
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบนิแห่งประเทศไทย (สรร.ว.ท.) ชุดที่ ๖ ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗  

ณ ห้องประชมุ สรร.ว.ท. อาคารโทรคม บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด 

 

กรรมการฯ เขา้ประชุม 
๑.     นายวันชัย ชัยพันธเศรษฐ์    รองประธานฯ  

๒. นายสุกิจ กลิ่นหอม รองประธานฯ  

๓.    พันจ่าอากาศเอกธนู รัตนสุภาพันธ์ุ     รองประธานฯ  

๔. พันจ่าอากาศเอกไชยันต์ ช้างแรงการ รองประธานฯ  

๕.    นายชูพงษ์          การฟุ้ง รองประธานฯ  

๖.     นายวีรยุทธ วีรการณ์      รองประธานฯ  
๗.    นางสาวโอริสา เช่ียวเกษม รองประธานฯ  
๘.     นายสังข์สิทธ์ิ ประสมทอง นายทะเบียนฯ  

๙. นายอํานวย สุขสวัสด์ิ      กรรมการฯ  

๑๐. นางกษมพร สวัสดิชัย กรรมการฯ  

๑๑.   นายเมธี คําแหง กรรมการฯ  

๑๒. นางภคมน จิรภัทรดิลก กรรมการฯ  

๑๓.   นายสุดเขตร์ เวียงสี กรรมการฯ  

๑๔.   นายเรืองรัตน์ แสงทอง กรรมการฯ  

๑๕. นายเอกศักด์ิ โพธ์ิทอง กรรมการฯ  

๑๖.   นางอัจฉริยา เบญจพร กรรมการฯ  

๑๗.   นายกิตติพันธ์       นิวัฒน์บรรหาร กรรมการฯ  

๑๘.   นายปิติ   อุ่นทรัพย์ กรรมการฯ  

๑๙. นายนิรุธ พุทธสถิตย์ กรรมการฯ  

๒๐.   นางสาววรรณา พรหมจันทร ์ กรรมการฯ  

๒๑.  นางสาวณฐินี วิบูลย์ศิลป์ กรรมการ  

๒๒.   นายสพล สิงห์ดารา เลขานุการฯ  

กรรมการฯ ไม่เข้าประชุม  
 
 
 
 
 
 

๑.    นายปริญญา เทียนทอง ประธานฯ ประชุม ครรส. 
๒. นายกิตติกร ศรีม่วง เหรัญญิกฯ ติดภารกิจ บริษัทฯ 
๓. นายวิเชียร ทวีคุณ กรรมการฯ ติดภารกิจ บริษัทฯ 
๔.   ว่าที่ร้อยตรี ชาย ชินะไพโรจน์ กรรมการฯ ติดภารกิจ บริษัทฯ   
๕. นายรัตตัญญู กลิ่นพิกุล กรรมการฯ ติดภารกิจ บริษัทฯ      
๖.   นายกันต์                    ทีฆนันทพร         กรรมการฯ ไม่แจ้ง 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

ผู้ร่วมประชุม 
 
  มีกรรมการฯ เข้าประชุม ๒๒ คน ครบองคป์ระชุมฯ ตามข้อบังคบัฯ 
 นายสพล  สิงห์ดารา เลขานุการ สรร.ว.ท. ทําหน้าที่จดรายงานการประชุม และเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุม 
ประธานฯ ติดภารกิจ ขอเสนอ นายวันชัย  ชัยพันธเศรษฐ์   รองประธาน สรร.ว.ท. คนที่ ๑ ทําหน้าที่ประธานที่ประชุม 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
   

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๕ น. 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑     เรื่องประธาน/กรรมการ/ผู้เขา้ร่วมประชุม/แจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

เรื่อง ขออภัยกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. 
 จากการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาในการประชุมฯ มีการโต้เถียงระหว่าง คกส. ฝ่าย สรร.ว.ท. 
ด้วยกันเองในการหารือพิจารณา ระเบียบการจ่ายเงินค่าเพ่ิมศักยภาพวิศวกร ทําให้เกิดภาพลักษณ์ของ
ความไม่สามัคคีในหมู่คณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. จึงขอแสดงความรู้สึกเสียใจและขออภัย 
เรื่อง การเจรจาข้อเรยีกร้อง 
 ตามท่ีได้มีการประชุมเจรจาข้อเรียกร้องคร้ังที่ ๗ มีการหารือในข้อเรียกร้องที่ยังตกลงกันไม่ได้ 
๒ ข้อ จนล่าสดุสามารถหาข้อยุติได้ ๑ ข้อ คงเหลือในข้อที่ขอให้บริษทัฯ กําหนดงบประมาณในงบการ
พัฒนาบุคคลากรประจําปีให้ระบุ การศึกษาดูงานของพนักงานด้านปฏิบัติการเพ่ือสร้างความคุ้นเคยใน
การปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศในต่างประเทศ โดยที่บริษัทฯ ยืนยันว่าไม่สามารถทําเป็น
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างได้ 
เรื่อง การปรับโครงสร้างเงินเดือนและพิจารณาปรับค่าตอบแทน 
 การประชุม คกส. เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ บริษัทฯ ขอให้มีการหารือเป็นวาระลับ ในเรื่องการ
ปรับโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทน ซึง่เป็นการพิจารณาในรายละเอียดที่มาก และมีตัวเลขสูตร
การคํานวณเยอะ แต่มีข้อสงัเกตว่าทั้งหมดของรายละเอียดน้ันเป็นการปรับขึ้นทั้งหมด ทั้งโครงสรา้ง
เงินเดือน และการปรับเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ โดยเมื่อพิจารณาเสร็จบริษัทฯ ขอเอกสาร
กลับคืนด้วย โดยมติที่ประชุมทุกคนเห็นชอบ 

  ๑.๒ กรรมการแจ้งเพื่อทราบ 
  ไม่ม ี
  ๑.๓ ผู้ร่วมประชุมแจ้งเพื่อทราบ 
  ไม่ม ี
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ รับรองรายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๖ ครั้งที ่๑๐/๒๕๕๗   
ประธานฯ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๖            

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพ่ือรับรอง   
ที่ประชุม มีมติแก้ไขและรับรอง รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดท่ี ๖ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 

ตามที่แก้ไข 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เตรียมข้อมูลประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที ่๙/๒๕๕๗ (๑๖๗) 
  ๓.๑ เรื่อง ทบทวนติดตามงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพนัธ์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ (๑๖๗) 
นายสุดเขตร์ฯ เสนอที่ประชุมให้พิจารณาเรื่องทบทวนและติดตามการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์       
  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ (๑๖๗) 
นายเรืองรัตนฯ์ เรื่อง ติดตามแนวบริหารของบริษัทฯ ในเร่ืองการคัดเลือกบุคคลภายในเพื่อทําหน้าที่เจ้าหน้าที ่
  สื่อสารข้อมูล ศอ.บจ. 

 ตามท่ีทราบแล้วว่านโยบายการคัดสรรพนักงานภายใน เข้าปฏิบัติหน้าที่ด้านสื่อสารข้อมูล 
ศอ.บจ. น้ัน เพ่ือจะช่วยเหลือพนักงานกลุ่มที่มีประสบการณ์ทํางานสื่อสารข้อมูลมาแล้ว แต่กลบัถูก
โอนย้ายไปทํางานในส่วนอ่ืนตามนโยบายคร้ังก่อนๆ ที่ยังไม่มีความชัดเจน ได้มีโอกาสกลับมาทํางานใน
สายงานด้านน้ี แต่ผลการคัดสอบคัดเลือกปรากฏว่า มีพนักงานสอบผ่านเพียง ๑ คน จากทั้งหมด ๗ คน 
จึงต้องการสอบถามบริษัทฯ ดังน้ี 
ประเด็น ๑ การสอบน้ันสอบสัมภาษณ์ เพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน ถือได้ว่าเป็นมาตรฐานแล้วหรือ 
ประเด็น ๒ เหตุใดการรับพนักงานสื่อสารข้อมูล ลักษณเดียวกันน้ีที่ ศร.บภ ๑ .จึงไม่มกีารสอบ 
ประเด็น ๓ จะมีการเปิดรับสมัครจากบุคคลภายในอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม มีมติให้นําเข้าวาระเพิ่มเติม ทบทวนติดตาม คกส. ครั้ง ๙/๒๕๕๗ 

 
  ๓.๒ เรื่อง เตรียมเสนอนําเข้าการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  

เรื่องขอให้บริษัทฯ ทบทวนการสรรหาบุคลากรเข้าเป็นคณะกรรมการจัดหาพัสดุฯ 
 ตามที่บริษัทฯ เปล่ียนวิธีปฏิบัติจากเดิมให้เจ้าหน้าที่ กพ.บท. ร่วมเป็นคณะตรวจการจ้าง
หรือคณะตรวจรับ เป็นเพียงทําหน้าที่ให้คําปรึกษาแนะนําเมื่อมีการร้องขอเท่านั้น เนื่องจากเมื่อไม่
มีเจ้าหน้าที่ กพ.บท. อยู่ในคณะแล้ว เมื่อมีพนักงานส่วนงานอ่ืนๆ ทําหน้าที่ในคณะเหล่าน้ี  ไม่มี
เจ้าหน้าที่ กพ.บท. อาจทําผิดข้ันตอนการจัดหาพัสดุฯ เพราะไม่เข้าใจข้ันตอนระเบียบ กฎหมาย
การตรวจรับหรือการจัดจ้าง และอาจถูกสอบสวน จึงต้องการให้บริษัทฯ พิจารณาทบทวนวิธี
ปฏิบัตินี้ให้กลับไปใช้แนวทางเดิม 

ที่ประชุม มีมติให้นําเข้าวาระพิจารณา วาระที่ ๕.๑ คกส. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๘ 

เรื่องขอให้บริษัทฯ ทบทวนวงเงินจัดหาพัสดุตามระเบียบสํานักนายกฯ  
 ปัจจุบันวิธีกําหนดวงเงินการจัดหาพัสดุแบบตกลงราคาจํากัดเพียง ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เท่านั้น โดยที่การกําหนดวงเงินจํากัดแบบตกลงราคาน้ีกําหนดไว้มานานแล้ว โดยคิดจากสภาวะ
เศรษฐกิจในขณะนั้น ซ่ึงขณะนี้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว จึงต้องการให้บริษัทฯ ทบทวน 

ที่ประชุม มีมติให้นําเข้าวาระพิจารณา วาระที่ ๕.๑ คกส. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบยีบวาระที่ ๔ รายงานแผนงาน การดําเนนิการ และผลการดําเนินการยุทธศาสตร ์  
 ๔.๑ ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ ์
   ไม่ม ี
 ๔.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาองค์กรและการศึกษา 
ประธานฯ ควรมีแผนจัดอบรมสัมมนาพนักงานรุ่นใหม ่ที่ผ่านการปฐมนิเทศ  
พ.อ.อ.ไชยันต์ฯ จะได้เชิญกลุ่มเป้าหมายมาร่วมอบรมสัมมนาฯ ต่อไป 
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ที่ประชุม มีมติมอบหมายให้คณะงานนําเสนอรายละเอียดการจัดสัมมนาสมาชิกใหม่ในการประชุมครั้งหน้า  
โดยมีงบประมาณให้คนละ ๒,๐๐๐ บาท  กลุ่มเป้าหมายจํานวน ๓๐ คน  รวมเป็นงบประมาณ 
๖๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงสามารถบริหารจัดการมากกว่าหรือน้อยกว่าไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท  ให้
ดําเนินการจัดประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๘  

 ๔.๓ ยุทธศาสตร์ด้านประชาสัมพันธ ์
พ.อ.อ.ธนูฯ ต้นฉบับเสร็จเรียบร้อยแล้ว วารสารสามารถออกได้ก่อนปีใหม่น้ี 
ที่ประชุม รับทราบ 
 ๔.๔ ยุทธศาสตร์ด้านวิเทศสมัพันธ์และกิจกรรม 
เลขานุการฯ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของ สพร.ท. 
  การจัดสัดส่วนลงสมัครในการเป็น ครส.  ในนาม สพร.ท ประธาน สรร.ว.ท. ได้รับการเสนอช่ือ 

เป็น ๑ ใน ๕ คน เพ่ือลงสมัครในครั้งน้ี ซึ่งจะมีการเลือกต้ังในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ น้ี 
พ.อ.อ.ไชยันต์ฯ เจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค ๕ ได้แจ้งว่า กระผมมีคุณสมบัติครบในการสมัคร 
ที่ประชุม รับทราบ  
เลขานุการฯ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของ ITF-Thai 
  ITF-Thai มีเลี้ยงปีใหม่เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริษัทการบินไทยฯ สํานักงานใหญ่  

และจากการสอบถามผู้ประสานงาน สรร.ว.ท. จะไม่ได้งบสนับสนุนด้านการศึกษาจาก ITF-Thai 
เน่ืองจากเราไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายของการจัดต้ังของ SASK  

ที่ประชุม รับทราบ  
 ๔.๕ ยุทธศาสตร์ด้านสตร ี
เลขานุการฯ เรื่อง การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม 
   มีแผนในการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ วัดญาณเวศก

วัณ ทั้งน้ีได้ประสานงานไว้แล้ว แต่ทางวัดติดภารกิจจึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมไปประมาณเดือนมีนาคม 
๒๕๕๘ ซึ่งจะได้ประสานงานต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
 เรื่อง การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน ์
  กําหนดจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับเด็กหญิงด้อยโอกาส 

นอกจากน้ันจะขอสนับสนุน ของขวัญจากกรรมการฯ คนละ ๑ ช้ิน (มูลคา่ไม่ตํ่ากว่า ๕๐๐ บาท) เพ่ือ
จัดสรรให้กับเด็กอีกด้วย 

พ.อ.อ.ไชยันต์ฯ เห็นควรประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมบริจาคเงิน โดยจูงใจในการที่เงินบริจาคสามารถ
ลดหย่อนภาษีได้ 

ที่ประชุม มีมติมอบหมายให้ นางสาวณฐินีฯ นายปิติฯ  นางสาววรรณาฯ และนางกษมพรฯ ดําเนินการต่อไป 
 ๔.๖ ภูมิภาค ภาคเหนือ 
พ.อ.อ.ไชยันต์ฯ เรื่อง การดําเนนิการของสาขา ศช.บภ ๒. (ศช.บภ ๒. ศล.บภ ๒. และ ศน.บภ ๑)  
 ไม่มี 
 ๔.๗ ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นายชพูงษ์ฯ เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศบ.บภ ๒. 
  คาดว่าจะดําเนินการจัดสัมมนาสมาชิกสาขา ศบ.บภ ๒. ได้วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดย

ประธานสาขาฯ จะนําเสนอขออนุมัติประมาณช่วงต้นมกราคม ๒๕๕๘ ต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
  



~ ๕ ~ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศม.บภ ๒. 
 ไม่มี 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศอ.บภ ๒. 
 ไม่มี 
 ๔.๘ ภูมิภาค ภาคใต้ 
นายวีรยุทธฯ เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศญ.บภ ๑. 
  กําหนดอบรมหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์ สมาชิกสาขา ศญ.บภ ๑. ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม – 

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ จังหวัดเลย นครเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และจังหวัดอุดรธานี 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายอํานวยฯ เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศภ.บภ ๑. 
  ขอสอบถามเรื่องการแต่งต้ังกรรมการสาขาที่แทนนายเพ่ิมพลฯ ซึ่งได้ดําเนินการคัดสรรแล้วคือ

นายก่อเกียรติ  เกิดปากแพรก โดยได้ทําหนังสือแจ้ง สรร.ว.ท. มาแล้วน้ัน  แต่ยังไม่เห็นประกาศแต่งต้ัง
อย่างเป็นทางการ 

ที่ประชุม รับทราบ และให้สํานักเลขานุการดําเนินการประกาศแต่งต้ังต่อไป 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศร.บภ ๑. 
  ไม่ม ี

๔.๙ สํานักเลขานุการ 
เลขานุการฯ เรื่อง การประชุมนอกสถานที่ และจัดงานเล้ียงปีใหม่ 
  กําหนดจัดประชุม สรร.ว.ท. ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๘ นอกสถานที่ พร้อมทั้งเลี้ยงปีใหม่

กรรมการ สรร.ว.ท. ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ สถานที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
 เรื่อง ใชเ้อกสารการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส ์
  ต่อไปน้ีเอการต่างๆ เก่ียวกับการประชุมเช่น การเชิญประชุม วาระการประชุม และรายงาน

การประชุม จะจัดส่งเป็นไฟล์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือลดการใช้กระดาษ 
ที่ประชุม   รับทราบ และมีมติให้จัดทําในรูปแบบเดิมให้เฉพาะกรรมการ จํานวน ๘ คน เนื่องจากไม่สะดวกใน

การใช้ระบบฯ นี้  
ระเบยีบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ อนุมัติสมาชิกสมัครใหม่/ลาออก 
นายสังขส์ิทธิฯ์  สมัครใหม่ ๖ คน  ตามเอกสารแนบ 
ที่ประชุม เห็นชอบรบัสมาชิกใหม่ และรับทราบเพื่อดําเนนิการต่อไป 
 ๕.๒ รับรองฐานะการเงนิประจําเดือน 
  ขอยกไปคราวหน้า 
 ๕.๓ เรื่องร้องทุกข์ของสมาชิก 
  ไม่มี 
ระเบยีบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
นายเรืองรัตนฯ์   เรื่อง ความไม่เป็นธรรมโครงสร้างงานวิศวกรรมศนูย์ภูมิภาค 
   ตามท่ีได้มอบหมายให้นําเสนอในการประชุมครั้งน้ี แต่เน่ืองจากมีเรื่องโครงสร้างเงินเดือนเข้า 

เดือนน้ี จึงเลื่อนการนําเสนอเป็นในการประชุมเดือนหน้า วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ 
ที่ประชุม รับทราบ 



~ ๖ ~ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

นางอัจฉริยาฯ เรื่อง นําส่งรายชื่อกรรมการ หรือ ผู้แทน เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์ 

   เน่ืองด้วยต้องส่งรายช่ือผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมฯ ให้ บค.ทบ. ภายในสัปดาห์ที่ ๒ 
ของทุกเดือน เพ่ือ บค.ทบ. จะได้ทําหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมอย่างเป็นทางการต่อไป ดังน้ันจึงขอให้
กรรมการฯ แจ้งผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมในกรณีที่ติดภารกิจให้กับสํานักเลขานุการประมาณต้นสัปดาห์ที่ 
๒ ของทุกเดือน   

ที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.  
 
 
 
 

       (นายวันชัย  ชัยพันธเศรษฐ์  )            (นายสพล  สิงห์ดารา) 
        รองประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ    เลขานุการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
           วิทยุการบินแห่งประเทศไทย          วิทยุการบินแห่งประเทศไทย         
                                ประธานที่ประชุม                              ผูจ้ดรายงานการประชุม 
 


