เรื่องเสร็จที่ ๕๘/๒๕๕๓
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การแตงตั้งผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลยได มี ห นั ง สื อ ที่ ศธ ๐๕๔๑/๑๔๙๘ ลงวั น ที่ ๑๑
มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดยสภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จึงขอหารือขอกฎหมายเกี่ยวกับการแตงตั้งตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีจากบุคคล
ตามมาตรา ๑๘ (ก) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ ประกอบกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีขอเท็จจริงดังนี้
๑. สํา นั กงานอธิก ารบดีเ ปน สว นราชการภายในมหาวิท ยาลั ยราชภัฏเลยตาม
กฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
มีการแบงสวนราชการภายในตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. ๒๕๔๙ เปน ๓ กอง คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน และกอง
พัฒนานักศึกษา และมีการแบงสวนราชการภายในอีกเปนหลายงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้น สํานักงาน
อธิการบดีจึงเปนหนวยงานที่มีภาระงานมาก
๒. ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตามมาตรา ๑๘ (ข) (๗) และ (๘) และมาตรา ๑๘ (ค) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จํานวนทั้งสิ้น ๑๔ คน ซึ่งทั้งหมดมีคุณสมบัติไมถึง
ระดับการประเมินเขาสูตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี และในขณะเดียวกันก็ไมมีบุคคล
ซึ่งดํารงตําแหนงตามมาตรา ๑๘ (ก) สมัครใจโอนยายเขาสูตําแหนงตามมาตรา ๑๘ (ข) (๗) ทํา
ใหเกิดปญหาในทางบริหารงานบุคคล คือ ไมมีผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ซึ่งเปนตําแหนง
สํ า คั ญ ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ จ ะทํ า หน า ที่ ใ นตํ า แหน ง ที่ มี ภ าระงานและความรั บ ผิ ด ชอบสู ง มาก
โดยเฉพาะในเรื่องการเงินและพัสดุ ซึ่งในกรณีดังกลาวนี้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบางมหาวิทยาลัยก็
ประสบปญหาเชนเดียวกันเพราะไมมีขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๑๘ (ข)
และมาตรา ๑๘ (ค) เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมีเพียง ๑ คนเทานั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
๑. มีความจําเปนเพื่อประโยชนในการบริหารราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดยสภามหาวิทยาลัย อาศัยอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยตาม
มาตรา ๑๘ แห ง พระราชบั ญ ญั ติมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีม ติใ ห แ ต งตั้ งตํา แหน ง
ส ง พร อ มหนั ง สื อ ที่ นร ๐๙๐๑/๐๑๒๘ ลงวั น ที่ ๔ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๓ ซึ่ ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี และรองผูอํานวยการสํา นักงานอธิ การบดีสองตําแหนง โดย
แต ง ตั้ ง จากข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตามมาตรา ๑๘ (ก) ดํ า รงตํ า แหน ง
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีตามมาตรา ๑๘ (ข) (๗) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยอนุโลมกําหนดใหสํานักงานอธิการบดีเปน
หน ว ยงานมี ฐ านะเที ย บเท า คณะ ทั้ ง นี้ ตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับกฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยอนุโลมอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘
(๙)มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบ
กับขอ ๙ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาผูอํานวยการ
สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.
๒๕๔๗ ไดดําเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเปนผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี และไดมีคําสั่ง
แตงตั้งผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมติของสภามหาวิทยาลัยอาศัยอํานาจ
และหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๘ ประกอบกับมาตรา ๓๑ (๗)
และ (๙) และมาตรา ๔๑ แห งพระราชบั ญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดมี คํา สั่ ง
แตงตั้งรองผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงขอหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้
๑. สํานักงานอธิการบดีที่จัดตั้งโดยกฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทาคณะตามความ
ในมาตรา ๑๘ (๙) มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ หรือไม
๒. การแตงตั้งบุคคลซึ่งเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา
๑๘ (ก) มาดํ ารงตํ าแหน งตามมาตรา ๑๘ (ข) (๗) แหงพระราชบั ญ ญัติ ระเบี ยบขาราชการ
พลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามแนวทางการดํ า เนิ น การที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได
ดําเนินการขางตน สามารถกระทําไดหรือไม
๓. หากไม ส ามารถดํ า เนิ น การข า งต น ได และปรากฏข อ เท็ จ จริ ง ดั ง กล า ว
มหาวิทยาลัยประสงคจะแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๑๘ (ก) มาทํา
หนาที่ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ในทางกฎหมายมหาวิทยาลัยควรจะดําเนินการอยางไร
เพื่อใหเกิดศักยภาพและประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัยในการบริหารราชการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ไดพิจารณาขอหารือของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย ประกอบกับ ไดรับ ฟ งคํ า ชี้ แ จงขอเท็ จ จริงจากผูแทนกระทรวงศึ กษาธิก าร (สํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) แลว มีความเห็น ดังนี้

๓
ประเด็นที่หนึ่ง สํานักงานอธิการบดีซึ่งจัดตั้งโดยกฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทา
คณะตามความในมาตรา ๑๘ (๙) มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือไม เห็นวา เมื่อพิจารณามาตรา ๑๐๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่บัญญัติใหมหาวิทยาลัยอาจแบงสวนราชการเปน (๑) สํานักงานอธิการบดี
(๒) สํานักงานวิทยาเขต (๓) บัณฑิตวิทยาลัย (๔) คณะ (๕) สถาบัน (๖) สํานัก และ (๗)
วิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยอาจใหมีศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗ เปนสวนราชการหรือหนวยงานใน
มหาวิทยาลัยอีกได จะเห็นไดวา สวนราชการในแตละประเภทยอมมีลักษณะที่แตกตางกัน โดย
คณะ สถาบัน สํา นัก และวิท ยาลัย ถื อเปนหน ว ยงานที่ทํา หนา ที่ สอน วิจัย และใหบ ริ การทาง
วิชาการซึ่งเปนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย สวนสํานักงานอธิการบดีเปนเพียงหนวยงานที่ปฏิบัติ
หนา ที่สนับ สนุน ภารกิจ หลั ก ของมหาวิท ยาลั ย เทา นั้น นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาบทบัญ ญัติใ น
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ แลว จะเห็นไดวา ไมมีบทบัญญัติใดที่บัญญัติ
ให สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มี ฐ านะเที ย บเท า คณะ ด ว ยเหตุ นี้ สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ซึ่ ง จั ด ตั้ ง โดย
กฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ จึง
ไมเปนสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทาคณะ

๑

มาตรา ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนราชการ ดังนี้
(๑) สํานักงานอธิการบดี
(๒) สํานักงานวิทยาเขต
(๓) บัณฑิตวิทยาลัย
(๔) คณะ
(๕) สถาบัน
(๖) สํานัก
(๗) วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจใหมีศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
คณะ เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗ เปนสวนราชการหรือหนวยงานในมหาวิทยาลัยอีกได
สํานักงานอธิการบดีและสํานักงานวิทยาเขตอาจแบงสวนราชการเปนกอง สวนราชการหรือ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง
บัณฑิตวิทยาลัย คณะ และวิทยาลัยอาจแบงสวนราชการเปน สํานักงานคณบดี กอง สว น
ราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง
สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะอาจ
แบงสวนราชการเปนสํานักงานผูอํานวยการ กอง สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
กอง
สํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการ กอง สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่
มีฐานะเทียบเทากอง อาจแบงสวนราชการเปนงาน สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทางาน

๔
ประเด็นที่สอง การแตงตั้งบุคคลซึ่งเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตามมาตรา ๑๘ (ก) มาดํารงตําแหนงตามมาตรา ๑๘ (ข) (๗) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามแนวทางการดําเนินการที่มหาวิทยาลัย
ไดดําเนินการขางตนสามารถกระทําไดหรือไม เห็นวา เมื่อไดวินิจฉัยในประเด็นที่หนึ่งแลววา
สํา นั กงานอธิ ก ารบดี ไ ม ถือเปน ส วนราชการที่มีฐานะเทียบเทา คณะ ประกอบกับ เมื่อพิจารณา
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีซึ่งถือเปนตําแหนงประเภทผูบริหารตามที่มาตรา ๑๘๒
(ข) (๗)แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ กําหนดไว และ
ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการกําหนดระดับ
ตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ.
๒๕๕๐ โดยขอบังคับฉบับดังกลาวไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนง
ประเภทผูบริหารไวแลว จึงทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยไมสามารถอนุโลมกําหนดใหสํานักงาน
อธิ ก ารบดี เ ป น หน ว ยงานที่ มี ฐ านะเที ย บเท า คณะตามมาตรา ๑๐ ๓ และมาตรา ๑๑ ๔ แห ง

๒

มาตรา ๑๘ ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีดังตอไปนี้
(ก) ตําแหนงวิชาการ ซึ่งทําหนาที่สอนและวิจัย ไดแก
(๑) ศาสตราจารย
(๒) รองศาสตราจารย
(๓) ผูชวยศาสตราจารย
(๔) อาจารย
(๕) ตําแหนงอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
(ข) ตําแหนงประเภทผูบริหาร ไดแก
(๑) อธิการบดี
(๒) รองอธิการบดี
(๓) คณบดี
(๔) หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
(๕) ผูชวยอธิการบดี
(๖) รองคณบดีหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
(๗) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต ผูอํานวยการ
กองหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากองตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
(๘) ตําแหนงอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
ฯลฯ
ฯลฯ
๓
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน
๔
มาตรา ๑๑ การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ
สถาบัน สํานัก วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ใหทําเปน
กฎกระทรวง
การแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการ และกอง สวนราชการหรือ
หนว ยงานที่เ รี ยกชื่ออยางอื่ น ที่ มีฐ านะเที ยบเท ากอง ใหทําเปน ประกาศกระทรวงและประกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษา

๕
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับกฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และไมสามารถอนุโลมอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๑๘๕ (๙) มาตรา ๔๑๖ และมาตรา ๔๓๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับขอ ๙๘ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยคุณสมบัติ
และวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการ หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มี ฐ านะเที ย บเท า คณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดํ า เนิ น การสรรหาบุ ค คลที่ เ หมาะสมเป น ผู อํ า นวยการ
สํานักงานอธิการบดี โดยแตงตั้งบุคคลซึ่งเปนขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาตามมาตรา
๑๘๙ (ก) มาดํารงตําแหนงตามมาตรา ๑๘ (ข) (๗) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ ได
ประเด็นที่สาม หากไมสามารถดําเนินการดังกลาวขางตนได และเมื่อขาราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตามมาตรา ๑๘ (ข) (๗) และ (๘) และมาตรา ๑๘ (ค) ที่มี
อยูทั้งหมดมีคุณสมบัติไมถึงระดับการประเมินเขาสูตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี และ
ไมมีบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงตามมาตรา ๑๘ (ก) สมัครใจโอนยายเขาสูตําแหนงตามมาตรา ๑๘
(ข) (๗) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ถา
มหาวิทยาลัยประสงคจะแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๑๘ (ก) มาทํา
การแบงสวนราชการเปนงาน สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
งาน ใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
๕
มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
และโดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๙) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก
และผูอํานวยการศูนย หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย
พิเศษ
ฯลฯ
ฯลฯ
๖
มาตรา ๔๑ ในสถาบัน สํานัก และศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ ใหมีผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานคนหนึ่ง เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบงานของสวนราชการหรือหนวยงานนั้น และจะใหมีรองผูอํานวยการ รองหัวหนาสวนราชการหรือรอง
หัวหนาหนวยงานนั้นๆ คนหนึ่ง หรือหลายคน เพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือ
หัวหนาหนวยงานนั้นมอบหมายก็ได
ฯลฯ
ฯลฯ
๗
มาตรา ๔๓ ใหมีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ
หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
๘
ขอ ๙ ใหบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อตามขอ ๗ (๒) เสนอวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการ
บริหารสวนราชการตอสภามหาวิทยาลัย
๙
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน

๖
หนาที่ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยควรจะตองดําเนินการอยางไร เห็นวา เมื่อ
ขอเท็จจริงปรากฏวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยยังไมไดออกขอบังคับวาดวยการบริหารงาน
บุคคลหรือขอบังคับกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดีโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๗๑๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ ไว ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานในสํานักงานอธิการบดีมีความ
ตอเนื่อง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยยอมมีอํานาจตามมาตรา ๑๘๑๑ (๑๓) และ (๑๗) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ
ตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย และมีอํานาจปฏิบัติหนาที่
อื่ น เกี่ ย วกั บ กิ จ การของมหาวิ ท ยาลัย ที่มิ ไ ดร ะบุ ใ ห เป น หน า ที่ ข องผูใ ดโดยเฉพาะ โดยกํา หนด
หลักเกณฑหรือมีมติเกี่ยวกับการแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีขนึ้
ไวตามที่เห็นสมควรไปพลางกอน
อนึ่ ง คณะกรรมการกฤษฎี ก า (คณะที่ ๘) มี ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม ว า ป จ จุ บั น
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๑๔๑๒
๑๐

มาตรา ๑๗ หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัยการดําเนินการ
ทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข และการพิจารณาตําแหนงวิชาการใหเปนไปตามที่
กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา
เพื่ อ ประโยชน ใ นการบริ ห ารงานให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ ในการวางหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก าร
บริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่งจะไมกําหนดภาระหนาที่ของตําแหนงแตละตําแหนง โดยกําหนดภาระหนาที่
ของหนวยงานแทนก็ได
ขอบังคับตามวรรคหนึ่งตองไมเปนการขัดหรือแยงกับที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้
หรือหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนดตามมาตรา ๑๔ (๓)
๑๑
มาตรา ๑๘ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี อํ า นาจและหน า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ ว ไปของ
มหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๑๓) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวา
ด ว ยระเบี ย บข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และตามที่ ค ณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
ฯลฯ
ฯลฯ
(๑๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใด
โดยเฉพาะ
๑๒
มาตรา ๑๔ ก.พ.อ. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๓) กําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทาง
วิ นั ย การออกจากราชการ การอุ ท ธรณ แ ละการร อ งทุ ก ข และการพิ จ ารณาตํ า แหน ง วิ ช าการ เพื่ อ ให
สถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
ฯลฯ
ฯลฯ

๗
(๓) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาฯ ในการกํ า หนด
มาตรฐานการบริหารงานบุคคล เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการดําเนินการ ดังนั้น
หากตอไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีปญหาเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว ควรหารือไปยัง ก.พ.อ. ซึ่งเปนผู
มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในเบื้องตนเสียกอน และหากยังเกิดปญหาขอสงสัยหรือยังไมไดขอยุติ
ประการใดจึงจะไดหารือมายังคณะกรรมการกฤษฎีกาตอไป
(ลงชื่อ) พรทิพย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กุมภาพันธ ๒๕๕๓

