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ณ เดือนพฤษภาคม 2564 
 

๑ 

 ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงาน 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพ่ือประชาชน 

กลยุทธ์ 1 : รถโดยสารเพ่ือประชาชน 
โครงการที่ 1 : การจัดหารถโดยสารใหม่ 

โครงการย่อยที่ 1: เช่ารถโดยสารปรับอากาศ
ไฟฟ้า (EV) จำนวน 2,511 คัน  
เป้าหมาย  การจัดหารถโดยสารใหม่ให้ไดต้ามที่
กำหนดเพื่อนำไปให้บริการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2564 
ไม่มีขั้นตอน/กิจกรรม 
 

 
 
สามารถลงนาม
สัญญาไดภ้ายใน
เดือนมีนาคม 
2564 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 

        
 
    เดือนพฤษภาคม 2564 โครงการเช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV) จำนวน 2,511 คัน ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ตามขั้นตอน/กิจกรรมที่กำหนด 
 องค์การได้ว่าจ้างศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการศึกษาและจัดทำ      
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดหารถโดยสารตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
(ฉบับปรับปรุงใหม่) ตามสัญญาเลขท่ี จ.40/2563 ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2563  
 คณะกรรมการฯ ตรวจรับรายงานการศึกษาและจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) งวดที่ 1 
เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ กวผ.051/2563 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2563 
 องค์การแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา สำหรับการจ้างที่ปรึกษาและจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การ
จัดหารถโดยสารตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ตามคำสั่งองค์การที่ 326/2563 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 และคำสั่งองค์การ        
ที ่ 472/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 (แก้ไขคำสั่งองค์การที่ 326/2563) เสนอขอขยาย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ดังน้ี 
 ครั้งที่ 1 ขอขยายเวลา 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2564   
ตามบันทึกข้อตกลงเลขท่ี จ.170/2563 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 
 ครั้งที่ 2 ขอขยายเวลา 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2564 
ตามบันทึกข้อตกลงเลขท่ี จ.8/2564 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 
 ครั้งที่ 3 ขอขยายเวลา 90 วัน ตั้งแต่ 21 เมษายน 2564 ตามหนังสือที่ ฝบร.259/2564     
ลงวันท่ี 19 เมษายน 2564 ขณะนีอ้ยู่ระหว่างที่ปรึกษาจัดทำร่าง TOR 
 ขณะนี้องค์การอยู่ระหว่างทบทวนแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฉบับปรับปรุง      
ตามความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง  โดยปรับข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลง ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
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๒ 

 ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงาน 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
   โครงการย่อยที่ 2 : โครงการจ้างเอกชนเดินรถ
ในเส้นทางของเอกชน จำนวน 1,500 คัน 
เป้าหมาย การจัดหารถโดยสารใหม่ให้ไดต้ามที่
กำหนดเพื่อนำไปให้บริการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2564 
ไม่มีขั้นตอน/กิจกรรม 
 

สามารถลงนาม
สัญญาไดภ้ายใน
เดือนมีนาคม 
2564 

 -   เดือนพฤษภาคม 2564 โครงการจ้างเอกชนเดินรถในเส้นทางของเอกชน จำนวน 1 ,500 คัน           
ไม่สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน/กิจกรรมที่กำหนด 
 องค์การได้ว่าจ้างศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการศึกษาและจัดทำ      
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดหารถโดยสารตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
(ฉบับปรับปรุงใหม่) ตามสัญญาเลขท่ี จ.40/2563 ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2563  
 คณะกรรมการฯ ตรวจรับรายงานการศึกษาและจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) งวดที ่ 1 
เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ กวผ.051/2563 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2563 
 องค์การแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา สำหรับการจ้างที่ปรึกษาและจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การ
จัดหารถโดยสารตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ตามคำสั่งองค์การที่ 326/2563 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 และคำสั่งองค์การ        
ที่ 472/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 (แก้ไขคำสั่งองค์การที่ 326/2563) เสนอขอขยาย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ดังน้ี 
 ครั้งที่ 1 ขอขยายเวลา 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2564    
ตามบันทึกข้อตกลงเลขท่ี จ.170/2563 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 
 ครั้งที่ 2 ขอขยายเวลา 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2564  
ตามบันทึกข้อตกลงเลขท่ี จ.8/2564 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 
 ครั้งที่ 3 ขอขยายเวลา 90 วัน ตั้งแต่ 21 เมษายน 2564 ตามหนังสือที่ ฝบร.259/2564     
ลงวันท่ี 19 เมษายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ปรึกษาจัดทำร่าง TOR 
 ขณะนี้องค์การอยู่ระหว่างทบทวนแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฉบับปรับปรุง      
ตามความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง โดยปรับข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลง ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
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๓ 

 ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงาน 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
2. โครงการจัดหาพ้ืนที่อู่จอดรถ 
    เพ่ือทดแทนอู่มีนบุรีและอู่บางเขน 
เป้าหมาย มีพื้นท่ีอู่ท่ีใช้เพื่อการจอดรถเพิ่มขึ้น 
จากเดิมอยา่งน้อย 1 อู่ 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2564 
มี 1 ข้ันตอน คือ 
6 ผู้รับสัญญาดำเนินการ 

สามารถลงนาม
สัญญาไดภ้ายใน
เดือนกุมภาพันธ์ 
2564 

-  เดือนพฤษภาคม 2564 โครงการจัดหาพื้นที่อู่จอดรถเพื่อทดแทนอู่มีนบุรีและอู่บางเขน ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ตามขั้นตอน/กิจกรรมที่กำหนด      
 องค์การมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเช่าพื้นที่จอดรถ และอาคารสำนักงานบริเวณ
ใกล้สถานีจ่ายน้ำมันเชื ้อเพลิง (ปั๊ม ปตท.เอเชีย) ถนนรามคำแหง ซอย 180 (ตามคำสั่งองค์การที่ 
378/2563 ลงวันท่ี 24 มถุินายน 2563 ซึ่งคณะกรรมการได้สรุปรายงานผลการดำเนินการ ดังน้ี 
 1. เช่าพ้ืนท่ีบริเวณใกล้สถานีจ่ายเชื้อเพลิง (ปั๊ม ปตท.เอเชีย) ถนนรามคำแหง ซอย 180 ทดแทน
การใช้อู่มีนบุรี 
 2. เร่งรัดการพัฒนาพื้นที่อู่บางเขนและอู่มีนบุรี ให้มีการใช้พื้นที่เชิงธุรกิจโดยเร็ว เพื่อมิให้ เกิด
ค่าใช้จ่ายทับซ้อน 
 3. ปรับย้ายการจอดเก็บรถเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานในอู่บางเขน อู่มีนบุรี อู่สวนสยาม และอู่      
ใต้ทางด่วนรามอินทรา-ประดิษฐ์มนูธรรม 
 ขณะนี้องค์การอยู่ระหว่างทบทวนแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฉบับปรับปรุง      
ตามความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง โดยปรับข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลง ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน เพื่อ
องค์การจะได้ไปดำเนินการ โครงการจัดหาพื้นที่อู่จอดรถเพื่อทดแทนอู่มีนบุรีและอู่บางเขน ต่อไป 
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๔ 

 ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงาน 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
3. โครงการบริหารเส้นทางเดินรถ 
เป้าหมาย จัดเดินรถให้เป็นไปตามใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2564 
มี 4 ขั้นตอน คือ 
1. นำเสนอขอใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 
    ต่อกรมการขนส่งทางบก 
2. จัดสรรรถโดยสารเข้าประจำการตามทีร่ะบ ุ
    ในเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 
3. เตรียมความพร้อมเพื่อประชาสมัพันธ์ 
    ในช่วงเปลี่ยนผ่านการปฏริูปเสน้ทาง 
4. ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงและกำหนด 
    จัดเดินรถตามเส้นทางการเดินรถใหม ่

ได้รับเส้นทางการ
เดินรถตามแผน
ฟื้นฟูกิจการองค์การ 

-  เดือนพฤษภาคม 2564 โครงการบริหารเส้นทางเดินรถ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน/
กิจกรรมที่กำหนด 
 องค์การได้ยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง จำนวน 108 เส้นทาง และได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางแล้ว จำนวน 17 เส้นทาง (สำหรับรถโดยสารปรับอากาศ NGV 
489 คัน) ส่วนเส้นทางทีเ่หลืออยู่ระหว่างแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฉบับปรับปรุง      
ตามความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี 
          

 

กลยุทธ์ : ความปลอดภัยในการให้บริการ 
4. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
เป้าหมาย จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหต ุ
ฝ่ายผดิสะสม ไมเ่กิน 8 ครั้งต่อล้าน กม.บริการ 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2564 
มี 3 ขั้นตอน คือ 
1. แผนการกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 
2. แผนรณรงค์ลดอุบัติเหตุและสรา้งจิตสำนึก 
    ด้านความปลอดภยั 
3. แผนอบรมพนักงานประจำรถเพื่อการดูแล 
    ผู้โดยสารอย่างปลอดภัย 

 
จำนวนครั้งของการ
เกิดอุบัติเหตุลดลง 

 
- 

 
 เดือนพฤษภาคม 2564 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ดำเนินการได้ตามขั้นตอน/
กิจกรรม ที่กำหนด 
 เขตการเดินรถที่ 1- 8 ภาพรวมจำนวนอุบัติเหตุฝ่ายผิด 102 ครั้ง คิดเป็นอุบัติเหตุ/ล้าน กม.  
เกิดจริง 6.60 ครั้ง ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด (8 ครั้ง/ล้าน กม.)  
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ณ เดือนพฤษภาคม 2564 
 

๕ 

 ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงาน 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
กลยุทธ์ : การสร้างการจดจำท่ีดีแก่ผู้ใช้บริการ 
5. โครงการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 
    (Rebranding) 
เป้าหมาย สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ขององค์การต่อประชาชนผู้ใช้บริการ 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2564 
มี 3 ขั้นตอน คือ 
15. ผู้รับสัญญาดำเนินการตามแผนกลยุทธ ์
การประชาสัมพันธ์ 

15.1  สื่อโทรทัศน ์
15.2  สื่อวิทย ุ
15.3  สื่อออนไลน ์
15.4  สื่อโฆษณานอกบ้าน 

16. คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับ 
17. สำรวจการรับรู้ข่าวสารของประชาชน 

 
ประชาชนรับรู้
ข่าวสารและการ
ดำเนินงานของ
องค์การร้อยละ 90 
โดยการสำรวจผ่าน 
QR code    

 
งบทำการ 
10.000 

 
 เดือนพฤษภาคม 2564 โครงการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร (Rebranding) ดำเนินการได้ตาม
ขั้นตอน/กิจกรรมที่กำหนด 
 องค์การทำสัญญาว่าจ้างจัดทำโครงการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร กับบริษัท แพลนบี มีเดีย 
จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาเลขที่ จ. 2/2564เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัทฯ 
ดำเนินการตามแผน ดังน้ี 
 1. เผยแพร่สกู๊ปโทรทัศน์ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) รถโดยสารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2) แตะ 
สแกน จ่าย ง่ายกว่าเยอะ 3) การให้บริการด้วย SERVICE MIND  
 2. เผยแพร่สกู๊ปวิทยุ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่  
     2.1 พร้อมให้บริการ ไม่หยุดพัฒนา เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     2.2 ร่วมห่วงใยและพร้อมรับมือ 
     2.3 แตะ สแกน จ่าย ง่ายสะดวกปลอดภัย 
 - FM 95 จส.100 สวพ.91 (3,10,17 พ.ค. 64) 
 3. สัมภาษณ์ ผอก. เรื่อง “การบริหารจัดการเดินรถ ช่วงสถานการณ์โควิด – 19” ออกอากาศใน
รายการ ข่าวเช้าหัวเขียว ทางช่องไทยรัฐทีวี  เมื่อวันท่ี 10 พ.ค. 64 
 4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อนอกบ้าน บนจอดิจิตอล จำนวน 95 จอ เรื่อง แตะ สแกน จ่าย ง่าย
กว่าเยอะ, รถโดยสารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 5. ออกแบบและจัดทำ Cover Photo Facebook ขสมก. จำนวน 1 เรื่อง คือ เพื่อบริการที่ดีกว่า 
ขสมก. ไม่เคยหยุดพัฒนา 
 6.จัดทำ Content สำหรับเผยแพร่ใน Facebook ขสมก. จำนวน 3 เรื่อง 
    6.1 ไม่ว่าเวลาไหน ขสมก.ก็พร้อมเคียงข้างคุณ 
    6.2 มาตรการป้องกัน COVID - 19 
    6.3 ข้อแตกต่างระหว่างรถ ขสมก. และรถเอกชนร่วมบริการ   
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๖ 

 ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงาน 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
6. โครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
    และสิ่งแวดล้อม  (Corporate Social 
    Responsibility : CSR) 
เป้าหมาย  ทุกโครงการสามารถดำเนินการได้ตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2564 
มี 1 ขั้นตอน คือ 
5. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติประจำปี 2564 
 

ดำเนินโครงการตาม
แผนที่กำหนดอย่าง
น้อย 3 โครงการ 

งบทำการ
0.640 

 เดือนพฤษภาคม 2564 โครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  (Corporate 
Social Responsibility : CSR) ไม่สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน/กิจกรรมที่กำหนด 
 องค์การแต่งตั ้งที ่ปรึกษาคณะทำงานโครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  และ
สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ตามคำสั่งองค์การที่ 203 / ๒5๖๔ ลงวันที่ 
22 เมษายน 2564  โดยให้เปลี่ยนซื่อโครงการที่ ๑ จากเดิม โครงการนักเรียนปลอดภัยใช้บริการ 
ฃสมก. เป็น โครงการ ฃสมก. เพื่อคุณภาพชีวิตคนรุ่นใหม่ (young Generation Life for BMTA) จึงให้
ยกเลิกคำสั่งองค์การที่ ๑๐๔/๒5๖๔ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒5๖๔ และให้องค์การดำเนินโครงการ ด้าน
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
ประจำปี งบประมาณ ๒๔๖๔ จำนวน ๔ โครงการ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. โครงการ ฃสมก. เพื่อคุณภาพชีวิตคนรุ่นใหม่ (young Generation Life for BMTA) 
 ๒. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมต่อชุมขนท่ีอาศัยอยู่บริเวณอู่จอดรถโดยสาร 
 3. โครงการ BMTA GO GREEN 
 ๔. โครงการ ขสมก. จิตอาสา 
 คณะทำงาน BMTA GO GREEN ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้เขตการเดนิรถที่ 1- 8 และสำนักงาน
ใหญ่ ดำเนินการปลูกต้นไม้ในสถานที่ทำการระหว่างเดือน เม.ย. - พ.ค. 64 โดยจะมีการประกวดความ
สวยงามแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
  1. สำนักงานเราสีเขียว สำหรับ เขตการเดินรถท่ี 1-8 และสำนักงานใหญ่ 
 2. อู่เราร่มรื่นเขียวช่ืนใจ เฉพาะเขตการเดินรถท่ี 1–8 
 3. ท่าปล่อยรถสวยด้วยมือเรา เฉพาะเขตการเดินรถท่ี 1-8 
 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งทุกหน่วยงานจัดส่งภาพถ่ายการจัดพื้นที่ปลูกต้นไม้ของแต่ละ
หน่วยงานส่งให้คณะกรรมการพิจารณา  

0.160 
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๗ 

 ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงาน 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
7. โครงการธำรงรักษาระบบ 
    ISO 9001 : 2015   ด้านการให้บริการ 
เป้าหมาย นำระบบบริหารงานด้านคุณภาพ 
ไปปฏิบตัิให้เป็นมาตรฐานและได้รบัการยอมรบั 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2564 
มี 1 ขั้นตอน คือ 
7. ตรวจติดตามผลการรักษาระบบ ครั้งที่ 2 

ทุกเส้นทางการเดิน
รถขององค์การที่
ได้รับการรับรอง
สามารถธำรงรักษา
ระบบอย่างต่อเนื่อง 

งบทำการ 
2.842 
 

 เดือนพฤษภาคม 2564 โครงการธำรงรักษาระบบ ISO 9001 : 2015 ด้านการให้บริการ 
ดำเนินการได้ตามขั้นตอน/กิจกรรมที่กำหนด 
 องค์การนำระบบบริหารงานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 ไปใช้ในเขตการเดินรถที่ 1 - 8  
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 โดยทุกเส้นทางการเดินรถองค์การ ได้รับใบรับรองคุณภาพจากสถาบัน
รับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เรียบร้อยแล้วและจะธำรงรักษาระบบอย่าง
ต่อเนื่อง  
 ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจติดตามผลการรักษาระบบ ครั้งท่ี 2 
  

 

8. โครงการแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศ 
    จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง (PM 2.5) 
เป้าหมาย ไม่มีรถโดยสารถูกจับ/ปรับและห้ามใช้
กรณีควันดำ 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2564 
มี 3 ขั้นตอน คือ 
2. กำหนดแผนการนำรถเข้าตรวจวัดควันดำ 
3. นำรถเข้าบำรุงรักษาเมื่อพบควนัดำ 
    เกินมาตรฐานกำหนด 
4. สรปุผลการตรวจวัดควันดำ 
 
 
 
 
 
 
 

รถโดยสารทุกคันท่ี
ออกให้บริการไมม่ี
ควันดำเกิน
มาตรฐาน 

-  เดือนพฤษภาคม 2564 โครงการแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง 
(PM 2.5) ดำเนินการได้ตามขั้นตอน/กิจกรรมที่กำหนด 
 เขตการเดินรถที่ 1 – 8 นำรถเข้าตรวจควันดำประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้  
 

รถประจำการ ผ่านการตรวจสภาพ จอดค้างซ่อม ตรวจพบควันดำ 
2,968 คัน 2,957  คัน 11 คัน - 

  ดำเนินการตามขั้นตอนตามตัวช้ีวัดที่กำหนด โดยรถโดยสารทุกคันท่ีออกให้บริการไม่มีควันดำ 
เกินมาตรฐาน 
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๘ 

 ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงาน 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน 

กลยุทธ์ : การลดต้นทุนและค่าใชจ้่ายดำเนินงาน 
9. โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด 
เป้าหมาย จำนวนพนักงานเป็นไปตามกรอบ
โครงสร้างองค์กร 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2564 
มี 1 ขั้นตอน คือ 
2. ประกาศรายละเอียดโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ 
    ให้พนักงานทราบ 
 

 
สามารถจัดทำคำสั่ง
ให้พนักงานพ้น
สภาพได้ภายใน
เดือนกันยายน 
2564 

 
- 

 
 เดือนพฤษภาคม 2564 โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ดำเนินการได้ตามขั้นตอน/กิจกรรมที่กำหนด 
 องค์การอยู่ระหว่างทบทวนแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฉบับปรับปรุงตามความเห็น
ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามระยะเวลา   
ที่เปลี่ยนแปลง ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 องค์การประกาศโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement) เพี่อรองรับแผนฟื้นฟู
กิจการองค์การ เพื่อให้บุคลากรขององค์การมีอัตรากำลังที่เหมาะสมสอดคล้องกับอัตรากำลังในการ
ปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่ (ตามประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564)  
 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลให้คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. โครงการปรับโครงสร้างองค์กร 
เป้าหมาย  จัดสรรบุคลากรตามกรอบโครงสร้าง
ใหม่ไดร้้อยละ 100 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2564 
มี 1 ขั้นตอน คือ 
6.จัดดทำคำสั่งแต่งตั้งพนักงานลงในกรอบ
โครงสร้างใหม ่

สามารถประกาศใช้
โครงสร้างใหม่ได้
ภายในเดือน
เมษายน 2564 
 
 

-  เดือนพฤษภาคม 2564 โครงการปรับโครงสร้างองค์กร ไม่สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน/
กิจกรรมที่กำหนด 
 องค์การอยู่ระหว่างทบทวนแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฉบับปรับปรุงตามความเห็น
ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามระยะเวลา   
ที่เปลี่ยนแปลง ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 โครงการปรับโครงสร้างองค์กร อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากกระทรวงคมนาคมในเรื่องการ
ปรับโครงสร้างใหม ่
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๙ 

 ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงาน 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร 
กลยุทธ์ : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
11. โครงการระบบบริหารงานหลักองค์กร 
(Enterprise Resource Planning : ERP) 
เป้าหมาย ระบบเทคโนโลยีขององค์การสามารถ
พัฒนาได้ตามแผนท่ีกำหนด 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2564 
มี 2 ขั้นตอน คือ 
14. พัฒนาระบบบรหิารจดัการองค์กร 
     (Enterprise Resource Planning : ERP) 
15. ปรับปรุงโครงสรา้งพื้นฐานด้านเทคโนโลย ี
      สารสนเทศให้รองรับการทำงานแบบดิจิทัล 
      ด้วยระบบบริหารจัดการองค์กร 
      (Enterprise Resource Planning : ERP) 

 
ดำเนินการไดต้าม
ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนด
ร้อยละ 100 

 
งบลงทุน 
36.648 
 

 
 เดือนพฤษภาคม 2564 โครงการระบบบริหารงานหลักองค์กร (Enterprise Resource Planning 
: ERP) ดำเนินการได้ตามขั้นตอน/กิจกรรมที่กำหนด 
 องค์การทำสัญญาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (Enterprise Resource Planning : 
ERP) พร้อมอุปกรณ์กับบริษัท อินโนเวช่ัน คอนซัลท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด ตามสัญญาเลขท่ี จ. 73/2563 
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 โดยดำเนินการจัดทำและส่งแผนการติดตั้งและทดสอบระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และแผนการฝึกอบรมการใช้ระบบประกอบด้วย      
 - แผนการทดสอบ Unit Testing 
 - แผนการทดสอบ System Integration Testing 
   - แผนการทดสอบ User Acceptance Testing 
 - แผนการฝึกอบรมกาใช้งานระบบ 
 องค์การอยู่ระหว่างทบทวนแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฉบับปรับปรุงตาม
ความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลง ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   

 

12. โครงการออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์   
เป้าหมาย  สามารถจัดหาแนวทางการออกบัตร
และรูปแบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส ์
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2564 
มี 1 ขั้นตอน คือ 
6. นำบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกสม์าใช้ 

สามารถจัดหาผู้ออก
บัตรได้ภายในเดือน
มีนาคม 2564 

-  เดือนพฤษภาคม 2564 โครงการออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน/  
กิจกรรมที่กำหนด  
 องค์การอยู่ระหว่างทบทวนแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฉบับปรับปรุงตาม
ความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ตามระยะเวลาที่เปลีย่นแปลง ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเหน็ชอบก่อน เพื่อองค์การจะ
ได้ดำเนินการ โครงการออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ต่อไป 
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๑๐ 

 ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงาน 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
13. โครงการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการสื่อสาร 
เป้าหมาย  องค์การมีรูปแบบเทคโนโลยีใหมม่าใช้
ในการสื่อสารทดแทนระบบสื่อสารเดิม 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2564 
มี 1 ขั้นตอน คือ 
3. สรปุการวิเคราะห ์

สามารถนำระบบ
การสื่อสารรปูแบบ
ใหม่มาใช้ภายใน
เดือนสิงหาคม 
2564 

- 
 

 เดือนพฤษภาคม 2564 โครงการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสาร  ดำเนินการ     
ได้ตามขั้นตอน/กิจกรรมที่กำหนด  
 อยู ่ระหว่างสรุปวิเคราะห์โดยหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง ฝรอ. (สบด.) นำผลสรุปไปวิเคราะห์
เปรียบเทียบการใช้ระบบสื่อสารเดิมกับระบบสื่อสารใหม่  (วอล์คกี้ทอล์คกี้) เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดำเนินการจัดหาทดแทนระบบสื่อสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน   
 
 

 

 



 

 


