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แบบฟอร์มโครงการเพื่อขอใช้งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อโครงการ โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา และโครงการ Green Office อาคารเรียน
รวมและอานวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
2. หลักการและเหตุผล
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ซึ่ งเป็ น สถาบั น การศึ ก ษาของรัฐ ด าเนิ น การป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยเป็น ประจาทุกปี ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ทาให้การบริหาร
วิกฤตการณ์เป็นระบบ มีเอกภาพ และการมอบหมายภารกิจมีความชัดเจนในทุกด้าน ภายใต้ระบบการสั่งการและ
แนวทางการปฏิบัติเดียวกันตามมาตรฐานสากล ได้มุ่งขับเคลื่อนภารกิจด้านการเตรียมความพร้อมรับมื อภัยพิบัติ
ควบคู่กับ การป้ องกัน ภัย เชิงรุ กอย่ างเป็ น ระบบ และครบวงจรเพื่อสร้างความปลอดภัยสู่ สั งคมไทยอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดทาโครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา (ตามพระราชบัญญั ติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖4 จัดทาขึ้นภายใต้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๘ และสอดรับกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๘ โดยเป็ น แผนที่กาหนดหลั กการป้ องกันและลดความเสี่ ยงจากอุบั ติภัยที่อยู่ใกล้ ตัวและในสั งคม เพื่ อให้
หน่ วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้ องทุกภาคส่วนใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการที่จะนาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยให้ความรู้ ปลูกจิตสานึก
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดความปลอดภัย ตั้งแต่บุคคล ครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชนและสังคม เพื่อป้องกันหลีกเลี่ยง
และลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนโดยส่วนรวมของประเทศอย่าง
ยั่งยืน
ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มุ่งเน้นการดาเนินการภายใต้ระบบมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ความมุ่งมั่นของบุคลากรในทุกระดับและทุกหน้าที่ในองค์กร นาโดยผู้บริหารสูงสุดในองค์กร
ประยุกต์กลยุทธ์ และมาตรการแข่งขัน ผู้บริหารสูงสุดอาจเป็นผู้กาหนดประสิทธิภาพของระบบโดยประยุกต์ให้เข้า
กับกระบวนการทางาน กลยุทธ์และการตัดสินใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามระดับความสาคัญของงาน
อีกทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีนโยบายในการจัดการองค์การด้านสิ่งแวดล้อม การทาโครงการสานักงาน
สีเขียว การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เพื่อนาไปสู่การดาเนินงานตามเกณฑ์
สานักงานสีเขียว (Green office) การลดใช้พลังงานและทรัพยากร การลดค่าใช้จ่าย การป้องกันอัคคีภัย
และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เกิดผลเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ โดยให้คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร
และนักศึกษาทุกคน มีส่วนร่วมในการดาเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม
3. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างจิตสานึกและลดพฤติกรรมเสี่ยงให้กับกลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งสร้างวินัย
ในเรื่องของการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ได้ด้วยตนเอง
๒. เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๓. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเป็นกาลังสาคัญในการป้องกัน ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

- ๒๔. เพื่อตระหนักการเป็นสานักงานสีเขียว ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖5 ทีส่ ามารถเป็นต้นแบบให้กับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
4. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565
5. สถานที่ในการดาเนินโครงการ
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14)
6. เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา
รวมทั้งสิ้น

จานวน (คน)
200 คน
200 คน

7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
ขอใช้งบประมาณ จากแหล่งงบประมาณโครงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา
รหัส 201001150121 เป็นเงิน 19,800 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยมีการจัดสรรค่าใช้จ่าย
ดังนี้
ลาดับ
รายการ
จานวนเงิน (บาท)
1. ค่าอาหารกลางวัน 200 x 50 บาท x 1 มื้อ เป็นเงิน 10,000 บาท
10,000 บาท
2. ค่าอาหารว่าง 200 x 20 บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน 8,000 บาท
8,000 บาท
3. ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 3 คน x 3 ชม. ชม.ละ 600 บาท
1,800 บาท
เป็นเงิน 1,800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
19,800 บาท
8. ลักษณะการฝึกอบรม/กาหนดการ
8.1) ลักษณะการฝึกอบรม
หัวข้อการฝึกอบรมโครงการอัคคีภัยในสถานศึกษา
ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
การแบ่งประเภทของเพลิง
การป้องกันแหล่งกาเนิดไฟ
เครื่องมือดับเพลิง
วิธีดับเพลิงประเภทต่าง ๆ
วิธีการฝึกอบรม
การบรรยายภาคทฤษฎี และการฝึกซ้อมภาคปฏิบัติ
หัวข้อการฝึกอบรมโครงการ Green Office
นโยบายสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมนันทนาการความรอบรู้ Green Office ปีงบประมาณ 2565

- ๓-

8.2) กาหนดการ
วันที่ 29 มิถุนายน 2565
เวลา ๐๘.0๐ น.
เวลา ๐8.3๐ – ๐๙.0๐ น.

เวลา ๐๙.0๐ – ๑0.3๐ น.

เวลา 10.30 – 12.00 น.
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑4.๐๐ น.
เวลา 14.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าอบรม
โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา
กล่าวรายงานโดยผู้อานวยการกองกลาง
พิธีเปิดโดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
บรรยายพิเศษป้องกันอัคคีภัยและและบรรเทา
สาธารณภัยในสถานศึกษา
โดยคณะวิทยากรจากเทศบาลตาบลนครชุม
(อาหารว่างระหว่างการบรรยาย)
ฝึกปฏิบัติการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย
ณ บริเวณด้านล่างอาคาร 14
รับประทานอาหารกลางวัน
ให้ความรู้นโยบายสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2565
(อาหารว่างระหว่างการบรรยาย)
กิจกรรมนันทนาการความรอบรู้ Green Office
โดยคุณเกศกนก ไทยแท้ หัวหน้างานพัสดุ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์และตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1) ผลผลิต/ผลลัพธ์
1. แผนป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา
2. นโยบายสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยได้ถูกเผยแพร่อย่างเป็นรูปธรรม
3. บุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ มีประสิทธิภาพหลากหลาย ส่งผลให้ภารกิจของหน่วยงานบรรลุ
เป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยฯ
4. เกิดความรักสามัคคี ทางานเป็นทีม ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัยฯ
9.2) ตัวชี้วัดความสาเร็จ
รูปแบบตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1.จานวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของคะแนนโครงการสานักงานสีเขียว

หน่วยวัด
คน
ร้อยละ

เป้าหมาย
200 คน
90

10. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน, แหล่งข้อมูล, เครื่องมือ, วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การ
ประเมิน)
วัตถุประสงค์
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการประเมิน
การประเมิน
เพื่อสารวจระดับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สารวยโดยใช้
1.วิเคราะห์โดยใช้ ระดับ 5 ระดับ

- ๔วัตถุประสงค์
การประเมิน
ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม

แหล่งข้อมูล

วิธีการ/เครื่องมือ

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล

แบบสอบถามออนไลน์

สถิติเชิงพรรณา
2.วิเคราะห์
เปรียบเทียบระดับ
ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม

เกณฑ์ในการประเมิน

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. สร้างจิตสานึกและลดพฤติกรรมเสี่ยงให้กับกลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งสร้างวินัยในเรื่องของการป้องกันเหตุ
เพลิงไหม้ได้ด้วยตนเอง
๒. เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๓. ผู้เข้าอบรมเป็นกาลังสาคัญในการป้องกัน ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
๔. การเผยแพร่การเป็นสานักงานสีเขียว ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖5 ที่สามารถเป็นต้นแบบให้กับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชานาญการ
Signature Code : F69bbEzsQxafhHaKd+yo

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(ดร.มะลิวัลย์ รอดกาเหนิด)
ผู้อานวยการกองกลาง
Signature Code : F2cLfEjup61EM1MOtbot

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี)
รองอธิการบดี
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
Signature Code : F687Y0S+Tpd6nrLOCZfz

