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รายงานการประชุมโครงการสร้างภาคีเครือข่ายป้องกัน แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร ซ้อมรับอุบัติเหตุหมู่ 
และสาธารณภัย  โรงพยาบาลสิรินธร ปีงบประมาณ 2564  

ณ.ห้องประชุมเอราวัณ  โรงพยาบาลสิรินธร 
 

ผู้เข้าประชุม 
 
1.นพ.วรุตม์          เกตุสิริ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล      
2.นพ.ทัตเทพ        ลาภเดโช  แพทยป์ฏิบัติการ                 
3.นายธานวุฒิ        พรมดี               หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล   
4.นายชนะชัย        เฉยกลาง  จี้กงสิรินธร      
5.ยายเด่น    หงษา  จี้กงสิรินธร     
6.พตท.สุกฤษณ์     สันเทพทศ รอง ผกก.บ สภ.ช่องเม็ก   
7.นายคำภู          พลศร ี  กู้ชีพ อบต.คันไร ่

            8.จ.ส.ท.วิทยา       พูลทอง  เจ้าหน้าท่ีป้องกันอัคคีภัย 
 9.นางสาวเอมอักษร  ศรีคำมา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   

10.นายสุวัฒน์  พิมพะบตุร  นักวิชาการสาธารณสุข        
11.นายณรงค์ชัย    วรรณโคตร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป    
12.นายดม    เยื่อไม ้  พนักงานวิชาชีพระดับ 7 การไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร   

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
  1.ประชุมคณะทำงานเพ่ือกำหนดแนวทางการจัดการและการซ้อมแผนรับอุบัลติเหตุหมู่     
  2.กำหนดสถานการณ์ในการซ้อมแผน   
  3.เชิญหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องเขา้ร่วมอบรม 
  4.จัดเตรยีมสถานที่  อุปกรณ์ในการซ้อมแผนจริง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรายงานการประชุม  
ที่ประชุม     สรุปผลการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่  รายงานผลการดำเนินงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบและสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๑ นำปัญหาและอุปสรรค ข้อผิดพลาดต่างๆ ปรับปรุงแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ     
  ไม่มี 
    ปิดประชุมเวลา 15.53 น. 
 
 
 
   (..................................)   ผู้บนัทกึการประชุม                    (……….………………….)  ผู้ตรวจรายงานการประชุ    
(นายสมหมาย   สมานพร้อม)             (นายณรงค์ชัย  วรรณโคตร) 
     นักทรัพยากรบุคคล              นักจัดการวานทั่วไปชำนาญการ 
 
 

(.......................................)  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
    (นายวรุตม์  เกตุสิริ) 

                                               ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
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