
วิเคราะหการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น 8 %

เสถียร คามีศักดิ์

 จุดเร่ิมตนของความเหลื่อมลํ้าเกิดจากการปรับ
อัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นรอยละ 8 ของขาราชการครูและ
บคุลาการทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ซึง่ทาํใหเกดิความเหล่ือมลํา้
ทัง้ระบบ ทัง้ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ขาราชการพลเรือน
ในอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  ในป พ.ศ. 2551 มีการปรับแกไข 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อดุมศกึษา (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2551 ยกเลกิระบบซแีละเขาเปน
ระบบแทง โดยเฉพาะมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา (ฉบบัที ่2) 
พ.ศ. 2551 วรรคสองกําหนดใหการไดรับเงินเดือนของ
ขาราชการ ก.พ.อ. ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะ
รฐัมนตร ีก.พ.อ. จงึออก กฎ ก.พ.อ. วาดวยการกาํหนดบญัชี
เงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. 2553 เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2553 มีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 21 กันยายน 2553 เปนตนไป เปนการ
ปรับเขาแทงของแตละบัญชี และตอมา ก.พ.อ. ออกกฎ 
ก.พ.อ. วาดวยการกําหนดบัญชีเงินเดือนข้ันตํ่าขั้นสูงของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 โดย
ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 16 

สิงหาคม 2553 มีผลบังคับใช ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2554 
ซึ่งมีการปรับเหมือนกันหมดท้ัง ก.พ. /ก.ค.ศ./ก.พ.อ.
 ในสวนของขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ก.ค.ศ.) มาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) 2553 
กําหนดวา อัตราเงินเดือน เงินวิทยาฐานะ และเงินประจํา
ตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให

เปนไปตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยาฐานะ และ

เงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา วรรคสอง กําหนดวา อัตราเงินเดือน เงินประจํา
ตําแหนงสําหรับบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 
ค (2) ใหนําบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
ของขาราชการพลเรอืนมาใชบงัคบั โดยอนโุลม ในป พ.ศ. 
2554 มีการตราพระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยาฐานะ 
และเงินประจาํตาํแหนงขาราชการครแูละบคุลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มีผลบังคับตั้งแตวันที่ 31 
มีนาคม 2554 เพราะท่ีใชปจจุบันไมมีความเหมาะสมเปน
ธรรม และมีความแตกตางระหวางรายไดกับขาราชการ
ประเภทอ่ืน ทั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปนอาชีพที่ตองทําภาระหนาที่ในการพัฒนาคน ซึ่งคนคือ
ทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาประเทศและแกไข
สงัคม ดงันัน้ เพือ่การใหการรบัเงนิเดอืน เงนิวทิยฐานะ และ
เงนิประจาํตาํแหนงของขาราชการครแูละบคุลากรทางการ
ศึกษา เปนไปดวยความเปนธรรม และสอดคลองกับภาระ
หนาที่ อันที่จะทําใหการบริหารงานบุคคลของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล จึงตองตราพระราชบัญญัตินี้ (ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดปรับเงินเดือนไดแก ครู

ผูบริหารและศึกษานิเทศก) ซึ่งมาตรา 3 กําหนดวา อัตรา
เงินเดือน เงินวิทยาฐานะ และเงินประจําตําแหนง สําหรับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาต
ตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหเปนไปตามท่ีกาํหนดไวเปนบญัชเีงินเดือนข้ันตํา่ขัน้สูงของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบัญชีอัตรา
เงินวิทยาฐานะและเงินประจําตําแหนงของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทายพระราชบัญญัตินี้ (ครู 
ผูบรหิารและศกึษานเิทศก) วรรคสองกําหนดวา ตาํแหนง
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ทีไ่มมใีบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไดแก ตําแหนงตามมาตรา 38 ค(2) ตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา ใหนาํบญัชเีงนิเดอืนขัน้ตํา่ขัน้สงูและบญัชี
อัตราเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญ
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ 
สาํหรบัตาํแหนงตามมาตรา 38 ก(3)(4)(5)(6) และตาํแหนง
ผูบริหารในหนวยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญาตาม
มาตร 38 ข วรรคสามตามกฎหมายพระราชบญัญัตริะเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหนําบัญชีเงิน
เดือนขั้นตํ่าขั้นสูงและบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของ
ขาราชการพลเรือนสามัญในสถาบันอุดมศึกษา ตาม
กฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามาบังคับใชโดยอนุโลม
 “มีคําสําคัญในพระราชบัญญัตินี้คือ“ตําแหนง
ที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา” เปนคําที่มีปรากฏแลวตั้งแตพระราช
บัญญัติเงินเดือนเงินวิทยาฐานะ และเงินประจําตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
ประกาศใช อยางไรกต็ามแมมคีาํสาํคญันีป้รากฏในพระราช
บญัญตัติัง้แตฉบบั พ.ศ. 2547 และฉบับที ่2 พ.ศ. 2554 แต
อตัราเงินเดอืนของขาราชการครู ตามมาตรา 38 ก.,ข. และ 
ค.(1) กเ็ทากบัขาราชการอืน่กอนประกาศใชพระราชบญัญตัิ
เงินเดือนจะใชบังคับ ฉบับท่ี 2 คําสําคัญน้ีตางมองวาไมนา
มีผลทําใหอัตราเ งินเดือนของขาราชการครูสูงกวา
ขาราชการอื่นแตอยางใด แตอีกมุมหนึ่งมองวาคําน้ีทําให
การพิจารณาการปรับเงินเดือนขึ้นจึงตองแตกตางกันของ
แตละสาย
 ในชวงป พ.ศ. 2554 นี้เองมีการรองเรียนของ
คณาจารยในมหาวิทยาลยัวาผลการปรับอตัราเงินเดอืนของ

ขาราชการครู สงผลใหคณาจารย ในสถาบันอุดมศึกษาได
รบัเงินเดอืนนอยกวาขาราชการคร ู(ถาจาํกันไดมอีาจารยไป
ถือปายประทวงที่ สํานักงานการอุดมศึกษา วาอาจารยใน
มหาวิทยาลัยมีเงินเดือนนอยกวาครูประถม) ซึ่ง ก.พ.อ. ได
พจิารณาเห็นวากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน

ใสถาบันอุดมศึกษา ไมไดใหอํานาจ ก.พ.อ. ในการกําหนด

อัตราเงินเดือนเหมือนกับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา แตกําหนดใหเทียบเคียงกับกฎหมายวาดวย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนงหรือกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือน 
 เม่ือพิจารณาขอกฎหมายที่เกี่ยวของ มาตรา 8 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. 2547 กําหนดไววา “ อัตราเงินเดือนและ
เงนิประจาํตาํแหนงของขาราชพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา 
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจํา
ตาํแหนง วรรคสองกําหนดวา ขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา อาจไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
หรือเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูมีวุฒิหรือความสามารถเปน
พิเศษก็ได ทั้งนี้ ตามเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. 
กําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง วรรคท่ี
สาม กําหนดวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
อาจไดรบัเงนิเพิม่คาครองชพีชัว่คราวตามภาวะเศรษฐกจิได 
ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ วธิกีารและเง่ือนไขทีก่าํหนดในพระราช
กฤษฎีการ” และมาตรา 24 วรรคสอง กําหนดวา การรับ
เงินเดือนหรือเงินประจําตาํแหนง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด ประกอบกับมาตรา 
16 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กําหนดวา “ใน
ระหวางทีย่งัมไิดมกีารปรบัปรงุอตัราเงนิเดอืนและเงินเดอืน
และเงินประจําตําแหนงขอขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจํา

ตําแหนงใหสอดคลองกับตําแหนงขาราชกรพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ ใหขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษายังคงไดรับเงินเดือนและเงิน

ประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนหรือเงิน

ประจําตําแหนง หรือกฎหมายระเบียบขาราชการพลเรือน 
ใหสอดคลอกับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อดุมศกึษา ตามพระราชบัญญตันิี ้วรรคสองกําหนดวา การ

ไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตามวรรคหนึ่งของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษาตามพระราบัญญตัิ
นี้ ตําแหนงใดใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงใน
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อัตราใด ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ี 
ก.พ.อ กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้
ใหเทียบเคียงกับบัญชีเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
ตามกฎหมายวาดวยเงนิเดอืนละเงนิประจาํตําแหนง หรอื
ตามกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรอืน แลวแต
กรณี

ขาราชการพลเ รือนในสถาบันอุดมศึกษา 
หมายความวา บุคลท่ีรับการบรรจุและแตงตั้งใหไดรับ
ราชการตามพระราชบัญญัตินี้ (พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547) โดย
ไดรบัเงนิเดอืนจากงบประมาณประเภทเงนิเดอืนในสถาบนั
อุดมศึกษา  มาตรา 18 (ก) คือตําแหงทางวิชาการ (1)

ศาสตราจารย (2) รองศาสตราจารย (3) ผูชวยศาสตราจารย 
(4) อาจารย มาตรา 18 (ข) คือตําแหนงผูบริหาร (7)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักงาน
วทิยาเขต ผูอาํนวยการกองหรือหวัหนาหนวยงานท่ีเรยีกช่ือ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากองตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 
มาตรา 18 (ค) คือ ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (1)ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (3)ระดับ
เชี่ยวชาญ (4)ระดับชํานาญการพิเศษ (5)ระดับชํานาญ
การ(6)ระดับปฏิบัติการ ตําแหนงอื่นตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
(ประเภทท่ัวไป คือ ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน 
ระดับชํานาญงานพิเศษ) ตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ ของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศกึษา เชนตาํแหนง นาย
แพทย เภสัชกร วิศวกร สถาปนิก พยาบาล เปนตน เปน
ตาํแหนงทีจ่ะตองมใีบประกอบวิชาชพีรบัรองและรบัประกนั
ในการที่จะปฏิบัติงานได

 “ตําแหนงตามมาตรา 18 (ข)(7) และตําแหนง 
ตามมาตรา 18 (ค) ที่เรียกวาสายสนับสนุนของขาราชการ
พลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา เทยีบไดกบัขาราชการครแูละ

บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค(2)”
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542  มาตรา 55 กาํหนดวา “ใหมกีฎหมายวาดวยเงินเดือน 

คาตอบแทน สวสัดกิารและสทิธปิระโยชนเก้ือกลูอืน่ สาํหรบั
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหมีรายไดที่

เพยีงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสงัคมและวิชาชพี วรรค

สอง กาํหนดใหมกีองทนุสงเสรมิคร ูคณาจารย และบคุลากร
ทางการศึกษา เพื่อจัดสรรเปนเงินอุดหนุนงานริเริ่ม
สรางสรรคผลงานดีเดนและเปนรางวัลเชิดชูเกียรติครู 
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
ที่กําหนดเปนกฎกระทรวง”
 ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) หมายความวา 

บคุลากรซึง่ไดรบัการบรรจแุละแตงต้ังตามพระราบบญัญตันิี้
(พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2151) 
ใหไดรับราชการในกระทรวง กรมฝายพลเรือน 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 “ผูสอน หมายถึง ครูและคณาจารยในสถาบันการ
ศึกษาระดับตาง ๆ” “สถานศึกษา หมายถึง สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน วิทยาลัย สถาบัน 
มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษา หรือหนวยงานอ่ืนของ
รัฐหรือเอกชน ที่มีอํานาจหนาที่หรือมีวัตถุประสงคในดาน
การจัดการศึกษา” “คณาจารย หมายถึงบุคลากรซ่ึงทํา
หนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัยในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาของรัฐและเอกชน “ครู 
หมายถึง บคุลากรวิชาชีพซึงทําหนาทีห่ลักทางดานการเรียน
การสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการ
ตาง ๆ ในสถานศึกษาของทั้งรัฐและเอกชน “บุคลากร
ทางการศกึษา หมายถงึ ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการ
ศึกษา รวมทั้งผูสนับสนุนการศึกษาซ่ึงทําหนาที่ใหบริการ 
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการ
สอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหนวยงานการ
ศึกษาตาง ๆ ”
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ขาราชการครู หมายถึง
ผูที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการ
สอนและสงเสรมิการเรยีนรูของผูเรยีนดวยวิธกีารตาง ๆ  ใน

สถานศึกษาของรัฐ” “คณาจารย หมายถึง บุคลากรซ่ึงทํา
หนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัยในสถานศึกษา
ระดบัอดุมศึกษาระดับปรญิญาของรัฐ” “บคุลากรทางการ

ศึกษา หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา 
รวมทั้งผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งทําหนาที่ใหบริการ หรือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
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การนเิทศ การบรหิารการศกึษาและปฏิบตังิานอืน่ในหนวย
งานการศึกษา”
 มาตรา 5 แหงพระราบัญญัติเงินเดือน เงิน
วิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กําหนดไววา “ ในกรณี
ทีค่ณะรัฐมนตรีพจิารณาเห็นสมควรปรับอตัราเงนิเดอืนเงนิ
วทิยฐานะและเงนิประจาํตาํแหนงใหเหมาะสมยิง่ข้ึน ถาการ
ปรับดังกลาวเปนการปรับเพ่ิมเทากันทุกอัตรา สําหรับ
ขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา และไมเกนิรอยละสบิ
ของอตัราทีใ่ชบงัคบัอยู เม่ือไดรบัอนมุตังิบประมาณรายจาย
จากรัฐสภาเพื่อการนั้นแลว การปรับใหกระทําโดยตรา
เปนพระราชกฤษฎีกาและใหถือวาบัญชีอัตราเงินเดือน 

เงนิวทิยฐานะและเงนิประจาํตาํแหนงทายพระราชบญัญตันิี้
ทั้งน้ีในกรณีที่การปรับเปนรอยละเทากันทุกอัตราดังกลาว 
หากําใหอตัราหน่ึงอตัราใดมีเศษไมถงึสบิบาท ใหปรบัตวัเลข
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงของอัตรา
ดังกลาวใหเพ่ิมขึ้นเปนสิบบาท และมิใหถือวาเปนการปรับ
อัตรารอยละที่แตกตางกัน
 เพือ่ใหเขาใจตรงกัน มาตรา 38 ก(1) คอืครูผูชวย 
(2) คือ ครู (3) คืออาจารย (4) คือผูชวยศาสตราจารย (5) 
คือรองศาสตราจารย (6) คือ ศาสตราจารย มาตรา 38 ข
คอื (1) รองผูอาํนวยการสถานศกึษา (2) ผูอาํนวยการสถาน
ศกึษา (3) รองผูอาํนวยการสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา (4) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (5) ตําแหนงที่
เรยีกชื่ออยางอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด มาตรา 38 ค (1)

คือ ศึกษานิเทศก (ตําแหนง ครู ตําแหนงศึกษานิเทศก 
ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา คือตําแหนงที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ ตาม พ.ร.บ. เงินเดือน เงินวิทยาฐานะ 

และเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)

  มาตรา 38 ค(2) คือตําแหนงที่เรียกชื่อยางอื่น
ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด หรือตําแหนงของขาราชการที่ 
ก.ค.ศ. นาํมาใชกาํหนดใหเปนตาํแหนงขาราชการครแูละ

บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้(พระราช
บญัญตัริะเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547) 

 การวิเคราะหตามขอกฎหมาย มาตรา 31 แหง
พระราชบัญญตัริะเบยีบขาราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
และ(ฉบบัที ่3) 2553 วรรคสอง กาํหนดวา อตัราเงนิเดอืน 
เงินประจําตําแหนงสําหรับบุคลากรทางการศึกษา ตาม
มาตรา 38 ค (2) ใหนําบัญชีอัตราเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนมาใชบังคับ โดย
อนุโลม และ มาตรา 3 วรรคสองแหง พระราชบัญญัติ 

เงินเดือน เงินวทิยาฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2554 กาํหนดวา

ตําแหนงที่ไมมีใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ไดแก ตําแหนงตามมาตรา 
38 ค(2) ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใหนําบัญชีเงินเดือนขั้นตําขั้นสูง
และบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของขาราชการ
พลเรือนสามัญตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนสามัญ 
 สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) มาตรา 16 แหงแหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2551 กําหนดวา “ในระหวางที่ยังมิไดมีการปรับปรุงอัตรา
เงินเดือนและเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงขอ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎหมายวา
ดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงใหสอดคลองกับ
ตําแหนงขาราชกรพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาม

พระราชบญัญัตนิี ้ใหขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา

ยังคงไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตามกฎหมาย
วาดวยเงนิเดือนและเงนิประจาํตําแหนงตามกฎหมายวาดวย
เงินเดือนหรือเงินประจําตําแหนง หรือกฎหมายระเบียบ
ขาราชการพลเรือน ใหสอดคลอกับตําแหนงขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัตินี้ วรรค
สองกําหนดวา การไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
ตามวรรคหน่ึงของขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา

ตามพระราบัญญัตินี้ ตําแหนงใดใหไดรับเงินเดือนและเงิน
ประจําตาํแหนงในอัตราใด ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วธิกีาร

และเง่ือนไขที่ ก.พ.อ กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะ
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รัฐมนตรี ประเด็นท่ีสําคัญคือตองเทียบเคียงกับบัญชีเงิน
เดอืนและเงนิประจาํตาํแหนงตามกฎหมายวาดวยเงนิเดอืน
ละเงินประจําตําแหนง หรือตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน แลวแตกรณี
 สรุปผลการวิเคราะหไดวาจะเปน ขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2) ตองเปน
ไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
หรอืเทียบเคียงกับบญัชเีงนิเดือนของขาราชการพลเรือน มี
ขอแมวา ขาราชการ ก.พ.อ. ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธี
การและเง่ือนไขที่ ก.พ.อ กําหนด ในชวงวันท่ี 21 กันยายน 
2553 (วันปรับยกเลิกซีเขาระบบแทง) ถึงวันท่ี 1 เมษายน 
2554 (ปรับฐานบญัชเีงนิเดือนรอยละ 5 ทกุขาราชการ ก.พ. 
/ก.พ.อ./ก.ค.ศ.) ระยะน้ีคอืการปรับเงินเดือนเขาระบบแทง 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปรบัเพ่ิมอตัราเงิน
เดือนรอยละ 8 เฉพาะท่ีมีใบประกอบวิชาชีพเทาน้ันกอน
เขาการปรับฐานเงินเดือนรอยละ 5 สอดคลองกับผูรูผูเลน
กลาวไววา การปรับเงินเดือนระหวางราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กับขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อดุมศึกษา พบวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปรับเงินเพ่ิมขึ้น 8 % กอนท่ีจะเปล่ียนจากระบบซีมาเปน

ระบบแทง แตขาราชการอดุมศกึษาไมไดปรบั ในการขึน้เงนิ
เดอืนเมือ่วันที ่1 เมษายน 2554 ขาราชการครแูละบคุลากร
ทางการศึกษา มีฐานเงินเดือนที่สูงกวาขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สัดสวนการขึ้นเงินเดือนจึงสูงกวา
ขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา เมือ่ปรบัเงนิเดอืน 

5 % ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงมีฐานเงิน
เดือนมากกวาขาราชการพลเรือนในสถาบันดุมศึกษา ยอม
มสีดัสวนของเงนิเดอืนสูงกวาขาราชการพลเรอืนในสถาบนั
อดุมศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 

38 ค(2) ไมไดปรับเพิ่มรอยละ 8 เพราะตองไปใชบัญชีเงิน
เดือนของขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ประกอบกับมาตรา 3 
ในการขอปรับคร้ังน้ี ระบุไวชัดเจนวา ขาราชการครูและ
บคุลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค(2) ใหไปใชบญัชีอตัรา
เงินเดือนของขาราชการพลเรือน (ก.พ.)

 เมื่อคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา มีความเห็นวาการ
ปรับอัตราเงินเดือนเพ่ิมข้ึนรอยละ 8 ของ ก.ค.ศ. นั้น 
เปนการปรับอัตราเงินเดือนใหเฉพาะขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ก(1)(2) มาตรา 38 
ข และมาตรา 38 ค(1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ
แกไขเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ซึ่งเปน
ตําแหนงที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเทานั้น ซึ่งตําแหนงดังกลาวเปน
ตําแหนงที่ทําหนาที่เปนผูสอน เทียบเคียงไดกับขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา สายวิชาการ ซึง่ทําหนาทีเ่ปน
ผูสอนเชนเดียวกนั แตไมไดหมายความรวมถึงขาราชการ
และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามาตรา 38 ค (2) ซึ่ง
ปฏบิตัหินาทีเ่ชนเดยีวกนักับขาราชการพลเรอืนสามญัและ
ขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษา สายสนบัสนนุ โดย
ไดรับเงินเดือนและคาตอบแทนของบุคลากรประเภทดัง
กลาวเปนไปตามบัญชีเงินเดือนข้ันสูงและบัญชีอัตราเงิน
ประจาํตาํแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญ เชนเดียวกบั
ขาราชการพลเรอืนสามญัและขาราชการพลเรอืนในสถาบนั
อุดมศึกษา (ชวง 1 เมษายน 2553 ถึง 31 มีนาคม 2554 
ไดรับไมเทากันจึงมีการรองเรียน) หลังจากนั้น ขณะนี้
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 
ขาราชการพลเรือนสามัญและขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา 38 ค (2) ไดใชอตัราเงนิเดอืน
ที่เทาเทียมกันแลว
 ก.พ.อ. พิจารณาเห็นวาจากการท่ีคณาจารย ซึ่ง

เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงทาง
วิชาการ และขาราชการครู ตางก็เปนบุคลากรท่ีทําหนาที่
ในสายผูสอนเหมือนกัน เมื่อ ก.ค.ศ. มีการปรับอัตราเงิน
เดือนเพิ่มสูงกวาคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษา จึงอาจสง
ผลกระทบตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของคณาจารย
ในสถาบันอุดมศึกษาได จึงไดมีมติใหเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาแกไขเยียวยากรณีดังกลาว 
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 สําหรับการท่ีจะขอปรับอัตราเงินเดือนเพ่ิมข้ึน
รอยละ 8 ใหกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สายสนับสนุน ดวยเหตุผลไมใหเกิดความเหล่ือมลํ้า ความ
ไมเทาเทียมกันระหวางขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาดวยกันนั้น อาจไมใชวิธีการแกไขปญหาความ
เหลื่อมลํ้าไดจริง เพราะหากขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา สายสนับสนุน เชนตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ ได
รับการปรับอัตรารอยละ 8 ก็จะสงใหขาราชการพลเรือน
สามัญ (ก.พ.) และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ก.ค.ศ.) ในตําแหนงเดียวกัน ไดรับเงินเดือนนอยกวาทันที 
ซึ่งจะกอใหเกิดการรองเรียนวามีความเหลื่อมลํ้ากันตอไป 
หรอืแมแตจะพิจารณาปรบัอตัราเงนิเดอืนเพิม่ขึน้รอยละ 8 
ใหกับบุคลากรกลุมมีลักษณะงานคลายคลึงกันกับสาย
วิชาการ เชน นักวิจัย นักวิทยาศาสตร ก็จะมีการรอยเรียน
จากกลุมอื่น ๆ ตามมาอีกเชนกัน ดังนั้นความเห็นของ 
ก.พ.อ. การนําเสนอขอแกไขเยียวยาใหกับขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ใหไดรับการ
ปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นรอยละ 8 ตอคณะรัฐมนตรี โดย
มเีหตผุลทีช่ดัเจนเพียงพอ เชนหากไมมกีารแกไขเยยีวยาจะ
สงผลกระทบตอการดําเนนิการของสถาบันอดุมศกึษา ทาํให
ไมสามารถดาํเนนิการตอไปได กอ็าจจะสามารถเสนอเร่ืองนี้

ไปได แตขณะนี้ยังไมมีเหตุผลเพียงพอที่จะเสนอขอแกไข
เยยีวยาใหกบัขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา สาย
สนับสนุนใหไดรับการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นรอยละ 8 
อยางไรก็ดีหากภายหนามีเหตุผลเพียงพอที่ฝายบริหารมี
ความมัน่ใจวาจะสามารถผลกัดนัเรือ่งนีไ้ด กอ็ยูในวสิยัทีจ่ะ

สามารถนําเร่ืองนีม้าพิจารณาอีกคร้ังได ก.พ.อ. จงึมมีตเิหน็
วายังไมมีเหตุผลสมควรที่จะเสนอเรื่องขอแกไขเยียวยาให
กับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 
ใหไดรบัการปรับอตัราเงินเดือนเพ่ิมขึน้รอยละ 8 ไปยังคณะ

รัฐมนตรี
 ประเด็นคําถาม/ขอสงสัย/ขอคลางแคลงใจคือ
 1. เมื่อพิจารณาเหตุผลของ ก.พ.อ. กลุมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเห็นวาวาขัดกับหลักความเสมอภาค 
เพราะขาราชการสายสนับสนุนก็ไดรับผลกระทบเชนกัน 

(ชวง 1 เมษายน 2553 – 1 เมษายน 2554 เพราะหลังจาก

นั้นอัตราเงินเดือนเทากันแลว) แตไมไดรับการเยียวยา การ
เปรยีบเทยีบขาราชการกลุมนีก้บั ขาราชการครตูามมาตรา 
38 ค.(2) ทัง้ทีก่ลุมน้ีไมไดรบัผลกระทบเพราะการปรบัอัตรา
เงินเดือนเปนไปโดยผลของกฎหมายแลวจึงไมถูกตอง 
เปนการมองเฉพาะผลการปรับเงินเดือน 8% ไมไดดูเหตุวา
เปนเพราะอะไร และทาํไมขาราชการครูตามมาตรา 38 ค(2) 
ไมเรียกรองการเยียวยาบาง  เรื่องนี้ ก.พ.อ. จึงควรทบทวน
ใหม
 2. ตาํแหนงสายสนบัสนนุ ไมตองคาํนงึถงึความ
ไมเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและคาครองชีพทีเ่พิม่สงูขึน้ 
เหมือนกับเหตุผลท่ีปรับใหสายวิชาการและตําแหนงที่มีใบ
ประกอบวิชาชีพตามกฎหมายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาหรืออยางไร จงึไมปรบัอตัราเงินเดือนเพ่ิมขึน้
 3.  ตาํแหนงทางวชิาชพีเฉาะของสายสนับสนนุ 
เชน แพทย เภสัชกร พยาบาล วิศวกร สถาปนิก เปนตน 
เปนตาํแหนงท่ีถอืวาไมมใีบประกอบวิชาชีพใชหรือไม จงึไม
ปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้น 
 4.  การเลือกปฏิบัติและการอางเหตุผลในการ
วิเคราะหวินิจฉัยเฉพาะบางจุดบางประเด็นเพื่อกอใหเกิด

ความเหลือ่มลํา้ของขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา 
ที่ เคยใชบัญชีอัตราเงินเดือนฐานเด่ียวกันตั้ งแต เปน
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย จนมาเปนขาราชการ
พลเรอืนในสาถาบนัอดุมศกึษา หากพจิารณาปรบัเพิม่อตัรา
เงนิเดอืนเฉพาะสายใดสายหนึง่ จะกอใหเกดิความแตกแยก
ความสามัคคี ไมเปนการสรางความสุขใหขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือไม
  ขณะนี้ก ลุมขาราชพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎ ไดฟองดีตอศาล

ปกครองกลางเปนไมหนึ่งเม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558 
ไปแลว และหากยังมีขอตกหลน หรือขอคิดเห็นเพิ่มเติม
หรือขอทักทวงบางประการของฝายกฎหมาย ขาราชการ
พลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา สงักดัมหาวทิยาลยัของรฐัเดมิ
จะดําเนินการฟองเปนไมสองตอไป
  พวกเราคิดวาถอยไมไดอกีแลว จงึจาํเปนตอง
รักษาความถูกตอง ชอบธรรม ดวยหลักของธรรมาภิบาล

ที่วา ถูกตอง ยุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได
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- ที่ปรึกษาดานการบริหารงานบุคคล ที่ประชุมสภา
ขาราชการ พนักงานและลูกจางมหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย (ปขมท) ถึงปจจุบัน

- ผูทรงคุณวุฒิกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งบุคคลให
ดาํรงตาํแหนงสงูขึน้ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร 

(นิดา) ถึงปจจุบัน
- ผูทรงคุณวฒุดิานการบริหารงานบุคคลคณะกรรมการ

บริหารพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) ถึง
ปจจุบัน

- ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารบุคคล คณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร) ถึงปจจุบัน

- ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารบุคคล คณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนคร) ถึงปจจุบัน

- วทิยากรบรรยายการเขียนคูมอืปฏิบตังิาน การทํางาน
เชงิวเิคราะห การทาํงานเชงิสงัเคราะห การกาํหนดตวั
ชี้วัดและสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน

- อดตีผูทรงคณุวุฒดิานการบริหารบคุคล คณะกรรมการ
อทุธรณและรองทกุขประจาํมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 
2 วาระ

- อดีตผูทรงคณุวุฒดิานการบริหารบคุคล คณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจําสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาพระนครเหนือ 2 วาระ

- อดีตผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 


