
                             

รายงานการกำกับติดตามแผนการพัฒนาบุคลากร 

กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา  

ประจำปีงบประมาณ 2564 

รอบ 6 เดือน 

ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564  



เป้าหมายตามแนวทาง

(ช่ัวโมง/ปี) กิจกรรม/โครงการ (ช่ัวโมง/ปี) ผล

1 โครงการfin green 1. เพ่ือสร้างบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมในสถานท่ีท างานให้ดีข้ึน  6 - 12 ตามแนวทางจะด าเนินการในปี

2. เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานท่ีท างาน ช่ัวโมง งบประมาณ 2564 

3. เพ่ือให้สถานท่ีท างานสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย

4. เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและประหยัดทรัพยากร

5. เพ่ือลดการสูญหายของวัสดุ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ และมีพ้ืนท่ีการท างานเพ่ิมข้ึน

   จากการขจัดวัสดุท่ีเกินความจ าเป็นออกไป

2 โครงการพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านการเงิน 1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการเงินและบัญชีได้อย่างถูกต้อง ตามกฏ ระเบียบ  6 - 12 ตามแนวทางจะด าเนินการในปี

และบัญชี    ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ช่ัวโมง งบประมาณ 2564 

2. เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพในการพัฒนาตนเองของเครือข่ายและการพัฒนางานประจ า

3. เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันและเกิดความรักความสามัคคีภายในมหาวิทยาลัย

3 โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรกองคลัง 1. เพ่ือให้บุคลากรกองคลังสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  6 - 12 ตามแนวทางจะด าเนินการในปี

2. เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และความสามัคคีในกองคลัง ช่ัวโมง งบประมาณ 2564 

3. เพ่ือให้บุคลากรกองคลังสามารถพัฒนาตนเองและวางแผนการท างานร่วมกัน

4 โครงการอบรมและแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการ 1. เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานของเครือข่ายงานการคลังได้อย่างเต็มศักยภาพ  6 - 12  - KM คร้ังท่ี 1/64 วันท่ี 30 พ.ย. 2564 3.30 ช่ัวโมง บรรลุ ท่ี อว 7306/5287 วันท่ี 17 พฤศจิกายน

เงินการคลัง (KM)   มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบงานการคลังเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เห็นความส าคัญ ช่ัวโมง 2563

  และมีทัศนคติท่ีดีต่องานการคลัง

2. ลดปัญหาการท างานและการส่งคืนเอกสารท่ีแก้ไข

3. เพ่ือติดตามกฎระเบียบด้านการคลังท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงใหม่

5 โครงการคลินิกกองคลังสัญจร 1. เพ่ือรับฟังความคิดเห่็นข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี  6 - 12  - การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง.นิเทศนิสิต 3 ช่ัวโมง บรรลุ ท่ี อว 7306/5468 วันท่ี 1 ธันวาคม

   และน าข้อมูลมาพัฒนาประสิทธิภาพการท างานให้ดีย่ิงข้ึน ช่ัวโมง     และโครงการฯ คณะบริหารธุรกิจฯ 2563

2. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีและผู้รับบริการ     ในวันท่ี 9 ก.พ.64 เวลา 09.00-12.00 น.

  ด้านการเงินและบัญชี  - ระเบียบการเบิกจ่ายเพ่ือเสริมสร้าง 3 ช่ัวโมง บรรลุ

    ประสิทธิภาพในการท างานของเครือข่าย

    งานการคลัง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบ

    งานด้านการคลังเป็นไปในทิศทางเดียวกันและ

    เป็นไปตามระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัย

    คณะสาธารณสุขฯ ในวันท่ี 16 ก.พ.64

    เวลา 09.00-12.00 น.

6 พัฒนาตนเองด้านการจัดการตนเอง 1. เพ่ือพัฒนาตนเองในด้านวิสัยทัศน์ ทักษะการปฏิบัติงาน การตัดสินใจ การแก้ปัญหา  6 - 12 ตามแนวทางจะด าเนินการในปี

   ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การบริหารจัดการงาน ช่ัวโมง งบประมาณ 2564 ,2565, 2567

7 พัฒนาทักษะการพูด อา่น เขียน 1. เพ่ือพัฒนาตนเองในด้านวิสัยทัศน์ ทักษะการปฏิบัติงาน การตัดสินใจ การแก้ปัญหา  6 - 12 -  -  - ตามแนวทางจะด าเนินการในปี

รายงานการก ากับติดตามแผนการพัฒนาบุคลกร กองคลัง ประจ าปีงบประมาณ 2564

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์
การด าเนินงาน

หมายเหตุ



เป้าหมายตามแนวทาง

(ช่ัวโมง/ปี) กิจกรรม/โครงการ (ช่ัวโมง/ปี) ผล

รายงานการก ากับติดตามแผนการพัฒนาบุคลกร กองคลัง ประจ าปีงบประมาณ 2564

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์
การด าเนินงาน

หมายเหตุ

สนทนา ภาษาต่างประเทศ    ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การบริหารจัดการงาน ช่ัวโมง งบประมาณ 2564 ,2565, 2567

8 พัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยี 1. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้งาน  6 - 12 ตามแนวทางจะด าเนินการในปี

สารสนเทศ    โปรแกรม Microsoft Dynamics AX 2009 ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเพ่ือการพัฒนา ช่ัวโมง งบประมาณ 2564 ,2565, 2567

  ตนเองและการพัฒนางานประจ า

9 พัฒนาตนเองด้านงานสารบรรณ 1. เพ่ือให้มีความรู้ เกิดทักษะเชิงปฏิบัติในการบริหารงานด้านเอกสาร การเขียนโต้ตอบ  3 - 6 ตามแนวทางจะด าเนินการในปี

   หนังสือราชการ ช่ัวโมง งบประมาณ 2564 ,2565, 2567

10 ด้านการจัดท าบัญชี 1. มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท างบการเงินพร้อมท้ังทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข  6 - 12 ตามแนวทางจะด าเนินการในปี

  ได้อย่างถูกต้องและไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ช่ัวโมง งบประมาณ 2564 ,2565, 2567

11 ด้านการพัสดุ 1. เพ่ือให้การปฎบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการปฎิบัติงาน  6 - 12 ตามแนวทางจะด าเนินการในปี

  ด้านพัสดุและการจัดซ้ือจัดจ้างได้อย่างมีหลักเกณฑ์ และเป็นระบบ ช่ัวโมง งบประมาณ 2564 ,2565, 2567


