
หลักเกณฑการกําหนดช่ือผูบริหารหัวหนาสวนราชการ

** เรืองชัย จรุงศิรวัฒน

 ในการกําหนดการเรียกช่ือหัวหนา “สวนราชการ”

ของกระทรวง ทบวง กรม ตางๆ ที่มีการแบงสวนราชการ
อยางถูกตองอยางเปนทางการของสวนราชการไทย 
จะมีการออกเปนพระราชกฤษฎีกา หรือเปนประกาศ หรือ 
หรือเปนกฎกระทรวง(ทบวง)รองรับการแบงสวนราชการ
นั้นๆ และจะมีผลผูกพันที่ “รัฐ” ตองมีภาระตองจาย 
“เงินประจําตําแหนง” ใหกับผูครองตําแหนง “ผูบริหาร”
ของหนวยงานน้ันๆ เมือ่ผูบรหิารหนวยงานน้ัน “ดาํรงตาํแหนง”

และครองตําแหนงถึง “ระดับ” (ซี 8 ในระบบพีซีเดิม)
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของในการจายเงินประจําตําแหนง 
เชน พระราชบัญญตัเิงนิเดอืนและเงินประจาํตาํแหนง พ.ศ. 
2538 และพระราชกฤษฎกีารไดรบัเงนิประจาํตาํแหนงของ
ขาราชการฯ พ.ศ. 2538 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ในการจาย
เงินประจําตําแหนง รัฐจะจายตาม “ประเภทราชการ”
นั้นๆ เชน ขาราชการพลเรือนสามัญ (ก.พ. , ก.พ.อ. ,ก.ถ.) 
ขาราชการตุลาการ(กต.) ขาราชการตํารวจ ขาราชการ
ทหาร ซึง่ขาราชการแตละประเภทก็จะมีการจายเงินประจํา
ตาํแหนงแตกตางกนัไป แตถาเปนขาราชการพลเรอืนสามญั 
เชน ขาราชการที่สังกัด ก.พ. หรือ ก.พ.อ. หรือ ก.ถ.
ตามกฎหมายใหไดรับเงินประจําตําแหนงตั้งแตระดับ 8 

(ตามระบบพีซีเดิมที่ยกเลิกไป) ขึ้นไป  
 กลับมาดูที่การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัย
ตางๆ ของรัฐในประเทศไทย เดิมเปนอํานาจของทบวง

มหาวิทยาลัย(ชื่อเดิมในขณะนั้น) มหาวิทยาลัยตางๆ
ไมสามารถดําเนินการแบงสวนราชการของตนเองขึ้น
มาใหมได ตองขอความเห็นชอบและไดรับอนุมัติจาก
ทบวงมหาวิทยาลัย(ชื่อเดิมในขณะนั้น) เชน การจัดตั้ง
ภาควิชาใหม การจัดตั้งคณะใหม การจัดตั้งกองใหม ฯลฯ 

เพราะมนัจะไปเพิม่ภาระของรฐัในการจายเงนิประจาํตาํแหนง
ผูบริหารหนวยงานเหลาน้ัน ภายหลังมีการกระจายอํานาจ
ในการแบงสวนราชการไปใหมหาวิทยาลัยตางๆ สามารถ
ดําเนินการเองไดโดยออกเปนประกาศสภามหาวิทยาลัย 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยตางๆจึงมีการต้ังคณะใหมๆ กองใหมๆ 
เพิ่มเติมขึ้นมาเปนจํานวนมากมาย แตผูบริหารหนวยงาน
ใหมเหลาน้ีไมสามารถรับเงินประจําตําแหนง ในตําแหนง
ของคณบดี ผูอํานวยการกอง ที่มหาวิทยาลัยตั้งขึ้นมาเอง
จากเงินงบประมาณแผนดินได แตเนื่องจากตองทําหนาที่
เปน “ผูบริหาร” ที่มีภารกิจและหนาที่ความรับผิดชอบ
เหมือนกับคณบดี เหมือนกับผูอํานวยการกอง ที่ถูกจัดต้ัง
สวนราชการทีอ่อกประกาศเปนกฎกระทรวง มหาวทิยาลัย
จึงจายเงินประจําตําแหนงผูบริหารเหลานี้ดวยเงินรายได
ของมหาวิทยาลัย 
 ปกติการตั้ งชื่ อ  “หัวหนาสวนราชการ”

ของกระทรวง ทบวง กรม ตางๆจะมี “หลักเกณฑ” หรือ 
“แนวทาง” ในการตัง้ช่ือ “ผูบรหิาร” หนวยงานท่ีเหมอืนๆ

กัน เรียงลําดับจากสูงไปหาตํ่า เชน

** นักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญประจําสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
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วารสารวิชาการ (ปขมท.) ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2556)

  หนวยงาน ชื่อตําแหนงบริหาร
 1. ระดับ กระทรวง/ทบวง   ผูบริหารเรียกวา ปลัด(ซี 11 เดิม)
 2. ระดับ กรม     ผูบริหารเรียกวา อธิบดี(ซี 10 เดิม)
 3. ระดับ สํานัก    ผูบริหารเรียกวา ผูอํานวยการ(ซี 9 เดิม)
 4. ระดับ กอง     ผูบริหารเรียกวา ผูอํานวยการ(ซี 8 เดิม)
 5. ระดับ สวนผูบริหารเรียกวา ผูอํานวยการ(ซี 8 เดิม)
 6. ระดับ สํานักงาน ผูบริหารเรียกวา หัวหนา(ซี 7 เดิม)
 7. ระดับ งานผูบริหารเรียกวา หัวหนา(ซี 7 เดิม)
 8. ระดับ หนวยผูบริหารเรียกวา หัวหนา(ซี 6 เดิม)
 9. ระดับ หมวดผูบริหารเรียกวา หัวหนา(ซี 5 เดิม)

 ทุกกระทรวงสวนใหญจะมีการแบงสวนราชการ
ตามลําดับขางตน แตในกระทรงศึกษาธิการซึ่งเปน
กระทรวงใหญ ที่เกิดจากการรวมกันของสองหนวยงาน
ในระดบักระทรวง/เทียบเทา คอืกระทรวงศกึษาธกิาร(เดมิ)

ที่จัดการเรียนการสอนในระดับตํ่ากวาปริญญา + ทบวง
มหาวิทยาลัย(เดิม)ที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา
ขึ้นไป กลายเปนกระทรวงใหมที่เรียกวา “กระทรวง
ศึกษาธิการ” (ซํ้ากับชื่อเดิม) 

กระทรวงศึกษาธิการ(เดิม) + ทบวงมหาวิทยาลัย(เดิม) = กระทรวงศึกษาธิการ(ใหม)

 ในความเห็นของผูเขียนๆ เห็นวากระทรวง
ศึกษาธิการใหมนี้เปนระดับ “ซุปเปอรกระทรวง” เพราะ
เปนกระทรวงที่ใหญมาก ที่เกิดจากการรวมกันของสอง
กระทรวง/เทียบเทา มีผูบริหารเทียบเทากับซี 11 เดิมถึง 
5 (คน)ตําแหนง คือ 
 1. ปลัดกระทรวง

 2. เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
 3. เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

 4. เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน
 5. เลขาธิการสํานักงานเลขาธิการสภาการ

ศึกษา
 ตําแหนงผูบริหารท้ัง 5 ตําแหนงขางตนอาจ
เรียกไดวาเปน 5 เสือกระทรวงศึกษาธิการ เพราะมีคา
งานเทียบเทากับซี 11 เดิมเทากันทุกตําแหนง และปลัด

กระทรวง “ไมใชผูบังคับบัญชา” ของ 4 เลขาธิการ
สํานักงานฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะที่กระทรวง
อื่นๆ สายงานการบังคับบัญชามีผูบริหารกระทรวงท่ีเปน
ขาราชการประจําสูงสุดคือ “ปลัดกระทรวง” (เทียบเทา
ซี 11เดิม) รองลงมาเปนตําแหนงรองปลัดกระทรวง
(เทยีบเทาซ ี10เดมิ) และอธบิดกีรมตางๆ (เทยีบเทาซ ี10เดมิ)

ตามลําดับ เนื่องจากตําแหนงรองปลัดกระทรวง และ
ตําแหนงอธิบดี เปนตําแหนงที่มีคางานเทียบเทาซี 10 เดิม
เทากัน จะเห็นไดในบางกระทรวงเมื่อถึงฤดูการโยกยาย 
อาจมีรองปลัดกระทรวงซ่ึงชื่อของตําแหนงดูเหมือนวาจะ 

“ใหญ” กวาระดับอธิบดี ถูกโยกยายไปเปนอธิบดีไดเปน
เรือ่งปกติธรรมดา โดยไมมรีองปลัดกระทรวงคนใดทีถ่กูโยก
ยายไปเปนอธิบดีไปย่ืนเร่ืองรองเรียนกลาวทุกขตอผูออก

คําส่ังแตงตั้งโยกยาย 
 มหาวิทยาลัยตางๆอยูภายใตการกํากับดูแลของ 

“สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” ที่มีผูบริหาร
เรยีกวา “เลขาธกิาร” (ซ ี11 เดิม) มหาวทิยาลยัของรฐัมคีา
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งานฐานะเทียบเทาไดใน “ระดับกรม” ของกระทรวงอื่นๆ 
มีผูบริหารเรียกวา “อธิบดี” (ซี 10 เดิม) สวนผูบริหารของ
มหาวิทยาลัยเรียกวา “อธิการบดี”และเน่ืองจากผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเปนตาํแหนง “บรหิารทีม่วีาระ” และมีฐานะ
เทยีบเทากรมจึงรบัเงินประจําตาํแหนงเทากับอธิบดกีรมใน
กระทรวงอืน่ๆ แมอธกิารบดทีานนัน้ขณะทีด่าํรงตาํแหนงจะ
มีระดับ ยังไมถึงระดับ 10(เดิม)ก็ตาม
 ปจจุบันมหาวิทยาลัยตางๆ มีการแบงสวน
ราชการ “ภายใน” เพิ่มขึ้นมากมาย ตามภาระงาน และ
ภารกิจของหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม โดยจัดทําดวยการ
ออกเปนประกาศของสภามหาวิทยาลัย การแบงสวน
ราชการในระดบัคณะ ซึง่แตเดมิทบวงมหาวทิยาลยั (ชือ่เดมิ
ในขณะน้ัน) ไดมีการแบงสวนราชการในสํานักงานคณบดี 
ของมหาวิทยาลัยตางๆ ออกเปน 4 งาน คือ
 1. งานบริหารและธุรการ
 2. งานคลังและพัสดุ
 3. งานบริหารการศึกษา
 4. งานนโยบายและแผน

 สวนในคณะที่มีขนาดใหญก็จะมีงานที่ 5 เพิ่มขึ้น
มาอีกหน่ึงงานเรียกวา “งานบริหารวิชาการและวิจัย” 
และทุกงานในสํานักงานคณบดีมีผูบริหารที่ เรียกวา 
“หัวหนางาน” (ซี 7 เดิม) และในสํานักงานคณบดีจะมี
ผูบริหารเหนือกวาระดับงานเรียกวา “เลขานุการคณะ” 
(ซี 7,8 เดิม) ซึ่งภายหลังตอมากําหนดใหเรียกวา “หัวหนา

สํานักงานคณบดี” ปจจุบันในหลายคณะของหลาย

มหาวิทยาลัยมีทั้งการยุบรวม 5 งานนี้ใหม บางคณะควบ
รวม 2 งานแลวกําหนดใหเรียกวา “กลุมภารกิจ” บาง
คณะควบรวม2งานแลวกําหนดใหเรียกวา “กลุมงาน” 
บางคณะมีการจัดตั้ง “งาน” เพิ่มข้ึนมาใหม ในระดับคณะ

ผูเขยีนไมไดตดิใจอะไร ในการกําหนดหรือเรยีกชือ่ผูบรหิาร
ของ “กลุมภารกิจ”หรือของ“กลุมงาน”หรือของ“งาน” 
ยังเรียกเหมือนกันหมดวา “หัวหนา” เชน หัวหนากลุม
ภารกิจ.... หวัหนากลุมงาน.... หรอื หวัหนางาน....ซึง่ผูเขยีน
เหน็วาถกูตองและชอบแลว ทีจ่ะกาํหนดหรอืเรยีกผูบรหิาร
ในระดับ“กลุมภารกิจ”หรือ“กลุมงาน”หรือ“งาน”

ใหเรียกวา “หัวหนา” แตถากําหนดหรือเรียกผูบริหารใน
ระดับนี้วา “ผูอํานวยการ” จะไมถูกตองทันที เพราะสวน
ราชการเหลาน้ีเปนแค “ระดับงาน” ซึ่งเทียบคางานเพียง
แคซี 7 เดิมเทาน้ัน ยังมีคางานยังไมถึงระดับเทียบเทากอง
ที่มีคางานเปนระดับซี 7-8 (เดิม) และคณะก็ไมสามารถ
ที่จะกําหนดคางานของกลุมงาน หรือกลุมภารกิจ ภายใต
สํานักงานคณบดีใหมีคางานถึงระดับ 8(เดิม)ได เพราะมัน
จะขัดกับหลักการบริหารงานบุคคลที่ผูบริหารสํานักงาน
คณบด(ีตาํแหนงเลขานกุารคณะ/หวัหนาสาํนกังานคณบด)ี 
เปน “ผูบังคับบัญชา” ของผูบริหารกลุมภารกิจ/กลุมงาน 
ทีผู่บงัคบับญัชาจะมีคางานบรหิารอยูระดบั(ซ ี8เดมิ)เทากบั
มีคางานบริหารของ “ผูใตบังบัญชา” ไมได! แตผูบังคับ
บัญชาอาจจะมีระดับหรือซีเทากับ หรือตํ่ากวาผูใตบังคับ
บญัชาท่ีไมใชผูบรหิาร เชน หวัหนางาน/หวัหนากลุมภารกิจ
เปนระดบัชาํนาญการ (ซ6ี-7เดมิ) อาจมีลกูนองเปนชาํนาญ
การพิเศษ(ซี 8 เดิม)ได 
 ซึง่จะแตกตางไปกบัตวัอยางของ 5 เสอืกระทรวง
ศกึษาธิการท่ีผูเขียนกลาวมาขางตน ทีว่าท้ัง 5 เสือกระทรวง
ศกึษาธกิารอยูระนาบเดียวกนั ปลัดกระทรวงมใิช “ผูใตบงั
บัญชา” ของอีก 4 เลขาธิการฯ
   ในสวนกลางของมหาวิทยาลัยก็มีการแบงสวน
ราชการ “ภายใน” เพิ่มขึ้นมากมาย บางหนวยงานเรียกวา 
“สํานักงาน” บางหนวยงานเรียกวา “กอง” ในความเห็น
ของผูเขียนถาเปนหนวยงานสวนกลางของมหาวิทยาลัย
หนวยงานท่ีกําหนดช่ือเรียกวา“สํานักงาน” มีฐานะคา

งานใหญกวาระดับ “งาน”(ซี 7 เดิม) แตคางานยังไมถึงกับ

ระดับ “กอง” (ซี 8 เดิม) ดังนั้นการกําหนดหรือเรียกชื่อ
ผูบริหารของหนวยงานที่เรียกวา “สํานักงาน” ที่ถูกตอง
จะตองเรียกวา “หัวหนาสํานักงาน” ไมควรกําหนดหรือ
เรียกวา “ผูอํานวยการสํานักงาน” เพราะช่ือของหนวย

งานก็ระบุวาเปน “สํานักงาน” โดยมีคําวา “งาน” อยู
ตอทายคําวา“สํานัก” มีฐานะคางานใหญกวางานเทาน้ัน 
แตยังไมถึงระดับของ “กอง” 

 เปนเรื่องนาตลกมาก ถาเปนหนวยงานใน
มหาวิทยาลัยเดียวกัน ที่กําหนดใหเรียกชื่อผูบริหาร 

“สํานักงาน”หนึ่งวา “หัวหนาสํานักงาน” ในขณะที่ผู
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บริหารอีกสาํนกังานหน่ึงเรียกวา “ผูอาํนวยการสาํนกังาน”
เพราะการที่จะกําหนดหรือเรียกชื่อผูบริหารหนวยงาน 
ที่ชื่อของของหนวยงานและมีคางานเทากันกําหนดเปน 
“สาํนกังาน” ใหม ี“ชือ่ทางการบริหาร” ทีแ่ตกตางกนัหรอื
ไมเหมือนกัน มหาวทิยาลัยควรมีหลักเกณฑหรืออธิบายได
วามีตัวช้ีวัดอะไร? มาใชในการกําหนดในการเรียกช่ือของ
ตําแหนงผูบริหาร“สํานักงาน”หนึ่งวาหัวหนาสํานักงาน... 
อีกสํานักงานหนึ่งวาผูอํานวยการสํานักงาน...
 ผู เขียนขอยกตัวอยางการกําหนดหรือเรียก
ชื่อผูบริหารหนวยงานระดับ “โรงเรียน” ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) วาทําไม? 
บางโรงเรียนเรียกผูบริหารวา “ครูใหญ” บางโรงเรียน
เรียกผูบริหารวา “อาจารยใหญ” บางโรงเรียนเรียก
ผูบริหารวา “ผูอํานวยการ” ทั้งๆที่ชื่อของหนวยงาน
เรียกวา“โรงเรียน” เหมือนกัน  สพฐ. มีหลักเกณฑใน
การที่กําหนดในการเรียกชื่อทางการบริหารท่ีแตกตางกัน
โดยการนํา จํานวนนักเรียน จํานวนบุคลากร จํานวน
หองเรยีน ฯลฯ เขามาเปนตวักําหนดวา โรงเรยีนขนาดใดที่
มี จํานวนนักเรียน จํานวนบุคลากร จํานวนหองเรียน เปน
จํานวนเทาใดถึงจะเรียกผูบริหารโรงเรียนวา “ครูใหญ” 
หรือ “อาจารยใหญ” หรือ “ผูอํานวยการ” 
 หนวยงานในมหาวิทยาลัย ถาเปน “สํานักงาน” 
เหมือนกัน หากผูบริหารสํานักงานหนึ่งเรียกวา “หัวหนา
สํานักงาน” ในขณะท่ีผูบริหารอีกสํานักงานหน่ึงเรียกวา 
“ผูอํานวยการสํานักงาน” มหาวิทยาลัยตองตอบใหไดวา
เอาหลักเกณฑอะไรมาเปนตัวเรียกผูบริหารใหแตกตางกัน 
 มหาวิทยาลัยจะเอาจํานวน “บุคลากร” หรือ 

จะเอาจํานวน “งาน” หรอื หรอืจะเอาจํานวน “…..” ภายใต
สํานักงานนั้นๆ มาเปน “ตัวชี้วัด” ตองตอบหรือกําหนด
ใหชัดเจน เพราะมันจะมีผลถึงการไดรับ “เงินประจํา

ตําแหนง” เพราะคนท่ีเปน “ผูอํานวยการ” เทานั้น! 
ถงึจะไดรบัเงินประจําตาํแหนงจากเงินรายได แตไมสามารถ
รับเงินประจําตําแหนงจากเงินงบประมาณแผนดิน
และผูที่เปน “หัวหนาสํานักงาน…” ก็จะไมมีสิทธ์ิรับเงิน
ประจําตําแหนงเชนกันเพราะไมมีกฎหมายรองรับ ยกเวน

ตาํแหนง “หวัหนาสาํนกังานคณบด”ี และ “ผอ.สาํนกังาน

อธกิารบดี” ทีม่สีทิธ์ิในการรับเงินประจําตําแหนง เพราะช่ือ
ของตําแหนงเดิมเรียกวา “เลขานุการคณะ” หรอื“หวัหนา
สํานักงานอธิการบดี” เปนตําแหนงทางการบริหารที่มี
กฎหมายรองรับในการใหรับเงินประจําตําแหนง(พระราช
บัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 และ

ที่แกไขเพิ่มเติม) 
 ผูเขียนมีความเห็นวา ถาเปนหนวยภายในของ
มหาวิทยาลัยที่เรียกวา “สํานักงาน” ผูบริหารควรเรียกวา 
“หัวหนาสํานักงาน” เหมือนทั้งหมด! ดวยเหตุผลท่ีวาเปน
หนวยงานทีใ่หญกวางาน แตยงัไมใหญถงึกบัระดบักอง (ถา
ใหญเทากบักองก็กาํหนดใหเปนกองไปเลยจะมากําหนดเปน
สํานักงานทําไม?) และมีคําวางานอยูทายคําวาสํานัก 
แตเหตผุลน้ีเอาไปใช หรอื อธิบาย กบัหนวยงาน/สวนราชการ
ทีใ่หญกวาระดบักรมหรือมหาวิทยาลัยไมได เชน สาํนกังาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา แมชือ่ของหนวยงานจะเรยีกวา 
“สํานักงาน” และมีคําวางานอยูทายคําวาสํานักก็ตาม 
แตผูบริหารไมเรียกวา “หัวหนาสํานักงาน”(เทียบเทาซี 7 
เดมิ) แตจะเรยีกวา “เลขาธกิารสาํนักงาน” (เทยีบเทาซ ี11
เดิม) หรือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
ผูบริหารหนวยงานจะเรียกวา “เลขาธิการสํานักงาน”
(เทียบเทาซี 11 เดิม) หรือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ผูบริหารหนวยงานจะเรียกวา “ผูบัญชาการสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ” (เทียบเทาซี 11 เดิม) ฯลฯ
 ถาหนวยงานน้ัน ไมมี คําวา “งาน” ตอทาย
คําวา “สํานัก” จะหมายความวาหนวยงานนั้นมีคางาน
สถานะใหญกวาคางานของ “กอง” เชน สํานักนโยบาย
และแผนการอุดมศึกษา(กองแผนงานเดิม ในทบวงฯ) , 

สํานักสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร(กองการ
เจาหนาที่เดิม ในทบวงฯ) ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา(สกอ.) แมชื่อตําแหนงผูบริหารหนวยงาน

จะเรียกวา “ผูอาํนวยการ” เหมือนกับทีเ่รยีกผูบรหิารระดับ
กอง แตระดับคางานของผูอํานวยการสํานักจะเปนระดับ 
9 (เดิม) ในขณะที่ผูอํานวยการกองมีคางานเพียงแคระดับ 

7-8 (เดิม) เทาน้ัน และเน่ืองจาก “สํานัก”เปนหนวยงาน
ที่ใหญกวาระดับ “กอง” จึงมีการแบงสวนราชการภายใต 

“สาํนกั” เลก็ลงไปอกีเรยีกวา “สวน” ซึง่มีสถานะใหญกวา 
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“งาน” ของกอง(แตไมเทากอง) จึงเรียกผูบริหารสวนวา
“ผูอํานวยการสวน”(เทียบเทาซี 8 เดิม)
 และแมวาจะเรียกวา “ผูอํานวยการสวน...” 
(เทียบเทาซี 8 เดิม) แตก็ไมไดรับเงินประจําตําแหนง
จํานวน 5,600 บาท/เดือน + คาตอบแทน 5,600 บาท/
เดือน(รวมเปน 11,200บาท/เดือน) เหมือนผูอํานวยการก
องทัว่ๆไป ผูอาํนวยการสวน(ในทกุกระทรวง)จะไดรบัเฉพาะ
เงินคาตอบแทน 3,500 บาท/เดือน เทาน้ัน เพราะเปน
ตําแหนงทางการบริหารที่ไมมีกฎหมายรองรับในการใหรับ
เงินประจําตําแหนง(ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและ

เงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม) 
 การที่ “ผูอํานวยการสวน”(เทียบเทาซี 8 เดิม)
ไดรับเงินคาตอบแทน 3,500 บาท/เดือนน้ัน เปนเพราะ
มติคณะรัฐมนตรี กําหนดใหขาราชการท่ีดํารงตําแหนง
ระดับ 8/เทียบเทา ที่ไมใชผูบริหารตามพระราชบัญญัติ

เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 กําหนดให
ไดรบัเงนิคาตอบแทน 3,500 บาท/เดอืน และไดรบัมาตัง้แต
ปงบประมาณ 2547 เปนตนมา ซึ่งทําใหขาราชการสาย
สนับสนุนในมหาวิทยาลัยตางๆ ที่ครองตําแหนงชํานาญ
การ(7-8) ที่ปจจุบันเรียกวา ชํานาญการพิเศษ เม่ือ
เงนิเดอืนถงึขัน้ต่ําของระดบั 8 จงึมีสวนไดรบัเงนิคาตอบแทน
3,500 บาท/เดือน นี้เหมือนผูอํานวยการสวนไปดวย....
 


