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การรักษาราชการแทนหรือการรักษาการในตําแหนง
ความหมาย
การรักษาราชการแทนหรือการรักษาการในตํ าแหนง หมายถึง การใหขาราชการที่ดํารง
ตําแหนงหนึง่ มีอํานาจหนาที่และรับผิดชอบงานในตําแหนงอื่นอีกตําแหนงหนึ่ง เปนการชั่วคราวในกรณี
ทีไ่ มมีผูดํารงตําแหนงนั้นหรือมีแตไมอาจปฏิบตั ิราชการได

การรักษาราชการแทน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม (หมวด 6 มาตรา
44 - 49 มาตรา 56 และมาตรา 64)

สาระสําคัญ
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม
มาตรา 44 ในกรณีทไี่ มมผี ดู ารงตํ
ํ าแหนงปลัดกระทรวงหรือมีแตไมอาจปฏิบตั ิราชการได
ใหรองปลัดกระทรวงเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองปลัดกระทรวงหลายคน ใหนายกรัฐมนตรีสําหรับ
สํานักนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงแตงตั้งรองปลัดกระทรวงคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษา
ราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง หรือมีแตไมอาจปฏิบตั ริ าชการไดใหนายกรัฐมนตรี
สําหรับสํานักนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวา การกระทรวงแตงตัง้ ขาราชการในกระทรวง ซึง่ ดํารงตําแหนง
ไมตากว
ํ่ าอธิบดี หรือเทียบเทาเปนผูรักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไมมีผูดํ ารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได
ปลัดกระทรวงจะแตงตั้งขาราชการในกระทรวง ซึ่งดํ ารงตําแหนงไมตํ่ ากวาผูอํานวยการกอง หรือ
เทียบเทาเปนผูรักษาราชการแทนได
มาตรา 45 ใหนําความในมาตรา 44 มาใชบังคับแกกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนง
ปลัดทบวง หรือรองปลัดทบวงตามมาตรา 24 หรือมาตรา 28 ดวยโดยอนุโลม
มาตรา 46 ในกรณีทไี่ มมผี ดู ารงตํ
ํ าแหนงอธิบดี หรือมีแตไมอาจปฏิบตั ริ าชการได ให
รองอธิบดีเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองอธิบดีหลายคน ใหปลัดกระทรวงแตงตั้งรองอธิบดีคนใด
คนหนึง่ เปนผูร ักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองอธิบดี หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได
ใหปลัดกระทรวงแตงตั้งขาราชการในกรม ซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทารองอธิบดี หรือขาราชการตั้งแต
ตําแหนงหัวหนากอง หรือเทียบเทาขึ้นไปคนใดคนหนึ่ง เปนผูรักษาราชการแทน แตถานายกรัฐมนตรี
สํ าหรับสํ านักนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวง เห็นสมควรเพื่อความเหมาะสมแกการ
รับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมนั้น นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวง จะแตงตั้ง
ขาราชการคนใดคนหนึ่ง ซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวารองอธิบดีหรือเทียบเทาเปนผูรักษาราชการแทนก็ได
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ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงรองอธิบดี หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได อธิบดีจะ
แตงตัง้ ขาราชการในกรม ซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทารองอธิบดี หรือขาราชการตั้งแตตําแหนงหัวหนากอง
หรือเทียบเทาขึ้นไปเปนผูรักษาราชการแทนก็ได
ให นํ าความในวรรคหนึ่ ง และวรรคสองมาใช บั ง คั บ แก ก รณี ที่ ไ ม มี ผู  ดํ ารงตํ าแหน ง
เลขาธิการ รองเลขาธิการ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งเทียบเทา
ปลัดกระทรวงหรืออธิบดี ในสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น และมีฐานะเปนกรมดวยโดยอนุโลม
มาตรา 47 ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการกรมตามมาตรา 33 วรรคหนึ่งหรือ
หัวหนาสวนราชการตามมาตรา 33 วรรคสอง หรือมีแตไมอาจปฏิบตั ริ าชการได ใหอธิบดีแตงตัง้ ขาราชการ
ในกรมคนหนึ่งซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาหัวหนากองหรือเทียบเทาเปนผูรักษาราชการแทน
ใหนําความในมาตรานี้มาใชบังคับแกสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น และมีฐานะเปน
กรมดวยโดยอนุโลม
มาตรา 48 ใหผูรักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัตินี้ มีอํานาจหนาที่
เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน
ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงใด หรือผูรักษาราชการแทนผูดํารงตําแหนงนั้นมอบหมาย
หรือมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทน ใหผูปฏิบัติราชการแทน มีอํานาจหนาที่
เชนเดียวกับผูซึ่งมอบหมายหรือมอบอํานาจ
ในกรณีทมี่ กี ฎหมายอืน่ แตงตัง้ ใหผดู ารงตํ
ํ าแหนงใด เปนกรรมการหรือใหมอี านาจหน
ํ
าที่
อยางใดใหผูรักษาราชการแทนหรือผูปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหนาที่เปนกรรมการหรือมีอํานาจหนาที่
เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้น ในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนดวย แลวแตกรณี
มาตรา 49 การเปนผูรักษาราชการแทนตามพระราชบัญญัตินี้ ไมกระทบกระเทือน
อํานาจนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจาสังกัด ปลัดกระทรวง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาปลัดกระทรวง
ปลัดทบวง อธิบดีหรือผูด ารงตํ
ํ าแหนงเทียบเทาอธิบดี ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาที่จะแตงตั้งขาราชการอื่นเปน
ผูร กั ษาราชการแทน ตามอํานาจหนาที่ที่มีอยูตามกฎหมาย
ในกรณีทมี่ กี ารแตงตั้งผูรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ใหผูดํารงตําแหนงรอง หรือ
ผูช ว ยพนจากความเปนผูรักษาราชการแทน นับแตเวลาที่ผูไดรับแตงตั้งตามวรรคหนึ่งเขารับหนาที่
มาตรา 56 ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัด หรือมีแตไมอาจปฏิบตั ิ
ราชการได ใหรองผูว า ราชการจังหวัดเปนผูร กั ษาราชการแทน ถาไมมีผดู ารงตํ
ํ าแหนงรองผูวาราชการจังหวัด
หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูชวยผูวาราชการจังหวัดเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารง
ตําแหนงผูชวยผูวาราชการจังหวัดหรือมีแตไมอาจปฏิบตั ริ าชการได ใหปลัดจังหวัดเปนผูร กั ษาราชการแทน
ถามีรองผูว าราชการจังหวัด ผูชวยผูวาราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัดหลายคน ใหปลัดกระทรวงแตงตั้ง
รองผูว าราชการจังหวัด ผูชวยผูวาราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัดคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี เปนผู
รักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัด ผูชวยผูวาราชการจังหวัด และ
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ปลัดจังหวัดหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ซึ่งมีอาวุโสตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน
มาตรา 64 ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงนายอําเภอ ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง
ปลัดอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ ผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปน
ผูรักษาราชการแทน
ถามีผูดํารงตํ าแหนงนายอําเภอ แตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหนายอําเภอแตงตั้ง
ปลัดอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผู
รักษาราชการแทน
ในกรณีทผี่ วู าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอมิไดแตงตั้งผูรักษาราชการแทนไวตามวรรค
หนึง่ และวรรคสอง ใหปลัดอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน
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การรักษาราชการแทนตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม
ผูด ารงตํ
ํ าแหนง
ไมมี/มี แตไมอาจ ผูร กั ษาราชการแทน
ปฏิบัติราชการ
1. ปลัดกระทรวง
(มาตรา 44)

1. รองปลัดกระทรวง

วิธีการ

ผูมีอํานาจสั่งให
รักษาราชการแทน

1.กรณีมีรองปลัดกระทรวงคนเดียว ไมตองสั่งแตงตั้ง
ใหรักษาราชการแทนโดยอัตโนมัติ
2. กรณีที่มีรองปลัดกระทรวงหลาย นายกรัฐมนตรีสําหรับ
คนใหสั่งแตงตั้งรองปลัดกระทรวงคน สํานักนายกรัฐมนตรี
ใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน
หรือรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแลวแตกรณี

2.อธิบดีหรือเทียบเทา กรณี ไ ม มี ผู  ดํ ารงตํ าแหน ง รองปลั ด นายกรัฐมนตรีสําหรับ
กระทรวง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติ สํานักนายกรัฐมนตรี
ราชการได ใหสั่งแตงตั้งผูซึ่งดํ ารง หรือรัฐมนตรีวาการ
ตํ าแหนงอธิบ ดีหรือเที ยบเทาคนใด กระทรวงแลวแตกรณี
คนหนึ่งในกระทรวงนั้นรักษาราชการ
แทน
2. รองปลัดกระทรวง ผูดํารงตําแหนงไมตํ่า ให สั่ ง แต ง ตั้ ง ผู  ดํ ารงตํ าแหน ง ไม ตํ่ า ปลัดกระทรวง
(มาตรา 44)
กวา ผูอํานวยการกอง กวา ผูอํ านวยการกองหรือเที ยบเท า
หรือเทียบเทา
คนใดคนหนึ่งในกระทรวงนั้ น รั ก ษา
ราชการแทน
หมายเหตุ ใหใชวิธีการเชนเดียวกันนี้
กั บ กรณี ที่ไ ม มี ผู ดํ ารงตํ าแหน งปลัด
ทบวงหรื อ รองปลั ด ทบวงด ว ยโดย
อนุโลม (มาตรา 45)
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ผูด ารงตํ
ํ าแหนง
ไมมี/มี แตไมอาจ ผูร กั ษาราชการแทน
ปฏิบัติราชการ
3. อธิบดี
(มาตรา 46
วรรคหนึ่ง)

1. รองอธิบดี

วิธีการ

ผูมีอํานาจสั่งให
รักษาราชการแทน

1.กรณีมีรองอธิบดีคนเดียว ใหรักษา
ราชการแทนโดยอัตโนมัติ ไมตองสั่ง
แตงตั้ง
2.กรณีมีรองอธิบดีหลายคน ใหสั่ง
ปลัดกระทรวง
แตงตัง้ รองอธิบดีคนใดคนหนึ่งรักษา
ราชการแทน

2. หัวหนากอง หรือ
เทียบเทาขึ้นไปหรือผู
ซึง่ ดํารงตําแหนงเทียบ
เทารองอธิบดี

กรณีไมมีผูดํารงตําแหนงรองอธิบดี ปลัดกระทรวง
หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได
ใหสั่งแตงตั้งผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบ
เทารองอธิบดีหรือผูซึ่งดํารงตําแหนง
หัวหนากองหรือเทียบเทาขึ้นไปใน
กรมนัน้ คนใดคนหนึ่งรักษาราชการ
แทน

3. ผูดํารงตําแหนง
ไมตํ่ากวารองอธิบดี
หรือเทียบเทา

กรณีที่นายกรัฐมนตรี (สําหรับสํานัก นายกรัฐมนตรีหรือ
นายกรัฐมนตรี) หรือรัฐมนตรีวาการ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวง เห็นสมควรเพื่อความ
กระทรวงแลวแตกรณี
เหมาะสมแกการรับผิดชอบแกการ
ปฏิบตั ริ าชการในกรมนั้นจะสั่งแตงตั้ง
ขาราชการผูซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่า
กวารองอธิบดี หรือเทียบเทาขึ้นไป
คนใดคนหนึ่งในกระทรวงนั้นรักษา
ราชการแทนก็ได
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ผูด ารงตํ
ํ าแหนง
ไมมี/มี แตไมอาจ ผูร กั ษาราชการแทน
ปฏิบัติราชการ
4. รองอธิบดี
(มาตรา 46
วรรคสอง)

วิธีการ

ผูมีอํานาจสั่งให
รักษาราชการแทน

ผูด ํารงตําแหนง
เทียบเทารองอธิบดี
หรือหัวหนากองหรือ
เทียบเทาขึ้นไป

ใหสั่งแตงตั้งผูดํารงตําแหนงเทียบเทา
รองอธิบดีหรือหัวหนากองหรือเทียบ
เทาขึ้นไปในกรมนั้นรักษาราชการ
แทน
หมายเหตุ ใหใชวิธีการเชนเดียวกัน
นีก้ บั ตําแหนงเลขาธิการ รองเลขาธิการ
ผูอ ํานวยการ รองผูอํานวยการหรือ
ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นเทียบเทา
ปลัดกระทรวง หรืออธิบดีใน
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมี
ฐานะเปนกรมดวยโดยอนุโลม

อธิบดี

5. เลขานุการกรม
ผูด ํารงตําแหนงไมตํ่า
ผูอํานวยการกอง
กวาหัวหนากอง หรือ
หัวหนากองหรือ
เทียบเทา
หัวหนาสวนราชการ ที่
เรียกชื่ออยางอื่น
ทีเ่ ทียบเทาผูอํานวย
การกอง หรือหัวหนา
สวนราชการ ตาม
มาตรา 33
(มาตรา 47)

ใหสั่งแตงตั้งผูดํารงตําแหนงไมตํ่า
กวาหัวหนากองหรือเทียบเทาคนใด
คนหนึ่งในกรมนั้นรักษาราชการแทน
หมายเหตุ ใหใชวิธีการเชนเดียวกัน
นีก้ ับสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
และมีฐานะเปนกรมดวยโดยอนุโลม

อธิบดี
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ผูด ารงตํ
ํ าแหนง
ไมมี/มี แตไมอาจ ผูร กั ษาราชการแทน
ปฏิบัติราชการ
6. ผูวาราชการจังหวัด 1. รองผูวาราชการ
(มาตรา 56)
จังหวัด

วิธีการ
1. กรณีทมี่ รี องผูว า ราชการจังหวัด
คนเดียว ใหรกั ษาราชการแทนโดย
อัตโนมัติ ไมตอ งสัง่ แตงตัง้

ผูมีอํานาจสั่งให
รักษาราชการแทน
-

2. กรณีทมี่ รี องผูว า ราชการจังหวัด
ปลัดกระทรวง
หลายคน ใหสงั่ แตงตัง้ รองผูว า ราชการ มหาดไทย
จังหวัดคนใดคนหนึง่ รักษาราชการแทน
2. ผูชวยผูวาราชการ
จังหวัด

กรณีทไี่ มมรี องผูว า ราชการจังหวัดหรือ
มีแตไมอาจปฏิบตั ริ าชการได ถา

-

1.มีผชู ว ยผูว า ราชการจังหวัดคนเดียว
ใหผชู ว ยผูว า ราชการจังหวัดรักษา
ราชการแทนโดยอัตโนมัตไิ มตอ ง
สัง่ แตงตัง้
2. มีผชู ว ยผูว า ราชการจังหวัดหลายคน ปลัดกระทรวง
ใหสงั่ แตงตัง้ ผูช ว ยผูว า ราชการจังหวัด มหาดไทย
คนใดคนหนึง่ รักษาราชการแทน
3. ปลัดจังหวัด

กรณีทไี่ มมรี องผูว า ราชการจังหวัดและ
ผูช ว ยผูว า ราชการจังหวัดหรือมีแต
ไมอาจปฏิบตั ริ าชการได ใหปลัดจังหวัด
รักษาราชการแทนโดยอัตโนมัติ ไมตอ ง
สัง่ แตงตัง้

-

4. หัวหนาสวน
กรณีทไี่ มมรี องผูว า ราชการจังหวัดและ
ราชการประจําจังหวัด ผูช ว ยผูว า ราชการจังหวัดและปลัด
ซึ่งมีอาวุโส
จังหวัด หรือมีแตไมอาจปฏิบตั ริ าชการ
ได ใหผซู งึ่ ดํารงตําแหนงหัวหนาสวน
ราชการประจําจังหวัดนัน้ ซึง่ มีอาวุโส
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
รักษาราชการแทนโดยอัตโนมัตไิ มตอ ง
สัง่ แตงตัง้

-
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ผูด ารงตํ
ํ าแหนง
ไมมี/มี แตไมอาจ ผูร กั ษาราชการแทน
ปฏิบัติราชการ
7. นายอําเภอ
(มาตรา 64)

ปลัดอําเภอหรือ
หัวหนาสวนราชการ
ประจําอําเภอ ซึ่งมี
อาวุโส

วิธีการ

ผูมีอํานาจสั่งให
รักษาราชการแทน

1.กรณีที่ไมมีนายอําเภอ ใหสั่งแตงตั้ง ผูวาราชการจังหวัด
ผูด ารงตํ
ํ าแหนงปลัดอําเภอ หรือหัว
หนาสวนราชการประจําอําเภอนั้น ซึ่ง
มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการรักษาราชการแทน
2. กรณีมีนายอําเภอ แตไมอาจ
ปฏิบตั ริ าชการได ใหสั่งแตงตั้งผูดํารง
ตําแหนงปลัดอําเภอหรือหัวหนาสวน
ราชการประจําอําเภอนั้น ซึ่งมีอาวุโส
ตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการรักษาราชการแทน
3. กรณีที่ผูวาราชการจังหวัด หรือ
นายอําเภอมิไดแตงตั้งผูรักษาราชการ
แทนไวตามขอ 1 และ 2 ใหผูซึ่งดํารง
ตําแหนงปลัดอําเภอหรือหัวหนาสวน
ราชการประจําอําเภอนั้น ซึ่งมีอาวุโส
ตามระเบียบแบบแผนของทางราช
การรักษาราชการแทนโดยอัตโนมัติ
ไมตองสั่งแตงตั้ง

นายอําเภอ
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การรักษาการในตําแหนง
พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
มาตรา 68 ในกรณีที่ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญวางลง หรือผูดํารงตําแหนง
ไมสามารถปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการได และเปนกรณีทมี่ ไิ ดบญ
ั ญัตไิ วในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 มีอํานาจสั่งใหขาราชการพลเรือนที่เห็นสมควรรักษาการ
ในตําแหนงนั้นได
ผูรักษาการในตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหมีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่รักษาการนั้น
ในกรณีทมี่ กี ฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมายหรือ
คําสัง่ ผูบ งั คับบัญชา แตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงนั้นๆ เปนกรรมการ หรือใหมีอํานาจหนาที่อยางใดก็ให
ผูร กั ษาการในตําแหนงทําหนาที่กรรมการ หรือมีอํานาจหนาที่อยางนั้นในระหวางที่รักษาการในตําแหนง
แลวแตกรณี

คําอธิบายการรักษาการในตําแหนง
1.ตองเปนกรณีที่กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินมิไดบัญญัติเรื่องการ
รักษาราชการแทนไวเปนอยางอื่น จึงสั่งใหผูรักษาการในตําแหนงได เชน ตําแหนงผูตรวจราชการ นิติกร
เปนตน
2.ผูที่จะเปนผูรักษาการในตํ าแหนงได ตองเปนขาราชการพลเรือน แตไมจํ ากัด
ตําแหนงและไมจํากัดวาจะตองอยูในสังกัดสวนราชการเดียวกัน จะตั้งจากขาราชการพลเรือนตางกรม
ก็ได ดํารงตําแหนงใดอยูก็ได
3.การสั่งใหรักษาการในตํ าแหนงในระดับ 8 ไมตองขอความเห็นชอบจากปลัด
กระทรวง เพราะมิใชการแตงตั้ง
4.การสั่งใหรักษาการในตํ าแหนงจะสั่งไวเปนการลวงหนาวา ถาผูดํ ารงตํ าแหนง
ไมสามารถปฏิบตั หิ นาที่ไดเมื่อใด ใหผูที่ระบุไวในคําสั่งเปนผูรักษาการในตําแหนงได
5.สั่งใหมีผลยอนหลังไมได

ขั้นตอนการปฏิบัติ
เมือ่ ปรากฏวาไมมีผูดํารงตําแหนงนั้นๆ หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ให
พิจารณาวาเปนตําแหนงที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไข
เพิ่มเติมบัญญัติไวหรือไม ถาหากกําหนดไวแลวก็ใหดําเนินการสั่งใหขาราชการรักษาราชการแทนหรือ
โดยอัตโนมัติ ถาไมไดบญ
ั ญัตไิ วกต็ อ งสัง่ ใหรกั ษาการในตําแหนงตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
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ขอสังเกต
1.การเปนผูรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตํ าแหนงไมทํ าใหผูนั้นตองพนจาก
ตําแหนงที่ดํารงอยูเดิม
2.ผู ที่รักษาราชการแทนหรือรักษาการในตําแหนงใดก็ตามจะพนจากการเปนผูรักษา
ราชการแทนหรือรักษาการในตําแหนงนั้น เมื่อมีผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้นๆหรือเมื่อผูที่ดํารง
ตําแหนงกลับมาปฏิบัติราชการในตําแหนงนั้นๆ แลว
3.กฎหมาย 2 ฉบับ ควรพิจารณาจาก พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
2534 และทีแ่ กไขเพิ่มเติมกอน ถาไมไดบัญญัติไวจึงใช พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
4.กรณีผูดํารงตําแหนงไมอาจปฏิบัติราชการไดสําหรับตําแหนงปลัดทบวง รองปลัด
ทบวง เลขาธิการ รองเลขาธิการ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งเทียบ
เทาปลัดกระทรวงหรืออธิบดี ในสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรมดวย ที่มิไดบัญญัติไว
ใน พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และทีแ่ กไขเพิ่มเติม สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ไดพิจารณาปญหา ดังกลาวแลว เห็นวาเมื่อมีเลขาธิการและรองเลขาธิการ แตไมอยูหรือไมอาจ
ปฏิบัติราชการไดก็สามารถดําเนินการออกคําสัง่ การรักษาราชการแทนไดเชนเดียวกับสวนราชการในระดับ
กรมอืน่ ๆ โดยใชหลักเกณฑของมาตรา 46 วรรคหนึ่งและวรรคสอง แหง พ.ร.บ.ดังกลาวมาบังคับใชโดย
อนุโลม
(หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0601/991 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2543)
5.กรณีรองผูวาราชการจังหวัดไมมีหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ซึ่งมิไดบัญญัติไว
ใน พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และทีแ่ กไขเพิ่มเติม ดังนั้นหากตองการใหมีผูทํา
หนาที่และรับผิดชอบงานในตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัด ก็ตอ งสัง่ ใหรกั ษาการในตําแหนงตามมาตรา
68 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

กรณีที่สํานักงาน ก.พ.เคยตอบขอหารือ
ขอหารือ ตําแหนงหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด และตําแหนงหัวหนาสวนราชการ
ประจําอําเภอ ตามมาตรา 31 วรรคสอง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และทีแ่ กไข
เพิม่ เติม เมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดและผูบงั คับบัญชาประสงคใหผอู นื่ มา
ปฏิบตั หิ นาทีใ่ นตําแหนงนัน้ จะตองดําเนินการอยางไร
ตอบขอหารือ กรณีนกี้ จ็ ะตองดําเนินการแตงตั้งขาราชการในกรมซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่า
กวาหัวหนากองหรือเทียบเทาเปนผูรักษาราชการแทน ตามมาตรา 47 แหง พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และที่แกไขเพิ่มเติม เชน พาณิชยจังหวัดไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการได
ปลัดกระทรวงพาณิชยในฐานะหัวหนาสวนราชการของกรมเจาสังกัดยอมมีอํานาจแตงตั้งขาราชการใน
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สํานักงานปลัดกระทรวง ซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาหัวหนากองหรือเทียบเทาเปนผูรักษาราชการแทน
พาณิชยจังหวัดได
(หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0604/26 ลงวันที่ 12 มกราคม 2539)

ขอหารือ ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหขาราชการผูดํารงตําแหนงระดับ 8 รักษาการใน
ตําแหนงระดับ 7 ไดหรือไม
ตอบขอหารือ ได เพราะมาตรา 68 บัญญัตใิ หผมู อี านาจสั
ํ
ง่ บรรจุตามมาตรา 52 มีอานาจสั
ํ
ง่
ใหขา ราชการพลเรือนที่เห็นสมควรรักษาการในตําแหนงได และโดยที่ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจบรรจุ
และแตงตัง้ ขาราชการตัง้ แตระดับ 7 ลงมาในราชการบริหารสวนภูมภิ าคทีม่ ใิ ชตาแหน
ํ งหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัด ดังนัน้ ผูว า ราชการจังหวัดจึงมีอานาจที
ํ
จ่ ะสัง่ ขาราชการใหรกั ษาการในตําแหนงตัง้ แตระดับ 7
ลงมา ในกรณีดงั กลาวได (ถือตําแหนงที่รักษาการเปนหลัก) โดยสั่งจากขาราชการพลเรือนตําแหนง
ระดับใด ก็ไดที่เห็นสมควร
ขอหารือ กรณีกรมหนึ่งในกระทรวงศึกษาธิการ จะแตงตั้งขาราชการครู ระดับ 7 ใน
สังกัดกรมเดียวกันที่มาชวยปฏิบัติราชการที่สํานักงานเลขานุการกรมใหรักษาราชการแทนเลขานุการกรม
ไดหรือไม
ตอบขอหารือ กรมดังกลาว อาจแตงตัง้ ขาราชการครูระดับ 7 ในสังกัดทีม่ าชวยปฏิบตั ริ าชการ
ทีส่ านั
ํ กงานเลขานุการกรมใหรกั ษาราชการแทนเลขานุการกรม ในกรณีทเี่ ลขานุการกรม ไมอยูหรือไมอาจ
ปฏิบัติราชการไดเนื่องจากขาราชการครูดังกลาวก็เปนขาราชการในสังกัดกรมเดียวกันและดํารงตําแหนง
ไมตํ่ากวาหัวหนากอง
(หนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0703/548 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2539)
ขอหารือ กรมหนึง่ มีรองอธิบดี 2 คน รองอธิบดีคนหนึ่งไปตางประเทศและระหวางนั้น
อธิบดีไมอาจปฏิบตั ริ าชการได ปลัดกระทรวงตองแตงตัง้ รองอธิบดีทยี่ งั อยูใ หรกั ษาราชการแทน ไดหรือไม
ตอบขอหารือ เนือ่ งจากเหลือรองอธิบดีอยูเพียงคนเดียว จึงใหรักษาราชการแทนไดโดย
อัตโนมัตไิ มตอ งสัง่ แตงตัง้ ทัง้ นีต้ ามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534
และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอหารือ กระทรวงหนึง่ มีคาสั
ํ ง่ ใหนาย จ. ตําแหนงผูอ านวยการกอง
ํ
กรม ต. ไปรักษาการ
ในตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (นักวิชาการ 9 ชช.) ทีว่ าง กรณีดังกลาวนี้นาย จ. จะพนจากตําแหนง
ผูอํานวยการกอง หรือไม และจะมีสทิ ธิไดรบั เงินประจําตําแหนงผูอ านวยการกองหรื
ํ
อไม อยางไร
ตอบขอหารือ การทีก่ ระทรวงดังกลาว มีคําสั่งใหนาย จ. ตําแหนงผูอํานวยการกอง ไป
รักษาการในตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (นักวิชาการ 9 ชช.) ที่วาง คําสั่งดังกลาวไมทําใหบุคคลผูนี้
พนจากตําแหนงผูอํานวยการกอง และหากนาย จ. ยังคงปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงผูอํานวยการกอง
ก็จะมีสทิ ธิไดรับเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกอง ดังกลาวตอไป แตถานาย จ. ปฏิบตั หิ นาทีห่ ลักของ
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ตําแหนงผูเ ชีย่ วชาญเฉพาะดาน (นักวิชาการ 9 ชช.) โดยมิไดปฏิบตั หิ นาทีห่ ลักของตําแหนงผูอ านวยการกอง
ํ
ก็จะไมมสี ทิ ธิ์ไดรับเงินประจําตําแหนง ไมวาจะเปนเงินประจําตําแหนงใด
(หนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0703/675 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2542)

