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บทสรุปผูบ้ ริหาร
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในคราวประชุม
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ให้ ขสมก. นาแผนขับเคลื่อนองค์กรระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจาปี 2561 ทีป่ รับปรุงแล้ว เสนอต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) พิจารณาให้ความเห็นก่อนนาเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามลาดับ
ขสมก. ได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 ตามมติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ซึ่งสอดคล้องกับแผนฟืน้ ฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดย
กาหนดให้มี 5 กลยุทธ์ รวม 9 โครงการ (15 โครงการย่อย) สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
กลยุทธ์ 1 : จัดหารถโดยสารเพื่อประชาชน
1. โครงการที่ ๑ : การจัดหารถโดยสารใหม่
โครงการย่อยที่ 1 : การจัดซื้อรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV จานวน 489 คัน ขสมก. ได้ลงนามสัญญาจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ NGV จานวน 489 คัน เมื่อวันที่
27 ธันวาคม 2560 และรับมอบรถโดยสาร จานวน 100 คัน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561
ศาลปกครองกลางได้มีคาสั่งให้ทุเลาการบังคับตามมติคณะกรรมการบริหารกิจการ ขสมก. ที่อนุมัติให้สั่งซื้อและจ้างซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสาร NGV จานวน 489 คัน
โดยมิให้นามติดังกล่าวไปดาเนินการใดๆ ที่มีผลผูกพันเป็นการชัว่ คราวจนกว่าศาลจะมีคาพิพากษาหรือคาสั่งเป็นอย่างอื่น ซึ่งพนักงานอัยการได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคาสั่งศาลปกครอง
ดังกล่าวแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
โครงการย่อยที่ 2 : การจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) จานวน 35 คัน อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
โครงการย่อยที่ 3 : การเช่ารถโดยสาร Hybrid จานวน 400 คัน อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทาร่าง TOR
โครงการย่อยที่ 4 : การเช่ารถโดยสาร NGV จานวน300 คัน อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทาร่าง TOR
โครงการย่อยที่ 5 : การจัดซื้อรถโดยสาร Hybrid จานวน 1,453 คัน อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทาร่าง TOR
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2. โครงการที่ 2 : การปรับปรุงสภาพรถโดยสารเดิม
โครงการย่อยที่ 1 : การทดสอบรถโดยสารทีด่ ัดแปลงจากระบบเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นรถโดยสารไฟฟ้า ส่งมอบรถให้ สวทช. เพื่อทาการดัดแปลงเป็นรถโดยสาร
ไฟฟ้าและลงนามบันทึกข้อตกลง Memorandum of Agreement (MOA) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561
โครงการย่อยที่ 2 : การปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV (เดิม) จานวน 323 คัน อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ปรับปรุงร่างขอบเขตของงานและกาหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะการว่าจ้างซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสาร
กลยุทธ์ 2 : การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
3. โครงการที่ 3 : การติดตั้งและใช้งานในระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร (E-Ticket) อยู่ระหว่างคณะกรรมการตามคาสัง่ องค์การที่ 139/2560 ลงวันที่
7 กุมภาพันธ์ 2560 ตรวจรับงาน
กลยุทธ์ 3 : การเพิ่มรายได้
4. โครงการที่ 4 : การจัดทาต้นทุนมาตรฐาน ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทารายงานผลการศึกษาต้นทุนมาตรฐาน เสร็จสิน้ ตามกาหนดในสัญญา
ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับแล้วเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561
กลยุทธ์ 4 : การลดค่าใช้จ่าย
5. โครงการที่ 5 : การจัดหาอูจ่ อดรถใหม่ ที่ทาการ และการจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า
โครงการย่อยที่ 1 : การก่อสร้างอู่จอดรถ และที่ทาการใหม่ จานวน 1 แห่ง (อู่เทศบาลบางบัวทอง) ก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารและอาคารสานักงาน เสร็จสิน้ ตามกาหนด
ในสัญญา ส่งมอบเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561
โครงการย่อยที่ 2 : การจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทาร่าง TOR ในการก่อสร้างสถานีจา่ ยไฟฟ้า พร้อมบารุงรักษาสถานี
6. โครงการที่ 6 : การปรับโครงสร้างองค์กร มติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ คราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561
เห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ที่ ขสมก. นาเสนอ
7. โครงการที่ 7 : การเกษียณอายุก่อนกาหนด (Early Retirement) กาหนดให้มีโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนดในพนักงานทุกตาแหน่ง ในปี 2563 – 2565
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8. โครงการที่ 8 : การจัดหาพนักงานขับรถโดยสาร
- กรณีจ้างเหมาเป็นรายบุคคล ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถที่เกษียณอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2561 ซึ่งไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก
- กรณีจ้างเหมาเป็นนิตบิ ุคคล ขสมก. ได้มีหนังสือเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เรื่องการจัดทาโครงการให้เอกชนเข้ามา Outsource ในตาแหน่งพนักงานขับรถโดยวิธี
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหารืออธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างรอหนังสือจากกรมบัญชีกลาง
กลยุทธ์ 5 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
9. โครงการที่ 9 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์ อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทาร่างขอบเขตของงาน
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์ 1 : จัดหารถโดยสารเพื่อประชาชน
โครงการที่ 1 : การจัดหารถโดยสารใหม่
โครงการย่อยที่ 1 : การจัดซื้อรถโดยสาร
ใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV จานวน 489 คัน
เป้าหมาย
1) รับ รถโดยสารใช้ก๊ าซธรรมชาติ NGV จ านวน
489 คัน ได้ตามแผนที่กาหนดไว้
2) จ านวนเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นลดลงร้ อ ยละ 5 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561

1) จั ด ซื้ อ รถโดยสารใช้ 1,891.452
องค์การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ก๊าซธรรมชาติ NGV
ของรถโดยสารปรั บ อากาศใช้ เชื้ อ เพลิ งก๊ า ซธรรมชาติ (NGV) พร้ อ มซ่ อ มแซมและบ ารุ งรั ก ษา
จานวน 489 คัน
รถโดยสาร ตามคาสัง่ องค์การที่ 901/2560 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
2) จานวนเรื่องร้องเรียน
องค์ ก ารแต่ งตั้งคณะกรรมการซื้ อ หรือ จ้ างโดยวิธีคั ด เลื อ ก และสาหรับ การซื้ อ รถโดยสาร
เกี่ ย วกั บ จ านวนรถวิ่ ง
ปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสาร จานวน
บริการไม่เพียงพอลดลง
489 คัน โดยวิธีคัดเลือก ตามคาสั่งองค์การ ที่ 929/2560 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
องค์การได้ดาเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก โดยมีหนังสือเชิญผู้ประกอบการ จานวน
11 ราย มายื่ น ข้ อ เสนอในวั น ที่ 7 ธั น วาคม 2560 ปรากฏว่ า ในวั น ยื่ น ข้ อ เสนอมี เพี ย งกลุ่ ม
ร่ว มท างาน SCN-CHO โดยบริ ษั ท ช ทวี จ ากั ด (มหาชน) และบริ ษั ท สแกน อิ น เตอร์ จ ากั ด
(มหาชน) รายเดียวที่มายื่นข้อเสนอราคารถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)
จานวน 489 คัน พร้อมซ่อมแซมและบารุงรักษาเป็นระยะเวลา 10 ปี
องค์ การได้ลงนามสั ญ ญาซื้ อขายและจ้างซ่อมแซมบารุงรักษารถยนต์โดยสารปรับ อากาศ
ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) กับกลุ่มร่วมทางาน SCN-CHO โดยบริษัท ช ทวี จากัด (มหาชน)
และบริษัท สแกน อินเตอร์ จากัด (มหาชน) ตามสัญญาเลขที่ ร.51/2560 ลงวันที่ 27 ธันวาคม
2560 กาหนดรับรถโดยสาร จานวน 489 คัน ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
กาหนดส่งมอบรถเป็น 4 งวด ดังนี้
- งวดที่ 1 ภายใน 90 วัน (27 มี.ค.61) จานวน 100 คัน โดยเข้าประจาการในเขตการ
เดินรถที่ 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

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หน้า ๔

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561
ศาลปกครองกลางมีคาสั่งตามคดีหมายเลขดาที่ 709/2561 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
ให้ทุเลาการบังคับตามมติของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่อนุมัติให้สั่งซื้อรถโดยสารปรับอากาศ
ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จานวน 489 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,891,452,000 บาท และ
ที่ อ นุ มั ติ สั่ ง จ้ า งซ่ อ มแซมและบ ารุ ง รั ก ษารถโดยสาร จ านวน 489 คั น เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
2,369,388,375 บาท กับกลุ่มร่วมทางาน SCN-CHO โดยบริษัท ช ทวี จากัด (มหาชน) และ
บริษัท สแกน อินเตอร์ จากัด (มหาชน) และตามมติของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่รับรองรายงาน
การประชุมของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในคราวประชุมครั้งที่
15/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 โดยมิให้นามติดังกล่าวไปดาเนินการใดๆ ที่มีผลผูกพัน
เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคาพิพากษาหรือคาสั่งเป็นอย่างอื่น
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 พนักงานอัยการได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคาสั่งศาลปกครองกลางและ
คาร้องขอให้ระงับคาสั่งทุเลา อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

โครงการย่อยที่ 2 : การจัดซื้อรถโดยสาร - สามารถด าเนิ น การ
ไฟฟ้า (EV) จานวน 35 คัน
เป็ น ไปตามระยะเวลาที่
เป้าหมาย
กาหนดไว้
ผอก.อนุ มั ติ แ ละแต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการ
พิจารณาผลในระบบ e-GP

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑

-

องค์การว่าจ้างบริษัท พีทีที เอเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จากัด ศึกษาในส่วนของการจัดหารถโดยสาร
ใหม่ในแต่ละประเภท โดยใช้การวิเคราะห์ความคุ้มค่าจากการเดินรถโดยสาร จากด้านการเงิน
(Financial Perspective) และด้ า นเศรษฐศาสตร์ (Economic Perspective) และน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม
2560 ซึ่งผลจากการศึกษาสรุปว่าควรจัดซื้อ รถโดยสารไฟฟ้าจานวน 35 คัน พร้อมก่อสร้างสถานี
อั ด ประจุ ไฟฟ้ า จ านวน 1 สถานี และน าเสนอคณะกรรมการบริ ห ารกิ จ การเมื่ อ วั น ที่ 15
พฤศจิกายน 2560
อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและ
ราคากลาง

หน้า ๕

งบประมาณ
ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561
(ล้านบาท)
โครงการย่ อ ยที่ 3 : การเช่ ารถโดยสาร - สามารถด าเนิ น การ
องค์การได้ทาสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Hybrid จานวน 400 คัน
เป็ น ไปตามระยะเวลาที่
เลขที่ จ.51/2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดหารถโดยสารระบบ
เป้าหมาย
กาหนดไว้
ดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid)
ผอก.อนุ มั ติ แ ละแต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการ
องค์การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน และกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
พิจารณาผลในระบบ e-GP
เฉพาะการเช่ ารถโดยสารไฮบริด ( Hybrid) จานวน 700 คั น ตามคาสั่ งองค์ ก าร ที่ 84/2561
ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทาร่าง TOR
โครงการย่อ ยที่ 4 : การเช่ ารถโดยสาร - สามารถด าเนิ น การ
บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) มีความเห็นเกี่ยวกับสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV เพื่อรองรับ
NGV จานวน 300 คัน
เป็ น ไปตามระยะเวลาที่
รถโดยสาร 3,183 คัน ว่าหาก ขสมก. จะนารถโดยสารขนาดใหญ่และจานวนมากเข้าไปใช้บริการ
เป้าหมาย
กาหนดไว้
เติมก๊าซ NGV ที่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV ที่เปิดจาหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปไม่สามารถทา
ผอก.อนุ มั ติ แ ละแต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการ
ได้ ซึ่งจะติ ดขัดทางด้านกายภาพและกระทบกับการให้ บริการกับลูกค้ าทั่วไปที่ มีความต้ องการ
พิจารณาผลในระบบ e-GP
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบัน ปตท.ได้ก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV ในอู่จอดรถ
ขององค์การแล้ว จานวน 3 สถานี รองรั บรถโดยสารได้ประมาณ 1,000 คัน ส่วนการก่อสร้าง
สถานีบ ริการก๊าซธรรมชาติ NGV เพิ่ มเติม ยังมี ข้อติ ดขั ดในเรื่อ งได้ รับ การคัด ค้านจากประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง จึงไม่สามารถก่อสร้างสถานี บริการก๊าซเพิ่มเติมได้
ขสมก. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของรถโดยสาร โครงการเช่ารถโดยสารใช้เชื้อ เพลิ งก๊าซธรรมชาติ ( NGV) จานวน 300 คั น ตามคาสั่ ง
องค์การที่ 462/2561 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561
อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทาร่าง TOR
กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด
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หน้า ๖

งบประมาณ
ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561
(ล้านบาท)
โครงการย่อยที่ 5 : การจัดซื้อรถโดยสาร - สามารถด าเนิ น การ
ขสมก. ได้ทาสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่
Hybrid จานวน 1,453 คัน
เป็ น ไปตามระยะเวลาที่
จ.51/2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดหารถโดยสารระบบดีเซลและ
เป้าหมาย
กาหนดไว้
ไฟฟ้า (Hybrid)
สามารถก าหนดร่ า งขอบเขตของงานและ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน และกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดคุณลักษณะรถโดยสารได้
การซื้อรถโดยสารไฮบริด (Hybrid) จานวน 1,453 คัน ตามคาสั่งองค์การ ที่ 83/2561 ลงวันที่
31 มกราคม 2561
อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทาร่าง TOR
กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

โครงการที่ 2 : การปรั บ ปรุ ง สภาพรถโดย
สารเดิม
โครงการย่ อ ยที่ 1 : การทดสอบรถ - สามารถนารถโดยสาร
โดยสารที่ดั ดแปลงจากระบบเครื่องยนต์สัน ดาป ไฟฟ้าออกวิ่งทดสอบได้
ภายในเป็นรถโดยสารไฟฟ้า
เป้าหมาย
นารถโดยสารที่ดัดแปลงจากระบบเครื่องยนต์
สันดาปภายในเป็นรถโดยสารไฟฟ้าออกวิ่งทดสอบ
เพื่อเก็บข้อมูลได้

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑

-

1. จัดทาร่างบันทึกข้อตกลง Memorandum of Agreement (MOA) ระหว่างหน่วยงานผู้ให้
การสนับสนุน ได้แก่ ขสมก., กฟผ., กฟภ., กฟน. และ สวทช. ลงนาม
2. คณะกรรมการ สวทช. ลงพื้นที่อู่บางเขน สารวจจุดติดตั้งตู้ชาร์จไฟสาหรับรถโดยสารไฟฟ้า
3. คณะกรรมการโครงการได้คดั เลือกรถโดยสารปรับอากาศ จานวน 4 คัน ที่อู่บางพลี และส่ง
มอบให้ สวทช. เพื่ อ ท าการดั ด แปลงเป็ น รถโดยสารไฟฟ้ า และลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
Memorandum of Agreement (MOA) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

หน้า ๗

งบประมาณ
ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561
(ล้านบาท)
โครงการย่อยที่ 2 : การปรับปรุงสภาพรถ 1) สามารถด าเนิ น การ 129.200
แต่ งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคั ดเลือก และสาหรับการจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถ
โดยสาร NGV (เดิม) จานวน 323 คัน
โดยสารปรั
บอากาศยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง จานวน 323 คัน โดยวิธีคัดเลือก
เป็ น ไปตามระยะเวลาที่
ตามค าสั่ งองค์ การ ที่ 64/2561 ลงวัน ที่ 29 มกราคม 2561 โดยบริษั ท ฮี โน่ม อเตอร์สเซลส์
กาหนดไว้
เป้าหมาย
(ประเทศไทย) จากัด เป็นผู้ชนะการคัดเลือก
2) จานวนรถเสียลดลง
1. รับมอบรถและสามารถนาออกวิ่ง ให้บริการได้
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ตามแผนที่กาหนด
มีมติให้ทาการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
2. จานวนรถเสียในเส้นทางลดลง
พ.ศ. 2560 และให้ใช้งบลงทุนของปีงบประมาณ 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานและกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
การว่าจ้างปรับปรุงสภาพรถโดยสารปรับอากาศ ยูโรทู ยี่ห้อ ฮีโน่ จานวน 323 คัน ตามคาสั่ง
องค์การที่ 525/2561 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
มติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวัน ที่ 18 กรกฎาคม 2561
อนุมัติหลักการเพื่อการปรับปรุง (เพิ่มเติม) งบประมาณลงทุนโครงการปรับปรุงสภาพรถโดยสาร
ปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง จานวน 323 คัน ให้สอดคล้องกับงบประมาณลงทุน
ประจาปี 2562 โดยปรับเพิ่มวงเงินดาเนินการและวงเงินเบิกจ่ายโครงการฯ
มติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ให้
องค์การรับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปปรับปรุงการจัดทาร่างขอบเขตของงานและกาหนด
รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะการว่ า จ้ า งซ่ อ มแซมและบ ารุ งรั ก ษารถโดยสาร และน าเสนอ
คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป
กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด
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หน้า ๘

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์ 2 : การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
โครงการที่ 3 : การติดตั้งและใช้งานในระบบ
บั ต รโดยสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บ นรถโดยสาร
(E-Ticket)
เป้าหมาย
ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้
งานได้ร้อยละ 100

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561

- สามารถติ ด ตั้ งและใช้ 1,665.000
ขสมก. ได้ทาสัญญาเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ (E-Ticket) กับกลุ่มนิติ
งานในระบบ E-Ticket
บุคคลร่วมทางาน โดย บริษัท ช ทวี จากัด (มหาชน) ตามสัญญาเลขที่ ช.15/2560 ลงวันที่ 15
บนรถโดยสารได้ ต าม
มิถนุ ายน 2560 เพื่อติดตั้งระบบบนรถโดยสาร จานวน 2,600 คัน โดยคู่สัญญาได้ติดตั้งระบบใน
สัญญา
รถธรรมดา จานวน 100 คัน เมื่อเดือน ตุลาคม 2560 เสร็จแล้ว และได้ติดตั้งในรถธรรมดา
จานวน 700 คัน เมื่อเดือนธันวาคม 2560 และติดตั้งระบบในรถส่วนที่เหลือ จานวน 1,800 คัน
อยู่ระหว่างคณะกรรมการตามคาสั่งองค์การที่ 139/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ตรวจรับงาน

กลยุทธ์ 3 : การเพิ่มรายได้
โครงการที่ 4 : การจัดทาต้นทุนมาตรฐาน
- ต้นทุนมาตรฐานผ่าน
เป้าหมาย
ความเห็นชอบจาก
ใช้ต้นทุนมาตรฐานเป็นฐานในการคานวณ เพื่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขอรับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ
กลยุทธ์ 4 : การลดค่าใช้จ่าย
โครงการที่ 5 : การจั ด หาอู่ จ อดรถใหม่
ที่ทาการ และการจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า
โครงการย่อยที่ 1 : การก่อสร้างอู่จอดรถ - การก่อสร้างอู่เทศบาล
และที่ทาการใหม่ จานวน 1 แห่ง
บางบั ว ทองเป็ น ไปตาม
เป้าหมาย
ระยะเวลาที่กาหนดไว้
การก่ อ สร้ างอู่ เทศบาลบางบั ว ทองแล้ ว เสร็ จ
และสามารถเข้าใช้งานได้

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑

3.850

ศู น ย์ บ ริก ารวิช าการแห่ งจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ท ารายงานผลการศึ ก ษาต้ น ทุ น
มาตรฐานในการดาเนินงานรถโดยสารประจาทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เสร็จสิ้นตาม
กาหนดในสัญญา โดยส่งมอบเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับแล้วเมื่อ
วันที่ 20 สิงหาคม 2561

29.700

บริษั ท ธนพล แลนด์ แอนด์ ริช จากั ด ได้ ก่อ สร้างอู่ จอดรถโดยสารและอาคารส านัก งาน
อู่เทศบาลบางบัวทอง เสร็จสิ้นตามกาหนดในสัญญา ส่งมอบเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561

หน้า ๙

งบประมาณ
ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561
(ล้านบาท)
โครงการย่อยที่ 2 : การจัดหาสถานีอัด - สามารถด าเนิ น การ
องค์การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน และกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
ประจุไฟฟ้า
เป็ น ไปตามระยะเวลาที่
ในการก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า พร้อมบารุงรักษาสถานี ตามคาสั่งองค์การ ที่ 850/2560 ลงวันที่
เป้าหมาย
กาหนดไว้
18 ตุลาคม 2560
ขออนุ มั ติ ผอก.และแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทาร่าง TOR
พิจารณาผลในระบบ e-GP ได้
กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

โครงการที่ 6 : การปรับโครงสร้างองค์กร
- สามารถด าเนิ น การ
เป้าหมาย
เป็ น ไปตามระยะเวลาที่
การปรับโครงสร้างองค์กรที่ผ่านความเห็นชอบ กาหนดไว้
จากพนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหาร
กิจการองค์การ มีการประกาศใช้โครงสร้างใหม่

-

คณะทางานตามคาสั่งองค์การ ที่ 75/2559 ลงวันที่ 25 มกราคม 2559 ประชุมครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อพิจารณารายละเอียดโครงสร้างและอัตรากาลัง
แต่ งตั้งคณะอนุ ก รรมการก ากั บ และติด ตามการด าเนิ น การตามแผนฟื้ น ฟู เฉพาะด้ านการ
ปรับปรุงโครงสร้างและบุคลากร ตามคาสั่งองค์การ ที่ 478/2561 ลงวันที่ 29 มิถุ นายน 2561
โดยคณะอนุกรรมการดาเนินการประชุม ดังนี้
- ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
- ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561
มติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ คราวประชุม ครั้งที่ 6/2561
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ที่ ขสมก. นาเสนอ

โครงการที่ 7 : การเกษียณอายุก่อนกาหนด - สามารถด าเนิ น การ
(Early Retirement)
เป็ น ไปตามระยะเวลาที่
เป้าหมาย
กาหนดไว้
ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการเกษี ย ณอายุ ก่ อ น
กาหนดให้พนักงานรับรู้และเข้าใจ

-

เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรขององค์ ก ารขนส่ งมวลชนกรุงเทพมี อั ต ราที่ เหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
อัตรากาลังในการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่ และสอดรับกับแผนการจัดเก็บค่าโดยสารด้วยบัตร
โดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) โดยเฉพาะตาแหน่ง พนักงานเก็บค่าโดยสาร พนักงานสนับสนุน
อื่นๆ จึงกาหนดให้มีโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนดในพนักงานทุกตาแหน่งด้วยความสมัครใจ ซึ่ง
ขสมก.ได้กาหนดให้มีการเกษียณอายุก่อนกาหนด (Early Retirement) ในปี 2563 – 2565

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หน้า ๑๐

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ
โครงการที่ 8 : การจั ด หาพนั ก งานขั บ รถ
โดยสาร
เป้าหมาย
มีพนักงานขับรถโดยสารในจานวนที่สอดคล้อง
กับจานวนรถโดยสารประจาการ ซึ่งจะช่วยให้การ
บริหารการเดินรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

งบประมาณ
ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561
(ล้านบาท)
- ส า ม า ร ถ จ้ า งเห ม า 122.045 กรณีจ้างเหมาเป็นรายบุคคล
บริ ก ารขั บ รถโดยสาร
องค์การแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาบริการขับ รถ
ประจาทาง
โดยสารเป็นรายบุคคล ตามคาสั่งองค์การ ที่ 178/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานขับรถองค์การที่เกษียณอายุแล้ว เป็น
ผู้รับจ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจาทางเป็นรายบุคคล ตามคาสั่งองค์การที่ 749/2560
ลงวันที่ 7 กันยายน 2560
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถที่เกษียณอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2561 ซึ่งไม่มี
ผู้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก
กรณีจ้างเหมาเป็นนิติบุคคล
มติ ค ณะกรรมการบริ ห ารกิ จ การองค์ ก ารคราวประชุ ม ครั้ งที่ 1/2561 เมื่ อ วั น ที่ 31
พฤษภาคม 2561 ให้องค์การแต่งตั้งคณะทางานร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของการว่าจ้างเอกชนเข้ามา Outsource ในตาแหน่งพนักงานขับรถ
องค์ก ารแต่ งตั้งคณะอนุก รรมการกากับ การก าหนดร่างขอบเขตของงานและรายละเอีย ด
คุณลักษณะเฉพาะของการว่าจ้างเอกชนเข้ามา Outsource ในตาแหน่งพนักงานขับรถ ตามคาสั่ง
องค์การที่ 418/2561 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 และได้ดาเนินการประชุมครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
คณะกรรมการจัดทาร่าง TOR ตามคาสั่งองค์การที่ 99/2561 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ได้จัดประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
องค์ ก ารมี ห นั งสื อ ที่ ขสมก. 1183/2561 ลงวัน ที่ 9 สิ งหาคม 2561 เรื่อ งการจัด ท า
โครงการให้เอกชนเข้ามา Outsource ในตาแหน่งพนักงานขับรถโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
หารืออธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ว่าหากมีผู้ยื่นข้อเสนอรายการเดียวหรือ 2 รายการ
ขึ้นไป และการทาสัญญาโดยแยกทาสัญญาเป็น 7 สัญญา นั้น เข้าข่ายเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ตาม
ระเบี ยบกระทรวงการคลัง ว่ าด้ วยการจั ดซื้ อ จั ด จ้างและการบริห ารพั ส ดุ ภ าครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 20 ได้หรือไม่ อยู่ระหว่างรอหนังสือจากกรมบัญชีกลาง
ตัวชี้วัด

ข้อ 20 ได้หรือไม่ อยูร่ ะหว่างรอหนังสือจากกรมบัญชีกลาง
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หน้า ๑๑

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ 5 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
โครงการที่ 9 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ - สามารถดาเนิน การได้
ทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์
ตามขั้นตอนและระยะ
เป้าหมาย
เวลาที่กาหนดไว้
สามารถด าเนิ น การได้ ต ามขั้ น ตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ร้อยละ 60

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑

งบประมาณ
(ล้านบาท)
7.400

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561
แต่ งตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท าร่ า งขอบเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ
ของโครงการบริหารจัดการทรัพยากร ขสมก. ระบบ ERP ตามคาสั่งองค์การที่ 31/2561 ลงวันที่
15 มกราคม 2561
อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทาร่างขอบเขตของงาน เพื่อนาเสนอ ผอก.

หน้า ๑๒

