
 

 
นโยบายด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย 

โรงเรียนเมืองปานวิทยา จังหวัดล าปาง 
 

     โรงเรียนเมืองปานวิทยา จังหวัดล าปาง ได้ก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย เพ่ือให้
ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน ได้รับการปกป้อง และคุ้มครองความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ และ
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

๑. โรงเรียนเมืองปานวิทยามีการจัดระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ 
สอดคล้องกับกฎหมาย วาระแห่งชาติและข้อก าหนดอ่ืนๆซึ่งทางโรงเรียนได้น ามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยในการท างาน ให้ครูและบุคลกรทุกคนได้ตระหนักถึงความส าคัญและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

๒. โรงเรียนเมืองปานวิทยาถือว่าความปลอดภัยในการท างานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการ 
ปฏิบัติงานของครูบุคลกรทุกคน และต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง 

๓. โรงเรียนเมืองปานวิทยาจะพัฒนาครู บุคลากร ให้มีความรู้และสร้างจิตส านึกให้ทุกตนตระหนักถึง 
ความส าคัญ ของงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยให้เป็นส่วนหนึ่งของตนเอง ครอบครัวและ 
โรงเรียนโดยมีการก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง 

๔. โรงเรียนเมืองปานวิทยามีการติดตามและประเมินผลการค าเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย      
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน 

๕. โรงเรียนเมืองปานวิทยาจะให้การสนับสนุน ทรัพยากร งบประมาณ เวลา และบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง กับ 
การด าเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างเหมาะสม 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

       
 

 
                                                                                                    (นายวัชรินทร์ จันทิมา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา  



 
 

 

 

 

 

แนวการจัดท าแผนป้องกันและระงบัอัคคีภัยตามกฎกระทรวงก าหนด

มาตรฐานในการบริหาร จัดการและด าเนินการดา้นความปลอดภัย            

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 

 

 

จัดท าโดย     โรงเรียนเมืองปานวิทยา 

                 285 หมู่ที่ 4 ต าบล เมืองปาน 

                 อ าเภอ เมืองปาน จังหวัด ล าปาง 52140 

                 โทรศัพท์ 054-276045 

                 www.mpws.ac.th 
 

 



แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๔ ก าหนดให้สถาน

ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป นายจ้างต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับ  อัคคีภัยในสถานประกอบ

กิจการประกอบด้วย การตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย  การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการ

บรรเทาทุกข์โดยให้นายจ้างจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  ณ สถานประกอบกิจการพร้อมที่จะให้พนักงาน

ตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้  

 โรงเรียนเมืองปานวิทยา จึงจัดให้มีแนวการจัดท าแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยไว้ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย 

2. เพ่ือสร้างความม่ันใจในเรื่องความปลอดภัยต่อนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษากรณีเกิดเหต ุ    

   เพลิงไหม ้

3. เพ่ือลดอัตราการเสียงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย 

4.  เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเมืองปานวิทยา 

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย 

1. แผนการตรวจตรา 

2. แผนการอบรม 

3. แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 

4. แผนการดับเพลงิ 

5. แผนอพยพหนีไฟ 

6. แผนบรรเทาทุกข์ 

 



1. แผนการตรวจตรา 
 

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               มีข้อบกพร่อง        ไม่มีข้อบกพร่อง 

 
 
 

 
 
       สั่งแก้ไข             ไม่สั่งแก้ไข  
  
 
 
 
     มีอุปสรรค 
 

 

 

ก่อนเขา้ท างาน 10 นาที 

ตรวจสถานท่ีตามท่ีก าหนด 

ส่งแบบรายงานท่ีฝ่ายธุรการ 

ฝ่ายธุรการตรวจสอบแบบรายงาน 

เก็บรวบรวมเอกสาร

โดยฝ่ายธุรการ 

ฝ่ายธุรการสรุปรายงาน ผอ.

แผนฯ แผนฯ 

หวัหนา้ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง

สั่งการ 

ผอ.แผนฯ 

พนกังานท่ีรับผดิชอบ

ปรับปรุงแกไ้ข 

รายงานผล 

หวัหนา้ฝ่าย

สั่งการ 



2.หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การดับเพลิงขั้นต้น 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงขั้นต้นและสามารถใช้ถัง
ดับเพลิง รวมทั้งสายดับเพลิงและหัวฉีดดับเพลิงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

หัวข้อการฝึกอบรม 
- ทฤษฏีการเกิดเพลิงไหม้ 
- การแบ่งประเภทของเพลิง 
- การป้องกันแหล่งก าเนิดไฟ 
- เครื่องมือดับเพลิง 
- วิธีดับเพลิงประเภทต่าง ๆ  

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานทุกคน 

วิธีการฝึกอบรม 
 การบรรยายภาคทฤษฏี และการฝึกซ้อมภาคปฏิบัติ 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 260 คน 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 
 ใช้เวลา 1 วัน (ภาคทฤษฏี 3 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง)  

ก าหนดการฝึกอบรม 
 วันที่ 1, 15, 30 ของทุกเดือน 

งบประมาณ 
 2,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ 
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน 

 



3. การรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย 
 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนตระหนักเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย ซึ่งจะท าให้
เกิดความปลอดภัยขึ้นในโรงเรียน รวมทั้งในการปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียนจึงจัดให้มีกิจกรรม “การ
ประกวดภาพวาดสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย” โดยมีข้อก าหนดดังนี้ 

1. ลักษณะของภาพ 
- เป็นภาพวาดลงบนกระดาษสีขาว ขนาด เอ 4 หรือ 8” x 10” 
- ภาพวาดจะต้องมีแนวความคิดแสดงให้เห็นถึงสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยพร้อมค าอธิบายถ่ายทอด

ความหมายของภาพนั้น 
- สามารถส่งภาพได้ทั้งภาพสีหรือภาพขาวด า 

2. การส่งเข้าประกวด 
- นักเรียน 1 คน สามารถส่งภาพวาดได้ไม่เกิน 3 ภาพ 
- ส่งภาพได้ที่ฝ่ายความปลอดภัย ภายในวันที่ ..........................................................  

      3.    การตัดสิน 
- คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินและประกาศผลในวันที่  
- การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

4.   รางวัล 
-  รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล เกียรติบัตรและของรางวัล 
-  รองรางวัลชนะเลิศ มี 3 รางวัล เกียรติบัตรและของรางวัล 
-  รางวัลชมเชย  มี 10 รางวัล เกียรติบัตรและของรางวัล 

                  5.   ภาพที่ได้รางวัลจะน าลงวารสารของโรงเรียน และจะใช้พิจารณาเผยแพร่ในโอกาสต่อไป  
       6.   ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะกรรมการจัดงาน 
      

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................  
 

   
นายธรณินทร์   พานธงรักษ์ 

ประธานคณะกรรมการจัดงาน 

 



5.แผนอพยพหนีไฟ 

แผนอพยพหนีไฟนั้นก าหนดขึ้นเพ่ือความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน ครู และ
บุคคลากรทางการศึกษาและของโรงเรียนเมืองปานวิทยาในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

แผนอพยพหนีไฟที่ก าหนดขึ้นนั้น มีองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น หน่วยตรวจสอบจ านวนนักเรียน ครู 
และบุคคลากรทางการศึกษา, ผู้น าทางหนีไฟ, จุดนัดพบ, หน่วยช่วยชีวิต และยานพาหนะ ฯลฯ ควรได้
ก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานโดยขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อ านวยการดับเพลิง ดังนี้  

- ผู้อ านวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อ านวยการดับเพลิง ชื่อ นายวัชรินทร์  จันทิมา 

- ผู้ช่วยผู้อ านวยการอพยพหนีไฟหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการดับเพลิง ชื่อ นายธเนศร์  กามาด 

ในแผนดังกล่าวควรก าหนดให้มีการปฏิบัติดังนี้ 
1. หน่วยงานตรวจสอบ มีหน้าที่ตรวจนับจ านวนนักเรียน ครู และบุคคลากรทางการศึกษาว่า มีการ

อพยพหนีไฟออกมาภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่  
2. ผู้น าทางหนีไฟ จะเป็นผู้น าทางนักเรียน ครู และบุคคลากรทางการศึกษาอพยพหนีไฟไปตามทางออก

ที่จัดไว้ 
3. จุดนัดพบ หรือเรียกอีกอย่างว่า “จุดรวมพล” จะเป็นสถานที่ที ่ปลอดภัย ซึ่งนักเรียน ครู และ

บุคคลากรทางการศึกษาสามารถที่จะมารายงานตัวและท าการตรวจสอบนับจ านวนได้ หากพบว่า
นักเรียน ครู และบุคคลากรทางการศึกษาอพยพไฟหนีออกมาไม่ครบตามจ านวนจริง ซึ่งหมายถึงมี
นักเรียน ครู และบุคคลากรทางการศึกษาติดอยู่ในพ้ืนที่ที่เกิดอัคคีภัย 

4. หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะ จะเข้าค้นหาและท าการช่วยชีวิตนักเรียน ครู และบุคคลากรทางการ
ศึกษาที่ย ังติดค้างอยู ่ในอาคารหรือในพื้นที ่ที ่ได้เกิดอัคคีภัย รวมถึงกรณีของ นักเรียน ครู และ
บุคคลากรทางการศึกษาที่ออกมาอยู่ที่จุดรวมพลแล้วมีอาการเป็นลม ช็อค หมดสติหรือบาดเจ็บ เป็น
ต้น หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และติดต่อหน่วยยานพาหนะให้
ในกรณีที่พยาบาลหรือแพทย์พิจารณาแล้วต้องน าส่งโรงพยาบาล  

 
 
 
 

 
  



แผนอพยพหนีไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
                 ยอดครบ     ยอดไม่ครบ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอ้  านวยการ หรอืผูช้่วยผูอ้  านวยการดบัเพลงิ 

สั่งใชแ้ผนอพยพหนีไปยงัจดุรวมพล 

ประกาศเตือนภยัดว้ยเสยีงตามสายหรอื

ประสานครูประจ ารายวิชา 

ผูน้  าทางจะถือสญัญาณธงสแีดง

น านกัเรยีนออกจากพืน้ท่ีตาม

ทางที่ก าหนด 

ผูน้  าทางน านกัเรยีนไปยงัจดุรวมพล 

ผูน้  าทาง & ผูต้รวจสอบ

ยอดจ านวนนกัเรยีน 

รบีน าผูป่้วยหรอืผูบ้าดเจ็บสง่

หนว่ยพยาบาลหรอื

สถานพยาบาลใกลเ้คียง 

ผูต้รวจสอบยอดแจง้ยอดตอ่ผูอ้  านวยการหรอื

ผูช้่วยผูอ้  านวยการดบัเพลงิ ณ จดุรวมพล 

ผูอ้  านวยการหรอืผูช้่วยผูอ้  านวยการดบัเพลงิ

แจง้ใหน้กัเรยีนอยูใ่นจดุรวมพลจนกวา่

เหตกุารณส์งบ 

ผูอ้  านวยการ หรอืผูช้่วย

ผูอ้  านวยการดบัเพลงิ สั่ง

หนว่ยชว่ยชีวิตคน้หา 

หนว่ยชว่ยชีวิตคน้หาและ

รายงานผลให้

ผูอ้  านวยการหรอืผูช้่วย

ผูอ้  านวยการทราบ 



แผนบรรเทาทุกข์ 
 

แผนบรรเทาทุกข์จะประกอบด้วยหัวขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

1.  การประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐ 
2.  การส ารวจความเสียหาย 
3.  การรายงานตวัของเจา้หน้าท่ีทุกฝ่าย และก าหนดจุดนัดพบของบุคลากรเพื่อรอรับค าสั่ง 
4.  การช่วยชีวิตและขุดคน้หาผูเ้สียชีวิต 

      5.  การเคล่ือนยา้ยผูป้ระสบภยั ทรัพยสิ์นของผูเ้สียชีวิต  
      6.  การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบติังานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ 
      7.  การช่วยเหลือสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั 
      8.  การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้สามารถด าเนินการเรียนการสอนตามปกติได้โดยเร็วท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติการในแผนบรรเทาทุกข์ 

หน้าที่รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติ 

1.  การประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐ 
 
 

2.  การส ารวจความเสียหาย 
 
 

3.  การรายงานตวัของเจา้หน้าท่ีทุกฝ่ายและ  
ก าหนดจุดนัดพบของบุคลากร 

 
4.  การช่วยชีวิตและคน้หาผูป้ระสบภยั 

 
 

5. การเคล่ือนยา้ยผูป้ระสบภยั ทรัพยสิ์นและ
ผูเ้สียชีวิต 

 
6. การประเมินความเสียหาย ผลการ

ปฏิบติังาน และการรายงานสถานการณ์
เพลิงไหม ้

 
7. การช่วยเหลือ สงเคราะห์ผูป้ระสบภยั 

 
8. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

เพื่อให้สามารถด าเนินการเรียนการสอน
ตามปกติได้โดยเร็วท่ีสุด 

    

หัวหน้าทีม นายวชัรินทร์  จนัทิมา 
พนักงานร่วมทีม นายธเนศ  กามาด 
..........................................................................................  
หัวหน้าทีม นายพิทกัษ์  สร้อยสิริกุล 
พนักงานร่วมทีม นายสุรัตน์  ฟูเต็มวงศ์ 
............................ ..............................................................  
หัวหน้าทีม นายธรณินทร์  พานธงรักษ์ 
พนักงานร่วมทีม นายรตนพงศ์  ปันติสวสัด์ิ 
..........................................................................................  
หัวหน้าทีม นายธเนศ  กามาด 
พนักงานร่วมทีม นางฐิตารีย ์ จีรเธียรกุล 
..........................................................................................  
หัวหน้าทีม นายพิทกัษ์  สร้อยสิริกุล 
พนักงานร่วมทีม นายประพนัธ์  แสงบุญเรือง 
................................................. ..........................................  
หัวหน้าทีม นายคึกฤทธ์ิ  นิวนัติ 
พนักงานร่วมทีม นายธรณินทร์  พานธงรักษ์ 
...........................................................................................  
หัวหน้าทีม ฐิตารีย ์ จีรเธียรกุล 
พนักงานร่วมทีม นางสาว นิภา ฤทธิไตรภพ 
...........................................................................................  
หัวหน้าทีม นางสาวนิภา  ประกาย 
พนักงานร่วมทีม นางสาวรัศม์ินภสั  กิตติวฒันากุล 
................................................................... ........................ 
 

 
 



 
 
 
 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 


