
 
    
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 ฉบับที่ ๑๓ 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด จังหวัดตาก 
 

------------------------------------------ 
 

  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง 
มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 พ.ศ. 
๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๒ และประกาศกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๙) นั้น เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดตามแนวทางที่
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก าหนดและเป็นไปตามศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ที่ก าหนดให้พ้ืนที่จังหวัดตาก เป็นพ้ืนที่
ควบคุมสูงสุด  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗       
จึงประกาศมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ 
COVID-19 (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

  ๑. ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบ
ออนไลน์จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

  ๒. ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด เริ่มใช้มาตรการการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work 
from Home) ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมี
ประกาศเปลี่ยนแปลง 

การปฏิบัติงานที่บ้านตามประกาศนี้ หมายถึง การปฏิบัติงาน ณ สถานที่พ านักปัจจุบันในพ้ืนที่ 
จังหวัดตาก  

  ให้ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ก าหนดมาตรการและแนวทางให้
บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) เพ่ือลดการเดินทางและลดการสัมผัสเชื้อให้มากท่ีสุด 
โดยให้มีผลสัมฤทธิ์ในการท างานเท่ากับการมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานหรือส่วน
งานที่มีภาระผูกพันที่จะต้องส่งเอกสารต่อหน่วยงานอ่ืน ให้วางแผนด าเนินการจัดส่งข้อมูลต่าง  ๆ ให้เป็นไป
ตามก าหนดการที่ก าหนด 

  ให้ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด มาปฏิบัติราชการตามปกติ หากมี
เหตุจ าเป็นไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ ต้องจัดให้มีช่องทางให้สามารถติดต่อสื่อสาร ประชุมออนไลน์ 



หรือสั่งการใด ๆ ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ อาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนที่มีคุณสมบัติในการรักษาราชการแทนตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาปฏิบัติราชการแทนได้ 

  ๓. ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด อาจจัดให้มีบุคลากรมา
ปฏิบัติราชการที่สถานที่ท างาน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจและการติดต่อประสานงานภายในและภายนอก
หน่วยงาน และด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้งานของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

  ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเกิดผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ให้ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด สั่งให้บุคลากรมาปฏิบัติราชการ
ตามปกติได ้

  ๔. บุคลากรทีไ่ด้รับอนุญาตใหป้ฏิบัติงานที่บ้านจะตอ้งปฏิบัติดังนี้ 
   (๑) อยู่ปฏิบัติงานที่บ้านโดยไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายไปยังพ้ืนที่อ่ืน 
   (๒) ปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยไม่รวมเวลาพัก
กลางวัน  
   (๓) ลงเวลาเริ่มปฏิบัติราชการและลงเวลาเลิกปฏิบัติราชการ ด้วยระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย (https://e-par.kpru.ac.th/timeKPRU) ตามปกติ ณ สถานที่พ านักปัจจุบัน  
   (๔ ) ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและวินัยของบุคลากรตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และรักษาความลับของทางราชการ 
   (๕) ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
แม่สอด มีอ านาจเรียกให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้านมาปฏิบัติราชการตามปกติได้ 
   (๖) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามมาตรการการปฏิบัติงานที่บ้านของมหาวิทยาลัย  
ให้บุคลากรทกุคนกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกต ิ

  ในกรณีที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้านไม่อาจปฏิบัติงานได้ ด้วยเหตุแห่งการลาประเภทใด
ประเภทหนึ่งจะต้องด าเนินการลาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบที่เก่ียวข้อง  

  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน หากไม่อยู่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง และไม่ได้รับ
อนุญาตให้ลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าบุคลากรนั้นขาดงาน และด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
ไว้ในขอ้บังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  ๕. ในกรณีที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน มีเหตุผลความจ าเป็นต้องออกไปปฏิบัติงานนอก
สถานที่ที่ก าหนดไว้ ต้องได้รับอนุญาตตามระเบียบการลาทางราชการก่อน จึงจะสามารถเดินทางได้ เมื่อ
กลับมายังพ้ืนที่พ านักปัจจุบันให้รายงานผลการไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ โดยการพิจารณาอนุญาตจะต้อง
ค านึงถึงความปลอดภัยและความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ COVID-๑๙ เป็นส าคัญทีสุ่ด 

  ๖. ให้ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ก าหนดวิธีการก ากับติดตาม             
การรายงานผลการปฏิบัติงาน และประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสมแก่ภารกิจ
และลักษณะงาน โดยจะต้องท าหน้าที่ในการก ากับและติดตามการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการท างาน  

  ให้รองอธิการบดีก ากับการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน  

https://e-par.kpru.ac.th/timeKPRU


  ๗. ให้ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ก าหนดช่องทางในการประชุม  
การท างาน และการประสานงานร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานในสังกัด รวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้านจะต้องมี
ช่องทางติดต่อสื่อสาร ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาการปฏิบัติงาน และจะต้องประชาสัมพันธ์ช่องทาง
ติดต่อสื่อสารกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่บ้าน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบด้วย  

๘. ให้ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด รายงานมาตรการแนวทาง
แผนการให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้าน สภาพปัญหา และผลการด าเนินการตามประกาศนี้ ให้
อธิการบดีทราบทุกสัปดาห์ 

  ทัง้นี้  ตั้งแต่วันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นต้นไป  หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 
ประกาศ ณ วันที่ 3   มกราคม  พ.ศ.  2564 

 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

3   มกราคม  พ.ศ.  2564 
Signature Code : KHVYGGHVBYWCKUKTGFFA 

 
 
 
 
 
 
 


