นโยบายด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย
โรงเรียนเมืองปานวิทยา จังหวัดลาปาง
โรงเรียนเมืองปานวิทยา จังหวัดลาปาง ได้กาหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย เพื่อให้
ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน ได้รับการปกป้อง และคุ้มครองความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ และ
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๑. โรงเรียนเมืองปานวิทยามีการจัดระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้
สอดคล้องกับกฎหมาย วาระแห่งชาติและข้อกาหนดอื่นๆซึ่งทางโรงเรียนได้นามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยในการทางาน ให้ครูและบุคลกรทุกคนได้ตระหนักถึงความสาคัญและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
๒. โรงเรียนเมืองปานวิทยาถือว่าความปลอดภัยในการทางานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานของครูบุคลกรทุกคน และต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง
๓. โรงเรียนเมืองปานวิทยาจะพัฒนาครู บุคลากร ให้มีความรู้และสร้างจิตสานึกให้ทุกตนตระหนักถึง
ความสาคัญ ของงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยให้เป็นส่วนหนึ่งของตนเอง ครอบครัวและ
โรงเรียนโดยมีการกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปี เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง
๔. โรงเรียนเมืองปานวิทยามีการติดตามและประเมินผลการคาเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน
๕. โรงเรียนเมืองปานวิทยาจะให้การสนับสนุน ทรัพยากร งบประมาณ เวลา และบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง กับ
การดาเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

(นายวัชรินทร์ จันทิมา)
ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา

แนวการจัดทาแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยตามกฎกระทรวงกาหนด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการและดาเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน

จัดทาโดย

โรงเรียนเมืองปานวิทยา
285 หมู่ที่ 4 ตาบล เมืองปาน
อาเภอ เมืองปาน จังหวัด ลาปาง 52140
โทรศัพท์ 054-276045
www.mpws.ac.th

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อมในการทางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๔ กาหนดให้ สถาน
ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป นายจ้างต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานประกอบ
กิจการประกอบด้วย การตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการ
บรรเทาทุกข์โดยให้นายจ้างจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ สถานประกอบกิจการพร้อมที่จะให้พนักงาน
ตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้
โรงเรียนเมืองปานวิทยา จึงจัดให้มีแนวการจัดทาแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยไว้ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย
2. เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อนักเรียน

ครู และบุคลากรทางการศึกษากรณีเกิดเหตุ

เพลิงไหม้
3. เพื่อลดอัตราการเสียงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย
4.

เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเมืองปานวิทยา

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย
1. แผนการตรวจตรา
2. แผนการอบรม
3. แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย
4. แผนการดับเพลิง
5. แผนอพยพหนีไฟ
6. แผนบรรเทาทุกข์

1. แผนการตรวจตรา
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ก่อนเข้าทางาน 10 นาที
ตรวจสถานที่ตามที่กาหนด
ส่ งแบบรายงานที่ฝ่ายธุ รการ
ฝ่ ายธุรการตรวจสอบแบบรายงาน
มีข้อบกพร่อง

ไม่มีข้อบกพร่อง

ฝ่ ายธุรการสรุ ปรายงาน ผอ.
แผนฯ แผนฯ

หัวหน้าฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
สั่งการ

สั่งแก้ไข

ไม่ส่ังแก้ไข
ผอ.แผนฯ

พนักงานที่รับผิดชอบ
ปรับปรุ งแก้ไข

เก็บรวบรวมเอกสาร
โดยฝ่ ายธุรการ

มีอุปสรรค

รายงานผล
หัวหน้าฝ่ าย
สั่งการ

2.หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การดับเพลิงขั้นต้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงขั้นต้นและสามารถใช้ถัง
ดับเพลิง รวมทั้งสายดับเพลิงและหัวฉีดดับเพลิงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
หัวข้อการฝึกอบรม
- ทฤษฏีการเกิดเพลิงไหม้
- การแบ่งประเภทของเพลิง
- การป้องกันแหล่งกาเนิดไฟ
- เครื่องมือดับเพลิง
- วิธีดับเพลิงประเภทต่าง ๆ
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
วิธีการฝึกอบรม
การบรรยายภาคทฤษฏี และการฝึกซ้อมภาคปฏิบัติ
จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
260 คน
ระยะเวลาการฝึกอบรม
ใช้เวลา 1 วัน (ภาคทฤษฏี 3 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง)
กาหนดการฝึกอบรม
วันที่ 1, 15, 30 ของทุกเดือน
งบประมาณ
2,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน

3. การรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ นักเรียนทุกคนตระหนักเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย ซึ่งจะทาให้
เกิดความปลอดภัยขึ้นในโรงเรียน รวมทั้งในการปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียนจึงจัดให้มีกิจกรรม “การ
ประกวดภาพวาดสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย ” โดยมีข้อกาหนดดังนี้
1. ลักษณะของภาพ
- เป็นภาพวาดลงบนกระดาษสีขาว ขนาด เอ 4 หรือ 8” x 10”
- ภาพวาดจะต้องมีแนวความคิดแสดงให้เห็นถึงสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยพร้อมคาอธิบายถ่ายทอด
ความหมายของภาพนั้น
- สามารถส่งภาพได้ทั้งภาพสีหรือภาพขาวดา
2. การส่งเข้าประกวด
- นักเรียน 1 คน สามารถส่งภาพวาดได้ไม่เกิน 3 ภาพ
- ส่งภาพได้ที่ฝ่ายความปลอดภัย ภายในวันที่ ..........................................................
3. การตัดสิน
- คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาตัด สินและประกาศผลในวันที่
- การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่ส้ินสุด
4. รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ
มี 1 รางวัล
เกียรติบัตรและของรางวัล
- รองรางวัลชนะเลิศ มี 3 รางวัล
เกียรติบัตรและของรางวัล
- รางวัลชมเชย
มี 10 รางวัล เกียรติบัตรและของรางวัล
5. ภาพที่ได้รางวัลจะนาลงวารสารของโรงเรียน และจะใช้พิจารณาเผยแพร่ในโอกาสต่อไป
6. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะกรรมการจัดงาน
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................

นายธรณินทร์ พานธงรักษ์
ประธานคณะกรรมการจัดงาน

5.แผนอพยพหนีไฟ
แผนอพยพหนีไฟนั้นกาหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน ครู และ
บุคคลากรทางการศึกษาและของโรงเรียนเมืองปานวิทยาในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้
แผนอพยพหนีไฟที่กาหนดขึ้นนั้น มีองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น หน่วยตรวจสอบจานวนนักเรียน ครู
และบุคคลากรทางการศึกษา, ผู้นาทางหนีไฟ, จุดนัดพบ, หน่วยช่วยชีวิต และยานพาหนะ ฯลฯ ควรได้
กาหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานโดยขึ้นตรงต่อผู้อานวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อานวยการดับเพลิง ดังนี้
- ผู้อานวยการอพยพหนี ไฟหรือผู้อานวยการดับเพลิง ชื่อ นายวัชรินทร์ จันทิมา
- ผู้ช่วยผู้อานวยการอพยพหนีไฟหรือผู้ช่วยผู้อานวยการดับเพลิง ชื่อ นายธเนศร์ กามาด
ในแผนดังกล่าวควรกาหนดให้มีการปฏิบัติดังนี้
1. หน่ว ยงานตรวจสอบ มีห น้า ที่ต รวจนับ จานวนนัก เรีย น ครู และบุค คลากรทางการศึก ษาว่า มีก าร
อพยพหนีไฟออกมาภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่
2. ผู้นาทางหนีไฟ จะเป็นผู้นาทางนักเรียน ครู และบุคคลากรทางการศึกษาอพยพหนีไฟไปตามทางออก
ที่จัดไว้
3. จุด นัด พบ หรือ เรีย กอีก อย่า งว่า “จุด รวมพล” จะเป็น สถานที่ที่ป ลอดภัย ซึ่ง นัก เรีย น ครู และ
บุค คลากรทางการศึก ษาสามารถที่จ ะมารายงานตัว และทาการตรวจสอบนับ จานวนได้ หากพบว่า
นักเรีย น ครู และบุคคลากรทางการศึก ษาอพยพไฟหนีออกมาไม่ครบตามจานวนจริง ซึ่ง หมายถึง มี
นักเรียน ครู และบุคคลากรทางการศึกษาติดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย
4. หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะ จะเข้าค้นหาและทาการช่วยชีวิต นักเรียน ครู และบุคคลากรทางการ
ศึก ษาที่ย ัง ติด ค้า งอยู ่ใ นอาคารหรือ ในพื ้น ที ่ที่ไ ด้เ กิด อัค คีภ ัย รวมถึง กรณีข อง นัก เรีย น ครู และ
บุคคลากรทางการศึกษาที่ออกมาอยู่ที่จุดรวมพลแล้วมีอาการเป็นลม ช็อค หมดสติหรือบาดเจ็บ เป็น
ต้น หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะทาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และติดต่อหน่ว ยยานพาหนะให้
ในกรณีที่พยาบาลหรือแพทย์พิจารณาแล้วต้องนาส่งโรงพยาบาล

แผนอพยพหนีไฟ
ผูอ้ านวยการ หรือผูช้ ่วยผูอ้ านวยการดับเพลิง
สั่งใช้แผนอพยพหนีไปยังจุดรวมพล
ประกาศเตือนภัยด้วยเสียงตามสายหรือ
ประสานครูประจารายวิชา
ผูน้ าทางจะถือสัญญาณธงสีแดง
นานักเรียนออกจากพืน้ ที่ตาม
ทางที่กาหนด
ผูน้ าทางนานักเรียนไปยังจุดรวมพล

ผูน้ าทาง & ผูต้ รวจสอบ
ยอดจานวนนักเรียน
รีบนาผูป้ ่ วยหรือผูบ้ าดเจ็บส่ง
หน่วยพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลใกล้เคียง

ผูต้ รวจสอบยอดแจ้งยอดต่อผูอ้ านวยการหรือ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการดับเพลิง ณ จุดรวมพล

ยอดครบ

ยอดไม่ครบ

ผูอ้ านวยการหรือผูช้ ่วยผูอ้ านวยการดับเพลิง
แจ้งให้นกั เรียนอยูใ่ นจุดรวมพลจนกว่า
เหตุการณ์สงบ

ผูอ้ านวยการ หรือผูช้ ่วย
ผูอ้ านวยการดับเพลิง สั่ง
หน่วยช่วยชีวิตค้นหา

หน่วยช่วยชีวิตค้นหาและ
รายงานผลให้
ผูอ้ านวยการหรือผูช้ ่วย
ผูอ้ านวยการทราบ

แผนบรรเทาทุกข์
แผนบรรเทาทุ กข์จะประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การประสานงานกับหน่ วยงานของรั ฐ
การสารวจความเสี ยหาย
การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ ทุกฝ่ าย และกาหนดจุ ดนัดพบของบุ คลากรเพื่อรอรับคาสั่ง
การช่ วยชี วิตและขุดค้นหาผูเ้ สี ยชี วิต
การเคลื่ อนย้ายผูป้ ระสบภัย ทรัพย์สินของผูเ้ สี ยชี วิต
การประเมินความเสี ยหาย ผลการปฏิ บตั ิงานและรายงานสถานการณ์ เพลิงไหม้
การช่ วยเหลื อสงเคราะห์ ผูป้ ระสบภัย
การปรั บปรุ งแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้สามารถดาเนิ นการเรี ยนการสอนตามปกติ ได้โดยเร็ วที่สุด

การกาหนดหน้ าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติการในแผนบรรเทาทุกข์
หน้ าที่รับผิดชอบ
1. การประสานงานกับหน่ วยงานของรั ฐ

2. การสารวจความเสี ยหาย

3. การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ ายและ
กาหนดจุดนัดพบของบุคลากร
4. การช่ วยชี วิตและค้นหาผูป้ ระสบภัย

5. การเคลื่ อนย้ายผูป้ ระสบภัย ทรัพย์สินและ
ผูเ้ สี ยชี วิต
6. การประเมินความเสี ยหาย ผลการ
ปฏิ บตั ิงาน และการรายงานสถานการณ์
เพลิ งไหม้
7. การช่ วยเหลื อ สงเคราะห์ ผูป้ ระสบภัย
8. การปรั บปรุ งแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
เพื่อให้สามารถดาเนิ นการเรี ยนการสอน
ตามปกติได้โดยเร็ วที่สุด

ผู้ปฏิบัติ

หัวหน้าทีม นายวัชริ นทร์ จันทิมา
พนักงานร่ วมที ม นายธเนศ กามาด
..........................................................................................
หัวหน้าทีม นายพิทกั ษ์ สร้อยสิ ริกุล
พนักงานร่ วมที ม นายสุ รัตน์ ฟูเต็มวงศ์
..........................................................................................
หัวหน้าทีม นายธรณิ นทร์ พานธงรักษ์
พนักงานร่ วมที ม นายรตนพงศ์ ปั นติสวัสดิ์
..........................................................................................
หัวหน้าทีม นายธเนศ กามาด
พนักงานร่ วมที ม นางฐิ ตารี ย ์ จีรเธี ยรกุล
..........................................................................................
หัวหน้าทีม นายพิทกั ษ์ สร้อยสิ ริกุล
พนักงานร่ วมที ม นายประพันธ์ แสงบุญเรื อง
...........................................................................................
หัวหน้าทีม นายคึ กฤทธิ์ นิ วนั ติ
พนักงานร่ วมที ม นายธรณิ นทร์ พานธงรักษ์
...........................................................................................
หัวหน้าทีม ฐิ ตารี ย ์ จีรเธี ยรกุล
พนักงานร่ วมที ม นางสาว นิ ภา ฤทธิ ไตรภพ
...........................................................................................
หัวหน้าทีม นางสาวนิ ภา ประกาย
พนักงานร่ วมที ม นางสาวรัศมิ์ นภัส กิ ตติ วฒั นากุล
................................................................... ........................

