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 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(เดือนพฤษภาคม 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
ก๊ า ซ ธ ร ร ม ช า ติ  NGV 
จ านวน 489 คัน 
2) จ านวนเรื่องร้องเรียน
เกี่ ยวกับจ 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
ปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสาร 
จ านวน 489 คัน โดยวิธีคัดเลือก ตามค าสั่งองค์การ ที่ 929/2560 ลงวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2560  

ขสมก. ได้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก โดยมีหนังสือเชิญผู้ประกอบการ
จ านวน 11 รายมายื่นข้อเสนอในวันท่ี 7 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าในวันยื่นข้อเสนอมี
เพียงกลุ่มร่วมท 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
สัญญา เลขท่ี 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 

 
 

3.800 



  ~ ๒ ~   

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
- งวดที่ 3 ภายใน 150 วัน (26 พ.ค.61)  จ านวน 100 คัน 
- 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 เป็น
เงินทั้งสิ้น 1,891,452,000 บาท และที่อนุมัติสั่งจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
รถโดยสาร จ านวน 489 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,369,388,375 บาท กับกลุ่มร่วม
ท างาน SCN-CHO โดยบริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) และบริษัท สแกน อินเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) และตามมติของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่รับรองรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 โดยมิให้น ามติดังกล่าวไป
ด าเนินการใด ๆ ที่มีผลผูกพันเป็นการช่ัวคราวจนกว่าศาลจะมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง
เป็นอย่างอื่น 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 พนักงานอัยการได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านค าสั่ง
ศาลปกครองกลางและค าร้องขอให้ระงับค าสั่งทุเลา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองสูงสุด 

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

มีการลงนามสัญญาซื้อขายรถได้ 
 
 
 
           

- สามารถด าเนินการ
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 เมื่อวันท่ี 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 

สามารถลงนามสัญญาเช่ารถได้ 

- สามารถด าเนินการ
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 

สามารถลงนามสัญญาเช่ารถได้ 

- สามารถด าเนินการ
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 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 

ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดท าร่าง TOR 

- 

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

สามารถลงนามสัญญาซื้อรถได้ 

- สามารถด าเนินการ
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 

 
 
- 



  ~ ๔ ~   

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561 
เกิดจริง 

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

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 ลงวันท่ี 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 

 
- สามารถติดตั้งและใช้
งานในระบบ E-Ticket 
บนรถโดยสารได้ ตาม
สัญญา 

 
1,665.000 

 
ขสมก. ได้ท าสัญญาเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ 

(E-Ticket) กับกลุ่มนิติบุคคลร่วมท างาน โดย บริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) ตาม
สัญญาเลขท่ี ช.15/2560 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เพื่อติดตั้งระบบบนรถโดยสาร 
จ านวน 2,600 คัน โดยให้ระบบ E-Ticket สามารถต่อเชื่อมระบบตั๋วร่วม (ตั๋วโดยสารร่วม) 
ที่ด าเนินการโดยส านักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Common 
Ticketing Officer) ในสังกัดส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 
กระทรวงคมนาคม และการเช่ือมโยงกับระบบ GPS ระบบสารสนเทศสนับสนุน
ปฏิบัติการเดินรถ ระบบสารสนเทศบริหารการเดินรถ และระบบสารสนเทศบริหาร
องค์กรของ ขสมก. โดยคู่สัญญาได้ติดตั้งระบบในรถธรรมดา จ านวน 100 คัน เมื่อ
เดือนตุลาคม 2560 เสร็จแล้ว และได้ติดตั้งในรถธรรมดา จ านวน 700 คัน เมื่อเดือน 
ธันวาคม 2560 และติดตั้งระบบในรถส่วนที่เหลือ  จ านวน 1,800 คัน ก าหนดแล้ว
เสร็จในเดือนมิถุนายน 2561  

ขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัทด าเนินการตามสัญญา 

 
110.997 



  ~ ๕ ~   

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
กลยุทธ์ 3 : การเพิ่มรายได้ 
     โครงการที่ 4 : การจัดท าต้นทุนมาตรฐาน 
เป้าหมาย 
    ใช้ต้นทุนมาตรฐานเป็นฐานในการค านวณ เพื่อขอรับเงิน
อุดหนุนจากภาครัฐ 

 
- ต้นทุนมาตรฐานผ่าน
ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
3.850 

 
ขสมก. ได้ท าสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์

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

รายงานความก้าวหน้า  
งวดที่ 1 รายงานเบื้องต้น (Inception Report) คณะกรรมการตรวจรับ เมื่อ

วันท่ี 4 สิงหาคม 2560  
- การก าหนดโครงสร้างองค์ประกอบและปัจจัยส าหรับการก าหนดต้นทุน

มาตรฐานในการด าเนินงานรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. 
- ผลการศึกษาทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการด าเนินงานของกิจการ 

รถโดยสารอื่น ๆ 
งวดที่ 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) คณะกรรมการตรวจรับ เมื่อ

วันท่ี 4 ตุลาคม 2560 
- ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) ตัวอย่างผู้ประกอบการรถโดยสาร

ทั้งในและต่างประเทศ อย่างละ 2 แห่ง 
- ร่างผลการศึกษาโครงสร้างต้นทุนมาตรฐานในการด าเนินงานรถโดยสาร

ประจ าทาง 
งวดที่ 3 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) คณะกรรมการตรวจรับ เมื่อวันท่ี 

31 มกราคม 2561 และคณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุม เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2561 มีมติให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกลับไปแก้ไข และ
ศูนย์บริการฯ ได้ส่งรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับฯ ทางอีเมล์ เมื่อวันที่ 4 
มิถุนายน 2561 และจะประชุมตรวจรับงาน ในวันท่ี 25 – 29 มิถุนายน 2561 

 
3.800 

 



  ~ ๖ ~   

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
     โครงการที่ 5 : การจัดเก็บค่าตอบแทนค้างช าระของรถ
เอกชนร่วมบริการ 
เป้าหมาย 
1) หนี้ค่าตอบแทนผ่อนตามโครงสร้างค้างช าระจัดเก็บได้ ร้อย
ละ 5 ของจ านวนหนี้ท่ีมาช าระหนี้ตามบันทึกรับสภาพหนี้ 
2) หนี้ค่าตอบแทนค้างช าระรถทุกประเภทจัดเก็บได้ร้อยละ 5 
ของหนี้ค้างช าระโดยรวม 

- หนี้ ค่ าตอบแทนค้าง
ช าระลดลงร้อยละ 5 

-  

หนี้ค่าตอบแทนค้างช าระ 

ประเภทรถ เป้าหมาย ผลการจัดเก็บ คิดเป็น % 

รถโดยสารขนาดใหญ ่ 
รถธรรมดา 

7,444,166.89 1,587,206.80 21.32 

รถโดยสารขนาดใหญ ่
รถปรับอากาศ 

8,590,451.24 465,806.66 5.42 

รถโดยสารมินิบัส 2,284,896.11 292,286.60 12.79 

รถตู้โดยสารปรับอากาศ 13,363,398.40 1,077,125.19 8.06 

รถหมวด 4 (ในซอย) 72,451.37 47,844.57 66.04 

รวม 31,755,364.01 3,470,269.82 10.93 
 

- 
 

กลยุทธ์ 4 : การลดค่าใช้จ่าย 
      โครงการที่ 6 : การจัดหาอู่จอดรถใหม่ ที่ท าการ และการ
จัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
         โครงการย่อยท่ี 1 : การก่อสร้างอู่จอดรถ และที่
ท 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 ก่อสร้างอู่จอดรถโดยสาร

และอาคารส านักงาน อู่เทศบาลบางบัวทอง (จ านวนเนื้อที่ 6 ไร่) ตามสัญญา
เลขที่ จ.126/2560 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 แบ่งการจ่ายเงินเป็น 6 งวด เป็นเงิน 
23,500,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวม 240 วัน ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 
26 ต.ค. 60 - 22 มิ.ย. 61 
อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 4 
- งานติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสีย, งานระบบท่อประปา, ท่อน้ าฝน, ท่อน้ าดี 100 % 
- งานก่ออิฐ – ฉาบปูนอาคารส านักงาน 100 %  

 
 
 

29.700 



  ~ ๗ ~   

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
- งานปูกระเบื้องห้องน้ าอาคารส านักงาน 100 % 
- งานเมนท่อดับเพลิง – พร้อมหัวดับเพลิง 100 % 
- งานวางท่อระบายน้ า – บ่อพักพร้อมฝา 100 % 
- งานบ่อตรวจคุณภาพน้ าพร้อมฝา 100 % 
- งานถมหินคลุก – ถมทรายพร้อมบดอัด 100 % 
- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า 100 % 

          โครงการย่อยที่ 2 : การจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
เป้าหมาย 
    สามารถลงนามสัญญาก่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า 

- สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว ้

- 
 

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

ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดท าร่าง TOR 

- 
 
 
 

      โครงการที่ 7 : การปรับโครงสร้างองค์กร 
เป้าหมาย 
    การปรับโครงสร้างองค์กรที่ผ่านความเห็นชอบจากพนักงาน 
ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ มีการ
ประกาศใช้โครงสร้างใหม่          

- มีการเปลี่ ยนแปลง
ทางด้านโครงสร้างองค์กร 
 

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

คณะท างานตามค าสั่งองค์การที่ 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 8 :  การเกษียณอายุก่อนก าหนด 
(Early Retirement) 
เป้าหมาย 

จ านวนพนักงานสนับสนุนลดลง 184 คน  

- ลดจ านวนพนักงาน
สนับสนุน 

401.000 จัดท าแบบส ารวจความสมัครใจของพนักงานที่จะเข้าร่วมโครงการ
เกษียณอายุก่อนก าหนด และให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2560 

อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

- 



  ~ ๘ ~   

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
     โครงการที่ 9 : การจัดหาพนักงานขับรถโดยสาร 
เป้าหมาย 

มีพนักงานขับรถโดยสารในจ านวนที่สอดคล้องกับจ านวน 
รถโดยสารประจ าการ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารการเดินรถ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
      
 

- สามารถจ้ า ง เหมา
บริการขับรถโดยสาร
ประจ าทาง 

122.045 กรณีจ้างเหมาเป็นรายบุคคล 
แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขการจ้างเหมาบริการขับรถ

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

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 าเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การพิจารณาเพื่อทราบ ในการประชุม
ครั้งท่ี 5/2561 เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    โครงการที ่10 : การเตรียมความพร้อมด้านการบริหารเพื่อ
รองรับการปรับเปลี่ยนบทบาท ของ ขสมก. 
เป้าหมาย 

สามารถวางแผนในการโยกย้ายก าลังคนที่เคยดูแลรถร่วม
บริการ หมวด 1 ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นที่มีอัตราก าลังว่าง
อยู่เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อไป ซึ่งเป็นการวางแผนบุคลากร
ทั้งมิติของจ านวนและความสามารถให้สอดคล้องกับบทบาท
หน้าที่ของ ขสมก. ที่เปลี่ยนไป จะก่อให้เกิดคุณภาพงานที่ดีและ
การใช้บุคลากรในจ านวนที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ 

1 .  ส ามารถจั ดก าลั ง
บุ ค ล ากรที่ ใ ช้ ใ นกา ร
บริ หารจั ดการรถร่ วม
บริการ  หมวด 1 ไปยั ง
หน่วยงานต่าง ๆ ได้ 
2. จัดท าแผนงานในการ
ควบคุมดูแลและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการรถ หมวด 4 
 
 

- ด้านพนักงาน 
ขณะนี้องค์การมีการก าหนดโครงสร้างอัตราก าลังไว้รองรับการโอนย้าย 

รถเอกชนร่วมบริการไปสังกัดกรมการขนส่งทางบก โดยให้ฝ่ายการเดินรถ
เอกชนร่วมบริการเป็นหน่วยงานระดับส านัก ในสายการบังคับบัญชาของฝ่าย
การเดินรถ 

- 
 
 
 
 
 
 
 



  ~ ๙ ~   

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
กลยุทธ์ 5 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่  ทันสมัย 
    โครงการที่ 11 :  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 

 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ของโครงการบริหารจัดการทรัพยากร ขสมก. ระบบ ERP ตามค าสั่งองค์การที่ 
31/2561 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2561 

อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดท าร่างขอบเขตของงาน น าเสนอ ผอก. อนุมัติ 

 
7.450 

 
 


