




(หัวหน�าส	วนราชการตามแนบ) 

รายช่ือกรม เรียน 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี   ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

กรมประชาสัมพันธ�    อธิบดีกรมประชาสัมพันธ� 

สํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค   เลขาธิการคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค 

สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

สํานักข$าวกรองแห$งชาติ ผู�อํานวยการสํานักข$าวกรองแห$งชาติ 

สํานักงบประมาณ   ผู�อํานวยการสํานักงบประมาณ 

สํานักงานสภาความม่ันคงแห$งชาติ เลขาธิการสภาความม่ันคงแห$งชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห$งชาติ  

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห$งชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ   เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง 

กรมธนารักษ� อธิบดีกรมธนารักษ� 

กรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

กรมศุลกากร อธิบดีกรมศุลกากร 

กรมสรรพสามิต อธิบดีกรมสรรพสามิต 

กรมสรรพากร อธิบดีกรมสรรพากร 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  (สคร.) ผู�อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

สํานักบริหารหนี้สาธารณะ   (สบน.) ผู�อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  (สศค.) ผู�อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

สํานักงานปลัดกระทรวงการต$างประเทศ ปลัดกระทรวงการต$างประเทศ 

สํานักงานปลัดกระทรวงการท$องเท่ียวและกีฬา ปลัดกระทรวงการท$องเท่ียวและกีฬา 

กรมพลศึกษา อธิบดีกรมพลศึกษา 
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รายช่ือกรม เรียน 

กรมการท$องเท่ียว อธิบดีกรมการท$องเท่ียว 

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย� 

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน    อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

กรมกิจการผู�สูงอายุ อธิบดีกรมกิจการผู�สูงอายุ 

กรมส$งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห$งชาติ อธิบดีกรมส$งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ� ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 

กรมชลประทาน อธิบดีกรมชลประทาน 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ� อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ� 

กรมประมง อธิบดีกรมประมง 

กรมปศุสัตว� อธิบดีกรมปศุสัตว� 

กรมพัฒนาท่ีดิน อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 

กรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

กรมส$งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมส$งเสริมการเกษตร 

กรมส$งเสริมสหกรณ� อธิบดีกรมส$งเสริมสหกรณ� 

สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

สํานักงานมาตรฐานสินค�าเกษตรและอาหารแห$งชาติ ผู�อํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินค�าเกษตรและอาหาร
แห$งชาติ 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กรมการข�าว อธิบดีกรมการข�าว 

กรมหม$อนไหม อธิบดีกรมหม$อนไหม 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงคมนาคม 

กรมเจ�าท$า อธิบดีกรมการขนส$งทางบก 
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รายช่ือกรม เรียน 

กรมการขนส$งทางบก อธิบดีกรมท$าอากาศยาน 

กรมการบินพลเรือน อธิบดีกรมเจ�าท$า 

กรมทางหลวง อธิบดีกรมทางหลวง 

กรมทางหลวงชนบท อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส$งและจราจร ผู�อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส$ง 
และจราจร 

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

กรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ?@ง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ?@ง 

กรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 

กรมทรัพยากรน้ํา อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

กรมอุทยานแห$งชาติ สัตว�ปAา และพันธุ�พืช อธิบดีกรมอุทยานแห$งชาติ  สัตว�ปAา  และพันธุ�พืช 

กรมส$งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม อธิบดีกรมส$งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม 

เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 

กรมปAาไม� อธิบดีกรมปAาไม� 

สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม 

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

กรมอุตุนิยมวิทยา อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

สํานักงานสถิติแห$งชาติ ผู�อํานวยการสํานักงานสถิติแห$งชาติ 

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงพลังงาน 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

กรมธุรกิจพลังงาน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน 

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ผู�อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
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รายช่ือกรม เรียน 

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย� ปลัดกระทรวงพาณิชย� 

กรมการค�าต$างประเทศ อธิบดีกรมการค�าต$างประเทศ 

กรมการค�าภายใน อธิบดีกรมการค�าภายใน 

กรมพัฒนาธุรกิจการค�า อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค�า 

กรมส$งเสริมการค�าระหว$างประเทศ อธิบดีกรมส$งเสริมการค�าระหว$างประเทศ 

กรมเจรจาการค�าระหว$างประเทศ อธิบดีกรมเจรจาการค�าระหว$างประเทศ 

กรมทรัพย�สินทางป?ญญา อธิบดีกรมทรัพย�สินทางป?ญญา 

สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร�การค�า ผู�อํานวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร�การค�า 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

กรมการปกครอง อธิบดีกรมการปกครอง 

กรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

กรมท่ีดิน อธิบดีกรมท่ีดิน 

กรมปDองกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมปDองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

กรมส$งเสริมการปกครองท�องถ่ิน อธิบดีกรมส$งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม   

กรมคุมประพฤติ อธิบดีกรมคุมประพฤติ 

กรมคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพ อธิบดีกรมคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพ 

กรมบังคับคดี อธิบดีกรมบังคับคดี 

กรมพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชน อธิบดีกรมพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชน 

กรมราชทัณฑ� อธิบดีกรมราชทัณฑ� 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

สํานักงานกิจการยุติธรรม ผู�อํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร� ผู�อํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร� 

สํานักงานคณะกรรมการปDองกันและปราบปรามยา
เสพติด 

เลขาธิการคณะกรรมการปDองกันและปราบปรามยาเสพติด   
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รายช่ือกรม เรียน 

สํานักงานปDองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เลขาธิการคณะกรรมการปDองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ 

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน 

กรมการจัดหางาน อธิบดีกรมการจัดหางาน 

กรมพัฒนาฝGมือแรงงาน อธิบดีกรมพัฒนาฝGมือแรงงาน 

กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน 

สํานักงานประกันสังคม เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

กรมการศาสนา อธิบดีกรมการศาสนา 

กรมศิลปากร อธิบดีกรมศิลปากร 

กรมส$งเสริมวัฒนธรรม อธิบดีกรมส$งเสริมวัฒนธรรม 

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร$วมสมัย ผู�อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร$วมสมัย 

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

กรมวิทยาศาสตร�บริการ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร�บริการ 

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการสภาการศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรมการแพทย� อธิบดีกรมการแพทย� 

กรมควบคุมโรค อธิบดีกรมควบคุมโรค 

กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�
ทางเลือก 

อธิบดีกรมพัฒนาแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 

กรมวิทยาศาสตร�การแพทย� อธิบดีกรมวิทยาศาสตร�การแพทย� 
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รายช่ือกรม เรียน 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรมสุขภาพจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต 

กรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัย 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กรมส$งเสริมอุตสาหกรรม อธิบดีกรมส$งเสริมอุตสาหกรรม 

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร$ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร$ 

สํานักงานคณะกรรมการอ�อยและน้ําตาลทราย เลขาธิการคณะกรรมการอ�อยและน้ําตาลทราย 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม  (สมอ.)      เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผู�อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

สํานักงานคณะกรรมการส$งเสริมการลงทุน (สกท.) เลขาธิการคณะกรรมการส$งเสริมการลงทุน 

 



 

โครงการพัฒนาขาราชการระดับสงูระหว�างไทยและสิงคโปร� 
(Singapore – Thailand Senior Officials Development Programme) รุ�นที่ ๑ 

 

 
๑. หลักการและเหตุผล  

๑.๑ สํานักงาน ก.พ. รวมกับ Public Service Division (PSD) และ Civil Service College 
(CSC) แหงสาธารณรัฐสิงคโปร. มีข1อตกลงรวมกันในการพัฒนาข1าราชการพลเรือนของทั้งสองประเทศ  
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู1ประสบการณ.และแนวปฏิบัติที่ดีระหวางกัน สนับสนุนความสัมพันธ.ทวิภาคีภายใต1
โครงการความรวมมือระหวางหนวยราชการไทยและสิงคโปร. (Civil Service Exchange Programme – CSEP)
สาขาราชการพลเรือน  

ตั้งแตปJ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ค.ศ. ๒๐๐๙) เปOนต1นมา ทั้งสองประเทศให1รวมมือในการพัฒนา
ข1าราชการพลเรือนประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและชํานาญการพิเศษ ผู1ได1รับมอบหมายให1ปฏิบัติ
หน1าที่หัวหน1างาน รวมทั้งข1าราชการของประเทศสิงคโปร.ในระดับท่ีเทียบเทากัน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อให1
ข1าราชการของทั้งสองประเทศได1มีโอกาสดําเนินกิจกรรมรวมกันในการพัฒนาภาวะผู1นําและสร1างเครือขาย
การทํางานรวมกันในอนาคต และได1ดําเนินการไปแล1ว แบบปJเว1นปJ จํานวน ๕ รุน มีผู1ผานการฝUกอบรม
จํานวน ๑๔๘ คน 

การประชุมโครงการความรวมมือระหวางหนวยงานราชการไทยและสิงคโปร. (CSEP) 
ครั้งที่ ๑๓ ซ่ึงจัดข้ึน ณ โรงแรม Regent Singapore ประเทศสิงคโปร. เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมี 
Mr. Chee Wee Kiong ปลัดกระทรวงการตางประเทศสิงคโปร. และ นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวง 
การตางประเทศของไทย เปOนประธานรวม ท่ีประชุมได1มีมติเห็นชอบท่ีจะให1ทั้งสองประเทศขยายความ
รวมมือในการพัฒนาข1าราชการไปยังกลุมข1าราชการระดับสูงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงหลักสูตร เนื่องจากเห็นวาบริบท
ของราชการปcจจุบัน มีความจําเปOนต1องเตรียมความพร1อมที่จะรับมือตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว
และตลอดเวลา ข1าราชการระดับสูงถือเปOนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศ การแลกเปลี่ยนความรู1 
และประสบการณ. รวมทั้งการสร1างเครือขายการทํางานระหวางกันจึงมีความสําคัญยิ่ง และควรได1รับการสนับสนนุ
ให1ดําเนินการตามกรอบความรวมมือของ CSEP น้ี โดยกําหนดดําเนินการกับกลุมเปeาหมายที่เปOนข1าราชการ
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญข้ึนไป   

๑.๒ สํานักงาน ก.พ. และ Civil Service College แหงประเทศสิงคโปร. ได1หารือรวมกัน 
ในรายละเอียดการฝUกอบรมสําหรับกลุมข1าราชการระดับสูง จะเห็นพ1องกันวา รูปแบบวิธีการและกรอบเนื้อหา 
ในการฝUกอบรม จะไมเน1นการเรียนการสอนที่ครอบคลุมเนื้อหาการบริหารราชการในภาพรวม แตจะพิจารณา 
เลือกประเด็นใดประเด็นหน่ึงเพียงประเด็นเดียวเพื่อใช1สําหรับการเรียนรู1ในเชิงลึก โดยเน1นวิธีการแลกเปลี่ยน 
องค.ความรู1ในรูปแบบตาง ๆ อาทิ การถกแถลงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน การเรียนรู1จากตัวอยาง
และประสบการณ.จริงจากหนวยงานต1นแบบ โดยจะลดจํานวนชั่วโมงการเรียนการสอนในห1องเรียน 
(Lecture) ให1เหลือน1อยที่สุด เพิ่มการเรียนรู1โดยตรงจากประสบการณ.จริง รวมท้ังการสร1างแรงบันดาลใจ
และการลงมือปฏิบัติ  

สิ่งที่สงมาด1วย ๑ 



๒ 

 
๑.๓ การดําเนินการในปJงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงเปOนการดําเนินการรุนแรกสําหรับ 

กลุมข1าราชการระดับสูง สํานักงาน ก.พ. และ Civil Service College ประเทศสิงคโปร. ได1ให1ความเห็นชอบ
รวมกันตอการกําหนดหัวข1อการเรียนรู1 เร่ือง “Design Thinking for Public Service Excellence” เนื่องจาก
การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยมีประชาชนผู1รับบริการเปOนศูนย.กลาง ถือเปOนเคร่ืองมือ 
ที่มีประสิทธิภาพอีกเครื่องมือหน่ึงที่จะชวยพัฒนาคุณภาพการบริหารงานและการให1บริการประชาชน 

๒. วัตถุประสงค� 
๒.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพของข1าราชการไทยและสิงคโปร.ด1านภาวะผู1นําในระดับสากล  

สร1างโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู1ประสบการณ.และแนวคิดใหม ๆ ผานกระบวนการเรียนรู1รวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ  

๒.๒ เพื่อสงเสริมแนวคิดเชิงสร1างสรรค.ในการกําหนดนโยบาย การบริหารและปฏิบัติ 
งานราชการ รวมท้ังการทํางานแบบบูรณาการให1กับข1าราชการของทั้งสองประเทศ 

๒.๓ เพื่อสงเสริมความรวมมือและสร1างเครือขายความสัมพันธ.ระหวางข1าราชการและ 
สวนราชการของประเทศท้ังสองให1มีความแนนแฟeนมากยิ่งข้ึน ตามเจตนารมณ.ของโครงการความรวมมือ
ระหวางหนวยราชการไทยและสิงคโปร. (Civil Service Exchange Programme – CSEP) 

๓. ประเด็นการเรียนรู 
  โครงการพัฒนาข1าราชการระดับสูงระหวางไทยและสิงคโปร. (Singapore - Thailand Senior 
Officials Development Programme) รุนท่ี ๑ ประจําปJ ๒๕๖๑ กําหนดดําเนินการภายใต1หัวข1อ 
“Design Thinking for Public Service Excellence” โดยมีเปeาหมายที่จะให1ผู1เข1ารับการฝUกอบรมของ 
ทั้งสองประเทศได1เรียนรู1และแลกเปลี่ยนประสบการณ.ระหวางกันเก่ียวกับทิศทางแนวโน1มการเปลี่ยนแปลง
ของโลก การสร1างนวัตกรรมและพัฒนาความคิดสร1างสรรค.โดยคํานึงถึงผู1รับบริการ ผานการประยุกต.ใช1
ทฤษฎีใหม ๆ เพื่อสร1างความแตกตางและสร1างคุณคาใหมเพื่อให1เกิดนวัตกรรมที่คํานึงถึงผู1รับบริการอยางแท1จริง 
โดยมีกรอบเน้ือหาและประเด็นการเรียนรู1ดังตอไปนี ้

ชวงที่ ๑ การปรับพื้นฐานความรู1เรื่องการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)  
สําหรับข1าราชการไทย ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ชวงที่ ๒ การเรียนรู1ถึงความสําคัญ หลักการ และวิธีการประยุกต.ใช1การคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) การศึกษาดูงานจากตัวอยางและประสบการณ.จริงของการนํา
การคิดเชิงออกแบบมาใช1ในภาคราชการ รวมท้ังการสร1างแรงบันดาลใจเพื่อ
ประยุกต.ใช1การคิดเชิงออกแบบในงานที่รับผิดชอบ โดยเปOนการฝUกอบรมและ
ศึกษาดูงานรวมกันระหวางข1าราชการไทยและสิงคโปร. ณ สถานท่ีฝUกอบรม 
ในประเทศสิงคโปร. โดยแบงกรอบเน้ือหาการเรียนรู1เปOน ๓ สวน คือ 

 

 



๓ 

 
๑. Knowledge Acquisition  
 การเรียนรู1ถึงความสําคัญ หลักการ และวิธีการประยุกต.ใช1การคิด 

เชิงออกแบบ 
๒. Experience Sharing  

การศึกษาจากตัวอยางและประสบการณ.จริงของการนําการคิด 
เชิงออกแบบมาใช1ในภาคราชการ  

๓. Boost-up Inspiration  
การสร1างแรงบันดาลใจเพื่อประยุกต.ใช1การคิดเชิงออกแบบในงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๔. เทคนิควิธีการเรียนรูและฝGกอบรม 
การฝUกอบรมใช1วิธีการเรียนรู1ท่ีหลากหลาย อาทิ การบรรยาย การอภิปรายแลกเปลี่ยนและ

แสดงความคิดเห็น รวมท้ังการศึกษาดูงาน  

๕. กลุ�มเปKาหมาย รวมทั้งส้ิน ๒๐ คน ประกอบด1วย  
๕.๑ ข1าราชการพลเรือนของไทย ผู1ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือ 

ประเภทอํานวยการ ระดับสูง จํานวน ๑๐ คน  
๕.๒  ข1าราชการพลเรือนของสิงคโปร. ผู1ดํารงตําแหนงในระดับที่เทียบเทากัน จํานวน ๑๐ คน  

๖. คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการฝGกอบรม 
ผู1สมัครเข1ารับการฝUกอบรมต1องมีคุณสมบัติดังตอไปนี้  
๖.๑ เปOนข1าราชการพลเรือนผู1ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือประเภท

อํานวยการ ระดับสูง และมีผลงานเปOนท่ีประจักษ. 
๖.๒ เปOนผู1ท่ีได1รับมอบหมายให1รับผิดชอบการกํากับดูแลนโยบาย ยุทธศาสตร. หรืองาน 

ที่เปOนภารกิจหลักของหนวยงาน  
๖.๓ มีอายุไมเกิน ๕๕ ปJ นับถึงวันปxดรับสมัคร 
๖.๔ เปOนผู1ท่ีมีความสามารถในการใช1ภาษาอังกฤษในระดับดีหรือดีมาก สามารถสื่อสาร 

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรและผู1เข1ารวมการสัมมนาได1อยางมีประสิทธิภาพ  
๖.๕ เปOนผู1ท่ีมีสุขภาพแข็งแรง สามารถเข1ารวมกิจกรรมได1เต็มเวลาที่กําหนด 

๗. เอกสารประกอบการสมัครเขารับการฝGกอบรม 
๗.๑   ใบสมัครพร1อมรูปถาย ขนาด ๒ x ๒ นิ้ว จํานวน ๑ รูป 
๗.๒   หนังสือแสดงความประสงค.จะสมัครเข1ารับการฝUกอบรม รับรองโดยผู1บังคับบัญชา 
๗.๓   สําเนาหน1าหนังสือเดินทางราชการที่มีอายุเหลือไมน1อยกวา ๖ เดือน นับถึงวันที่  

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 



๔ 

 
๘. วิธีการสมัครเขารับการอบรม ดําเนินการดังนี้ 

๘.๑  กรอกข1อมูลในใบสมัครออนไลน.ที่ http://register.ocsc.go.th/registration/csep 
โดยระบบจะเปxดให1กรอกใบสมัครได1 ระหวางวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงวันท่ี ๒๙ มิถุนายน 
๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น.   

ผู1สมัครควรตรวจทานการกรอกข1อมูลให1ครบถ1วนสมบูรณ.กอนสงใบสมัคร (Submit) 
หากข1อมูลใดไมปรากฏในใบสมัคร คณะกรรมการอาจพิจารณาได1วา ผู1สมัครไมมีข1อมูลหรือขาดคุณสมบัติ 
ในสวนนั้น ซ่ึงอาจมีผลตอการพิจารณาได1 

๘.๒ เม่ือกดสง (Submit) ใบสมัครแล1ว ให1ส่ังพิมพ.ใบสมัครซ่ึงมีข1อมูลของผู1สมัครครบถ1วน 
พร1อมแนบภาพถายปcจจุบัน นําเสนอให1ผู1บังคับบัญชาลงนามรับรอง และจัดสงใบสมัครในรูปแบบของ
เอกสาร (Hard Copy) ไปยังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. 

กรณีที่ตรวจพบวา ข1อมูลท่ีปรากฏในเอกสาร (Hard Copy) และข1อมูลที่ปรากฏ 
ในระบบลงทะเบียนออนไลน.ไมตรงกัน สํานักงาน ก.พ. จะถือเอาข1อมูลที่ปรากฏในเอกสารซ่ึงได1รับการรับรอง 
จากผู1บังคับบัญชาเปOนเกณฑ. 

๘.๓ ผู1สมัครสามารถศึกษาข้ันตอนการกรอกใบสมัครได1จากเอกสารแนบท1ายหรือสอบถาม
รายละเอียดการกรอกข1อมูลท่ี นายศุภวัฒน. วิวัฒนพิทยาวุฒิ นักคอมพิวเตอร. โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๘๐ หรือ
ติดตอเจ1าหน1าท่ีโครงการ คือ นายศิธา เมฆสวรรค. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๕ 
หรือ นางสาวชนิดาภา ดํารงเดชโสภณ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๔ 

๙. การพิจารณาคัดเลือก 
 ๙.๑  สํานักงาน ก.พ. จะพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัครและอาจจัดให1มีการประเมินความ
เหมาะสมทางบุคลิกภาพเปOนการเพิ่มเติม เพื่อคัดเลือกผู1สมัครให1เหลือจํานวน ๑๐ คน ท่ีจะเปOนตัวแทน
ประเทศไทยในการเข1ารวมการฝUกอบรมหลักสูตรดังกลาว 
 ๙.๒  สํานักงาน ก.พ. จะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
ทาง http://www.ocsc.go.th/csti/programme/ คลิกเลือก “CSEP Senior Officials Development 
Programme” และผลการพิจารณาคัดเลือกของสํานักงาน ก.พ. ถือเปOนท่ีสุด 

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการและการฝGกอบรม 
๑๕ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ รับสมัครผู1เข1ารับการฝUกอบรม 
๕ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประเมินความเหมาะสมทางบุคลิกภาพและสมรรถนะ

ด1านการสื่อสาร (ถ1ามี) 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก 
๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานความรู1เก่ียวกับการคิดเชิง

ออกแบบ (Design Thinking) 
 

  



๕ 

 
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เดินทางไปสาธารณรัฐสิงคโปร. 
๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ฝUกอบรมหลักสูตร “Design Thinking for Public 

Service Excellence” รวมกับข1าราชการระดับสูง
สิงคโปร. 

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เดินทางกลับประเทศไทย 

๑๑. การประเมินผล 
๑๑.๑ ผู1เข1ารับการฝUกอบรมจะต1องมีสวนรวมในการเรียนรู1 อภิปราย แสดงความคิดเห็น 

รวมทั้งให1ข1อเสนอแนะท่ีเก่ียวข1องกับหลักสูตรการฝUกอบรม  
๑๑.๒ ผู1เข1ารับการฝUกอบรมจะต1องมีระยะเวลาการฝUกอบรมทั้งในชั้นเรียนและการศึกษา 

ดูงานเต็มเวลา (ร1อยละ ๑๐๐)  จึงจะถือวาสําเร็จการฝUกอบรมและได1รับประกาศนียบัตร  

๑๒. ค�าใชจ�ายในการฝGกอบรม 
 สํานักงาน ก.พ. รับผิดชอบคาใช1จายในการฝUกอบรมสําหรับผู1ผานการคัดเลือก ดังตอไปนี้ 

๑๒.๑ การฝUกอบรมในประเทศไทย 
(๑) คาสมนาคุณวิทยากร  
(๒) คาอาหาร อาหารวางและเคร่ืองดื่ม  
(๓) คาเอกสารประกอบการฝUกอบรม  

๑๒.๒ การฝUกอบรม ณ สาธารณรัฐสิงคโปร. 
(๑) คาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับ ชั้นประหยัด 
(๒) คาที่พัก จํานวน ๔ คืน ระหวางวันท่ี ๒๒ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
(๓) คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
(๔) คายานพาหนะในตางประเทศ 

๑๓. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ๑๓.๑ ที่ปรึกษาโครงการ 

(๑) นางเมธินี  เทพมณี เลขาธิการ ก.พ.  
(๒) นายภาณุ  สังขะวร รองเลขาธิการ ก.พ.  
(๓) นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต. ผู1อํานวยการสถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน 
(๔) นางนภาพร กิตติธร นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 

๑๓.๒ เจ1าหน1าที่โครงการ  
(๑) นางศิริวรรณ  เมนะโพธ ิ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  
(๒) นายศิธา เมฆสวรรค. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
(๓) นางสาวชนิดาภา  ดํารงเดชโสภณ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
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๑๔. การติดต�อ 

วิทยาลัยนักบริหาร ๒  
สถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.  
เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท. ตําบลตลาดขวัญ  
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๔, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๕   
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙  

--------------------------------------- 



กําหนดการฝ	กอบรม 
โครงการพัฒนาข�าราชการะดับสูงไทยและสิงคโปร!  

(Singapore - Thailand Senior Officials Development Programme)  
รุ<นที่ ๑ ประจาํปAงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

“Design Thinking for Public Service Excellence” 

 
ช<วงที่ ๑  

วันที่ ๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
ห�องประชุม ๓๑๑๐ ชั้น ๑ อาคาร ๓ สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน  

สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

วันที่/เวลา กิจกรรม 

วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว�าง 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ชวนคิด “การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ตอบโจทย1การยกระดับคุณภาพ

การบริหารงานและการส�งมอบบริการสาธารณะ จริงหรือ?”  
โดย นายกววีุฒิ เต็มภูวภัทร  
• หัวหน?าทีมสร?างนวัตกรรม “Express Solutions” กลุ�ม ปตท.  
• คอลัมนิสต1 “ธุรกิจพอดีคํา” มติชนสุดสัปดาห1  
• เจ?าของเพจชื่อดัง “แปดบรรทัดครึ่ง” 

 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ทําความรู?จัก “Design Thinking กับภาคราชการไทย : โครงการห?องปฏิบัติการ

นวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab : Gov Lab)”  
โดย วิทยากรจากสํานักงาน ก.พ.ร.  

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. แนะนําจุดเร่ิมต?นความมือ “โครงการความร�วมมือระหว�างหน�วยราชการไทยและ
สิงคโปร1 (Civil Service Exchange Programme – CSEP)” และ “การเตรียม
ความพร?อมสําหรับการฝ^กอบรม ณ สาธารณรัฐสิงคโปร1”  
โดย วิทยากรจากสํานักงาน ก.พ. 

หมายเหตุ  บริการอาหารว�างในห?องฝ^กอบรม  

 

 
 

สิ่งท่ีส�งมาด?วย ๒ 



๒ 

 

 

วันที่/เวลา กิจกรรม 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  Workshop การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)  

โดย นายวริทธิ ตีรประเสรฐิ 
ผู?จัดการอาวโุส ฝbายพัฒนาธุรกิจสร?างสรรค1และนวัตกรรม 
ศูนย1สร?างสรรค1งานออกแบบ Thailand Creative & Design Center(TCDC) 

จบการอบรมช<วงที่ ๑ 

หมายเหตุ  บริการอาหารว�างในห?องฝ^กอบรม  
 

ช<วงที่ ๒  
วันที่ ๒๒ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

Civil Service College สาธารณรัฐสงิคโปร! 

วันที่/เวลา กิจกรรม 

วันอาทิตย!ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
๐๙.๐๐ น. นัดพบคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ๔ ประตู ๒ เคาน1เตอร1 C การบินไทย 
๑๑.๑๕ – ๑๔.๓๐ น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิสู�สนามบินซางงี โดยสายการบินไทย TG 413 
๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. เดินทางถึงท�าอากาศยานชางง ีผ�านกรรมวิธีตรวจคนเข?าเมือง 
๑๖.๓๐ น. เดินทางเข?าโรงแรมที่พัก ตามอัธยาศัย 
วันจันทร!ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
๐๘.๐๐ น. ออกเดินทางจากโรงแรมท่ีพัก ไปยัง Civil Service College 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. พิธีเปlดการฝ^กอบรม แนะนําหลักสูตรการฝ^กอบรม ผู?บริหาร และเจ?าหน?าที ่
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ผู?แทนผู?เข?ารับการอบรมของไทยและสิงคโปร1 เล�าถึงระบบราชการของประเทศตน 
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. “ความสําคัญของการคิดเชิงออกแบบในภาคราชการ : มุมมองระดับภูมิภาคและ

ระดับสากล” 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. “การคิดเชิงออกแบบ : เริ่มต?นที่ไหน อย�างไร” แลกเปลี่ยนประสบการณ1กับผู?ปฏิบัติ

และเจ?าของโครงการสําคัญในภาคราชการของประเทศสิงคโปร1ที่เกิดข้ึนด?วยวิธีการ
คิดเชิงออกแบบ 

๑๖.๑๕ น. เดินทางกลับโรงแรมท่ีพัก 



๓ 

 

 

วันที่/เวลา กิจกรรม 

วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๐๘.๐๐ น. ออกเดินทางจากโรงแรมท่ีพัก ไปยัง Civil Service College 
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ผู?เข?ารับการอบรมถูกแบ�งเปnนกลุ�มย�อย จํานวน ๒ - ๓ กลุ�ม ตามประสบการณ1 

การทํางานและหน?าที่ความรับผดิชอบ เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานกับหน�วยงานต?นแบบ
ของสาธารณรัฐสิงคโปร1 เรียนรู?ถึงความสําเร็จและข?อผิดพลาดที่เกิดจากความ
พยายามในการยกระดับคุณภาพงาน การเข?าถึงประชาชน การวิคราะห1ความ
ต?องการของผู?รับบริการ และวิธีการประยุกต1ใช?การคิดเชิงออกแบบในภาคราชการ  
โดยแต�ละกลุ�มจะได?เข?าศึกษาดูงานกับหน�วยงานต?นแบบประมาณ ๒ – ๓ แห�ง 

๑๖.๑๕ น. เดินทางกลับโรงแรมท่ีพัก 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๐๘.๐๐ น. ออกเดินทางจากโรงแรมท่ีพัก ไปยัง Civil Service College 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. “Workshop : How will we get there?” ผู?เข?ารับการอบรมแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นถึงแรงบันดาลใจ ความต?องการ และวิธีการที่จะพัฒนางานของตน 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สรุปประเด็นการเรียนรู? การนาํไปต�อยอด และการเอาชนะความท?าทาย 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมกระชับเครือข�ายระหว�างข?าราชการผู?เข?ารับการอบรม 
๑๖.๑๕ น. เดินทางกลับโรงแรมท่ีพัก 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๐๙.๓๐ น. เช็คเอาท1ออกจากโรงแรมท่ีพัก 
๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. เข?าเยี่ยมคาราวะเอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐสิงคโปร1 (นายมานพชัย  

วงศ1ภักดี) และรับฟtงการบรรยายเร่ือง “ความสัมพันธ1ระหว�างราชอาณาจักรไทย 
กับสาธารณรัฐสิงคโปร1 นโยบายการพัฒนานวัตกรรมร�วมกันในฐานะประเทศ 
สมาชิกอาเซียน” 

๑๒.๓๐ น.  เดินทางถึงสนามบินชางงี ผ�านกรรมวิธีตรวจคนเข?าเมือง  
 รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

๑๕.๕๕ – ๑๗.๑๕ น. เดินทางออกจากสนามบินชางงี สู�สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสายการบินไทย  
เท่ียวบินที่ TG 414 

๑๗.๑๕ น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 
 

หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได?ตามความเหมาะสม 




