




















รายงานการประชุมเตรียมการซอมแผนเพ่ือปองกันอัคคีภัยในโรงพยาบาลรองกวาง  

ครั้งท่ี๑/๒๕๖4 

วันท่ี 16 พฤศจิกายน  ๒๕๖3 

เวลา 13.00น. - 16.30น. 

ณ. ประชุมผานางคอย โรงพยาบาลรองกวาง 

รายชื่อผูเขาประชุม 

1. นายรุงกิจ ปนใจ   นายแพทยชํานาญการ 

2. พ.ต.ท.ชัยชาญ  ตาตระกูล  สวป.สภ.รองกวาง 
3. นายนพรัตน จันกัน  การไฟฟาอําเภอรองกวาง 
4. ส.ต.ท.วสุ    หลายกิจพานิช สภ.รองกวาง 
5. นายวิศวกรณ  โนรินทร   ท.ต.รองกวาง 
6. นายโดมไพร เผาฉาน  หนวยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลรองกวาง 
7. นายธนาพงษ  วงคหนอ  เทศบาลรองกวาง 
8. นายเจริญ  จันทรแจง  เทศบาลรองกวาง 
9. นายฐีรวิทย จันภิรมย  สภ.รองกวาง 
10. นายบรรเจิด  ทองจินดา  กฝภ.สาขารองกวาง 
11. นายนิพนธ โพธิมน  กฝภ.สาขารองกวาง 
12. ร.ต.อ.โกวิท  ถาเมือง  สภ.รองกวาง 
13. นายอนุพงษ  โคปน  ทปค.อ.รองกวาง 
14. ร.ต.อ.เสกสรร สีทิ  สภ.รองกวาง 
15. นางนารีรัตน  แกวสุทธิ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
16. นางสายรุง  ใจนนถี  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
17. นางอันทิรา เฮงจิตตระกูล  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
18. นางอรอุรา  กากองทุง  เจาพนังงานธุรการปฏิบัติงาน 
19. นายวิชานุสรณ  ปนนิตามัย นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติงาน 
20. นายอดิสร  รัตนวรพันธ  นายชางเทคนิคชํานาญงาน 
21. ภญ. ประภัสสร กอนแกว           เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
22. นางศรีรัตน  อินถา  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
23. นางสุพัฒศร  สมบูรณ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
24. นายศิริพงษ  พรมจินา  จนท.รังสีการแพทยชํานาญงาน 
25. นายสุรศักดิ์  วงศหนอ  พนักงานเปล 
26. นายจักรกฤษณ  จันทะวงค จพ.ประจําเครื่องคอมพิวเตอร 
27. นางกาญจนา ใจปญญา  นักวิชาการสาธารณสุข 

 



รายชื่อผูไมเขาประชุม 

- ไมมี 

เริ่มประชุมเวลา ๑3.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ กลาวเพ่ือแจงใหทราบ กําหนดการดําเนินงานการซอมแผนอัคคีภัยขณะเกิดไฟไหมใน
โรงพยาบาลรวมกับหนวยงาน เชน ประปา การไฟฟา เทศบาล ตํารวจ อําเภอรองกวาง และหนวยกูภัยพราน
พิทักษ เพ่ือเปนกานปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพ่ือความปลอดภัย 

ระเบียบวาระท่ี ๒ ประธานในการประชุมนายแพทยรุงกิจ ปนใจ กลาวเชิญหนวยงานภายนอกท่ีเขารวมประชุม 
ในการซอมแผนอัคคีภัยในครั้งนี้ เพ่ือเปนการซักซอมความเขาใจการเขารวมการซอมแผนอัคคีภัยในครั้งนี ้

ระเบียบวาระท่ี ๓  อธิบายการซักซอมแผนอัคคีภัยในหนวยงานและบทบาทสมมุติของนักแสดงแตละคนรวม
ท้ังการจัดสถานท่ีเสนทางการซอมแผนอัคคีภัยการเกิดเหตุ ของนักแสดงสมมุติ การแบงโซนของแตหนวยงาน
เพ่ืองายตอการเช็คชีวิต อธิบายแผนผังการเดินทางเขาออกของรถดับเพลิง การเดินทางจนมาถึงท่ีเกิดเหตุใน
วันท่ีเกิดเพลิงไหมในวันนั้น การรวมกับหนวยงานเพ่ืออํานวยความสะดวกในการซักซอมแผนอัคคีภัย เชนสถานี
ตํารวจรองกวางเปนผูอํานวยความสะดวกในการซอมแผน ดานการจราจร บนทางถนน ทางเขาออก มาจนถึง
สถานท่ีเกิดเหตุในวันท่ีเกิดเพลิงไหม ประปามีบทบาทในการชวยบริการน้ําเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
ดับเพลิงและการ เปด – ปด น้ําในการใชดับเพลิง ในวันท่ีเกิดเหตุ เทศบาลอํานวยความสะดวกในการใช
รถดับเพลิงเพ่ือการยุติเพลิงไหม ในวันท่ีซักซอมแผนการดับเพลิง  

ระเบียบวาระท่ี ๔ ขอเสนอแนะของแตละหนวยงานในการซักซอมแผนการเกิดอัคคีภัย 
คุณนพรัตน  จันกัน ตัวแทนจากการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขารองกวาง ใหขอเสนอแนะวา ในการซักซอมแผน
อัคคีภัยในครั้งนี้โทรแจงแตละหนวยงานไปเลยเพ่ือความสะดวกของแตละหนวยงาน ในการระงับเหตุ เกิดเหตุ
ประกาศใชเวลาเทาไร ตอการอพยพยาย ผูปวยใชเวลาเทาไร และรถดับเพลิงการเดินทางมาใชเวลาเทาไร และ
แผนยุติใชเวลาเทาไร ระยะทางและเวลาเปนสิ่งท่ีสําคัญในการซักซอมแผนอัคคีภัย 

คุณโดมไพร  เผาฉาน ตัวแทนจากหนวยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลรองกวาง  ใหขอเสนอแนะ ใน
การซักซอมแผนอัคคีภัยการใหบริการรถดับเพลิง ควรใหตํารวจชวยในการดําเนินความสะดวกทางถนนเพ่ือ
สะดวกในการเดินรถเขาออกมาใหบริการดับเพลิงไดทันเวลาโดยจะตองมารายงานตัวในจุดกองบัญชาการกอน
เพ่ือความสะดวกในการเขาถึงจุดเกิดเหตุ 

คุณอนุพงษ  โคปน ตัวแทนจากหนวยกูภัยพรานพิทักษ ใหขอเสนอคอยใหการอํานวยความสะดวกขนยายและ
คอยคนหายผูสูญหายและนํามาเช็คชีวิตท่ีกองบัญชาการ 
คุณนิพนธ  โพธิมน ตัวแทนจากการประปารองกวาง  ใหขอเสนอเม่ือเกิดเหตุอัคคีภัยควบคุมการเปด-ปดของ
น้ําประปาเพ่ือสะดวกในการจายน้ําใหแกรถดับเพลิง 
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[พมิพข์อ้ความ] 
 

แบบสรุปโครงการโรงพยาบาลรองกวาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการ .ซอมแผนเพ่ือปองกันอัคคีภัยในโรงพยาบาลรองกวางประจําป 2564 
หนวยงาน ทีมสิ่งแวดลอมและอาชีวอนมัย (ENV Team) 

การดําเนินงาน 
งบประมาณ
ท่ีเบิกจาย 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค 
ขอเสนอแนะ/แนว

ทางแกไข 

1.กิจกรรมท่ี 1การอบรมและภาคสนาม 

24 พฤศจิกายน 2563  
เวลา13.00น-16.30น 

2.กิจกรรมท่ี 2 

2.1หนวยงาน เชน ประปา การไฟฟา เทศบาล ตํารวจ 

อําเภอรองกวาง และหนวยกูภัยพรานพิทักษรวม

ประชุมเตรียมการซอมแผนเพ่ือปองกันอัคคีภัยใน

โรงพยาบาลรองกวาง 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 

13.00-16.30 น. 

2.2 การฝกซอมการระงับอัคคีภัยและการชวยเหลือ

ผูประสบภัยของโรงพยาบาลรองกวาง 25 

พฤศจิกายน 2563  

เวลา 08.30น-17.00น ณ หองประชุมผานางคอย

โรงพยาบาลรองกวาง 

15,864 1. เจาหนาท่ี

กลุมเปาหมาย เขา

รวมการอบรมความรู

และทักษะในการ

ปองกันเหตุอัคคีภัย

รอยละ 80  

2. หนวยงาน

ภายนอก ตํารวจ 

เทศบาล การประปา

สวนภูมิภาค การ

ไฟฟาสวนภูมิภาค 

หนวยกูภัย เขารวม

ประชุมเตรียมการ

และซอมแผนเพ่ือ

ปองกันอัคคีภัย 

 

กิจกรรมท่ี 1 เจาหนาท่ี
ใหมของแตละหนวยงาน
ป2561-2563 เขารวม
การอบรมและปฏิบัติการ
ภาคสนามจํานวน  
80 คน(รอยละ 100) 
เปาหมาย 80 คน 
กิจกรรมท่ี 2 สวน
ราชการภายนอกรวมกับ 
บุคลากรตัวแทนทุก
หนายงานเขารวมการ
ซอมแผนอัคคีภัย 80 คน
(รอยละ 100) เปาหมาย 
80 คน 

1.การอบรมความรูพ้ืนฐาน
ในการดับเพลิงงานและ
การฝกปฏิบัติผูเขารวมบาง
หนวยงานมีเวลาท่ีจํากัด
ทําใหบางหนวยงานไดรับ
ความรูไมท่ัวถึง 
 2.การซอมแผนอัคคีภัย
รวมกับสวนราชการ ทําให
ความเขาใจกับสวน
ราชการมากอนเวลากอน
การซอมแผนอัคคีภัย 

1.การซอมแผนอัคคีภัยนํา
ขอผิดพลาดไปซอมแผน
นอกเวลาราชการในป 
2565 ตอไป 
 

 
ผูรายงานนางกาญจนา ใจปญญา 
ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข 



[พมิพข์อ้ความ] 

กิจกรรมท่ี 2.1 สวน

ราชการภายนอก ตํารวจ 

เทศบาล การประปาสวน

ภูมิภาค การไฟฟาสวน

ภูมิภาค หนวยกูภัย

รวมกับบุคลากรตัวแทน

ทุกหนายงานเขารวมการ

ซอมแผนปองกันอัคคีภัย 

ณ หองประชุมผานางคอย 

โรงพยาบาลรองกวาง 

   16 พ.ย. 2563 

เวลา 13.00 – 16.30น. 



[พมิพข์อ้ความ] 

กิจกรรมท่ี 1 เจาหนาท่ี

ใหมของแตหนวยงานเขา

รวมอบรมและปฏิบัติการ

ภาคสนาม จํานวน 80 

คน ณ โรงพยาบาลรอง

กวาง 

   24  พ.ย.  2563 

เวลา 13.00 – 16.30น. 



[พมิพข์อ้ความ] 
 

 

 

   

   

 

 



[พมิพข์อ้ความ] 
 

กิจกรรมท่ี 2.2 สวน

ราชการภายนอก ตํารวจ 

เทศบาล การประปาสวน

ภูมิภาค การไฟฟาสวน

ภูมิภาค หนวยกูภัย

รวมกับบุคลากรตัวแทน

ทุกหนายงานเขารวมการ

ซอมแผนปองกันอัคคีภัย 

ณ โรงพยาบาลรองกวาง 

25 พ.ย. 2563 

   

        

 





แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2564 

สําหรับหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวาง 
 
ช่ือหนวยงาน : โรงพยาบาลรองกวาง 
วัน/เดือน/ป :  13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 
หัวขอ : โครงการซอมแผนเพ่ือปองกันอัคคีภัยในโรงพยาบาลรองกวางประจําป 2564  
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           โครงการซอมแผนเพ่ือปองกันอัคคีภัยในโรงพยาบาลรองกวางประจําป 2564 
Linkภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
     
           ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                             ผูอนุมัติรับรอง 
             กาญจนา  ใจปญญา                                                รุงกิจ  ปนใจ 
        (นางกาญจนา  ใจปญญา)                                           (นายรุงกิจ  ปนใจ) 
        ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข                          ตําแหนงนายแพทยชํานาญการพิเศษ 
                                                                     รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล 
   วันท่ี  13  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2563                   วันท่ี 13  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 

 
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

วีรชัย  จิตประสาร 
(นายวีรชัย  จิตประสาร) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
วันท่ี 13  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 

 
 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2564 

สําหรับหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวาง 

ช่ือหนวยงาน : โรงพยาบาลรองกวาง 
วัน/เดือน/ป :  1 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

หัวขอ : รายงานผลการดําเนินการโครงการซอมแผนเพ่ือปองกันอัคคีภัยในโรงพยาบาลรองกวาง 
ประจําป 2564 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

       รายงานผลการดําเนินการโครงการซอมแผนเพ่ือปองกันอัคคีภัยในโรงพยาบาลรองกวาง 
ประจาํป 2564 
Linkภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

    ผูรับผิดชอบการใหขอมูล              ผูอนุมัติรับรอง 
      กาญจนา  ใจปญญา         รุงกิจ  ปนใจ 
 (นางกาญจนา  ใจปญญา)           (นายรุงกิจ  ปนใจ) 
 ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข               ตําแหนงนายแพทยชํานาญการพิเศษ 

  รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล 
   วันท่ี  1  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563       วันท่ี  1  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 
วีรชัย  จิตประสาร 

(นายวีรชัย  จิตประสาร) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

วันท่ี  1  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563 
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