


เป้าหมายตามแนวทาง

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

1 โครงการfin green 1. เพ่ือสร้างบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมในสถานท่ีท างานให้ดีข้ึน  6 - 12 กองคลังได้ด าเนินโครงการ Fin Green 7 ช่ัวโมง บรรลุ ท่ี อว 7306/5477 วันท่ี 2 ธันวาคม 

2. เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานท่ีท างาน ช่ัวโมง ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2564 ดังน้ี 2564

3. เพ่ือให้สถานท่ีท างานสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 1. สถานท่ีท างานของกองคลัง สะอาด มีความเป็น

4. เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและประหยัดทรัพยากร ระเบียบ และมีสภาพแวดล้อมดีข้ึน

5. เพ่ือลดการสูญหายของวัสดุ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ และมีพ้ืนท่ีการท างานเพ่ิมข้ึน 2. สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิ

   จากการขจัดวัสดุท่ีเกินความจ าเป็นออกไป ภาพมากข้ึน

3. ห้องท างานมีพ้ืนท่ีเก็บของมากข้ึน

2 โครงการพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านการเงนิ 1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการเงนิและบัญชีได้อย่างถูกต้อง ตามกฏ ระเบียบ  6 - 12 ไม่สามารถด าเนินการเน่ืองจากเกิดสถานการณ์การ  -  -  -

และบัญชี    ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ช่ัวโมง แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

2. เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพในการพัฒนาตนเองของเครือข่ายและการพัฒนางานประจ า  (COVID-19) ท าให้ต้องงดการท ากิจกรรมท่ีท าให้เกิด

3. เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันและเกิดความรักความสามัคคภีายในมหาวิทยาลัย การสัมผัสและใกล้ชิดและการแพร่ระบาดของโรค

4. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความซ่ือสัตย์ในการปฎิบัติงาน

3 โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรกองคลัง 1. เพ่ือให้บุคลากรกองคลังสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  6 - 12 กองคลังได้ด าเนินโครงการในวันท่ี 20 มีนาคม 2564 6 ช่ัวโมง บรรลุ ท่ี อว 7306/0789 วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 

2. เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และความสามัคคใีนกองคลัง ช่ัวโมง เวลา 09.00 - 16.00 น. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 2564

3. เพ่ือให้บุคลากรกองคลังสามารถพัฒนาตนเองและวางแผนการท างานร่วมกัน ความเข้าใจในการจัดท าหนังสือราชการตามระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมประกอบกับสามารถใช้ภาษาและ

เน้ือหาในการจัดท าหนังสือราชการได้อย่างถูกต้อง

4 โครงการอบรมและแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการ 1. เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานของเครือข่ายงานการคลังได้อย่างเต็มศักยภาพ  6 - 12 กองคลังได้ด าเนินโครงการ KM ให้กับส่วนงาน/หน่วย 13.30 ช่ัวโมง บรรลุ ท่ี อว 7306/5287 วันท่ี 17 พฤศจิกายน

เงนิการคลัง (KM)   มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบงานการคลังเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เห็นความส าคัญ ช่ัวโมง เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับด้านการเงนิการคลัง ท้ังหมด 4 คร้ัง 2563

  และมีทัศนคติท่ีดีต่องานการคลัง  - KM คร้ังท่ี 1/64 วันท่ี 30 พ.ย. 2564

2. ลดปัญหาการท างานและการส่งคนืเอกสารท่ีแก้ไข  - KM คร้ังท่ี 2/64 วันท่ี 24 พ.ค. 2564

3. เพ่ือติดตามกฎระเบียบด้านการคลังท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงใหม่  - KM คร้ังท่ี 3/64 วันท่ี 19 ก.ค. 2564

 - KM คร้ังท่ี 4/64 วันท่ี 24 ส.ค. 2564

5 โครงการคลินิกกองคลังสัญจร 1. เพ่ือรับฟังความคดิเห่็นข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านการเงนิและบัญชี  6 - 12 กองคลังได้ด าเนินการจัดท าโครงการคลินิก 30 ช่ัวโมง บรรลุ ท่ี อว 7306/5468 วันท่ี 1 ธันวาคม

   และน าข้อมูลมาพัฒนาประสิทธิภาพการท างานให้ดีย่ิงข้ึน ช่ัวโมง กองคลังสัญจร จ านวน 10 คร้ัง ดังน้ี 2563

2. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านการเงนิและบัญชีและผู้รับบริการ 1. คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

  ด้านการเงนิและบัญชี เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

2. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

3. คณะทันตแพทยศาสตร์ 

วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

4. กองบริหารงานวิจัย 

เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

5. คณะแพทยศาสตร์ 

เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

6. สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

รายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์
การด าเนินงาน

หมายเหตุ
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เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

9. คณะศิลปศาสตร์ 

เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

10. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

6 พัฒนาตนเองด้านการจัดการตนเอง 1. เพ่ือพัฒนาตนเองในด้านวิสัยทัศน์ ทักษะการปฏิบัติงาน การตัดสินใจ การแก้ปัญหา  6 - 12 1. หัวหน้างานเข้าร่วมโครงการอบรมคณะกรรมการ 8 ช่ัวโมง บรรลุ ตามแนวทางจะด าเนินการในปี

   ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ การบริหารจัดการงาน ช่ัวโมง ประเมินค่างานพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน งบประมาณ 2564 ,2565, 2567

วันท่ี 29 มกราคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

2. ผู้บริหารประชุมร่วมกับบุคลากรกองคลังเพ่ือแจ้งวิสัย 2 ช่ัวโมง บรรลุ ท่ี อว 7306/0402 วันท่ี 28 มกราคม

ทัศน์ และนโยบายการปฏิบัติงานของกองคลังให้บุคลากร 2564

ในส่วนงานทราบ พร้อมท้ังให้แต่ละงานช้ีแจงภารกิจของ

แต่ละงาน และรายงานประเด็นปัญหา อุปสรรคในการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติ

งานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 

2564 เวลา 11.00 -13.00 น. 

3. บุคลากรกองคลังเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้และ 3 ช่ัวโมง บรรลุ ท่ี อว 7311/ว 875 วันท่ี 1 เมษายน 2564

เตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินส านักงานสีเขียว

green office วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 -

12.00 น.

4. บุคลากรกองคลังเข้าร่วมโครงการให้ความรู้เก่ียวกับ 3.30 ช่ัวโมง บรรลุ ท่ี อว 7314/ว 2250 วันท่ี 29 มิถุนายน 

สิทธิกรณีถูกด าเนินการทางวินัยของบุคลากรมหาวิทยาลัย 2564

วันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น.

7 พัฒนาทักษะการพูด อ่าน เขียน 1. เพ่ือพัฒนาตนเองในด้านวิสัยทัศน์ ทักษะการปฏิบัติงาน การตัดสินใจ การแก้ปัญหา  6 - 12 บุคลากรกองคลังได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ 30 ช่ัวโมง บรรลุ ท่ี อว 7304/ว 1914 วันท่ี 12 พฤษภาคม

สนทนา ภาษาต่างประเทศ    ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ การบริหารจัดการงาน ช่ัวโมง ภาษาอังกฤษและสอบวัดผล ในระหว่างวันท่ี 28 มิ.ย. - 2564

16 ก.ค. 2564 เวลา 15.00 - 17.00 น. 

8 พัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยี 1. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้งาน  6 - 12 1. บุคลากรกองคลังได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการ 49 ช่ัวโมง บรรลุ ท่ี อว 7304/ว 3206 วันท่ี 10 สิงหาคม

สารสนเทศ    โปรแกรม Microsoft Dynamics AX 2009 ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเพ่ือการพัฒนา ช่ัวโมง ใช้คอมพิวเตอร์และสอบวัดผลระดับทักษะการใช้คอมพิว 2564

  ตนเองและการพัฒนางานประจ า เตอร์ ในระหว่างวันท่ี 16 - 23 ส.ค. 2564 เวลา 08.30 - 

16.30 น.

2. บุคลากรกองคลังเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายประชา 18.30 ช่ัวโมง บรรลุ ท่ี อว 7303/ว 1967 วันท่ี 12 ตุลาคม 

สัมพันธ์และส่ือสารองค์กร ปีท่ี 11 ในวันท่ี 12 พ.ย. 2563 2564

เวลา 07.00 - 20.30 น. และในวันท่ี 13 พ.ย. 2564 เวลา
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07.30 - 16.00 น.

3. บุคลากรกองคลังเข้าร่วมอบรม เร่ือง การพัฒนาความ 3 ช่ัวโมง บรรลุ ท่ี อว 7303/ว 1201 วันท่ี 23 กรกฏาคม 

รู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบคุลากร 2564

ใหม่ วันท่ี 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

9 พัฒนาตนเองด้านงานสารบรรณ 1. เพ่ือให้มีความรู้ เกิดทักษะเชิงปฏิบัติในการบริหารงานด้านเอกสาร การเขียนโต้ตอบ  3 - 6 1. บุคลากรกองคลังเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบบริหาร 3.30 ช่ัวโมง บรรลุ ท่ี อว 7303/ว 0520 วันท่ี 29 มีนาคม

   หนังสือราชการ ช่ัวโมง จัดการเอกสาร (UP-DMS) ในวันท่ี 31 มี.ค.2564 2564

เวลา 08.30 - 12.00 น.

2. บุคลากรกองคลังเข้าร่วมกิจกรรมสัญจรการใช้งาน 3 ช่ัวโมง บรรลุ ท่ี อว 7306/0561 วันท่ี 1 เมษายน 2564

ระบบบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS) ในวันท่ี 20  เม.ย

2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

3. บุคลากรกองคลังเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 3 ช่ัวโมง บรรลุ ท่ี อว 7303/1644 วันท่ี 29 กันยายน 

เครือข่ายธุรการ เพ่ือได้แลกเปล่ียนประสบการณ์การ 2564

ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ ผ่านระบบบริหารจัดการ

เอกสาร (UP-DMS) ในวันท่ี 30 ก.ย. 2564 เวลา 13.30 -

16.30 น.

10 ด้านการจัดท าบัญชี 1. มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท างบการเงนิพร้อมท้ังทราบถงึปัญหาและแนวทางแก้ไข  6 - 12 1. บุคลากรกองคลังเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง บรรลุ ท่ี อว 7306/5665 วันท่ี 17 ธันวาคม 2564

  ได้อย่างถูกต้องและไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ช่ัวโมง การ หลักสูตร การจัดท ารายงานการเงนิรวมภาครัฐด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับบุคลากรของหน่วยงานส่วน

ราชการ กองทุนและเงนิทุนหมุนเวียน ในวันท่ี 22 ธ.ค. 64

เวลา 09.00 - 12.00 น.

2. บุคลากรกองคลังเข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ท่ี อว 7306/5337 วันท่ี 24 พฤศจิกายน

e-learning จ านวน 4 หลักสูตร ดังน้ี 2563

2.1 ปัญหาการบันทึกบัญชี สินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของ 7 ช่ัวโมง บรรลุ

เจ้าของ เพ่ือให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการ

เงนิ ในวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.

2.2 หลักสูตรการกรอกงบการเงนิพร้อมวิธีน าส่งงบการ 7 ช่ัวโมง บรรลุ

เงนิผ่านระบบ DBD e-Filling 

2.3 เทคนิคการจัดท างบการเงนิและการจัดท ารายงาน 6.15 ช่ัวโมง บรรลุ

วิเคราะห์งบการเงนิ

2.4 การปรับปรุง และการปิดบัญชี ให้ถูกต้องตามมาตร 7 ช่ัวโมง บรรลุ

ฐานการรายงานทางการเงนิ

3. บุคลากรกองคลังเข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่านระบบ 10 ช่ัวโมง บรรลุ ท่ี อว 7306/5342 วันท่ี 24 พฤศจิกายน

e-learning หลักสูตร "ครบครันเร่ืองท่ีดิน อาคารและ 2563

อุปกรณ์"

4. บุคลากรกองคลังเข้าร่วมโครงการประชุมช้ีแจงการ 6.30 ช่ัวโมง บรรลุ ท่ี กค 0414.2/ว 776 วันท่ี 19 สิงหาคม

ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2564 วันท่ี 6 กันยายน 2564 เวลา 09.30 - 16.00 น.



เป้าหมายตามแนวทาง

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

รายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์
การด าเนินงาน

หมายเหตุ

11 ด้านการพัสดุ 1. เพ่ือให้การปฎบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการปฎิบัติงาน  6 - 12 1. บุคลากรกองคลังเข้าร่วมอบรมหลักสูตร"การเสริม 18 ช่ัวโมง บรรลุ ท่ี อว 7306/5160 วันท่ี 11 พฤศจิกายน

  ด้านพัสดุและการจัดซ้ือจัดจ้างได้อย่างมีหลักเกณฑ์ และเป็นระบบ ช่ัวโมง สร้างทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน 2563

พัสดุมือใหม่การตรวจสอบพัสดุประจ าปีและข้ันตอนการ

จ าหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด" ในวันท่ี 4 - 6

 ธันวาคม 2563

2. บุคลากรกองคลังเข้าร่วมประชุมกระบวนการจัดซ้ือ- 3.30 ช่ัวโมง บรรลุ

จัดจ้าง ในระบบ e-budget วันท่ี 7 ตุลาคม 2563

3. บุคลากรกองคลังเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ e- 3.30 ช่ัวโมง บรรลุ

budget ด้านกระบวนการเบิกจ่ายทางพัสดุ วันท่ี 27

 พฤศจิกายน 2563












