รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ชื่อโครงการ
โครงการการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหวของสำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565
2. ส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงานที่รับผิดชอบหลัก:

3. ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล: นางสาวปัทมา จักษุรัตน์
โทรศัพท์: 4-3631
มือถือ:
089-555-666-1

ชื่อส่วนงาน
งานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่ง:
โทรสาร:
อีเมล์:

ร้อยละ
ที่รับผิดชอบ
100

เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
053-222680
Jaksurat.p@gmail.com

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
ยุทธศาสตร์/นโยบาย
ประเด็นที่สอดคล้อง
แผนยุทธศาสตร์สำนักฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. ยุทธศาสตร์ที่ 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการที่มุ่งเน้นธรรมาภิบาล
2562 – 2565)
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน
5. ความสำคัญ/หลักการและเหตุผล
ตามที่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ทุกส่วนงานจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
โดยมีการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม และมีกระบวนการการดำเนินงานด้านต่างๆ
เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย หรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อ
จั ด ให้ ร ะดั บ ความเสี ่ ย งและขนาดของความเสี ย หายที ่ อ าจเกิ ด ขึ ้ น ให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที ่ อ งค์ ก รยอมรั บ ได้ ดั ง นั้ น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงมีนโยบายให้มีการบูรณาการระดับการบริหารความเสี่ยงเพื่อตอบสนองตามยุทธศาสตร์
และแนวทางในการบริหารงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
สำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ได้ เ ล็ ง เห็ น ความสำคั ญ ด้ า นการป้ อ งกั น อั ค คี ภ ั ย และภั ย พิ บ ั ต ิ จ าก
แผ่นดินไหว ภายในอาคารสำนักงาน พิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้ านนา ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จึง
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เห็นสมควรจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย
และแผ่นดินไหว ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรของสำนักได้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและแผ่นดินไหวได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของบุคลากรและองค์กร
6. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลากรสำนักฯ มีความรู้ความเข้าใจวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและแผ่นดินไหว
2) เพื่อให้บุคลากรสำนักฯ มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น
7) พื้นที่ดำเนินการ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. เป้าหมาย
ลำดับ
เป้าหมาย
1 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมอบรมฝึกซ้อมตาม
แผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและ
แผ่นดินไหว
2 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ มีความรู้เกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและแผ่นดินไหว และการใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น

แผน
18

ผล
18

ร้อยละ
100

80

95

100

8. สถานที่ดำเนินงาน
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
9. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
การฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉิน เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามกำหนดการดังนี้
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00-09.15 น.
พิธีเปิด
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09.15-10.30 น.

10.30-10.45 น.
10.45-12.00 น.
12.00-13.00 น.

การบรรยาย เรื่อง การฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย
และแผ่นดินไหว
โดย วิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรมวิชาการและเผยแพร่
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่
พักรับประทานอาหารว่าง
อธิบายแผนและฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉิน เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย
และฝึกซ้อมรับมือเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว
รับประทานอาหารกลางวัน

11. งบประมาณ
รายรับ: งบประมาณเงินรายได้สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน
10,000 บาท (หนึ่งหมืน่ บาทถ้วน)
รายจ่าย: จำนวน 9,810 บาท (เก้าพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) ดังนี้
รายการ
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน:
- ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าใช้สอย:
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารว่าง
ค่าวัสดุ:
- ค่าวัสดุการฝึกปฏิบัติ
รวม

จำนวน
9,810
4,000
4,000
1,910
1,060
850
3,900
3,900
9,810

คงเหลือ: 190 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) นำส่งคืนสำนักฯ
12. ผลผลิต
ประเภท
ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ

ตัวชี้วัด
จำนวนโครงการซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการซ้อมแผนฉุกเฉิน

หน่วยนับ

แผน

ผล

โครงการ
คน

1
18

1
18

คิดเป็น
ร้อยละ
100
100
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ประเภท

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

แผน

ผล

ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิง
เวลา

ร้อยละการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

ร้อยละ

85

95

คิดเป็น
ร้อยละ
100

ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด

ร้อยละ

100

100

100

13. ผลลัพธ์
1) ผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ผู้ความรูแ้ ละเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิง
ไหม้และแผ่นดินไหว และสามารถปฏิบัติได้เมื่อเกิดเหตุการณ์จริง
2) สามารถบรรเทาความรุนแรงของเหตุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในสำนักฯ ในอนาคตได้
3) สามารถแนะนำ/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บคุ คลรอบข้างได้อย่างถูกต้อง
14. การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผล
รายละเอียด
วิธีการ :
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
เครื่องมือ :
แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ระยะเวลา :
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินงานโครงการ
15. ผลประเมินโครงการ/กิจกรรม
ตอนที่ 1 : ประเภทบุคลากร
ประเภท
ผู้บริหาร (ทุกระดับ)
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานส่วนงาน/ลูกจ้างชั่วคราว
รวม
ตอนที่ 2 : ผลประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมฯ
หัวข้อประเมิน
ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเกิด
อัคคีภัยและแผ่นดินไหว

จำนวน
3
10
3
16

ร้อยละ
18.75
62.50
18.75
100.00

ร้อยละ
96.41
95.38

ระดับประเมิน
มากที่สุด
มากที่สุด
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หัวข้อประเมิน
ร้อยละ
ระดับประเมิน
2. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์
96.92
มากที่สุด
ดับเพลิงในเบื้องต้น
3. เพื่อป้องกันความเสี่ยง ลดความเสี่ยง และกำจัดความเสี่ยงจากอัคคีภัย
96.92
มากที่สุด
และแผ่นดินไหว
ด้านคุณภาพของการฝึกอบรมและการบริหารจัดการ
93.85
มากที่สุด
4. ความรู้และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
95.38
มากที่สุด
5. เนื้อหาการบรรยายและฝึกอบรมตรงกับความต้องการของท่าน
92.31
มากที่สุด
6. ท่านสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปใช้
96.92
มากที่สุด
ประโยชน์ได้จริง
7. ระยะเวลาการฝึกอบรมมีความเหมาะสม
87.69
มากที่สุด
8. สถานทีฝ่ ึกอบรมมีความเหมาะสม
93.85
มากที่สุด
9. วัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมมีความเหมาะสม
93.85
มากที่สุด
10. ความพึงพอใจของท่านต่อการเข้าร่วมฝึกอบรมในภาพรวมทั้งหมด
96.92
มากที่สุด
รวม
93.85
มากที่สุด
หมายเหตุ: 84.20-100.00=มากที่สุด, 68.20-89.99=มาก, 52.20-67.99=พอใช้, 36.20-51.99=น้อย, 20.0035.99=น้อยทีส่ ุด
ตอนที่ 3 : อื่นๆ
ความรู้/ประโยชน์ที่ทา่ นได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
1) การเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
2) ได้เรียนรู่้การป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ เมื่อเกิดแล้วต้องทำยังไง จะต้องแก้ปัญหายังไง
3) ได้ทบทวนเกี่ยวกับเหตุของการเกิดอัคคีภัย การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย
4) ได้ทบทวนความรู้ และฝึกประสบการณ์เกี่ยวกับการซ้อมแผนอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ระงับเหตุอัคคีภัย
ท่านสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน/ชีวิตประจำวันได้อย่างไร
1) ประยุกต์ใช้หากเกิดเหตุฉุกเฉิน
2) ใช้เพื่อป้องกัน ดูแล รักษา ไม่ให้เกิดไฟไหม้ เมื่อเกิดแล้วต้องทำยังไง
3) การป้องกันสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย และการเผชิญเหตุเมื่อเกิดอัคคีภัยและแผ่นดินไหวใน
ชีวิตประจำวันและการทำงาน
4) ตระหนักถึงความเสียหาย/สูญเสียหากเกิดอัคคีภัยในบ้านและสำนักงานมากยิ่งขึ้น
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1) ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเป็นประจำทุกปี
2) ควรมีคู่มือการป้องกันและซ้อมแผนอัคคีภัยและแผ่นดินไหว
3) ควรมีการบันทึกวีดีโอเพื่อการทบทวนความรู้ภายหลังได้
16. ความเสี่ยงของโครงการ
ด้าน
ความเสี่ยงทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
อุบัติเหตุ
อุบัติเหตุจากไฟลวก การหกล้ม ในขณะ
ฝึกซ้อมปฏิบัติ

17. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงพัฒนา
-

วิธีการปิดความเสี่ยง
แจ้งเตือนบุคลากรให้มีความระมัดระวัง และ
ให้มีการทบทวนวิธีปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ต่าง
ๆ ให้เข้าใจแม่นยำก่อนการฝึกปฏิบัติ

