
 

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) พ.ศ. 2562 
ด าเนินงานโดย วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

ศูนยเ์ทศบาลต าบลบางทราย 

 1. ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ 
1.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 13-14,20-21,27-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

เวลา  08.30 – 17.30 น. โดยก าหนดจุดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) ณ บริเวณ
เทศบาลต าบลบางทราย อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
     2.1  ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่เข้าร่วมพิธีเปิด   จ านวน    83  คน 
 2.2  ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าทีท่ี่ออกให้บริการ   จ านวน    40  คน 

               2.3  นักเรียน นักศึกษา ที่ออกให้บริการ       จ านวน    42  คน 

          3. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
ขออนุมัตงิบประมาณสนับสนุนจาก สอศ. จ านวน 240,000 บาท(-สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-) 

4. กิจกรรมตามโครงการ 
4.1 ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกลทางการเกษตร 

เครื่องยนต์เล็ก รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ซ่อมแซมมุ้งลวด ซ่อมบ ารุงลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
  4.2 ให้บริการอบรมความรู้ในการประกอบอาชีพ (108 อาชีพ)  

4.2.1 อาชีพการท าชาไข่มุกสมุนไพร  
4.2.2 อาชีพช่างท ามุ้งลวด   
4.2.3 อาชีพการท าพิซซ่าญี่ปุ่น    

  4.3 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมในการด าเนินอาชีพ 
4.3.1 การสร้างและพัฒนาแท่นพิมพ์ลายเทียนผ้าบาติก มอบให้กับกลุ่มแม่บ้านผลิตผ้า

พิมพ์ลายบาติก ต าบางทราย อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จ านวน 1 ชุด 
4.4 กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัยชุมชน บริการปรับปรุงระบบไฟฟ้าตามอาคารเรียน โรงเรียน

ชลบุรีสุขบท อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

 5. ปัจจัยท่ีบ่งบอกความส าเร็จของการด าเนินงาน 
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณผู้เข้าร่วมโครงการ 

5.1.1 จ านวนแผนกวิชาที่ออกให้บริการกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  
(Fix it Center) พ.ศ. 2562 จ านวน 6 แผนกวิชา คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ านวนเป้าหมาย  
12 แผนกวิชา 

5.1.2 นักเรียน นักศึกษา จ านวน 42 คน เข้าร่วมด าเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 42           
ของจ านวนเป้าหมาย 100 คน 

5.1.3 ประชาชนในเขตพ้ืนที่เข้ารับบริการ จ านวน 447 คน คิดเป็นร้อยละ 89.4 
ของจ านวนเป้าหมาย 500 คน 

 



    

  5.1.4 จ านวนชิ้นงานที่ท าการซ่อม จ านวน 447 รายการ คิดเป็นร้อยละ 89.4 ของ 
จ านวนเป้าหมาย 500 รายการ 

5.1.5 จ านวนประชาชนในเขตพ้ืนที่เข้ารับการฝึกอบรม 108 อาชีพ จ านวน 53 คน  
คิดเป็นร้อยละ 53 ของจ านวนเป้าหมาย 100 คน 

  5.1.6 จ านวนการพัฒนานวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน 1  
ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเป้าหมาย 1 ผลิตภัณฑ์ 

6. รายงานสรุปข้อมูลในการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix it Center) พ.ศ. 2562 ด าเนินงานโดยวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

ด าเนินการตั้งแต่วันที ่13-14,20-21,27-28 กรกฎาคม 2562 เวลา08.30 – 17.00น. 
มีการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจ ดังนี้ 

  6.1 การใหบ้ริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกลทางการเกษตร  
เครื่องยนต์เล็ก ซ่อมแซมมุ้งลวด ซ่อมบ ารุงลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ จ านวน 447  รายการ 

6.2 การให้บริการอบรมความรู้ในการประกอบอาชีพ (108 อาชีพ) จ านวน  53   คน 
6.3 การให้บริการพัฒนานวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี  จ านวน   1   เครื่อง 
6.4 การให้บริการส่งเสริมสุขอนามัยชุมชน บริการปรับปรุง 
ระบบไฟฟ้าตามอาคารเรียน     จ านวน   1    สถานที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) พ.ศ.2562 
ด าเนินงานโดย วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

ศูนยอ์งค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี 

 1. ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ 
1.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 6-7,13-14,20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  เวลา  

08.30 – 17.30 น. โดยก าหนดจุดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) ณ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองรี อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
     2.1  ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่เข้าร่วมพิธีเปิด   จ านวน    83  คน 
 2.2  ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าทีท่ี่ออกให้บริการ   จ านวน    40  คน 

               2.3  นักเรียน นักศึกษา ที่ออกให้บริการ       จ านวน    42  คน 

          3. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนจาก สอศ. จ านวน 240,000 บาท(-สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-) 

4. กิจกรรมตามโครงการ 
4.1 ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกลทางการเกษตร 

เครื่องยนต์เล็ก รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ซ่อมแซมมุ้งลวด ซ่อมบ ารุงลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
  4.2 ให้บริการอบรมความรู้ในการประกอบอาชีพ (108 อาชีพ)  

4.2.1 อาชีพการขายสินค้าออนไลน์  
4.2.2 อาชีพช่างท ามุ้งลวด   
4.2.3 อาชีพการท าพิซซ่าญี่ปุ่น    

  4.3 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมในการด าเนินอาชีพ 
4.3.1 การสร้างและพัฒนาเครื่องปั่นผสมน้ ายาล้างจาน  มอบให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

หนองรีพัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จ านวน 1 ชุด 
4.4 กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัยชุมชน บริการปรับปรุงระบบไฟฟ้าตามอาคารเรียน โรงเรียน

หนองรีมงคลสวัสดิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

 5. ปัจจัยท่ีบ่งบอกความส าเร็จของการด าเนินงาน 
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณผู้เข้าร่วมโครงการ 

5.1.1 จ านวนแผนกวิชาที่ออกให้บริการกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  
(Fix it Center) พ.ศ. 2562 จ านวน 6 แผนกวิชา คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ านวนเป้าหมาย  
12 แผนกวิชา 

5.1.2 นักเรียน นักศึกษา จ านวน 42 คน เข้าร่วมด าเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 42           
ของจ านวนเป้าหมาย 100 คน 

5.1.3 ประชาชนในเขตพ้ืนที่เข้ารับบริการ จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 86.7 
ของจ านวนเป้าหมาย 300 คน 

  5.1.4 จ านวนชิ้นงานที่ท าการซ่อม จ านวน 260 รายการ คิดเป็นร้อยละ 86.7 ของ 



    

จ านวนเป้าหมาย 300 รายการ 
  5.1.5 จ านวนประชาชนในเขตพ้ืนที่เข้ารับการฝึกอบรม 108 อาชีพ จ านวน 48 คน  

คิดเป็นร้อยละ 48 ของจ านวนเป้าหมาย 100 คน 
  5.1.6 จ านวนการพัฒนานวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน 1  

ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเป้าหมาย 1 ผลิตภัณฑ์ 

6. รายงานสรุปข้อมูลในการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix it Center) พ.ศ. 2562 ด าเนินงานโดยวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

ด าเนินการตั้งแตว่ันที่ 6-7,13-14,20-21กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น. 
มีการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจ ดังนี้ 

  6.1 การให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกลทางการเกษตร  
เครื่องยนต์เล็ก ซ่อมแซมมุ้งลวด ซ่อมบ ารุงลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ จ านวน  260 รายการ 

6.2 การให้บริการอบรมความรู้ในการประกอบอาชีพ (108 อาชีพ) จ านวน  48   คน 
6.3 การให้บริการพัฒนานวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี  จ านวน   1   เครื่อง 
6.4 การให้บริการส่งเสริมสุขอนามัยชุมชน บริการปรับปรุงระบบไฟฟ้าตามอาคารเรียนและ

สร้างระบบน้ าแปลงเพาะปลูกพืช      จ านวน   1    สถานที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


