
โครงการศูนย์อาชีวะอาสา  เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 
 
1.  ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ งานโครงการพิเศษฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี   
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1  สนองนโยบาย (   ) กรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
         สาระส าคัญ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

(   ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี  12 (พ.ศ. 2560-2564) 
      สาระส าคัญ..................................................................................................................... 
() Thailand 4.0 โมเดลขับเคล่ือนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
      สาระส าคัญ ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 
(   ) แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) 
      สาระส าคัญ..................................................................................................................... 
() แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
      สาระส าคัญ การผลิตและการพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด 
                     ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(   ) กระทรวงศึกษาธิการ   

            สาระส าคัญ..................................................................................................................... 
 3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ. (   ) ยุทธศาสตร์ยกระดับผู้เรียน    () ยุทธศาสตร์เพิ่มปริมาณผู้เรียน 
                  (   ) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
                  (   ) ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 

 3.3  ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  จุดเน้นและยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย 
   ยุทธศาสตร์ท่ี  1  ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาเข้าสู่มาตรฐานสากล 
   ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
   พันธกิจท่ี  2   เรื่อง  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล 
   เป้าประสงค์และจุดเน้น   ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
   มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3  

มาตรฐานท่ี 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1  
 

 3.4  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้    เงื่อนไขคุณธรรม 

 

  

 

 

 

 

 



4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะด าเนินโครงการศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2562             

โดยให้สถานศึกษาจัดต้ังศูนย์ตรวจสภาพรถและให้บริการอื่นๆ แก่ประชาชนตามเส้นทางถนนสายหลักและถนนสายรอง  
ท่ัวประเทศ จ านวน 250 จุดบริการ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ต้ังแต่วันท่ี 11-17 เมษายน 2562 เวลา  08.30 – 00.30 น. 
ซึ่งในเทศกาลสงกรานต์ 2562 ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้สถานศึกษาจัดต้ังศูนย์อาชีวะอาสาประชุมร่วมกันและหารือกับส านักงานขนส่งจังหวัด 
เพื่อพิจารณาจุดท่ีต้ังมีความเหมาะสม บริเวณสถานท่ีท่ีประชาชนสามารถหยุดพักรถได้ และเข้าไปใช้บริการในศูนย์เป็น
จ านวนมาก โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัยท้ังผู้ให้บริการและผู้รับบริการ  

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีจึงก าหนดจัดต้ังศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2562 ณ บริเวณสมาคมพุทธมามก
สงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย ฝ่ังขาเข้าจังหวัดชลบุรี อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  ในการนี้กองทุนเพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)  กรมการขนส่งทางบก  ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ  
โดยให้สถานศึกษาและส านักงานขนส่งจังหวัดบูรณาการท างานร่วมกัน 
  
5.  วัตถุประสงค์โครงการ 

5.1 เพื่อให้บริการดูแล ตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และให้บริการด้านอื่น ๆ แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

5.2 เพื่อให้บริการจุดพักผ่อน และเครื่องด่ืมส าหรับผู้เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
5.3 เพื่อให้บริการแนะเส้นทางส าหรับผู้เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
5.4 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความช านาญ เสริมสร้างประสบการณ์จริง ในวิชาชีพนอกสถานท่ีให้กับนักเรียน 

นักศึกษา  
5.5 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา ท างานเป็นทีม 
5.6 เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดจิตส านึกเรื่องของการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน และการป้องกันอุบัติเหตุซึ่ง

เป็นการลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 
            
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1 บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จ านวน  100  คน เข้าร่วมโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 
2562 
  6.1.2 นักเรียน นักศึกษา จ านวน 60 คน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์  
  6.1.3 นักเรียน นักศึกษา จ านวน 24 คน เข้าร่วมกิจกรรมบริการตรวจสภาพและให้บริการซ่อมรถ 
  6.1.4 ผู้เข้ารับบริการตรวจสภาพและให้บริการซ่อมรถจ านวน 200 คน 
   
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ บริการตรวจเช็คสภาพ ซ่อมยานพาหนะ ให้กับผู้เดินทาง
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 



6.2.3 ตัวแทน นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียงกัน 
6.2.2 นักเรียน นักศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความช านาญ เสริมสร้างประสบการณ์จริง  

  6.2.3 ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของนักเรียน นกัศึกษา  
  
7.  กิจกรรม / วิธีด าเนินการ  พร้อมผังขั้นตอนการด าเนินงาน  (Flow  Chart) 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน พ.ศ.  2562 
มี.ค. 62 เม.ย. 62 เม.ย. 62 

1. ศึกษาข้อมูล    ข้อมูล 
2. เสนอโครงการ    ประสานงานโครงการ 
3. ติดต่อประสานงาน    รายงานการประชุม 
4. วางแผนการด าเนินงานโครงการ    วางแผนด าเนินการ 
5. ด าเนินการตามโครงการ    ด าเนินการตามโครงการ 
6. สรุปผลการด าเนินงาน / เสนอผู้บังคับบัญชา    รายงานสรุปผล 

 

8.  งบประมาณค่าใช้จ่าย 
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบกและงบประมาณสนับสนุนจาก สอศ. 

จ านวน 62,600  บาท (-หกหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน-) 
 

หมวดรายจ่าย / รายการ จ านวนเงิน 
(หน่วยนับ : บาท) 

หมายเหตุ 

- ค่าใช้สอยในการติดต้ัง ขนย้าย และบริหารจัดการศูนย์ 7,000.-  
- ค่าตอบแทน 30,600.-  
- ค่าใช้จ่ายในการบริการต้อนรับ 5,000.-  
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในการตรวจเช็ค (ค่าวัสดุ) 20,000.-  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น    (-หกหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน-)           62,600.-    
* ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
9. ระยะเวลาด าเนินการ    

ระหว่างวนัท่ี 11-17 เมษายน 2562  เวลา  08.30 – 00.30 น. 
10. สถานที่             

ณ บริเวณสมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย ฝ่ังขาเข้าจังหวัดชลบุรี อ าเภอบ้านบึง       
จังหวัดชลบุรี 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1  ผู้ใช้รถ ใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีพื้นท่ีส าหรับหยุดพักรถในขณะเดินทางท่ีสะดวกและปลอดภัย 



 11.2  ผู้ใช้รถ ใช้ถนนสามารถหยุดพักผ่อนและสอบถามเส้นทางการเดินทางท่ีศูนย์อาชีวะอาสาได้ 
 11.3  ผู้ใช้รถ ใช้ถนนสามารถน ารถจอดพักเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาบริการดูแล ตรวจสภาพรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์เบ้ืองต้น 
 11.4  นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยการบูรณาการ ได้เรียนรู้จาการท างานจริง 
 
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  แบบประเมินผู้เข้ารับบริการ 
 12.2  สรุปผลการด าเนินโครงการ 

 
 

                                   ลงช่ือ.....................................................ผู้เขียน/เสนอโครงการ 
                 (นายวิรัช  เหลืองอนุศาสตร์) 
           ต าแหน่ง  หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
 
 

ลงช่ือ..................................................ผู้พิจารณาโครงการ 
                                               (นายอัฐษนันท์   ลัทธิรมย์) 
                             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

 
 

                                                               อนุมัติ    
                                                               ไม่อนุมัติ 
 เพราะ.......................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

 
 

ลงช่ือ...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               (นายนิทัศน์   วีระโพธิ์ประสิทธิ์) 
                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

 


