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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานและให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่ง แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2560 – 2564 แผนวิสาหกิจ ขสมก. (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่)  
 องค์การ มีกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหลักการของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย การจัดทำแผน   
การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ เป็นกรอบในการดำเนินงาน มุ่งเน้นให้หน่ วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนด
นโยบาย/แผนงาน/โครงการที่ตรงตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน สอดคล้องกับนโยบายขององค์การ กำหนดเป้าหมายหน่วยงานที่ส อดคล้องกับเป้าหมายของแผนวิสาหกิจ  
และแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ (ฉบับปรับปรุงใหม่) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน มีการกำหนดตัวชี้วัด เพื่อเป็นแนวทางในการป ระเมินผลการดำเนินงาน และสามารถ
ตอบสนองภารกิจขององค์การ อีกทั้งยังได้นำข้อมูลที่ได้รับจากข้อเสนอแนะของผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนา และประกอบ        
การจัดทำแผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งแผนปฏิบัติฯ ดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ต่อไป 
 คณะกรรมการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564 (ตามคำสั่งองค์การที่  87/2564 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564) ประชุมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 
2564 ได้พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564 ให้สอดคล้องกับแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฉบับปรับปรุงตามความเห็นของสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแผนปฏิบัติฯ ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 
27 กรกฎาคม 2564 โดยกำหนดให้มี 3 ยุทธศาสตร์ 5 กลยุทธ์ รวม 10 โครงการ (2 โครงการย่อย)  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ มีแผนงาน/โครงการ ที่สามารถ
ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด ดังนี้ 
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 โครงการที่ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดมี จำนวน  5  โครงการ ดังนี้ 
❖ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชน 

 กลยุทธ์ : ความปลอดภัยในการให้บริการ 
 1. โครงการที่ 2 : การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 

 กลยุทธ์ : การสร้างการจดจำที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ 
 2. โครงการที่ 3 :  การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร (Rebranding) 
 3. โครงการที่ 5 : การธำรงรักษาระบบ ISO 9001 : 2015   ด้านการให้บริการ 
 4. โครงการที่ 6 : การแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง (PM 2.5) 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร 
กลยุทธ์ : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 5. โครงการที่ 9 : การระบบบริหารงานหลักองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) 

 โครงการที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดมี จำนวน  5  โครงการ ดังนี้ 
❖ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชน 

 กลยุทธ์  : รถโดยสารเพื่อประชาชน 
  1. โครงการที่ 1 : การจัดหารถโดยสารใหม่ 
   โครงการย่อยที่ 1: เช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV) จำนวน 2,511 คัน 

  โครงการย่อยที่ 2 : จ้างเอกชนเดินรถในเส้นทางของเอกชน จำนวน 1,500 คัน 
 กลยุทธ์ : การสร้างการจดจำที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ 
 2. โครงการที่ 4 : การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน 
 กลยุทธ์ : การลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 
  3. โครงการที่ 7 : เกษียณอายุก่อนกำหนด 
  4. โครงการที่ 8 : ปรับโครงสร้างองค์กร 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร 
กลยุทธ์ : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 5. โครงการที่ 10 :  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสาร 
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สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เกิดจริง

(ล้านบาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชน 
กลยุทธ์  : รถโดยสารเพื่อประชาชน 
 

โครงการที่ 1 : การจัดหารถโดยสารใหม่ 
โครงการย่อยที่ 1: เช่ารถโดยสารปรับอากาศ

ไฟฟ้า (EV) จำนวน 2,511 คัน  
 

เป้าหมาย  การจัดหารถโดยสารใหม่ให้ได้ตาม 
              ที่กำหนดเพื่อนำไปให้บริการ 
              ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
 

 
 
ดำเนินการได้
ตามข้ันตอน
และระยะเวลาที่
กำหนด 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 

        
 
 โครงการเช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV) จำนวน 2,511 คัน 
ดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด 
 

 องค์การได้ว่าจ้างศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ทำการศึกษาและจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดหารถ
โดยสารตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับ
ปรับปรุงใหม่) ตามสัญญาเลขที่ จ.40/2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 
2563 
 องค์การแต่งตั ้ง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที ่ปรึกษาโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 
สำหรับการจ้างที่ปรึกษาและจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การ
จัดหารถโดยสารตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
(ฉบับปรับปรุงใหม่) โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง ตามคำสั ่งองค์การที่  
326/2563 ลงวันที ่ 2 มิถ ุนายน 2563 และคำสั ่งองค์การที่  
472/2563 ลงวันที ่ 13 สิงหาคม 2563 (แก้ไขคำสั ่งองค์การที่ 
326/2563) เสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เกิดจริง

(ล้านบาท) 
 ครั้งที่ 1 ขอขยายเวลา 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563   
ถึงวันที่ 20 มกราคม 2564   ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ จ.170/2563 
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 
 ครั้งที่ 2 ขอขยายเวลา 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564  
ถึงวันที่ 20 เมษายน 2564 ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ จ.8/2564      
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 
 ครั้งที่ 3 ขอขยายเวลา 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564  
ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ตามบันทึกข้อตกลงเลขท่ี จ.29/2564 
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 
 ครั้งที่ 4 ขอขยายเวลา ๙๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๔๖๔ 
ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๔๖๔ ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ จ.54/2564  
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ปรึกษาจัดทำร่าง TOR  
 องค์การอยู่ระหว่างทบทวนแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ ฉบับปรับปรุงตามความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
และหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้อง ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา          
ให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เกิดจริง

(ล้านบาท) 
   โครงการย่อยที่ 2 : โครงการจ้างเอกชนเดินรถ
ในเส้นทางของเอกชน จำนวน 1,500 คัน 
 

เป้าหมาย การจัดหารถโดยสารใหม่ให้ได้ตาม 
             ที่กำหนดเพื่อนำไปให้บริการ 
             ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ดำเนินการได้
ตามข้ันตอน
และระยะเวลาที่
กำหนด 

 -   โครงการจ้างเอกชนเดินรถในเส้นทางของเอกชน จำนวน 1,500 คัน 
ดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด 
 

  องค์การได้ว่าจ้างศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ทำการศึกษาและจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดหารถ
โดยสารตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับ
ปรับปรุงใหม่) ตามสัญญาเลขที่ จ.40/2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 
2563 
 องค์การแต่งตั ้ง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที ่ปรึกษาโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 
สำหรับการจ้างที่ปรึกษาและจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การ
จัดหารถโดยสารตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
(ฉบับปรับปรุงใหม่) โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง ตามคำสั ่งองค์การที่  
326/2563 ลงวันที ่ 2 มิถ ุนายน 2563 และคำสั ่งองค์การที่  
472/2563 ลงวันที ่ 13 สิงหาคม 2563 (แก้ไขคำสั ่งองค์การที่ 
326/2563) เสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ ดังนี้ 
 ครั้งที่ 1 ขอขยายเวลา 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563   
ถึงวันที่ 20 มกราคม 2564   ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ จ.170/2563 
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 
 ครั้งที่ 2 ขอขยายเวลา 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564  
ถึงวันที่ 20 เมษายน 2564 ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ จ.8/2564      
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เกิดจริง

(ล้านบาท) 
 ครั้งที่ 3 ขอขยายเวลา 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564  
ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ตามบันทึกข้อตกลงเลขท่ี จ.29/2564 
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 
 ครั้งที่ 4 ขอขยายเวลา ๙๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๔๖๔ 
ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๔๖๔ ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ จ.54/2564  
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ปรึกษาจัดทำร่าง TOR  
 องค์การอยู่ระหว่างทบทวนแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ ฉบับปรับปรุงตามความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
และหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้อง ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา          
ให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
กลยุทธ์ : ความปลอดภัยในการให้บริการ 
 

2. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
 

เป้าหมาย จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ 
             ฝ่ายผิดสะสม ไม่เกิน 8 ครั้ง 
             ต่อล้าน กม.บริการ 
 

 
 

จำนวนครั้ง 
ของการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 

 
 

 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ดำเนินการเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด 
 

 จำนวนอุบัติเหตุฝ่ายผิด เขตการเดินรถที ่ 1 - 8 ตั ้งแต่เดือน
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 สะสมไม่เกิน 8 ครั้งต่อล้าน กม. 
บริการ มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เกิดจริง

(ล้านบาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จำนวนอุบัติเหตุฝ่ายผิด เขตการเดินรถที ่ 1 - 8 ตั ้งแต่เดือน
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
 

 เดือน 
อุบัติเหตุฝ่ายผิด 

(ราย) 
ฝ่ายผิด/ 
ล้าน กม. 

1 ต.ค. 63 202 9.35 
2 พ.ย. 63 166 7.99 
3 ธ.ค. 63 181 8.61 
4 ม.ค. 64 144 7.09 
5 ก.พ. 64 157 8.55 
6 มี.ค. 64 163 7.78 
7 เม.ย. 64 130 7.03 
8 พ.ค. 64 102 6.60 
9 มิ.ย. 64 113 6.60 

10 ก.ค. 64 105 6.35 
11 ส.ค. 64 95 6.16 
12 ก.ย. 64 111 7.72 

รวม 1,669 7.63 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เกิดจริง

(ล้านบาท) 
กลยุทธ์ : การสร้างการจดจำที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ 
 

3. โครงการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 
    (Rebranding) 
 

เป้าหมาย สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์การ 
             ต่อประชาชนผู้ใช้บริการ 
 

 
 

ดำเนินการได้
ตามข้ันตอน
และระยะเวลา 
ที่กำหนด 

 
 

งบทำการ 
10.00 

 
 

 โครงการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร (Rebranding) ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด 
 

 องค ์การประกาศร ่ าง  TOR เพ ื ่ อร ับฟ ั งความค ิด เห ็นและ
ข้อเสนอแนะจากสาธารณชน ระหว่างวันที่ 7 – 16 ธันวาคม 2563 
ปรากฎว่าสาธารณชนไม่มีข้อเสนอแนะ 
 องค์การประกาศประกวดราคา โครงการสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์กร (Rebranding) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 21 
ธันวาคม 2563 – 6 มกราคม 2564 กำหนดยื่นซองเอกสารวันที่ 7 
มกราคม 2564 และกำนดเปิดซองในวันที่ 8 มกราคม 2564ซึ่งมี
บริษัทมายื่นเอกสารเสนอราคาและข้อมูลด้านเทคนิคจำนวน 5 ราย 
 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการเสนอราคาและข้อมูลด้านเทคนิคของแต่ละบริษัท พร้อม
พิจารณาให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
กำหนด (เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564) ปรากฏว่าบริษัท แพลนบี 
มีเดีย จำกัด (มหาชน) ได้คะแนนสูงสุด  
 คณะกรรมการได้เชิญ บริษัท แแพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน)   
มาเจรจาต่อรองราคา โดยบริษัทฯ ได้ลดราคาเหลือ 7,750,000 บาท 
รามภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 องค์การประกาศให้บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้
ชนะการประกวดราคา ตามประกาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 
   

 

 
7.750 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เกิดจริง

(ล้านบาท) 
  องค์การทำสัญญาว่าจ้างจัดทำโครงการสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์กร กับบริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาเลขที่     
จ. 2/2564เมื ่อว ันที ่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยผู ้ร ับสัญญาได้
ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ และบริษัทฯ ได้ส่งมอบ
งานงวดสุดท้ายให้กับองค์การ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 คงเหลือ
แต่การจัดทำ Content สำหรับเผยแพร่ใน Facebook ขสมก. ซึ่ง
บริษัทฯ จะดำเนินการให้องค์การ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 
 

4. โครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  (Corporate Social 
Responsibility : CSR) 
 

เป้าหมาย  ทุกโครงการสามารถดำเนินการ 
              ได้ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนด 
 

ดำเนินโครงการ
ตามแผนที่
กำหนดอย่าง
น้อย 1 
โครงการ 

งบทำการ
0.640 

 โครงการแสดงความร ับผ ิดชอบต ่อส ังคมและส ิ ่ งแวดล ้อม  
(Corporate Social Responsibility : CSR) ดำเนินการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด 
 

 องค์การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการด้านการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : 
CSR) ตามคำสั่งองค์การที่ 203 / ๒5๖๔ ลงวันที่ 22 เมษายน 2564  
โดยให้เปลี่ยนซื่อโครงการที่ ๑ จากเดิม โครงการนักเรียนปลอดภัยใช้
บริการ ฃสมก. เป็น โครงการ ฃสมก. เพื ่อคุณภาพชีวิตคนรุ ่นใหม่ 
(young Generation Life for BMTA) จึงให้ยกเลิกคำสั ่งองค์การที่ 
๑๐๔/๒5๖๔ ลงวันที่  ๒ มีนาคม ๒5๖๔ และให้องค์การดำเนิน
โครงการ ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ ่งแวดล้อม 
(Corporate Social Responsibility : CSR) ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ 
จำนวน ๔ โครงการ ดังต่อไปนี้ 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เกิดจริง

(ล้านบาท) 
 ๑. โครงการ ฃสมก. เพื ่อค ุณภาพช ีว ิตคนร ุ ่นใหม่ (Young 
Generation Life for BMTA) ไม ่สามารถดำเน ินการได ้ เน ื ่องจาก
ปัจจุบันโรงเรียนต่าง ๆ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็น
แบบเรียนออนไลน์ 
 ๒. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมต่อชุมขนที่อาศัยอยู่บริเวณอู่
จอดรถโดยสาร เขตการเด ินรถท ี ่  1 – 8 ได ้ดำเน ินการฉ ีดพ่น
แอลกอฮอล์ในชุมชนต่างๆ ดังนี้ 
  2.1 เขตการเดินรถที่ 1 ชุมชนสุขสันต์ ซอยพหลโยธิน 55  
                เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 
  2.2 เขตการเดินรถท่ี 2 หมู่บ้านอมรพันธ์ สวนสยาม  
                เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 
  2.3 เขตการเดินรถท่ี 3 อยู่ระหว่างสำรวจชุมชน 
  2.4 เขตการเดินรถท่ี 4 ชุมชนพัฒนาใหม่ คลองเตย 
                เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 
  2.5 เขตการเดินรถท่ี 5 ซอยพระราม 2 ที่ 94 
                 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 
  2.6 เขตการเดินรถท่ี 6 ชุมชนวัดไร่ขิง  
                เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 
  2.7 เขตการเดินรถท่ี 7 หมู่บ้านนันทนาการ์เด้น ซอยท่าอิฐ 
                 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 
  2.8 เขตการเดินรถท่ี 8 หมู่บ้านอมรพันธ์ สวนสยาม 
                  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เกิดจริง

(ล้านบาท) 
 3. โครงการ BMTA GO GREEN คณะกรรมการฯ ตามคำสั่ง
องค์การที่ 213/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ได้รับการตรวจ
จากคณะกรรมการแล้วเมื ่อวันที ่ 22 กันยายน 2564 ขณะนี ้อยู่
ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาให้คะแนน 
 ๔. โครงการ ขสมก. จิตอาสา ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก
การดำเนินโครงการฯ จะต้องมีการรวมกลุ ่มบุคคลเพ่ือทำกิจกรรม     
ซี่งขัดต่อข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ที่มีการ
ห้ามกิจกรรมรวมกลุ่มบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 20 คน ซึ่งมีผล
ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 
 

5. โครงการธำรงรักษาระบบ 
    ISO 9001 : 2015   ดา้นการให้บริการ 
 

เป้าหมาย นำระบบบริหารงานด้านคุณภาพ 
             ไปปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน 
             และได้รับการยอมรับ 
 

ทุกเส้นทางการ
เดินรถของ
องค์การที่ได้รับ
การรับรอง
สามารถธำรง
รักษาระบบ
อย่างต่อเนื่อง 

งบทำการ 
2.842 

 

 โครงการธำรงรักษาระบบ ISO 9001 : 2015 ด้านการให้บริการ 
ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
 

 องค์การนำระบบบริหารงานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015   
ไปใช้ในเขตการเดินรถที่ 1- 8 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 โดยทุก
เส้นทางการเดินรถองค์การ ได้รับใบรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรอง
มาตรฐาน ไอ เอส โอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เรียบร้อยแล้วและจะ
ธำรงรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

สรปุผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  หนา้ ๑๒ 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เกิดจริง

(ล้านบาท) 
6. โครงการแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศ 
    จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง (PM 2.5) 
 
เป้าหมาย ไม่มีรถโดยสารถูกจับ/ปรับและห้ามใช้ 
             กรณีควันดำ 
 
 

รถโดยสารทุก
คันที่ออก
ให้บริการไม่มี
ควันดำเกิน
มาตรฐาน 

  โครงการแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง 
(PM 2.5) ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
 

 เขตการเดินรถที ่ 1 – 8 นำรถเข้าตรวจควันดำประจำเดือน 
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ดังนี้  
 
  

เดือน 
รถประจำการ 

(คัน) 
ผ่านการตรวจ
สภาพ (คัน) 

จอดค้างซ่อม 
(คัน) 

ตรวจพบ
ควันดำ 

ต.ค. 63 3,005  2,982   23  - 
พ.ย. 63 3,005 2,997   8  - 
ธ.ค. 63 3,005  2,983   22  - 
ม.ค. 64 3,005  2,978   27  - 
ก.พ. 64 3,005  2,992   13  - 
มี.ค. 64 3,005 2,994   11 - 
เม.ย. 64 3,005 2,997   8 - 
พ.ค. 64 3,005 2,957   11 - 
มิ.ย. 64 2,966 2,952   14 - 
ก.ค. 64 2,966 2,951   15 - 
ส.ค. 64 2,966 2,942   24 - 
ก.ย. 64 2,966 2,964   2 - 

 
 
 
 

 



 

สรปุผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  หนา้ ๑๓ 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เกิดจริง

(ล้านบาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน 

กลยุทธ์ : การลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 
 

7. โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด 
 

เป้าหมาย จำนวนพนักงานเป็นไปตามกรอบ 
             โครงสร้างองค์กร 
 
 
 

 
 

ดำเนินการได้
ตามข้ันตอน
และระยะเวลาที่
กำหนด 

 
 

- 

 
 

 โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ดำเนินการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด 
 

 องค์การมีคำส ั ่งแต ่งต ั ้ งคณะกรรมการดำเน ินการโครงการ
เกษียณอายุก่อนกำหนด (ตามคำสั่งองค์การที่ 673/2563 ลงวันที่ 
17 พฤศจิกายน 2563) เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติ 
และเง ื ่อนไข รวมทั ้งค ัดเล ือกผ ู ้ เข ้าร ่วมโครงการให้เป ็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่องค์การกำหนด 
 องค ์การประกาศโครงการเกษียณอาย ุก ่อนกำหนด (Early 
Retirement) เพ่ีอรองรับแผนฟ้ืนฟูกิจการองค์การ เพ่ือให้บุคลากรของ
องค์การมีอัตรากำลังที ่เหมาะสมสอดคล้องกับอัตรากำลังในการ
ปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่ (ตามประกาศเมื ่อวันที ่ 31 มีนาคม 
2564)  
 องค์การรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติพนักงานให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ที่ประกาศ ก่อนจัดส่งให้คณะกรรมการดำเนินการโครงการ
เกษียณอายุก่อนกำหนด พิจารณาคัดเลือก ซึ่งเขตการเดินรถที่ 1-8   
ได้จัดส่งข้อมูลพนักงานเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรปุผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  หนา้ ๑๔ 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เกิดจริง

(ล้านบาท) 
 องค์การอยู่ระหว่างทบทวนแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ ฉบับปรับปรุงตามความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามระยะเวลา
ที่เปลี่ยนแปลง ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 
  
 

8. โครงการปรับโครงสร้างองค์กร 
 

เป้าหมาย  จัดสรรบุคลากรตามกรอบโครงสร้างใหม่ 
               ได้ร้อยละ 100 
 

สามารถจัดสรร
บุลากรได้
ภายในเดือน
กันยายน 
2564 

  โครงการปรับโครงสร้างองค์กร ดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 
 

 องค์การอยู่ระหว่างทบทวนแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ ฉบับปรับปรุงตามความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามระยะเวลา
ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนองค์การดำเนินโครงการปรับโครงสร้างองค์กรต่อไป 
  
 

 

     



 

สรปุผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  หนา้ ๑๕ 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เกิดจริง

(ล้านบาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร 

กลยุทธ์ : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

9. โครงการระบบบริหารงานหลักองค์กร 
(Enterprise Resource Planning : ERP) 
 

เป้าหมาย ระบบเทคโนโลยีขององค์การสามารถ 
             พัฒนาได้ตามแผนที่กำหนด 
  

 
 

ดำเนินการได้
ตามข้ันตอน
และระยะเวลา 
ที่กำหนดร้อยละ 
100 

 
 

งบลงทุน 
36.648 
 

 
 

 โครงการระบบบริหารงานหลักองค์กร (Enterprise Resource 
Planning : ERP) ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
 

 องค์การทำสัญญาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร 
(Enterprise Resource Planning : ERP) พร ้อมอ ุปกรณ์ก ับบร ิษัท   
อินโนเวชั่น คอนซัลท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด ตามสัญญาเลขที่ จ. 73/2563 
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 โดยดำเนินการจัดทำและส่งแผนการ
ติดตั ้งและทดสอบระบบเครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและแผนการ
ฝึกอบรมการใช้ระบบตามแผนที่กำหนดทดสอบประกอบด้วย      
 - แผนการทดสอบ Unit Testing 
 - แผนการทดสอบ System Integration Testing 
   - แผนการทดสอบ User Acceptance Testing 
 - แผนการฝึกอบรมการใช้งานระบบ 
 - ขณะนี้อยู่ระหว่างฝึกอบรมระบบงานให้กับผู้ใช้งาน โดยอบรม
แบบผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) 
   
    
   
   
   

 



 

สรปุผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  หนา้ ๑๖ 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เกิดจริง

(ล้านบาท) 
10. โครงการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      มาใช้ในการสื่อสาร 
 

เป้าหมาย  องค์การมีรูปแบบเทคโนโลยีใหม่มาใช้ 
              ในการสื่อสารทดแทนระบบสื่อสารเดิม 
 

สามารถนำ
ระบบการ
สื่อสารรูปแบบ
ใหม่มาใช้ภายใน
เดือนสิงหาคม 
2564 

  โครงการการใช ้ เทคโนโลย ีสารสนเทศมาใช ้ในการส ื ่อสาร 
ดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด 
 

 บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ได้เสนอ
ค ุณสมบ ัต ิการใช ้ระบบวอล ์คก ี ้  (Push to Talk) เม ื ่อว ันท ี ่  18 
พฤศจิกายน 2563 องค์การได้ศึกษารายละเอียดรูปแบบและวิธีการใช้
ระบบวอล์คกี ้ทอล์คกี ้  (Push to Talk)  พร้อมประเมินวิเคราะห์
คุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการนำมาใช้ในการสื่อสารเพื่อทดแทนระบบ
วิทยุสื่อสารแบบเดิม  
 ขณะนี้อยู ่ระหว่าง ฝรอ. (สบด.) วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้
ระบบสื่อสารเดิมกับระบบสื่อสารใหม่ (วอล์คกี้ทอล์คกี้) เพื่อพิจารณา
สำหรับดำเนินการจัดหาทดแทนระบบสื่อสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  

 

 
 



 

 


