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สวัสดที�านผู�อ�าน 

พบกันอีกเช�นเคยกับวารสาร HiPPS ฉบับน้ีก็เป�นฉบับที่ 2 ประจําป% 57 มาพร�อมกับฤดูฝน ที่เป�น
ฤดูแห�งการเร่ิมต�นของอะไรหลายๆอย�าง ไม�ว�าจะเป�นฤดูกาลของฟุตบอลโลกที่กําลังอยู�ในความสนใจของ
ใครหลายๆคนในขณะน้ี หรือแม�แต�ฤดูกาลของการทําเกษตรกรรม ชาวนา ชาวไร� หรือที่เรียกว�ากระดูกสัน
หลังของชาติ ตอนน้ีคงกําลังคัดเลือกเมล็ดพันธุ<และเตรียมกล�าช้ันดีไว�สําหรับเพราะปลูก อาจจะเหน่ือยมาก
ข้ึนแต�ก็มีความเช่ือที่ว�า “ถ�าเรามีเมล็ดพันธุ<ที่ดี ต�นกล�าก็จะแข็งแรง ผลผลิตก็จะได�เต็มเม็ดเต็มหน�วย” 
เช�นเดียวกับระบบ HiPPS ขณะน้ีสํานักงาน ก.พ. กําลังดําเนินการคัดเลือก HiPPS รุ�นที่ 10 อย�างเข�มข�น 
ถือได�ว�าเป�นฤดูแห�งการคัดเลือกเมล็ดพันธุ<ของระบบฯ เพ่ือเป�นต�นกล�าที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพแก�
ระบบราชการต�อไป อย�าลืม!! ช�วยลุ�น ช�วยเป�นกําลังใจ สุดท�ายแล�วเราจะได� HiPPS รุ�นที่ 10 จํานวน
เท�าไร และในฉบับหน�าเราจะมาร�วมแสดงความยินดีกับ HiPPS รุ�นที่ 10 ด�วยกัน 

ในส�วนของเน้ือหาวิชาการ ฉบับน้ีก็ไม�แพ�ฉบับก�อนๆ แน�นอนเรายังคงนํามาฝากทุกท�านเช�นเคย  
ไม�ว�าจะเป�นบทความดีๆจากเพ่ือน HiPPS ของเรา ข�าวกิจกรรมพัฒนา การฝHกอบรมต�างๆ เป�นต�น 

สําหรับสมาชิกท�านใดที่มีความสนใจ จะนําบทความ ผลงานวิจัย งานเขียนต�างๆ มาเผยแพร�ให�ความรู�
แก�สมาชิกท�านอื่นๆ ก็ส�งมาได�ที่ pornravin@ocsc.go.th ขอยํ้านิดหน่ึงค�ะ กรุณาใส�ช่ือเสียงเรียงนาม
พร�อมแนบรูปถ	ายมาด�วยนะคะ สําหรับบทความของท�านใดที่ได�ลงวารสารเรามีรางวัลมอบให�คือ หนังสือ
“เจาะจุดแข็ง” พร�อม ID ภายในเล�มฟรีเพ่ือเจาะจุดแข็งของคุณที่ Strengthsfinder.com แล�วพบกัน 
ฉบับหน�าค�ะ  

บรรณาธิการ 
พรรวินท< บุตรสาร  

 

 

 

 

 

 

 

         

              
             
      

 

  

      

 

 

 

 

 

 

             
   

             
             
           

www.google.com 



  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 โดย ประคัลภ� ป$ณฑพลังกูร / กรกฎาคม 29, 2013 

ป�จจุบันน้ีสิ่งต�างๆ มีการเปล่ียนแปลงไปอย�างรวดเร็ว เน่ืองจากการเติบโตอย�างก!าวกระโดดของเทคโนโลยี ซึ่งมี
ผลกระทบต�อการบริหารธุรกิจในทุกด!าน ไม�ว�าจะเป,นเร่ืองของการขาย การตลาด การผลิต บัญชี การเงิน และแม!กระท่ังการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ก็ถูกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอันก!าวกระโดดนี้เช�นกัน ผู!บริหารขององค2กรจึงต!องมีทักษะที่
เปล่ียนแปลงไป ซึ่งทักษะในอดีตท่ีเราเรียนๆ กันมา หรือที่เราพยายามจะพัฒนาตนเอง อาจจะใช!ไม�ได!แล!วสําหรับโลกในอนาคต
ข!างหน!า ผู!บริหารจะต!องพัฒนาทักษะใหม�ๆ ให!สอดคล!องกับอนาคตที่เปล่ียนแปลงอย�างรวดเร็ว และตลอดเวลา แล!วทักษะที่ว�าน้ัน
มีอะไรบ!าง จากผลการวิจัยท่ีผมได!อ�านเจอของ DDI: The global Leadership Forecast 2011 (อาจจะเก�าไปนิด แต�ก็พอจะมี
ประโยชน2อยู�บ!าง) ได!ทําการศึกษาเร่ืองของทักษะที่สําคัญที่ผู!นําในอนาคตควรจะต!องมีติดตัวไว! ว�ามีอะไรบ!าง ก็เลยเอามาเขียนให!
อ�านกัน เผ่ือว�าจะเป,นประโยชน2สําหรับผู!อ�านครับ 

• Driving and Managing Change ทักษะในการผลักดันและการจัดการการเปล่ียนแปลง อย�างที่เราทราบกันว�าใน
อนาคตข!างหน!าเร่ืองของการเปล่ียนแปลงนั้นจะต!องเร็วกว�าน้ีอย�างแน�นอน ดังนั้นผู!นําองค2กรจึงควรจะต!องมีทักษะในการ
ผลักดันองค2กรให!มีการเปล่ียนแปลงให!สอดคล!องกับการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งจะต!องมีทักษะในการ
จัดการและบริหารการเปล่ียนแปลงด!วย เน่ืองจากคนเราโดยทั่วไปมักจะไม�ชอบการเปล่ียนแปลงอยู�แล!วโดยธรรมชาติ ซึ่ง
ถ!าองค2กร และคนในองค2กรไม�เปล่ียนแปลงอะไรเลย ก็คงเดาได!ไม�ยากว�า อนาคตของบริษัทก็คงจะเลือนรางไปเร่ือยๆ 

• Identifying and developing future talent ผู!นําจะต!องมีทักษะในการเสาะหา และสร!างคนเก�งให!เกิดขึ้นให!ได!ใน
องค2กร เพ่ือรองรับการเติบโตขององค2กรในอนาคต เน่ืองจากองค2กรในอนาคตนั้นต!องประสบกับการแข�งขันที่รุนแรง
ขึ้น และจะมีความยากมากขึ้นในการที่จะทําให!องค2กรประสบความสําเร็จได! ดังนั้นองค2กรจะต!องมีการสร!างคนเก�ง และ
บริหารคนเก�งให!ได! ตัวผู!นําและผู!บริหารทุกคนต!องมีทักษะในการเสาะหา และพัฒนาคนเก�งให!เกิดขึ้นให!ได! เพื่อเป,นการ
เตรียมความพร!อมขององค2กรในอนาคตที่จะต!องเผชิญกับการแข�งขันท่ีรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ 

• Fostering creativity and innovation ผู!นําและผู!บริหารองค2กรในอนาคตจะต!องมีทักษะในการส�งเสริมความคิด
สร!างสรรค2 และส�งเสริมการสร!างนวัตกรรมใหม�ๆ ให!เกิดขึ้น เรียกว�าต!องคิดอะไรใหม�ๆ ในแง�มุมใหม�ๆ อยู�เสมอ คิด
แบบเดิมๆ บริหารแบบเดิมๆ ก็คงจะอยู�กันยากขึ้น ดังน้ันผู!บริหารองค2กรจะต!องทําตัวให!เป,นตัวอย�าง ในเร่ืองของ
ความคิดสร!างสรรค2 อีกทั้งยังต!องสนับสนุน และส�งเสริมให!พนักงานในองค2กรคิดและสร!างสรรค2สิ่งใหม�ๆ อยู�เสมอ 

• Coaching and developing others ทักษะถัดมาก็คือ ทักษะเร่ืองของการสอนงานและการพัฒนาลูกน!อง จริงๆ ทักษะ
เร่ืองนี้ ผู!นําและผู!บริหารยุคป�จจุบันก็ต!องมีเช�นกัน ย่ิงถ!าอนาคตมีการเปล่ียนแปลงอย�างรวดเร็ว พนักงานที่ทํางานก็ต!อง
มีความพร!อมเสมอ ดังน้ันตัวหัวหน!าเอง ก็ต!องมีทักษะในการสอนงาน และพัฒนาพนักงานให!เกิดความพร!อมท่ีจะต!อง
รับมือกับป�ญหาต�างๆ และการเปล่ียนแปลงต�างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได!อย�างดี 

• Executing organization strategy ทักษะที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ผู!บริหารจะต!องมีความสามารถที่จะผลักดัน 
กลยุทธ2ขององค2กรให!เกิดขึ้นในทางปฏิบัติให!ได! ไม�ใช�แค�ขายฝ�น ขายภาพในอนาคตอันสวยหรูอีกต�อไปแล!ว ผู!บริหารที่จะ
อยู�รอดในอนาคตได! จะต!องมีความสามารถในการบริหารจัดการและผลักดันแผนกลยุทธ2ต�างๆ ท่ีตั้งไว! ให!เกิดขึ้นในความ
เป,นจริงให!ได! 

นี่คือทักษะ 5 ประการที่ผู!บริหารในอนาคตจะต!องมี ถ!าเราอยากจะเป,นผู!บริหารที่เป,นที่ต!องการตัวขององค2กรต�างๆ ทักษะท้ัง 5 
ประการที่กล�าวมาข!างต!นน้ันเป,นสิ่งท่ีเราต!องรีบพัฒนาตนเองให!มีทักษะเหล�านี้ให!ได! เนื่องจากอนาคตมีแต�ความไม�แน�นอน มีแต�
การเปล่ียนแปลงมากมายที่จะเกิดขึ้น โดยที่เรากไ็ม�รู!ว�า จะเกิดอะไรขึ้นบ!าง  
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ทักษะที่สําคัญ 5 ประการของผู<นําในอนาคต 



    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผมได!มีโอกาสร�วมคณะไปกับโครงการพ
ใหม�ในราชการไทย ป_ 2556 จัดโดยสํานักงาน
โอกาสไปเย่ียมชม เมือง นครวัด ประเทศกัมพ
สิ่งมหัศจรรย2 ของโลก 1 ใน 7 จึงขอนําเสนอเร
ได!สัมผัสความย่ิงใหญ�ของเมืองนครวัด ส่ิงที่เราเห
ชมคร้ังนี้ส่ิงแรกคือ ความรุ�งเรือง (Civilization) 
อายุกว�า 900 ป_ วางตัวอยู�ตรงหน!า ไกด2ท!องถ่ิน
ว�า นครวัดเป,นศาสนสถานตั้งอยู�ในเมืองพระน
เรียบ ประเทศกัมพูชา สร!างในรัชสมัยของพระเจ
ในช�วงต!นคริสต2ศตวรรษท่ี 12 โดยเป,นศาสน
นครของพระองค2 ตัวเทวสถานได!รับการอนุรักษ2ไ
เป,นศูนย2กลางทางศาสนาที่สําคัญเพียงแห�งเดียว
จนถึงป�จจุบันนับตั้งแต�ก�อสร!างแล!วเสร็จ แต�เดิมนค
ของศาสนาฮินดู ซึ่งสร!างขึ้นเพื่อถวายแด�พระ
เปล่ียนเป,นศาสนาพุทธ นครวัดเป,นส่ิงก�อสร!างทา
ใหญ�ที่สุดของโลก ตัวเทวสถานถือเป,นที่สุดของส
สมัยคลาสสิกรุ�งเรืองและได!กลายมาเป,นสัญลัก
กัมพูชาโดยปรากฏในธงชาติ และเป,นจุดท�องเที่
ตลอดจนได!รับลงทะเบียนเป,นมรดกโลกภายใต!ช่ือ 

ปราสาทนครวัดได!เร่ิมสร!างในกลางพุท
ในรัชสมัยของ พระเจ!าสุริยวรมันท่ี 2 เพื่อบูช
พระนารายณ2 ในป_ พ.ศ. 1720 ชาวจามได!บุกร
เจ!าชัยวรมันที่ 7 ต!องย!ายเมืองหลวงไปที่เมือง
เสียมราฐ ในป�จจุบัน หลังจากนั้น พระองค2จึงส
และ ปราสาทบายน ห�างจากปราสาทนครวัดไปท
เมืองหลวงแห�งใหม�ของชาวขอม 

 ในฐานะของความเป,นวิศวกรโยธาที่ด
สะพาน ก็ได!เห็นว�า สิ่งก�อสร!างที่อยู�ในสถานอย
คลองท่ีขุดรอบมีขนาดกว!างเป,น ร!อยเมตร สะ
คลองทําได!อย�างน�าทึ่ง คือแม!เวลาผ�านไปหลายศ
ยังคงแข็งแรงและพ้ืนอยู�ในระดับเดียวกับส�วนของป
แกะสลักหินทรายก็มีความงดงาม คงทน และ ส
คนสมัยนั้น มาได!จนถึงกาลป�จจุบัน 
 

HiPPS 

ดูใจ...ชมนครวดั 

      ดร.กิตติ มโน

วิศวกรโยธา

กรมทางหลวง
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โครงการพัฒนาผู!นําคล่ืนลูก
จัดโดยสํานักงาน ก.พ. และได!มี

ประเทศกัมพูชา ซึ่งถือว�าเป,น 
จึงขอนําเสนอเร่ืองราว จากการ

ส่ิงที่เราเห็นในการไปเย่ียม
Civilization) สิ่งก�อสร!างท่ีมี
ไกด2ท!องถ่ินชาวเขมรบอกเรา

ั้งอยู�ในเมืองพระนคร จังหวัดเสียม
นรัชสมัยของพระเจ!าสุริยวรมันที่ 2 
โดยเป,นศาสนสถานประจําพระ

ได!รับการอนุรักษ2ไว!เป,นอย�างดี จน
คัญเพียงแห�งเดียวท่ียังเหลือรอดมา

แต�เดิมนครวัดเป,นเทวสถาน
เพ่ือถวายแด�พระวิษณุ ก�อนท่ีจะ
เป,นส่ิงก�อสร!างทางศาสนาที่มีขนาด
ถือเป,นที่สุดของสถาป�ตยกรรมเขมร
ลายมาเป,นสัญลักษณ2ของประเทศ
ละเป,นจุดท�องเท่ียวหลักของประเทศ 
รดกโลกภายใต!ช่ือ เมืองพระนคร 
ิ่มสร!างในกลางพุทธศตวรรษที่ 17 

เพื่อบูชาแด�พระวิษณุหรือ 
ชาวจามได!บุกรุกขอม ทําให!พระ

มืองหลวงไปที่เมืองนครหลวง หรือ 
กนั้น พระองค2จึงสร!างเมืองนครธม 
ราสาทนครวัดไปทางเหนือ เพื่อเป,น

ป,นวิศวกรโยธาที่ดูแลงานก�อสร!าง
ยู�ในสถานอยู�ในสภาพที่ดีมาก 

,น ร!อยเมตร สะพานหินที่ทําข!าม
!เวลาผ�านไปหลายศตวรรษ สะพาน
เดียวกับส�วนของปราสาทศิลปะการ
ม คงทน และ สะท!อนศรัทธาของ

ความย่ิงใหญ�ของงานด
เกิดขึ้นด!วยแรงศรัทธาอันแรงกล!าน
เย่ียมชม บวกผสานกับเร่ืองราวท
มันท่ี 2 ได!เชิญชวนประสกนิกร 
สร!างส่ิงที่ย่ิงใหญ�นี้ด!วยกัน 
ร�วมใจและศรัทธา "สร!างเมือง

ในช�วงเดินทางกลับ ไก
แง�มุมหนึ่งท่ีพึ่งจบลง ณ สถาน
เขมรแดง เข!ามามีบทบาทในการป
เราได!ยินสะท!อนถึง การเปล่ียนแ
สถานที่น้ี เม่ือผู!นําที่ต!องการสร!า
ตนยึดม่ันหนึ่งอย�างรวดเร็ว โดยท
การเปล่ียนแปลงน้ันเกิดขึ้นรวดเ
ห!วงแห�งความกลัว ไปท้ังประเทศ
ของเขมรแดงทําให!มีคนเขมรด!วยกัน
ภาพเหตุการณ2ที่ไกด2ชาวเขมรคน
เพราะเป,นเร่ืองที่เกิดขึ้นในสมัยพ�อ

สิ่งน้ีไม�ถูกลืม และเห็น
แม!ว�าเค!าเองได!เกิดขึ้นมาหลังจากเห

สถานที่ เดียวกัน น้ี ไ
เปล่ียนแปลงทางแนวความคิดของ
เมือง หรือ การทําสงคราม
ผู!นําส�งผลอย�างกว!างขวางต�อผู!คน
เรารู!สึกกับชาวเขมรได!ถึง ความภา
และขณะเดียวกันความกลัวในช�วงส

   กิตติ มโนคุ!น 

วิศวกรโยธาชํานาญการ 

กรมทางหลวงชนบท 
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ย่ิงใหญ�ของงานด!านวิศวกรรมและศิลปกรรม ที่
ศรัทธาอันแรงกล!านี้ ส�งพลังอันงดงามมาสู�ใจของผู!
สานกับเร่ืองราวท่ีไกด2เล�าเสริมว�า พระเจ!าสุริยวร
ชวนประสกนิกร ของพระองค2มามีส�วนร�วมในการ

 สิ่งมหัศจรรย2นี้จึงเกิดขึ้นได!ด!วยการ
สร!างเมือง" ร�วมกันของคนทุกชนช้ันในสังคม 

งเดินทางกลับ ไกด2คนเก�งของเรา ได!เล�าเร่ืองอีก
จบลง ณ สถานท่ีเดียวกันเม่ือ 38 ป_ก�อน สมัย 
ามีบทบาทในการปกครองแผ�นดินกัมพูชาเร่ืองราวที่
นถึง การเปล่ียนแปลง (Change) ท่ีเกิดขึ้นใน
ผู!นําท่ีต!องการสร!างความเปล่ียนแปลงในแนวทางที่
ย�างรวดเร็ว โดยท่ีหากมีฝjายที่ไม�เห็นด!วยก็ ทําลาย
ลงนั้นเกิดขึ้นรวดเร็วมาก จนคนเขมรเองตกอยู�ใน 
ลัว ไปทั้งประเทศ ไกด2ให!ข!อมูลอีกว�า ด!วยนโยบาย
ให!มีคนเขมรด!วยกันเสียชีวิตไปมากกว�า 2 ล!านชีวิต 
2ที่ไกด2ชาวเขมรคนนี้เล�าสะท!อนออกมาทางแววตา 

ในสมัยพ�อของเค!าน้ีเอง 
ี้ไม�ถูกลืม และเห็นได!ชัดว�า มีผลต�อไกด2คนนี้มาก 
!เกิดขึ้นมาหลังจากเหตุการณ2ดังกล�าว 
นที่ เ ดียวกันนี้ ได!บอกให! เราเห็นผลของความ
างแนวความคิดของผู!นําว�าจะเป,นไปเพื่อ "การสร!าง
ารทําสงคราม" การเลือกทางเดินหรือแนวคิดของ

างขวางต�อผู!คนทั้งในสมัยน้ันๆ และสมัยต�อๆมา 
เขมรได!ถึง ความภาคภูมิใจในการสร!างความรุ�งเรือง 
ันความกลัวในช�วงสงครามภายใน 

มีต�อ....... 
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เรายังเห็นอีกว�า ป�จจัยมากมายจริง ๆ ที่เป,นเหตุให!เกิดเร่ืองราว
ย่ิงใหญ�เหล�านี้ เวลา สถานที่ ผู!คนในสังคมและนอกสังคม ภัย
ธรรมชาติมากจนเหมือนว�าเราจะทําอะไรไม�ได! และเหมือนจะต!อง
ยอมรับหรือยอมจํานน กับป�จจัยที่เกิดขึ้น 

>>>ลองมองการเปล่ียนแปลง 
มีสํานวนสามกmกบอกไว!ว�า "เม่ือแตกแยกมานาน ก็จะรวมสมาน 
รวมสมานมานาน ก็จะแตกแยก" 
ตะวันตกบอกไว!ว�า "Mix & Match" เข!าใจความแตกต�าง 
ปรับเปล่ียนตามสถานการณ2 เพ่ือ ให!เกิดการสร!างสรรค2และ
ร�วมกันได! 

วิถีทางแห�งพุทธมุ�งเน!นให!เห็นถึง ความเปล่ียนแปลง 
"อนิจจั ง " ว� า เป,น เ ร่ือง ธรรมดา ธรรมชาติ เข! า ใจการ
เปล่ียนแปลงว�าเป,น "เช�นนั้นเอง"เห็นอย�างนี้ ก็เกิดคําถามว�า เรา
จะมองกับป�จจัยการเปล่ียนแปลงอย�างไรการจัดการกับป�จจัย
ภายนอก ดูเหมือนจะมีข!อจํากัด หากเราเร่ิมหันเข!ามามองจาก
ภายใน (Start from Within) ก็อาจจะพอเป,นไปได! การดูสภาวะ
ใจภายในท่ีเกิดขึ้นต�อเหตุป�จจัยการเปล่ียนแปลงต�าง ๆ ใจ
หงุดหงิด โกรธ อยากมี อยากได! หรือ กังวลสงสัย กับการ
เปล่ียนแปลง หรือ เป,นใจที่ สงบ เยือกเย็น แน�แน�ว ไม�
หว่ันไหว เม่ือมีสิ่งมากระตุ!น การหันกลับมาดูข!างในน้ี น�าจะเป,น
ส่ิงที่ควบคุมได!ที่สุด แต�จากประสบการณ2ของพวกเรา กลับเป,น
ส่ิงที่เหมือนจะยากมาก เรามักจะไหลไปกับป�จจัยที่มากระทบการ
ฝqกที่จะดูการเปล่ียนแปลงภายในน้ีจะเป,นโอกาสท่ีจะทําให!เพิ่ม
ศักยภาพในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงภายนอกได!ดีขึ้น 

สําหรับผู!ที่จะต!องเป,นผู!นําการหันกลับเข!ามามองภายใน
ย่ิงเป,นเร่ืองสําคัญมากๆเพราะด!วยศรัทธาที่ต�างออกไปนั้นจะมีผลต�อ
ชนหมู�มากอย�างดินแดนเมืองนครวัดท่ีเราไปเย่ียมชมแล!วใจแบบไหน
ท่ีผู!นําควรจะฝqกให!เป,น 

เคยมีผู!ใหญ�ท�านหนึ่งท่ีผมให!ความเคารพ เคยสอนผมไว!ว�า 
การที่เราเป,นนักเรียนทุนรัฐบาล เราได!รับโอกาสในการพัฒนา
ตัวเองมากกว�าคนอ่ืนในประเทศ เหมือนกับว�า เราเป,นนักว่ิง
ตัวแทนประเทศ เราได!รับการฝqกฝนที่ดีคือได!อาหารที่ถูกต!อง ที่
พักอาศัย อุปกรณ2ในการพัฒนา ได!โค!ชท่ีดี เปrาหมายอาจ
เหมือนว�า เพ่ือให!เราพัฒนาจนว่ิงได!เร็วที่สุด แต�สําหรับนักเรียน
ทุนท่ีเป,นตัวแทนประเทศ เปrาหมายท่ีแท!จริงอยู�ท่ีการท่ีเราสามารถ
พัฒนาความสามารถของเราและว่ิงออกไปข!างหน!าก�อนใคร 
 

ให!เห็นช�องทาง ท่ีดีและเป,นประโยชน2 ท่ีสําคัญคือ หันกลับมา
บอกคนในประเทศอีกกว�า 60 ล!านคน ว�าเราน�าจะว่ิงไปทางไหน 
และนี้ก็น�าจะเป,นหน!าท่ีของผู!นําที่ควรจะเป,น คือ พัฒนาตนเพื่อให!
มีศักยภาพพอที่จะช�วยนําพาผู!อ่ืนได! 

ท�านดาไล ลามะ กล�าวไว!ว�า  
"ถ!าเราต!องการให!ผู!อ่ืนมีความสุข ก็จงฝqกเมตตา ถ!าเรา

อยากให!เรามีความสุข ก็จงฝqกเมตตา" 
 
 
 
 
 
 

ท�านพุทธทาส สอนไว!ว�า  
"ธรรมะคือหน!าที่ หน!าที่คือธรรมะ" โดยท�านมุ�งที่ความหมาย ของ
การปฏิบัติหน!าท่ีให!ถูกต!อง ถูกต!องอย�างไร ถูกต!องอย�างที่
เ รียกว�า สงบเย็น และ เป,นประโยชน2 ประโยชน2อย�างไร 
ประโยชน2กับทุกฝjายแล!วสร!างสรรค2ด!วยความสงบเย็น  

หากเรามองเห็นธรรมชาติของความรุ�งเรือง(Civilization) 
เข!าใจการเปล่ียนแปลง (Change) และจัดการเร่ืองราวต�าง ๆ 
โดยเร่ิมจากภายใน (Start from Within) น�าจะทําให! 'ใจ' ของ
ผู!นําที่มีการฝqกเลือกทางเดินของความเมตตา ด!วยความ สงบเย็น 
และเป,นประโยชน2 (Peaceful and Useful Mind) และนําพาผู!คน
หรือมหาชนไปสู� ความภาคภูมิใจในการ "สร!างเมือง" มากกว�า 
ความกลัวในห!วงแห�ง "สงคราม" และนี่ก็เป,นเพียง "ผลไม!ของใจ" 
ท่ีขอบันทึกไว!เพื่อพิจารณาต�อไป...^_^  
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1. Indonesia: Preparedness towards ASEAN Integration 

เ มื่ อ วั น พุ ธ ท่ี  2 6  มี น า ค ม  2 5 5 7  เ ว ล า  
13.00 – 16.00 น. ท่ีผ�านมา สํานักงาน ก.พ. ได!จัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนความรู!และประสบการณ2กับผู!นํา (CEO Visit)  
ณ โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร2ค กรุงเทพฯ โดยมีผู!เข!าร�วมซึ่งเป,น
ข!าราชการผู!มีผลสัมฤทธ์ิสูง รุ�นท่ี 1-8 จากส�วนราชการต�างๆ 
จํานวน 25 คน 

กิจกรรมน้ีได!รับเกียรติจาก H.E. Mr.Lutfi Rauf 

(Ambassador of Indonesia to Thailand) เป,นวิทยากร หัวข!อ “Indonesia: Preparedness towards ASEAN 

Integration ” กิจกรรมแลกเปล่ียนความรู!และประสบการณ2กับผู!นํามีวัตถุประสงค2เพ่ือเป�ดโอกาสให!ข!าราชการ 
ผู!มีผลสัมฤทธ์ิสูง (HiPPS) ได!แลกเปล่ียนความรู!และประสบการณ2กับผู!บริหารระดับสูงจากภาครัฐ สิ่งท่ีข!าราชการ 
ผู!มีผลสัมฤทธ์ิสูงได!จากกิจกรรมในคร้ังน้ีคือได!เรียนรู!เก่ียวกับสภาวการณ2ของประเทศอินโดนีเซียในป�จจุบัน ความท!าทาย
และการพัฒนาอย�างย่ังยืนและการเตรียมความพร!อมของในการก!าวเข!าสู�ประชาคมอาเซียนท้ังในด!านจุดอ�อน จุดแข็ง 
ไม�ว�าจะเป,น การส�งเสริมการลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาการศึกษา ความมั่นคงทางการเมือง เป,นต!น  
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HiPPS & News 

“ACE 2015 is not an event but it is a process The 
Process of integration confines 2015 and beyond” 

“Now, I understand why AEC is important 
and why Thailand is so excited about it” 

HiPPS กรมทางหลวง- - - - - - - - > < - - - HiPPS กรมทางหลวงชนบท 

ตัวอย1างความประทับใจของผู9เข9าร1วมต1อหลักสูตรนี้ 



วิทยากร: ศาสตราภิชาน 
เรวัตร@ ชาตรีวิศิษฏ@ 

 

2. Leadership and Team Management    

เมื่อวันศุกร2ท่ี 4 เมษายน 2557 ท่ีผ�านมา สํานักงาน ก.พ. ได!จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข!อ “ภาวะผู!นําและการบริหารทีมงาน (Leadership 
and Team Management)” ณ ห!อง Peridot 3 โรงแรมริชมอนด2  
จ.นนทบุรี โดยมีผู!เข!าร�วมประกอบด!วยข!าราชการผู!มีผลสัมฤทธ์ิสูง รุ�นท่ี 1-8 
จากส�วนราชต�างๆ จํานวน 25 คน 

กิจกรรมน้ีวัตถุประสงค2เพื่อให!ข!าราชการผู!มีผลสัมฤทธ์ิสูงได!เรียนรู!

เก่ียวกับพฤติกรรมของผู!นําท่ีดี การพัฒนาภาวะผู!นําท่ีเหมาะสม  รวมถึงการ

บริหารทีมงานให!มีประสิทธิภาพ จากกิจกรรมดังกล�าวทําให!ข!าราชการ 

ผู!มีผลสัมฤทธ์ิสูงได!เรียนรู!ถึงศาสตร2และศิลป�ของการเป,นผู!นํา รูปแบบและ

คุณลักษณะของผู!นําในองค2กร แนวทางการพัฒนาความสามารถของการเป,นผู!นําและลักษณะของผู!นําท่ีล!มเหลว  

เป,นต!น  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“แนวคิดการทํางานเป,นทีมและการมุ�งไปสู�เปrาหมาย

แบบ Win – Win” 

“ได!แนวทางในการฝqกฝนความเป,นผู!นําและการ

บริหารงานเชงิรุก” 

ตัวอยQางความประทับใจของผู<เข<ารQวมตQอหลักสูตรน้ี 

HiPPS กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ 
การเหมืองแรL - - - - - - - - - - > 

< - - HiPPS สป.กระทรวงมหาดไทย 
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3. กิจกรรม “คิด” การเสวนา 

HiPPS 

เ ม่ื อ วัน ท่ี 16 -17 พฤษภาคม 

2557 ท่ีผ�านมา สํานักงาน ก.พ. ได!จัด

กิจกรรม “คิด” การเสวนา การบรรยาย

พิเศษและการสร!างเครือข�ายนักบริหาร ณ 

โรงแรม รามาการ2เด!นส2 กรุงเทพฯ โดยมี

ผู!เข!าร�วมประกอบด!วย ผู!บริหารระดับสูง

ภาครัฐ (ปลัดกระทรวง อธิบดี และผู!ว�า

ร า ชกา ร จั งห วั ด ) และ ข! า ร า ชการผู! มี

ผลสัมฤทธิ์สูง จํานวนประมาณ 300 คน 

กิ จกรรม น้ี เ ป, นส� วนหนึ่ ง ข อง

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการสําหรับผู!บริหารระดับสูง “รู! คิด ดู 

ทํา” ที่ เ ร่ิมดํ าเนินการมาต้ังแต�ป_ 2556 

สํ าหรับในป_ น้ี ก็ ถื อว� า เป,นป_ที่  2 โดยมี

วัตถุประสงค2เพื่อเป�ดโลกทัศน2 มุมมองทาง

ความคิดที่กว! างไกล หลากหลายในการ

บริหารจัดการงานราชการ อีกทั้งเสริมสร!าง

เครือข�ายผู!บริหารระดับสูงภาครัฐให!มีความ

เข!มแข็ง และเพื่อให!ผู!เข!าร�วมได!รับทราบข!อมูล

ใหม�ๆ ทําความเข!าใจและเช่ือมโยงเข!าสู�บทบาท

ของตนเองแล!วยังมีโอกาสแลกเปล่ียนมุมมอง 

และแนวคิดร�วมกันระหว�างผู!บริหารเพื่อสร!าง

เครือข�ายในการบริหารในวงกว!างต�อไป ซึ่ง

ในป_ 2557 นี้ ได!กําหนดหัวข!อให!เช่ือมโยง

เข!ากับกรอบแผนยุทธศาสตร2ประเทศทั้ง 

ด!าน ตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห�งรัฐและ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับ

ที่11 และแบ�งการเสวนาออกเป,น 4 หัวข!อ 

ดังน้ี 

ผอ.การวิ จัยด!านการพัฒนาอย�างท่ัวถึง 
TDRI ดร.สมชัย จิตสุชน และ  
รศ.ดร.ป�ทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร2 
 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย  นายวิบลูย2ฯ 
เลขาธิการ ก.พ.ร.     นายอารีพงศ2ฯ  
เลขาธิการ ก.พ.      นายนนทิกรฯ  
รองเลขาธิการ ส.ศ.ช.   นางลดาวัลย2ฯ  
ผอ.สํานักงบประมาณ    นายสมศักด์ิฯ  
 

ผอ.สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล!อม ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม2 และ 
Corporate Social Business Director 
บริษัท เอส ซี จ ีนายกิดาธร อังคณารักษ2 

นา บรรยายพิเศษและสร9างเครือข1ายนักบริหาร 

 
 
“4 มิติ การบริหารจัดการภาครัฐ: 
งาน-งบ-ระบบ-คน” วิทยากรรับเชิญ
ผู!ทรงคุณวุฒิ ประกอบด!วย  

 

          

 

   “ตีแผ�ประเด็นยุทธศาสตร2 เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิต” วิทยากรรับเชิญผู!ทรงคุณวุฒิ 
ประกอบด!วย  

 

 “การเติบโตแบบ สีเขียว ภารกิจเพ่ืออนาคตท่ี
ต!องร�วมกันผลักดันอย�างเป,นรูปธรรมในวันนี้” 
วิทยากรรับเชิญผู!ทรงคุณวุฒิ ประกอบด!วย 

 

    

“ 

มองภาพโลก สะท!อนภาพไทย ในการพัฒนา
แบบยั่งยืน” วิทยากรรับเชิญผู!ทรงคุณวุฒิ  

หม�อมราชวงศ2ปรีดิยาธร เทวกุล   
 

 

 

 

สําหรับผู!สน

เว็บไซต2สํานัก

หั ว ข! อ การ

ร ะ บ บ นั ก
http://sesc.o

พฤษภาคม 

ได!จัด

า การบรรยาย

ณ 

รุงเทพฯ โดยมี

ริหารระดับสูง

อธิบดี และผู!ว�า

ข! า ร า ชการผู! มี

� วนห น่ึ ง ขอ ง

าพการบริหาร

รู! คิด ดู 

2556 

โดยมี

มุมมองทาง

กหลายในการ

ีกทั้งเสริมสร!าง

าครัฐให!มีความ

!รับทราบข!อมูล

โยงเข!าสู�บทบาท

กเปล่ียนมุมมอง 

ริหารเพื่อสร!าง

ซึ่ง

เช่ือมโยง

2ประเทศทั้ง 4 

านแห�งรัฐและ

แห�งชาติ ฉบับ

หัวข!อ 

1111    

2222    

3333    

4444    

 & Visit 
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CEO Talk 

สําหรับผู!สนใจข!อมูลสามารถติดตามได!ที่

เว็บไซต2สํานักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th 

หั ว ข! อ การบ ริห ารทรั พยากรบุ คคล  

ร ะ บ บ นั ก บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง  ห รื อ 
http://sesc.ocsc.go.th  



 

 

 

    ฝVกอบรม ณ National Gradu
Policy Study (GRIPS) ประเทศญี่ปุjน ได!เรียน
ในหัวข!อต�างๆ อาทิ Local Government in 
Economy and Economic Policies, Japanese
and International Comparison, Urban Tra
Leadership in Public and Private Sector 
โอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นผ�านกิจกรรม 
กับกลุ�มคนที่มีประสบการณ2หลากหลายแตกต�างก
1. กลุ�มนักศึกษาของ GRIPS ท้ังที่มาจากประ
ต�างประเทศ 2. กลุ�ม middle-management exec
และ 3. กลุ�มข!าราชการรุ�นใหม�ของประเทศญี่ปุjน 
ภายนอกห!องเรียน เช�น รัฐสภา กระทรวงสิ่งแ
เทศบาลเมืองเกียวโต ซึ่งประสบการณ2ดังกล�าว
พัฒนาตนเองให!เป,นคนท่ีมีคุณภาพมากขึ้น

 

Japan 

สํานักงาน ก.พ. ได!จัดหลักสูตรฝ
ออสเตรเลีย) โดยฝqกอบรมเป,นกลุ�มเพื่อพัฒนา
วันที่ 26 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2557

    ฝVกอบรม ณ The School of Governm
เครือรัฐออสเตรเลีย ได!เรียนรู!ทฤษฎีและแน
ที่พัฒนาแล!ว พบว�าการวางระบบท่ีดีก�อนการนําคน
รับต�อการเปล่ียนแปลงช�วยให!การวางแผนการพัฒ
ทําให!องค2กรมุ�งสู�เปrาหมายได!ชัดเจนขึ้น ได!เรียนรู!ว
รัฐ-ประชาชน และองค2กร-บุคลากร(ได!มีประสบก
เป,นไปในทิศทางเดียวกันได!อย�างมีประสิทธิภาพ ก
ภาครัฐและภาคเอกชนทําให!ได!รับแรงบันดาลใจใน
ตัวอย�างการทําความดีเพ่ือส�วนรวมและการใช!ชีวิตใน
ที่ดีเพื่อนํามาปรับใช!พัฒนาตนเอง นอกจากน
หลากหลายหน�วยงาน หลากหลายมิติ ซึ่ง
เข!มแข็ง”  

HiPPS 

โดย นางสาวศศิพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TalentNetwork 

National Graduate Institute for 
เรียนรู!เกี่ยวกับประเทศญี่ปุjน

Government in Japan, Japanese 
olicies, Japanese Budgeting System 
ison, Urban Transport Policy และ 
Private Sector เป,นต!น รวมท้ังยังได!มี
ผ�านกิจกรรม Leadership Workshop 
ากหลายแตกต�างกันถึง 3 กลุ�ม ได!แก� 
ทั้งที่มาจากประเทศญี่ปุjนเองและจาก

management executive จากภาคเอกชน 
องประเทศญี่ปุjน สําหรับการศึกษาดูงาน
ภา กระทรวงสิ่งแวดล!อม และที่ว�าการ
บการณ2ดังกล�าวสามารถนํามาปรับใช!เพื่อ

 

ได!จัดหลักสูตรฝqกอบรม ณ ต�างประเทศ (ประเทศญี่ปุjน สหพันธ2ส
เป,นกลุ�มเพ่ือพัฒนาสมรรถนะด!านการบริหารและความเป,นผู!นําให!แก�ข!าราช

2557 ที่ผ�านมา 

   ฝVกอบรม ท่ีสหพันธ2สาธ
Center for Policy and M
Potsdam โดยมีหัวข!อหลัก 
ประเทศของสหพันธ2สาธารณ
ราชการของสหพันธ2สาธารณร
มนุษย2 ภาวะผู!นํา และการบ
สถาบันผู!จัดได!ออกแบบหล
เทคนิคการจัดการเรียนการสอ
ในช้ันเรียน การเรียนรู!จากก
และกลุ�มย�อย การศึกษาดูงา
ทัศนศึกษาในวันหยุดให!ผู!รับท
สหพันธ2สาธารณรัฐเยอรมนี
ต!องรีบเตรียมตัวฟ�ตภาษาอังก
ในป_ 2558 ต�อไป  

ool of Government, The University of Melbourne 
ียนรู!ทฤษฎีและแนวทางการเป,น leadership จากประเทศ 
บที่ดีก�อนการนําคนลงไปปฏิบัติและส่ือสารให!รับรู!และพร!อม
ารวางแผนการพัฒนาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจะสามารถ
เจนขึ้น ได!เรียนรู!ว�าการสื่อสารระหว�าง รัฐ-รัฐ รัฐ-เอกชน 

ได!มีประสบการณ2ในการฝqกด!วย) ช�วยให!การมองภาพ
งมีประสิทธิภาพ การถ�ายทอดประสบการณ2ตรงจากวิทยากร
ับแรงบันดาลใจในการทํางานเพื่อประโยชน2ส�วนรวมได!เห็น
วมและการใช!ชีวิตในต�างแดนตามวิถีของชาวออสซี่ เรียนรู!ส่ิง
นเอง นอกจากนั้น คือได!เครือข�ายข!าราชการท่ีมาจาก

ซ่ึงจะช�วยสร!าง Teamwork ให!มีคุณภาพและ

Aus

โดย นางสาวภวัญญา ม

โดย นายรณรงค� ศุภรัศมี

โดย นางสาวศศิพินท� ศิริภักดี HiPPS 8  

 

ญี่ปุjน สหพันธ2สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศ 
,นผู!นําให!แก�ข!าราชการผู!มีผลสัมฤทธิ์สูง ระหว�าง

ที่สหพันธ2สาธารณรัฐเยอรมนีจัดโดย Potsdam 
r Policy and Management, the University of 
โดยมีหัวข!อหลัก 5 หัวข!อ ได!แก� ระบบการบริหาร
งสหพันธ2สาธารณรัฐเยอรมนีระบบการบริหารงาน
งสหพันธ2สาธารณรัฐเยอรมนี การบริหารทรัพยากร
ผู!นํา และการบริหารการเปล่ียนแปลง ซ่ึงทาง

จัดได!ออกแบบหลักสูตรได!อย�างน�าสนใจและใช!
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช�น การบรรยาย
 การเรียนรู!จากกรณีศึกษา การสัมมนากลุ�มใหญ�
�อย การศึกษาดูงานจากสถานท่ีจริง อีกทั้งยังจัด

ผู!รับทุนได!เรียนรู!ประวัติความเป,นมาของ
เยอรมนีอีกด!วย รู!อย�างนี้แล!วอย�ารอช!า 

ฟ�ตภาษาอังกฤษเพื่อใช!สอบในการสมัครรับทุน

Germany 

Australia 

HiPPS & News 
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นางสาวภวัญญา มีม่ังคัง่ HiPPS 7  

มี HiPPS 9  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HiPPS 

สําหรับผู�สนใจร�วมเล�นเกมสามารถ
pornravin@ocsc.go.th และรางวัลส
สมุดโน�ตสุดเก[ จํานวน 3 รางวัลด�ว
เข�ามานะคะ  

มหัศจ

ทะเลเป,นสถานท่ีผักผ�อนยอดฮิตตลอ
เพราะช�วยให!ความเครียดหายเป,นปลิดท้ิง เ
ทราย สูดอากาศสดช่ืนเย็นสบายริมทะเล 
ชายหาดฟ�งเสียงคล่ืนหรือแหวกว�ายในเกลียวค
เกินบรรยาย แต�ประโยชน2ของชายทะเล หร
ที่หลายคนอาจจะยังไม�รู!คือทรายเป,นสปาธรรม

1. สุดยอดสครับธรรมชาติ เคย
หลังจากเดินเหยียบยํ่าไปบนผืน
คุณจะนุ�มเป,นพิเศษ น่ันเพราะท
ผิวที่ เ ส่ือมสภาพ ช�วยให!ผิวน
สามารถขับของเสียได!ดีขึ้น เหง่ือ

2. ลู�ว่ิงสุดวิเศษ เนื่องจากพ้ืนทรา
เม็ดทรายเคล่ือนตัวเปล่ียนรูปตล
จึงเผาพลาญไขมันได!มากกว�าก
50 เปอร2เซ็นต2 

 

>> ผิวสวย   >> หุQนฟ
0 

 

SUDOKU (Medium) 

เฉลยฉบับที่แล<ว 

New 

รถส�งคําตอบมาได�ที่  
วัลสําหรับรอบน้ีก็คือ 
ัลด�วยกัน รีบๆส�งกัน

มหัศจรรย� “ทรายทะเล” 

ยอดฮิตตลอดกาลของหลายๆคน 
ายเป,นปลิดท้ิง เม่ือได!เดินไปบนพ้ืน
็นสบายริมทะเล ได!เอนกายนอนบน
หวกว�ายในเกลียวคล่ืน เท�าน้ีก็เป,นสุข
2ของชายทะเล หรือ ทรายบนชายหาด 
ทรายเป,นสปาธรรมชาติช้ันยอดนี้เองค�ะ 

บธรรมชาติ เคยสังเกตหรือไม�คะว�า 
เหยียบยํ่าไปบนผืนทรายมาทั้งวัน เท!า
พิเศษ น่ันเพราะทรายจะช�วยขจัดเซลล2
ภาพ ช�วยให!ผิวนุ�มขึ้น และรูขุมขน
องเสียได!ดีขึ้น เหง่ือจึงออกน!อยลง 

 เนื่องจากพ้ืนทรายไม�สมํ่าเสมอ และ
รูปตลอดเวลาขณะที่เราว่ิง 

ไขมันได!มากกว�าการว่ิงบนพื้นปกติถึง 

3. เคร่ืองอบตัวธรรม

จะชQวยเสริมภูมิต<า

ประสิทธิภาพระบ

พลาญอาหารเพรา

ทําให<รQางกายต<อง

เต<นเร็วขึ้นและระบ

ไปทะเลคราวหน<าลองใช<เวลากับช
อาจได<ผิวสวยหุQนเพรียวกลับไปอ

คQะ 

Limited e

หุQนฟ]ตเฟ]ร�ม 

Relax 
10 

By ชีวจิต 

เคร่ืองอบตัวธรรมชาติ เพียงฝ$งตัวในพ้ืนทราย 

จะชQวยเสริมภูมิต<านทานทั่งรQางกาย แล<วยังเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบไหลเวียนโลหิตและการเผา

พลาญอาหารเพราะการกลบทรายหนาๆไว<บนตัว

ทําให<รQางกายต<องรับน้ําหนักมากขึ้น หัวใจจึง

เต<นเร็วขึ้นและระบบเผาพลาญอาหารให<ดีขึ้น 

ลองใช<เวลากับชายหาดให<มากขึ้น ไมQแนQวQาคุณ
หุQนเพรียวกลับไปอวดเพ่ือนท่ีออฟฟ]ศฟรีๆเลย

Limited edition 



2557-ป�จจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
ประชาสัมพันธ6 HiPPS 

จดหมายข�าวจะนําเสนอในรูปแบบ Paper ท่ีมีสีสันสดใส ส�งตรงถึงสมาชิกผ�านไปรษณีย2 

V.2 ได!ปรับเปล่ียนการนําเสนอจากรูปแบบเดิม (Paper) เป,นรูปแบบ Electronic ส�งถึงสมาชิกด!วยระบบ
เครือข�าย อินเทอร2เน็ต ข!อดีก็คือ ประหยัดท้ังต!นทุนการผลิตและทรัพยากรธรรมชาติ ลดขยะเพื่อโลกสวย 

V.3 ก็ยังคงรูปแบบ Electronic เหมือนเดิมแต�ได!เพิ่มลูกเล�นในการนําเสนอให!ดูน�าสนใจในรูปแบบ  
E-book มาพร!อม QR Code สุดเจ�ง สามารถรับข�าวสารได!รวดเร็วและง�ายๆ เพียงแค�สแกนท่ีน้ี  

Newsletter Versions 3 กับ พัฒนาการของจดหมายขQาว 
���� 

สิงหาคม – กันยายน 55 

เมษายน – มิถุนายน 56 

เมษายน – มิถุนายน 57 

เมษายน – พฤษภาคม 55 มิถุนายน – กรกฎาคม 55 

กรกฎาคม – กันยายน 56 

มกราคม – มีนาคม 57 

ตุลาคม 55 – มีนาคม 56 

ตุลาคม – ธันวาคม 56 

E 
-
b 
o 
o 
k 

เป]ดตัวอยQางเปlนทางการ ���� 
2553-2554 

2555-2556 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

เว็บไซตNสํานัก
การบร
ระบบข

High Performance and

    

 

ํานักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th 
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บบข9าราชการผู9มีผลสัมฤทธ์ิสูง 
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e and Potential System 


