สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒
(เดือนพฤศจิ กายน ๒๕๖๑)

สำนักแผนงำน

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(เดือนพฤศจิกายน 2561)
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ 1 : จัดหารถโดยสารเพื่อประชาชน
โครงการที่ 1 : การจัดหารถโดยสารใหม่
โครงการย่อยที่ 1 : จัดซื้อรถโดยสาร
สามารถดาเนินการ
ไฟฟ้า (EV) จานวน 35 คัน (ดาเนินการใน เป็นไปตามขัน้ ตอนและ
ปีงบประมาณ 2562 จานวน 10 คัน)
ระยะเวลาที่กาหนดไว้
เป้าหมาย
ดาเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
กาหนดร้อยละ100

โครงการย่อยที่ 2 : การจัดหาสถานีอัด
ประจุไฟฟ้าจานวน 1 แห่ง
เป้าหมาย
1) ดาเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา
ที่กาหนด ร้อยละ 100
2) รับมอบสถานีอัดประจุไฟฟ้า
โครงการย่อยที่ 3 : การเช่ารถโดยสาร
ไฮบริด (Hybrid) จานวน 400 คัน
เป้าหมาย
ดาเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
กาหนดร้อยละ 100

สามารถดาเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้

สามารถดาเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

งบลงทุน
46.940

-

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2562

เกิดจริง
(ล้านบาท)

องค์การว่าจ้างบริษัท พีทีที เอเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จากัด ศึกษาในส่วนของการจัดหารถโดยสารใหม่
ในแต่ ล ะประเภท โดยใช้ ก ารวิ เคราะห์ ค วามคุ้ ม ค่ า จากการเดิ น รถโดยสาร จากด้ า นการเงิ น
(Financial Perspective) และด้ า นเศรษฐศาสตร์ (Economic Perspective) และน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริห ารกิ จการองค์ก าร ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2560 เมื่ อวันที่ 18 ตุล าคม
2560 ซึ่งผลจากการศึกษาสรุปว่าควรจัดซื้อ รถโดยสารไฟฟ้าจานวน 35 คัน
ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
และราคากลาง
องค์การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน และกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะใน
การก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า พร้อมบารุงรักษาสถานี ตามคาสั่งองค์การ ที่ 850/2560 ลงวันที่ 18
ตุลาคม 2560
ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทาร่าง TOR
องค์การได้ทาสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่
จ.51/2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดหารถโดยสารระบบดีเซลและ
ไฟฟ้า (Hybrid)
องค์การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน และกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะการเช่ารถโดยสารไฮบริด (Hybrid) จานวน 700 คัน ตามคาสั่งองค์การ ที่ 84/2561 ลง
วันที่ 31 มกราคม 2561
ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทาร่าง TOR

๑

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(เดือนพฤศจิกายน 2561)
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

โครงการย่อยที่ 4 : การเช่ารถโดยสาร

สามารถดาเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้

NGV จานวน 300 คัน
เป้าหมาย
ดาเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
กาหนด ร้อยละ 100

โครงการที่ 2 : ปรับปรุงสภาพรถ
โดยสาร NGV (เดิม) จานวน 323 คัน
เป้าหมาย
๑) รับมอบรถและสามารถนาออกวิ่ง
ให้บริการได้ตามแผนที่กาหนด
๒) จานวนรถเสียในเส้นทางลดลงร้อยละ 5
จากปีงบประมาณ 2561

๑) สามารถดาเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้
๒) จานวนรถเสียลดลง

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

งบลงทุน
138.567

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2562

เกิดจริง
(ล้านบาท)

บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) มีความเห็นเกี่ยวกับสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV เพื่อรองรับ
รถโดยสาร 3,183 คัน ว่าหาก ขสมก. จะนารถโดยสารขนาดใหญ่และจานวนมากเข้าไปใช้บริการ
เติมก๊าซ NGV ที่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV ที่เปิดจาหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปไม่สามารถทา
ได้ ซึ่ งจะติดขัด ทางด้านกายภาพและกระทบกั บการให้ บริการกั บลูกค้ าทั่ วไป ที่มีค วามต้องการ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบัน ปตท.ได้ก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV ในอู่จอดรถ
ขององค์การแล้ว จานวน 3 สถานี รองรับรถโดยสารได้ประมาณ 1,000 คัน ส่วนการก่อสร้างสถานี
บริการก๊าซธรรมชาติ NGV เพิ่มเติมยังมีข้อติดขัดในเรื่องได้รับการคัดค้านจากประชาชน ที่อาศัยอยู่
ในบริเวณใกล้เคียง จึงไม่สามารถก่อสร้างสถานี บริการก๊าซเพิ่มเติมได้
องค์การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของรถโดยสาร โครงการเช่ารถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จานวน 300 คัน ตามคาสั่ง
องค์การที่ 462/2561 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561
ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทาร่าง TOR
องค์การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานและกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะการว่าจ้างปรับปรุงสภาพรถโดยสารปรับอากาศ ยูโรทู ยี่ห้อ ฮีโน่ จานวน 323 คัน ตามคาสั่ง
องค์การที่ 525/2561 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
องค์ก ารแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัด เลือ ก และคณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ
ส าหรั บ การจ้ า งว่ า จ้ า งซ่ อ มแซมและบ ารุ งรัก ษารถโดยสารปรั บ อากาศยู โรทู ยี่ ห้ อ ฮี โน่ ใช้ ก๊ า ซ
ธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง จานวน 323 คัน โดยวิธีคัดเลือก (ตามคาสั่งองค์การที่ 688/2561 ลง
วันที่ 13 กันยายน 2561)
มติ ค ณะกรรมการบริห ารกิ จ การองค์ ก าร ครั้งที่ 7/2561 เมื่ อ วั น ที่ 11 ตุ ล าคม 2561
เห็ น ชอบกรอบวงเงิน การว่าจ้างซ่ อมแซมและบ ารุงรัก ษารถโดยสารปรับ อากาศยู โรทู ยี่ ห้ อฮี่โน่
จานวน 323 คัน ระยะเวลา 5 ปี เป็นเงินจานวน 1,014,452,560 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
มติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
เห็นชอบกรอบวงเงินการว่าจ้างปรับ ปรุงสภาพตัวรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อฮี่โน่ จานวน
323 คัน เป็นจานวนเงิน 138,567,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยใช้งบลงทุนขององค์การ

๒

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(เดือนพฤศจิกายน 2561)
งบประมาณ
(ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ 2 : การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้
โครงการที่ 3 : การติดตั้งและใช้งานใน
ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์บนรถ
โดยสาร (E-Ticket)
เป้าหมาย
ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้
งานได้ร้อยละ ๑๐๐

สามารถติดตั้งและใช้
งานในระบบ e-Ticket
บนรถโดยสารได้ตาม
สัญญา

งบลงทุน
110.997

สามารถดาเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้

งบลงทุน
7.450

สามารถดาเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้

-

โครงการที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากร ( ERP ) พร้อมอุปกรณ์
เป้าหมาย
สามารถดาเนินการได้ตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ 60
โครงการที่ 5: การใช้สัญญาณ WIFI บน
รถโดยสาร
เป้าหมาย
1) ดาเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา
ที่กาหนด ร้อยละ 100
2) ติดตั้งระบบ Wi-Fi บนรถโดยสารไม่น้อย
กว่า 2,000 คัน

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2562

เกิดจริง
(ล้านบาท)

องค์การได้ทาสัญญาเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ (E-Ticket) กับกลุ่มนิติ
บุคคลร่วมทางาน โดย บริษัท ช ทวี จากัด (มหาชน) ตามสัญญาเลขที่ ช.15/2560 ลงวันที่ 15
มิถุนายน 2560 เพื่อติดตั้งระบบบนรถโดยสาร จานวน 2,600 คัน โดยคู่สัญญาได้ติ ดตั้งระบบใน
รถธรรมดา จานวน 100 คั น เมื่อ เดือ น ตุล าคม 2560 เสร็จแล้ว และได้ติ ด ตั้งในรถธรรมดา
จานวน 700 คัน เมื่อเดือนธันวาคม 2560 และติดตั้งระบบในรถส่วนที่เหลือ จานวน 1,800 คัน
อยู่ระหว่างคณะกรรมการตามคาสั่งองค์การที่ 139/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ตรวจรับงาน
องค์การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
โครงการบริหารจัดการทรัพยากร ขสมก. ระบบ ERP ตามคาสั่งองค์การที่ 31/2561 ลงวันที่ 15
มกราคม 2561
อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทาร่างขอบเขตของงาน เพื่อนาเสนอ ผอก.
องค์การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดาเนินการให้สิทธิการใช้สัญญาณ WIFI บนรถโดยสาร
(ตามคาสั่งองค์การที่ 580/2561 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561) กาหนดรายละเอียดและเงื่อนไขใน
การใช้สิทธิการใช้สัญญาณ WIFI บนรถโดยสารขององค์การโดยให้ดาเนินการตามระเบียบองค์การว่า
ด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การ พ.ศ. 2559 และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคา
อย่างแพร่หลาย โปร่งใส และเป็นธรรม โดยให้องค์การได้รับประโยชน์สูงสุด
องค์การประกาศเชิญชวนให้ยื่นเสนอขอรับสิทธิ ติด ตั้งระบบ WIFI บนรถ โดยให้สัญญาในการ
ติดตั้งระบบ WIFI มีกาหนด 3 ปี กาหนดยื่นข้อเสนอตั้งแต่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 - วันที่
12 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ
อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน

๓

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(เดือนพฤศจิกายน 2561)
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

โครงการที่ 6: การชาระค่าโดยสารผ่าน
ระบบ QR-Code
เป้าหมาย
1) ดาเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา
ที่กาหนดร้อยละ 100
2) การชาระค่าโดยสารผ่านระบบ QRcode จานวน 10 เส้นทาง

สามารถดาเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2562

เกิดจริง
(ล้านบาท)

มติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕๖1 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
2561 มอบหมายให้องค์การดาเนินการจัดทาแผนการนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ
ประชาชน เช่น ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E – Ticket) ระบบตรวจสอบและติดตามการ
เดินรถ (GPS) และระบบการชาระค่าโดยสารผ่านระบบ QR Code
องค์การร่วมกับธนาคารกรุงไทยดาเนินโครงการรับชาระค่าโดยสาร ผ่าน Krungthai QR Code
(Quick Response Code) เพื่ อเป็น ทางเลือกให้กับ ประชาชนผู้ใช้บริการในการชาระค่าโดยสาร
เพิ่มเติมจากวิธีเดิมที่ชาระด้วยเงินสด จานวน 7 เส้นทาง ดังนี้
1) สาย A1 (ท่าอากาศยานดอนเมือง – BTS จตุจักร)
2) สาย A2 (ท่าอากาศยานดอนเมือง – อนุสาวรีย์ชัยฯ)
3) สาย A3 (ท่าอากาศยานดอนเมือง – สวนลุมพินี)
4) สาย A4 (ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามหลวง)
5) สาย 13 (อู่พระราม 9 – คลองเตย)
6) สาย 47 (ท่าเรือคลองเตย – กรมที่ดิน)
7) สาย 136 (สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) – ท่าเรือคลองเตย)
ทั้งนี้รถโดยสารที่ให้บริการรับชาระค่าโดยสารด้วยระบบ QR Code จะมีสติ๊กเกอร์สีฟ้า ข้อความ
“รถคันนี้รับ QR Code จ่ายได้ทุกธนาคาร” ติดบริเวณด้านหน้า – หลังรถ และบริเวณประตูทางขึ้น
ทั้ง 2 ข้าง

๔

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(เดือนพฤศจิกายน 2561)
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ 3 : การเพิ่มรายได้
โครงการที่ 7 : การจัดเก็บค่าตอบแทน หนี้ค่าตอบแทนผ่อนตาม
ค้างชาระของรถเอกชนร่วมบริการ
โครงสร้างหนี้ค้างชาระ
เป้าหมาย
ลดลง
1) จานวนหนี้ค่าตอบแทนลดลงจากเดือน
กันยายน 2561
2) จัดเก็บหนี้คา่ ตอบแทนค้างชาระตาม
บันทึกรับสภาพหนีไ้ ด้ร้อยละ 90 ของ
จานวนหนี้ที่มาชาระหนีต้ ามบันทึกรับสภาพ
หนี้

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2562

เกิดจริง
(ล้านบาท)

ปัจจุบัน (ณ กันยายน 2561) รถเอกชนร่วมบริการมีค่าตอบแทนค้างชาระกับองค์การ จานวน
495,676,814.15 บาท แยกเป็น รถโดยสารขนาดใหญ่ รถมินบิ ัส รถตู้ และรถในซอย มีรายละเอียด
ดังนี้

-

1. ผลการจัดเก็บหนี้ค่าตอบแทนค้างชาระรถทุกประเภท ประจาเดือน ต.ค. – พ.ย. 61
เป้าหมายปีงบประมาณ 2562
ผลการจัดเก็บ
ประเภทรถ
%
(บาท)
(บาท)
รถโดยสารขนาดใหญ่
1,241,743.44
1.00
- รถธรรมดา
123,875,683.56
697,809.52
0.44
- รถปรับอากาศ
157,325,723.08
636,542.66
1.29
รถมินิบัส
49,240,227.74
10,139,303.53
6.20
รถตู้
163,490,907.96
43,947.87
2.52
รถหมวด 4 (ในซอย)
1,744,271.81
12,759,347.02
2.57
รวม
495,676,814.15
2. การจัดเก็บหนี้ค่าตอบแทนค้างชาระตามบันทึกรับสภาพหนี้ ประจาเดือน ต.ค. – พ.ย. 61
ผลการจัดเก็บ
ประเภทรถ
เป้าหมาย/เดือน (บาท)
%
(บาท)
527,841.03
92.38
รถโดยสารขนาดใหญ่
571,365.62

๕

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(เดือนพฤศจิกายน 2561)
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์ 4 : การลดค่าใช้จ่าย
โครงการที่ 8 : การจัดสรรบุคลากรตาม
โครงสร้างใหม่
เป้าหมาย
จัดสรรบุคลากรตามกรอบโครงสร้างใหม่ได้
ร้อยละ 100

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(ล้านบาท)

จัดสรรบุคลากรได้ตาม
กรอบโครงสร้างใหม่

-

สามารถดาเนินการ
เป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนดไว้

-

โครงการที่ 10 : การบริหารจัดการรถตู้ ไม่พบรถตูโ้ ดยสารผิด
โดยสาร ปรับอากาศผิดกฎหมาย
กฎหมายวิ่งให้บริการใน
เป้าหมาย
เส้นทาง
จานวนรถตู้โดยสารปรับอากาศผิดกฎหมาย
เป็นศูนย์

-

โครงการที่ 9 : การเกษียณอายุกอ่ น
กาหนด (Early Retirement )
เป้าหมาย
ประชาสัมพันธ์โครงการเกษียณอายุก่อน
กาหนดให้พนักงานรับรู้และเข้าใจ

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2562

เกิดจริง
(ล้านบาท)

องค์การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกากับและติดตามการดาเนินการตามแผนฟื้นฟูเฉพาะด้านการ
ปรับปรุงโครงสร้างและบุคลากร (ตามคาสั่งองค์การ ที่ 478/2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561)
โดยคณะอนุกรรมการดาเนินการประชุม ดังนี้
- ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
- ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561
องค์การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรบุคลากรลงตาแหน่งตามโครงสร้างใหม่ (ตาม
คาสั่งองค์การที่ 742/2561 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561) โดยให้จัดทาแผนและพิจารณาจัดสรร
บุคลากรลงตาแหน่งตามโครงสร้างใหม่ และที่เกินข้อกาหนด ประสานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทา
คาสั่งบรรจุพนักงานลงในกรอบ โดยคณะอนุกรรมการดาเนินการประชุม ดังนี้
- ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561
- ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรขององค์ ก ารขนส่ งมวลชนกรุ งเทพมี อั ต ราที่ เหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
อัตรากาลังในการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่ และสอดรับกับแผนการจัดเก็บค่าโดยสารด้วยบัตร
โดยสารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( E- Ticket ) โดยเฉพาะต าแหน่ ง พนั ก งานเก็ บ ค่ า โดยสาร พนั ก งาน
สนับสนุนอื่น ๆ จึงกาหนดให้มีโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนดในพนักงานทุกตาแหน่งด้วยความ
สมัครใจ
อยู่ระหว่างการสารวจพนักงานที่จะเข้าร่วมโครงการการเกษียณอายุก่อนกาหนด
1. แจ้งผู้ประกอบการและหรือกรรมการบริหารเส้นทางรถตู้ ห้ามนารถผิดกฎหมายมาร่วมวิ่ง
หรืออนุญาต ชักชวน สนับสนุนหรือยินยอมให้รถประเภทอื่น มาวิ่งในเส้นทางของตนเองตามบันทึกฯ
ที่ ฝรร.-167/2561 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561
2. ปิดประกาศองค์การที่ท่าปล่อยรถตู้ ห้ามนารถผิดกฎหมายมาร่วมวิ่ง หากฝ่าฝืน องค์การจะ
ดาเนินการตามระเบียบและสัญญา ตามประกาศ ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

-

-

-
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(เดือนพฤศจิกายน 2561)
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2562

เกิดจริง
(ล้านบาท)

3. ออกสุ่มตรวจสอบในเส้นทางเดินรถหรือที่ท่าปล่อยรถ ผลการดาเนินการ
3.1 เมื่ อ วั น ที่ 2 ตุ ล าคม 2561 ขดร.5 ตรวจพบรถตู้ ผิ ด กฎหมาย จ านวน 7 คั น วิ่ ง
เส้นทาง การเคหะธนบุรี-ประตูน้า (ทางด่วน) บริเวณ ท่าปล่อยรถ ถนนพระราม 2 ซ.60/2 ฝรร.
ทาหนังสือแจ้ง บชน. ตามหนังสือที่ ขสมก.-1662/2561 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 และแจ้ง
กองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก ตามหนังสือที่ ขสมก.-1663/2561 ลงวันที่ 5
พฤศจิกายน 2561
3.2 กสต. ตรวจพบรถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย ต.23 ทะเบียน 14-4693 กทม. เป็นรถ
ทีถ่ ูกถอนออกจากบัญชี ขส.บ.11 นารถมาวิ่งในเส้นทาง ตลาดมีนบุรี-นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ฝรร. ทาหนังสือแจ้ง บชน.ตามหนังสือที่ ฝรร.-417/2561 ลว.
14 พฤศจิกายน 2561
4. ประสาน พล ม. 2 รอ. ขอความร่วมมื อให้ ค วามอนุ เคราะห์แ จ้งเจ้ าหน้ าที่ ท หารในพื้ น ที่
สุ่มตรวจสอบ ตามบันทึกฯที่ ขสมก.-1172/2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561
5. จั ด ท าฐานข้ อ มู ล ประวั ติ ร ถตู้ ส่ วนบุ ค คลผิ ด กฎหมาย ขณะนี้ สปร.2 กรร.3 อยู่ ระหว่า ง
ตรวจสอบประวั ติ ร ถตู้ ในปี 2561 พบว่ า รถตู้ จ านวน 818 คั น อายุ ร ถครบ 10 ปี แ ล้ ว มี
ผู้ประกอบการประสงค์ขอเดินรถ ได้จัดหารถใหม่มาทดแทนคันเดิม กรณี ที่ไม่แจ้งความประสงค์เดิน
รถกับองค์การ อยู่ระหว่างจัดทาข้อมูลรายละเอียดรวบรวมเอกสาร เพื่อบอกเลิกสัญญาและถอนรถ
ต่อไป
6. มอบหมายให้เขต 1-8 ตรวจสอบรถตู้ผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ ตามที่ ผอก.อนุมัติ
หลัก การ เมื่ อวัน ที่ 9 สิงหาคม 2561 ท้ ายหนั งสื อ ที่ กรร.3/895/2561 ลงวัน ที่ 8 สิ งหาคม
2561
7. ด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารเชิ งรุ ก ของ ฝรร.ปี 2562 โดยการสุ่ ม ตรวจสอบรถตู้
ผิดกฎหมายในคราวเดียวกัน โดย ผอก.อนุ มัติห ลัก การ เมื่ อวัน ที่ 19 พฤศจิ กายน 2561 ท้ าย
หนังสือที่ กรร.3-1294/2561 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

๗

