-ชการแปลงยุทธศาสตร์ ไปสู่ การปฏิบัติ

สร้ างความพึงพอใจให้ กับลูกค้ า

บริ การทีสะดวก
รวดเร็ ว ปลอดภัย

กระบวนการ
ให้บริ การทีดี
ตามมาตรฐานสากล

แสวงหาลู
งหาลูกค้ าใหม่
ใหม่

ยุทธศาสตร์ ที 1 การเพิมขีดความสามารถในการแข่ งขัน
1) เพื!อเพิ!มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2) เพือ! ปรับปรุ งและยกระดับคุณภาพในการให้บริ การ
3) เพือ! พัฒนาและจัดหาโครงสร้างพืนฐานและสิ! งอํานวยความ
สะดวกสําหรับผูโ้ ดยสาร
4) เพื!อบริ หารจัดการรถผิดกฎหมาย

เพิมบริ การที
หลากหลาย

กระบวนการผลิต
ทีมีประสิ ทธิภาพ

กร
กระบวนการบริ
กระบ
หารจัดการ
หนี"สินทีมีประสิ ทธิภาพ

โครงสร้างและขนาด
องค์กรสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

พนักงานมีขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน

การเงิน

ต้ นทุุนลดลง

มิติกระบวนการภายใน

รั กษาลูกค้ าเก่ า

รายได้ เพิมจากลูกู ค้ าใหม่

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์ ที 2 การบริหารจัดการหนีส" ิน
1) เพื!อบริ หารจัดการหนีสิ นในระยะสัน-ปานกลาง
2) เพื!อศึกษาหาแนวทางในการลดการขาดทุนจากการดําเนิ นการ
ตามนโยบายของรัฐ
3) เพื!อพัฒนาคุณภาพการให้บริ การรถโดยสารประจําทางภายใต้
บริ การเชิงสังคม (PSO)
ยุทธศาสตร์ ที 3 การพัฒนาองค์ กร
1) เพื!อพัฒนาระบบการบริ หารจัดการบุคลากร ตามหลัก
การบริ หารจัดการที!ดี
2) เพื!อปรับโครงสร้างและขนาดขององค์กรให้เหมาะสม
3) เพื!อพัฒนาระบบการบริ หารจัดการและเพิม! ศักยภาพ
แก่บคุ ลากรทุกระดับ

พนักงานมีทกั ษะ

มิติการเรี ยนรู ้และการพัฒนา

รายได้ เพิมจากลูกู ค้ าเก่ า

วัตถุประสงค์
1) มีกาํ ไรจากการดําเนินงาน
2) หนี สิ นลดลง
1. เพื!อให้บริ การที!ดี มีความยัง! ยืน ตามมาตรฐานสากล
2. รักษาลูกค้าเก่า
3. แสวงหาลูกค้าใหม่

ลูกค้า

แผนทียุทธศาสตร์ (Strategy Map)

แผนงานเพิมขีดความสามารถในการแข่ งขัน
1. โครงการจัดซือรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ เพื!อนํามาทดแทนรถโดยสารเดิมที!ใช้นามั
ํ นดีเซล จํานวน 3,183 คัน
2. โครงการปรับเปลี!ยนเครื! องยนต์รถโดยสารปรับอากาศยูโรทู จํานวน 323 คัน
3. โครงการพัฒนาและปรับปรุ งเส้นทางรถโดยสารประจําทาง
4. โครงการอู่จอดรถโดยสารของ ขสมก.
5. โครงการพัฒนาพืนที!อู่ของ ขสมก.ในเชิงธุ รกิจ
6. โครงการครอบครัวสุ ขสันต์
7. โครงการใช้ทรัพยากรร่ วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจ (Synergy)
แผนงานรักษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ
8. โครงการจัดให้มีระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket)
9. โครงการจัดให้มีระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบตั ิการเดินรถ (GPS)
10. โครงการพัฒนาระบบสอบถามข้อมูลเส้นทางเดินรถโดยสารประจําทางบนอุปกรณ์สื!อสารแบบพกพา
11. โครงการจัดหาเครื! องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เพื!อทดแทนเครื! องเดิม
12. โครงการป้ องกันภัยคุกคามระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
13. โครงการจัดหาเครื! องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Database Server) เพื!อทดแทนเครื! องเดิม
14. โครงการเช่าเครื! องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื!อเพิ!มประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
แผนงานเพิมคุณภาพ
15. โครงการลดและป้ องกันภัยและอุบตั ิเหตุจากการขนส่ งสาธารณะโดยรถโดยสารประจําทาง
16. โครงการบริ หารจัดการปัญหาด้านอุบตั ิภยั
17. โครงการระบบบริ หารงานคุณภาพ ISO 9001: 2008
18. โครงการจัดสิ! งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
19. โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก
แผนงานบริหารจัดการรถร่ วมและรถผิดกฎหมาย
20. โครงการเพิ!มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการรถเอกชนร่ วมบริ การ
21. โครงการบริ หารจัดการรถผิดกฎหมาย
แผนงานศึกษาวิจัย
22. โครงการศึกษาต้นทุนมาตรฐาน
23. โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
แผนงานการบริหารจัดการหนีส" ิน
24. โครงการบริ หารจัดการตามโครงสร้างหนี
25. โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด (Early Retirement)
26. โครงการพัฒนาระบบบริ หารงานคดีและติดตามหนีสิ น
27. โครงการขอรับเงินอุดหนุนการให้บริ การสาธารณะ (PSO)
28. โครงการพัฒนาคุณภาพการใช้บริ การเชิงสังคม และรถเมล์ฟรี
29. โครงการศึกษาความสามารถและแนวทางในการชําระคืนหนีสิ นสะสมเดิม
แผนงานปรับโครงสร้ างองค์ กร
30. โครงการศึกษาโครงสร้างการบริ หารจัดการและปรับโครงสร้างองค์กร
แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร
31. โครงการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการบุคลากร
32. โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมแก่บคุ ลากร
33. โครงการพัฒนาทักษะการขับรถโดยสาร
34. โครงการเสริ มสร้างคุณภาพชีวิตการทํางานแก่บคุ ลากร
35. โครงการอบรมให้ความรู ้ระบบการประเมินคุณภาพองค์กร (SEPA)
36. โครงการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และสารเสพติดพนักงานประจํารถ
37. โครงการตรวจสุขภาพพนักงานและแนะนําการดูแลรักษาสุขภาพ
38. โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพบริ การ หลักสู ตรบริ การดีขบั ขี!ปลอดภัย

