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หลักการ แนวคิด และแนวทางการให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่ง 
และจ านวนต าแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 

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

  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบหลักการ แนวคิด และแนวทางการให้ความเห็นชอบการ
ก าหนดต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และต าแหน่งวิชาการ ดังนี้  

หลักการและแนวคิด 
  ๑. ก.พ.อ. จะพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งที่จะให้ได้รับ
เงินประจ าต าแหน่งเฉพาะกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดต าแหน่งหรือระดับต าแหน่งใหม่เพ่ิมขึ้นจากเดิม
ที่ ก.พ.อ. ได้เคยให้ความเห็นชอบไปแล้ว โดยไม่พิจารณาตัวบุคคล 
  ๒. ปรับปรุงขั้นตอนการก าหนดต าแหน่งหรือระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่ง โดยเมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษามีมติก าหนดต าแหน่งหรือระดับต าแหน่งหรือจ านวนต าแหน่งที่มีสิทธิ
ได้รับเงินประจ าต าแหน่งเพ่ิมใหม่ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องเสนอขอความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและจ านวน
ต าแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งดังกล่าวมายัง ก.พ.อ. ก่อน เมื่อ ก.พ.อ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและ
แจ้งใหส้ถาบันอุดมศึกษา กรมบัญชีกลาง และส านักงบประมาณทราบแล้ว สถาบันอุดมศึกษาจึงจะเริ่มกระบวนการ
สรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งนั้นๆ ต่อไป โดยเมื่อสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการสรรหาหรือคัดเลือก
ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และ/หรือสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด แล้วแต่
กรณีแล้ว ให้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งไปยังกรมบัญชีกลางได้โดยไม่ต้องเสนอ ก.พ.อ. พิจารณาให้
ความเห็นชอบอีก   
  ในการนี้ เป็นความรับผิดชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นองค์กร
ที่มีอ านาจและหน้าที่ในการพิจารณาและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นที่มีคุณสมบัติและกระบวนการแต่งตั้ง
ถูกต้องและเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ให้จัดส่งส าเนาทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเ พ่ือบันทึกข้อมูลและก ากับติดตามผลการด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา และรายงาน ก.พ.อ. ตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
  ๓. ก.พ.อ. หรือคณะอนุกรรมการที่ ก.พ.อ. มอบหมาย อาจพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และ/หรือ
วิธีการก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ตามมาตรา ๑๔ (๖) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เพ่ือแยกกระบวนการก าหนด
ต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลออกจากกันให้ชัดเจน เป็นระบบ และเป็นไปตามขอบข่ายอ านาจหน้าที่ต่อไป 

แนวทางการให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร   

๑. ก าหนดให้ต าแหน่งประเภทผู้บริหารที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการตามโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการที่จัดตั้งขึ้นถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่มีวาระและไม่มีวาระ
การด ารงต าแหน่ง เป็นต าแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งได้ทุกต าแหน่ง  

๒. กรณีรองหัวหน้าส่วนราชการตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นถูกต้องตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา (รวมต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี) ให้ก าหนดจ านวนไว้ไม่เกิน
อัตราที่กฎหมายก าหนดให้มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งจากงบประมาณแผ่นดิน ทั้งนี้ จ านวนต าแหน่งที่จะเบิกจ่าย 
เงินประจ าต าแหน่งได้ ต้องเป็นไปตามจ านวนที่สภาสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ก าหนดไว้เท่านั้น  
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ทั้งนี้ เห็นควรก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งรองหัวหน้า
ส่วนราชการดังกล่าวข้างต้น โดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาก าหนดกรอบจ านวน ตามความจ าเป็นและ
ความเหมาะสม ซึ่งอาจจะพิจารณาจากจ านวนคณะหรือหน่วยงาน จ านวนบุคลากร จ านวนนักศึกษา พันธกิจ 
ภาระทางงบประมาณ ตลอดจนความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ าซ้อน และความประหยัด เพ่ือเป็นแนวทางการ
พิจารณาและด าเนินการของสภาสถาบันอุดมศึกษาต่อไป 

๓. ในวาระเริ่มแรก ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดท าร่างทะเบียนต าแหน่งที่จะ
ให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นถูกต้องตามที่ก าหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาตรวจสอบและรับ รองอีกครั้งหนึ่ง 
ก่อนเสนอ ก.พ.อ. หรือคณะอนุกรรมการที่ ก.พ.อ. มอบหมาย ให้ความเห็นชอบก าหนดต าแหน่งและจ านวนต าแหน่ง
ที่จะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง และแจ้งไปยังสถาบันอุดมศึกษา กรมบัญชีกลาง และส านักงบประมาณต่อไป 

 ๔. เมื่อสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งข้างต้นแล้ว ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท าทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งและด าเนินการเบิกจ่าย 
เงินประจ าต าแหน่งไปยังกรมบัญชีกลางโดยตรง แล้วจึงแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ  
เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและเพ่ือประโยชน์ในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป 

ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ   
๑. การพิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนดต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจ า

ต าแหน่ง ให้กระท าเมื่อสถาบันอุดมศึกษาวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานและประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนดแล้วมีความเห็นว่าจ าเป็นจะต้องก าหนดต าแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งเพ่ิมขึ้น 
และให้เสนอ ก.พ.อ. พิจารณาต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งเพ่ือก าหนดกรอบต าแหน่ งที่จะให้ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งก่อนการด าเนินการแต่งตั้งบุคคล  

๒. ก.พ.อ. หรือคณะอนุกรรมการที่ ก.พ.อ. มอบหมาย พิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนด
ต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ตามที่
ก าหนดไว้ในกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตั้งแต่ระดับช านาญการขึ้นไป จ านวน ๓๐ สายงาน และประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตั้งแต่
ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป จ านวน ๓๔ สายงาน) โดยก าหนดเฉพาะชื่อต าแหน่งตามสายงาน และจ านวนต าแหน่ง  
ไว้ภายในหน่วยงานต่างๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะห์แล้ว (ไม่ก าหนดเลขที่ต าแหน่ง) ซึ่งกรณีนี้สถาบันอุดมศึกษา
จะน าเลขที่ต าแหน่งใดมาก าหนดให้เป็นต าแหน่งที่จะแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งก็ได้ภายใต้กรอบจ านวนที่ 
ก.พ.อ. เห็นชอบแล้ว  

อนึ่ง การบริหารงบประมาณเป็นหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา ในการวิเคราะห์และค านวณ
มูลค่ารวมของต าแหน่งที่จะน ามาใช้ก าหนดต าแหน่งภายในกรอบจ านวนต าแหน่งที่ได้รับความเห็นชอบ  
โดยจะต้องไม่กระทบต่องบประมาณท่ีได้รับจัดสรรส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

 ๓. เมื่อจัดท าทะเบียนต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะให้ได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่ง ตามที่ ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้ง ให้
สถาบันอุดมศึกษา กรมบัญชีกลาง และส านักงบประมาณทราบ 
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๔. เมื่อสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งข้างต้นแล้ว ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท าทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งและด าเนินการ
เบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งไปยังกรมบัญชีกลางโดยตรง แล้วจึงแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 
เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและเพ่ือประโยชน์ในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป  

 ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องแจ้งข้อมูลการแต่งตั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ด ารงต าแหน่ง  
หรือการพ้นจากต าแหน่งในกรณีต่างๆ เช่น เกษียณอายุ ลาออก โอน ย้าย หรือได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบด้วย 

๕. ในวาระเริ่มแรก เห็นควรให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน
และประเมินค่างานเพื่อวัดคุณภาพของต าแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและ
ความยุ่งยากของงาน เพื่อจัดท ากรอบของต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งในแต่ละประเภท และระดับต าแหน่ง
ที่มีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด (ท้ังข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา) และสภาสถาบันอุดมศึกษา
ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว เพ่ือเสนอ ก.พ.อ. หรือคณะอนุกรรมการที่ ก.พ.อ. มอบหมาย พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก าหนดต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง และจัดท าทะเบียนต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งเป็นจ านวนตั้งต้น โดย ก.พ.อ. อาจพิจารณา
ก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามความเหมาะสม และเมื่อครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากสถาบันอุดมศึกษาใด
ยังด าเนินการจัดท ากรอบของต าแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาไม่แล้วเสร็จ จะด าเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้นตามแนวทางเดิมอีกไม่ได้ จนกว่าจะด าเนินการจัดท ากรอบของต าแหน่งให้แล้วเสร็จ และได้รับ
ความเห็นชอบการจัดท าทะเบียนต าแหน่งของสถาบันอุดมศึกษา จาก ก.พ.อ. หรือคณะอนุกรรมการที่ ก.พ.อ. 
มอบหมายแล้ว 

 ๖. ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสนอปรับปรุง
กรอบของต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งระหว่างปี อาทิ หน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนภารกิจหรือปรับเปลี่ยน
บทบาทหน้าที่ตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของสถาบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีผลกระทบให้ต าแหน่งนั้น
มีหน้าที่ความรับผิดชอบคุณภาพและความยุ่งยากของงานในต าแหน่งเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ
ถึงขนาดที่จะต้องก าหนดเป็นระดับสูงขึ้น ก็อาจเสนอ ก.พ.อ. พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณีได้ 

ต าแหน่งวิชาการ 
 แนวทางในการก าหนดต าแหน่งวิชาการที่จะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งในปัจจุบันสอดคล้อง

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งวิชาการที่ ก.พ.อ. ก าหนดแล้ว 
เห็นควรให้ด าเนินการให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งที่จะให้ ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งวิชาการ ตามแนวทางเดิม ส าหรับกรณีต าแหน่งสายสอนต่างโครงสร้างที่ยังมีในสถาบันอุดมศึกษา 
เช่น ผู้ด ารงต าแหน่งครูในมหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เห็นควรให้ด าเนินการ
เช่นเดียวกับแนวทางของต าแหน่งวิชาการข้างต้น เนื่องจากการก าหนดต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งมีลักษณะเดียวกัน 

 

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


