


























 
 

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ (๒๒๓) 
วันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 
วาระที่ ๓          เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๑.๑   เรื่อง   การพิจารณาทบทวนระบบการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปี 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ (๒๑๙) เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒  วาระที่ ๔.๔ พิจารณาให้ความเห็น
เกี ่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสริมและพัฒนา  
การแรงงานสัมพันธ์ เรื่อง การพิจารณาทบทวนระบบการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปี  

 
๓. ผลการด าเนินการ 
  เลขานุการในคณะท างานพิจารณาทบทวนระบบการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีได้จัดท า 
ร่างรายงานผลการศึกษาฯ เสนอคณะท างานฯ  พิจารณา จากนั้นจะเสนอบริษัทฯ พิจารณาต่อไป ซึ่งก าหนด
เสนอบริษัทฯ ภายในเดือนเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 
๔. มติท่ีประชุม 
 



 
 

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ (๒๒๓) 
วันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 

วาระที่ ๓.๔.๑ เรื่อง  การพิจารณาทบทวนการจ่ายค่าใบอนุญาตของผู้ปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการ 
       จราจรทางอากาศในภาพรวม 

 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 
  กรรมการฝ่ายบริษัทฯ รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑)  เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วาระที่ ๔.๔ ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์
ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย  เรื่อง การพิจารณา
ทบทวนการจ่ายค่าใบอนุญาตของผู้ปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการจราจรทางอากาศในภาพรวม  เนื่องจากสมาชิก
สหภาพแรงงานฯ ที่ปฏิบัติงานสายปฏิบัติการสังกัดศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาคเสนอให้บริษัทฯ ทบทวน 
การจา่ยค่าใบอนุญาตฯ  
   
๓. ผลการด าเนินการ 

รวท.ป และคณะศึกษาได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยเกี ่ยวข้อง  ขณะนี้อยู ่ระหว่าง
พิจารณาการนับปริมาณเที ่ยวบินตามแนวทางของระบบ TMCS  โดยจะเสนอ TM เพื ่อพิจารณา 
ในการประชุมเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ และเมื่อมีข้อสรุปแล้วจะเสนอบริษัทฯ พิจารณาก่อนส่งข้อมูลให้ 
ทกบ. พิจารณาค่างานต่อไป 
 
๔. มติท่ีประชุม 



 
 

การประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพันธค์รั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ (๒๒๓) 
วันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 
วาระท่ี ๓         เร่ือง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระท่ี ๓.๔.๒  เร่ือง   การพิจารณาอัตราจ ากัดของวิศวกรศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม  
ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ (๒๑๘ )  เม่ือวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  วาระที่  ๔.๔ ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหา 
ตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ เรื่อง การพิจารณาอัตราจ ากัดของวิศวกรศูนย์ควบคุม 
การบินภูมิภาค   (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่ สรร .ว.ท. 
๐๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)  

 
๓. ผลการด าเนินการ 
   ทกบ. ได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ตามหลักการและน าเสนอ TM ในการประชุมเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๒  ที่ประชุมมีมติให้หาขอ้มูลมาประกอบการพจิารณาเพิ่มเติม โดยให้ บค.ทบ. ประสานงาน
กับศูนย์ภูมิภาคเพื่อรวบรวมกระบวนการท างาน รายละเอียดภาระงานของแต่ละกล่องงาน  พร้อมทั้ง 
Job Description น าเสนอ TM พจิารณาตามล าดับต่อไป 
 
๔. มติท่ีประชุม 
 



 
 

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ (๒๒๓) 
วันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 
วาระที่ ๓         เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๖.๑   เรื่อง   การสอบถามแนวทางการบรหิารงานโครงการเพิ่มศักยภาพวิศวกร 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ (๒๒๒) วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  เรื่อง การสอบถามแนวทางการบริหารงาน
โครงการเพิ่มศักยภาพวิศวกร (อ้างถึงหนังสือสหภาพแรงงานฯ ที่ ๐๗๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๒) 

 
๓. ผลการด าเนินการ 
  บริษัทฯ น าส่งหนังสือตอบข้อสอบถามฯ ไปยังสหภาพแรงงานฯ เรียบร้อยแล้ว  สรุปประเด็น
ได้ดังนี้   บริษัทฯ ได้ยุติโครงการเพิ่มศักยภาพวิศวกรและผู้บังคับบัญชาสื่อสารให้พนักงานรับทราบ 
ภายใต้การบังคับบัญชา  โดยการยุติโครงการนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการอัตราก าลัง   เนื่องจาก
มีการทบทวนภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งบรรจุแผนการสรรหาวิศวกรเพื่อทดแทน 
การเกษียณเป็นการล่วงหน้า ๓ ปี ไว้แล้ว 

นอกจากนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนโครงสร้างการบริหารงานและหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของพนักงาน รวมทั้งค่าตอบแทนทั้งระบบ แต่ด้วยปัจจุบันแนวโน้มผลประกอบการของ
บรษิัทฯ อาจเป็นเงื่อนไขที่ท าใหก้ารทบทวนค่าตอบแทนอาจไม่สามารถด าเนินการได้ในระยะอันใกล้   

 
๔. มติท่ีประชุม 
 



 
 

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ (๒๒๓) 
วันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 
วาระที่ ๓         เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๖.๒   เรื่อง   การพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีให้พนักงานที่มีเงนิเดือนใกล้เต็มขั้น 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ ่ายสหภาพแรงงานฯ เสนอวาระต ่อคณะกรรมการก ิจการส ัมพ ันธ์ 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ (๒๒๒) วันที่  ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  ขอให้บริษ ัทฯ พิจารณาแนวทาง 
การพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีใหพ้นักงานที่มเีงนิเดือนใกล้เต็มขั้น   

 
๓. ผลการด าเนินการ 
  ในการวิเคราะห์แนวทางการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีให้พนักงานที่มีเงินเดือนใกล้เต็มขั้น 
ขณะนีอ้ยู่ระหว่าง ทบ. ด าเนินการ ซึ่งจะเสนอสายงานพิจารณาในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ 
 
๔. มติท่ีประชุม 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ (๒๒๓) 
วันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 
วาระที่ ๔       เรื่อง  กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๑    เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ      
                            รัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสรมิและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ 
  
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
วาระที่ ๔.๒   เรื่อง หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจ 
 
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ (๒๒๓) 
วันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 
วาระที่ ๔ เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๓ เรื่อง พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท างานอันจะเป็นประโยชน์           
                              ต่อนายจ้าง ลูกจ้างและรัฐวิสาหกิจ         
 
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- 

 
วาระที่ ๔.๔      เรื่อง   ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ    
        รวมถงึการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 

 
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- 

 
วาระที่ ๔.๕ เรื่อง ปรึกษาหารอืพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง 

 
 --------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- 
 



 
 

การประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพันธค์รั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ (๒๒๓) 
วันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 
วาระท่ี ๕         เร่ือง   อ่ืน ๆ 
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ - 
  


