รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (สรร.ว.ท.) ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม สรร.ว.ท. อาคารโทรคม บริษัทฯ
กรรมการฯ เข้าประชุม
๑. นายปริญญา
เทียนทอง
๒. นายสุกิจ
กลิ่นหอม
๓. พันจ่าอากาศเอกธนู
รัตนสุภาพันธุ์
๔. พันจ่าอากาศเอกไชยันต์ ช้างแรงการ
๕. นายวีรยุทธ
วีรการณ์
เชี่ยวเกษม
๖. นางสาวโอริสา
ประสมทอง
๗. นายสังข์สทิ ธิ์
๘. นายอํานวย
สุขสวัสดิ์
๙. นายวิเชียร
ทวีคุณ
๑๐. นายเมธี
คําแหง
๑๑. นายสุดเขตร์
เวียงสี
๑๒. นายเอกศักดิ์
โพธิ์ทอง
๑๓. นางอัจฉริยา
เบญจพร
๑๔. นางสาวณฐินี
วิบูลศิลป์
๑๕. นางกษมพร
สวัสดิชัย
กรรมการฯ ไม่เข้าประชุมฯ เนื่องจากติดภารกิจบริษัทฯ
๑. นายชูพงษ์
การฟุ้ง
๒. นายกันต์
ทีฆนันทพร
๓. นายเรืองรัตน์
แสงทอง
๔. นายรัตตัญญู
กลิ่นพิกุล
๕. นายกิตติกร
ศรีม่วง
๖. ว่าที่ร้อยตรีชาย
ชินะไพโรจน์
๗. นายนิรุธ
พุทธสถิต
๘. นายกิตติพันธ์
นิวัฒน์บรรหาร
๙. นางสาววรรณา
พรหมจันทร์
๑๐. นางภคมน
จิรภัทรดิลก
๑๑. นายสพล
สิงห์ดารา
๑๒. นายปิติ
อุ่นทรัพย์

ประธานฯ
รองประธานฯ
รองประธานฯ
รองประธานฯ
รองประธานฯ
รองประธานฯ
นายทะเบียนฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
รองประธานฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
เหรัญญิกฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
เลขานุการฯ
กรรมการฯ
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ผู้ร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายจิระศักดิ์
นายวสันต์
นายปฏิภัทร
ว่าที่ร้อยตรีภิรมย์
นายไชยณรงค์

ประสมพงศ์
โยคะสิงห์
บุญมาก
บึงมุม
ตรีนาวงษ์

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

มีกรรมการเข้าประชุม ๑๕ คน ครบองค์ประชุมฯ ตามข้อบังคับฯ
นางอัจฉริยา เบญจพร ช่วยเลขานุการ 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
- เลขานุการฯ ติดอบรมของบริษัทฯ หลักสูตร CNS inspector ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๕ มีนาคม
๒๕๕๙ ณ โรงแรมเมริเดียน พระราม ๔ กทม. โดยต้องเข้าอบรมฯ ให้ครบตามเกณฑ์ประเมิน
ของ ICAO ซึ่งไม่สามารถขาดอบรมได้
- นายกิตติกรฯ ติดภารกิจตรวจสุขภาพพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศที่ ศล.บภ ๒.
- บริษัทฯ ได้แจ้งให้ สรร.ว.ท. ประเมินคะแนนผลการปฏิบัติงานของกรรมการฯ ดังนั้นได้ทําการ
ประเมินในเบื้องต้นไว้ ขอกรรมการฯ พิจารณาด้วย และหากท่านใดมีกิจกรรม หรือ ภารกิจ
เพิ่ มเติ ม ให้ แ จ้ ง มา เนื่ อ งจาก สรร.ว.ท. ต้ อ งแจ้ ง หลั ก เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาการให้ ค ะแนน
ประเมินผลของกรรมการฯ ด้วย
- เรื่องร้องทุกข์ของสมาชิก คือ นายสุวิทย์ เมตาจิต สรร.ว.ท. ช่วยสมาชิกไม่ได้มากนัก เนื่องด้วย
ข้อมูลในเบื้องต้นจากกระบวนการการสอบหาข้อเท็จจริง ยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่อ้างอิง
ในส่วนคําให้การของผู้อํานวยการ และตัวสมาชิก โดยสรุปให้การเข้าข้างตัวเองแต่ไม่มีหลักฐาน
แต่ทั้งนี้จากสอบถามหัวหน้างานของสมาชิกสรุปได้ว่าสมาชิกที่ร้องทุกข์มานั้นปฏิบัติงานบกพร่อง
เสมอมา และต้องคอยกระตุ้นให้ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
ที่ประชุม
รับทราบ
๑.๒ กรรมการแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี
๑.๓ ที่ประชุมแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
ประธานฯ
เสนอที่ป ระชุ มเพื่ อพิ จารณารั บรองรายงานประชุ มคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท.
ชุ ดที่ ๖
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง
ที่ประชุม
มีมติแก้ไขและรับรอง รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
ตามที่แก้ไข
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ระเบียบวาระที่ ๓ เตรียมข้อมูลประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (๑๘๓)
๓.๑ เรื่อง ทบทวนติดตามงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (๑๘๓)
นายสุดเขตร์ฯ
เรื่องการพิจารณาโครงสร้างอัตรากําลังของงานด้านวิศวกรรมในศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาคไม่
มีในวาระติดตามงานการประชุมครั้งนี้
ที่ประชุม
ให้ติดตามถามในที่ประชุมฯ ต่อไป
๓.๒ เรื่อง นําเข้าการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ (๑๘๔)
นายสุดเขตร์ฯ
บริษัทฯ ขอข้อมูลเพิ่มเติมตามวาระที่ สรร.ว.ท. ขอนําเข้าในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ จึง
ต้องนําเสนอเข้าใหม่ในครั้งนี้ทั้ง ๓ เรื่อง ได้แก่
๑. เรื่อง ขอทราบแนวปฏิบัติการจ่ายค่าวิศวกรรม
๒. เรื่อง การพัฒนาและปรับเปลี่ยนงานของ ศน.บภ ๑.
๓. เรื่อง สอบถามการปรับเลื่อนตําแหน่งของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๓
พ.อ.อ.ธนูฯ
มีเรื่องด่วนจากสมาชิกปฏิบัติงานที่สุวรรณภูมิ จะขอนําเข้าหารือในวาระอื่นๆ ของการประชุม
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในวันพรุ่งนี้ เนื่องจากสมาชิกฯ มีความกังวลใจระบบเรดาร์ที่ท่าอากาศ
สุวรรณภูมิ ไม่มั่นใจในความชํานาญของวิศวกรที่หมุนเวียนเข้ามาปฏิบัติงานในช่วงต่างๆ
ที่ประชุม
มี ม ติ ม อบหมายให้ พ.อ.อ.ธนู ฯ นํ า เข้ า หารื อ ในวาระอื่ น ๆ ของการประชุ ม ฯ ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๓
เนื่องจากเป็นเรื่องด่วน และกระทบกับความเชื่อมั่นในการทํางานของฝ่ายปฏิบัติการ
พ.อ.อ.ไชยันต์ฯ
ขอหารือเพื่อขอให้บริษัทฯ มีวิธีกําหนดมาตรฐานในการเพิ่มตําแหน่งงานและมาตรฐานของ
งานควบคุมจราจรทางอากาศ เพื่อให้เกิดความชัดเจน เนื่องจากสมาชิกได้หารือกันในกลุ่มกับผู้ใหญ่ เมื่อ
บริ ษัท ฯ เปิ ดตําแหน่งงานมานั้น ควรจะมีมาตรฐานในตําแหน่ง งานนั้ น เช่ น กําหนดชั่วโมงในการ
ปฏิบัติงาน หรือ ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเท่าไรจึงจะเพิ่มตําแหน่งงาน เป็นต้น ทั้งนี้ผู้อํานวยการศูนย์มี
ความกังวลในเรื่องนี้ จึงเกิดความไม่สะดวกในการทํางาน
ที่ประชุม
มีมตินําเรื่องนี้เข้าหารือในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
โดยมอบหมายให้ พ.อ.อ.
ไชยันต์ฯ ให้รายละเอียดกับสํานักเลขานุการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ รายงานแผนงาน การดําเนินการ และผลการดําเนินการยุทธศาสตร์
๔.๑ ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
ไม่มี
๔.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและการศึกษา
ประธานฯ
เนื่องด้วยข้อเรียกร้องเพื่อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง จะครบกําหนดในวันที่ ๖ พฤษภาคม
๒๕๕๙ สรร.ว.ท. จึงต้องดําเนินการยื่นข้อเรียกร้องฯ ใหม่ภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น
ต้องรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกทั่วประเทศ และกรรมการบริหารฯ มาร่วมทํา Workshop กันในการ
ประชุมเดือนหน้า
ที่ประชุม
มีมติให้แจ้งประธานสาขา เพื่อรวบรวมข้อเรียกร้องจากสมาชิก และให้นําเสนอมาที่รองประธาน
ภูมิภาคทั้ง ๓ คน โดยให้รองฯ นําเสนอที่ประชุมฯ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๙ และ สรร.ว.ท. จะ
ได้ดําเนินการยื่นข้อเรียกร้องฯ ใหม่ก่อนวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ต่อไป
๔.๓ ยุทธศาสตร์ด้านประชาสัมพันธ์
ไม่มี
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๔.๔ ยุทธศาสตร์ด้านวิเทศสัมพันธ์และกิจกรรม
นางอัจฉริยาฯ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของ สรส.
- ตามที่ สรร.ว.ท. เป็นสมาชิกของ สรส. ดังนั้นขออนุมัติค่าบํารุงสมาชิก สรส. ประจําปี ๒๕๕๙
จํานวน ๑๒,๐๐๐ บาท
- ตามที่ สรส. มีหนังสือขอให้ส่งผู้แทนของ สรร.ว.ท. ร่วมเป็นคณะทํางานกองทุนประกันความเสี่ยง
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาผู้แทนฯ
- ตามที่ สรส. มีหนังสือขอ สรร.ว.ท. ให้ดําเนินการเพื่อหาแนวทางให้ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างตาม
สัญญาเป็นพนักงานประจํา
- ตามที่ สรส. มีหนังสือเชิญ สรร.ว.ท. เข้าร่วมกิจกรรมยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี กรณีสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบขอความอนุเคราะห์ สรส. มา
ที่ประชุม
รับทราบหนังสือจาก สรส. และมีมติอนุมัติดังนี้
- อนุมัติเงินค่าบํารุงสมาชิกฯ จํานวน ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
- ส่งผู้แทนเป็นคณะทํางานกองทุนประกันความเสี่ยงฯ จํานวน ๓ คน ได้แก่ ประธาน เลขานุการ
และว่าที่ร้อยตรีชายฯ
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 รวมถึงมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขระบบอุปถัมภ์ฯ เพื่อให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
ที่ประชุม
รับทราบหนังสือจาก สพร.ท และมีมติอนุมัติเงินค่าบํารุงสมาชิกฯ จํานวน ๗,๒๐๐ บาท (เจ็ด
พันสองบาทถ้วน)
นางอัจฉริยาฯ
เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรสมาชิกสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมทําบุญทอดผ้าป่า
เพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดํารงวิทย์ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐
มีนาคม ๒๕๕๙ โดยเลขานุการฯ ได้นําเรียนให้กรรมการฯ ทราบในเบื้องต้นไว้แล้ว
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติงบประมาณสนับสนุน จํานวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)
๔.๕ ยุทธศาสตร์ด้านสตรี
นางสาวโอริสาฯ
ตามที่ สรร.ว.ท. ได้อนุมัติงบประมาณ จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อกิจกรรมนุ่งซิ่น แต่งไทย ใน
วันที่ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคาร ๖๐ ปี และบริเวณสนามหญ้าข้างสนาม
ฟุตบอล ภายใต้ชื่อ “ปีใหม่ไทย ทําบุญวันเกิดบ้าน สงกรานต์ชื่นใจ” มีเพิ่มกิจกรรมออกซุ้มจําหน่าย
ผ้าซิ่นตีนจกการกุศล รายได้ทั้งหมดบริจาคทอดกฐิน ณ อารามทุ่มแพม อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
และการจัดกิ จกรรม งานชมจันทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัด นครปฐม แต่ทั้งนี้การจัด
กิจกรรมการแสดงแบบนั้นมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จึงทําให้งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงขอ
อนุมัติงบประมาณเพิ่มอีก จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นวงเงินที่ได้รับ
อนุมัติทั้งสิ้น จํานวน ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
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๔.๖ ภูมภิ าค ภาคเหนือ
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศล.บภ ๒.
นายเอกศักดิ์ฯ
ขอปรับเปลี่ยนสถานที่สัมมนาสมาชิก และจัดอบรมหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์ โดยกําหนดการ
ใหม่ในวันที่ ๖ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโนโวเทล จังหวัดชุมพร สมาชิกจะมีค่าใช้จ่ายคนละ
๓,๖๐๐ บาท แต่จะดําเนินการนําเสนอขอใช้งบสวัสดิการคนละ ๓,๐๐๐ บาท โดยสมาชิกจะได้รับเงิน
คืน จํานวน ๑,๕๐๐ บาท ต่อไป
ที่ประชุม
รับทราบ และมอบหมายทีมงานวิทยากร ได้แก่ ประธาน เลขานุการ นางกษมพรฯ นายสุกิจฯ
นางสาวโอริ ส าฯ พ.อ.อไชยั น ต์ ฯ นายวิ เ ชี ย รฯ นายเอกศั ก ดิ์ ฯ นายสุ ด เขตร์ ฯ นายกิ ต ติ ก รฯ
นางสาวณฐินีฯ
นางอัจฉริยาฯ
ศล.บภ ๒. ร่วมกับ สรร.ว.ท. โดยกรรมการสาขา ศล.บภ ๒. จัดกิจกรรม CSR ประจําปี ๒๕๕๙
ภายใต้ชื่อ “วิทยุการบินฯ ปันน้ําใจให้ท้องถิ่น” โรงเรียนบ้านดงวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๕๙ จึงขอรับบริจาคผ่าน CQ จากพนักงานทั่วประเทศ โดยจะ
หักเงินเดื อนพนักงานผู้บริจาคในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ พร้อมนี้ขอนําส่งใบ CQ ให้กรรมการฯ
กลับไปบอกบุญสมาชิกด้วย และหากมีผู้บริจาค กรุณาส่งคืนนางอัจฉริยาฯ ในการประชุมเดือนหน้า ซึ่ง
จะได้รวบรวมนําเสนอเบิกเงินตาม CQ ต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ต่อไป
ที่ประชุม
รับทราบ
พ.อ.อ.ไชยยันต์ฯ
มีข้อหารือจากประธานสาขาฯ เพื่อขอให้บริษัทฯ ทบทวนแนวปฏิบัติในการจัดพาหนะให้
พนักงานเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ หอบังคับการบินลูกข่าย เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน
นายสุดเขตร์ฯ แนวปฏิ บั ติ ใ นการจั ด พาหนะให้ พ นั ก งานเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง าน ณ หอบั ง คั บ การบิ น ลู ก ข่ า ย ที่ ใ ห้
ผู้อํานวยการศูนย์พิจารณาจัดการเดินทางด้วยอากาศยานบริษัทฯ หรือ จัดรถตู้เช่าที่มีประกันภัยชั้น ๑
คุ้มครอง และลําดับสุดท้ายการอนุมัติให้เดินทางโดยพาหนะส่วนตัวของพนักงาน ซึ่งอนุญาตเป็นกรณีๆ
ไป เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทํางาน ดังนั้นจึงขอทราบว่าแต่ละ
ศูนย์ฯ มีการดําเนินการในเรื่องนี้อย่างไร
พ.อ.อ.ไชยันต์ฯ ศช.บภ ๒. จะวางแผนการเดินทางตั้งแต่การจัดตั้งงบประมาณเดินทางเป็นการเดินทางด้วยรถยนต์
ส่วนตัว โดยพิจารณาค่าใช้จ่ายต้องไม่เกินค่าเช่ารถตู้
ประธานฯ
ขอสอบถามว่ากรณีที่บริษทั ฯ จัดเครื่องบินบริษัทฯ หรือ จัดรถตู้เช่าฯ ให้แล้ว มีข้อขัดข้องในเรื่องใด กับ
การที่นํารถยนต์ส่วนตัวไปเอง
นายไชยณรงค์ฯ ไม่ ส ะดวกใช้ ร ถตู้ ข องหอฯ ในช่ ว งที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ๑๕ วั น เนื่ อ งจากมี ร ถตู้ คั น เดี ย ว และบางคนที่ ไ ป
ปฏิบัติงานที่หอบังคับการบินสมุย ไม่สะดวกที่จะไปเครื่องบินบริษัทฯ เนื่องจากมีสัมภาระมาก จึงขอ
อนุมัติเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว โดยไม่ขอเบิกค่าใช้จ่ายจากบริษัทฯ
นายสังข์สิทธิ์ฯ ศบ.บภ ๒. อนุมัติให้ พนั กงานใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทาง โดยแนบประกันชั้น ๑ คุ้มครอง และเบิก
ค่าใช้จ่ายตามระเบียบบริษัทฯ
ประธานฯ
จากแนวปฏิบัติเรื่องนี้มีความชัดเจนในการดําเนินการอยู่แล้ว ผู้อํานวยการศูนย์สามารถพิจารณาได้ตาม
เหตุผล ถ้านําเข้าหารือในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ บริษัทฯ อาจปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่อาจ
ส่งผลกระทบกับสมาชิกบางศูนย์ฯ ได้
ที่ประชุม
มีมติไม่นําเข้าหารือในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ และมอบหมายให้กรรมการสาขา
ไปทําความเข้าใจกับสมาชิกว่าแนวปฏิบัติในเรื่องนี้เหมาะสมแล้ว และชี้ให้เห็นผลกระทบกรณีที่เกิด
เหตุเมื่อนํารถยนต์ส่วนตัวไปปฏิบัติงานเมื่อเปรียบเทียบกับการที่บริษัทฯ จัดพาหนะให้เดินทาง
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เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศช.บภ ๒.
ไม่มี
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศน.บภ ๑.
ไม่มี
๔.๗ ภูมภิ าค 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 จัง หวั ดชุ มพร ทั้ งนี้จ ะขอหารื อกับ กรรมการสาขา และผู้ ช่วยเหลื องานสหกรณ์ ของ
ศญ.บภ ๑. ก่อน หากกําหนดจัดร่วมกับ ศล.บภ ๒. จะได้นําเรียน สรร.ว.ท. ในโอกาสแรกต่อไป
ที่ประชุม
รับทราบ
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศภ.บภ ๑.
นายอํานวยฯ
กําหนดจัดสัมมนาสมาชิก ศภ.บภ ๑. ในวันที่ ๒๒ – ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ ณ อันยาวีรีสอร์ท
อ่าวทึก จังหวัดกระบี่ ขอเบิกงบประมาณ จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท ต่อไป
ที่ประชุมฯ
รับทราบ และมอบหมายทีมงานวิทยากร ได้แก่ ประธาน เลขานุการ นายสุกิจฯ นางสาวโอริสาฯ
นางอัจฉริยาฯ และนายวีรยุทธฯ
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศร.บภ ๑.
นายไชยณรงค์ฯ
มีสมาชิกขอหารือกรณีจะเกษียณอายุ จะได้เลื่อนตําแหน่งอีก ๑ ขั้นหรือไม่ เพื่อเป็นขวัญและ
กําลังใจ
ประธานฯ
ในเดือนพฤษภาคมก็จะได้รับบําเหน็จ และตามข้อตกลงกับบริษัทฯ หากพนักงานที่จะเกษียณอายุ และ
ได้รับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีมากติดต่อกัน ๒ ครั้ง จะได้รับการเลื่อนขึ้นอีก ๑ ขั้น
ยกเว้นที่พนักงานปัจจุบันมีตําแหน่งผู้จัดการงานฯ จะไม่สามารถเลื่อนตําแหน่งขึ้นได้อีก
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.๙ สํานักเลขานุการ
นางอัจฉริยาฯ
วันประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ตามกําหนดคือวันที่ ๒๖
เมษายน ๒๕๕๙ ดังนั้นการประชุม สรร.ว.ท. ขอกําหนดในวันที่ ๒๕ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้หาก
บริษัทฯ แจ้งขอปรับเปลี่ยนวันประชุมฯ จะได้แจ้งกรรมการฯ ในโอกาสแรกต่อไป
นายปฏิภัทรฯ ผู้แทน ศน.บภ ๑. คือ นางสาวสลักฤทัย พึ่งมา
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ อนุมัติสมาชิกสมัครใหม่/ลาออก
นายสังข์สิทธิ์ฯ
มีสมาชิกสมัครใหม่ จํานวน ๕ คน ตามเอกสารแนบ สําหรับสมาชิก ๓ คน ขอชําระเป็นเงิน
สดในเดือนนี้
ที่ประชุม
มีมติรับรองการสมัครสมาชิกใหม่
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๕.๒ รับรองฐานะการเงินประจําเดือน
นางอัจฉริยาฯ
ขอเลื่อนไปก่อน เนื่องจากเหรัญญิกติดภารกิจ
๕.๓ เรื่องร้องทุกข์ของสมาชิก
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ประธานฯ
๑. เรื่อง พิพิธภัณฑ์แรงานไทยขอความช่วยเหลือจาก สรร.ว.ท.
พิพิธภัณฑ์แรงานไทยที่เป็นหน่วยงานที่สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลให้กับองค์กรแรงงาน ได้ขอ
ความอนุเคราะห์ขอความช่วยเหลืองบประมาณเพื่อดําเนินการต่างๆ
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติงบประมาณให้ความช่วยเหลือ จํานวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)
๒. เรื่อง ขอปรับเพิ่มคะแนนประเมินผลของกรรมการฯ ที่จะเกษียณอายุ
ประธานฯ
ขอนําเสนอให้คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการฯ ที่จะเกษียณอายุ เป็น ๑๐
คะแนนเต็ม เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ
นายเอกศักดิ์ฯ
๓. เรื่อง ปรับปรุงระเบียบการเลือกตั้ง
ตามที่ได้มอบหมายคณะทํางานไปศึกษาระเบียบการเลือกตั้งที่มีอยู่เหมาะสมกับสภาพใน
ปัจจุบันหรือไม่ ขอนําเสนอพิจารณาปรับแก้ข้อบังคับ หมวด ๒ การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ข้อ
๘ โดยข้อความที่ได้ปรับแล้วตามเอกสารแนบ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๕ น.

(นายปริญญา เทียนทอง)
ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ประธานที่ประชุม

(นางอัจฉริยา เบญจพร)
ผู้ช่วยเลขานุการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ผู้จดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

