รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (สรร.ว.ท.) ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วันที่ ๒๕ – ๒๖ เมษายน 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
การฟุ้ง
๖. นายชูพงษ์
เชี่ยวเกษม
๗. นางสาวโอริสา
๘. นางกษมพร
สวัสดิชัย
๙. นายสังข์สทิ ธิ์
ประสมทอง
๑๐. นายกิตติพันธ์
นิวัฒน์บรรหาร
๑๑. นายอํานวย
สุขสวัสดิ์
๑๒. นายวิเชียร
ทวีคุณ
๑๓. นายเมธี
คําแหง
๑๔. ว่าที่ร้อยตรี ชาย
ชินะไพโรจน์
๑๕. นางภคมน
จิรภัทรดิลก
๑๖. นายสุดเขตร์
เวียงสี
๑๗. นายปิติ
อุ่นทรัพย์
๑๘. นางสาวณฐินี
วิบูลย์ศิลป์
๑๙. นายนิรุธ
พุทธสถิตย์
๒๐. นางสาววรรณา
พรหมจันทร์
๒๑. นายสพล
สิงห์ดารา
กรรมการฯ ไม่เข้าประชุมฯ เนื่องจากติภารกิจบริษัทฯ
๑. นายกันต์
ทีฆนันทพร
๒. นายเรืองรัตน์
แสงทอง
๓. นายเอกศักดิ์
โพธิ์ทอง
๔. นางอัจฉริยา
เบญจพร
๕. นายรัตตัญญู
กลิ่นพิกุล
๖. กิตติกร
ศรีม่วง

ประธานฯ
รองประธานฯ
รองประธานฯ
รองประธานฯ
รองประธานฯ
รองประธานฯ
รองประธานฯ
กรรมการฯ
นายทะเบียนฯ
เหรัญญิกฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการและเลขานุการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ

~๒~

ผู้ร่วมประชุม
๑. นางสาวสลักฤทัย
๒. นายจิระศักดิ์
๓. นายสําเริง

พึ่งมา
ประสมพงศ์
สารโภค

กรรมการสาขา ศน.บภ ๑.
กรรมการสาขา ศญ.บภ ๑.
กรรมการสาขา ศอ.บภ ๒.

มีกรรมการเข้าประชุม ๒๑ คน ครบองค์ประชุมฯ ตามข้อบังคับฯ
นายสพล สิงห์ดารา เลขานุการ สรร.ว.ท. ทําหน้าที่จดรายงานการประชุม และนายปริญญา เทียนทอง
ประธาน สรร.ว.ท. ทําหน้าที่ประธานที่ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธาน/กรรมการ/ผู้เข้าร่วมประชุม/แจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
เรื่องการประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. วาระพิเศษ ข้อเรียกร้องฯ
เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ เลขานุการฯ ได้กําหนดประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท.
วาระพิ เศษ เรื่ องการยื่ นข้อ เรี ยกร้ องกั บบริ ษัท ฯ เพื่ อตกลงเกี่ ยวกั บ สภาพการจ้ า ง เนื่ องจาก
ข้อตกลงฉบับเดิมจะครบอายุ ๑ ปี ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นี้จึงจําเป็นต้องมีการเตรียมยื่น
ข้อเรียกร้องฯ เพื่อให้การยื่นข้อเรียกร้องนี้มีผลคุ้มครองสมาชิกกับการกระทําอันไม่เป็นธรรมของ
ฝ่ายบริหารตาม พรบ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฯ โดยสาระสําคัญที่ที่ประชุมได้พิจารณาในวัน
นั้นคือข้อมูลข้อเรียกร้องจากสมาชิกทั่วประเทศที่จําเป็นต้องพิจารณาและสรุปเป็นข้อเรียกร้องฯ
ในครั้งนี้ (ตามเอกสารแนบ)
เรื่องการพิจารณาบําเหน็จกรรมการบริหาร สรร.ว.ท.
ขณะนี้การพิจารณาบําเหน็จของบริษัทฯ รอบที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙ เสร็จสิ้นแล้ว และประธานฯ
ได้ส่งผลคะแนนพิเศษกรณีเป็นกรรมการสหภาพแรงงานในบริษัทฯ ไปด้วยแล้วพร้อมกัน จึงขอให้
กรรมการบริหารทุกท่านตรวจสอบผลการพิจารณาบําเหน็จของตัวเองว่าถูกต้องหรือไม่ หากมีข้อ
สงสัยขอให้ประสานกับเลขานุการฯ เพื่อดําเนินการตรวจสอบกับ บค.ทบ. ต่อไป
ที่ประชุม
รับทราบ
๑.๒ กรรมการแจ้งเพื่อทราบ
เลขานุการฯ
กรรมการบริหารแจ้งติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ (ตามเอกสารแนบ)
ที่ประชุม
รับทราบ
๑.๓ ผู้ร่วมประชุมแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
ประธานฯ
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๖
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง
ที่ประชุม
มีมติแก้ไขและรับรอง รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๖ ครั้งที่
๓/๒๕๕๙ ตามที่แก้ไข
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~๓~

ระเบียบวาระที่ ๓ เตรียมข้อมูลประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ (๑๘๔)
๓.๑ เรื่อง ทบทวนติดตามงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ (๑๘๔)
นายสุดเขตร์ฯ
จากรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ในวาระติดตามมีกรรมการ
ท่านในจะติดตามเพิ่มเติม
ประธานฯ
เรื่องการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขวิธีในการจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานกะ
เรื่ อ งนี้ ส มาชิ ก ได้ ร้ อ งทุ ก ข์ เ ข้ า มาในเรื่ อ งความไม่ เ ป็ น ธรรมการจั ด ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเข้ า กะของ
ผู้อํานวยการกองและได้ถูกขอร้องจากฝ่ายบริหารให้ถอนออกนั้น ยังมีประเด็นที่บริษัทฯ ยังไม่ได้
ตอบคือ หากมีพนักงานทําหนังสือสอบถามผู้อํานวยการกองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อันไม่เป็น
ธรรมนั้น บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติอย่างไรในการตอบพนักงาน เพื่อเป็นกรณีศึกษา
ที่ประชุม
มีมติมอบหมายให้ นางกษมพรฯ ติดตามถามในที่ประชุม คกส. ในวาระติดตาม
ประธานฯ
เรื่องการพิจารณาอัตราตําแหน่งโครงสร้างวิศวกรภูมิภาคของศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค
ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
สรร.ว.ท. ได้เสนอเรื่องนี้ในที่ประชุม คกส. แล้วมาระยะเวลาหนึ่ง ขณะนี้เห็นสมควรสอบถาม
ความคืบหน้าการดําเนินการ
ที่ประชุม
มีมติมอบหมายให้ นางกษมพรฯ ติดตามถามในที่ประชุม คกส. ในวาระติดตาม
๓.๒ เรื่อง นําเข้าการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ (๑๘๔)
นายสุดเขตร์ฯ
จากรายงานวาระการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ในวาระเรื่องนําเข้ามี
กรรมการท่านในจะนําเรื่องเข้าหารือในการประชุม คกส.
เลขานุการฯ
เรื่องการทบทวนคุณสมบัติประจําตําแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ
ในวาระนําเข้าหารรือในการประชุม คกส. บริษัทฯ ได้นําเสนอเรื่องการทบทวนคุณสมบัติประจํา
ตําแหน่ง ATC ดังกล่าวโดยอ้างว่าได้ผ่านคณะทํางานร่วมกันกับ สรร.ว.ท. แล้วตามเอกสารเมื่อ
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ จึงขอที่ประชุมพิจารณาร่างคุณสมบัติฯ ดังกล่าว
ที่ประชุม
มีมติแก้ไขร่างทบทวนคุณสมบัติประจําตําแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ และ
มอบหมายให้ พ.อ.อ. ไชยันต์ฯ นําเสนอแก้ไขในที่ประชุม คกส.
ประธานฯ
เรื่องเหตุการบาดเจ็บของพนักงานจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ
ต้องการทราบลําดับเหตุการที่เกิดอุบัติเหตุกับพนักงานระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ณ หอบังคับการบิน
แม่ฮ่องสอน และการเผยแพร่เหตุการณ์ดังกล่าวอย่างแพร่หลายในสื่อออนไลน์
ที่ประชุม
มีมติมอบให้ประธานฯ หารือในวาระอื่นๆ ในที่ประชุม คกส.
ประธานฯ
เรื่องข้อขัดข้องในการปรับเปลี่ยน SID STARs เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ตามที่ได้ทราบจากสื่อสารองค์กรของบริษัทฯ และการรายงานข่าวของสื่อมวลชน เกี่ยวกับเกิด
เหตุการณ์ล่าช้าของเที่ยวบินในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ อันเนื่องมาจากการปรับระบบเส้นทาง
บินของบริษัทฯ นั้น จึงต้องการสอบถามราบละเอียดจากบริษัทฯ ในเรื่องนี้
ที่ประชุม
มีมติมอบให้ประธานฯ หารือในวาระอื่นๆ ในที่ประชุม คกส.
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~๔~

ระเบียบวาระที่ ๔ รายงานแผนงาน การดําเนินการ และผลการดําเนินการยุทธศาสตร์
๔.๑ ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
ไม่มี
๔.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและการศึกษา
ไม่มี
๔.๓ ยุทธศาสตร์ด้านประชาสัมพันธ์
ไม่มี
๔.๔ ยุทธศาสตร์ด้านวิเทศสัมพันธ์และกิจกรรม
ไม่มี
๔.๕ ยุทธศาสตร์ด้านสตรี
ไม่มี
๔.๖ ภูมภิ าค ภาคเหนือ
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.
นายชูพงษ์ฯ
กรรมการสาขา ศอ.บภ ๒. กําหนดจัดกิจกรรมสมาชิกสาขา ศอ.บภ ๒. อบรมหลักสูตรแรงงาน
สัมพันธ์ ให้กับสมาชิก ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี พร้อนกัน
กับการจัดสมัมมนาสมาชิกสหกรณ์และการสัมมนาศูนย์ โดยจะมีการจัดต่อเนื่องในวันถัดไปพ
ร้อนกัน ณ จังหวัดชลบุรี ในการนี้ได้รับการยืนยันจากคณะวิทายกรของ สรร.ว.ท. ที่จะเข้าร่วม
อบรมฯ ได้แก่ ประธานฯ เลขานุการฯ นางกษมพรฯ และนางสาวโอริสาฯ ที่จะเดินทางไปให้
ความรู้สมาชิกในเรื่องการลงโทษทางวินัย การสอบสวนข้อเท็จจริง และการอุทรณ์
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศม.บภ ๒.
ไม่มี
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศญ.บภ ๑.
ไม่มี
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศภ.บภ ๑.
ไม่มี
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศร.บภ ๑.
๔.๙ สํานักเลขานุการ
เลขานุการฯ เรื่องการทบทวนระเบียบสหภาพแรงงานฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการบริหาร สรร.ว.ท.
จากการประชุมกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
คณะทํ า งาน สรร.ว.ท. ในเรื่ อ งการทบทวนระเบี ย บสหภาพแรงงานฯ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง
กรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ได้เสนอผลการศึกษาและข้อมูลความคิดเห็นจากสมาชิก กรรมการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

~๕~

ที่ประชุม

สาขา และกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ที่ดําเนินการมาตั้งแต่ การประชุมใหญ่สามัญประจําปี
๒๕๕๘ ที่ผ่านมานั้น จึงขอสรุปร่างแก้ไขระเบียบดังกล่าวต่อที่ประชุม (ตามเอกสารแนบ) เพื่อ
โปรดพิจารณา
มีมติรับรองร่างระเบียบฯ ดังกล่าว และมอบหมายให้เลขานุการฯ นําเสนอประธานฯ ลงนามเพื่อ
ประกาศต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ อนุมัติสมาชิกสมัครใหม่/ลาออก
นายสังข์สิทธิ์ฯ
มีสมาชิกสมัครใหม่ จํานวน ๑ คน ตามเอกสารแนบ
ที่ประชุม
มีมติสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมการสมัครของสมาชิกใหม่ และให้นําเสนออีกครั้งในการประชุม
ครั้งต่อไป
๕.๒ รับรองฐานะการเงินประจําเดือน
เหรัญญิกฯ
เสนอฐานะการเงินให้ทปี่ ระชุม (ตามเอกสารแนบ)
ที่ประชุม
มีมติรับรอง
๕.๓ เรื่องร้องทุกข์ของสมาชิก
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นายปริญญา เทียนทอง)
ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ประธานที่ประชุม

(นายสพล สิงห์ดารา)
เลขานุการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ผู้จดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

