รายงานการกำกับติดตามแผนการพัฒนาบุคลากร

กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำปีงบประมาณ 2564
รอบ 6 เดือน
ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564

รายงานการกากับติดตามแผนการพัฒนาบุคลกร กองคลัง ประจาปีงบประมาณ 2564
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา
1 โครงการfin green

วัตถุประสงค์

การดาเนินงาน

เป้าหมายตามแนวทาง
(ชั่วโมง/ปี)

กิจกรรม/โครงการ

(ชั่วโมง/ปี)

หมายเหตุ

ผล

1. เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทางานให้ดีขึ้น

6 - 12

ตามแนวทางจะดาเนินการในปี

2. เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ทางาน

ชั่วโมง

งบประมาณ 2564

6 - 12

ตามแนวทางจะดาเนินการในปี

ชั่วโมง

งบประมาณ 2564

1. เพื่อให้บุคลากรกองคลังสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

6 - 12

ตามแนวทางจะดาเนินการในปี

2. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความสามัคคีในกองคลัง

ชั่วโมง

งบประมาณ 2564

3. เพื่อให้สถานที่ทางานสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย
4. เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและประหยัดทรัพยากร
5. เพื่อลดการสูญหายของวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ และมีพื้นที่การทางานเพิ่มขึ้น
จากการขจัดวัสดุที่เกินความจาเป็นออกไป
2 โครงการพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านการเงิน
และบัญชี

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการเงินและบัญชีได้อย่างถูกต้อง ตามกฏ ระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการพัฒนาตนเองของเครือข่ายและการพัฒนางานประจา
3. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเกิดความรักความสามัคคีภายในมหาวิทยาลัย

3 โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรกองคลัง

3. เพื่อให้บุคลากรกองคลังสามารถพัฒนาตนเองและวางแผนการทางานร่วมกัน
4 โครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
เงินการคลัง (KM)

1. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทางานของเครือข่ายงานการคลังได้อย่างเต็มศักยภาพ
มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบงานการคลังเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เห็นความสาคัญ

6 - 12

- KM ครั้งที่ 1/64 วันที่ 30 พ.ย. 2564

3.30 ชั่วโมง

บรรลุ

ชั่วโมง

ที่ อว 7306/5287 วันที่ 17 พฤศจิกายน
2563

และมีทัศนคติที่ดีต่องานการคลัง
2. ลดปัญหาการทางานและการส่งคืนเอกสารที่แก้ไข
3. เพื่อติดตามกฎระเบียบด้านการคลังที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงใหม่
5 โครงการคลินิกกองคลังสัญจร

1. เพื่อรับฟังความคิดเห็่นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
และนาข้อมูลมาพัฒนาประสิทธิภาพการทางานให้ดียิ่งขึ้น

6 - 12
ชั่วโมง

2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีและผู้รับบริการ
ด้านการเงินและบัญชี

- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง.นิเทศนิสิต

3 ชั่วโมง

บรรลุ

และโครงการฯ คณะบริหารธุรกิจฯ

ที่ อว 7306/5468 วันที่ 1 ธันวาคม
2563

ในวันที่ 9 ก.พ.64 เวลา 09.00-12.00 น.
- ระเบียบการเบิกจ่ายเพื่อเสริมสร้าง

3 ชั่วโมง

บรรลุ

ประสิทธิภาพในการทางานของเครือข่าย
งานการคลัง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบ
งานด้านการคลังเป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
เป็นไปตามระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัย
คณะสาธารณสุขฯ ในวันที่ 16 ก.พ.64
เวลา 09.00-12.00 น.
6 พัฒนาตนเองด้านการจัดการตนเอง

1. เพื่อพัฒนาตนเองในด้านวิสัยทัศน์ ทักษะการปฏิบัติงาน การตัดสินใจ การแก้ปัญหา
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การบริหารจัดการงาน

7 พัฒนาทักษะการพูด อ่าน เขียน

1. เพื่อพัฒนาตนเองในด้านวิสัยทัศน์ ทักษะการปฏิบัติงาน การตัดสินใจ การแก้ปัญหา

6 - 12

ตามแนวทางจะดาเนินการในปี

ชั่วโมง

งบประมาณ 2564 ,2565, 2567

6 - 12

-

-

-

ตามแนวทางจะดาเนินการในปี

รายงานการกากับติดตามแผนการพัฒนาบุคลกร กองคลัง ประจาปีงบประมาณ 2564
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา
สนทนา ภาษาต่างประเทศ
8 พัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

วัตถุประสงค์
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การบริหารจัดการงาน
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้งาน
โปรแกรม Microsoft Dynamics AX 2009 ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเพื่อการพัฒนา

การดาเนินงาน

เป้าหมายตามแนวทาง
(ชั่วโมง/ปี)

กิจกรรม/โครงการ

(ชั่วโมง/ปี)

ผล

หมายเหตุ

ชั่วโมง

งบประมาณ 2564 ,2565, 2567

6 - 12

ตามแนวทางจะดาเนินการในปี

ชั่วโมง

งบประมาณ 2564 ,2565, 2567

3-6

ตามแนวทางจะดาเนินการในปี

ชั่วโมง

งบประมาณ 2564 ,2565, 2567

6 - 12

ตามแนวทางจะดาเนินการในปี

ชั่วโมง

งบประมาณ 2564 ,2565, 2567

6 - 12

ตามแนวทางจะดาเนินการในปี

ชั่วโมง

งบประมาณ 2564 ,2565, 2567

ตนเองและการพัฒนางานประจา
9 พัฒนาตนเองด้านงานสารบรรณ

1. เพื่อให้มีความรู้ เกิดทักษะเชิงปฏิบัติในการบริหารงานด้านเอกสาร การเขียนโต้ตอบ
หนังสือราชการ

10 ด้านการจัดทาบัญชี

1. มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทางบการเงินพร้อมทั้งทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข
ได้อย่างถูกต้องและไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด

11 ด้านการพัสดุ

1. เพื่อให้การปฎบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฎิบัติงาน
ด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีหลักเกณฑ์ และเป็นระบบ

