
1. ช่ือโครงการ:  เทศกาลปใหม พ.ศ. 2563  
ผูประสานงาน ชื่อ-นามสกุล :  นายกิรัณ  อาสุระ  ตําแหนง : หัวหนาแผนกวิชาชางยนต 
โทรศัพทมือถือ : 086-3535951 
ผูรับผิดชอบโครงการ ชื่อ-นามสกุล :  นายวสุศักดิ์  ชุรินทร ตําแหนง : หัวหนางานโครงการพิเศษฯ 
โทรศัพทมือถือ : 081-9537908                      
 

2. หลักการและเหตุผล: 
ตามหนังสือท่ี 0602/517 ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม 2561 เรื่องแจง การเตรียมความพรอมการดําเนิน

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปใหม  พ.ศ. 2563 โดยใหสถานศึกษาจัดตั้งศูนยอาชีวะอาสาเพ่ือบริการ
สภาพรถและใหบริการอ่ืนๆ แกประชาชนตามเสนทางถนนสายหลักและถนนสายรอง ระวันท่ี 27 
ธันวาคม 2562 ถึง ๒ มกราคม 2563 ตั้งแตเวลา 08.30 – 00.30 น. นั้น ในการนี้ ศูนยอํานวยความ
ปลอดภัยทางถนน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ไดใหคําขวัญรณรงคปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปใหม คือ “ขับรถมีน้ําใจ รักษาวินัยจราจร”  
 

ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จึงดําเนินการจัดตั้งศูนย อาชีวะอาสา เทศกาลปใหม พ.ศ. 2563 
ข้ึน ณ. ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3265  ถนนอุทัยธานี – วัดสิงห ต.อุทัยใหม  อ.เมือง จ.อุทัยธานี 

 
 

3. วัตถุประสงค: 
3.1 เพ่ือบํารุงรักษายานพาหนะเบื้องตน 
3.2 เพ่ือตรวจซอมยานพาหนะท่ีไดรับความเสียหาย 
3.3 เพ่ือใหยานพาหนะมีความพรอมในการใชงานกอนการเดินทาง 
3.4 เพ่ือลดปญหาการสูญเสียทรัพยสิน และบุคคลท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากความไมพรอมจาก

ยานพาหนะ 
 

4. ผลผลิตของโครงการ (Output): 
ผูบริหาร หัวหนาแผนกวิชา และหัวหนางาน ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา ประชาชน จํานวน 

200 คน เขาใชบริการตรวจเช็ค แกไขยานพาหนะในการเดินทางชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2563 
 

5. ผลลัพธของโครงการ (Outcome): 
ยานพาหนะผานการตรวจเช็ค แกไข ณ ศูนยอาชีวะอาสา ใชงานในการเดินทางได 80 เปอรเซ็นต 

 

6. กลุมเปาหมาย: 
เชิงปริมาณ  : ยานพาหนะท่ีมาใชบริการ จํานวน 200 คัน 

เชิงคุณภาพ  :    - ลดปญหาจากการใชยานพาหนะท่ีไมพรอมในทองถนน 
- ลดผลกระทบการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน 

 

7. พ้ืนท่ีดําเนินการ:   ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3265 ถนนอุทัยธานี – วัดสิงห ตําบลอุทัยใหม  
   อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: 

8.1 ประชาชนผูท่ีมาใชบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการ 
8.2 ยานพาหนะมีความพรอมในการใชงาน  



 

9. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

เชิงปริมาณ จํานวนยานพาหนะท่ีมาใชบริการ 200 คัน 
เชิงคุณภาพ - ลดปญหาจากการใชยานพาหนะท่ีไมพรอมในทองถนน 

- ลดผลกระทบการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน 
 

เชิงเวลา ระหวางวันท่ี 27  ธันวาคม 2562 – 2  มกราคม  2563 7 วัน 
เชิงคาใชจาย 1. คาตอบแทน       = 24,720.- 

2. คาอะไหลและวัสดุท่ีใชใหบริการ    = 20,000.- 
3. คาดําเนินการอ่ืน ๆ เชน คาวัสดุสํานักงาน = 10,000.- 
   น้ําดื่ม เครื่องดื่มชา กาแฟ ผาเย็น 
   คาใชสอยวัสดุอ่ืน ๆ 
4. คาดําเนินการบริหารจัดการศูนยฯ   =   7,040.- 
5. คาปรับปรุงเตนทอาชีวะอาสา    = 20}000.- 
รวมคาใชจายท้ังส้ิน       = 81,760.- 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
และแตงต้ัง
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

    ประชาชนที่ใช
ยานพาหนะ

เดินทางในชวง
เทศกาลปใหม 
 ป พ.ศ. 2563 

ทางหลวง
แผนดิน

หมายเลข 3265 
ถ.อุทัยธานี –  

วัดสิงห  
ต.อุทัยใหม  

อ.เมือง  
จ.อุทัยธาน ี

งบจัดสรร
จาก สอศ./
กรมการ
ขนสงฯ 

-- --- - 

2. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ ตาม
กําหนด 

    

3. ดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
 - ดําเนินกิจกรรม/
โครงการ 

    

4. สรุป รายงานผล 
เสนอผูบริหาร
ตามลําดับ 

    

รวมเงิน 81,760.00 - - - 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 81,760.00 - -  

 


