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การจั ดทาแผนปฏิ บั ติ การประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิ บั ติงานของทุ ก
หน่วยงานในองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และมีความสอดคล้องกับแผนฟื้นฟู
กิจการองค์การ มีเนื้อหาต่าง ๆ ได้แก่ วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และค่านิยมขององค์กร (Core
Value) พอสรุปได้ ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ผู้นาการให้บริการรถโดยสารประจาทาง”
พันธกิจ (Mission)
“บริการรถโดยสารประจาทางที่มีคุณภาพ แบบมืออาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและใส่ใจ
กับสิ่งแวดล้อม”
ค่านิยม (Core Value)
“รักองค์กร พัฒนาร่วมกัน คุณธรรมนาหน้า สร้างสรรค์บริการเพื่อสังคม”
โดยมี ความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์และกลยุทธ์/แนวทางปัจจัยสู่ความสาเร็จ สรุปได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ ๑ : เพื่อปรับปรุงระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้รถใหม่และเทคโนโลยี
ทีท่ ันสมัย
กลยุทธ์ ๑ : จัดหารถโดยสารเพื่อประชาชน
โครงการที่ ๑ : การจัดหารถโดยสารใหม่
โครงการย่อยที่ ๑ : จัดซื้อรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV จานวน ๔๘๙ คัน
โครงการย่อยที่ ๒ : จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) จานวน ๓๕ คัน
โครงการย่อยที่ ๓ : การเช่ารถโดยสารไฮบริด (Hybrid) จานวน 4๐๐ คัน
โครงการย่อยที่ 4 : การเช่ารถโดยสาร NGV จานวน 300 คัน
โครงการย่อยที่ 5 : จัดซื้อรถโดยสารไฮบริด (Hybrid) จานวน 1,453 คัน
โครงการที่ ๒ : การปรับปรุงสภาพรถโดยสารเดิม
โครงการย่อยที่ ๑ : การทดสอบรถโดยสารที่ดัดแปลงจากระบบเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็น
รถโดยสารไฟฟ้า
โครงการย่อยที่ ๒ : การปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV (เดิม) จานวน ๓๒๓ คัน
กลยุทธ์ ๒ : การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
โครงการที่ ๓ : การติดตั้งและใช้งานในระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร (E-Ticket)
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วัตถุประสงค์ ๒ : เพื่อให้ ขสมก.สามารถเลี้ยงตัวเองได้ลดภาระกับภาครัฐ
กลยุทธ์ ๓ : การเพิ่มรายได้
โครงการที่ ๔ : การจัดทาต้นทุนมาตรฐาน
โครงการที่ ๕ : การจัดเก็บค่าตอบแทนค้างชาระของรถเอกชนร่วมบริการ
กลยุทธ์ ๔ : การลดค่าใช้จ่าย
โครงการที่ 6 : การจัดหาอู่จอดรถใหม่ ที่ทาการ และการจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า
โครงการย่อยที่ ๑ : การก่อสร้างอู่จอดรถ และที่ทาการใหม่ จานวน ๑ แห่ง
โครงการย่อยที่ ๒ : การจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า
โครงการที่ 7 : ปรับโครงสร้างองค์กร
โครงการที่ 8 : การเกษียณอายุก่อนกาหนด (Early Retirement)
โครงการที่ 9 : การจัดหาพนักงานขับรถโดยสาร
กลยุทธ์ ๕ : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
โครงการที่ ๑0 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์

โดยมี รายละเอียดขั้นตอน/กิจกรรม ดังนี้
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วัตถุประสงค์ ๑ : เพื่อปรับปรุงระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้รถใหม่ และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
กลยุทธ์ ๑ : จัดหารถโดยสารเพื่อประชาชน
โครงการที่ ๑ : การจัดหารถโดยสารใหม่
โครงการย่อยที่ ๑ : จัดซื้อรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV จานวน ๔๘๙ คัน
รายการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด (KPIs)
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ (KSF)
งบประมาณปี ๒๕๖๑

รายละเอียดโดยสังเขป
๑) เพื่อจัดซื้อรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบารุงรักษา
๒) เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการรวมทั้งความน่าเชื่อถือได้ Reliability)
ของบริการรถโดยสารประจาทางสาธารณะ
๓) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง
๔) เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ
๕) เพื่อตอบสนองนโยบายด้านการใช้พลังงานที่ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑) รับรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV จานวน ๔๘๙ คัน ได้ตามแผนที่กาหนดไว้
๒) จานวนเรื่องร้องเรียนลดลงร้อยละ ๕ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
๑) จัดซื้อรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV จานวน ๔๘๙ คัน
๒) จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจานวนรถวิ่งบริการไม่เพียงพอลดลง
ความละเอี ย ดและรั ด กุ ม ของข้ อ ก าหนดใน TOR เพื่ อ ป้ อ งกั น การถู ก ร้ อ งเรี ย นจาก
ผู้เสี ยผลประโยชน์จากการจั ดซื้ อรถโดยสาร ท าให้ ต้ องเสี ยเวลาในกระบวนการจั ดซื้ อรถ
เพื่อมาใช้งานเป็นอย่างมาก
งบลงทุน จานวน ๑,๘๙๑.๔๕๒ ล้านบาท (เงินกู้)

ขั้นตอน/กิจกรรม
1) ผอก.อนุมัตหิ ลักการให้ดาเนินการโดยวิธีคดั เลือก และแต่งตัง้ คณะกรรมการ
จัดทาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะของรถโดยสาร และ
กาหนดราคากลาง
2) คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะของ
พัสดุ และกาหนดราคาลาง นาเสนอขออนุมัติ
3) ผอก.อนุมัตริ ่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ และราคากลาง
4) จัดทารายงานขอซือ้ ขอจ้าง และแต่งตัง้ คณะกรรมการซือ้ หรือจ้างโดยวิธี
คัดเลือกในระบบ e-GP
5) คณะกรรมการซือ้ โดยวิธีคดั เลือก จัดทาหนังสือเชิญชวนผูป้ ระกอบการทีม่ ี
คุณสมบัตติ ามเงือ่ นไขทีก่ าหนดในระบบ e-GP
6) ผูป้ ระกอบการยืน่ ข้อเสนอ
7) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละเงือ่ นไขหากถูกต้อง พิจารณาตาม
เกณฑ์นาเสนอ ผอก.ให้ความเห็นชอบผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ก่อนนาเสนอผูม้ ี
อานาจอนุมัตสิ งั่ ซือ้ สัง่ จ้าง
8) นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอนุมัติ

ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผูร้ ับผิดชอบ
ผอก. (สบจ.)

คณะกรรมการจัดทาร่าง
ขอบเขตฯ
ผอก./สบจ.

คณะกรรมการ
ซือ้ หรือจ้าง

ผอก.(สบจ.)

9) ประกาศผลผูช้ นะ

ผอก.

10) ลงนามสัญญา

ผอก. (สกม.)

11) ทดสอบรถตามสัญญา
12) รับมอบรถโดยสาร

คณะกรรมการตรวจรับฯ

13) ติดตามประเมินผล
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โครงการที่ ๑ : การจัดหารถโดยสารใหม่
โครงการย่อยที่ ๒ : จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) จานวน ๓๕ คัน
รายการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด (KPIs)
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ (KSF)

งบประมาณปี ๒๕๖๑

รายละเอียดโดยสังเขป
๑) เพื่อจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) พร้อมซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสาร
๒) เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการรวมทั้งความน่าเชื่อถือได้ Reliability)
ของบริการรถโดยสารประจาทางสาธารณะ
๓) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง
๔) เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ
๕) เพื่อตอบสนองนโยบายด้านการใช้พลังงานที่ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผอก.อนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP
สามารถดาเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
๑) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลในการจัดซื้อรถโดยสาร หากมีผลการศึกษาถึง
ประเภทของรถโดยสารที่มีความเหมาะสมที่จะนามาให้บริการแก่ประชาชนในอนาคต
๒) ความละเอี ย ดและรั ด กุ ม ของข้ อก าหนดใน TOR เพื่ อป้ อ งกั น การถู ก ร้ องเรี ยนจาก
ผู้เสียผลประโยชน์จากการจัดซื้อรถโดยสาร ทาให้ต้องเสียเวลาในกระบวนการจัดซื้อรถเพื่อ
มาใช้งานเป็นอย่างมากดังเช่นที่ผ่านมา
-

ขั้นตอน/กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน และรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของรถโดยสารและกาหนดราคากลาง
2) คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างขอบเขตของงาน และรายละเอียด
คุณลักษณะของรถโดยสาร
3) นาเสนอ ผอก.อนุมัตริ ่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและ
ราคากลาง
4) จัดทารายงานขอซือ้ ขอจ้าง พร้อมนาขอบเขตของงานและคุณลักษณะ และ
ราคากลางในเว็บไซต์ e-GP
5) นาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ และราคากลาง
ประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และ ขสมก.
6) คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชน
- หากไม่มีผวู้ ิจารณ์ ให้ดาเนินการต่อไป
- หากมีผวู้ ิจารณ์ - ไม่แก้ไขให้นาเสนอ ผอก.อนุมัตแิ ละดาเนินการต่อไป
- หากแก้ไขให้นาเสนอ ผอก.อนุมัตแิ ก้ไขแล้ว
ประกาศลงในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของ
องค์การอีกครั้ง

ผูร้ ับผิดชอบ
ผอก. (สบจ.)
คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตฯ
สบจ.
คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตฯ/สบจ.

คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตฯ

7) จัดส่งร่างสัญญาให้อยั การสูงสุด

สกม.

8) ขออนุมัติ ผอก.และแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP

สบจ.

9) เผยแพร่ประกาศเชิญชวนทางระบบ e-GP ไม่น้อยกว่า 20 วัน ทาการ
10) เสนอราคาในระบบ e-GP

คณะกรรมการ
พิจารณาผลฯ/สบจ.

11) ตรวจสอบคุณสมบัติ และเทคนิค
12) คณะกรรมการประชุมพิจารณาผล พร้อมจัดทารายงานผลการพิจารณา
13) นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอนุมัติ
14) ประกาศผลผูช้ นะ
15) รอการอุทธรณ์ผล (หากไม่มีผอู้ ทุ ธรณ์ดาเนินการต่อไป)
16) ลงนามสัญญา

ดาเนินการในปีงบประมาณ 2562
ผอก.(สบจ.)
ผอก.
คณะกรรมการพิจารณา
ผลฯ
ผอก. (สกม.)

สำนักแผนงำน

แผนปฏิบตั กิ ำรประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ขององค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)

หน้า 5

โครงการที่ ๑ : การจัดหารถโดยสารใหม่
โครงการย่อยที่ ๓ : การเช่ารถโดยสารไฮบริด (Hybrid) จานวน 400 คัน
รายการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด (KPIs)
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ (KSF)
งบประมาณปี ๒๕๖๑

รายละเอียดโดยสังเขป
๑) เพื่อเช่ารถโดยสารไฮบริด (Hybrid) พร้อมซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสาร
๒) เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการรวมทั้งความน่าเชื่อถือได้ (Reliability)
ของบริการรถโดยสารประจาทางสาธารณะ
๓) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง
๔) เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ
๕) เพื่อตอบสนองนโยบายด้านการใช้พลังงานที่ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผอก.อนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP
สามารถดาเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
๑) แผนฟื้นฟูกิจการองค์การได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
๒) ความละเอียดและรัดกุมของข้ อกาหนดใน TOR เพื่ อป้องกันการถูกร้ องเรียนจากผู้เสี ย
ผลประโยชน์จากการเช่ารถโดยสาร
-

ขั้นตอน/กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน และรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของรถโดยสารและกาหนดราคากลาง
2) คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างขอบเขตของงาน และรายละเอียด
คุณลักษณะของรถโดยสาร
3) นาเสนอ ผอก.อนุมัตริ ่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและ
ราคากลาง
4) จัดทารายงานขอซือ้ ขอจ้าง พร้อมนาขอบเขตของงานและคุณลักษณะ และ
ราคากลางในเว็บไซต์ e-GP
5) นาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ และราคากลาง
ประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และ ขสมก.
6) คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชน
- หากไม่มีผวู้ ิจารณ์ ให้ดาเนินการต่อไป
- หากมีผวู้ ิจารณ์ - ไม่แก้ไขให้นาเสนอ ผอก.อนุมัตแิ ละดาเนินการต่อไป
- หากแก้ไขให้นาเสนอ ผอก.อนุมัตแิ ก้ไขแล้ว
ประกาศลงในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของ
องค์การอีกครั้ง

ผูร้ ับผิดชอบ
ผอก. (สบจ.)
คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตฯ
สบจ.
คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตฯ/สบจ.

คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตฯ

7) จัดส่งร่างสัญญาให้อยั การสูงสุด

สกม.

8) ขออนุมัติ ผอก.และแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP

สบจ.

9) เผยแพร่ประกาศเชิญชวนทางระบบ e-GP ไม่น้อยกว่า 20 วัน ทาการ
10) เสนอราคาในระบบ e-GP

คณะกรรมการ
พิจารณาผลฯ/สบจ.

11) ตรวจสอบคุณสมบัติ และเทคนิค
12) คณะกรรมการประชุมพิจารณาผล พร้อมจัดทารายงานผลการพิจารณา
13) นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอนุมัติ
14) ประกาศผลผูช้ นะ
15) รอการอุทธรณ์ผล (หากไม่มีผอู้ ทุ ธรณ์ดาเนินการต่อไป)
16) ลงนามสัญญา

ดาเนินการในปีงบประมาณ 2562
ผอก.(สบจ.)
ผอก.
คณะกรรมการพิจารณา
ผลฯ
ผอก. (สกม.)

สำนักแผนงำน

แผนปฏิบตั กิ ำรประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ขององค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)

หน้า 6

โครงการที่ ๑ : การจัดหารถโดยสารใหม่
โครงการย่อยที่ 4 : การเช่ารถโดยสาร NGV จานวน 3๐๐ คัน
รายการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด (KPIs)
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ (KSF)
งบประมาณปี ๒๕๖๑

รายละเอียดโดยสังเขป
๑) เพื่อเช่ารถโดยสาร NGV พร้อมซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสาร
๒) เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการรวมทั้งความน่าเชื่อถือได้ (Reliability)
ของบริการรถโดยสารประจาทางสาธารณะ
๓) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง
๔) เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ
๕) เพื่อตอบสนองนโยบายด้านการใช้พลังงานที่ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผอก.อนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP
สามารถดาเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
๑) แผนฟื้นฟูกิจการองค์การได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
๒) ความละเอียดและรัดกุมของข้ อกาหนดใน TOR เพื่ อป้องกันการถูกร้ องเรียนจากผู้เสี ย
ผลประโยชน์จากการเช่ารถโดยสาร
-

ขั้นตอน/กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน และรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของรถโดยสารและกาหนดราคากลาง
2) คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างขอบเขตของงาน และรายละเอียด
คุณลักษณะของรถโดยสาร
3) นาเสนอ ผอก.อนุมัตริ ่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและ
ราคากลาง
4) จัดทารายงานขอซือ้ ขอจ้าง พร้อมนาขอบเขตของงานและคุณลักษณะ และ
ราคากลางในเว็บไซต์ e-GP
5) นาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ และราคากลาง
ประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และ ขสมก.
6) คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชน
- หากไม่มีผวู้ ิจารณ์ ให้ดาเนินการต่อไป
- หากมีผวู้ ิจารณ์ - ไม่แก้ไขให้นาเสนอ ผอก.อนุมัตแิ ละดาเนินการต่อไป
- หากแก้ไขให้นาเสนอ ผอก.อนุมัตแิ ก้ไขแล้ว
ประกาศลงในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของ
องค์การอีกครั้ง

ผูร้ ับผิดชอบ
ผอก. (สบจ.)
คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตฯ
สบจ.
คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตฯ/สบจ.

คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตฯ

7) จัดส่งร่างสัญญาให้อยั การสูงสุด

สกม.

8) ขออนุมัติ ผอก.และแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP

สบจ.

9) เผยแพร่ประกาศเชิญชวนทางระบบ e-GP ไม่น้อยกว่า 20 วัน ทาการ
10) เสนอราคาในระบบ e-GP

คณะกรรมการ
พิจารณาผลฯ/สบจ.

11) ตรวจสอบคุณสมบัติ และเทคนิค
12) คณะกรรมการประชุมพิจารณาผล พร้อมจัดทารายงานผลการพิจารณา
13) นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอนุมัติ
14) ประกาศผลผูช้ นะ
15) รอการอุทธรณ์ผล (หากไม่มีผอู้ ทุ ธรณ์ดาเนินการต่อไป)
16) ลงนามสัญญา

ดาเนินการในปีงบประมาณ 2562
ผอก.(สบจ.)
ผอก.
คณะกรรมการพิจารณา
ผลฯ
ผอก. (สกม.)

สำนักแผนงำน

แผนปฏิบตั กิ ำรประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ขององค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)

หน้า 7

โครงการที่ ๑ : การจัดหารถโดยสารใหม่
โครงการย่อยที่ 5 : จัดซื้อรถโดยสารไฮบริด (Hybrid) จานวน 1,453 คัน
รายการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด (KPIs)
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ (KSF)
งบประมาณปี ๒๕๖๑

รายละเอียดโดยสังเขป
๑) เพื่อจัดซื้อรถโดยสารไฮบริด (Hybrid) พร้อมซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสาร
๒) เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการรวมทั้งความน่าเชื่อถือได้ (Reliability)
ของบริการรถโดยสารประจาทางสาธารณะ
๓) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง
๔) เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ
๕) เพื่อตอบสนองนโยบายด้านการใช้พลังงานที่ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สามารถกาหนดร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะรถโดยสารได้
สามารถดาเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
๑) แผนฟื้นฟูกิจการองค์การได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
๒) ความละเอียดและรัดกุมของข้อกาหนดใน TOR เพื่อป้องกันการถูกร้องเรียนจากผู้เสี ย
ผลประโยชน์จากการจัดซื้อรถโดยสาร
-

ขั้นตอน/กิจกรรม
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1) แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน และรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของรถโดยสารและกาหนดราคากลาง
2) คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างขอบเขตของงาน และรายละเอียด
คุณลักษณะของรถโดยสาร
3) นาเสนอ ผอก.อนุมัตริ ่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและ
ราคากลาง
4) จัดทารายงานขอซือ้ ขอจ้าง พร้อมนาขอบเขตของงานและคุณลักษณะ และ
ราคากลางในเว็บไซต์ e-GP
5) นาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ และราคากลาง
ประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และ ขสมก.
6) คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชน
- หากไม่มีผวู้ ิจารณ์ ให้ดาเนินการต่อไป
- หากมีผวู้ ิจารณ์ - ไม่แก้ไขให้นาเสนอ ผอก.อนุมัตแิ ละดาเนินการต่อไป
- หากแก้ไขให้นาเสนอ ผอก.อนุมัตแิ ก้ไขแล้ว
ประกาศลงในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของ
องค์การอีกครั้ง
7) จัดส่งร่างสัญญาให้อยั การสูงสุด

ผูร้ ับผิดชอบ
ผอก. (สบจ.)
คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตฯ
สบจ.
คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตฯ/สบจ.

คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตฯ

ดาเนินการในปีงบประมาณ 2562

8) ขออนุมัติ ผอก.และแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP

สกม.
สบจ.

9) เผยแพร่ประกาศเชิญชวนทางระบบ e-GP ไม่น้อยกว่า 20 วัน ทาการ
10) เสนอราคาในระบบ e-GP

คณะกรรมการ
พิจารณาผลฯ/สบจ.

11) ตรวจสอบคุณสมบัติ และเทคนิค
12) คณะกรรมการประชุมพิจารณาผล พร้อมจัดทารายงานผลการพิจารณา
13) นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอนุมัติ

ผอก.(สบจ.)

14) ประกาศผลผูช้ นะ
15) รอการอุทธรณ์ผล (หากไม่มีผอู้ ทุ ธรณ์ดาเนินการต่อไป)
16) ลงนามสัญญา

ผอก.
ดาเนินการในปีงบประมาณ 2563

คณะกรรมการพิจารณา
ผลฯ
ผอก. (สกม.)

สำนักแผนงำน

แผนปฏิบตั กิ ำรประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ขององค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)
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โครงการที่ ๒ : การปรับปรุงสภาพรถโดยสารเดิม
โครงการย่อยที่ ๑ : การทดสอบรถโดยสารที่ดัดแปลงจากระบบเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็น
รถโดยสารไฟฟ้า
รายการ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโดยสังเขป
๑) เพื่อดัดแปลงรถโดยสารที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นรถโดยสารไฟฟ้าตามนโยบาย
รัฐบาล และนารถโดยสารไฟฟ้าวิ่งทดสอบเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า
๒) เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการประกอบรถโดยสารไฟฟ้า
๓) เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ รวมทั้งความน่าเชื่อถือได้
(Reliability) ของบริการรถโดยสารประจาทาง
๔) เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในภาค
การขนส่งตามนโยบายของรัฐ
๕) เพื่อลดปัญหาโลกร้อนและปัญหามลพิษ

เป้าหมาย

นารถโดยสารที่ดัดแปลงจากระบบเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็น รถโดยสารไฟฟ้าออกวิ่ง
ทดสอบเพื่อเก็บข้อมูลได้
สามารถนารถโดยสารไฟฟ้าออกวิ่งทดสอบได้
๑) นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการที่จะให้ประเทศไทยมีอตุ สาหกรรมที่สามารถผลิตยานยนต์
ไฟฟ้าแข่งขันกับต่างประเทศได้
๒) สามารถนารถโดยสารที่ดดั แปลงจากระบบเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นรถโดยสาร
ไฟฟ้าผ่านการทดสอบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและสามารถจดทะเบียนได้ตามข้อกาหนด
ของกรมการขนส่งทางบก
๓) สามารถหาข้อสรุปเชิงเทคนิคต่าง ๆ ได้
–

ตัวชี้วัด (KPIs)
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ (KSF)

งบประมาณปี ๒๕๖๑

ขั้นตอน/กิจกรรม
1) ประชุมสมาชิกภาคีเครือข่าย (Consortium)
2) ประชุมสมาชิกภาคีเครือข่าย เพื่อจัดทาร่าง MOA
3) คัดเลือกรถโดยสารเก่าเพื่อเข้าร่วมโครงการ
4) นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอนุมัติ
5) ส่งมอบรถโดยสารเข้าร่วมโครงการ
6) ร่วมกากับติดตามดัดแปลงรถโดยสารเก่าเป็นรถไฟฟ้าต้นแบบ

ปีงบประมาณ 2561
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ดาเนินการในปีงบประมาณ 2560

ผูร้ ับผิดชอบ
สมาชิกภาคีเครือ
สมาชิกภาคีเครือ
ฝรอ.
ผอก.(ฝรอ.)
ฝรอ.
คณะภาคีเครือข่าย

7) ร่วมดาเนินการจดทะเบียน
8) รับมอบรถโดยสารไฟฟ้าดัดแปลงและนารถออกวิง่ ทดสอบพร้อมเก็บข้อมูล

ฝรอ.

สำนักแผนงำน
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โครงการที่ ๒ : การปรับปรุงสภาพรถโดยสารเดิม
โครงการย่อยที่ ๒ : การปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV (เดิม) จานวน ๓๒๓ คัน
รายการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด (KPIs)
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ (KSF)
งบประมาณปี ๒๕๖๑

รายละเอียดโดยสังเขป
๑) เพื่อปรับปรุงสภาพรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV (เดิม) ที่ชารุด ทรุดโทรมจาก
การใช้งาน
๒) เพื่อใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๓) เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ รวมทั้งความน่าเชื่อถือได้
(Reliability) ของบริการรถโดยสารประจาทาง
๑) รับมอบรถและสามารถนาออกวิ่งให้บริการได้ตามแผนที่กาหนด
๒) จานวนรถเสียในเส้นทางลดลง
๑) สามารถดาเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
๒) จานวนรถเสียลดลง
๑) ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สศช. คค., งป. ฯลฯ
๒) กระบวนการดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด
๓) มีงบประมาณเพียงพอในการดาเนินการ
งบทาการ 24.๐๐๐ ล้านบาท (รวม ๑๒9.๒๐๐ ลบ.)

ขั้นตอน/กิจกรรม
1) ผอก.อนุมัตหิ ลักการให้ดาเนินการโดยวิธีคดั เลือก และแต่งตัง้ คณะกรรมการ
จัดทาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะของรถโดยสาร และ
กาหนดราคากลาง
2) คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะของ
พัสดุ และกาหนดราคาลาง นาเสนอขออนุมัติ
3) ผอก.อนุมัตริ ่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ และราคากลาง
4) จัดทารายงานขอซือ้ ขอจ้าง และแต่งตัง้ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคดั เลือก
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ผูร้ ับผิดชอบ
ผอก. (สบจ.)

คณะกรรมการจัดทาร่าง
ขอบเขตฯ
ผอก./สบจ.

5) คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคดั เลือก จัดทาหนังสือเชิญชวนผูป้ ระกอบการมี
คุณสมบัตติ ามเงือ่ นไขทีก่ าหนดในระบบ
6) ผูป้ ระกอบการยืน่ ข้อเสนอ
7) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละเงือ่ นไขหากถูกต้อง พิจารณาตาม
เกณฑ์นาเสนอ ผอก.ให้ความเห็นชอบผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ก่อนนาเสนอผูม้ ี
อานาจอนุมัตสิ งั่ ซือ้ สัง่ จ้าง
8) นาเสนอผูอ้ านวยการให้ความเห็นชอบก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริหาร
กิจการองค์การ
9) นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอนุมัติ
10) ประกาศผลผูช้ นะ
11) ลงนามสัญญา
12) รับมอบรถโดยสาร
13) ติดตามประเมินผล

คณะกรรมการ
ซือ้ หรือจ้าง

ผอก.(สบจ.)
ผอก.(สบจ.)
ผอก.
ผอก. (สกม.)
คณะกรรมการตรวจรับฯ

สำนักแผนงำน

แผนปฏิบตั กิ ำรประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ขององค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)

หน้า 10

กลยุทธ์ ๒ : การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้

โครงการที่ ๓ : การติดตั้งและใช้งานในระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร (E-Ticket)

รายการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด (KPIs)
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ (KSF)
งบประมาณปี ๒๕๖๑

รายละเอียดโดยสังเขป
๑) ผู้โดยสารได้รับความสะดวกในการจ่ายค่าโดยสารทั้งในมิติของความสะดวก รวดเร็ว และ
ถูกต้อง นามาซึ่งความพึงพอใจในการใช้บริการที่เพิ่มขึ้น
๒) สามารถเพิ่มความสะดวกในการเดินทางที่หลากหลายให้ประชาชนผ่านการใช้บัตร
อิเล็กทรอนิกส์ของ ขสมก. ที่เชื่อมโยงกับระบบตั๋วร่วมสาหรับการเดินทางในระบบขนส่งอื่น
ซึ่งน่าจะส่งผลทางอ้อมต่อการเพิ่มจานวนผู้โดยสารและนามาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น
๓) องค์การมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าโดยสารผ่านระบบ e-Ticket ซึ่ง
ครอบคลุมผู้โดยสารที่ใช้บริการทุกคน
๔) มีต้นทุนการให้บริการที่ลดลงจากการใช้ระบบ e-Ticket แทนพนักงานเก็บค่าโดยสารที่มี
จานวนมากในปัจจุบัน
๕) การติดตั้งระบบ e-Ticket ช่วยลดขั้นตอนการตรวจนับเงิน การนาส่งเงิน และการบันทึก
เงินค่าโดยสาร ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายดาเนินการที่ลดลงจากกระบวนการและจานวนพนักงานที่ลดลง
ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้งานได้ร้อยละ ๑๐๐
สามารถติดตั้งและใช้งานในระบบ e-Ticket บนรถโดยสารได้ตามสัญญา
การใช้งบทาการขององค์การในการดาเนินโครงการ เพราะจะต้องใช้งบประมาณในการเช่าใช้
ระบบ e-Ticket ทุก ๆ ปี ซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายจานวนมาก รวมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ ควรเป็น
เทคโนโลยีทที่ ันสมัย และมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เคยใช้งานมาแล้ว
งบทาการ จานวน ๑๑๐.๙๙๗ ล้านบาท (มิ.ย. – ก.ย.๖๑)

ขั้นตอน/กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) แต่งตัง้ คณะกรรมการกาหนดขอบเขตของงาน และร่างเอกสารการ
ประกวดราคา (TOR)
2) คณะกรรมการกาหนดขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา

ผอก.

3) นาร่าง TOR ประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและ ขสมก.ครั้งที่ 1
4) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชนและนาเสนอ ผอก.
อนุมัติ
5) นาร่าง TOR ประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและ ขสมก.ครั้งที่ 2
6) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชนและนาเสนอ ผอก.
อนุมัติ
7) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชน หากไม่ปรับปรุง
แก้ไขให้นาเสนอ ผอก.อนุมัติ ใช้ร่าง TOR เป็นเงือ่ นไขในการประกาศการ
ประกวดราคา
8) ผอก.อนุมัติ ใช้ร่าง TOR
9) ขออนุมัติ ผอก.ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
แต่งตัง้ คณะกรรมการประกวดราคา
10) ประกาศเชิญชวนและขายเอกสาร

ผูร้ ับผิดชอบ

คณะกรรมการฯ

ดาเนินการในปีงบประมาณ 2560
ผอก.

คณะกรรมการฯ

11) ยืน่ เอกสารประกวดราคา
12) เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13) นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
14) ลงนามในสัญญา
15) ติดตัง้ ระบบ e-Ticket ในรถ
16) อบรมผูใ้ ช้งานทีเ่ กีย่ วข้อง
17) ดาเนินการตรวจรับ
18) ติดตามและประเมินผลการทางานของระบบ

ผอก.
คูส่ ัญญา
สทส./คูส่ ัญญา
คณะกรรมการตรวจรับ

สำนักแผนงำน

แผนปฏิบตั กิ ำรประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ขององค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)

หน้า 11

วัตถุประสงค์ ๒ : เพื่อให้ ขสมก.สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ลดภาระกับภาครัฐ
กลยุทธ์ ๓ : การเพิ่มรายได้
โครงการที่ ๔ : การจัดทาต้นทุนมาตรฐาน
รายการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด (KPIs)
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ (KSF)

งบประมาณปี ๒๕๖๑

รายละเอียดโดยสังเขป
๑) เพื่อทราบถึงต้นทุนที่แท้จริงของการให้บริการรถโดยสารทุกประเภท
2) เพื่อเป็นข้อมูลในการเสนอกระทรวงคมนาคม ประกอบการพิจารณาขอเงินอุดหนุน
ภาครัฐในปีถัดไป
ใช้ต้นทุนมาตรฐานเป็นฐานในการคานวณ เพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ
ต้นทุนมาตรฐานผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอที่มีข้อมูลและเหตุผลประกอบอย่างเพียงพอ ทั้งเหตุผลด้านต้นทุนทางการเงิน และ
เหตุ ผ ลในเรื่ อ งความเหมาะสมของการใช้ ร ถโดยสาร เป็ น รถสาธารณะหลั ก ในเขต
กรุงเทพมหานคร
งบทาการ จานวน ๓.๘๐๐ ล้านบาท (จ้างที่ปรึกษา)

ขั้นตอน/กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการว่าจ้างทีป่ รึกษา
2) ดาเนินการว่าจ้างตามข้อบังคับองค์การฉบับที่ 173 ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2557

ผูร้ ับผิดชอบ
สผง.

ดาเนินการในปีงบประมาณ 2560

สบจ.

3) ทาสัญญาว่าจ้าง

สกม.

4) แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจรับ

สบจ.

5) ผูร้ ับจ้างดาเนินการ
6) นาข้อมูลเสนอ ผอก. ให้ความเห็นชอบการขอปรับอัตราค่าโดยสารและหรือ
ประกอบการพิจารณาขอเงินอุดหนุนภาครัฐในปีถัดไป
7) นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ให้ความเห็นชอบ
8) ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นข้อ/เสนอแนะ
9) นาเสนอหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
10) ปรับปรุงตามความเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานภายนอก

ผูร้ ับจ้าง
คณะกรรมการ
ผอก.
คณะกรรมการตรวจรับ
ผอก.
คณะกรรมการตรวจรับ

สำนักแผนงำน

แผนปฏิบตั กิ ำรประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ขององค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)

หน้า 12

โครงการที่ ๕ : การจัดเก็บค่าตอบแทนค้างชาระของรถเอกชนร่วมบริการ
รายการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด (KPIs)
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ (KSF)

งบประมาณปี ๒๕๖๑

รายละเอียดโดยสังเขป
เพื่อการบริหารจัดการลูกหนี้ค่าตอบแทนรถร่วมบริการค้างชาระอย่างมีประสิทธิภาพ
๑) หนี้ค่าตอบแทนผ่อนตามโครงสร้างค้างชาระจัดเก็บได้ ร้อยละ 5 ของจานวนหนี้ที่มา
ชาระหนี้ตามบันทึกรับสภาพหนี้
๒) หนี้ค่าตอบแทนค้างชาระรถทุกประเภทจัดเก็บได้ร้อยละ 5 ของหนี้ค้างชาระโดยรวม
หนี้ค่าตอบแทนค้างชาระลดลงร้อยละ 5
การบริหารจัดการหนี้ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม นอกจากจะมีสว่ นช่วยให้โครงสร้าง
ทางการเงินสะท้อนภาพที่ถูกต้องแล้ว จะช่วยให้องค์การมีรายได้จากค่าตอบแทนเพิ่ม
มากขึ้น
–

ขั้นตอน/กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผูร้ ับผิดชอบ

1) ตรวจสอบผูป้ ระกอบการรถเอกชนร่วมบริการทีค่ า้ งชาระหนีค้ า่ ตอบแทน
2) จัดทาหนังสือทวงถามและให้มาชาระหนีภ้ ายใน 15 วัน ครั้งที่ 1
3) จัดทาหนังสือทวงถามและให้มาชาระหนีภ้ ายใน 15 วัน ครั้งที่ 2

ฝรร.

4) สรุปรายละเอียดนาเสนอ ผอก. พิจารณาอนุมัตเิ ลิกสัญญา
5) ส่ง สกม. ดาเนินการตามระเบียบและสัญญา
6) จัดทาหนังสือแจ้งผูป้ ระกอบการเพื่อบอกเลิกสัญญา และให้ชาระหนี้

ฝบร. (สกม.)

7) ดาเนินการบังคับชาระหนีต้ ามกฏหมาย

ฝบร. (สกม.)

สำนักแผนงำน

แผนปฏิบตั กิ ำรประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ขององค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)

หน้า 13

กลยุทธ์ ๔ : การลดค่าใช้จ่าย
โครงการที่ 6 : การจัดหาอู่จอดรถใหม่ ที่ทาการ และการจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า
โครงการย่อยที่ ๑ : การก่อสร้างอู่จอดรถ และที่ทาการใหม่ จานวน ๑ แห่ง
รายการ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโดยสังเขป
๑) พัฒนาอู่จอดรถบนพื้นที่ใหม่โดยใช้พื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐ
๒) เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับจานวนรถโดยสาร
๓) ต้นทุนซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับอู่รถโดยสารลดลง ทั้งต้นทุนจากค่าเช่าพื้นที่ที่ลดลง และ
ต้นทุนจากประสิทธิภาพการเดินรถที่เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด (KPIs)
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ (KSF)
งบประมาณปี ๒๕๖๑

การก่อสร้างอู่เทศบาลบางบัวทองแล้วเสร็จ และสามารถเข้าใช้งานได้
การก่อสร้างอู่เทศบาลบางบัวทองเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
ทาเลที่ตั้งอู่รถโดยสารที่มีความเหมาะสม
งบลงทุน จานวน ๒๙.๗๐๐ ล้านบาท

ขั้นตอน/กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผูร้ ับผิดชอบ

1) แต่งตัง้ คณะกรรมการกาหนดราคากลางการก่อสร้าง
ผอก. (สบจ.)

2) แต่งตัง้ คณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวด
ราคา TOR
3) คณะกรรมการกาหนดร่าง TOR
4) นาร่าง TOR ประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และ ขสมก. ครั้งที่ 1

คณะกรรมการกาหนด
ร่างขอบเขตของงานฯ/
สบจ.

5) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชน และนาเสนอ ผอก.
อนุมัติ
6) นาร่าง TOR ประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และ ขสมก. ครั้งที่ 2
7) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชน หากไม่ปรับปรุง
แก้ไขนาเสนอ ผอก. อนุมัตใิ ช้
8) ผอก. อนุมัตใิ ช้ร่าง TOR
9) ขออนุมัติ ผอก. ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
แต่งตัง้ คณะกรรมการประกวดราคา และกรรมการตรวจการจ้าง

ดาเนินการในปีงบประมาณ 2560

ผอก.
คณะกรรมการประกวด
ราคา/ผอก.

10) ประกาศเชิญชวน ขายเอกสาร
11) รับซองเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัตเิ บือ้ งต้น และคุณสมบัตดิ า้ นเทคนิค
12) แจ้งผลการคัดเลือกผูม้ ีสิทธิเสนอราคา และแจ้งวัน เวลา สถานทีเ่ คาะราคา

คณะกรรมการ
ประกวดราคา/สบจ.

13) เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14) สรุปผลการเสนอราคา นาเสนอ ผอก.
15) นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
16) ลงนามสัญญา
17) บริษัทดาเนินการก่อสร้าง
18) รับมอบอูจ่ อดรถโดยสาร และเข้าใช้พื้นที่

ผอก.
ผูช้ นะการประมูล
คณะกรรมการตรวจรับ

สำนักแผนงำน

หน้า 14

แผนปฏิบตั กิ ำรประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ขององค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)

โครงการที่ 6 : การจัดหาอู่จอดรถใหม่ ที่ทาการ และการจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า
โครงการย่อยที่ ๒ : การจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า
รายการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด (KPIs)
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ (KSF)
งบประมาณปี ๒๕๖๑

รายละเอียดโดยสังเขป
๑) มีสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพียงพอต่อจานวนรถโดยสาร
๒) รายได้เพิ่มขึ้นจากประสิทธิภาพการใช้รถโดยสารที่มีคุณภาพ
ขออนุมัติ ผอก.และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP ได้
สามารถดาเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
๑) แผนฟื้นฟูกิจการองค์การได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
๒) ทาเลที่ตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน
-

ขั้นตอน/กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน และรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะในการก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า พร้อมบารุงรักษาสถานี

ผูร้ ับผิดชอบ
ผอก. (สบจ.)

2) คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะ

คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตฯ

3) นาเสนอ ผอก.อนุมัตริ ่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและ
ราคากลาง
4) จัดทารายงานขอซือ้ ขอจ้าง พร้อมนาขอบเขตของงานและคุณลักษณะ และ
ราคากลางในเว็บไซต์
5) นาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ และราคากลาง
ประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และ ขสมก.
6) คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชน
- หากไม่มีผวู้ ิจารณ์ ให้ดาเนินการต่อไป
- หากมีผวู้ ิจารณ์ - ไม่แก้ไขให้นาเสนอ ผอก.อนุมัตแิ ละดาเนินการต่อไป
- หากแก้ไขให้นาเสนอ ผอก.อนุมัตแิ ก้ไขแล้ว
ประกาศลงในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของ
องค์การอีกครั้ง

สบจ.
คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตฯ/สบจ.

คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตฯ

7) จัดส่งร่างสัญญาให้อยั การสูงสุด

สกม.

8) ขออนุมัติ ผอก.และแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP

สบจ.

9) เผยแพร่ประกาศเชิญชวนทางระบบ e-GP
10) เสนอราคาในระบบ e-GP

คณะกรรมการ
พิจารณาผลฯ/สบจ.

11) ตรวจสอบคุณสมบัติ และเทคนิค
12) คณะกรรมการประชุมพิจารณาผล พร้อมจัดทารายงานผลการพิจารณา
13) นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอนุมัติ
14) ประกาศผลผูช้ นะ
15) รอการอุทธรณ์ผล (หากไม่มีผอู้ ทุ ธรณ์ดาเนินการต่อไป)
16) ลงนามสัญญา

ดาเนินการในปีงบประมาณ 2562
ผอก.(สบจ.)
ผอก.
คณะกรรมการพิจารณา
ผลฯ
ผอก. (สกม.)

สำนักแผนงำน

แผนปฏิบตั กิ ำรประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ขององค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)

หน้า 15

โครงการที่ 7 : ปรับโครงสร้างองค์กร
รายการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด (KPIs)
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ (KSF)
งบประมาณปี ๒๕๖๑

รายละเอียดโดยสังเขป
เพื่อให้องค์กรอยู่ได้โดยไม่เป็นภาระกับภาครัฐ โดยปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความสอดคล้อง
กับบทบาทหน้าที่ของ ขสมก. และวางแผนการบริหารจัดการด้านกาลังคนให้เหมาะสมกับ
ภารกิจที่ปรับเปลี่ยนไป
การปรับโครงสร้างองค์กรที่ผ่านความเห็นชอบจากพนักงาน, ผู้บริหาร และคณะกรรมการ
บริหารกิจการองค์การ เตรียมความพร้อมในการใช้โครงสร้างใหม่
สามารถดาเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
๑) การจัดการด้านกาลังคนเหมาะสมกับภารกิจของ ขสมก.
๒) ได้รับการยอมรับจากพนักงาน
–

ขั้นตอน/กิจกรรม
1) จัดทาโครงสร้างองค์การและกรอบอัตรากาลัง
2) จัดทาคาบรรยายกาหนดหน้าทีล่ ักษณะงาน (Job Description : JD)
3) จัดทารายละเอียดมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง (Job Specification : JS)

ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผูร้ ับผิดชอบ
สจท.
คณะทางานฯ

4) ประชุม/เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์แก่พนักงานทุกระดับ
พิจารณาอนุมัตโิ ครงสร้างองค์การ

ผอก.(สจท.)

5) นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การพิจารณาอนุมัตโิ ครงสร้าง
องค์การ

ผอก.(สจท.)

6) ปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
7) เตรียมความพร้อมในการใช้โครงสร้างใหม่
8) จัดสรรบุคลากรตามกรอบโครงสร้างใหม่

สจท.

9) ประกาศใช้โครงสร้างใหม่

สำนักแผนงำน

แผนปฏิบตั กิ ำรประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ขององค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)
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โครงการที่ 8 : การเกษียณอายุก่อนกาหนด (Early Retirement)
รายการ

เป้าหมาย

รายละเอียดโดยสังเขป
๑) เพื่อลดจานวนพนักงาน ขสมก. สู่ระดับที่มีความเหมาะสมกับฐานประกอบการ
๒) เพื่อสนับสนุนและรองรับการบริหารงานในรูปแบบใหม่ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์โครงการเกษียณอายุก่อนกาหนดให้พนักงานรับรู้และเข้าใจ

ตัวชี้วัด (KPIs)

สามารถดาเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้

ปัจจัยสู่ความสาเร็จ (KSF)

๑) คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การให้ความเห็นชอบ
๒) พนักงานสมัครเข้าโครงการ
๓) องค์การสามารถกู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายได้
-

วัตถุประสงค์

งบประมาณปี ๒๕๖๑

ขั้นตอน/กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) สำรวจพนักงำนทีส่ นใจเข้ำร่วมโครงกำร

ผู้รับผิดชอบ
สจท.

2) แต่งตัง้ คณะกรรมกำรเพื่อดำเนินกำรโครงกำรเกษียณอำยุกอ่ นกำหนด

ผอก.(สจท.)

3) คณะกรรมกำรประชุมเพื่อกำหนดคุณสมบัตแิ ละเงือ่ นไขผูเ้ ข้ำโครงกำร
เกษียณอำยุกอ่ นกำหนด
4) นำเสนอขออนุมัตหิ ลักกำร
5) ประชำสัมพันธ์โครงกำรเกษียณอำยุกอ่ นกำหนด

คณะกรรมกำร/สจท.

6) รับสมัครผูเ้ ข้ำโครงกำรเกษียณอำยุกอ่ นกำหนด
7) คณะกรรมกำรฯ พิจำรณำรำยชือ่ พนักงำนทีจ่ ะให้เข้ำโครงกำรเกษียณอำยุ
ก่อนกำหนด
8) นำเสนอรำยชือ่ ผูเ้ ข้ำโครงกำร และค่ำใช้จ่ำยผูเ้ ข้ำโครงกำรเกษียณอำยุกอ่ น
กำหนด

ดำเนินกำรในปีงบประมำณ 2562
ผอก. (สจท.)

9) นำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรกิจกำรองค์กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
10) จัดทำคำสัง่ /พนักงำนทีเ่ ข้ำโครงกำรพ้นสภำพจำกกำรเป็นพนักงำน

สจท.

สำนักแผนงำน

แผนปฏิบตั กิ ำรประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ขององค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)
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โครงการที่ 9 : การจัดหาพนักงานขับรถโดยสาร
รายการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด (KPIs)
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ (KSF)
งบประมาณปี ๒๕๖๑

รายละเอียดโดยสังเขป
เพื่อจัดหาพนักงานขับรถโดยสาร ให้มีจานวนที่สอดคล้องกับจานวนรถโดยสาร ด้วยวิธีการ
จ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจาทางนิติบุคคล/บริษัท
มีพนักงานขับรถโดยสารในจานวนที่สอดคล้องกับจานวนรถโดยสารประจาการ ซึ่งจะช่วยให้
การบริหารการเดินรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถจ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจาทาง
มีการศึกษาและปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างพนักงานขับรถให้
เหมาะสมและถูกต้อง
งบทาการ ๑๒๒.๐๔๕ ล้านบาท

กรณีจ้างเหมาเป็นรายบุคคล
ขั้นตอน/กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผูร้ ับผิดชอบ

1) คณะกรรมการกาหนดเงือ่ นไขในการจ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจา
ทางเป็นรายบุคคล นาเสนอรอง ผอก.ฝบร. ให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมการฯ

2) รอง ผอก.ฝบร. อนุมัตสิ งั่ การ สกม. ร่างสัญญา

รอง ผอก.ฝบร.

3) จัดส่งร่างสัญญาให้อยั การสูงสุดพิจารณา
4) แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานขับรถองค์การทีเ่ กษียณอายุ
ไปแล้ว เป็นผูร้ ับจ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจาทางเป็นรายบุคคล
ประกอบด้วย
4.1 คณะกรรมการสอบขับรถโดยสาร
4.2 คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

ดาเนินการในปีงบประมาณ 2560

สกม.

สจท.

5) ประกาศรับสมัคร/รับสมัครพนักงานขับรถทีเ่ กษียณอายุ เพื่อคัดเลือก
6) ดาเนินการสอบคัดเลือก โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
7) แต่งตัง้ คณะกรรมการกาหนดรายละเอียดและเงือ่ นไขการจ้างเหมาบริการ
ขับรถโดยสารประจาทางเป็นรายบุคคล
8) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานขับรถองค์การทีเ่ กษียณอายุไปแล้ว
เป็นผูร้ ับจ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจาทางเป็นรายบุคคล สรุปผลเสนอ
ผอ.ขดร. อนุมัติ
9) จัดทาสัญญาจ้างเหมาบริการ
10) คณะกรรมการตรวจรับดาเนินการตรวจรับการจ้างเพื่อบริหารสัญญา
11) สรุปรายงานการว่าจ้าง รายงาน ฝรอ. ทุกเดือน

คณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือก
ขดร. 1-8
คณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกฯ
สกม.
คณะกรรมการตรวจรับ/
ขดร. 1-8
ขดร. 1-8

สำนักแผนงำน
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กรณีจ้างเหมาเป็นนิติบุคคล
ขั้นตอน/กิจกรรม
1) แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน และรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ ของการว่าจ้างเอกชนเข้ามา Outsource ในตาแหน่ง
พนักงานขับรถ
2) คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะ
3) นาเสนอ ผอก.อนุมัตริ ่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและ
ราคากลาง
4) จัดทารายงานขอซือ้ ขอจ้าง พร้อมนาขอบเขตของงานและคุณลักษณะ และ
ราคากลางในเว็บไซต์ e-GP
5) นาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ และราคากลาง
ประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และ ขสมก.
6) คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชน
- หากไม่มีผวู้ ิจารณ์ ให้ดาเนินการต่อไป
- หากมีผวู้ ิจารณ์ - ไม่แก้ไขให้นาเสนอ ผอก.อนุมัตแิ ละดาเนินการต่อไป
- หากแก้ไขให้นาเสนอ ผอก.อนุมัตแิ ก้ไขแล้ว
ประกาศลงในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของ
องค์การอีกครั้ง
7) จัดส่งร่างสัญญาให้อยั การสูงสุด
8) ขออนุมัติ ผอก.และแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP
9) เผยแพร่ประกาศเชิญชวนทางระบบ e-GP

ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผูร้ ับผิดชอบ
ผอก. (สบจ.)

คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตฯ/สบจ.
สบจ.
คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตฯ/สบจ.

คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตฯ

สกม.
สบจ.

10) เสนอราคาในระบบ e-GP
11) ตรวจสอบคุณสมบัติ และเทคนิค

คณะกรรมการ
พิจารณาผลฯ/สบจ.

12) คณะกรรมการประชุมพิจารณาผล พร้อมจัดทารายงานผลการพิจารณา
13) นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอนุมัติ
14) ประกาศผลผูช้ นะ
15) รอการอุทธรณ์ผล (หากไม่มีผอู้ ทุ ธรณ์ดาเนินการต่อไป)
16) ลงนามสัญญา
17) รับมอบพนักงานขับรถ

ผอก.(สบจ.)
ผอก.
คณะกรรมการพิจารณา
ผลฯ
ผอก. (สกม.)
คณะกรรมการตรวจรับฯ

สำนักแผนงำน
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กลยุทธ์ ๕ : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
โครงการที่ ๑0 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์
รายการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด (KPIs)
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ (KSF)
งบประมาณปี ๒๕๖๑

รายละเอียดโดยสังเขป
๑) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมของ ขสมก.
๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการองค์กร
จากเขตการเดินรถมายังหน่วยงานกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถดาเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ร้อยละ ๖๐
สามารถดาเนินการได้ตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กาหนดไว้
พนักงานให้ความร่วมมือและยอมรับการเปลี่ยนแปลง
งบลงทุน จานวน ๗.๔๕๐ ล้านบาท

ขั้นตอน/กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผูร้ ับผิดชอบ

1) แต่งตัง้ คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคา

ผอก./สบจ.

2) คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคา

คณะกรรมการ

3) แต่งตัง้ คณะกรรมการประกวดราคา

ผอก./สบจ.

4) ดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
4.1 ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ และราคากลางประกาศ
เว็บไซต์กรมบัญชีกลางและขององค์การ
4.2 คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชน
- หากไม่มีผวู้ ิจารณ์ ให้ดาเนินการต่อไป
- หากมีผวู้ ิจารณ์ - ไม่แก้ไขให้นาเสนอ ผอก. อนุมัตแิ ละดาเนินการต่อไป

คณะกรรมการ/สบจ.

- หากแก้ไขให้นาเสนอ ผอก. อนุมัตแิ ก้ไขแล้ว
ประกาศลงในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของ
องค์การอีกครั้ง
5) ประกาศผลผูช้ นะ
6) รอการอุทธรณ์ผล (หากไม่มีผอู้ ทุ ธรณ์ดาเนินการต่อไป)
7) ลงนามสัญญา

ผอก./สกม.

8) ผูช้ นะการประกวดราคา ติดตัง้ ระบบพร้อมใช้งาน และส่งมอบงาน
8.1 งวดที่ 1 แผนการดาเนินงานโครงการโดยละเอียด

คณะกรรมการ/ผูช้ นะ
การประกวดราคา

- คณะกรรมการตรวจรับงาน
9) ประเมินผลการใช้งาน

สทส.

สำนักแผนงำน
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)

สรุปแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 (ฉบับปรับปรุง)
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/โครงการย่อย

ตัวชี้วัด (KPIs)

งบลงทุน/งบทาการ
(ล้านบาท)

วัตถุประสงค์ ๑ : เพื่อปรับปรุงระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้รถใหม่ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
กลยุทธ์ 1 : จัดหารถโดยสารเพื่อ
ประชาชน

กลยุทธ์ 2 : การนาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้

โครงการที่ 1 : การจัดหารถโดยสารใหม่
- โครงการย่อยที่ 1 : จัดซื้อรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV ๑) จัดซื้อรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV จานวน
จานวน 489 คัน
๔๘๙ คัน
๒) จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจานวนรถวิ่งบริการ
ไม่เพียงพอลดลง
- โครงการย่อยที่ 2 : จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) จานวน
สามารถดาเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
35 คัน
- โครงการย่อยที่ 3 : การเช่ารถโดยสารไฮบริด (Hybrid)
สามารถดาเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
จานวน 400 คัน
- โครงการย่อยที่ 4 : การเช่ารถโดยสาร NGV จานวน
สามารถดาเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
300 คัน
- โครงการย่อยที่ 5 : จัดซื้อรถโดยสารไฮบริด (Hybrid)
สามารถดาเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
จานวน 1,453 คัน
โครงการที่ 2 : การปรับปรุงสภาพรถโดยสารเดิม
- โครงการย่อยที่ 1 : การทดสอบรถโดยสารที่ดัดแปลงจาก สามารถนารถโดยสารไฟฟ้าออกวิ่งทดสอบได้
ระบบเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็น
รถโดยสารไฟฟ้า
- โครงการย่อยที่ 2 : การปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV
1) สามารถด าเนิ น การเป็ น ไปตามระยะเวลาที่
(เดิม) จานวน 323 คัน
กาหนดไว้
2) จานวนรถเสียลดลง
โครงการที่ 3 : การติดตั้งและใช้งานในระบบบัตรโดยสาร
สามารถติดตั้งและใช้งานในระบบ e-Ticket บน
อิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร (E-ticket)
รถโดยสารได้ตามสัญญา

งบลงทุน (เงินกู้)
1,891.452
งบทาการ
24.000
งบทาการ
110.997
สานักแผนงาน
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)

สรุปแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 (ฉบับปรับปรุง)
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/โครงการย่อย

ตัวชี้วัด (KPIs)

งบลงทุน/งบทาการ
(ล้านบาท)

ต้นทุนมาตรฐานผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
หนี้ค่าตอบแทนค้างชาระลดลงร้อยละ 5

งบทาการ
3.800
-

การก่อสร้างอู่เทศบาลบางบัวทองเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้
สามารถดาเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
สามารถดาเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
สามารถดาเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้

งบลงทุน
29.700
-

สามารถจ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจาทาง

งบทาการ
122.045
งบลงทุน
7.450

วัตถุประสงค์ ๒ : เพื่อให้ ขสมก.สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ลดภาระกับภาครัฐ
กลยุทธ์ 3 : การเพิ่มรายได้

กลยุทธ์ 4 : การลดค่าใช้จ่าย

กลยุทธ์ 5 : การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย

โครงการที่ 4 : การจัดทาต้นทุนมาตรฐาน
โครงการที่ 5 : การจัดเก็บค่าตอบแทนค้างชาระของ
รถเอกชนร่วมบริการ
โครงการที่ 6 : การจัดหาอู่จอดรถใหม่ ที่ทาการ และการ
จัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า
- โครงการย่อยที่ 1 : การก่อสร้างอู่จอดรถ และที่ทาการ
ใหม่ จานวน 1 แห่ง
- โครงการย่อยที่ 2 : การจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า
โครงการที่ 7 : ปรับโครงสร้างองค์กร
โครงการที่ 8 : การเกษียณอายุก่อนกาหนด
(Early Retirement)
โครงการที่ 9 : การจัดหาพนักงานขับรถโดยสาร
โครงการที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร
(ERP) พร้อมอุปกรณ์

สามารถดาเนินการได้ตามขั้นตอน และระยะเวลาที่
กาหนดไว้

สานักแผนงาน
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สรุปแผนปฏิบตั ิกำรและงบประมำณประจำปี 2561 (ฉบับปรับปรุง)
กลยุทธ์/โครงกำร/โครงกำรย่อย

งบประมำณ (ล้ำนบำท)
งบทำกำร

งบลงทุน

หมำยเหตุ

วัตถุประสงค์ ๑ : เพื่อปรับปรุงระบบกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพ โดยใช้รถใหม่ และเทคโนโลยีทที่ ันสมัย
กลยุทธ์ 1 : จัดหำรถโดยสำรเพื่อประชำชน
โครงกำรที่ 1 : กำรจัดหำรถโดยสำรใหม่
โครงกำรย่อยที่ ๑ : จัดซือ้ รถโดยสำรใช้กำ๊ ซธรรมชำติ NGV จำนวน ๔๘๙ คัน

-

1,891.452

โครงกำรย่อยที่ ๒ : จัดซือ้ รถโดยสำรไฟฟ้ำ (EV) จำนวน ๓๕ คัน

-

-

โครงกำรย่อยที่ ๓ : กำรเช่ำรถโดยสำรไฮบริด (Hybrid) จำนวน 400 คัน

-

-

โครงกำรย่อยที่ 4 : กำรเช่ำรถโดยสำร NGV จำนวน 3๐๐ คัน

-

-

โครงกำรย่อยที่ 5 : จัดซือ้ รถโดยสำรไฮบริด (Hybrid) จำนวน 1,453 คัน

-

-

-

-

24.000

-

110.997

-

3.800

-

-

-

โครงกำรย่อยที่ ๑ : กำรก่อสร้ำงอู่จอดรถ และทีท่ ำกำรใหม่ จำนวน ๑ แห่ง

-

29.700

โครงกำรย่อยที่ ๒ : กำรจัดหำสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำ

-

-

โครงกำรที่ 7 : ปรับโครงสร้ำงองค์กร

-

-

โครงกำรที่ 8 : กำรเกษียณอำยุก่อนกำหนด (Early Retirement)

-

-

122.045

-

-

7.450

โครงกำรที่ ๒ : กำรปรับปรุงสภำพรถโดยสำรเดิม
โครงกำรย่อยที่ ๑ : กำรทดสอบรถโดยสำรทีด่ ดั แปลงจำกระบบเครื่องยนต์สันดำปภำยในเป็นรถโดยสำรไฟฟ้ำ
โครงกำรย่อยที่ ๒ : กำรปรับปรุงสภำพรถโดยสำร NGV (เดิม) จำนวน ๓๒๓ คัน

กลยุทธ์ ๒ : กำรนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้
โครงกำรที่ ๓ : กำรติดตั้งและใช้งำนในระบบบัตรโดยสำรอิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสำร (E-Ticket)

วัตถุประสงค์ ๒ : เพื่อให้ ขสมก.สำมำรถเลีย้ งตัวเองได้ ลดภำระกับภำครัฐ
กลยุทธ์ ๓ : กำรเพิ่มรำยได้
โครงกำรที่ ๔ : กำรจัดทำต้นทุนมำตรฐำน
โครงกำรที่ ๕ : กำรจัดเก็บค่ำตอบแทนค้ำงชำระของรถเอกชนร่วมบริกำร

กลยุทธ์ ๔ : กำรลดค่ำใช้จ่ำย
โครงกำรที่ 6 : กำรจัดหำอูจ่ อดรถใหม่ ที่ทำกำร และกำรจัดหำสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำ

โครงกำรที่ 9 : กำรจัดหำพนักงำนขับรถโดยสำร

กลยุทธ์ ๕ : กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
โครงกำรที่ 10 : กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกร (ERP) พร้อมอุปกรณ์

รวมงบประมำณปี 2561

260.842 1,928.602
2,189.444

(เงินกู)้

สำนักแผนงำน
30 พฤษภำคม ๒๕๖๑

