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กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 387/ร.
สภาผู้แทนราษฎร
25 มกราคม ๒๕65
เรื่อง การพิจารณาเยียวยาปรับเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจานวนร้อยละ 8
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ดังต่อไปนี้
สืบเนื่ องจากอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุด มศึกษา
ได้รับเงินเดือนน้อยกว่าข้าราชการครูสังกัดอื่นอยู่ร้อยละ 8 อันเนื่องมาจากรัฐบาลในยุคปี 2554
ได้ขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการครูทั่วประเทศจึงทาให้อาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีลักษณะวิชาชีพเช่นเดียวกับ
ข้าราชการครู ซึ่งเป็นความเหลื่อมล้ามานานกว่า 10 ปี กล่าวคือ ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554
และขณะนี้ มี กฎหมายเกี่ ยวกั บการเยีย วยา ได้ แ ก่ พระราชบัญ ญัติระเบีย บข้า ราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2562
และในเรื่องนี้ได้มีกระทู้ถาม รวมทั้งท่านได้ตอบกระทู้ถามเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ไปแล้วนั้น
จึงขอเรียนถามว่า
1. กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม มี ก ารด าเนิ น งานกรณี
หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นให้ทบทวน เช่น สานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
สานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในการทบทวนนั้น มีผล
การทบทวนในเรื่องนี้ อย่างไร ซึ่งล่วงเลยระยะเวลามาหลายเดือน ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2564
จนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบผลการดาเนินงาน ขอทราบรายละเอียด
2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะเสนอถึงคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาดาเนินการขึ้นเงินเดือนหรือไม่ อย่างไร ใช้งบประมาณจากแหล่งใด ครอบคลุมข้าราชการ
กลุ่มใดบ้าง เริ่มและให้เสร็จสิ้นเมื่อใด ขอทราบรายละเอียด
ขอให้ตอบในห้องกระทู้ถาม
ขอแสดงความนับถืออย่างยิง่
รองศาสตราจารย์สรุ วาท ทองบุ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พรรคก้าวไกล
แบบบัญชีรายชื่อ
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คาตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 387/ร.
ของ รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พรรคก้าวไกล แบบบัญชีรายชื่อ
เรื่อง การพิจารณาเยียวยาปรับเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จานวนร้อยละ ๘
ข้าพเจ้า นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ขอตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้มเี กียรติ กรณีการพิจารณาเยียวยาปรับเงินเดือน
ให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จานวนร้อยละ ๘ ดังนี้
คำตอบข้อที่ ๑
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอชี้แจงการดาเนินการประเด็น
การพิจารณาเยียวยาปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ได้เสนอเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กรณีข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้ปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้น ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ต่อมาเมื่อวันที่
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว มีคาสั่งให้ส่งคืนเรื่องดังกล่าว เพื่อให้กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณาทบทวนความถูกต้องเหมาะสม โดยให้รับ
ความเห็ น ของหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง อาทิ ส านั ก งบประมาณ กรมบั ญ ชี ก ลาง ส านั ก งาน ก.พ.
สานักงาน ก.พ.ร. สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปประกอบ
การพิจารณา
ต่ อ มากระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม มี ก ารด าเนิ น การ
กรณีดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้ง “คณะทางานแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้า
เกี่ ย วกั บ เงิ น เดื อ นข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา” โดยมี นายดนุ ช ตั น เทอดทิ ต ย์
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน
และมีประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ประธานที่ปรึกษา
ทปสท. ประธานที่ ป ระชุม สภาอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย แห่ง ประเทศไทย (ปอมท.) ประธานชมรม
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ชขอท.) และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะทางาน
เพื่อเป็นการเร่งรัดการดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยคณะทางานชุดดังกล่าว ได้ดาเนินการประชุมไปแล้วทั้งสิ้น จานวน ๕ ครั้ง เพื่อพิจารณา
ทบทวนข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านข้อกฎหมายและความเหมาะสม รวมถึงการปรับ
ข้อเสนอการขอรับการจัดสรรเยียวยาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กรณีข้าราชการครูและ
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บุคลากรทางการศึกษาได้ปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งหารือร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๖ หน่วยงาน คือ กรมบัญชีกลาง สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (สานั กงาน ก.ค.ศ.) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงาน ก.พ.
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสานักงาน ก.พ.ร. (ยกเว้นสานัก
งบประมาณ) ภายหลังจากรับฟังความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ที่ประชุมคณะทางานฯ
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ได้สรุป “ข้อเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้น” ดังนี้
๑. เสนอขอรับการเยียวยาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เฉพาะสายวิชาการ
เป็นเงินเดือน ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ (วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒) กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยเสนอขอรับเงินชดเชยเพื่อเยียวยาใน ๒ ส่วน คือ
๑.๑ การปรับเงินเดือน สาหรับผู้ที่ยังคงสถานภาพข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จานวน ๗,๘๙๓ คน เป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้น ๒๖,๓๕๑,๐๕๕
บาท/เดือน
๑.๒ การปรับเงินเดือนย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ (เงินเดือนตกเบิก)
สาหรับผู้ที่ยังคงสถานภาพข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
และผู้ ที่ พ้ น สภาพข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ก่ อ นวั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๖๕
จานวน ๑๐,๕๙๑ คน เป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๒๕๒,๕๐๗,๗๕๕ บาท
๒. มีหนังสือถึงสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อขอให้ตีความว่า การเยียวยาย้อนหลัง
ไปถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ (ก่อนที่พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้) เป็นสิ่งที่สามารถทาได้หรือไม่ ทั้งนี้ หากสามารถทาได้
จะมีการเสนอขอรับการเยียวยาตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ - ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ เพิ่มเติม
เนื่องจากเป็นการขอรับการเยียวยาย้อนหลังไปถึงวันที่เป็นจุดเริ่มต้นของความเหลื่อมล้าหรือไม่เป็นธรรม
สาหรับผู้ที่ยังคงสถานภาพข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุด มศึกษา ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
และผู้ ที่ พ้ น สภาพข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ก่ อ นวั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๖๕
จานวน ๒๑,๕๘๒ คน เป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้น ๔,๒๖๒,๙๑๕,๒๕๐ บาท โดยให้ทยอยจ่ายให้กับ
ผู้ได้รับผลกระทบจานวนปีละ ๘๕๒,๕๘๓,๐๕๐ บาท เป็นระยะเวลา ๕ ปี
สาหรับการเยียวยาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน คณะทางานฯ
ยังมีประเด็นที่ต้องพิจารณารายละเอียดต่อไป
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คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะทางานดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีมติเห็นชอบ
ตามข้อเสนอ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างดาเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
คำตอบข้อที่ ๒
กระทรวงการอุด มศึกษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม เล็ ง เห็นถึง ความสาคัญของ
การดาเนินการกรณีการพิจารณาเยียวยาปรับเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
และขณะนี้อยู่ในระหว่างดาเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเยียวยาข้าราชการผู้ได้รับผลกระทบ
ตามมติคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕
ข้อเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาดังกล่าวที่อยู่ระหว่างการดาเนินการครั้งนี้ จะครอบคลุม
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เฉพาะสายวิชาการ ที่ยังคงสถานภาพข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้) โดยเสนอขอรับเงินชดเชย
เพื่อเยียวยาใน ๒ ส่วน คือ
๑. การปรับเงินเดือน สาหรับผู้ที่ยังคงสถานภาพข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๒. การปรับเงินเดือนย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ (เงินเดือนตกเบิก) สาหรับ
ผู้ที่ยังคงสถานภาพข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และผู้ที่พ้นสภาพ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
ทั้งนี้ แหล่งการใช้งบประมาณ จะเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี
สาหรับประเด็นการขอรับการเยียวยาย้อนหลังไปถึงวันที่เป็นจุดเริ่มต้นของความเหลื่อมล้า
หรือไม่เป็นธรรมว่าสามารถทาได้หรือไม่นั้น สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม จะมีหนังสือถึงสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อขอให้ตีความในประเด็นดังกล่าว
และหากสามารถทาได้ก็จะมีหนังสือเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเยียวยาข้าราชการผู้ได้รับผลกระทบ
ย้อนหลัง ในระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ - ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ ต่อไป และสาหรับข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน คณะทางานแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าเกี่ยวกับเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จะพิจารณาผลกระทบที่ได้รับจากการปรับเงินขึ้นเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ในรายละเอียดต่อไป

