
สําเนา 

 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 

วาดวย การเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับตาํแหนง และการตัดโอนตําแหนง               
ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศกึษา  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

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

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับประกาศ 
ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานการเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๒๒(๒)  
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ 
๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงมีมติออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การเปล่ียน
ตํ าแหน ง  การเปลี่ ยนระดับตํ าแหน ง  และการตัดโอนตํ าแหน งข าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑” 

ขอ ๒   ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓  ในขอบังคับนี้ 
    “มหาวิทยาลัย”   หมายความวา  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยทักษิณ 
     “ก.บ.ม.”   หมายความวา  คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัยทักษิณ  
   “ขาราชการ”   หมายความวา  ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ 



๒ 
 

   “ตําแหนง”   หมายความวา  ตํ า แ ห น ง ข า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ใ น
สถาบันอุดมศึกษาตามโครงสรางตําแหนงที่ ก.พ.อ. กําหนด 
   “หนวยงาน”   หมายความวา  สวนงานตามความในมาตรา  ๙ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนวยงานภายในสวนงานดังกลาว  

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

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

ขอ ๔   การเปล่ียนตําแหนง การเปล่ียนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา ๑๘ (ก) (ข) (๗) และ (๘) หรือ (ค) แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ให
ยึดหลักตอไปนี้ 

(๑) ตองเปนไปตามกรอบของตําแหนง อันดับเงินเดือนของตําแหนง และจํานวน
ของขาราชการที่พึงมีตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

(๒) ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบของตําแหนง และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

(๓) ตองคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไมซ้ําซอน และความประหยัด 

ขอ ๕   ให ก.บ.ม. มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยน
ตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงตามขอบังคับนี้  

ขอ ๖   ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
 

หมวด ๒ 
การเปลี่ยนตาํแหนง 

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

  ขอ ๗   การเปลี่ยนตําแหนงขาราชการใหทําไดทุกกรณี ทั้งตําแหนงที่มีคนครอง 
ตําแหนงวางมีเงินและไมมีเงิน  

  ขอ ๘   การพิจารณาเปลี่ยนตําแหนงใหอยูภายใตเง่ือนไข ดังนี้ 
   (๑) การเปลี่ยนตําแหนงตองสอดคลองกับลักษณะงานที่ปฏิบัติและภาระงานหลักของ
หนวยงานนั้นๆ    



๓ 
 

   (๒) การเปลี่ยนตําแหนงตองคํานึงถึงความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความ
ประพฤติ และความเหมาะสมของผูครองตําแหนงที่จะเปลี่ยนตําแหนง โดยผูครองตําแหนงตองไดรับ
การประเมินจากคณะกรรมการที่ ก.บ.ม. แตงตั้ง 
   (๓) กรณีการเปล่ียนตําแหนงที่มีคนครองตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะขอเปลี่ยน 
   (๔) กรณีที่หนวยงานมีอัตราวางไมมีเงินในตําแหนงเดียวกันกับตําแหนงที่จะขอ
เปลี่ยนใหเปลี่ยนตําแหนงสลับกัน เพ่ือใหกรอบตําแหนงเปนไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดไว
เดิม 
   (๕) การเปลี่ยนตําแหนงตองไมเปนเหตุผลที่จะขอกําหนดตําแหนงเพ่ิมใหมเพ่ือ
ทดแทน และไมเปนเหตุผลใหมีการเพิ่มงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 
 

หมวด ๓ 
การเปลี่ยนระดับตําแหนง 

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

 ขอ ๙   การเปลี่ยนระดับตําแหนงขาราชการที่วาง ใหเปลี่ยนระดับตําแหนงไดไม
ต่ํากวาระดับควบของแตละสายงาน 

 ขอ ๑๐ ในกรณีมีเหตุผลความจําเปนและเพื่อประโยชนของหนวยงาน อาจเปลี่ยน
ระดับตําแหนงขาราชการที่วางเพื่อรับโอน หรือยาย หรือบรรจุและแตงตั้งขาราชการที่ออกจาก
ราชการไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร หรือไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีไปปฏิบัติงานใดๆ ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือน
เต็มเวลาราชการ ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ มหาวิทยาลัยอาจเปลี่ยนระดับ
ตําแหนงใหสูงกวาระดับควบของแตละสายงาน และเมื่อตําแหนงวางลงใหเปลี่ยนระดับตําแหนงเปน
ระดับควบตามเดิม ดังตอไปนี้ 
  (๑) ตําแหนงวิชาการ ใหเปลี่ยนระดับตําแหนงไดไมเกินระดับสูงสุดของตําแหนง
ศาสตราจารย 
  (๒) ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ใหเปลี่ยนระดับ
ตําแหนงไดไมเกินระดับสูงสุดของตําแหนงที่บังคับบัญชาของหนวยงานนั้น   

ขอ ๑๑ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ใหดําเนินการประเมินโดยคณะกรรมการที่ 
ก.บ.ม. แตงตั้ง ทั้งนี้ใหไดรับเงินเดือนในระดับและขั้นเงินเดือนที่ไมสูงกวาเดิม เวนแตในกรณีที่ไดรับ
เงินเดือนต่ํากวาคุณวุฒิ ก็ใหรับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  
(ถามี) 

 



๔ 
 

หมวด ๔ 
การตัดโอนตําแหนง 

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

ขอ ๑๒ การตัดโอนตําแหนงขาราชการตําแหนงวิชาการ หรือตําแหนงประเภท
ทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ใหทําไดทุกกรณี ทั้งตําแหนงที่มีคนครอง ตําแหนงวางมี
เงินและไมมีเงิน เวนแตกรณีดังตอไปนี้ 
   (๑) กรณีตัดโอนตําแหนงหัวหนาหนวยงานจากหนวยงานหนึ่งไปแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงหัวหนาหนวยงานอีกหนวยงานหนึ่งที่วางอยูภายในมหาวิทยาลัย ตําแหนงหัวหนาหนวยงาน
ที่วางอยูนั้นตองมีระดับตําแหนงไมต่ํากวาระดับตําแหนงที่ตัดโอน  
   ในกรณีการตัดโอนตําแหนงตามวรรคหนึ่ง หากมีเหตุผลความจําเปนที่จะตอง
เปลี่ยนตําแหนงจากสายงานเดิมไปเปนตําแหนงที่รับแตงตั้งใหดําเนินการตามขอ ๔ 
   (๒) กรณีตัดโอนตําแหนงขาราชการระหวางมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยกับสวน
ราชการอื่น ตองไดรับความยินยอมทั้งสองฝายและเจาตัวสมัครใจ ทั้งนี้หากจะตองตัดโอนอัตราเงินเดือน
ของตําแหนงไปดวย ใหมหาวิทยาลัยตนสังกัดและมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการอื่นที่รับโอนดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูอํานวยการสํานักงบประมาณกําหนด  

หนวยงานที่ใหตัดโอนตําแหนงตองไมไดรับผลกระทบตอภารกิจหลักที่สําคัญ และ
หนวยงานที่ไดรับตําแหนงเพ่ิมจากการตัดโอนตองมีภาระงานที่จําเปนตองเพ่ิมอัตรากําลัง  

ขอ ๑๓ การตัดโอนตําแหนงที่มีคนครองตองพิจารณาความรู ความสามารถ และ
ประสบการณใหตรงกับลักษณะงานของหนวยงานที่รับการตัดโอน 

ขอ ๑๔ การเปลี่ยนตําแหนง การเปล่ียนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงใน
กรณีอ่ืนๆ นอกจากที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ให ก.บ.ม. พิจารณาเปนกรณีไป 

 
   ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 
 
       ลงนาม         สุจินต  จินายน 
             (ศาสตราจารย ดร. สุจินต  จินายน) 
                    นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 


