
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   

  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ยังคงเกิดขึ้น
อย่ างต่อเนื่ องและมีความรุนแรงมากขึ้น  ประกอบกับหนั งสือส านักนายกรัฐมนตรี  ด่ วนที่ สุ ด                     
ที่ นร ๐๑๐๑/ว๑๗๙๐ เรื่องแนวปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่             
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว. ๐๒๐๐.๑/ว๒๑๒๖๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ขอความร่วมมือ          
ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาการปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) โดยให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐปฏิบัติงานที่บ้านในช่วงแรกภายหลังจากเดินทางกลับจากภูมิล าเนาหรือออกนอกพ้ืนที่ในวันหยุดราชการ 
ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพ่ือจ ากัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาจังหวัดอุตรดิตถ์ในวันที่ ๓ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19  “Omicron” เป็นรายแรก จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการป้องกัน
และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามแผนเผชิญเหตุของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เ พ่ือให้การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ทางราชการก าหนด อาศัยอ านาจตามความ        
ในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง  มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่       
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 

ข้อ  ๒  บุคลากรสายวิชาการ ให้ปฏิบัติงานที่บ้านหรือสถานที่ในเขตพ้ืนที่พักอาศัยตามปกติ              
(work from home)  ตั้งแต่วันที่ ๔ – 9 มกราคม 2565 และให้คณบดีพิจารณาวางแผนก ากับดูแลและ
ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

บุคลากรสายวิชาการที่มีค าสั่งหรือหน้าที่ต้องเข้ามาปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยระหว่างวันที่          
๔ – 9 มกราคม พ.ศ. 2565 ให้มาปฏิบัติราชการตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๓  ให้อาจารย์ผู้ สอนพิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทุกรายวิชา                
ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. 2565   
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 ข้อ  ๔  บุคลากรสายสนับสนุน ให้หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาการใช้รูปแบบการปฏิบัติงาน
ที่บ้านหรือสถานที่ในเขตพ้ืนที่พักอาศัยตามปกต ิ(work from home) หรือก าหนดจ านวนผู้ปฏิบัติงานให้มา
ปฏิบัติราชการในหน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของบุคลากรทั้งหมดที่ปฏิบัติราชการในหน่วยงานนั้น ๆ
ตั้งแต่วันที่ ๔ – 9 มกราคม พ.ศ. 2565 
 กรณีบุคลากรรายใดมีลักษณะการท างานที่ไม่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านหรือสถานที่พักอาศัยได้        
ใหห้ัวหน้าหน่วยงานพิจารณาก าหนดระยะเวลาในการเหลื่อมเวลาในการปฏิบัติงาน หรือสั่งให้มาปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยตามปกติ 
 กรณีงานที่มีความจ าเปนนหรือเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าหน่วยงานสั่งให้บุคลากรมาปฏิบัติราชการตามปกติได้ 
 ข้อ  ๕  ให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 
หัวหน้าส านักงาน และหัวหน้างาน มาปฏิบัติราชการตามปกติ  เพ่ือก ากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานให้
เปนนไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 ข้อ  ๖  การมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านหรือสถานที่ในเขตพ้ืนที่พักอาศัยตามปกติ
(work from home) เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) ให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ พิจารณากระบวนงานที่สามารถปฏิบัติ
ที่บ้านหรือสถานที่พักได้และมอบหมายการปฏิบัติงานเปนนรายวันหรือรายสัปดาห์ โดยก าหนดเป้าหมาย 
ผลผลิต ตัวชี้วัดในการท างาน ระบบวิธีการสื่อสาร ระบบก ากับติดตามการปฏิบัติงาน การประเมิน
ความก้าวหน้า ตลอดจนการรายงานผลการท างาน ตามระเบียบราชการก าหนด 
 (2) ให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ วางแผนการปฏิบัติงานส าหรับ
กระบวนงานที่จ าเปนนต้องมีบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ประจ าส านักงาน โดยก าหนดเป้าหมายให้บุคลากรมา
ปฏิบัติงานดังกล่าวตามความเหมาะสมกับภารกิจ และจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในลักษณะการท างานตาม
เวลาราชการหรือเหลื่อมเวลาในการมาท างานได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติงานให้ได้ 8 ชั่วโมง 
ตามระเบียบราชการก าหนด 
 ข้อ  ๗  การปฏิบัติงานที่บ้านหรือสถานที่ในเขตพ้ืนที่พักอาศัยตามปกติ (work from home)   
ของบุคลากรเปนนการปฏิบัติราชการโดยปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเปนนการปฏิบัติงานที่ส านักงาน ดังนั้นการ
ปฏิบัติงานจะต้องเปนนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 ข้อ  ๘  กรณีบุคลากรมีความจ าเปนนที่จะต้องไปต่างจังหวัด ซึ่งนอกเขตพ้ืนที่พักอาศัยของตนให้ขอ
อนุญาตผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงอธิการบดี และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่
ทางราชการก าหนด 
 ข้อ  ๙  ให้บุคลากรลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยระบบออนไลน์แทนการลงลายมือชื่อหรือสแกน         
นิ้วมือตามปกติ ผ่านระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลการลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์ของบุคลากรในสังกัด ให้เปนนไป
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๑๐  ให้งดหรือหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของกลุ่มคน
จ านวนมาก เช่น การประชุม การสัมมนาใด การฝึกอบรม การจัดสอบ ฯลฯ ที่ก าหนดไว้เดิม หากมีความ
จ าเปนนให้จัดกิจกรรมโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด ยกเว้นกรณีการงดหรือหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรม
ใดแล้วหากเกิดผลเสียแก่ทางราชการให้ขออนุญาตมหาวิทยาลัยเปนนรายกรณี โดยกิจ กรรมนั้นต้อง
ด าเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข หรือ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนั้น ๆ ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
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 ข้อ ๑๑  ให้บุคลากรและนักศึกษาที่เดินทางกลับจากภูมิล าเนาหรือออกนอกพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ในวันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กลับมาปฏิบัติงาน ให้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และรายงานผลตรวจให้คณบดี ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการกอง หรือ
หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดทราบ พร้อมทั้งสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิดเปนนเวลา 14 วัน  หากมีอาการ
ผิดปกติให้รายงานต่อคณบดี ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดทราบทันที 
 ข้อ ๑๒ ให้บุคลากรและนักศึกษาที่เดินทางออกนอกพ้ืนที่จัดการศึกษาหรือเดินทางกลับภูมิล าเนา
ต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ลงข้อมูลใน HUG UTT เมื่อเดินทางกลับเข้ามาใน
จังหวัดอุตรดิตถ ์
 กรณีบุคลากรและนักศึกษาสังกัดวิทยาลัยน่านหรือศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ เดินทางออกนอก
พ้ืนที่จัดการศึกษาหรือเดินทางกลับภูมิล าเนาต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่           
ใหล้งข้อมูลตามท่ีจังหวัดที่ปฏิบัติราชการนั้นก าหนด 

ข้อ 1๓ ให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai และบันทึก 
Timeline ผ่าน URU safety Covid ในวันที่กลับเข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้าเรียนตามปกติ  
 ข้อ 1๔  ให้บุคลากรติดตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศ ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์       
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ 
และประกาศหรือค าสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้งประกาศและข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

กรณีบุคลากรที่ปฏิบัติราชการในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน  ให้ปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการโรคติดต่อประจ าจังหวัด และประกาศหรือค าสั่งของจังหวัดที่ปฏิบัติราชการนั้นและถือปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด 
 ข้อ 1๕  การด าเนินการอ่ืนใดที่มิได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่ก ากับดูแลบุคลากรและนักศึกษาในสังกัด พิจารณาด าเนินการตามสมควรโดยไม่ขัดหรือ
แย้งกับระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศของทางราชการ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการและ
มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนนส าคัญ 
 ข้อ 1๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ มีอ านาจตีความ ออกค าสั่ง และวินิจฉัยชี้ขาดในกรณี
ที่เกิดปัญหาจากการใช้ประกาศนี้ ค าวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเปนนที่สิ้นสุด 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ปนนต้นไปหรือจนกว่ามหาวิทยาลัยจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

  ประกาศ  ณ  วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 

     
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวณิี  สัตยาภรณ์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 


