
เสนทางเดินของรายไดขาราชการไทย

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

“เพิม่เบีย้เลี้ยงที่พักขาราชการสัญจร”

ในขณะที่การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งจะมีข้ึนในวันที่ 18 
เมษายน 2526 กํ าลังเปนขาวพาดหัวใหญทุกวัน ขาวการปรับเบี้ยเลี้ยงคาเดินทางและคาที่พัก 
ของขาราชการ ดังที่หนังสือพิมพมติชน ฉบับวนัที ่30 มีนาคม 2526 พาดหัวไว ดังขอความขางตน
นี ้ ดูจะไมเปนที่สนใจกันมากนัก

การปรับเบี้ยเลี้ยงคาเดินทางและคาที่พักของขาราชการกอนหนานี้กระทํ าในป 
2518 โครงสรางคาเบี้ยเลี้ยงเดิมใชอยูถึง 8 ป จึงไดมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาพที่เปน
จริงมากยิง่ขึน้ในครัง้นี ้ เพราะกอนหนานี้ ขาราชการที่ตองไปราชการตางจังหวัดมักจะรองเรียนวา 
เบี้ยเลี้ยงคาเดินทางและคาที่พักซึ่งเบิกไดตามระเบียบราชการนั้น ไมพอเพียงแกการใชจาย  
แมจะใชอยางกระเหม็ดกระแหมเพียงใดก็ตาม

ขาราชการ กลไกสํ าคัญของรัฐ

สํ าหรบัขาราชการสวนใหญ เบี้ยเลี้ยงเปนเพียงผลตอบแทนสวนนอย ผลตอบแทน
สวนใหญยังคงมาจากเงินเดือน แตโครงสรางเงินเดือนขาราชการในปจจุบันกํ าลังจะสรางปญหา 
แกการบริหารราชการแผนดินในระยะยาว

ดังเปนทีท่ราบกันดีวา เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองส้ินสุดลง แมวาภาวะคาครองชีพ
จะเขยิบข้ึนสูงกวาระดับกอนสงครามเปนอันมาก แตเนื่องจากรัฐบาลมีขอจํ ากัดทางการคลัง  
จึงมิได มีการปรับโครงสร างเงินเดือนของขาราชการให สอดคลองกับภาวะการครองชีพ 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป  ขาราชการชั้นผูนอยจึงมีปญหาการครองชีพเปนอันมาก

ความไมเหมาะสมแหงโครงสรางเดือนขาราชการ นับเปนปญหาที่ส่ังสมมาเปน
เวลาเกอืบส่ีทศวรรษ แมจะมีการปรับโครงสรางเงินเดือนเปนครั้งคราว แตการเปลี่ยนแปลงเหลานี้
เปนการเปลีย่นแปลงแตเพียงเล็กนอย  โดยที่ไมสามารถแกปญหาพื้นฐานได

ปญหาพื้นฐานที่สํ าคัญก็คือ การกํ าหนดระดับเงินเดือนขาราชการเปนไปอยาง 
ไมเหมาะสม  ความไมเหมาะสมดังกลาวนี้มีอยู 2 ระดับ  กลาวคือ
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ประการแรก สํ าหรับขาราชการชั้นผูนอย เงินเดือนที่ไดรับไมเพียงพอแกการ 
ครองชีพชนิดที่สมศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย ในหลายตอหลายกรณี เงินเดือนของขาราชการ
ระดับต่ํ าสุดตํ่ ากวาอัตราคาจางขั้นตํ่ าเสียอีก อาทิเชน เมื่อรัฐบาลกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ า 
ใหเทากบั 54 บาทตอวัน(หรือ 1,404 บาทตอเดือน) ในเดือนตุลาคม 2523 เงินเดือนของขาราชการ
ระดับต่ํ าสุดในขณะนั้นเทากับ 1,080 บาท ซึ่งตํ่ ากวาระดับอัตราคาจางขั้นตํ่ า แสดงใหเห็นวา  
รัฐบาลสามารถทํ าผิดกฎหมายโดยที่ไมถูกลงโทษ แมวารัฐบาลจะไดปรับเงินเดือนขาราชการเปน
คร้ังคราว  แตเงินเดือนที่ไดรับเพิ่มข้ึนนั้น  มักจะวิ่งตามไมทันคาครองชีพที่พุงขึ้นอยางลิ่วโลด

ดร.นพินธ พัวพงศกร แหงคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดศึกษา
เสนทางเดินของเงินเดือนขาราชการระดับต่ํ าสุด และพบวา ระดับเงินเดือนของขาราชการกลุม 
ดังกลาวนี ้ เพิม่ข้ึนจากเดือนละ 450 บาทในป 2503 เปน 1,080 บาทในป 2523 แสดงใหเห็นวา  
ในชวงเวลาระหวางป 2503-2523 เงินเดือนขาราชการระดับต่ํ าสุดเพิ่มข้ึน 2.4 เทาตัว  
แตขณะเดียวกันนั้น  คาครองชีพไดเพิ่มข้ึน 3.06 เทาตัว

เงนิเดอืน 1,080 บาทในป 2523 มีอํ านาจซื้อนอยกวาเงินเดือน 450 บาทในป 
2503 เสียอีก

ประการที่สอง สํ าหรบัขาราชการระดับผูชํ านัญการ เงินเดือนที่ราชการจายใหนั้น
นอยกวามูลคาของผลงานตามราคาตลาดเปนอันมาก ตัวอยางของความขอนี้จะเห็นไดจากกรณี
ของแพทย วิศวกร และสถาปนิก เปนตน

การกํ าหนดระดับเงินเดือนขาราชการอยางไมเหมาะสมดังกลาวขางตนนี้  
กอใหเกิดผลกระทบที่สํ าคัญหลายตอหลายประการ  กลาวคือ
 ประการที่แรก การจายเงินเดือนในระดับที่ไมพอเพียงแกการครองชีพยอมเปน 
เหตุปจจัยใหเกิดการฉอราษฎรบังหลวงไดโดยงาย แตทั้งนี้มิไดหมายความวา ระดับเงินไดเปน
ปจจยัเพยีงปจจัยเดียวที่กอใหเกิดการฉอราษฎรบังหลวง

ประการที่สอง การจายเงินเดือนในระดับที่ไมพอเพียงแกการครองชีพก็ดี และการ
จายเงินเดือนในระดับต่ํ ากวามูลคาของผลงานตามราคาตลาดก็ดี ลวนแลวแตเปนเหตุปจจัยใหมี
การท ํางานอยางไรประสิทธิภาพ สํ าหรับขาราชการชั้นผูนอย ทางเลือกอาจจะเปนการทํ างานแบบ 
“เชาชามเย็นชาม” แตสํ าหรับขาราชการที่มีความรูความสามารถอันเปนที่ตองการของตลาด  
หนทางที่มักจะเลือกกันก็คือ การใชเวลาราชการในการหารายไดสวนตัว ความขอนี้เห็นไดโดย 
ดาษดืน่ และดูเหมือนวา ทางราชการจะรูเห็นเปนใจกับพฤติกรรมเชนนี้ โดยที่เอาหูไปนาเอาตา 
ไปไรและมไิดดํ าเนินการลงโทษแตประการใด กรณีตัวอยางที่ชัดเจน ไดแก แพทยที่ใชเวลาราชการ
ในการทํ างานคลีนิคและโรงพยาบาลเอกชน อาจารยมหาวิทยาลัยซึ่งรับทั้งราชการและทํ างาน 
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เอกชน ฯลฯ พฤติกรรมดังกลาวนี้ทํ าใหการดํ าเนินงานของรัฐไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร และ 
ในหลายตอหลายกรณีไดกอใหเกิดผลเสียอันใหญหลวง อาทิเชน อาจารยบางมหาวิทยาลัย 
ในเวลานีเ้ลกิตรวจขอสอบนักศึกษา เนื่องจากคาตรวจขอสอบที่ไดรับไมคุมกับเวลาที่เสียไป จึงใช
วธิจีางนกัศกึษาใหตรวจขอสอบแทน จะไดเอาเวลาไปทํ างานวิจัยหรือทํ างานอื่นๆที่มิใชราชการ

แพทยซึง่ละทิง้หนาที่การอยูเวร โดยปลอยใหแพทยฝกหัดอยูเวรแทน ไดกอใหเกิด
โศกนาฎกรรมจํ านวนมาก ในเมื่อแพทยฝกหัดทํ าใหคนไขตองตายไปดวยความรูเทาไมถึงการณ 
ความขอนี้ปรากฏอยางชัดเจนในหนังสือเร่ือง บันทึกเวชกรรมไทย ของนายแพทยประเวศ วะสี  
และเรื่องหมออินเทอรน  ของนายแพทยอภิเชษฏ นาคเลขา

ประการที่สาม ทางราชการเองตระหนักดีวา ลํ าพังแตเงินเดือนที่จายใหแก 
ขาราชการนั้น คงยากที่จะดึงคนดีมีฝมือไวในระบบราชการตอไปได จึงมีการจัดวางระบบให 
ขาราชการชั้นผูใหญมีโอกาสทํ างานมากกวาหนึ่งตํ าแหนง ทั้งนี้เพื่อชวยเพิ่มพูนรายได ตํ าแหนง
กรรมการในรัฐวิสาหกิจตางๆนับเปนเครื่องมือสํ าคัญในการนี้ ดังนั้น เราจึงไมเพียงแตพบวา  
ผูนํ าทางทหารทั้งหลายพากันตบเทาเขาไปอยูในรัฐวิสาหกิจตางๆเทานั้น หากเรายังพบอีกดวยวา 
เลขาธิการสํ าหนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตองไปรับตํ าแหนงประธานคณะกรรมการบริหาร 
กิจการนํ้ ามันของรัฐ อธิการบดีบางมหาวิทยาลัยตองกระเสือกกระสนไปเปนนายกสภา
มหาวทิยาลยัอืน่ ภายใตระบบดังกลาวนี้ เรายอมหวังไมไดวา การบริหารราชการแผนดินจะเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ในเมื่อขาราชการชั้นผูใหญเหลานี้ไมมีเวลาที่จะทํ างานใหแกหนวยงานหนึ่ง
หนวยงานใดอยางเต็มที่

ประการที่ ส่ี ในเมื่อการกํ าหนดเงินเดือนขาราชการตํ่ ากวาที่ควรจะเปน  
ทางราชการจึงไดพยายามใชส่ิงจูงใจอื่นๆเพื่อกระตุนใหขาราชการมีความกระฉับกระเฉงในการ
ท ํางาน เบีย้ประชมุเปนมาตรการสํ าคัญมาตรการหนึ่ง พันเอกจํ าลอง ศรีเมืองเปดเผยในหนังสือ
ทางสามแพรงวา ในการประชุมคณะกรรมการบางคณะไดรับเบี้ยประชุมคร้ังละ 1,500 ถึง 2.000 
บาท สํ าหรับขาราชการชั้นผูใหญบางคน เบี้ยประชุมที่ไดรับในแตละเดือนมีมากกวาเงินเดือน 
เสียอีก

ทายทีสุ่ด การก ําหนดระดับเงินเดือนขาราชการไวต่ํ ากวาที่ควรจะเปน ในดานหนึ่ง
ท ําใหระบบราชการไมสามารถดึงดูดผูที่มีความรูความสามารถเขามาทํ างานได และในอีกดานหนึ่ง 
ท ําใหขาราชการทีม่ีความสามารถในการทํ างานอยางมีประสิทธิภาพเปลี่ยนงานไปสูภาคเอกชน

ความแตกตางในโครงสรางอัตราเงินเดือนระหวางภาครัฐบาลกับภาคเอกชน 
มีผลอยางสํ าคัญตอคุณภาพของบุคลากรที่สวนราชการจะไดมา แมวาเงินเดือนในภาคเอกชน 
จะสูงกวาภาครัฐบาลไมมากนักสํ าหรับบุคลากรระดับต่ํ า แตสํ าหรับบุคลากรในระดับสูงขึ้นไป 
ความแตกตางของโครงสรางอัตราเงินเดือนมีอยูเปนอันมาก ผลที่เกิดขึ้นก็คือ การรั่วไหลของชนชั้น
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มันสมองจากภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชน จึงเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง หากสถานการณยังคงเปนอยู 
เชนนี ้ คุณภาพของบุคลากรของรัฐในอนาคตจะตองเลวลงไปกวาปจจุบัน และการบริหารราชการ
แผนดินจะยิ่งมีประสิทธิภาพดอยลงไปอีก

ถงึตอนนัน้ ราชการคงจับไมได ไลไมทันเอกชนอีกแลว1

                                                          
1หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ มติชน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน  2526
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