ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 ฉบับที่ ๑๕
------------------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้ออกประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชร เรื่อง
มาตรการป้ อ งกั น และการเฝ้ า ระวั ง การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ หรื อ COVID-19
พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วั น ที่ ๒ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ งฉบั บ ที่ ๑๔ และมาตรการ
ในสถานศึ ก ษา นั้ น เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น และเฝ้ า ระวั ง การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙
หรือ COVID-19 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
อาศั ย อานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติม หาวิท ยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
จึงประกาศมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19
ฉบับที่ ๑๕ ดังนี้
๑. บุคลากร และนักศึกษาที่เคยเดินทางเข้าไปในพื้นที่ หรือมีความจาเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร กาหนดเป็นพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฝ้าระวังที่ต้องเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้ามาใน
พืน้ ที่จังหวัดกาแพงเพชร ต้องปฏิบัติตนตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคของจังหวัดกาแพงเพชรโดยเคร่งครัด และ
ขอความร่ วมมือในการรายงานตัวในระบบลงทะเบี ยนผู้ เดินทางเข้าพื้ นที่ จังหวัดกาแพงเพชรของงานควบคุ ม
โรคติดต่อสานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร (https://mis2.kpo.go.th/web-cdc/covid19register.php)
หรือที่ QR Code สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร

ทั้ งนี้ ส าหรั บ ผู้ ที่ ต้ องกัก กั น ตนเอง หรือ หลี ก เลี่ ย งการสั ม ผั ส กั บ บุ ค คลอื่ น ตามมาตรการจั งหวั ด
กาแพงเพชร ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรืออาจารย์ทปี่ รึกษาให้ทราบ แล้วแต่กรณี
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเริ่มใช้ มาตรการการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
การปฏิ บัติงานที่บ้านตามประกาศนี้ หมายถึง การปฏิบัติงาน ณ สถานที่พานักปัจจุบั นในพื้นที่
จังหวัดกาแพงเพชร สาหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร หรือการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พานัก
ปัจจุบันในพื้นที่ จังหวัดตาก สาหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
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ให้คณบดี ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน ผู้อานวยการกอง กาหนดมาตรการและแนวทางให้บุคลากร
ในสังกัดปฏิบั ติงานที่บ้าน (Work from Home) เพื่อลดการเดินทางและลดการสัมผัสเชื้อให้มากที่สุด โดยให้ มี
ผลสัมฤทธิ์ในการทางานเท่ากับการมาปฏิบัติงานที่มหาวิท ยาลัย ทั้งนี้ สาหรับผู้ปฏิบัติงานหรือส่วนงานที่มีภาระ
ผูกพันที่จะต้องส่งเอกสารต่อหน่วยงานอื่น ให้วางแผนดาเนินการจัดส่งข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกาหนดการ
ที่กาหนด
ให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยตั้งแต่อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน
ผู้อานวยการกอง มาปฏิบัติราชการตามปกติ หากมีเหตุจาเป็นไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ ต้องจัดให้ มี
ช่องทางให้สามารถติดต่อสื่อสาร ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสั่งการใด ๆ ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ อาจมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติในการรักษาราชการแทนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาปฏิบัติ
ราชการแทนได้
๓. ในการปฏิบั ติงานของทุกหน่วยงาน อาจจัดให้ มีบุ คลากรมาปฏิบั ติ ราชการที่ส ถานที่ทางาน
เพื่อปฏิบั ติหน้ าที่ตามภารกิจและการติดต่อประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงาน และดาเนินการต่ าง ๆ
เพื่อให้งานของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ยกเว้นงานที่มีความจาเป็นหรือเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเกิดผลกระทบต่อการดาเนินงาน
ของมหาวิท ยาลั ย ให้ คณบดี ผู้ อ านวยการส านั ก /สถาบั น ผู้ อานวยการกอง สั่ ง ให้ บุ ค ลากรมาปฏิ บั ติราชการ
ตามปกติได้
๔. บุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานที่บ้านจะต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) อยู่ปฏิบัติงานที่บ้านโดยไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่อื่น
(๒) ปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยไม่รวมเวลาพักกลางวัน
(๓) ลงเวลาเริ่มปฏิบัติราชการและลงเวลาเลิกปฏิบัติราชการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของมหาวิทยาลัย (https://e-par.kpru.ac.th/timeKPRU) ตามปกติ ณ สถานที่พานักปัจจุบัน
(๔) ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและวินัยของบุคลากรตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และรักษาความลับ
ของทางราชการ
(๕) ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว น หั ว หน้ า หน่ ว ยงานมี อ านาจเรี ย กให้ บุ ค ลากร
ที่ปฏิบัติงานทีบ่ ้านมาปฏิบัติราชการตามปกติได้
(๖) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามมาตรการการปฏิบัติงานที่บ้านของมหาวิทยาลัย ให้บุคลากร
ทุกคนกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติ
ในกรณีที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้านไม่อาจปฏิบัติงานได้ ด้วยเหตุแห่งการลาประเภทใดประเภท
หนึ่งจะต้องดาเนินการลาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
บุ คลากรที่ป ฏิบั ติ งานที่บ้ าน หากไม่อยู่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง และไม่ได้รับ
อนุญาตให้ลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าบุคลากรนั้นขาดงาน และดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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๕. ในกรณีที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน มีเหตุผลความจาเป็นต้องออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
ที่กาหนดไว้ ต้องได้รับอนุญาตตามระเบียบการลาทางราชการก่อน จึงจะสามารถเดินทางได้ เมื่อกลับ มายังพื้นที่
พานักปัจจุบันให้รายงานผลการไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ โดยการพิจารณาอนุญาตจะต้องคานึงถึงความปลอดภัย
และความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ COVID-19 เป็นสาคัญที่สุด
๖. ให้ ค ณบดี ผู้ อ านวยการส านั ก /สถาบั น ผู้ อ านวยการกอง ก าหนดวิ ธี ก ารก ากั บ ติ ด ตาม
การรายงานผลการปฏิบั ติงาน และประเมินประสิ ทธิภ าพการปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสมแก่ภ ารกิจ
และลักษณะงาน โดยจะต้องทาหน้าที่ในการกากับและติดตามการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทางาน
ให้ ร องอธิการบดี กากับ การปฏิบั ติงานของหน่ว ยงานที่อยู่ในความรับผิ ดชอบ เพื่อให้ เกิ ด ความ
ต่อเนื่องและประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน
๗. ให้ ค ณบดี ผู้ อ านวยการส านั ก /สถาบั น ผู้ อ านวยการกอง ก าหนดช่ อ งทางในการประชุ ม
การทางาน และการประสานงานร่วมกันของผู้ ปฏิ บัติงานในสังกัด รวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้านจะต้ องมี
ช่ อ งทางติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ที่ ส ามารถติ ด ต่ อ ได้ ต ลอดเวลาการปฏิ บั ติ ง าน และจะต้ อ งประชาสั ม พั น ธ์ ช่ อ งทาง
ติดต่อสื่อสารกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่บ้าน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบด้วย
๘. ให้ ส านั กวิท ยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ตรวจสอบ ปรับ ปรุงและบ ารุงรัก ษาระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศของมหาวิทยาลั ย ให้ พ ร้อมและเอื้อ ต่ อการปฏิ บัติ งานที่ บ้านในช่ว งการระบาดของเชื้ อ
COVID-19 ตามขอบเขตอานาจหน้าที่
๙. ให้คณบดี ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน ผู้อานวยการกอง รายงานมาตรการแนวทางแผนการ
ให้ บุ คลากรในสั งกัด ปฏิบั ติงานที่บ้ าน สภาพปัญ หา และผลการดาเนิ น การตามประกาศนี้ ให้ อธิการบดี ทราบ
ทุกสัปดาห์
๑๐. ให้ บุ คลากรของมหาวิทยาลั ยที่รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบล
แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตาบล) ประสานการดาเนินงานกิจกรรมพัฒนาพื้นที่กับผู้ประสานงานหลักในพื้นที่
อย่ างใกล้ ชิด เพื่อพิ จารณาแนวทางการจัดกิ จกรรมเชิงพื้นที่ที่ เกี่ยวข้องกับโครงการฯ หากในพื้นที่มีมาตรการ
ควบคุมการจัดกิจกรรมหรือมาตรการเฝ้าระวังการระบาด และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เฉพาะ
พื้นที่ ให้ ป ฏิบั ติตามมาตรการดั งกล่ าวอย่ างเคร่งครัด หรือหากกิจกรรมมีลั กษณะเป็น การจัดประชุม วางแผน
การดาเนินงานอย่างเดียว ให้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน
๑๑. ให้ ผู้ รั บ จ้ า งงานตามโครงการยกระดั บ เศรษฐกิ จ และสั ง คมรายต าบลแบบบู ร ณาการ
(มหาวิ ท ยาลั ย สู่ ตาบล) ทุ ก คนที่ ป ฏิ บั ติ งานในมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ กาแพงเพชร องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
ส่ วนราชการอื่ น ในพื้ น ที่ หรื อ หน่ ว ยงานความร่ว มมือ ของส านั กงาน ก.พ.ร. หากหน่ ว ยปฏิบั ติงานมีมาตรการ
หรือแนวทางการปฏิบั ติงาน มหาวิทยาลัย อนุญ าตให้ปฏิบัติงานตามมาตรการหรือแนวทางที่ห น่วยปฏิบัติงาน
กาหนดได้ โดยให้ผู้รับจ้างงานตามโครงการฯ ปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิ บัติงานตามแผนการดาเนินงาน
ที่อาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้กากับการปฏิบัติงานในหน่วยปฏิบัติ งานมอบหมาย ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
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การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ของจั งหวั ด มหาวิทยาลั ย หรือหน่ว ยปฏิบั ติงานกาหนด และปฏิ บัติตาม
มาตรการป้องกันโรค DMHTT อย่างเคร่งครัด ได้แก่
การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (D-Distancing)
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า (M-Mask)
ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างสม่าเสมอ (H-Hand)
รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารหรือสถานที่สาธารณะ (T-Testing)
สแกนแอปพลิเคชันไทยชนะก่อนเข้าอาคารหรือสถานที่สาธารณะ (T-Thaichana)
๑๒. ให้งดหรือชะลอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุม การสั มมนาใด ๆ ที่มีบุคลากร
นักศึกษาเข้าร่วมเป็ นจานวนมาก รวมทั้งการเชิญบุค ลากรหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมประชุมออกไปก่อน หรือ
อาจใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้
๑๓. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอานาจออกคาสั่งใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือต้องตีความตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด
และให้ถือเป็นที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
15 เมษายน พ.ศ. 2564
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