สมาพันธ์ แรงงานรั ฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)
STATE ENTERPRISES WORKERS’ RELATIONS CONFEDERATION (SERC)

www.thaiserc.com

email: thailandserc@gmail.com

ที่ สรส. (ป) 113/๒๕61
31 สิงหาคม 2561
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในพิธีและร่วมถวายพานพุ่มในงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจาปี 2561
เรียน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์กรสมาชิก สรส.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการการจัดงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจาปี ๒๕61
2. เอกสารแผ่นพับเผยแพร่วันรัฐวิสาหกิจไทย
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (28 ส.ค. 44) กาหนดให้วันที่ ๒๐ กันยายนของทุกปีเป็นวันรัฐวิสาหกิจไทย
สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ก็ได้ดาเนินการจัดงาน “วันรัฐวิสาหกิจไทย” ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ เป็นต้นมา
เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ หรือ “พระบิดาแห่ง
รัฐวิสาหกิจไทย” และเพื่อให้พนักงานรัฐวิสาหกิจได้มีกิจกรรมประกอบพิธีเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่ทรง
สถาปนาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขึ้นในประเทศไทย สาหรับรัฐวิสาหกิจนั้นมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาของ
ประเทศเป็นพลังหลักในการใช้นโยบายของรัฐเพื่อความผาสุกของประชาชน ภารกิจของรัฐวิสาหกิจจึงเป็นการจัดทา
บริการสาธารณะเพื่อประชาชนในลักษณะต่าง ๆ มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน ผูกพันกับค่าครองชีพความเป็นอยู่
ของประชาชนมีความใกล้ชิดกับประชาชนคนไทยตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน
สมาพั น ธ์ แรงงานรั ฐวิ สาหกิจ สั ม พั น ธ์ ( สรส. ) ในฐานะที่ เป็ น องค์กรหลั กของสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจทั่วประเทศ จึงใคร่ขอเชิญประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์กรสมาชิก สรส. ทุกแห่ง พร้อมสมาชิกร่วม
กิจกรรมในพิธีและร่วมถวายพานพุ่มต่อพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา ๐7.30 น. เป็นต้นไป ณ สานักงานใหญ่การประปานครหลวง
ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)
ขอแสดงความนับถือ
(นายมานพ เกื้อรัตน์)
รองเลขาธิการปฏิบัติการ สรส. /
ประธานคณะทางานจัดงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ปี 2561

ประสานงานเพิ่มเติม นายมานพ เกื้อรัตน์
โทร. 08-4426-0951

44 นิคมรถไฟ กม. 11 ถนนวิภาวดีรังสิต ซอย 11 แขวง / เขต จตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
44 NikomRodfai KM.11 Viphavadee Soi 11 JatuJak Bangkok 10900
โทรศัพท์ (Tel.) 02-537-8973

โทรสาร (Fax.) 02-537-8973

โครงการ การจัดงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจาปี 25๖1
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 25๖1
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สานักงานใหญ่การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

๒

โครงการ การจัดงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจาปี 25๖1
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 25๖1
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สานักงานใหญ่การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
หลักการและเหตุผล
รัฐวิสาหกิจมีบทบาทอย่างสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาของประเทศ เป็นพลังหลักในการใช้นโยบายของรัฐ
เพื่ อ ความผาสุ กของประชาชน ภารกิ จ ของรัฐ วิ ส าหกิ จ จึ ง เป็ น การจั ด ท าบริ ก ารสาธารณะเพื่ อ ประชาชน
ในลักษณะต่างๆ มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน ผูกพันกับค่าครองชีพ ความเป็นอยู่ของประชาชน มีความ
ใกล้ชิดกับประชาชนคนไทย ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ในครรภ์มารดาจนถึงเชิงตะกอน สมาพันธ์แ รงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และองค์กรสมาชิก มีความเห็นพ้องกันว่าเพื่อให้รัฐบาลและประชาชนทุกสาขาอาชีพ
ได้เห็นความสาคัญและราลึกถึงคุณูปการของรัฐวิสาหกิจที่มีอยู่คู่กับสังคมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้ง
ในอนาคต จึงมีมติเสนอให้รัฐบาลให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็น “วันรัฐวิสาหกิจไทย” ซึ่งวันดังกล่าวเป็น
วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกับร่วมกันสดุดีให้กับพระองค์ท่านที่ทรง
มีสายพระเนตรอันยาวไกลในการวางรากฐานทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยใช้งบประมาณและกลไกของรัฐ
ในการจัดแจง แบ่งปัน กระจายความสุข ความเจริญให้แก่สังคมไทย โดยได้ทรงสถาปนารัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
กับสาธารณูปโภค สาธารณูปการหลายแห่งเพื่อมอบหมายภารกิจให้จัดทาบริการสาธารณเพื่อประชาชน อาทิ
กิจการ รถไฟ ประปา ไปรษณีย์ โทรศัพท์ โรงพยาบาล สถานศึกษา ฯลฯ และเหล่าพสกนิกรต่างน้อมถวาย
พระสมญานามพระองค์ท่านว่า “พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย”
ต่อมา สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ได้นาเสนอต่ อรัฐ บาลในเดือนเมษายน 2554 และใน
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐ วิส าหกิจได้มีการประชุมและมีมติให้ วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็น
“วั น รั ฐ วิ ส าหกิ จ แห่ ง ชาติ ” จากนั้ น เสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณาเห็ น ชอบ และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2544 ประกาศให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็น “วันรัฐวิสาหกิจไทย” โดยไม่ถือ
เป็นวันหยุด
สมาพั น ธ์แ รงงานรั ฐ วิ ส าหกิจ สั มพั น ธ์ (สรส.) จึ งได้ จัด กิ จกรรมเพื่ อ เฉลิ ม ฉลองมาตั้ง แต่ปี 2544
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อสืบสานภารกิจของรัฐวิสาหกิจให้ดารงอยู่เพื่อเป็นประโยชน์ผาสุกแก่ประเทศชาติ
และประชาชนสืบต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อน้ อมร าลึ กถึ งพระมหากรุณาธิคุ ณพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้ าเจ้ าอยู่หั ว รั ช กาลที่ 5
ในฐานะ “พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย” และการเทิดพระเกียรติต่อพระองค์ท่านในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
๒. เพื่ อเผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ ค วามส าคั ญ ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ มี ต่ อ ประเทศชาติ แ ละประชาชน
ให้พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของวันรัฐวิสาหกิจไทย
๓. เพื่ อสร้ างความสั มพั นธ์อันดีระหว่างผู้ บริหาร พนักงาน และลู กจ้าง ของรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ
ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ พร้อมร่วมกันปกป้องรัฐวิสาหกิจให้เป็นสมบัติของชาติ
/ กลุ่ม ...

๓
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมงาน
จานวน 1,000 คน
1. ผู้แทนรัฐบาล แต่ละกระทรวง 50 คน
2. ผู้บริหารจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ 100 คน
3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ ราชการ และเอกชน 600 คน
4. ประชาชนทั่วไป 250 คน
สถานที่จัดงาน
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สานักงานใหญ่
การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ระยะเวลาการจัดงาน
วันที่ 20 กันยายน 25๖1
งบประมาณ
จานวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 ในฐานะ“พระบิดาแห่งรัฐวิส าหกิจไทย”และร่วมกันเทิดพระเกียรติ ต่อพระองค์ท่านในวันคล้าย
วันพระราชสมภพ
๒. การร่วมกันเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความสาคัญของรัฐวิสาหกิจที่มีต่อประเทศชาติและประชาชน
ให้พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของวันรัฐวิสาหกิจไทย
๓. การสร้ างความสั มพันธ์อันดีระหว่างผู้ บริหาร พนักงาน และลู กจ้าง ของรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ
ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ พร้อมร่วมกันปกป้องรัฐวิสาหกิจให้เป็นสมบัติของชาติสืบไป

*******************

๔
กาหนดการ งานวันรัฐวิสาหกิจไทย ปี 25๖1
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 25๖1
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สานักงานใหญ่การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
เวลา 07.30 – 08.00 น.

ต้อนรับ ผู้แทนรัฐบาล ผู้แทนกระทรวง ผู้บริหาร
รัฐวิสาหกิจ และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ
แขกผู้มีเกียรติ สู่เต็นท์ลงทะเบียนถวายพานพุ่ม

เวลา 08.00 – 08.30 น.

พิธีพราหมณ์ – บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

เวลา 08.30 – 09.00 น.

ประธานคณะทางานฯ
กล่าวรายงานความเป็นมาวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

เวลา 09.00 – 09.15 น.

ประธาน ๓ ฝ่าย กล่าวสดุดีราลึกพระมหากรุณาธิคุณพระปิยมหาราช
และความสาคัญของรัฐวิสาหกิจไทย
- ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล
- ผู้แทนฝ่ายรัฐวิสาหกิจ
- ผู้แทนฝ่ายแรงงาน

เวลา 09.15 – 10.45 น.

ประธาน 3 ฝ่าย ร่วมถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
ต่าง ๆ ถวายพานพุ่มสักการะ

เวลา 10.45 – 12.00 น.

พิธีสงฆ์

เวลา 12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารร่วมกัน / เสร็จสิ้นพิธี

หมายเหตุ 1. การแต่งกาย

2. พานพุ่มดอกไม้สด
3. สถานที่จอดรถ

ผู้ถวายพานพุ่มแต่งกายเครื่องแบบปกติขาว (ไม่สวมหมวก)
หรือเครื่องแบบหน่วยงาน
ผู้ร่วมงานหรือ บุคคลทั่วไปสวมเสื้อสีชมพู
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และสหภาพแรงงานฯ ต้องจัดเตรียมมาเอง
ภายในสานักงานการประนครหลวง

