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 สวัสดีครับพี่นอ้งประชาคมชาวราชนครินทร์ ที่เคารพทุกท่านพบกับสารสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการประจ าเดือนกันยายน 2560 ฉบับนี ้ เราจะพูดถึงประเด็นที่พี่น้องชาวพนักงานมหาวิทยาลัย

คงตดิตามอย่างใจจดใจจอ่นั่นคือ เรื่องเงนิเดือนและสวัสดิการของชาวพนักงานมหาวิทยาลัย สืบเนื่อง

จากการที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรามีหนังสอืถึงมหาวิทยาลัยให้น าเงินเหลือจ่าย

จากงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรเพื่อเป็นค่าจ้างพนักงานของ

มหาวิทยาลัย  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556-2559 จ านวน 18,480,524.28 บาท สง่คืนแผน่ดิน                     

จนน ามาสูข่้อสงสัยแก่พี่น้องชาวพนักงานมหาวิทยาลัยว่า เงนิที่ได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการจ้าง

พนักงานนั้น เราเอาเงินจ านวนดังกล่าวไปใช้ในกิจการใดบ้าง  และเงนิงบประมาณดังกล่าวใน

ปีงบประมาณ 2561 ยังจะใช้เหมอืนเดิมหรอืไม่  หากต้องคืนเงินจ านวน 18 ล้านกว่าไปใคร

ต้องรับผิดชอบ  ซึ่งสภาคณาจารย์และข้าราชการจะท าการติดตามอย่างใกล้ชิด  โดยส่วนตัวผม

แล้วมองว่ามหาวิทยาลัยจะต้องใช้เงนิให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรมาคือ เมื่อได้รับ

การจัดสรรใหม้าเป็นค่าจ้างก็ต้องจ่ายเป็นค่าจ้าง (เงินเดือน) จริง ๆ มใิช่น าไปใช้ในกิจการอื่นด้วย  

ส่วนสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรจะใช้เงนิรายได้จัดสรรให้พนักงานก็คือ เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง 

เงินประจ าต าแหน่ง เงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพ  สวัสดิการอื่น ๆ และค่าประสบการณ์การท างาน  ซึ่ง

ผมเชื่อว่าคงไม่กระทบต่อรายได้ของมหาวิทยาลัยมากนัก พนักงานเป็นคนส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัย  

สร้างมูลค่าให้มหาวิทยาลัยจ านวนมาก  มหาวิทยาลัยก็ควรจัดสรรเงินรายได้เพื่อขวัญก าลังใจและให้

สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจปัจจุบัน  ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยจะให้ค าตอบว่าเงนิรายได้นอ้ยลง 

ไม่มงีบประมาณบ้าง  ผมชวนท่านทั้งหลายตั้งค าถามว่า ปัจจุบันในแตล่ะปี เราจัดเก็บรายได้ ได้เท่าไร

และใช้อะไรไปบ้างถึงแม้เราจะไม่มีศูนย์นอกที่ตัง้ แตจ่ านวนนักศึกษาเราก็ยังมจี านวนที่มากพอ  

เป้าหมายของมหาวิทยาลัยคือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  จะผลติบัณฑิตให้มคีุณภาพได้จะต้องมี

อาจารย์ บุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถสร้างแรงจูงใจใหค้นเก่งมาท างานและสร้างขวัญและ

ก าลังใจให้บุคลากรที่มอียู่  ผมก็ขอฝากเรียนเสียงนี้ไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง พี่นอ้งพนักงานมหาวิทยาลัย 

ทุกคนรอฟังค าตอบครับ 

ด้วยรักและเคารพ 

อาจารย์นพพร  ขุนค้า  
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เงินไม่มี หรือบริหารไม่เป็น  
 " ถ้าผมเป็นผู้บริหารบริษัท ผมคงไม่มัวมานั่งบ่นให้ลูกจ้างฟังว่าก าไรของเรา

หดหายไปเท่าไหร่…….” ครับนัน่เป็นสิ่งท่ีผมคิดจริงๆ  

 อย่างที่ทุกท่านทราบกันดี มหาวิทยาลัยของเราจา่ยเงนิเดือนพนักงานต่ ากว่าเกณฑ์ที่มติ 

ค.ร.ม. ได้ก าหนดไว้ ให้จา่ยเงนิเดือนพนักงานในอัตรา 1.5 และ 1.7 เท่าของอัตราเงินเดือนราชการ 

และหากเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ อัตราเงินเดอืนของเราถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ามากๆ อกีทั้งระบบ

สวัสดิการของเราเอง ยังไม่พัฒนาเท่าที่ควรทวงถามทางมหาวิทยาลัยไปเท่าไหร่ ก็จะพบค าตอบอยู่

อย่างเดียวว่า เราไม่มเีงนิ สถานะทางการเงนิของมหาวิทยาลัยไม่ด ีเนื่องจากนักศกึษาน้อย อัตรา

เกิน ฯลฯ , ฯลฯ และ ฯลฯ เป็นผลท าให้ไม่สามารถจ่ายเงนิเดือนเต็มได้ สวัสดิการบางอย่างต้อง 

ชะลอไว้ก่อน 

 ค าถามที่ส าคัญคอื เงินไม่มีหรือบริหารไม่เป็น ???? 

ผมขอพาทุกท่านย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ด าเนินกิจการภายในมหาวิทยาลัย โดย

สามารถแบ่งเป็นแหล่งรายได้หลักๆดังนี้  

1. เงนิรายได้ของมหาวิทยาลัย 

 เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เป็นเงนิที่มาจากค่าเทอมตลอดปีการศึกษา ค่าเช่าสถานที่ ค่า

หอพัก และดอกเบีย้จากเงินฝาก ในปีการศกึษาที่ผ่านมา เรามีนักศึกษาระดับปริญญาตรภีาคปกติ

จ านวน 6,715 คน นักศกึษาภาคพิเศษ 1,268 คน รวมนักศึกษาเบ็ดเสร็จทั้งระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอก เรามีนักศึกษารวมทั้งหมดเกือบ 8,000 คน ซึ่งถือวา่เป็นจ านวนที่ไม่น้อยเมื่อเทียบกับ

มหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏด้วยกัน 

  เงนิเดือนพนักงาน สวัสดกิาร  
      และรายได้ของมหาวิทยาลยั 
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 ผมลองค านวณตัวเลขคร่าวๆจากเฉพาะการจัดเก็บค่าธรรมเนยีมการศกึษาของนักศกึษา 

8,000 คน โดยใช้ค่าเฉลี่ยที่ 8,000 คูณเข้าไป พบว่า มหาวิทยาลัยมีรายได้ประมาณ 64 ล้านต่อ

ภาคการศกึษา หรอืประมาณ 128 ล้านบาทต่อปีการศึกษา ไม่น้อยใชไ่หมครับ นี่ยังไม่รวมเงนิ

รายได้อื่นๆที่มหาวิทยาลัยสามารถจัดเก็บได้ เชน่จากหอพัก ดอกเบีย้เงนิฝาก ค่าเช่าอาคาร

สถานที่ตั้งแต่ผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆ งานอีเว้นท์ที่ใชส้นามหรือพืน้ที่อื่นๆ รายได้จาก

โรงแรม ค่าชุดครุย หรอืแม้กระทั่งค่าเช่าห้องประชุมช้ัน 5 ส าหรับจัดงานเลี้ยงที่มีไมเ่ว้นแตล่ะวัน 

ผมว่ารายได้ของมหาวิทยาลัยเรานี่ไม่น่าจะต่ ากว่า 135 ลา้นต่อปีแนน่อน 

 เงนิ 135 ล้านจะถูกใช้ไปท าอะไรบ้าง นี่เป็นค าถามส าคัญเหมอืนกัน เพราะเท่าที่ผ่านมา 

เงินรายได้ของทางมหาวิทยาลัยไม่ได้ถูกน าไปใช้จ่ายในส่วนที่ควรจะเป็น และไม่ได้มีการช้ีแจงอย่าง

เป็นทางการว่าในแต่ละปี เรามีเงินรายได้เท่าไหร่ ที่ผ่านมาเรามีเงินรายได้สะสมเท่าไหร ่และที่ผ่าน

มาเราใช้เงนิรายได้ไปกับอะไรบ้าง ???????? 

 ท าไมทุกครั้งที่ถูกประชาคมถาม เราถึงมักพบค าตอบว่า มหาวิทยาลัยไม่มีเงนิ ???? 

 มีคนช้ีแจงบ้างก็ดีเหมอืนกันนะครับ อย่าปล่อยใหข้้อสงสัยกลายเป็นเรื่องเคลือบแคลง 

ชีแ้จงย้อนหลังซักสามสี่ปี คงไม่เหลอืบ่ากว่าแรงของผู้บริหาร อย่าไปเรียกร้องความโปร่งใสจาก

ใคร ถ้ามหาวิทยาลัยยังไม่เริ่มที่ตัวเองทดเงินก้อนนี้ไว้ในใจก่อนนะครับ 

2. งบอุดหนุนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย  

 เป็นเงินที่รัฐบาลได้สนับสนุนมาให้จ่ายค่าจ้างแก่พนักงานมหาวิทยาลัยใหเ้ป็นไปตามที่มต ิ

ค.ร.ม. ได้ก าหนดไว้ตามเกณฑ์ 1.5 และ 1.7 เท่า โดยวัตถุประสงค์อย่างเดียวของเงนิก้อนนีค้ือให้

จา่ยเงนิเดือนหรอืเงินค่าจ้างให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย เราได้รับจัดสรรมาจ านวน 138 ล้านบาท

ต่อปี ถ้าเราจา่ยเต็มจ านวน 1.5 และ 1.7 เท่า ไปกับจ านวนพนักงานทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุนที่เรามอียู่ เงนิที่เราจา่ยไปจะลงตัวกับงบประมาณที่ถูกสนับสนุนมาพอดี  น่ันเป็นสิ่งที่

มหาวิทยาลัยควรท า และเป็นสิ่งที่ลูกจ้างอย่างเราๆควรได้รับความชอบธรรมและการ

คุ้มครองตามกฎหมาย 

 สิ่งที่ผมเกริ่นไปแตแ่รกว่า เงินไม่มหีรอืบริหารไม่เป็นนั้น ผมไม่ได้สงสัยในความสามารถใน

การบริหารของมหาวิทยาลัย แตผ่มก าลังสงสัยในวิธีการใชเ้งินที่สะเปะสะปะและมั่วซั่วเต็มไปหมด

ของมหาวิทยาลัย ที่ผา่นมามหาวิทยาลัยใช้เงนิก้อนนี้มาใช้จ่ายในส่วนที่ไม่สมควร โดยหักเงินเดือน

ของพนักงานบางส่วนเก็บไว้ แล้วน าเงินที่หักมาจ่ายในส่วนที่ไม่ควรจ่าย เช่น ประกันสังคม 

สวัสดิการอย่างกองทุนส ารองเลีย้งชพี ค่าเล่าเรียนบุตร หรอืแม้กระทั่งเงินประจ าต าแหน่ง และ 

เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 



  

 ซึ่งในความเป็นจริงแล้วค่าใช้จ่ายในส่วนนีต้้องมาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยจ านวน             

130 กว่าล้านในก้อนแรก อันเป็นหนา้ที่ที่นายจ้างต้องดูแลลูกจ้างตามกฎหมาย ไม่ใช่มาตอดเล็กตอด

น้อยเอาเงนิที่ควรจา่ยเงนิเดือน มาจา่ยสวัสดิการใหก้ับลูกจา้ง ไม่มีที่ไหนในโลกเค้าท ากันครับ 

………... 

 เป็นนายจ้างต้องใจกว้างและปฏิบัติท ากฎหมาย มัวแต่หาทางซิกแซกลดค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่น 

ระวังปัญหาที่จะตามมา สมองไหลออกไปและสมองไม่ไหลเข้ามาครับ 

 คิดถึงจุดยนืของมหาวิทยาลัย ว่าเราจะอยู่เพื่อให้การศกึษาที่มคีุณภาพแก่ประชาชนไหม เมื่อ

มหาวิทยาลัยไม่"ใจ"ในเรื่องเงนิเดือนและสวัสดิการเราจะได้อาจารย์ที่เก่งๆมาอยู่กับเราได้อย่างไร สว่น

อาจารย์และบุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถ เมื่อหลายคนเจอข้อเสนอที่ดีกว่าคงไม่มใีครอยู่ให้เจ็บ

ช้ าน้ าใจกับที่นี่อีกต่อไป และนี่จะเป็นเหตุให้นักศึกษาเราลดจ านวนลงเรื่อยๆในทุกปี ถึงวันนั้นเงนิก้อน

แรกที่ดูยังมากอยู่ อาจจะไม่เหลือเลยจริงๆก็ได้  

 ครับ อย่างที่ผมพูดไว้แต่แรก ถ้าผมเป็นผูบ้ริหารบริษัท ผมคงไม่มัวมานั่งบ่นให้ลูกจ้างฟังว่า

ก าไรของเราหดหายไปเท่าไหร่ แล้วขอเจียดเงินค่าจ้างในส่วนที่ลูกจ้างควรจะได้มาเก็บไว้เผื่อใช้เป็น

สวัสดิการของลูกจา้งเอง อยากได้ลูกจ้างที่เก่งตั้งใจและรักองค์กรคงต้องให้กันเต็มที่หน่อย สว่นรายได้

ของบริษัทที่มันน้อยลงหรอือยากได้เพิ่มนัน้ ผมคงต้องรบีวางแผนกับทมีงาน และใช้ที่ปรึกษาเก่งๆ

ที่มีอยู่สี่ห้าคนให้รบีหาวิธีหาเงินเข้าองค์กรอย่างเร็วที่สุด จ้างมาเป็นที่ปรึกษาต้องรู้จักหาเงิน

ช่วยกัน จะมัวแต่มาน่ังบ่นกับลูกจ้างว่าบริษัทไม่มีเงิน คงเสียเวลาโดยใช่เหตุ 

 

 อ้อแล้วอย่าลมืไป ผู้บริหารบริษัทก็ถูกจ้างมาเหมอืนกันนะครับ 
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 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีเรื่องตื่นเต้นกันพอสมควร โดยเฉพาะ 

พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพราะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โดยตรงกับค่าจ้าง/เงนิเดือนที่ได้รับ     จากการสรรเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงนิอุดหนุน

ของมหาวิทยาลัย ตามปกติแล้วเงนิจ านวนดังกล่าวที่ได้รับจากการจัดสรรเบิกจ่ายต้องน ามา

จ่ายพนักงานมหาวิทยาลัยในอัตรา 1.7 และ 1.5 เท่าของอัตราข้าราชการแรกบรรจุ ของสาย

วิชาการและสายสนับสนุน ตามล าดับ  

          ในช่วงปลายเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ส านักงานตรวจเงนิแผ่นดิน (สตง.) มหีนังสอืถึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน1  ซึ่ง สตง. ได้

ตรวจสอบงบการเงนิของมหาวิทยาลัยฯ พบว่า มหาวิทยาลัยฯ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการ

บริหารงบประมาณ    พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กล่าวคือ มหาวิทยาลัยฯ ได้น าเงินดังกล่าวโอน

ไว้ที่กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการบริหารงบประมานเนื่องจาก

มีเงินเหลอืจ่าย มหาวิทยาลัยได้โอนเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัย ซึ่ง สตง. ได้ให้

มหาวิทยาลัยน าเงินเหลอืจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนตัง้แต่ปีงบประมาณ 2556-2559 

จ านวน 18 ล้านบาทเศษ สง่คืนคลังเป็นรายได้แผน่ดินโดยเร็ว และในปีงบประมาณ 2560 ถ้าเงนิ

ดังกล่าวเหลือให้คืนคลังเช่นเดียวกัน และไม่ให้มหาวิทยาลัย น าเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี หมวดเงนิอุดหนุน โอนเข้ากองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด จะเห็นว่าการ

ด าเนนิการดังกล่าวของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีมีเงินเหลือจ่ายและ

น าไปใช้ตอ่ต้องท าความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นกรณีไป  

          จากกรณีดังกล่าว มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามการบริหารงบประมาณตาม

ระเบียบฯ  เช่น การจ่ายเงินสมทบประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.25332 

มาตรา 33 การออกเงนิสมทบตามมาตรา 46 ให้รัฐบาล นายจ้าง และ ผู้ประกันตนตาม

มาตรา 33 ออกเงนิสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทน เช่น ในกรณีประสบ

อันตรายหรอืเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฝ่ายละเท่ากันตามอัตราที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง ซึ่งจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยน าเงินหมวดเงนิอุดหนุนดังกล่าวมาจา่ยเป็นเงินสมทบ

ประกันสังคม ซึ่งในความเป็นจรงิควรน าเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมาจ่ายเป็นเงินสมทบ           

(เพราะมหาวิทยาลัยเป็นนายจ้าง) และอกีกรณีของกองทุนส ารองเลีย้งชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย 

ก็ท านองเดียวกัน 

งบประมาณหมวดเงนิอุดหนุน ค่าจ้างพนักงานมหาวทิยาลัย                                                                            
ดร.กิตติวงค์ สาสวด 
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 หลังจากนี้มหาวิทยาลัยต้องด าเนนิการให้ถูกต้อง ตามระเบียบฯ นั่นหมายความว่าหมวดเงิน

อุดหนุนที่ได้รับการจัดสรรจะต้องน าไปจัดสรรใหถู้กต้องให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยจริงๆ เนื่องจาก

พนักงานมหาวิทยาลัยแทบจะไม่มสีวัสดิการอะไรเลย ต่างกับข้าราชการโดยสิน้เชิง สวัสดิการที่

พนักงานมหาวิทยาลัยควรได้รับคือ อัตราค่าจา้ง/เงนิเดือน ที่สูงกว่าอัตราข้าราชการ 1.7 และ 1.5                    

นีท้ี่จะมาชดเชยในส่วนของสวัสดิการที่แตกต่างจากข้าราชการ จึงจะสะท้อนเจตนารมณต์ามมติ

คณะรัฐมนตร ีปี พ.ศ. 2542 ในการยกเลิกอัตราข้าราชการในสถาบันอุดมศกึษา โดยจัดสรร

งบประมาณจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอย่างแท้จรงิ  

   หมายเหตุ    มติ คณะรัฐมนตร ีเมื่อ 31 สิงหาคม 2542 บุคลากรสาย ก จา้งในอัตรา 

         ข้าราชการแรกบรรจุบวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 70 ของอัตราแรกบรรจุ  และ 

         บุคลากรสาย ข และ ค จา้งในอัตราข้าราชการแรกบรรจุ บวกด้วยอัตราเพิ่ม 

                            ร้อยละ 50 ของอัตรา แรกบรรจุ3 

 

 

ที่มา   1. หนังสอืส านักตรวจเงนิแผน่ดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2560 

        2. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 

        3. มตคิณะรัฐมนตร ีพ.ศ.2542 

                    

                                                                      ดร.กิตติวงค์ สาสวด 
                                                        กรรมการสภาคณาจารยแ์ละข้าราชการ 
                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร ์
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ข้อบังคับไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ใครรับผดิชอบ 

 หลังจากที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ท าหนังสอืถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ               

ราชนครินทร์ เรื่องการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 

มาแล้วนั้น  หลักใหญ่ใจความของหนังสอืฉบับร้อนนี้ชีแ้จงว่า เงนิที่รัฐบาลให้มาอุดหนุนเป็นค่าจ้าง 

ของพนักงานนั้น หากเหลือใหส้่งกลับคืนคลังและไม่สามารถน าไปใช้อย่างอื่นได้ ซึ่ง ส านักงานตรวจ

เงินแผ่นดินได้ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า การที่น าเงินที่ได้รับดังกล่าวไปโอนไว้ที่กองทุนพนักงานเป็นการปฏิบัติที่

ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวธิีการงบประมาณ 2502 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินสง่คลัง พ.ศ. 2552 และไม่

ปฏิบัติตามหนังสอืด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ                   

งบเงินอุดหนุน 

 กรณีดังกล่าวเป็นผลท าให้สภาคณาจารย์ได้ติดตามวิธีการใชจ้่ายเงนิของมหาวิทยาลัย พบว่า

มีเงินจากเงนิอุดหนุนจ านวนหนึ่งถูกน าไปใช้จ่ายผิดประเภทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 โดยน าเงินที่ได้รับ

การอุดหนุนส าหรับค่าจ้างพนักงานไปหักไว้ในกองทุนพนักงานฯ 

 น่ีเป็นที่มาว่า ท าไมเงินเดือนพนักงานของมหาวิทยาลัยแห่งน้ีจึงได้ไม่เป็นไปตามมติ 

ค.ร.ม. ที่ก าหนดให้พนักงานได้รับเงนิเดือนอัตรา 1.5 และ 1.7  

 ผูเ้สียหายที่ส าคัญที่สุดคือพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ที่เป็นตัว

ขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยใหเ้ดินหน้า แต่กลับไม่ได้รับค่าตอบแทนที่ควรจะได้ถึง

สามปีย้อนหลังและหากมหาวิทยาลัยยังไม่รบีหาทางแก้ไขให้อยู่ในร่องในรอยก่อนปีงบประมาณหน้า 

พนักงานอย่างเราๆท่านๆ คงตอ้งถูกพรากสิทธิที่ควรจะได้ไปอีกเช่นเคย 

 คอลัมน์พิเศษนีข้อพาท่านไปดู ขอ้บังคับที่ท าให้การใช้จ่ายเงนิหมวดอุดหนุนมช่ีองโหว่ ให้

สามารถน าเงินส าหรับค่าจา้งพนักงานไปใช้อย่างอื่นได้ ซึ่งข้อบังคับนีไ้ม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ดังที่กล่าวมาแล้ว 

 ทั้งมหาวทิยาลยัและพนักงานทุกคนล้วนเป็นผู้เสยีหาย ส่วนใคร              

ต้องรับผดิชอบนั้น ไปตามหากันเอาเอง 
 



สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ                หน้า 13 



สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ                หน้า 14 



สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ                หน้า 15 



สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ                  หน้า 16 

โครงการ "ผู้บริหารพบประชาคม"  

วันท่ี 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น.  

ณ ห้องประชุมชัน้ 5 อาคารราชนครินทร์ 



เจ้าของ        สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

ที่ปรึกษา            อาจารย์นพพร  ขุนค้า  อาจารย์รัชฎาพร  วงษ์โสพนากุล 

บรรณาธิการ        อาจารย์อาจิณโจนาธาน  อาจิณกิจ 

กองบรรณาธิการ     อาจารย์สิทธิศักดิ์  อรรจนานนท์  อาจารย์ชนะพล  สิงห์ศุข  อาจารย์กิตติวงศ์  สาสวด 

                         อาจารย์วรุตม์  กิจเจริญ  อาจารย์สราวุธ  อิศรานุวัฒน์  อาจารย์วิระสิทธิ์  สุขสมชิต 

              อาจารย์ณัฐที  ปิ่นทอง   นายกิตติพงษ์  ทับพยุง  นายประภาส  มาดะมนั   นายโกเมศ  กุลอุดมโภคากุล 

   นางพรพรรณ  ดอนพนัส  จ.ส.ต.ธนากร  ทองกล่อม  นายชาญชัย  ศิริงาม  นางสาวสิปภา สุขโขใจดี      

      


