คำนำ
งานแผนและงบประมาณ ได้จดั ทาโครงการจัดทาแผนปฏิ บตั ิราชการ ประจาปี งบประมาณ 2553
โดยวัตถุ ประสงค์เพื่อให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ สามารถจัดทาแผนงบประมาณของคณะ ฯ สาเร็ จ และมี
ประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของคณะฯ มหาวิทยาลัย และระดับชาติพร้ อมทั้งสามารถนา
นโยบายที่สาคัญของรัฐบาลไปสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
งานแผนและงบประมาณ

บทสรุป
โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปี งบประมาณ 2553 คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
มหาวิท ยาลัย นครพนม มี วตั ถุ ป ระสงค์ของโครงการเพื่ อ ให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ สามารถจัดทาแผน
งบประมาณของ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาเร็ จ และมีประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และระดับชาติพร้ อมทั้งสามารถนานโยบาย
ที่สาคัญของรัฐบาลไปสู่ การปฏิ บตั ิ ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพต่อไป โดยมีเป้ าหมายของการจัดทาโครงการ
คื อ บุ ค ลากรของคณะศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิทยาศาสตร์ จานวน 55 คน ผูร้ ั บผิดชอบคื อ ฝ่ ายงานแผนและ
งบประมาณ ผลการดาเนิ น โครงการได้บ รรลุ เ ป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้ โดยมี ผูเ้ ข้า ร่ ว มโครงการทั้ง สิ้ น 55 คน
โครงการได้จดั ท าขึ้ นเมื่ อวันที่ 4 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุ มเล็ก อาคาร 50 พรรษามหาวชิ ราลงกรณ
ประมวลผลจากแบบสอบถามมีผเู ้ ข้าร่ วมโครงการทั้งหมด 55 คน
จากแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจโครงการจัดท าแผนปฏิ บตั ิ ร าชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2553 พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการเขียนแผนปฏิบตั ิราชการอยูใ่ นระดับดี
(ค่าเฉลี่ย 3.51) ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับความสอดคล้องของตัวชี้ วดั อยูใ่ นระดับดี (ค่าเฉลี่ ย
3.65) ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบการประชุม ครบถ้วนสมบูณร์ อยูใ่ นระดับดี
(ค่าเฉลี่ย 3.82) ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมสอดคล้องกับหัวข้อการประชุ มอยูใ่ นระดับ
ดี (ค่าเฉลี่ ย 3.84) ค่าเฉลี่ ยของระดับความพึงพอใจเกี่ ยวกับการเปิ ดโอกาสในการแสดงความคิดเห็ น อยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.98) ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับความเหมาะสมของห้องประชุมอยูใ่ นระดับดี
(ค่าเฉลี่ย 3.91) ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดประชุม อยูใ่ น
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.73)

บทที่ 1
บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
ด้ วยฝ่ ายงานแผน วิจยั และพัฒนา ได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อให้ การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณเป็ นไปด้ วย
ความเรี ยบร้ อยและให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ของคณะฯ ฝ่ ายแผน วิจยั และพัฒนา จึงจัดทาโครงการ
แผนปฏิบตั ริ าชการขึ ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ สามารถจัดทาแผนงบประมาณของคณะ ฯ สาเร็ จ และมีประสิ ทธิ ภาพ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของคณะฯ มหาวิทยาลัย และระดับชาติพร้อมทั้งสามารถนานโยบายที่สาคัญ
ของรัฐบาลไปสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เป้ำหมำย
ดัชนีชี้วดั (KPI)
เป้ำหมำย/กิจกรรมหลัก
ด้ ำนผลผลิต
ด้ ำนผลลัพธ์
ด้ ำนเวลำ
(output)
(outcome)
เพื่อให้การจัดทา
คณะฯ มีแผนปฏิบตั ิราชการ บุคลากร
4 กันยำยน
งบประมาณสอดคล้องกับ ประจาปี 2553 ที่สอดคล้องกับ สามารถ
2552
แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ
ปฏิบตั ิงานตาม
มหาวิทยาลัยและระดับชาติ มหาวิทยาลัย และระดับชาติ แผนปฏิบตั ิ
พร้อมทั้งสามารถนา
พร้อมทั้งสามารถนานโยบาย
ราชการได้
นโยบายที่สาคัญของ
ที่สาคัญของรัฐบาลไปสู่ การ
อย่างมี
รัฐบาลไปสู่ การปฏิบตั ิได้ ปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิภาพ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ด้ ำนค่ ำใช้ จ่ำย
12,000 บำท

กำรดำเนินงำน
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

ปี พ.ศ. 2552
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

ปี พ.ศ. 2553
มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย

1. แต่งตั้งคาสั่ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
2. ดาเนินการประชุม
3. ดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
3. เข้าที่ประชุมฝ่ ายแผน
วิจยั และพัฒนา พิจารณา
4. จัดทารายงาน
งบประมำณ ทั้งสิ้น 12,000 บำท (หนึ่งหมื่นสองพันบำทถ้ วน)
โดยขออนุ มตั ิ เบิ กจ่ายจากงบประมาณ กศ.ปช. 2552 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ผลผลิต ผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 1.1.2 งานนโยบายและแผน จานวน 4,000 บาท งบประมาณ
บก.ศ. 2552 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิต ผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 1.1.2
งานนโยบายและแผน จานวน 2,500 บาท และงบประมาณแผ่นดิน 2552 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา
การศึ ก ษา ผลผลิ ตผูส้ าเร็ จการศึ ก ษาด้า นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 1.2.2 งานแผนและงบประมาณ
จานวน 5,500 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 12,000 บำท
รำยกำร
รำยละเอียด
จำนวนเงิน
หมำยเหตุ
งบดำเนินงำน
ค่ ำใช้ สอย
5,500 บาท
55 คน * 100 บาท
- ค่าอาหารว่างและกลางวัน
2,500 บาท
จานวน 30 เล่ม
- ค่าเหมาถ่ายเอกสาร /เข้าเล่มรายงาน
ค่ ำวัสดุ
4,000 บาท
55 ชุด
- ค่าเอกสารประกอบการดาเนิ นงาน
- วัสดุ และอุปกรณ์ในการดาเนินงาน
** ทุกรายการสามารถถัว่ เฉลี่ยได้
รวม
12,000 บำท

บทที่ 2
กำรดำเนินงำนโครงกำร
วิธีดำเนินกำร
ขั้นเตรียมกำร
1. เสนอขออนุมตั ิดาเนินการจัดทาโครงการ
2. บันทึกข้อความเชิ ญบุคลากรเข้าร่ วมโครงการ
3. จัดเตรี ยมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์และเอกสารประกอบการประชุม
ขั้นดำเนินกำร
1. ลงทะเบียน
2. ดาเนินการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
3. อานวยความสะดวกระหว่างประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ขั้นประเมิน
1. การสังเกต การมีส่วนร่ วม
2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการจากแบบประเมินผล
3. สรุ ป และรายงานผลการด าเนิ น โครงการ โดยนาคะแนนจากการตอบแบบสอบถามไป
วิเคราะห์ตามเกณฑ์ ที่กาหนดระดับความคิดเห็ น 1 = น้อยที่สุด 2= น้อย 3=ปานกลาง
4=มาก 5= มากที่สุด
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ฝ่ ายแผนและงบประมาณ
6. ผลทีค่ ำดว่ำจะได้ รับ
คณะฯ มีแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี 2553 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของคณะฯ มหาวิทยาลัย
และระดับชาติพร้อมทั้ง สามารถนานโยบายที่สาคัญของรัฐบาลไปสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
ประสิ ทธิผล
7. ผลสั มฤทธิ์ของโครงกำร
ได้แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี 2553 ของคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

บทที่ 3
ผลกำรดำเนินงำน
ผลการศึกษาจากผูต้ อบแบบสอบถามโครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปี งบประมาณ
2553 คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็ นแบบสอบถามที่จดั ทาขึ้นเพื่อให้ผจู ้ ดั ได้
มี โ อกาสรั บ ทราบผลการด าเนิ น งานของตนเอง และเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปรั บ ปรุ งโครงการให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น สาหรับแบบสารวจนี้ มีจานวนผูต้ อบ 55 คน จากผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม 55 คน ในวันที่ 4
กันยายน 2552 ซึ่ งแบบสอบถามนี้ได้มีการสอบถามในหัวข้อดังต่อไปนี้
ตำรำงควำมพึงพอใจของโครงกำร
ระดับควำมพึงพอใจ

ประเด็นควำมต้ องกำร

1. ควำมเข้ ำใจในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร
จำกกำรเข้ ำร่ วมประชุ ม
1.1 การเขียนแผนปฏิบตั ิราชการ
1.2 ความสอดคล้องของตัวชี้วดั
2. เอกสำรประกอบกำรประชุ ม ครบถ้ วนสมบูรณ์
3. กิจกรรมสอดคล้ องกับหัวข้ อกำรประชุ ม
4. กำรเปิ ดโอกำสในกำรแสดงควำมคิดเห็น
5. ควำมเหมำะสมของห้ องประชุ ม
6. ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรจัดประชุ ม

มำก
ทีส่ ุ ด
(5)

มำก

ปำน
กลำง

น้ อย

(4)

(3)

(2)

2

24

29

5

26

24

10

25

20

17

30

8

13

30

10

8
5

34
30

13
20

2

น้ อย
ทีส่ ุ ด
(1)

ตำรำงควำมพึงพอใจของโครงกำร (จำแนกเป็ นระดับควำมคิดเห็น)
X
S.D ระดับควำมคิดเห็น
ด้ ำน
1. ควำมเข้ ำใจในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร
จำกกำรเข้ ำร่ วมประชุ ม
3.51 0.57
1.1 การเขียนแผนปฏิบตั ิราชการ
ดี
3.65 0.65
1.2 ความสอดคล้องของตัวชี้วดั
ดี
3.82 0.72
ดี
2. เอกสำรประกอบกำรประชุ ม ครบถ้ วนสมบูรณ์
3.84 0.66
ดี
3. กิจกรรมสอดคล้ องกับหัวข้ อกำรประชุ ม
3.98 0.76
ดี
4. กำรเปิ ดโอกำสในกำรแสดงควำมคิดเห็น
3.91 0.62
ดี
5. ควำมเหมำะสมของห้ องประชุ ม
3.73 0.62
ดี
6. ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรจัดประชุ ม

เกณฑ์การแปลผลคะแนน มีดงั นี้
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
4.51 – 5.00
ดีมาก
3.51 – 4.50
ดี
2.51 – 3.50
ปานกลาง
1.51 – 2.50
พอใช้
1.00 – 1.50
ควรปรับปรุ ง

อันดับ

บทที่ 4
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
จากแบบสอบถามเกี่ ยวกับความพึงพอใจต่อโครงการจัดทาแผนปฏิ บตั ิราชการ ประจาปี
งบประมาณ 2553 พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการเขียนแผนปฏิบตั ิราชการอยูใ่ นระดับดี
(ค่าเฉลี่ย 3.51) ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับความสอดคล้องของตัวชี้ วดั อยูใ่ นระดับดี (ค่าเฉลี่ ย
3.65) ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบการประชุม ครบถ้วนสมบูรณ์ อยูใ่ นระดับดี
(ค่าเฉลี่ย 3.82) ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมสอดคล้องกับหัวข้อการประชุ มอยูใ่ นระดับ
ดี (ค่าเฉลี่ ย 3.84) ค่าเฉลี่ ยของระดับความพึงพอใจเกี่ ยวกับการเปิ ดโอกาสในการแสดงความคิดเห็ น อยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.98) ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับความเหมาะสมของห้องประชุมอยูใ่ นระดับดี
(ค่าเฉลี่ย 3.91) ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดประชุม อยูใ่ น
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.73)
ข้ อเสนอแนะ
1.

2.
3.

ควรแจ้งกาหนดการประชุมล่วงหน้านานกว่านี้ เพราะอาจารย์บางท่านติดภาระงานสอน ต้องชี้ แจง
กับนักศึกษา
ควรจัดการประชุมอีก
ควรนาแผนปฏิบตั ิราชการมาทบทวนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ภำคผนวก

