
-  ราง  - 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
วาดวย  การรกัษาการแทน  การมอบอํานาจใหปฏิบัติการแทน  และการมอบอํานาจชวงใหปฏบิัติการแทน 

ของผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม    
พ.ศ.  ๒๕…….. 

-------------------------- 
 เพื่ออนุวัตตามมาตรา  ๔๓  แหงพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.๒๕๕๑  ในสวนที่
เกี่ยวของกับการรักษาการแทน  การมอบอํานาจใหปฏิบตัิการแทน  และการมอบอาํนาจชวงใหปฏิบัติการ
แทนของผูดํารงตําแหนงตาง ๆ  ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม     
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา    ๒๔ (๓)  แหงพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยเชยีงใหม พ.ศ.
๒๕๕๑    และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม  ในคราวประชุมครั้งที่......../๒๕๕๑  เมื่อวนัที่
.................................๒๕๕๑  จึงออกขอบังคับไวดังนี ้
 ขอ ๑.  ขอบังคับนี้เรียกวา  “  ขอบงัคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม  วาดวย  การรักษาการแทน  การ
มอบอํานาจใหปฏิบัติการแทน  และการมอบอํานาจชวงใหปฏิบัติการแทนของผูดํารงตําแหนงตาง ๆ  ใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม    พ.ศ.๒๕๕๑  ” 
 ขอ ๒.  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓.  ในขอบังคับนี้   

“  สภามหาวิทยาลัย  ” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  “  มหาวิทยาลัย  ” หมายความวา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 “  อธิการบดี  ”  หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 “  พนักงานมหาวิทยาลัย  ”  หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
“  ขาราชการ  ”        หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   

สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
“  คณาจารยประจํา  ”    หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัยหรือขาราชการซึ่งดํารง 

ตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รอง
ศาสตราจารย  หรือศาสตราจารย 

 ขอ ๔.  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้   
  การใดที่มิไดกาํหนดไวในขอบังคับนี้ใหอธิการบดีมีอํานาจออกระเบยีบ  หรือประกาศ
เพื่อใหการเปนไปตามขอบงัคับนี้  ตลอดจนใหมีอํานาจตีความวนิิจฉัยกรณีมีปญหาการปฏิบัติตาม
ขอบังคับนี้ดวย  ทั้งนี้  ใหคําวินิจฉยัดังกลาวเปนที่สุด 
 



 ๒ 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 
 ขอ ๕.  ผูรักษาการแทนหัวหนาสวนงานวิชาการ  และหวัหนาหนวยงานในสวนงานวิชาการซึ่งมี
อํานาจและหนาที่ดานวิชาการ  ตองเปนคณาจารยประจําและมีคุณสมบัตสํิาเร็จการศึกษาปริญญาหรือ
เทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และไดทําการสอนหรือมี
ประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสี่ปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง  หรือมีประสบการณดานการบริหารอื่นมาแลวไมนอยกวาสี่ป 
  ผูรักษาการแทนหัวหนาสวนงานอื่น  ตองเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  และมีคุณสมบัติ
ดานการศึกษาและไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารเชนเดียวกับวรรคหนึ่ง 

ขอ ๖.  ใหผูรักษาการแทน  มอํีานาจหนาที่เชนเดียวกับผูซ่ึงตนแทน  และใหรักษาการแทนจนกวา
ผูดํารงตําแหนงนั้นจะกลับมาปฏิบัติหนาที่  หรือจนกวาจะมีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงใหมนัน้  แลวแต
กรณ ี

 ใหผูปฏิบัติการแทน  มีอํานาจหนาที่เชนเดยีวกับผูมอบอํานาจเทาที่มอบอํานาจ   
 ในกรณีที่มีกฎหมาย  ขอบังคบั  ระเบียบ  คาํสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรี  แตงตั้งหรือ

กําหนดใหผูดาํรงตําแหนงใดเปนกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือมีอํานาจและหนาที่อยางใด  ใหผูรักษาการ
แทน  หรือผูปฏิบัติการแทนทําหนาที่กรรมการ อนุกรรมการ   หรือมีอํานาจและหนาที่เชนเดยีวกบัผูดํารง
ตําแหนงนั้นในระหวางที่รักษาการแทน  หรือปฏิบัติการแทนดวย  แลวแตกรณี  เวนแตผูมอบอํานาจจะ
กําหนดไวเปนอยางอื่นในคําสั่งมอบอํานาจ 

ขอ ๗.  หัวหนาสวนงานวิชาการ  หรือหัวหนาสวนงานอื่น  ซ่ึงไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติการ
แทนอธิการบดีอาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงรองหัวหนาสวนงานวิชาการ  หรือรองหัวหนาสวนงาน
อ่ืน  แลวแตกรณี  ปฏิบัติการแทนตอกไ็ด 
 ขอ ๘.  เมื่อมีการมอบอํานาจตามขอบังคับนี้แลว  ผูรับมอบอํานาจมีหนาที่ตองรับมอบอํานาจนั้น 
  เมื่อไดมอบอํานาจแลว  ผูมอบอํานาจมีหนาที่กํากับติดตามผลการปฏิบัติหนาที่ของผูรับ
มอบอํานาจ  และใหมีอํานาจแนะนําและแกไขการปฏิบัติหนาที่ของผูรับมอบอํานาจได 
 ขอ ๙.  การมอบหมายใหรักษาการแทนในกรณีที่มีผูดํารงตําแหนงรองหลายคน  หรือการแตงตั้ง
ใหรักษาการแทนในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดและไมมีผูดํารงตําแหนงรอง   หรือมีผู
ดํารงตําแหนงรองแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  อาจกระทําเปนการถาวรโดยมีระยะเวลาอันเหมาะสมกไ็ด 
 ขอ ๑๐.  ผูดํารงตําแหนงตามขอบังคับนี้อยูแลว  จะรักษาการแทนตําแหนงอื่นตามขอบังคับนี้อีก
หนึ่งตําแหนงก็ได  แตตองไมเกินหกเดือน 
  



 ๓ 

ขอ ๑๑.  การแตงตั้งใหคณาจารยประจํา  พนักงานมหาวทิยาลัย  หรือขาราชการ  รักษาการแทน
ในกรณีที่ไมมผูีดํารงตําแหนงนั้น  ใหกระทําไดไมเกินหกเดือน  และใหดําเนนิการเพื่อใหมีผูดํารง
ตําแหนงนั้นโดยเรว็ 

 
หมวด  ๒ 

การปฏิบตัิการแทนอธิการบดี   
 

ขอ ๑๒.  ผูดํารงตําแหนงอธกิารบดี  จะมอบอํานาจโดยทาํเปนหนังสือใหผูดํารงตําแหนงหัวหนา 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ผูอํานวยการสํานักงานมหาวทิยาลัย หวัหนาสวนงานวิชาการ  หรือหัวหนา
สวนงานอื่น  ปฏิบัติการแทนอธิการบดีกไ็ด   
  การมอบอํานาจใหปฏิบัติการแทนตามวรรคหนึ่ง  ซ่ึงอาจกอใหเกิดนิติสัมพันธกับ
มหาวิทยาลัยใหอธิการบดีกําหนดตามความจําเปนและเหมาะสม  แตตองไมกระทบถึงกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพยของมหาวทิยาลัย 
 

หมวด  ๓ 
การรักษาการแทน  และการปฏิบตัิการแทน   

ของผูดํารงตําแหนงในสาํนกังานสภามหาวิทยาลัย 
 
 ขอ ๑๓.  ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ให
ผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานในสํานักงานสภามหาวทิยาลัยที่ผูดํารงตําแหนงหวัหนาสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยมอบหมายเปนผูรักษาการแทน  ถาผูดํารงตําแหนงหวัหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัยมิได
มอบหมายใหหัวหนาหนวยงานในสํานกังานสภามหาวทิยาลัยที่มีอาวโุสสูงสุดเปนผูรักษาการแทน   

ขอ ๑๔.  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ใหผูดํารงตําแหนง
อธิการบดี  แตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยหรือขาราชการผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนผูรักษาการแทน 

ขอ ๑๕.  ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานในสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได  ใหผูดํารงตาํแหนงหัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  โดยคําแนะนาํของหัวหนา
หนวยงานในสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  นั้น  แตงตั้งพนักงานมหาวทิยาลัยหรือขาราชการสังกัด
หนวยงานในสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนผูรักษาการแทน  

ขอ ๑๖.  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงหวัหนาหนวยงานในสํานกังานสภามหาวิทยาลัย  ใหผู
ดํารงตําแหนงอธิการบดี  แตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยหรือขาราชการผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนผู
รักษาการแทน 

 



 ๔ 

ขอ ๑๗.  อํานาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติหนาที่ที่ตําแหนงหัวหนา 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย    จะพึงปฏิบัติ  หรือดําเนินการตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ
คําสั่ง  หรือมติใด  ถากฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ ประกาศ  คําสั่ง  หรือมตินั้นมิไดกําหนดเรื่องการมอบ
อํานาจไวเปนอยางอื่น  ผูดํารงตาํแหนงดังกลาวจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหผูดํารงตําแหนง
หัวหนาหนวยงานในสํานกังานสภามหาวทิยาลัย    ปฏิบัติการแทนก็ได   

ขอ ๑๘.  อํานาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติหนาที่ที่ตําแหนงหัวหนา
หนวยงานในสํานักงานสภามหาวิทยาลัย จะพึงปฏิบัติ  หรือดําเนินการตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ
ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติใด  ถากฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือมตินั้นมิไดกําหนดเรื่อง
การมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น  ผูดํารงตําแหนงดังกลาวจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนงัสือใหพนกังาน
มหาวิทยาลัยหรือขาราชการสังกัดหนวยงานในสํานกังานสภามหาวิทยาลัยนั้นซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติ
เหมาะสม    ปฏิบัติการแทนก็ได   
 

หมวด  ๔ 
การรักษาการแทน  และการปฏิบตัิการแทน   
ของผูดํารงตําแหนงในสาํนกังานมหาวิทยาลัย 

 
 ขอ ๑๙.  ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  
ใหผูดํารงตําแหนงหวัหนาหนวยงานในสํานักงานมหาวทิยาลัยที่ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน
มหาวิทยาลัยมอบหมายเปนผูรักษาการแทน  ถาผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัยมไิด
มอบหมายใหหัวหนาหนวยงานในสํานกังานมหาวทิยาลยัที่มีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาการแทน   

ขอ ๒๐.  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานกังานมหาวิทยาลัย  ใหผูดํารงตําแหนง
อธิการบดี  แตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยหรือขาราชการผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนผูรักษาการแทน 

ขอ ๒๑.  ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานในสํานักงานมหาวิทยาลัย  ไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได  ใหผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย  โดยคําแนะนําของหัวหนาหนวยงานใน
สํานักงานมหาวิทยาลัยนั้น  แตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยหรือขาราชการสังกัดหนวยงานในสํานกังาน
มหาวิทยาลัย  ผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนผูรักษาการแทน  

ขอ ๒๒.  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานในสํานกังานมหาวิทยาลัย  ใหผูดํารง
ตําแหนงอธิการบดี  แตงตั้งพนักงานมหาวทิยาลัยหรือขาราชการผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนผูรักษาการ
แทน 

ขอ ๒๓.  อํานาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนมุัติ  หรือการปฏิบัติหนาที่ที่ตําแหนงผูอํานวยการ 
สํานักงานมหาวิทยาลัย    จะพึงปฏิบัติ  หรือดําเนินการตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศคาํสั่ง  
หรือมติใด  ถากฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ ประกาศ  คาํสั่ง  หรือมตินั้นมิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจ 



 ๕ 

ไวเปนอยางอืน่  ผูดํารงตําแหนงดังกลาวจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหผูดํารงตาํแหนงหัวหนา
หนวยงานในสํานักงานมหาวิทยาลัย    ปฏิบัติการแทนกไ็ด   

ขอ ๒๔.  อํานาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติหนาที่ที่ตําแหนงหัวหนา
หนวยงานในสํานักงานมหาวิทยาลัย จะพึงปฏิบัติ  หรือดําเนินการตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ 
ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติใด  ถากฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือมตินั้นมิไดกําหนดเรื่อง
การมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น  ผูดํารงตําแหนงดังกลาวจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนงัสือใหพนกังาน 
มหาวิทยาลัยหรือขาราชการสังกัดหนวยงานในสํานกังานมหาวิทยาลัยนั้นซึ่งเปนผูมคีุณสมบัติเหมาะสม    
ปฏิบัติการแทนก็ได   
 

หมวด  ๕ 
การรักษาการแทน  และการปฏิบตัิการแทน   
ของผูดํารงตําแหนงในสวนงานวชิาการ 

 
 ขอ ๒๕.  ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงานวิชาการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหผูดํารง
ตําแหนงรองหวัหนาสวนงานวิชาการเปนผูรักษาการแทน  ถามีผูดํารงตําแหนงรองหวัหนาสวนงาน
วิชาการหลายคนใหผูดํารงตาํแหนงรองหัวหนาสวนงานวิชาการที่ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงาน
วิชาการมอบหมายเปนผูรักษาการแทน  ถาผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงานวิชาการมไิดมอบหมายใหรอง
หัวหนาสวนงานวิชาการที่มอีาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาการแทน   

ขอ ๒๖.  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงานวิชาการ  ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  
แตงตั้งคณาจารยประจําผูมีคณุสมบัติตาม  ขอ ๕.  เปนผูรักษาการแทน 
 ขอ ๒๗.  ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงรองหัวหนาสวนงานวิชาการไมอาจปฏิบัติหนาทีไ่ด  ใหผูดาํรง
ตําแหนงหวัหนาสวนงานวิชาการ  โดยคําแนะนําของรองหัวหนาสวนงานวิชาการนั้นแตงตั้งคณาจารย
ประจําผูมีคุณสมบัติตาม  ขอ ๕.  เปนผูรักษาการแทน 

ขอ ๒๘.  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงรองหัวหนาสวนงานวิชาการ  ใหผูดํารงตําแหนง
อธิการบดี  โดยคําแนะนําของผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงานวิชาการนั้น     แตงตั้งคณาจารยประจําผูมี
คุณสมบัติตาม  ขอ ๕.  เปนผูรักษาการแทน 
 ขอ ๒๙.  ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานในสวนงานวิชาการซึ่งมีอํานาจและหนาที ่
ดานวิชาการ  ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหผูดํารงตําแหนงรองหัวหนาหนวยงานในสวนงานวิชาการนั้น  
เปนผูรักษาการแทน    

ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองหวัหนาหนวยงานในสวนงานวิชาการใหผูดาํรงตําแหนง 
หัวหนาสวนงานวิชาการแตงตั้งคณาจารยประจําผูมีคุณสมบัติตาม  ขอ ๕.  เปนผูรักษาการแทน 

 



 ๖ 

ขอ ๓๐.  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานในสวนงานวิชาการซึ่งมีอํานาจและ
หนาที่ดานวิชาการ  ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  โดยคําแนะนําของผูดาํรงตําแหนงหวัหนาสวนงาน
วิชาการนัน้     แตงตั้งคณาจารยประจําผูมีคณุสมบัติตาม  ขอ ๕.  เปนผูรักษาการแทน 
 ขอ ๓๑.  ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานในสวนงานวิชาการซึ่งมีอํานาจและหนาที ่
ดานบริหารธุรการ  ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงานวิชาการ  โดยคําแนะนํา
ของหัวหนาหนวยงานในสวนงานวิชาการซึ่งมีอํานาจและหนาทีด่านบริหารธุรการนั้น  แตงตั้งพนกังาน
มหาวิทยาลัยหรือขาราชการสังกัดหนวยงานในสวนงานวิชาการซึ่งมีอํานาจและหนาที่ดานบริหารธุรการ
ผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนผูรักษาการแทน  

ขอ ๓๒.  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานในสวนงานวิชาการซึ่งมอํีานาจและ
หนาที่ดานบริหารธุรการ  ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  โดยคําแนะนําของผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวน
งานวิชาการนัน้   แตงตั้งพนกังานมหาวิทยาลัยหรือขาราชการผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนผูรักษาการแทน 

ขอ ๓๓.  อํานาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติหนาที่ที่ตําแหนงหัวหนาสวน 
งานวิชาการ  และหัวหนาหนวยงานภายในสวนงานวิชาการซึ่งมีอํานาจและหนาที่ดานวิชาการ  จะพึง
ปฏิบัติ  หรือดําเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่ง  หรือมติใด  ถากฎหมาย  ระเบยีบ  
ขอบังคับ  คําสั่ง  หรือมตินั้นมิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น  ผูดํารงตําแหนงดังกลาวจะ
มอบอํานาจโดยทําเปนหนังสอืใหผูดํารงตําแหนงรองหัวหนาสวนงานวิชาการ  หรือรองหัวหนา
หนวยงานภายในสวนงานวชิาการ  แลวแตกรณี  ปฏิบัตกิารแทนกไ็ด   

ขอ ๓๔.  อํานาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติหนาที่ที่ตําแหนงหัวหนา
หนวยงานในสวนงานวิชาการซึ่งมีอํานาจและหนาที่ดานบริหารธุรการ จะพึงปฏิบัต ิ หรือดําเนินการตาม
กฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบประกาศ  คําสั่ง  หรือมติใด  ถากฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  
หรือมตินั้นมิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น  ผูดํารงตําแหนงดังกลาวจะมอบอํานาจโดยทํา
เปนหนังสือใหพนักงานมหาวิทยาลัยหรือขาราชการสังกัดหนวยงานในสวนงานวิชาการนั้นซึ่งเปนผูมี
คุณสมบัติเหมาะสม    ปฏิบัติการแทนก็ได   
 

หมวด  ๖ 
การรักษาการแทน  และการปฏิบตัิการแทน   

ของผูดํารงตําแหนงในสวนงานอื่น 
 
 ขอ ๓๕.  ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงานอื่นไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหผูดาํรงตําแหนง
รองหวัหนาสวนงานอืน่เปนผูรักษาการแทน  ถามีผูดํารงตําแหนงรองหวัหนาสวนงานอื่นหลายคนใหผู
ดํารงตําแหนงรองหัวหนาสวนงานอืน่ที่ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงานอื่นมอบหมายเปนผูรักษาการ 



 ๗ 

แทน  ถาผูดํารงตําแหนงหวัหนาสวนงานอื่นมิไดมอบหมายใหรองหัวหนาสวนงานอื่นที่มีอาวุโสสูงสุด
เปนผูรักษาการแทน   

ขอ ๓๖.  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงานอื่น  ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  แตงตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยผูมีคณุสมบัติตาม  ขอ ๕.  เปนผูรักษาการแทน 

ขอ ๓๗.  ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงรองหัวหนาสวนงานอื่นไมอาจปฏบิตัิหนาที่ได  ใหผูดํารง
ตําแหนงหวัหนาสวนงานอืน่  โดยคําแนะนําของรองหัวหนาสวนงานอื่นนั้นแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
ผูมีคุณสมบัติตาม  ขอ ๕.  หรือพนักงานมหาวิทยาลัยหรือขาราชการผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนผู
รักษาการแทน 

ขอ ๓๘.  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงรองหัวหนาสวนงานอื่น  ใหผูดาํรงตําแหนงอธิการบดี  
โดยคําแนะนําของผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงานอื่นนัน้     แตงตั้งพนักงานมหาวทิยาลัยผูมีคุณสมบัติ
ตาม  ขอ ๕.  เปนผูรักษาการแทน 
 ขอ ๓๙.  ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานในสวนงานอื่น  ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหผู
ดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงานอื่น  โดยคําแนะนําของหวัหนาหนวยงานในสวนงานอื่นนั้น  แตงตัง้
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือขาราชการผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนผูรักษาการแทน  
  ขอ ๔๐.  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานในสวนงานอื่น  ใหผูดํารงตําแหนง
อธิการบดี  โดยคําแนะนําของผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงานอื่นนัน้   แตงตั้งพนกังานมหาวิทยาลัยหรือ
ขาราชการผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนผูรักษาการแทน 

ขอ ๔๑.  อํานาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติหนาที่ที่ตําแหนงหัวหนาสวน 
งานอื่น  จะพึงปฏิบตัิ  หรือดําเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่ง  หรือมติใด  ถากฎหมาย  
ระเบียบ  ขอบงัคับ  คําสั่ง  หรือมตินั้นมิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอืน่  ผูดํารงตําแหนง
ดังกลาวจะมอบอํานาจโดยทาํเปนหนังสือใหผูดํารงตําแหนงรองหัวหนาสวนงานอื่น  ปฏิบัติการแทนก็ได   

ขอ ๔๒.  อํานาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมตัิ  หรือการปฏิบัติหนาที่ที่ตําแหนงหัวหนา
หนวยงานในสวนงานอื่นจะพึงปฏิบัติ  หรือดําเนินการตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบประกาศ  คําสั่ง  
หรือมติใด  ถากฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  คาํสั่ง  หรือมตินั้นมิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจ
ไวเปนอยางอืน่  ผูดํารงตําแหนงดังกลาวจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ
ขาราชการสงักัดหนวยงานในสวนงานอืน่นั้นซึ่งเปนผูมคีุณสมบัติเหมาะสม    ปฏิบัติการแทนก็ได   
 
  ประกาศ  ณ วันที่....................................พ.ศ.๒๕๕๑ 
 
 

(ศาสตราจารยเกียรติคณุ  เกษม  วัฒนชยั) 
        นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 



 ๘ 

หมายเหตุ เหตุผลในการออกขอบังคับฉบับนี้คือ  โดยที่มาตรา  ๔๓  แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  พ.ศ.๒๕๕๑  กําหนดวา  การรักษาการแทน  การมอบอํานาจใหปฏิบัติการแทน  
ตลอดจนการมอบอํานาจชวงใหปฏิบัติการแทนของผูดํารงตําแหนงตาง ๆ  ในมหาวิทยาลัย    ใหเปนไป
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  จึงจําเปนตองออกขอบังคับวาดวยการรักษาการแทน  การมอบอํานาจให
ปฏิบัติการแทน  และการมอบอํานาจชวงใหปฏิบัติการแทน ไว 
 
จัดทําโดย งานวินัยและนิติการ  กองการเจาหนาที่  เมื่อวันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๑ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายเพิ่มเติม 

(๑) หัวหนาสวนงานวิชาการ  ช่ือเดิมคือ  คณบดี 
(๒) หัวหนาหนวยงานในสวนงานวิชาการซึ่งมอํีานาจและหนาที่ดานวิชาการ  ช่ือเดิมคือ   

หัวหนาภาควชิา 
(๓) หัวหนาหนวยงานในสวนงานวิชาการซึ่งมอํีานาจและหนาที่ดานบริหารธุรการ  ช่ือเดิมคือ   

เลขานุการคณะ  /  หวัหนางาน 
(๔) หวัหนาสวนงานอื่น  ช่ือเดิมคือ  ผูอํานายการสํานัก 
(๕) หัวหนาหนวยงานในสวนงานอื่น  ช่ือเดิมคือ  เลขานุการสํานัก  /  หวัหนาฝาย 
(๖) หัวหนาหนวยงานในสํานกังานมหาวทิยาลยั  ช่ือเดิมคือ  ผูอํานวยการกอง  /  หัวหนางาน 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙ 

 
สารบัญ 

 
หนา 

 
หมวด  ๑ บททั่วไป       ๒ 
หมวด  ๒ การปฏิบัติการแทนอธิการบดี     ๓ 
หมวด  ๓ การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทนของผูดํารงตําแหนง ๓ 

ในสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
หมวด  ๔ การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทนของผูดํารงตําแหนง ๔ 

ในสํานักงานมหาวิทยาลัย 
หมวด  ๕  การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทนของผูดํารงตําแหนง ๕ 

ในสวนงานวชิาการ 
หมวด  ๖ การรกัษาการแทนและการปฏิบัติการแทนของผูดํารงตําแหนง ๖ 

ในสวนงานอืน่ 
 
 

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


