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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(เดือนมิถุนายน 2561) 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561 เกิดจริง 
(ล้านบาท) 

กลยุทธ์ 1 : จัดหารถโดยสารเพื่อประชาชน 
    โครงการที่ 1 : การจัดหารถโดยสารใหม่ 
         โครงการย่อยที่ 1 : การจัดซื้อรถโดยสารใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ NGV จ านวน 489 คัน 
เป้าหมาย 
1) รับรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV จ านวน 489 คัน  
ได้ตามแผนที่ก าหนดไว ้
2) จ านวนเรื่องร้องเรียนลดลงร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา 

 
 
1) จัดซื้อรถโดยสารใช้
ก๊าซธรรมชาติ NGV  
จ านวน 489 คัน 
2) จ านวนเรื่องร้องเรียน
เกี่ ยวกั บจ านวนรถวิ่ ง
บริการไม่เพียงพอลดลง 

 
 

1,891.452 

 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อม
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสาร ตามค าสั่งองค์การ ที่ 901/2560 ลงวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2560 

แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และส าหรับการซื้อรถโดยสาร
ปรับอากาศใช้เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสาร 
จ านวน 489 คัน โดยวิธีคัดเลือก ตามค าสั่งองค์การ ที่ 929/2560 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560  

ขสมก. ได้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก โดยมีหนังสือเชิญผู้ประกอบการ
จ านวน 11 รายมายื่นข้อเสนอในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าในวันยื่นข้อเสนอ 
มีเพียงกลุ่มร่วมท างาน SCN-CHO โดยบริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) และบริษัท 
สแกน อินเตอร์ จ ากัด (มหาชน)  รายเดียวที่มายื่นข้อเสนอราคารถโดยสาร 
ปรับอากาศใช้เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน 489 คัน พร้อมซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาเป็นระยะเวลา 10 ป ี       

ขสมก. ได้ลงนามสัญญาซื้อขายและจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์โดยสาร 
ปรับอากาศใช้เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) กับกลุ่มร่วมท างาน SCN-CHO โดย
บริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) และบริษัท สแกน อินเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ตาม
สัญญาเลขที่ ร.51/2560 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ก าหนดรับรถโดยสาร จ านวน 
489 คัน ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ก าหนดส่งมอบรถเป็น 4 งวด 

- งวดที่ 1 ภายใน 90 วัน (27 มี.ค.61) จ านวน 100 คัน โดยเข้าประจ าการใน
เขตการเดินรถที่ 5 

- งวดที่ 2 ภายใน 120 วัน (26 เม.ย.61)  จ านวน 100 คัน 
- งวดที่ 3 ภายใน 150 วัน (26 พ.ค.61)  จ านวน 100 คัน 

 
 

3.800 



  ~ 2 ~   

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
- งวดที่ 4 ภายใน 180 วัน (25 มิ.ย.61)  จ านวน 189 คัน 
ศาลปกครองกลางมีค าสั่งตามคดีหมายเลขด าที่ 709/2561 ลงวันที่ 10 เมษายน 

2561 ให้ทุเลาการบังคับตามมติของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2560 ที่อนุมัติ
ให้สั่งซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน 489 คัน 
เป็นเงินทั้งสิ้น 1,891,452,000 บาท และที่อนุมัติสั่งจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
รถโดยสาร จ านวน 489 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,369,388,375 บาท กับกลุ่มร่วมท างาน 
SCN-CHO โดยบริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) และบริษัท สแกน อินเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
และตามมติของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2560 ที่รับรองรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในคราวประชุมครั้งที่ 
15/2560 เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2560 โดยมิให้น ามติดังกล่าวไปด าเนินการใด ๆ ที่มี
ผลผูกพันเป็นการช่ัวคราวจนกว่าศาลจะมีค าพิพากษาหรือค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 พนักงานอัยการได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านค าสั่งศาล
ปกครองกลางและค าร้องขอให้ระงับค าสั่งทุเลา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการของศาลปกครองสูงสุด 

           โครงการย่อยที่ 2 : การจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) 
จ านวน 35 คัน 
เป้าหมาย 

ผอก.อนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลใน
ระบบ e-GP 
 
 
 
           

- สามารถด า เนิ นการ
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว ้
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

ขสมก. ว่าจ้างบริษัท พีทีที เอเนอร์ยี่ โซลูช่ันส์ จ ากัด ศึกษาในส่วนของการจัดหา
รถโดยสารใหม่ในแต่ละประเภท โดยใช้การวิเคราะห์ความคุ้มค่าจากการ
เดินรถโดยสาร จากด้านการเงิน (Financial Perspective) และด้านเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Perspective) และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ซึ่งผลจากการศึกษาสรุปว่า
ควรจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้าจ านวน 35 คัน พร้อมก่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า จ านวน 
1 สถานี และน าเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2560 แล้ว 

ขณะนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างการขอราคารถโดยสาร EV เพิ่มเติมเพื่อน ามา
จัดท าร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
         โครงการย่อยที่  3  : การเ ช่ารถโดยสาร Hybrid 
จ านวน 400 คัน 
เป้าหมาย 

ผอก.อนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลใน
ระบบ e-GP 
 

- สามารถด า เนิ นการ
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว ้

- ขสมก. ได้ท าสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เลขที่ จ.51/2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 เพื่อศึกษาแนวทางการ
จัดหารถโดยสารระบบดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid) 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงาน และก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะการเช่ารถโดยสารไฮบริด (Hybrid) จ านวน 700 คัน ตามค าสั่ง
องค์การ ท่ี 84/2561 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2561  

ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดท าร่าง TOR 

- 

โครงการย่อยที่ 4 : การเช่ารถโดยสาร NGV จ านวน
300 คัน 
เป้าหมาย 

ผอก.อนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลใน
ระบบ e-GP 

- สามารถด า เนิ นการ
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว ้

- ขสมก. ได้ท าสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เลขที่ จ.51/2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 เพื่อศึกษาแนวทางการ
จัดหารถโดยสารระบบดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid) 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของรถโดยสาร โครงการเช่ารถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน 
300 คัน ตามค าสั่งองค์การที่ 462/2561 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 

ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดท าร่าง TOR 

- 

         โครงการย่อยที่ 5 : การจัดซื้อรถโดยสาร Hybrid 
จ านวน 1,453 คัน 
เป้าหมาย 

สามารถก าหนดร่างขอบเขตของงานและรายละเอียด
คุณลักษณะรถโดยสารได้ 

- สามารถด า เนิ นการ
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว ้

- ขสมก. ได้ท าสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เลขที่ จ.51/2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 เพื่อศึกษาแนวทางการ
จัดหารถโดยสารระบบดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid) 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงาน และก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะการซื้อรถโดยสารไฮบริด (Hybrid) จ านวน 1,453 คัน ตามค าสั่ง
องค์การ ท่ี 83/2561 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2561 

ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดท าร่าง TOR 

- 

    โครงการที่ 2 : การปรับปรุงสภาพรถโดยสารเดิม 
          โครงการย่อยที่ 1 : การทดสอบรถโดยสารที่ดัดแปลง
จากระบบเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นรถโดยสารไฟฟ้า 
เป้าหมาย 

น ารถโดยสารที่ดัดแปลงจากระบบเครื่องยนต์สันดาป
ภายในเป็นรถโดยสารไฟฟ้าออกวิ่งทดสอบ เพื่อเก็บข้อมูลได ้

 
- สามารถน ารถโดยสาร
ไฟฟ้าออกว่ิงทดสอบได้ 
 

 
- 

 
1. อยู่ระหว่างจัดท าร่างบันทึกข้อตกลง Memorandum of Agreement (MOA) 

ระหว่างหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุน ได้แก่ ขสมก., กฟผ., กฟภ., กฟน. และ สวทช. ลงนาม 
2. คณะกรรมการ สวทช. ลงพื้นที่อู่บางเขน ส ารวจจุดติดตั้งตู้ชาร์จไฟส าหรับ

รถโดยสารไฟฟ้า 
3. คณะกรรมการโครงการก าลังคัดเลือกสภาพรถโดยสารปรับอากาศ 

จ านวน 4 คัน เพื่อท าการดัดแปลงเป็นรถโดยสารไฟฟ้า 

 
 
- 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
          โครงการย่อยที่ 2 : การปรับปรุงสภาพรถโดยสาร 
NGV (เดิม) จ านวน 323 คัน 
เป้าหมาย 
1. รับมอบรถและสามารถน าออกว่ิงให้บริการได้ตามแผนที่
ก าหนด 
2. จ านวนรถเสียในเส้นทางลดลง 

1) สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว ้
2) จ านวนรถเสียลดลง 

129.200 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก และส าหรับการจ้างซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง 
จ านวน 323 คัน โดยวิธีคัดเลือก ตามค าสั่งองค์การ ท่ี 64/2561 ลงวันที่ 29 มกราคม 
2561 โดยบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้ชนะการคัดเลือก 

ขณะนี้อยู่ระหว่างน าเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ พิจารณาอนุมัติ
การว่าจ้าง 

36.000 

กลยุทธ์ 2 : การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ 
     โครงการที่ 3 : การติดตั้งและใช้งานในระบบบัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร (E-Ticket) 
เป้าหมาย 

ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้งานได้ 
ร้อยละ 100 

 
- สามารถติดตั้ งและใช้
งานในระบบ E-Ticket 
บนรถโดยสารได้ ตาม
สัญญา 

 
1,665.000 

 
ขสมก. ได้ท าสัญญาเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์  (E-Ticket) 

กับกลุ่มนิติบุคคลร่วมท างาน โดย บริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) ตามสัญญาเลขที่ 
ช.15/2560 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เพื่อติดตั้งระบบบนรถโดยสาร จ านวน 
2,600 คัน โดยให้ระบบ E-Ticket สามารถต่อเช่ือมระบบตั๋วร่วม (ตั๋วโดยสารร่วม) ที่
ด าเนินการโดยส านักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Common Ticketing 
Officer) ในสังกัดส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวง
คมนาคม และการเชื่อมโยงกับระบบ GPS ระบบสารสนเทศสนับสนุนปฏิบัติการเดินรถ 
ระบบสารสนเทศบริหารการเดินรถ และระบบสารสนเทศบริหารองค์กรของ ขสมก. 
โดยคู่สัญญาได้ติดตั้งระบบในรถธรรมดา จ านวน 100 คัน เมื่อเดือน ตุลาคม 2560 
เสร็จแล้ว และได้ติดตั้งในรถธรรมดา จ านวน 700 คัน เมื่อเดือนธันวาคม 2560 
และติดตั้งระบบในรถส่วนที่เหลือ  จ านวน 1,800 คัน ก าหนดแล้วเสร็จในเดือน
มิถุนายน 2561  

อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ตามค าสั่งองค์การที่  139/2560 ลงวันที่  7 
กุมภาพันธ์ 2560 ตรวจรับงาน 

 
110.997 

กลยุทธ์ 3 : การเพ่ิมรายได้ 
     โครงการที่ 4 : การจัดท าต้นทุนมาตรฐาน 
เป้าหมาย 
    ใช้ต้นทุนมาตรฐานเป็นฐานในการค านวณ เพื่อขอรับเงิน
อุดหนุนจากภาครัฐ 

 
- ต้นทุนมาตรฐานผ่าน
ความเห็นชอบจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
3.850 

 
ขสมก. ได้ท าสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาต้นทุนมาตรฐานในการด าเนินงานรถโดยสารประจ าทาง 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตามสัญญาเลขที่ จ.70/2560 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560  

  
 3.800 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
  

 
 
 

รายงานความก้าวหน้า  
งวดท่ี 1 รายงานเบื้องต้น (Inception Report) คณะกรรมการตรวจรับ 

เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2560  
- การก าหนดโครงสร้างองค์ประกอบและปัจจัยส าหรับการก าหนดต้นทุน

มาตรฐานในการด าเนินงานรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. 
- ผลการศึกษาทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการด าเนินงานของ

กิจการรถโดยสารอื่น ๆ 
งวดที่ 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) คณะกรรมการตรวจรับ 

เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2560 
- ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) ตัวอย่างผู้ประกอบการรถโดยสาร

ทั้งในและต่างประเทศ อย่างละ 2 แห่ง 
- ร่างผลการศึกษาโครงสร้างต้นทุนมาตรฐานในการด าเนินงานรถโดยสาร

ประจ าทาง 
งวดที่ 3 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) คณะกรรมการตรวจรับ เมื่อวันที่ 

31 มกราคม 2561 และคณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุม เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2561 มีมติให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกลับไปแก้ไข โดย
ศูนย์บริการฯ ได้ส่งรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับฯ ทางอีเมล์ เมื่อวันที่ 4 
มิถุนายน 2561 และจะประชุมตรวจรับงานงวดที่ 3 ในวันท่ี 4 กรกฏาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 4 : การลดค่าใช้จ่าย 
      โครงการที่ 5 : การจัดหาอู่จอดรถใหม่ ที่ท าการ และ
การจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
         โครงการย่อยที่ 1 : การก่อสร้างอู่จอดรถ และ 
ที่ท าการใหม่ จ านวน 1 แห่ง 
เป้าหมาย 
    การก่อสร้างอู่เทศบาลบางบัวทองแล้วเสร็จ และสามารถเข้า
ใช้งานได้ 
 

 
 
 
- การก่อสร้างอู่เทศบาล
บางบัวทองเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว ้
 
 
 

 
 
 

29.700 
 
 
 
 
 

 
 
 
แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอู่เทศบาลบางบัวทอง ด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามค าสั่งองค์การ ท่ี 284/2560 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2560  
ขสมก.ได้ว่าจ้าง บริษัท ธนพล แลนด์ แอนด์ ริช จ ากัด ก่อสร้างอู่จอดรถ

โดยสารและอาคารส านักงาน อู่เทศบาลบางบัวทอง (จ านวนเนื้อที่ 6 ไร่) ตาม
สัญญาเลขที่ จ.126/2560 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 แบ่งการจ่ายเงินเป็น 6 งวด 
เป็นเงิน 23,500,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวม 240 วัน ด าเนินการตั้งแต่
วันที่ 26 ต.ค. 60 - 22 มิ.ย. 61 

 
 
 

29.700 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
           

 
 

 บริษัทคู่สัญญาขอขยายเวลาการก่อสร้างโดยแจ้งว่าอยู่ในช่วงแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมรูปแบบอาคาร และการเพิ่ม-ลดโครงการ เพื่อให้องค์การได้รับประโยชน์
สูงสุด (ตามหนังสือเลขที่ 035/2561 ลว. 3 มิ.ย.61) โดยคู่สัญญายินดีด าเนินการ
ก่อสร้างให้ตามแบบแปลนที่แก้ไขใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

คณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีหนังสือขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการและขอ
ขยายเวลาก่อสร้างอู่เทศบาลบางบัวทอง ออกไปอีก 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย.61 
ถึงวันที่ 27 ก.ย.61 (ตามหนังสือที่ คณะกรรมการพิเศษ 14/2561 ลว. 15 มิ.ย.61) 
เนื่องจากงานมีการแก้ไขเพิ่มเติมรูปแบบอาคาร การก่อสร้างทางเช่ือม ก่อสร้างแนว
รั้วใหม่ และสร้างแนวทางเท้าใหม่ น าเสนอ ผอก. เพื่อพิจารณา 

ขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัท ธนพล แลนด์ แอนด์ ริช จ ากัด ก่อสร้างอู่จอด
รถโดยสารและอาคารส านักงาน อู่เทศบาลบางบัวทอง 

          โครงการย่อยที่ 2 : การจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
เป้าหมาย 
    ขออนุมัติ ผอก.และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลใน
ระบบ e-GP ได ้

- สามารถด า เนิ นการ
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว ้

- 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงาน และก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะในการก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า พร้อมบ ารุงรักษาสถานี ตามค าสั่งองค์การ 
ที่ 850/2560 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2560  

ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดท าร่าง TOR 

- 
 
 
 

      โครงการที่ 6 : การปรับโครงสร้างองค์กร 
เป้าหมาย 
    การปรับโครงสร้างองค์กรที่ผ่านความเห็นชอบจากพนักงาน 
ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ เตรียมความ
พร้อมในการใช้โครงสร้างใหม่          

- สามารถด า เนิ นการ
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว ้

- ประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้าง เมื่อวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 
ระหว่างผู้บริหารองค์การและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณารายละเอียด
โครงสร้างและอัตราก าลัง 

คณะท างานตามค าสั่งองค์การ ท่ี 75/2559 ลงวันที่ 25 มกราคม 2559 ประชุม
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อพิจารณารายละเอียดโครงสร้าง
และอัตราก าลัง 

น าความเห็นของคณะท างานฯ มาปรับปรุงพร้อมจัดท าค าบรรยาย ก าหนด
หน้าที่  ลักษณะงานและรายละเอียดมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เพื่อน าเสนอ
คณะท างานฯ ในเดือนมิถุนายน 2561 

- 

      โครงการที่ 7 :  การเกษียณอายุก่อนก าหนด 
(Early Retirement) 
เป้าหมาย 

ประชาสัมพันธ์โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนดให้
พนักงานรับรู้และเข้าใจ 

- สามารถด า เนิ นการ
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว ้

401.000 จัดท าแบบส ารวจความสมัครใจของพนักงานที่จะเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุ
ก่อนก าหนด และให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2560 

อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลน าเสนอฝ่ายบริหาร 

- 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
     โครงการที่ 8 : การจัดหาพนักงานขับรถโดยสาร 
เป้าหมาย 

มีพนักงานขับรถโดยสารในจ านวนที่สอดคล้องกับจ านวน 
รถโดยสารประจ าการ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารการเดินรถ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
      
 

- สามารถจ้ าง เหมา
บริการขับรถโดยสาร
ประจ าทาง 

122.045 กรณีจ้างเหมาเป็นรายบุคคล 
แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขการจ้างเหมาบริการขับรถ

โดยสารเป็นรายบุคคล ตามค าสั่งองค์การ ที ่178/2560 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2560 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคดัเลอืกพนักงานขับรถองค์การที่เกษียณอายุแลว้ 

เป็นผู้รับจ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจ าทางเป็นรายบุคคล  ตามค าสั่งองค์การที ่
749/2560 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถที่เกษียณอายุแล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 
ขณะนีย้ังไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
กรณีจ้างเหมาเป็นนิติบุคคล 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงาน และก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของการว่าจ้างเอกชนเข้ามา Outsource ในต าแหน่งพนักงานขับรถ 
ตามค าสั่งองค์การที่ 99/2561 ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2561 

คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของงาน น าเสนอ ผอก.อนุมัติตามหนังสือที่ สจท.332/2561 ลงวันที่ 9 
เมษายน 2561  

น าเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การพิจารณาเพื่อทราบในการประชุม 
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการก ากับการก าหนดร่างขอบเขตของงานและรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของการว่าจ้างเอกชนเข้ามา Outsource ในต าแหน่งพนักงาน
ขับรถ ตามค าสั่งองค์การที่ 418/2561 ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2561 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 5 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
    โครงการที่ 9 :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร 
(ERP) พร้อมอุปกรณ์ 
เป้าหมาย 

สามารถด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ร้อยละ  60 

 
- สามารถด าเนินการได้
ต า ม ขั้ น ต อ น แ ล ะ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

 
74.500 

 
แต่งตั้ งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของโครงการบริหารจัดการทรัพยากร ขสมก. ระบบ ERP ตามค าสั่ง
องค์การที่ 31/2561 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2561 

อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดท าร่างขอบเขตของงาน น าเสนอ ผอก. อนุมัติ 

 
7.450 

 
 


