ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลีย่ นประเภทตําแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตําแหน่ง
การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง และการตัดโอนตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง การ
เปลี่ยนชื่อตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง และการตัดโอนตําแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ก.พ.อ.
และมหาวิทยาลัยกําหนด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
๒๕๓๓ ประกอบกับข้อ ๕ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง และการตัดโอนตําแหน่งบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ และมติ ก.บ.บ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกบรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และมติ ก.บ.บ.เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการเปลี่ยนตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง และการตัดโอนตําแหน่งที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้
และให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ส่วนราชการภายใน” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย์ และส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในที่จัดตั้งโดย
สภามหาวิทยาลัย
“หัวหน้าส่วนราชการภายใน” หมายความว่า คณบดี ผู้อํานวยการ และหัวหน้าส่วนราชการ
หรือส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
“ก.บ.บ.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณ
หรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้
อธิการบดีเสนอ ก.บ.บ.เป็นผู้วินิจฉัย คําวินิจฉัยของ ก.บ.บ. ให้ถือเป็นที่สุด

๒
หมวด ๑
การเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง การเปลี่ยนชือ่ ตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง
ข้อ ๕ หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับ
ตําแหน่ง
(๑) กรณีตําแหน่งว่างมีเงิน เพื่อรับโอน หรือย้าย หรือบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรกลับเข้ารับ
ราชการตามมาตรา ๓๔ (๑) หรือ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ ไขเพิ่ มเติม และความในข้ อ ๔๐ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุ บลราชธานีว่าด้ วยการ
บริหารงานบุค คลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้เปลี่ยนระดับตําแหน่งได้ ไม่สูงกว่าระดับ
ตําแหน่งสูงสุดของแต่ละประเภทตําแหน่งและสายงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
(๒) กรณีตําแหน่งที่มีคนครอง
(๒.๑) การเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง บุคลากรต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่จะขอเปลี่ยน และให้ดํารงตําแหน่งในระดับเริ่มต้นของตําแหน่งประเภทนั้นๆ
กรณีได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของระดับเริ่มต้นของตําแหน่งประเภทนั้นๆ ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกินขั้นสูงของ
ระดับเริ่มต้นของตําแหน่งประเภทนั้นๆ
(๒.๒) การเปลี่ยนชื่อตําแหน่งในตําแหน่งประเภทเดียวกัน บุคลากรต้องมีคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่จะขอเปลี่ยน ทั้งนี้ ส่วนราชการภายในต้องคํานึงถึง
ความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติ และความเหมาะสมของบุคลากรที่จะขอเปลี่ยนชื่อ
ตําแหน่งประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ ๖ วิธีการเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง เปลี่ยนชื่อตําแหน่ง เปลี่ยนระดับตําแหน่ง
(๑) กรณีตําแหน่งว่างมีเงิน ให้ส่วนราชการภายในจัดทําข้อมูลตามแบบรายการ ๑ ทีแ่ นบท้าย
ประกาศนี้ และเสนอต่อ ก.บ.บ.เพื่อพิจารณา
(๒) กรณีตําแหน่งที่มีคนครอง
(๒.๑) การเปลี่ยนชื่อตําแหน่งในตําแหน่งประเภทเดียวกัน ให้ส่วนราชการภายในจัดทํา
ข้อมูลตามแบบรายการ ๒ ที่แนบท้ายประกาศนี้ และเสนอต่อ ก.บ.บ.เพื่อพิจารณา
(๒.๒) การเปลี่ยนประเภทตําแหน่งและชื่อตําแหน่ง
(๒.๒.๑) กรณีเปลี่ยนจากตําแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นประเภทวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์
ให้ส่วนราชการภายในจัดทําข้อมูลตามแบบรายการ ๓ ที่แนบท้ายประกาศ
และเสนอต่อ ก.บ.บ. เพื่อพิจารณา
เมื่อ ก.บ.บ.พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ส่วนราชการภายในเสนอ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลการสอนต่ออธิการบดี โดยมีองค์ประกอบดังนี้ หัวหน้าส่วนราชการ
ภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการภายในเป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย

๓
หัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจํานวน ๑ คน บุคลากรตําแหน่งวิชาการที่มีประสบการณ์
ด้านการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจํานวน ๑ คน และให้ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล
ของส่วนราชการภายในปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ กรณีที่ไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการที่มีองค์ประกอบตามที่
กําหนดได้ ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณามอบหมายบุคคลตามความเหมาะสม
ให้คณะกรรมการประเมินผลบุคคลและผลการสอนมีอํานาจหน้าที่ประเมิน
บุคคลและผลการสอนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา แล้วรายงานผลต่อหัวหน้าส่วนราชการภายใน
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการประจําส่วนราชการภายใน
ให้ส่วนราชการภายในรายงานผลการประเมินบุคคลและผลการสอน พร้อม
ทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําส่วนราชการภายในต่อ ก.บ.บ.เพื่อพิจารณา
(๒.๒.๒) กรณีเปลี่ยนจากตําแหน่งประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
ให้ส่วนราชการภายในจัดทําข้อมูลตามแบบรายการ ๔ ที่แนบท้ายประกาศนี้
และเสนอต่อ ก.บ.บ. เพื่อพิจารณา
เมื่ อ ก.บ.บ.พิจ ารณาให้ ค วามเห็น ชอบแล้ วให้ ส่ว นราชการภายในเสนอ
อธิการบดีเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ดังนี้
สํานักงานอธิการบดี ให้รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่เกี่ยวข้องเป็น
ประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการประจําสํานักให้ความเห็นชอบ จํานวน
๑ คน ผู้อํานวยการกองหรือหัวหน้าสํานักงานที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการ
ส่ ว นราชการภายในอื่ น ๆ ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการภายในหรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากหั วหน้าส่วนราชการภายในเป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ผู้ท รงคุ ณวุ ฒิที่
คณะกรรมการประจําส่วนราชการภายในให้ความเห็นชอบ จํานวน ๑ คน ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น จํานวน ๑ คน
ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการภายในปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
กรณี ที่ ไม่ ส ามารถแต่ง ตั้ ง กรรมการที่มี องค์ป ระกอบตามที่กํา หนดได้ ให้
อธิการบดีเป็นผู้พิจารณามอบหมายบุคคลตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ให้คณะกรมการประเมินบุคลและผลงานมีอํานาจหน้าที่ประเมินบุคคล
และผลงานให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ประธานคณะกรรมการได้รับแจ้งคําสั่งแต่งตั้ง แล้วให้
รายงานผลการประเมินบุคลและผลงานต่อหัวหน้าส่วนราชการภายใน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการประจําส่วน
ราชการภายใน
ข้อ ๗ องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของการประเมินบุคคลและผลงาน มีดังนี้
(๑) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ใช้ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการองค์ประกอบที่ ๑
ผลสัมฤทธิ์ของงาน จํานวน ๒ รอบการประเมินติดต่อกัน โดยผลการประเมินในแต่ละรอบต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐

๔
(๒) ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ให้ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยผลการประเมินต้องไม่ต่ํากว่าระดับที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๓) ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
(๓.๑) กรณี ที่บุ ค ลากรได้ รับ มอบหมายให้ ป ฏิบั ติ งานในตํ าแหน่ ง ที่ ข อเปลี่ ย น ให้
นําเสนอผลงาน ได้แก่ คู่มือการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๑ เล่ม โดยผลงานจะต้องมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป
(๓.๒) กรณีที่บุคลากรไม่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ขอเปลี่ยน ให้
คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน
และสัมภาษณ์ ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานกําหนด
ให้ส่วนราชการภายในรายงานผลการประเมินบุคคลและผลงาน พร้อมทั้งความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําส่วนราชการภายใน ต่อ ก.บ.บ. เพื่อพิจารณา
หมวด ๒
การตัดโอนตําแหน่ง
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การตัดโอนตําแหน่ง
(๑) การตัดโอนตําแหน่งสามารถทําได้ทุกกรณี ทั้งตําแหน่งว่างมีเงินและตําแหน่งที่มีคนครอง
เว้ น แต่ กรณี ตั ด โอนตํ า แหน่ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาระหว่ า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา หรื อ
สถาบันอุดมศึกษากับส่วนราชการอื่น ทั้งนี้ หากจะต้องตัดโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการของตําแหน่งไปด้วย ให้
มหาวิทยาลัยต้นสังกัดและมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการอื่นที่รับโอนดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
สํานักงบประมาณกําหนด
(๒) ส่วนราชการภายในที่ตัดโอนตําแหน่ง ต้องไม่มีผลกระทบต่อภารกิจหลักที่สําคัญและส่วน
ราชการภายในที่ ไ ด้ รั บ โอนตํ า แหน่ ง มี ภ าระงานที่ จํ า เป็ น ต้ อ งเพิ่ ม อั ต รากํ า ลั ง และต้ อ งเป็ น ไปตามกรอบ
อัตรากําลังที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
(๓) การตัดโอนตําแหน่งที่มีคนครองต้องพิจารณาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้
ตรงตามลักษณะงานของส่วนราชการภายในที่รับตัดโอนตําแหน่ง
ข้อ ๙ วิธีการตัดโอนตําแหน่ง
(๑) กรณีตัดโอนตําแหน่งภายในมหาวิทยาลัย ให้ส่วนรากชารภายในที่จะรับตัดโอนตําแหน่ง
เสนอเหตุผลความจําเป็น ผลการวิเคราะห์กรอบอัตรากําลังของทั้ง ๒ ฝ่าย บันทึกความตกลงและความยินยอม
จากส่วนราชการภายในที่ให้ตัดโอนตําแหน่ง ต่อ ก.บ.บ. พิจารณา
(๒) กรณีการตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาหรือส่วนราชการอื่น ให้ส่วนราชการภายในต้นสังกัดเสนอความเห็น
ของคณะกรรมการประจําส่วนราชการภายในต่อ ก.บ.บ.เพื่อพิจารณา

๕
ข้อ ๑๐ วันที่ได้รับอนุมัติการเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตําแหน่ง การเปลี่ยน
ระดับตําแหน่ง และการตัดโอนตําแหน่ง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ก.บ.บ. อนุมัติ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

