




การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (๒๑๐) 
วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
วาระที ่๑     เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

























การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (๒๑๐) 
วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๑    เรื่อง   การพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าวิชาชีพของวิศวกรที่ปฏิบัติงานใหม่ 
      (ประเด็นสภาพการจ้างสมาชิกสหภาพแรงงานฯ) 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ  
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในการประชุม 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (๒๐๐)  วันที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง การพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าวิชาชีพ 
ของวิศวกรที่ปฏิบัติงานใหม่  (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่  
สรร.ว.ท. ๑๐๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)  

ตามที่บริษัทฯ พิจารณาปรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มค่าวิชาชีพด้านเทคนิค โดยเสนอ
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ (๑๔๓)  เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕  วาระที่ ๕.๕.๒ 
เป็นการปรับเงื่อนไขที่มีผลต่อการได้รับเงินเพิ่มค่าวิชาชีพด้านเทคนิค จากเดิมที่ ไม่ก าหนดระยะเวลา  
ในการปฏิบัติงานเปลี่ยนเป็นปฏิบัติงานด้านเทคนิคกับบริษัทฯ มาแล้วอย่างน้อย ๓ ปี ผ่านการประเมินทดสอบ
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งกับพนักงานที่เข้าใหม่หลังปี พ.ศ. ๒๕๕๕  สหภาพแรงงานฯ ให้บันทึก 
ในรายงานการประชุมฯ ไว้ว่า สหภาพแรงงานฯ ไม่มีความเห็นว่า จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ และถือว่า
เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างฝ่ายเดียว  

ต่อมาพนักงานเข้าใหม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ และร้องขอให้สหภาพแรงงานฯ  
พิจารณาหารอืกับบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าวใหก้ับสมาชิกตามสภาพการจ้างที่สหภาพแรงงานฯ บังคับใช้อยู่ 

 
๓. ผลการด าเนินการ 
   กรณีที่สหภาพแรงงานฯ สอบถามนี้ บริษัทฯ ได้จัดท าหนังสือสอบถามไปยังส านักงาน
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน    ต่อมากรมสวัสดิการฯ แจ้ง
ขอข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งบริษัทฯ รวบรวมเอกสารและจัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว โดยกรมสวัสดิการฯ จะตอบหนังสือ
อย่างเป็นทางการใหบ้ริษัทฯ ต่อไป 
     
๔. มติท่ีประชุม 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (๒๑๐) 
วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๒    เรื่อง   การทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าวิชาชีพวิศวกรใหม่  

(ประเด็นระยะเวลาการพัฒนาวิศวกรซึ่งจะผูกโยงกับหลักเกณฑ์การจ่าย 
ค่าวิชาชีพวิศวกร) 

 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ ายบริษัทฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิ จการสัมพั นธ์ ในการประชุม  
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (๒๐๙)  วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เรื่อง การทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าวิชาชีพ
วิศวกรใหม ่(ประเด็นระยะเวลาการพัฒนาวิศวกรซึ่งจะผูกโยงกับหลักเกณฑ์การจา่ยค่าวิชาชีพวิศวกร) ซึ่ง 
ที่ประชุมฯ เห็นชอบการเสนอปรับหลักสูตรและระยะเวลาการพัฒนา “วิศวกรใหม่” จากระยะเวลา ๓ ปี 
มาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี ในทุกสาขาอาชีพวิศวกรตามหลักสูตรการพัฒนาวิศวการในแต่ละด้าน 
แต่ด้วยมีประเด็นเกี่ยวกับความเสี่ยงของผลกระทบจากการปรับเปลี่ยน จึงมอบหมายให้ตั้งคณะท างาน
ศึกษาแนวทางการบริหารผลกระทบกรณีทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าวิชาชีพวิศวกรใหม่  ประกอบด้วย
ผูแ้ทนฝา่ยบริษัทฯ และผูแ้ทนฝา่ยสหภาพแรงงานฯ  

 
๓. ผลการด าเนินการ 
    คณะท างานศึกษาแนวทางการบริหารผลกระทบกรณีทบทวนหลักเกณฑ์การจ่าย 
ค่าวิชาชีพวิศวกรใหม่ ประกอบด้วย ฝทบ. ผบค.ทบ. นายสพล  สิงห์ดารา นายอุฬาร ศิริบุญฤทธิ์  
นายสุริยัน  ทองธ ารง และนายศรัณย์ เชื้อรอต  ซึ่งจะประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดแผนกรอบเวลาและ 
การด าเนินงานในรายละเอียดต่อไป 
         
๔. มติท่ีประชุม 
 
 
 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (๒๑๐) 
วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๓    เรื่อง   การพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติการอบรมในวันหยุด 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม  
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ (๒๐๕)  วันที่  ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑  เรื่อง การพิจารณาทบทวนแนวปฏิบ ัติการอบรม 
ในวันหยุด (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. ๑๘๖/๒๕๖๐ 
ลงวันที่ ๗ ธนัวาคม ๒๕๖๐)  

สมาชิกสหภาพแรงงานฯ ได้สอบถามสหภาพแรงงานฯ เรื่องบริษัทฯ ให้พนักงาน 
เข้าร่วมการฝึกอบรมในวันหยุดประจ ากะ หรือวันหยุดประจ าสัปดาห์ พนักงานขอให้สหภาพแรงงานฯ เป็น
ตัวแทนหารือกับบริษัทฯ เพื่อก าหนดแนวปฏิบัติและให้ ความเป็นธรรมกับพนักงาน  เนื่องจาก 
มีรายชื่อเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานในวันหยุดและผู้บังคับบัญชา  
บางท่านแจง้ว่า ในการมาฝกึอบรมในวันหยุดนั้น บริษัทฯ ก าหนดว่าไม่สามารถเบิกค่าท างานในวันหยุดได้   
แต่ก็มีพนักงานบางส่วนงานของบริษัทฯ ที่เข้าอบรมหลักสูตรเดียวกันและตรงกับวันหยุดสามารถเบิก 
ค่าท างานในวันหยุดได้      ดังนั้นจึงขอให้สหภาพแรงงานฯ  สอบถามข้อเท็จจริง และให้บริษัทฯ ก าหนด
แนวปฏิบัติให้ชัดเจนเพื่อความเป็นธรรมและใชเ้ป็นแนวปฏิบัติตอ่ไป 

 
๓. ผลการด าเนินการ 
    จากการพิจารณาของสายงานมีประเด็นที่ต้องปรับแก้ไขร่างแนวปฏิบัติฯ ให้ครอบคลุม 
ทุกประเด็น พร้อมทั้ งต้องหารือผู้ เกี่ยวข้องรวมถึงสหภาพแรงงานฯ อีกครั้งก่อนเสนอบริษัทฯ และ
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ต่อไป 
         
๔. มติท่ีประชุม 
 
 
 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (๒๑๐) 
วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔       เรื่อง  กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๑    เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ      
                            รัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสรมิและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ 
  
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (๒๑๐) 
วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔      เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๒   เรื่อง หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจ 
 
 

-ไม่มปีระเด็นน ำเสนอ - 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (๒๑๐) 
วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔      เรื่อง   กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๓        เรื่อง   การพิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท างานอันเป็นประโยชน์ต่อ    
                               นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจ 
        

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 
 
 
 
 
 
 



 
 

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (๒๑๐) 
วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔ เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๔      เรื่อง   ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ    
        รวมถงึการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 
 
 

-ไม่มปีระเด็นน ำเสนอ - 
 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (๒๑๐) 
วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔ เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๕ เรื่อง ปรึกษาหารอืพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง 
วาระที่ ๔.๕.๑ เรื่อง    การพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และอตัราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล 

หรอืคณะกรรมการผู้รับผดิชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารงานพัสดุ 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ  
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (๒๐๙)  วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑    เรื่อง การพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และอัตรา 
การเบิกจา่ยค่าตอบแทนบุคคลหรอืคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารงานพัสดุ 
(อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่ สรร .ว.ท. ๐๗๑ /๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑)  

 ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษามีผลก าหนดใช้ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา โดยบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติและ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติฯ นี้  แต่บริษัทฯ ยังไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของบริษัทฯ 
ส่งผลใหส้มาชิกที่ได้รับมอบหมายในภารกิจจัดซือ้จัดจา้ง มีความกังวลใจในการปฏิบัติงาน 

สหภาพแรงงานฯ พิจารณาว่า เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  
จึงขอเสนอให้บริษัทฯ ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุในการใช้ถือปฏิบัติต่อไป    โดยมีประเด็น 
ขอเสนอใหบ้ริษัทฯ พิจารณาดังนี้ 

๑. ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
๒. ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ 

 
 

๒/๓. ผลการด าเนินการ… 
 



-๒- 
 
๓. ผลการด าเนินการ 
   บริษัทฯ โดย กพ.บท. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และสอบถามหน่วยงานภายนอกเพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  และจะน าเสนอสายบังคับบัญชาพิจารณาในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 
ต่อไป 
     
๔. มติท่ีประชุม 



 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 

 
ที่ ปก                /๒๕๖๑                                                                .............. ๒๕๖๑ 
 

ประกาศ 
เรื่อง การถอืปฏิบัติมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
 
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีนโยบายส าคัญและเร่งด่วนในการป้องกันและขจัด  

การทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อปฏิรูประบบการบริหารราชการแผน่ดินใหเ้ป็นไปอย่างโปร่งใสและเชื่อม่ันและ
ไว้วางใจของประชาชนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูประบบบริ หาร
ราชการแผ่นดิน และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินการเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในระบบราชการตามหนังสือที่ คสช(สลธ)/๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ขึ้นนั้น  
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบและแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติตาม
มาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

ดังนัน้ บริษัท วทิยุการบินแหง่ประเทศไทย จ ากัด (บวท.) จึงก าหนดให้ ผูบ้ริหารและพนักงาน 
ถือปฏิบัติตามก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินการเพื่อประโยชน์ในป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในระบบราชการอย่างเคร่งครัด รายละเอียดหลักเกณฑฯ์ แนบท้ายประกาศฉบับนี้  
  จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
                                                                                      (นางอรอุไร โกเมน) 
                                                                                รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 
                                                                            รักษาการ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส าเนาเรียน: ผวท.  รวท.  นวร.  ผผร. 
  ผูช่้วยผูอ้ านวยการใหญ่  นวญ.  ผผญ. 
  ผูอ้ านวยการฝ่าย/ส านักงาน  นวฝ.  ผผฝ. 
  ผูอ้ านวยการกอง/ศูนย์/สนับสนุนศูนย์  ผู้ช่วยผูอ้ านวยการส านักงาน  นวผ.  ผผผ. 
  สรร.ว.ท.  สหกรณ์ฯ 

 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ ที่ ปก............................ 
 

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
------------------------- 

 
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีนโยบายส าคัญและเร่งด่วนในการป้องกันและขจัด  

การทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อปฏิรูประบบการบริหารราชการแผน่ดินใหเ้ป็นไปอย่างโปร่งใสและเชื่อมั่นและ
ไว้วางใจของประชาชน ซึ่งแม้ที่ผ่านมารัฐบาลจะได้ก าหนดมาตรการในการขับเคลื่อนการด าเนินการ    เรื่อง
ดังกล่าวให้เกิดผลมาอย่างต่อเนื่อง แต่จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏทั้งจากข้อร้องเรียนและผลการตรวจสอบ     
การทุจริตในระบบราชการอย่างจริงจังและเข้มงวด เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ในกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระบวนการยุติธรรม และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หนา้ที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจแก่ประชาชน อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน และการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย   ประกอบกับ 
มาตรา ๔๒ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินการเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติในระบบราชการ ดังตอ่ไปนี ้

ข้อ ๑ ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ  หรือ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน 
แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อรับทราบทันที และให้พิจารณา
ด าเนินการทางวินัยหรือทางอาญาโดยเร็วซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ในระหว่างนี้ให้รายงานความ
คืบหน้าในการด าเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐมนตรี เจ้าสังกัด เพื่อทราบเป็นระยะตาม 
ความเหมาะสม 

กรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีเหตุน่าเชื่อถือ และเป็นกรณีที่ท าให้เกิดความเสียหาย 
แก่ราชการหรือท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน แมผ้ลการตรวจสอบยังไม่อาจสรุปความผดิได้ชัดเจนถึง
ขั้นชี้มูลความผิด ให้พิจารณาปรับย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ไปด ารงต าแหน่งอื่น         
เป็นการช่ัวคราว เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและป้องกันการกระท าที่อาจมีผลต่อการตรวจสอบโดยเร็ว 
และในกรณีที่เป็นเรื่องร้ายแรงหรือมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและไว้วางใจของประชาชน ให้เสนอให้มี  
การย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในอัตราก าลังช่ัวคราวเป็นกรณีพิเศษในส านักนายกรัฐมนตรี และ
ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดขึ้นตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘          
เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ และการก าหนดกรอบอัตราก าลัง
ช่ัวคราว ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ หรือค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  
๖๘/๒๕๕๙ เรื่องมาตรการแก้ปัญหาเจา้หนา้ที่ในหนว่ยงานอื่นของรัฐและการก าหนดกรอบอัตราก าลังช่ัวคราว
ลงวันที่   ๑๖ พฤศจกิายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ แล้วแต่กรณ ี

๒/ขอ้ ๒... 



-๒- 
 

ข้อ ๒ ในกรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีหลักฐานควรเชื่อได้วา่สามารถสรุปความผิด 
ได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการทางวินัยต่อข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ    
รัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยเร็ว และให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรี เจ้าสังกัดเพื่อทราบ     
ความคืบหน้าและเร่งรัดการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ อาจพิจารณาให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ   
ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนหรือออกจากต าแหน่งก็ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  และในกรณีที่พบว่า 
มีความเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดทางอาญาด้วย ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อ
พิจารณาด าเนินคดีโดยทันที  กระบวนการพิจารณาด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องตามปกติ แต่ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยพิจารณาจัดล าดับตามความส าคัญ 
ความสนใจของประชาชน และมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น  ในกรณีที่เป็นการกระท าความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าที่ราชการ หรือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง แต่ไม่ถึงขั้นให้ปลดออกจากราชการหรือไล่ออกจาก
ราชการ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการปรับย้ายจากต าแหน่งเดิม และหา้มปรับย้ายกลับไปด ารงต าแหน่ง
หนา้ที่ในลักษณะเดิม หรอืแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นภายในเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่มีการลงโทษทางวินัย 

ข้อ ๓ การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรอืคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ที่ท าใหก้ารปฏิบัติ 
ราชการเกิดความล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพ ซึง่ท าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ หรอืท าให้เกิดความเดือดร้อน
แก่ประชาชน ให้ถือเป็นกรณีที่ต้องพิจารณาให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่นตามข้อ ๑ วรรคสอง
ด้วย 

ข้อ ๔ ให้หนว่ยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดให้มมีาตรการคุ้มครองพยาน หรอืผูใ้ห้ข้อมูล 
หรือเบาะแสในการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพื่อให้การได้รับข้อมูลและหลักฐานในการด าเนินการต่อผู้มี     
ส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการจงใจ
ให้ข้อมูลเพื่อใส่ร้ายหรือบิดเบือนข้อมูลเพื่อให้มีการด าเนินการที่เป็ นผลร้ายต่อบุคคลอื่น ให้พิจารณา
ด าเนนิการลงโทษบุคคลดังกล่าวอย่างเด็ดขาดด้วย 

ข้อ ๕ ให้คณะรัฐมนตรีพจิารณาสั่งการใหส้่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ยึดถือ 
ปฏิบัติตามหลักเกณฑน์ีโ้ดยเคร่งครัดตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 
 
 
 
 




