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บทบรรณาธิการ
สวัสดีเพื่อนพนักงานทุกท่าน ในเดือน ม.ค. 64 สถานการณ์โรคโควิด -19 ระลอกที่ 2 

ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง องค์การจึงก�าหนดมาตรการให้พนักงานประจ�าส�านักงาน 

ปฏิบัติงาน ในสถานที่พักอาศัย (Work From Home) ตั้งแต่วันที่ 5 - 31 ม.ค.64 พร้อมทั้ง 

ขอความร่วมมือพนักงานประจ�ารถ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ขณะปฏิบัติหน้าที่ 

และปฏบัิตติามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดโรคโควดิ - 19 อย่างเคร่งครดั เพือ่ลดความเสีย่ง 

ในการติดเชื้อโรคดังกล่าว รวมทั้งได้ก�าหนดวิธีปฏิบัติ กรณีผู้ใช้บริการกระท�าการใด ๆ ที่อาจจะท�าให้เกิดการแพร่ระบาด อาทิ 

การบ้วนน�้าลาย หรือ การป้ายน�้ามูกบนรถโดยสาร โดยให้พนักงานประจ�ารถ ด�าเนินการตามข้ันตอนเปล่ียนถ่ายผู้ใช้บริการ 

ไปยังรถโดยสารคันใหม่ และน�ารถกลับเข้าอู่ เพื่อท�าการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ภายในรถ ก่อนน�ารถมาวิ่งให้บริการประชาชนต่อไป 

นอกจากนี้วารสารล้อหมุนยังมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจอีกมากมาย เชิญติดตามอ่านได้เลยครับ...

ผู้น�าการให้บริการรถโดยสารประจ�าทาง 

หมายเหต ุผูน้�าในทีน่ี ้หมายถงึ การเป็นผูน้�า

ในการให้บรกิารรถโดยสาร และการบรกิาร

อย่างมีคุณภาพด้วยความสะดวกสบาย และ

ปลอดภัยตลอดการใช้บรกิารของผูโ้ดยสาร

รวมถึงประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

วิสัยทัศน์
(vision) 

พันธกิจ 
(Mission)

บริการรถโดยสารประจ�าทางที่มี 

คุณภาพ แบบมืออาชีพ โดยใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัย และใส่ใจกับ

สิ่งแวดล้อม

เชี่ยวชาญเส้นทาง 
และบริหารการเดินรถ

ความ
สามารถ

หลัก

ค่านิยม
รักองค์กร พัฒนาร่วมกัน 

คุณธรรมน�าหน้า สร้างสรรค์

บริการเพื่อสังคม



ในหลวงและพระราชินี
พระราชทานพรปีใหม่ และ ส.ค.ส. 2564

แก่ปวงชนชาวไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด�ารัสความว่า “เนื่องในวาระข้ึนปีใหม่ พุทธศักราช 2564 

ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ทุก ๆ ท่าน ให้ประสบแต่ความสุขความเจริญและความเป็นมงคล 

โดยทั่วกัน คนไทยเรามีวัฒนธรรมอันแสดงถึงความดี ความงาม และความเจริญ เป็นพื้นฐานของชีวิตจิตใจอยู ่

วัฒนธรรมทั้งนั้นเป็นท่ีประจักษ์ชัดอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม ภาษา ศิลปะวิทยาการต่าง ๆ 

และนสิยัจติใจ ท�าให้คนไทยไม่ว่าจะเป็นใคร อยู ่ณ ทีใ่ด กเ็ชือ่มโยงผูกพันกนัได้อย่างใกล้ชดิ ในปีใหม่น้ีจึงขอให้คนไทย 

ทกุคนได้พจิารณาให้เข้าใจถึงคณุค่าของความด ีความงาม และความเจรญิทัง้ปวง ความมัน่คงหนกัแน่นในความถูกต้อง 

ด้วยเหตุผลและความจริง แล้วช่วยกันสืบสานรักษาให้ด�ารงอยู่ไม่ขาดสาย และสร้างเสริมต่อยอดให้รุ่งเรืองไพบูลย์

ยิ่ง ๆ ข้ึน พร้อมท้ังตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานให้ดีให้ถูกต้อง ด้วยความมีสติรู้ตัว 

และด้วยปัญญารูเ้หตุรูผ้ล แม้ประเทศจะตกอยูใ่นสภาวะทีต้่องเผชญิกบัโรคภยัไข้เจบ็เบยีดเบยีน กส็ามารถทีจ่ะน�าพา

ให้ผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้ ความรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือร่วมใจโดยพร้อมเพรียงกัน จะน�าพาชาติบ้านเมือง 

ให้บังเกิดความผาสุก มั่นคง และเจริญก้าวหน้าสืบต่อไป ขออ�านาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ทีท่่านเคารพนบัถอื พร้อมด้วยพระบารมีแห่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพติร จงคุม้ครองรกัษาทกุท่านให้มกี�าลงักายแขง็แรง ก�าลงัใจเข้มแขง็ ก�าลงัปัญญาเฉยีบคม สามารถน�าพาตน 

น�าพาส่วนรวมและประเทศชาติให้บรรลุถึงความสุขความเจริญได้โดยทั่วกัน”

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทาน 

บัตรอวยพรปีใหม่ ประจ�าปีพุทธศักราช 2564 แก่ชาวไทย ที่ด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่ มีตราประจ�า

พระราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลาง ด้านล่างเป็นตราพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และตราพระนามาภิไธย ส.ท.

เม่ือเปิดบตัรพระราชทานพร ด้านขวา มพีระบรมฉายาลกัษณ์ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทีท่รงฉายกับ

สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิ ีใต้พระบรมฉายาลักษณ์ระบพุระปรมาภิไธย “พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั” 

และพระนามาภิไธย “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” ส่วนด้านซ้าย มีข้อความว่า “พระราชทานพรปีใหม่ 

พ.ศ.2564” พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย

https://www.bbc.com/thai/thailand-55497426
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รัฐบาลได้ด�าเนินโครงการ “เราชนะ” เพื่อกระตุ้น

เศรษฐกิจและช ่วยเหลือประชาชนที่ ได ้รับผลกระทบ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID - 19) โดยมอบเงินเยียวยา คนละ 7,000 บาท 

ตลอดโครงการ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ให้กับประชาชน 

ผู้มีสิทธิ์ในโครงการตามคุณสมบัติท่ีก�าหนด น�าไปใช้ช�าระ 

ค่าสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม และบริการต่าง ๆ ณ ร้านธงฟ้า

ประชารัฐร้านค้าที่ลงทะเบียนคนละครึ่ง ร้านค้าที่ลงทะเบียน 

“เราชนะ” และระบบขนส่งสาธารณะต่าง ๆ  (ยกเว้นทางอากาศ)

ในส่วนของ ขสมก. ได้มีการเตรียมความพร้อม 

สนบัสนนุโครงการ “เราชนะ” โดยให้ประชาชนผูม้สีทิธิใ์นโครงการ สามารถซือ้บตัรโดยสารล่วงหน้าอเิลก็ทรอนกิส์ บคุคลท่ัวไป 

และบัตรโดยสารนักเรียน นิสิต นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ณ จุดจ�าหน่ายบัตรโดยสารที่มีสัญลักษณ์ 

“เราชนะ” กว่า 30 แห่ง เพื่อน�าบัตรโดยสารดังกล่าว มาใช้ช�าระค่าบริการ 

บนรถโดยสารประจ�าทางของ ขสมก. ต้ังแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 31 

พฤษภาคม 2564 โดย ขสมก.จะยกเลิกเกบ็ค่าธรรมเนยีมออกบตัรโดยสาร

ล่วงหน้าอเิลก็ทรอนกิส์ บคุคลทัว่ไป และบัตรโดยสารนกัเรยีน นสิติ นกัศกึษา 

อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2564 เพื่อลด

ภาระค่าใช้จ่าย และเป็นการส่งเสรมิให้ประชาชนผูใ้ช้บรกิาร เปลีย่นวธิกีาร

ช�าระค่าโดยสารเป็นแบบไร้เงนิสดมากขึน้ เพือ่ลดการสมัผสัเหรยีญกษาปณ์ 

และธนบัตร ซึ่งเป็นสื่อแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ขสมก. สนับสนุน โครงการ “เราชนะ” 
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ข้อแตกต่างแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และ “ไทยชนะ”

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึง กรณ ี
มข้ีอกงัวลในการประเมนิความเส่ียงการตดิโรคโควดิ-19 ของแอปพลิเคชนั “หมอชนะ” 
เพราะบางคนประเมนิอาการว่าป่วย แต่ผลการประเมนิกลับเส่ียงน้อยว่า แอปพลเิคชนั 
“หมอชนะ” เป็นเทคโนโลยีเหมือนในหลายประเทศทั่วโลก ที่น�ามาใช้ควบคุม
การระบาดของโรคระดับใหญ่ อย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 
โดยช่วงต้นของการระบาด ประเทศไทยมแีอปพลเิคชนั “ ไทยชนะ” ท่ีใช้สแกนก่อน
เข้าพืน้ทีต่่าง ๆ  ข้อดคีอื เมือ่เกดิผูต้ดิเชือ้หรอืผูป่้วยเข้าไปในพืน้ที ่กส็ามารถระบตุวัตน 
ได้ว่าเป็นใคร และมกีารแจ้งเตอืนให้ผูท้ีอ่ยูร่อบข้างมาตรวจหาเชือ้ได้ ส่วนในกรณี
การประเมินความเสี่ยงนั้น ต้องเรียนว่า “หมอชนะ” มีการใช้งานมาตั้งแต่ช่วงต้น 
ของการระบาดเมื่อปีที่แล้ว โดยขณะนั้น จะเน้นเรื่องการให้ประชาชนประเมิน
ความเสี่ยงของตนเอง แต่เวอร์ชันล่าสุดไม่ได้เน้นตรงจุดนั้น เนื่องจากท�าให้ระบบซับซ้อนเกินไปและประโยชน์ค่อนข้างน้อย 
จึงท�าให้ความส�าคัญของ “หมอชนะ” เน้นไปที่เรื่องของการติดตาม เมื่อพบผู้ติดเชื้อก็สามารถหาไทม์ไลน์และค้นหาผู้สัมผัส
ให้มากที่สุด นอกจากนี้ ยังสามารถบอกได้ว่าเราเดนิทางไปจุดใดบ้างและสัมผสักับใครบ้าง ท้ังนี ้ แอปพลิเคชนั “หมอชนะ” 
มคีวามแตกต่างจากแอปพลเิคชัน “ไทยชนะ” คอื 

1. สามารถบอกได้ว่าเราเดินทางไปจุดใดบ้าง เมื่อเกิดโรคระบาดหรือมีผู้ติดเชื้อ ก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่า 
ผู้ติดเชื้อคนน้ันไปสัมผัสกับใคร ไปพบใครบ้าง โดยจะมีข้อความไปเตือนให้มารายงานตัว ท�าให้ทราบไทม์ไลน์ได้แม่นย�า 
มากขึ้นระดับนาที จากเดิมที่แพทย์ใช้การสัมภาษณ์ผู้ป่วย แม้จะไม่ปิดบังข้อมูลแต่อาจจ�าไม่ได้ ก็จะท�าให้เกิดปัญหา 

2. หากมีการปกปิดข้อมูลก็จะใช้เวลาตรวจสอบไทม์ไลน์นานมาก ดังนั้น หากมีแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ที่ระบุ 
ข้อมูลได้อย่างแม่นย�า ระบบก็จะประมวลผลเองว่ามีการสัมผัสกับใครในช่วงไหน ท�าให้ระบบควบคุมโรคเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ และชีวิตประจ�าวันของเราก็จะไม่ถูกรบกวน 

ความแตกต่างที่ต้องใช้คู่กัน

ใช้งาน
-	 ตรวจสอบพิกัดจาก	GPS	และ	Bluetooth 
	 เพื่อประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ที่เราอยู่
-	 เก็บข้อมูลการเคลื่อนที่	หากอนุญาตให้เข้าถึงแอป
-	 Track	ไทม์ไลน์การเดินทางของผู้ใช้งาน
-	 มีแบบสอบถามช่วยประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น
การแจ้งเตือน
-	 มี	SMS	แจ้งเตือน	ถ้ามีผู้ป่วยโควิด-19	 
	 เคยอยู่ในพื้นที่ที่เราเคยไป
-	 เปิด	GPS	ให้เข้าถึงตลอดเวลา	แอปจะมีประสิทธิภาพ
ข้อดี
-	 ช่วยให้ทางการแพทย์ทราบไทน์ไลน์ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง
-	 ประหยัดเวลาสอบสวนโรค
-	 หยุดการแพร่เชื้อได้เร็วขึ้น
-	 เตือนผู้ใช้งานเมื่อใกล้ชิดผู้ป่วย

ใช้งาน
-	 ใช้	"QR	Code"	เช็กอิน	เช็กเอาท์	ตามสถานที่ต่าง	ๆ 
	 เก็บข้อมูลการเข้าพื้นที่ต่าง	ๆ	ผ่านเบอร์โทรศัพท์
การแจ้งเตือน
-	 มี	SMS	แจ้งเตือน	ถ้ามีผู้ป่วยโควิด	19 
	 เคยอยู่ในพื้นที่ที่เราเข้าเช็คอิน
ข้อดี
-	 บันทึก	สถานที่	ระยะเวลาอยู่ในสถานที่ที่ใช้บริการ
-	 ช่วยสอบสวนไทน์ไลน์ของผู้ป่วย

ขอบคุณข้อมูล : https://www.hfocus.org/content/2021/01/20820
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การด�าเนินโครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร 

ด้วยระบบ ERP (Enterprise Resource Planning: ERP) ในช่วงเดอืน

มกราคม 2564 อยู่ในช่วงท้ายของขั้นตอนการออกแบบระบบ 

(Business Blueprint Phase) โดยต้ังแต่วันท่ี 28 ธันวาคม 

2563 - 12 มกราคม 2564 บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลท์ติ้ง 

เซอร์วิส จ�ากัด ได้น�าผลการออกแบบระบบ ประกอบด้วย 

โครงสร้างข้อมลูหลกั (Key Data Structure), กระบวนการ

ทางธุรกิจ (Business Flow), รายการโปรแกรมที่ต้องการ

ให้มกีารพฒันาเพิม่เตมิ (Development List) และรายการ

ข ้ อ มู ลและวิ ธี ก า ร ในการ 

ถ่ายโอนข้อมูล (Migration 

Objects and Approach) 

มาน�าเสนอคณะท�างานหลัก 

และคณะกรรมการตรวจรับ 

เพื่อยืนยันการใช้งาน

การพัฒนาและทดสอบระบบ เป็นขั้นตอนที่ 3 ของการด�าเนินงานตามโครงการฯ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 

การตัง้ค่าระบบ การพฒันาโปรแกรมส่วนเพิม่ และการทดสอบระบบ ซ่ึงทัง้ 3 กจิกรรม มรีายละเอยีดในการด�าเนนิงานเป็นจ�านวนมาก 

จึงต้องอาศัยการท�างานร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และคณะท�างาน เพื่อให้โครงการบรรลุผลส�าเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด  โดยบริษัทฯ ได้เริ่มด�าเนินการในช่วงเดือนมกราคม 2564 มีการจัดประชุมในรูปแบบ Online 

ผ่าน Google Meeting หรือ Team Meeting ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 เพื่อยืนยันรายละเอียด 

ความต้องการ และรูปแบบโปรแกรมที่ต้องการให้มีการพัฒนาเพิ่มเติม ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ด้วยระบบ ERP
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ข้อปฏิบัติกรณีผู้ใช้บริการกระทำาการใดๆ
ที่อาจจะทำาให้เกิดการแพร่ระบาด โรคโควิด–19 บนรถโดยสาร
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ขสมก.อัพเดท

 ลงนามถวายพระพร • เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 64 
นายชยธรรม์ พรหมศร ปลดักระทรวงคมนาคม น�าคณะผูบ้รหิาร
และหัวหน้าหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม ร่วมลงนามถวาย
พระพรและทลูเกล้าฯ ถวายแจกนัดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลกัษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี เนื่องในวันข้ึนปีใหม่ พุทธศักราช 2564 โดยมี 
นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผอก. เข้าร่วมลงนามถวายพระพร 
ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

 ลงนามถวายพระพร • เมื่อวันท่ี 13 ม.ค.64 
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
พร้อมด้วยนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม น�าคณะ
ผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพร 
สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมี 
พระพลานามัยสมบูรณ์ โดยมี นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผอก. 
เข้าร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรม
มหาราชวัง

 ให้สัมภาษณ์ • เมื่อวันที่ 7 ม.ค.64 นายสุระชัย 
เอีย่มวชริสกลุ ผอก. ให้สมัภาษณ์ นายกมลธร โกมารทตั นกัข่าว
ช่อง PPTV เรื่อง ผลกระทบและการบริหารการเดินรถโดยสาร 
ขสมก.ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค Covid -19 
เพื่อเผยแพร่ออกอากาศทางช่อง PPTV HD 36 ช่วงรายการ 
เข้มข่าวค�่าในวันเดียวกัน

 เยี่ยมชมการสาธิตฉีดพ่นน�้ายา • เมื่อวันที่ 19 
ม.ค. 64 นางพนิดา ทองสุข รอง ผอก. ฝบร. ในฐานะประธาน
คณะท�างานภายใต้ประกาศกระทรวงคมนาคม มาตรการพึงปฏบิตัิ 
เพือ่ป้องกันการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (Covid -19) 
และคณะท�างานฯ ได้เข้าร่วมรบัฟังการบรรยาย เรือ่งการท�าความ
สะอาดฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้อง Meeting Room ชั้น 3 
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) พร้อมรับ
ชมการสาธิตวิธีการฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อโรคภายในขบวนรถไฟฟ้า 
ณ บริเวณสถานี BTS จตุจักร และสนามกีฬาแห่งชาติ โดยมี 
นายนพดล นิม่พชัราวธุ ผูอ้�านวยการฝ่ายซ่อมบ�ารงุ และคณะท�างานฯ 
เป็นวิทยากร

 ตรวจสอบGPS • เมือ่วนัที ่17 ม.ค. 63 นายภานทุดั 
แนวจันทร์ กรรมการบริหารกิจการองค์การเดินทางไปตรวจสอบ
ประสทิธภิาพการท�างานระบบ GPS ของ ขดร.2 โดยม ีนางมนญัยา 
ปาลวงศ์ รก. ในต�าแหน่ง ผอ.ขดร.2 พร้อมด้วยหวัหน้ากลุม่งานและ
หัวหน้างาน ให้การต้อนรับและน�าชมระบบ
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 ตรวจสอบ GPS • เมือ่วนัที ่7 ม.ค. 64 นายภาณทุดั 
แนวจนัทร์ กรรมการบรหิารกจิการองค์การ พร้อมด้วย นายช�านาญ 
อยู่สอาด ช.ผอก.ฝรอ.1 และนายวิชาญ เทวาพิทักษ์ ผอ.สทส. 
เดินทางไปตรวจสอบประสิทธิภาพการท�างานระบบ GPS ของ 
ขดร.4 โดยมี นางนพพร มีวงษ์สม ช.ผอ.ขดร.4 รก.ในต�าแหน่ง 
ผอ.ขดร.4 ให้การต้อนรับและน�าชมระบบ

 ตรวจสอบ GPS • เมือ่วนัที ่19 ม.ค. 63 นายสเุมธ 
สังข์ศิริ และนายภาณุทัด แนวจันทร์ กรรมการบริหารกิจการ
องค์การ เดนิทางไปตรวจสอบประสทิธภิาพการท�างานระบบ GPS 
ของ ขดร.5 โดยมี นายอรุณ ศิริวงศ์ รก.ในต�าแหน่ง ช.ผอ.ขดร.5 
ให้การต้อนรับและน�าชมระบบ

 ตรวจสอบ GPS • เมือ่วนัที ่17 ม.ค. 64 นายภานทัุด 
แนวจนัทร์ กรรมการบรหิารกิจการองค์การ  เดินทางไปตรวจสอบ
ประสทิธภิาพการท�างานระบบ GPS ของ ขดร.8 โดยมี ห.กปด.38 
ช.จส. นายท่าอู ่และพนกังานวทิย ุให้การต้อนรับและน�าชมระบบ

 ประชุมหารือ • เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 64 นายช�านาญ 
อยู่สอาด ช.ผอก.ฝรอ.1 เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่องการ
โยกย้ายรถโดยสารและอัตราก�าลังพนักงาน โดยมี นางมนัญยา 
ปาลวงศ์ รก.ในต�าแหน่ง ผอ.ขดร.2 นางนชุวรินิทร์ พิสทุธิป์กรณ์ 
ช.ผอ.ขดร.2 หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานและตัวแทนพนักงาน 
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ขดร.2

 ประเมินผล • เมื่อวันที่ 22 ม.ค.64 นางพริ้มเพรา 
วงศ์สทุธิรตัน์ ช.ผอก.ฝรอ.2 เป็นประธานการประชุมประเมนิผล 
การด�าเนินงาน ฝรอ.2 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน สบด.และ 
ขดร.5-8 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอู่เทศบาลบางบัวทอง 
ขดร.7

 ประชุมเตรียมพร้อม • เมื่อวันท่ี 18 ม.ค. 64 
นางมนัญยา ปาลวงศ์ รก.ในต�าแหน่ง ผอ.ขดร.2 เป็นประธาน 
การประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินระบบบริหาร
งานคณุภาพ ISO 9001:2015 จาก สรอ. และเมือ่วนัที ่27 ม.ค. 64 
ได้เป็นประธานการประชุมปิดการตรวจติดตามภายในระบบ
บรหิารคณุภาพ โดยม ีนางนชุวรินิทร์ พิสทุธิป์กรณ์ ช.ผอ.ขดร.2 
หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม  
ณ ห้องประชุม 1 ขดร.2 7



 ประชุมชี้แจง • เมื่อวันที่ 27 มค. 64 นายมนัส  
ครุธชั่งทอง ผอ.ขดร.3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงข้อเท็จจริง 
กรณกีารยกเลิกอูฟ่าร์มจระเข้ และย้ายไปอยูอู่บ่างพล ีรวมทัง้การ
บริหารจดัการระบบ GPS ให้เป็นไปตามสญัญา โดยม ีนายบญุมา 
ป๋งมา ประธาน สร.ขสมก. และตัวแทน สร.ขสมก. พร้อมด้วย จส. 
ช.จส. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ขดร.3

 มอบนโยบายการใช้งาน GPS • เมื่อวันท่ี 27  
ม.ค. 64 นางพริม้เพรา วงศ์สทุธริตัน์ ช.ผอก.ฝรอ.2 เป็นประธาน
การประชุมมอบนโยบายการใช้งานระบบ GPS ให้กับผู้บริหาร 
หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน จส. ช.จส. นายท่าอู่ และพนักงาน 
GPS โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท ไดสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 
เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม ขดร.5

 อบรมการใช้งาน GPS • เมื่อวันที่ 29 ม.ค.64  
นางนพพร มีวงษ์สม ช.ผอ.ขดร.4 รก.ในต�าแหน่ง ผอ.ขดร.4 
เป็นประธานเปิดการอบรม ทบทวนขั้นตอนการใช้งานระบบ 
ตรวจสอบและตดิตามการปฏบิติัการเดินรถ (GPS) ให้กบัพนกังาน 
ขดร. 4 โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท ไดสตาร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด 
เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม ขดร. 4

 อบรมการใช้งาน GPS • เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 64  
นายเกียรติศักดิ์ สุขศิลป์ ช.ผอ.ขดร.6 รก.ในต�าแหน่ง ผอ.ขดร.6 
เป็นประธานเปิดการอบรมทบทวนการใช้งานระบบ GPS 
ให้กับหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน จส. ช.จส. พนักงานส่ือสาร 
และพนักงานในสังกัด โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัท ไดสตาร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ากัด เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมลีลาวดี  ขดร.6

 อบรมการใช้งาน GPS • วันท่ี 6 ม.ค.64 
นางจ�านงค์ อาจส�าอางค์ ผอ.ขดร.7 เป็นประธานเปิดการอบรม
ให้ความรู้ ขั้นตอน และวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เกี่ยวกับการ
ท�างานของระบบ GPS แก่หวัหน้ากลุม่งาน หวัหน้างาน จส. ช.จส. 
นายท่าอู่ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี เจ้าหน้าที่บริษัทไดสตาร์ 
อินเตอร์เนชันแนล จ�ากัด ณ ห้องประชุม อู่เทศบาลบางบัวทอง 
ขดร.7

 มอบนโยบาย  •  เ มื่ อ วั นที่  2 1  ม . ค .  6 4 
นายเกียรติศักดิ์ สุขศิลป์ ช.ผอ.ขดร.6  รก.ในต�าแหน่ง ผอ.ขดร.6 
เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย เรื่องการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารสัญญาระบบ GPS มาตรการ
ลดค่าใช้จ่าย การซ่อมบ�ารุงรถโดยสาร โดยมี หัวหน้ากลุ่มงาน 
หัวหน้างาน จส. ช.จส. ผู้แทน สร.ขสมก. ผู้แทนบริษัทเหมาซ่อม 
และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ขดร.6
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 ประเมินผล • เมื่อวันที่ 20 ม.ค.64 นางจ�านงค์ 
อาจส�าอางค์ ผอ.ขดร.7 เป็นประธานการประชุมประเมินผลการ
ด�าเนนิงานประจ�าเดอืน ธ.ค.63 โดยมหีวัหน้ากลุม่งาน หวัหน้างาน 
จส. ช.จส. และตัวแทนพนักงานในสังกัด เข้าร ่วมประชุม 
ณ ห้องประชุม อู่เทศบาลบางบัวทอง ขดร.7

 ประเมนิผล • เมือ่วนัที ่18  ม.ค.64 นายเกยีรตศิกัดิ์ 
สุขศิลป์ ช.ผอ.ขดร.8 รก.ในต�าแหน่ง ผอ.ขดร. 8 เป็นประธาน
การประชุมประเมนิผลการด�าเนินงาน ประจ�าเดือน ธ.ค.63 โดยมี 
หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน จส. ช.จส. ตัวแทนพนักงานในสังกัด 
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ขดร.8

 ประชุมตรวจติดตาม • เมื่อวันที่ 26 ม.ค.64 
นางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิรัตน์ ช.ผอก.ฝรอ.2 เป็นประธานการ
ประชุมตรวจติดตามงานซ่อมบ�ารุงรักษารถโดยสาร และการ
บริหารจดัการระบบ GPS ให้เป็นไปตามสญัญา โดยม ีนายจ�าเนยีร 
เชื้อแสง ช.ผอ.ขดร. 8 รก.ในต�าแหน่ง ผอ.ขดร.8 หัวหน้ากลุ่มงาน 
หัวหน้างาน จส. ช.จส. นายท่าอู่ และบริษัทเหมาซ่อม เข้าร่วม
ประชุม ณ ห้องประชุม ขดร. 8

 ประชุมติดตาม  •  เมื่ อ วั นที่  13  ม .ค .64 
นายเกียรติศักดิ์ สุขศิลป์ ช.ผอ.ขดร.8 รก.ในต�าแหน่ง ผอ.ขดร.8 
เป็นประธานการประชุมติดตาม ผลการเดินรถให้เป็นไปตาม 
ข้อก�าหนด เพื่อเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน 
หัวหน้างาน ตัวแทนบริษัทเหมาซ่อม (อีซูซุ มิตซูบิชิ แดวู) เข้าร่วม
ประชุม ณ ห้องประชุม ขดร.8

 ท�าความสะอาด • เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 64 นาง
จ�านงค์ อาจส�าอางค์ ผอ.ขดร.7 เป็นประธานในพิธีเปิดท�าความ
สะอาดอาคารส�านักงาน ลานจอดรถ ท่าปล่อยรถ สถานีบริการ
น�้ามันภายในอู่ท่าอิฐ (กปด.27) ตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสั โควดิ-19 โดยม ีหวัหน้ากลุม่งาน หวัหน้างาน 
พนักงานในสังกัด และช่าง บ.ออโต้เทคนิคฯ ร่วมท�าความสะอาด 
ณ ขดร.7

 รณรงค์ • เมื่อวันท่ี 29 ม.ค.64 นางจ�านงค ์
อาจส�าอางค์ ผอ.ขดร.7 พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน 
และพนักงานในสังกัด ลงพ้ืนท่ีประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ 
ลดอุบัติเหตุซ้ายตลอดจอดทุกป้าย ณ สถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่
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 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 นายบุญมา ป๋งมา ประธานสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) และนายบุญเหลือ ขุนพรม 

เลขาธกิาร สร.ขสมก. พร้อมด้วยคณะกรรมการบรหิาร สร.ขสมก. น�ากระเช้าของขวญั 

มอบแด่ นายวิทยา ยาม่วง ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การ เนื่องในโอกาส

เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2564 พร้อมน�าเสนอปัญหาภายในองค์กร น�าไปสู่การแก้ไข 

สร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การ และพนักงานองค์การ 

ณ ห้องประชุม 3 ส�านักงานใหญ่ 

ผลการด�าเนินงานของ สหภาพแรงงาน ขสมก. สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

THE
 BAN

GKOK MASS TRANSIT AUTHORITY

STATE  ENTERPRISE  WORKERS  UN
ION

 เมือ่วนัที ่12 มกราคม 2564 นายบุญมา ป๋งมา ประธานสหภาพแรงงานรฐัวสิาหกิจ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) และนายบุญเหลือ ขุนพรม เลขาธิการ 

สร.ขสมก. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร สร.ขสมก. น�ากระเช้าของขวัญมอบแด ่

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผอก. นางพนิดา ทองสุข รอง ผอก.ฝบร. นายช�านาญ 

อยู ่สอาด ช.ผอก.ฝรอ. 1 นางพร้ิมเพรา วงศ์สุทธิรัตน์ ช.ผอก.ฝรอ. 2 และ 

นางสาวเบญจวรรณ เปี่ยมสุวรรณ ช.ผอก.ฝบร. รก.ในต�าแหน่ง ช.ผอก.ฝรร. 

เนือ่งในโอกาสเทศกาลวนัข้ึนปีใหม่ 2564 พร้อมรบัฟังนโยบายที ่ผอก. ฝากความห่วงใย

ถงึพนกังานองค์การทกุคน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควดิ – 19 ระลอกใหม่ 

ณ ห้องประชุม 3 ส�านักงานใหญ่ 
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ENGLISH FOR YOU

สวัสดคีรับเพือ่น ๆ  ทกุคน ล้อหมนุฉบบัเดอืนทีผ่่านมา ได้น�าเสนอเนือ้หาเกีย่วกับหลกัการ 

ใช้ The กันไปแล้ว ล้อหมุนฉบับนี้ ขอน�าเสนอหลักการใช้ apostrophe “อะพอสโทรฟี่” (’) หรือ

เคร่ืองหมายแสดงความเป็นเจ้าของ เพ่ือให้เพื่อน ๆ ได้รับทราบและสามารถน�าไปใช้ได้อย่าง

ถูกต้องครับ...

 ถ้านามเป็นเอกพจน์ ใช้ ’s 

The boy’s book.  หนังสือของเด็กผู้ชาย

Tom’s house.  บ้านของทอม

 ถ้านามเป็นพหูพจน์ (ปรากฏตัว “s”) ใช้ ’

The boys’ book. หนังสือของเด็กผู้ชาย (หลายคน)

The soldiers’ horse. ม้าของทหาร (หลายนาย) 

 ถ้านามเป็นพหูพจน์ (ไม่ปรากฏตัว “s”) ใช้ ’s

The men’s room. ห้องของผู้ชาย (หลายคน)

The women’s room. ห้องของผู้หญิง (หลายคน)

 ถ้ามี noun มากกว่า 2 ตัวขึ้นไป ’s จะใส่ที่ตัวสุดท้ายเท่านั้น

My father and mother’s friends. เพื่อนของคุณพ่อและคุณแม่

My father-in-law’s house.  บ้านของพ่อตา

ยกเว้น เมื่อเป็นเจ้าของแยกกัน ใส่ ’s ทั้งตัวหน้าและตัวหลัง

Peter’s and John’s son.   ลูกชายของปีเตอร์และลูกชายของจอห์น

Galileo’s and Columbus’s discoveries. การค้นพบของกาลิเลโอและโคลัมบัส

 เมื่อผู้ที่เป็นเจ้าของมิใช่คนหรือสัตว์ ต้องใช้ “ of ” ห้ามใช้ ’s 

The window of the room. หน้าต่างบานนั้นของห้อง ห้ามใช้ the room’s window.

The colours of the flowers. สีของดอกไม้

 ใช้ ’s กับ หน่วยวัด, เวลา, จ�านวน ได้

a week’s holiday.   วันหยุดที่มีระยะเวลา 1 สัปดาห์

two day’s wages.  ค่าจ้าง 2 วัน

an hour’s walk.  การเดิน 1 ชั่วโมง 

yesterday’s news.  ข่าวเมื่อวานนี้

โปรดติดตามอ่านต่อฉบับหน้า
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กองทุนความปลอดภัยเพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุจากรถยนต์โดยสาร
สถิติการเกิดอุบัติเหตุฝ่ายผิด ประจ�าเดือนมกราคม 2564
ในเดือน ม.ค.64 องค์การมีอุบัติเหตุฝ่ายผิด 144 ครั้ง ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 37 ครั้ง คิดเป็น 20.44 %

ค่าเสียหาย (ประเมิน) จ�านวน 5,001,839 บาท เพิ่มจากเดือนที่ผ่านมา 2,465,506 บาท คิดเป็น 97.21 %  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

ธ.ค.63 ม.ค.64 ผลต่าง ธ.ค.63 ม.ค.64 ผลต่าง

1 20 20 - 295,686 159,600 (136,086)

2 27 15 (12) 266,186 180,472 (85,714)

3 26 24 (2) 245,791 555,912 310,121

4 20 12 (8) 639,715 1,092,914 453,199

5 33 26 (7) 478,925 1,451,003 972,078

6 19 14 (5) 242,520 967,665 725,145

7 15 15 - 132,762 424,943 292,181

8 21 18 (3) 234,748 169,330 (65,418)

อุบัติเหตุฝ่ายผิดสะสม ตั้งแต่เดือน ต.ค.63 - ม.ค.64 มีจ�านวน 693 ครั้ง เมื่อน�ามาเปรียบเทียบกับกิโลเมตร

บริการ จ�านวน 83,724,013 กม. จะได้อัตราส่วนเท่ากับ 8.28 ครั้ง / 1 ล้านกิโลเมตรบริการ สูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนด 

คือ 8 ครั้ง / 1 ล้านกิโลเมตรบริการ

ข้อเสนอแนะการขับรถโดยสารไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ โดย พขร. ดีเด่นประจ�าปี 62
นายเทิดศักดิ์ ค�าพันธุ์ พนักงานขับรถโดยสาร Airport Bus สาย A1 เขตการเดินรถที่ 1

ผมคิดว่าปัจจัยที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุก็คือ “ความประมาท” ดังนั้น ก่อนน�ารถออกวิ่งให้บริการประชาชน ผมจะมี

การตรวจสอบรถโดยสารทุกครั้ง ได้แก่ ระบบ GPS ถังดับเพลิง ระบบเบรก ระบบไฟ ความดันลมยาง และกระจกมองข้าง

ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี  ขณะขับรถให้บริการประชาชนจะต้องใช้ความระมัดระวัง เคารพกฎจราจร และมีน�้าใจให้กับผู้ใช้

รถใช้ถนนร่วมกัน

ตรวจสอบระบบ GPS ตรวจสอบถังดับเพลิง
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ตรวจสอบกระจกมองข้าง

จุดกลับรถบริเวณหน้าศาลเยาวชน

ถนนภายในท่าอากาศยานดอนเมือง

ตรวจสอบความดันลมยาง

จุดรับ-ส่งผู้โดยสารบริเวณหมอชิต 2

ส�าหรบัจดุเสีย่งทีต้่องให้ความระมดัระวงัเป็นพิเศษ ในเส้นทางเดินรถสาย A1 กค็อืจุดกลับรถบริเวณหน้าศาลเยาวชน 

เนื่องจากสัญญาณไฟจราจรบริเวณดังกล่าว ขัดข้องบ่อยคร้ัง ท�าให้มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ จุดรับ-ส่งผู้โดยสาร

บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักร (หมอชิต 2) อยู่ใกล้กับจุดกลับรถ อีกท้ังยังมีรถแท็กซ่ีจอดเป็นจ�านวนมาก 

ส่งผลให้พนักงานขับรถโดยสาร ต้องใช้ความระมัดระวังในการน�ารถเข้าป้าย รวมถึงการเปลี่ยนช่องการจราจรเพ่ือกลับรถ 

ส่วนถนนภายในท่าอากาศยานดอนเมอืง กค่็อนข้างคบัแคบเมือ่เทยีบกบัขนาดของรถโดยสาร ดงันัน้ จงึต้องเพ่ิมความระมดัระวงั 

และมีสติตลอดเวลาขณะขับรถ
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) ถือเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการด�าเนินงานด้านคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสขององค์กร สามารถน�าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ส�าหรับ

การประเมิน ITA ประจ�าปีงบประมาณ 2564 จะมีการก�าหนดกรอบแนวทางในการด�าเนินงานที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องจาก

การประเมินในปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังค�านึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ ส่วนการประเมินผล จะเป็น

ไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการ เพื่อให้สามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได ้

อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ส่วนที่ 1
การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงาน 
ภาครัฐ (Internal Integri ty and 
Transparency Assessment : IIT)

โดยเปิดโอกาสให้บคุลากรภาครฐั 

ทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ได้มโีอกาสสะท้อนและแสดงความคดิเห็น 

ต ่อคุณธรรมและความโปร ่งใสของ 

หน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้

และความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด

ส่วนที่ 2
การเ ก็บข ้อมูลจากผู ้ รับบริการหรือ
ผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External 
In tegr i ty  and  Transparency 
Assessment : EIT)

โดยเปิดโอกาสให้ผู ้รับบริการ

หรือผู ้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้มีโอกาส

สะท้อนและแสดงความคิดเห็นต ่อ

การด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็น

ใน 3 ตัวชี้วัด

ส่วนที่ 3 
การเป ิด เผยข ้อมูลทางเว็บ ไซต ์ของ
หน่วยงาน (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT)

เป็นการตรวจสอบระดับการ
เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
ที่เผยแพร่ทางหน้าเว็บไซต์หลักของ 
หน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการ
ประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและ
คนกลาง เป็นผู ้ตรวจสอบข้อมูลและ 
ให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตาม 
หลัก เกณฑ ์การประเ มินที่ ก� าหนด 
แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด
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สาระน่ารู้

ปี 2564 ปีนี้ตรงกับปีนักษัตร ปีฉลู หรือ ปีวัว ลองมาดูกันว่าปีน้ีมีปี
นกัษตัรไหนบ้างทีช่งตรง ชงร่วม หลายคนอาจจะดตู�าราปีชงของตวัเองกนัมาแล้ว 
ว่าต้องแก้ยงัไง แต่เพือ่นๆ บางคนกย็งัไม่รูว่้าจะต้องท�าอย่างไร หากจะขบัรถยนต์
ส่วนตัวไป ก็อาจจะหาที่จอดรถยาก ท�าให้ต้องผิดหวังกลับบ้าน ดังนั้น วารสาร 
ล้อหมนุขอน�าเสนอสถานทีแ่ก้ปีชง ทีส่ามารถเดนิทางไปได้ด้วยรถโดยสารประจ�าทาง 
“ลงรถปุ๊บ-ขอพรแป้ป-ได้พรปั๊บ” มาฝากกันค่ะ

 วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่ เยาวราช) ตั้งอยู่ย่านเจริญกรุง 
สร้างขึ้นในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมาก ผู ้คนนิยมไปกราบไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือ 
“เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ยะ” เพื่อแก้ปีชง และท�าบุญสะเดาะเคราะห์ 
รถประจ�ำทำงสำย : 1, 4, 7, 21, 25, 37, 49, 53, 73, 73ก และ 204

 วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดเก่าแก่ท่ีสร้างขึ้นต้ังแต่สมัย 
รัชกาลที่ 3 เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยที่มีขนาดใหญ่
ทีส่ดุในกรงุเทพฯ คอื พระพทุธไตรรตันนายก (หลวงพ่อโต) หรอืทีค่นจนีเรยีกกนั
ติดปากว่า “ซ�าปอกง” นอกจากนี้ ภายในบริเวณวัดยังมีจุดสักการะเทพเจ้าจีน 
อีกหลายองค์ ท�าให้เต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวจีน 
รถประจ�ำทำงสำย : 4, 7, 7ก, 21, 37, 82 และ 710

 ศาลเจ้าพ่อเสือ (เสาชิงช้า) เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ ตั้งอยู่บนถนน
ตะนาว ใกล้เสาชงิช้า ชาวจนีเรยีกศาลเจ้านีว่้า “ตัว่เหล่าเอีย้” (เทพเจ้าใหญ่) เป็นที ่
ประดิษฐานรูปเอี่ยนเถี้ยนส่งเต้, รูปเจ้าพ่อเสือ, รูปเจ้าพ่อกวนอู และรูปเจ้าแม ่
ทับทิม ผู้คนนิยมมาเสี่ยงเซียมซีและไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล 
รถประจ�ำทำงสำย : ฝั่งเสำชิงช้ำ 12, 42, และ 508
   ฝั่งถนนรำชด�ำเนิน 2, 15, 47, 59, 60, 68, 70, 79,  

   82, 503, 509, 511,  516, 556, A4, S1 

 พระตรีมูรติ เทพของศาสนาฮินดู ตามประวัติกล่าวไว้ว่า 
พระตรีมูรติ (เทพทัตตาเตรยะ) เสมือนเป็นการรวมพลัง อาวุธ และพาหนะ 
ของเทพเจ้าทัง้สาม ได้แก่ พระพรหม พระอศิวร (ศวิะ) และพระวิษณ ุ(นารายณ)์ 
ไว้ในรูปเดียวหรือร่างเดียว เชื่อกันว่า “พระตรีมูรติ” มีความหมายท่ีแสดงถึง
ความอดุมสมบรูณ์ท้ังในชีวิต ความรัก และการงาน ซ่ึงมคีวามเชือ่ว่าองค์มหาเทพ 
จะเสด็จลงมาจากสวรรค์ ในวันพฤหัสบดี เวลา 09.30 น. และ 21.30 น. ถือเป็น
ฤกษ์ที่ดีที่สุดในการขอพร 
รถประจ�ำทำงสำย : 2 (รถไม่ขึ้นทำงด่วน), 511 (รถไม่ขึ้นทำงด่วน), 508
(รถขึ้นทำงด่วน), 13, 54, 73, 73ก, 76, 77, 79, 204, 505, 514 และ A3

เพื่อให้การเดินทางของท่านสะดวกสบายและลดความเส่ียงการติด 
โรคโควิด-19 ผู้ใช้บริการสามารถซ้ือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช�าระค่า
โดยสารแบบไร้เงินสด ซึ่ง ขสมก. ได้ยกเลิกค่าธรรมเนียมการออกบัตร ถึงวันที่ 
31 พ.ค. 64 เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และท่ีส�าคัญ เมื่อท่านขึ้น 
รถโดยสาร ขสมก. ไปไหว้พระขอพรแล้ว อย่าลมืสวมหน้ากากอนามยั ล้างมอืด้วย
เจลแอลกอฮอล์ รกัษาระยะห่าง และสแกนแอปพลเิคชนั “ไทยชนะ - หมอชนะ” 
กันด้วยนะคะ
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ฌาปนกิจสงเคราะห์
เดือนตุลาคม 2563 มีสมาชิกถึงแก่กรรม 31 ราย รายละ 10 บาท สมาชิกต้องจ่ายเงิน (31 x 10 ) = 310 บาท รับเงินจากสมาชิกจ�านวน 

23,366 คน  รับเงินสงเคราะห์จากสมาชิกรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน (23,366 x 310) = 7,243,460 บาท หักค่าใช้จ่ายร้อยละ (7,243,460 x 2%) = 
144,869.20 บาท คงเหลือเงิน เพื่อน�ามาจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับ (7,243,460 - 144,869.20) = 7,098,590.80 บาท จ่ายเงินให้ทายาทเฉลี่ยรายละ 
(7,098,590.80 ÷ 31) = 228,986.80 บาท โดยมีรายชื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ดังนี้

1. นายประสิทธิ์ บุญกล่อม สมาชิกสมทบ ขดร.1
2. นางน้อย คงสุวรรณ์ สมาชิกสมทบ ขดร.1
3. นายธีรพัฒน์ พับขุนทด สมาชิกสามัญ ขดร.8
4. นายสว่าง ขุนครอง สมาชิกสมทบ ขดร.5
5. นางทุเรียน ใจจินดา สมาชิกสมทบ ขดร.2
6. นายประภาส ค�าคุลี สมาชิกสมทบ ขดร.8
7. นายธงชัย ใจบุญมาก สมาชิกสมทบ ขดร.4
8. นางเรณู ศรีอุบล สมาชิกสมทบ ขดร.7
9. นายวีรภัทร์ ไพบูลย์สุขสกุล สมาชิกสามัญ ขดร.8
10. นายจินดา ถือแก้ว สมาชิกสมทบ ขดร.5
11. นายส�าราญ เจริญมังสัง สมาชิกสมทบ ขดร.1
12. นายบรรลือ วิรัตน์เกษม สมาชิกสมทบ ขดร.1
13. นางสมพิศ ทองสุทธิ สมาชิกสมทบ ขดร.4
14. นายสมรณ์ วันค�า สมาชิกสมทบ ขดร.2
15. นายทองมี พละศักดิ์ สมาชิกสมทบ ขดร.5
16. นายสืบ ด้วงวิเศษ สมาชิกสมทบ ขดร.1

17. นายทรงศักดิ์ สร้อยศักดิ์ สมาชิกสมทบ ขดร.2
18. นางกิมลี้ การุญกร สมาชิกสมทบ ขดร.7
19. นายสมาน ลันทม สมาชิกสามัญ ขดร.2
20. นายอดุลย์ แถลงกิจ สมาชิกสมทบ ขดร.2
21. นายชัยรัตน์ ธรรมสาหาญ สมาชิกสามัญ ขดร.4
22. นายกมล นัยยะพัด สมาชิกสมทบ ขดร.7
23. นายวินัย นุชเงิน สมาชิกสมทบ สนญ.
24. นางกาญจนา จันทองม่วง สมาชิกสมทบ ขดร.1
25. นายสมมาตร สุวรรณวรนนท์ สมาชิกสมทบ ขดร.1
26. นางเรณู ชัยชะนะ สมาชิกสมทบ สนญ.
27. นายประสงค์ ขันเงิน สมาชิกสมทบ  ขดร.5
28. นางเล็ก นพแก้ว สมาชิกสมทบ ขดร.6
29. นายหวัง สุขพัฒน์ สมาชิกสมทบ ขดร.7
30. นายทวีศูนย์ โยคะสิงห์ สมาชิกสมทบ ขดร.7
31. นายทองเลื่อน สุทธิประภา สมาชิกสมทบ สนญ.

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

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

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