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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการรับสงงานในหนาที่ราชการ
พ.ศ. 2524
------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยระเบียบการรับมอบหมายงานระหวาง
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบที่พนไปและเจาหนาที่ผูมารับผิดชอบใหม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2486 ใหเหมาะสมยิ่งขึ้นคณะรัฐมนตรีจึง
วางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับสงงานในหนาที่ราชการพ.ศ. 2524”
ขอ 2 ระเบียบนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 16 กุมภาพันธ 2524 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยระเบียบการรับมอบหมายงานระหวางเจาหนาที่ผูรับผิด
ชอบที่พนไปและเจาหนาที่ผูที่มารับผิดชอบใหม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2486
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้
นี้ ใหใชระเบียบนี้แทน

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบ

ขอ 4 ในระเบียบนี้
“กระทรวง” หมายความรวมถึง สํานักนายกรัฐมนตรี และทบวงดวย
“กรม” หมายความรวมถึง สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกรมดวย
“จังหวัด” หมายความวา จังหวัดในฐานะเปนราชการบริหารสวนภูมิภาค
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และปลัดทบวงดวย
“รองปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึง รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และรองปลัดทบวงดวย
“ผูชวยปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึง ผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และผูชวยปลัดทบวงดวย
“อธิบดี” หมายความรวมถึง หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกรมดวย
“รองอธิบดี” หมายความรวมถึง รองหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกรมดวย
“ผูชวยอธิบดี” หมายความรวมถึง ผูชวยหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกรมดวย
“ผูอํานวยการกอง” หมายความรวมถึง หัวหนากอง หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่เทียบเทาผู
อํานวยการกองหรือหัวหนากอง เลขานุการกรม หัวหนาสวนราชการประจําเขต คณบดี หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณบดี และหัวหนาภาควิชาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาดวย
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หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่เทียบเทาหัวหนาแผนกดวย

“หนวยงาน” หมายความวา หนวยงานของกระทรวง กรม ที่ไมมีฐานะเปนสวนราชการตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
“ผูดํารงตําแหนง” หมายความรวมถึง ผูรักษาราชการแทน ผูรักษาการแทน และผูรักษาการในตําแหนง
ดวย ทั้งนี้ เฉพาะการรักษาราชการแทน รักษาการแทน หรือรักษาการในตําแหนง ในกรณีที่เปนตําแหนงวาง
“ผูรับตําแหนงแทน” หมายความวา ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง และใหหมายความรวมถึง
ผูไดรับแตงตั้งใหเปนผูรักษาราชการแทน ผูรักษาการแทน หรือผูรักษาการในตําแหนงดวย ทั้งนี้ เฉพาะการรักษา
ราชการแทน รักษาการแทน หรือรักษาการในตําแหนง ในกรณีที่เปนตําแหนงวาง
“พนจากตําแหนง” หมายความวา
(1) ออกจากราชการทุกกรณี เวนแตกรณีตาย
(2) ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นโดยพนจากตําแหนงเดิม
(3) ถูกพักราชการ
(4) พ นจากหน าที่ ในตํา แหน งที่ ดํา รงอยู เพื่ อไปรั กษาราชการแทน รั กษาการแทน หรื อรั กษาการใน
ตําแหนงอื่น ในกรณีที่เปนตําแหนงวาง
(5) พนจากการรักษาราชการแทน รักษาการแทน หรือการรักษาการในตําแหนง ในกรณีที่เปนตําแหนง
วาง
“แผนบริหารงานบุคคล” หมายความวา แผนดําเนินการเกี่ยวกับบุคคลในดานตาง ๆ รวมทั้ งการวางแผน
กําลังคน การสรรหาบุคคลมาบรรจุและแตงตั้ง การยายและสับเปลี่ยนตําแหนงหนาที่ การสงเสริมความกาวหนาในการทํา
งาน การใหบําเหน็จความชอบ การควบคุมวินัย และการพัฒนาขาราชการ
ขอ 5 ระเบียบนี้ ใหใชบังคับแกขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการครูตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการครู ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจ ขาราชการฝายตุลาการตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
และขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝาย
อัยการ
ในกรณีที่กระทรวง กรมใด มีเหตุพิเศษซึ่งจะตองมีระเบียบวาดวยการรับสงงานในหนาที่ราชการโดย
เฉพาะ ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรี เพื่อวางระเบียบวาด วยการรับสงงานในหนาที่ราชการสํ าหรับ
กระทรวง กรม นั้นได
ขอ 6 ใหผูซึ่งพนจากตําแหนงสงมอบงานในหนาที่ในตําแหนง ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
นอกจากกรณีที่กําหนดไวในขอ 31 การรับสงงานในหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนหนังสือ มีขอความระบุ
วา ไดรับสงกันระหวางผูใดกับผูใด ในตําแหนงใด วัน เวลาใด โดยมีพยานรับรองอยางนอยสองคน
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ขอ 7 เอกสารรับสงงานในหนาที่ ใหทําขึ้นเปนสามฉบับ โดยใหผูสงและผูรับยึดถือไวฝายละฉบับสวนอีก
ฉบับหนึ่งใหเก็บรักษาไวเปนหลักฐานของทางราชการ
ขอ 8 เมื่อมีคําสั่งใหขาราชการพนจากตําแหนง ใหผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูรับรายงานตามขอ 34
จัดการใหมีการรับสงงานในหนาที่กันโดยเร็ว และใหผูบังคับบัญชากําหนดวันรับสงงานในหนาที่ตามที่เห็นสมควร แตไมเกิน
สามสิบวัน นับแตวันที่ผูพนจากตําแหนงทราบคําสั่ง เวนแตจะมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติของคณะรัฐมนตรีกําหนด
ไวเปนอยางอื่น
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนไมอาจรับสงงานในหนาที่กันภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งได
ใหขาราชการซึ่งพนจากตําแหนงขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูรับรายงานตามขอ 34 ขยายเวลาไดครั้งละไมเกินสิบหาวัน
ตามความจําเปน
ในกรณีที่ขาราชการผูใดตายหรือพนจากตําแหนง และไมสามารถสงมอบงานได หรือในกรณีที่ปรากฏชัด
วาผูพนจากตําแหนงมีเจตนาหลีกเลี่ยงที่จะไมสงมอบงานภายในเวลาที่กําหนด ใหผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูรับรายงานตาม
ขอ 34 แตงตั้งขาราชการระดับ 3 ขึ้นไป คนหนึ่งหรือหลายคน ทําหนาที่สํารวจงานเพื่อสงมอบแกผูรับตําแหนงแทน หรือแกผู
รับมอบงานตามขอ 31 ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แลวแตกรณี
ขอ 9 เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูพิจารณากําหนดตําแหนงหรือ
ฐานะของสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น กับตําแหนงหรือสวนราชการตามระเบียบนี้
ขอ 10 เมื่อผูดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงพนจากตําแหนง ใหสงงานในหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมายแกผู
รับตําแหนงแทน
ขอ 11 งานตามขอ 10 ใหแบงเปนสองสวน คือ
(1) งานเกี่ยวกับการควบคุมราชการประจําของกระทรวง
(2) งานเกี่ยวกับราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง
ขอ 12 การสงงานตามขอ 11 (1) ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ชี้แจงใหผูรับตําแหนงแทนทราบนโยบายและแผนงานของกระทรวงโดยสังเขป
(2) สงมอบงานซึ่งยังดําเนินการไมแลวเสร็จในขณะที่พนจากตําแหนง ทั้งนี้ ใหอยูในดุลพินิจของผูสงและผู
รับวา จะทําหลักฐานการสงมอบไวเพียงใด แตสําหรับงานที่สําคัญซึ่งยังดําเนินการไมแลวเสร็จ ตองทําหลักฐานการสงมอบไว
เปนหนังสือ พรอมทั้งมอบเรื่องราวและเอกสารที่เกี่ยวของแกผูรับตําแหนงแทนดวย
ขอ 13 การสงงานตามขอ 11 (2) ใหปฏิบัติตามขอ 15 ขอ 16 ขอ 17 และขอ 18 โดยอนุโลม
ขอ 14 เมื่อผูดํารงตําแหนงอธิบดีพนจากตําแหนง ใหสงงานในหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมายแกผูดํารง
ตําแหนงแทน
ขอ 15 การสงงานตามขอ 14 ใหปฏิบัติดังนี้
(1) สงมอบงานซึ่งยังดําเนินการไมแลวเสร็จในขณะที่พนจากตําแหนง ทั้งนี้ ใหอยูในดุลพินิจของผูสงและผู
รับวา จะทําหลักฐานการสงมอบไวเพียงใด แตสําหรับงานที่สําคัญซึ่งยังดําเนินการไมแลวเสร็จ ตองทําหลักฐานการสงมอบ
ไวเปนหนังสือ พรอมทั้งมอบเรื่องราวและเอกสารที่เกี่ยวของแกผูรับตําแหนงแทนดวย
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(2) สงมอบทรัพยสิน บัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจาหนี้ของกรม
(3) แจงยอดเงินงบประมาณรายจายประจําปท่ีไดรับ รวมทั้งงบประมาณรายจายที่กันไวเบิกจายเหลื่อม
ป ยอดเงินงบประมาณรายจายที่จายไปแลว และที่ยังคงเหลืออยู ยอดเงินงบประมาณรายจายสําหรับงานหรือโครงการที่ตอ
เนื่องมาจากปกอน ยอดเงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นที่มีอยู ใหผูรับตําแหนงแทนทราบเปนหนังสือ
(4) ชี้แจงเรื่องตาง ๆ ใหผูรับตําแหนงแทนทราบโดยสังเขป ดังตอไปนี้
(ก) แผนงานที่สําคัญ ผลการปฏิบัติตามแผนงานและปญหาที่สําคัญของกรม
(ข) นโยบายพิเศษที่ไดรับมอบหมายจากกระทรวงเจาสังกัด หรือคณะรัฐมนตรี
(ค) หนาที่และความรับผิดชอบของกองตาง ๆ
(ง) แผนบริหารงานบุคคล อุปนิสัย ความสามารถ และความประพฤติของขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงผู
อํานวยการกองขึ้นไป
การชี้แจงดังกลาว จะทําเปนหนังสือหรือไมก็ได ทั้งนี้ ใหอยูในดุลพินิจของผูสงมอบ
ขอ 16 การสงมอบทรัพยสินตามขอ 15 (2) ใหมีบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน ประกอบดวย บัญชีเงินสด
ประเภทหนึ่ง และบัญชีทรัพยสินอื่นอีกประเภทหนึ่ง
บัญชีทรัพยสินอื่น ใหแสดงทรัพยสินสองประเภท คือ ทรัพยสินซึ่งมีไวเพื่อใชเอง และทรัพยสินซึ่งมีไวเพื่อ
ขาย ทั้งนี้ ใหจําแนกประเภทเปนวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง และหลักทรัพย
สําหรับทรัพยสินประเภทครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแสดงราคาทรัพยสินแตละรายการไวในบัญชี
ทรัพยสิน โดยถือตามราคาทุน ถาทรัพยสินนั้นชํารุดเสียหายประการใด ใหหมายเหตุไวในบัญชีทรัพยสินดวย
ขอ 17 บัญชีลูกหนี้ตามขอ 15 (2) ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหนี้สินเพียงวันที่สงมอบ โดยใหระบุชื่อ
ลูกหนี้และจํานวนเงินที่เปนหนี้ ถามีหลักฐานประกอบหนี้ ใหแสดงหลักฐานดังกลาวใหครบถวน ถาสงสัยวาหนี้รายใดจะเก็บ
ไมได เพราะเหตุใด ใหหมายเหตุไว หนี้รายใดมีหลักประกันก็ใหระบุไวดวย
ขอ 18 บัญชีเจาหนี้ตามขอ 15 (2) ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหนี้สินเพียงวันที่สงมอบ โดยใหระบุชื่อเจา
หนี้และจํานวนเงินที่คางชําระ ถามีหลักฐานประกอบหนี้ ใหแสดงหลักฐานดังกลาวใหครบถวน ถามีหลักประกัน ก็ใหระบุไว
ดวย
ขอ 19 เมื่อ ผู ดํ า รงตํ า แหน ง รองปลั ด กระทรวงหรื อ ผู ช ว ยปลั ด กระทรวงพ น จากตํ า แหน ง ให ส ง งานใน
หนาที่ และงานที่ไดรับมอบหมายซึ่งยังดําเนินการไมแลวเสร็จในขณะที่พนจากตําแหนง แกผูดํารงตําแหนงปลัดกระทรวง
ขอ 20 เมื่อผูดํารงตําแหนงรองอธิบดีหรือผูชวยอธิบดีพนจากตําแหนง ใหสงงานในหนาที่และงานที่ไดรับ
มอบหมายซึ่งยังดําเนินการไมแลวเสร็จในขณะที่พนจากตําแหนง แกผูดํารงตําแหนงอธิบดี
ขอ 21 เมื่อผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองหรือหัวหนาแผนกพนจากตําแหนง ใหสงงานในหนาที่และงานที่
ไดรับมอบหมายซึ่งยังดําเนินการไมแลวเสร็จในขณะที่พนจากตําแหนง แกผูรับตําแหนงแทน
ขอ 22 เมื่อดํารงตํา แหนงผูวาราชการจังหวัดพนจากตําแหนง ใหสง งานในหนา ที่และงานที่ไ ดรับมอบ
หมาย แกผูรับตําแหนงแทน
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ขอ 23 การสงงานตามขอ 22 ใหปฏิบัติดังนี้
(1) สงมอบงานซึ่งยังดําเนินการไมแลวเสร็จในขณะที่พนจากตําแหนง ทั้งนี้ ใหอยูในดุจพินิจของผูสงและผู
รับวาจะทําหลักฐานการสงมอบไวเพียงใด แตสําหรับงานที่สําคัญซึ่งยังดําเนินการไมแลวเสร็จ ตองทําหลักฐานการสงมอบไว
เปนหนังสือ พรอมทั้งมอบเรื่องราวและเอกสารที่เกี่ยวของแกผูรับตําแหนงแทนดวย
(2) สงมอบทรัพยสิน บัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจาหนี้ ของจังหวัด
(3) แจงใหผูรับตําแหนงแทนทราบเปนหนังสือ ดังตอไปนี้
(ก) ยอดเงินจัดสรรที่จังหวัดไดรับจากสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(ข) ยอดเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนทองถิ่นที่ไดรับจัดสรร
(ค) ยอดเงินจัดสรรตาม (ก) และ (ข) ที่จายไปแลว และที่ยังคงเหลืออยู
(ง) ยอดเงินจัดสรรตาม (ก) และ (ข) สําหรับงานหรือโครงการที่ตอเนื่องมาจากปกอน
(จ) ยอดเงินนอกงบประมาณและเงินอื่น
(4) ชี้แจงเรื่องตาง ๆ ใหผูรับตําแหนงแทนทราบโดยสังเขป ดังตอไปนี้
(ก) แผนงานที่สําคัญ ผลการปฏิบัติตามแผนงาน และปญหาที่สําคัญของจังหวัด
(ข) นโยบายพิเศษที่ไดรับมอบหมายจากกระทรวง กรม หรือคณะรัฐมนตรี
(ค) แผนบริหารงานบุคคล อุปนิสัย ความสามารถ และความประพฤติของขาราชการซึ่งดํารงตําแหนง
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดขึ้นไป
(ง) เรื่องอื่น ๆ ในความรับผิดชอบของผูวาราชการจังหวัดเทาที่จําเปน
การชี้แจงดังกลาวจะทําเปนหนังสือหรือไมก็ได ทั้งนี้ ใหอยูในดุลพินิจของผูสงมอบ
ข อ 24 ให นํ า ข อ 16 ข อ 17 และข อ 18
ราชการจังหวัด โดยอนุโลม

มาใช บั ง คั บ แก ก ารส ง งานในหน า ที่ ข องผู ดํ า รงตํ า แหน ง ผู ว า

ขอ 25 เมื่อผูดํารงตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัด หรือผูชวยผูวาราชการจังหวัดพนจากตําแหนง
ใหสงงานในหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมายซึ่งยังดําเนินการไมแลวเสร็จในขณะที่พนจากตําแหนง แกผูดํารงตําแหนงผูวา
ราชการจังหวัด
ขอ 26 เมื่อผูดํารงตําแหนงปลัดจังหวัดหรือหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดพนจากตําแหนง ใหสงงานใน
หนาที่และงานที่ไดรับมอบหมายซึ่งยังดําเนินการไมแลวเสร็จในขณะที่พนจากตําแหนง แกผูรับตําแหนงแทน
สําหรับงานใดที่ไดรับมอบหมายใหทําการแทนผูวาราชการจังหวัด

ใหสงมอบงานนั้นแกผูดํารงตําแหนงผู

วาราชการจังหวัด
ขอ 27 เมื่อผูดํารงตําแหนงนายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการ
ประจําอําเภอ พนจากตําแหนง ใหสงงานในหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งยังดําเนินการไมแลวเสร็จในขณะที่พนจาก
ตําแหนง แกผูรับตําแหนงแทน
ขอ 28 ใหนําขอ 23 เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของ
ตามขอ 26 และขอ 27 โดยอนุโลม
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ขอ 29 เมื่อผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานพนจากตําแหนง ใหสงงานในหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมาย
ซึ่งยังดําเนินการไมแลวเสร็จในขณะที่พนจากตําแหนง แกผูรับตําแหนงแทน
ขอ 30 ใหนําขอ 15 มาใชบังคับแกการสงงานในหนาที่ของผูดํารงตําแหนงตามขอ 29 โดยอนุโลม
ขอ 31 การสงงานในหนาที่ของขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงใด ๆ ซึ่งพนจากตําแหนง นอกจากที่กําหนดไว
ในขอ 10 ขอ 14 ขอ 19 ขอ 20 ขอ 21 ขอ 22 ขอ 25 ขอ 26 ขอ 27 และขอ 29 ใหปฏิบัติดังนี้
(1) สําหรับขาราชการทุกตําแหนงที่สังกัดแผนก ใหสงงานในหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมายซึ่งยังดําเนิน
การไมแลวเสร็จในขณะที่พนจากตําแหนง แกหัวหนาแผนก
(2) สําหรับขาราชการทุกตําแหนงที่สังกัดกองซึ่งไมแบงเปนแผนก ใหสงงานในหนาที่และงานที่ไดรับมอบ
หมายซึ่งยังดําเนินการไมแลวเสร็จในขณะที่พนจากตําแหนง แกผูอํานวยการกอง
(3) สําหรับขาราชการทุกตําแหนงที่ สังกัดสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีซ่ึ งไมแบงเปนแผนก ใหสงงานใน
หนา ที่แ ละงานที่ไ ดรั บ มอบหมายซึ่ ง ยั ง ดํา เนิ น การไมแ ล ว เสร็จ ในขณะที่ พ น จากตํา แหน ง แกป ลั ด กระทรวง หรือ ผูที่ป ลั ด
กระทรวงมอบหมาย
(4) สําหรับขาราชการสวนภูมิภาคซึ่งประจําอยูในสวนราชการประจําจังหวัด ใหสงงานในหนาที่และงานที่ได
รับมอบหมายซึ่งยังดําเนินการไมแลวเสร็จในขณะที่พนจากตําแหนง แกปลัดจังหวัด หรือหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด แลว
แตกรณี
(5) สําหรับขาราชการสวนภูมิภาคซึ่งประจําอยูในสํานักงานประจําจังหวัด ใหสงงานในหนาที่และงานที่ได
รับมอบหมายซึ่งยังดําเนินการไมแลวเสร็จในขณะที่พนจากตําแหนง แกผูวาราชการจังหวัดหรือผูที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย
(6) สํา หรับขาราชการสวนภูมิภาคซึ่ งประจํา อยู ในสวนราชการประจํา อํา เภอ หรือกิ่ งอํา เภอ ใหส งงานใน
หนาที่และงานที่ไดรับมอบหมายซึ่งยังดําเนินการไมแลวเสร็จในขณะที่พนจากตําแหนง แกนายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัว
หนาประจํากิ่งอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ แลวแตกรณี
(7) สําหรับขาราชการสวนภูมิภาคซึ่งประจําอยูในสํานักงานอําเภอ ใหสงงานในหนาที่และงานที่ไดรับมอบ
หมายซึ่งยังดําเนินการไมแลวเสร็จในขณะที่พนจากตําแหนง แกนายอําเภอ หรือผูที่นายอําเภอมอบหมาย
(8) สํา หรับขาราชการซึ่ งปฏิ บัติงานอยู ในหนวยงาน ใหสงงานในหนาที่ และงานที่ ไดรับมอบหมายซึ่ งยัง
ดําเนินการไมแลวเสร็จในขณะที่พนจากตําแหนง แกหัวหนาหนวยงาน
การสงงานตามขอนี้ใหทําเปนหนังสือ และใหเสนอผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นดวย
ขอ 32 นอกจากจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น การสงมอบงานตามระเบียบนี้ใหอยูในดุลพินิจของผูสงและผู
รับวาจะทําหลักฐานการสงมอบไวเพียงใด แตสําหรับงานที่สําคัญซึ่งยังดําเนินการไมแลวเสร็จ ตองทําหลักฐานการสงมอบ
ไวเปนหนังสือ พรอมทั้งมอบเรื่องราวและเอกสารที่เกี่ยวของแกผูรับตําแหนงแทนดวย
ขอ 33 การสงมอบงานในหนาที่ตามระเบียบนี้ ถาผูสงมอบมีหนาที่เก็บรักษาเอกสารหรือทรัพยสินของทาง
ราชการ ใหสงมอบเอกสารหรือทรัพยสินในความรับผิดชอบแกผูรับตําแหนงแทน หรือผูบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับมอบงาน
ในหนาที่ แลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหทําหลักฐานการสงมอบเปนหนังสือไวดวย
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ขอ 34 เมื่อไดรับมอบงานในหนาที่ตามระเบียบนี้แลว ใหผูรับมอบรายงานตอผูบังคับบัญชาเพื่อทราบ ดัง
ตอไปนี้
(1) ในกรณีที่ผูรับมอบเปนผูดํารงตําแหนงปลัดกระทรวง ใหรายงานตอรัฐมนตรีเจาสังกัด
(2) ในกรณีที่ผูรับมอบเปนผูดํารงตําแหนงอธิบดี หรือผูวาราชการจังหวัด ใหรายงานตอปลัดกระทรวง
ถาผูรับมอบเปนผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกรม ซึ่งขึ้นตรงตอนายก
รัฐมนตรีหรือไมสังกัดกระทรวง ใหรายงานตอนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด แลวแตกรณี
(3) ในกรณี ท่ี ผู รั บมอบเป นผู ดํา รงตํา แหน งผู อํา นวยการกอง หั วหน าแผนก หรื อหั วหน าหน วยงานให
รายงานตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ จนถึงอธิบดี
(4) ในกรณีที่ผูรับมอบเปนผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดหรือนายอําเภอ ใหรายงาน
ตอผูวาราชการจังหวัด
(5) ในกรณีที่ ผูรับมอบเปนผู ดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ หรือปลัดอําเภอผู เปนหัวหนา
ประจํากิ่งอําเภอ ใหรายงานตอนายอําเภอ
ความในขอนี้ ไมใชบังคับแกการรับมอบงานตามขอ 31
ขอ 35 บัญชีแสดงรายการทรัพยสิน บัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจาหนี้ ซึ่งจัดทําตามระเบียบนี้ ใหทําตามแบบที่
กระทรวงการคลังกําหนด
ใหกระทรวง กรมและจังหวัด สงสําเนาบัญชีดังกลาวในวรรคหนึ่งใหกระทรวงการคลังและสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินดวย
ขอ 36 ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความ และวินิจฉัยปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
การตีความและวินิจฉัยปญหาตามวรรคหนึ่ง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะขอความเห็นจากคณะกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ 2524
พลเอก เปรม ติณสูลานนท
(เปรม ติณสูลานนท)

นายกรัฐมนตรี
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