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๑ 

  ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด (ผลลัพธ์) 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงาน 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริการเพื่อทุกคน 

กลยุทธ์ที ่๑ รถโดยสารเพื่อประชาชน 
โครงการที่ ๑  โครงการจัดหารถโดยสาร 
                  ปรับอากาศที่ใช้พลังงาน 
                  สะอาด 
เป้าหมาย   
1. จัดหารถโดยสารปรับอากาศท่ีใช้
พลังงานสะอาด พร้อมซ่อมแซมและ
บำรุงรักษา 
2. บรรจุรถโดยสารให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เง่ือนไขที่กรมการขนส่งทางบก
กำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้รถโดยสารปรับ
อากาศท่ีใช้พลังงาน
สะอาด พร้อม
ซ่อมแซมและ
บำรุงรักษารถ
โดยสาร 

953.649 
 
- 
 
 

 

 คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในคราวประชุม ครั้งที่ 
4/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการจ้าง
เหมาบริการเดินรถโดยสารปรับอากาศ ที่ใช้พลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเดินรถและลดมลภาวะในเขตเมือง จำนวนไม่เกิน 224 คัน วงเงินไม่เกิน 
๙๕๓,๖๔๘,๖๔๐ บาท 
 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ว่าจ้างศูนย์บริการวิชาการแห่ งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาและจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างเหมา
บริการเดินรถโดยสารปรับอากาศที่ใช้พลังงานสะอาดฯ จำนวนไม่เกิน 224 คัน วงเงิน
ไม่เกิน ๙๕๓,๖๔๘,๖๔๐ บาท  
 ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ปรึกษาจัดทำร่างขอบเขตของงาน 
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๒ 

  ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด (ผลลัพธ์) 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงาน 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
  กลยุทธ์ที่ ๒ พนักงานของทุกคน 

โครงการที่ 2  โครงการพัฒนาพนักงาน 
                  ภาคบริการ 

    

 โครงการย่อยท่ี 2.๑ โครงการพัฒนา 
                           ทักษะพนักงาน 
                            ภาคบริการ 
เป้าหมาย   
พนักงานเก็บค่าโดยสารที่ประสงค์เปลี่ยน
หน้าที่เป็นพนักงานขับรถโดยสารสามารถ
สอบและได้รับใบอนุญาตขับข่ีรถโดยสาร
สาธารณะไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙0 
 
 

1) มีความสามารถใน
การขับรถโดยสาร
อย่างมืออาชีพและมี
ความปลอดภัย 
2) ประสิทธิผลใน
การพัฒนาทักษะการ
ขับรถโดยสาร 
3) ภาพลักษณ์ที่ดีใน
การให้บริการด้าน
การขนส่งสาธารณะ
ขององค์การ 

๐.5๐๐  องค์การอยู่ระหว่างสำรวจความต้องการของพนักงานเก็บค่าโดยสารที่ต้องการ
เปลี่ยนหน้าที่เป็นพนักงานขับรถโดยสารเพ่ือเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการขับรถ 
 
 

 

 โครงการย่อยท่ี 2.๒ โครงการบริการดี 
                              ขับข่ีปลอดภัย 
                              สำหรับพนักงาน 
                              ประจำรถ 
                              โดยสาร 
เป้าหมาย   
พนักงานขับรถโดยสารและพนักงานเก็บ
ค่าโดยสารเข้ารับการอบรม  

จำนวนเรื่องร้องเรียน
ด้านบริการลดลงจาก
ปีที่ผ่านมา  
 
 
 
  

๐.2๐๐  อยู่ระหว่างดำเนินการอบรมจำนวน 500 คน  โดยการแจกเอกสารเผยแพร่ความรู้
และอบรมหน้างาน ณ สถานประกอบการ อู่จอดรถ และท่าปล่อยรถ 
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๓ 

  ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด (ผลลัพธ์) 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงาน 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
  กลยุทธ์ที่ ๓ ความปลอดภัยในการให้บริการ 

โครงการที่ 3 โครงการรณรงค์ป้องกัน 
                 และลดอุบัติเหตุ 
 
เป้าหมาย   
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
 

จำนวนอุบัติเหตุ
ลดลงจากปีที่ผ่านมา 

  ภาพรวมจำนวนอุบัติเหตุฝ่ายผิด เขตการเดินรถท่ี 1- 8 มีดังนี้ 

 เดือน 
อุบัติเหตุฝ่ายผิด 

(ราย) 
ฝ่ายผิด/ 
ล้าน กม. 

1 ต.ค. 64 127 7.86 
2 พ.ย. 64 133 7.88 
3 ธ.ค. 64 148 8.59 
4 ม.ค. 65 119 7.01 
5 ก.พ. 65 127 8.11 
6 มี.ค. 65 139 8.04 
     

 

โครงการที่ 4  โครงการความปลอดภัย 
                  บนรถโดยสาร 
 
เป้าหมาย   
ป้องกันและลดอาชญากรรมบนรถโดยสาร 
 
 
 
 
 
 

ผู้ใช้บริการได้รับ
ความปลอดภัย 
ในการใช้บริการรถ
โดยสาร 

  องค์การได้มุ ่งเน้นในการลดจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ การ
สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยระหว่างการขับรถโดยสาร รวมถึง การเคารพกฎ
จราจร  
 องค์การติดตั ้งกล้องวงจร CCTV  ภายในและภายนอกรถโดยสารเพื ่อสังเกต
พฤติกรรมผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ซึ่งกล้องดังกล่าวสามารถบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่
เกิดข้ึน เพ่ือนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบหากเกิดเหตุการณ์ 
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๔ 

  ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด (ผลลัพธ์) 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงาน 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างประโยชน์และความแข็งแกร่งทางการเงิน 

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างการจดจำที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ 

โครงการที่ 5  โครงการประชาสัมพันธ์ 
                  เชิงรุก 
 
เป้าหมาย   
ได้แนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกท่ี
ส่งผลให้กลุ่มคนรุ่นใหม่จดจำภาพลักษณ์ที่
ดีของ ขสมก. 

มีการรับรู้ภาพลักษณ์
ที่ดีขององค์การ 

2.1๐๐  องค์การมีนโยบายในการประชาสัมพันธ์เพ่ือรณรงค์เกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุจากรถ
โดยสารโดยใช้สื่อต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ โดยการว่าจ้างผู้มีความรู้ความชำนาญใน
การผลิตสื่อมาดำเนินการ 
    องค์การได ้ว ่าจ ้าง บร ิษ ัท ดาวฤกษ์ คอมมูน ิเคช ั ่น จำกัด เพื ่อผล ิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากรถโดยสาร (สัญญาเลขที ่ จ.
20/2565 ลว. 14 มี.ค.65) ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการผลิตวีดิทัศน์รณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากรถโดยสาร จำนวน 3 ชุด ชุดละ 4 ตอน ความยาวตอนละ 
1 – 2 นาที รวมทั้งสิ้น 12 ตอน 
     

 

โครงการที่ 6  โครงการพัฒนา 
                  Application ด้านบริการ 
                  ของ ขสมก. 
 
เป้าหมาย   
การพัฒนา Application ของ ขสมก. ให้
รองรับการทำงานของระบบติดตามรถ 
(GPS Tracking System) 
 
 
 

สามารถให้บริการ
ข้อมูลการเดินทางได้
แบบ Real Time 
/services พร้อม
ข้อมูลการติดตามรถ 
(GPS Tracking 
System) 
 
 
 
 

๔.๕๐๐  ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป ขสมก. เพ่ือประเมินความสำเร็จ
ของโครงการ BMTA 4.0 องค์การจึงได้กำหนดให้มีการพัฒนา Mobile Application 
ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบติดตามรถ เพ่ือให้ข้อมูลแบบ Real Time 
 ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการดำเนินงาน  
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๕ 

  ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด (ผลลัพธ์) 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงาน 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างความคุ้มค่าทางการเงิน 

โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ 
                 เชิงพาณิชย์ 
เป้าหมาย   
ได้ผลการศึกษาพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการ
ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ 
 

ได้ผลการศึกษาพ้ืนที่
ขององค์การที่
เหมาะสมไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

-  องค์การได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษา
โครงการพัฒนาการใช้พื้นที่เชิงธุรกิจ อู่บางเขน และอู่มีนบุรี ซึ่งจากผลการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาพ้ืนที่อู่บางเขน   ที่เหมาะสมคือ การจัดทำเป็นโครงการแบบผสม 
(Mixed Use) ระหว่างศูนย์การค้า และโรงแรมระดับบน ส่วนพื้นที่อู ่มีนบุรี มีความ
เหมาะสมในการทำเป็นโครงการตลาด  
   แต่เนื ่องจากสภาพแวดล้อมเปลี ่ยนแปลงไป มีระบบขนส่งมวลชนเพิ ่มขึ ้น จึง
จำเป็นต้องทบทวนผลการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 

 

โครงการที่ 8  โครงการปรับโครงสร้าง 
                  องค์การ 
เป้าหมาย   
องค์การมีขนาดเหมาะสมและสอดคล้อง
ตามโครงสร้างใหม่ 
 

สามารถปรับ
โครงสร้างองค์กรได้
ตามแผนที่กำหนด 

-  องค์การอยู่ระหว่างทบทวนแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฉบับ
ปรับปรุงตามความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลง เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนองค์การดำเนินโครงการปรับโครงสร้างองค์กรต่อไป 

 

โครงการที่ 9  โครงการเกษียณอายุ 
                  ก่อนกำหนด 
                 (Early Retirement) 
เป้าหมาย   
พนักงานมีความสอดคล้องกับการ
ประกอบการ 
 
 

ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรลดลง 

-  องค์การจัดทำประกาศโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement) เพ่ีอ
รองรับแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ เพื่อให้บุคลากรขององค์การมีอัตรากำลังที่เหมาะสม
สอดคล้องกับอัตรากำลังในการปฏิบัติงานตามโครงสร้างที ่จะเปลี ่ยนแปลง (ตาม
ประกาศเม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2564) ขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนของคณะกรรมการ 
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๖ 

  ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด (ผลลัพธ์) 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงาน 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสู่องค์การอัจฉริยะ 

กลยุทธ์ที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารงาน 

โครงการที่ 10  โครงการระบบ
บริหารงานหลักองค์การ  
(Enterprise Resource Planning : ERP) 
 
เป้าหมาย   
มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีความ
เป็นสากล และครอบคลุมทั้งองค์การ 
 
 

ร้อยละ ๖๐ ของ
พนักงานลุ่ม
เป้าหมายได้รับการ
อบรมระบบ ERP 

-  องค ์การทำส ัญญาจ ้างพ ัฒนาระบบบร ิหารจ ัดการทร ัพยากร ( Enterprise 
Resource Planning : ERP) พร้อมอุปกรณ์กับบริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลท์ติ้ง เซอร์วิส 
จำกัด ตามสัญญาเลขท่ี จ. 73/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563  
 ขณะนี้อยุ่ระหว่างการดำเนินงานของบริษัทผู้รับจ้าง 
      

 

กลยุทธ์ที่ 7 การรับชำระค่าโดยสารที่ทันสมัย 

โครงการที่ ๑1 โครงการบัตรโดยสาร 
                   อิเล็กทรอนิกส์ 
เป้าหมาย   
มีแนวทางการชำระค่าโดยสาร 
โดยไม่ใช้เงินสด 
 
     
 

ได้ผลการศึกษาการ
บริหารจัดการบัตร
โดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (เติม
เงิน จำหน่าย           
ตรวจสอบยอด) 
 
 
 

-  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าโดยสารและสอดคล้องกับนโยบายตั๋วร่วม
กระทรวงคมนาคม องค์การมีแผนการนำระบบบัตรโดยสารอัตโนมัติ และเทคโนโลยีอ่ืน 
อาทิ การรับชำระค่าโดยสารผ่านโทรศัพท์มือถือมาใช้แทนการจัดเก็บค่าโดยสาร
แบบเดิม  
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๗ 

  ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด (ผลลัพธ์) 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงาน 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความย่ังยืนเพื่อสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 8 การดำเนินการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 

โครงการที่ ๑2  โครงการแสดง 
                     ความรับผิดชอบต่อ 
                    สังคม 
                     และสิ่งแวดล้อม  
(Corporate Social  Responsibility 
:CSR) 
เป้าหมาย   
ได้ทำกิจกรรมเพ่ือสารธารณะประโยชน์
ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี  
ขององค์การ  

การมีส่วนร่วม
ระหว่างองค์การและ
ชุมชนดีขึ้น 

๐.168  องค์การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส ิ ่ งแวดล ้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ตามคำส ั ่ งองค ์ กา รที่  
526/2564  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน 2564 และแต่งตั้งคณะทำงานโครงการด้าน
การแสดงความร ับผ ิดชอบต ่ อส ั งคม และส ิ ่ งแวดล ้อม ( Corporate Social 
Responsibility : CSR) ตามคำสั่งองค์การที่ 556/ ๒5๖4 ลงวันที่ 9  ธันวาคม 2564 
โดยสรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CSR)  ประจำปี 2565 มีจำนวน 16 โครงการ  
 

 

โครงการที่ ๑3  โครงการพัฒนาคุณภาพ 
                     การให้บริการ 
 
เป้าหมาย   
ได้พัฒนากระบวนการบริหารงานและการ
บริการที่มีมาตรฐาน 
 
 

การพัฒนาคุณภาพ
การบริการดีขึ้น 

0.2๐๐  องค์การได้นำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 มาใช้ในองค์การและ
มีการตรวจประเมินอย่างต่อเนื่องของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  
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๘ 

  ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด (ผลลัพธ์) 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงาน 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
โครงการที่ ๑4  โครงการแก้ปัญหา 
                     มลภาวะทางอากาศ 
                     จากการเผาไหม้ชื้อเพลิง 
                     (PM ๒.๕) 
เป้าหมาย   
รถโดยสารทุกคันที่ออกให้บริการไม่มีควัน
ดำเกินมาตรฐาน 
 

ร้อยละ 100 ของรถ
โดยสารที่ออก
ให้บริการไม่พบรถท่ีมี
ควันดำ (PM. ๒.๕) 

-  เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 เขตการเดินรถที่ 1 – 8 นำรถเข้าตรวจ
ควันดำ ดังนี้  

เดือน รถประจำการ 
(คัน) 

ผ่านการตรวจ
สภาพ (คัน)  

จอดค้างซ่อม 
(คัน) 

ตรวจพบควันดำ 
(คัน) 

ต.ค. 64 2,886 2,879 7 - 
พ.ย. 64 2,885 2,867 18 - 
ธ.ค. 64 2,885 2,875 10 - 

ม.ค. 65 2,885 2,869 16 - 
ก.พ. 65 2,885 2,873 12 - 
มี.ค. 65 2,885 2,861 24 - 

 
  ดำเนินการตามขั ้นตอนตามตัวชี ้วัดที ่กำหนด โดยรถโดยสารทุกคันที ่ออก
ให้บริการไม่มีควันดำเกินมาตรฐาน 

 

 



 

 


