
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบนิแห่งประเทศไทย (สรร.ว.ท.) ชุดที่ ๖ ครั้งที ่๑/๒๕๕๘ 
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘  

ณ ร้านอาหาร ครัวตะวัน ซีฟู้ด บางขุนเทยีน กรุงเทพฯ  

 

กรรมการฯ เขา้ประชุม 
๑. นายปริญญา เทียนทอง ประธานฯ  

๒.     นายวันชัย ชัยพันธเศรษฐ์    รองประธานฯ  

๓. นายสุกิจ กลิ่นหอม รองประธานฯ  

๔.    พันจ่าอากาศเอกธนู รัตนสุภาพันธ์ุ     รองประธานฯ  

๕.    นายชูพงษ์          การฟุ้ง รองประธานฯ  

๖.     นายวีรยุทธ วีรการณ์      รองประธานฯ  
๗.    นางสาวโอริสา เช่ียวเกษม รองประธานฯ  
๘.     นายสังข์สิทธ์ิ ประสมทอง นายทะเบียนฯ  

๙. นางกษมพร สวัสดิชัย กรรมการฯ  

๑๐. นายวิเชียร ทวีคุณ กรรมการฯ  

๑๑.   นายสุดเขตร์ เวียงสี กรรมการฯ  

๑๒. นายเอกศักด์ิ โพธ์ิทอง กรรมการฯ  

๑๓.   นางอัจฉริยา เบญจพร กรรมการฯ  

๑๔.   นายรัตตัญญู กลิ่นพิกุล กรรมการฯ  

๑๕. นายนิรุธ พุทธสถิตย์ กรรมการฯ  

๑๖.   นางสาววรรณา พรหมจันทร ์ กรรมการฯ  

๑๗.   นายสพล สิงห์ดารา เลขานุการฯ  

กรรมการฯ ไม่เข้าประชุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.    พันจ่าอากาศเอกไชยันต์ ช้างแรงการ รองประธานฯ ติดภารกิจ บริษัทฯ 
๒. นายกิตติกร ศรีม่วง เหรัญญิกฯ หยุดพักผ่อน 
๓. นายอํานวย สุขสวัสด์ิ      กรรมการฯ ติดภารกิจ บริษัทฯ 
๔. นางภคมน จิรภัทรดิลก กรรมการฯ ติดภารกิจ บริษัทฯ 
๕. นายเมธี คําแหง กรรมการฯ ติดภารกิจ บริษัทฯ 
๖.   ว่าที่ร้อยตรี ชาย ชินะไพโรจน์ กรรมการฯ ติดภารกิจ บริษัทฯ   
๗ นายปิติ   อุ่นทรัพย์ กรรมการฯ ติดภารกิจ บริษัทฯ 
๘. นางสาวณฐินี วิบูลย์ศิลป์ กรรมการ หยุดพักผ่อน 
๙.   นายกันต์                    ทีฆนันทพร         กรรมการฯ ติดภารกิจ บริษัทฯ 
๑๐. นายกิตติพันธ์       นิวัฒน์บรรหาร กรรมการฯ ติดภารกิจ บริษัทฯ 
๑๑. นายเรืองรัตน์ แสงทอง กรรมการฯ ติดภารกิจ บริษัทฯ 



 
~ ๒ ~ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

 
ผู้ร่วมประชุม 
 
 
 
 
 
 มีกรรมการฯ เข้าประชุม ๑๗ คน ครบองคป์ระชุมฯ ตามข้อบังคบัฯ 
 นายสพล  สิงห์ดารา เลขานุการ สรร.ว.ท. ทําหน้าที่จดรายงานการประชุม และนายปริญญา เทียนทอง  
ประธาน สรร.ว.ท. ทําหน้าที่ประธานที่ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
   

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๒๐ น. 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑     เรื่องประธาน/กรรมการ/ผู้เขา้ร่วมประชุม/แจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  เรื่อง การประชุม คกส. วาระพิเศษ เรื่อง พิจารณาเห็นชอบโครงสร้างเงินเดือน 

  เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. บริษัทฯ เชิญประชุม คกส. เร่งด่วน เพ่ือขอให้
พิจารณาเห็นชอบเรื่องโครงสร้างเงินเดือน หลังจากที่ได้เห็นชอบไว้แล้วในการประชุมครั้งก่อน แต่ครั้งน้ี
เป็นการทบทวนปรับตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ซึ่งกรรมการฝ่าย สรร.ว.ท. มีเพียง ๓ คน
เท่าน้ันที่เข้าประชุม และได้มมีติเห็นชอบตามท่ี บริษทัฯ เสนอ ( บรษิัทฯ กําหนดเป็นวาระลับ จึงไม่มี
รายละเอียด) 
เรื่อง การเจรจาข้อเรยีกร้อง 
 ตามท่ีได้มีการประชุมเจรจาข้อเรียกร้องคร้ังที่ ๘ ได้มีการตกลงในทุกขอ้แลว้ คาดว่าจะมีการ  
ลงนามในข้อตกลงฯ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ น้ี  

  ๑.๒ กรรมการแจ้งเพื่อทราบ 
  เรื่อง การเลือกต้ังกรรมการบริหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ บวท. จํากัด 

  สอ. บวท. กําหนดรับสมัครเลือกต้ัง และวาระเลือกต้ัง กรรมการบริหาร สอ.บวท. ในวัน
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยทั้งน้ี สรร.ว.ท. มี กรรมการ สรร.ว.ท. ลง
สมัครเลือกต้ัง ๒ คน คือประธานฯ หมายเลข ๗ และ นายรัตตัญญูฯ หมายเลข ๙  
๑.๓ ผู้ร่วมประชุมแจ้งเพื่อทราบ 
  ไม่ม ี

ระเบยีบวาระที่ ๒ รับรองรายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๖ ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๗   
ประธานฯ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๖            

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพ่ือรับรอง   
ที่ประชุม มีมติแก้ไขและรับรอง รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดท่ี ๖ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 

ตามที่แก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.    นายภาณุพงศ์ ศิลาพันธ์ ประธานฯสาขา ศญ.บภ ๑. 
๒. นายวาสุเทพ มาลัย ประธานฯสาขา ศร.บภ ๑. 
๓. นางสาวธิดารัตน์ พรมมภูวงศ์   กรรมการฯสาขา ศม.บภ ๒. 
๔. นางสาวสลักฤทัย พ่ึงมา กรรมการฯสาขา ศน.บภ ๑. 



 
~ ๓ ~ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

 

 ระเบียบวาระที่ ๓ เตรียมข้อมูลประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที ่๑/๒๕๕๘ (๑๖๘) 
  ๓.๑ เรื่อง ทบทวนติดตามงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพนัธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (๑๖๘) 
นายสุดเขตร์ฯ เสนอที่ประชุมให้พิจารณาเรื่องทบทวนและติดตามการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์       

 ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (๑๖๘) นําเสนอเป็นรูปแบบไฟล์ จํานวน ๒๖ ไฟล์ มีเรื่องทบทวนติดตามงาน             
ทั้งสิ้น ๗ เรื่อง 

๑. การปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทน 
๒. การทบทวนหลักเกณฑ์การมอบรางวัลผู้ไม่มีวันลาป่วยกรณีปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
๓. การประกันความเสี่ยงเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
๔. การทบทวนกระบวนการพิจารณาบําเหน็จประจําปี 
๕. การตรวจร่างสัญญา 
๖. การตรวจสอบวันหยุดพักผ่อนคงเหลือของพนักงานเกษียณอายุ 
๗. การปรับปรุงช่ือตําแหน่ง กลุ่มงาน เส้นทางอาชีพและโครงสร้างเงินเดือนจากผลการ

วิเคราะห์ และประเมินค่างาน 
สําหรับเรื่องนําเข้าในครั้งหน้ายังไม่มี 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบยีบวาระที่ ๔ รายงานแผนงาน การดําเนนิการ และผลการดําเนินการยุทธศาสตร ์  
 ๔.๑ ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ ์
เลขานุการฯ    ขอเสนอที่ประชุม ขอให้คณะทํางานด้านน้ี โปรดเตรียมแผนให้ความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์

แบบเข้มข้นกับกรรมการบริหารในคราวที่จัดสัมมนากรรมการบริหารครั้งต่อไป โดยคาดว่าน่าจะเกิดขึ้น
ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 ๔.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาองค์กรและการศึกษา 
เลขานุการฯ  กําหนดจัดอบรมสมาชิกใหม่ประมาณเดือนมีนาคม  ให้ความรู้พ้ืนฐานด้านแรงงานสัมพันธ์ 

กลุ่มเป้าหมายคือสมาชิกส่วนกลาง กําหนดช่วงวันให้ต่อเน่ืองกับการประชุมคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์ใน ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ และการประชุมกรรมการบริหารในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘  
โดยกําหนดอบรมสมาชิกใหม่ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘  ณ จังหวัดนครนายก ซึ่งขอ
อนุมัติงบประมาณในการจัดอบรมฯ  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๓๐ คนๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ และอนุมัติงบประมาณ จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท   
 ๔.๓ ยุทธศาสตร์ด้านประชาสัมพันธ ์
  ไม่ม ี
 ๔.๔ ยุทธศาสตร์ด้านวิเทศสมัพันธ์และกิจกรรม 
เลขานุการฯ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของ ITF-Thailand  

๑. ได้รับหนังสือขอให้ สรร.ว.ท. จ่ายค่าบํารุงสมาชิก ITF London รายปี ที่เพ่ิมขึ้นตามอัตราปกติที่ 
ITF ได้แจ้งไว้ โดยมียอดประมาณ ๒ หมื่นบาท จึงขออนุมัติที่ประชุมไว้ในหลักการ 

๒. สรร.ว.ท. เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมฯ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ มีค่าใช้จ่ายในการรับรอง 
จํานวน ๕,๐๐๐ บาท จึงขออนุมัติจากที่ประชุม 

๓. กําหนดเข้าร่วมกีฬาสร้างความสัมพันธ์ของนักจัดต้ังในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย  สรร.ว.ท. สนับสนุนถ้วยรางวัลกีฬาฟุตบอล  



 
~ ๔ ~ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

ที่ประชุม รับทราบ  และอนุมัติค่าใช้จ่ายจํานวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ในการเป็นเจ้าภาพจัด
ประชุมฯ อนุมัติในหลักการค่าบํารุงสมาชิก ITF และอนุมัติสนับสนุนถ้วยรางวัลฯ 

เลขานุการฯ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของ สพร.ท. 
  เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สร. โรงงานยาสูบ โดยที่

ประชุมจะพิจารณาผู้แทนจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ที่ประชุม รับทราบ  
เลขานุการฯ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของ สรส. 
  กําหนดเข้าร่วมประชุมใหญ่ ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘  เลขานุการฯ จะเป็นผู้แทน สรร.ว.ท. 

โดยที่ประชุมกําหนดวาระ การเลือกต้ัง เลขาธิการใหญ่ สรส. ด้วย 
ที่ประชุม รับทราบ  
เลขานุการฯ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทฯ และสมาชิก 
  ชมรมฟุตบอลบริษัทฯ ขอรับการสนับสนุนจาก สรร.ว.ท. จํานวน ๓,๐๐๐ บาท  เพ่ือใช้ใน

กิจกรรมของชมรมฯ  ซึ่งสมาชิกชมรมฯ มีสมาชิก สรร.ว.ท. เป็นจํานวนมาก 
ที่ประชุม มีมติอนมัุติสนบัสนนุงบประมาณ จํานวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพนับาทถ้วน) 
 ๔.๕ ยุทธศาสตร์ด้านสตร ี
เลขานุการฯ เรื่อง การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม 
   มีแผนจัดกิจกรรม “สหภาพฯ ชวนสมาชิกเข้าวัด” ในระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๕๘  โดยยังอยู่

ระหว่างการยืนยันวันจัดกับ พระอาจารย์ และจะนําเสนอต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
 ๔.๖ ภูมิภาค ภาคเหนือ 
นายวิเชียร  เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศช.บภ ๒.  
  กรรมการสาขา ศช.บภ ๒. ฝากเร่ืองพิจารณาวันลาพักผ่อนเพ่ิมให้กับลูกจ้าง จากกําหนดไว้    

๖ วัน ต่อปี ว่ามีโอกาสปรับเพ่ิมได้หรือไม่ 
ที่ประชุม มีมติมอบหมายให้นายวันชัยฯ ศึกษาข้อมูลต่อไป 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศล.บภ ๒. 
นายเอกศักด์ิฯ  กรรมการสาขา ศล .บภ ๒ .  ได้มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้ ผศล .บภ ๒ .  เมื่อ วันที่              

๖ มกราคม ๒๕๕๘ 
ที่ประชุม รับทราบ 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศน.บภ ๑. 
น.ส. สลักฤทัยฯ  ได้มีการปรับปรุง Console ในหอควบคุมการบินลูกข่ายตราด โดย Console ดังกล่าวมีขนาดใหญ่ขึน้

จากเดิมทําให้พ้ืนที่ปฏิบัติงานเหลือน้อยมาก จนไม่สามารถวางเก้าอ้ีได้ จึงต้องการหารือที่ประชุมจะมี
แนวทางใดที่จะสามารถทบทวนและแก้ไขแบบ Console ดังกล่าวกับบริษัทฯ 

ที่ประชุม จะนําเขา้หารอืในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพนัธค์รั้งต่อไป 
 ๔.๗ ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นายชพูงษ์ฯ เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศบ.บภ ๒. 
  มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ผศบ.บภ ๒. เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ และกําหนดจัดอบรม

หลักสูตรแรงงานสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ เขื่อนสิรินธร โดยกรรมการ
สาขา จะนําเสนอรายช่ือเพ่ือให้อนุมัติต่อไป 

 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศม.บภ ๒. 
  มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ผศม.บภ ๒. ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ 



 
~ ๕ ~ 
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 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศอ.บภ ๒. 
  มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ผศอ.บภ ๒. เรียบร้อยแล้ว และกําหนดจัดสัมมนาประมาณเดือน

พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ที่ประชุม รับทราบ 
 ๔.๘ ภูมิภาค ภาคใต้ 
นายวีรยุทธฯ เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศญ.บภ ๑. และ ศภ.บภ ๑. 
  ไม่มี  
ที่ประชุม รับทราบ 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศร.บภ ๑. 
นายวาสุเทพฯ  มีสมาชิกร้องทุกข์เข้ามาโดยตรง สรร.ว.ท. กรรมการสาขา ศร.บภ ๑. ไม่ทราบรายละเอียด 

ไม่ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาจากกรรมการสาขา และไม่ได้หารือกับ ผศร.บภ ๑.  แต่เรื่องได้นําเสนอ
บริษัทฯ ไปแล้ว 

ประธานฯ  ในครั้งน้ีต้องขออภัยด้วย เน่ืองจากผู้ร้องทุกข์ เป็นผู้แทนกรรมการบริหารฯ เข้ามาประชุม และ
ได้นําเรื่องน้ีเข้าหารือที่ประชุม   

ที่ประชุม มีมติในครั้งต่อไปต้องผ่านกระบวนการตามขั้นตอนของกรรมการสาขาก่อน  
๔.๙ สํานักเลขานุการ 

ประธานฯ เรื่อง การแจ้งชื่อผู้สงัเกตการณ์การประชมุคณะกรรมการกิจการสัมพนัธ ์
  เน่ืองด้วยต้องส่งรายช่ือผู้สังเกตการณ์การประชุมฯ ให้ บค.ทบ. ทุกเดือน  หากเดือนไหน

กรรมการฯ ติดภารกิจและต้องการส่งผู้แทนให้แจ้งช่ือผู้แทนฯ ผ่านรองประธานภูมิภาค  โดยกําหนดให้
แจ้งช่ือที่สํานักเลขาฯ ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน  ถ้าไม่มีแจ้งมาจะนําเสนอชื่อกรรมการบริหารเข้า
สังเกตการณ์ฯ ต่อไป  สําหรับส่วนกลางเข้าสังเกตการณ์ฯ ได้ ๑ คน ขอนําเสนอนางสาวโอริสาฯ เข้า
สังเกตการณ์ฯ ทุกคร้ัง แต่หากติดภารกิจจะส่งผู้แทนต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบยีบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ อนุมัติสมาชิกสมัครใหม่/ลาออก 
นายสังขส์ิทธิฯ์ ในเดือนน้ีไม่มสีมาชิกลาออก และมสีมาชิกสมัครใหม่ ๑ คน (ช่ือตามเอกสารแนบ) 
ที่ประชุม เห็นชอบรบัสมาชิกใหม่ และรับทราบเพื่อดําเนนิการต่อไป 
 ๕.๒ รับรองฐานะการเงนิประจําเดือน 
  เลื่อน 
 ๕.๓ เรื่องร้องทุกข์ของสมาชิก 
ประธานฯ  หากมีเรื่องร้องทุกข์เข้ามาในที่ประชุม  หากยังไม่ผ่านการพิจารณาของกรรมการสาขา ให้ส่ง

เรื่องกลับไปให้กรรมการสาขาพิจารณาก่อนทุกเรื่อง 
ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบยีบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่ม ี
 

 
 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.  
 
 
 
 

       (นายปริญญา   เทียนทอง)     (นายสพล  สงิห์ดารา) 
           ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ    เลขานุการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
           วิทยุการบินแห่งประเทศไทย          วิทยุการบินแห่งประเทศไทย         
                                ประธานที่ประชุม                              ผูจ้ดรายงานการประชุม 
 
 


