




































การประชุมคณะกรรมการกิจการสมัพันธ์คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๙ (๑๘๕)
วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

วาระท่ี ๓       เร่ือง   ทบทวนตดิตามงาน
วาระท่ี ๓.๒   เร่ือง   การจ่ายคา่ทำางานในวันหยดุเพ่ิมเตมิ (วันตรุษอด้ิีลฟิตรี (วันรายอปอซอ)          
                             วันตรุษอด้ิีลอฎัฮา (วันรายอฮจัย)ี และวันตรุษจีน) ให้กับสมาชกิ ศญ.บภ ๑.

๑. วัตถุประสงค์ในการนำาเสนอ
เพือ่โปรดทราบ

๒. ความเปน็มา
กรรมการฝา่ยสหภาพแรงงานฯ นำาเสนอคณะกรรมการกจจการสมมพมนธ์ใในการประชุมม              

ครมง้ที ่๓/๒๕๕๙ (๑๘๓) วมนที ่๒๒ มนีาคม ๒๕๕๙  เพือ่ขอหารอื เรือ่ง การจาายคาาทำางานในวมนหยมดเพจม่เติมจม        
(วมนติมรมษอีดจ้ลฟติิมร ี(วมนรายอปอซอ) วมนติมรมษอีดจ้ลอมฎฮา (วมนรายอฮมจย)ี และวมนติมรมษจนี) (อ้างถงึ หนมงสือสหภาพ    
แรงงานฯ ที ่สรร.ว.ท. ๐๑๗/๒๕๕๙ ลงวมนที ่๒๘ มกราคม ๒๕๕๙) โดยมขีอ้หารอืจำานวน ๕ ขอ้ ดมงนี้ 

๑. สมาชุจกทีป่ฏจบมติมจงาน ณ ศญ.บภ ๑. จะได้รมบวมนหยมดติมามประกาศนี้ ๓ วมนติมาอป ีใชุาหรอืไมา
๒. กรณทีีส่มาชุจกไมาได้สมงกมดในพื้นที ่เชุาน พนมกงานสาวนกลางหรอืศนนยใควบคมมการบจนอืน่ ๆ       

เดจนทางไปปฏจบมติมจงานในพื้นทีด่มงกลาาว จะได้รมบวมนหยมดเพจม่เติมจมเหมอืนกมบพนมกงาน ศญ.บภ ๑. หรอืไมา อยาางไร
๓. หากบรจษมทฯ ประกาศวมนหยมดก็ขอใหบ้รจษมทฯ จาายคาาทำางานในวมนหยมดและคาาลาวงเวลา          

ในวมนหยมดใหก้มบพนมกงานเขา้กะ ศญ.บภ ๑. และพนมกงานไมาเขา้กะ สหภาพแรงงานฯ ขอใหบ้รจษมทฯ ติมรวจสอบวาา 
ติมมง้แติมามปีระกาศบมงคมบใชุ ้บรจษมทฯ ได้จาายคาาทำางานในวมนหยมด และคาาลาวงเวลาในวมนหยมดใหก้มบพนมกงานทีม่สีจทธ์จได้
รมบคาาติมอบแทนในการทำางานติมามประกาศแล้วหรอืไมา

๔. หากบรจษมทฯ ยมงไมาได้จาายคาาติมอบแทนในการทำางาน ขอใหบ้รจษมทฯ จาายใหก้มบพนมกงานพรอ้ม
ดอกเบี้ยรอ้ยละ ๗.๕ ติมาอป ีนมบติมมง้แติมางวดการจาายคาาจา้งในเดือนทีพ่นมกงานมสีจทธ์จได้รมบเงจนดมงกลาาว

๕. หากสมาชุจก ศญ.บภ ๑. ได้รมบคำาสมง่ไปปฏจบมติมจงานนอกพื้นทีจ่มงหวมดสงขลา หรอื นอกสถานที่
ทำางานปกติมจในวมนหยมดดมงกลาาว จะได้รมบคาาทำางานในวมนหยมด หรอืคาาลาวงเวลาในวมนหยมดหรอืไมา

ทมง้นี้ ในการประชุมมฯ ครมง้ที ่๓/๒๕๕๙ (๑๘๓) วมนที ่๒๒ มนีาคม ๒๕๕๙ บรจษมทฯ ได้ชุี้แจงให ้   
สหภาพแรงงานฯ เขา้ใจติมรงกมนเรยีบรอ้ยแล้วมจีำานวน ๔ ขอ้ ได้แกา ขอ้ ๑-๓ และ ขอ้ ๕   ทมง้นี้ ยมงคงเหลือ ๑ ขอ้ 
คอื ขอ้ ๔ เรือ่ง ดอกเบี้ยทีอ่ยนาระหวาางการติมรวจสอบ และสอบถามขอ้มนลเพจม่เติมจมจากพนมกงาน แล้วนำามาวจเคราะหใ 
พจจารณา  เมือ่ได้ขอ้สรมปผลการพจจารณาของบรจษมทฯ แล้ว จะนำามารายงานติมาอทีป่ระชุมมเพือ่ทราบในการประชุมมฯ 
ครมง้ที ่๕/๒๕๕๙ (๑๘๕)  

๒/๓. ผลการดำาเนินการ...
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๓. ผลการดำาเนินการ
บค.ทบ. จมดทำาหนมงสือสอบถามขอ้มนลเพจม่เติมจมจากพนมกงาน ศญ.บภ ๑. เมือ่ได้รมบขอ้มนลจาก

พนมกงาน แล้ว บค.ทบ. จะสรมปนำาเสนอติมาอบรจษมทฯ เพือ่พจจารณาการจาายดอกเบี้ย และรายงานติมาอคณะกรรมการ
กจจการสมมพมนธ์ใเพือ่ทราบ

๔. มตท่ีิประชมุ



 
การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 5/2559 (185) 

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 

 

วาระที่ 3       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 

วาระที่ 3.3   เรื่อง   การพิจารณาอัตราก าลังโครงสร้างวิศวกรภูมิภาคของศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค

 ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก (กรณอีัตราจ ากัด)  

 

1. วตัถุประสงค์ในการน าเสนอ 

  เพื่อโปรดทราบ 

 

2. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม              

ครั้งที่ 3/2559 (183) วันที่ 22 มีนาคม 2559  ขอสอบถามความคืบหน้าของการพิจารณาอัตราต าแหน่ง

โครงสร้างวิศวกรภูมิภาคของศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาคขนาดใหญ่และขนาดเล็กซึ่งเป็นอัตราจ ากัด โดยขอให้

พิจารณาเส้นทางสายอาชีพของสมาชิกที่ปฏิบัติงานวิศวกรศูนย์ภูมิภาคเนื่องจากปัจจุบันมีความเหลื่อมล้ าใน     

เส้นทางสายอาชีพของวิศวกร กล่าวคือ ต าแหน่งผู้จัดการงานวิศวกร และต าแหน่งอื่น ๆ ของศูนย์ควบคุมการบิน

ขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก มีต าแหน่งที่แตกต่างกัน  แต่มีความรับผิดชอบซ่อมบ ารุงและบ ารุงรักษาอุปกรณ์    

เครื่องวิทยุรับส่ง และเครื่องช่วยการเดินอากาศที่มปีริมาณใกล้เคียงกัน 

 

3. ผลการด าเนินการ 

บริษัทฯ ได้น าเสนอต่อที่ประชุม People and Change ในเดือนพฤษภาคม 2559 โดยที่ประชุม  

รับทราบผลการวิเคราะห์ตามที่เสนอ อย่างไรก็ตาม ผญศ. ขอรับกลับไปพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมและจะน าเสนอ

ต่อที่ประชุม People and Change ในคราวต่อไป ก่อนจะน าเสนอขออนุมัติจากบริษัทฯ  

 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 5/2559 (185) 

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 

 

วาระที่ 3       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 

วาระที่ 3.4    เรื่อง   การพัฒนาและปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน 

 

1. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

  เพื่อโปรดทราบ 

 

2. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม              

ครั้งที่ 4/2559 (184) วันที่ 26 เมษายน 2559  ขอสอบถามความคืบหน้าการด าเนินการของบริษัทฯ เรื่อง    

การพัฒนาและปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน (ศน.บภ 1.)   

  ที่มา    (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่ สรร .ว.ท. 

052/๒๕๕๙ ลงวันที่ 23 มีนาคม ๒๕๕๙)  

  ประเด็นที่ขอสอบถามมีดังนี ้

1. ขอทราบความคืบหน้าของนโยบายการพัฒนาศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน ในเรื่องการพัฒนา    

ทรัพยากรบุคคล  ที่อยู่อาศยั  และครอบครัว ที่จะต้องได้รับผลกระทบ 

2. ในอนาคตจะมีพนักงานปฏิบัติงาน ณ ศน.บภ 1.  คงเหลือจ านวนกี่คนปฏิบัติงานในส่วน

ใดบ้าง 

3. ขอทราบแผนงานของบริษัทฯ ในช่วงการเปลี่ยนถ่าย ภายในระยะเวลา 5 ปีแรก จะมี

พนักงานกี่คน บริษัทฯ มีแผนการจะด าเนินการอย่างไร เพื่อใหพ้นักงานเตรียมตัว 

4. หอบังคับการบินตราดจะขึ้นอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของใคร 

5. ศน.บภ 1. จะมีสถานะเป็นอย่างไร ขึน้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของใคร 

6. อัตราก าลังของพนักงานในภาพรวมทั้งหมดเป็นอย่างไร 

 

 

 

 

 

2/ 3. ผลการด าเนินการ... 
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3. ผลการด าเนินการ 

การบริหารจัดการเรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้    

สายงาน แนวทางการบริหารจัดการ 

๑.  Approach Control Service 

     จ านวนพนักงาน ๑๓ คน 

 

      

- ก าหนดให้ โอนย้ ายงาน  Approach Control Service เข้ ามาที่  ศบ .    

ส่วนกลางทั้งระบบในปี 2560 

- กลุ่มพนักงานที่ถือครอง Approach Licence โอนย้ายมาสังกัด ศบ. พัก

และปฏิบัติงานประจ าส่วนกลางทั้งหมด โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ  South 3 

Approach Sector 

- ปฏิบัติงาน ๒ วัน พัก ๒ วัน แต่ในระยะแรกจะปฏิบัติงาน ๑๕ วัน     

พัก ๑๕ วัน    เพื่อให้พนักงานมีเวลาในการปรับเปลี่ยนและบริหาร

จัดการชีวติครอบครัว (ประมาณ ๒ ป)ี 

๒.  Aerodrome Control Service 

     จ านวนพนักงาน ๒๗ คน 

- ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน และ หอบังคับการบินตราด  เปลี่ยนสถานะ

เป็นหอลูกข่ายของ ศก. ในปี 2560 

- กลุ่มพนักงานที่ถือครอง Aerodrome Licence และกลุ่มพนักงานใน

ต าแหน่งรองลงมาทั้งหมดจะถูกโอนย้ายเข้าสังกัด ศก. 

-  การปฏิบัติงาน :  

หอฯ หัวหนิ =>  พนักงานอยู่ประจ าที่หอฯ หัวหนิ   

                      โดยปฏิบัติงานแบบเข้ากะ ท า ๒ วัน พัก ๒ วัน   

หอฯ ตราด  =>  หมุนเวียนพนักงานมาจาก หอฯ หัวหนิ  

                      ปฏิบัติงาน ๑๕ วัน  พัก ๑๕ วัน 

๓.  AIS Briefing 

     จ านวนพนักงาน ๒ คน 

 

- พิจารณาให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  ณ หอบังคับการบินหัวหิน จ านวน   

๑ คน ปฏิบัติงานแบบ Daywork 

- ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนการเขียนข่าว กรอง/แก้ไขเนื้อข่าวให้ถูกต้อง

ก่อนการส่งเข้าระบบมาที่สว่นกลางต่อไป 

- บจ. จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกพนักงานที่จะปฏิบัติงานอยู่ประจ า      

ณ หัวหนิ  ส าหรับพนักงานที่ไม่ได้รับคัดเลือกจ านวน ๑ คน  จะได้รับการ

โอนย้ายเข้าส่วนกลางในปี 2560 

- เนือ้งาน AIS Briefing  หลัก ศอ.บจ. ส่วนกลางจะเป็นผู้รับผดิชอบ 

 

 

3/ สายงาน... 
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สายงาน แนวทางการบริหารจัดการ 

๔.  สายงานวิศวกรรม (วต.บว.) 

     จ านวนพนักงาน ๓ คน 

- โอนเนื้องานวิศวกรรมทั้งหมดให้ส่วนกลาง เป็นผู้รับผิดชอบบริหาร

จัดการ 

- โอนย้ายพนักงานสายงานวิศวกรรมทั้งหมดเข้าสังกัดในส่วนกลางปี 

2560 
๕.  สายงานบริหารทั่วไป 

     จ านวนพนักงาน ๘ คน  

     (-  มีผู้เกษียณก่อนปี 25๖๐          

     จ านวน ๒ คน) 

     (- ได้รับการโอนย้ายเข้า 

     ส่วนกลางแล้ว  ๑ คน) 

- โอนเนื้องานอ านวยการทั้งหมดให้ ศก.  เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหาร

จัดการ 

- โอนย้ายพนักงานสายงานบริหารทั่วไป ๒ คน เข้าสังกัด ศก. ในส่วนกลาง

ปี 25๖๐ 

- โอนย้ายพนักงานสายงานบริหารทั่วไป ๓ คนเข้าสังกัดอื่นๆ ในส่วนกลาง

ปี 25๖๐ 

๖.  สายงานศูนย์ประกอบการ 

     จ านวนพนักงาน ๒ คน 

- โอนเนื้องานทั้งหมดใหส้่วนกลางเป็นผูร้ับผิดชอบบริหารจัดการ 

- โอนย้ายพนักงานทั้งหมดเข้าสังกัดในส่วนกลางปี 25๖๐ 

๗. กลุ่มผู้จัดการงาน 

    จ านวนพนักงาน ๔ คน 

      - บว. ๑ คน 

      - พส. ๒ คน 

      - มป. ๑ คน 

- โอนย้ายพนักงานทั้งหมดเข้าสังกัดตามสายวิชาการในส่วนกลางปี 25๖๐ 

 

 

4. มติท่ีประชุม 
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