
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแหงประเทศไทย (สรร.ว.ท.) ชุดท่ี ๖ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ 
วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  

ณ หองประชุม สรร.ว.ท. อาคารโทรคม บริษัทฯ 

 

กรรมการฯ เขาประชุม 
๑. นายปริญญา เทียนทอง ประธานฯ  

๓. พันจาอากาศเอกไชยันต ชางแรงการ รองประธานฯ  

๔.     นายวีรยุทธ วีรการณ      รองประธานฯ  

๖.    นางสาวโอริสา เชี่ยวเกษม รองประธานฯ  

๙. นางกษมพร สวัสดิชัย กรรมการฯ  

๑๐. นายวิเชียร ทวีคุณ กรรมการฯ  

๑๑. นายเมธ ี คําแหง กรรมการฯ  

๑๒.   วาท่ีรอยตรี ชาย ชินะไพโรจน กรรมการฯ  

๑๔. นายเรืองรัตน แสงทอง กรรมการฯ  

๑๕.   นายสุดเขตร เวียงส ี กรรมการฯ  

๑๖.   นางอัจฉริยา เบญจพร กรรมการฯ  

๑๗.   นายเอกศักดิ์ โพธิ์ทอง กรรมการฯ  

๑๘ กิตติกร ศรีมวง กรรมการฯ  

๑๙. นายปติ   อุนทรัพย กรรมการฯ  

๒๐.   นางสาววรรณา พรหมจันทร กรรมการฯ  

๒๑. นางสาวณฐิน ี วิบูลยศิลป กรรมการ  

๒๒.   นายสพล สิงหดารา เลขานุการฯ  

กรรมการฯ ไมเขาประชุม  

๒.      นายสังขสิทธิ ์ ประสมทอง นายทะเบียนฯ ติดภารกิจ บริษัทฯ 

 
 
 
 

๒. พันจาอากาศเอกธนู รัตนสุภาพันธุ     รองประธานฯ  

๕.    นายชูพงษ          การฟุง รองประธานฯ 

๗. นายกิตติพันธ       นิวัฒนบรรหาร เหรัญญิกฯ 

๘. นายอํานวย สุขสวัสดิ์      กรรมการฯ  

๑๓. นางภคมน จิรภัทรดิลก กรรมการฯ 

๑.    นายสุกิจ กลิ่นหอม รองประธานฯ ติดภารกิจศาลแรงงาน   

๓. นายกันต                    ทีฆนันทพร           กรรมการฯ ติดภารกิจ บริษัทฯ 
๔. นายรัตตัญู กลิ่นพิกุล กรรมการฯ ติดภารกิจ บริษัทฯ 
๕. นายนิรุธ พุทธสถิตย กรรมการฯ ติดภารกิจ บริษัทฯ 
     

 



 

 

 
ผูรวมประชุม 
 
 

  มีกรรมการฯ เขาประชุม ๒๒ คน ครบองคประชุมฯ ตามขอบังคับฯ 
 นายสพล  สิงหดารา เลขานุการ สรร.ว.ท. ทําหนาท่ีจดรายงานการประชุม และนายปริญญา  เทียนทอง
ประธาน สรร.ว.ท. ทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
   

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องประธาน/กรรมการ/ผูเขารวมประชุม/แจงเพ่ือทราบ 
  ๑.๑ ประธานแจงเพ่ือทราบ 
   ไมมี 
  ๑.๒ กรรมการแจงเพ่ือทราบ 
    ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดท่ี ๖ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ 
เลขานุการฯ เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดท่ี ๖            

ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ ใหท่ีประชุมพิจารณาเพ่ือรับรอง   
ท่ีประชุม มีมติแกไขและรับรอง รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดท่ี ๖ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ 

ตามท่ีแกไข 

  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เตรียมขอมูลประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ (๑๗๕) 
  ๓.๑ เรื่อง ทบทวนติดตามงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ (๑๗๕) 

ไมมี 
  ๓.๒ เรื่อง นําเขาการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ (๑๗๖) 

ไมมี 
ระเบียบวาระท่ี ๔ รายงานแผนงาน การดําเนินการ และผลการดําเนินการยุทธศาสตร  
 ๔.๑ ยุทธศาสตรดานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ 
 ๔.๑.๑ เรื่อง วารสารดานแรงงานสัมพันธ 
 ๔.๒ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาองคกรและการศึกษา 
 ๔.๒.๑ เรื่อง การสัมมนากรรมการสาขา 
เลขานุการฯ  ขอให พ.อ.อ.ไชยันตฯ และนางกษมพรฯ จัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจสําหรับการสัมมนากรรมการ

สาขา ในวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ นี้ เพ่ือดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค  และขออาสาตนเองเปน
ทีมงานดวย 

ท่ีประชุม รับทราบ  
 ๔.๓ ยุทธศาสตรดานประชาสัมพันธ 
ประธานฯ  จะไดจัดทําวารสารใหความรูดานกฎหมายตางๆ มาแทน ท้ังนี้ทานใดมีคําแนะนําเสนอมาได 
ท่ีประชุม รับทราบ  

 

๑. นางสาวสลักฤทัย พ่ึงมา กรรมการสาขา  ศน.บภ ๑. 

๒. นายไชยณรงค ตรีนาวงษ กรรมการสาขา ศร.บภ ๑. 

๓. นายจิระศักดิ์ ประสมพงศ กรรมการสาขา ศญ.บภ ๑. 
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 ๔.๔ ยุทธศาสตรดานวิเทศสัมพันธและกิจกรรม 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 เรื่อง การเขารวมกิจกรรมของ สรส. 
เลขานุการฯ  ขอใหท่ีประชุมพิจารณาสนับสนุนจัดงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ๒๕๕๘ ท่ี สรส. จัดเปนเงิน 

๓,๐๐๐ บาท และรวมงานมุฐิตาจิต ผูนําแรงงานเกษียณดวยการซ้ือบัตรโตะจีน ในวันท่ี ๑๖ กันยายน 
๒๕๕๘ เปนเงิน ๓,๕๐๐ บาท 

ท่ีประชุม อนุมัติตามท่ีเลขานุการฯ เสนอ 
 เรื่อง การเขารวมกิจกรรมของ สพร.ท 
เลขานุการฯ  กําหนดจัดประชุมใหญสามัญประจําป และกิจกรรมสาธารณประโยชน ในวันท่ี ๑๕ – ๑๖ 

ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ สวนสัตวเปดนครราชสีมา 
ท่ีประชุม รับทราบ  

๔.๕ ยุทธศาสตรดานสตรี 
น.ส.ณฐินีฯ   กําหนดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ พุทธสถานในประเทศเมียนมา ในระหวางวันท่ี ๑๔ – ๑๘ 

พฤศจกิายน ๒๕๕๘   
น.ส.โอริสาฯ   กําหนดจัดกิจกรรมแตงกายผาไทย สําหรับสตรีวิทยุการบินฯ อาจมีการออกรานใหความรู

สมาชิกสตรีในชวงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ณ สวนกลาง 
 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 ๔.๖ ภูมิภาค ภาคเหนอื 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศล.บภ ๒. 
  ไมมี 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศช.บภ ๒. 
  ไมมี 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศน.บภ ๑. 
  ไมมี 
 ๔.๗ ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ไมมี 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศอ.บภ ๒. 
  ไมมี 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศม.บภ ๒. 
  ไมมี 
 ๔.๘ ภูมิภาค ภาคใต 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศญ.บภ ๑.  
  ไมมี 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศภ.บภ ๑. 
  ไมมี 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศร.บภ ๑. 
  ไมมี 
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๔.๙ สํานักเลขานุการ 
  ไมมี 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ อนุมัติสมาชิกสมัครใหม/ลาออก 

นายสังขสิทธิ์ฯ  ไมมีสมาชิกลาออก และมีสมัครใหม จํานวน ๕ คน รายชื่อตามเอกสารแนบ  ซ่ึงพิจารณาแลว
เขาหลักเกณฑสามารถรับสมัครเปนสมาชิกได 

ท่ีประชุม มีมติรับรองสมาชิกสมัครใหม จํานวน ๕ คน 
 ๕.๒ รับรองฐานะการเงินประจําเดือน 
นายกิตติพันธฯ  นําเสนอฐานะการเงินประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘  
ท่ีประชุมฯ มีมติรับรองฐานะการเงินเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๘ 
 ๕.๓ เรื่องรองทุกขของสมาชิก 
  ไมมี 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
  ไมมี 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.  
 
 
 
 

       (นายปริญญา  เทียนทอง)     (นายสพล  สิงหดารา) 
                 ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ    เลขานุการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
           วิทยุการบินแหงประเทศไทย          วิทยุการบินแหงประเทศไทย         
                                ประธานท่ีประชุม                              ผูจดรายงานการประชุม 
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