
1. ช่ือโครงการ: อาชีวอาสาและโครงการปฏิบัติการตรวจเขมขนรถโดยสาร หมวด 2 หมวด 3 ชวงกอน 
เทศกาลปใหม และเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2563 

ผูประสานงาน ชื่อ-นามสกุล :  นายกิรัณ  อาสุระ  ตําแหนง : หัวหนาแผนกวิชาชางยนต 
โทรศัพทมือถือ : 086-3535951 
ผูรับผิดชอบโครงการ ชื่อ-นามสกุล :  นายวสุศักดิ์  ชุรินทร ตําแหนง : หัวหนางานโครงการพิเศษฯ 
โทรศัพทมือถือ : 062-1536456                      
 

2. หลักการและเหตุผล: 
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีได มอบหมายใหงานโครงการพิเศษและบริการชุมชนรวมกับแผนกวิชาชาง

ยนตจัดกิจกรรมโครงการอาชีวะอาสาและโครงการปฏิบัติการตรวจเขมขนรถโดยสาร หมวด 2 หมวด 3 

ชวงกอนเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2563 เพ่ือเปนการรณรงคใหผูขับข่ีรถโดยสาร รถประจํา

ทาง ตรวจสอบยานพาหนะในการเดินทาง โดยเฉพาะรถตูโดยสาร รถบัส ใหไดรับความปลอดภัยในการเดินทาง

ท้ังชีวิต รางกาย และทรัพยสินเนื่องดวยจากการเกิดอุบัติเหตุมีการเกิดข้ึนจํานวนมากและบอยครั้ง มีการ

บาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิตซ่ึงสวนใหญจะเปนเยาวชนและวัยรุนวัยทํางานอันเปนบุคลท่ีมีคาในการ

พัฒนาประเทศ ซ่ึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสวนใหญมาจากขาดจิตสํานึกในการใชรถใชถนนรวมกัน 

ขาดความรูในเรื่องกฎระเบียบ วินัยจราจร และผูใชรถใชถนนมีพฤติกรรมท่ีขับข่ีไมปลอดภัย เชน 

ประมาท คึกคะนอง มึนเมา และไมเคารพกฎจราจร ประกอบกับไมมีการตรวจเช็คสภาพรถกอนการใช

งาน ซ่ึงจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนบนทองถนนนั้นมีอัตราเพ่ิมข้ึน 

ดังนั้น งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนและแผนกวิชาชางยนต วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 

รวมกับกรมการขนสงทางบกจังหวัดอุทัยธานี ไดตระหนักถึงการดําเนินกิจกรรมตรวจเขมขนรถโดยสาร 

หมวด 2 หมวด 3 ชวงกอนเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2563 
 

3. วัตถุประสงค: 
3.1.  เ พ่ือจัดกิจกรรมตรวจรถโดยสาร ชวงกอนเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต          

พ.ศ. 2563 
3.2.  เพ่ือใหครู และบุคลากรทางการ นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาชางยนต นําวิชาชีพไปใช

บริการประชาชน 

3.3  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนผูเขารวมกิจกรรมตรวจเขมขนรถโดยสาร หมวด 2 หมวด 3 ชวงกอน

เทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2563 จํานวน  80 % 
 

4. ผลผลิตของโครงการ (Output): 
การจดักิจกรรม “ตรวจเขมขนรถโดยสาร หมวด 2 หมวด 3 ชวงกอนเทศกาลปใหมและเทศกาล

สงกรานต พ.ศ. 2563” มีครู บุคลากรสถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาชางยนตนําความรูท่ี
ไดจากการเรียนการสอนไปใชบริการประชาชน จํานวน 80 % 

 
 
 
 



5. ผลลัพธของโครงการ (Outcome): 
  คร ูบุคลากรสถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เขารวมกิจกรรม 
“ตรวจเขมขนรถโดยสาร หมวด 2 หมวด 3 ชวงกอนเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2563” มีความพึง
พอใจในการดําเนินงาน ระดับ ดี 
 

6. กลุมเปาหมาย: 
เชิงปริมาณ  : ครู บุคลากรสถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เขา

รวมกิจกรรม “ตรวจเขมขนรถโดยสาร หมวด 2 หมวด 3 ชวงกอนเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต 

พ.ศ. 2563” จํานวน  80 % 

เชิงคุณภาพ  :    การจดักิจกรรม “ตรวจเขมขนรถโดยสาร หมวด 2 หมวด 3 ชวงกอนเทศกาลป
ใหมและเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2563 มีครู บุคลากรสถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาชาง
ยนตนําความรูท่ีไดจากการเรียนการสอนไปใชบริการประชาชน จํานวน 80 % 

 

7. พ้ืนท่ีดําเนินการ:   บริษัทชนสงจังหวัดอุทัยธานี 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: 
 8.1 รถโดยสารไดรับการตรวจสภาพกอนชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต พ.ศ. 2563 ไมนอย

กวารอยละ 80% 

 8.2 รถโดยสารของบริษัทขนสง จังหวัดอุทัยธานี มีความพรอมในการใชงาน 
 

9. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

เชิงปริมาณ มีครู บุคลากรสถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เขารวม
กิจกรรม 

80                                                                                                                                                                                                                                                    
% 

เชิงคุณภาพ ครู บุคลากรสถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษานําความรูท่ีได
จากการจัดกิจกรรมไปใชประโยชน   

80% 

เชิงเวลา ระหวางเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 
ระหวางเดือน มีนาคม – เมษายน 2563 

4 เดือน 

เชิงคาใชจาย คาวัสดุ, คาตอบแทน, คาใชสอยในการดําเนินการ  50,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช: 

ขั้นตอน/วิธีดาํเนินการ 

ดําเนินการใน ไตร
มาส () 

เปาหมาย (เชน 
ใคร จํานวนครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่ดําเนินการ 
ระบุ ตาํบล/

อําเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบรายจายอ่ืน 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. ขออนุมัติโครงการ
และแตงต้ังคณะกรรมการ 
ดําเนินงาน 

    โครงการอาชีวะ
อาสาและโครงการ
ปฏิบัติการตรวจ
เขมขนรถโดยสาร 
หมวด 2 หมวด 3 
ชวงกอนเทศกาล
ปใหมและเทศกาล
สงกรานต พ.ศ. 
2563 

บริษัทขนสง 
จังหวัดอุทัยธาน ี

 -- ---50,000.00 - 
2. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ ตามกําหนด 

    

3. ดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 

    

4. สรุป รายงานผล 
เสนอผูบริหารตามลําดับ 

    

รวมเงิน  - -50,000.00 - 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ  - -50,000.00  

 


	วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีได้ มอบหมายให้งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนร่วมกับแผนกวิชาช่างยนต์จัดกิจกรรมโครงการอาชีวะอาสาและโครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสาร หมวด 2 หมวด 3 ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถโ...

