รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (สรร.ว.ท.) ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
ณ ร้านอาหาร ครัวตะวัน ซีฟู้ด บางขุนเทียน กรุงเทพฯ
กรรมการฯ เข้าประชุม
๑. นายปริญญา
๒. นายวันชัย
๓. นายสุกิจ
๔. พันจ่าอากาศเอกธนู
๕. นายชูพงษ์
๖. นายวีรยุทธ
๗. นางสาวโอริสา
๘. นายสังข์สิทธิ์
๙. นางกษมพร
๑๐. นายวิเชียร
๑๑. นายสุดเขตร์
๑๒. นายเอกศักดิ์
๑๓. นางอัจฉริยา
๑๔. นายรัตตัญญู
๑๕. นายนิรุธ
๑๖. นางสาววรรณา
๑๗. นายสพล
กรรมการฯ ไม่เข้าประชุม
๑. พันจ่าอากาศเอกไชยันต์
๒. นายกิตติกร
๓. นายอํานวย
๔. นางภคมน
๕. นายเมธี
๖. ว่าที่ร้อยตรี ชาย
๗
นายปิติ
๘. นางสาวณฐินี
๙. นายกันต์
๑๐. นายกิตติพันธ์
๑๑. นายเรืองรัตน์

เทียนทอง
ชัยพันธเศรษฐ์
กลิ่นหอม
รัตนสุภาพันธุ์
การฟุ้ง
วีรการณ์
เชี่ยวเกษม
ประสมทอง
สวัสดิชัย
ทวีคุณ
เวียงสี
โพธิ์ทอง
เบญจพร
กลิ่นพิกุล
พุทธสถิตย์
พรหมจันทร์
สิงห์ดารา
ช้างแรงการ
ศรีม่วง
สุขสวัสดิ์
จิรภัทรดิลก
คําแหง
ชินะไพโรจน์
อุ่นทรัพย์
วิบูลย์ศิลป์
ทีฆนันทพร
นิวัฒน์บรรหาร
แสงทอง

ประธานฯ
รองประธานฯ
รองประธานฯ
รองประธานฯ
รองประธานฯ
รองประธานฯ
รองประธานฯ
นายทะเบียนฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
เลขานุการฯ
รองประธานฯ
เหรัญญิกฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ

ติดภารกิจ บริษัทฯ
หยุดพักผ่อน
ติดภารกิจ บริษัทฯ
ติดภารกิจ บริษัทฯ
ติดภารกิจ บริษัทฯ
ติดภารกิจ บริษัทฯ
ติดภารกิจ บริษัทฯ
หยุดพักผ่อน
ติดภารกิจ บริษัทฯ
ติดภารกิจ บริษัทฯ
ติดภารกิจ บริษัทฯ
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ผู้ร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

นายภาณุพงศ์
นายวาสุเทพ
นางสาวธิดารัตน์
นางสาวสลักฤทัย

ศิลาพันธ์
มาลัย
พรมมภูวงศ์
พึ่งมา

ประธานฯสาขา
ประธานฯสาขา
กรรมการฯสาขา
กรรมการฯสาขา

ศญ.บภ ๑.
ศร.บภ ๑.
ศม.บภ ๒.
ศน.บภ ๑.

มีกรรมการฯ เข้าประชุม ๑๗ คน ครบองค์ประชุมฯ ตามข้อบังคับฯ
นายสพล สิงห์ดารา เลขานุการ สรร.ว.ท. ทําหน้าที่จดรายงานการประชุม และนายปริญญา เทียนทอง
ประธาน สรร.ว.ท. ทําหน้าที่ประธานที่ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๒๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธาน/กรรมการ/ผู้เข้าร่วมประชุม/แจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
เรื่อง การประชุม คกส. วาระพิเศษ เรื่อง พิจารณาเห็นชอบโครงสร้างเงินเดือน
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. บริษัทฯ เชิญประชุม คกส. เร่งด่วน เพื่อขอให้
พิจารณาเห็นชอบเรื่องโครงสร้างเงินเดือน หลังจากที่ได้เห็นชอบไว้แล้วในการประชุมครั้งก่อน แต่ครั้งนี้
เป็นการทบทวนปรับตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ ซึ่งกรรมการฝ่าย สรร.ว.ท. มีเพียง ๓ คน
เท่านั้นที่เข้าประชุม และได้มมี ติเห็นชอบตามที่ บริษทั ฯ เสนอ ( บริษัทฯ กําหนดเป็นวาระลับ จึงไม่มี
รายละเอียด)
เรื่อง การเจรจาข้อเรียกร้อง
ตามที่ได้มีการประชุมเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ ๘ ได้มีการตกลงในทุกข้อแล้ว คาดว่าจะมีการ
ลงนามในข้อตกลงฯ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นี้
๑.๒ กรรมการแจ้งเพื่อทราบ
เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการบริหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ บวท. จํากัด
สอ. บวท. กําหนดรับสมัครเลือกตั้ง และวาระเลือกตั้ง กรรมการบริหาร สอ.บวท. ในวัน
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยทั้งนี้ สรร.ว.ท. มี กรรมการ สรร.ว.ท. ลง
สมัครเลือกตั้ง ๒ คน คือประธานฯ หมายเลข ๗ และ นายรัตตัญญูฯ หมายเลข ๙
๑.๓ ผู้ร่วมประชุมแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗
ประธานฯ
เสนอที่ ประชุม เพื่ อพิจารณารับรองรายงานประชุมคณะกรรมการบริ หาร สรร.ว.ท.
ชุดที่ ๖
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง
ที่ประชุม
มีมติแก้ไขและรับรอง รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗
ตามที่แก้ไข
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ระเบียบวาระที่ ๓ เตรียมข้อมูลประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (๑๖๘)
๓.๑ เรื่อง ทบทวนติดตามงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (๑๖๘)
นายสุดเขตร์ฯ เสนอที่ ป ระชุ ม ให้ พิ จ ารณาเรื่ อ งทบทวนและติ ด ตามการประชุ ม คณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธ์
ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๘ (๑๖๘) นํ า เสนอเป็ น รู ป แบบไฟล์ จํ า นวน ๒๖ ไฟล์ มี เ รื่ อ งทบทวนติ ด ตามงาน
ทั้งสิ้น ๗ เรื่อง
๑. การปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทน
๒. การทบทวนหลักเกณฑ์การมอบรางวัลผู้ไม่มีวันลาป่วยกรณีปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
๓. การประกันความเสี่ยงเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
๔. การทบทวนกระบวนการพิจารณาบําเหน็จประจําปี
๕. การตรวจร่างสัญญา
๖. การตรวจสอบวันหยุดพักผ่อนคงเหลือของพนักงานเกษียณอายุ
๗. การปรับ ปรุ ง ชื่อ ตํ าแหน่ ง กลุ่ม งาน เส้ น ทางอาชี พ และโครงสร้ า งเงิน เดื อ นจากผลการ
วิเคราะห์ และประเมินค่างาน
สําหรับเรื่องนําเข้าในครั้งหน้ายังไม่มี
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ รายงานแผนงาน การดําเนินการ และผลการดําเนินการยุทธศาสตร์
๔.๑ ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
เลขานุการฯ
ขอเสนอที่ประชุม ขอให้คณะทํางานด้านนี้ โปรดเตรียมแผนให้ความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์
แบบเข้มข้นกับกรรมการบริหารในคราวที่จัดสัมมนากรรมการบริหารครั้งต่อไป โดยคาดว่าน่าจะเกิดขึ้น
ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและการศึกษา
เลขานุการฯ
กําหนดจัดอบรมสมาชิกใหม่ประมาณเดือนมีนาคม ให้ความรู้พื้นฐานด้านแรงงานสัมพันธ์
กลุ่มเป้าหมายคือสมาชิกส่วนกลาง กําหนดช่วงวันให้ต่อเนื่องกับการประชุมคณะกรรมการกิจการ
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 ยุทธศาสตร์ด้านประชาสัมพันธ์
ไม่มี
๔.๔ ยุทธศาสตร์ด้านวิเทศสัมพันธ์และกิจกรรม
เลขานุการฯ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของ ITF-Thailand
๑. ได้รับหนังสือขอให้ สรร.ว.ท. จ่ายค่าบํารุงสมาชิก ITF London รายปี ที่เพิ่มขึ้นตามอัตราปกติที่
ITF ได้แจ้งไว้ โดยมียอดประมาณ ๒ หมื่นบาท จึงขออนุมัติที่ประชุมไว้ในหลักการ
๒. สรร.ว.ท. เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมฯ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ มีค่าใช้จ่ายในการรับรอง
จํานวน ๕,๐๐๐ บาท จึงขออนุมัติจากที่ประชุม
๓. กําหนดเข้าร่วมกีฬาสร้างความสัมพันธ์ของนักจัดตั้งในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย สรร.ว.ท. สนับสนุนถ้วยรางวัลกีฬาฟุตบอล
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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 การเลือกตั้ง เลขาธิการใหญ่ สรส. ด้วย
ที่ประชุม
รับทราบ
เลขานุการฯ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทฯ และสมาชิก
ชมรมฟุตบอลบริษัทฯ ขอรับการสนับสนุนจาก สรร.ว.ท. จํานวน ๓,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ใน
กิจกรรมของชมรมฯ ซึ่งสมาชิกชมรมฯ มีสมาชิก สรร.ว.ท. เป็นจํานวนมาก
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติสนับสนุนงบประมาณ จํานวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)
๔.๕ ยุทธศาสตร์ด้านสตรี
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. ฝากเรื่องพิจารณาวันลาพักผ่อนเพิ่มให้กับลูกจ้าง จากกําหนดไว้
๖ วัน ต่อปี ว่ามีโอกาสปรับเพิ่มได้หรือไม่
ที่ประชุม
มีมติมอบหมายให้นายวันชัยฯ ศึกษาข้อมูลต่อไป
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศล.บภ ๒.
นายเอกศักดิ์ฯ
กรรมการสาขา ศล.บภ ๒. ได้ ม อบกระเช้ า อวยพรปี ใ หม่ ใ ห้ ผศล.บภ ๒. เมื่ อ วั น ที่
๖ มกราคม ๒๕๕๘
ที่ประชุม
รับทราบ
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศน.บภ ๑.
น.ส. สลักฤทัยฯ ได้มีการปรับปรุง Console ในหอควบคุมการบินลูกข่ายตราด โดย Console ดังกล่าวมีขนาดใหญ่ขน้ึ
จากเดิมทําให้พื้นที่ปฏิบัติงานเหลือน้อยมาก จนไม่สามารถวางเก้าอี้ได้ จึงต้องการหารือที่ประชุมจะมี
แนวทางใดที่จะสามารถทบทวนและแก้ไขแบบ Console ดังกล่าวกับบริษัทฯ
ที่ประชุม
จะนําเข้าหารือในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งต่อไป
๔.๗ ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายชูพงษ์ฯ เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศบ.บภ ๒.
มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ผศบ.บภ ๒. เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ และกําหนดจัดอบรม
หลักสูตรแรงงานสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ เขื่อนสิรินธร โดยกรรมการ
สาขา จะนําเสนอรายชื่อเพื่อให้อนุมัติต่อไป
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศม.บภ ๒.
มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ผศม.บภ ๒. ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
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~๕~

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
ในครั้งนี้ต้องขออภัยด้วย เนื่องจากผู้ร้องทุกข์ เป็นผู้แทนกรรมการบริหารฯ เข้ามาประชุม และ
ได้นําเรื่องนี้เข้าหารือที่ประชุม
ที่ประชุม
มีมติในครั้งต่อไปต้องผ่านกระบวนการตามขั้นตอนของกรรมการสาขาก่อน
๔.๙ สํานักเลขานุการ
ประธานฯ
เรื่อง การแจ้งชื่อผู้สงั เกตการณ์การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
เนื่องด้วยต้องส่งรายชื่อผู้สังเกตการณ์การประชุมฯ ให้ บค.ทบ. ทุกเดือน หากเดือนไหน
กรรมการฯ ติดภารกิจและต้องการส่งผู้แทนให้แจ้งชื่อผู้แทนฯ ผ่านรองประธานภูมิภาค โดยกําหนดให้
แจ้งชื่อที่สํานักเลขาฯ ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ถ้าไม่มีแจ้งมาจะนําเสนอชื่อกรรมการบริหารเข้า
สังเกตการณ์ฯ ต่อไป สําหรับส่วนกลางเข้าสังเกตการณ์ฯ ได้ ๑ คน ขอนําเสนอนางสาวโอริสาฯ เข้า
สังเกตการณ์ฯ ทุกครั้ง แต่หากติดภารกิจจะส่งผู้แทนต่อไป
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ อนุมัติสมาชิกสมัครใหม่/ลาออก
นายสังข์สิทธิฯ์ ในเดือนนี้ไม่มสี มาชิกลาออก และมีสมาชิกสมัครใหม่ ๑ คน (ชื่อตามเอกสารแนบ)
ที่ประชุม
เห็นชอบรับสมาชิกใหม่ และรับทราบเพื่อดําเนินการต่อไป
๕.๒ รับรองฐานะการเงินประจําเดือน
เลื่อน
๕.๓ เรื่องร้องทุกข์ของสมาชิก
ประธานฯ
หากมีเรื่องร้องทุกข์เข้ามาในที่ประชุม หากยังไม่ผ่านการพิจารณาของกรรมการสาขา ให้ส่ง
เรื่องกลับไปให้กรรมการสาขาพิจารณาก่อนทุกเรื่อง
ที่ประชุม
รับทราบ
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~๖~

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.

(นายปริญญา เทียนทอง)
ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ประธานที่ประชุม

(นายสพล สิงห์ดารา)
เลขานุการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ผูจ้ ดรายงานการประชุม
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