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  สรุปผลการดําเนินงานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจํา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เล่มน้ี เป็นการรวบรวมบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบต่าง ๆ ของคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ โดยให้ฝ่ายบริหาร
พนักงาน ตลอดจนลูกจ้าง ร่วมกันปรึกษาหารือถึงปัญหาที่เกิดขึ้นหรือกําลังเผชิญอยู่ก่อน จนได้ข้อสรุปเป็น 
แนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เก่ียวกับการปรับปรุงสภาพการจ้าง การทํางาน หรือ
ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ที่จะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย อันเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
ซึ่งจะทําให้การบริหารงานภายในองค์กรราบร่ืนและประสบความสําเร็จ อีกทั้งได้รวบรวมผลการดําเนินงาน 
ตามภารกิจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้ด้วย 
  คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การกีฬาแห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างย่ิงว่า สรุปผลการ
ดําเนินงานน้ีจะเป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ให้ฝ่ายบริหาร พนักงาน ตลอดจนลูกจ้าง ของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย ได้ทราบผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการดําเนินงานดังกล่าวน้ัน เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓  
 
 
 
       คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
           การกีฬาแห่งประเทศไทย  
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  การแรงงานสัมพันธ์ หรือ ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นด้านค่าจ้าง 
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในการทํางาน วัน เวลาทํางาน สวัสดิการ สภาพการจ้างอ่ืน ๆ รวมถึงความสัมพันธ์
ในด้านอ่ืนที่เก่ียวกับการจ้างงานซึ่งนายจ้าง ลูกจ้างมีต่อกัน เป็นเรื่องสําคัญที่มีผลกระทบต่อนายจ้างในการ
บริหารงานหรือการจัดการ และมีผลกระทบต่อลูกจ้างในการจ้างหรือการทํางาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคม เพราะนายจ้างไม่ว่าจะเป็นกิจการเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ จะเป็นผู้นําทรัพยากรซึ่งเป็นปัจจัยการผลิต
ของประเทศมาจัดการในรูปหน่วยธุรกิจเพ่ือดําเนินการผลิตสินค้า หรือบริการตอบสนองความต้องการของสังคม  
  เน่ืองจากองค์กรหรือหน่วยธุรกิจหน่ึง ๆ เป็นระบบสังคมย่อยในระบบสังคมของประเทศ    
เป็นธรรมดาที่คนซึ่งมีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติ เมื่ออยู่รวมกันย่อมมีปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นปัญหา    
ด้านแรงงานสัมพันธ์หรือปัญหาด้านอ่ืน ประกอบกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือหน่วยธุรกิจ   
อาจทําให้ปัญหาทวีความรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ในกิจการรัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่  
มีเป้าหมายวัตถุประสงค์แตกต่างจากเอกชน เน่ืองจากเป็นกิจการของรัฐซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังองค์กร
ต่าง ๆ กัน บางแห่งจัดต้ังเพ่ือการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บางแห่งเป็นการส่งเสริม บางแห่งเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกร กิจการรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่จึงมีขนาดใหญ่มีสาขาทั่วราชอาณาจักรและมีลูกจ้างจํานวนมาก          
การดําเนินกิจการไม่ได้มุ่งหวังผลกําไรเป็นสําคัญดังเช่นกิจการเอกชน หากในการดําเนินกิจการเกิดปัญหา    
ด้านแรงงานอย่างรุนแรง ก็จะส่งผลกระทบในวงกว้างต่อสังคม  
  รูปแบบหน่ึงของการบริหารหรือการจัดการด้านแรงงาน ที่จะส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในสถาน
ประกอบกิจการและขจัดปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ คือ การนําระบบทวิภาคในรูปแบบของคณะกรรมการ 
ร่วมปรึกษาหารือ (Joint Consultation Committee) มาใช้ ซึ่งมีนายจ้างหรือผู้แทนนายจ้าง และผู้แทนฝ่าย
ลูกจ้าง มาเป็นคณะกรรมการเพ่ือร่วมปรึกษาหารือกันในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการจ้างแรงงาน สภาพการจ้าง   
รวมถึงเรื่องอ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการ 
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  ๑. ช่วยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ทําให้การดําเนินงาน
เป็นไปด้วยความราบรื่น อันจะส่งผลต่อการผลิตสินค้าหรือบริการ 
  ๒. เป็นสื่อกลางระหว่างนายจ้างหรือฝ่ายบริหารกับลูกจ้างในการพัฒนา หรือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 
  ๓. ช่วยลดความขัดแย้ง ความคับข้องใจ ที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มนายจ้างกับลูกจ้าง หรือระหว่าง
หน่วยงานต่อหน่วยงาน หรือระหว่างกลุ่มลูกจ้าง และเป็นช่องทางหน่ึงในการร้องทุกข์ของลูกจ้าง โดยการ    
นําปัญหาต่าง ๆ มาพิจารณาแก้ไขร่วมกันระหว่างนายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างกับผู้แทนลูกจ้าง ผลที่ได้จาก       
การปรึกษาหารือจะทําให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
  ๔. เป็นการลดปัญหาการย่ืนข้อเรียกร้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าจ้าง สภาพการทํางาน หรือ
สวัสดิการต่าง ๆ เพราะจะได้มีการเจรจาปรึกษาหารือกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นหรือกําลังเผชิญอยู่ก่อน จนได้ข้อสรุป
เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
  ๕. เป็นไปตามหลักการบริหารหรือการจัดการสมัยใหม่ ที่เน้นให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการ
ทํางาน หรือที่เรียกว่า “การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participative Management)” คือ การที่ฝ่ายนายจ้าง
เปิดโอกาสยอมรับฟังและพิจารณา โดยให้ฝ่ายลูกจ้างมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการจ้าง
ของตน รวมถึงการดําเนินการของนายจ้างในขอบเขตที่เหมาะสมและต่อเน่ืองโดยกลไกของระบบทวิภาคี 
หลักการบริหารดังกล่าวเป็นที่ยอมรับกันว่าสามารถทําให้บรรลุตามเป้าหมาย ของการดําเนินงานได้เป็นอย่างดี 
  พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้บัญญัติเก่ียวกับการบริหารแบบ 
มีส่วนร่วม โดยให้มี “คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์” ขึ้นในรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง โดยมีลักษณะเช่นเดียวกับ
คณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ และบัญญัติให้มี “ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง” และ “ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง”เป็น
กรรมการฝ่ายละเท่า ๆ กัน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเก้าคน และ “กรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้น  
คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ” การบริหารแบบมีส่วนร่วมในรัฐวิสาหกิจน้ี จึงเป็นการมีส่วนร่วมในรูปของ 
การปรึกษาหารือ เพ่ือเสนอความเห็นไปยังหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายพิจารณาต่อไป  

โครงสร้างและการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 
 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 

กรรมการรัฐวิสาหกิจ ๑ คน 
เป็นประธานกรรมการ 

กรรมการผูแ้ทนฝ่ายนายจ้าง 
จํานวน ๕ คน แต่ไม่เกิน ๙ คน 

กรรมการผูแ้ทนฝ่ายลูกจ้าง 
จํานวนเท่ากับผู้แทนฝ่าย

ประโยชนข์องคณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ 
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  ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังจากกรรมการของรัฐวิสาหกิจน้ัน 
เพ่ือเป็นตัวแทนของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในการรับฟังปัญหา ร่วมพิจารณาข้อเสนอแนะในการบริหาร
กิจการของรัฐวิสาหกิจ และร่วมปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้างของลูกจ้าง เพ่ือให้สอดคล้อง
กับนโยบายของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และเป็นสื่อเช่ือมโยงระหว่างลูกจ้างกับคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารที่มีอํานาจเต็มในการจัดการรัฐวิสาหกิจ 
 
   

  กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง เป็นกรรมการที่ทําหน้าที่เป็นผู้แทนรัฐวิสาหกิจในการทําความ
เข้าใจ และช้ีแจงเกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบ และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่รัฐวิสาหกิจกําหนดแก่ลูกจ้าง รวมถึงยังต้อง
ทําหน้าที่อธิบายเหตุผลความจําเป็นตามที่ลูกจ้างขอปรับปรุงสภาพการจ้าง หรือข้อบังคับ ระเบียบ ในการ
ทํางาน ตลอดจนความเห็นต่าง ๆ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการมีขึ้นให้รัฐวิสาหกิจทราบ เพ่ือให้ความเห็นชอบและ
มีผลในทางปฏิบัติตามกฎหมาย จึงกําหนดให้รัฐวิสาหกิจแต่งต้ังกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง โดยพิจารณา
แต่งต้ังจากลูกจ้างที่เป็น “ฝ่ายบริหาร” คือ ลูกจ้างระดับบังคับบัญชาที่มีอํานาจในการจ้าง เลิกจ้าง ขึ้นค่าจ้าง 
ตัดค่าจ้าง หรือลดค่าจ้าง เพ่ือทําหน้าที่แทนรัฐวิสาหกิจในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
 

   

  กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เป็นกรรมการที่มีหน้าที่เป็นผู้แทนลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจ เพ่ือบอก
กล่าวความต้องการ แจ้งถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและมีความเห็นเป็นข้อเสนอแนะแก่รัฐวิสาหกิจ รวมถึงยังต้องทํา
หน้าที่ช่วยรัฐวิสาหกิจช้ีแจงทําความเข้าใจกับลูกจ้างอ่ืน ๆ ในรัฐวิสาหกิจด้วย ซึ่งกฎหมายได้กําหนดที่มาของ
กรรมการฝ่ายลูกจ้างไว้ ๒ ประการ คือ 
  ๑. ในกรณีที่ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจได้รวมตัวกันจัดต้ัง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจแล้ว ให้สิทธิ
แก่สหภาพแรงงานน้ัน เสนอรายช่ือสมาชิกที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์ 
  ๒. ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้มีการรวมตัวกันจัดต้ังสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ หรือสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจต้องเลิกไปตามกฎหมาย ให้รัฐวิสาหกิจน้ันจัดให้ลูกจ้าง ที่มิใช่ฝ่ายบริหารเลือกต้ังผู้แทน 
ฝ่ายลูกจ้าง โดยให้มีจํานวนเท่ากับจํานวนผู้แทนฝ่ายนายจ้าง เข้าร่วมเป็นกรรมการ และลูกจ้างซึ่งได้รับเลือกต้ังน้ี 
จะอยู่ในตําแหน่งกรรมการจนกว่าสามารถเลือกต้ังผู้แทนของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจได้ 
 
 

 

 

ที่มาของประธานกรรมการกจิการสัมพนัธ ์

ที่มาของกรรมการผูแ้ทนฝ่ายนายจ้าง 

ที่มาของกรรมการผูแ้ทนฝ่ายลูกจ้าง 
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การกําหนดจํานวนกรรมการนั้นอาจพิจารณาจากปัจจัย ดังนี้  

  ๑. กําหนดตามขนาด (จํานวนลูกจ้าง) ของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง เช่น  
   ๑.๑ รัฐวิสาหกิจขนาดเล็ก ที่มีลูกจ้างทั้งหมดไม่เกิน ๒๐๐ คน อาจกําหนดกรรมการ
ทั้งคณะ มีจํานวน ๑๑ คน  
   ๑.๒ รัฐวิสาหกิจขนาดกลาง ที่มีลูกจ้างทั้งหมดไม่เกิน ๕๐๐ คน อาจกําหนดกรรมการ
ทั้งคณะ มีจํานวน ๑๕ คน  
   ๑.๓ รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ที่มีลูกจ้างทั้งหมดไม่เกิน ๑,๐๐ คน อาจกําหนดกรรมการ
ทั้งคณะ มีจํานวน ๑๗ คน  
   ๑.๔ รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่มาก ที่มลีูกจ้างทั้งหมดเกินกว่า ๑,๐๐๐ คน อาจกําหนด
กรรมการทั้งคณะ มีจํานวน ๑๙ คน 
  ๒. กําหนดตามโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจ หรือตามสัดส่วนการกระจายของหน่วยงานในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค เช่น รัฐวิสาหกิจบางแห่งอาจมีขนาดเล็ก แต่มีหน่วยงานย่อยหรือสาขาเป็นจํานวนมากก็อาจ
กําหนดจํานวนกรรมการให้มากข้ึน เพ่ือให้ลูกจ้างได้มีตัวแทนจากทุกส่วนเข้าร่วมปรึกษาหารือ หรือดูแลสภาพ
การจ้าง หรือข้อขัดแย้งต่าง ๆ รวมถึงจะได้รับฟังความคิดเห็นของลูกจ้างได้อย่างทั่วถึง ทั้งน้ี อาจกําหนด 
เต็มจํานวนตามท่ีกฎหมายกําหนด ๑๙ คน  
  ๓. กําหนดจากการร่วมปรึกษาหารือระหว่างฝ่ายบริหารและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างทั้งหมดที่ได้รับ
เลือกต้ัง หรือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจในกรณีที่รัฐวิสาหกิจน้ันมีการจัดต้ังสหภาพแรงงานแล้ว เพ่ือให้เกิด
ความเห็นพ้องต้องกันเก่ียวกับจํานวนกรรมการกิจการสัมพันธ์ทั้งคณะระหว่าง ๑๑ – ๑๙ คน ซึ่งจะส่งผลต่อ
การสร้างความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อกัน ทําให้การดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  
  อย่างไรก็ดี รัฐวิสาหกิจอาจพิจารณากําหนดจํานวนกรรมการแตกต่างไปจากนี้ก็ได้ โดยคํานึงถึง
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงานที่สามารถครอบคลุมงานต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงเป็นสําคัญ ซึ่งการกําหนดจํานวน
กรรมการกิจการสัมพันธ์น้ี แม้จะได้มีการกําหนดจํานวนกรรมการทั้งคณะแล้ว ก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
ช่วงเวลาและความเหมาะสม ทั้งน้ี ควรจะได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 
หรือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจก่อน 
 
  
  ๑. ประธานกรรมการ 

  คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นผู้กําหนดให้กรรมการรัฐวิสาหกิจคนหน่ึง มาทําหน้าที่เป็นประธาน
กรรมการกิจการสัมพันธ์ ซึ่งอาจกระทําได้โดยกรรมการทั้งคณะมีมติเลือก หรือให้อํานาจประธานกรรมการ
รัฐวิสาหกิจเป็นผู้กําหนดตัวกรรมการผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เช่น มีความเข้าใจในระบบแรงงานสัมพันธ์ 
ปฏิบัติงานในกิจการที่คล้ายคลงึ หรือเก่ียวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจน้ัน  

คณุสมบตัิของกรรมการ 

จํานวนกรรมการ 
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๒. ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง  

  พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดให้รัฐวิสาหกิจแต่งต้ังจาก 
ฝ่ายบริหารของรัฐวิสาหกิจน้ัน เพ่ือทําหน้าเป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ซึ่งตามพระราชบัญญัติน้ี ได้กําหนด
นิยาม “ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ลูกจ้างระดับบังคับบัญชาที่มีอํานาจในการจ้าง เลิกจ้าง ขึ้นค่าจ้าง ตัดค่าจ้าง 
หรือลดค่าจ้าง ประเด็นว่า ลูกจ้างระดับบังคับบัญชานี้ต้องมีอํานาจตามที่กําหนดตามนิยามทุกประการหรือไม่ 
ในกรณีดังกล่าวกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้กําหนดแนวการพิจารณา “ฝ่ายบริหาร” คือ  ลูกจ้าง 
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา หรือลูกจ้างที่อยู่ในระดับเดียวกันและมีอํานาจในการจ้าง เลิกจ้าง ขึ้นค่าจ้าง ตัดค่าจ้าง 
หรือลดค่าจ้าง อย่างหน่ึงอย่างใด และอํานาจดังกล่าวน้ันต้องเป็นอํานาจโดยตรง ไม่ใช่ถือเอาผลสุดท้ายที่ลูกจ้าง
ได้รับ หรือถือแต่เพียงมีอํานาจรายงาน หรือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป 
  การแต่งต้ังผู้แทนฝ่ายนายจ้างนอกจากต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติความเป็นฝ่ายบริหาร 
ตามกฎหมายแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงคุณลักษณะอ่ืนประกอบด้วย คือ ต้องเป็นบุคคลซึ่งพร้อมในด้านข้อมูล
ขา่วสารต่าง ๆ ที่จําเป็นในแต่ละรัฐวิสาหกิจ รวมถึงข้อบังคับ กฎ ระเบียบของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือสามารถให้ข้อมูล
และเสนอแนวทางการตัดสินใจแก่คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ได้ รวมทั้งควรเป็นบุคคลที่เข้าใจระบบแรงงาน
สัมพันธ์ เพ่ือสามารถร่วมปรึกษาหารือกับผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง หรือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจได้ด้วยความเข้าใจ
และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
  ๓. ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง หรือผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 

  นอกเหนือจากคุณสมบัติในเรื่องความเข้าใจในระบบแรงงานสัมพันธ์ และการสร้างความร่วมมือ
ในระบบทวิภาคีแล้ว การคัดเลือกผู้แทนฝ่ายลูกจ้างหรือผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยังต้องมีคุณลักษณะ
สําคัญ คือ การเป็นสื่อกลางระหว่างรัฐวิสาหกิจ ฝ่ายบริหาร และลูกจ้างหรือสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
แล้วแต่กรณี ซึ่งควรมีความรู้เก่ียวกับสิทธิหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจ ฝ่ายบริหาร และลูกจ้าง รับฟังความคิดเห็น 
ปัญหาต่าง ๆ ของลูกจ้าง เพ่ือนําเข้าร่วมปรึกษาหารือในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ และความสามารถเป็น
ตัวแทนดูแลประโยชน์ของลูกจ้างกลุ่มต่าง ๆ และหน่วยงานที่กระจัดกระจายได้อย่างทั่วถึง 
   

 
  กรรมการกิจการสัมพันธ์มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ ๒ ปี และกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ง
อาจได้รับการแต่งต้ังอีกได้  
 
 
  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ คือ ๒ ปี กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งในกรณี ต่อไปน้ี 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก  
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  
 

วาระการดาํรงตําแหน่งกรรมการ 

การพน้จากตําแหนง่ 
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(๔) พ้นจากการเป็นฝ่ายบริหารหรือเมื่อรัฐวิสาหกิจเห็นควรให้มีการเปลี่ยนผู้แทนใหม่่ สําหรับ
กรณีของผู้แทนฝ่ายนายจ้าง  

(๕) พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานหรือเมื่อสหภาพแรงงานเห็นควรให้มีการเปลี่ยน
ผู้แทนใหม่หรือพ้นจากการเป็นลูกจ้าง สําหรับกรณีของผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง  

(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

 
 
 
ในกรณีที่กรรมการกิจการสัมพันธ์พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้มีการแต่งต้ังกรรมการกิจการ

สัมพันธ์แทนตําแหน่งที่ว่าง และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 
และเมื่อมีการแต่งต้ังหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เก่ียวกับคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ รัฐวิสาหกิจจะต้องแจ้ง
ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพ่ือทราบและประสานงานทุกคร้ัง 

 
 
  การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์สามารถจัดให้มีการประชุมได้ ๒ กรณี ดังน้ี 

๑. กรณีที่หน่ึง เป็นการจัดประชุมปกติ ให้รัฐวิสาหกิจจัดให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
ได้มีการประชุมเป็นประจําอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง องค์ประชุม การลงมติ การเลื่อนประชุม ให้นําความใน
มาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์โดยอนุโลม กล่าวคือ ใช้รูปแบบเดียวกัน
กับการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ได้แก่  

๑.๑ ต้้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด และ 
ต้องมีกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อยฝ่ายละ ๑ คน จึงจะถือว่าเป็นองค์ประชุม ในการประชุม
คราวใดถ้าไม่ได้องค์ประชุมตามที่กําหนด ให้จัดให้มีการประชุมอีกครั้ง ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่นัดประชุม
ครั้งแรก โดยในการประชุมครั้งหลังน้ี แม้จะไม่มีกรรมการฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายลูกจ้างฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมาร่วม
ประชุม แต่ต้องมีจํานวนกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด ให้ถือเป็นองค์
ประชุมได้ ฝ่ายเลขานุการฯ ควรมีหนังสือสอบถามกรรมการ เพ่ือรวบรวมเรื่องที่ต้องการนําเข้าวาระการประชุม 
และต้องแจ้งกําหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน ก่อนถึงวันประชุม  

๑.๒ ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม  

๑.๓ มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  
   ๑.๔ รัฐวิสาหกิจอาจจัดให้มี “ระเบียบการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์” ได้ 
โดยออกเป็นระเบียบของรัฐวิสาหกิจ หรืออาจมอบหมายให้ผู้ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการจัดทําระเบียบการประชุม
ของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เพ่ือกําหนดวันประชุม วาระประชุม หรือการเลื่อนประชุม เพ่ือให้คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ ทราบและสามารถดําเนินงานไปในแนวทางเดียวกันได้  

การแต่งตัง้กรรมการแทน  

การประชุม  
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  ๒. กรณีที่สอง เป็นกรณีที่กรรมการกิจการสัมพันธ์ร้องขอให้เปิดประชุมคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์ เมื่อมีกรรมการกิจการสัมพันธ์จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของกรรมการทั้งหมด เห็นว่ามีเรื่องที่ควรจัด
ประชุม จะมีหนังสือถึงประธานกิจการสัมพันธ์ร้องขอให้จัดประชุมก็ได้ และให้จัดประชุมคณะกรรมการ ภายใน 
๑๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ 
 
 

พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๓ ได้กําหนดอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ไว้ ดังน้ี   

๑. พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ 
   ๑.๑ ให้ความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เป็นการ
กําหนดหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ที่เปิดโอกาสให้ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
ในเชิงสร้างสรรค์เก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยแสดงความคิดเห็นผ่านกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
ในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ อันเป็นการสะท้อนถึงหลักการ “การบริหารแบบมีส่วนร่วมของลูกจ้าง” 
เน่ืองจากโดยทั่วไปแล้ว การบริหารกิจการจะเป็นอํานาจของฝ่ายบริหาร หรือนายจ้างที่จะกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานของกิจการรัฐวิสาหกิจเพียงลําพัง ซึ่งการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมน้ีจะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณและความคิดที่หลากหลายจากลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่จะได้นําเสนอปัญหาข้อบกพร่องต่าง ๆ 
อันเป็นการร่วมระดมความคิดระหว่างฝ่ายจัดการและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
และในการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ โดยที่อาจเป็นการเสนอปัญหาของกรรมการกิจการสัมพันธ์เองหรือ
เป็นการรับฟังข้อคิด ความเห็นจากเพ่ือนร่วมงานอ่ืนในหน่วยงาน ผ่านผู้แทนของตนเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ก็ได้ 
   ๑.๒ ให้ความเห็นเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ เน่ืองจาก
กฎหมายได้กําหนดความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในเร่ืองของสิทธิและหน้าที่ ที่ต่างฝ่ายต่างต้องมีต่อกัน 
อาทิ การกําหนดมาตรฐานการคุ้มครองแรงงาน แต่ความสัมพันธ์ที่กําหนดตามกฎหมายนี้ อาจไม่เพียงพอที่จะ
สร้างความพอใจ ความเข้าใจและบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมแก่ทั้งสองฝ่ายได้ เน่ืองจากแต่ละรัฐวิสาหกิจ
ประกอบด้วย นายจ้าง (ผู้แทนรัฐบาล) ฝ่ายบริหาร และฝ่ายลูกจ้าง ซึ่งร่วมกันดําเนินงานเกิดเป็นสังคมย่อย
สังคมหน่ึง การสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างหรือที่เรียกว่า “การแรงงานสัมพันธ์” 
จึงถือเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องสร้างขึ้นเพ่ือให้การดําเนินงานต่าง ๆ ราบรื่น ซึ่งการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีมิได้มีความ
หมายถึง การที่ฝ่ายลูกจ้างสามารถเรียกร้องประโยชน์จากนายจ้างได้เพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นการที่ 
ฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายบริหาร และฝ่ายลูกจ้าง มีความเข้าใจที่ดีต่อกัน ยอมรับฟังปัญหาต่าง ๆ และร่วมกันแก้ปัญหา
ด้วยเหตุผล พร้อมที่จะร่วมกันปฏิบัติงานหรือดําเนินงานไปด้วยกัน สําหรับรัฐวิสาหกิจที่มีฝ่ายบริหารทําหน้าที่
แทนนายจ้าง แม้จะมีข้อบังคับ ระเบียบของรัฐวิสาหกิจน้ัน ๆ กําหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐวิสาหกิจและ
ลูกจ้างแล้วก็ตาม แต่เป็นเพียงตัวอักษรไม่สามารถแสดงความคิดเห็นถึงความพึงพอใจหรือความไม่พอใจได้ 
 

อํานาจหน้าทีใ่นการดําเนนิงาน 
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นอกจากน้ี ข้อบังคับ ระเบียบที่เก่ียวกับการทํางาน กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กําหนดขึ้น อาจเป็นการทําลายความสมัพันธ์
ที่ดีต่อกัน จึงกําหนดให้มีการปรึกษาหารือและเสนอความคิดเห็นให้ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจพิจารณาได้ ในขณะเดียวกัน
ผู้บริหารย่อมต้องรับฟังและรับพิจารณา ซึ่งหากเป็นไปได้ควรนําความเห็นต่าง ๆ ที่ได้มีข้อสรุปแล้ว ไปสู่การ
ปฏิบัติต่อไป  
   ๒. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น  

  เน่ืองจากรัฐวิสาหกิจเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ และมีลูกจ้างปฏิบัติงานเป็นจํานวนมาก จึงเป็น
เรื่องปกติสําหรับหน่วยงานท่ีบุคลากรจํานวนมาก ต้องร่วมกันทํางานทั้งในฐานะผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
หรือในฐานะเพ่ือนร่วมงาน หรือการร่วมงานกันระหว่างหน่วยงานในรัฐวิสาหกิจ ย่อมจะต้องเกิดความขัดแย้งบ้าง 
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการทํางาน การระงับข้อขัดแย้งดังกล่าวรัฐวิสาหกิจมักมอบให้เป็น
หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงเป็นการเฉพาะ อันเป็นรูปแบบของการจัดการมากกว่าการสร้างความ
เข้าใจในข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น หน้าที่ของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในเร่ืองการหาทางปรองดองและระงับ 
ข้อขัดแย้งน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ ความขัดแย้งที่กล่าวถึงอาจเป็นความขัดแย้ง
ระหว่างลูกจ้างด้วยกันเอง หรือระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา หรืออาจเป็นความขัดแย้งระหว่าง
หน่วยงานก็ได้ หน้าที่ของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์จึงเป็นเรื่องของการหาประเด็นและสาเหตุของความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้น เพ่ือประสานความเข้าใจในประเด็นดังกล่าว นําไปสู่การระงับข้อขัดแย้ง รวมถึงการเสนอ
แนวทางเพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาขึ้นอีก 
  ๓. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทํางาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง 
และรัฐวิสาหกิจนั้น 

  การกําหนดระเบียบข้อบังคับในการทํางานน้ัน กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจของนายจ้าง 
ฝ่ายบริหารที่จะกําหนดข้อปฏิบัติวิธีการ และขั้นตอนในการทํางานให้ลูกจ้างปฏิบัติ ซึ่งในรัฐวิสาหกิจกําหนดให้
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์มีหน้าที่ในการพิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทํางาน มีขอบเขต 
เพ่ือเสนอความเห็นแก่รัฐวิสาหกิจ มิใช่เป็นการแทรกแซงอํานาจในการจัดการของรัฐวิสาหกิจ แต่เป็นการเสนอ
ความเห็นเพ่ือปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทํางานให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลง
ของรัฐวิสาหกิจที่ต้องมีการแข่งขัน เช่น การเสนอความเห็นในการปรับปรุงระเบียบการทํางานเกี่ยวกับกําหนด 
เวลาการเข้าทํางาน เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ต่อเน่ือง ไม่ติดเวลาพักกลางวัน หรือ
เพ่ือลดต้นทุนการดําเนินการในช่วงเวลาที่ประชาชนใช้บริการน้อย เป็นต้น การปรับปรุงระเบียบเก่ียวกับการ
ทํางานน้ีจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการส่งเสริมการให้บริการของรัฐวิสาหกิจ และไม่กระทบต่อสภาพการจ้าง 
ของลูกจ้าง 
  ๔. ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคําร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึง         
การร้องทุกข์ที่เก่ียวกับการลงโทษทางวินัย 

หน้าที่ของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในข้อน้ี คือ การปรึกษาหารือเพ่ือแก้ปัญหา เมื่อลูกจ้าง
ขอใช้สิทธิโต้แย้งการพิจารณา หรือคําสั่งของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งแยกได้เป็น ๒ กรณี คือ 
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- ปัญหาตามคําร้องทุกข์ คือ การที่ลูกจ้างเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่ ปฏิบัติ
ต่อตนไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ ในเรื่องอันเป็นสิทธิพึงมีพึงได้ของลูกจ้าง และขอใช้สิทธิโต้แย้งข้อพิจารณาของ
ผู้บังคับบัญชา 

- ปัญหาการร้องทุกข์ที่เก่ียวกับการลงโทษทางวินัย  คือ การที่ลูกจ้างเห็นว่าการพิจารณา
โทษตามคํากล่าวโทษของผู้บังคับบัญชาไม่ถูกต้อง ขอใช้สิทธิโต้แย้งการพิจารณาเพ่ือความยุติธรรมในการ
ลงโทษ  
  ในรัฐวิสาหกิจทุกแห่งจะมีข้อบังคับในการทํางาน กําหนดกระบวนการร้องทุกข์หรือระเบียบ 
การร้องทุกข์ไว้เป็นขั้นตอนตามลําดับช้ันการบังคับบัญชา ต้ังแต่ผู้บังคับบัญชาระดับต้น จนถึงการตัดสินใจ  
ขั้นสุดท้ายของผู้บังคับบัญชาระดับสูง คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์จึงเป็นกระบวนการหนึ่งในการยุติข้อร้อง
ทุกข์นอกเหนือจากกระบวนการปกติตามข้อบังคับฯ ของรัฐวิสาหกิจที่กําหนดไว้ ซึ่งข้อร้องทุกข์น้ีอาจเกิดจาก 
ข้อขัดแย้งในเรื่องของสิทธิของลูกจ้างตามข้อบังคับ เช่น สิทธิในเรื่องค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และ
ประโยชน์อ่ืนที่ลูกจ้างพึงได้รับ ซึ่งตามพระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “สภาพการจ้าง”  

ในส่วนของข้อร้องทุกข์ที่เก่ียวกับการลงโทษทางวินัยน้ัน เป็นกรณีที่ลูกจ้างที่ถูกลงโทษเห็นว่า 
ไม่เป็นธรรม ซึ่งการลงโทษทางวินัยน้ีมิใช่เรื่องเก่ียวกับสิทธิของลูกจ้างตามข้อบังคับฯ หากแต่เป็นอํานาจทางการ
บริหารจัดการของนายจ้างเพียงฝ่ายเดียว และรัฐวิสาหกิจส่วนมากได้มีระเบียบข้อบังคับฯ กําหนดขั้นตอน 
การร้องทุกข์การอุทธรณ์อันเป็นที่สุดของการลงโทษทางวินัยแล้ว ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานเก่ียวกับการ 
ร้องทุกข์ในรัฐวิสาหกิจมีมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับกฎหมาย การพิจารณาคําร้องทุกข์ที่เก่ียวกับ 
การลงโทษทางวินัยของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ จึงควรเป็นการพิจารณาคําร้องทุกข์เมื่อกระบวนการ
พิจารณาและการอุทธรณ์ทางวินัยถึงที่สุดแล้ว เพ่ือมิให้เป็นการก้าวก่ายอํานาจของรัฐวิสาหกิจ และการพิจารณา 
ในส่วนของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์น้ัน ควรพิจารณาข้อเท็จจริงที่ยังมิได้นําเสนอมาก่อน หรือพิจารณา
เหตุผลที่ผู้ร้องกล่าวอ้างขึ้นมาใหม่ หรือพิจารณากระบวนการสอบสวนว่าการดําเนินการถูกต้องหรือไม่ เช่น  
ให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาได้มีเวลานําพยานเข้าสืบหรือไม่ หรือพิจารณาว่าโทษที่ลงเป็นไปตามระเบียบ  
ข้อบังคับฯ หรือไม่ เป็นต้น ไม่ใช่เป็นการเริ่มสอบสวนกันใหม่ แล้วจึงเสนอความเห็นต่อผู้มีอํานาจพิจารณา
ต่อไป อันเป็นหน้าที่ในการช่วยการพิจารณาให้สมบูรณ์เท่าน้ัน มิใช่พิจารณาความถูกผิดของการลงโทษทางวินัย 

๕. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาข้อเสนอของกรรมการผู้แทน  
ฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง/สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่อง  
“การปรับปรุงสภาพการจ้าง” อันเป็นกระบวนการตามกฎหมายอีกรูปแบบหนึ่ง นอกเหนือจากการย่ืน 
ข้อเรียกร้องฯ ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีข้อแตกต่างกัน ดังน้ี 
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การปรับปรุงสภาพการจ้าง 
โดยคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ์

การปรับปรุงสภาพการจ้าง 
โดยการย่ืนข้อเรียกร้อง 

๑. การเสนอปรับปรุงเป็นวาระการประชุม  
โดยกรรมการผูแ้ทนฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

 

๑. สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจหรือรัฐวิสาหกิจ
ย่ืนข้อเรียกร้องต่ออีกฝ่ายเป็นหนังสือ พร้อมสําเนา 
ให้นายทะเบียนทราบ 

๒. พิจารณาตามวาระการประชุม  
 
 
 
 

๒. ต้องเร่ิมเจรจากันภายใน ๕ วัน นับแต่วันย่ืน
ข้อเรียกร้อง หากไม่มีการเจรจากันภายใน ๕ วัน หรือ
เจรจาแล้วตกลงกันไม่ได้จะเกิดเป็น “ข้อพิพาทแรงงาน” 
ต้องดําเนินการประนอมไกล่เกลี่ย หรือช้ีขาดแล้วแต่
กรณี  

๓. มติหรือผลการประชุม นําไปดําเนินการแก้ไข 
ปรับปรุง สภาพการจ้าง ระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับ
การทํางาน โดยไม่มีระยะเวลาใช้บังคับ  

๓. ถ้าตกลงกันได้จัดทําเป็น “ข้อตกลงเก่ียวกับ 
สภาพการจ้าง” และนําไปจดทะเบียนมีระยะเวลา
ใช้บังคับคราวละ ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี  

๔. ใช้บังคับแก่ลูกจ้างทุกคนในรัฐวิสาหกิจรวมถึง 
ฝ่ายบริหารด้วย 

๔. ใช้บังคับแก่ลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจเท่าน้ัน 

 
การเสนอปรับปรุงสภาพการจ้าง โดยคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์น้ีอาจเสนอได้โดยกรรมการ 

ผู้แทนทั้งสองฝ่าย ในการพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้างคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ควรคํานึงถึงปัจจัย ดังน้ี  
๑. ฐานะของรัฐวิสาหกิจ  
๒. ความรับผิดชอบของรัฐวิสาหกิจ  
๓. ความสามารถของรัฐวิสาหกิจ และ  
๔. ผลกระทบต่อการบริการประชาชน  
เมื่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงสภาพการจ้างให้เสนอ 

ความเห็นต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (บอร์ด) เพ่ือดําเนินการตามมาตรา ๑๓ ดังน้ี 
๑. กรณีเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินที่อยู่ในขอบเขตสภาพการจ้างตามมาตรา ๑๓ (๒) ให้รัฐวิสาหกิจ

ดําเนินการเองได้  
๒. กรณีเป็นเรื่องทีฎ่เก่ียวกับการเงินที่อยู่นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ตามมาตรา ๑๓ (๒) ซึ่งรัฐวิสาหกิจ

ไม่อาจดําเนินการเองได้ จะต้องดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
  ๒.๑ ให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เสนอความเห็นเพ่ือปรับปรุงสภาพการจ้าง 

ที่เก่ียวกับการเงินต่อรัฐวิสาหกิจ  
๒.๒ รัฐวิสาหกิจเสนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (บอร์ด) เพ่ือพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบก่อน  
๒.๓ หากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (บอร์ด) พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงสภาพ 

การจ้างที่เก่ียวกับการเงินตามที่คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เสนอ 
๒.๔ รัฐวิสาหกิจต้องดําเนินการเสนอเร่ืองการปรับปรุงสภาพการจ้างทีเ่ก่ียวกับการเงิน 

ต่อคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพันธ์ และคณะรฐัมนตรีใหค้วามเหน็ชอบก่อน ตามมาตรา ๑๓ วรรคสาม 
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๒.๕ หากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามท่ีรัฐวิสาหกิจเสนอ รัฐวิสาหกิจจึงจะ
สามารถดําเนินการปรับปรุงสภาพการจ้างที่เก่ียวกับการเงินดังกล่าวได้  

 
 
 

การดําเนินการของรัฐวิสาหกิจจะสําเร็จและมีประสิทธิภาพเพียงใดน้ัน ย่อมต้องอาศัย
องค์ประกอบที่สําคัญ คือ การได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในองค์กร ไมว่่าจะเป็นฝ่ายบริหาร ฝ่ายลูกจ้าง และ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีผู้แทนจากทุกฝ่ายร่วมเป็น
องค์คณะ จึงเป็นช่องทางสําคัญในการเช่ือมโยงการมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจ และช่วย 
ลดต้นทุนการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหาร  
ฝ่ายลูกจ้าง และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ  

หน้าที่ที่สําคัญอีกประการหน่ึงของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ คือ การเป็นสื่อกลางในการ
สื่อสารทําความเข้าใจระหว่างรัฐวิสาหกิจกับลูกจ้าง โดยผ่านกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ทั้งที่มาจากการเสนอชื่อ
ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ และที่มาจากการเลือกต้ังของลูกจ้างกรณีไม่มีการจัดต้ังสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจ เพราะรัฐวิสาหกิจเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ มีบุคลากรเป็นจํานวนมาก อีกทั้งมิได้อยู่รวมในสถานท่ี
เดียวกันอีกด้วย จึงทําให้การสื่อสารและการทําความเข้าใจระหว่างรัฐวิสาหกิจและลูกจ้างอาจไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ การใช้ระบบการสื่อสารผ่านกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์จึงเป็น เครื่องมือที่สามารถ 
ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 

 
 
 

เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เป็นไปตาม
เจตนารมณ์แห่งกฎหมายพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงได้บัญญัติให้  

๑. นายจ้าง (รัฐวิสาหกิจ) อํานายความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์ เช่น สถานที่ประชุม จัดการเดินทางให้แก่กรรมการ 

๒. งดเว้นกระทําการใด ๆ อันเป็นผลให้กรรมการกิจการสัมพันธ์ไม่สามารถทํางานตามอํานาจ
หน้าที่ในการเป็นผู้แทนฝ่ายบริหาร ฝ่ายลูกจ้าง และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ต่อไปได้ 

๓. นายจ้างจะเลิกจ้าง ลดค่าจ้าง หรือตัดค่าจ้าง กรรมการกิจการสัมพันธ์ได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากศาลแรงงานก่อน เว้นแต่กรรมการกิจการสัมพันธ์ผู้น้ันจะให้ความยินยอมเป็นหนังสือหรือเป็นการ
เลิกจ้างเพราะเหตุเกษียณอายุ ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งน้ี ตามมาตรา ๗๓ 

 
 
 
 

การดาํเนินงานอ่ืนนอกเหนอืจากทีก่ฎหมายกาํหนด 

บทคุ้มครอง 
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ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
มีวัตถุประสงค์มุ่งที่จะให้ทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างได้หันหน้าเข้าหากัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
โดยการร่วมพิจารณาปรึกษาหารือในเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีบัญญัติไว้ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์ได้อย่างกว้างขวาง เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
อันจะส่งผลดีต่อประชาชนผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ ให้ได้รับประโยชน์จากกิจการของรัฐที่รัฐเป็นผู้จัดต้ัง และ
ดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจน้ัน ๆ   

 

 

 
  ด้วยคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  
๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ .ศ . ๒๕๔๓ จึงได้มีคําสั่งคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ ๗/๒๕๖๑  
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การกีฬาแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ มีจํานวน
กรรมการ ๑๙ คน ประกอบด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานกรรมการ
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง จํานวน ๙ คน  และกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจา้งซึ่งได้รับเลือกจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิ 
การกีฬาแห่งประเทศไทย จํานวน ๙ คน มีรายนามดังต่อไปน้ี 
  ๑.  นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม  คณะกรรมการ กกท.            ประธานกรรมการ 
       รองปลัดกระทรวงมหาดไทย              
  ๒.  นายราเชลล์  ได้ผลธัญญา  ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง                         กรรมการ 
       รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝา่ยบริหาร 
  ๓.  พันโท รจุ  แสงอุดม   ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง                         กรรมการ 
       รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝา่ยกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ 
  ๔.  นางโปรดปราน  สมานมติร   ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง                         กรรมการ 
       ผู้อํานวยการสํานักผู้ว่าการ 
  ๕.  นายสมพร  วรรณศิร ิ   ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง                         กรรมการ 
       ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
  ๖.  นายจินดา  เดชภิมล   ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง                         กรรมการ 
       ผู้อํานวยการฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ 
  ๗.  นายประชุม  บุญเทียม    ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง                         กรรมการ 
       ผู้อํานวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค  
  ๘.  นางสาวดารินทร์  วิกรานตโนรส  ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง                         กรรมการ 
       ผู้อํานวยการกองนิติการ 

 
 

คณะกรรมการกิจการสัมพนัธ์การกีฬาแห่งประเทศไทย 
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๙.   นายทองศิริวัลลภ์ มลูศาสตร์    ผู้แทนฝ่ายลูกจา้ง                           กรรมการ 
๑๐. นายพีระวัฒณ์  มงคลศิลป์    ผู้แทนฝ่ายลูกจา้ง                           กรรมการ 
๑๑. นายฤทธิโรจน์  สุขสฤุทธ์ิ  ผู้แทนฝ่ายลูกจา้ง                           กรรมการ 
๑๒. นางสาวนภาพร  พยรรตาคม  ผู้แทนฝ่ายลูกจา้ง                           กรรมการ 
๑๓. นางสาวมณีวรรณ์  อติเปรมานนธ์   ผู้แทนฝ่ายลูกจา้ง                           กรรมการ 
 ๑๔. นายวีรเทพ  ศภุศิลป์    ผู้แทนฝ่ายลูกจา้ง                           กรรมการ 
 ๑๕. นายอนุสรณ์ ปลื้มญาติ    ผู้แทนฝ่ายลูกจา้ง                           กรรมการ 
 ๑๖. นายสมภพ  พรมโคต   ผู้แทนฝ่ายลูกจา้ง                           กรรมการ 
 ๑๗. นายเอกพล  สงัข์แก้ว  ผู้แทนฝ่ายลูกจา้ง                           กรรมการ 
 ๑๘. นายพิพัฒน์  วัฒนคุ้ม   ผู้แทนฝ่ายลูกจา้ง         กรรมการและเลขานุการ 
       ผู้อํานวยการกองทรัพยากรบุคคล กกท.  
 ๑๙.  นางจีรนาถ  ดวงสุวรรณ์  ผู้แทนฝ่ายลูกจา้ง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล 
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  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การกีฬาแห่งประเทศไทย  
มีการประชุมรวมทั้งสิ้น จํานวน ๔ ครั้ง ดังน้ี 

 ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑    เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒    เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒    เมื่อวันที่ ๑๒ มถินุายน ๒๕๖๒         
 ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒    เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 สาระสําคัญของการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การกีฬาแห่งประเทศไทย ในแต่ละคร้ัง
ปรากฏ ดังน้ี 

 
การประชุม 

คณะกรรมการกิจการสัมพนัธ์การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 

เม่ือวันที่ ๔ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชมุดอกแก้ว ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 สรุปสาระสาํคญัการประชุม 
๑. การจัดทํารา่งระเบียบเก่ียวกับการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์

การสอบคัดเลอืกบรรจุเปน็พนักงาน กกท. 
ในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กกท. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เรื่องการจัดทําร่างระเบียบ

เก่ียวกับการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน กกท.        
ตามมติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กกท. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบมอบหมายให้
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเร่งดําเนินการจัดทําร่างระเบียบเก่ียวกับการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล ในการกําหนด
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน กกท. และนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเปรียบเทียบกับ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจอ่ืน 
  ๒. การดําเนินการสรรหาผู้รบัสิทธิจําหน่ายอาหารของซุ้มหกเหลี่ยมให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  
  คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กกท. ได้รับทราบรายงานความคืบหน้า การดําเนินการจัดสรร
หาผู้รับสิทธิจําหน่ายอาหารของซุ้มหกเหลี่ยม และฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ได้พิจารณาตามความเห็นของ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กกท. แล้ว และมีความเห็นว่าเพ่ือให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ กกท. แต่เน่ืองจากมีข้อตกลงตามสัญญาที่กําหนดไว้ว่า เมื่อสิ้นสุดสัญญาแล้วหากคู่สัญญาได้ปฏิบัติ
ข้อตกลงและประสงค์จะต่อสัญญาต่อไปอีก จะพิจารณาให้สิทธิแก่คู่สัญญาก่อน ดังน้ัน หากจะใช้วิธีการประมูล
จะต้องแจ้งให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้าก่อนการต่อสัญญาครั้งต่อไปหรือกําหนดเวลาไว้ล่วงหน้า ๑ - ๒ ปี เน่ืองจาก
คู่สัญญาเป็นผู้ลงทุนบํารุงซ่อมสถานที่ด้วยตนเอง 
 
 

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การกีฬาแห่งประเทศไทย 
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๓. การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลและการโยกย้ายอัตรากําลงั 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กกท. ได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการดําเนินการ โดย         
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กกท. ได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการดําเนินการการบริหารงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลและการโยกย้ายอัตรากําลัง ดังน้ี 

๑. กรณีการโยกย้ายบุคลากรตําแหน่งพนักงานขับรถไปช่วยปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งพนักงาน
บริการ หากปรากฏว่าพนักงานขับรถมีอัตรากําลังไม่เพียงพอ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะขออนุมัติผู้ว่าการเพ่ือให้
กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งที่สังกัดอยู่เดิม 

๒. กรณีการโยกย้ายและแปลงบุคลากรตําแหน่งวิศวกรและตําแหน่งพนักงานการเงินให้เป็น
ตําแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป น้ัน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถดําเนินการได้เน่ืองจากเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กกท. ได้ให้ข้อสังเกตว่าในการโยกย้ายและแปลงบุคลากร เช่น
ตําแหน่งวิศวกรให้เป็นตําแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป อาจเป็นการบริหารงานบุคคลท่ีไม่คุ้มค่า ทําให้
ประสิทธิภาพของงานลดลง แต่ถ้าหากเป็นการโยกย้ายเพ่ือให้บุคลากรนั้นได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งที่เหมาะสม 
ก็อาจเป็นการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลที่สามารถดําเนินการได้ 
  ๔. การกําหนดหลักเกณฑ์การลงโทษทางวินัยของพนักงานและลูกจ้าง 
  ในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กกท. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้รับทราบความ
คืบหน้าเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างข้อบังคับเก่ียวกับวินัยและการลงโทษ เสนอ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของ กกท. และคณะกรรมการ กกท. เพ่ือพิจารณาตามลําดับ ทั้งน้ี           
สํานักผู้ว่าการ กองนิติการ ได้รายงานความคืบหน้าให้ทราบ ดังน้ี 
  ๑. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของ กกท. กําหนดให้มีการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 
ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพ่ือพิจารณาแก้ไขร่างข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวินัย การลงโทษ 
และการอุทธรณ์การลงโทษพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. .... ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยได้ศึกษา ค้นคว้า 
และเทียบเคียงเน้ือหาสาระ แนวทางปฏิบัติด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ การดําเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนสามัญตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และเทียบเคียงกับรัฐวิสาหกิจอ่ืน 
  ๒. คาดว่าจะสามารถนําร่างข้อบังคับดังกล่าว เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ กกท. เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
  ๕. การจัดสร้างอาคารที่พักบุคลากร กกท. ทดแทนบ้านพักที่ประสบอัคคีภัย 

กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า กกท. ได้จัดสร้างบ้านพักเรือนไม้ (หลังเก่า) จํานวน  
๙ หลัง และได้อนุญาตให้พนักงาน กกท. เข้าพักอาศัย เพ่ือเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงาน กกท. น้ัน  เมื่อวันที่                 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๐๑.๐๐ บ้านพักเรือนไม้ (หลังเก่า) ได้ประสบอัคคีภัย หลังจากเจ้าหน้าที่
ระงับเหตุเพลิงไหม้ได้แล้ว กองพิสูจน์หลักฐาน สถานีตํารวจนครบาลหัวหมากเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ 
เบ้ืองต้นปรากฏว่าเพลิงได้ลุกไหม้บ้านพักเสียหายไปจํานวน ๖ หลัง ผู้ว่าการจึงได้พิจารณาอนุมัติให้ดําเนินการ
รื้อถอนบ้านพักเรือนไม้ (หลังเก่า) ที่เหลืออีก ๓ หลัง เน่ืองจากอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมและซากบ้านพักที่ประสบ
อัคคีภัย เพ่ือปรับสภาพพ้ืนที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
กกท. พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหตุอัคคีภัยดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากแก่ กกท. และพนักงาน กกท. 



20 
 

ได้รับความเดือดร้อน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้มีการดําเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร 
กกท. หลังใหม่ เพ่ือทดแทนของเดิมที่ประสบอัคคีภัย 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กกท. เห็นชอบในหลักการเก่ียวกับการจัดสร้างอาคารที่พัก
บุคลากร กกท. ทดแทนบ้านพักที่ประสบอัคคีภัย เน่ืองจากเป็นเรื่องที่รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐให้ความสําคัญ
และสนับสนุนอย่างย่ิง โดยในการดําเนินงานน้ันจะต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มิใช่เฉพาะแต่ส่วนกลาง
เท่าน้ัน จึงหมายมอบให้ฝ่ายเลขานุการเสนอความเห็นดังกล่าวให้คณะกรรมการสวัสดิการ กกท. พิจารณา ต่อไป 

……………. 
 

การประชุม 
คณะกรรมการกิจการสัมพนัธ์การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เม่ือวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชมุดอกแก้ว ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

 สรุปสาระสาํคญัการประชุม 
๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ 
ในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กกท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่องค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ  ตามมติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กกท. ครัง้ที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการร่วมกับฝ่ายที่เก่ียวข้องดําเนินการแก้ไขปรับเพ่ิม         
ค่าเบ้ียเลี้ยงในการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ อัตราค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทางในการปฏิบัติงาน
ภายในประเทศ (เหมาจ่าย) ตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ภายในประเทศไทย ฝ่ายเลขานุการได้ดําเนินการหารือและได้ดําเนินการกับผู้ที่เก่ียวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
  ๒. การปรับระดับของพนักงานบริการและพนักงานขบัรถ  
  คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กกท. มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลศึกษาหลักเกณฑ์ 
วิธีการ การปรับเลื่อนระดับพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน การกําหนดหลักเกณฑ์ในการปรับเลื่อนระดับ
พนักงาน กกท. จะต้องมีความชัดเจนเร่ืองคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของงาน 
หน้าที่ความรับผิดชอบและการกําหนดโครงสร้างความก้าวหน้าหรือการเลื่อนระดับให้สอดคล้องกันอย่างเป็น
ระบบโดยให้ศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) 
 

๓. การร่างระเบียบและหลักเกณฑ์การบรรจุพนักงาน กกท. 
ในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กกท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่องร่างระเบียบการกีฬา

แห่งประเทศไทย ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน กกท. ให้มีมาตรฐาน 
ในการสอบคัดเลือกบุคลากรของหน่วยงาน ฝ่ายสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กกท. เสนอให้ฝ่ายนายจ้างแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบคัดเลือกบรรจุพนักงาน กกท. โดยมีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กกท. ร่วมเป็นกรรมการ 
ในการสอบคัดเลือกบุคลากร กกท. ด้วยเพ่ือจะได้เป็นการทํางานที่สอดคล้องกันโดยนําวิธีการของสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) มาใช้ 
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  ๔. การร่างข้อบังคับระเบียบค่าเช่าบ้านของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

  ในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กกท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มอบหมาย         
ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดําเนินการสอบถามข้อมูลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถึงวิธีการจัดทําร่าง
ข้อบังคับระเบียบค่าเช่าบ้านพนักงาน กกท. ซึ่งได้รบัแจ้งว่า กกท. สามารถดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของ กกท. โดยไม่อิงข้าราชการ เน่ืองจากเป็นรัฐวิสาหกิจสามารถกําหนด
ขอบเขตสภาพการจ้างที่เก่ียวกับการเงิน ในขณะนี้ข้าราชการมีการปรับอัตราค่าเช่าบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  ๕. การปรับปรุงสภาพการจ้างของลูกจ้าง กกท. ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์   

กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า กกท. เป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสมัพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ การกระทาํใด ๆ ต้องเป็นไปตามข้อบัญญัติที่กฎหมายกําหนดจะล่วงละเมิด 
ต่อกฎหมายมิได้  

ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กกท. ได้นําเสนอถึงข้อบังคับมาตรฐานสภาพการจ้าง           
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับเดิม) ซึ่งในขณะน้ี กกท. ได้มีพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้แล้วจึงเห็นสมควรมีการ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกันถึงสิทธิ หน้าที่ หรือข้อกฎหมายต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่กําหนดไว้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงสภาพการจ้าง 
 

……………. 

 
การประชุม 

คณะกรรมการกิจการสัมพนัธ์การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

เม่ือวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชมุดอกแก้ว ชั้น ๒ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย  

 
……………. 

 
 สรุปสาระสาํคญัการประชุม 

๑. การสํารวจข้อมูลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพันธพ์ิจารณาแก้ไข
เพิ่มเติมประกาศกรรมการฯ เรื่องมาตรฐานข้ันตํ่าของสหภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ 

  ด้วย สํานักงานคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ มีหนังสือที่ รง ๐๕๑๐/ว๕๔๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ ขอความร่วมมือให้กรอกข้อมูลลูกจ้างผู้ได้ปฏิบัติงานในช่วงก่อนเกษียณอายุติดต่อกันครบย่ีสิบปีขึ้นไป 
และครบย่ีสิบห้าปีขึ้นไปสําหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ และมีหนังสือที่ รง ๐๕๑๐/ว๑๔๕๗ ลงวันที่           
๓ เมษายน ๒๕๖๒ ขอข้อมูลของรัฐวิสาหกิจเพ่ิมเติม เพ่ือนําเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติม เก่ียวกับอายุแรกเข้าบรรจุของลูกจ้าง (พนักงานและลูกจ้าง) ในแต่ละรัฐวิสาหกจิ 
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และแนวทางแก้ไขของรัฐวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบด้านงบประมาณ จากการปรับเพ่ิมค่าชดเชยและเงินตอบ
แทนความชอบในการทํางาน  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้รวบรวมข้อมูลลูกจ้างได้ปฏิบัติงานในช่วงก่อนเกษียณอายุติดต่อกัน
ครบยี่สิบปีขึ้นไป และครบย่ีสิบห้าปีขึ้นไป พร้อมทั้งอายุแรกเข้าการทํางานและงบประมาณสําหรับดําเนินการ
ส่งให้คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
     ๒.  ร่างระเบียบหลักเกณฑ์การสอบบรรจุพนักงาน กกท. 

  ตาม มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ได้กล่าว
เรื่องถึงร่างระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่องการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน กกท.  ให้กําหนด
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน กระบวนการในการสอบให้ชัดเจนและมีมาตรฐาน ในการคัดเลือกบุคลากรของหน่วยงาน 

  ฝ่ายเลขานุการ รายงานว่าการกําหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน กระบวนการอยู่ระหว่างการ
ดําเนินการหารือแนวทางเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล โดยที่ประชุมมมีติเห็นชอบใน
การจัดทําร่างระเบียบ หลกัเกณฑ์ การสอบบรรจุพนักงาน กกท. โดยมีผูแ้ทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 
เป็นผู้แทนในการจัดทําร่างระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันอันจําเป็นเก่ียวกับการบรรจุ
พนักงาน ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามท่ีกําหนด 

๓. การแต่งต้ังคณะทํางานเพื่อยกร่างข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

ตามท่ี กกท. จัดสวัสดิการค่าเช่าบ้านพนักงานโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แห่ง
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อ ๙ (๑) และข้อ ๙ (๒) แห่ง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินค่าเช้าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยใช้อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับทราบและ
เห็นชอบการปรับปรุงแนวทางการกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ กรณีเสนอเรื่องสวัสดิการหรือประโยชน์อ่ืนของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 
   การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่ได้กําหนดอัตราค่าเช่าบ้านพัก
พนักงาน กกท. ใช้เป็นการเฉพาะ จึงต้องนําพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ มา
ใช้บังคับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านโดยอนุโลม 

ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอรายช่ือคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์คัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 
และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และเห็นชอบรายช่ือคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับฯ ดังน้ี  

๑. รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร เป็นประธานคณะทํางานยกร่าง 
๒. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นคณะทํางาน 
๓. ฝ่ายการคลัง เป็นคณะทํางาน 
๔. ฝ่ายนโยบายและแผน เป็นคณะทํางาน 
๕. กองนิติการ เป็นคณะทํางาน 
๖. นายเอกพล  สังข์แก้ว  
๗. นายพีระวัฒณ์ มงคลศิลป์              
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๔.  การพิจารณากําหนดวันและสถานที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย สัญจร (นอกสถานท่ี) ประจําปี ๒๕๖๒ 

  ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๒ กําหนดให้
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งคร้ังและให้นําความในมาตรา ๑๒ มาใช้
บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์โดยอนุโลม และในกรณีที่กรรมการกิจการสัมพันธ์ 
ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามร้องขอให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์จัดให้มีการประชุมภายในสิบวันนับต้ังแต่วันที่ได้
รับคําร้องขอ และเห็นควรให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การกีฬาแห่งประเทศไทย สัญจร 
(นอกสถานที่) เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓  และมาตรฐานสภาพการจ้างของ กกท. ให้แก่พนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ  
ในส่วนภูมิภาค มีมติ เห็นชอบให้จัดประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การกีฬาแห่งประเทศไทยสัญจร  
(นอกสถานที่) ประจําปี ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน กกท. ภาค ๓  
  ๕. การขอปรบัปรุงค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กกท. (วาระอ่ืน ๆ) 

  ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กกท. ได้เสนอเรื่องขอปรับปรุงค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ กกท. ให้ปรับปรุงค่าเบ้ียประชุมเป็นรายคร้ังในอัตราครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการ
ปรับขึ้นจํานวน ๕๐๐ บาท ซึ่งมีการปรับมาเป็นระยะเวลา ๓ ปี จากเดิมที่ปรับมาเป็นเงินจํานวน ๑,๕๐๐ บาท
จึงเห็นควรมีการนําเสนอเพ่ือขอปรับค่าเบ้ียประชุมเป็นเงินจํานวน ๓,๐๐๐ บาท 
  ประธานกรรมการ ให้ความเห็นว่าในการขอปรับค่าเบ้ียประชุมฯ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้ไปไปตามงบประมาณ
ที่ต้ังไว้ในอัตราท่ีกําหนด   
  คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กกท. พิจารณาแล้ว มีมติให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรวบรวมข้อมูล
และนําเสนอผู้ว่าการให้ความเห็นชอบในการปรับค่าเบ้ียประชุมฯ พร้อมนําเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป 
  ๖. เรื่องการสอบบรรจุและแต่งต้ังพนักงาน กกท. (วาระอ่ืน ๆ) 
   ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กกท. ได้สอบถามเร่ืองการสอบบรรจุและแต่งต้ังพนักงาน 
กกท. สําหรับผู้ที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ที่ได้คะแนนรวมทั้งหมดไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
โดย กกท. ได้ขึ้นบัญชีไว้ตามประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่องรายช่ือผู้สอบคัดเลือกที่ผ่านการสอบ 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ที่ได้คะแนนรวมทั้งหมดไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐  โดยมีระยะเวลา ๑ ปี 
ต้ังแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ และครบกําหนดในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ จะมีการดําเนินการอย่างไรต่อไป 
  คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กกท. พิจารณาแล้ว มีมติมอบฝ่ายทรัพยากรบุคลดําเนินการ
สอบทานจํานวนลูกจ้างสนามกีฬาที่จะเกษียณอายุการทํางานในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ให้ครบถ้วน และ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓  
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การประชุม 
คณะกรรมการกิจการสัมพนัธ์การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
เม่ือวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชมุดอกแก้ว ชั้น ๒ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย  

   
 …………….  

 
๑. คําสั่งคณะทํางานยกร่างข้อบังคบัการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยคา่เชา่บ้านของพนักงาน 
ตามท่ี กกท. จัดสวัสดิการค่าเช่าบ้านพนักงานโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แห่ง

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อ ๙ (๑) และข้อ ๙ (๒) แห่ง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินค่าเช้าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยใช้อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ น้ัน 

มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ได้ให้ความ
เห็นชอบคําสั่งคณะทํางานยกร่างข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของพนักงาน ทั้งน้ี 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ดําเนินการจัดทําคําสั่งคณะทํางานยกร่างข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วย 
ค่าเช่าบ้านของพนักงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ทั้งน้ี การจะปรับค่าเช่าบ้านให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(ฉบับที่ ๕) กกท. ควรปรับให้ไปตามรูปแบบของรัฐวิสาหกิจอ่ืน ดําเนินการโดยการจัดทําร่างระเบียบข้อบังคับ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของพนักงาน   

๒. การขอปรับปรุงค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กกท. 
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การกีฬาแห่งประเทศไทย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีมติมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรวบรวมข้อมูลการขอปรับค่าเบ้ียประชุม
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กกท. ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการดําเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืน        
  ในการขอปรับปรุงค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการฯ สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ 
ต่อคณะกรรมการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ได้ให้ความเห็นชอบตามท่ีกระทรวง 
การคลังเสนอเรื่องข้อเสนอการปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุม
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการ หรือคณะทํางานอ่ืน โดย
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบ้ียประชุมในแต่ละรัฐวิสาหกิจ จะต้องถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี โดยในแต่ละรัฐวิสาหกิจ
ต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงการคลังและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสัดส่วนในการจ่าย
ตามความเหมาะสม และให้นํามติคณะกรรมการ กกท. จากสํานักผู้ว่าการ มาใช้ในการขอปรับ และในการปรับน้ัน
ต้องดําเนินการในคราวเดียวกันทุกคณะกรรมการ 
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การอบรม หลักสูตรจติอาสา ๙๐๔ รุ่นท่ี ๓/๒๕๖๒ 
หลักสูตร “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” 

 
การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ดําเนินการจัดอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๓/๒๕๖๒ หลักสูตร 

“เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน มีความเสียสละ มีอุดมการณ์
และมีความสามัคคี สามารถทํางานเป็นทีมได้ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ช้ัน ๒๔ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การส่งเสริมและพัฒนา

วัตถุประสงค์ในการจัดการอบรม 

๑. ส่งเสริมความเป็นจิตอาสา ให้กับข้าราชการและประชาชนในพ้ืนที่ 

๒. นําความมีพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันฯ ไปเผยแพรก่ระตุ้นเตือนให้ข้าราชการ    

    และประชาชนได้มีความสํานึก 

๓. สนับสนุนการฝึกการบรรยายฯ ให้กับผูร้ับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ 
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  นายวิษณุ  ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร ประธานในพิธีเปิดการ
อบรมโดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริหลักสูตรจิตอาสา 
“หลักสูตรหลักประจํา” รุ่นที่ ๓/๒๕๖๒ และได้บรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” 
เป็นการเผยแพร่แบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน มุ่งให้เห็นถึงความทุ่มเทความเสียสละ ความมีระเบียบวินัย และ
ความมีทัศนคติที่ดี มีจิตสํานึกที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศในการอบรมดังกล่าว ได้รับความ
สนใจจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ 
เป็นจํานวนมาก เน่ืองจากมีความตระหนักถึงความมี
จิตสํานักที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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   การให้ความรู้ท่ีเก่ียวกับการแรงงานสัมพันธ์ มาตรฐานสภาพการจ้างและสวัสดิการ 
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เก่ียวกับการแรงงานสัมพันธ์
มาตรฐานสภาพการจ้างและสวัสดิการ ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ และ
ข้อบังคับ กฎ ระเบียบของ กกท. ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เก่ียวกับการแรงงานสัมพันธ์ มาตรฐานสภาพการจ้างและ
สวัสดิการ ให้แก่บุคลากร กกท. ในสังกัดสํานักงาน กกท. ภาค ๔ ณ จังหวัดสงขลา 
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 การเลือกนโยบายการลงทุนรายบุคคล กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงาน กกท. ในสังกัด 
สํานักงาน กกท. ภาค ๑ ณ จังหวัดจันทบุรี 

 การประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เก่ียวกับการแรงงานสัมพันธ์ มาตรฐานสภาพการจ้างและ
สวัสดิการให้แก่บุคลากร กกท. ในสังกัดสํานักงาน กกท. ภาค ๒ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา 
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โครงการคดัเลือกพนักงานและผู้ชว่ยปฏบิัติงานโครงการฯ ท่ีมีผลงานดีเดน่ ปะจําป ี๒๕๖๒ 
  การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการคัดเลือกพนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ  
ที่มีผลงานดีเด่น เพ่ือเป็นการบํารุงขวัญและกําลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ของตน 
ด้วยความขยัน อดทน วิริยะอุตสาหะ ให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบํารุงขวญัและกําลังใจ 
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การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีท่ี ๕๕ 
 
  ประวัติความเป็นมา 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงตระหนักถึง
ความสําคัญของกีฬา ที่ช่วยในการสร้างเสริมพลังกายและกําลังใจให้รู้จักตัดสินใจในทางที่ถูกที่ควร เป็นการ
เผยแพร่ให้ทั่วโลกรู้จักกับประเทศไทย และเป็นการสร้างมิตรภาพระหว่างประเทศ จึงได้มีพระมหากรุณา 
โปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดต้ัง "องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย" (อสกท.) ขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา 
จัดต้ังองค์การส่งเสริมการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๗  
  ต่อมาได้มีการจัดต้ัง "การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หรือ Sports Authority of 
Thailand (SAT)" ขึ้นตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ แทน "องค์การส่งเสริมกีฬา
แห่งประเทศไทย" เพ่ือให้การกีฬาแห่งประเทศไทยมีอํานาจในการส่งเสริมและควบคุมการดําเนินกิจการกีฬา 
ได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น จึงกําหนดให้วันที่ ๑๗ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้าย 
วันสถาปนาการกีฬาแห่งประเทศไทย  
 

 

การดําเนินการอ่ืน ๆ ของ กกท.  
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  นายก้องศักด  ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในงานวันคล้าย 

วันสถาปนาการกีฬาแห่งประเทศไทย เน่ืองในโอกาสครบรอบปีที่ ๕๕ กิจกรรมในงานเริ่มด้วยพิธีสักการะ
พระพุทธรูปประจําการกีฬาแห่งประเทศไทย พระพรหม และพระภูมิชัยมงคล ณ บริเวณหอพระ และสักการะ
รูปหล่อหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จากน้ัน เป็นพิธีสงฆ์  
ณ อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย 
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   กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเป็นจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
      เป็นการดําเนินโครงการภายใต้จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ หลักสูตร
จิตอาสา “หลักสูตรประจํา” รุ่นที่๓/๒๕๖๒ รุ่น “เป็นเบ้า เป็นพิมพ์”ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ร่วมกับสํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กําหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี ภายใต้ชื่อ “เราทําความดีด้วยหัวใจ” ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ  
พระชนมพรรษา ซ่ึงมีบุคลากร กกท. เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมาก 

 

 

 

กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
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ภาพบรรยากาศกิจกรรมบริจาคโลหิต ดังกล่าว 
ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร พนักงาน และ
ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ เป็นจํานวนมาก 
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  การทําบุญวันขึ้นปีใหม่ในปัจจุบันน้ี ถือเอาวันที่ ๑ มกราคมของทุก ๆ ปี ตามแบบสากลท่ัวไป 
และเมืองไทย พึงกําหนดขึ้นเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๔๘๓ ซึ่งแต่เดิมน้ัน วันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันที่ ๑ เมษายน  
วันขึ้นปีใหม่ต่างถือกันว่า เป็นวันที่เราจะได้ต้ังต้นชีวิตใหม่ของปีต่อไปอีก และในเวลาเดียวกันทําให้เราได้สํารวจ
ตัวเองย้อนหลังไป ๑ ปีว่า ตลอดระยะเวลาที่ล่วงมาแล้วน้ัน เราได้ประกอบกรรมดีกรรมช่ัวไว้อย่างไรบ้าง  
และในปีใหม่ที่จะถึงน้ีเราจะคิดแก้ไข หรือประกอบการงานอย่างใดต่อไปอีก  
  การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยภายในงานมีพิธีทําบุญตักบาตรในช่วงเช้า เพ่ือความเป็นสิริมงคลของคณะผู้บริหาร 
พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ  

 

 

 

 

 
   

 
   

กิจกรรมในภาคค่ํา มีงานสังสรรค์มอบของรางวัลของขวัญปีใหม่ให้แก่บุคลากร บรรยากาศเป็นไปด้วย
ความสนุกสนาน 

 
  

 

กิจกรรมสง่ท้ายปเีก่าต้อนรบัปใีหม่ ๒๕๖๒ 
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ความเป็นมาของวันเด็กแห่งชาติ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ ได้เกิดปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขึ้น 
โดยองค์การสหประชาชาติ ทําให้ทั่วโลกต่ืนตัวและเห็นพ้องร่วมกันว่า ควรจะให้ความสําคัญแก่เด็ก ๆ ของตน
ให้มากขึ้น ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จึงได้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของประเทศตนข้ึน รวมถึงประเทศไทย 
ได้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๔๙๘ ต่อมาที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ  
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗ กําหนดให้วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ และ 
วันเด็กแห่งชาติในปีน้ี ตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒  
 

   
 
 

 

 

 

 

 

กิจกรรมวันเดก็แหง่ชาติ ประจําป ี๒๕๖๒ 

คําขวญัวันเด็กแห่งชาต ิประจําป ี๒๕๖๒ 
“เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตร ี
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  การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดพิธีสรงน้ําพระและรดน้ําขอพรผู้บริหาร เน่ืองในเทศกาลสงกรานต์ 
เมื่อวัน ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณล้านกิจกรรม ช้ัน ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา  
โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

 

 

 

การจัดกิจกรรมสรงน้าํพระ และรดน้าํขอพรผูบ้รหิาร 
ในวันสงกรานต์ ประจําป ี๒๕๖๒ 
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  การตรวจสุขภาพให้แก่บุคลากร เป็นการแสดงถึงความห่วงใย ใส่ใจ ในสวัสดิภาพการทํางาน
ของบุคลากรทุกคน ให้ได้รับการตรวจร่างกายและสภาวะทางจิตใจ ตามวิธีทางการแพทย์ เพ่ือให้ทราบถึง 
ความเหมาะสม และผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้างอันอาจเกิดจากการทํางาน  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพประจํ า ปี  ระหว่าง วันที่   
๓ – ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ช้ัน ๑ อาคาร 
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา  

การตรวจสุขภาพ ประจําป ี๒๕๖๒ 
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  การแสดงมุทติาจิต” หมายถึง การแสดงความช่ืนชมยินดี เมื่อผู้อ่ืนได้ดีหรอืประสบความสําเร็จ
มีความเจริญก้าวหน้า มีลาภ ยศ สรรเสริญ และความสุขอย่างใดอย่างหน่ึง เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ 
ที่ปราศจากความอิจฉาริษยา เกิดขึ้นด้วยความยอมรับในผลสําเร็จหรือความดีของผู้อ่ืน  
   การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่เกษียณอายุการทํางาน ประจําปี ๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ มีพนักงานผู้เกษียณอายุการทํางาน จํานวน ๑๖ คน ดังน้ี 

การแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุการทํางาน ประจําปี ๒๕๖๒ 
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  วัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ เพ่ือระลึกถึงคุณูปการของทุกท่านในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และต้ังมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงให้การยกย่องและเชิดชู เพ่ือเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่บุคลากรรุ่นหลัง  

 

“เกษียณสุข   เกษมสันต์” 
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  การจัดสวัสดิการ คือ การดําเนินการใดๆ ไม่ว่าโดยนายจ้าง สหภาพแรงงาน(ลูกจ้าง)  
หรือรัฐบาลที่มีความมุ่งหมายเพ่ือให้ลูกจ้างสามารถมีระดับความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร มีความผาสุกทั้งกาย 
และใจ มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในการทํางาน มีความเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงในการดําเนินชีวิต
ไม่เฉพาะแต่ตัวลูกจ้างเท่าน้ัน แต่รวมถึงครอบครัวของลูกจ้างด้วย  
  นอกจากสวัสดิการข้ันพ้ืนฐานที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีขึ้นตามพระราชบัญญัติ 
แรงงานรัฐวิสากิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้ว  การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีสวัสดิการอ่ืน ๆ ให้แก่บุคลากร
ตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการสงเคราะห์เพ่ือสวัสดิการของพนักงาน ลูกจ้าง และครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๕๘ อีกด้วย มีรายละเอียด ดังน้ี   

 

 

 

 

 

 
 

  เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่าย วงเงิน 

๑. ช่วยเหลืองานบวชหรือประกอบพิธีฮัจญ์ จะเบิกได้ต้องเป็นครั้งแรกเทา่น้ัน ๕,๐๐๐ บาท 

๒. ช่วยเหลือการสมรส จะเบิกได้ต้องเป็นการสมรสครั้งแรกเท่าน้ัน ๕,๐๐๐ บาท 

๓. ช่วยเหลือการประสบภัยพิบัติแก่ 
    ที่อยู่อาศัย 

เท่าที่เสียหายจริง ไม่จํากัดจํานวนคร้ัง ไม่เกิน  
๑๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง

๔. จัดกระเช้าเย่ียมกรณีเป็นผูป่้วยใน ปีละ ๑ ครั้ง ตามปีปฏิทิน ไม่เกิน  
๒,๐๐๐ บาท/ครั้ง 

๕. ช่วยเหลือการบําเพ็ญกุศลฌาปนกิจศพ   
    ตามประเพณี 
 

- พนักงาน ใหร้วมถึงบุคคลในครอบครัวด้วย  
- ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯให้เฉพาะตนเอง 

๑๕,๐๐๐ บาท 
 

๖. เงินค่าพวงหรีดเคารพศพ 
 

- พนักงาน ใหร้วมถึงบุคคลในครอบครัวด้วย  
- ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯให้เฉพาะตนเอง 

ไม่เกิน 
๑,๐๐๐ บาท 

การจัดสวสัดกิารใหแ้ก่บุคลากร  
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 การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
๒๘๖ ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ 

โทรศัพท์ : ๐ ๒๑๘๖ ๗๑๑๑ โทรสาร : ๐ ๒๑๘๖ ๗๕๒๑ www.sat.or.th 

ปกหลัง 


