
การประชุมช้ีแจง

เรื่อง แนวปฏบิตักิารก าหนดต าแหน่งและจ านวน

ต าแหน่งที่จะใหไ้ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่ง

3 เมษายน 2562



 ช้ีแจงความเป็นมา หลกัการ แนวคดิ และแนวทางการก าหนดต าแหน่งและจ านวน

ต าแหน่งที่จะใหไ้ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่ง ตามมติที่ประชมุ ก.พ.อ. คร ัง้ที่ 11/2561

 ช้ีแจงแนวปฏบิตัใินการเสนอขอความเหน็ชอบการก าหนดต าแหน่งและจ านวนต าแหน่ง

ที่จะใหไ้ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่ง ตามมติที่ประชมุ อ.ก.พ.อ.เกี่ยวกบัการพฒันา         

ระบบบรหิารงานบคุลากรในสถาบนัอดุมศึกษา  คร ัง้ที่ 11/2561

 ช้ีแจงการจดัท าทะเบยีนต าแหน่ง และทะเบยีนรายช่ือผูไ้ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่ง 

(หนงัสอืส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ที ่ศธ 0509(5).2/ว 3 ลงวนัที ่7 มนีำคม 2562)
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วตัถปุระสงค์



ความเป็นมา หลกัการ แนวคิด 

และแนวทางที่ปรบัปรุงใหม่
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ก.ม. 

2519

ก.ม.

2542

ก.พ.อ. 

2547

ก.พ.อ.  

2562

วเิคราะหแ์ละก าหนดต าแหน่งให ้ม/ส

มอบอ านาจให ้อ.ก.ม. มหาวทิยาลยั

ก าหนดต าแหน่งและจ านวนต าแหน่ง

ตามหลกัเกณฑท์ี่ ก.ม. ก าหนด

- กระจายอ านาจใหส้ภา

สถาบนัอดุมศึกษา

- อนุมตั ิทบ. รายต าแหน่ง

ทกุต าแหน่งที่แต่งต ัง้ใหม่ (ต าแหน่ง+คน) (ตรวจก่อนจา่ย)

- อนุมตัเิฉพาะ

ทะเบยีนต าแหน่ง

- ก ากบั ตดิตาม และ

ประเมินผล (Post 

Audit)
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ความเป็นมา



1.  การพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการก าหนดต าแหน่งที่จะใหไ้ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่ง          

เป็นรายต าแหน่ง ท าใหภ้าระงานประจ าของ ก.พ.อ. มีปรมิาณมากเกนิความจ าเป็น ไม่อาจมุ่งเนน้การ

พจิารณาในเรื่องเชิงนโยบายการพฒันาระบบบรหิารงานบคุคลในสถาบนัอดุมศึกษาไดอ้ยา่งเต็มที่

2.  สถาบนัอดุมศึกษาด าเนินการก าหนดระดบัต าแหน่งที่ตอ้งมีการประเมินคา่งานไม่ถกูตอ้ง 

เน่ืองจากเกดิความสบัสนระหว่างกระบวนการก าหนดระดบัต าแหน่ง (วเิคราะหง์าน) และการแต่งต ัง้

บคุคล (ประเมินคณุสมบตัแิละความช านาญ)

5

ปญัหาและอปุสรรค



3.  การตรวจสอบกล ัน่กรองความถกูตอ้งในการก าหนดต าแหน่งเม่ือมีการแต่งต ัง้บคุคลแลว้  

เมื่อตรวจสอบพบขอ้บกพรอ่งในการก าหนดต าแหน่ง ท าใหม้ีผลกระทบตอ่บคุคลที่ไดร้บัแต่งต ัง้         

ไปแลว้ดว้ย

4.  ผูม้ีสทิธิไดร้บัเงนิประจ าต าแหน่งไดร้บัเงนิประจ าต าแหน่งลา่ชา้ และมีผลกระทบต่อการ

บรหิารงบประมาณประจ าปีของสถาบนัอดุมศึกษา

6

ปญัหาและอปุสรรค



1.  ก.พ.อ. จะพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการก าหนดต าแหน่งและจ านวนต าแหน่ง                 

ที่จะใหไ้ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่ง เฉพาะต าแหน่งที่สภาสถาบนัอดุมศึกษาก าหนดใหม่เพิ่มข้ึนจากเดิม         

ที่ ก.พ.อ. ไดเ้คยใหค้วามเหน็ชอบไปแลว้  

2.  ปรบัปรุงขัน้ตอน  โดยใหเ้สนอขอความเหน็ชอบเฉพาะต าแหน่งที่มีสทิธิไดร้บัเงนิประจ า

ต าแหน่งเพิ่มใหม่ กอ่นการด าเนินการเพือ่แต่งต ัง้บคุคล

3.  เม่ือ ก.พ.อ. แจง้ทะเบยีนต าแหน่งใหส้ถาบนัอดุมศึกษา กรมบญัชีกลาง และส านกั

งบประมาณทราบแลว้ สถาบนัอดุมศึกษาจงึจะเริ่มกระบวนการสรรหาหรอืคดัเลอืกบคุคลตอ่ไป
7

หลกัการและแนวคดิ



4.  เม่ือสถาบนัอดุมศึกษาด าเนินการจนไดม้าซ่ึงผูส้มควรด ารงต าแหน่งแลว้ สามารถ

ด าเนินการเบกิจา่ยเงนิประจ าต าแหน่งไดท้นัที

(โดยสถำบนัอุดมศึกษำและสภำสถำบนัอุดมศึกษำรบัผดิชอบควำมถูกตอ้งในกำรแต่งตัง้

บุคคลใหด้ ำรงต ำแหน่งตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที่กฎหมำยก ำหนด)

5.  ก.พ.อ. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิีการก ากบั ดูแล ตดิตามและประเมนิผลการแต่งต ัง้บคุคล

ใหด้ ารงต าแหน่ง (Post Audit)
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หลกัการและแนวคดิ (ต่อ)



แนวทางการใหค้วามเหน็ชอบการก าหนดต าแหน่งและจ านวน

ต าแหน่งที่จะใหไ้ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่ง ที่ปรบัปรุงใหม่

1.  ต าแหน่งหวัหนา้สว่นราชการ ตามโครงสรา้งการแบ่งสว่นราชการที่จดัต ัง้ข้ึนถกูตอ้งตาม

กฎหมาย ทัง้ที่มีวาระและไม่มีวาระการด ารงต าแหน่ง ก าหนดใหเ้ป็นต าแหน่งที่จะใหไ้ดร้บัเงนิประจ า

ต าแหน่งไดท้กุต าแหน่ง

2.  ต าแหน่งรองและผูช่้วยหวัหนา้สว่นราชการ ตามโครงสรา้งการแบ่งสว่นราชการที่จดัต ัง้ข้ึน

ถกูตอ้งตามกฎหมาย  จะก าหนดใหไ้ม่เกนิจ านวนอตัราที่กฎหมายก าหนดไวก้อ่น  ท ัง้น้ี การเบกิจา่ย 

ตอ้งไม่เกนิจ านวนที่สภาสถาบนัอดุมศึกษาก าหนดดว้ย   (ก.พ.อ. + มติสภำฯ)

ต าแหน่งประเภทผูบ้รหิาร
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3.  ในการก าหนดจ านวนรองหรอืผูช่้วยหวัหนา้สว่นราชการ   ใหส้ภาสถาบนัอดุมศึกษาพจิารณา

ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ตามแนวปฏบิตัทิี่ ก.พ.อ. ก าหนด

4.  ในวาระเริ่มแรก ให ้สกอ. จดัท าร่างทะเบยีนต าแหน่งตามโครงสรา้งสว่นราชการที่มอียู่          

ในปจัจุบนั และใหส้ภาสถาบนัอดุมศึกษาตรวจสอบและรบัรอง กอ่นเสนอ ก.พ.อ. ใหค้วามเหน็ชอบ          

เป็นทะเบยีนต าแหน่งตัง้ตน้

5.  หากมีการยบุเลกิหรอืจดัต ัง้สว่นราชการตามกฎหมายข้ึนใหม่ ใหเ้สนอขอปรบัปรุงทะเบยีน

ต าแหน่งประเภทผูบ้รหิารไปยงั ก.พ.อ. อกีคร ัง้หน่ึง

แนวทางการใหค้วามเหน็ชอบการก าหนดต าแหน่งและจ านวน

ต าแหน่งที่จะใหไ้ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่ง ที่ปรบัปรุงใหม่ (ต่อ)

ต าแหน่งประเภทผูบ้รหิาร
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1.  เม่ือสภาสถาบนัอดุมศึกษาพจิารณาอนุมตักิ าหนดต าแหน่งและระดบัต าแหน่งตามที่

สถาบนัอดุมศึกษาไดว้เิคราะหแ์ละประเมินค่างานตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการที่ ก.พ.อ. ก าหนดแลว้          

ใหเ้สนอ ก.พ.อ. พจิารณาก าหนดกรอบต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งที่จะใหไ้ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่ง

2.  ก.พ.อ. จะพจิารณาเหน็ชอบการก าหนดต าแหน่งที่จะใหไ้ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่ง            

โดยก าหนดเฉพาะช่ือต าแหน่งตามสายงานและจ านวนต าแหน่งไวภ้ายในหน่วยงานต่างๆ               

(ไม่ก ำหนดเลขที่ต ำแหน่ง) 

แนวทางการใหค้วามเหน็ชอบการก าหนดต าแหน่งและจ านวน

ต าแหน่งที่จะใหไ้ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่ง ที่ปรบัปรุงใหม่ (ต่อ)

ต าแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะหรอืเช่ียวชาญเฉพาะ
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3.  สถาบนัอดุมศึกษาจะน าเลขที่ใดมาก าหนดใหเ้ป็นต าแหน่งที่จะแต่งต ัง้บคุคลใหด้ ารง 

ต าแหน่งกไ็ด ้ภายใตก้รอบจ านวนที่ ก.พ.อ. เหน็ชอบแลว้

(สถำบนัอุดมศึกษำบริหำรอตัรำต ำแหน่งและงบประมำณที่ตอ้งใชเ้อง โดยจะตอ้งวิเครำะห ์

และค ำนวณมูลค่ำรวมของต ำแหน่งที่จะน ำมำใชก้  ำหนดต ำแหน่ง ซ่ึงจะตอ้งไม่กระทบต่องบประมำณ        

ที่ไดร้บัจดัสรรส ำหรบัเป็นค่ำใชจ่้ำยหมวดเงินเดือนและค่ำจำ้งประจ ำ) 

แนวทางการใหค้วามเหน็ชอบการก าหนดต าแหน่งและจ านวน

ต าแหน่งที่จะใหไ้ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่ง ที่ปรบัปรุงใหม่ (ต่อ)

ต าแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะหรอืเช่ียวชาญเฉพาะ
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4.  ในวาระเริ่มแรก  ใหส้ถาบนัอดุมศึกษาด าเนินการวเิคราะหภ์ารกจิของหน่วยงาน                

และประเมินค่างาน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด เพื่อจดัท ากรอบของต าแหน่งและ

จ านวนต าแหน่งในแต่ละประเภท และระดบัต าแหน่งที่มีอยูใ่นสถาบนัอดุมศึกษาทัง้หมด และเม่ือสภา

สถาบนัอดุมศึกษาพจิารณาอนุมตัแิลว้  ใหเ้สนอ ก.พ.อ. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการก าหนดต าแหน่ง

และจ านวนต าแหน่งที่จะใหไ้ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่ง และจดัท าทะเบยีนต าแหน่งตัง้ตน้  ภายใน ๖ เดือน 

(ภายใน 30 กนัยายน 2562)

แนวทางการใหค้วามเหน็ชอบการก าหนดต าแหน่งและจ านวน

ต าแหน่งที่จะใหไ้ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่ง ที่ปรบัปรุงใหม่ (ต่อ)

ต าแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะหรอืเช่ียวชาญเฉพาะ
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5.  ในระหว่างการด าเนินการตามขอ้ 4  ใหส้ถาบนัอดุมศึกษาด าเนินการตามแนวทางเดิม

(เสนอขอความเหน็ชอบเป็นรายต าแหน่ง) ไดเ้ฉพาะกรณีที่ไดร้บัเรื่องไวก้อ่นแลว้

หากสถาบนัอดุมศึกษาใดด าเนินการตามขอ้ 4 ไม่แลว้เสรจ็ภายในวนัที่ 30 กนัยายน 2562 

จะด าเนินการแต่งต ัง้บคุคลใหด้ ารงต าแหน่งที่มสีทิธิไดร้บัเงนิประจ าต าแหน่งไม่ได ้จนกว่าจะด าเนินการ

จดัท ากรอบของต าแหน่งของสถาบนัอดุมศึกษาใหแ้ลว้เสรจ็ และไดร้บัความเหน็ชอบจาก ก.พ.อ. แลว้

แนวทางการใหค้วามเหน็ชอบการก าหนดต าแหน่งและจ านวน

ต าแหน่งที่จะใหไ้ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่ง ที่ปรบัปรุงใหม่ (ต่อ)

ต าแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะหรอืเช่ียวชาญเฉพาะ
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6.  ในกรณีที่มีเหตผุลและความจ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะตอ้งเสนอปรบัปรุงกรอบของต าแหน่งและ

จ านวนต าแหน่งระหว่างปี อาท ิหน่วยงานมีการปรบัเปลี่ยนภารกจิหรอืปรบัเปลี่ยนบทบาทหนา้ที่ตาม

นโยบายหรอืยทุธศาสตรข์องสถาบนัอดุมศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีผลกระทบต่อคา่งาน       

ของต าแหน่ง และสภาสถาบนัอดุมศึกษาพจิารณาอนุมตัแิลว้ กอ็าจเสนอ ก.พ.อ. พจิารณาใหค้วาม

เหน็ชอบเป็นรายกรณีได ้

แนวทางการใหค้วามเหน็ชอบการก าหนดต าแหน่งและจ านวน

ต าแหน่งที่จะใหไ้ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่ง ที่ปรบัปรุงใหม่ (ต่อ)

ต าแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะหรอืเช่ียวชาญเฉพาะ
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แนวปฏิบตัิการก าหนดต าแหน่งและจ านวนต าแหน่ง

ที่จะใหไ้ดร้บัเงินประจ าต าแหน่ง
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ต าแหน่งประเภทผูบ้รหิาร

17

สภาสถาบนัอดุมศึกษา

พจิารณาก าหนดต าแหน่ง

และจ านวนต าแหน่งที่พงึมี

ก.พ.อ. พจิารณาใหค้วาม

เหน็ชอบก าหนดต าแหน่ง

และจ านวนต าแหน่งที่จะให ้

ไดร้บัเงนิประจ าต าแหน่ง

สถาบนัอดุมศึกษา

ด าเนินการสรรหา/คดัเลอืก 

และแต่งตัง้บคุคล

สถาบนัอดุมศึกษาจดัท า

ทะเบยีนรายช่ือฯ             

เบกิจา่ยเงนิประจ าต าแหน่ง 

และแจง้ ก.พ.อ. ทราบ

ก.พ.อ. ก ากบั ตดิตาม และ

ประเมินผลการด าเนินงาน

ของสถาบนัอดุมศึกษา

ขอ้พงึพจิารณา...

- เหตผุลและความจ าเป็นของ          

สว่นราชการ 

- ภาระทางงบประมาณ ความมี

ประสทิธิภาพ ไม่ซ ้าซอ้น และประหยดั

- ไม่ขดัหรอืแยง้กบัขอ้บงัคบั ระเบียบ 

หรอืประกาศอืน่ที่เกี่ยวขอ้ง

 สถาบนัอดุมศึกษา  สกอ.  

 กรมบญัชีกลาง/ส านักงบประมาณ



ทะเบยีนต าแหน่งประเภทผูบ้รหิาร

มหาวิทยาลยั/สถาบนั.....................

ล าดบั

ที่
สว่นราชการ/ช่ือต าแหน่ง

อตัราเงนิประจ า

ต าแหน่ง (บาท)

จ านวนต าแหน่งที่มีสทิธิ

ไดร้บัเงนิประจ าต าแหน่ง

จากงบประมาณแผ่นดิน

หมายเหตุ

1

2

3

...

7

8

9

อธกิารบดี

รองอธกิารบดี

ผูช่้วยอธกิารบดี

คณะ.........

คณบดี

รองคณบดี

หวัหนา้ส านกังานคณบดี

15,000

10,000

5,600

10,000

5,600

5,600

1

ไมเ่กนิ 5

ไมเ่กนิ 3

1

ไมเ่กนิ 3

1

จ านวนต าแหน่งทีจ่ะเบกิจ่ายเงนิประจ า

ต าแหน่งได ้ตอ้งไมเ่กนิจ านวนที่สภา

สถาบนัอดุมศึกษาก าหนด และไมเ่กนิ

จ านวนต าแหน่งทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิประจ า

ต าแหน่งจากงบประมาณแผ่นดนิ

ทบ.2

18

ก.พ.อ.ก าหนดเม่ือวนัที่............

สกอ.มหาวทิยาลยั



ต าแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะหรอืเช่ียวชาญเฉพาะ

19

สถาบนัอดุมศึกษาวเิคราะห์

ภารกจิและประเมินค่างาน

ของต าแหน่ง

สภาสถาบนัอดุมศึกษา

พจิารณาก าหนดต าแหน่ง

และจ านวนต าแหน่ง

ก.พ.อ. พจิารณาใหค้วาม

เหน็ชอบก าหนดต าแหน่ง        

ที่จะใหไ้ดร้บัเงนิประจ า

ต าแหน่ง

สถาบนัอดุมศึกษา

ด าเนินการสรรหา/คดัเลอืก 

และแต่งตัง้บคุคล

สถาบนัอดุมศึกษาจดัท า

ทะเบยีนรายช่ือฯ เบกิ

จา่ยเงนิประจ าต าแหน่ง 

และแจง้ ก.พ.อ. ทราบ

ก.พ.อ. ก ากบั ตดิตาม และ

ประเมินผลการด าเนินงาน

ของสถาบนัอดุมศึกษา

 สถาบนัอดุมศึกษา

 สกอ. 

 กรมบญัชีกลาง/

ส านักงบประมาณ



o ทะเบยีนต าแหน่ง จ านวน 2 ฉบบั

o โครงสรา้งหน่วยงานที่ไดแ้บ่งสว่นถกูตอ้งตามกฎหมาย 

o โครงสรา้งต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งภายในหน่วยงานที่ก าหนดใหม้ีต าแหน่ง

ที่จะใหไ้ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่ง

o ส าเนาขอ้บงัคบั ระเบยีบ และหรอืประกาศของสภาสถาบนัอดุมศึกษาที่เกี่ยวขอ้ง

o ส าเนาค าส ัง่แต่งต ัง้คณะกรรมการประเมินค่างาน แบบประเมินค่างาน และเอกสาร

ประกอบการพจิารณาที่เกี่ยวขอ้ง

o ส าเนารายงานการประชมุสภาสถาบนัอดุมศึกษาที่อนุมตักิ าหนดใหม้ีต าแหน่ง

เอกสารประกอบการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบก าหนดต าแหน่ง

ที่จะใหไ้ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่ง

20



ทะเบยีนต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรอืเช่ียวชาญเฉพาะ

มหาวิทยาลยั/สถาบนั.....................

ล าดบั

ที่
ช่ือต าแหน่งและระดบัต าแหน่ง

อตัราเงนิประจ า

ต าแหน่ง (บาท)
จ านวน ต าแหน่งประเภท

1

2

3

ส านักงานอธกิารบดี

นกัวชิาการศึกษาเชี่ยวชาญ

กองสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบียน

งานทะเบียนและประมวลผล

นกัวชิาการคอมพวิเตอรช์ านาญการพเิศษ

นกัวชิาการคอมพวิเตอรช์ านาญการ

...

9,900

5,600

3,500

1

1

5

เชี่ยวชาญเฉพาะ

วชิาชพีเฉพาะ

วชิาชพีเฉพาะ

ทบ.3

21

ก.พ.อ.ก าหนดเม่ือวนัที่............

สกอ.มหาวทิยาลยั



เม่ือด าเนินการเบกิจา่ยเงนิประจ าต าแหน่งแลว้ ใหแ้จง้ ก.พ.อ. ทราบ                    

โดยจดัสง่เอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี

o ส าเนาหนงัสอืแจง้กรมบญัชีกลาง

o ส าเนาทะเบยีนรายช่ือผูไ้ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่ง 

o ส าเนาค าส ัง่แต่งต ัง้

เอกสารหลกัฐานที่จดัสง่ให ้ก.พ.อ. ทราบ

22



ทะเบยีนรายช่ือผูไ้ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้รหิาร

มหาวิทยาลยั/สถาบนั.....................

ล าดบั

ที่

เลขที่

ต าแหน่ง

สงักดั/ช่ือต าแหน่งในการ

บรหิาร/ ช่ือผูด้ ารงต าแหน่ง
ช่ือต าแหน่งในสายงาน

อตัราเงนิประจ า

ต าแหน่ง (บาท)
รายละเอยีดการแต่งตัง้

1 999 มหาวทิยาลยั........

อธกิารบดี

นายเก่ง สอนดี

3-1101-00121-10-2

(ขา้ราชการ)

รองศาสตราจารย์ 15,000 ประกาศส านกันายกรฐัมนตรี

เรื่อง.... ประกาศ ณ วนัที.่....

ตัง้แต่วนัที ่..........................

วนัครบวาระ .......................

(ใหไ้ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่ง

ตัง้แต่วนัที.่.........................)

ทบ.4

23มหาวทิยาลยั



ทะเบยีนรายช่ือผูไ้ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้รหิาร

มหาวิทยาลยั/สถาบนั.....................

ล าดบั

ที่

เลขที่

ต าแหน่ง

สงักดั/ช่ือต าแหน่งในการ

บรหิาร/ ช่ือผูด้ ารงต าแหน่ง
ช่ือต าแหน่งในสายงาน

อตัราเงนิประจ า

ต าแหน่ง (บาท)
รายละเอยีดการแต่งตัง้

2 111 คณะ................

คณบดี

(รกัษาราชการแทน)

นายจนัทร ์ สดใส

3-1101-12345-22-1

(ขา้ราชการ)

รองศาสตราจารย์ 10,000 ค าส ัง่มหาวทิยาลยั...............

ที ่.../....  ลว. .....................

ตัง้แต่วนัที ่..........................

วนัครบวาระ .......................

(ใหไ้ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่ง

ถงึวนัที.่.........................)

ทบ.4

24
มหาวทิยาลยั



ทะเบยีนรายช่ือผูไ้ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้รหิาร

มหาวิทยาลยั/สถาบนั.....................

ล าดบั

ที่

เลขที่

ต าแหน่ง

สงักดั/ช่ือต าแหน่งในการ

บรหิาร/ ช่ือผูด้ ารงต าแหน่ง
ช่ือต าแหน่งในสายงาน

อตัราเงนิประจ า

ต าแหน่ง (บาท)
รายละเอยีดการแต่งตัง้

3 223 คณะ......

รองคณบดี

นายอาทติย ์ สวา่งไสว

3-1101-22345-23-1

(พนกังานมหาวทิยาลยั)

ผูช่้วยศาสตราจารย์ 5,600 ค าส ัง่มหาวทิยาลยั...............

ที ่.../....  ลว. .....................

ตัง้แต่วนัที ่..........................

วนัครบวาระ .......................

(แต่งต ัง้แทน....ระบชุื่อ.........)

ทบ.4

25
มหาวทิยาลยั



ทะเบยีนรายช่ือผูไ้ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้รหิาร

มหาวิทยาลยั/สถาบนั.....................

ล าดบั

ที่

เลขที่

ต าแหน่ง

สงักดั/ช่ือต าแหน่งในการ

บรหิาร/ ช่ือผูด้ ารงต าแหน่ง
ช่ือต าแหน่งในสายงาน

อตัราเงนิประจ า

ต าแหน่ง (บาท)
รายละเอยีดการแต่งตัง้

1 ส านกังานอธิการบดี

ผูอ้ านวยการส านักงาน

อธกิารบดี

นางแสงจนัทร์ ส่องแสง

3-1101-12312-33-7

(ขา้ราชการ)

ผูบ้รหิาร

ระดบัผูอ้  านวยการ

ส านกังานอธิการบดี

หรอืเทยีบเท่า

10,000 ค าส ัง่มหาวทิยาลยั...............

ที ่.../....  ลว. .....................

ตัง้แต่วนัที ่..........................

วนัทีเ่กษยีณอายุ .................

ทบ.4

26
มหาวทิยาลยั



ทะเบยีนรายช่ือผูไ้ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรอืเช่ียวชาญเฉพาะ

มหาวิทยาลยั/สถาบนั.....................

ล าดบั

ที่

เลขที่

ต าแหน่ง
สงักดั/ช่ือผูด้ ารงต าแหน่ง ช่ือต าแหน่งในสายงาน

อตัราเงนิประจ า

ต าแหน่ง (บาท)
รายละเอยีดการแต่งตัง้

1 028 ส านกังานอธิการบดี

นางแกว้  วนัดี

3-1101-56789-11-2

(ขา้ราชการ)

นกัวชิาการศึกษา

เชี่ยวชาญ

(ดา้นการวดัผล

และประเมนิผล

การศึกษา)

9,900 ค าส ัง่มหาวทิยาลยั...............

ที ่.../....  ลว. .....................

ตัง้แต่วนัที ่..........................

วนัทีเ่กษยีณอายุ .................

ทบ.5

27

มหาวทิยาลยั



ทะเบยีนรายช่ือผูไ้ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรอืเช่ียวชาญเฉพาะ

มหาวิทยาลยั/สถาบนั.....................

ล าดบั

ที่

เลขที่

ต าแหน่ง
สงักดั/ช่ือผูด้ ารงต าแหน่ง ช่ือต าแหน่งในสายงาน

อตัราเงนิประจ า

ต าแหน่ง (บาท)
รายละเอยีดการแต่งตัง้

2 056 กองสง่เสรมิวิชาการและงาน

ทะเบยีน

งานทะเบยีนและประมวลผล

(หวัหนา้หน่วยงาน)

นายเชี่ยวชาญ  เก่งกาจ

3-1201-54389-61-8

(ขา้ราชการ)

นกัวชิาการ

คอมพวิเตอร์

ช านาญการพเิศษ

5,600 ค าส ัง่มหาวทิยาลยั.............

ที ่.../....  ลว. ...................

ตัง้แต่วนัที ่........................

วนัทีเ่กษยีณอายุ ...............

ทบ.5

28

มหาวทิยาลยั



เม่ือด าเนินการเบกิจา่ยเงนิประจ าต าแหน่งแลว้ ใหจ้ดัเกบ็เอกสารหลกัฐานไวอ้ยา่งนอ้ย ดงัน้ี

o ส าเนาทะเบยีนรายช่ือผูไ้ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่ง 

o ส าเนาค าส ัง่แต่งต ัง้บคุคลใหด้ ารงต าแหน่ง

o ส าเนาขอ้บงัคบัหรอืประกาศของสภาสถาบนัอดุมศึกษาที่เกี่ยวขอ้ง

o ส าเนาเอกสารหลกัฐานในการด าเนินการแต่งตัง้ รายงานการประชมุที่เกี่ยวขอ้ง 

ซึ่งมีรายละเอยีดการพจิารณาครบถว้น

การจดัเกบ็เอกสารหลกัฐาน

29



 ปฏบิตัิเหมือนเดิม

 ปรบัปรุงแบบทะเบยีนต าแหน่งเลก็นอ้ย 

• ทะเบยีนต าแหน่งวชิาการ   (ทบ.1)

• หน่ึงทะเบยีน ส าหรบัหน่ึงต าแหน่ง

• ใหร้ะบวุนัที่เกษียณอายรุาชการดว้ย 

(กรณีทีม่เีหตุพน้จำกต ำแหน่งอย่ำงอื่น ใหร้ะบุวนัทีพ่น้ดว้ยเหตุนัน้ เช่น                

วนัทีเ่ปลีย่นสถำนภำพ  วนัทีล่ำออก  เป็นตน้)

ต าแหน่งวชิาการ

30



ทะเบยีนต าแหน่งวิชาการ

มหาวิทยาลยั/สถาบนั.....................

ล าดบั

ที่

เลขที่

ต าแหน่ง
สงักดั/ช่ือผูด้ ารงต าแหน่ง ช่ือต าแหน่งในสายงาน

อตัราเงนิประจ า

ต าแหน่ง (บาท)
รายละเอยีดการแต่งตัง้

1 031 คณะศิลปศาสตร์

นางสาวไพเราะ  สอนดี

3-1101-33333-11-2

(ขา้ราชการ)

รองศาสตราจารย์ 9,900 ค าส ัง่มหาวทิยาลยั...............

ที ่.../....  ลว. .....................

ตัง้แต่วนัที ่..........................

วนัทีเ่กษยีณอายุ .................

ทบ.1

31

มหาวทิยาลยั



ถาม - ตอบ

32


