ความคืบหน้าเกี่ยวกับการผลักดันหรือการขับเคลื่อน
เรื่อง การเยียวยาปรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (8%)
ในคราวประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 94 (3/2563)
ณ ห้องประชุม 201 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563
โดย
รองศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมราย
- รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
- ที่ปรึกษา ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ในคราวประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 94 (3/2563) ณ
ห้องประชุม 201 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย เข้าร่วม
ประชุมฯ และสรุปความคืบหน้าเกี่ยวกับการผลักดันหรือการขับเคลื่อนเรื่องการเยียวยาปรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา (8%) ให้ที่ประชุมฯ ทราบโดยสรุปดังนี้
เมื่อเดือนมีนาคม 2554 มีมติคณะรัฐมนตรีให้ปรับเพิ่มเงินเดือนครู 8% และต่อมาเดือนเมษายน 2554 ได้ปรับ
เพิ่มเงินเดือนอีก 5% รวมปรับเพิ่มเงินเดือนครู 13% ขณะที่อาจารย์มหาวิทยาลัยได้ปรับเพิ่มเงินเดือนเฉพาะเดือนเมษายน 5%
ดังนั้น ทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่อาจารย์มหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นกลุ่มวิชาชีพเดียวกัน ทางานเหมือนกัน และเป็นครูของครูแต่
ได้รับเงินเดือนน้อยกว่าตั้งแต่ปี 2554 โดยระบุว่าอาจารย์ได้รับเงินเดือนน้ อยกว่าครูสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ร้อยละ 8 ซึ่งได้เรียกร้องให้มีการแก้กฎหมาย เพื่อให้ ก.พ.อ. มีอานาจในการเยียวยา และได้มีการแก้ไข พ.ร.บ. ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบั นอุดมศึกษา (ฉบั บที่ 5) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ ม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก ลงวันที่ ๑๔
เมษายน ๒๕๖๒ โดยมี ส าระส าคั ญ คื อ กรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลและความจ าเป็ น เพื่ อ เป็ น การเยี ย วยาให้ ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนหรือเงินประจาตาแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรม ก.พ.อ. อาจกาหนดให้ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาได้รับการเยียวยาโดยให้ไ ด้รับเงินเดือนหรือเงินประจาตาแหน่งตามที่เห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้ ให้
เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ค ณะรั ฐ มนตรี (ครม.) ก าหนด และสื บ เนื่ อ งจากเรื่ อ งดั ง กล่ า วนี้ ไ ด้ น าเข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) แล้วเมื่อปี พ.ศ. 2557 แล้วครั้งหนึ่งนั้น และ ก.พ.อ. ซึ่งมีมติให้
สารวจเฉพาะสายวิชาการฯ ซึ่งคาว่า “ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” นั้น ไม่ได้แยกเป็นสายวิชาการ หรือสาย
สนับสนุนวิชาการ เพราะฉะนั้นจึงต้องเยียวยาทั้งหมด เนื่องจากเป็นผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดตามกฎหมาย ดังนั้นจึงได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการฯ ขึ้นมา โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษทศพร ศิริสัมพันธ์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ เพื่อศึกษารายละเอียด
ในเรื่องดังกล่ าว แต่เนื่ องจากมีการจั ดตั้งกระทรวงใหม่ โดยรวมมหาวิทยาลัยทั้งหมด ให้ สังกัดอยู่ในกระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อ.ว.) ทาให้เรื่องดังกล่าวนั้นไม่ได้มีการดาเนินการต่อไป เมื่อมีการแต่งตั้งคณะคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ขึ้นมาใหม่ จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ซึ่งมี ดร.สุเมธ
แย้มนุ่น เป็นประธานคณะอนุกรรมาการฯ ซึ่งเป็นผู้ที่ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงทาให้การทางานเป็นไปอย่างต่อเนื่องได้
อย่างรวดเร็ว และยืนยันให้เยียวยาทุกสาย และได้มอบให้ผู้แทน ก.พ.อ. คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ดูแลข้อมูลใน
ส่วนของ มหาวิทยาลัยราชภัฎ (ม.รภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ม.ทร.) และมอบให้ รองศาสตราจารย์เริงรณ
ล้อมลาย ดูแลข้อมูลในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ เดิม ซึ่งปัจจุบันได้รวบรวมข้อมูลครบทั้งหมดแล้ว โดยได้รับความร่วมมือจาก
ชมรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ช.ข.อ.ท.) ในการรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้น แต่ฝ่ายอนุ
กรรมการฯ เห็นว่าหากได้รับข้อมูลเพียงด้านเดียวอาจขาดความเชื่อถือ ดังนั้นจึงเสนอให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ส.ก.อ.) มีหนังสือแจ้งให้มหาวิทยาลัยทุกแห่ง รวบรวมข้อมูลการเยียวยา เพื่อนามาประกอบกัน และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ
สรุ ปข้ อมู ล เพื่อ น าเสนอต่ อคณะอนุ กรรมการฯ ระบบ ในวั นที่ 19 สิ งหาคม 2563 ซึ่ง จากการรวบรวมในเบื้อ งต้ นต้ องใช้

งบประมาณที่จะดาเนินการในเรื่องนี้ประมาณ 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ จักได้พิจารณา ศึกษา
ข้อมูล รายละเอียด แนวทางการเยียวยา ตามที่ฝ่ายเลขาฯ เสนอมาให้ละเอียดรอบคอบอีกครั้งก่อนที่คณะอนุกรรมการฯ จะ
นาเสนอรูปแบบการเยียวยาให้ ก.พ.อ. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
ที่ประชุมฯ ปขมท. ได้อภิปรายลาดับความเป็นมาในเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวาง และซักถาม ตลอดจนมี
ข้อกังวล เช่น หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ลาออกจะทาให้เรื่องดังกล่าวมีความล่าช้าออกไปอีกหรือไม่ อย่างไร หรือจะมี
รูปแบบและแนวทางการเยียวยาอย่างไร เป็นต้น และที่ประชุมฯ ปขมท. จึงมีข้อเสนอแนะและขอให้ รองศาสตราจารย์เริงรณ
ล้อมลาย ในฐานะคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ดูแลและพิจารณา เรื่องการเยียวยาปรับ
เงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (8%) ซึ่ง รองศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย ได้รับเรื่องไว้ และหากมี
ความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวอย่างไร จะนาเรียนที่ประชุมฯ ปขมท. ให้ทราบในรายละเอียดต่อไป
ท้ายสุด รองศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย ได้ฝากที่ประชุมฯ ถึงข้อห่วงใยปัญหาการทักท้วงจากที่ประชุมฯ
ก.พ.อ. เรื่อง เสนอการแต่งตั้งระดับชานาญการพิเศษ การแต่งตั้งประเภทผู้บริหาร การแต่งตั้งรักษาการฯ การประเมินค่างาน
ในการปฏิบัติขอให้แต่ละมหาวิทยาลัยฯ ปฏิบัติขอให้ยึด ระเบียบ ก.พ.อ. และดูข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการของแต่ละ
มหาวิทยาลัยฯ ที่ได้กาหนดไว้ให้ถูกต้อง ก่อนที่จะส่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ก.พ.อ. พิจารณา เพื่อความสะดวกและรวดเร็วใน
การประชุมฯ พิจารณา ทั้งนี้จะได้มอบให้ฝ่ายเลขาฯ คณะอนุกรรมการฯ ก.พ.อ. จัดทาคู่มือการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว และจะให้
มหาวิทยาลัยฯ ต่าง ๆ ยึดและปฎิบัติเป็นแนวทางเดียวกันต่อไป
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมอนุระบบบริหารงานบุคคล ก.พ.อ. มีมติเห็นชอบวิธีการเยียวยา 8% โดย
คิดจานวนเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ของอัตราเงินเดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็น
รายบุคคลคูณด้วยจานวนเดือนจนถึงวันพ้นจากราชการ และมอบฝ่ายเลขาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับจานวน
บุคลากรของแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อสรุปเป็นตัวเลขงบประมาณรวมถึงวิธีการจ่ายเงิ นเยียวยาเสนอที่ประชุมอนุระบบฯ ครั้ง
ต่อไปวันที่ 9 กันยายน 2563
โดย นายคีรีวัฒน์ จันทร์ตรี
ผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปขมท.

