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แบบเสนอขออนุมัติโครงการ
เงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสานักงานประกันสังคม
ประจาปี 2564
1. ชื่อโครงการ: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ: ด้านบริหารราชการแผ่นดิน
แผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม: ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้บริการได้เต็มศักยภาพ
กลยุทธ์: กลยุทธ์ 5.1 ทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรรูปแบบการดาเนินงานในส่วนต่างๆ ขององค์กร
ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการบริการ สิทธิประโยชน์ และการ
บริหารจัดการองค์กรโดยรวม
3. หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2542 และวันที่ 7 พฤศจิกายน 2543 เห็นชอบให้
หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง กาหนดแผนหรือมาตรการป้องกันอุบัติภัยและอัคคีภัยของหน่วยงาน โดย
จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ จัดอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้เป็นไปตามแผนพร้อมทั้งให้ตรวจสอบ
ระบบและอุปกรณ์ในการป้องกันอุบัติภัยและอัคคีภัยที่มีอ ยู่ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา นั้น ปรากฏว่าองค์กรต่าง ๆ ใน
ส่วนภาคราชการ ต่างให้ความสาคัญและมีการดาเนินงานเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถรับมือ ในกรณีเกิด
อัคคีภัยภายในหน่วยงานได้อย่างทันท่วงที และต่อเนื่องเช่นเดียวกับสานักงานประกันสังคมที่มีแนวนโยบายให้
เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานภายในส านั กงานฯได้เห็นความสาคัญและร่วมมือกันควบคุม ดูแลและป้องกันไม่ใ ห้ เ กิด
อัคคีภัยขึ้น เพราะหากเกิดอัคคีภัยภายในหน่วยงานของสานักงานประกันสังคมจังหวัด และสาขา ซึ่งมีอาคารถาวร
จานวน 75 หน่วยงาน จะส่งผลต่อความเสียหายของเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่สาคั ญสาหรับใช้ในเวลาราชการ
เท่านั้น แต่ยังอาจส่งผลต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินตามมาด้วย
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าว สานักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย จึงได้จัดทา
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ขึ้น เพื่ อให้เจ้าหน้าที่ รวมทั้งพนักงาน
รักษาความปลอดภัย พนักงานทาความสะอาด ได้ “เรียนรู้ เตรียมพร้อม ซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย” อีกทั้งยัง
เป็นการสร้างจิตสานึกให้เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมทุกคนเกิดความระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าสานักงาน
การดูแลอาคาร สถานที่สานักงานให้ปลอดภัยจากอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย ตลอดจนสามารถวางแผนและกาหนด
มาตรการป้องกันอัคคีภัยภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
2. เพื่อสร้างความตื่นตัวและเตรียมความพร้อมรับมือและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ในกรณี
ที่เกิดอัคคีภัยขึ้นภายในสานักงานประกันสังคม
3 .เพื่อสร้างจิตสานึกให้เจ้าหน้าที่มีความระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าสานักงาน การดูแลอาคาร
ให้ปลอดภัยจากอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย
5. กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
จัดอบรมโดยการบรรยายและสาธิต เพื่อให้ความรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
โดยขอรับการสนับสนุนวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ และฝึกซ้อมการดับเพลิงและฝึกซ้อมการหนีไฟ
6. เป้าหมาย
เจ้าหน้าที่สานักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัยทุกระดับ พนักงานทาความสะอาดและพนักงานรักษา
ความปลอดภัย จานวน 35 คน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
เดือนสิงหาคม 2564
สถานที่ดาเนินการ สานักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต : จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 35 คน
ผลลัพธ์ : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ระดับ 3
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เจ้าหน้าที่สานักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย ได้รับความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย
2. เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกปฏิบัติ และสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยหากเกิด
สถานการณ์จริงได้อย่างถูกวิธี
10. แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
เดือน
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. เสนอขออนุมัติโครงการจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด
2. ประสาน/เตรียมวางแผนดาเนิน
โครงการ
3. จัดฝึกอบรม
4. รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ ภายในวันที่ 5 ของเดือน
ถัดไป
11. งบประมาณ
โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนเพื่อบริหารสานักงานประกันสังคม ประจาปี 2564 ยุทธศาสตร์
ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริการได้เต็มศักยภาพ งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย จานวน 23,600 บาท (สองหมื่นสามพันหกร้อย
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บาทถ้วน) เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม
ระหว่างประเทศ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ดังนี้
ประมาณการรายจ่าย (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบดาเนินงาน -ค่าใช้สอย
รายการค่าใช้จ่าย

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จา่ ยของโครงการ

1. ค่าวิทยากร(บุคลากรของรัฐ)

จานวน 3 คน x 5 ชั่วโมง x 600 บาท = 9,000 บาท

2. ค่าอาหารกลางวัน

จานวน 35 คน x 120 บาท = 4,200 บาท

3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

จานวน 35 คน x 2 มื้อ x 35 บาท = 2,450 บาท

4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

จานวน 7,950 บาท

รวมเป็นเงิน 23,600 บาท (สองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

12. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงของโครงการ
-

แนวทางการจัดการ
-

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจาปี 2564
(นายพรชัย เกิดอุทัย)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
14. ผู้เสนอโครงการ
(นายบรรจง แจ่มเกตุ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
15. ผู้อนุมัติโครงการ
อนุมัติ
(นางสาวจรรยา บุญสวาท)
ประกันสังคมจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

