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กฎ  ก.พ.อ. 
วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการโอนขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษาไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ประเภทผูบริหารในตางสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๔)  และมาตรา  ๓๒  (๒)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.พ.อ.  จึงออกกฎ  ก.พ.อ.  วาดวยหลักเกณฑ  
วิธีการ  และเงื่อนไขการโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท
ผูบริหารในตางสถาบันอุดมศึกษาไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ตองเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงวิชาการและไดรับการ  
สรรหาหรือมีหลักฐานแสดงวาจะไดรับการแตงตั้งจากสถาบันอุดมศึกษาที่จะรับโอนใหดํารงตําแหนง
ประเภทผูบริหารตามมาตรา  ๑๘  (ข)  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  และไดแสดงเจตนายินยอม
เปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา 

ขอ ๒ ไดรับความยินยอมจากสถาบันอุดมศึกษาตนสังกัดและสถาบันอุดมศึกษาที่จะรับโอน 
ขอ ๓ สถาบันอุดมศึกษาที่จะรับโอนตองมีตําแหนงและอัตราเงินเดือนตําแหนงวิชาการ 

เ พ่ือรองรับ   เวนแตสถาบันอุดมศึกษาที่จะรับโอนไมมี ตําแหนงและอัตราเงินเดือนรองรับ   
หากสถาบันอุดมศึกษาตนสังกัดยินยอมใหตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนไปไวในสถาบันอุดมศึกษาที่
รับโอนก็ใหกระทําได   
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ขอ ๔ สถาบันอุดมศึกษาตนสังกัดอาจสงวนตําแหนงและอัตราเงินเดือนไวก็ได  และ 
เมื่อขาราชการผูนั้นพนจากการดํารงตําแหนงผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษาที่รับโอน  และแสดงเจตนา 
ขอโอนกลับมารับราชการที่ตนสังกัดเดิมภายในเกาสิบวันนับแตวันพนจากตําแหนง  ใหสถาบันอุดมศึกษา
ตนสังกัดเดิมรับโอนขาราชการผูนั้นตามความประสงค  ท้ังนี้  เวนแตขาราชการผูนั้นจะไดแสดงเจตนา
ไวกอนการโอนวาไมประสงคจะขอโอนกลับมารับราชการในสถาบันอุดมศึกษาตนสังกัดเดิมอีก 

ขอ ๕ ใหโอนไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงวิชาการในระดับและขั้นเงินเดือนที่ 
ไมสูงกวาเดิม 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

วิจิตร  ศรีสอาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.พ.อ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๓๒  (๒)  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ไดบัญญัติใหการโอนขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารในตางสถาบันอุดมศึกษา  ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่  ก.พ.อ.  กําหนด  จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.พ.อ.  นี้ 
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