
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวย การรักษาราชการแทนและการมอบอํานาจใหปฏบิัติราชการแทน พ.ศ. ๒๕๕๗

----------------------------------------------------

ดวยสมควรมีขอบังคับ วาดวยการรักษาราชการแทน และการมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนเพื่อให
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของมหาวิทยาลัย

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) และ (13) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
มาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 65/1
และมาตรา 65/2 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งที่ ๓/2557 เม่ือวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. 2557
จึงเห็นสมควรใหออกขอบังคับไวดังตอไปน้ี

ขอ 1 ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรักษาราชการแทน
และการมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. 2557”

ขอ 2 ขอบังคับใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป
ขอ 3 ในขอบังคับน้ี ถาขอความไมระบุใหเห็นเปนอยางอ่ืน

“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“หัวหนาสวนราชการ” หมายถึง คณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/ศูนย ผูอํานวยการสํานักงาน

อธิการบดี หรือหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
“หัวหนาหนวยงาน” หมายถึง ผูอํานวยการกอง หัวหนาสํานักงานคณบดี หัวหนาสํานักงาน

ผูอํานวยการ หัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากอง
ขอ 4 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับน้ี มีอํานาจออกประกาศหรือคําส่ังเพื่อประโยชน

ในการปฏิบัติตามขอบังคับน้ี และการใดที่มิไดกําหนดไวในขอบังคับน้ี ใหอธิการบดีมีอํานาจออกประกาศ
มหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการตามขอบังคับน้ี

กรณีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับน้ี ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
และใหคําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สุด
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หมวด 1
บททั่วไป

ขอ 5 การรักษาราชการแทนและการมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนที่ไดกําหนดไวในกฎหมาย
กฎ มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ และขอบังคับใดเปนกรณีเฉพาะแลวใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี
ระเบียบ และขอบังคับเฉพาะกรณีน้ัน

ขอ ๖ ใหผูรักษาราชการแทน มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน และใหรักษาราชการแทนจนกวา
ผูดํารงตําแหนงน้ันจะกลับมาปฏิบัติหนาที่หรือจนกวาจะมีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงใหมแลวแตกรณี ยกเวน
การแตงตั้งใหรักษาราชการแทนตามขอ ๙

ใหผูปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูมอบอํานาจเทาที่มอบอํานาจ
ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ  มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังแตงตั้งหรือกําหนด

ใหผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการหรืออนุกรรมการ ใหผูรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจ
หนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงน้ันในระหวางรักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทนดวยแลวแตกรณี
เวนแตผูมอบอํานาจจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในคําส่ังมอบอํานาจ

ขอ ๗ เม่ือมีการมอบอํานาจตามขอบังคับน้ีแลว ผูรับมอบอํานาจมีหนาที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ
มอบอํานาจน้ัน

เม่ือไดมอบอํานาจแลว ผูมอบอํานาจมีหนาที่กํากับ ติดตามผลการปฏิบัติหนาที่ของผูรับมอบอํานาจ
และใหมีอํานาจแนะนําแกไขการปฏิบัติหนาที่ของผูรับมอบอํานาจได

ขอ ๘ ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการและหัวหนาหนวยงานตามขอบังคับน้ีอยูแลวจะรักษาราชการ
แทนตําแหนงหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานตามขอบังคับน้ีอีกหน่ึงตําแหนงก็ได แตตองไมเกินหกเดือน

ขอ ๙ การแตงตั้งใหคณาจารยประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย หรือขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สายสนับสนุนรักษาราชการแทน ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงน้ัน ใหกระทําไดไมเกินหกเดอืน

ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอาจขยายระยะเวลาการรักษาราชการแทนตามวรรคหน่ึง
ออกไปได แตรวมระยะเวลาทั้งหมดแลวตองไมเกินหน่ึงป ถารวมระยะเวลาทั้งหมดแลวเกินกวาหน่ึงปใหเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบเปนรายกรณี

ขอ ๑๐ ผูรักษาราชการแทนหัวหนาสวนราชการ และหัวหนาหนวยงานตามขอ 9 ตองเปนผูที่มีคุณสมบัติ
ดังน้ี

(1) เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหนาที่
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

(2) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

(3) ไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสามปในมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือประสบการณดานการบริหารอ่ืนมาแลวไมนอยกวาสามป
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ขอ 1๑ การใหรักษาราชการแทนหรือการมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนตามขอบังคับน้ีใหทําเปน
หนังสือ

การเสนอขอแตงตั้งผูรักษาราชการแทนใหถือเปนเรื่องที่ตองปฏิบัติโดยเรงดวน และหามแตงตั้ง
ใหรักษาราชการแทนยอนหลัง เวนแตผูน้ันไดปฏิบัติหนาที่ของตําแหนงที่จะรักษาราชการแทนน้ัน ตั้งแตวันที่เสนอ
ขอแตงตั้ง

ขอ 1๒ การรักษาราชการแทน และการปฏิบัติราชการแทนของผูดํารงตําแหนงอ่ืนที่มิไดกําหนดไว
ในขอบังคับน้ีใหถือปฏิบัติโดยเทียบเคียงกับตําแหนงที่ขอบังคับน้ีกําหนดไวโดยอนุโลม

หมวด ๒
การรักษาราชการแทน

ขอ ๑๓ ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการใดไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหหัวหนาสวนราชการน้ันเสนอ
อธิการบดีแตงตั้งรองหัวหนาสวนราชการน้ันรักษาราชการแทน  ถาหัวหนาสวนราชการน้ันไมไดเสนออธิการบดี
ใหอธิการบดีแตงตั้งรองหัวหนาสวนราชการน้ันคนใดคนหน่ึงรักษาราชการแทน

กรณีที่สวนราชการใดไมมีหัวหนาสวนราชการใหอธิการบดีแตงตั้งรองหัวหนาสวนราชการน้ัน
คนใดคนหน่ึงเปนผูรักษาราชการแทน  ถาไมมีรองหัวหนาสวนราชการของสวนราชการน้ันดวย  ใหอธิการบดี
ดําเนินการตามขอ ๙ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

ขอ ๑๔ ในกรณีที่หัวหนาหนวยงานใดไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหหัวหนาหนวยงานน้ันเสนออธิการบดี
แตงตั้งรองหัวหนาหนวยงานน้ันคนใดคนหน่ึงรักษาราชการแทน  ถาหัวหนาหนวยงานน้ันไมไดเสนออธิการบดี
ใหอธิการบดีแตงตั้งรองหัวหนาหนวยงานน้ันคนใดคนหน่ึงรักษาราชการแทน

กรณีที่หนวยงานใดไมมีหัวหนาหนวยงานใหอธิการบดีแตงตั้งรองหัวหนาหนวยงานน้ันคนใด
คนหน่ึงเปนผูรักษาราชการแทน  ถาไมมีรองหัวหนาหนวยงานน้ันดวยใหอธิการบดีดําเนินการตามขอ ๙

ขอ ๑๕ การรักษาราชการแทนหัวหนางานหรือสวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเทางาน  ใหดําเนินการตามขอ ๑๔ โดยอนุโลม

หมวด ๓
การมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน

ขอ 1๖ นอกจากการมอบหมายใหรองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนตามมาตรา 27
และการมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ือ
อยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ปฏิบัติราชการแทนตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 แลว อธิการบดีจะมอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีดวยก็ได

การมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนตามวรรคหน่ึง ซึ่งอาจกอใหเกิดนิติสัมพันธกับมหาวิทยาลัย
ใหอธิการบดีกําหนดขอบเขตภารกิจตามความจําเปนและเหมาะสมแตตองไมกระทบถึงกรรมสิทธ์ิในอสังหา
ริมทรัพยของมหาวิทยาลัย
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ขอ 1๗ อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติหนาที่ราชการที่ตําแหนงใดจะพึงปฏิบัติ
หรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ มติ หรือคําส่ังใด ถากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ มติ หรือคําส่ังน้ัน มิไดกําหนดเรื่องกรณีมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน หรือมิไดหามเรื่องการมอบอํานาจ
ไวผูดํารงตําแหนงน้ันอาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอ่ืนปฏิบัติราชการแทนก็ได ดังน้ี

(1) คณบดี อาจมอบอํานาจใหรองคณบดี ผูชวยคณบดี หรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนใดที่คณบดี
เห็นสมควร

(2) ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี อาจมอบอํานาจ
ใหรองผูอํานวยการสถาบัน รองผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี หรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนใด
ตามที่ผูมอบอํานาจเห็นสมควรแลวแตกรณี

(3) หัวหนาสาขาวิชาอาจมอบอํานาจใหรองหัวหนาสาขาวิชา
(4) ผูอํานวยการกอง หัวหนาสํานักงานคณบดี หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ หรือหัวหนา

หนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากอง  อาจมอบอํานาจใหรองผูอํานวยการกอง  รองหัวหนา
สํานักงานคณบดี  รองหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ  รองหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเทากอง หรือหัวหนางานในกอง สํานักงานคณบดี  สํานักงานผูอํานวยการ หรือหนวยงานที่เรียกช่ือ
อยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากองแลวแตกรณี

ขอ ๑๘ ใหผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนทําการดวยตนเอง จะมอบอํานาจใหผูอ่ืนตอไปไมได
เวนแตผูมอบอํานาจจะไดกําหนดใหมอบอํานาจใหผูอ่ืนไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ผูมอบอํานาจกําหนดไว

บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๙ ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหรักษาราชการแทนและผูที่ไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน

หัวหนาสวนราชการ  หัวหนาหนวยงาน  หรือหัวหนางาน  หรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเทางานที่ไดรับการแตงตั้งกอนวันใชขอบังคับน้ีใหเปนไปตามคําส่ังที่แตงตั้ง

ประกาศ ณ   วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายวิชัย   ศรีขวัญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

๕/หมายเหตุ ...

-๔-

ขอ 1๗ อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติหนาที่ราชการที่ตําแหนงใดจะพึงปฏิบัติ
หรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ มติ หรือคําส่ังใด ถากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ มติ หรือคําส่ังน้ัน มิไดกําหนดเรื่องกรณีมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน หรือมิไดหามเรื่องการมอบอํานาจ
ไวผูดํารงตําแหนงน้ันอาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอ่ืนปฏิบัติราชการแทนก็ได ดังน้ี

(1) คณบดี อาจมอบอํานาจใหรองคณบดี ผูชวยคณบดี หรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนใดที่คณบดี
เห็นสมควร

(2) ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี อาจมอบอํานาจ
ใหรองผูอํานวยการสถาบัน รองผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี หรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนใด
ตามที่ผูมอบอํานาจเห็นสมควรแลวแตกรณี

(3) หัวหนาสาขาวิชาอาจมอบอํานาจใหรองหัวหนาสาขาวิชา
(4) ผูอํานวยการกอง หัวหนาสํานักงานคณบดี หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ หรือหัวหนา

หนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากอง  อาจมอบอํานาจใหรองผูอํานวยการกอง  รองหัวหนา
สํานักงานคณบดี  รองหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ  รองหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเทากอง หรือหัวหนางานในกอง สํานักงานคณบดี  สํานักงานผูอํานวยการ หรือหนวยงานที่เรียกช่ือ
อยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากองแลวแตกรณี

ขอ ๑๘ ใหผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนทําการดวยตนเอง จะมอบอํานาจใหผูอ่ืนตอไปไมได
เวนแตผูมอบอํานาจจะไดกําหนดใหมอบอํานาจใหผูอ่ืนไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ผูมอบอํานาจกําหนดไว

บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๙ ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหรักษาราชการแทนและผูที่ไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน

หัวหนาสวนราชการ  หัวหนาหนวยงาน  หรือหัวหนางาน  หรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเทางานที่ไดรับการแตงตั้งกอนวันใชขอบังคับน้ีใหเปนไปตามคําส่ังที่แตงตั้ง

ประกาศ ณ   วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายวิชัย   ศรีขวัญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

๕/หมายเหตุ ...

-๔-

ขอ 1๗ อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติหนาที่ราชการที่ตําแหนงใดจะพึงปฏิบัติ
หรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ มติ หรือคําส่ังใด ถากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ มติ หรือคําส่ังน้ัน มิไดกําหนดเรื่องกรณีมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน หรือมิไดหามเรื่องการมอบอํานาจ
ไวผูดํารงตําแหนงน้ันอาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอ่ืนปฏิบัติราชการแทนก็ได ดังน้ี

(1) คณบดี อาจมอบอํานาจใหรองคณบดี ผูชวยคณบดี หรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนใดที่คณบดี
เห็นสมควร

(2) ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี อาจมอบอํานาจ
ใหรองผูอํานวยการสถาบัน รองผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี หรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนใด
ตามที่ผูมอบอํานาจเห็นสมควรแลวแตกรณี

(3) หัวหนาสาขาวิชาอาจมอบอํานาจใหรองหัวหนาสาขาวิชา
(4) ผูอํานวยการกอง หัวหนาสํานักงานคณบดี หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ หรือหัวหนา

หนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากอง  อาจมอบอํานาจใหรองผูอํานวยการกอง  รองหัวหนา
สํานักงานคณบดี  รองหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ  รองหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเทากอง หรือหัวหนางานในกอง สํานักงานคณบดี  สํานักงานผูอํานวยการ หรือหนวยงานที่เรียกช่ือ
อยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากองแลวแตกรณี

ขอ ๑๘ ใหผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนทําการดวยตนเอง จะมอบอํานาจใหผูอ่ืนตอไปไมได
เวนแตผูมอบอํานาจจะไดกําหนดใหมอบอํานาจใหผูอ่ืนไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ผูมอบอํานาจกําหนดไว

บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๙ ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหรักษาราชการแทนและผูที่ไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน

หัวหนาสวนราชการ  หัวหนาหนวยงาน  หรือหัวหนางาน  หรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเทางานที่ไดรับการแตงตั้งกอนวันใชขอบังคับน้ีใหเปนไปตามคําส่ังที่แตงตั้ง

ประกาศ ณ   วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายวิชัย   ศรีขวัญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

๕/หมายเหตุ ...



-๕-

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการรักษาราชการแทน
และการมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน  พ.ศ. 2557 คือ  เพื่อใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานีเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของมหาวิทยาลัย  ความมีประสิทธิภาพ  การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
และการกระจายอํานาจการตัดสินใจ  และไมใหมีอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ  โดยใหมีการรักษาราชการแทน
และการมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนใหครบถวนชัดเจน  สําหรับตําแหนงหัวหนาสวนราชการ  หัวหนา
หนวยงานหรือหัวหนางานที่ไมมีกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบและขอบังคับใดกําหนดไวโดยเฉพาะ
จึงจําเปนตองออกขอบังคับน้ี


