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สวัสดีครับทานผูอานที่เคารพทุกทาน ฉบับกอนไดพูดถึ งความแตกตางของการใชคํา วา “รักษา
ราชการแทน” กับ “รักษาการในตําแหนง” กันไปแลว ก็ไดมีบางทานขอใหเขียนเกี่ยวกับเรื่องการ “ปฏิบัติ
ราชการแทน” ดวย จะไดเรียนรูกันครบวงจรกันไปเลย ก็ขอคนความาตอบสนองกุศลเจตนาของทานดวยความ
ยินดีครับ
การ “ปฏิบัติราชการแทน” นั้น โดยปกติเป นคําที่ใ ชในเรื่องของการมอบอํานาจ เพื่อกระจาย
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบจากผูบริหารใหกับผูบริหารระดับรองๆ ลงมาหรือใหกับผูมีหนาที่ปฏิบัติในงาน
นั้นๆ โดยตรง ทั้งนี้ก็เพื่อทําใหการปฏิบัติราชการและการใหบริการแกประชาชนเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว
ยืดหยุนคลองตัว ไมตองเสียเวลารอคอยใหผูมีอํานาจลงนามในการอนุญาต/อนุมัติ/สั่งการ หรือการดําเนินการอื่น
ใดตามที่กฎหมายบัญญัติไวแตเพียงคนเดียว จึงเทากับเปนการลดระยะเวลาและขั้นตอนการทํางานไดเปนอยาง
ดี สะดวกทั้งผูปฏิบัติงานและผูรับบริการ ตัวผูบริหารเองก็จะไดมีเวลาไปคิดอานวางแผนและบริหารจัดการ
นโยบาย/ยุทธศาสตร/กลยุทธการขับเคลื่อนงานในภาพกวางในเรื่องใหญๆ และสําคัญๆ ไดอยางเต็มที่ ในสวน
ของผู ป ฏิ บั ติ ง านก็ สามารถทํ า งานไดเ บ็ ด เสร็ จ ทั น ใจประชาชนหรื อ ผู รั บ บริ ก ารที่ จ ะไม ต อ งเสี ย เวลารอนาน
จนเกินไปเปน 3 วัน 7 วัน หรือเปนอาทิตย เปนเดือนครึ่งเดือนเหมือนสมัยกอน ดังเราจะเห็นไดชัดเจนในกรณี
การปรับปรุงระบบการใหบริการตอทะเบียนรถของกรมการขนสงทางบกที่ดําเนินการใหบริการอยางสะดวก
รวดเร็วทันใจปวงประชาอยูในปจจุบัน และอีกหลายๆ หนวยงานไดมีการจับมือรวมกันใหบริการในลักษณะ
ศูนยบริการรวม (One Stop Service) ก็มีจํานวนมากและหลากหลาย เปนตน
ในยุคแรกๆ ของการปฏิรูประบบราชการชวงสิบปเศษที่ผานมา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) จะมุงเนนเปนลําดับตนๆ ในการผลักดันใหทุกสวนราชการใหความสําคัญ
ดําเนินการในเรื่องของการมอบอํานาจอยางมาก โดยกําหนดเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพประสิทธิผลการทํางานของ
สวนราชการตางๆ อยางชัดเจน จนทําใหทุกสวนราชการตางหันมาทบทวนเพื่อปรับระบบการทํางานโดยเฉพาะ
ในสวนที่เกี่ยวของกับการใหบริการประชาชนใหมีการมอบอํานาจและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการ
ทํางานตางๆ ใหสั้น กะทัดรัด มีกําหนดเวลาและขั้นตอนการทํางานที่เปนมาตรฐานชัดเจน เปดเผย และโปรงใส
ประกาศใหสาธารณชนรับรูรับทราบโดยทั่วกันทุกขั้นตอน เพื่อเปนหลักประกันคุณภาพในการใหบริการแก
ประชาชน
ที่กลาวมาขางตนนี้เปนผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกวางซึ่งมีผลเปนที่นาพอใจของประชาชนอยางเห็น
ไดชัด แตเพื่อไมใหประเด็นขยายวงกวางเกินไปกวาเจตนาที่ตองการสื่อสาร ผูเขียนจึงขอตัดประเด็นมาพูดถึงการใช
คําวา “ปฏิบัติราชการแทน” วามีความแตกตางกันอยางไรกับการ “รักษาราชการแทน” และ “รักษาการใน
ตําแหนง” และการปฏิบัติราชการแทนมีการบัญญัติใชกันอยางไรพอสังเขป เปนหลักนะครับ
การ “รักษาราชการแทน” และ “รักษาการในตําแหนง” ใชในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนง หรือผู
ดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได จึงแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่แทน โดยผูที่ไดรับแตงตั้งใหรักษาราชการแทน
หรือรักษาการในตําแหนงนั้นๆ จะมีอํานาจเต็มหรือเทียบเทากับผูที่ตนมาปฏิบัติหนาที่แทน 100 เปอรเซ็นต
(เชน อธิบดีมีอํานาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจางในวงเงินเทาใด รองอธิบดีหรือผูที่ไดรับแตงตั้งใหรักษาราชการแทน
อธิบดี ก็มีอํานาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจางในวงเงินเทากับที่อธิบดีมีอํานาจทุกประการ เปนตน)

สวนการ “ปฏิบัติราชการแทน” ใชในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมอบอํานาจใหผูอื่น
ปฏิบัติหนาที่แทน โดยที่ผูนั้น (ผูมอบอํานาจ) ยังคงดํารงตําแหนงและยังปฏิบัติหนาที่อยู และผูที่ไดรับมอบ
อํานาจนั้นจะปฏิบัติหนาที่แทนไดเฉพาะเรื่อง (และตามสวนของอํานาจ) ที่ไดรับมอบอํานาจใหเทานั้น
ทั้งนี้ผูมอบอํานาจยังคงมีอํานาจที่มอบใหไปนั้นอยูเชนเดิม มิไดสูญเสียอํานาจที่มอบใหไปแตประการใดทั้งสิ้น
(เชน อธิบดีมอบอํานาจใหรองอธิบดีมีอํานาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจางในวงเงินไมเกิน 5 ลานบาท มอบอํานาจให
ผูอํานวยการสํานัก/กอง มีอํานาจอนุมัติในวงเงินไมเกิน 4 แสนบาท รองอธิบดีและผูอํานวยการสํานัก/กอง
นั้นๆ ก็จะใชอํานาจในการอนุมัติการจัดซื้อจัดจางไดในวงเงินอันจํากัดตามสวนแหงอํานาจที่ไดรับมอบมาเทานั้น
จะอนุมัติเกินกวาวงเงินที่ไดรับมอบอํานาจมานั้นไมได เปนตน)
การรักษาราชการแทน มีบัญญัติไวในมาตรา 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56 และ
64 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534
การรักษาการในตําแหนง มีบัญญัติไวในมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551
สวนการปฏิบัติราชการแทน บัญญัติไวในมาตรา 38, 39 และ 40 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑในการปฏิบัติ
ตามมาตราดังกลาวบัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550
ก็คงพอเขาใจถึงความแตกตางของคําทั้งสามนี้กันนะครับ ทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของการปฏิบัติ
ราชการแทนให ล งลึ ก กั น อี ก สั ก เล็ ก น อ ยตามที่ ก ฎหมายได บั ญ ญั ติ ไ ว ต ามมาตรา 38, 39 และ 40 แห ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และในพระราช
กฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 เพื่อประโยชนในการสรางความเขาใจและนําไปปรับใชตอไป
ในมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2550 บัญญัติไวอยางชัดเจนมากวา “อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการ
ดําเนินการอื่นที่ผูดํารงตําแหนงใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใด
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีใน
เรื่องนั้นมิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น หรือมิไดหามเรื่องการมอบอํานาจไว ผูดํารงตําแหนงนั้น
อาจมอบอํานาจใหผู ดํารงตําแหนงอื่นในสวนราชการเดียวกันหรือสวนราชการอื่นหรือผูวาราชการจังหวัดเปนผู
ปฏิบัติราชการแทนได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา (วาดวยการมอบอํานาจ)
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งอาจกําหนดใหมีการมอบอํานาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตลอดจนการมอบ
อํานาจใหทํานิติกรรมสัญญา ฟองคดีและดําเนินคดี หรือกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขในการมอบ
อํานาจหรือที่ผูรับมอบอํานาจตองปฏิบัติก็ได
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับอํานาจในการอนุญาตตามกฎหมายที่บัญญัติใหตองออกใบอนุญาต
หรือที่บัญญัติผูมีอํานาจอนุญาตไวเปนการเฉพาะ ในกรณีเชนนั้นใหผูดํารงตําแหนงซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายดังกล
าวมีอํานาจมอบอํานาจใหขาราชการซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชาและผูวาราชการจังหวัดไดตามที่เห็นสมควรหรือตามที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด ในกรณีมอบอํานาจใหผูว าราชการจังหวัด ใหผู ว าราชการจังหวัดมีอํานาจมอบอํานาจได
ตอไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ผูมอบอํานาจกําหนด
ในกรณีตามวรรคสาม เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนจะตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดรายชื่อกฎหมายที่ผู ดํารงตําแหนงซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายดังกลาวอาจมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวก็ได

การมอบอํานาจใหทําเปนหนังสือ”
มาตรา 39 บัญญัติไววา “เมื่อมีการมอบอํานาจแลว ผู รับมอบอํานาจมีหนาที่ต องรับมอบอํานาจนั้น
โดยผูมอบอํานาจจะกําหนดใหผู รับมอบอํานาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทนตอไป โดยจะ
กําหนดหลักเกณฑหรือเงื่อนไขในการใชอํานาจนั้นไวด วยหรือไมก็ได แตในกรณีการมอบอํานาจใหผู ว าราชการ
จังหวัด คณะรัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑใหผูวาราชการจังหวัดตองมอบอํานาจตอไปใหรองผูวาราชการจังหวัด
ปลัดจังหวัดหรือหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของในจังหวัดก็ได”
มาตรา 40 บัญญัติไววา “ในการมอบอํานาจ ใหผูมอบอํานาจพิจารณาถึงการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตําแหนงของผูรับมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจตองปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบอํานาจตามวัตถุประสงคของการมอบอํานาจดังกลาว
เมื่อไดมอบอํานาจแลว ผูมอบอํานาจมีหนาที่กํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของผูรับมอบ
อํานาจ และใหมีอํานาจแนะนําหรือแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจได”
จะเห็นวาเปนการบัญญัติเรื่องการมอบอํานาจใหผูอื่นปฏิบัติราชการแทนไวอยางกวางขวางและยืดหยุน
มาก กลาวคือตามมาตรา 38 หากกฎหมายมิไดหามไว ก็สามารถมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการ
แทนไดหมด ไมวาจะเปนภายในสวนราชการเดียวกันหรือสวนราชการอื่นก็ได (ในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบ
อํานาจ พ.ศ. 2550 บัญญัติไวใหมอบอํานาจได เชน ทั้งในกรมเดียวกัน ตางกรมแตกระทรวงเดียวกัน หรือแมกระทั่ง
ขามกระทรวงก็ทําได หรือกรณีหลายสวนราชการรวมกันตั้งเปนศูนยบริการรวม (One Stop Service) ก็ใหมอบอํานาจ
ไปสูผูปฏิบัติในศูนยบริการรวมนั้นไดเลย) โดยผูมอบอํานาจอาจมอบอํานาจในเรื่องนั้นๆ ใหปฏิบัติราชการแทน
ทั้งหมดหรือบางสวนก็ได และผูมอบอํานาจยังสามารถกําหนดใหผูรับมอบอํานาจนั้นสามารถมอบอํานาจตอไปใหกับ
ผูอื่นไดดวยตามมาตรา 39 เชน อธิบดีมอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานัก/กอง และกําหนดใหผูอํานวยการสํานัก/
กองสามารถมอบอํานาจตอไปใหกับหัวหนากลุมงานหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของโดยตรงปฏิบัติราชการแทนได โดยจะ
กําหนดหลักเกณฑ/เงื่อนไขการใชอํานาจไวดวยหรือไมก็ได เปนตน
ประเด็นที่สําคัญคือ การมอบอํานาจจะตองทําเปนหนังสือเทานั้น (หมายถึงตองทําเปนลายลักษณ
อักษร มิใชมอบดวยวาจาหรืออยางอื่น โดยอาจจัดทําเปนคําสั่ง ประกาศ บันทึกขอความ หนังสือภายนอก ก็ได) และ
ตองระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบอํานาจใหชัดเจนเพียงพอที่จะเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
1. ชื่อหรือตําแหนงของผูมอบอํานาจ
2. ชื่อหรือตําแหนงของผูรับมอบอํานาจ
3. อํานาจที่มอบ รวมทั้งอาจกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการใชอํานาจไวดวยก็ได
และการมอบอํานาจตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคที่บัญญัติวาในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ
พ.ศ. 2550 ดังนี้
1. อํานวยความสะดวก และสนองความตองการของประชาชน
2. คุมคา รวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
3. กระจายอํานาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบที่เหมาะสม
4. ไมเพิ่มขั้นตอน ระยะเวลา และไมผานการพิจารณาของผูดํารงตําแหนงตางๆ เกินความจําเปน
นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงขีดความสามารถ ความรับผิดชอบ และความเหมาะสมตามสภาพของ
ตําแหนง อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจและผูมอบอํานาจดวยตามมาตรา 40 เวนแต
เปนเรื่องตามกรณีดังตอไปนี้ ผูมอบอํานาจอาจไมมอบอํานาจในเรื่องดังกลาวก็ได คือ

1. เปนเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจเฉพาะหรือเปนเรื่องที่โดยสภาพไมอาจมอบอํานาจได
2. เปนเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายสําคัญ
3. เปนเรื่องที่มีความจําเปนตองมีการดูแลอยางใกลชิดเพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
4. เปนเรื่องที่อาจกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเกิดความไมเปนธรรมแกประชาชนได
สําหรับอํานาจที่ผูมอบอํานาจไดมอบใหผูรับมอบอํานาจไปนั้น ผูรับมอบอํานาจสามารถใชอํานาจ
นั้นไปจนกวาจะมีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงตามเงื่อนเวลาที่กําหนดไวหรือโดยเหตุอื่น เชน มีการยกเลิกคําสั่ง
มอบอํานาจ เปนตน
ในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 กําหนดให ก.พ.ร. มีอํานาจหนาที่กํากับ
ดูแลและติดตามตรวจสอบการมอบอํานาจของผูดํารงตําแหนงใดๆ เพื่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาฯ ซึ่ง
ในทางปฏิบัติของสวนราชการตางๆ การกํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการใชอํานาจที่ไดมอบไปนั้น ก็มีการ
ระบุใหมีการรายงานผลการใชอํานาจไวดวย เชน ทุก 6 เดือนหรือปละ 2 ครั้ง โดยมีกลุมพัฒนาระบบบริหารของ
แตละสวนราชการเปนผูรวบรวม วิเคราะหและสรุปผลสงให ก.พ.ร. ใหญอีกทอดหนึ่ง
รายละเอียดในประเด็นอื่นๆ ทานผูอานสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
มอบอํานาจ พ.ศ. 2550 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวของของสํานักงาน ก.พ.ร. นะครับ ก็ขอจบในเรื่องการปฏิบัติ
ราชการแทนไวแตเพียงเทานี้ หากมีประเด็นใดที่สําคัญและนาสนใจในอนาคตก็จะนํามาเรียนใหทานผูอานรับรู
รับทราบกันตอไปครับ
สุดทายกอนจากกันฉบับนี้ ขอฝากขอคิดคําคมที่สรรหามากํานัลใหกันอีกเชนเคยครับ…
“การพูดเปนการสรางความหวัง การทําเปนการสรางความจริง” ขอคิดจากธรรมะอินฟนิตี้
“หนาที่ของเรา ไมใชนั่งรอโอกาสใหวิ่งมาหาเรา แตเรามีหนาที่พัฒนาความรูความสามารถ
ให รู ม ากพอและเก ง มากพอที่ จ ะหยิ บ โอกาสที่ มั น อยู ร อบตั ว มาสร า งชี วิ ต สร า งอนาคต และสร า ง
ความสําเร็จใหชีวิต...” ขอคิดจาก Creative Guru
“ถาเราไมไดเกิดมาเปนไมบรรทัด ก็ไมจําเปนจะตองเอาตัวเองไปวัดกับคนนั้นคนนี้...” ขอคิด
จาก Creative Guru
“มนุษยเรา...มักเห็นคาของของสิ่งนั้นตอนที่เสียมันไปใหกับคนอื่น ไมใชเพราะเขาขโมยไป
แตเปนเพราะวา..เรารักษามันไวไมได...” ขอคิดจาก Creative Guru
ขอคุณความดีอันบริสุทธิ์และจิตเจตนาอันเปนกุศลที่ทานผูอานทุกทานไดกระทําไวมาโดยตลอด ได
นําพาความรมเย็น ความผาสุก ความสําเร็จ ความเจริญงอกงามในชีวิต และสิ่งดีงามอันพึงปรารถนาในทุกๆ
ประการ สูทานผูอานและครอบครัว ตลอดจนบุคคลอันเปนที่รักและเคารพของทุกทานตลอดไป พบกันใหมฉบับ
หนา สวัสดีครับ…..
……………………….

