การรักษาราชการแทน การปฏิบตั ิราชการแทน
-------------------------------------------------------------------------------ในหนวยงานราชการทุกหนวยงานนั้น ยอมจะมีผูที่มีอํานาจและหนาที่แตกตาง
กันในงานหลายดาน และผู ที่มีอํานาจเหลานั้นก็เปนเฉกเชนมนุษยปุถุชนธรรมดา ที่ยอม
จะตองมีการเจ็บปวย มีกิจสวนตัว หรือมีความจําเปนบางอยางทําใหไมสามารถปฏิบัติงานใน
หนาที่ของตนได ดังนั้นเพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกทางราชการกฎหมายจึงกําหนดใหมีการ
มอบอํานาจกันได ในการมอบอํานาจนั้น ก็มักจะมีคํา 2 คํา ที่ใชกันคือ 1.ปฏิบัติราชการแทน
และ 2. รักษาราชการแทน
ซึ่งคําทั้ง 2. คําดังกลาวมีกรณีใหใชไมเหมือนกัน ปญหาจึงเกิดขึ้นวาจะใชคํา
เหลานี้กับกรณีอยางไรบาง และมีความแตกตางกันอยางไร ซึ่งหลายทานคาดวาเรื่องดังกลาวนี้
นาจะเปนเพียง
งานสารบรรณเทานั้น ซึ่งความจริงแลวมีความสําคัญเปนการแสดงถึงที่มาของ
การใชอํานาจแทนกัน ซึ่งจะไดอธิบายดังนี้
คํา 2 คําดังกลาวขางตนปรากฏขึ้นครั้งแรกในพระราชบัญญัติบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งหนวยงานทางราชการตางๆ ตองถือปฏิบัติเปนกฎหมายแมบท หากไม
มีกฎหมายเฉพาะ หรือหากมีแลวขัดแยงกับพระราชบัญญัตินี้ก็ตองใชพระราชบัญญัตินี้บังคับ
การปฏิบัติราชการแทน อยูในหมวด 5 ตั้งแตมาตรา 38 ถึงมาตรา 40 เกิดขึ้นใน
กรณีที่ผูใชอํานาจเดิมนั้นสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยูแตเห็นวาการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นแลว
เปนการทําใหเกิดความรวดเร็ว กระจายความรับผิดชอบ และสะดวกแกประชาชน ซึ่งในการ
มอบอํานาจนี้จะคงมีอยูตลอดไปจนกวาจะมีการถอนคืนอํานาจนั้น โดยมีความคิดเห็นของนัก
นิติศาสตรในขณะนี้เปนสองฝายฝายที่ 1 เห็นวาระหวางที่มอบอํานาจนั้นเจาของอํานาจเดิมก็
ยังคงมีอํานาจนั้นอยูเพียงแตเปนลักษณะการกระจายผูใชอํานาจความเห็นไดรับการสนับสนุน
จากคณะกรรมการกฤษฎีกา ฝายที่ 2 เห็นวาเมื่อมอบแลวเจาขอเดิมหมดอํานาจลงทันทีเพราะ
ปองกันการใชอํานาจซอน อํานาจซ้ํา ฝายนี้ไดรับการสนับสนุนจากนักกฎหมายมหาชนใน
ประเทศไทย อยางไรก็ตามในขณะนี้ยังไมมีขอยุติในเรื่องดังกลาว
การรักษาราชการแทน อยูในหมวด 6 ตั้งแตมาตราที่ 41 ถึงมาตราที่ 50 เกิดขึ้น
ในกรณีที่ไมมีผูมาดํารงตําแหนงและกรณีที่มีแตไมอาจปฏิบัติราชการได กฎหมายจึงใหมีผูรักษา
ราชการแทน ซึ่งการรักษาราชการแทนนี้เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายทันที โดยไมจําเปนตองทํา
เปนคําสั่งหรือหนังสือแตงตั้งอีก และเมื่อมีผูมาดํารงตําแหนงแลวหรือมาปฏิบัติหนาที่ ไดแลวการ
รักษาราชการแทนสิ้นสุดลง
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ตัวอยาง
การปฏิบัติราชการแทนนายกฯ ใชในกรณีที่นายกฯ สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยู
เพียงแตเพื่อความเหมาะสมจึงมอบอํานาจใหผูอื่นปฏิบัติหนาที่แทน อยูในวรรคหา ของมาตรา 60
ไดแก
ก. มอบอํานาจใหรองนายกฯ การมอบในกรณีนี้ตองทําเปนหนังสือไมตองทํา
เปนคําสั่งก็ได แตหากจะทําเปนคําสั่งก็ใชไดเพราะคําสั่งก็เปนหนังสือเชนกัน
ข. มอบอํานาจใหปลัด อบต. หรือรองปลัด อบต. การมอบในกรณีนี้ตองทําเปน
คําสั่งอยางเดียวเทานั้นและตองประกาศใหประชาชนทราบดวย ซึ่งในทาง
ปฏิ บั ติ แ ล ว หากมี ร องนายกอยู ค วรมอบให ร องนายกก อ น เว น แต ค วาม
เหมาะสมเฉพาะกรณี
ทั้ ง สองกรณี นี้ แ ม จ ะเป น การมอบอํ า นาจแต ผู รั บ มอบก็ ต อ งปฏิ บั ติ ต ามโดยถื อ
เสมือนเปนเชนคําสั่งภายในจะปฏิเสธไมรับมอบไมได และใชคําวาปฏิบัติราชการแทน
การรั ก ษาราชการแทน ใช ใ นกรณี ที่ น ายกฯไม ส ามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ซึ่ ง
หมายความรวมถึงไมอยูดวย อยูในวรรคสองของมาตรา 60 ไดแก
ก. ใหรองนายกฯ รักษาการแทนเปนลําดับแรก ในกรณีที่มีหลายคนตองมีคําสั่ง
แตงตั้งผูรักษาการตามลําดับ
อบต.นั้นซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
และในกรณีไมมีตําแหนงรองปลัดใหนายกฯแตงตั้งพนักงานสวนตําบลที่ดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการ
ข. ในกรณีไมมีผูดํารงตําแหนง(คือมีตําแหนงแตไมมีคน) ผูอํานวยการกอง หรือ
หัวหนาสวนราชการ ใหนายกฯ แตงตั้งพนักงานสวนตําบลในกองหรือสวนราชการนั้น เปนผูรักษา
ราชการแทน หรือจะแตงตัง้ พนักงานสวนตําบลนอกกองหรือสวนนัน้ ก็ได ในกรณีนี้จะแตงตั้งได
เฉพาะผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนเทานัน้
*ขอสังเกต การรักษาราชการแทนในกรณีผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวน
ราชการตามขอ ข. นั้นแตกตางจากขอ ก.การรักษาราชการแทนปลัดฯ คือตามประกาศระบุเฉพาะ
กรณีที่มีตําแหนงแตไมมีผูดํารงตําแหนงเทานั้น หากมีผูดํารงตําแหนงแตไมสามารถปฏิบัติราชการ
ได เห็นวานายกฯจะแตงตัง้ ใหผูใดรักษาการก็ได แตหากจะใชการมอบอํานาจใหปฏิบตั ิราชการ
แทน ก็ไดเชนกัน (และการมอบในกรณีนี้อาจเปนใบลาก็ได) และตามขอ ก.และ ข.นัน้ ก็มีขอสังเกต
เพิ่มเติมคือ
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1. ผูรักษาราชการแทน มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน
2. ผู ป ฏิ บั ติ ร าชการแทน มี อํ า นาจหน า ที่ เ ช น เดี ย วกั บ ผู ซึ่ ง มอบอํ า นาจหรื อ
มอบหมาย
และหากโดยตําแหนงแลวผูซึ่งตนแทน หรือผูที่มอบออํานาจหรือมอบหมายเปน
กรรมการใด โดยตําแหนง ผูรักษาราชการแทน และผูปฏิบัติราชการแทนก็เปนกรรมการนั้นดวย
และมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกันทุกประการไมตองเปลี่ยนคําสั่งแตงตั้งกรรมการในเรื่องนั้น
*สําหรับ เฉพาะการรักษาราชการแทน นายกฯ อาจแตงตั้งพนักงานสวนตําบลอื่น
ที่เห็นวาเหมาะสมแตกตางจากที่ระบุไวขางตนก็ได
การรักษาการ เกิดขึ้นไดในสองกรณี
1. กรณีที่ตําแหนงพนักงานสวนตําบลในตําแหนงอื่นนอกจากตําแหนงปลัด ฯ
ผูอํานวยการกอง หัวหนาสวนราชการ วางลง
2. หรือผูดํารงตําแหนงอื่นตามขอ 1. ไมสามารถปฏิบัติราชการได
ทั้งสองกรณีดังกลาวขางตนหากมิไดมีการกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทน
และรักษาการแทน นายกฯมีอํานาจสั่งใหพนักงานสวนตําบลที่เห็นสมควรเปนผู รักษาการ
*หากมีการกําหนดหลักเกณฑหรือมีคําสั่งภายในกันไวอยางไรก็ตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑนั้น
ขอสั งเกต ในกรณี มีตําแหน งแต ไ มมีผูมาดํารงตําแหนงสํา หรับพนัก งานส ว น
ตําบลอื่นตามขอ 1. ก็ใชการ รักษาการ
กลาวโดยสรุปในองคการบริหารสวนตําบลแยกพิจารณาออกเปนสองสวน
1. สวนผูบริหาร(นายก อบต.ฯ) ใชอยูสามกรณีคือ ปฏิบัติราชการแทน ,รักษา
ราชการแทน, และปฏิบัติหนาที่แทน
2. สวนพนักงานสวนตําบลใชสามกรณีเชนกันคือ ปฏิบัติราชการแทน, รักษา
ราชการแทน,และรักษาการ
และการรักษาราชการในกรณีผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการนั้น ใชใน
กรณีไมมีผูดํารงตําแหนงนั้น และใชในกรณีไมสามารถปฏิบัติราชการไดดวย หรืออาจใชการ
มอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนไวลวงหนาก็ได คือการมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือให
พนักงานสวนตําบลในกองหรือสวนราชการนั้น(ใบลาก็ใชได)
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การรักษาราชการแทน หมายถึง การใหขาราชการที่ดํารงตําแหนงหนึ่ง มีอํานาจ
หนาที่และรับผิดชอบ ในตําแหนงอื่น อีกเปนการชั่วคราว กรณีไมมีผูดํารงตําแหนงนั้น หรือมี แต
ไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูรักษาราชการแทน มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน
การปฏิบัติราชการแทน หมายถึง การมอบอํานาจสั่งการ การอนุมัติ การอนุญาต
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ใหแกผูอื่น เปนผูปฏิบัติงานแทนตน โดยตองทําเปนหนังสือ (ลายลักษณอักษร)
เมื่อมีการมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ จะมอบตอใหผูอื่นไมได ยกเวน มอบอํานาจใหผูวาราชการ
จั ง หวั ด ผู ว า ฯ จะมอบอํ า นาจต อ ไปให กั บ รองผู ว า ฯ ก็ ไ ด แต ต อ งแจ ง ให ผู ม อบอํ า นาจทราบ
หากผู ว าฯ จะมอบอํ า นาจให ผู อื่น ที่ ไ ม ใ ชตํ า แหนง รองผู วาฯ ให ก ระทํ า ได โดยตองไดรับ ความ
เห็นชอบจาก ผูมอบอํานาจกอน
ผูรักษาราชการแทน หรือผูปฏิบัติราชการแทน มีอํานาจหนาที่ในคณะกรรมการ
ตางๆ เชนเดียวกับ ผูดํารงตําแหนง นั้น ๆ ถาตําแหนงใด ๆ ไมมีบัญญัติไวใน พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 เชน ผูตรวจราชการ เสมียนตราจังหวัด ปลัดอําเภอ เมื่อไมมีผูดํารง
ตําแหนงนั้น ๆ จะใหมีผูทําการแทนจะตองออกคําสั่ง ใหขาราชการพลเรือน เปนผู รักษาการใน
ตําแหนง
การพิจารณาจัดลําดับอาวุโสในราชการ ตามที่ ก.พ. เคยกําหนดไว มีดังนี้
(1) ตําแหนงเดียวกัน คนมีซีสูงกวา เปนผูมีอาวุโสกวา
(2) หากระดับเดียวกัน ผูใดไดรับแตงตั้งในระดับนั้นกอน ถือวาอาวุโสกวา
(3) หากไดรับแตงตั้งในระดับนั้น ๆ พรอมกัน ใหผูมีเงินเดือนมากกวา เปนผูมีอาวุโสสูงกวา
(4) หากเงินเดือนเทากัน ใหผูมีอายุราชการมากกวา เปนผูอาวุโสสูงกวา
(5) หากอายุราชการเทากัน ใหพิจารณาจากเครื่องราชฯ
(6) หากเครื่องราชฯ เทากัน ใหดูอายุ ใครแกกวา อาวุโสกวา
มีปญหาสงสัยคาใจกันมานานกับคําวา "ปฏิบัติราชการแทน" และคําวา "รักษา
ราชการแทน" ตามที่บัญญัติไวในหมวด 4 และหมวด 5 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 วาในโอกาสใดจะใชคําวา "ปฏิบัติราชการแทน" และในโอกาสใด
จะใชคําวา "รักษาราชการแทน" ซึ่งปญหาดังกลาวกอใหเกิดความสับสนในการปฏิบัติราชการอยู
มิใชนอย
คํ า ว า "ปฏิ บั ติ ร าชการแทน" หมายถึ ง การที่ ผู บั ง คั บ บั ญ ชามอบอํ า นาจในการ
บริหารราชการใหแกผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติราชการแทน ไมวาจะเปนการสั่งการ การอนุญาต การ
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การมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน เปนเรื่องของการกระจายความรับผิดชอบ
ในการปฏิ บั ติห น าที่ เ พื่อ ให ง านของราชการมี ค วามคล อ งตั ว สามารถให บ ริก ารสนองตอบต อ
ประชาชนผูใชบริการไดอยางรวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และทําใหงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เชน ผูอํานวยการสถานศึกษาเห็นวาตนมีภารกิจที่จะตองทําอยูเปนอันมาก จึงตองมอบอํานาจให
รองผูอํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนในเรื่องบางเรื่อง เชน การอนุมัติการลา หรือการเบิก
เงินสวัสดิการตางๆ เปนตน
ในการมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนดังกลาว จะตองทําเปนหนังสือแสดงการ
มอบอํานาจวาใหปฏิบัติราชการแทนในเรื่องใด และที่สําคัญแมวาผูมอบอํานาจจะไดมอบอํานาจ
ของตนใหผูอื่นปฏิบัติราชการแทนแลวก็ตาม แตผูมอบอํานาจก็ยังคงตองรับผิดชอบในการติดตาม
ตรวจสอบ ดูแล และแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจใหเปนไปโดยถูกตองอยูเสมอ
มิเชนนั้นแลวผูมอบอํานาจก็ยังคงตองรับผิดจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ผูรับมอบอํานาจให
ปฏิบัติราชการแทนไดกอใหเกิดขึ้น
สําหรับคําวา "การรักษาราชการแทน" นั้นหมายถึง กรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนง
หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติราชการได ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ ไดมีการแตงตั้งใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่งตามที่กฎหมายกําหนดเขาไปรักษาราชการแทนในตําแหนงนั้น เชน กรณีในสถานศึกษาที่ไมมี
ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได กฎหมายกําหนดใหรอง
ผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูรักษาราชการแทน แตถาไมมีรองผูอํานวยการสถานศึกษา หรือมีแต
ไม อ าจปฏิ บั ติ ร าชการได ก็ ใ ห ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาแต ง ตั้ ง ข า ราชการใน
สถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทนได จะเห็นไดวาการเขาไปรักษาราชการแทน
ดังกลาว เปนการเขาไปกระทําการในตําแหนงแทนผูทรงอํานาจในขณะที่ผูทรงอํานาจนั้นไมอยู
หรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ซึ่งการเขาไปกระทําการแทนในลักษณะดังกลาวนั้น ทําใหผู
ที่เขาไปกระทําการแทนมีอํานาจและหนาที่ในตําแหนงนั้นเสมือนกับผูทรงอํานาจซึ่งตนแทนทุก
ประการ มีขอที่นาสังเกตอีกประการหนึ่งคือวา ในการรักษาราชการแทนดังกลาวนั้น จะตองเปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนดหรือไดรับการแตงตั้งจากผูมีอํานาจใหรักษาราชการแทน จึงจะทําใหผูนั้นมี
อํานาจเชนเดียวกันกับผูทรงอํานาจที่ตนเขาไปแทน มิเชนนั้นแลวการเขาไปรักษาราชการแทน
ดังกลาว แมวาจะเปนการรักษาประโยชนของทางราชการก็ตาม การกระทํานั้นยอมไมมีผลผูกพัน
ตามกฎหมาย อยางไรก็ตาม ไมวาจะเปนการ "ปฏิบัติราชการแทน" หรือการ "รักษาราชการแทน"
ยอมลว นแลว แต เ ปน การเขา ไปใช อํานาจของรัฐ ในการปฏิบัติ ห นาที่ราชการ ซึ่ง การใชอํานาจ
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