
แตง่ตั�งผูรั้กษาราชการแทนปลดักระทรวง 
รองปลดักระทรวง ผูอ้าํนวยการสาํนัก 

ศูนย ์และกลุม่งานขึ�นตรง

สาํนักบรหิารทรพัยากรบคุคล
สาํนักงานปลดักระทรวงการคลงั

คูม่อื



ผังขั�นตอนการทาํงาน
แตง่ตั�งผูรั้กษาราชการแทนปลดักระทรวง รองปลดักระทรวง ผูอ้าํนวยการ 
สาํนัก ศูนย ์และกลุม่งานขึ�นตรง

ขั�นตอน

เตรียมการจัดทาํคาํสั�งแตง่ 
ตั�งผูรั้กษาราชการแทน

รายละเอยีดงาน

กรณีปลดักระทรวงและรองปลดักระทรวง  

แตง่ตั�งผูรั้กษาราชการแทนปลดักระทรวง และรองปลัดกระทรวง 
1. รมว.กค. หรอืปลดักระทรวง สั�งการใหด้าํเนินการ
2. พจิารณาตวับคุคลที�มคีณุสมบตัิ
3. พจิารณาขอ้เทจ็จรงิ เหตผุล และความจาํเป�น 
4. ศึกษา กฎหมาย ระเบยีบ กฎ ข้อบงัคบั หนังสอืเวียน และอื�นๆ ที� 
เกี�ยวขอ้ง 

กรณีผูอ้าํนวยการสาํนัก ศูนย ์และกลุม่งาน  

แตง่ตั�งผูรั้กษาราชการแทนสาํนัก ศูนย ์และกลุ่มงาน  
1. หน่วยงานมหีนังสอืแจง้ให้ สบค. จดัทาํคาํสั�งแตง่ตั�งผูร้กัษา 
ราชการแทน พรอ้มทั�งพจิารณาตวับคุคลและเหตผุลประกอบการ 
พจิารณาเสนอคําสั�ง
2. สบค. ตรวจสอบคณุสมบตัข้ิาราชการที�ไดร้บัการเสนอรายชื�อ 
ตามข้อ 1 หรอืกรณีหน่วยงานไม่ไดเ้สนอรายชื�อ สบค. ตอ้งเป�นผู ้
พจิารณาและตรวจสอบคณุสมบตัข้ิาราชการเพื�อนําเสนอผูม้อีาํนาจ 
ลงนาม

กฏหมายและกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง

1. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ พ.ศ. 2534 
และที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ มาตรา 44 - 47 

2. หนังสอืตอบขอ้หารอืที�เกี�ยวขอ้ง เช่น
     2.1 หนังสอืสาํนักงาน ก.พ.ร. ที� นร 1200/ว33 ลงวันที� 2 
พฤศจกิายน 2552  
     2.2 หนังสอืสาํนักงาน ก.พ.ร. ที� นร 1200/ว35 ลงวันที� 30 
มนีาคม 2553 11
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   2.3 หนังสอืสาํนักงาน ก.พ.ร. ที� นร 1206/22 ลงวันที� 30
มถินุายน 2554
   2.4 หนังสอืสาํนักงาน ก.พ.ร. ที� นร 1206/06 ลงวันที� 29 
มกราคม  2559
   2.5 หนังสอืสาํนักงาน ก.พ.ร. ที� นร 1206/99 ลงวันที� 23 
กมุภาพนัธ ์2560

3. กฎหมายและระเบยีบอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง

ระยะเวลาดาํเนินการ
มกราคม - ธันวาคม

หน่วยงานที�รับผดิชอบ
1. สบค. 
2. สาํนัก ศูนยแ์ละกลุม่งานขึ�นตรง  

1. ตรวจสอบคาํสั�งที�เกี�ยวขอ้ง
2. ศึกษาวิเคราะหข์อ้มูลและแนวทางการตอบขอ้หารอืของ 
สาํนักงาน ก.พ.ร. หรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง

ขอ้เสนอแนะ

จัดทาํร่างคาํสั�งแตง่ตั�งผู ้
รักษาราชการแทนเสนอผู ้

มอีาํนาจ

การปฏบิตัิ

1. จดัทาํ (รา่ง) คาํสั�งแตง่ตั�งผูร้กัษาราชการแทน
2. จดัทาํหนังสอืเสนอผูม้อํีานาจลงนาม 
3. จดัทาํขอ้มูลประกอบการพจิารณาเพิ�มเตมิ

กฏหมายและกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง
1. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ พ.ศ. 2534 
และที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ มาตรา 44 - 47 

2. หนังสอืตอบขอ้หารอืที�เกี�ยวขอ้ง เช่น
     2.1 หนังสอืสาํนักงาน ก.พ.ร. ที� นร 1200/ว33 ลงวันที� 2 
พฤศจกิายน 2552  
     2.2 หนังสอืสาํนักงาน ก.พ.ร. ที� นร 1200/ว35 ลงวันที� 30 
มนีาคม 2553 
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ระยะเวลาดาํเนินการ
มกราคม - ธันวาคม

เอกสารประกอบ

        1. บญัชีเรยีงลาํดบัอาวโุส
        2. หนังสอืตอบขอ้หารอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง

เพื�อความคลอ่งตวัและตอ่เนื�องในการบรหิารงานอยา่งตอ่เนื�อง 
ควรดาํเนินการ ดงันี�
1. แตง่ตั�งผูร้กัษาราชการแทนมากกว่า 1 ราย โดยเรยีงลาํดบัผูร้กัษา 
ราชการแทนตามความเหมาะสมหรอืลาํดบัอาวโุส และควรแตง่ตั�ง 
ไว้เป�นการลว่งหน้า 
2. ในกรณีที�ผูด้าํรงตาํแหน่งจะลาราชการตามระเบยีบการลา หรอื 
เขา้รบัการฝ�กอบรมหลกัสตูรตา่ง ๆ ควรพิจารณาดว้ยว่าขณะนั�นมผีู ้
รกัษาราชการแทนตนหรอืไม่

ขอ้เสนอแนะ

แจ้งคาํสั�งหน่วยงาน
ที�เกี�ยวข้อง 

การปฏบิตัิ

1. จดัทาํหนังสอื (เวียน) ผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง  หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง และ 
แจง้เวียนระบบ Intranet
2. ใหค้าํปรกีษาหรอืตอบขอ้ซกัถามเกี�ยวกบัคาํสั�งรกัษาราชการ 
แทน

หน่วยงานที�รับผดิชอบ
สบค.  

     2.3 หนังสอืสาํนักงาน ก.พ.ร. ที� นร 1206/22 ลงวันที� 30
มถินุายน 2554
     2.4 หนังสอืสาํนักงาน ก.พ.ร. ที� นร 1206/06 ลงวันที� 29 
มกราคม 2559
     2.5 หนังสอืสาํนักงาน ก.พ.ร. ที� นร 1206/99 ลงวันที� 23 
กมุภาพนัธ ์2560

3. กฎหมายและระเบยีบอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง
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ระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม - ธันวาคม

เอกสารประกอบ

        1. บญัชีเรยีงลาํดบัอาวโุส
        2. หนังสอืตอบขอ้หารอืหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

เพื�อความคลอ่งตวัและตอ่เนื�องในการบรหิารงานอย่างตอ่เนื�อง 
ควรดาํเนินการ ดงันี�
1. แตง่ตั�งผูร้กัษาราชการแทนมากกว่า 1 ราย โดยเรยีงลาํดบัผูร้กัษา 
ราชการแทนตามความเหมาะสมหรอืลาํดบัอาวโุส และควรแตง่ตั�ง 
ไว้เป�นการลว่งหน้า 
2. ในกรณีที�ผู้ดาํรงตาํแหน่งจะลาราชการตามระเบยีบการลา หรอื 
เขา้รบัการฝ�กอบรมหลกัสตูรตา่ง ๆ ควรพิจารณาดว้ยว่าขณะนั�นมผีู ้
รกัษาราชการแทนตนหรอืไม่

ขอ้เสนอแนะ

แจ้งคาํสั�งหน่วยงาน
ที�เกี�ยวข้อง 

การปฏบิตัิ

1. จดัทาํหนังสอื (เวียน) ผู้ที�เกี�ยวข้อง  หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง และ 
แจง้เวียนระบบ Intranet
2. ใหคํ้าปรกีษาหรอืตอบขอ้ซกัถามเกี�ยวกบัคาํสั�งรกัษาราชการ 
แทน

หน่วยงานที�รับผดิชอบ
สบค.  

ข้อมลู ณ วนัที�  มิถนุายน 2565
จัดทาํโดย นางสาวอมรรตัน ์มณีวงค์

นักทรพัยากรบคุคลชํานาญการ



ภาคผนวก



























สาํนักบริหารทรัพยากรบคุคล  สาํนักงานปลดักระทรวงการคลงั


