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สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนสิงหาคม 2563) 
 

๑ 

 ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 

วัตถุประสงค์ 1 : เพ่ือปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพโดยใช้รถใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

กลยุทธ์ที่ 1 : จัดหารถโดยสารเพ่ือประชาชน 
  โครงการที่ 1 : การจัดหารถโดยสารใหม่ 

โครงการย่อยที่ 1: โครงการเช่ารถโดยสาร
ปรับอากาศไฟฟ้า (EV) จำนวน 2,511 คัน  
เป้าหมาย  การจัดหารถโดยสารใหม่ให้ได้ตามที่
กำหนดเพื่อนำไปให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนสิงหาคม 2563  
มี 7 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที ่
   3.ที่ปรึกษาจัดทำรา่งขอบเขตของงานและร่าง
เอกสารประกวดราคาและราคากลาง 
    4.คณะกรรมการพิจารณาร่างขอบเขตของงาน (TOR) 
การจัดหารถโดยสารตามแผนฟื้นฟู (ฉบับปรับปรุง) 
   5.นำเสนอ ผอก.อนุมัติร่างขอบเขตของงานและ
รายละเอ ียดคุณลักษณะและราคากลางและ
นำเสนอคณะกกรรมการบริหารกิจการองค์การ 
  6.นำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลกัษณะ และ
ราคากลางประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และ ขสมก. 
  7.คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชน 
      7.1  ไม่มีผู้วิจารณ์ ให้ดำเนินการต่อไป 
      7.2  มีผู้วิจารณ์ - ไม่แก้ไขให้นำเสนอ ผอก. 
             อนุมัติและดำเนินการต่อไป 
  8.ครม.อนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ  
     (ฉบับปรับปรุงใหม่) 
  9.จัดส่งร่างสัญญาให้อัยการสูงสุด 

 
 
สามารถลงนาม
สัญญาได ้
 
 
 

 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 

 

 

        
 
    ณ เดือนสิงหาคม 2563 โครงการย่อยที่ 1 : โครงการเช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV) 
จำนวน 2,511 คัน ไมส่ามารถดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรมท่ีกำหนด 

องค์การได้ทำสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา และการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ตามสัญญาเลขท่ี 
จ40/2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ เดือนสิงหาคม 2563 อยู่ระหว่างที่ปรึกษา ศึกษา
และจัดทำร่างขอบเขตของงานการเช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV) จำนวน 2,511 คัน       
ตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) 

 
 
        
 

 
 
 
 

 



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนสิงหาคม 2563) 
 

๒ 

 ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
โครงการย่อยที ่  2 :  โครงการจ้างเอกชน   

เดินรถในเส้นทางของเอกชน จำนวน 1,500 คัน 
เป้าหมาย 
    การจัดหารถโดยสารใหม่ให้ได้ตามที่กำหนดเพื่อ
นำไปให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนสิงหาคม 2563  
มี 7 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที ่
   3.ที่ปรึกษาจัดทำรา่งขอบเขตของงานและร่าง
เอกสารประกวดราคาและราคากลาง 
    4.คณะกรรมการพิจารณาร่างขอบเขตของงาน 
(TOR) การจัดหารถโดยสารตามแผนฟื้นฟู (ฉบับ
ปรับปรุง) 
   5.นำเสนอ ผอก.อนุมัติร่างขอบเขตของงานและ
รายละเอ ียดคุณลักษณะและราคากลางและ
นำเสนอคณะกกรรมการบริหารกิจการองค์การ 
  6.นำร ่างขอบเขตของงานและรายละเอ ียด
คุณลักษณะ และราคากลางประกาศในเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง และ ขสมก. 
  7.คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเห็น
สาธารณชน 
      7.1  ไม่มีผู้วิจารณ์ ให้ดำเนินการต่อไป 
      7.2  มีผู้วิจารณ์ - ไม่แก้ไขให้นำเสนอ ผอก. 
             อนุมัติและดำเนินการต่อไป 
  8.ครม.อนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ  
     (ฉบับปรับปรุงใหม่) 
  9.จัดส่งร่างสัญญาให้อัยการสูงสดุ    

สามารถลงนาม
สัญญาได ้
 

-     ณ เดือนสิงหาคม 2563 โครงการย่อยที่ 2 : โครงการจ้างเอกชนเดินรถในเส้นทางของเอกชน 
จำนวน 1,500 คัน ไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรมที่กำหนด 
    องค์การได้ทำสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา และการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ตามสัญญาเลขที่ 
จ40/2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ เดือนสิงหาคม 2563 อยู่ระหว่างที่ปรึกษา ศึกษา
และจัดทำร่างขอบเขตของงาน การจ้างเอกชนเดินรถในเส้นทางของเอกชน จำนวน 1,500 คัน ตามแผน
ฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) 

 
 



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนสิงหาคม 2563) 
 

๓ 

 ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
   โครงการที่ 2 : การบริหารอู่จอดรถให้สอดคล้อง
กับการบริหารจัดการเดินรถ 
เป้าหมาย 
    ดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด  
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนสิงหาคม 2563  
มี 1 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที ่
   1. สำรวจพ้ืนท่ีในแต่ละเขตการเดินรถ 
 

สามารถดำเนินการ
ได้ตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนด 

        ณ เดือนสิงหาคม 2563 ยังไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดอยู่
ระหว่างรอนำแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) ขอความเห็นชอบ         
จากคณะรัฐมนตรี 

 

 
กลยุทธ์ที่ 2 : การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช ้
โครงการที่ 3 : ระบบบริหารงานหลักองค์กร 
(Enterprise Resource Planning : ERP) 
เป้าหมาย 
  ดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา 
ที่กำหนด ร้อยละ 100 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนสิงหาคม 2563 
มี 5 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที ่
   8. เผยแพร่ประกาศเชิญชวนทางระบบ e-GP 
   9. เสนอราคาในระบบ e-GP 
   10.คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและเทคนิค 
   11. นำเสนอ ผอก. ให ้ความเห็นชอบและเสนอ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอนุมัติ 
   12.  ประกาศผลผู้ชนะ 
 

 
สามารถดำเนินการ
เป็นไปตามขั ้นตอน
และระยะ เ วลาที่
กำหนดไว้ 

 
งบลงทุน 
7.450 
ล้านบาท 

       
       ณ เดือนสิงหาคม 2563 ระบบบริหารงานหลักองค์กร (Enterprise Resource Planning : 
ERP)  ไม่สามารถดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มผีลการดำเนินงาน ดังนี ้
       - เสนอราคาในระบบ e-GP ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563   
มีผู้มาขอแบบเสนอราคาจำนวน 13 ราย โดยเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 มีผู้มายื่นเอกสารเสนอ
ราคา จำนวน 2 ราย 
 
 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนสิงหาคม 2563) 
 

๔ 

 ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
โครงการที่ 4 : การใช้เครื่องรับชำระค่าโดยสาร
ด้วยบัตรอเิล็กทรอนิกส ์
เป้าหมาย 
   เครื่องรับชำระค่าโดยสารสามารถใช้งานได้ 
ถูกต้องครบถ้วน 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนสิงหาคม 2563 
มี 3  ขั้นตอน คือขั้นตอนที ่
   2.ใช้งานเครื่องรับชำระค่าโดยสารด้วยบตัร
อิเล็กทรอนิกส ์
   4.คณะกรรมการตดิตามประเมนิผลการ
ดำเนินงาน 
   5.รายงานผลการดำเนินงาน 

สามารถใช้เครื่องรับ
ชำระค่าโดยสารดว้ย
บัตรอิเล็กทรอนิกส์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

      - 
 
 
 

      ณ เดือนสิงหาคม 2563 การใช้เครื ่องรับชำระค่าโดยสารด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์สามารถ
ดำเนินการได้ตามขั้นตอน/กิจกรรมที่กำหนด คณะกรรมการได้ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
และรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้   
 

     สรุปรายได้จากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (ข้อมูลจากธนาคาร) 
 

ช่องทางการใช้บัตร จำนวนการใช้ (ครั้ง) จำนวนเงิน (บาท) 
KTB QR 153 2,810.00 
OTHER QR 1,492 29,703.50 
Welfare 1,393,877 17,504,283.50 
VISA 27,314 429,478.50 
WASTER 7,355 115,230.00 
Cobrand 125,927 1,903,208.50 

รวม 1,556,118 19,984,714.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการที ่  5 : โครงการออกบัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
เป้าหมาย 
   1. จัดหาแนวทางและรูปแบบ 
   2. จัดหาประเภทบตัรและราคาในการจำหน่าย 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนสิงหาคม 2563 
มี 1 ขั้นตอน คือขั้นตอนที ่
   1. ครม.อนุมัต ิ
 

 

สามารถดำเนินการ
เป็นไปตามขั ้นตอน
และระยะ เ วลาที่
กำหนดไว้ 
 

 

 

 
 
 

     
     ณ เดือนสิงหาคม 2563 โครงการออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่สามารถดำเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด อยู่ระหว่างรอนำแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
 
 

 
 

 



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนสิงหาคม 2563) 
 

๕ 

 ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
โครงการที่ 6 : การใช้ระบบสารสนเทศ (Google 
Drive) ในการบริหารจัดการด้านเอกสาร 
 

เป้าหมาย 
   ปริมาณการใช้กระดาษลดลงร้อยละ 10 
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนสิงหาคม 2563 
มี 1  ขั้นตอน คือขั้นตอนที ่
   4. ติดตามการลดปรมิาณการใช้กระดาษของ
หน่วยงาน 

ดำเนินการตามขั ้นตอน
และระยะ เวลาที่
กำหนด 
 
 
 
 

 

 
 

     ณ เดือนสิงหาคม 2563 จากผลติดตามการลดปริมาณการใช้กระดาษของหน่วยงาน             
ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ปริมาณการใช้กระดาษในภาพรวมขององค์การเพิ่มขึ้น ร้อยละ                                                                                          
11.72 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา (เป้าหมายลดลงร้อยละ 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ปริมาณการใช้กระดาษ เดือนสิงหาคม 2563 เทียบกับช่วงเวลาเดยีวกันของปีท่ีผ่านมา 
 

หน่วยงาน เดือน ส.ค.62 (รีม) เดือน ส.ค.63 (รีม) ผลต่าง เพิ่ม (-ลด) คิดเป็นร้อยละ เพิ่ม (-ลด) 
สนญ. 430 480 50 11.63 
ขดร. 1  135 124 (9) (6.67) 
ขดร. 2 0 122 122 100 
ขดร. 3  260 101 (159) (61.16) 
ขดร. 4 97 82 (15) (15.47) 
ขดร. 5  121 0 (121) (100) 
ขดร. 6 0 150 150 100 
ขดร. 7 141 248 107 75.89 
ขดร. 8 79 104 25 31.65 
รวม 1,263 1,411 148 11.72  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้างการจดจำที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ 
โครงการที ่ 7 : โครงการสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์กร (Rebranding) 
เป้าหมาย  ดำเนินการไดต้ามขั้นตอนและ 
ระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนสิงหาคม 2563 
มี 1 ขั้นตอน คือขั้นตอนที ่
   7. ผู้ชนะการประกวดราคาดำเนินการตามแผน 
Rebranding ดำเนินการตรวจรับ 
 
 

 
สามารถดำเนินการ
เป็นไปตามขั ้นตอน
และระยะ เ วลาที่
กำหนดไว้ 

 

 
งบทำการ 
10.000 
ล้านบาท 

      
     เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัท ชัยพีอาร์ จำกัด ยื่นแบบอุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการสร ้างภาพลักษณ์ขององค์กรในเร ื ่องการประกาศผู ้ชนะการเสนอราคาโครงการ              
โดยองค์การได้ทำหนังสือช้ีแจงข้อสงสัยในระบบจัดซื้อจัดจ้างแล้วเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
     ณ เดือนสิงหาคม 2563 ยังไม่สามารถทำตามขั้นตอนกิจกรรมที่กำหนดได้ อยูร่ะหว่างรอผล
การพิจารณาจากคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์      

 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนสิงหาคม 2563) 
 

๖ 

 ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
โครงการที่ 8 : การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
เป้าหมาย 
   ดำเนนิการตามโครงการทีก่ำหนดได้ครบถ้วนตามแผน 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนสิงหาคม 2563 
มี 2 ขั้นตอนคือขัน้ตอนที ่
   4. ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดของกิจกรรม 
   5. สรุปรายงานผล 

สามารถดำเนินการ
ได้ตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนด 

งบลงทุน 
0.640 
ล้านบาท 

         
 

      ณ เดือนสิงหาคม 2563 ไม่มีผลการดำเนินงาน โครงการที่ 8 : การแสดงความรับผิดชอบ   
ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
               

 
 

โครงการที่ 9 : การประชาสัมพันธ์เชิงรุกขององค์การ 
เป้าหมาย 
  ประชาสัมพันธไ์ดต้ามแผนที่กำหนด ร้อยละ  100 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนสิงหาคม 2563  
มี 1 ขั้นตอนคือขัน้ตอนที ่
2 . ดำเนนิการประชาสมัพันธ ์
    2.3 ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (บริเวณพื้นที่  
   ของ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ) 
    2.4 ประชาสัมพนัธ์ผา่นวารสารขององค์การ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดำเนินการทำกิจกรรม
ประชาสมัพันธ์เดือน
ละไม่ต่ำกว่า 4 ครั้ง 

งบทำการ 
24.180 
ล้านบาท 

      การประชาสัมพันธ์เชิงรุกขององค์การสามารถดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา     
ที ่กำหนด ในเดือนสิงหาคม 2563 ได้ทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เรื ่อง “ขสมก. ผ่อนคลาย
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมต้อนรับเปิดเทอม” และเรื่องแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ ดังนี ้
      1. จัดทำข่าว ขสมก. ช้ีแจงการจ้างเอกชนร่วมเดินรถ 1,500 คัน ในเส้นทางของเอกชนท่ีได้รับ
ใบอนุญาต 54 เส้นทาง ส่งสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ 
      2. จัดทำอินโฟกราฟิกและคลิปวีดิทัศน์ เรื่องแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
เผยแพร่ทางเฟซบุ๊กขององค์การ 
      3. เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เชิญสื่อมวลชนสัมภาษณ์ ผอก. เรื่องการจัดเก็บค่าโดยสาร
แบบเหมาจ่าย 30 บาท/คน/วัน (ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว) 

192,600.-บาท 
 
 
 
 
 

โครงการที ่  10 :  การธำรงรักษาระบบ ISO  
9001 : 2015  ด้านการให้บริการ 
เป้าหมาย 
  นำระบบบริหารงานด้านคณุภาพไปปฏิบัติใหเ้ป็น
มาตรฐานและไดร้ับการยอมรับ 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนสิงหาคม 2563 
มี 1 ขั้นตอนคือขัน้ตอนที ่
   6. ตรวจตดิตามผลการรักษาระบบ ครั้งท่ี 1 

ทุกเส้นทางการเดิน
รถขององค์การได้รับ
การรับรองและ
รักษาระบบอยา่ง
ต่อเนื่อง 

งบทำการ 
3.520 
ล้านบาท 

     การธำรงรักษาระบบ ISO  9001 : 2015  ด้านการให้บริการ สามารถดำเนินการเป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด 

ณ เดือนสิงหาคม 2563 ทุกเส้นทางทำการรักษาระบบมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

 



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนสิงหาคม 2563) 
 

๗ 

 ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
โครงการที ่ 11 :  การแก้ปัญหามลภาวะทาง
อากาศจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง (PM 2.5) 
 

เป้าหมาย 
  รถโดยสารทุกคันท่ีออกให้บริการไมม่ีควันดำ 
เกินมาตรฐาน 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนสิงหาคม 2563 
มี 3 ขั้นตอนคือขัน้ตอนที ่
  2. นำรถเข้าตรวจวัดควันดำตามแผนท่ีกำหนด 
  3.นำรถเข ้าบำร ุงร ักษาเม ื ่อพบควันดำเกิน
มาตรฐานกำหนด 
  4. สรุปผลการตรวจวัดควันดำ 

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

         ในเดือนสิงหาคม 2563 เขตการเดินรถที่ 1 – 8  ดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจวัดที่กำหนด
และดำเนินการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง (PM 2.5) อย่างต่อเนื่อง ดังนี ้
        1) ตรวจวัดควันดำของรถที่ใช้น้ำมันดีเซลก่อนนำออกวิ่งบริการประชาชนทุกวัน 
        2) จัดประชุมพนักงานให้มีความเข้าใจเรื่องระบบการใช้เกียร์ ในการออกรถ 
        3) จัดรถเข้าตรวจสภาพตามกำหนด 
        4) ตรวจวัดควันดำด้วยสายตาอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 
        5) หัวหน้างานสอดส่องดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในเส้นทาง 
        6) ประสานงานกับช่างผู้รับเหมาให้ทำความสะอาดไส้กรอง และเปลี่ยนเมื่อครบอายุการใช้งาน 

         7) จัดทำโครงการ 5 ส. ทำความสะอาดรถยนต์โดยสารก่อนนำออกวิ่งบริการทุกวัน 
สรุปผลการนำรถเข้าตรวจวัดควันดำของ ขดร. 1 – 8  ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดังนี้ 

รถประจำการ จอดค้างซ่อม เข้าตรวจควันดำ ไม่พบควันดำ คิดเป็น 
3,005 คัน 12  คัน 2,993 คัน 2,993 คัน ร้อยละ 100 

             ในเดือนสิงหาคม 2563 รถโดยสารเอกชนร่วมบริการมีมาตรการแก้ไขปัญหามลภาวะ      
ทางอากาศจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง (PM 2.5) ดังนี ้ 

        1. สุ่มตรวจวัดควันดำ, ความสะอาดเรียบร้อย, ตรวจสภาพตัวรถและเสียงทุกวัน 
         2. ตรวจทุกเดือน โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทางบก, เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่, 
เจ้าหน้าท่ี กทม.ในพ้ืนท่ี และเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษ 

 
 
 
 
 
 

 

วัตถุประสงค์ 2 : เพ่ือให้ ขสมก. สามารถเลี้ยงตัวเองได้ลดภาระกับภาครัฐ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 : การเพ่ิมรายได้ 
โครงการที ่ 12 : การจัดเก็บค่าตอบแทนของ    
รถเอกชนร่วมบริการ 
 

เป้าหมาย 
   จัดเก็บค่าตอบแทนรถร่วมบริการทุกประเภทได ้
ตามสญัญา 

 

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

 

- 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. ผลการจัดเก็บหนี้ค่าตอบแทนค้างชำระรถทุกประเภท ประจำเดือนสิงหาคม 2563 
ประเภทรถ เป้าหมายปีงบประมาณ 2563 (บาท) 

ผลการจัดเก็บ 
 (บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

รถโดยสารขนาดใหญ ่    
-   - รถธรรมดา  133,121,306.20  1,052,266.46 0.79 

 - รถปรับอากาศ  197,956,709.86 2,279,988.00 1.15 
รถมินิบัส  41,976,814.95  52,464.08 0.12 

 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนสิงหาคม 2563) 
 

๘ 

 ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนสิงหาคม 2563  
มี 7 ขั้นตอนคือขัน้ตอนที ่
   1. ตรวจสอบผู้ประกอบการรถเอกชนร่วม
บริการที่ค้างชำระหนี้ค่าตอบแทน 
   2. จัดทำหนังสือทวงถามและให้มาชำระภายใน 
15 วัน ครั้งท่ี 1 
   3. จัดทำหนังสือทวงถามและให้มาชำระภายใน 
15 วัน ครั้งท่ี 2 
   4. สรุปรายละเอียดนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุมัติเลิกสัญญา 
   5. ส่ง สกม. ดำเนินการตามระเบียบและสัญญา 
   6.จัดทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการเพื่อบอกเลิก
สัญญา 
   7. ดำเนินการบังคับชำระหนี้ตามกฎหมาย 

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

 
 
 

รถตูโ้ดยสารปรับอากาศ  128,974,836.47  1,126,285.27 0.87 
รถหมวด 4 (ในซอย) 590,804.62     127,140.00 21.52 

รวม 502,620,472.10  4,638,143.81 0.92 

 
 
 
 

2. ผลการจัดเก็บหนี้ค่าตอบแทนค้างชำระตามบันทึกรับสภาพหน้ี ประจำเดือนสิงหาคม 2563 
ประเภทรถ เป้าหมาย/เดือน (บาท)  ผลการจัดเก็บ (บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

รถโดยสารขนาดใหญ ่ 3,626,873.83 1,441,001.57 39.73 
     

 
 
 

3.ผลการจัดเก็บค่าตอบแทนตามสัญญา ประจำเดือนสิงหาคม 2563 
 

ประเภทรถ เป้าหมายเดือนกรกฎาคม 2563 
ผลการจัดเก็บ 

 (บาท) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

-   - รถธรรมดา 216,163.00 66,300.50 30.67 
 - รถปรับอากาศ 128,758.50 9,067.50 7.04 

รถมินิบัส 180,745.50 455,344.55 251.93 
รถตูโ้ดยสารปรับอากาศ 804,250.00 113,250.00 14.08 
รถหมวด 4 (ในซอย) 122,742.50 192,385.00 156.74 

รวม 1,452,659.50 836,347.55 57.57 
     

     ในเดือนสิงหาคม 2563 ไม่สามารถจัดเก็บค่าตอบแทนรถร่วมบริการทุกประเภท และ
ค่าตอบแทนตามบันทึกรับสภาพหนี้ ได้ตามสัญญา  สปร.1 ได้จัดทำหนังสือทวงถามและให้มาชำระ
จำนวน 2 ครั้ง ภายใน 30 วัน  
     การจัดเก็บค่าตอบแทนตามสัญญาในแต่ละเดอืนได้รอ้ยละ 25 (มาตรการเยียวยาผูป้ระกอบการ
จากสถานการณ์โควิด-19 สามารถจัดเก็บได้ร้อยละ 57.57 (เป้าหมายร้อยละ 25)   
     กรณีที่ผู้ประกอบการไม่มาชำระหนี้ สปร.1 ดำเนินการส่งเรื่องไป สกม.เพื่อดำเนินการ บอกเลิก
สัญญาแต่ สกม.ส่งเรื่องกลับมายัง สปร.1 โดยให้เหตุผลว่าไม่สามารถบอกเลิกสัญญาได้เนื่องจาก
เหตุผลไม่เพียงพอต่อการบอกเลิกสัญญา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนสิงหาคม 2563) 
 

๙ 

 ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การลดค่าใช้จ่าย 
โครงการที่ 13  :  การเกษียณอายุก่อนกำหนด 
เป้าหมาย 
   ดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา 
ที่กำหนด ร้อยละ 100 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนสิงหาคม 2563  
มี 1 ขั้นตอนคือขัน้ตอนที ่
   1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดคุณสมบตัิ
และเงื่อนไขผู้เข้าโครงการ 

สามารถดำเนินการ
เป็นไปตามขั ้นตอน
และระยะ เ วลาที่
กำหนดไว้ 

 ณ เดือนสิงหาคม 2563 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลพนักงานที่สนใจเข้าโครงการเกษียณอายุ
ก่อนกำหนด (Early Retirement) เพื่อนัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ 

 

 โครงการที่ 14  :  การปรับโครงสร้างองค์กร 
เป้าหมาย 
   จัดสรรบุคลากรตามกรอบโครงสร้างใหม่ได้  
ร้อยละ 100 
 
เดือนสิงหาคม 2563 ไม่มีขั้นตอนกิจกรรม 
   

สามารถดำเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่
กำหนดไว ้
 

 

 
 

- 
      ณ เดือนสิงหาคม 2563 อยู่ระหว่างรอผลการนำแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 

 

 

 


