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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนพฤศจิกายน 2562) 
 

๑ 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 

วัตถุประสงค์ 1 : เพ่ือปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยใช้รถใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

กลยุทธ์ที ่1 : จัดหารถโดยสารเพ่ือประชาชน     

โครงการที่ 1 : การจัดหารถโดยสารใหม ่     
โครงการย่อยที่ 1: จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า 

(EV) จ านวน 35 คัน  
 

เป้าหมาย 
   ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา 
   ที่ก าหนดไว้ 

สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอน
และระยะ เ วล าที่
ก าหนดไว้   

- องค์การน าร่างเอกสารประกวดราคาโครงการซื้อรถโดยสารไฟฟ้าพร้อมซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
รถโดยสาร จ านวน 10 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ประกาศในเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ขององค์การ ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562    
เพื่อฟังค าวิจารณ์ ข้อเสนอแนะหรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรจากสาธารณชน ซึ่งมีผู้วิจารณ์ 
จ านวน 4 ราย ดังนี้ 

1. บริษัท ธนบุรี มอเตอร์เซลล์ จ ากัด 
2. บริษัท ไทยบัส กลการ จ ากัด 
3. Loxley Public (Company) Thailand 
4. Electric Vehicles Thailand co.ltd 
ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาความเห็นของผู้เสนอแนะ 
 

 

 

โครงการย่อยที่ 2 : จัดหาสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้า จ านวน 1 แห่ง 

 
เป้าหมาย 
  1)  ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา 
         ที่ก าหนดร้อยละ 100 
  2)  รับมอบสถานีอัดประจไุฟฟ้า 
 
 

 

สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอน
และระยะ เ วล าที่
ก าหนดไว้ 

 

งบลงทุน 
46.940 
ล้านบาท 
 

 

ขณะนีอ้ยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดท าร่าง TOR 
 

 

     



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนพฤศจิกายน 2562) 
 

๒ 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
 

โครงการย่อยที่ 3 : การเช่ารถโดยสารไฮบริด 
(Hybrid)  จ านวน 400 คัน 
เป้าหมาย 
  ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา 
  ที่ก าหนดร้อยละ 100 

 

สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอน
และระยะ เ วล าที่
ก าหนดไว้ 

 

- 
 

องค์การน าร่างเอกสารประกวดราคาโครงการเช่าพร้อมบ ารุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ   
ระบบดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid) จ านวน 400 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ประกาศ
ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ขององค์การ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-21 มิถุนายน 
2562 เพื่อฟังค าวิจารณ์ ข้อเสนอแนะหรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรจากสาธารณชน ซึ่งมี   
ผู้วิจารณ์ จ านวน 7 ราย ดังน้ี  

1) บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2) บริษัท แสงเจริญทูลเซ็นเตอร์ จ ากัด 
3) บริษัท ช.ทวี จ ากัด (มหาชน) 
4) บริษัท สแกน อินเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
5) บริษัท เชิดชัยคอร์ปเรชั่น จ ากัด 
6) บริษัท บัสแอนด์ทรัค จ ากัด 
7) บริษัท อิทธิพร อิมปอร์ต จ ากัด 

ครั้งท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 28 สิงหาคม – 6 กันยายน 2562 มผีู้วิจารณ์ จ านวน 7 ราย ดังนี ้
1) บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2) บริษัท แสงเจริญทูลเซ็นเตอร์ จ ากัด 
3) บริษัท ช.ทวี จ ากัด (มหาชน) 
4) บริษัท สแกน อินเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
5) บริษัท เชิดชัยคอร์ปเรชั่น จ ากัด 
6) บริษัท เลซิฟ ไทย จ ากัด 
7) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท.ีไอ.พี. ออโต้พาร์ท 
ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาความเห็นของผู้เสนอแนะ 
 

 

    

 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนพฤศจิกายน 2562) 
 

๓ 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
     

    โครงการย่อยที่ 4 : การเช่ารถโดยสาร NGV 
จ านวน 3๐๐ คัน 
 

เป้าหมาย 
  ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา 
  ที่ก าหนดร้อยละ 100 

 

สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอน
และระยะ เ วล าที่
ก าหนดไว้ 

 

- 
 

องค์การน าร่างเอกสารประกวดราคาโครงการเช่าพร้อมบ ารุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ       
ใช้เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน 300 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding) 
ประกาศในเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซด์ขององค์การ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-21 
มิถุนายน 2562 เพื่อฟังค าวิจารณ์ ข้อเสนอแนะหรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
สาธารณชน ซึ่งมีผู้วิจารณ์ จ านวน 4 ราย ดังนี ้

1) บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2) บริษัท แสงเจริญทูลเซ็นเตอร์ จ ากัด 
3) บริษัท ช.ทวี จ ากัด (มหาชน) 
4) บริษัท สแกน อินเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

ครั้งท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 28 สิงหาคม – 6 กันยายน 2562 มผีู้วจิารณ์ จ านวน 3 ราย ดังนี ้
1) บริษัท แสงเจริญทูลเซ็นเตอร์ จ ากัด 
2) บริษัท ช.ทวี จ ากัด (มหาชน) 
3) บริษัท สแกน อินเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาความเห็นของผู้เสนอแนะ 

 

 

กลยุทธ์ที ่2 : การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ 
    

โครงการที่ 2 : ระบบบริหารงานหลักองค์กร 
(Enterprise Resource Planning : ERP) 
 

เป้าหมาย 
  ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา 
  ที่ก าหนดร้อยละ 100 

สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอน
และระยะ เ วล าที่
ก าหนดไว้ 

งบลงทุน 
๗.๔๕๐ 
ล้านบาท 

อยู่ระหว่างคณะกรรมการให้ความเห็นชอบให้ส่งร่าง TOR ให้ที่ปรึกษาบริหารโครงการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ขสมก. ทบทวนก่อนประกาศประชาพิจารณ์  

 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนพฤศจิกายน 2562) 
 

๔ 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
โครงการที่ 3 : การใช้เครื่องรับช าระค่าโดยสาร
ด้วยบัตรอเิล็กทรอนิกส ์

 

เป้าหมาย 
  เครื่องรับช าระค่าโดยสารสามารถใช้งานได้ 
  ถูกต้องครบถ้วน 

สามารถใช้เครื่องรับ
ช าระค่าโดยสารด้วย
บัตรอิเล็กทรอนิกส์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

       - 
 
 
 

  1. องค์การแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงคู่มือการใช้งานเครื่องรับช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (edc) 
และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติ
ถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน (ตามค าสั่งองค์การที่ 608/2562 ลงวันท่ี 4 กันยายน 2562) 

 2. องค์การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องรับช าระค่า
โดยสารด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Data Capture : EDC (ตามค าสั่งองค์การที่ 684/2562      
ลงวันท่ี 30 กันยายน 2562) 

 3. องค์การได้ท าบันทึกข้อตกลงรว่มกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เรื่องการให้บริการรับช าระ           
ค่าโดยสารแบบไรเ้งินสด ส่วนต่อขยาย เพื่อบริหารจัดการโครงการน าร่องการช าระเงินค่าโดยสาร
แบบไร้เงินสด ส่วนต่อขยายบนรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. มีผลบงัคับใช้วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 

4. องค์การแก้ไขคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องรับช าระค่าโดยสาร
ด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Data Capture : EDC เนื่องจากคู่มือตามค าสั่งองค์การที่ 684/2562  
ลงวันท่ี 30 กันยายน 2562 มีความคลาดเคลื่อน (ตามค าสั่งองค์การที่ 721/2562 ลงวันที่ 16 
ตุลาคม 2562) 

 

 

โครงการที่ 4 : การใช้ระบบสารสนเทศ (Google 
Drive) ในการบริหารจัดการด้านเอกสาร 
 

เป้าหมาย 
  ปริมาณการใช้กระดาษลดลงร้อยละ 10 
  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดยีวกันของปีท่ีผ่านมา 

 
ด าเนินการตามขั้นตอน
และระยะ เ วล า ที่
ก าหนด 
 

 

- 
                                                                                                                                    
องค์การให้พนักงานเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การใช้งาน Google Drive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ      

ในการท างาน ส าหรับหัวหน้างาน และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้    
ความเข้าใจลักษณะการท างานของ Google Drive สามารถสมัครใช้งานและจัดการไฟล์ใน Google Drive ได้ 
เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษในส านักงาน เมื่อวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2562 จ านวน 3 รุ่น มีพนักงานเข้า
รับการอบรม 43 คน (ตามค าสั่งองค์การที่ 661/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)  

 
 
 

 

โครงการที่ 5 :  การเติมน้ ามันรถโดยสารด้วย
โปรแกรมบริหารงานสถานีจ่ายน้ ามัน (Point of 
Sale : POS) 
เป้าหมาย 
  เพื่อควบคุมการเตมิน้ ามันและตรวจสอบ 
  ระดับน้ ามันคงคลัง 

 

สามารถติดตั้งโปรแกรม
บริ หารงานสถานี      
จ่ายน้ ามัน (POS) ได้ไม่
น้ อยกว่ า 5 อู่  ในปี 
2563 

 

- 
 

เขตการเดินรถท่ี 8 ได้ด าเนินการส ารวจพ้ืนท่ีเพื่อตดิตั้งระบบบริหารสถานีเช้ือเพลิง POS และ
ประสานงานกับ ปตท. ในการติดตัง้ระบบ POS ซึ่ง ปตท.ไดด้ าเนินการติดตั้งงานเดินสายเช่ือมต่อ 
เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2562 และเริ่มจ่ายน้ ามันจริงเมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2562  

ในส่วนของการขยายขอบข่ายการติดตั้งโปรแกรม POS ขณะนี้ สบด. อยู่ระหว่างประสานงาน
กับ ปตท.เพื่อขยายขอบเขตให้ครบตามตัวช้ีวัดภายในปีงบประมาณ 2563 

 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนพฤศจิกายน 2562) 
 

๕ 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
 

กลยุทธ์ที ่3 : การสร้างการจดจ าที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ 
โครงการที่ 6 : โครงการสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์กร (Rebranding) 
 

เป้าหมาย 
  ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา 
  ที่ก าหนด ร้อยละ 100 

 

สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอน
และระยะ เ วล าที่
ก าหนดไว้ 

 

- 
 

1.จัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) เสนอ ผอก.ได้รับการอนุมัติเมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2562 
2.องค์การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์และคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
(Rebranding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ตามค าสั่งองค์การที่ 796/2562 
ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2562)  

3.น าร่างเอกสารประกวดราคาประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ขององค์การ 
ระหว่างวันท่ี 31 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2562 เพื่อฟังค าวิจารณ์ ข้อเสนอแนะหรือความเห็น
เป็นลายลักษณ์อักษรจากสาธารณชน ซึ่งไม่มีผู้วิจารณ์และไม่มีข้อเสนอแนะ 

4.องค์การประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการที่ 7 : การแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม และ
สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
 
 

เป้าหมาย 
  ด าเนินการตามโครงการที่ก าหนดได้ครบถ้วน 
  ตามแผน 

 

สามารถด าเนินการ
ได้ตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 

งบลงทุน 
0.640 
ล้านบาท 

 

1. องค์การแต่งตั้งคณะท างานโครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Corporate Social Responsibility : CSR) (ตามค าสั่งองค์การที่ 301/2562 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 
2562)  

2. องค์การยกเลิกค าสั่งที่ 301/2562 และแต่งตั้งคณะท างานโครงการด้านการแสดง     
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เนื่องจากมี
การเพิ่มโครงการ และคณะท างานบางโครงการมีการเปลี่ยนแปลง (ตามค าสั่งองค์การที่ 
336/2562 ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2562)  

3. อยู่ระหว่างน าเสนอแผนการด าเนินงานโครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CSR) ประจ าปีงบประมาณ 2563 ต่อคณะกรรมการและคณะท างาน CSR 

 
 

 

โครงการที่ 8 : การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ
องค์การ 
เป้าหมาย 
  ประชาสมัพันธไ์ดต้ามแผนที่ก าหนด  รอ้ยละ  100 
 

 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ด าเนินการท ากิจกรรม
ประชาสมัพันธ์เดือน
ละไม่ต่ ากว่า 4 ครั้ง 

 

งบท าการ 
24.180 
ล้านบาท 

 

อยู่ระหว่างจัดท าสปอตประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรับช าระค่าโดยสารด้วย
บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2563 ให้กับผู้โดยสาร โดยการรับเครดิตเงินคืน 
1 สิทธ์ิต่อการช าระค่าโดยสารด้วยบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ 1 ครั้ง   

 

 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนพฤศจิกายน 2562) 
 

๖ 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
 

โครงการที่  9 :   การธ ารงรักษาระบบ ISO  
9001 : 2015  ด้านการให้บริการ 
 

เป้าหมาย 
  น าระบบบริหารงานด้านคณุภาพไปปฏิบัต ิ
  ให้เป็นมาตรฐานและไดร้ับการยอมรับ 

 

ทุกเส้นทางการเดิน
รถขององค์การได้รับ
ก า ร รั บ ร อ ง แ ล ะ
รักษาระบบอย่ า ง
ต่อเนื่อง 

 

งบท าการ 
3.520 
ล้านบาท 

 

1. องค์การท าสัญญาว่าจ้างสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ      
ตามสัญญาเลขท่ี จ.23/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 

2. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ได้ด าเนินการตรวจประเมิน
ขั้นตอนท่ี 1 เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 และตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 
2562 ซึ่งขณะนี้องค์การได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพแล้ว 3 เขต ส่วนอีก 5 เขต      
อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้สถาบันรับรองมาตรฐาน 

3. องค์การแต่งตั้งคณะท างานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 (ตามค าสั่งองค์การที่ 
761/2562 ลงวันท่ี 6 พฤศจกิายน 2562) โดยมีอ านาจหน้าท่ีดังนี้  

- จัดท าและแก้ไขคู่มือมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจ าทาง 
- ปรับปรุงเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015   
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการขอใบรับรองและน าผลการอบรมมาขยายผลให้พนักงาน 
  ภายในองค์การทุกระดับ 
- ให้ค าปรึกษา/แนะน า/เตรียมความพร้อมในการขอใบรับรองและตรวจติดตามเพื่อรักษา 
  ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015   
 

 

 

โครงการที่ 10 :  การแก้ปัญหามลภาวะทาง
อากาศจากการเผาไหม้ เชื้อเพลิง (PM 2.5) 
 

เป้าหมาย 
  รถโดยสารทุกคันท่ีออกให้บริการไมม่ีควันด า 
  เกินมาตรฐาน 
 

 

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

 

- 
 

เขตการเดินรถที่ 1 – 8 น ารถเข้าตรวจควันด าประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 
 

รายการ จ านวน/คัน 
รถประจ าการรวมทั้งสิ้น         3,005 คัน 
ผ่านการตรวจสภาพ         2,977 คัน 
ไม่ได้ตรวจสภาพเนื่องจากจอดค้างซ่อม              28 คัน 
ตรวจพบรถควันด า               -   คัน 

 
 

 

 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนพฤศจิกายน 2562) 
 

๗ 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
 

วัตถุประสงค์ 2 : เพ่ือให้ ขสมก. สามารถเลี้ยงตัวเองได้ลดภาระกบัภาครัฐ 

 
กลยุทธ์ที ่1 : การเพ่ิมรายได้ 
โครงการที่ 11 : การจัดเก็บค่าตอบแทนของ    
รถเอกชนร่วมบริการ 
 

เป้าหมาย 
  จัดเก็บค่าตอบแทนรถร่วมบริการทุกประเภทได ้
  ตามสัญญา 

 
จัดเก็บค่าตอบแทน
ตามสญัญาในแต่ละ
เดือนไดร้้อยละ 90 

-  
เป้าหมายค่าตอบแทนค้างช าระในปีงบประมาณ 2563 เท่ากับ 502,620,472.10 บาท  
ผลการจัดเก็บค่าตอบแทนแยกเป็นรถโดยสารขนาดใหญ่ รถมินิบัส รถตู้โดยสารปรับอากาศ 

และรถหมวด 4 ในซอย มีรายละเอียด ดังน้ี    

  
 
 
 
 

1.  ผลการจัดเก็บหนี้ค่าตอบแทนค้างช าระรถทุกประเภท ประจ าเดือน พ.ย.62 

ประเภทรถ 
เป้าหมายปีงบประมาณ 2562 

(บาท) 
ผลการจัดเก็บ 

 (บาท) 
% 

รถโดยสารขนาดใหญ ่    
-   - รถธรรมดา  133,121,306.20  560,234.70 0.42 

 - รถปรับอากาศ  197,956,709.86 159,420.00 0.08 

รถมินิบัส  41,976,814.95  903,878.03 2.15 

รถตูโ้ดยสารปรับอากาศ  128,974,836.47  2,146,957.87 1.66 

รถหมวด 4 (ในซอย) 590,804.62  261,290.00 44.23 

รวม 502,620,472.10  4,031,780.60 0.80 

2. การจัดเก็บหนี้ค่าตอบแทนค้างช าระตามบันทึกรับสภาพหนี้ ประจ าเดือน พ.ย.62 

ประเภทรถ เป้าหมาย/เดือน (บาท) 
ผลการจัดเก็บ 

 (บาท) 
% 

รถโดยสารขนาดใหญ ่ 3,626,873.83 610,222.97 16.83 

 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนพฤศจิกายน 2562) 
 

๘ 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 

  

  ผลการจัดเก็บหนี้ค่าตอบแทนค้างช าระรถทุกประเภท ประจ าเดือน ต.ค.- พ.ย.62 

ประเภทรถ 
เป้าหมายปีงบประมาณ 2562 

(บาท) 
ผลการจัดเก็บ 

 (บาท) 
% 

รถโดยสารขนาดใหญ ่    
-   - รถธรรมดา  133,121,306.20  2,077,589.05 1.56 

 - รถปรับอากาศ  197,956,709.86 1,666,102.00 0.84 

รถมินิบัส  41,976,814.95  1,528,334.03 3.64 

รถตูโ้ดยสารปรับอากาศ  128,974,836.47  4,372,453.69 3.39 

รถหมวด 4 (ในซอย) 590,804.62  344,980.00 58.39 

รวม 502,620,472.10  9,989,458.77 1.99 

โครงการที่ 12 : การให้บริการเดนิรถตามเส้นทาง
วัฒนธรรม 
 

เป้าหมาย 
  รายได้องค์การเพิ่มขึ้นและสร้างภาพลักษณ ์
  ที่ดีให้กับองค์การ     

 

รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 ในสาย 79 เมื่อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีท่ีผ่านมา 

 

- 
 

อยู่ระหว่างการส ารวจสถานท่ีท่องเที่ยวส าคญัที่อยู่ในเส้นทางการเดนิรถสาย 79  

กลยุทธ์ที ่2 : การลดค่าใช้จ่าย 
โครงการที่ 13  :  การเกษียณอายุก่อนก าหนด 
 

เป้าหมาย 
  ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา 
  ที่ก าหนดร้อยละ 100 

 
 

สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอน
และระยะ เ วล าที่
ก าหนดไว้ 

 
 

- 

 
 

เพื่อลดจ านวนพนักงาน ขสมก. สู่ระดับที่มีความเหมาะสมกับฐานประกอบการรวมทั้งเพื่อ
สนับสนุนและรองรับการบริหารงานในรูปแบบใหม่และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    
องค์การได้จัดท าแผนโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2563  

ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพื่อนัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการโครงการ
เกษียณอายุก่อนก าหนด (Early Retirement) 

 

 


