
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (สรร.ว.ท.) ชุดท่ี ๖ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ 
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

ณ ห้องประชุม สรร.ว.ท. อาคารโทรคม บริษัทฯ 

 

กรรมการฯ เข้าประชุม 
๑. นายปริญญา เทียนทอง ประธานฯ  

๔. พันจ่าอากาศเอกไชยันต์ ช้างแรงการ รองประธานฯ  

๕.    นายวีรยุทธ วีรการณ์      รองประธานฯ  
๖.    นายสังข์สทิธ์ิ ประสมทอง นายทะเบียนฯ  

๙. นางกษมพร สวัสดิชัย กรรมการฯ  

๑๐. นายวิเชียร ทวีคุณ กรรมการฯ  

๑๑. นายเมธี คําแหง กรรมการฯ  

๑๒.  ว่าที่ร้อยตรี ชาย ชินะไพโรจน์ กรรมการฯ  

๑๓.  นายสุดเขตร์ เวียงส ี กรรมการฯ  

๑๔.  นายเอกศักด์ิ โพธ์ิทอง กรรมการฯ  

๑๕.  นางอัจฉริยา เบญจพร กรรมการฯ  

๑๖. นางสาวณฐินี วิบูลย์ศิลป์ กรรมการ  

๑๗.  นางสาววรรณา พรหมจันทร์ กรรมการฯ  

๑๘.  นายสพล สิงห์ดารา เลขานุการฯ  

กรรมการฯ ไมเ่ข้าประชุมฯ เนื่องจากติภารกิจบริษัทฯ 

๒.    นางสาวโอริสา เช่ียวเกษม รองประธานฯ  

๕. นายเรืองรัตน์ แสงทอง กรรมการฯ  

๗. กิตติกร ศรีม่วง กรรมการฯ  

๘. นายปิติ   อุ่นทรัพย์ กรรมการฯ  

 
 

๒.    นายสุกิจ กลิ่นหอม รองประธานฯ    
๓. พันจ่าอากาศเอกธนู รัตนสุภาพันธ์ุ     รองประธานฯ  

๗. นายกิตติพันธ์       นิวัฒน์บรรหาร เหรัญญิกฯ 
๘. นายอํานวย สุขสวัสด์ิ      กรรมการฯ  

๑.    นายชูพงษ์          การฟุ้ง รองประธานฯ 

๓. นายกันต์                    ทีฆนันทพร         กรรมการฯ  
๔. นางภคมน จิรภัทรดิลก กรรมการฯ 

๖. นายรัตตัญญู กลิ่นพิกุล กรรมการฯ  

๙. นายนิรุธ พุทธสถิตย์ กรรมการฯ  
    
          



 
~ ๒ ~ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

ผู้ร่วมประชมุ 

  มีกรรมการฯ เข้าประชุม ๑๘ คน ครบองค์ประชุมฯ ตามข้อบังคับฯ 
 นายสพล  สิงห์ดารา เลขานุการ สรร.ว.ท. ทําหน้าที่จดรายงานการประชุม และนายปริญญา  เทียนทอง
ประธาน สรร.ว.ท. ทําหน้าท่ีประธานที่ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
   

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องประธาน/กรรมการ/ผู้เข้าร่วมประชมุ/แจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑ ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
  เรื่อง ทําบุญเล้ียงภัตตาหารพระเพล และอาหารกลางวัน สรร.ว.ท. 

 ตามวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ สรร.ว.ท. กําหนดจัดงานทําบุญเลี้ยงภัตตาหารเพล และจัดซุ้ม
อาหารเลี้ยงอาหารกลางวันแก่สมาชิก โดยงานพิธีจะเร่ิมประมาณ ๑๐.๐๐ น. จึงขอให้กรรมการ  
บริหารฯ ทุกๆ ท่านท่ีรับหน้าท่ีด้านต่างๆ ในการจัดงานโปรดพิจารณาดําเนินการ เพ่ือการทําบุญครั้งน้ี
เป็นท่ีเรียบร้อย และได้รับการยืนยันจาก ผวท. ว่าจะมาร่วมเป็นประธานในพิธี 

  ๑.๒ กรรมการแจ้งเพื่อทราบ 
       ไม่มี 

  ๑.๓ ผู้ร่วมประชุมแจ้งเพ่ือทราบ 
          ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานประชมุคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๖ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ 
ประธานฯ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดท่ี ๖            

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพ่ือรับรอง   
ท่ีประชุม มีมติแก้ไขและรับรอง รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดท่ี ๖ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ 

ตามท่ีแก้ไข 

  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เตรียมข้อมูลประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ์ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ (๑๗๙) 
  ๓.๑ เรื่อง ทบทวนติดตามงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ์คร้ังที ่๑๒/๒๕๕๘ (๑๗๙) 
        ไม่มี   
  ๓.๒ เรื่อง นําเข้าการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๘ (๑๘๐) 
ประธานฯ เรื่อง การจ่ายเงินพิจารณาบําเหน็จพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มข้ัน 

 ตามที่บริษัทฯ มีการออกประกาศการพิจารณาบําเหน็จกรณีเงินเดือนเต็มขั้นท่ีเป็นไปตาม
ผลงานประเมินในแต่ละรอบการพิจารณาน้ัน หลังจากที่ได้ตรวจสอบข้อมูลประกาศดังกล่าวปรากฎว่า
ในข้อความไม่ได้มีระยะเวลาท่ีได้รับเงินพิเศษฯ ดังกล่าว จึงทําให้อาจเงินพิเศษฯ นี้ไม่มีเงื่อนไขการตัด
ลดลงในเวลาท่ีถึงรอบประเมินครั้งต่อไป และทําให้ตัดลดลงไม่ได้จึงต้องการหาหรือเรื่องน้ีกับบริษัทฯ 

ท่ีประชุม มีมติให้นําเรื่องนี้เข้าหารือใน คกส. ครั้งต่อไป  
 
 
 

 

๑. นายปฏิภัทร บุญมาก กรรมการสาขา  ศน.บภ ๑. 
   ๒. นางสาวสมจินตนา สุทธิชาติ กรรมการสาขา ศร.บภ ๑. 

๓. นายจิระศักด์ิ ประสมพงศ ์ กรรมการสาขา ศญ.บภ ๑. 



 
~ ๓ ~ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

ระเบียบวาระท่ี ๔ รายงานแผนงาน การดําเนินการ และผลการดําเนินการยุทธศาสตร์  
 ๔.๑ ยุทธศาสตร์ด้านกฎหมายและแรงงานสัมพันธ ์
  ไม่มี 
 ๔.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและการศึกษา 
  ไม่มี 
 ๔.๓ ยุทธศาสตร์ด้านประชาสัมพันธ ์
  ไม่มี  
 ๔.๔ ยุทธศาสตร์ด้านวิเทศสัมพันธ์และกิจกรรม 
นายสุกิจฯ เรื่อง ITF-Thailand  
  ได้อีเมล์คุยกับ CEO ITF-Asia แจ้งเหตุผลท่ีเราไม่ต่อสมาชิก และขอลาออกไปให้ทราบแล้ว 
ท่ีประชุม รับทราบ 
เลขานุการฯ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของ สรส. 

๑.  สรส. สาขาอุบลกําหนดประชุมประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ศบ.บภ ๒.  ซ่ึง สรร.ว.ท. ให้
การสนับสนุนงบประมาณ จํานวน ๒,๐๐๐ บาท (ขออนุมัติคณะกรรมการในไลน์ไว้เบื้องต้น 
เนื่องจากเข้าวาระประชุมไม่ทัน)  

๒. กําหนดจัดอบรมเรื่อง แนวทางการแก้กฎหมาย พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ๒๕๔๓ ระหว่าง
วันที่ ๑ – ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยมีว่าท่ี ร.ต.ชาย จะเป็นตัวแทน 
สรร.ว.ท. เข้าอบรมฯ 

ท่ีประชุม อนุมัติงบประมาณจัดประชุมฯ จํานวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)  และมีมติให้ว่าท่ี ร.ต. 
ชายฯ เข้าร่วมอบรมฯ ต่อไป 

เลขานุการฯ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของ สพร.ท 
  กําหนดจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ธนาคารกรุงไทย สํานักงาน

ใหญ่ มีวาระการเลือกต้ังประธาน และเลขานุการ สพร.ท  โดย สรร.ว.ท. ได้จัดผู้แทน สรร.ว.ท. จํานวน 
๒ คน คือ นายปริญญาฯ และนายสพลฯ  

ท่ีประชุม รับทราบ  
๔.๕ ยุทธศาสตร์ด้านสตรี 

เลขานุการฯ   กําหนดกิจกรรมชวนเพ่ือนเข้าวัด ครั้งท่ี ๘ ระหว่างวันท่ี ๑๔ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัด
ญาณเวศกวัน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสครบรอบ ๘๘ พรรษา ได้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน ๒๐ คน สามารถขอวันลาได้ ๒ วันตามข้อตกลง  พร้อมน้ีขออนุมัติค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมฯ จํานวน ๓,๐๐๐ บาท 

ท่ีประชุม รับทราบ และอนุมัติงบประมาณ จํานวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) 
 ๔.๖ ภูมภิาค ภาคเหนือ 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศล.บภ ๒. 
  ไม่มี 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศช.บภ ๒. 
  ไม่มี 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศน.บภ ๑. 
  ไม่มี 
  
 



 
~ ๔ ~ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

 ๔.๗ ภูมภิาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศบ.บภ ๒. 
นายสังข์สิทธิ์ฯ  กําหนดจัดสัมมนาสมาชิก ศบ.บภ ๒. ระหว่างวันท่ี ๑๔ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ อําเภอ

เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
เลขานุการฯ ในโอกาสสัมมนาน้ีจะจัดอบรมเร่ือง การสอบสวนทางวินัยพนักงานตามข้อบังคับ และระเบียบว่าด้วย

การต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัย โดยมีวิทยากร คือ ประธานฯ เลขานุการ นางกษมพรฯ และ นาง
อัจฉริยาฯ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศอ.บภ ๒. 
  ไม่มี 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศม.บภ ๒. 
  ไม่มี 
 ๔.๘ ภูมภิาค ภาคใต้ 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศญ.บภ ๑.  
นายวีรยุทธ  กําหนดการสัมมนาสมาชิก ศญ.บภ ๑. ไว้เบ้ืองต้นประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๕๘   ณ 

อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศภ.บภ ๑. 
นายวีรยุทธฯ  คณะกรรมการสาขาเข้าพบและมอบกระเช้าให้กับ ผศภ.บภ ๑.  เน่ืองในโอกาสรับตําแหน่ง

ใหม่ ในวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศร.บภ ๑. 
  ไม่มี 
ท่ีประชุม รับทราบ 

๔.๙ สํานักเลขานุการ 
นางอัจฉริยาฯ  ผู้แทนเข้าสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 

ขอให้กรรมการภูมิภาคแจ้งช่ือผู้แทนเข้าสังเกตการณ์การประชุมฯ โดย สรร.ว.ท.   จะส่งรายช่ือให้
บริษัทฯ ภายในวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในเบ้ืองต้น  ผู้แทน ศล.บภ ๒. คือ นางอัจฉริยาฯ และผู้แทน 
ศน.บภ ๑ คือ นางสาวสลักฤทัย  พ่ึงมา และ ศภ.บภ ๑. คือ นายนพวัฒน์  แก้วเกตุ 

ท่ีประชุม รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ อนุมัติสมาชิกสมัครใหม่/ลาออก 
นายสังข์สิทธิฯ์  มีสมาชิกสมัครใหม่ จํานวน ๒ คน รายช่ือตามแนบ  
ท่ีประชุม มมีติรับรองสมาชิกใหม่ 
 ๕.๒ รับรองฐานะการเงินประจําเดือน 
นายกิตติพันธฯ์  นําเสนอฐานะการเงิน ๒ เดือน ประจําเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๘  
ท่ีประชุมฯ มมีติรับรองฐานะการเงินของ สรร.ว.ท. ประจําเดือนสิงหาคม และกันยายน ๒๕๕๘ 
 ๕.๓ เรื่องร้องทุกข์ของสมาชิก 
  ไม่มี 
 
 



 
~ ๕ ~ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอื่นๆ 
  ๖.๑ เรื่อง การทําบุญสํานักงาน สรร.ว.ท.  
เลขานุการฯ   กําหนดทําบุญสํานักงานฯ ในวันพรุ่งน้ี วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ขอให้กรรมการทุกท่าน

ร่วมกันจัดเตรียม กรรมการฯ ได้สนับสนุนซุ้มอาหารภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ พร้อม
ทั้งได้ร่วมทําบุญเป็นเงินสดด้วย โดยมีท่าน ผวท. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทําบุญสํานักงาน  ท้ังนี้จะ
ได้ไปยืมของใช้ท่ีวัดช่องลม และซ้ืออุปกรณ์ต่างๆ เพ่ิมเติมในวันนี้ให้เรียบร้อย หากใครต้องการอะไร
เพ่ิมเติมให้แจ้งได้ท่ีนางอัจฉริยาฯ  

ท่ีประชุม รับทราบ 
 ๖.๒ เรื่อง กิจกรรมปั่นเพ่ือพ่อไม่เป็นวันหยุด 
นายสังข์สิทธิ์ฯ   รัฐบาลไม่ได้ประกาศให้วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นวันหยุด แต่มีกิจกรรมปั่นเพ่ือพ่อ เป็น

กังวัลการเข้าร่วมกิจกรรม 
เลขานุการฯ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ไม่เป็นวันหยุด แต่มีการปิดเส้นจราจรบางเส้น เป็นห่วงกรณีท่ีไปร่วม

กิจกรรมและไม่ได้ลงทะเบียน ดังนั้นพนักงานต้องลาไปร่วมกิจกรรมในครั้งน้ี 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 ๖.๓ เรื่อง ระเบียบการเลือกตั้ง 
นายสังข์สิทธิ์ฯ   เป็นห่วงเรื่องระเบียบการเลือกต้ัง ซ่ึงต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องด้วย 
เลขานุการฯ   จะต้องต้ังคณะทํางานในเรื่องน้ี เน่ืองจากอาจมีช่องโหว่ ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการเลือกต้ังเป็น

โมฆะได้  จึงต้องมีการทบทวนวิธีปฏิบัติให้มีความถูกต้องและรัดกุม ซ่ึงเห็นควรมีการหารือเพ่ือร่าง
ระเบียบใหม่ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ ต้องนําเรื่องนี้มาหารือร่วมกันต่อไป 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๕ น.  
 

 
  
 
 

       (นายปริญญา  เทียนทอง)     (นายสพล  สิงห์ดารา) 
                 ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ    เลขานุการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
           วิทยุการบินแห่งประเทศไทย          วิทยุการบินแห่งประเทศไทย         
                                ประธานท่ีประชุม                              ผู้จดรายงานการประชุม 
 


