
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่ อ เ ร็ วๆ  นี้ ไ ด้มี การอนุมั ติ ข้ึน เ งิ น เ ดือนพนักงาน
รัฐวิสาหกิจเฉลี่ย 6.5%  ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่นานก็เพิ่งมีการ
ปรับเงินเดือนข้าราชการเพิ่มข้ึนคนละอย่างน้อย 4% และ
ขยายเพดานเงินเดือนอีก 10% ซึ่ง ก็เป็นเรื่องที่ ดู
สมเหตุสมผล  เพื่อให้เงินเดือนของข้าราชการสะท้อนค่า
ครองชีพที่เพิ่มข้ึน หลังจากที่ไม่ได้มีการปรับฐานเงินเดือน
มาตั้งแต่ปี 2554  และครั้งนี้จะเป็นการปรับครั้งที่ 6 ใน
รอบ 10 ปี 

แล้ว 10 ปีที่ผ่านมา ระบบขา้ราชการไทยเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไรบ้าง จะขอสรุปเป็น 6 ข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ 

ปัจจุบันฐานเงินเดือนข้าราชการไม่ได้ต่่าอย่างท่ีคิด
อีกต่อไป จากที่เมื่อ 10 ปีที่แล้วเงินเดือนแรกเข้าของ

ข้าราชการวุฒิปริญญาตรีเคยคิดเป็นเพียง 2 ใน 3 ของ
เงินเดือนแรกเข้าพนักงานเอกชนที่ระดับการศึกษาเท่ากัน  

แต่ปัจจุบันข้าราชการได้เงินเดือนแรกเข้าสูงกว่าพนักงาน
เอกชนโดยเฉลี่ย  ราว 10%  เนื่องจากที่ผ่านมาได้มี
นโยบายปรับข้ึนเงินเดือนข้าราชการวุฒิปริญญาตรีให้ได้ 
15,000 บาทต่อเดือน  (ดูรูปที่ 1) 

จ่านวนก่าลังคนภาครัฐเพิ่มข้ึนเกือบ 50%1 อยู่ท่ี
ราว 2.2 ล้านคน  หลังจากที่มีริเริ่มการปฏิรูป

ระบบราชการ โดยการปรับลดก าลังคน  ผลคือจ านวน
ข้าราชการประจ าแทบไม่เพิ่มข้ึนเลยจากสิบปีที่แล้ว แต่ที่
เพิ่มข้ึนมากคือลูกจ้างรัฐ และพนักงานรัฐ ซึ่งเพิ่มข้ึน 6 เท่า  
บางกระทรวงมีลูกจ้างและพนักงานมากกว่าข้าราชการ
ประจ า  เช่น  กระทรวงทรัพยากรฯ มีข้าราชการประจ า
เพียง 10,000 คนเท่านั้น  แต่มีลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ
ร่วม 50,000 คน เป็นต้น 1 
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10 ปี ระบบข้าราชการไทย 

 

ขอ้เทจ็จรงิ 

1 ข้อมูลก าลังคนภาครัฐของส านักงานก.พ. เป็นการเปรียบเทียบปี 2547 กับ 2556  
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ข้าราชการตั้งแต่ซี 9 ข้ึนไปเพิ่มข้ึนถึง 2 เท่า2 ทั้งๆ 
ที่จ านวนข้าราชการประจ าโดยรวมลดลง  ส่วนหนึ่ง

เป็นผลมาจากการเพิ่มกระทรวงใหม่ 6 กระทรวง ท าให้มี
กรมเพิ่มข้ึนกว่า 40 กรมเป็น 168 กรม เมื่อปี 2545  ส่งผล
ให้ภาครัฐสุ่มเสี่ยงกับปัญหาขาดแคลนก าลังคนโดยเฉพาะ
ระดับปฏิบัติการ 

งบบุคลากรภาครัฐ3เพิ่มข้ึนเกือบ 3 เท่า จากเม่ือ
สิบปีก่อน ถ้าหากรวมเอาภาระงบบุคลากรรวมทั้ง
สวัสดิการข้าราชการอ่ืนๆ อย่างค่ารักษาพยาบาล 

และบ าเหน็จ บ านาญ ก็ร่วม 1.1 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น
เกือบครึ่งหนึ่งของรายได้ของรัฐบาล 

งบบุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็
เพิ่มข้ึนถึง 6 เท่าจากเม่ือสิบปีก่อน ในขณะที่
จ านวนก าลังคนภาครัฐในระดับท้องถิ่นนั้นเพิ่มข้ึน 

3 เท่าตามจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เพิ่มข้ึน 

เม่ือเทียบกับจีดีพี งบบุคลากรภาครัฐของไทยสูง
เป็นอันดับต้นๆ ในเอเชีย4 รองจากบาร์เรนและมัล

ดีฟส์  โดยสัดส่วนงบบุคลากรภาครัฐต่อจีดีพีของไทยอยู่
ประมาณ 7%  สูงกว่าเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย (6%) 
ฟิลิปปินส์ (5%) หรือสิงคโปร์ (3%)  

...แล้วงบบุคลากรที่เพิ่มขึ้นอย่างมากต่อส่งผลงานของ
ภาครัฐใน 10 ปีที่ผ่านมาอย่างไร? 

 ประสิทธิภาพของรัฐบาลแย่ลงจากเม่ือ 10 ปีท่ี
แล้ว จากผลการวิจัยของธนาคารโลกพบว่า ความมี
ประสิทธิผลของรัฐบาลไทยอยู่อันดับ 74 จาก 196 ประเทศ  
ตกลงจากอันดับ 65 เมื่อสิบปีก่อน  นอกจากนี้จากการ
ส ารวจความเห็นของนักธุรกิจของ World Economic 
Forum (WEF) ตั้ ง แต่ ปี  2551-2556  พบ ว่ าความไ ร้

                                                             
2 หลังปี 2551 มีการเปลียนระบบใหม่ ซี 9-11จึงรวมต าแหนง่ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อ านวยการ(สงู) ผู้บริหาร(ต้น+สูง) ไมร่วมข้าราชการพลเรอืนสามัญกระทรวงศึกษาธิการ, 
ข้าราชการครู และข้าราชการมหาวิทยาลัย 
3 ใช้นิยามตาม GFS ท่ีรวม ค่าตอบแทนแรงงาน และเงินสมทบ 
4 จากข้อมูล Government Financial Statistics, IMF มี 19 ประเทศท่ีรายงาน 

ประสิทธิภาพของภาครัฐ เป็น 1 ใน 5 ของปัจจัยที่เป็น
ปัญหาในการท าธุรกิจในประเทศไทย  

 ปัญหาคอร์รัปช่ันในภาครัฐก็แย่ลงเช่นกัน  จากผล
วิจัยของธนาคารโลกเช่นเดียวกัน พบว่าไทยตกจากอันดับ 
91 เมื่อสิบปีก่อน มาเป็นอันดับ 98 จาก 196 ประเทศ  
หรือถ้าหากดูจากดัชนีการรับรู้เรื่องคอร์รัปชั่น (Corruption 
Perception Index) ก็ร่วงจากอันดับ 70 เป็นอันดับ 102 
จาก 174 ประเทศ WEF จัดอันดับเรื่องการเล่นพรรคเล่น
พวกของข้าราชการไทยอยู่อันดับ 93 จาก 148 ประเทศ 
อันดับใกล้เคียงกับประเทศอินเดีย (94) และมาลาวี (92) 

การปฏิรูประบบราชการจะต้องเป็นวาระท่ีส่าคัญเป็นอันดับ
ต้นๆ และต้องท่าโดยเร่งด่วน เพราะจะเป็นกลไกส าคัญที่
ท าให้การปฏิรูปด้านอ่ืนๆ ส าเร็จได้  และตอนนี้จะเป็น
โอกาสที่ดีเพราะจะมีข้าราชการราว 40% จะเกษียณอายุใน
อีก 15 ปีข้างหน้า  จึงควรเริ่มจากขนาดก าลังคนที่เล็กลง 
ปรับปรุงประสิทธิภาพ  และความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เช่น ลดจ านวนตัวชี้ วัดแต่ให้เชื่อมโยงกับการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ และเพิ่มสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทน
ตามผลงาน (pay for performance) 5 

ซึ่งถ้ามาตรการต่างได้ผลจริง  การปรับข้ึนเงินเดือน
ข้าราชการให้สูง ข้ึนก็จะไม่เป็นปัญหา   ตัวอย่างจาก
ประ เทศสิ ง คโปร์ที่ เ ป็ น อัน ดับ  1  ของ โ ลกในเ รื่ อ ง
ประสิทธิ ภาพของภาครั ฐ  แล ะความโปร่ ง ใส   ใ น
ขณะเดียวกันก็เป็นประเทศที่จ่ายเงินเดือนข้าราชการสูง
เช่นกัน โดยให้เหตุผลเพื่อเป็นการดึงดูด และรักษาคนเก่ง
ให้อยู่ในระบบราชการ รวมทั้งเพื่อลดปัญหาคอร์รัปชั่น  
โดยก าหนดให้เงินเดือนข้าราชการอาวุโสต้องเทียบเท่ากับ
เงินเดือนเฉลี่ยของพนักงานเอกชนที่ได้รายได้สูงสุดใน 6 
สาขาอาชีพหลัก  ในขณะที่ภาระงบบุคลากรต่อจีดีพีของ
สิงคโปร์นั้นไม่ถึงครึ่งหนึ่งของประเทศไทย  



                                                             
5 ดูรายละเอียดข้อเสนอแนะได้ในรายงาน World Bank (2011) “Implementing Results 
Based Management in Thailand” 
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    ฐานเงินเดือนข้าราชการไมต่ ่าอีกตอ่ไป     ก่าลังคนภาครัฐเพิ มขึน้เกอืบ 50% จากปี 47 

ข้อเท็จจริง 10 ปี ระบบข้าราชการไทย 

    ในขณะที ผลงานของภาครัฐแย่ลงในเกือบทุกด้าน 

 

...ท่าให้งบบุคลากรของไทยเพิ มขึ้น 3 เท่า และมีสัดส่วนที สูง
เป็นอันดับต้น ๆ ในภูมิภาค 



 

ศิริกญัญา ตนัสกลุ  

เศรษฐพฒิุ สทุธิวาทนฤพฒิุ  

 
 
 

สถาบันอนาคตไทยศึกษา เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายใต้มูลนิธิที่ไม่แสวงหาก าไร 
ก่อตั้งโดยความตั้งใจของกลุ่มนักธุรกิจ นักวิชาการและผู้น าความคิดจากหลาย
สาขาที่มีความห่วงใยอนาคตของประเทศไทย เพื่อด าเนินการศึกษาวิจัยและ
น าเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายการพัฒนาประเทศที่มีนัยส าคัญต่อภาค
ธุรกิจสังคมโดยรวม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
การหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์จากภาคส่วนต่างๆ ของ
สังคม บนพื้นฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์ที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้นๆ อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเก้ือหนุนการเจริญเติบโตของประเทศที่
มั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายนักคิดทั้งในระดับบุคคล องค์กร 
และสาธารณะ ซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

 
โทร .  02 264 5481-3 โทรสาร 02 264 5480 

อีเมล์  network@thailandff.org  

www.thailandfuturefoundation.org 

 

 

 

 

 

 

 

เกีย่วกบัสถาบนัอนาคตไทยศกึษา 

การยืมผลงานของสถาบันฯ 

- ผลงาน เอกสารเผยแพร่ทุกชิ้นของสถาบันอนาคตไทยศึกษาสงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนต์แบบ แสดงที่มา -ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่

ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย ) CC BY-NC-ND 3.0(  

- ไม่แก้ไขเน้ือหาใดๆ จากเว็บสถาบันอนาคตไทยศึกษาที่น าไปเผยแพร่ ยกเว้นเพื่อสะท้อนความเปล่ียนแปลงที่เกี่ยวกับเวลา สถานที่ และแนวบรรณาธิการ 

- ท่านจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาจากสถาบันอนาคตไทยศึกษาส าหรับทุกผลงาน และเอกสารทุกชิ้นของสถาบันฯ ที่น าไปเผยแพร่ 

- ท่านไม่สามารถน าผลงาน และเอกสารทุกชิ้นของสถาบันฯ ไปเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า 

- หากมีค าถามเกี่ยวกับการยืมผลงานสถาบันไปใช้ กรุณาติดต่อที่สถาบันอนาคตไทยศึกษา 

ได้โดยตรง ที่ network@thailandff.org 

คณะผูว้จิยั 
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