ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 ฉบับที่ ๑๓
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด จังหวัดตาก
-----------------------------------------ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง
มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 พ.ศ.
๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๒ และประกาศกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบั บ ที่ ๙) นั้ น เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น การแพร่ร ะบาดตามแนวทางที่
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมกาหนดและเป็นไปตามศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) หรือ ศบค. ที่กาหนดให้พื้นที่จังหวัดตาก เป็นพื้นที่
ควบคุมสูงสุด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
จึ งประกาศมาตรการป้ องกั น และการเฝ้ าระวังการแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ หรือ
COVID-19 (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบ
ออนไลน์จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
๒. ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด เริ่มใช้มาตรการการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work
from Home) ตั้งแต่วัน ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวัน ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมี
ประกาศเปลี่ยนแปลง
การปฏิบัติงานที่บ้านตามประกาศนี้ หมายถึง การปฏิบัติงาน ณ สถานที่พานักปัจจุบันในพื้นที่
จังหวัดตาก
ให้ผู้อานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด กาหนดมาตรการและแนวทางให้
บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) เพื่อลดการเดินทางและลดการสัมผัสเชื้อให้มากที่สุด
โดยให้มีผลสัมฤทธิ์ในการทางานเท่ากับการมาปฏิ บัติงานที่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สาหรับผู้ปฏิบัติงานหรือส่วน
งานที่มีภาระผูกพันที่จะต้องส่งเอกสารต่อหน่วยงานอื่น ให้วางแผนดาเนินการจัดส่งข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามกาหนดการที่กาหนด
ให้ผู้อานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด มาปฏิบัติราชการตามปกติ หากมี
เหตุจาเป็นไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ ต้องจัดให้มีช่องทางให้สามารถติดต่อสื่อสาร ประชุมออนไลน์

หรือสั่งการใด ๆ ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ อาจมอบหมายให้ บุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติในการรักษาราชการแทนตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาปฏิบัติราชการแทนได้
๓. ในการปฏิบั ติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด อาจจัดให้มีบุคลากรมา
ปฏิบัติราชการที่สถานที่ทางาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจและการติดต่อประสานงานภายในและภายนอก
หน่วยงาน และดาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้งานของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ในกรณีที่มีความจาเป็นหรือเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเกิดผลกระทบต่ อการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ให้ผู้อานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด สั่งให้บุคลากรมาปฏิบัติราชการ
ตามปกติได้
๔. บุคลากรทีไ่ ด้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานที่บ้านจะต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) อยู่ปฏิบัติงานที่บ้านโดยไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่อื่น
(๒) ปฏิ บั ติ งาน ตั้ งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึ งเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยไม่ รวมเวลาพั ก
กลางวัน
(๓) ลงเวลาเริ่มปฏิบัติราชการและลงเวลาเลิกปฏิบัติราชการ ด้วยระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย (https://e-par.kpru.ac.th/timeKPRU) ตามปกติ ณ สถานที่พานักปัจจุบัน
(๔) ปฏิ บั ติ ต นและปฏิ บั ติ ง านตามจรรยาบรรณและวิ นั ย ของบุ ค ลากรตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
และรักษาความลับของทางราชการ
(๕) ในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วน ผู้อานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
แม่สอด มีอานาจเรียกให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้านมาปฏิบัติราชการตามปกติได้
(๖) เมื่ อ สิ้ น สุ ด ระยะเวลาตามมาตรการการปฏิ บั ติ งานที่ บ้ า นของมหาวิ ท ยาลั ย
ให้บุคลากรทุกคนกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติ
ในกรณี ที่ บุ คลากรที่ ป ฏิบั ติงานที่ บ้านไม่อาจปฏิบั ติงานได้ ด้วยเหตุแห่ งการลาประเภทใด
ประเภทหนึ่งจะต้องดาเนินการลาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน หากไม่อยู่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง และไม่ได้รับ
อนุญาตให้ลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าบุคลากรนั้นขาดงาน และดาเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนด
ไว้ในข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๕. ในกรณี ที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน มีเหตุผลความจาเป็น ต้องออกไปปฏิบัติงานนอก
สถานที่ที่กาหนดไว้ ต้องได้รับ อนุญาตตามระเบียบการลาทางราชการก่อน จึงจะสามารถเดินทางได้ เมื่อ
กลับมายังพื้นที่พานักปัจจุบัน ให้รายงานผลการไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ โดยการพิจารณาอนุญาตจะต้อง
คานึงถึงความปลอดภัยและความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ COVID-๑๙ เป็นสาคัญทีส่ ุด
๖. ให้ ผู้อานวยการมหาวิทยาลัยราชภั ฏ กาแพงเพชร แม่สอด กาหนดวิธีการกากับติดตาม
การรายงานผลการปฏิบัติงาน และประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสมแก่ภารกิจ
และลักษณะงาน โดยจะต้องทาหน้าที่ในการกากับและติดตามการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทางาน
ให้ ร องอธิก ารบดี ก ากั บ การปฏิ บั ติ งานที่ อ ยู่ ในความรับ ผิ ด ชอบของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร แม่สอด เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน

๗. ให้ผู้อานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด กาหนดช่องทางในการประชุม
การทางาน และการประสานงานร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานในสังกัด รวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้านจะต้องมี
ช่องทางติด ต่อสื่ อสาร ที่ ส ามารถติดต่อ ได้ต ลอดเวลาการปฏิ บั ติ งาน และจะต้องประชาสั มพั นธ์ช่องทาง
ติดต่อสื่อสารกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่บ้าน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบด้วย
๘. ให้ ผู้ อ านวยการมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร แม่ ส อด รายงานมาตรการแนวทาง
แผนการให้ บุ ค ลากรในสั งกั ด ปฏิ บั ติ งานที่ บ้ าน สภาพปั ญ หา และผลการด าเนิ น การตามประกาศนี้ ให้
อธิการบดีทราบทุกสัปดาห์
ทัง้ นี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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