ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
(ฉบับที่ ๗) : ปิดสถานที่ทาการชั่วคราวและแนวทางการปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work from Home)
เพื่อลดการระบาดและชะลอการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
__________
ตามที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มีแนวโน้ม ที่จะเกิด
การระบาดรุนแรงในวงกว้างและยืดเยื้อยาวนาน ดังนั้น เพื่อเป็นการความเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งป้องกันการแพร่ระบาด และลดโอกาสเสี่ยงใน
การติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ต่ อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย และเป็ น ไปตามนโยบาย
และประกาศของกระทรวงอุดมศึกษา วิ ท ยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงเห็นสมควรกาหนดมาตรการป้ อ งกัน
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ฉบับที่ ๗ มาตรการเกี่ยวกับการปิดสถานที่ทาการ
ชั่วคราวและแนวทางการปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work from Home) เพื่อลดการระบาดและชะลอการแพร่
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนี้
ข้อ ๑ มาตรการด้านอาคารสถานที่
๑.๑ ให้ปิดอาคารทาการของมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว (Lockdown) ยกเว้น อาคารที่มีภารกิจ
จาเป็นต้องใช้ประสานงาน อานวยการ และให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากรหรือประชาชน คือ สานักงาน
อธิ ก ารบดี ส านั ก งานบริ ห ารกายภาพและสิ่ ง แวดล้ อ ม ส านั ก คอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อ ข่ า ย โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สานักงานไร่ฝึกฯ อาคารคณะ/วิทยาลัย/สานักที่มีส่วนที่ตั้งของสานักงานเลขานุการ
๑.๒ ในกรณีที่มีความจาเป็นอย่างยิ่ง หน่วยงานใดประสงค์จะเปิดทาการอาคารนอกเหนือจากข้อ ๑.๑
ให้เสนอเหตุผลและความจาเป็นต่ออธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
๑.๓ ในกรณีที่ มี การมาปฏิบัติง าน ณ สถานที่ทาการ ให้ บุคลากรบันทึกเวลาการปฏิบั ติ งานปกติ
และก่อนเข้าอาคารต้องผ่านจุดคัดกรองตามทีค่ ณะ/มหาวิทยาลัยกาหนด
๑.๔ นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่จะเข้าออกอาคาร ต้องผ่านจุดคัดกรองตามที่คณะ/มหาวิทยาลัย
กาหนด
๑.๕ ให้หน่วยงานจัดสถานที่ทางานให้เหมาะสม โดยคานึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย
๒ เมตร พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค อาทิ เจลแอลกอฮอล์ สบู่ล้างมือ เป็นต้น

-๒๑.๖ ให้ห้องอาหารในสถานปฏิบัติการโรงแรม ศูนย์อาหาร ร้านกาแฟ และร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย
ให้บริการแบบซื้อกลับบ้าน (Take Away) แทนการรับประทานในพื้นทีบ่ ริการ
๑.๗ มหาวิทยาลัยจะควบคุมการเข้าออก โดยเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย ตรวจยานพาหนะ
และบุคคล ระหว่างเวลา ๒๑.๐๐-๐๕.๐๐ น.
๑.๘ ไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เป็นผู้พักอาศัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เข้าพักในอาคารที่พักอาศัย
ของบุคลากร
ข้อ ๒ มาตรการด้านการทางานนอกสถานที่ตั้ง
๒.๑ ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/สานัก ผู้อานวยการกอง หัวหน้าสานักงาน
เลขานุการคณะ/วิทยาลัย/สานัก หัวหน้าสานักงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี หรือเทียบเท่า มาปฏิบัติงาน
ตามปกติ หากมี เ หตุ ขั ด ข้ อ งที่ ท าให้ ไ ม่ ส ามารถเดิ น ทางมาปฏิ บั ติ ง านได้ ให้ ข ออนุ ญ าตต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
เหนือขึ้นไป
๒.๒ ให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานพิจารณากาหนดลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง จากงาน
ที่ต้องปฏิบัติภายในหน่วยงานในแต่ละวัน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานในที่ตั้งให้น้อยที่สุด
๒.๓ สาหรับผู้ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง ให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานวางแผน มอบหมาย กากับดูแล ติดตาม
ประเมินผลงานในแต่ละวันอย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นสาคัญ
๒.๔ ให้ผู้บริหารทุกหน่วยงาน จัดให้มีช่องทางที่สามารถติดต่อสื่อสาร ประชุมออนไลน์หรือสั่งการใด ๆ
ได้ตลอดเวลา
๒.๕ ให้ถือว่าที่พักอาศัยโดยปกติของบุคลากรเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน และเวลาปฏิบัติราชการปกติเป็น
เวลาปฏิบัติงานนอกที่ ตั้ง ทั้ งนี้ หากมหาวิท ยาลัย มีราชการจาเป็นเร่งด่วน ให้ ผู้บังคับบัญ ชามีอานาจสั่งให้
บุคลากรกลับมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยได้
๒.๖ ในระหว่างปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง ให้ลงเวลาปฏิบัติงานผ่านระบบ Data Management System
(DMS) หัวข้อ “การลงเวลาปฏิบัติงาน” แล้วบันทึกเวลาที่เริ่มและสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
๒.๗ ในกรณี ที่ บุ ค ลากรมี ค วามประสงค์ จ ะลาในทุ ก กรณี ใ นช่ ว งที่ ป ฏิ บั ติ ง านนอกสถานที่
ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ (Online) และให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องบันทึกข้อมูลประวัติ
การลาในระบบบริหารงานบุคคล
ข้อ ๓ มาตรการอื่น ๆ
๓.๑ ให้บุคลากรทุกคนหลีกเลี่ยงพื้นที่และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
และรักษาสุขภาพร่ า งกายของตนเองให้แ ข็ งแรงอยู่ เสมอ ในกรณีที่มีความเสี่ย งเป็นผู้ ติ ดเชื้ อ โรคดั ง กล่ า ว
ให้บุคลากรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วที่สุด

-๓๓.๒ ให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูรปิ รีชา )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

