
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (สรร.ว.ท.) ชุดท่ี ๖ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๙ 
วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙  

ณ ห้องประชุม สรร.ว.ท. อาคารโทรคม บริษัทฯ 

 

กรรมการฯ เข้าประชุม 
๑. นายปริญญา เทียนทอง ประธานฯ  

๔. พันจ่าอากาศเอกไชยันต์ ช้างแรงการ รองประธานฯ  

๕.    นายวีรยุทธ วีรการณ์      รองประธานฯ  
๖.    นางสาวโอริสา เช่ียวเกษม รองประธานฯ  
๗.    นายสังข์สทิธ์ิ ประสมทอง นายทะเบียนฯ  

๙. นายวิเชียร ทวีคุณ กรรมการฯ  

๑๐. นายเมธี คําแหง กรรมการฯ  

๑๑.  นายสุดเขตร์ เวียงส ี กรรมการฯ  

๑๒.  นายเอกศักด์ิ โพธ์ิทอง กรรมการฯ  

๑๓. 
๑๔. 
๑๕.  

นางอัจฉริยา 
นางสาวณฐินี 
นางกษมพร 

เบญจพร 
วิบูลศิลป์ 
สวัสดิชัย 

กรรมการฯ 
กรรมการฯ 
กรรมการฯ 

 

กรรมการฯ ไมเ่ข้าประชุมฯ เนื่องจากติดภารกิจบริษัทฯ 
๑. นายชูพงษ์          การฟุ้ง รองประธานฯ  

๓. นายเรืองรัตน์ แสงทอง กรรมการฯ  

๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 
๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 

นายกิตติกร 
ว่าที่ร้อยตรีชาย 
นายนิรุธ 
นายกิตติพันธ์ 
นางสาววรรณา 
นางภคมน 
นายสพล 
นายปิติ 

ศรีม่วง 
ชินะไพโรจน์ 
พุทธสถิต 
นิวัฒน์บรรหาร 
พรหมจันทร์ 
จิรภัทรดิลก 
สิงห์ดารา 
อุ่นทรัพย์ 

กรรมการฯ 
กรรมการฯ 
กรรมการฯ 
เหรัญญิกฯ 
กรรมการฯ 
กรรมการฯ 
เลขานุการฯ 
กรรมการฯ 

 

     

๒.    นายสุกิจ กลิ่นหอม รองประธานฯ    
๓. พันจ่าอากาศเอกธนู รัตนสุภาพันธ์ุ     รองประธานฯ  

๘. นายอํานวย สุขสวัสด์ิ      กรรมการฯ  

๒. นายกันต์                    ทีฆนันทพร         กรรมการฯ  

๔. นายรัตตัญญู กลิ่นพิกุล กรรมการฯ  



 
~ ๒ ~ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

ผู้ร่วมประชมุ 
 
 
 
 
 
 
 มีกรรมการเข้าประชุม ๑๕ คน ครบองค์ประชุมฯ ตามข้อบังคับฯ 
  นางอัจฉริยา  เบญจพร ช่วยเลขานุการ สรร.ว.ท. ทําหน้าที่จดรายงานการประชุม และนายปริญญา  
เทียนทอง ประธาน สรร.ว.ท. ทําหน้าท่ีประธานที่ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
   

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องประธาน/กรรมการ/ผู้เข้าร่วมประชมุ/แจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑ ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

- เลขานุการฯ ติดอบรมของบริษัทฯ หลักสูตร CNS inspector  ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๕ มีนาคม 
๒๕๕๙ ณ โรงแรมเมริเดียน พระราม ๔ กทม. โดยต้องเข้าอบรมฯ ให้ครบตามเกณฑ์ประเมิน
ของ ICAO ซ่ึงไม่สามารถขาดอบรมได้ 

        - นายกิตติกรฯ ติดภารกิจตรวจสุขภาพพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศที่ ศล.บภ ๒. 
 - บริษัทฯ ได้แจ้งให้ สรร.ว.ท. ประเมินคะแนนผลการปฏิบัติงานของกรรมการฯ ดังนั้นได้ทําการ

ประเมินในเบ้ืองต้นไว้ ขอกรรมการฯ พิจารณาด้วย และหากท่านใดมีกิจกรรม หรือ ภารกิจ
เพ่ิมเติมให้แจ้งมา เน่ืองจาก สรร.ว.ท. ต้องแจ้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการให้คะแนน
ประเมินผลของกรรมการฯ ด้วย 

 - เรื่องร้องทุกข์ของสมาชิก คือ นายสุวิทย์ เมตาจิต สรร.ว.ท. ช่วยสมาชิกไม่ได้มากนัก  เนื่องด้วย
ข้อมูลในเบ้ืองต้นจากกระบวนการการสอบหาข้อเท็จจริง  ยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีอ้างอิง
ในส่วนคําให้การของผู้อํานวยการ และตัวสมาชิก โดยสรุปให้การเข้าข้างตัวเองแต่ไม่มีหลักฐาน  
แต่ทั้งน้ีจากสอบถามหัวหน้างานของสมาชิกสรุปได้ว่าสมาชิกท่ีร้องทุกข์มานั้นปฏิบัติงานบกพร่อง
เสมอมา  และต้องคอยกระตุ้นให้ปฏิบัติงานบ่อยคร้ัง 

ท่ีประชุม รับทราบ 
  ๑.๒ กรรมการแจ้งเพื่อทราบ 
   ไม่มี 
  ๑.๓ ท่ีประชุมแจ้งเพื่อทราบ 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานประชมุคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๖ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 
ประธานฯ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดท่ี ๖            

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ให้ท่ีประชุมพิจารณาเพ่ือรับรอง   
ท่ีประชุม มีมติแก้ไขและรับรอง รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดท่ี ๖ คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๙ 

ตามท่ีแก้ไข 
  
 
 

 

     
๑. 
๒. 
๓. 
๔.  
๕.  

นายจิระศักด์ิ 
นายวสันต์ 
นายปฏิภัทร 
ว่าที่ร้อยตรีภิรมย์ 
นายไชยณรงค ์

ประสมพงศ ์
โยคะสงิห์ 
บุญมาก 
บึงมุม 
ตรีนาวงษ์ 

ผู้แทน ศญ.บภ ๑. 
ผู้แทน ศม.บภ ๒. 
ผู้แทน ศน.บภ ๑. 
ผู้แทน ศอ.บภ ๒. 
ผู้แทน ศร.บภ ๑. 



 
~ ๓ ~ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เตรียมข้อมูลประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ์ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ (๑๘๓) 
  ๓.๑ เรื่อง ทบทวนติดตามงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ์คร้ังที ่๓/๒๕๕๙ (๑๘๓) 
นายสุดเขตร์ฯ   เรื่องการพิจารณาโครงสร้างอัตรากําลังของงานด้านวิศวกรรมในศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาคไม่

มีในวาระติดตามงานการประชุมคร้ังน้ี 
ท่ีประชุม ให้ติดตามถามในท่ีประชุมฯ ต่อไป 
  ๓.๒ เรื่อง นําเข้าการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ (๑๘๔) 
นายสุดเขตร์ฯ   บริษัทฯ ขอข้อมูลเพ่ิมเติมตามวาระที่ สรร.ว.ท. ขอนําเข้าในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ จึง

ต้องนําเสนอเข้าใหม่ในคร้ังนี้ท้ัง ๓ เรื่อง ได้แก่ 
๑. เรื่อง ขอทราบแนวปฏิบัติการจ่ายค่าวิศวกรรม 
๒. เรื่อง การพัฒนาและปรับเปลี่ยนงานของ ศน.บภ ๑. 
๓. เรื่อง สอบถามการปรับเลื่อนตําแหน่งของเจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ๓ 

พ.อ.อ.ธนูฯ   มีเรื่องด่วนจากสมาชิกปฏิบัติงานท่ีสุวรรณภูมิ จะขอนําเข้าหารือในวาระอ่ืนๆ ของการประชุม
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในวันพรุ่งน้ี เน่ืองจากสมาชิกฯ มีความกังวลใจระบบเรดาร์ท่ีท่าอากาศ
สุวรรณภูมิ ไม่ม่ันใจในความชํานาญของวิศวกรท่ีหมุนเวียนเข้ามาปฏิบัติงานในช่วงต่างๆ  

ท่ีประชุม มีมติมอบหมายให้ พ.อ.อ.ธนูฯ นําเข้าหารือในวาระอื่นๆ ของการประชุมฯ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๓ 
เนื่องจากเป็นเรื่องด่วน และกระทบกับความเช่ือมั่นในการทํางานของฝ่ายปฏิบัติการ 

พ.อ.อ.ไชยันต์ฯ   ขอหารือเพ่ือขอให้บริษัทฯ มีวิธีกําหนดมาตรฐานในการเพ่ิมตําแหน่งงานและมาตรฐานของ
งานควบคุมจราจรทางอากาศ เพ่ือให้เกิดความชัดเจน เน่ืองจากสมาชิกได้หารือกันในกลุ่มกับผู้ใหญ่ เม่ือ
บริษัทฯ เปิดตําแหน่งงานมานั้น ควรจะมีมาตรฐานในตําแหน่งงานน้ัน เช่น กําหนดช่ัวโมงในการ
ปฏิบัติงาน หรือ ปริมาณงานท่ีเพ่ิมขึ้นเท่าไรจึงจะเพ่ิมตําแหน่งงาน เป็นต้น  ท้ังน้ีผู้อํานวยการศูนย์มี
ความกังวลในเรื่องน้ี จึงเกิดความไม่สะดวกในการทํางาน 

ท่ีประชุม มีมตินําเร่ืองนี้เข้าหารือในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์       โดยมอบหมายให้ พ.อ.อ.
ไชยันต์ฯ ให้รายละเอียดกับสํานักเลขานุการต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ รายงานแผนงาน การดําเนินการ และผลการดําเนินการยุทธศาสตร์  
 ๔.๑ ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ ์
  ไม่มี 
 ๔.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและการศึกษา 
ประธานฯ  เนื่องด้วยข้อเรียกร้องเพื่อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง จะครบกําหนดในวันที่ ๖ พฤษภาคม

๒๕๕๙  สรร.ว.ท. จึงต้องดําเนินการย่ืนข้อเรียกร้องฯ ใหม่ภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ดังนั้น
ต้องรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกท่ัวประเทศ และกรรมการบริหารฯ มาร่วมทํา Workshop กันในการ
ประชุมเดือนหน้า 

ท่ีประชุม มีมติให้แจ้งประธานสาขา เพ่ือรวบรวมข้อเรียกร้องจากสมาชิก และให้นําเสนอมาที่รองประธาน
ภูมิภาคท้ัง ๓ คน โดยให้รองฯ นําเสนอที่ประชุมฯ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๙ และ สรร.ว.ท. จะ
ได้ดําเนินการยื่นข้อเรียกร้องฯ ใหม่ก่อนวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ต่อไป 

 ๔.๓ ยุทธศาสตร์ด้านประชาสัมพันธ์ 
  ไม่มี  
 
 
 



 
~ ๔ ~ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

 ๔.๔ ยุทธศาสตร์ด้านวิเทศสัมพันธ์และกิจกรรม 
นางอัจฉริยาฯ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของ สรส. 

- ตามที่ สรร.ว.ท. เป็นสมาชิกของ สรส.  ดังน้ันขออนุมัติค่าบํารุงสมาชิก สรส. ประจําปี ๒๕๕๙ 
จํานวน ๑๒,๐๐๐ บาท 

- ตามท่ี สรส. มีหนังสือขอให้ส่งผู้แทนของ สรร.ว.ท. ร่วมเป็นคณะทํางานกองทุนประกันความเสี่ยง
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  ดังน้ันจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาผู้แทนฯ 

- ตามที่ สรส. มีหนังสือขอ สรร.ว.ท. ให้ดําเนินการเพ่ือหาแนวทางให้ลูกจ้างช่ัวคราว ลูกจ้างตาม
สัญญาเป็นพนักงานประจํา 

- ตามที่ สรส. มีหนังสือเชิญ สรร.ว.ท. เข้าร่วมกิจกรรมย่ืนหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี กรณีสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบขอความอนุเคราะห์ สรส. มา 

ท่ีประชุม รับทราบหนังสือจาก สรส.  และมีมติอนุมัติดังนี้ 
 -    อนุมัติเงินค่าบํารุงสมาชิกฯ จํานวน ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
                    -    ส่งผู้แทนเป็นคณะทํางานกองทุนประกันความเส่ียงฯ จํานวน ๓ คน ได้แก่ ประธาน เลขานุการ 

และว่าท่ีร้อยตรีชายฯ 
นางอัจฉริยาฯ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของ สพร.ท 
                    -    ตามที่ สรร.ว.ท. เป็นสมาชิกของ สพร.ท  ดังนั้นขออนุมัติค่าบํารุงสมาชิก สพร.ท ประจําปี ๒๕๕๙  

จํานวน ๗,๒๐๐ บาท 
                     -       ตามที่ สพร.ท ได้แจ้งหนังสือของคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ    ขอให้ 

สพร.ท ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงผลกระทบที่ได้รับจากระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทย แนวทางการ
ดําเนินงานของ สพร.ท รวมถึงมาตรการเพ่ือป้องกันและแก้ไขระบบอุปถัมภ์ฯ เพ่ือให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 

ท่ีประชุม รับทราบหนังสือจาก สพร.ท  และมีมติอนุมัติเงินค่าบํารุงสมาชิกฯ จํานวน ๗,๒๐๐ บาท (เจ็ด
พันสองบาทถ้วน) 

นางอัจฉริยาฯ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรสมาชิกสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
   สภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมทําบุญทอดผ้าป่า

เพ่ือการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดํารงวิทย์ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๕๙ โดยเลขานุการฯ ได้นําเรียนให้กรรมการฯ ทราบในเบ้ืองต้นไว้แล้ว 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติงบประมาณสนับสนุน จํานวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ด้านสตรี 

นางสาวโอริสาฯ   ตามที่ สรร.ว.ท. ได้อนุมัติงบประมาณ จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท เพ่ือกิจกรรมนุ่งซ่ิน แต่งไทย ใน
วันที่ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคาร ๖๐ ปี และบริเวณสนามหญ้าข้างสนาม
ฟุตบอล ภายใต้ช่ือ “ปีใหม่ไทย ทําบุญวันเกิดบ้าน สงกรานต์ช่ืนใจ” มีเพ่ิมกิจกรรมออกซุ้มจําหน่าย
ผ้าซ่ินตีนจกการกุศล รายได้ท้ังหมดบริจาคทอดกฐิน ณ อารามทุ่มแพม อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
และการจัดกิจกรรม งานชมจันทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม  แต่ท้ังน้ีการจัด
กิจกรรมการแสดงแบบนั้นมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม  จึงทําให้งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอ ดังน้ันจึงขอ
อนุมัติงบประมาณเพิ่มอีก จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท   

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นวงเงินท่ีได้รับ
อนุมัติท้ังส้ิน จํานวน  ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 
 



 
~ ๕ ~ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

 ๔.๖ ภูมภิาค ภาคเหนือ 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศล.บภ ๒. 
นายเอกศักดิ์ฯ  ขอปรับเปลี่ยนสถานท่ีสัมมนาสมาชิก และจัดอบรมหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์  โดยกําหนดการ

ใหม่ในวันท่ี ๖ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโนโวเทล จังหวัดชุมพร สมาชิกจะมีค่าใช้จ่ายคนละ 
๓,๖๐๐ บาท แต่จะดําเนินการนําเสนอขอใช้งบสวัสดิการคนละ ๓,๐๐๐ บาท โดยสมาชิกจะได้รับเงิน
คืน จํานวน ๑,๕๐๐ บาท ต่อไป 

ท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายทีมงานวิทยากร ได้แก่ ประธาน เลขานุการ นางกษมพรฯ นายสุกิจฯ 
นางสาวโอริสาฯ พ.อ.อไชยันต์ฯ นายวิเชียรฯ นายเอกศักด์ิฯ นายสุดเขตร์ฯ นายกิตติกรฯ 
นางสาวณฐินีฯ  

นางอัจฉริยาฯ  ศล.บภ ๒. ร่วมกับ สรร.ว.ท. โดยกรรมการสาขา ศล.บภ ๒. จัดกิจกรรม CSR ประจําปี ๒๕๕๙ 
ภายใต้ช่ือ “วิทยุการบินฯ ปันนํ้าใจให้ท้องถิ่น” โรงเรียนบ้านดงวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๕๙ จึงขอรับบริจาคผ่าน CQ จากพนักงานท่ัวประเทศ โดยจะ
หักเงินเดือนพนักงานผู้บริจาคในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙  พร้อมนี้ขอนําส่งใบ CQ ให้กรรมการฯ 
กลับไปบอกบุญสมาชิกด้วย และหากมีผู้บริจาค กรุณาส่งคืนนางอัจฉริยาฯ ในการประชุมเดือนหน้า ซ่ึง
จะได้รวบรวมนําเสนอเบิกเงินตาม CQ ต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ต่อไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 
พ.อ.อ.ไชยยันต์ฯ  มีข้อหารือจากประธานสาขาฯ  เพ่ือขอให้บริษัทฯ ทบทวนแนวปฏิบัติในการจัดพาหนะให้

พนักงานเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ หอบังคับการบินลูกข่าย เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน  
นายสุดเขตร์ฯ แนวปฏิบัติในการจัดพาหนะให้พนักงานเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ หอบังคับการบินลูกข่าย ท่ีให้

ผู้อํานวยการศูนย์พิจารณาจัดการเดินทางด้วยอากาศยานบริษัทฯ  หรือ จัดรถตู้เช่าท่ีมีประกันภัยช้ัน ๑ 
คุ้มครอง  และลําดับสุดท้ายการอนุมัติให้เดินทางโดยพาหนะส่วนตัวของพนักงาน ซ่ึงอนุญาตเป็นกรณีๆ 
ไป เน่ืองจากมีความเส่ียงต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทํางาน  ดังนั้นจึงขอทราบว่าแต่ละ
ศูนย์ฯ มีการดําเนินการในเร่ืองนี้อย่างไร   

พ.อ.อ.ไชยันต์ฯ ศช.บภ ๒. จะวางแผนการเดินทางต้ังแต่การจัดต้ังงบประมาณเดินทางเป็นการเดินทางด้วยรถยนต์
ส่วนตัว โดยพิจารณาค่าใช้จ่ายต้องไม่เกินค่าเช่ารถตู้ 

ประธานฯ ขอสอบถามว่ากรณีท่ีบริษัทฯ จัดเคร่ืองบินบริษัทฯ หรือ จัดรถตู้เช่าฯ ให้แล้ว มีข้อขัดข้องในเร่ืองใด กับ
การท่ีนํารถยนต์ส่วนตัวไปเอง 

นายไชยณรงค์ฯ ไม่สะดวกใช้รถตู้ของหอฯ ในช่วงที่ปฏิบัติงาน ๑๕ วัน เนื่องจากมีรถตู้คันเดียว และบางคนที่ไป
ปฏิบัติงานท่ีหอบังคับการบินสมุย  ไม่สะดวกท่ีจะไปเครื่องบินบริษัทฯ เนื่องจากมีสัมภาระมาก จึงขอ
อนุมัติเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว โดยไม่ขอเบิกค่าใช้จ่ายจากบริษัทฯ 

นายสังข์สิทธิ์ฯ ศบ.บภ ๒. อนุมัติให้พนักงานใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทาง โดยแนบประกันช้ัน ๑ คุ้มครอง และเบิก
ค่าใช้จ่ายตามระเบียบบริษัทฯ 

ประธานฯ จากแนวปฏิบัติเรื่องนี้มีความชัดเจนในการดําเนินการอยู่แล้ว ผู้อํานวยการศูนย์สามารถพิจารณาได้ตาม
เหตุผล  ถ้านําเข้าหารือในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ บริษัทฯ อาจปรับเปล่ียนแนวปฏิบัติท่ีอาจ
ส่งผลกระทบกับสมาชิกบางศูนย์ฯ ได้ 

ท่ีประชุม มีมติไม่นําเข้าหารือในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  และมอบหมายให้กรรมการสาขา
ไปทําความเข้าใจกับสมาชิกว่าแนวปฏิบัติในเรื่องนี้เหมาะสมแล้ว และช้ีให้เห็นผลกระทบกรณีท่ีเกิด
เหตุเมื่อนํารถยนต์ส่วนตัวไปปฏิบัติงานเมื่อเปรียบเทียบกับการท่ีบริษัทฯ จัดพาหนะให้เดินทาง 

 
 



 
~ ๖ ~ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศช.บภ ๒. 
  ไม่มี 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศน.บภ ๑. 
  ไม่มี 
 ๔.๗ ภูมภิาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศบ.บภ ๒. 
  ไม่มี 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศอ.บภ ๒. 
  ไม่มี 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศม.บภ ๒. 
  ไม่มี 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศญ.บภ ๑.  
นายวีระศักดิ์ฯ  วางแผนไว้ว่าอาจจะพิจารณาจัดสัมมนาร่วมกับ ศล.บภ ๒. ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ พฤษภาคม 

๒๕๕๙ ณ จังหวัดชุมพร     ท้ังนี้จะขอหารือกับกรรมการสาขา และผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ของ 
ศญ.บภ ๑. ก่อน  หากกําหนดจัดร่วมกับ ศล.บภ ๒. จะได้นําเรียน สรร.ว.ท. ในโอกาสแรกต่อไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศภ.บภ ๑. 
นายอํานวยฯ  กําหนดจัดสัมมนาสมาชิก ศภ.บภ ๑.  ในวันที่ ๒๒ – ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ ณ อันยาวีรีสอร์ท 

อ่าวทึก จังหวัดกระบ่ี ขอเบิกงบประมาณ จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท ต่อไป 
ท่ีประชุมฯ รับทราบ และมอบหมายทีมงานวิทยากร ได้แก่ ประธาน เลขานุการ นายสุกิจฯ นางสาวโอริสาฯ  

นางอัจฉริยาฯ และนายวีรยุทธฯ 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศร.บภ ๑. 
นายไชยณรงค์ฯ  มีสมาชิกขอหารือกรณีจะเกษียณอายุ จะได้เลื่อนตําแหน่งอีก ๑ ขั้นหรือไม่ เพ่ือเป็นขวัญและ

กําลังใจ 
ประธานฯ ในเดือนพฤษภาคมก็จะได้รับบําเหน็จ และตามข้อตกลงกับบริษัทฯ หากพนักงานที่จะเกษียณอายุ และ

ได้รับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีมากติดต่อกัน ๒ ครั้ง จะได้รับการเลื่อนขึ้นอีก ๑ ขั้น 
ยกเว้นท่ีพนักงานปัจจุบันมีตําแหน่งผู้จัดการงานฯ จะไม่สามารถเลื่อนตําแหน่งขึ้นได้อีก 

ท่ีประชุม รับทราบ 
๔.๙ สํานักเลขานุการ 

นางอัจฉริยาฯ  วันประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ตามกําหนดคือวันท่ี ๒๖ 
เมษายน ๒๕๕๙ ดังนั้นการประชุม สรร.ว.ท. ขอกําหนดในวันท่ี ๒๕ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙  ท้ังน้ีหาก
บริษัทฯ แจ้งขอปรับเปลี่ยนวันประชุมฯ  จะได้แจ้งกรรมการฯ ในโอกาสแรกต่อไป 

นายปฏิภัทรฯ ผู้แทน ศน.บภ ๑. คือ นางสาวสลักฤทัย  พ่ึงมา 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ อนุมัติสมาชิกสมัครใหม่/ลาออก 
นายสังข์สิทธิ์ฯ  มีสมาชิกสมัครใหม่ จํานวน ๕ คน  ตามเอกสารแนบ สําหรับสมาชิก ๓ คน ขอชําระเป็นเงิน

สดในเดือนน้ี 
ท่ีประชุม มมีติรับรองการสมัครสมาชิกใหม ่ 



 
~ ๗ ~ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

 
 ๕.๒ รับรองฐานะการเงินประจําเดือน 
นางอัจฉริยาฯ  ขอเลื่อนไปก่อน เน่ืองจากเหรัญญิกติดภารกิจ 
 ๕.๓ เรื่องร้องทุกข์ของสมาชิก 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอื่นๆ 
ประธานฯ ๑. เรื่อง พิพิธภัณฑ์แรงานไทยขอความชว่ยเหลือจาก สรร.ว.ท. 
  พิพิธภัณฑ์แรงานไทยท่ีเป็นหน่วยงานท่ีสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลให้กับองค์กรแรงงาน ได้ขอ

ความอนุเคราะห์ขอความช่วยเหลืองบประมาณเพ่ือดําเนินการต่างๆ  
ท่ีประชุม มมีติอนมุัติงบประมาณให้ความช่วยเหลือ จํานวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) 
ประธานฯ ๒. เรื่อง ขอปรับเพ่ิมคะแนนประเมินผลของกรรมการฯ ท่ีจะเกษียณอายุ 
  ขอนําเสนอให้คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการฯ ท่ีจะเกษียณอายุ เป็น ๑๐ 

คะแนนเต็ม เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจ  
ท่ีประชุม มมีติเห็นชอบ 
นายเอกศักดิ์ฯ ๓. เรื่อง ปรับปรุงระเบียบการเลือกต้ัง 
  ตามที่ได้มอบหมายคณะทํางานไปศึกษาระเบียบการเลือกต้ังท่ีมีอยู่เหมาะสมกับสภาพใน

ปัจจุบันหรือไม่ ขอนําเสนอพิจารณาปรับแก้ข้อบังคับ หมวด ๒ การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง ข้อ 
๘  โดยข้อความที่ได้ปรับแล้วตามเอกสารแนบ  

 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๕ น.  
 

                                                                               
       (นายปริญญา  เทียนทอง)      (นางอัจฉริยา  เบญจพร) 

                 ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ    ผู้ช่วยเลขานุการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิ 
           วิทยุการบินแห่งประเทศไทย             วิทยุการบินแห่งประเทศไทย         
                                ประธานท่ีประชุม                                 ผู้จดรายงานการประชุม 


