ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน
พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยที่เป็ น การสมควรกาหนดให้ มีระเบียบคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ว่าด้ว ยการรักษา
ราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการรักษาราชการแทน
และการปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิ กระเบี ย บคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติว่าด้วยการรักษาราชการแทนและ
การปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณี มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บนี้ ให้ ค ณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
การรักษาราชการแทน
ข้อ ๖ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้กรรมการ
ผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทน หากกรรมการผู้มีอายุสูงสุดซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ในขณะนั้ น ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ร าชการได้ ให้ ก รรมการผู้ มี อ ายุ สู งสุ ด ล าดั บถั ด ไปซึ่ง อยู่ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ ในขณะนั้ น
เป็นผู้รักษาราชการแทน
ในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วน ผู้รักษาราชการแทนตามข้อนี้อาจมอบอานาจเป็นหนังสือให้กรรมการ
ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนก็ได้
ข้อ ๗ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งเลขาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองเลขาธิการ
เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองเลขาธิการหลายคน ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งรองเลขาธิการคนใดคนหนึ่ง
เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดารงตาแหน่งรองเลขาธิการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ประธาน
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที่ ๓๕ ก/หน้า ๑๘/๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๒
กรรมการแต่งตั้งข้าราชการในสานักงาน ซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าหัวหน้าส่วนราชการภายในระดับสานักหรือ
เทียบเท่าขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน
ข้อ ๘ ในกรณีที่ไ ม่มีผู้ ด ารงต าแหน่ งรองเลขาธิการ หรือ มีแต่ไ ม่อาจปฏิบัติ ราชการได้ เลขาธิการ
จะแต่งตั้งข้าราชการในส านั กงาน ซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าหั ว หน้าส่ ว นราชการภายในระดับส านักหรือ
เทียบเท่าขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ รักษาราชการแทน ทั้งนี้ อาจกาหนดให้ผู้รักษาราชการแทนคนใดคนหนึ่ง
ทาหน้าที่รักษาราชการแทนในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งตามที่กาหนดก็ได้
ข้อ ๙๒ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการภายในระดับสานัก หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ เลขาธิการจะแต่งตั้งข้าราชการในส่วนราชการภายในระดับสานักนั้น ซึ่งดารงตาแหน่งประเภท
อานวยการระดับต้น หรือประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้
ในกรณีที่ส่วนราชการภายในระดับสานักใด ไม่มีข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น
หรือประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษขึ้นไป หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ เลขาธิการจะแต่งตั้ง
ข้าราชการสานักงานซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าหัวหน้าส่วนราชการภายในระดับสานักอื่นหรือเทียบเท่าขึ้นไป
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานที่ไม่ได้ขึ้นต่อสานัก หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ เลขาธิการจะแต่งตั้งข้าราชการภายในกลุ่มงานนั้นหรือข้าราชการในสานักงานคนใดคนหนึ่งตามที่
เลขาธิการเห็นสมควรเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้
ข้อ ๑๑ ให้ผู้รักษาราชการแทนตามระเบียบนี้มีหน้าที่และอานาจเช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนรักษาราชการแทน
ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่ง กาหนดหรือแต่งตั้งให้ผู้ดารงตาแหน่งใด
เป็ น องค์ ป ระกอบในคณะอนุ ก รรมการ คณะทางาน หรื อ คณะอื่ นใด หรือ ให้ มีห น้ า ที่แ ละอ านาจอย่ า งใด
ให้ผู้รักษาราชการแทนมีหน้าที่และอานาจเป็นองค์ประกอบในคณะนั้น ๆ หรือมีหน้าที่และอานาจเช่นเดียว
กับผู้ดารงตาแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี เว้นแต่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
หรือคาสั่งนั้น จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
หมวด ๒
การปฏิบัติราชการแทน
ข้อ ๑๒ อานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดาเนินการอื่นที่ประธาน
กรรมการจะพึงปฏิบัติหรื อดาเนิ นการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งใดหรือมติของ
คณะกรรมการในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งนั้น หรือมติของคณะกรรมการ
ในเรื่องนั้น มิได้กาหนดเรื่องการมอบอานาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ ามเรื่องการมอบอานาจไว้ ประธาน
กรรมการอาจมอบอานาจให้กรรมการผู้ใดผู้หนึ่งปฏิบัติราชการแทนได้
ข้อ ๑๓ อานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดาเนินการอื่นที่ผู้ดารง
ตาแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือดาเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งใด หรือมติของ
คณะกรรมการในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งนั้น หรือมติของคณะกรรมการ
ในเรื่องนั้น มิได้กาหนดเรื่องการมอบอานาจไว้เป็นอย่างอื่นหรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอานาจไว้ ผู้ดารงตาแหน่ง
นั้นอาจมอบอานาจให้ผู้ดารงตาแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้ ดังต่อไปนี้
๒

ข้อ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติ
ราชการแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓
(๑) เลขาธิการอาจมอบอานาจให้ รองเลขาธิการหรือหั ว หน้าส่ ว นราชการภายในระดับส านักหรือ
เทียบเท่าขึ้นไปปฏิบัติราชการแทนได้
(๒) หัวหน้าส่วนราชการภายในระดับสานักอาจมอบอานาจให้ข้าราชการในสานักปฏิบัติราชการแทนได้
ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด
ข้อ ๑๔ การมอบอานาจให้ทาเป็นหนังสือ และเมื่อมีการมอบอานาจแล้ว ผู้รับมอบอานาจมีหน้าที่
ต้องรับมอบอานาจนั้น โดยผู้มอบอานาจจะกาหนดให้ผู้รับมอบอานาจสามารถมอบอานาจให้ผู้ดารงตาแหน่งอื่น
ปฏิบัติราชการแทนต่อไป โดยจะกาหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการใช้อานาจนั้นไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้
ข้อ ๑๕ ในการมอบอานาจ ให้ผู้มอบอานาจพิจารณาถึงการอานวยความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบ
ตามสภาพตาแหน่งของผู้รับมอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอานาจตามวัตถุประสงค์
ของการมอบอานาจดังกล่าว
เมื่อได้มอบอานาจแล้ว ผู้มอบอานาจมีหน้าที่กากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบ
อานาจ และให้มีอานาจแนะนาหรือแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอานาจได้
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ ผู้ ด ารงต าแหน่ง ใดหรือ ผู้ รั ก ษาราชการแทนผู้ ด ารงต าแหน่ ง นั้น มอบหมายหรื อ
มอบอานาจให้ผู้ดารงตาแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีหน้าที่และอานาจเช่นเดียวกับ
ผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอานาจ
ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่ง กาหนดหรือแต่งตั้งให้ผู้ดารงตาแหน่งใด
เป็ น องค์ ป ระกอบในคณะอนุ ก รรมการ คณะทางาน หรื อ คณะอื่ นใด หรือ ให้ มีห น้ า ที่แ ล ะอ านาจอย่ า งใด
ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีหน้าที่และอานาจเป็นองค์ประกอบในคณะนั้น ๆ หรือมีหน้าที่และอานาจเช่นเดียวกับ
ผู้ดารงตาแหน่งนั้นในการปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี เว้นแต่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
หรือคาสั่งนั้น จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๗ การใดที่ได้ดาเนินการก่อนระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและยังไม่แล้วเสร็จ ให้การดาเนินการนั้น
เป็นอันใช้ได้ และให้ดาเนินการต่อไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๔
ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒๓

๓
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