สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
สานักแผนงาน
ธันวาคม ๒๕๕๗

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

บทสรุปผู้บริหาร
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
กิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
และในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบการทบทวนแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยกาหนดให้มีโครงการใน ๓
ยุทธศาสตร์ รวม ๔๐ โครงการ สานักแผนงานขอสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ได้ดังนี้.ยุทธศาสตร์
๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การบริหารจัดการหนี้
๓.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาองค์กร
รวม

จานวนโครงการ
๒๕
๖
๙
๔๐

จานวนแผนงาน/โครงการ/มาตรการ
ดาเนินการเป็นไปตามตามขั้นตอน
ดาเนินการไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด
ขั้นตอนระยะเวลาที่กาหนด
๑๘
๗
๔
๒
๙
๐
๓๑
๙

แผนงาน/โครงการ/มาตรการ ที่สามารถดาเนินการได้เป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลาที่กาหนด จานวน ๓๑ โครงการ ดังนี้.๑. โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์รถโดยสารปรับอากาศยูโรทู จานวน ๓๒๓ คัน
๒. โครงการพัฒนาพื้นที่อู่ของ ขสมก.ในเชิงธุรกิจ
๓. โครงการครอบครัวสุขสันต์
๔. โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจ (Synergy)
๕. โครงการพัฒนาระบบสอบถามข้อมูลเส้นทางเดินรถโดยสารประจาทางบนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา
๖. โครงการป้องกันภัยคุกคามระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

-๒๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
โครงการลดและป้องกันภัยและอุบัติเหตุจากการขนส่งสาธารณะโดยรถโดยสารประจาทาง
โครงการบริหารจัดการปัญหาด้านอุบัติภัย
โครงการระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ (ฝ่ายการเดินรถองค์การ)
โครงการการบริหารจัดการระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ (หน่วยงานขึ้นตรงต่อผู้อานวยการ, ฝ่ายบริหาร และฝ่ายการเดินรถเอกชน
ร่วมบริการ)
โครงการจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ
โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก
โครงการปฏิบัติการในการกากับดูแล ติดตาม ควบคุม เพื่อมิให้ ขสมก.ปล่อยรถยนต์โดยสาร และรถร่วมบริการของเอกชนออกวิ่งโดยปล่อยควันดา
เกินมาตรฐาน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรถเอกชนร่วมบริการ
โครงการบริหารจัดการรถผิดกฎหมาย
โครงการศึกษาต้นทุนมาตรฐาน
โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
โครงการบริหารจัดการตามโครงสร้างหนี้
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานคดีและติดตามหนี้สิน
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการให้บริการสาธารณะ (PSO)
โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเชิงสังคมและรถเมล์ฟรี
โครงการศึกษาโครงสร้างการบริหารจัดการและปรับโครงสร้างองค์กร
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร
โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมแก่บุคลากร
โครงการพัฒนาทักษะการขับรถโดยสาร
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-๓๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทางานแก่บุคลากร
โครงการอบรมให้ความรู้ระบบการประเมินคุณภาพภาพองค์กร (SEPA)
โครงการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และสารเสพติดพนักงานประจารถ
โครงการตรวจสุขภาพพนักงานและแนะนาการดูแลรักษาสุขภาพ
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพบริการ หลักสูตร บริการดี ขับขี่ปลอดภัย

แผนงาน/โครงการ/มาตรการ ที่ไม่สามารถดาเนินการได้เป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลาที่กาหนด จานวน ๙ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ เพื่อนามาทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใช้น้ามันดีเซล จานวน ๓,๑๘๓ คัน คณะกรรมการฯ ตามคาสั่ง
องค์การที่ ๔๕๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้ดาเนินการและมีการประชุมเพื่อพิจารณากาหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารการประกวดราคาเพื่อซื้อ
รถโดยสาร และลงประกาศในเว็บไซต์ขององค์การและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อ รับฟังคาวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว จานวน
๑๒ ครั้ง
๒. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจาทาง คณะทางานฯ ตามคาสั่งกระทรวงคมนาคมที่ ๒๐๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยมี
รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) เป็นประธาน ฯ ได้สรุปผลการปรับปรุงเส้นทาง โดยเพิ่มจานวนเส้นทางจาก ๑๕๕ เส้นทาง เป็น ๑๘๘ เส้นทาง
ซึง่ อยู่ระหว่างสรุปรายงานและนาเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางพิจารณาอนุมัติเส้นทาง
๓. โครงการอู่จอดรถโดยสารของ ขสมก องค์การได้จัดทาโครงการจัดหา ปรับปรุงและพัฒนาอู่จอดรถและสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้โดยสารและ
รถโดยสาร จานวน ๖ แห่ง องค์การได้ทาสัญญากับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อดาเนินการก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารแล้ว จานวน ๕ แห่ง คือ อู่พระประแดง (ใต้ทางด่วน),
อู่นครอินทร์, อู่กัลปพฤกษ์, อู่บรมราชชนนี และอู่ปู่เจ้าสมิงพราย ส่วนอีก ๑ แห่ง คือ อู่พระประแดง อยู่ระหว่างนา (ร่าง) TOR ประกาศบนเว็บไซต์องค์การและเว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะหรือวิจารณ์ ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗
๔. โครงการจัดให้มีระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) เนื่องจากติดตั้งบนรถโดยสารที่จัดซื้อใหม่ และผลการศึกษาระบบตั๋วร่วมจากสานักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ยังไม่แล้วเสร็จ จึงไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้
๕. โครงการจัดให้มีระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาเทคโนโลยีและรูปแบบที่เหมาะสมกับการบริหาร
จัดการเดินรถของคณะทางาน ฯ ตามคาสั่งกระทรวงคมนาคมที่ ๒๐๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
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-๔๖. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิม คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๕๗ มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ ให้ชะลอการจัดซื้อไว้ก่อน โดยให้ดาเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ตามบันทึก ผอก.๑๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗)
๗. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Database Server) เพื่อทดแทนเครื่องเดิม ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุมัติปรับลดวงเงินงบลงทุนปี ๒๕๕๗ และ
ดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เนื่องจากเป็นการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการใช้งานตามโครงสร้างใหม่
๘. โครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด (Early Retirement) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เห็นชอบมาตรการลดค่าใช้จ่ายขององค์การ โดยชะลอโครงการเกษียณก่อนกาหนด (๒๐ เท่า) ตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๕๗
๙. โครงการศึกษาความสามารถและแนวทางในการชาระคืนหนี้สินสะสมเดิม คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ มอบให้กระทรวงคมนาคมเป็น
เจ้าภาพร่วมกับกระทรวงการคลัง ศึกษาการบริหารจัดการหนี้สินของ ขสมก. ซึ่ง สานักบัญชีและกองทุนกลางได้ส่งข้อมูลให้ สคร. พิจารณาแล้ว
.................................................
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-ก-

สารบัญ
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

หน้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มี 5 แผนงาน (รวม 25 โครงการ)
๑) แผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มี 7 โครงการ
๑. โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ เพื่อนามาทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใช้น้ามันดีเซล จานวน ๓,๑๘๓ คัน
๒. โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์รถโดยสารปรับอากาศยูโรทู จานวน ๓๒๓ คัน
๓. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจาทาง
๔. โครงการอู่จอดรถโดยสารของ ขสมก.
๕. โครงการพัฒนาพื้นที่อู่ของ ขสมก. ในเชิงธุรกิจ
๖. โครงการครอบครัวสุขสันต์
๗. โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจ (Synergy)
๒) แผนงานรักษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ มี 7 โครงการ
๘. โครงการจัดให้มีระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket)
๙. โครงการจัดให้มีระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS)
๑๐. โครงการพัฒนาระบบสอบถามข้อมูลเส้นทางเดินรถโดยสารประจาทางบนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา
๑๑. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิม
๑๒. โครงการป้องกันภัยคุกคามระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
๑๓. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Database Server) เพื่อทดแทนเครื่องเดิม
๑๔. โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
๓) แผนงานเพิ่มคุณภาพ มี 7 โครงการ
๑๕. โครงการลดและป้องกันภัยและอุบัติเหตุจากการขนส่งสาธารณะโดยรถโดยสารประจาทาง
๑๖. โครงการบริหารจัดการปัญหาด้านอุบัติภัย
๑๗. โครงการระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ (ฝ่ายการเดินรถองค์การ)
๑๘. โครงการการบริหารจัดการระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9๐๐๑ : ๒๐๐๘ (หน่วยงานขึ้นตรงต่อผู้อานวยการ, ฝ่ายบริหาร
และฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ)

1
2
2
2–3
3
4
4
4
5
5
6
6
6
6
7
7
8
8
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-ข-

สารบัญ
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

หน้า

๑๙. โครงการจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ
๒๐. โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก
๒๑. โครงการปฏิบัติการในการกากับดูแล ติดตาม ควบคุม เพือ่ มิให้ ขสมก.ปล่อยรถยนต์โดยสาร และ รถร่วมบริการของเอกชนออกวิ่ง โดยปล่อยควันดาเกิน
มาตรฐาน
๔) แผนงานบริหารจัดการรถร่วมและรถผิดกฎหมาย มี 2 โครงการ
๒๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรถเอกชนร่วมบริการ
๒๓. โครงการบริหารจัดการรถผิดกฎหมาย
๕) แผนงานศึกษาวิจัย มี 2 โครงการ
๒๔. โครงการศึกษาต้นทุนมาตรฐาน
๒๕. โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

8–9
9
9–10
10–12
12
13
13

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การบริหารจัดการหนี้สิน มี 1 แผนงาน (รวม 6 โครงการ)
แผนงานการบริหารจัดการหนีส้ ิน มี 6 โครงการ
๒๖. โครงการบริหารจัดการตามโครงสร้างหนี้
๒๗. โครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด (Early Retirement)
๒๘. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานคดีและติดตามหนี้สนิ
๒๙. โครงการขอรับเงินอุดหนุนการให้บริการสาธารณะ (PSO)
๓๐. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเชิงสังคม และรถเมล์ฟรี
๓๑. โครงการศึกษาความสามารถและแนวทางในการชาระคืนหนี้สินสะสมเดิม

14
14
14
14
15
15

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาองค์กร มี 2 แผนงาน (รวม 9 โครงการ)
๑) แผนงานปรับโครงสร้างองค์กร มี 1 โครงการ
๓๒. โครงการศึกษาโครงสร้างการบริหารจัดการและปรับโครงสร้างองค์กร

16
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-ค-

สารบัญ
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
๒) แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร มี 8 โครงการ
๓๓. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร
๓๔. โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมแก่บุคลากร
๓๕. โครงการพัฒนาทักษะการขับรถโดยสาร
๓๖. โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทางานแก่บุคลากร
๓๗. โครงการอบรมให้ความรู้ระบบการประเมินคุณภาพภาพองค์กร (SEPA)
๓๘. โครงการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และสารเสพติดพนักงานประจารถ
๓๙. โครงการตรวจสุขภาพพนักงานและแนะนาการดูแลรักษาสุขภาพ
๔๐. โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพบริการ หลักสูตร บริการดี ขับขี่ปลอดภัย

หน้า
16–17
17
18
18
19
19
19
20
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มขีด
ความ สามารถในการแข่งขัน
รวม ๕ แผน
๑) แผนงานเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขัน มี ๗
โครงการ
๑. โครงการจัดซื้อ
รถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ
เพื่อนามาทดแทนรถโดยสาร
เดิมที่ใช้น้ามันดีเซล จานวน
๓,๑๘๓ คัน

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

1. เพื่อจัดหารถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ
๑,๙๗๕.๐๐๐
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ เห็นชอบให้ดาเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าว
(NGV) เพื่อนามาทดแทนรถโดยสารเดิมที่มี
องค์การได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากาหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารการประกวด
สภาพชารุด ทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน
ราคา โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จานวน 3,183 คัน (ตามคาสั่ง
2. เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานใน
องค์การที่ ๔๕๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖) คณะกรรมการฯ ได้ดาเนินการและมีการ
การให้บริการ รวมทั้งความน่าเชื่อถือได้
ประชุมเพื่อพิจารณากาหนดร่าง (TOR) ขอบเขตของงานและร่างเอกสารการประกวดราคา ได้นาร่าง
(Reliability) ของบริการรถโดยสารประจา
TOR ประกาศในเว็บไซต์ขององค์การและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อฟังคาวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ
ทาง
หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรจากสาธารชนแล้ว จานวน ๑๒ ครั้ง
3. เป็นการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่ง
- ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
สาธารณะและลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงใน
- ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
ภาคการขนส่งตามนโยบายของรัฐ
- ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน - ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
4. เพื่อลดปัญหาโลกร้อนและปัญหามลพิษ
- ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
- ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
- ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7
- ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7
- ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 11 - 14 มีนาคม ๒๕๕7
- ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 23 – 28 เมษายน 2557
- ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 2 – 8 พฤษภาคม 2557
- ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 8 – 15 สิงหาคม 2557
- ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2557
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เกิดจริง
(ล้านบาท)

-

หน้า ๑

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

๒. โครงการปรับเปลี่ยน
เครื่องยนต์รถโดยสารปรับ
อากาศยูโรทู จานวน ๓๒๓ คัน

1. เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง
2. เพื่อลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. เพื่อตอบสนองนโยบายด้านการใช้
พลังงานของรัฐในการใช้พลังงานที่ประหยัด
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑. เพื่อลดการซ้าซ้อนของเส้นทางรถโดยสารประจาทาง
๒. เพื่อเชื่อมโยงและการพัฒนาการให้
บริการให้มีการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่น ๆ
๓. เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนใน
เขตเมือง
๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
หันมาใช้บริการระบบขนส่งมวลชนแทนใช้
รถส่วนบุคคล

๓. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงเส้นทางรถโดยสาร
ประจาทาง

๔. โครงการอู่จอด
รถโดยสารของ ขสมก.

๑. เพื่อจัดหาอู่จอดรถโดยสารที่เหมาะสม
กับการบริหารจัดการเดินรถที่สามารถ
เชื่อมต่อและบูรณาการกับระบบขนส่ง
สาธารณะอื่นๆ ในอนาคต โดย เฉพาะอย่าง
ยิ่งสาหรับรถโดยสารประจาทางที่จะจัดหา
ใหม่ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
๒. เพื่อพัฒนาและจัดสร้างสาธารณูปโภค

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑๕๙.๒๕๐

๓.๐๔๐

๒๒๑.๕๒๕

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เกิดจริง
(ล้านบาท)

องค์การได้จัดทาสัญญาว่าจ้างบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จากัด ดาเนินการ
ปรับปรุงเปลี่ยนเครื่องยนต์รถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่ จานวน ๓๒๓ คัน ตามสัญญาเลขที่
ร.๓๓/๒๕๕๕ ลงวั น ที่ ๒๖ กั น ยายน ๒๕๕๕ และบริ ษั ท ฯ ได้ ส่ งมอบรถโดยสารที่ ไ ด้ เ ปลี่ ย น
เครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วให้องค์การครบจานวนตามสัญญา เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗

๑๕๙.๒๕๐

กระทรวงคมนาคมได้แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาโครงข่ายเส้นทางเดินรถโดยสารประจาทางและ
กาหนดแนวทาง การนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการรถโดยสารขององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ ตามค าสั่งที่ คค. ๒๐๓/๒๕๕๖ ลงวั นที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยมี รองปลั ด
กระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง ) เป็นประธานคณะทางาน ผู้อานวยการ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นรองประธานคณะทางาน เพื่อพิจารณาปรับปรุงเส้นทางเดินรถ
โดยสารประจาทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก
ลางได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ จานวน ๑๕๕ เส้นทางให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน และกาหนดแนวทาง วิธีการพัฒนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับป้ายหยุดรถ
โดยสารประจาทาง ให้มีขอ้ มูลในการเดินทางโดยใช้ระบบ GPS ในการควบคุมและติดตามการเดินรถ
รวมทั้งใช้ระบบตั๋วรถโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ
คณะทางานฯ ได้มีการประชุมทบทวนเส้นทางเรียบร้อยแล้ว โดยเพิ่มจาก ๑๕๕ เส้นทาง เป็น
๑๘๘ เส้นทาง เพื่อให้ครอบคลุมการเดินรถขององค์การและรถเอกชนร่วมบริการ และเชื่อมต่อกับ
ระบบขนส่งมวลชนอื่น รวมทั้งให้สามารถบริการได้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทารายงานสรุป
เพื่อเสนอขออนุมัติปรับปรุงเส้นทางจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
องค์การได้จัดทาโครงการจัดหา ปรับปรุง และพัฒนาอู่จอดรถโดยสาร ซึ่งได้จัดหาพื้นที่ของ
หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยได้รับงบประมาณปี 2557 จานวน ๒๒๑.๒๕๒ ล้านบาท
เพื่อพัฒนาปรับปรุงก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารพร้อมสถานีเติมก๊าซ จานวน ๖ แห่ง สรุปผลการ
ดาเนินงานดังนี้
๑ อู่พระประแดง อยู่ระหว่างนา (ร่าง) TOR ประกาศบนเว็บไซต์องค์การฯ เพื่อให้สาธารณชน
เสนอแนะ หรือวิจารณ์ ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗
๒ อู่พระประแดง (ใต้ทางด่วน) องค์การได้ทาสัญญาจ้าง บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น

-

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๑.๙๕๐

หน้า ๒
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งบประมาณ
(ล้านบาท)

และสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้โดยสาร
และรถโดยสารประจาทาง
๓. เพื่อลดต้นทุนในการบริหารจัดการเดิน
รถขององค์การ

๕. โครงการพัฒนาพื้นที่อู่ ๑. เพื่อพัฒนาพื้นที่อู่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ
ของ ขสมก. ในเชิงธุรกิจ
องค์การทั้งหมดให้คุ้มค่าในเชิงธุรกิจ
๒. เพื่อให้หน่วยงานธุรกิจเอกชนและกลุม่
ทุนที่มีความพร้อมด้านเงินลงทุนและการ
ดาเนินการมาร่วมลงทุนพัฒนาพื้นที่ และ
จัดสรรผลประโยชน์ตามความเหมาะสม
๓. เพื่อให้องค์การสามารถปรับปรุงการใช้
พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
๔. เพื่อให้องค์การและชุมชนตลอดจน
พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๕. เพื่อพัฒนารายได้เสริมเชิงพาณิชย์ให้แก่
องค์การ

-

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
จากัด ดาเนินการก่อสร้าง จานวนเงิน ๑๒.๓๓๕ ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามสัญญาเลขที่
จ.๗๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
๓. อู่นครอินทร์ องค์การได้ทาสัญญาจ้าง บริษัท วีอาร์พี เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จากัด
ดาเนินการก่อสร้าง จานวนเงิน ๑๑.๖๕๐ ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามสัญญาเลขที่ จ.๗๘/
๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
๔. อู่กัลปพฤกษ์ องค์การได้ทาสัญญาจ้าง บริษัท ธนาธิป เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป จากัด ดาเนินการ
ก่อสร้าง จานวนเงิน ๓๕.๘๖๕ ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามสัญญาเลขที่ จ.๘๘/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗
๕. อู่บรมราชชนนี องค์การได้ทาสัญญาจ้าง บริษัท ธนาธิป เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป จากัด ดาเนินการ
ก่อสร้าง จานวนเงิน ๗๓.๐๐๐ ล้านบาท (รวมภาษีมูลเพิ่ม) ตามสัญญาเลขที่ จ.๘๙/๒๕๕๗ ลงวันที่
๒๖ กันยายน ๒๕๕๗
๖. อู่ปู่เจ้าสมิงพราย องค์การได้ทาสัญญาจ้าง บริษัท อาซานิ จากัด ดาเนินการก่อสร้าง จานวน
เงิน ๕๓.๘๙๐ ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามสัญญาเลขที่ จ.๙๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๗
องค์การได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่เขตการเดิน
รถขององค์การ โดยวิธีตกลงราคา (ตามคาสั่งองค์การที่ ๒๕๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖)
โดยได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา ตามสัญญาเลขที่ จ.๗๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖
สิงหาคม ๒๕๕๖ จานวนเงิน ๒ ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อศึกษาพัฒนาพื้นที่ให้เกิดการ
สร้างมูลค่าเพิ่มในพื้นที่ขององค์การ จานวน ๕ อู่ ได้แก่ อู่บางเขน, อู่รังสิต, อู่มีนบุรี, อู่สวนสยาม
และอู่แสมดา ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งมอบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ให้องค์การ เมื่อวันที่
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เกิดจริง
(ล้านบาท)

๒.๐๐๐
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๖. โครงการครอบครัว
สุขสันต์

๑. เพื่อใช้ประโยชน์จากรถโดยสารให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจ
ชุมชนของท้องถิ่น
๓. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้การ
ดาเนินงานในเชิงธุรกิจ
๗. โครงการใช้ทรัพยากร ๑. เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจ
ประโยชน์และคุ้มค่าเงินลงทุน
(Synergy)
๒. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน
๓. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการหา
รายได้
๔. เพื่ออานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนผู้ใช้บริการ
๕. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่าง
หน่วยงาน
๒) แผนงานรักษาและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ มี ๗ โครงการ
๘. โครงการจัดให้มีระบบ
บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์
๑. เพื่อจัดหาระบบบัตรโดยสาร
(E-Ticket)
อิเล็กทรอนิกส์
๒. เพื่อนาระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์
มาประยุกต์ใช้แทนระบบตั๋วกระดาษและ
พัฒนาเป็นตั๋วต่อ – ตั๋วร่วมในอนาคต
๓. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากรในระยะ
ยาว

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เกิดจริง
(ล้านบาท)

องค์การได้จัดทาโครงการครอบครัวสุขสันต์ โดยให้บริการประชาชนในการเดินทางเป็นหมู่คณะ
และหรือครอบครัวในราคาประหยัดแก่ผู้มีรายได้น้อย เพื่อท่องเที่ยวในวันหยุดสัปดาห์หรือวันหยุด
นักขัตฤกษ์ โดยองค์การได้จัดรถโดยสารปรับอากาศให้บริการ จานวน ๒,๒๒๑ คัน มีผู้ใช้บริการ
จานวน ๖๘,๖๙๔ คน มีรายได้ จานวน ๒๘,๘๖๐,๘๗๙ บาท

-

-

องค์การได้จัดทาแผนการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจ ๓ หน่วยงาน โดย
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ดังนี้
๑. บขส. และ ขสมก.ได้จัดทาประชาสัมพันธ์ร่วมกัน แบบ One Stop Service และจัดเดินรถ
ร่วมกันช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ – ๖ มกราคม ๒๕๕๗ จานวน
๒ เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ – อยุธยา จานวน ๒ คัน และกรุงเทพฯ – สระบุรี จานวน ๑๖ คัน
๒. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์การได้พิจารณาจัดรถโดยสารเข้าบริการตามนิคม
อุตสาหกรรม จานวน ๔ แห่ง คือ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน, นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง, นิคม
อุตสาหกรรมสินสาคร และนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
๓. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีการทาประชาสัมพันธ์ร่วมกัน เช่น การประชาสัมพันธ์บน
ป้าย VMS (Variable Message) การแลกเปลี่ยนวารสาร และการดูงานจัดอบรมร่วมกัน

-

-

สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ดาเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาในการ
ออกแบบระบบ จัดการและบารุงรักษาระบบตั๋วร่วม (E-Ticket) ซึ่งคาดว่าขั้นตอนดาเนินการจะใช้
เวลาประมาณ 1 ปี โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ตุลาคม 2558 องค์การจะนาระบบ E-Ticket
มาติดตั้งบนรถโดยสารที่จัดซื้อใหม่ จานวน 3,183 คัน

-

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

หน้า ๔
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๙. โครงการจัดให้มีระบบ ๑. เพื่อจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ตรวจสอบและติดตามการ
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเดินรถให้มี
ปฏิบัติการเดินรถ (GPS)
ประสิทธิภาพสูงสุด
๒. เพื่อยกระดับคุณภาพ/มาตรฐานการให้
บริการให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ บริการได้อย่างทันเวลา
(Real time)
๓. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการเชือ่ มต่อ
ระหว่างระบบขนส่งสาธารณะในภาพรวม
๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนาระบบ
บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
๕. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้านการตลาดการ
ประชาสัมพันธ์และการบริหารงานที่ทันสมัย
๑๐. โครงการพัฒนา
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการแสดงเส้นทาง
ระบบสอบถามข้อมูลเส้นทาง
การเดินรถโดยสารประจาทางบนอุปกรณ์
เดินรถโดยสารประจาทางบน
สื่อสารแบบพกพาสาหรับแจกจ่ายให้กับ
อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา
ประชาชนผู้ใช้งานอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา
2. ปรับปรุงเว็บไซต์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การสอบถามข้อมูลเส้นทางเดินรถ
3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์การใน
ด้านนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการ
ประชาชน
4. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่
ข้อมูลเมื่อมีการปรับเปลีย่ นเส้นทางใน
อนาคต

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

๑.๙๕๐

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เกิดจริง
(ล้านบาท)

กระทรวงคมนาคมได้แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาโครงข่ายเส้นทางเดินรถโดยสารประจาทางและ
กาหนดแนวทางการนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการรถโดยสารขององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ ตามค าสั่งที่ คค. ๒๐๓/๒๕๕๖ ลงวั นที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยมี รองปลั ด
กระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง ) เป็นประธานคณะทางาน ผู้อานวยการ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นรองประธานคณะทางาน เพื่อพิจารณาหาปรับปรุงเส้นทางเดิน
รถโดยสารประจาทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทาง
บกลางได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ จานวน ๑๕๕ เส้นทางให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน และกาหนดแนวทาง วิธีการพัฒนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับป้ายหยุด
รถโดยสารประจาทาง ให้มีข้อมูลในการเดินทาง โดยใช้ระบบ GPS ในการควบคุมและติดตามการ
เดิ น รถ รวมทั้ ง ใช้ ร ะบบตั๋ ว รถโดยสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นการบริ ห ารจั ด การด้ า นการเงิ น ให้ มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งองค์การจะนาระบบ GPS ติดตั้งบนรถโดยสารที่จัดซื้อใหม่ จานวน ๓,๑๘๓ คัน

-

องค์การได้ว่าจ้างบริษัท ฟูลเฟลโลส์เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จากัด พัฒนาระบบสอบถาม ตาม
สัญญาเลขที่ จ.๑๐๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นจานวนเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการของบริษัทฯ

๑.๗๐๐

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

หน้า ๕

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

๑๑. โครงการจัดหา
1. เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ทดแทนเครื่องเดิม
เพื่อทดแทนเครื่องเดิม
2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดูแลและการ
ซ่อมบารุงรักษา
3. เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถทางาน
ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๑๒. โครงการป้องกันภัย
คุกคามระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์

๑. เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นไปด้วย
ความสะดวกและมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย
จากภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ จาก
ภายนอก
๒. เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลและเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์มคี วามมั่นคงปลอดภัยและ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๓. โครงการจัดหา
๑. เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ทดแทนเครื่องเดิม
(Database Server) เพื่อ
๒.เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดูแลและการซ่อม
ทดแทนเครื่องเดิม
บารุงรักษา
๓. เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถทางาน
ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๑๔. โครงการเช่าเครือ่ ง
๑.เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อ กับการใช้งานโดยวิธีการเช่า
เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑๖.๐๐๐

๒.๕๐๐

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
องค์การได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากาหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวด
ราคา โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ (ตามคาสั่งองค์การที่ ๗๗๘/
๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖) และคณะกรรมการฯ ได้นาเสนอ ผอก. เพื่ออนุมัติ และ ผอก.
อนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2557 มีมติเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
ให้ชะลอการจัดซื้อไว้ก่อน ดาเนินการต่อในปีงบประมาณ 2558 (ตามบันทึก ผอก.12/2557
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2557)
องค์การได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาโครงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือ Firewall ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามคาสั่งองค์การที่ ๖๕๘/
๒๕๕๖ ลงวั น ที่ ๑๐ กั น ยายน ๒๕๕๖ และองค์ ก ารได้จั ด ซื้ ออุ ป กรณ์ ป้ องกั นภั ย คุ กคามระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) ตามสัญญาเลขที่ ซ.๑๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ กับ
บริษัท สตรีม ไอ.ที คอนซัลติ้ง จากัด เป็นเงิน ๒,๔๖๐,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ) และ
คณะกรรมการฯ ตามคาสั่งดังกล่ าว ได้ดาเนินการตรวจรับเรีย บร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ มกราคม
๒๕๕๗

เกิดจริง
(ล้านบาท)
-

๒.๔๖๐

๑๐.๐๐๐

องค์การได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากาหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวด
ราคา โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ (ตามคาสั่งองค์การที่ ๗๗๘/
๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖) ซึ่งอยู่ระหว่างขออนุมัติปรับลดวงเงินงบลงทุนปี ๒๕๕๗ และ
ดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เนื่องจากเป็นการจัดหาเพื่อรองรับการใช้งานตามโครงสร้างใหม่

-

๓.๐๐๐

องค์การได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากาหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารการประกวด
ราคาโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (ตามคาสั่งองค์การที่ ๘๖๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔
ธันวาคม ๒๕๕๖) โดยได้ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ ตามประกาศประกวด
ราคาเลขที่ ๑๘ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง ประกวดราคาโครงการเช่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗
กาหนดยื่นซองวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ และกาหนดเปิดซองประกวดราคาวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

๓.๐๐๐

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
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๓) แผนงานเพิ่มคุณภาพ มี
๗ โครงการ
๑๕. โครงการลดและ
1. เพื่อกาหนดแนวทางและวิธีการป้องกัน
ป้องกันภัยและอุบัติเหตุจากการ อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการและผู้
ขนส่งสาธารณะ โดยรถโดยสาร ร่วมทาง
ประจาทาง
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความ
ปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ
3. เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ
๑๖. โครงการบริหาร
๑. เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความ
จัดการปัญหาด้านอุบัติภัย
พร้อมด้านอุบัตภิ ัยและภาวะฉุกเฉินต่างๆที่
เกิดขึ้น
๒. เพื่อกาหนดหน้าที่ของบุคลากร การใช้
งานของอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์ และมีประ
สิทธิ ภาพสูงสุด
๓. เพื่อป้องกัน ควบคุม และระงับภาวะ
ฉุกเฉินเบื้องต้นไม่ให้ขยายผล อันอาจจะทา
ให้เกิดอันตราย และความเสียหายต่อชีวิต
มนุษย์ และทรัพย์สินขององค์การ หรือ
สิ่งแวดล้อมโดยรอบรวมทั้งคู่ค้า
๔. เป็นแนวทางในการให้ความร่วมมือกัน
ระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกในการระงับภาวะฉุกเฉิน
๕. เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขและฟื้นฟูหลัง
การเกิดอุบัตภิ ัยและภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๐.๘๕๐

-

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๑. บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) ได้รายงานข้อมูลอุบัตเิ หตุ ซึ่งองค์การเป็นฝ่ายผิดใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จานวน ๑,๙๖๓ ราย
๒. องค์การได้จัดอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยเพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุจากรถโดยสาร” มี
ผู้เข้าอบรม ได้แก่ คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุจากรถโดยสาร
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จานวน ๓๕ คน ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สานักงาน
ขนส่ง จังหวัดอุบลราชธานี
ตามที่องค์การได้ดาเนินการโครงการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รับมือกับอุทกภัย นั้น องค์การได้ดาเนินการดังนี้
๑. ได้จัดทาแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของ ขสมก.ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
๒. ดาเนินการจัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่ออานวยการ กากับ
สั่งการ สนับสนุนการปฏิบัติการช่วยเหลือตามที่ คค. สั่งการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เกิดจริง
(ล้านบาท)

-

-

หน้า ๗

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
๑๗. โครงการระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO
๙๐๐๑ : ๒๐๐๘
(ฝ่ายการเดินรถองค์การ)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อกระตุ้นและพัฒนาบุคลากรให้คงไว้
ซึ่งระบบและปรับปรุงประสิทธิผลได้อย่าง
ต่อเนื่อง
๒. เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นใน
การให้บริการขององค์การ
๓. องค์การและบุคลากรมีภาพพจน์ที่ดี
๑๘. โครงการการบริหาร ๑. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
จัดการระบบบริหารงาน
คุณภาพขององค์กรไปสู่ความยั่งยืน และ
คุณภาพ ISO 9๐๐๑ : ๒๐๐๘ ความเป็นเลิศเพื่อประโยชน์ต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานและการแข่งขันทั้ง
(หน่วยงานขึ้นตรงต่อ
ผู้อานวยการ, ฝ่ายบริหาร และ ในปัจจุบันและอนาคต
๒. เพื่อรณรงค์และปลุกจิตสานึกให้
ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วม
พนักงานมีส่วนร่วมในการดาเนินการตาม
บริการ)
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ :
๒๐๐๘
๓. เพื่อเป็นการประกันคุณภาพใน
ระบบงานและความรู้ ทักษะ สมรรถนะของ
บุคลากรองค์กรและบุคลากรมีภาพลักษณ์ที่
ดี
๔. เป็นการยกระดับองค์การให้มมี าตรฐาน
ระบบ การทางานในระดับสากล
๑๙. โครงการจัดสิ่ง
๑. เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิโดย
อานวยความสะดวกสาหรับคน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ สามารถเข้าถึง
พิการ
และใช้ประโยชน์ได้อย่างเสมอภาคและเท่า
เทียมกัน
๒. เพื่อคนพิการมีความมั่นใจ ตระหนักใน
สิทธิ คุณค่า และศักดิศ์ รีของตนเอง รวมถึงมี

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑.๓๕๕

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เกิดจริง
(ล้านบาท)

องค์การได้ดาเนินการต่อสัญญากับสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO เป็นระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ.
๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) ตามสั ญ ญาเลขที่ จ.๙๒/๕๖ ลงวั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๖ จ านวนเงิ น
๒,๒๐๙,๒๔๐ บาท และสถาบันฯ ได้ตรวจประเมินทั้ง ๘ เขต เสร็จเรียบร้อยแล้ว และองค์การได้รับ
ใบรับรองจากสถาบันครบทุกเส้นทางแล้ว โดยมีผลตั้งแต่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ – ๒๓ มกราคม
๒๕๖๐

๒.๒๐๙

-

๑. องค์การได้จัดอบรมสัมมนาเรื่อง “ภาวะผู้นาและการเปลี่ยนแปลงเพื่ อเตรียมพร้อมในการ
ตรวจประเมินระบบการบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘” มีผู้เข้าอบรม
ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ ๖ ขึ้ น ไป และ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จ านวน ๕๒ คน ระหว่ า งวั น ที่ ๑๙ – ๒๐
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ฝึกอบรมคลังก๊าซเขาบ่อยา จ.ชลบุรี
๒. องค์การได้จัดอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล ISO ๙๐๐๑ :
๒๐๐๘” ผู้เข้ าอบรม ได้ แก่ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนัก งานผู้เกี่ยวข้อง สังกัด ฝ่ายการเดิ น
รถเอกชนร่วมบริการ. จานวน ๗๕ คน ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ฝึกอบรม
คลังก๊าซเขาบ่อยา จ.ชลบุรี

-

๑.๓๒๒

องค์การดาเนินการพั ฒนาปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสาหรับคนพิการ ได้แก่
ห้องน้า ทางลาด ที่จอดรถ ป้ายและสัญลักษณ์ การบริการข้อมูลสาหรับคนพิการ จานวน 9 แห่ง
ได้แก่ สานักงานใหญ่ , เขตการเดินรถที่ 1 – 8 สรุปผลดาเนินการ ดังนี้.๑. ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วคือ สานักงานใหญ่, เขตการเดินรถที่ ๑ (กปด.1), เขตการเดิน
รถที่ ๓, เขตการเดินรถที่ ๕, เขตการเดินรถที่ ๖ และเขตการเดินรถที่ ๘
๒. ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ได้แก่

-

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

หน้า ๘

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ การเมือ สังคมและ
วัฒนธรรม
๓. เพื่อให้สังคมมีความรูค้ วามเข้าใจคน
พิการและมีส่วนร่วมลดความเหลือ่ มล้า เพื่อ
สร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
๒๐. โครงการพัฒนา
1. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดสี ู่สายตา
ระบบงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประชาชนและผู้ใช้บริการ
2. เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนงาน/
มาตรการ/โครงการที่องค์การกาหนด
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
โดยนาระบบงานประชาสัมพันธ์เข้าไปช่วย
สนับสนุนให้แผนงาน/มาตรการ/โครงการ
ต่าง ๆ ประสบความสาเร็จ
3. เพื่อช่วยสนับสนุนงานด้านการตลาด
ขององค์การโดยการเผยแพร่ข่าวสาร
บทความ (ผลงาน งานบริการ ค่านิยม) แก่
พนักงานและสื่อมวลชน
4. เพื่อลดข้อร้องเรียนและสร้างความ
เข้าใจอันดีทั้งภายในและภายนอกองค์การ
๒๑. โครงการปฏิบัติการ
๑.เพื่อกากับดูแล ติดตาม ควบคุม เพื่อมิให้
ในการกากับดูแล ติดตาม
ขสมก.ปล่อยรถยนต์โดยสารและรถร่วม
ควบคุม เพื่อมิให้ ขสมก.ปล่อย บริการของเอกชนออกวิ่งโดยปล่อยควันดา
รถยนต์โดยสาร และ รถร่วม
เกินมาตรฐาน
บริการของเอกชนออกวิ่งโดย
๒.เพื่อรายงานผลการปฏิบัติการตามแผน
ปล่อยควันดาเกินมาตรฐาน
ต่อกรมควบคุมมลพิษ และกรมควบคุม
มลพิษรายงานต่อศาลทุก ๓ เดือน เป็นเวลา
๑ ปี

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เกิดจริง
(ล้านบาท)

- เขตการเดินรถที่ 1 (กปด.๒๑ และ ๓๑)
- เขตการเดินรถที่ 2 (กปด.12)
- เขตการเดินรถที่ 4 (สนง. เขต, กปด.๑๔, ๒๔ และ ๓๔)
- เขตการเดินรถที่ ๗ (กปด.๑๗)
๒๓.๐๘๐

องค์การได้ประกาศประกวดราคาว่าจ้างจัดทาประชาสั มพันธ์ เชิงรุก ภายนอกตามแผนฟื้น ฟู
กิจการองค์การ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศองค์ก ารเลขที่ ๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙
กุมภาพันธ์ 2๕๕๗ ซึ่งบริษัท ซิน คัมปานี จากัด เป็นผู้ชนะการประมูล โดยเสนอราคาต่าสุดเป็น
จานวนเงิน ๗,๓๐๐,๐๐๐.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

-

๗.๒๘๐

องค์การได้ดาเนินการในการกากับดูแล ติดตามควบคุม เพื่อมิให้รถองค์การและรถร่วมบริการวิ่ง
ออกให้บริการโดยปล่อยควันดาเกินมาตรฐาน สรุปได้ดังนี้.มาตรการที่ ๑ การตรวจวัดควันดาจากรถโดยสาร
๑. ตรวจวัดควันดารถโดยสารองค์การ และรถเอกชนร่วมบริการโดยสายตา ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๕๗ ไม่พบรถควันดา
๒. ตรวจวัดควันดารถโดยสารองค์การด้วยเครื่องมือ ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๕๗
ตรวจพบรถ ควันดา จานวน ๑๑ คัน เป็นรถโดยสารธรรมดา ๗ คัน รถโดยสารปรับอากาศ ๔ คัน
ซึ่งได้ดาเนินการแก้ไขแล้ว

-

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

หน้า ๙

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เกิดจริง
(ล้านบาท)

๓. ตรวจวัดควันดา รถเล็กในซอย (รถหมวด ๔) ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๕๗
ไม่พบรถควันดา
มาตรการที่ ๔ การปลดระวางรถโดยสารประจาทางขององค์การ ที่มีสภาพเก่าทรุดโทรม ไม่มั่นคง
แข็งแรง ไม่ปลอดภัยในการให้บริการ และก่อให้เกิดปัญหาควันดา
องค์การได้ดาเนินการปลดระวางรถโดยสารเก่าแล้ว จานวน ๑๖ คัน
๔) แผนงานบริหารจัดการรถ
ร่วมและรถผิดกฎหมาย มี ๒
โครงการ
๒๒. โครงการเพิ่ม
๑. เพื่อให้ผู้โดยสารได้รบั บริการเชิง
ประสิทธิภาพในการบริหาร
คุณภาพทั้งสะอาดมารยาทดีสะดวก
จัดการรถเอกชนร่วมบริการ
ปลอดภัยพึงพอใจต่อการบริการทีไ่ ด้รับ
๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการในการ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการรถ
เอกชนร่วมบริการ
๓. เพื่อให้ผู้ประกอบการถือปฏิบัตติ าม
ระเบียบข้อบังคับคาสั่งและสัญญาต่าง ๆ
๔. เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้มงวดกวดขัน
พนักงานประจารถให้เกิดความสานึกในการ
ให้บริการอย่างจริงจัง
๕. เพื่อภาพลักษณ์ขององค์การในการ
กากับดูแลรถเอกชนร่วมบริการมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

-

องค์การได้ดาเนินโครงการการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรถเอกชนร่วมบริการ
สรุปผลการดาเนินงานได้ดังนี้
๑. ด้านคุณภาพรถโดยสาร
ได้ดาเนินการตรวจสภาพรถโดยสารประจาทางของรถเอกชนร่วมบริการ ดังนี้
๑.๑ รถใหญ่ จานวน ๒,๗๐๑ คัน ผ่าน ๒,๓๘๕ คัน ไม่ผ่าน ๓๑๖ คัน
๑.๒ รถมินิบัส จานวน ๑,๖๗๓ คัน ผ่าน ๑,๔๐๘ คัน ไม่ผ่าน ๒๖๕ คัน
๑.๓ รถตู้ จานวน ๑,๗๒๗ คัน ผ่าน ๑,๕๕๑ คัน ไม่ผา่ น ๑๗๖ คัน
๑.๔ รถหมวด ๔ จานวน ๑,๘๑๗ คัน ผ่าน ๑,๘๑๗ คัน ไม่ผ่าน - คัน
๒. ด้านพนักงานประจารถ
๒.๑ ดาเนินการตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถเอกชนร่วมบริการ ดังนี้
๒.๑.๑ รถใหญ่ เข้าตรวจ ๑,๘๕๙ คน ผ่าน ๑,๘๕๙ คน ไม่ผ่าน - คน
๒.๑.๒ รถมินบิ ัส เข้าตรวจ ๑,๔๘๔ คน ผ่าน ๑,๔๘๐ คน ไม่ผ่าน ๔ คน
๒.๑.๓ รถตู้โดยสาร จานวน ๑,๕๑๔ คน ผ่าน ๑,๕๑๔ คน ไม่ผ่าน - คน
๒.๒ ดาเนินการจัดอบรมพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารของรถเอกชนร่วมบริการ
๒.๒.๑ รถใหญ่ มี พขร. และ พกส. เข้าอบรม จานวน ๓,๓๐๕ คน
๒.๒.๒ รถมินบิ ัส มี พขร. และ พกส. เข้าอบรม จานวน ๒,๙๖๔ คน
๒.๒.๓ รถตู้มี พขร. และ พกส. เข้าอบรม จานวน ๑,๕๑๔ คน
๒.๒.๔ รถหมวด ๔ มี พขร. และ พกส. เข้าอบรม จานวน ๑,๘๑๗ คน
๒.๓ ดาเนินการตรวจใบอนุญาตพนักงานขับรถเอกชนร่วมบริการ ดังนี้. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

-

หน้า ๑๐

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เกิดจริง
(ล้านบาท)

๒.๓.๑ รถใหญ่ เข้าตรวจ ๒,๑๗๔ คน ผ่าน ๒,๑๗๔ ไม่ผ่าน - คน
๒.๓.๒ รถมินบิ ัสเข้าตรวจ ๑,๔๘๒ คน ผ่าน ๑,๔๘๒ คน ไม่ผ่าน - คน
๒.๓.๓ รถตู้ เข้าตรวจ ๑,๕๑๔ คน ผ่าน ๑,๕๐๖ คน ไม่ผ่าน ๘ คน
๒.๓.๔ รถหมวด ๔ เข้าตรวจ ๑,๘๑๗ คน ผ่าน ๑,๘๑๗ ไม่ผา่ น - คน
๒.๔ ตรวจการแต่งกายของพนักงานผู้ปฏิบตั ิงานให้บริการรถเอกชนร่วมบริการ
๒.๔.๑ รถใหญ่ จานวน ๓,๓๑๑ คน ผ่าน ๓,๓๑๑ คน ไม่ผ่าน คน
๒.๔.๒ รถมินบิ ัส จานวน ๒,๙๖๔ คน ผ่าน ๒,๙๖๔ คน ไม่ผ่าน - คน
๒.๔.๓ รถหมวด ๔ จานวน ๑,๘๑๗ คน ผ่าน ๑,๘๑๗ คน ไม่ผ่าน - คน
๓. ด้านความปลอดภัย
๓.๑. ตรวจการชาระภาษี
๓.๑.๑ รถใหญ่ มีการชาระภาษี จานวน ๒,๕๘๕ คัน ไม่มี จานวน ๘๙ คัน
๓.๑.๒ รถมินบิ ัส มีการชาระภาษี จานวน ๑,๖๐๔ คัน ไม่มี จานวน - คัน
๓.๑.๓ รถตู้ มีการชาระภาษี จานวน ๑,๔๙๐ คัน ไม่มีจานวน ๒๔ คัน
๓.๑.๔ รถหมวด ๔ มีการชาระภาษี จานวน ๑,๘๑๗ คันไม่มีจานวน - คัน
๓.๒ ตรวจบัตรเหลือง
๓.๒.๑ รถใหญ่ จานวน ๑,๓๐๒ คัน ไม่มี จานวน - คัน
๓.๒.๒ รถมินบิ ัส จานวน ๑,๖๐๔ คัน ไม่มี จานวน - คัน
๓.๒.๓ รถตู้โดยสาร จานวน ๒,๑๔๕ คัน ไม่มีจานวน ๑๕๖ คัน
๓.๓. ตรวจสมุดประจารถ
๓.๓.๑ รถใหญ่ มีจานวน ๒,๖๔๐ ไม่มี จานวน - คัน
๓.๓.๒ รถมินบิ ัส มีจานวน ๑,๖๐๔ คัน ไม่มี จานวน ๖๕ คัน
๓.๓.๓ รถหมวด ๔ มีจานวน ๑,๘๐๕ คัน ไม่มี จานวน ๑๒ คัน
๔. ด้านกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
๔.๑ มาตรการบอกเลิกสัญญา/สั่งพักรถ/ขอถอนรถและจัดหาผู้ประกอบการรายใหม่
๔.๑.๑ รถใหญ่ พักรถ ๖๐ คัน
๔.๑.๒ รถมินบิ ัส บอกเลิกสัญญา ๗ คัน
๔.๑.๓ รถตู้ บอกเลิกสัญญา ๑๕๓ คัน พักรถ ๑๐๗ คัน ขอถอนรถ ๓๒๙ คัน
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

หน้า ๑๑

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

๒๓. โครงการบริหาร
จัดการรถผิดกฎหมาย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อดาเนินการกับรถผิดกฎหมายที่เดิน
รถโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและคุม้ ครองความปลอดภัยของ
ประชาชน
2. เพื่อควบคุมและจากัดจานวนรถผิด
กฎหมายให้ลดน้อยลงหรือไม่มีในที่สุด
3. เพื่อลดปัญหาการขับรถแข่งแย่ง
ผู้โดยสาร ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการจราจรและ
มีผลกระทบต่อรายได้ขององค์การและ
ผู้ประกอบการเอกชนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
4. เพื่อภาพลักษณ์ขององค์การในการ
กากับดูแลรถผิดกฎหมายดีขึ้น

งบประมาณ
(ล้านบาท)

-

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๔.๑.๔ รถหมวด ๔ บอกเลิกสัญญา ๔๓ คัน ขอถอนรถ ๒๗ คัน
๔.๒ มาตรการลงโทษตามรายงานเรื่องร้องเรียนจาก ๑๓๔๘
๔.๒.๑ รถใหญ่ ร้องเรียน ๑,๗๐๗ เรื่อง ทาทัณฑ์บน ๘๒ เรื่อง ปรับ ๒๓๙ เรื่อง เป็นเงิน
๕๕,๙๐๐.- บาท อยู่ระหว่างดาเนินการ ๑,๓๑๖ เรื่อง
๔.๒.๒ รถมินบิ ัส ร้องเรียน ๖๙๙ เรื่อง งดปฏิบัติหน้าที่และปรับ ๔๗๙ เรื่อง เป็นเงิน
๑๑๘,๐๕๗.- บาท ทาทัณฑ์บน ๑๘๖ เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ ๑๐๐ เรื่อง
๔.๒.๓ รถตู้ ร้องเรียน ๔๙ เรื่อง ปรับ ๖ เรื่อง เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท พักรถ ๑๓ เรื่อง
อยู่ระหว่างดาเนินการ ๒๓ เรื่อง ทาทัณฑ์บน ๑ เรื่อง
๔.๒.๔ รถหมวด ๔ ร้องเรียน ๓ เรื่อง ทาทัณฑ์บน ๑ เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ ๒ เรื่อง
๕. ด้านประเมินผลผู้ประกอบการ
๕.๑ มีเรื่องร้องเรียน จานวน ๒,๐๓๕ เรื่อง ลดลง ๒๒๔ เรื่อง เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ
๒๕๕๖ จานวน ๒,๒๕๙ เรื่อง
๕.๒ มีอุบติเหตุเกิดขึ้นเฉลี่ย ๒ ครั้งต่อเดือน ลดลง ๓ ครั้งต่อเดือน เปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖มีอบุ ตั ิเหตุเกิดขึ้น จานวน ๕ ครั้งต่อเดือน
๑. องค์การได้แต่งตั้งผู้แทนในคณะทางานป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยในการให้
บริการรถยนต์โดยสารสาธารณะ (รถตู้) ตามหนังสือที่ ขสมก.๖๘๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม
๒๕๕๔
๒. ดาเนินการตรวจสอบรถตู้โดยสารผิด กฎหมาย หากตรวจพบแจ้งสถานี ตารวจท้ องที่และ
กองตรวจการกรมการขนส่งทางบกดาเนินการตามกฎหมาย และสรุปรายงานผลประจาเดือน
๓. ประชุมร่วมกับกองตรวจการขนส่งทางบก (กตส.) ในการกาหนดแนวทางการปราบปรามและ
จับกุมรถตู้โดยสารส่วนบุคคล (ป้ายดา) เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม กตส. อาคาร ๓ ชั้น ๔ กรมการขนส่งทางบก

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เกิดจริง
(ล้านบาท)

-

หน้า ๑๒

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
๕) แผนงานศึกษาวิจัย มี ๒
โครงการ
๒๔. โครงการศึกษา
ต้นทุนมาตรฐาน

๒๕. โครงการสารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
(ล้านบาท)

1. เพื่อทราบถึงต้นทุนที่แท้จริงของการ
ให้บริการรถโดยสารทุกประเภท
2. เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงต้นทุนที่แท้จริง
ของค่าโดยสาร
3. เพื่อเป็นข้อมูลในการเสนอกระทรวง
คมนาคมเพื่อขอปรับขึ้นราคาค่าโดยสาร

๒.๘๕๐

๑. เพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจา
ทางของรถองค์การและรถเอกชนร่วมบริการ
๒. เพื่อได้ทราบถึงปัญหาและลาดับความ
สาคัญของปัญหารวมทั้งข้อคิดเห็นและเสนอ
แนะของผู้ใช้บริการ
๓. เพื่อให้ทราบถึงความต้องการ ความ
คาดหวัง ของผู้ใช้บริการรถโดยสารองค์การ
และผู้ใช้บริการรถเอกชนร่วมบริการ
๔. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการสร้าง
ความสัมพันธ์ รักษาและดึงดูดให้ผใู้ ช้บริการ
กลับมาใช้บริการใหม่ด้วยความเต็มใจ

1.000

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
องค์การได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน การว่าจ้า งที่ปรึกษาเพื่อศึกษาต้นทุนต่อหน่วยในการ
ดาเนินการขององค์การ โดยวิธีตกลง (ตามคาสั่งองค์การที่ ๖๖๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน
๒๕๕๖) ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้สรุปรายงานผลการดาเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาต้นทุนต่อ
หน่วย ตามหนังสือที่ พิเศษ ๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยว่าจ้างศูนย์บริการวิชาการ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีตกลงราคา เป็นเงินจานวน ๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (ไม่ รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามสัญญาเลขที่ จ.๕๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีระยะเวลา
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน
ตามที่องค์การได้ทาสัญญาจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (สวนดุสิตโพล) เป็นที่ปรึกษาสารวจ
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ใ ช้บริการรถโดยสารองค์การ และรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ
ตามสัญญาเลขที่ จ.๗๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ จานวนเงิน ๔๒๐,๐๐๐.- บาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) สรุปผลการสารวจ โดยแยกพิจารณารายประเด็นเป็นร้อยละ ดังนี้
ประเด็น
คุณภาพของรถโดยสาร
คุณภาพของพนักงานผู้ให้บริการ
การบริหารจัดการ
ด้านอื่น ๆ
ภาพรวม
ประเด็น
คุณภาพของรถโดยสาร
คุณภาพของพนักงานผู้ให้บริการ
การบริหารจัดการ
ภาพรวม

เกิดจริง
(ล้านบาท)
๒.๘๐๐

๐.๔๒๐

รถ ขสมก.
รถเอกชนร่วมบริการ
พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ
๘๖.๔๒
๑๓.๒๕ ๘๕.๘๒
๑๓.๗๓
๘๗.๕๑
๑๒.๐๕ ๘๓.๐๖
๑๖.๖๒
๘๙.๑๓
๑๐.๕๙ ๘๗.๒๕
๑๒.๐๑
๘๔.๙๓
๔.๔๒ ๙๔.๙๙
๔.๖๓
๘๙.๕๐
๑๐.๐๘ ๘๗.๘๑
๑๑.๗๔
รถเมล์ฟรี
รถตู้โดยสาร
พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ
๘๐.๐๐
๑๙.๕๘ ๙๐.๐๕
๙.๕๐
๘๔.๐๑
๑๕.๕๙ ๘๘.๖๔
๑๑.๐๓
๗๕.๓๔
๒๔.๐๓ ๙๓.๒๐
๖.๓๐
๘๐.๔๘
๑๙.๐๗ ๙๐.๕๓
๙.๐๕

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

หน้า ๑๓

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การบริหาร
จัดการหนี้สิน มี 1 แผนงาน
แผนงานการบริหารจัดการ
หนี้สิน มี ๖ โครงการ
๒๖. โครงการบริหาร
จัดการตามโครงสร้างหนี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการ
หนี้สินขององค์การให้มีความเหมาะสมและ
เป็นไปได้
2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ย
๒๗. โครงการเกษียณอายุ ๑. เพื่อลดจานวนพนักงานให้เหมาะสมกับ
ก่อนกาหนด
สภาพแวดล้อมในการประกอบการและ
(Early Retirement)
ระดับเทคโนโลยีที่ประยุกต์ใช้ขององค์กร
๒. เพื่อลดต้นทุน (ด้านบุคลากร) ในการ
ดาเนินงานให้เหมาะสมกับขนาดของกิจการ
๓. เพือ่ สนับสนุนและรองรับการบริหาร
งานในรูปแบบใหม่และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการเดินรถและให้บริการ
๒๘. โครงการพัฒนา
๑. เพื่อว่าจ้างพัฒนาระบบบริหารงานคดี
ระบบบริหารงานคดีและติดตาม และติดตามหนี้สิน
หนี้สิน
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานคดีและ
ติดตามหนี้สิน
๒๙. โครงการขอรับเงิน
1. เพื่อให้องค์การมีเงินทุนหมุนเวียนเพียง
อุดหนุนการให้บริการสาธารณะ พอไม่เป็นภาระกับภาครัฐรวมทั้งสามารถ
(PSO)
ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐที่กาหนดให้มีการ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
๒. สามารถจัดเก็บค่าโดยสารตามอัตราที่
ภาครัฐกาหนด (ซึ่งต่ากว่าต้นทุนในการ
ให้บริการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เกิดจริง
(ล้านบาท)

-

องค์การได้ทาสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจัดจาหน่ายและประกันการจาหน่ายพันธบัตรกับธนาคาร
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จานวน ๑๕ ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งหมด จานวน ๑๙,๙๐๐.- ล้านบาท

-

๖๐.๐๐๐

ตามประกาศองค์ขนส่งมวลชนกรุงเทพ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง โครงการเกษียณอายุ
ก่อนกาหนด (Early Retirement) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีพนักงานสมัครเข้าโครงการฯ และ
เกษียณอายุก่อนกาหนด จานวน ๑๒ คน ใช้งบประมาณ จานวน ๑๘,๘๕๗,๙๐๗.๕๘ บาท
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เห็นชอบมาตรการลดค่าใช้จ่ายของ
องค์การ โดยชะลอโครงการเกษียณก่อนกาหนด (๒๐ เท่า) ตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๕๗

๑๘.๘๕๗๙

๑.๙๕๐

องค์การได้ว่าจ้างบริษัท รามอินทราซอฟต์ จากัด ทาการพัฒนาระบบบริหารสัญญาและคดี ตาม
สัญญาเลขที่ จ.๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ ด้วยอัตราค่าจ้างเป็นเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐.บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และบริษัทฯ ได้ส่งมอบงานให้องค์การฯ งวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๗
ตามที่องค์การได้จัดทาโครงการขอรับเงินอุดหนุนการให้บริการสาธารณะ (PSO) ส่วนต่างจาก
รัฐบาล คณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณะประจาปี ๒๕๕๗ และ
ได้อนุมัติให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะแก่องค์การ จานวน ๕๔๐ ล้านบาท และองค์การได้เบิกจ่าย
เงินแล้ว จานวน ๓๒๘.๗๑๘ ล้านบาท

๑.๓๐๐

-

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

-

หน้า ๑๔

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

๓๐. โครงการพัฒนา
๑. เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการ
คุณภาพการให้บริการเชิงสังคม ให้บริการรถเมล์ฟรี
และรถเมล์ฟรี
๒. ทาให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากขึ้น
๓. ขยายการให้บริการให้ครอบคลุมทุก
เส้นทาง

๓๑. โครงการศึกษาความ ๑. เพื่อศึกษาแนวทางการชาระคืนหนี้สิน
สามารถและแนวทางในการ
สะสมเดิมขององค์การอาทิเช่นช่วง
ชาระคืนหนี้สินสะสมเดิม
ระยะเวลาการชาระหนี้คืนปริมาณการชาระ
หนี้ใน แต่ละปีการพักการชาระหนีแ้ ละการ
ลดการขาดทุน (เช่นการชดเชยค่าโดยสาร
ข้อดี – ข้อเสียของแต่ละแนวทางความ
เป็นไปได้ของแต่ละแนวทางแนวทางในการ
นาไปสู่การปฏิบตั )ิ
๒. เพื่อนาเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้
เป็นแนวทางในการลดภาระหนี้สินของ
องค์การ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑.๒๐๐

๑๕.๐๐๐

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๑. องค์การได้จัดบริการเดินรถเมล์ฟรี จานวน ๘๐๐ คัน ใน ๗๓ เส้นทาง
2. เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดาเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางอีก 3 เดือน (ระยะที่ 15) ตั้งแต่วันที่ 1
พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ซึ่งอนุมัติหลักการให้ใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2557 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
กรอบวงเงิน 781.- ล้านบาท
3. คณะรักษาความสงบแห่งขาติ (คสช.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 มีมติ
เห็นชอบขยายการให้บริการรถโดยสารประจาทางฟรีให้กับประชาชน (มาตรการลดภาระค่าครองชีพ
ของประชาชนด้านการเดินทาง) ออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31
มกราคม 2558
4. การร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริหารรถเมล์ฟรีเฉลี่ยเดือนละ ๖ ครั้ง สูงกว่าค่าเป้าหมาย ๑ ครั้ง
(ค่าเป้าหมายกาหนดไม่เกิน ๕ ครั้งต่อเดือน)
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 มอบให้กระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพร่วมกับ
กระทรวงการคลั งศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การหนี้ สิ น ของ ขสมก. ซึ่ ง ขสมก.ได้ ส่ ง ข้ อ มู ล ให้ สคร.
พิจารณาแล้ว

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เกิดจริง
(ล้านบาท)
-

-

หน้า ๑๕

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนา
องค์กร มี ๒ แผนงาน
๑) แผนงานปรับโครงสร้าง
องค์กร มี ๑ โครงการ
๓๒. โครงการศึกษาโครง
สร้างการบริหารจัดการและ
ปรับโครงสร้างองค์กร

๒) แผนงานพัฒนาระบบ
บริหารจัดการบุคลากร มี ๘
โครงการ
๓๓. โครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการบุคลากร

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๑. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดแบ่งโครง
สร้างการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถ
รองรับการบริหารตามแผนฟื้นฟู (หน่วยงาน
กากับดูแลหน่วยปฏิบัติและหน่วยธุรกิจ
ต่างๆ)
๒. เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการ
รูปแบบใหม่และระบบขนส่งมวลชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในอนาคต
๓. เพื่อปรับโครงสร้างองค์การให้มขี นาด
เล็กลง มีความคล่องตัวและปรับปรุงจานวน
บุคลากรให้เหมาะสม

๕.๐๐๐

องค์การได้ทาสัญญาจ้างมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ (ศูนย์บริการวิชาการ) เป็นที่ปรึกษาฯ ตาม
สัญญาเลขที่ จ.๖๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จานวนเงิน ๔,๑๐๐,๐๐๐.- บาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ) กาหนดวันส่งมอบภายในระยะเวลา ๓๐๐ วัน และองค์การได้แต่งตั้ง
คณะทางานสนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาโครงการศึกษาปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามคาสั่งองค์การที่ ๗๔๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗

๑. เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถใน
การพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒. เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี
๒๕๕๘
๓. เพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจให้
พนักงานทุกระดับเกิดความผูกพันต่อ
องค์การและสร้างแรงจูงใจในการทางานเพื่อ
ความก้าวหน้าของอาชีพการงาน

๐.๙๕๐

แผนการสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan)
องค์การได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลภายในเป็นพนักงานระดับ ๑ – ๔ (ตามคาสั่ ง
องค์ก ารที่ ๕๖๖/๒๕๕๗ ลงวั นที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗) และได้ป ระกาศรับ สมัค รเมื่ อวัน ที่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๕๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการคัดเลือกพนักงาน
การประเมินผลโดยใช้ระบบความสามารถ (Competency)
องค์การได้สรุปผลการประเมิน รอบที่ ๑ ปี ๒๕๕๗ (๑ กรกฎาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)
เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ประเมินผลรอบที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน
๒๕๕๗) โดยประเมินผลและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
ตามหนังสือ สจท.ที่ ๑๑๑๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เกิดจริง
(ล้านบาท)

๔.๑๐๐

-

หน้า ๑๖

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๔. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการสรร
หาบุคลากรตามแผนการสืบทอดตาแหน่ง
อย่างต่อเนื่อง ตามหลักธรรมาภิบาลที่
ถูกต้องเหมาะสม

๓๔. โครงการพัฒนา
ศักยภาพและคุณธรรมแก่
บุคลากร

๑. เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรทุก
ระดับให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติ
งานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัย
ใหม่สาหรับการดาเนินงานตามแผนฟื้นฟู
กิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
๒. เพื่อสร้างทีมงานการเข้าสู่ระบบบริหาร
จัดการและการบริการระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในทางปฏิบตั ิอย่างเป็นรูปธรรม
๓. เพื่อให้องค์การผ่านเกณฑ์ประเมินผล
การดาเนินงานตามระบบประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ (SEPA) ได้ตามระยะเวลาที่
กาหนด
๔. เพื่อส่งเสริมหัวหน้างานให้มีภาวะผู้นา
และการบริหารการเปลี่ยนแปลง

๒๔.๓๘๐

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
แผนการสารวจความพึงพอใจของพนักงาน
องค์การได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินปัจจัยความผูกพัน
และความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์การ โดยวิธีตกลงราคา ตามคาสั่งองค์การที่ ๗๑๓/๒๕๕๗
ลงวั น ที่ ๒๗ สิ ง หาคม ๒๕๕๗ และได้ เ สนอขออนุ มั ติ จ้ า งศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ เป็นที่ปรึกษาฯ
การประเมินภาวะผู้นา
องค์การได้ดาเนินการประเมินภาวะผู้นา ซึ่ง สจท. ได้มีหนังสือที่ สจท.๑๒๘๘/๒๕๕๗ ลงวันที่
๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เสนอขออนุมัติหลักการว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อประเมินภาวะผู้นาของผู้บริหาร
องค์กร ขณะนี้อยู่ระหว่างต่อรองราคากับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การคัดเลือกพนักงานดีเด่น
องค์การได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่พนักงานที่ได้รับเลือกให้เป็นพนักงานดีเด่นประจาปี ๒๕๕๗
จานวน ๑๐๐ คน เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สานักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้มีการจัดอบรม - สัมมนาทุกหน่วยงาน ทั้งในส่วนของ องค์การ และ
เอกชนร่วมบริการ รวม ๓๑ โครงการ ๙๗ หลักสูตร โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจานวน ๑๑,๙๔๑ คน
แยกเป็นพนักงานองค์การ จานวน ๘,๘๒๔ คน และพนักงานรถเอกชนร่วมบริ การ จานวน ๓,๑๑๗
คน

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เกิดจริง
(ล้านบาท)

๑๒.๗๖๑

หน้า ๑๗

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
๓๕. โครงการพัฒนา
ทักษะการขับรถโดยสาร

๓๖. โครงการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตการทางานแก่
บุคลากร

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการรองรับพนักงานเก็บค่า
โดยสารที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนตาแหน่ง
เป็นพนักงานขับรถ
๒. เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถโดยสารใหม่
1. เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี ปราศจากโรคภัย
และการเจ็บป่วย
2. เพื่อให้พนักงานมีความรู้และความ
เข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพได้ด้วยตนเอง
3. ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของ
พนักงานและขององค์การ
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของ
พนักงาน
5. เพื่อเสริมสร้างความสุขและสมรรถนะ
ในการทางานโดยการผ่อนคลายความเครียด
ที่มีผลต่อจิตใจของพนักงาน
6. เพื่อเป็นข้อมูลในการดูแล ป้องกัน และ
แก้ไขสภาพความเครียดและสุขภาพจิตของ
พนักงาน
7. สร้างจิตสานึกที่ดีและมีความผูกพันกับ
องค์กร
8. สถานที่ทางานสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่
น่าทางาน รักองค์กร พนักงานมีความ
ปลอดภัยจากการทางาน

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑.๒๐๐

๐.๓๘๔

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เกิดจริง
(ล้านบาท)

องค์การได้จัดอบรมพนักงานเก็บค่าโดยสาร เขตการเดินรถที่ ๖ ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการ
ขนส่งทาง จานวน ๘ คน ณ เขตการเดินรถที่ ๖ อู่วัดไร่ขิง

-

องค์การได้จัดอบรมหลักสูตร “ภูมิคุ้มกันเพื่อพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ” มีผู้เข้ารับการอบรม
ได้แก่ พนักงานระดับ 3 – 8 จานวน 25 คน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ณ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
องค์การได้จัดเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลออกตรวจสุขภาพพนักงาน จานวน ๓,๔๒๗ คน พบ
ผิดปกติ จานวน ๑,๐๘๗ คน สาหรับพนักงานที่ผิดปกติ ได้แนะนาให้ไปพบแพทย์เพื่อทาการรักษา
ต่อไป

-

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

หน้า ๑๘

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
๓๗. โครงการอบรมให้
ความรู้ระบบการประเมิน
คุณภาพภาพองค์กร (SEPA)

๓๘. โครงการตรวจวัด
ระดับแอลกอฮอล์และสารเสพ
ติดพนักงานประจารถ

๓๙. โครงการตรวจ
สุขภาพพนักงานและแนะนา
การดูแลรักษาสุขภาพ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในกรอบ
แนวคิดและวิธีการประเมินระบบประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทา
รายงานผลการดาเนินงาน ได้อย่างครบถ้วน
ตามเกณฑ์
๓. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การ
ประเมินด้วยระบบ SEPA อย่างเต็มรูปแบบ
๔. เพื่อนาผลลัพธ์ของการประเมินตาม
ระบบประเมินคุณภาพองค์กร (SEPA) มา
ปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานให้บรรลุ
เป้าประสงค์
๑. เพื่อให้พนักงานขับรถมีความพร้อมก่อน
ให้บริการ
๒. เพื่อป้องกันและลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุ
๓. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัย
ในการใช้บริการรถโดยสารประจาทาง
๔. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการรถ
โดยสารแทนการใช้รถส่วนบุคคล
๑. เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี
๒. เพื่อเป็นการประหยัดค่ารักษาพยาบาล
ในเบื้องต้นของพนักงาน
๓. เพื่อให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เกิดจริง
(ล้านบาท)

๑. เข้าร่วมสัมมนาเกณฑ์การประเมินและแนวทางการประเมินตามระบบ SEPA สาหรับผู้บริหาร
จานวน ๑๔ คน, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน ๖ คน และเจ้าหน้าที่ทั่วไป จานวน
๒ คน ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
๒. องค์ การได้ จั ดอบรมหลัก สูตร “ความสอดคล้อ งการบริ หารความเสี่ยงกับระบบประเมิ น
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)” มีผู้เข้าอบรม ได้แก่ ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่ความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน และผู้เกี่ยวข้อง จานวน ๕๑ คน ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง
อบรมสัมมนา สานักพัฒนาบุคลากร แสมดา
๓. เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร “ถ่ายทอดประสบการณ์จริงการดาเนินการในระบบประเมิน SEPA
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ ผอ.สผง., ห.ปภ. และเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน ๕ จ านวน ๓ คน เมื่ อ วัน ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมดิ เอมเมอรั ล
ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

-

๐.๑๙๕

๑. ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานประจารถองค์การ และรถเอกชนร่วมบริการก่อน
ขึ้นปฏิบัติหน้าที่ขับรถ จานวน ๕๒๔,๐๔๕ ราย ผลการตรวจพบแอลกอฮอล์ จานวน ๖ ราย
(เป็นพนักงานขับรถของรถเอกชนร่วมบริการ)
๒ ดาเนินการตรวจหาสารเสพติดสาหรับพนักงานองค์การ จาวน ๙,๓๖๔ ราย พบผิดปกติ
จานวน ๓ ราย สาหรับพนักงานที่พบผิดปกติให้แนะนาไปทาการรักษาและทาการบาบัดต่อไป
๓. ให้เขตการเดินรถที่ ๑ – ๘ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ พนักงานขับรถทุกคนก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทั้ง
กะเช้า-กะบ่าย

-

๑.๗๗๐

ได้ติดตามผลการรักษาและแนะนาให้ไปพบแพทย์สาหรับพนักงานที่ตรวจพบผิดปกติ จานวน
๑,๐๘๗ คน หายเป็นปกติ จานวน ๖๔๕ คน และยังคงรักษาต่อ จานวน ๔๔๒ คน

-

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

หน้า ๑๙

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

๔๐. โครงการอบรม
๑. เพื่อปลูกจิตสานึกให้พนักงานตระหนัก
พัฒนาคุณภาพบริการ หลักสูตร ถึงหน้าที่การให้บริการที่ดีและมีความ
บริการดี ขับขี่ปลอดภัย
รับผิดชอบ
๒. เพื่อให้พนักงานตระหนักและเข้าใจถึง
การสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินจาก
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง
๓. เพื่อให้จานวนอุบัติเหตุลดลงมากที่สุด

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๓.๐๐๐

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๑. จัดอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและความปลอดภัย (Service Mind)”
มีพนักงานเอกชนรถร่วมบริการ เข้าอบรมทั้งหมด จานวน ๓,๓๕๔ คน แบ่งเป็นพนักงานขับรถ
โดยสาร จานวน ๑,๘๑๕ คน พนักงานเก็บค่าโดยสาร จานวน ๑,๕๓๙ คน ณ สถานประกอบการ
ของรถเอกชนร่วมบริการ
๒. จัด อบรม “การปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การและสร้า งความปลอดภัยในการใช้ บริการ
รถโดยสารประจาทาง” มีพนักงานเอกชนรถร่วมบริการ เข้าอบรม ๒ รุ่น จานวน ๓๒๓ คน
๓. จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพและสร้างทีมงาน เพื่อเพิ่มมาตรฐานคุณภาพบริการ”
สาหรับผู้จัดการสาย, ผู้ช่วยผู้จัดการสาย และ พนักงานขับรถ จานวน ๑๓ รุ่น มีผู้เข้าอบรม จานวน
๑,๒๘๗ คน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก จ. นครนายก
๔. จัดอบรมหลักสูตร “บริการดี ขับขี่มีมารยาท ประชาชนพึงพอใจ” จานวน ๓ รุ่น มีผู้เข้า
อบรม ได้แก่ พนักงานขับรถ เขตการเดินรถที่ ๑ – ๘ จานวน ๑๙๕ ณ วังยาวริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท
จ.นครนายก

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เกิดจริง
(ล้านบาท)
-

หน้า ๒๐

