
 

 
 

กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักงานเลขานุการกรม 
ส านักงานปรมาณูเพือ่สันต ิ

 
 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
เรื่อง การปฏิบัติงานนอกและในสถานที่ตั้ง ฉบับที่ 1 

(ปรับปรุงครั้งที่ 1) 
 

(ในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) 

 
 
 

เสนอโดย กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขานุการกรม 
จัดเตรียมโดย กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขานุการกรม 
ทบทวนโดย กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขานุการกรม 
อนุมัติโดย เลขานุการกรม 

ส าเนาเล่มที่  
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ผู้จัดท า 
กลุ่มการเจ้าหน้าที่ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ผู้ทบทวน 
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ผู้อนุมัติ 
 

เลขานุการกรม 
 

 
สถานะปรับปรุงเอกสาร 

 
ฉบับท่ี ปรับปรุงครั้งที่ วันที่ ข้อสรุปการปรับปรุง 

1 0 - - 
 1 21 กรกฎาคม 64 ปรับชื่อเรื่อง และเพิม่ขัน้ตอนการประสานปฏิบัติงาน

ระหว่างนอกสถานท่ีตั้ง และในสถานท่ีตั้ง 
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ผู้จัดท า 
กลุ่มการเจ้าหน้าที่ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ผู้ทบทวน 
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ผู้อนุมัติ 
 

เลขานุการกรม 
 

สารบัญ 
                                                                       หน้า 

1. วัตถุประสงค์                                                                                 ๔                
 
2. ขอบเขต               ๔                                                                                            
  
3. ค าจ ากัดความ              ๔                                                                                               
   
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ        ๕                                                                                  
 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน         ๕ 

๕.๑ แนวทางส าหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
๕.๒ แนวทางส าหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด 
      ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  

 
๖. แผนผังการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  8 
    6.1 ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานนอกและในสถานที่ตั้ง  

6.2 ขั้นตอนการรายงานผลการปฏิบัติงานนอกและในสถานที่ตั้ง 
    6.3 ขั้นตอนการประสานการปฏิบัติงานนอกและในสถานที่ตั้ง  

และการรับ-ส่งเอกสารราชการของส านักงานเลขานุการกรม   
    6.4 ขั้นตอนการบริการงานอื่น ๆ ของส านักงานเลขานุการกรม 

 6.4.1 กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ (กอพ.) 
 6.4.2 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) 
 6.4.3 การด าเนินการเมื่อพบผู้ติดเชื้อภายในหน่วยงาน 

    
๗. ตัวชีว้ัดผลการด าเนินงานตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน                      14  
    
๘. เอกสารอ้างอิง                                14                                                                            
   
๙. เอกสารแนบท้าย                 15 

เอกสารภาคผนวก                 
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ผู้จัดท า 
กลุ่มการเจ้าหน้าที่ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ผู้ทบทวน 
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ผู้อนุมัติ 
 

เลขานุการกรม 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง/ในบ้านพัก (Work 
from Home) ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
  ๑.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานนอกและในสถานที่ตั้ง ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  

1.3 เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติภารกิจด้านก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

2. ขอบเขต 
 ระเบียบปฏิบัติงานนี้ ใช้ส าหรับเป็นกระบวนงานปฏิบัติงานนอกและในสถานที่ตั้งของส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

3. ค าจ ากัดความ 
ค าจ ากัดความท่ัวไป 
การปฏิบัติงาน “ใน” สถานที่ตั้ง หมายถึง การท างานในส านักงานประจ า ตามวันและเวลาที่

หน่วยงานราชการก าหนด 
ทั้งนี้รูปแบบการมอบหมายงาน “ใน” สถานที่ตั้ง กรณีที่ไม่ได้อยู่ในสภาวะปกติ เช่น เพ่ือป้องกันการ

เกิดและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อาจจะก าหนดการมอบหมายงาน 
“ใน” สถานทีต่ั้ง ดังนี้ 

- การเหลื่อมเวลาในการท างาน 
- การก าหนดระยะห่างของพ้ืนที่ในการท างาน 
- การสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาท างาน 
- การวางมาตรการด้านสุขภาพ เป็นต้น 

การปฏิบัติงาน “นอก” สถานที่ตั้ง หมายถึง สถานที่ดังต่อไปนี้ 
- สถานที่พักอาศัยของผู้ปฏิบัติงาน 
- ส านักงานย่อยของส่วนราชการ 
- พ้ืนที่ Co-working Space ในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีมาตรการความปลอดภัย

รองรับ 
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ผู้จัดท า 
กลุ่มการเจ้าหน้าที่ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ผู้ทบทวน 
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ 
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ผู้อนุมัติ 
 

เลขานุการกรม 
 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 4.1 เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ หรือรองเลขาธิการ (ส าหรับหน่วยงานในก ากับดูแล)                
มีหน้าทีเ่ป็นที่ปรึกษาในการด าเนินงานภาพรวม 

4.2 ผู้อ านวยการกอง/กลุ่ม หัวหน้ากลุ่มงาน (ผู้บังคับบัญชา) มีหน้าที่บริหารจัดการปฏิบัติงานนอก
สถานที่ตั้ง/ในบ้านพัก (Work from Home) ของผู้ใต้บังคับบัญชา ท าข้อตกลงร่วมกันกับผู้ปฏิบัติงาน 
ติดต่อสื่อสารให้ค าปรึกษาแนะน าให้ข้อมูลป้อนกลับ สร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ าเสมอ  
กรณีจ าเป็นสามารถสั่งให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งได้ 

4.3 ผู้ใต้บังคับบัญชา มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง /ในบ้านพัก    
(Work from Home) และต้องติดต่อสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาโดยสม่ าเสมอ 

๔.๔ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการท างานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของส่วนราชการ 

4.5 หัวหน้ากลุ่มการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ด าเนินการแจ้งเวียนแนวปฏิบัติงานทางช่องทางต่าง ๆ บันทึก
ข้อมูลการมอบหมายและรายงานการปฏิบัติงาน ตลอดจนติดตามดูแลให้เป็นไปตามระเบียบ 

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) ถือปฏิบัติให้มีการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง/ในบ้านพัก (Work from 

Home) ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1007.4/326 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
ส าหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และระเบียบราชการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจด้านก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ดังนี้ 

5.1 แนวทางส าหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ  
      5.1.1 ให้หัวหน้าหน่วยงานใน ปส. พิจารณากระบวนงานที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ และให้

มอบหมายการปฏิบัติงานเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ โดยก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดการท างาน ระบบวิธีการ
สื่อสาร ระบบก ากับติดตามการปฏิบัติงาน การประเมินความก้าวหน้า ตลอดจนขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานและ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และรวบรวมน าเสนอผู้บังคับบัญชา   

      5.1.2 ให้หัวหน้าหน่วยงานใน ปส. วางแผนการปฏิบัติงานส าหรับกระบวนงานที่จ าเป็นต้องมีบุคลากร
มาปฏิบัติหน้าที่ประจ าส านักงาน โดยก าหนดเป้าหมายให้มาปฏิบัติงานในสัดส่วนที่เหมาะสมกับภารกิจ โดยจัดให้มี
การปฏิบัติงานในลักษณะตามเวลาราชการหรือเหลื่อมเวลาราชการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติงานให้
ครบ 8 ชั่วโมง โดยลงเวลามาปฏิบัติงานผ่านระบบลาออนไลน์ก็ได้ และให้ผู้บังคับบัญชาก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
ลงเวลาการปฏิบัติราชการครบถ้วนตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 

     5.1.3 ให้หัวหน้าหน่วยงานใน ปส. พิจารณามาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้ง เพ่ือก ากับดูแลและควบคุม
การปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และให้มีการประชุมหารือร่วมกันผ่านสื่อออนไลน์
อย่างต่อเนื่องเพ่ือประเมินสถานการณ์ 
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5.2 แนวทางส าหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19)  

5.2.1 หลักการ  
- การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งต้องไม่กระทบต่อภารกิจของหน่วยงาน และการให้บริการต่อประชาชน  
- การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ต้องค านึงถึงหลักการเพ่ิมระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 

และมาตรการป้องกันควบคุมโรค ที่ค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน โดยลดความ  เสี่ยงใน
การแพร่กระจายโรคในสถานที่ปฏิบัติงาน หรือจากการเดินทางไปกลับสถานที่ท างาน  

- การก าหนดรูปแบบแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ควรมีความยืดหยุ่น 
คล่องตัว เหมาะสมกับสถานการณ์  

5.2.2  ผู้ปฏิบัติงาน  
- จัดเตรียมเครื่องมือที่เหมาะสม และการเข้าถึงระบบข้อมูล ระบบสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับท างานนอก

สถานที่ตั้ง  
- ปฏิบัติงานตามลักษณะงาน บทบาท หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การสื่อสาร  
- เฝ้าระวังและสังเกตอาการตนเอง รายงานสถานะทางสุขภาพตามระบบที่หน่วยงานก าหนด                  

หากพบว่า ตนเองหรือบุคคลในครอบครัวมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ร่วมกับมีอาการไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หอบ
เหนื่อย ให้ไปพบแพทย์ทันท ี 

- หมั่นท าความสะอาดบ้าน ที่พักอาศัย อุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกัน เช่น ราวบันได ลูกบิด  
ประตู ห้องน้ า ด้วยน้ าผสมผงซักฟอก น้ าผสมน้ ายาฟอกขาว น้ ายาท าความสะอาดที่มีส่วนผสมของโซเดียม              
ไฮโปคลอไรท์ 0.5% หรือแอลกอฮอล์ 70%  

- ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ              
ไม่น ามือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จ าเป็น  

- ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ า ผ้าเช็ดตัว ช้อนส้อม เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบ 
ทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ  

- งดออกจากบ้าน หรือที่พักอาศัย หากไม่มีความจ าเป็น เพ่ือลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ  
- กรณีจ าเป็นต้องพบปะผู้อ่ืน ให้ใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และรักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า               

1 - 2 เมตร  
5.2.3 ผู้บังคับบัญชา  
- ก าหนดมาตรการ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ก าหนดระยะเวลา ในการปฏิบัติงาน

นอกสถานที่ โดยค านึงถึงหลักการเพ่ิมระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และมาตรการป้องกันควบคุม
โรค  

- จัดเตรียมเครื่องมือที่ เหมาะสม อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารส าหรับการประชุมทางไกล และลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  
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ผู้จัดท า 
กลุ่มการเจ้าหน้าที่ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ผู้ทบทวน 
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ผู้อนุมัติ 
 

เลขานุการกรม 
 

- จัดระบบหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ ติดตามสถานะสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานด้วยการใช้เทคโนโลยี  
สารสนเทศและการสื่อสาร  

- เพ่ิมความตระหนักให้แก่ผู้ปฏิบัติงานถึงความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อในสิ่งแวดล้อม โดยให้ 
ความส าคัญในการป้องกันตนเองและผู้อ่ืน เช่น การใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การล้างมือบ่อย ๆ    
การเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น 1 - 2 เมตร หรือเท่าที่จะเป็นไปได้  

- จัดให้มีการท าความสะอาดพ้ืนบริเวณสถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ บริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น 
ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ า ด้วยน้ าผสมผงซักฟอก น้ าผสมน้ ายาฟอกขาว น้ ายาท าความสะอาดที่มีส่วนผสม
ของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.5% หรือแอลกอฮอล์ 70% ทั้งนี้ในขณะท าความสะอาดควรเปิดประตูหรือหน้าต่าง 
เพ่ือให้มีการระบายอากาศ  

- จัดให้มีการคัดกรองอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ ามูกของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เมื่อกลับเข้าท างาน 
รวมทั้งบุคคลภายนอกที่มาติดต่องานทุกคน 
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ผู้จัดท า 
กลุ่มการเจ้าหน้าที่ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ผู้ทบทวน 
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ผู้อนุมัติ 
 

เลขานุการกรม 
 

๖. แผนผังการปฏิบัติงานนอกและในสถานที่ตั้ง ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

  6.1 ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานนอกและในสถานที่ตั้ง  

 
 

 
 
 
       1 วัน 
 
 
        

1 วัน 
 
 
 

3 วัน 
        
 
 
 

        1 วัน 
        

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเลขานุการกรม  
แจ้งเวียนหน่วยงาน   

หน่วยงานขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง 
เสนอต่อเลขาธิการ/รองเลขาธิการในก ากับดูแล  

เลขาธิการ 
ประกาศให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง/ในบ้านพัก 
 

หัวหน้าหน่วยงานภายใน วางแผนงาน 
และท าข้อตกลงกับผู้ใต้บังคับบัญชา   

 

เลขาธิการ/รองเลขาธิการ 
ในก ากับดูแล รับทราบ 

สลก. รวบรวมข้อมูล ปัญหา 
ข้อเสนอแนะสรุปน าเสนอภาพรวม 
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ผู้จัดท า 
กลุ่มการเจ้าหน้าที่ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ผู้ทบทวน 
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ผู้อนุมัติ 
 

เลขานุการกรม 
 

6.2 ขั้นตอนการรายงานผลการปฏิบัติงานนอกและในสถานที่ตั้ง  

 

 
 

หมายเหตุ :  
1. ให้ลงเวลาการปฏิบัติงานเข้า – ออก ผ่านระบบลาออนไลน์ และให้น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการสั่งการ
และปฏิบัติงาน 
2. แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง/ในบ้านพัก ตามทีก่ าหนดในภาคผนวก  (ท้ังนี้สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับภารกิจหน่วยงาน) 
 
 



 
กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-…-… 
ประกาศใช้วันที่:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับที่: ปรับปรุงครั้งที่: หน้า: 
เรื่อง: การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from home) 1 1 10/10 

 

ผู้จัดท า 
กลุ่มการเจ้าหน้าที่ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ผู้ทบทวน 
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ผู้อนุมัติ 
 

เลขานุการกรม 
 

หน่วยงานรับทราบและด าเนินการ 
 

6.3 ขั้นตอนการประสานการปฏิบัติงานนอกและในสถานที่ตั้ง และการรับ-ส่งเอกสารราชการของ
ส านักงานเลขานุการกรม   

 
 
 
 
  ทีม A     1 วัน   ทีม B 
 
        

          

ทีม A -B        ภายใน 1 วัน (ประสานออนไลน/์โทรศัพท์ หากมีปรับแก้ไข) 
 
 

  

   ทีม B 
      
  
 

          
   ทีม A-B 

   
       

 
 
 
 

 

 

หมายเหตุ :  กรณีเป็นหนังสือภายใน-ภายนอกทั้งหมด กอง/กลุ่มจะต้องเสนอผ่านระบบตามขั้นตอนการ
ประสานรับ-ส่งงานของส านักงานเลขานุการกรม /กรณีเป็นเอกสารเกี่ยวกับคลัง พัสดุ และมีค่าใช้จ่าย ยังต้องมี
เอกสารฉบับจริงส่งควบคู่กัน    

* กลุ่มอ านวยการเป็น
เจ้าภาพหลักรับเรื่องเข้า 

หน่วยงานภายนอก 
ส่งงานฉบับจริงหรืออีเมลกลาง 

office@oap.go.th * 
 

ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งตรวจสอบ
เอกสารทางระบบออนไลน์  

เลขานุการหน้าห้อง 
พิมพ์/น าเสนอออนไลน์ต่อผู้บริหาร 

หน่วยงานภายใน 
ส่งงานฉบับจริงและหรือ 

ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์*  
 

หัวหน้ากลุ่มกรองเอกสารส่งต่อหน่วยงาน 
ด้วยระบบออนไลน์ ควบคู่กับการจัดส่งฉบับจริง 

(หากมี) 
 

เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้ง 
ตรวจสอบเอกสารฉบับจริง (หากมี) 

ส่งต่อตามข้อสั่งการด้วยระบบออนไลน์   
ควบคู่กับการจัดส่งฉบับจริง (หากมี) 

mailto:office@oap.go.th
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ผู้จัดท า 
กลุ่มการเจ้าหน้าที่ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ผู้ทบทวน 
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ผู้อนุมัติ 
 

เลขานุการกรม 
 

ผู้บริหารรับทราบ/พิจารณาข้อสั่งการเพ่ิมเติม 
 

6.4 ขั้นตอนการบริการงานอ่ืน ๆ ของส านักงานเลขานุการกรม 
      6.4.1 กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ (กอพ.) 
 

 
 
 
  ทีม A         ทีม B 
 
        

         ภายใน 1 วัน (ประสานออนไลน์/โทรศัพท์เพิ่มเติม) 
 
 

  

   ทีม A-B 
      
  
 

          
   ทีม A-B 

   
       

 
 

ทีม A-B 
   

       
 
 
 
 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง
ตรวจสอบระบบให้บริการออนไลน์  

เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติ
หน้าที่ใน/นอกสถานที่ตั้ง 

หน่วยงานของานบริการผ่านระบบออนไลน์* 
https://www.oap.go.th/it/intra-services 

หัวหน้ากลุ่มมอบหมายงานผ่านระบบ
ออนไลน์/โทรศัพท์ 

 

เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้ง 
ตรวจสอบเอกสารฉบับจริง (หากมี) 

รายงานผลผ่านอีเมล/โทรศัพท์เบื้องต้น 

* ระบบจองห้องประชุม 
ระบบจองรถ ระบบขอ
งานซ่อมบ ารุง ฯลฯ 

รายงานผลด าเนินงานรายสัปดาห์/เดือน 



 
กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-…-… 
ประกาศใช้วันที่:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับที่: ปรับปรุงครั้งที่: หน้า: 
เรื่อง: การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from home) 1 1 12/10 

 

ผู้จัดท า 
กลุ่มการเจ้าหน้าที่ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ผู้ทบทวน 
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ผู้อนุมัติ 
 

เลขานุการกรม 
 

    6.4.2 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) 
 
 

 
 
 
        
 
 
 

ทีม A      1 วัน   ทีม B 
 
        

          

                 ภายใน 1 วัน (ประสานออนไลน/์โทรศัพท์เพิ่มเตมิ) 
                     

 
  

   ทีม A-B 
      
  
 

          
   ทีม A-B 

   
       

 
 
 

 

หมายเหตุ :  กรณีเป็นหนังสือราชการที่เก่ียวข้องกับงานบริหารบุคลากรอ่ืนๆ อาทิ การเสนอขอประเมิน การ
เสนออนุมัติสรรหา เป็นต้น กอง/กลุ่มจะต้องเสนอผ่านระบบตามข้ันตอนการประสานรับ-ส่งงานของกลุ่ม
อ านวยการก่อน 

เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานนอกสถานท่ีตัง้ 
ตรวจสอบอเีมล/ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์

 

หน่วยงานกรอกแบบฟอร์มขอรับบริการ * 
https://www.oap.go.th/offices/os/personnel?start=7 

ส่งค าขอผ่านอีเมล personnel@oap.go.th 
หรือ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

 

เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบตัิงาน ณ สถานท่ีตั้ง  
ตรวจสอบเอกสารฉบับจริง (หากมี) 

* ขอบัตรประจ าตัว 
ใบรับรอง ใบลา ฯลฯ 

เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติ
หน้าที่ใน/นอกสถานที่ตั้ง 

หัวหน้ากลุ่มมอบหมายงานผ่านระบบ
ออนไลน์/โทรศัพท์ 

 

น าเสนองานผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามขั้นตอนการประสาน

รับ-ส่งงานของ สลก.  

mailto:personnel@oap.go.th


 
กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-…-… 
ประกาศใช้วันที่:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับที่: ปรับปรุงครั้งที่: หน้า: 
เรื่อง: การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from home) 1 1 13/10 

 

ผู้จัดท า 
กลุ่มการเจ้าหน้าที่ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ผู้ทบทวน 
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ผู้อนุมัติ 
 

เลขานุการกรม 
 

น าเสนอ ลปส. /ร.ลปส. ในก ากับดูแล 
 

      6.4.3 การด าเนินการเม่ือพบผู้ติดเชื้อภายในหน่วยงาน 
 
 
 

 
 
 
       ภายใน 1 – 3 ชัว่โมง 
   
        

          
 
 

  

    
       
       1 วัน 

          
    

   
       

 
 
   

 
 
 
 

 

 

 

 

หัวหน้าหน่วยงานที่พบผู้ติดเชื้อ รายงาน
ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่เสี่ยงสูงกักตัว 14 
วัน/เสี่ยงต่ าเฝ้าสังเกตอาการ 7-14 วัน 
พร้อมรายงาน  Timeline เจ้าหน้าที่

สลก. จัดท าประกาศ 
ปิดอาคาร/ชั้นที่พบผู้ติดเชื้อ  

เป็นเวลา 3-5 วัน 
 

หน่วยงานแจ้ง ลสก. /หกอก. ว่าพบผู้ติดเชื้อ 
ทางโทรศัพท์/ไลน์* 

สลก. แจ้งต่อศูนย์ประสานงานโควิด-19 สป.อว. 
และพนักงานควบคุมโรคติดต่อเขตจตุจักร  

ท าความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่พบผู้ติดเชื้อ 
 

ผู้ติดเชื้อรักษาโรค/กักตัว 
รายงานตัวเมื่อครบตามก าหนด 

*ลสก.: 08 6408 0298 
หกอก. : 08 1555 7155 



 
กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-…-… 
ประกาศใช้วันที่:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับที่: ปรับปรุงครั้งที่: หน้า: 
เรื่อง: การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from home) 1 1 14/10 

 

ผู้จัดท า 
กลุ่มการเจ้าหน้าที่ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ผู้ทบทวน 
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ผู้อนุมัติ 
 

เลขานุการกรม 
 

๗. ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
 ด าเนินงานวัดผลตัวชี้วัดบุคคล ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (วันที่ 31 มีนาคม และ 
30 กันยายน ของทุกปี)   
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ร้อยละของความส าเร็จในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ร้อยละ… 

๘. เอกสารอ้างอิง 
๘.1  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1007.4/326 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์

ส าหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
๘.2  แนวทางส าหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 ของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข  

8.3 ประกาศ ปส. ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

8.4 ประกาศ ปส. ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) 

8.5 ประกาศ ปส. ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID–19) (ฉบับที่ 3) 

8.6 ประกาศ ปส. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) 

8.7 ประกาศ ปส. ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง  แนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ฉบับที่ 5)   

8.8 ประกาศส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ฉบับที่ 6) 

8.9 ประกาศส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. 256๔ เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๗)  

8.10 ประกาศส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 256๔ เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8) 

8.11 ประกาศส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 256๔ เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9)  

8.12 ประกาศส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 256๔ เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10)  



 
กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-…-… 
ประกาศใช้วันที่:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับที่: ปรับปรุงครั้งที่: หน้า: 
เรื่อง: การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from home) 1 1 15/10 

 

ผู้จัดท า 
กลุ่มการเจ้าหน้าที่ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ผู้ทบทวน 
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ผู้อนุมัติ 
 

เลขานุการกรม 
 

8.13 ประกาศส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 256๔ เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 11) 

๙. เอกสารแนบท้าย 
 เอกสารภาคผนวก   
 

 
   

แบบฟอร์มขออนุมัติแผน และรายงานผลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง/ในบ้านพัก 


