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1. ช่ือโครงการ พัฒนางานปฏิคม 
2. ช่ือกิจกรรม พัฒนางานปฏิคม 
3. ระยะเวลาด าเนินงาน / โครงการ.ตลอดปีการศึกษา 2561 
4. ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ นางสินีนาฎ   ชัยเขต 
5. วัตถุประสงค์โครงการ 

5.1 เพื่อให้มีอุปกรณ์ครบส าหรับให้บริการกับผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ 
5.2 เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ 

6. เป้าหมาย 
6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

(1) มีวัสดุ-อุปกรณ์ส าหรับให้บริการอย่างเพียงพอ 
6.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

(1) มีวัสดุ-อุปกรณ์ส าหรับให้บริการท่ีมีคุณภาพ 
  (2) คณะผู้ศึกษาดูงานมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับจากงานปฏิคม ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
7. วิธีการด าเนินงาน (PDCA) 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 Plan 

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติโครงการ 
และก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

มีนาคม 2561 นางสินีนาฎ  ชัยเขต 

2 Do 
จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงาน  

มีนาคม 2561 นางสินีนาฎ  ชัยเขต 

3 Check 
ด าเนินกิจกรรมในโครงการ ก ากับ  ติดตาม  
ตรวจสอบ  การด าเนินงาน 

มิถุนายน 61 - 
ธันวาคม 61 

 

คณะท างาน 
 

4 Action 
ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
1 วิเคราะห์หาแนวทางและวิธีการปรับปรุงแก้ไข 
2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

มีนาคม 2562 นางสินีนาฎ  ชัยเขต 

 

8. งบประมาณ 
8.1 งบประมาณจ านวน 7,520 บาท  จากแหล่งงบประมาณ  ดังนี้ 

                     () เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน      จ านวน 7,520 บาท 
8.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 1 : จัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุ 7,520 
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9. การประเมินผลโครงการ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1.มีวัสดุ-อุปกรณ์ส าหรับ
ให้บริการอย่างเพียงพอ 
2.คณะผู้ศึกษาดูงานมีความพึง
พอใจในบริการท่ีได้รับจากงาน
ปฏิคมในระดับ คุณภาพ  
 ดีมาก 

1.การส ารวจวัสดุ-
อุปกรณ์ 

2.การสอบถามความ 

พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

1.แบบส ารวจวัสดุ-
อุปกรณ์ 
2.แบบสอบถามเรื่อง 
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 
 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    เพื่อให้มีอุปกรณ์ครบส าหรับให้บริการกับผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอและเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจในการให้บริการ 

 
 

ลงช่ือ  .........................................  ผู้เสนอโครงการ 
                                            ( นางสินีนาฎ  ชัยเขต ) 
                                                        ครู 
 

        ลงช่ือ ............................................... ผู้อนมุัติโครงการ 
                                             (นายบุญเทพ    พิศวง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
 

ชื่อกิจกรรม พัฒนางานปฏิคม 

ผู้รับผิดชอบ  นางสินีนาฎ  ชัยเขต 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มีอุปกรณ์ครบส าหรับให้บริการกับผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ 
2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
           1. มีวัสดุ-อุปกรณ์ส าหรับให้บริการที่มีคุณภาพ 
  2. คณะผู้ศึกษาดูงานมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับจากงานปฏิคม ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 

ขั้นตอนการด าเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติ

โครงการ และก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 
มีนาคม 2561 นางสินีนาฎ  ชัยเขต 

2 จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงาน  มีนาคม 2561 นางสินีนาฎ  ชัยเขต 
3 ด าเนินกิจกรรมในโครงการ ก ากับ  ติดตาม  

ตรวจสอบ  การด าเนินงาน 
มิถุนายน 61 - 
ธันวาคม 61 

คณะท างาน 
 

4 ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
1. วิเคราะห์หาแนวทางและวิธีการปรับปรุงแก้ไข 
2. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

มีนาคม 2562 นางสินีนาฎ  ชัยเขต 

งบประมาณ จ านวน  7,520  บาท 
 

ระดับความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.มีวัสดุ-อุปกรณ์ส าหรับให้บริการอย่างเพียงพอ 
2.คณะผู้ศึกษาดูงานมีความพึงพอใจในบริการท่ี
ได้รับจากงานปฏิคมในระดับ คุณภาพ  ดีมาก 

การตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

1.แบบส ารวจวัสดุ-อุปกรณ์ 
2.แบบสอบถามเรื่อง ความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เพื่อให้มีอุปกรณ์ครบส าหรับให้บริการกับผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอและเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพึง

พอใจในการให้บริการ 
 

ลงช่ือ................................................ผู้รับผิดชอบ            
                               (นางสินีนาฎ  ชัยเขต)     
      ครู 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม พัฒนางานปฏิคม 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงินที่ใช้ (บาท) 
หมายเหตุ ภาคเรียน 

ท่ี 1 
ภาคเรียน 

ท่ี 2 
1 RRS กาชงชาพร้อมไส้กรอง 1100 

มล.สีชมพู JMHA080B 
1 520 520   

2 ปล๊ักสามตา 4ช่อง 5ม. (สีด า/เหลือง) 1 670 670   
3 ผ้าลูกไม้แบบโปร่งสีครีม 40 30 1,200   
4 ผ้าต่วน 30 40 1,200   
5 ผ้าลายไทยยกดอก 2 600 1,200   
6 กาแฟส าเร็จรูปทรีอินวัน 6 ถุง 95 570   
7 โอวัลตินส าเร็จรูปทรีอินวัน 6 ถุง 120 720   
8 ขนมส าหรับเบรก 100 ช้ิน 10 1,000   
9 น้ ายาล้างจานไลปอนเอฟ 3,600 

มิลลิลิตร  
1 แกลอน 140 140   

10 สก๊อตไบร์ท อย่างดี 10 ช้ิน 15 150   
11 ฟองน้ าล้างแก้ว 10 ช้ิน 15 150   

รวม  ( เจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาท) 7,520  
 
 


