ประกาศ
ด่วนทีส่ ุด
เรื่อง โครงการพัฒนาสู่การเป็นผู้นําอย่างมืออาชีพ
ด้ ว ยในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2554 กระทรวงการคลั ง กํา หนดจั ด

“โครงการพัฒนาสู่การเป็นผู้นําอย่างมืออาชีพ”
ให้แก่ ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไป ประเภทอํานวยการระดับสูง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป และประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ เพื่อไปฝึกอบรม
ในสถาบันทั้งในและต่างประเทศที่มีหลักสูตรเพื่อนักบริหารระยะสั้น (ไม่เกิน 1 เดือน) เพื่อสร้าง
นักบริหารระดับผู้นําองค์กร โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 จากเงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลัง ในส่วนกลาง ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์และดําเนินการ
ตามขั้นตอนทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ หากท่านประสงค์จะสมัครหรือส่งข้าราชการในสังกัด
สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ขอให้แจ้งรายชื่อไปยังกระทรวงการคลัง ภายในวันที่ 29 มิถุนายน
2554 หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์การส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการ

หมายเหตุ ผูส้ นใจสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ดังนี้
- http://www.kellogg.northwestern.edu/execed/Executive_Programs.aspx
- http://www.sasin.edu/programs/execed/index.html
- http://www.exed.hbs.edu/programs

โครงการพัฒนาสู่การเป็นผูน้ าํ อย่างมืออาชีพ
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานที่ดําเนินภารกิจในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ การเงินการคลังของ
ประเทศไทย มีบทบาทสําคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจสู่ความมีเสถียรภาพ โดยการส่งเสริม สนับสนุน และประสานกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ซึ่งในการดําเนินการตามบทบาท
ดังกล่าว ต้องอาศัยการดําเนินงานของข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลังที่มีความรูค้ วามสามารถ มีประสิทธิภาพ
สามารถรองรับการพัฒนาประเทศในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักบริหารระดับสูง มีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงาน เป็นกลุ่มที่มีผลต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวของการดําเนินการให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ของหน่วยงาน และเป็นกลุม่ ทีส่ ามารถผลักดันการเปลี่ยนแปลงให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งพัฒนานักบริหารระดับสูงให้เป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพ มี
ทัศนคติ วิสัยทัศน์ มีกระบวนทัศน์ในการทํางานที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก สามารถเป็นผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง สร้างความเข้มแข็งในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้เป็นที่ยอมรับในด้านความรู้ ความสามารถแก่
หน่วยงานและสังคมโดยทั่วไป สร้างประโยชน์แก่ราชการกระทรวงการคลัง และประเทศชาติตอ่ ไป จึงได้จัดทํา
โครงการพัฒนาผู้บริหารสู่การเป็นผู้นําอย่างมืออาชีพขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักบริหารกระทรวงการคลังได้พัฒนาและเสริมสร้างทักษะ ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมี
ผลกระทบต่องานในภารกิจของกระทรวงการคลัง
2. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงมีความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารและสามารถพัฒนาความคิดในการแก้ปญ
ั หา
และตัดสินใจทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างเหมาะสม สามารถเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง และปรับเปลี่ยนการ
บริหารงานให้ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของโลกภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายสําคัญทีม่ ีบทบาทเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงาน และสามารถผลักดันให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรมมากที่สุด ได้แก่ ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไป ประเภทอํานวยการระดับสูง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป และประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
4. แนวทางการดําเนินการ
กระทรวงการคลังจะจัดส่งข้าราชการระดับสูงในสังกัด ไปศึกษาหรือฝึกอบรมในสถาบันทั้งในและ
ต่างประเทศทีม่ ีหลักสูตรเพือ่ นักบริหารระยะสั้น (ไม่เกิน 1 เดือน) เพื่อสร้างนักบริหารระดับผู้นําองค์กร แบ่งออกเป็น
กลุ่มสาขาวิชา ในการอบรม ดังนี้
4.1 สาขาวิชา General Management
 หลักสูตร Executive Development Program จัดโดย Kellogg School of Management
ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้เวลา 3 สัปดาห์ จํานวน 4 คน เป็นจํานวนเงิน 5,128,000 บาท
 หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) จัดโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn
University:GIBA) ใช้เวลา 2 สัปดาห์ จํานวน 3 คน เป็นจํานวนเงิน 1,557,000 บาท
/4.2. สาขาวิชา...
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สาขาวิชา Governance
 หลักสูตร Corporate Governance: Effectiveness and Accountability in the Boardroom
จัดโดย Kellogg School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้เวลา 1 สัปดาห์ จํานวน 3 คน เป็นจํานวนเงิน
1,837,200 บาท
 หลักสูตร Women ‘s Director Development Program จัดโดย Kellogg School of
Management ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ จํานวน 3 คน เป็นจํานวนเงิน 1,697,700 บาท
4.3

สาขาวิชา Finance
 หลักสูตร Finance for Executives จัดโดย Kellogg School of Management ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ใช้เวลา 1 สัปดาห์ จํานวน 3 คน เป็นจํานวนเงิน 2,032,500 บาท
 หลักสูตร Finance Senior Executive จัดโดย Harvard Business School ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ใช้เวลา 1 สัปดาห์ จํานวน 3 คน เป็นจํานวนเงิน 2,195,250 บาท
5. งบประมาณในการดําเนินการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจากเงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ในส่วนกลาง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ภายในวงเงิน 15 ล้านบาท
6. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2554
7. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. นักบริหารกระทรวงการคลังได้รับการพัฒนา และเสริมสร้างทักษะ ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องและมี
ผลกระทบต่องานในภารกิจของกระทรวงการคลัง สามารถเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง และปรับเปลี่ยนการบริหารงานให้
ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของโลกภายนอก และสามารถบริหารงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบได้อย่างมืออาชีพ
2. นักบริหารกระทรวงการคลัง ได้พัฒนาความรู้ ทักษะ ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการกระทรวงการคลัง และราชการโดยรวม
8. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โทรศัพท์ 02 273 9021 ต่อ 2613,2617
โทรสาร 02 273 9217
__________________________________

ข้อกําหนดในการสมัครเข้าอบรม
โครงการพัฒนาสู่การเป็นผู้นําอย่างมืออาชีพ
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไป ประเภท
อํานวยการระดับสูง ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป และประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
1.2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
1.3 มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
1.4 สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตรอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ โดยส่วนราชการต้นสังกัด
ต้องพร้อมมีผปู้ ฏิบัติงานแทนในระหว่างการเข้ารับการฝึกอบรม
2. ขั้นตอนการสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 :

กระทรวงการคลังแจ้งเวียนกรมในสังกัด เพื่อส่งข้าราชการในสังกัดที่มคี ุณสมบัตติ าม
กําหนดเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนที่ 2 :

กรมในสังกัดแจ้งชื่อข้าราชการในสังกัดที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการและได้ดําเนินการสมัคร
เข้าอบรมผ่านทางระบบออนไลน์ในหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่โครงการกําหนด และสถาบัน
ผู้จัดอบรมได้ตอบรับให้เข้าอบรมแล้ว

ขั้นตอนที่ 3 : กระทรวงการคลังดําเนินการคัดเลือกผู้สมัคร และขออนุมัติตัวบุคคลพร้อมค่าใช้จ่ายใน
การเข้ารับการอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 จากเงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง
ในส่วนกลาง และแจ้งกรมต้นสังกัดเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 : ผู้อบรมจะต้องดําเนินการจัดทําสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ และสัญญาค้ําประกันกับหน่วยงานต้นสังกัดตามระเบียบ
ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมและส่งสําเนาสัญญาทั้งสองฉบับให้กระทรวงการคลัง จํานวน 2 ชุด
ขั้นตอนที่ 5 :

ผู้ได้รับอนุมตั ิให้เข้าอบรมแจ้งเรื่องมายังส่วนบริหารการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เพื่อยืมเงินทดรองราชการ ในการไปดําเนินการในส่วนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการไปเข้าอบรม

ขั้นตอนที่ 6 : เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานการฝึกอบรมให้กระทรวงการคลัง
โดยผ่าน หน่วยงานต้นสังกัด จํานวน 1 ชุด ตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด
3. เกณฑ์การคัดเลือก
ผู้สมัครเข้าอบรมต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนด ในกรณีทผี่ ู้สมัคร ฯ มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดไว้เท่าเทียมกัน จะพิจารณาคัดเลือกผูส้ มัครที่มอี าวุโสในระดับตําแหน่ง
บริหารที่สูงกว่า ให้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นลําดับแรก

หลักสูตรฝกอบรมดานบริหาร ในสถาบันชันนําทังในประเทศและตางประเทศ ประจําป 2554
ชื่อวิชา /หลักสูตร
1. สาขาวิชา General Management
1.1 หลักสูตร Execctive Development
Program (EDP)

1.2 หลักสูตร Senior Executive
Programme (SEP)

2. สาขาวิชา Goverance
2.1 หลักสูตร
Corporate Governance:
Effectiveness and Accountability
in the Boardroom

จัดโดย

ชวงเวลา

คุณสมบัติผูเขาอบรม

เนื้อหา/ประเด็นหลัก

คาลงทะเบียน ประมาณการ(บาท)

Kellogg School
of Management
ประเทศสหรัฐอเมริกา

30 ต.ค. - 18 พ.ย. 2554 ผูบริหารระดับกลางถึงระดับสูง
,- Strategic Orientation in Business Basics
$29,000
มีประสบการณทํางาน อยางนอย 10 ป ,- Leadership and Managerial Topics
,- คาลงทะเบียน
มีความรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเปนอยางดี ,- Business Trends and Future Opportunities ,- อุปกรณการเรียน
,- ที่พัก
,- อาหารครบทุกมื้อ

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ประเทศไทย

14 ส.ค. - 3 ก.ย. 2554

Kellogg School of 4 - 7 ธ.ค. 2554
Management
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผูบริหารระดับสูงขององคการ

ผูบริหารระดับสูง หรือผูกําลังจะเปน
ผูบริหารระดับสูงในอนาคต

,- Leadership and Organization Change
and Managing Enterprise and Strategic Risk
,- Marketing Product and Process Innovation
,- Corporate Financial Decision
,- Global Economic Environment

$17,500

,- Looking for Financial Trouble in All

$7,400

the Right Places
,- How to be an Influential, Trusted and
Respected Member of your Board
,- The Role of the Board in Assessing,

1,282,000.0

519,000.0
,- คาลงทะเบียน
,- อุปกรณการเรียน
,- ที่พัก
,- อาหาร

612,400.0

,- คาลงทะเบียน
,- อุปกรณการเรียน
,- ที่พัก 3 คืน
,- อาหารครบทุกมื้อ

Anticipating and Responding to Different ,- อาหารวาง
Forms of Risk
,- การตอนรับ
2.2 หลักสูตร
Women's Director
Development Program

Kellogg School of 9 - 11 พ.ย. 2554
Management
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผูบริหารผูหญิงระดับสูงขององคการ

,- Characteristics of the Most Effective
$5,900
Boards and Board Members
,- คาลงทะเบียน
,- Making the Best Decisions
,- อุปกรณการเรียน
,- Making the Nominating Committee Radar ,- คาที่พัก
,- อาหารครบทุกมื้อ
Radar Screen

565,900.0

ชื่อวิชา /หลักสูตร
3. สาขาวิชา Finance
3.1 หลักสูตร Finance for Executives

3.2 หลักสูตร Finance for Senior
Executives

จัดโดย

ชวงเวลา

คุณสมบัติผูเขาอบรม

Kellogg School of 2 - 7 ต.ค. 2554
Management
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผูบริหารที่มีหนาที่จัดทําหรือตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเงินการคลังที่สําคัญๆ
ขององคการ

Harvard Business 17 - 23 ก.ค. 2554
School
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผูบริหารระดับสูงขององคกร

รวมประมาณการคาใชจายรายคน

เนื้อหา/ประเด็นหลัก
,- Optional Accounting Tutorial
,- Interpreting Financial Reports
,- Evaluating Investments
,- Finanacial Decisions and Value
Creation
,- Strategic insights into complex financial
—including the current global crisis—
while acquiring the proven frameworks and
tools for better day-to-day financial
management and control.

คาลงทะเบียน ประมาณการ(บาท)
$9,500

677,500.0

,- คาลงทะเบียน
,- อุปกรณการเรียน
,- ที่พัก
,- อาหารครบทุกมื้อ

$11,250

731,750.0

,- คาลงทะเบียน
,- อุปกรณการเรียน
,- คาที่พัก
,- อาหารครบทุกมื้อ
4,388,550.0

