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โครงการจางพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรดวยระบบ ERP

บริษัท อนิโนเวชั่น คอนซลัทต้ิง เซอรวิส จ�ากัด

ไดน�าระบบ ERP SAP S/4 Hana ซึ่งเปน Software

ท่ีมีบริษัทแมอยูในประเทศเยอรมัน และมีฐานลูกคา

อยท่ัูวโลกรวมท้ังประเทศไทย มาใชในการด�าเนินโครงการ

จางพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรดวยระบบ

Enterprise Resource Planning : ERP เพื่อเ พ่ิม

ศักยภาพดานไอซีทีขององคการ ซ่ึงโครงการดังกลาว

เปนสวนหนึ่งของแผนฟนฟูกิจการองคการ ท่ีจะตองน�า

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรที่เปนมาตรฐานสากล

สามารถเช่ือมโยงขอมูลของทุกสวนงานแบบ Real Time

มาใชในองคการ เพ่ือทดแทนการท�างานของระบบ

ในปจจุบันต้ังแตวันท่ี1ตุลาคม2564เปนตนไป ในสวนของ

การด�าเนินโครงการ แบ งออกเปน 5 ขั้นตอนหลัก

ซึ่งบริษัทไดด�าเนินการแลวใน 2 ข้ันตอน ไดแก
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1. การเตรียมการโครงการ |�Á¾¹´²Ã��Á´¿°Á°Ã¸¾½}
มีวัตถุประสงค เพ่ือใหสามารถด�าเนินโครงการไดอยางราบรื่น และเปนไปตามวัตถุประสงค กจิกรรมหลัก ไดแก

การเปดตวัโครงการอยางเปนทางการ เม่ือวันที่ 22 ตลุาคม 2563 โดยเชิญผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมดเขารวมประชุม

เพื่อรับทราบความเปนมาของโครงการ วัตถุประสงค และแผนการด�าเนินโครงการ การแตงตั้งคณะกรรมการและ

คณะท�างานดานตาง ๆ ตลอดจนการเชิญประชุม เพ่ือชี้แจงอ�านาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะท�างานด�าเนิน

โครงการดานตาง ๆ โดยเม่ือวันที่ 2 - 6 พฤศจกิายน 2563 ไดมีการเชิญประชุมคณะท�างานในแตละดาน เพ่ือท�าความ

เขาใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท�างานของระบบ SAP

2. การออกแบบระบบ |�ÄÂ¸½´ÂÂ��»Ä´¿Á¸½Ã}
คณะท�างานด�าเนินโครงการ และเจาหนาที่ของบริษัท อินโนเวช่ัน คอนซลัทต้ิง เซอรวิส จ�ากัด จะมีการประชุม

รวมกันตลอดเดือนพฤศจิกายน 2563 เพ่ือศึกษาและสรุปความตองการระบบงาน โดยพิจารณารวมกับเอกสารขอบเขต

ของงาน (TOR) และระบบที่องคการใชงานอยูในปจจุบัน โดยเม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ไดมกีารประชุมรวมกัน

ณ เขตการเดินรถที่ 6 อูบรมราชชนนี เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานจริงของสวนงานตาง ๆ กอนสรุปผลเพื่อใชเปนแนวทาง

ในการจัดท�าเอกสารการออกแบบระบบตอไป
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ผลการด�าเนินงานของ สหภาพแรงงาน ขสมก.

เม่ือวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ กรมการขนสงทางบก สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจองคการขนสง

มวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) โดย นายบุญมา ปง๋มา ประธาน สร.ขสมก. พรอมคณะกรรมการบริหาร และประธานสาขา

ขดร. 1-8 เขาพบอธิบดีกรมการขนสงทางบก เพ่ือยื่นหนังสอืขอใหชะลอการยุบเลิกเสนทางเดินรถของ ขสมก. ตามแผนฟนฟู

กิจการองคการ (ฉบับปรับปรุงใหม) ซึ่งยังไมผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไดแก ขดร. 1 สาย 29, 39,

ขดร. 3 สาย 207, ขดร. 5 สาย 75, ขดร. 6 สาย 7, 80ก และ ขดร. 7 สาย 203 โดย นายจริุตม วศิาลจิตร อธบิดกีรมการขนสง
ทางบก ไดกลาวภายหลังจากการรับมอบหนังสือวาจะชะลอการยกเลิกเสนทางดังกลาว และใหรถโดยสารกลับมาวิ่งในเสนทางเดิม

เพ่ือไมใหสงผลกระทบกับประชาชนผใูชบริการ

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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ขสมก.อัพเดท
มอบนโยบาย Ļ เมือ่วันท่ี 10พ.ย.63นายสุระชยั เอ่ียมวชริสกุล

ผอก. เปนประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานใหกบั

ผูบริหารและหัวหนางานท่ีไดรับแตงต้ังใหด�ารงต�าแหนงใหม

และโยกยายตามค�าสั่งองคการท่ี 644/2563 ลว. 4 พ.ย.63

และค�าสั่งท่ี 645/2563 ลว.4 พ.ย.63 โดยมีนางพนิดา ทองสุข
รอง ผอก.ฝบร. นางสาวเบญจวรรณ เปยมสุวรรณ ช.ผอก.

ฝบร. รก. ในต�าแหนง ช.ผอก.ฝรร. นายช�านาญ อยสูอาด
ช.ผอก.ฝรอ. 1 และ นางพริ้มเพรา วงศสุทธิรัตน ช.ผอก.ฝรอ. 2

เขารวมรับฟงนโยบาย ณ หองประชมุ 1, 2 และ 3 ชั้น 5 สนญ.

�¢¡ Ļ เมื่อวนัท่ี 13 พ.ย.63 นางพนิดา ทองสุข
รอง ผอก.ฝบร. เปนประธานการประชุมคณะกรรมการ

ด านก ารแสด งคว ามรับ ผิดชอบต อสั ง คมและ

สิ่งแวดลอม (CSR) ครั้งที่ 4/2563 ซ่ึงการประชุมในครั้งนี้

ไดรับเกียรติจาก นางสาวระพิพรรณ วรรณพินทุ
ผู ช วยกรรมการผู จัดการใหญ ส�านักอ� านวยการ

รักษาการแทนรองกรรมการผจูัดการใหญ ฝายพัฒนา

องคการ บริษทั ขนสง จ�ากัด (บขส.) เปนวิทยากร

บรรยายถายทอดประสบการณการด�าเนินงานดาน CSR

ของ บขส. โดยมีผูบริหารองคการ และคณะกรรมการ

CSRเขารวมรบัฟงการบรรยายณหองประชมุ 1 ชัน้ 5สนญ.

ประชุมเยียวยา Ļ เมื่อวันท่ี 17 พ.ย. 63 นายสุระชัย
เอ่ียมวชิรสกุล ผอก. เปนประธานการประชุมก�าหนด

หลักเกณฑ ขั้นตอนการยื่น เอกสารประกอบการ

ขอเยียวยาขยายอายุรถตูโดยสารสาธารณะ หมวด 1 โดยมี

น.ส.เบญจวรรณ เปยมสุวรรณ ช.ผอก.ฝบร. รก.ใน

ต�าแหนง ช.ผอก.ฝรร., ช.ผอ.สปร. 2, หัวหนากลุมงาน

หัวหนางาน คณะกรรมการบริหารเสนทางรถตูโดยสาร

และผู ประกอบการรถตู โดยสาร เข าร วมประ ชุม

ณ หองประชุม 1 ชั้น 5 สนญ.

ประเมินผล Ļ เม่ือวนัที่ 25 พ.ย. 63 นายช�านาญ อยสูอาด
ช.ผอก.ฝรอ.1 เปนประธานการประชุมประเมินผลการด�าเนินงาน

ฝายการเดินรถองคการ ประจ�าเดือนตุลาคม 2563 โดยมี

ผอ.ขดร. 1-4, ช.ผอ.ขดร. 1-4, ห.กบท. 1-4, ห.กบง. 1-4,

ห.กปด. 1,2,3 เขารวมประชุม ณ หองประชมุ 1 อบูางเขน

ขดร.1
¹



ประเมินผล Ļ เม่ือวันที่ 17 พ.ย.63 นายสถาพร เพชรกอง
ผอ.ขดร. 1 เปนประธานการประชุมประเมินผลการด�าเนินงาน

ประจ�าเดือนตุลาคม 2563 โดยมีหัวหนากลมุงาน หัวหนางาน

และตัวแทนพนักงานในสังกัด เขารวมประชุม ณ อบูางเขน

ขดร.1

ประเมินผล Ļ เม่ือวันที่ 24 พ.ย. 63 นางมนัญยา
ปาลวงศ รก.ผอ.ขดร. 2 เปนประธานการประชมุประเมิน
ผลการด�าเนินงานประจ�าเดือน ตุลาคม 2563 โดยมี

นางนุชวิรินทร พิสุทธ์ิปกรณ ช.ผอ.ขดร. 2 หัวหนากลุมงาน

หัวหนางาน ตัวแทนพนักงาน และผูเกี่ยวของ เขารวม

ประชุม ณ หองประชมุ 1 ขดร. 2

มอบนโยบาย Ļ เม่ือวนัท่ี 12 พ.ย.63 นายช�านาญ
อยสูอาด ช.ผอก.ฝรอ. 1 เปนประธานการประชุมมอบ

นโยบายใหกับหัวหนางาน ต้ังแตระดับ 5 ขึ้นไป โดยมี

ผอ.ขดร. 1-4 หวัหนางานและผเูกี่ยวของ เขารวมรับฟง

นโยบาย ณ หองประชุม 1 ขดร. 2

มอบนโยบาย Ļ เมื่อวันท่ี 9 พ.ย.63 นายมนัส
ครธุชั่งทอง ผอ.ขดร. 3 เปนประธานมอบนโยบายการ
ท�างานใหกับพนักงาน โดยมี นายสุชิญ ประณธิานวิทยา
ช.ผอ.ขดร. 3 หัวหนากลมุงาน หัวหนางาน จส. ,ช.จส.,

สร.ขสมก. นายทาอู และชางประจ�าอู 1-3 เขารวม

ประชุม ณ หองประชุม อเูมกา บางนา ขดร. 3
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ประชุมวางแผนเดินรถ Ļ เม่ือวันที่ 23 พ.ย.63

นายมนัส ครุธช่ังทอง ผอ.ขดร.3 เปนประธานการประชุม
การวางแผนอัตราก�าลังการเดินรถ โดยมี นายสุชิญ
ประณิธานวิทยา ช.ผอ.ขดร. 3 ห.กบท. 3, ห.กปด. 1-3

หัวหนาตรวจการ และตัวแทน สร.ขสมก. เขารวมประชุม

ณ ขดร. 3

มอบนโยบาย Ļ เม่ือวันท่ี 11 พ.ย.63 นางนพพร
มีวงษสม ช.ผอ.ขดร. 4 รก.ในต�าแหนง ผอ.ขดร.4

มอบนโยบาย เรื่องการเพิ่มยอดจ�าหนายบัตรโดยสาร

ลวงหนาอิเล็กทรอนิกส (แบบรายเที่ยว), การควบคุม

การลาหยุดทุกประเภทของพนักงาน, การแกปญหารถเสีย

ในเสนทาง และการแกไขปญหาการท�างานของสวนงาน

ตาง ๆ ณ หองประชุม ขดร. 4

ประชุมหารือ Ļ เม่ือวันท่ี 23 พ.ย. 63 นางนพพร มวีงษสม
ช.ผอ.ขดร. 4 รก.ในต�าแหนง ผอ.ขดร. 4 เปนประธาน

การประชุมหารือ เร่ืองการซอมบ�ารุงรถโดยสารใหเปนไปตาม

สัญญา โดยมี ห.กปด. 14, 24, 34 และหัวหนาบริษัทเหมาซอม

เขารวมประชุม ณ หองท�างาน ช.ผอ.ขดร. 4

สอบสัมภาษณ์ Ļ เมื่อวันท่ี 12 พ.ย.63 นางนพพร
มีวงษสม ช.ผอ.ขดร. 4 รก. ในต�าแหนง ผอ.ขดร. 4

เปนประธานสอบสมัภาษณ พขร. เขางานใหม จ�านวน 5 คน

และ พกส. จ�านวน 12 คน ณ หองประชุม 2 ขดร. 4
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มอบนโยบาย Ļ เม่ือวันที่ 25 พ.ย. 63 นายวิโรจน
แหวนทองค�า ผอ.ขดร. 5 เปนประธานประชุมมอบนโยบาย

และการปรับปรุงเงื่อนไขใบอนุญาตการเดินรถ ใหกับ

พนักงาน โดยมี หัวหนากลมุงานและหัวหนางาน เขารวม

ประชุม ณ หองประชุม ขดร. 5

ประเมินผล Ļ เม่ือวนัท่ี 24 พ.ย. 63 นายจ�าเนียร เช้ือแสง
ช.ผอ.ขดร. 6 รก. ในต�าแหนง ผอ.ขดร.6 เปนประธานการ

ประชุมประเมินผลการด�าเนินงาน ประจ�าเดือนตุลาคม

2563 โดยมี หัวหนากลมุงาน หัวหนางาน ตัวแทนพนักงาน

ตัวแทน สร.ขสมก. เขารวมประชุม ณ หองประชุมลีลาวดี

อบูรมราชชนนี ขดร. 6

�¸¶� �»´°½¸½¶��°È� Ļ เม่ือวันท่ี 30 พ.ย.63

ผบูริหารและพนักงานจิตอาสา 904 ขององคการ รวมจัด

กิจกรรม “Big Cleaning Day” ท�าความสะอาดพ้ืน

อูจอดรถ, พื้นที่รอบบริเวณที่ท�าการ, รถโดยสาร,

สถานท่ีท�างาน เพ่ือรณรงคปองกันการแพรระบาด

เชื้อโรค Cov id-19 และเพื่อปองกันฝุนละออง

ขนาดเล็ก PM 2.5 ณ อูบรมราชชนนี ขดร. 6

ปฐมนิเทศ Ļ เม่ือวันท่ี 27 พ.ย.63 นายจ�าเนียร
เช้ือแสง ช.ผอ.ขดร. 6 รก.ในต�าแหนง ผอ.ขดร. 6

พรอมดวย ห.กบท. 6, ห.บค. 6 และ พขร., พกส. ตนแบบ

รวมปฐมนิเทศ พขร. เขางานใหม จ�านวน 3 คน และ

พกส. เขางานใหม จ�านวน 14 คน กอนข้ึนปฏิบัติหนาท่ี

ณ หองประชุมลีลาวดี อูบรมราชชนนี ขดร. 6
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ประชาสัมพันธ์กองทุน Ļ เม่ือวันที่ 18 พ.ย.63 คณะเจาหนาที่ธนาคาร

กรุงไทย ประชาสมัพันธแผนการลงทุนกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ โดยมีพนักงาน

ท่ีเปนสมาชิกกองทุนฯ เขารวมรับฟง ณ อสูวนสยาม ขดร. 8

รณรงค์ลดอุบัติ เหตุ Ļ เ ม่ือวั น ท่ี 30 พ .ย.63

นางจ�านงค อาจส�าอางค ผอ.ขดร. 7, ช.ผอ.ขดร. 7 หัวหนา

กลมุงาน หัวหนางาน และพนักงานในสังกัด ขดร. 7 ลงพ้ืนท่ี

ประชาสัมพันธ โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุซ ายตลอด

จอดทุกปาย และการรบัสมัครพนักงาน ณ สถานี รฟม. บางไผ

จ.นนทบุรี

มอบนโยบาย Ļ เมื่อวันที่ 12 พ.ย.63 นางจ�านงค
อาจส�าอางค ผอ.ขดร. 7 มอบนโยบายแก หัวหนางาน

ทุกสวนงาน และชางบริษัทเหมาซอม (ออโตเทคนิคฯ) เร่ือง

การซอมบ�ารุงตามสัญญาเหมาซอมรถโดยสาร ณ หองประชมุ

ชั้น 2 ขดร. 7

อาชีวอนามัย Ļ เมื่อวันท่ี 23 พ.ย. 63 นางจ�านงค
อาจส�าอางค ผอ.ขดร. 7 เปนประธานการประชุม

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการท�างาน ประจ�าเดือน ต.ค.63

โดยมีผูบริหาร และคณะกรรมการฯ เขารวมประชุม

ณ หองประชุม อเูทศบาลบางบัวทอง ขดร. 7

ประเมินผล Ļ เม่ือวันท่ี 23 พ.ย. 63 นางจ�านงค
อาจส�าอางคผอ.ขดร. 7 เปนประธานการประชุมประเมินผล
การด�าเนินงานประจ�าเดือน ต.ค.63 โดยมี น.ส.ปรัศนีย
จรูญจิตไพรัช ช.ผอ.ขดร. 7, หวัหนากลมุงาน หวัหนางาน,

จส.,ช.จส., ตัวแทนสาย และตัวแทน สร.ขสมก. เขารวม

ประชุม ณ หองประชมุ อเูทศบาลบางบัวทอง ขดร. 7
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุฝายผิด ประจ�าเดือนพฤศจิกายน 2563
ในเดือน พ.ย.63 องคการมีอุบัติเหตุฝายผิด 166 คร้ัง ลดลงจากเดือนท่ีผานมา 36 คร้ัง คิดเปน 17.82 % คาเสียหาย

(ประเมิน) จ�านวน 2,887,679 บาท ลดลงจากเดือนที่ผานมา 275,200 บาท คดิเปน 10.53 % โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เขต
จ�านวนอุบัติเหตุฝายผิด (คร้ัง) คาเสียหายประเมิน (บาท)

ต.ค 63 พ.ย.63 ผลตาง ต.ค.63 พ.ย.63 ผลตาง

1 23 18 (5) 148,905 199,588 50,683

2 36 16 (20) 429,416 149,775 (279,641)

3 27 32 5 374,515 355,043 (19,472)

4 18 15 (3) 181,176 296,205 115,029

5 30 36 6 292,996 1,107,119 814,123

6 19 22 3 275,337 367,118 91,781

7 37 11 (26) 806,927 168,339 (638,588)

8 12 16 4 103,207 244,492 141,285

อุบัติเหตุฝายผิดสะสม ต้ังแตเดือน ต.ค. - พ.ย.63 มีจ�านวน 368 คร้ัง เม่ือน�ามาเปรียบเทียบกับกิโลเมตรบริการ

จ�านวน 42,372,742 กม. จะไดอตัราสวนเทากบั 8.68 คร้ัง/1 ลานกิโลเมตรบริการ สูงกวาเปาหมายท่ีก�าหนด คือ 8 ครั้ง/1 ลาน

กิโลเมตรบรกิาร

จุดเส่ียงท่ีพนักงานขับรถตองใชความระมัดระวังเป็นพิเศษ

สถานท่ี : จุดตัดถนนกาญจนาฯ กับรัตนาธิเบศรหนาหางเซ็นทรัลเวสตเกต

ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ : จักรยานยนตมักจะเลี้ยวจากจุดตัดดวยความเร็ว

สถานท่ี : ถนนพหลโยธิน

ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ : บนถนนเปนชองทางบีบจาก 3 เปน 2 ชองทาง

กองทุนความปลอดภัยเพ่ือลดและป้องกันอุบัติเหตุจากรถยนต์โดยสาร
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สถานท่ี : ถนนอนิทามาระ

ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ : ถนนแคบและมีการจราจรหนาแนน

สถานท่ี : ถนนลาดพราว

ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ : มีการกอสรางรถไฟฟา เหลือ 2 ชองทางจราจร

ขอเสนอแนะจากบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 5 อับดับแรก

1. ประมาทและขับรถดวยความเร็ว

2. เบรกรถหรือตัดหนาระยะกระชั้นชิด โดยไมใหสัญญาณไฟ

3. ฝาฝนสัญญาณไฟ หรือเครื่องหมายจราจร

4. ชนคนเดินเทา

5. เบรกผูโดยสารลมไดรับบาดเจบ็

วิธีปองกันลดความเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ขอควรปฏิบัติในการลดพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน *เร็ว เมา โทร งวง* เพ่ือลดความเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุ

และเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทาง มีดังนี้

1. ไมขับรถเร็วเกินอัตราที่ก�าหนด

2. ไมด่ืมแอลกอฮอลทั้งกอนและขณะขับรถ

3. ไมใชโทรศัพทขณะขับรถ

4. ไมฝาฝนสัญญาณไฟจราจร

การใชรถใชถนนรวมกัน นอกจากมีกฎหมายจราจรควบคุมแลว ควรมีมารยาทและความเอ้ืออาทรตอกัน มารยาทในการ

ขับรถเปนส่ิงท่ีทุกคนพึงตองมีและปฏิบัติอยูเสมอ ถึงแมวาจะรบีรอนเพียงใดก็ตาม หากทานไรซึ่งมารยาทในการขับรถและการ

ใชถนนรวมกับผอูื่น ก็อาจจะน�ามาซึ่งปญหาระหวางผูขบัขี่ได

ดังนั้น การตระหนักถึงมารยาทในการขับรถอยูเปนประจ�า จะชวยใหการใชรถใชถนนเปนไปไดอยางราบรื่นและมีความ

ปลอดภัยดีท่ีสุด

เปาหมายแหงความปลอดภัย

“ไมขับรถไปชนเขา ปองกันมิใหเขามาชนเรา ไมเป็นเหตุใหเขาชน”
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ฌาปนกจิสงเคราะห์

เดือนกรกฎาคม 2563 มีสมาชิกถึงแกกรรม 17 ราย รายละ 10 บาท สมาชิกตองจายเงิน (17 x 10 ) = 170 บาท

รับเงินจากสมาชกิจ�านวน 23,418 คน รับเงินสงเคราะหจากสมาชิกรวมท้ังสิ้นเปนเงิน (23,418 x 170) = 3,981,060 บาท

หักคาใชจายรอยละ (3,981,060 x 2%) =79,621.20 บาท คงเหลือเงิน เพื่อน�ามาจายใหกบัผูมสิีทธิรับ (3,981,060 -79,621.20)

= 3,901,438.80 บาท จายเงินใหทายาทเฉลี่ยรายละ (3,901,438.80 ÷17) = 229,496.40 บาท โดยมีรายชื่อสมาชิกท่ี

ถึงแกกรรม ดังนี้

1. นายสุพรรณ วงศวรรณดี สมาชิกสมทบ ขดร.4

2. นางสังวาล ศิลปประสม สมาชิกสมทบ สนญ.

3. นายชุติวัตร มันทสูตร สมาชิกสมทบ ขดร.1

4. นายณัฐพล แขงขัน สมาชิกสามัญ ขดร.1

5. นายสมบุญ สัมมาวัน สมาชิกสมทบ ขดร.6

6. นายณัฐนนท กิมเลงจิว สมาชิกสามัญ ขดร.5

7. นายส�าราญ ทองชมภู สมาชิกสมทบ ขดร.5

8. นางจิตตรา ศรีรงุเรือง สมาชิกสมทบ สนญ.

9. นายทองเปลว เฮงเจริญ สมาชิกสมทบ ขดร.3

10. นายสุวิทย วงศอิศเรศ สมาชิกสมทบ ขดร.1

11. นายหา บุญเย่ียม สมาชิกสมทบ ขดร.5

12. นายปรีชา พมิพไธสง สมาชิกสามัญ ขดร.8

13. นางชีพ ทองสุข สมาชิกสมทบ ขดร.5

14. นายประสิทธิ์ มินสะมัน สมาชิกสมทบ ขดร.4

15. นายบัญชา สทุธิประภา สมาชิกสมทบ ขดร.1

16. นางวนัดี ชรูงุ สมาชิกสมทบ สนญ.

17. นายบุญรอด บัวทอง สมาชิกสมทบ ขดร.5

เดือนสิงหาคม 2563 มีสมาชิกถึงแกกรรม 14 ราย รายละ 10 บาท สมาชิกตองจายเงิน (14 x 10) = 140 บาท

รับเงินจากสมาชกิจ�านวน 23,350 คน รับเงินสงเคราะหจากสมาชิกรวมท้ังสิ้นเปนเงิน (23,350 x 140 ) = 3,269,000 บาท

หักคาใชจายรอยละ (3,269,000 x 2 %) = 65,380 บาท คงเหลือเงิน เพ่ือน�ามาจายใหกับผูมสีิทธิรับ (3,269,000 - 65,380)

= 3,203,620 บาท จายเงินใหทายาทเฉล่ียรายละ (3,203,620 ÷14) = 228,830 บาท โดยมีรายชื่อสมาชิกท่ีถึงแกกรรม ดังนี้

1. นางเสง่ียม ไทยเรือง สมาชิกสมทบ ขดร.1

2. นายนรพนธ จิตรสมนึก สมาชิกสมทบ ขดร.6

3. นายบุญธรรม ศรีบุญเลิศ สมาชิกสมทบ ขดร.8

4. นางพัชรา สุริยา สมาชิกสามัญ ขดร.1

5. นายรวม ใสนวน สมาชิกสมทบ ขดร.3

6. นายนพดล เกตุอินทร สมาชิกสมทบ ขดร.2

7. นายวิมล แตมวงษ สมาชิกสมทบ ขดร.7

8. นายชูศักด์ิ จันทรแจง สมาชิกสามัญ สนญ.

9. นายเร่ิม สดุชารี สมาชิกสามัญ ขดร.4

10. นายสมหมาย ดอกบัว สมาชิกสมทบ ขดร.2

11. นางสมยา พรหมสมบัติ สมาชิกสมทบ ขดร.5

12. นางฉลวย เรืองหิรัญ สมาชิกสมทบ ขดร.7

13.นายรงุโรจน ทองชมภู สมาชิกสามัญ ขดร.7

14.นายศรีทวน ขนัทวงษ สมาชิกสมทบ ขดร.2
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วิธีรับมือ ฝุนพิษ PM 2.5
สาระนารู

PM2.5 คือ ฝุนละอองขนาดเล็ก เปนฝนุที่มีเสนผานศูนยกลางไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เล็ก 1 สวน 25

ของเสนผาศูนยกลางของเสนผม เล็กกวาเม็ดเกลือ (70 ไมครอน) ละอองเกสรดอกไม (50 ไมครอน) เชื้อรา (8 ไมครอน)

และเล็กกวาเม็ดเลือดแดง ซึ่งมีขนาด (5 ไมครอน) “เม็ดเลือดเรามีขนาด 5 ไมครอน แตฝุนมีขนาด 2.5 เล็กกวาครึ่งหนึ่ง

ของเม็ดเลือดแดง ฝุนจึงเล็ดลอดเขามาได เขาสูเสนเลือดฝอยและกระจายไปตามอวัยวะ ฝุนมีลักษณะที่ขรุขระ คลาย

ส�าลี ฝุนเปนพาหะน�าสารอื่นเขามาดวย คือ ปรอท โลหะหนัก ไฮโดรคารบอน และสารกอมะเร็งจ�านวนมาก หากไมมี

ตัววัดอยางดัชนีคณุภาพอากาศ เราจะมองไมเห็นและไมรูอะไรเลยวามลพิษทางอากาศมีมากแคไหน เปนภัยที่ไมควรมอง

ขาม และในชวงท่ีฝนุพิษ PM 2.5 ถลมเมือง คาฝุนพุงสูงเกินมาตรฐาน กอใหเกิดผลเสียตอรางกาย ระบบทางเดินหายใจ

รวมไปถึงอาจสงผลกระทบในระยะยาว วารสารลอหมุนจึงขอน�าเสนอ 5 วิธีรับมือฝุนพิษ พชิิตฝุนราย เพ่ือการวางแผน

ดูแลตนเองใหหางไกลจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น มาใหทกุทานทราบดังนี้คะ

งดกิจกรรมกลางแจง ในชวงท่ีคาฝุนพิษพุงขึ้นสูง โดยเฉพาะการออกก�าลังกายท่ีอัตราการหายใจจะมากกวา

ปกติ ท�าใหฝุนพิษเขาสูระบบทางเดินหายใจไดงายย่ิงขึ้น

สวมใสหนากากอนามัย ที่สามารถปองกันฝุนพิษ PM 2.5 ได โดยการสวมใสหนากากทุกครั้งท่ีตองออกภายนอก

อาคารเพื่อเพ่ิมขั้นตอนการคัดกรองฝนุใหเขาไปในระบบทางเดินหายใจนอยที่สุด

ปดประตูหนาตางใหมันชิด เพ่ือลดโอกาสท่ีฝุน PM 2.5 จะเขามาภายในบานถึงแมจะไมไดปองกันได 100%

แตถือวาดีกวาไมท�าอะไรเลย

ติดเครื่องฟอกอากาศ เปนอีกหนึ่งทางเลือกที่รับความนิยมอยางมากในชวงที่ผานมา เพราะนอกจากจะสามารถ
ฟอกอากาศภายในบานใหดีขึ้นไดแลว ยังวัดระดับของคามลพิษฝุนในชวงนั้นๆ ไดดวย

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพ่ือชวยเสรมิสรางภูมิคุมกันใหรางกายสามารถปรับตัวเผชิญกับอันตรายท่ีมา
พรอมกับฝุนพิษ PM 2.5

ดังนั้นควรหมั่นดูแลตัวเอง ในชวงที่เกิดมลพิษทางดานอากาศ เพราะฝนุพิษรายกวาที่คุณคิดแนนอน

ขอบคุณข้อมูล - https://proherb.in.th/pm-25/
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