สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ ๒๕61

(เดือนเมษายน ๒๕61)

สำนักแผนงำน
พฤษภำคม 2561
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(เดือนเมษายน 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
๑) รับรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV จานวน ๔๘๙ คัน
ได้ตามแผนที่กาหนดไว้
๒) จานวนเรื่องร้องเรียนลดลงร้อยละ ๕ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561

๑) จั ด ซื้ อ รถโดยสารใช้ ๑,๘๙๑.๔๕๒
แต่ งตั้งคณะกรรมการจั ดท าร่างขอบเขตของงานและรายละเอี ยดคุ ณลักษณะ
ก๊ า ซ ธ ร ร ม ช า ติ NGV
เฉพาะของรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซม
จานวน ๔๘๙ คัน
และบารุงรักษารถโดยสาร ตามคาสั่งองค์การ ที่ 901/2560 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
๒) จานวนเรื่องร้องเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และสาหรับการซื้อ รถโดยสาร
เกี่ ย วกั บ จ านวนรถวิ่ ง
ปรั บอากาศใช้ เชื้ อเพลิ งก๊ าซธรรมชาติ (NGV) พร้ อมซ่ อมแซมและบ ารุ งรั กษารถโดยสาร
บริการไม่เพียงพอลดลง
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 พร้อมซ่อมแซมและ
บารุงรักษาเป็นระยะเวลา 10 ปี
ขสมก. ได้ลงนามสัญญาซื้อขายและจ้างซ่อมแซมบารุงรักษารถยนต์โดยสาร
ปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) กับกลุ่มร่วมทางาน SCN-CHO โดย
บริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) และบริษั ท สแกน อิ นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ตาม
สัญญา เลขที่ 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 โดยเข้าประจาการ
ในเขตการเดินรถที่ 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

เกิดจริง
(ล้านบาท)
3.800

~๒~
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

โครงการย่อยที่ 2 : การจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) - สามารถด าเนิ น การ
จานวน 35 คัน
เป็ นไปตามระยะเวลาที่
เป้าหมาย
กาหนดไว้
มีการลงนามสัญญาซื้อขายรถได้

งบประมาณ
(ล้านบาท)

-

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561
- งวดที่ 4 ภายใน 180 วัน (25 มิ.ย.61) จานวน 189 คัน
ศาลปกครองกลางมีคาสั่งตามคดีหมายเลขดาที่ 709/2561 ลงวันที่ 10
เมษายน 2561 ให้ทุเลาการบังคับตามมติของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม
2560 ที่ อนุมั ติใ ห้สั่งซื้อ รถโดยสารปรั บอากาศใช้ เชื้ อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)
จานวน ๔๘๙ คัน เป็น เงิน ทั้ งสิ้น 1,891,452,000 บาท และที่ อนุ มั ติ สั่ง จ้ า ง
ซ่ 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) และบริษัท สแกน อินเตอร์ จากัด (มหาชน) และตามมติของคณะกรรมการบริหาร
กิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 20
ธันวาคม 2560 ที่รับ รองรายงานการประชุม ของคณะกรรมการบริห ารกิจ การ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในคราวประชุมครั้ งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 18
ธันวาคม 2560 โดยมิให้นามติดังกล่าวไปดาเนินการใด ๆ ที่มีผลผูกพันเป็นการ
ชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคาพิพากษาหรือคาสั่งเป็นอย่างอื่น
พนักงานอัยการได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคาสั่งศาลปกครองกลาง ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
ขสมก. ว่าจ้างบริษัท พีทีที เอเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จากัด ศึกษาในส่วนของการจัดหา
รถโดยสารใหม่ในแต่ละประเภท โดยใช้การวิเคราะห์ความคุ้มค่าจากการ
เดินรถโดยสาร จากด้านการเงิน (Financial Perspective) และด้านเศรษฐศาสตร์
(Economic Perspective) และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ซึ่งผลจากการศึกษา
สรุปว่าควรจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้าจานวน 35 คัน พร้อมก่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า
จานวน 1 สถานี และนาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ เมื่อวันที่ 15
พฤศจิกายน 2560 แล้ว
ขณะนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างการขอราคารถโดยสาร EV เพิ่มเติมเพื่อนามา
จัดทาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

เกิดจริง
(ล้านบาท)

~๓~
งบประมาณ
เกิดจริง
ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
โครงการย่ อ ยที่ 3 : การเช่ า รถโดยสาร Hybrid - สามารถด าเนิ น การ
แต่ งตั้ งคณะกรรมการจั ด ท าร่ า งขอบเขตของงาน และก าหนดรายละเอี ย ด
จานวน 400 คัน
เป็ นไปตามระยะเวลาที่
คุณลักษณะเฉพาะการเช่ารถโดยสารไฮบริด ( Hybrid) จานวน 700 คัน ตามคาสั่ง
เป้าหมาย
กาหนดไว้
องค์การ ที่ 84/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สามารถลงนามสัญญาเช่ารถได้
ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทาร่าง TOR
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

โครงการย่อยที่ 4 : การเช่ารถโดยสาร NGV จานวน - สามารถด าเนิ น การ
300 คัน
เป็ นไปตามระยะเวลาที่
เป้าหมาย
กาหนดไว้
สามารถลงนามสัญญาเช่ารถได้

-

แต่ งตั้ ง คณะกรรมการจั 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

-

โครงการย่อยที่ 5 : การจัดซื้อรถโดยสาร Hybrid - สามารถด าเนิ น การ
จานวน 1,453 คัน
เป็ นไปตามระยะเวลาที่
เป้าหมาย
กาหนดไว้
สามารถลงนามสัญญาซื้อรถได้

-

แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการจั ด ท าร่ า งขอบเขตของงาน และก าหนดรายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะการซื้อรถโดยสารไฮบริด ( Hybrid) จานวน 1,453 คัน ตามคาสั่ง
องค์การ ที่ 83/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทาร่าง TOR

-

-

1. อยู่ระหว่างจัดทาร่างบันทึกข้อตกลง Memorandum of Agreement
(MOA) ระหว่างหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุน ได้แก่ ขสมก., กฟผ., กฟภ., กฟน. และ
สวทช. ลงนาม
2. คณะกรรมการ สวทช. ลงพื้ นที่อู่บางเขน สารวจจุดติ ดตั้งตู้ชาร์จไฟ
สาหรับรถโดยสารไฟฟ้า

โครงการที่ 2 : การปรับปรุงสภาพรถโดยสารเดิม
โครงการย่อ ยที่ 1 : การทดสอบรถโดยสารที่ดัดแปลง - สามารถนารถโดยสาร
จากระบบเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นรถโดยสารไฟฟ้า
ไฟฟ้าออกวิ่งทดสอบได้
เป้าหมาย
น ารถโดยสารที่ ดั ด แปลงจากระบบเครื่ อ งยนต์ สั น ดาป
ภายในเป็นรถโดยสารไฟฟ้าออกวิ่งทดสอบ เพื่อเก็บข้อมูลได้
โครงการย่อยที่ 2 : การปรับปรุงสภาพรถโดยสาร
NGV (เดิม) จานวน 323 คัน
เป้าหมาย
1. รับมอบรถและสามารถนาออกวิ่งให้บริการได้ตามแผนที่
กาหนด
2. จานวนรถเสียในเส้นทางเป็นศูนย์

๑) สามารถด าเนิ น การ
เป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนดไว้
๒) จานวนรถเสียลดลง

129.200

แต่งตั้งคณะกรรมการจ้า งโดยวิ ธีคัด เลือ ก และสาหรับการจ้ างซ่อมแซมและ
บารุ งรัก ษารถโดยสารปรับ อากาศยูโ รทู ยี่ห้อ ฮีโ น่ ใช้ก๊ าซธรรมชาติเป็ นเชื้อเพลิ ง
จานวน 323 คัน โดยวิ ธี คัด เลื อ ก ตามคาสั่งองค์ การ ที่ 64/2561 ลงวั นที่ 29
มกราคม 2561 โดยบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จากัด เป็นผู้ชนะการ
คัดเลือก
ขณะนี้อยู่ระหว่างนาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ พิจารณาอนุมัติ
การว่าจ้าง

-

36.000

~๔~
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์ 2 : การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
โครงการที่ 3 : การติดตั้งและใช้งานในระบบบัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร (E-Ticket)
เป้าหมาย
ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้งานได้
ร้อยละ ๑๐๐

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561

- 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
งานในระบบ E-Ticket
อุปกรณ์ (E-Ticket) กับกลุ่มนิติบุคคลร่วมทางาน โดย บริษัท ช ทวี จากัด (มหาชน)
บนรถโดยสารได้ ต าม
ตามสัญญาเลขที่ ช.15/2560 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เพื่อติดตั้งระบบ
สัญญา
บนรถโดยสาร จานวน 2,600 คัน โดยให้ระบบ E-Ticket สามารถต่อเชื่อมระบบตั๋ว
ร่วม (ตั๋วโดยสารร่วม) ที่ดาเนินการโดยสานักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
(Common Ticketing Officer) ในสังกัดสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม และการเชื่อมโยงกับระบบ GPS ระบบสารสนเทศ
สนับสนุนปฏิบัติการเดินรถ ระบบสารสนเทศบริหารการเดินรถ และระบบสารสนเทศ
บริหารองค์กรของ ขสมก. โดยคู่สัญญาได้ติดตั้งระบบในรถธรรมดา จานวน 100 คัน
เมื่อเดือน ตุลาคม 2560 เสร็จแล้ว และได้ติดตั้งในรถธรรมดา จานวน 700 คัน
เมื่อเดือน ธันวาคม 2560 และติดตั้ง ระบบในรถส่วนที่เหลือ จานวน 1,800 คัน
กาหนดแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2561
ขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัทดาเนินการตามสัญญา

กลยุทธ์ 3 : การเพิ่มรายได้
โครงการที่ 4 : การจัดทาต้นทุนมาตรฐาน
- ต้ น ทุ น มาตรฐานผ่ า น
เป้าหมาย
ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก
ใช้ต้นทุนมาตรฐานเป็นฐานในการคานวณ เพื่อขอรับ เงิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อุดหนุนจากภาครัฐ

๓.๘5๐

ขสมก. ได้ ทาสั ญญาว่า จ้า งที่ป รึก ษากั บศูน ย์บ ริการวิ ชาการแห่งจุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาต้นทุนมาตรฐานในการดาเนินงานรถโดยสารประจาทาง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตามสัญญาเลขที่ จ.70/2560 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560
รายงานความก้าวหน้า
งวดที่ 1 รายงานเบื้องต้น (Inception Report) คณะกรรมการตรวจรับ เมื่อ
วันที่ 4 สิงหาคม 2560
- การก าหนดโครงสร้ า งองค์ ป ระกอบและปั จ จั ย ส าหรั บ การก าหนดต้ น ทุ น
มาตรฐานในการดาเนินงานรถโดยสารประจาทาง ขสมก.
- ผลการศึกษาทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการดาเนินงานของกิจการ
รถโดยสารอื่น ๆ
งวดที่ 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) คณะกรรมการตรวจรับ เมื่อ
วันที่ 4 ตุลาคม 2560
- ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) ตัวอย่างผู้ประกอบการรถโดยสาร

เกิดจริง
(ล้านบาท)
๑๑๐.๙๙๗

3.800

~๕~
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เกิดจริง
(ล้านบาท)

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561
ทั้งในและต่างประเทศ อย่างละ 2 แห่ง
- ร่างผลการศึกษาโครงสร้างต้นทุนมาตรฐานในการดาเนินงานรถโดยสารประจาทาง
งวดที่ 3 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) คณะกรรมการตรวจรับ เมื่อวันที่
31 มกราคม 2561 และคณะกรรมการตรวจรั บ ฯ ได้ ป ระชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 12
กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกลับไป
แก้ไข ปัจจุบันศูนย์บริการฯ ยังไม่ได้ส่งรายงานดังกล่าวข้างต้นประกอบด้วย
- ผลการศึกษาต้นทุนมาตรฐานในการดาเนินงานรถโดยสารประจาทาง ขสมก.
สาหรับรถแต่ละประเภท
- การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนการดาเนินงานของ ขสมก. เปรียบเทียบต้นทุน
มาตรฐานสาหรับรถโดยสารแต่ละประเภท พื้นที่การเดินรถ ชนิดเชื้อเพลิง และขนาด
ของรถโดยสาร

โครงการที่ 5 : การจัดเก็บค่าตอบแทนค้างชาระของรถ - หนี้ ค่ า ตอบแทนค้ า ง
เอกชนร่วมบริการ
ชาระลดลงร้อยละ 5
เป้าหมาย
๑) หนี้ค่าตอบแทนผ่อนตามโครงสร้างค้างชาระจัดเก็บได้ ร้อย
ละ 5 ของจานวนหนี้ที่มาชาระหนี้ตามบันทึกรับสภาพหนี้
๒) หนี้ค่าตอบแทนค้างชาระรถทุกประเภทจัดเก็บได้ร้อยละ 5
ของหนี้ค้างชาระโดยรวม

-

หนี้ค่าตอบแทนค้างชาระ
ประเภทรถ
รถโดยสารขนาดใหญ่
รถธรรมดา
รถโดยสารขนาดใหญ่
รถปรับอากาศ

เป้าหมาย
7,444,166.89
8,590,451.24

465,806.66

5.42

รถโดยสารมินิบัส

2,284,896.11

292,286.60

12.79

13,363,398.40

1,077,125.19

8.06

72,451.37

47,844.57

66.04

31,755,364.01

3,470,269.82

10.93

รถตู้โดยสารปรับอากาศ
รถหมวด 4 (ในซอย)
รวม

ผลการจัดเก็บ คิดเป็น %
1,587,206.80 21.32

~๖~
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ 4 : การลดค่าใช้จ่าย
โครงการที่ 6 : การจัดหาอู่จอดรถใหม่ ที่ทาการ และการ
จัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า
โครงการย่อยที่ 1 : การก่อสร้างอู่จอดรถ และที่ทา - การก่ อสร้ างอู่ เทศบาล
การใหม่ จานวน 1 แห่ง
บางบั ว ทองเป็ น ไปตาม
เป้าหมาย
ระยะเวลาที่กาหนดไว้
การก่อสร้างอู่เทศบาลบางบัวทองแล้วเสร็จ และสามารถเข้า
ใช้งานได้

โครงการย่อยที่ 2 : การจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า
เป้าหมาย
สามารถลงนามสัญญาก่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๒๙.๗๐๐

- สามารถด าเนิ น การ
เป็ นไปตามระยะเวลาที่
กาหนดไว้

-

โครงการที่ 7 : การปรับโครงสร้างองค์กร
- มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
เป้าหมาย
ทางด้านโครงสร้างองค์กร
การปรับโครงสร้างองค์กรที่ผ่านความเห็นชอบจากพนักงาน
ผู้ บริ หาร และคณะกรรมการบริ หารกิ จการองค์ การ มี การ
ประกาศใช้โครงสร้างใหม่

-

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561

แต่งตั้ งคณะกรรมการประกวดราคาจ้ างก่อ สร้างอู่เทศบาลบางบั วทอง ด้ว ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามคาสั่งองค์การ ที่ 284/2560 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560
ขสมก.ได้ว่าจ้าง บริษัท ธนพล แลนด์ แอนด์ ริช จากัด ก่อสร้างอู่จอดรถโดยสาร
และอาคารสานักงาน อู่เทศบาลบางบัวทอง (จานวนเนื้อที่ 6 ไร่) ตามสัญญา
เลขที่ จ.126/2560 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 แบ่งการจ่ายเงินเป็น 6 งวด เป็น
เงิน 23,500,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวม 240 วัน ดาเนินการตั้งแต่วันที่
26 ต.ค. 60 - 22 มิ.ย. 61
อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 3
- งานโครงสร้างชั้น 2 เทคาน เสา พื้นอาคารสานักงาน โรงซ่อม อาคารสานักงาน
- งานโครงหลังคา ดาเนินการแล้ว 100 % เหลืองานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า
- โรงซ่อม ดาเนินการแล้ว 80 %
แต่ งตั้ งคณะกรรมการจั ด ท าร่ า งขอบเขตของงาน และก าหนดรายละเอี ย ด
คุณลักษณะในการก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า พร้อมบารุงรักษาสถานี ตามคาสั่งองค์การ
ที่ 850/2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทาร่าง TOR
ประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้าง เมื่อวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
ระหว่างผู้บริหารองค์การและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณารายละเอียด
โครงสร้างและอัตรากาลัง
คณะทางานตามคาสั่งองค์การ ที่ 75/2559 ลงวันที่ 25 มกราคม 2559
ประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อพิจารณารายละเอียด
โครงสร้างและอัตรากาลัง
นาความเห็นของคณะทางานฯ มาปรั บปรุงพร้ อมจัดทาค าบรรยาย กาหนด
หน้ า ที่ ลั ก ษณะงานและรายละเอี ย ดมาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง เพื่ อ น าเสนอ
คณะทางานฯ ในเดือนมิถุนายน 2561

เกิดจริง
(ล้านบาท)

29.700

-

-

~๗~
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(ล้านบาท)
401.000

เกิดจริง
(ล้านบาท)
จัดทาแบบสารวจความสมัครใจของพนักงานที่จะเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุ
ก่อนกาหนด และให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
กรณีจ้างเหมาเป็นรายบุคคล
แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาบริการขับรถ
โดยสารเป็นรายบุคคล ตามคาสั่งองค์การ ที่ 178/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานขับรถองค์การที่เกษียณอายุแล้ว
เป็นผู้รับจ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจาทางเป็นรายบุคคล ตามคาสั่งองค์การ ที่
749/2560 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560
ประกาศรั บ สมัค รพนัก งานขับ รถที่เ กษี ย ณอายุ แล้ ว เมื่อ วั น ที่ 11 มกราคม
2561 ขณะนีย้ ังไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก
กรณีจ้างเหมาเป็นนิติบุคคล
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ดท าร่ างขอบเขตของงาน และก าหนดรายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะของการว่าจ้างเอกชนเข้ามา Outsource ในตาแหน่งพนักงานขับรถ ตาม
คาสั่งองค์การ ที่ 99/2561 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของงาน นาเสนอ ผอก.อนุมัติตามหนังสือที่ สจท.332/2561 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561
ด้านพนักงาน
ขณะนี้องค์การมีการกาหนดโครงสร้างอัตรากาลังไว้รองรับการโอนย้าย
รถเอกชนร่วมบริการไปสังกัด กรมการขนส่งทางบก โดยให้ ฝ่ายการเดินรถ
เอกชนร่วมบริการเป็นหน่วยงานระดับสานัก ในสายการบังคับบัญชาของฝ่าย
การเดินรถ

โครงการที่ 8 : การเกษียณอายุก่อนกาหนด
(Early Retirement)
เป้าหมาย
จานวนพนักงานสนับสนุนลดลง ๑84 คน
โครงการที่ 9 : การจัดหาพนักงานขับรถโดยสาร
เป้าหมาย
มีพนักงานขับรถโดยสารในจานวนที่สอดคล้องกับจานวน
รถโดยสารประจาการ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารการเดินรถ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- ลดจานวนพนักงาน
สนับสนุน
- สามารถจ้ างเหมา
บริ ก ารขั บ รถโดยสาร
ประจาทาง

๑๒๒.๐๔๕

โครงการที่ 10 : การเตรียมความพร้อมด้านการบริหารเพื่อ
รองรับการปรับเปลี่ยนบทบาท ของ ขสมก.
เป้าหมาย
สามารถวางแผนในการโยกย้ายกาลังคนที่เคยดูแลรถร่วมบริการ หมวด 1 ไป
ปฏิ บั ติ งานในหน่ วยงานอื่ นที่ มี อั ต ราก าลั งว่ างอยู่ เพื่ อ ให้ เ กิ ดความ
เหมาะสมต่ อไป ซึ่ งเป็ นการวางแผนบุ คลากรทั้ งมิ ติ ของจ านวนและ
ความสามารถให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของ ขสมก. ที่เปลี่ยนไป จะ
ก่อให้เกิดคุณภาพงานที่ดีและการใช้บุคลากรในจานวนที่เหมาะสมอย่าง
มีประสิทธิภาพ

1 . ส า ม า ร ถ จั ด ก า ลั ง
บุคลากรที่ใช้ในการบริหาร
จัดการรถร่วมบริการ หมวด
๑ ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ได้
2. จัดทาแผนงานในการ
ควบคุมดูแลและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการรถ หมวด 4

-

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561

-

-

~๘~
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ 5 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ ทันสมัย
โครงการที่ 11 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร - สามารถดาเนินการได้
(ERP) พร้อมอุปกรณ์
ต า ม ขั้ น ต อ น แ ล ะ
เป้าหมาย
ระยะเวลาที่กาหนดไว้
สามารถดาเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้
ร้อยละ 60

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๗๔.๕๐0

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

เกิดจริง
(ล้านบาท)
7.450

