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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนมีนาคม 2563) 
 

๑ 

  ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 

วัตถุประสงค์ 1 : เพ่ือปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยใช้รถใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

กลยุทธ์ที่ 1 : จัดหารถโดยสารเพ่ือประชาชน 
  โครงการที่ 1 : การจัดหารถโดยสารใหม ่

โครงการย่อยที่ 1: จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า 
(EV) จ านวน 35 คัน  
เป้าหมาย   
 ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

โครงการย่อยที่ 2 : จัดหาสถานีอัดประจุ 
ไฟฟ้า จ านวน 1 แห่ง 
เป้าหมาย 
  1)  ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา 
       ที่ก าหนดร้อยละ 100 
  2)  รับมอบสถานีอัดประจไุฟฟ้า 

โครงการย่อยที่ 3 : การเช่ารถโดยสารไฮบริด 
(Hybrid)  จ านวน 400 คัน 
เป้าหมาย 
  ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ 
  ก าหนด ร้อยละ 100 
    โครงการย่อยที่ 4 : การเช่ารถโดยสาร NGV 
จ านวน 3๐๐ คัน 
เป้าหมาย 
  ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา 
  ที่ก าหนด ร้อยละ 100 

 
 
สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอน
และระย ะ เ วล าที่
ก าหนดไว้  
 

สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอน
และระยะ เ วล าที่
ก าหนดไว้ 
 
 
สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอน
และระยะ เ วล าที่
ก าหนดไว้ 
 
สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอน
และระยะ เ วล าที่
ก าหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

งบลงทุน 
46.940 
ล้านบาท 

 

 
 

       องค์การได้ปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ ซึ่งคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การมีมติ
เห็นชอบแผนฟื้นฟูในการประชุมเมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2563, วันท่ี 9 มีนาคม 2563 และวันที่ 
19 มีนาคม 2563  โดยเปลี่ยนจากการซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) จ านวน 35 คัน การเช่ารถโดยสาร
ไฮบริด (Hybrid) จ านวน 400 คัน และการเช่ารถโดยสาร NGV จ านวน 3๐๐ คัน เป็นการเช่า   
รถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV) จ านวน 2,511 คัน โดยจ่ายค่าเช่าตามกิโลเมตรบริการที่ว่ิงจริง 
      ขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

 
 
 
 

 

 
 

    



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนมีนาคม 2563) 
 

๒ 

  ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
กลยุทธ์ที ่2 : การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้     
โครงการที่ 2 : ระบบบริหารงานหลักองค์กร 
(Enterprise Resource Planning : ERP) 
 

เป้าหมาย 
  ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา 
  ที่ก าหนด ร้อยละ 100 
 

สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอน
และระยะ เ วล าที่
ก าหนดไว้ 

งบลงทุน 
3.725 
ล้านบาท 

 1. องค์การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของโครงการบริหารจัดการทรัพยากร ขสมก. ระบบ ERP (ตามค าสั่งองค์การที่ 863/2562       
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562)  โดยให้ยกเลิกค าสั่งองค์การที่ 31/2561 ลงวันที่ 15 มกราคม 
2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของโครงการบริหารจัดการทรัพยากร ขสมก. ระบบ ERP เนื่องจากมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนต าแหน่ง
คณะกรรมการท าให้การด าเนินการไม่ต่อเนื่อง  

2. อยู่ระหว่างที่ปรึกษาพิจารณาร่าง TOR ของคณะกรรมการ 
 

- การด าเนินการไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดเนื่องจากขั้นตอนในการว่าจ้างที่
ปรึกษามีความล่าช้า 

 

โครงการที่ 3 : การใช้เครื่องรับช าระค่าโดยสาร
ด้วยบัตรอเิล็กทรอนิกส ์

 

เป้าหมาย 
  เครื่องรับช าระค่าโดยสารสามารถใช้งานได้ 
  ถูกต้องครบถ้วน 

สามารถใช้เครื่องรับ
ช าระค่าโดยสารด้วย
บัตรอิเล็กทรอนิกส์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

      - 
 
 
 

  1. องค์การแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงคู่มือการใช้งานเครื่องรับช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) 
และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงานต่างฯ ปฏิบัติ
ถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน (ตามค าสั่งองค์การที่ 608/2562 ลงวันท่ี 4 กันยายน 2562) 

 2. องค์การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องรับช า ระ       
ค่าโดยสารด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Data Capture : EDC เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติ
ถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  สอดคล้องกับประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ            
เรื่องเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ (ตามค าสั่งองค์การที ่
684/2562 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2562) 

 3. องค์การได้ท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เรื่องการให้บริการรับช าระ           
ค่าโดยสารแบบไร้เงินสดส่วนต่อขยาย เพื่อบริหารจัดการโครงการน าร่องการช าระเงินค่าโดยสาร
แบบไร้เงินสดส่วนต่อขยายบนรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. มีผลบังคับใช้วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 

 4. องค์การแก้ไขคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องรับช าระค่าโดยสารด้วยบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Data Capture : EDC เนื่องจากคู่มือตามค าสั่งองค์การที่ 684/2562 ลงวันที่ 
30 กันยายน 2562 มีความคลาดเคลื่อน (ตามค าสั่งองค์การที่ 721/2562 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562) 

 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนมีนาคม 2563) 
 

๓ 

  ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
 

โครงการที่ 4 : การใช้ระบบสารสนเทศ (Google 
Drive) ในการบริหารจัดการด้านเอกสาร 
 
 

เป้าหมาย 
  ปริมาณการใช้กระดาษลดลงร้อยละ 10 
  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดยีวกันของปีท่ีผ่านมา 

 

ด าเนินการตามขั้นตอน
และระยะ เ วล า ที่
ก าหนด 
 

 

- 
 

องค์การจัดการอบรมหลักสูตร “การใช้งาน Google Drive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
ส าหรับหัวหน้างาน และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจลักษณะ  
การท างานของ Google Drive สามารถสมัครใช้งานและจัดการไฟล์ใน Google Drive ได้ เพื่อลดปริมาณการ
ใช้กระดาษในส านักงาน เมื่อวันท่ี 2 – 4 ตุลาคม 2562 จ านวน 3 รุ่น มีพนักงานเข้ารับการอบรม        
43 คน (ตามค าสั่งองค์การที่ 661/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)  

 

     ปริมาณการใช้กระดาษ เดือนมีนาคม 2563 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 
 

หน่วยงาน เดือน มี.ค.62 (รีม) เดือน มี.ค.63 (รีม) ผลต่าง เพิ่ม (-ลด) คิดเป็นร้อยละ เพิ่ม (-ลด) 
สนญ. 473 495 22 4.65 
ขดร. 1  108 124 16 14.81 
ขดร. 2 109 124 15 13.76 
ขดร. 3  112 280 168 150 
ขดร. 4 87 63 (24) (27.59) 
ขดร. 5  164 111 (53) (32.32) 
ขดร. 6 91 37 (54) (59.34) 
ขดร. 7 86 144 58 67.44 
ขดร. 8 104 106 2 1.92 
รวม 1,334 1,484 150 11.24 

 
ปริมาณการใช้กระดาษสะสมในภาพรวม ณ เดือนมีนาคม 2563 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 
 

หน่วยงาน ต.ค.62 – มี.ค.63 (รีม) ต.ค.62- มี.ค.63  (รีม) ผลต่าง  เพิ่ม (-ลด) คิดเป็นร้อยละ เพิ่ม (-ลด) 
สนญ. 3,169 2,424 (745) (23.51) 

ขดร. 1 – 8  5,614 5,493 (121) (2.16) 
รวม 8,783 7,917 (866) (9.86) 

 

      ณ เดือนมีนาคม 2563 ปริมาณการใช้กระดาษในภาพรวมขององค์การลดลง ร้อยละ 9.86          
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา (เป้าหมาย ร้อยละ 10) 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนมีนาคม 2563) 
 

๔ 

  ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
สรุปการใช้กระดาษในปีงบประมาณ 2563 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีงบประมาณ  2562 เพิ่มขึ้น
(ลดลง) ดงันี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการที่ 5 :  การเติมน้ ามันรถโดยสารด้วย
โปรแกรมบริหารงานสถานีจ่ายน้ ามัน (Point of 
Sale : POS) 
เป้าหมาย 
  เพื่อควบคุมการเตมิน้ ามันและตรวจสอบ 
  ระดับน้ ามันคงคลัง 

 
 

สามารถติดตั้งโปรแกรม
บริ หารงานสถานี      
จ่ายน้ ามัน (POS) ได้ไม่
น้ อยกว่ า 5 อู่  ในปี 
2563 

 

- 
 

-  เขตการเดินรถที่ 8 ได้ด าเนินการส ารวจพ้ืนท่ีเพื่อติดตั้งระบบบริหารสถานีเชื้อเพลิง POS และ
ประสานงานกับ ปตท. ในการติดตั้งระบบ POS โดย ปตท.ได้ด าเนินการติดตั้งงานเดินสายเช่ือมต่อ 
เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2562 และเริ่มจ่ายน้ ามันจริงเมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2562 ในส่วนของการ
ขยายขอบข่ายการติดตั้งโปรแกรม POS สบด.ได้ประสานงานกับ ปตท.เพื่อขยายขอบเขตให้ครบตาม
ตัวช้ีวัดภายในปีงบประมาณ 2563 

 

เป้าหมายการตดิตั้ง ติดตั้งแล้ว คิดเป็นร้อยละ หมายเหต ุ
5 อู ่ 1 อู่ 20 อยู่ระหว่างการส ารวจพื้นที่ของเขตการ

เดินรถที่ 2 (อู่สวนสยาม) เพื่อติดตั้งระบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนมีนาคม 2563) 
 

๕ 

  ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
 

กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้างการจดจ าที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ 
โครงการที่ 6 : โครงการสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์กร (Rebranding) 
 

เป้าหมาย 
  ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา 
  ที่ก าหนด ร้อยละ 100 

 

สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอน
และระยะ เ วล าที่
ก าหนดไว้ 

 

- 
 

เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องวงเงินงบประมาณที่ก าหนดในโครงการประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ (Rebranding) จึงได้ยกเลิกการด าเนินการจ านวน 3 ครั้ง และ
ด าเนินการใหม่ดังน้ี 

1. รอง ผอก.ฝบร. อนุมัติ ให้ด าเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์          
(e-bidding) เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2563 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการ ตรวจ
รับพัสดุส าหรับประกวดราคาจ้างจัดท าโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ 
(Rebranding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ตามค าสั่งองค์การที่ 42/2563 
ลงวันท่ี 23 มกราคม 2563)  

3. น าร่าง TOR ประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ขององค์การ ระหว่างวันที่ 
23 – 28 มกราคม 2563 เพือ่รับฟังข้อเสนอแนะจากสาธารณชน (สาธารณชนไม่มีข้อเสนอแนะ) 

4. ประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ก าหนดเสนอราคาวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2563 

5. เมื่อวันที่ 24 ก.พ.63 องค์การได้ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดท าโครงการฯ 
เนื่องจากมีการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ผิดพลาดในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญ 
     6. อยู่ระหว่างจัดท าร่าง TOR ใหม ่

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการที่ 7 : การแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม และ
สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
 
 

เป้าหมาย 
  ด าเนินการตามโครงการที่ก าหนดได้ครบถ้วน 
  ตามแผน 

 

สามารถด าเนินการ
ได้ตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 

งบลงทุน 
0.640 
ล้านบาท 

  

1. องค์การแต่งตั้งคณะท างานโครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Corporate Social Responsibility : CSR) (ตามค าสั่งองค์การที่ 301/2562 ลงวันที่ 10 
พฤษภาคม 2562)  

2. องค์การยกเลิกค าสั่งที่ 301/2562 และแต่งตั้งคณะท างานโครงการด้านการแสดง     
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เนื่องจาก   
มีการเพิ่มโครงการ และคณะท างานบางโครงการมีการเปลี่ยนแปลง (ตามค าสั่งองค์การที่ 
336/2562 ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2562)  

3. น าเสนอแผนการด าเนินงานโครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) 

 
 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนมีนาคม 2563) 
 

๖ 

  ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ต่อคณะกรรมการและคณะท างาน CSR เมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2563 

4. มติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน CSR ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 
30 ม.ค.63 ให้ด าเนินโครงการ CSR จ านวน 6 โครงการ คือ 

    1) โครงการนักเรียนปลอดภัยใช้บริการ ขสมก. 
    2) โครงการรณรงค์ลดใช้กระดาษในส านักงานเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม 
    3) โครงการเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้ใช้บริการ 
    4) โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมต่อชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณอู่จอดรถโดยสาร 
    5) โครงการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 
    6) โครงการปลูกป่า 

     5. อยู่ระหว่างด าเนินการตามโครงการที่ก าหนด 
     6. องค์การแต่งตั้งคณะท างานโครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(Corporate Social Responsibility : CSR) ประจ าปี 2563 (ตามค าสั่งองค์การที่ 191/2563   
ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2563)  

โครงการที่ 8 : การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ
องค์การ 
เป้าหมาย 
  ประชาสมัพันธไ์ดต้ามแผนที่ก าหนด  รอ้ยละ  100 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด าเนินการท ากิจกรรม
ประชาสมัพันธ์เดือน
ละไม่ต่ ากว่า 4 ครั้ง 

งบท าการ 
24.180 
ล้านบาท 

1. องค์การว่าจ้างผลิตสปอตประชาสัมพันธ์บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ านวน 1 โครงการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ผู้ได้รับการ
คัดเลือกได้แก่บริษัท ทรีนิตี้พลัส จ ากัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินท้ังสิ้น 497,000.- บาท  

2. องค์การจัดท าสปอตประชาสัมพันธ ์เรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรับช าระค่าโดยสารด้วย
บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2563 (บริษัท อัฟเปอร์ พลัส จ ากัด (ให้บริการ) 
เป็นผู้ชนะการเสนอราคา โดยเสนอราคา 493,000.-บาท) 

3. องค์การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ส าหรับการจ้างผลิตสปอตประชาสัมพันธ์ ขสมก.มอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง (ค าสั่งองค์การที่ 871/2562 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2562) 

4. องค์การเผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์เรื่อง ขสมก.คืนเงินค่าโดยสาร 2 บาท/ครั้ง แก่ผู้ถือบัตร
โดยสารอิเล็กทรอนิกส์ฯ ทางสถานีโทรทัศน์ MCOT HD ตั้งแต่วันท่ี 30 – 31 ธันวาคม 2562 และ
วันที่ 1 – 3 มกราคม 2563 ในช่วงเวลา 05.30 – 07.00 น. โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ข่าว

497,000.-  บาท 
 
 
493,000.-บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนมีนาคม 2563) 
 

๗ 

  ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
สดออนไลน์, มติชนออนไลน์ และจอภาพภายในรถโดยสาร 

5. องค์การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ส าหรับการจ้างจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ค าสั่งองค์การที่ 
18/2563 ลงวันท่ี 14 มกราคม 2563) 
    6. องค์การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง บริษัท โลจิสติกส์  นิวส์ มีเดีย จ ากัด (ให้บริการ) เป็นผู้ชนะการเสนอราคา โดยเสนอ
ราคาเป็นเงินท้ังสิ้น ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (ประกาศเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563) 

7. องค์การจัดท าสปอตประชาสัมพันธ์ เรื่อง “มาตรการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 
และมาตรการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา” เผยแพร่ทางไลน์กลุ่มสื่อมวลชน และไลน์
กลุ่มผู้บริหารกระทรวงคมนาคม 

8. ออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เรื่อง “ขสมก.เริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการออกบัตร
โดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ และบัตรนักเรียน นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ใบละ 30 บาท ตั้งแต่
วันที่ 18 ก.พ.63” ณ บริเวณป้ายหยุดรถโดยสารประจ าทางที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น อาทิ 
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

9. ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19” 
    - จัดท าสไลด์มาตรการฯ เผยแพร่ผ่านทางจอภาพภายในรถโดยสาร 
    - จัดท าสปอตประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการฯ เผยแพร่ทางรายการวิทยุครอบครัวข่าว FM  

106 MHz 
    - ประสานงานนักข่าว ถ่ายท าขั้นตอนการท าความสะอาดภายในรถโดยสาร ด้วยผลิตภัณฑ์

แอลกอฮอล์ เพื่อเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ต่าง ๆ  

 
 
 
 
400,000.-บาท 
 
 
495,000.-บาท 
 
 
 
 
 
 
99,000.-บาท 

 

โครงการที่  9 :   การธ ารงรักษาระบบ ISO  
9001 : 2015  ด้านการให้บริการ 
เป้าหมาย 
  น าระบบบริหารงานด้านคณุภาพไปปฏิบัต ิ
  ให้เป็นมาตรฐานและไดร้ับการยอมรับ 

 

ทุกเส้นทางการเดิน
รถขององค์การได้รับ
ก า ร รั บ ร อ ง แ ล ะ
รักษาระบบอย่ า ง
ต่อเนื่อง 

 

งบท าการ 
3.520 
ล้านบาท 

 

- องค์การท าสัญญาว่าจ้างสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ       
ตามสัญญาเลขที่ จ.23/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โดยสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ได้ด าเนินการตรวจประเมินและตรวจติดตามการแก้ไข
ข้อบกพร่องของเขตการเดินรถ เรียบร้อยแล้ว 

 

 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนมีนาคม 2563) 
 

๘ 

  ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
 
 

เส้นทาง 
การเดินรถ 

ผ่านการตรวจ
ประเมิน 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหต ุ

107 เส้นทาง 107 เส้นทาง 100 อยู่ระหว่างรอรับใบรับรองคุณภาพจาก
สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอสโอ 
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และรักษา
ระบบอย่างต่อเนื่อง  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

โครงการที่ 10 :  การแก้ปัญหามลภาวะทาง
อากาศจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง (PM 2.5) 
 

เป้าหมาย 
  รถโดยสารทุกคันท่ีออกให้บริการไมม่ีควันด า 
  เกินมาตรฐาน 
 

 
 

ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
ขั้นตอนการตรวจวัด
ที่ก าหนด 
 
 
 

 
 

- 
 

 

1. องค์การได้ด าเนินการปรับเปลี่ยนเช้ือเพลิงน้ ามันไบโอดีเซล B20 (Biodiesel 20) น ามาใช้
กับรถโดยสารของ ขสมก. ครบทุกคันแล้ว ตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562  
 

      2. เขตการเดินรถที่ 1 – 8  ด าเนินการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง  (PM 2.5) ดังนี ้
        1) ตรวจวัดควันด าของรถที่ใช้น้ ามันดีเซลก่อนน าออกวิ่งบริการประชาชนทุกวัน 
        2) จัดประชุมพนักงานให้มีความเข้าใจเรื่องระบบการใช้เกียร์ ในการออกรถ 
        3) จัดรถเข้าตรวจสภาพตามก าหนด 
        4) ตรวจวัดควันด าด้วยสายตาอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 
        5) หัวหน้างานสอดส่องดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในเส้นทาง 
        6) ประสานงานกับช่างผู้รับเหมาให้ท าความสะอาดไส้กรอง และเปลี่ยนเมื่อครบอายุการใช้งาน 
        7) จัดท าโครงการ 5 ส. ท าความสะอาดรถยนต์โดยสารก่อนน าออกวิ่งบริการทุกวัน 
     3. องค์การก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยแบ่งการด าเนินมาตรการ
เป็น  2 ระยะดังนี้ 
 

     มาตรการระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย 
        1) การตรวจวัดควันด ารถโดยสารทุกรอบ ทุกเที่ยว ทุกคัน ก่อนน ารถออกวิ่งให้บริการโดย
ห้ามน ารถท่ีมีค่าไอเสียเกิน 35% ออกว่ิงให้บริการ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนมีนาคม 2563) 
 

๙ 

  ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
  สรุปผลการน ารถเข้าตรวจวัดควันด าของ ขดร. 1 – 8  ประจ าเดือนมีนาคม 2563 ดังนี้ 
 

รถประจ าการ จอดค้างซ่อม เข้าตรวจควันด า ไม่พบควันด า คิดเป็น 
3,005 คัน 10 คัน 2,995 คัน 2,995 คัน ร้อยละ 100 

 

         2) บริษัทเหมาซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง หัวฉีด ไส้กรองไอเสีย ไส้กรองอากาศ ท่อพักไอเสีย 
ล้างท าความสะอาดท่อไอเสียก่อนรอบปกติทุกคัน 
         3) ปรับเปลี่ยนเช้ือเพลิงน้ ามันไบโอดีเซล B20 (Biodiesel 20) น ามาใช้กับรถโดยสาร   
ของ ขสมก.ครบทุกคันแล้ว ตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562  
         4) เขตการเดินรถที่ 1 – 8 จัดท าโครงการ 5 ส. ท าความสะอาดรถโดยสารและอู่จอดรถ    
เป็นประจ าทุกวัน โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง   
         5) จัดซื้อหน้ากากอนามัยจ านวน 20,000 ช้ิน มอบให้กับพนักงานเรียบร้อยแล้ว  
     มาตรการระยะยาว องค์การได้เปลี่ยนแปลงแผนงานจัดหารถโดยสารปรับอากาศใหม่ใช้พลังงาน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในแผนฟื้นฟูกิจการองค์การโดยการซื้อเป็นการเช่ารถโดยสารปรับอากาศ 
ไฟฟ้า (EV) จ านวน 2,511 คัน มาวิ่งให้บริการประชาชนในเส้นทางที่ปรับปรุงใหม่ และจ้างเอกชนวิ่ง
บริการในเส้นทางของเอกชนที่ได้รับใบอนุญาต จ านวน 1,500 คัน ใน 54 เส้นทาง เพื่อลดปัญหา      
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างยั่งยืน 
      4. มาตรการของรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ  
          1) แผนการตรวจสภาพรถโดยสารประจ าปี 2563 
            - สุ่มตรวจวัดควันด า, ความสะอาดเรียบร้อย, ตรวจสภาพตัวรถและเสียงทุกวัน 
            - ตรวจทุกเดือน โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทางบก, เจ้าหน้าที่ต ารวจในพื้นที่, 
เจ้าหน้าท่ี กทม.ในพ้ืนท่ี และเจ้าหน้าท่ีจากกรมควบคุมมลพิษ 
           2) จัดท าหนังสือแจ้งผู้ประกอบการทุกรายที่ท าสัญญาเข้าร่วมเดินรถ ขอความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหา PM 2.5 ตามนโยบายของรัฐบาล และแจ้งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์หรือโอน
สิทธ์ิเข้าร่วมการเดินรถ จะต้องมีการตรวจสภาพรถให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยก่อนด าเนินการทุกครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนมีนาคม 2563) 
 

๑๐ 

  ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
 

วัตถุประสงค์ 2 : เพ่ือให้ ขสมก. สามารถเลี้ยงตัวเองได้ลดภาระกบัภาครัฐ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 : การเพ่ิมรายได้ 
โครงการที่ 11 : การจัดเก็บค่าตอบแทนของ    
รถเอกชนร่วมบริการ 
 

เป้าหมาย 
  จัดเก็บค่าตอบแทนรถร่วมบริการทุกประเภทได ้
  ตามสัญญา 
 
 
 
 

 

 

จัดเก็บค่าตอบแทน
ตามสญัญาในแต่ละ
เดือนไดร้้อยละ 90 

 

- 

 

 

1. ผลการจัดเก็บหนี้ค่าตอบแทนค้างช าระรถทุกประเภท ประจ าเดือนมีนาคม 2563 

ประเภทรถ 
เป้าหมายปีงบประมาณ 2563 

(บาท) 
ผลการจัดเก็บ 

 (บาท) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

รถโดยสารขนาดใหญ ่    
-   - รถธรรมดา  133,121,306.20  672,594.65 0.51 

 - รถปรับอากาศ  197,956,709.86 716,519.13 0.36 
รถมินิบัส  41,976,814.95  312,336.00 0.74 
รถตูโ้ดยสารปรับอากาศ  128,974,836.47  1,632,030.15 1.27 
รถหมวด 4 (ในซอย) 590,804.62  158,330.00 26.80 

รวม 502,620,472.10  3,491,809.93 0.69 
 

เป้าหมายการจัดเก็บหนี้ค่าตอบแทนค้างช าระทุกประเภทในปีงบประมาณ 2563 
เท่ากับ 502,620,472.10 บาท ในเดือนมีนาคม 2563 สามารถจัดเก็บได้  
3,491,809.93 บาท คิดเป็น ร้อยละ 0.69 ของเป้าหมาย 

 
 
 

 
 

2. ผลการจัดเก็บหนี้ค่าตอบแทนค้างช าระตามบันทึกรับสภาพหนี้ ประจ าเดือนมีนาคม 2563 
ประเภทรถ เป้าหมาย/เดือน (บาท)  ผลการจัดเก็บ (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

รถโดยสารขนาดใหญ ่ 3,626,873.83 369,539.84 10.19 
       

     การจัดเก็บค่าตอบแทนตามบันทึกรับสภาพหนี้ในเดือนมีนาคม 2563 สามารถ
จัดเก็บได้ 369,539.84 บาท คิดเป็น ร้อยละ 10.19 ของเป้าหมาย 
     กรณีที่ผู้ประกอบการไม่มาช าระหนี้ สปร.1 ด าเนินการส่งเรื่องไป สกม.เพื่อด าเนินการ 
บอกเลิกสัญญาแต่ สกม.ส่งเรื่องกลับมายัง สปร.1 โดยให้เหตุผลว่าไม่สามารถบอกเลิก
สัญญาได้เนื่องจากเหตุผลไม่เพียงพอต่อการบอกเลิกสัญญา 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนมีนาคม 2563) 
 

๑๑ 

  ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
 3. ผลการจัดเก็บหน้ีค่าตอบแทนค้างช าระรถทุกประเภทสะสม ณ เดือนมีนาคม 2563 ( ต.ค.62 – มี.ค.63) 

ประเภทรถ เป้าหมายปี 2563 (บาท)  ผลการจัดเก็บ (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

รถโดยสารขนาดใหญ ่    
-   - รถธรรมดา  133,121,306.20  5,211,764.06 3.92 

 - รถปรับอากาศ  197,956,709.86 3,941,576.15 1.99 
รถมินิบัส  41,976,814.95  4,491,929.03 10.70 
รถตูโ้ดยสารปรับอากาศ  128,974,836.47  12,590,783.01 9.76 
รถหมวด 4 (ในซอย) 590,804.62  1,016,110.00 171.99 

รวม 502,620,472.10  27,252,162.25 5.42 
 

 

       การจัดเก็บหนี้ค่าตอบแทนค้างช าระรถทุกประเภทสะสม ณ มีนาคม 2563  

 (ต.ค.62 – มี.ค.63) เป้าหมาย 502,620,472.10บาท สามารถจัดเก็บได้ 
 27,252,162.25 บาท   ท าให้หนี้ค่าตอบแทนลดลง ร้อยละ 5.42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการที่ 12 : การให้บริการเดนิรถตามเส้นทาง
วัฒนธรรม 
 

เป้าหมาย 
  รายได้องค์การเพิ่มขึ้นและสร้างภาพลักษณ ์
  ที่ดีให้กับองค์การ     

รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 ในสาย 79 เมื่อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีท่ีผ่านมา 

- รายได้สาย  79  เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
 

เดือน มี.ค.62 (บาท) เดือน มี.ค.63 (บาท) เพิ่มขึ้น (ลดลง) คิดเป็นร้อยละ 
4,537,987.00 2,809,656.00 (1,728,331.00) (38.09) 

 

     รายได้ค่าโดยสารสาย 79 ลดลงร้อยละ 38.09 ขณะนี้อยู่ระหว่างการส ารวจสถานท่ีท่องเที่ยว
ส าคัญที่อยู่ในเส้นทางการเดินรถสาย 79 เพื่อให้บริการเดินรถตามเส้นทางวัฒนธรรม 

 

กลยุทธ์ที่ 2 : การลดค่าใช้จ่าย 
โครงการที่ 13  :  การเกษียณอายุก่อนก าหนด 
เป้าหมาย 
  ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา 
  ที่ก าหนด ร้อยละ 100 

 
 

สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอน
และระยะ เ วล าที่
ก าหนดไว้ 

 
 

- 

เพื่อลดจ านวนพนักงาน ขสมก. สู่ระดับที่มีความเหมาะสมกับฐานประกอบการรวมทั้งเพื่อ
สนับสนุนและรองรับการบริหารงานในรูปแบบใหม่และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    
องค์การได้จัดท าแผนโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพื่อนัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด (Early Retirement) 

 

 


