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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 ตามที่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี    
(พ.ศ. 2561 – 2580), แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564), แผนวิสาหกิจ ขสมก. (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนฟื้นฟูกิจการ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ได้รับความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562) ซึ่งผู้บริหารสูงสุด ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕63 (ขณะนั้นไม่มีคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ)  โดยกำหนดให้มี 2 วัตถุประสงค์ 5 กลยุทธ์ รวม 13 โครงการ            
(4 โครงการย่อย) ต่อมาคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ประชุมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อร่วมกันพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2563  การทบทวนแผนปฏิบัติการดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/๒๕63 เมื่อวันที่ 16 
กรกฎาคม 2563 นั้น 
 องค์การได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ตามมติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในคราวประชุม           
ครั้งที่ 9/๒๕63 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โดยกำหนดให้มี 2 วัตถุประสงค์ 5 กลยุทธ์ รวม 14 โครงการ (2 โครงการย่อย) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ     
มีแผนงาน/โครงการ ที่สามารถดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และดำเนินการไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด ดังนี้ 
 

 โครงการที่ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดมี จำนวน  6  โครงการ ดังนี้ 
              วัตถุประสงค์ 1 : เพื่อปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพโดยใช้รถใหม่ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

  กลยุทธ์ 2 : การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ 
   1. โครงการที่ 3 : ระบบบริหารงานหลักองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) 
   2. โครงการที่ 4 : การใช้เครื่องรับชำระค่าโดยสารด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
 

  กลยุทธ์ 3 : การสร้างความจดจำที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ 
 3. โครงการที่ 8 : การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
  4. โครงการที่ 9 : การประชาสัมพันธ์เชิงรุกขององค์การ 
  5. โครงการที่ 10 :  การธำรงรักษาระบบ ISO 9001 : 2015 ด้านการให้บริการ 
  6. โครงการที่ 11 :  การแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง (PM 2.5) 
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 โครงการที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด มีจำนวน 8 โครงการ (2 โครงการย่อย) ดังนี้ 
 

 วัตถุประสงค์ 1 : เพื่อปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพโดยใช้รถใหม่ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
   กลยุทธ์ที่ 1  จัดหารถโดยสารเพื่อประชาชน 

    1. โครงการที่ 1 : การจัดหารถโดยสารใหม่ 
          โครงการย่อยที่ 1 : เช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV) จำนวน 2,511 คัน  อยู่ระหว่างรอความชัดเจนของแผนฟ้ืนฟูกิจการองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
          โครงการย่อยที่ 2 : จ้างเอกชนเดินรถในเส้นทางของรถเอกชน จำนวน 1,500 คัน อยู่ระหว่างรอความชัดเจนของแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
     2. โครงการที่ 2 : การบริหารอู่จอดรถให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการเดินรถ  อยู่ระหว่างรอความชัดเจนของแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ  (ฉบับปรับปรุงใหม่) ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

 กลยุทธ์ที ่2 : การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ 
 3. โครงการที่ 5 : การออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. (ฉบับปรับปรุงใหม่) ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการ
นำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 

 4. โครงการที่ 6 : การใช้ระบบสารสนเทศ (Google Drive) ในการบริหารจัดการด้านเอกสาร สามารถดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด 
                        ครบทุกขั้นตอน แต่ไม่สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ปริมาณการใช้กระดาษประจำปีงบประมาณ 2563 เทียบกับปีงบประมาณ 2562 
                           ลดลงร้อยละ 2.34 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 7.66 (เป้าหมายปริมาณการใช้กระดาษลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา) 

   กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างการจดจำที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ 
 5. โครงการที่ 7 : โครงการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร (Rebranding) สกม.ได้ส่งร่างสัญญาว่าจ้างประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างภาพลักษณ์     
ขององค์กร (Rebranding) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบความถูกต้อง ขณะนี้ สกม.  อยู่ระหว่างแก้ไขร่างสัญญาตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดให้
ข้อเสนอแนะ และอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (กรมบัญชีกลาง) 

 
 



 

สรปุผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  หนา้ ๓ 

 

 วัตถุประสงค์ 2 : เพื่อให้ ขสมก. สามารถเลี้ยงตัวเองได้ลดภาระกับภาครัฐ 
 กลยุทธ์ที ่1 : การเพิ่มรายได้ 
  6. โครงการที่ 12 : การจัดเก็บค่าตอบแทนของรถเอกชนร่วมบริการ  
                                 ในปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) มีผลการดำเนินการดังนี้ 
                   1. จัดเก็บค่าตอบแทนตามสัญญา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ได้ร้อยละ 8 ไม่สามารถจัดเก็บค่าตอบแทนตามสัญญาใน  
                                          แต่ละเดือนได ้ร้อยละ 90 ตามตัวชี้วัด 
                                      2. จัดเก็บหนี้ค่าตอบแทนค้างชำระตามบันทึกรับสภาพหนี้ (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ได้ร้อยละ 16.12 
                                      3. จัดเก็บค่าตอบแทนตามสัญญา (เม.ย.63 - ก.ย.63) ตามมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ ได้ร้อยละ 56.47 (เป้าหมายร้อยละ 25) 

 กลยุทธ์ที ่2 : การลดค่าใช้จ่าย 
 7. โครงการที่ 13 : การเกษียณอายุก่อนกำหนด อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลพนักงานที่สนใจเข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement) 
เพื ่อนัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ ขณะนี้อยู่ ในขั ้นตอนการนำแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่)                 
ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
 8. โครงการที่ 14 : การปรับโครงสร้างองค์กร อยู่ในขั้นตอนการนำแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) ขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
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สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 หมายเหตุ 

วัตถุประสงค์ 1 : เพ่ือปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพโดยใช้รถใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

กลยุทธ์ที่ 1 : จัดหารถโดยสารเพ่ือประชาชน 
  โครงการที่ 1 : การจัดหารถโดยสารใหม่ 

โครงการย่อยที่ 1 : โครงการเช่ารถโดยสาร
ปรับอากาศไฟฟ้า (EV) จำนวน 2,511 คัน  

 
เป้าหมาย  การจัดหารถโดยสารใหม่ให้ได้ตามที่
กำหนดเพื่อนำไปให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ขั้นตอน/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2563  
มี 12 ขั้นตอน 

 
 
สามารถลงนาม
สัญญาได ้
 
 
 

 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 

 

 

     1. องค์การได้ปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ ซึ่งคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การมีมติ
เห็นชอบแผนฟื้นฟูในการประชุมเมื ่อวันที ่ 24 กุมภาพันธ์ 2563, วันที ่ 8 มีนาคม 2563,        
วันที่ 19 มีนาคม 2563, วันที่ 9 เมษายน 2563 และวันที่ 23 เมษายน 2563 โดยเปลี่ยนจากการซื้อ
รถโดยสารไฟฟ้า (EV) จำนวน 35 คัน การเช่ารถโดยสารไฮบริด (Hybrid) จำนวน 400 คัน และ     
การเช่ารถโดยสาร NGV จำนวน 3๐๐ คัน เป็นการเช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV) จำนวน 
2,511 คัน โดยจ่ายค่าเช่าตามกิโลเมตรบริการที่ว่ิงจริง 
     2. เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 ได้มีการประชุมของคณะกรรมการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คำสั่งองค์การที่ 272/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563)  
คณะกรรมการมีมติยกเลิกโครงการย่อย 4 โครงการ แก้ไขเป็น 
        โครงการย่อยที่ 1 : การเช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV) จำนวน 2,511 คัน 
        คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ฉบับปรับปรุงใหม่เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 
     3. องค์การได้ทำสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา และการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ตามสัญญาเลขที่         
จ40/2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ เดือนกันยายน 2563 อยู่ระหว่างที่ปรึกษา ศึกษาและ
จัดทำร่างขอบเขตของงานการเช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV) จำนวน 2,511 คัน  
 

สรุปผลการดำเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) มีขั้นตอน/กิจกรรม ที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 

12 ขั้นตอน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน/กิจกรรม และ
เป้าหมายที่กำหนด  เนื่องจากรอความชัดเจนของแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
(ฉบับปรับปรุงใหม่) ซ่ึงอยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

 
 
 
 

 



 

สรปุผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  หนา้ ๕ 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 หมายเหตุ 

โครงการย่อยที ่  2 :  โครงการจ้างเอกชน   
เดินรถในเส้นทางของเอกชน จำนวน 1,500 คัน 

 
เป้าหมาย 
    การจัดหารถโดยสารใหม่ให้ได้ตามที่กำหนดเพื่อ
นำไปให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ขั้นตอน/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2563  
มี 12 ขั้นตอน    
 

สามารถลงนาม
สัญญาได ้
 

-      1. องค์การได้ปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ ซึ่งคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การมีมติ
เห็นชอบแผนฟื้นฟูในการประชุมเมื ่อวันที ่ 24 กุมภาพันธ์ 2563, วันที ่ 8 มีนาคม 2563,        
วันที่ 19 มีนาคม 2563, วันที่ 9 เมษายน 2563 และวันที่ 23 เมษายน 2563 โดยเปลี่ยนจากการซื้อ
รถโดยสารไฟฟ้า (EV) จำนวน 35 คัน การเช่ารถโดยสารไฮบริด (Hybrid) จำนวน 400 คัน และ     
การเช่ารถโดยสาร NGV จำนวน 3๐๐ คัน เป็นการเช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV) จำนวน 
2,511 คัน โดยจ่ายค่าเช่าตามกิโลเมตรบริการที่ว่ิงจริง 
     2. เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 ได้มีการประชุมของคณะกรรมการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คำสั่งองค์การที่ 272/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563)  
คณะกรรมการมีมติยกเลิกโครงการย่อย 4 โครงการ แก้ไขเป็น 
     โครงการย่อยที่ 2 : การจ้างเอกชนเดินรถในเส้นทางของรถเอกชน จำนวน 1,500 คัน 
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ       
ฉบับปรับปรุงใหม่เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 
     3. องค์การได้ทำสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา และการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ตามสัญญาเลขที่         
จ40/2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ เดือนกันยายน 2563 อยู่ระหว่างที่ปรึกษา ศึกษาและ
จัดทำร่างขอบเขตของงานโครงการจ้างเอกชนเดินรถในเส้นทางของเอกชน จำนวน 1,500 คัน 
 

สรุปผลการดำเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) มีขั้นตอน/กิจกรรม ที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 

12 ขั้นตอน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน/กิจกรรม และ
เป้าหมายที่กำหนด  เนื่องจากรอความชัดเจนของแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
(ฉบับปรับปรุงใหม่) ซ่ึงอยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 



 

สรปุผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  หนา้ ๖ 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 หมายเหตุ 

   โครงการที่ 2 : การบริหารอู่จอดรถให้สอดคล้อง
กับการบริหารจัดการเดินรถ 
 

เป้าหมาย 
    ดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด 
  

ขั้นตอน/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2563  
มี 1 ขั้นตอน   
  

สามารถดำเนินการ
ได้ตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนด 

        1. มติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 16 
กรกฎาคม 2563 เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับปรุง)  โดยให้
เพิ่มเติมโครงการบริหารอู่จอดรถให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการเดินรถ เนื่องจากองค์การได้
กำหนดการพัฒนาพื้นที่เชิงธุรกิจ โดยใช้พื้นที่ของอู่บางเขน และอู่มีนบุรีเป็นพื้นที่พัฒนา ทำให้พื้นที่อู่
ที่ใช้จอดรถโดยสารหายไปจำนวน 2 อู่ 
        2. คำสั่งองค์การที่ 378/2563 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
การเช่าใช้พื้นที่จอดรถและอาคารสำนักงาน บริเวณใกล้สถานีจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงปั ๊ม ปตท.เอเชีย        
ถนนรามคำแหง ซอย 180 คณะกรรมการได้สรุปรายงานผลการดำเนินการพิจารณาเสนอความเห็น
ดังนี ้
        1.1 เช่าพื ้นที ่บริเวณใกล้สถานีจ ่ายน้ำมันเชื ้อเพลิงปั ๊ม ปตท.เอเชีย ถนนรามคำแหง         
ซอย 180 ทดแทนการใช้อู่มีนบุรี 
        1.2 เร่งรัดการพัฒนาพ้ืนท่ีอู่บางเขน และอู่มีนบุรี ให้มีการใช้พื้นที่เชิงธุรกิจโดยเร็ว 

    1.3 ปรับย้ายการจอดเก็บรถเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานในอู่บางเขน อู่มีนบุรี อู่สวนสยาม 
และอู่ใต้ทางด่วนรามอินทรา - ประดิษฐ์มนูธรรม (รายละเอียดตามหนังสือที่พิเศษ 02/2563      
ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2563) 

 
   สรุปผลการดำเนินงาน 
   ในปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) มีขั้นตอน/กิจกรรม ที่ต้องดำเนินการ           

1 ขั้นตอน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน/กิจกรรม และ
เป้าหมายที ่กำหนด เนื ่องจากรอความชัดเจนของแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ           
(ฉบับปรับปรุงใหม่) ซ่ึงอยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 หมายเหตุ 

กลยุทธ์ที่ 2 : การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช ้
โครงการที่ 3 : ระบบบริหารงานหลักองค์กร 
(Enterprise Resource Planning : ERP) 
 
เป้าหมาย 
  ดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา 
ที่กำหนด ร้อยละ 100 
 
ขั้นตอน/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2563  
มี 14 ขั้นตอน    

 
สามารถดำเนินการ
เป็นไปตามขั ้นตอน
และระยะ เ วลาที่
กำหนดไว ้

 
งบลงทุน 
7.450 
ล้านบาท 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
โครงการบร ิหารจัดการทรัพยากร ขสมก. ระบบ ERP (ตามคำสั ่งองค์การที ่  863/2562               
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562)  โดยให้ยกเลิกคำสั่งองค์การที่ 31/2561 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561  

2. เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 ที่ปรึกษาร่วมกับคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน
ทบทวนร่าง TOR เสนอผู้อำนวยการให้ความเห็นชอบและเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ 
      3. วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 มีการประชุมของคณะกรรมการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คำสั่งองค์การที่ 272/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563)  
คณะกรรมการมีมติให้ปรับขั้นตอน/กิจกรรม การดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 

5. วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นำร่างขอบเขตของงานเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ และ สบจ.      
นำร่างขอบเขตของงานประกาศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ครั้งท่ี 1  

6. เมื่อวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการพิจารณาความเห็นของสาธารณะชน
ตอบวิจารณ์ และนำเสนอประชาวิจารณ์ รอบ 2 มีผู้วิจารณ์ 2 ราย คณะกรรมการตอบวิจารณ์     
โดยยืนตามร่างเดิม นำเสนอ ผอก.อนุมัติ ลงนามประกาศประกวดราคา และเผยแพร่ประกาศ     
เชิญชวนทางระบบ e-GP ตั้งแต่วันท่ี 23 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 
     7. เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 คณะกรรมการได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอ
ทางเทคนิคได้รับความเห็นชอบจาก ผอก. ประกาศผลผู้ชนะเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 และได้
ทำสัญญาตามเลขที่ จ.73/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลท์ติ้ง 
เซอร์วิส จำกัด (ให้บริการ) เป็นผู้ชนะการเสนอราคา  
    สรุปผลการดำเนินงาน 
    ในปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) มีขั้นตอน/กิจกรรม ที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 
14 ขั้นตอน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สามารถดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา          
ที่กำหนดไว้ตามตัวชี้วัด และดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100 
ตามเป้าหมาย 

 



 

สรปุผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  หนา้ ๘ 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 หมายเหตุ 

โครงการที่ 4 : การใช้เครื่องรับชำระค่าโดยสาร
ด้วยบัตรอเิล็กทรอนิกส ์
 
เป้าหมาย 
   เครื่องรับชำระค่าโดยสารสามารถใช้งานได้ 
ถูกต้องครบถ้วน 
 
ขั้นตอน/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2563  
มี 5 ขั้นตอน    

สามารถใช้เครื่องรับ
ชำระค่าโดยสารดว้ย
บัตรอิเล็กทรอนิกส์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

      - 
 
 
 

  1. แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงคู่มือการใช้งานเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (edc) และจัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (ตามคำสั่งองค์การที่ 608/2562 ลงวันที่ 4 กันยายน 2562) 

 2. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี ่ยวกับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์และเครื ่องรับชำระค่าโดยสารด้วยบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Data Capture : EDC (ตามคำสั่งองค์การที ่684/2562 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2562) 

 3. ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เรื่องการให้บริการรับชำระค่าโดยสารแบบ
ไร้เงินสดส่วนต่อขยาย เพื่อบริหารจัดการโครงการนำร่องการชำระเงินค่าโดยสารแบบไร้เงินสดส่วน
ต่อขยายบนรถโดยสารประจำทาง ขสมก. มีผลบังคับใช้วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 

 4. แก้ไขคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องรับชำระค่าโดยสารด้วยบตัร
อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Data Capture : EDC เนื่องจากคู่มือตามคำสั่งองค์การที ่684/2562 ลงวันท่ี 30 
กันยายน 2562 มีความคลาดเคลื่อน (ตามคำสั่งองค์การที่ 721/2562 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562) 

5. จัดการอบรมหลักสูตร “การใช้งาน Google Drive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สำหรับ
หัวหน้างาน และพนักงานท่ีเกี่ยวข้อง (ตามคำสั่งองค์การที่ 661/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)  
 

     สรุปรายได้จากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อมูลจากธนาคาร) 
 

ช่องทาง 
การใช้บัตร 

ปีงบประมาณ 2563 
  (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

จำนวนการใช้ (คร้ัง) จำนวนเงิน (บาท) 
KTB QR 1,289 24,826.00 
OTHER QR 16,343 314,045.00 
Welfare 17,608,140 220,057,781.50 
VISA 314,453 4,418,573.50 
WASTER 63,013 1,009,207.50 
Cobrand 1,532,274 23,637,610.00 

รวม 19,535,512 249,462,043.50 
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

สรปุผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  หนา้ ๙ 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 หมายเหตุ 

       จากข้อมูลของธนาคารในปีงบประมาณ  2563  จำนวนการใช้บัตรทุกช่องทาง 19,535,512 ครั้ง     
คิดเป็นเงินจำนวน  249,462,043.50 บาท  จำนวนการใช้บัตรล่วงหน้า 14,947,433 ครั้ง 
 

        สรุปผลการดำเนินงาน 
        ในปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) มีขั้นตอน/กิจกรรม ที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 
5 ขั้นตอน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สามารถดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
สามารถใช้เครื่องรับชำระค่าโดยสารด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามตัวชี้วัด 
และเคร่ืองรับชำระค่าโดยสารสามารถใช้งานได้ถูกต้องครบถ้วน ตามเป้าหมาย  
 

 

 
โครงการที ่  5 : โครงการออกบัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
เป้าหมาย 
   1. จัดหาแนวทางและรูปแบบ 
   2. จัดหาประเภทบตัรและราคาในการจำหน่าย 
 
ขั้นตอน/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2563  
มี 5 ขั้นตอน    

 

 
สามารถดำเนินการ
เป็นไปตามขั ้นตอน
และระยะ เ วลาที่
กำหนดไว ้
 

 

 

 
 
 

     
     มติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2563 เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 
2563 เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งเพิ่มเติมโครงการ    
ที ่ 5 โครงการออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E–Ticket) โดยจะเริ ่มทดสอบระบบและเริ ่มใช้         
ในเดือนตุลาคม 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับการรับรถโดยสารใหม่ท่ีจะเริ่มรับรถในปี 2565 
 
     สรุปผลการดำเนินงาน 
     ในปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) มีขั้นตอน/กิจกรรม ที่ต้องดำเนินการทั้งหมด   
5 ขั้นตอน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ยังไม่สามารถดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
กำหนดตามตัวชี้วัด ยังไม่สามารถจัดหาแนวทางและรูปแบบ จัดหาประเภทบัตรและราคาในการ
จำหน่ายได้ตามเป้าหมาย อยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากแผนฟ้ืนฟูกิจการ ขสมก. (ฉบับปรับปรุงใหม่)     
ที่อยู่ในขั้นตอนการนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 หมายเหตุ 
 

โครงการที่ 6 : การใช้ระบบสารสนเทศ (Google 
Drive) ในการบริหารจัดการด้านเอกสาร 
 

เป้าหมาย 
   ปริมาณการใช้กระดาษลดลงร้อยละ 10 
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2563  
มี 5 ขั้นตอน    

 

ดำเนินการตามขั ้นตอน
และระยะ เวลาที่
กำหนด 
 
 
 
 

 

 
 

 

องค์การจัดการอบรมหลักสตูร “การใช้งาน Google Drive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สำหรับ
หัวหน้างาน และพนักงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจลักษณะ  การทำงาน
ของ Google Drive สามารถสมัครใช้งานและจัดการไฟล์ใน Google Drive ได้ เพื่อลดปริมาณ การใช้กระดาษ
ในสำนักงาน (ตามคำสั่งองค์การที่ 661/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)  

 

ปริมาณการใช้กระดาษของแต่ละหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2563 เทียบกับปีงบประมาณ 2562 
 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2562 

(รีม) 
ปีงบประมาณ 2563 

(รีม) 
ผลต่าง เพิม่ (-ลด) 

คิดเป็นร้อยละ 
 เพิ่ม (-ลด) 

สนญ. 5,644 4,884 (760) (13.47) 
ขดร. 1  1,453 1,501 48 3.30 
ขดร. 2 1,386 1,331 (55) (3.97) 
ขดร. 3  1,917 1,955 38 1.98 
ขดร. 4 1,164 969 (195) (16.75) 
ขดร. 5  1,607 1,629 22 1.37 
ขดร. 6 719 880 161 22.39 
ขดร. 7 1,314 1,536 222 16.89 
ขดร. 8 1,018 1,157 139 13.65 
รวม 16,222 15,842 (380) (2.34) 

       
     สรุปผลการดำเนินงาน 
    ในปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สามารถ
ดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดครบทุกขั้นตอน แต่ไม่สามารถลดปริมาณการใช้
กระดาษได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ปริมาณการใช้กระดาษประจำปีงบประมาณ 2563 เทียบกับ
ปีงบประมาณ 2562 ลดลงร้อยละ 2.34 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 7.66 (เป้าหมายปริมาณ   
การใช้กระดาษลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา) 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 หมายเหตุ 

กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้างการจดจำที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ 
โครงการที ่ 7 : โครงการสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์กร (Rebranding) 
 
เป้าหมาย  ดำเนินการไดต้ามขั้นตอนและ 
ระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100 
 
ขั้นตอน/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2563  
มี 7 ขั้นตอน       

 
สามารถดำเนินการ
เป็นไปตามขั ้นตอน
และระยะ เ วลาที่
กำหนดไว ้

 

 
งบทำการ 
10.000 
ล้านบาท 

     1.จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เสนอ ผอก.ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (Rebranding) ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ตามคำสั่งองค์การที่ 756/2562 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562)  

3.นำร่าง TOR ประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ขององค์การ ระหว่างวันที่ 
31 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2562  

4.ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 
5.ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำโครงการฯ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562  
6.นำร่างเอกสารประกวดราคาประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ขององค์การ 

ระหว่างวันท่ี 17-20 ธันวาคม 2562  
7.ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562 - 14 มกราคม 

2563 
เนื ่องจากเกิดข้อผิดพลาดในเรื ่องวงเงินงบประมาณที ่กำหนดในโครงการประชาสัมพันธ์

เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ (Rebranding) จึงได้ยกเลิกการดำเนินการ และดำเนินการใหม่ดังนี้ 
1. รอง ผอก.ฝบร. อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์            

(e-bidding) เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2563 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการ ตรวจ

รับพัสดุสำหรับประกวดราคาจ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ 
(Rebranding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ตามคำสั่งองค์การที่ 42/2563 
ลงวันท่ี 23 มกราคม 2563)  

3. นำร่าง TOR ประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ขององค์การ ระหว่างวันที่ 
23 – 28 มกราคม 2563 เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากสาธารณชน (สาธารณชนไม่มีข้อเสนอแนะ) 

4. ประกาศประกวดราคาครั้งที ่ 1 เมื ่อวันที่ 31 มกราคม 2563 กำหนดเสนอราคาวันที่     
20 กุมภาพันธ์ 2563 

5. เมื่อวนัท่ี 24 ก.พ.63 องค์การได้ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำโครงการฯ  

 



 

สรปุผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  หนา้ ๑๒ 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 หมายเหตุ 

     6.  ผอก. อนุมัติร่าง TOR โครงการฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563   
     7.เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในระบบสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและระบบสารสนเทศขององค์การ  
     8. ประกาศประชาพิจารณ์ ระหว่างวันท่ี 13 ถึงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563-(ไม่มีสาธารณะชน
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่าง TOR) 
     9. ประกาศขายซองประกวดราคา ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2563
เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 ได้มีการประชุมของคณะกรรมการปรบัปรุงแผนปฏิบัตกิารประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (คำสั ่งองค์การที ่ 272/2563 ลงวันที ่ 15 พฤษภาคม 2563)  
คณะกรรมการมีมติให้ปรับขั้นตอน/กิจกรรมการดำเนินงาน  
     10. เดือนกันยายน 2563  สกม. ได้ส่งร่างสัญญาว่าจ้างประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์กร (Rebranding) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบความถูกต้อง ขณะนี้ สกม. อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง
สัญญาตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดให้ข้อเสนอแนะ และอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ (กรมบัญชีกลาง) 

     สรุปผลการดำเนินงาน 
     ในปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) มีขั้นตอน/กิจกรรม ที่ต้องดำเนินการ
ทั้งหมด 7 ขั้นตอน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สามารถดำเนินการได้ถึงขั ้นตอนที่ 6 ยังไม่
สามารถดำเนินการเป็นไปตามขั ้นตอนและระยะเวลาที ่กำหนดตามตัวชี ้วัด และไม่สามารถ
ดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100 ตามเป้าหมาย 
 
 

 
 

 



 

สรปุผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  หนา้ ๑๓ 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 หมายเหตุ 

โครงการที่ 8 : การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
 
เป้าหมาย 
   ดำเนนิการตามโครงการทีก่ำหนดได้ครบถ้วนตามแผน 
 
ขั้นตอน/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2563  
มี 5 ขั้นตอน       
 

สามารถดำเนินการ
ได้ตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนด 

งบลงทุน 
0.640 
ล้านบาท 

  

1.. มติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน CSR ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 
30 ม.ค.63 ให้ดำเนินโครงการ CSR จำนวน 6 โครงการ แต่เนื่องจากการระบาดของเชื ้อไวรัส      
โคโรนา (โควิด-19) จึงชะลอโครงการไว้ก่อน 

2. แต่งตั ้งคณะทำงานโครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม 
(Corporate Social Responsibility : CSR) ประจำปี 2563 (ตามคำสั ่งองค์การที ่ 191/2563    
ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2563)      
     4. คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การในการประชุม ครั ้งที ่ 7/2563 เมื ่อวันที ่ 21 
พฤษภาคม 2563 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม       
และสิ ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ประจำปี 2563 โดยให้ดำเนิน
กิจกรรมจำนวน 2 โครงการคือ 

  1) โครงการ ขสมก.ปันสุข 
  2) โครงการ ขสมก.จิตอาสา  

      เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 ได้มีการประชุมของคณะกรรมการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คำสั่งองค์การที่ 272/2563 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563)  
คณะกรรมการมีมติให้ปรับขั้นตอน/กิจกรรม การดำเนินงาน 
     5. เขตการเดินรถที่ 1 – 8 กำหนดจุดติดตั้งตู้ ขสมก.ปันสุข ที่อู่บางเขน อู่มีนบุรี อู่ฟาร์มจระเข้ 
อู่คลองเตย อู่แสมดำ อู่บรมราชชนนี อู่บัวทองเคหะ และอู่หมอชิต 2 โดยเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 
2563 จัดพิธีเปิดโครงการ ณ อู่คลองเตย 
     6. คณะทำงานโครงการ ขสมก.จิตอาสา กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563     
ณ บริเวณท่าปล่อยรถอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ท้ัง 4 ด้าน    
     สรุปผลการดำเนินงาน 
     ในปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) มีขั้นตอน/กิจกรรม ที่ต้องดำเนินการ
ทั้งหมด 5 ขั้นตอน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สามารถดำเนินการได้ครบทุกขั้นตอน ดำเนินการ
ตามโครงการที่กำหนดได้ครบถ้วนตามแผนและเป็นไปตามตามเป้าหมายที่กำหนด     

 
 



 

สรปุผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  หนา้ ๑๔ 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 หมายเหตุ 

โครงการที่ 9 : การประชาสัมพันธ์เชิงรุกขององค์การ 
 
เป้าหมาย 
  ประชาสัมพันธไ์ดต้ามแผนที่กำหนด ร้อยละ  100 
 
ขั้นตอน/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2563  
มี 3 ขั้นตอน       

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดำเนินการทำกิจกรรม
ประชาสมัพันธ์เดือน
ละไม่ต่ำกว่า 4 ครั้ง 

งบทำการ 
24.180 
ล้านบาท 

 1.จัดทำสปอตประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรับชำระค่าโดยสารด้วยบัตร
โดยสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่  
      2.จัดทำสปอตประชาสัมพันธ์เรื่อง ขสมก.คืนเงินค่าโดยสาร 2 บาท/ครั้ง แก่ผู้ถือบัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ฯ  

 3. จัดทำสปอตประชาสัมพันธ์ เรื่อง “มาตรการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และ
มาตรการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา”  
      4. ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เรื่อง “ขสมก.เริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการออกบัตรโดยสารล่วงหน้า
อิเล็กทรอนิกส์ และบัตรนักเรียน นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ใบละ 30 บาท ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.63”  

 5. ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19” 
      6. ผลิตวีดิทัศน์เรื่อง “มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมบนรถโดยสาร”  
      7. ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม  

 8. ประชาสมัพันธ์เรื่อง “การให้บริการรถโดยสาร หลังมาตรการคลายล๊อกระยะ 2”  
 9. จัดทำข่าว “ขสมก.ให้บริการรถโดยสารเวลาปกติ” หลังประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว  

     10. จัดทำข่าว ขสมก.ผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมต้อนรับเปิดเทอม  
     11. ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

 12. เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เชิญสื่อมวลชนสัมภาษณ์ ผอก. เรื่องแผนฟื้นฟูกิจการ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
      13. จัดทำข่าว ขสมก. ชี้แจงการจ้างเอกชนร่วมเดินรถ 1,500 คัน ในเส้นทางของเอกชน       
ที่ได้รับใบอนุญาต 54 เส้นทาง  
      14. จัดทำอินโฟกราฟิกและคลิปวีดิทัศน์ เรื่องแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
      15. จัดทำข่าว “ขสมก.จัดแผนเดินรถช่วงวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ 4 – 7 กันยายน 2563”  
       16. จัดทำข่าว “ขสมก. จัดงานสถาปนาครบรอบ 44 ปี ภายใต้แนวคิด New BMTA New Normal”  
      17. เชิญนักข่าวสถานีไทย PBS สัมภาษณ์ รอง ผอก. ฝรอ. เรื่องแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ และ
ทิศทางการเดินรถขององค์การ 
 

 
 
 
 
 



 

สรปุผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  หนา้ ๑๕ 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 หมายเหตุ 

     สรุปผลการดำเนินงาน 
     ในปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) มีขั้นตอน/กิจกรรม ที่ต้องดำเนินการ
ทั้งหมด 3 ขั้นตอน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สามารถดำเนินการได้ครบทุกขั้นตอน หน่วยงาน     
ที่รับผิดชอบดำเนินการทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์เดือนละไม่ต่ำกว่า 4 ครั้ง ตามตัวชี้วัดที่กำหนด 
และสามารถจัดการประชาสัมพันธ์ได้ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 100 ตามเป้าหมาย  

โครงการที ่  10 :  การธำรงรักษาระบบ ISO  
9001 : 2015  ด้านการให้บริการ 
 
 

เป้าหมาย 
   นำระบบบริหารงานด้านคณุภาพไปปฏิบัติให้
เป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรบั 
 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2563  
มี 6 ขั้นตอน       

ทุกเส้นทางการเดิน
รถขององค์การได้รับ
การรับรองและ
รักษาระบบอยา่ง
ต่อเนื่อง 

งบทำการ 
3.520 
ล้านบาท 

         1.องค์การทำสัญญาว่าจ้างสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ       
ตามสัญญาเลขท่ี จ.23/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 

2.สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ได้ดำเนินการตรวจประเมิน
ขั้นตอนท่ี 1 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 
2562   

3.องค์การแต่งตั ้งคณะทำงานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 (ตามคำสั่งองค์การที่ 
761/2562 ลงวันท่ี 6 พฤศจกิายน 2562)  

 4.ตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง ของเขตการเดินรถที่ยังไม่ได้รับใบรับรองระบบบริหารงาน
คุณภาพ ดังนี้     

       1. วันท่ี 9 มกราคม 2563   เขตการเดินรถท่ี 5 
       2. วันท่ี 27 มกราคม 2563 เขตการเดินรถท่ี 3 และ เขตการเดินรถท่ี 4 
       3  วันท่ี 28 มกราคม 2563 เขตการเดินรถท่ี 2 และ เขตการเดินรถท่ี 8 
5. ทุกเส้นทางทำการรักษาระบบมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

     สรุปผลการดำเนินงาน 
     ในปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) มีขั้นตอน/กิจกรรม ที่ต้องดำเนินการ
ทั้งหมด 6 ขั้นตอน สามารถดำเนินการได้ครบทุกขั้นตอน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ทุกเส้นทาง
การเดินรถขององค์การได้รับการรับรองและรักษาระบบอย่างต่อเนื่องตามตัวชี้วัด และองค์การ
สามารถนำระบบบริหารงานด้านคุณภาพไปปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับ      
ตามเป้าหมายที่กำหนด 
 

 



 

สรปุผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  หนา้ ๑๖ 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 หมายเหตุ 

โครงการที ่ 11 :  การแก้ปัญหามลภาวะทาง
อากาศจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง (PM 2.5) 
 

เป้าหมาย 
  รถโดยสารทุกคันท่ีออกให้บริการไมม่ีควันดำ 
เกินมาตรฐาน 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2563  
มี 4 ขั้นตอน       
 

ด ำ เ น ิ น ก า ร ต า ม
ขั้นตอนการตรวจวัด
ที่กำหนด 
 

         ในปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63)  เขตการเดนิรถที่ 1 – 8  ดำเนินการตาม
ขั้นตอนการตรวจวัดที่กำหนดและดำเนินการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง    
(PM 2.5) อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
        1) ตรวจวัดควันดำของรถที่ใช้น้ำมันดีเซลก่อนนำออกวิ่งบริการประชาชนทุกวัน 
        2) จัดประชุมพนักงานให้มีความเข้าใจเรื่องระบบการใช้เกียร์ ในการออกรถ 
        3) จัดรถเข้าตรวจสภาพตามกำหนด 
        4) ตรวจวัดควันดำด้วยสายตาอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 
        5) หัวหน้างานสอดส่องดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในเส้นทาง 
        6) ประสานงานกับช่างผู้รับเหมาให้ทำความสะอาดไส้กรอง และเปลี่ยนเมื่อครบอายุการใช้งาน 

         7) จัดทำโครงการ 5 ส. ทำความสะอาดรถยนต์โดยสารก่อนนำออกวิ่งบริการทุกวัน 
             

               ในปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63)  รถโดยสารเอกชนร่วมบริการ          
มีมาตรการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง (PM 2.5) ดังนี ้ 

        1. สุ่มตรวจวัดควันดำ, ความสะอาดเรียบร้อย, ตรวจสภาพตัวรถและเสียงทุกวัน 
         2. ตรวจทุกเดือน โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทางบก, เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่, 
เจ้าหน้าท่ี กทม. ในพื้นที่ และเจ้าหน้าท่ีจากกรมควบคุมมลพิษ 

     สรุปผลการดำเนินงาน 
     ในปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) มีขั้นตอน/กิจกรรม ที่ต้องดำเนินการ
ทั้งหมด 4 ขั้นตอน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจวัด        
ที ่กำหนดตามตัวชี ้ว ัด และรถโดยสารทุกคันที ่ออกให้บริการไม่มีควันดำเก ินมาตรฐาน            
ตามเป้าหมายที่กำหนด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

สรปุผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  หนา้ ๑๗ 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 หมายเหตุ 
 

วัตถุประสงค์ 2 : เพ่ือให้ ขสมก. สามารถเลี้ยงตัวเองได้ลดภาระกับภาครัฐ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 : การเพ่ิมรายได้ 
โครงการที ่ 12 : การจัดเก็บค่าตอบแทนของ    
รถเอกชนร่วมบริการ 
 

เป้าหมาย 
   จัดเก็บค่าตอบแทนรถร่วมบริการทุกประเภทได ้
ตามสญัญา 
 
ขั้นตอน/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2563  
มี 7 ขั้นตอน       
 

 

- จัดเก็บค่าตอบแทน
ตามสัญญาในแต่ละ
เดือนได้ร้อยละ 90 
(ต.ค.62 - มี.ค.63) 
 

- จัดเก็บค่าตอบแทน
ตามสัญญาในแต่ละ
เดือนได้ร้อยละ 25 
(เม.ย.63 - ก.ย.63) 
ตามมาตรการเย ียวยา
ผู้ประกอบการ  

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.ผลการจัดเก็บหนี้ค่าตอบแทนค้างชำระรถทุกประเภท (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ประเภทรถ เป้าหมายปีงบประมาณ 2563 (บาท) 
ผลการจัดเก็บ 

 (บาท) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

-   - รถธรรมดา  133,121,306.20  5,187,390.05 3.90 
 - รถปรับอากาศ  197,956,709.86 7,010,213.80 3.54 

รถมินิบัส  41,976,814.95  5,345,648.70 12.73 
รถตูโ้ดยสารปรับอากาศ  128,974,836.47  19,426,661.74 15.06 
รถหมวด 4 (ในซอย) 590,804.62  1,713,409.01 290.01 

รวม 502,620,472.10  40,200,677.65 8.00 

 

2. ผลการจัดเก็บหน้ีค่าตอบแทนค้างชำระตามบันทกึรับสภาพหน้ี (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ประเภทรถ เป้าหมาย/เดือน (บาท)  ผลการจัดเกบ็ (บาท) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

รถโดยสารขนาดใหญ ่ 43,522,485.96 7,014,664.72 16.12 
 

3. ผลการจัดเก็บหน้ีค่าตอบแทนตามสัญญาตามมติบอร์ด (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) 

ประเภทรถ 
เป้าหมายปีงบประมาณ 2563 

(บาท) 
ผลการจัดเก็บ 

 (บาท) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

รถโดยสารขนาดใหญ ่    
-   - รถธรรมดา 1,141,378.00 325,434.00 28.51 

 - รถปรับอากาศ 783,937.50 459,003.08 58.55 
รถมินิบัส 1,136,689.00 1,553,627.42 136.68 
รถตูโ้ดยสารปรับอากาศ 4,933,750.00 1,577,491.93 31.97 
รถหมวด 4 (ในซอย) 742,795.00     1,019,175.88 137.21 

รวม 8,738,549.50 4,934,732.31 56.47 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

สรปุผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  หนา้ ๑๘ 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 หมายเหตุ 

     การเร่งรัดการชำระค่าตอบแทน 
     1. กรณีผู้ประกอบการไม่มาชำระหนี้ 2 ครั้ง งานบริหารสัญญา ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการได้ทำ
หนังสือติดตาม 2 ครั้ง ภายใน 30 วัน (ครั้งละ 15 วัน) หากไม่มาชำระหนี้จะดำเนินการทำหนังสือ
บอกเลิกสัญญา และแจ้งกรมการขนส่งทางบกถอนรถออกจาก ขส.บ.11 ต่อไป 
    2. ทำหนังสือส่ง สกม. เพื่อดำเนินการติดตามให้ชำระหนี้ตามระเบียบข้อกฎหมาย 
     สรุปผลการดำเนินงาน 

     ในปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) มีขั้นตอน/กิจกรรม ที่ต้องดำเนินการ
ทั้งหมด 7 ขั้นตอน ณ วันที ่30 กันยายน 2563 มีผลการดำเนินการดังนี้ 
     1.จัดเก็บค่าตอบแทนตามสัญญา (ต.ค.62 - มี.ค.63) ได้ร้อยละ 8.00 ไม่สามารถจัดเก็บ
ค่าตอบแทนตามสัญญาในแต่ละเดือนได้ร้อยละ 90 ตามตัวชี้วัด 
     2. จัดเก็บหนี้ค่าตอบแทนค้างชำระตามบันทึกรับสภาพหนี้ (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) ได้ร้อยละ 16.12 
     3. จัดเก็บค่าตอบแทนตามสัญญา (เม.ย.63 - ก.ย.63) ตามมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ 
ได้ร้อยละ 56.47  (เป้าหมายร้อยละ 25)  
      

กลยุทธ์ที่ 2 : การลดค่าใช้จ่าย 
โครงการที่ 13  :  การเกษียณอายุก่อนกำหนด 
 
เป้าหมาย 
   ดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา 
ที่กำหนด ร้อยละ 100 
 
ขั้นตอน/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2563  
มี 1 ขั้นตอน       

สามารถดำเนินการ
เป็นไปตามขั ้นตอน
และระยะ เ วลาที่
กำหนดไว ้

       เพื่อลดจำนวนพนักงาน ขสมก. สู่ระดับที่มีความเหมาะสมกับฐานประกอบการรวมทั้งเพื่อ
สนับสนุนและรองรับการบริหารงานในรูปแบบใหม่และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    
องค์การได้จัดทำแผนโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
2563 อยู ่ระหว่างรวบรวมข้อม ูลพนักงานที ่สนใจเข้าโครงการเกษียณอายุก ่อนกำหนด            
(Early Retirement) เพื่อนัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ 

      สรุปผลการดำเนินงาน 
      ในปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) มีขั้นตอน/กิจกรรม ที่ต้องดำเนินการ
ทั้งหมด 1 ขั้นตอน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ยังไม่สามารถดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามตัวชี้วัด และไม่สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด 
ร้อยละ 100 ตามเป้าหมาย  อยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. (ฉบับปรับปรุงใหม่)     
ที่อยู่ในขั้นตอนการนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 

 



 

สรปุผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  หนา้ ๑๙ 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 หมายเหตุ 

 โครงการที่ 14  :  การปรับโครงสร้างองค์กร 
 
เป้าหมาย 
   จัดสรรบุคลากรตามกรอบโครงสร้างใหม่ได้  
ร้อยละ 100 
 
ขั้นตอน/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2563  
มี 2 ขั้นตอน       
   

สามารถดำเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่
กำหนดไว ้
 

 

 
 

- 
      มติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การในคราวประชุมครั ้งที ่ 9/2563 เมื ่อวันที ่ 16 
กรกฎาคม 2563 เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งเพิ่มเติม
โครงการที่ 14 การปรับโครงสร้างองค์กร      

      สรุปผลการดำเนินงาน 
      ในปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) มีขั้นตอน/กิจกรรม ท่ีต้องดำเนินการ
ทั้งหมด 2 ขั้นตอน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน     
และระยะเวลาที่กำหนดไว้ และยังไม่สามารถจัดสรรบุคลากรตามกรอบโครงสร้างใหม่ได้ 
ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายที่กำหนด อยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. 
(ฉบับปรับปรุงใหม่) ที่อยู่ในขั้นตอนการนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
 

 

 
 


