


รายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 

ระยะเวลาตั้งแต่ ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

กลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการเงนิการคลังให้มคีวามเป็นเลิศทางด้านการคลัง 

มาตราการ : ส่งเสริมบุคลากรของกองคลังให้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรูอ้ย่างสม่ำเสมอ 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานในกองคลังได้รับการอบรมอย่างน้อยปีละ 10 ช่ัวโมง 
 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

กิจกรรม/โครงการ (ชั่วโมง/ปี) จำนวนบุคลากร 

1 โครงการสัมมนาฝึกอบรมการวางแผน 

กลยุทธ์และการเข ียนโครงการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

     โครงการสัมมนาฝึกอบรมการวางแผนกลยุทธ์

และการเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 

9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. 

3 ช่ัวโมง 32 คน  

2 เข้าร่วมรับฟังแนวทางในการเข้าร่วมประเมิน

สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green 

Office ประจำปี65 

     บุคลากรกองคลังเข้าร่วมรับฟังแนวทางในการ

เข้าร่วมประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

Green Office ประจำปี 65 วันที่ 11 มกราคม 2565 

เวลา 13.00 - 15.00 น. 

2 ช่ัวโมง 2 คน  

3 โครงการอบรมคณะกรรมการประเมินค่า

งานพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 

     เข้าร่วมโครงการอบรมคณะกรรมการประเมิน

ค่างานพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน วันที่ 

29 มกราคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

7 ช่ัวโมง 6 คน  

 

 

 



 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

กิจกรรม/โครงการ (ชั่วโมง/ปี) จำนวนบุคลากร 

4 โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าสายสนับสนุน      โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าสายสนับสนุน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

7 ช่ัวโมง 20 คน  

5 ประชุมคณะกรรมการทำงานด้านคุณธรรม

และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา 

     เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทำงานด้าน

คุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น. 

2.30 ช่ัวโมง 3 คน  

6 ประชุมสัมมนาการแบ่งปันเรียนรู้เพื่อพัฒนา

บุคลากรสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

องค์กร 

     เข้าร่วมประชุมสัมมนาการแบ่งปันเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาบุคลากรสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

องค์กรวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.45 – 

17.00 น. 

7 ช่ัวโมง 20 คน  

7 หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อ

จ ัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วย

อ ิ เล ็กทรอน ิกส์  (Electronic Certificate in 

publicate in Public Procurement : e-CPP) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 2/2564 

     เข้าร่วมการสอบหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ

ด้านการจัดซือ้จัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ด ้ วยอ ิ เ ล ็ กทรอน ิ กส์  (Electronic Certificate in 

publicate in Public Procurement : e-CPP) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 รุ ่นที ่ 2/2564 ในวันที่ 26 

กุมภาพันธ์ 2565 

18 ช่ัวโมง 1 คน  

 

 

 

 



 

 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

กิจกรรม/โครงการ (ชั่วโมง/ปี) จำนวนบุคลากร 

8 ประชุมแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลใน

สถาบันอุดมศกึษาและแนวปฏิบัติตามหลัก

ความรับผดิชอบต่อสังคม 

     ประชุมแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลใน

สถาบันอุดมศึกษาและแนวปฏิบัติตามหลักความ

รับผิดชอบต่อสังคมวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 

09.00 - 12.30 น. 

3.30 ชั่วโมง 6 คน  

9 เข้าร่วมโครงการ TQA Executive Concept 

for Performance Excellence 

     เข้าร่วมโครงการ TQA Executive Concept for 

Performance Excellence วันที่ 8 มีนาคม 2565 

เวลา 08.00 - 16.30 น. 

7 ช่ัวโมง 6 คน  

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำรายงาน

สรุปด้วย Pivot Table and Pivotchart in Excel 

     บุคลากรกองคลังได้เข้าร่วมโครงการอบรม

เชงิปฏิบัติการการทำรายงานสรุปด้วย Pivot Table 

and Pivotchart in Excel ในวันที ่ 15 มีนาคม 2565 

เวลา 08.00 - 12.00 น. 

4 ช่ัวโมง 32 คน  

11 โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรกองคลัง

ในหัวข้อ การดำเนินการทางวินัยและความ

รับผิดทางละเมิดของพนักงานมหาวิทยาลัย

ของรัฐ 

กองคลังได้ดำเนินโครงการในวันที่ 16 มีนาคม 

2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์

ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของ

ส่วนงาน มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ดำเนนิการทางวินัยและความรับผดิทางละเมิดของ

พนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ และป้องกันความ

เสี่ยงที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อส่วนงาน 

3 ช่ัวโมง 32 คน  



 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

กิจกรรม/โครงการ (ชั่วโมง/ปี) จำนวนบุคลากร 

  และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการวาง

แผนการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักธรร

มาภบิาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

   

 


