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แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ได้บรรจุโครงการศูนย์ซ่อม
สร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) ไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการประชาชน ช่วยลดรายจ่าย สร้าง
รายได้ให้ชุมชน และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับชุมชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนด
เป้าหมายให้ทุกต าบลมีศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน นับเป็นการสร้างประสบการณ์และหารายได้ระหว่าง
เรียนให้กับนักเรียน นักศึกษา สนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษาของอาชีวศึกษา มีงานท าได้ทันทีจาก
ความร่วมมือระหว่างแหล่งงานกับสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีศูนย์อบรมอาชีวศึกษา ซึ่งช่วยสร้างเสริม
ประสบการณ์แก่นักเรียน นักศึกษาก่อนออกไปประกอบอาชีพ 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักที่ด าเนินการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ
ชุมชน ได้พัฒนารูปแบบ กลยุทธ์ศาสตร์การยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนที่ยั่งยืน  
เป็นสถานที่ฝึกทักษะ เสริมสร้างประสบการณ์และความเชื่อมั่นในการท างานตามสถานการณ์จริง  
มีสมรรถนะในงานอาชีพ สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนา
ทักษะอาชีพ ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรในการประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน
ของชุมชน การเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการแก่ชุมชน รวมกลุ่มทั้งชุมชนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบล พัฒนากระบวนการผลิต
และมาตรฐานสินค้าให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
และยั่งยืน 

 คู่มือปฏิบัติการซ่อมถึงบ้าน บริการถึงที่ โครงการยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทาง การด าเนินงานของสถานศึกษา
ต่าง ๆ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานสังกัดอ่ืน 
เช่น กระทรวงมหาดไทย ในการให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

 

 

(นายชัยพฤกษ์   เสรีรักษ์) 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ค ำนิยม 

ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) เป็นโครงการหนึ่งของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ที่มีส่วนร่วมกับการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือช่วยลดรายจ่ายสร้าง
เสริมรายได้ให้กับชุมชน โดยถ่ายทอดความรู้ในการใช้ ดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงเครื่องมืออุปกรณ์ และ
สุขอนามัยพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวอาชีวศึกษา ที่ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม 

 การด าเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน มีบทบาทเพ่ิมมากขึ้น โดยสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน ๔๒๑ แห่ง และภาคีเครือข่าย ด าเนินการศูนย์ซ่อม
สร้างเพ่ือชุมชน ได้ร่วมให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ การซ่อมบ ารุงแก่ประชาชนในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยท างานในรูปของอาชีวศึกษาจังหวัด โดยเน้นการให้บริการ “ซ่อมถึงบ้าน 
บริการถึงท่ี” สะท้อนให้เห็นถึงการท างานที่มีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง 

 ขอชื่นชมกับคณะท างานที่สรรสร้างกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน และพัฒนาให้เป็น
กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีคุณค่า ขอบคุณทุกท่านที่ สร้าง  
สรรพประโยชน์ แก่วงการอาชีวศึกษาไทย ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอ านวยการให้ทุก
ท่านประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไป 
 

 

 

(นายอกนิษฐ์  คลังแสง) 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 
 

สำรบัญ 

เรื่อง     หน้ำ 

โครงการยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center)      ๑ 

โครงสร้างคณะกรรมการ คณะท างาน และทีมปฏิบัติงาน      ๙ 

ตัวอย่างรายการปรับปรุงตัวรถ และเครื่องมืออุปกรณ์ประจ ารถโมบายเคลื่อนที่เร็ว   ๑๓ 

ตัวอย่างรายการปรับปรุงตัวรถ และเครื่องมืออุปกรณ์ประจ ารถจักรยานยนต์เคลื่อนที่เร็ว  ๒๐ 

แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลการด าเนินโครงการ Fix it Center      ๒๓ 

ภาคผนวก      ๓๒ 

    ประมาณราคาปรับปรุงรถโมบาย 

 รถตู้โมบาย      ๓๓ 

 รถกระบะโมบาย      ๓๗ 

 รถจักรยานยนต์โมบาย       ๔๑ 

 รถจักรยานยนต์สามล้อโมบาย      ๔๒ 
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คู่มือปฏิบัติการซ่อมถงึบ้าน บริการถึงท่ี 

โครงการยกระดับศนูย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ( Fix it Center ) 

1.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  นายเจ่ียง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ 
                              ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 
                              ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1.2 ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ  2557 - 2559 
1.3 หลักการและเหตุผล 

เม่ือวันที่  19 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรีมีความเห็นชอบมาตรการ
เสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนหลังปีงบประมาณ 2548 โดยให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ระยะที่ 1 ซ่ึงมี
ภารกิจด้านการให้บริการ เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ ให้ค าแนะน าด้านการดูแลรักษาและซ่อม
บ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียน 
นักศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาได้ปฏิบัติงานในสภาพจริง การด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้
ประชาชนเกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมาก เกิดผลดีในด้านภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ชุมชน  เม่ือวันที่ 17 มกราคม 2549 คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาด าเนินการต่อ เป็นระยะที่ 2  โดยเน้นการซ่อมเครื่องจักรเกษตรเป็นล าดับต้น ๆ ให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาสุขอนามัยและกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าของชุมชน  และมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2551 อนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาระบบ
การศึกษาและการเรียนรู้ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
น าเสนอโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ซ่ึงเป็นโครงการเร่งด่วนในแผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551-2554 เพื่อช่วยลดรายจ่ายและช่วยสร้างเสริมรายได้ให้กับชุมชน
จากการได้รับค าแนะน าถ่ายทอดความรู้ในการใช้ ดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงเครื่องมืออุปกรณ์ และ
สุขอนามัยพื้นฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยให้ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาด าเนินการน าร่องในปี  2551 รวม 500 จุด ส าหรับในปี 2552-2554  ให้
ด าเนินการปีละ 2,500 จุด จนครบเป้าหมายรวม 4 ปี จ านวน 8,000 จุด ในทุกต าบลทั่ว
ประเทศ ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบาย
ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)  โดยให้สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 
415 แห่ง และภาคีเครือข่ายด าเนินการให้ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเป็นแหล่งให้ค าแนะน า 
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ถ่ายทอดความรู้การซ่อมบ ารุงแก่ประชาชนในชุมชน  และยกระดับช่างชุมชน  ซ่ึงส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2554 จ านวน 570 ล้าน  
ให้สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 421 แห่ง  เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ  โดยมีเป้าหมาย
การจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแห่งใหม่ จ านวนไม่ต่ าก ว่า 1,200 แห่ง  ก าหนดกิจกรรม
ภายใต้โครงการ 4 ภารกิจหลัก คือ 1) กิจกรรมยกระดับช่างชุมชน 2) ซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรที่
ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 3) พัฒนาสุขอนามัย 
4) พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน  รวมถึงด าเนินงานเพื่อด ารงศูนย์ ฯ ที่จัดตั้งไว้เดิมระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2553 จ านวน 3,200 แห่ง ด้วย  

การด าเนินการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน โดยในส่วน
ของประชาชนจะได้รับค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้วิธีการดูแลรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ และ
พัฒนาทักษะช่างชุมชนให้สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้
ในครัวเรือน ให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น และสามารถลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือน
ที่น ามาใช้ในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ท าให้ลดรายจ่าย 
อีกทั้งยังเป็นการยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบ ารุงและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการแก่ช่างชุมชน  ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่างชุมชน  ให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.) และพัฒนา
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้เกิดความยั่งยืน และยังท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน ในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐานพัฒนานวัตกรรมต่อยอด
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน  พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและสนับสนุนการ
ตรวจสอบคุณภาพ และการรับรองคุณภาพสินค้า ในส่วนของนักเรียนนักศึกษาเป็นการเพิ่ม
ประสบการณ์และความเชื่อม่ันให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานใน
ชุมชน เป็นการสร้างแหล่งปฏิบัติงานจริง รวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักเรียนนักศึกษาให้มี
ความสามารถ มีประสบการณ์ มีสมรรถนะและความพร้อมสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพ
อิสระ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

จากการศึกษาเอกสารรายงานการด าเนินโครงการศูนย์ ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it 
Center) ทั่วประเทศ พบว่าการด าเนินงานของศูนย์ฯ ที่ผ่านมามีปัญหาเกิดขึ้นหลายประการ เช่น 
การวางแผนการด าเนินงานมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับต่ า  มีการประสานงานกันน้อยมากระหว่าง
หน่วยงานภาคีระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ส่วนใหญ่บุคลากรของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
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คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะด าเนินงานเองร่วมกับหน่วยงานระดับท้องถิ่ น โดยไม่ได้
ด าเนินการส ารวจข้อมูลพื้นที่เป้าหมายถึงความต้องการที่แท้จริงของชุมชน  ท าให้ภารกิจด้าน
ส่งเสริมสุขอนามัยพื้นฐาน และด้านสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่บรรลุผล  สถานศึกษา
หลายแห่งขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านและไม่ได้ประสานกับเครือข่ายเพื่อขอการสนับสนุน
วิทยากร ท าให้ไม่สามารถด าเนินภารกิจให้มีประสิทธิภาพได้  การขาดข้อมูลพื้นที่เป้าหมายมีผล
ท าให้ ไม่สามารถคัดเลือกช่างชุมชนได้ตามจ านวนที่ต้องการ หรือได้ช่างชุมชนที่มีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามวัตถุประสงค์ ขาดการประชาสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนที่ดี ท าให้มีประชาชนมาใช้
บริการซ่อมสร้างน้อย ขาดความชัดเจนเก่ียวกับงบประมาณ และสถานศึกษาขาดระบบบริหาร
จัดการที่ดีร่วมกันของอาชีวศึกษาจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  

จากสภาพและปัญหาดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซ่ึงรับผิดชอบ
ดูแลและบริหารโครงการน้ีโดยตรง ต้องปรับรูปแบบการด าเนินงานและบทบาทของศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นและขยายการด าเนินงานให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง จึงได้มอบหมายให้นายเจ่ียง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการ
อาชีวศึกษา ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบและยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารระบบและกลไกการด าเนินงาน
ขององค์กรที่เก่ียวข้องให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งก าหนดยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์การด าเนินงานเพื่อ
ขับเคลื่อนแนวทางเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ ท าให้ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนด าเนินงานอย่างมี
คุณภาพ มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ซ่ึงได้ด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2556 รวมระยะเวลา 6 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพและปัญหา
การด าเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) สร้างรูปแบบการยกระดับคุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประเมินประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และก าหนดยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

การศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถาม กลุ่ม
ผู้บริหารและกลุ่มผู้ปฏิบัติการ จ านวน 1,000 คน ตามด้วยการสนทนากลุ่ม กลุ่มผู้บริหารและ
กลุ่มผู้ปฏิบัติการ จ านวน 27 คน การสร้างรูปแบบการยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม กลุ่มผู้บริหารและกลุ่มผู้ปฏิบัติการ จ านวน 12 คน ตาม
ด้วยการประชุมอภิปรายหาข้อสรุป โดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์
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ด้านการบริหาร ด้านการด าเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน และด้านการพัฒนารูปแบบ จ านวน 
9 คน และตามด้วยแบบประเมินคุณภาพกับผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานที่ทดลองใช้
รูปแบบ จ านวน 12 คน การประเมินประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการยกระดับคุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยใช้แบบประเมินและแบบสอบถาม กับผู้บริหารและบุคลากรผู้ใช้รูปแบบ จ านวน 21 
คน ส่วนการก าหนดยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติ 
(Workshop) กับผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้างานโครงการ
พิเศษและบริการชุมชน หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ครูผู้สอน ช่างชุมชน และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านยุทธศาสตร์ จ านวน 20 คน การตรวจสอบยุทธศาสตร์ โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวช าญ 
(Connoisseurship) กับผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
ด้านการพัฒนายุทธศาสตร์ และด้านการบริหารสถานศึกษา จ านวน 9 คน 

ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่ใช้กระบวนการศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มุ่งพัฒนาทางเลือกหรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อใช้ในการยกระดับคุณภาพงาน
หรือคุณภาพชีวิต เป็นการวิจัยและพัฒนา (The Research and Development : R&D) ผลจาก
การวิจัยในครั้งน้ี จึงได้น าไปสู่การพัฒนายกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it 
Center)  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาวิชาชีพ และประชาชนผู้รับบริการ และ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ให้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชนที่ยั่งยืน และเป็นสถานที่ฝึกทักษะ เสริมสร้างประสบการณ์และความเชื่อม่ันประสบการณ์
ท างานของนักศึกษาตามสถานการณ์จริง ให้มีสมรรถนะในงานอาชีพ สร้างช่องทางในการ
ประกอบอาชีพอิสระ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพ สามารถ
ให้บริการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพและเครื่องใช้ใน
ครัวเรือนของชุมชน และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการแก่ชุมชน ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วน
ต าบล (อบต.) การด ารงชีวิตประจ าวันในชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการ
ผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าให้มีคุณภาพเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 
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สอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่กล่าวไว้ในการ
ตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เม่ือวันที่ 11 กรกฎาคม 
2556 ว่า “โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เป็นโครงการที่มีมานานแล้วและ
มีการสานต่อ จึงรู้สึกดีใจที่ ได้เห็นโครงการน้ีเจริญงอกงาม พัฒนาไปถึงการที่เราได้ขอความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนเข้ามาสอน อยากเห็นโครงการอย่างน้ีโตขึ้นเรื่อย ๆ ขอฝากคณะ
ครูและผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะช่วยกันเป็นแกนกลาง อยากเห็นโครงการน้ี
เติบโตขึ้นในอนาคต โดยปี 2558 ก็จะเปิดสู่ประชาคมอาเซียน จึงมีความต้องการที่จะพัฒนา
บุคลากรการศึกษา การสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชน รวมถึงภาษาที่มีความจ าเป็นที่จะใช้ 
ต้องขอ   ชื่นชมวิทยาลัยแห่งน้ีที่เป็นต้นแบบท าได้อย่างสมบูรณ์ ก็อยากให้ต่อยอด ถ้าวิทยาลัย
และศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) จะเป็นศูนย์รวมในการสร้างบุคลากรของเรา 
โดยเฉพาะสายอาชีวะซ่ึงมีบทบาทและมีความส าคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ฝากท่านใน
การน าตรงน้ีไปขยายผลต่อ โดยเฉพาะการเชื่อมไปยังชุมชน ท าอย่างไรให้นักศึกษาได้มีโอกาส
เรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ ก้าวไปถึงการเป็นเถ้าแก่ ซ่ึงขณะน้ีรัฐบาลมีกองทุนตั้งตัวได้ที่จะ
พัฒนาให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคต การดูแลช่วยเหลือชุมชนผู้มีรายได้น้อยที่ไม่
สามารถมีอาชีพ การต่อยอดในการใช้บริการต่าง ๆ เหล่าน้ี เป็นแหล่งป้อนบุ คลากรสู่โรงงาน
อุตสาหกรรมที่อยู่ในจังหวัดและทั่วประเทศ และฝากให้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it 
Center) สามารถท างานร่วมกับโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนของ ปปส. ด้วย” 

เช่นเดียวกับ นายจาตุรนต์  ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวให้
สัมภาษณ์ในงานอาชีวะสร้างชาติ วันที่ 19 สิงหาคม 2556  ว่า “โครงการน้ีได้รับการต้อนรับ
จากประชาชนดีมาก และก็เป็นโอกาสที่นักศึกษาจะได้ฝึกงาน รวมทั้งได้ฝึกฝน การมีน้ าใจ มีจิต
อาสา ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ การร่วมมือกับภาคเอกชน ในการพัฒนาฝีมือ ทักษะของนักศึกษา ก็
เป็นสิ่งที่จ าเป็น ถ้าหากว่าฝึกมากขึ้น ก็จะท าเรื่องที่ยาก ๆ ขึ้นได้ด้วย ส่วนเครื่องมือดู ๆ แล้วก็
บางส่วนทันสมัย บางส่วนก็เหมาะสมกับสภาพปัญหา ต้องไปดูว่าถ้าประชาชนต้องการอะไรที่ยาก
มากขึ้น เราอาจจะต้องสนับสนุนเครื่องมือที่สามารถท างานให้ประชาชนมากขึ้น ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาด้วย” 
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 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนายกระดับ
คุณภาพโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) พ.ศ. 255๗ – 2559 ก าหนด
วิสัยทัศน์การด าเนินงาน “ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) อย่าง
ต่อเนื่องและย่ังยืน” โดยก าหนดให้อาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) แต่ละจังหวัด เป็นผู้จัดท าโครงการ
ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน และจัดตั้งหน่วยบริการเคลื่อนที่ เร็ว (รถยนต์ 
รถสามล้อเครื่อง และรถจักรยานยนต์) อย่างน้อย อศจ.ละ 4 หน่วย เพื่อเน้นการให้บริการ “ซ่อม
ถึงบ้าน บริการถึงท่ี”  
1.4  วัตถุประสงค์ 
       1.4.1  เพื่อให้ประชาชน 
      1.4.1.1  ได้รับการแนะน าให้รู้จักวิธีการใช้ การบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ 
      1.4.1.2  ได้รับความสะดวกในการรับบริการซ่อมสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ถึงพื้นที่
ใช้งานอย่างรวดเร็ว  

     1.4.1.3  ลดรายจ่ายภาคครัวเรือนของประชาชนโดยการยืดอายุการใช้งานของ
เครื่องมือ เครื่องจักรในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือนให้นานขึ้น 
       1.4.2  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา 
      1.4.2.1  เพิ่มประสบการณ์และความเชื่อม่ันให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาใน
การออกปฏิบัติงานและการให้บริการเชิงรุก 
      1.4.2.2  สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรูปแบบใหม่ และพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มี
ความสามารถ มีประสบการณ์ มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพ
อิสระในอนาคต 
      1.4.2.3  สร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษา เป็นการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของครอบครัว 

1.5  เป้าหมาย 
       1.5.1  เชิงปริมาณ 
      1.5.1.1  มีหน่วยบริการเคลื่อนที่ เร็ว ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ 255๗  จ านวน 4 หน่วย แต่ละหน่วยประกอบด้วย 
         1)  รถยนต์โมบาย   จ านวน  2  คัน 
         2)  รถจักรยานยนต์เคลื่อนที่เร็ว  จ านวน  4  คัน 
         3)  รถสามล้อเครื่อง   จ านวน  1  คัน 
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       1.5.2  เชิงคุณภาพ 
      1.5.2.1  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการได้รับบริการ มีเครื่องมือ 
เครื่องจักรและเครื่องอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันที่ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
      1.5.2.2  ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้รับบริการที่มีคุณภาพ ความสะดวกรวดเร็ว 
      1.5.2.3  ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับบริการซ่อมแซมเครื่องมือ 
เครื่องจักรและเครื่องอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน 
      1.5.2.4  นักศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะ ประสบการณ์ และความเชื่อม่ันในการ
ออกไปประกอบอาชีพและปฏิบัติงานในชุมชน 
      1.5.2.5  นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาของ
ครอบครัว 
      1.5.2.6  สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงรูปแบบใหม่ในการพัฒนาทักษะ
ให้แก่นักศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

1.6  ผลผลิต 
       1.6.1  มีหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว จ านวน 4 หน่วย 
       1.6.2  มีนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 50  
       1.6.3  มีศูนย์รับแจ้ง ( Call Center ) เพื่อให้บริการต่อประชาชน จ านวน 1 ศูนย์ 

1.7  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
       1.7.1  จัดตั้งหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จ านวน 
4  หน่วย ครอบคลุมประชาชนผู้รับบริการไม่ต่ ากว่า  10,000  คน  ได้รับการบริการซ่อมบ ารุง
เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ  และเครื่องใช้ในครัวเรือน 
       1.7.2  นักเรียนนักศึกษาจ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนา
ทักษะ ประสบการณ์ด้านบริการ และการบริหารจัดการ 
       1.7.3  ประชาชนมีความพึงพอใจจากการรับบริการหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว ของศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 

1.8  วิธีการและขั้นตอนการด าเนินการ 
       1.8.1  ขั้นเตรียมการ 

     1.8.1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการระดับอาชีวศึกษาจังหวัดและทีมปฏิบัติงาน 
      1.8.1.2  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
      1.8.1.3  สร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
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      1.8.1.4  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย ( ประชาชน ) 
      1.8.1.5  เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าปฏิบัติการ 
       1.8.2  ขั้นปฏิบัติการ ให้บริการด้วยหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว ด้วยภารกิจหลัก  ดังน้ี  

     1.8.2.1  ด้านบริการ  มีหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว ให้บริการประชาชน จ านวน 4  
หน่วย ให้บริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 

     1.8.2.2  ด้านผูใ้ห้บริการ  มีนักศึกษาและครูอาจารย์แต่ละสาขาวิชาเป็นผู้รับ    
ผิดชอบในแต่ละหน่วยบริการฯ ด้วยความช านาญจากการฝึกฝนจนเกิดทักษะของนักศึกษา 
       1.8.3  ขั้นการนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงาน 
      1.8.3.1  ระหว่างปฏิบัติงาน 
      1.8.3.2  สิ้นสุดการปฏิบัติงาน 

1.9  การติดตามประเมินผล 
       1.9.1  ประเมินผลการให้บริการของหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว จากความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ โดยคณะกรรมการกลางของอาชีวศึกษาจังหวัด 
       1.9.2  ประเมินผลผู้ให้บริการของหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว จากจุดเด่นและจุดด้อยในการ
ให้บริการของนักศึกษาและครูที่เข้าร่วมโครงการ โดยคณะกรรมการกลางของอาชีวศึกษาจังหวัด 
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โครงสร้างคณะกรรมการ คณะท างาน และทีมปฏบิตัิงาน 

โครงการยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  (Fix it Center)  
เพื่อให้การด าเนินงานโครงการยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ซ่ึงท างานภายใต้

ภารกิจหลักในการซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพเครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิต
ประจ าวันของครัวเรือน ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้การซ่อมบ ารุงแก่ประชาชนและชุมชน 
รวมทั้งการยกระดับช่างชุมชน พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมมาตรฐานและการรับรองคุณภาพ ใน
ลักษณะเครือข่ายระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและวิสาหกิจชุมชน จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
คณะท างานในระดับต่างๆ ดังน้ี 

1.  คณะกรรมการโครงการฯ ระดับจังหวัด  มีองค์ประกอบดังน้ี 
 (1)  ผู้ว่าราชการราชการจังหวัด      ที่ปรึกษา 

(2)  ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด     ประธานกรรมการ 
(3)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิค      กรรมการ 
(4)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพ        กรรมการ 
(5)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี       กรรมการ 
(6)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา        กรรมการ 
(7)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง        กรรมการ 
(8)  เลขานุการคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด  กรรมการ/เลขานุการ 

 
2.  คณะกรรมการปฏิบัติงานระดับสถานศึกษา  มีองค์ประกอบดังน้ี 

(1)  ผู้อ านวยการสถานศึกษา        ประธานกรรมการ 
(2)  ผู้ประสานงานเทศบาล/อบต.      กรรมการ 
(3)  พัฒนาการ        กรรมการ 
(4)  หัวหน้าสถานีอนามัยต าบล      กรรมการ 
(5)  ก านันผู้ใหญ่บ้านผู้น าชุมชน      กรรมการ 
(6)  หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน      กรรมการ 
(7)  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   กรรมการ/เลขานุการ 
(8)  หัวหน้าชุดซ่อมสร้าง    กรรมการ/เลขานุการ 
(9)  หัวหน้าชุดส่งเสริมสุขอนามัย       กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
(10)  หัวหน้าชุดพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี      กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
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เจ้าหน้าท่ีธุรการ 3 คน 

ครู            3 คน 
นักศึกษา   12 คน 
ช่างชุมชน   5 คน 

(จากบุคลากรในพื้นที ่
หมู่บ้านละ 1 คน) 

(จากบุคลากรในพื้นที ่
จ านวน 1 คน) 

ครู            3 คน 
นักศึกษา   12 คน 
ช่างชุมชน   5 คน 

ครู            3 คน 
นักศึกษา   12 คน 
ช่างชุมชน   5 คน 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
เป็นผู้ลงนามแต่งต้ัง 

 

 

หมายเหตุ   - ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง 
    - โครงสร้างค าสั่งสามารถเพิ่มเติมหน่วยงานได้ตามความเหมาะสม 
 

คณะกรรมการฯ มีหน้าที่จัดด าเนินการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแก่กลุ่มเป้าหมาย
รวบรวม วิเคราะห์ จัดท าฐานข้อมูลที่จ าเป็น จัดการวางแผนการด าเนินงานโครงการขยาย
บทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมของศูนย์ในการซ่อมแซม ให้
ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแล การบ ารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์
การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือนยกระดับฝีมือช่างชุมชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน พัฒนานวัตกรรมต่อ
ยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต สนับสนุนการรับรองคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ชุมชน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเน่ือง เพิ่มโอกาสการสร้างอาชีพ ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งและรายงานผลการด าเนินงานให้กับ
คณะกรรมการด าเนินการระดับจังหวัดต่อไป 

3.  โครงสร้างทีมปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 

 
 
 
 
 
             (จากสถานศึกษา หน่วยงานเครือข่าย และช่างชุมชน) 

 
 

หมายเหตุ  จ านวนผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
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3.1  หน้าที่ของทีมช่างซ่อมประจ าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
 3.1.1  ปฐมนิเทศ เตรียมทีมนักศึกษาช่าง และช่างชุมชน 
 3.1.2  จัดแผนการปฏิบัติงานประจ าศูนย์ ประสานงานกับหัวหน้าศูนย์ฯและหน่วยงาน
ระดับพื้นที่ และผู้เก่ียวข้อง 
 3.1.3  ร่วมส ารวจข้อมูลและประเมินความต้องการของชุมชน 
 3.1.4  ฝึกอบรมและพัฒนาช่างชุมชน 
 3.1.5  บริหารจัดการด้านการให้บริการซ่อม สร้าง และให้ความรู้/ค าแนะน า ในการ
บ ารุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์ 
 3.1.6  ก ากับ ดูแลการด าเนินงานของศูนย์และตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติ 
งานด้านการซ่อมสร้าง ยกระดับช่างชุมชน และให้ความรู้แก่ประชาชน 
 3.1.7  ตรวจและรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 3.1.8  หน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 3.2  หน้าที่ของทีมพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 3.2.1  ส ารวจและประเมินความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 3.2.2  จัดแผนการปฏิบัติงานตามศูนย์ ประสานงานกับหัวหน้าศูนย์ฯและหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
 3.2.3  ออกแบบ ก าหนดแนวทาง และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
กระบวนการผลิตร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 
 3.2.4  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สอดคล้องและเหมาะสม
กับท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 
 3.2.5  ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและการจัดการ 
 3.2.6  จัดเตรียมทีมครู นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานโครงการ 
 3.2.7  ก ากับ ดูแลการด าเนินงานและตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดจากหารปฏิบัติงานด้าน
การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 3.2.8  ตรวจและรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 3.2.9  หน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 3.3  หน้าที่ของทีมส่งเสริมสุขอนามัย 
 3.3.1  ส ารวจและประเมินความจ าเป็นในการส่งเสริมสุขอนามัยชุมชนร่วมกับ
หน่วยงานเครือข่าย 
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 3.3.2  จัดแผนการปฏิบัติงานประจ าศูนย์ประสานงานกับหัวหน้าศูนย์ฯ และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
 3.3.3  ก าหนดแนวทางส่งเสริมสุขอนามัยชมชนร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 
 3.3.4  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสุขอนามัยประชาชนร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 
 3.3.5  จัดเตรียมทีมครู นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานโครงการ 
 3.3.6  ก ากับ ดูแลการด าเนินงานและตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้าน
การพัฒนาสุขอนามัยชุมชน 
 3.3.7  ตรวจและรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 3.3.8  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ตัวอย่างรายการปรับปรุงตัวรถ และเครื่องมืออุปกรณ์ประจ ารถโมบายเคลื่อนที่เร็ว 
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รายละเอียดการปรับปรุง และอุปกรณ์ประจ ารถโมบาย 
1.  ปรับเปลี่ยนสีรถภายนอก ด้วยวิธีการติดสติ๊กเกอร์ ตามแบบ สี ตัวอักษร ที่ก าหนด 

ที่ตัวรถโมบายตลอดทั้งคัน 
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2.  ปรับปรุงสภาพภายในตัวรถ โดยท าเบาะน่ังแถว ชิดตัวถังรถ 2 ด้านจ านวน 2 แถว 
โดยมีขนาดความกว้าง 30 ซม. ยาว 120 ซม. และ สูง 30 ซม.  และด้านใต้เบาะน่ังมีฝาประตู
ปิดเปิด สามารถจัดเก็บเครื่องมือได้ หยิบเครื่องมือออกใช้บริการได้สะดวก 

     

 
 

 

 

 

 

 

 
 

3.  ติดตั้งแร็กหลังคารถโมบาย (รถตู้) ขนาดพื้นที่กว้างไม่น้อยกว่า 120 ซม. และยาว 
ไม่น้อยกว่า 160 ซม. โดยยึดกับหลังคารถโมบายอย่างแน่นหนา และสามารถถอดประกอบได้  

4.  ติดตั้งทีวีกับแร็กหลังคารถโมบาย ซ่ึงขายึดทีวีสามารถยึดทีวีขนาดไม่น้อยกว่า 46 
น้ิวได้ สามารถถอดประกอบเก็บได้อย่างรวดเร็ว 
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5.  ติดตั้งระบบไฟสัญญาณ (ไซเลนส์) สีเหลืองบนแร็กหลังคารถโมบาย ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของโคมไฟ ไม่น้อยกว่า 6 น้ิว ก าลังไฟ ขนาด 12 โวลต์  35 วัตต์ พร้อมมีกล่องไซ
เลนส์ ควบคุมการเปิด-ปิดภายในรถ  ไซเลนส์มีกล่องเสียง สามารถปรับได้หลายเสียง                

6.  ติดตั้งล าโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 7 น้ิว มีก าลังขับส่งอย่างน้อย 65 วัตต์  
พร้อมเดินสายน าสัญญาณเรียบร้อยบนแร็กหลังคารถโมบาย   

7.  เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า จากแบตเตอรี่รถยนต์ DC 12 โวลต์ เป็น AC 220 โวลต์ 
8.  เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารประจ าโมบาย  ประกอบด้วยชุดวิทยุสื่อสารติดรถยนต์ 

พร้อมสายสัญญาณ และเสาอากาศ จ านวน 1 เครื่อง 
9.  วิทยุสื่อสารมือถือประจ ารถจักรยานยนต์เคลื่อนที่เร็ว คันละ 1 เครื่อง รวม 4 

เครื่อง   
10. ชุดเครื่องขยายเสียงสนาม พร้อมอุปกรณ์  จ านวน 1 ชุด 
11. ถังดับเพลิงประจ ารถโมบาย ชนิดแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 15 lbs.  จ านวน 2 ชุด 
12. เต็นท์สนาม ขนาด 3x3 เมตร สีส้ม สามารถพับเก็บได้  จ านวน 2 หลัง 
13. ร่มสนาม พร้อมขาตั้งร่ม ขนาดไม่น้อยกว่า 2 เมตร จ านวน 2 ชุด 
14. เสือ้ชูชีพ แบบมีนกหวีด สามารถรับน้ าหนักได้อย่างน้อย 100 กิโลกรัม สีส้ม 

จ านวน 6 ตัว                        
15. เสื้อก๊ักสะท้อนแสง สีส้ม ปักอักษร “วิทยาลัย................” ที่ด้านหลัง ให้เห็นได้

ชัดเจน จ านวน 6 ตัว 
16. ชุดปฏิบัติการ (ชุดหมี) สีส้ม ปักอักษร “วิทยาลัย.................” ที่ด้านหลัง ให้เห็นได้

ชัดเจน จ านวน 6 ตัว 
17. เก้าอ้ีแบบพับเก็บได้ จ านวน 8 ตัว 
18. โต๊ะพับ พื้นโฟเมก้า ขนาด 60x120 เซนติเมตร จ านวน 2 ตัว 
19. บันไดอลูมิเนียมแบบ 5 ขั้นบันได จ านวน 1 อัน            
20. เต็นท์นอน ขนาดนอนได้ 4 คน สามารถพับเก็บได้สะดวก จ านวน 2 หลัง 
21. เข็มขัดนิรภัย พร้อมอุปกรณ์ส าหรับปีนเสาไฟฟ้า จ านวน 2 ชุด 
22. กล่องพลาสติก เก็บอุปกรณ์เครื่องมือแบบมีล้อและมีฝาปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 

40x60x40 เซนติเมตร จ านวน 4 กล่อง 
23. เรือยาง ขนาดน่ังได้ไม่น้อยกว่า 4 คน พร้อมพายล าละ 2 อัน จ านวน 2 ล า 
24. กรวยยาง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร สีส้ม   จ านวน 8 อัน 
25. ตู้เครื่องมือ-อุปกรณ์ และแผงยึดเครื่องมือประจ ารถโมบาย จ านวน 1 ตู้ สามารถ

หยิบเครื่องมือออกให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  ตัวตู้มีฝาปิด-เปดิ ยึดแน่นกับตัวรถ 
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26. เครื่องมือประจ ารถโมบาย  ยึดเข้ากับตู้เครื่องมือ และแผงจัดเก็บเครื่องมือในตัวรถ
ให้สามารถหยิบใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ประกอบด้วย 

 
                  

 

 

 

 

 

 
 

                  26.1 ชุดประแจบล็อกชุดใหญ่จ านวนชิ้น 94 ชิ้น      จ านวน 1 ชุด  
      26.2 ชุดประแจบล็อกชุดเล็ก จ านวนชิ้น ไม่น้อยกว่า 24 ชิ้น  จ านวน 1 ชุด 

                  26.3 ชุดประแจรวมขนาดไม่น้อยกว่า 14 ตัวชุด    จ านวน 1 ชุด  
                  26.4 ไขควงแบบปากแบน ด้ามทะลุ (ตอกได้) แบบ 7 ตัวชุด จ านวน 1 ชุด 
                  26.5 ไขควงแบบปากแฉก ด้ามทะลุ (ตอกได้) แบบ 7 ตัวชุด  จ านวน 1 ชุด 
                  26.6 ปากกาจับชิ้นงานขนาดไม่น้อยกว่า 5 น้ิว   จ านวน 1 ชุด 
                  26.7 ชุดบล็อกถอดหัวเทียน ขนาด 16 มิลลิเมตร      จ านวน 1 ชุด 
                  26.8 ชุดบล็อกถอดหัวเทียน ขนาด 21 มิลลิเมตร      จ านวน 1 ชุด 
                  26.9 บล็อกตัวที เบอร์ 8,10,12,14 และ17 อย่างละ 1 ตัว จ านวน 1 ชุด 
                  26.10 กระดานนอนซ่อมรถยนต์ แบบมีล้อเลื่อน      จ านวน 1 ชุด 
                  26.11 โคมไฟส่องสว่างแบบ 12 โวลต์ และแบบ 220 โวลต์  อย่างละ1 ชุด    
                  26.12 แม่แรงตะเข้ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน      จ านวน 1 ตัว 
                  26.13 สามขารองรับรถยนต์ แบบปรับระดับได ้     จ านวน 4 อัน 
                  26.14 ถาดใส่ช้ินส่วนอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 8x12 น้ิว  จ านวน 6 ใบ 
                  26.15 คีมปากแหลม ขนาด 7 น้ิว     จ านวน 1 ตัว  
                  26.16 คีมล็อก     จ านวน 1 ตัว 
                  26.17 คีมถ่างแหวนล็อกนอก ขนาด 7 น้ิว      จ านวน 1 ตัว 
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                  26.18 คีมถ่างแหวนล็อกใน ขนาด 7 น้ิว      จ านวน 1 ตัว 
                  26.19 คีมถ่างแหวนลูกสูบ ขนาดเบอร์1    จ านวน 1 ชุด 
                  26.20 เหล็กงัดยางรถจักยานยนต์ ขนาด 16 น้ิว      จ านวน 4 อัน 
                  26.21 หัวเติมลมยาง แบบมีเกจวัดในตัว       จ านวน 1 ชุด 
                  26.22 หัวเติมลมยาง แบบมีหัว 2 ด้าน      จ านวน 1 ชุด 
                  26.23 เครื่องปั๊มลมขนาดความจุ 50 ลิตรพร้อมสายลม  จ านวน 1 ชุด 
                  26.24 ปืนเป่าลมแบบโลหะ    จ านวน 2 ชุด 
                  26.25 กาหยอดน้ ามันหล่อลื่น ขนาด 0.5 ลิตร      จ านวน 1 ลูก                
                  26.26 สายลมแบบขดสปริง ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร จ านวน 2 เส้น 
                  26.27 เครื่องเจียรนัยมือ ขนาด 4 น้ิว       จ านวน 1 ตัว 
                  26.28 เครื่องเจาะสว่านไฟฟ้า ขนาด ¼ HP   จ านวน 1 ตัว   
                  26.29 ค้อนพลาสติก ขนาด 1 ปอนด์        จ านวน 1 เต้า 
                  26.30 ค้อนเหล็กหัวกลม ขนาด 1 , 2 ปอนด์ อย่างละ 1 เต้า จ านวน 2 เต้า 
                  26.31 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าพกพาพร้อมหน้ากากและมือจับเชื่อม  จ านวน 1 ชุด 
                  26.32 ม้วนโรลสายไฟสนาม ความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร     จ านวน 2 ม้วน 
                  26.33 กรวยเติมน้ ามันเครื่อง เล็ก และใหญ่ อย่างละ1 ใบ  จ านวน 2 ใบ 
                  26.34 ประแจแอล ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตัวชุด    จ านวน 1 ชุด 
                  26.35 ชุดไขควงตอก      จ านวน 1 ชุด 
                  26.36 เครื่องเป่าลมร้อน (Blower)                  จ านวน 1 เครื่อง 
                  26.37 เครื่องประจุแบตเตอรี่แบบเร็ว ขนาด 60V. / 100A. จ านวน 1 เครื่อง 
                  26.38 ประแจเลื่อนขนาด 12 น้ิว และ 24 น้ิว อย่างละ 1 ตัว จ านวน 2 ตัว 
                  26.39 สายลากจูงรถยนต์ แบบมีซองเก็บ      จ านวน 1 ชุด 
                  26.40 สายพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาดความยาว 3 เมตร     จ านวน  1 คู่ 
                  26.41 ตัวดูดล้อแม่เหล็กรถจักรยานยนต์ใหญ่     จ านวน 1 ชุด 
                  26.42 ตัวดูดล้อแม่เหล็กรถจักรยานยนต์เล็ก     จ านวน 1 ชุด 
                  26.43 ตัวตัดโซ่รถจักรยานยนต์      จ านวน 1 ชุด 
                  26.44 ตัวถอดวาล์วรถจักรยานยนต์       จ านวน 1 ชุด               
                  26.45 ตัวปรับตั้งระยะห่างวาล์วรถจักรยานยนต์   จ านวน 1 ตัว 
                  26.46 ตัวล็อกล้อแม่เหล็กรถจักรยานยนต์      จ านวน 1 ตัว 
                  26.47 ตัวล็อกกดจานคลัตช์รถจักรยานยนต์    จ านวน 1 ตัว   
                  26.48 ลานรัดแหวนลูกสูบ ขนาด 4 น้ิว       จ านวน 1 ตัว 
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                  26.49 ประแจวัดแรงบิดขนาด 1/2 น้ิว แรงขัน 25-250 นิวตันเมตร 
จ านวน 1 ตัว 
                  26.50 ประแจวัดแรงบิดขนาด 3/4 น้ิว แรงขัน 50-350 นิวตันเมตร 
จ านวน 1 ตัว 

      26.51 ชุดต๊าปเกลียว (มม.)        จ านวน 1 ชุด 
                  26.52 ชุดหูฟังเสียงเครื่องยนต์      จ านวน 1 ชุด 
                  26.53 ชุดแทงปะยาง แบบมีไส้      จ านวน 1 ชุด 
                  26.54 เกจวัดก าลังอัดเครื่องยนต์ดีเซล     จ านวน 1 ชุด 
                  26.55 ชุดเกจวัดก าลังอัดเครื่องยนต์เบนซิน      จ านวน 1 ชุด 
                  26.56 ชุดถอดกรองน้ ามันเครื่องรถยนต์ อย่างน้อย 10 ขนาดต่อชุด  
จ านวน 1 ชุด 
                  26.57 บล็อกลม ขนาด 1/2 น้ิว แรงขับไม่น้อยกว่า 350 นิวตันเมตร  
จ านวน 1 ตัว 
                  26.58 ชั้นวางเครื่องมือแบบมีล้อเข็นได้ จ านวนชั้นวาง 3 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 
60x45x80  เซนติเมตร สามารถรับน้ าหนักรวมได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม   จ านวน  4 ชุด 
                  26.59 เครื่องฉีดน้ าแรง ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 220 โวลต์ พร้อมอุปกรณ์สายฉีด
พ่น หัวฉีดพ่นน้ าแรง  จ านวน 1 เครื่อง 
                  26.60 ชุดตะใบขนาดเล็ก 5 แบบ ต่อชุด     จ านวน 1 ชุด 
                  26.61 ชุดถอดปลอกสูบเครื่องยนต์เล็กดีเซลสูบเดียว   จ านวน 1 ชุด 
                  26.62 ตัวกระแทกถอดชุดหัวฉีดเครื่องยนต์เล็กดีเซล    จ านวน 1 ชุด               
                  26.63 ชุดถอดล้อช่วยแรงเครื่องยนต์เล็ก     จ านวน 1 ชุด 
                  26.64 ชุดถอดลูกปืนเพลาข้อเหว่ียงเครื่องยนต์เล็ก      จ านวน 1 ตัว 
                  26.65 ชุดถอดน๊อตล้อช่วยแรงเครื่องยนต์เล็ก    จ านวน 1 ตัว   
                  26.66 ชุดบานท่อเบรกรถยนต์ พร้อมกล่องบรรจุ       จ านวน 1 ชุด 
                  26.67 ไทม่ิงไลท์รถยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน    จ านวน 1 ชุด 
                  26.68 ชุดตอกซีลรถยนต์ พร้อมบรรจุกล่อง    จ านวน 1 ชุด 
                  26.69 ชุดประแจแหวนหัวผ่า แบบ 6 ตัวชุด     จ านวน 1 ชุด 
                  26.70 ชุดเครื่องมือทดสอบประกายไฟหัวเทียน    จ านวน 1 ชุด 
                  26.71 ซีแคล้มป์ถอดวาล์วรถยนต์ขนาด 10 น้ิว    จ านวน 1 ชุด 
                  26.72 ดอกสว่านพร้อมกล่องใส่ ไม่น้อยกว่า 20 ดอกต่อชุด  จ านวน 1 ชุด 

      26.73  เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาดใบตัด 14 น้ิว           จ านวน 1 เครื่อง 
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ตัวอย่างรายการปรับปรุงตัวรถ เครื่องมืออุปกรณ์ประจ ารถจักรยานยนต์เคลื่อนที่เร็ว 
 

1.  ปรับเปลี่ยนสีภายนอกรถ ด้วยวิธีการติดสติ๊กเกอร์ ตามแบบ สี ตัวอักษร ที่ก าหนด 
ตลอดทั้งคัน 

2.  ติดตั้งกล่องใส่เครื่องมือพลาสติก  บริเวณด้านข้างตัวรถ 2 ข้าง และด้านหลังรถบน
เบาะน่ัง  โดยยึดกับตัวรถจักรยานยนต์อย่างแน่นหนา สามารถถอด เก็บเข้าออกได้อย่างสะดวก 
มีฝาปิด มีกุญแจล็อกทุกกล่อง และสามารถหยิบเครื่องมือออกใช้บริการได้อย่างสะดวก 

     2.1  กล่องเครื่องมือ 3 กล่อง ต่อรถจักรยานยนต์ 1 คัน  
     2.2  กล่องเครื่องมือด้านข้าง ขนาดไม่น้อยกว่า 20x20x30 เซนติเมตร                        
     2.3  กล่องเครื่องมือด้านหลังบนเบาะน่ัง ขนาดไม่น้อยกว่า 20x25x35  

เซนติเมตร                        
3.  ติดตั้งระบบไฟสัญญาณ (ไซเลนส์) สีเหลือง บนหลังกล่องเครื่องมือที่อยู่บนเบาะน่ัง

รถจักรยานยนต์ ขนาดของโคมไฟเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 4 น้ิว ก าลังไฟ ขนาด 25/35 
วัตต์ พร้อมมีกล่องไซเลนส์ ควบคุมการเปิด-ปิดด้านหน้าบริเวณแฮนด์รถจักรยานยนต์ ไซเลนส์มี
กล่องเสียง สามารถปรับได้หลายเสียง  

4.  เครื่องมือ-อุปกรณ์ประจ ารถจักรยานยนต์เคลื่อนที่เร็ว สามารถหยิบใช้งานได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว ประกอบด้วย   
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                 4.1  ชุดกระเป๋าเครื่องมือบริการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดกระเป๋าไม่น้อย
กว่า 25x15x20 เซนติเมตร ประกอบด้วย   

            4.1.1  มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล    จ านวน 1 ตัว 
                        4.1.2  ไขควงลองไฟ แบบ 5 ตัวชุด   จ านวน 1 ชุด   

            4.1.3  หัวแร้งบัดกรี      จ านวน 1 ชุด 
                        4.1.4  คีมย้ าสายไฟ     จ านวน 1 ชุด 

4.1.5  คีมตัดสายไฟ     จ านวน 1 ตัว 
4.1.6  คีมปากแหลมขนาด 6 น้ิว   จ านวน 1 ตัว 
4.1.7  คีมปากขยายขนาด 6 น้ิว    จ านวน 1 ตัว  
4.1.8  ค้อนหางปลาด้ามไม้ขนาด 25 มม.   จ านวน 1 ตัว 
4.1.9  ตลับเมตรขนาด 5 เมตร    จ านวน 1 ตลับ  
4.1.10 ประแจแอลขนาด 1.5-10 มม. (10 ตัวชุด) จ านวน 1 ชุด  
4.1.11 มีดคัทเตอร์ใหญ่     จ านวน 1 อัน 
4.1.12 ที่ดูดตะก่ัว     จ านวน 1 อัน  
4.1.13 คีมฟิตขนาด 8 น้ิว     จ านวน 1 ตัว 
4.1.14 เวอร์เนีย ขนาด 0.02 mm.(1/1000 น้ิว) จ านวน 1 ตัว 

     4.2  ชุดประแจบล็อกขนาด 94 ชิ้น พร้อมบรรจุในกล่อง จ านวน 1 ชุด                   
                 4.3  ชุดประแจรวมแบบ 14 ตัวชุด พร้อมซองเก็บ   จ านวน 1 ชุด                   
                 4.4  สายพ่วงแบตเตอรี่ ขนาดความยาว 3 เมตร (2 เส้น/ชุด)  จ านวน 1 ชุด                   
                 4.5  สูบลมแบบใช้เท้าเหยียบ        จ านวน 1 ชุด                   
                 4.6  เกจวัดลมยาง        จ านวน 1 ชุด                   
                 4.7  ชุดเครื่องมือปะยางรถจักรยานยนต์ ประกอบด้วย เหล็กงัดยาง ขนาด 12 
น้ิว 2 อัน เหล็กกดปะยาง 1 อัน         จ านวน 1 ชุด                   
                 4.8  โคมไฟส่องสว่าง แบบ DC 12 โวลต์     จ านวน 1 ชุด                   
                 4.9  กรวยยางแบบยืด หดได้  (2 ชุด ต่อ 1 คัน)   จ านวน 2 ชุด                   
                 4.10 หมวกกันน็อกแบบเต็มใบ ติดสติ๊กเกอร์โลโก้ Fix it Center ขนาดความโต
อักษร สามารถมองเห็นได้ชัดเจน จ านวน 2 ใบต่อจักรยานยนต์ 1 คัน         จ านวน 2 ใบ 

หมายเหตุ  รายการปรับปรุงตัวรถ และเครื่องมือ อุปกรณ์ประจ าตัวรถ สามารถปรับเปลี่ยน 
ได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน และพื้นที่ในการให้บริการ 
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แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลการด าเนินโครงการ Fix it Center 

ค าชี้แจง  การจัดท าแบบการจัดเก็บข้อมูลการด าเนินโครงการ Fix it Center 

 ข้อมูลในการด าเนินงานยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ที่จะต้อง
จัดเตรียมรายละเอียดเพื่อรายงานผลการด าเนินงานโครงการของแต่ละหมู่บ้าน ตามแบบฟอร์ม
ตัวอย่างน้ี เพื่อจะลดความซ้ าซ้อนของฝ่ายหรือคณะติดตามและประเมินผลโครงการ จาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และเป็นข้อมูลแบบเดียวกันกับที่สถานศึกษา จะรายงานบนระบบ
ออนไลน์ทางเว็ปไซต์ ซ่ึงสถานศึกษาสามารถน าข้อมูลที่รายงานน้ันมาสรุปใช้ได้ด้วย สถานศึกษา
จึงสามารถปรับแบบฟอร์มได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องให้ครอบคลุมข้อมูลเบื้องต้นที่ทาง
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต้องการข้อมูลพื้นฐาน และสอดคล้องกับตัวชี้วัดของ
โครงการ ตามที่คณะท างานได้ประชุมและตกลงร่วมกัน จึงแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูล
ทางสถิติ และข้อมูลความคิดเห็นความพึงพอใจ เพื่อให้การจัดเก็บเป็นระบบให้สามารถติดตามได้
ถูกต้องรวดเร็ว 

 ข้อมูลที่ต้องการเก็บจ าแนกได้ ดังน้ี 
1.  รายชื่อหมู่บ้านที่เป็นศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนและสถานศึกษารับผิดชอบ 
2.  แผน/ตารางการออกปฏิบัติงานของศูนย์แต่ละศูนย์ เพื่อคณะกรรมการติดตาม    

จะได้รับทราบแผนการออกปฏิบัติการศูนย์ฯ 
3.  ข้อมูล ผู้รับผิดชอบหรือหัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้าง (อาจารย์หัวหน้าศูนย์) 
4. ข้อมูลผลการด าเนินการ ประเภทเครื่องจักรกลทางการเกษตร ยานพาหนะ 

เครื่องใช้ในครัวเรือน การยกระดับช่างชุมชน การส่งเสริมสุขอนามัยพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

5.  ข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่ออกปฏิบัติเป็นช่างซ่อมจ าแนกแผนกสาขาวิชา/สาขางาน 
6.  ข้อมูลช่างชุมชนประจ าหมู่บ้าน (ช่างท้องถิ่น) 
7.  ข้อมูลเครื่องมือ/เครื่องใช้ครัวเรือนของหมู่บ้านศูนย์ซ่อมสร้างและอาชีพของชุมชน

หมู่บ้าน 
8.  รายงานผลการใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 
9.  ข้อมูลการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
10.ข้อมูลการส่งเสริมสุขอนามัย 

ข้อมูลดังกล่าวน้ี เป็นข้อมูลทางสถิติที่ได้รวบรวมแบบการจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ  
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แบบฟอร์ม  ออกแบบให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันกับแบบรายงานทางอินเตอร์เน็ต ดังน้ี 
 

แบบฟอร์มที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน 

☐  ชื่อศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน อบต. ....................................................................... 
☐  ที่ตั้งศูนย์ถาวร หมู่บ้าน .................................. หมู่ที่ .......... ต าบล ........................

  อ าเภอ....................จังหวัด......................... 
☐  หน่วยงานหรือเจ้าของที่ตั้งศูนย์ถาวร..................................................................... 
☐  สถานศึกษาที่รับผิดชอบ วิทยาลัย..........................................................................
 อ าเภอ............................จังหวัด............................... 
☐  ผู้อ านวยการวิทยาลัย    

ชื่อ – สกุล ...................................................................... 
 หมายเลขโทรศัพท์ .........................................................  
☐  หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน   

ชื่อ – สกุล ...................................................................... 
 หมายเลขโทรศัพท์ ........................................................  
☐  หัวหน้าทีมช่างซ่อม ถ่ายทอดความรู้ และยกระดับช่างชุมชน 

ชื่อ – สกุล ........................................................ .............. 
 หมายเลขโทรศัพท์ ........................................... ............. 
☐  หัวหน้าทีมพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ชื่อ – สกุล .....................................................................  
 หมายเลขโทรศัพท์ ........................................................ 
☐  หัวหน้าทีมส่งเสริมสุขอนามัย   

ชื่อ – สกุล .....................................................................  
 หมายเลขโทรศัพท์ ........................................................  
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ส่วนที่ 2  รายชื่อทีมปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน จากสถานศึกษา 
 
ล าดบั

ที่ 
หมายเลขบตัร

ประชาชน 
ชื่อ – สกุล หมายเลข

โทรศัพท ์
ต าแหน่ง ทีมปฏบิัติงาน สถานศึกษา 

1       
2       
3       
4       
5       
6       

 

ส่วนที่ 3  รายชื่อทีมปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน จากหน่วยงานภาคี หน่วยงานอ่ืนๆ  
  และผู้น าชุมชน 
 
ล าดบั

ที่ 
หมายเลขบตัร

ประชาชน 
ชื่อ – สกุล อาชีพ หมายเลข

โทรศัพท ์
ที่อยู่ ต าแหน่ง 

1       
2       
3       
4       
5       
       
       

ส่วนที่ 4  รายชื่อทีมนักศึกษาที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน 

กลุ่มภารกิจที่ 1  ทีมนักศึกษา ช่างซ่อม ถ่ายทอดความรู้ และยกระดับช่างชุมชน 
 

ล าดบั 
ที่ 

หมายเลขบตัร
ประชาชน 

ชื่อ – สกุล ระดับ ชั้นปีที ่ สาขางาน สาขาวิชา 

1       
2       
3       
4       
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5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       

 
กลุ่มภารกิจที่ 2  ทีมนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 
ล าดบั 

ที่ 
หมายเลขบตัร

ประชาชน 
ชื่อ – สกุล ระดับ ชั้นปีที ่ สาขางาน สาขาวิชา 

1       
2       
3       
4       
5       

 

กลุ่มภารกิจที่ 3  ทีมนักศึกษาส่งเสริมสุขอนามัย 

ล าดบั 
ที่ 

หมายเลขบตัร
ประชาชน 

ชื่อ – สกุล ระดับ ชั้นปีที ่ สาขางาน สาขาวิชา 

1       
2       
3       
4       
5       
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แบบฟอร์มที่ 2  รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

กลุ่มภารกิจที่ 1  ด้านบริการซ่อม ถ่ายทอดความรู้ และยกระดับช่างชุมชน 
 
   ส่วนที่ 1.1  ข้อมูลพื้นฐาน 
  

 
คร้ังที ่

ระยะเวลาด าเนินการ จ านวนผู้เข้าร่วมปฏบิตัิงาน (คน) 
ว/ด/ป 
เร่ิมต้น 

ว/ด/ป 
สิ้นสุด 

ครู นักศึกษา ช่างชุมชน หน่วยงาน
เครือข่าย 

รวม 

1        
2        
3        
4        

 
   ส่วนที่ 1.2  รายชื่อช่างชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 
 

ล าดบั
ที่ 

หมายเลขบตัร
ประชาชน 

ชื่อ-นามสกลุ หมายเลข
โทรศัพท ์

อาชีพ
เดิม 

อาชีพที่
ยกระดับ 

ที่อยู่ 

1       
2       
3       

 
   ส่วนที่ 1.3  รายงานการซ่อมบริการ  

 
   จ านวนประชาชนที่รับบริการซ่อม     ……………คน 
   จ านวนประชาชนที่รับบริการถ่ายทอดความรู้ด้านการบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ……………คน 
 

ประเภท ล าดบัที ่ รายการ จ านวน 
(1) เครื่องจักรกลการเกษตร 1 รถไถเดินตาม  

2 เครื่องพ่นยา/พ่นปุ๋ย  
3 เครื่องตัดหญ้า  
4 เครื่องเบนซินเล็ก/เครื่องยนต์เล็ก  
5 เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว  
6 เครื่องสูบน้ า/เครื่องเติมอากาศในน้ า  
7 เครื่องจักรกลอ่ืนๆ  
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(2) ยานพาหนะ 1 รถจักรยานยนต์  
2 รถอีแต๋น  
3 รถจักรยานยนต์  
4 รถยนต์/รถกระบะ  
5 รถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป  
6 ยานพาหนะอ่ืนๆ  

(3) เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้      
      ในครวัเรือน 

1 พัดลม  
2 หม้อหุงข้าว  
3 เตารีด  
4 กาต้มน้ า/กระทะไฟฟ้า  
5 ทีว ี  
6 ตู้เย็น  
7 ตู้อบ/เตาอบไฟฟ้า  
8 เครื่องซักผ้า  
9 เครื่องเสียง/วทิยุ เทป/CD/VCD/DVD  

10 เครื่องคอมพิวเตอร์  
11 เครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืนๆ  

 
 ส่วนที่ 1.4  สรุปผลการใช้งบประมาณด้านบริการซ่อม ถ่ายทอดความรู้ และยกระดับ 
                 ช่างชุมชน 
 
ล าดบัที ่ ประเภทรายจ่าย แหล่งเงิน จ านวนเงนิ หมายเหต ุ

1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน    
 ☐ นักศึกษา    
 ☐ ช่างชุมชน    

 ☐ คร ู    
2 วัสดุช่าง    
3 ชุดเครื่องมือช่างประจ าศูนย์ เครื่องมืออุปกรณ์    
4 พาหนะ    
5 อ่ืนๆ ................................................................    

รวมค่าใช้จ่ายทัง้สิ้น    
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กลุ่มภารกิจที่ 2  ด้านการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

   ส่วนที่ 2.1  ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 
คร้ังที ่

ระยะเวลาด าเนินการ จ านวนผู้เข้าร่วมปฏบิตัิงาน (คน) 
ว/ด/ป 
เร่ิมต้น 

ว/ด/ป 
สิ้นสุด 

ครู นักศึกษา ช่างชุมชน หน่วยงาน
เครือข่าย 

รวม 

1        
2        
3        
4        

 
   ส่วนที่ 2.2  รายละเอียดผู้รับบริการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 
ล าดบั

ที่ 
หมายเลขบตัร

ประชาชน 
ชื่อ-นามสกลุ ที่อยู่และหมายเลข

โทรศัพท ์
อาชีพ กิจกรรมการพัฒนา

นวัตกรรมเทคโนโลยีและ
ผลิตภัณฑช์ุมชน 

1      
2      
3      
4      

 
ส่วนที่ 2.3  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณด้านพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและ 
                ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 
ล าดบัที ่ ประเภทรายจ่าย แหล่งเงิน จ านวนเงนิ หมายเหต ุ

1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน    
 ☐ นักศึกษา    

 ☐ ช่างชุมชน    

 ☐ ครู    
2 วัสดุช่าง    
3 ชุดเครื่องมือช่างประจ าศูนย์ เครื่องมืออุปกรณ์    
4 พาหนะ    
5 อ่ืนๆ ..............................................................    

รวมค่าใช้จ่ายทัง้สิ้น    



 

 
 

30 

กลุ่มภารกิจที่ 3  ด้านการส่งเสริมสุขอนามัย 
 

   ส่วนที่ 3.1  ข้อมูลพื้นฐาน 
 

คร้ังที ่
ระยะเวลาเนินการ จ านวนผู้เข้าร่วมปฏบิตัิงาน (คน) 

ว/ด/ป 
เร่ิมต้น 

ว/ด/ป 
สิ้นสุด 

ครู นักศึกษา ช่างชุมชน หน่วยงาน
เครือข่าย 

รวม 

1        
2        
3        
4        

 
 ส่วนที่ 3.2  รายละเอียดการส่งเสริมสุขอนามัย 
 
จ านวนประชากรผู้รับบริการ .......... คน 
 
พื้นที่ปฏบิัตกิาร 
หมู่บ้าน ................................................ 
ต าบล ...................... อ าเภอ ................................... 
จังหวัด ................................................................... 

กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัย 
 
 
 
 
 

 
 ส่วนที่ 3.3  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณด้านการส่งเสริมสุขอนามัย 
 
ล าดบัที ่ ประเภทรายจ่าย แหล่งเงิน จ านวนเงนิ หมายเหต ุ

1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน    
 ☐ นักศึกษา    
 ☐ ช่างชุมชน    

 ☐ คร ู    
2 วัสดุช่าง    
3 ชุดเครื่องมือช่างประจ าศูนย์ เครื่องมืออุปกรณ์    
4 พาหนะ    
5 อ่ืนๆ .................................................................    

รวมค่าใช้จ่ายทัง้สิ้น    
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รถตู้โมบาย 
 

ที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน 

1 ค่าออกแบบ/ติดสติกเกอร์รถตู้ทั้งคัน 1 คัน 12,000 12,000 

2 อุปกรณ์สัญญาณสีเหลือง (ไซเลนส์) พร้อมขายึด 1 ชุด  3,500 3,500 
3 แร็คหลังคารถตู ้ 1 ชุด  4,000 4,000 
4 ชุดประแจบล็อกชุดใหญ่จ านวนชิ้น 94 ชิ้น     1 ชุด  3,400 3,400 
5 ชุดประแจบล็อกชุดเล็ก จ านวนชิ้น ไม่น้อยกว่า 24 ชิ้น   1 ชุด  2,800 2,800 
6 ชุดประแจรวมขนาดไม่น้อยกว่า 14 ตัวชุด   1 ชุด  2,600 2,600 
7 ไขควงแบบปากแบน ด้ามทะลุ (ตอกได้) แบบ 7 ตัวชุด   1 ชุด 800 800 
8 ไขควงแบบปากแฉก ด้ามทะลุ (ตอกได้) แบบ 7 ตัวชุด    1 ชุด 800 800 
9 ปากกาจับชิ้นงานขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว 1 ชุด 1,800 1,800 

10 ชุดบล็อกถอดหัวเทียน ขนาด 16 มิลลิเมตร     1  ชุด 120 120 
11 ชุดบล็อกถอดหัวเทียน ขนาด 21 มิลลิเมตร   1 ชุด 120 120 
12 บล็อกตัวที เบอร์ 8    1 ตัว 85 85 
13 บล็อกตัวที เบอร์ 10 1 ตัว 120 120 
14 บล็อกตัวที เบอร์ 12 1 ตัว 150 150 
15 บล็อกตัวที เบอร์ 14 1  ตัว 160 160 
16 บล็อกตัวที เบอร์ 17 1 ตัว 200 200 
17 กระดานนอนซ่อมรถยนต์ แบบมีล้อเล่ือน     1 ชุด 2,800 2,800 
18 โคมไฟส่องสว่าง 12 โวลต ์และ 220 โวลต์ อย่างละ 1 ชุด    2 ชุด 360 720 
19 แม่แรงตะเข ้ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน    1  ตัว 3,800 3,800 
20 สามขารองรับรถยนต ์แบบปรับระดับได้     4 อัน 750 3,000 
21 ถาดใส่ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 8x12 นิ้ว  6 ใบ 550 3,300 
22 คีมปากแหลม ขนาด 7 นิ้ว   1 ตัว  190 190 
23 คีมล็อก (อย่างด)ี จ านวน 2 ตัว 2  ตัว 550 1,100 
24 คีมถ่างแหวนล็อกนอก ขนาด 7 นิ้ว     1 ตัว 190 190 
25 คีมถ่างแหวนล็อกใน ขนาด 7 นิ้ว    1 ตัว 190 190 
26 คีมถ่างแหวนลูกสูบ ขนาดเบอร์1  1 ชุด 450 450 
27 เหล็กงัดยางรถจักรยานยนต์ ขนาด 16 นิ้ว     4 อัน 200 800 
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28 หัวเติมลมยาง แบบมีเกจวัดในตัว     1 ชุด 700 700 
29 หัวเติมลมยาง แบบมีหัว 2 ด้าน    1 ชุด 350 350 
30 เครื่องป้ัมลมขนาด ความจุ 50 ลิตร  1 ชุด 6,500 6,500 
31 ปืนเป่าลมแบบโลหะ (อย่างด)ี  2 ชุด 150 300 
32 กาหยอดน้ ามันหล่อลื่น ขนาด 0.5 ลิตร     1 ลูก 210 210 
33 สายลมแบบขดสปริง ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร/เส้น   2  เส้น 450 900 
34 เครื่องเจียรนัยมอื ขนาด 4 นิ้ว     1 ตัว 2,300 2,300 
35 เครื่องเจาะสว่านไฟฟ้า ขนาด ¼ HP พร้อมกล่องบรรจุ 1 ตัว   3,200 3,200 
36 ค้อนพลาสติก ขนาด 1 ปอนด์      1 เต้า 140 140 
37 ค้อนเหล็กหัวกลม ขนาด 1และ 2 ปอนด ์ อย่างละ 1 เต้า  2  เต้า 380 760 
38 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าพกพา พร้อมหน้ากาก และมือจับเชื่อม   1 ชุด 6,000 6,000 
39 ม้วนโรลสายไฟสนาม ความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร    2 ม้วน 2,300 4,600 
40 กรวยเติมน้ ามันเครื่อง เล็ก  1  ใบ 250 250 
41 กรวยเติมน้ ามันเครื่อง ใหญ่ 1  ใบ 350 350 
42 ประแจแอล (อย่างดี) ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตัว/ชุด   1  ชุด 450 450 
43 ชุดไขควงตอก (อย่างดี)  1 ชุด 1,200 1,200 
44 เครื่องโบลเวอร์เป่าลมร้อน     1 เครื่อง 2,300 2,300 

45 เครื่องประจุแบตเตอรี่แบบเร็ว ขนาด 60V. 100A.   1   เครื่อง 4,600 4,600 
46 ประแจเล่ือนขนาด 12 นิ้ว 1 ตัว 550 550 
47 ประแจเล่ือนขนาด ขนาด 24 นิ้ว   1 ตัว 1,200 1,200 
48 สายลากจูงรถยนต ์แบบมีซองเก็บ     2 ชุด 500 1,000 
49 สายพ่วงแบตเตอรี่รถยนต ์ขนาดความยาว 3 เมตร     2 คู่ 550 1,100 
50 ตัวดดูล้อแม่เหล็กรถจักรยานยนต์ใหญ่    1 ชุด 490 490 
51 ตัวดดูล้อแม่เหล็กรถจักรยานยนต์เล็ก    1 ชุด 490 490 
52 ตัวตดัโซ่รถจักรยานยนต ์  1  ชุด 900 900 
53 ตัวถอดวาลว์รถจักรยานยนต ์          1 ตัว 900 900 
54 ตัวปรับตั้งระยะห่างวาล์วรถจักรยานยนต ์ 1 ตัว 480 480 
55 ตัวล็อกล้อแม่เหล็กรถจักรยานยนต์     1 ตัว 1,200 1,200 
56 ตัวล็อกกดจานคลัตช์รถจักรยานยนต ์  1  ตัว   960 960 
57 ลานรัดแหวนลูกสูบ ขนาด 4 นิ้ว      1 ตัว 630 630 
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58 ประแจวัดแรงบิดขนาด ½ นิ้ว แรงขัน 25-250 นิวตันเมตร 2 ตัว 5,000 10,000 
59 ชุดต๊าปเกลียว (มม.)     1  ชุด 1,850 1,850 
60 ชุดหูฟังเสียงเครื่องยนต ์  1 ชุด 400 400 
61 ชุดแทงปะยาง แบบมีไส้   1 ชุด 300 300 
62 เกจวัดก าลังอัดเครื่องยนต์ดีเซล   1 ชุด 2,800 2,800 
63 ชุดเกจวัดก าลังอัดเครื่องยนต์เบนซิน     1 ชุด 800 800 
64 ชุดถอดกรองน้ ามันเครื่องรถยนต์ อย่างน้อย 10 ขนาด/ชุด   1 ชุด 1,000 1,000 
65 บล็อกลม ขนาด ½ นิ้ว แรงขับไม่น้อยกวา่ 350 นิวตันเมตร  1 ตัว 3,800 3,800 
66 ชั้นวางเครื่องมือแบบมีล้อเข็นได้ จ านวนชั้นวาง 3 ชั้น  4 ชุด 4,500 18,000 
67 เครื่องฉีดน้ าแรง  220 โวลต์ พรอ้มอุปกรณ์สายฉีด/หัวฉีด  1 เครื่อง 3,700 3,700 
68 ตู้เก็บเอกสารแบบ 8 ลิ้นชัก ขนาด 30x30x40 เซนติเมตร  2 ชุด 1,500 3,000 
69 ชุดตะใบขนาดเล็ก 5 แบบ ต่อชุด   1 ชุด 850 850 
70 ชุดถอดปลอกสูบเครื่องยนต์เล็กดีเซลสูบเดียว  1 ชุด 4,700 4,700 
71 ตัวกระแทกถอดชุดหัวฉีดเครื่องยนต์เล็กดีเซล   1 ชุด 2,400 2,400 
72 ชุดถอดล้อช่วยแรงเครื่องยนต์เล็ก  1 ชุด 1,400 1,400 
73 ชุดถอดลูกปืนเพลาข้อเหวี่ยงเครื่องยนต์เล็ก     1 ตัว 3,200 3,200 
74 ชุดถอดน๊อตล้อช่วยแรงเครื่องยนต์เล็ก   1 ตัว   1,360 1,360 
75 ชุดบานท่อเบรกรถยนต์ พร้อมกล่องบรรจุ     1  ชุด 1,700 1,700 
76 ไทมิ่งไลท์รถยนต ์เครื่องยนต์เบนซิน  1  ชุด 2,800 2,800 
77 ชุดตอกซีลรถยนต์ พร้อมบรรจุกล่อง   1  ชุด 1,700 1,700 
78 ชุดประแจแหวนหัวผ่า แบบ 6 ตัวชุด    1 ชุด 650 650 
79 ชุดเครื่องมือทดสอบการสปากหัวเทียน   1 ชุด 600 600 
80 ซีแคล้มป์ถอดวาล์วรถยนตข์นาด 10 นิ้ว   1 ชุด 1,600 1,600 
81 ดอกสว่านพร้อมกล่องใส่ ไม่น้อยกว่า 20 ดอกต่อชุด  1 ชุด 1,000 1,000 
82 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า  DC/AC 12/220 โวลต์  1  เครื่อง 4,500 4,500 
83 เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารติดรถยนต ์ 1  ชุด 4,800 4,800 
84 ชุดเสาพร้อมสายอากาศ  1  ชุด 3,500 3,500 
85 วิทยุสื่อสารมือถือ   6  ชุด 4,500 27,000 
86 ชุดเครื่องขยายเสียงนอกสถานที่พร้อมอุปกรณ์   1  ชุด 4,800 4,800 
87 ถังดับเพลิง  2   ชุด 700 1,400 
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88 เต็นท์สนาม ขนาด 3x3 เมตร  4 ชุด 3,000 12,000 
89 ร่มสนาม พร้อมขาตั้งร่ม ขนาดไม่น้อยกว่า 2 เมตร  4 ชุด 2,500 10,000 
90 เสื้อชูชีพสีส้มแบบมีนกหวีด รับน้ าหนักได้ 100 กิโลกรัม  12  ตัว 600 7,200 
91 เส้ือก๊ักสะท้อนแสง สีส้ม  12 ตัว 400 4,800 
92 ชุดปฏิบัติการ (ชุดหมี) สีส้ม 12 ตัว 1,200 14,400 
93 เก้าอ้ีแบบพับเก็บได้   8 ตัว 450 3,600 
94 โต๊ะพับ พ้ืนโฟเมก้า ขนาด 60x120 เซนติเมตร   4 ตัว 1,200 4,800 
95 บันไดอลูมิเนียมแบบ 5 ขั้นบันได  4  อัน 1,800 7,200 
96 เต็นทน์อน ขนาดนอนได้ 4 คน สามารถพับเก็บได้สะดวก 4 หลัง 2,600 10,400 
97 กรวยยาง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร สีส้ม 12 อัน 400 4,800 
98 เข็มขัดนิรภัย พร้อมอุปกรณ์ส าหรับปีนเสาไฟฟ้า 2 ชุด 2,900 5,800 
99 กล่องพลาสติก เก็บอุปกรณ์เครื่องมือแบบมีล้อ 12 กล่อง 1,200 14,400 
100 เครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็ก ขนาด 14 นิ้ว   1 เครื่อง 4,900 4,900 
101 เรือยาง นั่งได้ไม่น้อยกว่า 4 คน พร้อมพายล าละ 2 อัน  4 ล า 4,900 19,600 

    รวมเงิน 333,715 
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รถกระบะโมบาย 
 

ที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน 

1 ค่าออกแบบ/ติดสติกเกอร์รถตู้ทั้งคัน 1 คัน 12,000 12,000 
2 อุปกรณ์สัญญาณสีเหลือง (ไซเลนส์) พร้อมขายึด 1 ชุด  3,500 3,500 
3 ชุดประแจบล็อกชุดใหญ่จ านวนชิ้น 94 ชิ้น     1 ชุด  3,400 3,400 
4 ชุดประแจบล็อกชุดเล็ก จ านวนชิ้น ไม่น้อยกว่า 24 ชิ้น   1 ชุด  2,800 2,800 
5 ชุดประแจรวมขนาดไม่น้อยกว่า 14 ตัวชุด   1 ชุด  2,600 2,600 
6 ไขควงแบบปากแบน ด้ามทะลุ (ตอกได้) แบบ 7 ตัวชุด   1 ชุด 800 800 
7 ไขควงแบบปากแฉก ด้ามทะลุ (ตอกได้) แบบ 7 ตัวชุด    1 ชุด 800 800 
8 ปากกาจับชิ้นงานขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว 1 ชุด 1,800 1,800 
9 ชุดบล็อกถอดหัวเทียน ขนาด 16 มิลลิเมตร     1  ชุด 120 120 

10 ชุดบล็อกถอดหัวเทียน ขนาด 21 มิลลิเมตร   1 ชุด 120 120 
11 บล็อกตัวที เบอร์ 8    1 ตัว 85 85 
12 บล็อกตัวที เบอร์ 10 1 ตัว 120 120 
13 บล็อกตัวที เบอร์ 12 1 ตัว 150 150 
14 บล็อกตัวที เบอร์ 14 1  ตัว 160 160 
15 บล็อกตัวที เบอร์ 17 1 ตัว 200 200 
16 กระดานนอนซ่อมรถยนต์ แบบมีล้อเล่ือน     1 ชุด 2,800 2,800 
17 โคมไฟส่องสวา่ง 12 โวลต ์และ 220 โวลต์ อยา่งละ 1 ชุด    2 ชุด 360 720 
18 แม่แรงตะเข ้ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน    1  ตัว 3,800 3,800 
19 สามขารองรับรถยนต ์แบบปรับระดับได้     4 อัน 750 3,000 
20 ถาดใส่ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 8x12 นิ้ว  6 ใบ 550 3,300 
21 คีมปากแหลม ขนาด 7 นิ้ว   1 ตัว  190 190 
22 คีมล็อก (อย่างด)ี จ านวน 2 ตัว 2  ตัว 550 1,100 
23 คีมถ่างแหวนล็อกนอก ขนาด 7 นิ้ว     1 ตัว 190 190 
24 คีมถ่างแหวนล็อกใน ขนาด 7 นิ้ว    1 ตัว 190 190 
25 คีมถ่างแหวนลูกสูบ ขนาดเบอร์1  1 ชุด 450 450 
26 เหล็กงัดยางรถจักรยานยนต์ ขนาด 16 นิ้ว     4 อัน 200 800 
27 หัวเติมลมยาง แบบมีเกจวัดในตัว     1 ชุด 700 700 
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28 หัวเติมลมยาง แบบมีหัว 2 ด้าน    1 ชุด 350 350 
29 เครื่องป้ัมลมขนาด ความจุ 50 ลิตร  1 ชุด 6,500 6,500 
30 ปืนเป่าลมแบบโลหะ (อย่างด)ี  2 ชุด 150 300 
31 กาหยอดน้ ามันหล่อลื่น ขนาด 0.5 ลิตร     1 ลูก 210 210 
32 สายลมแบบขดสปริง ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตรต่อเสน้   2  เส้น 450 900 
33 เครื่องเจียรนัยมือ ขนาด 4 นิ้ว     1 ตัว 2,300 2,300 
34 เครื่องเจาะสว่านไฟฟ้า ขนาด ¼ HP พร้อมกล่องบรรจุ 1 ตัว   3,200 3,200 
35 ค้อนพลาสติก ขนาด 1 ปอนด์      1 เต้า 140 140 
36 ค้อนเหล็กหัวกลม ขนาด 1และ 2 ปอนด ์ อย่างละ 1 เต้า  2  เต้า 380 760 
37 เครื่องเช่ือมไฟฟ้าพกพา พร้อมหน้ากาก และมือจับเช่ือม   1 ชุด 6,000 6,000 
38 ม้วนโรลสายไฟสนาม ความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร    2 ม้วน 2,300 4,600 
39 กรวยเติมน้ ามันเครื่อง เล็ก  1  ใบ 250 250 
40 กรวยเติมน้ ามันเครื่อง ใหญ่ 1  ใบ 350 350 
41 ประแจแอล (อย่างดี) ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตัวชุด   1  ชุด 450 450 
42 ชุดไขควงตอก (อย่างดี)  1 ชุด 1,200 1,200 
43 เครื่องโบลเวอร์เป่าลมร้อน     1 เครื่อง 2,300 2,300 
44 เครื่องประจุแบตเตอรี่แบบเร็ว ขนาด 60V. 100A.   1 เครื่อง 4,600 4,600 
45 ประแจเล่ือนขนาด 12 นิ้ว 1 ตัว 550 550 
46 ประแจเล่ือนขนาด ขนาด 24 นิ้ว   1 ตัว 1,200 1,200 
47 สายลากจูงรถยนต ์แบบมีซองเก็บ     2 ชุด 500 1,000 
48 สายพ่วงแบตเตอรี่รถยนต ์ขนาดความยาว 3 เมตร     2 คู่ 550 1,100 
49 ตัวดดูล้อแม่เหล็กรถจักรยานยนต์ใหญ่    1 ชุด 490 490 
50 ตัวดดูล้อแม่เหล็กรถจักรยานยนต์เล็ก    1 ชุด 490 490 
51 ตัวตดัโซ่รถจักรยานยนต ์  1  ชุด 900 900 
52 ตัวถอดวาลว์รถจักรยานยนต ์          1 ตัว 900 900 
53 ตัวปรับตั้งระยะห่างวาล์วรถจักรยานยนต ์ 1 ตัว 480 480 
54 ตัวล็อกล้อแม่เหล็กรถจักรยานยนต์     1 ตัว 1,200 1,200 
55 ตัวล็อกกด จานคลัตช์รถจักรยานยนต ์  1  ตัว   960 960 
56 ลานรัดแหวนลูกสูบ ขนาด 4 นิ้ว      1 ตัว 630 630 
57 ประแจวดัแรงบิด ขนาด ½ นิ้ว แรงขัน 25-250 นิวตนัเมตร 2 ตัว 5,000 10,000 
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58 ชุดต๊าปเกลียว (มม.)     1  ชุด 1,850 1,850 
59 ชุดหูฟังเสียงเครื่องยนต ์  1 ชุด 400 400 
60 ชุดแทงปะยาง แบบมีไส้   1 ชุด 300 300 
61 เกจวัดก าลังอัดเครื่องยนต์ดีเซล   1 ชุด 2,800 2,800 
62 ชุดเกจวัดก าลังอัดเครื่องยนต์เบนซิน     1 ชุด 800 800 
63 ชุดถอดกรองน้ ามันเครื่องรถยนต์ บรรจุ 10 ขนาดต่อชุด   1 ชุด 1,000 1,000 
64 บล็อกลม ขนาด ½ นิ้ว แรงขับไม่น้อยกวา่ 350 นิวตันเมตร  1 ตัว 3,800 3,800 
65 ชุดตะใบขนาดเล็ก 5 แบบ ต่อชุด   1 ชุด 850 850 
66 ชุดถอดปลอกสูบเครื่องยนต์เล็กดีเซลสูบเดียว  1 ชุด 4,700 4,700 
67 ตัวกระแทกถอดชุดหัวฉีดเครื่องยนต์เล็กดีเซล   1 ชุด 2,400 2,400 
68 ชุดถอดล้อช่วยแรงเครื่องยนต์เล็ก  1 ชุด 1,400 1,400 
69 ชุดถอดลูกปืนเพลาข้อเหวี่ยงเครื่องยนต์เล็ก     1 ตัว 3,200 3,200 
70 ชุดถอดน๊อตล้อช่วยแรงเครื่องยนต์เล็ก   1 ตัว   1,360 1,360 
71 ชุดบานท่อเบรกรถยนต์ พร้อมกล่องบรรจุ     1  ชุด 1,700 1,700 
72 ไทมิ่งไลท์รถยนต ์เครื่องยนต์เบนซิน  1  ชุด 2,800 2,800 
73 ชุดตอกซีลรถยนต์ พร้อมบรรจุกล่อง   1  ชุด 1,700 1,700 
74 ชุดประแจแหวนหัวผ่า แบบ 6 ตัวชุด    1 ชุด 650 650 
75 ชุดเครื่องมือทดสอบการสปากหัวเทียน   1 ชุด 600 600 
76 ซีแคล้มป์ถอดวาล์วรถยนตข์นาด 10 นิ้ว   1 ชุด 1,600 1,600 
77 ดอกสว่านพร้อมกล่องใส่ ไม่น้อยกว่า 20 ดอกต่อชุด  1 ชุด 1,000 1,000 
78 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า  DC/AC 12/220 โวลต์  1 เครื่อง 4,500 4,500 
79 เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารติดรถยนต ์ 1  ชุด 4,800 4,800 
80 ชุดเสาพร้อมสายอากาศ  1  ชุด 3,500 3,500 
81 วทิยุสื่อสารมือถือ   6  ชุด 4,500 27,000 
82 ถังดับเพลิง  2   ชุด 700 1,400 
83 เส้ือชูชีพสีส้มแบบมีนกหวีด รับน้ าหนักได้ 100 กิโลกรัม                      12  ตัว 600 7,200 
84 เส้ือก๊ักสะท้อนแสง สีส้ม  12 ตัว 400 4,800 
85 ชุดปฏิบัติการ (ชุดหมี) สีส้ม 12 ตัว 1,200 14,400 
86 เต็นทน์อน ขนาดนอนได้ 4 คน สามารถพับเก็บได้สะดวก 4 หลัง 2,600 10,400 
87 กรวยยาง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร สีส้ม 12 อัน 400 4,800 
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88 เข็มขัดนิรภัย พร้อมอุปกรณ์ส าหรับปีนเสาไฟฟ้า 2 ชุด 2,900 5,800 
89 กล่องพลาสติก เก็บอุปกรณ์เครื่องมือแบบมีล้อ 12 กล่อง 1,200 14,400 
90 เครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็ก ขนาด 14 นิ้ว   1 เครื่อง 4,900 4,900 

    รวมเงิน 243,015 
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รถจักรยานยนต์โมบาย 
 

ที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน 

1 ค่าออกแบบ/ติดสติกเกอร์รถจักรยานยนต์ 1 คัน 3,000 3,000 
2 กล่องใส่เครื่องมือพลาสติกอย่างดี 1 ชุด 15,000 15,000 
3 ไฟเตือนสีเหลือง (ไซเลนส์) 12 V 1 ชุด 450 450 

4 ชุดกระเป๋าเครื่องมือบริการไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์  1 ชุด 4,500 4,500 
5 ชุดประแจบล็อกขนาด 94 ชิ้น  1 ชุด 3,400 3,400 
6 ชุดประแจรวมแบบ 14 ตัว/ชดุ 1 ชุด 2,600 2,600 
7 สายพ่วงแบตเตอรี ่ขนาดความยาว 3 เมตร 1 ชุด 500 500 
8 สูบลมแบบใช้เท้าเหยียบ    1 ชุด 800 800 

9 เกจวัดลมยาง   1 ตัว 800 800 
10 เครื่องมือปะยางรถจักรยานยนต ์ 1 ชุด 800 800 
11 โคมไฟส่องสว่าง แบบ DC 12 โวลต ์  1 ชุด 250 250 

12 กรวยยางแบบยืด หดได ้  1 ชุด 250 250 
13 หมวกกันน๊อค แบบเต็มใบ 1 ลูก 500 500 

    รวมเงิน 32,850 
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รถจักรยานยนต์สามล้อโมบาย 
 

ที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน 

1 ค่าออกแบบ/ติดสติกเกอร์รถจักรยานยนต์ 1 คัน 3,000 3,000 
2 กล่องใส่เครื่องมือพลาสติกอย่างดี 1 ชุด 15,000 15,000 
3 ไฟเตือนสีเหลือง (ไซเลนส์) 12 V 1 ชุด 450 450 

4 ชุดกระเป๋าเครื่องมือบริการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  1 ชุด 4,500 4,500 
5 ชุดประแจบล็อกขนาด 94 ชิ้น  1 ชุด 3,400 3,400 
6 ชุดประแจรวมแบบ 14 ตัวชุด 1 ชุด 2,600 2,600 

7 สายพ่วงแบตเตอรี ่ขนาดความยาว 3 เมตร 1 ชุด 500 500 
8 สูบลมแบบใช้เท้าเหยียบ    1 ชุด 800 800 
9 เกจวัดลมยาง   1 ตัว 800 800 

10 เครื่องมือปะยางรถจักรยานยนต ์ 1 ชุด 800 800 
11 โคมไฟส่องสว่าง แบบ DC 12 โวลต ์  1 ชุด 250 250 
12 กรวยยางแบบยืด หดได ้  1 ชุด 250 250 

13 หมวกกันน๊อค แบบเต็มใบ 1 ลูก 500 500 
14 แม่แรงตะเข ้ขนาดไม่น้อยกว่า 2 ตัน    1 ตัว 3500 3,500 
15 สามขารองรับรถยนต ์แบบปรับระดับได้     2 ตัว 250 500 

16 ป้ัมลมขนาด 30 ลิตร 1 เครื่อง 4900 4900 
17 สายพ่วงแบตเตอรี ่ขนาดความยาว 3 เมตร 1 ชุด 550 550 
18 หัวเติมลมพร้อมเกจวัด 1 ตัว 800 800 

19 หัวเป่าลม 1 ตัว 150 150 
20 ถังดับเพลิง 10 ปอนด์ 1 ถัง 700 700 
    รวมเงิน 43,950 
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คณะผู้จัดท าเอกสาร 
 
 

คู่มือปฏิบัติการ ซ่อมถึงบ้าน บริการถึงท่ี 
โครงการยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  (Fix it Center) 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
คณะผู้จัดท าเอกสาร 

ที่ปรึกษา 
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นายอกนิษฐ์ คลังแสง  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ผู้จัดท าและเรียบเรียง 
นายเจ่ียง  วงศ์สวัสดิ์สุริยะ    ที่ปรึกษาส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 
คณะสนับสนนุข้อมูล 
นายสงวน     หอกค า  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
นายสมใจ  รอดคง  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
นายสังวร  ด้วงบาง  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
นายสมพิศ เทียนฟัก  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
นายพิษณุ  คมข า  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
นายสุทธิรักษ์ ข าหาญ  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
นายเพยาว์ สุขจ่าง  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
นายชนะ  แตงคง  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
นายจารึก  ทองทรัพย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
นายจเร  ธรรมเนียม ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
นายจีระศักดิ์ ยุทธศิลป์  ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
นางสาวขวัญใจ   จันทร์ศรี  เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 
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