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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช 
เรื่อง แนวปฏิบัติของการปฏิบัติราชการ 

ส าหรับผูป้ฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

พ.ศ. 2563 

----------------------------- 
โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็น

โรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน 
การปฏิบัติราชการในสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชตามปกติอาจเพ่ิมความเสี่ยงในการ
แพร่ระบาดของโรคได้ ดังนั้น เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค เพ่ือดูแลคุณภาพชีวิตและอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม และเพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมีการปฏิบัติ
ราชการในทุกบทบาทหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก จึงให้ลดความแออัดของผู้ปฏิบัติราชการโดยให้
ปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อคุณภาพของ
ภารกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและการให้บริการต่อประชาชน 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 11 วรรคสอง ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลา 
ของข้าราชการ พ.ศ. 2555 จึงก าหนดแนวปฏิบัติของการปฏิบัติราชการส าหรับผู้ปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้ง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง แนวปฏิบัติของ
การปฏิบัติราชการส าหรับผู้ปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
“หัวหน้าหน่วยงาน” หมายความว่า คณบดี ผู้อ านวยการศูนย์ ส านัก สถาบัน หรือหัวหน้า

หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัย มีหน้าที่สรุปภาพรวมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานทั้งในมิติประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ
มิติความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติราชการ ของผู้ปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราชในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่ออธิการบดี 

“ผู้ปฏิบัติราชการ” หมายความว่า บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชซึ่งปฏิบัติ
ราชการนอกสถานทีต่ั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
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ข้อ 4 แนวปฏิบั ติ ของการปฏิบั ติ ร าชการส าหรั บผู้ ปฏิบั ติ ร าชการนอกสถานที่ ตั้ ง 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) ก าหนดดังนี้ 

(1) หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติราชการ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จากความแออัดของผู้ปฏิบัติราชการ เพ่ือดูแลคุณภาพชีวิตและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติ
ราชการอย่างเหมาะสม และเพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมีการปฏิบัติราชการในทุกบทบาท
หน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อคุณภาพของภารกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราชและการให้บริการต่อประชาชน 

(2) หัวหน้าหน่วยงานกับผู้ปฏิบัติราชการท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย เป้าหมาย/ผลผลิต 
ที่คาดหวัง/ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ และวิธีการติดตามความก้าวหน้าของงาน ตามเอกสารหมายเลข 1 

(3) หัวหน้าหน่วยงานเสนอร่างค าสั่งมอบหมายงานต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาลงนาม 
(4) หัวหน้าหน่วยงานมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาหรือแนะน า และก ากับติดตามการปฏิบัติราชการของ

ผู้ปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานพบว่าผู้ปฏิบัติราชการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว ให้หัวหน้า

หน่วยงานก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้นั้นปฏิบัติตามข้อตกลง หรืออาจจัดท าข้อตกลงขึ้นใหม ่
(5) ผู้ปฏิบัติราชการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการ

ปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
โดยรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 3 วัน ตามเอกสารหมายเลข 2 

(6) หัวหน้าหน่วยงานประเมินผลการปฏิบัติ ราชการจากการปฏิบัติราชการตามข้อตกลง 
การปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งสรุปผลการประเมิน 
การปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในภาพรวมของหน่วยงาน 
ทั้งในมิติประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและมิติความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติ
ราชการ ตามเอกสารหมายเลข 3 รายงานอธิการบดี 

ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฆนัท  ธาตุทอง) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 



เอกสารหมายเลข 1 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
ส าหรับผู้ปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

----------------------------- 
ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง  
คณะ/ศูนย์/ส านัก/สถาบัน    
ระยะเวลาปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที ่  2 เมษายน 2563 ถึงวันที่   12 เมษายน 2563  
จ านวนวันที่ปฏิบัติราชการนอกสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รวม วัน 
จ านวนวันที่ปฏิบัติราชการในสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รวม วัน 
วิธีการติดต่อสื่อสารที่ใช้  โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบุเบอร์โทรศัพท์   E-mail ระบุชื่อ  

 Application ระบุชื่อ   อ่ืน ๆ ระบุ   
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
ล าดับ งานที่ได้รับมอบหมาย เป้าหมาย/ผลผลิตท่ีคาดหวัง/ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ วิธีการติดตามความก้าวหน้าของงาน 
     
     
     
     
     
 
 

ลงชื่อ ผู้ปฏิบัติราชการ ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน 
( ) ( ) 
ต าแหน่ง  ต าแหน่ง  
วันที่  วันที่  



เอกสารหมายเลข 2 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ส าหรับผู้ปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

----------------------------- 
วันที่รายงาน  
ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง  
คณะ/ศูนย์/ส านัก/สถาบัน  
ระยะเวลาปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่   2 เมษายน 2563 ถึงวันที่   12 เมษายน 2563  
รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 3 วัน 
ล าดับ งานที่ได้รับมอบหมาย เป้าหมาย/ผลผลิตท่ีคาดหวัง/ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ ผลงานจริง 
     
     
     
 
ปัญหา/อุปสรรคของผู้ปฏิบัติราชการ ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน 
    
    
ข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติราชการ   
    
    
 

ลงชื่อ ผู้ปฏิบัติราชการ ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน 
( ) ( ) 
ต าแหน่ง  ต าแหน่ง  
วันที่  วันที่  



เอกสารหมายเลข 3 

 

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   
ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

คณะ/ศูนย์/ส านัก/สถาบัน  
----------------------------- 

การปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่   2 เมษายน 2563 ถึงวันที่   12 เมษายน 2563  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

การปฏิบัติราชการนอกสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

งานที่ได้รับมอบหมาย 

ระดับผลการประเมิน 
ดีเด่น 

(90-100%) 
ดีมาก 

(80-89%) 
ดี 

(70-79%) 
พอใจ 

(60-69%) 
ปรับปรุง 
(0-60%) 

ผลการประเมิน (ระบุเปอร์เซ็นต์) 
1         
2         
3         
4         
5         

สรุปผลปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในภาพรวมของหน่วยงานทั้งในมิติประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานและมิติความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติราชการ 
  
  
  

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน 
( ) 
ต าแหน่ง  
วันที่  



ที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รบัผิดชอบ

ในภาพรวมของหน่วยงาน
ทั้งในมิติประสิทธภิาพและประสิทธผิล

การปฏบิติัราชการของหน่วยงาน
และมิติความพงึพอใจของผู้ปฏบิติัราชการ

หวัหน้าหน่วยงานประเมินผลการปฏบิติัราชการ 
พร้อมทั้งสรุปผลการประเมินการปฏบิติัราชการ

หวัหน้าหน่วยงานเสนอร่างค าส่ังมอบหมายงานต่อ
อธกิารบดีเพื่อพจิารณาลงนาม

ผู้ปฏบิติัราชการรายงานผลการปฏบิติัราชการ 
ปญัหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ รอบ 3 วนั

งานนิติการและการเจ้าหน้าที่

หวัหน้า
หน่วยงาน

หวัหน้า
หน่วยงาน

ผู้ปฏบิติัราชการ

4

5

6

7

3

อธกิารบดี

หวัหน้า
หน่วยงาน

หากพบวา่ไม่ปฏบิติัตามข้อตกลง ใหก้ าหนดมาตรการ
ต่าง ๆ  หรืออาจจัดท าข้อตกลงขึ้นใหม่

แผนผังแนวปฏิบัตขิองการปฎิบัตริาชการ

2

1
หวัหน้าหน่วยงานมอบหมายงานใหผู้้ปฏบิติัราชการ

ปฏบิติัราชการนอกสถานที่ต้ังของมหาวทิยาลัย

หวัหน้าหน่วยงานกับผู้ปฏบิติัราชการท าข้อตกลงการ
ปฏบิติัราชการนอกสถานที่ต้ังของมหาวทิยาลัย

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ส าหรับผู้ปฏิบัตริาชการนอกสถานทีต่ั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

หวัหน้า
หน่วยงาน

หวัหน้า
หน่วยงาน

หวัหน้าหน่วยงานมีหน้าที่ใหค้ าปรึกษาหรือแนะน า 
และก ากับติดตามการปฏบิติัราชการ

มอบหมายงาน 

ก ากับติดตาม
การปฏิบัติงาน 

มหาวิทยาลัยมีค าสั่งมอบหมายงาน 

รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

ประเมินผลการปฏบิัติงาน 

รายงานอธิการบดี 

จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

ปฏิบัติ 

ไม่ปฏิบัติ 


