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ผู้น�าการให้บริการรถโดยสารประจ�าทาง 

หมายเหต ุผู้น�าในที่นี้ หมายถึง การเป็นผู้น�า

ในการให้บริการรถโดยสาร และการบริการ

อย่างมีคุณภาพด้วยความสะดวกสบายและ

ปลอดภัยตลอดการใช้บริการของผู้โดยสาร

รวมถึงประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

บริการรถโดยสารประจ�าทางที่มีคุณภาพ แบบมืออาชีพ โดยใช้เทคโนโลยี 

ที่ทันสมัย และใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม

เชี่ยวชาญเส้นทางและบริหารการเดินรถ

รักองค์กร พัฒนาร่วมกัน คุณธรรมน�าหน้า สร้างสรรค์บริการเพื่อสังคม

สวัสดีเพื่อนพนักงานทุกท่าน ในเดือน ก.พ. 64 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้เปิดเผยถึงสถานท่ีเส่ียงติดเช้ือ

ในจังหวัดปทุมธานี จ�านวน 5 แห่ง ได้แก่ ตลาดสุชาติ ตลาดพรพัฒน์ ตลาดรังสิต หมู่บ้าน

รัตนโกสินทร์ 200 ปีและห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ซึ่งจากการตรวจหาเชื้อเชิงรุก 

ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี พบว่ามีพนักงานประจ�ารถของเขตการเดินรถที่ 1 

จ�านวน 3 คน มีประวัติการเดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ติดเชื้อ ดังนั้น ขอให้เพื่อน

พนักงานโปรดใช้ความระมัดระวังในการป้องกันตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่

ระบาดโรคโควิด - 19 อย่างเคร่งครดั ด้วยการสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา และล้างมอืด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม�า่เสมอ 

นอกจากนี้วารสารล้อหมุนยังมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจอีกมากมาย เชิญติดตามอ่านได้เลยครับ...

วิสัยทัศน์ พันธกิจความสามารถ และค่านิยม ของ ขสมก.
วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (Mission)

ความสามารถหลัก

ค่านิยม



เนือ่งจากเหตกุารณ์ส�าคญัทีเ่กดิขึ้นเมือ่ 2,500 กว่าปีก่อน คอื พระโคตมพทุธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาตโิมกข์

ท่ามกลางทีป่ระชมุมหาสังฆสันนบิาตครัง้ใหญ่ในพระพทุธศาสนา คมัภร์ีปปัญจสทูนรีะบวุ่าครัง้นัน้มเีหตกุารณ์เกดิขึ้น

พร้อมกัน 4 ประการ จงึเรยีกวันนี้อกีอย่างหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนบิาต” หรอื วันที่มกีารประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 

จาตรุงคสันนบิาต หมายถงึเหตกุารณ์ส�าคญัทีเ่กดิขึ้นพร้อมกนั 4 อย่างในวนัเดยีวกนั คอืเกดิในสมัยพทุธกาล

ในวันขึ้น 15 ค�่าเดือน 3 ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ ๆ ซึ่งต่อมาถือกันว่าเป็นวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา 

เรยีกว่า วันมาฆบูชา เหตุการณ์ 4 อย่าง คอื 

 พระสงฆ์ 1,250 รูปที่พระพุทธองค์ได้ส่งไปเผยแพร่ 

พระพทุธศาสนาตามแว่นแคว้นต่าง ๆ  ได้กลบัมาเฝ้าพระพทุธเจ้าอย่าง

พร้อมเพรยีงกันโดยมไิด้นัดหมาย 

 พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุที่พระพุทธเจ้าทรงบวช 

ให้ด้วยพระองค์เองทัง้สิ้น ซึ่งเรยีกว่า เอหภิกิขุอุปสัมปทา 

 พระสงฆ์ทัง้หมดล้วนเป็นพระอรหนัต์ คอื ผูไ้ด้อภญิญา 6 ข้อ 

 วันที่พระสงฆ์ทั้งหมดมาชุมนุมกันนี้ตรงกับวันเพ็ญ 

เดอืนมาฆะ (วันขึ้น 15 ค�่า เดอืน 3) 

ซึ่งในโอกาสนี้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่เรียกว่าโอวาทปาฏิโมกข ์

อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาอกีด้วย  

วนัมาฆบชูาได้รบัการประกาศให้เป็นวันหยดุราชการในประเทศไทย โดยพทุธศาสนกิชนทัง้พระบรมวงศานวุงศ์ 

พระสงฆ์และประชาชนจะประกอบพธิต่ีาง ๆ  เช่น การตกับาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวยีนเทยีน เป็นต้น  เพือ่บูชา 

ร�าลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์ส�าคัญดังกล่าวที่ถือได้ว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข ์

ซึ่งกล่าวถึงหลักค�าสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ท�าความชั่วทั้งปวง การบ�าเพ็ญความดี 

ให้ถงึพร้อม และการท�าจติของตนให้ผ่องใส เพื่อเป็นหลักปฏบิัตขิองพุทธศาสนกิชนทัง้มวล

วันมาฆบูชา

ขอบคณุข้อมลู :  https://news.trueid.net/detail/5OZo3d3NaJgV

วนัมาฆบชูา เป็นวันส�าคญัของชาวพทุธและเป็นวนัหยดุราชการในประเทศไทย “มาฆบชูา” 
ย่อมาจาก “มาฆปูรณมีบูชา” หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินอินเดีย 
หรือเดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย (ตกช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม) ถ้าปีใดมีเดือน
อธกิมาส คือ มเีดือน 8 สองหน (ปีอธิกมาส) กเ็ลือ่นไปท�าในวนัเพญ็เดอืน 3 หลัง (วันเพญ็เดอืน 4) 
ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
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ประกาศคณะท�างานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศนูย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) (ศบค.) ได้เปิดเผยข้อมลูส�านกังาน

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ในการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด-19 ในจังหวัดปทุมธานีเพื่อวางแผนมาตรการ ซึ่งจากการตรวจสอบไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อมาเปรียบเทียบกัน 

ท�าให้พบการกระจายตวั ณ บรเิวณตลาดพรพฒัน์ ตลาดสชุาต ิตลาดรงัสติ หมูบ้่านรตันโกสนิทร์ 200 ปี และห้างสรรพสนิค้า 

ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต โดยเป็นพื้นท่ีข้อมูลที่ทาง ศบค. เฝ้าระวังจากท่ีได้ติดตามมาตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.63 ซึ่งมีเคสแรก ๆ 

ต่อเนื่องมาจากตลาดสมุทรสาคร โดยได้มีการปิด 2 ตลาดใหญ่ คือ ตลาดพรพัฒน์ และตลาดสุชาติ ต่อมาควบคุมได้ 

จงึได้เปิดตลาดใหม่ในช่วงกลางเดอืน ม.ค.64 และพบเคสแม่ค้าขายผักชาวพม่า เมือ่วนัที ่30 ม.ค.64 และเร่ิมพบการระบาด

ในช่วงต้นเดือน ก.พ.64 เป็นต้นมา

จากการตรวจเชิงรุก เพื่อหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 

พบว่ามีพนักงานประจ�ารถโดยสารขององค์การ จ�านวน 3 คน เป็นผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 11 ก.พ.64 พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 34 เพศชาย ได้เข้ารับการตรวจ ณ บริเวณที่พักอาศัย 

ใกล้ตลาดสุชาติ ต่อมาเมื่อวันที่ 14 ก.พ.64 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ได้แจ้งผลการตรวจว่า พนักงานเป็นผู้ติดเชื้อ จึงน�า

ไปรักษาที่โรงพยาบาลล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยเขตการเดินรถที่ 1 ได้แจ้งเรื่องให้องค์การทราบ เมื่อวันที่ 14 ก.พ.64 

เวลา 19.00 น. จากการตรวจสอบไทม์ไลน์ พบว่าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ในช่วงกะบ่าย บนรถโดยสารธรรมดา สาย 34 

หมายเลข 1 – 40063 
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2. เมื่อวันที่ 18 ก.พ.64 เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาตรวจเชิงรุกให้กับพนักงานเขตการเดินรถที่ 1 อู่รังสิต จ�านวน 600 คน 

ต่อมาเมื่อวันที่ 19 ก.พ.64 เจ้าหน้าที่ได้แจ้งผลการตรวจว่า พบพนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย A3 เพศหญิง 

จ�านวน 1 คน ซึ่งมีประวัติเดินทางไปท่ีตลาดพรพัฒน์ เป็นผู้ติดเช้ือ จึงน�าไปรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

โดยเขตการเดินรถที่ 1 ได้แจ้งเรื่องให้องค์การทราบ เม่ือวันที่ 19 ก.พ.64 เวลา 16.30 น. จากการตรวจสอบไทม์ไลน์ 

พบว่าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ในช่วงกะบ่าย บนรถโดยสาร จ�านวน 3 คัน ได้แก่ รถโดยสารธรรมดา สาย 95 ก หมายเลข 

1 – 50119, รถโดยสารปรบัอากาศ สาย 510 หมายเลข 1 – 70257 และรถโดยสารปรับอากาศ สาย A3 หมายเลข 1 – 70305 

3. เมื่อวันที่ 18 ก.พ.64 เจ้าหน้าที่ชุดที่ 2 ได้เข้ามาตรวจเชิงรุกให้กับพนักงานเขตการเดินรถที่ 1 อู่รังสิต จ�านวน 

600 คน ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ก.พ.64 เจ้าหน้าท่ีได้แจ้งผลการตรวจว่า พบพนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 39 

เพศชาย จ�านวน 1 คน ซึง่มปีระวตักิารเดนิทางไปทีต่ลาดรงัสติ 200 ปี เป็นผูติ้ดเชือ้ จงึน�าไปรักษาทีโ่รงพยาบาลธรรมศาสตร์ 

ศูนย์รังสิต  โดยเขตการเดินรถที่ 1 ได้แจ้งเรื่องให้องค์การทราบ เมื่อวันที่ 20 ก.พ.64 เวลา 11.30 น. จากการตรวจสอบ

ไทม์ไลน์ พบว่าพนักงานปฏิบัติหน้าท่ีในช่วงกะบ่าย บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 39 จ�านวน 3 คัน ได้แก่ หมายเลข 

1 - 44105, 1 - 45094 และ 1 - 45010 

ทั้งนี้ องค์การได้แจ้งรายละเอียดของพนักงานผู้ติดเชื้อ ให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับทราบทันท ี

ตามแนวทางปฏบิตักิรณพีบผูต้ดิเชือ้ ภายหลงัได้รบัทราบเรือ่งจากเขตการเดนิรถที ่1 และได้จดัท�าประกาศคณะท�างานศูนย์

ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จ�านวน 3 ฉบับ เพื่อแจ้งให้สื่อมวลชนและประชาชน

ทั่วไปรับทราบ  นอกจากนี้ ได้ให้พนักงานประจ�ารถท่ีปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารคันเดียวกับผู้ติดเชื้อท้ัง 3 คน หยุดงาน 

ไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รวมทั้ง พักการใช้งานรถโดยสารดังกล่าว เป็นเวลา 3 วัน 

เพื่อฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% ภายในรถโดยสาร อู่จอดรถ และท่าปล่อยรถ เพื่อลด 

ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ
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การด�าเนินโครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ทรพัยากร ด้วยระบบ ERP (Enterprise Resource Planning: 

ERP) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 บริษัท อินโนเวชั่น 

คอนซัลท์ติ้ง เซอร์วิส จ�ากัด ได้ด�าเนินงานในส่วนของขั้นตอน 

การออกแบบระบบ (Business Blueprint Phase) 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย โครงสร้างข้อมูลหลัก 

(Key Data Structure) กระบวนการทางธุรกิจ (Business 

Flow) รายการโปรแกรมที่องค์การต้องการให้มีการพัฒนา 

เพิ่มเติม (Development List) และรายการข้อมูล/วิธีการ 

ถ่ายโอนข้อมลู (Migration Objects and Approach) ซึง่ได้รบั 

การอนมุตัจิากคณะท�างานหลกัและคณะกรรมการตรวจรับแล้ว

ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างด�าเนินการในข้ันตอนการพัฒนา

และทดสอบระบบ

โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ด้วยระบบ ERP

โดยกิจกรรมหลักในเดือนกุมภาพันธ์ ได้แก่ การประชุมร่วมกับคณะท�างานหลักและผู้ใช้งานระบบ เพื่อยืนยัน 

รายละเอียดความต้องการ และรูปแบบโปรแกรมที่ต้องการให้มีการพัฒนาเพิ่มเติมของทุกระบบงาน ซึ่งมีจ�านวนมากกว่า 

200 รายการ พร้อมทั้งเริ่มด�าเนินการพัฒนาโปรแกรมดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้ท�าการตั้งค่าระบบบริหารจัดการทรัพยากร 

ตามโครงสร้างข้อมูลหลักและกระบวนการธุรกิจท่ีได้ออกแบบไว้ และเร่ิมท�าการทดสอบระบบ (Unit Test) ในส่วนของ

ระบบงานมาตรฐาน และส่วนทีม่กีารพฒันาเพิม่เตมิ ซ่ึงการทดสอบระบบนี ้มวีตัถปุระสงค์เพ่ือตรวจสอบระบบ ว่าสามารถ

ท�างานได้ถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้หรือไม่  ทั้งในส่วนที่ได้ท�าการตั้งค่า และโปรแกรมที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ

จะน�าเสนอระบบต้นแบบ (Prototype) ต่อคณะท�างานหลักและคณะกรรมการตรวจรับ ในช่วงเดือนมีนาคม 2564
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เมื่อวันที่ 19 ก.พ.64 นางพนิดา ทองสุข รอง ผอก.ฝบร. เป็นประธานในพิธีเปิด

การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2563 และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เร่ือง “ทิศทาง

ในอนาคตขององค์การ” โดยมี นายบุญมา ป๋งมา ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

(สร.ขสมก.) นายบุญเหลือ ขุนพรม เลขาธิการ สร.ขสมก. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการสาขา 

ขดร. 1-8 เข้าร่วมประชุม ณ สมฤดีรีสอร์ท จ.นครนายก 

เมือ่วนัที ่20 ก.พ.64 สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร. ขสมก.) จัดการประชมุใหญ่ 

สามัญประจ�าป ี  2563 โดยมีคณะกรรมการบริหาร

อนกุรรมการสาขา ขดร. 1.8 และสมาชกิ สร.ขสมก. เข้าร่วม

ประชุม โดยมี นายคมสันต์  สิงห์เจริญ นักวิชาการแรงงาน

ปฏบิติัการ นางจริภัทร ลอืโฮ้ง นกัวชิาการแรงงานปฏบิตักิาร 

นายสันติ ประจุทรัพย์ นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่

กระทรวงแรงงานประจ�าจงัหวดันครนายก ร่วมสังเกตการณ์ 

ณ สมฤดีรีสอร์ท จ.นครนายก

ผลการด�าเนินงานของ สหภาพแรงงาน ขสมก.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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 ตรวจเยี่ยม • เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 64 นายวิทยา ยาม่วง ประธานกรรมการ

บริหารกิจการองค์การ นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

แห่งประเทศไทย (ปฏิบัติการ) (รฟม.) และนางจ�านงค์ อาจส�าอางค์ ผอ.ขดร.7 พร้อมด้วย 

คณะผู้บริหารหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท่าเรือบริเวณสะพานพระนั่งเกล้า 

และท่าปล่อยรถโดยสาร สาย 63 และ 114 ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วง 

เพื่อเตรียมขับเคลื่อนการขนส่งสาธารณะ รถ ราง เรือ

 เยี่ยมชม • เมื่อวันที่ 22 ก.พ.64 นายภาณุทัด แนวจันทร ์นายสุเมธ สังข์ศิริ 

กรรมการบรหิารกิจการองค์การ และ นางพร้ิมเพรา วงศ์สทุธิร์ตัน์ ช.ผอก.ฝรอ.2 เยีย่มชม 

ประสิทธิภาพการท�างานระบบ GPS โดยมี นางจ�านงค์ อาจส�าอางค์ ผอ.ขดร.7 และ

หัวหน้างานให้การต้อนรับ ณ อู่เทศบาลบางบัวทอง ขดร. 7

 รับมอบหนังสือ • เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 64  นางพริ้มเพรา 

วงศ์สุทธิรัตน์ ช.ผอก.ฝรอ.2  มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ ช.ผอก.ฝรร. 

เป็นผู ้แทน ผอก. รับมอบหนังสือติดตามผลการพิจารณาปรับลด 

ค่าตอบแทนการร่วมเส้นทางเดินรถตู้โดยสารรายเดือน เป็นระยะเวลา 

6 เดือน (ม.ค. - ม.ิย.64) เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนให้กบัผูป้ระกอบการ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 ระลอกที่ 2 จาก 

นายปัญญา เลิศหงิม นายกสมาคมรถตู้โดยสารสาธารณะ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และตัวแทนผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร

หมวด 1 โดยมี นางวิภาดา เพียรจัด ช.ผอ.สปร.2 รก.ในต�าแหน่ง ผอ.สปร.2 และนายเรวัติ ณัฐนิตยากร ห.กรร.3 

ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สนญ.

 ลงพื้นที่ • เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 64 นางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิรัตน์ ช.ผอก.ฝรอ.2 

และ นายจ�าเนียร เชื้อแสง ผอ.ขดร. 8 ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานในระบบควบคุมงาน GPS 

พร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่เช่าจาก กทพ. ที่จะสิ้นสุดสัญญาในเดือน ส.ค. 64  โดยมี ห.กปด.28 

และหัวหน้างาน ให้การต้อนรับ ณ อู่รามอินทรา

ขสมก.อัพเดท

 อบรมใช้แอปถงุเงนิ • เมือ่วนัที ่4 ก.พ. 64 นางพริม้เพรา วงศ์สทุธรัิตน์ 

ช.ผอก.ฝรอ.2 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม การใช้งานแอปพลิเคชัน ถุงเงิน และ

วิธีการใช้สิทธิโครงการ “เราชนะ” ให้กับพนักงาน ขดร. 1 – 8 และพนักงานที่

เกีย่วข้อง โดยมเีจ้าหน้าทีธ่นาคารกรงุไทย เป็นวทิยากรบรรยายให้ความรู ้ผ่านระบบ 

Google meet ณ ห้อง ประชุม 2 ชั้น 5 สนญ.

 ประเมินผล • เม่ือวนัท่ี 19 ก.พ. 64 นางพร้ิมเพรา วงศ์สุทธริตัน์ ช.ผอก.ฝรอ.2 

เป็นประธานการประชุมประเมินผลการด�าเนินงานในภาพรวมของ ฝรอ.2 ประจ�าเดือน 

ม.ค. 64 โดยมีคณะผู้บริหาร ขดร. 5-8 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ขดร.8
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 เมื่อวันที่่ 3 ก.พ. 64 นายช�านาญ  อยู่สอาด ช.ผอก.ฝรอ.1 

เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 โดยมี 

นางมนญัยา ปาลวงศ์ ผอ.ขดร.2 นางนชุวรินิทร์ พิสุทธิป์กรณ์ ช.ผอ.ขดร.2 

หัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ขดร.2 

 เม่ือวันที่ 11 ก.พ. 64 นายช�านาญ อยู่สอาด ช.ผอก.ฝรอ.1 

เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามภายใน (Internal audit) ระบบบริหารงาน

คุณภาพ ISO 9001 : 2015 โดยมี นางนพพร มีวงษ์สม ช.ผอ.ขดร.4 รก.ในต�าแหน่ง 

ผอ.ขดร.4 หวัหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และผู้เก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุ ณ ห้องประชมุ 

อู่คลองเตย ขดร.4

 เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 64 นายช�านาญ  อยู่สอาด ช.ผอก.ฝรอ.1 เป็นประธาน

ในพิธีเปิดโครงการอบรม “ทวนสอบระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015” 

โดยมี นางมนัญยา ปาลวงศ์ ผอ.ขดร.2 นางนุชวิรินทร์ พิสุทธิ์ปกรณ์ ช.ผอ.ขดร.2 

หัวหน้างาน และพนักงานเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม 1 ขดร.2

 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 64 นายช�านาญ อยู่สอาด ช.ผอก.ฝรอ.1 เป็นวิทยากร

บรรยาย เรื่อง “การทบทวนระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015” รุ่นที่ 19 ให้กับ

พนักงานธุรการเดินรถ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการตรวจรักษาระบบจากสถาบัน

รับรองมาตรฐานคุณภาพบริการ (สรอ.) ณ ห้องประชุม อู่คลองเตย ขดร. 4

ISO 9001:2015

 เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 64 นางนพพร  มีวงษ์สม ช.ผอ.ขดร.4 รก.ในต�าแหน่ง 

ผอ.ขดร.4 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม ทบทวนระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 

2015 ให้กับพนักงานในสังกัด ทุกต�าแหน่ง  ณ ห้องประชุม อู่คลองเตย ขดร.4

 เม่ือวันท่ี 22 ก.พ. 64 นางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิรัตน์ ช.ผอก.ฝรอ.2 

เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม หลักสูตร “ทบทวนเพ่ือรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ 

ISO 9001:2015” จ�านวน 16 รุ่น พร้อมเป็นวิทยากรพิเศษในรุ่นที่ 1 เพื่อรองรับ

การตรวจติดตาม ครั้งที่ 2 จาก สรอ. โดยมี นายเกียรติศักดิ์ สุขศิลป์ ช.ผอ.ขดร.6 

รก. ในต�าแหน่ง ผอ.ขดร.6 และเจ้าหน้าที่บริษัท ไดร์สตาร์ อินเตอร์ เนชั่นเนล จ�ากัด 

เป็นวิทยากรบรรยายทบทวนวิธีการใช้งานระบบ GPS ณ ห้องประชุมลีลาวดี 

อู่บรมราชชนนี ขดร. 6
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 เมือ่วนัที ่15 ก.พ. 64 นางจ�านงค์ อาจส�าอางค์ ผอ.ขดร.7 เป็นประธาน

การประชุมตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 โดยมี คณะผู้ตรวจติดตามภายในฯ 

ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานระดับ 4 ขึ้นไป เข้าร่วมประชุม 

ณ ห้องประชุม อู่เทศบาลบางบัวทอง ขดร.7

 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 64 นายเกียรติศักดิ์ สุขศิลป์ ช.ผอ.ขดร.6 รก.ในต�าแหน่ง 

ผอ.ขดร.6 และเจ้าหน้าที่ บริษัท ไดสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด เป็นวิทยากรบรรยาย 

การทบทวนเพื่อรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยมีพนักงานในสังกัด

เข้ารับการอบรม จ�านวน 200 คน ณ ห้องประชุม ขดร.6

 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 64 นายเกียรติศักดิ์ สุขศิลป์ ช.ผอ.ขดร.6 รก.ในต�าแหน่ง 

ผอ.ขดร.6 พร้อมด้วย ห.กบท.6 พนักงานในสังกัด และเจ้าหน้าที่ บริษัท ไดสตาร์อินเตอร์

เนชัน่แนล จ�ากดั อบรมหลกัสตูร “ทบทวนเพ่ือรกัษาระบบบรหิารงานคณุภาพ ISO 9001:2015” 

และทบทวนการใช้งานระบบ GPS โดยได้รับเกียรติ จาก นายสุเมธ สังข์ศิร ิและ นายภาณุทัด 

แนวจันทร์ กรรมการบริหารกิจการองค์การ ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม ขดร.6

 เม่ือวันที่ 10 ก.พ. 64 นายจ�าเนียร เชื้อแสง ช.ผอ.ขดร.8 

รก. ในต�าแหน่ง ผอ.ขดร.8 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามภายในระบบ 

ISO 9001:2015 เพื่อเน้นย�้าให้คณะผู้ตรวจ ด�าเนินการให้ครบขั้นตอน ตาม DP 

และการจัดการความเสี่ยง โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน จส. ช.จส. และ

พนักงานธุรการ 3 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ขดร.8 

ตรวจเยี่ยม

 ตรวจเยี่ยม • เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 64 นายสถาพร เพชรกอง ผอ.ขดร.1 

พร้อมด้วย ห.กปด.21 ตรวจเยี่ยมการด�าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 

โรคโควดิ-19 ณ ท่าปล่อยรถสาย 510 อูธ่รรมศาสตร์รังสิต พร้อมทัง้ปลูกต้นไม้ปรับปรุง

ภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมความพร้อมการย้ายที่จอดรถโดยสาร สาย 510

 ตรวจเยี่ยม • เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 64 นางจ�านงค์ อาจส�าอางค์ ผอ.ขดร.7 

พร้อมด้วย นางสาวปรัศนีย์ จรูญจิตไพรัช ช.ผอ.ขดร.7 และหัวหน้ากลุ่มงาน 

ลงพืน้ท่ีตรวจเยีย่มพนกังาน ณ ท่าปล่อยรถสาย 50 (ท่าสะพานพระราม7) และท่าปล่อยรถ 

สาย65 (ท่าวัดปากน�้านนทบุรี) พร้อมสอบถามปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ 

เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข โดยมี จส. ช.จส. นายท่าปล่อยรถ และ พขร. พกส. 

ร่วมให้ข้อมูล 
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 ตรวจเยีย่ม • เมือ่วนัท่ี 3 ก.พ. 64 นายจ�าเนยีร เช้ือแสง ช.ผอ.ขดร.8 

รก.ในต�าแหน่ง ผอ.ขดร.8 ตรวจเยี่ยมพนักงาน ณ กปด.28 อู่รามอินทรา 

พร้อมมอบนโยบายในการท�างาน และรณรงค์ให้พนกังานปฏบิตัติามมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 ตรวจเยี่ยม • เมื่อวันที่ 16 ก.พ.64 นายยงยุทธ จันทร์ชู ช.ผอ.ขดร.1 

พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกดั ให้การต้อนรบั นายธรีภทัร ประยรูสทิธิ ์ปลดัส�านกันายก

รัฐมนตรี เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก กรมควบคุมมลพิษทางอากาศ และเจ้าหน้าที่

ต�ารวจจราจร สน.บางเขน ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการแก้ไข

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ขององค์การ ณ อู่บางเขน ขดร.1

 ปรับปรุงพื้นที ่ • เมื่อวันที่ 24 ก.พ.64 นายวิโรจน์ แหวนทองค�า 

ผอ.ขดร.5 มอบหมายให้พนักงาน ขดร. 5 ปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณอาคาร

ส�านักงานและพื้นที่โดยรอบในรูปแบบของสวนหย่อม ตามนโยบายเพิ่มพื้นท่ี 

สีเขียว Green garden เพื่อลดมลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( PM 2.5) และ

เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับพนักงาน ณ ขดร.5

 ติดตามงาน • เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 64 นายประไพร์ 

ไชยโกฏิ ห.กบท.3 ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างที่จอด

รถจักรยานยนต์ และหลังคากันแดด เพ่ือความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในการจอดรถจักรยานยนต์ของพนักงาน

 อบรม GPS • เมือ่วนัที ่27 ม.ค.64 นางพริม้เพรา วงศ์สทุธิรัตน์ ช.ผอก.ฝรอ.2 

เป็นประธานการอบรมใช้งานระบบ GPS โดยม ีนายวโิรจน์ แหวนทองค�า ผอ.ขดร.5

นายอรุณ ศิริวงศ์ รก.ช.ผอ.ขดร.5 พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน 

และพนกังานในสังกัด เข้ารบัการอบรม โดยมเีจ้าหนา้ที ่บรษิทั ไดสตาร์ อินเตอร์

เนชั่นแนล จ�ากัด เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม ขดร.5

 ประชาสัมพนัธ์ • เมือ่วนัที ่3 ก.พ.64 นางนพพร มวีงษ์สม ช.ผอ.ขดร.4 

รก.ในต�าแหน่ง ผอ.ขดร.4 น�าทีมพนักงาน ขดร. 4 ให้บริการตรวจวัดอุณหภูมิ 

และเจลล้างมือให้แก่ประชาชน ก่อนใช้บริการรถโดยสาร พร้อมประชาสัมพันธ์

การจ�าหน่ายบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ณ บริเวณป้ายหยุดรถโดยสารลุมพินี

ทาวเวอร์ และป้ายหยุดรถโดยสารใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์
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ENGLISH FOR YOU

สวสัดคีรบัเพือ่น ๆ  ทกุคน ล้อหมนุฉบบัเดือนทีผ่่านมา ได้น�าเสนอเนือ้หาเกีย่วกบัหลักการใช้ 

apostrophe “อะพอสโทรฟ่ี” (’) กนัไปแล้ว ล้อหมนุฉบบันี ้ขอน�าเสนอหลกัการใช้ Pronouns และ 

Possessives เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้รับทราบและสามารถน�าไปใช้ได้อย่างถูกต้องครับ...

Subjective Pronoun ท�าหน้าที่ประธาน Objective Pronoun ท�าหน้าที่เป็นกรรม

Possessive Pronoun ท�าหน้าที่เป็นเจ้าของ Reflex Pronoun ท�าหน้าที่สะท้อนเข้าหาประธานเอง

Emphatic Pronoun ท�าหน้าที่เน้น, ย�้าประธาน

Subject Object Poss.Adj. Poss.Pro. Reflexive

I

You

He

She

It

We

You

They

me

you

him

her

it

us

you

them

my

your

his

her

its

our

your

their

mine

yours

his

hers

-

ours

yours

theirs

myself

yourself

himself

herself

itself

ourselves

yourselves

themselves

บุรุษที่ 1

บุรุษที่ 2

บุรุษที่ 3

บุรุษที่ 4

เอกพจน์

บุรุษที่ 1

บุรุษที่ 2

บุรุษที่ 3

บุรุษที่ 4

พหูพจน์

Jim didn’t attend the meeting because he was ill. (ท�าหน้าที่ประธาน)

จิมไม่เข้าร่วมประชุม เพราะว่าเขาป่วย 

I spoke to them. They are my friends. (ตัวแรกท�าหน้าที่กรรม ตัวหลังท�าหน้าที่ประธาน)

ฉันพูดกับพวกเขาว่า พวกเขาเป็นเพื่อนของฉัน

She goes abroad. I always have a letter from her. (ตัวแรกท�าหน้าที่ประธาน ตัวหลังท�าหน้าที่กรรม)

เธอไปต่างประเทศ ฉันมี (ได้รับ) จดหมายจากเธอเสมอ

Father gave a present to Mary. (ตัวแรกท�าหน้าที่ประธาน ตัวกลางและตัวหลัง ท�าหน้าที่กรรม)

พ่อให้ของขวัญแก่แมรี่

เปรียบเทียบ Subject (ประธาน) และ Object (กรรม)

โปรดตดิตามอ่านต่อฉบบัหน้า...
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สาระน่ารู้ วัคซีนโควิด… 
ฉีดดีไหม ใครฉีดได้บ้าง อันตรายหรือไม่ ?

วัคซีนโควิดที่เริ่มฉีดในประเทศไทยมีชนิดไหนบ้าง ?
ขณะนี้วัคซีนโควิดที่ได้รับอนุญาตให้ฉีดในประเทศไทยมี 2 ชนิดด้วยกัน คือ

1. วัคซนีซโินแวค เป็นวคัซนีชนดิเชือ้ตาย (Inactivated 
Vaccine) ซึง่เป็นประเภทเดยีวกบัวคัซนีท่ีใช้กนัอยูห่ลาย ๆ  วคัซีน 
เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เอ

2. วัคซนีแอสทราเซเนก้า เป็นวคัซนีชนดิไวรัส เวกเตอร์ 
(Virus Vector) พาสารพันธุกรรมของไวรัสเข้าสู่ร่างกาย ท�าให้
ร่างกายสร้างโปรตีนเลียนแบบไวรัส จากนั้นโปรตีนนี้ จะมา 
กระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดี้ต่อต้านไวรัสขึ้นมา

ส�าหรับประสิทธิภาพของวัคซีนทั้งสองชนิด เบื้องต้น 
พบว่าไม่แตกต่างกัน สามารถป้องกนัอาการเจบ็ป่วยจากโรคโควดิ 
รุนแรงและเสียชีวิตได้ดี

หลังฉีดวัคซีนแล้วยังมีโอกาสเป็นโควิดหรือไม่ ?
เนื่องจากวัคซีนไม่สามารถป้องกันโรคได้ 100% ดังนั้น แม้ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังมีโอกาสเป็นโรคโควิดได้อยู่ แต่วัคซีน

สามารถช่วยลดความรุนแรงของโรค อัตราการนอนโรงพยาบาลและอัตราการเสียชีวิตได้อย่างชัดเจน

ฉีดวัคซีนแล้วจะมีผลข้างเคียงอะไรบ้าง อันตรายหรือไม่ ?
ผลข้างเคียงท่ีพบจากวัคซีนส่วนใหญ่เป็นผลข้างเคียงเฉพาะที่ เช่น อาการปวดบริเวณที่ฉีด และผลข้างเคียง 

ที่ไม่รุนแรง เช่น ไข้ต�่าๆ เมื่อยล้า ส่วนอาการแพ้แบบรุนแรง (Anaphylaxis) มีรายงานบ้างแต่พบได้น้อยมาก

คนสูงอายุควรฉีดวัคซีนชนิดไหน ?
ในขณะนี้ส�าหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป แนะน�าให้ฉีดวัคซีนแอสทราเซเนก้า เนื่องจากมีผลการศึกษาที่รายงาน

ถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในกลุ่มผู้สูงอายุ ส�าหรับวัคซีนซิโนแวคข้อมูลการศึกษาส่วนใหญ่มาจากผู้รับวัคซีน 
ในช่วงอายุ 18-59 ปี แต่ในผู้ที่อายุเกิน 60 ปีข้อมูลการศึกษายังมีน้อย ในประเทศไทยจึงยังไม่มีการใช้วัคซีนตัวนี้ใน 
ผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามในอนาคตถ้ามีผลการศึกษาในผู้สูงอายุมากขึ้นก็อาจพิจารณาให้ใช้ในผู้สูงอายุต่อไป

เด็กควรฉีดวัคซีนโควิดหรือยัง ?
วัคซีนโควิดทั้งซิโนแวคและวัคซีนแอสทราเซเนก้ายังไม่มีข้อมูลการศึกษาในคนอายุน้อยกว่า 18 ปี จึงยังไม่มี 

ค�าแนะน�าให้ฉีดวัคซีนในเด็กในขณะนี้

หญิงตั้งครรภ์ฉีดวัคซีนโควิดได้หรือไม่ ?
เนื่องจากวัคซีนโควิดเป็นวัคซีนใหม่ ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาที่มากพอในหญิงตั้งครรภ์ จึงยังไม่แนะน�าให้ฉีด 

ในหญิงตั้งครรภ์ ยกเว้นแต่หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น มีโรคประจ�าตัว หรือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า 
ที่มีโอกาสสัมผัสโรค อาจพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียและปรึกษาแพทย์เป็นกรณีไป

หลังฉีดวัคซีนโควิดต้องตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อหรือไม่ ?
หลงัฉดีวัคซนีโควดิไม่มคีวามจ�าเป็นต้องตรวจภมิูคุม้กนั ยกเว้นมวีตัถปุระสงค์ในการตรวจเพ่ือการเกบ็ข้อมูลศึกษา

วิจัยเท่านั้น
ขอบคุณข้อมูล : https://www.synphaet.co.th
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กองทุนความปลอดภัยเพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุจากรถยนต์โดยสาร

สถิติการเกิดอุบัติเหตุฝ่ายผิด ประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ในเดือน ก.พ. 64 องค์การมีอุบัติเหตุฝ่ายผิด 157 ครั้ง
เพิ่มจากเดือนที่ผ่านมา 13 ครั้ง คิดเป็น 9.03 %

ค่าเสียหาย (ประเมิน) จ�านวน 2,147,362 บาท ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 2,854,477 บาท คิดเป็น 57.07 %
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขดร.
จ�านวนอุบัติเหตุฝ่ายผิด (ครั้ง) ค่าเสียหายประเมิน (บาท)

ม.ค. 64 ก.พ.64 ผลต่าง ม.ค.64 ก.พ.64 ผลต่าง

1 20 12 (8) 159,600 150,985 (8,615)

2 15 21 6 180,472 221,469 40,997

3 24 16 (8) 555,912 567,607 11,695

4 12 16 4 1,092,914 170,813 (922,101)

5 26 35 9 1,451,003 468,598 (982,405)

6 14 18 4 967,665 159,500 (808,165)

7 15 25 10 424,943 266,585 (158,358)

8 18 14 (4) 169,330 141,805 (27,525)

อุบัติเหตุฝ่ายผิดสะสม ตั้งแต่เดือน ต.ค.63 - ก.พ.64 มีจ�านวน 850 ครั้ง เมื่อน�ามาเปรียบเทียบกับกิโลเมตรบริการ 

จ�านวน 102,095,230 กม. จะได้อัตราส่วนเท่ากับ 8.33 ครั้ง/1 ล้านกิโลเมตรบริการ สูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนด คือ 8 ครั้ง/ 

1 ล้านกิโลเมตรบริการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยเพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุจากรถยนต์โดยสาร ครั้งที่ 1/2564 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบให้เขตการเดินรถที่ 1 - 8 และตัวแทนสหภาพแรงงาน พิจารณาคัดเลือก

พนักงานขับรถโดยสารดีเด่น (ผลงานปี 2563) จ�านวน 24 คน (ขดร. ละ 3 คน) และพนักงานเก็บค่าโดยสาร จ�านวน 8 คน 

(ขดร. ละ 1 คน) ไปศกึษาดงูานทีส่�านกังานขนส่งจังหวดัสุราษฎร์ธาน ีเป็นเวลา 4 วนั (รุ่นที ่1 วนัที ่2 – 5 เมษายน 2564 รุน่ที ่2 

วันที่ 23 - 26 เมษายน 2564) ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานขับรถโดยสาร และพนักงานเก็บค่าโดยสาร 

มีรายละเอียด ดังนี้

โครงการมอบรางวัลให้กับพนักงานขับรถที่ไม่เกิดอุบัติเหตุประจ�าปี 2564
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ส�ำนักงำนขนส่งจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ศำลหลักเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

หินตำ หินยำย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เกำะมัดสุม (เกำะหมู) จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานขับรถโดยสาร และพนักงานเก็บค่าโดยสาร

ล�าดับ รายการประเมิน
คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน
พขร. พกส.

1 ขับรถไม่เกิดอุบัติเหตุฝ่ายผิด 20  - หากขับรถเกิดอุบัติเหตุ ตัดครั้งละ 10 คะแนน

2 ไม่เคยถูกร้องเรียน 25 30 หากถูกร้องเรียน ตัดครั้งละ 2 คะเนน

3 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 15 25

หากมีค�าสั่งถูกว่ากล่าวตักเตือน ตัด 2 คะแนน

หากถูกลงโทษทางวินัยภาคทัณฑ์ ตัด 5 คะแนน

หากถูกลงโทษสูงกว่าภาคทัณฑ์ ตัด 10 คะแนน

4 ไม่มีวันลาหรือมาท�างานสาย 10 15
หากมีการลาทุกประเภท ตัดล�าดับละ 1 คะแนน

ใน 1 เดือน มาสายเกิน 3 ครั้ง ตัด 1 คะแนน

5 ธนาคารความดี 10  10 หากได้รับธนาคารความดี ได้ครั้งละ 5 คะแนน

6 ประกาศชมเชย 10 10 หากได้รับประกาศชมเชย  ได้ครั้งละ 5 คะแนน

7 เสียสละ อุทิศเวลา 10 10 ใช้เกณฑ์หลักฐานประกอบ

หมายเหตุ 1) ล�าดับที่ 1 ใช้ประเมินเฉพาะพนักงานขับรถโดยสาร 

 2) ล�าดับที่ 1 - 3, 5 - 7 พิจารณาผลการปฏิบัติงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ต.ค.60 - ก.ย.63)

 3) ล�าดับที่ 4 พิจารณาผลการปฏิบัติงานในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (ต.ค.62 - ก.ย.63)
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ฌาปนกิจสงเคราะห์
เดือนพฤศจิกายน 2563 มีสมาชิกถึงแก่กรรม 21 ราย รายละ 10 บาท สมาชิกต้องจ่ายเงิน (21 × 10 ) = 210 บาท 

รับเงินจากสมาชิกจ�านวน 23,416 คน รับเงินสงเคราะห์จากสมาชิกรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน (23,416 × 210) = 4,917,360 บาท 

หักค ่าใช ้จ ่ายร ้อยละ (4,917,360 × 2%) = 98,347.20 บาท คงเหลือเงิน เพื่อน�ามาจ ่ายให ้กับผู ้ มีสิทธิรับ 

(4,917,360 - 98,347.20) = 4,819,012.80 บาท จ่ายเงินให้ทายาทเฉลี่ยรายละ (4,819,012.80 ÷ 21) = 229,476.80 บาท 

โดยมีรายชื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ดังนี้

1. นายชาญ  โพธิ์ศรี สมาชิกสมทบ ขดร.1

2. นางบุญจง เจริญศักดิ์ สมาชิกสมทบ สนญ.

3. นายสุรพงศ์ คงสกุล สมาชิกสมทบ ขดร.7

4. พระบุญยัง สังข์พิมพ์ สมาชิกสมทบ สนญ.

5. นางจิราภรณ์ บัวศรี สมาชิกสมทบ ขดร.2

6. นางเสนอ จันทร์วัฒนะ สมาชิกสมทบ ขดร7

7. นายเสวก สุขประเสริฐ สมาชิกสมทบ ขดร.1

8. นายไพรัช สมบูรณ์ผล สมาชิกสมทบ ขดร.6

9. นางอัมพร ศรีปั้นเพ็ชร สมาชิกสมทบ ขดร.5

10. นายเอื้อม กรุดสอาด สมาชิกสมทบ ขดร.5

11. นายไพบูรณ์ นุ้ยนิ่ง สมาชิกสมทบ ขดร.1

12. นายประเสริฐ ค�าปลิว สมาชิกสมทบ ขดร.1

13. นายเอี้ยง ท่องร่องกลาง สมาชิกสมทบ ขดร.5

14. นายชิต สุขกลัด สมาชิกสมทบ ขดร.7

15. นายทองหล่อ ทองอุทัย สมาชิกสมทบ สนญ.

16. นายปิยะ วิไชย สมาชิกสมทบ สนญ.

17. นายส�าเริง น้อมแก้ว สมาชิกสมทบ ขดร.5

18. นางลาวัลย์ บัวทอง สมาชิกสมทบ สนญ.

19. นายสมพร อามาตสมบัติ สมาชิกสมทบ 

20. นายดิเรก เหมวัน สมาชิกสมทบ ขดร.2

21. นายประทีป อรุณไชย สมาชิกสมทบ ขดร.1 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

ได้รับเกียรติบัตรให้เป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”
ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำาเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)
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