
 
    
 
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 ฉบับที่ ๑๕ 
------------------------------------------ 

  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง 
มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๔ และมาตรการ 
ในสถานศึกษา นั้น เพ่ือเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
หรือ COVID-19 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
จงึประกาศมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 
ฉบับที่ ๑๕ ดังนี้ 

๑. บุคลากร และนักศึกษาที่เคยเดินทางเข้าไปในพ้ืนที่  หรือมีความจ าเป็นต้องเดินทางไปในพ้ืนที่ที่
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ก าหนดเป็นพ้ืนที่เสี่ยง พ้ืนที่เฝ้าระวังที่ต้องเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้ามาใน
พ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร ต้องปฏิบัติตนตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคของจังหวัดก าแพงเพชรโดยเคร่งครัด และ
ขอความร่วมมือในการรายงานตัวในระบบลงทะเบียนผู้เดินทางเข้าพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชรของงานควบคุม
โรคติดต่อส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร (https://mis2.kpo.go.th/web-cdc/covid19register.php) 
หรือที่ QR Code ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร  

 

 

 

 

ทั้งนี้ ส าหรับผู้ที่ต้องกักกันตนเอง หรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอ่ืน ตามมาตรการจังหวัด
ก าแพงเพชร ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรืออาจารย์ทีป่รกึษาให้ทราบ แล้วแต่กรณ ี

  ๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเริ่มใช้มาตรการการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) 
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที ่๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔   

การปฏิบัติงานที่บ้านตามประกาศนี้ หมายถึง การปฏิบัติงาน ณ สถานที่พ านักปัจจุบันในพ้ืนที่
จังหวัดก าแพงเพชร ส าหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร หรือการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พ านัก
ปัจจุบันในพ้ืนที่ จังหวัดตาก ส าหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

https://mis2.kpo.go.th/web-cdc/covid19register.php
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  ให้คณบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ผู้อ านวยการกอง ก าหนดมาตรการและแนวทางให้บุคลากร
ในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) เพ่ือลดการเดินทางและลดการสัมผัสเชื้อให้มากที่สุด โดยให้มี
ผลสัมฤทธิ์ในการท างานเท่ากับการมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานหรือส่วนงานที่มีภาระ
ผูกพันที่จะต้องส่งเอกสารต่อหน่วยงานอ่ืน ให้วางแผนด าเนินการจัดส่งข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นไปตามก าหนดการ 
ที่ก าหนด 

  ให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยตั้งแต่อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 
ผู้อ านวยการกอง มาปฏิบัติราชการตามปกติ หากมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ ต้องจัดให้มี
ช่องทางให้สามารถติดตอ่สื่อสาร ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสั่งการใด ๆ ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ อาจมอบหมาย
ให้บุคคลอ่ืนที่มีคุณสมบัติในการรักษาราชการแทนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาปฏิบัติ
ราชการแทนได ้

  ๓. ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน อาจจัดให้มีบุคลากรมาปฏิบัติราชการที่สถานที่ท างาน  
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจและการติดต่อประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงาน และด าเนินการต่าง ๆ 
เพ่ือให้งานของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

  ยกเว้นงานที่มีความจ าเป็นหรือเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเกิดผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ให้คณบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ผู้อ านวยการกอง สั่ง ให้บุคลากรมาปฏิบัติราชการ
ตามปกติได ้

  ๔. บุคลากรที่ได้รับอนุญาตใหป้ฏิบัติงานที่บ้านจะตอ้งปฏิบัติดังนี้ 
   (๑) อยู่ปฏิบัติงานที่บ้านโดยไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายไปยังพ้ืนที่อ่ืน 
   (๒) ปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยไม่รวมเวลาพักกลางวัน  
   (๓) ลงเวลาเริ่มปฏิบัติราชการและลงเวลาเลิกปฏิบัติราชการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของมหาวิทยาลัย (https://e-par.kpru.ac.th/timeKPRU) ตามปกติ ณ สถานที่พ านักปัจจุบัน  
   (๔) ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและวินัยของบุคลากรตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และรักษาความลับ
ของทางราชการ 
   (๕) ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่ วน หัวหน้าหน่วยงานมีอ านาจเรียกให้บุคลากร 
ที่ปฏิบัติงานทีบ่้านมาปฏิบัติราชการตามปกติได้ 
   (๖) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามมาตรการการปฏิบัติงานที่บ้านของมหาวิทยาลัย ให้บุคลากร
ทุกคนกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกต ิ

  ในกรณีที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้านไม่อาจปฏิบัติงานได้ ด้วยเหตุแห่งการลาประเภทใดประเภท
หนึ่งจะต้องด าเนินการลาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน หากไม่อยู่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง และไม่ได้รับ
อนุญาตให้ลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าบุคลากรนั้นขาดงาน และด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

https://e-par.kpru.ac.th/timeKPRU
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  ๕. ในกรณีที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน มีเหตุผลความจ าเป็นต้องออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
ที่ก าหนดไว้ ต้องได้รับอนุญาตตามระเบียบการลาทางราชการก่อน จึงจะสามารถเดินทางได้ เมื่อกลับมายังพ้ืนที่
พ านักปัจจุบันให้รายงานผลการไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ โดยการพิจารณาอนุญาตจะต้องค านึงถึงความปลอดภัย
และความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ COVID-19 เป็นส าคัญที่สุด 

  ๖. ให้คณบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ผู้อ านวยการกอง ก าหนดวิธีการก ากับติดตาม             
การรายงานผลการปฏิบัติงาน และประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสมแก่ภารกิจ 
และลักษณะงาน โดยจะต้องท าหน้าที่ในการก ากับและติดตามการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการท างาน  

  ให้รองอธิการบดีก ากับการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดความ
ต่อเนื่องและประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน  

  ๗. ให้คณบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ผู้อ านวยการกอง ก าหนดช่องทางในการประชุม              
การท างาน และการประสานงานร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานในสังกัด รวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้านจะต้องมี
ช่องทางติดต่อสื่อสาร ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาการปฏิบัติงาน และจะต้องประชาสัมพันธ์ช่องทาง
ติดต่อสื่อสารกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่บ้าน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบด้วย  

  ๘. ให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบ ปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ให้พร้อมและเอ้ือต่อการปฏิบัติงานที่บ้านในช่วงการระบาดของเชื้อ 

COVID-19 ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่  

  ๙. ให้คณบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ผู้อ านวยการกอง รายงานมาตรการแนวทางแผนการ 
ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้าน สภาพปัญหา และผลการด าเนินการตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีทราบ 
ทุกสัปดาห์ 

๑๐. ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล  
แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล) ประสานการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่กับผู้ประสานงานหลักในพ้ืนที่
อย่างใกล้ชิด เพ่ือพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมเชิงพ้ืนที่ที่ เกี่ยวข้องกับโครงการฯ หากในพ้ืนที่มีมาตรการ
ควบคุมการจัดกิจกรรมหรือมาตรการเฝ้าระวังการระบาด และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เฉพาะ
พ้ืนที่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หรือหากกิจกรรมมีลักษณะเป็นการจัดประชุมวางแผน 
การด าเนินงานอย่างเดียว ให้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน 

๑๑. ให้ผู้รับจ้างงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
(มหาวิทยาลัยสู่ต าบล) ทุกคนที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ส่วนราชการอ่ืนในพ้ืนที่ หรือหน่วยงานความร่วมมือของส านักงาน ก.พ.ร. หากหน่วยปฏิบัติงานมีมาตรการ 
หรือแนวทางการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ปฏิบัติงานตามมาตรการหรือแนวทางที่หน่วยปฏิบัติงาน
ก าหนดได้ โดยให้ผู้รับจ้างงานตามโครงการฯ ปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงาน 
ที่อาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้ก ากับการปฏิบัติงานในหน่วยปฏิบัติงานมอบหมาย ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
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การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ของจังหวัด มหาวิทยาลัย หรือหน่วยปฏิบัติงานก าหนด และปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรค DMHTT อย่างเคร่งครัด ได้แก่  

การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (D-Distancing)  
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า (M-Mask)   
ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างสม่ าเสมอ (H-Hand)  
รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารหรือสถานที่สาธารณะ (T-Testing)  
สแกนแอปพลิเคชันไทยชนะก่อนเข้าอาคารหรือสถานที่สาธารณะ (T-Thaichana)  

๑๒. ให้งดหรือชะลอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุม การสัมมนาใด ๆ ที่มีบุคลากร 
นักศึกษาเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก รวมทั้งการเชิญบุคลากรหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมประชุมออกไปก่อน หรือ 
อาจใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได ้

๑๓. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอ านาจออกค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้เป็นไปตาม
ประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือต้องตีความตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด 
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 
Signature Code : KHVYGGHVBYWCKUKTGFFA 

 


