สิ่งที่สงมาด1วย ๑

โครงการพัฒนาขาราชการระดับสูงระหวางไทยและสิงคโปร
(Singapore – Thailand Senior Officials Development Programme) รุนที่ ๑

๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ สํานักงาน ก.พ. รวมกับ Public Service Division (PSD) และ Civil Service College
(CSC) แหงสาธารณรัฐสิงคโปร. มีข1 อตกลงรวมกันในการพั ฒนาข1 าราชการพลเรื อนของทั้งสองประเทศ
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.ในระดับที่เทียบเทากัน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อให1
ข1าราชการของทั้งสองประเทศได1มีโอกาสดําเนินกิจกรรมรวมกันในการพัฒนาภาวะผู1นําและสร1างเครือขาย
การทํางานรวมกันในอนาคต และได1ดําเนินการไปแล1ว แบบปJเว1นปJ จํานวน ๕ รุน มีผู1ผานการฝUกอบรม
จํานวน ๑๔๘ คน
การประชุมโครงการความรวมมือระหวางหนวยงานราชการไทยและสิงคโปร. (CSEP)
ครั้งที่ ๑๓ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรม Regent Singapore ประเทศสิงคโปร. เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมี
Mr. Chee Wee Kiong ปลัดกระทรวงการตางประเทศสิงคโปร. และ นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวง
การตางประเทศของไทย เปOนประธานรวม ที่ประชุมได1มีมติเห็นชอบที่จะให1ทั้งสองประเทศขยายความ
รวมมือในการพัฒนาข1าราชการไปยังกลุมข1าราชการระดับสูงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร เนื่องจากเห็นวาบริบท
ของราชการปcจจุบัน มีความจําเปOนต1องเตรียมความพร1อมที่จะรับมือตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
และตลอดเวลา ข1าราชการระดับสูงถือเปOนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศ การแลกเปลี่ยนความรู1
และประสบการณ. รวมทั้งการสร1างเครือขายการทํางานระหวางกันจึงมีความสําคัญยิ่ง และควรได1รับการสนับสนุน
ให1ดําเนินการตามกรอบความรวมมือของ CSEP นี้ โดยกําหนดดําเนินการกับกลุมเปeาหมายที่เปOนข1าราชการ
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
๑.๒ สํานักงาน ก.พ. และ Civil Service College แหงประเทศสิงคโปร. ได1หารือรวมกัน
ในรายละเอียดการฝUกอบรมสําหรับกลุมข1าราชการระดับสูง จะเห็นพ1องกันวา รูปแบบวิธีการและกรอบเนื้อหา
ในการฝUกอบรม จะไมเน1นการเรียนการสอนที่ครอบคลุมเนื้อหาการบริหารราชการในภาพรวม แตจะพิจารณา
เลือกประเด็นใดประเด็นหนึ่งเพียงประเด็นเดียวเพื่อใช1สําหรับการเรียนรู1ในเชิงลึก โดยเน1นวิธีการแลกเปลี่ยน
องค.ความรู1ในรูปแบบตาง ๆ อาทิ การถกแถลงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน การเรียนรู1จากตัวอยาง
และประสบการณ. จ ริ ง จากหนวยงานต1 น แบบ โดยจะลดจํ า นวนชั่ ว โมงการเรี ยนการสอนในห1 อ งเรีย น
(Lecture) ให1เหลือน1อยที่สุด เพิ่มการเรียนรู1โดยตรงจากประสบการณ.จริง รวมทั้งการสร1างแรงบันดาลใจ
และการลงมือปฏิบัติ

๒
๑.๓ การดําเนินการในปJงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเปOนการดําเนินการรุนแรกสํา หรั บ
กลุมข1าราชการระดับสูง สํานักงาน ก.พ. และ Civil Service College ประเทศสิงคโปร. ได1ให1ความเห็นชอบ
รวมกันตอการกําหนดหัวข1อการเรียนรู1 เรื่อง “Design Thinking for Public Service Excellence” เนื่องจาก
การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยมีประชาชนผู1รับบริการเปOนศูนย.กลาง ถือเปOนเครื่องมือ
ที่มีประสิทธิภาพอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะชวยพัฒนาคุณภาพการบริหารงานและการให1บริการประชาชน
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อพั ฒ นาศั ก ยภาพของข1 า ราชการไทยและสิ งคโปร. ด1 า นภาวะผู1 นํา ในระดั บสากล
สร1า งโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู1ประสบการณ.และแนวคิ ดใหม ๆ ผานกระบวนการเรียนรู1รวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ
๒.๒ เพื่ อ สงเสริ ม แนวคิ ด เชิ ง สร1 า งสรรค. ใ นการกํ า หนดนโยบาย การบริ ห ารและปฏิ บั ติ
งานราชการ รวมทั้งการทํางานแบบบูรณาการให1กับข1าราชการของทั้งสองประเทศ
๒.๓ เพื่อสงเสริ ม ความรวมมื อและสร1า งเครื อขายความสั มพั นธ. ร ะหวางข1 า ราชการและ
สวนราชการของประเทศทั้งสองให1มีความแนนแฟeนมากยิ่งขึ้น ตามเจตนารมณ.ของโครงการความรวมมือ
ระหวางหนวยราชการไทยและสิงคโปร. (Civil Service Exchange Programme – CSEP)
๓. ประเด็นการเรียนรู
โครงการพัฒนาข1าราชการระดับสูงระหวางไทยและสิงคโปร. (Singapore - Thailand Senior
Officials Development Programme) รุนที่ ๑ ประจําปJ ๒๕๖๑ กําหนดดําเนินการภายใต1หัวข1อ
“Design Thinking for Public Service Excellence” โดยมีเปeาหมายที่จะให1ผู1เข1ารับการฝUกอบรมของ
ทั้งสองประเทศได1เรียนรู1และแลกเปลี่ยนประสบการณ.ระหวางกันเกี่ยวกับทิศทางแนวโน1มการเปลี่ยนแปลง
ของโลก การสร1างนวัตกรรมและพัฒนาความคิดสร1างสรรค.โดยคํา นึงถึงผู1รับบริการ ผานการประยุกต.ใช1
ทฤษฎีใหม ๆ เพื่อสร1างความแตกตางและสร1างคุณคาใหมเพื่อให1เกิดนวัตกรรมที่คํานึงถึงผู1รับบริการอยางแท1จริง
โดยมีกรอบเนื้อหาและประเด็นการเรียนรู1ดังตอไปนี้
ชวงที่ ๑ การปรับพื้นฐานความรู1เรื่องการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
สําหรับข1าราชการไทย ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
ชวงที่ ๒ การเรียนรู1ถึงความสําคัญ หลักการ และวิธีการประยุกต.ใช1การคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking) การศึกษาดูงานจากตัวอยางและประสบการณ.จริงของการนํา
การคิดเชิงออกแบบมาใช1ในภาคราชการ รวมทั้งการสร1างแรงบันดาลใจเพื่อ
ประยุกต.ใช1การคิดเชิงออกแบบในงานที่รับผิดชอบ โดยเปOนการฝUกอบรมและ
ศึกษาดูงานรวมกันระหวางข1าราชการไทยและสิงคโปร. ณ สถานที่ฝUกอบรม
ในประเทศสิงคโปร. โดยแบงกรอบเนื้อหาการเรียนรู1เปOน 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
การฝUกอบรมใช1วิธีการเรียนรู1ที่หลากหลาย อาทิ การบรรยาย การอภิปรายแลกเปลี่ยนและ
แสดงความคิดเห็น รวมทั้งการศึกษาดูงาน
๕. กลุมเปKาหมาย รวมทั้งสิ้น ๒๐ คน ประกอบด1วย
๕.๑ ข1าราชการพลเรือนของไทย ผู1ดํา รงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือ
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง จํานวน ๑๐ คน
๕.๒ ข1าราชการพลเรือนของสิงคโปร. ผู1ดํารงตําแหนงในระดับที่เทียบเทากัน จํานวน ๑๐ คน
๖. คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการฝGกอบรม
ผู1สมัครเข1ารับการฝUกอบรมต1องมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
๖.๑ เปOนข1าราชการพลเรือนผู1ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือประเภท
อํานวยการ ระดับสูง และมีผลงานเปOนที่ประจักษ.
๖.๒ เปOนผู1ที่ไ ด1รับมอบหมายให1รับผิ ดชอบการกํา กับดู แลนโยบาย ยุทธศาสตร. หรืองาน
ที่เปOนภารกิจหลักของหนวยงาน
๖.๓ มีอายุไมเกิน ๕๕ ปJ นับถึงวันปxดรับสมัคร
๖.๔ เปOนผู1ที่มีความสามารถในการใช1 ภาษาอังกฤษในระดับดีหรือดีมาก สามารถสื่อสาร
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรและผู1เข1ารวมการสัมมนาได1อยางมีประสิทธิภาพ
๖.๕ เปOนผู1ที่มีสุขภาพแข็งแรง สามารถเข1ารวมกิจกรรมได1เต็มเวลาที่กําหนด
๗. เอกสารประกอบการสมัครเขารับการฝGกอบรม
๗.๑ ใบสมัครพร1อมรูปถาย ขนาด ๒ x ๒ นิ้ว จํานวน ๑ รูป
๗.๒ หนังสือแสดงความประสงค.จะสมัครเข1ารับการฝUกอบรม รับรองโดยผู1บังคับบัญชา
๗.๓ สํ า เนาหน1 า หนั ง สื อเดิ น ทางราชการที่ มี อ ายุ เ หลื อไมน1 อยกวา ๖ เดื อ น นั บ ถึ ง วั น ที่
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๔
๘. วิธีการสมัครเขารับการอบรม ดําเนินการดังนี้
๘.๑ กรอกข1 อ มู ล ในใบสมั ค รออนไลน. ที่ http://register.ocsc.go.th/registration/csep
โดยระบบจะเปxดให1กรอกใบสมัครได1 ระหวางวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน
๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น.
ผู1สมัครควรตรวจทานการกรอกข1อมูลให1ครบถ1วนสมบูรณ.กอนสงใบสมัคร (Submit)
หากข1อมูลใดไมปรากฏในใบสมัคร คณะกรรมการอาจพิจารณาได1วา ผู1สมัครไมมีข1อมูลหรือขาดคุณสมบัติ
ในสวนนั้น ซึ่งอาจมีผลตอการพิจารณาได1
๘.๒ เมื่อกดสง (Submit) ใบสมัครแล1ว ให1สั่งพิมพ.ใบสมัครซึ่งมีข1อมูลของผู1สมัครครบถ1วน
พร1อมแนบภาพถายปcจจุ บัน นําเสนอให1 ผู1บังคับ บัญชาลงนามรับ รอง และจัดสงใบสมัค รในรูปแบบของ
เอกสาร (Hard Copy) ไปยังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น.
กรณีที่ ตรวจพบวา ข1อมูล ที่ปรากฏในเอกสาร (Hard Copy) และข1อมู ลที่ปรากฏ
ในระบบลงทะเบียนออนไลน.ไมตรงกัน สํานักงาน ก.พ. จะถือเอาข1อมูลที่ปรากฏในเอกสารซึ่งได1รับการรับรอง
จากผู1บังคับบัญชาเปOนเกณฑ.
๘.๓ ผู1สมัครสามารถศึกษาขั้นตอนการกรอกใบสมัครได1จากเอกสารแนบท1ายหรือสอบถาม
รายละเอียดการกรอกข1อมูลที่ นายศุภวัฒน. วิวัฒนพิทยาวุฒิ นักคอมพิวเตอร. โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๘๐ หรือ
ติดตอเจ1าหน1าที่โครงการ 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 ที่จะเปOนตัวแทน
ประเทศไทยในการเข1ารวมการฝUกอบรมหลักสูตรดังกลาว
๙.๒ สํ า นั ก งาน ก.พ. จะประกาศผลการคัด เลื อกภายในวั นพุ ธ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ทาง http://www.ocsc.go.th/csti/programme/ คลิกเลือก “CSEP Senior Officials Development
Programme” และผลการพิจารณาคัดเลือกของสํานักงาน ก.พ. ถือเปOนที่สุด
๑๐. ระยะเวลาดําเนินการและการฝGกอบรม
๑๕ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
๕ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

รับสมัครผู1เข1ารับการฝUกอบรม
ประเมินความเหมาะสมทางบุคลิกภาพและสมรรถนะ
ด1านการสื่อสาร (ถ1ามี)
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก
ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานความรู1เกี่ยวกับการคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking)

๕
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เดินทางไปสาธารณรัฐสิงคโปร.
ฝUกอบรมหลักสูตร “Design Thinking for Public
Service Excellence” รวมกับข1าราชการระดับสูง
สิงคโปร.
เดินทางกลับประเทศไทย

๑๑. การประเมินผล
๑๑.๑ ผู1เข1ารับการฝUกอบรมจะต1องมีสวนรวมในการเรียนรู1 อภิปราย แสดงความคิดเห็น
รวมทั้งให1ข1อเสนอแนะที่เกี่ยวข1องกับหลักสูตรการฝUกอบรม
๑๑.๒ ผู1เข1า รับการฝUกอบรมจะต1องมีระยะเวลาการฝUกอบรมทั้งในชั้นเรียนและการศึกษา
ดูงานเต็มเวลา (ร1อยละ ๑๐๐) จึงจะถือวาสําเร็จการฝUกอบรมและได1รับประกาศนียบัตร
๑๒. คาใชจายในการฝGกอบรม
สํานักงาน ก.พ. รับผิดชอบคาใช1จายในการฝUกอบรมสําหรับผู1ผานการคัดเลือก ดังตอไปนี้
๑๒.๑ การฝUกอบรมในประเทศไทย
(๑) คาสมนาคุณวิทยากร
(๒) คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
(๓) คาเอกสารประกอบการฝUกอบรม
๑๒.๒ การฝUกอบรม ณ สาธารณรัฐสิงคโปร.
(๑) คาบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับ ชั้นประหยัด
(๒) คาที่พัก จํานวน ๔ คืน ระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๖ กรกฎาคม
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
เมนะโพธิ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
(๒) นายศิธา
เมฆสวรรค.
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
(๓) นางสาวชนิดาภา ดํารงเดชโสภณ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

๖
๑๔. การติดตอ
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
---------------------------------------

