แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home)
กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน ฉบับลงวันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. 256๔)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย
มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 มีมติรับทราบแนวทางการให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของสานักงาน ก.พ. และให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐใช้เป็นข้อมูลในการ
พิจารณากาหนดแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือกาหนดวิธีปฏิบัติราชการแบบยืดหยุ่นได้ตามความ
เหมาะสมในแต่ละกรณี ทั้งนี้ ให้คานึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบ
หรือเกิดผลเสียหายต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารราชการ การบริการประชาชน และป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
องค์การบริหารส่วนตาบลวัดงิน จึงกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานในลักษณะเหลื่อมเวลาการ
ทางานและพักกลางวัน และแนวทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (Work From home) เพื่อให้
การปฏิบัติงานมีความยืดหยุ่น และเพื่อเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) สอดคล้องกับมาตรการ
ป้ อ งกั น และควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ ก รมควบคุ ม โรค
กระทรวงสาธารณสุข กาหนด เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ในสังกัด กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
1. การเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน
กรณีการปฏิบัติงาน ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน ให้นายกองค์การบริหาร
ส่ ว นตาบลวังดิน ปลั ดองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลวังดิน ผู้ อานวยการส านัก/กอง หรือหั ว หน้าส่ ว นราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น พิจารณาเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างในสังกัด
ตามความเหมาะสม โดยอาจกาหนดช่วงเวลาปฏิบัติงาน เช่น
1) ช่วงเวลา 07.30 น. – 15.30 น. เวลาพัก 11.30 – 12.30 น.
2) ช่วงเวลา 08.30 น. – 16.30 น. เวลาพัก 12.00 - 13.00 น.
3) ช่วงเวลา 09.30 น. – 17.30 น. เวลาพัก 12.30 - 13.30 น.
ทั้งนี้ จะต้องไม่ส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัย ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา หรือพนักงานจ้าง
2. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (Work From home)
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน ผู้อานวยการ
สานัก/กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พิจารณาให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ในสังกัดสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน โดยพิจารณาจากตาแหน่ง
คุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน และลักษณะงาน

2.1 ตาแหน่ง…

-22.1 ต าแหน่ ง และคุ ณ ลั ก ษณะของข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจ า และพนั ก งานจ้ า งที่
สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการได้ ดังนี้
1) เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจา หรือพนักงานจ้าง หรือไม่ใช่ผู้ที่มีอานาจในการ
อนุมัติ/อนุญาตที่ต้องลงนามในเอกสาร หรือพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละตาแหน่งหรือบริบทของ
หน่วยงาน
2) เป็นผู้ที่มีความสมัครใจ เป็นผู้ที่มีความรู้ มีทักษะคอมพิวเตอร์ โดยมีความพร้อมที่
จะปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ โดยสามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
อย่างสม่าเสมอ
3) เป็ น ผู้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบสู ง มี วิ นั ย และมี ศั ก ยภาพที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านให้ บ รรลุ
เป้าหมาย
ทั้ ง นี้ ให้ พิ จ ารณาจากผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ส ถานที่ พั ก อาศั ย ไกลจากสถานที่ ตั้ ง ของ
ส่วนราชการ หรือต้องเดินทางโดยขนส่งสาธารณะไปกลับระหว่างสถานที่พักกับสถานที่ตั้งของส่วนราชการ
หรือผู้ที่มีโรคประจาตัวที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ หญิงมีครรภ์ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคภูมิแพ้ซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่า ฯลฯ ให้ปฏิบัติงานนอกสถาน
ที่ตั้งของส่วนราชการเป็นลาดับแรก
2.2 ลักษณะงานที่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ
1) งานวิชาการในลักษณะของการศึกษา ค้นคว้า คิดวิเคราะห์ การจัดทารายงาน
การศึกษา การวิเคราะห์วิจัย รายงานทางวิชาการ การจัดทาข้อเสนอแนะ การออกแบบหรือพัฒนาระบบ
การพิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมาย หรืองานอื่นที่เห็นว่าสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการได้
โดยไม่จาเป็นต้องปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของส่วนราชการ
2) งานที่ส ามารถปฏิบัติผ่ านระบบหรือช่องทางดิจิทัล หรือช่องทางอื่นที่ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้เช่นเดียวกับการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของส่วนราชการ รวมทั้ง สามารถกากับและติดตามผล
การปฏิบัติงานผ่านระบบ หรือช่องทางดิจิทัล หรือช่องทางอื่นได้
3) งานที่สามารถแบ่งเป็นทีม หรือผู้ปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้
2.3 กาหนดวันปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน
พิจารณาตามความเหมาะสมของตาแหน่ง คุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะงาน
รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น วันเว้นวัน หรือไม่เกิน
3 วันทาการต่อสัปดาห์ ฯลฯ
2.4 แนวทางในการกากับและติดตามผลการปฏิบัติงาน
1) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน
ผู้อานวยการสานัก/กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น มอบหมายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ เป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์
โดยกาหนดเป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดการทางาน ระบบวิธีการสื่อสาร ติดตามและประเมินความก้าวหน้ า
ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงาน (ตามเอกสารแนบท้าย 1)
2) นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวัง ดิ น ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวังดิน
ผู้อานวยการสานัก/กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ต้องสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงาน
ได้ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ เพื่อกากับและติดตามผลการปฏิบัติงาน
2.5 กรณีที่มี...

-32.5 กรณีที่มีภารกิจสาคัญหรือเร่งด่วน ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน ปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน ผู้อานวยการสานัก/กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น สามารถ
เรียกตัวผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ มาปฏิบัติภารกิจได้ทันที และต้องเข้าไปรายงานตัวได้ตาม
เวลาที่กาหนด (ในเวลาราชการ)
2.6 การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการต้องคานึงถึงประโยชน์ของทาง
ราชการเป็น สาคัญ หากข้าราชการ ลูกจ้างประจา หรือพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่ ว น
ราชการ ไม่ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่ าว หรือผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด ให้ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน ผู้อานวยการสานัก/กอง หรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ หรือหากพบว่า
ผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการมีพฤติกรรมไม่เป็นไปตามมาตรการและข้อสั่งการของ
คณะรัฐมนตรีในการควบคุมและจากัดวงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ให้ถือว่าเป็นการลาตามประกาศหลักเกณฑ์ที่ ก.จ.จ. กาหนด และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ต้องไม่ส่ งผลกระทบหรื อ เกิ ดผลเสี ยหายต่ อ ประสิ ทธิภ าพในการบริห ารราชการ
และการให้บริการประชาชน รวมทั้งไม่ทาให้เป้าหมายและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดลง
3. ให้ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวั ง ดิ น ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวั ง ดิ น
ผู้ อ านวยการส านั ก /กอง หรื อ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น จั ด ท าข้ อ ตกลงกั บ ข้ า ราชการ
ลูกจ้ า งประจ า และพนักงานจ้ า งในสัง กัด โดยจัดทาเป็นแผนการปฏิบัติงานตามแบบรายงานที่ ก าหนด
(เอกสารแนบท้าย 2) ส่งให้ นักทรัพยากรบุคคลหรือส่วนราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทาง Social Network อื่น ๆ ตามแผนที่กาหนดไว้จ นกว่าสถานการณ์จะยุติหรือ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง/แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
4. การลงเวลาปฏิบัติงาน จะต้องมีหลักฐานการลงเวลาปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบวัน
เวลาการปฏิบัติงานได้ เช่น หลักฐานการปฏิบัติงานผ่านระบบหรือช่องทางดิจิทัลหรือช่างทางอื่น ใบลงลายมือ
ชื่อปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชารับรอง เป็นต้น
การไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินี้ ถือเป็นการกระทาผิดวินัยในกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ
-------------------------------

-4เอกสารแนบท้าย 2

ข้อตกลงการปฏิบัตงิ านนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ปฏิบตั ิงานนอกสถานที่ตั้ง
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สานัก/กอง/ ............................................................................วิธีการติดต่อสื่อสาร (โทรศัพท์, E-mail , Line ฯลฯ ระบุ) ..............................................................
สถานที่ปฏิบัติงาน ............................................................................................................................................................................................................................
2. ระยะเวลาปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ.........................วัน ตัง้ แต่วันที่................................................ถึง......................................................
งานที่มอบหมาย

ลงชื่อ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ

ลงชื่อ

วิธีการติดตามความก้าวหน้า

ผอ.สานัก/กอง
(
)
(
)
ตาแหน่ง ..........................................................
ตาแหน่ง ..........................................................
วันที่ .................................................................
วันที่ .................................................................
หมายเหตุ จัดส่งแบบฟอร์มให้สานัก/กองการเจ้าหน้าที่ หรือส่วนราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทุกวันศุกร์ก่อนเวลา 16.00 น.
จนกว่าสถานการณ์จะยุติหรือมีการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

-5รอบการรายงาน รายวัน รายสัปดาห์

เอกสารแนบท้าย 1

รายงานผลการปฏิบัติงาน
สาหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง
--------------------------------------วันที่รายงาน .........................................................................................
ชื่อ-นามสกุล ....................................................................ตาแหน่ง....................................................................สานัก/กอง/ .............................................................
สถานที่ปฏิบัติงาน .................................................................................................................................................................................................................................
ระยะเวลาปฏิบัติงานนอกสถานที่ ระหว่างวันที่...........................................................................ถึงวันที่...............................................................................................
ลาดับ

งานที่มอบหมาย

เป้าหมาย/ผลผลิตที่คาดหวัง

ปัญหา/อุปสรรคของผู้ปฏิบัติงาน
..........................................................................................................
..........................................................................................................
ข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงาน
..........................................................................................................
..........................................................................................................
ลงชื่อ.........................(ผู้ปฏิบตั ิงาน)......................................
(..............................................................)
ตาแหน่ง ..............................................................

ผลงานจริง

ระยะเวลาดาเนินการ

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
ลงชื่อ ..................................................................
ผอ.สานัก/กอง/..............................................
วันที่ ....................................................................

หมายเหตุ จัดส่งแบบฟอร์มให้สานัก/กองการเจ้าหน้าที่ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ …………………………………ทุกวันศุกร์ก่อนเวลา 16.00 น.
จนกว่าสถานการณ์จะยุติหรือมีการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

