ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การเปลี่ยนตําแหน่ง การตัดโอนตําแหน่ง และการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๘
---------------------------------เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ว่ า ด้ ว ย การบริ ห ารงานบุ ค คล
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๕ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนตําแหน่ง การตัดโอนตําแหน่ง
และการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกั บ ข้ อ บั ง คั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ว่ า ด้ ว ย การบริ ห ารงานบุ ค คล
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๕ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่
๑๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การเปลี่ยนตําแหน่ง
การตัดโอนตําแหน่ง และการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“ก.บ.ม.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะหรือวิทยาลัยตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และให้หมายความรวมถึงคณะหรือวิทยาลัยที่เป็นส่วนงานภายใน
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการของสถาบันหรือสํานักตามกฎกระทรวงจัดตั้ง
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และให้หมายความรวมถึงผู้อํานวยการของส่วนงานภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่จัดตั้งขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา

-๒“หน่วยงาน” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการและประกาศ
กระทรวงแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงาน
ภายในซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากอง
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการเปลี่ยนตําแหน่ง
และการตัดโอนตําแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“ตําแหน่ง” หมายความว่า ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย
“การเปลี่ยนตําแหน่ง” หมายความว่า การเปลี่ยนตําแหน่งหนึ่งไปเป็นอีกตําแหน่งหนึ่ง
โดยต้องเป็นตําแหน่งประเภทเดียวกัน และระดับเดียวกัน
“การตัดโอนตําแหน่ง” หมายความว่า การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหน่งใน
หน่วยงานหนึ่ง ให้ดํารงตําแหน่งในหน่วยงานอื่น ซึ่งจะเป็นตําแหน่งประเภทเดียวกันหรือต่างประเภท
กันก็ได้ โดยการตัดโอนไปทั้งกรอบตําแหน่งและอัตราค่าจ้าง
“การย้าย” หมายความว่า การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหน่งหนึ่งไปดํารงตําแหน่ง
เดียวกันหรือตําแหน่งอื่นระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นตําแหน่งประเภทเดียวกัน
หรือต่างประเภทกันก็ได้
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
......................
ข้อ ๖ ให้ ก.บ.ม. มีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) อนุมัติการเปลี่ยนตําแหน่ง และการตัดโอนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย แล้วรายงาน
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติเพื่อให้การดําเนินการ
เป็นไปตามระเบียบนี้ โดยให้จัดทําเป็นประกาศ ก.บ.ม.
(๓) พิจารณาวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้และให้ถือคําวินิจฉัยเป็นที่สุด
ข้อ ๗ การเปลี่ยนตําแหน่ง และการตัดโอนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นไปตามกรอบ
ของตําแหน่ง ค่าจ้าง และจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยทีพ่ ึงมีในมหาวิทยาลัย ภาระงานของหน่วยงาน

-๓รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง โดยคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ
ความไม่ซ้ําซ้อน และความประหยัด
ข้อ ๘ การเปลี่ยนตําแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย ให้ทําได้ทุกกรณี ทั้งตําแหน่งที่มีคนครองตําแหน่ง
ว่างมีเงินและไม่มีเงิน ดังนี้
(๑) การเปลี่ยนตําแหน่งที่ผู้นั้นครองอยู่ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงกับมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งที่จะขอเปลี่ยน และให้ได้รบั ค่าจ้างตามที่ ก.บ.ม. กําหนด โดยต้องปฏิบัติงานในตําแหน่ง
ที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนตําแหน่งมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี
(๒) การเปลี่ยนตําแหน่ง ต้องพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติ
และความเหมาะสมของผู้ครองตําแหน่งที่จะเปลี่ยนตําแหน่งด้วย
(๓) กรณีที่หน่วยงานมีอัตราว่างไม่มีเงินในตําแหน่งเดียวกันกับตําแหน่งที่จะขอเปลี่ยน
ให้สับเปลี่ยนตําแหน่งกัน เพื่อให้กรอบตําแหน่งเป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดไว้เดิม
(๔) การเปลี่ยนตําแหน่งต้องไม่เป็นเหตุผลที่จะขอกําหนดตําแหน่งเพิ่มใหม่เพื่อทดแทน
และไม่เป็นเหตุผลให้มีการเพิ่มงบประมาณในส่วนงบบุคลากร
ข้อ ๙ การตัดโอนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ทําได้ทุกกรณี ทั้งตําแหน่งที่มีคนครอง
ตําแหน่งว่างมีเงินและไม่มีเงิน
ข้อ ๑๐ เมื่อมีการเสนอขอเปลี่ยนตําแหน่ง หรือการตัดโอนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการเปลี่ยน
ตําแหน่ง และการตัดโอนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย” ประกอบด้วย
(๑) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) คณบดี หรือผูอ้ ํานวยการ หรือรองอธิการบดีที่กํากับดูแลหน่วยงาน ที่ผู้ขอเปลี่ยนตําแหน่ง
หรือขอตัดโอนตําแหน่งสังกัดอยู่ เป็นกรรมการ
(๓) กรรมการอื่นอีกจํานวนสองคน โดยคําแนะนําของหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด เป็นกรรมการ
(๔) ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ
อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการและหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมก็ได้
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการตามข้อ ๑๐ มีอํานาจและหน้าที่พจิ ารณากลั่นกรองการเสนอ
ขอเปลี่ยนตําแหน่ง และการตัดโอนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตามระเบียบนี้ รวมทั้งหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติตามที่ ก.บ.ม. กําหนด

-๔หมวด ๒
การเปลี่ยนตําแหน่ง
......................
ข้อ ๑๒ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ประสงค์จะขอเปลี่ยนตําแหน่ง เสนอเรื่องผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นเพื่อเสนอเรื่องต่อมหาวิทยาลัย ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๑๓ ให้หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และเสนอความเห็นต่อมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาต่อไป แล้วให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๑๐ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันได้รับเรื่อง
จากหน่วยงานต้นสังกัด
ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๙ ๑๐ ดําเนินการกลั่นกรองการเสนอขอเปลี่ยนตําแหน่ง
แล้วเสนอความเห็นต่อมหาวิทยาลัยพิจารณานําเสนอ ก.บ.ม. เพื่อพิจารณาต่อไป
ข้อ ๑๕ เมื่อ ก.บ.ม. อนุมัติการเปลี่ยนตําแหน่งแล้ว ให้อธิการบดีมีคําสั่งเปลี่ยนตําแหน่ง
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้น ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ
หมวด ๓
การตัดโอนตําแหน่ง
.....................
ข้อ ๑๖ การตัดโอนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
ให้ดําเนินการตามข้อ ๑๒ ถึง ข้อ ๑๕ โดยอนุโลม
หมวด ๔
การย้าย
.....................
ข้อ ๑๗ การย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยให้พิจารณาดําเนินการโดยยึดเหตุผลและความจําเป็น
เพื่อประโยชน์ของทางราชการและการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และให้พิจารณาถึงคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนั้นตามที่กําหนดไว้ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง รวมทั้งให้พิจารณาถึงคุณลักษณะความจําเป็น
อื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งนั้น ๆ ตามลักษณะงานของแต่ละหน่วยงานด้วย
การย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาถึงความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ
ความรับผิดชอบ ความประพฤติและคุณลักษณะอื่น ๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะย้าย
ให้เหมาะสมกับความจําเป็นในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่จะย้ายไปแต่งตั้ง และให้พิจารณาแต่งตั้งบุคคล

-๕ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานของตําแหน่งที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดไว้
และให้เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้วย
ข้อ ๑๘ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ประสงค์จะขอย้าย เสนอเรื่องผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพื่อ
เสนอเรื่องต่อมหาวิทยาลัย ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๑๙ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอํานาจในการพิจารณาการขอย้ายของพนักงานมหาวิทยาลัย
และหากพิจารณาเห็นสมควรให้ย้าย ให้อธิการบดีมีคําสั่งย้าย ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่อธิการบดีมีคําสั่ง
ข้อ ๒๐ กรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้อธิการบดีมีอํานาจ
สั่งย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นได้ตามความเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ถนอม อินทรกําเนิด
(นายถนอม อินทรกําเนิด)
ปฏิบตั ิหน้าที่ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-๖หมายเหตุ:- เหตุผลในการออกระเบียบฉบับนี้คือ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๕ กําหนดไว้ว่า การเลื่อนตําแหน่ง
การเปลี่ยนและการโอนย้ายตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ประกอบกับความ
ในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจในการออกกฎ
ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้ และมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.๒๕๔๗ ให้สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจในการพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
ตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้ จึงจําเป็นต้องออกระเบียบนี้

