
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแหงประเทศไทย (สรร.ว.ท.) ชุดท่ี ๖ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ 
วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘  

ณ หองประชุม สรร.ว.ท. อาคารโทรคม บริษัทฯ 

 

กรรมการฯ เขาประชุม 
๑. นายปริญญา เทียนทอง ประธานฯ  

๒.    นายสุกิจ กลิ่นหอม รองประธานฯ  

๔. พันจาอากาศเอกไชยันต ชางแรงการ รองประธานฯ  

๕.     นายวีรยุทธ วีรการณ      รองประธานฯ  
๖.    นางสาวโอริสา เชี่ยวเกษม รองประธานฯ  
๗.      นายสังขสิทธิ ์ ประสมทอง นายทะเบียนฯ  

๘. นายอํานวย สุขสวัสดิ์      กรรมการฯ  

๙. นางกษมพร สวัสดิชัย กรรมการฯ  

๑๐. นายวิเชียร ทวีคุณ กรรมการฯ  

๑๑. นายเมธ ี คําแหง กรรมการฯ  

๑๒.   วาท่ีรอยตรี ชาย ชินะไพโรจน กรรมการฯ  

๑๓.   นางอัจฉริยา เบญจพร กรรมการฯ  

๑๔.   นายเอกศักดิ์ โพธิ์ทอง กรรมการฯ  

๑๕. นายเรืองรัตน แสงทอง กรรมการฯ  

๑๖. นายกิตติกร ศรีมวง เหรัญญิกฯ  

๑๗. นายปติ   อุนทรัพย กรรมการฯ  

๑๘.   นางสาววรรณา พรหมจันทร กรรมการฯ  

๑๙. นางสาวณฐิน ี วิบูลยศิลป กรรมการ  

๒๐.   นายสพล สิงหดารา เลขานุการฯ  

กรรมการฯ ไมเขาประชุม  

๕.   นายสุดเขตร เวียงส ี กรรมการฯ ติดภารกิจ บริษัทฯ 

 
 
 

๓. พันจาอากาศเอกธน ู รัตนสุภาพันธุ     รองประธานฯ  

๑.    นายชูพงษ          การฟุง รองประธานฯ ติดภารกิจ บริษัทฯ 
๒. นายกิตติพันธ       นิวัฒนบรรหาร เหรัญญิกฯ ติดภารกิจ บริษัทฯ 
๓. นายกันต                    ทีฆนันทพร           กรรมการฯ ติดภารกิจ บริษัทฯ 
๔. นางภคมน จิรภัทรดิลก กรรมการฯ ติดภารกิจ บริษัทฯ 

๖. นายรัตตัญู กลิ่นพิกุล กรรมการฯ ติดภารกิจ บริษัทฯ 
๗. นายนิรุธ พุทธสถิตย กรรมการฯ ติดภารกิจ บริษัทฯ 

 



~ ๒ ~ 

ผูรวมประชุม 
 
  
มีกรรมการฯ เขาประชุม ๒๐ คน ครบองคประชุมฯ ตามขอบังคับฯ 
 นายสพล  สิงหดารา เลขานุการ สรร.ว.ท. ทําหนาท่ีจดรายงานการประชุม และนายปริญญา  เทียนทอง
ประธาน สรร.ว.ท. ทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
   

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๕ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องประธาน/กรรมการ/ผูเขารวมประชุม/แจงเพ่ือทราบ 
  ๑.๑ ประธานแจงเพ่ือทราบ 
   128ไมมี 
  ๑.๒ กรรมการแจงเพ่ือทราบ 
   130ไมมี 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดท่ี ๖ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ 
ประธานฯ เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดท่ี ๖            

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ ใหท่ีประชุมพิจารณาเพ่ือรับรอง   
ท่ีประชุม มีมติแกไขและรับรอง รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดท่ี ๖ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ 

ตามท่ีแกไข 

  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เตรียมขอมูลประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ (๑๗๓) 
  ๓.๑ เรื่อง ทบทวนติดตามงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ (๑๗๓) 
นายสุดเขตรฯ  
  137ไมมี 
  138๓.๒ เรื่อง นําเขาการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ (๑๗๔) 
เลขานุการฯ เรื่อง รองทุกขผลกระทบจากการปรับโครงสรางเงินเดือน  

 1 4 0นายวิเชียร ขาวมาก สมาชิก สรร.ว.ท. ตําแหนง นายชางระบบไฟฟา สังกัด      ศญ.บภ ๑. 
รองทุกขผลกระทบเรื่องโครงสรางเงินเดือนท่ีปรับใหม ทําใหตําแหนงนายชางระบบไฟฟานั้น ถูกปรับ
ลดลง เดิมอยูในระดับเงินเดือนเทากับ วิศวกรไฟฟาระบบอาวุโส และอัตราเงินเดือนผูรองทุกขนั้นสูง
กวาโครงสราง บริษัทฯ จึงกําหนดใหสมาชิกผูรองทุกขนี้ อยูในสถานะเงินเดือนเต็มข้ันแตเงินเดือนสูง
กวาเพดาในโครงสราง โดยบริษัทฯ ไดแจงตอวาตําแหนงนี้เปนตําแหนงพิเศษเม่ือผูรองทุกขเกษียณไปก็
จะยกเลิกตําแหนงนี้ไป แตจากการปรับโครงสรางเงินเดือนปจจุบันผูรองก็ไดปฏิบัติหนาท่ีเหมือนเดิม ซ่ึง
ปฏิบัติหนาท่ีนี้มาแลวกวา ๗ ป ประกอบกับไดปรับวุฒิระดับ ปวส. สาขาวิชาไฟฟากําลัง ตรงตามสาย
งานทุกประการ จึงขอรองทุกขใหบริษัทฯ พิจารณาปรับตําแหนงของผูรองใหเปนวิศวกรระบบศูนย
ประกอบการอาวุโส (ภูมิภาค) ตามโครงสรางใหม_ 

ท่ีประชุม มีมตินําเรื่องรองทุกขนี้ เขาหารือ คกส. ในวาระปรึกษาหารือเพ่ือแกปญหาตามคํารองทุกขของ
ลูกจาง  

เลขานุการฯ เรื่อง รองทุกขเพ่ือขอทราบเสนทางสายอาชีพของพนักงานกลุมงาน BOBCAT 
 สมาชิก สรร.ว.ท. จํานวน ๖ ทานไดรวมกันทําหนังสือรองทุกขเพ่ือขอทราบแนวทางการ
บริหารบุคคลเก่ียวกับเสนทางสายอาชีพ พนักงานบริหารเครื่อขายการปฏิบัติการจราจรทางอากาศ ใน

    ไมมี    

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยกุารบินแหงประเทศไทย 
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กลุม BOBCAT ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีนี้มาตั้งแตเริ่มกอตั้งแตปจจุบันยังไมมีความชัดเจนวาอนาคตบริษัทฯ จะ
มีแนวทางพัฒนาสายอาชีพอยางไร 

ท่ีประชุม มีมตินําเรื่องรองทุกขนี้ เขาหารือ คกส. ในวาระปรึกษาหารือเพ่ือแกปญหาตามคํารองทุกขของ
ลูกจาง  

เลขานุการฯ  เรื่อง บริษัทฯ ควรมีหองละหมาดสําหรับพนักงาน 
 1 4 6ตามท่ีไดมีการหรือใน คกส. ประมาณชวงตนป ๒๕๕๕ ไดปรึกษาเรื่องความจําเปนหรือไม      
ท่ีบริษัทฯ จะจัดใหมีหองละหมาดในสถานประกอบการสําหรับพนักงาน ณ ทุงมหาเมฆ โดยในขณะนั้น
ไดขอสรุปตรงท่ี บริษัทฯ เห็นความจําเปนวาควรมีหองละหมาดใหกับพนักงาน จึงจัดใหชั่วคราว           
ณ หองพักอาคารงามดูพลี แตตอมาหองดังกลาวถูกยกเลิกไป ขณะนี้จึงตองการหารือกับบริษัทฯ อีก
ครัง้ เพ่ือทบทวนความจําเปนของหองละหมาดในสถานประกอบการแหงนี ้

ท่ีประชุม มีมตินําเรื่องรองทุกขนี้ เขาหารือ คกส. ในวาระปรึกษาหารือเพ่ือใหความเห็นปรัปรุงประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานฯ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ รายงานแผนงาน การดําเนินการ และผลการดําเนินการยุทธศาสตร  
 ๔.๑ ยุทธศาสตรดานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ 
นางกษมพรฯ ๔.๑.๑ เรื่อง นําเสนอกรณีมีคําสั่งของ ปปช. ใหองคกรตนสังกัดลงโทษ 
  1 5 1กรณีท่ี ปปช. ไดมีคําสั่งใหองคกร หรือ หนวยงานตนสังกัดของพนักงานท่ีโดนกลาวหา         

ใหลงโทษพนักงานนั้น องคกรตองดําเนินการตามคําสั่ง ปปช. ลงโทษทางวินัยตอไป  แตพนักงานฯ อาจ
รองทุกขได เชน ภายใน ๙๐ วัน รองทุกขไปท่ีศาลปกครอง หรือ รองทุกขไปยังศาลแรงงาน             
ซ่ึงรายละเอียดเรื่องนี้ยังไมไดศึกษาใหชัดเจนวามีแนวทางรองทุกขไดอยางไรบาง 

ท่ีประชุม มีมติใหนางกษมพรฯ ศึกษาแนวทางการรองทุกข และนําเสนอในการประชุมคราวหนา 
นายเรืองรัตนฯ ๔.๑.๒ เรื่อง นําเสนอการเติบโตสายอาชีพของวิศวกรภูมิภาค 
  1 5 4ไดนําเสนอรายละเอียดเปนเอกสารผลการศึกษาการเติบโตสายอาชีพของวิศวกรภูมิภาค 

เพ่ือใหท่ีประชุมพิจารณานําเสนอเขาเปนวาระในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธในครั้งหนา 
ท่ีประชุม มีมติใหนางกษมพรฯ เปนหัวหนาชุดในการพิจารณารายละเอียดท่ีคณะทํางานชุดนี้ศึกษามา  และ

ใหทําหนังสือนําเสนอเขาเปนวาระในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธเดือนมิถุนายน 
๒๕๕๘ ตอไป 

 ๔.๒ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาองคกรและการศึกษา 
พ.อ.อ.ไชยยันตฯ   ขอนําเสนอเปลี่ยนผูรับผิดชอบ เนื่องจากติดภารกิจในงานประจํา 
ท่ีประชุม รับทราบ และจะไดพิจารณาผูท่ีเหมาะสมตอไป 
 159๔.๓ ยุทธศาสตรดานประชาสัมพันธ 
พ.อ.อ.ธนฯู  ขอนําเสนอเปลี่ยนผูรับผิดชอบ เนื่องจากติดภารกิจในงานประจํา  
ท่ีประชุม รับทราบ และจะไดพิจารณาผูท่ีเหมาะสมตอไป 
 ๔.๔ ยุทธศาสตรดานวิเทศสัมพันธและกิจกรรม 
เลขานุการฯ เรื่อง การเขารวมกิจกรรมของ ITF-Thailand  

๑. กําหนดประชุมฯ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘   ชวงบาย       
ณ ขสมก. คลองเตย 

๒. มีกําหนดจัดสัมมนาผูจัดตั้งสาขาดานการบิน ในระหวางวันท่ี ๗ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘             
ณ ประเทศบังคลาเทศ แตเรื่องนี้ไมไดแจงให สรร.ว.ท. ทราบ  และไดแจงสงผูแทนไปเรียบรอย
แลว 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยกุารบินแหงประเทศไทย 
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ท่ีประชุม มีมติใหทําหนังสือสอบถามสาเหตุท่ีไมไดแจงให สรร.ว.ท. สงผูแทนเขาสัมมนาฯ ในครั้งนี้  พรอมนี้
ใหชะลอการตอสมาชิกของ ITF ไวกอน (คาตอสมาชิกจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท) 

เลขานุการฯ เรื่อง การเขารวมกิจกรรมของ สรส. 
๑. สรร.ว.ท. ไดประสานงานใหบริษัทฯ สนับสนุนกอลฟ ๑ ทีม จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท และคา

ประชาสัมพันธ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท ในวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกอลฟอยุธยาคันทรี
คลับ 

๒. นโยบายชวงนี้ของ สรส. จะเคลื่อนไหวตอตานแนวคิดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  
ท่ีประชุม รับทราบ   
เลขานุการฯ เรื่อง การเขารวมกิจกรรมของ สพร.ท 
  1 7 2สรร.ว.ท. เปนเจาภาพในการจัดประชุมเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม 

๒๕๕๘ ณ บริษัทฯ มีประเด็นท่ีนาสนใจคือ มีการเคลื่อนไหวกรณีผลักดันใหรัฐวิสาหกิจเขาเปนสมาชิก
ประกันสังคมใน พรบ. ประกันสังคมฉบับใหม  แตเรื่องนี้ สรร.วท. ยังไมเห็นดวย เนื่องจากกระทบกับ
ภาระของสมาชิกและอาจเปนการถูกรอนสิทธิ์สวัสดิการได 

ท่ีประชุม รับทราบ  

๔.๕ ยุทธศาสตรดานสตรี 
นางสาวโอริสาฯ   กําหนดกิจกรรมชวนเพ่ือนเขาวัด ในระหวางวันท่ี ๑๖ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ จํานวน ๔ วัน 

ณ วัดญาณเวศกวัน กลุมเปาหมายประมาณ ๒๐ คน และขออนุมัติเงินเพ่ือจัดกิจกรรมนี้ ๓,๐๐๐ บาท 
ประธานฯ   กรณีเปนกิจกรรมของ สรร.ว.ท. ตองทําหนังสือถึงบริษัทฯ เพ่ือขออนุมัติตามขอตกลงไดแค ๒ 

วัน แตหากใชการขออนุมัติลาไปปฏิบัติธรรมตามระเบียบบริษัทฯ จะไดวันลามากกวา ใหพิจารณาใน
ประเด็นนี้ดวย 

ท่ีประชุม รับทราบ และอนุมัติงบสนับสนุน ๓,๐๐๐ บาท ตามเสนอ  
 ๔.๖ ภูมิภาค ภาคเหนอื 
 179เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศล.บภ ๒. 
นายเอกศักดิ์ฯ  จัดสัมมนาสมาชิก ศล.บภ ๒. ในวันท่ี ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ เปนไปดวยความเรียบรอยดี  และกรรมการสาขาฯ ไดเยี่ยมคาราวะ ผศล.บภ ๒. ใน
วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

นายวิเชียรฯ เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศช.บภ ๒. 
  182บิดาของนายวีรชาติฯ กรรมการสาขาฯ ไดเสียชีวิต ขอเชิญชวนรวมทําบุญในครั้งนี้ 
ท่ีประชุม มีรับทราบ และใหเบิกคาพวงหรีดตอไป 
 184เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศน.บภ ๑. 
  185ไมมี 
 ๔.๗ ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 187เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศบ.บภ ๒. 
  188ไมมี 
 189เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศอ.บภ ๒. 
  190ไมมี 
 191เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศม.บภ ๒. 
  192ไมมี 
 193๔.๘ ภูมิภาค ภาคใต 
 194เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศญ.บภ ๑.  
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~ ๕ ~ 

นายวีรยุทธฯ  ไดดําเนินการสงมอบสนามเด็กเลน ในวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ บานนาทองสุข จังหวัด
สงขลา  ไดจัดงานหารายไดเพ่ือสนับสนุนสนามเด็กเลนครั้งนี้เปน จํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

 196เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศภ.บภ ๑. 
นายอํานวยฯ  ไดนําคณะกรรมการสาขาฯ เขาพบ ผศภ.บภ ๑. เรียบรอยแลว 
 198เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศร.บภ ๑. 
นายปติฯ  บิดาของนางสาวณันทภัส สามารถ กรรมการสาขา เสียชีวิต สาขาสงหรีดเคารพศพ 
ท่ีประชุม รับทราบ และใหเบิกคาพวงหรีดตอไป 

๔.๙ สํานักเลขานุการ 
นางอัจฉริยาฯ ๔.๙.๑ เรื่อง แจงช่ือผูสังเกตการณการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ 
  203ขอชื่อกรรมการผูสังเกตการณการประชุมฯ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘  

- ศล.บภ ๒. คือ นายเอกศักดิ์ฯ 
- ศบ.บภ ๒. คือ นางวรรณาฯ 
- ศช.บภ ๒  ศอ.บภ ๒  ศม.บภ ๒. ศญ.บภ ๑. ศภ.บภ ๑. ศร.บภ ๑. คือ กรรมการภูมิภาคสังกัด

ศูนยฯ 
- ศน.บภ ๑. รอแจงจากประธานสาขาฯ   

สํานักเลขานุการจะนําเสนอหนังสือแจง บค.ทบ. ภายในตนเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ 
ท่ีประชุม รับทราบ  
เลขานุการฯ ๔.๙.๒ เรื่อง ประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๘ 
  211ขอนําเสนอชวงประชุมใหญ คือ ตนกันยายน ๒๕๕๘  และเสนอคณะทํางานในการดําเนินการ 

พรอมท้ังเห็นควรทดลองการเลือกตั้งระบบใหมดวย 
 
ท่ีประชุม มีมตดิังนี้ 

๑. ใหเลขานุการฯ และนายทะเบียนฯ พิจารณาหัวขอการสัมมนาท่ีเกี่ยวของกับการเลือกตั้ง     
แบบใหม 

๒. ใหพ.อ.อ. ไชยันตฯ หรือ ผูท่ีไดรับมอบหมาย คิดหัวขออบรมการการสาขาชุดใหม 
เลขานุการฯ ๔.๙.๓ เรื่อง จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรใหม 
  2 1 6ขออนุมัติจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรใหมทดแทนของเดิมท่ีชํารุดซอมไมได เพ่ือใชในภารกิจ 

สรร.ว.ท. 
ท่ีประชุม มีมติอนุมัติจัดซ้ือคอมพิวเตอรใหม ในงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) โดย

มอบหมายใหเลขานุการฯ เปนผูดําเนินการตอไป 
เลขานุการฯ ๔.๙.๔ เรื่อง การพิจารณาคางานของเจาหนาท่ี สรร.ว.ท. 
  219จะขอนําเสนอการพิจารณาคางานของเจาหนาท่ี สรร.ว.ท. พรอมท้ังการประเมินผล โดยจะสง

ใหกรรมการฯ ภายในเดือนนี้ 
ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ อนุมัติสมาชิกสมัครใหม/ลาออก 

นายสังขสิทธิ์ฯ  ไมมี 
 ๕.๒ รับรองฐานะการเงินประจําเดือน 
ประธาน  ขอเลื่อนไปกอน ในครั้งหนาใหเสนอของเดือน กุมภาพันธ – พฤษภาคม ๒๕๕๘  
ท่ีประชุมฯ รับทราบ 
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~ ๖ ~ 

 ๕.๓ เรื่องรองทุกขของสมาชิก 
  228ไมมี 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานฯ        ๖.๑ เรื่อง กรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ขอลาออก 
   231ขอนําเสนอหนังสือลาออกจากเปนกรรมการบริหารฯ ของนายวันชัยฯ ตอท่ีประชุม ซ่ึงตองทํา

หนังสือแจงนายทะเบียนตามขอบังคับ  พรอมนี้ตองคัดเลือกผูแทนกรรมการฯ มาเปนคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธฝายลูกจาง และคณะกรรมการจัดการสวัสดิการ แทนนายวันชัยฯ ดวย จึงขอใหท่ีประชุม
พิจารณาดวย 
- ท่ีประชุมนําเสนอผูแทนคณะกรรมการกิจการสัมพันธจากผูท่ีไดคะแนนสํารองอันดับ ๑ ในคราวท่ี

เลือกคณะกรรมการกิจการสัมพันธครั้งลาสุด คือ นายวีรยุทธฯ 
- ท่ีประชุมนําเสนอเลือกตั้งผูแทนเพ่ือเปนคณะกรรมการจัดการสวัสดิการของบริษัทฯ โดยขอให

กรรมการฯ พิจารณาทางลับ ซ่ึงมีผูสมัคร ๒ คน คือ นายกิตติกรฯ และวาท่ี ร.ต.ชายฯ  ท้ังนี้ผลการ
เลือกตั้งทางลับ คือ  นายกิตติกรฯ ไดรับ ๑๑ คะแนน  และวาท่ี ร.ต.ชายฯ ไดรับ ๘ คะแนน 

ท่ีประชุม มีมตอินุมัติดังนี้ 
๑. อนุมัติใหสํานักเลขานุการดําเนินการตามข้ันตอนแจงการลาออกของนายวันชัยฯ ตอไป 
๒. อนุมัติใหนายวีรยุทธฯ เปนกรรมการกิจการสัมพันธแทนนายวันชัยฯ 
๓. อนุมัติใหนายกิตติกรฯ เปนกรรมการจัดการสวัสดิการแทนนายวันชัยฯ 

เลขานุการฯ     ๖.๒ เรื่อง ธง สรร.ว.ท. 
   239ขอสงมอบธงใหกรรมการสาขาท่ัวประเทศ เพ่ือใชในภารกิจของ สรร.ว.ท. ตอไป  โดยให

กรรมการภูมิภาครับแทนดวย 
ท่ีประชุมฯ รับทราบ 
ประธานฯ      ๖.๓ เรื่อง พรบ. คุณสมบัติฯ 
   242พรบ.คุณสมบัตฯิ แกไขผาน สนช. วาระ ๓ แลว รอประกาศในระบบราชกิจจาฯ ตอไป  
ท่ีประชุมฯ รับทราบ 
ประธานฯ     ๖.๔ เรื่อง สัมมนาคณะกรรมการกิจการสัมพันธ 
   245แจงความคืบหนาในการประสานงานจัดสัมมนาคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ไดวางแผนเปน 

๒ ชวง คือ วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หรือ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  แตปรากฏวาบริษัทฯ แจงขอ
เลื่อนออกไปกอน โดยยังไมมีกําหนด 

ท่ีประชุมฯ รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.  
 
 
 
 

       (นายปริญญา  เทียนทอง)     (นายสพล  สิงหดารา) 
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	ขอนำเสนอหนังสือลาออกจากเป็นกรรมการบริหารฯ ของนายวันชัยฯ ต่อที่ประชุม ซึ่งต้องทำหนังสือแจ้งนายทะเบียนตามข้อบังคับ  พร้อมนี้ต้องคัดเลือกผู้แทนกรรมการฯ มาเป็นคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฝ่ายลูกจ้าง และคณะกรรมการจัดการสวัสดิการ แทนนายวันชัยฯ ด้วย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย
	ขอนำเสนอช่วงประชุมใหญ่ คือ ต้นกันยายน ๒๕๕๘  และเสนอคณะทำงานในการดำเนินการ พร้อมทั้งเห็นควรทดลองการเลือกตั้งระบบใหม่ด้วย
	ขอชื่อกรรมการผู้สังเกตการณ์การประชุมฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ 
	เรื่อง การดำเนินการของสาขา ศร.บภ ๑.
	เรื่อง การดำเนินการของสาขา ศภ.บภ ๑.
	เรื่อง การดำเนินการของสาขา ศญ.บภ ๑. 
	๔.๘ ภูมิภาค ภาคใต้
	ไม่มี
	เรื่อง การดำเนินการของสาขา ศม.บภ ๒.
	ไม่มี
	เรื่อง การดำเนินการของสาขา ศอ.บภ ๒.
	ไม่มี
	เรื่อง การดำเนินการของสาขา ศบ.บภ ๒.
	ไม่มี
	เรื่อง การดำเนินการของสาขา ศน.บภ ๑.
	บิดาของนายวีรชาติฯ กรรมการสาขาฯ ได้เสียชีวิต ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในครั้งนี้
	๔.๓ ยุทธศาสตร์ด้านประชาสัมพันธ์
	แจ้งความคืบหน้าในการประสานงานจัดสัมมนาคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ได้วางแผนเป็น ๒ ช่วง คือ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หรือ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  แต่ปรากฏว่าบริษัทฯ แจ้งขอเลื่อนออกไปก่อน โดยยังไม่มีกำหนด
	ไม่มี
	จะขอนำเสนอการพิจารณาค่างานของเจ้าหน้าที่ สรร.ว.ท. พร้อมทั้งการประเมินผล โดยจะส่งให้กรรมการฯ ภายในเดือนนี้
	ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ทดแทนของเดิมที่ชำรุดซ่อมไม่ได้ เพื่อใช้ในภารกิจ สรร.ว.ท.
	เรื่อง การดำเนินการของสาขา ศล.บภ ๒.
	สรร.ว.ท. เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ บริษัทฯ มีประเด็นที่น่าสนใจคือ มีการเคลื่อนไหวกรณีผลักดันให้รัฐวิสาหกิจเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมใน พรบ. ประกันสังคมฉบับใหม่  แต่เรื่องนี้ สรร.วท. ยังไม่เห็นด้วย เนื่องจากกระทบกับภาระของสมาชิกและอาจเป็นการถูกรอนสิทธิ์สวัสดิการได้
	ได้นำเสนอรายละเอียดเป็นเอกสารผลการศึกษาการเติบโตสายอาชีพของวิศวกรภูมิภาค เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานำเสนอเข้าเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในครั้งหน้า
	กรณีที่ ปปช. ได้มีคำสั่งให้องค์กร หรือ หน่วยงานต้นสังกัดของพนักงานที่โดนกล่าวหา         ให้ลงโทษพนักงานนั้น องค์กรต้องดำเนินการตามคำสั่ง ปปช. ลงโทษทางวินัยต่อไป  แต่พนักงานฯ อาจร้องทุกข์ได้ เช่น ภายใน ๙๐ วัน ร้องทุกข์ไปที่ศาลปกครอง หรือ ร้องทุกข์ไปยังศาลแรงงาน             ซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้ยังไม่ได้ศึกษาให้ชัดเจนว่ามีแนวทางร้องทุกข์ได้อย่างไรบ้าง
	ตามที่ได้มีการหรือใน คกส. ประมาณช่วงต้นปี ๒๕๕๕ ได้ปรึกษาเรื่องความจำเป็นหรือไม่      ที่บริษัทฯ จะจัดให้มีห้องละหมาดในสถานประกอบการสำหรับพนักงาน ณ ทุ่งมหาเมฆ โดยในขณะนั้นได้ข้อสรุปตรงที่ บริษัทฯ เห็นความจำเป็นว่าควรมีห้องละหมาดให้กับพนักงาน จึงจัดให้ชั่วคราว           ณ ห้องพักอาคารงามดูพลี แต่ต่อมาห้องดังกล่าวถูกยกเลิกไป ขณะนี้จึงต้องการหารือกับบริษัทฯ อีกครั้ง เพื่อทบทวนความจำเป็นของห้องละหมาดในสถานประกอบการแห่งนี้
	นายวิเชียร ขาวมาก สมาชิก สรร.ว.ท. ตำแหน่ง นายช่างระบบไฟฟ้า สังกัด      ศญ.บภ ๑. ร้องทุกข์ผลกระทบเรื่องโครงสร้างเงินเดือนที่ปรับใหม่ ทำให้ตำแหน่งนายช่างระบบไฟฟ้านั้น ถูกปรับลดลง เดิมอยู่ในระดับเงินเดือนเท่ากับ วิศวกรไฟฟ้าระบบอาวุโส และอัตราเงินเดือนผู้ร้องทุกข์นั้นสูงกว่าโครงสร้าง บริษัทฯ จึงกำหนดให้สมาชิกผู้ร้องทุกข์นี้ อยู่ในสถานะเงินเดือนเต็มขั้นแต่เงินเดือนสูงกว่าเพดาในโครงสร้าง โดยบริษัทฯ ได้แจงต่อว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งพิเศษเมื่อผู้ร้องทุกข์เกษียณไปก็จะยกเลิกตำแหน่งนี้ไป แต่จากการปรับโครงสร้างเงินเดือนปัจจุบันผู้ร้องก็ได้ปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิม ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นี้มาแล้วกว่า ๗ ปี ประกอบกับได้ปรับวุฒิระดับ ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ตรงตามสายงานทุกประการ จึงขอร้องทุกข์ให้บริษัทฯ พิจารณาปรับตำแหน่งของผู้ร้องให้เป็นวิศวกรระบบศูนย์ประกอบการอาวุโส (ภูมิภาค) ตามโครงสร้างใหม่_
	๓.๒ เรื่อง นำเข้าการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ (๑๗๔)
	ไม่มี
	ไม่มี
	ไม่มี
	ผู้ร่วมประชุม
	ไม่มี
	มีกรรมการฯ เข้าประชุม ๒๐ คน ครบองค์ประชุมฯ ตามข้อบังคับฯ
	นายสพล  สิงห์ดารา เลขานุการ สรร.ว.ท. ทำหน้าที่จดรายงานการประชุม และนายปริญญา  เทียนทองประธาน สรร.ว.ท. ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
	เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๕ น.
	ระเบียบวาระที่ ๑     เรื่องประธาน/กรรมการ/ผู้เข้าร่วมประชุม/แจ้งเพื่อทราบ
	๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
	๑.๒ กรรมการแจ้งเพื่อทราบ
	ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
	ประธานฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๖            ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง  
	ที่ประชุม มีมติแก้ไขและรับรอง รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ตามที่แก้ไข
	ระเบียบวาระที่ ๓ เตรียมข้อมูลประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ (๑๗๓)
	๓.๑ เรื่อง ทบทวนติดตามงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ (๑๗๓)
	นายสุดเขตร์ฯ 
	เลขานุการฯ เรื่อง ร้องทุกข์ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างเงินเดือน 
	ที่ประชุม มีมตินำเรื่องร้องทุกข์นี้ เข้าหารือ คกส. ในวาระปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคำร้องทุกข์ของลูกจ้าง 
	เลขานุการฯ เรื่อง ร้องทุกข์เพื่อขอทราบเส้นทางสายอาชีพของพนักงานกลุ่มงาน BOBCAT
	สมาชิก สรร.ว.ท. จำนวน ๖ ท่านได้ร่วมกันทำหนังสือร้องทุกข์เพื่อขอทราบแนวทางการบริหารบุคคลเกี่ยวกับเส้นทางสายอาชีพ พนักงานบริหารเครื่อข่ายการปฏิบัติการจราจรทางอากาศ ในกลุ่ม BOBCAT ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นี้มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งแต่ปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนว่าอนาคตบริษัทฯ จะมีแนวทางพัฒนาสายอาชีพอย่างไร
	ที่ประชุม มีมตินำเรื่องร้องทุกข์นี้ เข้าหารือ คกส. ในวาระปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคำร้องทุกข์ของลูกจ้าง 
	เลขานุการฯ  เรื่อง บริษัทฯ ควรมีห้องละหมาดสำหรับพนักงาน
	ที่ประชุม มีมตินำเรื่องร้องทุกข์นี้ เข้าหารือ คกส. ในวาระปรึกษาหารือเพื่อให้ความเห็นปรัปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานฯ
	ระเบียบวาระที่ ๔ รายงานแผนงาน การดำเนินการ และผลการดำเนินการยุทธศาสตร์ 
	๔.๑ ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
	นางกษมพรฯ ๔.๑.๑ เรื่อง นำเสนอกรณีมีคำสั่งของ ปปช. ให้องค์กรต้นสังกัดลงโทษ
	ที่ประชุม มีมติให้นางกษมพรฯ ศึกษาแนวทางการร้องทุกข์ และนำเสนอในการประชุมคราวหน้า
	นายเรืองรัตน์ฯ ๔.๑.๒ เรื่อง นำเสนอการเติบโตสายอาชีพของวิศวกรภูมิภาค
	ที่ประชุม มีมติให้นางกษมพรฯ เป็นหัวหน้าชุดในการพิจารณารายละเอียดที่คณะทำงานชุดนี้ศึกษามา  และให้ทำหนังสือนำเสนอเข้าเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ต่อไป
	๔.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและการศึกษา
	พ.อ.อ.ไชยยันต์ฯ   ขอนำเสนอเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ เนื่องจากติดภารกิจในงานประจำ
	ที่ประชุม รับทราบ และจะได้พิจารณาผู้ที่เหมาะสมต่อไป
	พ.อ.อ.ธนูฯ  ขอนำเสนอเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ เนื่องจากติดภารกิจในงานประจำ 
	ที่ประชุม รับทราบ และจะได้พิจารณาผู้ที่เหมาะสมต่อไป
	๔.๔ ยุทธศาสตร์ด้านวิเทศสัมพันธ์และกิจกรรม
	เลขานุการฯ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของ ITF-Thailand 
	๑. กำหนดประชุมฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘   ช่วงบ่าย       ณ ขสมก. คลองเตย
	๒. มีกำหนดจัดสัมมนาผู้จัดตั้งสาขาด้านการบิน ในระหว่างวันที่ ๗ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘             ณ ประเทศบังคลาเทศ แต่เรื่องนี้ไม่ได้แจ้งให้ สรร.ว.ท. ทราบ  และได้แจ้งส่งผู้แทนไปเรียบร้อยแล้ว
	ที่ประชุม มีมติให้ทำหนังสือสอบถามสาเหตุที่ไม่ได้แจ้งให้ สรร.ว.ท. ส่งผู้แทนเข้าสัมมนาฯ ในครั้งนี้  พร้อมนี้ให้ชะลอการต่อสมาชิกของ ITF ไว้ก่อน (ค่าต่อสมาชิกจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท)
	เลขานุการฯ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของ สรส.
	๑. สรร.ว.ท. ได้ประสานงานให้บริษัทฯ สนับสนุนกอล์ฟ ๑ ทีม จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท และค่าประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกอล์ฟอยุธยาคันทรีคลับ
	๒. นโยบายช่วงนี้ของ สรส. จะเคลื่อนไหวต่อต้านแนวคิดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
	ที่ประชุม รับทราบ  
	เลขานุการฯ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของ สพร.ท
	ที่ประชุม รับทราบ 
	๔.๕ ยุทธศาสตร์ด้านสตรี
	นางสาวโอริสาฯ   กำหนดกิจกรรมชวนเพื่อนเข้าวัด ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ จำนวน ๔ วัน ณ วัดญาณเวศกวัน กลุ่มเป้าหมายประมาณ ๒๐ คน และขออนุมัติเงินเพื่อจัดกิจกรรมนี้ ๓,๐๐๐ บาท
	ประธานฯ   กรณีเป็นกิจกรรมของ สรร.ว.ท. ต้องทำหนังสือถึงบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติตามข้อตกลงได้แค่ ๒ วัน แต่หากใช้การขออนุมัติลาไปปฏิบัติธรรมตามระเบียบบริษัทฯ จะได้วันลามากกว่า ให้พิจารณาในประเด็นนี้ด้วย
	ที่ประชุม รับทราบ และอนุมัติงบสนับสนุน ๓,๐๐๐ บาท ตามเสนอ 
	๔.๖ ภูมิภาค ภาคเหนือ
	นายเอกศักดิ์ฯ  จัดสัมมนาสมาชิก ศล.บภ ๒. ในวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี  และกรรมการสาขาฯ ได้เยี่ยมคาราวะ ผศล.บภ ๒. ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
	นายวิเชียรฯ เรื่อง การดำเนินการของสาขา ศช.บภ ๒.
	ที่ประชุม มีรับทราบ และให้เบิกค่าพวงหรีดต่อไป
	๔.๗ ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
	นายวีรยุทธฯ  ได้ดำเนินการส่งมอบสนามเด็กเล่น ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ บ้านนาทองสุข จังหวัดสงขลา  ได้จัดงานหารายได้เพื่อสนับสนุนสนามเด็กเล่นครั้งนี้เป็น จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
	นายอำนวยฯ  ได้นำคณะกรรมการสาขาฯ เข้าพบ ผศภ.บภ ๑. เรียบร้อยแล้ว
	นายปิติฯ  บิดาของนางสาวณันท์ภัส สามารถ กรรมการสาขา เสียชีวิต สาขาส่งหรีดเคารพศพ
	ที่ประชุม รับทราบ และให้เบิกค่าพวงหรีดต่อไป
	๔.๙ สำนักเลขานุการ
	นางอัจฉริยาฯ ๔.๙.๑ เรื่อง แจ้งชื่อผู้สังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
	- ศล.บภ ๒. คือ นายเอกศักดิ์ฯ
	- ศบ.บภ ๒. คือ นางวรรณาฯ
	- ศช.บภ ๒  ศอ.บภ ๒  ศม.บภ ๒. ศญ.บภ ๑. ศภ.บภ ๑. ศร.บภ ๑. คือ กรรมการภูมิภาคสังกัดศูนย์ฯ
	- ศน.บภ ๑. รอแจ้งจากประธานสาขาฯ  
	สำนักเลขานุการจะนำเสนอหนังสือแจ้ง บค.ทบ. ภายในต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
	ที่ประชุม รับทราบ 
	เลขานุการฯ ๔.๙.๒ เรื่อง ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘
	ที่ประชุม มีมติดังนี้
	๑. ให้เลขานุการฯ และนายทะเบียนฯ พิจารณาหัวข้อการสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง     แบบใหม่
	๒. ให้พ.อ.อ. ไชยันต์ฯ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย คิดหัวข้ออบรมการการสาขาชุดใหม่
	เลขานุการฯ ๔.๙.๓ เรื่อง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่
	ที่ประชุม มีมติอนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ ในงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ดำเนินการต่อไป
	เลขานุการฯ ๔.๙.๔ เรื่อง การพิจารณาค่างานของเจ้าหน้าที่ สรร.ว.ท.
	ที่ประชุม รับทราบ
	ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
	๕.๑ อนุมัติสมาชิกสมัครใหม่/ลาออก
	นายสังข์สิทธิ์ฯ  ไม่มี
	๕.๒ รับรองฐานะการเงินประจำเดือน
	ประธาน  ขอเลื่อนไปก่อน ในครั้งหน้าให้เสนอของเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
	ที่ประชุมฯ รับทราบ
	๕.๓ เรื่องร้องทุกข์ของสมาชิก
	ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
	ประธานฯ        ๖.๑ เรื่อง กรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ขอลาออก
	- ที่ประชุมนำเสนอผู้แทนคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์จากผู้ที่ได้คะแนนสำรองอันดับ ๑ ในคราวที่เลือกคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งล่าสุด คือ นายวีรยุทธฯ
	- ที่ประชุมนำเสนอเลือกตั้งผู้แทนเพื่อเป็นคณะกรรมการจัดการสวัสดิการของบริษัทฯ โดยขอให้กรรมการฯ พิจารณาทางลับ ซึ่งมีผู้สมัคร ๒ คน คือ นายกิตติกรฯ และว่าที่ ร.ต.ชายฯ  ทั้งนี้ผลการเลือกตั้งทางลับ คือ  นายกิตติกรฯ ได้รับ ๑๑ คะแนน  และว่าที่ ร.ต.ชายฯ ได้รับ ๘ คะแนน
	ที่ประชุม มีมติอนุมัติดังนี้
	๑. อนุมัติให้สำนักเลขานุการดำเนินการตามขั้นตอนแจ้งการลาออกของนายวันชัยฯ ต่อไป
	๒. อนุมัติให้นายวีรยุทธฯ เป็นกรรมการกิจการสัมพันธ์แทนนายวันชัยฯ
	๓. อนุมัติให้นายกิตติกรฯ เป็นกรรมการจัดการสวัสดิการแทนนายวันชัยฯ
	เลขานุการฯ     ๖.๒ เรื่อง ธง สรร.ว.ท.
	ที่ประชุมฯ รับทราบ
	ประธานฯ      ๖.๓ เรื่อง พรบ. คุณสมบัติฯ
	ที่ประชุมฯ รับทราบ
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