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2 . การปฏิบั ติ งานนอกสถานที่ ตั้ งของ 
ส่วนราชการ (Work From Home) 
      2.4 แนวทางในการก ากับและติดตามผล
การปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน
แก่ ผู้  WFH เป็ น รายวั น ห รื อ รายสั ป ดาห์ 
โดยก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดการ
ท า ง า น  วิ ธี ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้า พร้อมกับรายงานให้หัวหน้า
ส่วนราชการทราบด้วย 
      2 .5  กรณี ภารกิจส าคัญหรือเร่งด่ วน 
สามารถเรียกตัวให้กลับมาปฏิบัติภารกิจได้
ทันท ี
      2.6 การปฏิบัติงาน WFH ต้องค านึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ หาก
พนักงานไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางนี้ได้ 
ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาปรับแผน WFH หรือ
ให้ถือว่าผู้ที่ไม่มาปฏิบัติราชการในส านักงาน
เป็นผู้ที่ลางานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

   

3. ให้ผู้ บั งคับบัญ ชาจัดท าข้อตกลงกับ
พนักงานในสังกัด 
      โดยจัดท าเป็นแบบการปฏิบัติงานราย
สัปดาห์ตามแบบรายงานที่ก าหนด และส่งให้
งานการเจ้าหน้าที่ หรือส่วนที่รับผิดชอบงาน
การเจ้าหน้าที่ ตามเวลาที่ได้ท าข้อตกลงร่วมกัน 

4. การลงเวลาปฏิบัติงาน 
      ต้องมีหลักฐานการลงเวลาปฏิบัติงานที่
สามารถตรวจสอบวัน เวลา การปฏิบัติงานได้ 
เช่น หลักฐานการปฏิบัติงานผ่านระบบหรือ
ช่องทางดิจิทัล ใบลงลายมือชื่อปฏิบัติงาน 
โดยผู้บังคบับัญชารับรอง เป็นต้น 
 
 
 
 
         การไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินี้ 
ถือเป็นการกระท าผิดวินัยในกรณีไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

 
 

 

 

 

 

WFH ตามแบบ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
(ใหม่) (ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบล ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2563) 
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          ที่ ป ระชุมคณ ะรัฐมนตรี  เมื่ อวันที่ 
17 มีนาคม 2563 มีมติรับทราบแนวทางการ
ให้ ข้ าราชการและ เจ้ าห น้ าที่ ป ฏิ บั ติ งาน 
นอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของส านั กงาน  ก.พ . และให้ 
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐใช้เป็นข้อมูล
ในการพิจารณาก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ตั้ง หรือก าหนดวิธีปฏิบัติราชการ
แบ บ ยื ดห ยุ่ น ได้ ต ามความ เห มาะสม ใน 
แต่ละกรณี  ทั้ งนี้  ให้ค านึ งถึงคุณภาพชีวิต 
และความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่  รวมถึง 
ไม่ ส่ งผลกระทบหรือ เกิ ดผล เสี ยห ายต่ อ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารราชการ 
การบริการประชาชน และป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

 

 

 

   
1. การเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน 
      กรณีการปฏิบัติงาน ณ ส านักงาน ให้
พิจารณาเหลื่ อม เวลาการปฏิบัติ งานของ
พนักงานตามความเหมาสม โดยอาจก าหนด
ช่วงเวลาปฏิบัติงาน เช่น 

เวลาท างาน (น.) เวลาพัก (น.) 

07.30 – 15.30 11.30 – 12.30 

08.30 – 16.30 12.00 – 13.00 

09.30 – 17.30 12.30 – 13.30 

ทั้งนี้  ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 
ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของพนักงาน 

 

 

 

 

 

  2 . การปฏิ บั ติ งานนอกสถานที่ ตั้ งของ 
ส่วนราชการ (Work From Home) 
      2 .1  ต าแหน่ งและคุณ ลั กษณ ะของ
พนักงานที่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง
ของส่วนราชการได้ เช่น เป็นพนักงานสายงาน
ผู้ปฏิบัติ ไม่ใช่ผู้ที่มีอ านาจในการอนุมัติหรือลง
นามในเอกสาร เป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ เป็นผู้มี
ความรับผิดชอบ มีวินัย และมีศักยภาพในการ
ปฏิบั ติ งาน  ทั้ งนี้  ผู้ ที่ อยู่ ไกลจากที่ ท างาน 
มีความล าบากในการเดินทาง หรือเป็นกลุ่ม
เสี่ยงในการติดเชื้อ ให้ได้รับการพิจารณาก่อน
เป็นอันดับแรก 
      2.2 ลักษณะงานที่สามารถ WFH คือเป็น
งานที่ ส ามารถท างานนอกสถานที่ ตั้ ง ได้ 
ไม่ จ า เป็ นต้องท างาน  ณ  ที่ ตั้ ง เป็ น งานที่
สามารถท าผ่ านระบบหรือช่องทางอ่ืนได้ 
รวมทั้ งส ามารถก ากั บและติ ดตามผลได้ 
สามารถวัดผลได้เป็นรูปธรรม สามารถแบ่งทีม
หรือผู้อื่นสามารถปฏิบัติงานแทนได้ 
      2 .3  ก าหนดวัน  WFH ของแต่ละคน 
ตามความเหมาะสมกับต าแหน่ง ลักษณะงาน 
รวมถึ งสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 เช่น วันเว้นวัน ก าหนดอัตราส่วนผู้
อยู่ส านักงานกับผู้ WFH เป็น 4 : 1 เป็นต้น 
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