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บทสรุปผูบริหาร 
 
 

 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๕8 ซึ่งคณะกรรมการบริหารกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ไดมีมติ                                       
เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๕8 ในการประชุมคร้ังท่ี ๑3/๒๕๕7 เมื่อวันท่ี ๒2 ตุลาคม ๒๕๕7  โดยกําหนดใหม ี3 ยุทธศาสตร รวม 28 โครงการ (43 โครงการ/
มาตรการยอย)  สํานักแผนงาน ขอสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 ไดดังนี ้  
 

ยุทธศาสตร จํานวน/แผนงานโครงการ/
มาตรการยอย 

จํานวนแผนงาน/โครงการ/มาตรการยอย 
ดําเนินการเปนไปตาม 
เปาหมายที่กําหนด 

ดําเนินการไมเปนไปตาม 
เปาหมายที่กําหนด 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ : ลดคาใชจาย 10 4 6 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : เพิ่มรายได 4 3 1 
ยุทธศาสตรท่ี 3 : เพิ่มคุณภาพ 29 23 6 

รวม 43 30 13 
  

1. โครงการที่ดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  จํานวน 30 โครงการ 
ยุทธศาสตรที่ 1 : ลดคาใชจาย  จํานวน 4 โครงการ 

1.  โครงการอูจอดรถโดยสารของ ขสมก. ดําเนินการตอเนื่องจากปงบประมาณ 2557   
2.  โครงการอูจอดรถโดยสารของ ขสมก. ดําเนินการในปงบประมาณ 2558 
3.  โครงการบริหารจัดการตามโครงสรางหนี ้ 
4.  โครงการขอรับเงินอุดหนุนการใหบริการสาธารณะ (PSO) 

ยุทธศาสตรที่ 2 : เพ่ิมรายได  จํานวน 3 โครงการ 
1.  โครงการครอบครัวสุขสันต   
2.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรถเอกชนรวมบริการ 
3.  โครงการบริหารจัดการรถผิดกฎหมาย 
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ยุทธศาสตรที่ 3 : เพ่ิมคุณภาพ จํานวน 23 โครงการ  

1.  โครงการพัฒนาระบบสอบถามขอมูลเสนทางเดินรถโดยสารประจําทางบนอุปกรณสื่อสารแบบพกพา 
2.  จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณเพื่อทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีเสื่อมสภาพ   
3.  จัดหาซอฟตแวร (Software)  
4.  โครงการวาจางท่ีปรึกษา จัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อน ICT มุงสูการปฏิรูปธุรกิจ ขสมก. 
5.  โครงการบริหารจัดการปญหาดานอุบัติภัย ลดและปองกันภัยและอุบัติเหตุจากการขนสงสาธารณะโดยรถโดยสารประจําทาง  
6.  การรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008  ของฝายการเดินรถองคการ 
7.  การนําระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 มาใชในหนวยงานขึ้นตรงตอผูอํานวยการ ฝายบริหารและฝายการเดินรถเอกชนรวมบริการ 
8.  โครงการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ  
9.  โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธเชิงรุก  
10. โครงการกํากับดูแล ติดตาม ควบคุม เพื่อมิให ขสมก.ปลอยรถยนตโดยสาร และรถรวมบริการของเอกชนออกว่ิงโดยปลอยควันดําเกินมาตรฐาน 
11. โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการเชิงสังคมและรถเมลฟรี  
12. โครงการศึกษาตนทุนมาตรฐาน  
13. โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ 
14. โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
15. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากร 
16. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
17. การพัฒนาทักษะการขับรถโดยสาร 
18. การเสริมสรางคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
19. การอบรมใหความรูระบบการประเมินคุณภาพองคกร (SEPA) 
20. การตรวจวัดระดับแอลกอฮอลและสารเสพติดพนักงานประจํารถ 
21. การติดตามและดูแลพนักงานกลุมเสี่ยงท่ีมีปญหาดานสุขภาพท่ีจะสงผลกระทบตอการทํางาน 
22. การอบรมพัฒนาคุณภาพบริการ หลักสูตรบริการด ีขับขี่ปลอดภัย 
23. การกํากับดูแลกิจการท่ีดี  (Corporate Governance : CG) 
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๒. โครงการที่ดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด จํานวน 13 โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 1 : ลดคาใชจาย จํานวน 6 โครงการ 
1. โครงการจัดซื้อรถโดยสารใชกาซธรรมชาติ เพื่อนํามาทดแทนรถโดยสารเดิมท่ีใชน้ํามันดีเซล จํานวน 3,183 คัน (ในเบื้องตนจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ                                             

จํานวน 489 คัน) เนื่องจากนิติบุคคลรวมทํางาน โดยบริษัท เบสทริน กรุป จํากัด ไดอุทธรณตอคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) ตรวจสอบ ซึ่ง                                
กวพ.อ. ไดดําเนินการตรวจสอบและแจงผลการตรวจสอบใหองคการทราบแลว ตามหนังสือท่ี กค.(กวพอ) ๐๔๒๑.๓/๓95๔๙ ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  

2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเสนทางรถโดยสารประจําทาง ดวยคณะกรรมการนโยบายรัฐ (คนร.) มีมติในคราวประชุมคร้ังท่ี 5/2558 เมื่อวันท่ี 6                              
พฤษภาคม 2558 ใหกรมการขนสงทางบ (ขบ.) ศึกษาการปฏิรูปเสนทางเดินรถใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับจากเดือน มีนาคม 2559 ขณะนี้อยูระหวาง ขบ. ดําเนินการวาจางท่ี                                      
ปรึกษาเพื่อจัดทําโครงการศึกษาแผนแมบท ในการพัฒนาระบบรถโดยสารประจําทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล    

3. โครงการจัดใหมีระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส (E-Ticket) สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) เปนผูรับผิดชอบ และกระทรวง                                     
คมนาคมไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบตั๋วรวม  ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดวาจางกลุมบริษัทท่ีปรึกษาในการออกแบบระบบจัดการและบํารุงรักษาระบบตั๋วรวม (E-Ticket)                                  
ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการของบริษัทท่ีปรึกษาฯ ซึ่งคาดวาขั้นตอนดําเนินการจะใชเวลาประมาณ ๑ ป ๖ เดือน (แลวเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙) เมื่อคณะกรรมการบริหารจัดการ                          
ระบบตั๋วรวม ดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของกับ ขสมก.เรียบรอยแลว องคการจะนําระบบ  E-Ticket ตามมาตรฐานท่ีกําหนด มาติดตั้งบนรถโดยสารท่ีจัดซื้อใหม จํานวน ๔๘๙ คัน                                   
ตอไป 

4. โครงการศึกษาโครงสรางการบริหารจัดการและปรับโครงสรางองคกร องคการไดทําสัญญาจางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ศูนยบริการวิชาการ) เปนท่ี                                  
ปรึกษาฯ ทําการการศึกษาโครงสรางการบริหารจัดการและปรับโครงสรางองคกร ตามสัญญาเลขท่ี  จ.๖๒/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จํานวนเงิน ๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง                                       
มหาวิทยาลัยฯ ไดสงมอบงานใหองคการ และคณะกรรมการไดตรวจรับฉบับสมบูรณเรียบรอยแลวเมื่อวันท่ี ๓๐กันยายน  ๒๕๕๘ ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการนําเสนอผูบริหาร เพื่อ                           
พิจารณาผลการศึกษามาปรับใชกับองคการตอไป  

5. โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด (Early Retirement) องคการไดชะลอการรับสมัครเขาโครงการเกษียณอายุกอนกําหนดประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘  ตาม                                                     
บันทึกสํานักบัญชีและกองทุนกลางท่ี กงก. ๐๔/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๘ และตามหนังสือท่ี สจท.๐๕๔๒/๒๕๕๘  ลงวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เร่ือง ขอใหชะลอโครงการ                                   
เกษียณอายุกอนกําหนดประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

6. โครงการศึกษาแนวทางในการชําระคืนหนี้สินเดิม เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๖ มกราคม                           
๒๕๕๘ ไดพิจารณาแผนการแกไขปญหาของ ขสมก. โดยมีมติในเร่ืองการจัดการภาระหนี้สินของ ขสมก. ได ก็ตอเมื่อกระทรวงคมนาคมสรางความชัดเจนของการปรับปรุงเสนทางการ                           
เดินรถและจัดสรรเสนทางระหวาง ขสมก. และเอกชนรวมบริการ รวมท้ังการจัดซื้อรถโดยสาร NGV ใหสอดคลองกับเสนทางท่ีไดรับจัดสรรและมีสถาน ีNGV ท่ีเพียงพอ 
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ยุทธศาสตรที่ 2 : เพ่ิมรายได  จํานวน 1 โครงการ 
- โครงการพัฒนาพื้นท่ีอูของ ขสมก. ในเชิงธุรกิจ  องคการไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการรางประกาศเชิญชวนผูสนใจเขารวมย่ืนขอเสนอโครงการพัฒนา                         

พื้นท่ีอูมีนบุรี, อูบางเขน, อูรังสิต, อูสวนสยามและอูแสมดํา ตามคําสั่งองคการท่ี ๒๘๕/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ขณะนี้อยูระหวางคณะกรรมการฯ แกไขรางประกาศ                            
เชิญชวนเอกชนเขารวมเสนอแผนพัฒนาพื้นท่ีอูในเชิงธุรกิจเพื่อนําเสนอ ผอก. 

ยุทธศาสตรที่ 3 : เพ่ิมคุณภาพ จํานวน 6 โครงการ 
1. โครงการจัดใหมีระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) เนื่องจากตองรอผลการศึกษาของท่ีปรึกษาดาน ไอซีที ตามท่ีองคการไดทําสัญญาจาง                              

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เปนท่ีปรึกษาโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อน ไอซีที มุงสูการปฏิรูปธุรกิจ ขสมก. ตามสัญญาเลขท่ี จ.๗๒/๒๕๕๘                                  
ลงวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งในสัญญาจะมีขอกําหนดใหท่ีปรึกษาฯ ดําเนินการพัฒนาและติดตั้งระบบ GPS บนรถโดยสารอีกดวย ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการของท่ีปรึกษาฯ 

2. จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย (Database Server) เพื่อทดแทนเคร่ืองเดิม องคการไดชะลอโครงการไว เพื่อใหสอดคลองกับโครงการจัดหารถโดยสารใหม,                                       
การติดตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส (E-Ticket) และรองรับการปรับโครงสรางองคกรใหมในปงบประมาณ ๒๕๕๙ (เลื่อนดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕๙) 

3. จัดหาระบบ Call Center เนื่องจากองคการฯ ไดทําสัญญาจางบริษัท วอกซตรอน จํากัด เปนผูซอมบํารุงระบบ Call Center 1348 คอมพิวเตอรพรอม                                       
อุปกรณ เปนระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559  ตามสัญญาเลขท่ี จ.94/2558 ลงวันท่ี 21 กันยายน 2558  

4. วาจางพัฒนาระบบ Back Office เพื่อรองรับโครงสรางใหม เนื่องจากตองรอผลการศึกษาจากท่ีปรึกษาดาน ไอซีที ตามท่ีองคการไดวาจางสถาบันเทคโนโลยี                          
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปนท่ีปรึกษาโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อน ไอซีที มุงสูการปฏิรูปธุรกิจ ขสมก. ตามสัญญาเลขท่ี จ.๗๒/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๘                                          
กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

5. จัดหาระบบจําลองฝกหัดขับรถโดยสาร (Simulator) เนื่องจากไมมีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและไมมีความจําเปนท่ีจะตองใช 
6. โครงการบริหารจัดการงานคดีและบังคับคดี สํานักกฎหมายไดยกรางระเบียบ วาดวยการดําเนินคดีและการบังคับคดี พ.ศ. ..................เสนอคณะอนุกรรมการ                                  

ฝายกฎหมาย พิจารณาแกไขปรับปรุงรางดังกลาว ขณะนี้อยูระหวางคณะอนุกรรมการฝายกฎหมายดําเนินการพิจารณา 
............................................... 
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สารบัญ 
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ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ  มี 3 ยุทธศาสตร  9 แผนงาน 28 โครงการ   
1. ยุทธศาสตร : ลดคาใชจาย  มี 3 แผนงาน 8 โครงการ   

1.1 แผนงานลดตนทุนการดําเนินงาน   
1.  โครงการจัดซ้ือรถโดยสารใชกาซธรรมชาติ เพื่อนํามาทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใชน้ํามนัดีเซล จํานวน 3,183 คัน 1 
2.  โครงการพัฒนาและปรับปรุงเสนทางรถโดยสารประจําทาง 2 
3.  โครงการอูจอดรถโดยสารของ ขสมก.  

3.1  ดําเนินการตอเนื่องจากปงบประมาณ 2557 3 
3.2  ดําเนินการในปงบประมาณ 2558 4 

4.  โครงการจัดใหมีระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส (E-Ticket) 5 
1.2 แผนงานปรับโครงสรางองคกร  

5.  โครงการศึกษาโครงสรางการบริหารจัดการและปรับโครงสรางองคกร 5 
6.  โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด (Early Retirement) 5 

1.3 แผนงานการบริหารจัดการหน้ีสิน  
7.  โครงการบริหารจัดการตามโครงสรางหนี้และศึกษาแนวทางในการชําระคืนหนี้สินเดิม  

7.1  การบริหารจัดการตามโครงสรางหนี ้ 6 
7.2  การศึกษาแนวทางในการชําระคืนหนี้สินเดิม 7 

8.  โครงการขอรับเงินอุดหนุนการใหบริการสาธารณะ (PSO) 7 
2. ยุทธศาสตร : เพิ่มรายได  มี 2 แผนงาน  4 โครงการ  

2.1 แผนงานเพิ่มรายได  
9.  โครงการพัฒนาพื้นทีอู่ของ ขสมก. ในเชิงธุรกิจ 7 
10.  โครงการครอบครัวสุขสันต   8 
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2.2 แผนงานบริหารจัดการรถรวมและรถผิดกฎหมาย  
11.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรถเอกชนรวมบริการ 8 
12.  โครงการบริหารจัดการรถผิดกฎหมาย 11 

3. ยุทธศาสตร : เพิ่มคุณภาพ  มี 4 แผนงาน 16 โครงการ  
3.1 แผนงานรักษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ  

13.  โครงการจัดใหมีระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS)   12 
14.  โครงการพัฒนาระบบสอบถามขอมูลเสนทางเดินรถโดยสารประจําทางบนอุปกรณสื่อสารแบบพกพา 12 
15.  โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเพื่อทดแทนเครื่องเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน  

15.1  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ 13 
15.2  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Database Server)  เพื่อทดแทนเครื่องเดิม 13 
15.3  จัดหาระบบ Call  Center 14 

16.  โครงการจัดหาซอฟตแวร (Software) และพัฒนาระบบ  
16.1  จัดหาซอฟตแวร (Software) 14 
16.2  วาจางพัฒนาระบบ Back Office เพื่อรองรับโครงสรางใหม 14 
16.3  จัดหาระบบจําลองฝกหัดขับรถโดยสาร (Simulator) 14 

17.  โครงการวาจางที่ปรึกษา จัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อน ICT มุงสูการปฏิรูปธุรกิจ ขสมก. 14 
3.2 แผนงานเพิ่มคุณภาพ  

18.  โครงการบริหารจัดการปญหาดานอุบัติภัย ลดและปองกันภัยและอุบัติเหตุจากการขนสงสาธารณะโดยรถโดยสารประจําทาง 15 
19.  โครงการระบบบริหารงานคุณภาพ  ISO 9001 : 2008  

19.1  การรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ของฝายการเดินรถองคการ 15 
19.2  การนําระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 มาใชในหนวยงานข้ึนตรงตอผูอํานวยการ ฝายบริหาร  

และฝายการเดินรถเอกชนรวมบริการ 
16 
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20.  โครงการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 16 
21.  โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธเชิงรุก 17 
22.  โครงการกํากับ ดูแล ติดตาม ควบคุม เพื่อมิให ขสมก.ปลอยรถยนตโดยสาร และรถรวมบริการของเอกชนออกวิ่งโดยปลอยควันดํา            

เกินมาตรฐาน 
17 

23.  โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการเชิงสังคม และรถเมลฟร ี 18 
24.  โครงการบริหารจัดการงานคดีและบังคับคดี 19 

3.3 แผนงานศึกษาวิจัย  
25.  โครงการศึกษาตนทุนมาตรฐาน 19 
26.  โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ 19 

3.4 แผนงานรักษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร  
27.  โครงการอบรมบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 20 
28.  โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากร  

28.1  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากร 21 
28.2  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 22 
28.3  การพัฒนาทักษะการขับรถโดยสาร            22 
28.4  การเสริมสรางคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอมในการทํางาน 23 
28.5  การอบรมใหความรูระบบการประเมินคุณภาพองคกร ( SEPA) 23 
28.6  การตรวจวัดระดับแอลกอฮอลและสารเสพติดพนักงานประจํารถ 24 
28.7  การติดตามและดูแลพนักงานกลุมเสี่ยงที่มีปญหาดานสุขภาพที่จะสงผลกระทบตอการทํางาน 25 
28.8  การอบรมพัฒนาคุณภาพบริการ หลักสูตรบริการดี ขับข่ีปลอดภัย 25 
28.9  การกํากับดูแลกิจการที่ดี  (Corporate Governance : CG) 26 
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 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ ขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

ยุทธศาสตร/แผนงาน/
โครงการ วัตถุประสงค 

วงเงิน 
ดําเนินการ
(ลานบาท) 

ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๘  
 

หมายเหต ุ

๑. ยุทธศาสตรลดคาใชจาย  
(มี ๓ แผนงาน รวม ๘ 
โครงการ)  

๑.๑ แผนงานลดตนทุน             
การดําเนินงาน  
(มี ๔ โครงการ) 

   

 

๑. โครงการจัดซื้อ                               
รถโดยสารใชเช้ือเพลิงกาซ                             
ธรรมชาติ เพื่อนํามาทดแทน                      
รถโดยสารเดิมที่ ใชน้ํ ามัน                            
ดีเซล จํานวน ๓,๑๘๓ คัน 
(ตอเนื่อง) 

๑. เพื่อจัดซื้อรถโดยสารใชกาซธรรมชาติ                  
(NGV) เพื่อนํามาทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใช                 
น้ํามันดีเซลที่มีสภาพชํารุดทรุดโทรมตามอายุ            
การใชงาน 

๒. เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานใน           
การใหบริการ รวมทั้งความนาเช่ือถือได     
(Reliability) ของบริการรถโดยสารประจํา                                 
ทาง 

๓. เพื่อเปนการสงเสริมการใชระบบขนสง              
สาธารณะและลดการใชพลังงานเช้ือเพลิงใน                    
ภาคการขนสงตามนโยบายของรัฐ 

๔. เพื่อลดปญหาโลกรอนและปญหามลพิษ 

๑,๗๘๔.๘๕๐ 
 

ตามที่หัวหนาฝายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดมอบหมายให ปลัดกระทรวงคมนาคม                  
พิจารณาเรงรัดการดําเนินการจัดหารถโดยสารใชเช้ือเพลิงกาซธรรมชาติ จํานวน ๓,๑๘๓ คัน  และ                              
กระทรวงคมนาคมให ขสมก. เรงรัดการปรับปรุง TOR (ครั้งที่ ๑๑) แลวเสนอหนวยงานเกี่ยวของในการ                
จัดหารถโดยสารใหม (NGV) ตอไปดวน  โดยใหเวลาในการดําเนินการทางธุรการเพื่อผูกพันการจัดซื้อให           
แลวเสร็จ ภายใน ๓ เดือน (นับตั้งแตวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗)  คณะกรรมการฯ ตามคําสั่งองคการที ่          
๔๕๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ จึงไดมีการประชุมเพื่อพิจารณากําหนดรางขอบเขตของงาน       
และรางเอกสารการประกวดราคา เพื่อซื้อรถโดยสารตามคําสั่งการของหัวหนาฝายเศรษฐกิจ คณะรักษา           
ความสงบแหงชาติ และลงประกาศในเว็บไซตขององคการ และของกรมบัญชีกลาง  เพื่อฟงคําวิจารณ                  
หรือขอเสนอแนะ หรือมีความเห็นเปนลายลักษณอักษร จํานวนทั้งหมด ๑๒ ครั้ง จึงไดเปลี่ยนเปน                                       
โครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใชเช้ือเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) ในเบื้องตน จํานวน ๔๘๙ คัน                                           
ตามนโยบายของรัฐบาล และลงประกาศในเว็บไซต ดังนี้ 
ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑๕ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗  
ครั้งที่ ๒ ระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗  
ครั้งที่ ๓ ระหวางวันที่ ๗ – ๙  มกราคม  ๒๕๕๘  
- องคการไดประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกสครั้งที่ ๑ กําหนดวันจําหนายเอกสารการ                                   

ประกวดราคาระหวางวันที่  ๑๓ – ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ยื่นเอกสารการประกวดราคาวันที ่๒๗ มกราคม 
๒๕๕๘ ระหวางเวลา ๐๙๐๐ – ๑๖.๐๐ น. มีผูยื่นเอกสารการประกวดราคา ๓ ราย  เมื่อตรวจสอบ                                         
เอกสารแลวปรากฏวา  ผูประสงคจะเสนอราคาเสนอรายละเอียดในเง่ือนไขแตกตางไปจากเง่ือนไขที ่                                             
กําหนดในเอกสารการประกวดราคา องคการจึงยกเลิกการประกวดราคา 

ยกเลิกประกวด 
ราคา และดําเนิน 
การประกวด
ราคาใหมในปงบ 
ประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ 
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 - องคการไดประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกสครั้งที่ ๒ กําหนดวันจําหนายเอกสารการ                     
ประกวดราคาระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ และยื่นเอกสารการประกวดราคา วันที่ ๖                             
มีนาคม ๒๕๕๘ ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. มีผูยื่นเอกสารการประกวดราคา ๓ ราย เมื่อตรวจ                              
สอบเอกสารแลวปรากฏวา ผูประสงคจะเสนอราคามีคุณสมบัติไมครบถวน ขอเสนอทางเทคนิคไมเปนไป                        
ตามเง่ือนไขที่กําหนด องคการจึงยกเลิกการประกวดราคา 

- องคการไดประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกสครั้งที่  ๓ กําหนดวันจําหนายเอกสารการ              
ประกวดราคาระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ มีผูซื้อเอกสารจํานวน ๑๓ ราย และยื่นเอกสาร                                  
การประกวดราคา วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ มีผูยื่นเอกสารจํานวน ๕ ราย ประกาศผูมีสิทธิเสนอราคา                               
2 ราย เสนอราคาในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ปรากฏวา กลุมกิจการรวมคา เจวีซีซี โดยบริษัท ช.ทว ี                             
ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) เปนผูชนะการประกวดราคา องคการไดทําการเจรจาตกลงคาเหมาซอม                                       
กับบรษิัทฯ เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และไดนําเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการ                                                        
องคการ เพื่อพิจารณาอนุมัต ิในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

- คณะกรรมการบริหารกิจการองคการ มีมติในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม      
๒๕๕๘ อนุมัติจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ จํานวน ๔๘๙ คัน พรอมอนุมัติวาจางซอมแซมบํารุงรักษา                                       
ขณะนี้อยูระหวางรอผลการตรวจสอบการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกสจากคณะกรรมการวาดวยการ                   
พัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) ตามที่นิติบุคคลรวมทํางาน โดยบริษัท เบสทริน กรุป จํากัด 
ไดอุทธรณใหตรวจสอบ 

- กวพ.อ ไดแจงผลการตรวจสอบคําอุทธรณของนิติบุคคลรวมทํางาน โดยบริษัท เบสทริน กรุป จํากัด             
ใหองคการทราบแลว ตามหนังสือที่ กค.(กวพ.อ) ๐๔๒๑.๓/๓๙๕๔๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  

๒. โครงการพัฒนา                                              
และปรับปรุงเสนทางรถโดย-                
สารประจําทาง (ตอเนื่อง) 

๑ . เพื่ อพิ จ า รณาปรั บปรุ ง เ ส นทา ง                                   
รถโดยสารประจําทางในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ที่คณะกรรมการควบคุมการ                
ขนสงทางบกกลาง ไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 
๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ จากเดิม ๑๕๕ เสนทาง 
เปน ๑๘๖ เสนทาง 

๒. เพื่อใหมีความเหมาะสมกับสภาพ                                                                                
การณในปจจุบัน และครอบคลุมการเดินรถ              

 องคการไดประชุมรวมกับกระทรวงคมนาคม (คค.) เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หองประชุม ๓ 
กระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนสงทางบก (ขบ.) ไดรายงานผลการปรับปรุงเสนทาง มีทั้งหมดรวม               
172 .เสนทาง แบงเปนเสนทางสายหลัก ๒๕ เสนทาง เสนทางสายรอง จํานวน ๑๐๐ เสนทาง เสนทาง
สายดวน จํานวน ๒๙ เสนทาง และเสนทางสายวงกลม จํานวน ๑๘ เสนทาง การจัดสรรเสนทาง จัดสรร                     
ตามขอมูลรายไดในเสนทางเดิม แบงเปน ๓ ระดับ ไดแก ระดับต่ํา ปานกลาง และสูง แลวนําจํานวน                                            
รถโดยสารของ ขสมก. และรถรวม เปนฐานในการจัดสรรเสนทาง  ซึ่งมีสัดสวนที่ใกลเคียงกันทั้ง ๓ กลุม              
ขณะนีอ้ยูระหวางกรมการขนสงทางบกนําเสนอ คค. เพื่ออนุมัติเสนทาง 

อยูระหวาง
กรมการขนสงทาง
บกนําเสนอ คค. 
เพื่ออนุมัติเสนทาง 
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ขององคการและรถเอกชนรวมบริการ และ                            
เช่ือมโยงใหบริการรถโดยสารประจําทางใหมี              
การเช่ือมตอและบูรณาการอยางเต็มรูปแบบ 

๓. เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนใน                   
เขตปริมณฑล 

๔. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน                                                                     
หันมาใชระบบขนสงสาธารณะทดแทนการใช                                 
ใชรถยนตสวนบุคคล 

๕. เพื่อนําผลการศึกษาไปสูการปฏิบัต ิ                                                                    
(Implementation) และรองรับการบรรจุ                                                  
รถโดยสารที่จะจัดหาใหมในอนาคต 

๓. โครงการอูจอด                                 
รถโดยสารของ ขสมก. 

3.1 ดําเนินการ                                
ตอเนื่องจากปงบประมาณ 
2557 (ตอเนื่อง) 

 
  

 
 
๑. เพื่อจัดหาอูจอดรถโดยสารที่เหมาะสม                  

กับการบริหารจัดการเดินรถที่สามารถเช่ือม   
ตอและบูรณาการกับระบบขนสงสาธารณะ                         
อ่ืน ๆ ในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับ                    
รถโดยสารประจําทางที่จะจัดหาใหมซึ่งใช                               
กาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง 

๒. เพื่อพัฒนาและจัดสรางสาธารณูปโภค               
และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูโดยสาร                                 
และรถโดยสารประจําทาง 
๓. เพื่อลดตนทุนในการบริหารจัดการเดิน-                                                                                                               
รถขององคการ 

 
 

๒๒๑.๕๒๕ 
(๒๐๔.๑๕๘) 

 
 
อูที่ดําเนินการตอเนื่องจากปงบประมาณ ๒๕๕๗ จํานวน ๖ แหง ไดแก อูพระประแดง อูพระประแดง                                        

ใตทางดวน  อูนครอินทร  อูปูเจาสมิงพราย  อูบรมราชชนนี อูกัลปพฤกษ  สรุปผลการดําเนินงานดังนี้ 
๑. อูพระประแดงกอสรางเสร็จสมบูรณและองคการไดรับมอบเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน                                                                    

มิถุนายน ๒๕๕๘ 
๒. อูพระประแดงใตทางดวน กอสรางเสร็จสมบูรณและองคการไดรับมอบเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 20            

พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
๓. อูนครอินทร  กอสรางเสร็จสมบูรณและองคการไดรับมอบเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม                                                                                        

๒๕๕๘ 
๔. อูกัลปพฤกษ ไดวาจาง บริษัท ชนาธิป เวิลดไวด กรุป จํากัด  ดําเนินการกอสราง จํานวนเงิน                                      

๓๕.๘๖๕ ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ตามสัญญาเลขที่ จ.๘๘/๒๕๕๗ ลงวันที่  ๒๖ กันยายน 2557                                     
กําหนดแลวเสร็จสมบูรณภายในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘ แตขยายเวลาการกอสรางตอไปอีก 210 วัน                                     
ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการกอสราง  

 
 

 
 
กอสรางเสร็จแลว
จํานวน ๓ แหง 
อยูระหวาง
กอสราง 3 แหง  
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๕. อูบรมราชชนนี ไดวาจาง บริษัท ชนาธิป เวิลดไวด กรุป จํากัด ดําเนินการกอสราง จํานวนเงิน                  
๗๓.๐๐๐ ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ตามสัญญาเลขที่ จ.๘๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน 2557                                                                                                        
กําหนดแลวเสร็จภายในวันที่ ๑ กนัยายน ๒๕๕๘ แตขยายเวลาการกอสรางตอไปอีก  ๑๐๑ วัน 

๖. อูปูเจาสมิงพราย ไดวาจาง บริษัท อาซานิ จํากัด ดําเนินการกอสราง จํานวนเงิน ๕๓.๘๙๐                                      
ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ตามสัญญาเลขที่ จ.๙๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  กําหนด
แลวเสร็จสมบูรณภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘  แตขยายเวลาการกอสรางตอไปอีก  ๑๙๐ วัน 

3.2 ดําเนินการ                                  
ในปงบประมาณ 2558 

๑. เพื่อจัดหาอูจอดรถโดยสารที่เหมาะสม                            
กับการบริหารจัดการเดินรถที่สามารถเช่ือม                       
ตอและบูรณาการกับระบบขนสงสาธารณะ                      
อ่ืน ๆ ในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับ                        
รถโดยสารประจําทางที่จะจัดหาใหมซึ่งใช                                            
กาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง 

๒. เพื่อพัฒนาและจัดสรางสาธารณูปโภค            
และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูโดยสาร                      
และรถโดยสารประจําทาง 

๓. เพื่อลดตนทุนในการบริหารจัดการเดิน                                  
รถขององคการ 

58.850 
 

อูที่ดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๕ แหง  ไดแก อูบางบัวทอง อูบางพลี อูศูนยราชการ                              
อูกําแพงเพชร 2  อูใตทางดวนรามอินทรา (ถ.รามอินทรา-ประดิษฐมนูธรรม)  สรุปผลการดําเนินงานดังนี้ 

๑. อูบางบัวทอง  องคการไดวาจางบริษัท เอ็น.วี.แอนด แอสโซซิเอท จํากัด ดําเนินการกอสรางตาม                       
สัญญาเลขที ่จ.๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ จํานวนเงิน ๙.๔๗๐ ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)             
กําหนดแลวเสร็จภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘ แตขยายเวลาการกอสรางออกไปอีก ๕๐ วัน 

๒. อูบางพล ี องคการไดวาจางบริษัท ๑๐๕ แพลนนิ่ง แอนด คอนสครัคช่ัน จํากัด ดําเนินการกอสราง                    
จํานวนเงิน ๒๘.๑๔๕ ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ตามสัญญาเลขที่ จ.๓๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓                                                                             
เมษายน ๒๕๕๘ กําหนดแลวเสร็จสมบูรณภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๓. อูศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ยกเลิก เนื่องจากกรมธนารักษมีโครงการนําพื้นที่ใชประโยชน                                                                                                     
ดานอ่ืน ๆ 

๔. อูกําแพงเพชร ๒  องคการไดวาจางบริษัท วีอารพ ี เอ็นจิเนียริ่ง  แอนด เทรดดิ้ง จํากัด ดําเนินการ      
กอสราง จํานวนเงิน ๔๘.๐๙๐ ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ตามสัญญาเลขที่ จ.๓๕/๒๕๕๘ ลงวันที่                                 
๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ กําหนดแลวเสร็จสมบูรณภายในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ขณะนี้อยูระหวาง                                     
รับมอบพื้นที่จากการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) 

๕. อูใตทางดวนรามอินทรา  องคการไดวาจางบริษัท เจ. บราเธอร คอนสครัคช่ัน จํากัด ดําเนินการ                                       
กอสราง  จํานวนเงิน ๓๔.๑๒๕ ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ตามสัญญาเลขที่ จ.๓๖/๒๕๕๘ ลงวันที่                                                          
๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ กําหนดแลวเสร็จสมบูรณภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 

อยูระหวาง
กอสราง 2 แหง 
ลงนามสัญญาแลว 
2 แหง และ
ยกเลิก ๑ แหง 
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๔. โครงการจัดใหมี                                  
ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอ-                                                                                        
นิกส (E-Ticket) 

๑. เพื่อศึกษาระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอ-                          
ทรอนิกสตามที่กระทรวงคมนาคมกําหนด 

๒. เพื่อเตรียมการนําระบบบัตรโดยสาร                      
อิเล็กทรอนิกสมาประยุกตใชแทนระบบตั๋ว                      
กระดาษและพัฒนาเปนตั๋วตอ-ตั๋วรวมใน                        
อนาคต 

๓. เพื่อลดคาใชจายในดานบุคลากร 

  กระทรวงคมนาคมไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบตั๋วรวม  โดยสํานักงานนโยบายและ                            
แผนการขนสงและจราจร (สนข.) เปนผูรับผิดชอบ  ไดดําเนินการวาจางกลุมบริษัทที่ปรึกษาในการ                                                    
ออกแบบระบบจัดการและบํารุงรักษาระบบตั๋วรวม (E-Ticket) ซึ่งคาดวาขั้นตอนดําเนินการจะใชเวลา                
ประมาณ ๑ ป ๖ เดือน (แลวเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙) เมื่อคณะกรรมการบริหารจัดการระบบ                                            
ตั๋วรวม ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับ  ขสมก.เรียบรอยแลว องคการจะนําระบบ  E-Ticket ตาม                                                     
มาตรฐานที่กําหนด มาติดตั้งบนรถโดยสารที่จัดซื้อใหม จํานวน ๔๘๙ คัน ตอไป   

 

อยูระหวาง
ดําเนินการของ 
สนข. 

๑.๒  แผนงานปรับโครง    
สรางองคกร (มี ๒ โครงการ) 

๕. โครงการศึกษา                
โครงสรางการบริหารจัดการ                       
และปรับโครงสรางองคกร  
(ตอเนื่อง) 

 
 
๑. เพื่อจัดทําโครงสรางการบริหารจัดการ                  

องคกรใหสามารถรองรับการบริหารตามแผน                
ฟนฟู (หนวยงานกํากับดูแลหนวยปฏิบัติและ           
หนวยธุรกิจตางๆ) 

๒. เพื่อใหสอดคลองกับการบริหารจัดการ            
รูปแบบใหมและระบบขนสงมวลชนในเขต                                  
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในอนาคต 

๓. เพื่อปรับโครงสรางองคการใหมีขนาด                   
เล็กลง มีความคลองตัวและปรับปรุงจํานวน                   
บุคลากรใหเหมาะสม 

 
 

0.000 
(๔.๑๐๐) 

 
 
องคการไดทําสัญญาจางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ศูนยบริการวิชาการ) เปนที่ปรึกษาฯ  ทําการ          

การศึกษาโครงสรางการบริหารจัดการและปรับโครงสรางองคกร ตามสัญญาเลขที่ จ.๖๒/๒๕๕๗ ลงวันที่                            
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จํานวนเงิน ๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ไดสงมอบงานใหองคการ และ
คณะกรรมการฯ ไดตรวจรับฉบับสมบูรณเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 3๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 

 
 
ที่ปรึกษาฯ สง
มอบรายงานฉบบั
สมบูรณเรียบรอย
แลว 

๖. โครงการเกษียณ                              
อายกุอนกําหนด  (Early         
Retirement) 

๑. เพื่อลดจํานวนพนักงานใหเหมาะสมกับ                                            
สภาพแวดลอมในการประกอบการและระดับ                               
เทคโนโลยีที่ประยุกตใชขององคกร 

๒. เพื่อลดตนทุน (ดานบุคลากร)  ในการ                                
ดําเนินงานใหเหมาะสมกับขนาดของกิจการ 

๓. เพื่อสนับสนุนและรองรับการบริหาร                                       
งานในรูปแบบใหมและการประยุกตใชเทคโน                    
โลยีในการเดินรถและใหบริการ 

๖๐.๐๐๐ 
(๙.๙๗๙) 

องคการไดประกาศรับสมัครโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด (Early Retirement) ประจําปงบ                             
ประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ โดยใหผลตอบแทนพิเศษปละ ๒ เทาของเงินเดือนตาม                              
อายุงานที่เหลือ ทั้งนี้ไมเกิน ๒๐ เทา เดือนละ ๕ คน (จํานวนผูเขาโครงการขึ้นกับงบประมาณที่องคการ            
สามารถจัดสรรได) องคการไดอนุมัติใหพนักงานที่สมัครเขาโครงการฯ ไดเกษียณอายุกอนกําหนดและ                                    
พนสภาพจากการเปนพนักงาน ตั้งแต ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เปนตนไป จํานวน ๘ คน ตามคําสั่งองคการที ่                         
๒๕๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 
 

ชะลอรับสมัครเขา
โครงการเกษียณ                                 
อายุกอนกําหนด 
และดําเนินการตอ
ในปงบประมาณ 
๒๕๕๙ 



 
 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558  หนา ๖ 
 

ยุทธศาสตร/แผนงาน/
โครงการ วัตถุประสงค 

วงเงิน 
ดําเนินการ
(ลานบาท) 

ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๘  
 

หมายเหต ุ

องคการไดชะลอการรับสมัครเขาโครงการเกษียณอายุกอนกําหนดประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ ตาม                      
บันทึกสํานักบัญชีและกองทุนกลาง ที่ กงก. ๐๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ และตามหนังสือที่                  
สจท.๐๕๔๒/๒๕๕๘  ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขอใหชะลอโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด                               
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๑.๓ แผนงานการบริหาร
จัดการหนี้สิน  
(มี ๒ โครงการ) 

๗. โครงการบริหาร                 
จัดการตามโครงสรางหนี้และ               
ศึกษาแนวทางในการชําระ                    
คืนหนี้สินเดิม  

๗.๑ การบริหาร           
จัดการตามโครงสรางหนี้  
(ตอเนื่อง) 

 
 
 
 
 
 
 
๑. เพื่อชําระหนี้เงินกูและหนี้การคาที่ครบ                         

กําหนดชําระในแตละงวด 
๒. เพื่อลดภาระดอกเบี้ยของหนี้การคา 

  
 
 
 
 
 
 
องคการไดทําสัญญาแตงตั้งผูจัดการจัดจําหนายและประกันการจําหนายพันธบัตร และทําสัญญากูเงิน                       

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘  ดังนี้.- 
๑. ครั้งที่ ๑ วงเงิน ๑,๑๙๐ ลานบาท กับธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
๒. ครั้งที่ ๒ วงเงิน ๑,๐๐๐ ลานบาท กับธนาคารกรุงไทย เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
๓. ครั้งที่ ๓ วงเงิน ๒,๐๐๐ ลานบาท กับธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ 
๔.ครั้งที่ ๔ วงเงิน ๒,๐๐๐ ลานบาท กับธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ 
๕. ทําสัญญากูเงินกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จํานวนเงิน ๑,๕๐๐ ลานบาท เมื่อวันที่ ๓ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 
๖. ทําสัญญากูเงินกับธนาคารออมสิน จํานวนเงิน ๕,๐๐๐ ลานบาท เมื่อวันที่ ๘ เมษายน  ๒๕๕๘ 
๗. ทําสัญญากูเงินกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) จํานวนเงิน ๘๐๐ ลานบาท เมื่อวันที่ ๑๕                   

พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
๘. ทําสัญญากูเงินกับธนาคารออมสิน จํานวนเงิน ๔,๘๒๐ ลานบาท เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
สามารถดําเนิน 
การไดตามขั้น 
ตอนระยะเวลาที่
กําหนด 
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๗.๒ การศึกษา                                                                    
แนวทางในการชําระคืนหนี ้                                                         
สินเดิม 

 

๑. เพื่อศึกษาแนวทางการชําระคืนหนี้สิน                              
สะสมเดิมขององคการอาทิเชนชวงระยะเวลา                        
การชําระหนี้คืนปริมาณการชําระหนี้ในแต              
ละปการพักการชําระหนี้และลดการขาดทุน                  
เชน การชดเชยคาโดยสาร ขอดี – ขอเสีย                        
ของแตละแนวทาง 

๒. เพื่อนําเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของใช                       
เปนแนวทางในการลดภาระหนี้สินของ                   
องคการ 

๓. เพื่อนําเสนอแนวทางดังกลาวตอระดับ                     
นโยบายใหความเห็นชอบในการดําเนินการ                           
ตอไป 

๑๐.๐๐๐ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมือวันที่ ๒๖ มกราคม                            
๒๕๕๘ ไดพิจารณาแผนการแกไขปญหาของ ขสมก. โดยมีมติในเรื่องการจัดการภาระหนี้สินของ ขสมก.                               
ก็ตอเมื่อกระทรวงคมนาคมสรางความชัดเจนของการปรับปรุงเสนทางการเดินรถ และจัดสรรเสนทาง      
ระหวาง ขสมก. และเอกชนรวมบริการ รวมทั้งการจัดซื้อรถโดยสาร NGV ใหสอดคลองกับเสนทางที่ได                                            
รับจัดสรรและมีสถานี NGV ที่เพียงพอ 

 

ไมสามารถ
ดําเนินการได 
เนื่องจากตองรอ
ความชัดเจนใน         
การจัดสรรเสนทาง
ระหวาง ขสมก.          
และเอกชนรวม
บริการ 

๘. โครงการขอรับ                                                     
เงินอุดหนุนการใหบริการ                         
สาธารณะ (PSO)  
(ตอเนื่อง) 

๑. เพื่อใหองคการมีเงินทุนหมุนเวียนเพียง                         
พอไมเปนภาระกับภาครัฐ รวมทั้งสามารถ                                                    
ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐที่กําหนดใหมีการ                      
ใหบริการที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

๒. สามารถจัดเก็บคาโดยสารตามอัตราที่            
ภาครัฐกําหนด (ซึ่งต่ํากวาตนทุนในการให                               
บริการ) 

 องคการไดจัดทําขอเสนอการขอรับเงินอุดหนุนทางการเงินจากรัฐบาล และไดทําหนังสือขอรับเงิน                               
อุดหนุนบริการสาธารณะประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘  ตามหนังสือที่ ขสมก. ๑๙๐๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔                  
ธันวาคม ๒๕๕๗  เรื่อง ขอเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2558                    
ตามความเห็นของคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่                          
๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ องคการไดเบิกเงินจากรัฐบาลแลว จํานวน  ๒,๘๔๖.๗๑๑ 
ลานบาท (PSO จํานวน ๕๖๗.๗๑๑๐ ลานบาท) 

ไดเบิกจายเงินจาก
รัฐบาลครบตาม
จํานวนแลว 

๒. ยุทธศาสตรเพิ่มรายได 
(มี ๒ แผนงาน รวม ๔ 
โครงการ)  

๒.๑ แผนงานเพิ่มรายได 
(มี ๒ โครงการ) 

๙. โครงการพัฒนา                                               
พื้นที่ อูของ ขสมก .  ในเชิง                           
ธุรกิจ (ตอเนื่อง) 

 
 
 

 
 
๑. เพื่อพัฒนาพื้นที่อูที่เปนกรรมสิทธิ์ของ                    

องคการทั้งหมดใหคุมคาในเชิงธุรกิจ 
๒. เพื่อใหหนวยงานธุรกิจเอกชนและกลุม

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ตามที่องคการไดวาจางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนที่ปรึกษา ในการพัฒนาพื้นที่อูของ ขสมก.ใน

เชิงธุรกิจ ตามสัญญาเลขที่  จ.๗๐/๒๕๕๖  ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ จํานวนเงิน ๒ ลานบาท (ไมมี
ภาษีมูลคาเพิ่ม) นั้น  องคการไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการรางประกาศเชิญชวนผูสนใจเขารวมยื่น

 
 
 
 
 
อยูระหวางราง
ประกาศเชิญชวน
เอกชนเขารวม
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 ทุนที่มีความพรอมดานเงินลงทุนและดําเนิน-                 
การมารวมลงทุนพัฒนาพื้นที่ และจัดสรรผล                
ประโยชนตามความเหมาะสม 

๓. เพื่อใหองคการสามารถปรับปรุงใชพื้น                
ที่ไดอยางเหมาะสมและสรางสิ่งแวดลอมที่ดี 

๔. เพื่อใหองคการและชุมชนตลอดจน                            
พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

๕. เพื่อพัฒนารายไดเสริมเชิงพาณิชยให                     
แกองคการ 

ขอเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่อูมีนบุรี, อูบางเขน, อูรังสิต, อูสวนสยามและอูแสมดํา ตามคําสั่งองคการที ่
๒๘๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ขณะนี้อยูระหวางคณะกรรมการฯ แกไขรางประกาศเชิญ
ชวนเอกชนเขารวมเสนอแผนพัฒนาพืน้ที่อูในเชิงธุรกิจเพื่อนําเสนอ ผอก. 

เสนอแผนพัฒนา
พื้นที่อูในเชิงธุรกิจ 
 

๑๐. โครงการครอบ 
ครัวสุขสันต 

 
 
 
 

๑. เพื่อใชประโยชนจากรถโดยสารใหเกิด                                               
ประโยชนสูงสุด 

๒. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจ                                                          
ชุมชนของทองถิ่น 

๓. เพื่อสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรูการ                                     
ดําเนินการในเชิงธุรกิจ 

 ตามที่องคการไดจัดทําโครงการครอบครัวสุขสันต โดยใหบริการประชาชนในการเดินทางเปน                      
หมูคณะและหรือครอบครัวในราคาประหยัดแกผูมีรายไดนอย เพื่อทองเที่ยวในวันหยุดสัปดาห                              
หรือวันหยุดนักขัตฤกษ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ องคการไดจัดรถใหบริการทั้งหมด จํานวน  
๒,๕๒๑ คัน มีผูใชบริการ จํานวน ๘๑,๘๒๘ คน มีรายได จํานวน ๓๑,๔๙๕,๙๐๗ บาท มากกวาป ๒๕๕๗                  
จํานวน ๒,๖๓๕,๐๒๘  บาท คิดเปนรอยละ ๙  

ไดจัดบริการเดิน
รถครอบครัวสุข
สันตเพิ่มขึ้น ๙ %
เปรียบเทียบกับ
ปงบประมาณ 
๒๕๕๗ 

๒ .๒  แผนงานบริหาร                   
จัดการรถรวมและรถผิด                                         
กฎหมาย  (มี ๒ โครงการ) 

๑๑. โครงการเพิ่ม                       
ประสิทธิภาพในการบริหาร                              
จัดการรถเอกชนรวมบริการ 

 
 
 

๑. เพื่อใหผูโดยสารไดรับบริการเชิงคุณ-                      
ภาพทั้งสะอาดมารยาทดีสะดวกปลอดภัยพึง                       
พอใจตอการบริการที่ไดรับ 

๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบริการ 
๓. เพื่อใหผูประกอบการถือปฏิบัติตาม                                                                                  

ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และสัญญาตาง ๆ 
๔. เพื่อใหผูประกอบการเขมงวดกวดขัน                       

พนักงานประจํารถใหเกิดความสํานึกในการ
ใหบริการอยางจริงจัง 

  
 
 
องคการไดดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรถเอกชนรวมบริการ ดังนี้ 

๑. ดานคุณภาพรถโดยสาร ไดดําเนินการตรวจสภาพรถโดยสารประจําทางของรถเอกชนรวมบริการ  
๑.๑ รถใหญ    จํานวน ๓,๑๘๑ คัน ผาน ๒,๙๑๓ คัน ไมผาน ๒๖๘ คัน 
๑.๒ รถมินิบัส  จํานวน ๑,๕๗๕ คัน ผาน ๑,๔๑๕ คัน ไมผาน ๑๖๐  คัน 
๑.๓ รถหมวด ๔  จํานวน ๒,๐๑๖ คัน ผาน ๒,๐๑๖ คัน ไมผาน -  คัน 
๑.๔ รถตูโดยสาร จํานวน ๒,๕๑๙ คัน ผาน ๒,๔๘๖ คัน ไมผาน ๓๓ คัน 

๒. ดานพนักงานประจํารถ 
๒.๑ ดําเนินการตรวจวัดแอลกอฮอลพนักงานขับรถเอกชนรวมบริการ  

๒.๑.๑ รถใหญ  จํานวน ๒,๐๙๕ คน ผาน ๒,๐๙๑ คน ไมผาน ๔ คน 
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๕. เพื่อภาพลักษณขององคการในการ                                                                                                      
กํากับ ดูแลรถเอกชนรวมบริการมีประสิทธิ                                                   
ภาพยิ่งขึ้น 

๒๑.๒ รถมินิบัส จํานวน ๑,๔๕๓ คน ผาน ๑,๔๔๗ คน ไมผาน ๖  คน 
๒.๑.๓ รถตูโดยสาร จํานวน ๒,๒๙๐ คน ผาน ๒,๒๘๘ คน ไมผาน ๒  คน 
๒.๑.๔ รถหมวด ๔  จํานวน ๑,๕๘๖ คน ผาน ๑,๕๘๖ คน ไมผาน  -  คน 

๒.๒ ดําเนินการจัดอบรมพนักงานขับรถและพนักงานเก็บคาโดยสารของรถเอกชนรวมบริการ 
๒.๒.๑ รถใหญ ไดรับการอบรม จํานวน ๔,๒๐๗ คน  
๒.๒.๒ รถมินิบัส ไดรับการอบรม จํานวน ๒,๗๕๐ คน   
๒.๒.๓ รถหมวด ๔ ไดรับการอบรม จํานวน ๒,๐๑๖ คน    
๒.๒.๔ รถตูโดยสาร ไดรับการอบรม จํานวน ๒,๒๙๐ คน 

๒.๓ ดําเนินการตรวจใบอนุญาตพนักงานขับรถเอกชนรวมบริการ  
๒.๓.๑ รถใหญ  จํานวน ๓,๓๙๗ คน มีใบอนุญาต ๓,๓๙๗ คน ไมม ี - คน 
๒.๓.๒ รถมินิบัส จํานวน ๑,๔๕๖ คน มีใบอนุญาต ๑,๔๕๖ คน ไมม ี-   คน 
๒.๓.๓ รถหมวด ๔  จํานวน ๒,๐๑๖ คน มีใบอนุญาต  ๒,๐๑๖ คน ไมม ี -  คน 
๒.๓.๔ รถตูโดยสาร  จํานวน ๒,๒๙๐ คน มีใบอนุญาต ๒,๒๙๐ คน ไมม ี -  คน 

๒.๔ ตรวจการแตงกายของพนักงานผูปฏิบัติงานใหบริการรถเอกชนรวมบริการ 
๒.๔.๑ รถใหญ  จํานวน ๔,๒๐๗ คน ผาน ๔,๒๐๗ คน ไมผาน - คน  
๒.๔.๒  รถมินิบัส จํานวน ๒,๗๗๔ คน ผาน ๒,๗๗๔ คน ไมผาน - คน 
๒.๔.๓ รถหมวด ๔ จํานวน ๒,๐๑๖ คน ผาน ๒,๐๑๖ คน ไมผาน – คน 
๒.๔.๔ รถตูโดยสาร จํานวน – คน ผาน  – คน  ไมผาน  –   คน 

๓. ดานความปลอดภัย 
๓.๑. ตรวจการชําระภาษี 

๓.๑.๑ รถใหญ  มีจํานวน  ๓,๐๖๕  คัน ไมม ีจํานวน ๓๕  คัน 
๓.๑.๒ รถมินิบัส มีจํานวน ๑,๕๖๗  คัน ไมม ีจํานวน –  คัน  
๓.๑.๓ รถหมวด ๔ มีจํานวน  ๒,๐๑๖  คัน ไมม ีจํานวน -  คัน 
๓.๑.๔ รถตูโดยสาร   มีจํานวน ๒,๔๗๐ คัน ไมม ีจํานวน  ๔๔  คัน 
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๓.๒ ตรวจบัตรเหลือง  
๓.๒.๑ รถใหญ มีจํานวน ๒,๖๗๐ คัน ไมม ีจํานวน ๑๖๘  คัน 
๓.๒.๒ รถมินิบัส มีจํานวน ๑,๕๐๑ คัน ไมม ีจํานวน ๖๖  คัน 
๓.๒.๓ รถหมวด ๔ มีจํานวน ๘๒๓ คัน ไมม ีจํานวน ๑,๑๙๓ คัน 
๓.๒.๔ รถตูโดยสาร มีจํานวน ๓,๘๗๒ คัน ไมม ีจํานวน ๑๓๙ คัน 

๓.๓. ตรวจสมุดประจํารถ 
๓.๓.๑ รถใหญ มีจํานวน ๓,๐๓๒ คัน  ไมม ีจํานวน –  คัน 
๓.๓.๒ รถมินิบัส มีจํานวน ๑,๕๓๑ คัน ไมม ีจํานวน –  คัน 
๓.๓.๓ รถหมวด ๔ มีจํานวน ๒,๐๑๖ คัน ไมม ีจํานวน –  คัน 
๓.๓.๔ รถตูโดยสาร มี จํานวน – คัน ไมม ีจํานวน – คัน  

๔. ดานกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ 
๔.๑ มาตรการบอกเลิกสัญญา/สั่งพักรถ/ขอถอนรถและจัดหาผูประกอบการรายใหม   

๔.๑.๑ รถใหญ  ขอถอนรถ ๖๔ คัน เลิกสัญญา ๒ คัน พักรถ ๓๐ คัน 
๔.๑.๒ รถมินิบัส บอกเลิกสัญญา ๖ คัน 
๔.๑.๓ รถตูโดยสาร ขอถอนรถ ๑๒๖ คัน พักรถ ๒๑๙ คัน เลิกสัญญา ๒๕ คัน 
๔.๑.๔ รถหมวด ๔ บอกเลิกสัญญา ๑๕ คนั ขอถอนรถ ๓๓ คัน 

๔.๒ มาตรการลงโทษตามรายงานเรื่องรองเรียนจาก ๑๓๔๘  สะสม ณ กันยายน ๒๕๕๘ 
๔.๒.๑ รถใหญ รองเรียน  ๑,๓๓๐ เรื่อง  ทําทัณฑบน ๖๐ เรื่อง ปรับ ๑๕๖ เรื่อง เปนเงิน 

๕๐,๒๐๐ บาท อยูระหวางดําเนินการ ๙๕๗  เรื่อง 
๔.๒.๒ รถมินิบัส รองเรียน ๔๔๔  เรื่อง ทําทัณฑบน ๑๐๖  เรื่อง งดปฏิบัติหนาที่  ๒๖๙ เรื่อง 

ปรับ ๓๖๐ เรื่อง เปนเงิน ๙๕,๕๐๐ บาท อยูระหวางดําเนินการ  –  เรื่อง 
๔.๒.๓ รถตู  รองเรียน ๒๔  เรื่อง พักการดินรถ ๑๑  เรื่อง ปรับ  –  เรื่อง เปนเงิน ๕๐๐ บาท 

อยูระหวางดําเนินการ  ๗  เรื่อง 
๔.๒.๔ รถหมวด ๔ รองเรียน  ๒  เรื่อง ทําทัณฑบน  –  เรื่อง ปรับ –  เรื่อง เปนเงิน –  บาท 

อยูระหวางดําเนินการ ๑  เรื่อง 
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๕. ดานการจัดเก็บคาตอบแทนตามสัญญา 
 

การจัดเก็บคาตอบแทนตามสัญญา  
ประเภทรถ เปาหมาย/เดือน ผลการจัดเก็บ คิดเปน % 

รถธรรมดา ๙,๒๓๖,๓๒๘ ๙,๔๒๕,๗๔๔.๔๖ ๑๐๒.๐๕ 
รถปรับอากาศ ๑๒,๐๘๘,๘๐๐ ๑๑,๐๐๖,๗๕๐.๖๕ ๙๑.๐๕ 
รถมินิบัส ๗,๗๑๙,๗๕๖ ๗,๔๑๙,๖๒๘.๙๓ ๙๖.๑๑ 
รถตู ๔๖,๙๔๔,๐๐๐ ๔๗,๐๐๐,๙๙๘.๕๘ ๑๐๐.๑๒ 
รถหมวด ๔ ๕,๕๗๑,๙๙๖ ๖,๕๐๑,๘๐๗.๑๙ ๑๑๖.๖๘ 

รวม ๘๑,๕๖๐,๘๘๐ ๘๑,๓๕๔,๙๒๙.๘๑ ๙๙.๗๕  

 

๑๒. โครงการบริหาร                     
จัดการรถผิดกฎหมาย 

๑. เพื่อดําเนินการกับรถผิดกฎหมาย โดย                                 
เฉพาะรถตูปายดํา ตามนโยบายคณะรักษา                                          
ความสงบแหงชาต ิ(คสช.) 

๒. เพื่อควบคุมและจํากัดจํานวนรถตูผิด       
กฎหมายใหหมดไป 

๓.เพื่อลดปญหาการขับรถแขงแยงผูโดย-                 
สาร ซึ่งกอใหเกิดปญหาการจราจรและมีผล                                    
กระทบตอรายไดขององคการและผูประกอบ                 
การเอกชนที่ถูกตองตามกฎหมาย 

๔. เพื่อภาพลักษณขององคการในการ                                                   
กํากับ ดูแลรถผิดกฎหมายดีขึ้น 

 
 
 
 
 

 ช.ผอก.ฝรร. และ ห.กรร.๓ ไดรวมประชุมกับ รอง ผบ.พล.ม. ๒ รอ. และกรมการขนสงทางบก เพื่อ                        
กําหนดกรอบเวลาทํางานในการจัดระเบียบรถตูปายดําเปนปายเหลือง และไดดําเนินการสํารวจรถตูปาย                                           
ดํารวมกัน  ซึ่งกรมการขนสงทางบกไดสรุปผลการสํารวจเรียบรอยแลว ตามหนังสือกรมการขนสงทางบก      
ที่ คค.๐๔๐๙.๒/๑๒๙๑๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีรถตูที่ขอจัดระเบียบ จํานวน ๑,๒๖๒ คัน ๙๒                                 
เสนทาง บนเสนทางเดิม ๖๓ เสนทาง และเสนทางกําหนดใหม ๒๙ เสนทาง ปจจุบันไดจดทะเบียนเปน                               
รถปายเหลืองเรียบรอยแลว  

 
 
 
 

ไดดําเนินการ
เรียบรอยแลว 
โดยมีรถตูโดยสาร
ขอจัดระเบียบขึ้น
ทะเบียน จํานวน 
๑,๒๖๒ คัน 
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๓. ยุทธศาสตรเพิ่มคุณภาพ 
(มี ๔ แผนงาน รวม ๑๖ 
โครงการ) 

๓.๑ แผนงานรักษาและ                                     
พัฒนาระบบสารสนเทศ 
(มี ๕ โครงการ) 

๑๓. โครงการจัดให                  
มีระบบตรวจสอบและติดตาม      
การปฏิบัติการเดินรถ (GPS) 

 

 
 
 
 
 
 
๑. เพื่อศึกษาระบบตรวจสอบและติดตาม     

การปฏิบัติการเดินรถที่กระทรวงกําหนด 
๒. เพื่อเตรียมการจัดหาเทคโนโลยีที่ทัน               

สมัยมาประยุกตใชในการบริหารจัดการเดิน                                     
รถใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๓. เพื่อยกระดับคุณภาพ/มาตรฐานการ                        
ใหบริการใหสามารถตอบสนองตอความตอง                 
การของผูใชบริการไดอยางทันเวลา (Real            
time) 

๔. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการเช่ือมตอ                  
ระหวางระบบขนสงสาธารณะในภาพรวม 

๕. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการนําระบบ                         
ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกสมาประยุกต            
ใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

๖. เพื่อสรางภาพลักษณดานการตลาดการ            
ประชาสัมพันธและการบริหารงานที่ทันสมัย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
องคการไดทําสัญญาจางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปนที่ปรึกษา

โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อน ไอซีที มุงสูการปฏิรูปธุรกิจ ขสมก. ตามสัญญาเลขที ่จ.๗๒/   
๒๕๕๘  ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘  จํานวนเงิน ๑๗,๕๐๐,๐๐ บาท  (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) กําหนด                  
ระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จ ๓๖๐ วัน  ซึ่งในสัญญาจะมีขอกําหนดใหที่ปรึกษา ฯ ดําเนินการพัฒนาและ
ติดตั้งระบบ GPS บนรถโดยสารอีกดวย 
  ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการของที่ปรึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
อยูระหวาง
ดําเนินการของที่
ปรึกษาฯ 
 

๑๔. โครงการพัฒนา         
ระบบสอบถามขอมูลเสนทาง               
เดินรถโดยสารประจําทางบน                 
อุปกรณสื่อสารแบบพกพา 
(ตอเนื่อง) 

๑. เพื่อวาจางพัฒนาโปรแกรมการแสดง                    
เสนทางการเดินรถโดยสารประจําทางบน                                        
อุปกรณสื่อสารแบบพกพาสําหรับแจกจาย                           
ใหกับประชาชนผูใชงานอุปกรณสื่อสารแบบ        
พกพา 

๑.๙๕๐ 
(๑.๗๐๐) 

องคการไดวาจางบริษัท ฟูลเฟลโลสเน็ตเวิรค แอนด ดีไซน จํากัด  พัฒนาระบบสอบถาม ตามสัญญา     
เลขที่ จ.๑๐๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เปนจํานวนเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐.-บาท (รวมภาษี                 
มูลคาเพิ่ม) ขณะนี้บริษัทฯ กําลังดําเนินการปรับปรุงขอมูลและพัฒนาโปรแกรม 

 

อยูระหวาง  
บริษัทฯ ปรับปรุง
ขอมูลและพัฒนา
โปรแกรม 



 
 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558  หนา ๑๓ 
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 ๒. ปรับปรุงเว็บไซตในสวนที่เกี่ยวของกับ    
การสอบถามขอมูลเสนทางเดินรถ 

๓. เพื่อสรางภาพลักษณใหกับองคการใน                      
ดานนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใหบริการ                                      
ประชาชน 

๔. เพื่อเตรียมความพรอมในการเผยแพร                      
ขอมูลเมื่อมีการปรับเปลี่ยนเสนทางในอนาคต 

   

๑๕. โครงการจัดหา               
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แล ะ                                         
อุปกรณเพื่อทดแทนเครื่อง                                         
เดิม และเพิ่มประสิทธิภาพ                                           
การทํางาน 

๑๕ .๑  จัดหา                            
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แล ะ                                                            
อุปกรณเพื่อทดแทนเครื่อง                                   
เดิมที่เสื่อมสภาพ (ตอเนื่อง) 
 

 
 
 
 
 
๑. เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและ                                                                                                           

อุปกรณทดแทนการเชาเดิม(เมื่อป ๒๕๕๔) 
๒. เพื่อจัดหาเครื่องสํารองไฟ (UPS) ทด                

แทนเครื่ อง เดิมที่หมดอายุการ ใช งานป                                   
2๕๔๕) 

๓. เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพในการบริหาร 
จัดการองคกร 

๔. เพื่อลดคาใชจายในการดูแลและการ                            
ซอมบํารุงรักษา 

 
 
 
 
 

๕.๐๐๐ 
(๔.๙๓๕) 

 
องคการไดทําสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอรและอุปกรณเพื่อทดแทนเครื่องเดิมกับ บริษัท พีเอ คอรเปอร

เรช่ัน ซิสเต็ม จํากัด ตามสัญญาเลขที่ ซ .๑๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ จํานวนเงิน 
4,935,000 บาท และบริษัทไดสงมอบเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณใหองคการเรียบรอยแลว 

 
 

 
 
 
 
 
ดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว 
 

๑๕ .๒ จัดหา               
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย                                            
(Database Server) เพื่อทด                        
แทนเครื่องเดิม 

๑. เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย                      
(Database Server) เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่
จัดหาในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

๒. เพื่อลดคาใชจายในการดูแลและการ                                 
ซอมบํารุงรักษา 

 

๑๐.๐๐๐ องคการไดชะลอการดําเนินงานของโครงการไว เพื่อใหสอดคลองกับโครงการจัดหารถโดยสารใหม                                
และรองรับการปรับโครงสรางองคกรใหมในปงบประมาณ ๒๕๕๙  (เลื่อนดําเนินการในปงบประมาณ                                                     
๒๕๕๙) 

 

องคการไดชะลอ
โครงการไว เพื่อ 
ใหสอดคลองกับ
โครงการจัดหารถ
โดยสารใหม 
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๓. เพื่อใหระบบสารสนเทศสามารถทํา                                    
งานไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

๑๕ .๓ จัดหา                     
ระบบ Call  Center 

๑. เพื่อจัดหาระบบ Call Center ๑๓๔๘          
เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่หมดอายุการใชงาน 

๒. เพื่อลดคาใชจายในการดูแลและการ                       
ซอมบํารุงรักษา 

๓. เพื่อใหระบบสารสนเทศสามารถทํางาน            
ไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

๓.๘๕๐ คณะกรรมการกําหนดราง TOR ตามคําสั่งองคการที่ ๘๔๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม 2557 และ               
คําสั่งองคการที ่๑๒๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ กําลังดําเนินการพิจารณากําหนดแนวทาง         
ในการจัดทําราง TOR  

 
 

ยกเลิกโครงการ 
เนื่องจาก ไดทํา
สัญญาจางบริษัท 
วอกซตรอน จํากัด 
เปนผูซอมบํารุง
ระบบฯ 

๑๖. โครงการจัดหา             
ซอฟตแวร (Software) และ                
พัฒนาระบบ 

๑๖ .๑  จัดหา                                          
ซอฟตแวร (Software) 

 
 
 
เพื่อจัดหาซอฟตแวร Antivirus สําหรับ                       

ปองกันและกําจัดไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร                         
ขององคการ 

 
 
 

๐.๖๘๐ 
(0.๕๔๔) 

 
 
 
องคการไดจัดซื้อ Software Antivirus จํานวน ๖๘๐ Licenses จากบริษัท สตรีม โอ.ที.คอมซัลติ้ง                                   

จํากัด เปนจํานวนเงิน ๕๔๔,๐๐๐ บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ตามสัญญาเลขที่ ซ.5/๒๕๕๘ ลงวันที่ 
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ บริษัทฯไดสงมอบและติดตั้ง Software Antivirus ใหองคการ เรียบรอยแลว 

 
 
 
ดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว 

๑๖.๒ วาจาง                                                                                                  
พัฒนาระบบ Back Office                                                    
เพื่อรองรับโครงสรางใหม 

๑. เพื่อพัฒนาระบบ Back Office เพื่อ                                                                                                  
รองรับโครงสรางใหม 

๒. เพื่อสํารองการปรับปรุงระบบตาม           
นโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลง 

๖๒.๓๐๐ รอผลการศึกษาจากที่ปรึกษาดาน ไอซีที ที่องคการไดวาจางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ                            
ทหารลาดกระบัง (สจล.) เปนที่ปรึกษาโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อนไอซีที มุงสูการปฏิรูป                                                
ธุรกิจ ขสมก. ตามสัญญาเลขที ่จ.๗๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

รอผลการศึกษา
จากที่ปรึกษาดาน 
ไอซีที 

๑๖ .๓ จัดหา                 
ระบบจําลองฝกหัดขับรถโดย                                       
สาร (Simulator) 

๑. เพื่อจัดหาระบบจําลองฝกหัดขับรถ 
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับรถของ                                             

พนักงานขับรถ 

๕.๐๐๐  อยูระหวางศึกษาความเปนไปไดในการจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  (ยกเลิกโครงการ) 
 

ยกเลิกโครงการ 

๑๗. โครงการวาจาง          
ที่ปรึ กษาจัดทํ าแผนยุทธ -     
ศาสตรเพื่อขับเคลื่อน ICT มุง
สูการปฏิรูปธุรกิจ ขสมก. 

๑. เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อขับ                           
เคลื่อน ICT มุงสูการปฏิรูปธุรกิจ ขสมก. 

๒. เพื่อใหขอเสนอแนะในการบริหาร                              
การเปลี่ยนแปลง การบริหารความเสี่ยง การ            
บริหารจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ             
และการสื่อสาร เพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ของ

๑๘.๐๐๐ 
(๑๗.๕๐๐) 

องคการไดทําสัญญาจางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปนที่ปรึกษา           
โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อน ไอซีที มุงสูการปฏิรูปธุรกิจ ขสมก. ตามสัญญาเลขที่ จ.๗๒/
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จํานวนเงิน ๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) กําหนด
ระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จ ๓๖๐ วัน  

ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการของที่ปรึกษาฯ 
 

ขณะนีอ้ยูระหวาง
ดําเนินการของที่
ปรึกษาฯ 
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การปฏิรูป 
๓. เพื่อออกแบบการปรับปรุงกระบวน                                   

การปฏิบัติงานดวย ICT ดานการบริหารการ              
เดินรถและปฏิบัติการเดินรถของ ขสมก. 

 
 
 

๓.๒ แผนงานเพิ่มคุณภาพ  
(มี ๗ โครงการ) 

๑๘. โครงการบริหาร                         
จัดการปญหาดานอุบัติภัยลด                     
และปองกันภัย และอุบัติเหตุ                 
จากการขนสงสาธารณะโดย                                   
รถโดยสารประจําทาง 

 
 
๑. เพื่อเปนแนวทางในการเตรียมความ                                                                            

พรอมดานอุบัติภัยและภาวะฉุกเฉินตาง ๆ ที่                                                      
เกิดขึ้น 

๒. เพื่อกําหนดแนวทางและวิธีการปองกัน                
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผูใชบริการและผูรวม              
ทาง 

๓. เพื่อสรางความเช่ือมั่นในดานความ                                                        
ปลอดภัยใหกับผูใชบริการ 

๔. เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ 
๕. เพื่อปองกัน ควบคุม และระงับภาวะ                   

ฉุกเฉินเบื้องตนไมใหขยายผล อันอาจจะทํา                    
ใหเกิดอันตราย และความเสียหายตอชีวิต                                 
มนุษย และทรัพยสินขององคการ หรือสิ่ง                   
แวดลอมโดยรอบรวมทั้งคูคา ลดความสูญเสีย
ที่เกิดจากอุบัติเหตุ 

  
 
บริษัททิพยประกันภัย ไดรายงานขอมูลการเกิดอุบัติเหตุซึ่งองคการเปนฝายผิด ประจําปงบประมาณ   

งบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๑,๖๗๗  ราย 
เขตการเดินรถที่ ๑ – ๘  ไดจัดกิจกรรมเดินรณรงคตามโครงการ “ประชาชนเดินทางปลอดภัย                                                       

ซายตลอดจอดทุกปาย”  
 

 
 
ดําเนินการตาม
ขั้นตอนระยะ 
เวลาที่กําหนด 
 
 

๑๙. โครงการระบบ                        
บ ริ ห า ร ง า น คุ ณภ าพ ISO                                                                       
๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ 

๑๙.๑ การรักษา                       
ระบบบริหารงานคุณภาพ                            
ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ ของ                                        

 
 
 
๑. เพื่อกระตุนและพัฒนาบุคลากรใหคง                  

ไวซึ่งระบบและปรับปรุงประสิทธิผลไดอยาง               
ตอเนื่อง 

 
 
 

๓.๔๒๐ 

 
 
 
องคการไดดําเนินการตอสัญญากับสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO อีก ๓ ป (ป ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) ตาม              

สัญญาเลขที ่จ.๙๒/25๕๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จํานวนเงิน ๒,๒๐๙,๒๔๐.- บาท และสถาบันฯ                                     
ไดตรวจประเมินทั้ง ๘ เขต  เสร็จเรียบรอยแลว และองคการไดรับใบรับรองจากสถาบันครบทุกเสนทาง

 
 
 
ไดรับใบรับรอง
จากสถาบัน ISO 
ครบทุกเสนทาง



 
 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558  หนา ๑๖ 
 

ยุทธศาสตร/แผนงาน/
โครงการ วัตถุประสงค 

วงเงิน 
ดําเนินการ
(ลานบาท) 

ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๘  
 

หมายเหต ุ

ฝายการเดินรถองคการ ๒. เพื่อใหผูใชบริการเกิดความเช่ือมั่นใน                 
ดานการใหบริการ รวมทั้ งความสะอาด                                          
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

๓. องคกรและบุคลากรมีภาพลักษณที่ด ี

แลว      โดยมีผลตั้งแต ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ 
 
 

แลว 

๑๙ .๒  ก า รนํ า                                                             
ระบบบริหารงานคุณภาพ                              
ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ มาใช                   
ใ นหน ว ย ง า นขึ้ น ต ร ง ต อ                                                                               
ผู อํานวยการ ฝายบริหาร                        
และ ฝายการเดินรถเอกชน                    
รวมบริการ  

๑. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบคุณ-                           
ภาพขององคกรไปสูความยั่งยืนและความเปน              
เลิศเพื่อประโยชนตอการเพิ่มประสิทธิภาพ                       
การทํางานและการแขงขันทั้งในปจจุบัน และ                      
อนาคต 

๒. เพื่อรณรงคและปลุกจิตสํานึกใหพนัก-                                         
งานมีสวนรวมในการดําเนินการตามระบบ                                 
บริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ 

๓. เพื่อเปนการประกันคุณภาพในระบบ            
งาน  และความรู  ทักษะ  สมรรถนะของ                                                    
บุคลากรองคกรและบุคลากรมีภาพลักษณที่ด ี

๔. เปนการยกระดับองคการใหมีมาตร -                                  
ฐานระบบ การทํางานในระดับสากล 

๐.๘๐๐ ตามที่องคการไดนําระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ มาใชในการบริหารงาน สรุปผล               
การดําเนินงานดังนี ้

๑. จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘” สําหรับผูบริหาร                     
ระดับ ๘ ขึ้นไป , คณะผูตรวจติดตามภายในและผูเกี่ยวของ จํานวน ๑๐๐ คน  ระหวางวันที่ 31 ตุลาคม                         
2557 ถึง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ชลพฤกษ รีสอรท จ.นครนายก  

๒.  องคการไดทําสัญญากับอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO เปนผูตรวจ   
ประเมิน เพื่อรับรองการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน  ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ และสถาบันฯ ไดออกใบรับ                
รองมาตรฐานการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ ใหองคการแลว มีผลตั้งแตวันที่                                              
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๓. จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ อยางม ี                         
ประสิทธิภาพสําหรับผูบริหาร,หัวหนางานและผูเกี่ยวของ  ณ หองประชุม ๑ สนญ.  จํานวน ๑๑ รุน มีผู                      
ไดรับการอบรมทั้งหมด จํานวน ๗๐๐ คน 

ไดรับใบรับรอง
มาตรฐานการ
พัฒนาระบบ
บริหารงาน
คุณภาพ ISO 
๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ 
เรียบรอยแลว   

๒๐. โครงการจัดหาสิ่ง                 
อํานวยความสะดวกสําหรับ                        
คนพิการ 

๑. เพื่อใหคนพิการสามารถเขาถึงสิทธิโดย    
ปราศจากการเลือกปฏิบัติสามารถเขาถึงและ          
ใชประโยชนไดอยางเสมอภาคและเทาเทียม                 
ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน              
พิการ 

๒. เพื่อคนพิการมีความมั่นใจ ตระหนักใน        
สิทธิคุณคา และศักดิ์ศรีของตนเอง รวมถึงม ี             
สวนรวมทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ           
วัฒนธรรม 

 

0.218 องคการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานไดแก หองน้ํา ทางลาด ที่จอดรถ 
ปายและสัญลักษณ การบริการขอมูลสําหรับคนพิการ จํานวน ๙ แหง ไดแก สนญ. เขต ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, 
๖, ๗ และ ๘ สรุปผลดําเนินการ ดังนี้.- 

๑. หนวยงานที่ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวคือ สนญ.,ขดร. ๑, ๒, ๓, ๕, ๖ และเขต ๘ 
๒. หนวยงานที่อยูระหวางดําเนินการ 

         - เขต ๔ ไดมีหนังสือที่ ขดร. ๔-๙๖๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พิจารณาแลวไมมี
บริเวณใดที่เหมาะสมจะสรางหองสุขาสําหรับผูพิการไดจึงระงับการกอสรางไวกอน 

 - เขต ๗ (กปด.๑๗ อูบางบัวทอง) อยูระหวางกอสรางพรอมที่ทําการ กําหนดแลวเสร็จวันที่ ๒๕ 
ตุลาคม  ๒๕๕๘   

 

ไดพัฒนาปรับปรุง
สิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับผู
พิการเสร็จ
เรียบรอยแลว 
ยกเวนเขต 4 
เนื่องจากพื้นที่ไม
เหมาะสม 



 
 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558  หนา ๑๗ 
 

ยุทธศาสตร/แผนงาน/
โครงการ วัตถุประสงค 

วงเงิน 
ดําเนินการ
(ลานบาท) 

ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๘  
 

หมายเหต ุ

๓. เพื่อใหสังคมมีความรูความเขาใจคน                   
พิการและมีสวนรวมลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อ                        
สรางสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 

 

๒๑. โครงการพัฒนา             
ระบบงานประชาสัมพันธ                    
เชิงรุก                                    

๑. เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีสูสายตาประชา-
ชนและผูใชบริการ 

๒. เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน/  
มาตรการ/โครงการที่องคการกําหนดสามารถ                          
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายโดยนําระบบ                 
งานประชาสัมพันธเขาไปชวยสนับสนุนให                 
ประสบความสําเร็จ 

๓. เพื่อชวยสนับสนุนงานดานการตลาด                                    
ขององคการโดยการเผยแพรขาวสารบทความ                 
(ผลงานงานบริการคานิยม) แกพนักงาน และ                   
สื่อมวลชน 

๔. เพื่อลดขอรองเรียนและสรางความเขา                       
ใจอันดีทั้งภายในและภายนอกองคการ 

๒๓.๖๘๒ 
(๗.๓๐๐) 

องคการไดวาจางบริษัท ซิน คัมปานี จํากัด ดําเนินการจัดทําประชาสัมพันธเชิงรุกภายนอกตามแผน
ฟนฟูกิจการองคการ ตามสัญญาเลขที่ จ.๑๑๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ จํานวนเงิน 
๗,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)  บริษัทฯ ไดสงมอบงานงวดสุดทายใหองคการเรียบรอยแลวเมื่อ
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 

 ไดดําเนินการ
ตามขั้นตอน
ระยะเวลาที่
กําหนด 

๒๒ . โครงการกํากับ                                     
ดูแล ติดตาม ควบคุมเพื่อม ิ         
ให  ขสมก .ปล อยรถยนต                        
โดยสารและรถรวมบริการ                  
ของเอกชนออกวิ่งโดยปลอย            
ควันดําเกินมาตรฐาน 

๑. เพื่อกํากับดูแล ติดตาม ควบคุม เพื่อมิ            
ให ขสมก.ปลอยรถโดยสารและรถรวมบริการ   
ของเอกชนออกวิ่งโดยปลอยควันดําเกิน                                                               
มาตรฐาน 

๒. เพื่อรายงานผลการปฏิบัติการตาม                               
แผนตอกรมควบคุมมลพิษ เพื่อกรมควบคุม                         
มลพิษรายงานตอศาลทุก ๓ เดือน เปนเวลา                   
๑ ป 

 
 
 

๒.๒๕๐ องคการไดดําเนินการตรวจวัดควันดํา รถโดยสารขององคการ และรถหมวด ๔ (รถเมลเล็ก) เพื่อราย                    
งานกรมควบคุมมลพิษ ตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุด สรุปไดดังนี้  

รถองคการ 
 

เดือน จํานวนรถ ผานการตรวจ จอดซอม 
ตุลาคม ๒๕๕๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ 
มกราคม 2558 
กุมภาพันธ 2558 

๒,๙๕๗ 
๒,๘๘๐ 
๒,๘๘๐ 
2,879 
2,879 

๒,๗๒๖ 
๒,๗๑๖ 
๒,๖๘๙ 
2,694 
2,686 

๒๓๑ 
๑๖๔ 
๑๙๑ 
185 
193 

 

ไดรายงานผลการ
ดําเนินงานใหกรม
ควบคุมมลพิษได
ตามระยะเวลาที่
กําหนดครบแลว 



 
 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558  หนา ๑๘ 
 

ยุทธศาสตร/แผนงาน/
โครงการ วัตถุประสงค 

วงเงิน 
ดําเนินการ
(ลานบาท) 

ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๘  
 

หมายเหต ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เดือน จํานวนรถ ผานการตรวจ จอดซอม 

มีนาคม ๒๕๕๘ 
เมษายน ๒๕๕๘ 

๒,๘๗๙ 
๒,๘๐๓ 

๒,๖๘๔ 
๒,๖๖๙ 

๑๙๕ 
๑๓๔ 

 

รถหมวด ๔ 
 

 เดือน จํานวนรถ ผานการตรวจ เปลี่ยนใชกาซ จอดซอม 
ตุลาคม ๒๕๕๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ 
มกราคม ๒๕๕๘ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 
มีนาคม ๒๕๕๘ 
เมษายน ๒๕๕๘ 

๔๗๕ 
๓๒๒ 
๖๐๒ 
๔๒๐ 
๓๓๔ 
๕๔๖ 
๓๕๖ 

๔๗๓ 
๓๑๙ 
๖๐๒ 
๔๑๙ 
๓๓๔ 
๕๔๖ 
๓๕๖ 

๑ 
๒ 
- 
๑ 
- 
- 
- 

๑ 
๑ 
- 
- 
- 
- 
-  

๒๓. โครงการพัฒนา                                   
คุณภาพการใหบริการเชิง           
สังคม และรถเมลฟรี 
(ตอเนื่อง) 

 

๑. เพื่อการใหบริการเปนไปตามนโยบาย                       
ของภาครัฐและความตองการของประชาชนที ่            
ใชบริการรถโดยสารสาธารณะ 

๒. เพื่อใหการบริการมีประสิทธิภาพเพียง                     
พอและสอดคลองกับความตองการของผูใช                  
บริการ 

๓. เพื่อผูมีรายไดนอยไดใชบริการอยางทั่ว            
ถึงทุกเสนทาง 

๔. เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
๕. เพื่อใหผูใชบริการมีความพึงพอใจเพิ่ม                           

มากขึ้น 
๖. เพื่อใหองคการมีภาพพจนในการให                                                 

บริการที่ดี 

2.400 ตามที่องคการไดจัดใหบริการเดินรถเมลฟรี จํานวน ๘๐๐ คัน บนเสนทาง ๗๓ เสนทาง ตามนโยบาย              
ของรัฐบาลที่ออกมาตรการชวยลดภาระคาครองชีพของประชาชนในการเดินทางดวยรถโดยสารสาธารณะ       
และเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ครม. มีมติขยายระยะเวลาการดําเนินมาตรการการลดภาระ                                                                            
คาครองชีพของประชาชนตอไปอีก ๓  เดือน ตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม 2558 ถึง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘                        
ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ มีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการใหบริการรถเมลฟรี จํานวน ๔๓ เรื่อง   

 

ไดจัดบริการเดิน
รถเมลฟรีครบตาม
จํานวนรถและเสน 
ทางที่กําหนด 



 
 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558  หนา ๑๙ 
 

ยุทธศาสตร/แผนงาน/
โครงการ วัตถุประสงค 

วงเงิน 
ดําเนินการ
(ลานบาท) 

ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๘  
 

หมายเหต ุ

๒๔. โครงการบริหาร                                                                    
จัดการงานคดีและบังคับคดี 

๑. เพื่อใหนิติกรดําเนินคดีอยางมีประสิทธิ                       
ภาพ 

๒. เพื่อใหนิติกรดําเนินคดีภายในกําหนด              
อายุความ 

๓. เพื่อใหนิติกรดําเนินคดีตามขั้นตอน                        
อยางตอเนื่องเปนไปตามระเบียบวาดวยการ                      
ดําเนินคดีและการบังคับคดี 

๔. เพื่อใหการดําเนินการบังคับคดีกับลูก                      
หนี้เพื่อใหไดรับชําระหนี้โดยเร็ว 

๕. เพื่อใหพนักงานปฏิบัติตามระเบียบวา                   
ดวยการดําเนินคดีและบังคับคดี 

๖. เพื่อใหพนักงานปฏิบัติงานตามกรอบ                   
ระยะเวลาการทํางานและทํางานอยางตอ                                     
เนื่องรวดเร็วเปนมาตรฐานเดียวกัน 

๑.๕๐๐  สํานักกฎหมายไดยกรางระเบียบ วาดวยการดําเนินคดีและการบังคับคดี พ.ศ ...................เสนอคณะ
อนุกรรมกรรมการฝายกฎหมาย พิจารณาแกไขปรับปรุงรางดังกลาว  

ขณะนี้อยูระหวางคณะอนุกรรมการฝายกฎหมายพิจารณา 
 

อยูระหวางคณะ 
อนุกรรมการ
พิจารณา 

๓.๓ แผนงานศึกษาวิจัย 
(มี ๒ โครงการ) 

๒๕. โครงการศึกษา                                       
ตนทุนมาตรฐาน (ตอเนื่อง) 

 
 
๑. เพื่อทราบถึงตนทุนที่แทจริงของการ                                              

ใหบริการรถโดยสารทุกประเภท 
๒. เพื่อใหผูบริหารทราบถึงตนทุนที่แท                                            

จริงของคาโดยสาร 
๓. เพื่อเปนขอมูลในการเสนอกระทรวง    

คมนาคม เพื่อขอปรับขึ้นราคาคาโดยสาร 

 
 

0.000 
(2.800) 

 
 
องคการไดวาจางศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูดําเนินการศึกษาตนทุน              

มาตรฐานขององคการ ดวยวิธีตกลงราคา เปนจํานวนเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (ไมมีภาษีมูลคาเพิ่ม)          
ตามสัญญาเลขที่ จ.๕๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ขณะนี้อยูระหวางศูนยบริการวิชาการ                          
จุฬาลงกรณ ฯ ดําเนินการศึกษาเพิ่มเติมในสวนของรถโดยสารใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง 

 

 
 
อยูระหวางที่
ปรึกษาฯ ดําเนิน
การศึกษาเพิ่มเติม 
ในสวนของรถ
โดยสารใชกาซ 
 

๒๖. โครงการสํารวจ                 
ความพึงพอใจของผูใชบริการ 

๑. เพื่อใหทราบถึงระดับความพึงพอใจ                      
และไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสาร                            
ประจําทางองคการ 

๒. เพื่อใหทราบถึงระดับความพึงพอใจ                            
และไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสาร                         

๑.๐๐๐ 
(๐.๕๔๔) 

องคการไดทําสัญญาจางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปนผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ และ                    
ไมพึงพอของผูใชบริการรถโดยสารองคการ รถโดยสารเอกชนรวมบริการ และรถตูโดยสารตามสัญญา                                     
เลขที่ จ.๖๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เปนจํานวนเงิน ๕๔๔,๐๐๐ บาท (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) สรุปผลการสํารวจไดดังนี้ 

 

ไดดําเนินการ
เรียบรอยแลว 
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หมายเหต ุ

ประจําทางรถเอกชนรวมบริการ 
๓. เพื่อใหทราบถึงระดับความพึงพอใจ                                          

และไมพึงพอใจของผูใชบริการรถตูโดยสาร                     
ปรับอากาศ 

๔. เพื่อใหทราบถึงปญหาและลําดับความ      
สําคัญของปญหา รวมถึงขอเสนอแนะของผู                  
ใชบริการรถองคการ รถเอกชนรวมบริการ                                
และรถตูโดยสารปรับอากาศ 

 

 
ประเภทของรถโดยสาร พอใจ ไมพอใจ 
๑.รถโดยสารองคการ 
   ๑.๑ รถโดยสารปรับอากาศ 
   ๑.๒ รถโดยสารธรรมดา 
   ๑.๓ รถเมลฟรี 

๘๙.๔๘ 
๙๑.๙๐ 
๘๗.๐๔ 
๘๑.๓๑ 

๑๐.๐๓ 
๗.๕๙ 
๑๒.๓๐ 
๑๘.๕๔ 

๒.รถเอกชนรวมบริการ ๘๖.๐๖ ๑๓.๕๐ 
๓. รถตูโดยสารปรับอากาศ ๘๗.๐๘ ๑๒.๔๖ 

 

๓.๔ แผนงานรักษาและ                        
พัฒนาระบบบริหารจัดการ                   
บุคลากร (มี ๒ โครงการ) 

๒๗. โครงการอบรม               
บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง แ ล ะ                                      
ควบคุมภายใน 
 

 
 
 
๑. เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงและการ                     

วางระบบควบคุมภายในบรรลุเปาหมายตาม                   
แผนปฏิบัต ิและวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

๒. เพื่อใหเกิดความสามารถในการบริหาร         
จัดการดานความเสี่ยงแบบบูรณาการกับระบบ        
ควบคุมภายในอยางมีระบบเปน มาตรฐาน                                        
เดียวกันและอยางตอเนื่อง   

๓. เพื่อใหการบริหารจัดการขององคกร                        
กาวไปขางหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนนําไปสู                 
ความเจริญเติบโต  โดยการบริหารความเสี่ยง                     
และควบคุมภายในเปนเครื่องมือในการเพิ่ม                    
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสรางมูลคา                                               
เพิ่ม   

 
 
 

 
 
 

๑.๒๐๐ 

 
 
 
๑. องคการไดจัดอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุม                 

ภายใน”  สําหรับผูบริหารระดับ ๘, หัวหนางานระดับ ๕  และผูเกี่ยวของ จํานวน ๑๘๑ คน  ๒ รุน                                        
ระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๑ และ ๒๗ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ  ชลพฤกษ  รีสอรท จ.นครนายก 

๒. จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดการความเสี่ยงแบบครบวงจร” สําหรับหัวหนางานระดับ ๕               
ผูจัดการสายและผูชวยผูจัดการสาย และพนักงานระดับ ๓ -๔ จํานวน ๘ รุน ที่มีผูผานการอบรม จํานวน           
๔๙๖ คน  อบรมเฉพาะวันเสารและอาทิตย ตั้งแตเดือน เมษายน ๒๕๕๘ ถึง กันยายน ๒๕๕๘  ณ หอง               
อบรม-สัมมนา สพบ. อูแสมดํา 

๓. จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน” สําหรับเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ๑๘      
คน  หลักสูตร ๑ – ๒  อบรมระหวางวันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤษภาคม และ ๑๑ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘                            
ณ ศูนยฝกอบรม รังสิต อาคารสถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) และหลักสูตรที่ ๓ อบรมระหวาง                                          
วันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หองประชุม ๒  สนญ.  

 
 
 
ดําเนินการตาม
ขั้นตอนระยะ 
เวลาที่กําหนด 
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๒๘. โครงการพัฒนา                        
ระบบการบริหารจั ดการ                                                                               
บุคลากร 

๒๘.๑ การพัฒนา                                      
ระบบการบริหารจั ดการ                  
บุคลากร 
 

 
 
 
๑. เพื่อเพิ่มทักษะความรูความสามารถใน             

การพัฒนาบุคลากรใหปฏิบัติงานไดอยางม ี                                      
ประสิทธิภาพ 

๒. เพื่อเตรียมความพรอมของผูบริหาร           
และพนักงานในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ              
อาเซียน (AEC) ในปงบประมาณ๒๕๕๘ 

๓. เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจใหพนัก-                            
งานทุกระดับเกิดความผูกพันตอองคการ และ                          
สรางแรงจูงใจในการทํางานเพื่อความกาว                                                               
หนาของอาชีพการงาน 

๔. เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการสรร               
หาบุคลากรตามแผนการสืบทอดตําแหนง                 
อยางตอเนื่องตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อความ                
ถูกตองเหมาะสม 

๕. เพื่อสงเสริมจิตสํานึกดานคุณธรรมและ                                                               
จริยธรรมในการบริหารจัดการและการปฏิบัติ             
หนาที่ที่ดี 

 
 
 

1.300 

 
 
 
๑. แผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) 

องคการไดดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานระดับ ๑ – ๔ ซึ่งมีผูที่สอบผาน จํานวน ๔๘๒  คน และได              
ประกาศรายช่ือเพื่อรอการแตงตั้งแลว  เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘  
๒. การประเมินผลโดยใชระบบความสามารถ (Competency) 

 องคการไดแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานพัฒนาและปรับปรุงการประเมินผลบนพื้นฐานของ                  
ความสามารถของบุคลากร ตามคําสั่งองคการที ๑๓๒/๒๕๕๘ ลงวันที ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ขณะนี้อยู      
ระหวางดําเนินการสรุปผลการประเมินผลรอบที่ ๒ (ผลงานระหวางวันที่ ๑ มกราคม 2558 ถึง ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ 
๓. แผนการจัดทําเสนทางความกาวหนาในตําแหนงงาน (Career Path) 

สจท. และ สพบ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําเสนทางความกาวหนาในตําแหนง ๒ ครั้ง     
ระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๑ – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘  ขณะนี้อยูระหวาง         
ดําเนินการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 
๔. แผนการสํารวจความพึงพอใจของพนักงาน 

 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการบริหารเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) มีมติเห็นชอบแผน          
แนวทางปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแกไขปญหาความไมพึงพอใจของพนักงาน และรายละเอียดของกิจกรรม/              
ขั้นตอน ตัวช้ีวัด (KPI) ที่ สจท. เสนอ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘          
และมติที่ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่ง ผอก.ไดอนุมัติแผนและแนว                     
ทางแกไขปญหาความไมพึงพอใจของพนักงานตามที ่สจท.เสนอ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ขณะนี้
อยูระหวางจัดทําแบบฟอรมรายงาน 
๕. การประเมินภาวะผูนํา 

ขณะนี้อยูระหวางจัดทํารายละเอียด เพื่อเริ่มดําเนินการสําหรับปงบประมาณ ๒๕๕๙  
๖. การคัดเลือกพนักงานดีเดน   

องคการไดประกาศรายช่ือพนักงานดีเดนประจําป ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แบงเปน               
พนักงานที่บําเพ็ญประโยชนตอสังคม จํานวน ๑๐ คน และเปนพนักงานผูปฏิบัติงานมีผลงานดีเดน 

 
 
 
ดําเนินการตาม
ขั้นตอนระยะ  
เวลาที่กําหนด 



 
 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558  หนา ๒๒ 
 

ยุทธศาสตร/แผนงาน/
โครงการ วัตถุประสงค 

วงเงิน 
ดําเนินการ
(ลานบาท) 

ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๘  
 

หมายเหต ุ

จํานวน ๑๐ คน ซึ่งองคการไดมอบรางวัลและพาไปทัศนะศึกษา ณ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ 
กันยายน ๒๕๕๘ 

๒๘.๒ การพัฒนา                                
ศักยภาพบุคลากร 
 

๑. เพื่อเตรียมความพรอมของบุคลากรทุก               
ระดับใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน                 
ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม                     
สําหรับการดําเนินงานตามแผนฟนฟูกิจการ                        
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

๒. เพื่อสรางทีมงานการเขาสูระบบบริหาร               
จัดการ และการบริการระบบขนสงมวลชน                             
กรุงเทพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิด                                 
ประสิทธิผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

๓. เพื่อใหองคการผานเกณฑประเมินผล                   
การดําเนินงานตามระบบประเมินคุณภาพ       
รัฐวิสาหกิจ  (SEPA) ไดตามระยะเวลาที่                                    
กําหนด  

๔. เพื่อสงเสริมหัวหนางานใหมีภาวะผูนํา                           
และการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

๕. เพื่อสรางวัฒนธรรมองคการใหเปน                                       
องคกรแหงการเรียนรูและมีธรรมาภิบาล 

๒๐.๑๖๐ 
(๑๘.๘๑๑) 

 

องคการไดดําเนินการจัดอบรม สัมมนาสําหรับพนักงานองคการ และพนักงานรถเอกชนรวมบริการ                          
ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ รวม ๓๔ โครงการ ๑๑๖ หลักสูตร มีผูผานการอบรม/สัมมนา จํานวน ๑๔,๙๐๔ 
คน  เปนพนักงานองคการ จํานวน ๑๐,๑๒๗ คน  พนักงานรถเอกชนรวมบริการ จํานวน ๔,๗๗๗ คน                       
คาใชจายรวมทั้งสิ้นจํานวน ๑๘,๘๑๑,๒๙๒.๑๕ บาท 

 

ดําเนินการตาม
ขั้นตอนระยะ 
เวลาที่กําหนด 

๒๘.๓ การพัฒนา                       
ทักษะการขับรถโดยสาร 
(ตอเนื่อง) 

๑. เพื่อเปนการรองรับพนักงานเก็บคาโดย- 
สารที่มีความประสงคขอเปลี่ยนตําแหนงเปน            
พนักงานขับรถ 

๒. เพื่อเตรียมความพรอมบุคลากรที่จะ              
ปฏิบัติหนาที่ขับรถโดยสารใหม 

๓. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหกับ                       
พนักงาน 

 

๐.๕๐๐ องคการไดจัดอบรมและฝกภาคปฏิบัติ สําหรับ พกส. ที่ประสงคเปลี่ยนหนาที่เปน พขร. ดังนี ้
๑. สําหรับ พกส.ที่ผานการอบรมแลวมาฝกทบทวน จํานวน ๑๒ คน ระหวางวันที่ ๑๔ – ๒๖             

มกราคม ๒๕๕๘ ณ อูเขตการเดินรถ และในเสนทางบนถนน 
๒. สําหรับ พกส. ผูที่ไมเคยผานการฝกอบรม ฝกภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัต ิจํานวน ๑๕ คน  ระหวาง           

วันที่ ๒๘ มกราคม 2558 ถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ กรมการขนสงทางบก อูเขตการเดินรถและ                   
บนเสนทาง 

ดําเนินการตาม
ขั้นตอนระยะ 
เวลาที่กําหนด 



 
 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558  หนา ๒๓ 
 

ยุทธศาสตร/แผนงาน/
โครงการ วัตถุประสงค 

วงเงิน 
ดําเนินการ
(ลานบาท) 

ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๘  
 

หมายเหต ุ

๒๘.๔ การเสริม-                               
สรางคุณภาพชีวิตและสภาพ                      
แวดลอมในการทํางาน 

๑. เพื่อใหพนักงานมีสุขภาพสมบูรณ แข็ง                  
แรงมีสุขภาพจิตที่ดีปราศจากโรคภัยและการ                       
เจ็บปวย 

๒. เพื่อใหพนักงานมีความรูและความเขา                           
ใจในการดูแล ปองกันและรักษาสุขภาพได                                                                                                  
ดวยตนเอง 

๓. เพื่อลดคาใชจายในการรักษาพยาบาล                  
ของพนักงานและขององคการ 

๔. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของ     
พนักงาน 

๕. เพื่อเสริมสรางความสุขและสมรรถนะ                      
ในการทํางาน โดยการผอนคลายความเครียด                      
ที่มีผลตอจิตใจของพนักงาน 

๖. เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีใหพนักงานมี                                                                                 
ความผูกพัน รักองคกร 

๗. เพื่อใหสถานที่ทํางานสะอาด ปลอดภัย                      
นาอยู นาทํางาน พนักงานมีความปลอดภัย                                  
จากการทํางาน 

๘. เพื่อใหองคการปราศจากปญหาการ                                       
คุกคามทางเพศในที่ทํางาน พนักงานทํางาน                       
อยางมีความสุข 

๑.๙๒๐ จัดแพทยและพยาบาลดําเนินการตรวจสุขภาพพนักงานที่มีอายุต่ํากวา ๕๐  ดังนี้. - 
๑.  ตรวจสุขภาพพนักงานเขตการเดินรถที ่๒ ตั้งแตวันที่ ๓ ถึง ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ มีพนักงานเขา               

รับการตรวจ จํานวน ๔๙๙ คน พบผิดปกติ ๑๒๒ คน และไดแนะนําใหไปพบแพทยเพื่อทําการรักษา                 
ตอไป 

๒ .ตรวจสุขภาพพนักงานเขตการเดินรถที่  ๔  ตั้ งแตวันที่  ๑  ถึ ง  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๘  ม ี     
พนักงานเขารับการตรวจ จํานวน ๕๕๐ คน พบผิดปกติ ๑๕๙ คน และไดแนะนําใหไปพบแพทยเพื่อทํา                
การรักษาตอไป  

๓ . ตรวจสุขภาพพนักงานเขตการเดินรถที่ ๕ ตั้งแตวันที่ ๖ ถึง ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มี                                           
พนักงานเขารับการตรวจ จํานวน ๖๓๖ คน พบผิดปกติ ๑๖๙ คน และไดแนะนําใหไปพบแพทยเพื่อทํา                     
การรักษาตอไป  

๔ .  ตรวจสุขภาพพนักงานเขตการเดินรถที่ ๖ ตั้ งแตวันที่  ๓  ถึง  ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๕๘ มี                                                
พนักงานเขารับการตรวจ จํานวน ๖๑๙ คน พบผิดปกติ ๑๙๗ คน และไดแนะนําใหไปพบแพทยเพื่อทํา                 
การรักษาตอไป 

๕ .  ตรวจสุขภาพพนักงานเขตการเดินรถที่ ๗ ตั้ งแตวันที่  ๑ ถึง ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มี                                                    
พนักงานเขารับการตรวจ จํานวน ๔๘๙  คน พบผิดปกติ ๑๖๔ คน และไดแนะนําใหไปพบแพทยเพื่อทํา
การรักษาตอไป  

๖ .  ตรวจสุขภาพพนักงานเขตการเดินรถที่ ๘ ตั้ งแตวันที่  ๓ ถึง  ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๕๘ ม ี                    
พนักงานเขารับการตรวจ จํานวน ๓๑๓  คน พบผิดปกติ ๙๔ คน และไดแนะนําใหไปพบแพทยเพื่อทํา                 
การรักษาตอไป 

ดําเนินการตาม
ขั้นตอนระยะ 
เวลาที่กําหนด 

๒๘.๕ การอบรม                           
ใหความรูระบบการประเมิน                              
คุณภาพองคกร ( SEPA)   
(ตอเนื่อง) 

 

๑. เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจในกรอบ              
แนวคิดและประโยชนของเกณฑและวิธีการ                              
ประเมินระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

๒. เพื่อสรางแรงจูงใจและใหความสําคัญ                         
ของการบูรณาการรวมทั้งความเช่ืองโยงของ                  
ระบบงานในภาพรวมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

5.000 ๑. จัดอบรมหลักสูตร ”การบูรณาการบริหารจัดการ เพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร และระบบการ
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ “สําหรับผูบริหารระดับ ๗ ขึ้นไป จํานวน ๔๙ คน ระหวางวันที่ ๒๕ – ๒๖               
ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ชลพฤกษ รีสอรท จ.นครนายก 

๒. จัดอบรมหลักสูตร การบูรณาการบริหารจัดการ เพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร และระบบการ    
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ สําหรับหัวหนางานระดับ ๕ – ๖ จํานวน ๑๕๓ คน ๒ รุน ระหวางวันที่ ๘ – 
๙ และ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ชลพฤกษรีสอรท จ.นครนายก  และรุนที่ ๓ จํานวน ๗๙ คน 

ดําเนินการตาม
ขั้นตอนระยะ 
เวลาที่กําหนด 



 
 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558  หนา ๒๔ 
 

ยุทธศาสตร/แผนงาน/
โครงการ วัตถุประสงค 

วงเงิน 
ดําเนินการ
(ลานบาท) 

ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๘  
 

หมายเหต ุ

  แขงขันสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธ-ิ  
ภาพเกิดความคลองตัวและรักษาสถานภาพ                      
ขององคการใหยั่งยืนตอไป 

๓. เพื่อสรางความเขาใจคานิยมหลักและ                 
แนวคิดเกณฑการประเมินรวมทั้งปจจัยสําคัญ         
ที่สงผลตอความสําเร็จของการพัฒนาองคการ 

๔. เพื่อนําผลลัพธของการประเมินตาม                   
ระบบประเมินคุณภาพองคกร (SEPA) มา              
ปรับปรุงและพัฒนา 

ระหวางวันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ เดอะ โกลเดนฮิลล รีสอรท จ.นครนายก 
๓. จัดอบรมหลักสูตร “การบูรณาการระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และ                         

ระบบประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ” สําหรับผูบริหารระดับ ๖ ขึ้นไป และผูเกี่ยวของ จํานวน 120 คน                            
ในวันที่ ๒๘ และ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ หองรัชดาบอลรูม ช้ัน ๖  โรงแรม เอสซีปารค  กรุงเทพฯ 

๔. จัดสงผูบริหารเขารวมสัมมนา  เรื่องระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสากิจ จํานวน ๑๒ คน ผูที่ไม               
เคยผานการอบรม ระหวางวันที่ ๔ -๖, ๑๑ – ๑๓ และ  ๑๖ – ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ และผูที่เคยผาน                                 
การอบรม ระหวางวันที่ ๔- ๕, ๑๑ – ๑๒  กุมภาพันธ ๒๕๕๘ และวันที่ ๑๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘                                       
ณ โรงแรมเจาพระยาปารค กรุงเทพมหานคร 

๕. จัดสงคณะทํางาน/ผูตรวจประเมินภายในที่เคยอบรมแลว ทั้ง ๗ หมวด จํานวน ๑๔ คน เขาอบรม             
ระหวางวันที่ ๙ - ๑๐ กมุภาพันธ 2558, ๒๕ มีนาคม 2558, ๒๘ - ๓๐ เมษายน 2558, ๒๐ และ ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๖ การตรวจวัด 
ระดับแอลกอฮอล และสาร                                                          
เสพติดพนักงานประจํารถ 

๑. เพื่อใหพนักงานขับรถ และพนักงาน                                                
เก็บคาโดยสารมีสภาพความพรอมกอนให               
บริการผูโดยสาร 

๒. เพื่อเปนการปองกันและลดปญหา                                                 
อุบัติเหตุ 

๓. เพื่อสรางความเช่ือมั่นดานความปลอด               
ภัยในการใชบริการรถโดยสารประจําทางและ         
เพื่อรวมทาง 

๔. เพื่อสงเสริมใหประชาชนใชบริการรถ-                                            
โดยสารแทนการใชรถยนตสวนบุคคลเปนผล                              
ใหองคการมีรายไดเพิ่มมากขึ้น 

๕. เพื่อใหพนักงานปลอดสารเสพติด มี                                                           
สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเจ็บ  

 
 

0.195 องคการไดดําเนินการตรวจวัดแอลกอฮอลพนักงานขับรถโดยสาร  สําหรับพนักงานขับรถโดยสาร                      
องคการ และรถเอกชนรวมบริการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๖๗๕,๖๐๒ ราย เปนพนักงาน                 
ขับรถองคการ จํานวน ๖๗๑,๑๔๔ ราย เปนพนักงานรถเอกชนรวมบริการ จํานวน ๔,๔๕๘ ราย พบม ี                                                             
แอลกอฮอลในลมหายใจ จํานวน ๑๑ ราย ซึ่งทั้งหมดเปนพนักงานขับรถเอกชนรวมบริการ 

 

ดําเนินการตาม
ขั้นตอนระยะ 
เวลาที่กําหนด 



 
 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558  หนา ๒๕ 
 

ยุทธศาสตร/แผนงาน/
โครงการ วัตถุประสงค 

วงเงิน 
ดําเนินการ
(ลานบาท) 

ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๘  
 

หมายเหต ุ

๒๘.๗ การติดตาม                 
และดูแลพนักงานกลุมเสี่ยงที ่      
มีปญหาดานสุขภาพที่จะสง                 
ผลกระทบตอการทํางาน 

๑. เพื่อใหพนักงานมีสุขภาพอนามัยทีด่ีขึ้น 
๒. เพื่อใหพนักงานนําความรูไปดูแล                                 

สุขภาพตนเองใหดีขึ้น 
๓. เพื่อใหพนักงานปฏิบัติหนาที่อยางม ี                          

ประสิทธิภาพ 

๒.๐๐๐  องคการไดติดตามผลการรักษาพนักงาน ที่ผิดปกติ และแนะนําใหพบแพทยเพื่อการรักษา ในปงบ                                  
ประมาณ  ๒๕๕๘ รักษาหายปกติแลว จํานวน ๕๒๖ คน รักษาตอ จํานวน ๓๕๔ คน 

ดําเนินการตาม
ขั้นตอนระยะ 
เวลาที่กําหนด 

๒๘ .๘ การอบรม                   
พัฒนาคุณภาพบริการหลัก                                            
สูตรบริการดี ขับขี่ปลอดภัย 

 

๑. เพื่อปลูกจิตสํานึกใหพนักงานตระหนัก          
ถึงหนาที่การใหบริการที่ดีและมีความรับผิด                    
ชอบ 

๒. เพื่อใหพนักงานตระหนักและเขาใจถึง               
การสูญเสียชีวิตและทรัพยสินจากอุบัติเหตุที่                      
เกิดขึ้นในแตละครั้ง 

๓. เพื่อใหจํานวนอุบัติเหตุลดลงมากที่สุด 

๑.๕๐๐ ๑. อบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพและสรางทีมงานเพื่อเพิ่มมาตรฐานคุณภาพบริการ”                  
ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เขาชะโงก จ.นครนายก ดังนี้ 

๑.๑ สําหรับสายตรวจพิเศษและนายตรวจ จํานวน ๒๕๐ คน  ๒ รุน ระหวางวันที่ ๘ – ๑๐ และ                
๑๓ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

๑.๒ สําหรับพนักงานขับรถโดยสารและพนักงานเก็บคาโดยสาร จํานวน ๑,๑๒๗ คน ๙ รุน      
ระหวางวันที่ ๑๕ – ๑๗, ๒๐ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗, ๑๔ – ๑๖, ๑๗ –  ๑๙, 19 - ๒๑ พฤศจิกายน 
2557, ๑ – ๓, ๑๖ – ๑๘, ๒๐ และ ๒๒ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามลําดับ 

๑.๓ สําหรับสายตรวจพิเศษและนายตรวจ จํานวน ๙๗ คน ๓ รุน ระหวางวันที่ ๓ – ๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗   

๒ .  อบรมหลักสูตร “มารยาทดี ขับขี่ปลอดภัย ประชาชนพึงพอใจ” สําหรับพนักงานขับ                                                                      
รถโดยสาร จํานวน ๗  รุน มีพนักงานขับรถผานการอบรม จํานวน ๔๖๔ คน ณ วังยาวริเวอรไซดรีสอรท 
จ.นครนายก   

๓. จัดอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ มารยาทดี ขับขี่ปลอดภัย” สําหรับ                       
พนักงานขับรถโดยสารและพนักงานเก็บคาโดยสารรถเอกชนรวมบริการ ณ สถานประกอบการ               
อูจอดรถและทาปลอยรถของเอกชนรวมบริการ ตั้ งแต เดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๕๘ มี                                                                                  
พนักงานขับรถและพนักงานเก็บคาโดยสารเขาอบรม จํานวน  ๔,๕๘๑  คน 

๔ .  จัดสงพนักงานสายตรวจพิ เศษ จํานวน ๑๔๙ คน เขารวมโครงการขับขี่ปลอดภัยกับ                                       
บริษัท ฮอนดา จํานวน ๖ รุน รุนที่ ๑ – ๖ ระหวางวันที่ ๕ , ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ,  ๒๓ ,   ๓๐                                        
เมษายน ๒๕๕๘, ๖ และ ๒๘ พฤษภาคม 2558  ตามลําดับ ณ ศูนยฮอนดา ถนนรามคําแหง                        
(สุขาภิบาล ๓)  เขตบางกะป กรุงเทพฯ  

 
 

ดําเนินการตาม
ขั้นตอนระยะ 
เวลาที่กําหนด 



 
 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558  หนา ๒๖ 
 

ยุทธศาสตร/แผนงาน/
โครงการ วัตถุประสงค 

วงเงิน 
ดําเนินการ
(ลานบาท) 

ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๘  
 

หมายเหต ุ

๕ .  จัดอบรมหลักสูตร “ระบบการบริหารการขับขี่อยางปลอดภัย” สําหรับหัวหนากลุม                                    
ปฏิบัติการเดินรถ, ผูจัดการสาย และผูชวยผูจัดการสาย จํานวน ๓๐ คน เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  
ณ หองอบรม-สัมมนา สพบ. อูแสมดํา 

๒๘.๙ การกํากับ                        
ดูแลกิจการที่ดี (Corporate                            
Governance : CG) 

๑. กําหนดแนวทางสงเสริมการกํากับดูแล               
กิจการที่ด ี

๒. ตรวจสอบการกํากับดูแลกิจการที่ดีใน                
การปฏิบัติงานดานตาง ๆ 

๓. สรางการยอมรับ นาเช่ือถือ มั่นใจ และ                  
ศรัทธาใหองคกร 

0.500 - องคการไดแตงตั้งนายสุชัชวีร  สุวรรณสวัสดิ์ เปนประธานอนุกรรมการสงเสริมใหองคการมีการ                      
กํากับดูแลกิจการที่ดี แทน นายดําริ ตันชีวะวงศ ตามคําสั่งองคการที่ ๙๙๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม                 
๒๕๕๗ 

- จัดสง รอง ผอก.ฝรอ. เขารับการศึกษาอบรม “หลักสูตรการบริหารบานเมืองที่ดีเพื่อการ                
พัฒนาอยางยังยื่น สําหรับนักบริหารระดับสูง” รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๗ กุมภาพันธ 2558 ถึงวันที่ ๓๐                                  
กันยายน ๒๕๕๘ (อบรมวันเสาร เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น) ณ สถาบันวิชาการ ที โอ ที 

- จัดสงคณะอนุกรรมการสงเสริมใหองคการมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี จํานวน ๑๔ ทาน                                                   
เขารวมประชุม เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (CG)”  เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ ณ หองประชุม ตึกอธิการบดี (สจล.) ช้ัน ๖ 

 

ดําเนินการตาม
ขั้นตอนระยะ 
เวลาที่กําหนด 
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