สรุปสาระการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (คกส.) ครัง้ ที่ ๑ /๒๕๕๘
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
ประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ขอให้สหภาพแรงงานฯ เข้มงวดเกี่ยวกับการประชุม
คกส. ในวาระลับ กับข้อมูลที่ไม่ควรเผยแพร่ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ซึ่งเป็นการไม่
สมควร และ ประธานฯ ได้ชี้แจงขั้นตอนการปรับปรุงชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน เส้นทางอาชีพและโครงสร้าง
เงิ น เดื อ น จากผลการวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ค่ า งาน และค่ า ตอบแทน ที่ บ ริ ษั ท ฯ กํ า ลั ง ดํ า เนิ น การอยู่
มี ๔ ขั้นตอนด้วยกันคือ
๑. การแก้ไขปัญหาให้กับ Aerodrome Licence ในส่วนที่ไม่มี Approach Control ของศูนย์ควบคุมการ
บินภูมิภาค ๓ แห่ง โดยได้ดําเนินการแล้วในขั้นต้น
๒. การปรับปรุงชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน เส้นทางอาชีพและโครงสร้างเงินเดือน จากผลการวิเคราะห์และ
ประเมินค่างาน อยู่ระหว่างการเร่งดําเนินการ โดยคาดว่าจะมีผล ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๓. การพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าวิชาชีพฯ ค่าใบอนุญาต ค่าวิริยะฐานะของพนักงาน
ทําหน้าที่ผู้ฝึกอบรม ค่าพนักงานทําหน้าที่ด้านความปลอดภัย ค่าเงินประจําตําแหน่ง และค่างาน
อื่นๆ ที่จําเป็น ซึ่งขั้นตอนนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๔. การพิจารณาทบทวนทุกเรื่องทั้งหมด ( ขั้นตอน ๑ ๒ ๓ ) อีกครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับภาวการณ์ใน
ขณะนั้น ซึ่งจะเกิดขึ้นในอีก ๓ - ๕ ปี ข้างหน้า
ที่ประชุมได้แสดงความยินดีที่ ผวท. ได้รับการคัดสรรเป็นคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
(ครส.) โดยเป็นคณะกรรมการไตรภาคี ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
ประกอบด้วย ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายนายจ้าง และ ฝ่ายลูกจ้าง รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ อาทิเช่น
ประกาศมาตรฐานขั้ น ต่ํ า ฯ วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดการกระทํา อั น ไม่ เ ป็ น ธรรม ให้ ค วามเห็ น ชอบสภาพการจ้ า ง
ที่เกี่ยวกับการเงิน กรณีการยื่นข้อเรียกร้องของทุกรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย ทั้งนี้ในส่วนของสหภาพ
แรงงานฯ เอง อดีตประธานสหภาพแรงงานฯ พ.จ.อ. อัชฌา เหลืองอาทิจ และประธานสหภาพแรงงานฯ
นายปริญญา เทียนทอง ก็เคยดํารงตํ าแหน่ ง คณะกรรมการแรงงานรัฐวิ สาหกิจสัม พัน ธ์ ฝ่ ายลูก จ้างนี้
ถึง ๓ สมัยติดต่อกัน และได้หมดวาระไปเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมาเช่นกัน

ต่อหน้า ๒

-๒สรุปสาระการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (คกส.) ครัง้ ที่ ๑ /๒๕๕๘
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่องพิจารณา
๑. เรื่องทบทวนวงเงินจัดหาพัสดุตามระเบียบสํานักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ
สหภาพฯ หารือ เพื่อให้บริษัทฯ พิจารณา ทบทวนแก้ไขระเบียบการจัดหาให้เหมาะสม โดยเฉพาะ
วิธีการตกลงราคา ตามระเบียบสํานักนายกว่าด้วยการพัสดุในปัจจุบนั ซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และใช้กับ
หน่วยงานราชการ แต่บริษทั ฯ ก็ยงั ใช้ระเบียบดังกล่าวนี้เนื่องจากมิได้จัดทําระเบียบพัสดุใช้เอง ที่กําหนด
เพดานมูลค่าการจัดหาไว้เพียง ๑๐๐,๐๐๐ บาทเท่านั้น ซึ่งปัจจุบนั มูลค่าต่างๆ ไม่สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจทําให้การทํางานส่วนใหญ่ ใช้วิธีการสอบราคาที่สิ้นเปลืองทรัพยากร ทั้งเวลา บุคลากร และ
เอกสารทีใ่ ช้ประกอบ เป็นการเพิม่ ภาระในการจัดหา จึงต้องการให้บริษัทฯ ทบทวนแนวปฏิบตั ินี้โดยให้ปรับ
เพดานทีจ่ ํากัดขึ้นไป โดยบริษทั ฯ ขอรับเพื่อนําไปพิจารณา
๒.เรื่องทบทวนการสรรหาบุคลากรเข้าเป็นคณะกรรมการจัดหาพัสดุ
ตามที่บริษัทฯเปลี่ยนวิธีปฏิบัติการสรรหาบุคลากรเข้าเป็นคณะกรรมการจัดหาพัสดุ จากเดิมให้
เจ้าหน้าที่ กพ.บท.ร่วมเป็นคณะตรวจการจ้างหรือคณะตรวจรับกรรมการจัดหาพัสดุ เปลี่ยนมาเป็นเพียง
ทํา หน้ า ที่ใ ห้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า เกี่ย วกั บ กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ฯ เมื่ อ มี ก ารร้ อ งขอเท่ า นั้ น ซึ่ ง หาก
คณะกรรมการจัดหาพัสดุไม่มีเจ้าหน้าที่ กพ.บท. อยู่ในร่วมคณะทํางานตั้งแต่เริ่มจนจบแล้ว พนักงานส่วน
อื่นๆ ที่ทําหน้าที่ในคณะเหล่านี้อาจปฏิบัติผิดขั้นตอนการจัดหาพัสดุฯ เนื่องจากไม่เข้าใจขั้นตอนระเบียบ
กฎหมายการตรวจรับ หรือการจัดจ้าง โดยอาจเป็นประเด็นให้ถูกสอบสวนได้ และได้เกิดกรณีดังกล่าวนี้ข้ึน
แล้ว เห็นควรให้บริษัทฯ ได้ทบทวน เพื่อสร้างความมั่นใจให้คณะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุได้
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีข้อผิดพลาด โดยบริษัทฯ ขอรับเพื่อนําไปพิจารณา
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๓.ความชัดเจนในการบริหารการจัดการของศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน
จากการทีม่ ีสมาชิก ศน.บภ ๑. เป็นจํานวนมากต้องการทราบถึงการบริหารการจัดการ ของศูนย์
ควบคุมการบินหัวหิน ว่าเมือ่ บริษทั ฯ ได้กําหนดย้ายงานด้านปฏิบัติการ APPROACH เข้ามาอยู่ที่ท่งุ มหาเมฆ
แล้วยังจะคงสถานะของ ศน.บภ ๑. เป็นศูนย์ควบคุมการบินอีกหรือไม่ และหากไม่จําเป็นต้องคงสถานะเป็น
ศูนย์แล้ว พนักงานในส่วนอื่นๆ เช่น ปฏิบัติการ Aerodrome วิศวกร และ งานด้านธุรการ จะมีข้นั ตอนการ
ยุบและย้ายอย่างไร โดยถ้าหากมีผลกระทบกับพนักงานบริษัทฯ จะมีมาตรการอย่างไร และเมื่อเป็น
ข้อตกลงสภาพการจ้าง การพิจารณาในลักษณะนี้บริษทั ฯ ได้เตรียมปฏิบตั ิอย่างไร บริษทั ฯ ได้ชี้แจงว่า
เนื่องจาก Technology ที่เปลี่ยนไป จะทําให้วิธีการปฏิบตั ิงานเปลี่ยนไปด้วย งานปฏิบัติการ Approach
Control จะต้องเข้ามาอยู่ทีส่ ่วนกลางทั้งหมด โดย ศน.บภ ๑. และเป็นศูนย์แรกที่ดําเนินการ และจะมี
หลักการบริหารบุคคลแบบพิเศษสําหรับพนักงานกลุ่มนี้โดยจะให้กระทบน้อยที่สุด โดย ศน.บภ ๑. จะปรับ
เป็นเพียงหอลูกข่าย Local Control โดยอาจมีพนักงานไปหมุนเวียนพนักงานจากส่วนกลาง ส่วนการ
แก้ปัญหาผลกระทบกับพนักงานบริษทั ฯ ได้ทําการสํารวจในเบื้องต้นแล้วคาดว่าจะทําให้เกิดความพอใจใน
ที่สุด และในส่วนจะเกีย่ วกับข้อตกลงเกีย่ วกับสภาพการจ้างหรือไม่น้ัน สหภาพแรงงานไม่ต้องเป็นห่วง เมื่อ
ถึงเวลาบริษัทฯ จะดําเนินการแน่นนอน

คณะทํางานด้านกิจการสัมพันธ์
สํานักเลขานุการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

