
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 
 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง  
ส าหรับต าแหน่งประเภทผู้บริหาร และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

-------------------------------------------------------------------- 
 
  ตามที่ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ 
๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักการ แนวคิด และแนวทางการให้ความ
เห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหาร และประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เพ่ือให้การด าเนินการก าหนดต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งที่จะให้ได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่งมีความสอดคล้องตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ ก.พ.อ. และสภาสถาบันอุดมศึกษาที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ และเพ่ือเป็นการปรับปรุงกระบวนการให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งที่จะ
ให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นั้น 

เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการในเรื่องดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ตามแนวทางที่ ก.พ.อ. ก าหนด  คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ.อ. มอบหมาย จึงก าหนด
แนวปฏิบัติ ดังนี้ 

ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
  ๑. ต าแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งต้องเป็นต าแหน่งประเภท
ผู้บริหารของส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา และเป็นต าแหน่ง
ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  ๒. ในการก าหนดจ านวนต าแหน่งรองอธิการบดี  ผู้ ช่วยอธิการบดี และรองคณบดีหรือ
รองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ฐานะเทียบเท่าคณะ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด ทั้งนี้ ในการก าหนดจ านวนต าแหน่งดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องก าหนดไว้ให้เต็มจ านวนอัตราสูงสุดที่กฎหมาย
ก าหนดให้รับเงินประจ าต าแหน่งจากเงินงบประมาณแผ่นดินได้  โดยต้องมีข้อพึงพิจารณาอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ ต้องมีการพิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นของส่วนราชการ  โดยต้องวิเคราะห์ข้อมูล        
จ านวนคณะหรือหน่วยงาน ขนาด โครงสร้าง นโยบาย ยุทธศาสตร์ พันธกิจ อัตราก าลัง จ านวนนักศึกษา และ
ข้อมูลจ าเป็นอย่างอ่ืนตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด   
 ๒.๒ ต้องค านึงถึงภาระทางงบประมาณ ความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ าซ้อน และความประหยัด 
 ๒.๓ ต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ อื่นที่เกี่ยวข้องของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา 
  ๓. เมื่อ ก.พ.อ. ให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งที่จะให้ได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่งในวาระเริ่มแรกแล้ว ในกรณีท่ีมีการยุบเลิกส่วนราชการหรือจัดตั้งส่วนราชการใหม่ในสถาบันอุดมศึกษา 
ให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอ ก.พ.อ. พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งและจ านวนต าแหน่ง
ที่จะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหารตามพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวง 
ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการหรือการแบ่งส่วนราชการ แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งจัดท าทะเบียนต าแหน่งตามรูปแบบ
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดจ านวน ๒ ฉบับ เพ่ือจัดเก็บไว้ที่สถาบันอุดมศึกษา ๑ ฉบับ และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๑ ฉบับ  
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  ๔. เมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง
ตามที่ ก.พ.อ. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท าทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งและ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งไปยังกรมบัญชีกลางโดยตรง และส าเนาแจ้งส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ภายใน ๓๐ วัน เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและเพ่ือประโยชน์ของ ก.พ.อ. ในการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษาตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
 ในการนี้ เป็นความรับผิดชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็น
องค์กรที่มีอ านาจและหน้าที่ ในการพิจารณาและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นที่มีคุณสมบัติและ
กระบวนการแต่งตั้งถูกต้องและเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 
  ๕.  การ เบิกจ่ าย เงินประจ าต าแหน่ ง ให้ด า เนินการตามระเบียบและหลัก เกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งรองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี และรองคณบดี
หรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ฐานะเทียบเท่าคณะ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินจ านวนที่ก าหนดไว้ใน
ทะเบียนต าแหน่งและไม่เกินจ านวนที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดตามข้อ ๒  
  ๖. เมื่อสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งไปยั งกรมบัญชีกลางแล้ว 
ให้จัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งไว้อย่างน้อยดังต่อไปนี้  
 ๖.๑ ค าสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
 ๖.๒ รายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมายแล้วแต่กรณี ซี่งมีรายละเอียดการพิจารณาคุณสมบัติและกระบวนการแต่งตั้ง 
 ๖.๓ ข้อบังคับและหรือประกาศของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่เก่ียวข้อง  
 ๖.๔ ค าสั่งแต่งตั้งและรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น และคณะอนุกรรมการ (ถ้ามี)  
 ๖.๕ แบบประวัติหรือแบบตรวจสอบคุณสมบัติหรือแบบค าขอฯ (ทั้งกรณีมีวาระและไม่มีวาระ
การด ารงต าแหน่ง) แบบประเมินบุคคลตามองค์ประกอบที่ ก.พ.อ. และสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด หลักฐาน
การผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ. รับรอง หรือผ่านการอบรมหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการ
บริหารงานอุดมศึกษาระดับสูงที่ ก.พ.อ. ก าหนดและรับรองหน่วยจัด รวมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
  ๑. ให้สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานและประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด และเสนอ ก.พ.อ. พิจารณาต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งเพ่ือก าหนดกรอบต าแหน่งที่จะ
ให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งก่อนการด าเนินการแต่งตั้งบุคคล โดยต้องจัดส่งเอกสารและหลักฐานดังนี้ 
 ๑.๑ โครงสร้างหน่วยงานที่ได้แบ่งส่วนถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษา พร้อมทั้งโครงสร้างต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งภายในหน่วยงานที่ก าหนดให้มีต าแหน่งที่จะ
ให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 
 ๑.๒ ข้อบังคับ ระเบียบ และหรือประกาศของสภาสถาบันอุดมศึกษา ว่าด้วยการก าหนด
ระดับต าแหน่งและการประเมินค่างาน 
 ๑.๓ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน แบบประเมินค่างาน และเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาที่เก่ียวข้อง 
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 ๑.๔ รายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมายที่ได้อนุมัติก าหนดต าแหน่งและระดับต าแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 
  ๒. ก.พ.อ. หรือคณะอนุกรรมการที่ ก.พ.อ. มอบหมาย จะพิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนด
ต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ตามที่
ก าหนดไว้ในกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
โดยก าหนดเฉพาะชื่อต าแหน่ง ระดับต าแหน่งและจ านวนต าแหน่ง ภายในหน่วยงานต่างๆ ที่สถาบันอุดมศึกษา
ไดว้ิเคราะห์แล้ว (ไม่ก าหนดเลขท่ีต าแหน่ง) ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะน าเลขท่ีต าแหน่งใดมาก าหนดให้เป็นต าแหน่ง
ที่จะแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งก็ได้ภายใต้กรอบจ านวนที่ ก.พ.อ. เห็นชอบแล้ว  
 อนึ่ง การบริหารงบประมาณเป็นหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา ในการวิเคราะห์และค านวณ 
มูลค่ารวมของต าแหน่งที่จะน ามาใช้ก าหนดต าแหน่งภายในกรอบจ านวนต าแหน่งที่ได้รับความเห็นชอบ  
โดยจะต้องไม่กระทบต่องบประมาณท่ีได้รับจัดสรรส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  
  ๓. เมื่อ ก.พ.อ. ให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งที่จะให้ได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่งในวาระเริ่มแรกแล้ว ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
เสนอปรับปรุงกรอบของต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งระหว่างปี อาทิ หน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนภารกิจหรือ
ปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของสถาบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีผลกระทบ
ให้ต าแหน่งนั้นมีหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานในต าแหน่งเพ่ิมขึ้นหรือเปลี่ยนแปลง
ในสาระส าคัญถึงขนาดที่จะต้องก าหนดเป็นระดับสูงขึ้น ก็อาจเสนอ ก.พ.อ. พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณีได้ 
พร้อมทั้งจัดท าทะเบียนต าแหน่งตามรูปแบบที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดจ านวน ๒ ฉบับ 
เพ่ือจัดเก็บไว้ที่สถาบันอุดมศึกษา ๑ ฉบับ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๑ ฉบับ 
  ๔. สถาบันอุดมศึกษาจะด าเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งได้ก็ต่อเมื่อ ก.พ.อ. หรือคณะอนุกรรมการที่ ก.พ.อ. มอบหมายมีมติเห็นชอบก าหนดต าแหน่งและจ านวน
ต าแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งทะเบียนต าแหน่ง
ให้สถาบันอุดมศึกษา กรมบัญชีกลาง และส านักงบประมาณทราบแล้ว  
  ๕. เมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง
ตามท่ี ก.พ.อ. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท าทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งและ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งไปยังกรมบัญชีกลางโดยตรง และส าเนาแจ้งส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ภายใน ๓๐ วัน เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและเพ่ือประโยชน์ของ ก.พ.อ. ในการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
 ในการนี้ เป็นความรับผิดชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็น
องค์กรที่มีอ านาจและหน้าที่ ในการพิจารณาและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต า แหน่งสูงขึ้นที่มีคุณสมบัติและ
กระบวนการแต่งตั้งถูกต้องและเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องแจ้งข้อมูลการแต่งตั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ด ารงต าแหน่ง
หรือการพ้นจากต าแหน่งในกรณีต่างๆ เช่น เกษียณอายุ ลาออก โอน ย้าย หรือได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบด้วย 
 
 
 
 
 



- ๔ - 
 

  ๖. เมื่อสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งไปยังกรมบัญชีกลางแล้ว  
ให้จัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งไว้อย่างน้อยดังต่อไปนี้  
 ๖.๑ ค าสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
 ๖.๒ รายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมายแล้วแต่กรณี ซี่งมีรายละเอียดการพิจารณาคุณสมบัติและกระบวนการแต่งตั้ง 
 ๖.๓ ข้อบังคับ ระเบียบ และหรือประกาศของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่เก่ียวข้อง  
 ๖.๔ ค าสั่งแต่งตั้งและรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น และคณะอนุกรรมการ (ถ้ามี) 
 ๖.๕ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ (กรณีต าแหน่งที่ต้องประเมินผลงาน) 
 ๖.๖ แบบประวัติหรือแบบตรวจสอบคุณสมบัติหรือแบบค าขอฯ แบบประเมินบุคคลตาม
องค์ประกอบที่ ก.พ.อ. และสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด รวมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
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