
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเปล่ียนตําแหนง  การเปล่ียนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนง 

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
----------------------------- 

 

        อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานการเปล่ียนตําแหนง 
การเปล่ียนระดับตําแหนง  และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวนัท่ี ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๐  ประกอบกับมาตรา ๑๘ (๒) (๑๓)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  และโดยมติสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๑  เม่ือวนัท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑  จงึใหออก
ขอบังคับไวดังตอไปนี ้

  ขอ ๑  ขอบังคับนี้  เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร หลักเกณฑ 
และวิธีการเปล่ียนตําแหนง  การเปล่ียนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๑”   

ขอ ๒    ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวนัถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
  ขอ ๓  บรรดา ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศใดๆ ท่ีประกาศใชกอนขอบังคับนี้ ท่ีขัดหรือแยง
กับขอบังคับนี ้ใหใชขอบังคับนี้แทน 
  ขอ ๔  ในขอบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”    หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “สภามหาวิทยาลัย”   หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “ก.บ.ม.”    หมายความวา  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “ขาราชการ”    หมายความวา  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   “ตําแหนง”    หมายความวา  ตําแหนงขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาตามโครงสรางตําแหนงท่ี ก.พ.อ.  กําหนด  
   “หนวยงาน”    หมายความวา  กอง คณะ สถาบัน สํานัก วทิยาลัย หรือ
หนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทยีบเทากองหรือคณะ  และสวนงานภายในท่ีประกาศโดยสภา
มหาวิทยาลัย  
  ขอ ๕  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ 

หมวด ๑… /



 ๒

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

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

  ขอ ๖  การเปล่ียนตําแหนง  การเปล่ียนระดบัตําแหนง  และการตัดโอนตําแหนงขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตามมาตรา ๑๘ (ก) (ข) (๗)  และ (๘) หรือ (ค) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.๒๕๕๑ ใหดําเนนิการไดในกรณีดังตอไปนี ้
   (๑)  ตองเปนไปตามกรอบของตําแหนง  อันดับเงินเดือน และจํานวนขาราชการท่ีพึงมี
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
   (๒)  ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตามท่ี ก.พ.อ. กําหนดและท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดเพ่ิมเติม 
   (๓)  ตองคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไมซํ้าซอน และความประหยัด 
  ขอ ๗  ให ก.บ.ม. มีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาการเปล่ียนตําแหนง การเปล่ียนระดับตําแหนง
และการตัดโอนตําแหนงตามขอบังคับนี้ 
 

หมวด  ๒ 
การเปล่ียนตาํแหนง 

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

  ขอ ๘  การเปล่ียนตําแหนง  ใหเปล่ียนตําแหนงไดทุกกรณี  ท้ังในตําแหนงท่ีมีคนครอง  
ตําแหนงวาง  มีเงินและไมมีเงิน 
  ขอ ๙  การพิจารณาเปล่ียนตําแหนงใหอยูภายใตเง่ือนไข  ดังนี ้
   (๑)  การเปล่ียนตําแหนงตองสอดคลองกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติและภาระงานหลักของ
หนวยงานน้ันดวย 
   (๒)  การเปล่ียนตําแหนงตองคํานึงถึงความรู  ความสามารถ  ความรับผิดชอบ ความ
ประพฤติและความเหมาะสมของผูครองตําแหนงท่ีจะเปล่ียนตําแหนงดวย 
   (๓)  การเปล่ียนตําแหนงท่ีมีคนครองตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกับ
มาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีจะขอเปล่ียนดวย 
   (๔)  กรณีท่ีหนวยงานมีอัตราวางไมมีเงนิในตําแหนงเดยีวกันกับตําแหนงท่ีจะขอ
เปล่ียนใหสับเปล่ียนตําแหนงกัน เพื่อใหกรอบตําแหนงเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดไวเดมิ 
   (๕)  การเปล่ียนตําแหนงตองไมเปนเหตุผลท่ีจะขอกําหนดตําแหนงเพิม่ใหมเพื่อ
ทดแทนและไมเปนเหตุผลใหมีการเพิ่มงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 

/หมวด ๓… 



 ๓

หมวด ๓ 
การเปล่ียนระดับตําแหนง 
----------------------------- 

  

  ขอ ๑๐  การเปล่ียนระดับตําแหนงท่ีวางใหเปล่ียนระดับตําแหนงไดไมต่าํกวาหรือสูงกวาระดับ
ควบของแตละสายงาน 
  ขอ ๑๑  ในกรณีมีเหตุผลความจําเปนเพื่อประโยชนของหนวยงาน  อาจเปล่ียนระดับตําแหนง
ท่ีวางเพื่อรับโอน  หรือยาย  หรือบรรจุและแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีออกจากราชการ 
ไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  หรือไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไปปฏิบัติงาน
ใดๆ ซ่ึงใหนับเวลาระหวางนัน้สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการมหาวิทยาลัยอาจเปล่ียนระดับตําแหนงใหสูงกวาระดับควบของแตละสายงาน  และ
เม่ือตําแหนงวางลงใหเปล่ียนระดับตําแหนงเปนระดับควบตามเดิม  ดงัตอไปนี ้
   (๑)  ตําแหนงวชิาการ  ใหเปล่ียนระดับตําแหนงไดไมเกนิระดับสูงสุดของตําแหนง
ศาสตราจารย 
   (๒)  ตําแหนงประเภทท่ัวไป  วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ  ใหเปล่ียนระดับ
ตําแหนงไดไมเกินระดับสูงสุดของตําแหนงท่ีบังคับบัญชาหนวยงานนั้น 
  

หมวด  ๔ 
การตัดโอนตําแหนง 

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

  ขอ ๑๒  การตดัโอนตําแหนง  ตําแหนงวิชาการ  หรือตําแหนงประเภททั่วไป  วิชาชีพเฉพาะ  
หรือเช่ียวชาญเฉพาะ  ใหทําไดทุกกรณี  ท้ังตําแหนงท่ีมคีนครอง  ตําแหนงวางมีเงิน  และตําแหนงวางไมมีเงนิ  
เวนแตกรณี  ดงัตอไปนี ้
   (๑)  กรณีตัดโอนตําแหนงหวัหนาหนวยงานจากหนวยงานหนึ่งไปแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงหวัหนาหนวยงานอกีหนวยงานหนึ่งท่ีวางอยูภายในมหาวิทยาลัย  ตําแหนงหัวหนาหนวยงานท่ีวางอยู
นั้นตองมีระดบัตําแหนงไมต่ํากวาระดับตําแหนงท่ีตดัโอน 
   ในกรณีการตดัโอนตําแหนงตามวรรคหน่ึง  หากมีเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองเปล่ียน
ตําแหนงจากสายงานเดิมไปเปนตําแหนงท่ีรับแตงต้ังใหดาํเนินการตามความในหมวด  ๒ 
   (๒)  กรณีตดัโอนตําแหนงและขาราชการระหวางมหาวิทยาลัย  หรือมหาวิทยาลัยกับ
สวนราชการอ่ืน  ตองไดรับความยนิยอมท้ังสองฝายและเจาตัวสมัครใจ  ท้ังนี้  หากจะตองตัดโอนอัตราเงินเดือน
ของตําแหนงไปดวย  ใหมหาวิทยาลัยตนสังกัดและมหาวทิยาลัยหรือสวนราชการอ่ืนท่ีไดรับโอนดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีผูอํานวยการสํานักงบประมาณกาํหนด 

/หนวยงานท่ีให… 



 ๔

   หนวยงานท่ีใหตัดโอนตําแหนงตองไมมีผลกระทบตอภารกิจหลักท่ีสําคัญ  และ
หนวยงานท่ีไดรับตําแหนงเพิ่มจากการตดัโอนตองมีภาระงานท่ีจําเปนตองเพิ่มอัตรากําลัง 
  ขอ ๑๓  การตัดโอนตําแหนงท่ีมีคนครองตองพิจารณาความรู  ความสามารถและประสบการณ
ใหตรงกับลักษณะงานของหนวยงานท่ีรับตัดโอน 
 

หมวด ๕ 
การดําเนินการ 

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

  ขอ ๑๔  การแตงต้ังขาราชการใหดํารงตําแหนงตามขอบังคับนี้ใหดําเนนิการตามหลักเกณฑ  
วิธีการ  และเง่ือนไขท่ี ก.บ.ม. กําหนด 
  ขอ ๑๕  การเปล่ียนตําแหนง  การเปล่ียนระดับตําแหนง  และการตัดโอนตําแหนงในกรณีอ่ืนๆ  
นอกจากท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้ใหเสนอสภามหาวทิยาลัยพิจารณาเปนกรณไีป 
 

              ประกาศ  ณ  วันท่ี ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
 
     
      (ศาสตราจารยศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
 


