
C:\Documents and Settings\002\My Documents\หัวขาว.doc 6/6/07 9:14  

 

 
ขาวประชาสัมพนัธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
                                
                                 

 

ข้ึนเงินเดอืนขรก.ดงึงบ1.7หมื่นลานรองรับ 
  

 

ครม.เอาใจขาราชการปรับเงินเดือนเพิ่ม 4% ต้ังแตเดือนตุลาคมปนี้ ดึงเงิน
งบประมาณรองรับ 1.7 หม่ืนลานบาท เตรียมแผนระยะยาวปรับโครงสรางใหมแก
ความเหลื่อมลํ้า มองชวยกระตุนเศรษฐกิจฐานรากไดอีกทาง ไฟเขียวกรอบ
งบประมาณป 51 เพิ่มรายจาย 2.5 หม่ืนลานบาท  
 
ร.อ.น.พ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลงถึงการประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) วา ครม.มีมติเห็นชอบปรับคาตอบแทนภาคราชการ โดยใน
ระยะเรงดวนใหปรับเพิ่มเงินเดือน 4% เทากันทุกตําแหนง มีผลต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 
2550 และยังมีการปรับอัตราเงินเดือนขั้นสูงและขั้นต่ําของผูมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มการ

ครองชีพช่ัวคราว ซึ่งจะมีผลใหรายไดขั้นสูงปรับเพิ่มเปน 1.1 หมื่นบาท และรายไดขั้นต่ําปรับเพิ่มเปน 7,700 บาท 
นอกจากนี้ ยังปรับเพิ่มเงินชวยเหลือการครองชีพขาราชการบํานาญ ในอัตรา 4% เชนเดียวกัน โดยการปรับเงินเดือนครั้ง
นี้จะใชเงินงบประมาณจํานวน 1.7 หมื่นลานบาท  
 
สวนการปรับคาตอบแทนในระยะยาว เห็นควรใหพิจารณาปรับโครงสรางคาตอบแทนภาคราชการ เพื่อแกปญหาความ
เหลื่อมล้ําของคาตอบแทนขางราชการประเภทตางๆ โดยกําหนดอัตราเงินเดือนใหแตกตางกันตามลักษณะงาน และ
ระดับตําแหนงอยางเหมาะสม เปนธรรม รวมทั้งปรับอัตราเงินเดือนขาราชการใหใกลเคียงกับอตัราเงินเดือนภาคเอกชน
ในตลาดแรงงาน ซึ่งจะมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไปศึกษาเรื่องนี้เปนการเฉพาะ
ตอไป  
 
ทั้งนี้ สาเหตุการปรับคาตอบแทนภาคราชการในครั้งนี้ ผูสื่อขาวรายงานวา เนื่องจากการปรับคาตอบแทนที่ปรับเพิ่ม 3% 
ในป 2547 และ 5% ในป 2548 ไมเพียงพอกับการเปลี่ยนแปลงคาครองชีพที่ปรับสูงขึ้นตอเนื่อง และปญหาเงินเดือน
ขาราชการที่ตํ่ากวาภาคเอกชน มีผลใหการเคลื่อนยายกําลังคนจากราชการไปสูเอกชน และผูที่มีความรูความสามารถสูง
ไมสนใจรับราชการ  
 
นอกจากนี้ ในการประชุม ครม.ยังเห็นชอบโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอดวย 

ขาวจากหนงัสือพมิพคมชัดลึก  ฉบบัประจําวันพุธที่   6   เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2550    หนา 1    
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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โดยรัฐบาลมีนโยบายปรับขนาดกําลังคนภาครัฐใหมีขนาดและโครงสรางที่เหมาะสม และกระทรวงกลาโหมมีปญหา
เรื่องขนาดกําลังคนมีความไมสมดุล กลาวคือ กําลังพลกลุมผูบริหารมีเกินอัตรา และกลุมผูปฏิบัติไมเพียงพอ ประกอบ
กับงบประมาณดานบุคลากรของกระทรวงมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น จึงเห็นควรใหมีโครงการนี้ขึ้น  
 
สวนคุณสมบัติของผูที่จะเขารวมโครงการมีดังนี้ 1.เปนขาราชการทหารอายุ 50 ปขึ้นไป หรือมีเวลาราชการสําหรับ
คํานวณบําเหน็จบํานาญครบ 30 ปขึ้นไป (ไมรวมเวลาราชการทวีคูณ) 2.มีเวลาราชการเหลือไมนอยกวา 1 ป 3.ไมอยู
ระหวางถูกพักราชการ ถูกสอบสวน หรือพิจารณาโทษทางวินัย 4.ไมอยูระหวางตองออกจากราชการ 5 ไมเปนผูปฏิบัติ
ราชการ ชดใชทุนตามสัญญา 6.ไมเปนกําลังพลซึ่งอยูในงานและสาขาวิชาชีพขาดแคลน  
 
โดยมีกลุมเปาหมาย 2 กลุมคือ 1.กลุมผูดาํรงตําแหนงประจําหนวย ผูทรงคุณวุฒิ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ ช้ันยศพันเอก/นาวา
เอก/นาวาอากาศเอก-พลเอก/พลเรือเอก/พลอากาศเอก 2.กลุมกําลังพลในอัตราหลักช้ันยศพันเอก/นาวาเอก/นาวาอากาศ
เอก พลเอก/พลเรือเอก/พลอากาศเอก ซึ่งสิทธิประโยชนที่จะไดรับคือ เงินกอน ใหไดรับ 8-20 เทาของเงินเดือนเดือน
สุดทาย รวมเงินประจําตําแหนง แตไมรวมเงิน หรือคาตอบแทนพิเศษอื่นๆ และไดรับสิทธิพิเศษอื่นๆ ตามที่รัฐบาล
กําหนดให  
 
ทั้งนี้ ไดขอใหสํานักงบประมาณ อนุมัติเงินเพื่อจายเปนสิทธิประโยชนจูงใจ (เงินกอน) แกผูเขารวมโครงการปละ 
230.15 ลานบาทสําหรับขาราชการจํานวน 513 นาย ตอเนื่องเปนเวลา 5 ป โดยจะประหยัดงบประมาณประเภท
บุคลากรในระยะยาวไดเพิ่มขึ้นปละ 69.13 ลานบาท หลังผานจุดคุมทุนในเวลา 3 ป 4 เดือน  
 
ดาน นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม กลาววา ที่ประชุม ครม.มี
มติเห็นชอบใหปรับปรุงงบประมาณป 2551 ใหมีงบประมาณรายจายเพิ่มขึ้นอีก 2.5 หมื่นลานบาท โดยแบงเปน
คาใชจาย 3 ประเภทคือ คาใชจายเพื่อการปรับขึ้นเงินเดือนขาราชการจํานวน 1.7 หมื่นลานบาท คาใชจายเพื่อ
ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัดเพิ่มขึ้น 5,000 ลานบาท จากเดิมที่มีอยู 1 หมื่นลานบาท และคาใชจายในการพัฒนา
หมูบานและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีก 3,000 ลานบาท  
 
"การปรับเงินเดือนขาราชการจะปรับเพิ่มใหแกขาราชการทุกประเภทเปนจํานวน 4% มีผลต้ังแตเดือนตุลาคมปนี้ ซึ่งการ
ปรับเพิ่มเงินเดือนดังกลาว เพื่อชวยกระตุนใหเกิดการใชจายในภาวะที่ภาคเอกชนยังไมพรอมใชจาย โดยอัตราเงินเดือน
ที่เพิ่มในอัตรา 4% นี้ นอยกวาการปรับขึ้นเงินเดือนขาราชการครั้งลาสุดเมื่อปงบประมาณ 2548 ที่ปรับขึ้น 5% เนื่องจาก
รัฐบาลมีวงเงินจํากัดแมวาจะตองการปรับเพิ่มใหมากกวา 4% ก็ตาม" นายโฆสิต กลาว  
 
ทั้งนี้ การปรับเพิ่มรายจายของรัฐบาลดังกลาวทําใหมีรายจายเพื่อฐานรากรวมในงบประมาณใหม รวมทั้งสิ้น 1.8 หมื่น
ลานบาท คืองบที่ใชเพื่อดําเนินยุทธศาสตรอยูดีมีสุขจํานวน 1.5 หมื่นลานบาท และคาใชจายเพื่อพัฒนาหมูบานและ
ชุมชนอีก 3,000 ลานบาท  
 
ขณะที่ ดร.ฉลองภพ สุสังกรกาญจน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กลาววา งบประมาณรายจายป 2551 ที่ครม.
พิจารณาอนุมัติ 1.66 ลานลานบาท เปนการขาดดุล 1.65 แสนลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมในระดับ 1.2 แสนลานบาท 
เนื่องจากคาดการณวาในดานรายรับจะลดลงจากประมาณการ 2 หมื่นลานบาท มาอยูที่ 1.495 ลานลานบาท โดยงบ
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รายจายที่เพิ่มขึ้น 2.5 หมื่นลานบาท เปนการเพิ่มเม็ดเงินใชเงินของขาราชการ และยังเปนการอัดฉีดเงินลงไปสูเศรษฐกิจ
ฐานรากอยางแทจริงดวย ซึ่งนาจะมีผลในการกระตุนการใชจายในประเทศ  
 
ดาน ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ ผูชวยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กลาววา วงเงินงบประมาณรายจายประจําป 
2551 จํานวน 1.66 ลานลานบาท แบงเปนรายจายประจําจํานวน 1,214,056.1 ลานบาท คิดเปน 73.1% ของวงเงิน
งบประมาณ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอนที่มีสัดสวน 72.5% งบประมาณรายจายลงทุนจํานวน 400,168 ลานบาท คิดเปน 
24.1% ของวงเงินงบประมาณใกลเคียงกับงบป 2550 ที่มีสัดสวน 24% และที่เหลือเปนรายจายชําระคืนตนเงินกูจํานวน 
45,775.9 ลานบาท คิดเปน 2.8% ของวงเงินงบประมาณลดลงจากงบประมาณป 2551 ที่เปนสัดสวน 3.5% ของวงเงิน
ทั้งหมด  
 
ดร.โชติชัย กลาวเพิ่มเติมดวยวา หากจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณป 2551 จะแบงเปนงบที่
ใชเพื่อยุทธศาสตรการสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดี่ มีคุณธรรม 33.9% ยุทธศาสตรแกไขความยากจนและลดชองวาง
รายได 3.6% ยุทธศาสตรเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 11% ยุทธศาสตรการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 3.1% ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและบริหารจัดการรัฐ 24.7% ยุทธศาสตรความมั่นคงของชาติและ
ความสงบสุขของสังคม 13.2% และการจัดการหนี้ภาครัฐอีก 10.5%  
 
นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม.มีมติใหจัดสรรวงเงินงบประมาณนอกกรอบวงเงินเพิ่มจํานวน 7,450 ลานบาท ในสวนของ
ราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐ เชน คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสรางระบบปองกันน้ํา
ทวม และเงินเพิ่มทุนรัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน โดยวงเงินดังกลาวปรับจากงบกลางในสวนของรายการเงินสํารอง
จายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนจํานวน 7,450.1 ลานบาท  

 
 


