รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (สรร.ว.ท.) ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม สรร.ว.ท. อาคารโทรคม บริษัทฯ
กรรมการฯ เข้าประชุม
๑. นายปริญญา
เทียนทอง
๒. นายสุกิจ
กลิ่นหอม
๓. นายวีรยุทธ
วีรการณ์
เชี่ยวเกษม
๔. นางสาวโอริสา
๕. นางกษมพร
สวัสดิชัย
๖. นายวิเชียร
ทวีคุณ
๗. ว่าที่ร้อยตรี ชาย
ชินะไพโรจน์
๘. นางภคมน
จิรภัทรดิลก
๙. นายสุดเขตร์
เวียงสี
๑๐. นายเอกศักดิ์
โพธิ์ทอง
๑๑. นางอัจฉริยา
เบญจพร
๑๒. นายเรืองรัตน์
แสงทอง
๑๓. กิตติกร
ศรีม่วง
๑๔. นายปิติ
อุ่นทรัพย์
๑๕. นางสาวณฐินี
วิบูลย์ศิลป์
๑๖. นางสาววรรณา
พรหมจันทร์
๑๗. นายสพล
สิงห์ดารา
กรรมการฯ ไม่เข้าประชุมฯ เนื่องจากติภารกิจบริษัทฯ
๑. พันจ่าอากาศเอกธนู
รัตนสุภาพันธุ์
๒. พันจ่าอากาศเอกไชยันต์ ช้างแรงการ
๓. นายสังข์สทิ ธิ์
ประสมทอง
๔. นายกิตติพันธ์
นิวัฒน์บรรหาร
๕. นายอํานวย
สุขสวัสดิ์
๖. นายเมธี
คําแหง
๗. นายนิรุธ
พุทธสถิตย์
การฟุ้ง
๘. นายชูพงษ์
๙. นายกันต์
ทีฆนันทพร
๑๐. นายรัตตัญญู
กลิ่นพิกุล

ประธานฯ
รองประธานฯ
รองประธานฯ
รองประธานฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการ
กรรมการฯ
เลขานุการฯ
รองประธานฯ
รองประธานฯ
นายทะเบียนฯ
เหรัญญิกฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
รองประธานฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
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ผู้ร่วมประชุม
๑. นางสาวสลักฤทัย
พึ่งมา
กรรมการสาขา ศน.บภ ๑.
๒. นายนพวัฒน์
แก้วเกตุ
กรรมการสาขา ศภ.บภ ๑.
๓. นายจิระศักดิ์
ประสมพงศ์
กรรมการสาขา ศญ.บภ ๑.
มีกรรมการฯ เข้าประชุม ๑๗ คน ครบองค์ประชุมฯ ตามข้อบังคับฯ
นายสพล สิงห์ดารา เลขานุการ สรร.ว.ท. ทําหน้าที่จดรายงานการประชุม และนายปริญญา เทียนทอง
ประธาน สรร.ว.ท. ทําหน้าที่ประธานที่ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธาน/กรรมการ/ผู้เข้าร่วมประชุม/แจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
เรื่อง การประชุมใหญ่วิสามัญ สพร.ท ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วั น ที่ ๒๘ ธั น วาคม ๒๕๕๘ นี้ สพร.ท กํ า หนดประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ วิ ส ามั ญ ฯ ณ
สํานักงานใหญ่ธนาคารกรุงไทย นานา กรุงเทพฯ โดยมีวาระสําคัญคือการรับรองกรรมการ สพร.ท และ
การเลือกตั้งประธาน สพร.ท ซึ่ง ประธาน สรร.ว.ท. จะลงสมัครเลือกตั้งเพื่อเป็นประธาน สพร.ท โดย
หากผลการเลือกตั้งเป็นเช่นไรจะนํามาแจ้งที่ประชุมต่อไป
เรื่อง การทําหน้าที่ คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.)
ตามที่ประธาน สรร.ว.ท. ได้รับเลือกตั้งลําดับสํารองเพื่อทําหน้าที่ ครรส. ลําดับที่ ๓ ซึ่งในช่วง
เดือนเมษายน ๒๕๕๙ นี้ คาดว่าประธาน สรร.ว.ท. จะได้รับการเลื่อนลําดับเพื่อทําหน้าที่ ครรส. โดยจะ
ทําหน้าที่นี้จนครบวาระในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
๑.๒ กรรมการแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘
ประธานฯ
เสนอที่ป ระชุ มเพื่ อพิ จารณารั บรองรายงานประชุ มคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท.
ชุ ดที่ ๖
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง
ที่ประชุม
มีมติแก้ไขและรับรอง รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘
ตามที่แก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เตรียมข้อมูลประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ (๑๘๐)
๓.๑ เรื่อง ทบทวนติดตามงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ (๑๘๐)
ไม่มี
๓.๒ เรื่อง นําเข้าการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (๑๘๑)
ไม่มี
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ระเบียบวาระที่ ๔ รายงานแผนงาน การดําเนินการ และผลการดําเนินการยุทธศาสตร์
๔.๑ ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
ไม่มี
๔.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและการศึกษา
ไม่มี
๔.๓ ยุทธศาสตร์ด้านประชาสัมพันธ์
ไม่มี
๔.๔ ยุทธศาสตร์ด้านวิเทศสัมพันธ์และกิจกรรม
เลขานุการฯ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของ สรส.
สรร.ว.ท. ส่งตัวแทนเป็นคณะทํางานเกี่ยวกับการศึกษา พรบ.กํากับดูแลบริหารรัฐวิสาหกิจ
(Super Holding) ได้แก่ นายปริญญาฯ นายสพลฯ นายสุกิจฯ และว่าที่ ร.ต.ชายฯ
ประธานฯ
ในเรื่องนี้เห็นควรเชิญนายสาวิตร แก้วหวาน มาให้ความรู้กับกรรมการบริหารฯ และสมาชิก เพื่อได้
ทราบรายละเอียดว่าจะมีผลกระทบกับเราอย่างไร และอีกเรื่องที่น่าสนใจ คือ พรบ.เขตเศรษฐกิจ
ปกครองพิเศษ
เลขานุการฯ รัฐบาลได้ประกาศแล้ว ๔ เมือง คือ แม่สอด มุกดาหาร เชียงราย และกาญจนบุรี ซึ่งยกเว้นด้าน
แรงงานและภาษี ซึ่งเรื่องนี้อาจส่งผลกระทบด้านกฎหมายแรงงาน
ที่ประชุม
รับทราบ
เลขานุการฯ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของ สพร.ท
บ่ายนี้จะมีการประชุมใหญ่วิสามัญ มีการรับรองกรรมการ โดยผู้แทนของ สรร.ว.ท. คือ นาย
ปริญญาฯ และนายสพลฯ พร้อมมีการเลือกตั้งประธาน สพร.ท ด้วย ผู้แทนของ สรร.ว.ท. ลงสมัครคือ
นายปริญญาฯ
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.๕ ยุทธศาสตร์ด้านสตรี
นางสาวโอริสาฯ
ได้จัดกิจกรรมชวนเพื่อนเข้าวัดไปเมื่อวั นที่ ๑๔ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผ่านไปด้วยดีตาม
วัตถุประสงค์
ประธานฯ
กิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับดี เห็นควรจัดเป็นกิจกรรมทุกปี โดยพิจารณาเปลี่ยนสถานที่ไปต่างจังหวัด
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.๖ ภูมภิ าค ภาคเหนือ
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศล.บภ ๒.
ไม่มี
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศช.บภ ๒.
ประธานฯ
การขออนุมัติสําหรับสมาชิกร่วมสัมมนาฯ ของสาขาที่ผ่านมานั้นกระชั้นชิดมาก ดังนั้นสาขา
อื่นๆ หากจัดการสัมมนา โปรดดําเนินการส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติก่อน ๑๔ วันทําการ
ที่ประชุม
รับทราบ
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศน.บภ ๑.
ไม่มี
๔.๗ ภูมภิ าค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศบ.บภ ๒.
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นายสังข์สิทธิ์ฯ

กํา หนดจั ด สัม มนาสมาชิ กสาขา ศบ.บภ ๒. ระหว่ างวั นที่ ๑๔ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ
โรงแรมแลโขงรีส อร์ ท อํ า เภอเขมราฐ จัง หวั ดอุ บลราชธานี โดยกํ าหนดออกเดิน ทางในวั นที่ ๑๔
มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ไปทํากิจกรรม และเริ่มสัมมนาในช่วงบ่าย
ที่ประชุม
รับทราบ
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศอ.บภ ๒.
นายเรืองรัตน์ฯ
กําหนดสัมมนาสมาชิก ศอ.บภ ๒. ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ วางแผนลงเรือล่องแม่น้ํา
โขง
ที่ประชุม
รับทราบ
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศม.บภ ๒.
ไม่มี
๔.๘ ภูมภิ าค ภาคใต้
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศญ.บภ ๑.
ไม่มี
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศภ.บภ ๑.
ไม่มี
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศร.บภ ๑.
ไม่มี
๔.๙ สํานักเลขานุการ
เลขานุการฯ ๔.๙.๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง
ขอนําเสนอแต่งตั้งคณะทํางานระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง จํานวน ๖ คน ได้แก่ นายสพลฯ
นางกษมพรฯ พ.อ.อ.ไชยันต์ฯ นายวีรยุทธฯ นายเอกศักดิ์ และนายเรืองรัตน์ฯ โดยให้คณะทํางานชุดนี้
ทําหน้าที่พิจารณาปรับปรุงร่างระเบียบการเลือกตั้ง และให้นําเสนอให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา
ในวันสัมมนากรรมการบริหาร อาจกําหนดในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ นี้
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ
เลขานุการฯ ๔.๙.๒ เรื่อง สัมมนากรรมการบริหาร ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ และงานเลี้ยงปีใหม่
ขอความเห็นชอบจัดสัมมนากรรมการบริหาร ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ และงานเลี้ยงปีใหม่ ใน
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมีการแลกของขวัญขั้นต่ําชิ้นละ ๕๐๐ บาท
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ
เลขานุการฯ ๔.๙.๓ เรื่อง การประชุมประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙
กําหนดประชุมประจําเดือนในวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ หากกรรมการภูมิภาคท่านใด
ติดภารกิจขอให้แจ้งรายชื่อผู้แทนร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในวันที่ ๒๖
มกราคม ๒๕๕๙ ภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ให้ส่งต่อหนังสือและเอกสารต่างๆ ให้ผู้แทนที่
เข้ามาประชุมด้วย พร้อมเน้นย้ําให้ผู้แทนเข้าประชุม สรร.ว.ท. ด้วย
ที่ประชุม
รับทราบ
เลขานุการฯ ๔.๙.๔ เรื่อง การจัดพวงหรีด และเงินทําบุญ
มีสมาชิกเสียชีวิต คือ นายญาณพล สุขเสงี่ยม สรร.ว.ท. ได้จัดพวงหรีดและทําบุญงานศพ
จํานวน ๕,๐๐๐ บาท แต่ค่าพวงหรีด จํานวน ๘๐๐ บาท เกินงบไป ๓๐๐ บาท ประธานฯ รับผิดชอบให้
พร้อมนี้ได้ขออนุมัติจัดพวงหรีดงานศพบิดาของ ผศล.บภ ๒. เป็นกรณีพิเศษ จํานวน ๑,๐๐๐ บาท เพื่อ
แรงงานสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งได้ขออนุมัติในไลน์กลุ่ม และได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
รับทราบ
ที่ประชุม
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~๕~

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ อนุมัติสมาชิกสมัครใหม่/ลาออก
นายสังข์สิทธิฯ์
มีสมาชิกสมัครใหม่ จํานวน ๓ คน รายชื่อตามแนบ
ที่ประชุม
มีมติรับรองการสมัครสมาชิกใหม่
เลขานุการฯ
ที่ประชุมฯ

๕.๒ รับรองฐานะการเงินประจําเดือน
ขอเลื่อนไปก่อน
รับทราบ
๕.๓ เรื่องร้องทุกข์ของสมาชิก
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ประธานฯ
๖.๑ เรื่อง ประชุมใหญ่วิสามัญ
ตามที่บริษัทฯ ได้ทดลองเพื่อเตรียมนํามาใช้งานของเครื่องบันทึกเวลาทํางานแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Time Attendance) ซึ่ง สรร.ว.ท. ได้ทักท้วงถึงการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร ที่
อาจทําให้ทศนคติของพนักงานในด้านการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การอยู่ร่วมกันทํางานร่วมกันฉัน
พี่ฉันน้องนั้น เป็นไปในทิศทางที่ สรร.ว.ท. และพนักงานไม่ต้องการให้เป็น และ ได้แสดงความเป็น
ห่ว งถึง ผลกระทบที่ จ ะเกิด ขึ้น ในระหว่ างการทดลองใช้ ง านระบบ ที่ จ ะสร้างความเข้า ใจผิ ดใน
ประเด็นการให้ความร่วมมือในการทดลองระบบนี้ได้ ซึ่งขณะนี้มีสมาชิก สรร.ว.ท. ได้ร้องทุกข์ถึง
ประเด็นนี้แล้ว แต่อย่างไรก็ดีมีความจําเป็นที่จะต้องมีการจัดการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อรับฟัง
ข้อเสนอแนะของสมาชิก และรับข้อมูลจากสมาชิกเพื่อเตรียมวางแผนการเคลื่อนไหวต่อไป ใน
สถานะสหภาพแรงงานต่อไป จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุม
มีมติจัดประชุมใหญ่วิสามัญ สรร.ว.ท. ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สํานักงานใหญ่ บริษัทฯ
ให้สอดคล้องกับการประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าเดินทางของสมาชิก
ภูมิภาค และขอให้กรรมการบริหารทุกท่านที่ไม่ติดภารกิจเข้าร่วมประชุมใหญ่ อีกทั้งจะมีวาระ
รับฟังข้อมูลในเรื่องความเหมาะสมในการนําเวลาทํางานแบบยื้ดหยุ่น (Flexible Time)
สําหรับศูนย์ภูมิภาค ที่มีปัญหาจราจร มาใช้ และนําเรื่อง พรบ. การพัฒนาการกํากับดูแลและ
บริหารรัฐวิสาหกิจ มาหารือในที่ประชุมด้วย
เลขานุการฯ

ที่ประชุม

๖.๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานพิจารณาข้อบังคับเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ตําแหน่ง บําเหน็จ
ประจําปี และเงินชดเชย พ.ศ. ๒๕๕๘
ขอนําเสนอคณะทํางานพิจารณาข้อบังคับเกี่ยวกับเงินเดือนฯ ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาให้
พิจารณา ได้แก่ นายปริญญาฯ นางกษมพรฯ และนายสพลฯ โดยพิจารณาให้เป็นคุณแก่พนักงาน
โดยเฉพาะในประเด็นข้อ ๖ ในเบื้องต้นขอให้ที่ประชุมช่วยกันพิจารณาด้วย
รับทราบ และเห็นชอบที่ไม่ตัดข้อความในข้อ ๖.๓ ซึ่งคงไว้จะเป็นคุณกับพนักงาน
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~๖~

เลขานุการฯ
ที่ประชุม

๖.๓ เรื่อง ร่าง พรบ. การพัฒนาและการกํากับดูแลบริหารรัฐวิสาหกิจ
ขอให้กรรมการฯ ช่วยดูประเด็นการแทรกแซงทางการเมืองในร่าง พรบ. การพัฒนาและการ
กํากับดูแลบริหารรัฐวิสาหกิจ ว่าได้หรือไม่ ซึ่งในเรื่องนี้ Super Board จะต้องเป็นผู้วางแผนของ
รัฐวิสาหกิจในระยะยาว
รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น.

(นายปริญญา เทียนทอง)
ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ประธานที่ประชุม

(นายสพล สิงห์ดารา)
เลขานุการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ผู้จดรายงานการประชุม
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