เรื่องเสร็จที่ ๙๑๒/๒๕๕๑
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง สิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงและการพนจากตําแหนงของหัวหนาภาควิชา
ที่มีฐานะเทียบเทากอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยไดมีหนังสือ ดวนมาก ที่ ศธ ๐๕๔๑/๑๙๘๗ ลงวันที่
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ไดจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และคณะมนุษยศาสตรและ
สั ง คมศาสตร ไ ด จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยกฎกระทรวงจั ด ตั้ ง ส ว นราชการในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และแบงสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากองในคณะดังกลาว
โดยไดดําเนินการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณบดีและหัวหนา
ภาควิชา และไดมีคําสั่งแตงตั้งบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงาน
คณบดีและหัวหนา ภาควิชาตามที่ มีการสรรหาและเสนอมา ใหมีอํา นาจในการบริหารในสวน
ราชการ มีวาระการดํารงตําแหนง ๔ ป และดํารงตําแหนงไดไมเกิน ๒ วาระ ภาควิชาสังคมศาสตร
ไดแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยสถาพร บุญเลี้ยง ดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร โดย
ดํารงตําแหนงมาแลว แตยังไมครบวาระ และจะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้
๑. ตําแหนงหัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เป น ตํ า แหน ง ประเภทผู บ ริ ห ารตามมาตรา ๑๘ (ข) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ (และที่แกไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีสิทธิไดรับเงินประจํา
ตําแหนงประเภทผูบริหารตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๓๘
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนง
ผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ (และที่แกไขเพิ่มเติม) หรือไม
๒. เมื่อภายหลังเกษียณอายุราชการแลว ผูชวยศาสตราจารยสถาพร บุญเลี้ยง
สามารถดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตอไปจน
ครบวาระตามคําสั่งที่เหลืออยูไดหรือไม
๓. ในกรณีตามขอ ๒ หากสามารถดํารงตําแหนงตอไปได มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จะตองปฏิบัติและจายคาตอบแทนอยางไร
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ไดพิจารณาขอหารือของมหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ เลย โดยมี ผู แ ทนกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (สํา นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาและ
สงพรอมหนังสือ ดวนมาก ที่ นร ๐๙๐๑/๑๔๑๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย) เป น ผู ชี้ แ จงข อ เท็ จ จริ ง แล ว ปรากฏข อ เท็ จ จริ ง เพิ่ ม เติ ม ว า
ป จ จุ บ ั น ผู ช ว ยศาสตราจารย ส ถาพร บุ ญ เลี้ ย ง ได อ อกจากราชการเนื่ อ งจากเกษี ย ณอายุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงแตงตั้งบุคคลอื่นรักษาการในตําแหนงหัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร
ไปพลางกอน จนกวาจะทราบผลการพิจารณาขอหารือนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) จึงมี
ความเห็นในแตละประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง ตําแหนงหัวหนาภาควิชาสังคมศาสตรซึ่งเปนสวนราชการที่มี
ฐานะเทีย บเท า กองเป น ตํา แหน ง ประเภทผู บ ริ ห ารตามมาตรา ๑๘ (ข) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่จะมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหารตามพระราชบัญญัติ
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๓๘ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจํา
ตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ หรือไม เห็น
วา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอํานาจตาม
มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยกฎกระทรวงจัดตั้ง
สวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และตอมาไดมีการออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. ๒๕๔๙ ลง
วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ แบงสวนราชการในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยขอ ๒๒
(๓) แหงประกาศดังกลาวกําหนดใหภาควิชาสังคมศาสตรเปนสวนราชการในคณะมนุษยศาสตรและ
สั ง คมศาสตร โดยอาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๑๐ ๓ วรรคสี่ และมาตรา ๑๑ ๔ วรรคสอง แห ง
พระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ภาควิชาสังคมศาสตรจึงเปนสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง ตามปญหาที่หารือมีขอพิจารณาวา ตําแหนงหัวหนาภาควิชา
๑

มาตรา ๑๑ การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ
สถาบัน สํานัก วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ใหทําเปน
กฎกระทรวง
การแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการ และกอง สวนราชการ
หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง ใหทําเปนประกาศกระทรวงและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
การแบ ง ส ว นราชการเป น งาน ส ว นราชการหรื อ หน ว ยงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ที่ มี ฐ านะ
เทียบเทางาน ใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
๒
ขอ ๒ ใหแบงสวนราชการในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๓) ภาควิชาสังคมศาสตร
๓
มาตรา ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนราชการ ดังนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
บัณฑิตวิทยาลัย คณะ และวิทยาลัย อาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี กอง สวน
ราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง
ฯลฯ
ฯลฯ
๔
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน

๓
สังคมศาสตรซึ่งเปนสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากองเปนตําแหนงผูบริหารตามมาตรา ๑๘๕ (ข)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่จะมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทผูบ ริหาร
ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๓๘ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา
การไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ.
๒๕๓๘ หรื อ ไม โดยที่ ม าตรา ๑๘ (ข) (๗) แห ง พระราชบั ญ ญั ติดัง กล า ว บั ญ ญัติ ใ หหั วหน า
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากองตามที่ ก.พ.อ. กําหนด เปนตําแหนงประเภท
ผูบริหารสําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดวยเหตุนี้ ตําแหนงหัวหนาภาควิชา
สังคมศาสตรในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงมิใชตําแหนง
ประเภทผูบริหารตามมาตรา ๑๘ (ข) ดังกลาว เนื่องจาก ก.พ.อ. ยังมิไดกําหนดใหตําแหนง
หัวหนาภาควิชาเปนตําแหนงผูบริหาร ดังนั้น ตําแหนงหัวหนาภาควิชาสังคมศาสตรจึงมิใชตําแหนง
ประเภทผู บ ริ ห ารตามมาตรา ๑๘ (ข) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ที่จะมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหารตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง พ.ศ. ๒๕๓๘ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการ
และผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘
ประเด็นที่สอง เมื่อผูดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาสังคมศาสตรเกษียณอายุ
ราชการ จะดํารงตําแหนงดังกลาวตอไปจนครบวาระไดหรือไม และหากสามารถดํารงตําแหนง
ตอไปได มหาวิทยาลัยจะตองปฏิบัติและจายคาตอบแทนอยางไร เห็นวา มาตรา ๕๕๖ (๒) แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติเหตุออก
จากราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อพนจากราชการตามกฎหมายวาดวย

๕

มาตรา ๑๘ ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(ข) ตําแหนงประเภทผูบริหาร ไดแก
ฯลฯ
ฯลฯ
(๗) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต ผูอํานวยการ
กองหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากองตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
ฯลฯ
ฯลฯ
๖
มาตรา ๕๕ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(๓) ไดรับอนุญาตใหลาออก
(๔) ถูกสั่งใหออกตามมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก

๔
บําเหน็จบํานาญขาราชการ และมาตรา ๑๙๗ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.
๒๔๙๔ บั ญ ญัติ ให ขาราชการที่ มี อายุครบหกสิ บป บริบู รณ แล ว เปน อัน พนจากราชการเมื่อสิ้น
ปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ แตโดยเหตุที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ มิไดกําหนดเรื่องคุณสมบัติและการพนจากตําแหนงของหัวหนาภาควิชาที่มีฐานะ
เทียบเทากองไว และเมื่อพิจารณาจากขอ ๑๘ แหงประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ ๐๑๕/๒๕๔๙ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสรรหาหัวหนาภาควิชาและ
หัวหนาสํานักงานคณบดี ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งไดกําหนดคุณสมบัติของผูดํารง
ตํ า แหน ง หั ว หน า ภาควิ ช าไว โดยมิ ไ ด กํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ว า ต อ งเป น ข า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา และขอ ๖๙ แหงประกาศดังกลาว ไดกําหนดวาระการดํารงตําแหนงและเหตุ
แหงการพนจากตําแหนงของหัวหนาภาควิชาไว แตมิไดกําหนดใหการเกษียณอายุราชการเปนเหตุ
๗

มาตรา ๑๙ ขาราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณแลวเปนอันพนจากราชการเมื่อสิ้น
ปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกขาราชการพลเรือนในพระองค สมุหราชองครักษ รองสมุ
หราชองครักษ ขาราชการการเมือง และขาราชการซึ่งมีกฎหมายบัญญัติเรื่องการพนจากราชการไวเปนอยางอื่น
การพนจากราชการของขาราชการพลเรือนในพระองค สมุหราชองครักษและรองสมุหราชองครักษ
ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย
๘
ขอ ๑ ผูดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชา ตองมีคุณสมบัติดังนี้
๑) การศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสามปใน
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
๒) คุณธรรม และจริยธรรมเปนที่ยอมรับในสังคม
๓) มีความรูความสามารถทางวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของคณะ
๔) เปนผูที่มีความคิดริเริ่ม สนใจ และเล็งเห็นความสําคัญของกิจการในคณะนั้น
๕) สามารถอุทิศเวลาใหแกกิจการของคณะ
๙
ขอ ๖ หัวหนาภาควิชามีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป และอาจไดรับเลือกตั้งใหม
อีกไดแตดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
หัวหนาภาควิชา พนตําแหนงเมื่อ
๑) ตาย
๒) ลาออก
๓) คณะกรรมการบริห ารคณะใหอ อกเพราะมีค วามประพฤติ เ สื่อ มเสีย หรือ บกพร อ ง
ต อหนาที่ หรือหยอนความสามารถ
๔) ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง หรือถูกสั่งใหออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทิน หรือ
มัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง
๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
๖) เปนบุคคลลมละลาย
๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
การใหออกจากตําแหนงตาม ๓) ตองมีคะแนนเสียงลงมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
คณะกรรมการบริหารคณะ

๕
แห ง การพ น จากตํ า แหน ง ด ว ยเหตุ นี้ แม ผู ดํ า รงตํ า แหน ง หั ว หน า ภาควิ ช าสั ง คมศาสตร จ ะ
เกษียณอายุราชการแลวก็ตาม ยอมสามารถดํารงตําแหนงตอไปได จนกวาจะครบวาระ แตอยางไร
ก็ดี เมื่อไดวินิจฉัยในประเด็นที่หนึ่งแลววา ผูดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร มิใชผู
ดํ ารงตํ าแหน งประเภทผูบริหารตามมาตรา ๑๘ (ข)๑๐ แห งพระราชบัญญั ติ ระเบียบข าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่จะมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหารตามพระราชบัญญัติเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๓๘ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนง
ของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ ดังนั้น หากมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏเลยประสงค จะให ผู ช วยศาสตราจารย สถาพร บุ ญเลี้ ยง ดํ ารงตํ าแหน งหั วหน าภาควิ ชา
สังคมศาสตร โดยจะใหไดรับเงินคาตอบแทนการดํารงตําแหนง มหาวิทยาลัยฯ โดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย จะตองดําเนินการกําหนดใหจายคาตอบแทนการดํารงตําแหนงจากเงินรายได
ของมหาวิทยาลัยฯ เอง
อนึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) มีความเห็นเพิ่มเติมวา หากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลยเห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนการดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาหรือตําแหนงบริหาร
ใดๆ ใหแกผูดํารงตําแหนงดังกลาว มหาวิทยาลัยฯ ก็อาจเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออก
ระเบียบ หรือขอบังคับเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทนในเรื่องนี้ได
(ลงชื่อ) พรทิพย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ธันวาคม ๒๕๕๑

๑๐

โปรดดูเชิงอรรถที่ ๕, ขางตน

