ประกาศกองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง หรือ Work From Home
........................................
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยกาหนดให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง หรือ Work From Home
ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 แต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและผลลัพธ์
ที่ดีตามภารกิจของแต่ละบุคคล ทั้งนี้จะต้องมีบุคลากรผลัดเปลี่ย นเวรมาประจาสานักงานเท่าที่จาเป็นเท่านั้น
เพื่อรวบรวมเอกสาร หนังสือในหน่วยงาน เสนอต่อผู้บังคับบัญชาอนุมัติหรือสั่งการ โดยให้มีการวัดอุณหภูมิ
และการทาความสะอาดด้วยเจลล้ างมือก่อนเข้าตึกหรือภายในอาคารนั้น กองบริหารงานบุคคล สานักงาน
อธิ ก ารบดี ไ ด้ ต ระหนั ก ถึ ง ความปลอดภั ย สวั ส ดิ ภ าพ และอนามั ย ของบุ ค ลากร อาศั ย อ านาจตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ให้คณาจารย์และบุ คลากรสายสนับสนุน ปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง
หรือ Work From Home ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 แต่ยังคงไว้
ซึ่งประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดีตามภารกิจของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ให้มีบุคลากรผลัดเปลี่ยนเวรมาประจาสานักงาน
ตามตารางการปฏิบัติงานประจาสานักงานท้ายประกาศนี้ เพื่อรวบรวมเอกสาร หนังสือในหน่วยงาน เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติหรือสั่งการ โดยให้มีการวัดอุณหภูมิและการทาความสะอาดด้วยเจลล้างมือก่อนเข้า ตึก
หรือภายในอาคาร
หากบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ณ สถานที่ พั ก อาศั ย ของตนเอง หรื อ Work From Home
มีความจาเป็นและประสงค์ที่จะเข้า สานักงาน ต้องแจ้งผู้อานวยการกองให้ทราบและอนุญาตก่อน โดยให้มีการ
วัดอุณหภูมิและการทาความสะอาดด้วยเจลล้างมือก่อนเข้าตึกหรือภายในอาคาร
ข้อ ๒ ให้บุคลากรรายงานตัวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน เวลา 08.30 น. – 09.00 น.
ระยะเวลาและวันที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนต้องเท่ากับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ข้ อ ๓ ให้ บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ต นตามมาตรการ แนวทางนโยบายของรั ฐ บาล กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และตามคาแนะนาของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข
ประกาศแจ้งเตือนจั งหวัดมหาสารคาม และจั งหวัดต่าง ๆ ตามสถานที่พักอาศัย ของตนเอง รวมถึงประกาศ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม เรื่ อง มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 อย่างเคร่งครัด
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ จันทรศิริ)
รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล

ตารางการปฏิบัติงานประจาสานักงาน
แนบท้ายประกาศกองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง หรือ Work From Home
ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564
----------------------------------ลาดับ
1

วัน/ เดือน/ ปี
19 เม.ย. 2564

2

20 เม.ย. 2564

3

21 เม.ย. 2564

4

22 เม.ย. 2564

5

23 เม.ย. 2564

6

26 เม.ย. 2564

7

27 เม.ย. 2564

รายชื่อ
นายพนมพร บารุงบุญ
นางสาวอมรรัตน์ ตาลสถิตย์
นายประยงค์ จาปาศรี
นายนุวัฒศิริ พุทธิดิลก
นายพิชิต เปลี่ยนขา
นายพนมพร บารุงบุญ
นางสาวอมรรัตน์ ตาลสถิตย์
นายรณสิทธิ์ โพธิ์ศรี
นายมัฆวา ยี่สารพัฒน์
นายอิทธิพล พวังคาม
นายพนมพร บารุงบุญ
นางวงเดือน พันธุ์พิชัย
นายรณสิทธิ์ โพธิ์ศรี
นายมัฆวา ยี่สารพัฒน์
นางสาวสุภวรรณ ชูปฏิบัติ
นายพนมพร บารุงบุญ
นางวงเดือน พันธุ์พิชัย
นายนุวัฒศิริ พุทธิดิลก
นางสาวกาญจนา ครูพิพรม
นายยุทธชัย บุญพันธ์
นายพนมพร บารุงบุญ
นางวงเดือน พันธุ์พิชัย
นายประยงค์ จาปาศรี
นางสาวกาญจนา ครูพิพรม
นายสถิตย์ สุระมะณี
นางสาวอมรรัตน์ ตาลสถิต
นายประยงค์ จาปาศรี
นายรณสิทธิ์ โพธิ์ศรี
นายอิทธิพล พวังคาม
นางสาวอมรรัตน์ ตาลสถิตย์
นายมัฆวา ยี่สารพัฒน์
นายรณสิทธิ์ โพธิ์ศรี
นายพิชิต เปลี่ยนขา

หมายเหตุ

ลาดับ
8

วัน/ เดือน/ ปี
28 เม.ย. 2564

9

29 เม.ย. 2564

10

30 เม.ย. 2564

รายชื่อ
นายนครินทร์ ม่วงอ่อน
นายมัฆวา ยี่สารพัฒน์
นายรณสิทธิ์ โพธิ์ศรี
นางสาวสุภวรรณ ชูปฏิบัติ
นายนครินทร์ ม่วงอ่อน
นายนุวัฒศิริ พุทธิดิลก
นางสาวกาญจนา ครูพิพรม
นายยุทธชัย บุญพันธ์
นายนครินทร์ ม่วงอ่อน
นายประยงค์ จาปาศรี
นางสาวกาญจนา ครูพิพรม
นายสถิตย์ สุระมะณี

หมายเหตุ

