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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(เดือนธันวาคม 2561) 

๑ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
กลยุทธ์ 1 : จัดหารถโดยสารเพื่อประชาชน     

โครงการที่ 1 : การจัดหารถโดยสารใหม ่     
โครงการย่อยท่ี 1 : จัดซื้อรถโดยสาร

ไฟฟ้า (EV) จ านวน 35 คัน (ด าเนนิการใน
ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 10 คัน) 
เป้าหมาย 
ด าเนินการไดต้ามขั้นตอนและระยะเวลาที่
ก าหนดร้อยละ100 

สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว ้

- องค์การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและ
ราคากลางของรถโดยสารไฟฟ้าพร้อมซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสาร (ตามค าสั่งองค์การที่ 
843/2560 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560) เพื่อจัดท าร่างขอบเขตของงาน และรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของรถโดยสารไฟฟ้าพร้อมซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสาร ก าหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ จัดท าราคากลางรถโดยสารไฟฟ้า ราคาซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถ
โดยสาร 

คณะกรรมการฯ ด าเนินการร่าง TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสืบราคากลางตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  

 

โครงการย่อยท่ี 2 : การจัดหาสถานีอัด
ประจไุฟฟ้าจ านวน 1 แห่ง  
เป้าหมาย 
1) ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา
ที่ก าหนด ร้อยละ 100 
2) รับมอบสถานีอัดประจุไฟฟ้า 

สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว ้

งบลงทุน 
46.940 
 

องค์การแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าร่างขอบเขตของงาน และก าหนดรายละเอียดคณุลักษณะใน
การก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า พร้อมบ ารุงรักษาสถานี (ตามค าสั่งองค์การ ท่ี 850/2560 ลงวันท่ี 
18 ตลุาคม 2560) เพื่อจัดท ารา่งขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะ หลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขในการก่อสรา้งสถานีจ่ายไฟฟ้า พร้อมบ ารุงรักษาสถานี  

ขณะนีอ้ยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดท าร่าง TOR 
 

 

โครงการย่อยท่ี 3 : การเช่ารถโดยสาร
ไฮบริด (Hybrid) จ านวน 400 คนั 
เป้าหมาย 
ด าเนินการไดต้ามขั้นตอนและระยะเวลาที่
ก าหนดร้อยละ 100 

สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว ้

- องค์การแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าร่างขอบเขตของงาน และก าหนดรายละเอียดคณุลักษณะ
เฉพาะการเช่ารถโดยสารไฮบรดิ (Hybrid) จ านวน 700 คัน (ตามค าสั่งองค์การ ท่ี 84/2561 ลง
วันท่ี 31 มกราคม 2561) เพื่อจดัท าร่างขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการ
เช่ารถโดยสารไฮบรดิ (Hybrid) ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ จัดท าราคากลาง  

คณะกรรมการฯ ด าเนินการร่าง TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยูร่ะหว่างสืบราคากลางตามระเบยีบ
กระทรวงการคลัง  

 
 
 

 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(เดือนธันวาคม 2561) 

๒ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
โครงการย่อยท่ี 4 : การเช่ารถโดยสาร 

NGV  จ านวน 300 คัน 
เป้าหมาย 
ด าเนินการไดต้ามขั้นตอนและระยะเวลาที่
ก าหนด ร้อยละ 100 

สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว ้

- องค์การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของรถโดยสาร โครงการเช่ารถโดยสารใช้เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน 300 คัน (ตาม
ค าสั่งองค์การที่ 462/2561 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561) เพื่อจัดท าร่างขอบเขตของงานและ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถโดยสาร โครงการเช่ารถโดยสารใช้เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ จัดท าราคากลางการเช่ารถโดยสาร ใช้
เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)  

คณะกรรมการฯ ด าเนินการร่าง TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสืบราคากลางตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  

 

โครงการที่ 2 :   ปรับปรุงสภาพรถ
โดยสาร NGV (เดิม) จ านวน 323 คัน 
เป้าหมาย 
๑) รับมอบรถและสามารถน าออกว่ิง
ให้บริการได้ตามแผนท่ีก าหนด 
๒) จ านวนรถเสียในเส้นทางลดลงร้อยละ 5 
จากปีงบประมาณ 2561 
 
 
 

๑) สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว ้
๒) จ านวนรถเสียลดลง 

งบลงทุน 
138.567 

องค์การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ส าหรับการจ้างว่าจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่ ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง จ านวน 323 คัน โดยวิธีคัดเลือก (ตามค าสั่งองค์การที่ 688/2561 ลง
วันท่ี 13 กันยายน 2561) 

มติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 
เห็นชอบกรอบวงเงินการว่าจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่ 
จ านวน 323 คัน ระยะเวลา 5 ปี เป็นเงินจ านวน  1,014,452,560 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

มติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 
เห็นชอบกรอบวงเงินการว่าจ้างปรับปรุงสภาพตัวรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่ จ านวน 
323 คัน เป็นจ านวนเงิน 138,567,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยใช้งบลงทุนขององค์การ 

องค์การได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ผู้ชนะการเสนอราคา คือบริษัท  ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด และได้น าเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การพิจารณาเมื่อวั นที ่      
20 ธันวาคม 2561 แต่เนื่องจากการปรับปรุงสภาพรถเป็นการด าเนินงานภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
องค์การ ซึ่งองค์การได้เสนอกระทรวงคมนาคม เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ      
แผนฟื้นฟูดังกล่าว จึงต้องรอผลการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีก่อน โดยองค์การจะลงนามในสัญญา 
และเริ่มด าเนินการส่งมอบรถให้บริษัทปรับปรุงสภาพหลังจากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในแผน
ฟื้นฟูกิจการองค์การ 

 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(เดือนธันวาคม 2561) 

๓ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
กลยุทธ์ 2 : การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
มาใช้ 

    

โครงการที่ 3 : การตดิตั้งและใช้งานใน
ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกสบ์นรถ
โดยสาร (E-Ticket) 
เป้าหมาย 
ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกสส์ามารถใช้
งานได้ร้อยละ ๑๐๐ 

สามารถติดตั้งและใช้
งานในระบบ e-Ticket 
บนรถโดยสารไดต้าม
สัญญา 

งบลงทุน 
110.997 

องค์การได้ท าสัญญาเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ (E-Ticket) กับกลุ่มนิติ
บุคคลร่วมท างาน โดย บริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) ตามสัญญาเลขที่ ช.15/2560 ลงวันที่ 15 
มิถุนายน 2560 บริษัทฯ ด าเนินการติดตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร         
(E-Ticket) ครบตามสัญญา จ านวน 2,600 คัน แล้วแต่เนื่องจากเครื่องเก็บค่าโดยสาร Cash Box 
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ต้องติดตั้งควบคู่ไปกับระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-ticket) ไม่สามารถใช้
งานได้ องค์การจึงยังไม่ตรวจรับงานจากคู่สัญญา 

องค์การแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานตามสัญญาเช่าระบบบัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ (E-Ticket)  (ตามค าสั่งองค์การที่ 970/2561 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 
2561) เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการด าเนินงานตามสัญญาในการเช่าระบบบัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (E-ticket) 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะกรรมการ 
 

 

โครงการที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากร ( ERP ) พร้อมอุปกรณ ์
เป้าหมาย 
สามารถด าเนินการได้ตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดร้อยละ 60 

สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว ้

งบลงทุน 
7.450 

 

องค์การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
โครงการบริหารจัดการทรัพยากร ขสมก. ระบบ ERP ตามค าสั่งองค์การที่ 31/2561 ลงวันที่ 15 
มกราคม 2561 

อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน เพื่อน าเสนอ ผอก.  

 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(เดือนธันวาคม 2561) 

๔ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
โครงการที่ 5 : การใช้สัญญาณ WIFI บน

รถโดยสาร 
เป้าหมาย 
1) ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา
ที่ก าหนด ร้อยละ 100 
2) ติดตั้งระบบ Wi-Fi บนรถโดยสารไม่น้อย
กว่า 2,000 คัน 

สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว ้
 

       -  องค์การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาด าเนินการให้สิทธิการใช้สัญญาณ WIFI บนรถโดยสาร 
(ตามค าสั่งองค์การที่ 580/2561 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2561) ก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขใน
การใช้สิทธิการใช้สัญญาณ WIFI บนรถโดยสารขององค์การโดยให้ด าเนินการตามระเบียบองค์การว่า
ด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การ พ.ศ. 2559 และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคา
อย่างแพร่หลาย โปร่งใส และเป็นธรรม โดยให้องค์การได้รับประโยชน์สูงสุด      

องค์การได้ประกาศเชิญชวนให้สิทธิติดตั้งระบบ WIFI บนรถโดยสารในเว็บไซต์ โดยให้ผู้สนใจยื่น
ข้อเสนอพร้อม Business Model ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2561  มี
บริษัทเข้ามายื่นข้อเสนอ 1 ราย คือ บริษัท พร๊อก แอด จ ากัด จากการเจรจาผลประโยชน์ตอบแทน 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561  ผลการเจรจาบริษัทฯ ให้ค่าตอบแทนรายปี จ านวน 12.00 ล้านบาท 
พร้อมส่วนแบ่ งรายได้จากการใช้ระบบอื่น ร่วมกับระบบ WIFI ปีที่  1 -5 ในอัตราร้อยละ 
5,7,10,12,12 ตามล าดับ  

อยู่ระหว่างน าเสนอผลการให้สิทธิ์ติดตั้งระบบ WIFI บนรถโดยสารต่อคณะกรรมการบริหาร
กิจการองค์การในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันท่ี 17 มกราคม 2562  

 

โครงการที่ 6 : การช าระค่าโดยสารผ่าน
ระบบ QR-Code  
เป้าหมาย 
1) ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา
ที่ก าหนดร้อยละ 100 
2) การช าระคา่โดยสารผ่านระบบ   QR-
code จ านวน 10 เส้นทาง 
 

สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว ้

- มติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕๖1 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 
2561 มอบหมายให้องค์การด าเนินการจัดท าแผนการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ
ประชาชน เช่น ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E – Ticket) ระบบตรวจสอบและติดตามการ   
เดินรถ (GPS) และระบบการช าระค่าโดยสารผ่านระบบ QR Code  

องค์การร่วมกับธนาคารกรุงไทยด าเนินโครงการรับช าระค่าโดยสาร ผ่าน Krungthai QR Code 
(Quick Response Code) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการในการช าระค่าโดยสาร 
เพิ่มเติมจากวิธีเดิมที่ช าระด้วยเงินสด จ านวน 7 เส้นทาง ดังนี ้

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) 

 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(เดือนธันวาคม 2561) 

๕ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
6) สาย 47 (ท่าเรือคลองเตย – กรมที่ดิน) 
7) สาย 136 (สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) – ท่าเรือคลองเตย) 

ทั้งนี้รถโดยสารที่ให้บริการรับช าระค่าโดยสารด้วยระบบ QR Code จะมีสติ๊กเกอร์สีฟ้า ข้อความ 
“รถคันนี้รับ QR Code จ่ายได้ทุกธนาคาร” ติดบริเวณด้านหน้า – หลังรถ และบริเวณประตูทั้ง 2 ข้าง  

 
กลยุทธ์ 3 : การเพ่ิมรายได้ 

โครงการที่ 7 : การจัดเก็บค่าตอบแทน
ค้างช าระของรถเอกชนร่วมบริการ 
เป้าหมาย 
1) จ านวนหนี้ค่าตอบแทนลดลงจากเดือน
กันยายน 2561 
2) จัดเก็บหนี้คา่ตอบแทนค้างช าระตาม
บันทึกรับสภาพหนีไ้ดร้้อยละ 90 ของ
จ านวนหนี้ท่ีมาช าระหนีต้ามบันทึกรับสภาพ
หนี ้

 
หนี้ค่าตอบแทนผ่อนตาม
โครงสร้างหนี้ค้างช าระ
ลดลง 
 

 
- 

 
องค์การไดส้ ารวจหนี้ค้างช าระของผู้ประกอบการทุกประเภท และไดส้่งหนังสือให้ผู้ประกอบการ

ที่ค้างช าระมาช าระเงิน กรณผีู้ประกอบการไมม่าช าระหนีห้ลังจากมหีนังสือติดตามหนี้ 2 ครั้งแล้ว 
องค์การด าเนินการดังนี ้

- องค์การจะท าหนังสือบอกเลิกสญัญา และแจ้งกรมการขนส่งทางบกถอนรถออกจากบัญชี 
ขส.บ.11   

- มีหนังสือแจ้งส านักกฎหมาย เพือ่ด าเนินการติดตามหนี้ ตามระเบยีบและกฎหมาย  
ทั้งนี้ องค์การได้ตั้งเป้าหมายจดัเกบ็หนี้ในปีงบประมาณ 2562 ไว้จ านวน 495,676,814.15 บาท 

แยกเป็น รถโดยสารขนาดใหญ่  รถมินิบัส รถตู้ และรถในซอย มีรายละเอยีด ดังนี้ 
 

 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(เดือนธันวาคม 2561) 

๖ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ผลการจัดเก็บหนี้ค่าตอบแทนค้างช าระรถทุกประเภท ประจ าเดือน ธ.ค. 61 

ประเภทรถ 
เป้าหมายปีงบประมาณ 2562 

(บาท) 
ผลการจัดเก็บ 

 (บาท) 
% 

รถโดยสารขนาดใหญ ่    
-   - รถธรรมดา 123,875,683.56 146,910.53 0.12 

- รถปรับอากาศ 157,325,723.08 142,061.49 0.09 

รถมินิบัส 49,240,227.74 11,309.24 0.02 

รถตู ้ 163,490,907.96 330,587.04 0.20 

รถหมวด 4 (ในซอย) 1,744,271.81 47,366.64 2.72 

รวม 495,676,814.15 678,234.94 0.14 

2. การจัดเก็บหนี้ค่าตอบแทนค้างช าระตามบันทึกรับสภาพหน้ี ประจ าเดือน ธ.ค. 61 

ประเภทรถ เป้าหมาย/เดือน (บาท) 
ผลการจัดเก็บ 

 (บาท) 
% 

รถโดยสารขนาดใหญ่ 571,365.62 527,841.03 92.38 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(เดือนธันวาคม 2561) 

๗ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ผลการจัดเก็บหนี้ค่าตอบแทนค้างช าระรถทุกประเภท ประจ าเดือน ต.ค. – ธ.ค. 61 

ประเภทรถ 
เป้าหมายปีงบประมาณ 2562 

(บาท) 
ผลการจัดเก็บ 

 (บาท) 
% 

รถโดยสารขนาดใหญ ่    
-   - รถธรรมดา 123,875,683.56 1,388,653.97 1.12 

- รถปรับอากาศ 157,325,723.08 839,871.01 0.53 

รถมินิบัส 49,240,227.74 647,851.90 1.32 

รถตู ้ 163,490,907.96 10,469,890.57 6.40 

รถหมวด 4 (ในซอย) 1,744,271.81 91,314.51 5.24 

รวม 495,676,814.15 13,437,581.96 2.71 

2. การจัดเก็บหนี้ค่าตอบแทนค้างช าระตามบันทึกรับสภาพหน้ี ประจ าเดือน ต.ค. – ธ.ค. 61 

ประเภทรถ เป้าหมาย/เดือน (บาท) 
ผลการจัดเก็บ 

 (บาท) 
% 

รถโดยสารขนาดใหญ่ 571,365.62 527,841.03 92.38 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(เดือนธันวาคม 2561) 

๘ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
กลยุทธ์ 4 : การลดค่าใช้จ่าย 

โครงการที่ 8 : การจัดสรรบุคลากรตาม
โครงสร้างใหม ่
เป้าหมาย 
จัดสรรบุคลากรตามกรอบโครงสรา้งใหม่ได้
ร้อยละ 100 

 
จัดสรรบุคลากรไดต้าม
กรอบโครงสร้างใหม ่

 
- 

     
องค์การได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ในคราวประชุม

ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เห็นชอบโครงสร้างองค์กรใหม่ และได้ประกาศใช้
โครงสร้างองค์กรใหม่ เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 

องค์การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรบุคลากรลงต าแหน่งตามโครงสร้างใหม่ (ตาม
ค าสั่งองค์การที่ 742/2561 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561) โดยให้จัดท าแผนและพิจารณาจัดสรร
บุคลากรลงต าแหน่งตามโครงสร้างใหม่ และที่เกินข้อก าหนด ประสานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดท า
ค าสั่งบรรจุพนักงานลงในกรอบ โดยคณะอนุกรรมการด าเนินการประชุม ดังนี้ 

- ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 
- ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 
- ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561  
ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดท าข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรบุคลากรตามโครงสร้างใหม่  

 
- 

โครงการที่ 9 : การเกษียณอายุกอ่น
ก าหนด (Early Retirement ) 
 เป้าหมาย 
ประชาสมัพันธ์โครงการเกษียณอายุก่อน
ก าหนดให้พนักงานรับรู้และเข้าใจ 

สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว ้
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

     เพื่อให้บุคลากรขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีอัตราที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับ
อัตราก าลังในการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่ และสอดรับกับแผนการจัดเก็บค่าโดยสารด้วยบัตร
โดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ( E- Ticket ) โดยเฉพาะต าแหน่ง พนักงานเก็บค่าโดยสาร พนักงาน
สนับสนุนอื่น ๆ จึงก าหนดให้มีโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนดในพนักงานทุกต าแหน่งด้วยความ
สมัครใจ  

ขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปผลการส ารวจพนักงาน ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(เดือนธันวาคม 2561) 

๙ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
 โครงการที่ 10 : การบริหารจัดการรถตู้

โดยสาร ปรับอากาศผิดกฎหมาย 
เป้าหมาย 
จ านวนรถตู้โดยสารปรับอากาศผดิกฎหมาย
เป็นศูนย ์

ไม่พบรถตูโ้ดยสารผิด
กฎหมายวิ่งให้บริการใน
เส้นทาง 

-  
มาตรการป้องกันการน ารถตู้โดยสารปรับอากาศผิดกฎหมายมาว่ิงให้บริการ 
 

มาตรการ ผลการด าเนินการ 
   1 . ท าห นั งสื อ แจ้ งป ระธาน แล ะห รื อ
กรรมการบริหารเส้นทางรถตู้  ห้ ามน ารถ     
ผิดกฎหมายหรืออนุญาตหรือให้การสนับสนุน   
ไ ม่ ว่ า ท า ง ต ร ง ห รื อ ท า ง อ้ อ ม ให้ ผู้ อื่ น
นอกเหนือจากรถที่ได้รับอนุญาตจากองค์การ 
มาวิ่ งรับ -ส่ง ผู้ โดยสาร หากตรวจพบ จะ
ด าเนินการบอกยกเลิกสัญญาตามระเบียบ  
ต่อไป 
 

ท าหนั งสือแจ้งคณะกรรมการบริหาร
เส้ น ท างรถตู้ โด ยส าร  ห้ าม มิ ให้ น า รถ ตู้         
ผิดกฎหมายเข้าร่วมเดินรถ รับ-ส่งผู้โดยสาร 
ตามหนังสือที่ ฝรร.-167/2561 ลงวันที่ 3 
สิงหาคม 2561  
 

   2. จัดท าประกาศขององค์การ ติดประกาศท่ี
ท่าปล่อยรถตู้ หากมีการน ารถตู้ผิดกฎหมาย 
มาวิ่ ง รับ -ส่ งผู้ โดยสาร โดยน ามาร่วมวิ่ ง       
ในเส้นทางรถตู้ขององค์การ  จะบอกเลิก
สัญญาหรืออาจจะพิจารณาไม่ต่อใบอนุญาต  
ในเส้นทางนั้นๆ ต่อไปในอนาคต 
 
 
 
 
 
 

ปิดประกาศองค์การที่ท่าปล่อยรถตู้ ห้ามใช้
รถตู้โดยสารหมดอายุ รับ-ส่ง ผู้โดยสาร หาก 
ฝ่าฝืน องค์การจะพิจารณาโทษตามระเบียบ 
ขั้นสูงสุดตามประกาศ ลงวันที่ 12 กันยายน 
2561 ทั้งนี้จะรายงาน ตก.ขบ. บังคับใช้
กฎหมายต่อไป  

- 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(เดือนธันวาคม 2561) 

๑๐ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
มาตรการ ผลการด าเนินการ 

3. จัดเจ้าหน้าที่ส านักปฏิบัติการรถเอกชน 
ร่วมบริการ 2 ร่วมกับกลุ่มงานสายตรวจพิเศษ   
สุ่มตรวจสอบพื้นที่ บริเวณ ท่าปล่อยรถ หาก
ตรวจพบรถตู้ผิดกฎหมาย จัดท าข้อมูล แจ้ง
กรมการขนส่งทางบก กองตรวจการขนส่ง  
ท า ง บ ก  ส า นั ก ง า น ต า ร ว จ แ ห่ ง ช า ติ 
กองบัญชาการต ารวจนครบาล เพื่อด าเนินการ
ทางกฎหมายและแจ้ง 1584 ทางเว็บไซต์
กรมการขนส่งทางบก พร้อมติดตามผลการ
ด าเนินการ 

- จัดท าแผน/มาตรการตรวจสภาพรถตู้ฯ 
เดื อนละ ไม่ น้ อยกว่ า  1 2  เส้ นท าง  รอ ง
ผู้อ านวยการ ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ 
อนุมัติตามเสนอ เมื่ อวันที่  12 กันยายน 
2561  

-  กลุ่มงานรถเอกชนร่วมบริการ 3 สุ่มตรวจ
พบรถตู้ฯ ผิดกฎหมาย จ านวน 11 คัน เมื่อ
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 บริเวณถนนราม
อินทรา  ซ. 46/1 กม.8 ท าหนังสือแจ้ง ตก.
ขบ. สน. คันนายาว และพล ม. 2 รอ. ตาม
หนังสือที่ ขสมก. 21 - 23/2562 ลงวันที่ 4 
มกราคม 2562  

- กลุ่มงานรถเอกชนร่วมบริการ 3  ลงพื้นที่
ตรวจพบรถตู้ โดยสาร ผิดกฎหมาย (ส่วน
บุคคล) จ านวน 20 คัน บริเวณถนนรามอินทรา 
ซ . 46 /1   จึ งท าหนั งสื อแจ้ ง สน .คันนายาว 
ด าเนินการทางกฎหมาย ตามหนังสือที่ ขสมก.
1173/2561 ลงวันที่  9 สิงหาคม 2561 
สน.คันนายาว ได้รายงานองค์การทราบผลการ
ด าเนินการจับกุม จ านวน 5 คัน  

4. ประสานงาน พล.ม.2 รอ.ขอความร่วมมือ
ให้ความอนุเคราะห์แจ้งเจ้าหน้าท่ีทหารในพื้นที่
สุ่มตรวจสอบและด าเนินการทางกฎหมาย
ตอ่ไป 

ท าหนังสือแจ้ง พล ม. 2 รอ. ขอความ
ร่วมมือให้ความอนุเคราะห์แจ้งเจ้าหน้าที่ทหาร
ในพื้นที่สุ่มตรวจสอบ ตามบันทึกฯ ที่ ขสมก.-
1172/2561 ลงวันท่ี 9 สงิหาคม 2561  



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(เดือนธันวาคม 2561) 

๑๑ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
มาตรการ ผลการด าเนินการ 

   5. จัดท าฐานข้อมูลประวัติรถตู้ส่วนบุคคล
ผิดกฎหมาย ที่ตรวจพบ รถที่องค์การบอก
ยกเลิกสัญญาหรือรถหมดอายุ การใช้งานครบ 
10 ปี แจ้งกองตรวจการขนส่งทางบกและ
กองบัญ ชาการต ารวจนครบาล   เพื่ อ ให้
ด าเนินการตามกฎหมาย 

ท าหนังสือแจ้ง ตก.ขบ. พล ม. 2 รอ. และ 
บชน. เรื่อง ขอความอนุ เคราะห์บั งคับใช้
กฎหมายกับรถตู้โดยสาร หมวด 1 ขสมก. ที่
หมดอายุการใช้งานเกิน 10 ปี จ านวน 1,021 คัน 
ตามหนังสือที่ ขสมก. 2005-2007/2561 
ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561  

  6 . มอบหมายให้ เขตการเดินรถที่  1 -8 
ตรวจสอบรถตู้โดยสารปรับอากาศผิดกฎหมาย
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบหากตรวจพบให้แจ้งกอง
ต รวจก ารขน ส่ งท างบ ก  ส น . ใน ท้ อ งที่
ด าเนินการทางกฎหมายทันทีและ แจ้งฝ่ายการ
เดินรถเอกชนร่วมบริการ ด าเนินการต่อไป 

- เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เขตการเดิน
รถที่  5 ตรวจพบรถตู้ผิดกฎหมาย จ านวน     
7 คัน วิ่งเส้นทาง การเคหะธนบุรี-ประตูน้ า   
(ทางด่วน) บริเวณ ท่าปล่อยรถ ถนนพระราม 
2 ซ.60/2  ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
ท าหนังสือแจ้ง บชน. ตามหนังสือที่ ขสมก.-
1662/2561 ลงวันท่ี 5 พฤศจกิายน 2561 
และแจ้ง ตก.ขบ . ตามหนั งสือที่  ขสมก. -
1663/2561 ลงวันท่ี 5 พฤศจกิายน 2561 
กลุ่มงานรถเอกชนร่วมบริการ 3 สุ่มตรวจพบ
รถตู้ฯ ผิดกฎหมาย จ านวน 11 คัน เมื่อวันที่ 
24 ธันวาคม 2561 บริเวณถนนรามอินทรา 
ซ. 46/1 กม.8 แจ้ง ตก.ขบ. สน.คันนายาว 
และพล ม. 2 รอ. ตามหนังสือท่ี  ขสมก. 21 -
23/2562 ลงวันท่ี 4 มกราคม 2562  

 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(เดือนธันวาคม 2561) 

๑๒ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
มาตรการ ผลการด าเนินการ 

 - วันท่ี 7 มกราคม 2562 ได้มีการประชุม
ร่วมกับฝ่ ายการเดินรถองค์ การ ก าหนด
แผนการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะและ  
ผู้ประจ ารถร่วมกับเขตการเดินรถที่ 1-8, ขบ. 
และเจ้าหน้าที่ต ารวจ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม
2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 สัปดาห์
ละ 2 ครั้ง และถ้ามีการตรวจพบรถตู้ ที่มีอายุ
เกิน 10 ปี หรือรถผิดกฎหมาย มอบอ านาจให้ 
หัวหน้างานตรวจการ เขตการเดินรถที่ 1-8 
แจ้งบันทึกประจ าวัน สน. ต่างๆ 

7. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเชิงรุกของ 
ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ โดยสุ่ม
ตรวจสอบรถตู้ผิดกฎหมายในคราวเดียวกัน
ด้วย หากตรวจพบ จะแจ้งกองตรวจการขนส่ง
ท างบ ก แล ะส านั ก งาน ต า รวจแ ห่ งช าติ
กองบัญชาการต ารวจนครบาล ด าเนินการทาง
กฎหมายต่อไป 

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเชิงรุกของ 
ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ ปี 2562 
โดยการสุ่มตรวจสอบรถตู้ผิดกฎหมายในคราว
เดียวกัน โดยผู้อ านวยการ อนุมัติหลักการ เมื่อ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ท้ายหนังสือที่ 
ก ร ร .3 - 1 2 9 4 /2 5 6 1  ล งวั น ที่  1 4 
พฤศจิกายน 2561  

 
 
 
 

 


