สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ 2561

(เดือนสิงหาคม 2561)

สำนักแผนงำน

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(เดือนสิงหาคม 2561)
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์ 1 : จัดหารถโดยสารเพื่อประชาชน
โครงการที่ 1 : การจัดหารถโดยสารใหม่
โครงการย่ อ ยที่ 1 : การจั ด ซื้ อ รถโดยสารใช้ ก๊ า ซ
ธรรมชาติ NGV จานวน 489 คัน
เป้าหมาย
1) รับรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV จานวน 489 คัน
ได้ตามแผนที่กาหนดไว้
2) จานวนเรื่องร้องเรียนลดลงร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา

ตัวชี้วัด

1) จั ด ซื้ อ รถโดยสารใช้
ก๊าซธรรมชาติ NGV
จานวน 489 คัน
2) จานวนเรื่องร้องเรียน
เกี่ ย วกั บ จ านวนรถวิ่ ง
บริการไม่เพียงพอลดลง

งบประมาณ
(ล้านบาท)
1,891.452

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561

แต่ งตั้งคณะกรรมการจั ดท าร่างขอบเขตของงานและรายละเอี ยดคุ ณลักษณะ
เฉพาะของรถโดยสารปรั บ อากาศใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง ก๊ า ซธรรมชาติ (NGV) พร้ อ ม
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสาร ตามคาสั่งองค์การ ที่ 901/2560 ลงวันที่ 13
พฤศจิกายน 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และสาหรับการซื้อรถโดยสาร
ปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสาร
จานวน 489 คัน โดยวิธีคัดเลือก ตามคาสั่งองค์การ ที่ 929/2560 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ขสมก. ได้ดาเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก โดยมีหนังสือเชิญผู้ประกอบการ
จานวน 11 รายมายื่นข้อเสนอในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าในวันยื่นข้อเสนอ
มีเพียงกลุ่มร่วมทางาน SCN-CHO โดยบริษัท ช ทวี จากัด (มหาชน) และบริษัท
สแกน อินเตอร์ จากัด (มหาชน) รายเดียวที่มายื่นข้อเสนอราคารถโดยสาร
ปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จานวน 489 คัน พร้อมซ่อมแซม
และบารุงรักษาเป็นระยะเวลา 10 ปี
ขสมก. ได้ลงนามสัญญาซื้อขายและจ้างซ่อมแซมบารุงรักษารถยนต์โดยสาร
ปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) กับกลุ่มร่วมทางาน SCN-CHO
โดยบริษัท ช ทวี จากัด (มหาชน) และบริษัท สแกน อินเตอร์ จากัด (มหาชน) ตาม
สัญญาเลขที่ ร.51/2560 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 กาหนดรับรถโดยสาร จานวน
489 คัน ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา กาหนดส่งมอบรถเป็น 4 งวด
- งวดที่ 1 ภายใน 90 วัน (27 มี.ค.61) จานวน 100 คัน โดยเข้าประจาการใน
เขตการเดินรถที่ 5
- งวดที่ 2 ภายใน 120 วัน (26 เม.ย.61) จานวน 100 คัน
- งวดที่ 3 ภายใน 150 วัน (26 พ.ค.61) จานวน 100 คัน
- งวดที่ 4 ภายใน 180 วัน (25 มิ.ย.61) จานวน 189 คัน
ศาลปกครองกลางมีคาสั่งตามคดีหมายเลขดาที่ 709/2561 ลงวันที่ 10 เมษายน
2561 ให้ ทุเลาการบั งคับตามมติ ของคณะกรรมการบริห ารกิจการองค์การขนส่ ง
มวลชนกรุงเทพ ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่อนุมัติ

เกิดจริง
(ล้านบาท)
3.800

2
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(ล้านบาท)

โครงการย่อยที่ 2 : การจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) - สามารถด าเนิ น การ
จานวน 35 คัน
เป็ นไปตามระยะเวลาที่
เป้าหมาย
กาหนดไว้
ผอก.อนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลใน
ระบบ e-GP

-

โครงการย่ อ ยที่ 3 : การเช่ า รถโดยสาร Hybrid - สามารถด าเนิ น การ
จานวน 400 คัน
เป็ นไปตามระยะเวลาที่
เป้าหมาย
กาหนดไว้
ผอก.อนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลใน
ระบบ e-GP

-

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561
ให้สั่งซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จานวน 489 คัน
เป็นเงินทั้งสิ้น 1,891,452,000 บาท และที่อนุมัติสั่งจ้างซ่อมแซมและบารุงรักษา
รถโดยสาร จานวน 489 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,369,388,375 บาท กับกลุ่มร่วมทางาน
SCN-CHO โดยบริษัท ช ทวี จากัด (มหาชน) และบริษัท สแกน อินเตอร์ จากัด (มหาชน)
และตามมติของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่รับรองรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในคราวประชุมครั้งที่
15/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 โดยมิให้นามติดังกล่าวไปดาเนินการใด ๆ ที่มี
ผลผูกพันเป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคาพิพากษาหรือคาสั่งเป็นอย่างอื่น
วั น ที่ 8 พฤษภาคม 2561 พนั ก งานอั ย การได้ ยื่ น อุ ท ธรณ์ คั ด ค้ า นค าสั่ งศาล
ปกครองกลางและคาร้องขอให้ระงับคาสั่งทุเลา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด
ขสมก. ว่าจ้างบริษัท พีทีที เอเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จากัด ศึกษาในส่วนของการจัดหา
รถโดยสารใหม่ในแต่ละประเภท โดยใช้การวิเคราะห์ความคุ้มค่าจากการเดินรถโดยสาร
จากด้ า นการเงิ น (Financial Perspective) และด้ านเศรษฐศาสตร์ (Economic
Perspective) และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ซึ่งผลจากการศึกษาสรุปว่ าควรจัดซื้อ
รถโดยสารไฟฟ้าจานวน 35 คัน พร้อมก่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า จานวน 1 สถานี
และนาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 แล้ว
ขณะนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างการขอราคารถโดยสาร EV เพิ่มเติมเพื่อนามาจัดทา
ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
ขสมก. ได้ทาสัญญาว่าจ้ างที่ปรึกษากับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เลขที่ จ.51/2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 เพื่อศึกษาแนวทางการ
จัดหารถโดยสารระบบดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid)
แต่ งตั้ งคณะกรรมการจั ด ท าร่ า งขอบเขตของงาน และก าหนดรายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะการเช่ารถโดยสารไฮบริด (Hybrid) จานวน 700 คัน ตามคาสั่ง
องค์การ ที่ 84/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทาร่าง TOR

เกิดจริง
(ล้านบาท)

-
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งบประมาณ
เกิดจริง
ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
โครงการย่อยที่ 4 : การเช่ารถโดยสาร NGV จานวน - สามารถด าเนิ น การ
ขสมก. ได้ ท าสั ญญาว่ าจ้ างที่ ปรึ กษากั บศู นย์ บริ การวิ ชาการแห่ งจุ ฬาลงกรณ์
300 คัน
เป็ นไปตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัย เลขที่ จ.51/2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 เพื่อศึกษาแนวทางการ
เป้าหมาย
กาหนดไว้
จัดหารถโดยสารระบบดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid)
ผอก.อนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลใน
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะ
ระบบ e-GP
เฉพาะของรถโดยสาร โครงการเช่ารถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จานวน
300 คัน ตามคาสั่งองค์การที่ 462/2561 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561
ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทาร่าง TOR
โครงการย่อยที่ 5 : การจัดซื้อรถโดยสาร Hybrid - สามารถด าเนิ น การ
ขสมก. ได้ ทาสั ญญาว่า จ้า งที่ป รึก ษากั บศูน ย์บ ริการวิ ชาการแห่งจุฬ าลงกรณ์
จานวน 1,453 คัน
เป็ นไปตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัย เลขที่ จ.51/2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 เพื่อศึกษาแนวทางการ
เป้าหมาย
กาหนดไว้
จัดหารถโดยสารระบบดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid)
สามารถก าหนดร่ า งขอบเขตของงานและรายละเอี ย ด
แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการจั ด ท าร่ า งขอบเขตของงาน และก าหนดรายละเอี ย ด
คุณลักษณะรถโดยสารได้
คุณลักษณะเฉพาะการซื้อรถโดยสารไฮบริด (Hybrid) จานวน 1,453 คัน ตามคาสั่ง
องค์การ ที่ 83/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทาร่าง TOR
โครงการที่ 2 : การปรับปรุงสภาพรถโดยสารเดิม
โครงการย่อยที่ 1 : การทดสอบรถโดยสารที่ดัดแปลง - สามารถนารถโดยสาร
1. จัดทาร่างบันทึกข้อตกลง Memorandum of Agreement (MOA) ระหว่าง
จากระบบเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นรถโดยสารไฟฟ้า
ไฟฟ้าออกวิ่งทดสอบได้
หน่วยงานผู้ให้การสนับสนุน ได้แก่ ขสมก., กฟผ., กฟภ., กฟน. และ สวทช. ลงนาม
เป้าหมาย
2. คณะกรรมการ สวทช. ลงพื้นที่อู่บางเขน สารวจจุดติดตั้งตู้ชาร์จไฟสาหรับ
น ารถโดยสารที่ ดั ด แปลงจากระบบเครื่ อ งยนต์ สั น ดาป
รถโดยสารไฟฟ้า
ภายในเป็นรถโดยสารไฟฟ้าออกวิ่งทดสอบ เพื่อเก็บข้อมูลได้
3. คณะกรรมการโครงการก าลั ง คั ด เลื อ กสภาพรถโดยสารปรั บ อากาศ
จานวน 5 คัน เพื่อทาการดัดแปลงเป็นรถโดยสารไฟฟ้า
ขณะนีไ้ ด้ดาเนินการจัดทาร่างบันทึกข้อตกลง Memorandum of Agreement
(MOA) เรียบร้อยแล้ว กาหนดลงนามสัญญา MOA ในวันที่ 18 กันยายน 2561
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

4
งบประมาณ
เกิดจริง
ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
โครงการย่อยที่ 2 : การปรับปรุงสภาพรถโดยสาร 1) สามารถด าเนิ น การ 129.200
แต่งตั้งคณะกรรมการจ้า งโดยวิ ธีคัด เลือ ก และสาหรับการจ้ างซ่อมแซมและ 36.000
NGV (เดิม) จานวน 323 คัน
บารุ งรัก ษารถโดยสารปรับ อากาศยูโ รทู ยี่ห้อ ฮีโ น่ ใช้ก๊ าซธรรมชาติเป็ นเชื้อเพลิ ง
เป็นไปตามระยะเวลาที่
เป้าหมาย
จานวน 323 คัน โดยวิธีคัดเลือก ตามคาสั่งองค์การ ที่ 64/2561 ลงวันที่ 29 มกราคม
กาหนดไว้
1. รับมอบรถและสามารถนาออกวิ่งให้บริการได้ตามแผนที่ 2) จานวนรถเสียลดลง
2561 โดยบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จากัด เป็นผู้ชนะการคัดเลือก
กาหนด
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
2. จานวนรถเสียในเส้นทางลดลง
มีมติให้ทาการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และให้ใช้งบลงทุนของปีงบประมาณ 2562
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท าร่ า งขอบเขตของงานและก าหนดรายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะการว่าจ้างปรับปรุงสภาพรถโดยสารปรับอากาศ ยูโรทู ยี่ห้อ ฮีโน่
จานวน 323 คัน ตามคาสั่งองค์การที่ 525/2561 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
มติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม
2561 อนุมัติหลักการเพื่อการปรับปรุง (เพิ่มเติม) งบประมาณลงทุนโครงการปรับปรุง
สภาพรถโดยสารปรับอากาศใช้ก๊ า ซธรรมชาติ เป็ นเชื้ อเพลิง จานวน 323 คัน ให้
สอดคล้องกับงบประมาณลงทุนประจาปี 2562 โดยปรับเพิ่มวงเงินดาเนินการและ
วงเงินเบิกจ่ายโครงการฯ และให้ ขสมก. นาความเห็นของคณะกรรมการบริหาร
กิจการองค์การไปดาเนินการ
ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการปรับปรุง (เพิ่มเติม) งบลงทุนกับกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง เพื่อ ผอก. พิจารณานาเสนอ คค. ต่อไป
กลยุทธ์ 2 : การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
โครงการที่ 3 : การติดตั้งและใช้งานในระบบบัตรโดยสาร - สามารถติ ด ตั้ งและใช้ 1,665.000
ขสมก. ได้ ท าสั ญ ญาเช่ า ระบบบั ต รโดยสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ ร้ อ ม 110.997
อิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร (E-Ticket)
งานในระบบ E-Ticket
อุปกรณ์ (E-Ticket) กับกลุ่มนิติบุคคลร่วมทางาน โดย บริษัท ช ทวี จากัด (มหาชน)
เป้าหมาย
บนรถโดยสารได้ ต าม
ตามสัญญาเลขที่ ช.15/2560 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เพื่อติดตั้งระบบบน
สั
ญ
ญา
รถโดยสาร จานวน 2,600 คัน โดยให้ระบบ E-Ticket สามารถต่อเชื่อมระบบตั๋วร่วม
ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้งานได้
(ตั๋วโดยสารร่วม) ที่ดาเนินการโดยสานักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
ร้อยละ 100
(Common Ticketing Officer) ในสังกัดสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม และการเชื่อมโยงกับระบบ GPS ระบบสารสนเทศ
สนับสนุนปฏิบัติการเดินรถ ระบบสารสนเทศบริหารการเดินรถ และระบบสารสนเทศ
บริหารองค์กรของ ขสมก. โดยคู่สัญญาได้ติดตั้งระบบในรถธรรมดา จานวน 100 คัน
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด
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งบประมาณ
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ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561

เกิดจริง
(ล้านบาท)

เมื่อเดือน ตุลาคม 2560 เสร็จแล้ว และได้ติดตั้งในรถธรรมดา จานวน 700 คัน
เมื่ อ เดื อ นธั น วาคม 2560 และติ ด ตั้ ง ระบบในรถส่ ว นที่ เ หลื อ จ านวน 1,800 คั น
กาหนดแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2561
อยู่ระหว่างคณะกรรมการตามคาสั่งองค์การที่ 139/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์
2560 ตรวจรับงาน
กลยุทธ์ 3 : การเพิ่มรายได้
โครงการที่ 4 : การจัดทาต้นทุนมาตรฐาน
- ต้นทุนมาตรฐานผ่าน
เป้าหมาย
ความเห็นชอบจาก
ใช้ต้นทุนมาตรฐานเป็นฐานในการคานวณ เพื่อขอรับเงิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อุดหนุนจากภาครัฐ

3.850

ขสมก. ได้ทาสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากับ ศูนย์บริก ารวิชาการแห่งจุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาต้นทุนมาตรฐานในการดาเนินงานรถโดยสารประจาทาง
องค์ก ารขนส่ง มวลชนกรุง เทพ ตามสัญ ญาเลขที่ จ.70/2560 ลงวัน ที่ 7 มิถ ุน ายน
2560
รายงานความก้าวหน้า
งวดที่ 1 รายงานเบื้องต้น (Inception Report) คณะกรรมการตรวจรับ
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560
- การกาหนดโครงสร้างองค์ป ระกอบและปัจจัยสาหรับการก าหนดต้นทุ น
มาตรฐานในการดาเนินงานรถโดยสารประจาทาง ขสมก.
- ผลการศึกษาทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการดาเนินงานของ
กิจการรถโดยสารอื่น ๆ
งวดที่ 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) คณะกรรมการตรวจรับ
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560
- ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) ตัวอย่างผู้ประกอบการรถ
โดยสารทั้งในและต่างประเทศ อย่างละ 2 แห่ง
- ร่างผลการศึกษาโครงสร้างต้นทุนมาตรฐานในการดาเนินงานรถโดยสาร
ประจาทาง
งวดที่ 3 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
- คณะกรรมการตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
- มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจรั บ เมื่ อวั นที่ 12 กุ ม ภาพั นธ์ 2561 ให้
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนากลับไปแก้ไข
- ศูนย์ บริ การฯ ส่งรายงานที่แก้ไขแล้ วทางจดหมายอิเล็ กทรอนิ กส์ เพื่ อให้

3.800
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คณะกรรมการตรวจรับเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561
- มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจรั บ เมื่ อ วั น ที่ 4 กรกฎาคม 2561 ให้
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนากลับไปแก้ไข
- ศูนย์ บริการฯ ส่งรายงานที่แก้ไขแล้วให้คณะกรรมการตรวจรับเมื่ อวันที่ 2
สิงหาคม 2561 ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ส่งให้คณะกรรมการตรวจก่อนที่จะรับจ้างงาน
- คณะกรรมการตรวจรั บ ฯ ได้ ต รวจรั บ งานงวดที่ 3 แล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 20
สิงหาคม 2561 ตามหนังสือที่ พิเศษ/2561
ขณะนี้อยู่ระหว่างตั้งเบิกจ่ายให้กับศูนย์บริการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จานวน 1,520,000 บาท
กลยุทธ์ 4 : การลดค่าใช้จ่าย
โครงการที่ 5 : การจัดหาอู่จอดรถใหม่ ที่ทาการ และ
การจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า
โครงการย่อยที่ 1 : การก่อสร้างอู่จอดรถ และ
- การก่ อสร้ างอู่ เทศบาล
ที่ทาการใหม่ จานวน 1 แห่ง
บางบั ว ทองเป็ น ไปตาม
เป้าหมาย
ระยะเวลาที่กาหนดไว้
การก่อสร้างอู่เทศบาลบางบัวทองแล้วเสร็จ และสามารถเข้า
ใช้งานได้

29.700

แต่งตั้ งคณะกรรมการประกวดราคาจ้างก่อสร้ างอู่เ ทศบาลบางบัวทอง ด้ว ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามคาสั่งองค์การ ที่ 284/2560 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560
ขสมก. ว่าจ้าง บริษัท ธนพล แลนด์ แอนด์ ริช จากัด ก่อสร้างอู่จอดรถโดยสาร
และอาคารสานักงาน อู่เทศบาลบางบัวทอง (ขนาดพื้นที่ 6 ไร่) ตามสัญญาเลขที่
จ.126/2560 ลงวั นที่ 25 ตุ ลาคม 2560 แบ่ งการจ่ ายเงิ นเป็ น 6 งวด เป็ นเงิ น
23,500,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวม 240 วัน ดาเนินการตั้งแต่วันที่ 26
ตุลาคม 2560 – 22 มิถุนายน 2561 และได้จัดทาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแบบ งานเพิ่ ม -งานลด และขยายเวลาสั ญญาจ้ างก่อสร้ างอู่จอดรถ
โดยสาร อาคารส านั กงานอู่ เทศบาลบางบั วทอง เลขที่ จ.64/2561 ลงวั น ที่ 5
กรกฎาคม 2561 ออกไปอีก 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 – 27 สิงหาคม
2561 รวม 300 วัน โดยคู่สัญญายินดีก่อสร้าง เพื่อให้องค์การได้รับประโยชน์สูงสุด
ตามแบบแปลนที่แก้ไขใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัท ธนพล แลนด์ แอนด์ ริช จากัด ดาเนินการก่อสร้าง

29.700
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งบประมาณ
เกิดจริง
ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
โครงการย่อยที่ 2 : การจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า - สามารถด าเนิ น การ
แต่ งตั้ งคณะกรรมการจั ด ท าร่ า งขอบเขตของงาน และก าหนดรายละเอี ย ด
เป้าหมาย
เป็ นไปตามระยะเวลาที่
คุณลักษณะในการก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า พร้อมบารุงรักษาสถานี ตามคาสั่งองค์การ
ขออนุ มั ติ ผอก.และแต่ งตั้ งคณะกรรมการพิ จารณาผลใน กาหนดไว้
ที่ 850/2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
ระบบ e-GP ได้
ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทาร่าง TOR
โครงการที่ 6 : การปรับโครงสร้างองค์กร
- สามารถด าเนิ น การ
ประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้าง เมื่อวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561
เป้าหมาย
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ระหว่างผู้บริหารองค์การและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณารายละเอียด
การปรั บ โครงสร้ า งองค์ ก รที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบจาก กาหนดไว้
โครงสร้างและอัตรากาลัง
พนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
คณะทางานตามคาสั่งองค์การ ที่ 75/2559 ลงวันที่ 25 มกราคม 2559 ประชุม
มีการประกาศใช้โครงสร้างใหม่
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อพิจารณารายละเอียดโครงสร้าง
และอัตรากาลัง
นาความเห็นของคณะทางานฯ ใช้ปรับปรุง พร้อมจัดทาคาบรรยาย กาหนด
หน้าที่ ลักษณะงานและรายละเอียดมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกากับและติดตามการดาเนินการตามแผนฟื้นฟูเฉพาะ
ด้านการปรับปรุงโครงสร้างและบุคลากร ตามคาสั่งองค์การ ที่ 478/2561 ลงวันที่ 29
มิถุนายน 2561 โดยคณะอนุกรรมการดาเนินการประชุม ดังนี้
- ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
- ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561
โครงการที่ 7 : การเกษียณอายุก่อนกาหนด
- สามารถด าเนิ น การ 401.000
จัดทาแบบสารวจความสมัครใจของพนักงานที่จะเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุ
(Early Retirement)
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก่อนกาหนด และให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน
เป้าหมาย
กาหนดไว้
2560
ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการเกษี ย ณอายุ ก่ อ นก าหนดให้
อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลนาเสนอฝ่ายบริหาร
พนักงานรับรู้และเข้าใจ
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

โครงการที่ 8 : การจัดหาพนักงานขับรถโดยสาร
- สามารถจ้ างเหมา
เป้าหมาย
บริ ก ารขั บ รถโดยสาร
มีพนักงานขับรถโดยสารในจานวนที่สอดคล้องกับจานวน ประจาทาง
รถโดยสารประจาการ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารการเดินรถ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

122.045

กรณีจ้างเหมาเป็นรายบุคคล
แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาบริการขับรถ
โดยสารเป็นรายบุคคล ตามคาสั่งองค์การ ที่ 178/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานขับรถองค์การที่เกษียณอายุแล้ว
เป็นผู้รับจ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจาทางเป็นรายบุคคล ตามคาสั่งองค์การที่
749/2560 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560
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เกิดจริง
(ล้านบาท)

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถที่เกษียณอายุแล้ว ตั้งแต่ วันที่ 11 มกราคม
2561 ซึ่งไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก
กรณีจ้างเหมาเป็นนิติบุคคล
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ดท าร่ างขอบเขตของงาน และก าหนดรายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะของการว่าจ้างเอกชนเข้ามา Outsource ในตาแหน่งพนักงานขับรถ
ตามคาสั่งองค์การที่ 99/2561 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
คณะกรรมการพิจ ารณาร่ างขอบเขตของงาน และรายละเอี ยดคุ ณ ลัก ษณะ
เฉพาะของงาน (TOR) นาเสนอ ผอก. พิจารณาอนุมัติร่าง TOR และราคากลาง
ตามหนังสือที่ สจท.332/2561 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561
มติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ให้ ขสมก. แต่งตั้งคณะทางานร่างขอบเขตของงาน
และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการว่าจ้างเอกชนเข้ามา Outsource ใน
ตาแหน่งพนักงานขับรถ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกากับการกาหนดร่างขอบเขตของงานและรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของการว่าจ้างเอกชนเข้ามา Outsource ในตาแหน่งพนักงาน
ขับรถ ตามคาสั่งองค์การที่ 418/2561 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 และได้ดาเนินการ
ประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
คณะกรรมการจั ด ท าร่ า ง TOR ตามค าสั่ ง องค์ ก ารที่ 99/2561 ลงวั น ที่ 7
กุมภาพันธ์ 2561 ได้จัดประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
กลยุทธ์ 5 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
โครงการที่ 9 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร - สามารถดาเนินการได้
(ERP) พร้อมอุปกรณ์
ต า ม ขั้ น ต อ น แ ล ะ
เป้าหมาย
ระยะเวลาที่กาหนดไว้
สามารถดาเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด
ไว้ร้อยละ 60

74.500

แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท าร่ า งขอบเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะของโครงการบริหารจัดการทรัพยากร ขสมก. ระบบ ERP ตามคาสั่ง
องค์การที่ 31/2561 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561
อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทาร่างขอบเขตของงาน เพื่อนาเสนอ ผอก.

7.450

