สร้ างภาพลักษณ์ ทดี่ ี มีวินัยในการทางาน บริหารอย่ างมีคุณภาพ

ข่าว สร.กสย. 5/2555

สรุ ป สาระสาคั ญ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสหภาพแรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
กองทุ น สงเคราะห์ ก ารทาสวนยาง (สร.กสย.) ครั้ ง ที่ 2/2555
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง (สร.กสย.) ได้มีการประชุมสัญจร
คณะกรรมการ สร.กสย.ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก นายบุญชาญ ชัยเกษตรสิน ผู้อานวยการสานักงานกองทุนสงเคราะห์
การทาสวนยางจังหวัด เชียงใหม่ มาเปิดการประชุมและอานวยพรให้กับคณะกรรมการ สร.กสย. โดยสรุป
สาระสาคัญของที่ประชุมฯ ให้ อนุกรรมการ สมาชิก สร.กสย. ได้ทราบดังนี้...

 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

สร.การรถไฟ ขอความอนุเคราะห์ระดมทุน เพื่อช่วยเหลือพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง 13 คน โดยขอสนับสนุน
บัตรเพื่อร่วมงานในราคา 3,000 บาท
ร่วมงานวันสตรีสากล วันที่ 8 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล สานักงานกลางจะเข้าร่วมงาน 5 ท่าน
และทางสร.กสย. จะเข้าร่วม 5 ท่าน
ประธาน สร.กสย. เข้ า พบท่ า นรั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่ อ วั น ศุ ก ร์
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อขอเข้าร่วมในการร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย และท่านรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวย้าว่าจะรีบผลักดันพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย ให้เป็นผลสาเร็จ
เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด
คาสั่งคณะกรรมการสงเคราะห์การทาสวนยาง ที่ 4/2555 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
โดยได้แต่งตั้ง นายศุภชัย บานพับทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะกรรมการสงเคราะห์การทา
สวนยางเป็นประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

 เรื่อง การปรับโครงสร้างของพนักงาน สกย.

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้มีหนังสือถึง สกย.จังหวัดต่างๆ เรื่องโครงสร้างอัตรากาลังว่าในแต่ละแห่งต้องการ
โครงสร้างอัตรากาลังใดบ้าง มีความต้องการจานวนเท่าไรและให้ สกย.จ.แต่ละแห่งตอบกลับ

เรื่อง สร.กสย.จัดทาแบบสอบถามความคิดเห็นสมาชิก สร.กสย.
สร.กสย. ได้มีการจัดทาแบบสอบถามความคิดเห็น (ครั้งที่ 1/2555) เพื่อสารวจข้อคิดเห็น ประเด็นปัญหา
ข้อเรียกร้อง และความต้องการของสมาชิก สร.กสย.เพื่อเป็นฐานข้อมูลดาเนินงานในการพัฒนา สร.กสย.และ สกย.
ให้ดียิ่งขึ้นโดยที่ประชุมฯกาหนดให้มีการส่งแบบสอบถามผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้สมาชิก สร.กสย.และ
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก สร.กสย. ดาวน์โหลดแบบสอบถามได้ที่เว็บไซต์ของ สร.กสย. www.sewurubber.com
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-2ได้ ต อบกลั บ มายั ง สหภาพแรงงานรั ฐวิ ส าหกิ จ กองทุ น สงเคราะห์ ก ารท าสวนยาง 67/25 ถนนบางขุ น นนท์
เขตบางกอกน้ อ ย กรุ ง เทพฯ 10700
หรื อ ส่ ง ได้ ที่ กรรมการ สร.กสย. หรื อ อนุ ก รรมการ สร.กสย.
คณะกรรมการ สร.กสย. ขอความร่วมกับสมาชิก สร.กสย.ในการตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาตรงกับจุดมุ่งหมาย
ของสมาชิก สร.กสย.

เรื่อง การยื่นข้อเรียกร้องเพื่อให้ สกย.ได้ปรับปรุงสภาพการจ้างให้กับพนักงาน
ตัวแทนเจรจาข้อเรียกร้องทั้ง 2 ฝ่ายจะเจรจากันในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

 เรื่อง การจัดโครงการประชุมอนุกรรมการและอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก สร.กสย.
ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการ สร.กสย.ครั้งที่ 1/2555 ได้กาหนดให้สาขาภาคใต้ตอนล่าง ดาเนินการจัด
ประชุมครั้งที่ 1 ในวันที่ 25-26 เมษายน 2555 จ.สงขลา โครงการดังกล่าวได้ให้ ประธานสาขาภาคใต้ตอนล่างและกรรมการ
สร.กสย. สาขาภาคใต้ตอนล่าง เป็นผู้จัดทาโครงการ และที่ประชุมฯ ยังได้กาหนดให้ประธานสาขาภาคได้มีการประชุมหารือเพื่อให้มีการ
กาหนด วัน เวลา สถานที่จัดประชุมอนุกรรมการ สร.กสย. และสมาชิก สร.กสย. สาขา ภาคต่างๆ อีกด้วย

 เรื่อง การเสนอให้ สกย.จัดทาเสื้อแจ็คเก็ตสีส้มและกระเป๋าให้กับพนักงาน

สร.กสย. ได้มีมติให้ทาหนังสือถึง สกย. เพื่อขอให้ สกย. ได้มีการดาเนินการจัดทาเสื้อสีส้มและกระเป๋า
ให้กับพนักงานทุกคน เพื่อให้เกิดขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน ให้มีความเป็นเอกภาพและแสดงออกซึ่งสัญลักษณ์ของ
สกย. ให้เป็นที่ประจักษ์…

 เรื่อง ติดตามสรุปผลยอดเงินโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สร.กสย. ขอเสนอให้ทราบถึงยอดเงินคงเหลือของโครงการฯ จานวน 31,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติให้คงเงินจานวน
ดังกล่าวไว้ในบัญชี เพื่อจะนามาช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประสบเหตุภัยได้ทันที

 เรื่อง ติดตามโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด
สกย. ยังไม่มีความเห็นใดๆ กับเรื่องดังกล่าว แต่ สร.กสย.ขอแจ้งให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ สร.กสย. เสนอนั้นต้อง
ทาความเข้าใจว่าในขณะนี้โครงการฯดังกล่าวเป็นเพียงโครงการฯที่ สร.กสย. เสนอต่อ สกย. ได้รับความเห็นชอบจาก ประธาน สร.กสย.
เท่านั้นแต่ยังไม่ได้รับความเห็นจาก สกย.

สร.กสย. จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารด าเนิ น การแต่ ล ะเรื่ อ งให้ มี ค วามคื บ หน้ า เป็ น อย่ า งไร
จะแจ้งให้ สมาชิก สร.กสย. ทราบต่อไป…
ด้วยศรัทธาและเชื่อมั่น
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สร.กสย.
8 มีนาคม 2555
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