
 

เร่ืองเสร็จที่ ๕๘/๒๕๕๓ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เร่ือง การแตงตั้งผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
   

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยไดมีหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๔๑/๑๔๙๘ ลงวันที่ ๑๑ 

มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดยสภามหาวิทยาลัยไดมีคําส่ังแตงตั้งผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
จึงขอหารือขอกฎหมายเกี่ยวกับการแตงตั้งตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีจากบุคคล
ตามมาตรา ๑๘ (ก) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗ ประกอบกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีขอเท็จจริงดังนี้ 

๑. สํานักงานอธิการบดีเปนสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตาม
กฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
มีการแบงสวนราชการภายในตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบงสวนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. ๒๕๔๙ เปน ๓ กอง คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน และกอง
พัฒนานักศึกษา และมีการแบงสวนราชการภายในอีกเปนหลายงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย เร่ือง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้น สํานักงาน
อธิการบดีจึงเปนหนวยงานที่มีภาระงานมาก 

๒. ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตามมาตรา ๑๘ (ข) (๗) และ (๘) และมาตรา ๑๘ (ค) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จํานวนทั้งส้ิน ๑๔ คน ซึ่งทั้งหมดมีคุณสมบัติไมถึง
ระดับการประเมินเขาสูตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี และในขณะเดียวกันก็ไมมีบุคคล
ซึ่งดํารงตําแหนงตามมาตรา ๑๘ (ก) สมัครใจโอนยายเขาสูตําแหนงตามมาตรา ๑๘ (ข) (๗) ทํา
ใหเกิดปญหาในทางบริหารงานบุคคล คือ ไมมีผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ซึ่งเปนตําแหนง
สําคัญของมหาวิทยาลัยที่จะทําหนาที่ในตําแหนงที่มีภาระงานและความรับผิดชอบสูงมาก
โดยเฉพาะในเรื่องการเงินและพัสดุ ซึ่งในกรณีดังกลาวนี้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบางมหาวิทยาลัยก็
ประสบปญหาเชนเดียวกันเพราะไมมีขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๑๘ (ข) 
และมาตรา ๑๘ (ค) เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมีเพียง ๑ คนเทานั้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี ้
๑. มีความจําเปนเพื่อประโยชนในการบริหารราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โดยสภามหาวิทยาลัย อาศัยอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยตาม
มาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีมติใหแตงตั้งตําแหนง
                                                 

สงพรอมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๑๒๘  ลงวันที่  ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๓  ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีและรองผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีสองตําแหนง โดย
แตงตั้งจากขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๑๘ (ก) ดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีตามมาตรา ๑๘ (ข) (๗) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยอนุโลมกําหนดใหสํานักงานอธิการบดีเปน
หนวยงานมีฐานะเทียบเทาคณะ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
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 สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 
๒๕๔๗ ไดดําเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเปนผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี และไดมีคําส่ัง
แตงตั้งผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมติของสภามหาวิทยาลัยอาศัยอํานาจ
และหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๘ ประกอบกับมาตรา ๓๑ (๗) 
และ (๙) และมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดมีคําส่ัง
แตงตั้งรองผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงขอหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี ้
๑. สํานักงานอธิการบดีที่จัดตั้งโดยกฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวทิยาลยั

ราชภัฏเลย กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทาคณะตามความ
ในมาตรา ๑๘ (๙) มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ หรือไม 

๒. การแตงตั้งบุคคลซึ่งเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา 
๑๘ (ก) มาดํารงตําแหนงตามมาตรา ๑๘ (ข) (๗) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามแนวทางการดําเนินการที่มหาวิทยาลัยได
ดําเนินการขางตน สามารถกระทําไดหรือไม 

๓. หากไมสามารถดําเนินการขางตนได และปรากฏขอเท็จจริงดังกลาว 
มหาวิทยาลัยประสงคจะแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๑๘ (ก) มาทํา
หนาที่ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ในทางกฎหมายมหาวิทยาลัยควรจะดําเนินการอยางไร 
เพ่ือใหเกิดศักยภาพและประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัยในการบริหารราชการ 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ไดพิจารณาขอหารือของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเลย ประกอบกับไดรับฟงคําช้ีแจงขอเท็จจริงจากผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) แลว มีความเห็น ดังนี้ 



 ๓

ประเด็นที่หน่ึง 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 สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗ เปนสวนราชการหรือหนวยงานใน
มหาวิทยาลัยอีกได จะเห็นไดวา สวนราชการในแตละประเภทยอมมีลักษณะที่แตกตางกัน โดย
คณะ สถาบัน สํานัก และวิทยาลัย ถือเปนหนวยงานที่ทําหนาที่สอน วิจัย และใหบริการทาง
วิชาการซึ่งเปนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย สวนสํานักงานอธิการบดีเปนเพียงหนวยงานที่ปฏิบัติ
หนาที่สนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทานั้น  นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ แลว จะเห็นไดวา ไมมีบทบัญญัติใดที่บัญญัติ
ใหสํานักงานอธิการบดีมีฐานะเทียบเทาคณะ  ดวยเหตุนี้ สํานักงานอธิการบดีซึ่งจัดตั้งโดย
กฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ จึง
ไมเปนสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

                                                 
๑มาตรา ๑๐  มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนราชการ ดังนี ้
(๑) สํานักงานอธิการบด ี

(๒) สํานักงานวิทยาเขต 

(๓) บัณฑิตวิทยาลัย 

(๔) คณะ 

(๕) สถาบัน 

(๖) สํานัก 

(๗) วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอาจใหมีศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทา
คณะ เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗ เปนสวนราชการหรือหนวยงานในมหาวิทยาลัยอีกได 

สํานักงานอธิการบดีและสํานักงานวิทยาเขตอาจแบงสวนราชการเปนกอง สวนราชการหรือ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากอง 

บัณฑิตวิทยาลัย คณะ และวิทยาลัยอาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี กอง สวน
ราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากอง 

สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะอาจ
แบงสวนราชการเปนสํานักงานผูอํานวยการ กอง สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทา
กอง  

สํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการ กอง สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่
มีฐานะเทียบเทากอง อาจแบงสวนราชการเปนงาน สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเทางาน 



 ๔

ประเด็นที่สอง การแตงตั้งบุคคลซึ่งเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตามมาตรา ๑๘ (ก) มาดํารงตําแหนงตามมาตรา ๑๘ (ข) (๗) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามแนวทางการดําเนินการที่มหาวิทยาลัย
ไดดําเนินการขางตนสามารถกระทําไดหรือไม เห็นวา เมื่อไดวินิจฉัยในประเด็นที่หนึ่งแลววา 
สํานักงานอธิการบดีไมถือเปนสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ประกอบกับเมื่อพิจารณา
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีซึ่งถือเปนตําแหนงประเภทผูบริหารตามที่มาตรา ๑๘๒ 
(ข) (๗)แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ กําหนดไว และ
ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการกําหนดระดับ
ตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 
๒๕๕๐ โดยขอบังคับฉบับดังกลาวไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนง
ประเภทผูบริหารไวแลว จึงทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยไมสามารถอนุโลมกําหนดใหสํานักงาน
อธิการบดีเปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะตามมาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๑๔ แหง

                                                 
๒มาตรา ๑๘  ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีดังตอไปนี ้
(ก) ตําแหนงวิชาการ ซึ่งทําหนาท่ีสอนและวิจัย ไดแก 

(๑) ศาสตราจารย 
(๒) รองศาสตราจารย 
(๓) ผูชวยศาสตราจารย 
(๔) อาจารย 
(๕) ตําแหนงอ่ืนตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 

(ข) ตําแหนงประเภทผูบริหาร ไดแก 
(๑) อธิการบดี 
(๒) รองอธิการบด ี

(๓) คณบด ี

(๔) หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

(๕) ผูชวยอธิการบด ี

(๖) รองคณบดีหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

(๗) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต ผูอํานวยการ
กองหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากองตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 

(๘) ตําแหนงอ่ืนตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๓โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน  
๔มาตรา ๑๑  การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ 

สถาบัน สํานัก วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ใหทําเปน
กฎกระทรวง 

การแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการ และกอง สวนราชการหรือ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากอง ใหทําเปนประกาศกระทรวงและประกาศในราชกิจจา
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 หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดําเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเปนผูอํานวยการ
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 สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทา

งาน ใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 
๕มาตรา ๑๘  สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

และโดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาท่ี ดังนี ้
ฯลฯ    ฯลฯ 

(๙) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก 
และผูอํานวยการศูนย หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย
พิเศษ  

ฯลฯ    ฯลฯ 
๖มาตรา ๔๑  ในสถาบัน สํานัก และศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มี

ฐานะเทียบเทาคณะ ใหมีผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานคนหนึ่ง เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบงานของสวนราชการหรือหนวยงานนั้น และจะใหมีรองผูอํานวยการ รองหัวหนาสวนราชการหรือรอง
หัวหนาหนวยงานนั้นๆ คนหนึ่ง หรือหลายคน เพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือ
หัวหนาหนวยงานนั้นมอบหมายก็ได  

ฯลฯ    ฯลฯ 
๗มาตรา ๔๓  ใหมีการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ

หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย  

๘ขอ ๙  ใหบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อตามขอ ๗ (๒) เสนอวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการ
บริหารสวนราชการตอสภามหาวิทยาลัย 

๙โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน 



 ๖

หนาที่ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยควรจะตองดําเนินการอยางไร เห็นวา เมื่อ
ขอเท็จจริงปรากฏวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยยังไมไดออกขอบังคับวาดวยการบริหารงาน
บุคคลหรือขอบังคับกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดีโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๗๑๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ ไว  ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานในสํานักงานอธิการบดีมีความ
ตอเนื่อง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยยอมมีอํานาจตามมาตรา ๑๘๑๑ (๑๓) และ (๑๗) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ
ตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย และมีอํานาจปฏิบัติหนาที่
อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ โดยกําหนด
หลักเกณฑหรือมีมติเก่ียวกับการแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดข้ึีน
ไวตามที่เห็นสมควรไปพลางกอน 

อนึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๘) มีความเห็นเพิ่มเติมวาปจจุบัน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๑๔๑๒ 

                                                 
๑๐มาตรา ๑๗  หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัยการดําเนินการ

ทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข และการพิจารณาตําแหนงวิชาการใหเปนไปตามที่
กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

เพ่ือประโยชนในการบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพ ในการวางหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่งจะไมกําหนดภาระหนาท่ีของตําแหนงแตละตําแหนง โดยกําหนดภาระหนาท่ี
ของหนวยงานแทนก็ได 

ขอบังคับตามวรรคหนึ่งตองไมเปนการขัดหรือแยงกับที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้
หรือหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนดตามมาตรา ๑๔ (๓)  

๑๑มาตรา ๑๘   สภามหาวิทยาลัยมี อํานาจและหนา ท่ีควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาท่ี ดังนี ้

ฯลฯ    ฯลฯ 

(๑๓) พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 

ฯลฯ    ฯลฯ 

(๑๗) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาท่ีของผูใด
โดยเฉพาะ  

๑๒มาตรา ๑๔  ก.พ.อ. มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
ฯลฯ    ฯลฯ 

(๓) กําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทาง
วินัย การออกจากราชการ  การอุทธรณและการรองทุกข และการพิจารณาตําแหนงวิชาการ เพ่ือให
สถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องดังกลาว 

ฯลฯ    ฯลฯ 



 ๗

(๓) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ ในการกําหนด
มาตรฐานการบริหารงานบุคคล เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการดําเนินการ  ดังนั้น 
หากตอไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีปญหาเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว ควรหารือไปยัง ก.พ.อ. ซึ่งเปนผู
มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในเบื้องตนเสียกอน และหากยังเกิดปญหาขอสงสัยหรือยังไมไดขอยุติ
ประการใดจึงจะไดหารือมายังคณะกรรมการกฤษฎีกาตอไป 
 

(ลงช่ือ) พรทิพย  จาละ 
(คุณพรทิพย  จาละ) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 


