โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
1. ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
ผู้ประสานงาน ชื่อ นายอิทธิพล สุขสอาด
ตาแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษ
โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail
-

081-7707748

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
รัฐบาลมีนโยบายให้บริการด้วยโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยจัดตั้งศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ระยะที่ 1 ซึ่งมีภารกิจด้านการให้บริการ เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้
ให้ คาแนะน าด้านการดูแลรั ก ษาและซ่อ มบารุงรั กษา เครื่ องมือ อุ ปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้
ในครั ว เรื อ น เสริ ม สร้ างให้ นั กเรี ย น นั ก ศึก ษาได้ ปฏิ บั ติง านจริ ง การด าเนิน การดัง กล่ าวสามารถส่ ง ผลให้
ประชาชนเกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมากและเกิดผลดีในด้านภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน และ
คณะรั ฐ มนตรี ได้ มีม ติใ ห้ ดาเนิ น การต่ อเป็น ระยะที่ 2 โดยเน้น การซ่อ มเครื่อ งจั กรเกษตรเป็ น ล าดับ ต้น ๆ
ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาสุขอนามัยและกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าของชุมชน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ทุ ก ภาคส่ ว นอย่ า แท้ จ ริ ง มี ศั ก ยภาพการด าเนิ น การบรรลุ ต ามเป้ า หมาย
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องจึงได้จัดทา
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยมีการจัดทามาตรฐานการปฏิบั ติงาน
ตามยุทธศาสตร์ประชารัฐที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มี
กิจกรรม 1) บริการซ่อม (Repair) เครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า /เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน และอื่นๆ ให้คาแนะนาวิธีการใช้ การดูแลรักษา 2) บริการสร้าง (Build) อาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ
โดยมีการสารวจอาชีพตามความต้องการของชุมชน จัดทาหลักสูตรอาชีพ หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการและ
การจัดอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือครูร่วมกับนักเรียน นักศึกษา และ 3) บริการพัฒนา (Top Up)
ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยครูนานักเรียน นั กศึกษาไปศึกษาเรียนรู้ และนาเทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับ
ชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานคุณภาพ โดยผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานแบบบูรณา
การ ครูจัดการเรียน การสอนเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทางาน และนักเรียน นักศึกษามีจิตอาสานาวิชาชีพ
บริการชุมชนอันจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการ “ลดรายจ่าย เพิ่ม
รายได้ ขยายโอกาส” สู่ Thailand4.0
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อบริการซ่อมบารุงเครื่องมือการเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน ระบบไฟฟ้าประปา และสาธารณูปโภคอื่นๆ ในครัวเรือน
3.2 พัฒนาให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสามีทักษะในวิชาชีพที่เข้มข้น
3.3 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยจัดการเรียนแบบบูรณาการ
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4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ประชาชนที่เข้ารับการบริการประมาณ 1,000 คน จานวนนักเรียนที่ร่วม
โครงการจานวน 300 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้การทางานด้านวิชาชีพจากการปฏิบัติจริง
และทาให้ประชาชนทั่วไปมี ความรู้ในการดูแลรักษาเครื่องใช้ ต่างๆ ช่วยลดรายจ่ายโดยการยืดอายุการใช้งาน
ของเครื่องมือ
6. กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป
7. พื้นที่ดาเนินการ : ชุมชนในเขตอาเภอสองพี่น้อง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : การต่อยอดความรู้จากการบริการซ่อม สร้างเพื่อชุมชนและนักเรียน นักศึกษาเกิด
ทักษะและใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ จานวนผู้เข้ารับการบริการ/ฝึกปฏิบัติงาน 1,300 คน
คน
เชิงคุณภาพ นักศึกษาได้เรียนรู้การทางานด้านวิชาชีพจากการปฏิบัติจริงและบริการวิชาชีพ
คน
สู่ชุมชน
เชิงเวลา
โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายของการให้บริการโครงการ(Fix it Center) จานวน 800,000
บาท
10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ขั้นตอน/
ดาเนินการในไตร เป้าหมาย
วิธีดาเนินการ
มาส()
1 2 3 4

1. บริการซ่อม
สร้าง ชุมชน

พื้นที่
หมวดเงิน
ดาเนินกา
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
ร ระบุ
งบ
งบราย
งบเงิน รายได้สถาน
ตาบล/ ดาเนิน จ่ายอื่น
อุดหนุน
ศึกษา/
อาเภอ
งาน
ภาคเอกชน
  ประชาชน
อาเภอ
800,000
สองพี่น้อง
800,000
รวมเงิน

งบประมาณรวมทั้งโครงการ

800,000 บาท

แผนปฏิบัติงานราชการประจาปี งปม. พ.ศ.2562 48

