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วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรแรงงานรัฐวิสาหกิจชั้นนำ ด้านแรงงานสัมพันธ์ และปกป้องสิทธิประโยชน์สมาชิก 

วัตถุประสงค์  
 

๑. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน 
๒. พิจารณาช่วยเหลือสมาชิกตามคำร้องทุกข์ 
๓. แสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างของลูกจ้าง 
๔. ดำเนินการและให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 
 

 
 
 
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ห้องประชุม AB อาคารอำนวยการ สำนักงานใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กรุงเทพฯ 
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ระเบียบวาระ 
 

วาระที่ ๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

วาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  

วาระที่ ๓  รายงานการดำเนินการ (กรกฎาคม ๒๕๕๙ – มิถุนายน ๒๕๖๐) 

วาระที่ ๔  พิจารณารับรองงบดุล และรายงานการตรวจสอบบัญชี  

วาระที่ ๕  เสนอแผนงานการดำเนินการ แผนงาน และประมาณการรายรับ - รายจ่าย สรร.ว.ท.  

 (ก.ค.60 – มิ.ย.61) 

วาระที่ ๖  พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี 

วาระที่ ๗  พิจารณาสำรองเงินเพื่อ กองทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสวัสดิการสมาชิก สรร.ว.ท.  

วาระที่ ๘  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สรร.ว.ท. พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(วาระเพิ่มเติม) วาระที่ ๙ เลือกตั้งกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง 

วาระที่ ๑๐ เรื่องอื่น ๆ 
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รายงานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๙ 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (สรร.ว.ท.) 

วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๕/๑ อาคาร ๖๐ ปี บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 

 
  
  นายทะเบียนฯ ได้แจ้งที่ประชุมฯ ว่าขณะนี้มีสมาชิกส่วนกลาง ลงชื่อเข้าร่วมประชุม จำนวน    
๑๙๓ คน และสมาชิกสาขาภูมิภาค ลงชื่อเข้าร่วมประชุม จำนวน ๙๑ คน ครบองค์ประชุม ตามข้อบังคับฯ  
ผู้ดำเนินการประชุม 
 ๑.  นายปริญญา เทียนทอง ประธาน สรร.ว.ท. ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม 

๒.  นายสพล  สิงห์ดารา กรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่จดรายงานการประชุม 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑     เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

๑. เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย 

 ตามที่สมาชิกได้ทราบจากการประกาศวาระการกำหนดประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี ๒๕๕๙ ของ สรร.ว.ท. ว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารสหภาพฯ ชุดใหม่นั้น 
โดยได้มีการกำหนดเวลาการรับสมัคร การประกาศผู้เข้ารับสมัคร การเลือกตั้งกรรมการ
สาขา และการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนส่วนกลาง และกรรมการผู้แทนรายกลุ่ม ตาม
ข้อบังคับฯ และระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งฯ แล้วนั้น ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการกำหนด
รูปแบบการเลือกตั้งใหม่ จากเดิมเลือกแบบกลุ่มใหญ่กลุ่มเดียว เป็นการเลือกกลุ่มเล็กลง 
และเลือกจากผู้สมัครรายบุคคลหรือที่เรียกว่ากรรมการผู้แทนสาขา และกรรมการผู้แทน
ส่วนกลาง โดยการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนรายกลุ่มนั้น ตามข้อบังคับฯ และระเบียบฯ 
ดังกล่าวยังคงใช้วิธีการเลือกตั้งแบบเดิม และเพื่อเป็นการยืนยันประธานคณะกรรมการ
เลือกตั้งฯ อาจขอมติที่ประชุมใหญ่ฯ อีกครั้ง 

ที่ประชุม รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ และรับรองรายงาน
การประชุมใหญว่ิสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ สหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ และรายงาน
ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบระเบียบวาระการประชุม)  

ที่ประชุม มีมติรับรอง 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องการเลือกตั้งกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๗ 
ประธานฯ เชิญประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง นายชัยโรจน์ ร่วมรัก และกรรมการการเลือกตั้ง        

นายวิเชียร ทวีคุณ ทำหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งฯ  
นายชัยโรจน์ฯ เนื่องด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งบางคนลาออก จึงทำให้มีคณะกรรมการเลือกตั้งเหลือ

เพียง   ๒ คน โดยขอยืนยันว่าสองคนที่เหลือนี้สามารถปฏิบ ัต ิหน้าที่ได ้และไม่ขัด
ข้อบังคับฯ และระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง 

นายวันชัยฯ การที่มีกรรมการเลือกตั้งเหลือเพียงสองคนนั้น ขอตั้งข้อสังเกตว่าหากมีการวินิจฉัยการ
ดำเนินการเลือกตั้งแล้ว  กรรมการมีความเห็นไม่ตรงกัน  จะให้ใครเป็นผู้ชี้ขาด  

นายชัยโรจน์ฯ ตามระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งฯ ข้อ ๖. กำหนดให้ประธานสหภาพแรงงานฯ เป็นผู้
แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง   โดยประกอบด้วยประธานกรรมการ  ๑  คน  และ
กรรมการอีกไม่เกิน ๔  คน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ  ดังนั้นการที่ม ี
กรรมการเลือกตั้งเหลือ  ๒  คน  จึงไม่ขัดต่อระเบียบเลือกตั้งดังกล่าว และกรรมการ
เลือกตั้งฯ ที่เหลือ  ๒  คน ขอยืนยันว่าสามารถดำเนินการเลือกตั้งให้สำเร็จลุล่วงได้
อย่างแน่นอน  เพราะขณะนี้ได้แต่งตั้งผู้ช่วยเหลือการดำเนินการเลือกตั้งไว้แล้วจำนวน  
๑๐  คน  สำหรับประเด็นที่ว่าหากมีการวินิจฉัยการดำเนินการเลือกตั้งแล้ว  กรรมการ
มีความเห็นไม่ตรงกัน  จะให้ใครเป็นผู้ชี้ขาดนั้น  ตามระเบียบเลือกตั้งข้อ ๓๒. ได้ระบุไว้
ชัดเจนว่า “ในกรณีมีปัญหาการดำเนินการตามระเบียบนี้ให้ประธานคณะกรรมการ
เลือกตั้งของส่วนกลาง  เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และคำชี้ขาดนั้นถือเป็นที่สุด”   ถึงอย่างไรก็
ตามเพื่อความโปร่งใส    และเพื่อความสบายใจของผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงขอหารือ
ต่อที่ประชุมว่า จะพิจารณาให้มีการเพิ่มจำนวนกรรมการเลือกตั้งอีกหรือไม่  หากมีมติ
ของที่ประชุมฯ  ให้เพิ่มจำนวนกรรมการเลือกตั้ง  จะได้เสนอให้ประธานสหภาพแรงงาน
ฯ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมเพื่อทำหน้าที่กรรมการเลือกตั้งตามระเบียบ
ว่าด้วยการเลือกตั้งฯ  ต่อไป  

ที่ประชุม มีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ฯ ให้กรรมการเลือกตั้งฯ ที่เหลืออยู่  ๒  คน  ดำเนินการ
จัดการเลือกตั้งต่อไปได ้

ร.ท. อดุลย์ฯ การเลือกตั้งครั้งน ี้ในส่วนของการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนรายกลุ่ม แม้ข้อบังคับ 
สรร.ว.ท. เปิดโอกาสให้สมาชิกสาขาภูมิภาคสามารถมอบอำนาจในการประชุมใหญ่ฯ 
เพื่อกระทำอันใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการเพื่อนับองค์ประชุม การรับรองวาระพิจารณา 
รวมถึงวาระเลือกตั้งฯ แต่กระผมขอให้การมอบอำนาจมานั้นให้ตัดเรื่องของการมอบ
อำนาจวาระเลือกตั้งออก ซึ่งกระผมมองว่าไม่เป็นธรรม 
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นายชัยโรจน์ฯ การมอบอำนาจในการมอบให้กระทำอันใดในที่ประชุมใหญ่ฯ ของสมาชิกภูมิภาคนั้น
เป็นไปตามข้อบังคับฯ อีกทั้งการเลือกตั้งกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๔ ซึ่งเป็นการ
เลือกแบบกลุ่มเมื่อปี ๒๕๔๙ ก็มีการใช้วิธีการเลือกตั้งตามข้อบังคับ เช่นเดียวกันนี้ จึง
ไม่อาจวินิจฉัยได้ว่าควรตัดสิทธิ์มอบอำนาจดังกล่าวของสมาชิกภูมิภาค  

 นายชัยโรจน์ฯ ขอมติที่ประชุมใหญ่ฯ เห็นชอบการมอบอำนาจการกระทำในที่ประชุมใหญ่ฯ โดย
มีสิทธิ์ในการมอบอำนาจเลือกตั้งกรรมการบริหารฯ ด้วยตามข้อบังขับฯ ตามที่
กล่าวมา 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยเสียงส่วนใหญ่  ด้วยคะแนนเสียง  ๗๙ ต่อ ๕๑ เสียง  
 
นายอภิชิตพลฯ  ขอให้ประธานเลือกตั้งฯ พิจารณาการที่มีผู้สมัครบางกลุ่มนำโลโก้ สหภาพแรงงานฯ    

มาใช้ในการหาเสียง 
นายชัยโรจน์ฯ ขอวินิจฉัยเรื่องการใช้โลโก้มาใช้ในการหาเสียงการเลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงานฯ 

นั้นสามารถทำได้เนื่องจากไม่มีในข้อบังคับหรือระเบียบใดที่ห ้ามกระทำไว้ และใน
ความคิดส่วนตัวกิจการใดๆ ของสหภาพแรงงาน การที่สมาชิกของสหภาพแรงงานฯ จะ
นำโลโก้มาใช้นั้นสามารถทำได้โดยชอบ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายชัยโรจน์ฯ ขอให้ที่ประชุมรับรองการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนสาขา ๙ สาขา เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการ

เลือกตั้งล่วงหน้านั้นเป็นกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๗ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
๑. นางสาวไพลิน ปัญญากรณ์ กรรมการผู้แทนสาขาศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 
๒. นายสุดเขตร์ เวียงสี  กรรมการผู้แทนสาขาศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก 
๓. นางภคมน จิรภัทรดิลก กรรมการผู้แทนสาขาศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจร 

ทางอากาศนครราชสีมา 
๔. นายศรัณย์ สายพันธ์ กรรมการผู้แทนสาขาศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี 
๕. นายเรืองรัตน์ แสงทอง กรรมการผู้แทนสาขาศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี 
๖. นายอำนวย สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้แทนสาขาศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต 
๗. นายจิระศักดิ์ ประสมพงศ์ กรรมการผู้แทนสาขาศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ 
๘. นายปิติ  อุ่นทรัพย์ กรรมการผู้แทนสาขาศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี 
๙. นายสุทธิพันธุ์ ชวลิตเลขา กรรมการผู้แทนสาขาศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน 

ที่ประชุม  มีมติรับรอง 
นายชัยโรจน์ฯ ในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นวันนี้จะมีการเลือกตั้งของสมาชิก เลือกกรรมการผู้แทนราย

กลุ่ม ๑ กลุ่มๆ ละ ๑๔ คน โดยมีกลุ่มสมัครกลุ่มละ ๑๔ คน ๒ กลุ่ม (รายละเอียดตาม
ประกาศรายชื่อกลุ่มสมัครพร้อมเบอร์ประจำกลุ่มเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการผู้แทน
ส่วนกลาง)   และเฉพาะสมาชิกส่วนกลาง จะเลือกตั้งกรรมการผู้แทนส่วนกลาง 
(รายบุคคล) จำนวน ๔ คน โดยมีผู้สมัคร ๗ คน (รายละเอียดตามประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครพร้อมเบอร์ผู้เข้ารบัการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนส่วนกลาง) ดังนั้นเมื่อรวม
จำนวนกรรมการผู้แทนสาขา กรรมการผู้แทนส่วนกลาง และกรรมการผู้แทนรายกลุ่ม
แล้ว จะได้จำนวนกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศ
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ไทย ชุดที่ ๗  จำนวน ๒๗  คนตามขอบังคับฯ และขอให้ท ี่ประชุมเห็นชอบจำนวน
กรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๗ มีจำนวน ๒๗ คน โดยหากระหว่างวาระดำรง
ตำแหน่งของกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๗ นี้ มีกรรมการบริหารฯ ขาดคุณสมบัติ
ไป แต่ไม่เกินจำนวนกว่ากึ่งหนึ่ง ให้ถือว่าจำนวนกรรมการบริหารฯ ที่เหลือนั้น เป็น
จำนวนกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๗ จนครบวาระ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 
 
นายชัยโรจน์ฯ ขอให้ที่ประชุมรับรองผลการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนรายกลุ่ม และกรรมการผู้แทน

ส่วนกลาง ของการเลือกตั้งวันนี้ เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนรายกลุ่ม 
สำหรับกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด ๑ กลุ่ม และผลการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนส่วนกลาง 
สำหรับผู้ท ี่ได ้คะแนนสูงส ุด ๔ อันด ับแรก เป ็นกรรมการบริหารสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๗ เนื่องจากหลังปิดการลงคะแนน การ
นับคะแนนการเลือกตั้ง และการประกาศผลการเลือกตั้งฯ เสร็จสิ้นนั้น จะใช้เวลานาน  

ที่ประชุม      มีมติรับรอง และรับรองผลการเลือกตั้ง 
นายชัยโรจน์ฯ หน่วยเลือกตั้งจะอยู่ ณ บริเวณห้องโถงอาคาร ๖๐ ปี และมีผู้ช่วยเหลือการเลือกตั้งทำ

หน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยสมาชิกส่วนกลางเข้าหน่วยเลือกตั้งจะได้รับบัตร
เลือกตั้ง ๒ แบบ คือบัตรเลือกตั้งกรรมการรายกลุ่ม (บัตรสีขาว) และกรรมการผู้แทน
ส่วนกลาง (บัตรสีฟ้า) ในส่วนของสมาชิกภูมิภาคจะได้รับบัตรเลือกตั้ง ๑ แบบ คือบัตร
เลือกตั้งกรรมการผู้แทนรายกลุ่ม (บัตรสีขาว) และสมาชิกผู้รับมอบอำนาจเลือกตั้ง
กรรมการผู้แทนรายกลุ่มจะได้รับบัตรเลือกตั้งกรรมการผู้แทนรายกลุ่ม (บัตรสีชมพู) 
ซึ่งสมาชิกผู้ใช้สิทธิ์ฯ ต้องหย่อนบัตรให้ถูกหีบบัตร โดยหีบบัตรแบ่งอย่างชัดเจนว่าต้อง
หย่อนบัตรแบบใดสีอะไร ซึ่งบัตรที่หย่อนผิดกล่องนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสีย และขอมติที่
ประชุมเสนอกำหนดเวลาการเลือกตั้ง 

ประธานฯ หารือประธานกรรมการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดเวลาเลือกตั้ง เนือ่งจากมีสมาชิกภูมิภาค
จำนวนมาก จำเป็นต้องร่วมประชุมใหญ่ฯ ใช้สิทธิ์ในวาระเลือกตั้ง และต้องเดินทางกลับ
ในวันนี้ อีกทั้งกังวลในเรื่ององค์ประชุมองค์ใหญ่ที่ต้องครบ จึงขอประธานเลือกตั้งหารือ
ที่ประชุมใหญ่ฯ ขอให้กำหนดเวลาเลือกตั้งตั้งแต่เวลานี้ (๑๐.๓๐ น.) จนถึงเวลาปิดการ
ลงคะแนนเลือกตั้งเวลา ๑๔.๐๐ น. โดยหากถึงเวลาปิดการลงคะแนนหากมีสมาชิกรอ
แสดงตนเพื่อใช้ส ิทธิ์เล ือกตั้ง อยู่ในแถวบริเวณหน่วยเลือกตั้ง ประธานกรรมการ
เลือกตั้งจะนับจำนวนสมาชิกที่รอใช้สิทธิ์ และให้สมาชิกดังกล่าวใช้สิทธิ์จนเสร็จสิ้น  

นายชัยโรจน์ฯ ขอหารือที่ประชมุฯ ให้มีมติเห็นชอบเวลากำหนดการเปิดเลือกตั้งตั้งแต่เวลานี้ 
(ประมาณ ๑๐.๓๐ น.) และปิดการเลือกตั้งเวลา ๑๔.๐๐ น. ตามที่ประธานฯ 
เสนอ 

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดคัดค้าน เห็นชอบตามเสนอ 
นายชัยโรจน์ฯ สอบถามสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่ฯ ว่ามีข้อสงสัยและทักท้วงประการใด

หรือไม ่ 
ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดคัดค้าน ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งขอให้ดำเนินการเลือกตั้งฯ 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องรายงานผลการดำเนินการ (ระหว่าง กรกฎาคม ๒๕๕๘ – มิถุนายน ๒๕๕๙) 
ประธานฯ มอบหมายให้นายสพล สิงห์ดารา เลขานุการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินการ สรร.ว.ท.   

ในรอบปีที่ผ่านมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบระเบียบวาระการประชุม) 
ที่ประชุม รับทราบ  
ประธานฯ เสนอพักการประชุม และกำหนดเวลาประชุมต่อ ๑๓.๐๐น. 
ที่ประชุม รับทราบ  
 
พักประชุม เวลา ๑๑.๕๕ น. 
 
 
 
เริ่มประชุมต่อ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

นายทะเบียนฯ  ได้แจ้งที่ประชุมฯ ว่าขณะนี้มีสมาชิกลงชื่อเข้าร่วมประชุมฯ ครบองค์
ประชุม ตามข้อบังคับฯ 

 ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ รับรองงบดุล (สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ) 
เหรัญญิกฯ ชี้แจงรายละเอียดงบดุล สรร.ว.ท.  (รายละเอียดตามเอกสารแนบระเบียบวาระการ

ประชุม) 
ที่ประชุม มีมติรับรองงบดุล 
 
ระเบียบวาระที่ ๖     รับทราบนโยบายแผนงานและงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๐ 
ประธานฯ เสนอนโยบายแผนงานและงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๐ สรร.ว.ท. ให้ที่

ประชุมพิจารณารับทราบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบระเบียบวาระการประชุม)  
ที่ประชุม รับทราบนโยบายแผนงานและงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๐ 
เลขานุการฯ      จากการสัมมนากรรมการบริหาร ร่วมกับกรรมการสาขาทั่วประเทศ ในวันที่ ๒๗-๒๘ 

สิงหาคม ๒๕๕๙ นั้น มีเรื่องงบประมาณจัดอบรมหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์ และกิจกรรม
แรงงานสัมพันธ์ของสมาชิสาขาต้องปรับเพิ่ม โดยกำหนดให้เพิ่มจากเดิมขึ้นมาในศูนย์ใหญ่ 
๔ ศูนย์ เพิ่ม ๖,๐๐๐ บาท ศูนย์ขนาดกลาง ๒ ศูนย์ เพิ่ม ๕,๐๐๐ บาท และศูนย์ขนาดเล็ก 
๓ ศูนย์ เพิ่ม ๔,๐๐๐ บาท โดยเป็นเงินงบประมาณเพิ่มรวม ๔๖,๐๐๐ บาท ซึ่งงบประมาณ
ที่เพิ่มนี้จะใช้เงินจากกองทุนคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (คกส.) ฝ่ายสหภาพฯ ที่เก็บเงิน
ค่าเบี้ยประชุมจาก คกส. ฝ่ายสหภาพแรงงานมาใช้ 

ที่ประชุม รับทราบและรับรอง 
 
ระเบียบวาระที่ ๗ เลือกตั้ง/แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี 
ประธานฯ เนื่องจากไม่มีผู้สมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี สรร.ว.ท. จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

รับรองมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. เป็นผู้ดำเนินการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ
บัญชี สรร.ว.ท. ประจำปี ๒๕๖๐ 
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ที่ประชุม มีมติรับรอง 
 
ระเบียบว่าระที่ ๘ พิจารณาสำรองเงินเพื่อใช้เป็นทุนสาธารณประโยชน์ 
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองสำรองเงินเพื่อใช้เป็นทุนสาธารณประโยชน์ (รายละเอียด

ตามเอกสารแนบระเบียบวาระการประชุม)  
ที่ประชุม มีมติให้สำรองเงินเพิ่มอีก ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
 
ระเบียบว่าระที่ ๙ เรื่องอื่นๆ 
ร.ท. อดุลย์ฯ เรื่อง แก้ไขข้อบังคับฯ และระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งฯ 
 ตามที่มีความคิดที่ขัดแย้งกันอย่างมากในข้อบังคับฯ และระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งฯ ใน

ประเด็นการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของสมาชิกส่วนภูมิภาค ที่อนุโลมให้มอบอำนาจมาใช้สิทธิ์ได้
นั้น โดยมีสมาชิกบางคนได้นำเสนอกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งทั่วไปมาเปรียบเทียบนั้น 
จนทำให้สมาชิกเกิดความสับสน เพื่อเป็นการดำเนินการเรื่องนี้ในอนาคตให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยจึงขอให้กรรมการบริหารสหภาพฯ ชุดใหม่พิจารณาทบทวน 

นายวันชัยฯ เรื่อง การทำหน้าที่สมาชิกในการเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มสมาชิกที่เป็นผู้สมัครเข้า
รับการเลือกตั้ง กรรมการผู้แทนรายกลุ่ม 

 กระผมได้ทำหน้าที่ที่ปรึกษากลุ่มผู้สมัครกรรมการผู้แทนรายกลุ่ม และอีกส่วนหนึ่งที่
กระผมเคยเป็นกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ และได้ลาออกมาเนื่องจากความเห็นไม่
ตรงกันนั้น โดยกระผมได้ทำหน้าที่นำเสนอนโยบายให้กับผู้สมัครกรรมการผู้แทนรายกลุ่ม 
และนำเสนอสิ่งที่สหภาพแรงงานฯ ที่ทำหน้าที่ตัวแทนสมาชิกในระหว่างการหาเสียง และ
กระผมได้ทำในสิ่งที่ผมคิดว่าดีที่สุดแล้ว โดยกระผมขอยุติการทำหน้าที่ที่ปรึกษากลุ่มสมัคร 
และขออภัยหากเกิดผลที่ไปกระทบกับสหภาพแรงงานฯ มา ณ ที่นี้ โดยทั้งหมดนั้นเกิดจาก
ความหวังดีทั้งสิ้น 

ประธานฯ สรร.ว.ท. รับเรื่องของสมาชิกฯ และจะดำเนินการต่อไป 
 

ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดการประชุมฯ 
เลิกประชุม ๑๔.๐๐ น.  
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โครงสร้างการบริหารงาน 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

 
บริหารงานออกเป็น ๓ ด้านยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 

 
 

 
 

 
 
๑ .ยุทธศาสตร์ด้านบริหาร   
๑.๑ งานด้านการศึกษา 

๑. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการศึกษาให้กรรมการ สมาชิก สรร.ว.ท. และบุคคลทั่วไป 
๒. ส่งเสริมนวัตกรรมด้านการบริหารให้ สรร.ว.ท. 
๓. บริหารจัดการองค์ความรู้ของ สรร.ว.ท. เพื่อความพร้อมในสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลง

ภายในและภายนอกองค์กร 
 

 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านภูมิภาค กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการสาขา ๙ สาขา  

๒ .ยุทธศาสตร์ด้านกฎหมายและแรงงานสัมพันธ ์: 
ประกอบด้วย ๓ กลุ่มงาน ดังนี้	
 ๑. งานด้านกฎหมาย	
 ๒. งานด้านแรงงานสัมพันธ์และเรื่องร้องทุกข์	
 ๓. งานด้านสวัสดิการ	
	

๑ .ยุทธศาสตร์ด้านบริหาร  : ประกอบด้วย ๗ กลุ่มงาน ดังนี้	
 ๑. งานด้านการศึกษา	
 ๒. งานด้านกิจกรรม	
 ๓. งานด้านสื่อสารองค์กร	
 ๔. งานด้านฝ่ายสตรี	
 ๕. งานด้านสำนักเลขานุการ	
 ๖. งานด้านทะเบียน	
 ๗. งานด้านเหรัญญิก 
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วัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค ์
๑. เพื่อวางแผน /ยกระดับองค์ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานให้กรรมการและสมาชิกฯ รวมทั้ง

ระเบียบข้อบังคับพนักงาน  
๒. เพื่อดำเนินการวางแผนการศึกษาของ สรร.ว.ท. ระยะสั้นและระยะยาว 
๓. เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่าง สรร.ว.ท. และองค์กรอื่นๆ 
๔. เพื่อประสานงานด้านกฎหมาย   และด้านสื่อสารภายในองค์กรในการเผยแพร่ความรู้ด้าน

แรงงานให้กับสมาชิกฯ 
๕. เพื่อประเมินผลการศึกษา และรายงานให้ สรร.ว.ท. 

๑.๒.งานด้านกิจกรรม 
๑. จัดกิจกรรมให้กับสมาชิก 
๒. จัดหารายได้เข้า สรร.ว.ท. 

 
วัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค ์

๑. เพื่อให้สมาชิก สรร.ว.ท. มีมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
๒. เพื่อจัดกิจกรรมหารายได้เข้ามาพัฒนางาน สรร.ว.ท. 

 
๑.๓งานด้านสื่อสารองค์กร 

สื่อสารกิจกรรมและภาพลักษณ์ที่ดีของ สรร.ว.ท. สู่ภายในและภายนอกองค์กร 
 
วัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค ์

๑. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ด้านแรงงาน ข่าวความเคลื่อนไหว แรงงานสัมพันธ์ ผลงานของ 
สรร.ว.ท. ต่อสมาชิก และสาธารณชน  

๒. พัฒนาช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ สรร .ว.ท . ให้ทันสมัยและเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๑ .๔ งานด้านฝ่ายสตรี 

๑. ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม และสร้างความเท่าเทียมของสตรี สรร.ว.ท. 
๒. ยกระดับภาพลักษณ์  เป็นองค์กรเท่าเทียมทางเพศ  

 
วัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค ์

๑. เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและสิทธิของสตรี 
๒. เพื่อดำเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสตรี และร่วมเชิงสัญลักษณ์ขององค์กรภายนอก 

รายงานการดำเนินงานของสตรีในที่ประชุม และวารสาร สรร.ว.ท 
 
 
 
๑.๕. งานด้านสำนักเลขานุการ 

อำนวยการบริหาร สรร.ว.ท. 
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วัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค ์
๑. เพื่อบริหารจัดการระบบเอกสาร หนังสือเข้าออก ประกาศภายนอก /ภายใน  
๒. เพื่ออำนวยการจัดการประชุมกรรมการบริหาร สรร .ว. ท. และการประชุมคณะกรรมการ

กิจการสัมพันธ์ประจำเดือน 
๓. เพื่ออำนวยการจัดประชุมใหญ่สามัญ/วิสามัญ  
๔. เพ ื่อร ับงานมอบหมายการประสานงานจากประธานฯ ภารก ิจภายใน / ภายนอก  เพ ื่อ

บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ สรร.ว.ท. 
 
๑.๖งานด้านทะเบียน 

๑. อำนวยการระบบทะเบียนสมาชิก 
๒. ส่งเสริมการเพิ่มจำนวนสมาชิก 

อำนวยการด้านการปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบ สรร.ว.ท. 
 
วัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค ์

๑. จัดทำระบบที่ง่ายต่อการสืบค้นทะเบียนสมาชิก สรร.ว.ท. และเป็นปัจจุบันมากที่สุด ทั้งแบบที่
เป็นเอกสาร และระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

๒. บริหารการรับสมัครและการลาออก สมาชิก สรร.ว.ท. 
๓. รวบรวมสถิติสมาชิกและเผยแพร่ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
๔. รายงานข้อมูลทะเบียนสมาชิกต่อที่ประชุมกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. 
๕. จัดการระบบลงทะเบียนสมาชิเข้าร่วมการประชุมใหญ่ 

จัดทำระบบสารสนเทศ ให้สมาชิกฯ สามารถตรวจสอบสถานภาพเป็นสมาชิก 
 
๑.๗งานด้านเหรัญญิก 

๑. อำนวยการด้านการเงินและบัญชีให้เป็น สรร.ว.ท. 
๒. ศูนย์ข้อมูลรายงานด้านการเงินและบัญชี 

 
วัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค ์

๑. จัดทำสถานะทางบัญชี และรายงาน ต่อคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. 
๒. จัดทำระบบการ รับ/เบิก/จ่ายเงิน/เก็บเอกสารใบสำคัญรับ/จ่ายเงิน/หักบัญชีแยกประเภท โดย

สามารถตรวจสอบได้ ทั้งเป็นเอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์   
๓. ควบคุมบริหารการใช้งบประมาณประจำปี สรร.ว.ท. 
๔. จัดทำบัญชี และสรุปรายด้านบัญชี ประจำปี ต่อผู้ตรวจสอบบัญชีและนำเสนอต่อที่ประชุม

ใหญ่สามัญประจำปี 
๕. บริหารการตรวจสอบบัญชีประจำปี 
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๒.ยุทธศาสตร์ด้านกฎหมายและแรงงานสัมพันธ ์
๒.๓.งานด้านสวัสดิการ 

๑. แสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างของสมาชิก 
๒. บริหารแรงงานสัมพันธ์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๓. ดำเนินการและให้ความร่วมมือ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท วิทยุ

การบินแห่งประเทศไทย จำกัด 
 
วัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค ์

๑. สร้างเครือข่ายแรงงานในบริษัทฯ 
๒. ดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์ของสมาชิก 
๓. แสวงหาและคุ้มครองสวัสดิการ และสภาพการจ้างที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
๔. บริหารการประชุมคณะกรรมการจัดการสวัสดิการฝ่าย สรร.ว.ท. 
๕. บริหารจัดการ ข้อเรียกร้องเพื่อกำหนดข้อตกลงเกี่ยวสภาพการจ้าง 
๖. ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน 
๗. ความรู้ด้านสวัสดิการพนักงาน 

 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านภูมิภาค 
๑. อำนวยการการบริหารงานสาขาภูมิภาค 
๒. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมสมาชิกภูมิภาค 

 
วัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค ์

๑. ประสานงานและติดตามการดำเนินงานของกรรมการสาขา และรายงานผลการติดตามต่อที่
ประชุมประจำเดือน 

๒. รายงานความเคลื่อนไหวในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการสาขาในภูมิภาคที่รับผิดชอบ
ต่อที่ประชุมประจำเดือน 

๓. รับข้อร้องเรียนจากกรรมการสาขาในภูมิภาคที่รับผิดชอบ พร้อมให้คำปรึกษาสาขา สรร.ว.ท. 
ในส่วนภูมิภาค 

๔. รับเรื่องราวร้องทุกข์จากสมาชิกในสาขาภูมิภาค 
พิจารณากลั่นกรองตามคำร้องขอของสาขาภูมิภาคเพื่อนำเสนอต่อที่คณะกรรมการดำเนินงาน 
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การดำเนินการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
 
องค์กรภายนอกแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
๑. ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ได้รับการเลือกตั้งจากประธาน

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ๕๖ แห่ง ให้ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
ฝ่ายลูกจ้าง ๑ ใน ๕ คน โดยมีวาระ ๒ ปี ระหว่างปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

๒. กรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ๒ คน นายสังข์สิทธิ์ ประสมทอง และนายกิตติพันธ์ นิวัฒน์บรรหาร 
ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน ...   รุ่นที่ ๒๖ ซึ่งได้รับการ
เสนอชื่อจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ โดยได้ผ่านการสอบคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการตุลาการ คัดสรรผู้พิพากษา
สมทบฯ 

๓. กรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ได้เป็นกรรมการกลาง และเป็นคณะทำงาน การเคลื่อนไหวต่างๆ ใน
ส่วนแรงงานรัฐวิสาหกิจระดับประเทศ ทั้งสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สรส. และสหพันธ์
แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย สพร.ท 

๔. กรรมการบริหาร สรร.ว.ท. เข้าร่วมเป็นคณะทำงานพิจารณาปรับปรุง พรบ. แรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ พ.ศ. ... ของกระทรวงแรงงาน ในสัดส่วนตัวแทน สพร.ท 

๕. การร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ ในส่วนกลาง และ จังหวัดในศูนย์ภูมิภาค 
๖. การร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

 
ด้านการจัดการศึกษา 
๑. การจัดอบรมหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์ให้กับสมาชิก ส่วนกลาง และสาขาภูมิภาคทั้ง ๙ สาขา ใน

เรื่อง มาตรฐานการลงโทษทางวินัย และการสอบสวนหาข้อเท็จจริง การลงโทษ และการอุทธรณ์ 
ตามข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน และแนวปฏิบัติว่าด้วยการสอบสวนหาข้อเท็จจริงฯ บริษัท วิทยุการ
บินแห่งประเทศไทย จำกัด โดยมีสมาชิกทั่วประเทศเข้าร่วมตลอดระยะเวลา ๑ ปี ประมาณ      
๔๐๐ คน  

๒. การจัดอบรบหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์ ให้กับกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. เรือ่งข้อบังคับสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจ โดยสำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน 

๓. การจัดอบรมหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์ ให้กับประธานสาขาภูมิภาคทั้ง ๙ สาขา เรื่องการกำหนดทิศ
ทางการจัดการให้ความรู้กับกรรมการสาขาภูมิภาค ที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่  

๔. การจัดอบรมหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์ ให้กับกรรมการสาขาภูมิภาค ครั้งที่ ๑ เรื่องการปฏิบัติ
หน้าที่ และความรับผิดชอบ กรรมการสาขาภูมิภาค 

๕. การจัดอบรมหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์ ให้กับกรรมการสาขาภูมิภาค ทั่วประเทศ เรื่องผู้นำแรงงาน
ในอุดมคติ และข้อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 

๖. การจัดอบรมหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเส้นทางสายอาชีพ ในทุก
สายงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โดยจะทำสรุปการรับฟังความคิดเห็นจาก
สมาชิกฯ เสนอฝ่ายบริหาร 
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ด้านกิจกรรม และกิจกรรมสตรี 

๑. จัดกิจกรรมซื้อข้าวจากชาวนาไทย ถวายวัด  
๒. จัดกิจกรรมจิตอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง 

 
ด้านปฏิรูปสหภาพแรงงาน 

๑. แต่งต ั้งคณะทำงานแก้ไขข้อบ ังค ับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย         
โดยมีการดำเนินการร่วมกับเจ้าพนักงานกลุ่มงานทะเบียนกลาง นายทะเบียน กระทรวงแรงงาน 
และมีกำหนดการเสนอรร่างข้อบังคับ สรร.ว.ท. ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาในการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี ๒๕๖๐ และจะรับฟังข้อคิดเห็นจากที่ประชุมใหญ่ฯ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงข้อบังคับฯ 
โดยกำหนดเสร็จในการเสนอแก้ข้อบังคับในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ 

๒. แต่งตั้งคณะทำงาน การรับฟังข้อคิดเห็นจากสมาชิก เกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
สหภาพแรงงานฯ และกำหนดให้มีคณะทำงานยกร่างระเบียบ สรร.ว.ท. ว่าด้วยการจัดการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย กำหนดเสร็จก่อน
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ 

 
ด้านการรับเรื่องร้องทุกข์ สมาชิก 

๑. อัตราจำกัดของวิศวกรสายงานวิศวกรรมที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค  ศูนย์ฯ เล็ก
เปรียบเทียบกับ ศูนย์ฯ ใหญ่ 

๒. การจ่ายเงินเพิ่มศักยภาพวิศวกร 
๓. การเลื่อนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๓ ศภ.บภ ๑. 
๔. ผลกระทบของการปรับโครงสร้างตำแหน่งงาน ของบริษัทฯ ต่อ เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทาง

อากาศ ๒ ศอ.บภ ๒. 
๕. ความไม่เป็นธรรมของการพัฒนาเส้นทางสายอาชีพ สายงานควบคุมจราจรทางอากาศศูนย์ภูมิภาค   

ศภ.บภ ๑. และ ศร.บภ ๑. 
๖. การปรับค่าใบอนุญาตนักบินทดสอบ และผู้ปฏิบัติการบินทดสอบ 
๗. การเพิ่มอัตราจำกัดของวิศวกรภูมิภาค เพื่อขวัญกำลังใจในการทำงาน และความเป็นธรรมเมื่อ

เปรียบเทียบกับสายงานอื่น และการปฏิบัติหน้าที่หอควบคุมการบินลูกข่าย 
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ด้านการยื่นข้อเรียกร้องเพื่อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ข้อเรียกร้องฯ ๒๕๕๙ 
๑. โครงการร่วมใจจาก บริษัทฯ เห็นด้วยในหลักการ และคาดว่าจะเริ่มโครงการได้ในปีงบประมาณ 

๒๕๖๑ โดยจะเป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง 
๒. การปรับเพิ่มเงินรางวัลพิเศษ เป็นข้อยุติเนื่องจากติดขัดกับมติคณะรัฐมนตรีที่จำกัดการจ่ายเงิน

ลักษณ์นี้กับลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่จ่ายแบบคงที่ โดยบริษัทฯ ไม่เข้าข่ายการจ่ายเงินโบนัสที่เป็นไป
ตามการประเมินผลประกอบการขององค์กร อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ทำเรื่องถึง สคร. หารือการ
ปรับเงินรางวัลพิเศษ เกี่ยวข้องกับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ตามระบบแรงจูง ของ ครม. 

๓. การปรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือบุตร 
๔. การปรับค่าตอบแทนใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ซึ่งได้มีการปรับแล้ว 

 
ด้านการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ 

๑. การแต่งตั้งคณะทำงานผู้ช่วยเลขา คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการเสนอวาระการ
ประชุมฯ ให้เป็นระบบและรวดเร็ว รวมถึงติดตามมติที่ประชุมเพื่อดำเนินการ 

๒. การร่วมสัมมนาคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เกี่ยวกับ
ข้อจำกัด และการดำเนินการ ตามมติที่ประชุม ของคณะกรรมการ 

๓. ร่วมงานวันมุทิตาจิต พนักงานเกษียณอายุงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 
 
ด้านสวัสดิการสมาชิก 

๑. ช่วยเหลือสมาชิกประสพสาธารณภัย ๓ ราย 
๒. ช่วยเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพสมาชิก ๑ ราย 
๓. มอบกระเช้าเยี่ยมไข้สมาชิกได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน ๒ ราย 

 
ด้านคณะกรรมการจัดการสวัสดิการ 

๑. การปรับค่าแพทย์ผ่าตัดและค่าวิสัญยีแพทย์ 
๒. การปรับปรุงระเบียบว่าด้วยสวัสดิการ บริษัทฯ  
๓. การหักเงินตามระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔. การเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีเงินเชื่อโดยพนักงานไม่ต้องขียนแบบฟอร์มใบเบิก 
๕. การทบทวนปรับเพิ่มวงเงินการจัดทัศนะศึกษา  จาก ๓,๐๐๐ บาท เป็น ๕,๐๐๐ บาท และจำนวน

พนักงานจาก ๑,๐๐๐ คนเป็น ๑,๕๐๐ คน ต่อปี 
๖. การปรับอัตราการเบิกบ้านพักตากอากาศจากครึ่งหนึ่งไม่เกิน ๘๐๐ บาท เป็น ไม่เกิน ๑,๖๐๐ บาท 
๗. การปรับเงินสงเคราะห์บุตรจาก ๑๕๐ บาทต่อเดือนเป็น ๕๐๐ บาทต่อเดือน 
๘. การช่วยเหลือพนักงานกรณีประสพอุทกภัย จำนวน ๓ ราย 
๙. การจัดตั้งตู้ยาสมุนไพรสำหรับพนักงานในสถานประกอบการ 
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ด้านการหารือในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ์
  

๑.       เรื่องการพิจารณาอัตราจำกัดของวิศวกรสายงานวิศวกรรมที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการ
บินภูมิภาค 

๒.       ร้องทุกข์การพิจารณาปรับเปล่ียนตำแหน่งเจ้าหน้าหน้าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ๓ สังกัด 
ศภ.บภ ๑. 

๓.       การปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานของ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน 
๔.       การพิจารณาแนวปฏิบัติการจ่ายค่าวิชาชีพวิศวกรที่ปฏิบัติงานครบ ๓ ปี 
๕.       เรื่องใช้งาน  Rada secondary 6 site  
๖.       การทบทวนโทษทางวินัยเรื่องการภาคทัณฑ์ 
๗.       สอบถามความชัดเจนเรื่องการขอคืนบ้านพักพนักงาน ศร.บภ ๑. 
๘.       การปรับปรุงประเภท และอัตราเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรในสถานศึกษาเอกชน 
๙.       การพิจารณาปรับประกาศเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายค่าวิชาชีพและค่าใบอนุญาตต่างๆ 

พ.ศ.๒๕๕๙ 
๑๐. เรื่องร้องทุกข์การพิจารณาปรับเลื่อนตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ3 สังกัด

ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี 
๑๑. การพิจารณาอัตรากำลังของงานด้านศูนย์ประกอบการของศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี 
๑๒. เรื่องร้องทุกข์ของพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี 
๑๓. เรื่องการปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างบริษัทฯ ในอัตรา  ๒ เปอร์เซ็นต์ ตาม มติ ครม. 
๑๔. การปรับค่าเครื่องแต่งกายพนักงาน   ค่าเครื่องแบบ ค่าชุดทำงานเฉพาะกิจ ชุดกันหนาว 
๑๕. สอบถามแนวโน้มในการจ่ายค่าใบอนุญาตวิศวกรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับกิจการบินและค่า

วิชาชีพขาดแคลนในอนาคต 
๑๖. เรื่องแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้รถของบริษัทฯ 
๑๗. เรื่องการแก้ไขข้อบังคับพนักงานในเรื่องวันหยุดตามประเพณี 
๑๘. เรื่องการขอปรับเพิ่มค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่นักบินทดสอบและนายช่างภาคพื้นดิน 
๑๙. เรื่องร้องทุกข์ของพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฏร์ธานีเรื่องค่า

ใบอนุญาตควบคุมจราจรทางอากาศ (เกณฑ์ในการพิจารณาจำนวนหอลูกข่ายที่ต่างกัน) 
๒๐. เรื่องการรับพนักงานควบคุมราจรทางอากาศที่เกษียณอายุแล้วมาปฏิบัติงานควบคุมจราจร

ทางอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 

งบดำเนินการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
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งบประมาณ ปี 2561 

กรกฎาคม 2560 - มิถุนายน 2561 

รายได้ 
    

ลำดับ รายการ รายละเอียด 
งบประมาณ 

(บาท) % 

1 ค่าบำรุงสมาชิก (พนักงาน) 
ค่าบำรุงคนละ 50 บาท 2,230x50x12    
(ปัจจุบัน สมาชิก 2,201 ณ 30 ก.ต. 60) 1,338,000 84.15 

2 ค่าบำรุงสมาชิก (ลูกจ้าง)  
ค่าบำรุงคนละ 50x บาท 20x50x12 
ประมาณ 12,000 0.75 

3 รายได้จากการจัดกิจกรรมส่วนกลาง 
กิจกรรมหารายได้, เบี้ยประชุมกิจการ
สัมพันธ์ และอื่นๆ 240,000 15.09 

    รวมเป็นเงิน 1,590,000 100 
 
รายจ่าย     หมวด 1 ค่าใช้จ่ายตอบแทนแรงงาน 

ลำดับ รายการ รายละเอียด 
งบประมาณ 

(บาท) % 

1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที ่ เงินเดือนเจ้าหน้าที ่(20,000x12) 240,000 15.09 

1.2 สวัสดิการและประกันสังคม สวัสดิการเจ้าหน้าที ่1,750x12 21,000 1.32 

1.3 ค่าดำเนินการประธานสหภาพฯ เดือนละ 1,000 บาท 1,000x12 12,000 0.75 

1.4 ค่าเบี้ยประชุม 
28 คนๆ ละ 100 บาท 13 ครั้ง (1 ปี 12 ครั้ง 
ฉุกเฉิน 1 ครั้ง) 36,400 2.29 

1.5 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสาขาฯ 9 ศูนย์ๆละ 5000 บาท 5,000x9 45,000   

1.6 ค่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชี ตามที่ประชุมอนุมัติ 25,000 1.57 

    รวมเป็นเงิน 379,400 23.86 

  หมวด 2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ       

ลำดับ รายการ รายละเอียด 
งบประมาณ 

(บาท) % 

2.1 ค่าประชุมใหญ่ ค่าเอกสาร 150 ชุดๆ ละปราณ 25 บาท 3,700 0.23 

    
ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม 200 ชุดๆ ละ 50 
บาท 10,000 0.63 

    ค่าเดินทาง 9 ศูนย์ฯ 150,000 บาท 150,000 9.43 

    ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 10,000 บาท 10,000 0.63 

2.2 ค่าเอกสารและสิ่งพิมพ์ และ Web Site 
ปีละ 3 ครั้งๆ ละประมาณ 3,000 บาท + 
9,000 บาทและสำรอง 25,000 1.57 

2.3 ค่าอุปกรณ์สำนักงานและเครื่องเขียน ค่าหมึกปริ้นซ์ ค่ากระดาษ  12,000 0.75 

2.4 
ค่าธรรมเนียมธนาคารและไปรษณียา
กร   1,500 0.09 
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 หมวด 2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ       

ลำดับ รายการ รายละเอียด 
งบประมาณ 

(บาท) % 

2.5 ค่าโทรศัพท์,หนังสือพิมพ์ เดือนละ 700 บาท,เดือนละ 300 บาท 12,000 0.75 

2.6 ค่าสมาชิกองค์กรต่างๆ 
สรส.เดือนละ1,000บาท  สพร.ท. เดือนละ 
600บาท อื่นๆ 25,000 1.57 

2.7 ค่าเลี้ยงรับรอง   12,000 0.75 

2.8 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด   5,000 0.31 

    รวมเป็นเงิน 266,200 16.74 

หมวด 3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
   

ลำดับ รายการ รายละเอียด 
งบประมาณ 

(บาท) % 

3.1 ค่าสัมมนาสมาชิกและกรรมสหภาพฯ ประเมินผลและสัมมนากรรมการสาขา 150,000   

    สัมมนาให้ความรู้กรรมการ 30,000   

    สัมมนาให้ความรู้สมาชิกส่วนกลาง  180,000   

3.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินการกิจกรรมของสาขา 
สาชาศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ สมาชิก       
128 คน  46,000   

  
เงินสมาชิกการจัดกิจกรรมสมาชิก 9 
ศูนย์ 

สาชาศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ สมาชิก        
109 คน 46,000   

    
สาขาศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต  สมาชิก           
128 คน 46,000   

    
สาขาศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก  สมาชิก       
111 คน 46,000   

    
สาขาศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี  สมาชิก         
82 คน 35,000   

    
สาขาศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี  สมาชิก 
69 คน 35,000   

    สาขาศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน  สมาชิก 52  คน 24,000   

    
สาขาศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี   สมาชิก 
37 คน 24,000   

    สาขาศูนย์ ศม.บภ ๒.  สมาชิก 34 คน 24,000   

  ค่าส่งเสริมและพัฒนาความรู้สมาชิก   120,000   

    รวมเป็นเงิน 806,000 50.69 
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หมวด 4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศ 
  

ลำดับ รายการ รายละเอียด 
งบประมาณ 

(บาท) % 

4.1 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่และ
อื่นๆ   32,000   

  จากศูนย์ภูมิภาค       

    รวมเป็นเงิน 32,000 2.01 

  
 
หมวด 5 งบสำรองจ่ายและเงินสมทบ      

ลำดับ รายการ รายละเอียด 
งบประมาณ 

(บาท) % 

5.1 งบสำรองจ่าย   6,400   

    รวมเป็นเงิน 6,400 0.40 

5.2 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการสมาชิก   100,000 6.29 

    รวมเป็นเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,590,000 100.00 
 
 
 
 
  - งบประมาณรายจ่ายปี 2560-2561 รวม 5 หมวด เป็นเงินทั้งสิ้น  1,590,000 บาท  

 - ตัดงบประมาณคงเหลือเข้ากองทุนสาธารณประโยชน ์ปี 2561  จำนวน 100,000  บาท  

  

 
 - งบประมาณทุกหมวดสามารถถัวเฉลี่ยใช้งานได ้

  

 

 - งบประมาณใดใชแ้ล้ว มีเงินเหลือให้นำไปสมทบหมวดสำรองจ่าย และจะนำมาใช้ได้โดยการขออนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 

 
 - ค่าบำรุงสมาชิกเป็นค่าเฉลี่ยเนื่องจากสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลง 
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