ข่ าว สร.กสย. 4/2557

สร้ างภาพลักษณ์ ทดี่ ี มีวินัยในการทางาน บริหารอย่ างมีคุณภาพ
-

ความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
ตามที่คณะกรรมการกิจ การสัมพันธ์ ได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ณ ห้อง
ประชุมสานักตรวจราชการ ซึ่งมีนายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน มีความคืบหน้า
เกี่ยวกับการประชุมฯ สร.กสย. จึงแจ้งให้สมาชิก สร.กสย. ทุกท่านได้ทราบดังนี้
1. เรื่อง ขอให้พิจารณาจ่างค่าจ้างสาหรับวันหยุดพักผ่อนประจาปีที่ไม่ใช้สิทธิ
ความคืบหน้าการดาเนินการ ในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 28
สิงหาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งคณะทางานพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยวันหยุดพักผ่อนประจาปี และข้อบังคับว่าด้วยการ
ลาตามที่ สกย. (ฝทบ.) เสนอประกอบด้วย
1. ผอ.ฝทบ.
ประธานคณะทางาน
2. นายมานพ เกื้อรัตน์
คณะทางาน
3. นายอนันต์ เพชรบูรณ์
คณะทางาน
4. นายจิตติน วิเศษสมบัติ
คณะทางาน
5. น.ส.สิตานัน เครือประดิษฐ์
คณะทางาน
6. นายสง่า ทองทิพย์
คณะทางาน/เลขานุการ
ซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินการของคณะทางาน
2. เรื่อง เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของลูกจ้างจนถึงระดับปริญญาตรี
ความคืบหน้าการดาเนินการ ในคราวประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20
มิถุน ายน 2557 ได้มีมติให้ เสนอ สกย. (ฝงบ.) ดาเนินการยกร่างแก้ไขข้อบังคับ สกย. ว่าด้วยเงินสวัส ดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรของพนักงานตามแนวทางที่คณะทางานปรับปรุงค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เสนอให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน ซึ่ง ฝงบ. กาลังดาเนินการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดในเรื่องบุตรของลูกจ้างด้วย เพื่อพิจารณาด้าน
งบประมาณค่าใช้จ่ายในเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนาเสนอ ผอ.สกย. และที่ประชุม สร.กสย. ได้ให้มีการ
เร่งรัดดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
3. เรื่อง ขอปรับเพิ่มค่าเบี้ยเลี้ยง กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานตั้งแต่ 3 ชั่วโมงขึ้นไปให้นับเป็นหนึ่งวัน
ความคืบหน้าการดาเนินการ มีการดาเนินการยกร่างแก้ไขข้อบังคับ สกย. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ตามแนวทางที่คณะทางานพิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เสนอให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดย
สกย. (ฝงบ.) ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ผอ.สกย. ได้เห็นชอบให้เสนอเรื่องต่อ ก.ส.ย. เพื่อเห็นชอบ แต่เนื่องจากในการ
ประชุมครั้งที่ผ่านมา (วันที่ 26 สิงหาคม 2557) มีวาระเพื่อพิจารณาสาคัญหลายเรื่อง จึงยังไม่ได้นาเรื่องดังกล่าวเข้าที่
ประชุม ก.ส.ย. แต่อย่างไรก็ตามได้ขอให้ประธานกิจการสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการ ก.ส.ย. ด้วย ได้มีการสนับสนุนให้ ก.ส.ย.
มีการพิจารณาเรื่องนี้

๔. เรื่อง ขอปรับเพิ่มเงิน...
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4. เรื่อง ขอปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือบุตรให้กับพนักงาน
ความคืบหน้าการดาเนินการ ผอ.สกย. เห็นชอบให้มีการปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือบุตร จากเดิมอัตราเดือนละ
200 บาท เป็นเดือนละ 500 บาท เพื่ อให้เหมาะสมกับสภาวะค่าครองชีพในปัจจุบัน และ ผอ.สกย. ได้เสนอเรื่องให้กับ
ก.ส.ย. แล้ ว เพื่อพิจ ารณาให้ ความเห็น ชอบ แต่เนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา (26 สิงหาคม 2557) มีว าระเพื่อ
พิจารณาสาคัญหลายเรื่อง จึงยังไม่ได้นาเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุม
5. เรื่อง การปรับสถานะลูกจ้างมีสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างประจา
ความคืบหน้าการดาเนินการ : ในคราวประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20
มิถุนายน 2557 ได้มีมติให้ ฝทบ. นาเรื่ องเสนอ ผอ.สกย. เพื่อพิจารณาภายใน 30 วัน ซึ่ง ฝทบ./กวส. ได้มีบันทึกที่
151/2557 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เสนอเรื่องต่อ ผอ.สกย. และ ผอ.สกย. ได้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมาย พร้อมทั้ง
พิจารณาอานาจเรื่องนี้เป็นอานาจ ผอ.สกย. หรือไม่ ซึ่งที่ประชุมได้เร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
6. เรื่อง การพิจารณาปรับเพิ่มค่าเบี้ยประชุมกรรมการกิจการสัมพันธ์
ความคืบหน้าการดาเนินการ : ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการปรับเพิ่มค่าเบี้ยประชุมจากอัตรา 1,000 บาท
เป็น 3,000 บาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ได้แจ้งมติต่อ
สกย. ให้นาเสนอ ก.ส.ย. พิจารณาเห็นชอบโดยแยกออกจากการปรับเพิ่มค่าตอบแทนของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามหนังสือ
ที่ 189/2557 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ซึ่ง ฝงบ. รับไปดาเนินการติดตามพร้อมนาเสนองบประมาณประกอบให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน
7. เรื่อง การจ่ายเงินสวัสดิการพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้
ความคืบหน้าการดาเนินการ : คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ได้เห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ให้ปรับเพิ่มเงินเสี่ยงภัยจากเดิมอัตรา คนละ 3,500 บาท/เดือน เป็นอัตราคนละ 5,000
บาท/เดือน ขณะนี้ ฝทบ./กวส. ได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อ ผอ.สกย. ผ่าน ฝงบ. แล้วตามหนังสือที่ 227/2557 ลงวันที่ 24
กันยายน 2557 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบนาเข้าที่ประชุม ก.ส.ย. เพื่อพิจารณา
8. เรื่อง ค่ารักษาพยาบาล
ความคืบหน้าการดาเนินการ : ตามที่ สกย. (ฝงบ.) ได้มีหนังสือที่ กษ 2003/3/0.4 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2557 แจ้งให้ทุกส่วนงานถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0422.2/ว 95 ลงวันที่ 25 เมษายน
2557 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีการใช้สิทธิของ
บุคคลในครอบครัว สร.กสย. เห็นว่าหนังสือสั่งการดังกล่าวเป็นการลดสภาพการจ้าง จึงขอให้ สกย. ยกเลิก ซึ่ง ฝงบ. ได้ผ่าน
หนังสือเรื่อง การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามข้อบังคับฯ ข้อ 8 และขอเสนอร่างเพื่อพิจารณา แต่ที่ประชุมเห็นว่าข้อบังคับ
ในร่างยังไม่มีความชัดเจน และอาจทาให้เกิดความสับสน ซึ่งได้มีการหารือร่วมกัน
9. เรื่อง การใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช ปิยะมหาราชการุณย์
ความคื บ หน้ า การด าเนิ น การ : ให้ สกย. ได้ มี ก ารสอบถามสถานะของโรงพยาบาลดั ง กล่ า เป็ น
สถานพยาบาลของทางราชการหรือไม่ พนั กงานและลูกจ้าง สกย. จะใช้สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้อย่างไร ซึ่ง
เลขานุการกรรมการกิจการสัมพันธ์ ได้แจ้งมติเรื่องดังกล่าวต่อ สกย. แล้วตามหนังสือที่ 159/2557 ลงวันที่ 26 สิงหาคม
2557 เพื่อสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความชัดเจนของสถานะของโรงพยาบาล เหตุว่าการตอบหนังสือของ
โรงพยาบาลถึงสถานะโรงพยาบาลและกรมบัญชีกลางมีความเห็นขัดกันในสถานะของโรงพยาบาล
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10. เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานระดับ 5 เลื่อนขึ้นดารงตาแหน่งระดับ 6
ความคืบหน้าการดาเนินการ : ตามที่ สกย. ได้มีคาสั่ง สกย. ที่ 19/2557 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานระดับ 5
เลื่อนขึ้นดารงตาแหน่งระดับ 6 โดยถือเอาวันที่มีการทดสอบ Spread sheet เป็นเกณฑ์ในการกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่ง
ระดับ 5 (พนั กงานสงเคราะห์ ส วนยาง) มีคุณสมบัติครบนั้น สร.กสย. เห็ นว่าเป็นการลดสภาพการจ้าง และเป็นการ
ดาเนินการที่ขัดกับคาสั่ง สกย. ที่ 10/2550 เกี่ยวกับการแต่งตั้งพนักงานระดับ 5 เลื่อนขึ้นดารงตาแหน่งระดับ 6 ซึ่งที่
ประชุมกาหนดให้มีการหารือกันระหว่างฝ่ายบริหารและ สร.กสย. ปรากฏว่ายังไม่มีข้อยุติ และเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ได้แจ้งมติดังกล่าวต่อ สกย. แล้วตามหนังสือที่ 189/2557 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2557
11. เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยวันหยุดพักผ่อนประจาปีของพนักงานและข้อบังคับว่าด้วยการลาของ
พนักงาน
ความคืบหน้าการดาเนินการ : เป็นไปตามรายละเอียดข้อ 1
12. เรื่อง ขออนุมัติเช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักให้กับผู้บริหาร
ความคืบหน้าการดาเนินการ : ได้อนุมัติเช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักให้กับผู้บริหารระดับฝ่ายหรือเทียบเท่า
ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 13,000 บาท/เดือน ซึ่ง สร.กสย. เห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย
พัสดุ พ.ศ.2536 การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ข้อ 117 (3) ข้อบังคั บฯ ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน พ.ศ.2548 ข้อ 10 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ข้อ 6 และระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์การทาสวนยาง ว่าด้วยการกาหนดอัตราค่า
เช่าบ้านขั้นสูงสุด พ.ศ.2548 ซึ่งในคราวการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม
2557 มีมติมอบหมายให้กรรมการกิจการสัมพันธ์ ทั้งสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือกันโดยให้กรรมการที่แต่งตั้งเป็นคณะทางาน
เรื่องร่างข้อบังคับว่าด้วยวันหยุดพักผ่อนประจาปี และข้อบังคับว่าด้วยการลาเป็นเป็นผู้พิจารณา ซึ่งอยู่ในระหว่างการนัด
ประชุม
นอกจากนี้ยังมีวาระอื่น ๆ ให้ที่ประชุม ได้ติดตามอีก 2 เรื่อง คือ
1. วันรัฐวิสาหกิจไทย ซึ่งจัดเมื่อ 20 กันยายน 2557 ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า โดยให้ฝ่ายบริหาร สกย.
ให้ความสาคัญเข้าร่วมงานในวันดังกล่าวในปีต่อ ๆ ไปด้วย
2. นางกนกพร บัวอ่อน จบท.6 ร้องขอความเป็นธรรม กรณีมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่จะได้รับ
การแต่งตั้งเป็น จบท. ระดับ 7 แต่ไม่ได้รับการแต่งตั้ง

สร.กสย.
2 ตุลาคม 2557
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