
 
แบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

1. ชื่อกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยในสถานที่ท างานและการปฏิบัติ
ตนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม ้ ประจ ำปี 2561 

2. ความส าคัญของกิจกรรม/ 
 หลักการและเหตุผล 

          ปัจจุบนัสถานการณภ์ัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย 
แผ่นดินไหว และอัคคีภัย ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลก มีแนวโน้ม 
ที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรือ่ยๆ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเพราะการ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาตหิรือจากการกระท าของมนุษย์ การเกิดภัย
พิบัติแต่ละครั้งจะสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ทั้งของทางราชการและประชาชนโดยทั่วไป  อันจะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ ความเป็นอยู่ สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความ
มั่นคงของชาติได้ในคราวเดียวกัน   
 

         ดังนัน้ เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตภุัย
พิบัติต่างๆ โดยเฉพาะอัคคีภัย  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจึง
ก าหนดมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยจัดท าคู่มือแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉิน ประจ าอาคารบรรณสารฯ การจัดหา
วัสดแุละอุปกรณส์ าหรับการป้องกันและลดความสูญเสียทีอ่าจจะเกิดขึ้น
จากเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร ซึ่งจัดเก็บไว้ในกล่องอะลูมิเนียมและก าหนด
จุดวางทั่วทั้งอาคาร รวมถึงการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ประจ าปีอย่างต่อเนื่อง โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้และ
ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟออกจากอาคาร 
 

         การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยนอกจากจะลดความ
สูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้ว ถือเป็นการปฏิบัติข้อก าหนดของกฎหมาย 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งก าหนดให้สถานประกอบการ/
นายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบได้รับการฝึกอบรมการ
ดับเพลิงขั้นต้นและจัดให้ลูกจา้งทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  และการฝึกซ้อมดงักล่าวเป็นไป
ตามข้อก าหนดเพื่อการประเมินของโครงการห้องสมุดสีเขียวที่ศูนย์บรรณ
สารและสื่อการศึกษาเข้าร่วมกับกลุ่มเครือขา่ยอีกด้วยเช่นกัน 



3. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 1. เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจแก่บุคลากรและผู้ใช้บริการของศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษาด้านอัคคีภัย 

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและผู้ใช้บริการของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษาในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้ 

3. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจการเตรียมพร้อมในการปฏิบัติตนเมื่อเกิด
เหตุเพลิงไหมแ้ก่บุคลากรและผู้ใช้บริการของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา 

4. เพื่อลดการการสูญเสียต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุเพลิงไหม้ 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. บุคลากรและผู้ใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีความรู้

และความเข้าใจด้านอัคคีภัยเพิ่มขึ้น 
2. บุคลากรและผู้ใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามี

ศักยภาพและทักษะในการปอ้งกันและระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นได้ 
3. บุคลากรและผู้ใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีขวัญ

และก าลังสามารถเตรียมพร้อมเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
4. สามารถลดการการสูญเสียทีอ่าจจะเกิดขึ้นจากเหตุเพลิงไหม้ได้ 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของกิจกรรม 

ผลผลิต 
1. มีคู่มือส าหรับใช้เป็นแนวทางในการฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยประจ า

อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา 

2. บุคลากรและผู้ใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามี
ประสบการณ์การระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ 

3. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 

ผลลัพธ ์
1. มีแนวทางในการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่สามารถใช้ประโยชน์ได้

อย่างแท้จริง 
2. บุคลากรและผู้ใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีความ

มั่นใจในการระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ดีย่ิงขึ้น 
3. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ที่กฎหมายก าหนดไว้ด้านความปลอดภัยและและสภาพแวดล้อมฯ 
4. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน

คุณภาพโครงการห้องสมุดสีเขียว 



6. ระยะเวลาด าเนินการ เดือน มีนาคม – เมษายน  2561 
       จัดอบรม วันที่  27 เมษายน 2561 

7. กิจกรรมที่ส าคญัของกิจกรรม 1. ประชุมคณะท างาน 
2. ประสานวิทยากรจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
3. ส ารวจและจัดหาอุปกรณเ์พิ่มเติมในกล่องป้องกันเหตุฉุกเฉินฯ 
4. ทบทวนคู่มอืแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินของอาคาร 
    บรรณสารและสื่อการศึกษา ประจ าปี 2543 
5. ด าเนินการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยตามแผนฯ 
6. สรุปผลการฝึกซ้อม 

8. งบประมาณของกิจกรรม จ านวน 9,500  บาท (หมวดงบประมาณ ................................................) 
   - ค่าอุปกรณ์ฝึกซ้อมฯ (สารเคมีดับเพลิง, แก๊ส, น้ ามัน)    3,500  บาท 
   - ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 3 ท่าน                      3,000   บาท 
   - ค่ารับรองวิทยากร                                              600   บาท 
   - ค่าเครื่องดื่ม,อาหารว่าง จ านวน 60 คนๆ ละ 40 บาท  2,400   บาท 
 

                

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   9,500 บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถว้น) 
 

หมายเหต ุ สามารถถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายได้ทุกรายการ 
 

9. ผู้บริหารที่ก ากบักิจกรรม ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 

10. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 

11. หน่วยงานสนับสนุน โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

  

 

 

 

…………………………………….. 

(นายปรีชา    รัสม)ี 

งานบริการผู้ใช้ ผู้เสนอกิจกรรม 

…………………………………………… 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ   นันทพิชัย) 

ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

ผู้อนุมัตกิิจกรรม 



รายชื่อคณะท างานกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยฯ ประจ าปี 2561 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา  

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวนาถ  นันทพิชัย    ที่ปรึกษา 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ดิษฐกิจ   ที่ปรึกษา 

3. นายปรีชา  รัสมี      ประธานคณะท างาน 

4. นางเกษมาพร   ตัญบญุยกิจ    รองประธานคณะท างาน 

5. นายพิชัย  พูลสวัสดิ ์     คณะท างาน 

6. นายไกรศร  สายวารี     คณะท างาน 

7. นางสาวนริสา  บัวเชย      คณะท างาน 

8. นางสาวกนกวัลย์  ไกรนุกลู    คณะท างาน 

9. นายสุวัฒน์  เกิดมณี     คณะท างาน 

10. นางสาวนัสราห์  จ าปากลาย     คณะท างาน 

11. นางสาวพัสตราภรณ์ กาฬสิงห์    เลขานุการ 

12. นางสาวช่ืนณัสฐา  สขุใส     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 


