
H i g h  P e r f o r m a n c e  a n d  P o t e n t i a l  S y s t e m  

HiPPS 

วารสารข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2559 

http://www.the-european.eu/ 



พบกันอีกครั้งกับวารสาร HiPPS Newsletter ฉบับต้อนรับ 
หน้าฝนประจ าเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายนนี้ค่ะ ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงที่
ส านักงาน ก.พ. ก าลังด าเนินการคัดเลือก HiPPS รุ่น 12 อย่างเข้มข้น 
และภายในไม่เกินเดือนสิงหาคมนี้ ทุกท่านจะได้ทราบว่าใครบ้างที่จะได้
เข้ามาเป็นน้องใหม่ของครอบครัว HiPPS ของเรา  

ส าหรับฉบับสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ยังคง 
อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาคุณภาพเช่นเคย ไม่ว่าจะเป็นบทความคุณภาพ
จากสมาชิก HiPPS บทสัมภาษณ์อดีต HiPPS ที่ประสบความส าเร็จเป็น
ระดับช านาญการพิเศษแล้ว รวมไปถึงสรุปข่าวการฝึกอบรมและพัฒนา
ตาม Training and Development Roadmap และอื่น ๆ ที่น่าสนใจ 
อีกมากมาย สามารถติดตามต่อได้ภายในเล่มเลยค่ะ 

 
 
         บรรณาธิการ 
    น้องใหม่  ส่งเสริมรัตน์ 
  
 

สวัสดีค่ะ 
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ดร. ปณิธศิร์   เอือ้สดุกจิ 

กรมทางหลวง   HiPPS รุ่นที่ 5 
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       กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะ ส าหรับฉบับนี้ คิดว่า HiPPS หลาย ๆ ท่านน่าจะคุ้นหน้า
คุ้นตากับ HiPPS Model ของฉบับนี้เป็นอย่างดี เพราะท่านนี้เป็น HiPPS ที่ให้ความร่วมมือ
เข้าร่วมกิจกรรมที่ส านักงาน ก.พ. จัดเป็นประจ า ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวันดีดี หรือหลักสูตร
อบรมต่าง ๆ ท่านน้ี คือ ดร. ปณิธิศร์  เอื้อสุดกิจ จากกรมทางหลวง เรามาท าความรู้จักกับ
เขาให้มากขึ้นกันค่ะ 

     ดร.ปณิธิศร์: ชื่อ ดร. ปณิธิศร์ เอื้อสุดกิจ  
ตอนนี้ เป็นวิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ  
ซึ่งปฏิบัติงาน 2 ส านักคือ ส านักวิจัยและ
พั ฒ น า ง า น ท า ง  แ ล ะ ส า นั ก อ า น ว ย 
ความปลอดภัย  
     ส าหรับความรับผิดชอบหลัก ๆ ขอแยก
เป็นทีละส านักนะครับ ส าหรับส านักวิจัยและ
พัฒนางานทาง เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
การจราจรหรืออุปกรณ์ความปลอดภัย         
ทางถนน เช่น วิเคราะห์ปริมาณจราจร หรือ
อุปกรณ์จราจร เช่น สีตีเส้นจราจร เป็นต้น
ครับ กลัวว่าถ้าลงรายละเอียดมากไป คนอ่าน
จ ะ มึ น กั น ห ม ด  ส่ ว น ส า นั ก อ า น ว ย 
ความปลอดภัย จะเป็นงานที่ เกี่ยวข้องกับ  
การออกข้อก าหนดต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้กับ
อุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย คือเวลาที่เรา
จะมีอุปกรณ์อะไรส าหรับออกมาใช้ จะต้องมี
spec ก ากับไว้ว่า คุณสมบัติของตัวนี้เป็น
อย่างไร เพ่ือป้องกันการน าของที่คุณสมบัติ
ไม่ได้มาตรฐานมาใช้ 

แนะน ำตัวเองและต ำแหน่งในปัจจุบัน 
ท ำไมถึงตัดสินใจเลือกเข้ำมำเป็น HiPPS 
คะ 

รับรำชกำรมำแล้วกี่ปคีะ 

     ดร.ปณิธิศร์: ประมาณ 8 ปีกว่า ๆ แล้ว
ครับ เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2551 ซึ่งผม
อยู่ส านักวิจัยและพัฒนางานทางมาตลอด 
และได้ปฏิบั ติ ง านที่ ส านักอ านวยความ
ปลอดภัยอีกต าแหน่งหนึ่งได้ประมาณ 3 ปี 
แล้วครับ 

     ดร.ปณิธิศร์: ในความคิดของผม ตอน
นั้นระบบ HiPPS เป็นโครงการที่ดูแล้วช่วย
ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเราได้ 
และการที่เราได้มีโอกาสไปเรียนรู้งานที่อื่น  
ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการท างานของเรา
ต่อไปในอนาคต  

สิ่งที่ประทับใจจำกกำรได้มำเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบ HiPPS คืออะไรคะ 

     ดร.ปณิธิศร์: อย่างแรกที่ประทับใจ คือ 
การเข้ามาในระบบท าให้มีโอกาสในการเข้า
อบรมหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ดี  
มีคุณภาพ บางหลักสูตรเป็นระดับ Inter เลย 
ซึ่งโอกาสที่ เราจะได้เข้าอบรมในหลักสูตร
เหล่าน้ีไม่ง่ายนัก 
      อย่างที่  2 คือ ประทับใจเจ้ าหน้าที่ 
ของส านักงาน ก.พ. ในการด าเนินการต่าง ๆ 
เช่น การประสานงานหลักสูตร ซึ่งท าได้ดีมาก 
มีความรวดเร็ว และใช้ช่องทาง Social Media 
ให้เป็นประโยชน์ 
       อย่างที่ 3 คือ ระบบ HiPPS เป็นระบบ
ที่ท าให้ข้าราชการหลายๆ องค์กรมาเจอกัน 
ท าให้มี connection กันมากขึ้น ประสานงาน
กันง่ายขึ้น ก่อนหน้านี้ผมเคยต้องการข้อมูล
บางอย่างจากกรมการขนส่งทางบก ซึ่งพอดีมี 
HiPPS รุ่น 5 อยู่กรมนี้จึงได้สอบถามไปว่า
หากต้องการข้อมูลส่วนนี้ จะสามารถติดต่อ 
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ได้ที่ใคร ซึ่งเขาก็บอกเราเลย ท าให้การท างาน
ง่ายขึ้นและตอนนี้ HiPPS ก็มีไลน์กรุ๊ป ซึ่งก็มี
การถามเรื่องงานกัน เช่น เรื่องนั้นเรื่องนี้
สามารถติดต่อขอข้อมูล ได้ที่ ใคร มีการ
ช่วยเหลือกัน ซึ่งเป็นการประสานงานที่ไว 
และท าให้การท างานรวดเร็วขึ้น  

เมื่อได้เป็น HiPPS แล้ว ชีวิตในกำรท ำงำน
เปล่ียนไปหรือไม่คะ 

     ดร.ปณิธิศร์ : เปลี่ยนครับ ปกติแล้ว 
กลไกของระบบ HiPPS ที่วางไว้คือต้อง
หมุนเวียนไปท างานที่ส านักอื่น ๆ ของกรม 
แต่กรณีของกรมทางหลวงมีข้อจ ากัดอยู่           
ท าให้ไม่สามารถไปปฏิบัติงานที่ส านักอื่นได้
อย่างเต็มตัว ทางผู้ใหญ่จึงตัดสินใจให้ผมรับ
งานสองที่  คือท างานที่ เดิมด้วย แล้วก็รับ
มอบหมายงานจากอีกส านักหนึ่งที่จะเวียนไป
ด้วย เลยท าให้ชีวิตเปลี่ยนผัน รู้สึกว่าภาระ
งานค่อนข้างหนัก ต้องจัดการเวลาให้ดีขึ้น 
และต้องตามงานทั้ง 2 ส านัก แต่จริงๆแล้ว 
มันมีข้อดีคือบังคับให้ เราต้องดึงศักยภาพ
ออกมาให้เต็มที่ ถามว่าเหนื่อยมั้ย ก็เหนื่อย
ครับ แต่ว่ายังสู้ได้  

โครงกำรหรือผลงำนท่ีคิดว่ำท้ำทำยท่ีสุด 
หรือผลงำนท่ีภำคภูมิใจท่ีสุด 

     ดร.ปณิธิศร์: เรียกว่าท้าทายดีกว่าครับ 
ผลงานที่ท้าทายที่สุดคือโครงการที่ผมก าลัง 
ท า อ ยู่ ต อ น นี้ ค รั บ  แ ต่ ว่ า ยั ง ไ ม่ เ ส ร็ จ  
เป็นโครงการปรับปรุงมาตรฐานสีตีเส้น สีตี
เส้นจราจรที่เห็นเป็นสีขาวสีเหลืองบนท้อง
ถนนครับ  ซึ่ ง โดยทั่ ว ไป การออก spec 
จะต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการว่าคุณสมบัติของ 

วัสดุ หรือการท างานต้องมีหลักการทาง
วิศวกรรมอย่างไร ซึ่งตอนแรกผมคิดว่าแค่นี้
น่าจะพอ แต่เอาเข้าจริง ๆ มันไม่พอ เพราะ
บางอย่างมันเป็นเรื่องของการท างานหน้างาน 
ซึ่งบางอย่างเราไม่ได้อยู่หน้างาน เราก็จะไม่รู้
เรื่องเท่าคนอื่น จึงต้องไปขวนขวายหาข้อมูล
เยอะเป็นพิเศษกับเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อน หรือ
บางครั้งเป็นเรื่องที่เราท าตาม ๆ กันมา และ
ไม่มีใครทราบว่าเหตุผลที่แท้จริงคืออะไร 
เพราะท าต่อกันมานาน ซึ่งผมก็ต้องพยายาม
ค่อย ๆ ค้นทีละจุด ๆ ซึ่ งมันเป็นงานที่ ใช้
วิชาการอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีทักษะการหา
ข้อมูล ต้องประสานงาน และพูดคุยกับคนนั้น
คนนี้ เพราะข้อมูลบางอย่างเราจะได้มาจาก
ประสบการณ์ของคนท างานซึ่งบางอย่างเราก็
ไม่เคยรู้มาก่อน ซึ่งบางคนก็ดีลยากนิดนึง  
แต่โดยรวมแล้วโอเค ไม่ได้มีปัญหาอะไรมาก
ครับ  
        ถ้าโปรเจคนี้ส าเร็จลุล่วงแล้ว ผลลัพธ์
ที่ เกิดคือ สีตี เส้นจะชัดขึ้น สีจะสว่างขึ้น 
เพราะในปัจจุบันนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ สีที่เอา
มาตีกัน อาจไม่ใช่สีที่ผ่านมาตรฐานจริง ๆ ซึ่ง
ทางเราก็พยายามด าเนินการเพ่ือควบคุมตรง
ส่วนนี้ด้วย อย่างที่ได้บอกไปว่าเราจะใช้แค่
ความรู้ทางวิชาการไม่ได้ ต้องไปรู้หน้างานด้วย 
ว่าถ้าเขาจะซิกแซก เขาจะท าอย่างไร หรือ
บางครั้งอุปกรณ์ก็ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งก็อาจท า
ให้คุณภาพสีด้อยลงได้  
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แนวทำงในกำรท ำงำนของ ดร. ปณิธิศร์  
คืออะไรคะ 

     ดร.ปณิธิศร์: ส าหรับแนวทางของผม 
คือ คิดไว้ตลอดเวลาว่าเงินที่เราได้อยู่ทุกวันนี้ 
ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน หรือเงินงบประมาณที่
น ามาท าโปรเจคทั้งหลาย มันคือเงินภาษีที่มา
จากประชาชน จะน ามาผลาญเล่น หรือท า
อะไรที่ไม่เกิดคุณค่าคงไม่ถูกนัก ถ้าเราคิดแบบ
นี้ตลอดเวลา จะท าให้เราตระหนักว่าควรใช้
งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
     ในส่วนของวิธีการท างาน ผมเป็นคนชอบ
วางแผนอยู่เรื่อย ๆ คือเมื่อหมดวัน จะแพลน
ไว้ก่อนแล้วว่าพรุ่งนี้จะท าอะไร เพราะการมา
นั่งคิดว่าวันนี้จะท าอะไร มันก็ ใช้ เวลาไป
พอสมควรแล้ว ผมเป็นคนที่ค่อนข้างเสียดาย
เวลา เลยจะแพลนล่วงหน้าไว้ก่อนเสมอ  
ว่าพรุ่งนี้จะท าอะไร หมดสัปดาห์ก็จะวางแผน
ว่าสัปดาห์ต่อไปจะท าอะไร หมดเดือนแล้ว ก็
คิดว่ า เดือนต่อ ไปจะท าอะไร เลยท า ให้ 
มีเป็น list ของทั้งวัน สัปดาห์ และเดือนไว้  
ซึ่งอันน้ีผมท าตามหนังสือของ Brian Tracy  

“...คิดไว้ตลอดเวลาว่าเงินที่เราได้อยูทุ่กวนันี้ ไมว่่าจะเป็นเงินเดือน หรือเงิน
งบประมาณทีน่ ามาท าโปรเจคทั้งหลาย มันคือเงินภาษีที่มาจากประชาชน...” 

เป้ำหมำยสูงสุดในชีวิติกำรท ำงำนคืออะไร
คะ 

     ดร.ปณิธิศร์: ผมตั้งใจจะรับราชการจน
เกษียณอายุ แต่ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ต าแหน่ง
นั้น ต าแหน่งนี้ ผมมีสิ่งที่อยากท า คืออยาก
เป็นส่วนหนึ่งของงานที่สร้างประโยชน์ต่อ
สังคมจริงๆ ในวงกว้าง เช่น งานที่ท าในส านัก
อ านวยความปลอดภัย ซึ่งถ้างานที่เรามีส่วน
ร่วมในการท าสามารถช่วยชีวิตคนได้จริง หรือ 
อย่างน้อยช่วยลดผลกระทบจากกรณีเสียชีวิต 

ภำพอนำคตรำชกำรไทยท่ีอยำกให้เป็น 

     ดร.ปณิธิศร์: ภาพอนาคตราชการไทย 
ที่ผมคิดไว้มีอยู่ 4 เรื่อง ไม่รู้หวังไกลไปหรือ
เปล่านะ (หัวเราะ) คือ 
    1. อยากให้ราชการไทยให้รางวัลหรือ 
ให้ต าแหน่งกับผู้ที่ท างานอย่างจริงจังอย่าง 
เป็นธรรม โดยส่วนตัวแล้ว ผมไม่ ได้หวัง
ต าแหน่ง หรือเรื่องเงิน เพราะด้วยการ
วางแผนการเงินที่ท าอยู่ ท าให้ผมไม่ได้ล าบาก
อะไร แต่ปัญหาคือยังมีคนอีกหลายคนที่ท าดี 
แต่ว่าไม่ ได้รับการตอบแทนอย่างสมควร  
ผมเลยกลัวว่าคนเหล่านั้นที่มีจ านวนน้อยอยู่
แล้ว จะยิ่งหมดก าลังใจ แล้วจะยิ่งมีน้อยลง 
ไปอีก 
   2. อยากให้ภาพพจน์เช้าชามเย็นชามของ
ร า ช ก า ร ไ ทยหมด ไ ป  อย าก ให้ ภ า ค รั ฐ 
เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง ทัดเทียมกับ
บริษัทขนาดใหญ่ หรือระดับนานาชาติได ้
   3. หากเป็นไปได้ อยากให้ราชการสามารถ
ลงโทษผู้กระท าผิดวินัยได้อย่างเด็ดขาด 
บั งคับ ใช้ กฎหมายได้อย่ า ง เข้มงวด ไม่ ม ี
การหยวนหรือปล่อยผ่าน 
   4 .  อ ย า ก เ ป ลี่ ย น จ า ก ภ า พ ลั ก ษณ ์
ที่ภาคราชการไทยทุจริต เป็นภาพลักษณ ์
ที่โปร่งใส  
    ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ผมเองก็ไม่รู้ว่าหวัง
ไกลไปหรือไม่  
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เป็นแค่บาดเจ็บ ถ้าช่วยชีวิตคนได้ ก็อยากจะ
บรรลุเป้าหมายตรงนี้คือไม่ต้องต าแหน่งสูง 
เงินเดือนเยอะ ขอแค่ได้ท าสิ่งที่เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม 



สิ่งที่อยำกฝำกถึง HiPPS รุ่นน้อง 

     ดร.ปณิธิศร์: ผมอยากฝากไว้ 3 เรื่อง 
ครับ คือ 
   1. เมื่อเข้ามาในระบบแล้ว หากมีโอกาสได้
ไปอบรมเรียนรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ ให้รีบสมัคร
เลย เพราะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก  
   2. ถ้าเป็นไปได้ น้อง ๆ อาจจะต้องไปเจอ
งานที่แปลกหรือล าบาก ไม่คุ้นเคย ต่างจากที่
เราเคยเจอ ขอให้อย่ากลัวงานยาก เพราะ
เมื่อก่อนผมก็เป็น งานอะไรที่ล าบาก วุ่นวาย 
จะไม่อยากไป แต่ตอนนี้ตระหนักแล้วว่า ถ้า
เรากล้าลุยไปกับงานนั้น มันจะเป็นการเสริม
ประสบการณ์และความรู้ใหม่ ๆ ให้กับเรา ซึ่ง
ตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้ใหญ่เห็นว่าความรู้
ความสามารถเรามี เปรียบเสมือนเป็นการ
สร้างสถานะของเรา ถ้าเผื่อเราอยากเติบโต  
ในวงการราชการ (อันนี้ผมคิดของผมเองนะ) 
มันเหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมให้
ตัวเองเพ่ือขึ้นไปในต าแหน่งที่สูงกว่าหรือมี
ความรับผิดชอบที่มากขึ้น  
   3. ถ้าสมมติคุณมี coach หรือ mentor  
ก็พยายามนอบน้อมกับเขาไว้ ถามเขาให้เยอะ ๆ 
เพราะการมี mentor เป็นสิ่งที่ดียิ่งมีหลาย ๆ
ค น ก็ ยิ่ ง ดี  เ พ ร า ะ จ า ก ป ร ะ ส บ ก า รณ์ 
ที่ผมได้มาอยู่ตรงนี้ มี พ่ีคนหนึ่ง เขาไม่ ได้ 
เป็น coach หรือ mentor ที่ทางระบบ HiPPS 
มอบหมายมาโดยตรง แต่ว่าเวลามีอะไรผมจะ
ถามเขาตลอด แล้วรู้สึกว่าเขาช่วยเราได้เยอะ 
เพราะผู้ใหญ่จะมีมุมมองอะไรที่เด็กอย่างเรา
ไม่เคยเห็น แล้วจะท าให้เราท างานได้ง่าย    
ขึ้นเยอะ 
 

คติพจน์ประจ ำใจ คืออะไรคะ 

      ดร.ปณิธิศร์: คติพจน์ประจ าใจของผม
เป็นภาษิตโบราณของโรมัน คือ  

“Luck is what happens when 
opportunity meets preparation.”  
โชคคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อการเตรียมตัว 

มาเจอกับโอกาส  
ซึ่งการเตรียมตัวเป็นสิ่งที่เราสามารถท าได้
ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นศึกษาหาความรู้ 
ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอก 
เราสามารถท ามันได้เอง ส่วนโอกาสเราอาจ
สร้างได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ซึ่งยากต่อการควบคุม 
ปัญหาคือถ้าวันนึงโอกาสมาถึง แต่เราไม่
พร้อม เราก็จะพลาดไป ดังนั้น อย่างที่ผมได้
บอกไป คืออย่ากลัวงานต่าง ๆ ให้รับไว้ เมื่อ
รับมาแล้วก็ฝึกหัดกับมัน ซึ่งจะเป็นการสร้าง
สถานะให้เรา เป็นการเตรียมตัวของเรา และ
เมื่อผู้ใหญ่เห็นว่าคนนี้ท าได้ ถ้าวันนึงมีโอกาส
ที่เขาจะโปรโมทใคร เราก็อาจจะเป็นหนึ่งใน
ตัวเลือกได ้
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Leader’s Way 

Decoding Leadership: What Really Matters 
       ประเด็นส าคัญที่ยังคงเป็นที่กังขากันอยู่ในปัจจุบัน คือ ค าว่า “ภาวะผู้น า” เป็นค าที่กว้างมาก 
แล้วถ้าหากจะเจาะลึกแล้ว ทักษะด้านไหนของภาวะผู้น าที่องค์กรควรจะส่งเสริมให้มีการพัฒนา  
ทักษะในการตัดสินใจที่รวดเร็ว? หรือเป็นผู้น าที่สามารถปรับตัวให้ เข้ากับสถานการณ ์
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว?  
       บริษัท McKinsey ได้ศึกษาในประเด็นดังกล่าว ทั้งจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและแนวทางอื่น  ๆ
จนได้ออกมา 20 คุณลักษณะของผู้น า หลังจากนั้นทางคณะนักวิจัยได้ท าการส ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง 
189,000 คน ในกว่า 81 องค์กรทั่วโลก โดยทาง McKinsey ได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นองค์กรที่มี
ระดับการแสดงออกถึงภาวะผู้น าที่เข้มแข็งและองค์กรที่ยังค่อนข้างอ่อนในเรื่องของการพัฒนา  
ภาวะผู้น า (วัดจาก McKinsey's Organizational Health Index) จากการศึกษาพบว่าในองค์กรที่มี
การแสดงออกถึงภาวะผู้น าที่เด่นชัด ได้คุณลักษณะเด่น 4 ข้อ จาก 20 คุณลักษณะ ซึ่ง 4 สมรรถนะนี้
นับเป็น 89% ของคุณลักษณะที่ผู้น าที่ดีควรจะม ี

1 2 
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Solving problems effectively  
Operating with a strong 

results - orientation 

Seeking different perspectives 4 Supporting others 

      ผู้น าที่ดีต้องสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่รวบรวมและ
วิเคราะห์ไว้ เพราะขั้นตอนนี้คือส่วนหนึ่งของ
กระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
ส าคัญที่จะส่งผลต่อองค์กร  

      ผู้น าที่ดีไม่ใช่แค่ผู้วางและส่งต่อวิสัยทัศน์ไปยัง
คนในองค์กร แต่ต้องเป็นผู้ที่สามารถขับเคลื่อน
องค์กรให้บรรลุ เป้าหมายนั้นได้ ดังนั้นผู้น าที่ดี
จะต้องเน้นที่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
รวมถึงสามารถจัดล าดับความส าคัญของงานได้ 

     ผู้น าที่ดีต้องมองแนวโน้มออก ว่า trend ใดบ้าง 
ที่จะมากระทบกับองค์กร และสามารถจับทางการ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงกระตุ้นให้คนในองค์กรออก
ความเห็นที่ จะช่วยพัฒนางาน เ พ่ือให้มี ไอเดียที่
หลากหลาย 

     ผู้ น า ที่ ดี ต้ อ ง ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ใช่เพียงพระเดช แต่ต้องใช้
พระคุณโดยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา พยายาม
เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น รวมถึงให้ก าลังใจเมื่อทีม
ต้องพบเจออุปสรรค 

Source: McKinsey Quarterly - January 2015, http://www.mckinsey.com/global-
themes/leadership/decoding-leadership-what-really-matters 
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Startup Water Thailand: แกะรอยควำมส ำเร็จ 
กำรบริหำรจัดกำรน  ำอิสรำเอล ไทยควรเดินทำงไหน 

โดย ดร.สุรินทร์ วรกิจธ ารง  

วิศวกรช านาญการ  

กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  

SHOW &    
      SHARE 

     นวัตกรรม หรือ การสร้างสิ่งใหม่ ๆ เป็น

สิ่งที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ องค์กร  
ตัวเรา อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และก็คงปฏิเสธ
ไม่ได้อีกเช่นกันว่า การเปลี่ยนแปลงในโลก
ปัจจุบัน รวดเร็วมาก ทั้ งด้านเทคโนโลยี 
ความคิด ตัวบุคคล รวมถึงสิ่งแวดล้อม และ
ภูมิอากาศโลก อีกส่วนหนึ่งที่ผมจับกระแสและ
บางที ก็ เ ป็ นภัย เ งี ยบ  ก็ คื อ  พิบั ติ ภั ยทาง
ธรรมชาติ ไม่ว่าจะแผ่นดินไหว น้ าแล้ง น้ าท่วม 
ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจ เพราะปัจจุบันรูปแบบ 
(pattern) ของการเกิดขึ้นผิดแปลกเปลี่ยนไป
จากแต่ก่อน หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ วงจร (cycle)  

ของการเกิดพิบัติภัยมีการเปลี่ยนแปลงท่ี            
ถี่มากขึ้น และคาดเดาได้ยากขึ้น ยกตัวอย่าง
เช่น อุทกภัยที่รุนแรงมากในประวัติศาสตร์
ประเทศไทยมี 3 ครั้ง คือ เมื่อปี พ.ศ. 2485 
ต่อมาคือ ในปี พ.ศ. 2538 และครั้งล่าสุด คือ  
มหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งทั้งสามครั้งจะ
เห็นว่าช่วงห่างของระยะเวลาของการเกิดมหา
อุทกภัยเริ่มสั้นขึ้นเรื่อยๆ หรือแม้กระทั่ ง             
ภัยแล้ง อุทกภัยเพิ่งเกิดไม่นาน คนยังคุยกันอยู่
ว่า “น้ าจะท่วมอีกไหม ต้องรีบสร้างที่กักเก็บน้ า
แล้วนะ ไม่อย่างนั้นไม่พอ” เผลอแป๊บเดียว
ตอนนี้กลายเป็นปัญหาใหม่ทั่วโลก คือ 
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     “น  ำแล้ง” หรือไม่มีน้ าใช้ ซึ่งผลกระทบก็
เกิดทั้งทางตรงกับเกษตรกรไทยอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ และก็กระทบต่อเป็นห่วงโซ่อาหารกับ
ผู้บริโภค คือ คนไทยทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
ราคาของผักหรือผลไม้ ที่แพงขึ้นแบบเรียกว่า 
200%  ก็ ว่ า ได้  ดั งนั้ น  นวั ตกรรม ใหม่  ๆ  
ทั้งในเรื่องของการท านาย การเกิดขึ้นของพิบัติ
ภัยต่าง ๆ รวมถึงนวัตกรรมปฏิวัติแนวทาง
บริหารจัดการพิบัติภัยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจและ
ควรกระท าโดยเร็วอย่างยิ่ง เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ในลักษณะป้องกัน
ก่อนแก้ มิใช่จะต้องมาตามแก้ปัญหาภายหลัง
ทุกครั้งไป 
     โดยในบทความฉบับนี้ ผมจะขอพูดถึง
ประเทศ ๆ หนึ่ง ซึ่งได้รับชื่อว่าเป็น Startup 
Nation ที่ประสบความส าเร็จ เนื่องจากเป็นประเทศ
เกิดใหม่ไม่นานประมาณ 70 ปี แต่ประชาชนใน
ประเทศได้รับการยอมรับว่ าโดดเด่นด้ าน
นวัตกรรมมากและฉลาดมากที่ สุ ดในโลก 
ประเทศนั้นก็คือประเทศ “อิสราเอล” ครับ          
โดยเรื่องที่ผมโฟกัส จะเป็นเรื่อง “Startup 
Water Thailand กรณีศึกษา: การบริหาร
จัดการน้้าของประเทศอิสราเอล” 

หลายท่านคงสงสัยว่า “อยู่ดี ๆ ผมจะมาพูดได้
อย่างไร เคยไปแล้วหรือเปล่า หรือแค่หาข้อมูล
จากอิน เตอร์ เน็ท  แล้ วน ามาแปลงสาร
รายละเอียดให้คนอื่นฟังกัน” ผมการันตีได้
ครับว่าไม่ใช่เรื่องมือสอง เพราะผมได้มีโอกาส
เดินทางร่วมคณะกับท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ท่านสุทธิลักษณ์ 
ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
ท่านเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวง
เ กษตรและสหกรณ์  ( อดี ต อธิ บดี ก ร ม
ชลประทาน) และผู้บริหารระดับสูงของ     
กรมทรัพยากรน้ าบาดาลและกรมชลประทาน   
หลายท่าน เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการน้ า
ของประเทศอิสราเอล และมาประยุกต์ใช้กับ
ประเทศไทย เมื่อตุลาคม 2558 (รูปภาพที่ 1)           
ซึ่งโดยส่วนตัวผมถือว่าผมโชคดีมาก ๆ ครับ 
เนื่องจากผมส าเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้าน
บริหารจัดการน้ าโดยตรง และผมก็ชื่นชอบ
การบริหารจัดการน้ าของประเทศอิสราเอล
เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงท าให้การเดินทางไป
ศึกษาดูงานในครั้งนี้ของผมเป็นทริปสุดยอดใน
รอบสิบปีของผมเลยก็ว่าได้ 

รูปภาพที่ 1: การไปดูงานการบริหารจัดการน้ าท่ีประเทศอิสราเอล ร่วมกับผู้บรหิารกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อตุลาคม 2558 
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       ก่อนอื่นผมขอเริ่มขยายความน่าสนใจของประเทศอิสราเอลให้ฟังนิดนึงก่อนนะครับ  
ถ้ า ใคร ไม่ รู้ จั กประ เทศอิ สรา เอล  ผมขอยกตั วอย่ า งคน เหล่ านี้ ใ ห้ ท่ าน พิจารณา  
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์, บิล เกตส์, วอร์เรน บัฟเฟตต์, ลาร์รี่ เพจ และเซอร์เกร บริน (ผู้ร่วม
ก่อตั้ง Google), มาร์ค ซัคเคิลเบิร์ก (ผู้ก่อตั้ง Facebook) ท่านว่าท่านคุ้น ๆ หรือรู้จักบ้างไหมครับ 
ผมมั่นใจว่าท่านต้องรู้จักอย่างน้อย 1 คนแน่นอน และท่านก็คงเห็นด้วยกับผมนะครับว่า     
คนเหล่านี้ “ฉลาดและเปลี่ยนแปลงโลกของเราจริง ๆ” เอาล่ะ มามองในมุมบริหารจัดการ    
น้ าบ้าง ประเทศอิสราเอลจริง ๆ กว่า 60% ของประเทศเป็นทะเลทรายครับ และมีปริมาณ
น้ าฝนที่ตกน้อยกว่าประเทศไทยเกือบ 8 เท่า เทียบกับประชากรประมาณ 8 ล้านคน ต้องการ
ใช้น้ าประมาณกว่า 2000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีในทุกสัดส่วน แต่มีแหล่งน้ าจืดเพียงแค่
ทะเลสาบกาลิลี่ทางตอนเหนือ และจากน้ าบาดาลเท่าน้ัน ไม่ต้องสืบแบบคิดมาก ก็เดาได้เลยว่า 
“ไม่พอ” ครับ แต่ความน่าสนใจก็คือจากความไม่พอถึงขั้นแห้งแล้ง “ปัจจุบันประเทศอิสราเอล
สามารถมีน้ าใช้เพียงพอและขายน้ าให้ประเทศเพ่ือนบ้าน (จอร์แดน และปาเลสไตน์) ได้
เรียบร้อยแล้ว” (รูปภาพที่ 2)  

รูปภาพที่ 2: แสดงการใช้น้ าตามภาคการใช้น้ าต่าง ๆ ของประเทศอิสราเอล ประจ าปี พ.ศ. 2556                                           
(ท่ีมา: เอกสารประกอบการบรรยาย World Water Forum ครั้งท่ี 7 ปี 2558) 

ค าถามก็คือ “ประเทศเขาท าได้อย่างไร” “อะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ท าให้เขาต้องมาท าการปฏิวัติ
เพ่ือเอาชนะธรรมชาติ” “อะไรคือนวัตกรรมที่เขาใช้” และ “เขามีระบบบริหารจัดการอย่างไรถึง
ท าให้ทุกคนยอมรับนวัตกรรมเหล่านี้ได้” ก่อนอื่นผมต้องขอเท้าความก่อนว่าประเทศอิสราเอล
เป็นประเทศเกิดใหม่เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2491 หลังจากนั้นเพียงไม่กี่ปี ประเทศก็มีการร่าง
กฎหมายน้ าออกมา 4 ฉบับ โดยมีสาระส าคัญที่น่าสนใจก็คือ การก่อตั้งบอร์ดบริหาร              
แบบเบ็ดเสร็จบอร์ดหนึ่ง ที่เรียกว่า “Water Authority Board” โดยบอร์ดนี้มีอ านาจเบ็ดเสร็จ
ในเรื่องทุกเรื่องที่เกี่ยวกับน้ า ไม่ว่าจะเป็น ด้านการก าหนดนโยบายและข้อบังคับต่าง ๆ               
ด้านการเงิน การตั้งราคาค่าน้ า และด้านมาตรฐานการบริการ (รูปภาพที่ 3)  
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       โดยองค์ประกอบจะประกอบด้วยตัวแทนรัฐบาล ตัวแทนประชาชน และนักวิชาการ 
ที่เชี่ยวชาญด้านน้ ารวมกัน อย่างไรก็ตาม ฟังแล้วอ านาจดูจะล้นฟ้ามาก คือ เบ็ดเสร็จ  
แต่สุดท้ายแล้ว หลังจาก water board ตั้งขึ้นมาก็สามารถท านโยบายตามที่พูดได้ทั้งหมด  
ถ้าประชาชนไม่เห็นด้วย ซึ่งถ้าคนทั้งประเทศยังไม่เห็นด้วย ก็ยังไม่สามารถท าเรื่องบางเรื่อง 
ได้อยู่ดี ยกตัวอย่างเช่น ความพยายามน านวัตกรรมด้านน้ าต่าง ๆ มาใช้กับประเทศเพื่อหา
ปริมาณน้ าเพิ่มเติมยังท าได้ไม่เต็มที่ โดยเฉพาะการกลั่นน้ าทะเลให้เป็นน้ าจืด (Desalination)  
ก็ยังไม่สามารถท าได้เนื่องจากต้นทุนในขณะนั้นยังสูงอยู่ประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อน้ า 
1000 ลิตร จนแล้วจนรอด ประชาชนก็ยังไม่อยากที่จะขึ้นราคาค่าน้ าหรอกครับ จากที่เขาใช้อยู่
ต่ ากว่าเกือบครึ่ง จนกระทั่งเกิดภาวะวิกฤติภัยแล้งครั้งยิ่งใหญ่ในปี พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 
1998) (รูปภาพที่ 4) 

รูปภาพท่ี 3: แสดงองค์ประกอบของบอร์ดบริหารจัดการน้ า  
(Water Authority Board) ประเทศอิสราเอล  

(ท่ีมา: เอกสารประกอบการบรรยาย World Water Forum ครั้งท่ี 7 ปี 2558) 
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รูปภาพที่ 4: แสดงภาพวิกฤติภัยแล้งและการท านายโอกาสเกิดวิกฤติภัยแล้ง  
(พื้นท่ีสีทึบ) ของประเทศอิสราเอล 

 (ท่ีมา: เอกสารประกอบการบรรยาย World Water Forum คร้ังท่ี 7 ปี 2558) 

       จากรูปภาพที่ 4 จะเห็นว่าภายใต้พ้ืนที่สีทึบ ประมาณปี ค.ศ. 1998 (วงกลมประ) จะมี
จุดต่ าสุดของขนาดการเกิดภัยแล้งสูงสุดเทียบกับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930 ซึ่งจากเหตุการณ์ในปี  
ค.ศ. 1998 นี่เอง ที่ท าให้ปริมาณน้ าในทะเลสาบกาลิลี่ของประเทศมีปริมาณน้อยลงกว่า
ครึ่งหนึ่งเทียบกับปีที่ผ่านมา รวมทั้งท าให้เกิดการรณรงค์จากดารา นักร้อง ศิลปิน และผู้มี
ชื่อเสียงของประเทศสร้าง campaign “Israel is drying up” หรือ “อิสราเอลแห้งจน 
จะไม่เหลืออะไรแล้ว” ซึ่งจากจุดนี้เอง จึงเปรียบเสมือน “Wake-up Call” ให้คนอิสราเอล
ตระหนักว่า “ภัยแล้งมันรุนแรงจริง ๆ” (เปรียบเทียบก็คงเหมือนตอนมหาอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 
ที่พอเกิดขึ้นทุกฝ่ายก็ต่างหาทางออกมาตรการออกมาแก้ปัญหาน้ าท่วมกันยกใหญ่) และสิ่งที่ 
Water board ท าในครั้งนั้นก็คือ การรีบประชุมน าเสนอ “แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ า
อุปโภคบริโภคของประเทศ ปี ค.ศ. 2001-2010 (พ.ศ. 2544-2553)” โดยสาระส าคัญคือ            
การน านวัตกรรมสองส่วนหลัก ๆ ขึ้นมาเพ่ิมปริมาณการใช้น้ าของประเทศ นั่นคือ การสร้าง
โรงงานบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (Wastewater treatment Plant) และการสร้าง
โรงงานกลั่นน้ าทะเลเป็นน้ าจืด (Desalination Plant)  
            นอกจากนี้ถ้าเรามาศึกษาแผนแม่บทอย่างละเอียดเราจะพบว่าอิสราเอลมีการตั้งเป้า
ระยะสั้นในปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553)  ว่าจะได้ปริมาณน้ าทั้งสิ้น 2.2 พันล้านลูกบาศก์เมตร           
และเป้าหมายระยะยาวว่า ในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) จะได้ปริมาณน้ าจากนวัตกรรมต่าง ๆ 
ประมาณ 3.5 พันล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากกว่าที่อยู่ในปี ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543)  ประมาณ
สองเท่า และสอดคล้องไปกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นเป็น 15 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2050  
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(พ.ศ. 2593) คิดที่อัตราการเพ่ิมประชากรร้อยละ 1.8 ต่อปี โดยพ้ืนฐานความคิดคือแหล่งน้ า
ผิวดินจะลดลงร้อยละ 15 และจะเพิ่มนวัตกรรมการน าน้ าเสียมาใช้ และนวัตกรรมการกลั่นน้ า
ทะเลเป็นน้ าจืดในแนวทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (รูปภาพที่ 5)  
           ถ้ายังจ าได้ ผมได้เกริ่นไว้เบื้องต้นว่า ประชาชนแต่ก่อนไม่ยอมให้เกิดโรงกลั่นน้ าทะเล
เป็นน้ าจืดเพราะว่าเสียค่าใช้จ่ายแพง แต่ด้วยความพยายามสร้างนวัตกรรมของประเทศ
อิสราเอล จึงท าให้สามารถสร้างนวัตกรรมการกลั่นน้ าทะเลมาเป็นน้ าจืดส าเร็จจากการ 
“พัฒนาวัสดุเนื้อเยื่อเมมเบรนในไส้ Reverse Osmosis (RO)” จนสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เหลือ
เพียงระหว่าง 0.50-0.60 ดอลลาร์สหรัฐต่อน้ า 1000 ลิตร จึงท าให้ประชาชนที่ตอนแรกรู้สึก
ไม่อยากได้ ก็รู้สึกโอเคกับสิ่งที่ประเทศก าลังท าอยู่ ส าหรับเรื่องการน าน้ าเสียกลับมาใช้ใหม่ 
ปัจจุบันประเทศอิสราเอลเป็นประเทศที่สามารถน าน้ ากลับมาใช้เกือบร้อยละ 90 เป็นอันดับ 1 
ของโลก เทียบกับอันดับสองคือ สเปน ที่ร้อยละ 17 ขณะที่ประเทศอื่นในทวีปยุโรปหรือ
แม้กระทั่งสหรัฐอเมริกามีการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่เพียงแค่ร้อยละ 1 เท่านั้น ด้วยปัจจัยต่าง ๆ 
และเรื่องราวเหล่าน้ีแหละครับ ที่เปลี่ยนประเทศอิสราเอลจากขาดแคลนน้ าจนปัจจุบันสามารถ
ขายน้ าให้ประเทศเพ่ือนบ้านได้แล้ว และเขาก็ยังคงไม่หยุดยั้งและเดินตามแผนของเขาต่อไป 

รูปภาพที่ 5:  แสดงรายละเอียดแผนแม่บทการจัดหาน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค ของประเทศอิสราเอล  
(ท่ีมา: เอกสารประกอบการบรรยาย World Water Forum ครั้งท่ี 7 ปี 2558) 
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          ย้อนกลับมาที่ประเทศไทยปัจจุบัน เราสามารถเรียนรู้บทเรียนการบริหารจัดการน้ า
จากประเทศอิสราเอล มา Startup Water Thailand ยังไงบ้าง ผมขออนุญาตสรุปเป็นประเด็น
แบบน้ีแล้วกันนะครับ 
          1. ประเทศไทยควรจะเปลี่ยนมุมมองการบริหารจัดการให้มีบอร์ดบริหารจัดการ               
ที่สามารถตัดสินใจเรื่องน้ าอย่างเบ็ดเสร็จหรือเปล่า และควรมีการปฏิวัติสร้างหน่วยงาน           
ที่ประมวล วิเคราะห์ รับฟัง รวมถึงให้ความรู้เรื่องน้ าที่ถูกต้องแม่นย าแก่ประชาชนทั่วไป  
          2. การพัฒนานวัตกรรมการท านายเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น 
(Scenario prediction model) อย่างจริงจัง ก่อนอื่นผมยอมรับจริง ๆ ว่าบ้านเรามีแบบจ าลอง
คณิตศาสตร์เยอะมากจริง ๆ แต่เราก็ยังไม่สามารถท าให้ “มันน่าเชื่อถือได้ในสายตาประชาชน” 
อยู่ดี ค าถามคือ “ท าไมถึงเป็นอย่างนั้น” “เรายังให้ความส าคัญกับเรื่องนี้น้อยไปหรือเปล่า หรือ 
เราให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคแต่ไม่ค านึงถึงความเสี่ยงในการจัดเตรียม
บุคลากรที่จะต้องรับผิดชอบระบบจริง ๆ น้อยไปหรือเปล่า” เพราะถ้าข้อมูลที่เรามีน่าเชื่อถือ 
ผมเชื่อว่าประชาชนจะมั่นใจ และก็จะเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาประเทศมากขึ้น 
          3. ประเทศเราควรหาทางสร้าง platform เช่น Application ต่าง ๆ ให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมเป็นผู้คอยสอดส่องดูแล โดยให้ความสนใจจริงจังกับการบริหารจัดการน้ า และให้
ความรู้ “Educate” ประชาชนมากขึ้นหรือเปล่า เพราะผมเชื่อมั่นในพลังทวี เพราะ “คงไม่มีใคร
สามารถบริหารเวลา 24 ชั่วโมงคนเดียวได้ดีกว่าการแบ่งงานอีกหลาย ๆ งานให้คนอื่นร่วม
ช่วยกัน ซึ่งก็หมายถึงเราสามารถท างานได้มากกว่าวันละ 24 ชั่วโมงนั่นเอง” 
          4. และเป็นข้อสุดท้าย เราควร “ท าทันที” “ท าจริงจัง” “ท าต่อเนื่อง” หรือเปล่าครับ 
เพราะผมก็เห็นมาตลอดเวลาที่ผมจ าความได้จนถึงปัจจุบัน ปัญหาส าคัญของเราคือ “ความไม่
ต่อเนื่อง” หรือเปล่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่มั่นใจ ซึ่งถึงแม้เรา
ตั้งเป้าหมายไว้อย่างดีแล้ว ถ้าประชาชนไม่มั่นใจ เราก็ต้องหาทางท าให้ประชาชนมั่นใจและรู้สึก 
Win ไปกับเราด้วย ซึ่งสิ่งเหล่าน้ี ก็จะมาจาก “ความเชื่อมั่น” และ “ความตั้งใจจริง” ซึ่งผมมั่นใจ
ว่าทุกคนสามารถมองเห็นได้ และเมื่อเขามองเห็นว่ามันมีประโยชน์และจ าเป็นต่อพวกเขาจริง ๆ 
เขาจะท าและร่วมมือกับภาครัฐแน่นอนครับ 
        สุดท้ายแล้ว ผมอยากทิ้ งท้ายว่า “Startup” เกิดขึ้นที่ตัวเราก่อน ก่อนที่จะคิด
เปลี่ยนแปลงประเทศหรือโลก ตัวเราต้องยอมรับก่อนว่า ปัจจุบันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วจริง ๆ 
และเปลี่ยนไวมาก และ “คนตัวเล็ก ๆ ก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้” ซึ่งการที่เราจะเปลี่ยน
ประเทศของเราไม่ใช่เรื่องของคน ๆ เดียว แต่เป็นเรื่องของคนไทยทุกคน รวมถึงข้าราชการ  
อย่างพวกเราด้วย ว่าแต่วันนี้ “คุณเริ่ม Startup ตัวเองหรือยังครับ” 
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สุดยอดอาหารบ้ารุงสมอง 

Health Tips 

      เชื่อว่าหลายท่านคงเคยได้ยินกับวลีที่ว่า “You are what you eat” วันน้ี
เราจะแนะน าให้ทุกท่านได้รู้จักกับสุดยอดอาหารที่ว่ากันว่าเมื่อทานเข้าไปแล้วจะ
ช่วยบ ารุงสมอง ให้มีความจ าดีค่ะ เพราะสมองของเราก็เป็นอวัยวะอีกชิ้นที่
ท างานหนักไม่แพ้กันเลย จะมีอะไรบ้างนั้นลองมาดูกันค่ะ 

1 ปลา 

    จริงอย่างที่เขาว่ากินปลาแล้วจะ
ฉลาด โดยเฉพาะปลาทะเลน้ าลึก เช่น 
ปลาทูน่า ปลาแซลมอน ปลาแฮริ่ง 
เป็นต้น ปลาพวกน้ีเป็นอาหารที่
ประโยชน์สูงสุดต่อสมองมาก 

2 ผลไม้ตระกูลเบอร์รี ่

           ได้แก่ บลูเบอรี่ สตรอว์เบอรี เชอรี   
       จะช่วยเสริมสุขภาพสมอง ระบบหมุนเวียนเลือด 
       ไปเล้ียงสมอง ช่วยลดความดันโลหิตที่สูงให้  
    สมดุล มีวิตามิน และสารต้านอนุมูลอิสระสูง  
ช่วยเพิ่มความสามารถในการคิดและระดับไอคิวได้ 
อีกด้วย ทั้งยังป้องกันการสูญเสียความจ าระยะส้ัน  

ที่มา: teenee.com 14 
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3 ผักโขม 

ช่วยลดอาการความจ าเส่ือม โดยเฉพาะ
ในผู้หญิง ผักโขมมีเอนไซม์ที่ดีต่อความ
แข็งแกร่งของปลายเซลล์ประสาท และ
เสริมความแข็งแรงตัวรับส่งข้อมูลระหว่าง
เซลล์ประสาท ทั้งยังมีกรดโฟลิกสูงที่ดีต่อ
การจ า  ช่ วยรั กษาสมดุ ลของ น้ า ใน
ร่างกาย  

4 ไข ่

ช่วยพัฒนาระบบการท างานของสมอง 
โดยล่าสุดน้ีพบว่าสาร “โคลิน ” ในไข่ไก่
จะท าหน้าที่ส าคัญต่อการพัฒนาการ
ท างานของสมอง และความจ า  

อาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียน 5 

ที่เน้นน้ ามันมะกอก สุดยอด 
น้ ามันที่สกัดจากพืชโอเมก้า 3 ที่ดีต่อ
สมองในปริมาณสูง เป็นส่วนประกอบ
ส าคัญ ส่วนผสมอื่น ๆ ของอาหารปะเภทน้ี
จะเน้นผักและผลไม้ โดยเฉพาะมะเขือเทศ 
ซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อสมอง
และลดอาการสมองเสื่อมได้ 

6 แครอท 

หากต้องการกระตุ้นให้สมองท างานอย่าง         
สดชื่นแบบเร่งด่วน ควรรับประทานผลไม้สด 
โดยเฉพาะแครอทสด โดยรับประทาน 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จะช่วยกระตุ้น
ให้มีความจ าที่ดีได้ 

7 พืชตระกูลถั่ว 

อาทิ ฮาเซลนัท อัลมอนด์ ถั่วลิสง  
แมคคาเดเมีย และวอลนัท ล้วนเป็นแหล่ง
รวมโปรตีน มีไฟเบอร์สูง และมีไขมันดีมาก 
เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ช่วยท าให้รู้สึก
กระฉับกระเฉงขณะที่โปรตีนและไขมันช่วยให้
ร่างกายสมดุล สงบ ผ่อนคลาย อีกทั้งยังมี
วิตามินอีที่ส าคัญต่อกระบวนการคิดและจ า 

อาหารประเภทธัญพืช  8 

เช่น เมล็ดดอกทานตะวัน เมล็ดงา มีโปรตีน
สูง มีไขมันดี และวิตามินเอสูง ขณะเดียวกัน
ก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยเพิ่มสารอาหาร
กระตุ้นสมองอย่าง แมกนีเซียม ท าให้เลือดไป
หล่อเลี้ยงสมองได้ดี  

10 Chocolate 

การทานแอปเปิลวันละ 2-3 ลูก หรือการดื่ม
น้ าแอปเปิลวันละประมาณ 2 แก้ว มีส่วนช่วย
เพิ่มการสร้างส่ือประสาทในสมองที่มีชื่อว่า 
“ อ ะ เ ซ ทิ ล โ ค ลี น ”   ซึ่ ง เ ป็ น ตั ว ก า หนด
ความสามารถเรียนรู้ในการจ า 

9 Apple 
ช็อกโกแลตมีส่วนช่วยกระตุ้นสมอง มีสาร
ต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยระบบหมุนเวียนเลือด 
และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของสมอง
ได้  ที่ ส า คัญช่ ว ยพัฒนาความจ า ไ ด้ ถึ ง  
20 เปอร์เซ็นต์  

11 แปะก๊วย เป็นพืชสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคสมองเส่ือม โรคซึมเศร้า อาการ
หลง ๆ ลืม ๆ จึงนิยมแนะน าให้ใช้เพื่อปรับระบบไหลเวียนโลหิต 
ในสมอง 15 



        ส านัก งาน ก .พ .  มี ก าหนดจัดกิ จกรรมสั มมนาวิ ช าการประจ าปี 
กลุ่มก าลังคนคุณภาพขึ้น ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ข้าราชการกลุ่มก าลังคนคุณภาพและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับฟังนโยบายจากผู้บริหาร 
รวมถึงเพ่ือให้ข้าราชการที่ได้รับทุนฝึกอบรมระยะสั้นในต่างประเทศมาเผยแพร่   
องค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ซึ่งในกิจกรรมนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 
ผู้บริหารระดับสูงและผู้ดูแลระบบ HiPPS ของส่วนราชการ Coach ของ HiPPS และ
ข้าราชการกลุ่มก าลังคนคุณภาพ (HiPPS New Wave นปร. และนักเรียนทุนรัฐบาล)  
         ท่านสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง www2.ocsc.go.th/HiPPS 

           ส านักงาน ก.พ. ได้ด าเนินโครงการเพ่ือศึกษาและทบทวนสมรรถนะและ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และจ าเป็นของกลุ่มก าลังคนคุณภาพในภาคราชการ เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของส่วนราชการ ภาครัฐ และ บริบทเศรษฐกิจและสังคม             
ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งได้ด าเนินการจัดประชุมความคิดเห็น (focus group) และแบบสอบถาม 
ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2559  
            ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมกันให้ความเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะและคุณลักษณะ         
ที่พึงประสงค์และจ าเป็นของกลุ่มก าลังคนคุณภาพในราชการ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง          
ใ ห้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น  ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ 
http://goo/gl/forms/YZc8f2qj0OHSP2W62 

กิจกรรมสัมมนาวชิาการประจ้าป ี

โครงการศกึษาเพื่อทบทวนสมรรถนะและ               
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกลุ่มก้าลังคนคุณภาพ 
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22 มนีาคม  

สัมมนาเชงิปฏบิัตกิาร  

หัวข้อ “The Chemistry” 

28 มนีาคม  

Performance Coaching 

For Results  

19 เมษายน 

การบรหิารความขดัแย้ง 

และทักษะการเจรจาต่อรอง 

4 พฤษภาคม 

การตัดสนิใจในภาวการณ์ท่ีมีความเสี่ยง

และมีการเปล่ียนแปลง และการเชื่อมโยง

ความคิดเพื่อการมองภาพรวม 

12 พฤษภาคม 

จิตวิทยาการสื่อสาร 

18 – 19 พฤษภาคม 

ภาวะผูน้ า การท างานเป็นทมี 

และการบรหิารโครงการ 

30 มนีาคม  

CEO Talk and Visits 

31 พฤษภาคม 

บทบาทของ HR ในการ 

บริหารก าลังคนคุณภาพ 
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Training and Development Roadmap 2016 

         ผ่านไปแล้วนะคะ ส าหรับหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนา HiPPS และผู้ที่เกี่ยวข้องตาม 
Training and Development Roadmap ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นี้ ส าหรับท่านที่
พลาดโอกาสสมัครไม่ทัน ทางทีมงานได้รวบรวมสรุปเนื้อหาจากผู้เข้าร่วมในบางหลักสูตร และ
ภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะ 

สัมมนาเชงิปฏิบัตกิาร หัวข้อ “The Chemistry”  

     ท่านสามารถติดตามสรุปเนื้อหาหลักสูตรและภาพกิจกรรมได้จากวารสาร HiPPS 
Newsletter ฉบับเดือนเมษายน ถึงมิถุนายน 2559  

หลกัสูตร “Performance Coaching For Results”  

กลุ่มเป้าหมาย: Coach ของ HiPPS  
วิทยากร: คุณปาจรีย์ โสเจยยะ จาก M Academy 
วัตถุประสงค์: เป็นหลักสูตรที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้น า เพ่ือสร้างบุคลากรและ
ทีมงานให้มีผลงานเป็นเลิศ โดยเน้นที่เทคนิคการโค้ชด้วยใจ รวมถึงเสริมสร้างทักษะการ
สื่อสารให้เกิดผลสัมฤทธิ์  

กิจกรรม CEO Talk & Visit 

กลุ่มเป้าหมาย: HiPPS  
วิทยากร: ดร.อ าพน กิตติอ าพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
วัตถุประสงค์: เพ่ือเปิดโอกาสให้ HiPPS ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้บริหารระดับสูง
ภาครัฐ และสามารถน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในบริบทที่เกี่ยวข้อง 
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หลกัสูตร “การบริหารความขัดแย้งและทักษะการเจรจาต่อรอง” 

กลุ่มเป้าหมาย: HiPPS  
วิทยากร: อ.เปรมฤดี ปันกองงาม และ อ.ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา 
วัตถุประสงค:์ เพ่ือพัฒนาทักษะการบริหารจัดการความขัดแย้ง  
และทักษะการเจรจาต่อรองเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน 

หลกัสูตร “การตัดสินใจในภาวการณ์ที่มีความเสี่ยงและมี               
การเปลี่ยนแปลง และการเชื่อมโยงความคิดเพื่อการมองภาพรวม” 

กลุ่มเป้าหมาย: HiPPS  
วิทยากร: ศ.ดร. เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ และทีมงาน 
วัตถุประสงค:์ เพ่ือการจดัการความคิดได้อย่างเป็นระบบ ท าให้สามารถเชือ่มโยงความคิด 
เพ่ือการพิจารณาข้อมูลเป็นองค์รวม รวมถึงสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลและเหตผุล 
ด้วยผลจากการตัดสนิใจ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง 

หลกัสูตร “จิตวิทยาการสื่อสาร” 

กลุ่มเป้าหมาย: HiPPS, Coach และ HR 
วิทยากร: ผศ.ดร. พรรณรพี  สุทธิวรรณ 
วัตถุประสงค:์ เพ่ือการสือ่สารได้อย่างมีประสิทธิผลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 
รวมถึงเพื่อพัฒนาทักษะและกลยุทธก์ารสื่อสารใหผู้้ส่งสารและผู้รับสารมีความเข้าใจถูกต้อง
ตรงกันในการท างาน 

หลกัสูตร “ภาวะผูน้้า การท้างานเป็นทีมและการบริหารโครงการ” 

กลุ่มเป้าหมาย: HiPPS 
วิทยากร: อ.วุฒิชัย  บุญครอง และทีมงาน และ รศ.ดร.ครรชิต  มาลัยวงศ์ 
วัตถุประสงค์: เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้น าในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน รวมถึงเพ่ือ
สามารถดึงศักยภาพตนเองและทีมงานในการท างานโครงการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้ดี 

หลกัสูตร “บทบาทของ HR ในการบริหารกา้ลังคนคุณภาพ” 

กลุ่มเป้าหมาย: HR ที่ดูแลระบบ HiPPS 
วิทยากร: คุณอรปวีณ์  กาญจโนมัย และ คุณนภัส  ศิริวรางกูร จากบริษัท Aon Hewitt 
วัตถุประสงค์: เพ่ือส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบระบบ HiPPS สามารถวางยุทธศาสตร์ด้าน
บุคลากรเชิงรุกได้สอดคล้องกับบริบทการบริหารบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถ
บริหารก าลังคนคุณภาพได้อย่างเหมาะสม 
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สรุปเนื้อหากิจกรรม 

“การเรียนรู้จากผู้บริหาร 
CEO Talk and Visit” 

โดย นางสาวอัญญรัตน ์ อภิบาลศรี  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ผู้เขียน 

      ส านักงาน ก.พ. ได้จัดโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ในหัวข้อการเรียนรู้จาก
ผู้บริหาร CEO Talk and Visit เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น.  
ณ ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดย ดร.อ าพน กิตติอ าพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี          
ได้บรรยายในหัวข้อ “ข้าราชการคือข้าของแผ่นดิน” โดยสรุปประเด็นส าคัญจากการฝึกอบรมใน
ครั้งนี้ ได้ดังนี ้
     การศึกษาเป็น Basic Foundation ของแต่ละคน ทุกคนต้องอยู่กับการเรียนรู้ตั้งแต่เกิด 
จนตาย คนที่เรียนมาอย่างหนึ่ง อาจไปท างานอย่างหนึ่ง โดยใช้ Basic Knowledge เป็นพื้นฐาน
ความคิด แล้วต่อยอดในการท างานในสาขาต่าง ๆ โดยการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม ความรู้ไม่มีที่
สิ้นสุด การจบการศึกษา (ปริญญาเอก/ดร.) เป็นแค่การเริ่มต้น การท างานให้คนยอมรับคือสิ่งที่
เป็นคุณค่าที่แท้จริง และต้องไม่หยุดการเรียนรู้ สิ่งที่ส าคัญคือท่ามกลางองค์ความรู้มากมายคือ
จะต้องน าเสนอประเด็นให้ตรงกับเป้าหมาย เข้าใจพื้นฐานในการท างาน แล้วใช้ความรู้น า 

  1. ต้องไม่ยึดติดกับต าแหน่ง อย่าขอต าแหน่ง 
เพราะเมื่อขอต าแหน่งจะเป็นหนี้บุญคุณ และธรรม
เนียมประเพณีของคนไทย คือบุญคุณต้องทดแทน 
  2. เมื่อเจ้านายแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีแล้ว 
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้อง
ท างานสนองในสิ่งที่ถกูตอ้ง 
  3. ต้องมีธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
ต่อหน้าที ่
  4. ยึดมั่นในศักดิศ์รีของข้าราชการ 
  5. ด าเนินชีวติแบบพอเพียง 
  6. ไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
  7. มีจิตสาธารณะ เหน็แก่ประชาชนส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

หลกัการแนวทางในการเป็นข้าราชการ 

1. การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิต 

หลกัการแนวทางของ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี

2. โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งแวดล้อม พลังงาน 

3. ความม่ันคงด้านอาหาร (Global 
warming, Diversity, การบริหาร

จัดการน้ า ป่า ทะเล, sustainability) 

4. Governance 

5. ความมั่นคงของชาต ิ
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สรุปเนื้อหาหลักสตูร 

“จิตวิทยาการสื่อสาร” 

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559  ส านักงานก.พ. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
จิตวิทยาการสื่อสาร ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. พรรณระพี  ชลวณิช สุทธิวรรณ ผู้อ านวยการหลักสูตรจิตวิทยาพัฒนาการ 
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงและ
เสริมสร้างศักยภาพในการท างานได้อย่างดียิ่ง  
        หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าประชุมได้เกิดความตระหนักในความส าคัญของการสื่อสาร  
ซึ่งหลายคนมักมองว่าการสื่อสารเป็นเพียงการถ่ายทอดข้อมูลต่าง ๆ จากผู้สื่อไปถึงผู้รับเท่านั้น แต่ใน
ความเป็นจริงแล้วการสื่อสารหลากหลายวิธีที่เราใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การพูดคุย การเขียน หรือ
การสื่อสารด้วยภาษา ท่าทาง ล้วนมีองค์ประกอบที่ช่วยลดข้อผิดพลาดและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน ทั้งในส่วนของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติได้ ทั้งนี้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะต้องควบคู่ไปกับ
การฟัง การรับรู้ความหมาย การแปลความ การตอบสนองต่อข้อความและเจตคติของผู้สื่อและผู้รับ
สารด้วย 

โดย นางสาวปรารถนา  รัตนถิรวรรณ 
นักสังคมสงเคราะห์ช้านาญการ 
กรมสขุภาพจิต ผู้เขียน 

ก่อนปิดการประชุมหลักสูตรนี้ 
อ าจารย์ ได้ ช วนพวก เรา ให้
ตระหนักว่ าการสื่ อสารที่ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด  ย่ อ ม
เ กิ ด ขึ้ น จ า ก ผู้ ส่ ง แ ล ะ ผู้ รั บ 
ที่ยอมรับซึ่งกันและกัน เสมอ
เท่าเทียมกัน หรืออาจกล่าว
แบบเข้าใจง่ายได้ว่า  
“I am O.K. - You are O.K.” 
นั่นเอง 
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โดย ดร.สุรินทร์ วรกิจธ้ารง  
วิศวกรช้านาญการ  
กรมทรัพยากรน้้าบาดาล  

ผู้เขียน 

 ส่วนที่เราควรต้องตระหนักคือ เราจะต้องพยายาม balance สิ่งต่างๆ ให้พอดีได้อย่างไร อาทิ 
ให้เวลากับลูกน้อง และอาจจะไม่ค่อยได้คุยกับหัวหน้างาน ก็ควรเพ่ิมขึ้น แต่เราต้องเข้าใจว่า  
ในความเป็นจริง เราไม่สามารถที่จะให้คะแนนกับตรงไหนมากเกินไป จนลืมอีกตรงหนึ่ง 
หรือ เราไม่สามารถให้คะแนนสูงในทุก ๆ ส่วนได้ ดังนั้น เราจึงต้อง “เลือก” สิ่งท่ี
เหมาะสมท่ีสุด 

 เราก็ควรท่ีจะดูงานท่ีเราท้า ถ้าเราไม่ถนัดเราจะท้าอย่างไรให้งานของเราส้าเร็จ เช่น 
ควรหาคนท่ีเข้าใจมาช่วยไหม 

 แนวคิด ทุกคนอยากเปลี่ยนแต่ไม่เปลี่ยนแปลง : สิ่งที่ต้องท ามี 3 เปลี่ยน คือ 
      เปล่ียนความคิด, เปล่ียนวิธีการท้างาน และเปล่ียนตัวเองก่อนเปล่ียนคนอื่น 
 ผู้น าต้องใช้ 3 ใจ น าลูกน้อง : ใส่ใจ เข้าใจ ตัดสินใจ 
 2 วิธีท างานให้สุขใจ 
 1. อะไรที่เกี่ยวกับ “คน” ให้คิดด้วย “ใจ” 

 2. อะไรที่เกี่ยวกับ “งาน” ให้คิดด้วย “สมอง” 

ภาวะผูน้้า 

การท้างานเปน็ทีม 

 Bell Curve แบ่งคนท างานเป็น 3 กลุ่ม  
     a) กลุ่มอายุท างานไม่เกิน 2 ปี (ประมาณ 10%) เวลามอบหมายงานเราไม่ควรจะมอบหมายโดย
คาดหวังให้เขาเป็นแบบน้ันได้เลย คนกลุ่มนี้เราจะต้องมีการ Coaching เขาให้ด ี
     b) กลุ่มคนที่ท างานตามมาตรฐานองค์กร (ประมาณ 80%) คนกลุ่มนี้สามารถท างานตาม
มาตรฐานองค์กรได้ดี  
     c) กลุ่ม Supreme (ประมาณ 10%) คนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่เด่นมาจาก 2 กลุ่ม และเป็นคนที่
สามารถคิดเองได้ เปลี่ยนแปลงได้  
 Tip : วิธีดูว่าคนไหนเป็นคนเก่ง ให้ลองถามตัวเอง เช่น คนที่เก่งแบดมินตัน เราอาจจะมอง 

น้องเมย์ มองกลับกัน ในองค์กรเรา เราก็จะมีคนเก่ง stock ไว้ในหัวสมองเราเช่นกัน 
 การอยู่รวมกันจะต้องมี เร็ว ช้า หนัก เบา ดังนั้น ในบางครั้งที่เราจับความรู้สึกว่าอารมณ์

อาจจะรุนแรงได้ เราก็ควรจะเปลี่ยน flow ของอารมณ์ในตอนนั้นให้สนุกสนานให้ได้ 
 Do not judge too quickly หรือฝึก “ไม่ด่วนสรุป” เพราะถ้าเรารีบด่วนสรุป เราก็อาจจะมี bias ได ้

สรุปเนื้อหาหลักสตูร  

“ภาวะผู้น้า การท้างานเป็นทีมและการบริหารโครงการ” 
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การบริหารโครงการ 

 วัฎจักรโครงการ แบ่งเป็นสามระยะ 
      1. ระยะก่อนด าเนินโครงการ 
         สิ่งที่ต้องด าเนินการคือ การศึกษาความเหมาะสมโครงการ (Feasibility study) การศึกษา
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน การออกแบบเชิง
รายละเอียด  การเวนคืนที่ดิน (หากมี)  การน าเสนอรายละเอียดแผนงานต่อผู้ให้ทุน (Sponsor) 
     2. การวางแผนโครงการ 
         ประกอบด้วย การจ าแนกเนื้องานออกมาเป็นกิจกรรม (work breakdown structure)  
การจัดล าดับงานพร้อมก าหนดระยะเวลา  การประมาณการทรัพยากรที่จะต้องใช้ ทั้งคน 
เครื่องมือ งบประมาณ ทั้งนี้ให้ค านึงถึงผลลัพธ์ (เวลา คุณภาพ เป็นหลัก)  การจัดท าแผนประเมิน
และบริหารความเสี่ยง  การประชุมร่วมระหว่างผู้เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบและพิจารณาแผนพร้อม
ความรับผิดชอบร่วมกัน  การจัดท าแผนพร้อมจัดส่งผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     3. การด าเนินการตามแผนงาน 
        โดยมีการควบคุมคุณภาพของงาน และการประชุมติดตามการด าเนินงานรายเดือนร่วมกับ
ผู้เกี่ยวข้อง 
     4. การปิดโครงการ 
        โดยต้องมีการตรวจสอบว่าโครงการเสร็จตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ 
โครงการด าเนินการถูกตามระเบียบหรือไม่  การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ และ 
การประเมินปัญหาและอุปสรรค เพ่ือจะน าไปปรับปรุงโครงการ หรือต่อยอดโครงการอื่น 
 ขั้นตอนการท้าโครงการ 
     การแต่งตั้งหัวหน้าโครงการ -> การแต่งตั้งทีมงาน -> การศึกษาวัตถุประสงค์และรวบรวม
ข้อก าหนดความต้องการ -> การจัดท ากฎบัตรโครงการ (เหมือน project proposal เสนอส านัก
งบประมาณ) -> การประเมินความเสี่ยงในการด าเนินงานโครงการ -> การวางแผนงานโครงการ 
และน าเสนอแผนให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ -> (กรณีจัดจ้าง ต้องมีการจัดท าเอกสารประมูลผู้รับจ้าง 
ประมูลหาผู้รับจ้าง  ท าสัญญา และพิจารณาแผนงานละเอียดของผู้รับจ้าง ) ->ด าเนินงานตาม
กิจกรรม -> การประชุมแจกแจงและติดตามงาน -> การควบคุมคุณภาพของงาน -> การน าเสนอ
รายงานความก้าวหน้า -> กรณีจัดจ้าง ต้องมีการตรวจรับงานของผู้รับจ้าง -> การน าเสนอผลงาน
โครงการต่อเจ้าของโครงการ -> การประชุมปิดโครงการ 
 ปัญหาการท้างานโครงการของไทย 
           1. หน่วยงานไทยไม่สนใจจัดท ามาตรฐานการท างานโครงการให้เป็นระบบมากนัก 
           2. การปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน และมักจะขึ้นอยู่กับความเห็น
และความสนใจของผู้บริหารระดับสูงในช่วงนั้น ๆ หากผู้บริหารระดับสูงเปลี่ยนไป รูปแบบ 
การท างานก็จะเปลี่ยนไปอีก 
           3. การก าหนดวิธีปฏิบัติงานโครงการมีอยู่บ้างเฉพาะในบางงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
จ านวนมาก 
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เว็บไซต์ระบบข้าราชการผู้มีผลสมัฤทธิ์สูง 

www2.ocsc.go.th/HiPPS 

หรือ QR Code ด้านข้าง 


