บันทึกย่อรายงานการประชุม ศูนย์จัดการภาวะวิกฤตครั้งที่ 13/2563
วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 301/3 อาคาร ท.100 เวลา 08.00-10.30น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 มอบหมายให้ อสป. ทำ Power point เพื่อเตรียมนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีฯ และที่ประชุมระดับ 11 (วันศุกร์นี้) โดย
หัวข้อ ในการนำเสนอที่ประชุมระดับ 11 มีดังต่อไปนี้
1.1.1 การจัดการภาวะวิกฤต
- แผนรองรับเหตุฉุกเฉินโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่ออันตราย
- แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP)
1.1.2 สถานการณ์ของการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโลก ประเทศ และของ กฟผ.
1.1.3 มาตรการในการดำเนินงานในภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และคำแนะนำ
1.1.4 มาตรการที่กำลังจะดำเนินการ
1.1.5 การสื่อสารภายในองค์กร – Infographic
1.1.6 การช่วยเหลือสังคม และชุมชน
- การช่วยเหลือพนักงาน :การแจกแอลกฮอล์เจล หน้ากากอนามัย และการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้า
ตึก
- การช่วยเหลือชุมชน
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม และรายงานการดำเนินการ
2.1 ติดตามร่างประกาศ กฟผ. ฉบับที่ 2 :ผู้ว่าการกฟผ. ลงนามอนุมัติเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563
มติที่ประชุม : มอบหมายให้ อสป. ออกสื่อประชาสัมพันธ์ประกาศฉบับที่ 2 และ อกป. ขอให้เน้นเรื่อง การเดินทางไป
ตปท.ด้วยเหตุส่วนตัวที่ต้องผ่านการอนุมัติโดยรองผู้ว่าการฯ
2.2 เสนอยกเลิกประกาศ กฟผ. ฉบับที่ 8/2563, 9/2563 และ 10/2563 เรื่องกำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครอง
ที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :
- คุณเฉลิมวุฒิหารือเรื่อง แนวทางปฏิบัติหลังจากที่ยกเลิกประกาศ กฟผ. ฉบับที่ 8/2563, 9/2563 และ
10/2563 เรื่องกำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID19) โดยจะนำเรื่องไปปรึกษากับ อกป. ต่อไปบ่ายวันนี้ เนื่องจากความเดิมอ้างอิงประเทศตามจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันก็ยงั ไม่มีการยกเลิก หากมีการยกเลิกอาจมีความสับสนได้
2.3 การทำงานที่บ้าน (Work from home)
2.3.1 เริ่มการทำงานที่บ้าน (Work from home) วันที่ 18-24 มีนาคม 2563
-อทบ. แจ้งว่า ได้รับรายชื่อผู้ปฏิบัติงานที่ทดลองทำงานที่บ้าน ของแต่ละสายรองเรียบร้อยแล้ว
2.3.2 ขั้นตอนการทดลองทำงานที่บ้าน
สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
1. ลงทะเบียนในระบบ EDMS โดยเลือกลงทะเบียนใบลา Work from home
2. ลงเวลาทำงานทุกวันผ่านระบบ ETAS โดยทำงานไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน
3. ได้รับมอบหมายงานที่ชัดเจนจากผู้บังคับบัญชา และส่งงานที่ดำเนินงานประจำวันให้กับผู้บังคับบัญชา
(Daily Report)
4. เข้าไปขอใช้ VPN ในกรณีไม่มีสิทธิ์ใช้งาน

สำหรับผู้บังคับบัญชา
1. ผู้บังคับบัญชา อนุมัติในระบบ EDMS กรณีทดลองการทำงานที่บ้าน สายงานละ 3 คน
2. จัดกลุ่มงานออกเป็น 4 กลุ่ม
- ลักษณะงานที่ทำงานที่บ้านชัดเจน
- ลักษณะงานที่ทำงานที่บ้านไม่ได้
- ลักษณะงานที่เป็นของผู้บังคับบัญชา
- ลักษณะงานที่ยังไม่ชัดเจน
3. จัด Priority สำหรับ Work from home
ปัญหาที่พบจากการทดลองงานเบื้องต้น : อทบ. แจ้งว่าพบปัญหาด้านการอนุมัติ VPN ให้ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด
สามารถอนุมัติได้คราวละ 1 คน ต้องใช้เวลาและความหน่วงของระบบ
มติที่ประชุม :
- อจส. แนะนำติดต่อ Hotline หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบเทศโนโลยีสารสนเทศขณะทำงานที่บ้าน โทร. 64555
- อทบ. เพิ่มเติมรายละเอียดในการส่ง E-mail แจ้งให้กับผูป้ ฏิบัติงาน และผู้บังคับบัญชา เกี่ยวกับการลงทะเบียน
ผ่านระบบ EDMS และ การพิจารณาผลงานของผู้ปฏิบัติงาน
2.4 แนวทางการพิจารณางดเข้าฝึกงานของนักศึกษาฝึกงาน แจ้งต้องพิจารณาตามนโยบายของสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานภายใน กฟผ. ที่รับนักศึกษาฝึกงาน ขณะนีม้ ีบางสถาบันแจ้งความยกเลิกการฝึกงานของนักศึกษาแล้ว
มติที่ประชุม : เห็นชอบ ขอให้ อทบ. สรุปการดำเนินการ และนำเสนอในที่ประชุมต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 เตรียมร่างบันทึกประกาศ กฟผ. ฉบับที่ 3 เกี่ยวกับมาตรการกรณีพบผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้เข้าข่าย/ยืนยันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสำนักงานกลาง กฟผ.
มติที่ประชุม : อพอ., อกป. และอทบ. ร่วมกันพิจารณาร่างประกาศ
3.2 การเตรียมความพร้อมในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุข ประกาศ สถานการณ์ระบาดในประเทศไทย เป็นระดับ 3
3.2.1. การจัดการภาวะวิกฤติ กฟผ.
- แผนรองรับภาวะฉุกเฉินโรคอุบัติใหม่และโรคติดต่ออันตราย
- แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCP และ BCM
3.2.2. มาตรการด้านการแพทย์
3.2.3. มาตรการทางด้านระบบสารสนเทศ กรณีที่ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน
- Work from home มอบหมายให้ อทบ. และอจส.
- ศูนย์สำรองข้อมูลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มอบหมายให้ อปท.
3.2.4. มาตรการป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่
- เตรียมสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง กรณีที่ต้องย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน มอบหมายให้ อหท. หารือ อศค.จัดพื้นที่ทำงานสำรอง
- มาตรการทำความสะอาดพื้นที่ กรณีพบผู้ป่วยสงสัย สงสัย หรือผู้ป่วยยืนยัน มอบหมายให้ อหท. ประสานงานกับ
กบพภ-ห. อพอ. โทร 65850 เพื่อกำหนดวันจัดอบรมให้แก่ทีมทำความสะอาดเคลื่อนที่ไว (Rapid cleaning team)
มติที่ประชุม: ที่ประชุมเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การจ่ายค่าตอบแทนแก่ลูกจ้าง ในกรณี กฟผ. ประกาศงดปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้รอผลพิจารณาจาก รวห. นำเสนอ
คบ. กฟผ. และมอบหมายให้ อจพ. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาจ้าง และหารือกับตรวจจ่าย
มติที่ประชุม: ที่ประชุมเห็นชอบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางสรุปสถานการณ์ภายใน กฟผ. ประจำวัน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประชุมครั้งต่อไป วันที่ 17 มีนาคม 2563 ห้อง 301/3 ท.100 เวลา 08.00 น.
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นางสาวชนิสรา ผนึกทอง พยาบาลปริญญาระดับ 6
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