๔๗

แผนการอบรม
แผนการอบรม คือ การฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่
ปฏิบัติงาน หลักการบริหารจัดการอัคคีภัยเบื้องต้น และการเตรียมความพร้อมของตนเอง
ในการอพยพหนีไฟตามหลักการที่ถูกต้องและเหมาะสม และการกาหนดให้มีการฝึกซ้อม
ปฏิบัติจริงในการระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔๘

แผนการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยและการฝึกซ้อมแผนการอพยพหนีไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
...........................................................
๑.

หลักการและเหตุผล
อัคคีภัยเป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่ง ซึ่งนับวันจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และทวีความรุ่นแรงยิ่งขึ้นก่อให้เกิด
ความสูญเสีย ต่อชีวิตและทรั พย์สิ นเป็ นอย่างมาก มีส าเหตุส าคัญเนื่องจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์
ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตน ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ซึ่งเป็นองค์กรหลักของประเทศในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ประเทศ
ไทยเป็ น เมื อ งปลอดภั ย ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ในเรื่ อ งนี้ เ ป็ น อย่ า งยิ่ ง โดยเฉพาะหน่ ว ยงานราชการ
เป็ น สถานที่ ส าคั ญ ในการบ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข ให้ แ ก่ พี่ น้ อ งประชาชน หากเกิ ด อั ค คี ภั ย ในสถานที่ ร าชการ
จะก่อให้เกิดความเสียหายและสูญเสียตามมา
ดังนั้น เพื่อเป็ นการเตรียมพร้อมในการป้องกันและระงับอัค คีภัย ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ของกรมป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย จึง ได้กาหนดให้ มีแผนการอบรมเพื่อสร้างความตระหนั ก และ
ให้ ค วามรู้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ใ นเรื่ อ งการป้ อ งกั น และระงั บ อั ค คี ภั ย และการฝึ ก ซ้ อ มแผนอพยพหนี ไ ฟ
ให้มีความตระหนัก “อัคคีภัยป้องกันได้ หากไม่ประมาท” อันเป็นแนวทางป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างเป็น
ระบบ ถูกต้องเหมาะสม และจะนาไปสู่ความปลอดภัยทั้งชีวิต ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่และของทางราชการ
๒.

วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมี ความตระหนักเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ในสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงการอพยพหนีไฟ
๒.๒ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีทักษะด้านการวางแผนการดับเพลิง วิธีการดับเพลิง การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
ตลอดจนสามารถระงับเหตุอัคคีภัยได้ในเบื้องต้น รวมทั้งการอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อเป็นการลด
การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
๓.

กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.

ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ไตรมาสที่ ๒ ของปี ง บประมาณ ๒๕๕๖ ณ ห้ อ งประชุ ม ๓๕๒ และบริ เ วณลานจอดรถยนต์
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕.

วิธีดาเนินการ การบรรยายการฝึกปฏิบัติ
๕.๑ การฝึกอบรมภาคทฤษฎี ๕ ชั่วโมง
๕.๒ การฝึกอบรมภารปฏิบัติ ๑ ชัว่ โมง

๔๙
๖.

ขอบเขตวิชาที่ศึกษาอบรม
๖.๑ แผนอพยพหนีไฟ
๑.๕ ชั่วโมง
ขอบเขต
๑. แผนอพยพหนีไฟในภาพรวมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. การกาหนดหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องตามแผนอพยพหนีไฟ
วิธีการ การบรรยาย และตอบข้อซักถาม
๖.๒ ขั้นตอนการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ
๑.๕ ชั่วโมง
ขอบเขต
๑. หน้าที่ปฏิบัติตามแผนอพยพหนีไฟ
๒. สถานการณ์จาลอง
วิธีการ การบรรยาย และตอบข้อซักถา
๖.๓ สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้
๑.๕ ชั่วโมง
ขอบเขต
๑. อัคคีภัยและสาเหตุการเกิดอัคคีภัย การแบ่งประเภทของเพลิง
๒. การติดต่อลุกลาม วิธีการดับเพลิง
วิธีการ การบรรยายสาธิต และตอบข้อซักถาม
๖.๔ อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย
๑.๕ ชั่วโมง
ขอบเขต
๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น
๒. วิธีการใช้ ติดตั้ง บารุงรักษา
วิธีการ การบรรยาย สาธิต และตอบข้อซักถาม
๖.๕ ฝึกปฏิบัติดับเพลิงขั้นต้น
๑ ชั่วโมง
ขอบเขต
๑. ลักษณะเพลิงที่เกิดขั้นต้น แต่ละประเภท
๒. วิธีการ ดับเพลิง ที่เกิดขั้นต้น แต่ละประเภท
๓. ฝึกปฏิบัติดับเพลิง ที่เกิดขั้นต้น โดยใช้อุปกรณ์
วิธีการ การบรรยายสาธิต ฝึกปฏิบัติ และตอบข้อซักถาม

๗.

งบประมาณ
งบประมาณ ๑๒๕,๐๐๐ บาท

๘. วิทยากร
ศูนย์อานวยการบรรเทาสาธารณภัย , สานักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้เชี่ยวชาญ
สาธารณภัย และคณะครูฝึกวิท ยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัย

๕๐
๙.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟได้อย่างถูกต้อง
๙.๒ สามารถลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน อันเกิดจากอัคคีภัย ซึ่งจะบังเกิดผลดีแก่หน่วยงาน

ตารางการฝึกอบรม
หลักสูตรการฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม ๓๕๒ และบริเวณลานจอดรถยนต์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วัน/เวลา
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.

รายละเอียด
- ลงทะเบียนรายงานตัว

-

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

- พิธีเปิดการอบรม

-

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

- แผนอพยพหนีไฟ
- ขั้นตอนการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

-

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ – ๑๖.๑๕ น.

หมายเหตุ

-

พักรับประทานอาหารกลางวัน
สาเหตุการเกิดอัคคีภัย
อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย
ฝึกใช้อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย
ฝึกปฏิบัติดับเพลิงขั้นต้น
สรุปตอบข้อซักถาม
ปิดการฝึกอบรม

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- เช้า เวลา ๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น.
- บ่าย เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.

วิทยากร
เจ้าหน้าที่วิทยาลัยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
สานักนโยบายป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
ศูนย์อานวยการบรรเทาสาธารณภัย

- อ.ชุมพล บุญประยูร
- อ.สมชาย พูลขวัญ
- คณะครูฝึกวิทยาลัยป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
- คณะครูฝึกวิทยาลัยป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

