
บันทึกข้อความ 
 
 

ส่วนราชการ  วิทยาลัยเทคนิคชลบุร ี
ท่ี         /2560  วันท่ี        กรกฎาคม  2560 
เรื่อง ขอรายงานผลการด าเนินกจิกรรมโครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center) 
............................................................................................................................. ................................... 
เรียน     ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  
 

ตามที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  ได้ด าเนินจัดกจิกรรมโครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพฒันา
ทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพรอ้มเข้าสู่ตลาดแรงงานกิจกรรมศูนยซ์่อมสร้างเพือ่ชุมชน ( Fix it Center) 
กิจกรรมบริการประชาชน   บริการซ่อมยานพาหนะ บริการระหว่างวันที่ 17 – 18, 24 - 25  มิถุนายน 
2560, 1 –2, 8 - 9 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 -17.00 น.  ณ ศูนย์โรงเรียนวัดหนองยาง ต าบลหนอง
บอนแดง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จ านวน 1 ศูนย์ ซึ่งได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว         
ขอรายงานผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
 

 1. ระยะเวลาด าเนินการ 
1.1 ในระหว่างวันที่ 7 – 18, 24 - 25  มิถุนายน 2560, 1 –2, 8 - 9 กรกฎาคม 2560 

เวลา 08.00 -17.00 น.  ณ ศูนย์โรงเรียนวัดหนองยาง ต าบลหนองบอนแดง อ าเภอบ้านบึง จังหวัด
ชลบุรี จ านวน 1 ศูนย์ 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
     2.1 ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมพิธีเปิด   จ านวน     100  คน 
 2.2  ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ที่ออกให้บริการ   จ านวน     155  คน 

               2.3  ประชาชน ที่เข้าร่วมกจิกรรม      จ านวน     153  คน 
 

          3. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
     ขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินโครงการ   จ านวน  250,000 บาท ใช้งบประมาณในการ
ด าเนินโครงการ   จ านวน  250,000 บาท  ดังรายการต่อไปนี้ 
 
 
ที่ ค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน รวม 

จ านวนเงิน 
หมาย
เหต ุ

ภารกิจซ่อมบ ารุงรักษาและฝึกพัฒนาช่างชุมชน 
1 ค่าตอบแทนผูป้ฎิบัติงาน 

-ครู นักเรียน/นักศึกษาและช่างชุมชน 
 
54,960.- 

  

2 ค่าวัสดุชุดเครื่องมอืช่างประจ าศูนย์ 
-แผนกวิชาช่างยนต์ 
-แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
-แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนกิส ์

 
12,000.- 
12,000.- 
12,000.- 

  

3 ค่าวัสดุช่างในการซ่อมแซม บ ารุงรักษา วัสดุสิ้นเปลือง    
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 -แผนกวิชาช่างยนต์ 
-แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
-แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนกิส ์

14,000.- 
14,000.- 
14,000.- 

4 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และจัดท าโปสเตอร์ แบบเนอร์ สตกิเกอร์ และ
แผ่นพับ 

5,000.-   

5 ค่าน้ ามันเช่ือเพลิงในการเดินทาง 13,840.-   
6 ค่าวัสดุค่าใช้สอย 5,000   
7 ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด 9,000   
 รวมเงิน 165,800.- 165,000.-  
ภารกิจฝึกอบรมวิชาชีพ 
1 วัสดุส าหรับจัดฝกึอบรม 3 วิชาๆ 5,000 บาท 15,000.-   
 รวมเงิน 15,000.- 15,000.-  
ภารกิจสุขอนามัยพื้นธาน 
1 ค่าตอบแทนผูป้ฎิบัติงาน 

-ครู นักศึกษาและช่างชุมชน 
 
9,600.- 

  

2 ค่าใช้จ่ายแระเภทงบด าเนินการเพื่อสนบัสนุนการท างาน 25,000.-   
รวมเงิน 34,600.- 34,600.-  

ภารกิจพฒันานวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน 
1 ค่าตอบแทนผูป้ฎิบัติงาน 

-ครู นักศึกษาและช่างชุมชน 
 
9,600.- 

  

2 ค่าใช่จ่ายประเภทงบด าเนินการเพื่อสนันสนุนการท างาน 25,000.-   
รวมเงิน 34,000.- 34,600.-  

 
 
รวมท้ังสิ้น (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 
 
250,000.- 
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4. กิจกรรมตามโครงการ 
  4.1 ให้บรกิารซ่อมยานพาหนะ เปลี่ยนน้ ามันเครื่องและเครือ่งใช้ไฟฟ้าต่างๆ 

  4.2  ได้ให้ความรู้ในการติดตั้งจานดาวเทียม การท ามุ่งลวด การท าบล็อกตัวหนอน การซ่อม      
บ ารุงรักษาเครื่องยนตเ์ลก็ 

  
5. ปัจจัยท่ีบ่งบอกความส าเร็จของการด าเนินงาน 
     5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณผู้เข้าร่วมโครงการ  

- ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมพิธีเปิด  จ านวน  100  คน เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน   65  คน  คิดเป็น ร้อยละ  65   

- ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ที่ออกให้บริการ   จ านวน   24  คน คิดเป็น ร้อยละ  100   
  -ประชาชน ที่เข้าร่วมกจิกรรม   จ านวน     60  คน จากเปา้หมาย 100 คน คิดเป็น ร้อยละ  
60   
 
                5.2 พฤติกรรมความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ที่มีต่อการเข้าร่วมโครงการโครงการศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  (Fix it Center)  กิจกรรมบริการประชาชน     โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรม
ความพึงพอใจในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย    4.75   แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้   
 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

x 
sd ล าดับ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านสถานท่ีและระยะเวลาการจัดกิจกรรม     
1. สถานที่ตั้งเหมาะสม สะดวกต่อการเดินทางและการให้บริการ 4.86 0.38 1 มากที่สุด 
2. สถานที่ปฏิบัตงิานสะอาด เรียบร้อยเป็นสัดส่วน และอยู่ในสภาพ
พร้อมปฏิบัติงาน 

4.83 0.37 3 มากที่สุด 

3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.83 0.42 2 มากที่สุด 
ด้านผู้ให้บริการ     
1. มีจุดลงทะเบียนให้บริการ 4.69 0.46 9 มากที่สุด 
2. มีครูผู้ควบคุมให้ค าปรกึษาประจ าศูนย์ 4.69 0.46 10 มากที่สุด 
3. นักเรียน นักศึกษาผู้ให้บริการมีทกัษะและความช านาญในการ
ให้บรกิาร 

4.76 0.42 8 มากที่สุด 

4.นักเรียน นักศึกษามีจ านวนเหมาะสมในการใหบ้ริการ   4.77 0.41 6 มากที่สุด 
5.ผู้ใหบ้รกิารมปีฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผูร้ับบริการ 4.81 0.38 5 มากที่สุด 
ด้านทรัพยากร เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์     
1. เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุหรือครุภัณฑ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 4.81 0.38 4 มากที่สุด 
2. เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุหรือครุภัณฑ์มจี านวนเหมาะสมและ
เพียงพอตอ่การให้บริการ 

4.77 0.41 7 มากที่สุด 

3.มีอะไหล่ประกอบการซ่อมบ ารุงพร้อมให้บริการ 4.55 0.56 11 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.75 0.56 มากท่ีสุด 
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 6. ปัญหาอุปสรรค  
      6.1  พื้นที่ปฏิบัติงานอยูบ่รเิวณกลางแจ้ง ท าใหม้ีอากาศร้อนมาก 
  6.2  พื้นที่ปฏิบัติงานเป็นพื้นดินเวลาประชาชนมาใช้บริการมีฝุ่นละอองเยอะ 
 7. ข้อเสนอแนะ 
  7.1  ติดต่อเทศบาลให้ปรับปรุงพื้นที่ออกหน่วยบริการใหเ้หมาะสม 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

   
                                         (นายวิรัช   เหลืองอนุศาสตร์) 

                                       หัวหน้างานโครงการพเิศษและบริการชุมชน 
 
 
 
 
                                                                  

                                     (นายอ านวย  เหิมขุนทด) 
                                       รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนกัเรียน นักศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 


