สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2559
สำนักแผนงำน
ธันวำคม 2559
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

บทสรุปผู้บริหาร
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีมติ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2559 ในการประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 โดยกาหนดให้มี 3 ยุทธศาสตร์ รวม 25 โครงการ (38 โครงการย่อย)
คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2559 (ตามคาสั่งองค์การที่ 872/2558 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558) ได้มีการป ระชุมเมื่อวันที่
31 พฤษภาคม 2559 เพื่อร่วมกันพิจารณาทบทวนแผนปฏิ บัติการประจาปีงบประมาณ 2559 ซึ่งการทบทวนแผนปฏิบัติการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 กาหนดให้มี 3 ยุทธศาสตร์ รวม 25 โครงการ (31 โครงการย่อย)
ขสมก. ขอสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2559 ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

จานวนแผนงาน/โครงการ/
โครงการย่อย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ลดค่าใช้จา่ ย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มรายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มคุณภาพ
รวม

9
4
18
31

จานวนแผนงาน/โครงการ/โครงการย่อย
ดาเนินการเป็นไปตาม
ดาเนินการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด
เป้าหมายที่กาหนด
2
7
2
2
14
4
18
13

1. โครงการที่ดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด จานวน 13 โครงการ (18 โครงการย่อย)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ลดค่าใช้จ่าย
1. โครงการที่ 9 : โครงการบริหารจัดการตามโครงสร้างหนี้และศึกษาแนวทางในการชาระคืนหนี้สินเดิม
โครงการย่อยที่ 9.1 : การบริหารจัดการตามโครงสร้างหนี้
2. โครงการที่ 10 : โครงการขอรับเงินอุดหนุนการให้บริการสาธารณะ (PSO)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มรายได้
3. โครงการที่ 12 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรถเอกชนร่วมบริการ
4. โครงการที่ 13 : โครงการบริหารจัดการรถผิดกฎหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มคุณภาพ
5. โครงการที่ 15 : โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
โครงการย่อยที่ 15.1 : จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อทดแทนระบบคอมพิวเตอร์เดิมที่จัดหาในปี 2554
โครงการย่อยที่ 15.3 : จัดหาอุปกรณ์สารองข้อมูล San Storage
โครงการย่อยที่ 15.4 : จัดหาอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการทางานและรักษาความปลอดภัยการเข้าถึงระบบจากภายนอก (SSL VPN)
โครงการย่อยที่ 15.5 : จัดหาอุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนระบบเดิมที่จัดหาในปี 2552 (ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550)
6. โครงการที่ 16 : โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ (Software) และพัฒนาระบบ
โครงการย่อยที่ 16.5 : การพัฒนาระบบบริหารงานคดีและติดตามหนี้สนิ
7. โครงการที่ 17 : โครงการบริหารจัดการปัญหาด้านอุบัติภัย ลดและป้องกันภัยและอุบตั ิเหตุจากการขนส่งสาธารณะ โดยรถโดยสารประจาทาง
8. โครงการที่ 18 : โครงการเตรียมความพร้อมและป้องกันภัยในสภาวะฉุกเฉิน
9. โครงการที่ 19 : โครงการจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ
10. โครงการที่ 20 : โครงการดาเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน (รถเมล์ฟรี)
11. โครงการที่ 21 : โครงการกากับดูแล ติดตาม ควบคุม เพือ่ มิให้ ขสมก.ปล่อยรถยนต์โดยสาร และรถร่วมบริการของเอกชนออกวิ่ง
โดยปล่อยควันดาเกินมาตรฐาน ระยะที่ 2 ปี 2558–2559
12. โครงการที่ 22 : โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก
13. โครงการที่ 25 : โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากร
โครงการย่อยที่ 25.1 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากร
โครงการย่อยที่ 25.2 : การพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมแก่บุคลากร
โครงการย่อยที่ 25.3 : การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมในการทางาน
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2. โครงการที่ดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด จานวน 12 โครงการ (13 โครงการย่อย)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ลดค่าใช้จ่าย
1. โครงการที่ 1 : โครงการจัดหารถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ เพื่อนามาทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใช้นามันดี เซล จานวน 3,183 คัน (จัดซือ
รถโดยสารปรับอากาศ จานวน 489 คัน) องค์การลงนามสัญญากับกลุ่มนิติบุคคลร่วมทางาน โดยบริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จากัด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 รับมอบรถโดยสารภายใน
90 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา จนครบจานวน 489 คัน ภายในเดือนธันวาคม 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัทผู้ที่ได้รับสัญญาดาเนินการประกอบรถโดยสาร
2. โครงการที่ 2 : โครงการจาหน่ายรถโดยสารปลดระวาง องค์การได้ทาสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินราคากลางรถโดยสารปลดระวาง
จานวน 550 คัน (ตามสัญญาเลขที่ จ.115/2559 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559) กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อตรวจทานและจัดทาฐานข้อมูลรายการบันทึกข้อมูลที่สาคัญของ
รถโดยสารปลดระวาง และเพื่อวิเคราะห์สภาพและทาการประเมินราคารถโดยสารปลดระวาง ขณะนี้อยู่ระวางการดาเนินการของที่ปรึกษา
3. โครงการที่ 3 : โครงการปรับปรุงเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และสีตัวถังรถโดยสาร จานวน 669 คัน ประกอบด้วย รถโดยสารธรรมดา จานวน 500
คัน ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างปรับปรุงสภาพเรียบร้อ ยแล้วอยู่ระหว่างรอผลการทบทวนมติ คณะรัฐมนตรี (ไม่ใช้งบเงินกู้) และรถโดยสารปรับอากาศ จานวน 169 คัน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการ
ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี
4. โครงการที่ 5 : โครงการอู่จอดรถโดยสารของ ขสมก.
โครงการย่อยที่ 5.1 : ดาเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2558 อู่ใต้ทางด่วนรามอินทรา (ถนนรามอินทรา-ประดิษฐ์มนูธรรม) ก่อสร้างเสร็จแล้ว,
อู่บางพลี อยู่ระหว่างบริษัท 105 แพลนนิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด ดาเนินการก่อสร้างก่อสร้าง
โครงการย่อยที่ 5.2 : ดาเนินการในปีงบประมาณ 2559 อู่เมกาบางนา ก่อสร้างเสร็จแล้ว, อู่ใต้ทางด่วนบางพลี – สุขสวัสดิ์ อยู่ระหว่างบริษัท อินไซด์
คอนสตรัคชั่น จากัด ดาเนินการก่อสร้าง
5. โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) องค์การได้แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดแนวทางการจัดหาระบบบัตร
โดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) (ตามคาสั่งองค์การที่ 858/2558 ลว.19 ตุลาคม 2558) โดยให้คณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุ ณลักษณะ (TOR) รวมทั้งกาหนดแนวทางการ
บริหารจัดการระบบโดยใช้ร่าง TOR ระบบตั๋วร่วมของ สนข. ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่าง TOR
6. โครงการที่ 7 : โครงการปรับโครงสร้างองค์กร องค์การได้แต่งตั้งคณะทางานพิจารณาผลการศึกษา “โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร” (ตามคาสั่ง
องค์การที่ 75/2559 ลงวันที่ 25 มกราคม 2559) ให้นาผลการศึกษาโครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ของคณะที่ปรึกษาศูนย์บริการวิชาการ ม หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
คณะกรรมการส่งมอบการควบคุม กากับ ดูแลรถเอกชนร่วมบริการ ไปสังกัดกรมการขนส่งทางบก มาปรับใช้ให้เหมาะสมกั บบริบทขององค์การ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินงานของ
คณะกรรมการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มรายได้
7. โครงการที่ 11 : โครงการพัฒนาพืนที่อู่ของ ขสมก. ในเชิงธุรกิจ องค์การได้ทาสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการใช้พื้นที่เชิงธุรกิจ อู่มีนบุรี
กับสถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ตามสัญญาเลขที่ จ.126/2559 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559) องค์การได้ทาสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการใช้
พื้นที่เชิงธุรกิจ อู่บางเขน กับสถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ตามสัญญาเลขที่ จ.127/2559 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559) ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ของที่ปรึกษา
8. โครงการที่ 14 : โครงการบริหารการส่งมอบรถเอกชนร่วมบริการภายหลังมีมติ ครม. ให้โอนย้ายไปขึนกับกรมการขนส่งทางบก องค์การได้ยกเลิก
คาสั่งองค์การที่ 1006/2558 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 และแต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบการควบคุม กากับ ดูแลรถเอกชนร่วมบริการ ไปสังกัดกรมการขนส่งทางบก (ตามคาสั่ง
องค์การที่ 253/2559 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559) ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มคุณภาพ
9. โครงการที่ 15 : โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
โครงการย่อยที่ 15.6 จัดหาระบบ Call Center 1348 เพื่อทดแทนระบบคอมพิวเตอร์เดิม องค์การได้ทาสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพการทางานในระบบ Call Center 1348 กับบริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริก เทคโนโลยี จากัด เป็นเงิน 2,928,087.10 บาท
(ตามสัญญาเลขที่ ซ.11/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559) อยู่ระหว่างการดาเนินการของคณะกรรมการตรวจรับ
10. โครงการที่ 16 : โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ (Software) และพัฒนาระบบ
โครงการย่อยที่ 16.3 : จัดหาระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบตั ิการเดินรถ (GPS) องค์การได้ลงนามทาสัญญาเช่าระบบตรวจสอบและติดตาม
การปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั้ง กับบริษัท ซูเล็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด มีระยะเวลา 5 ปี (ตามสัญญาเลขที่ ช.53/2559 ลงวันที่ 22 กันยายน 2559) ติดตั้งระบบ
ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) บนรถโดยสาร จานวน 2,600 คัน ขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัทติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในสถานที่ที่กาหนด
11. โครงการที่ 23 : โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ องค์การได้ทาสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
(รถโดยสารองค์การ รถโดยสารเอกชนร่วมบริการ และรถตู้โดยสารปรับอากาศ) (ตามสัญญาเลขที่ จ.106/2559 ลงวันที่ 14 กันยายน 2559) กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการของที่ปรึกษาโครงการ
12. โครงการที่ 24 : โครงการว่าจ้างที่ปรึกษา จัดทาแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564 องค์การได้ทาสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อจัดทา
แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2560- พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติการประจาปี 2560 ขององค์การ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ตามสัญญาเลขที่ จ.30/2559 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2559)
ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ปรึกษา นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การพิจารณา
………………………………
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สารบัญ
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/โครงการย่อย
1. ยุทธศาสตร์ลดค่าใช้จ่าย
1.1 แผนงานลดต้นทุนการดาเนินงาน
1. โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ เพื่อนามาทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใช้ น้ามันดีเซล จานวน 3,183 คัน (จานวน 489 คัน)
2. โครงการจาหน่ายรถโดยสารปลดระวาง
3. โครงการปรับปรุงเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และสีตัวถังรถโดยสาร
4. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจาทาง (ยกเลิกการดาเนินงานตามโครงการ)
5. โครงการอู่จอดรถโดยสารของ ขสมก.
5.1 ดาเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2558
5.2 ดาเนินการในปีงบประมาณ 2559
6. โครงการพัฒนาระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket)
1.2 แผนงานปรับโครงสร้างองค์กร
7. โครงการปรับโครงสร้างองค์กร
8. โครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด (Early Retirement) (ชะลอการดาเนินงานตามโครงการ)
1.3 แผนงานการบริหารจัดการหนี้สิน
9. โครงการบริหารจัดการตามโครงสร้างหนี้และศึกษาแนวทางในการชาระคืนสินค้า
9.1 การบริหารจัดการตามโครงสร้างหนี้
9.2 การศึกษาแนวทางในการชาระคืนหนี้สินเดิม (ยกเลิกการดาเนินงานตามโครงการ)
10. โครงการขอรับเงินอุดหนุนการให้บริการสาธารณะ (PSO)
2. ยุทธศาสตร์เพิ่มรายได้
2.1 แผนงานเพิ่มรายได้
11. โครงการพัฒนาพื้นที่อู่ของ ขสมก. ในเชิงธุรกิจ
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สารบัญ
2.2 แผนงานบริหารจัดการรถร่วมและรถผิดกฎหมาย
12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรถเอกชนร่วมบริการ
13. โครงการบริหารจัดการรถผิดกฎหมาย
14. โครงการบริหารการส่งมอบรถเอกชนร่วมบริการภายหลังมีมติ ครม.ให้โอนย้ายไปขึ้นกับกรมการขนส่งทางบก
3. ยุทธศาสตร์เพิ่มคุณภาพ
3.1 แผนงานรักษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ
15. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
15.1 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อทดแทนระบบคอมพิวเตอร์เดิม ที่จัดหาในปี 2554
15.2 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Database Server) เพื่อทดแทนระบบคอมพิวเตอร์เดิมที่จัดหาในปี 2550
(ชะลอการดาเนินงานตามโครงการ)
15.3 จัดหาอุปกรณ์สารองข้อมูล San Storage
15.4 จัดหาอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการทางานและรักษาความปลอดภัยการเข้าถึงระบบจากภายนอก (SSL VPN)
15.5 จัดหาอุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนระบบเดิมทีจ่ ัดหาในปี 2552 ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550)
15.6 จัดหาระบบ Call Center 1348 เพื่อทดแทนระบบคอมพิวเตอร์เดิม
16. โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ (Software) และพัฒนาระบบ
16.1 การพัฒนาระบบ Back Office เพื่อรองรับโครงสร้างใหม่ (ชะลอการดาเนินงานตามโครงการ)
16.2 Smart Zone (ชะลอการดาเนินงานตามโครงการ)
16.3 จัดหาระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบตั ิการเดินรถ (GPS)
16.4 การปรับปรุงระบบซ่อมบารุงรักษารถโดยสาร (ชะลอการดาเนินงานตามโครงการ)
16.5 การพัฒนาระบบบริหารงานคดีและติดตามหนี้สิน (ชะลอการดาเนินงานตามโครงการ)
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3.2 แผนงานเพิ่มคุณภาพ
17. โครงการบริหารจัดการปัญหาด้านอุบัติภัย ลดและป้องกันภัยและอุบัติเหตุจากการขนส่งสาธารณะ โดยรถโดยสารประจาทาง
18. โครงการเตรียมความพร้อมและป้องกันภัยในสภาวะฉุกเฉิน
19. โครงการจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ
20. โครงการดาเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน (รถเมล์ฟรี)
21. โครงการกากับดูแล ติดตาม ควบคุม เพื่อมิให้ ขสมก.ปล่อยรถยนต์โดยสาร และรถร่วมบริการของเอกชนออกวิ่งโดยปล่อยควันดาเกินมาตรฐาน
ระยะที่ 2 ปี 2558–2559
22. โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก
3.3 แผนงานศึกษาวิจัย
23. โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
24. โครงการว่าจ้างที่ปรึกษา จัดทาแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564
3.4 แผนงานรักษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร
25. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากร
25.1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากร
25.2 การพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมแก่บุคลากร
25.3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมในการทางาน
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจําปีงบประมาณ 2559 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

เปูาหมาย

1. ยุทธศาสตร์ลดค่าใช้จา่ ย
(มี 3 แผนงาน รวม 12
โครงการ/มาตรการย่อย)
1.1 แผนงานลดต้นทุนการ
ดําเนินงาน (มี 7 โครงการ/
มาตรการย่อย)
1. โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้
ประหยัดค่าเชื้อเพลิงภาพรวม/คัน/วัน ได้ร้อย
ก๊า ซธรรมชาติ เพื่อ นํา มาทดแทนรถ ละ 15 เมื่อ เทียบกับ ค่าเชื้อ เพลิงภาพรวม/คัน /
โดยสารเดิมที่ใช้น้ํามันดีเซล จํ านวน วันที่เกิดจริงในปีงบประมาณ 2558 (โดยปรับฐาน
3,183 คัน (จํานวน 489 คัน)
ราคาน้าํ มัน/ลิตร และราคาก๊าซ/กก.ของปี 2558
ได้เท่ากับฐานราคาน้ํามัน/ลิตรและค่าก๊าซ/กก.ใน
ปี 2559)
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งบประมาณ
(ล้านบาท)

1,735.550

ผลการดําเนินงานประจําปี 2559

หมายเหตุ

องค์การได้แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซ อยู่ระหว่างบริษัทผู้ที่
ธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร จํานวน 489 คัน (ตามคําสั่งองค์การที่ ได้รบั สัญญาดําเนินการ
124/2559 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559)
ประกอบรถโดยสาร
องค์การได้นําร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถ
โดยสารปรั บ อากาศใช้เชื้ อ เพลิ งก๊า ซธรรมชาติ (NGV) จํ า นวน 489 คัน ประกาศในเว็บ ไซต์ข อง
กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ขององค์การ จํานวน 3 ครั้ง ระหว่างวันที่ 18 – 22 เมษายน 2559, วันที่ 28
เมษายน – 10 พฤษภาคม 2559, วันที่ 12 – 17 พฤษภาคม 2559 เพื่อฟังคําวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะ
หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร
องค์การได้มีประกาศเลขที่ 04/2559 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ขายเอกสารประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2559 มีผู้ซื้อ จํานวน 11 ราย ยื่น
เอกสารวั น ที่ 8 มิ ถุ น ายน 2559 มี ผู้ ยื่ น เอกสาร จํ า นวน 3 ราย และเสนอราคาด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 มีผู้เสนอราคา จํานวน 2 ราย ได้แก่ กลุ่มนิติบุคคลร่วมทํางาน
กิจ การร่วมค้า เจวีซีซี โดยบริษั ท ช ทวี จํ ากัด (มหาชน) และกลุ่มนิติบุ คคลร่ว มทํา งาน โดยบริษั ท
เบสท์ริน กรุ๊ป จํากัด ซึ่งกลุ่มนิติบุคคลร่วมทํางาน โดยบริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จํากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด
และได้ นํ า เสนอคณะกรรมการบริ ห ารกิ จ การองค์ ก าร พิ จ ารณาเมื่ อ วั น ที่ 27 กรกฎาคม 2559
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การมีมติให้ไปจัดทําข้อมูลเพิ่มเติมและนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
กิจการองค์การอีกครั้งในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การมีความเห็นชอบแล้ว
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559
มีมติให้องค์การจัดซื้อจัดจ้างกับ กลุ่มนิติบุคคลร่วมทํางาน โดยบริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จํากัด เป็นเงินรวม
ทั้งสิ้น 3,389,710,819.50 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หน้า 1

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

เปูาหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

2. โครงการจําหน่ายรถโดยสาร
ปลดระวาง

ขายรถโดยสารปลดระวาง จํานวน 550 คัน

-

3. โครงการปรับปรุงเครื่องยนต์
ระบบเกียร์ และสีตัวถังรถโดยสาร

สามารถปรับปรุงเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และสี
ตัวถังรถโดยสาร จํานวน 672 คัน

289.328
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ผลการดําเนินงานประจําปี 2559
องค์การได้มีประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา ด้ว ยวิธีก ารทางอิ เล็ก ทรอนิก ส์ ผลการเสนอราคา กลุ่มนิ ติบุ ค คลร่ ว มทํ า งาน
โดยบริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จํากัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,389,710,819.50 บาท
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
องค์การลงนามสัญญากับกลุ่มนิติบุคคลร่วมทํางาน โดยบริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จํากัด เมื่อวันที่ 30
กันยายน 2559 รับมอบรถโดยสารภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา จนครบจํานวน 489 คัน
ภายในเดือนธันวาคม 2559
องค์การได้แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางรถโดยสารปลดระวาง จํานวน 780 คัน (ตาม
คําสั่งองค์การที่ 22/2559 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559)
คณะอนุกรรมการฝุายกฎหมาย ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 มีมติให้เก็บรถที่มีข้อ
พิพาทกับบริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จํากัด จํานวน 230 คัน เพื่อประโยชน์ต่อการนําสืบพยานวัตถุ
จึงทําให้สามารถมีรถโดยสารที่สามารถขายได้ จํานวน 550 คัน
องค์การแต่งตั้งคณะกรรมการกํา หนดเงื่อ นไขการว่า จ้ างที่ป รึก ษาโครงการประเมินราคากลาง
รถโดยสารปลดระวาง จํานวน 550 คัน (ตามคําสั่งองค์การที่ 565/2559 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559)
องค์ก ารได้แต่งตั้งคณะกรมการดําเนินการจ้า งที่ปรึกษาโครงการประเมินราคากลางรถโดยสาร
ปลดระวาง จํานวน 550 คัน โดยวิธีตกลง (ตามคําสั่งองค์การที่ 665/2559 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2559)
องค์การได้ทําสัญญาว่าจ้างที่ปรึก ษาโครงการประเมินราคากลางรถโดยสารปลดระวาง จํานวน
550 คัน (ตามสัญญาเลขที่ จ.115/2559 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559) กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อ ตรวจทานและจั ดทําฐานข้ อมูลรายการบันทึก ข้อมูลที่สํา คัญของรถโดยสารปลดระวาง และเพื่อ
วิเคราะห์สภาพและทําการประเมินราคารถโดยสารปลดระวาง
ขณะนี้อยู่ระวางการดําเนินการของที่ปรึกษา
องค์ก ารได้ ว่า จ้ า งสถาบั นเทคโนโลยี พ ระจอมเกล้า เจ้ า คุ ณทหารลาดกระบั ง (ตามสัญ ญาเลขที่
จ.3/2559 ลงวันที่ 20 มกราคม 2559) เป็นที่ปรึกษา เพื่อศึกษาและปรับปรุงสภาพรถโดยสาร ขสมก.
เป็ น รถต้ น แบบ จํ า นวน 3 คั น วงเงิ น 8,170,336 บาท โดยองค์ ก ารได้ นํ า รถออกวิ่ ง ตั้ ง แต่ วั น ที่ 4
พฤษภาคม 2559 การปรับปรุงสภาพรถส่วนที่เหลือ 669 คัน ประกอบด้วย
- รถโดยสารธรรมดา จํานวน 500 คัน ราคาในการปรับปรุงคันละ ประมาณ 0.889 ล้านบาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) วงเงิน 444.500 ล้านบาท ซึ่งได้วางแผนให้รวมค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพ
ดังกล่าวรวมเป็นค่าเหมาซ่อม และได้แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดแนวทางการปรับปรุงสภาพรถโดยสาร

หมายเหตุ

ขณะนี้อยู่ระวางการ
ดําเนินการของที่ปรึกษา

รอผลการขอทบทวนมติ
ครม.
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4. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
เส้นทางรถโดยสารประจําทาง

5. โครงการอู่จอดรถโดยสาร
ของ ขสมก.
5.1 ดําเนินการต่อเนื่อง
จากปีงบประมาณ 2558

เปูาหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เดินรถในเส้นทางที่ปรับปรุงได้ ร้อยละ 100

-

มีการก่อสร้างอูจ่ อดรถแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน
ในปี 2559 จํานวน 2 อู่ ได้แก่
- อู่บางพลี,
- อู่ใต้ทางด่วนรามอินทรา (ถนนรามอินทราประดิษฐ์มนูธรรม)

56.552

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2559

ผลการดําเนินงานประจําปี 2559

หมายเหตุ

จํานวน 500 คัน (ตามคําสั่งองค์การที่ 340/2559 ลว.4 พ.ค. 59)
องค์การได้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการว่าจ้างซ่อมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุงสภาพรถโดยสาร
ธรรมดา ยี่ ห้ อ มิ ต ซู บิ ชิ จํ า นวน 500 คั น โดยวิธี พิ เ ศษ (ตามคํ า สั่ ง องค์ ก ารที่ 517/2559 ลงวั น ที่ 6
กรกฎาคม 2559)
ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างปรับปรุงสภาพเรียบร้อยแล้ว รอผลการขอทบทวนมติ ครม.
- รถโดยสารปรับอากาศ จํานวน 169 คัน ราคาในการปรับปรุงคันละ ประมาณ 1.712 ล้าน
บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) วงเงิน 289.328 ล้านบาท และได้แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดแนวทางการ
ปรับปรุงสภาพรถโดยสารปรับอากาศ (โฉมใหม่) จํานวน 169 คัน (ตามคําสั่งองค์การที่ 411/2559 ลง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559)
ขณะนี้อยู่ระหว่างร่าง TOR (รอผลการทบทวนมติ ครม.)
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ยกเลิกโครงการ
2558 มีมติ ดังนี้
กรมการขนส่งทางบก
- เห็นชอบให้กรมการขนส่งทางบกศึกษาการปฏิรูปเส้นทางเดินรถให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับ เป็นผูด้ ําเนินการ
จากเดือนมีนาคม 2559 และให้รายงานผลการดําเนินงานต่อ คนร. ต่อไป
- มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม (คค.) ดําเนินการในเรื่องศึกษาเกี่ยวกับการกําหนดเส้นทางเดิน
รถทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง โดยให้ ขสมก. เดินรถในเส้นทางหลักและกําหนดแนวทางการออก
ใบอนุญาต และดําเนินการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2526 ภายใน 60 วัน กรมการ
ขนส่งทางบก ได้ว่าจ้าง สจล. ศึกษาแผนแม่บทพัฒนาระบบโดยสารรถประจําทางในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล ซึ่งผลการศึกษา มีเส้นทางปฏิรูปรวม 265 เส้นทาง
คณะกรรมการตามคําสั่งองค์การที่ 872/2558 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ในคราวประชุมครั้งที่
1/2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 มีมติให้ยกเลิกโครงการ

1) อู่บางพลี องค์การได้ทําสัญญาจ้าง บริษัท 105 แพลนนิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด ดําเนินการ - อู่บางพลี อยู่ระหว่าง
ก่อสร้างเป็นเงิน 28.145 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามสัญญาเลขที่ จ. 35/2558 ลงวันที่ 22 ก่อสร้าง
เมษายน 2558 มีกําหนดระยะเวลา 240 วัน โดยแบ่งงวดงานเป็น 6 งวด
- ใต้ทางด่วน
ขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัท 105 แพลนนิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด ดําเนินการก่อสร้างก่อสร้างไป รามอินทรา ก่อสร้าง
แล้ว 4 งวด เหลืออีก 2 งวด คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ตุลาคม 2559
เสร็จแล้ว
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5.2 ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 2559

6. โครงการพัฒนาระบบบัตร
โดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket)

1.2 แผนงานปรั บ โครงสร้ า ง
องค์กร (มี 2 โครงการ/มาตรการ
ย่อย)
7. โครงการปรับโครงสร้าง
องค์กร

เปูาหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

มีการก่อสร้างอูจ่ อดรถ จํานวน 2 อู่ ได้แก่
- อู่เมกาบางนา
- อู่ใต้ทางด่วนบางพลี – สุขสวัสดิ์

7.600

ติดตั้งระบบบั ตรโดยสารอิ เล็กทรอนิก ส์ในรถ
โดยสาร จํานวน 489 คัน

606.996

จัดทําคําสั่งบรรจุพนักงานตามโครงสร้างใหม่

-

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2559

ผลการดําเนินงานประจําปี 2559
2) อู่ใต้ทางด่วนรามอินทรา (รามอินทรา – ประดิษฐ์มนูธรรม) องค์การได้ว่าจ้าง บริษัท เจ.บราเธอร์
คอนสตรัคชั่น จํากัด ดําเนินการก่อสร้างเป็นเงิน 34.125 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ) ตามสัญญา
เลขที่ จ.36/2558 ลงวัน ที่ 22 เมษายน 2558 มี กํา หนดระยะเวลา 240 วัน (เริ่ม ตั้ง แต่วั นที่ 10
กันยายน 2558 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2559)
ดําเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559
1) อู่เมกาบางนา องค์การได้ว่าจ้าง บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จํากัด ดําเนินการก่อสร้าง
เป็นเงิน 2.78 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามสัญญาเลขที่ จ.131/2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
มีกําหนดระยะเวลา 120 วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2559)
ดําเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559
2) อู่ใต้ทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ์ (พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ) องค์การได้ว่าจ้าง บริษัท อินไซด์ คอน
สตรัคชั่น จํากัด ดําเนินการก่อสร้างเป็นเงิน 4.40 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ) ตามสัญญาเลขที่ จ.
132/2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 มีกําหนดระยะเวลา 150 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัท อินไซด์
คอนสตรัคชั่น จํากัด ดําเนินการก่อสร้าง
องค์ก ารได้แ ต่ง ตั้ง คณะกรรมการกํา หนดแนวทางการจั ด หาระบบบั ตรโดยสารอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์
(E-Ticket) (ตามคําสั่งองค์การ ที่ 858/2558 ลว.19 ตุลาคม 2558) โดยให้คณะกรรมการกําหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) รวมทั้งกําหนดแนวทาง การบริหารจัดการระบบโดยใช้ร่าง TOR ระบบ
ตั๋วร่วมของ สนข.
คาดว่าจะลงนามสัญญาเช่าระบบ E-Ticket และเครื่องเก็บค่าโดยสาร (Cash Box) ในรถโดยสารทุก
คันภายในเดือน มกราคม 2560

หมายเหตุ

- อู่เมกาบางนา
ก่อสร้างเสร็จแล้ว
- อู่ใต้ทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ (พิพธิ ภัณฑ์
ช้างเอราวัณ)
อยู่ระหว่างก่อสร้าง

อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการของ
คณะกรรมการ

องค์การได้แต่งตั้งคณะทํางานพิจารณาผลการศึกษา “โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร” (ตาม อยู่ระหว่างการ
คําสั่งองค์การที่ 75/2559 ลงวันที่ 25 มกราคม 2559) ให้นําผลการศึกษาโครงการปรับปรุงโครงสร้าง ดําเนินการของ
องค์กร ของคณะที่ปรึกษาศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะกรรมการส่งมอบ คณะกรรมการ
การควบคุม กํากับ ดูแลรถเอกชนร่วมบริการ ไปสังกัดกรมการขนส่งทางบก มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทขององค์การ
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8. โครงการเกษียณอายุกอ่ น
กําหนด (Early Retirement)

1.3 แผนงานการบริหารจัดการ
หนีส้ นิ (มี 3 โครงการ/มาตรการ
ย่อย)
9. โครงการบริหารจัดการตาม
โครงสร้างหนี้และศึกษาแนวทางใน
การชําระคืนหนี้สินเดิม
9.1 การบริหารจัดการตาม
โครงสร้างหนี้

เปูาหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

พนักงานส่วนสนับสนุน ลดลงปีละ 60 คน

60.000

การชําระหนี้สินต่าง ๆ ตามภาระผูกพันที่มีอยู่
จํานวน 10,612.500 ล้านบาท

-

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2559

ผลการดําเนินงานประจําปี 2559

หมายเหตุ

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 จึงให้
ยกเลิกคําสั่งองค์การที่ 1006/2558 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 และแต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบ
การควบคุม กํา กับ ดูแ ลรถเอกชนร่ว มบริก าร ไปสังกัดกรมการขนส่งทางบก (ตามคํา สั่งองค์ก ารที่
253/2559 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559)
คณะกรรมการตามคําสั่งองค์การที่ 75/2559 กําหนดให้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24
พฤษภาคม 2559 โดยฝุายเลขาฯ ได้จัดทําข้อมูลโครงสร้างและกรอบอัตรากําลังปัจจุบัน เปรียบเทียบกับ
โครงสร้างและกรอบอัตรากําลังจากผลการศึกษาของศูนย์บริการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้
คณะทํางานพิจารณาแนวทางการดําเนินงานก่อนจะดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
คณะกรรมการตามคําสั่งองค์การที่ 75/2559 ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 16 กันยายน
2559 ให้ฝุายเลขาฯ จัดส่งร่างโครงสร้างองค์กรให้แต่ละฝุายพิจารณาก่อนส่งกลับให้ฝุายเลขาฯ ดังนี้
- หน่วยงานขึ้นตรง ผอก. - หน่วยงาน ฝบร.
- หน่วยงาน ฝรอ.
- หน่วยงาน ฝรร.
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินงานของคณะกรรมการ
องค์การได้จัดทําโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ชะลอการดําเนินงาน
กิ จ การองค์ ก ารแล้ ว ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 10/2558 เมื่ อ วั น ที่ 16 กั น ยายน 2558 โดยมี เ งื่ อ นไข เนื่องจากองค์การขาด
ผลตอบแทนพิเศษปีละ 2 เท่าของเงินเดือนค่าจ้างสุดท้าย และใช้งบประมาณขององค์การ ซึ่งกําหนดให้ สภาพคล่องทางการเงิน
พนักงานประจําสํานักงานเข้าโครงการฯ เดือนละ 5 คน ปีละ 60 คน ค่าใช้จ่ายประมาณ 60 ล้านบาท
คณะกรรมการตามคํา สั่งองค์การที่ 872/2558 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ในคราวประชุมครั้งที่
1/2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 มีมติให้ชะลอการดําเนินงานเนื่องจากองค์การขาดสภาพคล่อง
ทางการเงิน

สํานักงานบริการหนี้สาธารณะได้ดําเนินการจัดหาแหล่งเงินกู้ให้องค์การเพื่อชําระเงินต้น ดอกเบี้ย
จ่ายและหนี้การค้าที่ครบกําหนดชําระในไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจําปีงบประมาณ 2559 ดังนี้
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เปูาหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

9.2 การศึกษาแนวทางใน
การชําระคืนหนี้สินเดิม

ได้ ผ ลการศึ ก ษาจากการว่ า จ้ า งที่ ป รึก ษาที่ มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้าน
การเงิน เพื่อมาเป็นผู้ศึกษาวิเคราะห์ หาแนวทาง
ในการชําระคืนหนี้สินเดิม

10.000

10. โครงการขอรับเงินอุดหนุน
การให้บริการสาธารณะ (PSO)

ได้รับ เงินอุ ดหนุนจากภาครัฐเต็มตามจํ านวน
และระยะเวลาที่กําหนดไว้

-

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2559

ผลการดําเนินงานประจําปี 2559

หมายเหตุ

1. วงเงินกู้ 8,167.500 ล้านบาท กับธนาคารกรุงเทพ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เพื่อชําระเงินต้น
ที่ครบกําหนด
2. วงเงินกู้ 2,300.000 ล้านบาท กับธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 เพื่อชําระค่า
ดอกเบี้ยและหนี้การค้า
3. วงเงินกู้ 2,590.000 ล้านบาท กับธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 เพื่อชําระค่า
ดอกเบี้ยและหนี้การค้า
4. วงเงินกู้ 3,725.000 ล้านบาท กับธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เพื่อชําระเงิน
ต้นที่ครบกําหนด
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 มอบให้กระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพร่วมกับ ยกเลิกโครงการ
กระทรวงการคลัง เพื่อศึกษาการบริหารจัดการหนี้สินขององค์การ ซึ่งองค์การได้ส่งข้อมูลให้สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พิจารณาแล้ว และจากการประสานงานกับสํานักบริหารหนี้
สาธารณะเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 สรุปได้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีนโยบายให้สํานัก
บริหารหนี้สาธารณะระงับแผนการออกกฎหมายกู้ยืมเงินไว้ก่อน เพื่อมิให้ตลาดเงินเกิดความสับสนในการ
กู้เงินเป็นจํานวนมาก
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
หนี้สิน เดิม ควรมีวิ ธีก ารจั ดการตามแผนฟื้ นฟูกิจ การองค์ก าร โดยการขอให้ ก ระทรวงคมนาคมและ
กระทรวงการคลังร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับหนี้สินขององค์การต่อไป
คณะกรรมการตามคําสั่งองค์การที่ 872/2558 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ในคราวประชุมครั้งที่
1/2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 มีมติให้ยกเลิกโครงการ
ตามหนังสือที่ นร 0506/9942 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558 มติ ครม. อนุมัติให้ความเห็นชอบวงเงิน
อุดหนุนบริการสาธารณะประจําปี 2559 จํานวน 1,898.615 ล้านบาท
ตามหนังสือที่ กค 0805.1/741 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการเงินอุดหนุนได้จัดส่ง
บันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ 2559 ให้ ผอก. ลงนาม เมื่อดําเนินการลง
นามแล้ว ให้นําเสนอกระทรวงคมนาคมให้ความเห็นชอบก่อนส่งเรื่องให้ สคร. เพื่อดําเนินการตามขั้นตอน
ต่อไป
ตามหนังสือที่ คค.0208/2135 ลว. 15 มีนาคม 2559 กระทรวงคมนาคม ให้ความเห็นชอบบันทึก
ข้อตกลงการให้บริก ารสาธารณะ (PSO) ประจํา ปีงบประมาณ 2559 แล้ว และอยู่ระหว่างดําเนินการ
นําเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อดําเนินการต่อไป
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
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หมายเหตุ

ตามหนังสือที่ กค.0805.1/1825 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 สคร. ได้จัดส่งบันทึกข้อตกลงการ
ให้บริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ 2559 ให้ ขสมก.
องค์การได้รับเงินอุดหนุนการให้บริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 1 จํานวนเงิน
654.659 ล้านบาทแล้ว เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
2. ยุทธศาสตร์เพิม่ รายได้
(มี 2 แผนงาน รวม 4 โครงการ/
มาตรการย่อย)
2.1 แผนงานเพิม่ รายได้ (มี 1
โครงการ/มาตรการย่อย)
11. โครงการพัฒนาพื้นที่อู่ของ
ขสมก. ในเชิงธุรกิจ

ทํ า สั ญ ญาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาพื้ น ที่ อู่ ใ นเชิ ง
ธุรกิจได้อย่างน้อย จํานวน 1 แห่ง จากจํานวน 5
แห่ง ได้แก่ อู่มีนบุรี, อู่บางเขน, อู่รังสิต, อู่สวน
สยาม, อู่แสมดํา

-

องค์การได้แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดเงื่อนไขการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการใช้พื้นที่เชิง อยู่ระหว่างการ
ธุรกิจ อู่บางเขน และอู่มีนบุรี (ตามคําสั่งองค์การที่ 564/2559 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559)
ดําเนินการของที่ปรึกษา
องค์การได้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการใช้พื้นที่เชิงธุรกิจอู่มีนบุรี
โดยวิธีตกลง (ตามคําสั่งองค์การที่ 728/2559 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559)
องค์ก ารได้แ ต่งตั้ง คณะกรรมการดํา เนินการจ้ า งที่ป รึก ษาโครงการพัฒนาการใช้พื้นที่เชิงธุรกิ จ
อู่บางเขน โดยวิธีตกลง (ตามคําสั่งองค์การที่ 729/2559 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559)
องค์การได้ทําสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการใช้พื้นที่เชิงธุรกิจ อู่มีนบุรี กับสถาบันวิจัย
และให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ตามสัญญาเลขที่ จ.126/2559 ลงวันที่ 25 ตุลาคม
2559)
องค์การได้ทําสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการใช้พื้นที่เชิงธุรกิจ อู่บางเขน กับสถาบันวิจัย
และให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ตามสัญญาเลขที่ จ.127/2559 ลงวันที่ 25 ตุลาคม
2559) ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการของที่ปรึกษา

1. จํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุฝุายผิดลดลง
ร้อยละ 5 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2558
2. จํานวนการร้องเรียนลดลงร้อยละ 5 เทียบกับ
ปีงบประมาณ 2558

-

1. ด้านคุณภาพรถโดยสาร - ตรวจสภาพรถโดยสาร
2. ด้านพนักงานประจํารถ - การตรวจแอลกอฮอล์, การอบรม พขร./พกส., ตรวจใบอนุญาต พขร.,
3. ด้านความปลอดภัย - ตรวจการชําระภาษี พรบ. และประกันภัยรถยนต์

2.2 แผนงานบริหารจัดการรถ
ร่วมและรถผิดกฎหมาย (มี 3
โครงการ/มาตรการย่อย)
12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการรถเอกชนร่วม
บริการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2559
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4. ด้านกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ มาตรการลงโทษตามรายงานเรื่องร้องเรียนจาก 1348
5. ด้านการจัดเก็บค่าตอบแทน
จํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ (ฝุายผิด)
ผลการดําเนินงานประจําปี 2559
ประเภท
ปี2558
ปี2559
ผลต่าง
ร้อยละ
ต.ค.57-ก.ย.58
ต.ค.58-ก.ย.59 เพิ่ม (ลดลง) เพิ่ม ( ลดลง )
รถใหญ่
16
12
(4)
(25.00)
รถมินิบัส
4
2
(2)
(50.00)
รถตู้โดยสาร
1
0
(1)
(100.00)
รถหมวด 4
0
0
0
0.00
รวม
21
14
(7)
(33.33)
จํานวนครั้งการร้องเรียน
ผลการดําเนินงานประจําปี 2559
ประเภท
ปี2558
ปี2559
ผลต่าง
ร้อยละ
ต.ค.57-ก.ย.58
ต.ค.58-ก.ย.59 เพิ่ม (ลดลง) เพิ่ม ( ลดลง )
รถใหญ่
1,425
1,290
(135)
(9.47)
รถมินิบัส
506
515
9
1.78
รถตู้โดยสาร
31
45
14
45.16
รถหมวด 4
4
2
(2)
(50.00)
รวม
1,966
1,852
(114)
(5.80)
13. โครงการบริหารจัดการรถ
ผิดกฎหมาย

จํานวนรถผิดกฎหมายเป็น 0

14. โครงการบริหารการส่งมอบ 1. เรียกเก็บหนี้ค้างชําระจากรถเอกชนร่วมบริการ
รถเอกชนร่วมบริการภายหลังมีมติ
ได้ร้อยละ 100 จากหนี้ค้างชําระทั้งหมด
ครม. ให้โอนย้ายไปขึ้นกับกรมการ
2. สามารถโอนย้ายพนักงานไปปฏิบัติหน้าที่อื่นได้
ขนส่งทางบก

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2559

-

-

จัดระเบียบตามนโยบาย คสช. ให้รถตู้สว่ นบุคคล (ปูายฟูา) จํานวน 1,262 คัน เข้าทําสัญญาร่วม
ประกอบการและรับบรรจุเป็นรถตู้โดยสารสาธารณะในบัญชี ขส.บ.11 ประจําเดือนกันยายน จํานวน
682 คัน
องค์ก ารได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบการควบคุม กํากับ ดูแ ลรถเอกชนร่วมบริการ ไปสังกัด ขณะนี้อยู่ระหว่าง
กรมการขนส่ง ทางบก (ตามคําสั่งองค์การที่ 1006/2558 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558)
ดําเนินการ
องค์ ก ารได้ ย กเลิ ก คํ า สั่ ง องค์ ก ารที่ 1006/2558 ลงวั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2558 และแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการส่งมอบการควบคุม กํากับ ดูแลรถเอกชนร่วมบริการ ไปสังกัดกรมการขนส่งทางบก (ตาม
คําสั่งองค์การที่ 253/2559 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559)
องค์การได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหารถเอกชนร่วมบริการ (ตามคําสั่งองค์การที่ 346/2559
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559)
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบ ยกเลิกมติ ครม.เดิมเมื่อ
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วันที่ 11 มกราคม 2526 ที่ระบุ ขสมก.เป็นผู้ประกอบการเดินรถเพียงรายเดียว ขสมก. ได้เตรียมการ
ดําเนินการเป็น 3 ด้าน ได้แก่
- ด้านการโอนย้าย โดยต่อสัญญากับผู้ประกอบการเป็นระยะสั้นๆ
- ด้านหนี้สินของรถร่วม ให้ผู้ประกอบการที่เป็นลูกหนี้ทําสัญญารับสภาพหนี้หรือชดใช้หนี้สิน
ก่อนโอนย้าย
- ด้านพนักงาน จัดให้พนักงานทําหน้าที่ต่างๆ ภายในองค์กรตามความเหมาะสม
ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ
3. ยุทธศาสตร์เพิม่ คุณภาพ
(มี 4 แผนงาน รวม 22 โครงการ/
มาตรการย่อย)
3.1 แผนงานรักษาและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ (มี 11 โครงการ/
มาตรการย่อย)
15. โครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทน
เครื่องเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางาน
15.1 จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อ
ทดแทนระบบคอมพิวเตอร์เดิมที่
จัดหาในปี 2554

จั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ค รบจํ า นวนตาม
โครงการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2559

15.000

องค์การได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารการประกวด
ราคา โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อทดแทนระบบคอมพิวเตอร์เดิมที่จัดหาในปี
2554 (ตามคําสั่งองค์การที่ 456/2558 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558)
องค์การได้ประกาศประกวดราคาโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนระบบ
คอมพิวเตอร์ที่จัดหาในปี 2554 ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตามประกาศองค์การเลขที่ 07/2559 ลง
วันที่ 11 สิงหาคม 2559) กําหนดขายเอกสารการประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 11-18 สิงหาคม 2559 ยื่น
ซองเอกสารวันที่ 1 กันยายน 2559 และเสนอราคาในวันที่ 14 กันยายน 2559
องค์การได้ทําสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดหา
ในปี 2554 กับบริษัท พีเอ คอร์เปอร์เรชั่น ซิสเต็ม จํากัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14.930 ล้านบาท (ตาม
สัญญาเลขที่ ซ.12/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559)
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15.2 จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Database
Server) เพื่อทดแทนระบบ
คอมพิวเตอร์เดิมที่จัดหาในปี 2550

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Database
Server) จํานวน 1 ชุด

15.3 จัดหาอุปกรณ์สํารอง
ข้อมูล San Storage

จัดหาเครื่องสํารองข้อมูล San Storage
จํานวน 1 ชุด

0.815

15.4 จัดหาอุปกรณ์เพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานและรักษา
ความปลอดภัยการเข้าถึงระบบจาก
ภายนอก (SSL VPN)

จัดหาเครื่องรักษาความปลอดภัยการเข้าถึง
ระบบจากภายนอก (SSL VPN) จํานวน 1 ชุด

0.685

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2559

ผลการดําเนินงานประจําปี 2559

หมายเหตุ

องค์การได้แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารการประกวดราคา ชะลอการดําเนินงาน
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Database Server) เพื่อทดแทนระบบคอมพิวเตอร์เดิมที่
จัดหาในปี 2550 (ตามคําสั่งองค์การที่ 422/2558 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558)
องค์การได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารการประกวดราคาโครงการ
จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่าย (ตามคําสั่งองค์การที่ 404/2559 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559)
องค์การได้แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารการประกวดราคา
โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่ายทดแทนระบบ Server M100e, M600 (ตามคําสั่ง
องค์การที่ 420/2559 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2559) อยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ปรึกษา ICT
คณะกรรมการตามคําสั่งองค์การที่ 872/2558 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ในคราวประชุมครั้งที่
1/2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 มีมติให้ชะลอการดําเนินงาน
องค์การได้แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะของทรัพย์สินลงทุน งบลงทุนปี
2559 (ตามคําสั่งองค์การที่ 455/2558 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558)
องค์การได้ประกาศประกวดราคาการจัดซื้ออุปกรณ์สํารองข้อมูล (San Storage) เพื่อทดแทนเครื่อง
เดิม โดยวิธีป ระกวดราคา (ตามประกาศเลขที่ 08/2559 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559) ตั้งแต่วันที่ 8
เมษายน 2559 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2559 กําหนดเปิดซองประกวดราคาวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
องค์การได้ทําสัญญาซื้อขายอุปกรณ์สํารองข้อมูล (San Storage) เพื่อทดแทนเครื่องเดิม พร้อม
ติดตั้งและดูแลบํารุงรักษา จํานวน 1 ชุด ราคา 720,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มกับบริษัท สตรีม ไอ.ที.
คอนซัลติ้ง จํากัด (ตามสัญญาเลขที่ ซ.8/2559 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2559)
องค์การได้แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะของทรัพย์สินลงทุน งบลงทุนปี
2559 (ตามคําสั่งองค์การที่ 449/2558 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558)
องค์การได้ประกาศประกวดราคาการจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและความปลอดภัย
การเข้าถึงการทํางานจากภายนอก (SSL VPN) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคา (ตามประกาศเลขที่
07/2559 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559) ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2559 กําหนด
เปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 25 เมษายน 2559
องค์การได้ทําสัญญาซื้อขายอุปกรณ์เพิ่มเติมประสิทธิภาพการทํางานและความปลอดภัยการเข้าถึง
การทํางานจากภายนอก (SSL VPN) พร้อมติดตั้ง ราคา 672,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กับบริษัท
สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จํากัด (ตามสัญญาเลขที่ ซ.9/2559 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2559)
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15.5 จัดหาอุปกรณ์เก็บ
รักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
เพื่อทดแทนระบบเดิมที่จัดหาในปี
2552 (ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550)

จัดหาอุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด

15.6 จัดหาระบบ Call
Center 1348 เพื่อทดแทนระบบ
คอมพิวเตอร์เดิม

จัดหาระบบ Call Center 1348
จํานวน 32 ชุด

5.000

ร้ อ ยละ 80 ที่ ส ามารถดํ า เนิ น การตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

62.300

16. โครงการจัดหาซอฟต์แวร์
(Software) และพัฒนาระบบ
16.1 การพัฒนาระบบ
Back Office เพื่อรองรับโครงสร้างใหม่

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2559

ผลการดําเนินงานประจําปี 2559

หมายเหตุ

องค์การได้แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะของทรัพย์สินลงทุน งบลงทุนปี
2559 (ตามคําสั่งองค์การที่ 454/2558 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558)
องค์การได้ประกาศประกวดราคาการจัดหาอุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์เพื่อ
ทดแทนระบบเดิมที่จัดหาในปี 2552 ตาม พรบ.คอมฯ ปี 2550 (ตามประกาศเลขที่ 06/2559 ลงวันที่ 11
มีนาคม 2559) ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2559 กําหนดเปิดซองใบเสนอราคา ใน
วันที่ 20 เมษายน 2559
องค์การได้ทําสัญญาซื้อขายอุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนระบบเดิมที่
จัดหาในปี 2552 (ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550) พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ HP ArcSight SC 5.14 Eng
SW E-Media จํานวน 1 ชุด และ HP ArcSight Platform L3505 Server จํานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน
1,480,000 บาท รวมภาษี มูล ค่ า เพิ่ ม กั บ บริ ษั ท สตรี ม ไอ.ที . คอนซัล ติ้ ง จํ า กัด (ตามสัญ ญาเลขที่
ซ.7/2559 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559)
องค์การได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารการประกวด อยู่ระหว่างการ
ราคาโครงการจั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ เ พื่อ ทดแทนเครื่ อ งเดิ ม (ตามคํา สั่ ง องค์ ก ารที่ ดําเนินการของ
846/2557 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557และคําสั่งองค์การที่ 124 เรื่อง แก้ไขคําสั่งองค์การที่ 846/2557 ลง คณะกรรมการตรวจรับ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558)
องค์การได้ประกาศประกวดราคาโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่อง
เดิมและเพิ่มประสิทธิภาพการทางานในระบบ Call Center 1348 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตาม
ประกาศองค์ก ารเลขที่ 09/2559 ลงวันที่ 5 กันยายน) กําหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 5-8
กันยายน 2559 ยื่นซองเอกสารประกวดราคาวันที่ 16 กันยายน 2559 และเสนอราคาวันที่ 23 กันยายน 2559
องค์ ก ารได้ ทํ า สั ญ ญาซื้ อ ขายเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ เ พื่ อ ทดแทนเครื่ อ งเดิ ม และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางานในระบบ Call Center 1348 กับบริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริก เทคโนโลยี จํากัด
เป็นเงิน 2,928,087.10 บาท (ตามสัญญาเลขที่ ซ.11/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559)

องค์การได้ทําสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนไอซีทีมุ่งสู่การปฏิรูป
ธุรกิจ ขสมก. กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตามสัญญาเลขที่ จ.72/2558
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 มีกําหนด 360 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม
2559 อยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ปรึกษา ICT

ชะลอการดําเนินงาน
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16.2 Smart Zone

16.3 จัดหาระบบ
ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการ
เดินรถ (GPS)

เปูาหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

มี ก ารทดสอบเขตการเดิ น รถนํ า ร่ อ ง Smart
Zone ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด

25.000

สามารถติดตั้งระบบ GPS ได้ในรถโดยสารตาม
แผนที่กําหนด

28.477

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2559

ผลการดําเนินงานประจําปี 2559
คณะกรรมการตามคําสั่งองค์การที่ 872/2558 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ในคราวประชุมครั้งที่
1/2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 มีมติให้ชะลอการดําเนินงาน
องค์การได้ทําสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนไอซีทีมุ่งสู่การปฏิรูป
ธุรกิจ ขสมก. กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตามสัญญาเลขที่ จ.72/2558
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 มีกําหนด 360 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม
2559 อยู่ระหว่างการพิจารณาของทีป่ รึกษา ICT
คณะกรรมการตามคําสั่งองค์การที่ 872/2558 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ในคราวประชุมครั้งที่
1/2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 มีมติให้ชะลอการดําเนินงาน
องค์ ก ารได้ แ ต่ งตั้ ง คณะกรรมการประกวดราคาโครงการเช่ า ระบบตรวจสอบและติด ตามการ
ปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตามคําสั่งองค์การที่ 443/2559 ลง
วันที่ 15 มิถุนายน 2559) และได้มีประกาศองค์การเลขที่ 05/2559 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เรื่อง
โครงการเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
องค์การได้ลงนามทําสัญญาเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั้ง
กับบริษัท ซูเล็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด มีระยะเวลา 5 ปี (ตามสัญญาเลขที่ ช.53/2559 ลงวันที่ 22
กันยายน 2559) ติดตั้งระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) บนรถโดยสาร จํานวน
2,600 คัน แบ่งเป็น 3 งวด
- งวดที่ 1 ภายในระยะเวลา 60 วัน (21 พ.ย.59) ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในสถานที่ที่กําหนด
และทยอยติดตั้งบนรถโดยสาร จํานวน 500 คัน
- งวดที่ 2 ภายในระยะเวลา 90 วัน (21 ธ.ค.59) ติดตั้งบนรถโดยสารครบทุกระบบ จํานวน 500
คัน และติดตั้งระบบจอภาพอัจฉริยะที่ปูายรถโดยสาร จํานวน 6 ปูาย
- งวดที่ 3 ภายในระยะเวลา 210 วัน (19 เม.ย.60) ติดตั้งบนรถโดยสารครบทุกระบบ จํานวน
2,100 คัน และระบบจอภาพอัจฉริยะที่ปูายรถโดยสาร จํานวน 14 ปูาย
ขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัทดําเนินการติดตั้ง

หมายเหตุ

ชะลอการดําเนินงาน

อยู่ระหว่างบริษัทติดตั้ง
ระบบคอมพิ ว เตอร์ ใ น
สถานที่ที่กําหนด

หน้า 12

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
16.4 การปรับปรุงระบบ
ซ่อมบํารุงรักษารถโดยสาร

16.5 การพัฒนาระบบ
บริหารงานคดีและติดตามหนี้สิน

งบประมาณ
ผลการดําเนินงานประจําปี 2559
หมายเหตุ
(ล้านบาท)
มี ก ารพั ฒ นาระบบสารสนเทศสํ า หรั บ การ
0.500
องค์การได้ทําสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนไอซีทีมุ่งสู่การปฏิรูป ชะลอการดําเนินงาน
ติดตามงานเหมาซ่อมภายในปี 2559
ธุรกิจ ขสมก. กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตามสัญญาเลขที่ จ.72/2558
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 มีกําหนด 360 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
คณะกรรมการตามคําสั่งองค์การที่ 872/2558 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ในคราวประชุมครั้งที่
1/2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 มีมติให้ชะลอการดําเนินงาน
มีระบบบริหารงานคดีและติดตามหนี้ใช้งานได้
องค์การได้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการว่าจ้างพัฒนาระบบบริหารสัญญาและคดี โดยวิธีประกวด
ร้อยละ 100 ในปี 2559
ราคา (ตามคําสั่งองค์การที่ 830 /2556 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556)
องค์ก ารได้ทํา สัญ ญาจ้ างพัฒนาระบบบริห ารสัญญาและคดีกับ บริษั ท รามอิ นทราซอฟต์ จํ า กัด
(ตามสัญญาเลขที่ จ.8/2558 ลงวันที่ 30 มกราคม 2557)
คณะกรรมการตามคํ า สั่งองค์ก ารที่ 830/2556 ลงวันที่ 19 พฤศจิ ก ายน 2556 ได้ดํา เนินการ
ตรวจสอบระบบเป็นไปตามข้อกําหนดตรงตามวัตถุประสงค์ ใช้งานได้จริง ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2558
ตามหนังสือคณะกรรมการตรวจรับ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ขณะนี้ผู้ปฏิบัติงานได้มีการบันทึกข้อมูล
ให้ เป็ นปั จ จุ บั น โดยบริษั ทผู้รับ จ้ า งดูแ ลระบบไม่คิด ค่า ใช้จ่ า ยเป็ นระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดในวันที่ 21
ธันวาคม 2560
เปูาหมาย

3.2 แผนงานเพิม่ คุณภาพ (มี
6 โครงการ/มาตรการย่อย)
17. โครงการบริหารจัดการ
จํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุฝุายผิดสะสม
ปัญหาด้านอุบัติภยั ลดและปูองกันภัย ไม่เกิน 9.50 ครั้งต่อล้าน กม.บริการ
และอุบัติเหตุจากการขนส่งสาธารณะ
โดยรถโดยสารประจําทาง

18. โครงการเตรียมความพร้อม
และปูองกันภัยในสภาวะฉุกเฉิน

มีการฝึกซ้อมปูองกันอุบัติภยั อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลจากบริษัทประกันภัย ได้รายงานข้อมูลอุบัติเหตุซึ่งองค์การเป็นฝุายผิด ดังนี้
เดือน

อบ.(ครั้ง)

กม.บริการ

ต.ค. 58
พ.ย. 58
ธ.ค. 58
ม.ค. 58
ก.พ. 59
มี.ค. 59

147
139
142
133
169
143

18,645,544
18,050,884
18,736,631
18,513,048
17,456,720
18,854,232

อบ.ครั้ง/
ล้าน กม.
ล้า7.88
น กม.
7.70
ล้า7.18
น กม.
ล้า7.18
น กม.
9.68
7.58

เดือน

อบ. (ครั้ง)

กม.บริการ

เม.ย.59
พ.ค.
59
595959
มิ.ย. 59
ก.ค. 59
ส.ค. 59
ก.ย. 59
รวม

148
114
144
161
162
183
1,785

17,807,834
18,339,033
18,171,567
18,348,428
18,331,016
17,736,424
218,991,33
1

อบ.ครั้ง/
ล้าน กม.
8.31
6.22
7.92
8.77
8.84
10.32
8.15

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ประจําปี 2558” ผู้
อบรมพนัก งานในสํ า นั ก งานใหญ่ ทุ ก ส่ ว น จํ า นวน 77 คน เมื่อ วั น ที่ 22 ธ.ค. 58 ณ ห้ อ งประชุ ม 1
สํานักงานใหญ่
โครงการอบรมหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ” (เขตการเดินรถที่ 5) ผู้อบรม
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เปูาหมาย

19. โครงการจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับคนพิการ

ดํา เนิ น การปรับ ปรุ ง สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก
อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 แห่ง

20. โครงการดําเนินการตาม
มาตรการลดภาระค่าครองชีพของ
ประชาชน (รถเมล์ฟรี)

จํานวนเรื่องร้องเรียนลดลงร้อยละ 10.00
จากปี 2558

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผลการดําเนินงานประจําปี 2559

หมายเหตุ

พนักงานประจําสํานักงานทุกส่วนงาน เขตการเดินรถที่ 5 จํานวน 80 คน เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2558 ณ
ห้องประชุม เขตการเดินรถที่ 5
โครงการอบรมหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ” (เขตการเดินรถที่ 4) ผู้อบรม
พนักงานทุกส่วนงาน เขตการเดินรถที่ 4 จํานวน 82 คน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม เขต
การเดินรถที่ 4
โครงการอบรมหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ” (เขตการเดินรถที่ 1) เขตการ
เดินรถที่ 1 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ที่อู่รังสิต
องค์การดําเนินการพัฒนาปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานได้แก่ ห้องน้ํา ทางลาด ที่จอด
รถ ปูายและสัญลักษณ์ การบริการข้อมูลสําหรับคนพิการ จํานวน 9 แห่ง ดังนี้
ดําเนินการเสร็จแล้ว จํานวน 8 แห่ง ดังนี้
(1) สนญ. (2) ขดร.1 บางเขน (3) ขดร. 2 สนง.เขต, กปด. 12 (4) ขดร.3 กปด.13,23,33 (5)
ขดร.5 พระประแดง, แสมดํา (6) ขดร. 6 กปด.26,36 (7) ขดร. 7 อู่บางบัวทอง, อู่ท่าอิฐ (8) ขดร.
8 กปด.38
อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ ขดร.4 คลองเตย
องค์การ ได้ดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง (โครงการรถเมล์ฟรี)
โดยองค์การจัดรถโดยสารธรรมดาวันละ 800 คัน ให้บริการฟรีแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบให้ขยาย
มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน (มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการ
เดินทาง) ออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยมีผู้ใช้บริการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 จํานวน 85.095 ล้านคน เฉลี่ยวันละ 232,500 คน
รายละเอียดเรื่องร้องเรียนรถเมล์ฟรีมีดังนี้
เดือน
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ผลต่าง เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ
2558 (เรื่อง) 2559 (เรื่อง)
ต.ค 58 – ก.ย.
45
15
(30)
(66.67)
59
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งบประมาณ
(ล้านบาท)

21. โครงการกํากับดูแล ติดตาม
จํานวนรถโดยสารประจํ าทาง ขสมก.และรถ
ควบคุม เพื่อมิให้ ขสมก.ปล่อยรถยนต์ ร่วมบริการของเอกชนที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่ออก
โดยสาร และรถร่วมบริการของเอกชน วิง่ ให้บริการ ไม่มีควันดําเกินมาตรฐาน
ออกวิ่งโดยปล่อยควันดําเกิน
มาตรฐาน ระยะที่ 2
ปี 2558–2559

22. โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

จํ า นวนเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นลดลงจากปี ที่ ผ่ า นมา
ร้อยละ 10

ผลการดําเนินงานประจําปี 2559
องค์การได้ดําเนินการตรวจวัดควันดํา รถโดยสารองค์การและรถหมวด 4 (รถเมล์เล็ก) ดังนี้
รถองค์การ
เดือน
ต.ค. 58 – ก.ย. 59
พฤศจิกายน42558
รถหมวด

เดือน

15.200

จํานวนรถ คัน
33,239

ผ่านการตรวจ คัน
31,913

จํานวนรถ คัน

จอดซ่อม คัน
1,281

ผ่านการตรวจ คัน

จอดซ่อมก่อนนําเข้าสัญญา
คั45น
นําเข้าสัญญ

ต.ค. 58 – ก.ย. 59
1,030
1,030
พฤศจิกายน 2558
องค์การได้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการว่าจ้างจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีพิเศษ (ตามคําสั่ง
องค์การที่ 1017/2558 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558)
องค์การได้ทําสัญญาจ้างพิมพ์วารสารล้อหมุน กับบริษัท ยูโร-กราฟิคส์ (88) จํากัด (ตามสัญญาเลขที่
จ.12/2559 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559) เป็นเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ฉบับเดือนมีนาคม 2559 ถึงฉบับ
เดือนกุมภาพันธ์ 2560
องค์ ก ารได้ ทํ า สั ญ ญาว่ า จ้ า งจั ด ทํ า สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ท างสื่ อ โทรทั ศ น์ แ ละสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์การจัดหารถโดยสารใหม่และการดําเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ ข้อมูลข่าวสาร
ในภารกิจองค์การและข่าวสารเกี่ยวกับแผนงานโครงการต่างๆ กับบริษัท ทรีนิตี้พลัส จํากัด (ตามสัญญา
เลขที่ จ.67/2559 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2559) ระยะเวลาให้บริการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 ถึงเดือน
กันยายน 2559
องค์การได้ทําสัญญาว่าจ้างจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ผ่านรายการ “ทั่วฟูา
คมนาคมไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 11 เป็น
ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2559 กับบริษัท โลจิสติกส์ นิวส์
มีเดีย จํากัด (ตามสัญญาเลขที่ จ.86/2559 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559)
รายละเอียดเรื่องร้องเรียนผ่าน Call Center 1348 มีดังนี้
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ผลต่าง
รายการ
ร้อยละ
2558 (เรื่อง) 2559 (เรื่อง) เพิ่ม (ลด)
เรื่องร้องเรียน

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2559

หมายเหตุ

401

269

(132)

(32.92)
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3.3 แผนงานศึกษาวิจยั (มี 2
โครงการ/มาตรการย่อย)
23. โครงการสํารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

24. โครงการว่าจ้างที่ปรึกษา
จัดทําแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 –
2564

เปูาหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

มีผลการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

1.500

แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564 และ
แผนปฏิบัติการประจําปี 2560 ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การภายในเดือนกันยายน 2559

5.000

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2559

ผลการดําเนินงานประจําปี 2559

หมายเหตุ

องค์การได้แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะและเงื่อนไข การว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ตามคําสั่งองค์การที่ 181/2559 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559)
องค์การได้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดย
วิธีตกลง (ตามคําสั่งองค์การที่ 322/2559 ลงวันที่ 27 เมษายน 2559)
องค์ก ารได้ทําสัญญาว่า จ้า งที่ป รึก ษาโครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บ ริการ (รถโดยสาร
องค์การ รถโดยสารเอกชนร่วมบริการ และรถตู้โดยสารปรับอากาศ) (ตามสัญญาเลขที่ จ.106/2559 ลง
วันที่ 14 กันยายน 2559) กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการของที่ปรึกษาโครงการ
องค์การได้แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเงื่อนไข การว่าจ้างที่ปรึกษาจัดทําแผนวิสาหกิจ
พ.ศ. 2560 – 2564 (ตามคําสั่งองค์การที่ 934/2558 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558)
องค์การได้แต่งตั้งคณะกรรมการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทําแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2560-2564 โดย
วิธีตกลงราคา (ตามคําสั่งองค์การที่ 08/2559 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559)
องค์การได้ทําสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2560- พ.ศ. 2564
และแผนปฏิบั ติก ารประจํ า ปี 2560 ขององค์ก าร กับ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (ตามสัญ ญาเลขที่
จ.30/2559 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2559)
องค์การได้แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับการศึกษาตามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา (ตามคําสั่งองค์การที่
403/2559 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559) โดยมี ผอก. เป็นประธานและ ผอ.สผง. เป็นเลขาฯ
คณะที่ป รึก ษากํา หนดการประชุมเชิง ปฏิบั ติก าร (Workshop) สํา หรับ ผู้บ ริห ารระดับ สูงและ
คณะกรรมการกํากับฯ ขององค์การเพื่อนําประเด็นจากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ และจากการระดมความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง มาจัดทําเป็นแผนการดําเนินงานของ
องค์ก าร จํ า นวน 2 ครั้ง ครั้ง ที่ 1 ระหว่า งวันที่ 8-9 มิถุ นายน 2559 ครั้งที่ 2 ระหว่า งวันที่ 13-14
กรกฎาคม 2559
คณะกรรมการฯ (ตามคําสั่งองค์การที่ 08/2559) ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันพุธที่ 6
กรกฎาคม 2559 มีมติรับรายงานวิธีการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report)
คณะกรรมการฯ (ตามคําสั่งองค์การที่ 08/2559) ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพุธที่ 24
สิงหาคม 2559 มีมติรับรายงานการศึกษาฉบับกลาง (Interim Report)

ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการของที่ปรึกษา
โครงการ

ขณะนี้อยู่ระหว่างที่
ปรึกษาจัดทําแผน
นําเสนอคณะกรรมการ
บริหารกิจการองค์การ
พิจารณา
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เปูาหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผลการดําเนินงานประจําปี 2559

หมายเหตุ

คณะกรรมการฯ (ตามคําสั่งองค์การที่ 08/2559) ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันอังคารที่ 20
กันยายน 2559 มีมติรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) (ฉบับปรับปรุง) และให้คณะที่
ปรึกษา ปรับปรุง/แก้ไขรายงานหลังจากนําเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์(Final Report) แผนวิสาหกิจ พ.ศ.
2560-2564 และแผนปฏิบัติประจําปี 2560 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ในวันที่
26 กันยายน 2559
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การในคราวประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559
มีมติให้ที่ปรึกษาไปทบทวนใหม่และนํามาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การในคราวประชุมครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 มี
มติเห็นชอบแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2560- พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติการประจําปี 2560 (ครั้งที่ 2 ) และให้
องค์การดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป
3.4 แผนงานรักษาและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
(มี 3 โครงการ/มาตรการย่อย)
25. โครงการรักษาและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการบุคลากร
25.1 การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการบุคลากร

สามารถอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างน้อย
ร้อยละ 70 ของจํานวนพนักงานทั้งหมด
ภายใน 5 ปี

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2559

2.950

การจัดทํา เส้นทางความก้า วหน้า ในสายอาชีพ (Career Path) คณะกรรมการจัดวางระบบ
บริหารงานบุคคลเพื่อ เชื่อมโยงกับระบบพัฒนาบุคลากร ตามคําสั่งองค์ก ารที่ 171/2557 ลงวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2557 ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทําแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
โดยแยกตามสายงาน
การสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) องค์การได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหารเพื่อ
สืบทอดตําแหน่ง (ตามคําสั่งองค์การที่ 264/2559 ลงวันที่ 5 เมษายน 2559)และแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคัดเลือกผู้บริหารเพื่อ สืบทอดตํา แหน่ง (เพิ่มเติม) ตามคํา สั่งองค์การที่ 274/2559 ลงวันที่ 18
เมษายน 2559 องค์ก ารได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคนดีคนเก่ง (เพิ่มเติม) ตามคําสั่งองค์การ
ที่ 273/2559 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559
- องค์การมีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม กับตําแหน่ง (Successor)
ระดับ 7 – 10 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559
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25.2 การพัฒนาศักยภาพ
และคุณธรรมแก่บุคลากร

เปูาหมาย

1. มีผู้เข้าร่วมการอบรมตามแผนงานประจําปี ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ระดับ ดี – ดีมาก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
3. การติดตามผลจากหัวหน้างานในการนําความรู้
และทักษะไปใช้ปฏิบัติงานในระดับดีขึ้นไปไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2559

งบประมาณ
(ล้านบาท)

28.410

ผลการดําเนินงานประจําปี 2559

หมายเหตุ

- องค์การมีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม กับตําแหน่ง (Talent Pool)
ระดับ 6 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง เมื่อวันที่ 13 – 14
กันยายน 2559
- องค์การมีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม กับตําแหน่ง (Talent Pool)
ระดับ 5 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 เข้ ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง เมื่อวันที่ 21
กันยายน 2559
- องค์การมีป ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ ารับการสอบคัดเลือก ระดับ 1 ถึงระดับ 4 เพื่อเข้ารับการ
อบรมพัฒนาเป็นผู้มีความสามารถสูง (Talent Pool) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
การประเมินผลโดยใช้ระบบความสามารถ (Competency) อยู่ระหว่างประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานทุกตําแหน่ง ตั้งแต่ระดับ 1-10 ในรอบที่ 2 (ผลงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่
30 มิถุนายน 2559) ลงในระบบสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว
การประเมินผู้นํา ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทําขออนุมัติโครงการประเมินภาวะผู้นํา
การมอบรางวัลพนัก งานดีเ ด่น คณะกรรมตามคําสั่งองค์การที่ 61/2559 ลงวันที่ 20 มกราคม
2559 กําหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 พิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกพนักงานดีเด่นประจําปี 2559 นําเสนอ ผอก.
คณะกรรมการมีคําสั่งที่ 01/2559 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 แต่งตั้งคณะทํางานคัดเลือกพนักงาน
ดีเด่นประจําปี 2559 องค์การได้ประกาศรายชื่อพนักงานที่ได้รับการคัดเลือก จํานวน 100 คน เมื่อวันที่ 2
สิง หาคม 2559 และจั ด ให้ ไ ปทั ศนะศึ ก ษาในวัน ที่ 23-24 กัน ยายน 2559 ณ จั งหวั ดชลบุ รีแ ละ
โรงแรมแคนทรี เบย์ จังหวัดระยอง พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
องค์การได้ดําเนินการพัฒนาบุคลากร โดยให้การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่องค์การ
ดังนี้
เดือน
จํานวนรุ่น จํานวนคน
เดือน
จํานวนรุ่น จํานวนคน
ต.ค. 58
4
205
เม.ย.
59
454
(รุ่น)
(คน)
(รุ3่น)
(คน)
พ.ย. 58
7
531
พ.ค. 59
6
1,249
ธ.ค. 58
13
1,011
มิ.ย. 59
7
525
ม.ค. 59
5
639
ก.ค. 59
9
1,079
ก.พ. 59
6
459
ส.ค. 59
7
894
มี.ค. 59
12
700
ก.ย. 59
6
505
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
25.3 การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน

งบประมาณ
ผลการดําเนินงานประจําปี 2559
(ล้านบาท)
1. พนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพประจําปีไม่
2.395
การติดตามผลการตรวจสุขภาพพนักงาน ให้ พยาบาลประจํา เขตการเดินรถและสํานักงานใหญ่
น้อยกว่าร้อยละ 80
ติดตามพนักงานที่ผิดปกติมาพบแพทย์เพื่อทําการรัก ษาอย่างต่อ เนื่องทุก เดือน และตรวจสุข ภาพให้
2. มีการปรับปรุงสถานที่ทํางาน ที่ไม่เป็นไปตาม
พนักงานที่มีอายุ 50 ขึ้นไป ดังนี้
เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50
เปูาหมาย

เขต
1
2
3
4

ว/ด/ป
4-26 ม.ค. 59
14-24 ก.พ. 59
7-25 มี.ค. 59
4-21 เม.ย.59

จํานวน (คน)
459
532
383
380

เขต
6
7
8
สนญ.

ว/ด/ป
7-23 มิ.ย. 59
4-27 ก.ค. 59
8-23 ส.ค. 59
5-30 ก.ย. 59

หมายเหตุ

จํานวน (คน)
436
338
131
159

สํารวจพื้นที่ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อทําการปรับปรุง
แก้ไข เช่น อาคารสถานที่ ลานจอดรถ แสงสว่างและสัญลักษณ์ต่างๆ ดังนี้
- ขดร. 1 สนง. เขต แจ้งแก้ไข จํานวน 13 จุด ทําการแก้ไข 4 จุด ,อู่บางเขน แจ้งแก้ไข 21 จุด
ทําการแก้ไข 11 จุด อู่รังสิต แจ้งแก้ไข 9 จุด ทําการแก้ไข 6 จุด ใช้งบประมาณของ ขดร. 1
- ขดร. 3 สนง.เขต แจ้งแก้ไข 9 จุด ทําการแก้ไข 6 จุด, อู่เมกา แจ้งแก้ไข 6 จุด ทําการแก้ไข 6
จุด,อู่ฟาร์มจระเข้ แจ้งแก้ไข 10 จุด ทําการแก้ไข 9 จุด
- ขดร.4 อู่คลองเตย แจ้งแก้ไข 34 จุด ทําการแก้ไข 16 จุด, อู่สาธุประดิษฐ์ แจ้งแก้ไข 8 จุด ทํา
การแก้ไข 3 จุด
- ขดร.5 อู่ราชประชา แจ้งแก้ไข 8 จุด ทําการแก้ไข 8 จุด, สนง.เขต แจ้งแก้ไข 5 จุด ทําการแก้ไข
5 จุด อู่แสมดํา แจ้งแก้ไข 12 จุด ทําการแก้ไข 9 จุด
- ขดร.6 อู่วัดไร่ขิง แจ้งแก้ไข 14 จุด ทําการแก้ไข 4 จุด
- ขดร. 7 สนง.เขต แจ้งแก้ไข 13 จุด ทําการแก้ไข 5 จุด, อู่นครอินทร์ แจ้งแก้ไข 7 จุด แก้ไข 5 จุด
- ขดร. 8 สนง.เขต แจ้งแก้ไข 17 จุด ทําการแก้ไข 14 จุด, อู่สวนสยาม แจ้งแก้ไข 6 จุด ทําการ
แก้ไข 3 จุด

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2559
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