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บทบรรณาธิการ
สวัสดีเพื่อนพนักงานทุกท่าน ในเดือน ธ.ค.นี้ โรคโควิด – 19 ได้กลับมาแพร่ระบาดในประเทศไทยอีกครั้ง ดังนั้น ขอให้ 

เพื่อนพนักงานหมั่นดูแลรักษาสุขภาพ ไม่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการติดโรค และที่ส�าคัญ คือ ต้องสวมหน้ากากอนามัย 

ทุกครั้ง เมื่อต้องเดินทางออกจากบ้าน หรือสถานท่ีท�างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสาร 

ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติหน้าที่ และคอยให้ค�าแนะน�า พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้บริการสวมหน้ากาก

อนามัยทุกครั้ง ขณะใช้บริการและปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด โดยยืนห่างกันอย่างน้อย 30 ซม. 

นอกจากนี้ เขตการเดินรถที่ 1 – 8 ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากรถยนต์โดยสาร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

2564 ซึ่งวารสารล้อหมุนฉบับนี้ ได้ประมวลภาพการจัดกิจกรรมมาน�าเสนอ เชิญติดตามอ่านได้เลยครับ...

วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (Mission)

ค่านิยม
ความสามารถหลัก

ผู้น�าการให้บริการรถโดยสารประจ�าทาง 

หมายเหตุ ผู้น�าในที่นี้ หมายถึง การเป็นผู้น�า 
ในการให้บริการรถโดยสาร และการบริการ 
อย่างมีคุณภาพด้วยความสะดวกสบาย 
และปลอดภัยตลอดการใช้บริการของ
ผู้โดยสารรวมถึงประชาชนผู้ใช้รถ 
ใช้ถนนร่วมกัน

บริการรถโดยสารประจ�าทางที่มีคุณภาพ 

แบบมืออาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

และใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม

เชี่ยวชาญเส้นทางและบริหารการเดินรถ

วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ

ความสามารถ
และค่านิยม 
ของ ขสมก.

รักองค์กร พัฒนาร่วมกัน คุณธรรมน�าหน้า สร้างสรรค์

บริการเพื่อสังคม
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุฝ่ายผิด ประจ�าเดือนธันวาคม 2563
ในเดอืน ธ.ค. 63 องค์การมอีบัุตเิหตฝุ่ายผดิ 181 ครัง้ เพิม่จากเดอืนทีผ่่านมา 15 ครัง้ คดิเป็น 9.04. % ค่าเสยีหาย 

(ประเมิน) จ�านวน 2,536,333 บาท ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 351,346 บาท คิดเป็น 12.17 % โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขดร.
จ�ำนวนอุบัติเหตุฝ่ำยผิด (ครั้ง) ค่ำเสียหำยประเมิน (บำท)

พ.ย.63 ธ.ค.63 ผลต่ำง พ.ย.63 ธ.ค.63 ผลต่ำง

1 18 20 2 199,588 295,686 96,098

2 16 27 11 149,775 266,186 116,411

3 32 26 (6) 355,043 245,791 (109,252)

4 15 20 5 296,205 639,715 343,510

5 36 33 (3) 1,107,119 478,925 (628,194)

6 22 19 (3) 367,118 242,520 (124,598)

7 11 15 4 168,339 132,762 (35,577)

8 16 21 5 244,492 234,748 (9,744)

อุบัติเหตุฝ่ายผิดสะสม ตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค.63 มีจ�านวน 549 ครั้ง เมื่อน�ามาเปรียบเทียบกับกิโลเมตรบริการ  

จ�านวน 63,401,096 กม. จะได้อัตราส่วนเท่ากับ 8.66 ครั้ง / 1 ล้านกิโลเมตรบริการ สูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนด 

คือ 8 ครั้ง / 1 ล้านกิโลเมตรบริการ

จุดเสี่ยงที่พนักงานขับรถต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

 สถานที่ : จุดกลับรถ บนถนนสวนสยาม

   ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ : บางครั้ง มีรถยนต์ส่วนบุคคลจอดริมถนน 

   ด้านซ้าย ท�าให้พื้นที่ในการกลับรถมีไม่เพียงพอ

 สถานที่ : แยกวังหิน ถนนประเสริฐมนูกิจ

   ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ : เบียดรถคันอื่นเพราะถนนแคบ

กองทุนความปลอดภัยเพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุจากรถยนต์โดยสาร
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 สถานที่ : ถนนเจริญกรุง

   ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ : ถนนแคบ ท�าให้เฉี่ยวชนรถคันอื่น  

   ขณะเปลี่ยนช่องการจราจร

 สถานที่ : ถนนหน้าสนามบินดอนเมือง

   ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ : ไม่มีเครื่องหมายจราจร  

   ท�าให้ผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร

การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยเพ่ือลดและป้องกันอุบัติเหตุจากรถยนต์โดยสารมีการประชุม 

ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 มีมติที่ประชุมให้เขตการเดินรถที่ 1 – 8 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน 

และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564  ณ บริเวณสถานที่ท�าการของแต่ละขดร. โดยกองทุนฯ 

จะสนับสนุนงบประมาณ จ�านวน 150,000 บาท (ขดร.ละ 15,000 บาท, ส่วนกลาง 30,000 บาท) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 

ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว  
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 เม่ือวันที ่23 ธ.ค. 63 นายสรุะชยั เอีย่มวชริสกลุ ผอก. เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการฯ ของเขตการเดินรถท่ี 1 
โดยมี นายช�านาญ อยู่สอาด ช.ผอก.ฝรอ. 1 นางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิรัตน์ ช.ผอก.ฝรอ. 2 พร้อมด้วยผู้บริหารองค์การ 
เข้าร่วมพิธี ณ อู่บางเขน

 เม่ือวันท่ี 23 ธ.ค.63 นายช�านาญ อยูส่อาด ช.ผอก.ฝรอ. 1 เป็นประธานในพิธเีปิดโครงการฯ ของเขตการเดนิรถที ่4 
 โดยมี นางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิรัตน์ ช.ผอก.ฝรอ. 2 พร้อมด้วยผู้บริหารองค์การ เข้าร่วมพิธี ณ อู่คลองเตย

 เมือ่วนัที ่24 ธ.ค.63 นายสรุะชยั เอีย่มวชิรสกุล ผอก. เป็นประธานในพิธเีปิดโครงการฯ ของเขตการเดนิรถที ่2 
โดยม ีนางพนดิา ทองสขุ รอง ผอก.ฝบร. นายช�านาญ อยูส่อาด ช.ผอก.ฝรอ. 1 นางพร้ิมเพรา วงศ์สุทธรัิตน์ ช.ผอก.ฝรอ. 2 
พร้อมด้วยผู้บริหารองค์การ เข้าร่วมพิธี ณ อู่สวนสยาม

 เม่ือวันที่ 15 ธ.ค.63 นายช�านาญ อยู่สอาด ช.ผอก.ฝรอ. 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ของ 
เขตการเดนิรถที ่3 โดยม ีนางพร้ิมเพรา วงศ์สุทธริตัน์ ช.ผอก.ฝรอ. 2 พร้อมด้วยผูบ้รหิารองค์การ เข้าร่วมพธิ ีณ อูเ่มกา บางนา  

องค์การได้จดัโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอบุตัเิหตทุางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ภายใต้แนวคดิ “ชวีติวิถีใหม่ 
ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อสร้างจิตส�านึกให้พนักงานมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งลดสถิติ 
การเกิดอุบัติเหตุ จ�านวนผู้บาดเจ็บ และจ�านวนผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในคุณภาพบริการ 
รถโดยสารขององค์การ โดยเขตการเดินรถที่ 1 - 8 ได้มีการจัดโครงการฯ ดังนี้

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
           ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
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 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.63 นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผอก. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ของเขตการเดินรถที่ 5 
โดยมี นางพนิดา ทองสขุ รอง ผอก. ฝบร. นายช�านาญ อยูส่อาด ช.ผอก.ฝรอ. 1 นางพริม้เพรา วงศ์สทุธริตัน์ ช.ผอก.ฝรอ. 2 
พร้อมด้วยผู้บริหารองค์การ เข้าร่วมพิธี ณ อู่พระประแดง

 เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.63 นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผอก. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ของเขตการเดินรถที่ 6 
โดยม ีนางพนดิา ทองสขุ รอง ผอก.ฝบร. นายช�านาญ อยูส่อาด ช.ผอก.ฝรอ. 1 นางพร้ิมเพรา วงศ์สทุธรัิตน์ ช.ผอก.ฝรอ. 2 
พร้อมด้วยผู้บริหารองค์การ เข้าร่วมพิธี ณ อู่บรมราชชนนี

 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.63 นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผอก. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ของเขตการเดินรถที่ 7 
โดยม ีนางพนดิา ทองสขุ รอง ผอก.ฝบร. นายช�านาญ อยูส่อาด ช.ผอก.ฝรอ. 1 นางพร้ิมเพรา วงศ์สทุธรัิตน์ ช.ผอก.ฝรอ. 2 
พร้อมด้วยผู้บริหารองค์การ เข้าร่วมพิธี ณ อู่เทศบาลบางบัวทอง

 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.63 นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผอก. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ของเขตการเดินรถที่ 8 
โดยม ีนางพนดิา ทองสขุ รอง ผอก.ฝบร. นางพริม้เพรา วงศ์สทุธิรตัน์ ช.ผอก.ฝรอ. 2 พร้อมด้วยผูบ้รหิารองค์การ เข้าร่วมพธิี 
ณ อู่หมอชิต 2
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ปัจจุบันองค์การอยู ่ระหว่าง ปรับปรุงระบบ 

การประเมินสมรรถนะบุคลากร (Competency) 

และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ให ้เป ็นไปตามระบบการประเมินผลการด�าเนินงาน

รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : 

SE-AM) หมวดที ่6 การบรหิารทนุมนษุย์ (Human Capital) 

ประกอบกับองค์การต้องการให้ผู้บริหาร มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซ้ือจัดจ้างเพิ่มมากขึ้น จึงได้

จัดโครงการสัมมนา เร่ือง “การให้ความรู้ ความเข้าใจ

สมรรถนะของบุคลากร การยกระดับมาตรฐานการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการด�าเนินงานจัดซื้อ

จัดจ้าง” ให้กับผู้บริหาร หัวหน้างานตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป 

(ยกเว้นผูจั้ดการสาย) และผูเ้ก่ียวข้อง  ระหว่างวนัที ่18 - 19 

ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมลองบีซ ชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี 

โดยมี ดร.อ�านาจ วัดจินดา กรรมการผู้จัดการบริษัท HRD 

MAX จ�ากัด และนางสาวจิระวรรณ รักสงค์ นักวิชาการ

ตรวจเงนิแผ่นดินช�านาญการ เป็นวทิยากร โดยได้รบัเกียรติ

จาก นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผอก. เป็นประธานในพิธี

เปิดโครงการฯ

ขสมก. จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องการยกระดับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการจัดซื้อจัดจ้าง
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การออกแบบระบบ (Business Blueprint) 

ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ 2 ของการด�าเนินงานตามโครงการจ้าง

พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้วยระบบ ERP 

ถือเป็นข้ันตอนที่มีความส�าคัญกับระบบงานในอนาคต 

ขององค์การ เปรียบเสมือนการเขียนพิมพ์เขียวของ 

การสร้างบ้าน ซึ่งผู้อยู่อาศัยและผู้เขียนแบบ จะต้องท�า 

ความเข้าใจให้ตรงกัน แบบที่เขียนออกมาจึงจะมีความ

สมบูรณ์ ถกูใจผูอ้ยูอ่าศัย และไม่ต้องมกีารปรบัแก้ไขตลอด

ระยะเวลาของการสร้างบ้าน หรือ เมื่อสร้างบ้านเสร็จแล้ว 

บางอย่างก็ไม่อาจแก้ไขได้ เพราะเป็นโครงสร้างหลัก 

ดังนั้น ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 คณะท�างานโครงการ

หลักด้านตา่ง ๆ  และบรษิัท อินโนเวชัน่ คอนซัลท์ติง้ จ�ากดั 

จงึมกีารประชมุร่วมกนั เพือ่ออกแบบระบบงาน จากความ

ต้องการที่ได้มีการสรุปกัน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 

ซ่ึงครอบคลุมถงึโครงสร้างของข้อมลูองค์การ เช่น ผงับัญช ี

รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสพัสดุ รหัสศูนย์ต้นทุน เป็นต้น 

รวมถึงกระบวนการท�างานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เมื่อม ี

การน�าระบบ ERP มาใช้ทดแทนระบบเดิมที่ใช้อยู ่ใน

ปัจจุบัน  

โครงการจ้างพัฒนา

ระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรด้วยระบบ ERP
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รัฐบาลได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

5 ธนัวาคม 2563 ณ บรเิวณหน้ากระทรวงกลาโหม ถนนสนามไชย ท�าเนยีบองคมนตร ีสวนสราญรมย์ 

ถึงมิวเซียมสยาม ระหว่างวันที่ 1- 6 ธันวาคม 2563 ซึ่งองค์การได้จัดรถโดยสารให้บริการฟรี  

จ�านวน 9 เส้นทาง ตั้งแต่เวลา 08.00 - 22.00 น. หรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพ้ืนท่ีหมด 

(เฉพาะวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น.) เพื่ออ�านวยความสะดวก

ให้กับประชาชน ที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมท้ัง จัดเจ้าหน้าท่ีคอยให้บริการอ�านวย 

ความสะดวก ณ บริเวณจุดจอดรับ-ส่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รถโดยสารเฉพาะกิจ : เส้นทางที่ 1 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - สนามหลวง

     เส้นทางที่ 2 วงเวียนใหญ่ - สนามหลวง

     เส้นทางที่ 3 หัวล�าโพง - สนามหลวง

     เส้นทางที่ 4 สนามศุภชลาศัย - สนามหลวง

รถ Shuttle Bus : เส้นทางที่ 1 กทม.2 - สนามหลวง

     เส้นทางที่ 2 เมืองทองธานี - สนามหลวง

     เส้นทางที่ 3 พุทธมณฑล สาย 4 - สนามหลวง

     เส้นทางที่ 4 เมกาบางนา - สนามหลวง

     เส้นทางที่ 5 สายใต้ใหม่ - สนามหลวง

ขสมก.จัดรถให้บริการฟรี งานวันพ่อแห่งชาติ ประจ�าปี 2563
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เม่ือวนัที ่16 ธ.ค.63 นายบญุมา ป๋งมา ประธานสหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) คณะกรรมการบริหาร สร.ขสมก. 

และอนุกรรมการสาขา ขดร.1 - 8 พร้อมด้วยสมาชิก จ�านวน 300 คน ได้เดินทางมา 

ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ท�าเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้

รฐับาลเร่งด�าเนนิการให้ทีป่ระชมุคณะรฐัมนตร ี(ครม.) ผ่านความเหน็ชอบแผนฟ้ืนฟู

กจิการองค์การ (ฉบบัปรบัปรงุ) โดยเรว็ หาก ครม. ไม่เหน็ชอบ กข็อให้ด�าเนนิการตาม 

มต ิครม. เมือ่วนัที ่25 ม.ิย.62 ทีไ่ด้เหน็ชอบในหลกัการของแผนฟ้ืนฟกูจิการองค์การแล้ว 

โดย นายสมพาศ นิลพันธ์ ท่ีปรึกษาส�านักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหนังสือ 

ดงักล่าว พร้อมรบัมอบเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน�า้ท่วมภาคใต้ จ�านวน 21,000 บาท 

จาก สร.ขสมก. 

ทั้งนี้ องค์การได้มีการปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ โดยมีเนื้อหาสาระ

แตกต่างจากแผนเดิม ดังนี้ 1. การเช่ารถโดยสารไฟฟ้า จ�านวน 2,511 คัน โดยจ่าย 

ค่าเช่าตามกิโลเมตรบรกิารท่ีวิง่จรงิ (แผนเดมิจะเป็นการจดัซือ้รถโดยสาร NGV 489 คนั, 

รถโดยสารไฟฟ้า 35 คัน, รถโดยสารไฮบริด 1,453 คัน, การเช่ารถโดยสารไฮบริด 

400 คัน, รถโดยสาร NGV 300 คัน และการปรับปรุงรถโดยสารเก่า 323 คัน) 

2. การจ้างเอกชนเดินรถโดยสาร จ�านวน 1,500 คัน โดยจ่ายค่าจ้างตามกิโลเมตร

บรกิารทีว่ิง่จรงิ 3. การจดัเกบ็ค่าโดยสารแบบเหมาจ่าย 30 บาท/คน/วนั แต่เนือ่งจาก

แผนฟื้นฟูกิจการองค์การ (ฉบับปรับปรุง) ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. ท�าให้

องค์การไม่สามารถด�าเนินการจัดหารถโดยสารใหม่มาให้บริการได้  ประกอบกับ

สัญญาเหมาซ่อมบ�ารุงรถโดยสารมีระยะเวลาเพียง 3 เดือน ท�าให้บริษัทคู่สัญญา 

ไม่กล้าลงทุนด้านอะไหล่ ส่งผลให้ประชาชนต้องทนใช้บริการรถโดยสารเก่า 

ที่มีสภาพทรุดโทรมลงทุกวัน ๆ

ผลการด�าเนินงานของ สหภาพแรงงาน ขสมก.
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ขสมก.อัพเดท

ç จติอาสาพฒันา • เมือ่วนัที ่7 ธ.ค. 63 นายสรุะชัย เอีย่มวชริสกลุ 

ผอก. พร้อมด้วย นางพนิดา ทองสุข รอง ผอก. ฝบร.และ 

เจ้าหน้าทีจ่ติอาสา 904 ขององค์การ เข้าร่วมกจิกรรมจิตอาสาพฒันา 

ถวายพระราชกุศล เน่ืองในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราชบรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ5 ธนัวาคม 

2563 ด้วยการทาสีขอบทางเดินเท้าเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน ์

ณ บรเิวณหน้าอาคารสโมสรและหอประชมุ กระทรวงคมนาคม

ç รณรงค์ลดอุบัติเหตุขนส่งทางบก • เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.63 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนของกรมการขนส่งทางบก และกจิกรรมส่งคนกลบับ้าน 

ช่วงเทศกาลปีใหม่ประจ�าปีงบประมาณ 2564 โดยม ีนายสรุะชยั 

เอี่ยมวชิรสกุล ผอก. พร้อมด้วย นายช�านาญ อยู่สอาด ช.ผอก.ฝรอ. 1 และ นางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิ์รัตน์ ช.ผอก.ฝรอ. 2 เข้าร่วม

พิธี ณ บริเวณหน้าอาคาร 6 กรมการขนส่งทางบก

ç เยีย่มชมสถานกีลางบางซือ่ • เมือ่วนัท่ี 15 ธ.ค. 63 นายสรุะชยั 

เอีย่มวชริสกลุ ผอก. ร่วมให้การต้อนรบั พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ที่เดินทางมาเยี่ยมชมสถานี

กลางบางซ่ือ และโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 

ณ สถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพฯ

ç เย่ียมชมตัวอย่างรถโดยสารเก่า • เมื่อวันท่ี 9 ธ.ค.63 นางปาณิสรา 
ดวงสอดศร ีรองประธานกรรมการบรหิารกจิการองค์การ คนที ่2 นายภานทุดั 
แนวจันทร์, นายสุเมธ สังข์ศิริ กรรมการบริหารกิจการองค์การ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารองค์การ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมตัวอย่างรถโดยสารเก่าของ 
ขสมก. ท่ีได้รับการปรับปรุงสภาพเป็นรถโดยสารไฟฟ้า ภายใต้โครงการ 
การพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าจากรถโดยสารประจ�าทางใช้แล้วของ ขสมก. 
(City transit E- buses) โดยมี นายน�าชัย สกุลฎ์โชคน�าชัย ประธานกลุ่ม
บริษัท โชคน�าชัย จ�ากัด และ คุณวีรพลน์ เตชะผาสุกสันติ CEO บริษัท 
สกุลฎ์ซี อินโนเวช่ัน จ�ากัด ให้การต้อนรบั และน�าชมโรงงาน ณ บรษัิท โชคน�าชัย 
(CNC Group) จังหวัดสุพรรณบุรี

ç ประชุมซักซ้อมแผนเชิงรุก • เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 63 นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผอก. 
เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนเชิงรุก ปี พ.ศ. 2564 รับคู่มือ
พร้อมสต๊ิกเกอร์ตรวจสอบรถตู ้โดยสารปรับอากาศ โดยมี นายช�านาญ อยู ่สอาด 
ช.ผอก.ฝรอ. 1 น.ส.เบญจวรรณ เปี่ยมสุวรรณ ช.ผอก.ฝบร. รก. ในต�าแหน่ง ช.ผอก.
ฝรร. และ นางวิภาดา เพียรจัด ช.ผอ.สปร. 2 รก.ในต�าแหน่ง ผอ.สปร. 2 พร้อมด้วย 
ผู ้บริหารฝ่ายการเดินรถองค์การ, หัวหน้ากลุ ่มงาน, หัวหน้างาน ขดร.1-8 และ 
ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สนญ.

10



บอร์ดตรวจเยี่ยมการด�าเนินงานของเขตการเดินรถ
ç เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 63 • นายภานุทัด แนวจันทร์ และ นายสุเมธ สังข์ศิริ กรรมการบริหารกิจการองค์การ ตรวจเยี่ยมการท�างาน
ระบบ GPS และสถานชีาร์จรถไฟฟ้า (EV) โดยม ีห.กบท.1 และ ห.กปด.11 พร้อมด้วยหวัหน้างาน ให้การต้อนรบั ณ อูบ่างเขน ขดร.1

ç เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 63 • นายภานุทัด แนวจันทร์ และ นายสุเมธ สังข์ศิริ กรรมการบริหารกิจการองค์การ ตรวจเยี่ยมการท�างาน
ระบบ GPS ของ ขดร. 2 และ ขดร.4 โดยม ีนางมนญัยา ปาลวงศ์ รก. ในต�าแหน่ง ผอ.ขดร.2 และ นางนพพร มวีงษ์สม ช.ผอ.ขดร.4 
รก. ในต�าแหน่ง ผอ.ขดร.4 ให้การต้อนรับ

ç แถลงข่าวจัดรถวันพ่อ • เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 63 นายช�านาญ 
อยู่สอาด ช.ผอก.ฝรอ.1 ร่วมแถลงความพร้อมการจัดเดิน 
รถโดยสารให้บริการฟรี 8 เส้นทาง เพื่ออ�านวยความสะดวกให้
กับประชาชน ที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ 
และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ระหว่างวันที่ 1 - 6 
ธันวาคม 2563 ณ มิวเซียมสยาม

ç น้อมร�าลึกวันพ่อ • เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 63 นางสาวอุษา หนูยัง
ห.กบท. 6 ในฐานะเจ้าหน้าที่จิตอาสา 904 ขององค์การ 
และเจ้าหน้าท่ี ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) 
ได้ร่วมกิจกรรมแจกชุดเทียน จ�านวน 90,000 ชุด ให้กับประชาชน 
ที่เดินทางมาร่วมจุดเทียนน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในหลวงรชักาลที ่9 ณ บริเวณท้องสนามหลวง 

ç ท�าความสะอาดอู ่• เมือ่วนัที ่17 ธ.ค.63 นายสถาพร เพชรกอง
ผอ.ขดร.1 พร้อมด้วย นายยงยทุธ จันทร์ชู ช.ผอ.ขดร.1 หวัหน้า
กลุ่มงาน หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ขดร.1 ร่วมกัน
ท�าความสะอาดล้างพื้นอู่บางเขน เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 
และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ณ อู่บางเขน ขดร.1

ç Big Cleaning Day • เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 63 นางมนญัยา 
ปาลวงศ์ รก. ในต�าแหน่ง ผอ.ขดร. 2 เป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมท�าความสะอาด Big Cleaning Day โดยมี ห.กบท.2, 
ห.กบง.2, ห.กปด.32 , หัวหน้างาน และพนักงานร่วมกัน
ท�าความสะอาดพื้นอู่ ณ อู่สวนสยาม ขดร.2
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ประเมินผล

ประชาสัมพันธ์การเพิ่มยอดขายบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์

ç เม่ือวันที่ 24 ธ.ค.63 • นายช�านาญ 
อยู่สอาด ช.ผอก.ฝรอ.1 เป็นประธาน
การประชุมประเมินผลการด�าเนินงาน
ฝ่ายการเดินรถองค์การ ประจ�าเดือน
พฤศจิกายน 2563 โดยมี ผอ. ขดร. 1-4, 
หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน ขดร.1-4 
และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง
ประชุม 1 ขดร. 2

ç เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 63 • นางมนัญยา 
ปาลวงศ์ รก. ในต�าแหน่ง ผอ.ขดร. 2 
เป็นประธานการประชุมประเมินผลการ
ด�าเนินงาน ประจ�าเดือน พ.ย. 63 โดยมี 
นางนชุวรินิทร์ พสิทุธิป์กรณ์ ช.ผอ.ขดร.2 
พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน 
และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม 
ณ ห้องประชุม 1 ขดร. 2

ç เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 63 • นายมนัส 
ครุธชั่งทอง ผอ.ขดร.3 เป็นประธาน
การประชุมประเมินผลการด�าเนินงาน
ประจ�าเดือน พ.ย. 63 โดยมี นายสุชิญ 
ประณธิานวทิยา ช.ผอ.ขดร.3 พร้อมด้วย 
หวัหน้ากลุม่งาน หวัหน้างาน และพนกังาน 
ท่ีเกีย่วข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 
อู่เมกา บางนา ขดร. 3

ç เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 63 • นางนพพร 
มีวงษ์สม ช.ผอ.ขดร.4 รก. ในต�าแหน่ง 
ผอ.ขดร.4 พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน 
หัวหน้างาน พนักงานในสังกัด ขดร. 4  
และเจ ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ ์ สนญ. 
ร่วมประชาสัมพันธ์เพิ่มยอดจ�าหน่ายบัตร
โดยสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบรายเที่ยว 
ณ บริเวณป้ายหยุดรถโดยสารหน้าห้าง
สรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ç เมื่อวันท่ี 9 ธ.ค. 63 • นางจ�านงค์ 
อาจส�าอางค์ ผอ.ขดร.7 และ น.ส.ปรศันย์ี  
จรูญจิตไพรัช ช.ผอ.ขดร.7 พร้อมด้วย 
หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานพนักงาน 
ในสงักดัขดร.7 และเจ้าหน้าทีป่ระชาสมัพนัธ์ 
สนญ. ร่วมประชาสมัพนัธ์เพิม่ยอดจ�าหน่าย 
บตัรโดยสารอเิลก็ทรอนกิส์แบบรายเทีย่ว 
ณ บริเวณ ป้ายหยุดรถโดยสารหน้าห้าง
สรรพสินค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่างามวงศ์วาน

ç เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 63 • นายเกียรติศักดิ์ 
สุขศิลป์ ช.ผอ.ขดร.8 รก. ในต�าแหน่ง 
ผอ.ขดร. 8 พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน 
หัวหน้างาน พนักงานในสังกัด ขดร.8 
และเจ ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ ์ สนญ. 
ร่วมประชาสัมพันธ์เพิ่มยอดจ�าหน่ายบัตร
โดยสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบรายเที่ยว 
ณ บรเิวณป้ายหยดุรถโดยสาร BTS จตจัุกร

ç ท�าบุญตักบาตร • เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 63 นายเกียรติศักดิ์ สุขศิลป์ ช.ผอ.ขดร.8 
รก. ในต�าแหน่ง ผอ.ขดร.8 พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้จัดการสาย 73ก. 
ร่วมงานท�าบญุตกับาตร ข้าวสารอาหารแห้งของหมูบ้่านอมรพนัธ์นคร สวนสยาม 
และร่วมถวายปัจจัยท�าบุญ โดยมี ด.ต.วิชัย ศิริรักษ์ ประธานหมู ่บ้านฯ 
เป็นผู้รับมอบ

12



13



ENGLISH FOR YOU
สวสัดคีรบัเพือ่น ๆ  ทกุคน ล้อหมนุฉบบัเดอืนที่ผ่านมา ได้น�าเสนอเนือ้หา

เกี่ยวกบัหลกัการใช้ The ซึ่งมีอยู่ด้วยกนัหลายข้อ ไม่สามารถสรุปเนื้อหาจบได้
ภายในฉบบัเดียว ล้อหมุนฉบบันี้ จึงขอน�าเสนอหลักการใช้ The ต่อเนื่องจาก
ฉบบัที่แล้ว เพือ่ให้เพื่อน ๆ  ได้รบัทราบและสามารถน�าไปใช้ได้อย่างถกูต้องครบั...

 ใช้น�าหน้าชื่อประเทศที่เอ่ยถึงในด้านการเมือง (มิใช่ลักษณะภูมิศาสตร์) เช่น

ประเทศฝรั่งเศส France (ภูมิศาสตร์)  the Republic of France (การเมือง)

ประเทศอเมริกา America (ภูมิศาสตร์)  the United States (การเมือง)

 ใช้น�าหน้าชื่อโรงหนัง โรงละคร โรงแรม ร้านอาหาร คลับ และสถานที่สาธารณะและสถาบันต่าง ๆ 

เช่น

The Bangkok Bank (ธนาคารกรุงเทพ)  The Ritz Hotel (โรงแรมริซ)

The Odeon Cinema (โรงภาพยนตร์โอเดียน)

 ใช้น�าหน้าชื่อเรือ รถไฟ เครื่องบิน เช่น

The Queen Elizabeth (เรือควีนอลิซาเบ็ท)

The Acropolis Express (รถไฟด่วนอะครอโปลิส เอ็กเพรส)

The Flying Scotsman (ฟลายอิ้ง สก๊อตแมน)  

 ใช้น�าหน้า วันที่ หรือ ล�าดับที่ เช่น

The twenty – second of March วันที่ 22 เดือนมีนาคม

He was the first man to arrive. เขาเป็นผู้ชายที่มาถึงเป็นคนแรก

 ใช้น�าหน้า Adjective ขั้น superative degree (ขั้นสูงสุด) เช่น

This is the best I can do. นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันท�าได้

ใช้น�าหน้า Adjective, Adverb ขั้น comparative degree (ขั้นกว่า)
  เช่น The more I am near him, the more I love him.

   ยิ่งฉันอยู่ใกล้เขามากแค่ไหน ก็ยิ่งรักเขามากแค่นั้น

   ใช้น�าหน้านามสกุล หมายถึง ตระกูล, ครอบครัว เช่น

   The Browns has ten children. ตระกูลบราวน์มีลูก 10 คน

   ใช้น�าหน้า Adjective หมายถึง noun ที่เป็นบุคคล เช่น

   The rich should help the poor. คนรวยควรช่วยเหลือคนจน

   ใช้น�าหน้าหน่วยวัดต่าง ๆ เช่น

   Sell by the dozen ขายเป็นโหล  Pay by the hour จ่ายเป็นชั่วโมง

   Sell by the metre ขายเป็นเมตร

โปรดติดตามอ่านต่อฉบับหน้า...
14



ความรู้เกี่ยวกับระบบประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่
(SE - AM)

เรื่อง “CSR ตามมาตรฐาน ISO 26000”

นับเน่ืองจากที่ CSR มีความส�าคัญต่อการด�าเนินกิจการในหลายองค์กรมากขึ้น องค์การระหว่างประเทศว่าด้วย

การมาตรฐาน หรือ ISO (International Organization for Standardization) จึงมีแนวคิดที่จะก�าหนดมาตรฐาน ว่าด้วย 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม คือ ISO 26000 ขึน้ เพ่ือให้องค์กรต่าง ๆ  ได้น�าไปใช้เป็นแนวทางในการด�าเนนิการด้านความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม โดย ISO ได้อธิบายความหมายของ CSR ว่า เป็นเรื่องของการที่องค์กร ตอบสนองต่อประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งท่ีการให้ประโยชน์กับคน ชุมชน และสังคม นอกจากนี้ ยังเป็นเรื่องของบทบาทขององค์กรธุรกิจ 

ในสังคม และความคาดหวงัของสงัคม 

ที่มีต่อองค์กร ซึ่งจะต้องเป็นไปด้วย

ความสมัครใจ และผู้บริหารจะต้องมี

บทบาทเก่ียวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ 

สามารถวัดได้ใน 3 มิติ คือ การวัดผล

ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

น�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้

ก�าหนดเป้าหมายของ ISO 26000 

เพื่อมุ่งเน้นให้องค์กรต่าง ๆ ได้เพิ่ม

ความตระหนัก และเข้าใจเรื่องความ

รับผิดชอบต่อสังคม โดย ISO 26000 

จะเป็นมาตรฐานข้อแนะน�า หลักการ 

และวิธีการของความรับผิดชอบต่อ

สังคมที่องค์กรพึงปฏิบัติ เพื่อแสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยไม่มี

ข้อก�าหนดในการน�า โดย ISO 26000 

ไปใช้ในการรับรอง (certification) 

และไม่ใช่มาตรฐานบังคับให้องค์กร

ปฏบัิต ิแต่ให้ใช้ความสมคัรใจ รวมทัง้ 

จะไม่ใช้เป็นข้อกีดกันทางการค้า 

ดังนั้น ISO 26000 จึงท�าหน้าที่เป็น 

กรอบข้อก�าหนด ส�าหรับใช้เป็นคู่มือ 

เพื่อด�าเนินกิจกรรม CSR ภายใต้

มาตรฐานเดียวกันท่ัวโลกประกอบ

ด้วย 7 หลักการ(Principle) และ 

7 แนวปฏิบัติ (Core Subjects) 

ดังนี้
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ฌาปนกิจสงเคราะห์
เดือนกันยายน 2563 มีสมาชิกถึงแก่กรรม 34 ราย รายละ 10 บาท สมาชิกต้องจ่ายเงิน (34 x 10 ) = 340 บาท รับเงินจากสมาชิก

จ�านวน 23,298 คน รับเงินสงเคราะห์จากสมาชิกรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน (23,298 x 340) = 7,921,320 บาทหักค่าใช้จ่ายร้อยละ (7,921,320 x 2%) 
= 158,426.40 บาท คงเหลือเงิน เพื่อน�ามาจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับ (7,921,320 -158,426.40 ) = 7,762,893.60 บาท จ่ายเงินให้ทายาทเฉลี่ย 
รายละ (7,762,893.60 ÷ 34) = 228,320.40 บาท โดยมีรายชื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ดังนี้

1. นายปลด น่วมน้อย สมาชิกสมทบ สนญ.
2. นางฐิติมา โคดม สมาชิกสมทบ สนญ.
3. นายสมชาย ธัญญะเจริญ สมาชิกสามัญ สนญ.
4. นายส�าอางค์ แสงมงกฎ สมาชิกสมทบ ขดร.1
5. นายเทศ สงค์พรมราช สมาชิกสมทบ ขดร.1
6. นายทองสุข ทิพย์ผล สมาชิกสมทบ ขดร.5
7. นายสมบัติ มงคลดาว สมาชิกสมทบ ขดร.6
8. นายชัยวัฒ วิศาลสุภานนท์ สมาชิกสมทบ ขดร.2
9. นายประสงค์ โตดวง สมาชิกสมทบ ขดร.4
10. นางมณฑา ฝนทิพย์ สมาชิกสมทบ สนญ.
11. นายทองดี บุญมีพงศ์ สมาชิกสมทบ ขดร.3
12. นายไพโรจน์ พานตะโก สมาชิกสามัญ ขดร.1
13. นายสุนทร ศิริวงศ์ สมาชิกสมทบ ขดร.5
14. นายค�าพันธ์ วงศ์โพธิสาร สมาชิกสมทบ
15. นายอุบล แย้มเผือก สมาชิกสมทบ ขดร.7
16. นายบุญยืน วรสูตร สมาชิกสมทบ ขดร.5
17. นายทองใบ ผลาหาญ สมาชิกสมทบ ขดร.7

18. นางเสงี่ยม เปรื่องเดช สมาชิกสมทบ สนญ.
19. นายถนิม พูลพัฒนา สมาชิกสมทบ ขดร.1
20. นายพยอม ชื่นใจดี สมาชิกสมทบ ขดร.6
21. นายบุญชู มีเติม สมาชิกสมทบ ขดร.6
22. นายชยันต์ โดยกุล สมาชิกสมทบ ขดร.7
23. นายช้วน มาลีสี สมาชิกสมทบ
24. นายสมาน แสงสุวรรณ สมาชิกสมทบ ขดร.2
25. นายยงค์ สุขเลิศ สมาชิกสมทบ ขดร.7
26. นายเกษตร เพ็ชรวิไชย สมาชิกสมทบ ขดร.1
27. นายประสิทธิ์ แสวงหา สมาชิกสมทบ ขดร.7
28. นางยุภาพร คุ้มจอหอ สมาชิกสามัญ ขดร.3
29. นายวิชิต จันทรโท สมาชิกสมทบ ขดร.2
30. นางเพ็ญ ปัญยะถา สมาชิกสมทบ ขดร.2
31. นายวัฒนา ยวนใจ สมาชิกสมทบ ขดร.3
32. นายมา บุตรคีลีมาลย์ สมาชิกสมทบ ขดร.7
33. นายสมนึก บัวทอง สมาชิกสามัญ ขดร.1
34. นายถวิล ถือตรง สมาชิกสมทบ ขดร.4
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