
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ 
เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  

ปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้ง (Work From Home) 
กรณีการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ฉบับท่ี 2) 

................................................................................. 
ตามท่ีหนังสือจังหวัดประจวบคีรี ขันธ ดวนท่ีสุด ท่ี  ปข 0017.5/ว 6970 ลงวัน ท่ี                   

16 เมษายน 2564 เรื่องแนวทางใหขาราชการและเจาหนาท่ีปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ังของสวนราชการกรณี
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ประกอบกับคําสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ ท่ี 
3929/2564 เรื่อง มาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
และการปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐ ลงวันท่ี 19 เมษายน 2564 และขอกําหนดออกตามความใน
มาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 22) ประกาศ ณ 
วันท่ี 29 เมษายน 2564 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคหก แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 และขอ 381 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2545 จึงประกาศแนว
ทางการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้ง (Work 
From Home) กรณีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยใหสวนราชการและ
หนวยงานของรัฐใชเปนขอมูลในการพิจารณากําหนดแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ัง หรือกําหนดวิธี
ปฏิบัติราชการแบบยืดหยุนไดตามความเหมาะสมในแตละกรณี ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงคุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยของเจาหนาท่ี รวมท้ังไมสงผลกระทบหรือเกิดผลเสียหายตอประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหาร
ราชการ การบริการ ประชาชน และปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานในลักษณะเหลื่อม
เวลาการทํางาน และแนวทางปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้งของสวนราชการ (Work From Home) เพ่ือใหการ 
ปฏิบัติงานมีความยืดหยุน และเพ่ือเพ่ิมระยะหางทางสังคม (Social Distancing) สอดคลองกับมาตรการ 
ปองกัน และควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ท่ีกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติงานของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจางใน 
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ ดังนี้ 

๑. การเหล่ือมเวลาปฏิบัติงาน  
กรณีการปฏิบัติงาน ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ ใหนายกองคการ

บริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ และผูอํานวยการกองทุกกอง
พิจารณาเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงานของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจางในสังกัดตามความเหมาะสม  

ท้ังนี้ จะตองไมสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของ 
ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 

๒. การปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้งของสวนราชการ (Work From Home) 
ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปากน้ํ าปราณ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล       

ปากน้ําปราณ และผูอํานวยการกองทุกกอง พิจารณาใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางใน
สังกัด สามารถปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้งสํานักงาน โดยพิจารณาจากตําแหนง ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 
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3. ตําแหนงและคุณลักษณะของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ี
สามารถ ปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้งของสวนราชการได ดังนี้ 

- เปนขาราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ และประเภทท่ัวไป 
ระดับปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน หรือลูกจางประจํา หรือพนักงานจาง หรือพิจารณาตามความเหมาะสมของ  
แตละตําแหนงเปนรายบุคคล หรือตามบริบทของหนวยงาน 

- เปนผูท่ีมีความรู มีทักษะคอมพิวเตอร โดยมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้ง
ของสวนราชการ โดยสามารถเขาถึงและใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน และเปนผูมีความรับผิดชอบสูง    
มีวินัย และมีศักยภาพท่ีจะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย 

ท้ังนี้ ใหพิจารณาจากผูปฏิบัติงานท่ีมีสถานท่ีพักอาศัยไกลจากสถานท่ีตั้งของสวนราชการ
ระหวางสถานท่ีพักกับสถานท่ีตั้งของสวนราชการ หรือ ผูท่ีมีโรคประจําตัวท่ีเก่ียวกับทางเดินหายใจ หญิงมีครรภ 
ผูท่ีมีภาวะเสี่ยงตอการติดเชื้อ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคภูมิแพซ่ึง
มีภูมิคุมกันต่ํา ฯลฯ ใหปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้งของสวนราชการเปนลําดับแรก 

4. ลักษณะงานท่ีสามารถปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้งของสวนราชการ 
- เปนงานไดรับการพิจารณาแลวเห็นวาสามารถปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้งของสวนราชการ

ได โดยไมจําเปนตองปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีตั้งของสวนราชการ 
- งานท่ีสามารถปฏิบัติผานระบบหรือชองทางดิจิทัลหรือชองทางอ่ืนท่ีสามารถปฏิบัติงานได

เชนเดียวกับการปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีตั้งของสวนราชการ รวมท้ังสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานผานระบบ
หรือชองทางดิจิทัล หรือชองทางอ่ืนได 

- งานท่ีสามารถกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด และประเมินผลสําเร็จไดอยางเปนรูปธรรม 
- งานท่ีสามารถแบงเปนทีม หรือผูปฏิบัติงานท่ีสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได  

5. กําหนดวันปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้งของสวนราชการของผูปฏิบัติงานแตละคน 
ตามความเหมาะสมของตําแหนง คุณลักษณะของผูปฏิบัติงาน และลักษณะงาน รวมถึง

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เชน วันเวนวัน หรือไมเกิน ๓ วัน
ทําการตอสัปดาห โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของพ้ืนท่ีสํานักงาน ไมใหเกิดความแออัดมากเกินไป และมี
การเวนระยะหางทางสังคมอยางนอย 1.5 เมตร 

ท้ังนี้ ตองจัดใหมีเจาหนาท่ีประจําแตละฝายอยางนอย 1 คน เพ่ือไมใหประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และการบริการประชาชนลดลง 

6. แนวทางในการกํากับและติดตามผลการปฏิบัติงาน 
- ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล       

ปากน้ําปราณ และผูอํานวยการกองทุกกอง มอบหมายงานใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางท่ีปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้ง ของสวนราชการ เปนรายวัน หรือรายสัปดาห โดยกําหนดเปาหมาย
ผลผลิต ตัวชี้วัดการทํางาน ระบบวิธีการ สื่อสาร ติดตามและประเมินความกาวหนา ตลอดจนรายงานผลการ
ปฏิบัติงานใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ และ
ผูอํานวยการกองทุกกอง (ตามเอกสารแนบทาย ๑) 

- นายกองคการบริหารสวนตําบลปากน้ํ าปราณ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล         
ปากน้ําปราณ และผูอํานวยการกองทุกกอง ตองสามารถติดตอสื่อสารกับผูปฏิบัติงานไดตลอดระยะเวลาท่ี
ปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้งของสวนราชการ เพ่ือกํากับและติดตามผลการปฏิบัติงาน 

/ - กําหนดรูปแบบ…. 
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- กําหนดรูปแบบและชองทางการติดตอสื่อสารในสํานัก กอง หรือฝาย ใหเจาหนาท่ี
รับทราบและเขาใจตรงกัน และผูบังคับบัญชาสามารถติดตอเจาหนาท่ีไดตลอดเวลาในชวงเวลาทํางานท่ีกําหนด 
รวมท้ังสามารถรับ-สง ขอมูลท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงานไดตลอดเวลา 

7. การกรณีท่ีมีภารกิจสําคัญหรือเรงดวน 
ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ 

และผูอํานวยการกองทุกกอง สามารถเรียกตัวผูปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้งของสวนราชการ มาปฏิบัติภารกิจได
ทันที และจะตองเขาไปรายงานตัวไดตามเวลาท่ี นายกองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ และผูอํานวยการกองแตละกองกําหนด (ในเวลาราชการ) 

8. การลงเวลาปฏิบัติงาน 
จะตองมีหลักฐานการลงเวลาปฏิบัติงานท่ีสามารถตรวจสอบวันเวลาการปฏิบัติงานได เชน 

หลักฐานการปฏิบัติงานผานระบบหรือชองทางดิจิทัลหรือชองทางอ่ืน ใบลงลายมือชื่อปฏิบัติงานโดย 
ผูบังคับบัญชารับรอง เปนตน 

ท้ังนี้ ในระหวางการปฏิบัติงาน ณ ท่ีพักอาศัย เจาหนาท่ีไมสามารถเบิกคาทํางานลวงเวลา    
คาทํางานในวันหยุด หรือคาทํางานลวงเวลาในวันหยุดได 

9. การขออนุญาตออกนอกสถานท่ีหรือท่ีพักอาศัย 
กรณีบุคลากรมีความจําเปนท่ีไมสามารถเดินทางมาปฏิบัติงาน ณ สํานักงาน และไมสามารถ

ปฏิบัติงาน ณ ท่ีพักอาศัย หรือมีภารกิจจําเปนตองเดินทางออกนอกท่ีพักอาศัยในหวงเวลาทํางาน ใหเจาหนาท่ี
แจงผูบังคับบัญชากอนทุกกรณี โดยเครงครัด 

หมายเหตุ ใหเจาหนาท่ีถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้โดยเครงครัด โดยมีผลตั้งแตวันท่ี               
3 พฤษภาคม ๒๕๖4 ถึงวันท่ี 14 พฤษภาคม ๒๕๖4 หรือจนกวาจะมีประกาศเพ่ิมเติม ท้ังนี้ หากสถานการณ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดีข้ึน อาจสั่งใหเจาหนาท่ีกลับเขาปฏิบัติงาน
ตามปกติกอนเวลาท่ีกําหนดได 

 

   ประกาศ   ณ   วันท่ี   30   เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
       ( นายพนอ  เดชวัน ) 
           นายกองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้ง (Work from Home) 
ขององคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ 

 
ชื่อ – สกุล ................................................................... ตําแหนง........................................................................... 
ฝาย.......................................สังกัด...........................................................องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ 
 

วัน เดือน ป งานท่ีไดรับมอบหมาย 
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ผลสําเร็จของงาน 

ผูบังคับบัญชา 
ลงนาม 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
ลงชื่อ........................................................ผูปฏบิัติงาน     ลงชื่อ......................................................ผูบังคับบัญชา 
          (................................................)                        (...............................................) 
ตําแหนง ..................................................                    ตาํแหนง ................................................. 
 
 
ลงชื่อ.......................................................ผูบังคับบัญชา   ลงชื่อ.....................................................ผูบังคับบัญชา 

(................................................)         (................................................) 
ตําแหนง ..................................................        ตําแหนง .................................................. 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ผูบังคับบัญชา 
(................................................) 

ตําแหนง .................................................. 

เอกสารแนบทาย 1 


