รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (สรร.ว.ท.) ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ณ อาคารเอนกประสงค์ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร
กรรมการฯ เข้าประชุม
๑. นายวันชัย
๒. พันจ่าอากาศเอกธนู
๓. นายวีรยุทธ
๔. นางสาวโอริสา
๕. นายสังข์สิทธิ์
๖. นายอํานวย
๗. นางกษมพร
๘. นางภคมน
๙. นายเมธี
๑๐. นายวิเชียร
๑๑. ว่าที่ร้อยตรี ชาย
๑๒. นายสุดเขตร์
๑๓. นายเอกศักดิ์
๑๔. นางอัจฉริยา
๑๕. นายกิตติพันธ์
๑๖. นายเรืองรัตน์
๑๗. นายปิติ
๑๘. นางสาวณฐินี
๑๙. นางสาววรรณา
๒๐. นายสพล
กรรมการฯ ไม่เข้าประชุม
๑. นายปริญญา
๒. นายสุกิจ
๓. พันจ่าอากาศเอกไชยันต์
๔. นายชูพงษ์
๕. นายกิตติกร
๖. นายกันต์
๗. นายรัตตัญญู
๘. นายนิรุธ

ชัยพันธเศรษฐ์
รัตนสุภาพันธุ์
วีรการณ์
เชี่ยวเกษม
ประสมทอง
สุขสวัสดิ์
สวัสดิชัย
จิรภัทรดิลก
คําแหง
ทวีคุณ
ชินะไพโรจน์
เวียงสี
โพธิ์ทอง
เบญจพร
นิวัฒน์บรรหาร
แสงทอง
อุ่นทรัพย์
วิบูลย์ศิลป์
พรหมจันทร์
สิงห์ดารา

รองประธานฯ
รองประธานฯ
รองประธานฯ
รองประธานฯ
นายทะเบียนฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการ
กรรมการฯ
เลขานุการฯ

เทียนทอง
กลิ่นหอม
ช้างแรงการ
การฟุ้ง
ศรีม่วง
ทีฆนันทพร
กลิ่นพิกุล
พุทธสถิตย์

ประธานฯ
รองประธานฯ
รองประธานฯ
รองประธานฯ
เหรัญญิกฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ

ติดภารกิจ สอ. บวท.
ติดภารกิจ ศร
ติดภารกิจ บริษัทฯ
ติดภารกิจ บริษัทฯ
ติดภารกิจ บริษัทฯ
ติดภารกิจ บริษัทฯ
ติดภารกิจ บริษัทฯ
ติดภารกิจ บริษัทฯ

~๒~

ผู้ร่วมประชุม
๑.

นางสาวสลักฤทัย

พึ่งมา

กรรมการฯสาขา ศน.บภ ๑.

มีกรรมการฯ เข้าประชุม ๒๐ คน ครบองค์ประชุมฯ ตามข้อบังคับฯ
นายสพล สิงห์ดารา เลขานุการ สรร.ว.ท. ทําหน้าที่จดรายงานการประชุม และนายวันชัย ชัยพันธ์เศรษฐ์ รอง
ประธาน สรร.ว.ท. ทําหน้าที่ประธานที่ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๒๕ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธาน/กรรมการ/ผู้เข้าร่วมประชุม/แจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
เรื่อง การเจรจาข้อเรียกร้อง
ตามที่ได้มีการประชุมเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ ๘ ได้มีการตกลงในทุกข้อแล้ว และมีการลงนาม
ในข้อตกลงฯ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นั้น บริษัทฯ ได้ขอให้ยกเลิกการลงนามดังกล่าว และ
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับทราบก่อน
๑.๒ กรรมการแจ้งเพื่อทราบ
ตามนโยบายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เรื่องการลดใช้กระดาษ ของ
สรร.ว.ท. นั้น สํานักเลขานุการฯ ได้ประสานงานเชิญผู้จําหน่าย Window Pad CSC Wisebook มา
นําเสนอกับกรรมการ สรร.ว.ท. โดยคาดว่าผู้ขายจะลดราคาให้ในราคาพิเศษ ในที่ประชุมวันที่
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สรร.ว.ท.
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ประธานฯ
เสนอที่ ประชุม เพื่ อพิจารณารับรองรายงานประชุมคณะกรรมการบริ หาร สรร.ว.ท.
ชุดที่ ๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง
ที่ประชุม
มีมติแก้ไขและรับรอง รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ตามที่แก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เตรียมข้อมูลประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ (๑๖๙)
๓.๑ เรื่อง ทบทวนติดตามงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ (๑๖๙)
นายสุดเขตร์ฯ เสนอที่ประชุมให้พิจารณาเรื่องทบทวนและติดตามการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/
๒๕๕๘ (๑๖๙) นําเสนอเป็นรูปแบบไฟล์ จํานวน ๕ ไฟล์ ทั้งนี้ให้เลขานุการฯ ตามบันทึกการประชุม
วาระลับเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ และหารือการประชุมฯ ในครั้งนี้ควรเป็นครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
หรือไม่
พ.อ.อ.ธนูฯ วาระที่ ๔.๗ เรื่อง การปรับปรุงโปรแกรมบันทึกเวลาการปฏิบัติงานในกรณีการทํางานครบ ๗ วัน
และกรณีลากิจเมื่อไปปฏิบัติงานหมุนเวียนหอบังคับการบิน
ตามที่เรื่องนี้ได้นําเข้าหารือ คกส. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ แล้ว และมีผลการดําเนินงานจากบริษัทฯ
โดยคาดว่าจะสามารถดําเนินการได้ในช่วงเดือน เมษายน ๒๕๕๘ จึงต้องหารือบริษัทฯ ว่าระหว่าง
ปรับปรุงนั้น บริษัทฯ จะมีวิธีดําเนินงานกับกรณีนี้อย่างไร
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

~๒~

ที่ประชุม
นายวันชัยฯ

ที่ประชุม
เลขานุการฯ

ที่ประชุม
เลขานุการฯ
ที่ประชุม

เลขานุการฯ

ที่ประชุม

มอบหมายให้ พ.อ.อ.ธนูฯ ติดตามหารือ
วาระที่ ๔.๘ เรื่อง สอบถามความคืบหน้าปรับปรุงโครงสร้างตําแหน่งและโครงสร้างเงินเดือนจากผล
การวิเคราะห์และประเมินค่างาน
เมื่อการปรับปรุงโครงสร้างตําแหน่งและโครงสร้างเงินเดือนจากผลการวิเคราะห์และประเมิน
ค่างาน บริษัทฯ ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วนั้น จําเป็นหรือไม่ที่จะนําเสนอผลการดําเนินการนั้นใน คกส.
เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ คกส. เห็นชอบไป
มอบหมายให้นายวันชัยฯ ติดตามหารือ
วาระที่ ๕.๓.๒ เรื่อง การปรับปรุงว่าด้วยระเบียบเงินจ่ายทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๙
ตามที่ได้มีการปรับปรุงระเบียบนี้ ให้สอดคล้องกับประกาศ ครส. เรื่องมาตรฐานขั้นต่ําฯ โดยได้
มีคณะทํางานร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับ สรร.ว.ท. และได้ดําเนินการเรื่องนี้มายาวนาน และบริษัทฯ ได้
นําเสนอ ร่างปรับปรุงระเบียบฯ ให้ สรร.ว.ท. พิจารณา จึงขอเสนอให้โปรดพิจารณา และ เรื่องการ
ประกาศวงเงินคุ้มครองประกันภัยให้กับพนักงานกรณีประสบอันตรายจากการทํางานของบริษัทฯ ใน
วงเงิน สองล้านบาท เนื่องจากระเบียบการจ่ายเงินทดแทนนี้จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยดังกล่าว จึง
ต้องการหารือ บริษัทฯ ให้ออกประกาศให้สมาชิกได้ทราบด้วย
มีมติเห็นชอบ และมอบหมายให้นายวันชัยฯ หารือ
วาระที่ ๕.๓.๓ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มค่าศักยภาพวิศวกร
บริษัท ฯ นําร่างหลักเกณฑ์ฯ ให้ คกส. พิจารณา จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มีมติเห็นชอบ และมอบหมายให้เลขานุการฯ ตั้งข้อสังเกตในประเด็นหลักเกณฑ์ฯ นี้มีการตัดเงิน
เพิ่มฯ กรณีพนักงานกระทําผิดวินัยนั้น บริษัทฯ มีหลักอย่างไร และผิดวินัยระดับใดจึงจะตัดการเงิน
เพิ่มฯ ดังกล่าว
๓.๒ เรื่อง นําเข้าการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ (๑๗๑)
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๕
ตามที่บริษัทฯ ได้การปรับปรุงโครงสร้างตําแหน่งและโครงสร้างเงินเดือนจากผลการวิเคราะห์
และประเมินค่างาน เสร็จสิ้นแล้วนั้น ต้องการสอบถามบริษัทฯ ได้มองถึงหลักการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานหรือไม่ เนื่องจากคู่มือการประเมินผล ใช้กรอบโครงสร้างเงินเดือนเดิมซึ่งล้าหลัง เมื่อเทียบ
กับโครงสร้างใหม่ และมีระยะห่างของช่วงเงินเดือนบางช่วงไม่มีแล้ว
มอบหมายให้นายสุดเขตร์ฯ นําเสนอบริษัทฯ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ รายงานแผนงาน การดําเนินการ และผลการดําเนินการยุทธศาสตร์
๔.๑ ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
เลขานุการฯ
กําหนดอบรมหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์สําหรับสมาชิกใหม่ เรื่องความสําคัญของสภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจตาม พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ โรงแรมระเบียงเรือ รีสอร์ท หาดเจ้าสําราญ จังหวัดเพชรบุรี
ที่ประชุม
รับทราบ และมอบหมายให้เลขานุการฯ หารือวันประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ให้ต่อเนือ่ ง
กับวันจัดอบรมฯ ต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
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เลขานุการฯ

ที่ประชุม

เลขานุการฯ

ที่ประชุม
เลขานุการฯ

ที่ประชุม
เลขานุการฯ

ที่ประชุม

๔.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและการศึกษา
การอบรมหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์สําหรับสมาชิกใหม่ เรื่องความสําคัญของสภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจตาม พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ โรงแรมระเบียงเรือรีสอร์ท หาดเจ้าสําราญ จังหวัดเพชรบุรี วิทยากรได้แก่ นายวันชัยฯ นางกษมพรฯ
และ พ.อ.อ.ไชยันต์ฯ และนายสุดเขตร์ฯ ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญส่วนสมาชิกใหม่มาร่วมด้วยอีกทาง
รับทราบ
๔.๓ ยุทธศาสตร์ด้านประชาสัมพันธ์
ไม่มี
๔.๔ ยุทธศาสตร์ด้านวิเทศสัมพันธ์และกิจกรรม
เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของ ITF-Thailand
๑. วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ จัดกิจกรรมสตรีสากล ตัวแทนของ สรร.ว.ท. ได้แก่ นางสาวโอริสาฯ และ
นางสาวณฐินีฯ
๒. จัดอบรมภาวะผู้ นํา ระหว่า งวั นที่ ๑๐ – ๑๓ มี น าคม ๒๑๕๕๘ ณ เดอะไพล์ รีส อร์ ท จัง หวั ด
ปทุมธานี ผู้แทน สรร.ว.ท. เข้าอบรมฯ คือ นางสาวณฐินีฯ
๓. กําหนดประชุม ATC ทั่วโลก ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สหพันธรัฐสเปน โดย สรร.ว.ท. ไม่มี
ตัวแทนเข้าประชุม
๔. กําหนดจัดแข่งขันกีฬา ITF สัมพันธ์ ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ สรร.วท. สนับสนุนถ้วย
รางวัลและงบประมาณบางส่วน
รับทราบ
เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของ สพร.ท.
๑. จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านกฎหมาย เรื่องมาตรฐานขั้นต่ําระหว่างวันที่ ๕ – ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ
ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ นอกจากกรรมการ สพร.ท แล้ว สามารถส่งผู้ร่วมอบรมฯ
ได้อีก ๒ คน หากกรรมการท่านใดสนใจกรุณาแจ้งชื่อได้
๒. เลขานุการฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวันแรงงานแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ นี้ คณะกรรมการฯ
กําหนดจัดงาน ณ ท้องสนามหลวง โดยได้รับงบประมาณจํานวน ๔.๕ ล้านบาทจากรัฐบาล
รับทราบ
เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของ สรส.
๑. จากการประชุมใหญ่ ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เลขานุการฯ เป็นผู้แทน สรร.ว.ท. ร่วมประชุม มี
การรับรองผู้สมัครเลือกตั้งในตําแหน่งต่างๆ โดยไม่มีการเลือกตั้งกรรมการเนื่องจากผู้ลงสมัคร
เท่ากับตําแหน่งที่ต้องการ และผู้ที่ได้รับการรับรองเป็นเลขาธิการฯ คือ นายสาวิทย์ แก้วหวาน
๒. กําหนดงานวั นสตรีสากล ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ และจะมีการประชุ มในวันที่ ๓ มีนาคม
๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ สรส. การรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้แทนของ สรร.ว.ท. ได้แก่ นางสาว
โอริสาฯ และนางสาวณฐินีฯ จะจัดทําเสื้อโปโลสีม่วงให้เฉพาะกรรมการฯ สตรี พร้อมนี้ขออนุมัติ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานในนาม สรร.ว.ท. จํานวน ๑,๕๐๐ บาท
๓. องค์กรสมาชิก สรส. คือ สร.อสค. จัดงานครบรอบ ๓๕ ปี ของ สร. อสค. ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ ผู้แทนของ สรร.ว.ท. ร่วมงาน คือ ว่าที่ ร.ต.ชายฯ พร้อมนี้ขออนุมัติสนับสนุนการจัดงานฯ
ในนาม สรร.ว.ท. จํานวน ๒,๕๐๐ บาท
รับทราบ และอนุมัติงบประมาณจํานวน ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการ
จัดงานวันสตรีสากลของ สรส. และอนุมัติงบประมาณ จํานวน ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาท)
เพื่อสนับสนุนงานของงาน สร. อสค.
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๔.๕ ยุทธศาสตร์ด้านสตรี
เลขานุการฯ เรื่อง การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม
ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนอย่างไม่มีกําหนด เนื่องจากตรงกับวันที่จัดสัมมนาสมาชิก
ใหม่ส่วนกลาง
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.๖ ภูมิภาค ภาคเหนือ
ไม่มี
๔.๗ ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่มี
๔.๘ ภูมิภาค ภาคใต้
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศญ.บภ ๑. และ ศร.บภ ๑.
ไม่มี
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศภ.บภ ๑.
อํานวย
กําหนดสัมมนาสมาชิกสาขา ศภ.บภ ๑. ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ พิจารณาไว้
๒ แห่ง คือ เขาหลัก จังหวัดพังงา หรือ เกาะลันตา จังหวัดกระบี่
นายสพลฯ
มีหนังสือลับมาจาก ศภ.บภ ๑ เรื่องการทุจริต และมีการพกปืนมาในที่ทํางาน
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.๙ สํานักเลขานุการ
นางอัจฉริยาฯ เรื่อง แจ้งชื่อผูส้ ังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
ขอชื่อกรรมการผู้สังเกตการณ์การประชุมฯ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
- ศล.บภ ๒. คือ นางอัจฉริยาฯ
- ศบ.บภ ๒. คือ นายชูพงษ์ฯ
- ศน.บภ ๑. คือ นางสาวสลักฤทัยฯ
- ศช.บภ ๒ ศอ.บภ ๒ ศม.บภ ๒. ศญ.บภ ๑. ศภ.บภ ๑. จะเป็นกรรมการบริหารฯ ที่สังกัดศูนย์นั้น
- ศร.บภ ๑. คือ นายดิฐคุณฯ
สํานักเลขานุการจะนําเสนอหนังสือแจ้ง บค.ทบ. ภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘
ที่ประชุม
รับทราบ
เลขานุการฯ เรื่อง การสรรหากรรมการสาขา
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหากรรมการสาขา โดยให้ดําเนินการสรรหาด้วย
วิธีการเลือกตั้ง หรือวิธีที่เหมาะสม ให้ได้กรรมการสาขาๆ ละ ๕ คนประกอบด้วยสามส่วนงาน งาน
ปฏิบัติการ ATC งานวิศวกรรม และงานธุรการ ซึ่งชุดเดิมจะครบวาระในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ โดย
สรร.ว.ท. สนับสนุนงบประมาณในการเลือกตั้งตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๕๐๐ บาท ต่อสาขา
ที่ประชุม
มีมติ เ ห็นชอบ และแต่ งตั้งกรรมการสรรหากรรมการสาขา เพื่ อไปดํา เนิน การต่ อไป
ได้ แก่
ศช.บภ ๒. : นายวิชัยรฯ ศอ.บภ ๒. : นายเรืองรัตน์ฯ ศบ.บภ ๒. : นายชูพงษ์ฯ ศม.บภ ๒. :
นางภคมนฯ ศล.บภ ๒. : นายเอกศักดิ์ฯ ศร.บภ ๑. : นายปิติฯ ศภ.บภ ๑. : นายอํานวย
ศญ.บภ ๑. : นายวีรยุทธฯ และจะได้ดําเนินการแจ้งไปยังสาขาอย่างเป็นทางการต่อไป
เลขานุการฯ เรื่อง เปลี่ยนผู้ปฏิบัติหน้าที่เหรัญญิก สรร.ว.ท.
เนื่ อ งจากนายกิ ต ติ ก รฯ มี ภ ารกิ จ งานจากภาระงานของบริ ษั ท ฯ มาก ประกอบกั บ นาย
กิตติพันธ์ฯ ได้ย้ายเข้ามาปฏิบัติงานส่วนกลาง จึงขอที่ประชุมพิจารณา เพื่อเปลี่ยนเหรัญญิกจากเดิมคือ
นายกิตติกรฯ เป็นนายกิตติพันธ์ฯ ปฏิบัติหน้าที่เหรัญญิก สรร.ว.ท. ต่อไป
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ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ อนุมัติสมาชิกสมัครใหม่/ลาออก
นายสังข์สิทธิฯ์
สมัครใหม่ ๕ คน ตามเอกสารแนบ และไม่มีผู้ลาออก ขอที่ประชุมโปรดพิจารณา
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบรับสมาชิกใหม่ และรับทราบเพื่อดําเนินการต่อไป
๕.๒ รับรองฐานะการเงินประจําเดือน
นายปริญญาฯ
นําเสนอรับรองฐานะการเงินประจําเดือนกันยายน – พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (๓ เดือน)
ที่ประชุม
มีมติรับรองฐานะทางการเงิน
๕.๓ เรื่องร้องทุกข์ของสมาชิก
ประธานฯ
มีจดหมายปิดผนึกไม่ลงชื่อจากสมาชิก ศน.บภ ๑.
ที่ประชุม
มีมติให้กรรมการสาขาพิจารณาก่อน ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าจําเป็นต้องนําเสนอ สรร.ว.ท. ให้
สมาชิกระบุเหตุผลความต้องการ พร้อมลงลายมือชื่อ นําเสนอผ่านกรรมการสาขา ศน.บภ ๑. ตาม
ขั้นตอนการร้องทุกข์ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
นางสาวโอริสาฯ เรื่อง การจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อสมทบมูลนิธิวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ด้วยบริษัทฯ มีกําหนดจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อสมทบมูลนิธิวิทยุการบินแห่งประเทศไทยใน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยจัดร่วมกับชมรมโบว์ลิ่งบริษัทฯ สรร.ว.ท. ได้เคยเข้าร่วมเป็นคณะทํางาน
หารายได้เมื่อครั้งที่ผ่านมา (๒ ปีที่แล้ว) จึงขอเสนอนายกิตติกรฯ และนางสาวโอริสาฯ เป็นผู้แทน
สรร.ว.ท. เข้าร่วมเป็นคณะทํางานเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในความร่วมมือกับกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ
และในเบื้องต้นได้ประสานงานขอถ้วยรางวัลจากผู้บังคับการภาค ๓ ไว้แล้ว
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๔๐ น.

(นายวันชัย ชัยพันธเศรษฐ์)
รองประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ประธานที่ประชุม

(นายสพล สิงห์ดารา)
เลขานุการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ผูจ้ ดรายงานการประชุม
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