
 

 

             ประกาศกรมการจัดหางาน 
                           เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ 
       

 ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (COVID - 19) ได้มีการแพร่เชื้อ 
จากคนสู่คนอย่างรวดเร็วในหลายประเทศทั่วโลกพบว่ามีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากและกำลังทวีความรุนแรง 
มากขึ้น ซึ่งในประเทศไทยก็ได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนทุกวัน และกำลังแพร่กระจายไปยังบุคคลต่าง ๆ หลายองค์กร 
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ต้องมีการยกระดับมาตรการบังคับใช้เพ่ือเป็นการควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือเป็นการควบคุม/ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่มีความรุนแรงมากขึ้น โดยมิให้การทำงาน 
ของหน่วยงานและการบริการประชาชนหยุดชะงักและเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมาตรา ๓๔ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๑๑ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ อธิบดีกรมการจัดหางานจึงกำหนดแผนการปฏิบัติงานตามมาตรการการปฏิบัติงาน 
นอกสถานที่ราชการ ดังนี้ 

๑. แนวทางการปฏิบัติงาน 
 ๑.๑   ให้ผู้ อำนวยการสำนัก/กอง/หัวหน้ากลุ่ม เป็นผู้กำหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  
ในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ตามความเหมาะสมและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติ งานตามภารกิจของหน่วยงานและความปลอดภัยของบุคลากรในหน่วยงานเป็นหลักและต้อง 
จัดให้มีช่องทางที่สามารถติดต่อสื่อสารและรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยมิให้เกิดความเสียหาย ทั้งนี้ ให้รายงานแผน 
การจัดจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) ของเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ให้กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ทราบภายในวันที่ 20 เมษายน ๒๕๖๔ ส่วนเดือนถัดไปให้รายงานภายในวันที่ ๕ ของเดือน 
 ๑.๒ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มิได้มาปฏิบัติงานที่สำนักงาน ให้ปฏิบัติงาน ณ ที่ พักอาศัย 
โดยถือเสมือนว่าได้มาปฏิบัติราชการที่สำนักงาน และพร้อมที่จะเดินทางมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน ได้ตลอดเวลา 
หากมีเรื่องเร่งด่วน กรณีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ใดมีความจำเป็น ที่ไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน 
หรือปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยได้ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการว่าด้วยการลาของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
โดยเคร่งครัด   
 
 



 
-๒- 

 ๑.๓ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ งาน ณ ที่ พักอาศัย รายงานตัวเพ่ือปฏิบัติ งานต่อ 
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทุกวันที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ผ่านทางช่องทาง Line ของหน่วยงาน หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่หน่วยงานกำหนด ได้ตั้งแตเ่วลา 08.00 – 09.00 น. 
 ๑.๔ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ติดตามสถานการณ์ และข้อสั่งการ 
ต่าง ๆ ทางช่องทางการสื่อสารของหน่วยงาน เช่น Intranet Line เป็นต้น 
 ๑.๕ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ควรมีการตกลงเป้าหมายการ
ปฏิบัติงาน ในช่วงเวลาที่มิได้เข้ามาปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน ร่วมกับผู้บังคับบัญชาชั้นต้น โดยระบุผลสำเร็จของงาน 
ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

2. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มิได้มาปฏิบัติงานที่สำนักงาน ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตาม

แบบฟอร์มทีแ่นบทา้ยประกาศฉบับนี้ 
3. การกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน 
 ให้ผู้บังคับบัญชากำกับและติดตามการปฏิบัติงานของผู้ที่ไม่ได้เข้ามาปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน 

อย่างสม่ำเสมอ และผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทราบ เป็นระยะ 
โดยการกำกับ/ติดตามการปฏิบัติราชการอาจดำเนินการผ่านระบบหรือช่องทางดิจิทัล เช่น ผ่านกลุ่ม Line ของหน่วยงาน 

สำหรับข้าราชการและบุคลากรในส่วนภูมิภาค และส่วนกลางที่ปฏิบัติส่วนภูมิภาค ให้ยึดนโยบาย
มาตรการต่าง ๆ และแนวปฏิบัติของแต่ละจังหวัดเป็นสำคัญ 

 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

                                      ประกาศ ณ วันที่    14    เมษายน  พ.ศ. 2564 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

(นายไพโรจน์ โชติกเสถียร) 
รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทน 

อธิบดีกรมการจัดหางาน 



 
  

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  กรมการจัดหางาน  กองบริหารทรัพยากรบุคคล  โทรศัพท์ 0-2248-6896 
ที ่ รง ๐๓๐๕/1147                                    วันที่    14     เมษายน  ๒๕64 
เรื่อง แนวการปฏิบัติตามมาตรการการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ  

เรียน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการศูนย์ เลขานุการกรม 
ผู้อ านวยการส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 – 10 หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน  
และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 ตามประกาศกรมการจัดหางาน ลงวันที่  14 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง มาตรการ 
การปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการจัดหางานปฏิบัติงาน 
ณ ที่พักอาศัยขณะปฏิบัติราชการประจ า โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป นั้น 

 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามมาตรการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงก าหนด 
แนวปฏิบัติงานตามมาตรการการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ราชการของกรมการจัดหางาน ดังนี้ 

 ๑. แนวทางการปฏิบัติงาน 
  ๑.๑ ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง/หัวหน้ำกลุ่ม เป็นผู้ก ำหนดให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ 
ในสังกัดปฏิบัติงำน ณ ที่พักอำศัย ตำมควำมเหมำะสมและสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค โดยค ำนึง 
ถึงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนและควำมปลอดภัยของบุคลำกรในหน่วยงำน  
เป็นหลักและต้องจัดให้มีช่องทำงที่สำมำรถติดต่อสื่อสำรและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน โดยมิให้เกิดควำม
เสียหำย ทั้งนี้ ให้รำยงำนแผนกำรจัดจ ำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำน ณ ที่พักอำศัย (Work From Home) ของเดือน
เมษำยน ๒๕๖๔ ให้กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ทรำบภำยในวันที่ 20 เมษายน ๒๕๖๔ ส่วนเดือนถัดไปให้
รำยงำนภำยในวันที่ ๕ ของเดือน 
  ๑.๒ ให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ที่มิได้มำปฏิบัติงำนที่ส ำนักงำน ให้ปฏิบัติงำน ณ ที่พัก
อำศัยโดยถือเสมือนว่ำได้มำปฏิบัติรำชกำรที่ส ำนักงำน และพร้อมที่จะเดินทำงมำปฏิบัติงำน ณ ส ำนักงำน  
ได้ตลอดเวลำหำกมีเรื่องเร่งด่วน กรณีข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้ใดมีควำมจ ำเป็น ที่ไม่สำมำรถเดินทำง  
มำปฏิบัติงำน ณ ส ำนักงำนหรือปฏิบัติงำน ณ ที่พักอำศัยได้ จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำรรัฐมนตรี 
ว่ำด้วยกำรลำของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเคร่งครัด   
  ๑.๓ ให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำน ณ ที่พักอำศัย รำยงำนตัวเพ่ือปฏิบัติงำน
ต่อผู้บังคับบัญชำชั้นต้นทุกวันที่ปฏิบัติงำน ณ ที่พักอำศัย ผ่ำนทำงช่องทำง Line ของหน่วยงำน หรือช่องทำง
อิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงำนก ำหนด ได้ตั้งแต่เวลำ 08.00 – 09.00 น. 
  ๑.๔ ให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำน ณ ที่พักอำศัย ติดตำมสถำนกำรณ์ และ
ข้อสั่งกำรต่ำง ๆ ทำงช่องทำงกำรสื่อสำรของหน่วยงำน เช่น Intranet Line เป็นต้น 
  ๑.๕ ให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำน ณ ที่พักอำศัย ควรมีกำรตกลงเป้ำหมำย
กำรปฏิบัติงำน ในช่วงเวลำที่มิได้เข้ำมำปฏิบัติงำน ณ ส ำนักงำน ร่วมกับผู้บังคับบัญชำชั้นต้น โดยระบุผลส ำเร็จ
ของงำนที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

2. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ที่มิได้มำปฏิบัติงำนที่ส ำนักงำน ต้องรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน

ตำมแบบฟอร์มตำมตำรำงท่ีแนบท้ำยหนังสือฉบับนี้ 
 

3. การก ากับ... 
 
 

 

ด่วนทีสุ่ด 



 
 

- ๒ - 
 
3. การก ากับและติดตามการปฏิบัติงาน 
 ให้ผู้บั งคับบัญชำก ำกับและติดตำมกำรปฏิบัติงำนของผู้ที่ ไม่ ได้ เข้ำมำปฏิบัติงำน  

ณ ส ำนักงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ และผู้ปฏิบัติงำนต้องรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบัติงำนให้ผู้บังคับบัญชำ
ชั้นต้นทรำบ เป็นระยะโดยกำรก ำกับ/ติดตำมกำรปฏิบัติรำชกำรอำจด ำเนินกำรผ่ำนระบบหรือช่องทำงดิจิทัล 
เช่น ผ่ำนกลุ่ม Line ของหน่วยงำน 

ส ำหรับข้ำรำชกำรและบุคคลำกรในส่วนภูมิภำคและส่วนกลำงที่ปฏิบัติส่วนภูมิภำคให้ยึด
นโยบำยมำตรกำรต่ำงๆ และแนวปฏิบัติของแต่ละจังหวัดเป็นส ำคัญ 

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นำยไพโรจน์ โชติกเสถียร) 
รองปลัดกระทรวงแรงงำน รักษำรำชกำรแทน 

อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน 
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หมายเหต ุ: เก็บเป็นข้อมูลไว้ทีห่น่วยงาน ไม่ต้องส่งให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่ปฏบิตังิาน

แผนการจัดอัตราก าลังเจ้าหน้าทีเ่พ่ือปฏิบัตงิาน ณ ส่วนราชการ
ตามมาตรการการปฏิบัตงิานทีบ่้านการปฏิบัตงิาน ณ ทีพั่กอาศัย (Work From Home) ชว่งสถานการณ์โรคตดิเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) 

ประจ าเดอืน........................................................

ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง



ตารางรายงานการปฏิบัติงาน 
ในช่วงเวลาการปฏิบัติงานตามมาตรการปฏิบัติราชการ ณ ที่พักอาศัย 

วัน/เดือน/ปี งานที่ได้รับมอบหมาย ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จของงาน ลายมือชื่อผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ผู้บังคับบัญชาลำดับถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    

 

ลงชื่อ.....................................................ผู้ปฏิบัติงาน 
                        (........................................................) 

หมายเหตุ : - เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเก็บไว้ที่หน่วยงาน 
               - เก็บไว้ที่หน่วยงาน ไม่ต้องส่งให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล ทราบ 



รายงานแผนการจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติราชการ ณ ที่พักอาศัย (Work From Home)  
ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019 (COVID - 19) 

หน่วยงาน........................................................................................ 
ประจำเดือน.................................................................... 

 
 

ประเภทบุคลากร 
 

 
จำนวนบุคลากร 

(คน) 

แผนการจัดกำลังคน 

ปฏิบัติราชการ ณ ที่พักอาศัย  
(จำนวนคนเฉลี่ย/วัน) 

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงาน  
(จำนวนคนเฉลี่ย/วัน) 

1. ข้าราชการ 
 
2. ลูกจ้างประจำ 
 
3. พนักงานราชการ 
 
4. จ้างเหมาบริการ 
 

   

รวมทั้งสิ้น (คน)    

 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้รายงาน 
(..................................................................) 

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ 

หมายเหตุ : จัดส่งรายงานของเดือนเมษายน 2564 ให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล ทราบภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 
              ส่วนเดือนถัดไป ให้ส่งภายในวันที่ 5 ของเดือน 


