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ขสมก.จัดงานวันคลา้ยวันสถาปนา
ครบรอบ 44 ปี



สวสัดีเพ่ือนพนักงานทุกทาน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผานมา
องคการไดจัดงานวันคลายวันสถาปนา ครบรอบ 44 ป ภายใต
แนวคิด ò³ª¼�§²¹¦�³ª¼�³´·²¦±ó โดยแบงเปน 2
สวน คอื การปฏิบัติตามมาตรการเวนระยะหางทางสังคม (NEW
NORMAL) และสิ่งใหม ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นกับองคการ (NEW BMTA)
อาทิ การใหบริการรถโดยสารปรับอากาศที่ใชพลังงานเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมมาใหบริการประชาชน การใชระบบ E-Ticket
อยางเต็มรูปแบบ การจัดเก็บคาโดยสารในอัตรา 30 บาท/คน/วัน
ไมจ�ากัดจ�านวนเท่ียวและจ�านวนเสนทาง เปนตน โดยไดรับเกียรติ
จาก นายวิรัช พิมพะนิตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม เปนประธานในพิธีสงฆ นอกจากนี้ในเดือนตุลาคม
2563 องคการไดเปดตัวโครงการจางพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรองคการ ดวยระบบ ERP อยางเปนทางการอีกดวย
ซึ่งระบบดังกลาวจะมีความส�าคัญกับองคการอย างไรนั้น
เชิญติดตามอานเนื้อหาภายในเลมไดเลยครับ...

บทบรรณาธิการ
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นางพร้ิมเพรา วงศสุทธิรัตน ช.ผอก.ฝรอ.2
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นายพิรัชพล เช้ือชาติ รก. ในต�าแหนง ห.ปส.
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วิสัยทัศน พันธกิจ ความสามารถ
และคานิยม ของ ขสมก.
วิสัยทัศน (vision)

ผนู�าการใหบริการรถโดยสารประจ�าทาง
** หมายเหตุ ผูน�าในที่นี้หมายถึง การเปนผนู�าในการ

ใหบริการรถโดยสาร และการบริการอยางมีคุณภาพ ดวยความ
สะดวกสบายและปลอดภัยตลอดการใชบริการของผโูดยสาร
รวมถึงประชาชนผูใชรถใชถนนรวมกัน

พันธกิจ (Mission)
บริการรถโดยสารประจ�าทางที่มีคุณภาพ แบบมือ

อาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมยัและใสใจกับส่ิงแวดลอม

ความสามารถหลัก
เช่ียวชาญเสนทาง และบริหารการเดินรถ

คานิยม
รักองคกร พัฒนารวมกัน คณุธรรมน�าหนา สรางสรรค

บริการเพื่อสังคม
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วันปยมหาราช ตรงกับวนัที่ 23 ตุลาคม ของทุกป ซึ่งเปนวันคลายวันสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยหัูว รัชกาลที่ 5 พระองคทรงเปนที่รักยิ่งของพสกนิกร ทั้งชาวไทย
และชาวตางประเทศพระองคจึงไดรับการถวายพระราชสมัญญานามวา “สมเด็จพระปยมหำรำช”
ซึ่งมีความหมายวา “พระมหำกษัตริยที่ทรงเปนท่ีรักย่ิงของปวงชน” ดวยความส�านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณรัฐบาลจึงไดประกาศใหวันท่ี 23 ตุลาคม เปน“วันปยมหำรำช”พระราชกรณียกิจ
อันส�าคัญย่ิง ท่ีท�าใหพระองคทรงไดรับพระสมัญญาวา “สมเด็จพระปยมหำรำช” ดวยพระองค
ทรงเห็นวา มทีาสในแผนดินเปนจ�านวนมาก และลูกทาสในเรือนเบี้ยจะสืบตอการเปนทาสไปจน
รุนลูกรุนหลานอยางไมมีที่ส้ินสุด ตอมาในป พุทธศกัราช 2417 จึงโปรดใหตราพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณ
อายุของลูกทาส โดยก�าหนดวาลูกทาสที่เกิดแตปมะโรง พุทธศักราช 2411 อันเปนปแรกที่พระองคทรงขึ้นครองราชย
ก็ใหใชอัตราคาตัวเสียใหมตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัตินี้ พออายุครบ 8 ป กใ็หตีคาออกมาใหเต็มตัว จนกวาจะครบ
20 ปบริบูรณ ใหกลับเปนไทแกตัว เม่ือกาวพนเปนอิสระแลวหามกลับมาเปนทาสอีก ทรงพิจารณาถึงสาเหตุท่ีท�าให
คนขายตัวเปนทาส จึงประกาศยกเลกิบอนเบ้ีย และขยายระบบการศึกษาใหเปนท่ีแพรหลายยิ่งขึ้น ดวยพระปรีชาสามารถ
ของพระองคทาน ในเวลาเพียง 30 ปเศษ ทาสในเมืองไทยก็หมดไปโดยไมเกิดการนองเลือดเหมือนกับประเทศอื่น ๆ

วันส�าคัญของเดือนตุลาคม

วันท่ี 13 ตุลาคม 2559 เปนวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริยผูทรงงานเพ่ือประโยชนสุข
ของคนไทยตลอดพระชนมชีพ นอกเหนือจากพระราชกรณียกิจมากมายนับไมถวน และโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริมากกวา 4,000 โครงการ อาทิ 1. โครงการประตูระบายน�า้คลองลัดโพธ์ิ
2. โครงการพัฒนาดอยตุง 3. โครงการชั่งหัวมนั 4. ศูนยศึกษาพัฒนาเขาหินซอน 5. ศูนยศึกษา

การพัฒนาอาวคุงกระเบน 6. สถานีเกษตรหลวงอินทนนท 7. ศูนยพัฒนาโครงการหลวง วัดจันทร
8. โรงเรียนกาสรกสิวิทย 9. โครงการพัฒนาพื้นท่ีลมุน�้าปากพนัง 10. โครงการเข่ือนปาสักชลสิทธ์ิ และยังมีโครงการตาง ๆ
ท่ีส�าคัญอีกมากมาย ซึ่งกอใหเกิดผลอันเปนคุณอนนัตตอประเทศชาติบานเมืองทั้งในปจจบุันและอนาคต พระองคยังทรง
เปนแบบอยางของการด�าเนินชีวิต และหลักประพฤติปฏิบัติใหคนไทยไดเจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท ดวยส�านึกใน
พระมหากรุณาธคิุณอันหาที่สุดมิได ที่ทรงมีตอพสกนิกรชาวไทย

เดือนตุลาคมถือเปนเดือนแหงการน้อมร�าลึกถึง องค์พระมหากษัตริย์อันเปนท่ีรักและเทิดทูนของปวงชน
ชาวไทยถึง 2 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว (พระปยมหาราช) รัชกาลท่ี 5 และพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พระภัทรมหาราช) รัชกาลที่ 9

น้อมร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ 23 ตุลำคม�“วันปิยมหาราช”

น้อมร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ 13 ตุลำคม
วันคล้ำยวนัสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
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องคการไดจัดงานปจฉิมนิเทศ ผบูริหารและพนักงานที่ครบ
วาระเกษียณอายุการท�างานเปนประจ�าทุกป เพ่ือระลึกถึง
คุณงามความดีที่ผู เกษียณอายุ ไดปฏิบัติหนาท่ีในความ
รับผิดชอบดวยความวิริยะ อุตสาหะ และต้ังมั่นอยูใน
ความซื่อสัตยสุจริต รวมถึงเปนการยกยองเชิดชูเกียรติ
เพ่ือเปนแบบอยางที่ดีแกพนักงานรุนหลัง ส�าหรับงาน

ปจฉิมนเิทศ ประจ�าป 2563 ไดจัดขึ้น เม่ือวนัที่
21 กนัยายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด
คอนเวนชัน กรุงเทพ ภายใตชื่องาน
“วันเกษียณแหงศักดิ์ศรี คุณความดีท่ียั่งยืน”

ขสมก.จัดงานปจฉิมนิเทศผเูกษียณอายุ
การท�างานป 2563

โดยมี นำยสุระชัย เอ่ียมวชิรสกุล ผอก. เปนประธานในพิธี และไดรับเกียรติ
จาก นำยสรพงศ ไพฑูรยพงษ รองประธานกรรมการบริหารกิจการองคการ คนที่ 1,

นำงปำณิสรำ ดวงสอดศรี รองประธานกรรมการบริหารกิจการองคการ
คนที่ 2 นำยสเุมธ สังขศิริ, นำยภำนุทดั แนวจันทร กรรมการ
บริหารกิจการองคการ รวมมอบโลประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก
(สลากออมสิน) แกผูบริหารและพนักงานที่ครบวาระเกษียณอายุ
การท�างาน จ�านวน 592 คน ซึ่งในปนี้มีผูบริหารระดับสูงเกษียณอายุ
การท�างานหลายทาน อาทิ นำยประยูร ชวยแกว รอง ผอก.ฝรอ.
นำยคมสนั โชติประดิษฐ ช.ผอก.ฝรร. รก.ในต�าแหนง รอง ผอก.ฝรร.
นำงอำรดำ อำรีวโรดม ผอ.สบก. นำยสวงค ฉิมพลี ผอ.ขดร.3
นำยณัฐพงษ อนันตไพฑูรย ผอ.ขดร.7 และนำยวิชำ สินอุดม
ผอ.ขดร.8

¶
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เม่ือวนัที่ 1 ตุลาคม 2563 องคการไดจัดพิธีบวงสรวง
พระภูมิ เจา ท่ี และพิธีถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ
จ�านวน 9 รูป เน่ืองในโอกาสวันคลายวันสถาปนาองคการ
ครบรอบ 44 ป โดยไดรับเกียรติจากนำยวิรัช พิมพะนิตย
ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม เปนประธาน
ในพิธีสงฆ และไดรับเกียรติจากนำงปำณิสรำ ดวงสอดศรี
รองกรรมการบริหารกิจการองคการ คนท่ี 2 นำยสุเมธ สังขศริิ
นำยภำณุทัด แนวจันทร กรรมการบริหารกิจการองคการ
นำยสุระชัย เอ่ียมวชิรสกุล ผอก. พรอมดวยผบูริหารองคการ
อดีตผูบริหารองคการ ผูบริหารหนวยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคม และบริษัทคูคากับองคการ เขารวมพิธี ณ บริเวณ
หนาอาคารส�านักงานใหญ

ขสมก. จัดงานวันคลายวันสถาปนา ครบรอบ 44 ป

¸



ส�าหรับปนี้ องคการไดจัดงานสถาปนาครบรอบ 44 ป ภายใตแนวคิด “New BMTA New Normal” เพื่อใหสอดรับ
กับการท่ีประชาชน จะตองใชบริการรถโดยสารประจ�าทางแบบวิถีใหม (New Normal) ไดแก การสวมหนากากอนามัยทุกคร้ัง
ขณะใชบริการ การลางท�าความสะอาดมือดวยเจลแอลกอฮอล การเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) และการสแกน
QR Code แอปพลิเคชันไทยชนะภายในรถโดยสาร ขณะเดียวกัน องคการก็จะด�าเนินการตามแผนฟนฟูกจิการ เพ่ือปรับปรุง
คุณภาพบริการ และการบริหารจัดการองคกรใหสามารถเลี้ยงตัวเองได ไมเปนภาระของภาครัฐ โดยพัฒนาเปน ขสมก.โฉมใหม
(New BMTA) ซึ่งประชาชนสามารถมองเห็นการเปล่ียนแปลงของ ขสมก. ไดอยางเปนรูปธรรม อาทิ การเชารถโดยสาร
ปรบัอากาศไฟฟา (EV) มาใหบริการประชาชน โดยจัดเก็บคาโดยสารในอัตรา 30 บาท/คน/วัน ไมจ�ากัดจ�านวนเที่ยว การน�า
ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส (E-ticket) มาใชอยางเต็มรูปแบบ เปนตน

¹



ขสมก.อัพเดทเดือนตุลาคม 2563
�วางพวงมาลา Ļ เม่ือวันท่ี 13ต.ค.63 นำยศักดิ์สยำม ชิดชอบ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคม เปนประธานในพิธีวางพวงมาลาและพิธีบ�าเพญ็กุศลพรอมปลูกตน
ราชพฤกษเน่ืองในวันคลายวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิ เบศร
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร โดยมีนำยถำวร เสนเนียม, นำยอธิรัฐ
รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม คณะผบูริหารหนวยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคมและนำยสุระชัย เอ่ียมวชิรสกุล ผอก. พรอมดวยคณะผูบริหาร
องคการ เขารวมพิธี ณ พระบรมรูปทรงงาน บริเวณสวนสุขภาพลัดโพธ์ิ อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ

�แสดงความยินดี Ļ เมื่อวันท่ี 12 ต.ค.63 นำงปำณิสรำ
ดวงสอดศรี รองประธานกรรมการบริหารกิจการองคการ คนที่ 2
นำยสุเมธ สังขศิร,ิ นำยภำนุทัด แนวจันทร กรรมการบรหิารกจิการ
องค การ พ ร อมด วยนำยสุร ะชัย เอี่ ยมว ชิ รสกุล ผอก .
และนำงพนิดำ ทองสุข รอง ผอก.ฝบร. รวมแสดงความยินดี
แด พล.ต.ท.กรไชย คลำยคลึง กรรมการบริหารกจิการองคการ
ในงานแถลงเปดตัววิสัยทัศนการท�างาน เนื่องในโอกาสไดรับการแตงต้ัง
ใหด�ารงต�าแหนงผูบังคับบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี ณ กองบัญชาการต�ารวจสอบสวนกลาง เมืองทองธานี

�กฐินกระทรวง Ļ เม่ือวันท่ี 30 ต.ค.63 นำยศักดิ์สยำม
ชิดชอบ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม เปนประธานในพิธีถวาย
ผาพระกฐินพระราชทานกระทรวงคมนาคม ประจ�าป 2563 โดยมี
นำยอธิ รัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม
นำยชยธรรม พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม พรอมดวยนำยสุระชัย
เอ่ียมวชิรสกุล ผอก. และนำงพนิดำ ทองสุข รอง ผอก.ฝบร. เขารวมพิธี
ณ วัดเทวราชกุญชร เขตดุสิต กทม.

� งานเกษียณอายุคมนาคม Ļ เมื่อวันที่ 28 ก.ย.63
นำยศักดิ์สยำม ชิดชอบ รัฐมนตรีว าการกระทรวงคมนาคม
เปนประธานในพิธีมอบโลท่ีระลึกแกผูเกษียณอายุราชการของกระทรวง
คมนาคม ประจ�าป 2563 ซึ่งมีนำยประยูร ชวยแกว รอง ผอก.ฝรอ.
เขารับมอบโลท่ีระลกึดวย โดยมีผูบริหารระดับสูงและหัวหนาหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม เขารวมพิธี ณ อาคารสโมสรและหอประชุม
ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม

�แสดงความยินดี Ļ เมื่อวันท่ี 12 ต.ค.63 นำยวิทยำ ยำมวง
ประธานกรรมการบริหารกิจการองคการ พรอมดวยนำงปำณิสรำ
ดวงสอดศรี รองประธานกรรมการบริหารกิจการองคการ คนที่ 2
นำยสุเมธ สังขศิร,ิ นำยภำนุทัด แนวจันทร กรรมการบริหารกิจการ
องคการ นำยสุระชัย เอ่ียมวชิรสกุล ผอก. และนำงพนิดำ ทองสุข
รอง ผอก.ฝบร.น�ากระเชาผลไมแสดงความยินดีแดนำยสรพงศ
ไพฑูรยพงษ รองประธานกรรมการบริหารกิจการองคการ คนที่ 1
ในโอกาสไดรับโปรดเกลาฯ แตงต้ังใหด�ารงต�าแหนงรองปลัดกระทรวง
คมนาคม (หัวหนากลมุภารกิจดานการขนสง) นำยจ�ำเรญิ โพธิยอด
กรรมการบริหารกิจการองคการ ในโอกาสไดรับโปรดเกลาฯ แตงต้ังให
ด�ารงต�าแหนงรองปลัดกระทรวงการคลัง และพล.ต.ท.กรไชย คลำยคลึง
กรรมการบริหารกิจการองคการ ในโอกาสไดรับการแตงต้ังใหด�ารง
ต�าแหนงผูบังคับบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ณ หองประชุม 1 ชั้น 5 สนญ.
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� สัมมนาแรงงานสัมพันธ์ Ļ เมื่อวันท่ี 11 ก.ย.63
พลต�ำรวจโท กรไชย คลำยคลึง กรรมการบริหารกิจการองคการ
ในฐานะประธานกรรมการกิจการสัมพันธ เปนประธานในพธิีเปดการ
สัมมนา เร่ือง “การบริหารแรงงานสัมพันธของ ขสมก.ประจ�าป 2563”
เพ่ือสรางความรูความเขาใจในหลักการแรงงานสัมพันธตามท่ีกฎหมาย
ก�าหนด และเสริมสรางระบบแรงงานสัมพันธเชิงสรางสรรคใหมี
ประสทิธภิาพ โดยมี นำงปำณิสรำ ดวงสอดศรี รองประธานกรรมการ
บริหารกิจการองคการ คนที่ 2, นำยสุเมธ สังขศิริ, นำยภำนุทัด
แนวจันทรกรรมการบริหารกิจการองคการ, นำยสุระชัย เอ่ียมวชิรสกลุ
ผอก. พรอมดวยผูบริหารองคการ และ สร.ขสมก. เขารวมสัมมนา
ณ โรงแรมลองบีช การเดน โฮเต็ล แอนด สปา จังหวัดชลบุร�ี

�พนักงานดีเด่น� Ļ เมื่อวันท่ี 4 ก.ย.63 นำยสุระชัย
เอี่ยมวชิรสกุล ผอก. เปนประธานในพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณ
พนักงานดีเดนประจ�าป 2563 จ�านวน 91 คน (พนักงานท่ีบ�าเพ็ญ
ประโยชนตอสังคมภายนอก 18 คน และพนักงานที่ปฏิบัติงานมีผลงาน
เปนท่ีประจักษภายในองคกร 73 คน) โดยมี นำงพนิดำ ทองสุข
รอง ผอก.ฝบร. พรอมดวยผูอ�านวยการส�านัก และ ผอ.ขดร.1-8 เขารวม
พิธี ณ โรงแรมเอเชียชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

�ท�าบุญฌาปนกิจ� Ļ เมื่อวันท่ี 16 ก.ย.63 นำยสุระชัย
เอี่ยมวชิรสกุล ผอก. เปนประธานในพิธีท�าบุญถวายภัตตาหารเพล
แดพระสงฆ จ�านวน 9 รูป เพื่ออุทิศสวนกุศลใหกับสมาชิกการฌาปนกิจ
สงเคราะห ขสมก. ผลูวงลับ ประจ�าป 2563 โดยมี คณะผูบริหาร
อดีตผูบริหาร และพนักงานองคการ เขารวมพิธี ณ วัดนวลจันทร
เขตบึงกุม กทม.

�ลงนาม MOU� Ļ เม่ือวันที่ 21 ก.ย.63 นำยสุระชัย
เอ่ียมวชิรสกุล ผอก.และ นำยกีรพัฒน เจียมเศรษฐ ผู วาการ
การไฟฟานครหลวง (กฟน.) รวมลงนามบนัทึกขอตกลงความรวมมือ
(MOU) การพัฒนาโครงการดานพลังงานทดแทนและอนรุักษพลังงาน
เพ่ือศึกษาวิจัย และพัฒนาการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
โดยมี นำงพริ้มเพรำ วงศสุทธิรัตน ช.ผอก.ฝรอ. 2 พรอมดวยผบูริหาร
องคการ และผบูริหารกฟน.รวมเปนสักขพียานณหองสัมมนา 1 ช้ัน 12A
อาคารวัฒนวิภาสการไฟฟานครหลวง ส�านักงานใหญ คลองเตย

�มุทิตาจิต Ļ เม่ือวันท่ี 28 ก.ย.63 นำยสุระชัย เอ่ียมวชิรสกุล
ผอก. และนำงพนิดำ ทองสุข รอง ผอก.ฝบร. พรอมดวยคณะผบูริหาร
องคการ มอบกระเชาผลไม แสดงมุทิตาจิตแด นำยชัยวัฒน ทองค�ำคูณ
ปลัดกระทรวงคมนาคม นำยพีระพล ถำวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวง
คมนาคม นำยวรวุฒิ มำลำ รักษาการผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย
และนำยจิรศักดิ์ เยำววัชสกุล กรรมการผูจัดการใหญบริษัท ขนสง จ�ากัด
เน่ืองในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ อาคารสโมสรและหอประชุม ชั้น 3
กระทรวงคมนาคม
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� แสดงความยินดี�
Ļ เมื่อวันท่ี 7 ต.ค.63 นำยสุระชัย
เอ่ียมวชริสกุล ผอก. พรอมดวย
นำงสำวเบญจวรรณ เปยมสุวรรณ
ช.ผอก.ฝบร. รก. ในต�าแหนง
ช.ผอก. ฝรร. นำยช�ำนำญ อยูสอำด
ช.ผอก. ฝรอ.1 และนำงสำวสิริกร อุดมผล ผอ.สผอ. มอบกระเชาผลไม
แสดงความยินดีแด นำยชยธรรมพรหมศร ในโอกาสท่ีไดรับโปรดเกลาฯ
แตงต้ังใหด�ารงต�าแหนงปลัดกระทรวงคมนาคม ณ หองท�างาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม

� แสดงความยินดี Ļ
เมื่อวันท่ี 22 ก.ย.63นำงพนิดำ ทองสุข
รอง ผอก.ฝบร. เปนผูแทนองคการ
รวมแสดงความยินดีและบริจาคเงิน
สมทบเขากองทุนสวัสดิการ สบน.
เน่ืองในโอกาสวันคลายวันสถาปนา
ส�านกับรหิารหนี้สาธารณะ ครบรอบ
18 ป โดยมี นำยธีรลักษ แสงสนิท

รองผูอ�านวยการส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปนผูรับมอบ
ณ หองประชุมวายุภักษ 4 ชั้น 4 อาคารส�านกังานปลัดกระทรวง
การคลัง ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร

� แสดงความยินดี� Ļ
เมื่อวันท่ี 2 ต.ค.63นำงพนิดำ ทองสุข
รอง ผอก.ฝบร. เปนผูแทนองคการ
ร วมแสดงความยินดีและบริจาค
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ สคร.
เน่ืองในวันคลายวันสถาปนาส�านกังาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ครบรอบ 18 ป โดยมี คุณปยวรรณ

ลำมกิจจำ ที่ปรึกษาดานพัฒนารัฐวิสาหกิจเปนผรัูบผิดชอบ ณหองแกว
วิเชียร ชั้น 11 สคร.

�แสดงความยินดี Ļ
เม่ือวันที่ 7 ต.ค.63 นำงพนิดำ
ทองสุข รอง ผอก.ฝบร. เปนผแูทน
องคการ รวมแสดงความยินดีและ
บริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
กรมบัญชีกลาง เน่ืองในวันคลาย
วันสถาปนาครบรอบ 130 ป
กรมบัญชีกลาง โดยมีนำยภูมิศักดิ์

อรัญญำเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปนผูรับมอบ ณ หองโถง ชั้น1
อาคาร 3 กรมบัญชีกลาง

�อบรมมินิบัส�
Ļ เม่ือวันที่ 22 ก.ย.63 ฝรร.
จัดโครงการอบรมหลักสูตร
“การบรกิารที่ดี ขับขี่ดวย
ความปลอดภัย” ส�าหรับ
พนักงานประจ�ารถมินิบัส

สาย 77 โดยมี ห.กรร.1, ห.กรร.2 พรอมดวยหัวหนางานในสังกัด ฝรร.
รวมเปนวิทยากร ณ หองประชุม ผอ.สปร.1

�ติดตามความคืบหน้า�
Ļ เม่ือวันที่ 3 ก.ย. 63นำยภำณทัุด
แนวจันทร กรรมการบริหาร
กิจการองคการ ตรวจติดตาม
ความคืบหนาในการเพ่ิมรายได
ลดคาใชจาย การจ�าหนายบัตร

โดยสารอเิล็กทรอนิกสและการพัฒนาคุณภาพบริการ โดยมีนำยมนัส
ครุธชั่งทอง ผอ.ขดร.2, นำยวิชำ สินอุดม ผอ.ขดร.8 ,ห.กบท.8,
ห.กปด.32,38 ใหการตอนรับ ณ ขดร. 2

�ตรวจเยียม� Ļ เมื่อวันท่ี 29 ก.ย.63 นำยสุเมธ สังขศิริ
และนำยภำณุทัด แนวจันทร กรรมการบรหิารกิจการองคการ ตรวจเย่ียม
การบริหารงานของ ขดร. 2,8 พรอมใหค�าแนะน�า เร่ืองการใชงบลงทุน
ใหเกิดความคุมคา และการบริหารสัญญาใหมีประสิทธิภาพ โดยมีนำยช�ำนำญ
อยูสอำด ช.ผอก.ฝรอ.1, นำงพร้ิมเพรำ วงศสุทธิรัตน ช.ผอก.ฝรอ.2,
นำยมนัส ครุธชั่งทอง ผอ.ขดร.2 และหัวหนางานที่เกี่ยวของ ใหการตอนรับ
ณ หองท�างาน ผอ.ขดร.2
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�มอบนโยบาย� Ļ เม่ือวันที่ 23 ก.ย.63 นำงนุชวิรินทร
พิสุทธ์ิปกรณ ช.ผอ.ขดร.6 รก.ในต�าแหนง ผอ.ขดร.6 เปนประธาน
การประชุมมอบนโยบาย เร่ืองการยืนจุดใหบริการประชาชน การเพ่ิม
รายได -ลดค าใช จ าย และแนะแนวการศึกษาต อปริญญาโท
ของ ม.หอการคา โดยมีหัวหนางานในสังกัด เข ารวมประชุม
ณ หองประชุมลีลาวดี อบูรมราชชนนี ขดร.6

�ประเมินผล� Ļ เมื่อวันที่ 28 ก.ย.63 นำยช�ำนำญ
อยู สอำด ช.ผอก.ฝรอ.1 เปนประธานการประชุมประเมินผล
ประจ�าเดือน ส.ค. 63 พรอมมอบนโยบายการปฏิบัติหนาที่ใหกับ
พนักงานในสงักัด ขดร. 3 โดยมี นำยสวงค ฉิมพลี ผอ.ขดร.3 พรอมดวย
ผบูริหาร และหัวหนางาน เขารวมประชุม ณ หองประชุมอเูมกา บางนา
ขดร. 3

� ท�าบุญอู่� Ļ เ ม่ือวันที่ 15 ก.ย. 63 นำยสุระชัย
เอ่ียมวชิรสกุล ผอก. เปนประธานในพธิีท�าบุญอทูาอิฐ เพื่อความเปน
สิรมิงคลแกพนักงานในสังกัด กปด. 27 พรอมดวย นำงพนิดำ ทองสุข
รอง ผอก.ฝบร.รวมในพิธีดังกลาว โดยมี นำยณัฐพงษ อนันตไพฑูรย
ผอ.ขดร. 7 ใหการตอนรับ ณ ท่ีท�าการ กปด. 27 ขดร.7

� เทคนิคการสวบสวน � Ļ เมื่อวันที่ 15 ก.ย . 63
นำยสวงค ฉิมพลี ผอ.ขดร.3 และนายเรวัต ณัฐนิตยำกร ผตูรวจการ 6
ไดใหเกียรติเปนวิทยากรบรรยายใหความรู เก่ียวกับเทคนิคการ
สอบสวน โดยมีพนักงานในสังกัด ขดร. 4 ต้ังแต ระดับ 3 ข้ึนไป เขารับฟง
การบรรยาย ณ หองประชมุ ขดร. 4

�มอบนโยบาย�Ļ เม่ือวันที่ 30ก.ย.63นำยช�ำนำญอยสูอำด
ช.ผอก.ฝรอ.1 เปนประธานการประชุม มอบนโยบายการแกไขปญหา
รถเสียในเสนทาง โดยมี ผูบริหารและหัวหนางานในสังกัด ขดร.4
เขารวมประชุม ณ หองประชุม อคูลองเตย ขดร.4

ขสมก.อัพเดทเดือนตุลาคม 2563

�ปฐมนิเทศ� Ļ เมื่อ วันท่ี 29 ก.ย.63 นำยสถำพร
เพชรกอง ผอ.ขดร.5 เปนประธานปฐมนิเทศ พกส.ที่ไดรับการปรับ
เปลี่ยนหนาที่เปน พขร.จ�านวน 20 คน เก่ียวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
และการขับรถใหบริการประชาชนดวยความปลอดภัยณ หองประชุม 1
ชั้น 2 ขดร.5 ûû











จากกรณีทีมีการเปดให้ลงทะเบียน www.คนละครึง.com ตังแต่วันที 16 ตุลาคม 2563
ซงึมีคนลงทะเบียนครบทัง 10 ล้านคนเรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกันกมีคนหวังว่ารัฐบาลจะขยาย
โครงการ เปดให้ลงทะเบียนเพมิอีก

ล่าสุด วันที 30 ตุลาคม 2563 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เปดเผยว่า
โครงการคนละครึง จะเปดให้ลงทะเบียนใหม่อีกครังหลังวันที 10 พฤศจิกายน 2563 ทังนี ไม่ได้
เป็นการขยายสิทธิเพิมจาก 10 ล้านคน แต่เป็นการเอาสิทธิทีเหลือจากคนทีไม่ใช้จ่ายภายใน 14
วัน มาลงทะเบียนใหม่

โดยคุณสมบติัของผูท่ีลงทะเบียนใหมยังเหมือนเดิมคือ
- มีบัตรประจ�าตัวประชาชนเปนบคุคลสัญชาติไทย
- อายุต้ังแต 18 ปบริบูรณข้ึนไป ณ วนัท่ีลงทะเบียน
- ไมเปนผถืูอบัตรสวัสดิการแหงรัฐ

สาระนารู
เตรียมเปดใหลงทะเบียน�

www.คนละครึ่ง.com รอบใหม หลัง 10 พ.ย.น้ี !

ขอบคุณข้อมูล www.kapook.com
û¸



เดือนมิถนุายน 2563 มีสมาชิกถึงแกกรรม 23 ราย รายละ 10 บาท สมาชิกตองจายเงิน (23 x 10) = 230 บาท รับเงนิจาก
สมาชกิจ�านวน 23,396 คน รับเงินสงเคราะหจากสมาชิกรวมท้ังสิ้นเปนเงิน (23,396 x 230 ) = 5,381,080 บาท หักคาใชจายรอยละ
(5,381,080 x 2 %) = 107,621.60 บาท คงเหลือเงิน เพื่อน�ามาจายใหกับผมีูสิทธิรับ (5,381,080 -107,621.60) = 5,273,458.40 บาท
จายเงินใหทายาทเฉล่ียรายละ (5,273,458.40 ÷ 23) = 229,280.80 บาท โดยมีรายช่ือสมาชิกที่ถึงแกกรรม ดังนี้

ฌาปนกิจสงเคราะห

1. นายอรุณ หาญวัฒนา สมาชิกสามัญ สนญ.
2. นายระเบียบ พาที สมาชิกสมทบ ขดร.1
3. นายภูมิ ผองสมุทร สมาชิกสมทบ ขดร.5
4. นางสุวีณา ไชยทา สมาชิกสมทบ สนญ.
5. นายบรรจง สังขรงุ สมาชิกสมทบ ขดร.7
6. นายส�าราญ ซอเฮง สมาชกิสมทบ ขดร.2
7. นายสมศักดิ์ พวงสุวรรณ สมาชกิสมทบ ขดร.1
8. นายสายัญ เรืองศร สมาชกิสมทบ ขดร.4
9. นายสมพงษ ไกรลาสสุวรรณ สมาชิกสมทบ ขดร.3
10. นางนวลปรางค หร่ังเล็ก สมาชิกสมทบ ขดร.3
11. นายวิชัย เผามณี สมาชิกสมทบ ขดร.4
12. นายอนุกรณ ชะระ สมาชิกสมทบ ขดร.7

13. นายจรัญ มูลละหัตร สมาชิกสมทบ ขดร.7
14. นายอ�าไพ ปูคงพระ สมาชิกสมทบ ขดร.1
15. นายจ�าลอง ราศรีแกว สมาชิกสมทบ ขดร.7
16. นางนฤมล ทองส่ัง สมาชิกสมทบ ขดร.6
17. นายบุญถ่ิน ลาพาพนัธ สมาชกิสมทบ ขดร.1
18. นายประวิทย นกมาก สมาชกิสมทบ ขดร.2
19. นายสมหมาย โกการัตน สมาชกิสมทบ ขดร.1
20. นายปฐมนคร โสภักดี สมาชิกสมทบ สนญ.
21. นายเฉลิม จิตตม่ัน สมาชิกสมทบ ขดร.5
22. นายอนนท เอี่ยมวิลัย สมาชิกสมทบ คูสมรส ขดร.1
23. นายอนุสร แตงโม สมาชิกสมทบ
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