
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มกราคม

ฉบบัประจาํเดอืน                      
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High Perform

 

หม�อมหลวงพัชรภากร เทวกุล 

รองเลขาธิการ ก.พ.  

ผู�กํากับ ดแูล  

ระบบข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง
 

erformance & Potentia

ข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูงและ

การ เ ริ่ ม ต� น ป ศั ก ร าช
ความสัมพันธ)ของมนุษย)ต�อธ
โดยการกําหนดจุดหนึ่งของร

เริ่มต�นเพื่อก�าวต�อไปข�างหน�า 
จุดนี้ อํานวยชัยให�พรต�อกัน
เจริญเติบโตก�าวหน�า ให�เราพ
ร�างกายให�ได� ดํารงอยู�  สติป
ความรู�สึกจิตใจเพื่อให�ได�รู�รัก
สังคม และจิตวิญญาณภายใน
ความหมายคุณค�าแห�งการเป
ธรรมชาติของโลกและชีวิต 
 ในวารดิถีขึ้นป ใหม� พุทธ
โอกาสนี้ขอบคุณและส�งความป

ผู�มีผลสัมฤทธิ์สูงและผู�ท่ีเก่ียว
และพัฒนาผู�มีผลสัมฤทธิ์สูงท
กําลังใจ มีความมุ�งมั่นตั้งใจ เพ

และการทํางาน เรียนรู�และพ
พัฒนาราชการ ท่ีจะก�อเกิดป
ครอบครัว สังคม ประเทศชาติป

ป ใหม�ครับ 

ุล  

ทธิ์สูง 

otential System 

ูงและผู�ท่ีเก่ียวข�องทุกท�าน 

ร าช ใ หม�  นั บ เ ป& น มุ ม ม อ ง
)ต�อธรรมชาติท่ีเปล่ียนหมุนไป 
ของรอบเวลาท่ีแสดงถึงการ

หน�า เราใช�โอกาสแห�งเวลา ณ 
�อกัน ให�ประสบแด�ความสุข 
�เราพัฒนาตนเองท้ังทางด�าน
สติป7ญญาเพื่อ ให� ได� เ รียนรู� 
�รู�รักรับผิดชอบต�อตนเองและ
ยในตนเพื่อให�ได�ตระหนักรู�ถึง
ารเป&นส�วนหนึ่งส�วนเดียวกับ

พุทธศักราช 2558 ผมจึงขอถือ
ามปรารถนาดีมายังข�าราชการ

เก่ียวข�องกับระบบการบริหาร
ิ์สูงทุกท�าน เพื่อให�มีกําลังกาย 
ใจ เพื่อคุณภาพการดํารงชีวิต

ละพัฒนาตน พัฒนาคน และ
กิดประโยชน)คุณค�าต�อตนเอง 
ชาติประชาชน สืบต�อไป สวัสดี



สวัสดที�านผู�อ�าน 

สวัสดีป ใหม�ค�ะ ขอให�ทุกท�านมีความสุขกาย สบายใจ การงานราบรื่น รุ�งเรือง เต็มไปด�วย
พลังของความเข�มแข็ง มุ�งมั่น และสดใสกระปร้ีกระเปร�าต�อนรับป แพะค�ะ  

เราก็มาพบกันอีกเช�นเคยกับวารสาร HiPPS ฉบับท่ี 1 ประจําป  2558 ต�อนรับลมหนาวด�วย

สาสน)จากผู�บริหารกันไปแล�ว ก็อย�าลืมติดตามในเล�มต�อเพราะความน�าสนใจยังไม�หมดแค�นั้นค�ะ 
ข�างในยังเต็มไปด�วยสาระน�ารู� บทความน�าอ�าน ของรางวัลท่ีทําให�นักสะสมหลายๆท�านพลาดไม�ได� 
รวมถึงกิจกรรมสานสัมพันธ)เครือข�ายท่ีหลายๆท�านไม�ได�เข�าร�วมและกิจกรรมฝEกอบรม HiPPS รุ�นใหม� 

เราก็ยังคงเก็บเรื่องราวและภาพบรรยากาศมาฝากเช�นเคย แล�วพบกันฉบับหน�าค�ะ 

       ขอขอบคุณ 
       บรรณาธิการ 

พรรวินท� บุตรสาร 
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HiPPS 

ผู�บริหารจะสามารถเป&น Tal
ได�อย�างไร คําตอบคือ "เปล่ียนวิธีกา
ของตัวเองจากเชิงรับมาเป&นเชิงรุก
พื้นฐานในการสร�าง talent champi
สําคัญ ดังต�อไปนี้ 

 1. ปรับเปลี่ยนตนเองจาก

หรือผู�จัดการ" มาเป&น "โค�ช" ที่เน�นถึงก
ให�กับองค)กร โดยยึดบทบาทการเ
ท่ีสามารถจัดลําดับและให�ความส

จัดการคนเก�งให�สอดคล�องกับแผนย
องค)กร เช�น การวางแผนกําลังคนแ
คนทดแทนเชิงกลยุทธ) เพื่อให�บรรล

องค)กรในอนาคต และถึงแม�ส่ิงท่ีกําล
ยากมากในทางปฏิบัติเพราะธรรม

โดย ดร.เท

ที่มา: ศูนย

นกับรหิาร 

กบั 

กลยทุธ ์

 

รูปจาก www.goolgle.com 

การสรา้งดาวเด่นใหก้บัองคก์
 

 

 

Talent Champion 
ิธีการจัดการคนเก�ง 
ิงรุก" โดยหลักการ
ampion 5 ประการ

จากการเป&น "ผู�นํา

�นถึงการสร�างคนเก�ง
การเป&นนักกลยุทธ) 
ามสําคัญของการ

ผนยุทธศาสตร)ของ
คนและการจัดการ

�บรรลุเป]าหมายของ

ที่กําลังกล�าวถึงนี้จะ
รรมชาติอย�างหนึ่ง 

ของคนเก�งในองค)กรค
ความทะเยอทะยาน 
ต�องการความก�าวหน�าอ

ไปอยู�ท่ีอื่น ฯลฯ ความท�า
แต�จุดเริ่มต�นของผู�นําในท
เข�าใจและมีคุณสมบัตใินก

2. เช่ือและมุ�งเน�น
ดีให�กลายเป&นดวงดาวท
ธุรกิจต�องใช� "เวลาและ
คนเก�ง   เหล�านี้แบบจริง

การคืน ทุนจากสิ่ งนี้ม
พนักงานแบบท่ัว ๆ ไป 

เทอดทูน ไทศรีวิชัย 

ศูนย)พัฒนากลยุทธ)ธุรกิจ 

กล�าลงทุนโดยการจัดระบ

เรื่องเป&นราวแบบครบวง
การพัฒนา การธํารงรักษ
ทุกดวงๆ ผู�นําขององค
สร�างความแตกต�าง (diffe
ซึ่งอาจมีเพียงจํานวนน�อ
ในองค)กรให�มีการยอมรับ
เอง เพราะทุกคนมีโอกา
ตัวเองในแต�ละป ให�ขึ้นมา

าวเด่นใหก้บัองคก์ร 

 

1 
Editorial 

)กรคือจะไม�เคยอยู�นิ่งเพราะมี
าน มั่น ใจในตัวเองสูง และ
น�าอย�างรวดเร็วหรือถูกซื้อตัว

ามท�าทายประการนี้ก็ยิ่งยากขึ้น 
ําในท่ีนี้ คือต�องมีความสามารถ 
ัตใินการเป&นโค�ชท่ีดใีห�ได�ก�อน 
ุ�งเน�นในการลงทุนกับพนักงานท่ี
ดาวท่ีส�องสว�างท่ีสุด ผู�นําทาง
และพลังงาน" ของเขากับกลุ�ม

บจริงจังโดยมุ�งหวังส่ิงท่ีจะได�รับ

ิ่ งนี้มากกว�าจากการพัฒนา
 ไป ผู�นําขององค)กรในท่ีนี้ต�อง  

ัดระบบบริหารคนเก�งอย�างเป&น

รบวงจรตั้งแต� การระบุสรรหา 
งรักษาและให�รางวัลแก� ดาวเด�น
องค)กรต�องกล�าและสามารถ
differentiation) ระหว�างดาวเด�น
นน�อยกับคนอ่ืน ๆ จํานวนมาก
อมรับกันเองได�ระหว�างพวกเขา
ีโอกาสปรับเปล่ียนและพัฒนา
ึ้นมาเป&นดาวเด�น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.นํ า เอา ทักษะการ จัดส
(resource allocation skills) มาใช�โดย 
ทางด�านการสร�างคนเก�งให�เปรียบ
ป7ญหาทางธุรกิจ" เพื่อมุ�งเน�นถึงคว
ทุนมนุษย)ดูช�องว�างระหว�างป7จจุบัน
จัดการปhดช�องว�างเหล�านั้น ผู�นําขอ
ว�าอะไรคือ ค�านิยมและทักษะขอ
ต�องการและต�องสามารถบอกค
เหล�านี้ให�แก�พวกเขาอย�างชัดเจน 

HiPPS 

4. เป&นแรงบันดาลใจให�กับดา
ไม�ว�าในยามท่ีท�องฟ]าแจ�มใสหรือมืดม
หรือขาลงของธุรกิจอย�างเช�นในว

เศรษฐกิจขณะนี้ ผู�นําของ องค)กรแล
ต�องเป&นพี่เล้ียงและท่ีปรึกษาท่ีดีโดยส
จิตใจของดาวเด�นเหล�านั้นการส

ทัศนคติท่ีดี และ ความมั่นใจให�เขา
ศักยภาพของตนเองออกมาใช� 

ั ดสรรทรัพยากร 
ดย "มองความท�าทาย
รียบเสมือนกับเป&น
ึงความต�องการทาง
จุบันกับอนาคตและ
ู�นําขององค)กรต�องรู�
ะของดาวเด�นที่ตน
อกความคาดหวัง
 

5. ร�วมมือกัน
พันธมิตรทางธุรกิจ (bus
ความรู�ความชํานาญขอ
วางแผนคนที่มีความส
หน�วยงานของตน ซึ่งใน
บทบาทในการขับเคล่ือน
ขององค)กรเกิดขึ้นเพราะ
ออกแบบระบบ หาเคร่ื

และข�อมูลในรูปรายงาน
เรื่องส่ือสารอย�างมีปร
ให�กับหัวหน�าของดาวเด

การบริหารผลงานและก
เด�น บูรณาการระบบบ
การบริหารผลการปฏิบัต

ับดาวเด�นเหล�านั้น
มืดมัวในช�วงขาขึ้น
ในวิกฤตการทาง

)กรและหัวหน�างาน
ีโดยสามารถเข�าถึง
ารสร�างแรงจูงใจ 

ห�เขาในการดึงเอา

ส่ิงหนึ่งที่เหมือน
talent champion ก็คือ
ความสําคัญกิจกรรมกา
มากกว�าท่ีจะทําแต�การบ
แบบเชิงรับท่ัว ๆ ไป" ซึ่งไ
ในองค)กรแต�อย�างใด 

ลองวิเคราะห)ดู
เกี่ยวข�องกับดาวเด�นแบบ

2 
    Editorial      

ือกันกับฝkาย HR ในการเป&น
business partner) โดยการใช�
ของหน�วยงาน HR สร�างและ

ามสามารถเชิงกลยุทธ)ให�กับ
ซึ่งในข�อนี้เอง HR จะเข�ามามี
ลื่อนให�ระบบการบริหารคนเก�ง

พราะจะต�องรับผิดชอบเรื่องการ
เครื่องไม�เคร่ืองมือ จัดเก็บผล

ยงานเพื่อนํามาวิเคราะห) ดูแล
มีประสิทธิภาพ เป&นท่ีปรึกษา
าวเด�น เข�าใจถึงหลักจิตวิทยา

ละการสร�างแรงจูงใจให�กับดาว
บบบริหารคนเก�งเข�ากับระบบ
ฏิบัติงาน ฯลฯ 

มือนกันของคนที่มีความเป&น 
ก็คือ "ความสามารถจัดลําดับ
มการบริหารคนเก�งเชิงกลยุทธ)
�การบริหารการจัดการคนเก�ง
ซึ่งไม�ได�สร�างและสะสมคนเก�ง

ห)ดูว�าองค)กรของท�านมีผู�นําที่
แบบไหนอยู�เท�าไหร�บ�าง  



 

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายปฏิภาณ ชัยลังกา 

นักวิเคราะห)นโยบายและแผนชํานาญการ
กรมการพัฒนาชุมชน 
HiPPS 9 

Shared by 

 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป&นปรัชญาที่
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว มีพระราชดํารัส 
ชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิต แก�พสกนิกรชาวไทย 
มาโดยตลอดนานกว�า 30 ป  โดยในช�วงเวลาทีเกิด
วิกฤตการณ)ทางเศรษฐกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ได�เป&นท่ียอมรับว�าเป&นปรัชญาในการ
ดําเนินชีวิตท่ีช�วยให�สังคมไทยสามารถดํารงอยู�ได�
อย�างมั่นคงและย่ังยืนในกระแสโลกาภิวัตน)และ
ความเป ล่ียนแปลงต� างๆ  ตั้ งแต� ระ ดับบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ

ปฏิบัติงานตามหลัก ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล สร�างภูมิคุ�มกันทีดี บนพื้นฐานของความรู� 

ความชอบธรรมและคุณธรรม ทําให�ชุมชนสามารถ
พึ่งตนเองได�บนความพอเพียง 

กรมการพัฒนาชุมชน ได�น�อมนําหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช�เป&นหัวใจสําคัญในการ
ดําเนินงาน โดยตั้งแต�ป  2549 ได�มีการขยายผลใน
กระบวนการทํางาน เป&นระยะ ดังนี้ 

1. การก�อเกิด (ปA 2549 – 2551) 
ดําเนินงานหมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียง โดย การสร�าง
กระบวนการเรียนรู�ชุมชน ด�วยเกณฑ)ประเมิน 
6 ด�าน 12 ตัวชี้วัด ประกอบด�วย 

1) ด�านการลดรายจ�าย (ทําสวนครัว ปลอด
อบายมุข) 

2) ด�านการเพิ่มรายได� (มีอาชีพสุจริต ใช�
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม) 

3) ด�านการประหยัด (มีการออม มีกลุ�ม
ออมทรัพย)ฯ) 

4) ด�านการเรียนรู� (สืบทอดภูมิป7ญญา มี
การเรียนรู�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

5) ด�านการอนุรักษ)ส่ิงแวดล�อม (ใช�วัตถุดิบ
ในชุมชนประกอบอาชีพ ปลูกต�นไม�) 

6) ด�านการเอื้ออารีต�อกัน (ช�วยเหลือคนจน 
รู�รักสามัคคี) 

2. การเติบโต (ปA 2552 – ปJจจุบัน) 
ขยายผลการทํางานสู�ความยั่งยืน โดย พัฒนา
หมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียง ให�เป&น หมู�บ�านต�นแบบ 
มีศักยภาพ 4 ด�าน 23 ตัวชี้วัด คือ 

1) ด�านจิตใจและสังคม 7 ตัวชี้วัด (สามัคคี 

มี ข�อตกลงข�อมูลหมู�บ� าน  มีกองทุน ยึดหลัก
ประชาธิปไตย มีคุณธรรม/จริยธรรม ชุมชนปลอด
อบายมุข เช่ือมั่นในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

2) ด�านเศรษฐกิจ 5 ตัวชี้วัด (จัดทําบัญชี

ครัวเรือน ลดรายจ�าย สร�างรายได� รวมกลุ�มพัฒนา
อาชีพ มีการออม มีกลุ�มในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน)  
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3) ด�านการเรียนรู�  7 ตัวช้ีวัด (มีข�อมูล
ชุมชน มีและใช�ประโยชน)จากข�อมูลและแผนชุมชน 
ใช�ภูมิป7ญญาท�องถ่ินสร�างคุณค�า มีศูนย)เรียนรู� ใช�
เทคโนโลยีทีเหมาะสม สร�างเครือข�ายการพัฒนา 
ปฏิบัติตามหลักการพึงตนเอง)  

4) ด�านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 

4 ตั วช้ีวัด (มี จิตสํานึกในการอนุรักษ)ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม มีกลุ�มหรือองค)กรด�าน 
สิงแวดล�อม มีการใช�พลังงานทดแทน มีการสร�าง

มูลค�าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม) 
ในการดําเนินงานได�แบ�งศักยภาพการ

พัฒนาหมู�บ�าน เป&น 3 ระดับ คือ 
ระดับ “พออยู� พอกิน” ผ�านเกณฑ) 10-16 ตัวชี้วัด 

ระดับ “อยู�ดี กินดี” ผ�านเกณฑ) 17-22 ตัวช้ีวัด 
ระดับ “มั่งมี ศรีสุข” ผ�านเกณฑ) 23 ตัวช้ีวัด 

กรมการพัฒนาชุมชน  เ ลือกหมู� บ� าน

เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีถูกจัดระดับด�วยเกณฑ)ช้ีวัด
ของกระทรวงมหาดไทย (4 ด�าน 23 ตัวช้ีวัด) มา
พัฒนาเป&นหมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ ใน
แต�ละระดับ ด�วยกระบวนการพัฒนาหมู�บ�าน
เศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ ตามขั้นตอนในแต�ละ
ระดับ เพื่อเป&นต�นแบบ ดังนี้ 

ระดับ “พออยู� พอกิน” ผ�านเกณฑ) 10-16 

ตัวชี้วัด เป&นต�นแบบในการใช�ชีวิตแบบพึ่งตนเอง 
เน�นการปฏิบัติทํากิน ทําใช�ในครัวเรือน เพื่อลด
รายจ�าย เพิ่มรายได�และมีการออม 

ระดับ “อยู�ดี กินดี” ผ�านเกณฑ) 17-22 
ตัวช้ีวัด เป&นต�นแบบในการบริหารจัดการพัฒนาใน
รูปกลุ�มการพัฒนารายได�ด�วยระบบกลุ�ม เพื่อเพิ่ม
รายได�และขยายโอกาสคนในชุมชน 

ระดับ “มั่งมี ศรีสุข” ผ�านเกณฑ) 23 ตัวช้ีวัด 
เป&นต�นแบบการบริหารการพัฒนาในรูปแบบ

องค) ก ร เ ค รือข� า ย  เพื่ อ ใ ช� ศั กย ภาพใ นการ
ดําเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
เพื่อขยายโอกาสในการประกอบอาชีพและ

ส�งเสริมการจัดสวัสดิการให�กับคนในหมู�บ�านและ
ชุมชน 

การพัฒนาหมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียง

ต�นแบบ จึงเป&นการนําหมู�บ�านที่มีความพร�อม มี
ผลการปฏิบัติท่ีสําเร็จชัดเจนอยู�แล�ว มาเพิ่มเติม
ความสามารถในการเป&นต�นแบบ สําหรับการ
ขยายผลแนวทาง / วิธีปฏิบัติ ในการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว และชุมชน เพื่อให�เป&นสถานท่ีเรียนรู�/
แหล�งเรียนรู� สําหรับหมู�บ�านอ่ืนๆ ท่ียังไม�ได�เร่ิมต�น
ในการพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ซึ่งการจัดกิจกรรมในหมู�บ�านเศรษฐกิจ
พอเพียงต�นแบบ ส�งผลในภาพรวม ดังนี้ 

1. พัฒนา ส�งเสริม สนับสนุน บทบาทของ 

ผู�นํา ให�เป&น แกนนํา หรือหัวเรียวหัวแรงหลัก ใน
การนําประชาชนในหมู�บ�าน ให�ลุกขึ้นทํา กิจกรรม 
เพื่อจัดการแก�ไขป7ญหาทีเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น

ในอนาคต 
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2. ส�งเสริม สนับสนุนให� ค

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย
ชีวิตประจําวัน มีการจัดทํา บัญช
แผนชีวิต โดยมีครอบครัวพัฒน
ขยายผลการปฏิบัติสู�ครัวเรือนข�า

3. ส�งเสริมให� ผู�นํา จัดกร
แผนชุมชน สร� างให� เ กิดการ
ประชาชนในการคิด ตัดสินใจ ก

การทํางานโดยคนในชุมชนเอง ผ
ความรับผิดชอบให�เกิดกับคนใ
บริหารจัดการกิจกรรม ตามแผ
สามารถบูรณาการกิจกรรมต�างๆ 
โดยมีแผนชุมชนเป&นเคร่ืองกํากับก

4. เมื่อดําเนินการมีประสบ
จึงจัดทําเป&น ชุดความรู� มีหลัก

ถ�ายทอดความรู� จัดเป&นแหล�งเร
เรียนรู� เพื่อการขยายผลหมู�บ�านต

5. ผลการจัดโครงการ

นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อการป]องกัน

HiPPS 

ให� ครัวเรือน นําหลัก

เพียงไปปรับใช� ใน
บัญชีครัวเรือน จัดทํา 
พัฒนา เป&นต�นแบบ 
นข�างเคียง 

ัดกระบวนการจัดทํา
การมีส� วนร�วมของ
ใจ กําหนดเป]าหมาย

อง ผลักดันและสร�าง
คนในชุมชน ในการ
มแผนการพัฒนา ซึ่ง
�างๆ จากทุกหน�วยงาน 
ํากับการพัฒนา 

ระสบการณ) มีความรู� 
ลักสูตรสําหรับการ

ล�งเรียนรู� หรือ ศูนย)
�านต�นแบบต�อไป 
งการ กิจกรรมต�างๆ 

งกัน แก�ป7ญหา  

อนุรักษ)และเพิ่มมูลค�าใ
สร�างความรู�สึกท่ีดี คว
สามารถวัดได� ด�วยกา
เป&นสุข” หรือ ความสุข

(Gross Village Happine
6. การจัดโค

สามารถสร�างภาวะผู�น
พัฒนากลุ�มต�างๆ ในชุม

7. การทํางานใน
กลุ�มเดียว อาจเกิดข�อ
ขาดทรัพยากร ความร

ชาญยังไม�มาก ซึ่งต�อ
ความชํานาญหรือแม�กร
ทรัพยากรจากภายนอก
เครือข�ายระหว�างกัน ท
หมู�บ�านอื่นๆ เป&นการ
ออกไป ทํางานที่ยาก
มากยิ่งขึ้นได� เพราะมีก

 

www.google.com 

ูลค�าให�กับชุมชนแล�วยังสามารถ
ี่ดี ความพึงพอใจ ความสุข ซึ่ง
�วยการประเมินความ “อยู�เย็น 
มสุขมวลรวมของหมู�บ�าน/ชุมชน 

ppiness: GVH)  
ัดโครงการและกิจกรรมต�างๆ 
ะผู�นํา ทักษะการจัดการ และ
ในชุมชน ให�เข�มแข็งยิ่งขึ้น 

านในหมู�บ�านด�วยคนคณะเดียว/
กิดข�อจํากัดในการปฏิบัติ เช�น 
วามรู�ประสบการณ) ความเชียว

ต�องอาศัยผู�ท่ีมีประสบการณ)  
แม�กระทังการพึงพา แลกเปล่ียน
นอก สร�างความสัมพันธ)เป&น
ัน ทั้งกับหน�วยงาน องค)กรและ
การยกระดับการทํางานท่ีกว�าง
ี่ยากและท�าทาย เป&นประโยชน)
ะมีการช�วยเหลือเกื้อกูลกัน  
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   1. กิจกรรมสัมมนาเครือข�ายข�าราชการผู�มีผลสมัฤทธ์ิสูง (HiPPS Camp) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  เมื่อวันท่ี 6-8 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ�านมา 
สํานักงาน ก.พ. ได�จัดกิจกรรมสัมมนาเครือข�าย
ข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS Camp)  
ณ โรงเรียนนายร�อยตํารวจ สามพราน และรอยัล

เจมส)  กอล)ฟ  รี สอร) ท  จั งห วัดนครปฐม  มี
วัตถุประสงค)เพื่อให�ข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูงได�
ทําความรู�จัก แลกเปลี่ยนประสบการณ) สร�าง

เครือข�ายการทํางานร�วมกัน  
กิจกรรมในครั้งนี้ได�รับเกียรติจาก นางสาว

สุลักขณา ธรรมานุสติ  (ผอ.ศูนย)นักบริหาร

ระดับสูง) เป&นประธานกล�าวเปhดกิจกรรมฯ ซึ่ง
ท�านได�กล�าวถึงข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูงว�าล�วน
เป& นผู� ท่ี มี พรสวรรค) ท่ี ดีติ ดตั วมาตั้ ง แต� เ กิ ด 
นอกจากพรสวรรค)แล�วก็ยังมีพรแสวงซึ่งเป&นส่ิง
สําคัญที่จะทําให� เ กิดการเรียนรู� ได�อย�างไม�มี 
ท่ี ส้ินสุด นําไปสู�การพัฒนาตัวเองและพัฒนา
พรสวรรค)ท่ีมีอยู�ให�ดียิ่งขึ้นไป  และได�รับเกียรติ
จาก ดร. สุรพงษ)  มาลี  นักทรัพยากรบุคคล
เช่ียวชาญ (HiPPS รุ�นท่ี 1) เป&นวิทยากรบรรยาย
หัวข�อ “Care & Share by Ex-HiPPS” เป&นการ

แลกเปล่ียนประสบการณ)เก่ียวกับเทคนิคการบรหิาร

ความคาดหวังว� า ให� ข� าราชการผู� มี ผลสัมฤท ธ์ิ 

ควรมุ�งมั่นตั้งใจสร�างผลงานเพื่อเป&นท่ียอมรับ
ตามท่ีผู�มีส�วนเก่ียวข�องคาดหวัง ท้ังหมดท่ีกล�าวมา
นี้ก็เป&นแค�เพียงบางส�วนเท�านั้น เรายังมีอีกหนึ่ง
กิจกรรมท่ีสําคัญ คือการระดมความคิดเห็นและ
ข�อเสนอแนะในการออกแบบและพัฒนาระบบการ
เตรียมกําลังคนคุณภาพในอนาคต ( P-R-I-D-E)   

“ทําให�รู�จักตนเองและเข�าใจเพื่อนร�วมงานมากข้ึน”     
 

“ได�เทคนิคการเฟ]นหา คนที่ใช� สําหรับงานแต�ละประเภท”  

HiPPS สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร - - HiPPS กรมการจัดหางาน  

ความประทับใจของผู�เข�าร�วม 



 

2. HiPPS Capability Development Program  
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สํานักงาน ก.พ. ร�วมกับสถาบันวิจัยและให�คําปรึกษาแห�งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)จัดฝEกอบรม
และพัฒนาข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ�นใหม� ในหลักสูตรการเสริมสร�างคุณลักษณะส�วนบุคคลและ

ทักษะการทํางานสําหรับข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ�น 10 จํานวน 75 คน หลักสูตรนี้ประกอบด�วย 4 
Modules ดังนี้ 

Module 1: การเสริมสร�างคุณลักษณะส�วนบุคคล 
(Character Building) จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 19-22 

พฤศจิกายน 2557 ท่ีผ�านมา ณ สํานักงาน ก.พ. 
และโรงแรมแมนดาริน พระราม 4 

หัวข�อ “New Global Era, New Perspectives 

of Civil Service Servant” 
ประเด็นสําคัญ: การพัฒนาคนเป&นป7จจัยสําคัญท่ี
ทําให�สิงคโปร)ก�าวไกลกว�าประเทศอ่ืนในอาเซยีน 

โดย ดร.สุรพิชย) พรหมสิทธ์ิ  
ประธานกรรมการ บริษัท แบงคอก เทรนนิ่ง อินเตอร) เนช่ันนัล 

จํากัด  (กรุงเทพและย�างกุ�ง) 

1 

หัวข�อ “Creative & Positive Thinking with NLP” 

ประเด็นสําคัญ: การเปล่ียนแปลงเริ่มต�นท่ีการ
เข�าใจตัวเอง 

 

By Sebastien Leblond  

Author, Speaker, Master Coach 

2 

ดร.สุรพิชย) พรหมสิทธ์ิ Ms.Khin Hnin Soe Mr.Sebastien Leblond 

หัวข�อ “How Education & Talents Shape ASEAN”   

ประเด็นสําคัญ: การพัฒนาคือการเปล่ียนแปลง
ไปสู�สภาวะท่ีดีขึ้นและต�อเนื่อง 

By Khin Hnin Soe  

College Director/Principal Myanmar  

Metropolitan College, Myanmar 

 

3 



Module 3: การเสริมสร�างทักษะที่
จําเป&นต�อการปฏิบัติงาน (Skill-

based Development) จัดเมื่อวันท่ี 
27-29 พฤศจิกายน 2557 ณ 

โรงแรมทวินทาวเวอร) 
กรุงเทพมหานคร  

“ทักษะการคิดวิเคราะห-อย�างเปiนระบบ (Systematic Problem Solving & 

Decision Making)” 

เครื่องมือที่ช�วยในการแก�ป7ญหาและการตัดสินใจ ซึ่งประกอบด�วย การประเมิน

สถานการณ) การวิเคราะห)ป7ญหา การวิเคราะห)การตัดสินใจการวิเคราะห)ป7ญหาที่

อาจจะเกิดขึ้น และการวิเคราะห)โอกาสที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถประยุกต)และนําไป

เช่ือมโยงกับกรณีศึกษาต�างๆ เพื่อให�พร�อมสําหรับการปฏิบัติงานในภาระ หน�าที่ และ

ความรับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้นไปในอนาคต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HiPPS 
8 

HiPPS & News 

Module 2: การเสริมสร�าง องค)ความรู�พื้นฐานท่ีจําเป&น (Knowledge - based Development) จัดขึ้นเมื่อ
วันท่ี 24-26 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมแมนดาริน พระราม 4 กรุงเทพมหานคร ประกอบด�วย 

หัวข�อ: ASEAN Blueprint and Thailand National 

Agenda: Policy analysis and discussion of Post 

ASEAN Community 

ประเด็นสําคัญ: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)ให�มี
คุณภาพซึ่งจะเป&นหัวใจหลักในการขับเคล่ือน
นโยบายชาตใิห�บรรลุเป]าหมาย 

ดร.สุรพิชย- พรหมสิทธ์ิ 

 

1 

1 

Ms. Emilyn Poh 

หัวข�อ: Foundational Understanding of China  

ประเด็นสําคัญ: การวางแผนดําเนินการพัฒนา
ความร�วมมือต�างๆร�วมกับประเทศจีนเป&นส่ิงจําเป&น
สําหรับประเทศไทย 

 

Ms. Emilyn Poh Guest Speaker for CELAP, Former 
Singapore Diplomat to china 

2 



 

 

 

 

 
 
 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“การเรียนการสอนทุกวิชากระตุ�นให�ทุกคนได�
แสดงศักยภาพของตนเองได�อย�างเต็มที่ นอกจาก

ได�ความรู�แล�วยังเป&นการสร�างเครือข�ายด�วย” 

“ได�รับเกียรติจาก Guest Speaker ที่มีความรู�
ความสามารถหลากหลายด�านทําให�ได�ความรู�และ

มุมมองที่กว�างขึ้น” 

HiPPS กรมการจัดหางาน - - > < - - HiPPS สํานักงานประกันสังคม 

HiPPS 
9 

HiPPS & News 

 

Module 4: การเสริมสร�างประสบการณ)ท่ีจําเป&นต�อ

การปฏิบัติงานในบริบทการเปลี่ยนแปลง (Experience 

- based Development) เมื่อวันท่ี 9-12 ธันวาคม 2557 

ท่ีผ�านมา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซี่ยงไฮ�)  

ศึกษาเรียนรู� ณ CELAP (China Executive Leadership 
Academy Pudong) ซึ่งเป&นศูนย)อบรมสําหรับบุคลากร

ระดับสูงของรัฐบาลจีน ได�เรียนรู�เก่ียวกับนโยบายการ
บริหารจัดการในด�านต�างๆ คุณลักษณะสําคัญของ
ผู�นํา และทักษะสําคัญท่ีผู�นําจีนทุกระดับต�องมี รวมถึง

การดูงาน ณ Urban Community Grids Management of 
Shanghai และ Service-Oriented Government เพื่อให�
สามารถนําองค)ความรู�และประสบการณ)มาปรับใช�ให�
เข�ากับบริบทของภาคราชการไทยต�อไป 

เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2557 กําหนดให�มีการ
บรรยายพิเศษโดย Mr. Chan Soo Sen อดีต
รัฐมนตรีจากประเทศสิงค)โปร กิจกรรมติดตาม
การใช�ประโยชน) โดยการนําเสนอและอภิปราย

ผลจากการเรียนรู�ดูงานในต�างประเทศ และพิธี
ปhดหลักสูตรฯ ซึ่งได�รับเกียรติจาก หม�อมหลวง
พัชรภากร เทวกุล (รองเลขาธิการ ก.พ. )  

ให�เกียรติเป&นประธานในพิธี และท�านได�กล�าวไว�
ว�า “การเตรียมพร�อมเพื่อเข�าสู�การเปล่ียนแปลง
ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล คือการหมั่น

ขวนขวายหาความรู�เพื่อพัฒนาตัวเอง อย�าหยุด
นิ่ง เพื่อตามให�ทันโลกป7จจุบันท่ีอยู�ในบริบทของ
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา” 
 

1 

2 

ความประทับใจของผู�เข�าร�วม 
ม.ล.พัชรภากร เทวกุล 

Mr. Chan Soo Sen 

Service-Oriented Government Grids Management 
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HiPPS 

สนใจร�วมเล�นเกมสามารถส�ง

pornravin@ocsc.go.th รางวัลสํา
เสื้อ HiPPS จํานวน 2 รางวัลด�วยก
มา!!!สงวนสิทธิ์ให�คนส�งก�อนนะคะ

งา นวิ จั ยตี พิ ม พ) ใ น ว ารส
Academy of Neurology กล�าวว�ากร
การเป&นโรคความจําเส่ือม 
 นายแพทย)แมรี่ คัสแมน วิทย

เวอร)มอนต) เบอร)ลิงตัน ประเทศ
กล�าวว�า กรุ�ปเลือดเอบี (AB) มีโอ
ในเรื่องการคิด การจดจํา และมีคว

ท่ีจะพัฒนากลายเป&นโรคความจ
มากกว�ากรุ�ปเลือดอ่ืนๆ ถึง 82% 
ท่ีช�วยในการแข็งตัวของเลือด (Fac
ระดับสูงซึ่งเป&นป7จจัยเส่ียง 

กรุmปเลือด เสี่ยงความจาํ

8 5 9

7 6 1

4 2 3

6 3 7

2 1 8

5 9 4

3 4 6

1 8 5

9 7 2

4

9

3

8

6

 

 

SUDOKU (Medium) 

เฉลยฉบับที่แล�ว 

New 

ถส�งคําตอบมาได� ท่ี  

ัลสําหรับรอบนี้มีเป&น
ด�วยกัน รีบๆส�งกันเข�า
ะคะ    

นอกจากนี้ยังพบ
ป7จจัยเสี่ยงท่ีจะเป&นโรคห
สมองอุดตันน�อยท่ีสุด ใน
เอบี (AB) มโีอกาสมากที่ส

การออกกําลังกา
ต�อสุขภาพ ช�วยให�คุณห�า

า รสาร  American 
ว�ากรุ�ปเลือดมีผลต�อ

 วิทยาลัยการแพทย)

ะเทศสหรัฐอเมริกา 
มีโอกาสจะมีป7ญหา 
ะมีความเป&นไปได�สูง 

ามจําเส่ือมในท่ีสุด 
% เนื่องจากโปรตีน 
Factor VII) อยู�ใน 

Limited e

มจาํเสื่อม !!!  

9 2 6 1 4 7 3

1 4 5 3 8 9 2

3 8 7 9 6 1 5

7 5 9 8 2 4 1

8 6 3 4 7 5 9

4 7 1 2 3 8 6

6 9 8 5 1 2 7

5 3 2 7 9 6 4

2 1 4 6 5 3 8
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By ชีวจิต 

ังพบว�าคนกรุ�ปเลือดโอ (O) มี
โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด
ุด ในทางตรงกันข�ามกรุ�ปเลือด
ากท่ีสุด 

ังกาย กินอาหารท่ีมีประโยชน)
ุณห�างไกลโรคได�นะคะ  

Limited edition 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HiPPS 

สํานัก งาน  ก .พ .  ประกาศรับ
ข�าราชการเพื่อเข�าสู�ระบบข�าราชก
ผลสัมฤทธิ์ สูง รุ�นท่ี 11 แล�วท�าน
ความสนใจและอยากแนะนําเ
ข� าราชการ  ในหน� วยงานของ
สามารถติดตามรายละเอียด ข
เอกสารต�างๆเ ก่ียวกับการสมัค
Website สํานักงาน ก.พ. หรือผู�รับผ
ระบบ HiPPS ในส�วนราชการของ
ตั้งแต�วันนี้ค�ะ  

นโ

วิชาการ 
นายพรรคธาดา  ตรีรัตนพิทักษ) 

นักวิชาการคอมพิวเตอร) 
สป.วิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี 

ประสานงาน 
นายศรายุธ  ระดาพงษ) 
นักวิทยาศาสตร)การแพทย)

กรมวิทยาศาสตร)การแพทย) 

เหรัญญิก 
นางสาวรุจี  รอดชะ 
นักวิชาการแผนท่ีภาพถ�าย 
สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

 

สมาชิกท�านใดที่มีควา
ผลงานวิจัย งานเขียนต�างๆ ม

สมาชิกท�านอ่ืนๆ ก็ส�งมาได
ขอย้ํานิดหนึ่งค�ะ กรุณาใส�ชื่อเ

รูปถ�ายมาด�วยนะคะ สําหรับบ

วารสารเราก็มีรางวัลมอบให�ค
พร�อม ID ภายในเล�มฟรีเพื่อ
Strengthsfinder.com แล�วพบกัน

รับสมั คร
ราชการผู�มี
ท�านใดท่ีมี
นํ าเพื่อนๆ
ของท� าน ก็
ด ขั้นตอน 
สมัครได� ท่ี 
ู�รับผิดชอบ
ของท�านได�

นโยบายการบริหารงาน เน�นการมสี�วนร�วม

คณะทาํงานรุ�นที ่10 

ประธาน 
นายชนาวัชร  อรุณรัตน) 

นักวิเคราะห)นโยบายและแผน 
กรมทรัพยากรน้ํา 

นายนาท
นักวิเคราะห)น

ษตรกรรม 

11 
ประชาสัมพันธ- 

ีความสนใจ จะนําบทความ 
งๆ มาเผยแพร�ให�ความรู�แก�

าได� ท่ี  pornravin@ocsc.go.th  
�ช่ือเสียงเรียงนามพร�อมแนบ

รับบทความของท�านใดที่ได�ลง

ให�คือ หนังสือ“เจาะจุดแข็ง” 
รี เพื่อเจาะจุดแข็งของคุณท่ี 

บกันฉบับหน�าค�ะ  

ร�วม 

อํานวยการ 
ยนาทวุฒิ  ตรีเพ็ชร) 
าะห)นโยบายและแผน 

ส.ศ.ช. 

รองประธาน 
นางสาวปhญาภา  ศรีมณี 
วิศวกรโยธา 
กรมทางหลวงชนบท 

สันทนาการ 
นายเชิดชัย วรแก�นทราย
นักวิชาการสิ่งแวดล�อม 

กรมควบคุมมลพิษ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต	สํานัก
การบร
ระบบข

High Perform

 

 

ํานักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th 
รบริหารทรัพยากรบุคคล         
บบข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธ์ิสูง 

erformance & Potentiotential System 




