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แนวทางการปฏิบัติราชการเหล่ือมเวลาและปฏิบัติงานในสถานท่ีพักอาศัย 

ภายใตมาตรการเรงดวนในการปองกันวิกฤตการณจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
 ของกรมสุขภาพจิต 

 
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0505/ว 113 ลงวันท่ี 18 

มีนาคม 2563 แจงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2563 โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เห็นชอบมาตรการเรงดวนในการปองกันวิกฤตการณจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐทุกแหงเรงดําเนินการ
ตามมาตรการดังกลาวในสวนท่ีเก่ียวของใหถูกตองเปนไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและ
มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมโดยดวน  

ดังนั้น เพ่ือเปนการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) ตามที่มติคณะรัฐมนตรีกําหนด รวมท้ังเพ่ือใหกรมสุขภาพจิตมีมาตรการในการดูแลคุณภาพ
ชีวิตและการทํางานสําหรับขาราชการและเจาหนาที่ที่เหมาะสมกับสถานการณพิเศษ จึงเห็นควรกําหนด
แนวทางการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาทํางาน เหลื่อมเวลาพักรับประทานอาหาร และการกําหนดแนวทางให
ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานในสถานที่พักอาศัย (Work From Home) ของขาราชการและเจาหนาท่ี 
อันเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดังนี้ 

๑. มาตรการเหลื่อมเวลาในการปฏิบัติงาน และเหลื่อมเวลาพักรับประทานอาหาร กําหนด 
ออกเปน 3 ชวงเวลา ดังนี้ 

1.1 รอบเวลาปฏิบัติงาน 7.30 – 15.30 น. พักกลางวัน เวลา 11.00 – 12.00 น. 
1.2 รอบเวลาปฏิบัติงาน 8.30 – 16.30 น. พักกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. 
1.3 รอบเวลาปฏิบัติงาน 9.30 – 17.30 น. พักกลางวัน เวลา 13.00 – 14.00 น. 

ในการพิจารณาจัดขาราชการและเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน ใหพิจารณาจัดขาราชการและเจาหนาท่ีใหอยู
ปฏิบัติงานท้ัง 3 ชวงเวลาในสัดสวนท่ีเทากัน โดยงานภารกิจสําคัญของหนวยงานตองมีผูอยูปฏิบัติงานทุกรอบเวลา
โดยสําหรับผูอํานวยการและหรือเทียบเทาผูอํานวยการของทุกหนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตตองปฏิบัติงาน
รอบ 8.30 – 16.30 น.  

๒. มาตรการการปฏิบัติงานในสถานท่ีพักอาศัยของขาราชการและเจาหนาท่ี กําหนดให
หัวหนากลุมและผูอํานวยการทุกหนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตดําเนินการ ดังนี้ 

2.1 จัดใหม ีการกําหนดรายละเอียดและแนวทางดําเนินการใหข าราชการและ
เจาหนาที่ปฏิบัติงานในสถานท่ีพักอาศัย (Work From Home) โดยรายละเอียดและแนวทางดําเนินการท่ี
กําหนดควรครอบคลุมประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

(1) ลักษณะงาน พิจารณาจากภารกิจ ประเภทของงาน วิธีการปฏิบัติงาน หรือ
พิจารณาจากลักษณะของหนวยงาน การจัดโครงสราง องคกรหรือกลุมงานภายในสวนราชการ แลวกําหนด
ลักษณะของงานท่ีใหขาราชการและเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานในสถานท่ีพักอาศัยได ท้ังนี้ ในการพิจารณา
หนวยงานควรพิจารณาใหขาราชการและเจาหนาท่ีท่ีมีสถานท่ีพักอาศัยไกลจากท่ีทํางาน หรือท่ีตองอาศัยรถ
โดยสารสาธารณะเดินทางไปกลับระหวางสถานท่ีทํางานและสถานท่ีพักอาศัย สามารถปฏิบัติงานในสถานท่ีพัก
อาศัยไดเปนลําดับแรก เนื่องจากมีความเสี่ยงตอสถานการณการติดเชื้อโรคระบาดอันเนื่องจากการเดินทาง 

(2) ระยะเวลา พิจารณาจัดใหขาราชการและเจาหนาที่อยู ปฏิบัติราชการใน
สถานท่ีพักอาศัยเปนระยะเวลา 2 วันทําการตอสัปดาห โดยกําหนดใหทุกวันแรกของสัปดาหขาราชการและ 

 
เจาหนาท่ี... 
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เจาหนาท่ีทุกคนตองมาปฏิบัติงานท่ีสถานท่ีปฏิบัติราชการตามปกติ สวนวันปฏิบัติราชการอีก 4 วันทําการ
ที่เหลืออยู (วันอังคารถึงวันศุกร) ขอใหพิจารณากําหนดใหขาราชการและเจาหนาท่ีมาปฏิบัติงานตามความ
เหมาะสม แตท้ังนี้ ตองมาปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีปฏิบัติราชการตามปกติ ไมนอยกวา 3 วันทําการตอสัปดาห  

อนึ่ง หัวหนากลุ มและผู อํานวยการทุกหนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตใหมา
ปฏิบัติงานท่ีสถานท่ีปฏิบัติราชการตามปกติ 

(3) แนวทางกํากับติดตามงาน ใหพิจารณากําหนดวิธีบริหารจัดการและกํากับติดตาม
งานในชวงเวลาท่ีใหปฏิบัติงานในสถานท่ีพักอาศัยหรือวิธีการทํางานยืดหยุนตามท่ีเห็นสมควร โดยตองมีการ
จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ อยางนอยตองประกอบดวย งานท่ีไดรับมอบหมาย เปาหมายหรือผลผลิตท่ี
คาดหว ัง ระยะเวลาดําเนินการ เปนรายว ันหร ือรายส ัปดาห ต ัวชี ้ว ัดผลการปฏิบัต ิราชการ ว ิธ ีการ
ติดตอสื่อสาร การติดตามประเมินความกาวหนา และการรายงานผลการทํางาน ทั้งนี้ หนวยงานอาจกําหนด
แบบฟอรมขอตกลงการปฏิบัติราชการ รูปแบบการติดตอสื่อสารหรือสงมอบงานระหวางผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชา โดยใชเทคโนโลยีสนับสนุนในการทํางาน เชน กําหนดใหขาราชการและเจาหนาท่ีลงเวลาปฏิบัติ
ราชการหรือรายงานความกาวหนาของงานทุกวันผานเทคโนโลยี แอปพลิเคชัน (Application) หรือไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (e–mail) การบริการบนเครือขายออนไลน หรือระบบปฏิบัติการท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึนเพ่ือใช
ปฏิบัติงานภายในหนวยงาน เปนตน 

2.2 เม่ือหนวยงานกําหนดรายละเอียดตามขอ 2.1 แลว ตองแจงใหขาราชการและเจาหนาท่ี
ทราบโดยท่ัวกันผานวิธีการและชองทางการสื่อสารตามท่ีหนวยงานเห็นสมควร เชน อินทราเน็ตของหนวยงาน 
แอปพลิเคชัน (Application) บันทึกขอความ ประกาศของหนวยงาน เปนตน 

2.3 ใหหนวยงานพิจารณาอนุญาตใหขาราชการและเจาหนาท่ีท่ีเขาขายการปฏิบัติงานใน
สถานท่ีพักอาศัยตามท่ีหนวยงานกําหนดโดยพิจารณาเหตุผลความจําเปน และใหผูบังคับบัญชาแจงรายชื่อผูท่ี
จะไปปฏิบัติงานในสถานท่ีพักอาศัยไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.4 เม่ือเริ่มดําเนินการปฏิบัติงานในสถานท่ีพักอาศัย ใหขาราชการและเจาหนาท่ีถือปฏิบัติ ดังนี้ 
(1)  ขาราชการและเจาหนาท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานในสถานท่ีพักอาศัย 

1.1 ตองปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการท่ีหนวยงานกําหนด โดย
ใหรายงานผลการปฏิบัติราชการใหผูบังคับบัญชาทราบอยางตอเนื่อง และถือเปนหนาท่ีของขาราชการและ
เจาหนาท่ีท่ีตองพรอมใหผูบังคับบัญชาสามารถติดตอสื่อสารไดตลอดชวงเวลาท่ีปฏิบัติงานในสถานท่ีพักอาศัย 
หรือพรอมเขารวมประชุมในเรื่องสําคัญเรงดวนผานระบบออนไลนหรือสถานท่ีท่ีสวนราชการกําหนด เปนตน และ
ตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาโดยเครงครัด 

1.2 ในระหวางชวงระยะเวลาท่ีใหปฏิบัติงานในสถานท่ีพักอาศัย หากขาราชการ
และเจาหนาท่ีประสงคจะลาในทุกกรณีตามท่ีระเบียบกําหนด เชน ลาปวย ลากิจ ลาพักผอน เปนตน 
ใหขออนุญาตจากผูบังคับบัญชาและดําเนินการใหเปนไปตามแนวทางท่ีหนวยงานกําหนด 

(2)  ผูบังคับบัญชา 
2.1 ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีติดตาม กํากับดูแล ใหคําปรึกษาแนะนํา เพ่ือให

ขาราชการและเจาหนาท่ีปฏิบัติราชการใหไดผลงานตามเปาหมายและเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
2.2 กรณีมีเหตุผลความจําเปนเพ่ือประโยชนของทางราชการ ใหผูบังคับบัญชา

สามารถสั่งใหขาราชการและเจาหนาท่ีมาปฏิบัติราชการท่ีหนวยงานหรือสถานท่ีท่ีหนวยงานจัดไวเปนการเฉพาะ
หรือสถานท่ีอ่ืนก็ได เชน การประชุมในเรื่องสําคัญเรงดวน เปนตน 

2.3… 
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2.3 กรณีขาราชการและเจาหนาที่ประสงคจะลาในทุกกรณี เชน ลาปวย 

ลากิจ ลาพักผอน เปนตน ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาอนุญาตผานระบบเทคโนโลยีตามท่ีหนวยงานกําหนด 
และแจงใหผูปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงานทราบเพื่อเปนขอมูลการลาของ
ขาราชการและเจาหนาท่ีรายนั้น 

(3) ผูปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน 
3.1 ผูปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน รวบรวม

รายชื่อและขอตกลงการปฏิบัติราชการของขาราชการและเจาหนาที่ที่ไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานใน
สถานท่ีพักอาศัย เสนอหัวหนาหนวยงาน 

3.2 กรณีผูบังคับบัญชาแจงวา ไดอนุญาตใหขาราชการและเจาหนาที่ลา
ประเภทตางๆ ใหผูปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงานเก็บบันทึกขอมูลการลาของ
ขาราชการและเจาหนาท่ีรายนั้น 

2.5 เมื่อหนวยงานดําเนินการตามแนวทางใหขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงานท่ี
สถานที่พักอาศัยแลวใหรายงานขอมูลการดําเนินการมายังกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต 
รวบรวมในภาพรวม เพื่อกรมสุขภาพจิตจะไดรายงานผลการปฏิบัติตอศูนยบริหารสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทุกสัปดาห ตอไป 

2.6 กรณีหนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประเภทโรงพยาบาล/สถาบัน สวนงานท่ี
เก่ียวของกับการใหบริการผูปวยขอใหปฏิบัติงานตามปกติ  

ท้ังนี้ ใหถือปฏิบัติตามมาตรการเรงดวนในการปองกันวิกฤตการณจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) ดวยความยืดหยุน คํานึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของขาราชการและ
เจาหนาท่ี โดยตองไมกระทบหรือเกิดผลเสียหายตอประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารราชการและบริการ
ประชาชน โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนกวาสถานการณการแพรระบาดจะคลี่คลาย หรือ
มีมาตรการกําหนดเปนอยางอ่ืน 
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