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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนพฤษภาคม 2563) 
 

๑ 

 ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 

วัตถุประสงค์ 1 : เพ่ือปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยใช้รถใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

กลยุทธ์ที่ 1 : จัดหารถโดยสารเพ่ือประชาชน 
  โครงการที่ 1 : การจัดหารถโดยสารใหม ่

โครงการย่อยที่ 1: จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า 
(EV) จ านวน 35 คัน  
เป้าหมาย   
 ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

โครงการย่อยที่ 2 : จัดหาสถานีอัดประจุ 
ไฟฟ้า จ านวน 1 แห่ง 
เป้าหมาย 
  1)  ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา 
       ที่ก าหนดร้อยละ 100 
  2)  รับมอบสถานีอัดประจไุฟฟ้า 

โครงการย่อยที่ 3 : การเช่ารถโดยสารไฮบริด 
(Hybrid)  จ านวน 400 คัน 
เป้าหมาย 
  ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ 
  ก าหนด ร้อยละ 100 
    โครงการย่อยที่ 4 : การเช่ารถโดยสาร NGV 
จ านวน 3๐๐ คัน 
เป้าหมาย 
  ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา 
  ที่ก าหนด ร้อยละ 100 

 
 
สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอน
และระย ะ เ วล าที่
ก าหนดไว้  
 

สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอน
และระยะ เ วล าที่
ก าหนดไว้ 
 
 
สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอน
และระยะ เ วล าที่
ก าหนดไว้ 
 
สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอน
และระยะ เ วล าที่
ก าหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

งบลงทุน 
46.940 
ล้านบาท 

 

 
 

       องค์การได้ปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ ซึ่งคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การมีมติ
เห็นชอบแผนฟื้นฟูในการประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563, วันที่ 8 มีนาคม 2563,        
วันที่ 19 มีนาคม 2563, วันที่ 9 เมษายน 2563 และวันที่ 23 เมษายน 2563 โดยเปลี่ยนจากการซื้อ
รถโดยสารไฟฟ้า (EV) จ านวน 35 คัน การเช่ารถโดยสารไฮบริด (Hybrid) จ านวน 400 คัน และ   
การเช่ารถโดยสาร NGV จ านวน 3๐๐ คัน เป็นการเช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV) จ านวน 
2,511 คัน โดยจ่ายค่าเช่าตามกิโลเมตรบริการที่ว่ิงจริง 
       องค์การมีหนังสือท่ี ขสมก.670/2563 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 เรื่องขอความเห็นชอบ
แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) เสนอกระทรวงคมนาคมขอความ
เห็นชอบซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงคมนาคมเมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563  
       เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 ได้มีการประชุมของคณะกรรมการปรับปรุงแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ค าสั่งองค์การที่ 272/2563 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563)  
คณะกรรมการมีมติยกเลิกโครงการย่อยทั้ง 4 โครงการ โดยให้แก้ไขเป็น-  
      โครงการย่อยที่ 1 : การเช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV) จ านวน 2,511 คัน 
       โครงการย่อยที่ 2 : การจ้างเอกชนเดินรถในเส้นทางของรถเอกชน จ านวน 1,500 คัน 
       องค์การมีค าสั่งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ท่ี 302/2563 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 
เรื่องยกเลิกค าสั่งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหารถโดยสารใหม่ เนื่องจาก
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีมติเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนแผนการ
จัดหารถโดยสารเป็นการเช่ารถโดยสารไฟฟ้า (EV) จ านวน 2,511 คัน จึงให้ยกเลิกค าสั่งท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดหารถโดยสารใหม่เสียทั้งสิ้น 
    

 
 
 
 

 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนพฤษภาคม 2563) 
 

๒ 

 ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
กลยุทธ์ที ่2 : การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้     
โครงการที่ 2 : ระบบบริหารงานหลักองค์กร 
(Enterprise Resource Planning : ERP) 
เป้าหมาย 
  ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา 
  ที่ก าหนด ร้อยละ 100 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2563  
มี 3  ขั้นตอนคือขั้นตอนที่ 
23. ตรวจสอบคุณสมบตัิและเทคนิค 
24. น าเสนอ ผอก. ให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบรหิารกิจการองค์การ 
25.น าเสนอคณะกรรมการบรหิารกิจการองค์การ 
อนุมัต ิ

สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอน
และระยะ เ วล าที่
ก าหนดไว้ 

งบลงทุน 
3.725 
ล้านบาท 

 ณ เดือนพฤษภาคม 2563 ระบบบริหารงานหลักองค์กร (Enterprise Resource Planning : 
ERP) ด าเนินการได้ถึงขั้นตอน/กิจกรรมที่ 12  ที่ปรึกษาร่วมกับคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขต  
ของงานตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ 863/2563 ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2562 ทบทวนร่าง 
TOR เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการให้ความเห็นชอบ และน าร่างขอบเขตโครงการจ้างพัฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรและราคากลางเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การเพื่อทราบ  
     เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ได้มีการประชุมของคณะกรรมการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ค าสั่งองค์การที่ 272/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563)  
คณะกรรมการมีมติให้ปรับขั้นตอน/กิจกรรมการด าเนินงาน โครงการที่ 2 : ระบบบริหารงานหลัก
องค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการตามมติที่ประชุม 

 

โครงการที่ 3 : การใช้เครื่องรับช าระค่าโดยสาร
ด้วยบัตรอเิล็กทรอนิกส ์
เป้าหมาย 
  เครื่องรับช าระค่าโดยสารสามารถใช้งานได้ 
  ถูกต้องครบถ้วน 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2563 
มี 3  ขั้นตอนคือขั้นตอนที่ 
2.ใช้งานเครื่องรับช าระค่าโดยสารด้วยบัตร
อิเล็กทรอนิกส ์
4.คณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
5.รายงานผลการด าเนินงาน 

สามารถใช้เครื่องรับ
ช าระค่าโดยสารด้วย
บัตรอิเล็กทรอนิกส์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

      - 
 
 
 

      ณ เดือนพฤษภาคม 2563 การใช้เครื่องรับช าระค่าโดยสารด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์สามารถ
ด าเนินการไดต้ามขั้นตอน/กิจกรรมที่ก าหนด คณะกรรมการไดต้ิดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
และรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้   

 

สรุปรายได้จากบัตรอิเล็กทรอนิกสแ์ละเรื่องร้องเรียน ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 
 

จ านวนการใช้ (ครั้ง) จ านวนเงิน (บาท) เรื่องร้องเรียน (สาเหต/ุราย) 
1,289,105 16,225,007.00    ผู้โดยสารซื้อบัตรล่วงหน้าและบัตรโคแบนแล้ว

ไม่สามารถสแกนเครื่องรับช าระค่าโดยสารด้วย
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้ / 13 ราย 

 
  

 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนพฤษภาคม 2563) 
 

๓ 

 ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
 

โครงการที่ 4 : การใช้ระบบสารสนเทศ (Google 
Drive) ในการบริหารจัดการด้านเอกสาร 
เป้าหมาย 
  ปริมาณการใช้กระดาษลดลงร้อยละ 10 
  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดยีวกันของปีท่ีผ่านมา 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2563 
มี 1  ขั้นตอนคือขั้นตอนที่ 
4. ติดตามการลดปริมาณการใช้กระดาษของ
หน่วยงาน 

 

ด าเนินการตามขั้นตอน
และระยะ เ วล า ที่
ก าหนด 
 
 
 
 

 

 

-       ณ เดือนพฤษภาคม 2563 การใช้ระบบสารสนเทศ (Google Drive) ในการบริหารจัดการ 
ด้านเอกสารสามารถด าเนินการได้ตามขั้นตอน/กิจกรรมที่ก าหนด 

ปริมาณการใช้กระดาษ เดือนพฤษภาคม 2563 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 
 

หน่วยงาน เดือน พ.ค.62 (รีม) เดือน พ.ค.63 (รีม) ผลต่าง เพิ่ม (-ลด) คิดเป็นร้อยละ เพิ่ม (-ลด) 
สนญ. 431 405 (26) (6.03) 
ขดร. 1  113 133 (20) (17.70) 
ขดร. 2 133 119 (14) (10.53) 
ขดร. 3  192 126 (66) (34.38) 
ขดร. 4 76 48 (28) (36.84) 
ขดร. 5  122 133 11 9.02 
ขดร. 6 104 0 (104) (100) 
ขดร. 7 101 116 15 14.85 
ขดร. 8 67 104 37 55.22 
รวม 1,339 1,184  (155) (11.58) 

         เดือนพฤษภาคม 2563 ปริมาณการใช้กระดาษในภาพรวมขององค์การลดลง ร้อยละ                                                                              
11.58 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา (เป้าหมายลดลงร้อยละ 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงการที่ 5 :  การเติมน้ ามันรถโดยสารด้วย
โปรแกรมบริหารงานสถานีจ่ายน้ ามัน (Point of 
Sale : POS) 
เป้าหมาย 
  เพื่อควบคุมการเตมิน้ ามันและตรวจสอบ 
  ระดับน้ ามันคงคลัง 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2563  
มี 4  ขั้นตอนคือขั้นตอนที่ 
12.ด าเนินการติดตั้งระบบบริหารสถานีเช้ือเพลิง 
 (POS)  (เดือนละ 1 อู่) 

 
 

สามารถติดตั้งโปรแกรม
บริหารงานสถานีจ่าย
น้ ามัน (POS) ได้ไม่น้อย
กว่า 5 อู่ ในปี 2563 

 

- 
 

     ณ เดือนพฤษภาคม 2563 การเติมน้ ามันรถโดยสารด้วยโปรแกรมบริหารงานสถานีจ่ายน้ ามัน 
(Point of Sale : POS) ไม่สามารถท าตามขั้นตอน/กิจกรรมที่ก าหนด โดยติดตั้งที่เขตการเดินรถ   
ที่ 8 ได้ 1 อู่ (เป้าหมายการติดตั้งในปี 2563 จ านวน 5 อู่)  
     เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ได้มีการประชุมของคณะกรรมการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ค าสั่งองค์การที่ 272/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563)  
คณะกรรมการมีมติยกเลิกโครงการ เนื่องจากแผนการจัดหารถโดยสารใหม่ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นรถโดยสารไฟฟ้า EV ซึ่งไม่ใช้น้ ามันเป็นเชื้อเพลิง  และทางผู้บริหาร
ของ ปตท.มีความเห็นว่าระบบ POS ต้องใช้งบประมาณในการลงทุนสูงจึงเกรงว่าจะใช้ประโยชน์ได้
ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนพฤษภาคม 2563) 
 

๔ 

 ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
13.อบรมให้ความรู้ผูเ้กี่ยวก้อง 
14.ทดสอบการใช้ระบบ 
15. เริ่มใช้ระบบบริหารสถานเีชื้อเพลิง (POS) 
กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้างการจดจ าที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ 
โครงการที่ 6 : โครงการสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์กร (Rebranding) 
เป้าหมาย 
  ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา 
  ที่ก าหนด ร้อยละ 100 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2563 
มี 1 ขั้นตอนคือขั้นตอนที่ 
15. ผู้ชนะการประกวดราคาด าเนนิการตามแผน 
Rebranding   

 
สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอน
และระยะ เ วล าที่
ก าหนดไว้ 

 

 
- 

      
     โครงการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร (Rebranding) ไม่สามารถด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยผอก.ได้อนุมัติร่าง TOR โครงการฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563    
     ณ เดือนพฤษภาคม 2563 มีผลการด าเนินงานดังน้ี 
     1. ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและระบบ
สารสนเทศขององค์การ เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2563 
     2. ประกาศประชาพิจารณ์ ระหว่างวันท่ี 13 ถึงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 (ไม่มีสาธารณะชน
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่าง TOR) 
     3. ประกาศขายซองประกวดราคา ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 
     เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ได้มีการประชุมของคณะกรรมการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ค าสั่งองค์การที่ 272/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563)  
คณะกรรมการมีมติให้ปรับขั้นตอน/กิจกรรมการด าเนินงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการตามมติ    
ที่ประชุม 

 

 
 
 
 
 
 

โครงการที่ 7 : การแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม และ
สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
เป้าหมาย 
  ด าเนินการตามโครงการที่ก าหนดได้ครบถ้วน 
  ตามแผน 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2563 
มี 1 ขั้นตอนคือขั้นตอนที่ 
3. ด าเนินกิจกรรมตามที่ก าหนดของกิจกรรม 

สามารถด าเนินการ
ได้ตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

งบลงทุน 
0.640 
ล้านบาท 

      คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การในการประชุม ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 
2563 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 
(Corporate Social Responsibility : CSR) ประจ าปี 2563 โดยให้ด าเนินกิจกรรมจ านวน        
2 โครงการคือ 

  1) โครงการ ขสมก.ปันสุข 
  2) โครงการ ขสมก.จิตอาสา  
  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ได้มีการประชุมของคณะกรรมการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ค าสั่งองค์การที่ 272/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563)  
คณะกรรมการมีมติให้ปรับขั้นตอน/กิจกรรม การด าเนินงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนพฤษภาคม 2563) 
 

๕ 

 ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
โครงการที่ 8 : การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ
องค์การ 
เป้าหมาย 
  ประชาสัมพันธไ์ดต้ามแผนที่ก าหนด ร้อยละ  100 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2563 
มี 1 ขั้นตอนคือขั้นตอนที่ 
2 . ด าเนินการประชาสมัพันธ ์
    2.3 ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (บริเวณพื้นที่  
   ของ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ) 
    2.4 ประชาสัมพนัธ์ผา่นวารสารขององค์การ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด าเนินการท ากิจกรรม
ประชาสมัพันธ์เดือน
ละไม่ต่ ากว่า 4 ครั้ง 

งบท าการ 
24.180 
ล้านบาท 

      การประชาสัมพันธ์เชิงรุกขององค์การสามารถด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา    
ที่ก าหนด ในเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ท าการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ดังนี ้

 ประชาสัมพันธ์เรื่อง “การให้บริการรถโดยสาร หลังมาตรการคลายล๊อกระยะ 2” 
  1. ประสานงานนักข่าวสัมภาษณ์ ผู้อ านวยการ จ านวน 2 ครั้ง (เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 

2563 ถ่ายทอดผ่านทางช่อง TNN และเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ถ่ายทอดผ่านทางช่อง ONE    
  2. จัดท าข่าว ขสมก.ปรับเปลี่ยนเวลาการเดินรถรองรับมาตรการคลายล๊อกระยะที่ 2 เริ่มวันที่ 

17 พฤษภาคม 2563 
  3. ออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง

ทางสังคมอย่างเคร่งครัด ณ บริเวณป้ายหยุดรถโดยสารที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น จ านวน 4 ครั้ง   
(เมื่อวันที่ 5, 7, 18 และวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563) 

192,600.-บาท 
 
 
 
 
 

โครงการที่  9 :   การธ ารงรักษาระบบ ISO  
9001 : 2015  ด้านการให้บริการ 
เป้าหมาย 
  น าระบบบริหารงานด้านคณุภาพไปปฏิบัต ิ
  ให้เป็นมาตรฐานและไดร้ับการยอมรับ 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2563 
มี 1 ขั้นตอนคือขั้นตอนที่ 
6. ตรวจติดตามผลการรักษาระบบ ครั้งที่ 1 

ทุกเส้นทางการเดิน
รถขององค์การได้รับ
การรับรองและ
รักษาระบบอยา่ง
ต่อเนื่อง 

งบท าการ 
3.520 
ล้านบาท 

     การธ ารงรักษาระบบ ISO  9001 : 2015  ด้านการให้บริการ สามารถด าเนินการเป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 

ณ เดือนพฤษภาคม 2563 องค์การได้รับใบรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองมาตรฐาน 
ไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ครบทั้ง 107 เส้นทาง ขณะนี้ทุกเส้นทางท าการรักษาระบบ
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

 

 

โครงการที่ 10 :  การแก้ปัญหามลภาวะทาง
อากาศจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง (PM 2.5) 
เป้าหมาย 
  รถโดยสารทุกคันท่ีออกให้บริการไมม่ีควันด า 
  เกินมาตรฐาน 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2563 
มี 3 ขั้นตอนคือขั้นตอนที่ 

ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
ขั้นตอนการตรวจวัด
ที่ก าหนด 
 

         ในเดือนพฤษภาคม 2563 เขตการเดนิรถที่ 1 – 8  ด าเนินการตามขั้นตอนการตรวจวัดที่ก าหนด
และด าเนินการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง  (PM 2.5) อย่างต่อเนื่อง ดังนี ้
        1) ตรวจวัดควันด าของรถที่ใช้น้ ามันดีเซลก่อนน าออกวิ่งบริการประชาชนทุกวัน 
        2) จัดประชุมพนักงานให้มีความเข้าใจเรื่องระบบการใช้เกียร์ ในการออกรถ 
        3) จัดรถเข้าตรวจสภาพตามก าหนด 
        4) ตรวจวัดควันด าด้วยสายตาอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 
        5) หัวหน้างานสอดส่องดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในเส้นทาง 
 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนพฤษภาคม 2563) 
 

๖ 

 ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
2. น ารถเข้าตรวจวัดควันด าตามแผนที่ก าหนด 
3.น ารถ เข้ าบ า รุ ง รั กษา เมื่ อพบควันด า เกิน
มาตรฐาน 
4. สรุปผลการตรวจวัดควันด า 

         6) ประสานงานกับช่างผู้รับเหมาให้ท าความสะอาดไส้กรอง และเปลี่ยนเมื่อครบอายุการใช้งาน 

          7) จัดท าโครงการ 5 ส. ท าความสะอาดรถยนต์โดยสารก่อนน าออกวิ่งบริการทุกวัน 
สรุปผลการน ารถเข้าตรวจวัดควันด าของ ขดร. 1 – 8  ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้ 

รถประจ าการ จอดค้างซ่อม เข้าตรวจควันด า ไม่พบควันด า คิดเป็น 
3,005 คัน 37  คัน 2,968 คัน 2,968 คัน ร้อยละ 100 

             ในเดือนพฤษภาคม 2563  รถโดยสารเอกชนร่วมบริการมีมาตรการแก้ไขปัญหามลภาวะ 
ทางอากาศจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง  (PM 2.5) ดังนี ้ 

        1. สุ่มตรวจวัดควันด า, ความสะอาดเรียบร้อย, ตรวจสภาพตัวรถและเสียงทุกวัน 
         2. ตรวจทุกเดือน โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทางบก, เจ้าหน้าที่ต ารวจในพื้นที่, 
เจ้าหน้าท่ี กทม.ในพ้ืนท่ี และเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษ 

 

วัตถุประสงค์ 2 : เพ่ือให้ ขสมก. สามารถเลี้ยงตัวเองได้ลดภาระกบัภาครัฐ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 : การเพ่ิมรายได้ 
โครงการที่ 11 : การจัดเก็บค่าตอบแทนของ    
รถเอกชนร่วมบริการ 
เป้าหมาย 
  จัดเก็บค่าตอบแทนรถร่วมบริการทุกประเภทได ้
  ตามสัญญา 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2563 
มี 6 ขั้นตอนคือขั้นตอนที่ 
1. ตรวจสอบผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการที่
ค้างช าระหนี้ค่าตอบแทน 
2. จัดท าหนังสือทวงถามและให้มาช าระภายใน 
15 วัน ครั้งท่ี 1 
3. จัดท าหนังสือทวงถามและให้มาช าระภายใน 

 

- จัดเก็บค่าตอบแทน
ตามสัญญาในแต่ละ
เดือนได้ร้อยละ 90 
- จัดเก็บค่าตอบแทน
ตามสัญญาในแต่ละ
เดือนได้ร้อยละ 25- 
(มาตรการเยี ยวยา
ผู้ ประกอบการจาก
สถานการณ์โควิด-19 
ตั้งแต่เดือน เมษายน-
กันยายน 2563  

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. ผลการจัดเก็บหนี้ค่าตอบแทนค้างช าระรถทุกประเภท ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 
ประเภทรถ เป้าหมายปีงบประมาณ 2563 (บาท) 

ผลการจัดเก็บ 
 (บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

รถโดยสารขนาดใหญ ่    
-   - รถธรรมดา  133,121,306.20  89,083.40 0.07 

 - รถปรับอากาศ  197,956,709.86 121,671.71 0.06 
รถมินิบัส  41,976,814.95  200,391.98 0.48 
รถตูโ้ดยสารปรับอากาศ  128,974,836.47  1,245,982.45 0.97 
รถหมวด 4 (ในซอย) 590,804.62  97,608.08 16.52 

รวม 502,620,472.10  1,754,737.62 0.35 

 
 
 
 

2. ผลการจัดเก็บหนี้ค่าตอบแทนค้างช าระตามบันทึกรับสภาพหนี้ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 
ประเภทรถ เป้าหมาย/เดือน (บาท)  ผลการจัดเก็บ (บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

รถโดยสารขนาดใหญ ่ 3,626,873.83 265,645.94 7.32 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนพฤษภาคม 2563) 
 

๗ 

 ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
15 วัน ครั้งท่ี 2 
4. สรุปรายละเอียดน าเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา
อนุมัติเลิกสัญญา 
5. ส่ง สกม. ด าเนินการตามระเบียบและสัญญา 
6.จัดท าหนังสือแจ้งผู้ประกอบการเพื่อบอกเลิก
สัญญา 

 
 

 

ประเภทรถ เป้าหมายเดือนเมษายน 2563 
ผลการจัดเก็บ 

 (บาท) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

รถโดยสารขนาดใหญ ่    
-   - รถธรรมดา 162,858.50  19,507.32 11.98 

 - รถปรับอากาศ 131,176.50 11,016.05 8.40 
รถมินิบัส  194,773.00  186,693.93 95.85 
รถตูโ้ดยสารปรับอากาศ  851,750.00  115,292.50 13.54 
รถหมวด 4 (ในซอย) 126,000.00  173,714.50 137.87 

รวม 1,466,558.00  506,224.30 34.52 
      

     ในเดือนพฤษภาคม 2563 ไม่สามารถจัดเก็บค่าตอบแทนรถร่วมบริการทุกประเภท และ
ค่าตอบแทนตามบันทึกรับสภาพหน้ี ได้ตามสัญญา  สปร.1 ได้จัดท าหนังสือทวงถามและให้มาช าระ
จ านวน 2 ครั้ง ภายใน 30 วัน  
     การจัดเก็บค่าตอบแทนตามสัญญาในแตล่ะเดือนได้ร้อยละ 25 (มาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ
จากสถานการณ์โควิด-19 สามารถจัดเก็บได้ร้อยละ 34.52 (เป้าหมายร้อยละ 25)   
     กรณีที่ผู้ประกอบการไม่มาช าระหนี้ สปร.1 ด าเนินการส่งเรื่องไป สกม.เพื่อด าเนินการ บอกเลิก
สัญญาแต่ สกม.ส่งเรื่องกลับมายัง สปร.1 โดยให้เหตุผลว่าไม่สามารถบอกเลิกสัญญาได้เนื่องจาก
เหตุผลไม่เพียงพอต่อการบอกเลิกสัญญา 

 
 
 
 
 

 

โครงการที่ 12 : การให้บริการเดนิรถตามเส้นทาง
วัฒนธรรม 
เป้าหมาย 
  รายได้องค์การเพิ่มขึ้นและสร้างภาพลักษณ ์
  ที่ดีให้กับองค์การ  
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2563 
มี 1 ขั้นตอนคือขั้นตอนที่ 
6. จัดเดินรถให้บริการ 

รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 ในสาย 79 เมื่อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีท่ีผ่านมา 

-       การให้บริการเดินรถตามเส้นทางวัฒนธรรมไม่สามารถด าเนินการได้ตามขั้นตอน/กิจกรรม    
ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามตวัช้ีวัดที่ก าหนด รายได้สาย  79  เทียบกับช่วงเวลาเดยีวกันของปีท่ีผา่นมา 
ลดลงร้อยละ 60.23   

 

เดือน พ.ค.62 (บาท) เดือน พ.ค.63 (บาท) เพิ่มขึ้น (ลดลง)บาท คิดเป็นร้อยละ 
4,523,682.00 1,799,058.00 (2,724,624.00) (60.23) 

 

     เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ได้มีการประชุมของคณะกรรมการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ค าสั่งองค์การที่ 272/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563)  

 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนพฤษภาคม 2563) 
 

๘ 

 ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
คณะกรรมการมีมติยกเลิกโครงการ เนื่องจากการน าเส้นทางการเดินรถสาย 79 มาด าเนินโครงการ
เส้นทางเดียวไม่สามารถท าให้รายได้เพิ่มขึ้นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การตามเป้าหมายที่
ก าหนดได้ ผลการด าเนินงานเพียงสายเดียวไม่สะท้อนผลการด าเนินงานขององค์การ จึงไม่ควรน ามา
เป็นตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ที่ 2 : การลดค่าใช้จ่าย 
โครงการที่ 13  :  การเกษียณอายุก่อนก าหนด 
เป้าหมาย 
  ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา 
  ที่ก าหนด ร้อยละ 100 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2563 
มี 1 ขั้นตอนคือขั้นตอนที่ 
7. จัดเตรียมข้อมูลค านวณคา่ตอบแทนเพื่อ
น าเสนอขออนุมัติค่าใช้จ่าย 
   7.2 ค านวณค่าตอบแทน 
    

 
 

สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอน
และระยะ เ วล าที่
ก าหนดไว้ 

 
 

- 
 

โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนดไม่สามารถด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา        
ที่ก าหนด ณ เดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลผู้ที่สนใจเข้าโครงการเพื่อนัด
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด (Early Retirement)  

องค์การมีหนังสือที่ ขสมก.670/2563 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 เรื่องขอความเห็นชอบ
แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) เสนอกระทรวงคมนาคมขอความ
เห็นชอบซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงคมนาคมเมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 

 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ได้มีการประชุมของคณะกรรมการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ค าสั่งองค์การที่ 272/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563)  
คณะกรรมการมีมติให้ปรับขั้นตอน/กิจกรรม ของโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด ขณะนี้อยู่
ระหว่างด าเนินการตามมติที่ประชุม         

 

 

 


