แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563

สถานการณ์วิกฤตที่ 6
การให้บริการบนทางพิเศษและการปฏิบัติงานใน
อาคารสานักงานไม่สามารถดาเนินการได้

โรคระบาด/โรคอุบัติใหม่
เมษายน 2563

สารบัญ
สารบัญ
หน้า

แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
สถานการณ์วิกฤตที่ 6 การให้บริการบนทางพิเศษและการปฏิบัติงานในอาคารสานักงานไม่สามารถ
ดาเนินการได้
อุบัติการณ์ : พนักงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เนื่องจากโรคระบาด/โรคอุบัติใหม่

สถานการณ์วิกฤตที่ 6
การให้บริการบนทางพิเศษและการปฏิบัติงานในอาคารสานักงานไม่สามารถดาเนินการได้
อุบัตกิ ารณ์ : พนักงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เนื่องจากโรคระบาด/โรคอุบัติใหม่
กระบวนการ (Critical Business Function/Process) : กระบวนการงานจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ/กระบวนการ
งานบารุงรักษาอาคารและความปลอดภัยในอาคารและสถานที่/กระบวนการงานสื่อสารประชาสัมพันธ์/กระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล/กระบวนการงานกฎหมาย/กระบวนการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สผว./ฝบท./ฝสท./ฝบร./ฝกม./ฝจค./คปอ./ทุกหน่วยงาน
ผู้จัดทาข้อมูล / วันที่ : ฝบท./ เมษายน 2563
สถานการณ์วิกฤต (Critical Situation) : (A2)
นิยาม หรือ ลักษณะ : (A2.1)
การให้บริการบนทางพิเศษและการปฏิบัติงาน หากแบ่งการปฏิบัติงานตามลักษณะงาน กทพ. สามารถแบ่ง
ในองค์กรไม่สามารถดาเนินการได้
การทางานออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. การให้บริการบนทางพิเศษ
ได้ แก่ งานจั ดเก็ บค่ าผ่ านทาง งานบริ หารจั ดการจราจร และ
งานบ ารุงรักษา และ 2. การปฏิ บัติ งานในอาคารส านั กงาน
สาหรับงานสนับสนุนต่างๆ อย่างไรก็ตามงานทั้ง 2 ลักษณะ
ต่างมีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจขององค์กร ดังนั้นหาก
เกิดเหตุการณ์โรคอุบัติใหม่/โรคระบาดร้ายแรง อาจส่งผลให้
พนั กงานและลู กจ้ างติ ดเชื้ อโรคระบาดหรื อ ไม่ ส ามารถเข้ า
ปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ในส่ ว นงานให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ ใ ช้ ท างและการ
ปฏิ บั ติ งานในอาคารส านั ก งาน/อาคารศู น ย์ ก่ อ ให้ เกิ ด การ
หยุ ด ชะงั ก ของการด าเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
สถานการณ์ ดั ง กล่ า ว จึ ง ควรมี ม าตรการการป้ อ งกั น และ
จัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้การให้บริการสามารถ
ดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

อุบัตกิ ารณ์ (Crisis) : (A3)
พนักงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เนื่องจาก
โรคอุบัติใหม่

นิยาม หรือ ลักษณะ : (A3.1)
- การเกิดโรคอุ บั ติ ใหม่ หรือโรคระบาด เมื่ อมี การแพร่ระบาด
ในวงกว้าง ย่อมส่งผลต่อความต้องการใช้บริการทางพิเศษ
ลดลง ทั้งนี้ หากพบผู้ติดเชื้อและมีการแพร่ระบาดที่อาคาร
ด่านฯ หรือในอาคารสานักงาน/ศูนย์ควบคุมฯ ย่อมส่งผลให้
พนั ก งานไม่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารหรื อ เข้ า ปฏิ บั ติ ง านได้
ก่อให้เกิดผลกระทบในการให้บริการบนทางพิเศษและการ
ปฏิบัติงานในองค์กรต้องหยุดชะงัก
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อุบัติการณ์ (Crisis) : (A3)
นิยาม หรือ ลักษณะ : (A3.1)
ระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไขการดาเนินงานที่
หยุดชะงัก (Recovery Time Objective : RTO)
- แผนฉุกเฉิน
- กรณี พ บผู้ ติ ด เชื้ อ หน่ ว ยงาน/ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ต้ อ งแจ้ ง
กรมควบคุมโรคภายใน 3 ชม. (โทรสายด่วน 1422)
- ปิดอาคาร หรือปิดการให้บริการในอาคารด่านฯ เป็นการ
ชั่ ว คราว ให้ บริ การที่ ตู้ เก็ บค่ าผ่ านทางพิ เศษระบบ ETC
เป็นหลัก และลดการให้บริการระบบ MTC
- กรณีพนักงานกลับจากพื้นที่เสี่ยง/กรณีสัมผัสใกล้ชิดบุคคล
ติดเชื้อ (กลุ่มเสี่ยง) ให้กักตัวภายใน 24 ชั่วโมง
ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค
- แผนต่อเนื่อง
- กรณีพบผู้ติดเชื้อในอาคารสานักงาน/อาคารศูนย์ฯ/อาคาร
ด่านฯ ให้ปิดอาคารสานักงานทั้งอาคาร หรือบางส่วน และ
ให้พนักงาน Work Form Home ภายใน 24 ชั่วโมง
- อาคารสถานที่ที่พบผู้ติดเชื้อต้องมีการทาความสะอาดฆ่าเชื้อ
ภายในระยะเวลา 3 วัน
- กรณีพนักงานกลับจากพื้นที่เสี่ยง/กรณีสัมผัสใกล้ชิดบุคคล
ติดเชื้อ (กลุ่มเสี่ยง) ต้องกักตัวครบเป็นระยะเวลา 14 วัน*
* ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเข้าใช้สถานที่/การกักตัวขึ้นอยู่กับระเบียบ
ของกรมควบคุมโรคนั้นๆ

ขอบเขต

- อาคารสานักงาน อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษ และอาคาร
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทุกสายทาง

การจัดระดับแผนเตรียมความพร้อมและระดับความรุนแรงของสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ (อ้างอิงจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)
ระยะเฝ้าระวัง
ระดับ 1 ไม่พบการติดเชื้อในคนหรือในสัตว์
ระดับ 2 พบเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในสัตว์ ไม่พบการติดเชื้อในคน
ระยะที่ 1 การเตรียมการและป้องกัน
ระดับ 3 พบคนติดเชื้อไวรัสจากสัตว์ แต่ยังไม่มีการติดต่อจากคนสู่คน
ระดับ 4.1 พบโรคติดต่ออุบัติใหม่จากคนสู่คนกลุ่มเดียว/กลุ่มเล็กจานวนน้อยในพื้นที่จากัด/ต่างภูมิภาคหรือ
ต่างประเทศ
ระยะที่ 2 การควบคุมการระบาด (แผนฉุกเฉิน/แผนดาเนินการต่อเนื่อง)
ระดับ 4.2 โรคติดต่ออุบัติใหม่ติดต่อจากคนสู่คนกลุ่มเดียว/กลุ่มเล็ก จานวนน้อยในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง
ที่รับผิดชอบ (พบผู้ป่วย 1 ราย )
ระดับ 5 โรคติดต่ออุบัติใหม่ติดต่อจากคนสู่คนเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มเดียว หรือ กลุ่มใหญ่หลายกลุ่มในพื้นที่
หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่รับผิดชอบ(พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย และติดต่อมาจากผู้ป่วยรายแรก)
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ระยะที่ 3 การฟื้นฟูและบูรณะ (แผนฟื้นตัวจากความเสียหาย)
ตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรที่สาคัญ เช่น ด้านบุคลากรหลัก ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงาน
หลักด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ เป็นต้น ก่อนกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ
ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม
การป้องกันการติดเชื้อโรคระบาด
1. ฝบท. ดาเนินการดังนี้
1) ติดตามข้อมูล ข่าวสารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อโรคระบาดในประเทศไทยและต่างประเทศ
จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และรายงาน ผวก. และกระทรวงคมนาคม
2) ติดตามข้อมูล นโยบาย และมาตรการทางภาครัฐ พร้อมทั้งหารือกับ ฝกม. เพื่ อนามาปรับใช้ ใน กทพ.
โดยจัดทานโยบาย ประกาศมาตรการ ข้อระเบียบเกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรค การแจ้งหยุดงาน รายงาน
ความรุน แรงของสถานการณ์ หรือประกาศสถานการณ์ กลั บสู่ ส ภาวะปกติน าเรียน ผวก. อนุ มัติ และ
แจ้งทุกฝ่าย/สานัก เพื่อทราบ
3) สร้างจิตสานึกให้พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติตัวให้ถูกสุขลักษณะอนามัยอยู่เสมอ
4) สนั บสนุ น จั ดเตรี ยม ส ารอง ทรั พยากร วัสดุอุ ปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ด้านการแพทย์ อุปกรณ์ คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลและยานพาหนะ ฯลฯ เพื่อให้เพียงพอกับทุกหน่วยงาน
5) ประสานงานป้องกันการแพร่ระบาดฯ โดยให้พนักงานให้ความร่วมมือในการบอกข้อมูลจริงหากเข้าเกณฑ์
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการแสดง และแจ้งพนักงานที่อยู่ใกล้ชิดบุคคลที่มีอาการป่วยเป็นโรคเพื่อคัดกรองโรค
6) ประสานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ประจาอาคารต่างๆ เพื่อดาเนินการตามมาตรการฯ ของ กทพ.
โดยสั งเกตการณ์ และสนั บ สนุ น จุ ดคัดกรองพนั กงานก่ อนเริ่มงาน พร้อ มทั้ งสนั บสนุน อุป กรณ์ ป้ องกั น
อันตรายส่วนบุคคล (PPE) พร้อมแนะนาการใช้งาน
2. ฝบร. ดาเนินการดังนี้
1) คั ด กรองรวมถึ ง จ ากั ด ผู้ ผ่ า นเข้ า – ออกพื้ น ที่ กทพ. และวางแผนการรั ก ษาความปลอดภั ย และ
ความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆในการรักษาความสงบเรียบร้อย
2) จัดเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมน้ายาทาความสะอาดมือ กระดาษเช็ดมือ และสารวจพื้นที่เสี่ยงเพื่อทาความสะอาด
ด้ ว ยน้ ายาฆ่ าเชื้ อ โรค พร้ อ มทั้ ง จั ด หาภาชนะเพื่ อ ใช้ ก าจั ด ขยะทั่ ว ไป ขยะติ ด เชื้ อ ให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก
สุขาภิบาลและเพียงพอต่อการใช้งาน
3. ฝสท. ดาเนินการดังนี้
1) จัด เตรีย มระบบสารสนเทศเพื่ อ การติดต่อสื่ อสาร เพื่ อให้ ส ามารถใช้งานได้ทุ กสถานการณ์ สนับ สนุ น
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการสื่ อสารระหว่างหน่วยงาน กทพ. รวมถึงการจัดช่องทางการสื่อสาร
สารองเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน สนับสนุนกาลังเจ้าหน้าที่เพื่อบริการติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา
2) จัดเตรียมระบบการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศของ กทพ.
3) วิเคราะห์ กาหนดแผน และเตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ Work From Home
4. สผว. ดาเนินการดังนี้
1) ประชาสัมพัน ธ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ ปัจจุบัน แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโรค
ระบาดให้กับพนักงานและลูกจ้าง เพื่อป้องกันติดเชื้อโรคอุบัติใหม่
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2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค กาหนดมาตรการป้องกัน
ตอบโต้ข่าวลือหรือข่าวปลอม (Fake News) และข้อมูลที่จะสร้างความตื่นตระหนกให้กับพนักงาน กทพ.
และประชาชน
5. ฝกม. ดาเนินการดังนี้
1) พิ จ ารณากฎหมายข้อ บั งคั บ และระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้อ ง ในสถานการณ์ ที่ เกิ ด ขึ้น เช่ น มาตรการการลา
หรือการหยุดงาน
2) จัดทาข้อมูลด้านกฎหมาย กรณีตอบโต้ข่าวลือ และข้อมูลที่จะสร้างความเสียหายให้ กทพ.
3) ให้คาปรึกษาและแนะนาการจัดทามาตรการ ประกาศ กทพ. และข้อบังคับต่าง ๆ
4) ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ฝจค. และ ฝคจ.) เพื่อ ประสานหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรและจัดทา
บัน ทึกข้อตกลงโดยความร่วมมือระหว่างองค์กรหน่วยงานรัฐ (MOU) สาหรับ กรณีห น่วยงานพันธมิตร
เข้าปฏิบัติงานแทนพนักงาน กทพ. กรณีเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงพนักงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้/พนักงาน
ไม่เพียงพอ
รายละเอียดแผนการจัดการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
1.1 แผนฉุกเฉิน (Contingency Plan)
นิยามของภาวะฉุกเฉิน : (B)
การให้ บ ริ ก ารบนทางพิ เศษและการปฏิ บั ติ งานใน
องค์กรไม่สามารถดาเนิ นการได้ เนื่องจากพนักงาน
ติ ด เชื้ อ จากโรคระบาด ท าให้ พ นั ก งานไม่ ส ามารถ
ให้ บ ริการบนทางพิ เศษ/ปฏิบั ติ งานในส านักงานได้
ส่ งผลให้ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ หยุ ด ชะงัก ก่ อ เกิ ด ความ
เสี ย หายทั้ ง ในด้ า นรายได้ การให้ บ ริ ก ารผู้ ใช้ ท าง
ภาพลักษณ์ขององค์กร และการเกิดค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเกี่ยวกับโรคระบาด

กลยุทธ์ในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน :
(A8.1)
เมื่ อ รั บ แจ้ ง เหตุ พ บผู้ ติ ด เชื้ อ โรคระบาด หน่ ว ยงาน/
ผู้บังคับบัญชา รายงานผู้บริหารระดับสูง และ แจ้ง ศูนย์
ประสานงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ
จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ปอ.กสพ.**)
และแจ้งกรมควบคุมโรค ศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ /
ส านั กงานสาธารณสุ ข จังหวั ด และส านั ก งานเขตพื้ น ที่
โดยเจ้าพนักงานควบคุม โรคติดต่อเข้าสอบสวนโรค และ
แนะนาการปฏิบัติตัวของกลุ่มเสี่ยง ผู้สัมผัสใกล้ชิดเข้ารับ
การตรวจหาเชื้อ และกักบริเวณตัวเองตามแนวทางของ
กรมควบคุมโรค ฝบท. ประสานโรงพยาบาลเพื่อส่งตัว
พนักงานที่ติดเชื้อและพนั กงานกลุ่มเสี่ยง (ใกล้ชิดกับผู้
ติดเชื้อ) เข้ารับการรักษาพยาบาลและตรวจเชื้อไวรัส
ทั้งนี้ การดาเนินงานดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตาม
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 กทพ.
2. คู่ มื อ เตรี ย มความพร้ อ มป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หา
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (ปอ.กสพ.**)
3. แผนรองรับกรณีพนักงานประจาด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
ติดเชื้อไวรัส COVID-19 (ฝจค.)
4. คู่มือการเตรียมความพร้อมสาหรับปฏิบัติงานที่บ้าน
(Work From Home) (ฝสท.)
5. แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)
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ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
1. แต่งตั้งคณะทางานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 กทพ. โดยมี ผวก. เป็นประธาน
เพื่อให้คณะทางานฯ มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย มาตรการเร่งด่วน แนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดที่เกิดขึ้น รวมทั้งบริหารจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
2. ด้านการให้บริการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ (Front Office)
พนักงาน ฝจค. (ปฏิบัติตามแผนรองรับกรณีพนักงานประจาด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษติดเชื้อไวรัส COVID-19)
1) เมื่อหน่ วยงานทราบว่ามีพนั กงานด่านฯ ติดเชื้อโรคระบาด ให้ หพ. รายงานหั วหน้าแผนก/ผอ.กอง/
ผอ.ฝ่าย ทราบ พร้อมทั้งแจ้ง ปอ. เพื่อบอกข้อมูลของพนักงานและผู้ที่ใกล้ชิดพนักงานคนดังกล่าว และ
ให้พนักงานที่ติดเชื้อโรคระบาดทาการรักษาตามขั้นตอนที่กาหนด
2) ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งกรมควบคุมโรค (สายด่วน 1422) ภายใน 3 ชั่วโมง ศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่/
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล รายละเอี ย ด (เช่ น Timeline
การเดินทางของผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสใกล้ชิด ผู้ติดเชื้อ) โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะเข้า
สอบสวนโรค แนะน าการปฏิบั ติตัวของกลุ่มเสี่ ยง ผู้ สัมผัสใกล้ ชิด และเข้ารับการตรวจหาเชื้อ รวมทั้ง
กักบริเวณตัวเองตามแนวทางของกรมควบคุมโรคกาหนด
3) ผู้บั งคับบัญชาประสาน กบอ.ฝบร. เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาทาความสะอาดฆ่าเชื้อที่อาคารด่านฯ และ
ตู้เก็บค่าผ่านทาง ตลอดจนจัดทาป้ายแจ้งการปิดให้บริการในอาคารด่านฯ
4) ผู้บังคับบัญชา (ผอ.ฝ่าย) ขออนุมัติ รผป. ปิดอาคารด่านฯ ชั่วคราว และลดช่องเก็บค่าผ่านทาง (MTC)
5) หพ. ประสาน สผว. แจ้ง Call Center 1543 เพื่อให้ข้อมูลกับผู้ใช้ทางในการปิดอาคารด่านฯ ชั่วคราว
แต่ยังคงให้บริการที่ตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษระบบ ETC และลดการเปิดช่อง MTC
6) กรณี พก. ที่ใกล้ชิ ดผู้ป่วยต้องกักตัวเอง 14 วัน หพ. ประสานจัด พก. ที่ด่านฯ อื่น มาปฏิบัติงานแทน
โดยให้สวมถุงมือยางและหน้ากากอนามัยตลอดการปฏิบัติงาน
7) หพ. รายงานผลการปฏิบัติงานเบื้องต้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับ
8) กรณี ร้ ายแรงพนั กงานไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ งานได้ ให้ จัด พนั ก งานที่ ด่านฯ ใกล้ เคี ย งเข้าปฏิ บั ติงานแทน
หากพนั กงานด่านฯ ใกล้ เคีย งไม่ส ามารปฏิ บัติงานได้ให้ จัดพนักงานในสายทางอื่นเข้าปฏิบั ติงานแทน
และหากพนักงานไม่เพียงพอ ให้ ป ระสานหน่วยงานอื่น เพื่อทาหน้าที่แทน โดยอาศัยความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เป็นพันธมิตร ดังนี้
- กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สังกัดกรมทางหลวง
- บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)
- กลุ่มธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้อง
พนักงาน ฝคจ.
1) เมื่อหน่วยงานทราบว่ามีพนักงานติดเชื้อโรคระบาด ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเช่นเดียวกับ พนักงาน ฝจค.
ข้อ 1) – 3) ตามลาดับ
2) กรณี ร้ า ยแรงพนั ก งานไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ให้ จั ด พนั ก งานในสายทางอื่ น เข้ า ปฏิ บั ติ งานแทน
และหากพนักงานไม่เพียงพอ ให้ ประสานหน่วยงานอื่นเพื่อทาหน้าที่แทน โดยอาศัยความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เป็นพันธมิตร ดังนี้
- กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สังกัดกรมทางหลวง
- บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)
- กลุ่มธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้อง
3) พนักงานจัดการจราจร ให้ประสานงานกับตารวจ สน.ทางด่วน ในการดาเนินการแทน
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3. ด้านการบริหารจัดการในสานักงาน (Back Office)
3.1 บทบาทหน้าที่ศูนย์ประสานงานป้องกันฯ (ปอ.กสพ.)
3.1.1 แจ้งเวียนทุกฝ่าย/สานัก เพื่อทราบประกาศ แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของ กทพ.
3.1.2 รวบรวมข้อมูลผู้มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และต้องจากัดบริเวณ
ตนเองตามแนวทางของกรมควบคุมโรค
3.1.3 ประสานกรมควบคุ มโรค ศูน ย์ บ ริก ารสาธารณสุ ข พื้ น ที่ /ส านั ก งานสาธารณสุ ขจั งหวั ดและ
สานักงานเขตพื้นที่ โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะเข้าสอบสวนโรคกับผู้ บังคับบัญชา
เพื่อนร่วมงานและผู้ใกล้ชิด และแนะนาการปฏิบัติตัวของกลุ่มเสี่ยง ผู้สัมผัสใกล้ชิดและเข้ารับการ
ตรวจหาเชื้อ รวมทั้งกักบริเวณตัวเองตามแนวทางของกรมควบคุมโรค
3.1.4 จัดทารายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงาน และกระทรวงคมนาคม เพื่อทราบ
3.2 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
3.2.1 ฝบท. ดาเนินการดังนี้
1) สนั บ สนุ น จั ดเตรีย ม ส ารอง ทรัพ ยากร วัส ดุอุป กรณ์ เครื่อ งมือเครื่องใช้ด้านการแพทย์
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและยานพาหนะ ฯลฯ เพื่อให้เพียงพอกับทุกหน่วยงาน
3.2.2 ฝบร. ดาเนินการดังนี้
1) การบริหารงานภายใน
1.1) ฝบร. แบ่ งลั กษณะงานออกเป็ น 2 กลุ่ ม งาน ได้ แก่ กลุ่ ม งานส าคั ญ ในภาวะวิกฤต
(Mission Critical Activity (MCA)) เช่น งานซ่อมแซมผิวจราจรฉุกเฉิน งานตรวจสอบและ
ซ่อมแซมโครงสร้างกรณีฉุกเฉิน งานตรวจสอบบารุงรักษาอุปกรณ์เก็บค่าผ่านทางทั้ง MTC และ ETC
กรณีฉุกเฉิน และงานซ่อมแซมตู้จ่ายไฟฟ้า เป็นต้น และกลุ่มงานที่ไม่สาคัญ ในภาวะวิกฤต
(non-Mission Critical Activity (non-MCA)) เช่น งานบารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ตามแผนที่วางไว้
1.2) เมื่อหน่วยงานทราบว่ามีพนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานติดเชื้อโรคระบาด ให้จัดเตรียม
กลุ่มพนักงาน MCA/non-MCA ออกเป็น 2 ประเภท คือ
- กลุ่มงาน MCA ที่ปฏิบัติงานเป็นกะ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม สลับกันปฏิบัติงาน โดยพนักงาน
ในส่วนนี้จะมีสานักงาน (Office)/อุปกรณ์เครื่องมือแยกออกจากพนักงานที่ปฏิบัติงานไม่เป็นกะ
- กลุ่มงาน MCA ที่ปฏิบัติงานไม่เป็นกะ และ non-MCA หากลักษณะงานไม่จาเป็น
ต้องเข้ามาปฏิบัติงานที่สานักงาน ให้จัดเตรียมติดตั้งอุปกรณ์และให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน
(Work From Home) หากเป็นลักษณะงานที่จาเป็นต้องปฏิบัติงานที่สานักงานให้แบ่งพนักงาน
ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยสลับกันเข้ามาปฏิบัติงาน
2) การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
2.1) กบอ. ดาเนิ นการทาความสะอาดฆ่าเชื้อที่อาคารด่านฯ และตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ
และอาคารสานักงาน/ศูนย์ควบคุมทางพิเศษ โดยแต่งกายด้วยชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
2.2) จัดทาป้ายแจ้งการปิดให้บริการชั่วคราวบริเวณอาคาร
2.3) กรณี ระบบการรั บ-ส่ งข้อมู ลรายได้ ค่ าผ่ านทางเกิ ดขั ดข้ อง ให้ ปฏิ บั ติ ตามแผนบริ หาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ อุบัติการณ์ที่ 2.3 กรณีระบบคอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง (Central System)
และระบบคอมพิ วเตอร์ ที่ ศู นย์ ควบคุ ม (Head Quarter) ไม่ สามารถใช้ งานได้ เนื่ องจากเกิ ด
ภัยพิบัติ/วินาศกรรม/ระบบถูกบุกรุก/ระบบล่ม/ไฟไหม้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ระบบ ETC
และระบบเงินสด
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3.2.3 ฝสท. ดาเนินการดังนี้
1) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารสารองเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน
2) จัดเตรียมการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) เมื่อเกิดการแพร่ระบาด
ของโรคอุบัติใหม่ภายในหน่วยงาน
3.2.4 ฝกม. ดาเนินการดังนี้
1) พิจารณากฎหมายข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น มาตรการ
การลา หรือการหยุดงาน
2) จัดทาข้อมูลด้านกฎหมาย กรณีตอบโต้ข่าวลือ และข้อมูลที่จะสร้างความเสียหายให้ กทพ.
3) ให้คาปรึกษาและแนะนาการจัดทามาตรการ ข้อบังคับต่าง ๆ ประกาศฯ
3.2.5 สผว. ดาเนินการดังนี้
1) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ร ะบาดของโรคในรูปแบบ
เอกสารหรือแถลงการณ์ เพื่อให้ ห น่ว ยงานภายนอกได้รับทราบ กรณี พ บพนักงานที่ต้อง
เฝ้าระวังในโรงพยาบาล และพบพนักงานติดเชื้อ
2) ดาเนินการตามมาตรการป้องกัน ตอบโต้ข่าวลือหรือข่าวปลอม และข้อมูลที่จะสร้างความตื่นตระหนก
ให้กับพนักงาน กทพ. และประชาชน โดยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเอกสารหรือแถลงการณ์
กรณีเกิดข่าวลือ หรือข้อมูลที่เป็นเท็จเกี่ยวกับการติดเชื้อโรคระบาดในพนักงาน กทพ.
3) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ปัจจุบัน แนวทางป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ
3.3 บทบาทหน้าที่ของทุกหน่วยงาน
3.3.1 จัดทาแผนความต่อเนื่องในงานของแต่ละหน่วยงาน เช่น Partial Work from Home ลดความ
แออัดในพื้นที่ปฏิบัติงาน
3.3.2 ผู้บังคับบัญชาแจ้งกรมควบคุมโรค ศูนย์บริการสาธารณสุขพื้ นที่/สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
และสานักงานเขตพื้นที่ เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียด (เช่น Timeline การเดินทางของผู้ติดเชื้อและ
กลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ) โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะเข้าสอบสวนโรค แนะนา
การปฏิบัติตัวของกลุ่มเสี่ยง ผู้สัมผัสใกล้ชิด และเข้ารับการตรวจหาเชื้อ รวมทั้งกักบริเวณตัวเอง
ตามแนวทางกรมควบคุมโรคกาหนด
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แผนผังกระบวนการแจ้งเหตุ (Call Tree)
รับทราบเหตุการณ์พบผูต้ ิดเชื้อ

หน่วยงาน/ผู้บังคับบัญชา
แจ้งกรมควบคุมโรคภายใน 3 ชม.
(กรมควบคุมโรค 1422)
ฝกม. พิจารณากฎหมายข้อบังคับ
และระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง

ปิดอาคารสานักงาน/ศูนย์ควบคุมฯ/อาคารด่านฯ
ชั่วคราว เปิดบริการช่อง ETC ลดช่อง MTC

ฝบร. ทาความสะอาดฆ่าเชื้อที่อาคารด่านฯ/ตู้เก็บค่าผ่านทางฯ

ฝบท. เตรียมทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ

ผู้สัมผัสใกล้ชิดผูต้ ิดเชื้อ / ผู้ที่กลับจากพื้นที่เสี่ยงกักตัวเอง 14 วัน

หน่วยงานจัดทาแผน
Partial Work From Home
(ทุกหน่วยงาน)

ฝสท. เตรียมช่องทางการสื่อสารและ
ระบบสาหรับ Work From Home

สผว. ประชาสัมพันธ์ให้ขอ้ มูล
ผู้ใช้ทาง/ ชี้แจงข้อมูลต่างๆ

ปฏิบัติงานตามปกติจากที่พักอาศัย
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1.2 แผนดาเนินการต่อเนื่อง (Continuity Plan)
นิยามของการดาเนินการต่อเนื่อง : (K)
กลยุทธ์ในการปฏิบัติงานหลังพ้นภาวะฉุกเฉินเพื่อให้สามารถ
ดาเนินงานต่อเนื่องไม่หยุดชะงักภายใต้ภาวะปกติ แต่ยังไม่กลับสู่
การดาเนินการตามปกติ : (A8.1)
การให้บริการบนทางพิเศษและการปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงานหลังพ้นภาวะฉุกเฉินเพื่อให้สามารถดาเนินงานได้
ในอาคารส านั กงานสามารถด าเนิ นการได้ ต่ อเนื่ อ ง ฝบท. จั ด หาอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น โรคอุ บั ติ ใหม่ ให้ พ นั ก งาน
อย่างต่อเนื่ อง ไม่หยุดชะงัก แต่ยังไม่กลับสู่ ประจาด่านฯ (Front Office) สามารถปฏิบัติงานอย่างปลอดภั ย
การดาเนินงานปกติ
และให้ พนั กงานประจ าอาคารส านั กงานปฏิ บั ติ งานที่ บ้ าน (Work
From Home) เป็นการชั่วคราว โดยประสาน สผว. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ รวมทั้งจัดการกรณีพบข่าว
ปลอม (Fake News) โดยการปฏิบัติตามคู่มือ ดังนี้
1. คู่ มื อ เตรี ย มความพร้ อ มป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาโรคติ ด ต่ อ
อุบัติใหม่ (ปอ.กสพ.**)
2. คู่ มื อ การเตรี ยมความพร้ อ มส าหรั บ ปฏิ บั ติ งานที่ บ้ าน (Work
From Home) (ฝสท.)
3. แผนงานประชาสั ม พั น ธ์ “ภาวะวิ ก ฤตจากการเกิ ด อุ บั ติ เหตุ
อุบัติภัย หรือดาเนินงานที่ไม่เป็นไปตามนโยบายส่งผลกระทบต่อ
ประชาชน และผู้ใช้บริการ” (สผว.)
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
1. ฝบท. ดาเนินการดังนี้
- รายงานผลการดาเนินงานให้ ผวก. ทุกรอง/ทุกฝ่าย และคณะทางานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
โรคติดเชื้อฯ ทราบ โดยเร็วที่สุด
2. ฝบร. ดาเนินการดังนี้
1) กาหนดจุ ดคัด กรองผู้ เข้า – ออก พื้ น ที่ จุด วัดอุณ หภู มิ จัดท าแบบฟอร์มระบุ รายชื่อผู้ ที่มี อาการ
ต้องสงสัยและแจ้งศูนย์ประสานงานฯ ทราบ และทาการตรวจวัดอุณภูมิของพนักงานและลูกจ้างของ
กทพ. รวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ ก่อนเข้าภายในอาคารของ กทพ.
2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่พร้อมน้ายาทาความสะอาด เข้าทาความสะอาดพื้นที่เสี่ยงต่อการสัมผัส เช่น ปุ่มกดลิฟต์
ทั้งข้างนอก-ข้างใน ตัวลิฟต์ มือจับประตูต่าง ๆ ก๊อกน้าในห้องน้า โต๊ะอาหารในโรงอาหาร โดยเพิ่มรอบ
ทาความสะอาดให้ถี่ขึ้น
3) จัดให้มีภาชนะขยะติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย, สาลีหรือทิชชู่ที่เปื้อนเลือด น้ามูก น้าลาย ให้ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาลโดยเป็นภาชนะที่ปิดมิดชิดป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่าง ๆ
3. ฝสท. ดาเนินการดังนี้
1) พัฒนาระบบปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างสามารถปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ โดยระบบงานที่สนับสนุนการ Work
From Home เช่ น การก าหนดเวลาและยื น ยั น สถานการณ์ ป ฏิ บั ติ ง าน Work From Home
ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ กรณี ก ารจั ด การประชุ ม ให้ ท าการประชุ ม ด้ ว ยการใช้ ร ะบบ Video
Conference เป็นต้น
2) จัดช่องทางการสื่อสารสารองเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดการแพร่ระบาดภายในหน่วยงาน
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4. สผว. ดาเนินการดังนี้
1) ประสานแจ้งข้อมูลการปิดอาคารด่านฯ ให้กับผู้ใช้ทาง เช่น จส.100 สวพ.91 และประชาสัมพันธ์แจ้งให้
ผู้ใช้ทางทราบทางป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (VMS) รวมทั้งทีด่ ่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในรูปแบบเอกสารหรือ
แถลงการณ์ หรือจัดการแถลงข่าว เกี่ยวกับ แนวทางการดาเนินงานของ กทพ. เพื่อให้ห น่วยงาน
ภายนอกได้รับทราบ และสร้างความเชื่อมั่นในการดาเนินงานของ กทพ.
3) ตรวจสอบข้อมูล ข่าวสารที่ทาการเผยแพร่ ให้ ถูกต้องเหมาะสมกับ เนื้อหาของเรื่องนั้นๆ หากพบ
ผู้กระทาความผิดเผยแพร่ข่าวปลอม (Fake News) ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบความเสียหายทั้งพนักงาน
ของ กทพ. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สผว. จะทาการประสานกับ ฝสท. เพื่อตรวจสอบผู้กระทาความผิด
ทั้งกรณีระบุตัวตนได้ และระบุตัวตนไม่ได้ และประสาน ฝกม. เพื่อดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
1.3 แผนฟื้นตัวจากความเสียหาย (Disaster Recovery Plan)
นิยามของภาวะฟื้นตัว : (K)

กลยุทธ์ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ฟื้นตัวจากวิกฤต
และกลับสู่การดาเนินงานตามปกติได้โดยเร็ว :
(A8.1)
การให้ บ ริ ก ารบนทางพิ เศษและการปฏิ บั ติ งานใน แผนการปฏิ บั ติ ง านเมื่ อ สถานการณ์ เข้ า สู่ ภ าวะปกติ
ไม่พบผู้ติดเชื้อโรคระบาดในอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
อาคารสานักงานสามารถดาเนินการได้อย่างปกติ
และอาคารสานักงาน โดยทุกหน่วยงานต้องตรวจสอบ
ความพ ร้ อ มใช้ ง าน ของท รั พ ยากร และรายงาน
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาในสายงาน เพื่ อ รายงานความพร้ อ ม
กลับมาดาเนินงานตามปกติ ต่อ ผอ. ศูนย์ปฏิบัติการฯ
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
เมื่อสามารถควบคุมการระบาดของโรค และสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติให้ห น่วยงานตรวจสอบ
ความพร้อมใช้งานของทรัพยากรที่สาคัญ และรายงานผู้บังคับบัญชาในสายงาน เพื่อรายงานต่อ ผอ. ศูนย์ปฏิบัติการฯ
เพื่อประกาศยกเลิกการปิดอาคารด่านฯ/อาคารสานักงาน/อาคารศูนย์ฯ และดาเนินงานตามปกติ ดังนี้
1) ด้านบุคลากร
ให้พนักงานและลูกจ้างในกลุ่มเสี่ยงทุกรายยืนยันผลตรวจสุขภาพจากศูนย์ตรวจโรคที่ได้รับการรับรอง
จากกระทรวงสาธารณสุข รายงานผู้บังคับบัญชาและศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดต่ออุบัติใหม่
ก่อนเข้าปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรทุกคนปราศจากเชื้อโรคระบาดสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นปกติ
2) ด้านอาคารสานักงาน
ให้ ฝบร. ตรวจสอบอาคารสานักงาน อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษ และอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามมาตรการของกรมควบคุมโรค
3) ด้านวัสดุ อุปกรณ์
ให้ ฝบร. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ ต้องมีความพร้อมใช้งานผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามมาตรการ
ของกรมควบคุมโรค
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4) ด้านข้อมูลสารสนเทศ
ให้ ฝสท. ตรวจสอบข้อมูล /ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ ความพร้อมใช้ของเครื่องมือ/อุปกรณ์
ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนทรัพยากรให้เหมาะสมกับรูปแบบการทางาน
ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป จากการเรียนรู้สถานการณ์ดังกล่าว
** หมายเหตุ ในการประชุมคณะกรรมการ กทพ.ครั้งที่ 16/2562 มีมติเห็นชอบเรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ กทพ.
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 โดยแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน กองสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์
(ปอ.กสพ.) จะเปลี่ยนเป็น กองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน (กอช.) ภายใต้สังกัด ผวก.
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