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สวัสดีครับทานผูอานที่เคารพรักทุกทาน มีผูสงสัยเกี่ยวกับการใชคําวา “รักษาราชการแทน” กับ
“รักษาการในตําแหนง” มีความแตกตางกันอยางไร จะใชกับใครไดบาง โดยเฉพาะเจาหนาที่ที่รับผิดชอบใน
การจัดทําคําสั่งแตงตั้งโยกยายตางๆ ผูเขียนจึงขออธิบายขยายความจากที่ไดศึกษาหาความรูในเรื่องนี้มาตอบขอ
สงสัยดังกลาว ดังตอไปนี้
การ “รักษาราชการแทน” ใชในกรณีที่ตําแหนงในราชการวางลงหรือผูดํารงตําแหนงไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ราชการได จึงตองมีการแตงตั้งผูรักษาราชการแทนเพื่อปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของตําแหนง
นั้ นๆ เพื่ อที่ จะทํ าให การบริ หารและปฏิ บั ติ ราชการมี ความต อเนื่ อง ไม เกิ ดผลเสี ยหายต องานราชการ โดยมี
บทบัญญัติไวในมาตรา 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56 และ 64 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ที่บัญญัติเรื่องการแตงตั้งผูรักษาราชการแทนในตําแหนงตางๆ ซึ่งสวนใหญเปน
ตําแหนงระดับหัวหนาสวนราชการ (พูดแบบไมเปนทางการก็คือ ระดับหัวๆ) ไดแก นายกรัฐมนตรี (มาตรา 41)
รัฐมนตรี (มาตรา 42) เลขานุการรัฐมนตรี (มาตรา 43) ปลัดกระทรวงและรองปลัดกระทรวง (มาตรา 44)
ปลัดทบวงและรองปลัดทบวง (มาตรา 45) อธิบดีและรองอธิบดี (มาตรา 46) เลขานุการกรมและหัวหนาสวน
ราชการตามมาตรา 33 วรรคสอง ก็คือหัวหนาสวนราชการระดับตางๆ ของกรม ตามกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการกรมนั่นเอง (มาตรา 47) ผูวาราชการจังหวัด (มาตรา 56) และนายอําเภอ (มาตรา 64)
ในมาตรา 48 นั้น เปนการบัญญัติอํานาจหนาที่ของผูรักษาราชการแทน โดยใหผูรักษาราชการแทน
ตามความในพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน ทั้งนี้ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแตงตั้งใหผูดํารง
ตําแหนงใดเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาที่อยางใด ก็ใหผูรักษาราชการแทนหรือผูปฏิบัติราชการแทนมี
อํานาจหนาที่เปนกรรมการหรือมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติ
ราชการแทนดวย แลวแตกรณี และในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงใดหรือผูรักษาราชการแทนผูดํารงตําแหนงนั้น
มอบหมายหรือมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทน ใหผูปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหนาที่
เชนเดียวกับผูซึ่งมอบหมายหรือมอบอํานาจ ก็หมายความวาหากผูดํารงตําแหนงมีอํานาจหนาที่เชนใด ก็ให
ผูรักษาราชการแทนมีอํานาจและหนาที่เชนนั้นเทากันทุกประการ เสมือนเปนผูดํารงตําแหนงนั้นๆ เอง
สวนมาตรา 49 บัญญัติไววา การเปนผูรักษาราชการแทนตามพระราชบัญญัตินี้ไมกระทบกระเทือน
อํานาจนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจาสังกัด ปลัดกระทรวง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาปลัดกระทรวง ปลัดทบวง
อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาอธิบดี ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาที่จะแตงตั้งขาราชการอื่นเปนผูรักษาราชการแทน
ตามอํานาจหนาที่ที่มีอยูตามกฎหมาย โดยกรณีที่มีการแตงตั้งขาราชการอื่นเปนผูรักษาราชการแทน ใหผูดํารง
ตําแหนงรองหรือผูชวยพนจากความเปนผูรักษาราชการแทนนับแตเวลาที่ผูไดรับแตงตั้งตามวรรคหนึ่งเขารับ
หนาที่ นอกจากนี้ในมาตรา 50 บัญญัติวาความในหมวดนี้ (การรักษาราชการแทน) มิใหใชบังคับแกราชการใน
กระทรวงที่เกี่ยวกับทหาร
สําหรับการ “รักษาการในตําแหนง” นั้น มีบัญญัติไวในมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งบัญญัติไววา ในกรณีที่ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญวางลง หรือ
ผูดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได และเปนกรณีที่มิไดบัญญัติไวในกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 มีอํานาจสั่งใหขาราชการ
พลเรือนที่เห็นสมควรรักษาการในตําแหนงนั้นได โดยใหผูรักษาการในตําแหนงมีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่

รักษาการนั้น และในกรณีที่มีกฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตาม
กฎหมายหรือคําสั่งผูบังคับบัญชา แตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงนั้น ๆ เปนกรรมการ หรือใหมีอํานาจหนาที่อยางใด ก็
ใหผูรักษาการในตําแหนงทําหนาที่กรรมการ หรือมีอํานาจหนาที่อยางนั้นในระหวางที่รักษาการในตําแหนง
แลวแตกรณี ก็หมายถึงวา หากผูดํารงตําแหนงมีอํานาจหนาที่เชนใด ก็ใหผูรักษาการในตําแหนงมีอํานาจ
และหนาที่เชนนั้นเทากันทุกประการ เสมือนเปนผูดํารงตําแหนงนั้นๆ เอง เชนเดียวกับกรณีการรักษาราชการแทน
ดังนั้น กลาวโดยสรุป ขอสังเกตที่สําคัญของการใชคําวา “รักษาราชการแทน” กับ “รักษาการ
ในตําแหนง” ก็คือในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงหรือผูดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได หาก
ไมใชตําแหนงที่กําหนดใหใชคําวา “รักษาราชการแทน” ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ น ดิ น พ.ศ. 2534 มาตรา 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 56 และ 64 แล ว ตํ า แหน ง อื่ น ๆ
นอกเหนือจากนี้ก็ใหใชคําวา “รักษาการในตําแหนง” ตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 ทั้งสิ้น
ที่ผานมาเรื่องที่มักจะเปนที่ถกเถียงกันมากก็คือ กรณีหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัดและอําเภอ
(เชน ตําแหนงพัฒนาการจังหวัดและตําแหนงพัฒนาการอําเภอ) วางลง (ไมมีผูดํารงตําแหนง) หรือผูดํารง
ตําแหนงไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการได การแตงตั้งขาราชการใหปฏิบัติหนาที่ราชการแทนในตําแหนงดังกลาว
จะใชคําวาอะไรระหวาง “รักษาราชการแทน” กับ “รักษาการในตําแหนง” คําตอบในเรื่องนี้ก็ตองกลับไป
พิจารณากอนวาตําแหนงพัฒนาการจังหวัดและพัฒนาการอําเภอเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายใดระหวาง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 กับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 ตามมาตราตางๆ ที่ไดหยิบยกขึ้นมาอธิบายแลวขางตน
เริ่มจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน จะพบวาในมาตรา 47 ไดบัญญัติไววา “ใน
กรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการกรมตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง หรือหัวหนาสวนราชการตามมาตรา 33
วรรคสอง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหอธิบดีแตงตั้งขาราชการในกรมคนหนึ่งซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
หัวหนากองหรือเทียบเทา เปนผูรักษาราชการแทน” คําถามตอไปก็คือ แลวหัวหนาสวนราชการตามมาตรา 33
คือใครบาง ในมาตรา 33 บัญญัติไววา
“มาตรา 33 สํานักงานเลขานุการกรมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรม และราชการ
ที่มิไดแยกใหเปนหนาที่ของกองหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ มีเลขานุการกรมเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการกรม
สวนราชการตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง (2) และสวนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง ใหมีอํานาจ
หนาที่ตามที่ไดกําหนดไวใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้น ๆ โดยใหมีผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หรือหัวหนา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่เทียบเทาผูอํานวยการกอง หรือหัวหนากอง หรือหัวหนาสวนราชการตามมาตรา
31 วรรคสอง เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ในมาตรา 33 วรรคสอง ก็ไปอางอิงกับมาตรา 31 อีกดวย ก็ตองตามไปดูวาสวนราชการตาม
มาตรา 31 วรรคหนึ่ง (2) และสวนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง มีอะไรบาง
มาตรา 31 บัญญัติไวดังนี้
“มาตรา 31 กรมซึ่งสังกัดหรือไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง อาจแบงสวน
ราชการดังนี้
(1) สํานักงานเลขานุการกรม
(2) กองหรือสวนราชการที่มีฐานะเทียบกอง เวนแตบางกรมเห็นวาไมมีความจําเปนจะไม
แยกสวนราชการตั้งขึ้นเปนกองก็ได

กรมใดมีความจําเปน จะแบงสวนราชการโดยใหมีสวนราชการอื่นนอกจาก (1) หรือ (2) ก็ได
สําหรับกรมตํารวจและสํานักงานอัยการสูงสุด จะแบงสวนราชการใหเหมาะสมกับราชการของ
ตํารวจหรือราชการของอัยการก็ได”
จากมาตรา 31 การแบงสวนราชการของกรมในปจจุบันเปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา 8 ฉ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ หารราชการแผ นดิ น (ฉบั บที่ 4) พ.ศ. 2543 ที่ ได ร ะบุไ ว ว า “การแบ งส ว นราชการภายในสํ า นั ก งาน
เลขานุการรัฐมนตรี กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ใหออกเปนกฎกระทรวงและ
ระบุอํานาจหนาที่ของแตละสวนราชการไวในกฎกระทรวงดวย...” โดยกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 ซึ่งใชบังคับอยูในปจจุบัน ไดแบงสวนราชการของกรมการพัฒนา
ชุมชนไว ดังนี้
“ขอ 3 ใหแบงสวนราชการกรมการพัฒนาชุมชน ดังตอไปนี้
ก. ราชการบริหารสวนกลาง
(1) สํานักงานเลขานุการกรม
(2) กองการเจาหนาที่
(3) กองคลัง
(4) กองแผนงาน
(5) ศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
(6) สถาบันการพัฒนาชุมชน
(7) สํานักพัฒนาทุนและองคกรการเงินชุมชน
(8) สํานักสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
(9) สํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน
ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค
(1) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
(2) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ”
นั่ น แสดงว า ส ว นราชการตามข อ 3 ของกฎกระทรวงแบ ง ส ว นราชการกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 ซึ่งรวมถึงสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ เปน
สวนราชการตามความในมาตรา 31 และมาตรา33 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน ดังนั้นหัวหนาสวนราชการตามมาตรา 33 ของพระราชบัญญัตินี้ในสวนของกรมการพัฒนาชุมชนจึงไดแก
เลขานุการกรม ผูอํานวยการสํานัก/กอง/ศูนยสารสนเทศฯ/สถาบันการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัด และ
พัฒนาการอําเภอ
ดังนั้น กรณีที่ตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัดและอําเภอวางลง (ไมมีผูดํารงตําแหนง)
หรือผูดํารงตําแหนงไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการได (เชน ตําแหนงพัฒนาการจังหวัดและตําแหนงพัฒนาการ
อําเภอ) จึงตองใชคําวา “รักษาราชการแทน” ในการแตงตั้งขาราชการใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนง
ดังกลาวในระหวางรอการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงตัวจริงเขาสูตําแหนงหรือรอผูดํารงตําแหนงตัวจริงกลับมาปฏิบัติ
หนาที่ราชการ ซึ่งเปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินนั่นเอง
และเนื่องจากในมาตรา 47 ไดบัญญัติใหอธิบดีแตงตั้งขาราชการในกรมคนหนึ่งซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
หัวหนากองหรือเทียบเทา เปนผูรักษาราชการแทน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนจึงตองมอบอํานาจใหผูวา

ราชการจังหวัดเปนผูปฏิบัติราชการแทนในการแตงตั้งผูรักษาราชการแทนทั้งตําแหนงพัฒนาการจังหวัดและ
ตําแหนงพัฒนาการอําเภอ (คําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 516/2552 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552)
ปญหายังมีอีกประการหนึ่งคือมาตรา 47 บัญญัติใหอธิบดีแตงตั้งขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
หัวหนากองหรือเทียบเทา เปนผูรักษาราชการแทน แตในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 มิไดมีการเทียบตําแหนงไววาตําแหนงใดคือตําแหนงหัวหนากองหรือเทียบเทา (ตางจากพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ที่มีบทบัญญัติไวในมาตรา 42) ดังนั้น สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดมี
หนังสือที่ นร 1200/ว 33 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 แจงเวียนกระทรวง กรม และจังหวัดใหทราบความเห็น
ของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปญหากฎหมายในการบริหารราชการ
แผนดินวา การแตงตั้งผูรักษาราชการแทนตามมาตรา 47 ดังกลาว อธิบดีจะตองแตงตั้งขาราชการในกรมเทานั้น
อธิบดีจะแตงตั้งขาราชการจากกรมอื่นหาไดไม และคําวา “ขาราชการในกรมคนหนึ่งซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
หัวหนากองหรือเทียบเทา” นั้น หมายความถึงขาราชการในกรมทุกประเภทที่ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนา
กองหรือเทียบเทา มิไดหมายความเฉพาะขาราชการที่ดํารงตําแหนงบริหารไมต่ํากวาหัวหนากองหรือเทียบเทา
เทานั้น ประกอบกับปจจุบัน สํานักงาน ก.พ. ไดมีหนังสือ ที่ นร 1001/ว 23 ลงวันที่ 18 กันยายน 2552 เรื่อง
หลักเกณฑเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงบังคับบัญชาขาราชการพลเรือน โดยไดกําหนดตําแหนงที่ผูบังคับบัญชา
ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 กําหนดใหบังคับบัญชาขาราชการพลเรือนในสวนราชการหรือหนวยงานใด
ในฐานะใดซึ่ง ก.พ. ไดกําหนดใหเปนตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการระดับ
ชํานาญการขึ้นไป หรือประเภทอํานวยการ บังคับบัญชาในฐานะผูอํานวยการกอง หรือหัวหนากอง
ดังนั้น คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปญหากฎหมาย
ในการบริหารราชการแผนดิน จึงเห็นวา การแตงตั้งผูรักษาราชการแทนตามมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม อธิบดีสามารถแตงตั้งขาราชการในกรม
คนหนึ่งซึ่งดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้ เปนผูรักษาราชการแทนได คือ
1. ตําแหนงประเภทบริหาร ไดแก ระดับตนหรือระดับสูง
2. ตําแหนงประเภทอํานวยการ ไดแก ระดับตนหรือระดับสูง
3. ตําแหนงประเภทวิชาการ ไดแก ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับ
เชี่ยวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ หรือ
4. ตําแหนงประเภททั่วไป ไดแก ระดับชํานาญงาน ระดับอาวุโส หรือระดับทักษะพิเศษ
อาจมีผูสงสัยอีกวา แลวตําแหนงผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน ผูอํานวยการกลุมพัฒนา
ระบบบริหาร และตําแหนงผูอํานวยการกองที่กรมจัดตั้งขึ้นเปนสวนราชการภายใน เชน ผูอํานวยการกอง
ประชาสัมพันธ เปนตน จะใชคําวาแตงตั้งผูรักษาราชการแทน หรือแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนง คํ า ตอบคื อ
ตําแหนงเหลานี้ไมถือวาเปนหัวหนาสวนราชการตามนัยของมาตรา 31 วรรคหนึ่ง (2) และมาตรา 31 วรรคสอง
และมาตรา 33 วรรคสอง แมวากลุมตรวจสอบภายในและกลุมพัฒนาระบบบริหารจะปรากฏในกฎกระทรวง
แบงสวนราชการของกรมตามขอ 4 และขอ 5 ก็ตาม โดยมีสถานะเปนกลุมงานที่ขึ้นตรงตออธิบดีเทานั้น ไมไดมี
สถานะเปนสวนราชการตามขอ 3 ในกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมฯ สวนกองประชาสัมพันธก็มิใชสวน
ราชการที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมฯ ดังนั้นจึงตองใชคําวา “รักษาการในตําแหนง” ตาม
มาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ผูเขียนขอสรุปเปนตารางใหงายตอการเขาใจและสะดวกในการจดจําเพื่อนําไปใชประโยชนในการ
แตงตั้งผูรักษาราชการแทนและแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนงตางๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน ดังนื้

มาตรา46, 47 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534

มาตรา 68 พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

(1) ตําแหนงที่ใชคําวา
“รักษาราชการแทน”

(3) ตําแหนงที่ใชคําวา

(2) ขาราชการที่จะแตงตั้งไป
“รักษาราชการแทน”

(รกท.)
1. อธิบดีและรองอธิบดี (ม.46)
2. ผอ.สํานักทุกสํานัก
3. ผอ.สถาบันการพัฒนาชุมชน
4. ผอ.ศูนยสารสนเทศฯ
5. เลขานุการกรม
6. ผอ.กองทุกกอง
7. พัฒนาการจังหวัด
8. พัฒนาการอําเภอ

“รักษาการในตําแหนง”

(4) ขาราชการที่จะแตงตั้งไป
“รักษาการในตําแหนง”

(รกน.)
เปนขาราชการที่ดํารงตําแหนง
ดังตอไปนี้
1. ประเภทบริหาร ไดแก
ระดับตนหรือสูง (S1/S2)
2. ประเภทอํานวยการ ไดแก
ระดับตนหรือสูง (M1/M2)
3. ประเภทวิชาการ ไดแก
ระดับชํานาญการ (K2) ขึ้นไป
4. ประเภททั่วไป ไดแก
ระดับชํานาญงาน (O2) ขึ้นไป
-ปลัดกระทรวงเปนคนแตงตั้ง
ผูรักษาราชการแทนอธิบดี
-อธิบดีเปนคนแตงตั้งผูรักษา
ราชการแทนรองอธิบดี/
ผอ.สํานัก/ผอ.สถาบัน/ผอ.ศูนย/
เลขานุการกรม/ผอ.กอง/
พัฒนาการจังหวัด/
พัฒนาการอําเภอ
-อธิบดีมอบอํานาจใหผูวาราชการ
จังหวัดปฏิบัติราชการแทนใน
การแตงตั้งผูรักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัด/พัฒนาการ
อําเภอ

ตําแหนงอื่นๆ นอกเหนือจาก
ตําแหนงตาม (1) ไดแก
-ผูตรวจราชการกรม,
-ผูเชี่ยวชาญ (ชช.),
-ผอ.กองที่ตั้งเปนการภายใน,
-ผอ.กลุม /กลุมงาน,
-หัวหนากลุมงาน,
-ตําแหนงขาราชการอื่นๆ ใน
สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา 57 มี
อํานาจสั่งใหขาราชการพลเรือน
ที่เห็นสมควรรักษาการใน
ตําแหนงนั้นได

-อธิบดีเปนคนแตงตั้งผูรักษา
การในตําแหนงตาม (3)
-ผูวาราชการจังหวัดเปนคน
แตงตั้งขาราชการของกรมใน
สังกัดจังหวัดเปนผูรักษาการ
ในตําแหนงที่สังกัดสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดและ
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
(ยกเวนตําแหนงพัฒนาการ
จังหวัดและพัฒนาการอําเภอ
ที่เปนไปตาม (1))
-ทั้งนี้เปนไปตามมาตรา 57
และ 68 ของ พ.ร.บ.ระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551

หวังวาทั้งหมดที่อธิบายมานี้ คงจะชวยสรางความกระจางและเปนประโยชนสําหรับการทํางานใน
สวนที่เกี่ยวของไดตามสมควรนะครับ สุดทายกอนจากฝากขอคิดคําคมที่สรรหามากํานัลใหกันอีกเชนเคยครับ…
“อยารินน้ําใหเต็มถวย ถาเต็มถวยก็เกินความพอดี (ความไมรูจักพอ) ในลาภ ยศ สรรเสริญ” ขอคิดจาก
เรื่องอิมซังอก ยอดพอคาหัวใจทระนง ที่เคยฉายทางไทยทีวีสีชอง 3
ขอคุณความดีอันบริสุทธิ์และจิตเจตนาอันเปนกุศลที่ทานผูอานทุกทานไดกระทําไวมาโดยตลอด ได
นําพาความรมเย็นผาสุก ความสําเร็จ และความเจริญงอกงามในชีวิต ใหบังเกิดแดทานผูอานและครอบครัว
ตลอดจนบุคคลอันเปนที่รักและเคารพทุกทานตลอดไป พบกันใหมฉบับหนา สวัสดีครับ…..
……………………….

