ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง 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. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตําแหนง
การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๙
ธันวาคม ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๑๘ (๒) (๑๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และโดยมติสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จึงใหออก
ขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักเกณฑ
และวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศใดๆ ที่ประกาศใชกอนขอบังคับนี้ ที่ขัดหรือแยง
กับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“ก.บ.ม.”
หมายความวา คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“ขาราชการ”
หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
“ตําแหนง”
หมายความวา ตําแหนงขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาตามโครงสรางตําแหนงที่ ก.พ.อ. กําหนด
“หนวยงาน”
หมายความวา กอง คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย หรือ
หนวยงานทีเ่ รียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทากองหรือคณะ และสวนงานภายในที่ประกาศโดยสภา
มหาวิทยาลัย
ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้
/หมวด ๑…

๒

หมวด ๑
บททั่วไป
---------------------ขอ ๖ การเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา ๑๘ (ก) (ข) (๗) และ (๘) หรือ (ค) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ใหดําเนินการไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ตองเปนไปตามกรอบของตําแหนง อันดับเงินเดือน และจํานวนขาราชการที่พึงมี
ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) ภาระหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตามที่ ก.พ.อ. กําหนดและทีส่ ภามหาวิทยาลัยกําหนดเพิ่มเติม
(๓) ตองคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไมซ้ําซอน และความประหยัด
ขอ ๗ ให ก.บ.ม. มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาการเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง
และการตัดโอนตําแหนงตามขอบังคับนี้
หมวด ๒
การเปลี่ยนตําแหนง
------------------------ขอ ๘ การเปลี่ยนตําแหนง ใหเปลี่ยนตําแหนงไดทุกกรณี ทั้งในตําแหนงที่มีคนครอง
ตําแหนงวาง มีเงินและไมมเี งิน
ขอ ๙ การพิจารณาเปลี่ยนตําแหนงใหอยูภายใตเงื่อนไข ดังนี้
(๑) การเปลี่ยนตําแหนงตองสอดคลองกับลักษณะงานที่ปฏิบัติและภาระงานหลักของ
หนวยงานนั้นดวย
(๒) การเปลีย่ นตําแหนงตองคํานึงถึงความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความ
ประพฤติและความเหมาะสมของผูครองตําแหนงทีจ่ ะเปลี่ยนตําแหนงดวย
(๓) การเปลี่ยนตําแหนงที่มคี นครองตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกับ
มาตรฐานกําหนดตําแหนงทีจ่ ะขอเปลี่ยนดวย
(๔) กรณีทหี่ นวยงานมีอัตราวางไมมีเงินในตําแหนงเดียวกันกับตําแหนงที่จะขอ
เปลี่ยนใหสับเปลี่ยนตําแหนงกัน เพื่อใหกรอบตําแหนงเปนไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดไวเดิม
(๕) การเปลีย่ นตําแหนงตองไมเปนเหตุผลที่จะขอกําหนดตําแหนงเพิม่ ใหมเพื่อ
ทดแทนและไมเปนเหตุผลใหมีการเพิ่มงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
/หมวด ๓…

๓

หมวด ๓
การเปลี่ยนระดับตําแหนง
----------------------------ขอ ๑๐ การเปลี่ยนระดับตําแหนงที่วางใหเปลี่ยนระดับตําแหนงไดไมตา่ํ กวาหรือสูงกวาระดับ
ควบของแตละสายงาน
ขอ ๑๑ ในกรณีมีเหตุผลความจําเปนเพื่อประโยชนของหนวยงาน อาจเปลี่ยนระดับตําแหนง
ที่วางเพื่อรับโอน หรือยาย หรือบรรจุและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ออกจากราชการ
ไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร หรือไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไปปฏิบัติงาน
ใดๆ ซึ่งใหนับเวลาระหวางนัน้ สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการมหาวิทยาลัยอาจเปลี่ยนระดับตําแหนงใหสูงกวาระดับควบของแตละสายงาน และ
เมื่อตําแหนงวางลงใหเปลี่ยนระดับตําแหนงเปนระดับควบตามเดิม ดังตอไปนี้
(๑) ตําแหนงวิชาการ ใหเปลีย่ นระดับตําแหนงไดไมเกินระดับสูงสุดของตําแหนง
ศาสตราจารย
(๒) ตําแหนงประเภททัว่ ไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ใหเปลี่ยนระดับ
ตําแหนงไดไมเกินระดับสูงสุดของตําแหนงที่บังคับบัญชาหนวยงานนั้น
หมวด ๔
การตัดโอนตําแหนง
--------------------------ขอ ๑๒ การตัดโอนตําแหนง ตําแหนงวิชาการ หรือตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ใหทําไดทุกกรณี ทัง้ ตําแหนงทีม่ คี นครอง ตําแหนงวางมีเงิน และตําแหนงวางไมมีเงิน
เวนแตกรณี ดังตอไปนี้
(๑) กรณีตัดโอนตําแหนงหัวหนาหนวยงานจากหนวยงานหนึ่งไปแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงหัวหนาหนวยงานอีกหนวยงานหนึ่งที่วางอยูภ ายในมหาวิทยาลัย ตําแหนงหัวหนาหนวยงานที่วางอยู
นั้นตองมีระดับตําแหนงไมต่ํากวาระดับตําแหนงที่ตดั โอน
ในกรณีการตัดโอนตําแหนงตามวรรคหนึง่ หากมีเหตุผลความจําเปนที่จะตองเปลี่ยน
ตําแหนงจากสายงานเดิมไปเปนตําแหนงทีร่ ับแตงตั้งใหดาํ เนินการตามความในหมวด ๒
(๒) กรณีตดั โอนตําแหนงและขาราชการระหวางมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยกับ
สวนราชการอืน่ ตองไดรับความยินยอมทั้งสองฝายและเจาตัวสมัครใจ ทั้งนี้ หากจะตองตัดโอนอัตราเงินเดือน
ของตําแหนงไปดวย ใหมหาวิทยาลัยตนสังกัดและมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการอื่นทีไ่ ดรับโอนดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ผูอํานวยการสํานักงบประมาณกําหนด
/หนวยงานทีใ่ ห…

๔

หนวยงานทีใ่ หตัดโอนตําแหนงตองไมมผี ลกระทบตอภารกิจหลักทีส่ ําคัญ และ
หนวยงานทีไ่ ดรับตําแหนงเพิ่มจากการตัดโอนตองมีภาระงานที่จําเปนตองเพิ่มอัตรากําลัง
ขอ ๑๓ การตัดโอนตําแหนงที่มีคนครองตองพิจารณาความรู ความสามารถและประสบการณ
ใหตรงกับลักษณะงานของหนวยงานที่รบั ตัดโอน
หมวด ๕
การดําเนินการ
-------------------------ขอ ๑๔ การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงตามขอบังคับนี้ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงือ่ นไขที่ ก.บ.ม. กําหนด
ขอ ๑๕ การเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงในกรณีอื่นๆ
นอกจากทีก่ ําหนดไวในขอบังคับนี้ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเปนกรณีไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(ศาสตราจารยศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

