การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ (๑๗๖)
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
วาระที่ ๑

เรื่อง ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ (๑๗๖)
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
วาระที่ ๒ เรื่อง กรรมการฯ แจ้งเพื่อทราบ

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ (๑๗๖)
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
วาระที่ ๓

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

๑. วัตถุประสงค์ในการนำาเสนอ
เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
(๑๗๕)
๒. ความเป็นมา
จากการประชุ ม คณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธ์ ค รั้ ง ที่ ๘/๒๕๕๘ (๑๗๕) เมื่ อ วั น ที่ ๒๙
กรกฎาคม ๒๕๕๘
๓. ผลการดำาเนินการ
เลขานุการฯ ได้จัดทำารายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว มีจำานวนทั้งสิ้น ๑๐ หน้า โดยมี
รายละเอียดตามแนบ จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดรับรองรายงานการประชุมฯ
๔. มติที่ประชุม

รายงานการประชุม
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 8/2558 (175)
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558เวลา 14.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารอานวยการ
กรรมการที่เข้าประชุมมีดังนี้
1.

นางสาริณี

แสงประสิทธิ์

ประธานกรรมการ

2. นาวาอากาศเอก โชคชัย

สภานนท์

3. นายฑีฆายุ

มุรธา

,,

4. นายณัฐวัฒน์

สุภานันท์

,,

5. นางสาวทิพาภรณ์

นิปกากร

,,

6.

ชูวงศ์

,,

7. นางสาววราภรณ์

ทรงเจริญ

,,

8. นายมาโนช

สวัสดี

,,

9.

เทียนทอง

,,

10. นายสุกิจ

กลิ่นหอม

,,

11. พันจ่าอากาศเอก ธนู

รัตนสุภาพันธุ์

,,

12. นายเมธี

คาแหง

,,

13. นายสังข์สิทธิ์

ประสมทอง

,,

14. พันจ่าอากาศเอก ไชยันต์

ช้างแรงการ

,,

15 นางกษมพร

สวัสดิชัย

,,

16. นายวีรยุทธ

วีรการณ์

,,

17. นายสพล

สิงห์ดารา

,,

18. นางเกลียวทอง

ลาภธนานนท์

นายทินกร

นายปริญญา

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

2/ผู้เข้า...

-2ผู้เข้าร่วมประชุมมีดังนี้
1.

นางพิริยา

สง่าแสง

ผูช้ ่วยเลขานุการ

2.

นายสุดเขตร์

เวียงสี

,,

3.

พันจ่าเอก อัชฌา

เหลืองอาทิจ

4.

นายกิตเิ ดช

ปิ่นมณี

,,

5.

นายชวลิต

รัตนเพ็ชร

,,

6.

นายศรัณย์

เชื้อรอต

,,

7. นางสาวโอริสา

เชี่ยวเกษม

,,

8.

นายอานวย

สุขสวัสดิ์

,,

9.

นายปิติ

อุ่นทรัพย์

,,

10. นางภคมน

จิรภัทรดิลก

,,

11. นายเรืองรัตน์

แสงทอง

,,

12. นายวิเชียร

ทวีคุณ

,,

13. นายเอกศักดิ์

โพธิ์ทอง

,,

14. นายชูพงษ์

การฟุ้ง

,,

15. นายปฏิภัทร

บุญมาก

,,

ผูส้ ังเกตการณ์

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้
1.

นางสาวดวงตา

สมิตสุวรรณ

กรรมการ

ลาประชุม

2.

นางศุทธินี

บุญบงการ

ผูส้ ังเกตการณ์

ติดภารกิจ

3.

นางสาวอนัญญา

อร่ามศรี

”

ลาประชุม

4.

นายคุณากร

เทียนทอง

”

”

5.

นางกชพรรณ

อิ่มแสง

”

”

3/เริ่มประชุม...

-3เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
วาระที่ 1 ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ
ประธานฯ
ไม่มเี รื่องแจ้งเพื่อทราบ
ที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ 2 กรรมการแจ้งเพื่อทราบ
เลขานุการฯ - กรรมการฝ่ายบริษัทฯ ไม่เข้าประชุมเนื่องจากลางานจานวน 1 คน คือ
นางสาวดวงตา สมิตสุวรรณ
- ผูส้ ังเกตการณ์ฝ่ายบริษัทฯ ไม่เข้าประชุมจานวน 4 คน ดังนี้
1. นางศุทธินี บุญบงการ
ติดภารกิจ
2. นางสาวอนัญญา อร่ามศรี ลาประชุม
3. นายคุณากร เทียนทอง
”
4. นางกชพรรณ อิ่มแสง
”
สหภาพฯ
- เสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายดังนี้
พระราชบั ญ ญั ติ คุ ณ สมบั ติ ม าตรฐานส าหรั บ กรรมการและพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 และ
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ซึ่งในมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. ดังกล่าว กาหนด
ดังนี้
“มาตรา 4 ให้ย กเลิก ความใน (5) ของมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. คุณ สมบัติมาตรฐาน
ส าหรั บ กรรมการและพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ พ.ศ. 2518 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย พ.ร.บ.
คุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และ
ให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
(5) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี”
ประธานฯ
บริษัทฯ รับทราบแล้วและอยู่ในระหว่างกระบวนการปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงานเพื่อให้
สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ดังกล่าวข้างต้น
ที่ประชุม
รับทราบ

4/วาระที่ 3...

-4วาระที่ 3 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
เลขานุการฯ ขอเสนอรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2558 (174) เพื่อที่ประชุมพิจารณารับรอง
ที่ประชุม
เห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 7/2558
(174) ตามเสนอ
วาระที่ 4 เรื่อง ทบทวนติดตามงาน
4.1 เรื่อง ทบทวนวงเงินจัดหาพัสดุตามระเบียบสานักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ
เลขานุการฯ

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ นาเสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุมครั้งที่
1/2558 (168) เมื่ อ วั น ที่ 27 มกราคม 2558 เพื่ อพิ จารณาทบทวนวงเงิ น จั ด หาพั ส ดุ
ตามระเบียบส านักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ สืบเนื่องจากวิธีการจัดหาพัสดุที่สามารถปฏิบัติ
ได้ไม่ยุ่งยากและคณะกรรมการจัดหาพัสดุมักนิยมใช้ปัจจุบัน คือ วิธีกาหนดวงเงินการจัดหา
พั สดุ โดยเฉพาะแบบตกลงราคา แต่วิธี นี้ตามระเบี ยบจากั ดวงเงินไว้เพี ยง ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เท่านั้น ซึ่งการกาหนดวงเงินนั้นได้กาหนดไว้มานานแล้วจึงไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
และมู ล ค่ าวั ส ดุ ที่ ป รั บ ตั ว ขึ้ น มาตลอด ดั งนั้ น เพื่ อ ลดข้ อ จ ากั ด ของการจั ด หาพั ส ดุ แ บบนี้
จึงขอเสนอให้มีการทบทวนวงเงินจัดหาพัสดุตามระเบียบสานักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ
การดาเนินการ

ที่ประชุม

คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบในการประชุมเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน
2558 มี ม ติ ป รั บ แก้ รู ป แบบการน าเสนอ โดยให้ อ้ า งอิ งที่ ม าของ
ประกาศฉบั บ เดิ ม กฎหมาย และอ านาจอนุ มั ติ ที่ เกี่ ย วข้ อ งในการ
พิจารณาออกประกาศฉบับใหม่ เพื่อให้ทราบความเป็นมาและขั้นตอน
ของการด าเนิ น การอนุ มั ติ ในเรื่ อ งดั งกล่ า ว แต่ ไม่ มี ป ระเด็ น แก้ ไ ข
รายละเอียดของเนื้อหาแต่อย่างใด ดังนั้น กพ.บท. จึงได้ปรับแก้รูปแบบ
ดั งกล่ าวและน าเสนอที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ หารเพื่ อพิ จารณา
ให้ ค วามเห็ น ชอบ และคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เพื่ อพิ จารณาอนุ มั ติ
ในการประชุมเดือนสิงหาคม 2558

รับทราบ

5/4.2 เรื่อง...

-54.2 เรื่อง การดูแลสานักงานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
เลขานุการฯ

คณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธ์ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 6/2558 (173) เมื่ อ วั น ที่ 26
พฤษภาคม 2558 มี ความเห็ นในเรื่องการดู แลส านั กงานสหภาพแรงงานรัฐวิ สาหกิ จ
วิ ท ยุ ก ารบิ นแห่ งประเทศไทย ว่ า บริ ษั ท ฯ จะดู แลส านั ก งานสหภาพแรงงานฯ ให้ อยู่ ใน
มาตรฐานเดี ย วกั นกั บ ส านั ก งานของบริ ษั ท ฯ โดยขอให้ ป ระธานฯ และเลขานุ ก ารของ
สหภาพฯ พิจารณาการจัดระบบการดูแลสานักงานของสหภาพฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
โดยอันดับแรกที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้คือ เรื่องห้องน้า ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณามอบหมาย
ผูด้ ูแลและเกณฑ์มาตรฐานในการดูแลสานักงานของสหภาพฯ
การดาเนินการ

ภภศ. ดาเนินการปรับปรุงห้องน้า และจัดหาเครื่องปรับอากาศเครื่อง
ใหม่และโต๊ะประชุม จากนั้นจึงจะปรับปรุงภายในสานักงาน เช่น ทาสี
โดยบางขั้นตอนสามารถดาเนินการได้เสร็จภายในปีงบประมาณ 2558
และบางขั้นตอนสามารถดาเนินการได้ภายในปีงบประมาณ 2559

สหภาพฯ

ขอทราบกาหนดการแล้วเสร็จของห้องน้า

นายฑีฆายุฯ

ตามกรอบเวลามีกาหนดแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2558

ที่ประชุม

รับทราบ
4.3 เรื่อง การร้องทุกข์ของพนักงาน ศญ.บภ 1.

เลขานุการฯ

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ นาเสนอวาระการร้องทุ กข์ของพนั กงาน (นายวิเชียรฯ)
ต่ อ คณะกรรมการกิ จการสั มพั นธ์ ในการประชุ มครั้ งที่ 7/2558 (174) เมื่ อวั นที่ 30
มิถุนายน 2558 เพื่อพิจารณา โดยมีประเด็นดังนี้
การดาเนินการ

บค.ทบ. ได้ ร วบรวมตรวจสอบข้ อ มู ล และน าเสนอรายละเอี ย ด
ต่อสายบังคับบัญชา โดยเรื่องผลกระทบกับเงินเดือนนั้นคณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ มี มติ ให้ คงอั ตราเงินเดื อนขั้ นต่ าและขั้ นสู งไว้ตามโครงสร้าง
เงินเดือนก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ได้แจ้งผลให้พนักงาน
ทราบแล้ว ส่วนเรื่องการเลื่อนตาแหน่งจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์
ของการเลื่อนตาแหน่ง

6/4.4 เรื่อง...

-64.4 เรื่อง ข้อเท็จจริงการไม่ถือปฏิบัติตามมาตรการรองรับในสถานการณ์ฉุกเฉินของ งน.งบ.
เลขานุการฯ

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ นาเสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม
ครั้ ง ที่ 7/2558 (174) เมื่ อ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2558 เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ฯ พิ จ ารณา
ข้อเท็จจริงการไม่ถือปฏิบัติตามมาตรการรองรับในสถานการณ์ฉุกเฉินของ งน.งบ.
(อ้างถึงหนังสือสหภาพฯ ที่ สรร.ว.ท 118/2558 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558)
การดาเนินการ งน.งบ. พิ จ ารณาและจั ด ท าข้ อ มู ล น าเสนอสายบั งคั บ บั ญ ชาเพื่ อ
พิจารณา เมื่อได้รับความเห็นชอบจะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

4.5 เรื่อง การบริหารงานด้านโครงสร้างการทางานและเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
พนักงานที่ปฏิบัติงานบริหารห้วงอากาศ (ศห.บจ.)
เลขานุการฯ

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ นาเสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม
ครั้งที่ 7/2558 (174) เมื่อวันที่ 30 มิถุ นายน 2558 เพื่อให้บริษัทฯ พิจารณาเรื่อง
ดั งกล่ าว สื บ เนื่ องจากบริ ษั ท ฯ พิ จารณาแบ่ งงานของการควบคุ มจราจรทางอากาศ
โดยตั้งศูนย์บริหารเครือข่ายการปฏิบัติการจราจรทางอากาศ (ศห.บจ.) และมีพนักงาน
ควบคุ มจราจรทางอากาศจ านวนหนึ่ งย้ ายมาสั งกั ด ศห.บจ. แต่ พนั กงานที่ โอนย้ าย
มีความรู้สึกว่า ผู้บริหารไม่ได้ให้ความสาคัญกับหน่วยงานนี้ทาให้ปัจจุบันยังไม่มีเส้นทาง
สายอาชีพ (Career Path) ที่ชัดเจน จึงมีประเด็นหารือดังนี้
- ขอให้บริษัทฯ ชีแ้ จงข้อสงสัยของการบริหารงานในส่วนงาน ศห.บจ.
(อ้างถึงหนังสือสหภาพฯ ที่ สรร.ว.ท 116/2558 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558)
การดาเนินการ ทกบ. ได้ประชุมให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางสายอาชีพแก่พนักงาน อีกทั้ง
ผู้บังคับบัญชาของสายงานได้ให้ความชัดเจนแก่พนักงานถึงหลักเกณฑ์
การเลื่อนตาแหน่งแล้ว นอกจากนี้ บบจ. และ ทกบ. ได้ ประชุมหารือ
ร่วมกั น โดยได้ มีการพิ จารณาถึ งการก าหนดคุณ สมบั ติ ความชัดเจน
ในหลักเกณฑ์การเลื่อนตาแหน่ง การจัดอบรมพัฒนาให้กับพนักงาน
พร้อมทั้งการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการในเรื่องนีด้ ้วย

ประธานฯ

การสื่ อสารเป็ นเรื่องส าคั ญ ควรมี การสื่อสารให้ พนักงานรับทราบและเข้าใจ ซึ่ งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง

ที่ประชุม

รับทราบ

7/4.6 เรื่อง …

-74.6 เรื่อง การจัดสถานที่ห้องละหมาด (Prayer Room) ให้กับพนักงานที่นับถือศาสนาอิสลาม
เลขานุการฯ

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ นาเสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม
ครั้ ง ที่ 7/2558 (174) เมื่ อ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2558 เพื่ อให้ บ ริ ษั ท ฯ พิ จ ารณ า
การจัดสถานที่ห้องละหมาด (Prayer Room) ให้กับพนักงานที่นับถือศาสนาอิสลาม
(อ้างถึงหนังสือสหภาพฯ ที่ สรร.ว.ท 116/2558 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558)
การดาเนินการ

ที่ประชุม

ภภศ. จัดห้องละหมาดให้กับพนักงานเรียบร้อยแล้ว ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิ าคดังนี้
1. สานักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ
- ที่จัดไว้เดิมคือ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ
- จัดเพิ่มให้อีก 1 แห่ง คือ ชั้น 1 อาคาร 60 ปี ตรงข้ามตู้ ATM
2. ดอนเมือง - ณ หอบังคับการบินดอนเมือง (เดิม)
3. สุวรรณภูมิ - ณ อาคารใหม่
4. ศูนย์ควบคุมการบินภูมภิ าค
- ศภ.บภ 1. มี 2 แห่ ง ได้ แก่ ชั้ น 4 บนหอบั งคั บการบิ นภู เก็ ต
และห้องใกล้กับทางขึ้นบันไดชั้น 2 อาคารสานักงาน
- ศญ.บภ 1. บริ เวณห้ องสมุ ดโดยจั ดแบ่ งพื้ นที่ ให้ ขณะนี้ อยู่ ใน
ขั้นตอนการปรับปรุงพื้นที่
- ศร.บภ 1. ชั้น 4 บนหอบังคับการบินสุราษฎร์ธานี

รับทราบ

วาระที่ 5 เรื่อง กิจการสัมพันธ์
๕.๑ เรื่ อ ง พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น งาน
ของรัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
5.1.1 เรื่อง การเพิ่มช่องทางการสื่อสาร
ประธานฯ

เพื่อให้การแรงงานสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ และการดูแลพนักงานเป็นไปได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น
จึงพิจารณาให้มีการเพิ่มช่องทางการสื่อสารในการรับข้อเสนอแนะ โดยมอบหมาย ผญว.
พิ จ ารณาจั ด MAILBOX แบ่ งเป็ น 2 กลุ่ ม ได้ แ ก่ 1. ความเป็ น อยู่ อาคารและสถานที่
2. ข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ พร้ อ มนี้ ม อบหมายให้ สอ.สส. เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการพิ จ ารณา
กลั่นกรอง MAIL ที่พนักงานส่งมาและสื่อสารไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในประเด็นนั้น ๆ
และสื่อสารความคืบหน้าหรือการดาเนินการให้พนักงานรับทราบ หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ความเป็นอยู่ อาคารและสถานที่ มอบหมาย ผญศ. เป็นผูร้ ับผิดชอบ

ที่ประชุม

รับทราบ
8/5.2 เรื่อง …

-85.2 เรื่อง หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจ
-ไม่มี5.3 เรื่อง พิ จารณาปรับปรุงระเบี ยบ ข้อบังคับในการท างานอันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง
ลูกจ้างและรัฐวิสาหกิจ
5.3.1 เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทน
เลขานุการฯ

กรรมการฝ่ายบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุมครั้งที่ 8/2558
(175) วั นที่ 29 กรกฎาคม 2558 เพื่อพิ จารณาการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการจ่าย
เงินทดแทน พ.ศ. 2539 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้นจะนาเสนอคณะกรรมการ
กฎหมายและระเบียบในเดือนสิงหาคม 2558 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนาเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในเดือนสิงหาคม 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(รายละเอียดดังปรากฏในเอกสารที่นาเสนอคณะกรรมการฯ)

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบตามเสนอ

5.๔ เรื่อ ง ปรึก ษาหารือ เพื่ อ แก้ ปั ญ หาตามค าร้อ งทุ ก ข์ ของลู ก จ้ างหรือ สหภาพฯ รวมถึ ง
การร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
5.4.1 เรื่อง พนักงานปฏิบัติงานด้านควบคุมจราจรทางอากาศ สังกัด ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี (ศร.บภ 1.) ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างตาแหน่งงาน
สหภาพฯ

จากการที่สหภาพแรงงานฯ จัดอบรมหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์และพบปะสมาชิก ศร.บภ 1.
ได้รับเรื่องร้องทุกข์และขอให้สหภาพแรงงานฯ เป็นตัวแทนหารือกับบริษัทฯ ให้กับสมาชิก
นักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ ศร.บภ 1. จานวน 9 คน ที่ได้รับผลกระทบในเรื่อง
ปรับอัตราเงินเดือนและเปลี่ยนตาแหน่ง จากการปรับโครงสร้างเงินเดือนและตาแหน่งงาน
ของบริษั ทฯ ที่ ผ่ านมา เนื่ องจากสมาชิกกลุ่ มนี้ ได้ รับการอบรมเพื่ อเป็ นเจ้ าหน้ าที่ ข้ อมู ล
การบิ นและการฝึ ก อบรมได้ เสร็ จสิ้ น โดยถู ก เสนอชื่ อเพื่ อ เป็ น เจ้ าหน้ าที่ ข้ อมู ลการบิ น
ซึ่งเมื่อได้รับการเสนอชื่อฯ จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตาแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ข้อมูลการบิน
โดยจะได้รับการพิจารณาบาเหน็จในรูปแบบการเลื่อนตาแหน่ง ปรับเพิ่มประมาณร้อยละ 8
แต่ เมื่ อวั นที่ 1 กุ มภาพั นธ์ 2558 ที่ ผ่านมา มี การปรับโครงสร้างต าแหน่ งของบริษั ทฯ
ปรั บ ไม่ มี ต าแหน่ งเจ้ าหน้ าที่ ข้ อมู ล การบิ น โดยปรั บ เป็ นนั ก เรี ย นฝึ ก หั ดควบคุ ม จราจร
ทางอากาศทุกคน จึงท าให้ สมาชิกกลุ่มนี้ถู กรอนสิทธิในด้านการเจริญเติบโตในสายงาน
ตามโครงสร้างเดิมไป จึงขอหารือกับบริษัทฯ

ประธานฯ

บริษัทฯ รับทราบปัญหาและอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหา

ที่ประชุม

รับทราบ
9/5.4.2เรื่อง ...

-95.4.2 เรื่อง อัตรากาลังของวิศวกรภูมิภาค
เลขานุการฯ

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ นาเสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เพื่อพิจารณาเรื่อง
อัตรากาลังของวิศวกรภูมิภาคให้เป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน

ประธานฯ

ขอให้ สหภาพฯ จัดท าเป็ นวาระอย่างเป็ นทางการพร้อมชี้ประเด็ นของปัญ หาและข้อที่ จะ
หารือและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อความชัดเจนประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ

ที่ประชุม

รับทราบ
5.4.3 เรื่อง การเช่าบ้านพักให้พนักงาน ณ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน (ศน.บภ 1.)

สหภาพฯ

สหภาพแรงงานฯ ขอนาเสนอเรื่องเป็นกรณีสาคัญเร่งด่วนต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
เพื่อพิจารณาเรื่อง การเช่าบ้านพักให้กับพนักงาน ศน.บภ 1. โดยมีประเด็นดังนี้
ตามที่สมาชิกสหภาพแรงงานฯ ประจา ศน.บภ 1. แจ้งว่า ในการต่อสัญ ญาบ้าน
เช่าที่บริษัทฯ จัดหาให้ ซึ่งเป็นการเช่าต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว และครบกาหนดสัญญาเมื่อ
ต้นปีที่ผา่ นมา คณะกรรมการบ้านพักของ ศน.บภ 1. ได้แจ้งว่า การทาสัญญาเช่าบ้านพัก
มี ปั ญ หาเรื่อ งความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ เนื่ อ งจากตรวจพบว่า บ้ านพั ก ที่ บ ริษั ท ฯ
เช่าให้พนักงานนั้น เป็นบ้านเช่าของครอบครัวพนักงาน จึงจัดทาหนังสือสอบถามบริษัทฯ
ว่าเข้าข่ายความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่ และจะดาเนินการทาสัญ ญาเช่าต่อไป
ได้หรือไม่ หากไม่สามารถดาเนินการได้ ต้องจัดหาบ้านพักใหม่ค่าเช่าจะสูงกว่าปัจจุบัน
จึงไม่ได้ตกลงต่อสัญญาเช่าใหม่ ปัจจุบันเวลาล่วงเลยมา 6 เดือนแล้วยังไม่ไดัรับคาตอบ
ที่ชัดเจน จึงขอให้สหภาพแรงงานฯ เป็นตัวแทนร้องทุกข์ต่อบริษัทฯ เพื่อหาทางช่วยเหลือ
เช่น ค่าเช่าบ้านที่ค่างจ่ายในระหว่างที่ดาเนินการต่อสัญ ญาประมาณ 6 เดือน บริษัท ฯ
จะดาเนินการอย่างไร

ประธานฯ

ขอให้ ส หภาพฯ จั ด ท าเป็ น วาระอย่ า งเป็ น ทางการพร้ อ มชี้ ป ระเด็ น ของปั ญ ห าและ
ข้อที่จะหารือและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อความชัดเจนประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ

ที่ประชุม

รับทราบ
5.5 เรื่อง ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
-ไม่ม-ี

10/ วาระที่ 6...

-10วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 เรื่อง การเยี่ยมชมระบบ TMCS
ประธานฯ

ในการประชุ ม คณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธ์ เดื อ นสิ งหาคม 2558 ให้ จั ด รายการ
การเยี่ยมชมระบบใหม่ขององค์กร คือ TMCS ก่อนที่จะเริ่มประชุมฯ และขอเชิญสหภาพฯ
เยี่ยมชมระบบดังกล่าว ซึ่งขณะนี้กาลังดาเนินการติดตั้งระบบและการจัดอบรมความรู้
หลักสูตร TMCS HMIให้กับพนักงานด้านปฏิบัติการ โดยการจัดให้มีการเยี่ยมชมระบบ
ดังกล่าวนั้นเพื่อให้สหภาพฯ มีข้อมูลเชิงลึกมากเพียงพอในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกัน และหากสหภาพฯ ไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการบินใดขอให้แจ้งบริษัทฯ เพื่อ
จะได้ให้ศูนย์ฯ นั้น จัดพาเยี่ยมชมระบบที่ศูนย์ฯ นั้น ๆ ด้วย
ไม่มเี รื่องอื่นใดพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

(นางเกลียวทอง ลาภธนานนท์)
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ (๑๗๖)
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
วาระที่ ๔ เรือ่ ง ทบทวนติดตามงาน
วาระที่ ๔.๑ เรือ่ ง ทบทวนวงเงินจัดหาพัสดุตามระเบียบสำานักนายกฯ วาาดววยการพัสดุ
๑. วัตถุประสงค์ในการนำาเสนอ
เพือ่ โปรดทราบ
๒. ความเป็นมา
กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ นำาเสนอต่ออคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุมครัง้ ที่
๑/๒๕๕๘ (๑๖๘) เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาทบทวนวงเงินจัดหาพัสดุต่ามระเบียบ
สำานักนายกฯ วอาดววยการพัสดุ สืบเนือ่ งจากวิธกี ารจัดหาพัสดุทสี่ ามารถปฏิบต่ั ไิ ดวไมอยงุอ ยากและคณะกรรมการ
จัดหาพัสดุมักนิยมใชวปัจจุบัน คือ วิธีกำาหนดวงเงินการจัดหาพัสดุโดยเฉพาะแบบต่กลงราคา แต่อวิธีนต่ี้ าม
ระเบียบจำากัดวงเงินไววเพียง ๑๐๐,๐๐๐ บาท เทอานัน้ ซึง่ การกำาหนดวงเงินนัน้ ไดวกำาหนดไววมานานแลววจึงไมอ
สอดคลวองกับสภาวะเศรษฐกิจและมลลคอาวัสดุทปี่ รับต่ัวขึึน้ มาต่ลอด ดังนัน้ เพือ่ ลดขึวอจำากัดขึองการจัดหาพัสดุ
แบบนี้ จึงขึอเสนอใหวมีการทบทวนวงเงินจัดหาพัสดุต่ามระเบีย บสำา นักนายกฯ วอาดววยการพัสดุ โดยมี
รายละเอียดต่ามหนังสือสหภาพแรงงานฯ ที่ สรร.ว.ท ๐๐๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
๓. ผลการดำาเนินการ
กพ.บท. ไดวนำาเสนอการพิจารณาทบทวนวงเงินจัดหาพัสดุต่ามระเบียบสำานักนายกรัฐมนต่รี
วอาดววยการพัสดุ นำาเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารในการประชุมวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมี
มต่ิเห็นชอบ ทบทวนวงเงินจัดหาพัสดุต่ามระเบียบสำานักนายกรัฐมนต่รี วอาดววยการพัสดุ โดยเพิม่ วงเงินวิธกี าร
จัดหา ไดวแกอ วิธต่ี กลงราคา วิธพี เิ ศษ การแลกเปลีย่ นโดยวิธต่ี กลงราคา การจวางทีป่ รึกษาโดยวิธต่ี กลง
รวมถึง การทำาขึวอต่กลงเปนนหนังสือไววต่ออ กันโดยไมอต่อว งทำาเปนนสัญญาจากครัง้ หนึง่ ไมอเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เปนน
ครัง้ หนึง่ ไมอเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
และ กพ.บท. จะเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาอนุมต่ั ิ
ในการประชุมวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
๔. มติที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ (๑๗๖)
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
วาระที่ 4 เรือ่ ง ทบทวนติดตามงาน
วาระที่ 4.2 เรือ่ ง การดูแลสำานกกงานสหภาพแรงงานรกฐวิสาหกิจวิทยุกการบินแหงงประเทศไทยุ
1. วกตถกประสงค์ในการนำาเสนอ
เพือ่ โปรดทราบ
2. ความเป็นมา
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุมครัง้ ที่ 6/2558 (173) เมือ่ วันที่ 26 พฤษภาคม
2558 มีความเห็นในเรือ่ งการดูแลสำานักงานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุุการบินแหงงประเทศไทยุวงา
บริษทั ฯ จะดูแลสำานักงานสหภาพแรงงานฯ ใหออ ยูใ่ นมาตรฐานเดียวกันกับสำานักงานของบรษษััทฯ โดยขอให้
ประธานฯ และเลขานุการของสหภาพฯ พษจารณาการจัดระบบการดูแลสำานักงานของสหภาพฯ ให้เปนนระเบียบ
เรียบร้อย โดยอันดับแรกทีต่ อ้ งเร่งแก้ไขปัญหาให้คอื เรือ่ งห้องน้าำ ซึ่งง่ บรษษัทั ฯ จะพษจารณามอบหมายผูด้ แู ลและ
เกณฑ์มมาตรฐานในการดูแลสำานักงานของสหภาพฯ
3. ผลการดำาเนินการ
การปรับปรุงหอองทำางานสหภาพฯ มีรายุละเอียุดดังตงอไปนี้
งานทีด่ าำ เนินการแลอวเสร็จ มีดงั ตงอไปนี้
1. งานปรับปรุงหอองทำางานสหภาพฯ
1.1 งานเปลียุ่ นฝ้าเพดานภายุในหอองทำางาน
1.2 งานทาสีภายุในหอองทำางาน
1.3 งานติดตัง้ ธรณีกนั น้าำ บริเวณประตูทางเข้อาดอานหลัง
2. งานปรับปรุงหอองน้าำ ชายุหญิิง
2.1 งานรือ้ ถอนฝ้าเพดานและผนังปูกระเบือ้ ง
2.2 งานปูกระเบือ้ งพืน้ และผนัง
2.3 งานติดตัง้ ฝ้าเพดาน
2.4 งานติดตัง้ ประตูหออ งน้าำ ชายุและหญิิง
2/3. งานปรับปรุง …

-23. งานปรับปรุงบริเวณทางเดินดอานข้อางและดอานหลัง
3.1 งานรือ้ ถอนพืน้ บล็อกตัวหนอน
3.2 งานเทพืน้ คอนกรีตบริเวณทางเดินดอานข้อางและดอานหลังอาคาร
3.3 งานทาสีผนังภายุนอกรอบอาคาร
งานทีอ่ ยุูรง ะหวงางดำาเนินการ มีดงั ตงอไปนี้
1. งานติดตัง้ สุข้ภัณฑ์ หอองน้าำ ชายุหญิิง ดอานหลังอาคารโทรคม
คาดวงาจะแลอวเสร็จภายุในวันที่ 24 สิงหาคม 2558
2. งานติดตัง้ ผนังกัน้ หอองน้าำ สำาเร็จรูป หอองน้าำ ชายุหญิิง
คาดวงาจะแลอวเสร็จภายุในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เนือ่ งจากอยุูใง นข้ัน้ ตอนผลิตข้อง
ผูรอ บั จอาง
3. งานเครือ่ งเสียุงและงานเฟอร์นเิ จอร์
ไดอจดั สรรงบประมาณแลอวเสร็จ อยุูรง ะหวงางข้ัน้ ตอนดำาเนินการจัดซืือ้
4. งานติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศ
อยุูรง ะหวงางดำาเนินการจัดซืือ้ จัดจอาง
ตามรายุงานดังกลงาว คณะกรรมการตรวจการจอางและผูคอ วบคุมงาน ไดอประเมินความคืบหนอา
ข้องงานปรับปรุงอยุูทง รี่ ออ ยุละ 90 ข้องปริมาณงานทัง้ หมด โดยุคาดวงา งานปรับปรุงทัง้ หมดจะแลอวเสร็จภายุใน
วันที่ 24 สิงหาคม 2558
4. มติที่ประชกม

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ (๑๗๖)
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
วาระที่ ๔ เรือ่ ง ทบทวนติดตามงาน
วาระที่ ๔.๓ เรือ่ ง ขอทราบข้อเท็จจริงกรณีไม่ถอื ปฏิบตั ติ ามมาตรการรองรับสถานการณ์ฉกุ เฉิน
๑. วัตถุประสงค์ในการนำาเสนอ
เพือ่ โปรดทราบ
๒. ความเป็นมา
กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ นำาเสนอวาระขอทราบข้อเท็จจริงกรณีหน่วยงาน งน.งบ. ไม่ถอื
ปฏิบตั ติ ามมาตรการรองรับสถานการณ์ฉกุ เฉิน ต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุมครัง้ ที่ ๗/๒๕๕๘
(๑๗๔) เมือ่ วันที่ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๘ เพือ่ พิจารณา โดยมีประเด็นดังนี้
ทีม่ า
สื บ เนื่ อ งจากการสอบสวนทางวิ นั ย กรณี น ายอภิ ชิ ต ทองคำ า สั ง กั ด กองการเงิ น (งน.งบ.)
(ปัจจุบันพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน) โอนเงินค่าใช้จ่ายพนักงานล่าช้าเนื่องจากนำาเงิน ไปใช้ส่วนตัวก่อน
ต่อมาได้ยอมรับสารภาพเป็นหนังสือว่าได้นำาเงินไปใช้ส่วนตัวจริงและลาออกจากการเป็นพนักงานแล้ว ซึ่่ง
สหภาพแรงงานฯ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า แม้การกระทำาของนายอภิชิตฯ อาจจะเข้าข่ายกระทำาความผิดิดอาญาฐานใด
ฐานหน่่ง แต่เมื่อพิเคราะห์แล้วเห็นว่า เกิดจากความหละหลวมของเจ้าหน้าที่ งน.งบ. ที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการรองรับในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่่งอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำาที่ฝ่าฝนนระเบียบข้อบังคับส่งผิดลให้เกิด
ความเสี ย หายต่ อองค์ กรตามข้อ บัง คับ เกี่ย วกั บ พนั ก งาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้ อ ๑๑.๒.๑ เรื่อง การปลดออก
ที่กำาหนดว่า “(๗) ละทิ้งหน้าที่หรือประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้บริษัทได้รบั ความเสียหายอย่างร้ายแรง”
ในการดังกล่าว ทีป่ ระชุมของสหภาพแรงงานฯ จ่งมีมติให้นาำ เรือ่ งนีเ้ สนอเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์เพือ่ ให้บริษัทฯ ได้สืบสวนข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกระบวนการทำา งานของ งน .งบ. ว่า ชอบด้วย
กฎระเบียบข้อบังคับหรือไม่ พร้อมตัง้ ข้อสังเกตในประเด็นปัญหา ๕ ประเด็น ดังนี้
ข้อหารือ
๑. การกระทำาของนายอภิชติ ฯ ได้กระทำาความผิดิดโดยการฝ่าฝนนระเบียบฯ แนวปฏิบตั ฯิ ประกาศฯ
หรือมาตรการฯ ในข้อใดของกอง งน.งบ. และของบริษทั ฯ อย่างไร

๒/๒. การกระทำา...

-๒๒. การกระทำาของเจ้าหน้าที่ งน.งบ. ในกรณีระบบโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ขดั ข้อง และแก้ไขโดย
จ่ายเช็คให้กบั นายอภิชติ ฯ และให้นายอภิชติ ฯ ถอนเงินและเข้าบัญชีพนักงานนัน้ มีความผิดิดตามข้อบังคับเกีย่ วกับ
พนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๑.๒.๑ หรือไม่ อย่างไร มีกำาหนดในแนวปฏิบตั ฯิ หรือระเบียบฯ หรือไม่ ทำาไม
ไม่จา่ ยเช็คให้กบั พนักงานโดยตรง และให้นายอภิชติ ฯ นำาไปเข้าบัญชีผิดรร้ บั เงิน ซึ่ง่ เป็นแนวที่ งน.งบ. ปฏิบัตอิ ยร่
และสหภาพแรงงานฯ เห็นว่า เป็นแนวปฏิบตั ฯิ ทีด่ มี คี วามรัดกุม สามารถป้องกันการทุจริตได้
๓. การทีบ่ ริษทั ฯ กล่าวหาว่า นายอภิชติ ฯ โอนเงินล่าช้าและสร้างความเสียหายให้แก่พนักงานและ
ต่อ บริษั ท ฯ แปลได้ว่า ผิดร้ถรก กล่า วหามิไ ด้ ป ฏิบั ติต ามระเบีย บฯ แนวปฏิบั ติฯ ประกาศฯ หรื อ มาตรการฯ
สหภาพแรงงานฯ ขอทราบว่า ระเบียบฯ แนวปฏิบตั ฯิ ประกาศฯ หรือมาตรการฯ ได้กำาหนดให้มรี ะยะเวลาภายใน
กีว่ นั หรือไม่อย่างไร
๔. ระเบียบฯ แนวปฏิบตั ฯิ ประกาศฯ หรือมาตรการฯ ในการปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน งน.งบ. ต้อง
สอดคล้องกับระเบียบฯ แนวปฏิบตั ฯิ ประกาศฯ หรือมาตรการฯ ทีก่ าำ หนดโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
หรือไม่ และมีฉบับใดให้เจ้าหน้าทีก่ ารเงินภายในหน่วยงานเดียวกันสัง่ จ่ายเช็ค ซึ่ง่ เป็นของพนักงานเข้าบัญชี
เจ้าหน้าทีก่ ารเงินอีกคนหน่ง่ (นายอภิชิตฯ) ได้ การกระทำาเช่นนีเ้ ป็นการกระทำาทีช่ อบด้วยหลักการเงินและ
การบัญชีหรือไม่ สมควรทีจ่ ะมีการทบทวนแนวปฏิบตั ดิ งั กล่าว เพือ่ ป้องกันไม่ให้พนักงานนำาเงินไปพักไว้ในบัญชี
ตนเอง
๕. หากข้อเท็จจริงฟังได้วา่ หน่วยงาน งน.งบ. หรือเจ้าหน้าทีผิด่ เร้ กีย่ วข้องไม่ได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบฯ
แนวปฏิบตั ฯิ ประกาศฯ หรือมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด หรือกระทำาโดยหละหลวมประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
และเปิดโอกาสให้พนักงานแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบ เจ้าหน้าที่ งน.งบ. ตลอดจนผิดรบ้ งั คับบัญชาสมควรถรกลงโทษ
ทางวินยั ตามข้อบังคับฯ หรือไม่ เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนีอ้ กี
(อ้างถ่ง หนังสือสหภาพแรงงานฯ ที่ สรร.ว.ท. ๑๑๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๘)
๓. ผลการดำาเนินการ
งน.งบ. ได้ทาำ หนังสือชีแ้ จงประเด็นของกรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ ทัง้ ๕ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ การกระทำาของนายอภิิชิตฯ ได้กระทำาความผิดโดยการฝ่าฝาฝ่ารนระเบียบฯ แนวปฏิบัติฯ
ประกาศฯ หรือมาตรการฯ ในข้อใดของกอง งน.งบ. และของบริษัทฯ อย่างไร
ตามข้อเท็จจริงที่กล่าวมา ในวัน เกิดเหตุการณ์ที่เกิดเหตุขัดข้องทางระบบสารสนเทศ (IT)
งน.งบ. ได้ดำาเนินงานตามแนวปฏิบัติการดำาเนินงานกรณีเกิดเหตุขัดข้องทางระบบสารสนเทศ (IT) ตามขั้นตอน
ดังนี้
๑. เจ้าหน้าที่การเงินจะต้องยกเลิกรายการโอนเงินที่รอการอนุ มัติในระบบอิเล็ กทรอนิกส์
ทุกรายการ
๓/๒. เจ้าหน้าที่...

-๓๒. เจ้าหน้าที่การเงินจะทำาการจ่ายเงินทุกกรณีโดยวิธีการออกเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เท่านั้น และจ่ายเช็คที่ งน.งบ. หรือไปโอนเงินให้แก่คคร่ ้า/พนักงาน
ดังนั้น ในกรณีที่เกิดข่้น งน.งบ จ่งได้ออกเช็ค สั่งจ่ายชื่อเจ้า หน้าที่การเงิน คือนายอภิชิตฯ
โดยเป็ น เช็ ค บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย เลขที่ ๐๑๗๕๔๒๐ ลงวั น ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ จำ า นวนเงิ น
๓๖๐,๕๕๖.๐๔ บาท เพื่อให้นายอภิชิตฯ ทำาใบรับฝากเงิน (Deposit Slip) เพื่อโอนจ่าย Staff Expense Claim
เข้าบัญชีของพนักงานทั้ง ๘ คน แต่ปรากฏว่า นายอภิชิตฯ ได้โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีตนเอง และไม่ได้ทำา
ใบรับฝากเงิน (Deposit Slip) โอนเงินให้พนักงานทัง้ ๘ คนแต่อย่างใด
การกระทำาของนายอภิชิตฯ ที่ได้นำาเช็คของบริษทั ฯ ไปโอนเงินเข้าบัญชีของตนเอง โดยไม่ได้ทำา
ใบโอนเงินเข้าบัญชีพนักงานผิดร้รับเงิน นั้น เป็นการกระทำาที่ไม่ได้ทำาตามแนวปฏิบบัตติบการดำเาเนบนงานกรณีเกเกบดำ
เหติุ ขต ดำข้ อ งทางระบับัสารสนเทศ (IT) ข้อ ๒ ” ดั ง กล่า วข้า งต้น และไม่ ไ ด้ ดำา เนิน การตามคู่มมืออ ปฏิบบัต ติบ
งานการเงบนและติรวจจมายของบัรบษตทฯ ข้อ ๒.๓ ขั้นตอนการจ่ายเช็ค เกี่ยวกับการจัดเก็บเช็คและติดตาม
ผิดร้มารับเช็ค กำาหนดไว้ว่า “การนำาส่งงเช็คคกรณีไไม่งม่ารบบเช็คคด้ววยตนเอง หากเป็นนการเรงงด้งวน เจ้วาหนวาทีไกการเงนนจ้ะ
โอนเงนนใหวผูวรบบ (โด้ยกรอกใบรบบฝากเงนนพรวอม่เช็คคส่งงใหวธนาคาร )” รวมทั้งไม่ได้ทำาหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงิน
ตามที่ได้รับมอบหมายใน Job Assignment ที่มอบหมายงานให้ คือ “ขวอ ๑.๒ ควบคุม่การเบนกจ้งาย /โอนเงนน
Staff Expense Claim” ให้ถรกต้อง
นอกจากนี้ การกระทำาของนายอภิชิตฯ ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติ และประกาศของบริษัทฯ
ดังนี้
๑. นโยบายการกำากับและดแแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
บัญชีงบประมาณและการเงิน (ข้อ ๑๐ (๒)) “…พนบกงานทีไกรบบผนด้ช็อบในงานการเงนน งบป็ระม่าณีและบบญช็ไ
ตวองป็ฏนบบตนตาม่หลบกเกณีฑ์ แนวป็ฏนบบตน ป็ระกาศ ระเบไยบตงางๆ ของบรนษบทีฯ โด้ยยึด้หลบกความ่ซืกอส่บตย์ ความ่
ซืกอตรง”
๒. นโยบายการกำากับและดแแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ข้อ ๓) “...ฝ่ายจ้บด้การและพนบกงาน พึงหลไกเลไกยง และไม่งกระทีำาการใด้ๆ อบน
เป็นนการแส่วงหาผลป็ระโยช็น์โด้ยม่นช็อบจ้ากบรนษทีบ ฯ เพืกอตนเอง หรือผูวอืกน ไม่งวงาทีางตรงหรือทีางอวอม่..”
๓. ประกาศบริษัทฯ เรื่อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ “พนบกงานทีุกคน ควรหลไกเลไกยง
ส่ถานการณี์และการกระทีำาใด้ๆ ทีไกกงอใหวเกนด้ความ่ขบด้แยวงทีางผลป็ระโยช็น์ ...รวม่ถึง การกระทีำาด้บงตงอไป็นไ ...
ขวอ ๓ การกระทีำาใด้ๆ อบนเป็นนการแส่วงหาป็ระโยช็น์โด้ยม่นช็อบจ้ากบรนษบทีฯเพืกอตนเอง หรือผูวอืกน ไม่งวงาทีางตรง
หรือทีางอวอม่”
๔/ ในการนี้...

-๔ในการนี้ งบ. ได้พิจารณาในเบื้องต้นเห็นว่า การกระทำาของนายอภิชิตฯ มีความผิดิดทางวินัย
ตามข้ อ ๔ และ ๕ ของแนวปฏิ บั ติว่ า ด้ ว ยขั้ น ตอนดำ า เนิน การทางวิ นั ย ในเรื่ อ งการสื บ สวน การสอบสวน
การพิจารณาลงโทษ และการอุทธรณ์ตามประกาศ ที่ ปก ๑๓๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดย
นายอภิ ชิ ต ฯ ได้ มี ห นั ง สื อ ยอมรั บ ผิดิ ด ต่ อ การกระทำ า ของตนเอง งบ. จ่ ง ได้ ทำ า หนั ง สื อ แจ้ ง ให้ บ ริ ษั ท ฯ
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั ต่อไป
ประเด็นที่ ๒ การกระทำาของเจ้าหน้ าที่ งน.งบ. ในกรณีระบบโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์
ขัดข้องและแก้ไขโดยจ่ายเช็คให้กับนายอภิิชิตฯ และให้นายอภิิชิตฯ ถอนเงินและเข้าบัญชีพนักงาน นั้น
มีความผิดตามข้อบังคับพนักงานข้อ ๑๑.๒.๑ หรือไม่ อย่างไร มีกำาหนดในแนวปฏิบัติ หรือระเบียบ
หรือไม่ ทำาไมไม่จ่ายเช็คให้กับพนักงานโดยตรง และให้นายอภิิชิตฯ นำาไปเข้าบัญชีผแ้รับเงิน ซึ่ง่งเป็น
แนวที่ งน.งบ. ปฏิบัติอยแ่ และสหภิาพแรงงานฯ เห็นว่าเป็นแนวปฏิบัติฯ ที่ดี มีความรัดกุม สามารถ
ป้องกันทุจริตได้
การกระทำาของเจ้าหน้าที่ งน.งบ. ในกรณีระบบโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้องและแก้ไขโดยจ่าย
เช็คให้กับนายอภิชิตฯ และให้นายอภิชิตฯ โอนเงินเข้าบัญชีพนักงาน นั้น ไม่มีความผิดิดตามข้อบังคับพนักงาน
ข้อ ๑๑.๒.๑ และเจ้าหน้าที่การเงินของ งน.งบ. มิได้ปฏิบัติงานโดยหละหลวมแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นการ
ปฏิบั ติง าน ติามืแนวปฏิบบัตติบการดำเา เนบนงานกรณีเกเกบ ดำเหติุ ขต ดำข้ อ งทางระบับัสารสนเทศ (IT) ข้อ ๒.
“เจ้วาหนวาทีไกการเงนนจ้ะทีำาการจ้งายเงนนทีุกกรณีไโด้ยวนธไการออกเช็คค บม่จ้.ธนาคารกรุงไทีย เทีงานบน และจ้งายเช็คคทีไก
งน.งบ. หรือไป็โอนเงนนใหวแกงคูงควา/พนบกงาน”
ทั้งนี้ ตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ผิด่านมา การจ่า ยเช็ค ชื่อเจ้า หน้า ที่การเงิน ที่ป ฏิบั ติหน้า ที่เป็น
Cashier ของบริษัทฯ และเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเงินสดย่อย (Petty Cash) ควบคุมการเบิกจ่าย/โอนเงิน Staff
Expense Claim จะจ่ายเมื่อพนักงานมีความประสงค์จะรับเงินสด หรือกรณีพนักงานต้องการให้โอนเงินเข้า
บั ญชีของพนั กงานให้ ซึ่่งกรณีนี้ เหตุการณ์ที่เกิ ดข่้น พนั ก งานต้องการให้ โ อนเงิ น เข้ า บั ญชี ใ ห้ ซึ่่ ง งน .งบ.
ได้บันท่กรายการโอนเงินให้พนักงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว และอยร่ระหว่างรอการอนุมัติจากผิดร้มีอำานาจ
แต่เนื่องจากระบบสารสนเทศขัดข้อง จ่งต้องดำาเนินการยกเลิกการดำาเนินการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
ออกเช็คเจ้าหน้าที่ Cashier คือ นายอภิชิตฯ ที่ต้องนำาเช็คพร้อมเขียนใบรับฝากเงิน (Deposit Slip) ในคราว
เดียวกัน เพื่อโอนเงินให้แก่พนักงาน ซึ่่งถือเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติติดต่อกันด้วยดีมาโดยตลอด ซึ่่งเป็นการ
อำานวยความสะดวกให้แก่หน่วยงาน และพนักงานไม่ต้องเดินทางไปธนาคารด้วยตนเอง
ในการปฏิบัติงานที่ผิด่านมา ไม่เคยเกิดปัญหาที่เจ้าหน้าที่การเงินที่รับผิดิดชอบในงานเดียวกันกับ
นายอภิชิตฯ จะนำาเช็คที่ออกโดยวิธีการดังกล่าวไปโอนเงินเข้าบัญชีตนเองแต่อย่างใด และในการดำาเนินการที่
ผิด่านมา บริษทั ฯได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการโอนเงิน ตามใบยืมเงินทดรอง Staff Expense Claim เข้าบัญชี
๕/พนักงาน...

-๕พนักงานโดยตรง ซึ่่งกรณีออกเช็คดังกล่าวจะเป็นกรณีเกิดเหตุขัดข้องทาง IT ของบริษัทฯ หรือกรณีที่พนักงาน
มีความประสงค์ขอรับเป็นเงินสด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการทำาประกันภัยความซึื่อสัตย์ของลรกจ้าง สำาหรับผิดร้รับผิดิด
ชอบด้ า นการเงิ น ณ ที่ ทำ า การสำ า นั ก งานใหญ่ (ทุ่ ง มหาเมฆ ดอนเมื อ ง และสุ ว รรณภร มิ ) ทุ น ประกั น ภั ย
๕๐๐,๐๐๐ บาท
ประเด็นที่ ๓ การทีบริษัทฯ
่
กล่าวหาว่านายอภิิชิตฯ โอนเงินล่าช้าและสร้างความเสียหายให้แก่พนักงาน
และต่อบริษัทฯ แปลได้ว่า ผแถแกกล่าวหามิได้ปฏิบัติตามระเบียบฯ
้
แนวปฏิบัติฯ ประกาศฯ หรือมาตรการฯ สหภิาพแรงงานฯ
ขอทราบระเบียบฯ แนวปฏิบัติฯ ประกาศฯ หรือมาตรการฯ ภิายในระยะเวลาทีกำ่ าหนดไว้กีวัน
่ มีการกำาหนดหรือไม่อย่างไร
ตามแนวปฏิบัติด้านการจ่ายเงินให้ คร่ค้า /หน่วยงาน/พนักงาน โดยทั่วไป งน.งบ. จะดำาเนินการ
ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน และโอนเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือดำาเนินการจ่ายเช็ค
(แล้วแต่กรณี) กรณีทำาเช็ค เมื่อเช็คแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่การเงินจะประสานแจ้งคร่ค้า /หน่วยงาน/พนักงาน ให้มา
รับเช็ค หรือหากประสงค์จะให้โอนเช็คให้ เจ้าหน้าที่การเงินจะดำาเนินการนำาเช็คไปโอนเข้าบัญชีให้ผิดร้รับเงิน
กรณีเหตุการณ์ที่เกิดข่้น เมื่อ งน.งบ ออกเช็ค ลงวันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๘ แล้ว เจ้าหน้าที่การเงินที่ปฏิบัติหน้าที่
Cashier ต้องดำาเนินการโอนเงินให้พนักงานทันที หรืออย่างช้าในวันถัดไป (ซึ่่งกรณีนี้ หากระบบอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ขัดข้อง พนักงานจะได้รบั เงินโอนในวันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๘)
ดังนั้น จากแนวปฏิบัตินี้ นายอภิชิตฯ จะต้องนำาเช็คลงวันที่สั่งจ่ายวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
พร้อมต้องเขียนใบรับฝากเงิน (Deposit Slip) โอนเงินให้แก่พนักงานในทันที หรืออย่างช้าในวันทำาการถัดไป
ซึ่่งจากข้อเท็จจริง ปรากฏว่า นายอภิชิตฯนำาเช็ค ลงวันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๘ จำานวนเงิน ๓๖๐,๕๕๖.๐๔ บาท
ที่ต้องโอนเงิน Staff Expense Claim ให้พนักงานจำานวน ๘ คน ไปโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีตนเอง และได้ไป
โอนเงินให้พนักงานในภายหลัง โดยโอนเงินให้พนักงาน ๗ คน ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นเงินรวม
๒๘,๖๘๖.๐๐ บาท และโอนให้พนักงาน๑ คน ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๓๑,๘๗๐.๐๔ บาท
จ่งถือว่า นายอภิชติ ฯ ไม่ทำาตามแนวปฏิบัติด้านการจ่ายเงินของบริษทั ฯ
ทั้งนี้ แนวปฏิบัติด้านการจ่ายเงินให้ คร่ค้า /หน่วยงาน/พนักงาน ดังกล่าว สอดคล้องกับ คแ่มือ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและตรวจจ่ายของบริษัทฯ ข้อ ๑.๓.๑ เรื่อง การรับเงินรายได้ต่างๆ ของบริษัทฯ
“กำาหนด้ใหวเจ้วาหนวาทีไกการเงนนจ้ะตวองนำาเงนนรายได้วโอนเขวาบบญช็ไบรนษบทีฯ ภายในวบนเด้ไยวกบนกบบวบนทีไกได้วรบบเงนนหรือ
อยงางช็วาในวบนทีำาการถบด้ไป็”
ประเด็นที่ ๔ ระเบียบฯ แนวปฏิบัติฯ ประกาศฯ หรือมาตรการฯ ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน งน.งบ. ต้องสอดคล้องกับระเบียบฯ แนวปฏิบัติฯ ประกาศฯ หรือมาตรการฯ ที่กำาหนดโดย
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หรือไม่ และมีฉบับใดให้เจ้าหน้าที่การเงินภิายในหน่วยงานเดียวกัน
๖/สัง่ จ่าย...

-๖สั่งจ่ายเช็คซึ่ง่งเป็นของพนักงานเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินอีกคนหนง่ง (นายอภิิชิตฯ) ได้ การกระทำา
เช่นนี้เป็นการกระทำาที่ชอบด้วยหลักการเงินและการบัญชีแล้วหรือไม่ สมควรที่จะมีการทบทวนแนว
ปฏิบัติดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานนำาเงินไปพักไว้ในบัญชีตนเอง”
การปฏิบัติงานของ งน.งบ.มีระเบียบฯ คแ่มือ และแนวปฏิบัติฯ ที่มีความสอดคล้อง และ
เป็นไปตามระเบียบฯ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยระเบียบที่เกีย่ วข้องในเรื่องนี้ คือ ระเบียบการ
เบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำาเงินส่งคลัง พ .ศ. ๒๕๕๑ ส่วนที่ ๓ วิธีปฏิบัติในการ
จ่ายเงิน ข้อ ๔๘ (๓) “ในกรณีไส่บกงจ้งายเงนนเพืกอขอรบบเงนนส่ด้ม่าจ้งาย ใหวออกเช็คคส่บกงจ้งายในนาม่เจ้วาหนวาทีไกการเงนน
ของส่งวนราช็การ และขได้ฆ่งาคำาวงา“หรือผูวถือ”ออก หวาม่ออกเช็คคส่บกงจ้งายเงนนส่ด้”
นอกจากนี้ จากการสอบถามแนวปฏิบัติของรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ เช่น การไฟฟ้านครหลวง
มีการสั่งจ่ายเช็คชื่อเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเบิกเงินสดมาจ่ายให้แก่พนักงานอยร่เป็นประจำา
ทุกวัน
ดังนั้น การปฏิบัติงานด้านการเงินของ งน.งบ. จ่งเป็นไปตามคร่มือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
ซึ่่งสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง และเป็นไปตามหลักการเงินและบัญชีทั่วไป ที่มีการ Checking and
Balance และทำางานอย่างเป็นระบบขั้นตอน โดยแยกบุคลากรในการจัดทำา (Maker) ตรวจสอบ (Checker) และ
อนุมัติ (Approve ๒ คน)
อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทำาในลักษณะที่เจ้าหน้าที่การเงินนำาเช็คไปเข้าบัญชี
ตนเองอีก งน.งบ. ได้มีการทบทวนแนวปฏิบัตขิ องเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน กรณีเกิดเหตุขัดข้องทาง IT โดยได้ทบทวน
คแ่มอื ทำางาน และเพิ่มกระบวนการตรวจสอบ และการแจ้งการโอนเงินให้พนักงาน ดังนี้
๑. เจ้าหน้าที่การเงิน จะออกเช็คในชื่อคร่ค้า/หน่วยงานย่อย/พนักงานที่ยืมเงิน หรือเบิกชดเชย
เท่า นั้น และแจ้งให้พนักงานมารับ เช็ค ที่ งน.งบ. หากจำา เป็ นต้องนำ า เช็ค ไปโอนเงิน ให้คร่ค้า /หน่วยงานย่อย /
พนักงาน เจ้าหน้าที่การเงินจะต้องนำาเสนอเช็คพร้อมกับใบนำาฝากเงิน (Deposit Slip) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจจ่าย
ตรวจสอบก่อนเสนอให้แก่ผิดร้มีอำานาจอนุมัตใิ นคราวเดียวกันด้วย
๒. งน.งบ.ได้พัฒนาระบบแจ้งการโอนเงินให้พนักงานทราบทาง SMS ผิด่านโทรศัพท์มือถือของ
พนักงานเพิ่มเติมจากการแจ้งในระบบบริการพนักงาน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมิถนุ ายน ๒๕๕๘ ทีผิด่ ่านมา
ประเด็นที่ ๕ หากข้อเท็จจริงฟังได้ว่า หน่วยงาน งน.งบ. หรือเจ้าหน้าที่ผแ้เกี่ยวข้องไม่ได้
ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บฯ แนวปฏิ บั ติ ฯ ประกาศฯ หรื อ มาตรการฯ อย่ า งเคร่ ง ครั ด หรื อ กระทำ า โดย
หละหลวมประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และเปิดโอกาสให้พนักงานแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบ
๗/เจ้าหน้าที่...

-๗เจ้ า หน้ า ที่ งน.งบ. ตลอดจนผแ้ บั ง คั บ บั ญ ชาสมควรถแ ก ลงโทษทางวิ นั ย ตามข้ อ บั ง คั บ ฯ หรื อ ไม่
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก
จากข้อเท็จจริง และการตอบข้อสังเกตของสหภาพแรงงานฯ ทั้ง ๔ ประเด็นข้างต้น งน.งบ.
ขอยืนยันว่าระเบียบ แนวปฏิบัติฯ ประกาศฯ มาตรการฯ ที่บริษัทฯ ย่ดถือปฏิบัติ สอดคล้องและเป็นไปตาม
ระเบียบที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกำาหนด และเจ้าหน้าที่ งน.งบ. ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามระเบียบฯ
แนวปฏิบัติฯ ประกาศฯ มาตรการฯ อย่างมีระบบ ขั้นตอนการทำางานที่ชัดเจน และถือปฏิบัติตามคร่มือการ
ทำางานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ไม่ได้มีการกระทำาโดยหละหลวม ประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรง และไม่ได้
เปิดโอกาสให้พนักงานแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ทั้งนี้ การกระทำาของนายอภิชิตฯ ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามคร่มือการปฏิบัติงานการเงินและตรวจ
จ่าย และปฏิบัติหน้าที่ตาม Job Assignment โดยนำาเช็คซึ่่งต้องโอนเงินให้พนักงานไปโอนเงินเข้าบัญชีตนเอง
และโอนเงินให้พนักงานในภายหลัง ซึ่่งนายอภิชิตฯ ได้ทำาหนังสือยอมรับผิดิดว่านำาเงินดังกล่าวมาใช้ส่วนตัวก่อน
นั้น เป็นเจตนาตั้งใจกระทำาผิดิดเฉพาะบุคคล อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว งน .งบ.
ได้มีการปรับปรุงคร่มือการทำางานโดยเพิ่มกระบวนการตรวจสอบ และการจ่ายเช็ค /โอนเงิน ให้การจ่ายเงินมี
ความรัดกุมมากยิ่งข่้น
นอกจากนี้ งน.งบ. ได้พิจารณาปรับทบทวนธรรมเนีย มปฏิบั ติของการออกเช็ค สั่ ง จ่า ยชื่อ
เจ้าหน้าที่การเงิน พร้อมทบทวนครม่ ือทำางาน และพัฒนาระบบแจ้งการโอนเงินให้พนักงาน ดังนี้
๑. ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ งน.งบ. ได้ยกเลิกธรรมเนียมปฏิบัติในการออกเช็คสั่งจ่ายชื่อ
เจ้าหน้าที่การเงิน งน.งบ. ในกรณีที่พนักงานยืมเงิน หรือเบิกชดเชย โดยเจ้าหน้าที่การเงินจะต้องออกเช็คสั่ง
จ่ายในชื่อพนักงานที่ยืมเงิน หรือเบิกชดเชย เท่านั้น และแจ้งให้พนักงาน มารับเช็คที่ งน.งบ.
อย่างไรก็ตาม ในการสั่งจ่ายเช็คชือ่ เจ้าหน้าที่การเงิน งน .งบ. ปัจจุบัน ได้ดำาเนินการเฉพาะการ
เบิกเงินสดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถออกเช็ค หรือโอนเงินได้ เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ของคณะ
กรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง และคณะกรรมการอื่นที่มีการจ่าย
ค่าเบี้ยประชุม ซึ่่งจำาเป็นต้องสั่งจ่ายเช็คในชื่อเจ้าหน้าที่การเงิน งน.งบ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ Cashier เพื่อเบิกเป็น
เงินสดให้แก่คณะกรรมการฯ ในวันประชุม รวมถ่ง เงินรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมประจำาปสสำาหรับหน่วย
งาน และเงินสมนาคุณตำารวจ เป็นต้น
ทั้งนี้ งน.งบ. ได้กำาชับเจ้าหน้าที่การเงิน งน.งบ. ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. จากเหตุการณ์ที่เกิดข่้น งน.งบ. ได้มีการทบทวน และปรับปรุง คร่มือการทำางาน เรื่อง การ
รับและจ่ายเงินกรณีเกิดเหตุขัดข้องทาง IT สำาหรับกองการเงิน และสำาหรับหน่วยงาน ณ ดอนเมือง สุวรรณภรมิ
๘/และศรนย์ควบคุมการบิน ...

-๘และศรนย์ควบคุมการบินภรมิภาค ให้กรณีที่พนักงานยืมเงิน หรือเบิกชดเชย ต้องออกเช็คสั่งจ่ายพนักงานที่ยืม
เงิน หรือเบิกชดเชยเท่านั้น ทั้งนี้ งน.งบ. ได้ทำาหนังสือที่ งน.งบ. ๖๙๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
(อ้างถ่ง ๒) พร้อมส่งคร่มือการทำางานดังกล่าว ให้หน่วยงาน ณ ดอนเมือง สุวรรณภรมิ และศรนย์ควบคุมการบิน
ภรมิภาค และลงใน Website ของบริษทั ฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
๓. พัฒนาระบบแจ้งการโอนเงินให้พนักงานทราบทาง SMS ผิด่านโทรศัพท์มือถือเพิ่มเติมจาก
การแจ้งในระบบบริการพนักงาน โดยเริ่มดำาเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

๔. มติทปี่ ระชุม

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘(๑๗๖)
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
วาระที่ ๔ เรือ่ ง ทบทวนติดตามงาน
วาระที่ ๔.๔ เรือ่ ง การเช่าบ้านพักให้กบั พนักงานศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน (ศน.บภ ๑.)
๑. วัตถุประสงค์ในการนำาเสนอ
เพือ่ โปรดทราบ
๒. ความเป็นมา
กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ นำาเสนอเร่ออ งการเช่าบ้านพักให้กบั พนักงานศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน (ศน.บภ ๑.) ต่อ คณะกรรมการกิจการสัม พันธ์ ในการประชุมครั้ง ทีอ 8/2558 (175) เม่ออวันทีอ 29
กรกฎาคม 2558 เพ่ออ พิจารณา โดยมีประเด็นดังนี้
ทีมอ า
สมาชิกสหภาพแรงงานฯ ประจำา ศน.บภ 1. แจ้งว่า ในการต่อสัญญาบ้านเช่าทีอบริษัทฯ จัดหาให้
ซึ่องเปนนการเช่าต่อเน่อองมาหลายปีแล้ว และครบกำาหนดสัญญาเม่ออต้นปีทีอผ่่านมา คณะกรรมการบ้านพักของ
ศน.บภ 1. ได้แจ้งว่า การทำาสัญญาเช่าบ้า นพักมีปัญหาเร่อองความขัดแย้งทางผ่ลประโยชน์ทับซึ้อน เน่อองจาก
ตรวจพบว่ า บ้า นพั กทีอบ ริษัท ฯ เช่า ให้ พ นัก งานนั้น เปน น บ้า นเช่า ของครอบครั ว พนั กงาน จ่ ง จั ด ทำ า หนั ง ส่ อ
สอบถามบริษัทฯ ว่า เข้าข่ายความขัดแย้งทางผ่ลประโยชน์ทับซึ้อนหร่อไม่ และจะดำาเนินการทำาสัญญาเช่า
ต่อไปได้หร่อไม่ หากไม่สามารถดำาเนินการได้ ต้องจัดหาบ้านพักใหม่ค่าเช่าจะสงงกว่าปัจจุบัน จ่งไม่ได้ตกลง
ต่อสัญญาเช่าใหม่ ปัจจุบนั เวลาล่วงเลยมา 6 เด่อนแล้ว ยังไม่ไดัรับคำาตอบทีอชดั เจน จ่งขอให้สหภาพแรงงานฯ
เปนนตัวแทนร้องทุกข์ต่อบริษัทฯ เพ่ออหาทางช่วยเหล่อ ดังนั้น สหภาพแรงงานฯ จ่งขอหาร่อดังนี้
ข้อหาร่อ
1. ขอให้บริษทั ฯ พิจารณาต่อสัญญาบ้านพักเดิม
2. หากต่อสัญญาไม่ได้เน่ออ งจากขัดแย้งทางผ่ลประโยชน์ ก็ขอให้บริษทั ฯ จัดหาทีพอ กั ให้ใหม่
3. ค่าเช่าบ้านทีคอ า้ งจ่ายในระหว่างทีดอ ำาเนินการต่อสัญญาประมาณ 6 เด่อน บริษทั จะดำาเนินการ
อย่างไร
4. ขอให้บริษทั ฯ กำาหนดหลักเกณฑ์์และแนวปฏิิบตั ใิ นการจัดหาบ้านพักและประกาศให้พนักงาน
ทราบ เพ่ออ ป้องกันปัญหาในการจัดหาบ้านพัก
5. ขอให้บริษทั ฯ พิจารณาบ้านพักแบบเหมาจ่าย
อน่งอ บ้านพักทีจอ ดั ให้ปจั จุบนั เดินทางไม่สะดวก ขอเสนอให้มกี ารพิจารณาทบทวน
(อ้างถ่ง หนังส่อสหภาพแรงงานฯ ทีอ สรร.ว.ท. 143/2558 ลงวันทีอ 3 สิงหาคม 2558)
๒/๓. ผลการดำาเนินการ...

-๒๓. ผลการดำาเนินการ
ประเด็นทีส่ หภาพแรงงานฯ ขอหารือ ผญศ. ได้มอบหมายให้ ผศน.บภ ๑. ดำาเนินการนำาเสนอ
รายงานต่อ ผญศ. แล้ว โดย ผญศ. พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดเพิม่ เติม เพือ่ นำาเสนอหนังสือตอบข้อหารือต่อ
ผวท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำาเสนอต่อทีป่ ระชุมต่อไป

๔. มติทปี่ ระชุม

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ (๑๗๖)
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
วาระที่ 4 เรือ่ ง ทบทวนติดตามงาน
วาระที่ ๔.๕ เรือ่ ง การพิจารณาเพิม่ ช่องทางการสือ่ สาร Mailbox
๑. วัตถุประสงค์ในการนำาเสนอ
เพือ่ โปรดทราบ
๒. ความเป็นมา
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุมครัง้ ที่ 8/2558 (175) เมือ่ วันที่ 29 กรกฎาคม
2558 มอบหมายให้กรรมการฝ่ายบริษทั ฯ พิจารณาดำาเนินการเพิม่ ชอองทางการสือ่ สารโดยให้จดั ทำา Mailbox
เพือ่ รับข้อเสนอแนะตอาง ๆ จากพนักงาน โดยมอบหมาย สอ.สส. เป็นศูนย์กลางในการรับเรือ่ งตอาง ๆ ทีส่ งอ มายัง
ชอองทางนี้
๓. ผลการดำาเนินการ
สอ.สส. พิจารณานำาเสนอสายบงงคังบบงญชาเพือ่ ขอคัวามเห็นนชอบแนวทางการบริห็ารจงดการ
ช่องทางการสือ่ สาร เมือ่ ได้รบง คัวามเห็นนชอบแล้วจะเสนอข้อสรปปไปยงง พท.สท. เพือ่ จงดทำา Box ของเรือ่ งดงงกล่าว
๔. มติทปี่ ระชุม

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครัง้ ที่ ๙/๒๕๕๘ (๑๗๖)
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
วาระที่ ๕
เรื่อง กิจการสัมพันธ์
วาระที่ ๕.๑ เรือ่ ง พิจารณาให้ความเห็นเกีย่ วกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำาเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครัง้ ที่ ๙/๒๕๕๘ (๑๗๖)
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
วาระที่ ๕ เรื่อง กิจการสัมพันธ์
วาระที่ ๕.๒ เรื่อง หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจ

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ (๑๗๖)
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
วาระที่ ๕
เรื่อง กิจการสัมพันธ์
วาระที่ ๕.๓ เรื่อง พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำางานอันเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง
ลูกจ้างและรัฐวิสาหกิจ

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครัง้ ที่ ๙/๒๕๕๘ (๑๗๖)
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
วาระที่ ๕ เรื่อง กิจการสัมพันธ์
วาระที่ ๕.๔ เรื่อง ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคำาร้องทุกข์์ข์องลูกกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ
รวมถึงการร้องทุกข์์ที่เกีย่ วกับการลูงโทษทางวินัย

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ (๑๗๖)
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

วาระที่ ๕ เรื่อง กิจการสัมพันธ์
วาระที่ ๕.๔ เรื่อง ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคาร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ
รวมถึงการร้องทุกข์ท่เี กี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
๕.๔.๑ เรื่องสอบถามความคืบ หน้าเรื่อ งการปรับ อัตราเงินเดือนและการพิจารณา
โครงสร้างตาแหน่งของนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ
๑. วัตถุประสงค์ในการนาเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
๒. ความเป็นมา
กรรมการฝ่ า ยสหภาพแรงงานฯ น าเสนอต่อ คณะกรรมการกิ จ การสั ม พัน ธ์ ใ นการ
ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ (๑๗๖) เพื่อพิจารณาเรื่องนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ ศร.บภ ๑.
รุ่น FAST TRACK ๒๕ และ FAST TRACK ๒๖/๑ จานวน ๙ คน ได้ผ่านการอบรมหลัก สูตรเจ้าหน้าที่
ข้อมูลการบินแล้ว แต่เนื่องจากได้มี การปรับปรุงโครงสร้างตาแหน่ง กลุ่มงาน เส้นทางอาชีพ และโครงสร้าง
เงินเดือน เมื่อ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อยู่ในช่วงระยะเวลาคาบเกี่ยวกับการดาเนินการพิจารณาแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ข้อมูลการบินของพนักงานฯ ศร.บภ ๑. ซึ่ง พนักงาน FAST TRACK ๒๕ และ FAST TRACK
๒๖/๑ ของ พิษณุโลก อุบลราชธานี และหาดใหญ่ ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ข้อมูลการ
บินในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่ม ประมาณ ๘ เปอร์เซ็นต์และปรับตาแหน่ง
เป็นเจ้าหน้าที่ข้อมูลการบินแล้ว ในส่วนของ ศร.บภ ๑. จานวน ๙ คน ยังไม่ได้รับ การพิจารณาปรับ
เลื่อนตาแหน่ง
ข้อหารือ พนักงาน ศร.บภ ๑. จานวน ๙ คน
สอบถามความคืบหน้าเรื่องการปรับ
เลื่อนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนจะได้รับการพิจารณาเมื่อใด
๓. ผลการดาเนินการ
ผวท. พิจารณาอนุมัตกิ ารปรับเงินเดือนให้กับพนักงานรุน่ ที่สองในตาแหน่ง “นักเรียน
ฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ” ในอัตราร้อยละ ๘ ของเงินเดือนก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เช่นเดียวกับพนักงานรุ่นแรก โดยมีค่าใช้จ่ายที่ชดเชยให้พนักงานซึ่งคานวณถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
๒/ซึ่ง บค.ทบ. ...

-๒ซึ่ง บค.ทบ. ได้จัดทาเอกสาร Payroll Change และจัดส่งให้พนักงานทราบเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
แล้ว
๔. มติที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ (๑๗๖)
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

วาระที่ ๕ เรื่อง กิจการสัมพันธ์
วาระที่ ๕.๔ เรื่อง ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคาร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ
รวมถึงการร้องทุกข์ท่เี กี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
๕.๔.๒ เรื่อ งการบริหารและจัดโครงสร้างอัต รากาลั งของฝ่ายวิศวกรรมจราจรทาง
อากาศ (ภูมิภาค)
๑. วัตถุประสงสค์ในการนาเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
๒. ความเป็นมา
กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ นาเสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการ
ประชุ ม ครั้ ง ที่ ๙/๒๕๕๘ (๑๗๖) เพื่ อ พิ จ ารณาการบริ ห ารและจั ด โครงสร้ า งอั ต ราก าลั ง ของฝ่ า ย
วิศวกรรมจราจรทางอากาศ (ภูมิภาค) เนื่องจากมีความแตกต่างในจานวนของตาแหน่งของผู้จัดการ
งานวิศวกร และตาแหน่งอื่นๆ ของศูนย์ควบคุมการบินขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก ทั้งที่ในแต่ละศูนย์มี
หน้าที่ความรับผิดชอบในอุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินอากาศและบารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องวิทยุรับส่ง ที่
มีปริมาณใกล้เคียงกัน ทาให้รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทฯ สรร.ว.ท. พิจารณาแล้วมีมติ
นาเข้าหารือในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เพื่อหาความชัดเจนและชีแ้ จงให้สมาชิกทราบ
ข้อหารือ ขอให้บริษัทฯ พิจารณา
๑. จานวนตาแหน่งวิศวกรบริหารระบบฯ ของศูนย์ภูมิภาค แต่ละศูนย์ฯ ไม่เท่าเทียมกัน
ในอัตราที่มีอยู่อย่างจากัด จากตารางยกตัวอย่างเช่น ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่
ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุ โลก มีตาแหน่งวิศวกรบริหารระบบฯ ๓ อัตรา แต่
ศูนย์อื่นๆ ที่เหลือมีตาแหน่งวิศวกรบริหารระบบฯ ๒ อัตรา ทั้งๆ ที่ปริมาณงาน จานวนหอลูกข่าย และ
งานที่รับผิดชอบอื่นๆ คล้ายคลึงกัน และใกล้เคียงกัน จากการหาข้อมูล งานวิศวกรรมบางกลุ่มงาน
ศูนย์ควบคุมภูมิภาคขนาดเล็กบางศูนย์ มีปริมาณงานที่มากกว่าศูนย์ภูมิภาคขนาดใหญ่ เช่น จานวน หอ
ลูกข่าย (จากตารางสรุปข้อมูลศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค)
๒/๒. จานวนตาแหน่ง ...

-๒๒. จานวนตาแหน่งผูจ้ ัดการงานบริหารทั่วไป (ภูมิภาค) ของงานศูนย์ประกอบการ ของ
ศูนย์ภูมิภาค แต่ละศูนย์ฯ ไม่เท่ากัน จากตารางยกตัวอย่างเช่น ศูนย์ควบคุมการบินเชีย งใหม่ ศูนย์
ควบคุมการบินหาดใหญ่ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก มีตาแหน่งผู้จัดการ
งานบริหารทั่ว ไป (ภูมิภาค) ของงานศูนย์ป ระกอบการ ๑ อัตรา แต่ศูนย์อื่นๆ ที่เ หลือไม่มีตาแหน่ง
ดังกล่าวเลย
๓. โอกาสและการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน สืบเนื่องจากคาสั่งที่ ปก ๒๔๓/๒๕๕๖
ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องปรับตาแหน่งงาน ATC ศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค เป็น ผู้จัดการ
งานควบคุมจราจรทางอากาศ ของศูนย์ภูมิภาคจานวน ๖๓ คน และคาสั่งที่ ปก ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่องการเลื่อนตาแหน่ง ATC ของศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค เป็นเจ้าหน้าที่
บริหารงานควบคุมจราจรทางอากาศอาวุโส จานวน ๗๓ คน
ขอยกตัวอย่างให้เห็นพอสังเขป (กรณี ศอ.บภ ๒.) โอกาสในการเจริญเติบโตในหน้าที่
การงาน ที่สมาชิกเคยปฎิบัติงานร่วมกันมา ๑๖ ปี ในช่วงแรกในสายปฏิบัติการมีการปรับระดับ ๑๐ ที่
เป็นผู้จัดการงาน ๑ ตาแหน่ง และงานวิศวกรรมก็มี ระดับ ๑๐ ผู้จัดการงาน ๑ ตาแหน่ง เช่นกัน แต่
ภายหลังมีการปรับโครงสร้าง ในสายปฏิบัติการมีการปรับระดับ ๑๐ ผู้จัดการงาน ๗ ตาแหน่ง แต่งาน
ด้านวิศวกรรม ไม่เปลี่ยนแปลงใดๆ เลย ส่งผลถึงขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงานกลุ่ม
งานวิศวกรรมภูมิภาค ในขณะที่ปริมาณงานของสายปฏิบัติก ารและสายงานด้านวิศวกรรม รวมถึง
รูปแบบการทางาน ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากระบบเดิม
๓. ผลการดาเนินการ
บค.ทบ. กาลังศึกษาข้อมูลและจะนาเสนอสายงานก่อนเสนอต่อที่ประชุมต่อไป
๔. มติที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครัง้ ที่ ๙/๒๕๕๘ (๑๗๖)
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
วาระที่ ๕
วาระที่ ๕.๕

เรื่อง กิจการสัมพันธ์
เรือ่ ง ปรึกษาหารือเพือ่ พิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครัง้ ที่ ๙/๒๕๕๘ (๑๗๖)
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
วาระที่ ๖

เรื่อง อื่น ๆ

