาท เข่ือนปzาสักชลสิทธ์ิ จ.ลพบุรี เข่ือนแม�กลอง  
จ.กาญจนบุรี เข่ือนขุนด�านปราการชล จ.นครนายก 
โครงการส�งนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนนเรศวรและเข่ือนแคว
น0อยบํารุงแดน  จ.พิษณุโลก  โดยโรงไฟฟoาทั้ง 6 แห�ง 
เม่ือสร0างเสร็จจะมีกําลังผลิตไฟฟoารวม 78.7 เมกะวัตต8  
ซ่ึงป�จจุบันสร0างเสร็จแล0ว 3 แห�ง  คือที่เข่ือนเจ0าพระยา 
กําลังผลิต 12 เมกะวัตต8 เข่ือนขุนด�านปราการชล  กําลัง
ผลิต 10 เมกะวัตต8 และโครงการส�งนํ้าและบํารุงรักษา
เข่ือนนเรศวร กําลังผลิต 8 เมกะวัตต8   

 

รูปที่ 2  การติดตั้งแผงโซลาร1เซลล1เหนือคลองนาร1มาดา
ในรัฐกุจราตของประเทศอินเดยี 
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รูปที่ 1  
กังหันลมแนวตั้ง 
 

มีต�อ....... 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกษตรกรร0องไม�พอใจชลประทานส่ังเก็บค�าไฟฟoาสูบน้ํานาปรัง[๑] 

 

รูปที่ 3  โรงไฟฟ[าพลังนํ้า เข่ือนเจOาพระยา 

Greenpeace Thailand.พลังงานลมในประเทศไทย. [ออนไลน8].  เข0าถึงได0จาก :
 http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/climate-and-energy/solutions/wind/thailand/.   

(วันที่ค0นข0อมูล : ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖). 
Canal Solar Power Project. [ออนไลน8].  เข0าถึงได0จาก : 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Canal_Solar_Power_Project. (วันที่ค0นข0อมูล : ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖). 
อาทิตย8 แสนประเสริฐ.  กรมชลจับมือ กฟผ.-กฟภ. แปลงพลังนํ้าเป(นไฟฟoา.  [ออนไลน8].  เข0าถึงได0จาก : 

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1367913937&grpid=&catid=19&subcatid=1904. 
 (วันที่ค0นข0อมูล : ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖). 
ชัยนาทเดล่ี (ข�าวออนไลน8).  เกษตรกรร0อง  ไม�พอใจชลประทานสั่งเก็บค�าไฟฟoาสูบนํ้านาปรัง. [ออนไลน8].  เข0าถึงได0จาก : 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.472500832807761.108207.452810034776841&type=3. 
 (วันที่ค0นข0อมูล: ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖). 
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ซ่ึงโครงการน้ีทําให0 กฟผ. สนใจร�วมพัฒนาเพ่ิมเติมอีก 23 
แห�งและการไฟฟoาส�วนภูมิภาค (กฟภ.) มีแผนโครงการ
เพ่ิมเติมอีก 62 แห�ง  ข0อดีของโรงไฟฟoาพลังนํ้าคือ แม0จะ
ใช0พลังนํ้าผลิตไฟฟoา  แต�ไม�กระทบกับการส�งนํ้าสู� พ้ืนที่
เกษตรกรรมเพราะโรงไฟฟoาเป(นเพียงกิจกรรมของเข่ือน
หรือประตูระบายนํ้า ปริมาณนํ้าจึงไปสู� พ้ืนที่ เกษตร
เหมือนเดิมและโรงไฟฟoาพลังนํ้าสามารถดําเนินการผลิต
พลังงานไฟฟoาได0ในเวลาอันรวดเร็วสามารถควบคุมให0ผลิต
พลังงานออกมาได0ใกล0เคียงกับความต0องการทําให0การผลิต
และการใช0พลังงานเป(นไปอย�างมีประสิทธิภาพ  

วันท่ี 23 พ.ย. 55  เวลา 11:00 น. ณ สํานักงานโครงการส�งน้ํา
และบํารุงรักษามโนรมย$  กลุ�มเกษตรกรจาก 4 ตําบลในพ้ืนท่ีการส�งน้ํา
ของโครงการส�งน้ําและบํารุงรักษามโนรมย$  คลอง ๒  คือ  ต.หางน้ํา
สาคร  ต.เขาท�าพระ  ต.คุ.มสําเภา  ต.วัดโคก  จํานวนกว�า 100 คน  เข.า
รับฟ2งข.อช้ีแจงจากนายมนัส วีรวัฒนพงศ$ ผู.อํานวยการส�วนบริหารจัดการ
น้ําตัวแทนโครงการส�งนํ้าและบํารุงรักษามโนรมย$  ในกรณีท่ีมีคําส่ังจาก
นายสุชาติ  เจริญศรี  ผู.อํานวยการโครงการฯ  ให.จัดเก็บค�าไฟฟ=าในการ
สูบน้ําส�งให.พื้นท่ีนาปรังตามระเบียบของกรมชลประทาน  ซ่ึงสร.างความ
ไม�พอใจให.เกษตรกร  โดยนายเหนียม  น้ิวเรือง  กํานันตําบลหางน้ํา
สาคร  แกนนําเกษตรกรกล�าวว�า  จากท่ีผ�านมานายศุภกร เชียรเจริญ  
ผอ.คนเดิมท่ีเพิ่งเกษียณอายุไปไม�เคยส่ังเก็บค�าสูบน้ําฤดูกาลทํานาปรัง
แบบน้ี  เกษตรกรจึงขอคําช้ีแจงจากโครงการ  ด.านนายมนัสได.กล�าวกับ
กลุ�มเกษตรกรกรว�าป2จจุบันทางกรมชลประทานไม�มีงบลงมาสนับสนุนใน
ด.านค�าใช.จ�ายการสูบน้ําฤดูทํานาปรัง  จึงไม�สามารถมารถทําตามท่ี
เกษตรกรต.องการได.  โดยวันนี้ทางโครงการส�งนํ้าฯ จะได.ขอมติจาก
เกษตรกรว�าจะทํานาในฤดูนาปรังนี้หรือไม�หากตกลงทําทางโครงการจะ
ดําเนินการส�งน้ําตามตามรางเวลาแต�จําเปCนต.องเก็บค�าไฟฟ=าท่ีใช.ในการ
สูบน้ํา  ซึ่งปกติจะตกไร�ละ 43 บาทต�อวัน 

 
 
 
 

 

เอกสารอOางอิง 

 

 



สัมมนาวิชาการประจําป\กลุ]มกําลังคนคุณภาพ ประจําป\ 2556 
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     สํานักงาน ก.พ. ได0จัดสัมมนาวิชาการประจําป�กลุ�ม
กําลังคนคุณภาพ ประจําป� 2556 เม่ือวันศุกร8ที่ 5 ก.ค.56 
ที่ผ�านมา ภายใต0หัวข0อ “หน่ึงองศาขยับ ปรับเปล่ียน
ประเทศไทย: เตรียมทักษะและความรู0สู�อาเซียน” ณ 
ห0องประชุมวายุภักษ8 ช้ัน 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย8ราชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร8 แจ0งวัฒนะ ซ่ึงได0รับเกียรติจากท�าน
เลขาธิการ ก.พ. (นายนนทิกร กาญจนะจิตรา) เป(น
ประธานกล�าวเป`ดกิจกรรมสัมมนาฯ ในคร้ังน้ี  

      กิจกรรมน้ีมี ผู0 เข0 าร� วมทั้ งสิ้น 555 คนโดยมี
วัตถุประสงค8เพื่อเป(นเวทีสําหรับเผยแพร�ผลงานและ
แลกเปล่ียนองค8ความรู0และผลงานวิชาการ ที่ได0รับจาก
การเรียนรู0และดูงานในต�างประเทศ (ประเทศบรูไน 
มาเลเ ซียและฟ̀ ลิปป`นส8 ) โดยผู0 รับทุนในหลักสูตร
ข0าราชการผู0มีผลสัมฤทธ์ิสูง รุ�นที่ 8 และผู0รับทุน Talent 
Network (ประเทศญ่ีปุzน ออสเตรเลีย และเยอรมนี) 
รวมถึงทุนฝ�กอบรมสําหรับผู0บริหารระดับกลาง หลักสูตร
การบริหารการเปล่ียนแปลงและการบริหารความเสี่ยง 
(ประเทศเนเธอร8แลนด8) นอกจากน้ียังมีวัตถุประสงค8
เพ่ือให0ผู0บริหารได0รู0จักกับกลุ�มกําลังคนคุณภาพและ
สามารถใช0ประโยชน8กลุ�มกําลังคนคุณภาพได0อย�างมี
ประสิทธิภาพน้ันเองและสํานักงาน กพ. ได0เก็บรวบรวม
ภาพกิจกรรมสัมมนาฯในคร้ังน้ีมาฝากด0วยค�ะ  
 

ซ่ึงท�านได0ยํ้าถึง ‘คนที่ใช�’ ไว0ว�า เราไม�ต0องการคนที่เข0ามา
รับราชการแล0วต0องการความสบาย แต�เราต0องการคนที่
มีความสามารถ (Competence) มีความมุ�งม่ันแน�วแน� 
(Commitment) และมีผลงานเป(นที่ประจักษ8 (Contribution) 
เข0ามารับใช0ราชการและทําประโยชน8เพ่ือส�วนรวม 
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กิจกรรมสัมมนาเครือข]ายกําลังคนคุณภาพ (วันดีดี)  
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สําหรับกิจกรรมสัมมนาเครือข�ายกําลังคนคุณภาพ  
(วันดีดี)  ประจําป� 2556 น้ีจัดข้ึนที่จังหวัดจันทบุรี เม่ือวันที่  
5-7 ก.ค. 56 ที่ผ�านมาโดยมีผู0เข0าร�วมซ่ึงเป(นกลุ�มกําลังคน
คุณภาพจากส�วนราชการต�างๆ ประกอบไปด0วยข0าราชการ 
HiPPS NewWave  นปร. และนักเรียนทุนรัฐบาล จํานวน 
130 คน 

“วันดีดี” หรือ One Degree Drive เป(นผลผลิตต�อ
เน่ืองมาจากงานสัมมนาวิชาการประจําป� ที่ได0เร่ิมมาตั้งแต�  
ป� พ.ศ. 2553 โดยมุ�งหวังที่จะสร0างการเปล่ียนแปลงที่ดีๆ
ให0กับสังคม อันเป(นส�วนหน่ึงของการเป(นข0าราชการที่พึง
ประสงค8 สําหรับกลยุทธ8หลักของ “วันดีดี” คือ 

1. มิติคนเก�ง: เพ่ือเสริมสร0างพลังป�ญญา (Head)  
2. มิติคนดี: เพื่อเสริมสร0างพลังใจที่มุ�งม่ัน (Heart)  
3. มิติคนคุณภาพ: เพ่ือเสริมสร0างพลังความร�วมมือ 

(Hand)  
4. มิติความกลมเกลียว: เพ่ือเสริมสร0างความเป(น

อันหน่ึงอันเดียวกัน (Harmony) 

กิจกรรมวันดีดีในป�น้ี จัดข้ึนภายใต0สโลแกน “อาสา
ป��นดิน พ่ึงพิงธรรมชาติ” โดยได0นํากลุ�มกําลังคนคุณภาพไป
ทํากิจกรรม “สร0างบ0านดิน” เพื่อเป(นแหล�งเรียนรู0ให0กับ
ชุมชนบ0 านกลุ� มส� วย(บ0 านกวย) ต.พวา อ.แก� งหางแมว  
จ.จันทบุรี โดยผู0เข0าร�วมได0เรียนรู0ทุกข้ันตอนของการทํา
บ0านดิน ร�วมกันสร0างบ0านดินและส�งมอบบ0านดินให0แก�ชุมชน
จํานวน 1 หลัง นอกจากกิจกรรมสร0างบ0านดินแล0วเรายังมี
อีกหน่ึงกิจกรรมคือกิจกรรมศึกษาเรียนรู0ที่ศูนย8วิจัยพืชสวน
จันทบุรี ภายใต0หัวข0อ “การพัฒนาพืชสวนเศรษฐกิจไทย 
สู�อาเซียน” บรรยายให0ความรู0โดย ผอ.ศูนย8วิจัยพืชสวน
จันทบุรี นายสมบัติ ตงเตqา เพ่ือเรียนรู0เก่ียวกับพืชสวน
เศรษฐกิจไทยรวมถึงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพจุดแข็ง
ของพืชสวนเศรษฐกิจไทยเพ่ือเตรียมพร0อมสู�การแข�งขัน 
ในระดับอาเซียนต�อไป เราก็มีภาพมาฝากเช�นเคยค�ะ  
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HiPPS & News 

กิจกรรมปฐมนิเทศระบบขOาราชการผูOมีผลสัมฤทธ์ิสูง 

เม่ือวันที่ 8 และ 9 สิงหาคม 2556 ที่ผ�านมา 
สํานักงาน ก.พ. ได0 จัด กิจกรรมปฐมนิเทศระบบ
ข0าราชการผู0มีผลสัมฤทธ์ิสูง (HiPPS) ประจําป� 2556 
ณ ห0องประชุมวายุภักษ8 โรงแรมเซ็นทราศูนย8ราชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร8 แจ0งวัฒนะ โดยมีวัตถุประสงค8
เ พ่ือเสริมสร0างความรู0ความเข0าใจเ ก่ียวกับแนวคิด 
วัตถุประสงค8และแนวทางการดําเนินงานของระบบ
ข0 าราชการ ผู0 มีผลสั มฤท ธ์ิสู ง  (HiPPS) ให0 แก� ผู0 ที่
เก่ียวข0องกับระบบข0าราชการผู0มีผลสัมฤทธ์ิสูงจากส�วน
ราชการต�าง 

สําหรับกิจกรรมในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 มี
กลุ�มเปoาหมายคือ ข0าราชการผู0มีผลสัมฤทธ์ิสูง รุ�นที่ 9 
จํานวน 90 คน และข0าราชการผู0มีผลสัมฤทธ์ิสูง รุ�นที่ 8 
จํานวน 11 คน ในช�วงเช0ามีการช้ีแจงเก่ียวกับการบริหาร
กําลังคนคุณภาพและระบบข0าราชการผู0มีผลสัมฤทธ์ิสูง 
โดย ดร.ชุติมา หาญเผชิญ ผู0อํานวยการศูนย8นักบริหาร
ระดับสู ง และนาง ป̀ยสุ รางค8  กุลจิตติ ประสิท ธ์ิ  
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ซ่ึงเป(นการ 
ปูพื้ นฐานความเข0 า ใจ เ ก่ียว กับระบบข0 าราชการ 
ผู0 มี ผลสั มฤท ธ์ิสู ง และ ในช� ว งบ� าย เป( นการ ช้ีแจง 
ผลการประเมินจุดแข็ง (Strength Finder) และ
หลักสูตรทุนรัฐบาลเ พ่ือฝ�กอบรมระยะสั้นสําหรับ
ข0าราชการผู0มีผลสัมฤทธ์ิสูงซ่ึงจะจัดข้ึนในช�วงเดือน
พฤศจิกายน 2556 ที่กําลังจะมาถึง 

ส�วนกิจกรรมในวันที ่ 9 สิงหาคม 2556 มี
ก ลุ �ม เป oาหมายค ือ  ผู 0บ ังค ับบ ัญชาระด ับต 0นของ
ข0าราชการผู0มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ �นที ่ 9 และเจ0าหน0าที่
ผู0ดูแลระบบข0าราชการผู0มีผลสัมฤทธิ์สูง ในช�วงเช0ามี
การบรรยายเกี่ยวกับการบริหารกําลังคนคุณภาพและ
ระบบข0าราชการผู0มีผลสัมฤทธิ์สูงให0แก�ผู0เข0าร�วมอบรม
ดังกล�าว เพ่ือเป(นแรงเสริมในการพัฒนาและผลักดันให0
ข0าราชการผู0มีผลสัมฤทธิ์สูงประสบความสําเร็จและ
ทํางานได0อย�างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส�วนในช�วงบ�าย 
เป(นการชี้แจงและให0ความรู0เกี่ยวกับการเจาะจุดแข็ง 
(Strength Finder) วิธีพัฒนาพรสวรรค8ของลูกน0อง
และของตัวคุณเอง รวมถึงการนําไปใช0ประโยชน8ในการ
ดูแล HiPPS และแนะแนวทักษะการ Coaching เพื่อ
เป(นประโยชน8แก�ผู0บังคับบัญชาในฐานะผู0สอนงานของ
ข0าราชการผู0มีผลสัมฤทธ์ิสูงต�อไป  

สําหรับท�านใดที่สนใจ  Strength Finder 
ติดตามได0ในท0ายเล�มนะคะ 
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Relax 

SUDOKU (Medium) 

เฉลยฉบับที่แลOว 

New 

รายช่ือผู0โชคดี จากฉบับที่แล0ว ซ่ึงได0รับรางวัลไปทั้งหมด 2 ช้ิน 
คือ 1. เสื้อยืด HiPPS เวอร8ช่ันป� 56 

2. หนังสือ The Giving Day 
คุณพงษ8ศักดิ์ เอ้ือสุวรรณ HiPPS 9   
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม 

 

ส�งคําตอบมาได0ที่  pornravin@ocsc.go.th 
สําหรับรอบน้ีมี 3 รางวัลด0วยกัน (ส�งก�อนมีสิทธ์ิเลือกก�อน) 
1. เสื้อยืด HiPPS เวอร8ช่ันป� 56 (สีฟoา) 
2. หนังสือติดป�กความคิด (ทุนอาเซียน) 
3. มุมมอง มุมคิด (ทุน Talent Network) 

ตOอหินข้ึนตาเพราะกาแฟ 

ใครที่ด่ืมกาแฟมากกว�าวันละ 6 แก0ว ขอให0ตั้งใจอ�าน
ค�ะเพื่อสุขภาพดวงตาคู�งามของตัวคุณเอง นับจากน้ีไปพยายาม
สลัดนิสัยนี้ทิ้งได0แล0ว เพราะทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร8วาร8ด 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เตือนว�า กาแฟซ่ึงมีสารกาเฟอีนจะไป
เพ่ิมแรงดันในลูกตา หากสะสมมากข้ีนเรื่อยๆ อาจจะเพ่ิมความ
เสี่ยงต�อโรคต0อหินสูงถึงร0อยละ 66 
 ข0อมูลดังกล�าวประมวลจากผลวิจัย 2 ชุด โดยชุดแรก
ทีมนักวิจัยให0ชาวอเมริกาตอบแบบสอบถามว�า แต�ละวันดื่ม
กาแฟมากน0อยแค�ไหนพร0อมทั้งดูประวัติการแพทย8ประกอบด0วย
ว�ามีป�จจัยเส่ียงเป(นโรคต0อหินหรือไม� 
 ส�วนอีกชุดศึกษาในชาวสแกนดิเนเวียซ่ึงพบว�า คนแถบน้ี
มีอัตราการเป(นโรคต0อหินชุกที่สุดในโลก เนื่องจากผู0คนแถวน้ีดื่ม
กาแฟมากที่สุดในโลก 
 

 
เช่ือหรือไม] 

เมื่อนําผลมาประกอบกัน จึงสรุปยํ้าชัดว�า ถ0าไม�อยากให0โรคต0อหินถามหา ก็ขอให0เพลาๆ การด่ืมกาแฟลงหน�อย 
หรือเลิกดื่มไปเลยได0ย่ิงดี   
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อันดับที่ 1 Achiever จํานวน 74 คน 
อันดับที่ 2 Competition จํานวน 64 คน 
อันดับที่ 3 Relator จํานวน 62 คน 
อันดับที่ 4 Maximizer จํานวน 52 คน 
อันดับที่ 5 Strategic จํานวน 51 คน 

 

อันดับที่ 1 Learner จํานวน 12 คน  
อันดับที่ 2 Achiever จํานวน 8 คน 
อันดับที่ 2 Relator จํานวน 8 คน   
อันดับที่ 3 Responsibility จํานวน 6 คน 
อันดับที่ 3 Individualization จํานวน 6 คน 
 

แนะนําหนังสือ 

Strengths Finder 

 มีหนังสืออยู�เล�มหนึ่งชื่อว�า “เจาะจุดแข็ง” ซ่ึงอ�านแล0ว 
โดนใจ บก. เป(นอย�างมาก จึงได0หยิบยกมาฝากชาว HiPPS เผ่ือ
ใครสนใจก็สามารถหาซ้ือมาอ�านและทําแบบประเมินตัวเองได0ตาม
ร0านหนังสือชั้นนําต�างๆ ขอกล�าวถึงหนังสือเล�มนี้นิดหนึ่งนะคะว�า
เหมาะสําหรับบุคคลที่ยังไม�รู0จักพรสวรรค8และจุดแข็งของตัวเอง 
รวมถึงเป(นเครื่องมือที่ดีสําหรับผู0บังคับบัญชาและผู0นําองค8กรที่
ต0องการให0ทีมงานมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเขากล�าวถึง “พรสวรรค8” 
เด�น 34 ประการ ที่สามารถผสมผสานกันได0เป(นพันๆ แบบและ
แสดงวิธีนําไปใช0ให0เกิดความสําเร็จในชีวิตส�วนตัวและในอาชีพการ
งาน หนังสือเล�มนี้จะมีเลขประจําตัวเฉพาะเล�มเพ่ือให0คุณใช0ทําแบบ
ประเมิน Strengths Finder ได0ทางอินเทอร8เน็ต จะวิเคราะห8
ปฏิกิริยาตามธรรมชาติของคุณแล0วแสดงพรสวรรค8ที่เข0มแข็งที่สุด
ห0าประการ และจะแสดงวิธีนําพรสวรรค8นั้นไปใช0ให0เกิดผลในสาม
ด0านด0วยกัน 1. เพ่ือพัฒนาตัวเอง 2. เพ่ือความสําเร็จในฐานะ
ผู0บริหาร 3. เพื่อความสําเร็จขององค8กร 
  หลายท�านคงรู0สึกไม�ค�อยคุ0น “จุดแข็ง” เท�ากับ “จุดอ�อน” ใช�ไหมค�ะ เพราะผู0เขียนเองก็คิดเช�นเดียวกัน ครั้งแรกที่
ได0เห็นหนังสือเล�มน้ี ยังรู0สึก เอqะ!! จะมาแนวไหนนะ เคยได0ยินแต�การประเมิน “จุดอ�อน” แต�พอได0ลองอ�านก็...ใช�เลย เรา
น�าจะเผยแพร�สิ่งๆ นี้ต�อไป มันจะมีประโยชน8มากมายในหลายๆด0าน ไม�ว�าจะต�อตัวบุคคลเอง สังคม หรือต�อประเทศชาติ 
ถ0าบุคคลนั้นๆ สามารถพัฒนาจุดแข็งหรือพรสวรรค8ที่มีอยู�ในตัวและใช0ให0เกิดประโยชน8สูงสุด  

มาดูผลการประเมินจุดแข็งของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฮาร8เวิร8ด ซ่ึงเป(นมหาลัยในฝ�นของคนเก�งหลายๆคน และ
ผลการประเมินจุดแข็งของข0าราชการผู0มีผลสัมฤทธ์ิสูง (HiPPS 9) กันดีกว�านะคะ ว�าจะออกมาเป(นอย�างไรจะมีจุดแข็ง
อะไรที่ตรงกันหรือมีกี่จุดแข็งที่เหมือนกันบ0าง และแล0วผลก็ปรากฏว�าห0าอันดับต0นๆ เป(นดังน้ี 
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เป(นอย�างไรกันบ0างค�ะผลออกมาเป(นที่น�าพอใจหรือเปล�า ที่ข0าราชการไทย (HiPPS 9) มีจุดแข็งที่เหมือนกับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยดังกล�าวถึงสองตัวด0วยกัน ถึงตอนน้ีหลายๆคนคงจะอยากรู0แล0วสินะ ว�าตัวเองจะมีจุดแข็งอะไรบ0างแต�
ถ0าใครที่รู0แล0วก็อย�าลืมพัฒนาจุดแข็งหรือพรสวรรค8ของตัวเองให0เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะ 

ทั้งน้ีผู0เขียนไม�มีส�วนได0เสียกับการโฆษณาประชาสัมพันธ8หนังสือเล�มนี้แต�ประการใด  

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยฮาร8เวิร8ด ข0าราชการผู0มีผลสัมฤทธ์ิสูงรุ�นที่ 9 

www.goolgle.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย�นักบริหารระดับสูง 

 

 
เว็บไซต1สํานักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th 

หัวขOอ “การบริหารทรัพยากรบุคคล        ระบบขOาราชการผูOมีผลสัมฤทธ์ิสูง” 
และเราไดOเพ่ิมช]องทางใหม]ในการติดตามข]าวสารอีกช]องทางหน่ึง.. 

ง]าย ๆ สําหรับใครที่มีสมาร1ทโฟน เพียงแค]ดาวน1โหลดโปรแกรมอ]าน  QR Code  
ลงในเคร่ืองแลOวก็ทําการแสกน QR Code ดOานล]างนี้ เสียเวลานิดหน]อยแต]ไดOขOอมูล

รวดเร็วทันใจ 

สําหรับ HiPPS รุ�นที่ 9 สามารถติดตามข0อมูลทุนฝ�กอบรม ประจําป� 2557 อาทิ 
ประกาศรายช่ือการจัดกลุ�มการเรียนรู0แยกตามรายประเทศ ประเด็นการศึกษาดูงาน 
ในต�างประเทศ ข้ันตอนการทําสัญญารับทุน เป(นต0น ได0แล0ววันน้ีตามช�องทางด0านล�างน้ีเลยค�ะ 


