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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

(ประจ าเดือน มถุินายน ๒๕๖๓) 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนมิถุนายน 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 

 

 
 
       เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 ได้มีการประชุมของคณะกรรมการปรับปรุงแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ค าสั่งองค์การที่ 272/2563 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563)  
คณะกรรมการมีมติยกเลิกโครงการย่อยทั้ง 4 โครงการ โดยให้แก้ไขเป็น 
      โครงการย่อยที่ 1 : การเช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV) จ านวน 2,511 คัน 
       โครงการย่อยที่ 2 : การจ้างเอกชนเดินรถในเส้นทางของรถเอกชน จ านวน 1,500 คัน 
        ขณะนี้อยู่ ระหว่างรอน าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับปรุ ง)               
เสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ให้ความเห็นชอบในวันที่ 16 
กรกฎาคม 2563  

 
 
 
 

 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนมิถุนายน 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 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนมิถุนายน 2563  
มี 3  ขั้นตอนคือขั้นตอนที่ 
25. น าเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
อนุมัต ิ
26. ประกาศผลผู้ชนะ 
27. รอการอุทธรณ์ผล (หากไมม่ีผูอุ้ทธรณ์ 
ด าเนินการต่อไป) 

สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอน
และระยะ เ วล าที่
ก าหนดไว้ 

งบลงทุน 
3.725 
ล้านบาท 

     เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ได้มีการประชุมของคณะกรรมการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ค าสั่งองค์การที่ 272/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563)  
คณะกรรมการมีมติให้ปรับขั้นตอน/กิจกรรม การด าเนินงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอน าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับปรุง) เสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ ให้ความเห็นชอบในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 

ณ เดือนมิถุนายน 2563 ระบบบริหารงานหลักองค์กร (Enterprise Resource Planning : 
ERP) ไม่สามารถด าเนินการได้ตามขั้นตอน/กิจกรรมที่ก าหนด โดยสามารถด าเนินการได้ถึงขั้นตอน/
กิจกรรม ที่ 13 – 15  คณะกรรมการตามค าสั่งที่ 863/2562 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 
พิจารณาน าร่างขอบเขตโครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารงานหลักองค์กรเสนอผู้อ านวยการ และ
ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 และ สบจ.น าร่างประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากร ขสมก. ระบบ ERP พร้อมอุปกรณ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์     
(e – bidding) ครั้งท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 12 – 19 มิถุนายน 2563  

 

โครงการที่ 3 : การใช้เครื่องรับช าระค่าโดยสาร
ด้วยบัตรอเิล็กทรอนิกส ์
เป้าหมาย 
  เครื่องรับช าระค่าโดยสารสามารถใช้งานได้ 
  ถูกต้องครบถ้วน 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนมิถุนายน 2563  
มี 3  ขั้นตอนคือขั้นตอนที่ 
2.ใช้งานเครื่องรับช าระค่าโดยสารด้วยบัตร
อิเล็กทรอนิกส ์
4.คณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
5.รายงานผลการด าเนินงาน 

สามารถใช้เครื่องรับ
ช าระค่าโดยสารด้วย
บัตรอิเล็กทรอนิกส์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

      - 
 
 
 

      
    ณ เดือนมิถุนายน 2563 การใช้เครื่องรับช าระค่าโดยสารด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์สามารถ
ด าเนินการได้ตามขั้นตอน/กิจกรรมที่ก าหนด คณะกรรมการได้ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
และรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้   

 
 

สรุปรายได้จากบัตรอิเล็กทรอนิกสแ์ละเรื่องร้องเรียน ประจ าเดือนมถิุนายน 2563 
 

จ านวนการใช้ (ครั้ง) จ านวนเงิน (บาท) เรื่องร้องเรียน (สาเหต/ุราย) 
1,438,297 18,346,589.00    ผู้โดยสารซื้อบัตรล่วงหน้าและบัตรโคแบนแล้ว

ไม่สามารถสแกนเครื่องรับช าระค่าโดยสารด้วย
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้ / 46 ราย 

 
  

 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนมิถุนายน 2563) 
 

๓ 

 ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
 

โครงการที่ 4 : การใช้ระบบสารสนเทศ (Google 
Drive) ในการบริหารจัดการด้านเอกสาร 
เป้าหมาย 
  ปริมาณการใช้กระดาษลดลงร้อยละ 10 
  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดยีวกันของปีท่ีผ่านมา 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนมิถุนายน 2563  
มี 1  ขั้นตอนคือขั้นตอนที่ 
4. ติดตามการลดปริมาณการใช้กระดาษของ
หน่วยงาน 

 

ด าเนินการตามขั้นตอน
และระยะ เ วล า ที่
ก าหนด 
 
 
 
 

 

 

-       ณ เดือนมิถุนายน 2563 การใช้ระบบสารสนเทศ (Google Drive) ในการบริหารจัดการ   
ด้านเอกสารสามารถด าเนินการได้ตามขั้นตอน/กิจกรรมที่ก าหนด 

ปริมาณการใช้กระดาษ เดือนมิถุนายน 2563 เทียบกับช่วงเวลาเดยีวกันของปีท่ีผ่านมา 
 

หน่วยงาน เดือน พ.ค.62 (รีม) เดือน พ.ค.63 (รีม) ผลต่าง เพิ่ม (-ลด) คิดเป็นร้อยละ เพิ่ม (-ลด) 
สนญ. 450 355 (95) (21.11) 
ขดร. 1  115 144 29 25.22 
ขดร. 2 133 123 (10) (7.52) 
ขดร. 3  120 247 127 105.83 
ขดร. 4 116 90 (26) (22.41) 
ขดร. 5  116 160 44 37.93 
ขดร. 6 0 0 0 0 
ขดร. 7 85 96 11 12.94 
ขดร. 8 70 5 (65) (92.86) 
รวม 1,205 1,220   15 1.24 

         เดือนมิถุนายน 2563 ปริมาณการใช้กระดาษในภาพรวมขององค์การเพิ่มขึ้น ร้อยละ                                                                              
1.24 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา (เป้าหมายลดลงร้อยละ 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 
 

สามารถติดตั้งโปรแกรม
บริหารงานสถานีจ่าย
น้ ามัน (POS) ได้ไม่น้อย
กว่า 5 อู่ ในปี 2563 

 

- 
 

     เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ได้มีการประชุมของคณะกรรมการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ค าสั่งองค์การที่ 272/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563)  
คณะกรรมการมีมติยกเลิกโครงการ เนื่องจากแผนการจัดหารถโดยสารใหม่ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นรถโดยสารไฟฟ้า EV ซึ่งไม่ใช้น้ ามันเป็นเชื้อเพลิง  และทางผู้บริหาร
ของ ปตท.มีความเห็นว่าระบบ POS ต้องใช้งบประมาณในการลงทุนสูงจึงเกรงว่าจะใช้ประโยชน์ได้
ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุน 

ขณะนี้ อยู่ ระหว่ างรอน าแผนปฏิบัติ การประจ าปี งบประมาณ 2563 (ฉบับปรับปรุ ง)                    
เสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ให้ความเห็นชอบในวันที่ 16 
กรกฎาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนมิถุนายน 2563) 
 

๔ 

 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 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนมิถุนายน 2563  
มี 1 ขั้นตอนคือขั้นตอนที่ 
15. ผู้ชนะการประกวดราคาด าเนนิการตามแผน 
Rebranding   

 
สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอน
และระยะ เ วล าที่
ก าหนดไว้ 

 

 
- 

      
     เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ได้มีการประชุมของคณะกรรมการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ค าสั่งองค์การที่ 272/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563)  
คณะกรรมการมีมติให้ปรับขั้นตอน/กิจกรรมการด าเนินงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอน าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับปรุง) เสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ ให้ความเห็นชอบในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 

     ณ เดือนมิถุนายน 2563 มีผลการด าเนินงานดังน้ี 
     1. เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 มีผู้มายื่นเอกสารเสนอราคาจ านวน 13 ราย ตรวจสอบ
คุณสมบัติครบถ้วน 12 ราย และคุณสมบัติไม่ครบถ้วน 1 ราย 
      2. คณะกรรมการได้พิจารณาให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคของแต่ละบริษัท โดยบริษัท       
แพลนบี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) ได้คะแนนถ่วงน้ าหนักมากที่สุด 
      3. เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2563 องค์การได้ประกาศให้บริษัท แพลนบี มีเดีย จ ากัด (มหาชน)
เป็นผู้ชนะการประกวดราคาในระบบ e-GP ในราคา 8.5 ล้านบาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
      4. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการยื่นอุทธรณ์ผลการประกวดราคาถึงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการที่ 7 : การแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม และ
สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
เป้าหมาย 
  ด าเนินการตามโครงการที่ก าหนดได้ครบถ้วน 
  ตามแผน 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนมิถุนายน 2563  
มี 1 ขั้นตอนคือขั้นตอนที่ 
3. ด าเนินกิจกรรมตามที่ก าหนดของกิจกรรม 

สามารถด าเนินการ
ได้ตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

งบลงทุน 
0.640 
ล้านบาท 

        เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 ได้มีการประชุมของคณะกรรมการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ค าสั่งองค์การที่ 272/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563)  
คณะกรรมการมีมติให้ปรับขั้นตอน/กิจกรรม การด าเนินงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอน าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับปรุง) เสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ ให้ความเห็นชอบในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 
 

       ณ เดือนมิถุนายน 2563 มีผลการด าเนินงานดังน้ี 
       1. เขตการเดินรถที่ 1 – 8 ก าหนดจุดติดตั้งตู้ ขสมก.ปันสุข ที่อู่บางเขน อู่มีนบุรี  อู่ฟาร์ม
จระเข้ อู่คลองเตย อู่แสมด า อู่บรมราชชนนี อู่บัวทองเคหะ และอู่หมอชิต 2 โดยเมื่อวันที่            
9 มิถุนายน 2563 ได้จัดพิธีเปิดโครงการ ณ อู่คลองเตย 
        2. คณะท างานโครงการ ขสมก.จติอาสา ก าหนดจัดกิจกรรมในวันท่ี 14 กรกฎาคม2563  
ณ บริเวณท่าปล่อยรถอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ท้ัง 4 ด้าน 

 
 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนมิถุนายน 2563) 
 

๕ 

 ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
โครงการที่ 8 : การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ
องค์การ 
เป้าหมาย 
  ประชาสัมพันธไ์ดต้ามแผนที่ก าหนด ร้อยละ  100 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนมิถุนายน 2563  
มี 1 ขั้นตอนคือขั้นตอนที่ 
2 . ด าเนินการประชาสมัพันธ ์
    2.3 ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (บริเวณพื้นที่  
   ของ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ) 
    2.4 ประชาสัมพนัธ์ผา่นวารสารขององค์การ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด าเนินการท ากิจกรรม
ประชาสมัพันธ์เดือน
ละไม่ต่ ากว่า 4 ครั้ง 

งบท าการ 
24.180 
ล้านบาท 

      การประชาสัมพันธ์เชิงรุกขององค์การสามารถด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา    
ที่ก าหนด ในเดือนมิถุนายน 2563 ได้ท าการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ดังนี ้

 ประชาสัมพันธ์เรื่อง “การให้บริการรถโดยสาร หลังยกเลิกเคอร์ฟิว” 
  1. ประสานงานนักข่าวสัมภาษณ์ช่อง 7 สัมภาษณ์ผู้อ านวยการ จ านวน 1 ครั้ง (เมื่อวันที่ 25 

มิถุนายน 2563 
  2. จัดท าข่าว “ขสมก.ให้บริการรถโดยสารเวลาปกติ” หลังศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 

ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว เริ่มวันท่ี 15 มิถุนายน 2563 ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง 
 

192,600.-บาท 
 
 
 
 
 

โครงการที่  9 :   การธ ารงรักษาระบบ ISO  
9001 : 2015  ด้านการให้บริการ 
เป้าหมาย 
  น าระบบบริหารงานด้านคณุภาพไปปฏิบัต ิ
  ให้เป็นมาตรฐานและไดร้ับการยอมรับ 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนมิถุนายน 2563  
มี 1 ขั้นตอนคือขั้นตอนที่ 
6. ตรวจติดตามผลการรักษาระบบ ครั้งที่ 1 

ทุกเส้นทางการเดิน
รถขององค์การได้รับ
การรับรองและ
รักษาระบบอยา่ง
ต่อเนื่อง 

งบท าการ 
3.520 
ล้านบาท 

     การธ ารงรักษาระบบ ISO  9001 : 2015  ด้านการให้บริการ สามารถด าเนินการเป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 

ณ เดือนมิถุนายน 2563 ทุกเส้นทางท าการรักษาระบบมาตรฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมรับ
การตรวจติดตามผลการรักษาระบบ ครั้งท่ี 1 

 

 

โครงการที่ 10 :  การแก้ปัญหามลภาวะทาง
อากาศจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง (PM 2.5) 
เป้าหมาย 
  รถโดยสารทุกคันท่ีออกให้บริการไมม่ีควันด า 
  เกินมาตรฐาน 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนมิถุนายน 2563  
มี 3 ขั้นตอนคือขั้นตอนที่ 

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

         ในเดือนมิถุนายน 2563 เขตการเดินรถที่ 1 – 8  ด าเนินการตามขั้นตอนการตรวจวัดที่ก าหนด
และด าเนินการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง (PM 2.5) อย่างต่อเนื่อง ดังนี ้
        1) ตรวจวัดควันด าของรถที่ใช้น้ ามันดีเซลก่อนน าออกวิ่งบริการประชาชนทุกวัน 
        2) จัดประชุมพนักงานให้มีความเข้าใจเรื่องระบบการใช้เกียร์ ในการออกรถ 
        3) จัดรถเข้าตรวจสภาพตามก าหนด 
        4) ตรวจวัดควันด าด้วยสายตาอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 
        5) หัวหน้างานสอดส่องดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในเส้นทาง 
 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนมิถุนายน 2563) 
 

๖ 

 ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
2. น ารถเข้าตรวจวัดควันด าตามแผนที่ก าหนด 
3.น ารถ เข้ าบ า รุ ง รั กษา เมื่ อพบควันด า เกิน
มาตรฐาน 
4. สรุปผลการตรวจวัดควันด า 

          6) ประสานงานกับช่างผู้รับเหมาให้ท าความสะอาดไส้กรอง และเปลี่ยนเมื่อครบอายุการใช้งาน 

          7) จัดท าโครงการ 5 ส. ท าความสะอาดรถยนต์โดยสารก่อนน าออกวิ่งบริการทุกวัน 
สรุปผลการน ารถเข้าตรวจวัดควันด าของ ขดร. 1 – 8  ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 ดังนี้ 

รถประจ าการ จอดค้างซ่อม เข้าตรวจควันด า ไม่พบควันด า คิดเป็น 
3,005 คัน 11  คัน 2,994 คัน 2,994 คัน ร้อยละ 100 

             ในเดือนมิถุนายน 2563 รถโดยสารเอกชนร่วมบริการมีมาตรการแก้ไขปัญหามลภาวะ    
ทางอากาศจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง (PM 2.5) ดังนี ้ 

        1. สุ่มตรวจวัดควันด า, ความสะอาดเรียบร้อย, ตรวจสภาพตัวรถและเสียงทุกวัน 
         2. ตรวจทุกเดือน โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทางบก, เจ้าหน้าที่ต ารวจในพื้นที่, 
เจ้าหน้าท่ี กทม.ในพ้ืนท่ี และเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษ 

 

วัตถุประสงค์ 2 : เพ่ือให้ ขสมก. สามารถเลี้ยงตัวเองได้ลดภาระกบัภาครัฐ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 : การเพ่ิมรายได้ 
โครงการที่ 11 : การจัดเก็บค่าตอบแทนของ    
รถเอกชนร่วมบริการ 
เป้าหมาย 
  จัดเก็บค่าตอบแทนรถร่วมบริการทุกประเภทได ้
  ตามสัญญา 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนมิถุนายน 2563  
มี 7 ขั้นตอนคือขั้นตอนที่ 
1. ตรวจสอบผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการที่
ค้างช าระหนี้ค่าตอบแทน 
2. จัดท าหนังสือทวงถามและให้มาช าระภายใน 
15 วัน ครั้งท่ี 1 
3. จัดท าหนังสือทวงถามและให้มาช าระภายใน 

 

- จัดเก็บค่าตอบแทน
ตามสัญญาในแต่ละ
เดือนได้ร้อยละ 90 
- จัดเก็บค่าตอบแทน
ตามสัญญาในแต่ละ
เดือนได้ร้อยละ 25- 
(มาตรการเยี ยวยา
ผู้ ประกอบการจาก
สถานการณ์โควิด-19 
ตั้งแต่เดือน เมษายน-
กันยายน 2563  

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. ผลการจัดเก็บหนี้ค่าตอบแทนค้างช าระรถทุกประเภท ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 
ประเภทรถ เป้าหมายปีงบประมาณ 2563 (บาท) 

ผลการจัดเก็บ 
 (บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

รถโดยสารขนาดใหญ ่    
-   - รถธรรมดา  133,121,306.20  133,873.12 0.10 

 - รถปรับอากาศ  197,956,709.86 649,640.34 0.33 
รถมินิบัส  41,976,814.95  11,500.82 0.03 
รถตูโ้ดยสารปรับอากาศ  128,974,836.47  2,152,773.39 1.67 
รถหมวด 4 (ในซอย) 590,804.62       186,667.31 31.60 

รวม 502,620,472.10  3,134,454.98 0.62 

 
 
 
 

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

คิดเป็น 
ร้อยละ 

รถโดยสารขนาดใหญ ่ 3,626,873.83 277,095.72 7.64 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนมิถุนายน 2563) 
 

๗ 

 ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
15 วัน ครั้งท่ี 2 
4. สรุปรายละเอียดน าเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา
อนุมัติเลิกสัญญา 
5. ส่ง สกม. ด าเนินการตามระเบียบและสัญญา 
6.จัดท าหนังสือแจ้งผู้ประกอบการเพื่อบอกเลิก
สัญญา 
7. ด าเนินการบังคับช าระหนี้ตามกฏหมาย 

 
 

3.ผลการจัดเก็บค่าตอบแทนตามสัญญา ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 
 

ประเภทรถ เป้าหมายเดือนเมษายน 2563 
ผลการจัดเก็บ 

 (บาท) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

-   - รถธรรมดา 324,615.00 25,924.62 7.99 
 - รถปรับอากาศ 124,605.00 1,989.03 1.60 

รถมินิบัส 185,970.00 214,793.63 115.50 
รถตูโ้ดยสารปรับอากาศ 840,250.00 176,809.48 21.04 
รถหมวด 4 (ในซอย) 123,740.00 262,430.88 212.08 

รวม 1,599,180.00 681,947.64 42.64 
     ในเดือนมิถุนายน 2563 ไม่สามารถจัดเก็บค่าตอบแทนรถร่วมบริการทุกประเภท และ
ค่าตอบแทนตามบันทึกรับสภาพหน้ี ได้ตามสัญญา  สปร.1 ได้จัดท าหนังสือทวงถามและให้มาช าระ
จ านวน 2 ครั้ง ภายใน 30 วัน  
     การจัดเก็บค่าตอบแทนตามสัญญาในแตล่ะเดือนได้ร้อยละ 25 (มาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ
จากสถานการณ์โควิด-19 สามารถจัดเก็บได้ร้อยละ 42.64 (เป้าหมายร้อยละ 25)   
     กรณีที่ผู้ประกอบการไม่มาช าระหนี้ สปร.1 ด าเนินการส่งเรื่องไป สกม.เพื่อด าเนินการ บอกเลิก
สัญญาแต่ สกม.ส่งเรื่องกลับมายัง สปร.1 โดยให้เหตุผลว่าไม่สามารถบอกเลิกสัญญาได้เนื่องจาก
เหตุผลไม่เพียงพอต่อการบอกเลิกสัญญา 

 
 
 
 
 

 

โครงการที่ 12 : การให้บริการเดนิรถตามเส้นทาง
วัฒนธรรม 
เป้าหมาย 
  รายได้องค์การเพิ่มขึ้นและสร้างภาพลักษณ ์
  ที่ดีให้กับองค์การ  
 

รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 ในสาย 79 เมื่อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีท่ีผ่านมา 

- 
       

     เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ได้มีการประชุมของคณะกรรมการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ค าสั่งองค์การที่ 272/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563)  
คณะกรรมการมีมติยกเลิกโครงการ เนื่องจากการน าเส้นทางการเดินรถสาย 79 มาด าเนินโครงการ
เส้นทางเดียวไม่สามารถท าให้รายได้เพิ่มขึ้นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การตามเป้าหมายที่
ก าหนดได้ ผลการด าเนินงานเพียงสายเดียวไม่สะท้อนผลการด าเนินงานขององค์การ จึงไม่ควรน ามา
เป็นตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
     ขณะนี้อยู่ระหว่างรอน าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับปรุง) เสนอ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ ให้ความเห็นชอบในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 

 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนมิถุนายน 2563) 
 

๘ 

 ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
เกิดจริง 

(ล้านบาท) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การลดค่าใช้จ่าย 
โครงการที่ 13  :  การเกษียณอายุก่อนก าหนด 
เป้าหมาย 
  ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา 
  ที่ก าหนด ร้อยละ 100 
ขั้นตอน/กิจกรรม เดือนมิถุนายน 2563  
มี 1 ขั้นตอนคือขั้นตอนที่ 
8. น าเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
ให้ความเห็นชอบ 
    

 
 

สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอน
และระยะ เ วล าที่
ก าหนดไว้ 

 
 

- 
 

 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ได้มีการประชุมของคณะกรรมการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ค าสั่งองค์การที่ 272/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563)  
คณะกรรมการมีมติใหป้รับขั้นตอน/กิจกรรม ของโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด 

 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอน าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับปรุง) เสนอ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ ให้ความเห็นชอบในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 

 ณ เดือนมิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลผู้ที่สนใจเข้าโครงการเพื่อนัดประชุม
คณะกรรมการด าเนินการโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด (Early Retirement)  
 

 

 


