
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำดว้ยกำรปฏิบตัิงำนนอกสถำนทีต่ั้งของสว่นรำชกำร   

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

 

โดยที่เป็นกำรสมควรก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้งของส่วนรำชกำร   เพ่ือให้  
กำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำรเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  และเกิดควำมยืดหยุ่นในกำรปฏิบัติงำนของ  
เจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำร  เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำรท ำงำนของส่วนรำชกำร  และกำรให้บริกำรประชำชน   
เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง  โดยกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่ำงสอดคล้องกับสภำพสังคมและกำรพัฒนำ 
ในปัจจุบัน  ตลอดจนสำมำรถรองรับภำวะวิกฤตและเหตุจ ำเป็นที่เกิดขึ้นได้ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๑๑  (๘)  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรแผน่ดนิ  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวำงระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ  “ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้ง   
ของส่วนรำชกำร  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ส่วนรำชกำร   
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ส่วนรำชกำร”  หมำยควำมว่ำ  ส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน   

และกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
“หัวหน้ำส่วนรำชกำร”  หมำยควำมว่ำ  ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง  หรือปลัดทบวง   

ในฐำนะผู้บังคับบัญชำส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ส ำนักงำนปลัดกระทรวง  หรือส ำนักงำนปลัดทบวง   
แล้วแต่กรณี  อธิบดี  หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นและมีฐำนะเป็นกรม  หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
ซึ่งไม่มีฐำนะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชำเป็นอธิบดีหรือต ำแหน่งที่เรียกชื่ ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเป็นอธิบดี   
หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  และให้หมำยควำมรวมถึงเลขำนุกำรรัฐมนตรีในฐำนะผู้บังคับบัญชำส ำนักงำน
รัฐมนตรีด้วย   

“เจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำร”  หมำยควำมว่ำ  ข้ำรำชกำร  พนักงำน  และลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร   
ไม่ว่ำจะจ้ำงด้วยเงินงบประมำณหรือเงินอื่นใดของส่วนรำชกำร 

“กำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้งของส่วนรำชกำร”  หมำยควำมว่ำ  กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่  
ของส่วนรำชกำรนอกสถำนที่ตั้งของส่วนรำชกำร  หรือในพ้ืนที่ที่ส่วนรำชกำรจัดไว้เป็นที่ท ำงำนร่วม   
(co - working  space)  หรือที่พักของเจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำร  หรือสถำนที่อื่นใดที่ส่วนรำชกำรก ำหนด   

ข้อ ๕ กำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้งของส่วนรำชกำรไม่รวมถึงกรณี  ดังต่อไปนี้   
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(๑) กำรได้รับอนุมัติ ให้ เดินทำงไปรำชกำรและกำรจัดกำรประชุมของส่วนรำชกำร   
ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรอนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรและกำรจัดกำรประชุมของ 
ทำงรำชกำร  พ.ศ.  ๒๕๒๔  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(๒) กำรได้รับอนุมัติให้เดินทำงไปรับรำชกำรประจ ำในต่ำงประเทศ   
(๓) กำรได้รับอนุมัติให้เดินทำงไปศึกษำ  ฝึกอบรม  ปฏิบัติกำรวิจัย  หรือดูงำน  ณ  ต่ำงประเทศ   

ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำ  ฝึกอบรม  ปฏิบัติกำรวิจัย   
และดูงำน  ณ  ต่ำงประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

(๔) กำรได้รับค ำสั่งให้ไปปฏิบัติงำนหรือท ำกำรใด ๆ  ตำมพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหลักเกณฑ์   
กำรสั่งให้ข้ำรำชกำรไปท ำกำรซึ่งให้นับเวลำระหว่ำงนั้นเหมือนเต็มเวลำรำชกำร  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

(๕) กำรได้รับค ำสั่งให้ไปปฏิบัติงำนที่หน่วยงำนอื่นในประเทศตำมระเบียบ  ก.พ.  ว่ำด้วย   
กำรเพิ่มพูนประสิทธิภำพของข้ำรำชกำรโดยกำรให้ไปปฏิบัติงำนที่หน่วยงำนอื่นในประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

(๖) กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรนอกสถำนที่ตั้งของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นภำรกิจปกติของ  
ส่วนรำชกำรนั้น 

(๗) กรณีอื่นตำมที่มีกฎหมำย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค ำสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรีก ำหนด 
ข้อ ๖ กำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้งของส่วนรำชกำรจะต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภำพ  

ลักษณะของงำนตำมภำรกิจของส่วนรำชกำร  และกำรให้บริกำรแก่ประชำชน  ทั้งนี้  โดยค ำนึงถึง
สภำพแวดล้อมที่เหมำะสมต่อชีวิต  ร่ำงกำย  สุขภำพ  และควำมปลอดภัยของเจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำร 

ข้อ ๗ หัวหน้ำส่วนรำชกำรอำจสั่งกำรให้เจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรในสังกัดปฏิบัติงำน   
นอกสถำนที่ตั้งของส่วนรำชกำรหรือกลับมำปฏิบัติรำชกำร  ณ  สถำนที่ตั้งของส่วนรำชกำร  ได้ตำมที่
เห็นสมควร  โดยมอบหมำยงำนที่สำมำรถปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้งของส่วนรำชกำรให้เจ้ำหน้ำที่ 
ของส่วนรำชกำรในสังกัด  และก ำหนดรูปแบบ  จ ำนวนวันในกำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้งของส่วนรำชกำร   
รวมถึงวิธีสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปปฏิบัติรำชกำร  ณ  สถำนที่ตั้งของส่วนรำชกำร 

กำรสั่งกำรตำมวรรคหนึ่ง  ให้สั่งกำรตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ  
พ.ศ.  ๒๕๒๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ ๘ ให้ส่วนรำชกำรก ำหนดวิธีบริหำรจัดกำรและก ำกับติดตำมงำนในช่วงเวลำที่มอบหมำยงำน 
ให้เจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรในสังกัดปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้งของส่วนรำชกำร  โดยค ำนึงถึงลักษณะงำน 
และภำรกิจของส่วนรำชกำร  ทั้งนี้  เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นต้องพร้อมให้ผู้บังคับบัญชำสำมำรถติดต่อสื่อสำร 
ได้ตลอดช่วงเวลำที่ปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้งของส่วนรำชกำร 

ข้อ ๙ เพ่ือควบคุมเวลำปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้งของส่วนรำชกำร  ให้ส่วนรำชกำรจัดท ำ  
บัญชีลงเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรในสังกัด   โดยมีสำระส ำคัญตำมบัญชี 
ลงเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร  พ.ศ.  ๒๕๕๕   
หรือจะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีกำรยืนยันตัวตนเพ่ือใช้ลงเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรก็ได้   
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ข้อ ๑๐ กำรลำของเจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรในระหว่ำงช่วงระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้ง
ของส่วนรำชกำรให้ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรลำของเจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรแต่ละประเภท   

ข้อ ๑๑ ให้ส่วนรำชกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้งของส่วนรำชกำร   รวมถึง   
กำรจัดเตรียมสถำนที่หรือพ้ืนที่ที่ส่วนรำชกำรจัดไว้เป็นที่ท ำงำนร่วม  (co - working  space)  และ
อุปกรณ์ส ำนักงำน  ตำมที่เห็นสมควรแก่กรณี  และอำจให้มีกำรซักซ้อมกำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้ง 
ของส่วนรำชกำร  เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

ข้อ ๑๒ ให้ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมระเบียบนี้   และให้มีอ ำนำจตีควำม  และ
วินิจฉัยปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้ 

 
ประกำศ  ณ  วนัที่  27  กนัยำยน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

พลเอก ประวิตร  วงษ์สวุรรณ 
รองนำยกรฐัมนตรี  รักษำรำชกำรแทน 

นำยกรฐัมนตร ี
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