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ส ำนักแผนงำน 

หน้า 1 แผนปฏบิตัิกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ขององคก์ำรขนสง่มวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของทุก
หน่วยงานในองค์การ  ซึ่งสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และมีความสอดคล้องกับแผนฟ้ืนฟู
กิจการองค์การ  มีเนื้อหาต่าง ๆ ได้แก่ วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และค่านิยมขององค์กร (Core 
Value) พอสรุปได้ ดังต่อไปนี้ 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
   “ผู้น าการให้บริการรถโดยสารประจ าทาง” 

 พันธกิจ (Mission) 
“บริการรถโดยสารประจ าทางที่มีคุณภาพ แบบมืออาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและใส่ใจ

กับสิ่งแวดล้อม” 

 ค่านิยม (Core Value) 
  “รักองคก์ร พัฒนาร่วมกัน คุณธรรมน าหน้า สร้างสรรค์บริการเพ่ือสังคม” 
 

โดยมี ความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์และกลยุทธ์/แนวทางปัจจัยสู่ความส าเร็จ สรุปได้ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ ๑ : เพ่ือปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยใชร้ถใหม่และเทคโนโลยี
ทีท่ันสมัย 

กลยุทธ์ ๑ : จัดหารถโดยสารเพื่อประชาชน 
โครงการที่ ๑ : การจัดหารถโดยสารใหม่ 

 โครงการย่อยที่ ๑ : จัดซื้อรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV จ านวน ๔๘๙ คัน 
 โครงการย่อยที่ ๒ : จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) จ านวน ๓๕ คัน 
 โครงการย่อยที่ ๓ : การเช่ารถโดยสารไฮบริด (Hybrid) จ านวน 4๐๐ คัน 
  โครงการย่อยที่ 4 : การเช่ารถโดยสาร NGV จ านวน 300 คัน 
 โครงการย่อยที่ 5 : จัดซื้อรถโดยสารไฮบริด (Hybrid) จ านวน 1,453 คัน 

 โครงการที่ ๒ : การปรับปรุงสภาพรถโดยสารเดิม 
โครงการย่อยที่ ๑ : การทดสอบรถโดยสารที่ดัดแปลงจากระบบเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็น

รถโดยสารไฟฟ้า 
  โครงการย่อยที่ ๒ : การปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV (เดิม) จ านวน ๓๒๓ คัน 

 กลยุทธ์ ๒ : การน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ 
  โครงการที่ ๓ : การติดตั้งและใช้งานในระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร (E-Ticket) 
 

 
 
 

 
 



                                          

ส ำนักแผนงำน 

หน้า 2 แผนปฏบิตัิกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ขององคก์ำรขนสง่มวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) 

 วัตถุประสงค์ ๒ : เพ่ือให้ ขสมก.สามารถเลี้ยงตัวเองได้ลดภาระกับภาครัฐ 
 กลยุทธ์ ๓ : การเพิ่มรายได้ 
  โครงการที่ ๔ : การจัดท าต้นทุนมาตรฐาน 
  โครงการที่ ๕ : การจัดเก็บค่าตอบแทนค้างช าระของรถเอกชนร่วมบริการ 
    

 กลยุทธ์ ๔ : การลดค่าใช้จ่าย 
  โครงการที่ 6 : การจัดหาอู่จอดรถใหม่ ที่ท าการ และการจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า 

โครงการย่อยที่ ๑ : การก่อสร้างอู่จอดรถ และที่ท าการใหม่ จ านวน ๑ แห่ง 
โครงการย่อยที่ ๒ : การจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า 

โครงการที่ 7 : ปรับโครงสร้างองค์กร 
โครงการที่ 8 : การเกษียณอายุก่อนก าหนด (Early Retirement) 
โครงการที่ 9 : การจัดหาพนักงานขับรถโดยสาร 
โครงการที่ ๑0 : การเตรียมความพร้อมด้านการบริหารเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนบทบาทของ ขสมก. 

 กลยุทธ์ ๕ : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
โครงการที่ ๑1 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์ 

 
     

โดยมี รายละเอียดขั้นตอน/กิจกรรม  ดังนี้       
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          

ส ำนักแผนงำน 

หน้า 3 แผนปฏบิตัิกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ขององคก์ำรขนสง่มวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) 

วัตถุประสงค์ ๑ : เพ่ือปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้รถใหม่ และ
เทคโนโลยทีี่ทันสมัย 

กลยุทธ์ ๑ : จัดหารถโดยสารเพ่ือประชาชน 
โครงการที่ ๑ : การจัดหารถโดยสารใหม่ 

โครงการย่อยท่ี ๑ : จัดซื้อรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV จ านวน ๔๘๙ คัน 
 

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป 

วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อจัดซื้อรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
๒) เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการรวมทั้งความน่าเช่ือถือได้ Reliability) 

ของบริการรถโดยสารประจ าทางสาธารณะ 
๓) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิง 
๔) เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ 
๕) เพื่อตอบสนองนโยบายด้านการใช้พลังงานที่ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ๑) รับรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV จ านวน ๔๘๙ คัน ได้ตามแผนที่ก าหนดไว ้
๒) จ านวนเรื่องร้องเรียนลดลงร้อยละ ๕ เมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด (KPIs) ๑) จัดซื้อรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV จ านวน ๔๘๙ คัน 
๒) จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจ านวนรถวิ่งบริการไม่เพียงพอลดลง 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (KSF) ความละเอียดและรัดกุมของข้อก าหนดใน TOR เพื่อป้องกันการถูกร้องเรียนจาก                  
ผู้เสียผลประโยชน์จากการจัดซื้อรถโดยสาร ท าให้ต้องเสียเวลาในกระบวนการจัดซื้อรถ       
เพื่อมาใช้งานเป็นอย่างมาก 

งบประมาณปี ๒๕๖๑ งบลงทุน จ านวน ๑,๘๙๑.๔๕๒ ล้านบาท (เงินกู้) 
 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1) ผอก.อนุมัติหลักการใหด้ าเนินการโดยวิธีคัดเลือก และแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดท าร่างขอบเขตของงานและรายละเอยีดคุณลักษณะของรถโดยสาร และ
ก าหนดราคากลาง

ผอก. (สบจ.)

2) คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานและรายละเอยีดคุณลักษณะของ
พัสดุ และก าหนดราคาลาง น าเสนอขออนุมัติ

3) ผอก.อนุมัติร่างขอบเขตของงานและรายละเอยีดคุณลักษณะ และราคากลาง

4) จัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง และแต่งต้ังคณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธี
คัดเลือกในระบบ e-GP

ผอก./สบจ.

5) คณะกรรมการซ้ือโดยวิธีคัดเลือก จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมี
คุณสมบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในระบบ e-GP

6) ผู้ประกอบการยืน่ข้อเสนอ

7) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบติัและเง่ือนไขหากถูกต้อง พิจารณาตาม
เกณฑ์น าเสนอ ผอก.ใหค้วามเหน็ชอบผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าท่ี กอ่นน าเสนอผู้มี
อ านาจอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง

8) น าเสนอคณะกรรมการบริหารกจิการองค์การอนุมัติ ผอก.(สบจ.)

9) ประกาศผลผู้ชนะ ผอก.

10) ลงนามสัญญา ผอก. (สกม.)

11) ทดสอบรถตามสัญญา

12) รับมอบรถโดยสารภายใน 180 วัน (นับถัดจากวันลงนามสัญญา)

13) ติดตามประเมินผล

ข้ันตอน/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการจัดท าร่าง
ขอบเขตฯ

คณะกรรมการ
ซ้ือหรือจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับฯ

 

 



                                          

ส ำนักแผนงำน 

หน้า 4 แผนปฏบิตัิกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ขององคก์ำรขนสง่มวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) 

โครงการที่ ๑ : การจัดหารถโดยสารใหม่ 
โครงการย่อยท่ี ๒ : จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) จ านวน ๓๕ คัน 
รายการ รายละเอียดโดยสังเขป 

วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) พร้อมซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสาร 
๒) เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการรวมทั้งความน่าเช่ือถือได้ Reliability) 

ของบริการรถโดยสารประจ าทางสาธารณะ 
๓) เพือ่ลดค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิง 
๔) เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ 
๕) เพื่อตอบสนองนโยบายด้านการใช้พลังงานที่ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย สามารถลงนามสัญญาซื้อขายรถได้ 
ตัวช้ีวัด (KPIs) สามารถด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว ้ 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (KSF) ๑) งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลในการจัดซื้อรถโดยสาร หากมีผลการศึกษาถึง

ประเภทของรถโดยสารที่มีความเหมาะสมที่จะน ามาให้บริการแก่ประชาชนในอนาคต  
๒) ความละเอียดและรัดกุมของข้อก าหนดใน TOR เพื่อป้องกันการถูกร้องเรียนจาก                  

ผู้เสียผลประโยชน์จากการจัดซื้อรถโดยสาร ท าให้ต้องเสียเวลาในกระบวนการจัดซื้อรถเพื่อ
มาใช้งานเป็นอย่างมากดังเช่นที่ผ่านมา 

งบประมาณปี ๒๕๖๑ - 
 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1) แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงาน และรายละเอยีด
คุณลักษณะเฉพาะของรถโดยสารและก าหนดราคากลาง

ผอก. (สบจ.)

2) คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างขอบเขตของงาน และรายละเอยีด
คุณลักษณะของรถโดยสาร

3) น าเสนอ ผอก.อนุมัติร่างขอบเขตของงานและรายละเอยีดคุณลักษณะและ
ราคากลาง

4) จัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง พร้อมน าขอบเขตของงานและคุณลักษณะ และ
ราคากลางในเว็บไซต์ e-GP

สบจ.

5) น าร่างขอบเขตของงานและรายละเอยีดคุณลักษณะ และราคากลาง
ประกาศในเว็บไซต์ของกรมบญัชีกลาง และ ขสมก.

คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตฯ/สบจ.

6) คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเหน็สาธารณชน 
        - หากไม่มีผู้วิจารณ์ ใหด้ าเนินการต่อไป
        - หากมีผู้วิจารณ์  - ไม่แกไ้ขใหน้ าเสนอ ผอก.อนุมัติและด าเนินการต่อไป
                              - หากแกไ้ขใหน้ าเสนอ ผอก.อนุมัติแกไ้ขแล้ว
                                ประกาศลงในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของ
                                องค์การอกีคร้ัง

7) จัดส่งร่างสัญญาใหอ้ยัการสูงสุด สกม.

8) ขออนุมัติ ผอก.และแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP

9) เผยแพร่ประกาศเชิญชวนทางระบบ e-GP ไม่น้อยกว่า 20 วัน ท าการ

10) เสนอราคาในระบบ e-GP

11) ตรวจสอบคุณสมบติั และเทคนิค

12) คณะกรรมการประชุมพิจารณาผล พร้อมจัดท ารายงานผลการพิจารณา

13) น าเสนอคณะกรรมการบริหารกจิการองค์การอนุมัติ ผอก.(สบจ.)

14) ประกาศผลผู้ชนะ ผอก.

15) รอการอทุธรณ์ผล (หากไม่มีผู้อทุธรณ์ด าเนินการต่อไป)
คณะกรรมการพิจารณา

ผลฯ

16) ลงนามสัญญา ผอก. (สกม.)

คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตฯ

สบจ.

คณะกรรมการ
พิจารณาผลฯ/สบจ.

ข้ันตอน/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตฯ

 



                                          

ส ำนักแผนงำน 

หน้า 5 แผนปฏบิตัิกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ขององคก์ำรขนสง่มวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) 

โครงการที่ ๑ : การจัดหารถโดยสารใหม่ 

โครงการย่อยท่ี ๓ : การเช่ารถโดยสารไฮบริด (Hybrid) จ านวน 400 คัน  

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป 

วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อเช่ารถโดยสารไฮบริด (Hybrid) พร้อมซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสาร 
๒) เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการรวมทั้งความน่าเช่ือถือได้ (Reliability) 

ของบริการรถโดยสารประจ าทางสาธารณะ 
๓) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิง 
๔) เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ 
๕) เพื่อตอบสนองนโยบายด้านการใช้พลังงานที่ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย สามารถลงนามสัญญาเช่ารถได้ 
ตัวช้ีวัด (KPIs) สามารถด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว ้
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (KSF) ๑) แผนฟื้นฟูกิจการองค์การได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

๒) ความละเอียดและรัดกุมของข้อก าหนดใน TOR เพื่อป้องกันการถูกร้องเรียนจากผู้เสีย
ผลประโยชน์จากการเช่ารถโดยสาร  

งบประมาณปี ๒๕๖๑ - 
 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1) แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงาน และรายละเอยีด
คุณลักษณะเฉพาะของรถโดยสารและก าหนดราคากลาง

ผอก. (สบจ.)

2) คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างขอบเขตของงาน และรายละเอยีด
คุณลักษณะของรถโดยสาร

3) น าเสนอ ผอก.อนุมัติร่างขอบเขตของงานและรายละเอยีดคุณลักษณะและ
ราคากลาง

4) จัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง พร้อมน าขอบเขตของงานและคุณลักษณะ และ
ราคากลางในเว็บไซต์ e-GP

สบจ.

5) น าร่างขอบเขตของงานและรายละเอยีดคุณลักษณะ และราคากลาง
ประกาศในเว็บไซต์ของกรมบญัชีกลาง และ ขสมก.

คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตฯ/สบจ.

6) คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเหน็สาธารณชน 
        - หากไม่มีผู้วิจารณ์ ใหด้ าเนินการต่อไป
        - หากมีผู้วิจารณ์  - ไม่แกไ้ขใหน้ าเสนอ ผอก.อนุมัติและด าเนินการต่อไป
                              - หากแกไ้ขใหน้ าเสนอ ผอก.อนุมัติแกไ้ขแล้ว
                                ประกาศลงในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของ
                                องค์การอกีคร้ัง

7) จัดส่งร่างสัญญาใหอ้ยัการสูงสุด สกม.

8) ขออนุมัติ ผอก.และแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP

9) เผยแพร่ประกาศเชิญชวนทางระบบ e-GP ไม่น้อยกว่า 20 วัน ท าการ

10) เสนอราคาในระบบ e-GP

11) ตรวจสอบคุณสมบติั และเทคนิค

12) คณะกรรมการประชุมพิจารณาผล พร้อมจัดท ารายงานผลการพิจารณา

13) น าเสนอคณะกรรมการบริหารกจิการองค์การอนุมัติ ผอก.(สบจ.)

14) ประกาศผลผู้ชนะ ผอก.

15) รอการอทุธรณ์ผล (หากไม่มีผู้อทุธรณ์ด าเนินการต่อไป)
คณะกรรมการพิจารณา

ผลฯ

16) ลงนามสัญญา ผอก. (สกม.)

คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตฯ

ข้ันตอน/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตฯ

สบจ.

คณะกรรมการ
พิจารณาผลฯ/สบจ.

 



                                          

ส ำนักแผนงำน 

หน้า 6 แผนปฏบิตัิกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ขององคก์ำรขนสง่มวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) 

โครงการที่ ๑ : การจัดหารถโดยสารใหม่ 

โครงการย่อยท่ี 4 : การเช่ารถโดยสาร NGV จ านวน 3๐๐ คัน  

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป 

วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อเช่ารถโดยสาร NGV พร้อมซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสาร 
๒) เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการรวมทั้งความน่าเช่ือถือได้ (Reliability) 

ของบริการรถโดยสารประจ าทางสาธารณะ 
๓) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิง 
๔) เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ 
๕) เพื่อตอบสนองนโยบายด้านการใช้พลังงานที่ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย สามารถลงนามสัญญาเช่ารถได้ 
ตัวช้ีวัด (KPIs) สามารถด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว ้
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (KSF) ๑) แผนฟื้นฟูกิจการองค์การได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

๒) ความละเอียดและรัดกุมของข้อก าหนดใน TOR เพื่อป้องกันการถูกร้องเรียนจากผู้เสีย
ผลประโยชน์จากการเช่ารถโดยสาร  

งบประมาณปี ๒๕๖๑ - 
 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1) แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงาน และรายละเอยีด
คุณลักษณะเฉพาะของรถโดยสารและก าหนดราคากลาง

ผอก. (สบจ.)

2) คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างขอบเขตของงาน และรายละเอยีด
คุณลักษณะของรถโดยสาร

3) น าเสนอ ผอก.อนุมัติร่างขอบเขตของงานและรายละเอยีดคุณลักษณะและ
ราคากลาง

4) จัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง พร้อมน าขอบเขตของงานและคุณลักษณะ และ
ราคากลางในเว็บไซต์ e-GP

สบจ.

5) น าร่างขอบเขตของงานและรายละเอยีดคุณลักษณะ และราคากลาง
ประกาศในเว็บไซต์ของกรมบญัชีกลาง และ ขสมก.

คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตฯ/สบจ.

6) คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเหน็สาธารณชน 
        - หากไม่มีผู้วิจารณ์ ใหด้ าเนินการต่อไป
        - หากมีผู้วิจารณ์  - ไม่แกไ้ขใหน้ าเสนอ ผอก.อนุมัติและด าเนินการต่อไป
                              - หากแกไ้ขใหน้ าเสนอ ผอก.อนุมัติแกไ้ขแล้ว
                                ประกาศลงในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของ
                                องค์การอกีคร้ัง

7) จัดส่งร่างสัญญาใหอ้ยัการสูงสุด สกม.

8) ขออนุมัติ ผอก.และแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP

9) เผยแพร่ประกาศเชิญชวนทางระบบ e-GP ไม่น้อยกว่า 20 วัน ท าการ

10) เสนอราคาในระบบ e-GP

11) ตรวจสอบคุณสมบติั และเทคนิค

12) คณะกรรมการประชุมพิจารณาผล พร้อมจัดท ารายงานผลการพิจารณา

13) น าเสนอคณะกรรมการบริหารกจิการองค์การอนุมัติ ผอก.(สบจ.)

14) ประกาศผลผู้ชนะ ผอก.

15) รอการอทุธรณ์ผล (หากไม่มีผู้อทุธรณ์ด าเนินการต่อไป)
คณะกรรมการพิจารณา

ผลฯ

16) ลงนามสัญญา ผอก. (สกม.)

ข้ันตอน/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตฯ

สบจ.

คณะกรรมการ
พิจารณาผลฯ/สบจ.

คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตฯ

 
 



                                          

ส ำนักแผนงำน 

หน้า 7 แผนปฏบิตัิกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ขององคก์ำรขนสง่มวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) 

โครงการที่ ๑ : การจัดหารถโดยสารใหม่ 

โครงการย่อยท่ี 5 : จัดซื้อรถโดยสารไฮบริด (Hybrid) จ านวน 1,453 คัน  

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป 

วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อจัดซื้อรถโดยสารไฮบริด (Hybrid) พร้อมซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสาร 
๒) เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการรวมทั้งความน่าเช่ือถือได้ (Reliability) 

ของบริการรถโดยสารประจ าทางสาธารณะ 
๓) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิง 
๔) เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ 
๕) เพื่อตอบสนองนโยบายด้านการใช้พลังงานที่ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย สามารถลงนามสัญญาซื้อรถได้ 
ตัวช้ีวัด (KPIs) สามารถด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว ้
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (KSF) ๑) แผนฟื้นฟูกิจการองค์การได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

๒) ความละเอียดและรัดกุมของข้อก าหนดใน TOR เพื่อป้องกันการถูกร้องเรียนจากผู้เสีย
ผลประโยชน์จากการจัดซื้อรถโดยสาร  

งบประมาณปี ๒๕๖๑ - 
 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1) แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงาน และรายละเอยีด
คุณลักษณะเฉพาะของรถโดยสารและก าหนดราคากลาง

ผอก. (สบจ.)

2) คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างขอบเขตของงาน และรายละเอยีด
คุณลักษณะของรถโดยสาร

3) น าเสนอ ผอก.อนุมัติร่างขอบเขตของงานและรายละเอยีดคุณลักษณะและ
ราคากลาง

4) จัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง พร้อมน าขอบเขตของงานและคุณลักษณะ และ
ราคากลางในเว็บไซต์ e-GP

สบจ.

5) น าร่างขอบเขตของงานและรายละเอยีดคุณลักษณะ และราคากลาง
ประกาศในเว็บไซต์ของกรมบญัชีกลาง และ ขสมก.

คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตฯ/สบจ.

6) คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเหน็สาธารณชน 
        - หากไม่มีผู้วิจารณ์ ใหด้ าเนินการต่อไป
        - หากมีผู้วิจารณ์  - ไม่แกไ้ขใหน้ าเสนอ ผอก.อนุมัติและด าเนินการต่อไป
                              - หากแกไ้ขใหน้ าเสนอ ผอก.อนุมัติแกไ้ขแล้ว
                                ประกาศลงในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของ
                                องค์การอกีคร้ัง

7) จัดส่งร่างสัญญาใหอ้ยัการสูงสุด สกม.

8) ขออนุมัติ ผอก.และแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP

9) เผยแพร่ประกาศเชิญชวนทางระบบ e-GP ไม่น้อยกว่า 20 วัน ท าการ

10) เสนอราคาในระบบ e-GP

11) ตรวจสอบคุณสมบติั และเทคนิค

12) คณะกรรมการประชุมพิจารณาผล พร้อมจัดท ารายงานผลการพิจารณา

13) น าเสนอคณะกรรมการบริหารกจิการองค์การอนุมัติ ผอก.(สบจ.)

14) ประกาศผลผู้ชนะ ผอก.

15) รอการอทุธรณ์ผล (หากไม่มีผู้อทุธรณ์ด าเนินการต่อไป)
คณะกรรมการพิจารณา

ผลฯ

16) ลงนามสัญญา ผอก. (สกม.)

คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตฯ

ข้ันตอน/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตฯ

สบจ.

คณะกรรมการ
พิจารณาผลฯ/สบจ.

 
 



                                          

ส ำนักแผนงำน 

หน้า 8 แผนปฏบิตัิกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ขององคก์ำรขนสง่มวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) 

โครงการที่ ๒ : การปรับปรุงสภาพรถโดยสารเดิม 

โครงการย่อยท่ี ๑ :  การทดสอบรถโดยสารที่ดัดแปลงจากระบบเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็น  
รถโดยสารไฟฟ้า 

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป 
วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อดัดแปลงรถโดยสารที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นรถโดยสารไฟฟ้าตามนโยบาย

รัฐบาล และน ารถโดยสารไฟฟ้าวิ่งทดสอบเก็บข้อมลูเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า 
๒) เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการประกอบรถโดยสารไฟฟ้า 
๓) เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ รวมทั้งความน่าเชื่อถือได้ 

(Reliability) ของบริการรถโดยสารประจ าทาง 
๔) เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในภาค

การขนส่งตามนโยบายของรัฐ 
๕) เพื่อลดปญัหาโลกร้อนและปญัหามลพิษ 

เป้าหมาย น ารถโดยสารที่ดัดแปลงจากระบบเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นรถโดยสารไฟฟ้าออกว่ิง
ทดสอบเพื่อเก็บข้อมูลได้ 

ตัวช้ีวัด (KPIs) สามารถน ารถโดยสารไฟฟ้าออกว่ิงทดสอบได้ 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (KSF) ๑) นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการที่จะให้ประเทศไทยมีอตุสาหกรรมที่สามารถผลติยานยนต์

ไฟฟ้าแข่งขันกับต่างประเทศได ้
๒) สามารถน ารถโดยสารที่ดดัแปลงจากระบบเครื่องยนตส์ันดาปภายในเป็นรถโดยสาร

ไฟฟ้าผ่านการทดสอบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและสามารถจดทะเบียนได้ตามข้อก าหนด
ของกรมการขนส่งทางบก 

๓) สามารถหาข้อสรุปเชิงเทคนิคต่าง ๆ ได้ 
งบประมาณปี ๒๕๖๑  – 

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) ประชุมสมาชิกภาคีเครือข่าย (Consortium) ด าเนินการในปงีบประมาณ 2560 สมาชิกภาคีเครือ

2) ประชุมสมาชิกภาคีเครือข่าย เพื่อจัดท าร่าง MOA สมาชิกภาคีเครือ

3) คัดเลือกรถโดยสารเกา่เพื่อเข้าร่วมโครงการ ฝรอ.

4) น าเสนอคณะกรรมการบริหารกจิการองค์การอนุมัติ ผอก.(ฝรอ.)

5) ส่งมอบรถโดยสารเข้าร่วมโครงการ ฝรอ.

6) ร่วมก ากบัติดตามดัดแปลงรถโดยสารเกา่เปน็รถไฟฟ้าต้นแบบ

7) ร่วมด าเนินการจดทะเบยีน

8) รับมอบรถโดยสารไฟฟ้าดัดแปลงและน ารถออกวิง่ทดสอบพร้อมเกบ็ข้อมูล ฝรอ.

คณะภาคีเครือข่าย

ข้ันตอน/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบ

 

 
 
 
 
 



                                          

ส ำนักแผนงำน 

หน้า 9 แผนปฏบิตัิกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ขององคก์ำรขนสง่มวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) 

โครงการที่ ๒ : การปรับปรุงสภาพรถโดยสารเดิม 

โครงการย่อยท่ี ๒ :  การปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV (เดิม) จ านวน ๓๒๓ คัน 
 

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป 

วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อปรับปรุงสภาพรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV (เดิม) ที่ช ารดุ ทรุดโทรมจาก       
การใช้งาน 

๒) เพื่อใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๓) เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ รวมทั้งความน่าเชื่อถือได้ 

(Reliability) ของบริการรถโดยสารประจ าทาง 
เป้าหมาย 1) รับมอบรถและสามารถน าออกวิ่งให้บริการได้ตามแผนที่ก าหนด 

2) จ านวนรถเสียในเส้นทางเป็นศูนย์ 
ตัวช้ีวัด (KPIs) ๑) สามารถด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒) จ านวนรถเสียลดลง 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (KSF) ๑) ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สศช. คค., งป. ฯลฯ 

๒) กระบวนการด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 
๓) มีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินการ 

งบประมาณปี ๒๕๖๑ งบท าการ 36.๐๐๐ ล้านบาท (รวม ๑๒9.๒๐๐ ลบ.) 
 
 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1) ผอก.อนุมัติหลักการใหด้ าเนินการโดยวิธีคัดเลือก และแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดท าร่างขอบเขตของงานและรายละเอยีดคุณลักษณะของรถโดยสาร และ
ก าหนดราคากลาง

ผอก. (สบจ.)

2) คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานและรายละเอยีดคุณลักษณะของ
พัสดุ และก าหนดราคาลาง น าเสนอขออนุมัติ

3) ผอก.อนุมัติร่างขอบเขตของงานและรายละเอยีดคุณลักษณะ และราคากลาง

4) จัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง และแต่งต้ังคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ผอก./สบจ.

5) คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการมี
คุณสมบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในระบบ

6) ผู้ประกอบการยืน่ข้อเสนอ

7) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบติัและเง่ือนไขหากถูกต้อง พิจารณาตาม
เกณฑ์น าเสนอ ผอก.ใหค้วามเหน็ชอบผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าท่ี กอ่นน าเสนอผู้มี
อ านาจอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง
8) น าเสนอผู้อ านวยการใหค้วามเหน็ชอบกอ่นน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
กจิการองค์การ

ผอก.(สบจ.)

9) น าเสนอคณะกรรมการบริหารกจิการองค์การอนุมัติ ผอก.(สบจ.)

10) ประกาศผลผู้ชนะ ผอก.

11) ลงนามสัญญา ผอก. (สกม.)

12) รับมอบรถโดยสาร

13) ติดตามประเมินผล

ข้ันตอน/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการจัดท าร่าง
ขอบเขตฯ

คณะกรรมการ
ซ้ือหรือจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับฯ

 
 

 

 

 

 



                                          

ส ำนักแผนงำน 

หน้า 10 แผนปฏบิตัิกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ขององคก์ำรขนสง่มวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) 

กลยุทธ์ ๒ : การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ 
โครงการที่ ๓ : การติดตั้งและใช้งานในระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร (E-Ticket)   

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป 
วัตถุประสงค์ ๑) ผู้โดยสารได้รับความสะดวกในการจ่ายค่าโดยสารทั้งในมิติของความสะดวก รวดเร็ว และ

ถูกต้อง น ามาซึ่งความพึงพอใจในการใช้บริการที่เพิ่มขึ้น 
๒) สามารถเพิ่มความสะดวกในการเดินทางที่หลากหลายให้ประชาชนผ่านการใช้บัตร

อิเล็กทรอนิกส์ของ ขสมก. ที่เช่ือมโยงกับระบบตั๋วร่วมส าหรับการเดินทางในระบบขนส่งอื่น 
ซึ่งน่าจะส่งผลทางอ้อมต่อการเพิ่มจ านวนผู้โดยสารและน ามาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น 

๓) องค์การมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าโดยสารผ่านระบบ e-Ticket ซึ่ง
ครอบคลุมผู้โดยสารที่ใช้บริการทุกคน 

๔) มีต้นทุนการให้บริการที่ลดลงจากการใช้ระบบ e-Ticket แทนพนักงานเก็บค่าโดยสารที่มี
จ านวนมากในปัจจุบัน 

๕) การติดตั้งระบบ e-Ticket ช่วยลดขั้นตอนการตรวจนบัเงิน การน าส่งเงิน และการบันทึก
เงินค่าโดยสาร ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายด าเนินการที่ลดลงจากกระบวนการและจ านวนพนักงานที่ลดลง 

เป้าหมาย ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้งานได้ร้อยละ ๑๐๐ 
ตัวช้ีวัด (KPIs) สามารถติดตั้งและใช้งานในระบบ e-Ticket บนรถโดยสารได้ตามสัญญา 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (KSF) การใช้งบท าการขององค์การในการด าเนินโครงการ เพราะจะต้องใช้งบประมาณในการเช่าใช้

ระบบ e-Ticket ทุก ๆ ปี ซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายจ านวนมาก รวมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ควรเป็น
เทคโนโลยีทีท่ันสมัย และมีความน่าเช่ือถือเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เคยใช้งานมาแล้ว 

งบประมาณปี ๒๕๖๑ งบท าการ จ านวน ๑๑๐.๙๙๗ ล้านบาท (มิ.ย. – ก.ย.๖๑) 
 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 1) แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดขอบเขตของงาน และร่างเอกสารการ
ประกวดราคา (TOR)

ผอก.

 2) คณะกรรมการก าหนดขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา

 3) น าร่าง TOR ประกาศในเว็บไซต์ของกรมบญัชีกลางและ ขสมก.คร้ังท่ี 1

 4) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความเหน็สาธารณชนและน าเสนอ ผอก .
อนุมัติ

 5) น าร่าง TOR ประกาศในเว็บไซต์ของกรมบญัชีกลางและ ขสมก.คร้ังท่ี 2

 6) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความเหน็สาธารณชนและน าเสนอ ผอก .
อนุมัติ
 7) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความเหน็สาธารณชน หากไม่ปรับปรุง
แกไ้ขใหน้ าเสนอ ผอก.อนุมัติ ใช้ร่าง TOR เปน็เง่ือนไขในการประกาศการ
ประกวดราคา

 8) ผอก.อนุมัติ ใช้ร่าง TOR ผอก.

 9) ขออนุมัติ ผอก.ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์ และ
แต่งต้ังคณะกรรมการประกวดราคา

10) ประกาศเชิญชวนและขายเอกสาร

11) ยืน่เอกสารประกวดราคา

12) เสนอราคาด้วยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์

13) น าเสนอคณะกรรมการบริหารกจิการองค์การ

14) ลงนามในสัญญา

15) ติดต้ังระบบ e-Ticket ในรถ คู่สัญญา

16) อบรมผู้ใช้งานท่ีเกีย่วข้อง สทส./คู่สัญญา

17) ด าเนินการตรวจรับ

18) ติดตามและประเมินผลการท างานของระบบ

คณะกรรมการฯ

ด าเนินการในปงีบประมาณ 2560

คณะกรรมการฯ

ผอก.

คณะกรรมการตรวจรับ

ข้ันตอน/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบ

 



                                          

ส ำนักแผนงำน 

หน้า 11 แผนปฏบิตัิกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ขององคก์ำรขนสง่มวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) 

วัตถุประสงค์  ๒ : เพ่ือให้ ขสมก.สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ลดภาระกับภาครัฐ 
กลยุทธ์ ๓ : การเพิ่มรายได้ 

โครงการที่ ๔ : การจัดท าต้นทุนมาตรฐาน 

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป 
วัตถุประสงค์ ๑) เพือ่ทราบถึงต้นทุนท่ีแท้จริงของการให้บริการรถโดยสารทุกประเภท 

2) เพื่อเป็นข้อมูลในการเสนอกระทรวงคมนาคม ประกอบการพิจารณาขอเงินอุดหนุน
ภาครัฐในปีถัดไป 

เป้าหมาย ใช้ต้นทุนมาตรฐานเป็นฐานในการค านวณ เพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ 
ตัวช้ีวัด (KPIs) ต้นทุนมาตรฐานผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (KSF) ข้อเสนอที่มีข้อมูลและเหตุผลประกอบอย่างเพียงพอ ทั้งเหตุผลด้านต้นทุนทางการเงิน และ

เหตุผลในเรื่องความเหมาะสมของการใช้รถโดยสาร เป็นรถสาธารณะหลักในเขต
กรุงเทพมหานคร  

งบประมาณปี ๒๕๖๑ งบท าการ จ านวน ๓.๘๐๐ ล้านบาท (จ้างที่ปรึกษา) 

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการว่าจ้างท่ีปรึกษา สผง.

2) ด าเนินการว่าจ้างตามข้อบงัคับองค์การฉบบัท่ี 173 ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2557

สบจ.

3) ท าสัญญาว่าจ้าง สกม.

4) แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับ สบจ.

5) ผู้รับจ้างด าเนินการ ผู้รับจ้าง

6) น าข้อมูลเสนอ ผอก. ใหค้วามเหน็ชอบการขอปรับอตัราค่าโดยสารและหรือ
ประกอบการพิจารณาขอเงินอดุหนุนภาครัฐในปถีัดไป

คณะกรรมการ

7) น าเสนอคณะกรรมการบริหารกจิการองค์การ ใหค้วามเหน็ชอบ ผอก.

8) ปรับปรุงตามข้อคิดเหน็ข้อ/เสนอแนะ คณะกรรมการตรวจรับ

9) น าเสนอหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ผอก.

10) ปรับปรุงตามความเหน็/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการตรวจรับ

     ด าเนินการในปงีบประมาณ 2560

ข้ันตอน/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          

ส ำนักแผนงำน 

หน้า 12 แผนปฏบิตัิกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ขององคก์ำรขนสง่มวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) 

โครงการที่ ๕ : การจัดเก็บค่าตอบแทนค้างช าระของรถเอกชนร่วมบริการ 

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป 
วัตถุประสงค์ เพื่อการบริหารจัดการลูกหนี้ค่าตอบแทนรถร่วมบริการค้างช าระอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย ๑) หนี้ค่าตอบแทนผ่อนตามโครงสร้างค้างช าระจัดเก็บได้ ร้อยละ 5 ของจ านวนหนี้ที่มา

ช าระหนี้ตามบันทึกรับสภาพหนี้ 
๒) หนี้ค่าตอบแทนค้างช าระรถทุกประเภทจัดเก็บได้ร้อยละ 5 ของหนี้ค้างช าระโดยรวม 

ตัวช้ีวัด (KPIs) หนี้ค่าตอบแทนค้างช าระลดลงร้อยละ 5 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (KSF) การบริหารจัดการหนี้ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม นอกจากจะมสีว่นช่วยให้โครงสร้าง

ทางการเงินสะท้อนภาพท่ีถูกต้องแล้ว จะช่วยให้องค์การมรีายได้จากค่าตอบแทนเพิ่ม
มากขึ้น 

งบประมาณปี ๒๕๖๑  –  

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) ตรวจสอบผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการทีค้่างช าระหนีค่้าตอบแทน

2) จัดท าหนังสือทวงถามและใหม้าช าระหนีภ้ายใน 15 วัน คร้ังที ่1

3) จัดท าหนังสือทวงถามและใหม้าช าระหนีภ้ายใน 15 วัน คร้ังที ่2

4) สรุปรายละเอยีดน าเสนอ ผอก. พิจารณาอนุมัติเลิกสัญญา

5) ส่ง สกม. ด าเนินการตามระเบยีบและสัญญา

6) จัดท าหนังสือแจ้งผู้ประกอบการเพื่อบอกเลิกสัญญา และใหช้ าระหนี้ ฝบร. (สกม.)

7) ด าเนินการบงัคับช าระหนีต้ามกฏหมาย ฝบร. (สกม.)

ข้ันตอน/กิจกรรม

ฝรร.

ผู้รับผิดชอบ
ปีงบประมาณ 2561

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



                                          

ส ำนักแผนงำน 

หน้า 13 แผนปฏบิตัิกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ขององคก์ำรขนสง่มวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) 

กลยุทธ์ ๔ : การลดค่าใช้จ่าย 
โครงการที่ 6 : การจัดหาอู่จอดรถใหม่ ที่ท าการ และการจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า 

โครงการย่อยท่ี ๑ : การก่อสร้างอู่จอดรถ และท่ีท าการใหม่ จ านวน ๑ แห่ง 

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป 
วัตถุประสงค์ ๑) พัฒนาอู่จอดรถบนพื้นที่ใหม่โดยใช้พื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐ 

๒) เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับจ านวนรถโดยสาร 
๓) ต้นทุนซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับอู่รถโดยสารลดลง ทั้งต้นทุนจากค่าเช่าพื้นที่ท่ีลดลง และ

ต้นทุนจากประสิทธิภาพการเดินรถที่เพิ่มขึ้น 

เป้าหมาย การก่อสร้างอู่เทศบาลบางบัวทองแล้วเสร็จ และสามารถเข้าใช้งานได้ 

ตัวช้ีวัด (KPIs) การก่อสร้างอู่เทศบาลบางบัวทองเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (KSF) ท าเลที่ตั้งอู่รถโดยสารที่มีความเหมาะสม 

งบประมาณปี ๒๕๖๑ งบลงทุน จ านวน ๒๙.๗๐๐ ล้านบาท 

 
 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลางการกอ่สร้าง

2) แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวด
ราคา TOR
3) คณะกรรมการก าหนดร่าง TOR

4) น าร่าง TOR ประกาศในเว็บไซต์ของกรมบญัชีกลาง และ ขสมก. คร้ังที ่1

5) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความเหน็สาธารณชน และน าเสนอ ผอก .
 อนุมัติ
6) น าร่าง TOR ประกาศในเว็บไซต์ของกรมบญัชีกลาง และ ขสมก. คร้ังที ่2

7) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความเหน็สาธารณชน หากไม่ปรับปรุง
แกไ้ขน าเสนอ ผอก. อนุมัติใช้

8) ผอก. อนุมัติใช้ร่าง TOR ผอก.

9) ขออนุมัติ ผอก. ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์ และ
แต่งต้ังคณะกรรมการประกวดราคา และกรรมการตรวจการจ้าง

คณะกรรมการประกวด
ราคา/ผอก.

10) ประกาศเชิญชวน ขายเอกสาร

11) รับซองเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบติัเบือ้งต้น และคุณสมบติัด้านเทคนิค

12) แจ้งผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคา และแจ้งวัน เวลา สถานท่ีเคาะราคา

13) เสนอราคาด้วยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์

14) สรุปผลการเสนอราคา น าเสนอ ผอก.

15) น าเสนอคณะกรรมการบริหารกจิการองค์การ

16) ลงนามสัญญา

17) บริษัทด าเนินการกอ่สร้าง ผู้ชนะการประมูล

18) รับมอบอูจ่อดรถโดยสาร และเข้าใช้พื้นท่ี คณะกรรมการตรวจรับ

ข้ันตอน/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการก าหนด
ร่างขอบเขตของงานฯ/

สบจ.

คณะกรรมการ
ประกวดราคา/สบจ.

ผอก.

ผอก. (สบจ.)

      ด าเนินการในปงีบประมาณ 2560

 

 

 



                                          

ส ำนักแผนงำน 

หน้า 14 แผนปฏบิตัิกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ขององคก์ำรขนสง่มวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) 

โครงการที่ 6 : การจัดหาอู่จอดรถใหม่ ที่ท าการ และการจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า 

โครงการย่อยท่ี ๒ : การจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า  

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป 
วัตถุประสงค์ ๑)  มีสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพียงพอต่อจ านวนรถโดยสาร 

๒)  รายได้เพิ่มขึ้นจากประสิทธิภาพการใช้รถโดยสารที่มีคุณภาพ 
เป้าหมาย สามารถลงนามสัญญาก่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
ตัวช้ีวัด (KPIs) สามารถด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว ้
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (KSF) ๑) แผนฟื้นฟูกิจการองค์การได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

๒) ท าเลที่ตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน 
งบประมาณปี ๒๕๖๑ - 

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1) แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงาน และรายละเอยีด
คุณลักษณะเฉพาะในการกอ่สร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า พร้อมบ ารุงรักษาสถานี

ผอก. (สบจ.)

2) คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างขอบเขตของงาน และรายละเอยีดคุณลักษณะ

3) น าเสนอ ผอก.อนุมัติร่างขอบเขตของงานและรายละเอยีดคุณลักษณะและ
ราคากลาง

4) จัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง พร้อมน าขอบเขตของงานและคุณลักษณะ และ
ราคากลางในเว็บไซต์

สบจ.

5) น าร่างขอบเขตของงานและรายละเอยีดคุณลักษณะ และราคากลาง
ประกาศในเว็บไซต์ของกรมบญัชีกลาง และ ขสมก.

คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตฯ/สบจ.

6) คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเหน็สาธารณชน 
        - หากไม่มีผู้วิจารณ์ ใหด้ าเนินการต่อไป
        - หากมีผู้วิจารณ์  - ไม่แกไ้ขใหน้ าเสนอ ผอก.อนุมัติและด าเนินการต่อไป
                              - หากแกไ้ขใหน้ าเสนอ ผอก.อนุมัติแกไ้ขแล้ว
                                ประกาศลงในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของ
                                องค์การอกีคร้ัง

7) จัดส่งร่างสัญญาใหอ้ยัการสูงสุด สกม.

8) ขออนุมัติ ผอก.และแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP

9) เผยแพร่ประกาศเชิญชวนทางระบบ e-GP

10) เสนอราคาในระบบ e-GP

11) ตรวจสอบคุณสมบติั และเทคนิค

12) คณะกรรมการประชุมพิจารณาผล พร้อมจัดท ารายงานผลการพิจารณา

13) น าเสนอคณะกรรมการบริหารกจิการองค์การอนุมัติ ผอก.(สบจ.)

14) ประกาศผลผู้ชนะ ผอก.

15) รอการอทุธรณ์ผล (หากไม่มีผู้อทุธรณ์ด าเนินการต่อไป)
คณะกรรมการพิจารณา

ผลฯ

16) ลงนามสัญญา ผอก. (สกม.)

คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตฯ

ข้ันตอน/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตฯ

สบจ.

คณะกรรมการ
พิจารณาผลฯ/สบจ.

 

 

 

 



                                          

ส ำนักแผนงำน 

หน้า 15 แผนปฏบิตัิกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ขององคก์ำรขนสง่มวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) 

โครงการที่ 7 : ปรับโครงสร้างองค์กร 

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์กรอยู่ได้โดยไม่เป็นภาระกับภาครัฐ โดยปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความสอดคล้อง

กับบทบาทหน้าที่ของ ขสมก. และวางแผนการบริหารจัดการด้านก าลังคนให้เหมาะสมกับ
ภารกิจที่ปรับเปลี่ยนไป 

เป้าหมาย การปรับโครงสร้างองค์กรที่ผ่านความเห็นชอบจากพนักงาน, ผู้บริหาร และคณะกรรมการ
บริหารกิจการองค์การ มีการประกาศใช้โครงสร้างใหม่ 

ตัวช้ีวัด (KPIs) มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างองค์กร 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (KSF) ๑) การจัดการด้านก าลังคนเหมาะสมกับภารกิจของ ขสมก. 

๒) ได้รับการยอมรับจากพนักงาน 
งบประมาณปี ๒๕๖๑  –   

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) จัดท าโครงสร้างองค์การและกรอบอตัราก าลัง สจท.

2) จัดท าค าบรรยายก าหนดหน้าทีลั่กษณะงาน (Job Description : JD)

3) จัดท ารายละเอยีดมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (Job Specification : JS)

4) น าเสนอคณะกรรมการบริหารกจิการองค์การ
    พิจารณาอนุมัติโครงสร้างองค์การ

ผอก.(สจท.)

5) ปรับปรุงตามความเหน็ของคณะกรรมการบริหารกจิการองค์การ

6) จัดสรรบคุลากรตามกรอบโครงสร้างใหม่

7) ประกาศใช้โครงสร้างใหม่

ข้ันตอน/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบ

คณะท างานฯ

สจท.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          

ส ำนักแผนงำน 

หน้า 16 แผนปฏบิตัิกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ขององคก์ำรขนสง่มวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) 

โครงการที่ 8 :  การเกษียณอายุก่อนก าหนด (Early Retirement) 

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป 
วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อลดจ านวนพนักงาน ขสมก. สู่ระดับที่มีความเหมาะสมกับฐานประกอบการ  

๒) เพื่อสนับสนุนและรองรับการบริหารงานในรูปแบบใหม่ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เป้าหมาย จ านวนพนักงานสนับสนุนลดลง ๑84 คน  

ตัวช้ีวัด (KPIs) ลดจ านวนพนักงานสนับสนุน 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (KSF) ๑) คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การให้ความเห็นชอบ 
๒) พนักงานสมัครเข้าโครงการ 
๓) องค์การสามารถกู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายได้ 

งบประมาณปี ๒๕๖๑ งบท าการ จ านวน 401.000 ล้านบาท (เงินกู้) 

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) ส ำรวจพนักงำนท่ีสนใจเข้ำร่วมโครงกำร สจท.

2) แต่งต้ังคณะกรรมกำรเพื่อด ำเนินกำรโครงกำรเกษียณอำยุกอ่นก ำหนด ผอก.(สจท.)

3) คณะกรรมกำรประชุมเพื่อก ำหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขผู้เข้ำโครงกำร
เกษียณอำยุกอ่นก ำหนด

4) น ำเสนอขออนุมัติหลักกำร

5) ประชำสัมพันธ์โครงกำรเกษียณอำยุกอ่นก ำหนดและรับสมัครผู้เข้ำโครงกำร
เกษียณอำยุกอ่นก ำหนด

6) คณะกรรมกำรฯ พิจำรณำรำยชือ่พนักงำนท่ีจะใหเ้ข้ำโครงกำรเกษียณอำยุ
กอ่นก ำหนด
7) น ำเสนอรำยชือ่ผู้เข้ำโครงกำร และค่ำใช้จ่ำยผู้เข้ำโครงกำรเกษียณอำยุกอ่น
ก ำหนด

8) น ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรกจิกำรองค์กำรพิจำรณำใหค้วำมเหน็ชอบ

9) จัดท ำค ำส่ัง/พนักงำนท่ีเข้ำโครงกำรพ้นสภำพจำกกำรเปน็พนักงำน สจท.

ข้ันตอน/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมกำร/สจท.

ผอก. (สจท.)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          

ส ำนักแผนงำน 

หน้า 17 แผนปฏบิตัิกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ขององคก์ำรขนสง่มวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) 

โครงการที่ 9 : การจัดหาพนักงานขับรถโดยสาร 

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป 
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาพนักงานขับรถโดยสาร  ให้มีจ านวนที่สอดคล้องกับจ านวนรถโดยสาร ด้วยวิธีการ  

จ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจ าทางนิติบุคคล/บริษัท 
เป้าหมาย มีพนักงานขับรถโดยสารในจ านวนที่สอดคล้องกับจ านวนรถโดยสารประจ าการ ซึ่งจะช่วยให้

การบริหารการเดินรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ตัวช้ีวัด (KPIs) สามารถจ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจ าทาง 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (KSF) มีการศึกษาและปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดจา้งพนักงานขับรถให้

เหมาะสมและถูกต้อง  

งบประมาณปี ๒๕๖๑ งบท าการ ๑๒๒.๐๔๕ ล้านบาท  

 

กรณีจ้างเหมาเป็นรายบุคคล 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1) คณะกรรมการก าหนดเง่ือนไขในการจ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจ า
ทางเปน็รายบคุคล น าเสนอรอง ผอก.ฝบร. ใหค้วามเหน็ชอบ

คณะกรรมการฯ

2) รอง ผอก.ฝบร. อนุมัติส่ังการ สกม. ร่างสัญญา รอง ผอก.ฝบร.

3) จัดส่งร่างสัญญาใหอ้ยัการสูงสุดพิจารณา สกม.

4) แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานขับรถองค์การท่ีเกษียณอายุ
ไปแล้ว เปน็ผู้รับจ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจ าทางเปน็รายบคุคล 
ประกอบด้วย
  4.1 คณะกรรมการสอบขับรถโดยสาร
  4.2 คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

5) ประกาศรับสมัคร/รับสมัครพนักงานขับรถท่ีเกษียณอายุ เพื่อคัดเลือก

6) ด าเนินการสอบคัดเลือก โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการพิจารณา

คัดเลือก

7) แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดและเง่ือนไขการจ้างเหมาบริการ
ขับรถโดยสารประจ าทางเปน็รายบคุคล

ขดร. 1-8

8) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานขับรถองค์การท่ีเกษียณอายุไปแล้ว
เปน็ผู้รับจ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจ าทางเปน็รายบคุคล สรุปผลเสนอ 
ผอ.ขดร. อนุมัติ

คณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกฯ

9) จัดท าสัญญาจ้างเหมาบริการ สกม.

10) คณะกรรมการตรวจรับด าเนินการตรวจรับการจ้างเพื่อบริหารสัญญา
คณะกรรมการตรวจรับ/

ขดร. 1-8

11) สรุปรายงานการว่าจ้าง รายงาน ฝรอ. ทุกเดือน ขดร. 1-8

      ด าเนินการในปงีบประมาณ 2560

ข้ันตอน/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบ

สจท.

 

 
 
 
 
 



                                          

ส ำนักแผนงำน 

หน้า 18 แผนปฏบิตัิกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ขององคก์ำรขนสง่มวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) 

 

กรณีจ้างเหมาเป็นนิติบุคคล 
 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1) แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงาน และรายละเอยีด
คุณลักษณะเฉพาะ ของการว่าจ้างเอกชนเข้ามา Outsource ในต าแหน่ง
พนักงานขับรถ

ผอก. (สบจ.)

2) คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างขอบเขตของงาน และรายละเอยีดคุณลักษณะ

3) น าเสนอ ผอก.อนุมัติร่างขอบเขตของงานและรายละเอยีดคุณลักษณะและ
ราคากลาง

4) จัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง พร้อมน าขอบเขตของงานและคุณลักษณะ และ
ราคากลางในเว็บไซต์ e-GP

สบจ.

5) น าร่างขอบเขตของงานและรายละเอยีดคุณลักษณะ และราคากลาง
ประกาศในเว็บไซต์ของกรมบญัชีกลาง และ ขสมก.

คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตฯ/สบจ.

6) คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเหน็สาธารณชน 
        - หากไม่มีผู้วิจารณ์ ใหด้ าเนินการต่อไป
        - หากมีผู้วิจารณ์  - ไม่แกไ้ขใหน้ าเสนอ ผอก.อนุมัติและด าเนินการต่อไป
                              - หากแกไ้ขใหน้ าเสนอ ผอก.อนุมัติแกไ้ขแล้ว
                                ประกาศลงในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของ
                                องค์การอกีคร้ัง

7) จัดส่งร่างสัญญาใหอ้ยัการสูงสุด สกม.

8) ขออนุมัติ ผอก.และแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP

9) เผยแพร่ประกาศเชิญชวนทางระบบ e-GP

10) เสนอราคาในระบบ e-GP

11) ตรวจสอบคุณสมบติั และเทคนิค

12) คณะกรรมการประชุมพิจารณาผล พร้อมจัดท ารายงานผลการพิจารณา

13) น าเสนอคณะกรรมการบริหารกจิการองค์การอนุมัติ ผอก.(สบจ.)

14) ประกาศผลผู้ชนะ ผอก.

15) รอการอทุธรณ์ผล (หากไม่มีผู้อทุธรณ์ด าเนินการต่อไป)
คณะกรรมการพิจารณา

ผลฯ

16) ลงนามสัญญา ผอก. (สกม.)

17) รับมอบพนักงานขับรถ คณะกรรมการตรวจรับฯ

คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตฯ

ข้ันตอน/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตฯ/สบจ.

คณะกรรมการ
พิจารณาผลฯ/สบจ.

สบจ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          

ส ำนักแผนงำน 

หน้า 19 แผนปฏบิตัิกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ขององคก์ำรขนสง่มวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) 

 โครงการที่ ๑0 : การเตรียมความพร้อมด้านการบริหารเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนบทบาท ของ ขสมก. 

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป 

วัตถุประสงค์ 1) สร้างความพร้อมส าหรับองค์การและบุคลากรในการโอนย้ายการบริหารจัดการรถหมวด 1 
ไปยังกรมการขนส่งทางบก (ขบ.)  

2) วางมาตรการในการควบคุมดูแลการให้บริการของรถหมวด 4 ให้มีระเบียบและความ
ปลอดภัย มีคุณภาพให้บริการเป็นที่ยอมรับของผู้โดยสาร 

3) สร้างความพร้อมส าหรับองค์การและบุคลากรในการโอนย้ายการบริหารจัดการรถหมวด 4 
และรถตู้ไปยังกรมการขนส่งทางบก 

เป้าหมาย สามารถวางแผนในการโยกย้ายก าลังคนท่ีเคยดูแลรถร่วมบริการ หมวด ๑ ไปปฏิบัติงานใน
หน่วยงานอื่นที่มีอัตราก าลังว่างอยู่เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อไป ซึ่งเป็นการวางแผนบุคลากร
ทั้งมิติของจ านวนและความสามารถให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของ ขสมก. ที่เปลี่ยนไปจะ
ก่อให้เกิดคุณภาพงานที่ดีและการใช้บุคลากรในจ านวนที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด (KPIs) 1) สามารถจัดก าลังบุคลากรที่ใช้ในการบริหารจัดการรถร่วมบริการ หมวด 1 ไปยังหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้ 

2) จัดท าแผนงานในการควบคุมดูแลและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรถหมวด 4 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (KSF) การยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น บุคลากรที่ได้รับการโอนย้ายไปปฏิบัติงานในหน่วยงาน

อื่น ๆ  
งบประมาณปี ๒๕๖๑  –   

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   1.1 คณะท างานพิจารณาเกีย่วกบัการโอนการก ากบัดูแลรถโดยสารไปสังกดั
กรมการขนส่งทางบก และการปฏิรูปเส้นทาง

ฝบร. / คณะกรรมการ

   1.2 องค์การประสานกบั ขบ. เพื่อด าเนินการตามแผนการบริหารการเดินรถ
 (Action Plan)

ฝบร. (สปร.1) / 
คณะกรรมการ

   1.3 ประสานงานกบั ขบ. เกีย่วกบัขัน้ตอนส่งมอบรถหมวด 1 คณะกรรมการ
   1.4 ส่งคืนใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถหมวด 1 ตามระยะเวลาท่ี ขบ.ก าหนด ฝรร./ฝบร.(สผง.)
   1.5 สรุปข้อมูลผู้ประกอบการรถหมวด 1 ทุกรายใหก้บั ขบ.
   1.6 สรุปปญัหาและอปุสรรคเสนอ ผอก.

   2.1 ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบการขนส่งใหเ้อกชนร่วมเดินรถ
   2.2 ตรวจสอบอายุสัญญาทุกสัญญา
   2.3 ตรวจสอบการค้างช าระหนีทุ้กสัญญา
   2.4 สรุปหนีเ้สนอ ผอก. เพื่อแจ้งกรมการขนส่งทางบกเพื่อทราบ
   2.5 แจ้งผู้ประกอบการเพื่อยุติสัญญา และใหไ้ปติดต่อกรมการขนส่ง
   2.6 สรุปหนีค้้างช าระ เพื่อแจ้งผู้ประกอบการมาช าระหนีภ้ายในก าหนด
   2.7 สรุปหนีส่้ง สกม. เพื่อด าเนินการตามกฏหมาย กรณีผู้ประกอบการไม่มา
ช าระหนี้
   2.8 สรุปหนีส่้ง ขบ. เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ

   3.1 เตรียมความพร้อมด้านบคุลากรขององค์การ (การจัดการแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรบคุคลของ ขสมก.)
   3.2 เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างองค์กรของ ขสมก. ใหส้ามารถแข่งขัน
กบัผู้ประกอบการรายอืน่ได้แม้เปน็รัฐวิสาหกจิ
   3.3 ตรวจสอบอตัราก าลังและคุณสมบติัของพนักงาน
   3.4 ก าหนดอตัราก าลังพนักงานท่ีจะต้องปฏิบติัหน้าท่ีในช่วงเปล่ียนผ่าน
   3.5 จัดท าแผนการโอนย้ายพนักงาน
   3.6 สรุปปญัหาและอปุสรรค รวมท้ังด าเนินการตามแผนการโอนย้าย
   3.7 รายงานผลการด าเนินการน าเสนอ ผอก .

1) ด้านการโอนยา้ย

ฝรร.(สปร.1)

2) ด้านหน้ีสิน

ฝรร.(สปร.1)

3) ด้านพนักงาน

ฝบร.(สจท.)

ข้ันตอน/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบ

 



                                          

ส ำนักแผนงำน 

หน้า 20 แผนปฏบิตัิกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ขององคก์ำรขนสง่มวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) 

กลยุทธ์ ๕ : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 โครงการที่ ๑1 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์ 
รายการ รายละเอียดโดยสังเขป 

วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมของ ขสมก.  
๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กร   

จากเขตการเดินรถมายังหน่วยงานกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย สามารถด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ร้อยละ ๖๐ 
ตัวช้ีวัด (KPIs) สามารถด าเนินการได้ตามขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (KSF) พนักงานให้ความร่วมมือและยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณปี ๒๕๖๑ งบลงทุน จ านวน ๗.๔๕๐ ล้านบาท   

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) แต่งต้ังคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคา ผอก./สบจ.

2) คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคา คณะกรรมการ

3) แต่งต้ังคณะกรรมการประกวดราคา ผอก./สบจ.

4) ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

   4.1 ขอบเขตของงานและรายละเอยีดคุณลักษณะ และราคากลางประกาศ
เว็บไซต์กรมบญัชีกลางและขององค์การ

   4.2 คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเหน็สาธารณชน 
         - หากไม่มีผู้วิจารณ์ ใหด้ าเนินการต่อไป
         - หากมีผู้วิจารณ์ - ไม่แกไ้ขใหน้ าเสนอ ผอก. อนุมัติและด าเนินการต่อไป

                              - หากแกไ้ขใหน้ าเสนอ ผอก. อนุมัติแกไ้ขแล้ว
                                ประกาศลงในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของ
                                องค์การอกีคร้ัง 

5) ประกาศผลผู้ชนะ

6) รอการอทุธรณ์ผล (หากไม่มีผู้อทุธรณ์ด าเนินการต่อไป)

7) ลงนามสัญญา ผอก./สกม.

8) ผู้ชนะการประกวดราคา ติดต้ังระบบพร้อมใช้งาน และส่งมอบงาน

   8.1 งวดท่ี 1 แผนการด าเนินงานโครงการโดยละเอยีด

        - คณะกรรมการตรวจรับงาน

9) ประเมินผลการใช้งาน สทส.

คณะกรรมการ/สบจ.

คณะกรรมการ/ผู้ชนะ
การประกวดราคา

ข้ันตอน/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบ

 

 
 
 



 
 

 

แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๑ ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) 

ส านกัแผนงาน 

  

สรุปแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561  
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/โครงการย่อย ตัวช้ีวัด (KPIs) 
งบลงทุน/งบท าการ

(ล้านบาท) 
วัตถุประสงค์ ๑ : เพ่ือปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยใชร้ถใหม่ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
กลยุทธ์ 1 : จัดหารถโดยสารเพื่อ

ประชาชน 
 
 

โครงการที่ 1 : การจัดหารถโดยสารใหม่ 
- โครงการย่อยที่ 1 : จัดซื้อรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV 

จ านวน 489 คัน 

 
๑) จัดซื้อรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV จ านวน 

๔๘๙ คัน 
๒) จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจ านวนรถวิ่งบริการ

ไม่เพียงพอลดลง 

 
งบลงทุน (เงินกู้) 
1,891.452 

 - โครงการย่อยที่ 2 : จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) จ านวน 
35 คัน 

สามารถด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ - 

 - โครงการย่อยที่ 3 : การเช่ารถโดยสารไฮบริด (Hybrid)  
จ านวน 400 คัน 

สามารถด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ - 

 - โครงการย่อยที่ 4 : การเช่ารถโดยสาร NGV จ านวน  
300 คัน 

สามารถด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ - 

 - โครงการย่อยที่ 5 : จัดซื้อรถโดยสารไฮบริด (Hybrid) 
จ านวน 1,453 คัน 

สามารถด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ - 

 โครงการที่ 2 : การปรับปรุงสภาพรถโดยสารเดิม 
- โครงการย่อยที่ 1 : การทดสอบรถโดยสารที่ดัดแปลงจาก

ระบบเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็น 
รถโดยสารไฟฟ้า 

 
สามารถน ารถโดยสารไฟฟ้าออกวิ่งทดสอบได้ 

 
- 

 - โครงการย่อยที่ 2 : การปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV 
(เดิม) จ านวน 323 คัน 

1) สามารถด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ 

2) จ านวนรถเสียลดลง 

งบท าการ 
36.000 

กลยุทธ์ 2 : การน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ 

โครงการที่ 3 : การติดตั้งและใช้งานในระบบบัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร (E-ticket) 

สามารถติดตั้งและใช้งานในระบบ e-Ticket บน    
รถโดยสารได้ตามสัญญา 

 

งบท าการ 
110.997 

หน้า 21 



 
 

 

แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๑ ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) 

ส านกัแผนงาน 

สรุปแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561  
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/โครงการย่อย ตัวช้ีวัด (KPIs) 
งบลงทุน/งบท าการ

(ล้านบาท) 
วัตถุประสงค์  ๒ : เพ่ือให้ ขสมก.สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ลดภาระกับภาครัฐ 
กลยุทธ์ 3 : การเพิ่มรายได้ โครงการที่ 4 : การจัดท าต้นทุนมาตรฐาน ต้นทุนมาตรฐานผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
งบท าการ 
3.800 

 
 

โครงการที่ 5 : การจัดเก็บค่าตอบแทนค้างช าระของ       
รถเอกชนร่วมบริการ 

หนี้ค่าตอบแทนค้างช าระลดลงร้อยละ 5 - 

กลยุทธ์ 4 : การลดค่าใช้จ่าย โครงการที่ 6 : การจัดหาอู่จอดรถใหม่ ที่ท าการ  และการ
จัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า  

- โครงการย่อยที่ 1 : การก่อสร้างอู่จอดรถ และที่ท าการ
ใหม่ จ านวน 1 แห่ง 

 
 
การก่อสร้างอู่เทศบาลบางบัวทองเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

 
 

งบลงทุน 
29.700 

- โครงการย่อยที่ 2 : การจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า สามารถด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ - 

โครงการที่ 7 : ปรับโครงสร้างองค์กร มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างองค์กร - 
โครงการที่ 8 :  การเกษียณอายุก่อนก าหนด  

(Early Retirement) 
ลดจ านวนพนักงานสนับสนุน งบท าการ (เงินกู้) 

401.000  
โครงการที่ 9 : การจัดหาพนักงานขับรถโดยสาร 

 
สามารถจ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจ าทาง งบท าการ 

122.045 
โครงการที่ 10 : การเตรียมความพร้อมด้านการบริหารเพ่ือ

รองรับการปรับเปลี่ยนบทบาทของ ขสมก. 
1) สามารถจัดก าลังบุคลากรที่ใช้ในการบริหาร    

จัดการรถร่วมบริการ หมวด 1 ไปยังหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้ 

2) จัดท าแผนงานในการควบคุมดูแล และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรถหมวด 4 

- 

กลยุทธ์ 5 : การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

โครงการที่ 11 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร 
(ERP) พร้อมอุปกรณ์ 

สามารถด าเนินการได้ตามข้ันตอน และระยะเวลาที่  
ก าหนดไว้ 

งบลงทุน 
7.450 
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งบท ำกำร งบลงทุน หมำยเหตุ

วัตถุประสงค์ ๑ : เพ่ือปรับปรุงระบบกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ โดยใช้รถใหม่ และเทคโนโลยีทีท่ันสมัย

กลยุทธ์ 1 : จัดหำรถโดยสำรเพ่ือประชำชน

โครงกำรที่ 1 : กำรจัดหำรถโดยสำรใหม่

โครงกำรยอ่ยที ่๑ : จัดซ้ือรถโดยสำรใชก๊้ำซธรรมชำต ิNGV จ ำนวน ๔๘๙ คัน - 1,891.452 (เงินกู้)

โครงกำรยอ่ยที ่๒ : จัดซ้ือรถโดยสำรไฟฟ้ำ (EV) จ ำนวน ๓๕ คัน - -

โครงกำรยอ่ยที ่๓ : กำรเชำ่รถโดยสำรไฮบริด (Hybrid) จ ำนวน 400 คัน - -

โครงกำรยอ่ยที ่4 : กำรเชำ่รถโดยสำร NGV จ ำนวน 3๐๐ คัน - -

โครงกำรยอ่ยที ่5 : จัดซ้ือรถโดยสำรไฮบริด (Hybrid) จ ำนวน 1,453 คัน - -

โครงกำรที่ ๒ : กำรปรับปรุงสภำพรถโดยสำรเดิม

โครงกำรยอ่ยที ่๑ :  กำรทดสอบรถโดยสำรทีด่ดัแปลงจำกระบบเครื่องยนตส์ันดำปภำยในเปน็รถโดยสำรไฟฟ้ำ 
 - -

โครงกำรยอ่ยที ่๒ :  กำรปรับปรุงสภำพรถโดยสำร NGV (เดมิ) จ ำนวน ๓๒๓ คัน 36.000 -

กลยุทธ์ ๒ : กำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้

โครงกำรที่ ๓ : กำรติดตั้งและใชง้ำนในระบบบัตรโดยสำรอิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสำร (E-Ticket)  110.997 -

กลยุทธ์ ๓ : กำรเพ่ิมรำยได้

โครงกำรที่ ๔ : กำรจัดท ำต้นทุนมำตรฐำน 3.800 -

โครงกำรที่ ๕ : กำรจัดเก็บค่ำตอบแทนค้ำงช ำระของรถเอกชนร่วมบริกำร - -

กลยุทธ์ ๔ : กำรลดค่ำใชจ้่ำย

โครงกำรที่ 6 : กำรจัดหำอู่จอดรถใหม ่ที่ท ำกำร และกำรจัดหำสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำ

โครงกำรยอ่ยที ่๑ : กำรก่อสร้ำงอู่จอดรถ และทีท่ ำกำรใหม ่จ ำนวน ๑ แหง่ - 29.700

โครงกำรยอ่ยที ่๒ : กำรจัดหำสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำ - -

โครงกำรที่ 7 : ปรับโครงสร้ำงองค์กร - -

โครงกำรที่ 8 :  กำรเกษียณอำยกุ่อนก ำหนด (Early Retirement) 401.000 - (เงินกู้)

โครงกำรที่ 9 : กำรจัดหำพนักงำนขบัรถโดยสำร 122.045 -

โครงกำรที่ ๑0 : กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรบริหำรเพ่ือรองรับกำรปรับเปลีย่นบทบำท ของ ขสมก. - -

กลยุทธ์ ๕ : กำรประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัย

โครงกำรที่ ๑1 : กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกร (ERP) พร้อมอุปกรณ์ - 7.450

673.842 1,928.602

สรุปแผนปฏบิตัิกำรและงบประมำณประจ ำป ี2561

2,602.444
รวมงบประมำณปี 2561

งบประมำณ (ล้ำนบำท)
กลยุทธ์/โครงกำร/โครงกำรย่อย

วัตถุประสงค์  ๒ : เพ่ือให้ ขสมก.สำมำรถเลีย้งตัวเองได้ ลดภำระกับภำครัฐ
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ส ำนักแผนงำน   
 ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๑ 


