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สื่อสารแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต  
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……………………………………….. 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นางสาวพิมพ์ภวดี   ศรีจันทร์ ผู้อ านวยการกองคลัง ประธาน 
2. นางสาวเอกฤทัย  สารนาค นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการเงิน 
3. นางสาวรัตน์ติยา ข าแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ 
4. นางสาวปวิตรา รุ่งเรือง นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัสดุ 
5. นางอรุณี อินทร์ข า นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบัญชี 
6. นางสาวจีระภา ขาวละเอียด เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ 
7. นางพิสมัย พุ่มสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญ กลุ่มอ านวยการ  
8. นางสาวพิมพร ตาดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มอ านวยการ 
9. นางสาวทิตยา ศุภกุลธาดาศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงบประมาณ 
10. นางสาวกนกนาถ ศรีกาญจน์ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงบประมาณ 
11. นางสาววราภรณ์ รักไร่ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงบประมาณ 
12. นายทรงวุฒ ิ สอนสุด นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญ กลุ่มบัญชี 
13. นายศราวุธ ธรรมชาติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กลุ่มบัญชี 
14. นางสาวสุพรรณา อายาเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบัญชี 
15. นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบัญชี 
16. นายรังสฤษฏ์ เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มพัสดุ 
17. นางสาวสิริกัญญา หนูบัว เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กลุ่มพัสดุ 
18. นางดวงกมล คล้ายพึ่งสินธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มพัสดุ 
19. นางสาวอุษณี ทองชมภู  พนักงานพัสดุ ระดับ ส3 กลุ่มพัสดุ 
20. นางสาวสิดาพร หวังทรัพย์น้อย นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กลุ่มการเงิน 
21. นางสาวบุษณ ี ม่วงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มการเงิน 
22. นายมณฑล ตาลเยื้อน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กลุ่มการเงิน 
23. นางสาวนุชรา พรมใต้ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มการเงิน 
 
 

เริ่มประชุม... 
 
 



 
เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น.  
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ         
การประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

 ตามท่ีกองคลัง มอบหมายให้กลุ่มบัญชีได้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการ
ควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) และได้ให้ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ของกองคลัง กลุ่มบัญชีได้
มีการจัดท าแผนฯ เสร็จเรียบร้อยร้อยแล้ว โดยการมีส่วนร่วมจากผู้แทนของทุกกลุ่มงานในการวิเคราะห์และ
จัดท าแผนฯ ซึ่งแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (  BCP) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้กองคลัง สามารถน าไปใช้ในการ
ตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือ
การมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้ สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้อ งหยุดการ
ด าเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง การจัดท าแผนความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้
หน่วยงานสามารถรับมือกับเหตุการณ์ ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และท าให้กระบวนการที่ส าคัญ สามารถกลับมา
ด าเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับคว ามรุนแรง 
ของผลกระทบทีเ่กิดข้ึนต่อหน่วยงานได้  

กองคลังได้ก ำหนดทีมบริหำรควำมต่อเนื่องภำรกิจขององค์กร เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนใน
ภำรกิจหลักหรืองำนบริกำรที่ส ำคัญได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพแม้เกิดสภำวะวิกฤติ โดยแต่ละต ำแหน่ง
จะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตำมปฏิบัติงำน และกู้คืนเหตุกำรณ์ฉุกเฉินในกลุ่มงำนของตนเองให้สำมำรถบริหำร
ควำมต่อเนื่องและกลับสู่สภำวะปกติได้โดยเร็ว ตำมบทบำทหน้ำที่ที่ก ำหนดไว้ของทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 
(BCP Team) และในกรณีที่บุคลำกรหลักไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้บุคลำกรส ำรองรับผิดชอบท ำหน้ำที่ใน
บทบำทของบุคลำกรหลักไปก่อน เพ่ือให้กำรปฏิบัตงำนเป็นไปตำมแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (  BCP)  

 

 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบ และใช้แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (  BCP) ฉบับนี้ เป็นแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดสภาวะ
วิกฤต หรือภัยต่างๆ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 

1. จัดท าหนังสือแจ้งแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ให้บุคลากรทุกคนทราบ และใช้
ส ำหรับเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติกรณีเกิดสภำวะวิกฤติ เหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำง ๆ หรือภัยพิบัติ ที่มีผลกระทบต่อ
ภำรกิจหลักของกองคลัง  

2. มอบหมำยให้หัวหน้ำทุกกลุ่มสื่อสำรแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (BCP )ให้บุคลำกร     
ในฝ่ำยทุกคนทรำบอีกครั้ง เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้บุคลำกรที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบในกรณีเกิดสภำวะวิกฤติ เหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นกับหน่วยงำน และสำมำรถ
ปฏิบัติงำนในภำรกิจหลักท่ีมีควำมส ำคัญได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ 

 

 

แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต  
(Business Continuity Plan : BCP)  กองคลัง (ดาวน์โหลด) 

 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207155/file_download/c5ff682513bf2a873a1537bd4a3bfadb.pdf


 
3. กองคลังจะท ำกำรทดสอบแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (BCP) ซึ่งเป็นกำรทดสอบ      

โดยจ ำลองสถำนกำรณ์เสมือนจริง โดยสมมติเหตุกำรณ์อัคคีภัยที่กองคลัง กำรทดสอบแผนมีขั้นตอนกำรปฏิบัติ
เมื่อเกิดเหตุกำรณ์อัคคีภัยที่ได้ก ำหนดในแผนรองรับเหตุการณ์อัคคีภัย (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ) 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑2.0๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 นางสาวสุพรรณา อายาเมือง ผู้จดรายงานการประชุม 
 นางอรุณี  อินทร์ข า  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ภาพประกอบการประชุม 

วันที่  9  มีนาคม  2565 

ณ ห้องประชุมกองคลัง กรมอนามัย 

                               

                               
 

              
 



แผนรองรับเหตุการณ์อัคคีภัย  

 ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
1. แนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันอัคคีภัย  
   ในการเฝ้าระวังป้องกันและส ารวจตรวจตราระบบความปลอดภัยและความเรียบร้อยของอาคาร

ส านักงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
   (1.1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการตามแผนการตรวจตรา 
   (1.2) จัดท าแผนการติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 
  (1.3) ส ารวจตรวจตราระบบความปลอดภัยของอาคารรวมทั้งเครื่องสูบน้ าดับเพลิง ถังดับเพลิง     

เส้นทางอพยพหนีไฟและอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
(1.4) ทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงการซ่อมบ ารุง  

และตรวจตราปั๊มน้ า สายท่อ ถังดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
โดยถังดับเพลิงจะต้องมีสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงตามปริมาตรที่ก าหนด และเปลี่ยนน้ ายาตามวาระและอายุ
ของน้ ายานั้น และติดตั้งในที่ท่ีเห็นได้ซัดเจนสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกไม่มีสิ่งกีดขวาง 

(1.5) จัดท าป้ายสื่อความหมายปลอดภัย เช่น "ทางหนีไฟ FIRE EXIT" ต้องเห็นชัดเจนทั้งกลางวัน  
และกลางคืน ป้ายข้อความ "ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้ IN CASE OF FIRE DO NOT USE ELEVATORS" 
"ทางเข้า ENTRANCE" และ "ทางออก EXIT" เป็นต้น 

(1.6) แจ้งเส้นทางอพยพหนีไฟ และขนย้ายทรัพย์สินให้ทุกคนรับทราบ 
         (1.7) ให้ทุกกลุ่ม ส ารวจ ตรวจตรา อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ ให้อยู่ในสภาพ          
สมบูรณ์ ใช้งานได้ดี ไม่เสียหายหรือช ารุด ตลอดจนก าจัดแหล่งสะสมเชื้อเพลิง เช่น กระดาษ และวัสดุอ่ืน ๆ    
ที่ติดไฟได้ง่าย เป็นต้น 

 (1.8) จัดท าผังการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ของส านักงานเลขานุการกรม (กลุ่มงานอาคาร
และสถานที)่ เบอร์ติดต่อเวรรักษาความปลอดภัย สถานีต ารวจในพ้ืนที่ และสถานีดับเพลิงใกล้เคียงโดยท าป้าย
ติดให้เห็นชัดเจน 

 (1.9) ให้ทุกกลุ่ม ตรวจสอบและจัดเก็บบัญชีเลขพัสดุครุภัณฑ์ไว้ยืนยันเมื่อมีการขนย้าย หลังเกิด 
เหตุเพลิงไหม้ ตลอดจนเอกสารส าคัญที่สามารถขนย้ายได้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยเรียงล าดับตามความส าคัญ 
พร้อมแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและเข้าใจร่วมกัน 

 (1.10) ให้ทุกกลุ่ม ส ารวจข้อมูลและเอกสารที่ส าคัญเพ่ือจัดท าเป็นข้อมูลส ารองในรูปแบบเอกสาร  
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลและเอกสารที่จัดท าส ารองไว้ มาใช้ปฏิบัติงานในภายหลังเกิดภัยพิบัติได้ 

 (1.11) ทีมบริหารความต่อเนื่องจัดประชุมเพื่อให้กองเลือกผู้รับผิดชอบหน้าที่ผู้น าทางหนีไฟ  
ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ หน่วยปฐมพยาบาล หน่วยควบคุม เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เม่ือเกิดอัคคีภัย 

 (1.12) ก าหนดความถี่ในการตรวจตรา ตามแผนการตรวจตราอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
   (1.13) ทีมงานหลัก (ผอ.กอง/หน.กลุ่ม หรือผู้แทน) เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ และแต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบหน้าที่ ดังนี้ 

เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม 



(1) ผู้น าทางหนีไฟ : เป็นผู้น าทางในการอพยพหนีไฟ ตามทางออกที่กองก าหนดไว้เพ่ือไปยัง       
จุดนัดพบหรือจุดรวมพล โดยห้ามมิให้ปีนหนีขึ้นชั้นบนและไม่ควรผ่านด้านที่เกิดเพลิง
ไหม ้หากมีกลุ่มควันไฟให้คลานต่ าและห้ามใช้ลิฟต์เป็นทางหนีไฟ 

(2) ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ : เพ่ือตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ในกองสูญหายหรือไม่ (เมื่อมีการอพยพ    
หนีไฟ) พร้อมรายงานต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ หากพบว่ายังอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบ 
(ตามจ านวนเจ้าหน้าที่ของกอง) ให้ท าการค้นหาเพื่อช่วยชีวิตต่อไป 

(3) หน่วยปฐมพยาบาล : เพ่ือท าหน้าที่ปฐมพยาบาลและช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีมีผู้เป็นลม 
บาดเจ็บหรือหมดสติ แล้วให้รีบน าส่งแพทย์โดยเร็ว 

(4) หน่วยควบคุม : ควบคุมไม่ให้คนเข้าไปในพ้ืนที่เพลิงไหม ้
(5) เจ้าหน้าที่ขนย้าย : เพ่ือขนย้ายเอกสารส าคัญและอุปกรณ์แม่ข่ายบางส่วนไปยังสถานที่

ปลอดภัย รวมถึงขนย้ายทรัพย์สินของราชการอ่ืน ๆ ด้วย 
2. ฝึกอบรมให้ความรู้  
   เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟส าหรับเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

(2.1) การฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดับเพลิงเบื้องต้นวิธีใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่าง ๆ การดูแลอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร ทราบจุดที่ตั้งของถังดับเพลิงบริเวณ
ใกล้เคียงกับหน่วยงาน รู้วิธีการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทราบต าแหน่งที่ตั้งกริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell) 
ทราบสัญญาณเสียงแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยการติดสัญญาณดังกล่าวต้องให้ทุกคนที่อยู่ในอาคารได้ยินอย่างทั่วถึง 
รู้วิธีปฏิบัติในการตัดกระแสไฟฟ้า กรณีฉุกเฉินทั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า (Load Center) ตลอดจน เรียนรู้
วิธีการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีฉุกเฉิน  

(2.2) การฝึกซ้อมปฏิบัติระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ให้มีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3. รณรงค์ป้องกันอัคคีภัย  
    เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันป้องกันการเกิดอัคคีภัย ผู้รับผิดชอบแผนป้องกันและระงับ

อัคคีภัยเป็นศูนย์ประสานงานในการจัดท าแผนการแต่งตั้งทีมงานเฉพาะกิจเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของกองคลัง และติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและการรณรงค์อย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยการให้
เจ้าหน้าที่ติดตามข่าวสารมูลเหตุที่อาจเกิดไฟไหม้ รวมถึงการรอบวางเพลิง 

 ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
1. การดับเพลิงขั้นต้น 

ผู้พบเหตุการณ์พิจารณาว่าสามารถดับไฟได้ด้วยเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ได้หรือไม่ 
(1.1) ถ้าสามารถดับเพลิงได้ให้แจ้งผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่องทราบเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้น เพ่ือรายงานหัวหน้าคณะและหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องให้ทราบเหตุการณ์  
          (1.2) หากไม่สามารถดับเพลิงได้ เพลิงไหม้นั้นจะเข้าข่ายการดับเพลิงขั้นลุกลาม ซึ่งด าเนินการ ดังนี้ 

 



2. การดับเพลิงขั้นลุกลาม 
 (2.1) ผู้พบเห็นเหตุการณ์กดกริ่งสัญญาณเตือนภัย พร้อมโทรแจ้งเหตุการณ์ให้ผู้ประสานงานคณะ

บริหารความต่อเนื่องทราบ 
(2.2) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่องด าเนินการ ดังนี้ 

          (1) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่และ รปภ. ของกรมอนามัยช่วยสนับสนุนการดับเพลิง
ในขั้นลุกลาม พร้อมปิดตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (Load Center) ของชั้น/อาคารที่เกิดเพลิงไหม้ให้เร็วที่สุด 

(2) แจ้งเจ้าหน้าที่กรมอนามัยให้ประกาศเสียงตามสาย แจ้งอพยพคนออกจากอาคาร 
(3) แจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่  

           - สถานีดับเพลิง เทศบาลนครนนทบุรี (รัตนาธิเบศร์) โทร. 0-2589-0489          
     - ศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพฯ (ศูนย์เอราวัณ) โทร. 1646 
     - แจ้งสายด่วนส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย โทร. 199 เป็นต้น 

  (2.3) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) อ านวยความสะดวกในการอพยพคนออกจากอาคาร
รวมถึงการจัดการจราจรโดยรอบกรมอนามัยให้รถดับเพลิงสามารถเข้าดับเพลิงได้โดยเร็ว 

(2.4) เจ้าหน้าที่ขนย้ายท าการขนย้ายเอกสารส าคัญและอุปกรณ์แม่ข่ายบางส่วนไปยังสถานที่
ปลอดภัย รวมถึงขนย้ายทรัพย์สินของราชการอ่ืน ๆ ด้วย 

 (2.5) ผู้น าทางหนีไฟท าการอพยพเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ไปยังจุดรวมพล ซึ่งจุดรวมพลสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

(2.6) ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบท าการตรวจนับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการช่วยเหลือตลอดเวลา เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ท่ีตกค้างในอาคารได้รับความช่วยเหลือครบทุกคน 

(2.7) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่องรายงานเหตุการณ์ต่อหัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องตลอดเวลา  

 หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
1. การบรรเทาทุกข์  
   ปฏิบัติต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ ดังนี้ 

(1.1) ประสานหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น โรงพยาบาล หน่วยงานกู้ชีพ 
(1.2) ประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ 
(1.3) การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกคน 
(1.4) การค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัย 
(1.5) การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจากจุดเกิดเหตุไปยังจุดปลอดภัยที่ผู้รับผิดชอบแผนป้องกันและ

ระงับอัคคีภัยก าหนดไว้ 

2. การฟื้นฟูบูรณะ 
(2.1) ให้ความช่วยเหลือและปฏิรูปพ้ืนฟูบูรณะขั้นต้นโดยการจัดตั้ง "หน่วยบรรเทาทุกข์" ร่วมกับ 

"หน่วยระงับภัย" 



(2.2) ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยจากเหตุเพลิงไหม้ แล้วน าส่งแพทย์โดยเร็วเพ่ือรับการรักษา
อย่างถูกต้อง 

(2.3) ส ารวจความเสียหายต่าง ๆ 
(2.4) ปฏิบัติการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของเจ้าหน้าที่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว 
(2.5) ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขความเสียหายให้กลับคืนสภาพปกติ 
(2.6) ในกรณีที่อาคารกรมอนามัย ได้รับความเสียหายจนใช้ปฏิบัติงานไม่ได้ให้ด าเนินการจัดหา 

สถานที่ปฏิบัติราชการชั่วคราวของหน่วยงานแล้วประกาศทางสื่อสาธารณะ หรือเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ 
เช่น หน้าเว็บกองคลัง (https://finance.anamai.moph.go.th/th), Facebook กองคลัง รวมถึงจัดท า
หนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานราชการทราบ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้รับบริการหน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป
ทราบถึงสถานที่เข้ารับบริการ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อราชการได้ 
 


