
1. ช่ือโครงการ:  อาชีวะอาสา เทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 ภายใตโครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix It 
Center) แบบถาวรประจําจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผูรับผิดชอบโครงการ ชื่อ-นามสกุล :  นายวสุศักดิ์  ชุรินทร  
ตําแหนง : หัวหนางานโครงการพิเศษฯ 
โทรศัพทมือถือ : 062-1536156                      
                     

2. ความสัมพันธสอดคลองของโครงการ 
1) ดานความพอประมาณ 

ผูเขารวมโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณและนําวัสดุอุปกรณไปใชไดอยางเหมาะสมกับงาน และทํางานได
อยางเต็มความสามารถ ไมเบียดเบียนผูอ่ืน 

 

2) ดานการมีเหตุผล 
ผูเขารวมโครงการเกิดกระบวนการและหรือเกิดกระบวนการในการตัดสินใจรวมกัน โดยมีการ

ไตรตรองถึงเหตุและคํานึงถึงผลท่ีอาจตามจากการตัดสินใจอยางรอบคอบ 
    

3) ดานการมีภูมิคุนกันท่ีดี 
ผูเขารวมโครงการเกิดกระบวนทักษะในการปฏิบัติงานสามารถพ่ึงพาจนเองไดอยางเหมาะสม และ

ตั้งอยูในความไมประมาท 
 

4) เง่ือนไขความรู 
ผูเขารวมโครงการเกิดกระบวนการเรียนรูในการปฏิบัติงาน โดยนําพ้ืนฐานจากการเรียนภายในชั้น

เรียนในสาขาวิชามาปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และเปนการสรางภูมิคุมกันใหกับตนเองไดอยางเหมาะสม 
 

5) เง่ือนไขคุณธรรม 
ผูเขารวมโครงการนําหลักปฏิบัติดานคุณธรรมและจริยธรรม ไปใชภายในสังคมอันนําไปสูการอยู

รวมกันในสังคมเปนไปอยางสงบสุข 
 

6) สังคม 
ผูเขารวมโครงการเกิดการปรับตัว เรียนรูบริบทของชุมชนสามารถอยูรวมกับชุมชนไดอยางมีความสุข 
 

7) เศรษฐกิจ 
ผูเขารวมโครงการมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากร เกิดการบริโภคทรัพยากร และใชงบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรรไดอยางคุมคา 
 

8) ส่ิงแวดลอม 
ผูเขารวมโครงการเรียนรูท่ีในการอยูรวมกับสิ่งแวดลอมใหม ๆ และไมทําลายหรือไปเบียดเบียน

สิ่งแวดลอมภายในชุมชน 
 

9) วัฒนธรรม 
ผูเขารวมโครงการเรียนรูวัฒนธรรมหรือประเพณี ภาษา การแตงกายและบริบทอ่ืน ๆ ภายในชุมชน 

 
 
 
 
 
 



3. หลักการและเหตุผล: 
กรมการขนสงทางบกไดดําเนินมาตรการรณรงคสงเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหจุทางถนน

อยางเขมงวด โดยเฉพาะในชวงเทศกาลสงกรานตท่ีประชาชนนิยมเดินทางกลับภูมิลําเนา หรือเดินทาง
เท่ียวไปยังสถานท่ีตาง ๆ เปนจํานวนมาก สงผลใหมีปริมาณยานพาหนะบนทองถนน และโอกาสเสี่ยงท่ีจะ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนเพ่ิมสูงข้ึนกวาปกติ สําหรับประชาชนท่ีเดินทาง ซ่ึงสามารถตรวจสอบเบื้องตนไดดวย
ตนเอง หรือนํารถเขาใชบริการตรวจความพรอมฟรี กับหนวยงานภาคเอกชนกวา 2,000 แหงท่ัวประเทศ 
ท่ีรวมโครงการ “ตรวจกอนใช เดินทางปลอดภัย” กับกรมการขนสงทางบก ซ่ึงเริ่มใหบริการ จนถึงวันท่ี 
10 เมษายน และสําหรับในชวง 7 วันของการเดินทาง ระหวางวันท่ี 27 ธันวาคม 2563 ถึง 2 มกราคม 
2564 ตั้งแตเวลา 08.30 – 00.30 น. นั้น กองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใชรถใชถนน (กปถ.) ยังได
สนับสนุนงบประมาณใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคและ
วิทยาลัยการอาชีพตั้งจุดบริการอํานวยความสะดวกเพ่ือความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน บน
ถนนสายหลักท่ัวประเทศ จํานวน 189 จุด จัดตั้งข้ึนเพ่ือดูแลความปลอดภัยและอํานวยความสะดวก
ตลอดชวงเทศกาลปใหม 

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จึงดําเนินการจัดตั้งศูนย อาชีวะอาสา เทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 
ภายใตโครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix It Center) แบบถาวรประจําจังหวัด ประจําปงบประมาณ 
2564 ข้ึน ณ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3265  ถนนอุทัยธานี – วัดสิงห ต.อุทัยใหม  อ.เมือง จ.อุทัยธานี 

 

4. วัตถุประสงค: 
4.1 เพ่ือบํารุงรักษายานพาหนะเบื้องตน 
4.2 เพ่ือตรวจซอมยานพาหนะท่ีไดรับความเสียหาย 
4.3 เพ่ือใหยานพาหนะมีความพรอมในการใชงานกอนการเดินทาง 
4.4 เพ่ือลดปญหาการสูญเสียทรัพยสิน และบุคคลท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากความไมพรอมจาก

ยานพาหนะ 
 

5. ผลผลิตของโครงการ (Output): 
5.1 ผูบริหาร หัวหนาแผนกวชิา และหัวหนางาน ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา ประชาชน 

จํานวน 200 คน เขาใชบริการตรวจเช็ค แกไขยานพาหนะในการเดินทางชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 
2564 

5.2 ผูเขารวมโครงการท่ีเปนนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชางอุตสาหกรรม เกิดทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย เกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 

 

6. ผลลัพธของโครงการ (Outcome): 
6.1 ยานพาหนะผานการตรวจเช็ค แกไข ณ ศูนยอาชีวะอาสา ใชงานในการเดินทางได 80 เปอรเซ็นต 
6.2 ผูเขารวมโครงการท่ีเปนนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชางอุตสาหกรรม นําทักษะไปใชในการ

ประกอบอาชีพ และนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
 
 
 
 
 

 



7. กลุมเปาหมาย: 
เชิงปริมาณ  :  
1. ยานพาหนะท่ีมาใชบริการ จํานวน 200 คัน 
2. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต 

ประจําปการศึกษา 2564 รอยละ 100 
3. สถานศึกษาไดเพ่ิมปริมาณผูเรียน ในปการศึกษา 2564 อยางนอย 10 คน 
4. สถานศึกษาดําเนินงานตามโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปใหมบรรลุเปาหมายตามแผนงาน

ไมต่ํากวารอยละ 80 

 

เชิงคุณภาพ  :     
1. มีการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน นักเรียน นักศึกษา และครู รวมกิจกรรมภายใตโครงการ

ไดฝกทักษะ ประสบการณวิชาชีพ การเรียนการสอนรายวิชา งานบริการซอมและบํารุงรถยนต 
รถจักรยานยนต รถจักรยาน เปนตน 

2. เปนการประชาสัมพันธและสงเสริมภาพลักษณใหแกแผนกวิชาชางอุตสาหกรรม และ
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี รวมถึงการเพ่ิมปริมาณผูเรียนใหกับสถานศึกษา 

3. ประชาชนผูเขารับบริการท่ีเขารวมโครงการไดรับการซอมแซมยานพาหนะ ใหสามารถใชงาน
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

4. ผูปกครองของนักเรียนกลุมเปาหมายมีทัศนคติท่ีดีในการสงเสริมใหบุตรหลานมาเรียนตอใน
สายอาชีพ 

 

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

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: 
9.1 ประชาชนผูท่ีมาใชบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการ 
9.2 ยานพาหนะมีความพรอมในการใชงาน  
9.3 นักเรียน นักศึกษา ไดฝกทักษะจนเกิดความชํานาญในวิชาชีพของตน และประสบการณไป

พัฒนางาน พัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ 
9.4 นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เขารวมกิจกรรมในการบําเพ็ญประโยชน

ในการใหความชวยเหลือประชาชน เรียนรูการอยูรวมกันกับผูอ่ืน เสริมสรางความรัก ความสามัคคีในหมู
คณะเรียนรูการทํางานเปนทีม และเกิดจิตอาสา 

9.5 นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษามีภาพลักษณท่ีดีตอสังคมและสังคมและสังคมท่ัวไปมองเห็นถึง
คุณคา และความสําคัญของการเรียนสายอาชีพท่ีสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปชวยเหลือ
สังคม 

 
 
 
 
 
 

 



10. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

เชิงปริมาณ จํานวนยานพาหนะท่ีมาใชบริการ 200 คัน 
เชิงคุณภาพ - ลดปญหาจากการใชยานพาหนะท่ีไมพรอมในทองถนน 

- ลดผลกระทบการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน 
 

เชิงเวลา ระหวางวันท่ี 27  ธันวาคม 2563 – 2  มกราคม  2564 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 

 

 
11. 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.ขั้นเตรียมการ 
1.1 ประชุมวางแผน 

 
 

  
 

 ประชาชนที่ใช
ยานพาหนะ

เดินทางในชวง
เทศกาลปใหม 
 ป พ.ศ. 2564 

ทางหลวง
แผนดิน

หมายเลข 3265 
ถ.อุทัยธานี –  

วัดสิงห  
ต.อุทัยใหม  

อ.เมือง  
จ.อุทัยธาน ี

งบจัดสรร
จาก สอศ./
กรมการ
ขนสงฯ 

-- --- - 

2. ขั้นดําเนินการ     
2.1 จัดเตรียมวัสดุ/
อุปกรณ 

    

2.2 ดําเนินการตามแผน     
3. ขั้นตรวจสอบ     
3.1 ติดตาม
ความกาวหนา 

    

3.2 ประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

    

3.3 รายงานผลในระบบ     
4. ปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

    

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

 


