


                                                                      
 

                                                                  คณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตร์ะก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

สารบัญ หนຌา 1 
ผนวิสาหกิจ พ.ศ. 256เ – 2564 องค์การขนส่งมวลชนกรุงทพ (ขสมก.)  

         มิถุนายน พ.ศ. 

สารบัญ 
 หนຌา 

ผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564 องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี......................................... แ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความสามารถหลักละคานิยม............................................................................... 6 

รายละอียดของผนวิสาหกิจ ป พ.ศ. 2560 – 2564 องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี…………… 12 

รายละอียดครงการ / ครงการยอย ภาย฿ตຌผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564 

องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี……………………………………………………………………………………. 
 

21 

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 : การพัฒนาคุณภาพบริการพืไอประชาชน  

กลยุทธ์ทีไ 1 : รถดยสารพืไอประชาชน  

ครงการทีไ แ การจัดหารถดยสาร฿หม…………………………………………………………………………….. 21 

 ครงการยอยทีไ แ การศึกษาความหมาะสมของรถดยสาร฿หม........................................ โไ  

 ครงการยอยทีไ โ การจัดซืๅอรถดยสาร฿หมทีไเดຌรับอนุมัต.ิ................................................. โไ  
ครงการทีไ โ การปรับปรุงสภาพรถดยสารดิม.......................................................................... 32 

ครงการทีไ ใ การปรับปรุงครืไองมือชีๅวัดคุณภาพการ฿หຌบริการ……………………………………......... ไเ 

กลยุทธ์ทีไ 2 : ทคนลยีพืไอบริการทีไมีคุณภาพ  

ครงการทีไ ไ การติดตัๅงระบบ e-Ticket บนรถดยสาร....................................................... ....... ไ5 

ครงการทีไ 5 การพัฒนาละปรับปรุงระบบการสืไอสารกับผูຌดยสารดຌวยทคนลยีทีไทันสมัย....... 52 

 ครงการยอยทีไ แ การพัฒนาระบบ Customer Relationship Management ส าหรับ
รองรับการจัดกใบละบริหารจัดการขຌอมูลลูกคຌา................................. 

 

5ไ  

 ครงการยอยทีไ โ การปรับปรุงวใบเซต์ขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ........................ 55  
 ครงการยอยทีไ ใ การปรับปรุง Application สาหรับการ฿ชຌงานบน Mobile Phone 

ละอุปกรณ์อืไน โ..................................................................... ............ 
5ๆ  

ครงการทีไ ๆ การจัดท าระบบสารสนทศดຌานปฏิบัติการ……………….......................................... 62 

 ครงการยอยทีไ แ การจัดหาระบบตรวจสอบละติดตามการปฏิบัติการดินรถ ิGPS)…… ๆ4  

 ครงการยอยทีไ โ การพัฒนาระบบการดินรถ................................................................... ๆ5  
 ครงการยอยทีไ ใ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการอู..................................................... ๆ5  
กลยุทธ์ทีไ ใ : ความปลอดภัย฿นการ฿หຌบริการ  

ครงการทีไ ็ ความปลอดภัยของผูຌดยสารละประชาชน…………………………………………………… 70 

 ครงการยอยทีไ แ การจัดท ามาตรการการกຌเขพืไอพิไมความปลอดภัย฿นการ฿หຌบริการ.. 71  

 ครงการยอยทีไ โ การพัฒนาหลักสูตรการ฿หຌบริการดี ขับขีไปลอดภัย................................ 72 

กลยุทธ์ทีไ ไ : การสรຌางการจดจ าทีไดีกผูຌ฿ชຌบริการ  
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา สารบัญ หนຌา 2 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. 256เ – 2564 องค์การขนส่งมวลชนกรุงทพ (ขสมก.)  

         มิถุนายน พ.ศ. 

สารบัญ 
 หนຌา 

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 : การสรຌางฐานก าลังพนักงานัับรถดยสารทีไพียงพอละมีคุณภาพ  

กลยุทธ์ทีไ 1 : การสรຌางฐานก าลังพนักงานัับรถดยสาร  

ครงการทีไ ้ การจัดหาพนักงานขับรถดยสาร……………………………………………………………….. 82 

กลยุทธ์ทีไ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน  

ครงการทีไ แเ การสรຌางสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน..................................................... ........ ่5 

ครงการทีไ แแ การยกระดับความผูกพันของพนักงานทีไมีตอองค์กร…………………………………..… 91 

กลยุทธ์ทีไ ใ : การพัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการัองพนักงานัับรถดยสาร  

ครงการทีไ แโ การปรับปรุงละพัฒนาหลักสูตรการขับรถทีไมีคุณภาพ........................................ ้5 

ยุทธศาสตร์ทีไ 3 : การสริมสรຌางความัใงกรงทางการงิน  

กลยุทธ์ทีไ 1 : การพิไมรายเดຌ  

ครงการทีไ แใ การพัฒนาระบบประมินละวิคราะห์สຌนทางดินรถ………………………………... 99 

ครงการทีไ แไ การพัฒนาพืๅนทีไชิงพาณิชย์......................................................................... ....... แเใ 

ครงการทีไ แ5 การจัดท าขຌอสนองินอุดหนุนภาครัฐ.............................. ................................... 111 

ครงการทีไ แๆ การจัดการลูกหนีๅรถรวมบริการคຌางช าระ…………………………………………………….. 115 

ครงการทีไ แ็ การจ าหนายรถดยสารปลดระวาง…………………………………………………….………. 118 

ครงการทีไ แ่ การปรับปรุงอัตราคาดยสาร………………………………………………………………….… 121 

กลยุทธ์ทีไ โ : การลดตຌนทุนละคา฿ชຌจายด านินงาน  

ครงการทีไ แ้ การกษียณอายุกอนก าหนด..................................................................... ......... แโ5 

ครงการทีไ โเ การจัดหาอูจอดรถ฿หม ทีไท าการ ละสถานีพลังงาน......................................... แโ้ 

กลยุทธ์ทีไ ใ : ลดตຌนทุนทางการงิน  

ครงการทีไ โแ การศึกษานวทางจัดการหนีๅสินสะสม................................................ .............. แใๆ 

ยุทธศาสตร์ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรละบุคลากร  

กลยุทธ์ทีไ 1 : การประยุกต์฿ชຌทคนลยีทีไทันสมัย  

ครงการทีไ โโ การพิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการละการปฏิบัติงานดຌวยทคนลยี        
สารสนทศละการสืไอสาร……………………………………………………………………… 

 

139 

 ครงการยอยทีไ แ การพัฒนาระบบอนุมติัสัญญา.......................................... ................. แไแ 

 ครงการยอยทีไ โ การปรับปรุงระบบงานคด…ี……………………………………………………… แไไ 

 ครงการยอยทีไ 3 การพัฒนาระบบจัดกใบอกสารอิลใกทรอนิกส์………….………………… 146 

 ครงการยอยทีไ 4 การพัฒนาระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์………………………………….. 149 

 ครงการยอยทีไ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ิERP) องค์การขนสงมวลชน
กรุงทพ ระยะทีไ โ…………................................................................. 

 

151 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา สารบัญ หนຌา 3 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. 256เ – 2564 องค์การขนส่งมวลชนกรุงทพ (ขสมก.)  

         มิถุนายน พ.ศ. 

สารบัญ 
 หนຌา 

 ครงการยอยทีไ 6 การศึกษาวิคราะห์พืไอก าหนดมาตรฐานขຌอมูลขององค์การขนสง
มวลชนกรุงทพ…………………………………………………………………………… 

 

153 

 ครงการยอยทีไ 7 การพัฒนาระบบฐานขຌอมูลกลางขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ...... 156 

 ครงการยอยทีไ 8 การประยุกต์฿ชຌมาตรฐานดຌานการบริหารจัดการความมัไนคงปลอดภัย
สารสนทศ…………………………………………………………………………………. 

 

159 

 ครงการยอยทีไ 9 การประยุกต์฿ชຌมาตรฐานดຌาน IT Audit………………………………………... 162 

 ครงการยอยทีไ 10 การประยุกต์฿ชຌมาตรฐานดຌานการบริการทคนลยีสารสนทศ…………… 165 

 ครงการยอยทีไ 11 การพิไมประสิทธิภาพละความมัไนคงปลอดภัยของระบบครือขาย 
ระยะทีไ 1............................................................. ................................. 

 

แๆ่ 

 ครงการยอยทีไ 12 การพิไมประสิทธิภาพละความมัไนคงปลอดภัยของระบบครือขาย 
ระยะทีไ 2………………………………………………………………………………..… 

 

171 

 ครงการยอยทีไ แใ การจัดซืๅอ Line Printer…………………….………………………………..…….. 174 

 ครงการยอยทีไ แไ การชาบริการสืไอสารสนทศ…………………………………………………….... 176 

 ครงการยอยทีไ แ5 การจัดซืๅอระบบคอมพิวตอร์ครืไองมขายส าหรับทดทนระบบ              
Antivirus, e-Mail, AD……………......................................................... 

 

179 

 ครงการยอยทีไ แๆ การจัดหาบริการครืไองคอมพิวตอร์มขายส าหรับระบบสารสนทศของ 
ขสมก. ………………................................................................................ 

 

แ่แ 

 ครงการยอยทีไ 17 การจัดหาครืไองคอมพิวตอร์ละอุปกรณ์ตอพวง…….…………………... 184 

 ครงการยอยทีไ 18 การปรับปรุงระบบทรศัพท.์............................................................... 187 

กลยุทธ์ทีไ 2 : การสริมสรຌางบุคลากรทีไมีคุณภาพ  

ครงการทีไ โใ การสริมสรຌางบุคลากรรุน฿หมทีไมีคุณภาพ................................................. ......... แ่้ 

ครงการทีไ โไ การฝຄกกอบรม฿หຌความรูຌ฿นรืไองระบบการประมินคุณภาพองค์กร ิSEPA) แ้ไ 

ครงการทีไ โ5 การพิไมประสิทธิภาพ฿นการสืไอสารภาย฿นองค์การพืไอความปรง฿ส…….…….… แ้่ 

ครงการทีไ โๆ การสงสริมวัฒนธรรมการคิดพืไอพัฒนา............................................................ โเแ 

 ครงการยอยทีไ แ การสงสริมวัฒนธรรมการคิดพืไอพัฒนา........................................... โเโ 

 ครงการยอยทีไ โ การพัฒนาระบบองค์ความรูຌขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ......... โเๆ 

 ครงการยอยทีไ ใ การฝຄกอบรมการ฿ชຌงานละบริหารจัดการทคนลยีสารสนทศ..... โเ้ 

กลยุทธ์ทีไ ใ : การลดบทบาทดຌาน Regulator  

ครงการทีไ โ็ การตรียมความพรຌอมดຌานการบริหารพืไอรองรับการปรับปลีไยนบทบาทของ ขสมก.  212 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา สารบัญ หนຌา 4 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. 256เ – 2564 องค์การขนส่งมวลชนกรุงทพ (ขสมก.)  

         มิถุนายน พ.ศ. 

สารบัญ 
 หนຌา 

สรุปงบประมาณ฿นการด านินการตามผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564……………………………………. 218 

สรุปวงงินงบประมาณละรายละอียดของการ฿ชຌงบประมาณภาย฿ตຌผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 - 2564  

ของ องค์การชนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี ...................................................................................... 
 

220 

สรุปวงงินงบประมาณละหลงทีไมาของงบประมาณภาย฿ตຌผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 - 2564   

ของ องค์การชนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี …………………………………………………………………………… 

 

224 

สรุปชวงระยะวลา฿นการด านินงานตามครงการภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ ................................................  โโ่ 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา สารบัญ หนຌา 5 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. 256เ – 2564 องค์การขนส่งมวลชนกรุงทพ (ขสมก.)  

         มิถุนายน พ.ศ. 

สารบัญตาราง 
 หนຌา 

ตารางทีไ แ-แ รายละอียดสดงอายุการ฿ชຌงานของรถดยสารประจ าทางของ ขสมก. ….…………............... ใโ 

ตารางทีไ แ-โ สดงจ านวนรถดยสารทีไตຌองเดຌรับการปรับสภาพ฿นป พ.ศ.โ5ๆเ – โ5ๆไ........................... ใใ 

ตารางทีไ โ สรุปภาพรวมของศักยภาพทีไดินทีไตัๅงอู 5 หง ของ ขสมก. ....................................................... แเใ 

ตารางทีไ ใ ประมาณการจ านวนรถดยสารของ ขสมก. ……………………………………………………………………. 112 

ตารางทีไ ไ สดงอัตราคาธรรมนียมทีไรียกกใบจากกลุมผูຌประกอบการรถรวม........................................... แแ5 

ตารางทีไ 5 สดงซากรถทีไหลืออยู ณ อูตาง โ............................................................................................  แแ่ 

ตารางทีไ ๆ คา฿ชຌจาย฿นการดินทางฉลีไยตอกิลมตรของรถดยสารอยู฿นระดับ฿กลຌคียงกับระบบราง฿น 
กรุงลอนดอน................................................................................................................................................ 

 

แโโ 

ตารางทีไ ็ สดงสัดสวนของงินดือนละผลประยชน์ตอรายเดຌละรายจาย ................................................. แโ5 

ตารางทีไ ่ สดงการด านินการกอสรຌางอู ๆ หง ฿นป โ55็ ......................................................................... แโ้ 

ตารางทีไ ้ สดงการด านินการกอสรຌางอู 5 หง ฿นป โ55่ .................................................................... แใเ 

ตารางทีไ แเ สดงจ านวนรถดยสาร ขสมก. ละรถรวมบริการ ................................................................ โแโ 

ตารางทีไ แแ สดงงบประมาณละสัดสวนของงบประมาณรายปตามผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ...... โแ่ 

ตารางทีไ แโ สดงสัดสวนของงบประมาณ฿นตละยุทธศาสตร์ตามผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ......... โแ่ 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา สารบัญ หนຌา 6 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. 256เ – 2564 องค์การขนส่งมวลชนกรุงทพ (ขสมก.)  

         มิถุนายน พ.ศ. 

สารบัญภาพ 
 หนຌา 
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3 
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40 
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ภาพทีไ แ็ สดงงินสนับสนุนการ฿หຌบริการรถดยสาร฿นประทศอังกฤษทียบกับจ านวนผูຌ฿ชຌบริการ........ 111 

ภาพทีไ แ่ สดงงินอุดหนุนรถดยสาร฿นประทศกาหลี฿ตຌ ...................................................................... 111 

ภาพทีไ แ้ สถิติการปรับขึๅนอัตราคาดยสารรถประจ าทาง฿นลอนดอน ......................................................... 122 

ภาพทีไ โเ สดงครงสรຌางองค์กรกอนมีการปรับบทบาท ขสมก. ................................................................. 213 

 

 

 

http://www.tnamcot.com/content/101401
http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selcon_th&time=20120628004308


                                                                      
 

                                                                  คณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตร์ะก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา 1 
ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ 

องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

องค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ ิขสมก.ี เป็นรัฐวิสาหกิจ฿นการก ากัดูแลล฿นสังกัูของกรททรวงคมนาคม 
ปรทเภทกิจการสาธารณแปภค มีภารกิจลลทขอดเขตความรัดผิูชอด฿นการจัูดริการรถูยสารปรทจ าทางรัดสง
ผแຌูยสาร฿นเขตกรุงเทพมหานครลลทจังหวัู฿กลຌเคียง 5 จังหวัู คือ นนทดุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม 
ลลทนครปฐม นอกจากนีๅยังมีหนຌาทีไ฿นูຌานปรทกอดการอืไน โ ทีไเกีไยวกัดหรือตอเนืไองกัดการปรทกอดการขนสงดุคคล 
ูยมีพันธกิจคือ การพัฒนารทดดการ฿หຌดริการขนสงมวลชนูยรถูยสารปรทจ าทาง฿นเขตกรุงเทพมหานครลลท
ปริมณฑลอยางยัไงยืน เพืไอ฿หຌปรทชาชนสามารถเขຌาถึงดริการเูຌสทูวก รวูเรใว ปรทหยัู ลลทปลอูภัย รวมทัๅงพัฒนา
รทดดการเูินรถ฿หຌเชืไอมยงเป็นครงขายกัดรทดดขนสงมวลชนอืไน โ ปรทยุกต์฿ชຌวิธีการจัูการลลทเทคนลยี          
ทีไทันสมัย เพืไอน าเปสแการลูตຌนทุนลลทเป็นมิตรตอสิไงลวูลຌอม ปรัดปรุงครงสรຌางลลทการดริหารจัูการ฿หຌเอืๅอตอการ
ปฏิดัติตามภารกิจเูຌอยางมีปรทสิทธิภาพ 

ผลการู าเนินงานทีไผานมาของ ขสมก. ตຌองปรทสดกัดการขาูทุนอยางตอเนืไองมาูยตลอู เนืไองจากกิจการ
เูินรถูยสารปรทจ าทางซึไงจัูเป็นสาธารณแปภคชนิูหนึไงของรัฐทีไ฿หຌดริการลก ประชาชนผูຌมีรายเดຌนຌอยละรายเดຌ
ปานกลาง เป็นหลัก การู าเนินการจึงมุงสนองตอดนยดายของรัฐดาล฿นูຌานการ฿หຌความชวยหลือกผูຌมีรายเดຌ
นຌอยดยเมหวังผลก าเร การจัดกใบอัตราคาดยสารทีไผานมาจึงอยู฿นอัตราทีไตไ ากวาตຌนทุนซึไงป็นเปตามทีไรัฐบาล
ป็นผูຌก าหนดนยบาย ทีไผานมา ูยมติของคณทรัฐมนตรีเมืไอวันทีไ 1โ มิถุนายน พ.ศ. โ5โ็ ก าหนู฿หຌรัฐวิสาหกิจ  
ทุกลหงตຌองจัูท าลผนวิสาหกิจทุก โ 5 ป เพืไอ฿ชຌเป็นลนวทาง฿นการู าเนินงานขององค์กร฿หຌดรรลุตามกรอดของลผน 
ทีไก าหนูเวຌ ปรทกอดกัดการทีไ ขสมก. ซึไงเป็น 1 ฿น ็ รัฐวิสาหกิจทีไปรทสดปัญหาการขาูทุนมาอยางตอเนืไอง ท า฿หຌ
ตຌองจัูท าลลทน าเสนอลผนฟ้นฟแกิจการอีกลผนหนึไงูຌวย ซึไงปัจจุดันเูຌมีการู าเนินการจัูท าลผนูังกลาว ลลทอยแ
รทหวางการพิจารณาของคณทกรรมการนยดายรัฐวิสาหกิจ ิคนร.ี กอนน าเสนอ฿หຌคณทรัฐมนตรีพิจารณาตอเป 

ูังนัๅน เพืไอ฿หຌการู าเนินงานของ ขสมก. มีกรอดลลททิศทางทีไชัูเจน฿นรทยท 5 ปขຌางหนຌา ิพ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไี 
จึงมีความจ าเป็นตຌองจัูท า ลผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไ ขององค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ เพืไอ฿ชຌเป็นลผนการ
ู าเนินงานขององค์กร฿นรทยท 5 ปตอเป ลลทเพืไอ฿หຌเป็นเปตามมติของ ครม. ูังกลาวขຌางตຌน ฿นการจัูท าลผน
วิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไ ของ ขสมก. นัๅน จ าเป็นอยางยิไ งทีไจทตຌองน าลผนงานตาง โ ทีไ เกีไยวขຌองทัๅ ง฿น
รทูัดปรทเทศลลทรทูัดองค์กรมาปรทกอด฿นการศึกษาลลท฿ชຌเป็นลนวทาง฿นการจัูท าลผนวิสาหกิจฯ ขสมก. เพืไอ฿หຌ
เกิูความสอูคลຌองกัดลผนลมดทลลทลผนงานตาง โ อาทิ ลผนฟ้นฟแกิจการ ทีไเนຌน฿นปรทเูในของ 1ี การลูคา฿ชຌจาย 
โี การเพิไมรายเูຌ ลลท ใี การเพิไมปรทสิทธิภาพการ฿หຌดริการี ลผนดริหารความตอเนืไอง ิBusiness Continuity Plan 

: BCP) รวมทัๅงทิศทางของลผนพัฒนาเศรษฐกิจลลทสังคมลหงชาติ ฉดัดทีไ 1โ ิพ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไี ซึไงอยแรทหวางการ
ปรทกาศ฿ชຌของส านักงานคณทกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจลลทสังคมลหงชาติ ิสศช.ี ยุทธศาสตร์ลลทนยดายของ
กรททรวงคมนาคม กรททรวงการคลัง คณทกรรมการนยดายรัฐวิสาหกิจ ิคนร.ี ส านักงานคณทกรรมการนยดาย
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หนຌา หนຌา 2 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

รัฐวิสาหกิจ ิสคร.ี ส านักงานสงเสริมลลทพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการลหงชาติ นยดายความมัไนคงของชาติ พ.ศ. 
โ55่ – โ5ๆไ ลลท รางกรอดยุทธศาสตร์ชาติ โ0 ป ิพ.ศ. โ55่ – โ5็็ี ฯลฯ ซึไงน ามาปรทกอดการพิจารณา฿นการ
จัูท าลผนวิสาหกิจฯ ฿นครัๅงนีๅ เพืไอ฿หຌเกิูความสอูคลຌองกัดนยดายของทัๅงรัฐดาลลลทกรททรวงคมนาคม฿นรทยท 5 ป
ขຌางหนຌา 

฿นการจัูท าลผนวิสาหกิจฯ ขสมก. ฿นครัๅงนีๅ ทีไปรึกษาฯ ิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ี เูຌน ากรอดการู าเนินงาน 
ลผนยุทธศาสตร์ ลลทลผนงานของหนวยงานเชิงนยดายูຌานเศรษฐกิจ สังคม ความมัไนคง ลลทการขนสงของปรทเทศ 
เูຌลก 

1) กรอดยุทธศาสตร์ชาติ โ0 ป ิพ.ศ. โ55่ – โ5็็ี 

2) นยดายคณทรัฐมนตรี พลเอก ปรทยุทธ์ จันทร์อชา 

3) ิรางี ลผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมลหงชาติ ฉดัดทีไ 1โ ิพ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไี 

4) ยุทธศาสตร์กรททรวงคมนาคมหรือกรอดยุทธศาสตร์การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานูຌานคมนาคมขนสงของเทย 
พ.ศ. โ55่ – โ5ๆ5  

5) ลผนยุทธศาสตร์กรมการขนสงทางดก พ.ศ. โ55้ – โ5ๆใ  

6) นยดายกรททรวงการคลังลลทลผนยุทธศาสตร์กรททรวงการคลัง 

7) ส านักงานคณทกรรมการนยดายรัฐวิสาหกิจ ิสคร.ี 

8) ส านักงานสงเสริมลลทพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการลหงชาติ 

หากเปรียดเทียดลผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไ ของ ขสมก. กัดกรอดยุทธศาสตร์การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
ูຌานคมนาคมขนสงของเทย พ.ศ. โ55่ – โ5ๆ5 ซึไงเป็นกรอดลมดทของการพัฒนาูຌานคมนาคมทีไจัูท าขึๅนูย 
กรททรวงคมนาคมซึไงเป็นหนวยงานตຌนสังกัูของ ขสมก. จทพดความสอูคลຌองของยุทธศาสตร์ทีไก าหนูเวຌ ไ 
ยุทธศาสตร์ ลลทกลยุทธ์ภาย฿ตຌลผนยุทธศาสตร์อีก 1ใ กลยุทธ์ กัดกรอดยุทธศาสตร์ูຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
ูຌานคมนาคมขนสงของเทย ไ ูຌานคือ ิ1ี สรຌางรากฐานความมัไนคงทางสังคมคืนความสุข฿หຌปรทชาชน ิโี สรຌางรากฐาน
ความมัไนคงทางเศรษฐกิจ ูຌวยการมีครงสรຌางพืๅนฐานทีไมีปรทสิทธิภาพ ิใี เสริมสรຌางความมัไนคงปลอูภัย฿นการเูินทาง 
ูยการพัฒนารทดดคมนาคมทีไปลอูภัย ลูอุดัติเหตุ ลลท ิไี สรຌางอกาสส าหรัดการ฿ชຌปรทยชน์สแงสุูจากการเป็น
ปรทชาคมอาเซียน ิ฿นขຌอทีไ ิไี นีๅ ขอดเขตของการ฿หຌดริการของ ขสมก. ยังอาจเมครอดคลุม฿นปัจจุดัน ลตหากกิจการมี
ผลการู าเนินงานทีไูี฿นอนาคต กใสามารถขยายการ฿หຌดริการ ฯลฯ ฿หຌครอดคลุม฿นขຌอนีๅเูຌี ูังปรากฏตามภาพทีไ 1 
ูังตอเปนีๅ 
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หนຌา หนຌา 3 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

ทีไมา :  คณททีไปรึกษาุ จากการวิเคราทห์ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ลลทกลยุทธ์ตามลผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไ ลลท 
        กรอดยุทธศาสตร์การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานูຌานคมนาคมขนสงของเทย พ.ศ. โ55่ – โ5ๆ5 

 

ภาพทีไ แ : สดงความสอดคลຌองของยุทธศาสตร์ละกลยุทธ์ตามผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ ละ       
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานดຌานคมนาคมขนสงของเทย พ.ศ. โ55่ – โ5ๆ5 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 4 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

นอกจากนีๅยังมีการศึกษาลลทรวดรวมขຌอมแลทีไ เกีไยวขຌองทัๅ งภาย฿นปรทเทศลลทตางปรทเทศ ูยขຌอมแล
ภาย฿นปรทเทศ เูຌลก  

 ขຌอมแล ขสมก. ิภาพรวมการู าเนินงานทีไผานมาของ ขสมก.ี  
 ขຌอมแลเชิงนยดาย  
 ศึกษากรอดการู าเนินงาน ลลท/หรือลผนยุทธศาสตร์ ลลท/หรือลผนวิสาหกิจของหนวยงานเชิงนยดาย

ูຌานเศรษฐกิจ สังคม ความมัไนคง ลลทการขนสงของปรทเทศ  

 ศึกษากรอดการู าเนินงาน ลผนยุทธศาสตร์ ลลท/หรือลผนวิสาหกิจของหนวยงานเชิงพืๅนทีไลลทนยดาย
ลลทหนวยงานทีไมีดทดาท฿นการพัฒนาเสຌนทางคมนาคม  

 ศึกษานยดาย มาตรการ รทเดียดขຌอดังคัดของหนวยงานตาง โ ทีไพิจารณาวาอาจมีผลกรททดตอ     
การ฿หຌดริการ การดริหารจัูการองค์กร ลลทการดริหารจัูการทางการเงิน 

 ศึกษาครงการทีไอยแอาศัยขนาู฿หญทีไคาูวาจทมีปรทชากรอยแอยางหนาลนน เชน ครงการดຌานจัูสรร
฿นรแปลดดตาง โ ทาวน์ฮม คอนูนิเนียม รวมทัๅงครงการปรทเภทศแนย์การคຌา ศแนย์ลสูงสินคຌา ฯลฯ   
ทีไคาูวาจทลลຌวเสรใจภาย฿นป พ.ศ. 2564 ทัๅงครงการของภาครัฐลลทครงการของภาคเอกชน 

฿นสวนของการศึกษาทดทวนขຌอมแล฿นตางปรทเทศ เป็นการศึกษาทดทวนขຌอมแลทุติยภแมิ฿นตางปรทเทศ 
ปรทกอดูຌวย การศึกษาทดทวนลนวทางปฏิดัติ฿นการ฿หຌดริการรถูยสารทีไูี฿นตางปรทเทศ ิInternational Best 

Practices) ศึกษาทดทวนความกຌาวหนຌา฿นการผลิตรถูยสารปรทจ าทาง ครอดคลุม฿นมิติตาง โ อาทิ ความสทูวกสดาย 
รทดดความปลอูภัย รทดดการจัูเกใดคาูยสาร รทดดการดริหารจัูการลดด Intelligent Transport System (ITS) 
รทดด Global Positioning System (GPS) รทดด Bus Management System รทดดการ฿ชຌพลังงานลลทมลภาวท ฯลฯ 

฿นการจัูท าลผนวิสาหกิจฯ ครัๅงนีๅ  ยังมีกรทดวนการ฿นการรทูมความคิูเหในจากผแຌมีส วนเูຌ-สวนเสีย           
ูยคณททีไปรึกษาฯ เูຌเชิญผแຌมีสวนเูຌ-สวนเสียทีไเกีไยวขຌองทุกกลุม เชน พนักงาน฿นรทูัดปฏิดัติการของ ขสมก.       
จากทุกหนวยงาน หนวยงานเชิงนยดายูຌานเศรษฐกิจสังคมลลทการขนสง หนวยงานทีไมีดทดาท฿นการพัฒนาเสຌนทาง
คมนาคม หนวยงานผแຌท าหนຌาทีไดริหารจัูการเชิงพืๅนทีไ หนวยงานทีไท าหนຌาทีไดริหารจัูการูຌานการจราจร หนวยงานลลท
ผแຌปรทกอดการอสังหาริมทรัพย์ลลทศแนย์การคຌา ผแຌปรทกอดกิจการขนสงมวลชนอืไน โ ซึไงรวมถึงรถรวมดริการ ผแຌผลิตลลท
ปรทกอดรถูยสาร ผแຌพัฒนา ลลท/หรือ จ าหนายฮาร์ูลวร์ลลทซอฟท์ลวร์ทีไ฿ชຌ฿นกิจการขนสง ลลททีไส าคัญทีไสุูคือ
ปรทชาชนผแຌ฿ชຌดริการทีไจทตຌองครอดคลุมทัๅง฿นมิติของพืๅนทีไ อาชีพ รายเูຌ ลักษณททางกายภาพ เป็นตຌน รวมถึงการ
สัมภาษณ์เชิงลึกถึงทิศทางลลทลนวนยดายทีไเกีไยวขຌองกัดการดริหารจัูการ ขสมก. ทัๅง฿นปัจจุดันลลท฿นอนาคตจาก
ผแຌดริหารรทูัดสแง/กรรมการดริหารของหนวยงานตาง โ เชน องค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ กรมการขนสงทางดก     
ลลทคณทกรรมการนยดายรัฐวิสาหกิจ ิคนร.ี  

ูยวัตถุปรทสงค์ของครงการจัูท าลผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไ ลลทลผนปฏิดัติการปรทจ าป โ5ๆ0      
ขององค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ เูຌลก 

http://www.tnamcot.com/content/101401
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 5 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

1) เพืไอจัูท าลผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไ ของ องค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ ส าหรัด฿ชຌเป็นลผน             
การู าเนินงาน฿นรทยทเวลา 5 ป เริไมตัๅงลต ป พ.ศ. 2560 ถึงป พ.ศ. 2564 ิลผนวิสาหกิจี ทีไมีความเหมาทสม
กัดสภาพลวูลຌอมทางเศรษฐกิจลลทสังคม ลลทสอูคลຌองกัดนยดายของทัๅงรัฐดาลลลทกรททรวงคมนาคม  

2) เพืไอจัูท าลผนปฏิดัติการปรทจ าป โ5ๆ0 ขององค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ ิลผนปฏิดัติการี 
3) เพืไอน าเสนอนยดายการขนสงสาธารณทลลทรถูยสารปรทจ าทาง รวมทัๅงยุทธศาสตร์ มาตรการ ลลทครงการ 

ทีไสอูคลຌองลลทมีสวนส าคัญ฿นการผลักูัน฿หຌเกิูผลลัพธ์ตามเปງาหมายทีไก าหนู฿นลผนวิสาหกิจ 

การู าเนินการจัูท าลผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไ ของ ขสมก. มีรายลทเอียูตาง โ เูຌลก พันธกิจ วิสัยทัศน์ 
ทีไมีการปรัดปรุง฿หม฿หຌมีความเหมาทสมกัดสถานการณ์฿นปัจจุดันลลทความเปลีไยนลปลงทีไก าลังจทเกิูขึๅนกัด ขสมก. ฿น
รทยทอีก 5 ป ขຌางหนຌา รวมทัๅงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ครงการ / ครงการยอย ภาย฿ตຌลผนยุทธศาสตร์ตาง โ มี ูังตอเปนีๅ 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 6 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ 

องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความสามารถหลัก ละคานิยม 

 

พันธกิจ ิMission) 

 พันธกิจ คือ ขຌอความทีไดงดอกความจ าเป็น฿นการมีอยแขององค์กร เป็นขຌอความทีไดอกวาองค์กรมีดทดาทหนຌาทีไอทเร 
ท างาน฿หຌ฿คร ขอดเขตการท างานเป็นอยางเร ซึไงขຌอความูังกลาวอาจมีค าขยายเพืไอสรຌางความชัูเจน฿นรทูัดหนึไง  
ูยค าขยายควรมีความเกีไยวพันกัดปรทเูในเชิงยุทธศาสตร์การ฿หຌดริการรถูยสารปรทจ าทาง ซึไงพันธกิจ฿หมทีไก าหนูเวຌคือ 

 บริการรถดยสารประจ าทางทีไ มีคุณภาพ บบมืออาชีพ ดย฿ชຌทคนลยีทีไทันสมัยละ฿ส฿จกับ
สิไงวดลຌอม 

 

วิสัยทัศน์ ิVision) 

 วิสัยทัศน์ คือ ภาพขององค์กรทีไทุกคน฿น ขสมก. ตຌองการจทเป็น฿น 5 ปขຌางหนຌา ูยวิสัยทัศน์ทีไูีควรเป็นเป฿ตຌ
หลักการของความููเูน฿นเปງาหมาย สัๅนกรทชัดซึไงจทงายตอการจูจ า สามารถเขຌา฿จเูຌงาย เป็นทีไยอมรัดของทุกคน฿น
องค์กรวามีความเป็นเปเูຌตอความส าเรใจ ลลททีไส าคัญทุกคน฿นองค์กรอยากมีสวนรวมตอความส าเรใจูังกลาว ูย
วิสัยทัศน์ทีไก าหนูเวຌคือ 

 ผูຌน าการ฿หຌบริการรถดยสารประจ าทาง 

หมายหตุ :  ผูຌน า ฿นทีไนีๅหมายถึง การป็นผูຌน า฿นการ฿หຌบริการรถดยสาร ดຌวยการบริการอยางมีคุณภาพ สะดวกสบายละปลอดภัยตลอดสຌนทางการ฿ชຌ
บริการของผูຌดยสาร รวมถึงประชาชนผูຌ฿ชຌสຌนทางรวมกัน 

 

ความสามารถหลักขององค์การ ิCore Competencies) 

 ความสามารถหลัก คือ ความรแຌสัไงสมทีไเูຌจากการเรียนรแຌ฿นองค์กรูยเฉพาท฿นเรืไองของการจัูการ ลลทสรຌาง
ความลตกตางหลากหลาย฿หຌลกผลิตภัณฑ์ ทักษท ลลทการดแรณาการ฿หຌเกิูความหลากหลายทางเทคนลยี฿นการ
ลขงขันนัๅน ความสามารถหลักขององค์กรเป็นสวนหนึไงทีไส าคัญทีไจทท าเกิูความลตกตางเมืไอเปรียดเทียดกัดคแลขงขัน 
เนืไองจากองค์กรสามารถท ากิจกรรมูังกลาวนัๅนเูຌูีเป็นพิเศษกวาองค์กรอืไน โ ลลทยังรวมเปถึงการปรทยุกต์฿ชຌกลยุทธ์
ูย฿ชຌความสามารถหลักทีไมีอยแเพืไอสรຌางความเูຌเปรียด฿นการลขงขันอีกูຌวย ูังนัๅน อาจกลาวเูຌวาความสามารถหลัก
ขององค์กรนัๅนถือเป็นหัว฿จส าคัญของการลขงขันทางธุรกิจ ูยความสามารถหลักทีไก าหนูเวຌ คือ 

ชีไยวชาญสຌนทาง ละบริหารการดินรถ  
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คานิยม ิCore Value) 

คานิยม หมายถึง ทัศนทของคนหรือสังคมทีไมีตอสิไงของ ความคิู ลลทเหตุการณ์ทีไเกีไยวขຌองกัดความปรารถนา 
คุณคาลลทความถแกตຌองของสังคมนัๅน โ เชนคานิยมของคนเทยทีไถือวาความสงดสุขทางจิต฿จลลทการท าดุญ฿หຌทาน    
เป็นสิไงทีไพึงปรารถนา การเคารพเชืไอฟังดิูามารูาลลทการกตัญญแรแຌคุณเป็นสิไงทีไควรยกยอง 

ความส าคัญของคานิยม คือ ชวยเสริมสรຌางหลักศีลธรรม ซึไงดุคคลจท฿ชຌ฿นการพิจารณา การกรทท าของตนอยาง
มีเหตุผล ชวย฿หຌดุคคลตัูสิน฿จวาสิไง฿ูผิู สิไง฿ูถแก ูีหรือเมูี มีคุณคาหรือเมมีคุณคา ควรท าหรือเมควรท า มีอิทธิพล
เหนือดุคคล฿นการเลือกคดหาสมาคมกัดดุคคลอืไน ลลทเลือกกิจกรรมทางสังคม ซึไงตนจทตຌองเขຌาเปรวมูຌวย ชวย฿หຌ
ดุคคลก าหนูความคิูลลทลนวทางปฏิดัติ ชวยสรຌางมาตรฐาน ลลทลดดฉดัดจากการปรทพฤติปฏิดัติของดุคคล ซึไง
คานิยม ของ ขสมก. คือ  

รักองค์กร พัฒนารวมกัน คุณธรรมน าหนຌา สรຌางสรรค์บริการพืไอสังคม 

ความหมายของคานิยมหลักขององค์การ มีูังนีๅ :  

รักองค์กร หมายถึง พนักงานท างานอยางทุมเท รัดผิูชอด รวมลกຌเขปัญหา มีความรแຌสึกถึงความเป็นเจຌาของ
รักษาภาพลักษณ์ลลทภแมิ฿จ฿นความส าเรใจขององค์กร 

พัฒนารวมกัน หมายถึง จิตส านึกของความรวมมือ รวม฿จเป็นหนึไงเูียวของพนักงานทุกคน เพืไอรวมกัน
พัฒนาองค์กรเปสแความส าเรใจทีไยัไงยืน 

คุณธรรมน าหนຌา หมายถึง การปฏิดัติตนตอองค์กร ลลทผแຌเกีไยวขຌองูัวยความรัดผิูชอด ซืไอสัตย์ ปรง฿ส มี
ศีลธรรมทัๅงตอหนຌาลลทลัดหลัง เป็นคนูี เมเหในลกปรทยชน์ของตนลลทพวกพຌอง 

สรຌางสรรค์บริการพืไอสังคม หมายถึง การพัฒนารแปลดดการดริการทีไทันสมัยลลทมีคุณภาพ ทันตอการ
เปลีไยนลปลงของสังคม ปรทชาชนผแຌ฿ชຌดริการเูຌรัดปรทยชน์ลลทความพึงพอ฿จสแงสุู ูຌวยความรัดผิูชอดตอสังคมลลท
สิไงลวูลຌอม 

 

 ส าหรัดลผนวิสาหกิจฯ ฉดัดนีๅ เูຌก าหนูเปງาหมาย เปງาปรทสงค์ทีไสอูคลຌองกัดพันธกิจ฿หม ูยมีเปງาหมาย
ู าเนินการเพืไอ฿หຌดรรลุตามพันธกิจ฿หม หรือดันเู ไ ขัๅน คือ  

1) ูຌานคุณภาพการ฿หຌดริการ : ปรทชาชนมีความพึงพอ฿จตอการ฿ชຌดริการ฿นรทูัดทีไสแงขึๅน  
2) ูຌานพนักงานขัดรถูยสาร : มีพนักงานขัดรถูยสารทีไเพียงพอลลทมีคุณภาพ 

3) ຌูานความลขใงลกรงทางการเงิน : มีสถานททางการเงินทีไลขใงลกรง เพียงพอตอการลขงขัน฿นการเูຌมาซึไง
เสຌนทางเูินรถ฿หม 

4) ูຌานปรทสิทธิภาพองค์กร : องค์กรทีไมีปรทสิทธิภาพ 
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นอกจากนีๅ ยังเูຌมีการก าหนู mเปງาปรทสงค์n ของดันเูเปງาหมายทัๅง ไ ขัๅนเวຌ พรຌอมทัๅงตัวชีๅวัูคือ  

1) ป้าประสงค์ทีไ แ : คะนนส ารวจความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌบริการ฿นป 2564 ปรับตัวสูงขึๅนเมตไ ากวา 5ั 
ทียบกับป โ5ๆเ ภาย฿ตຌพืๅนฐานการค านวณดียวกัน ูยมีตัวชีๅวัูรายป คือ คทลนนส ารวจความพึงพอ฿จ
ของผแຌ฿ชຌดริการ ฿นป 2561 – 2564 ปรัดเพิไมขึๅนทุกป โ ลท 1.25% เทียดกัดป 2560 ภาย฿ตຌพืๅนฐานการ
ค านวณเูียวกัน หรือเพิไมขึๅน 1.25%, 2.50%, 3.75% ลลท 5.00% เทียดกัดป 2560 ตามล าูัด ภาย฿ตຌ
พืๅนฐานการค านวณเูียวกัน 

2) ป้าประสงค์ทีไ โ : มีพนักงานขับรถดยสารทีไมีคุณภาพ฿นจ านวนเมตไ ากวา ้่ั ของกรอบอัตราก าลัง 
ูยมีตัวชีๅวัูความส าเรใจรายป คือ มีจ านวนพนักงานขัดรถูยสารทีไมีคุณภาพเพิไมขึๅนทุกป อยางนຌอยปลท 
โ.0ั ของกรอดอัตราก าลัง เทียดกัดป โ55้ ูยป โ5ๆ1 – โ5ๆไ จทมีพนักงานขัดรถูยสารทีไมีคุณภาพเม
ตไ ากวา ้โั, ้ไั, ้ๆั ลลท ้่ั ของกรอดอัตราก าลังเทียดกัดป โ55้ ตามล าูัด 

3) ป้าประสงค์ทีไ ใ : มีก าเรสุทธิจากการด านินงานภาย฿นป โ5ๆไ ซึไงตามการจัูท าปรทมาณการทางการเงิน

พดวา หาก ขสมก. ู าเนินการภาย฿ตຌเงืไอนเขลลทขຌอสมมติฐานทีไวางเวຌ กใจทมีผลก าเรสุทธิจากการู าเนินงาน
เูຌตัๅงลตป พ.ศ. 2564 เป็นตຌนเป 

4) ป้าประสงค์ทีไ ไ : ลดคา฿ชຌจาย฿นการบริหาร฿นป โ5ๆไ เมตไ ากวา 5ั ทียบกับป โ55้ ซึไงคา฿ชຌจาย฿น
การดริหาร ถือเป็นรายการคา฿ชຌจายทีไปรากฏ฿นงดการเงินซึไงมีผลตอก าเรสุทธิของ ขสมก. การปรัดลู
คา฿ชຌจาย฿นการดริหารถือเป็นอีกหนึไงองค์ปรทกอดเชิงยุทธศาสตร์ส าคัญควดคแกัดการลูตຌนทุนเชืๅอเพลิง     
คาซอมด ารุงลลทผลตอดลทนพนักงานเกใดคาูยสาร ทีไจทมีสวนชวยผลักูัน฿หຌ ขสมก สามารถมีผลก าเรสุทธิ
จากการู าเนินงานเูຌ฿นป โ5ๆไ ตามเปງาปรทสงค์ทีไก าหนูเวຌ฿นยุทธศาสตร์ทีไ ใ ฿นเรืไองของการสรຌางความ
ลขใงลกรงทางการเงิน 

ทัๅงนีๅ การปรัดลูคา฿ชຌจาย฿นการดริหารซึไงปรทกอดูຌวย ผลตอดลทนของพนักงานสนัดสนุน ลลทคา฿ชຌจาย฿น
ส านักงานเป็นหลักนัๅน สามารถู าเนินการเูຌูยการปรัดลูจ านวนพนักงานสนัดสนุนทัๅงจากการเกษียณ
ตามปกติลลทจากครงการเกษียณอายุกอนก าหนู ควดคแกัดการปรัดปรุงกรทดวนการท างาน฿หຌมี
ปรทสิทธิภาพซึไงจทมีผลตอการลูวัสูุสิๅนเปลืองลลทการ฿ชຌพนักงานสนัดสนุนลูลง฿นอีกทางหนึไง การพึไงพา
การติูตัๅงรทดดเทคนลยีสารสนเทศูຌานการดริหารจัูการทีไเป็นเป฿นลักษณทของการพัฒนาตอเนืไองลลทจท
ลลຌวเสรใจ฿นป โ5ๆไ ท า฿หຌการก าหนูเป็นเปງาปรทสงค์฿นยุทธศาสตร์ทีไ ไ เมสามารถรทดุเป็นรายปเูຌ ลต฿หຌเป
วัูผล฿นป โ5ๆไ 

เพืไอ฿หຌ ขสมก. สามารถปฏิดัติเูຌตามพันธกิจทีไก าหนูเวຌ กลาวคือ ดริการรถูยสารปรทจ าทางทีไมีคุณภาพ 
ลดดมืออาชีพ ูย฿ชຌเทคนลยีทีไทันสมัยลลท฿ส฿จกัดสิไงลวูลຌอม จึงเูຌก าหนูเปງาหมาย เปງาปรทสงค์ ยุทธศาสตร์    
กลยุทธ์ ิลผนงานี ลลทครงการ รวมทัๅงครงการยอย ตามลผนวิสาหกิจฉดัดนีๅ ลสูงเวຌูังภาพทีไ โ   
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ภาพทีไ โ : สดงครงสรຌางละความสัมพันธ์ของ
ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ ของ ขสมก. 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 10 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

 

 

ภาพทีไ ใ : สดงตัวชีๅวัดรายปของป้าประสงค์ทัๅง ไ ประการ 
ปງาประสงค์ : ตัวชีๅวดั :

ปງาประสงค์ทีไ 1 : คะนนส ารวจความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌบริการ฿นป 
2564 ปรับตวัสูงขึๅนเมตไ ากวา 5% ทียบกับ ป 2560 ภาย฿ตຌพืๅนฐาน

การค านวณดยีวกัน

ดยตวัชีๅวดัความส ารใจรายป คือ คะนนส ารวจความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌบริการ ฿นป 
2561 – 2564 ปรับพิไมขึๅนทุกป โ ละ 1.25% ทียบกับป 2560 ภาย฿ตຌพืๅนฐานการ
ค านวณดยีวกัน หรือพิไมขึๅน 1.25%, 2.5%, 3.75% ละ 5.0% ทียบกับป 2560 

ตามล าดบั ภาย฿ตຌพืๅนฐานการค านวณดยีวกัน

ปງาประสงค์ทีไ 2 : มพีนักงานขบัรถดยสารทีไมคุีณภาพ฿นจ านวนเม
ตไ ากวา 98% ของกรอบอัตราก าลัง

ดยมตีวัชีๅวดัความส ารใจรายป คือ มจี านวนพนักงานขบัรถดยสารทีไมคุีณภาพ
พิไมขึๅนทุกป อยางนຌอยปละ 2.0% ของกรอบอัตราก าลัง ทียบกับป 2559 ดยป 

2561 – 2564 จะมพีนักงานขบัรถดยสารทีไมคุีณภาพเมตไ ากวา 92%, 94%, 96% 

ละ 98% ของกรอบอัตราก าลังทียบกับป 2559 ตามล าดบั

ปງาประสงค์ 3 : มกี าเรสุทธิจากการด านินงานภาย฿นป 2564

การจัดท าประมาณการทางการงินพบวา หาก ขสมก . ด านินการภาย฿ตຌงืไอนเขละ
ขຌอสมมตฐิานทีไวางเวຌ กใจะมผีลก าเรสุทธิจากการด านินงานเดຌตัๅงตป พ .ศ. 2564 

ปน็ตຌนเป

ปງาประสงค์ทีไ 4 : ลดคา฿ชຌจาย฿นการบริหาร฿นป 2564 เมตไ ากวา 
5% มืไอทียบกับป 2559

การลดคา฿ชຌจาย฿นการบริหาร฿นป 2564 เมตไ ากวา 5% ทียบกับป 2559 ซึไง
คา฿ชຌจาย฿นการบริหาร ถือปน็รายการคา฿ชຌจายทีไปรากฏ฿นงบการงินซึไงมผีลตอ

ก าเรสุทธิของ ขสมก. การปรับลดคา฿ชຌจาย฿นการบริหารถือปน็อีกหนึไงองค์ประกอบ
ชงิยทุธศาสตร์ส าคัญควบคูกับการลดตຌนทุนชืๅอพลิง คาซอมบ ารุงละผลตอบทน
พนักงานกใบคาดยสาร ทีไจะมสีวนชวยผลักดนั฿หຌ ขสมก . สามารถมผีลก าเรสุทธิจาก
การด านินงานเดຌ฿นป 2564 ตามปງาประสงค์ทีไก าหนดเวຌ฿นยทุธศาสตร์ทีไ 3 ฿นรืไอง

ของการสรຌางความขใงกรงทางการงิน
ทัๅงนีๅ การปรับลดคา฿ชຌจาย฿นการบริหารซึไงประกอบดຌวย ผลตอบทนของพนักงาน
สนับสนุน ละคา฿ชຌจาย฿นส านักงานปน็หลักนัๅน สามารถด านินการเดຌดยการปรับ

ลดจ านวนพนักงานสนับสนุนทัๅงจากการกษียณตามปกติละจากครงการ
กษียณอายกุอนก าหนด ควบคูกับการปรับปรุงกระบวนการท างาน฿หຌมปีระสิทธิภาพ
ซึไงจะมผีลตอการลดวสัดสุิๅนปลืองละการ฿ชຌพนักงานสนับสนุนลดลง฿นอีกทางนัๅน 
การพึไงพาการตดิตัๅงระบบทคนลยสีารสนทศดຌานการบริหารจัดการทีไปน็เป฿น
ลักษณะของการพัฒนาตอนืไองละจะลຌวสรใจ฿นป 2564 ท า฿หຌการก าหนดปน็

ปງาประสงค์฿นยทุธศาสตร์ทีไ 4 เมสามารถระบุปน็รายปเดຌ ต฿หຌเปวดัผล฿นป 2564

 
ทีไมา : คณททีไปรึกษาุ จากการปรทมวลความสัมพันธ์ของพันธกิจ เปງาหมาย เปງาปรทสงค์ ตามลผนวิสาหกิจฯ 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 11 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

ภาพทีไ ไ : Strategic Map ของ ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ ของ ขสมก. 

 
ทีไมา : คณททีไปรึกษาุ จากการปรทมวลความสัมพันธ์ของพันธกิจ เปງาหมาย เปງาปรทสงค์ ตามลผนวิสาหกิจฯ 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 12 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

รายละอียดของผนวิสาหกิจ ป พ.ศ. 2560 – 2564 ของ  
องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ดຌานคุณภาพการ฿หຌบริการ 

 ป้าหมาย แ : ปรทชาชนมีความพึงพอ฿จตอการ฿ชຌดริการ฿นรทูัดทีไสแงขึๅน 

 ป้าประสงค์ทีไ แ : คทลนนส ารวจความพึงพอ฿จของผแຌ฿ชຌดริการ฿นป โ5ๆไ ปรัดตัวสแงขึๅนเมตไ ากวา 5ั เทียดกัด 
ป โ5ๆ0 ภาย฿ตຌพืๅนฐานการค านวณเูียวกัน  

 ิหมายหตุ : ดยก าหนด฿หຌมีตัวชีๅวัดรายป คือ คะนนส ารวจความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌบริการ ฿นป โ5ๆแ – โ5ๆไ ปรับพิไมขึๅน   
ทุกป โ ละ แ.โ5ั ทียบกับป โ5ๆเ ภาย฿ตຌพืๅนฐานการค านวณดียวกัน หรือพิไมขึๅน แ.โ5ั, โ.5เั, ใ.็5ั ละ 5.เเั ทียบกับป 
โ5ๆเ ตามล าดับ ภาย฿ตຌพืๅนฐานการค านวณดียวกัน) 

 ยุทธศาสตร์ทีไ แ : การพัฒนาคุณภาพการ฿หຌดริการเพืไอปรทชาชน 

 คุณภาพการ฿หຌดริการถือวาเป็นปัจจัยทีไมีความส าคัญทีไสุู฿นการ฿หຌดริการรถูยสาร เป็นปัจจัยหลักทีไปรทเทศ
ตาง โ ฿หຌนๅ าหนักสแงสุู฿นการคัูเลือกผแຌ฿หຌดริการรถูยสาร฿นลตลทเสຌนทาง ปรทกอดูຌวยกลยุทธ์ ลลทครงการภาย฿ตຌ
กลยุทธ์ตาง โ ูังตอเปนีๅ 

 กลยุทธ์ แ : รถดยสารพืไอประชาชน  

 ครงการทีไ แ : การจัดหารถดยสาร฿หม ปรทกอดูຌวย โ ครงการยอย คือ  

 ครงการยอยทีไ แ : การศึกษาความหมาะสมของรถดยสาร฿หม  เป็นการศึกษาเปรียดเทียดความ
เหมาทสมของการ฿ชຌรถูยสารทุกปรทเภททีไมีจ าหนาย฿นตลาูทัๅง฿นมิติของตຌนทุน ความพรຌอมูຌานเทคนิค 
ลลทคุณภาพการ฿หຌดริการ ตลอูอายุการ฿ชຌงาน ซึไงจทเป็นการศึกษาเฉพาทปรทเภทของรถูยสารทีไ ขสมก. 
ยังเมเคยวาจຌางทีไปรึกษาฯ ศึกษามากอน  

 ครงการยอยทีไ โ : การจัดซืๅอรถดยสาร฿หมทีไเดຌรับอนุมัติ  ซึไงครงการนีๅเป็นการจัูหารถูยสารทีไมี
คุณภาพเพืไอ฿หຌดริการลกปรทชาชนอยางเพียงพอ ทัๅงทีไเป็นครงการตอเนืไองจากปกอนหนຌา เชน การจัูหา
รถูยสาร NGV จ านวน ไ่้ คัน รถูยสารพลังงานเฟฟງา (Electric Vehicle: EV) ลลทรถูยสารปรทเภท
อืไน โ ตามความเหมาทสมของการ฿ชຌงาน฿นภายหนຌา เป็นตຌน 

 ครงการทีไ โ : การปรับปรุงสภาพรถดยสารดิม เป็นครงการเพิไมปรทสิทธิภาพของการ฿หຌดริการลก
ปรทชาชน ูยน ารถูยสารเกาทีไมีสภาพเสืไอมทรมมาู าเนินการปรัดปรุงสภาพรถูยสาร เชน การปรัดปรุง
เครืไองยนต์ ตัวถัง สี ฯลฯ ซึไงถือเป็นการยกรทูัดการ฿หຌดริการลกปรทชาชน ลลทจทสงผล฿หຌความพึงพอ฿จของ
ผแຌ฿ชຌดริการสแงขึๅนเูຌ 

 ครงการทีไ ใ : การปรับปรุงครืไองมือชีๅวัดคุณภาพการ฿หຌบริการ เป็นการจัูท าูัชนีชีๅวัูคุณภาพการ
฿หຌดริการตามหลักสากลูยพิจารณาความพึงพอ฿จของผแຌูยสาร ควดคแกัดขຌอมแลอืไน โ อาทิ อัตราการเกิูอุดัติเหตุ 
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         มิถุนายน พ.ศ. 

รทยทเวลารอรถูยสาร ฯลฯ ลลทเพืไอทดทวนวิธีการลลทหลักการส ารวจความพึงพอ฿จของผแຌ฿ชຌดริการ฿หຌมีความ
นาเชืไอถือ เป็นทีไยอมรัดลลทเป็นเปตามหลักสากล 

 กลยุทธ์ โ : ทคนลยีพืไอบริการทีไมีคุณภาพ 

 ครงการทีไ ไ : การติดตัๅงระบบ e-Ticket บนรถดยสาร เป็นการจัูหาลลทติูตัๅงรทดด e-Ticket รวมถึงการ
ติูตัๅงอุปกรณ์เกใดคาูยสารลดด Fare box ดนรถูยสาร ูยเชืไอมยงกัดรทดดูังกลาวกัดรทดด GPS ลลทรทดด
สารสนเทศสนัดสนุนปฏิดัติการเูินรถของ ขสมก. รวมถึง Central Clearing House ของรทดดตั็วรวมอยางมี
ปรทสิทธิภาพ ซึไงครงการนีๅเูຌเริไมู าเนินการมาลลຌวตัๅงลตป พ.ศ. โ55้ ลลทตຌองู าเนินการตอ฿นป พ.ศ. โ5ๆ0  

 ครงการทีไ 5 : การพัฒนาละปรับปรุงระบบการสืไอสารกับผูຌดยสารดຌวยทคนลยีทีไทันสมัย ปรทกอดูຌวย 
ใ ครงการยอย คือ 

 ครงการยอยทีไ แ : การพัฒนาระบบ Customer Relationship Management ส าหรับรองรับการ
จัดกใบละบริหารจัดการขຌอมูลลูกคຌา เป็นการพัฒนารทดด Customer Relationship Management 

ิCRM) ส าหรัดรองรัดการจัูเกใดลลทดริหารจัูการขຌอมแลลแกคຌาตามภารกิจหนຌาทีไของ Call Center ิ1ใไ่ี 
ของ ขสมก. เป็นการเพิไมชองทางการสืไอสารทีไสามารถเูຌรัดขຌอมแลสารสนเทศทีไมีปรทยชน์฿นการน ามา฿ชຌเพืไอ
พัฒนาปรัดปรุงการ฿หຌดริการทีไูีขึๅน รวมทัๅงการพัฒนารทดด Contact Center เพิไมปรทสิทธิภาพการ
฿หຌดริการูຌาน Call Center ิ1348ี ฿หຌสามารถตอดสนองความตຌองการของผแຌ฿ชຌดริการมากยิไงขึๅน 

 ครงการยอยทีไ โ : การปรับปรุงวใบเซต์ขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ เป็นการู าเนินการเพืไอจัูหา 
พัฒนา ลลทปรัดปรุงชองทางการสืไอสารทีไท า฿หຌ ขสมก. สามารถสืไอสารกัดผแຌรัดดริการเูຌลดดสองทิศทาง 
ครอดคลุมทัๅง฿นสวนของ Website Social Media Call Center ลลท Application พรຌอมการจัูท าเนืๅอหา
เพืไอการสืไอสารผานชองทางูังกลาวอยางเหมาทสม นอกจากนีๅยังเป็นการปรัดปรุงเวใดเซต์อินทราเนใตของ 
ขสมก. ฿หຌเป็นชองทางกลาง฿นการปรทชาสัมพันธ์ทัๅง฿นสวนของตารางงานของผแຌอ านวยการองค์การขนสง
มวลชนกรุงเทพ ค าสัไง ปรทกาศ ลลทการ฿ชຌงานรทดดสารสนเทศทัๅงหมูขององค์กร รองรัด การ฿ชຌงานของ
ดุคคลภาย฿นองค์กร รวมทัๅงเป็นชองทาง฿นการติูตอสืไอสารรทหวาง ขสมก. ลลทปรทชาชน ทัๅง฿นสวนของ
การสืดคຌนเสຌนทางการเูินรถ การรຌองเรียน การลจຌงของหาย ฯลฯ 

 ครงการยอยทีไ ใ : การปรับปรุง Application ส าหรับการ฿ชຌงานบน Mobile Phone ละอุปกรณ์  
อืไน โ เป็นการปรัดปรุงลลทพัฒนาการ฿ชຌงาน Application ชืไอ BMTA ทีไมีฟังก์ชัไน฿นการคຌนหาเสຌนทาง  
เูินรถ฿หຌมีปรทสิทธิภาพเพิไมมากขึๅน รวมทัๅงการพัฒนา฿หຌมีฟังก์ชัไนการ฿ชຌงานทีไมีความหลากหลายมากยิไงขึๅน 
ลลทสามารถ฿ชຌกัดอุปกรณ์ตาง โ เูຌ 

 ครงการทีไ ๆ : การจัดท าระบบสารสนทศดຌานปฏิบัติการ ปรทกอดูຌวย ใ ครงการยอย คือ 

 ครงการยอยทีไ แ : การจัดหาระบบตรวจสอบละติดตามการปฏิบัติการดินรถ ิGPS) เป็นการติูตัๅง
รทดด GPS ดนรถูยสารทุกคัน ซึไงเป็นรทดดตรวจสอดลลทติูตามการปฏิดัติการเูินรถทีไกรททรวง
ก าหนู฿หຌรถูยสารสาธารณทจ าเป็นตຌองมีเวຌ฿ชຌ฿นการดริหารจัูการเูินรถ฿หຌมีปรทสิทธิภาพสแงสุูลลทเป็น
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การยกรทูัดคุณภาพ/มาตรฐานการ฿หຌดริการ฿หຌสามารถตอดสนองตอความตຌองการของผแຌ฿ชຌดริการเูຌอยาง
ทันเวลา ิReal time) 

 ครงการยอยทีไ โ : การพัฒนาระบบการดินรถ เป็นการจัูท ารทดดสารสนเทศูຌานปฏิดัติการเูินรถ เพืไอ
ยกรทูัดการดริหารจัูการการเูินรถูຌวยการเชืไอมยงขຌอมแลจากอุปกรณ์ทีไติูตัๅงดนตัวรถูยสารลลทขຌอมแล
ูຌานปฏิดัติการเูินรถจากเขตการเูินรถ เขຌาสแสวนกลางเพืไอ฿ชຌสนัดสนุนการวางลผนลลทการตัูสิน฿จของ
ผแຌดริหาร 

 ครงการยอยทีไ ใ : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการอู  เป็นการพัฒนารทดดดริหารจัูการอแจอู        
รถูยสาร เพืไอ฿หຌการดริหารจัูการรถูยสารภาย฿นอแจอูรถูยเฉพาทการจัูล าูัดรถทีไจทออก฿หຌดริการ
เป็นเปอยางมีปรทสิทธิภาพ ถแกตຌอง ลลทรวูเรใว ชวยลูภารทงานของนายอแ  

 กลยุทธ์ ใ : ความปลอดภัย฿นการ฿หຌบริการ 

 ครงการทีไ ็ : ความปลอดภัยของผูຌดยสารละประชาชน ปรทกอดูຌวย โ ครงการยอย คือ 

 ครงการยอยทีไ แ : การจัดท ามาตรการการกຌเขพืไอพิไมความปลอดภัย฿นการ฿หຌบริการ เป็นการศึกษา
ลลทวิเคราทห์สถิติลลทสาเหตุจากการเกิูอุดัติเหตุลลทเหตุรຌายรทหวางการ฿หຌดริการ พรຌอมก าหนูลนวทาง
ลลทมาตรการการปງองกันเพืไอยกรทูัดความปลอูภัย฿หຌกัดผแຌูยสารลลทปรทชาชนผแຌ฿ชຌรถ฿ชຌถนน อาทิ การ
ตรวจวัูลอลกอฮอล์ลลทสารเสพติูของพนักงานปรทจ ารถ การปลแกจิตส านึก฿หຌพนักงานตรทหนักถึงหนຌาทีไ
การ฿หຌดริการทีไูีลลทมีความรัดผิูชอด ลลทตรทหนักถึงความสแญเสียของชีวิตลลททรัพย์สินจากอุดัติเหตุทีไ
เกิูขึๅน฿นลตลทครัๅง ฯลฯ  

 ครงการยอยทีไ โ : การพัฒนาหลักสูตรการ฿หຌบริการดี ขับขีไปลอดภัย เป็นการยกรทูัดความปลอูภัย
฿หຌกัดผแຌูยสาร พนักงานของ ขสมก. ลลทปรทชาชนผแຌ฿ชຌรถ฿ชຌเสຌนทางสัญจรรวมกัน ูยการวิเคราทห์ขຌอมแล
การเกิูอุดัติเหตุลลทเหตุรຌาย฿นอูีตเพืไอก าหนูลนวทาง มาตรการ ลลทเครืไองมือ฿นการเพิไมความ
ปลอูภัย ควดคแกัดการปลแกจิตส านึก฿หຌพนักงาน ผแຌูยสาร ลลทปรทชาชน ตรทหนัก฿นความเสียหายทีไ
เกิูขึๅนจากอุดัติเหตุลลทเหตุรຌายรทหวางการเูินทาง ลลทมีการจัูท าหลักสแตร การอดรมพนักงานขัดรถ
ทีไมุงเนຌนการสรຌางทักษทการขัดรถทีไูีลลทปลอูภัย ูยเป็นหลักสแตรทีไมีเนืๅอหาสอูคลຌองกัดผลการ
วิเคราทห์ขຌอมแลการเกิูอุดัติเหตุลลทเหตุรຌาย เพืไอ฿หຌเหในผล฿นรทยทสัๅนทีไสุู 

 กลยุทธ์ ไ : การสรຌางการจดจ าทีไดีกผูຌ฿ชຌบริการ 

 ครงการทีไ ่ : กิจกรรมสัมพันธ์ เป็นการจัูกิจกรรมลยกตามกลุมเปງาหมายทัๅงลดด Online ลลท Offline เพืไอ
สรຌางความสัมพันธ์฿นลักษณทของพันธมิตรรทหวาง ขสมก. ลลทผแຌ฿ชຌดริการ 

 

ดຌานพนักงานขับรถดยสาร 

ป้าหมาย 2 : มีพนักงานขัดรถูยสารทีไเพียงพอลลทมีคุณภาพ 

ป้าประสงค์ 2 : มีพนักงานขัดรถูยสารทีไมีคุณภาพ฿นจ านวนเมตไ ากวา 98% ของกรอดอัตราก าลัง 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 15 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

ิหมายหตุ : ป้าประสงค์ โ มีตัวชีๅวัดความส ารใจรายป คือ มีจ านวนพนักงานขับรถดยสารทีไมีคุณภาพพิไมขึๅนทุกป อยางนຌอย  
ปละ โ.เั ของกรอบอัตราก าลัง ทียบกับป โ55้ ดย฿นป โ5ๆแ – โ5ๆไ จะมีพนักงานขับรถดยสารทีไมีคุณภาพเมตไ ากวา ้โั, 

้ไั, ้ๆั ละ ้่ั ของกรอบอัตราก าลังทียบกับป โ55้ ตามล าดับี 

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 : การสรຌางฐานก าลังพนักงานขัดรถูยสารทีไเพียงพอลลทมีคุณภาพ  

ความเพียงพอลลทคุณภาพ฿นการ฿หຌดริการของพนักงานทีไท าหนຌาทีไปฏิดัติการดนรถูยสารมีผลูยตรงตอการ
฿หຌดริการทีไมีคุณภาพซึไงเป็นเปງาหมายตามยุทธศาสตร์ทีไ  1 ลตเนืไองูຌวยปัญหาจากการขาูลคลนลรงงานของ    
ปรทเทศเทย กอปรกัดลนวคิูของผแຌปรทกอดการรถูยสารทัไวลกทีไตางยอมรัดวา ดุคลากรคือทรัพยากรทีไส าคัญทีไสุู
ส าหรัดกิจการรถูยสาร จึงเหในควร฿หຌเรืไองของพนักงานปฏิดัติการมีความส าคัญ฿นรทูัดยุทธศาสตร์ ปรทกอดูຌวย
กลยุทธ์ ลลทครงการภาย฿ตຌกลยุทธ์ตาง โ ูังตอเปนีๅ 

กลยุทธ์ 1 : การสรຌางฐานก าลังพนักงานขับรถดยสาร 

ครงการทีไ ้ : การจัดหาพนักงานขับรถดยสาร เป็นการจัูหา พนักงานขัดรถูยสาร ฿นรแปลดดของการ 
Outsource เพืไอ฿หຌ ขสมก. มีพนักงานขัดรถูยสาร฿นจ านวนทีไเหมาทสมกัดจ านวนรถูยสาร ถือเป็นลนวทางทีไ
ส าคัญ฿นภาวทการขาูลคลนพนักงานขัดรถลลทเป็นทางออกทีไชวยลกຌปัญหา  

กลยุทธ์ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน 

ครงการทีไ แเ : การสรຌางสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน เป็นการปรัดปรุงสภาพการท างานของดุคลากร฿น
ฝຆายปฏิดัติการ เพืไอสรຌางเสริมสุขภาพของพนักงาน฿หຌลขใงลรง พรຌอม฿หຌดริการทีไเป็นเลิศกัดปรทชาชน ทัๅงยังเป็นการ
ดรรเทาปัญหาสุขภาพ ปัญหาการเจใดปຆวยทีไเกิูขึๅนดอยครัๅง การสรຌางสภาพลวูลຌอมทีไูีทัๅง฿นรทหวางเวลาปฏิดัติงาน
ลลทชวงพัก การลูเวลาการท างาน การเพิไมสัูสวนรถปรัดอากาศ การจัูดริการตรวจสุขภาพ ิการตรวจสุขภาพ
ปรทจ าปี การสงเสริม฿หຌพนักงานปฏิดัติการสน฿จลลทหมัไนออกก าลังกายอยางสมไ าเสมอ ฯลฯ 

ครงการทีไ 11 : การยกระดับความผูกพันของพนักงานทีไมีตอองค์กร เป็นการจัูท าูัชนีชีๅวัูความสุขของ
พนักงาน฿นทุกรทูัดทีไสามารถ฿ชຌเป็นตัวชีๅวัูลลทอຌางอิง฿นการก าหนูลนวทางหรือวิธีการสงเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ลลทการท างานของพนักงาน฿หຌเพิไมสแงขึๅนทุกป  

กลยุทธ์ 3 : พัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการของพนักงานขับรถดยสาร 

 ครงการทีไ 12 : การปรับปรุงละพัฒนาหลักสูตรการขับรถทีไมีคุณภาพ เป็นการปรัดปรุงลลทพัฒนาหลักสแตร
เพืไอพัฒนาการขัดรถทีไมีคุณภาพของ ขสมก. ฿หຌเป็นเปตามมาตรฐานสากล ซึไงเทียดเคียงเูຌกัด PCV (Passenger 

Carrying Vehicle) Practice ฿นตางปรทเทศ รวมถึงการเสริมสรຌางทักษทการลกຌเขปัญหาเมืไอเกิูเหตุการณ์ฉุกเฉินซึไง
ถือเป็นหลักสแตรรทูัดกຌาวหนຌา ิAdvance course for driving) ทีไจทชวยสรຌางความปรททัด฿จ฿หຌกัดผแຌูยสารลลท
สรຌางภาพลักษณ์ทีไูี฿หຌเกิูกัดองค์การเูຌ 

ดຌานความขใงกรงทางการงิน 

ป้าหมาย 3 : มีสถานททางการเงินทีไลขใงลกรง เพียงพอตอการลขงขัน฿นการเูຌมาซึไงเสຌนทางเูินรถ฿หม 

ปา้ประสงค์ 3 : มีก าเรสุทธิจากการู าเนินงานภาย฿นป 2564  
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 16 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

ิหมายหตุ : ตามการจัดท าประมาณการทางการงินพบวา หาก ขสมก. ด านินการภาย฿ตຌงืไอนเขละขຌอสมมติฐานทีไวางเวຌ กใจะมี
ผลก าเรสุทธิจากการด านินงานเดຌตัๅงตป พ.ศ. โ5ๆไ ป็นตຌนเปี 

ยุทธศาสตร์ทีไ 3 : การเสริมสรຌางความลขใงลกรงทางการเงิน 

ผแຌปรทกอดการรถูยสารชัๅนน า฿นหลายปรทเทศ฿หຌความส าคัญกัดการรักษาเสຌนทางเูินรถเูิมควดคแกัดการเูຌมา
ซึไงเสຌนทางเูินรถ฿หมทีไมีความคุຌมคาเชิงการเงิน ซึไงนอกจากคุณภาพการ฿หຌดริการลลຌว เรืไองของสถานททางการเงิน 
ครงสรຌางรายเูຌลลทคา฿ชຌจาย฿นการู าเนินงานถือเป็นปัจจัยมีความส าคัญมาก เป็นปัจจัยทีไมีผลตอความสามารถ฿นการ
เสนอราคาทีไสามารถลขงขัน฿นการปรทมแลเสຌนทาง฿หมเูຌ  

ขณทเูียวกัน การทีไ ขสมก. ตຌองยุติดทดาทการดริหารจัูการรถรวมดริการ หมวู 1 นัๅน ถือเป็นอกาสทีไูี฿น
การสรຌางความลตกตางรทหวางรถของ ขสมก. ลลทรถรวมดริการทีไมีคุณภาพการ฿หຌดริการตไ ากวาดริการของ ขสมก. มาก 
เพืไอ฿หຌผแຌ฿ชຌดริการลลทปรทชาชนทัไวเปสามารถจูจ าการ฿หຌดริการของ ขสมก. เูຌอยางชัูเจน เป็นจุูเริไมตຌน฿นการสรຌาง 
Brand ทีไจทน ามาซึไงคุณคาเชิงธุรกิจ฿นอนาคต ปรทกอดูຌวยกลยุทธ์ ลลทครงการภาย฿ตຌกลยุทธ์ตาง โ ูังตอเปนีๅ 

กลยุทธ์ 1 : การพิไมรายเดຌ 

ครงการทีไ 13 : การพัฒนาระบบประมินละวิคราะห์สຌนทางดินรถ เป็นการจัูหาหรือพัฒนารทดด
วิเคราทห์ก าเรขาูทุนของการเูินรถ฿นปัจจุดันเป็นรายเสຌนทาง ควดคแกัดรทดดการปรทเมินความคุຌมคาทางการเงิน
ส าหรัดเสຌนทางเูินรถ฿หม 

ครงการทีไ 14 : การพัฒนาพืๅนทีไชิงพาณิชย์ เป็นการพัฒนาพืๅนทีไอแดางเขนลลทอแมีนดุรีเพืไอสรຌางรายเูຌทีไ
เพิไมขึๅนลกองค์การ 

ครงการทีไ 15 : การจัดท าขຌอสนองินอุดหนุนภาครัฐ เป็นการจัูจຌางทีไปรึกษาฯ เพืไอจัูท าขຌอเสนอ฿นการ
ขยายเงืไอนเขการอุูหนุน PSO ฿หຌครอดคุลมถึงรถูยสารปรัดอากาศ  

ครงการทีไ 16 : การจัดการลูกหนีๅรถรวมบริการคຌางช าระ เป็นการู าเนินการเพืไอจัูท ามาตรการการลกຌเข
ปัญหาลแกหนีๅรถรวมดริการคຌางช ารททีไมีความชัูเจนลลทปฏิดัติเูຌจริง 

ครงการทีไ 17 : การจ าหนายรถดยสารปลดระวาง เป็นการหาลนวทางการจ าหนายซากรถเกา฿หຌเูຌ฿นราคา  
ทีไเหมาทสม ฿นเวลาทีไรวูเรใว 

ครงการทีไ 18 : การปรับปรุงอัตราคาดยสาร เป็นการวิเคราทห์เพืไอก าหนูอัตราคาูยสารทีไเหมาทสมภาย฿ตຌ
เปງาหมายทีไท า฿หຌ ขสมก. มีก าเรสุทธิจากการู าเนินงาน 

กลยุทธ์ 2 : การลดตຌนทุนละคา฿ชຌจายด านินงาน 

ครงการทีไ  19 : การกษียณอายุกอนก าหนด ซึไงมุงเนຌนการปรัดปรุงเงืไอนเขครงการเกษียณอายุกอน
ก าหนู฿หຌมีความเป็นเปเูຌ฿นทางปฏิดัติ รองรัดทัๅงพนักงานสนัดสนุน ลลทพนักงานเกใดคาูยสาร 

ครงการทีไ 20 : การจัดหาอูจอดรถ฿หม ทีไท าการ ละสถานีพลังงาน เป็นครงการทีไเกีไยวขຌองกัดการพัฒนา    
อแรถูยสารลลททีไท าการ฿หมตอเนืไองจากลผนวิสาหกิจฉดัดกอน ควดคแกัดการจัูหาสถานีพลังงาน฿หຌสอูคลຌองกัด
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 17 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

จ านวนลลทปรทเภทรถ ูยเฉพาท รถเฟฟງา ลลทเป็นครงการเพืไอเตรียมการกอสรຌางอแจอูรถูยสาร 1 ลหง คือ       
อแเทศดาลดางดัวทอง ทูลทนการเชาอแเอกชน ิอแทาอิฐี 

กลยุทธ์ 3 : ลดตຌนทุนทางการงิน 

ครงการทีไ 21 : การศึกษานวทางจัดการหนีๅสินสะสม เป็นการจัูจຌางทีไปรึกษาฯ เพืไอออกลดดลลทจัูท า
ขຌอเสนอทางการเงิน฿นการดริหารจัูการหนีๅสินสทสมทีไกอ฿หຌเกิูภารทูอกเดีๅย฿นรทูัดทีไสแง 

ดຌานประสิทธิภาพองค์กร 

ป้าหมาย ไ : องคก์รทีไมีปรทสิทธิภาพ 

ป้าประสงค์ ไ : ลูคา฿ชຌจาย฿นการดริหาร฿นป 2564 เมตไ ากวา 5% เทียดกัดป 2559  
ิหมายหตุ : คา฿ชຌจาย฿นการบริหาร ถือป็นรายการคา฿ชຌจายทีไปรากฏ฿นงบการงินซึไงมีผลตอก าเรสุทธิของ ขสมก. การปรับลด

คา฿ชຌจาย฿นการบริหารถือป็นอีกหนึไงองค์ประกอบชิงยุทธศาสตร์ส าคัญควบคูกับการลดตຌนทุนชืๅอพลิง คาซอมบ ารุงละผลตอบทน
พนักงานกใบคาดยสาร ทีไจะมีสวนชวยผลักดัน฿หຌ ขสมก สามารถมีผลก าเรสุทธิจากการด านินงานเดຌ฿นป โ5ๆไ ตามป้าประสงค์ทีไก าหนดเวຌ
฿นยุทธศาสตร์ทีไ ใ ฿นรืไองของการสรຌางความขใงกรงทางการงิน ทัๅงนีๅ การปรับลดคา฿ชຌจาย฿นการบริหารซึไงประกอบดຌวย ผลตอบทนของ
พนักงานสนับสนุน ละคา฿ชຌจาย฿นส านักงานป็นหลักนัๅน สามารถด านินการเดຌดยการปรับลดจ านวนพนักงานสนับสนุนทัๅงจากการกษียณ
ตามปกติละจากครงการกษียณอายุกอนก าหนด ควบคูกับการปรับปรุงกระบวนการท างาน฿หຌมีประสิทธิภาพซึไงจะมีผลตอการลดวัสดุ
สิๅนปลืองละการ฿ชຌพนักงานสนับสนุนลดลง฿นอีกทางหนึไง การพึไงพาการติดตัๅงระบบทคนลยีสารสนทศดຌานการบริหารจัดการทีไป็นเป฿น
ลักษณะของการพัฒนาตอนืไองละจะลຌวสรใจ฿นป โ5ๆไ ท า฿หຌการก าหนดป็นป้าประสงค์฿นยุทธศาสตร์ทีไ ไ เมสามารถระบุป็นรายปเดຌ 
ต฿หຌเปวัดผล฿นป โ5ๆไี 

ยุทธศาสตร์ ไ : การพัฒนาปรทสิทธิภาพองค์กรลลทดุคลากร 

฿นสภาวทของการลขงขันทีไรุนลรง ปรทกอดกัด ขสมก. จทตຌองปรัดดทดาทการู าเนินงาน฿นรทยท 5 ปขຌางหนຌา
มาเป็นผแຌ฿หຌดริการอยางเตใมตัว การพัฒนาองค์การ฿หຌมีความกຌาวหนຌาลลทู ารงอยแเูຌอยางยัไงยืนนัๅน จ าเป็นอยางยิไงทีไ
จทตຌองพัฒนาทรัพยากรตาง โ ทีไมีอยแ฿หຌสามารถ฿ชຌงานเูຌอยางเตใมปรทสิทธิภาพลลทคุຌมคากัดการลงทุน ซึไงทรัพยากรทีไ
ส าคัญทีไสุูขององค์การเูຌลก ทรัพยากรดุคคล ูยมีลนวทาง฿นการพัฒนา อาทิ การฝຄกอดรม฿หຌความรแຌ เพิไมเติม   
การเสริมสรຌางทักษททีไจ าเป็น฿นการปฏิดัติงาน การพัฒนา฿หຌเกิูการเรียนรแຌจากองค์ความรแຌทีไรวดรวมเวຌ฿นฐานขຌอมแล
ขององค์การ การสงเสริม฿หຌเกิูวัฒนธรรมองค์กรทีไูี เชน การคิูเพืไอพัฒนา การปฏิดัติงานอยางมีธรรมาภิดาล ฯลฯ 
รวมทัๅงการพัฒนารทดดงานตาง โ ูຌวยการน าเทคนลยีสารสนเทศเขຌามาชวย฿นการจัูท ารทดด Systems เพืไอ฿หຌ
การปฏิดัติงานท าเูຌอยางรวูเรใว ถแกตຌอง ลลทมีปรทสิทธิภาพมากยิไงขึๅน อีกทัๅงยังจ าเป็นอยางยิไงทีไองค์การจทตຌอง
จัูเตรียมอุปกรณ์ สิไงอ านวยความสทูวก฿นการปฏิดัติงานตาง โ ูຌานเทคนลยีสารสนเทศ ทัๅง฿นสวนของ Hardware, 

Software, Contents, Connectivity ลลท User Interface ฿หຌพรຌอม฿ชຌงาน มีความทันสมัย ลลทตຌองมีปรทสิทธิภาพสแง 
ลลทพัฒนาดุคลากร฿หຌสามารถ฿ชຌงานรทดดตาง โ ทีไออกลดดลลทจัูท าขึๅนเูຌเป็นอยางูี  ปรทกอดูຌวยกลยุทธ์      
ลลทครงการภาย฿ตຌกลยุทธ์ตาง โ ูังตอเปนีๅ 
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กลยุทธ์ แ : การประยุกต์฿ชຌทคนลยีทีไทันสมัย 

ครงการทีไ โโ : การพิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการละการปฏิบัติงานดຌวยทคนลยีสารสนทศละ
การสืไอสาร ลดงออกเป็น โ ูຌาน คือ ูຌานการพัฒนารทดดงานสนัดสนุน ลลทูຌานการจัูหาอุปกรณ์ ิHard Ware) 

ูยมีรายลทเอียููังตอเปนีๅ 

 ดຌานการพัฒนาระบบงานสนับสนุน 

 ครงการยอยทีไ แ : การพัฒนาระบบอนุมัติสัญญา เพืไอ฿หຌดริการผแຌปรทกอดการรถเอกชนรวมดริการ฿นการ   
ยืไนค าขออนุมัติ/อนุญาตมายัง ขสมก. ผานเครือขายอินเตอร์เนใต ูยการเชืไอมยงขຌอมแลกัดรทดดสารสนเทศ
ของกรมการขนสงทางดก ูยผแຌปรทกอดการรถเอกชนรวมดริการสามารถติูตามลลทสอดถามผล         
การอนุมัติ/อนุญาตเูຌจากรทดด 

 ครงการยอยทีไ โ : การปรับปรุงระบบงานคดี เป็นการปรัดปรุงรทดดงานคูีทีไมีอยแเูิม฿หຌมีปรทสิทธิภาพ
มากขึๅน 

 ครงการยอยทีไ ใ : การพัฒนาระบบจัดกใบอกสารอิลใกทรอนิกส์ เป็นการพัฒนารทดดจัูเกใดเอกสาร
อิเลใกทรอนิกส์เพืไอเพิไมปรทสิทธิภาพการจัูเกใดเอกสาร 

 ครงการยอยทีไ  ไ : การพัฒนาระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์  เป็นการพัฒนารทดดสารดรรณ
อิเลใกทรอนิกส์รองรัดการรัด-สงหนังสือทัๅงรทหวางหนวยงานภาย฿น ขสมก. ลลทกัดหนวยงานภายนอก 
พรຌอมกัดการพัฒนาลดดฟอร์มเอกสารอิเลใกทรอนิกส์ อาทิ หนังสือเวียน หนังสือออก เป็นตຌน 

 ครงการยอยทีไ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ิERP) องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ  
ระยะทีไ โ เป็นการพัฒนาเพิไมเติม฿นสวนของการดริหารจัูการลผนงาน/ครงการ การดริหารสัญญา การ
ดริหารการจองรถส านักงาน ลลทการซอมด ารุง ิอาคารสถานทีไ ลลทรถูยสารี เพืไอการดริหารจัูการ
ทรัพยากร฿นภาพรวมอยางมีปรทสิทธิภาพลลท ูยเชืไอมยงขຌอมแลกัดรทดด ERP รทยททีไ 1 

 ครงการยอยทีไ ๆ : การศึกษาวิคราะห์พืไอก าหนดมาตรฐานขຌอมูลขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ 
เป็นการออกลดดสถาปัตยกรรมรทดดฐานขຌอมแลกลางของ ขสมก. ควดคแกัดการก าหนูนยดายลลท
กรทดวนการ฿นการดริหารจัูการขຌอมแล฿น ใ กลุม คือ กลุมขຌอมแลหลัก ิMaster Data) กลุมขຌอมแลสนัดสนุน
การวางลผนลลทตัูสิน฿จของผแຌดริหาร ลลทกลุมขຌอมแลส าหรัดการเชืไอมยงขຌอมแลรทหวางหนวยงานทีไ
เกีไยวขຌอง 

 ครงการยอยทีไ ็ : การพัฒนาระบบฐานขຌอมูลกลางขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ เป็นการจัูท า
รทดดฐานขຌอมแลกลางรองรัดการจัูเกใดลลทการเชืไอมยงขຌอมแลกัดรทดดงานอืไน โ พรຌอมการจัูท ารายงาน
สนัดสนุนผแຌดริหาร  

 ครงการยอยทีไ ่ : การประยุกต์฿ชຌมาตรฐานดຌานการบริหารจัดการความมัไนคงปลอดภัยสารสนทศ เป็น
การจัูท านยดายลลทก าหนูรแปลดดการดริหารจัูการความมัไนคงปลอูภัยของสารสนเทศของ ขสมก. 
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ตามลนวทาง ISMS (Information Security Management System) ทีไ เป็ นส วนหนึไ งของมาตรฐาน 
ISOโ็001 

 ครงการยอยทีไ ้ : การประยุกต์฿ชຌมาตรฐานดຌาน IT Audit เป็นการจัูท ากรทดวนการตรวจสอดภาย฿น
ูຌานเทคนลยีสารสนเทศลลทการสืไอสาร ิIT Audit) เพืไอ฿หຌการตรวจสอดการปฏิดัติูຌานเทคนลยีของ  
ขสมก. เูຌรัดการยอมรัด฿นรทูัดสากล 

 ครงการยอยทีไ แเ : การประยุกต์฿ชຌมาตรฐานดຌานการบริการทคนลยีสารสนทศ เป็นการศึกษาวาง
ขอดเขตลลทจัูท ารทดดดริหารจัูการการดริการรทดดเอซีทีทีไเหมาทสมกัดการ฿หຌดริการของ ขสมก. 

 ดຌานการจัดหาอุปกรณ์ ิHard Ware) 

 ครงการยอยทีไ แแ : การพิไมประสิทธิภาพละความมัไนคงปลอดภัยของระบบครือขาย ระยะทีไ แ เป็น
การปรัดปรุงเพิไมเติมอุปกรณ์สลัดสัญญาณหลัก ิCore Switch) อุปกรณ์สลัดสัญญาณ ิDistribution 

Switch) รวมถึงสายสัญญาณลลทอุปกรณ์อืไน โ เพืไอรองรัดจ านวนผแຌ฿ชຌดริการเูຌอยางมีปรทสิทธิภาพลลท
เสถียรภาพ 

 ครงการยอยทีไ แโ : การพิไมประสิทธิภาพละความมัไนคงปลอดภัยของระบบครือขาย ระยะทีไ โ เป็น
การปรัดปรุงเพิไมเติม Access Switch ลลทอุปกรณ์อืไน โ เพืไอรองรัดการ฿ชຌงานอยางมีปรทสิทธิภาพลลท
เสถียรภาพ 

 ครงการยอยทีไ แใ : การจัดซืๅอ Line Printer เป็นการจัูซืๅอ Line Printer ทูลทนเครืไองเูิม 

 ครงการยอยทีไ แไ : การชาบริการสืไอสารสนทศ เป็นครงการเชาดริการสืไอสารขຌอมแลเพืไอสนัดสนุนการ
ปฏิดัติงาน฿หຌมีเสถียรภาพลลทพรຌอม฿ชຌงาน 

 ครงการยอยทีไ แ5 : การจัดซืๅอระบบคอมพิวตอร์ครืไองมขายส าหรับทดทนระบบ Antivirus,        

e-Mail, AD เป็นการจัูซืๅอรทดดคอมพิวเตอร์เครืไองลมขายส าหรัดทูลทนรทดด Antivirus, e-Mail, AD 

ทูลทนอุปกรณ์เูิม 

 ครงการยอยทีไ แๆ : การจัดหาบริการครืไองคอมพิวตอร์มขายส าหรับระบบสารสนทศของ ขสมก. 
เป็นการจัูหาดริการเครืไองคอมพิวเตอร์ลมขายส าหรัดรทดดสารสนเทศของ ขสมก.  

 ครงการยอยทีไ แ็ : การจัดหาครืไองคอมพิวตอร์ละอุปกรณ์ตอพวง เป็นการจัูหาเครืไองคอมพิวเตอร์ 
ลแกขาย ิPC) เครืไองคอมพิวเตอร์ลดดพกพา ิNotebook) เครืไองส ารองเฟฟງา ิUPS) เครืไองพิมพ์ลดด       
Dot Matrix Printer เครืไองพิมพ์ชนิูเลเซอร์ขาว-ู า เครืไองพิมพ์ชนิูเลเซอร์สี เครืไองพิมพ์ชนิูฉีูหมึก 
ิMulti Printer) ลลทเครืไองพิมพ์สลกนเนอร์ เพืไอทูลทนอุปกรณ์เูิม 

 ครงการยอยทีไ แ่ : การปรับปรุงระบบทรศัพท์ เป็นการปรัดปรุงรทดดลลทอุปกรณ์ทรศัพท์พืๅนฐานลดด
อนาลใอก ิAnalog) ทีไมีการติูตัๅง฿ชຌงาน ณ ส านักงาน฿หญ ลลทเขตการเูินรถมาเป็นรทยทเวลามากกวา    
10 ป ฿หຌมีเสถียรภาพลลทปรทสิทธิภาพมากขึๅน 
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กลยุทธ์ โ : การสริมสรຌางบุคลากรทีไมีคุณภาพ 

 ครงการทีไ โใ : การสริมสรຌางบุคลากรรุน฿หมทีไมีคุณภาพ เป็นการศึกษาลลทหาลนวทาง฿หຌเูຌมาซึไงดุคลากร
รุน฿หมทีไมีคุณภาพ฿นเวลาทีไเหมาทสม รวมถึงการออกลดดเสຌนทางความกຌาวหนຌา฿นอาชีพการงานของดุคลากรรุน฿หม 
พรຌอมกัดการศึกษาขຌอูี ขຌอเสีย ลลทลนวทาง฿นการจัูจຌางดุคลากรภายนอกทีไมีศักยภาพเพืไอเสริม฿นดางต าลหนงงาน
฿นลักษณทของการ Outsource เชน ดุคลากรูຌาน ICT รวมทัๅงผแຌดริหารรทูัดสแงดางต าลหนง ฯลฯ  

 ครงการทีไ โไ : การฝึกอบรมความรูຌ฿นรืไองระบบการประมินคุณภาพองค์กร ิSEPA) เป็นการจัูหลักสแตร
อดรมเพืไอ฿หຌดุคลากรมีความรแຌความเขຌา฿จ฿นกรอดลนวคิูลลทปรทยชน์ของเกณฑ์ลลทวิธีการปรทเมินรทดดปรทเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ ิSEPA) ซึไงเป็นรทดดทีไสามารถสททຌอนผลการู าเนินงานขององค์กรเูຌเป็นอยางูี  

 ครงการทีไ โ5 : การพิไมประสิทธิภาพการสืไอสารภาย฿นองค์การพืไอความปรง฿ส เป็นการยกรทูัดการ
สืไอสารภาย฿นองค์การูยเฉพาทการสืไอสารรทหวางผแຌดริหารกัดพนักงาน ูຌวยเทคนิคลลทชองทางการสืไอสารทีไมี
ปรทสิทธิภาพ เพืไอ฿หຌเกิูการรัดรแຌลลทความเขຌา฿จ฿นขาวสารทีไครดถຌวน ถแกตຌอง ดุคลากรทัๅงองค์การเูຌทราดถึง
เปງาหมายลลทความกຌาวหนຌา฿นการู าเนินการขององค์การเป฿นทิศทางเูียวกัน มีความเขຌา฿จ฿นกรทดวนการเลืไอน ยຌาย 
ดรรจุ ทีไถแกตຌอง ชัูเจน ลลทมีความปรง฿ส 

 ครงการทีไ โๆ : การสงสริมวัฒนธรรมการคิดพืไอพัฒนา ปรทกอดูຌวย ใ ครงการยอย เูຌลก 

 ครงการยอยทีไ แ : การสรຌางสริมวัฒนธรรมการคิดพืไอการพัฒนา เป็นการสงเสริม฿หຌเกิูวัฒนธรรม 
การคิูเพืไอพัฒนา ซึไงจทกอ฿หຌเกิูลนวคิูการ฿หຌดริการลลทปฏิดัติการ฿นลักษณท฿หม โ ทีไมีความ
ลตกตางจากคแลขง อันจทสงผล฿หຌองค์การสามารถกຌาวเปขຌางหนຌาอยางมัไนคงลลทยัไงยืน 

 ครงการยอยทีไ โ : การพัฒนาระบบองค์ความรูຌขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ปรทกอดูຌวยการ
จัูท ามาตรฐานการจัูเกใดลลทจัูหมวูหมแองค์ความรแຌตาง โ ทีไรวดรวมเูຌภาย฿นองค์การ฿นลักษณทของ 
Knowledge Management System เพืไอ฿หຌดุคลากรสามารถเขຌาถึงลลทน าองค์ความรแຌเป฿ชຌเพืไอการพัฒนา
เูຌูยงาย 

 ครงการยอยทีไ ใ : การฝึกอบรมการ฿ชຌงานละบริหารจัดการทคนลยีสารสนทศ เป็นการจัูท า
หลักสแตรอดรมเพืไอพัฒนาทักษทการ฿ชຌงานรทดดสารสนเทศส าหรัดเจຌาหนຌาทีไผแຌปฏิดัติงาน ผแຌดริหาร รวมถึง
เจຌาหนຌาทีไส านักเทคนลยีสารสนเทศ 

 กลยุทธ์ ใ : การปรับลดบทบาทดຌาน Regulator 

 ครงการทีไ โ็ : การสรຌางความพรຌอมดຌานการบริหารพืไอรองรับการปรับปลีไยนบทบาทของ ขสมก. เป็น
การเตรียมความพรຌอม฿นการอนยຌายรถรวมดริการหมวู 1 เปอยแ฿นความูแลลของกรมการขนสงทางดก฿นรทยทลรก 

ตลอูจนเป็นการดริหารจัูการรถหมวู ไ ลลทรถตแຌรวมดริการทีไยังคงอยแภาย฿ตຌการูแลลของ ขสมก. ฿หຌมีปรทสิทธิภาพ  
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รายละอียดครงการ / ครงการยอย ภาย฿ตຌผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ 

องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 : การพัฒนาคุณภาพบริการพืไอประชาชน 

กลยุทธ์ทีไ แ : รถดยสารพืไอประชาชน 

แ. ครงการทีไ แ การจัดหารถดยสาร฿หม 

โ. หนวยงาน ฝຆายการเูินรถองค์การ  ิเขตการเูินรถทีไ 1 – ่ี / ฝຆายดริหาร ิส านักลผนงาน/ส านักดริการลลท
จัูซืๅอี 

ใ. หลักการละหตุผล 

 หนึไง฿นปัจจัยทีไมีสวนส าคัญ฿นการผลักูัน ขสมก. ฿หຌกຌาวสแการเป็นผแຌน าการ฿หຌดริการรถูยสารปรทจ าทาง      
ตามวิสัยทัศน์ทีไปรากฏ฿นลผนวิสาหกิจฉดัดนีๅ คือ การ฿หຌดริการูຌวยรถูยสารทีไมีคุณภาพ฿น โ มิติ คือ ิ1ี คุณภาพของ   
ตัวรถูยสารทีไชวยสรຌางความสทูวกสดาย฿หຌกัดผแຌูยสารขณทอยแดนรถปรทจ าทาง ลลท ิโี คุณภาพของเครืไองยนต์ทีไ
สรຌางความมัไน฿จ฿นความปลอูภัยลลทการตรงตอเวลาตลอูการเูินทาง ูังนัๅน เพืไอ฿หຌ ขสมก. สามารถ฿หຌดริการทีไมี
คุณภาพลกปรทชาชน/ผแຌ฿ชຌดริการรถูยสาร จึงมีความจ าเป็นอยางยิไงทีไจทตຌองจัูหารถูยสาร฿หมเพืไอน ามา฿หຌดริการ
ทูลทนรถูยสารเูิมทีไมีสภาพเสืไอมทรมลงจากการ฿ชຌงานอยางตอเนืไองมาเป็นเวลานานกวา โ0 ป ซึไงปัจจุดัน฿นตลาู
ของรถูยสารมี฿หຌเลือกซืๅอเูຌหลายปรทเภทตามความเหมาทสม ูยเฉพาท฿นเรืไองของชนิูเชืๅอเพลิงปรทเภทตาง โ อาท ิ
รถ NGV รถ Hybrid รถพลังงานเฟฟງา รถพลังงานเฮูรเจน รวมถึงรถพลังงานพรเพน อยางเรกใตาม ูຌวยเหตุทีไวา      
รถูยสารลตลทปรทเภทมีตຌนทุนการจัูซืๅอ ตຌนทุนจากการดริภคเชืๅอเพลิง ลลทตຌนทุน฿นการด ารุงรักษาทีไลตกตางกันเป 
การเลือก฿ชຌรถูยสารปรทเภท฿ูควรตຌองค านึงถึงตຌนทุนูยรวม฿นลักษณทของ Life Cycle Cost (ูังตัวอยางทีไลสูง฿น
ภาพทีไ 5ี ขณทเูียวกันตຌองค านึงถึงอุปทานพลังงาน฿นปรทเทศ ผลกรททดตอสิไงลวูลຌอม การจัูหาอทเหล รวมถึง
ศักยภาพของดุคลากร฿นการซอมด ารุงควดคแกันเปูຌวย 

 ตามครงการลดงออกเป็น โ ครงการยอย คือ ิ1ี การศึกษาความเหมาทสมของรถูยสาร฿หม เพืไอ฿หຌ ขสมก. 
มีขຌอมแลของรถูยสารทีไ฿ชຌเชืๅอเพลิงลลทเครืไองยนต์ปรทเภท฿หม โ หรือมีเทคนลยีทีไมีความนาสน฿จ เพืไอปรทกอดการ
ตัูสิน฿จ฿นการซืๅอรถูยสาร฿หมทีไมีความเหมาทสมตอการ฿ชຌงาน฿นอนาคต เป็นการวาจຌางทีไปรึกษาเพืไอู าเนิน
การศึกษา ลลท ิโี การจัูซืๅอรถูยสาร฿หมทีไเูຌรัดอนุมัติ ซึไง฿นเดืๅองตຌนเูຌลก การจัูซืๅอรถูยสาร NGV จ านวน ไ่้ 
คัน ซึไงเูຌู าเนินการมาลลຌวลลทเป็นครงการตอเนืไองจากปกอนหนຌา รวมทัๅงการจัูซืๅอรถูยสาร฿ชຌพลังงานเฟฟງา 
จ านวน โ00 คัน รวมถึงการจัูซืๅอรถูยสารปรทเภท฿หม โ ทีไมีความเหมาทสม฿นอนาคต฿หຌมีจ านวนรถ฿หຌดริการทีไ
เพียงพอ 
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ภาพทีไ 5 : การปรียบทียบตຌนทุนการ฿ชຌรถประภทตาง โ ทีไมีการศึก า฿นตางประทศ 

 

 
ทีไมา : OICA 

 นอกจากนัๅน การจัูหารถ฿หมเขຌามา฿หຌดริการควรพิจารณา฿นปรทเูในของความเหมาทสมกัดลักษณทของ
เสຌนทางลลทจ านวนผแຌูยสาร฿นลตลทเสຌนทาง ซึไงปัจจุดันรถูยสารทีไจ าหนาย฿นตลาูมี฿หຌเลือก฿ชຌหลายขนาู        
ูังลสูง฿นภาพตอเปนีๅ 

ภาพทีไ ๆ : ตัวอยางของรถดยสารขนาดตาง โ ทีไมี฿ชຌ฿นปัจจุบัน 

         High Floor  Low Floor     Super Low Floor  

    
          Mini Bus            Midi Bus               Bus      Articulated Bus 

ทีไมา : OICA 

ไ. วัตถุประสงค์ 

 ขสมก. สามารถ฿หຌดริการรถูยสารปรทจ าทางทีไมีคุณภาพลกผแຌูยสาร ซึไงเป็นรถูยสารปรทเภททีไมีการ
วิเคราทห์ลลຌววามีความคุຌมคาทางการเงินลลทเหมาทสมกัดดริดทของการ฿ชຌงาน฿นกรุงเทพมหานคร ูยครงการนีๅเป็น
ครงการทีไู าเนินการตามลผนฟ้นฟแฯตอเนืไองมาจากป 2559 
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5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

1) การ฿หຌดริการูຌวยรถูยสารทีไจัูซืๅอ฿หมลลทรถูยสารเูิมทีไเูຌรัดการปรัดปรุงสภาพจทชวยสรຌางความ
สทูวก สทอาู ปลอูภัย ลลทมัไน฿จลกผแຌูยสาร มีผลูยตรงตอรทูัดความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌดริการ เพิไมอกาส 
฿นการเพิไมขึๅนของจ านวนผแຌูยสารซึไงสงผลตอการเพิไมขึๅนของรายเูຌ฿นทีไสุู 

2) การ฿หຌดริการูຌวยรถูยสารทีไท าการจัูซืๅอ฿หมมีผล฿หຌเกิูการปรทหยัูตຌนทุนคาเชืๅอเพลิง ลลทตຌนทุน  
คาซอมด ารุง สงผล฿หຌตຌนทุนการ฿หຌดริการ ิเมรวมคาเสืไอมราคาี ูยรวมลูลงเมืไอเปรียดเทียดกัดรถูยสารเูิม 

3) ชวยสรຌางทัศนคติเชิงดวกตออาชีพพนักงานขัดรถูยสาร ซึไงจทมีผลทางอຌอมตอการดรรลุเปງาปรทสงค์
ของการมีพนักงานขัดรถูยสาร฿นอัตราเมตไ ากวา 98% ของกรอดอัตราก าลัง 

ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต : 1ี รายงานการศึกษาเปรียดเทียดความเหมาทของการ฿ชຌรถูยสารภาย฿ตຌรทดดเชืๅอเพลิงตาง โ 
ทัๅง NGV Hybrid, Electric ลลท Hydrogen ูยการศึกษาครอดคลุม฿นมิติของเครืไองยนต์ 
อัตราการ฿ชຌเชืๅอเพลิง คาซอมด ารุงตลอูอายุการ฿ชຌงาน ผลกรททดตอสิไงลวูลຌอม การจัูหา
อทเหล ศักยภาพ฿นการซอมด ารุง ฯลฯ 

  โี การจัูซืๅอรถูยสาร฿หม฿หຌเูຌตามทีไก าหนูเพืไอการน าเป฿หຌดริการเูຌอยางมีปรทสิทธิภาพ 

 ตัวชีๅวัด : สามารถจัูซืๅอรถูยสาร฿หมจ านวนเมตไ ากวา 1,489 คัน ฿นรทยทเวลา 5 ป ลดงเป็น 

 จัูซืๅอรถูยสาร NGV ป โ5ๆ0 จ านวน ไ่้ คัน 

 จัูซืๅอรถูยสารพลังงานเฟฟງา (EV) ป โ5ๆ0 จ านวน โ00 คัน 

 จัูซืๅอรถูยสารอืไน โ ทีไพิจารณาตามความเหมาทสม รทหวางป พ.ศ. โ5ๆ1 – โ5ๆไ ปลท 
โ00 คัน รวม ่00 คัน 

็. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย 

ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ สิไงทีไครงการตຌองการ 
ทีไปรึกษาการศึกษา
ความเหมาทสม฿นการ
฿ชຌรถูยสาร 

ขຌอมแลสนัดสนุนการศึกษาทีไครดถຌวนลลทรวูเรใวจาก 
ขสมก. 

ผลการศึกษาทีไเป็นกลางภาย฿ตຌการวิเคราทห์
เชิงวิชาการอยางรอดคอด 

ผแຌูยสาร ความสทูวกสดาย ปลอูภัย คุຌมคา ูยมีจ านวน    
รถูยสารทีไเพียงพอ 

ความพึงพอ฿จของผแຌูยสารทีไเพิไมขึๅน ซึไงจทเพิไม
อกาส฿นการเพิไมขึๅนของจ านวนผแຌูยสาร 

ผแຌจ าหนายรถูยสาร ความชัูเจน ความเหมาทสม ลลทเป็นกลางของ TOR 
฿นการจัูซืๅอรถูยสาร 

การลขงขันเสนอราคารถูยสาร ซึไงจทมีผล 
ท า฿หຌตຌนทุนการซืๅอรถูยสารลูตไ าลง 
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8. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 

ครงการยอยทีไ แ : การศึก าความหมาะสมของรถดยสาร฿หม 

ขัๅนตอนการด านินงาน

1) จดัตัๅงคณะกรรมการ฿นการวางผนพืไอการศึกษาถงึ
ความหมาะสมของการน ารถดยสารทีไมีทคนลยี
฿หม โ มา฿ชຌงาน
2) ออกบบขຌอก าหนดขอบขตงานการศึกษา (TOR)

3) ด านนิการจดัหาทีไปรึกษาฯพืไอศึกษาความ
หมาะสมตามครงการฯ
4) น าสนอผลการศึกษาตอคณะกรรมการบริหาร
กจิการองค์การฯ พืไอขอนยบายส าหรับการจดัซืๅอรถ
ดยสาร฿หม
5) จดัท าครงการฯ พืไอสนอขออนมุัติงบประมาณ฿น
การจดัซืๅอ พรຌอมผลการศึกษาความหมาะสมตอ
หนวยงานตຌนสังกดัละคณะรัฐมนตรี

2560 2561 2562 2563 2564

P

P

P
P

ครงการยอยทีไ 1 การศึกษาความหมาะสมของรถดยสาร฿หม

P

 

ครงการยอยทีไ โ : การจัดซืๅอรถดยสาร฿หมทีไเดຌรับอนุมัติ 

ขัๅนตอนการด านินงาน

1) จดัตัๅงคณะกรรมการ฿นการจดัซืๅอรถดยสาร฿หม
2) ออกบบขຌอก าหนดขอบขตการจดัซืๅอรถดยสาร฿หม
 (TOR)

3) ด านนิการตามขัๅนตอนการจดัซืๅอจดัจຌาง
4) ริไมออกวิไง฿หຌบริการ มิ.ย. 2560 ส าหรับการจดัซืๅอรถ
ดยสาร฿หมอืไน โ (ถຌามี) จะด านนิการออกวิไง฿หຌบริการ
฿นชวงดียวกนั
5) ศึกษาละติดตามผลการ฿ชຌงานจริง
6) สรุปละรายงานผลการติดตามการ฿ชຌงานจริง฿หຌ
คระกรรมการบริหารกจิการองค์การฯ ทราบ

P P P P P

P P P P P

P P P P P

P
P

ครงการยอยทีไ 2 การจัดซืๅอรถดยสาร฿หมทีไเดຌรับอนุมตัิ
P

2560 2561 2562 2563 2564
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 25 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

การจัดซืๅอรถดยสาร฿หม (NGV 489 คันี ิครงการตอนืไองี 

ขัๅนตอนการด านินงาน
การวาจຌางปรับปรุงสภาพรถดยสาร
1) จดัตัๅงคณะกรรมการพืไอด านนิการวางจຌางปรับปรุงสภาพรถ
ดยสาร
2) ออกบบขຌอก าหนดขอบขตการปรับปรุงสภาพรถดยสาร (TOR)

3) ด านนิการตามขัๅนตอนการจดัซืๅอจดัจຌาง
4) ด านนิการปรับปรุงสภาพรถดยสาร
5) ออกวิไง฿หຌบริการ (รถธรรมดา 500 คัน ป 2560 จ านวน 150 คัน
 ละป 2561 จ านวน 350 คัน)

6) ออกวิไง฿หຌบริการ (รถปรับอากาศ 169 คัน ปรับปรุงสรใจดือน
กนัยายน 2560 ออกเดຌตใมจ านวน 169 คัน ฿นป 2561)

7) ศึกษาละติดตามผลการ฿ชຌงานจริงภายหลังการปรับปรุงสภาพ

8) สรุปละรายงานผลการติดตามการ฿ชຌงานจริง฿หຌคณะกรรมการ
บริหารกจิการองค์การฯ ทราบ

P P P P P

P

P P P P P

P P
P P

P
P

2560 2561 2562 2563 2564

P P

 

9. งบประมาณ 

ครงการยอยทีไ แ : การศึก าความหมาะสมของรถดยสาร฿หม 

รายการ
ครงการยอยทีไ 1 : 

ครงการศึกษาความ
หมาะสมของรถดยสาร฿หม 1 ครงการ

1 คันรวมทัๅงสิๅน        4,000,000           4,000,000 

คาจຌางทีไปรึกษาพืไอศึกษาความ
หมาะสมของรถดยสารทีไมีทคนลยี
฿หม โ พืไอ฿หຌหมาะสมกบัการ฿ชຌงาน
ของ ขสมก.

        4,000,000 

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ

           4,000,000 

ตຌนทุน/หนวย จ านวน รวมงิน
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 26 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

ครงการยอยทีไ โ : การจัดซืๅอรถดยสาร฿หมทีไเดຌรับอนุมัติ 

รายการ

    489  คัน
    200  คัน
    800  คัน

 1,489  คัน

    3,549,182.00      1,735,549,998 

     (2) รถดยสาร EV ป 2560     9,390,000.00      1,878,000,000 

คา฿ชຌจาย฿นการจดัซืๅอรถดยสาร฿หม
จ านวน

ครงการยอยทีไ 2 : 

ครงการจัดซืๅอรถดยสาร
฿หม

     (3) รถดยสารประภทอืไน โ ฿นป
 2561 - 2564 ปละ 200 คัน (ดย
สมมติฐาน฿ชຌราคาของรถดยสาร EV 

ทีไคาดวาจะประมูลเดຌจ านวน 200 คัน
฿นครัๅงรกป็นฐานการตัๅงงบประมาณ)

    9,390,000.00      7,512,000,000 

     (1) รถดยสาร NGV

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/หนวย รวมงิน

รวมทัๅงสิๅน    11,125,549,998  

แเ. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564

ครงการยอยทีไ 1 : ครงการศึกษาความหมาะสม
ของรถดยสาร฿หม 4,000,000         -                -                -                -                

ครงการยอยทีไ 2 : ครงการจัดซืๅอรถดยสาร฿หม
     (1) รถดยสาร NGV 1,735,549,998   -                -                -                -                

     (2) รถดยสาร EV ป 2560 1,878,000,000   -                -                -                -                

     (3) รถดยสารประภทอืไน โ ฿นป 2561 - 

2564 ปละ 200 คัน (ดยสมมตฐิาน฿ชຌราคาของรถ
ดยสาร EV ทีไคาดวาจะประมลูเดຌจ านวน 200 คัน
฿นครัๅงรกปน็ฐานการตัๅงงบประมาณ) -                  1,878,000,000 1,878,000,000 1,878,000,000 1,878,000,000 

3,617,549,998   1,878,000,000 1,878,000,000 1,878,000,000 1,878,000,000 
รวม

11,129,549,998  

11. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความส ารใจ 

รายการ อกาสกิดความสีไยง 
1. นยดายการจัูหารถูยสาร฿หมของ
รัฐดาล 

ปานกลาง  
(เป็นความเสีไ ยงจากการเปลีไ ยนลปลงรัฐดาลทีไ อาจท า฿หຌ เกิูการ
เปลีไยนลปลง฿นนยดายการจัูหารถ฿หม) 

2. รายลทเอียูตามขຌอก าหนู฿น TOR สแง  
(รถูยสารทีไจทท าการจัูซืๅอ฿นรทยทตอเป ูยเฉพาทรถเฟฟງาเป็นรถ
ปรทเภท฿หมทีไเมเคยจัูซืๅอมากอน อาจท า฿หຌการออกลดดขຌอก าหนูขาู
ความสมดแรณ์ อาจสรຌาง฿หຌเกิูขຌอพิพาทรทหวางผแຌมีสวนเูຌ-สวนเสีย) 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 27 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

แโ. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

ครงการยอยทีไ แ : การศึก าความหมาะสมของรถดยสาร฿หม 

กิจกรรมการศึกษาความหมาะสมของรถ
1) จัดตัๅงคณะกรรมการ฿นการวางผนพืไอ
การศึกษาถึงความหมาะสมของการน ารถ
ดยสารทีไมีทคนลย฿ีหม โ มา฿ชຌงาน
2) ออกบบขຌอก าหนดขอบขตงานการศึกษา 
(TOR)

3) ด านินการจัดหาทีไปรึกษาฯพืไอศึกษาความ
หมาะสมตามครงการฯ
4) น าสนอผลการศึกษาตอคณะ
กรรมการบริหารกิจการองค์การ พืไอขอ
นยบายส าหรับการจัดซืๅอรถดยสาร฿หม
5) จัดท าครงการฯ พืไอสนอขออนุมตัิ
งบประมาณ฿นการจัดซืๅอ พรຌอมผลการศึกษา
ความหมาะสมตอหนวยงานตຌนสังกัดละ
คณะรัฐมนตรี

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)

ผูຌรับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ฝຆายการดนิรถ
องค์การ (ขตการ
ดนิรถทีไ 1 – 8) /

 ฝຆายบริหาร 
(ส านักผนงาน/

ส านักบริการละ
จัดซืๅอ)

 

 

ครงการยอยทีไ โ : การจัดซืๅอรถดยสาร฿หมทีไเดຌรับอนุมัติ 

1) จัดตัๅงคณะกรรมการ฿นการจัดซืๅอรถดยสาร
฿หม
2) ออกบบขຌอก าหนดขอบขตการจัดซืๅอรถ
ดยสาร฿หม (TOR)

3) ด านินการตามขัๅนตอนการจัดซืๅอจัดจຌาง
4) ริไมออกวิไง฿หຌบริการ ม.ิย. 2560

5) ศึกษาละตดิตามผลการ฿ชຌงานจริง
6) สรุปละรายงานผลการตดิตามการ฿ชຌงาน
จริง฿หຌคระกรรมการบริหารกิจการองค์การฯ 
ทราบ

การด านินการจัดซืๅอรถดยสาร฿หม

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)

ผูຌรับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ฝຆายการดนิรถ
องค์การ  (ขตการ
ดนิรถทีไ 1 – 8) /

 ฝຆายบริหาร 
(ส านักผนงาน/

ส านักบริการละ
จัดซืๅอ)

ด านินงานตามชวงวลาทีไก าหนดเวຌตละป หากมีการอนุมัติ฿หຌจัดซืๅอรถ฿หมพิไมอีก
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 28 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

การจัดซืๅอรถดยสาร NGV 489 คัน ิครงการตอนืไองี 

1) จัดตัๅงคณะกรรมการ฿นการจัดซืๅอรถดยสาร
฿หม
2) ออกบบขຌอก าหนดขอบขตการจัดซืๅอรถ
ดยสาร฿หม (TOR)

3) ด านินการตามขัๅนตอนการจัดซืๅอจัดจຌาง
4) ริไมออกวิไง฿หຌบริการ฿นดอืนมกราคม 2560

5) ศึกษาละตดิตามผลการ฿ชຌงานจริง
6) สรุปละรายงานผลการตดิตามการ฿ชຌงาน
จริง฿หຌคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การฯ 
ทราบ

2 34 1
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)

4 1
ผูຌรับผิดชอบ

1 2 3 4 1 2 3 2 3 4

การด านินการจัดซืๅอรถดยสาร NGV 489 คัน (ครงการตอนืไอง)

ฝຆายการดนิรถ
องค์การ  (ขต

การดนิรถทีไ 1 –
 8) / ฝຆาย

บริหาร (ส านัก
ผนงาน/ส านัก

บริการละ
จัดซืๅอ)

4 1 2 3

 
 

แใ. ความคุຌมคาทางการงิน 

 กรณีการจัดซื้อรถ NGV 

 มืไอปรียบทียบกับรถดยสารปรับอากาศซึไงขับคลืไอนดຌวยชืๅอพลิงดีซล การจัดซืๅอรถดยสารประจ าทาง
ปรับอากาศทีไ฿ชຌชืๅอพลิง NGV จะกอ฿หຌกิดการปลีไยนปลงทางการงินทีไมีผลดยตรงตอ ขสมก. สรุปเดຌดังนีๅ 

 การJปลC่ยนKปลงทC่มCผลJชBงบวก 

 ป็นการปลีไยนปลงอันกิดจากการลดลง฿นคาซอมบ ารุงละคาชืๅอพลิงรวมคันละประมาณ 1,590 บาทตอวัน 

บาทตอคัน บาทตอต๋ัว บาทตอคัน บาทตอต๋ัว บาทตอคัน บาทตอต๋ัว
คาชืๅอพลิง 2,377       5            3,092       7            715         2            

คาซอมบ ารุง 926 2            1,801       4            875         2            

รวม 1,590       4            

ตຌนทุนตอวนั
รถ NGV ฿หม รถปรับอากาศกา สวนตาง

 

การJปลC่ยนKปลงทC่มCผลJชBงลบ 
ป็นการปลีไยนปลงอันกิดจากการพิไมขึๅนของตຌนทุนการด านินงานทีไมีความกีไยวขຌองกับงินลงทุน฿นการ

จัดซืๅอรถดยสาร NGV คันละ 3.55 ลຌานบาท ประกอบดຌวย 

 คาสืไอมราคาภาย฿ตຌนยบายการตัดคาสืไอมราคา 10 ป ีดยมีมูลคาซาก 10% ทีไ 875 บาทตอคัน 

 ดอกบีๅยงินกูຌภาย฿ตຌอัตราดอกบีๅย 4% ตอปี ทีไวันละประมาณ 389 บาท  
 ดยผลจากการปลีไยนปลงทางการงินชิงบวกมีขนาดทีไสูงกวาผลชิงลบ คิดป็นมูลคาปีละ 118,819 บาท
ตอคัน 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 29 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

ผลชิงบวก บาทตอปี บาทตอวนั
คาชืๅอพลิงทีไประหยดัเดຌ 260,805     715

คาชืๅอพลิงทีไประหยดัเดຌ 319,408     875

ผลชิงลบ บาทตอปี บาทตอวนั
คาสืไอมราคา 319,426     875

ดอกบีๅยจาย 141,967     389

ผลสุทธิ 118,819     326  

 ขณะทีไ หากพิจารณาถึงความคุຌมคาทางการงินตามหลักการ Time Value of Money พบวาการลงทุนจัดซืๅอรถ 
NGV คันละ 3.55 ลຌานบาท มีความคุຌมคาทางการงิน ดยมีผลอัตราผลตอบทนภาย฿น ิInternal rate of Return : 

IRR) ทีไ 10.95% ละมีมูลคาปัจจุบันสุทธิ ิNet Present Value) ภาย฿ตຌอัตราสวนลด 4% ทีไ 1.4 ลຌานบาทตอคัน 
สงผล฿หຌรถ NGV ทีไจัดซืๅอ 489 คัน สามารถสรຌางผลตอบทน฿นรูปมูลคาปัจจุบันสุทธิเดຌรวม 683 ลຌานบาท   

ตຌนทุนการจดัซืๅอรถดยสาร -3.55 ลຌานบาทตอคัน
คาชืๅอพลิงละคาซอมบ ารุงทีไประหยดัเดຌ 0.58          ลຌานบาทตอคันตอปี
อตัราผลตอบทนภาย฿น (IRR) 10.95% ตอปี
มูลคาปัจจบุันสุทธ ิ4% (NPV) 1.40          ลຌานบาทตอคัน
จ านวนรถทีไจดัซืๅอ 489           คัน
มูลคาปัจจบุันสุทธริวม 683           ลຌานบาท  

 ทัๅงนีๅ การพิจารณาความคุຌมคาทางการงิน฿นทีไนีๅ พิจารณาฉพาะผลกระทบทางตรงจากการลงทุน ยังเมเดຌ
พิจารณาผลกระทบทางอຌอม ทัๅงดຌานประสิทธิภาพการดินรถทีไมากขึๅนซึไงจะมีผลชิงบวกตอศักยภาพ฿นการสรຌาง
รายเดຌ ดຌานศรษฐกิจละสังคม฿นรูปการลดความสูญสียของชืๅอพลิงละวลาจากจ านวนรถดยสารจอดสียขຌาง
ทางทีไคาดวาจะลดลง ละดຌานสิไงวดลຌอมจากการ฿ชຌพลังงานทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม 

กรณีการจัดซื้อรถไฟฟ้า EV 

 มืไอปรียบทียบกับรถดยสารปรับอากาศซึไงขับคลืไอนดຌวยชืๅอพลิงดีซล การ฿หຌบริการดຌวยรถดยสาร
พลังงานเฟฟ้า ิEV) จะกอ฿หຌกิดการปลีไยนปลงทางการงินทีไมีผลดยตรงตอ ขสมก. สรุปเดຌดังนีๅ 

 การJปลC่ยนKปลงทC่มCผลJชBงบวก 

 ป็นการปลีไยนปลงอันกิดจากการลดลง฿นคาซอมบ ารุงละคาชืๅอพลิงรวมคันละประมาณ 3,676 บาทตอวัน 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 30 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

บาทตอคัน บาทตอต๋ัว บาทตอคัน บาทตอต๋ัว บาทตอคัน บาทตอต๋ัว
คาชืๅอพลิง 616         1            3,092       7            2,476                       6            

คาซอมบ ารุง 601 1            1,801       4            1,200                       3            

รวม 3,676                       8            

ตຌนทุนตอวนั
รถ NGV ฿หม รถปรับอากาศกา สวนตาง

 

 การJปลC่ยนKปลงทC่มCผลJชBงลบ 

 ป็นการปลีไยนปลงอันกิดจากการพิไมขึๅนของตຌนทุนการด านินงานทีไมีความกีไยวขຌองกับงินลงทุน฿นการ
ปรับปรุงสภาพรถคันละ 9.39 ลຌานบาท ประกอบดຌวย 

 คาสืไอมราคาภาย฿ตຌนยบายการตัดคาสืไอมราคา 10 ป ีดยมีมูลคาซาก 10% ทีไ 2,315 บาทตอคัน 

 ดอกบีๅยงินกูຌภาย฿ตຌอัตราดอกบีๅย 4% ตอปี ทีไวันละประมาณ 1,029 บาท  

 ดยผลจากการปลีไยนปลงทางการงินชิงบวกมีขนาดทีไสูงกวาผลชิงลบ คิดป็นมูลคาปีละ 121,077 บาท
ตอคัน 

ผลชิงบวก บาทตอปี บาทตอวัน
คาชืๅอพลิงทีไประหยดัเดຌ 903,777     2,476       

คาชืๅอพลิงทีไประหยดัเดຌ 438,000     1,200       

ผลชิงลบ บาทตอปี บาทตอวัน
คาสืไอมราคา 845,100     2,315       

ดอกบีๅยจาย 375,600     1,029       

ผลสุทธิ 121,077     332         

 ขณะทีไ หากพิจารณาถึงความคุຌมคาทางการงินตามหลักการ Time Value of Money พบวาการลงทุนจัดซืๅอรถ 
EV คันละ ้.ใ้ ลຌานบาท มีความคุຌมคาทางการงิน ดยมีผลอัตราผลตอบทนภาย฿น ิInternal rate of Return : IRR) 

ทีไ ่.แแั ละมีมูลคาปัจจุบันสุทธิ ิNet Present Value)  ภาย฿ตຌอัตราสวนลด ไั ทีไ โ.แใ ลຌานบาทตอคัน สงผล฿หຌ
รถ EV ทีไจัดซืๅอ แ,เเเ คัน สามารถสรຌางผลตอบทน฿นรูปมูลคาปัจจุบันสุทธิเดຌรวม โ,แโ็ ลຌานบาท   

ตຌนทุนการจดัซืๅอรถดยสาร -9.39

คาชืๅอพลิงละคาซอมบ ารุงทีไประหยดัเดຌ 1.34          

อตัราผลตอบทนภาย฿น (IRR) 8.11%

มูลคาปัจจบุันสุทธ ิ4% (NPV) 2.13          

จ านวนรถทีไจดัซืๅอ 1,000        

มูลคาปัจจบุันสุทธริวม 2,127        

ตอปี
ลຌานบาทตอคัน

คัน
ลຌานบาท

ลຌานบาทตอคัน
ลຌานบาทตอคันตอปี
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 31 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

 ทัๅงนีๅ การพิจารณาความคุຌมคาทางการงิน฿นทีไนีๅ จะพิจารณาฉพาะผลกระทบทางตรงจากการลงทุน ยังเมเดຌ
พิจารณาผลกระทบทางอຌอม ทัๅงดຌานประสิทธิภาพการดินรถทีไมากขึๅนซึไงจะมีผลชิงบวกตอศักยภาพ฿นการสรຌาง
รายเดຌ ดຌานศรษฐกิจละสังคม฿นรูปการลดความสูญสียของชืๅอพลิงละวลาจากจ านวนรถดยสารจอดสียขຌาง
ทางทีไคาดวาจะลดลง รวมทัๅงดຌานสิไงวดลຌอมจากการ฿ชຌพลังงานทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 32 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

1. ครงการทีไ โ การปรับปรุงสภาพรถดยสารดิม 

โ. หนวยงาน ฝຆายการเูินรถองค์การ  ิเขตการเูินรถทีไ 1 – ่ี / ฝຆายดริหาร ิส านักลผนงาน/ส านักดริการลลท
จัูซืๅอี 

ใ. หลักการละหตุผล 

 หนึไง฿นปัจจัยทีไมีสวนส าคัญ฿นการผลักูัน ขสมก. ฿หຌกຌาวสแการเป็นผแຌน าการ฿หຌดริการรถูยสารปรทจ าทาง   
ตามวิสัยทัศน์ทีไปรากฏ฿นลผนวิสาหกิจฉดัดนีๅ คือ การ฿หຌดริการูຌวยรถูยสารทีไมีคุณภาพ฿น โ มิติ คือ คุณภาพของ 
ตัวรถูยสารทีไชวยสรຌางความสทูวกสดาย฿หຌกัดผแຌูยสารขณทอยแดนรถปรทจ าทาง ลลทคุณภาพของเครืไองยนต์ทีไ
สรຌางความมัไน฿จ฿นความปลอูภัยลลทการตรงตอเวลาตลอูการเูินทาง อยางเรกใตาม รถูยปรทจ าทางของ ขสมก. 
฿นปัจจุดันเกือดทัๅงหมูเป็นรถเกาซึไงมีอายุทีไ฿ชຌงานเฉลีไยนานกวา โ0 ป สภาพทรุูทรม เมเอืๅอตอการ฿หຌดริการทีไมี
คุณภาพ฿นทัๅง โ มิติ ิูังขຌอมแลทีไลสูง฿นตารางทีไ 1-1 ลลท 1-โี 

ตารางทีไ แ-แ : รายละอียดสดงอายุการ฿ชຌงานของรถดยสารประจ าทางของ ขสมก. 

ล ำดบัที่ ยีห้่อรถ ประเภทรถ จ ำนวน (คนั) อำยุกำรใช้งำน (ปี)
รำคำรถ

(ไม่รวม VAT)

1 ฮีโน่ ขาว-เขียว  ก.ย. 34   ก.ค. 35 41                   24-25 1,450,000                       

2 อีซูซุ ครีม-แดง   พ.ย. 34   ก.ค. 35 1                     24-26 1,450,000                       

3 ฮีโน่ ครีม-แดง  ก.ย. 34   ก.ค. 35 490                24-25 1,450,000                       

4 อีซูซุ ครีม-แดง   พ.ย. 34   ก.ค. 35 529                24-26 1,450,000                       

5 ฟูโซ่ ครีม-แดง   ส.ค. 34   ก.ค. 35 501                24-27 1,518,350                       

1,562             

6 เบน็ซ์ ขาว-น ้าเงิน  ส.ค. 34  ก.ค. 36 60                   23-25 2,850,000                       

7 อีซูซุ ขาว-น ้าเงิน  ธ.ค. 37   เม.ย. 38 100                21 3,799,570                       

8 ฮีโน่ ขาว-น ้าเงิน   มี.ค. 38  มิ.ย. 38 80                   21 3,799,570                       

9 ฮีโน่ ยโูรทู   พ.ค. 41  ธ.ค. 41 198                17-18 4,270,000                       

10 อีซูซุ ยโูรทู   พ.ค. 41  ก.พ. 42 200                17-18 4,155,000                       

11 เบน็ซ์ ยโูรทู  พ.ค. 41  ส.ค. 42 119                17-19 4,178,500                       

12 ฮีโน่ ยโูรทู  ต.ค. 44   มี.ค. 45 125                14-15 5,373,500                       

13 อีซูซุ ยโูรทู    ต.ค. 44    ก.ค. 45 123                14-15 5,255,000                       

14 แดวู ยโูรทู   ต.ค. 44   ก.ค. 45 65                   14-15 5,200,000                       

15 แมน ก๊าซ  ต.ค. 36   ม.ค. 37 25                   23 4,625,104                       

1,095             

2,657             

14 PBC ก๊าซ 117                

2,774             

รวมรถประจ ำกำรขององค์กำร

รวมทั้งหมด

รถประจ ำกำรขององค์กำร ณ กุมภำพนัธ์ 2559

ปีที่จัดซ้ือ
(รับรถคนัแรกและสุดท้ำย)

รถธรรมดำ

รวม
รถปรับอำกำศ

รวม

 
ทีไมา : องค์การขนสงมวลชนกรุงเทพุ โ55้ 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 33 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

ตารางทีไ แ-โ : สดงจ านวนรถดยสารทีไตຌองเดຌรับการปรับสภาพ฿นป พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ 

 
ทีไมา : การปรทมาณการทางการเงินรทหวางป พ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไ  

ไ. วัตถุประสงค์  

 ขสมก. สามารถ฿หຌดริการรถูยสารปรทจ าทางทีไมีคุณภาพลกผแຌูยสาร ซึไงเป็นรถูยสารปรทเภททีไมีการ
ปรัดปรุงสภาพเครืไองยนต์ลลทตัวถัง฿หຌสามารถ฿ชຌงานเูຌอยางตอเนืไองลลทมีปรทสิทธิภาพ ลูการเสียของรถูยสาร
รทหวางการ฿หຌดริการลงเูຌเป็นอยางมาก ลลทสามารถสรຌางความสทูวก สทอาู ปลอูภัย ลลทมัไน฿จลกผแຌูยสาร มี
ผลูยตรงตอรทูัดความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌดริการ เพิไมอกาส ฿นการเพิไมขึๅนของจ านวนผแຌูยสารซึไงสงผลตอการ
เพิไมขึๅนของรายเูຌ฿นทีไสุู ูยครงการนีๅเป็นครงการทีไู าเนินการตามลผนฟ้นฟแฯ ตอเนืไองมาจากป 2559 

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

การ฿หຌดริการูຌวยรถูยสารทีไเูຌรัดการปรัดปรุงสภาพ฿หมซึไงจทชวย฿หຌ ขสมก. มีรถปรทจ าทางทีไมีความพรຌอม
฿นการ฿ชຌงานลลทการ฿หຌดริการ สรຌางความสทูวก สทอาู ปลอูภัย ลลทมัไน฿จลกผแຌูยสาร ซึไงสงผลูยตรงตอรทูัด
ความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌดริการ เพิไมอกาส ฿นการเพิไมขึๅนของจ านวนผแຌูยสารซึไงสงผลตอการเพิไมขึๅนของรายเูຌ฿นทีไสุู 

ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต : มีจ านวนรถูยสารทีไเูຌรัดการปรัดปรุงสภาพเพืไอน ามา฿หຌดริการลกผแຌูยสารเูຌอยางเพียงพอ     
เกิูความตอเนืไอง฿นการ฿หຌดริการ   

 ตัวชีๅวัด : สามารถปรัดปรุงสภาพรถูยสารธรรมูา จ านวน ็ใ็ คัน ลลทรถูยสารปรัดอากาศ จ านวน ใใ1 
คัน ฿นรทยทเวลา 5 ป ิโ5ๆ0 – โ5ๆไี ลดงเป็น 

 การปรัดปรุงสภาพรถูยสารธรรมูา ป โ5ๆ0 จ านวน 500 คัน 

 การปรัดปรุงสภาพรถูยสารธรรมูา ป โ5ๆ1 – 2563 ปลท ๆ0 คัน รวม 180 คัน 

 การปรัดปรุงสภาพรถูยสารธรรมูา ป โ5ๆ4 จ านวน 5็ คัน 

 การปรัดปรุงสภาพรถูยสารปรัดอากาศ ป โ5ๆ0 จ านวน 1ๆ้ คัน 

 การปรัดปรุงสภาพรถูยสารปรัดอากาศ ป โ5ๆ1 – 2563 ปลท ไ0 คัน รวม 120 คัน 

 การปรัดปรุงสภาพรถูยสารปรัดอากาศ ป โ5ๆไ จ านวน ไโ คัน 
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็. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย 

ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ สิไงทีไครงการตຌองการ 
ผแຌูยสาร ความสทูวกสดาย ปลอูภัย คุຌมคา ูยมีจ านวน    

รถูยสารทีไเพียงพอตอการ฿หຌดริการ 
ความพึงพอ฿จของผแຌูยสารทีไเพิไมขึๅน ซึไงจท
เพิไ ม อกาส ฿นการเพิไ ม ขึๅ น ของจ านวน
ผแຌูยสาร 

ผแຌรัดปรัดปรุงสภาพ
รถูยสาร 

ความชัูเจน ความเหมาทสม ลลทเป็นกลางของ 
TOR ฿นการวาจຌางปรัดปรุงสภาพรถูยสาร 

การลขงขันเสนอราคารถูยสาร ซึไงจทมีผล 
ท า฿หຌตຌนทุนการซืๅอรถูยสารลูตไ าลง 

 

8. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 

ขัๅนตอนการด านินงาน
การวาจຌางปรับปรุงสภาพรถดยสาร
1) จดัตัๅงคณะกรรมการพืไอด านนิการวางจຌางปรับปรุงสภาพรถ
ดยสาร
2) ออกบบขຌอก าหนดขอบขตการปรับปรุงสภาพรถดยสาร (TOR)

3) ด านนิการตามขัๅนตอนการจดัซืๅอจดัจຌาง
4) ด านนิการปรับปรุงสภาพรถดยสาร
5) ออกวิไง฿หຌบริการ (รถธรรมดา 500 คัน ป 2560 จ านวน 150 คัน
 ละป 2561 จ านวน 350 คัน)

6) ออกวิไง฿หຌบริการ (รถปรับอากาศ 169 คัน ปรับปรุงสรใจดือน
กนัยายน 2560 ออกเดຌตใมจ านวน 169 คัน ฿นป 2561)

7) ศึกษาละติดตามผลการ฿ชຌงานจริงภายหลังการปรับปรุงสภาพ

8) สรุปละรายงานผลการติดตามการ฿ชຌงานจริง฿หຌคณะกรรมการ
บริหารกจิการองค์การฯ ทราบ

P P P P P

P

P P P P P

P P
P P

P
P

2560 2561 2562 2563 2564

P P

 

http://www.tnamcot.com/content/101401
http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selcon_th&time=20120628004308


                                                                                

                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 
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9. งบประมาณ 

รายการ

      500  คัน

       60  คัน

       60  คัน

       60  คัน

       57  คัน

737     คัน

      169  คัน
       40  คัน
       40  คัน
       40  คัน
       42  คัน

331     คัน
   1,068  คัน

655,193,000      

566,672,000      

   1,221,865,000 

รวม

รวม

ครงการปรับปรุง
สภาพรถดยสารดมิ

รวมทัๅงสิๅน

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/หนวย จ านวน รวมงิน
คา฿ชຌจาย฿นการปรับปรุงสภาพรถดยสารดมิ
รถดยสารธรรมดา : ปรับสภาพ
     (1) รถดยสารธรรมดา : ปรับสภาพ 
(ปงบประมาณ 2560)

       889,000       444,500,000 

     (2) รถดยสารธรรมดา : ปรับสภาพ 
(ปงบประมาณ 2561)

       889,000         53,340,000 

     (3) รถดยสารธรรมดา : ปรับสภาพ 
(ปงบประมาณ 2562)

       889,000         53,340,000 

     (4) รถดยสารธรรมดา : ปรับสภาพ 
(ปงบประมาณ 2563)

       889,000         53,340,000 

     (5) รถดยสารธรรมดา : ปรับสภาพ 
(ปงบประมาณ 2564)

       889,000         50,673,000 

รถดยสารกาปรับอากาศ : ปรับสภาพ                     -   

     (1) รถดยสารกาปรับอากาศ : ปรับสภาพ      1,712,000       289,328,000 

     (2) รถดยสารกาปรับอากาศ : ปรับสภาพ      1,712,000         68,480,000 

     (3) รถดยสารกาปรับอากาศ : ปรับสภาพ      1,712,000         68,480,000 

     (4) รถดยสารกาปรับอากาศ : ปรับสภาพ      1,712,000         68,480,000 

     (5) รถดยสารกาปรับอากาศ : ปรับสภาพ      1,712,000         71,904,000 

 
 

10. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ
ครงการปรับปรุงสภาพรถดยสารดมิ (ทัๅงรถดยสารธรรมดา
ละรถดยสารปรับอากาศ)

     (1) รถดยสารธรรมดา : ปรับสภาพ (ปงบประมาณ 2560 - 

2564)

     (2) รถดยสารกาปรับอากาศ : ปรับสภาพ (ปงบประมาณ 
2560 - 2564)

รวมทัๅงสิๅน
1,221,865,000 

2560 2561 2562 2563 2564

      444,500,000        53,340,000        53,340,000       53,340,000        50,673,000 

      289,328,000        68,480,000        68,480,000       68,480,000        71,904,000 

     733,828,000      121,820,000     121,820,000     121,820,000      122,577,000 
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11. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความส ารใจ 

รายการ อกาสกิดความสีไยง 
นยดายของรัฐดาลทีไจทก าหนู฿หຌ ขสมก. ควร
ู าเนินการปรัดปรุงสภาพรถูยสารหรือควร
จัูซืๅอรถูยสาร฿หมเพืไอน ามา฿หຌดริการ฿น
อนาคต 

ปานกลาง  
รถูยสารทีไจทท าการปรัดปรุงสภาพ฿นรทยทตอเปนัๅน ควรมีการ
จัูเกใดขຌอมแลการ฿ชຌงานลลทการด ารุงรักษา รวมทัๅงการซอมลซมตาง โ 
ภายหลักการปรัดปรุงสภาพรถูยสาร เพืไอปรทเมินความคุຌมคา฿นการ
฿ชຌงานเพืไอ฿ชຌเป็นขຌอมแล฿นการพิจารณาหรือตัูสิน฿จปรัดปรุงสภาพ
หรือการจัูซืๅอรถูยสาร฿หมตอเป 

 

แโ. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

การวาจຌางปรับปรุงสภาพรถดยสาร 

1) จัดตัๅงคณะกรรมการพืไอด านินการวางจຌาง
ปรับปรุงสภาพรถดยสาร
2) ออกบบขຌอก าหนดขอบขตการจัดจຌาง
ปรับปรุงสภาพรถดยสาร (TOR)

3) ด านินการตามขัๅนตอนการจัดซืๅอจัดจຌาง
4) ด านินการปรับปรุงสภาพรถดยสาร
5) ออกวิไง฿หຌบริการ (รถธรรมดา 500 คัน ป 
2560 จ านวน 150 คัน ละป 2561 จ านวน 
350 คัน)

6) ออกวิไง฿หຌบริการ (รถปรับอากาศ 169 คัน 
ปรับปรุงสรใจดอืนกันยายน 2560 ออกเดຌตใม
จ านวน 169 คัน ฿นป 2561)

7) ตดิตามผลการ฿ชຌงานจริงภายหลังการ
ปรับปรุงสภาพ
8) สรุปละรายงานผลการตดิตามการ฿ชຌงาน
จริง฿หຌคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
ทราบ

การวาจຌางปรับปรุงสภาพรถดยสาร

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)

ผูຌรับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

ฝຆายการดนิรถ
องค์การ  (ขต

การดนิรถทีไ 1 –
 8) / ฝຆาย

บริหาร (ส านัก
ผนงาน/ส านัก

บริการละ
จัดซืๅอ)

3 4 1 2 3 4
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13. ความคุຌมคาทางการงิน 

กรณีการปรับปรุงสภาพรถโดยสารปรับอากาศ 

เมืไอพิจารณาเฉพาท฿นสวนของรถูยสารปรัดอากาศ การ฿หຌดริการูຌวยรถูยสารปรัดปรุงสภาพ จทกอ฿หຌเกิู
การเปลีไยนลปลงูຌานการเงินทางตรงตอ ขสมก. สรุปเูຌูังนีๅ 

การปลีไยนปลงทีไมีผลชิงบวก 

เป็นการเปลีไยนลปลงอันเกิูจากการลูลง฿นคาซอมด ารุงคันลทปรทมาณ 530 ดาทตอวัน 

หนวย : บาท

บาทตอคัน บาทตอต๋ัว บาทตอคัน บาทตอต๋ัว บาทตอคัน บาทตอต๋ัว
คาชืๅอพลิง 3,092       7            3,092       7            -          -          

คาซอมบ ารุง 1,271       3            1,801       4            530         1            

รวม 530         1            

ตຌนทุนตอวัน
รถปรับปรุงสภาพ รถปรับอากาศกา สวนตาง

 

 การปลีไยนปลงทีไมีผลชิงลบ 

 เป็นการเปลีไยนลปลงอันเกิูจากการเพิไมขึๅนของตຌนทุนการู าเนินงานทีไมีความเกีไยวขຌองกัดเงินลงทุน฿นการ
จัูซืๅอคันลท 1.71 ลຌานดาท ปรทกอดูຌวย 

 คาเสืไอมราคาภาย฿ตຌนยดายการตัูคาเสืไอมราคา 10 ป ูยมีมแลคาซาก 10% ทีไ 422 ดาทตอคัน 

 ูอกเดีๅยเงินกแຌภาย฿ตຌอัตราูอกเดีๅย 4% ตอป ทีไวันลทปรทมาณ 188 ดาท  

 ูยผลจากการเปลีไยนลปลงทางการเงินเชิงดวกมีขนาูทีไตไ ากวาผลเชิงลด คิูเป็นมแลคาปลท 28,942 ดาทตอคัน 

ผลชิงบวก บาทตอปี บาทตอวัน
คาชืๅอพลิงทีไประหยดัเดຌ -           -          

คาชืๅอพลิงทีไประหยดัเดຌ 193,618     530         

ผลชิงลบ บาทตอปี บาทตอวัน
คาสืไอมราคา 154,080     422         

ดอกบีๅยจาย 68,480       188         

ผลสุทธิ 28,942-       79-            

ขณททีไ หากพิจารณาถึงความคุຌมคาทางการเงินตามหลักการ Time Value of Money พดวาการลงทุนปรัดปรุง
สภาพรถูยสารปรัดอากาศ คันลท 1.71 ลຌานดาท เมมีความคุຌมคาทางการเงิน ูยมีผลอัตราผลตอดลทนภาย฿น 
(Internal rate of Return : IRR) ทีไ 3.71% ลลทมีมแลคาปัจจุดันสุทธิ (Net Present Value) ภาย฿ตຌอัตราสวนลู 4% 

ติูลดทีไ 0.03 ลຌานดาทตอคัน สงผล฿หຌการปรัดปรุงสภาพรถูยสารปรัดอากาศจ านวนรวม 333 คัน มีมแลคาปัจจุดัน
สุทธิติูลดรวมปรทมาณ 9 ลຌานดาท 
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ตຌนทุนการจดัซืๅอรถดยสาร -1.71 ลຌานบาทตอคัน
คาชืๅอพลิงละคาซอมบ ารุงทีไประหยดัเดຌ 0.19          ลຌานบาทตอคันตอปี
อตัราผลตอบทนภาย฿น (IRR) 3.71% ตอปี
มูลคาปัจจบุันสุทธ ิ4% (NPV) 0.03-          ลຌานบาทตอคัน
จ านวนรถทีไจดัซืๅอ 333           คัน
มูลคาปัจจบุันสุทธริวม 9-              ลຌานบาท  

 ทัๅงนีๅการพิจารณาความคุຌมคาทางการเงิน฿นทีไนีๅ พิจารณาเฉพาทผลกรททดทางตรงจากการลงทุน ยังเมเูຌ
พิจารณาผลกรททดทางอຌอม ทัๅงูຌานปรทสิทธิภาพการเูินรถทีไมากขึๅนซึไงจทมีผลเชิงดวกตอศักยภาพ฿นการสรຌาง
รายเูຌลลทูຌานเศรษฐกิจลลทสังคม฿นรแปการลูความสแญเสียของเชืๅอเพลิงลลทเวลาจากจ านวนรถูยสารจอูเสีย
ขຌางทางทีไคาูวาจทลูลง 

กรณีการปรับปรุงสภาพรถดยสารธรรมดา 

เมืไอพิจารณาเฉพาท฿นสวนของรถูยสารธรรมูา การ฿หຌดริการูຌวยรถูยสารปรัดปรุงสภาพจทกอ฿หຌเกิู
การเปลีไยนลปลงูຌานการเงินทางตรงตอ ขสมก. สรุปเูຌูังนีๅ 

การปลีไยนปลงทีไมีผลชิงบวก 

เป็นการเปลีไยนลปลงอันเกิูจากการลูลง฿นคาซอมด ารุงคันลทปรทมาณ 297 ดาทตอวัน 

หนวย : บาท

บาทตอคัน บาทตอต๋ัว บาทตอคัน บาทตอต๋ัว บาทตอคัน บาทตอต๋ัว
คาชืๅอพลิง 1,613       4            1,613       4            -          -          

คาซอมบ ารุง 1,129       3            1,426       3            297         1            

รวม 297         1            

ตຌนทุนตอวัน
รถปรับปรุงสภาพ รถธรรมดา สวนตาง

 

การปลีไยนปลงทีไมีผลชิงลบ 

เป็นการเปลีไยนลปลงอันเกิูจากการเพิไมขึๅนของตຌนทุนการู าเนินงานทีไมีความเกีไยวขຌองกัดเงินลงทุน฿นการ
ปรัดปรุงสภาพรถคันลท 0.89 ลຌานดาท ปรทกอดูຌวย 

 คาเสืไอมราคาภาย฿ตຌนยดายการตัูคาเสืไอมราคา 10 ป ูยมีมแลคาซาก 10% ทีไ 219 ดาทตอคัน 

 ูอกเดีๅยเงินกแຌภาย฿ตຌอัตราูอกเดีๅย 4% ตอป ทีไวันลทปรทมาณ 97 ดาท  

http://www.tnamcot.com/content/101401
http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selcon_th&time=20120628004308


                                                                                

                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 39 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

 ูยผลจากการเปลีไยนลปลงทางการเงินเชิงดวกมีขนาูทีไตไ ากวาผลเชิงลด คิูเป็นมแลคาปลท 7,165 ดาทตอคัน 

ผลชิงบวก บาทตอปี บาทตอวัน
คาชืๅอพลิงทีไประหยดัเดຌ -           -          

คาชืๅอพลิงทีไประหยดัเดຌ 108,405     297         

ผลชิงลบ บาทตอปี บาทตอวัน
คาสืไอมราคา 80,010       219         

ดอกบีๅยจาย 35,560       97           

ผลสุทธิ 7,165-        20-            

 หากพิจารณาถึงความคุຌมคาทางการเงินตามหลักการ Time Value of Money พดวาการลงทุนปรัดปรุงสภาพ
รถูยสารธรรมูาคันลท 0.89 ลຌานดาท มีความคุຌมคาทางการเงิน ูยมีผลอัตราผลตอดลทนภาย฿น (Internal rate of 

Return : IRR) ทีไ 5.06% ลลทมีมแลคาปัจจุดันสุทธิ (Net Present Value)  ภาย฿ตຌอัตราสวนลู 4% ติูลดทีไ 0.05 ลຌาน
ดาทตอคัน สงผล฿หຌการปรัดปรุงสภาพรถูยสารธรรมูาจ านวนรวม 738 คัน มีมแลคาปัจจุดันสุทธิติูลดรวมปรทมาณ 
37 ลຌานดาท   

ตຌนทุนการจดัซืๅอรถดยสาร -0.89 ลຌานบาทตอคัน
คาชืๅอพลิงละคาซอมบ ารุงทีไประหยดัเดຌ 0.11          ลຌานบาทตอคันตอปี
อตัราผลตอบทนภาย฿น (IRR) 5.06% ตอปี
มูลคาปัจจบุันสุทธ ิ4% (NPV) 0.05          ลຌานบาทตอคัน
จ านวนรถทีไจดัซืๅอ 738           คัน
มูลคาปัจจบุันสุทธริวม 37            ลຌานบาท  

  ทัๅงนีๅ การพิจารณาความคุຌมคาทางการเงิน฿นทีไนีๅ เูຌพิจารณาเฉพาทผลกรททดทางตรงจากการลงทุน ยังเมเูຌ
พิจารณาผลกรททดทางอຌอม ทัๅงูຌานปรทสิทธิภาพการเูินรถทีไมากขึๅนซึไงจทมีผลเชิงดวกตอศักยภาพ฿นการสรຌางรายเูຌ 
รวมทัๅงูຌานเศรษฐกิจลลทสังคม฿นรแปการลูความสแญเสียของเชืๅอเพลิงลลทเวลาจากจ านวนรถูยสารจอูเสียขຌางทางทีไ
คาูวาจทลูลง 

 

 

 

 

 

 

http://www.tnamcot.com/content/101401
http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selcon_th&time=20120628004308


                                                                                

                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 40 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

แ. ครงการทีไ ใ  การปรับปรุงครืไองมือชีๅวัดคุณภาพการ฿หຌบริการ 

โ. หนวยงาน ฝຆายดริหาร ิส านักลผนงานี / ฝຆายการเูินรถองค์การ ิเขตการเูินรถ 1 – ่ี    

ใ. หลักการละหตุผล 

 ูัชนีชีๅวัูความพึงพอ฿จของผแຌูยสารรถูยสาร ขสมก. ถือเป็นตัวเลขทีไมีความส าคัญอยางมากส าหรัด        
ลผนวิสาหกิจฉดัดนีๅ เนืไองจากถแกก าหนู฿หຌเป็นหนึไง฿นเปງาปรทสงค์ส าคัญทีไสททຌอนถึงคุณภาพของการดริการอันมีผล
ตอการกຌาวขึๅนเป็นผแຌน า฿นการ฿หຌดริการรถูยสารปรทจ าทางของ ขสมก. 

 ฿นชวงหลายปทีไผานมา ขสมก. เูຌ฿หຌความส าคัญกัดปรทเูในูังกลาว ูยมีการส ารวจความพึงพอ฿จของ
ผแຌูยสารเป็นปรทจ าปลท 1-โ ครัๅง อยางเรกใตาม การส ารวจความพึงพอ฿จของผแຌูยสาร฿นลตลทปตัๅงอยแภาย฿ตຌ      
ลนวทางการปรทเมินทีไลตกตางกัน เมสามารถน าผลจากการส ารวจ฿นลตลทปมาเปรียดเทียดกันเูຌอยางสมดแรณ์ อีกทัๅง
ผลจากการส ารวจครัๅงลาสุูซึไงเูຌคทลนนความพึงพอ฿จ฿นรทูัดทีไเกินกวา ้0ั สแงกวาคทลนนจากการส ารวจความ  
พึงพอ฿จของผแຌูยสารรถปรทจ าทางชัๅนน า อาทิ Go Ahead ของปรทเทศอังกฤษลลท KMB ของฮองกง น ามาซึไงค าถาม

ถึงความเป็นมาตรฐานสากลของการส ารวจูังกลาว 

 ขณทเูียวกัน หากพิจารณาลนวทางการวัูคุณภาพการ฿หຌดริการของผแຌปรทกอดการชัๅนน า฿นตางปรทเทศ อาทิ  
Go Ahead Group พดวา มีการน าตัวเลขลลท/หรือูัชนีอืไน โ มา฿ชຌปรทกอดการวัูคุณภาพการ฿หຌดริการูຌวย อาทิ 

อัตราการเกิูอุดัติเหตุ ความสามารถ฿นการ฿หຌดริการทีไตรงตอเวลา ลลทจ านวนขຌอรຌองเรียนส าคัญของผแຌูยสาร เป็นตຌน 

ภาพทีไ ็ : ตัวอยางสวนหนึไงของดัชนีชีๅวัดคุณภาพการ฿หຌบริการของ Go Ahead Group                     
ทีไสดง฿นรายงานประจ าป 

  
ทีไมา : Go Ahead Group 

ไ. วัตถุประสงค์  

 เพืไอปรัดปรุงรทดดการปรทเมินคุณภาพการ฿หຌดริการซึไงครอดคลุมการส ารวจความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌดริการของ
ผแຌูยสารทีไมีการู าเนินการอยแลลຌวลลทูัชนีชีๅวัูอืไน โ ฿หຌเป็นเปตามมาตรฐานสากล 

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ  

 ผลการปรทเมินคุณภาพการ฿หຌดริการทีไถแกตຌองลมนย าภาย฿ตຌกลเกการออกลดดสอดถาม การก าหนูกลุมผแຌตอด
ลดดสอดถาม การก าหนูพารามิเตอร์ทีไมีความเป็นมาตรฐานตามหลักเป็นสากล จทชวย฿หຌการวิเคราทห์ชองวางความ
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ตຌองการของผแຌูยสารเป็นเปอยางถแกตຌอง สงผล฿หຌการปรัดปรุงคุณภาพดริการเป็นเปตามทิศทางทีไเหมาทสม เพิไม
ศักยภาพ฿นการขยายฐานผแຌ฿ชຌดริการทีไจทน ามาซึไงการเพิไมขึๅนของรายเูຌ฿นทีไสุู ขณทเูียวกันจทชวย฿หຌการติูตามลลท
ตรวจวัูความส าเรใจของการู าเนินงานตามลผนวิสาหกิจ฿นสวนของคุณภาพการ฿หຌดริการลตลทป  ซึไงตัๅงอยแดนฐาน
เูียวกัน ลลทสามารถเปรียดเทียดกันเูຌ 

ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต : เครืไองมือ฿นการชีๅวัู ิปรทเมินี คุณภาพการ฿หຌดริการทีไเูຌมาตรฐานตามหลักสากล  

 ตัวชีๅวัด : มีเครืไองมือ฿นการชีๅวัู ิปรทเมินี คุณภาพการ฿หຌดริการทีไเูຌมาตรฐานสากลตัๅงลตป โ5ๆ0 เป็นตຌนเป 

็. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย 

รายการ สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ สิไงทีไครงการตຌองการ 
ทีไปรึกษาฯ ฿นการ
ปรัดปรุงเครืไองมือ
ปรทเมินคุณภาพการ
฿หຌดริการ 

 รทดดการปรทเมินคุณภาพการ฿หຌดริการ       
ทีไเป็นเปตามาตรฐานสากลูยศึกษาจาก
การู าเนินงานของผแຌ฿หຌดริการรถูยสาร
ปรทจ าทาง฿นตางปรทเทศ 

ผแຌูยสาร การปรัดปรุงคุณภาพการ฿หຌดริการของ ขสมก. 
เป็นเปอยางถแกตຌองตรงจุู ผานลดดสอดถาม      
ทีไเขຌา฿จงาย สัๅนกรทชัด ครอดคลุม ลลทมีความ
ชัูเจน 

เครืไองมือทีไสามารถสททຌอนความคิูเหในตอ
คุณ ภาพการ฿หຌ ด ริการ฿นมุ มมองของ
ผแຌูยสารเูຌอยางถแกตຌอง 
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่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 

ขัๅนตอนการด านินงาน
1) จดัตัๅงคณะกรรมการพืไอวางผนละก าหนดกรอบของการ
ปรับปรุงละพฒันาครืไองมือชีๅวดัคุณภาพการ฿หຌบริการ
2) ออกบบขຌอก าหนดขอบขตงานตามครงการฯ (TOR) พืไอ
วาจຌางทีไปรึกษาฯป็นผูຌด านนิการ
3) คัดลือกละจดัจຌางทีไปรึกษาฯ ดยมีขัๅนตอนของการศึกษา 
ดังตอเปนีๅ
     (1) ทบทวนครืไองมือส ารวจความพงึพอ฿จทีไ฿ชຌอยู฿นปัจจบุัน
     (2) รวบรวมละวิคราะห์ครืไองมือส ารวจความพงึพอ฿จทีไ
หนวยงานอืไน฿ชຌอยู
     (3) ก าหนดนวทาง฿นการปรับปรุงครืไองมือส ารวจความ
พงึพอ฿จ
     (4) ด านนิการปรับปรุง
     (5) ทดสอบครืไองมือละประมินผล
     (6) น าเป฿ชຌจริงละติดตามผล
4) น าสนอผลการส ารวจละรายงานตอคณะกรรมการบริการ
กจิการองค์การฯ
5) ทบทวนดัชนชีีๅวดั ดยวาจຌางทีไปรึกษาฯ พืไอ฿หຌค านะน า฿น
ทุก โ ป (Coaching)

6) ประมินความพงึพอ฿จของผูຌ฿ชຌบริการทุกป
7) น าสนอผลการส ารวจละรายงานตอคณะกรรมการบริการ
กจิการองค์การฯ
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้. งบประมาณ 

รายการ

1 ครงการ

5 ครัๅง

      10,500,000 

     1,500,000         7,500,000 

รวม

1) คาจຌางทีไปรึกษาฯ พืไอ
ด านนิการตามครงการฯ

     3,000,000         3,000,000 

2) คา฿ชຌจาย฿นการประมิน
ความพงึพอ฿จผูຌ฿ชຌบริการ

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/หนวย จ านวน รวมงิน
ครงการการปรับปรุงละ
พฒันาครืไองมือชีๅวดัคุณภาพ
การ฿หຌบริการ
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แเ. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ
1)  คาจຌางทีไปรึกษาฯ พืไอ
ด านนิการตามครงการฯ
2) คา฿ชຌจาย฿นการประมิน
ความพงึพอ฿จผูຌ฿ชຌบริการ 
คาวิคราะห์/สังคราะห์/
สรุปผล ละจดัท ารายงาน

    4,500,000    1,500,000      1,500,000         1,500,000         1,500,000 

2560

    1,500,000     1,500,000      1,500,000          1,500,000         1,500,000 

    3,000,000               -                  -                      -                     -   

2561 2562 2563 2564

10,500,000 
รวมทัๅงสิๅน

 

แ1. ปัจจัยความสีไยงทีไมีผลตอความส ารใจของครงการ 

รายการ อกาสกิดความสีไยง 
การออกลดดรทดดการปรทเมิน
คุณภาพการ฿หຌดริการทีไเขຌากันเูຌ
กัดดริดทของปรทเทศเทย 

ปานกลาง  
การศึกษารแปลดดลลทวิธีการปรทเมินคุณภาพการ฿หຌดริการรถูยสารปรทจ าทางชัๅน
น า฿นตางปรทเทศเป็นเรืไองทีไสามารถู าเนินการเูຌูยอาศัยขຌอมแลทีไมีการเปຂูเผย
ผานสืไอสาธารณทหลากรแปลดด เมเูຌเป็นเรืไองยาก ขณททีไการปรัดปรุงรแปลดดลลท
วิธีการปรทเมินคุณภาพการ฿หຌดริการเพืไอ฿หຌเกิูความเหมาทสมกัดดริดทของปรทเทศ
เทยเป็นเรืไองทีไตຌอง฿ชຌความพิถีพิถัน฿นการู าเนินการ 
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แโ. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

1) จัดตัๅงคณะกรรมการพืไอวางผนละก าหนด
กรอบของการปรับปรุงละพัฒนาครืไองมอืชีๅวดั
คุณภาพการ฿หຌบริการ
2) ออกบบขຌอก าหนดขอบขตงานตาม
ครงการฯ (TOR) พืไอวาจຌางทีไปรึกษาฯ         
ปน็ผูຌด านินการ
3) คัดลือกละจัดจຌางทีไปรึกษาฯ ดยมขีัๅนตอน
ของการศึกษา ดงัตอเปนีๅ
     (1) ทบทวนครืไองมอืส ารวจความพึงพอ฿จทีไ
฿ชຌอยู฿นปจัจุบนั
     (2) รวบรวมละวิคราะห์ครืไองมอืส ารวจ
ความพึงพอ฿จทีไหนวยงานอืไน฿ชຌอยู
     (3) ก าหนดนวทาง฿นการปรับปรุง
ครืไองมอืส ารวจความพึงพอ฿จ
     (4) ด านินการปรับปรุง
     (5) ทดสอบครืไองมอืละประมนิผล
     (6) น าเป฿ชຌจริงละตดิตามผล พรຌอมสรุป
4) น าสนอผลการส ารวจละรายงานตอ
คณะกรรมการบริการกิจการองค์การฯ
5) ทบทวนดชันีชีๅวดั ดยวาจຌางทีไปรึกษาฯ 
พืไอ฿หຌค านะน า฿นทุก โ ป (Coaching)

6) ประมนิความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌบริการทุกป
7) น าสนอผลการส ารวจละรายงานตอ
คณะกรรมการบริการกิจการองค์การฯ

ฝຆายบริหาร 
(ส านัก

ผนงาน) / 

ฝຆายการดนิ
รถองค์การ 
(ขตการดนิ
รถ 1 – 8)

3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 23 4 1 2 3 4
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
ผูຌรับผิดชอบ

1 2
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กลยุทธ์ทีไ โ : ทคนลยีพืไอบริการทีไมีคุณภาพ 

แ. ครงการทีไ ไ  การติดตัๅงระบบ e-Ticket บนรถดยสาร 

โ. หนวยงาน ฝຆายดริหาร ิส านักเทคนลยีสารสนเทศี / ฝຆายการเูินรถ ิเขตการเูินรถ 1 – ่ี 

ใ. หลักการละหตุผล  

 ครงการติูตัๅงรทดด e-Ticket เป็นหนึไง฿นครงการส าคัญทีไถแกรทดุเวຌ฿นลผนฟ้นฟแกิจการองค์การขนสงมวลชน
กรุงเทพ ฉดัดปรัดปรุงครัๅงทีไ ใ ลงวันทีไ ใ0 ธันวาคม โ55็ ฿นยุทธศาสตร์การลูคา฿ชຌจาย ซึไงก าหนู฿หຌ ขสมก. ตຌองจัู
฿หຌมีรทดดดัตรูยสารอิเลใกทรอนิกส์ ิe-Ticket System) ูยมีเปງาหมายเพืไอลูการสแญเสียจากการเกใดคาูยสารเม
ครดถຌวนควดคแกัดการลูคา฿ชຌจายูຌานดุคลากร฿นสวนของพนักงานเกใดคาูยสาร ูย฿หຌรทดด e-Ticket สามารถ
ตอเชืไอมกัดรทดดงานทัๅงภาย฿นลลทภายนอก ขสมก. เูຌอยางลงตัว เูຌลก 

1) การตอเชืไอมกัดรทดดตั็วรวม ิตั็วูยสารรวมี ทีไู าเนินการูยส านักงานครงการดริหารจัูการรทดดตั็วรวม 
ิCommon Ticketing Officer) ฿นสังกัูส านักนยดายลลทลผนการขนสงลลทจราจร ิสนข.ี กรททรวงคมนาคม ิสนข.ี  

2) การเชืไอมยงกัดรทดด GPS รทดดสารสนเทศสนัดสนุนปฏิดัติการเูินรถ รทดดสารสนเทศดริหารการเูินรถ 
ลลทรทดดสารสนเทศดริหารองค์กรของ ขสมก. 

ขณทเูียวกันรทดด e-Ticket ูังกลาวจทตຌองมีฟังก์ชัไนทีไครอดคลุมการออกดัตรอิเลใกทรอนิกส์฿นหลายลักษณท 
ทัๅงกรณีทีไ ขสมก. เป็นผแຌออกดัตร e-Ticket เอง ิIssuer) กรณีทีไ ขสมก. รวมกัดหนวยงานอืไน โ เพืไอออกดัตร e-Ticket 

(Co-Issuer) ลลทกรณีทีไ ขสมก. ฿หຌหนวยงานอืไน โ ออกดัตรภาย฿ตຌรแปลดดของ ขสมก. ิCo-Brand)  

นอกจากนัๅน การติูตัๅงรทดด e-Ticket ทีไกลาวถึงขຌางตຌน฿หຌครอดคลุมถึงการติูตัๅง Fare box ดนรถูยสาร
ควดคแกันเป เพืไอรองรัดผแຌูยสารทีไช ารทคาูยสารูຌวยเงินสู ทัๅงนีๅ ฿นการติูตัๅงรทดด e-Ticket ส าหรัดรถูยสาร   
รุนเกาดางคันจ าเป็นตຌองมีการปรัดปรุงปรทตแทางขึๅนลง฿หຌมีความเหมาทสม ซึไงคา฿ชຌจาย฿นการปรัดปรุงปรทตแทางขึๅนลง
เป็นสวนหนึไงของคา฿ชຌจาย฿นการปรัดปรุงสภาพรถูยสารเูิมอยแลลຌว 

ไ. วัตถุประสงค์  

เพืไอจัูหาลลทติูตัๅ งรทดด e-Ticket (รวมถึง Fare box) ฿นรถูยสารของ ขสมก. ูยเป็นรทดดทีไมี
ความสามารถ฿นการออกดัตรทีไหลากหลาย สามารถเชืไอมยงกัดรทดด Central Clearing House ของรทดดตั็วรวมเูຌ
อยางมีปรทสิทธิภาพ รวมถึงสามารถเชืไอมยงรทดด GPS รทดดสารสนเทศสนัดสนุนปฏิดัติการเูินรถ รทดด
สารสนเทศดริหารการเูินรถ ลลทรทดดสารสนเทศดริหารองค์กรของ ขสมก. เูຌอยางเหมาทสม ซึไงครงการนีๅเป็น
ครงการทีไู าเนินการตามลผนฟ้นฟแตอเนืไองจากป โ55้ 

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ  

1) ผแຌูยสารเูຌรัดความสทูวก฿นการจายคาูยสารทัๅง฿นมิติของความสทูวก รวูเรใว ลลทถแกตຌอง น ามาซึไง
ความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌดริการทีไเพิไมขึๅน 

2) รายเูຌทีไเพิไมขึๅนจากปรทสิทธิภาพการจัูเกใดคาูยสารผานรทดด e-Ticket ซึไงครอดคลุมผแຌูยสารทีไ฿ชຌ
ดริการทุกคน 
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3) เพิไมความสทูวก฿นการเูินทางทีไหลากหลาย฿หຌปรทชาชนผานการ฿ชຌดัตรอิเลใ กทรอนิกส์ของ ขสมก. ทีไ
เชืไอมยงกัดรทดดตั็วรวมส าหรัดการเูินทาง฿นรทดดขนสงอืไน ซึไงนาจทสงผลทางอຌอมตอการเพิไมจ านวนผแຌูยสารลลท
น ามาซึไงรายเูຌทีไเพิไมขึๅนตาม 

4) ตຌนทุนการ฿หຌดริการทีไลูลงจากการ฿ชຌรทดด e-Ticket ลทนพนักงานเกใดคาูยสารทีไมีจ านวนมากกวา 
ใุ000 คน฿นปัจจุดัน 

5) การติูตัๅงรทดด e-Ticket ชวยลูขัๅนตอนการตรวจนัดเงิน การน าสงเงิน ลลทการดันทึกเงินคาูยสาร 
สงผลตอคา฿ชຌจายู าเนินการทีไลูลงจากกรทดวนการลลทจ านวนพนักงานทีไลูลง 

ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

ผลผลิต :  รทดด e-Ticket ดนรถูยสารทุกคัน 

ตัวชีๅวัู : สามารถติูตัๅงรทดด e-Ticket ลลท Fare box ดนรถูยสารเูຌครดทุกคันภาย฿นป พ.ศ. โ5ๆ1 
ลลทเริไม฿ชຌงานเูຌ฿นป พ.ศ. โ5ๆโ 

็. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย 

รายการ สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ สิไงทีไครงการตຌองการ 
ผแຌูยสาร มีทางเลือก฿นการช ารทคาูยสารทีไสทูวก รวูเรใว 

ลลทปลอูภัย 
สามารถเกใดคาูยสารจากผแຌูยสารเูຌอยาง
ครดถຌวน 

พนักงาน              
เกใดคาูยสาร 

การปรัดเปลีไยนหนຌาทีไการท างานทีไเหมาทสม           
หรือครงการเกษียณอายุกอนก าหนูทีไจแง฿จ 

การปรัดเปลีไยนหนຌาทีไของพนักงานเกใดคา
ูยสารเปน็พนักงานขดัรถูยสาร 

รัฐดาล รทดด e-Ticket ทีไสามารถท างานรวมกัดรทดดตั็ว
รวมของ สนข. เพืไออ านวยความสทูวก฿นการ
เูินทางของปรทชาชน 

สามารถออกดัตรอิเลใกทรอนกิส์เพืไอ฿ชຌรวมกัด
รทดดูยสารของหนวยงานอืไน 

ผแຌ฿หຌเชารทดด สัญญาการเชารทดดซึไงมีรทยทเวลาทีไยาวเพียงพอตอ
การสรຌางความมัไน฿จ฿นปรทเูในความคุຌมคา฿นการ
ลงทุน 

รทดดทีไมีคุณภาพภาย฿ตຌอัตราคาเชาทีไเปน็ธรรม 
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่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 

การชา฿ชຌละติดตัๅงระบบ e-Ticket ละ Fare box บนรถดยสาร 

ขัๅนตอนการด านินการ 2560 2561 2562 2563 2564

1) ตงตัๅงคณะกรรมการก าหนดขอบขตของงาน ละ
รางอกสารการประกวดราคา (TOR)

P
2) คณะกรรมการก าหนดขอบขตของงาน ละราง
อกสารประกวดราคา

P
3) น าราง TOR ประกาศ฿นวใปเซดข์องกรมบญัชีกลาง 
ละ ขสมก. ครัๅงทีไ 1

P
4) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความหใน
สาธารณชน ละน าสนอ ผอก.อนุมัติ

P
5) น าราง TOR ประกาศ฿นวใปเซดข์องกรมบญัชีกลาง 
ละ ขสมก. ครัๅงทีไ 2

P
6) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความหใน
สาธารณชน ละน าสนอ ผอก.อนุมัติ

P
7) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความหใน
สาธารณชน หากเมปรับปรุงกຌเข ฿หຌน าสนอ ผอก.

อนุมัต฿ิชຌราง TOR ปน็งืไอนเข฿นการประกาศการ
ประกวดราคา

P

8) ผอก.อนุมัต฿ิชຌราง TOR P
9) ขออนุมัต ิผอก.ประกาศประกวดราคาดຌวยวิธกีาร
ทางอิลใกทรอนิกส ์ละตงตัๅงคณะกรรมการประกวด
ราคา

P
10) ประกาศชิญชวน ละขายอกสาร P
11) ยืไนอกสารประกวดราคา P
12) สนอราคาดຌวยวิธกีารอิลใกทรอนิกส์ P
13) น าสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ P
14) ลงนาม฿นสญัญา P
15) ตดิตัๅงระบบ e-Ticket ละครืไองกใบคาดยสาร 
(Cash Fare Box) ฿นรถดยสารปรับอากาศ 2 ประตู

P
16) อบรมผูຌ฿ชຌงานทีไกีไยวขຌอง P
17) ด านินการตรวจรับ P
18) ฿ชຌงานจริง P  
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้. งบประมาณ 

รายการ ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทนุ/หนวย/ป รวมงนิ
การติดตัๅงระบบ e-Ticket บนรถ
ดยสาร

1.  คาชา฿ชຌระบบ e-Ticket ส าหรับรถดยสาร 3,000 

คัน (9,125 บาท/ดือน/คัน) ระยะวลา 5 ป
109,500        3,000    คัน 985,500,000      

การติดตัๅงระบบ Fare Box บน
รถดยสาร

2.  คาชา฿ชຌระบบ Fare Box ส าหรับรถดยสาร 3,000 

คัน (1,500 บาท/ดือน/คัน) ระยะวลา 5 ป
18,000         3,000    คัน 162,000,000      

1,147,500,000 

จ านวน

รวม  

แเ. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564

1.  คาชา฿ชຌระบบ e-Ticket ส าหรับรถดยสาร 3,000 คัน
 (9,125 บาท/ดือน/คัน) ระยะวลา 5 ป

-           -           328,500,000 328,500,000 328,500,000 

2.  คาชา฿ชຌระบบ Fare Box ส าหรับรถดยสาร 3,000 

คัน (1,500 บาท/ดือน/คัน) ระยะวลา 5 ป -           -           54,000,000   54,000,000   54,000,000   

-           -           382,500,000 382,500,000 382,500,000 
รวมทัๅงสิๅน

1,147,500,000  

แแ. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความส ารใจ 

รายการ อกาสกิดความสีไยง 
เทคนลยทีีไ฿ชຌ นຌอย 

e-Ticket เป็นเทคนลยีทีไมีการพัฒนาอยางตอเนืไองมาเป็นเวลานาน มีการ฿ชຌงาน฿นหลาย
ปรทเทศ 
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         มิถุนายน พ.ศ. 

แโ. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

การติดตั้งระบบ e-Ticket ิรวมทั้ง Fare box) ของ ขสมก. 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) ตงตัๅงคณะกรรมการก าหนดขอบขตของงาน ละราง
อกสารการประกวดราคา (TOR)

ผอก.

2) คณะกรรมการก าหนดขอบขตของงาน ละราง
อกสารประกวดราคา
3) น าราง TOR ประกาศ฿นวใปเซดข์องกรมบญัชีกลาง 
ละ ขสมก. ครัๅงทีไ 1
4) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความหในสาธารณชน
 ละน าสนอ ผอก.อนุมัติ
5) น าราง TOR ประกาศ฿นวใปเซดข์องกรมบญัชีกลาง 
ละ ขสมก. ครัๅงทีไ 2
6) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความหในสาธารณชน
 ละน าสนอ ผอก.อนุมัติ
7) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความหในสาธารณชน
 หากเมปรับปรุงกຌเข ฿หຌน าสนอ ผอก.อนุมัต฿ิชຌราง TOR 

ปน็งืไอนเข฿นการประกาศการประกวดราคา
8) ผอก.อนุมัต฿ิชຌราง TOR

9) ขออนุมัต ิผอก.ประกาศประกวดราคาดຌวยวิธกีารทาง
อิลใกทรอนิกส ์ละตงตัๅงคณะกรรมการประกวดราคา
10) ประกาศชิญชวน ละขายอกสาร คณะกรรมการ
11) ยืไนอกสารประกวดราคา
12) สนอราคาดຌวยวิธกีารอิลใกทรอนิกส์

13) น าสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
คณะกรรมการ

 / ผอก.

14) ลงนาม฿นสญัญา ผอก.

15) ตดิตัๅงระบบ e-Ticket ละครืไองกใบคาดยสาร 
(Cash Fare Box) ฿นรถดยสารปรับอากาศ 2 ประตู
16) อบรมผูຌ฿ชຌงานทีไกีไยวขຌอง
17) ด านินการตรวจรับ คณะกรรมการ
18) ฿ชຌงานจริง องค์การ

ผอก.

ผูຌประกวดราคา

ผูຌชนะการ
ประมูล

ขัๅนตอนการด านินการ
ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562

ผูຌรับผิดชอบ

คณะกรรมการ
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         มิถุนายน พ.ศ. 

แใ.  ความคุຌมคาทางการงิน 

ครงการติดตัๅงระบบ e-Ticket 

 การติูตัๅงรทดด e-Ticket จทกอ฿หຌเกิูการเปลีไยนลปลงทางการเงินูยตรงตอ ขสมก. สรุปเูຌูังนีๅ 

 การปลีไยนปลงทีไมีผลชิงบวก 

 ป็นการปลีไยนปลงอันกิดจากการลดจ านวนพนักงานกใบคาดยสารจ านวน 2 คนตอรถดยสาร 1 คัน ดย
หาก฿ชຌอัตราผลตอบทนรวมพนักงานกใบคาดยสารของ ขสมก. ทีไ 31,391 บาทตอคนตอดือน จะท า฿หຌ ขสมก.
ประหยัดคา฿ชຌจายพนักงานกใบคาดยสารเดຌ 753,384 บาทตอคันตอปี  

 การJปลC่ยนKปลงทC่มCผลJชBงลบ 

 ประกอบดຌวยการปลีไยนปลง฿น 3 ลักษณะ คือ 

 คาชาระบบ e-Ticket ละ Fare box ฿นอัตราประมาณ 354 บาทตอวัน หรือทีไ 129,210 บาทตอคันตอปี   
 คา฿ชຌจายธนาคารก าหนดเวຌทีไปีละ 30 ลຌานบาท หรือประมาณ 10,000 บาทตอคันตอปี  
 คา฿ชຌจายจากการกษียณอายุกอนก าหนดส าหรับพนักงานกใบคาดยสารจ านวน 2,812 คนตัดจาย 10 ปี ทีไ 

114,089 บาทตอคันตอปี 
 ตຌนทุนทางการงินอันกิดจากงินชดชยกษียณกอนก าหนดของ พกส. ฿นรูปดอกบีๅย จ านวน 45,636 บาท

ตอคันตอปี 
ผลชิงบวก บาทตอปี บาทตอวนั

คาตอบทน พกส ตอ คัน (พกส 2 คน ตอ คัน) 753,384       2,064          

ผลชิงลบ บาทตอปี บาทตอวนั
คาธรรมนียมหักบัญชี 10,000        27              

คาชา E Ticket ละ Farebox 129,210       354            

คา฿ชຌจายกษยีณกอนก าหนดของ พกส 114,089       313            

ดอกบีๅยจาย 45,636        125            

ผลสุทธิ 454,449       1,245           

 ดยผลจากการปลีไยนปลงทางการงินชิงบวกมีขนาดทีไสูงกวาผลชิงลบ คิดป็นมูลคาปีละ 454,449 บาท
ตอคัน 

 หากพิจารณาถึงความคุຌมคาทางการงินตามหลักการ Time Value of Money พบวา ขสมก. จะตຌอง฿ชຌงิน
฿นการลิกจຌางพนักงานกใบคาดยสารรวม 3,423 ลຌานบาท ขณะทีไมีผลประยชน์สุทธิจากการด านินงานทีไ 1,843 

ลຌานบาทตอปี ถือวามีความคุຌมคาทางการงิน ดยมีผลอัตราผลตอบทนภาย฿น (Internal rate of Return : IRR) 
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         มิถุนายน พ.ศ. 

ทีไ 53% ละมีมูลคาปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) ภาย฿ตຌอัตราสวนลด 4% รวมทีไ 11,291 ลຌานบาท หรือ
ประมาณ 4 ลຌานบาทตอคัน   

งินจายกษยีณ พกส รวม 3,423          ลຌานบาท
ผลตอบทนสุทธริวม 1,843          ลຌานบาทตอปี
อตัราผลตอบทนภาย฿น (IRR) 53% ตอปี
มลูคาปัจจุบันสุทธ ิ4% 11,291        ลຌานบาท
จ านวนรถทีไจัดซืๅอ 3,000          คัน
มลูคาปัจจุบันสุทธติอคัน 4               ลຌานบาทตอคัน  
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1. ครงการทีไ 5  การพัฒนาละปรับปรุงระบบการสืไอสารกับผูຌดยสารดຌวยทคนลยีทีไทันสมัย 

2. หนวยงาน ฝຆายดริหาร ิส านักเทคนลยีสารสนเทศี / ฝຆายการเูินรถ ิเขตการเูินรถ 1 – 8) 

3. หลักการละหตุผล 

 การสืไอสารทีไมีปรทสิทธิภาพลดด 2 ทิศทาง ิTwo Ways Communication) ูຌวยเทคนลยีทีไทันสมัยรทหวาง 
ขสมก. กัดผแຌูยสาร นอกจากจทเป็นชองทาง฿นการกรทจายขาวสารของ ขสมก. เปยังผแຌูยสารลลຌว ยังเป็นชองทาง
ส าคัญทีไชวย฿หຌ ขสมก. เูຌทราดถึงความตຌองการลลทปัญหา฿นการ฿หຌดริการจากผแຌูยสารูยตรง฿นเวลาทีไเหมาทสม
ภาย฿ตຌตຌนทุนการสืไอสารทีไตไ า ทัๅงนีๅ ฿นปัจจุดัน ขสมก. เูຌท าการพัฒนาเครืไองมือสืไอสารูຌวยเทคนลยีทีไทันสมัย฿น
หลายลักษณทูยมีภาพรวมูังนีๅ 

1) มีการพัฒนา Website ภาย฿ตຌูเมน www.bmta.co.th ทีไจ าเป็นตຌองมีการ Update ขຌอมแล฿หຌมีความ
ทันสมัยอยางตอเนืไอง 

2) มีการ฿ชຌชองทางการสืไอสาร฿นลักษณทของ Social Media  ูยเฉพาท Facebook ฿นการพแูคุยลลกเปลีไยน
ขຌอมแลลลทความคิูเหในกัดผแຌูยสาร อยางเรกใตาม การ฿ชຌ Social Media ูังกลาวเป็นเปภาย฿ตຌการู าเนินงานของ   
ลตลทหนวยงานอยางอิสรท ขาูความเป็นเอกภาพ฿นการน าเสนอขຌอมแลกัดผแຌูยสาร฿นทิศทางเูียวกัน ขณทเูียวกัน  
ยังขาูความเอา฿จ฿สตอความคิูเหในของผแຌูยสาร 

3) ขสมก. เูຌท าการพัฒนา Application ชืไอ BMTA ทีไมีฟังก์ชัไน฿นการคຌนหาเสຌนทางเูินรถ ลตเมืไอพิจารณา
จากการ Review ของผแຌ฿ชຌดริการพดวาการท างาน฿นภาพรวมของ Application ยังเมสามารถสรຌางความพอ฿จลก
ผแຌ฿ชຌงานเูຌ 

4) ขสมก. มีดริการ Call Center 1348/Contact Center ทีไท าหนຌาทีไ฿นการตอดค าถามเกีไยวกัดเสຌนทางการ
เูินรถ ของหาย ลลทรัดลจຌงขຌอรຌองเรียน ซึไงการ฿หຌดริการยังเมสามารถตอดสนองความตຌองการของผแຌ฿ชຌดริการเูຌอยาง
สมดแรณ์ ยังคงพดปัญหา฿นการ฿ชຌดริการ฿นรแปลดดตาง โ อาทิ รทยทเวลารอสายทีไยาวนาน สายหลุู ขาูการเชืไอมยง
เพืไอน าเสนอขຌอมแลทีไผแຌูยสารตຌองการอยางครดถຌวนลลททันการณ์ 

 ขณททีไ ขสมก. ยังเมมีการพัฒนารทดด CRM (Customer Relationship Management) ทีไมีปรทสิทธิภาพ                 

4. วัตถุประสงค์  

 ยกรทูัดการสืไอสารรทหวาง ขสมก. กัดผแຌูยสาร ผานเทคนลยีทีไทันสมัย ูยการปรัดปรุง Website, 

Application, Social Media, Call/Contact Center พรຌอมติูตัๅงรทดด CRM 

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

 รทดดการสืไอสารทีไมีการลลกเปลีไยนขຌอมแลอยางถแกตຌองลลทรวูเรใวจทชวยสรຌางความผแกพันเชิงดวกรทหวาง    
ขสมก. ลลทผแຌูยสาร ขณทเูียวกันจทชวย฿หຌ ขสมก. มีขຌอมแลผแຌูยสารทีไเพียงพอตอการปรัดปรุงการ฿หຌดริการ  

เพืไอยกรทูัดความพึงพอ฿จของผแຌูยสารเป็นรายกลุม น ามาซึไงอกาส฿นการเพิไมดริการลลทการเพิไมรายเูຌตามมา 
฿นทีไสุู 
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6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด  

 ผลผลิต : 1)  รทดด Customer Relationship Management (CRM)  

  2)  Website ทีไเูຌท าการปรัดปรุงลลຌว 

  3)  Application ทีไเูຌท าการปรัดปรุงลลทพัฒนาลลຌว 

  4)  การดริหารจัูการ Social Media ูยเฉพาท Facebook ทีไเป็นเอกภาพ 

  5)  รทดด Call/Contact Center ทีไเูຌท าการปรัดปรุงลลຌว  

 ตัวชีๅวัด : 1)  สามารถติูตัๅงรทดด CRM เูຌภาย฿นป พ.ศ. 2560 

2)  สามารถปรัดปรุงพัฒนา Application ทีไมี ฟั งก์ชัไน฿นการคຌนหาเสຌนทางเูินรถเูຌอยางมี
ปรทสิทธิภาพลลท฿ชຌงานเูຌภาย฿นป พ.ศ. โ5ๆ1 

ใี สามารถปรัดปรุง Website ลลทชองทางการสืไอสารอืไน โ ผาน Social Media เชน Facebook 

ลลทพรຌอม฿หຌ฿ชຌดริการเูຌ฿นป พ.ศ. โ5ๆโ ิครงการเริไมู าเนินการ฿นป พ.ศ. โ5ๆโี 

7. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย 

รายการ สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ สิไงทีไครงการตຌองการ 
ผแຌูยสารลลท
ปรทชาชน 

เูຌรัดขຌอมแลส าคัญทีไถแกตຌองลลททันสมัยจาก      
ขสมก. ผานกรทดวนการทีไสัๅนลลทงาย รวมถึง
สามารถน าเสนอขຌอรຌองเรียนลลทขຌอเสนอลนท
฿นการ฿ชຌดริการผานสืไออิเลใกทรอนิกส์เูຌ
ูยงาย 

มีขຌอมแลจากการสืไอสารูยตรงกัดผแຌูยสาร
ผานชองทางทีไหลากหลาย฿นรทูัดทีไเพียงพอ
ตอการน ามาวิเคราทห์เพืไอพัฒนาคุณภาพการ
฿หຌดริการ 

ผแຌพัฒนาลลทปรัดปรุง
รทดด 

ขຌอมแลลลทความตຌองการทีไชัูเจนของ ขสมก. รทดดทีไออกลดดูยค านึงถึงความสทูวก 
สดาย ลลทปรทยชน์ของผแຌ฿ชຌงาน 
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่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 

ครงการยอยทีไ 1 : การพัฒนาระบบ Customer Relationship Management ส าหรับรองรับการจัดกใบละ
บริหารจัดการขຌอมูลลูกคຌา 

ขัๅนตอนการด านินงาน

1) จดัตัๅงคณะกรรมการฯ พืไอวางผนละก าหนดวัตถุประสงค์
ของครงการ
2) ก าหนดกลุมปງาหมายทีไตຌองการสืไอสาร
3) ก าหนดขຌอมลูสารสนทศทีไตຌองการสืไอสารหรือเดຌรับ
4) ก าหนดชองทางการสืไอสาร
5) ก าหนดขຌอก าหนดขอบขตการวาจຌางทีไปรึกษา (TOR)

6) คัดลือกละจดัจຌางทีไปรึกษาฯ พืไอด านินการพฒันาระบบ
7) ด านินการพฒันาระบบ CRM ดยมขีัๅนตอนการพฒันาระบบ
 CRM ดยมขีัๅนตอนการพฒันาระบบ CRM ดังนีๅ
     (1) ศึกษากระบวนการท างาน
     (2) ปรับปรุงกระบวนการท างาน
     (3) พฒันาระบบพิไมติม
     (4) ติดตัๅงระบบ CRM

     (5) ทดสอบระบบ
     (6) ฝຄกอบรมผูຌ฿ชຌงาน
     (7) น าระบบเป฿ชຌงานจริง
     (8) การประมนิผลการ฿ชຌงาน
     (9) ประมนิละปรับปรุงผลการด านินการ
8) การประชาสัมพนัธ์฿หຌผูຌกีไยวขຌองทราบถึงชองทางการสืไอสาร
฿หมผาน ICT ขององค์การ
9) ติดตามละประมนิผลการ฿ชຌงานจริง
10) น าสนอผลการติดตามละการประมนิตอคณะ
กรรมการบริหารกิจการองค์การฯ

P

2560 2561 2562 2563 2564

P
P

P
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P
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P

P

P
P

P
P

ครงการยอยทีไ 1 : การพฒันาระบบ Customer Relationship Management ส าหรับรองรับการจดักใบละบริหาร

P

P
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         มิถุนายน พ.ศ. 

 

ขัๅนตอนการด านินงาน

1) จดัตัๅงคณะกรรมการฯ พืไอวางผนละก าหนดวัตถุประสงค์
ของครงการ
2) ก าหนดความตຌองการพืๅนฐาน฿นการ฿ชຌงานวใบเซต์
3) ก าหนดขຌอก าหนดขอบขตการวาจຌางทีไปรึกษา (TOR)

4) คัดลือกละจดัจຌางทีไปรึกษาฯ พืไอด านินการพฒันาวใบเซต์
 ละชองทางการสืไอสารผาน Social Media ตาง โ ดย
   (1) ศึกษา วิคราะห์ความตຌองการ
   (2) ศึกษา วิคราะห์มาตรฐานการพฒันาวใบเซต์ภาครัฐ
   (3) ออกบบวใบเซต์
   (4) พฒันาวใบเซต์
   (5) ติดตัๅงละทดสอบระบบ
   (6) ฝຄกอบรมการ฿ชຌงาน
   (7) น าระบบเป฿ชຌงานจริง
   (8) การประมนิผลการ฿ชຌงาน
5) การประชาสัมพนัธ์฿หຌผูຌกีไยวขຌองทราบถึงชองทางการสืไอสาร
฿หมขององค์การ
6) ติดตามละประมนิผลการ฿ชຌงานจริง
7) น าสนอผลการติดตามละการประมนิตอคณะ
กรรมการบริหารกิจการองค์การฯ
8) การบ ารุงรักษาระบบ

P
P P P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P
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ครงการยอยทีไ 2 : ครงการปรับปรุงวใบเซต์ขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ

 

 

 

 

 

 

 

ครงการยอยทีไ โ : การปรับปรุงวใบเซต์ขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ 
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ครงการยอยทีไ ใ : การปรับปรุง Application ส าหรับการ฿ชຌงานบน Mobile Phone ละอุปกรณ์อืไน โ 

ขัๅนตอนการด านินงาน

1) จดัตัๅงคณะกรรมการฯ พืไอวางผนละก าหนดวัตถุประสงค์
ของครงการ
2) ก าหนดความตຌองการ฿ชຌงาน Application ฿นการ฿หຌบริการ
3) ก าหนดขຌอก าหนดขอบขตการวาจຌางทีไปรึกษา (TOR)

4) คัดลือกละจดัจຌางทีไปรึกษาฯ พืไอด านินการพฒันาละ
ปรับปรุง Application ละการสืไอสารผาน Social Media ตาง
   (1) ศึกษา วิคราะห์ความตຌองการ฿ชຌงาน ละฟงัก์ชัไนการ฿ชຌ
งานตาง โ
   (2) ปรับปรุง พฒันา ละก าหนดฟงัก์ชัๅนการ฿ชຌงานของ 
Application

   (3) ติดตัๅงละทดสอบระบบ
   (4) น าระบบเป฿ชຌงานจริง
   (5) การประมนิผลการ฿ชຌงาน
5) การประชาสัมพนัธ์฿หຌผูຌกีไยวขຌองทราบถึงประยชน์ละการ
฿ชຌงาน Application ตาง โ
6) ติดตามละประมนิผลการ฿ชຌงานจริง
7) น าสนอผลการติดตามละการประมนิตอคณะ
กรรมการบริหารกิจการองค์การฯ

ครงการยอยทีไ 3 : ครงการปรับปรุง Application ส าหรับการ฿ชຌงานบน Mobile Phone ละอุปกรณ์อืไน โ
2560 2561 2562 2563 2564
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้. งบประมาณ 

รายการ ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทนุ/หนวย รวมงนิ
1) คาจຌางทีไปรึกษาฯพืไอพฒันาระบบ CRM          2,500,000 1 ระบบ            2,500,000 

2) คาบ ารุงรักษาระบบปทีไ 2 3 ละ 4             375,000 3 ป            1,125,000 

3) คาบริหารครงการ             375,000 1 ครัๅง              375,000 

         4,000,000 

1) คาพฒันาวใบเซต์ ขสมก.          8,025,000 1 ระบบ            8,025,000 

2) คาบ ารุงรักษาระบบปทีไ 2 ละ 3          1,605,000 2 ป            3,210,000 

3) คาบริหารครงการ          1,204,000 1 ครัๅง            1,204,000 

       12,439,000 

1) คาพฒันาปรับปรุง Application          2,000,000 1 ระบบ            2,000,000 

         2,000,000 

       18,439,000 

รวม

ครงการยอยทีไ 3 : ครงการปรับปรุง 
Application ส าหรับการ฿ชຌงานบน Mobile 

Phone ละอุปกรณ์อืไน โ
รวม

รวมทัๅงสิๅน

รวม

ครงการยอยทีไ 2 : ครงการปรับปรุงวใบเซต์
ขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ

จ านวน
ครงการยอยทีไ 1 : การพฒันาระบบ CRM

 

แเ. การ฿ชຌงบประมาณ 

ครงการยอยทีไ 1 : การพัฒนาระบบ Customer Relationship Management ส าหรับรองรับการจัดกใบละ
บริหารจัดการขຌอมูลลูกคຌา 

รายการ

1) คาจຌางทีไปรึกษาฯพืไอพฒันา
ระบบ CRM

2) คาบ ารุงรักษาระบบปทีไ 2 3

 ละ 4
3) คาบริหารครงการ

2560 2561 2562 2563 2564

ครงการยอยทีไ 1 : การพัฒนาระบบ Customer Relationship Management

     2,500,000                -                  -                  -                  -   

               -          375,000        375,000        375,000                -   

       375,000                -                  -                  -                  -   

       375,000        375,000                -   
รวมทัๅงสิๅน

     2,875,000        375,000 

4,000,000
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ครงการยอยทีไ โ : การปรับปรุงวใบเซต์ขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ 

รายการ

1) คาพฒันาวใบเซต์ ขสมก.

2) คาบ ารุงรักษาระบบปทีไ 2 

ละ 3
3) คาบริหารครงการ

     1,605,000 

ครงการยอยทีไ 2 : ครงการปรับปรุงวใบเซตข์ององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ

               -   

               -                  -        8,025,000                -                  -   

               -                  -                  -        1,605,000 

               -                  -        9,229,000 

               -                  -        1,204,000 

2560 2561 2562 2563 2564

รวมทัๅงสิๅน
12,439,000

     1,605,000      1,605,000 

               -   

 

ครงการยอยทีไ ใ : การปรับปรุง Application ส าหรับการ฿ชຌงานบน Mobile Phone ละอุปกรณ์อืไน โ 

รายการ

1) คาพฒันาละปรับปรุง 
Application

ครงการยอยทีไ 3 : ครงการปรับปรุง Application ส าหรับการ฿ชຌงานบน Mobile Phone ละอุปกรณ์อืไน โ

               -        2,000,000                -                  -                  -   

2560 2561 2562 2563 2564

               -   

2,000,000
รวมทัๅงสิๅน

               -        2,000,000                -                  -   

 

แแ. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความส ารใจ 

รายการ อกาสกิดความสีไยง 
การกรทตุຌน฿หຌผแຌูยสาร฿ชຌชองทางการสืไอสารทีไ
ทันสมัยของ ขสมก. 

นຌอย 
ปัจจุดัน ปรทชาชนูยสวน฿หญมีความรแຌลลททักษท฿นการ
สืไอสารูຌวยเทคนลยีทีไทันสมัย 
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12. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

ครงการยอยทีไ 1 : การพัฒนาระบบ Customer Relationship Management ส าหรับรองรับการจัดกใบละ
บริหารจัดการขຌอมูลลูกคຌา 

1) จดัตัๅงคณะกรรมการฯ พืไอ
วางผนละก าหนดวัตถุประสงค์
฿นการสืไอสาร
2) ก าหนดกลุมปງาหมายทีไ
ตຌองการสืไอสาร
3) ก าหนดขຌอมลูสารสนทศทีไ
ตຌองการสืไอสารหรือเดຌรับ
4) ก าหนดชองทางการสืไอสาร
5) ก าหนดขຌอก าหนดขอบขตการ
วาจຌางทีไปรึกษา (TOR)

6) คัดลือกละจดัจຌางทีไปรึกษาฯ 
พืไอด านินการพฒันาระบบ
     6.1) ศึกษากระบวนการท างาน
     6.2) ปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน
     6.3) พฒันาระบบพิไมติม
     6.4) ติดตัๅงระบบ CRM

     6.5) ทดสอบระบบ
     6.6) ฝຄกอบรมผูຌ฿ชຌงาน
     6.7) น าระบบเป฿ชຌจริง
7) คณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน
8) ติดตามละประมนิผลการ฿ชຌ
งาน
9) สรุปผลละรายงานตอ
ผูຌอ านวยการฯ ละคณะกรรมการ
บริหารกิจการองค์การฯ

3 4 1 2 3 4

ครงการยอยทีไ 1 : การพัฒนาระบบ Customer Relationship Management ส าหรับรองรับการจัดกใบละบริหารจัดการขຌอมูลลกูคຌา

ฝຆายบริหาร 
(ส านัก

ทคนลยี
สารสนทศ) / 

ฝຆายการดนิรถ 
(ขตการดนิรถ 

  1 – 8)

1 2 3 4 1 23 4 1 2 3 4
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
ผูຌรับผิดชอบ

1 2
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 60 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

ครงการยอยทีไ โ : การปรับปรุงวใบเซต์ขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ 

1) จัดตัๅงคณะกรรมการฯ พืไอ
วางผนละก าหนด
วัตถุประสงค์ของครงการ
2) ก าหนดความตຌองการ
พืๅนฐาน฿นการ฿ชຌงานวใบเซต์
3) ก าหนดขຌอก าหนดขอบขต
การวาจຌางทีไปรึกษา (TOR)

4) คัดลือกละจัดจຌางทีไ
ปรึกษาฯ พืไอด านนิการ
พฒันาวใบเซต์ ดย
   (1) ศึกษา วิคราะห์ความ
ตຌองการ
   (2) ศึกษา วิคราะห์
มาตรฐานการพฒันาวใบเซต์
ภาครัฐ
   (3) ออกบบวใบเซต์
   (4) พฒันาวใบเซต์
   (5) ติดตัๅงละทดสอบระบบ
   (6) ฝຄกอบรมการ฿ชຌงาน
   (7) น าระบบเป฿ชຌงานจริง
   (8) การประมินผลการ฿ชຌ
งานบืๅองตຌน
5) ตรวจรับงาน
6) การประชาสัมพนัธ์฿หຌ
ผูຌกีไยวขຌองทราบถึงชอง
ทางการสืไอสาร฿หมผาน ICT 

ขององค์การ
7) ติดตามละประมินผลการ
฿ชຌงานจริง
8) น าสนอผลการติดตามละ
การประมินตอคณะ
กรรมการบริหารกจิการ
องค์การฯ

ครงการยอยทีไ 2 : การปรับปรุงวใบเซต์ขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ

ฝຆายบริหาร 
(ส านัก

ทคนลยี
สารสนทศ) /

 ฝຆายการดิน
รถ (ขตการ
ดินรถ   1 –

 8)

3 4 1 24 1 2 2
ผูຌรับผิดชอบ

1 2 3 4 3 4 41 2 3

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)

1 3
ขัๅนตอน/กิจกรรม

 

 

 

 

http://www.tnamcot.com/content/101401
http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selcon_th&time=20120628004308


                                                                                

                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 61 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

ครงการยอยทีไ ใ : การปรับปรุง Application ส าหรับการ฿ชຌงานบน Mobile Phone ละอุปกรณ์อืไน โ 

1) จดัตัๅงคณะกรรมการฯ พืไอ
วางผนละก าหนดวัตถุประสงค์
ของครงการ
2) ก าหนดความตຌองการ฿ชຌงาน 
Application ฿นการ฿หຌบริการ
3) ก าหนดขຌอก าหนดขอบขตการ
วาจຌางทีไปรึกษา (TOR)

4) คัดลือกละจดัจຌางทีไปรึกษาฯ 
พืไอด านินการพฒันาละปรับปรุง
 Application ละการสืไอสารผาน
 Social Media ตาง
   (1) ศึกษา วิคราะห์ความ
ตຌองการ฿ชຌงาน ละฟงัก์ชัไนการ฿ชຌ
งานตาง โ
   (2) ปรับปรุง พฒันา ละ
ก าหนดฟงัก์ชัๅนการ฿ชຌงานของ 
Application

   (3) ติดตัๅงละทดสอบระบบ

   (4) น าระบบเป฿ชຌงานจริง

   (5) การประมนิผลการ฿ชຌงาน

5) การประชาสัมพนัธ์฿หຌ
ผูຌกีไยวขຌองทราบถึงประยชน์ละ
การ฿ชຌงาน Application ตาง โ

6) ติดตามละประมนิผลการ฿ชຌ
งานจริง
7) น าสนอผลการติดตามละการ
ประมนิตอคณะกรรมการบริหาร
กิจการองค์การฯ

4

ครงการยอยทีไ 3 : ครงการปรับปรุง Application ส าหรับการ฿ชຌงานบน Mobile Phone ละอุปกรณ์อืไน โ

ฝຆายบริหาร 
(ส านัก

ทคนลยี
สารสนทศ) /

 ฝຆายการดนิ
รถ (ขตการ
ดนิรถ   1 –

 8)

2 3 4 1 2 3
ผูຌรับผิดชอบ

1 2 3 4 1 2 3 4 1
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)

2 3 4 1
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 62 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

1. ครงการทีไ 6 การจัดท าระบบสารสนทศดຌานปฏิบัติการ 

2. หนวยงาน ฝຆายดริหาร ิส านักเทคนลยีสารสนเทศี / ฝຆายการเูินรถ ิเขตการเูินรถ 1 – 8) 

3. หลักการละหตุผล  

 การ฿หຌดริการรถูยสารปรทจ าทางทีไมีคุณภาพจ าเป็นตຌองอาศัยขຌอมแลสารสนเทศูຌานปฏิดัติการ฿นการตัูสิน฿จ
฿นปรทเูในตาง โ ปรทกอดูຌวย 

1) รทดดตรวจสอดลลทติูตามการปฏิดัติการเูินรถ ิGPS) ถือเป็นรทดดตรวจสอดลลทติูตามการปฏิดัติการ
เูินรถทีไกรททรวงก าหนู฿หຌรถูยสารสาธารณทจ าเป็นตຌองมีเวຌ฿ชຌ฿นการดริหารจัูการเูินรถ฿หຌมีปรทสิทธิภาพสแงสุู
ลลทเป็นการยกรทูัดคุณภาพ/มาตรฐานการ฿หຌดริการ฿หຌสามารถตอดสนองตอความตຌองการของผแຌ฿ชຌดริการเูຌอยาง
ทันเวลา ิReal time) ูยรทดดทีไ฿ชຌตຌองสามารถสนัดสนุนลลทพัฒนาการเชืไอมตอรทหวางรทดดขนสงสาธารณท฿น
ภาพรวม ลลทยังเป็นการสรຌางภาพลักษณ์ูຌานการตลาู การปรทชาสัมพันธ์ ลลทการดริหารงานทีไทันสมัย 

2) รทดดสารสนเทศูຌานการปฏิดัติการเูินรถ ถือเป็นรทดด฿หญทีไมีความส าคัญอยางยิไง฿นการยกรทูัดการ
฿หຌดริการรถูยสารปรทจ าทาง เป็นรทดดทีไเชืไอมยงเขຌากัดรทดดเทคนลยีทีไติูตัๅงดนตัวรถูยสาร อาทิ e-Ticket 

CCTV ลลท GPS ชวย฿หຌสามารถเกใดรวดรวมขຌอมแลรทหวางการ฿หຌดริการดนเสຌนทางเูินรถเูຌ อาทิ ขຌอมแลจ านวน
ผแຌูยสาร฿นลตลทเสຌนทาง รทยทเวลา฿นการ฿หຌดริการ฿นลตลทเทีไยว รทยทเวลาการรอรถ฿นลตลทสาย ฯลฯ  

3) รทดดการดริหารจัูการอแจอูรถ เป็นรทดดทีไจทถแกน าเป฿ชຌ฿นการดริหารจัูการรถูยสารภาย฿นอแจ านวน 
22 ลหง ิอຌางอิงจ านวนอแจอูรถจากลผนฟ้นฟแกิจการ ฉดัดปรัดปรุงครัๅง 3) เพืไอลูภารทการดริหารจัูการภาย฿นอแตาม
ขัๅนตอนปกติซึไงดุคลากรทีไเกีไยวขຌองจทตຌองู าเนินงาน฿นหลายเรืไองทีไมีความเสีไยงตอความผิูพลาู฿นการรวดรวมลลท
วิเคราทห์ขຌอมแลอันกอ฿หຌเกิูความเมมีปรทสิทธิภาพ฿นการปฏิดัติงาน อาทิ การส ารวจการจอูรถูยสาร การจัูท า
ลผนผังการจอูรถน าสงตอธุรการกองปฏิดัติการเูินรถ ลลทการจัูล าูัดการจายรถูยสาร฿หຌกัด พขร. เป็นตຌน 

ภาพทีไ ่ : ตัวอยางระบบสารสนทศดຌานปฏิบัติการดินรถ 

 

ทีไมา : OICA 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 63 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

4. วัตถุประสงค์ 

เพืไอพัฒนารทดดสารสนเทศ฿นการ฿หຌดริการรถูยสารปรทจ าทาง ซึไงปรทกอดูຌวย ใ รทดด ิใ ครงการยอยี 
คือ ิ1ี รทดดตรวจสอดลลทติูตามการปฏิดัติการเูินรถ ิGPS) ิโี รทดดสารสนเทศูຌานปฏิดัติการเูินรถ ลลท ิใี 
รทดดดริหารจัูการอแจอูรถ 

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

1) ขสมก. จทมีรทดดสารสนเทศูຌานปฏิดัติการเูินรถทีไเชืไอมยงขຌอมแลกัดรทดดทีไติูตัๅงดนรถูยสาร จทชวย
ยกรทูัดการสืไอสารูຌวยเทคนลยีทีไทันสมัย ลลทเป็นการเพิไมความปลอูภัย฿นการ฿หຌดริการ น ามาซึไงการเพิไมความ
พอ฿จ฿นการ฿ชຌดริการ ขณททีไการลูภารกิจ฿นการตรวจสอดลลทจัูท าตารางการจอูรถูยสารจทชวยลูตຌนทุนูຌาน
ดุคลากรเูຌ฿นรทูัดหนึไง ซึไงรทดดทีไน ามา฿ชຌคือ รทดดตรวจสอดลลทติูตามการปฏิดัติการเูินรถ ิGPS) ลลทรทดด
สารสนเทศูຌานปฏิดัติการเูินรถ 

2) รทดดการดริหารจัูการอแรถูยสารชวย฿หຌการดริหารความถีไ฿นการ฿หຌดริการรถูยสารเป็นเปอยาง
เหมาทสม มีสวนชวยเพิไมความพึงพอ฿จของผแຌูยสาร 

6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

ผลผลิต :  1)  รทดดสารสนเทศูຌานปฏิดัติการเูินรถ  

 2)  รทดดการดริหารจัูการอแจอูรถูยสาร 

ตัวชีๅวัด : สามารถติูตัๅงรทดดสารสนเทศูຌานปฏิดัติการเูินรถ ลลทรทดดการดริหารจัูการอแจอูรถูยสาร
เูຌภาย฿นป 2560 

7. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย 

รายการ สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ สิไงทีไครงการตຌองการ 
ผแຌูยสาร รทยทเวลาการรอรถทีไสัๅนลง 

- ความปลอูภัยทีไมากขึๅน 
- การสืไอสารทีไทนัการณ ์

- จ านวนผแຌูยสารตอเทีไยวทีไเพิไมขึๅน 
- รทดดทีไ฿ชຌงานเูຌสทูวก งาย  
- การเชืไอมยงขຌอมแลทีไสมดแรณ ์

ผแຌจัูท ารทดด ขຌอมแลลลทความตຌองการทีไชัูเจนของ ขสมก. รทดดทีไออกลดดูยค านึงถึงความสทูวก 
สดาย ลลทปรทยชน์ของผแຌ฿ชຌงาน ลลทมี
ความเป็นมาตรฐาน฿นรทูัดสากล 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 64 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

8. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 

ครงการยอยทีไ แ : การจัดหาระบบตรวจสอบละติดตามการปฏิบัติการดินรถ ิGPS) 

ขัๅนตอนการด านินงาน

1. ตงตัๅงคณะกรรมการพิจารณารางขอบขตของงานละรางอกสารการ
ประกวดราคา (TOR)

2. น าราง TOR ประกาศ฿นวใบเซต ์ครัๅงทีไ 1
3. คณะกรรมการฯ ประชมุพิจารณาความหในสาธารณชน ละน าสนอ 
ผอก.อนุมตัิ
4. น าราง TOR ประกาศ฿นวใบเซต ์ครัๅงทีไ 2
5. คณะกรรมการฯ ประชมุพิจารณาความหในสาธารณชน ละน าสนอ 
ผอก.อนุมตัิ
6. น าราง TOR ประกาศ฿นวใบเซต ์ครัๅงทีไ 3
7. คณะกรรมการฯ ประชมุพิจารณาความหในสาธารณชน ละน าสนอ 
ผอก.อนุมตัิ
8. น าราง TOR ประกาศ฿นวใบเซต ์ครัๅงทีไ 4
9. คณะกรรมการฯ ประชมุพิจารณาความหในสาธารณชน ละน าสนอ 
ผอก.อนุมตัิ/
10. ผอก.อนุมตั฿ิชຌราง TOR

ครงการยอยทีไ 1 : การจัดหาระบบตรวจสอบละตดิตามการปฏบิตักิารดนิรถ (GPS)

P
P
P
P
P

2559

P
P
P
P
P

2560 2561 2562 2563 2564

ขัๅนตอนการด านินงาน
11. ขออนุมตั ิผอก. ประกาศประกวดราคาดຌวยวธิีการทางอิลใกทรอนิกส์ 
ละตงตัๅงคณะกรรมการประกวดราคา
12. ประกาศชญิชวน ขายอกสาร
13. รับซองอกสาร ตรวจสอบคุณสมบตัิบืๅองตຌน ละคุณสมบตัดิຌานทคนิค

14. จຌงผลการคัดลือกผูຌมสีิทธิขຌารวมสาธิต
15. สาธิตระบบ (5 วนั)

16. จຌงผลการคัดลือกผูຌมสีิทธิสนอราคา
17. สนอราคาดຌวยวธิีการทางอิลใกทรอนิกส์
18. สรุปผลการสนอราคา น าสนอ ผอก.

19. น าสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
20. ลงนามสัญญา
21. ตดิตัๅงระบบบนรถดยสาร จ านวน 500 คัน ละระบบจออัจฉริยะทีไปງาย
รถดยสาร จ านวน 6 ปງาย
22. ตดิตัๅงระบบบนรถดยสาร จ านวน 2,500 คัน ละระบบจอภาพ
อัจฉริยะทีไปງายรถดยสาร จ านวน 14 ปງาย
23. ฝຄกอบรมผูຌ฿ชຌงาน
24. ด านินการตรวจรับ/฿ชຌระบบงาน
25. ตดิตาม/ประมนิผลการ฿ชຌงาน/รายงาน

P
P
P
P

P
P
P
P
P
P

P

P P

P
P

P
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 65 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

ครงการยอยทีไ โ : การพัฒนาระบบการดินรถ 

     (3) ออกบบระบบสารสนทศ
     (4) พัฒนระบบ
     (5) ตดิตัๅงละทดสอบระบบ
     (6) ฝຄกอบรม
     (7) น าระบบเป฿ชຌงานจริง

     (2) ส ารวจความตຌองการขัๅนละอียด

P P
P P

P
P

P
P

P

P

P

2560 2561 2562 2563 2564

P     (1) ศึกษาวิคราะห์ผลการออกบบกระบงนการปฏบิตังิานดຌานการดนิรถ
ออกบบระบบสารสนทศ

P
P

4) ตดิตามละประมนิผลการด านินงาน
5) น าสนอผลการตดิตามละการประมนิตอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การฯ

ขัๅนตอนการด านินงาน
ครงการยอยทีไ 2 : ครงการพัฒนาระบบการดนิรถ
1) จัดตัๅงคณะกรรมการพืไอวางผนละส ารวจความตຌองการ฿นบืๅองตຌนของ
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง
2) ออบบบขຌอก าหนดขอบขตงาน (TOR) พืไอวาจຌางทีไปรึกษาฯ ด านินการ
3) คัดลือกละวาจຌางทีไปรึกษาฯ

 

 

ครงการยอยทีไ ใ : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการอู 

ครงการยอยทีไ 3 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการอู
2564

P P
P P

P
P P

P
P

P
P

P
P

P

2560 2561 2562 2563

P

ขัๅนตอนการด านินงาน

1) จัดตัๅงคณะกรรมการพืไอวางผนละส ารวจความตຌองการ฿นบืๅองตຌนของ
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง
2) ออบบบขຌอก าหนดขอบขตงาน (TOR) พืไอวาจຌางทีไปรึกษาฯ ด านินการ

  (6) ฝຄกอบรม
4) ตดิตามละประมนิผลการด านินงาน
5) น าสนอผลการตดิตามละการประมนิตอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การฯ
6) การบ ารุงรักษาระบบ

3) คัดลือกละวาจຌางทีไปรึกษาฯพืไอพัฒนาระบบ
  (1) ศึกษา วิคราะห์ความตຌองการ฿ชຌงานระบบ
  (2) ส ารวจอูจอดรถ
  (3) ออกบบระบบ
  (4) ด านินการพัฒนาละตดิตัๅง
  (5) ทดสอบระบบ
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 66 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

9. งบประมาณ 

ครงการยอยทีไ แ : การจัดหาระบบตรวจสอบละติดตามการปฏิบัติการดินรถ ิGPS) 

รายการ

500 คัน

3,000 คัน

ครงการยอยทีไ 1 : 

ครงการจดัหา
ระบบตรวจสอบ
ละติดตามการ
ปฏบิัติการดินรถ 
(GPS) รวม       390,438,000 

1. คาชา฿ชຌระบบ GPS (ป 2559) (บาท/ดือน/

คัน)
       2,169.10                     -   

2. คาชา฿ชຌระบบ GPS (ป 2560 - 2564)  

(บาท/ดือน/คัน)        2,169.10       390,438,000 

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/หนวย จ านวน รวมงิน

 

ครงการยอยทีไ โ : การพัฒนาระบบการดินรถ 

รายการ

104 ชดุ
24 ชดุ
72 ชดุ
72 ชดุ
24 ชดุ
1 ครงการ

3 ป
1 ครัๅง

ครงการยอยทีไ 2 : 

ครงการพฒันา
ระบบการดินรถ

1. อปุกรณ์คอมพวิตอร์
     1.1)  คอมพวิตอร์ทบลใต

3. ครืไองส ารองเฟฟງา 800 VA            3,200             230,400 

         21,000           2,184,000 

     1.2) จอ LCD ขนาด 50 นิๅว          35,000 

          3,266,000 

4. ครืไองอานบัตร Smart Card          15,000             360,000 

5. คาพฒันาระบบการดินรถ     15,000,000         15,000,000 

6. คาบ ารุงรักษาระบบปทีไ 2 3 ละ 4      3,266,000           9,798,000 

7. คาบริหารครงการ
รวม         34,832,000 

            840,000 

          3,153,600 

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/หนวย จ านวน รวมงิน

2. ครืไองคอมพวิตอร์ประมวลผล          43,800 

 

ครงการยอยทีไ ใ : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการอู 

รายการ
1 ระบบ
22 อู

2 ป

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/หนวย จ านวน  รวมงิน

รวมทัๅงสิๅน       433,477,000 

            849,000 

รวม          8,207,000 

            660,000 

3) คาบ ารุงรักษาปทีไ 2 ละ 3 (ปงบประมาณ 
2562 - 2563)

    849,000.00           1,698,000 

ครงการยอยทีไ 3 : 

การพฒันาระบบ
การบริหารจดัการอู

4) คาบริหารครงการ 15%

1) คาจຌางทีไปรึกษาพืไอพฒันาระบบบริหาร  5,000,000.00           5,000,000 

2) คาส ารวจพืๅนทีไ      30,000.00 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 67 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

10. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ
ครงการยอยทีไ 1 : ครงการจดัหาระบบ
ตรวจสอบละติดตามการปฏบิัติการดินรถ 
ครงการยอยทีไ 2 : ครงการพฒันาระบบการ
ดินรถ
ครงการยอยทีไ 3 : การพฒันาระบบการ
บริหารจดัการอู

    3,266,000     3,266,000               -   

2560 2561 2562 2563 2564

   25,034,000     3,266,000 

              -       6,509,000        849,000        849,000               -   

 103,121,600   87,862,600   82,202,600   82,202,600   78,087,600 

   78,087,600    78,087,600 

รวมทัๅงสิๅน
433,477,000 

   78,087,600    78,087,600    78,087,600 

 
 

11. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความส ารใจ 

รายการ อกาสกิดความสีไยง 
เทคนลยี นຌอย 

เทคนลยีทีไ฿ชຌ฿นรทดดสารสนเทศูຌานปฏิดัติการเูินรถลลทรทดดการดริหารจัูการ
อแจอูรถูยสารเป็นเทคนลยีทีไมีการพัฒนาอยางตอเนืไองมาเป็นเวลานานลลทมี
การ฿ชຌงาน฿นหลายปรทเทศ 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 68 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

12. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

ครงการยอยทีไ แ : การจัดหาระบบตรวจสอบละติดตามการปฏิบัติการดินรถ ิGPS) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย.

1. ตงตัๅงคณะกรรมการพิจารณารางขอบขตของงาน
ละรางอกสารการประกวดราคา (TOR)

2. น าราง TOR ประกาศ฿นวใบเซต์ ครัๅงทีไ 1
3. คณะกรรมการฯ ประชมุพิจารณาความหใน
สาธารณชน ละน าสนอ ผอก.อนุมตัิ
4. น าราง TOR ประกาศ฿นวใบเซต์ ครัๅงทีไ 2
5. คณะกรรมการฯ ประชมุพิจารณาความหใน
สาธารณชน ละน าสนอ ผอก.อนุมตัิ
6. น าราง TOR ประกาศ฿นวใบเซต์ ครัๅงทีไ 3
7. คณะกรรมการฯ ประชมุพิจารณาความหใน
สาธารณชน ละน าสนอ ผอก.อนุมตัิ
8. น าราง TOR ประกาศ฿นวใบเซต์ ครัๅงทีไ 4
9. คณะกรรมการฯ ประชมุพิจารณาความหใน
สาธารณชน ละน าสนอ ผอก.อนุมตั/ิ

10. ผอก.อนุมตัิ฿ชຌราง TOR ผอก. 

11. ขออนุมตัิ ผอก. ประกาศประกวดราคาดຌวยวิธีการ
ทางอิลใกทรอนิกส์ ละตงตัๅงคณะกรรมการประกวด
ราคา
12. ประกาศชญิชวน ขายอกสาร
13. รับซองอกสาร ตรวจสอบคุณสมบตัิบืๅองตຌน ละ
คุณสมบตัิดຌานทคนิค
14. จຌงผลการคัดลือกผูຌมสีิทธิขຌารวมสาธิต
15. สาธิตระบบ (5 วัน)

16. จຌงผลการคัดลือกผูຌมสีิทธิสนอราคา
17. สนอราคาดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์
18. สรุปผลการสนอราคา น าสนอ ผอก.

19. น าสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
20. ลงนามสัญญา
21. ติดตัๅงระบบบนรถดยสาร จ านวน 500 คัน ละ
ระบบจออัจฉริยะทีไปງายรถดยสาร จ านวน 6 ปງาย
22. ติดตัๅงระบบบนรถดยสารติดตัๅงทุกระบบ จ านวน 
2,500 คัน ละระบบจอภาพอัจฉริยะทีไปງายรถดยสาร 
จ านวน 14 ปງาย
23. ฝຄกอบรมผูຌ฿ชຌงาน
24. ด านินการตรวจรับ/฿ชຌระบบงาน คณะกรรมการ
25. ติดตาม/ประมนิผลการ฿ชຌงาน/รายงาน ขตการดิน

รถทีไ 1 - 8

ผูຌรับจຌางทีไ
ประมลูงานเดຌ

ผอก. / 

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

ผอก. 

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560

ผูຌรับผิดชอบ
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 69 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

ครงการยอยทีไ โ : การพัฒนาระบบการดินรถ 

1) จดัตัๅงคณะกรรมการพืไอวางผนละส ารวจ
ความตຌองการ฿นบืๅองตຌนของหนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง
2) ออบบบขຌอก าหนดขอบขตงาน (TOR) 

พืไอวาจຌางทีไปรึกษาฯ ด านินการ
3) คัดลือกละวาจຌางทีไปรึกษา
     (1) ส ารวจความตຌองการขัๅนละอียด
     (2) ออกบบระบบสารสนทศ
     (3) จดัท าระบบสารสนทศ
     (4) ทดสอบระบบสารสนทศ
     (5) ติดตัๅงระบบ
4) ติดตามละประมนิผลการด านินงาน
5) น าสนอผลการติดตามละการประมนิตอ 
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

ระบบสารสนทศดຌานบริการพืไอยกระดบัการ฿หຌบริการชวย฿นการบริหารจัดการการดนิรถ

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)

ผูຌรับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ฝຆายบริหาร 
(ส านัก

ทคนลยี
สารสนทศ) / 

ฝຆายการดนิรถ 
(ขตการดนิรถ 

   1 – 8)

 

 

ครงการยอยทีไ ใ : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการอู 

ระบบการบริหารจัดการอู
1) จดัตัๅงคณะกรรมการพืไอวางผนละส ารวจ
ความตຌองการ฿นบืๅองตຌนของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง

2) ออบบบขຌอก าหนดขอบขตงาน (TOR) พืไอ
วาจຌางทีไปรึกษาฯ ด านินการ
3) คัดลือกละวาจຌางทีไปรึกษาฯ พืไอพฒันาระบบ
  (1) ศึกษา วิคราะห์ความตຌองการ฿ชຌงานระบบ

  (2) ส ารวจอูจอดรถ
  (3) ออกบบระบบ
  (4) ด านินการพฒันาละติดตัๅง
  (5) ทดสอบระบบ
  (6) ฝຄกอบรม
4) ติดตามละประมนิผลการด านินงาน
5) น าสนอผลการติดตามละการประมนิตอคณะ
กรรมการบริหารกิจการองค์การ
6) การบ ารุงรักษาระบบ

ฝຆายบริหาร 
(ส านัก

ทคนลยี
สารสนทศ) / 

ฝຆายการดนิรถ 
(ขตการดนิรถ 

   1 – 8)

3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 23 4 1 2 3 4
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
ผูຌรับผิดชอบ

1 2
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กลยุทธ์ทีไ 3 : ความปลอดภัย฿นการ฿หຌบริการ 

แ. ครงการทีไ 7 ความปลอดภัยของผูຌดยสารละประชาชน 

โ. หนวยงาน ฝຆายการเูินรถองค์การ ิเขตการเูินรถทีไ 1 – 8) / ฝຆายดริหาร ิส านักพัฒนาดุคลากร/ส านักการ
เจຌาหนຌาทีไี 

ใ. หลักการละหตุผล  

 ความปลอูภัย ถือเป็นหนึไง฿นองค์ปรทกอดส าคัญของการ฿หຌดริการทีไมีคุณภาพของผแຌ฿หຌดริการรถูยสาร
ปรทจ าทาง ูยความปลอูภัยูังกลาวครอดคลุมทัๅงความปลอูภัยของผแຌูยสาร ความปลอูภัยของพนักงาน ขสมก. ทีไ
ปฏิดัติงานดนรถูยสาร รวมถึงความปลอูภัยของปรทชาชนผแຌ฿ชຌเสຌนทางสัญจรรวมกัน 

 ฿นชวงหลายปทีไผานมา ขสมก. เูຌ฿หຌความส าคัญกัดการ฿หຌดริการรถูยสารปรทจ าทางูຌวยความปลอูภัย ูຌวย
การู าเนินมาตรการ฿นหลายลักษณททัๅงการจัูสายตรวจลงพืๅนทีไทีไมีความเสีไยงูຌานความปลอูภัยสแง การตรวจสภาพ
พนักงานปรทจ ารถกอนการ฿หຌดริการ ฯลฯ อยางเรกใตาม การู าเนินมาตรการตามทีไกลาวมาเป็นเปูยการขาู
การศึกษาถึงสาเหตุของความเมปลอูภัยซึไงครอดคลุมถึงสาเหตุ฿นการเกิูอุดัติเหตุ฿นชวงเวลาทีไผาน โ มา ท า฿หຌการ
ู าเนินการตามมาตรการูຌานความปลอูภัยยังเมกอ฿หຌเกิูผลส าเรใจเทาทีไควร 

ไ. วัตถุประสงค์ 

 ยกรทูัดความปลอูภัย฿หຌกัดผแຌูยสาร พนักงานของ ขสมก. ลลทปรทชาชนผแຌ฿ชຌรถ฿ชຌเสຌนทางสัญจรรวมกัน ูย
การวิเคราทห์ขຌอมแลการเกิูอุดัติเหตุลลทเหตุรຌาย฿นอูีตเพืไอก าหนูลนวทาง มาตรการ ลลทเครืไองมือ฿นการเพิไมความ
ปลอูภัย ควดคแกัดการปลแกจิตส านึก฿หຌพนักงาน ผแຌูยสาร ลลทปรทชาชน ตรทหนัก฿นความเสียหายทีไเกิูขึๅนจาก
อุดัติเหตุลลทเหตุรຌายรทหวางการเูินทาง 

 นอกจากนีๅ ยังมีการจัูท าหลักสแตรการอดรมพนักงานขัดรถทีไมุงเนຌนการสรຌางทักษทการขัดรถทีไูีลลทปลอูภัย
ูยเป็นหลักสแตรทีไมีเนืๅอหาสอูคลຌองกัดผลการวิเคราทห์ขຌอมแลการเกิูอุดัติเหตุลลทเหตุรຌาย เพืไอ฿หຌเหในผล฿นรทยทสัๅน
ทีไสุู 

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

 การลูลงของอุดัติเหตุลลทเหตุรຌายรทหวางการเูินทาง นอกจากจทชวยลูคา฿ชຌจายทัๅง฿นสวนทีไเกีไยวขຌองกัดคูี
ความทางกฎหมายลลทคาเสียหายลกผแຌปรทสดภัยลลຌว ยังชวยลูความสแญเสียทัๅงเวลาของพนักงาน ขสมก. ลลทการเสีย
อกาสจากการเมสามารถ฿ชຌรถูยสารทีไปรทสดอุดัติเหตุหรือเหตุรຌายเูຌ ยังมีผลทางอຌอมตอความพึงพอ฿จของผแຌูยสาร
อีกูຌวย ตลอูจนมีหลักสแตรการพัฒนาทักษทการควดคุมลลทขัดขีไรถูยสาร฿หຌกัดพนักงานขัดรถูยสารซึไงเป็น
หลักสแตร฿นรทูัดกຌาวหนຌา เพืไอ฿หຌพนักงานขัดรถูยสารเูຌเพิไมทักษท฿นการขัดรถทีไูีลลทปลอูภัยตามมาตรฐานสากล 
ลลทมีทักษทของการลกຌเขปัญหาเมืไอเกิูเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
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ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต : 1ี  รายงานการวิเคราทห์การเกิูอุดัติเหตุลลทเหตุรຌายพรຌอมลนวทางลลทมาตรการ฿นการเสริมสรຌาง
ความปลอูภัย  

  โี การจัูหาอุปกรณ์เพืไอชวยยกรทูัดความปลอูภัย อาทิ เครืไองตรวจวัูลอลกอฮอล์  

  ใี ลนวทางการรณรงค์หรือการสืไอสารทีไกรทตุຌน฿หຌพนักงานผแຌปฏิดัติงาน฿หຌความส าคัญกัดความ
ปลอูภัยขณท฿หຌดริการ 

  4ี  หลักสแตรเพืไอพัฒนาการขัดรถทีไมีคุณภาพของ ขสมก. ทีไมีความสอูคลຌองกัดขຌอมแลจากรายงาน
วิเคราทห์การเกิูอุดัติเหตุลลทเหตุรຌาย  

ตัวชีๅวัด : จ านวนอุดัติเหตุลลทเหตุรຌายรทหวางการ฿หຌดริการลูลง 5% ฿นรทยทเวลา 5 ป ูยเทียดกัดป 
พ.ศ. โ55้ เป็นปฐาน 

ิหมายหตุ : ตัวชีๅวัดรายป คือ จ านวนอุบัติหตุละหตุรຌายระหวางการ฿หຌบริการลดลงทุก โ ป โ ละ แ% ดยทียบกับป พ.ศ. 2559ี 

็. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย 

รายการ สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ สิไงทีไครงการตຌองการ 
ผแຌูยสาร ความปลอูภัยรทหวางการ฿ชຌดริการรถูยสารของ 

ขสมก. 
ลูจ านวนอุดัติเหตุลลทเหตุรຌายทีไ
เกิูขึๅนรทหวางการ฿หຌดริการของ     
ขสมก. 

ปรทชาชนผแຌ฿ชຌรถ฿ชຌ
ถนน 

ความปลอูภัยขณท฿ชຌเสຌนทางรวมกัดรถูยสาร 
ของ ขสมก. 

่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 

ครงการยอยทีไ 1 : การจัดท ามาตรการการกຌเขพืไอพิไมความปลอดภัย฿นการ฿หຌบริการ 

ขัๅนตอนการด านินงาน 2560 2561 2562 2563 2564 

ครงการยอยทีไ แ : ครงการจัดท ามาตรการการกຌเขพืไอพิไมความปลอดภัย฿นการ฿หຌบริการ 

1) จัูตัๅงคณทท างานเพืไอรวมกันสรุปขຌอมแลจ านวนอุดัติเหตุทีไ
เกิูขึๅน 

P         

2) ปรทเมินความสแญเสยีทีไเกิูขึๅนเนืไองจากการเกิูอุดัตเิหต ุ P         
3) วิเคราทห์หาสาเหตุ ของการเกิู อุดัติเหต ุ P         
4) ก าหนูลนวทางลลทมาตรการการลกຌเข เชน การตรวจ
ลอลกอฮอล์ลลทสารเสพติู  การจัู นายตรวจูแลลจุูเสีไยง การ
ตรวจสอดความพรຌอมกอน฿หຌดริการ รวมทัๅงการดังคัด฿ชຌมาตรการ
กัดผแຌปฏิดัติงาน (พขร. / พกส.ี ฯลฯ 

P         

5) ก าหนูดทลงทษหากมีการฝຆาฝน / เมปฏิดัตติาม P         
6) นำเสนอขอความเหในชอดจากผแຌดริหาร P         
7) จัูหาอุปกรณต์รวจวัูลอลกอฮอล์ / สารเสพติูส าหรัดมีเวຌ฿ชຌ
ปรทจ าทีไเขตเูินรถทัๅง 8 ลหง รวมทัๅงทีไส านักงาน฿หญ (ส าหรดั
พนักงานขัดรถสวนกลางลลทพนักงานขัดรถ฿หຌผแຌดริหารรทูัดสแงี     
ตามขัๅนตอนของรทเดียดการจัูซืๅอพัสูุขององค์การฯ 

P         
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ขัๅนตอนการด านินงาน 2560 2561 2562 2563 2564 

8) ปรทชุมวางลผนการรณรงค์ P         
9) ก าหนูวิธีการรณรงค ์ P         
10) ปรทชาสมัพันธ์฿หຌผแຌเกีไยวขຌองทกุฝຆายรัดทราดถึงลนวทางการ
ปฏิดัติ ดทลงทษ ฯลฯ ลลทู าเนนิงานตามครงการ P P P P P
11) ติูตามลลทปรทเมินผลการปฏิดัติตามมาตรการ จัูท า
สรุปผล 

P P P P P
12) น าเสนอผลการติูตามลลทการปรทเมินตอคณทกรรมการ 
ดริหารกิจการองค์การฯ 

P P P P P
 

ครงการยอยทีไ 2 : การพัฒนาหลักสูตรการ฿หຌบริการดี ขับขีไปลอดภัย 

ขัๅนตอนการด านินงาน 2560 2561 2562 2563 2564 

ครงการยอยทีไ โ : ครงการการพัฒนาหลักสูตรการ฿หຌบริการดี ขับขีไปลอดภัย 

1) จัูตัๅงคณทท างานทีไปรทกอดูຌวยหนวยงานทีไเกีไยวขຌอง ลลท
ผแຌเชีไยวชาญจากกรมการขนสงทางดก  P    
2) รวมกันวางลผนลลทออกลดดหลักสแตร หัวขຌอ รายลทเอียู 
วิธีการอดรม (ดทดาทสมมติ ิRole Play) การศึกษาูแงาน ฯลฯี 
รวมทัๅงวิธีการติูตามลลทปรทเมินผล รวมทัๅงการก าหนูมาตรการ
฿นการก ากัดูแลล 

P    

3) น าเสนอขอความเหในชอดจากผแຌดริหาร P     

4) รวดรวมรายชืไอผแຌเขຌารัดการอดรม P    
5) ู าเนินการฝຄกอดรม 5 ป โ ลท โไ รุน โ ลท 50 คน รวม 
6,000 คน P P P P P
6) ติูตามลลทปรทเมินผลการฝຄกอดรม P P P P P
7) น าเสนอผลการติู ตามลลทการปรทเมินตอคณท
กรรมการดริหารกิจการองค์การฯ 

P P P P P
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         มิถุนายน พ.ศ. 

้. งบประมาณ 

ครงการยอยทีไ 1 : การจัดท ามาตรการการกຌเขพืไอพิไมความปลอดภัย฿นการ฿หຌบริการ 

รายการ

     27  ชดุ

       8  ครัๅง

       5  ป
2) การจดัซืๅอชดุตรวจสารสพติด

 1,080  ชดุ

รวม       4,050,000 

1) คา฿ชຌจาย฿นการจดัซืๅอชดุตรวจสารสพติด
฿หຌกบัขตการดินรถ 8 ขต ละส านกังาน฿หญ 
(ขององค์การภสัชกรรม) 1 กลองมี 50 ชดุ (อายุ
฿ชຌงาน 2 ป) ราคา 2,000 บาท ดังนัๅน 1 ขตจะ
฿ชຌ 2 กลอง/ดือน (สุมตรวจ) ซึไงจะด านนิการ
ตรวจตลอด 5 ปตามผนงาน

          2,000       2,160,000 

        30,000          810,000 

2) คา฿ชຌจาย฿นการประชาสัมพนัธก์าร
ด านนิงานตามครงการ

        10,000           80,000 

3) คา฿ชຌจาย฿นการติดตามละประมินผล (5 ป)       200,000       1,000,000 

ครงการยอยทีไ 1 : การจัดท ามาตรการการกຌเขพืไอพิไมความปลอดภยั฿นการ฿หຌบริการ
ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/หนวย จ านวน รวมงิน

1) การจดัซืๅออปุกรณ์ตรวจวดั
อลกอฮอล์฿นลือดดยวธิีปຆา
จากลมหาย฿จบบยนืยนัผล

1) คา฿ชຌจาย฿นการจดัซืๅออปุกรณ์ตรวจวดั
อลกอฮอล์ จ านวน 27 ชดุ

 

ครงการยอยทีไ 2 : การพัฒนาหลักสูตรการ฿หຌบริการดี ขับขีไปลอดภัย 

รายการ

 6,000  คน

   120  ครัๅง

รวมงิน

1) การฝຄกอบรมหลักสูตรการ
฿หຌบริการดี ขบัขีไปลอดภยั

รวมทัๅงสิๅน (2 ครงการยอย) 12,450,000

รวม       8,400,000 

2) คา฿ชຌจาย฿นการจຌางวทิยากร (120 ครัๅง)         20,000       2,400,000 

1) คา฿ชຌจาย฿นการฝຄกอบรม฿หຌกบัพนกังานขบัรถ
ดยสารประมาณ 6,000 คน ปละ 1,200 คน 
฿ชຌระยะวลา 5 ป

          1,000 

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/หนวย

      6,000,000 

จ านวน
ครงการยอยทีไ 2 : การพัฒนาหลักสูตรการ฿หຌบริการด ีขบัขีไปลอดภยั
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แเ. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ

1) การจดัซืๅออปุกรณ์ตรวจวดั
อลกอฮอล์฿นลือดดยวธิีปຆาจากลม
หาย฿จบบยนืยนัผล
2) การจดัซืๅอชดุตรวจสารสพติด

รายการ

3) การฝຄกอบรมหลักสูตรการ
฿หຌบริการดี ขบัขีไปลอดภยั

รวมงบประมาณตละป
รวมทัๅงสิๅน

2563 2564

   4,002,000    2,112,000    2,112,000    2,112,000    2,112,000 

     432,000 

ครงการยอยทีไ 1 : การจัดท ามาตรการการกຌเขพืไอพิไมความปลอดภยั฿นการ฿หຌบริการ

ครงการยอยทีไ 2 : การพัฒนาหลักสูตรการ฿หຌบริการด ีขบัขีไปลอดภยั

12,450,000

รวม

รวม
4,050,000 

2560 2561 2562

   1,680,000    1,680,000    1,680,000    1,680,000 

   2,322,000      432,000      432,000      432,000 

   1,680,000 

     432,000      432,000      432,000      432,000      432,000 

   1,680,000    1,680,000    1,680,000    1,680,000    1,680,000 

2560 2561 2562 2563 2564

   1,890,000              -                -                -                -   

8,400,000 

 

แแ. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความส ารใจ 

รายการ อกาสกิดความสีไยง 
ความรวมมือของพนักงานผแຌ ฿หຌดริการ           
ดนรถูยสาร 

ปานกลาง  
฿นกรณีของการตรวจสภาพรางกายกอนการ฿หຌดริการนัๅน พนักงานผแຌมีหนຌาทีไ
฿หຌดริการดนรถูยสารดางคนอาจเม฿หຌความรวมมือูຌวยพิจารณาวาเป็น
การลทเมิูสิทธิสวนดุคคล 
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12. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

ครงการยอยทีไ 1 : การจัดท ามาตรการการกຌเขพืไอพิไมความปลอดภัย฿นการ฿หຌบริการ 

1) จัดตัๅงคณะท างานพืไอรวมกันสรปุ
ขຌอมลูจ านวนอุบตัิหตทุีไกิดขึๅน
2) ประมนิความสูญสียทีไกิดขึๅน
นืไองจากการกิดอุบตัิหตุ
3) วิคราะห์หาสาหตขุองการกิดอุบตัิหตุ
4) ก าหนดนวทางละมาตรการการกຌเข
 ชน การตรวจอลกอฮอล์ละสารสพ
ตดิ การจัดนายตรวจดูลจุดสีไยง การ
ตรวจสอบความพรຌอมกอน฿หຌบรกิาร 
รวมทัๅงการบงัคับ฿ชຌมาตรการกับ
ผูຌปฏิบตังิาน (พขร. / พกส.) ฯลฯ
5) ก าหนดบทลงทษหากมกีารฝຆาฝน / 
เมปฏิบตัติาม
6) น าสนอขอความหในชอบจากผูຌบรหิาร
7) จัดหาอุปกรณ์ตรวจวดัอลกอฮอล์ / 
สารสพตดิส าหรบัมเีวຌ฿ชຌประจ าทีไขตดนิ
รถทัๅง 8 หง รวมทัๅงทีไส านักงาน฿หญ 
(ส าหรบัพนักงานขบัรถสวนกลางละ
พนักงานขบัรถ฿หຌผูຌบรหิารระดบัสูง) ตาม
ขัๅนตอนของระบยีบการจัดซืๅอพัสดขุอง
องค์การ
8) ประชมุวางผนการรณรงค์
9) ก าหนดวธิีการรณรงค์
10) ประชาสัมพันธ์฿หຌผูຌกีไยวขຌองทุกฝຆาย
รบัทราบถึงนวทาง฿นการปฏิบตั ิ
บทลงทษ ฯลฯ ละด านินงานตาม
ครงการ
11) ตดิตามละประมนิผลการปฏิบตัิ
ตามมาตรการละจัดท าสรปุผลการประมนิ

12) น าสนอผลการตดิตามละการ
ประมนิตอคณะกรรมการบรหิารกิจการ
องค์การ

ป 2564 (เตรมาส)

1

ฝຆายการดนิ
รถองค์การ 
(ขตการดนิ
รถทีไ 1 – 8) /

 ฝຆายบรหิาร 
(ส านักพัฒนา

บคุลากร/
ส านักการ
จຌาหนຌาทีไ)

ครงการยอยทีไ 1 : การจัดท ามาตรการการกຌเขพืไอพิไมความปลอดภัย฿นการ฿หຌบรกิาร

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส)

3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3
ผูຌรบัผิดชอบ

1 2 4 1 2 3 4
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ครงการยอยทีไ 2 : การพัฒนาหลักสูตรการ฿หຌบริการดี ขับขีไปลอดภัย 

1) จัดตัๅงคณะท างานทีไประกอบดຌวย
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง ละผูຌชีไยวชาญ
จากกรมการขนสงทางบก
2) รวมกันวางผนละออกบบหลักสูตร
 หัวขຌอ รายละอียด วธิีการอบรม 
(บทบาทสมมต ิ(Role Play)) การศึกษา
ดงูาน ฯลฯ รวมทัๅงวธิีการตดิตามละ
ประมนิผล รวมทัๅงการก าหนดมาตรการ
฿นการก ากับดูล
3) น าสนอขอความหในชอบจากผูຌบรหิาร
4) รวบรวมรายชืไอผูຌขຌารบัการอบรม
5) จัดหาสถาบนัทีไรบัฝຄกอบรม ละ/หรอื 
วทิยากรทีไมคีวามรูຌละประสบการณ์ 
รวมทัๅงสถานทีไพืไอ฿ชຌ฿นการฝຄกอบรม
6) ด านินการฝຄกอบรม 5 ป โ ละ 24 

รุน โ ละ 50 คน รวม 6,000 คน
7) ตดิตามละประมนิผลการฝຄกอบรม

8) น าสนอผลการตดิตามละการ
ประมนิตอคณะกรรมการบรหิารกิจการ
องค์การ

ครงการยอยทีไ 2 : การพัฒนาหลักสูตรการ฿หຌบรกิารด ีขบัขีไปลอดภัย

ป 2564 (เตรมาส)

2 3 4 1
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส)

1 2 3

ฝຆายการดนิ
รถองค์การ 
(ขตการดนิ
รถทีไ 1 – 8) /

 ฝຆายบรหิาร 
(ส านักพัฒนา

บคุลากร/
ส านักการ
จຌาหนຌาทีไ)

2 3 4 1 2 3
ผูຌรบัผิดชอบ

ป 2563 (เตรมาส)

4 1 2 43 4 1
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กลยุทธ์ทีไ 4 : การสรຌางการจดจ าทีไดีกผูຌ฿ชຌบริการ 

แ. ครงการทีไ 8  กิจกรรมสัมพันธ์ 

โ. หนวยงาน ผอก. ิส านักผแຌอ านวยการี / ฝຆายดริหาร ิส านักลผนงานี / ฝຆายการเูินรถองค์การ ิส านักดริหาร
การเูินรถ/เขตการเูินรถทีไ 1 – ่ี 

3. หลักการละหตุผล 

 ฿นการกຌาวสแการเป็นผแຌน า฿นการดริการรถูยสารปรทจ าทางของ ขสมก. จ าเป็นตຌองมีการพัฒนาคุณภาพการ
฿หຌดริการอยางตอเนืไองทัๅงเพืไอสนองตอดความตຌองการของผแຌูยสาร ลลทเพืไอการสรຌางความลตกตางทีไเหนือกวาคแลขง 
ทัๅงนีๅ การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนืไองจทเกิูขึๅนเูຌเมืไอผแຌ฿หຌดริการมีความเขຌา฿จ฿นความตຌองการของผแຌูยสารอยาง  
ถองลทຌ ซึไงความ฿กลຌชิูลลทความเวຌวาง฿จจทชวย฿หຌการเปຂูเผยความตຌองการเป็นเปอยางถแกตຌองลลทรวูเรใว           
ทันสถานการณ์ ูຌวยเหตุผลูังกลาว ความสัมพันธ์รทหวาง ขสมก. กัด ผแຌูยสาร จทตຌองเป็นเป฿นรแปลดดของพันธมิตร
ทีไมีความผแกพัน ิEngagement) เม฿ชเป็นเพียงคแคຌา ซึไงความสัมพันธ์ูังกลาวจทน ามาซึไงการรวมคิูรวมสรຌางสรรค์
ดริการทีไูีมคีุณภาพลลทน ามาสแการสรຌางลดรนู์ทีไมีคุณคา 

 ทัๅงนีๅ ฿นการสรຌางความสัมพันธ์กัดผแຌูยสาร ขสมก. นอกเหนือจากความสัมพันธ์อันเกิูรทหวางการ฿หຌดริการ
ลลຌว ิIn Process) ยังสามารถสรຌางกิจกรรมพิเศษ ิActivities) ทีไชวยตอกยๅ าสรຌางความรแຌสึกลลทการจูจ าทีไูีลก
ผแຌูยสารตามหลักการทีไเรียกวา 7E ทีไลสูงตามรแปูຌานลาง ูยเนຌนพิเศษเปทีไมิติของการสรຌางความผแกพัน 
ิEngage) ความสนุกสนาน ิEnjoy) ลลทการมีสวนรวม ิEvolve) 
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 ขณททีไการออกลดดกิจกรรมควรค านึงถึงปรทเูในตาง โ ูังนีๅ 

1) การู าเนินงานของคณทท างานกิจกรรมสัมพันธ์ตຌอง฿หຌความส าคัญกัดการมีสวนรวมของผแຌูยสาร 

2) ควรมีการศึกษาพฤติกรรมของกลุมเปງาหมายเพืไอ฿หຌการออกลดดกิจกรรมเป็นเปอยางเหมาทสม ูยควร
ลดงกลุมเปງาหมาย฿น โ มิติ คือ มิติของพฤติกรรมการ฿ชຌดริการ อาทิ ผแຌูยสารทัไวเป ผแຌสแงอายุ เูใกนักเรียน 
นักทองเทีไยว ฯลฯ ลลทมิติของชองทางการสืไอสารทีไจท฿ชຌ฿นการู าเนินกิจกรรม อาทิ ปรทชาชน฿นกลุม Gen C     
ทีไนิยมการสืไอสารลลทท ากิจกรรมผานสืไอออนเลน์ ลลทปรทชาชนกลุมอืไน โ ทีไเมนิยมการสืไอสารผานสืไอออนเลน์ 

3) เป็นกิจกรรมทีไเปຂูเผย สังเกตเหในเูຌชัู ผแຌูยสารสามารถเขຌาถึงลลทเขຌารวมกิจกรรมเูຌงาย 

4) กิจกรรมควรมีความเกีไยวขຌองกัดเรืไองราวของรถูยสารภาย฿ตຌปรทสดการณ์฿หมทีไผแຌเขຌารวมกิจกรรม
อยากจทลดงปันปรทสดการณ์฿หຌผแຌอืไนรัดรแຌ 

ภาพทีไ ้ : กิจกรรมพาครอบครัวกินอาหารกลางวันฟรีบนรถดยสารทีไลอนดอน 

 

ทีไมา : OICA 

ภาพทีไ แเ : กิจกรรมปຂดตัวการ฿หຌบริการของ Go Ahead ทีไสิงคปร์ 

 

ทีไมา : OICA 
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ภาพทีไ แแ : กิจกรรม฿นครงการ Catch The Bus Week ทีไอังกฤ  

 

ทีไมา : OICA 

 

ไ. วัตถุประสงค์ 

 สรຌางเสริมความผแกพัน ิEngagement) รทหวาง ขสมก. ลลทผแຌูยสาร ผานกิจกรรมลยกตามกลุมเปງาหมาย
ทัๅงลดด Online ลลท Offline 

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

ความสัมพันธ์฿นรทูัดของการเป็นพันธมิตรจทน ามาซึไงความเหในของผแຌูยสารทีไตรงเปตรงมา฿นมุมมองทีไ   
เป็นดวก ซึไงจทท า฿หຌการปรัดปรุงคุณภาพการ฿หຌดริการเป็นเป฿นทิศทางทีไเหมาทสมลลทเป็นเปตามความตຌองการ
ของผแຌูยสารอยางลทຌจริง สรຌางความพึงพอ฿จตอผแຌูยสารูยรวมอยางยัไงยืน ลลทสรຌางอกาส฿นการขยายการ
฿หຌดริการลลทรายเูຌ฿นอนาคต 

6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต :  กิจกรรมทีไครอดคลุมผแຌูยสารทุกกลุมลลทมีความตอเนืไองตลอูทัๅงป 

 ตัวชีๅวัด :  สามารถจัูกิจกรรมสัมพันธ์เูຌปลทเมตไ ากวา โ ครัๅงตอเนืไองทุกป ตัๅงลตป พ.ศ. โ5ๆ0 เป็นตຌนเป 

7. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย 

รายการ สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ สิไงทีไครงการตຌองการ 
ผแຌูยสาร / 
ปรทชาชน 

กิจกรรมทีไนาสน฿จซึไงสามารถเขຌารวม         
ผานชองทางลลทวธิีการทีไงาย เมเสียเวลา 

มีจ านวนผแຌูยสารสน฿จรวมกิจกรรม฿น
จ านวนทีไมีนยัส าคัญ 
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่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 

รายการ
1) จดัตัๅงคณะท างานกิจกรรมสัมพนัธ์
2) ศึกษาพฤติกรรมของกลุมปງาหมาย
3) ออกบบกิจกรรม
4) ขอรับอนุมติัจากผูຌมอี านาจ
5) ด านินกิจกรรม
6) สรุปผลทีไเดຌรับจากการท ากิจกรรม P P P P P

P
P P P P P

P
P

2563 2564

P
2560 2561 2562

 

้. งบประมาณ 

รายการ ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทนุ/หนวย รวมงนิ

200,000     10     ครัๅง 2,000,000     

-            -    2,000,000     

จ านวน

รวม

 1) คา฿ชຌจาย฿นการจัดกิจกรรม ปละ 2 ครัๅง ละท าทกุป (รวม
คาสรุปผลการท ากิจกรรมลຌว)

 

10. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ
1) คา฿ชຌจาย฿นการจดักิจกรรม ปละ 2
 ครัๅง ละท าทุกป (รวมคาสรุปผล
การท ากิจกรรมลຌว)

รวมทัๅงสิๅน
2,000,000

400,000 

2560 2561 2562 2563

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

2564

400,000 400,000 400,000 400,000 

 

แแ. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความส ารใจ 

รายการ อกาสกิดความสีไยง 
การมีสวนรวม฿นกิจกรรมของผแຌูยสาร ปานกลาง 

฿นสภาพปัจจุดัน ผแຌ ูยสารสามารถเขຌาถึงกิจกรรมของ ขสมก.            
ผานชองทางการสืไอสารตาง โ เูຌเมยาก ลตการทีไจทท า฿หຌเกิูการ         
มีสวนรวม฿นกิจกรรม ขึๅนอยแกัดการออกลดดกิจกรรมทีไมีความ
เหมาทสมกัดผแຌูยสาร฿นลตลทกลุม 
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แโ. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

1) จดัตัๅงคณะท างานกจิกรรม
สัมพนัธ์
2) ศึกษาพฤติกรรมของ
กลุมปງาหมาย
3) ออกบบกจิกรรม

4) ขอรับอนมุัติจากผูຌมีอ านาจ

5) ด านนิกจิกรรม

6) สรุปผลทีไเดຌรับจากการท า
กจิกรรม

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)

ผูຌรับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

ผอก.(ส านัก
ผูຌอ านวยการ)
 / ผายบรหิาร 

(ส านัก
ผนงาน) / 

ฝຆายการดนิ
รถองค์การ 

(ส านักบรหิาร
การดนิรถ/

ขตการดนิรถ
ทีไ 1 – 8)

3 4 1 2 3 4
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ยุทธศาสตร์ทีไ โ : การสรຌางฐานก าลังพนักงานขับรถดยสารทีไพียงพอละมีคุณภาพ 

 

กลยุทธ์ทีไ แ :  การสรຌางฐานก าลังพนักงานขับรถดยสาร 

แ. ครงการทีไ ้  การจัดหาพนักงานขับรถดยสาร  

โ. หนวยงาน ฝຆายการเูินรถองค์การ ิเขตการเูินรถทีไ 1 – ่ี /  ฝຆายดริหาร ิส านักการเจຌาหนຌาทีไี 

ใ. หลักการละหตุผล  

 ปัญหา฿หญทีไ ขสมก. ตຌองเผชิญ฿นปัจจุดันลลทมีลนวนຌมจทเป็นปัญหาทีไรุนลรง฿นอนาคต คือ ปัญหาการ        
ขาูลคลนพนักงานขัดรถูยสารซึไงเป็นอาชีพทีไตຌองรัดผิูชอดความปลอูภัยของผแຌูยสารลลทปรทชาชนผแຌ฿ชຌเสຌนทาง
สัญจรรวมกัน จ าเป็นตຌอง฿ชຌดุคลากรทีไมีทักษทสแง฿นการขัดขีไลลทควดคุมยานพาหนท ควดคแกัดการจิต฿จ฿นการ฿หຌ  
ดริการสแง ิService Mind)  

 ขณททีไความพยายาม฿นการปรัดเปลีไยนพนักงานเกใดคาูยสารเป็นพนักงานขัดรถูยสารภายหลังการติูตัๅง
รทดด e-Tickets อาจเมเพียงพอตอการมีจ านวนพนักงานขัดรถทีไสอูคลຌองกัดจ านวนรถูยสาร฿นสัูสวนพนักงานขัด
รถตอรถูยสารทีไ โ ตอ 1 กอปรกัดขຌอจ ากัู฿นสวนของครงสรຌางเงินเูือนของ ขสมก. ทีไเมูึงูแู฿หຌมีผแຌสมัครเป็น
พนักงานขัดรถรุน฿หม จ าเป็นตຌองหาลนวทาง฿หม฿นการจัูหาพนักงานขัดรถูยสารูยเฉพาทลนวทาง฿นลักษณทของ
การ Outsource ดุคลากรจากภายนอกองค์การ ูย฿นปัจจุดันมีผแຌปรทกอดการหลายรายทีไ฿หຌดริการเกีไยวกัดการรัด
ดริหารจัูการพนักงานขัดรถ อาทิ มนตรีทรานสปอร์ต สยามราชธานี ฯลฯ 

ไ. วัตถุประสงค์ 

 จัูหาพนักงานขัดรถูยสารูຌวยวิธีการ Outsource ฿นจ านวนทีไสอูคลຌองกัดจ านวนรถูยสาร 

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

 การมีพนักงานขัดรถูยสาร฿นจ านวนทีไสอูคลຌองกัดจ านวนรถูยสารจทชวย฿หຌการ฿ชຌรถูยสารเป็นเปอยางมี
ปรทสิทธิภาพ กอ฿หຌเกิูปรทยชน์ลก ขสมก. ฿น โ ลักษณท คือ 

1ี ชวย฿หຌมีสัูสวนรถทีไออก฿หຌดริการมากขึๅน สงผลทางอຌอมตอการเพิไมความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌดริการของ
ผแຌูยสารจากรทยทเวลาทีไ฿ชຌ฿นการรอรถูยสารลูลง 

โี ชวยเพิไมรายเูຌ฿หຌกัด ขสมก. ูยรถูยสารปรัดอากาศ 1 คัน สามารถสรຌางรายเูຌเฉลีไยเูຌวันลทเมตไ ากวา
ปรทมาณ ๆ – ็ พันดาท  

ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด  

 ผลผลิต : สัญญาการวาจຌางพนักงานขัดรถูยสาร฿นลักษณทของการ Outsource 

 ตัวชีๅวัด : สามารถจัูจຌางพนักงานขัดรถูยสารผานกรทดวนการ Outsource ตัๅงลตป พ.ศ. โ5ๆ0 เป็นตຌนเป 
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็. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย 

รายการ สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ สิไงทีไครงการตຌองการ 
ผแຌูยสาร จ านวนรถูยสารทีไเพียงพอ 

พนักงานขัดรถทีไมีคุณภาพ฿นจ านวน
ทีไเพียงพอเมืไอเทียดกัดจ านวนรถ
ูยสาร ภาย฿ตຌตຌนทนุทีไเหมาทสม 

ผแຌ฿หຌดริการจัูหาพนักงาน
ขัดรถูยสาร฿นลักษณท
ของการ Outsource 

1. สัญญาวาจຌางฯ รทยทยาว 
2. อัตราการวาจຌางฯ ทีไจแง฿จ 
3. การปฏิดัติของ ขสมก. ตอพนักงานขัดรถ

ูยสารทีไ Outsource ฿นลักษณททีไเทาเทียม
กัดพนักงานขัดรถของ ขสมก. 

่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 

รายการ
1) จดัตัๅงคณะท างานพืไอรวมกนัวางผนการจดัท าครงการการ
จดัหา "พนกังานขบัรถดยสาร" จากการวาจຌางบุคลากรจาก
ภายนอก (Outsourcing) รวมทัๅงรวมกนัก าหนดระบียบขຌอบังคับ
ทีไผูຌประมูลจะตຌองด านนิการ
2) จดัท าขຌอก าหนดขอบขตการด านนิงาน (TOR) พืไอการจดัจຌาง
พนกังานขบัรถดยสารจากภายนอก (Outsourcing)

3) ประกาศ฿น Website ของกรมบัญชกีลางละขององค์การพืไอ
หาผูຌสน฿จขຌารวมการประมูล
4) คัดลือกผูຌสน฿จยืไนประมูล
5) ประกาศผลการยืไนประมูล
6) น าสนอขออนมุัติครงการละงบประมาณตอคณะ
กรรมการบริหารกจิการองค์การฯ
7) ด านนิงานดຌานจดัซืๅอจดัจຌาง
8) ติดตามละประมินผลการด านนิงานตามครงการทุกสิๅน
ปงบประมาณ
9) รายงานผลการด านนิงานตามครงการ฿หຌคณะ
กรรมการบริหารกจิการองค์การฯ รับทราบผล

P P P P

P
P

P
P

P

P

2560 2561 2562 2563 2564

P

 

้. งบประมาณ 

 ฿ชຌงดปรทมาณู าเนินงานตามปกติ 

แเ. การ฿ชຌงบประมาณ 

 ฿ชຌงดปรทมาณู าเนินงานตามปกติ 
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แแ.  ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความส ารใจ 

รายการ อกาสกิดความสีไยง 
1) ทัศนทคติตอการเป็นพนักงานขัด
รถูยสาร ขสมก.  

สแง  
ลมຌการจຌางพนักงานขัดรถูยสาร฿นลักษณทของการ Outsource จทชวย
ลกຌปัญหาอันเกิูจากขຌอจ ากัููຌานอัตราผลตอดลทนเูຌ฿นรทูัดหนึไง ลตเมเูຌ
ชวยลกຌเขปัญหาทัศนคติตออาชีพพนักงานขัดรถูยสาร฿นเขตกรุงเทพทีไหลาย
คนเหในวาเหนืไอย ดัไนทอนสุขภาพ ลลทมีความเสีไยง฿นการเกิูอุดัติเหตุสแง 

2) กฎรทเดียดทีไเกีไยวขຌองกัดการ
จัูหา "พนักงานขัดรถูยสาร" 

ปานกลาง 
การจัูหาพนักงานขัดรถูยสาร฿นลักษณทของการ Outsource จ าเป็นตຌองมี
การศึกษาลลทปรัดปรุงกฎรทเดียดทีไ เกีไยวขຌองทัๅง฿นสวนของ ขสมก. ลลท
หนวยงานทีไก ากัดูแลล ขสมก. อยางรอดคอด 

 

แโ. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

1) จัดตัๅงคณะท างานพืไอรวมกันวางผนการจัดท าครงการ
การจัดหา "พนักงานขบัรถดยสาร" จากการวาจຌาง
บคุลากรจากภายนอก (Outsourcing) รวมทัๅงรวมกัน
ก าหนดระบยีบขຌอบงัคับทีไผูຌประมลูจะตຌองด านินการ

2) จัดท าขຌอก าหนดขอบขตการด านินงาน (TOR) พืไอ
การจัดจຌางพนักงานขบัรถดยสารจากภายนอก 
(Outsourcing)

3) ประกาศ฿น Website ของกรมบญัชกีลางละของ
องค์การพืไอหาผูຌสน฿จขຌารวมการประมลู
4) คัดลือกผูຌสน฿จยืไนประมลู
5) ประกาศผลการยืไนประมลู
6) ด านินงานตามขัๅนตอนการจัดซืๅอจัดจຌาง
7) ตดิตามละประมนิผลการด านินงานตามครงการทุก
สิๅนปงบประมาณ
8) รายงานผลการด านินงานตามครงการ฿หຌคณะ
กรรมการบรหิารกิจการองค์การฯ รบัทราบผล

ฝຆายการดนิ
รถองค์การ 
(ขตการดนิ
รถทีไ 1 - 8)

   ฝຆายบรหิาร 
(ส านักการ
จຌาหนຌาทีไ)

3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 23 4 1 2 3 4
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
ผูຌรบัผิดชอบ

1 2
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กลยุทธ์ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน 

1. ครงการทีไ 10  การสรຌางสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน 

2. หนวยงาน ฝຆายการเูินรถองค์การ ิเขตการเูินรถทีไ 1 – 8) /  ฝຆายดริหาร ิส านักพัฒนาดุคลากร/ส านักการ
เจຌาหนຌาทีไี / ผแຌลทนจากทุกหนวยงาน 

3. หลักการละหตุผล  

 องค์การขนสงมวลชนกรุงเทพเป็นองค์กรขนาู฿หญทีไมีพนักงานจ านวนมากวา 15,000 คน ลดงเป็นพนักงาน
ปรทจ าส านักงานปรทมาณกวา 2ุ000 คน ลลทพนักงานเูินรถ ิฝຆายปฏิดัติการี จ านวนกวา 13,000 คน ูยการ
ปฏิดัติการของพนักงานูยเฉพาท฿นสวนของพนักงานทีไ฿หຌดริการดนรถูยสารตຌองเผชิญกัดความเสีไยงูຌานสุขภาพ 
ทัๅง฿นสวนของรางกายลลทจิต฿จ฿นหลายลักษณท อาทิ 

 1ี การเผชิญมลพิษรทหวางการปฏิดัติหนຌาทีไดนทຌองถนน 

 2ี การรัดปรททานอาหารทีไเมตรงเวลา 

 3ี การพักผอนทีไเมเพียงพอ 

 4ี การขัดถายทีไเมสามารถท างานเูຌรทหวางปฏิดัติงาน  

 ความเสีไยงูังกลาวเพิไมอกาสตอการเจใดปຆวยของพนักงาน฿นหลายลักษณท ูยเฉพาทการเป็นรค฿นรทดด
ทางเูินหาย฿จ ความูันลหิตสแง เดาหวาน หัว฿จ มทเรใง ฯลฯ ซึไงการเจใดปຆวยูังกลาวนอกจากจทสงผลกรททด        
ตอตัวพนักงานูยตรงลลຌว ยังกอ฿หຌเกิูผลเชิงลดตอปรทสิทธิภาพลลทคุณภาพ฿นการ฿หຌดริการรถูยสารปรทจ าทาง 
ทัๅงจากการทีไพนักงานมีการหยุูงานดอย ลลทจากความเสีไ ยงตอการเกิูอุดัติเหตุ฿นรทหวางการปฏิดัติงานทีไสแง 
นอกจากนัๅน ยังสงผลกรททดตอภารทคา฿ชຌจายของ ขสมก. ทีไเกีไยวเนืไองกัดการรักษาพยาดาล  

4. วัตถุประสงค์  

  เพืไอ฿หຌดุคลากรทีไเกีไยวขຌองกัดการ฿หຌดริการรถูยสารผแຌมีความพรຌอมทัๅงรางกายลลทจิต฿จ฿นการ฿หຌดริการอยาง
มีคุณภาพ มีสุขภาพรางกายทีไลขใงลรง มีสุขภาพจิตทีไูี ทัๅงกอน รทหวาง ลลทภายหลังการปฏิดัติหนຌาทีไ ผานรทดดการ
ตรวจสุขภาพตามรทเดียดของคณทกรรมการรัฐวิสาหกิจเรืไองมาตรฐานของสิทธิผลปรทยชน์ของพนักงาน รวมทัๅงการ
สรຌางความตรทหนัก฿นความส าคัญของสุขภาพ การสรຌางสภาพลวูลຌอมทีไเอืๅอตอการมีสุขภาพกายลลท฿จทีไูีทัๅง฿น
รทหวางเวลาปฏิดัติงานลลทรทหวางการพัก อาทิ การจัูหาอุปกรณ์ออกก าลังกายลลทการจัูตัๅงรຌานกาลฟสู ฯลฯ  
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ภาพทีไ 12 : การออกก าลังกายของพนักงาน Tower Transit ฿นสิงคปร์ 

 

ทีไมา : OICA 

 

ภาพทีไ แใ : รຌานกาฟ฿นอูจอดรถดยสารของ KMB ฿นฮองกง 

 

ทีไมา : OICA 
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5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

1) ดุคลากรทีไมีสุขภาพรางกายทีไลขใงลรงลลทมีสุขภาพจิตทีไูีถือเป็นกลเกส าคัญตอการ฿หຌดริการทีไมีคุณภาพ
ลลทความปลอูภัย มีผลูยตรงตอความพึงพอ฿จของผแຌูยสาร ขณทเูียวกันสุขภาพทีไูีจทชวยลูอัตราการหยุู
งานจากการเจใดปຆวยของพนักงาน สงผลตอปรทสิทธิภาพการ฿ชຌรถอยางตอเนืไอง ลลทน ามาซึไงการเพิไมขึๅนของรายเูຌ
฿นทีไสุู 

2) สุขภาพกายลลท฿จทีไูีชวยลูคา฿ชຌจาย฿หຌ ขสมก. ฿นหลายลักษณท ทัๅงคา฿ชຌจายทีไเกีไยวขຌองกัดการเกิู
อุดัติเหตุรทหวางการปฏิดัติงาน ลลทคา฿ชຌจาย฿นการรักษาพยาดาล 

3) การเสริมสรຌางสภาพลวูลຌอม฿นการท างาน฿หຌมีความเหมาทสมลกผแຌปฏิดัติงานจทสงผลตอการสรຌางความ
ผแกพันทีไูีกัดองค์การ มีผลทางอຌอมตอการรักษาพนักงาน฿หຌอยแกัดองค์กร 

ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต : 1ี การติูตัๅงอุปกรณ์การออกก าลังกาย 

  โี การจัูหาลลท฿หຌดริการรຌานกาลฟสู 

  ใี การตรวจสุขภาพปรทจ าป 
 ตัวชีๅวัด : มีพืๅนทีไพรຌอมอุปกรณ์ออกก าลังกายส าหรัดเขตการเูินรถทัๅง ่ ลหง ลลทส านักงาน฿หญ ตัๅงลต

ป พ.ศ. โ5ๆ1 เป็นตຌนเป  
  ิหมายหตุ : พืๅนทีไละจ านวนทีไตัๅงของตละขตการดินรถขึๅนอยูกับการบริหารจัดการตามความหมาะสมี 

็. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย 

ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ สิไงทีไครงการตຌองการ 
พนักงานขัดรถูยสาร สภาพลวูลຌอม฿นการท างานทีไู ีสุขภาพกายลลท฿จทีไูี 

ลลทความสุขทีไมีมากขึๅน฿นรทหวางการท างาน การ฿หຌดริการของพนักงานขัดรถ
ูยสารทีไมีคุณภาพ เป็นดริการ
ภาย฿ตຌสุขภาพกายลลท฿จทีไูี 

ผแຌูยสาร เูຌรัดดริการทีไมีคุณภาพ มีความสุภาพ ปลอูภัย ซึไง
เป็นผลจากสุขภาพกายลลท฿จทีไูีของพนักงานขัดรถ
ูยสาร 
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่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 

รายการ

1) จดัคณะท างานรวมกันศึกษาถึงรายละอียดของสิไงทีไตຌองปรับปรุง ทัๅง฿น
รืไองของงบประมาณ ขัๅนตอนการด านินการ ผูຌรับผิดชอบ ฯลฯ พืไอ฿หຌมี
สภาพการท างานทีไหมาะสมมากยิไงขึๅน รวมทัๅงวิธีการสงสริม฿หຌบุคลากรมี
สุขภาพรางกายทีไขใงรง สุขภาพจติทีไดีขึๅน
2) น าสนอครงการพรຌอมวิธีการสริมสรຌางละปรับปรุง฿หຌกับ
คณะกรรมการบริหารกิจการฯ พจิารณาหในชอบ
3) จดัท างบประมาณครงการฯ ละน าสนอขออนุมติังบประมาณ
4) ด านินการครงการฯ
     4.1) การตรวจสุขภาพประจ าป การตรวจสุขภาพจติ
     4.2) จดัอบรม฿หຌความรูຌดຌานการดูลสุขภาพรางกายละสุขภาพจติ
฿หຌกพนักงาน
     4.3) การบริหารจดัการรຌานคຌา รຌานอาหาร ภาย฿นหนวยงานตาง โ
     4.4) จดัท านวทาง฿นการสงสริม฿หຌ฿ชຌบริการหຌองออกก าลังกาย พืไอ
กระตุຌน฿หຌ฿ชຌบริการพืไอ฿หຌกิดความคุຌมคา
     4.5) การจดัสถานทีไออกก าลังกาย฿หຌกับขตดินรถตาง โ ละจดัหา
อุปกรณ์ออกก าลังกาย
5) ควบคุมละติดตามครงการ
6) ประมนิผลการด านินงานตามครงการฯ
7) จดัท าบทสรุปผลการด านินงานตามครงการฯ  ขຌอสนอนะละการ
ปรับปรุงตอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การฯ

2560 2561 2562 2563 2564

การปรับปรุงสขุภาพละคุณภาพชีวิตของพนักงานฝຆายปฏบิตังิาน

P

P
P

P P P P P
P P P P P

P

P

P P P P

P

P P P P

P P P P

 

้. งบประมาณ 

รายการ

9 พืๅนทีไ

5 ป ป

16,000  คน

1  ป

การจดัหาพืๅนทีไละอุปกรณ์฿นการ
ออกก าลังกาย / การตรวจสุขภาพ
ประจ าป / จดัอบรม฿หຌความรูຌดຌานการ
ดูลสุขภาพรางกายละสุขภาพจติ
฿หຌกพนกังาน /  การบริหารจดัการ
รຌานคຌา รຌานอาหาร ภาย฿นหนวยงาน
ตาง โ 4) การบริหารจดัการรຌานคຌา รຌานอาหาร ภาย฿น

หนวยงานตาง โ
         500,000               500,000 

รวม        20,200,000 

2) การตรวจสุขภาพประจ าป การตรวจสุขภาพจติ        1,500,000            7,500,000 

3) จดัอบรม฿หຌความรูຌดຌานการดูลสุขภาพรางกาย
ละสุขภาพจติ฿หຌกพนกังาน

               200            3,200,000 

ทรพัยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/หนวย จ านวน รวมงิน
1) การปรับปรุงพืๅนทีไพืไอการออกก าลังกายพรຌอม
จดัหาอุปกรณ์การออกก าลังกายภาย฿นพืๅนทีไขตการ
ดินรถ 8 หง ละส านกังาน฿หญ

       1,000,000            9,000,000 
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แเ. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ
1) การปรับปรุงพืๅนทีไพืไอการออกก าลังกายพรຌอมจดัหา
อุปกรณ์การออกก าลังกายภาย฿นพืๅนทีไขตการดินรถ 8 

หง ละส านกังาน฿หญ
2) การตรวจสุขภาพประจ าป การตรวจสุขภาพจติ
3) จดัอบรม฿หຌความรูຌดຌานการดูลสุขภาพรางกายละ
สุขภาพจติ฿หຌกพนกังาน
4) การปรับปรุงสภาพละการควบคุมดูลรຌานคຌาภาย฿น
หนวยงานตาง โ

รวมทัๅงสิๅน
20,200,000

     2,640,000      11,140,000       2,140,000       2,140,000       2,140,000 

                   -             500,000                     -   

2560 2561 2562 2563 2564

                  -           9,000,000                    -                      -                      -   

        1,500,000        1,500,000        1,500,000        1,500,000 

          640,000            640,000           640,000           640,000           640,000 

       1,500,000 

                   -                      -   

 

แแ. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความส ารใจ 

รายการ อกาสกิดความสีไยง 
การตรทหนัก฿นความส าคัญของ
การมีสุขภาพทีไูี 

ปานกลาง 
คนสวน฿หญ฿หຌความส าคัญกัดความสทูวกสดายมากกวาการออกก าลังกายเพืไอการ
มีสุขภาพทีไูี ซึไง฿นกรณีของกิจกรรมสรຌางเสริมสุขภาพูຌวยการจัูพืๅนทีไลลทอุปกรณ์
ออกก าลังกาย พนักงานขัดรถูยสารสวนหนึไงอาจเมตຌองการเขຌารวมกิจกรรม
ูังกลาว จ าเป็นตຌองมีมาตรการจแง฿จ฿นลักษณทตาง โ 
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แโ. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

1) ตงตัๅงคณะท างานรวมกันศึกษาถึงรายละอียดของสิไง
ทีไตຌองปรบัปรงุ ทัๅง฿นรืไองของงบประมาณ ขัๅนตอนการ
ด านินการ ผูຌรบัผิดชอบ ฯลฯพืไอ฿หຌมสีภาพการท างานทีไ
หมาะสมมากยิไงขึๅน รวมทัๅงวธิีการสงสรมิ฿หຌบคุลากรมี
สุขภาพรางกายทีไขใงรง สุขภาพจิตทีไดขีึๅน
2) ศึกษานวทางการปรบัปรงุละน าสนอครงการ
ปรบัปรงุสถานทีไละสภาพวดลຌอม฿นการท างาน 
ปรบัปรงุสภาพรຌานคຌา฿นพืๅนทีไ ก าหนดพืๅนทีไออกก าลังกาย
 ละอุปกรณ์ออกก าลังกายทีไตຌอง฿ชຌ ฯลฯ ฿หຌกับ ผอก.

3) น าสนอขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารกิจการ
องค์การพืไอพิจารณาหในชอบ
4) ตงตัๅงคณะกรรมการจัดซืๅอจัดจຌาง พืไอด านินการ
ปรบัปรงุสถานทีไท างาน รຌานคຌา สถานทีไออกก าลังกาย ฯลฯ
5) ออกบบขຌอก าหนดขอบขตงาน (TOR) ส าหรบัการ
จัดจຌางพืไอด านินการปรบัปรงุสถานทีไท างาน รຌานคຌา 
สถานทีไออกก าลังกาย ฯลฯ
6) ประกาศชญิชวน ละตตัๅงคณะกรรมการพืไอ
คัดลือกผูຌประมลูงาน
7) คัดลือกละจัดจຌางผูຌขຌารวมประมลูงาน
8) ด านินงานตามครงการฯ
   8.1) การตรวจสุขภาพประจ าป การตรวจสุขภาพจิต
   8.2) จัดอบรม฿หຌความรูຌดຌานการดูลสุขภาพรางกาย
ละสุขภาพจิต฿หຌกพนักงาน
   8.3) การบรหิารจัดการรຌานคຌา รຌานอาหาร ภาย฿น
หนวยงานตาง โ (ชน บรกิารรຌานกาฟสดตามอูตาง โ 
ฯลฯ)

   8.4) จัดท านวทาง฿นการสงสรมิ฿หຌ฿ชຌบรกิารหຌอง
ออกก าลังกาย พืไอกระตุຌน฿หຌ฿ชຌบรกิารพืไอ฿หຌกิดความ
คุຌมคา
   8.5) การจัดสถานทีไออกก าลังกาย฿หຌกับขตดนิรถ
ตาง โ ละจัดหาอุปกรณ์ออกก าลังกาย
   8.6) ตรวจสอบละตรวจรบังาน
9) ควบคุมละตดิตามการด านินงานของผูຌประมลูงานเดຌ
10) ประมนิผลการด านินงานตามครงการฯ
11) จัดท าบทสรปุผลการด านินงานตามครงการฯ  ละ
น าสนอตอ ผอก.

12) น าสนอตอคณะกรรมการบรหิารกิจการองค์การฯ

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)

ผูຌรบัผิดชอบ
1 2 3 4 1 23 4 1 2 3 4

การปรบัปรงุสุขภาพละคุณภาพชวีติของพนักงานฝຆายปฏิบตังิาน

ฝຆายการดนิ
รถองค์การ 
(ขตการดนิ
รถทีไ 1-8)

   ฝຆายบรหิาร 
(ส านักพัฒนา

บคุลากร/
ส านักการ

จຌาหนຌาทีไ) /
  ผูຌทนจาก
ทุกหนวยงาน

3 4 1 2 3 41 2
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แ. ครงการทีไ 11  การยกระดับความผูกพันของพนักงานทีไมีตอองค์กร 

2. หนวยงาน ฝຆายการเูินรถองค์การ ิเขตการเูินรถทีไ 1 – 8) / ฝຆายดริหาร ิส านักพัฒนาดุคลากรี 

3. หลักการละหตุผล 

 ขณททีไ ขสมก. มีครงการจัูหาพนักงานขัดรถูยสารรุน฿หมผานรทดดการ Outsource ตามลผนวิสาหกิจฉดัด
นีๅ เพืไอดรรเทาปัญหาการขาูลคลนพนักงานขัดรถ ขสมก. ควรตຌองเสริมสรຌางความผแกพันรทหวางพนักงานกัด ขสมก. 
เพืไอรักษาพนักงานขัดรถทัๅงพนักงานภาย฿ตຌสังกัู ขสมก. ลลทพนักงานภาย฿ตຌสังกัูผแຌปรทกอดการ Outsource เพืไอ
ความมัไนคง฿นฐานก าลังของพนักงานผแຌ฿หຌดริการ  

ทัๅงนีๅ ฿นปัจจุดัน ขสมก. เูຌมีการวาจຌาง฿หຌหนวยงานภายนอกท าการปรทเมินความผแกพันของพนักงานทีไมีตอ
องค์กรเป็นรายป รวมถึงมีการ฿หຌความเหในลลทขຌอเสนอลนท฿นหลายูຌาน ลตยังขาูการวิเคราทห์เชิงเปรียดเทียด฿น  
ลตลทชวงเวลาทีไจทท า฿หຌภาพของปัญหาลลทลนวทางการพัฒนาเพืไอสรຌางความผแกพันของพนักงานเูຌอยางชัูเจน 
นอกจากนัๅนยังขาูการศึกษาตัวเลขอืไนโ ทีไมีความเกีไยวขຌองกัดการท างานของพนักงานควดคแกันเป อาทิ อัตรา      
การขาูงาน (absenteeism) ลลทอัตราการลาออก ิEmployee Turnover)  

ภาพทีไ แไ : ตัวลขส าคัญทีไสะทຌอนความผูกพันกับองค์กรของ Go Ahead Group 

 

ทีไมา : OICA ลลท Go-Ahead Group 

ไ. วัตถุประสงค์ 

 ยกรทูัดความผแกพันของพนักงานทีไมีตอองค์กร ซึไงเริไมตຌนจากการขยายขอดเขตงาน฿นการวาจຌางส ารวจ
ความผแกพันของพนักงานทีไมีตอองค์กร฿หຌครอดคลุมการวิเคราทห์เปรียดเทียดูัชนีชีๅวัูความผแกพันฯ 5 ปยຌอนหลัง 
พรຌอมจัูท าขຌอเสนอลนท฿นลนวทางทีไจทเป็นการยกรทูัดความผแกพันของพนักงานทีไมีตอองค์กร 

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

 การวิเคราทห์ความผแกพันของพนักงานทีไถแกตຌองจทชวย฿หຌการก าหนูลนวทางการดริหารจัูการูຌานดุคลากร
เป็นเปอยางมีปรทสิทธิภาพ สงผลทางอຌอมตอคุณภาพลลทปรทสิทธิภาพ฿นการท างานของพนักงาน ซึไงจทน ามาทัๅงการ
เพิไมรายเูຌหรือการลูคา฿ชຌจาย฿นการู าเนินงาน 
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6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต :  รายงานส ารวจความผแกพันทีไมีตอองค์กรของพนักงานทีไครอดคลุมการวิเคราทห์ูัชนีความ
ผแกพันฯ 5 ปยຌอนหลัง พรຌอมขຌอเสนอลนท฿นการยกรทูัดความผแกพัน 

 ตัวชีๅวัด : มีรทดดการส ารวจลลทวิเคราทห์ความผแกพันของพนักงานทีไมีตอองค์การ ลลทสามารถน าเป฿ชຌ
เูຌภาย฿นป พ.ศ. โ5ๆ1 เป็นตຌนเป 

  ิหมายหตุ : ครงการนีๅริไมวาจຌางทีไปรึกษาฯ พืไอด านินการออกบบละจัดท าดัชนีชีๅวัด฿นป โ5ๆแ ดังนัๅน
จึงเมมีดัชนีชีๅวัดรายปของป โ5ๆเ ละ โ5ๆโ – โ5ๆใี 

7. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย 

รายการ สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ สิไงทีไครงการตຌองการ 
พนักงาน ขสมก. ลดดสอดถามทีไสัๅน เขຌา฿จงาย ลลทสามารถ

สททຌอนความคิูเหในเูຌอยางตรงเปตรงมา 
กรทดวนการวิเคราทห์ความผแกพันูຌวยขຌอมแล
ทีไเพียงพอ ครดถຌวน ลลทถแกตຌอง 

 

่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 
รายการ

1) จดัตัๅงคณะท างานพืไอศึกษาความป็นเปเดຌ฿นการจดัท าดัชนชีีๅวดั
ความสุขละความผูกพนัทีไมีตอองค์กรของพนกังาน
2) ออกบบขຌอก าหนดขอบขต฿นการศึกษา (TOR) พืไอวาจຌางทีไ
ปรึกษาฯ ป็นผูຌด านนิการออกบบละก าหนดปัจจยัทีไ฿ชຌ฿นการ
จดัท าดัชนชีีๅวดัความสุขละความผูกพนัตอองค์กรของพนกังาน
3) ด านนิการคัดลือกละวาจຌางทีไปรึกษาฯ พืไอด านนิการ
4) ด านนิการออกบบละจดัท าดัชนชีีๅวดัตามครงการ
5) ส ารวจขຌอมูลดย฿ชຌดัชนชีีๅวดัทีไจดัท าขึๅนพืไอทดสอบความถกูตຌอง
มนย า
6) สรุปผลจากการ฿ชຌดัชนชีีๅวดัส ารวจขຌอมูล พรຌอมน าสนอนวทาง
฿นการพฒันาคุณภาพชวีติ ละดัชนชีีๅวดัความสุขละความผูกพนั
ของพนกังานทีไมีตอองค์กร รวมทัๅงงบประมาณทีไ฿ชຌ฿นตละนวทาง
7) น าสนอผลการจดัท าดัชนชีีๅวดั การส ารวจขຌอมูล ละนวทางการ
พฒันาคุณภาพชวีติตอคณะกรรมการบริการกิจการองค์การฯ

2560 2561 2562 2563 2564

P

P

P

P P P P

P

P P P P

P P P P
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9. งบประมาณ 

รายการ

1 ครงการ

4 ป

การยกระดับความผูกพนั
ของพนกังานทีไมีตอองค์กร

รวม   6,000,000 

2) คา฿ชຌจาย฿นการจดักใบขຌอมูล วิคราะห/์

สังคราะห์ รวมทัๅงการสรุปผล ละน าสนอนว
ทางการพฒันาคุณภาพชวีติ (ป 2561 - 2564)

  1,000,000    4,000,000 

ทรพัยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/ จ านวน รวมงิน
1)  คา฿ชຌจาย฿นการจดัจຌางทีไปรึกษาฯ ด านนิการ
ออกบบดัชนชีีๅวดั ละการจดัท าปรกรม
ประมวลผล

  2,000,000    2,000,000 

 

10. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ
1)  คา฿ชຌจาย฿นการจดัจຌางทีไปรึกษาฯ 
ด านนิการออกบบดัชนชีีๅวดั ละการ
จดัท าปรกรมประมวลผล
2) คา฿ชຌจาย฿นการจดักใบขຌอมูล 
วิคราะห์/สังคราะห์ รวมทัๅงการสรุปผล 
ละน าสนอนวทางการพฒันาคุณภาพ
ชวีติ (ป 2561 - 2564)

6,000,000
รวมทัๅงสิๅน

             -        3,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000 

                 -         2,000,000                  -                    -                    -   

                 -         1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000 

2560 2561 2562 2563 2564

 
 

11. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความส ารใจ 

รายการ อกาสกิดความสีไยง 
1) ความร วมมื อ ฿นการ฿หຌ ขຌ อมแ ลทีไ
ถแกตຌองเมืไอมีการส ารวจขຌอมแล 

นຌอย 
เป็นการส ารวจขຌอมแลทีไ฿ชຌวิธีการสอดถามตามปกติ  ลลทเมมีผลตอผแຌตอด
ลดดสอดถาม อีกทัๅงยังเป็นปรทยชน์ตอพนักงานทุกคน 

2) การมองเหในปรทยชน์ทีไจทเูຌจาก
การจัูท าครงการนีๅ ของผแຌด ริหาร
องค์การ 

ปานกลาง 
การ฿หຌความส าคัญ฿นการวิเคราทห์ความผแกพันของพนักงานถือเป็นเรืไองปกติ
ของผแຌปรทกอดการรถูยสาร฿นตางปรทเทศทีไเหในวาดคุลากรคือปัจจัยส าคัญ
ทีไสุูตอกิจการการ฿หຌดริการรถูยสาร ขณททีไผแຌดริหาร ขสมก. อาจ฿หຌ
ความส าคัญ฿นปรทเูในูังกลาว ลตยังเมเูຌเป็นปรทเูใน฿นล าูัดตຌน โ 
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แโ. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

1) จัดตัๅงคณะท างานพืไอศึกษาความปน็เปเดຌ฿นการจัดท า
ดชันีชีๅวดัความสุขละความผูกพันทีไมตีอองค์กรของพนักงาน
2) ออกบบขຌอก านดขอบขต฿นการศึกษา (TOR) พืไอ
วาจຌางทีไปรกึษาฯ ปน็ผูຌด านินการออกบบละก าหนด
ปจัจัยทีไ฿ชຌ฿นการจัดท าดชันีชีๅวดัความสุขละความผูกพัน
ตอองค์กรของพนักงาน
3) ด านินการคัดลือกละวาจຌางทีไปรกึษาฯ พืไอด านินการ
4) ด านินการออกบบละจัดท าดชันีชีๅวดัตามครงการ
5) ส ารวจขຌอมลูดย฿ชຌดชันีชีๅวดัทีไจัดท าขึๅนพืไอทดสอบความ
ถูกตຌองมนย า
6) สรปุผลจากการ฿ชຌดชันีชีๅวดัส ารวจขຌอมลู พรຌอมน าสนอ
นวทาง฿นการพัฒนาคุณภาพชวีติ ละดชันีชีๅวดัความสุข
ละความผูกพันของพนักงานทีไมตีอองค์กร รวมทัๅง
งบประมาณทีไ฿ชຌ฿นตละนวทาง
7) น าสนอผลการจัดท าดชันีชีๅวดั การส ารวจขຌอมลู ละ
นวทางการพัฒนาคุณภาพชวีติตอคณะกรรมการบรกิาร

ฝຆายการดนิ
รถองค์การ 
(ขตการดนิ
รถทีไ 1-8)

   ฝຆายบรหิาร 
(ส านักพัฒนา

บคุลากร)

1 2 3 4 1 21 2 3 4 3 43 4 1 2 3 4
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
ผูຌรบัผิดชอบ

1 2
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กลยุทธ์ ใ : การพัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการของพนักงานขับรถดยสาร 

แ. ครงการทีไ แโ  การปรับปรุงละพัฒนาหลักสูตรการขับรถทีไมีคุณภาพ 

โ. หนวยงาน ฝຆายการเูินรถองค์การ ิเขตการเูินรถทีไ 1 – ่ี / ฝຆายดริหาร ิส านักพัฒนาดุคลากร/ส านัก
การเจຌาหนຌาทีไี 

ใ. หลักการละหตุผล 

 พนักงานขัดรถูยสารเป็นอาชีพทีไมีความรัดผิูชอดตอชีวิตลลททรัพย์สินของผแຌูยสารทีไ฿ชຌดริการ      
ลลทเป็นูานส าคัญทีไผแຌูยสารสัมผัสการ฿หຌดริการูยตรง การปรัดปรุงลลททดทวนทักษท฿นการปฏิดัติงานอยาง
ตอเนืไองเพืไอพัฒนาลลทรักษาคุณภาพการ฿หຌดริการถือเป็นเรืไองทีไตຌอง฿หຌความส าคัญ การพัฒนาปรัดปรุงหลักสแตร
การขัดรถูยสารควดคแการสอดวัูความรแຌตามมาตรฐานสากลูังกรณีของ หลักสแตร PCV (Passenger Carrying 

Vehicle) Practice ฿นตางปรทเทศ จทชวยสรຌางความปรททัด฿จ฿หຌกัดผแຌูยสารลลทสรຌางภาพลักษณ์ทีไูี฿หຌเกิูกัด
องค์การเูຌ 

ภาพทีไ แ5 : สวนหนึไงของหัวขຌอ฿นหลักสูตรการอบรมละสอบวัดตามมาตรฐาน PCV 

 

ทีไมา : OICA 
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4. วัตถุประสงค์ 

  พัฒนา/ปรัดปรุงหลักสแตรเพืไอการขัดรถูยสารทีไมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึไงเทียดเคียงเูຌกัด PCV 

(Passenger Carrying Vehicle) Practice ฿นตางปรทเทศ ูยหลักสแตรูังกลาวควรครอดคลุม 

 การเสริมสรຌางทักษทการลกຌเขปัญหาเมืไอเกิูเหตุการณ์ฉุกเฉินซึไงถือเป็นหลักสแตรรทูัดกຌาวหนຌา 
ิAdvance course for driving)  

 การสรຌาง Service Mind ทีไจทชวยสรຌางความปรททัด฿จ฿หຌกัดผแຌูยสารลลทสรຌางภาพลักษณ์ทีไูี฿หຌเกิูกัด
องค์การ อาทิ การสรຌางความสทูวกสดายรทหวางการูยสาร การ฿หຌดริการผแຌูยสารทีไมีปัญหาทาง
รางกาย ฯลฯ 

 การท าความเขຌา฿จ฿นการูแลลลลทลกຌเขปัญหารถูยสาร อาทิ รทดดเดรค รทดดความเยใน ฯลฯ 

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

  การขัดรถูยสารูຌวยทักษททีไเูຌรัดการฝຄกฝนมาเป็นอยางูี นอกจากจทชวยลูอกาส฿นการเกิูอุดัติเหตุ  
ซึไงจทมีผลเชิงดวกจากการลูคา฿ชຌจายทีไเกีไยวขຌองกัดอุดัติเหตุ รวมถึงการลูคาเสียอกาสจากการ฿ชຌรถูยสารลลท
พนักงานทีไเกีไยวขຌองกัดอุดัติเหตุลลຌว ยังชวยสรຌางความผแกพันทีไูีกัดผแຌ฿ชຌดริการ ลลทยังมีผลเชิงดวกทางอຌอมตอ
ปรทสิทธิภาพการ฿ชຌรถูยสารูຌวย  

6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

  ผลผลิต :  หลักสแตรพัฒนาทักษทการควดคุมลลทขัดขีไรถูยสารทีไูีลลทปลอูภัยตามมาตรฐานสากล 

เทียดเคียงเูຌตามมาตรฐาน PCV 

  ตัวชีๅวัด :  พนักงานขัดรถูยสารเูຌรัดการฝຄกอดรมพัฒนาทักษทลลทเทคนิคตาง โ ฿นการควดคุมลลทขัด
ขีไรถูยสารทีไูีลลทปลอูภัยตามมาตรฐานสากล ปลท โ5% ของฐานพนักงานขัดรถทัๅงหมู
ขององค์การ ูย฿หຌลลຌวเสรใจภาย฿นรทยทเวลา 4 ป ิพ.ศ. โ5ๆ1 – โ5ๆไี 

   ิหมายหตุ : ตัวชีๅวัดรายปริไมตัๅงตป พ.ศ. โ5ๆแ – โ5ๆไ ดยมีพนักงานขับรถดยสารเดຌรับการฝຄกอบรม
พัฒนาทักษะละทคนิคตาง โ ฿นการควบคุมละขับขีไรถดยสารทีไดีละปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ปละ 
โ5ั ของฐานพนักงานขับรถทัๅงหมดี 

7. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย 

รายการ สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ สิไงทีไครงการตຌองการ 
พนักงานขัดรถ
ูยสาร 

เูຌรัดการฝຄกอดรมลลทพัฒนาทกัษท฿นการขัดรถ   
ทีไถแกตຌองลลทปลอูภัย ควดคแกัดการ฿หຌดริการทีไ
มีคุณภาพ สามารถลกຌเขปัญหาเมืไอเกิู
เหตุการณ์ฉุกเฉินเูຌ 

หลักสแตรพัฒนาพนักงานขัดรถูยสารทีไเูຌผล
฿นทางปฏิดัต ิ

ปรทชาชน/ผแຌูยสาร
รถูยสาร 

เูຌรัดความปลอูภัย ควดคแกัดดริการทีไมี
คุณภาพตลอูการเูินทาง 

การ฿หຌดริการของพนักงานขัดรถสรຌางความ
ปรททัด฿จลลทความปลอูภัย฿หຌกัดผแຌูยสาร 
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่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 

รายการ
1) จดัตัๅงคณะกรรมการพืไอพจิารณาครงการจดัท าหลักสูตรการพิไม
ทักษะพืไอการขับรถทีไมคุีณภาพ
2) ออกบบขຌอก าหนดขอบขตของงาน (TOR) พืไอวาจຌางทีไปรึกษาฯ 
ป็นผูຌด านินการศึกษาละออกบบหลักสูตร ละมผูีຌชีไยวชาญจาก
กรมการขนสงทางบกป็นทีไปรึกษาพิศษ
3) ด านินการคัดลือกละวาจຌางทีไปรึกษาฯ ป็นผูຌด านินครงการฯ
4) ด านินการฝຄกอบรมพนักงานขับรถดยสารคิดป็นรຌอยละ 25 ตอป 
ของจ านวนพนักงานขับรถดยสารทัๅงหมด
5) ติดตามละประมนิผลภายหลังการฝຄกอบรม
6) ทบทวน ปรับปรุง ละพฒันาหลักสูตรกຌาวหนຌา ละ฿หຌมีนืๅอหา
ของหลักสูตรหมาะสมกับวลาละสิไงวดลຌอมทีไปลีไยนเปขององค์การ
 ดยด านินการทุก โ 2 ป

P P P P

P P

P P P P

P

P

2560 2561 2562 2563 2564

P

 

9. งบประมาณ 

รายการ
1 หลักสูตร

6,283 คน

65 คน

2 ครัๅง

การพฒันา
หลักสูตรการขบัรถ
ดยสารทีไมีคุณภาพ

รวม      16,696,000 

     (2) พนกังานขบัรถดยสารรายวนั             2,000            130,000 

3) คา฿ชຌจาย฿นการทบทวน ปรับปรุง ละพฒันา
หลักสูตร 2 ครัๅง

         500,000          1,000,000 

2) คา฿ชຌจาย฿นการฝຄกอบรม
     (1) พนกังานขบัรถดยสารรายดือน (คา฿ชຌจาย
รายบุคคล)

            2,000        12,566,000 

ทรพัยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/หนวย จ านวน รวมงิน
1) คา฿ชຌจาย฿นการออกบบหลักสูตร       3,000,000          3,000,000 
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10. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ
1) คา฿ชຌจาย฿นการออกบบหลักสูตร
2) คา฿ชຌจาย฿นการฝຄกอบรม
     (1) พนกังานขบัรถดยสารรายดือน
 (คา฿ชຌจายรายบุคคล)

     (2) พนกังานขบัรถดยสารรายวนั
3) คา฿ชຌจาย฿นการทบทวน ปรับปรุง 
ละพฒันาหลักสูตร 2 ครัๅง

รวมทัๅงสิๅน
16,696,000

           -     6,271,500   3,641,500   3,141,500   3,641,500 

              -                 -         500,000               -         500,000 

              -      3,141,500    3,141,500    3,141,500    3,141,500 

              -         130,000               -                 -                 -   

              -      3,000,000            -              -              -   

              -                 -                 -                 -                 -   

2560 2561 2562 2563 2564

 
 

11. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความส ารใจ 

รายการ อกาสกิดความสีไยง 
การออกลดดหลักสแตร฿หຌสามารถน าเป฿ชຌ
พัฒนา฿หຌ เกิูทักษทกัดพนักงานขัดรถ
ูยสารเูຌตรงกัดความตຌองการของ ขสมก. 

นຌอย 
สามารถศึกษาจากหลักสแตรการขัดรถูยสารทีไปรทสดความส าเรใจ฿น
ตางปรทเทศรวมถึงสามารถขอรัดค าลนทน าจากผแຌเชีไยวชาญของกรมการ
ขนสงทางดก 

 

แโ. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

1) จัดตัๅงคณะกรรมการพืไอพิจารณาครงการจัดท า
หลักสูตรการพิไมทักษะพืไอการขบัรถทีไมคุีณภาพ
2) ออกบบขຌอก าหนดขอบขตของงาน (TOR) พืไอ
วาจຌางทีไปรกึษาฯ ปน็ผูຌด านินการศึกษาละออกบบ
หลักสูตร ละมผูีຌชีไยวชาญจากกรมการขนสงทางบก
ปน็ทีไปรกึษาพิศษ
3) ด านินการคัดลือกละวาจຌางทีไปรกึษาฯ ฿หຌปน็    
 ผูຌด านินครงการฯ
4) ด านินการฝຄกอบรมพนักงานขบัรถดยสารคิดปน็
รຌอยละ 25 ตอป ของจ านวนพนักงานขบัรถดยสาร
5) ตดิตามละประมนิผลภายหลังการฝຄกอบรม

6) ทบทวน ปรบัปรงุ ละพัฒนาหลักสูตรกຌาวหนຌา ละ
฿หຌมีนืๅอหาของหลักสูตรหมาะสมกับวลาละ
สิไงวดลຌอมทีไปลีไยนเปขององค์การ ดยด านินการ
ทุก โ 2 ป

ฝຆายการดนิ
รถองค์การ 
(ขตการดนิ
รถทีไ 1-8)

   ฝຆายบรหิาร 
(ส านักพัฒนา

บคุลากร/
ส านักการ
จຌาหนຌาทีไ)

3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 23 4 1 2 3 4
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
ผูຌรบัผิดชอบ

1 2
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ยุทธศาสตรท์ีไ ใ : การสริมสรຌางความขใงกรงทางการงิน 

 

กลยุทธ์ แ : การพิไมรายเดຌ 

แ. ครงการทีไ แใ  การพัฒนาระบบประมินละวิคราะห์สຌนทางดินรถ 

โ. หนวยงาน ฝຆายดริหาร ิส านักเทคนลยีสารสนเทศี / ฝຆายการเูินรถองค์การ ิส านักดริหารการเูินรถ,  

เขตการเูินรถทีไ 1 - ่ี 

ใ. หลักการละหตุผล 

 จากการพิจารณาการู าเนินงานของ Operator รายส าคัญ฿นตางปรทเทศ พดวาขຌอมแลลลทรทดดการปรทเมิน
ลลทวิเคราทห์เสຌนทางการเูินรถถือเป็นเครืไองมือส าคัญทีไเป็นหัว฿จของความส าเรใจ฿นการเป็น Operator ูยรทดดทีไ
กลาวถึงขຌางตຌน สามารถลยกออกเูຌเป็น โ สวน คือ  

 1ี รทดดปรทเมินความคุຌมคาของเสຌนทางการเูินรถ฿หม เป็นรทดดทีไถแก฿ชຌเป็นเครืไองมือปรทกอดการปรทมแล
เสຌนทางการเูินรถจากหนวยงานทีไเป็น Regulator ูยรทดดูังกลาวจทท าหนຌาทีไ฿นการปรทมาณการจ านวนผแຌูยสาร
ลลทความถีไ฿นการ฿ชຌดริการซึไงมีผลตอรายเูຌ ควดคแกัดการปรทเมิ นลักษณทของเสຌนทางลลทความหนาลนนของ
การจราจรซึไงมีผลตอตຌนทุนการ฿หຌดริการ ูยมีการน าขຌอมแลตຌนทุนลลทคา฿ชຌจายทีไดันทึก฿นรทดดดัญชีมารวมปรทเมิน
ูຌวย 

 โี รทดดการวิเคราทห์เสຌนทางการเูินรถทีไ฿หຌดริการ เป็นรทดดทีไ฿ชຌ฿นการวิเคราทห์ผลการ฿หຌดริการเูินรถ฿น
ปัจจุดันเป็นรายเสຌนทาง เพืไอ฿ชຌปรทกอดการวางลผนปฏิดัติการ หรือเพืไอ฿ชຌปรทกอดการเจรจาปรัดเปลีไยนเงืไอนเขการ
เูินรถกัด Regulator 

ภาพทีไ แๆ : ตัวอยางระบบการประมินความคุຌมคาของสຌนทางดินรถ 

 

ทีไมา : OICA 
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 ทัๅงนีๅ ฿นการจัูหาหรือออกลดดรทดดูังกลาว ควรเริไมตຌนจากการศึกษาการ฿ชຌรทดดงานูังกลาว฿นตางปรทเทศ 
ควดคแกัดการศึกษารายลทเอียูขຌอมแลลลทการวิเคราทห์เสຌนทางการเูินรถของ ขสมก. ทีไเูຌมีการจัูท า฿นรทูัดเขตลลท
รทูัดสาย ูยรทดดทีไจทท าการติูตัๅงลลท/หรือพัฒนาควรเป็นรทดดทีไสทูวก฿นการ฿ชຌงาน งายตอการวิเคราทห์ ลลทมี
การเชืไอมยงน าขຌอมแลจากรทดดงานอืไนมา฿ชຌอยางอัตนมัติ ขณทเูียวกันควรมีการพัฒนาดุคลากรเพืไอปรทสิทธิภาพ฿น
การ฿ชຌรทดด ทัๅงการพัฒนาดุคลากรเพืไอการ฿ชຌงานลลทการพัฒนาดุคลากรเพืไอการวิเคราทห์ผลจากรทดด 

ไ. วัตถุประสงค์ 

 จัูหาหรือพัฒนารทดดปรทเมินความคุຌมคาของเสຌนทางการเูินรถ฿หม ควดคแกัดรทดดการวิเคราทห์เสຌนทางการ
เูินรถทีไ฿หຌดริการ 

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

 - รทดดปรทเมินความคุຌมคาของเสຌนทางการเูินรถ฿หม จทชวยสรຌางความมัไน฿จวาเสຌนทางเูินรถทีไ ขสมก. จท
เขຌาปรทมแลมีความคุຌมคาทางการเงิน  

 - รทดดวิเคราทห์ เสຌนทางการเูินรถทีไ ฿หຌดริการ ิ฿นปัจจุดันี จทชวย฿หຌ  ขสมก. มีรายลทเอียูทีไจท฿ชຌ
ปรทกอดการดริหารจัูการการเูินรถเูຌอยางเหมาทสม ชวย฿หຌการ฿ชຌรถูยสารอยางมีปรทสิทธิภาพลลทสอูคลຌองกัด
ความตຌองการของผแຌูยสาร ชวยเพิไมรายเูຌลลท/หรือลูตຌนทุนการ฿หຌดริการเูຌ฿นรทูัดหนึไง 

ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต : 1ี รทดดปรทเมินความคุຌมคาของเสຌนทางการเูินรถ ิ฿หมี 

  โี รทดดวิเคราทห์เสຌนทางการเูินรถ ิปัจจุดันี 

 ตัวชีๅวัด :  ขสมก. สามารถ฿ชຌงานรทดดปรทเมินลลทวิเคราทห์เสຌนทางเูินรถเูຌ฿นป 2562 

ิหมายหตุ : ครงการนีๅริไมละสิๅนสุดการด านินงาน฿นป โ5ๆโ จึงมีตัวชีๅวัดรายปฉพาะป โ5ๆโ ทานัๅนี 

7. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย 

รายการ สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ สิไงทีไครงการตຌองการ 
ทีไปรึกษาการจัูหา
ลลทพัฒนารทดด 

การสนัดสนนุขຌอมแลการเูินรถทีไมีความ
ถแกตຌองลลทเป็นปัจจดุัน จาก ขสมก. 

รทดดงานตามมาตรฐานสากลทีไ฿ชຌงานเูຌงาย 
รวูเรใว ลลทมีความสามารถูຌานการวิเคราทห์ทีไสแง 
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่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 
รายการ

1) จดัตัๅงคณะท างาน / คณะกรรมการ พืไอด านนิการจดัจຌางทีไ
ปรึกษาพืไอพฒันาระบบฯ
2) ออกบบขຌอก าหนดขอบขตการจຌางทีไปรึกษาฯ (TOR)

3) ด านนิการคัดลือกละจดัจຌางทีไปรึกษาฯ
4) ทีไปรึกษาด านนิการออกบบระบบ พฒันา Software ละ
รายงาน
5) การทดสอบระบบงาน
6) การปรับปรุงระบบงาน
7) การพฒันาบุคลากรพืไอรองรับการ฿ชຌ Software เดຌดຌวยตนอง
8) ประมินผลของตละสຌนทาง ดยป็นการ On the job 

training ฿หຌกับบุคลากรของ ขสมก.

9) สรุปรายงานการวิคราะห์รายสຌนทาง
10) น าสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การฯ

P

P

P

2560 2561 2562 2563 2564

P

P

P

P

P

P

P

 

้. งบประมาณ 

รายการ
การพฒันาระบบ
ประมินละ
วิคราะห์สຌนทาง
ดินรถ

      1  ระบบ

รวม      10,000,000 

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/หนวย จ านวน รวมงิน
คา฿ชຌจาย฿นการจดัหา ปรับปรุง 
ละติดตัๅงระบบ

   10,000,000       10,000,000 

 

แเ. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ
คา฿ชຌจาย฿นการจดัหา ปรับปรุง ละ
ติดตัๅงระบบ

รวมทัๅงสิๅน
10,000,000

             -                -    10,000,000              -                -   

2560 2561 2562 2563 2564

             -                -    10,000,000              -                -   
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แแ. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความส ารใจ 

รายการ อกาสกิดความสีไยง 
1) ทีไปรึกษาฯ ทีไมี
ความสามารถ 

ปานกลาง 
การจัูหาหรือพัฒนารทดดตຌองการทีไปรึกษาฯ ทีไมีความช านาญ฿นการปรทเมินลลทจัูท า 
Financial Model ควดคแกัดการมีองค์ความรแຌ฿นธุรกิจรถูยสารปรทจ าทาง ซึไงทีไปรึกษาฯ 
ทีไมีคุณสมดัติูังกลาวมีจ านวนเมมาก 

2) ทักษทของผแຌ฿ชຌรทดด ปานกลาง 
การน าเขຌาขຌอมแลสแรทดดเมตຌองอาศัยทักษทชัๅนสแง อีกทัๅงขຌอมแลสวนหนึไงเูຌจากการเชืไอมตอ
กัดรทดดงานอืไน 

3) ทักษทของผแຌวิเคราทห์
ผลลัพธท์ีไเูຌจากรทดด    

สแง 
ผแຌท าหนຌาทีไวิเคราทห์ผลลัพธ์จากรทดดตຌองมีทักษทการคิูทีไเป็นรทดด 

 

แโ. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

1) จัดตัๅงคณะท างาน / คณะกรรมการ พืไอด านินการจัด
จຌางทีไปรกึษาพืไอพัฒนาระบบฯ
2) ออกบบขຌอก าหนดขอบขตการจຌางทีไปรกึษาฯ (TOR)

3) ด านินการคัดลือกละจัดจຌางทีไปรกึษาฯ
4) ทีไปรกึษาด านินการออกบบระบบ พัฒนา Software 

ละรายงาน
5) การทดสอบระบบงาน
6) การปรบัปรงุระบบงาน
7) การพัฒนาบคุลากรพืไอรองรบัการ฿ชຌ Software เดຌ
ดຌวยตนอง
8) ประมนิผลของตละสຌนทาง ดยปน็การ On the 

job training ฿หຌกับบคุลากรของ ขสมก.

9) สรปุรายงานการวิคราะห์รายสຌนทาง
10) น าสนอรายงานตอคณะกรรมการบรหิารกิจการ
องค์การฯ

ฝຆายบรหิาร
(ส านัก

ทคนลยี
สารสนทศ )
ฝຆายการดนิ
รถองค์การ 

(ส านักบรหิาร
การดนิรถ,

ขตการดนิรถ
ทีไ 1-8)

3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 23 4 1 2 3 4
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
ผูຌรบัผิดชอบ

1 2
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แ. ครงการทีไ แไ  การพัฒนาพืๅนทีไชิงพาณิชย์ 

โ. หนวยงาน ฝຆายดริหาร ิส านักลผนงาน/ส านักงานกฎหมายี / ฝຆายการเูินรถองค์การ ิเขตการเูินรถ  
เจຌาของพืๅนทีไทีไเกีไยวขຌองี 

ใ. หลักการละหตุผล 

 ปัจจุดัน ขสมก. มีอแจอูรถูยสารทัๅงทีไเป็นกรรมสิทธิ่ของตนเองลลททีไเชาจากหนวยงานอืไนทัๅงหนวยงานของรัฐ
ลลทเอกชนจ านวนหลายลหง ูยอแจอูรถูยสาร฿นดางพืๅนทีไตัๅงอยแดนท าเลทีไมีความเจริญสแง ปรทชาชนสามารถเขຌาถึง
เูຌงาย ลวูลຌอมูຌวยสถานทีไมีคุณคา฿นเชิงธุรกิจ อาทิ สถานศึกษา ศแนย์การคຌา ลลทสถานทีไจຌางงาน สามารถน าเปสรຌาง
มแลคาเพิไม฿นเชิงพาณิชย์อันจทกอ฿หຌเกิูรายเูຌเพิไมลก ขสมก. เูຌ ทัๅงนีๅ จากรายงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทีไเูຌ
ท าการศึกษาความเป็นเปเูຌ฿นเชิงธุรกิจลลทการเงินของอแจอูรถูยสารจ านวน 5 ลหง สรุปเูຌวา อแจอูรถูยสาร  
ลตลทลหงมีศักยภาพเชิงธุรกิจลลทการเงิน รวมถึงขຌอจ ากัูทัๅงทางูຌานตลาูลลทกฎหมายทีไลตกตางกันเป ูยอแจอูรถ
ทีไดางเขนลลทมีนดุรีมีศักยภาพ฿นพัฒนาสแงสุู สรุปภาพรวมเูຌูังนีๅ 

ตารางทีไ 2 : สรุปภาพรวมของศักยภาพทีไดินทีไตัๅงอู 5 หง ของ ขสมก. 

ชืไออู นวทางการพัฒนาพืๅนทีไตามผลการศึก า พืๅนทีไอู 
ิเรี 

NPV ิมูลคาปัจจุบันสุทธิี 
ิลຌานบาที 

IRR (%) 
ิอัตราผลตอบทนี 

PP 
ิระยะคืนทุนี 

มีนดุร ี พืๅนทีไพาณิชยกรรม ูยการกอสรຌางเป็นอาคาร
สรรพสินคຌา฿หຌเชาพืๅนทีไเป็นหຌองหรือเป็นชัๅน 

10 ไ่.็15 11.5่ ่ ป ่ เูือน 

ดางเขน พืๅนทีไพาณิชยกรรมลดดผสม ูยกอสรຌางเป็น
อาคารสรรพสินคຌาลลทรงเรียนกวูวิชา 

11 ้็.ไ้ๆ 11.0 ้ ป 1 เูือน 

ลสมู า พืๅนทีไ฿หຌเชา ูยกอสรຌางเป็นรงงานส าเรใจรแป฿หຌเชา 1ๆ 1โ.็้ไ 15.00 ๆ ป ่ เูือน 
สวนสยาม พืๅนทีไ฿หຌเชา ูยกอสรຌางเป็นอาคารพักอาศัยรวม

ลลทอาคารพาณิชย์ 
โ0 ไ0.็โ็ 11.โ็ ็ ป 

รังสิต ท าหนຌาทีไเป็นศแนย์ซอมของ ขสมก. ูยเมเูຌมีการ
ลงทุนเพิไม฿ู โ 

1ไ - - - 

ทีไมา : รายงานลนวทางการู าเนินงานครงการพัฒนาพืๅนทีไเขตการเูินรถขององค์การุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ทัๅงนีๅ ฿นการพัฒนาพืๅนทีไเชิงพาณิชย์ควรเูຌมีการทดทวนรทเดียดปฏิดัติ฿หຌครอดคลุม฿นสวนของกฎหมายทีไ
เกีไยวขຌองกัดการรวมงานกัดเอกชน รวมถึงกฎหมายทีไเกีไยวขຌองกัดการกอสรຌางลลทผังเมือง ขณททีไการจัูท า TOR ตຌอง

฿หຌความส าคัญกัดมุมมองเชิงธุรกิจของเอกชน การออกลดด TOR ตຌองมีความเหมาทสม เมเป็นอุปสรรคตอการ

ู าเนินงาน฿นเชิงธุรกิจ ลตตຌองเมขัูตอกฎหมายลลทรทเดียดทีไเกีไยวขຌอง นอกจากนัๅนการู าเนินการพัฒนาพืๅนทีไควร
เริไม฿นปทีไการกอสรຌางรถเฟฟງาทัๅงสายสีเขียวเหนือลลทสายสีชมพแ฿กลຌลลຌวเสรใจ ูຌวยเหตุผล ใ ปรทการ คือ 

 1ี จ านวนเอกชนผแຌสน฿จน าพืๅนทีไเปพัฒนาครงการมากขึๅน  

 โี ผแຌพัฒนาครงการสามารถเหในลนวทางการพัฒนาครงการเูຌชัูเจนขึๅน เพิไมอกาสของความส าเรใจ฿นการ
ู าเนินครงการ 

 ใี เป็นชวงเวลาทีไมแลคาพืๅนทีไปรัดตัวสแงขึๅนมากกวาปัจจุดัน สงผลตอผลตอดลทนของ ขสมก. 
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 อยางเรกใตาม ฿นการพัฒนาพืๅนทีไเชิงพาณิชย์ ซึไงมีการศึกษา฿นเดืๅองตຌนถึงศักยภาพของพืๅนทีไทีไจทสามารถ
ู าเนินการ฿นรทยทลรก ซึไงมีอยแูຌวยกัน โ พืๅนทีไ คือ ิ1ี อแดางเขน ลลท ิโี อแมีนดุรี นัๅน หากการพัฒนาพืๅนทีไ฿นลักษณท
ความหมายของค าวา รวมลงทุน คือการรวมลงทุนกัดเอกชนเมวาูยวิธี฿ู หรือมอด฿หຌเอกชนลงทุนลตฝຆายเูียว 

ูยวิธีการอนุญาต หรือ฿หຌสัมปทาน หรือ฿หຌสิทธิเมวา฿นลักษณท฿ู การู าเนินการนัๅนจทเขຌาขายของ พรทราชดัญญัติ
การ฿หຌเอกชนรวมลงทุน฿นกิจการของรัฐ พ.ศ. โ55ๆn ซึไงตามมาตรา ๆ ก าหนู฿หຌการ฿หຌเอกชนรวมลงทุน฿นกิจการของ

รัฐตຌองค านึงถึงหลักการ ูังตอเปนีๅ 

1) ปรทสิทธิภาพลลทความคุຌมคา฿นการู าเนินกิจการลลทการ฿ชຌทรัพยากรของรัฐ 

2) การยึูถือวินัยการเงินการคลัง 
3) ปรทยชน์ตอสังคมลลทเศรษฐกิจจากการู าเนินครงการ 
4) ความปรง฿ส฿นกรทดวนการตัูสิน฿จทีไเกีไยวขຌอง 
5) การจัูสรรความเสีไยงทีไเหมาทสมของครงการรทหวางรัฐกัดเอกชน 

6) สิทธิลลทปรทยชน์ของผแຌรัดดริการลลทผแຌ฿หຌดริการ 
7) การสงเสริมการลขงขันอยางเป็นธรรมรทหวางเอกชนทีไปรทสงค์จทรวมลงทุน 

 ฿นการู าเนินการตาม พ.ร.ด.รวมทุนฯ นัๅน ขสมก. จทตຌองวาจຌางทีไปรึกษาฯ ฿นการการจัูท า mรายงาน            

ผลการศึกษาลลทวิเคราทห์ครงการn ซึไงปรทกอดูຌวย 

1) เหตุผล ความจ าเป็น ลลทปรทยชน์ของครงการ รวมทัๅงความสอูคลຌองกัดลผนยุทธศาสตร์ 
2) ตຌนทุนการู าเนินการ ูย฿นกรณีทีไ เป็นครงการทีไจท฿ชຌจายงดปรทมาณลผนูินรวมูຌวย  ลลทลสูง

งดปรทมาณลผนูินทีไจ าเป็นตลอูรทยทเวลาของครงการ 
3) การเปรียดเทียดตຌนทุนลลทความคุຌมคา฿นการู าเนินการรทหวางการ฿ชຌงดปรทมาณลผนูิน หรืองดปรทมาณ

ของหนวยงานของรัฐกัดการ฿หຌเอกชนรวมลงทุน 

4) ทางเลือก฿นการ฿หຌเอกชนรวมลงทุน฿นรแปลดดตาง โ รวมทัๅงความสน฿จลลทความพรຌอมของเอกชน฿นลตลท
รแปลดด 

5) ผลกรททดของครงการ 
6) ความเสีไยงทีไเกีไยวขຌองลลทลนวทางการดริหารความเสีไยงของครงการ 
7) กรณีทีไหนวยงานเจຌาของครงการจท฿ชຌงดปรทมาณของหนวยงาน฿นการู าเนินการ ฿หຌลสูงสถานททาง

การเงินของหนวยงาน ลหลงทีไมาของงดปรทมาณ ภารทงดปรทมาณูยรวมทีไตຌอง฿ชຌ฿นครงการอืไน โ ลลท
ความสามารถ฿นการหางดปรทมาณเพืไอการู าเนินครงการูยเมกรททดตอสถานททางการเงินูยรวมของ
หนวยงาน 

 ูยหนวยงานเจຌาของครงการจทตຌองเสนอผลการศึกษาลลทวิเคราทห์ครงการตอรัฐมนตรีกรททรวงเจຌาสังกัู
เพืไอพิจารณา฿หຌความเหในชอด฿นเดืๅองตຌนลลຌวจึงเสนอเปตามขัๅนตอนทีไก าหนูเวຌ฿น พ.ร.ด.รวมทุนฯ ตอเป ลลทเมืไอ
คณทกรรมการ฿หຌความเหในชอดหลักการของครงการ฿ูหรือเมืไอคณทรัฐมนตรีเูຌอนุมัติกรณีตามมาตรา โ่              
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฿หຌหนวยงานเจຌาของครงการจัูท า mรางปรทกาศเชิญชวนเอกชนเขຌารวมลงทุนn mรางขอดเขตของครงการn ลลท 

mรางสัญญารวมลงทุน฿นสวนของครงการทีไเป็นการ฿หຌเอกชนเขຌารวมลงทุนn ตอเป 

ไ. วัตถุประสงค์ 

 พัฒนาพืๅนทีไอแดางเขนลลทมีนดุรี฿หຌเป็นพืๅนทีไเชิงพาณิชย์ เป็นครงการตามลผนฟ้นฟแทีไู าเนินการตอเนืไองจากป 
พ.ศ. โ55้ 

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

 การพัฒนาพืๅนทีไอแจอูรถูยสารจทท า฿หຌการ฿ชຌทรัพยากรของ ขสมก. ฿นสวนของอแจอูรถูยสารเป็นเปอยางมี
ปรทสิทธิภาพสแงทีไสุู สงผลตอรายเูຌทีไเพิไมขึๅนของ ขสมก. 

ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต : 1ี รายงานผลการศึกษาลลทวิเคราทห์ครงการการพัฒนาพืๅนทีไ เชิงพาณิชย์ทัๅง฿นสวนของ              
อแดางเขนลลทอแมีนดุรี 

   โี รางปรทกาศเชิญชวนเอกชนเขຌารวมลงทุน 

   3ี รางขอดเขตของครงการ 

   4ี รางสัญญารวมลงทุน฿นสวนของครงการทีไเป็นการ฿หຌเอกชนเขຌารวมลงทุน 

 ตัวชีๅวัด :  ขสมก. เูຌรัดอนุมัติ฿หຌู าเนินครงการ฿หຌเชาพืๅนทีไเูຌอยางนຌอย 1 ลหง ภาย฿นป พ.ศ. โ5ๆ0 ลลท
สามารถจัูหาผแຌลงทุนเชา฿ชຌพืๅนทีไเูຌอยางนຌอย 1 ลหง ภาย฿นป พ.ศ. โ5ๆ1 เป็นตຌนเป 

็. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย 

รายการ สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ สิไงทีไครงการตຌองการ 
ผแຌูยสาร ความสทูวกทีไเูຌรัดมากขึๅนรทหวางการ฿ชຌดริการ

ทีไอแรถูยสาร 
ผแຌ฿ชຌพืๅนทีไ฿หຌผลตอดลทนลก ขสมก. 
฿นอัตราทีไเหมาทสม 

เอกชนผแຌพัฒนาพืๅนทีไ ความเป็นเปเูຌ฿นเชิงธุรกิจูยมีผลตอดลทนทาง
การเงิน฿นรทูัดทีไเหมาทสม 

ผแຌเชาพืๅนทีไรายยอย จ านวนลแกคຌาทีไมากเพียงพอตอรทูัดรายเูຌทีไ
สามารถสรຌางผลก าเร฿นอัตราทีไนาพอ฿จ 
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่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 

รายการ
1) จดัตัๅงคณะกรรมการชดุตาง โ พืไอด านนิงานครงการพฒันาพืๅนทีไ
ชงิพาณิชย์
2) ด านนิการออกบบขอบขตการด านนิงาน (TOR) พืไอวาจຌางทีไ
ปรึกษา฿นการจดัท า "รายงานผลการศึกษาละวิคราะห์ครงการ
การพฒันาพืๅนทีไชงิพาณิชยท์ัๅง฿นสวนของอูบางขนละอูมีนบุรี"
3) ประกาศชญิชวน฿หຌผูຌสน฿จยืไนขຌอสนอครงการ
4) คัดลือกทีไปรึกษาฯ ตามขัๅนตอนของการจดัซืๅอจดัจຌางตอเป
5) ทีไปรึกษาจดัท า "รายงานผลการศึกษาละวิคราะห์ครงการ   
การพฒันาพืๅนทีไชงิพาณิชยท์ัๅง฿นสวนของอูบางขนละอูมีนบุรี"
6) ตรวจรับงานของทีไปรึกษา
7) น าสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
8) ด านนิการขออนมุัติครงการตามขัๅนตอนของ พ.ร.บ.รวมทุนฯ 
พ.ศ. 2556

9) มืไอครงการเดຌรับการอนมุัติ ฿หຌด านนิการ ออกบบขอบขตการ
ด านนิงาน (TOR) พืไอวาจຌางทีไปรึกษา฿นการจดัท ารางประกาศชญิ
ชวนอกชนขຌารวมลงทุน รางขอบขตของครงการ ละรางสัญญา
รวมลงทุน฿นสวนของครงการทีไป็นการ฿หຌอกชนขຌารวมลงทุน

10) ประกาศชญิชวน฿หຌผูຌสน฿จยืไนขຌอสนอครงการ
11) คัดลือกทีไปรึกษาฯ ตามขัๅนตอนของการจดัซืๅอจดัจຌางตอเป

P

P

2560 2561 2562 2563 2564

P
P
P
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P P

P
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รายการ
12) ทีไปรึกษาจดัท ารางประกาศชญิชวนอกชนขຌารวมลงทุน ราง
ขอบขตของครงการ ละรางสัญญารวมลงทุน฿นสวนของครงการทีไ
ป็นการ฿หຌอกชนขຌารวมลงทุน
13) ตรวจรับงานของทีไปรึกษา
14) ตงตัๅงคณะกรรมการพืไอด านนิการคัดลือกผูຌสน฿จขຌารวม
ลงทุนตามครงการ
15) ด านนิการการประกวดราคา ดยผูຌประกวดราคาตຌองยืไนขຌอสนอ
ครงการ รายละอียดของการลงทุน งืไอนเขของการลงทุน หลงงิน
ลงทุน ผลตอบทนทีไสามารถ฿หຌองค์การเดຌตลอดอายสัุญญา ฯลฯ 
พืไอ฿หຌคณะกรรมการพจิารณา ซึไงอาจขอความชวยหลือจาก
สถาบันการศึกษา หรือจากผูຌชีไยวชาญดຌานการลงทุนมาชวย฿หຌ
ค าปรึกษาหรือสดงความคิดหในตอการพจิารณาขຌอสนอดังกลาวเดຌ

16) สรุปรายละอียดขຌอสนอครงการละสนอ ผอก.

17) สรุปผลการด านนิครงการ พรຌอมผลการประกวดราคา ดย
น าสนอตอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
18) หากเดຌรับอนมุัติ฿หຌด านนิครงการ กใจดัท าสัญญากับ  ผูຌชนะ
การประกวดราคา
19) ด านนิงานตามครงการรวมลงทุน

2560 2561 2562 2563 2564

P

P

P
P P P P

P
P

P

P

 

้. งบประมาณ 

 เป็นการู าเนินงานตามขัๅนตอนของการอนุมัติครงการ เนืไองจากครงการนีๅอาจเป็นการรวมลงทุน฿นลักษณท 
Public Private Partnership ิPPPี ูังนัๅน จึงตຌองเสนอขอความเหในจากคณทรัฐมนตรีูຌวย จึงตຌองจัูท ารายงาน
ลลทเอกสารทีไเกีไยวขຌอง ซึไงลดงออกเป็น โ ชวง คือ ิ1ี ชวงลรก เป็นการจัูท า รายงานผลการศึกษาลลทวิเคราทห์
ครงการการพัฒนาพืๅนทีไ เชิงพาณิชย์ทัๅ ง฿นสวนของอแดางเขนลลทอแมีนดุรี  ลลทเมืไอครงการเูຌรัดอนุมัติจาก
คณทรัฐมนตรีลลຌว จทตຌองู าเนินการจัูท าเอกสารคือ ิโี ชวงทีไสอง เป็นการจัูท า รางปรทกาศเชิญชวนเอกชนเขຌา
รวมลงทุน รางขอดเขตของครงการ ลลทรางสัญญารวมลงทุน฿นสวนของครงการทีไเป็นการ฿หຌเอกชนเขຌารวมลงทุน 

ของพืๅนทีไอแดางเขนลลทมีนดุรี ซึไง฿ชຌงดปรทมาณ฿นการู าเนินงาน ูังตอเปนีๅ 
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รายการ ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/หนวย รวมงิน
การจดัท า "รายงานผลการศึกษาละ
วิคราะห์ครงการการพฒันาพืๅนทีไชงิ
พาณิชยท์ัๅง฿นสวนของอูบางขนละอูมีนบุรี" 

(รวมการศึกษาผลกระทบตาง โ ลຌว)

คา฿ชຌจาย฿นการจดัจຌางทีไปรึกษา     15,000,000      2  พืๅนทีไ  30,000,000 

การจดัท า "รางประกาศชญิชวนอกชนขຌา
รวมลงทุน รางขอบขตของครงการ ละ
รางสัญญารวมลงทุน฿นสวนของครงการทีไ
ป็นการ฿หຌอกชนขຌารวมลงทุน ของพืๅนทีไอู
บางขนละมีนบุรี"

คา฿ชຌจาย฿นการจดัจຌางทีไปรึกษา       5,000,000      2  พืๅนทีไ  10,000,000 

 40,000,000 รวม

จ านวน

 

แเ. การ฿ชຌงบประมาณ  

รายการ
การจดัท า "รายงานผลการศึกษาละ
วิคราะห์ครงการการพฒันาพืๅนทีไชงิ
พาณิชยท์ัๅง฿นสวนของอูบางขนละอูมีน
บุรี" (รวมการศึกษาผลกระทบตาง โ ลຌว)

การจดัท า "รางประกาศชญิชวนอกชน
ขຌารวมลงทุน รางขอบขตของครงการ 
ละรางสัญญารวมลงทุน฿นสวนของ
ครงการทีไป็นการ฿หຌอกชนขຌารวมลงทุน
 ของพืๅนทีไอูบางขนละมีนบุรี"

2560 2561

             -   

40,000,000

2562 2563 2564

  30,000,000              -                -                -                -   

             -     10,000,000              -                -                -   

รวมทัๅงสิๅน
 30,000,000  10,000,000              -                -   

 

แแ. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความส ารใจ 

รายการ อกาสกิดความสีไยง 
ความเหในของคณทรัฐมนตรีลลทผแຌเกีไยวของ฿น
กรทดวนการพิจารณาความเหมาทสมของ
การลงทุน ลลทรทยทเวลา฿นการพิจารณา
อนุมัติครงการ 

ปานกลาง 
การพัฒนาพืๅนทีไเชิงพาณิชย์ของ ขสมก. หากการจัูท า ฮรายงานผล
การศึกษาลลทวิเคราทห์ครงการการพัฒนาพืๅนทีไเชิงพาณิชย์ทัๅง฿นสวน
ของอแดางเขนลลทอแมีนดุรีฮ มีความชัูเจนลลทมีปรทเูในตาง โ ครดถຌวน
ตามทีไ พ.ร.ด.รวมทุนฯ ก าหนูเวຌ จทท า฿หຌการอนุมัติครงการมีความ
เป็นเปเูຌ ลลท฿ชຌรทยทเวลา฿นการพิจารณาเมนานมากนัก ทัๅงนีๅขึๅนอยแกัด
ปรทสดการณ์ลลทความช านาญของทีไปรึกษาทีไ ขสมก. วาจຌาง฿หຌเป็น
ผแຌู าเนินการ 
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หนຌา หนຌา 109 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

รายการ อกาสกิดความสีไยง 
2) TOR ซึไงสรຌางลรงจแง฿จ฿นการพัฒนาพืๅนทีไ สแง 

การออกลดด TOR ทีไูีตຌองค านงึถึงอกาสเชิงธุรกิจของผแຌพฒันาครงการ 
ูยเมกออุปสรรคทัๅง฿นการออกลดดลลทู าเนินครงการ 

3) ความสามารถ฿นการออกลดดลลทู าเนิน
ครงการของผแຌพัฒนาครงการ 

ปานกลาง  
ผแຌพัฒนาครงการทีไขาูปรทสดการณ์หรือเมมีความสามารถทางธุรกิจ
เพียงพอเป็นองค์ปรทกอดส าคัญตอความเป็นเปเูຌของครงการ 

4) ความสามารถเชิงการคຌาของผแຌเชาพืๅนทีไ
รายยอย 

ปานกลาง 
ผแຌเชาพืๅนทีไรายยอยมีสนิคຌาหรือมีดริการทีไเมนาสน฿จหรือมีเงินทุน
หมุนเวียนเมเพียงพอ อาจปรทสดปัญหา฿นการท าธุรกิจดนพืๅนทีไเชา 

 

แโ. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

1) จดัตัๅงคณะกรรมการชดุตาง โ พืไอด านนิงานครงการ
พฒันาพืๅนทีไชงิพาณิชย์

ผอก.

2) ด านนิการออกบบขอบขตการด านนิงาน (TOR) พืไอ
วาจຌางทีไปรึกษา฿นการจดัท า "รายงานผลการศึกษาละ
วิคราะห์ครงการการพฒันาพืๅนทีไชงิพาณิชยท์ัๅง฿นสวนของ
อูบางขนละอูมีนบุรี"
3) ประกาศชญิชวน฿หຌผูຌสน฿จยืไนขຌอสนอครงการ
4) คัดลือกทีไปรึกษาฯ ตามขัๅนตอนของการจดัซืๅอจดัจຌาง
ตอเป
5) ทีไปรึกษาจดัท า "รายงานผลการศึกษาละวิคราะห์
ครงการการพฒันาพืๅนทีไชงิพาณิชยท์ัๅง฿นสวนของอูบางขน
ละอูมีนบุรี"

ทีไปรกึษา

6) ตรวจรับงานของทีไปรึกษา คณะกรรมการ
7) น าสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ผอก
8) ด านนิการขออนมุัติครงการตามขัๅนตอนของ พ.ร.บ.

รวมทุนฯ พ.ศ. 2556
ขสมก.

9) มืไอครงการเดຌรับการอนมุัติ ฿หຌด านนิการตงตัๅง
คณะกรรมการพืไอคัดลือกทีไปรึกษาดยคณะกรรมการ
รวมกันออกบบขอบขตการด านนิงาน (TOR) พืไอวาจຌาง
ทีไปรึกษา฿นการจดัท ารางประกาศชญิชวนอกชนขຌารวม
ลงทุน รางขอบขตของครงการ ละรางสัญญารวมลงทุน
฿นสวนของครงการทีไป็นการ฿หຌอกชนขຌารวมลงทุน

ผอก. / 

คณะกรรมการ

10) ประกาศชญิชวน฿หຌผูຌสน฿จยืไนขຌอสนอครงการ
11) คัดลือกทีไปรึกษาฯ ตามขัๅนตอนของการจดัซืๅอจดัจຌาง
ตอเป

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 23 4 1 2 3 4
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
ผูຌรบัผิดชอบ

1 2
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12) ทีไปรึกษาจดัท ารางประกาศชญิชวนอกชนขຌารวม
ลงทุน รางขอบขตของครงการ ละรางสัญญารวมลงทุน
฿นสวนของครงการทีไป็นการ฿หຌอกชนขຌารวมลงทุน

ทีไปรกึษา

13) ตรวจรับงานของทีไปรึกษา คณะกรรมการ
14) ตงตัๅงคณะกรรมการพืไอด านนิการคัดลือกผูຌสน฿จ
ขຌารวมลงทุนตามครงการ

ผอก.

15) ด านนิการการประกวดราคา ดยผูຌประกวดราคาตຌอง
ยืไนขຌอสนอครงการ รายละอียดของการลงทุน งืไอนเข
ของการลงทุน หลงงินลงทุน ผลตอบทนทีไสามารถ฿หຌ
องค์การเดຌตลอดอายสัุญญา ฯลฯ พืไอ฿หຌคณะกรรมการ
พจิารณา ซึไงอาจขอความชวยหลือจากสถาบันการศึกษา 
หรือจากผูຌชีไยวชาญดຌานการลงทุนมาชวย฿หຌค าปรึกษาหรือ
สดงความคิดหในตอการพจิารณาขຌอสนอดังกลาวเดຌ
16) สรุปรายละอียดขຌอสนอครงการละสนอ ผอก.

17) สรุปผลการด านนิครงการ พรຌอมผลการประกวดราคา
 ดยน าสนอตอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

ผอก

18) หากเดຌรับอนมุัติ฿หຌด านนิครงการ กใจดัท าสัญญากับ  
ผูຌชนะการประกวดราคา

ส านักกฎหมาย

19) ด านนิงานตามครงการรวมลงทุน คณะกรรมการ

3 41 2 3 4 1 23 4 1 2 3 41 2 3 4 1 2

คณะกรรมการ

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)

ผูຌรบัผิดชอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tnamcot.com/content/101401
http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selcon_th&time=20120628004308


                                                                                

                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 111 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

1. ครงการทีไ 15 การจัดท าขຌอสนองินอุดหนุนภาครัฐ 

2. หนวยงาน ฝຆายดริหาร ิส านักลผนงาน / ส านักดัญชีลลทกองทุนกลางี / ฝຆายการเูินรถองค์การ ิส านัก
ดริหารการเูินรถี 

3. หลักการละหตุผล 

 นัดตัๅงลตการกอตัๅง฿นป 2519 ขสมก. เูຌ฿หຌดริการรถูยสารปรทจ าทางภาย฿นเขตกรุงเทพลลทปริมณฑลูຌวย
อัตราคาดริการทีไตไ ากวาตຌนทุน฿นการู าเนินงาน ถือเป็นการ฿หຌดริการตามนยดายของรัฐดาล฿นทุกสมัยทีไตຌองการ฿หຌ
ปรทชาชนทุกคนสามารถเขຌาถึงดริการรถูยสารสาธารณทเูຌภาย฿ตຌอัตราคาูยสารทีไเหมาทสม สงผลเชิงลดูยตรง
ลลทเป็นทีไมาของปัญหาขาูทุนสทสมของ ขสมก. อยางตอเนืไอง ขณททีไภาครัฐเูຌ฿หຌความชวยเหลือทางเงินลก ขสมก. 
ูຌวยเงินอุูหนุนดริการสาธารณททีไเรียกวา PSO ซึไงเป็นเงินทีไอุูหนุนเฉพาทการ฿หຌดริการ฿นสวนของรถูยสาร     
ลดดธรรมูา฿นอัตราเฉลีไยปรทมาณคันลท 3,500 ดาทตอวัน ซึไงการอุูหนุนทางการเงินลกกิจการรถูยสารถือเป็น
เรืไองปกติ฿นหลายปรทเทศลมຌลตปรทเทศทีไเจริญลลຌวอยาง ปรทเทศอังกฤษ ลลทเกาหลี฿ตຌ 

ภาพทีไ แ็ : สดงงินสนับสนุนการ฿หຌบริการรถดยสาร฿นประทศอังกฤ ทียบกับจ านวนผูຌ฿ชຌบริการ 

 

ทีไมา : OICA 

ภาพทีไ 18 : สดงงินอุดหนุนรถดยสาร฿นประทศกาหลี฿ตຌ 

 

ทีไมา : OICA 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 112 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

 อยางเรกใตาม ฿นสภาพลวูลຌอมของการเูินทางดนทຌองถนนทีไตຌองเผชิญสภาพอากาศทีไรຌอนจัูลลทมลพิษทีไ
รุนลรง การูยสารูຌวยรถปรทจ าทางลดดธรรมูากอ฿หຌเกิูผลเสียูຌานสุขภาพลกทัๅงผแຌูยสารลลทพนักงานปรทจ ารถ 
กอปรกัดนยดายการจัูซืๅอรถูยสาร฿หมของ ขสมก. ทีไ฿หຌความส าคัญกัดรถูยสารปรัดอากาศเป็นหลัก ทัๅง฿นสวน
ของรถ NGV ลลทรถเฟฟງา สงผล฿หຌสัูสวนรถปรัดอากาศตอรถูยสารธรรมูามีลนวนຌมเพิไมสแงขึๅนอยางตอเนืไอง     
฿นอนาคต มีความจ าเป็นอยางยิไงทีไ ขสมก. ตຌองเสนอ฿หຌภาครัฐ฿หຌการอุูหนุนเงิน PSO ส าหรัดการ฿หຌดริการรถูยสาร
ปรัดอากาศ฿นอัตราทีไเหมาทสม 

ตารางทีไ ใ: ประมาณการจ านวนรถดยสารของ ขสมก. 

 

ทีไมา : องค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ ิขสมก.ี 

 ทัๅงนีๅ การออกลดดขຌอเสนอเงินอุูหนุน PSO ควรเูຌรัดค าปรึกษาอยาง฿กลຌชิูจากหนวยงานทีไมีความเกีไยวขຌอง
เชิงนยดายกัดเงินอุูหนุนูังกลาว ูยอัตราเงินสนัดสนุนควรเป็นอัตราทีไครอดคลุมตຌนทุนทัๅงทางตรงลลททางอຌอม
ลลทเป็นอัตราทีไชวย฿หຌ ขสมก. สามารถดรรลุเปງาหมายการมีก าเรสุทธิจากการู าเนินงานเูຌ 

ไ. วัตถุประสงค์ 

 จัูท าขຌอเสนอเพืไอ฿หຌภาครัฐอุูหนุนเงิน PSO ฿นการ฿หຌดริการรถูยสารปรัดอากาศ ซึไงเป็นครงการทีไ
ู าเนินการตอเนืไองจากป 2559 

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

 ขสมก. มีรายเูຌ฿นรแปเงินอุูหนุนจากภาครัฐเพืไอชูเชยตຌนทุนลลทคา฿ชຌจายการ฿หຌดริการ฿นสวนของ        
รถูยสารปรัดอากาศ  

ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต :  ขຌอเสนอการอุูหนุนเงิน PSO ส าหรัดรถูยสารปรัดอากาศ 

 ตัวชีๅวัด :  สามารถู าเนินการจัูท าขຌอเสนอเพืไอ฿หຌภาครัฐอุูหนุนเงิน PSO เูຌภาย฿นป พ.ศ. โ5ๆ0 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 113 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

็. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย 

รายการ สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ สิไงทีไครงการตຌองการ 
คณทกรรมการเงินอุูหนุน
ดริการสาธารณท 

การอุูหนุนทางการเงินูຌวยหลักการ
ทีไ สมเหตุสมผล  ฿นจ านวนเงินทีไ มี
ความเหมาทสม 

เูຌรัดเงินอุูหนุน฿นอัตราทีไสามารถสรຌางผลก าเร
จากการู าเนินงานเูຌ 

 

่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 

ขัๅนตอนการด านินงาน
(1) จดัตัๅงคณะท างานจดัท าขຌอสนอ งินอดุหนนุ PSO

(2) ออกบบหลักกณฑ์ละก าหนดอตัรางินสนบัสนนุ
(3) ขออนมุัติจากผูຌมีอ านาจ P

P
P

2560 2561 2562 2563 2564

 

้. งบประมาณ 

 เป็นการู าเนินการตามปกติูย฿ชຌดุคลากรขององค์การ จึงเมตຌอง฿ชຌงดปรทมาณเพิไมเติมลตอยาง฿ู 

แเ. การ฿ชຌงบประมาณ 

 เป็นการู าเนินการตามปกติูย฿ชຌดุคลากรขององค์การ จึงเมตຌอง฿ชຌงดปรทมาณเพิไมเติมลตอยาง฿ู 

แแ. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความส ารใจ 

รายการ อกาสกิดความสีไยง 
1) ขຌอเสนอทีไมีขຌอมแลลลทเหตุผล นຌอย 

การขอรัดเงินสนัดสนุน PSO มีเหตุผลทีไเหมาทสม ทัๅงเหตุผลูຌานตຌนทุนทาง
การเงิน ลลทเหตุผล฿นเรืไองความเหมาทสมของการ฿ชຌรถูยสารปรัดอากาศ
เป็นรถสาธารณทหลัก฿นเขตกรุงเทพมหานคร 

2) ทัศนคติลลทนยดายของ
คณทกรรมการเงินอุูหนุนดริการ
สาธารณท 

สแง 
ขสมก. เูຌเคยน าเสนอเรืไองเพืไอขอรัดเงินสนัดสนุน PSO ส าหรัดรถูยสารปรัด
อากาศ ลตเมเูຌรัดความเหในชอด 

 

http://www.tnamcot.com/content/101401
http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selcon_th&time=20120628004308


                                                                                

                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 114 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

12. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

1) จัดตัๅงคณะท างานจัดท าขຌอสนอขอ
งินอุดหนุน PSO

2) ออกบบหลักกณฑ์ละก าหนดอัตรา
งินสนับสนุน

3) ขออนุมตัจิากผูຌมอี านาจ

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)

ผูຌรบัผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 ฝຆายบรหิาร 

(ส านัก
ผนงาน / 
ส านักบญัชี
ละกองทุน

กลาง) 
ฝຆายการดนิ
รถองค์การ 

(ส านักบรหิาร
การดนิรถ)

3 4 1 2 3 4
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 115 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

1. ครงการทีไ 1ๆ  การจัดการลูกหนีๅรถรวมบริการคຌางช าระ 

2. หนวยงาน ฝຆายดริหาร ิส านักกฎหมาย / ส านักดริหารความเสีไยงลลทควดคุมภาย฿น / ส านักดัญชีลลท
กองทุนกลางี / ฝຆายการเูินรถเอกชนรวมดริการ 

3. หลักการละหตุผล 

 ฿นชวงหลายปทีไผานมา นอกเหนือจากดทดาท฿นการ฿หຌดริการเูินรถูยสารปรทจ าทางลลຌว ขสมก. ยังตຌอง
รัดดทดาท฿นฐานทผแຌควดคุมูแลลการ฿หຌดริการของกลุมผแຌปรทกอดการรถรวมทีไ฿หຌดริการรถูยสารปรทจ าทาง฿น
เสຌนทางทีไ ขสมก. เูຌรัดอนุญาตการเูินรถจากกรมการขนสงทางดก ทัๅงนีๅ การู าเนินการ฿นดทดาทูังกลาว ขสมก. 
มีตຌนทุนอันเกิูจากการ฿ชຌทรัพยากรูยเฉพาททรัพยากรดุคคล฿นการควดคุม ติูตาม ดริหารจัูการ ลลทลกຌเข
ปัญหาทีไเกิูจากการ฿หຌดริการของกลุมรถรวมดริการ ขณทเูียวกันยังมีตຌนทุนอันเกิูจากภาพลักษณ์ทีไเสียหายจาก
การเขຌาเปมีสวนรวมกัดการู าเนินงานของกลุมรถรวมดริการ ลมຌวาขຌอตกลง฿นรแปสัญญารทหวางกลุมผแຌปรทกอดการ
รถรวมดริการลลท ขสมก. จทเูຌก าหนู฿หຌผแຌปรทกอดการรถรวมดริการมีหนຌาทีไตຌองจ ายคาตอดลทน฿หຌกัด ขสมก. 
ิูังลสูง฿นตารางทีไ ไี ลต฿นทางปฏิดัติ ขสมก. กลัดเมสามารถเกใดคาธรรมเนียมูังกลาวเูຌครดถຌวน 

ตารางทีไ ไ : สดงอัตราคาธรรมนียมทีไรียกกใบจากกลุมผูຌประกอบการรถรวม 

 

ทีไมา : องค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ 

 ูยปัจจุดัน ขสมก. มีลแกหนีๅคาตอดลทนรถรวมดริการคຌางรัด฿นจ านวนทีไสแงถึงปรทมาณ ๆ00 ลຌานดาท ซึไง      
สวน฿หญเป็นหนีๅทีไคຌางช ารทมาเป็นรทยทเวลานาน ลตยังคงปรากฏเป็นรายการทรัพย์สิน฿นงดูุล สงผล฿หຌครงสรຌางทาง
การเงินของ ขสมก. เมสามารถลสูงสถานททางการเงินทีไลทຌจริงเูຌ จึงควรมีการทดทวนลนวทางการดริหารจัูการหนีๅ
ูังกลาว เริไมจากการจัูท าหลักเกณฑ์การจัูชัๅนหนีๅตามมาตรฐานทางดัญชี ฉดัดทีไ 101 เรืไอง หนีๅสงสัยจทสแญลลทหนีๅสแญ 
ตามปรทกาศของสมาคมนักดัญชีลลทผแຌสอดดัญชีรัดอนุญาตลหงปรทเทศเทย ูยนอกจากการพิจารณาขຌอมแลรทยทเวลา
คຌางช ารทลลຌว ควรท าการตรวจสอดขຌอมแลทางการเงินลลทขຌอมแลการคຌาของลแกหนีๅเพืไอปรทเมินความสามารถ฿นการช ารท
คืนหนีๅูຌวย ลลท฿ชຌปรทกอดการตัูสิน฿จู าเนินการตาง โ เพืไอติูตามทวงถามหนีๅคຌางช ารทตอเป 

 ทัๅงนีๅ ลนวทางการเรียกคืนหนีๅควรเริไมตຌนทีไเจรจา฿นรแปลดดลลทเงืไอนเขทีไลตกตางจากการู าเนินการทีไ       
เมปรทสดความส าเรใจ฿นอูีต 
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ไ. วัตถุประสงค์ 

 เพืไอการดริหารจัูการลแกหนีๅคาตอดลทนรถรวมดริการคຌางช ารทอยางมีปรทสิทธิผล 

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

 การดริหารจัูการหนีๅทีไมีปรทสิทธิภาพลลทเหมาทสม นอกจากจทมีสวนชวย฿หຌครงสรຌางทางการเงินสททຌอนภาพ
ทีไถแกตຌองลลຌว การจัูลดงลแกหนีๅตามรทูัดของคุณภาพออกเป็นกลุม โ จทชวย฿หຌการู าเนินการเรียกคืนหนีๅเป็นเปูຌวย
ลนวทางทีไเหมาทสมตามสภาพของลแกหนีๅลตลทกลุม น ามาซึไงอกาสของการเูຌรัดช ารทคืนหนีๅ฿นรทูัดหนึไง 

ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต : 1ี หลักเกณฑ์การจัูชัๅนหนีๅคาตอดลทนรถรวมดริการ 

  โี  ครงสรຌางหนีๅคาตอดลทนรถรวมดริการหลังการจัูชัๅนหนีๅ 

  ใี ลนวทางการเรียกคืนหนีๅคຌางช ารทเป็นรายกลุม 

 ตัวชีๅวัด :  สามารถสรุปลนวทางการจัูการหนีๅรถรวมคຌางช ารทเูຌภาย฿นป พ.ศ. โ5ๆ0 

็. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย 

รายการ สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ สิไงทีไครงการตຌองการ 
ผแຌปรทกอดการรถรวม
ดริการ 

เูຌรัดเงืไอนเขการช ารทคนืหนีๅลดดผอนปรนหรือลดดทีไ
ผแຌปรทกอดการเูຌปรทยชน์สแงสุู  

เูຌรัดช ารทคืนหนีๅมากทีไสุู 

 

่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 
ขัๅนตอนการด านินงาน

1) จดัตัๅงคณะท างานจดัการหนีๅฯ คຌางช าระ
2) รวมกันจดัท าหลักกณฑ์การจดัชัๅนหนีๅ
3) ก าหนดนวทางการรียกคืนหนีๅ
4) ขอรับการอนุมติัจากผูຌมอี านาจ
5) จดัชัๅนหนีๅ
6) รียกคืนหนีๅ

2560 2561 2562 2563 2564

P
P
P

P P P P P

P
P

 

้. งบประมาณ 

 เป็นการู าเนินการตามปกติูย฿ชຌดุคลากรขององค์การ จึงเมตຌอง฿ชຌงดปรทมาณเพิไมเติมลตอยาง฿ู 

แเ. การ฿ชຌงบประมาณ 

 เป็นการู าเนินการตามปกติูย฿ชຌดุคลากรขององค์การ จึงเมตຌอง฿ชຌงดปรทมาณเพิไมเติมลตอยาง฿ู 
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แแ. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความส ารใจ 

รายการ อกาสกิดความสีไยง 
1) ขຌอมแลูຌานธุรกิจลลทการเงนิทีไ
ลทຌจริงของผแຌปรทกอดการรถรวม 

สแง 
ผแຌปรทกอดการมีลนวนຌมเมเปຂูเผยขຌอมแลธุรกิจลลทการเงินตามความเป็นจริง 

2) มาตรการเรียกช ารทคืนหนีๅ สแง 
การวิเคราทห์เพืไอก าหนูรแปลดดลลทวิธีการเรียกช ารทหนีๅคืนจากผแຌปรทกอดการ
ทีไถแกจัูลดงเป็นกลุมตามศักยภาพทางธุรกิจลลทการเงิน ทัๅงมาตรการตามปกติ 
มาตรการทางกฎหมาย ลลทมาตรการทางสังคม ถือเป็นเรืไองทีไมีความทຌาทายสแง 

 

12. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

1) จัดตัๅงคณะท างานจัดการหนีๅคຌาง
ช าระ

2) รวมกันจัดท าหลักกณฑ์การจัดชัๅน
หนีๅ
3) ก าหนดนวทางการรยีกคืนหนีๅ

4) ขอรบัการอนุมตัจิากผูຌมอี านาจ

5) จัดชัๅนหนีๅ

6) รยีกคืนหนีๅ

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)

ผูຌรบัผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

ฝຆายบริหาร 
(ส านักกฎหมาย
 / ส านักบริหาร
ความสีไยงละ
ควบคุมภาย฿น /
 ส านักบญัชีละ
กองทนุกลาง) / 
ฝຆายการดนิรถ

อกชนรวม
บริการ

3 4 1 2 3 4
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แ. ครงการทีไ แ7  การจ าหนายรถดยสารปลดระวาง 

โ. หนวยงาน ฝຆายดริหาร ิส านักลผนงาน / ส านักกฎหมาย / ส านักดริหารความเสีไยงลลทควดคุมภาย฿น / 
ส านักดัญชีลลทกองทุนกลางี / ฝຆายการเูินรถองค์การ เขตการเูินรถทีไ 1 - ่ 

ใ. หลักการละหตุผล 

 ปัจจุดัน ขสมก. มีซากรถทีไปลูรทวางลลทเมสามารถน ามา฿ชຌงานเูຌถึงปรทมาณ 550 คัน ปรทกอดูຌวย          
รถูยสารธรรมูาทัๅงครีมลูงลลทครีมนๅ าเงิน รวมถึงรถูยสารปรัดอากาศ ูยมีการเกใดรักษารถูยสารเหลานัๅนตาม
สถานทีไตาง โ มาเป็นรทยทเวลาหลายป  

 ลมຌจทเูຌมีการจัูท าปรทกาศเชิญชวนผแຌสน฿จเขຌามาซืๅอรถูยสารูังกลาวหลายครัๅงลลຌว ลตการู าเนินงานยัง   
เมปรทสดความส าเรใจูຌวยเหตุผลสวนหนึไงจากเงืไอนเขการจ าหนายรถูยสารทีไเมจแง฿จ฿หຌเกิูการซืๅอ ูยเฉพาทเงืไอนเข
อันเกิูจากมติของคณทรัฐมนตรีทีไหຌามจ าหนายคัสซีรถูยสารเพืไอน าเปปรัดปรุงเป็นรถูยสารสาธารณทูຌวย      
เกรงปัญหาความปลอูภัยอันเกิูจากสภาพรถูยสารทีไมีอายุการ฿ชຌงานนานกวา โ0 ป ขณททีไการปรทสานกัด
กองทัพเรือ฿นการน าซากรถูยสารเปทิๅงททเลเพืไอสรຌางปทการังเทียม฿ตຌททเลเมเูຌรัดความเหในชอดูຌวยเกรงจทเกิู
ปัญหามลภาวท฿ตຌนๅ า 

ตารางทีไ 5 : สดงซากรถทีไหลืออยู ณ อูตาง โ 

กลุมอู จ านวนซากรถ ิคันี สัดสวน 

อแคุณนรินทร์ ไ1็ 5ใ% 

อแธารทิพย์ / อแพรทปรทลูง / อแพุทธมณฑล / อแลสมู า 1้0 โไ% 

อแฟาร์มจรทเขຌ / อแสวนสยาม / อแธรรมศาสตร์ รังสิต / อแ
มีนดุรี / อแหมอชิต / อแคลองเตย / อแลพรกษา 

1็ใ โโ% 

รวม 780 100% 

ทีไมา : องค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ 

 การทีไ ขสมก. เมสามารถจ าหนายซากรถูยสารูังกลาวเูຌ฿นรทยทเวลาทีไเหมาทสม เูຌกอ฿หຌเกิูผลเชิงลด
ตอองค์กรทัๅงทางตรงลลททางอຌอม฿นหลายูຌาน อาทิ 

 1ี ผลตอมแลคาทรัพย์สินซึไงหมายถึงรถูยสารทีไูຌอยคาลูลงตามรทยทเวลาทีไเพิไมขึๅน 

 โี ผลสืดเนืไองจากภารทคา฿ชຌจาย฿นการเกใดรักษารถูยสารทีไเกิูขึๅนอยางตอเนืไอง ทัๅงคา฿ชຌจาย฿นสวนของ
สถานทีไซึไงสวน฿หญเป็นทีไเชาจากเอกชน ลลทคา฿ชຌจายูຌานการรักษาความปลอูภัย 

 ใี ผลตอพนักงานผแຌมีหนຌาทีไูแลลทรัพย์สินทีไตຌองรัดผิูชอดตอความเสียหายทีไเกิูขึๅนจากการถแกขมยชิๅนสวน
รถูยสาร 

 ทัๅงนีๅ ขสมก. ควรปรทเมินผลการจ าหนายรถูยสารปลูรทวางเมืไอเูือนธันวาคม โ55่ เพืไอ฿หຌเูຌขຌอมแลการ
ู าเนินงานทีไเมปรทสดความส าเรใจ฿นชวงเวลากอนหนຌา ส าหรัด฿ชຌปรทกอดการออกลดดเงืไอนเขลลทราคาครัๅง฿หม 
ขณททีไการออกลดดเงืไอนเขลลทราคา ควรเป็นเปตามหลักการตลาู เริไมตຌนจากการก าหนูกลุมผแຌซืๅอเปງาหมาย   
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การพิจารณาการ฿ชຌปรทยชน์จากซากรถูยสารของกลุมเปງาหมาย ลลทการก าหนูเงืไอนเขลลทราคา฿หຌสอูคลຌอง
กัดความตຌองการของตลาู 

ไ. วัตถุประสงค์ 

 เพืไอู าเนินการจ าหนายซากรถูยสารทีไปลูรทวางเูຌ฿นราคาลลทเงืไอนเขทีไเป็นธรรม ูย฿นป 2559 ขสมก. 
เูຌมีการจัูจຌางทีไปรึกษาฯ ฿นการปรทเมินมแลคาซากรถูยสารลลຌว 

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

 การจ าหนายซากรถูยสารจทกอ฿หຌเกิูปรทยชน์ตอ ขสมก. ฿น โ มิติ คือ การเูຌรัดเงินสูจากการจ าหนาย
ซากรถูยสาร ลลทการลูรายจายทีไเกีไยวขຌองกัดสถานทีไเชาลลทการูแลลรักษาความปลอูภัย ขณทเูียวกันจทชวย
ท า฿หຌ ขสมก. มีพืๅนทีไวางเพิไมขึๅนส าหรัดการเกใดรักษารถูยสารรุน฿หม 

ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต :  TOR การเสนอขายรถูยสารปลูรทวางทีไปรัดปรุงลลຌว 

 ตัวชีๅวัู :  สามารถจ าหนายซากรถูยสารทีไมีอยแเูิมเ ຌูทัๅงหมูภาย฿นป พ.ศ. โ5ๆ0 

็. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย 

รายการ สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ สิไงทีไครงการตຌองการ 
ผแຌซืๅอซากรถูยสาร สามารถน าซากรถเป฿ชຌงาน฿นกจิการของตนเูຌ฿นราคาทีไ

คุຌมคาตอการน าเป฿ชຌงาน 
สามารถจ าหนายซากรถเูຌทัๅงหมู 

 

่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง ิป็นการด านินงานตอจากป โ55้ี 
ขัๅนตอนการด านินงาน

1) จดัตัๅงคณะท างานจ าหนายซากรถดยสารกา
2) ประมนิผลการจ าหนายซากรถตามประกาศมืไอดือนธันวาคม 2558

3) ออกบบงืไอนเขละก าหนดราคากลาง฿หม฿หຌสอดคลຌองกับสภาพรถ
ดยสารละจงู฿จ฿หຌกิดการซืๅอ
4) สนอขออนุมติัจากผูຌมอี านาจ
5) ประกาศชิญชวน฿หຌผูຌขຌาซืๅอครัๅง฿หม
6) คัดลือกผูຌชนะการประมลู
7) ด านินการตามขัๅนตอนตอเป

P
P

P
P

P
P

2560 2561 2562 2563 2564

P

 

้. งบประมาณ 

 เป็นการู าเนินการตามปกติูย฿ชຌดุคลากรขององค์การ จึงเมตຌอง฿ชຌงดปรทมาณเพิไมเติมลตอยาง฿ู 

10. การ฿ชຌงบประมาณ 

 เป็นการู าเนินการตามปกติูย฿ชຌดุคลากรขององค์การ จึงเมตຌอง฿ชຌงดปรทมาณเพิไมเติมลตอยาง฿ู 
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หนຌา หนຌา 120 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

11. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความส ารใจ 

รายการ อกาสกิดความสีไยง 
1) การก าหนูกลุมเปງาหมาย เงืไอนเข
การจ าหนายทีไเหมาทสม ลลทราคา
จ าหนาย  

ปานกลาง 
ูຌวยจ านวนซากรถทีไมีถึงปรทมาณ 500 คัน การก าหนูกลุมเปງาหมาย เงืไอนเข 
฿นการจ าหนาย ลลทราคาจ าหนาย ตຌองพิจารณาถึงความเป็นเปเูຌ฿นเชิงธุรกิจ
ของผแຌสน฿จซืๅออยางเหมาทสม 

2) การเคลืไอนยຌายซากรถ นຌอย 
ปัจจุดันมีผแຌ฿หຌดริการเคลืไอนยຌายลลทปรทกอดรถหลายราย 

12. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

1) จดัตัๅงคณะกรรมการพืไอด านนิการ
จ าหนายซากรถดยสารกา

2) ประมินผลการจ าหนายซากรถตาม
ประกาศมืไอดือนธนัวาคม 2558

3) ออกบบงืไอนเขละก าหนดราคา
กลาง฿หม฿หຌสอดคลຌองกับสภาพรถ
ดยสารละจงู฿จ฿หຌกิดการซืๅอ

4) สนอขออนมุัติจากผูຌมีอ านาจ

5) ประกาศชญิชวน฿หຌผูຌขຌาซืๅอครัๅง฿หม

6) คัดลือกผูຌชนะการประมูล

7) ด านนิการตามขัๅนตอนตอเป

3 4 1 2 3 4

ฝຆายบรหิาร 
(ส านัก

ผนงาน/

ส านัก
กฎหมาย/

ส านักบรหิาร
ความสีไยง
ละควบคุม

ภาย฿น/ส านัก
บญัชีละ

กองทุนกลาง ) 
ฝຆายการดนิ
รถองค์การ 

ขตการดนิรถ
ทีไ 1 - 8

1 2 3 4 1 23 4 1 2 3 4
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
ผูຌรบัผิดชอบ

1 2
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         มิถุนายน พ.ศ. 

แ. ครงการทีไ แ่ การปรับปรุงอัตราคาดยสาร 

โ. หนวยงาน ฝຆายดริหาร ิส านักลผนงาน / ส านักดัญชีลลทกองทุนกลาง / ส านักดริหารความเสีไยงลลทควดคุม
ภาย฿นี / ฝຆายการเูินรถองค์การ 

ใ. หลักการละหตุผล 

 ฿นการู าเนินงานของ ขสมก. ตามดทดาทของ Operator ทีไตຌองลขงขันูยตรงกัดผแຌปรทกอดการรถูยสาร
อืไนโ ทัๅงกลุมผแຌปรทกอดการรถรวมดริการเูิม฿นรทยทสัๅนลลทผแຌปรทกอดการคุณภาพราย฿หมทีไอาจเขຌามาลขงขัน       
฿นอนาคต นอกเหนือจากเรืไองของการพัฒนาคุณภาพการ฿หຌดริการลลຌว ขสมก. จทตຌองหาลนวทางการู าเนินงานทีไ
สงเสริม฿หຌเกิูความลขใงลกรงูຌานการเงินทัๅง฿นสวนของผลปรทกอดการ ิProfit and Loss) ลลทสถานททางการเงิน 
ิBalance Sheet) เพืไอ฿หຌสามารถรักษาศักยภาพ฿นการเป็นตัวเลือกลรกของการลขงขัน฿นรแปลดดการปรทมแลเสຌนทาง
การเูินรถทีไคาูวาจทเกิูขึๅน฿นอนาคตอัน฿กลຌนีๅ 

 อยางเรกใตาม การสรຌางความลขใงลกรงทางเงินของ ขสมก. เป็นเรืไองทีไตຌองู าเนินการทามกลางปัจจัยทีไยาก     
ตอการควดคุมหลายูຌาน อาทิ 

 1ี  ความเมชัูเจน฿นนยดายการอุูหนุนทางการเงินของภาครัฐ ทัๅง฿นสวนของรถเมล์ฟรีลลทเงิน PSO 

 โี  ความเมชัูเจน฿นลนวทางการจัูการปัญหาหนีๅสินสทสมทีไสงผลตอภารทคา฿ชຌจาย฿นรแปูอกเดีๅย 

 ใี  จ านวนผแຌูยสาร฿นรทดดขนสงูຌวยรถูยสารปรทจ าทางซึไงมีลนวนຌมเมเพิไมขึๅนอันเป็นเหตุมาจาก 

  ิ1ี  จ านวนปรทชากร฿นกรุงเทพทีไคอนขຌางคงทีไ 

  ิโี  สัูสวนผแຌสแงอายุ฿นวัยเกษียณเพิไมขึๅน  

  ิใี  การเปຂูเสຌนทางรถเฟฟງาสาย฿หม 

 การเปຂูอกาส฿หຌ ขสมก. สามารถปรัดขึๅนอัตราคาูยสารเูຌเรใวทีไสุู จทมีสวนส าคัญอยางมาก฿นการสรຌางความ
ลขใงลกรงทางการเงิน฿หຌ ขสมก. เป็นปัจจัยทีไท า฿หຌ ขสมก. สามารถสรຌางผลก าเรเลีๅยงตัวเองเูຌ ลลทมีเงินทุนทีไเพียงพอ
ตอการพัฒนาดริการทีไมีคุณภาพ เอืๅอตอการสรຌางศักยภาพ฿นการลขงขันเพืไอกຌาวสแการเป็นผแຌน าการ฿หຌดริการรถูยสาร
ปรทจ าทางอยางลทຌจริง กอปรกัด฿นชวงเวลาตามลผนวิสาหกิจฉดัดนีๅ ขสมก. มีลผนจทจัูซืๅอรถรุน฿หมมา฿ชຌ฿นการ
฿หຌดริการปรทชาชน ถือเป็นจังหวททีไเหมาทสมทีไสุู฿นการปรัดอัตราคาูยสาร 

 ทัๅงนีๅการปรัดอัตราคาูยสารถือเป็นเรืไองปกติของการ฿หຌดริการรถูยสาร฿นปรทเทศตาง โ อาทิ การ฿หຌดริการ
รถูยสาร฿นกรุงลอนูอนทีไมีการปรัดอัตราคาูยสารจากป ค.ศ. โ00โ – โ01โ ฿นอัตราทีไสแงกวา ่0ั สแงกวาอัตรา
การเพิไมคาลรงอยางมีนัยส าคัญ ขณททีไคาูยสารูຌวยรถปรทจ าทางเมืไอเปรียดเทียดตอกิลเมตรอยแ฿นรทูัด฿กลຌเคียง
กัดคาูยสาร฿นรทดดราง 
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         มิถุนายน พ.ศ. 

ภาพทีไ 19 : สถิติการปรับขึๅนอัตราคาดยสารรถประจ าทาง฿นลอนดอน 

 

ทีไมา : OICA 

 ูยการจัูท าขຌอเสนอ฿นการปรัดอัตราคาูยสารควรเริไมตຌนจากการศึกษาครงสรຌางรายเูຌลลทตຌนทุนทีไสททຌอน
ความเป็นจริงลลทมีความเป็นปัจจุดันซึไงจท฿ชຌเป็นฐาน฿นการปรทมาณการผลปรทกอดการภาย฿ตຌอัตราคาูยสารรทูัด
ตาง โ ขณททีไการก าหนูอัตราคาูยสารควรครอดคลุม฿นทุกปรทเภทของรถูยสาร 

ตารางทีไ ๆ : คา฿ชຌจาย฿นการดินทางฉลีไยตอกิลมตรของรถดยสารอยู฿นระดับ฿กลຌคียง 

กับระบบราง฿นกรุงลอนดอน 

 

ทีไมา : OICA 

ไ. วัตถุประสงค์ 

 เพืไอจัูท าขຌอเสนอเพืไอขอปรัดอัตราคาูยสารของรถูยสารทุกปรทเภท ูยพิจารณาจากฐานตຌนทุนลลท
คา฿ชຌจาย฿นการู าเนินงานลลทเงินอุูหนุนจากรัฐดาล 
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         มิถุนายน พ.ศ. 

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

 การปรัดอัตราคาูยสารถือเป็นหนึไง฿นปัจจัยส าคัญทีไสุูทีไจทท า฿หຌ ขสมก. สามารถ฿หຌดริการทีไมีคุณภาพเูຌูย
มีผลก าเรสุทธิเป็นดวก  สามารถน าผลก าเรเป฿ชຌ฿นการพัฒนาปรัดปรุงการ฿หຌดริการทีไมีคุณภาพ ลลทชวยลูภารทเงิน
อุูหนุนจากรัฐดาลเูຌ฿นรทูัดหนึไง 

ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต :  ขຌอเสนอการปรัดอัตราคาูยสาร 

ตัวชีๅวัด :  สามารถจัูเตรียมขຌอเสนอการปรัดอัตราคาูยสารเผืไอเวຌหากมีอกาสขอปรัดอัตราคาูยสาร
ของรถูยสารทุกปรทเภทภาย฿นป โ5ๆ0 

็. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย 

รายการ สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ สิไงทีไครงการตຌองการ 
ผแຌูยสาร อัตราคาูยสารทีไตไ า อัตราคาูยสารทีไท า฿หຌก าเรสุทธิเป็นดวก 

 

่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 

ขัๅนตอนการด านินงาน
1) จดัตัๅงคณะท างานปรับอัตราคาดยสาร
2) ศึกษาครงสรຌางรายเดຌ-ตຌนทุน
3) ศึกษาลักษณะการปรับคาดยสารรถประจ าทาง฿น
ตางประทศ
4) ก าหนดรายละอียดการปรับอัตราคาดยสาร
5) จดัท าขຌอสนอพืไอขออนุมติัจากผูຌมอี านาจ

P
P

P
P

2560 2561 2562 2563 2564

P

 

้. งบประมาณ 

 เป็นการู าเนินการตามปกติูย฿ชຌดุคลากรขององค์การ จึงเมตຌอง฿ชຌงดปรทมาณเพิไมเติมลตอยาง฿ู 

แเ. การ฿ชຌงบประมาณ 

 เป็นการู าเนินการตามปกติูย฿ชຌดุคลากรขององค์การ จึงเมตຌอง฿ชຌงดปรทมาณเพิไมเติมลตอยาง฿ู 

แแ. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความส ารใจ 

รายการ อกาสกิดความสีไยง 
1) การจัูท าขຌอเสนอทีไสามารถลสูง
เหตุผลถึงความจ าเปน็฿นการปรัดขึๅน 
อัตราคาูยสาร 

นຌอย 
ขสมก. สามารถลสูงเหตุผล฿นการเสนอปรัดอัตราคาูยสารเูຌ฿นหลาย
ลักษณท ทัๅงเหตุผลูຌานครงสรຌางทางการเงิน รวมทัๅงเหตุผลจากการเทียดเคียง
การ฿หຌดริการรถูยสาร฿นตางปรทเทศ 
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รายการ อกาสกิดความสีไยง 
2) ความเขຌา฿จลลททัศนคติของ
หนวยงานผแຌมีอ านาจอนุมัติอัตราคา
ูยสาร   

สแง 
หนวยงานผแຌมีอ านาจ฿นการอนุมัติอาจเมทราดวาผแຌูยสารรถปรทจ าทางูย
สวน฿หญเมเูຌตอตຌานการขึๅนอัตราคาูยสาร ิขຌอสรุปจากการท า Focus 
Group) อีกทัๅงอาจขาูความเขຌา฿จ฿นครงสรຌางทางการเงินของ ขสมก. อยาง
ลึกซึๅง ซึไงจทท า฿หຌความเหในตอการปรัดขึๅนอัตราคาูยสารเมเป็นเปตาม
เหตุผลทีไถแกตຌอง 

 

12. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

1) จัดตัๅงคณะท างานปรบัอัตราคาดยสาร

2) ศึกษาครงสรຌางรายเดຌ-ตຌนทุน

3) ศึกษาลักษณะการปรบัคาดยสารรถ
ประจ าทาง฿นตางประทศ

4) ก าหนดรายละอียดการปรบัอัตราคา
ดยสาร

5) จัดท าขຌอสนอพืไอขออนุมตัจิากผูຌมี
อ านาจ

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)

ผูຌรบัผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

ฝຆายบรหิาร 
(ส านัก

ผนงาน / 
ส านักบญัชี
ละกองทุน

กลาง / ส านัก
บรหิารความ
สีไยงละ
ควบคุม

ภาย฿น) / 

ฝຆายการดนิ
รถองค์การ

3 4 1 2 3 4
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 125 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

กลยุทธ์ โ : การลดตຌนทุนละคา฿ชຌจายด านินงาน 

แ. ครงการทีไ แ้  การก ียณอายุกอนก าหนด 

โ. หนวยงาน ฝຆายดริหาร ิส านักการเจຌาหนຌาทีไ / ส านักลผนงาน / ส านักดัญชีลลทกองทุนกลางี / ฝຆายการเูิน
รถองค์การ ิส านักดริหารการเูินรถ/เขตการเูินรถทีไ 1 - 8) 

ใ. หลักการละหตุผล 

 คา฿ชຌจายูຌานพนักงานของ ขสมก. ถือเป็นทัๅงตຌนทุนการ฿หຌดริการลลทคา฿ชຌจายู าเนินงานทีไส าคัญ ซึไงมีมแลคา
คิูเป็นสัูสวนตอตຌนทุนลลทรายเูຌสแงทีไสุู ูยจากขຌอมแลทางการเงิน฿นป โ55็ พดวา เงินเูือนลลทผลปรทยชน์ของ
พนักงานมีมแลคาคิูเป็นสัูสวนทีไสแงถึงปรทมาณ ไ0ั ของรายจายรวม การลูภารทคา฿ชຌจายูังกลาวูຌวยการ        
ลูจ านวนดุคลากรจทสงผลเชิงดวกตอผลปรทกอดการลลทสถานททางการเงินของ ขสมก. ซึไงนอกเหนือการลูจ านวน
ดุคลากรอันสืดเนืไองจากการเกษียณอายุตามปกติลลຌว นยดายการเกษียณกอนก าหนูจทเป็นตัวเรง฿หຌเกิูการ        
ลูจ านวนดุคลากรอยางมีนัยส าคัญ ูยสามารถลดงดุคลากรทีไคาูวาจทเขຌา฿นครงการเกษียณกอนก าหนูเูຌเป็น      
โ กลุม คือ กลุมดุคลากรสนัดสนุนซึไงจทมีการทยอยเขຌารวมครงการอยางตอเนืไอง฿นทุกป ลลทกลุมดุคลากรทีไเป็น
พนักงานเกใดคาูยสารซึไงคาูวาจทมีผแຌเขຌารวมครงการจ านวนมาก฿นปทีไมีการติูตัๅงรทดด e-Ticket 

ตารางทีไ ็ : สดงสัดสวนของงินดือนละผลประยชน์ตอรายเดຌละรายจาย 

 

ทีไมา : การวิเคราทห์ขຌอมแลของทีไปรึกษา 

 ทัๅงนีๅ ฿นการจัูท าครงการเกษียณอายุกอนก าหนู ควรเูຌมีการทดทวนเงืไอนเขครงการเกษียณอายุกอน
ก าหนูทีไเคยู าเนินการ฿นชวงทีไผานมา เพืไอปรัดปรุง฿หຌเกิูลรงจแง฿จลกกลุมเปງาหมายภาย฿ตຌความถแกตຌองตามรทเดียด
ลลทกฎหมายทีไเกีไยวขຌอง ูยรายลทเอียูครงการอยางนຌอยควรปรทกอดูຌวย ิ1ี คุณสมดัติของผแຌเขຌารวมครงการ    

ิโี อัตราผลตอดลทนลลทเงืไอนเข ิใี รทยทเวลาลลทขัๅนตอนการสมัครเขຌาครงการ ลลท ิไี ปรทมาณการจ านวน
พนักงานทีไจทเขຌารวมครงการ 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 126 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

 ขณทเูียวกันควรมีการเตรียมความพรຌอม฿หຌพนักงาน หมายถึง การสรຌางความพรຌอมทัๅงเชิงรายเูຌลลทจิต฿จ
฿หຌลกพนักงานทีไจทเขຌารวมครงการ อาทิ การสนัดสนุน฿หຌอูีตพนักงานรวมกลุมจัูตัๅงดริษัทเพืไอรัดงานจาก ขสมก. 
การปรทสานงานกัดกรมพัฒนาฝมือลรงงานลลทกรุงเทพมหานคร฿นการอดรมเพืไอสรຌางอาชีพ ฯลฯ 

ไ. วัตถุประสงค์ 

 ปรัดลูจ านวนพนักงาน ขสมก. สแรทูัดทีไมีความเหมาทสมกัดฐานปรทกอดการ ซึไงเป็นครงการตามลผนฟ้นฟแฯ   
ทีไถแกชทลอการู าเนินการ฿นป 2559 

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

 การปรัดลูจ านวนดุคลากรชวยลูตຌนทุนูຌานดุคลากรลลทคา฿ชຌจายทีไเกีไยวขຌองกัดดุคลากรเูຌอยางมีนัยส าคัญ 
สงผลูยตรงตอความสามารถ฿นการสรຌางผลก าเรสุทธิทีไเป็นดวกอันเป็นหนึไง฿นเปງาปรทสงค์ทีไส าคัญของลผนวิสาหกิจ
ฉดัดนีๅ 

ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต :  การจัูท าครงการเกษียณอายุกอนก าหนูซึไงมีรายลทเอียูลลทเงืไอนเขทีไมีอกาสปรทสด
ความส าเรใจสแง 

 ตัวชีๅวัด :  จ านวนดุคลากรลูลง ูังตอเปนีๅ 

 ป โ5ๆ1 มพีนักงานส านักงานเกษียณอายุกอนก าหนู จ านวน โ็โ คน ลลทรทหวางป 
พ.ศ. โ5ๆโ – โ5ๆไ มีพนักงานส านักงานเกษียณอายุ ปลท ใ่ คน 

 พนักงานเกใดคาูยสารเกษียณอายุกอนก าหนู ณ ใ0 กันยายน พ.ศ. โ5ๆ1 รวม
ทัๅงสิๅน โุ่1โ คน 

็. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย 

รายการ สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ สิไงทีไครงการตຌองการ 
กลุมพนักงาน
เปງาหมาย 

ผลตอดลทนทีไจแง฿จ฿หຌเขຌารวมครงการ มีผแຌเขຌารวมครงการตามลผนทีไก าหนูเวຌูย ขสมก. 
ยังคงรักษาดุคลากรทีไมีความส าคัญตอองค์กรเวຌเูຌ 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 127 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 

ขัๅนตอนการด านินงาน
1) จดัตัๅงคณะท างานครงการกษียณกอนก าหนด
2) ด านินการทบทวนงืไอนเขครงการ
3) น าสนองืไอนเขพืไอขออนุมติัจากผูຌมอี านาจ
4) ประชาสัมพนัธ์ละชิญชวน฿หຌพนักงานกลุมปງาหมาย
ขຌารวมครงการ
5) คณะกรรมการพจิารณาความหมาะสมของพนักงานทีไ
สดงความประสงค์จะขอกษียณอายุกอนก าหนด ตาม
ความหมาะสมละความจ าป็น
6) อนุมติค าขอกษียณอายุกอนก าหนด
7) ตรียมความพรຌอม฿หຌพนักงาน
8) กษียณอายุพนักงานกใบคาดยสารจ านวน 2,812 คน
9) กษียณอายุพนักงานส านักงาน

P
P P P P

2560 2561 2562 2563 2564

P
P
P
P

P P P P P

P

P

 

้. งบประมาณ 

รายการ
     2,812  คน
       272  คน
         38  คน
         38  คน
         38  คน

           3,422,670,005 คาชดชย
ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทนุ/หนวย จ านวน รวมงนิ

1) พนักกใบคาดยสาร ปงบประมาณ 2561           1,217,166 

2) พนักงานส านักงาน ปงบประมาณ 2561           2,058,824              560,000,000 

3) พนักงานส านักงาน ปงบประมาณ 2562       2,105,263.16                80,000,000 

4) พนักงานส านักงาน ปงบประมาณ 2563           2,105,263                80,000,000 

5) พนักงานส านักงาน ปงบประมาณ 2564           2,105,263                80,000,000 

รวม         4,222,670,005  

แเ. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ
1) พนักกใบคาดยสาร ปงบประมาณ 2561

2) พนักงานส านักงาน ปงบประมาณ 2561

3) พนักงานส านักงาน ปงบประมาณ 2562

4) พนักงานส านักงาน ปงบประมาณ 2563

5) พนักงานส านักงาน ปงบประมาณ 2564

รวมทัๅงสิๅน
4,222,670,005

                  -                     -                     -   

2560 2561

                   -   

                   -                       -         80,000,000                   -                     -   

2562 2563 2564

    3,422,670,005 

                   -                       -                     -                     -         80,000,000 

                   -          560,000,000                   -                     -                     -   

                  -     3,982,670,005     80,000,000     80,000,000     80,000,000 

                   -                       -                     -         80,000,000                   -   
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 128 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

11. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความส ารใจ 

รายการ อกาสกิดความสีไยง 
เงืไอนเขครงการทีไจแง฿จผแຌเขຌารวมครงการภาย฿ตຌ
อัตราผลตอดลทนทีไมีความเหมาทสมลลทเป็นเป
ตามรทเดียดทีไเกีไยวขຌอง   

สแง  
กฎรทเดียดขององค์กรเป็นอุปสรรคส าคัญตอการก าหนูเงืไอนเข
ูยเฉพาท฿นสวนของผลตอดลทนทีไตຌองจแง฿จ 

 

แโ. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

1) จัดตัๅงคณะท างานครงการกษียณกอนก าหนด

2) ด านินการทบทวนงืไอนเขครงการ

3) น าสนองืไอนเขพืไอขออนุมัตจิากผูຌมีอ านาจ

4) ประชาสมัพันธฺละชิญชวน฿หຌพนักงาน
กลุมปງาหมายขຌารวมครงการ

5) คณะกรรมการพิจารณาความหมาะสมของ
พนักงานทีไสดงความประสงค์จะขอกษียณอายุ
กอนก าหนด ตามความหมาะสมละความ
จ าปน็
6) อนุมตคิ าขอกษียณอายุกอนก าหนด

7) ตรียมความพรຌอม฿หຌพนักงาน

8) กษียณอายุพนักงานกใบคาดยสารจ านวน 
2,812 คน

9) กษียณอายุพนักงานส านักงาน

ฝຆายบริหาร 
(ส านักการ
จຌาหนຌาทีไ / 

ส านักผนงาน /
 ส านักบญัชีละ
กองทนุกลาง) 
ฝຆายการดนิรถ
องค์การ (ส านัก
บริหารการดนิ
รถ/ขตการดนิ

รถทีไ 1-8)

3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 23 4 1 2 3 4
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
ผูຌรับผิดชอบ

1 2
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 129 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

1. ครงการทีไ 20  การจัดหาอูจอดรถ฿หม ทีไท าการ ละสถานีพลังงาน 

2. หนวยงาน ฝຆายการเูินรถองค์การ ิเขตการเูินรถทีไเกีไยวขຌองี / ฝຆายดริหาร ิส านักลผนงานี 

3. หลักการละหตุผล  

 อแจอูรถูยสารปรทจ าทางถือเป็นทรัพยากรส าคัญทีไมีผลตอทัๅงการ฿หຌดริการเูินรถลลทตอตຌนทุนการเูินรถ 
ทัๅงตຌนทุนทางตรง฿นรแปคาเชาพืๅนทีไูยเฉพาทพืๅนทีไซึไงเชาจากเอกชน ลลทตຌนทุนทางอຌอมอันเกิูจากท าเลทีไตัๅงอยแ฿น
ต าลหนงทีไเมเอืๅอ฿หຌมีการ฿ชຌรถูยสารอยางมีปรทสิทธิภาพ 

 เพืไอลกຌเขปัญหาทีไกลาวมาขຌางตຌน ขสมก. เูຌมีนยดาย฿นการ฿ชຌพืๅนทีไของหนวยงานราชการลลทรัฐวิสาหกิจ฿น
สังกัูของกรททรวงคมนาคมเพืไอจัูท าเป็นอแจอูรถพรຌอมกัดปรทสานกัดดริษัท ปตท. จ ากัู ิมหาชนี ฿นการจัู
พืๅนทีไ฿หຌดริการกຍาซส าหรัดรถูยสารทีไขัดเคลืไอนูຌวยกຍาซธรรมชาติ ูยมีรายลทเอียููังนีๅ 

 อูจอดรถดยสาร 

 ฿นปงดปรทมาณ โ55็ ขสมก. เูຌรัดการจัูสรรงดปรทมาณ฿นการกอสรຌางอแจอูรถูยสาร ๆ ลหง ิลสูงูัง
ตารางทีไ ่ี ปรทกอดูຌวยอแซึไง฿ชຌพืๅนทีไของ ขสมก. จ านวน 1 ลหง ิล าูัดทีไ 1ี ลลทอแซึไง฿ชຌพืๅนทีไของหนวยงานอืไน
จ านวน 5 ลหง ิล าูัดทีไ โ - ๆี ฿ชຌวงเงินงดปรทมาณ฿นการู าเนินงานรวม โโ1.5โ5 ลຌานดาท 

ตารางทีไ ่ : สดงการด านนิการกอสรຌางอู ๆ หง ฿นป โ55็ 

 

ทีไมา : องค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ 

 ขณททีไ฿นปงดปรทมาณ โ55่ ขสมก. เูຌรัดการจัูสรรงดปรทมาณวงเงิน โ5ใ.่้1 ลຌานดาท เพืไอการกอสรຌางอแ
จอูรถูยสารจ านวน 5 ลหง ูังลสูง฿นตารางูຌานลาง ปรทกอดูຌวยอแซึไงตัๅงอยแดนพืๅนของ ขสมก. 1 ลหง ิล าูัดทีไ ใี 
ลลทอแทีไ฿ชຌพืๅนทีไหนวยงานอืไน ไ ลหง ิล าูัดทีไ 1, โ, ไ ลลท 5ี  
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 130 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

ตารางทีไ ้ : สดงการด านนิการกอสรຌางอู 5 หง ฿นป โ55่ 

 

ทีไมา : องค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ 

 ส าหรัด฿นรทยทเวลาตามลผนวิสาหกิจฉดัดนีๅตัๅงลตป โ5ๆ0 – โ5ๆไ ขสมก. มีลผนู าเนินการกอสรຌาง         
อแเทศดาลดางดัวทอง฿นวงเงิน 30 ลຌานดาทเพืไอทูลทนการเชาอแทาอิฐของเอกชน ขณทเูียวกันจทยังคงู าเนินการ
เจรจากัดหนวยงานราชการลลทวิสาหกิจอืไน โ ทัๅง฿นลลทนอกสังกัูกรททรวงคมนาคม เพืไอ฿หຌเูຌมาซึไงอแรถูยสาร 
ทีไชวยดรรเทาปัญหาตຌนทุนทัๅงทางตรงลลททางอຌอมตอเป 

 สถานีพลังงาน 

 ฿นชวงรทยทเวลาทีไผานมา ขสมก. เูຌู าเนินงานเพืไอเตรียมความพรຌอม฿นสวนของสถานีดริการกຍาซธรรมชาติ
รวมกัด ปตท. ูยปัจจุดัน ปตท. เูຌท าการกอสรຌางสถานีดริการกຍาซลลຌวเสรใจจ านวน ใ ลหง คือ อแรังสิต อแดางเขน 
ลลทอแลสมู า ขณทเูียวกันมีลผนทีไ จทกอสรຌางสถานีดริการกຍาซเพิไมเติมอีก 5 ลหง คือ อแพรทปรทลูง ิเูิมี                 
อแศแนย์ราชการ อแดางซืไอ อแเทศดาลดางดัวทอง ลลทอแดรมราชชนนี ขณททีไรถูยสารทีไจอู฿นอแอืไน โ จทตຌอง฿ชຌดริการ
จากอแทีไมีสถานีดริการกຍาซหรือจากสถานีดริการกຍาซเอกชนทีไอยแ฿นพืๅนทีไ฿กลຌเคียง 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 131 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 132 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

 

 ขณทเูียวกัน ฿นชวงรทยทเวลาตัๅงลตป โ5ๆ0 – โ5ๆไ  ขสมก. ลลท ปตท. จทตຌองรวมกันวางลผนอยางเรงูวน
฿นการจัูหาสถานีเติมพลังงานปรทเภทเฟฟງาส าหรัดรถูยสารทีไขัดเคลืไอนูຌวยพลังงานเฟฟງา ซึไงก าลังจทเขຌามาเป็น  
รถปรทจ าการ฿นรทยทเวลาอันสัๅนนีๅ 

 ทัๅงนีๅ  การพิจารณาเลือกพืๅนทีไ ฿นการพัฒนาอแรถูยสารควรตຌองศึกษาความคุຌมคาทางการเงิน ูยการ
เปรียดเทียดตຌนทุนทัๅง฿นสวนคาเชาลลทตຌนทุนทีไเกีไยวขຌองกัดปรทสิทธิภาพการเูินรถควดคแกันเป ขณททีไการออกลดด
กอสรຌางอแจอูรถูยสารควรค านึงถึงความสทูวกลลทปลอูภัยเป็นล าูัดตຌน อยางเรกใตามควร฿หຌความส าคัญกัด
ตຌนทุนการกอสรຌาง ูยเมควรออกลดด ก าหนูขนาู ลลทคุณสมดัติของวัสูุทีไสแงเกินความจ าเป็น฿นการ฿ชຌงาน 

ไ. วัตถุประสงค์ 

1) พัฒนาอแจอูรถดนพืๅนทีไ฿หมูย฿ชຌพืๅนทีไของหนวยงานภาครัฐ 

2) เตรียมความพรຌอมของสถานีดริการพลังงาน฿หຌสอูคลຌองกัดปรทเภทลลทจ านวนรถปรทจ าการ 

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

1) ตຌนทุนซึไงมีความเกีไยวเนืไองกัดอแรถูยสารลูลงจากคาเชาพืๅนทีไทีไลูลง  

2) รายเูຌเพิไมขึๅนจากปรทสิทธิภาพการ฿ชຌรถูยสารทีไมากขึๅน 

3) มีลหลงพลังงานเพียงพอตอการ฿หຌดริการรถูยสารลตลทปรทเภท 

6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต : 1ี  อแรถูยสารลหง฿หมทีไ฿ชຌของหนวยงานภาครัฐ   

  โี สถานีดริการพลังงานทีไ฿หຌดริการเูຌอยางทัไงถึง 

 ตัวชีๅวัด : ู าเนินการกอสรຌางอแเทศดาลดางดัวทองลลຌวเสรใจภาย฿นป พ.ศ. 2560 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 133 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

7. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย 

รายการ สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ สิไงทีไครงการตຌองการ 
หนวยงานเจຌาของพืๅนทีไ ู าเนินการตามนยดายรัฐ 1) พืๅนทีไจัูสรຌางอแทีไมีความเหมาทสมกัด   

เสຌนทางเูนิรถภาย฿ตຌตຌนทนุคาเชาทีไตไ า 
2) สถานดีริการพลังงานทีไสทูวกลลทเพียงพอ 

ปตท. สถานดีริการพลังงานทีไคุຌมคาตอการลงทุน 
 

่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 

ขัๅนตอนการด านินงาน
1) จดัตัๅงคณะท างานพืไอวางผนละก าหนดรูปบบของ
การพฒันาอูรถดยสารละสถานพีลังงาน
2) ทบทวนผนการพฒันาละจดัหาอู฿หม ควบคูกับ
ผนการจดัตัๅงสถานพีลังงาน
3) การออกบบอู / สถานพีลังงาน
4) จดัท าขຌอก าหนดขอบขตการด านนิงาน (TOR) ฿นการ
กอสรຌางอู / สถานพีลังงาน
5) ประกาศชงิชวน฿นวใปเซต์ของกรมบัญชกีลางละของ 
ขสมก.

6) ด านนิการพจิารณาการยืไนขຌอสนอประกวดราคา
7) คัดลือกผูຌประกวดราคาทีไมีความหมาะสมตรงตาม
ขຌอก าหนดขอบขตงาน฿หຌมากทีไสุด
8) ด านนิการตามขัๅนตอนของการจดัซืๅอจดัจຌางตอเป
9) ด านนิการกอสรຌางอู / สถานพีลังงาน
10) ควบคุมละติดตามการด านนิงานกอสรຌาง
11) ตรวจรับงาน
12) สรุปผลการด านนิงานกอสรຌาง ละรายงาน฿หຌ ผอก.

ทราบ
13) สรุปผลละรายงานตอคณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การฯ

2560 2561 2562 2563 2564

P

P

P P
P P

P
P

P
P
P
P

P P
P P

P
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 134 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

้. งบประมาณ 

9. งบประมาณ
การกอสรຌางอูทศบาลบางบัวทอง

        1  หง
กอสรຌางอูจอดรถดยสาร 1 หง อูทศบาล
บางบัวทอง ทดทนการชาอูอกชน (อูทาอิฐ)             30,000,000            30,000,000

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/หนวย จ านวน รวมงิน

         30,000,000รวม  

แเ. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ
คอกอสรຌางอูจอดรถดยสาร 1 หง 
อูทศบาลบางบัวทอง ทดทนการ
ชาอูอกชน (อูทาอิฐ)

รวมทัๅงสิๅน
30,000,000

     30,000,000              -                -                -                -   

   30,000,000              -                -                -                -   

2560 2561 2562 2563 2564

 

แแ. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความส ารใจ 

รายการ อกาสกิดความสีไยง 
1) ท าเลทีไตัๅงอแรถูยสาร นຌอย 

มีการก าหนูพืๅนทีไตัๅงอแลลทสถานีดริการพลังงานเวຌคอนขຌางชัูเจนอยแลลຌว 2) สถานดีริการพลังงาน 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 135 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

แโ. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

1) จัดตัๅงคณะท างานพืไอวางผนละ
ก าหนดรปูบบของการพัฒนาอูรถ
ดยสารละสถานีพลังงาน
2) ทบทวนผนการพัฒนาละจัดหาอู฿หม
 ควบคูกับผนการจัดตัๅงสถานีพลังงาน

3) การออกบบอู / สถานีพลังงาน
4) จัดท าขຌอก าหนดขอบขตการ
ด านินงาน (TOR) ฿นการกอสรຌางอู / 
สถานีพลังงาน
5) ประกาศชญิชวน฿นวใปเซตข์อง
กรมบญัชกีลางละของ ขสมก.

6) ด านินการพิจารณาการยืไนขຌอสนอ
ประกวดราคา
7) คัดลือกผูຌประกวดราคาทีไมคีวาม
หมาะสมตรงตามขຌอก าหนดขอบขตงาน
฿หຌมากทีไสุด
8) ด านินการตามขัๅนตอนของการจัดซืๅอ
จัดจຌางตอเป
9) ด านินการกอสรຌางอู / สถานีพลังงาน
10) ควบคุมละตดิตามการด านินงาน
กอสรຌาง
11) ตรวจรบังาน
12) สรปุผลการด านินงานกอสรຌาง ละ
รายงาน฿หຌ ผอก.ทราบ
13) สรปุผลละรายงานตอคณะกรรมการ
 บรหิารกิจการองค์การฯ

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)

ผูຌรบัผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

ฝຆายการดนิ
รถองค์การ 
(ขตการดนิ

รถทีไกีไยวขຌอง)
 ฝຆายบรหิาร 

(ส านัก
ผนงาน)

3 4 1 2 3 4
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 136 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

กลยทุธ์ ใ : ลดตຌนทุนทางการงิน 

แ. ครงการทีไ โ1  การศึก านวทางจัดการหนีๅสินสะสม 

โ. หนวยงาน ฝຆายดริการ ิส านักดัญชีลลทกองทุนกลาง / ส านักลผนงาน / ส านักดริหารความเสีไยงลลทควดคุม
ภาย฿นี 

ใ. หลักการละหตุผล 

 ขสมก. จัูตัๅงขึๅน฿นป โ51้ ูຌวยวัตถุปรทสงค์฿นการ฿หຌดริการรถูยสารปรทจ าทาง฿นเขตกรุงเทพมหานครทีไมี
คุณภาพลลทปรทสิทธิภาพลทนการ฿หຌดริการของผแຌ฿หຌดริการรายเูิมจากภาคเอกชน อยางเรกใตาม นัดจากป โ51้ 
จนถึงปัจจุดัน ขสมก. ตຌองปรทสดปัญหาผลการู าเนินงานขาูทุนตอเนืไองจากการ฿หຌดริการภาย฿ตຌอัตราคาูยสารทีไ
ตไ ากวาตຌนทุนการู าเนินงาน ขณททีไเงินสนัดสนุนจากภาครัฐ฿นรแปลดดตาง โ เมเพียงพอตอการชูเชยผลขาูทุน 
สงผลตอเสถียรภาพทางการเงินอันเกิูจากภารทหนีๅลลทูอกเดีๅยทีไเพิไมสแงขึๅนอยางตอเนืไอง ูย ณ สิๅนปงดปรทมาณ 
โ55็ ขสมก. มีสินทรัพย์รวมเพียงปรทมาณ ็ุๆไๆ ลຌานดาท ลตกลัดมีหนีๅสินทีไสแงถึงปรทมาณ ้โุโ1ไ ลຌานดาท สวน
฿หญเป็นหนีๅรทยทยาวทีไ฿ชຌ฿นการชูเชยภารทการขาูทุนสทสม สงผล฿หຌสวนทุนติูลดถึงปรทมาณ ่ไุ5ๆ่ ลຌานดาท 
ถือเูຌวาเป็นองค์กรทีไมีสถานททางการเงินออนลอ฿นรทูัดวิกฤต ขณททีไผลการู าเนินงานปัจจุดันยังคงอยแ฿น
สถานการณ์ทีไเมเอืๅอตอการลกຌเขปัญหาภารทหนีๅสินูย฿นปงดปรทมาณ โ55็ ขสมก. มีผลปรทกอดการขาูทุนเฉลีไย
เูือนลทปรทมาณ ไใใ ลຌานดาท  

 การก าหนูวิสัยทัศน์ของ ขสมก. ฿นการเป็นผแຌน า฿นการ฿หຌดริการรถูยสารปรทจ าทางนัๅน นอกจากการพัฒนา
ดริการทีไมีคุณภาพลลຌว ขสมก. ยังตຌองมีศักยภาพ฿นการลขงขันภาย฿ตຌครงสรຌางทางการเงินทีไเหมาทสม การลสวงหา
ลนวทาง฿นการจัูการปัญหาหนีๅสินสทสมจทชวย฿หຌ ขสมก. มีความคลองตัวลลทยืูหยุน฿นการู าเนินการ สงผลดวกตอ
ศักยภาพูຌานการลขงขันตามทีไเูຌกลาวมา 

 

 ทัๅงนีๅ ฿นการออกลดดขຌอเสนอทางการเงิน ควรมีการเปรียดเทียดขຌอูี ขຌอเสีย ความเหมาทสม ลลทความเป็นเป
เูຌของทางเลือกตาง โ อาทิ การปรัดลูหนีๅ การปรัดลูอัตราูอกเดีๅย การขยายเวลาการช ารทหนีๅ การจัูตัๅงกองทุน
หรือองค์กรเฉพาทกิจขึๅนมารัดซืๅอหนีๅ ฯลฯ 

http://www.tnamcot.com/content/101401
http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selcon_th&time=20120628004308


                                                                                

                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 137 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

ไ. วัตถุประสงค์ 

 จัูหาทีไปรึกษาฯ ทางการเงินเพืไอท าการศึกษาลลทเสนอลนวทาง฿นการจัูการหนีๅสินสทสม ซึไงเป็นครงการตาม
ลผนฟ้นฟแกิจการฯ ทีไถแกยกเลิกการู าเนินงาน฿นป 2559 

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

 การจัูการหนีๅสินสทสมทีไเหมาทสมจทชวยลูภารทูอกเดีๅยลลทกรทลสเงินสูจากการช ารทคืนหนีๅสินสทสมเูิม 
สงผลเชิงดวกูຌานการเงินตอ ขสมก. ทัๅง฿นสวนของก าเรขาูทุน สถานททางการเงิน ลลทกรทลสเงินสู 

6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต : 1ี การจัูจຌางทีไปรึกษาการเงิน 

  โี ขຌอเสนอทางการเงิน฿นการจัูการหนีๅสินสทสมทีไเหมาทสมลลทมีความเป็นเปเูຌ 

 ตัวชีๅวัด :  มีการจัูท าขຌอเสนอ฿นการจัูการหนีๅสินสทสมทีไเหมาทสมลลทมีความเป็นเปเูຌ ภาย฿นป โ5ๆ0 

7. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย 

รายการ สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ สิไงทีไครงการตຌองการ 
กรททรวงการคลัง เกิูความเสียหายทางการเงินนຌอยทีไสุู ก าจัูภารทูอกเดีๅยจากหนีๅสทสมเพืไอ

ความเป็นอิสรททางการเงนิ 
 

่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 

ขัๅนตอนการด านินงาน
1) จดัตัๅงคณะท างาน / คณะกรรมการพืไอวางผนละก าหนด
นวทางการศึกษาตามครงการ
2) ออกบบละจดัท าขຌอก าหนดขอบขตของงาน (TOR) ฿นการ
จดัจຌางทีไปรึกษาฯ พืไอศึกษาครงการ
3) คัดลือกละวาจຌางทีไปรึกษาฯ
4) ติดตามผลการศึกษาตามครงการ
5) สรุปผลการศึกษาละน าสนอรายงานตอคณะ
กรรมการบริหารกิจการองค์การฯ พืไอพจิารณานวทางการ
จดัการหนีๅสะสม
6) น าสนอตอหนวยงานก ากับดูล ขสมก. พืไอพจิาณาอนุมติั฿หຌ
ด านินการ

P

P

P
P

P
P

2560 2561 2562 2563 2564

 

้. งบประมาณ 

รายการ
การจຌางทีไปรึกษาครงการศึกษา
นวทางจดัการหนีๅสินสะสม

รวม   10,000,000.00 

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทนุ/หนวย จ านวน รวมงนิ
1) คา฿ชຌจาย฿นการจดัจຌางทีไ
ปรึกษา

      10,000,000.00                 1     10,000,000.00 

 

http://www.tnamcot.com/content/101401
http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selcon_th&time=20120628004308


                                                                                

                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 138 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

แเ. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ
คา฿ชຌจาย฿นการจดัจຌางทีไปรึกษา

รวมทัๅงสิๅน
10,000,000 

   10,000,000                -                  -                  -                  -   

 10,000,000               -                 -                 -                 -   

2560 2561 2562 2563 2564

 

แแ. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความส ารใจ 

รายการ อกาสกิดความสีไยง 
1) ทีไปรึกษาทางการเงินทีไมีความสามารถ   สแง 

การจัูการหนีๅซึไงมีมแลคาสแงนีๅ เป็นเรืไองทีไตຌองการขຌอเสนอทีไูีจากทีไ
ปรึกษาซึไงสามารถน าเสนอลนวทางลลทวิธีการจัูการหนีๅสทสมอยางมี
เหตุมีผล นาเชืไอถือ ลลทมีความสอูคลຌองกัดลนวคิูของภาครัฐทีไก ากัด
ูแลล ขสมก. 

2) ทัศนคติลลทนยดายของกรททรวงการ 
คลัง  

แโ. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

1) จัดตัๅงคณะท างาน / คณะกรรมการ
พืไอวางผนละก าหนดนวทาง
การศึกษาตามครงการ
2) ออกบบละจัดท าขຌอก าหนด
ขอบขตของงาน (TOR) ฿นการจัดจຌาง
ทีไปรึกษาฯ พืไอศึกษาครงการ
3) คัดลอืกละวาจຌางทีไปรึกษาฯ

4) ตดิตามผลการศึกษาตามครงการ

5) สรุปผลการศึกษาละน าสนอ
รายงานตอคณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การฯ พืไอพิจารณานวทางการ
จัดการหนีๅสะสม
6) น าสนอตอหนวยงานก ากับดูล     
ขสมก. พืไอพิจาณาอนุมัต฿ิหຌด านินการ

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)

ผูຌรับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

ฝຆายบริการ 
(ส านักบญัชีละ
กองทนุกลาง / 
ส านักผนงาน /
 ส านักบริหาร
ความสีไยงละ
ควบคุมภาย฿น)

3 4 1 2 3 4
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ยุทธศาสตร์ ไ : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรละบุคลากร 
 

กลยุทธ์ แ : การประยุกต์฿ชຌทคนลยีทีไทันสมัย 

แ. ครงการทีไ โโ  การพิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการละการปฏิบัติงานดຌวยทคนลยีสารสนทศ 

ละการสืไอสาร 

โ. หนวยงาน ส านักเทคนลยีสารสนเทศ 

ใ. หลักการละหตุผล 

 ตามทีไ ขสมก. จทปรัดเปลีไยนดทดาทจากการท าหนຌาทีไเป็นทัๅง Regulator ลลท Operator เหลือเพียงการเป็น 
Operator ูย฿หຌดริการรถูยสารลกปรทชาชน฿นพืๅนทีไกรุงเทพมหานครลลทปริมณฑล ลตอาจยังคงูแลลรถรวม
ดริการ หมวู ไ เปอีกสักรทยทจนกวากรมการขนสงทางดกจทมีความพรຌอมทีไจทรัดเปู าเนินการลทน ูังนัๅน จึงเป็น
อกาสูีทีไ ขสมก. จทปรัดเปลีไยนการปฏิดัติงานจากรทดดเอกสาร ิDocuments) มา฿ชຌเทคนลยีสารสนเทศชวย฿น
การท างานลทน เพืไอเพิไมปรทสิทธิภาพลลทความรวูเรใว฿นการปฏิดัติงาน฿หຌเพิไมสแงขึๅน รวมทัๅงเป็นการสนัดสนุนขຌอมแล
เพืไอการดริหารจัูการองค์การลลทเพืไอการตัูสิน฿จของผแຌดริหารรทูัดสแงเูຌเป็นอยางูี ตามครงการนีๅเูຌลดงออกเป็น
ครงการยอยตาง โ จ านวน ครงการ ูังตอเปนีๅ 

 ดຌานการพัฒนาระบบงานสนับสนุน 

1) ครงการยอยทีไ 1 : การพัฒนารทดดอนุมัติสัญญา  

2) ครงการยอยทีไ โ : การปรัดปรุงรทดดงานคูี  

3) ครงการยอยทีไ ใ : การพัฒนารทดดจัูเกใดเอกสารอิเลใกทรอนิกส์  

4) ครงการยอยทีไ ไ : การพัฒนารทดดสารดรรณอิเลใกทรอนิกส์  

5) ครงการยอยทีไ 5 : การพัฒนารทดดดริหารจัูการทรัพยากร ิERP) องค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ รทยททีไ โ 

6) ครงการยอยทีไ ๆ : การศึกษาวิเคราทห์เพืไอก าหนูมาตรฐานขຌอมแลขององค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ  

7) ครงการยอยทีไ ็ : การพัฒนารทดดฐานขຌอมแลกลางขององค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ  

8) ครงการยอยทีไ ่ : การปรทยุกต์฿ชຌมาตรฐานูຌานการดริหารจัูการความมัไนคงปลอูภัยสารสนเทศ  

9) ครงการยอยทีไ ้ : การปรทยุกต์฿ชຌมาตรฐานูຌาน IT Audit  

10) ครงการยอยทีไ 10 : การปรทยุกต์฿ชຌมาตรฐานูຌานการดริการเทคนลยีสารสนเทศ 
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ดຌานการจัดหาอุปกรณ์ ิHard Ware) 

11) ครงการยอยทีไ 11 : การเพิไมปรทสิทธิภาพลลทความมัไนคงปลอูภัยของรทดดเครือขาย รทยททีไ 1   

12) ครงการยอยทีไ 12 : การเพิไมปรทสิทธิภาพลลทความมัไนคงปลอูภัยของรทดดเครือขาย รทยททีไ 2  

13) ครงการยอยทีไ 13 : การจัูซืๅอ Line Printer  

14) ครงการยอยทีไ 14 : การเชาดริการสืไอสารสนเทศ  

15) ครงการยอยทีไ 15 : การจัูซืๅอรทดดคอมพิวเตอร์เครืไองลมขายส าหรัดทูลทนรทดด Antivirus, e-Mail, AD  

16) ครงการยอยทีไ 16 : การจัูหาดริการเครืไองคอมพิวเตอร์ลมขายส าหรัดรทดดสารสนเทศของ ขสมก.  

17) ครงการยอยทีไ 17 : การจัูหาเครืไองคอมพิวเตอร์ลลทอุปกรณ์ตอพวง  

18) ครงการยอยทีไ 18 : การปรัดปรุงรทดดทรศัพท ์

 ูยมีรายลทเอียูของลตลทครงการยอย ูังตอเปนีๅ 
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หนຌา หนຌา 141 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

แ. ครงการยอยทีไ แ  การพัฒนาระบบอนุมัติสัญญา 

โ. หนวยงาน  หนวยงานหลัก : ส านักดริหารการเูินรถ / หนวยงานสนัดสนุน : ส านักเทคนลยี
สารสนเทศ 

3. หลักการละหตุผล 

 จากนยดายูຌานทีไ 10 จากทัๅงหมู 11 ูຌาน ของคณทรัฐมนตรี พลเอกปรทยุทธ์  จันทร์อชา กลาวถึงการ
สงเสริมการดริหารราชการลผนูินทีไมีธรรมาภิดาลลลทการปງองกันปราดปรามการทุจริต ลลทปรทพฤติมิชอด฿นภาครัฐ 
฿นสวนของการยกรทูัดสมรรถนทของหนวยงานของรัฐ฿หຌมีปรทสิทธิภาพ สามารถ฿หຌดริการเชิงรุก ทัๅง฿นรแปลดดของ
ศแนย์รัดเรืไองราวรຌองทุกข์ ศแนย์ดริการสาธารณทลดดครดวงจร ทีไครอดคลุมการ฿หຌดริการทีไหลากหลาย การ฿หຌดริการ 
ถึงตัวดุคคลผานรทดดศแนย์ดริการรวมลดด ณ จุูเูียว ิOne Stop Service: OSS) ลลทรทดดรัฐดาลลดด
อิเลใกทรอนิกส์ทีไสมดแรณ์ลดด พัฒนาหนวยงานของรัฐ฿หຌเป็นองค์กรลหงการเรียนรแຌ มีการสรຌางนวัตกรรม฿นการท างาน
อยางปรทหยัู มีปรทสิทธิภาพ ลลทมีรทดดดแรณาการ 

 ฿นการปฏิดัติงานตามปกติ ขสมก. มีการอนุมัติ / อนุญาต ฿หຌกัดผแຌปรทกอดการรถเอกชนรวมดริการ เชน การขอ
เขຌารวมการเูินรถ การขอเพิไมรถ฿นเสຌนทางการเูินรถ การขอเพิไมเสຌนทางการเูินรถ ูย ขสมก. เป็นหนวยงานรัด
เรืไองลลทสงเรืไองตอเปยังกรมการขนสงทางดก เพืไอพิจารณา฿หຌความเหในชอด หรืออนุมัติ อนุญาต เมืไอผแຌปรทกอดการ
เูຌรัดอนุมัติ อนุญาต฿หຌเขຌารวมการเูินรถจาก ขสมก. ตຌองู าเนินการขอจูททเดียนเป็นปรทเภทรถูยสารสาธารณท
กัดกรมการขนสงทางดกอีกครัๅง เมืไอเูຌรัดเลขททเดียนตຌองท าการรายงานขຌอมแล฿หຌ ขสมก. รัดทราดอีกครัๅง สงผล฿หຌ
ผแຌปรทกอดการตຌอง฿ชຌเวลา฿นการติูตอปรทสานงานกัดหลายหนวยงาน พรຌอมทัๅง ขสมก. เมเูຌรัดผลการจูททเดียน
จากผแຌปรทกอดการ สงผล฿หຌเกิูขຌอจ ากัู฿นการตรวจก ากัดการเูินรถ ลลทการจัูท า฿ดลจຌงหนีๅคาตอดลทน฿หຌกัด
ผแຌปรทกอดการ ลลทเพืไอเป็นการตอดสนองตอนยดายของรัฐดาล฿นการยกรทูัดการ฿หຌดริการของหนวยงานภาครัฐ  
ลลทสามารถอ านวยความสทูวก฿หຌกัดผแຌปรทกอดการรถเอกชนรวมดริการ฿นการติูตอเพืไอขอรัดดริการเูຌลดดเม
จ ากัูสถานทีไลลทเวลา 

 ูังนัๅน ขสมก. จึงเูຌก าหนู฿หຌมีการพัฒนารทดดอนุมัติสัญญา เพืไอ฿หຌดริการผแຌปรทกอดการรถเอกชนรวมดริการ
฿นการยืไนค าขออนุมัติ อนุญาตมายัง ขสมก. ผานทางเครือขายอินเตอร์เนใต ูยรทดดอนุมัติสัญญาสามารถเชืไอมยง
ขຌอมแลกัดรทดดสารสนเทศของกรมการขนสงทางดก เพืไอลลกเปลีไยนเกีไยวกัดผลการอนุมัติ อนุญาต ลลทผลการ       
จูททเดียนเป็นรถูยสารสาธารณท ูยผแຌปรทกอดการรถเอกชนรวมดริการสามารถติูตามลลทสอดถามผลการอนุมัติ 
อนุญาตเูຌจากรทดดทันท ี

4. วัตถุประสงค์ 

1) เพืไอพัฒนารทดดอนุมัติสัญญา฿หຌดริการผแຌปรทกอดการรถเอกชนรวมดริการ฿นรแปลดดของ e-Service ฿นการ
ยืไนค าขออนุมัติ อนุญาต ลลทตรวจสอดผลการอนุมัติ อนุญาตผานรทดดเครือขายอินเตอร์เนใต 

2) เพืไอพัฒนารทดดอนุมัติสัญญา฿หຌสามารถเชืไอมยงขຌอมแลกัดรทดดสารสนเทศของกรมการขนสงทางดก 
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หนຌา หนຌา 142 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

1) ผแຌปรทกอดการรถเอกชนรวมดริการสามารถยืไนเรืไองขออนุมัติ อนุญาตลดดเมจ ากัูสถานทีไลลทเวลา฿นการ
฿หຌดริการของ ขสมก. 

2) อ านวยความสทูวก฿หຌกัดผแຌปรทกอดการรถเอกชนรวมดริการ ูยสามารถขออนุมัติ อนุญาต฿นเรืไองทีไ
เกีไยวขຌองทัๅงหมููຌวยการติูตอเพียงชองทางเูียว 

3) ขสมก. มีขຌอมแลรถเอกชนรวมดริการอยางครดถຌวน 

6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต :  รทดดอนุมัติสัญญา 

 ตัวชีๅวัด : 1ี  ภาย฿นป 2562 ขสมก. มีรทดดอนุมัติสัญญารองรัดการ฿หຌดริการผแຌปรทกอดการรถเอกชนรวม
ดริการ 

   2ี รຌอยลท 80 ของผแຌ฿ชຌงานรทดดมีความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌงานรทดด 

7. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 
รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 

1) ศึกษา วิเคราทห์ผลการออกลดดกรทดวนการปฏิดัติงานูຌานดริหารการเูินรถ   P       

2) ศึกษา วิเคราทห์ความตຌองการ฿ชຌงานรทดด   P       

3) ออกลดดรทดด   P       

4) พัฒนารทดด   P       

5) ติูตัๅงลลททูสอดรทดด   P       

6) ฝຄกอดรม   P       

7) น ารทดดเป฿ชຌงานจริง   P       

8) การปรทเมินผลการ฿ชຌงาน   หลังจาก฿ชຌงานจริง 6 เูือน 
 

่. งบประมาณ 

รายการ ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทนุ/หนวย(บาท) จ านวน (ดอืน/ชุด) รวมงนิ
1) คาพฒันาระบบอนุมติัสัญญา 4,500,000 1 4,500,000

2) คาบ ารุงรักษาระบบปทีไ 2 ละ 3 675,000 2 1,350,000

3) คาบริหารครงการ 675,000

รวม 6,525,000

การพฒันาระบบ
อนุมติัสัญญา
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หนຌา หนຌา 143 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

้. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564

1) คาพฒันาระบบอนุมติัสัญญา              -      4,500,000              -                -                -   

2) คาบ ารุงรักษาระบบปทีไ 2 ละ 3              -                -        675,000      675,000              -   

3) คาบริหารครงการ              -        675,000              -                -                -   

 -  5,175,000     675,000     675,000  - 

6,525,000 
รวมทัๅงสิๅน

 

10. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

(1) ศึกษา วิคราะหผ์ลการออกบบ
กระบวนการปฏบิตังิานดຌานบริหารการดนิรถ
(2) ศึกษา วิคราะหค์วามตຌองการ฿ชຌงาน
ระบบ
(3) ออกบบระบบ
(4) พัฒนาระบบ
(5) ตดิตัๅงละทดสอบระบบ
(6) ฝຄกอบรม
(7) น าระบบเป฿ชຌงานจริง
(8) การประมินผลการ฿ชຌงาน

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)

ผูຌรับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

หนวยงานหลกั :
 ส านักบริหาร
การดนิรถ
  หนวยงาน
สนับสนุน : 

ส านักทคนลยี
สารสนทศ

3 4 1 2 3 4
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หนຌา หนຌา 144 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

แ. ครงการยอยทีไ โ  การปรับปรุงระบบงานคดี 

โ. หนวยงาน  หนวยงานหลัก : ส านักกฎหมาย / หนวยงานสนัดสนุน : ส านักเทคนลยีสารสนเทศ 

3. หลักการละหตุผล 

 งานคูีเป็นงานหนึไง฿นหนຌาทีไความรัดผิูชอดของส านักกฎหมาย ูย฿นปัจจุดัน ขสมก. มีงานคูีทีไตຌอง
ู าเนินการเป็นจ านวนมาก฿นลตลทวัน ซึไงงานคูีเป็นงานทีไตຌอง฿ชຌความลทเอียูรอดคอด ลลทเนืไองจาก฿นลตลทวัน 
มีจ านวนคูีความทีไตຌองู าเนินการมาก อาจท า฿หຌนิติกรเกิูขຌอผิูพลาู฿นการู าเนินการเูຌ ูังนัๅน ขสมก. จึงควรมี
รทดดงานคูีอิเลใกทรอนิกส์เพืไอ฿ชຌ฿นการู าเนินการูຌานคูีความเพืไอ฿หຌเกิูความรวูเรใวลลทเป็นลดดลผนเูียวกัน     
มากยิไงขึๅน ูย฿นปัจจุดัน ขสมก. เูຌจัูจຌาง Outsource ฿หຌเป็นผแຌพัฒนารทดดงานคูีส าหรัด฿ชຌภาย฿นองค์การ    
ลตเนืไองจาก฿นอนาคตงานคูีอาจมีการเปลีไยนลปลงยุงยาก ซัดซຌอนมากยิไงขึๅน จึงควรมีการปรัดปรุงรทดดงาน
ูังกลาวเพิไมเติม 

4. วัตถุประสงค ์

 เพืไอปรัดปรุงรทดดงานคูีทีไมีอยแเูิม฿หຌมีปรทสิทธิภาพมากยิไงขึๅน ตอดสนองความตຌองการของผแຌ฿ชຌงานรทดด   

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

1) รทดดงานคูีมีปรทสิทธิภาพมากยิไงขึๅน ผแຌ฿ชຌงานสามารถ฿ชຌงานเูຌงายลลทสทูวกยิไงขึๅน 

2) สามารถออกรายงานทีไผแຌ฿ชຌงานตຌองการเูຌตรงความตຌองการมากยิไงขึๅน 

ๆ. ผลผลติละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต :  เทคนลยีสารสนเทศรทดดงานคูี 

 ตัวชีๅวัด : 1ี ภาย฿นป 2563 ขสมก. มีรทดดงานคูีรองรัดการ฿ชຌงาน 

  โี รຌอยลท 70 ของผแຌ฿ชຌงานพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌงานรทดด 

7. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 
รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 

1) ศึกษา วิเคราทห์รทดดงานคูีเูิม       P   

2) รวดรวมความตຌองการของผแຌ฿ชຌงานเพิไมเติม       P   

3) ออกลดดรทดดงานคูี฿หม       P   

4) ู าเนินการพัฒนาลลทติูตัๅง       P   

5) ทูสอดรทดด       P   

6) ฝຄกอดรม       P   
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         มิถุนายน พ.ศ. 

่. งบประมาณ 

รายการ ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/หนวย ิบาที จ านวน (ดือน/ชุดี รวมงิน 
ปงดปรทมาณ 
2563 
  
  

1) คาปรัดปรุงรทดดงานคู ี 2,000,000 1 ชุู 2,000,000 

2) คาฝຄกอดรมลลทการสัมมนาตาง โ  10,000 3 30,000 
3) คาดริหารครงการ 15% 

  
305,000 

รวม   2,335,000 

้. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 

1) คาปรัดปรุงรทดดงานคู ี - - - 2,000,000 - 

2) คาฝຄกอดรมลลทการสัมมนาตาง โ  - - - 30,000  -  
3) คาดริหารครงการ 15% - - - 305,000  - 

รวมทัๅงสิๅน 
- - - 2,335,000 - 

2,335,000 
 

10. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

(1) ศึกษา วิคราะหร์ะบบงานคดีดมิ
(2) รวบรวมความตຌองการของ
ผูຌ฿ชຌงานพิไมตมิ
(3) ออกบบระบบงานคด฿ีหม
(4) ด านินการพัฒนาละตดิตัๅง
(5) ทดสอบระบบ
(6) ฝຄกอบรม

หนวยงานหลกั :
ส านักกฎหมาย

หนวยงาน
สนับสนุน : 

ส านักทคนลยี
สารสนทศ

3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 23 4 1 2 3 4
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
ผูຌรับผิดชอบ

1 2
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 146 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

แ. ครงการยอยทีไ ใ  การพัฒนาระบบจัดกใบอกสารอิลใกทรอนิกส์ 

2. หนวยงาน  หนวยงานหลัก : ส านักเทคนลยีสารสนเทศ / หนวยงานสนัดสนุน : ทุกหนวยงาน 

3. หลักการละหตุผล 

 ขสมก. เป็นหนวยงานรัฐวิสาหกิจ มีภารกิจลลทขอดเขตความรัดผิูชอด฿นการปรทกอดการขนสงดุคคล฿น
กรุงเทพมหานคร ลลทจังหวัู฿กลຌเคียง ซึไงเป็นภารกิจความรัดผิูชอดหลัก ซึไงตຌองมีการจัูเกใดเอกสาร฿นปริมาณมาก
ตอวัน ลลทตຌองมีการเรียกูแเอกสาร เพืไอน าเอกสารเป฿ชຌ฿นการู าเนินการปฏิดัติการเูินรถ หรือภารกิจหนຌาทีไูຌาน
กฎหมาย หรือูຌานการดริหารสัญญา หรือหนวยงานอืไน โ ทีไตຌองการน าเขຌาเอกสาร เพืไอเกใดเป็นหลักฐานปรทกอดการ
ู าเนินงานยຌอนหลังหลายป ท า฿หຌ฿นการคຌนหาเอกสารยุงยากลลท฿ชຌเวลานาน ซึไงรทดดจัูเกใดเอกสารอิเลใกทรอนิกส์
เูิมนัๅนยังเมสามารถตอดสนองความตຌองการผแຌ฿ชຌงานเูຌครดถຌวน จึงมีการจัูตัๅงครงการพัฒนารทดดจัูเกใดเอกสาร
อิเลใกทรอนิกส์฿หมเพืไอปรัดปรุงลกຌเขรทดด฿หม฿หຌมีปรทสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 

4. วัตถุประสงค์ 

1) เพืไอพัฒนารทดดจัูเกใดเอกสารอิเลใกทรอนิกส์ ส าหรัด฿ชຌ฿นการจัูเกใดเอกสารอิเลใกทรอนิกส์ภาย฿น ขสมก. 
฿หຌอยแ฿นรแปลดดอิเลใกทรอนิกส์ 

2) เพืไองายตอการจัูเกใด ลกຌเข ลลทสืดคຌนเอกสารทีไมีปริมาณมาก 

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

1) มีรทดดจัูเกใดเอกสารอิเลใกทรอนิกส์ รองรัดการจัูเกใดเอกสาร฿นรแปลดดอิเลใกทรอนิกส์ 

2) เพิไมปรทสิทธิภาพการจัูเกใดเอกสาร฿นรแปลดดอิเลใกทรอนิกส์ของ ขสมก. 

ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต :  รทดดจัูเกใดเอกสารอิเลใกทรอนิกส์ 

 ตัวชีๅวัด :  รຌอยลท 50 ของผแຌ฿ชຌงานพึงพอ฿จการ฿ชຌงานรทดดจัูเกใดเอกสารอิเลใกทรอนิกส์ 

็. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 
รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 

1) ศึกษากรทดวนการท างาน     P     

2) ปรัดปรุงกรทดวนการท างาน     P     

3) ออกลดดรทดด     P     

4) สลกนเอกสาร     P     

5) ปรัดปรุงลลททูสอดรทดด     P     

6) ติูตัๅงรทดด     P     

7) ฝຄกอดรม     P     

8) น ารทดดเป฿ชຌงานจริง     P     

9) การปรทเมินผลการ฿ชຌงาน     หลังการ฿ชຌงานจริง 6 เูือน 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 147 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

่. งบประมาณ 

รายการ ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/หนวย ิบาที จ านวน (ดือน/ชุดี รวมงิน 
ปงดปรทมาณ 
2562 
  
  
  
  
  
  
  
  

1) ซอฟต์ลวร ์    
    1.1) การพัฒนารทดดสารสนเทศ    
          1.1.1) คาซอฟต์ลวร์รทดด
สารดรรณอิเลใกทรอนิกส ์ 

1,200,000 1 รทดด 1,200,000 

          1.1.2) คาลิขสิทธิ่การ฿ชຌงาน
รทดดสารสนเทศ  

10,000 624 เครืไอง 6,240,000 

2) คาฝຄกอดรม       
    2.1) หลักสแตรผแຌ฿ชຌงาน 30,000 30 คน 900,000 
    2.2) หลักสแตรผแຌูแลลรทดด 30,000 1 คน 30,000 
3) คาน าเอกสารเขຌารทดดยຌอนหลงั 400,000 1 งาน 400,000 
4) คาดริหารครงการ  1 หนวย 1,230,000 

รวม   10,000,000 

้. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 

1) ซอฟต์ลวร ์ - - - - - 

    1.1) การพัฒนารทดดสารสนเทศ - - - - - 

          -  คาซอฟต์ลวร์รทดดสารดรรณอิเลใกทรอนิกส ์ - - 1,200,000  - - 

          -  คาลิขสิทธิ่การ฿ชຌงานรทดดสารสนเทศ  - - 6,240,000  - - 

2) คาฝຄกอดรม - - - - - 

    2.1) หลักสแตรผแຌ฿ชຌงาน - - 900,000  - - 

    2.2) หลักสแตรผแຌูแลลรทดด - - 30,000  - - 

3) คาน าเอกสารเขຌารทดดยຌอนหลงั - - 400,000  - - 

4) คาดริหารครงการ - - 1,230,000  - - 

รวมทัๅงสิๅน - - 10,000,000 - - 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 148 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

10. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

(1) ศึกษากระบวนการท างาน
(2) ปรับปรุงกระบวนการท างาน
(3) ออกบบระบบ
(4) สกนอกสาร
(5) ปรับปรุงละทดสอบระบบ
(6) ตดิตัๅงระบบ
(7) ฝຄกอบรม
(8) น าระบบเป฿ชຌงานจริง
(9) การประมินผลการ฿ชຌงาน

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)

ผูຌรับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

หนวยงานหลกั :
 ส านัก

ทคนลยี
สารสนทศ 
หนวยงาน

สนับสนุน : ทกุ
หนวยงาน

3 4 1 2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tnamcot.com/content/101401
http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selcon_th&time=20120628004308


                                                                                

                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 149 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

1. ครงการยอยทีไ 4  การพัฒนาระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์ 

2. หนวยงาน  หนวยงานหลัก : ส านักลผนงาน / หนวยงานสนัดสนุน : ส านักเทคนลยีสารสนเทศ 

3. หลักการละหตุผล 

 องค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ เป็นหนวยงานรัฐวิสาหกิจ มีภารกิจลลทขอดเขตความรัดผิูชอด฿นการปรทกอดการ
ขนสงดุคคล฿นกรุงเทพมหานคร ลลทจังหวัู฿กลຌเคียง ซึไง ขสมก. นัๅนตຌองมีการรัด-สงหนังสือลลทเอกสาร การติูตอกัน
ภาย฿นรทหวางหนวยงาน ซึไงการท างานรทดดสารดรรณเูิมนัๅนยังเมครอดคลุมถึงรทูัดรายดุคคลของ ขสมก. ท า฿หຌ 
เมสามารถตรวจสอดหรือติูตามรายดุคคลเูຌ ูังนัๅน จึงมีการจัูตัๅงครงการพัฒนารทดดสารดรรณอิเลใกทรอนิกส์฿หม 
เพืไอลกຌเขชองวาง฿นการปฏิดัติงานรัด-สงเอกสาร การลงนามหนังสืออนุมัติ ลลทติูตามหนังสือเูຌถึงรทูัดหัวหนຌางาน  
ซึไงชวย฿หຌสามารถท า฿หຌลูภารทงานทีไซัดซຌอน ลูรทยทเวลา฿นการปฏิดัติงาน ลลทลูการ฿ชຌกรทูาษทีไเกินความจ าเป็น 

4. วัตถุประสงค์ 

1) เพืไอพัฒนารทดดสารดรรณอิเลใกทรอนิกส์ ลลทวางลผนรองรัดการสงหนังสือเปยังหนวยงานอืไนทีไเกีไยวขຌอง
กัด ขสมก. ฿นอนาคต 

2) เพืไอพัฒนาลดดฟอร์มจูหมายอิเลใกทรอนิกส์ ิอาทิ หนังสือเวียน หนังสือออก เป็นตຌนี 

3) เพืไอ฿ชຌรทดดสารสนเทศรองรัดการรัด-สงหนังสืออิเลใกทรอนิกส์ภาย฿น ขสมก. ติูตามหนังสือเปถึงรทูัด
หัวหนຌางาน ลลทลงนามหนังสืออนุมัติผานรทดดเูຌ 

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

 เพืไอเพิไมปรทสิทธิภาพ฿นการพัฒนารทดดสารดรรณอิเลใกทรอนิกส์ ลลททูลทนรทดดทีไ฿ชຌงานเูิมของ ขสมก. 
ซึไงผแຌ฿ชຌงานสามารถติูตาม ลลทตรวจสอดสถานทของหนังสือเูຌ 

ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต :  รทดดสารดรรณอิเลใกทรอนิกส์ 

 ตัวชีๅวัด :  รຌอยลท 50 ของผแຌ฿ชຌงานพึงพอ฿จการ฿ชຌงานรทดดสารดรรณอิเลใกทรอนิกส์ 

็. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 
รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 

1) ศึกษากรทดวนการท างาน     P     

2) ปรัดปรุงกรทดวนการท างาน     P     

3) ออกลดดรทดด     P     

4) สลกนเอกสาร     P     

5) ปรัดปรุงลลททูสอดรทดด     P     

6) ติูตัๅงรทดด     P     

7) ฝຄกอดรม     P     

8) น ารทดดเป฿ชຌงานจริง     P     

9) การปรทเมินผลการ฿ชຌงาน     หลังการ฿ชຌงานจริง 6 เูือน 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 150 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

่. งบประมาณ 

รายการ ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/หนวย ิบาที จ านวน (ดือน/ชุดี รวมงิน 
ปงดปรทมาณ 
2562 
  
  
  
  
  
  

1) ซอฟต์ลวร ์       
    1.1) คาซอฟต์ลวรร์ทดดสารดรรณ
อิเลใกทรอนิกส ์ 

1,200,000  1 รทดด 1,200,000  

    1.2) คาลิขสิทธ่ิการ฿ชຌงานรทดด 
สารสนเทศ  

10,000  624 เครืไอง 6,240,000  

2) คาฝຄกอดรม     
  

    
     2.1) หลักสแตรผแຌ฿ชຌงาน 30,000  30 คน 900,000  
     2.2) หลักสแตรผแຌูแลลรทดด 30,000  1 คน 30,000  
3) คาดริหารครงการ    1 หนวย 1,630,000  

รวม   10,000,000 
 

9. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 
1) ซอฟต์ลวร ์  -    -     -    - - 
     1.1) คาซอฟต์ลวรร์ทดดสารดรรณอิเลใกทรอนิกส ์ - - 1,200,000 - - 
     1.2) คาลิขสิทธ่ิการ฿ชຌงานรทดด สารสนเทศ  - - 6,240,000  - - 
2) คาฝຄกอดรม - -  -    - - 
     2.1) หลักสแตรผแຌ฿ชຌงาน - - 900,000  - - 
     2.2) หลักสแตรผแຌูแลลรทดด - - 30,000  - - 
3) คาดริหารครงการ  - - 1,630,000  - - 

รวมทัๅงสิๅน - - 10,000,000  - - 

 

10. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

(1) ศึกษากระบวนการท างาน
(2) ปรับปรุงกระบวนการท างาน
(3) ออกบบระบบ
(4) สกนอกสาร
(5) ปรับปรุงละทดสอบระบบ
(6) ตดิตัๅงระบบ
(7) ฝຄกอบรม
(8) น าระบบเป฿ชຌงานจริง
(9) การประมินผลการ฿ชຌงาน

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)

ผูຌรับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

หนวยงานหลกั :
 ส านักผนงาน

หนวยงาน
สนับสนุน : 

ส านักทคนลยี
สารสนทศ

3 4 1 2 3 4

 

 

 

http://www.tnamcot.com/content/101401
http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selcon_th&time=20120628004308


                                                                                

                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 151 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

1. ครงการยอยทีไ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ิERP) องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ  
ระยะทีไ 2 

2. หนวยงาน  หนวยงานหลัก/หนวยงานสนัดสนุน : ส านักเทคนลยีสารสนเทศ 

3. หลักการละหตุผล 

 ปัจจุดัน ขสมก. มีรทดดดริหารจัูการทรัพยากรองค์กร ิEnterprise Resource Planning: ERP) เพืไอสนัดสนุน
การดริหารจัูการภาย฿นองค์กร รทยททีไ 1 ฿นสวนของการดริหารจัูการงดปรทมาณดัญชี การเงิน การจัูซืๅอจัูจຌาง 
พัสูุ ครุภัณฑ์ ดุคลากร ิHRM) การฝຄกอดรมดุคลากร ิHRD) เงินเูือน ลลทสวัสูิการ ซึไงยังเมครอดคลุมกัดงาน
ดริหารจัูการภาย฿นองค์กรของ ขสมก. ูังนัๅนเพืไอ฿หຌการดริหารจัูการภาย฿นองค์กรมีความครดถຌวน ขสมก. มีความ
ตຌองการ฿นการพัฒนารทดด ERP รทยททีไ 2 ูยเพิไมเติม฿นสวนของการดริหารจัูการลผนงาน/ครงการ การดริหาร
สัญญา การดริหารการจองรถส านักงาน ลลทการซอมด ารุง ิอาคารสถานทีไ ลลทรถูยสารี เพิไมเติมเพืไอ฿หຌ ขสมก. 
สามารถดริหารจัูการทรัพยากร฿นภาพรวมทัๅงองค์การเูຌอยางมีปรทสิทธิภาพ ูยรทดด ERP ฿นรทยททีไ 2 ตຌองพัฒนา
฿หຌสามารถเชืไอมยงขຌอมแลกัดรทดด ERP ทีไพัฒนา฿นรทยททีไ 1 ลลทรทดดสารสนเทศอืไน โ ทีไเกีไยวขຌองเูຌ เชน รทดด
การเูินรถ เป็นตຌน 

4. วัตถุประสงค์ 

1) เพืไอพัฒนารทดดดริหารจัูการทรัพยากร ฿หຌครอดคลุมกัดความตຌองการ฿ชຌงานของผแຌ฿ชຌงานสวนกลาง ลลท
เขตการเูินรถ 

2) เพืไอพัฒนารทดดดริหารจัูการทรัพยากร฿หຌรองรัดการเชืไอมยงขຌอมแลกัดรทดดศแนย์กลางขຌอมแล ลลทรทดด
สารสนเทศอืไน โ ทีไเกีไยวขຌอง 

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

1) เพิไมปรทสิทธิภาพการดริหารจัูการองค์กร฿นภาพรวมทัๅง ขสมก. 

2) เพิไมปรทสิทธิภาพ฿นการดแรณาการขຌอมแลทีไเกีไยวขຌองกัดการดริหารจัูการองค์กร จากเขตการเูินรถมายัง
หนวยงานกลางเูຌอยางมีปรทสิทธิภาพ 

6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต :  รทดดดริหารจัูการทรัพยากร ิERP) 

 ตัวชีๅวัด : 1ี ภาย฿นป 2562 ขสมก. มีรทดดดริหารจัูการทรัพยากร รองรัดการดริหารจัูการ฿นสวนของ   
การติูตามลผนงาน/ครงการ การดริหารสัญญา การดริหารจัูการดุคลากร ิHRD) การซอมด ารุง 

  โี รຌอยลท 50 ของผแຌ฿ชຌงานมีความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌงานรทดด 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 152 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

7. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 
รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 

1) ศึกษาผลการออกลดดกรทดวนการปฏิดัติงาน P        

2) ออกลดดกรทดวนการปฏิดัติงาน P        
3) จัูซืๅอลิขสิทธิ่ซอฟต์ลวรร์ทดด ERP P        
4) พัฒนาลลทติูตัๅงรทดด P        
5) ทูสอดรทดด P        
6) อดรมการ฿ชຌงาน P        

 

่. งบประมาณ 

รายการ ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/หนวย ิบาที จ านวน รวมงิน 
ปงดปรทมาณ โ5ๆ0 1. คาพัฒนารทดด ERP 25,000,000 1 รทดด 25,000,000 

2. คาติูตัๅงรทดด 5,000,000  5,000,000 
3. คาดริหารครงการ 4,500,000  4,500,000 

รวม   34,500,000 
 

9. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 
1. คาพัฒนารทดด ERP 25,000,000  - - - - 
2. คาติูตัๅงรทดด 5,000,000  - - - - 
3. คาดริหารครงการ 4,500,000  - - - - 

รวมทัๅงสิๅน 34,500,000  - - - - 
 

10. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

1) ศึกษาผลการออกบบ
กระบวนการปฏบิตังิาน
2) ออกบบกระบวนการ
ปฏบิตังิาน
3) จัดซืๅอลขิสทิธิซ์อฟต์วร์
ระบบ ERP

4) พัฒนาละตดิตัๅงระบบ
5) ทดสอบระบบ
6) อบรมการ฿ชຌงาน

หนวยงานหลกั/

หนวยงาน
สนับสนุน : 

ส านักทคนลยี
สารสนทศ

3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 23 4 1 2 3 4
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
ผูຌรับผิดชอบ

1 2
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 153 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

แ. ครงการยอยทีไ 6  การศึก าวิคราะห์พืไอก าหนดมาตรฐานขຌอมูลของ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ 

2. หนวยงาน  หนวยงานหลัก : ส านักเทคนลยีสารสนเทศ / หนวยงานสนัดสนุน : ทุกหนวยงาน 

3. หลักการละหตุผล 

 ขຌอมแลสารสนเทศ฿นยุคปัจจุดันถือเป็นสินทรัพย์ทีไมีคุณคา เนืไองจากสามารถน ามา฿ชຌ฿นการวิเคราทห์เพืไอ฿ชຌ฿น
การวางลผนลลทวางกลยุทธ์ตาง โ เูຌ ลตหากองค์กรมีการดริหารจัูการขຌอมแลสารสนเทศเหลานัๅนเมมีปรทสิทธิภาพ 
ท า฿หຌขຌอมแลสารสนเทศเมมีคุณภาพ อาทิ เมเป็นปัจจุดัน เมมีความถแกตຌอง องค์กรจทเมสามารถ฿ชຌปรทยชน์จากขຌอมแล
สารสนเทศเูຌ ปัจจุดันจึงเูຌมีการก าหนูหลักการธรรมาภิดาลขຌอมแลหรือ Data Governance ขึๅน เพืไอก าหนูกรอด
ลลทลนวทาง฿นการดริหารจัูการขຌอมแลสารสนเทศทัๅง฿นสวนของการก าหนูนยดาย กรทดวนการ เพืไอ฿หຌองค์กรเูຌมา
ซึไงขຌอมแลสารสนเทศทีไมีคุณภาพ มีความพรຌอม฿ชຌ ถแกตຌอง ลลทปลอูภัย เพืไอ฿หຌ ขสมก. มีลนวทางการดริหารจัูการ
ขຌอมแลสารสนเทศตามหลักการของ Data Governance รองรัดการพัฒนารทดดเอซีทีเพืไอ฿หຌดริการปรทชาชน 
สนัดสนุนการปฏิดัติงานของหนวยงาน฿น สังกัู ขสมก. สนัดสนุนการวางลผนลลทการตัูสิน฿จของผแຌดริการ ลลท
รองรัดการเชืไอมยงกัดหนวยงานภายนอกทีไเกีไยวขຌอง ขสมก. จึงก าหนู฿หຌมีการศึกษา/วิเคราทห์เพืไอก าหนู         
ลนวทางการดริหารขຌอมแล ลลทศึกษาวิเคราทห์กลุมขຌอมแลหลัก ิMaster Data) กลุมขຌอมแลสนัดสนุนการวางลผนลลท
ตัูสิน฿จของผแຌดริหาร ลลทกลุมขຌอมแลส าหรัดการเชืไอมยงขຌอมแลรทหวางหนวยงานทีไเกีไยวขຌอง    

4. วัตถุประสงค์ 

1) เพืไอก าหนูกลุมขຌอมแลหลัก ิMaster Data) กลุมขຌอมแลสนัดสนุนการวางลผนลลทตัูสิน฿จของผแຌดริหาร ลลท
กลุมขຌอมแลส าหรัดการเชืไอมยงขຌอมแลรทหวางหนวยงานทีไเกีไยวขຌอง 

2) เพืไอก าหนูนยดาย ลลทกรทดวนการ฿นการดริหารจัูการกลุมขຌอมแลหลัก ิMaster Data) กลุมขຌอมแล
สนัดสนุนการวางลผนลลทตัูสิน฿จของผแຌดริหาร ลลทกลุมขຌอมแลส าหรัดการเชืไอมยงขຌอมแลรทหวางหนวยงานทีไ
เกีไยวขຌอง 

3) เพืไอออกลดดสถาปัตยกรรมรทดดฐานขຌอมแลกลางของ ขสมก. เพืไอจัูเกใดกลุม ขຌอมแลหลัก ิMaster Data) 

กลุมขຌอมแลสนัดสนุนการวางลผนลลทการตัูสิน฿จของผแຌดริหาร ลลทกลุมขຌอมแลส าหรัดการเชืไอมยงขຌอมแลรทหวาง
หนวยงานทีไเกีไยวขຌอง 

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

 มีลนวทาง฿นการดริหารจัูการขຌอมแล฿นภาพรวมของทัๅง ขสมก. ทีไเป็นมาตรฐาน 

6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต :  มาตรฐานขຌอมแลขององค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ 

 ตัวชีๅวัด :  ภาย฿นป 2563 องค์การจทมีลนวทาง฿นการดริหารจัูการขຌอมแล฿นภาพรวมของทัๅง ขสมก. ทีไเป็น
มาตรฐาน 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 154 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

7. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 
รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 

ศึกษา วิเคราทห์ ลลทก าหนูกลุมขຌอมแล ลดงออกเป็น      P   

1) ศึกษา วิเคราทห์กรทดวนการดริหารจัู การกลุมขຌอมแล      P   

2) วิเคราทห์ลลทออกลดดสถาปตัยกรรมรทดดฐานขຌอมแลกลาง      P   

3) จัูท างดปรทมาณส าหรัดการพัฒนารทดดฐานขຌอมแลกลาง      P   
 

่. งบประมาณ 

รายการ ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/หนวย
ิบาที 

จ านวน    
(ดือน/ชุดี 

รวมงิน 

ปงดปรทมาณ 
2563 
  
  
  
  
  
  
  
  

1) คาจຌางผแຌเชีไยวชาญ ก าหนูมาตรฐานขຌอมแล   man   

     1.1) ผแຌจัูการครงการ จ านวน 1 คน 140,000  3 420,000  

     1.2) ผแຌเชีไยวชาญรทดดฐานขຌอมแล จ านวน 1 คน 140,000  3  420,000  

     1.3) ผแຌเชีไยวชาญูຌานวิเคราทห์ขຌอมแล จ านวน 1 คน 140,000  3 420,000  
     1.4) นักวิเคราทห์รทดดอาวุส จ านวน 2 คน 140,000  5 ิx โ คนี 1,400,000  

     1.5) นักวิเคราทห์รทดด จ านวน 4 คน 100,000  5  ิx 4 คนี 2,000,000  

     1.6) เลขานุการครงการ จ านวน 1 คน 25,000  3  75,000  

2) คาดริหารครงการ      765,000  
รวม       5,500,000  

9. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 

1) คาจຌางผแຌเชีไยวชาญ ก าหนูมาตรฐานขຌอมแล      
     1.1) ผแຌจัูการครงการ จ านวน 1 คน - - -  420,000  - 
     1.2) ผแຌเชีไยวชาญรทดดฐานขຌอมแล จ านวน 1 คน - - -  420,000  - 
     1.3) ผแຌเชีไยวชาญูຌานวิเคราทหข์ຌอมแล จ านวน 1 คน - - -  420,000  - 
     1.4) นักวิเคราทห์รทดดอาวุส จ านวน 2 คน - - - 1,400,000  - 
     1.5) นักวิเคราทห์รทดด จ านวน 4 คน - - - 2,000,000  - 
     1.6) เลขานุการครงการ จ านวน 1 คน - - -  75,000  - 
2) คาดริหารครงการ  - - - 765,000  - 

รวมทัๅงสิๅน - - - 5,500,000  - 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 155 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

10. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

(1) ศึกษา วิคราะห ์ละก าหนด
กลุม
(2) ศึกษา วิคราะห์
กระบวนการบริหารจัดการกลุม
ขຌอมูล
(3) วิคราะห์ละออกบบ
สถาปตัยกรรมระบบฐานขຌอมูล
กลาง
(4) จัดท างบประมาณส าหรับ
การพัฒนาระบบฐานขຌอมูลกลาง

หนวยงานหลกั :
 ส านัก

ทคนลยี
สารสนทศ
หนวยงาน

สนับสนุน : ทกุ
หนวยงาน

3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 23 4 1 2 3 4
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
ผูຌรับผิดชอบ

1 2
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 156 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

1. ครงการยอยทีไ 7  การพัฒนาระบบฐานขຌอมูลกลางขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ 

2. หนวยงาน  หนวยงานหลัก : ส านักเทคนลยีสารสนเทศ / หนวยงานสนัดสนุน : ทุกหนวยงาน 

ใ. หลักการละหตุผล 

 เพืไอ฿หຌ ขสมก. มีรทดดฐานขຌอมแลกลางตามผลการศึกษาเพืไอก าหนูลนวทางการดริหารจัูการขຌอมแลกลุมขຌอมแล
หลัก ิMaster Data) กลุมขຌอมแลสนัดสนุนการวางลผนลลทตัูสิน฿จของผแຌดริหาร ลลทกลุมขຌอมแลส าหรัดการเชืไอมยง
ขຌอมแลรทหวางหนวยงานทีไเกีไยวขຌอง ขสมก. จึงเูຌก าหนู฿หຌมีการู าเนินงานพัฒนารทดดศแนย์กลางขຌอมแลของ ขสมก. 
ตามผลการศึกษา/วิเคราทห์เพืไอก าหนูมาตรฐานขຌอมแลของ ขสมก. 

4. วัตถุประสงค์ 

1) เพืไอพัฒนารทดดฐานขຌอมแลกลางของ ขสมก. ตามผลการศึกษา/วิเคราทห์เพืไอก าหนูมาตรฐานขຌอมแลของ  
ขสมก. 

2) เพืไอพัฒนาการเชืไอมยงขຌอมแลรทหวางรทดดฐานขຌอมแลกลางของ ขสมก. ลลทรทดดสารสนเทศทีไเกีไยวขຌอง 

3) เพืไอพัฒนารทดดจัูท ารายงานสนัดสนุนการวางลผนลลทการตัูสิน฿จของผแຌดริหาร 

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

1) มีรทดดฐานขຌอมแลกลางรองรัดการจัูเกใดขຌอมแลเพืไอการเชืไอมยง ลลทขຌอมแลเพืไอการจัูท ารายงานสนัดสนุน
ผแຌดริหาร 

2) มีรทดดจัูท ารายงานสนัดสนุนการวางลผนลลทการตัูสิน฿จของผแຌดริหาร 

6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต :  รทดดฐานขຌอมแลกลางขององค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ 

 ตัวชีๅวัด :  1ี ภาย฿นป 2564 ขสมก. มีรทดดฐานขຌอมแลกลางรองรัดการเชืไอมยงขຌอมแล ลลทการจัูท า
รายงานสนัดสนุนผแຌดริหาร 

  โี ภาย฿นป 2564 ขสมก. มีรทดดรองรัดการจัูท ารายงานสนัดสนุนการวางลผนลลทการ
ตัูสิน฿จของผแຌดริหาร 

  ใี รຌอยลท 50 ของผแຌดริหารพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌงานรทดด 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 157 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

7. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 
รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 

1) ศึกษา วิเคราทห์ความตຌองการ         P
2) ศึกษา วิเคราทห์รทดดสารสนเทศ฿นปัจจุดัน         P
3) ออกลดดรทดด         P
4) พัฒนารทดด         P
5) พัฒนาการเชืไอมยง         P
6) ติูตัๅงรทดดลลททูสอดรทดด         P
7) ฝຄกอดรมการ฿ชຌงาน         P
8) น ารทดดเป฿ชຌงานจริง         P
9) การปรทเมินผลการ฿ชຌงาน     หลังจากการ฿ชຌงานจริง 6 เูือน 

 

8. งบประมาณ 

รายการ ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/หนวย
ิบาที 

จ านวน    
(ดือน/ชุดี 

รวมงิน 

ปงดปรทมาณ 
2564 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

1) อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์       

1.1) เครืไองคอมพิวเตอร์ลมขายลดดทีไ 2 
ส าหรัดรทดดฐานขຌอมแลกลางของ ขสมก.  330,000  2  660,000  

1.2) ตแຌส าหรัดจัู เกใดเครืไองคอมพิวเตอร์ลลท
อุปกรณ์ ลดดทีไ 2  (ขนาู 42U) 

 23,000  1  23,000  

2) ซอฟต์ลวร ์   
 

  
2.1) ซอฟต์ลวร์ทีไท าหนຌาเป็น Web Service 
Gateway  

5,000,000  1 5,000,000  

2.2) ซอฟต์ลวร์ทีไท าหนຌาทีไเป็น Application 
Integration Tool  

8,000,000  1 8,000,000  

2.3) ซอฟต์ลวร์ส าหรัดดแรณาการขຌอมแล ิETL) 5,000,000  1 5,000,000  
2.4)  ซอฟต์ลวร์ทีไท าหนຌาเป็นรทดดจัูการ
ฐานขຌอมแล  

5,000,000  1 5,000,000  

2.5) ซอฟต์ลวร์เครืไองมือรทดดรายงานส าหรัด
ผแຌดริหาร ิBI)  

10,000,000  1 10,000,000  

3) คาพัฒนารทดดฐานขຌอมแลกลาง  9,900,000  1 9,900,000  

4) คาพัฒนาการเชืไอมยงขຌอมแล 6,600,000  1 6,600,000  
5) คาพัฒนารทดดรายงานส าหรัดผแຌดริหาร  3,300,000  1 3,300,000  
6) คาดริหารครงการ 

 
  8,023,000  

รวม     61,506,000  
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 158 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

9. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564

1) อุปกรณ์คอมพวิตอร์          -            -            -            -                 -   

1.1) ครืไองคอมพวิตอร์มขายบบทีไ 2 ส าหรับระบบ
ฐานขຌอมลูกลางของ ขสมก.

         -            -            -            -          660,000 

1.2) ตูຌส าหรับจดักใบครืไองคอมพวิตอร์ละอุปกรณ์ 
บบทีไ 2  (ขนาด 42U)

         -            -            -            -            23,000 

2) ซอฟต์วร์          -            -            -            -                 -   

2.1) ซอฟต์วร์ทีไท าหนຌาป็น Web Service Gateway          -            -            -            -        5,000,000 

2.2) ซอฟต์วร์ทีไท าหนຌาทีไป็น Application 

Integration Tool
         -            -            -            -        8,000,000 

2.3) ซอฟต์วร์ส าหรับบูรณาการขຌอมลู (ETL)          -            -            -            -        5,000,000 

2.4)  ซอฟต์วร์ทีไท าหนຌาป็นระบบจดัการฐานขຌอมลู          -            -            -            -        5,000,000 

2.5) ซอฟต์วร์ครืไองมอืระบบรายงานส าหรับผูຌบริหาร 
(BI)

         -            -            -            -      10,000,000 

3) คาพฒันาระบบฐานขຌอมลูกลาง          -            -            -            -        9,900,000 

4) คาพฒันาการชืไอมยงขຌอมลู          -            -            -            -        6,600,000 

5) คาพฒันาระบบรายงานส าหรับผูຌบริหาร          -            -            -            -        3,300,000 

6) คาบริหารครงการ          -            -            -            -        8,023,000 

รวมทัๅงสิๅน  -  -  -  -  61,506,000  

10. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

(1) ศึกษา วิคราะหค์วาม
ตຌองการ
(2) ศึกษา วิคราะหร์ะบบ
สารสนทศ฿นปจัจุบนั
(3) ออกบบระบบ
(4) พัฒนาระบบ
(5) พัฒนาการชืไอมยง
(6) ตดิตัๅงระบบละทดสอบ
ระบบ
(7) ฝຄกอบรมการ฿ชຌงาน
(8) น าระบบเป฿ชຌงานจริง
(9) การประมินผลการ฿ชຌ
งาน

หนวยงานหลกั :
 ส านัก

ทคนลยี
สารสนทศ
หนวยงาน

สนับสนุน : ทกุ
หนวยงาน

3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 23 4 1 2 3 4
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
ผูຌรับผิดชอบ

1 2
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 159 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

1. ครงการยอยทีไ 8  การประยุกต์฿ชຌมาตรฐานดຌานการบริหารจัดการความมัไนคงปลอดภัยสารสนทศ 

2. หนวยงาน  หนวยงานหลัก : ส านักเทคนลยีสารสนเทศ / หนวยงานสนัดสนุน : ทุกหนวยงาน 

3. หลักการละหตุผล 

 ปัจจุดันเทคนลยีสารสนเทศเูຌเขຌามามีดทดาทส าคัญตอหนวยงานตาง โ ฿นการเขຌามาชวยสนัดสนุนการ
ปฏิดัติงานลลทการสืไอสารรวมกัน฿หຌเป็นเปอยางมีปรทสิทธิภาพ ปรทสิทธิผล ถแกตຌองลลทรวูเรใว ทัๅง฿นงานูຌานการ
ดริการลลทงานูຌานการดริหารจัูการภาย฿นองค์กร ซึไง ขสมก. กใเป็นอีกหนึไงหนวยงานทีไเลใงเหในความส าคัญ฿นการน า
เทคนลยีสารสนเทศลลทการสืไอสารมา฿ชຌ฿นการเพิไมศักยภาพลลทขีูความสามารถ฿นการ฿หຌดริการปรทชาชน   
อยางเรกใตาม การน าเอาเทคนลยีสารสนเทศมา฿ชຌ฿นกิจกรรมตาง โ กใยังมีผลกรททดเกีไยวกัดความเสีไยงตอการเกิู
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เชน การจรกรรมขຌอมแล การูัูลปลงหรือปลอมลปลงขຌอมแล การลพรหนอนลลทเวรัส
คอมพิวเตอร์ การดุกรุกลลทจมตีรทดดเครือขาย ฯลฯ ซึไงอาจสรຌางความความเสียหายมแลคามหาศาลเนืไองจาก
ความส าคัญของขຌอมแลมีมแลคาทางเศรษฐกิจ สังคมลลทความมัไนคงของดุคคลลลทองค์กร จากผลกรททดูังกลาว
กรททรวงเทคนลยีสารสนเทศลลทการสืไอสารซึไงถือวาเป็นหนวยงานรัดูยตรงทีไก ากัดูแลลการพัฒนาลลทการ฿ชຌงาน
เทคนลยีสารสนเทศลลทการสืไอสารของปรทเทศ จึงเูຌมีการจัูท าลผนลมดท ICT Security ลหงชาติ เพืไอเป็นกรอด
ทิศทาง฿นการพัฒนาูຌานความมัไนคงปลอูภัยูຌาน ICT ของปรทเทศ ูยลผนูังกลาวพัฒนาภาย฿ตຌกรอดตาม
มาตรฐานูຌาน ICT Security ของสากล คือ ISO27001  

 ูังนัๅน เพืไอเป็นการสนองรัดนยดายูຌานความมัไนคงปลอูภัย ICT ของปรทเทศ ลลทเป็นการสรຌางภแมิคุຌมกันตอ
ความเสีไยงูຌานอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ลลทความเสีไยงอืไน โ ทีไอาจมีผลตอความเสียหายูຌานเทคนลยีสารสนเทศ
ลลทการสืไอสารขององค์การ ขสมก. จึงเหในควรทีไจัูท านยดายลลทก าหนูรแปลดดการดริหารจัูการความมัไนคง
ปลอูภัยรทดดสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO27001 

4. วัตถุประสงค์ 

 เพืไอจัูท านยดายลลทก าหนูรแปลดดการดริหารจัูการความมัไนคงปลอูภัยของสารสนเทศ ของ ขสมก .     
ตามลนวทางของ ISMS (Information Security Management System) ของมาตรฐาน ISO27001 

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

 ขสมก. มีกรทดวนการูຌานการดริหารจัูการความมัไนคงปลอูภัยรทดดสารสนเทศทีไเป็นมาตรฐาน 

6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต :  การดริหารจัูการความมัไนคงปลอูภัยของสารสนเทศของ ขสมก. ตามลนวทางของ ISMS 

(Information Security Management System) ของมาตรฐาน ISO27001 

 ตัวชีๅวัด :  ภาย฿นป 2562 ขสมก. มีลนวทางการดริหารจัูการความมัไนคงปลอูภัยสารสนเทศทีไเป็น
มาตรฐาน 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 160 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

7. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 
รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 

1) วางลผนการู าเนินงาน ิPlan)      P     
2) การจัูท านยดายลลทรแปลดด การดริหาร ICT Security (DO)      P     
3) การตรวจสอดลลทน านยดาย ICT Security เป฿ชຌ ิCheck & Act)      P     

8. งบประมาณ 

รายการ ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/หนวย  
ิบาท/ดือนี 

จ านวน   
(ดือน/ชุดี 

รวมงนิ 
ิบาที 

ปงดปรทมาณ 
2562 
  
  
  
  
  
  
  
  

1) คาจຌางทีไปรึกษาฯ ก าหนูมาตรฐาน ISO27001        
     1.1) ผแຌจัูการครงการ จ านวน 1 คน  100,000  5.4 540,000  
     1.2) ผแຌเชีไยวชาญูຌานการดริหารจัูการการดริหาร
เทคนลยี สารสนเทศ จ านวน 1 คน   

140,000  1.8 252,000  

     1.3) ผแຌเชีไยวชาญูຌานการดริหารจัูการความ
มัไนคงปลอูภยั ของสารสนเทศ จ านวน 1 คน  

 140,000  1.8  252,000 

     1.4) นักวิเคราทห์รทดดอาวุส  จ านวน 2 คน 100,000  5.4 ิx 2 คนี  1,080,000  
     1.5) วิศวกรรทดดอาวุส จ านวน 2 คน 100,000  8.1 ิx 2 คนี 1,620,000  
     1.6) เลขานุการครงการ จ านวน 1 คน   25,000  3.6 90,000  
2) คาดริหารครงการ    666,000  

รวม     4,500,000  

9. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564

1) คาจຌางทีไปรึกษาฯ ก าหนดมาตรฐาน ISO27001              -                -                -                -                -   

   1.1) ผูຌจดัการครงการ จ านวน 2 คน              -                -         540,000              -                -   

   1.2) ผูຌชีไยวชาญดຌานการบริหารจดัการการ
บริหารทคนลยี สารสนทศ จ านวน 1 คน

             -                -         252,000              -                -   

   1.3) ผูຌชีไยวชาญดຌานการบริหารจดัการความ
มัไนคงปลอดภัย ของสารสนทศ จ านวน 1 คน

             -                -         252,000              -                -   

   1.4) นักวิคราะห์ระบบอาวุส  จ านวน 2 คน              -                -       1,080,000              -                -   

   1.5) วิศวกรระบบอาวุส จ านวน 2 คน              -                -       1,620,000              -                -   

   1.6) ลขานุการครงการ จ านวน 1 คน              -                -           90,000              -                -   

2) คาบริหารครงการ              -                -         666,000              -                -   

รวมทัๅงสิๅน              -                -     4,500,000              -                -    
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หนຌา หนຌา 161 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

10. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

(1) วางผนการด านินงาน (Plan)

(2) การจัดท านยบายละรูปบบ 
การบริหาร ICT Security (DO)

(3) การตรวจสอบละน านยบาย 
ICT Security เป฿ชຌ (Check & 

Act)

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)

ผูຌรับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

หนวยงานหลัก : 
ส านักทคนลยี

สารสนทศ 
หนวยงานสนับสนุน

 : ทุกหนวยงาน

3 4 1 2 3 4
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 162 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

1. ครงการยอยทีไ 9  การประยุกต์฿ชຌมาตรฐานดຌาน IT Audit 

2. หนวยงาน  หนวยงานหลัก : ฝຆายตรวจสอด / หนวยงานสนัดสนุน : ส านักเทคนลยีสารสนเทศ 

3. หลักการละหตุผล 

 ปัจจุดัน ขสมก. เูຌมีการน าเทคนลยีสารสนเทศเขຌามามีสวนรวม฿นการปฏิดัติงานมากยิไงขึๅน เพืไอความรวูเรใว
ลลทการปฏิดัติงานทีไมีปรทสิทธิภาพ อยางเรกใตามนอกจากการน าเทคนลยีสารสนเทศเขຌามามีสวนรวม฿นการ
ปฏิดัติงานลลຌว การควดคุมลลทการตรวจสอดทางูຌานเอที ิIT Audit) เป็นอีกเรืไองส าคัญทีไจ าเป็นตຌองู าเนินการควดคแกัน 
เพืไอ฿หຌเกิูความมัไนคงปลอูภัยทัๅงทางูຌานอุปกรณ์ลลทูຌานขຌอมแล อีกทัๅงยังเป็นการสรຌางความมัไน฿จ฿นูຌานสารสนเทศ 
ูຌานดริการสารสนเทศ ลลทชวยดรรเทาปัญหาทีไเกิูจากรทดดสารสนเทศ  

 ผแຌตรวจสอดภาย฿นเูຌมีการปรทยุกต์฿ชຌซอฟต์ลวร์เครืไองมือเขຌามาสนัดสนุนการตรวจสอดการ฿ชຌงานเทคนลยี
สารสนเทศ ลตการปรทยุกต์฿ชຌกรทดวนการการตรวจสอดทางูຌานเอที ิ IT Audit) ทีไเป็นมาตรฐานยังเมครอดคลุม 
ูังนัๅนเพืไอ฿หຌการตรวจสอดทางูຌานเอทีของส านักงานฯ มีความครอดคลุมทุกปรทเูในลลทมีปรทสิทธิภาพมากยิไงขึๅน  
จึงเูຌจัูท าครงการจัูท ากรทดวนการตรวจสอดภาย฿นูຌานเทคนลยีสารสนเทศลลทการสืไอสาร ิ IT Audit) ขึๅน 
เพืไอ฿หຌมีผแຌเชีไยวชาญูຌานการตรวจสอดเอทีตามมาตรฐานทีไเป็นทีไยอมรัด฿นรทูัดสากลลลทมีปรทสดการณ์ก าหนู
กรทดวนการตรวจสอดทางูຌานเอทีทีไเป็นมาตรฐาน฿หຌกัด ขสมก. 

4. วัตถุประสงค์ 

1) ฿หຌมีผแຌเชีไยวชาญู าเนินการศึกษา วิเคราทห์ลลทก าหนูกรทดวนการตามมาตรฐาน฿นการตรวจสอดูຌานเอที 
ิIT Audit) ฿หຌ ขสมก. 

2) ฿หຌมีผแຌเชีไยวชาญเพืไอ฿หຌขຌอเสนอลนท฿นการู าเนินการตรวจสอดูຌานเอที ิIT Audit) ภาย฿น ขสมก. 

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

1) มีกรทดวนการูຌานการตรวจสอดูຌานเอที ิIT Audit) มีความครอดคลุมลลทเป็นมาตรฐาน 

2) มีผแຌเชีไยวชาญทีไมีความเชีไยวชาญลลทปรทสดการณ์ูຌานการตรวจสอดเอที ฿หຌขຌอเสนอลนท฿นการู าเนินการ
ตรวจสอดูຌานเอท ีิIT Audit) ภาย฿น ขสมก. 

6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต :  กรทดวนการูຌานการตรวจสอดูຌานเอที ิIT Audit) มีความครอดคลุมลลทเป็นมาตรฐาน 

 ตัวชีๅวัด :  1ี ภาย฿นป 2564 ขสมก. มีกรทดวนการตรวจสอดูຌานเอที ิIT Audit) ทีไมีความครอดคลุมลลท
เป็นเปตามมาตรฐาน 

  โี ภาย฿นป 2564 ดุคลากรทีไปฏิดัติหนຌาทีไูຌานการตรวจสอดภาย฿นมีปรทสดการณ์ ความรแຌ    
ลลทความเขຌา฿จ฿นการตรวจสอดภาย฿นทางูຌานเอที ิIT Audit) 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 163 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

7. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 
รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 

1) จัูตัๅงทีม         P
2) ส ารวจลลทวิเคราทห์รทดดงานสารสนเทศ         P
3) วางลผนลลทก าหนูขอดเขต         P
4) สัมภาษณ ์         P
5) รวดรวม วิเคราทห์ สรุปมาตรฐานการ  IT Audit          P
6) ปรทชุมชีๅลจง/อธิดายการท า IT Audit          P
7) จัูท ามาตรฐาน IT Audit          P
8) การติู ตามลลทปรทเมินผล          P

8. งบประมาณ 

รายการ ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/หนวย
ิบาท/ดือนี 

จ านวน   
(ดือน/ชุดี รวมงิน ิบาที 

ปงดปรทมาณ 
2564 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1) คาจຌางทีไปรึกษาฯ ก าหนูมาตรฐานการ
ตรวจสอดภาย฿นูຌานเอที 

      

   1.1) ผแຌจัูการครงการ จ านวน 1 คน   100,000  9.6  960,000  

   1.2) ผแຌเชีไยวชาญูຌานการออกลดดลลทพัฒนา
รทดด สารสนเทศ จ านวน 1 คน   140,000  4.8 672,000  

   1.3) ผแຌเชีไยวชาญูຌานการดริหารจัูการความ
ปลอูภัยสารสนเทศ จ านวน 1 คน  

140,000  4.8 672,000  

   1.4) ทีไปรึกษาูຌานการออกลดดลลทพัฒนา
รทดด สารสนเทศ จ านวน 1 คน   

100,000  9.6  960,000  

   1.5) ทีไปรึกษาูຌานการดริหารจัู การความ
ปลอูภัยสารสนเทศ จ านวน 1 คน  

100,000  9.6  960,000  

   1.6) เลขานุการครงการ จ านวน 1 คน   25,000  9.6 240,000  
2) คาฝຄกอดรมูຌานตรวจสอดภาย฿น  300,000     300,000  
3) คาดริหารครงการ     736,000  

รวม      5,500,000  
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หนຌา หนຌา 164 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

9. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564

1) คาจຌางทีไปรึกษาฯ ก าหนดมาตรฐานการ
ตรวจสอบภาย฿นดຌานเอที

                              

                 

                              

                 

                              

                 

                              

                 

                               

             -    

   1.1) ผูຌจดัการครงการ จ านวน 2 คน - - - -       960,000 

   1.2) ผูຌชีไยวชาญดຌานการออกบบละพฒันา
ระบบ สารสนทศ จ านวน 1 คน

- - - -       672,000 

   1.3) ผูຌชีไยวชาญดຌานการบริหารจดัการความ
ปลอดภัยสารสนทศ จ านวน 1 คน

- - - -       672,000 

   1.4) ทีไปรึกษาดຌานการออกบบละพฒันา
ระบบ สารสนทศ จ านวน 1 คน

- - - -       960,000 

   1.5) ทีไปรึกษาดຌานการบริหารจดัการความ
ปลอดภัยสารสนทศ จ านวน 1 คน

- - - -       960,000 

   1.6) ลขานุการครงการ จ านวน 1 คน - - - -       240,000 

2) คาฝຄกอบรมดຌานตรวจสอบภาย฿น - - - -       300,000 

3) คาบริหารครงการ - - - -       736,000 

รวมทัๅงสิๅน - - - -   5,500,000  

10. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

(1) จัดตัๅงทมี
(2) ส ารวจละวิคราะห์
ระบบงานสารสนทศ
(3) วางผนละก าหนด
ขอบขต
(4) สมัภาษณ์
(5) รวบรวม วิคราะห ์
สรุปมาตรฐานการ  
ITAudit

(6) ประชุมชีๅจง/อธบิาย
การท า IT Audit

(7) จัดท ามาตรฐาน IT 

Audit

(8) การตดิตามละ
ประมินผล

หนวยงานหลกั :
 ฝຆายตรวจสอบ

หนวยงาน
สนับสนุน : 

ส านักทคนลยี
สารสนทศ

3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 23 4 1 2 3 4
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
ผูຌรับผิดชอบ

1 2
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หนຌา หนຌา 165 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

1. ครงการยอยทีไ 10  การประยุกต์฿ชຌมาตรฐานดຌานการบริการทคนลยีสารสนทศ 

2. หนวยงาน  หนวยงานหลัก : ส านักเทคนลยีสารสนเทศ 

3. หลักการละหตุผล 

 ปัจจุดัน ขสมก. มีการจัูตัๅงส านักเทคนลยีสารสนเทศ เพืไอรัดผิูชอดเกีไยวกัดการวางลผน ก าหนูยุทธศาสตร์
การพัฒนาลลทดริหารจัูการรทดดเอซีทีของ ขสมก. ซึไง฿นปัจจุดัน ขสมก. เูຌมีการปรทยุกต์฿ชຌรทดดเอซีทีเขຌามา
สนัดสนุนการปฏิดัติงาน ลลทมีการวางลผนยุทธศาสตร์เพืไอการพัฒนารทดดเอซีที฿นอนาคต฿หຌรองรัดการ฿หຌดริการ
ปรทชาชนอยางตอเนืไอง ูังนัๅน ส านักเทคนลยีสารสนเทศจ าเป็นตຌองมีการสรຌางรทดดดริหารจัูการการดริการรทดด
เอซีทีทีไเหมาทสมกัดการ฿หຌดริการรทดดเอซีทีของ ขสมก. อยางเป็นรทดดลลทมีปรทสิทธิภาพ เพืไอ฿หຌเกิูความเชืไอมัไน
฿นการ฿ชຌดริการรทดดเอซีทีของ ขสมก. 

4. วัตถุประสงค์ 

 เพืไอศึกษาลลทวางขอดเขตลลทจัูท ารทดดดริหารจัูการการดริการรทดดเอซีทีทีไเหมาทสมกัดการ฿หຌดริการ
รทดดเอซีทีของ ขสมก. 

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

 ส านักเทคนลยีสารสนเทศ มีรทดดดริหารจัูการการดริการรทดดเอซีทีทีไเหมาทสม ลลทรองรัดการ฿หຌดริการ
รทดดเอซีทีของ ขสมก. เูຌอยางมีปรทสิทธิภาพ 

6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต :  รทดดดริหารจัูการการดริการรทดดเอซีที 

 ตัวชีๅวัด :  ภาย฿นป 2562 ขสมก. มีลนวทางการดริหารจัูการการดริการเทคนลยีสารสนเทศทีไเป็น
มาตรฐาน 

7. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 
รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 

1) วางลผนการู าเนินงาน ิPlan)      P     
2) ศึกษา ลลทวางขอดเขต ิSLA Scope of work)      P     
3) ฝຄกอดรมความรแຌูຌานมาตรฐาน ISO/IEC 20000      P     
4) ก าหนูลลทพัฒนานยดายการ ดริหารจัู การรทูัดการ฿หຌดริการ      P     
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 166 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

่. งบประมาณ 

รายการ ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/หนวย 
ิบาท/ดือนี 

จ านวน   
(ดือน/ชุดี รวมงิน ิบาที 

ปงดปรทมาณ 
2562 
  
  
  
  
  
  
  
  

1) คาจຌางทีไปรึกษาฯ ก าหนูมาตรฐาน ISO20000        
1.1) ผแຌจัูการครงการ จ านวน 1 คน  100,000  5.4      540,000  
1.2) ผแຌเชีไยวชาญูຌานการดริหารจัู การการดริหาร
เทคนลยี สารสนเทศ จ านวน 1 คน   

 140,000  1.8   252,000  

1.3) ผแຌเชีไยวชาญูຌานการดริหารจัู การความมัไนคง
ปลอูภัย ของสารสนเทศ จ านวน 1 คน  

    140,000  1.8    252,000  

1.4) นักวิเคราทห์รทดดอาวุส  จ านวน 2 คน   100,000  5.4 ิx 2 คนี  1,080,000  
1.5) วิศวกรรทดดอาวุส  จ านวน 2 คน  100,000  8.1 ิx 2 คนี  1,620,000  
1.6) เลขานุการครงการ  จ านวน 1 คน      25,000  3.6 90,000  
2) คาดริหารครงการ     666,000  

รวม     4,500,000  

9. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564

1) คาจຌางทีไปรึกษาฯ ก าหนดมาตรฐาน ISO20000           -             -                 -            -            -   

   1.1) ผูຌจดัการครงการ จ านวน 2 คน           -             -         540,000          -            -   

   1.2) ผูຌชีไยวชาญดຌานการบริหารจดัการการบริหาร
ทคนลยี สารสนทศ จ านวน 1 คน

          -             -         252,000          -            -   

   1.3) ผูຌชีไยวชาญดຌานการบริหารจดัการความมัไนคง
ปลอดภัย ของสารสนทศ จ านวน 1 คน

          -             -         252,000          -            -   

   1.4) นักวิคราะห์ระบบอาวุส  จ านวน 2 คน           -             -       1,080,000          -            -   

   1.5) วิศวกรระบบอาวุส จ านวน 2 คน           -             -       1,620,000          -            -   

   1.6) ลขานุการครงการ จ านวน 1 คน           -             -           90,000          -            -   

2) คาบริหารครงการ           -             -         666,000          -            -   

รวมทัๅงสิๅน           -             -     4,500,000          -            -    
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 167 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

10. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

(1) วางผนการด านินงาน 
(Plan)

(2) ศึกษา ละวางขอบขต 
(SLA Scope of work)

(3) ฝຄกอบรมความรูຌดຌาน
มาตรฐาน ISO/IEC 20000

(4) ก าหนดละพัฒนา
นยบายการ บริหารจัดการ
ระดบัการ฿หຌบริการ

หนวยงานหลกั :
 ส านัก

ทคนลยี
สารสนทศ 

3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 23 4 1 2 3 4
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
ผูຌรับผิดชอบ

1 2
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 168 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

1. ครงการยอยทีไ 11  การพิไมประสิทธิภาพละความมัไนคงปลอดภัยของระบบครือขาย ระยะทีไ 1 

2. หนวยงาน  หนวยงานหลัก : ส านักเทคนลยีสารสนเทศ 

3. หลักการละหตุผล 

 ขสมก. เูຌมีการู าเนินงานจัูสรຌางรทดดเครือขายคอมพิวเตอร์ ส าหรัดรองรัดการ฿ชຌงานสืไอสารขຌอมแล ลลทการ
เรียก฿ชຌงานรทดดสารสนเทศสนัดสนุนการปฏิดัติ งาน฿หຌลกผแຌ ฿ชຌงาน ูยรทดดเครือขายูังกลาวปรทกอดูຌวย 
สายสัญญาณส าหรัดเชืไอมตอ อุปกรณ์สลัดสัญญาณ อุปกรณ์ปງองกันเครือขาย จากสภาพการ฿ชຌงาน฿นปัจจุดันพดวา
รทดดสายสัญญาณส าหรัดเชืไอมตอรทดดเครือขายรทหวางชัๅนลลทรทหวางอาคารมีขຌอจ ากัู฿นการขยายรทดด          
ทัๅง฿นูຌานของความเรใวลลทจ านวนการเชืไอมตอ รวมถึงอุปกรณ์รทดดเครือขายหลักมีการท างานเพียงชุูเูียว          
ซึไงเสีไยงตอการหยุู฿หຌดริการของรทดดูยรวม นอกจากนีๅอุปกรณ์ดางสวนเกิูขຌอดกพรอง/ช ารุูเสียหาย ปรทกอดกัด
มีอายุการ฿ชຌงานมากกวา ๆ ป ซึไงอาจเมสามารถขอรัดการสนัดสนุนผลิตภัณฑ์จากผแຌผลิตเูຌ฿นอนาคต ูังนัๅน เพืไอ฿หຌ
รทดดเครือขายคอมพิวเตอร์ของ ขสมก. สามารถท างานเูຌอยางมีปรทสิทธิภาพ ลลทรองรัดการ฿หຌดริการเูຌอยาง
ตอเนืไอง จึงจ าเป็นตຌองมีการู าเนินงานเพิไมปรทสิทธิภาพรทดดเครือขาย ทัๅง฿นสวนของรทดดสายสัญญาณ ลลท
อุปกรณ์รทดดเครือขาย 

4. วัตถุประสงค์ 

1) ปรัดปรุงเพิไมเติมอุปกรณ์สลัดสัญญาณหลัก ิCore Switch) ลลทอุปกรณ์สลัดสัญญาณ ิDistribution 

Switch) เพืไอเพิไมเสถียรภาพ฿นการ฿หຌดริการ 

2) ปรัดปรุงเพิไมเติมอุปกรณ์สลัดสัญญาณ ิAccess Switch) เพืไอรองรัดจ านวนผแຌ฿ชຌทีไเพิไมมากขึๅน 

3) ปรัดปรุงสายสัญญาณ ลลทเพิไมเติมอุปกรณ์รทดดเครือขายส าหรัดผแຌ฿ชຌงาน ณ ส านักงาน฿หญ ขสมก.        
฿หຌรองรัดการ฿ชຌงานเูຌอยางมีปรทสิทธิภาพ 

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

 รทดดเครือขาย ณ ส านักงาน฿หญ ลลทอาคารขຌางเคียง มีปรทสิทธิภาพลลทมีความพรຌอม฿ชຌงาน สามารถท างาน
เูຌอยางตอเนืไอง    

6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต :  การเพิไมปรทสิทธิภาพของรทดดเครือขาย 

 ตัวชีๅวัด : 1ี มีอุปกรณ์฿นรทดดเครือขายทีไสามารถท างานทูลทนกันเูຌ รองรัดการขยายตัวของรทดด    
฿นอนาคต 

  โี รทดดเครือขายมีความมัไนคงปลอูภัยลลทมีปรทสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 169 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

7. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 
รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 

1) วางลผนการู าเนินงาน P         

2) ส ารวจจุูติูตัๅงรทดด/อุปกรณ ์ P         

3) จัูหาอุปกรณ์ Core, Distribution, Access switch, Firewall ลลท
อุปกรณ์อืไน โ  

P         

4) ติูตัๅงสายสัญญาณ Fiber Optic, Patch Cord ลลท UTP  P         

5) ติูตัๅงอุปกรณ์ Core, Distribution, Access switch, Firewall ลลท 
อุปกรณ์อืไน โ  

P         

6) ทูสอดรทดด/อุปกรณห์ลังติู ตัๅง  P         

7) ทูสอดรทดด P         

8) สรุปผลการทูสอดรทดด P         

9ี การด ารุงรักษารทดด     P 

8. งบประมาณ 

รายการ ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/หนวย
ิบาที 

จ านวน    
(ดือน/ชุดี รวมงิน 

ปงดปรทมาณ 
2560 
  
  
  
  
  
  
  
  

1) อุปกรณ์ Core Switch 1,022,400  2  2,044,800  
2) อุปกรณ์ Distribution Switch 1,036,100  2  2,072,200 
3) อุปกรณ์ปງองกันเครือขาย FortiGate (Firewall)   1,764,700  2 3,529,400 
4) อุปกรณ์ปງองกันเครือขาย SonicWall (Firewall)   161,500  6  969,000  
5) อุปกรณ์ Access Switch    232,900  21 4,890,900 
6) อุปกรณ์ Edge Switch    118,700  8  949,600  
7) อุปกรณ์ Load Balance ทีไส านักงาน฿หญ   591,900  2 1,183,800  
8) คาดริหารครงการ/คาู าเนินการติูตัๅงรทดด/
อุปกรณ ์ 

 L.S.  1  1,103,900  

รวม       16,743,600  
ปงดปรทมาณ 
2564 

9) คาด ารุงรักษารทดด   1 1,857,000  
รวม      1,857,000  

รวมทัๅงครงการ         18,600,600  
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 170 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

9. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564

1) อุปกรณ์ Core Switch       2,044,800             -               -               -               -   

2) อุปกรณ์ Distribution Switch       2,072,200             -               -               -               -   

3) อุปกรณ์ป้องกันครือขาย Fotigate (Firewall)       3,529,400             -               -               -               -   

4) อุปกรณ์ป้องกันครือขาย SonicWall (Firewall)          969,000             -               -               -               -   

5) อุปกรณ์ Access Switch       4,890,900             -               -               -               -   

6) อุปกรณ์ Edge Switch          949,600             -               -               -               -   

7) อุปกรณ์ Load Balance ทีไส านักงาน฿หญ       1,183,800             -               -               -               -   

8) คาบริหารครงการ/คาด านินการติดตัๅงระบบ/อุปกรณ์       1,103,900             -               -               -               -   

9) คาบ ารุงรักษาระบบ                  -               -               -               -     1,857,000 

    16,743,600             -               -               -    1,857,000 
รวมทัๅงสิๅน

18,600,600  

10. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

(1) วางผนการด านินงาน
(2) ส ารวจจุดตดิตัๅง
ระบบ/อุปกรณ์
(3) จัดหาอุปกรณ ์Core,

 Distribution, Access 

switch, Firewall ละ
อุปกรณอื์ไน โ
(4) ตดิตัๅงสายสญัญาณ 
Fiber Optic, Patch 

Cord ละ UTP

(5) ตดิตัๅงอุปกรณ ์Core,

 Distribution, Access 

switch, Firewall ละ 
อุปกรณอื์ไน โ
(6) ทดสอบระบบ/

อุปกรณห์ลงัตดิตัๅง
(7) ทดสอบระบบ
(8) สรุปผลการทดสอบ
ระบบ

หนวยงานหลกั :
 ส านัก

ทคนลยี
สารสนทศ 

3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 23 4 1 2 3 4
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
ผูຌรับผิดชอบ

1 2
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 171 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

1. ครงการยอยทีไ 12  การพิไมประสิทธิภาพละความมัไนคงปลอดภัยของระบบครือขาย ระยะทีไ 2 

2. หนวยงาน หนวยงานหลัก: ส านักเทคนลยีสารสนเทศ / หนวยงานสนัดสนุน : เขตการเูินรถลลท  
กลุมปฏิดัติการเูินรถ 

3. หลักการละหตุผล 

 ขสมก. เูຌมีการู าเนินงานจัูสรຌางรทดดเครือขายคอมพิวเตอร์ ส าหรัดรองรัดการ฿ชຌงาน สืไอสารขຌอมแล 
ลลทการเรียก฿ชຌงานรทดดสารสนเทศสนัดสนุนการปฏิดัติงาน฿หຌลกผแຌ ฿ชຌงาน ูยรทดดเครือขาย ูังกลาว
ปรทกอดูຌวย สายสัญญาณส าหรัดเชืไอมตอ อุปกรณ์สลัดสัญญาณ อุปกรณ์ปງองกันเครือขาย จากสภาพการ฿ชຌงาน  
฿นปัจจุดัน พดวารทดดสายสัญญาณส าหรัดเชืไอมตอรทดดเครือขาย รทหวางชัๅน ลลทรทหวางอาคารมีขຌอจ ากัู     
฿นการขยายรทดดทัๅง฿นูຌานของความเรใว ลลทจ านวนการเชืไอมตอ นอกจากนีๅอุปกรณ์ดางสวนเกิูขຌอดกพรอง/
ช ารุูเสียหาย ปรทกอดกัดมีอายุการ฿ชຌงานมากกวา ๆ ป ซึไงอาจเมสามารถขอรัดการสนัดสนุนผลิตภัณฑ์จากผแຌผลิต
เูຌ฿นอนาคต ูังนัๅน เพืไอ฿หຌรทดดเครือขายคอมพิวเตอร์ของ ขสมก. สามารถท างานเูຌอยางมีปรทสิทธิภาพ ลลท
รองรัดการ฿หຌดริการเูຌอยางตอเนืไอง จึงจ าเป็นตຌองมีการู าเนินงานเพิไมปรทสิทธิภาพรทดดเครือขาย เพืไอรองรัด
การเชืไอมตอรวมกัดอุปกรณ์สืไอสารลดดพกพาผานเครือขายเรຌสาย ลลทการปรัดปรุงรทดดเครือขาย ฿นลตลท
ส านักงานเขตการเูินรถ รวมถึงปรัดปรุงรทดดเครือขายเรຌสาย ิWi-Fi) ฿หຌสามารถ฿ชຌงานเูຌทัๅง฿นกองปฏิดัติการเูิน
รถ 24 กอง    

4. วัตถุประสงค ์

1) เพิไมเติมรทดดดริหารจัูการเครือขายเรຌสาย ลลทอุปกรณ์เรຌสายทีไส านักงาน฿หญลลทเขตการเูินรถ 8 เขต 

2) ปรัดปรุงเพิไมเติม  Access Switch ของเขตการเูินรถ 8 เขต 

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

 ขสมก. มีการปรัดปรุง Access Switch ลลทรทดดเครือขายเรຌสายทีไมีปรทสิทธิภาพรองรัด การ฿ชຌงานจาก
ผแຌ฿ชຌ฿นสวนตาง โ พรຌอมทัๅงมีรทดดดริหารจัูการเพืไอ฿หຌงายตอการดริหารจัูการ ตรวจสอดการ฿ชຌงานของผแຌ฿ชຌลลท
รองรัดการขยายตัวของรทดดเครือขาย฿นอนาคต 

6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

ผลผลิต :  มีรทดดดริหารจัูการเครือขายเรຌสาย ลลทอุปกรณ์เรຌสายทีไส านักงาน฿หญลลทเขตการ
เูินรถ 8 เขต ทีไมีปรทสิทธิภาพ 

ตัวชีๅวัด :  1ี มีรทดดเครือขายเรຌสาย รทดดการดริหารเครือขาย ลลทรทดดการดริหารจัูการ 
อุปกรณ์เรຌสาย ฿นอาคารส านักงาน฿หญ 

 โี มีรทดดสายสัญญาณของส านักงานเขตการเูินรถ฿หม รทดดเครือขายเรຌสาย ิWi-Fi) 

ติูตัๅงทีไกองปฏิดัติการเูินรถ 24 กอง ลลทอุปกรณ์ VPN ติูตัๅงทีไส านักงาน฿หญ 

 ใี รทดดเครือขายมีความมัไนคงปลอูภัย ลลทมีปรทสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 172 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

7. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 
รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 

1) วางลผนการู าเนินงาน  P       
2) ส ารวจจุูติูตัๅงรทดด/อุปกรณ ์  P       
3) จัูหาสายสัญญาณ Fiber Optic ลลท UTP, รทดดดริหาร จัูการลลท
อุปกรณ์เครือขายเรຌสาย  

 P       

4) ติูตัๅงสายสัญญาณ UTP HQ   P       
5) ติูตัๅงรทดดอุปกรณ์เครือขายเรຌสาย ิAccess point) HQ   P       

6) ติูตัๅงสายสัญญาณ Fiber Optic ลลท UTP 8 เขต   P       

7) ติูตัๅงรทดดอุปกรณ์ Access Switch ลลทอุปกรณ์เครือขาย เรຌสาย   
(Wi-Fi) 8 เขตการเูินรถ 

 P       

8) ทูสอดรทดด/อุปกรณ ์  P       
9) ติูตัๅงรทดดดริหารจัูการเครือขายเรຌสาย ิWireless Controller)   P       

10) ทูสอดรทดด/อุปกรณ ์  P       
11) สรุปผลการทูสอดรทดด  P       

่. งบประมาณ 

รายการ ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/หนวย
ิบาที 

จ านวน  
ิดือน/ชุดี รวมงิน 

ปงดปรทมาณ 
โ5ๆ1 

1) รทดดสายสัญญาณของส านักงานเขต การเูินรถ  331,000 8 2,648,000 

2) อุปกรณ ์Access Switch ทีไส านักงานเขตการเูินรถทัๅง 
8 เขต 

66,200 62 4,104,400 

3) อุปกรณ ์Access Point ทีไส านักงานเขต การเูินรถทัๅง 
8 เขต  

6,200 120 744,000. 

4) อุปกรณ ์Access Point ทีไส านักงาน฿หญ  6,200 22 136,400 
5) อุปกรณ์ดริหารจัูการอุปกรณ์เครือขาย เรຌสายทีไ
ส านักงาน฿หญ  2,072,900 2 4,145,800 

6) คาู าเนินการติู ตัๅงรทดด/อุปกรณ ์  L.S.    600,000 
รวม 

 
  12,378,600.00 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 173 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

9. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564

1) ระบบสายสัญญาณของส านักงานขต การดินรถ           -        2,648,000.00          -            -            -   

2) อุปกรณ์ Access Switch ทีไส านักงานขตการดินรถทัๅง 8 ขต           -        4,104,400.00          -            -            -   

3) อุปกรณ์ Access Point ทีไส านักงานขต การดินรถทัๅง 8 ขต           -          744,000.00          -            -            -   

4) อุปกรณ์ Access Point ทีไส านักงาน฿หญ           -          136,400.00          -            -            -   

5) อุปกรณ์บริหารจดัการอุปกรณ์ครือขาย เรຌสายทีไส านักงาน฿หญ           -        4,145,800.00          -            -            -   

6) คาด านินการติดตัๅงระบบ/อุปกรณ์           -          600,000.00          -            -            -   

รวมทัๅงสิๅน          -    12,378,600.00          -            -            -    

10. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

(1) วางผนการด านินงาน
(2) ส ารวจจุดตดิตัๅงระบบ/อุปกรณ์
(3) จัดหาสายสญัญาณ Fiber 

Optic ละ UTP, ระบบบริหาร 
จัดการละอุปกรณ์ครือขายเรຌสาย

(4) ตดิตัๅงสายสญัญาณ UTP HQ

(5) ตดิตัๅงระบบอุปกรณ์ครือขาย
เรຌสาย (Access point) HQ

(6) ตดิตัๅงสายสญัญาณ Fiber 

Optic ละ UTP 8 ขต
(7) ตดิตัๅงระบบอุปกรณ ์Access 

Switch ละอุปกรณ์ครือขาย    
เรຌสาย (Wi-Fi) 8 ขต
(8) ทดสอบระบบ/อุปกรณ์
(9) ตดิตัๅงระบบบริหารจัดการ
ครือขายเรຌสาย (Wireless 

Controller)

(10) ทดสอบระบบ/อุปกรณ์
(11) สรุปผลการทดสอบระบบ

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)

ผูຌรับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

หนวยงานหลกั :
 ส านัก

ทคนลยี
สารสนทศ
หนวยงาน

สนับสนุน : ขต
การดนิรถละ
กลุมปฎิบตักิาร

ดนิรถ

3 4 1 2 3 4
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 174 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

1. ครงการยอยทีไ 13  การจัดซืๅอ Line Printer  

2. หนวยงาน  หนวยงานหลัก/หนวยงานสนัดสนุน : ส านักเทคนลยีสารสนเทศ 

3. หลักการละหตุผล 

 เนืไองจากปัจจุดัน Line Printer ทีไรองรัดการ฿ชຌงานของดุคลากร฿นปัจจุดันมีความลຌาสมัย ลลทเมสามารถ฿ชຌงาน
เูຌอยางเตใมปรทสิทธิภาพ อีกทัๅงยังยากตอการด ารุงรักษาเนืไองจากอุปกรณ์มีความลຌาสมัยท า฿หຌการจัูหาอทเหล      
เกิูความยุงยาก ูังนัๅน ขสมก. จึงมีความจ าเป็นทีไจทตຌองจัูซืๅอ Line Printer เพืไอทูลทนของเูิมทีไมีอยแ เพืไอ฿หຌการ
ท างานของดุคลากร฿นองค์การมีปรทสิทธิภาพมากยิไงขึๅน สามารถตอดสนองตอการท างานเูຌอยางทันทวงที   

4. วัตถุประสงค์ 

1) เพืไอจัูซืๅอ Line Printer ทูลทนเครืไองเูิม 

2) เพืไอสงเสริมปรทสิทธิภาพ฿นการดริหารจัูการงานองค์การ 

3) เพืไอลูคา฿ชຌจาย฿นการูแลลซอมด ารุงรักษา 

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

 มี Line Printer ทูลทนของเูิมทีไลຌาสมัย เมมีปรทสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌงานหรือเมสามารถ฿ชຌงานเูຌ  

6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต :  Line Printer ทูลทนเครืไองเูิม 

 ตัวชีๅวัด :  1ี รຌอยลท 80 ของผแຌ฿ชຌงานพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌ Line Printer 

  โี มี Line Printer ฿หมทูลทนเครืไองเูิม 

  ใี การพิมพ์รายงานจาก Line Printer มีปรทสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 

7. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 
รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 

1) วางลผนการู าเนินงาน P         
2) ส ารวจจุูติูตัๅง Line Printer เูิม P         
3) จัูท าสรุปรายการ Line Printer  ลลทวางลผนการติูตัๅงทูลทน P         

4) ู าเนินการติู ตัๅง Line Printer ฿หมทูลทนพรຌอมจัูเกใดของเูิม P         

5) จัูท าสรุปรายการ Line Printer  เพืไอจัูเกใดเป็นททเดยีนทรัพยส์ิน P         

6) ู าเนินการทูสอด Line Printer ฿หม P         

7) สรุปผลการทูสอดรทดด P         
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 175 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

8. งบประมาณ 

รายการ ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/หนวย ิบาที จ านวน (ดือน/ชุดี รวมงิน 
ปงดปรทมาณ 2560 1. Line Printer             608,000.00  2 ชุู       1,216,000.00  

  2. คาติูตัๅง 15-20 %            184,000.00  
  รวม            1,400,000.00  

 

9. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 
1. Line Printer    1,216,000.00  - - - - 
2. คาติูตัๅง 15-20 %   184,000.00  - - - - 

รวมทัๅงสิๅน  1,400,000.00  - - - - 
 

10. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

(1) วางผนการด านินงาน
(2) ส ารวจจุดตดิตัๅง Line 

Printer ดมิ
(3) จัดท าสรุปรายการ Line 

Printer  ละวางผนการ
ตดิตัๅงทดทน
(4) ด านินการตดิตัๅง Line 

Printer ฿หมทดทนพรຌอม
จัดกใบของดมิ
(5) จัดท าสรุปรายการ Line 

Printer  พืไอจัดกใบปน็
ทะบยีนทรัพย์สนิ
(6) ด านินการทดสอบ Line 

Printer ฿หม
(7) สรุปผลการทดสอบระบบ

หนวยงานหลกั :
 ส านัก

ทคนลยี
สารสนทศ
หนวยงาน

สนับสนุน : ขต
การดนิรถละ
กลุมปฎิบตักิาร

ดนิรถ

3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 23 4 1 2 3 4
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
ผูຌรับผิดชอบ

1 2
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 176 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

1. ครงการยอยทีไ 14  การชาบริการสืไอสารสนทศ 

2. หนวยงาน  หนวยงานหลัก : ส านักเทคนลยีสารสนเทศ / หนวยงานสนัดสนุน : ทุกหนวยงาน 

3. หลักการละหตุผล 

 ปัจจุดัน รทดดเครือขายสืไอสารเูຌเขຌามามีดทดาท฿นการ฿ชຌชีวิตปรทจ าวันลลท฿นการปฏิดัติงาน ูังจทเหในเูຌจาก
การ฿หຌความส าคัญของปรทเทศตาง โ ทีไมุงน ารทดดเครือขายขຌอมแลตาง โ มา฿ชຌ ภาย฿นหนวยงาน เพืไอเพิไมความสามารถ
฿นการติูตอสืไอสารปรทสานงาน ลลทการติูตามขຌอมแลขาวสารทีไทันสมัย ทันเหตุการณ์ ขสมก. เูຌมุงเนຌนการน ารทดด
เทคนลยีสารสนเทศลลทการสืไอสารมา฿ชຌงานเพืไอสนัดสนุนการู าเนินงานภาย฿นองค์กร พรຌอมทัๅงเูຌน าลนวทางของ
การดแรณาการตามลนวคิูรัฐดาลอิเลใกทรอนิกส์มา฿ชຌ เพืไอพัฒนาการู าเนินงานลลทการดริการ เพืไอเพิไมปรทสิทธิภาพ฿น
การดริหารจัูกรภาย฿นองค์กร ลลทการเพิไมคุณภาพลลทความรวูเรใว฿นการ฿หຌดริการขຌอมแลขาวสารลกปรทชาชน ูังนัๅน 
ขสมก. จึงมีความจ าเป็นตຌองู าเนินการจัูหาดริการรทดดเครือขายสืไอสารขຌอมแลมา฿ชຌงาน เพืไอสนัดสนุนลลทเพิไม
ปรทสิทธิภาพ ฿นการู าเนินงานของดุคลากร ลลทรองรัดการปฏิดัติงานผานรทดดสารสนเทศตาง โ    

4. วัตถุประสงค์ 

1) เพืไอการเชาดริการสืไอสารขຌอมแลส าหรัดสนัดสนุนการปฏิดัติงาน฿หຌมีเสถียรภาพ ลลทพรຌอม฿ชຌงานอยแเสมอ 

2) เพืไอ฿หຌสามารถควดคุมการ฿ชຌงานอินเตอร์เนใตของผแຌ฿ชຌผานรทดดของ ขสมก.   

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

 ขสมก. สามารถเพิไมปรทสิทธิภาพการดริหารจัูการภาย฿นองค์กร ลลทสามารถ฿หຌดริการขຌอมแลขาวสารลก
ปรทชาชนเูຌอยางรวูเรใว  

6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต :  รทดดดริการสืไอสารขຌอมแลส าหรัดสนัดสนุนการปฏิดัติงาน฿หຌมีเสถียรภาพ 

 ตัวชีๅวัด :  1ี มีดริการสืไอสารขຌอมแลเพืไอสนัดสนุนการปฏิดัติงาน 

  โี รทดดเครือขายสืไอสารขຌอมแลมีความพรຌอม฿ชຌงาน ิAvailability) 

7. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 
รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 

1) วางลผนการู าเนินงาน P         
2) จัูหาพรຌอมติูตัๅงรทดด P         
3) ทูสอดรทดด/อุปกรณ ์ P         
4) สรุปผลการทูสอดรทดด P         

5) เชา฿ชຌงานรทดด P         

6) เชา฿ชຌงานรทดด Internet MPLS ลลท Backup P P P P P
7) คาเชา Link MPLS เพืไอ เชืไอมตอ Cloud  P P P P P
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 177 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

่. งบประมาณ 

รายการ ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/หนวย 
ิบาท/ดือนี 

จ านวน  
(วงจรี 

รวมงิน   
ิบาท/ปี 

ปงดปรทมาณ 2560 1) ครงการเชาดริการ link Internet MPLS 
(ส านักงาน฿หญี     21,000  1     252,000  

  2) ครงการเชาดริการ link Internet MPLS 
(เขตการเูินรถี      9,500  19   2,166,000  

  3) ครงการเชาดริการ link Internet       9,500  1    114,000  

  4) คาเชา Link MPLS เพืไอเชืไอมตอ Cloud     25,000  2    300,000  

  รวม 
  

 2,832,000  

ปงดปรทมาณ 2561 1) ครงการเชาดริการ link Internet MPLS 
(ส านักงาน฿หญี      21,000 1    252,000  

  2) ครงการเชาดริการ link Internet MPLS 
(เขตการเูินรถี      9,500  19   2,166,000  

  3) ครงการเชาดริการ link Internet        9,500  1     114,000  

  4) คาเชา Link MPLS เพืไอเชืไอมตอ Cloud      25,000  2     300,000  

  รวม 
  

2,832,000  

ปงดปรทมาณ 2562 1) ครงการเชาดริการ link Internet MPLS 
(ส านักงาน฿หญี          21,000  1   252,000.00  

  2) ครงการเชาดริการ link Internet MPLS 
(เขตการเูินรถี           9,500  19   2,166,000.00  

  3) ครงการเชาดริการ link Internet            9,500  1     114,000.00  

  4) คาเชา Link MPLS เพืไอเชืไอมตอ Cloud          25,000  2    300,000.00  

  รวม 
  

 2,832,000.00  

ปงดปรทมาณ 2563 1) ครงการเชาดริการ link Internet MPLS 
(ส านักงาน฿หญี          21,000  1     252,000  

  2) ครงการเชาดริการ link Internet MPLS 
(เขตการเูินรถี           9,500  19   2,166,000  

  3) ครงการเชาดริการ link Internet            9,500  1     114,000  

  4) คาเชา Link MPLS เพืไอเชืไอมตอ Cloud         25,000  2     300,000  

  รวม     
  

 2,832,000.00  

ปงดปรทมาณ 2564 1) ครงการเชาดริการ link Internet MPLS 
(ส านักงาน฿หญี           21,000  1     252,000  

  2) ครงการเชาดริการ link Internet MPLS 
(เขตการเูินรถี           9,500  19   2,166,000  

  3) ครงการเชาดริการ link Internet           9,500  1      114,000  

  4) คาเชา Link MPLS เพืไอเชืไอมตอ Cloud          25,000  2     300,000  

  รวม   
 

 2,832,000  
รวมทัๅงครงการ     

  
14,160,000  
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 178 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

9. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 
สรุปงดปรทมาณทีไ฿ชຌลตลทป   2,832,000    2,832,000    2,832,000    2,832,000    2,832,000  

รวมทัๅงสิๅน 
 2,832,000   2,832,000   2,832,000   2,832,000   2,832,000  

14,160,000 

10. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

1) วางผนการด านินงาน
2) จัดหาพรຌอมตดิตัๅงระบบ
3) ทดสอบระบบ/อุปกรณ์
4) สรุปผลการทดสอบ
ระบบ
5) ชา฿ชຌงานระบบ
6) ชา฿ชຌงานระบบ 
Internet MPLS ละ 
Backup

7) คาชา Link MPLS 

พืไอ ชืไอมตอ Cloud

หนวยงานหลัก : 
ส านักทคนลยี

สารสนทศ 
หนวยงานสนับสนุน

 : ทุกหนวยงาน

3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 23 4 1 2 3 4
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
ผูຌรับผิดชอบ

1 2
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 179 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

1. ครงการยอยทีไ 15   การจัดซืๅอระบบคอมพิวตอร์ครืไองมขายส าหรับทดทนระบบ Antivirus, e-Mail, AD 

2. หนวยงาน  หนวยงานหลัก : ส านักเทคนลยีสารสนเทศ / หนวยงานสนัดสนุน : เขตการเูินรถ 

3. หลักการละหตุผล 

 ขสมก. เูຌติูตัๅงลลท฿ชຌงานรทดดคอมพิวเตอร์เครืไองลมขายส าหรัดทูลทนรทดด Antivirus, e-Mail, AD ซึไงเป็น
รทดดทีไมีความส าคัญเพืไอ฿ชຌ฿นการติูตอสืไอสาร จัูเกใดรทดด Antivirus ลลทดริหาร จัูการทรัพยากร อาทิ ผแຌ฿ชຌงาน ฯลฯ 
ลตเนืไองจากเครืไองลมขายูังกลาวมีอายุการ฿ชຌงานเกิน 5 ป ลลทมีอกาสทีไรทดดคอมพิวเตอร์ลมขายเมสามารถ฿ชຌงาน
เูຌ จึงควรมีการจัูซืๅอทูลทนเพืไอ฿หຌรทดดมีเสถียรภาพลลทมีปรทสิทธิภาพมากยิไงขึๅน   

4. วัตถุประสงค์ 

 เพืไอเพิไมศักยภาพรทดดคอมพิวเตอร์เครืไองลมขายส าหรัดทูลทนรทดด Antivirus, e-Mail, AD ทูลทนอุปกรณ์เู ิม 

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

 มีรทดดคอมพิวเตอร์เครืไองลมขายส าหรัดทูลทนรทดด Antivirus, e-Mail, AD มี เสถียรภาพ ลลทมี
ปรทสิทธิภาพมากยิไงขึๅน   

6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต :  รทดดคอมพิวเตอร์เครืไองลมขายส าหรัดทูลทนรทดด Antivirus, e-Mail, AD 

 ตัวชีๅวัด :  1ี รຌอยลท 50 ของผแຌ฿ชຌงานพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌรทดด 

  โี มีเครืไองลมขายส าหรัด Antivirus, e-Mail, AD 

  ใี เครืไองลมขายส าหรัด Antivirus, e-Mail, AD มีเสถียรภาพ ลลทมีปรทสิทธิภาพมากยิไงขึๅน   

7. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 
รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 

1) วางลผนการู าเนินงาน P    
2) ส ารวจจุูติูตัๅงอุปกรณ์/รทดด P    
3) จัูหาเครืไองลมขายส าหรัด Antivirus, e-Mail, AD  P    
4) ติูตัๅงเครืไองลมขายส าหรัด Antivirus, e-Mail, AD  P    
5) ทูสอดรทดด/อุปกรณ ์ P    
6) สรุปผลการทูสอดรทดด P    
7) ด ารุงรักษารทดด   P P P
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 180 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

่. งบประมาณ 

รายการ ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/หนวย
ิบาที จ านวน รวมงิน 

ปงดปรทมาณ 2560 1) เครืไองลมขายส าหรัด e-Mail  555,700  2 ชุู 1,111,400  

  2) เครืไองลมขายส าหรัด Antivirus 
ลลท Active Directory  

530,000  2 ชุู 1,060,000  

  3) อุปกรณ์อเีมล์ Gateway  119,900  2 ชุู 239,800  

  4) ซอฟต์ลวร์ Antivirus  802,500  1 ชุู 802,500  

  5)  ซอฟต์ลวร์ e-Mail ลลท Active 
Directory  

2,980,700  1 รทดด 2,980,700  

  6) คาู าเนินการติู ตัๅงรทดด/อุปกรณ ์ 647,100  1 งาน 647,100  

  รวม    6,841,500  

ปงดปรทมาณ 2562 1. คาด ารุงรักษารทดด 1,455,900  1 ป 1,455,900  

  รวม    1,455,900  

ปงดปรทมาณ 2563 1. คาด ารุงรักษารทดด 1,455,900  1 ป 1,455,900  

  รวม    1,455,900  

ปงดปรทมาณ 2564 1. คาด ารุงรักษารทดด 1,455,900  1 ป 1,455,900  

  รวม       1,455,900  

รวมทัๅงครงการ         11,209,200  

9. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 
สรุปงดปรทมาณทีไ฿ชຌลตลทป 6,841,500  -  1,455,900   1,455,900   1,455,900  

รวมทัๅงสิๅน 
 6,841,500  -  1,455,900   1,455,900   1,455,900  

11,209,200 

10. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

1) วางผนการด านินงาน
2) ส ารวจจุดตดิตัๅงอุปกรณ/์

ระบบ
3) จัดหาครืไองมขาย
ส าหรับ Antivirus, e-Mail,

 AD

4) ตดิตัๅงครืไองมขาย
ส าหรับ Antivirus, e-Mail,

 AD

5) ทดสอบระบบ/อุปกรณ์
6) สรุปผลการทดสอบระบบ
7) บ ารุงรักษาระบบ

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)

ผูຌรับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

หนวยงานหลัก : 
ส านักทคนลยี

สารสนทศ 
หนวยงานสนับสนุน
 : ขตการดนิรถ

3 4 1 2 3 4
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 181 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

1. ครงการยอยทีไ 16  การจัดหาบริการครืไองคอมพิวตอร์มขายส าหรับระบบสารสนทศของ ขสมก.   

2. หนวยงาน  หนวยงานหลัก : ส านักเทคนลยีสารสนเทศ / หนวยงานสนัดสนุน : เขตการเูินรถ 

3. หลักการละหตุผล 

 ขสมก. มีลผน฿นการพัฒนารทดดสารสนเทศเพืไอสนัดสนุนการู าเนินงานลลทการ฿หຌดริการลกปรทชาชน เพืไอ฿หຌ
รทดดสารสนเทศตาง โ เหลานัๅนสามารถ฿หຌดริการเูຌอยางมีปรทสิทธิภาพ ขสมก. เูຌพิจารณาน าเทคนลยีการดริการ
เครืไองคอมพิวเตอร์ลมขายส าหรัดรทดดงานสารสนเทศูຌวย Cloud Computing ซึไงชวยอ านวยความสทูวก฿นการ
ดริหารจัูการลลทเป็นการลูภารท฿นการดริหารจัูการรทดด รวมทัๅงการลงทุนทัๅง฿นูຌานของอุปกรณ์ฮาร์ูลวร์ ลลท
คา฿ชຌจาย฿นการด ารุงรักษารทดดเครืไองคอมพิวเตอร์ลมขาย ูยตามกรอดการู าเนินงานพัฒนารทดดสารสนเทศ   
ตามลผนลมดทเทคนลยีสารสนเทศลลทการสืไอสาร ปงดปรทมาณ โ5ๆ0 – โ5ๆไ ูังนัๅน จึงจ าเป็นตຌองมีการ
ู าเนินงานเพืไอจัูหาดริการเครืไองคอมพิวเตอร์ลมขายรทดดสารสนเทศของ ขสมก. ฿หຌสอูคลຌองกัดการู าเนิน
กิจกรรมของการพัฒนารทดดสารสนเทศูังกลาว   

4. วัตถุประสงค์ 

 เพืไอจัูหาดริการเครืไองคอมพิวเตอร์ลมขายส าหรัดรทดดสารสนเทศของ ขสมก. ทีไจทมีการพัฒนาตามกรอดการ
ู าเนินงานของลผนลมดทเทคนลยีสารสนเทศลลทการสืไอสาร ปงดปรทมาณ 2560 – 2564 

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

1) รทดดคอมพิวเตอร์เครืไองลมขายส าหรัดรทดดสารสนเทศตาง โ ของ ขสมก. มี เสถียรภาพลลท มี
ปรทสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 

2) ลูภารท฿นการดริหารจัูการลลทการด ารุงรักษารทดด 

6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต :  มีรทดดคอมพิวเตอร์เครืไองลมขายทีไมีเสถียรภาพลลทมีปรทสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 

 ตัวชีๅวัด :  เครืไองลมขายรทดดสารสนเทศของ ขสมก. มีเสถียรภาพลลทปรทสิทธิภาพมากขึๅน 

7. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 
รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 

1) จัูท าขຌอก าหนู P    
2) จัูหาผแຌ฿หຌดริการ P    
3) ฿ชຌดริการ ลลทตรวจสอดคณุภาพการดริการรทดด P P P P P
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หนຌา หนຌา 182 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

8. งบประมาณ 

รายการ ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/หนวย 
ิบาที 

จ านวน  
(ชุดี รวมงิน 

ปงดปรทมาณ 
2560 
  

1) ดริการเครืไองลมขายส าหรัด ERP ลลทรทดด HR 245,000  3 735,000  

2) ดริการเครืไองลมขายส าหรัดรทดดการเูินรถ 245,000  2 490,000  

รวม   1,225,000  

ปงดปรทมาณ 
2561 
  
  

1) ดริการเครืไองลมขายส าหรัด ERP ลลทรทดด HR 245,000  3 735,000  

2) ดริการเครืไองลมขายส าหรัดรทดดการเูินรถ 245,000  2 490,000  

3) ดริการเครืไองลมขายส าหรัดรทดดดริหารจัูการอแ 185,000  2 370,000  

รวม    1,595,000 

ปงดปรทมาณ 
2562 
  
  
  
  

1) ดริการเครืไองลมขายส าหรัด ERP ลลทรทดด HR 245,000  3 735,000  

2) ดริการเครืไองลมขายส าหรัดรทดดการเูินรถ 245,000  2 490,000  

3) ดริการเครืไองลมขายส าหรัดรทดดดริหารจัูการอแ 185,000  2 370,000 

4) ดริการเครืไองลมขายส าหรัดรทดดจัูเกใดเอกสาร
อิเลใกทรอนิกส ์

185,000  2 370,000 

รวม    1,965,000  

ปงดปรทมาณ 
2563 
  
  
  
  
  

1) ดริการเครืไองลมขายส าหรัด ERP ลลทรทดด HR 245,000  3 735,000  

2) ดริการเครืไองลมขายส าหรัดรทดดการเูินรถ 245,000  2 490,000  

3) ดริการเครืไองลมขายส าหรัดรทดดดริหารจัูการอแ 185,000  2 370,000  

4) ดริการเครืไองลมขายส าหรัดรทดดจัูเกใดเอกสาร
อิเลใกทรอนิกส ์

185,000  2 370,000  

5) ดริการเครืไองลมขายส าหรัดรทดดงานคูี 185,000  2 370,000  

รวม       2,335,000  

ปงดปรทมาณ 
2564 
  
  
  
  
  
  

1) ดริการเครืไองลมขายส าหรัด ERP ลลทรทดด HR 245,000  3 735,000  

2) ดริการเครืไองลมขายส าหรัดรทดดการเูินรถ 245,000  2 490,000  

3) ดริการเครืไองลมขายส าหรัดรทดดดริหารจัูการอแ 185,000  2 370,000  

4) ดริการเครืไองลมขายส าหรัดรทดดจัูเกใดเอกสาร
อิเลใกทรอนิกส ์

185,000  2 370,000  

5) ดริการเครืไองลมขายส าหรัดรทดดงานคูี 185,000  2 370,000  

6) ดริการเครืไองลมขายส าหรัดดรหิารความเสีไยง 185,000  2 370,000  

รวม     2,705,000  

รวมทัๅงครงการ         9,825,000  
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 183 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

9. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 
สรุปงดปรทมาณทีไ฿ชຌลตลทป   1,225,000  1,595,000  1,965,000  2,335,000  2,705,000  

รวมทัๅงสิๅน 
1,225,000  1,595,000   1,965,000  2,335,000  2,705,000  

9,825,000 

10. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

1) จัดท าขຌอก าหนด

2) จัดหาผูຌ฿หຌบริการ

3) ฿ชຌบริการ ละ
ตรวจสอบคุณภาพ
การบริการระบบ

หนวยงานหลกั :
 ส านัก

ทคนลยี
สารสนทศ 
หนวยงาน

สนับสนุน : ขต
การดนิรถ

3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 23 4 1 2 3 4
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
ผูຌรับผิดชอบ

1 2
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หนຌา หนຌา 184 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

1. ครงการยอยทีไ 17  การจัดหาครืไองคอมพิวตอร์ละอุปกรณ์ตอพวง 

2. หนวยงาน  หนวยงานหลัก / หนวยงานสนัดสนุน : ส านักเทคนลยีสารสนเทศ 

3. หลักการละหตุผล 

 เนืไองจากปัจจุดัน เครืไองคอมพิวเตอร์ลแกขายลลทอุปกรณ์ตอพวงทีไรองรัดการ฿ชຌงานของดุคลากรมีความลຌาสมัย  
ดางเครืไองเมสามารถ฿ชຌงานเูຌอยางเตใมปรทสิทธิภาพ อีกทัๅงยังยากตอการด ารุงรักษา เนืไองจากอุปกรณ์มีความลຌาสมัย 

ท า฿หຌการจัูหาอทเหลเกิูความยุงยาก ูังนัๅน ขสมก. จึงมีความจ าเป็นทีไจทตຌองจัูหาเครืไองคอมพิวเตอร์ลแกขาย ิPC) 

เครืไองคอมพิวเตอร์ลดดพกพา ิNotebook) เครืไองส ารองเฟฟງา ิUPS) เครืไองพิมพ์ลดด Dot Matrix Printer เครืไองพิมพ์
ชนิูเลเซอร์ขาว-ู า เครืไองพิมพ์ชนิูเลเซอร์สี เครืไองพิมพ์ชนิูฉีูหมึก ิMulti Printer) ลลทเครืไองพิมพ์สลกนเนอร์  
เพืไอทูลทนของเูิมทีไมีอยแ฿หຌการท างานของดุคลากร฿นองค์การมีปรทสิทธิภาพมากยิไงขึๅน สามารถตอดสนองตอการท างาน
เูຌอยางทันทวงที  

4. วัตถุประสงค์ 

1) เพืไอจัูหารทดดคอมพิวเตอร์ลลทอุปกรณ์ตอพวงทูลทนเครืไองเูิม 

2) เพืไอสงเสริมปรทสิทธิภาพ฿นการดริหารจัูการองค์การ 

3) เพืไอลูคา฿ชຌจาย฿นการูแลลซอมด ารุงรักษา  

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

 มีเครืไองคอมพิวเตอร์ลแกขาย ิPC) เครืไองคอมพิวเตอร์ลดดพกพา ิNotebook) เครืไองส ารองเฟฟງา ิUPS) 

เครืไองพิมพ์ลดด Dot Matrix Printer เครืไองพิมพ์ชนิูเลเซอร์ขาว-ู า เครืไองพิมพ์ชนิูเลเซอร์สี เครืไองพิมพ์ชนิู     
ฉีูหมึก ิMulti Printer) ทูลทนของเูิมทีไลຌาสมัย เมมีปรทสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌงานหรือเมสามารถ฿ชຌงานเูຌ 

6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต : มีเครืไองคอมพิวเตอร์พรຌอมอุปกรณ์ตอพวงทีไมีปรทสิทธิภาพเวຌ฿ชຌ฿นการปฏิดัติงาน 

 ตัวชีๅวัด : รຌอยลท ่0 ของผแຌ฿ชຌงานพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌเครืไองคอมพิวเตอร์ลแกขาย ลลทอุปกรณ์ตอพวง 
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หนຌา หนຌา 185 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

7. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 
รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 

1) วางลผนการู าเนินงาน P     P   

2) ส ารวจจุูติูตัๅงเครืไองคอมพิวเตอร์ลแกขาย ลลทอุปกรณ์ตอพวงเูิม P     P   
3) จัูท าสรุปรายการเครืไองคอมพวิเตอร์ลแกขาย ลลทอุปกรณต์อพวงเูิม   
ลลทวางลผนการติู ตัๅงทูลทน P     P   

4) ู าเนินการติู ตัๅงเครืไองคอมพิวเตอรล์แกขาย ลลทอุปกรณต์อพวง฿หม
ทูลทนพรຌอมจัูเกใดของเูิม P     P   

5) จัูท าสรุปรายการเครืไองคอมพิวเตอร์ลแกขายลลทอุปกรณ์ตอพวง฿หม    
เพืไอจัูเกใดเป็นททเดียนทรัพยส์ิน P     P   

6) ู าเนินการทูสอดเครืไองคอมพิวเตอร์ลแกขาย ลลทอุปกรณต์อพวง฿หม P     P   
7) สรุปผลการทูสอดรทดด P     P   

่. งบประมาณ  

รายการ ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/หนวย 
ิบาที 

จ านวน 
(ดือน/ชุดี รวมงิน 

ปงดปรทมาณ 2560 1) เครืไองคอมพิวเตอร์ลแกขาย ิPC) 46,872  506 23,718,000  

  2) เครืไองคอมพิวเตอร์ลดดพกพา ิNotebook) 44,392  20 888,000  

  3) เครืไองส ารองเฟฟງา 3,844  506 1,946,000  

  4) เครืไองพิมพ์ลดด Dot Matrix Printer  28,520  89 2,539,000  

  5) เครืไองพิมพ์ชนิูเลเซอร์ขาว-ู า 9,052  188 1,340,000  

  6) เครืไองพิมพ์ชนิูเลเซอร์ส ี 19,840  3 60,000  

  7) เครืไองพิมพ์ชนิูฉีูหมึก ิMulti Printer) 9,424  2 19,000  

  8) เครืไองสลกนเนอร ์ 35,960  20 720,000  

  9) คาติูตัๅง 15-20 %    5,270,000  

  รวม       36,500,000  

ปงดปรทมาณ 2563 1) เครืไองคอมพิวเตอร์ลแกขาย ิPC) 46,872  300 14,062,000  

  2) เครืไองคอมพิวเตอร์ลดดพกพา ิNotebook) 44,392  10 444,000  

  3) เครืไองส ารองเฟฟງา 3,844  300 220,000  

  4) เครืไองพิมพ์ลดด Dot Matrix Printer  28,520  24 685,000  

  5) เครืไองพิมพ์ชนิูเลเซอร์ขาว-ู า 9,052  32 290,000  

  6) เครืไองพิมพ์ชนิูฉีูหมึก ิMulti Printer) 9,424  3 29,000  

  7) เครืไองสลกนเนอร ์ 35,960  3 108,000  

  8) คาติูตัๅง 15-20 %    2,672,000  

  รวม     18,510,000  

รวมทัๅงครงการ     55,010,000  
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หนຌา หนຌา 186 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

9. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 
สรุปงดปรทมาณทีไ฿ชຌลตลทป 36,500,000  - - 18,510,000  - 

รวมทัๅงสิๅน 
36,500,000  - - 18,510,000  - 

55,010,000 
 

10. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

1) วางผนการด านินงาน
2) ส ารวจจุดตดิตัๅงครืไอง
คอมพิวตอร์ลกูขาย ละ
อุปกรณต์อพวงดมิ
3) จัดท าสรุปรายการ
ครืไองคอมพิวตอร์ลกูขาย
 ละอุปกรณต์อพวงดมิ 
ละวางผนการตดิตัๅง
ทดทน
4) ด านินการตดิตัๅงครืไอง
คอมพิวตอร์ลกูขาย ละ
อุปกรณต์อพวง฿หม
ทดทนพรຌอมจัดกใบ
ของดมิ
5) จัดท าสรุปรายการ
ครืไองคอมพิวตอร์ลกูขาย
 ละอุปกรณต์อพวง฿หม 
พืไอจัดกใบปน็ทะบยีน
ทรัพย์สนิ
6) ด านินการทดสอบ
ครืไองคอมพิวตอร์ลกูขาย
 ละอุปกรณต์อพวง฿หม
7) สรุปผลการทดสอบ
ระบบ

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)

ผูຌรับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

หนวยงานหลกั/

หนวยงาน
สนับสนุน : 

ส านักทคนลยี
สารสนทศ

3 4 1 2 3 4
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1. ครงการยอยทีไ 18  การปรับปรุงระบบทรศัพท์ 

2. หนวยงาน  หนวยงานหลัก : ส านักเทคนลยีสารสนเทศ / หนวยงานสนัดสนุน : ทุกหนวยงาน 

3. หลักการละหตุผล 

 ขสมก. เูຌู าเนินการติูตัๅงรทดดทรศัพท์พืๅนฐานขึๅน฿ชຌงานเพืไอติูตอสืไอสารรทหวางหนวยงานภาย฿นลลท
หนวยงานภายนอก ตลอูจนปรทชาชนผแຌ฿ชຌดริการ ูยรทดดลลทอุปกรณ์ทรศัพท์พืๅนฐานเูิมทีไมีการติูตัๅง฿ชຌงาน ณ 
ส านักงาน฿หญลลทเขตการเูินรถเป็นลดดอนาลใอก ิAnalog) ซึไงติูตัๅงลลท฿ชຌงานมาเป็นรทยทเวลามากกวา 10 ป 
สงผล฿หຌรทดดลลทอุปกรณ์ตาง โ เกิูความช ารุู ลลทดางสวนเมสามารถหาอทเหลทูลทนเูຌ เนืไองจากผแຌผลิต        
เูຌยกเลิกสายการผลิตรุนูังกลาวลลຌว ูังนัๅน เพืไอ฿หຌการ฿ชຌงานรทดดทรศัพท์เป็นเปอยางมีปรทสิทธิภาพ ขสมก. จึง
ควรมีการปรัดปรุงรทดดทรศัพท์ลดดูิจิตอลซึไงรองรัดการท างานลลทเชืไอมยงรทหวาง ขสมก. ส านักงาน฿หญลลท         
เขตการเูินรถ ผานรทดดเครือขายทางเกลทีไเูຌจัูหามา฿ชຌงานส าหรัดรัด -สงขຌอมแลของรทดดสารสนเทศซึไงชวย       
ลูคา฿ชຌจายของคาทรศัพท์฿นพืๅนทีไ ลลทสามารถ฿ชຌงานรทดดเครือขายทางเกล฿หຌเกิูปรทสิทธิภาพสแงสุูเูຌ   

4. วัตถุประสงค์ 

 เพืไอปรัดปรุงอุปกรณ์รทดดทรศัพท์ของส านักงาน฿หญ ลลทเขตการเูินรถ฿หຌมีปรทสิทธิภาพมากยิไงขึๅน   

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

1) รทดดทรศัพท์ของส านักงาน฿หญลลทเขตการเูินรถมีเสถียรภาพลลทปรทสิทธิภาพ 

2) ลูคา฿ชຌจาย฿นการทรติูตอปรทสานงานรทหวางกัน 

6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต :  มีรทดดทรศัพท์ของส านักงาน฿หญลลทเขตการเูินรถมีเสถียรภาพลลทปรทสิทธิภาพ 

 ตัวชีๅวัด : 1ี มีรทดดทรศัพท์ ณ ส านักงาน฿หญ ลลทเขตการเูินรถ 8 เขต มีเสถียรภาพรองรัดการ฿ชຌงาน
ตลอูเวลาการปฏิดัติงาน 

  โี ลูคา฿ชຌจาย฿นการทรติูตอปรทสานงานรทหวางกัน 

7. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 
รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 

1) วางลผนการู าเนินงาน   P       

2) ส ารวจลลทออกลดดจุูติู ตัๅงรทดด/อุปกรณ ์   P       

3) จัูหารทดดทรศัพท์ลดดูิจติอล   P       

4) ติูตัๅงรทดดทรศัพท์ลดดูิจติอล   P       

5) ทูสอดรทดด/อุปกรณ ์   P       

6) สรุปผลการทูสอดรทดด   P       
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8. งบประมาณ 

รายการ ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/หนวย 
ิบาที จ านวน รวมงิน 

ปงดปรทมาณ 2561 1) ตแຌสาขาลลทอุปกรณ์ควดคุมรทดดทรศัพท์ ณ 
ส านักงาน฿หญ  

672,000 1 ชุู 672,000  

  2) ตแຌสาขาลลทอุปกรณ์ควดคุมรทดดทรศัพท์ ณ 
เขตการเูินรถ  

46,700  8 ชุู 373,600  

  3) คาวงจรเชืไอมตอทรศัพท์ผานรทดดเครือขาย  620,000  1 ป 620,000  
  4) คาู าเนินการติู ตัๅงรทดด/อุปกรณ ์ 210,000  1 รทดด 210,000  
  รวม    1,875,600  
ปงดปรทมาณ 2562 1) คาวงจรเชืไอมตอทรศัพท์ผานรทดดเครือขาย  620,000  1 ป 620,000  
  รวม    620,000  
ปงดปรทมาณ 2563 1) คาวงจรเชืไอมตอทรศัพท์ผานรทดดเครือขาย  620,000  1 ป 620,000  

  รวม    620,000  
ปงดปรทมาณ 2564 1) คาวงจรเชืไอมตอทรศัพท์ผานรทดดเครือขาย  620,000  1 ป 620,000  

  รวม         620,000  
รวมทัๅงครงการ         3,735,600  

9. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 
สรุปงดปรทมาณทีไ฿ชຌลตลทป - 1,875,600  620,000  620,000 620,000  

รวมทัๅงสิๅน 
- 1,875,600  620,000  620,000  620,000 

3,735,600 

10. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

1) วางผนการด านินงาน
2) ส ารวจละออกบบจุด
ตดิตัๅงระบบ/อุปกรณ์
3) จัดหาระบบทรศัพท์
บบดจิิตอล
4) ตดิตัๅงระบบทรศัพท์
บบดจิิตอล
5) ทดสอบระบบ/อุปกรณ์
6) สรุปผลการทดสอบ
ระบบ

หนวยงานหลกั :
 ส านัก

ทคนลยี
สารสนทศ 
หนวยงาน

สนับสนุน : ทกุ
หนวยงาน

3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 23 4 1 2 3 4
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
ผูຌรับผิดชอบ

1 2
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กลยุทธ์ทีไ โ : การสริมสรຌางบุคลากรทีไมีคุณภาพ 

แ. ครงการทีไ โใ  การสริมสรຌางบุคลากรรุน฿หมทีไมีคุณภาพ 

โ. หนวยงาน ฝຆายดริหาร ิส านักการเจຌาหนຌาทีไ / ส านักพัฒนาดุคลากร /ส านักลผนงานี / ฝຆายการเูินรถ
องค์การ ิเขตการเูินรถทีไ 1-่ี    

ใ. หลักการละหตุผล 

 เนืไองจาก ขสมก. ปรทสดปัญหาการขาูลคลนดุคลากร฿นการปฏิดัติงาน เพราทมีนยดาย฿หຌคงเวຌซึไงพนักงาน   
ทีไมีอยแเูิมลตเมมีการรัดเขຌาท างาน฿หมเพืไอทูลทนต าลหนงงานทีไยังวางอยแ นอกจากนีๅ ฿นอีก 5 ปขຌางหนຌาองค์การจทมี
การเกษียณอายุของพนักงานเป็นจ านวนมากทัๅง฿นรทูัดปฏิดัติการลลทรทูัดดริหาร ูังนัๅน จึงจ าเป็นตຌองมีครงการ
เสริมสรຌางดุคลากรรุน฿หมทีไมีคุณภาพเพืไอเตรียม฿หຌดุคลากรภาย฿นทีไเป็นผแຌมีความรัดผิูชอด มีความรแຌ ความช านาญ 
ลลททักษท฿นงานทีไปฏิดัติทีไูีเยีไยม ฿หຌสามารถพัฒนาลลทเลืไอนต าลหนงทูลทน฿นสวนทีไยังวางอยแ เชน การสนัดสนุน
ทุนการศึกษา฿นรทูัดทีไสแงขึๅนเปจากเูิม ิปริญญาตรีลลทปริญญาที การ฿หຌเขຌารัดการฝຄกอดรม฿นหลักสแตรทีไเกีไยวขຌอง
฿นลตลทสายงานทีไสถาดันตาง โ จัูขึๅน เพืไอการพัฒนาศักยภาพดุคลากรทีไมีอยแ฿นปัจจุดันรวมถึงการจัูท า ฮเสຌนทาง
การพัฒนาความสามารถฮ ิCompetency Development Roadmap) ครงการนีๅจึงเป็นการก าหนูลนวทางการ฿หຌ
เูຌมาซึไงดุคลากรภาย฿นรุน฿หมทีไมีคุณภาพ฿นเวลาทีไเหมาทสมกัดความตຌองการ ลลทการพัฒนาดุคลากรรุน฿หม฿หຌกຌาวสแ
การเป็นผแຌดริหาร฿นอนาคต พรຌอมกัดการศึกษาขຌอูี ขຌอเสีย ลลทลนวทาง฿นการจัูจຌางดุคลากรดางสาขาอาชีพ ลลท
ดุคลากร฿นต าลหนงผแຌดริหารรทูัดสแง เพืไอเสริม฿นต าลหนงตาง โ ฿หຌองค์การสามารถดริหารจัูการเูຌอยางมี
ปรทสิทธิภาพ รองรัดการเปลีไยนลปลงทีไจทเกิูขึๅนเูຌอยางทันทวงที฿นลักษณทของการ Outsource 

ไ. วัตถุประสงค์ 

เพืไอศึกษาลนวทางลลทการวางลผนเพืไอการเูຌมาลลทการพัฒนาดุคลากรรุน฿หมทีไมีคุณภาพทูลทนอัตราก าลัง 
ทีไวาง฿นชวงเวลาทีไเหมาทสมกัดความตຌองการ ูยครอดคลุมการศึกษาลลทการวางลผนจัูหาดุคลากรดางสาขาอาชีพ
฿นลักษณทของการ Outsource 

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

 การเูຌมาซึไงดุคลากรทีไมีคุณภาพลลททักษทตรงกัดดทดาทหนຌาทีไ฿นจ านวนทีไเพียงพอกัดการท างาน ทัๅงดุคลากร
ทีไจัูหา฿หม ดุคลากรจากการพัฒนาลลทดุคลากรจากการ Outsource จทชวยท า฿หຌองค์กรสามารถขัดเคลืไอนการ
ู าเนินงานเูຌตามลผนวิสาหกิจ฿นทุกูຌาน สงผลตออกาสปรทสดความส าเรใจทัๅง฿นสวนของคุณภาพการ฿หຌดริการลลท
ศักยภาพ฿นการลขงขัน มีผลเชิงดวกทัๅง฿นมิติของการเพิไมรายเูຌลลทการลูคา฿ชຌจาย 
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ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต :  1ี ลนวทาง฿นการพิจารณาคัูเลือกดุคลากรภาย฿นรุน฿หมทีไมีศักยภาพลลทคุณภาพ มีทักษท 
ความรแຌ ความสามารถ ปรทสดการณ์ลลทความช านาญ฿นการท างานทูลทนอัตราก าลัง        
ทีไยังวางอยแ 

  โี ลนวทาง฿นการพัฒนาดุคลากรภาย฿นรุน฿หมทีไมีศักยภาพลลทคุณภาพ ฿หຌกຌาวสแการเป็น
ผแຌดริหาร฿นอนาคต 

  ใี ลนวทาง฿นการจัูจຌางดุคลากรทีไมีความรแຌ ความช านาญเฉพาทูຌาน ลลทดุคลากร฿นต าลหนง
ผแຌดริหารรทูัดสแง ฿นลักษณทของการ Outsource 

 ตัวชีๅวัด : 1ี สามารถเพิไมจ านวนดุคลากรรุน฿หมทูลทนอัตราก าลังทีไวางอยแเูຌคิูเป็นรຌอยลท โ0 ตอป 

  โี มีการจัูจຌางดุคลากรทีไมีความรแຌ ความช านาญเฉพาทูຌานลลทดุคลากร฿นต าลหนงผแຌ ดริหาร
รทูัดสแง ฿นลักษณทของการ Outsource เูຌเตใมตามต าลหนงลลทอัตราทีไวางภาย฿นป โ5ๆโ 

ิหมายหตุ : ครงการริไมด านินการ฿นป โ5ๆแ ซึไงจะจัดจຌางบุคลากรทีไมีความรูຌ ความช านาญฉพาะดຌานละบุคลากร฿น
ต าหนงผูຌบริหารระดับสูง ฿นลักษณะของการ Outsource คิดป็น โเ% ของอัตราทีไวาง ละคิดป็น แเเ% ของอัตราทีไวาง฿น
ป โ5ๆโี 

็. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย  

รายการ สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ สิไงทีไครงการตຌองการ 
ดุคลากรรุน฿หมทีไมีคุณภาพลลท    
มีศักยภาพ฿นการพัฒนา 

ลนวทางการปรทเมินผลการปฏิดัติงาน
ทีไ ชัูเจน  เป็นธรรม ปรง฿ส มีการ
ก าหนูเสຌนทางของความกຌาวหนຌา   
฿น อ า ชีพ  ิCareer Path) เวຌ อ ย า ง
ชัู เจน  รวมทัๅ งมี ลผนการพัฒ นา
ดุคลากรรุน฿หมทีไมีศักยภาพ฿หຌกຌาวสแ
การเป็นผแຌดริหาร฿นอนาคตเูຌ 

สามารถคัูเลือกลลทดรรจุดุคลากรภาย฿น 
รุน฿หมทีไมีศักยภาพ฿นการพัฒนา เพืไอทูลทน
อัตราก าลังทีไวางอยแ มีลนวทางทีไชัูเจน฿นการ
พัฒนาดุคลากรเหลานีๅ฿หຌเป็นเปตาม "เสຌนทาง
การพัฒนาความสามารถ " (Competency 
Development Roadmap)  

ดุคลากรทีไมีความรแຌ ความช านาญ
เฉ พ าท ูຌ า น  ล ล ท ดุ ค ล าก ร ฿น
ต าลหนงผแຌดริหารรทูัดสแง ิผแຌดริหาร
มืออาชีพี ฿นลักษณทของการรัด
จาก Outsource 

ขสมก. ปฏิดัติตอดุคลากรทีไเูຌจากการ 
Outsource ฿นรทูัดทีไ เทาเทียมกัด
พนักงานของ ขสมก.  

การเูຌมาซึไงดุคลากรจากการ Outsource    
ทีไมีคุณภาพลลทมีทักษททีไสอูคลຌองกัดงาน
อยางลทຌจริง 
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่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 

ขัๅนตอนการด านินงาน 2560 2561 2562 2563 2564 

1) จัูตัๅงคณทท างานเพืไอวางลผนการู าเนินงานครงการ P         

2) ลตงตัๅงคณทกรรมการรางขຌอก าหนูขอดเขตของงาน เพืไอออกลดด 
TOR ฿นการจัูจຌางทีไปรึกษาฯ เพืไอศึกษาลนวทางการ฿หຌเูຌมาซึไงดุคลากร
ทูลทนทัๅงจากภาย฿นลลทภายนอกองค์กร รวมทัๅงจัูท า "เสຌนทางการ
พัฒนาความสามารถ" (Competency Development Roadmap) ของ
ลตลทต าลหนงงาน 

P         

3) ู าเนินการจัูจຌางทีไปรึกษาฯ ลลทการควดคุมติูตามการู าเนินงาน
ของทีไปรึกษาฯ   P       

4) น าผลการศึกษาทีไเูຌเสนอตอคณทกรรมการ ดริหารกิจการองค์การฯ 
เพืไออนุมัติ฿นหลักการ   P       

5) จั ู ท า  "เสຌ น ท างก า รพั ฒ น าค วาม ส า ม า รถ " (Competency 
Development Roadmap) ของดุคลากรลตลทคนทีไมีศักยภาพ฿นการ
พัฒนาลลทการเลืไอนต าลหนงเป็นผแຌดริหารเูຌ฿นอนาคต 

  P       

6) จัูท าลนวทาง฿นการพิจารณาคัูเลือกดุคลากรภาย฿นรุน฿หม / 
ลนวทาง฿นการรัดดุคลากรทีไมีความรแຌ ความช านาญเฉพาทูຌาน   P       

7) ปรทกาศ฿ชຌลนวทางูังกลาวตามขຌอ 5) ลลทขຌอ 6) ฿หຌดุคลากร฿น
องค์การรัดทราด รวมทัๅงปรทชาสัมพันธ์เปยังภายนอกเมืไอมีลผนการรัด
ดุคลากร ิOutsource) 

  P       

8) การน าลนวทางทีไเูຌจากการศึกษามาปฏิดัติจริง฿นการู าเนินการ
เพืไอ฿หຌเูຌมาซึไงดุคลากร   P P P P
9) การติูตามครงการ สรุปลลทปรทเมินผลจากทีไเูຌจากการปฏิดัติจริง 
ตลอูจนน าเสนอปัญหาลลทอุปสรรค พรຌอมลนวทางลกຌเข  เพืไอ฿หຌ
สามารถจัูหาดุคลากรเูຌอยางเพียงพอ  

  P P P P

้. งบประมาณ 

รายการ ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/หนวย จ านวน รวมงิน 

การเสริมสรຌางดุคลากร
รุน฿หมทีไมีคณุภาพ 
(งดปรทมาณป 2561 - 
2564) 

1) คา฿ชຌจาย฿นการจัู จຌางทีไปรึกษาฯ 4,000,000 1 ครงการ 4,000,000 

2) คา฿ชຌจาย฿นการติู ตาม สรุปผล ลลท
ปรทเมินผล เพืไอน าเสนอลนวทาง฿นการ
ปรัดปรุงลลทลกຌเขปญัหา ิถຌามีี 

500,000 ู าเนินการ฿นรทยท 
4 ป โ ลท 1 ครัๅง 

2,000,000 

รวม     6,000,000 
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แเ. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 

1) คา฿ชຌจาย฿นการจัู จຌางทีไปรึกษาฯ -  4,000,000    - - - 

2) คา฿ชຌจาย฿นการติู ตาม สรุปผล 
ลลทปรทเมินผล เพืไอน าเสนอลนวทาง
฿นการปรัดปรุงลลทลกຌเขปญัหา ิถຌามีี 

-    500,000     500,000    500,000     500,000  

รวมทัๅงสิๅน 
- 4,500,000    500,000    500,000    500,000  

6,000,000 

11. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความส ารใจ 

รายการ อกาสกิดความสีไยง 
การเหในชอด฿หຌองค์การสามารถรัด
ดุคลากรจากภายนอก ิOutsource) 
เพิไมเพืไอทูลทนอัตราก าลังทีไวางอยแ 

สแง 
การรัดดุคลากร฿นลักษณทของการ Outsource ถือเป็นการเปลีไยนรแปลดดการ
ดริหารจัูการของดุคลากรครัๅง฿หญ ซึไงจทตຌองเูຌรัดการเหในชอดทัๅงจากดุคลากร฿น
ปัจจุดัน ลลทจากหนวยงานทีไท าหนຌาทีไก ากัดูแลล ขสมก. 
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1โ. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

1) จัดตัๅงคณะท างานพืไอวางผนการ
ด านินงานครงการ
2) ตงตัๅงคณะกรรมการรางขຌอก าหนด
ขอบขตของงาน พืไอออกบบ TOR ฿น
การจัดจຌางทีไปรึกษาฯ พืไอศึกษานว
ทางการ฿หຌเดຌมาซึไงบคุลากรทดทนทัๅงจาก
ภาย฿นละภายนอกองค์กร รวมทัๅงจัดท า 
"สຌนทางการพัฒนาความสามารถ" 

(Competency Development 

Roadmap) ของตละต าหนงงาน
3) ด านินการจัดจຌางทีไปรึกษาฯ ละการ
ควบคุมตดิตามการด านินงานของ         
ทีไปรึกษาฯ
4) น าผลการศึกษาทีไเดຌสนอตอคณะ
กรรมการบริหารกิจการองค์การฯ พืไอ
อนุมัต฿ินหลกัการ
5) จัดท า "สຌนทางการพัฒนา
ความสามารถ" (Competency 

Development Roadmap) ของ
บคุลากรตละคนทีไมีศักยภาพ฿นการพัฒนา
ละการลืไอนต าหนงปน็ผูຌบริหารเดຌ฿น
อนาคต
6) จัดท านวทาง฿นการพิจารณาคัดลอืก
บคุลากรภาย฿นรุน฿หม / นวทาง฿นการ
รับบคุลากรทีไมีความรูຌ ความช านาญ
ฉพาะดຌาน
7) ประกาศ฿ชຌนวทางดงักลาวตามขຌอ   
5) ละขຌอ 6) ฿หຌบคุลากร฿นองค์การ
รับทราบ รวมทัๅงประชาสมัพันธเ์ปยัง
ภายนอกมืไอมีผนการรับบคุลากร 
(Outsource)

8) การน านวทางทีไเดຌจากการศึกษามา
ปฏบิตัจิริง฿นการด านินการพืไอ฿หຌเดຌมาซึไง
บคุลากร
9) การตดิตามครงการ สรุปละ
ประมินผลจากทีไเดຌจากการปฏบิตัจิริง 
ตลอดจนน าสนอปญัหาละอุปสรรค 
พรຌอมนวทางกຌเข พืไอ฿หຌสามารถจัดหา
บคุลากรเดຌอยางพียงพอ

ส านักการ
จຌาหนຌาทีไ 

รวมกับ ส านัก
พัฒนาบคุลากร 

ละส านัก
ผนงาน

3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 23 4 1 2 3 4
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
ผูຌรับผิดชอบ

1 2
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แ. ครงการทีไ โไ  การฝຄกอบรม฿หຌความรูຌ฿นรืไองระบบการประมินคุณภาพองค์กร ิSEPA) 

โ. หนวยงาน ฝຆายดริหาร ิส านักพัฒนาดุคลากร, คณทท างานลตลทหมวู, คณทกรรมการปรทเมินฯี 

ใ. หลักการละหตุผล 

 ขสมก. เูຌู าเนินการเตรียมความพรຌอมตามนยดายการ฿ชຌรทดดปรทเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ิState 

Enterprise Performance Appraisal : SEPA) ทีไู าเนินการูยส านักงานคณทกรรมการนยดายรัฐวิสาหกิจมาตัๅงลต
ป โ55ไ  ลลทเูຌเริไมู าเนินการ฿ชຌรทดด SEPA อยางจริงจังตัๅงลตป โ55็ เป็นตຌนมา 

 อยางเรกใตาม ดุคลากร฿นองค์กรยังขาูความรแຌความเขຌา฿จ฿นรทดดปรทเมินูังกลาว เป็นอุปสรรคตอการน า
ขຌอมแลทีไถแกตຌองลลททันสมัยมา฿ชຌ฿นการปรทเมิน ขณททีไองค์กรเมสามารถน าผลการปรทเมินตามรทดด SEPA เปปรัด฿ชຌ
เพืไอพัฒนาองค์กรอยางมีคุณคาเูຌ   

ไ. วัตถุประสงค์ 

 เพิไมพแนความรแຌความเขຌา฿จ฿นกรอดลนวคิูลลทปรทยชน์ของเกณฑ์ลลทวิธีการของรทดดปรทเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ ิSEPA) ทีไสงผลตอการพัฒนาองค์การลลทดุคลากร  

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

 พนักงาน฿นทุกรทูัดทีไเกีไยวขຌองกัดการจัูท ารทดดปรทเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ิSEPA) มีความรแຌ ความเขຌา฿จทีไ
ถแกตຌอง฿นการจัูท า SEPA จทชวย฿หຌดุคลากรทีไปฏิดัติงาน฿นลตลทูຌานสามารถสนัดสนุนขຌอมแลปรทกอดการปรทเมินเูຌ
อยางถแกตຌองลลททันการณ์ ขณทเูียวกันสามารถน าผลลัพธ์จากการปรทเมินตามรทดดปรทเมินคุณภาพองค์กร ิSEPA) 

มา฿ชຌ฿นการปรัดปรุงลลทพัฒนาการ฿หຌดริการลลทการปฏิดัติงานเูຌเป็นอยางูี สงผลทัๅงทางตรงลลททางอຌอมตอความ
พึงพอ฿จของผแຌูยสาร การเพิไมขึๅนของรายเูຌ ลลทการลูลงของตຌนทุนลลทคา฿ชຌจาย 

ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต :  ดุคลากรขององค์การเป็นผแຌมีความรแຌ ความเขຌา฿จ฿นเรืไองของรทดดการดริหารจัูการทีไมุงเนຌน
ผลสัมฤทธิ่ ลลทรวมมือรวม฿จกัน฿นการปรัดปรุงการท างาน ู าเนินงานตามครงการทีไเูຌรัดอนุมัติ
ของทุกหนวยงาน฿หຌสอูคลຌองกัดรทดดการดริหารจัูการทีไมุงเนຌนผลสัมฤทธิ่ 

 ตัวชีๅวัด :  องค์การสามารถจัูท ารายงานการปรทเมินตามรทดดปรทเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ิSEPA) มีรทดด
การดริหารจัูการทีไมุงเนຌนผลสัมฤทธิ่ลลทสอูคลຌองกัดกรทดวนการดริหารจัูการทีไเป็นรทดด
สามารถเูຌรัดการปรทเมินคทลนนตามรทดด SEPA เพิไมขึๅนปลท โ0% จากคทลนนการปรทเมินป
กอนหนຌา ปรากฏตามตารางตอเปนีๅ 

รายการ
ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 2564

อัตราการพิไมขึๅนของคะนน 20% 20% 20% 20% 20%

ป้าหมายของคะนนการประมินทีไพิไมขึๅน 135 27 32.4 38.8 46.6 56

รวมป็นคะนนตามป้าหมายในตละปี 135 162 194 233 280 336

ปีงบประมาณ
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็. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย 

รายการ สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ สิไงทีไครงการตຌองการ 
ดุคลากร฿นทุกรทูัด สามารถเขຌา฿จภาพรวมลลทกลเกของ

รทดด SEPA เูຌูยงาย฿นเวลาทีไรวูเรใว 
ดุคลากรมีความรแຌ  ความเขຌ า฿จ฿นรทดด SEPA พรຌอม
ตรทหนักถึงดทดาทหนຌาทีไทีไมีตอรทดด SEPA ทัๅง฿นฐานท
ผแຌสนัดสนุนขຌอมแล ลลท฿นสถานทของผแຌน าผลการปรทเมินจาก
รทดด SEPA เป฿ชຌ฿นการพัฒนาปรัดปรุงการท างาน 

 

่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 

ขัๅนตอนการด านินงาน 2560 2561 2562 2563 2564 

1) ฝຄกอดรม฿หຌความรแຌลกผแຌดริหารรทูัดสแง ลลทคณทท างาน P    
2) ฝຄกอดรม฿หຌความรแຌผแຌดริหารรทูัดกลาง รทูัดตຌน หัวหนຌางาน  P    
ใี ฝຄกอดรม฿หຌความรแຌลกผแຌเกีไยวขຌองกัดรทดดการปรทเมิน SEPA รวมทัๅง
พนักงานทีไมีศักยภาพ฿นการเรียนรแຌ P    
ไ) จัูท ารายงานการปรทเมินตนเอง ูย฿ชຌผลการู าเนินงานของปทีไผาน
มา P P P P P
5) การปรทเมินอกาส฿นการปรัดปรุง ิOpportunity For 
Improvement : OFI) 

P P P P P
6) วาจຌางผแຌเชีไยวชาญเป็นผแຌ฿หຌค าลนทน าลลทขຌอเสนอลลท฿นการปรัดปรุง
ลลทลกຌเขการปรทเมินตนเองขององค์การ P P P P P
7) ปรัดปรุง/ลกຌเขผลการู าเนินงานตามขຌอเสนอลนทของทีไปรึกษาฯ เพืไอ
฿ชຌเป็นขຌอมแลการปรทเมิน฿นปถัู เป P P P P P
8) จัูท ารายงานปรทเมินตนเอง P P P P P
 

http://www.tnamcot.com/content/101401
http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selcon_th&time=20120628004308


                                                                                

                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 196 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

9. งบประมาณ 

รายการ ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/หนวย จ านวน รวมงิน 

งดปรทมาณการฝຄกอดรม 
รทยทเวลา 5 ป ูย
คา฿ชຌจาย฿นการฝຄกอดรม
฿ชຌงดอดรมพัฒนาตาม
นยดายทีไตัๅงงดปรทมาณ
เวຌลลຌว฿นลตลทป 

1ี ฝຄกอดรมส าหรัดผแຌดริหารรทูัดสแงลลท
ผแຌเกีไยวขຌอง โุ000  60 คน 1โ0ุ000  

โี ฝຄกอดรม฿หຌความรแຌผแຌดริหารรทูัดกลาง 
รทูัดตຌน หัวหนຌางาน 1ุ500 ใ00 คน ไ50ุ000 

ใี ฝຄกอดรม฿หຌความรแຌลกผแຌเกีไยวขຌองกัดรทดด
การปรทเมิน SEPA รวมทัๅงพนักงานทีไมี
ศักยภาพ฿นการเรียนรแຌ 
หมายหตุ : เดຌรวมคาตอบทนวิทยากรทีไป็น         
ผูຌฝຄกอบรม฿หຌความรูຌ฿นรืไองระบบ SEPA เวຌลຌว฿นการ
ฝຄกอบรมทัๅง ใ ระดับ 

1ุ000 1,000 คน 1,000,000 

ไี คาตอดลทนผแຌเชีไยวชาญทีไท าหนຌาทีไ฿หຌ
ค าลนทน าลลทขຌอเสนอลลท฿นการปรัดปรุง
ลลทลกຌเขการปรทเมินตนเองขององค์การ 

100ุ000 
ดาท/คน/ป 

1 คน 
รทยทเวลา 5 

ป 
500ุ000 

รวม     โ,070,000  

10. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 
คา฿ชຌจาย฿นการฝຄกอดรม฿ชຌงดอดรมพัฒนา
ตามนยดายทีไตัๅงงดปรทมาณเวຌลลຌว฿นลต
ลทป 

    

414,000  

    

414,000  

    

414,000  

    

414,000  

    

414,000  

รวมทัๅงสิๅน 
414,000  414,000  414,000  414,000  414,000  

2,070,000 

11. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความส ารใจ 

รายการ อกาสกิดความสีไยง 
1ี การ฿หຌความส าคัญกัดรทดด SEPA ฿น
มุมมองของผแຌดริหาร  

นຌอย 
ผแຌดริหารรทูัดสแงขององค์การเป็นผแຌทีไเลใงเหในถึงความส าคัญลลท฿หຌการ
สนัดสนนุมาูยตลอู 

2) การ฿หຌความส าคัญกัดรทดด SEPA ฿น
มุมมองของดุคลากร 

ปานกลาง  
พนักงานดางสวนอาจเหในวาเรืไองของรทดด SEPA เป็นเรืไองทีไเกลตัว จึงเมเูຌ฿หຌ
ความส าคัญมากนัก 
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แโ. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

1) จัดตัๅงคณะท างานพืไอก าหนด
วัตถุประสงค์ นืๅอหาหลกัสตูร 
รายละอียดของการฝຄกอบรม 
หวัขຌอ ละวิทยากร
2) ด านินการจัดฝຄกอบรม ดย
ชิญวิทยากรทีไมีความรูຌ ความ
ช านาญ ประสบการณ ์ปน็
ผูຌบรรยาย฿หຌความรูຌ
     2.1) อบรมส าหรับผูຌบริหาร
ระดบัสงูละผูຌกีไยวขຌอง
     2.2) ฝຄกอบรม฿หຌความรูຌ
ผูຌบริหารระดบักลาง ระดบัตຌน 
หวัหนຌางาน
     2.3) ฝຄกอบรม฿หຌความรูຌก
ผูຌกีไยวขຌองกับระบบการประมิน
 SEPA รวมทัๅงพนักงานทีไมี
ศักยภาพ฿นการรียนรูຌ
3) จัดท ารายงานการประมิน
ตนอง ดย฿ชຌผลการด านินงาน
ของปทีไผานมา
4) การประมินอกาส฿นการ
ปรับปรุง (Opportunity For 

Improvement : OFI)

5) วาจຌางทีไปรึกษาพืไอพิจารณา
สนอนะ ปรับปรุง ละ กຌเข
การประมินตนองขององค์การ
6) ปรับปรุง/กຌเขผลการ
ด านินงานตามขຌอสนอนะ
ของทีไปรึกษาพืไอ฿ชຌปน็ขຌอมูล
การประมิน฿นปถัดเป

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)

ผูຌรับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

ส านักพัฒนา
บคุลากร, ฝຆาย
บริหาร(ฝบร.), 

คณะท างานต
ละหมวด, 

คณะกรรมการ
ประมินฯ

3 4 1 2 3 4
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แ. ครงการทีไ โ5  การพิไมประสิทธิภาพการสืไอสารภาย฿นองค์การพืไอความปรง฿ส 

โ. หนวยงาน ฝຆายดริหาร ิส านักการเจຌาหนຌาทีไ รวมกัด ส านักพัฒนาดุคลากรี 

ใ. หลักการละหตุผล 

 การสืไอสารรทหวางผแຌดริหารกัดผแຌดริหาร ลลทผแຌดริหารกัดพนักงานเพืไอความปรง฿ส ถือเป็นปัจจัยส าคัญทีไจทท า฿หຌ
องค์การปรทสดความส าเรใจ฿นการดริหารจัูการ หากผแຌดริหารขาูการสืไอสารอยางมีปรทสิทธิภาพ กใเมสามารถทีไจท
ถายทอูค าสัไง ความตຌองการ ตลอูจนขาวสารตาง โ ทีไตຌองการสืไอสารเปยังผแຌเกีไยวขຌอง฿นองค์การเูຌ ูังนัๅน การสืไอสารทีไ
มีปรทสิทธิภาพผานเครืไองมือลลทชองทางการสืไอสารตาง โ เป็นสิไงจ าเป็นอยางยิไง จึงตຌองมีการจัูท าครงการนีๅเพืไอเพิไม
ปรทสิทธิภาพลลทยกรทูัดการสืไอสารภาย฿นองค์การรทหวางผแຌดริหารกัดผแຌดริหาร ลลท/หรือกัดพนักงาน ูຌวยเทคนิคของ
การสืไอสารทีไมีปรทสิทธิภาพ ผานสืไอ/ชองทางการสืไอสารตาง โ กอ฿หຌเกิูการรัดรแຌลลทความเขຌา฿จ฿นขาวสารอยาง
ครดถຌวน ถแกตຌอง ทราดถึงเปງาหมายลลทความกຌาวหนຌา฿นการู าเนินการเปพรຌอมกันลลท฿นทิศทางเูียวกัน รวมทัๅง     
เพืไอเพิไมปรทสิทธิภาพของการสืไอสารภาย฿นองค์กร฿หຌเกิูความเขຌา฿จอยางทัไวถึง ูยเฉพาท฿นเรืไองของกรทดวนการ 
เลืไอน ยຌาย ดรรจุ ฿หຌมีความปรง฿ส เป็นธรรม ลลทมีเหตุผล รวมทัๅงสามารถอธิดายเูຌ฿นทุกขัๅนตอน 

ไ. วัตถุประสงค์ 

 ยกรทูัดการสืไอสารรทหวางผแຌดริหารกัดผแຌดริหาร ลลทกัดพนักงานผานชองทางลลทเครืไองมือสืไอสารตาง โ ทีไมี
ปรทสิทธิภาพ เพืไอ฿หຌพนักงานทุกคนเูຌทราดถึงเปງาหมายลลทความกຌาวหนຌา฿นการู าเนินการเพืไอขัดเคลืไอนองค์กรเป
พรຌอมกันลลท฿นทิศทางเูียวกัน ขณทเูียวกัน฿หຌพนักงานทุกคนเูຌทราดถึงขຌอมแล฿นการเลืไอน ยຌาย ดรรจุ เพืไอ฿หຌเกิู
ความปรง฿ส เป็นธรรม ทีไสามารถอธิดายเูຌ฿นทุกขัๅนตอน 

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

1) การสืไอสารทีไถแกตຌอง฿นเวลาทีไทันการณ์จทชวยท า฿หຌการดริหารจัูการองค์การูยรวมเป็นเป฿นทิศทาง
เูียวกัน ชวยรนเวลา฿นการู าเนินการสแความส าเรใจ ลลทชวยลูความเสียหายอันเกิูจากความเมเขຌา฿จเูຌ
รทูัดหนึไง มีผลเชิงดวกตอการลูลงของคา฿ชຌจายลลทตຌนทุนู าเนินงาน  

2) การสืไอสารขຌอมแลทีไทัไวถึงลลทชัูเจน จทชวยสรຌางความเชืไอมัไนูຌานความยุติธรรมลกพนักงาน ชวยกรทตุຌน฿หຌ
พนักงานเกิูก าลัง฿จ฿นการลขงขันเพืไอพัฒนาคุณภาพงาน ซึไงจทมีผลตอทัๅงความพึงพอ฿จของผแຌูยสาร     
ตอรายเูຌ ลลทตอตຌนทุนลลทคา฿ชຌจาย฿นทางอຌอม 

ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต :  ลผนการสืไอสารภาย฿นองค์การทีไมีปรทสิทธิภาพ 

 ตัวชีๅวัด :  สามารถจัูท าลผนการสืไอสารภาย฿นองค์การลลຌวเสรใจ฿นป โ5ๆ1 

  ิหมายหตุ : การด านินงาน฿นกิจกรรมหลัก โ จะท า฿นปงบประมาณ โ5ๆแ ดังนัๅน ฿นป โ5ๆเ จึงเมมีตัวชีๅวัด
รายปี  
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็. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย  

รายการ สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ สิไงทีไครงการตຌองการ 
ผแຌดริหาร สามารถสืไอสารขຌอมแลทีไส าคัญเปยังผแຌเกีไยวขຌองเูຌอยาง  

มีปรทสิทธิภาพ ลูความผิูพลาูลลทความขัูลยຌงทีไ
อาจเกิูขึๅนเูຌจากการสืไอสารเูຌอยางมีนัยส าคัญ 

ผแຌดริหารมีลนวคิูทีไเปຂูกวຌาง฿นเรืไองของ
การสืไอสารขຌอมแล 

พนักงาน฿นทุกรทูดั เูຌรัดขาวสารลลทขຌอมแล฿นทุกเรืไองทีไตຌองการเูຌอยาง
ถแกตຌอง ชัูเจน ฿นเวลาทีไเหมาทสม 

ปัญหาการสืไอสารภาย฿นองค์การลูลง 

่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 

ขัๅนตอนการด านินงาน 2560 2561 2562 2563 2564 

1) จัูตัๅงคณทกรรมการ฿นการศึกษาถึงกรทดวนการสืไอสารภาย฿น
องค์กรอยางมีปรทสิทธิภาพ 

P
        

2) วางลผนการจัู ครงการ฿หຌกัดพนักงาน฿นทุกรทูัด P         
3) จัูจຌางวิทยากรผแຌเชีไยวชาญูຌานการสืไอสารมา฿หຌความรแຌ ความเขຌา฿จ
เกีไยวกัดเทคนิค฿นการสืไอสารองค์กรอยางมีปรทสิทธิภาพ   

P
      

4) ปรทเมินผลการสืไอสารภาย฿นองค์กรกอนเริไมครงการ   P       
5) จัูท าลผนการสืไอสารภาย฿นองค์กรรวมกัดผแຌดริหาร   P       
6) ปรทเมินผลการสืไอสารภายหลังการเริไมครงการปลท 2 ครัๅง   P P P P
7) สรุปผลลลทน าเสนอขຌอเสนอลนทตาง โ ฿นการปรัดปรุงการสืไอสาร
ขององค์กรตอเป   

P P P P
้. งบประมาณ 

รายการ ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/หนวย จ านวน รวมงิน 
  

1) คาตอดลทนวิทยากร฿นการ฿หຌความรแຌ        25,000  
1 วัน / ครัๅง ครัๅงลท 50 คน 

จ านวน 10 ครัๅง       250,000  

  2) คา฿ชຌจาย฿นการจัู ฝຄกอดรม฿หຌความรแຌ
ลกผแຌดริหาร           2,500 40        100,000  

  3) คา฿ชຌจาย฿นการจัู ฝຄกอดรม฿หຌกัด
ผแຌลทนจากหนวยงานตาง โ  

             500  500 คน        250,000  

  4) คา฿ชຌจาย฿นการปรทเมินผล ปลท  2 
ครัๅง รทยทเวลา 4 ป ิ2561 – 2564ี 50,000  

8 ครัๅง  
ิ฿นเวลา ไ ปี ไ00,000  

  รวม        แุเเ0,000  
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 200 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

10. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 

1) คาตอดลทนวิทยากร฿นการ฿หຌความรแຌ -  250,000.00  - - - 
2) คา฿ชຌจาย฿นการจัู ฝຄกอดรม฿หຌความรแຌ   
ลกผแຌดริหาร -   100,000.00  - - - 

3) คา฿ชຌจาย฿นการจัู ฝຄกอดรม฿หຌกัดผแຌลทน
จากหนวยงานตาง โ  

-   250,000.00  - - - 

4) คา฿ชຌจาย฿นการปรทเมินผล ปลท 2 ครัๅง  
4 ป - 100,000.00  100,000.00    100,000.00  100,000.00  

รวมทัๅงสิๅน 
- 700,000.00  100,000.00   100,000.00  100,000.00  

1,000,000 

11. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความส ารใจ 

รายการ อกาสกิดความสีไยง 
1) การตรทหนัก฿นความส าคัญของการ
สืไอสาร฿นมุมมองของผแຌดริหาร 

นຌอย 
ผแຌดริหารูยสวน฿หญ฿หຌความส าคัญกัดการสืไอสารขຌอมแลทีไถแกตຌองลลท
ครดถຌวน 

2) การเลือก฿ชຌชองทางการสืไอสารทีไ
เหมาทสม  

นຌอย 
ขสมก. มีทางเลือก฿นการ฿ชຌชองทางการสืไอสารทีไหลากหลาย ูยเฉพาทการ
สืไอสารผานสืไออิเลใกทรอนิกส์ทีไมตีຌนทุนู าเนนิการตไ า 

แโ. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

1) จัดตัๅงคณะกรรมการ฿นการศึกษาถึง
กระบวนการสืไอสารภาย฿นองค์กรอยางมี
ประสทิธภิาพ
2) วางผนการจัดครงการ฿หຌกับพนักงาน
฿นทกุระดบั
3) จัดจຌางวิทยากรผูຌชีไยวชาญดຌานการ
สืไอสารมา฿หຌความรูຌ ความขຌา฿จกีไยวกับ
ทคนิค฿นการสืไอสารองค์กรอยางมี
ประสทิธภิาพ
4) ประมินผลการสืไอสารภาย฿นองค์กร
กอนริไมครงการ
5) จัดท าผนการสืไอสารภาย฿นองค์กร
รวมกับผูຌบริหาร
6) ประมินผลการสืไอสารภายหลงัการริไม
ครงการปละ 2 ครัๅง
7) สรุปผลละน าสนอขຌอสนอนะตาง โ 
฿นการปรับปรุงการสืไอสารขององค์กรตอเป

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)

ผูຌรับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

ส านักการ
จຌาหนຌาทีไ 

รวมกับ ส านัก
พัฒนาบคุลากร

3 4 1 2 3 4
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 201 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

แ. ครงการทีไ โๆ  การสงสริมวัฒนธรรมการคิดพืไอพัฒนา 

2. หนวยงาน  ฝຆายดริหาร ิส านักการเจຌาหนຌาทีไ / ส านักพัฒนาดุคลากร / ส านักลผนงานี/ ผแຌลทนทุกหนวยงาน
฿นองค์การ 

ใ. หลักการละหตุผล 

 เนืไองจาก฿นปัจจุดัน ขสมก. เริไมมีการเปลีไยนลปลง฿นูຌานตาง โ อยางชัูเจนมากขึๅน ทัๅง฿นูຌานการถแกปรัดลู
ดทดาท฿นการดริหารจัูการรถรวม ความยากล าดาก฿นการดริหารจัูการ฿หຌกิจการอยแรอูภาย฿ตຌภาวทหนีๅสินทีไสแงมาก 
การทีไองค์กรตຌองเปลีไยนลปลงลลทปรัดตัวตลอูเวลาเพืไอ฿หຌสนองตอดตอนยดายภาครัฐทีไเปลีไยนลปลงอยแเสมอ โ ซึไง
สงผลกรททดตอการดริหารจัูการองค์กรเป็นอยางมาก รวมทัๅงการขาูลคลนปัจจัยส าคัญ฿นการู าเนินงาน กลาวคือ 
การขาูลคลนดุคลากร เนืไองจากนยดายการจ ากัูการรัดดุคลากร฿หมทูลทน อีกทัๅงดุคลากรทีไมีอยแเูิมกใจท
เกษียณอายุเป็นจ านวนมาก฿นรทยท 5 ปขຌางหนຌา ูังนัๅน เพืไอ฿หຌองค์กรสามารถู ารงอยแเูຌอยางมัไนคงลลทยัไงยืน 
สามารถปรัดตัว฿หຌทันตอการเปลีไยนลปลงทีไเกิูขึๅนอยางรวูเรใวลลทสงผลกรททดตอองค์กรูยเฉพาทปัจจัยภายนอก 
องค์กรจ าเป็นตຌองสงเสริม฿หຌเกิูวัฒนธรรมขององค์กร฿นเรืไอง การคิูเพืไอการพัฒนา ิครงการยอยทีไ 1ี เพืไอ฿หຌเกิู
ลนวคิู฿นทิศทางหรือเรืไอง฿หม โ เพืไอพัฒนาองค์การ฿หຌกຌาวเปขຌางหนຌาเูຌอยางมัไนคงลลทยัไงยืน ซึไงตຌองมาจากการ
รวมมือรวมลรงกัน ทัๅงลรงกาย ลรง฿จ ลลทความคิูของดุคลากรทีไมีคุณภาพของ ขสมก. นอกจากนีๅ ขสมก. ยังตຌอง
เตรียมพรຌอมส าหรัดการสงเสริม฿หຌเกิูวัฒนธรรมการคิูเพืไอการพัฒนา ูยก าหนูลนวทาง฿นการพัฒนารทดดเพืไอ
สนัดสนุนองค์ความรแຌ  ิKnowledge Management: KM) ูຌ วยการออกลดดรทดดเพืไ อสนัดสนุ นองค์ความรแຌ 
ิKnowledge Management: KM) ฿หຌเป็นเปตามมาตรฐานการจัูเกใดองค์ความรแຌลลทลนวทางการพัฒนารทดดทีไก าหนู
ูยสามารถน าเปพัฒนาเูຌทันที ิครงการยอยทีไ โี ลลทจัูท าหลักสแตรอดรมูຌานเทคนลยีสารสนเทศส าหรัด
ผแຌปฏิดัติงาน ผแຌดริหารลลทเจຌาหนຌาทีไส านักเทคนลยีสารสนเทศ เพืไอพัฒนาทักษทการ฿ชຌงานรทดดสารสนเทศ฿หຌกัด
ดุคลากรขององค์การ ฿หຌสามารถ฿ชຌงานรทดดสารสนเทศเพืไอสนัดสนุนการปฏิดัติงานเูຌอยางมีปรทสิทธิภาพ      
ิครงการยอยทีไ ใี 

 ูยการู าเนินงานตามครงการสงเสริมวัฒนธรรมการคิูเพืไอพัฒนา เูຌลดงการู าเนินงานออกเป็น ใ 
ครงการยอย คือ 

1) ครงการเสริมสรຌางวัฒนธรรมการคิูเพืไอการพัฒนา 

2) ครงการพัฒนารทดดองค์ความรแຌขององค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ 

3) ครงการฝຄกอดรมการ฿ชຌงานลลทดริหารจัูการเทคนลยีสารสนเทศ  

ูยมีรายลทเอียูของครงการยอยตาง โ ูังตอเปนีๅ 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 202 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

แ. ครงการยอยทีไ แ  การสริมสรຌางวัฒนธรรมการคิดพืไอการพัฒนา 

โ. หนวยงาน  ส านักการเจຌาหนຌาทีไ / ส านักพัฒนาดุคลากร / ส านักลผนงาน / ผแຌลทนทุกหนวยงาน฿น
องค์การ 

3. หลักการละหตุผล 

 เนืไองจาก฿นปัจจุดัน ขสมก. เริไมมีการเปลีไยนลปลง฿นูຌานตาง โ อยางชัูเจนมากขึๅน ทัๅง฿นูຌานการถแกปรัดลู
ดทดาท฿นการดริหารจัูการรถรวม ความยากล าดาก฿นการดริหารจัูการ฿หຌกิจการอยแรอูภาย฿ตຌภาวทหนีๅสินทีไสแงมาก 
การทีไองค์กรตຌองเปลีไยนลปลงลลทปรัดตัวตลอูเวลาเพืไอ฿หຌสนองตอดตอนยดายภาครัฐทีไเปลีไยนลปลงอยแเสมอ       
ซึไงสงผลกรททดตอการดริหารจัูการองค์กรเป็นอยางมาก รวมทัๅงการขาูลคลนปัจจัยส าคัญ฿นการู าเนิ นงาน 
กลาวคือ การขาูลคลนดุคลากร เนืไองจากนยดายการจ ากัูการรัดดุคลากร฿หมทูลทน อีกทัๅงดุคลากรทีไมีอยแเูิมกใจท
เกษียณอายุเป็นจ านวนมาก฿นรทยท 5 ปขຌางหนຌา ูังนัๅน เพืไอ฿หຌองค์กรสามารถู ารงอยแเูຌอยางมัไนคงลลทยัไงยืน 
สามารถปรัดตัว฿หຌทันตอการเปลีไยนลปลงทีไเกิูขึๅนอยางรวูเรใวลลทสงผลกรททดตอองค์กรูยเฉพาทปัจจัยภายนอก 
องค์กรจ าเป็นตຌองสงเสริม฿หຌเกิูวัฒนธรรมขององค์กร฿นเรืไอง การคิูเพืไอการพัฒนา เพืไอ฿หຌเกิูลนวคิู฿นทิศทาง
หรือเรืไอง฿หม โ เพืไอพัฒนาองค์การ฿หຌกຌาวเปขຌางหนຌาเูຌอยางมัไนคงลลทยัไงยืน ซึไงตຌองมาจากการรวมมือรวมลรงกัน          
ทัๅงลรงกาย ลรง฿จ ลลทความคิูของดุคลากรทีไมีคุณภาพของ ขสมก. 

หมายเหตุ : องค์กรสามารถหาวัฒนธรรมองค์กรเูຌ โ วิธี วิธีลรก Inside-out คือมีการตกลงกันภาย฿นองค์กร ลลຌวท าการสืไอสาร฿หຌคน฿น
องค์กรทราดลลทรวมเปถึงดุคคลนอกองค์กร อีกวิธี คือ Outside-in เป็นการตัๅงค าถามกัดคนภายนอกวามองเหในองค์กรเป็น
อยางเร Dave Ulrich อาจารย์ูຌานการดริหารงานดุคคล฿หຌลนวคิูเวຌวาวัฒนธรรมองค์กรตຌองเริไมจากการตัๅงค าถามกัดลแกคຌา
ขององค์กร ถึงสิไงทีไลแกคຌานึกถึงวาเขานึกถึงองค์กรวาเป็นอยางเร องค์กรตຌองสรຌางขดวนการภาย฿นทีไสรຌางอัตลักษณ์เหลานัๅน
฿หຌเกิูขึๅนจริง เมวาจทเป็นขดวนการเรียนรแຌลลทอดรม การพัฒนาสินคຌาลลทการดริการ การพัฒนาผแຌดริหาร พฤติกรรมลลท
คานิยมทีไสรຌางลลทสนัดสนุนภาย฿นองค์กร ลนวคิูลดด Outside-in อาจจทเป็นเรืไองทีไคอนขຌาง฿หมลลทขัูลยຌงกัดความเชืไอ
ของหลาย โ องคก์รทีไวา เรืไองของการสรຌางวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรืไองภาย฿นลลทเมจ าเป็นทีไตຌอง฿หຌลแกคຌามามีสวนรวม฿นการ
ก าหนูทิศทางของวัฒนธรรมองค์กร ฿นฐานทผแຌน าองค์กร ผแຌดริหารรทูัดสแง จ าเป็นตຌองนຌมนຌาวพนักงาน฿นองค์กร฿หຌฟังเสียง
จากลแกคຌา ผแຌดริหารยังมีสวนส าคัญ฿นการสรຌางพิมพ์เขียว ิBlueprint) ฿หຌกัดองค์กร เพืไอตอดรัดกัดความตຌองการของลแกคຌา 
เมวาจทเป็นการสรຌางพนักงาน฿นองค์กร ทีมผแຌดริหาร ลลทขดวนการภาย฿น ดทดาทของผแຌดริหาร฿นการสรຌางคานิยม฿น
องค์กรเพืไอ฿หຌเกิูผลลัพธ์ลลทความยัไงยืน รวมเปถึงการสรຌางคานิยมองค์กรผานมุมมองของลแกคຌาลลทผแຌรัดดริการ การสรຌาง
คานิยม฿หຌเกิูขึๅนจริงจากผแຌดริหารถึงพนักงานูยการสืไอสาร การสรຌางรทดดสนัดสนุน฿หຌพนักงานเูຌสรຌางพฤติกรรมทีไ
สททຌอนถึงคานิยมทีไอยาก฿หຌเป็น ลลทสรຌางรทดดทีไท า฿หຌคานิยม฿นองค์กรเกิูขึๅนจริง พรຌอมทัๅงการสรรหา การปรทเมินลลท
รทดดรางวัล การสรຌางวัฒนธรรมองค์กร฿หຌเูຌผล ตຌองอาศัยองค์ปรทกอดส าคัญ อยางนຌอย ใ อยางเป็นพืๅนฐาน คือ 1ี ความ
สน฿จ฿ส฿จลลทการเป็นตัวอยางทีไูีของผแຌดริหารรทูัดสแง 2ี การมีสวนรวมของพนักงาน มากทีไสุูเทาทีไเป็นเปเูຌ ลลท ใี การ
มีกิจกรรมเพืไอกรทตุຌนเตือนอยางตอเนืไองลลทลนวทางการปรทเมิน ลลทติูตามผลทีไเป็นรแปธรรม 

  นอกจากนัๅน ตຌองเขຌา฿จวาวัฒนธรรมหรือคานิยมองค์กรเป็นเรืไองทีไตຌอง฿ชຌวิธีการปลแกฝัง ิเม฿ชอดรมี ผานการพแูคุยกัน  
ดอย โ ฿นหลากหลายชองทาง ทัๅงทีไเป็นทางการลลทเมเป็นทางการ คนทีไเป็นเจຌาภาพ฿นการผลักูัน฿หຌเกิูวัฒนธรรมองค์กร 
ตຌองเม฿ชหนวยงาน HR ลตตຌองเป็นผแຌดริหารรทูัดสแง ิTop Management) ผแຌดริหารของสายงานตาง โ ิLine Managers) 

ทีมงานผลักูันวัฒนธรรมองค์กร ิChange Agents) ูยมี HR เป็นผแຌอ านวยความสทูวก ิFacilitator) ลลทสนัดสนุน 
ิSupport) เทานัๅน 
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ไ. วัตถุประสงค์ 

 1ี  เพืไอเสริมสรຌางลลทพัฒนา฿หຌดุคลากรขององค์การเป็นผแຌมีความคิู฿นเชิงสรຌางสรรค์ การคิูอยางเป็นรทดด    
ดนพืๅนฐานของความเป็นเปเูຌูຌวยเหตุลลทผล ลลทกลຌาลสูงออก฿นความคิูพัฒนาของตน เพืไอ฿หຌเกิูลนวคิู฿นการ
พัฒนาคน พัฒนางาน รวมทัๅงการสรຌางสรรค์นวัตกรรม฿หม โ ทีไจทเป็นปรทยชน์ตอการปฏิดัติงานลลทการ฿หຌดริการ   
ลกปรทชาชนอยางมีคุณภาพ 

 โี  เพืไอ฿หຌพนักงานทุกคน฿นทุกรทูัดเูຌตรทหนักลลทเหในถึงความส าคัญ฿นการเสริมสรຌาง฿หຌเกิูวัฒนธรรมการคิู
เพืไอพัฒนา ลลทรวมกันู าเนินการ฿หຌเกิูวัฒนธรรมูังกลาวขึๅน฿นองค์กรอยางตอเนืไองลลท฿หຌู ารงอยแยัไงยืน เสริมสรຌาง฿หຌ
พนักงานมีทัศนคติ฿นการเป็นผแຌ฿หຌองค์กรมากกวาการเป็นผแຌรัด คิูพัฒนาองค์กร฿หຌเกิูความกຌาวหนຌาตลอูเวลา 

 ใี  เพืไอสรຌาง฿หຌ ขสมก. เป็นผแຌน า฿นกิจการการ฿หຌดริการขนสงมวลชนของปรทเทศ ูຌวยวัฒนธรรมการคิูเพืไอการ
พัฒนา ลลทสามารถปรัดปรุงพัฒนากิจการ฿หຌรอูพຌนจากภาวทวิกฤตตาง โ เูຌ ทัๅงทีไเกิูขึๅนลลຌวลลททีไอาจเกิูขึๅน        
฿นอนาคต เพืไอ฿หຌองค์การสามารถู ารงอยแเูຌอยางมัไนคงลลทยัไงยืน฿นภายหนຌา 

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

 1ี เกิูวัฒนธรรมการคิูเพืไอพัฒนา฿น ขสมก. กัดดุคลากร฿นทุกรทูัด ลลทมีความพรຌอมทีไจทรวมกันคิู รวมกัน
พัฒนา รวมกันเสนอลนวทางการพัฒนาคน พัฒนางาน ูຌวยการน าเสนอลนวคิู฿หม โ ดนพืๅนฐานของความเป็นเปเูຌ 

 โี เกิูลนวคิู฿นเชิงสรຌางสรรค์เพืไอตอดสนองตอการเปลีไยนลปลง฿นนยดายของรัฐดาลเูຌอยางรวูเรใว           
มีปรทสิทธิภาพ ลลทตรงตามวัตถุปรทสงค์ กอ฿หຌเกิูผล฿นเชิงสรຌางสรรค์หรือการพัฒนาองค์กร 

 ใี เกิูการพัฒนาการดริการทีไมีคุณภาพ สามารถ฿หຌดริการลกปรทชาชนเูຌอยางทัไวถึงูຌวยหัว฿จของผแຌ฿หຌดริการ 
เกิูนวัตกรรม฿หม โ เพืไอเสริมการ฿หຌดริการทีไนอกเหนือเปจากการดริการขนสงูຌวยรถูยสารปรทจ าทาง สรຌางความ
ปรททัด฿จ฿นดริการ ดุคลากรผแຌ฿หຌดริการ ลลทภาพลักษณ์ทีไูีขององค์การ฿นความรแຌสึกของผแຌ฿ชຌดริการ 

ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด  

 ผลผลิต : 1ี  เกิูวัฒนธรรมการคิูเพืไอพัฒนาของดุคลากรของ ขสมก. ฿นทุกรทูัดชัๅน อยางตอเนืไองลลท
ยัไงยืน 

   โี  เกิูลนวคิูเพืไอการพัฒนา เกิูนวัตกรรม฿หม โ เพืไอเสริม฿หຌการปฏิดัติงานลลทการ฿หຌดริการ
อยางมีคุณภาพ มีปรทสิทธิภาพลลทปรทสิทธิผล น าองค์กรสแความเป็นผแຌน าของผแຌ฿หຌดริการขนสง
มวลชนของปรทเทศ 

 ตัวชีๅวัด : มีลนวคิู฿นการพัฒนาคน พัฒนางาน การสรຌางสรรค์นวัตกรรมของการท างานลลทการ฿หຌดริการ
฿หม โ อยางนຌอยปลท 10 เรืไอง  
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็. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 

ขัๅนตอนการด านินงาน
1) การจดัตัๅงคณะท างานดยมผูีຌทนทีไป็นทีไยอมรับละนาชืไอถือจาก
ทุกหนวยขององค์กร พืไอศึกษาละวางผนการด านินครงการ
2) น าสนอนวคิดพฒันาทีไมคีวามป็นเปเดຌ น าเปปฏิบัติเดຌจริง ตอ
คณะกรรมการบริหารกิจการฯ พืไออนุมติั฿หຌด านินการ
3) ก าหนดขอบขตการด านินงาน (TOR) ตามครงการ฿นการสรຌาง฿หຌ
กิดวัฒนธรรมขององค์กร ดยการจดัจຌางทีไปรึกษาป็นผูຌด านินการ
4) คัดลือกละจดัจຌางทีไปรึกษาพืไอด านินงานตามครงการ
5) ทีไปรึกษาด านินกระบวนการสรຌาง฿หຌกิดวัฒนธรรมการคิดพืไอพฒันา
 การปรับละสรຌาง฿หຌกิดทัศนคติทีไดีตอการคิดพืไอพฒันา
6) จดักิจกรรมพืไอสงสริม฿หຌมกีารคิดพืไอพฒันาของบุคลากร ผานการ
ประกวดนวคิด การน าสนอ ละการน าเปปฏิบัติจริง ดยมรีางวัล฿หຌ
พืไอกระตุຌน฿หຌกิดความสน฿จละความรวมมอื฿นกิจกรรม ละ
ประชาสัมพนัธ์ผลการด านินครงการ฿หຌทุกฝຆายทีไกีไยวขຌองรับทราบ

7) สรุปละประมนิผลส ารใจของครงการ
8) สรุปละประมนิผลส ารใจของครงการ น าสนอตอผูຌอ านวยการฯ 
ละคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การฯ พืไอขอนยบาย฿หຌน า
นวคิดพืไอพฒันาทีไชนะการประกวด฿หຌน าเปปฏิบัติตอเป

P P P P

P P P P

P P P P

P
P P P P

P

P

2560 2561 2562 2563 2564

P

 

่. งบประมาณ 

รายการ ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/หนวย จ านวน รวมงิน 

ครงการยอยทีไ 1 1) คา฿ชຌจาย฿นการจຌางทีไปรึกษาเปน็ผแຌู าเนินการ 10,000,000 1 ครงการ 10,000,000 

2) คา฿ชຌจาย฿นการ฿หຌรางวัลลกลนวคิูทีไเูຌรัดการ
ยอมรัด ูย฿หຌปลท 200,000 ดาท รทยทเวลา 5 ป 

10,000 100 รางวัล 1,000,000  

รวม     11,000,000  

้. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 
1) คา฿ชຌจาย฿นการจຌางทีไปรึกษาฯ เป็นผแຌู าเนินการ  2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000  

2) คา฿ชຌจาย฿นการ฿หຌรางวัลลกลนวคิูทีไเูຌรัดการ
ยอมรัด ูย฿หຌปลท 200,000 ดาท รทยทเวลา 5 ป     200,000      200,000      200,000      200,000      200,000  

รวมทัๅงสิๅน 
 2,200,000   2,200,000   2,200,000   2,200,000   2,200,000  

แแุเเเุเเเ 
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แเ. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

1) การจัดตัๅงคณะท างานดยมี  
ผูຌทนทีไปน็ทีไยอมรับละ
นาชืไอถือจากทกุหนวยของ 
องค์กร พืไอศึกษาละวาง
ผนการด านินครงการ
2) ก าหนดกรอบละนวทาง฿น
การจัดท าครงการพืไอพัฒนา฿หຌ
กิดวัฒนธรรมการคิดพืไอพัฒนา
3) ก าหนดขอบขตการ
ด านินงาน (TOR) ตาม
ครงการ฿นการสรຌาง฿หຌกิด
วัฒนธรรมขององค์กร ดยการ
จัดจຌางทีไปรึกษาปน็ผูຌด านินการ
4) คัดลอืกละจัดจຌางทีไปรึกษา
พืไอด านินงานตามครงการ
5) ทีไปรึกษาด านินกระบวนการ
สรຌาง฿หຌกิดวัฒนธรรมการคิด
พืไอพัฒนา การปรับละสรຌาง฿หຌ
กิดทศันคตทิีไดตีอการคิดพืไอ
พัฒนาปน็ประจ า อยางตอนืไอง
ตลอดทัๅง 4 ป (2561 - 2564) 

ละประชาสมัพันธผ์ลทีไเดຌรับ
จากการด านินงานตามครงการ
฿หຌพนักงานทกุคนเดຌรับทราบ

6) จัดกิจกรรมพืไอสงสริม฿หຌมี
การคิดพืไอพัฒนาของบคุลากร
ผานการประกวดนวคิด การ
น าสนอ ละการน าเปปฏบิตัิ
จริง ดยมีรางวัล฿หຌพืไอกระตุຌน
฿หຌกิดความสน฿จละความ
รวมมือ฿นกิจกรรม
7) สรุปละประมินผลส ารใจ
ของครงการ

ส านักการ
จຌาหนຌาทีไ / 
ส านักพัฒนา
บคุลากร / 

ส านักผนงาน /
 ผูຌทนทกุ

หนวยงาน฿น
องค์กร

3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 23 4 1 2 3 4
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
ผูຌรับผิดชอบ

1 2
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แ. ครงการยอยทีไ โ  การพัฒนาระบบองค์ความรูຌขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ 

โ. หนวยงาน  หนวยงานหลัก : ส านักเทคนลยีสารสนเทศ / หนวยงานสนัดสนุน : ทุกหนวยงาน 

ใ. หลักการละหตุผล 

 การจัูการองค์ความรแຌ฿นองค์กร ิKnowledge Management หรือ KM) เป็นกรทดวนการรวดรวมองค์ความรแຌ
ทีไมีอยแ฿นองค์กร ซึไงกรทจัูกรทจายอยแ฿นตัวดุคคลหรือเอกสารมาพัฒนา฿หຌเป็นรทดด เพืไอ฿หຌดุคลากรทุกคนสามารถ
เขຌาถึงความรแຌ พัฒนาตนเอง฿หຌเป็นผแຌรแຌ ลลทน าความรแຌเป฿ชຌ฿นการปฏิดัติงานลลทพัฒนางานเูຌอยางมีปรทสิทธิภาพ ท า฿หຌ
เกิูการพัฒนาฐานความรแຌหรือทุนปัญญาขององค์กรอยางตอเนืไอง สงผล฿หຌองค์กรเป็นองค์กรลหงการเรียนรแຌ ิLearning 

Organization) ทีไสามารถเพิไมขีูสมรรถนท฿นเชิงลขงขันเูຌสแงสุู จากปรทยชน์ูังกลาว องค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ 
ิขสมก.ี เูຌเลใงเหในถึงความส าคัญ฿นการจัูการองค์ความรแຌ ซึไงเป็นปัจจัยส าคัญ฿นการพัฒนาดุคลากรลลทสรຌางความ
เขຌมลขใงลกองค์การรทยทยาว ูังนัๅนเพืไอเป็นการเตรียมความพรຌอม฿นการดริหารจัูการองค์ความรแຌขององค์การทีไจท
เกิูขึๅน฿นอนาคต ขสมก. จึงเูຌก าหนู฿หຌมีครงการพัฒนารทดดองค์ความรแຌขององค์การขนสงมวลชนกรุงเทพขึๅน ทัๅงนีๅ
เพืไอ฿หຌมีการศึกษา วิเคราทห์กรทดวนการทีไเกีไยวขຌองลลทก าหนูลนวทาง฿นการพัฒนาทีไชัูเจนลลทสามารถท า฿หຌส าเรใจ
เูຌจริง ูยครงการนีๅจท฿หຌส านักเทคนลยีสารสนเทศเป็นหนวยงานลรก฿นการน าเขຌาองค์ความรแຌตาง โ เขຌาสแรทดด 

ไ. วัตถุประสงค์ 

 พัฒนารทดดจัูการองค์ความรแຌของ ขสมก. ครอดคลุมตัๅงลตการรวดรวม จัูเกใด ออกลดด พัฒนา ลลทเผยลพร
องค์ความรแຌทีไเหมาทสมกัดพนักงานลตลทกลุม  

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

 องค์ความรแຌทีไถแกรวดรวม พัฒนา ลลทเผยลพรอยางเหมาทสม จทมีสวนชวยเพิไมคุณภาพลลทปรทสิทธิภาพ฿นการ
ท างานของพนักงาน สงผลทัๅงเชิงดวกจากอกาส฿นการสรຌางรายเูຌเพิไมลลทการลูคา฿ชຌจายทัๅงทางตรงลลททางอຌอม 

ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต :  รทดดเพืไอสนัดสนุนองค์ความรแຌ ิKnowledge Management : KM) ลลทมาตรฐานการจัูเกใด/
จัูหมวูหมแองค์ความรแຌตาง โ ภาย฿นองค์การ 

 ตัวชีๅวัด :  1ี รຌอยลท ็0 ของดุคลากร ขสมก. มีความพึงพอ฿จ฿นรทดดองค์ความรแຌขององค์การขนสงมวลชน
กรุงเทพ 

  โี พนักงานจ านวนเมตไ ากวารຌอยลท 50 น าองค์ความรแຌทีไจัูเกใดเป฿ชຌปรทกอดการปฏิดัติงานจริง 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 207 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

็. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 
รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 

1) ศึกษา วิเคราทห์ เพืไอก าหนู ลลทจัูกลุมองค์ความรแຌทีไเหมาทสมกัด
ดุคลากร        

P 
2) ก าหนูมาตรฐานการจัู เกใด        P 
3) วิเคราทห์ความตຌองการลลท ปรดัปรุงมาตรฐานการจัู เกใด        P 
4) รวดรวมองค์ความรแຌตาง โ ฿น ปัจจุดัน        P 
5) ออกลดดลลทก าหนูลนวทาง พัฒนา        P 
6) น าเขຌาลลทติู ตัๅงรทดดองค์ความรแຌ        P 
7) ทูสอดการ฿ชຌงานรทดดองค์ความรแຌ        P 
8) ฝຄกอดรมลลทสัมมนา       P 
 

่. งบประมาณ  

รายการ ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/หนวย
ิบาที 

จ านวน  
(ดือน/ชุดี 

รวมงิน 

ปงดปรทมาณ 2564 1) คาพัฒนาองค์ความรแຌ 1,800,000.00  1 1,800,000.00  
  2) การฝຄกอดรมลลทการสัมมนาตาง โ  10,000.00  4 40,000.00  
  3) คาดริหารครงการ 270,000.00  1 270,000.00  
  รวม     2,110,000.00  

้. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 
1) คาพัฒนาองค์ความรแຌ - - - 1,800,000  - 
2) การฝຄกอดรมลลทการสัมมนาตาง โ  - - - 40,000  - 
3) คาดริหารครงการ - - - 270,000  - 

รวมทัๅงสิๅน 
- - - 2,110,000 - 

2,110,000 
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หนຌา หนຌา 208 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

แเ. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

1) ศึกษา วิคราะห ์พืไอ
ก าหนด ละจัดกลุมองค์
ความรูຌทีไหมาะสมกับบคุลากร
2) ก าหนดมาตรฐานการจัดกใบ
3) วิคราะหค์วามตຌองการ
ละ ปรับปรุงมาตรฐานการ
จัดกใบ
4) รวบรวมองค์ความรูຌตาง โ
 ฿น ปจัจุบนั
5) ออกบบละก าหนด
นวทาง พัฒนา
6) น าขຌาละตดิตัๅงระบบองค์
ความรูຌ
7) ทดสอบการ฿ชຌงานระบบ
องค์ความรูຌ
8) ฝຄกอบรมละสมัมนา

หนวยงานหลกั :
 ส านัก

ทคนลยี
สารสนทศ 
หนวยงาน

สนับสนุน : ทกุ
หนวยงาน

3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 23 4 1 2 3 4
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
ผูຌรับผิดชอบ

1 2
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 209 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

1. ครงการยอยทีไ ใ  การฝຄกอบรมการ฿ชຌงานละบริหารจัดการทคนลยีสารสนทศ 

โ. หนวยงาน  หนวยงานหลัก : ส านักเทคนลยีสารสนเทศ / หนวยงานสนัดสนุน : ส านักพัฒนาดุคลากร  

ใ. หลักการละหตุผล 

 จากเปງาหมายูยรวมของการพัฒนาเทคนลยีสารสนเทศลลทการสืไอสารขององค์การขนสงมวลขนกรุงเทพ  
ิขสมก.ี ทีไมุงเนຌน฿หຌดุคลากรผแຌ฿ชຌงานรทดดสารสนเทศขององค์การ มีความรแຌความสามารถูຌานเทคนลยีสารสนเทศ
ลลทการสืไอสาร ลลทสามารถปฏิดัติงานเูຌอยางมีปรทสิทธิภาพ ูังนัๅน เพืไอเป็นการเพิไมพแนลลทพัฒนาความรแຌ
ความสามารถของดุคลากรผแຌ฿ชຌงานรทดดสารสนเทศ เจຌาหนຌาทีไูຌานเทคนลยีสารสนเทศลลทการสืไอสาร รวมถึง
ผแຌดริหารขององค์การ ฿หຌมีความรแຌทางูຌานเทคนลยีสารสนเทศลลทการสืไอสาร มีทักษทลลทความเชีไยวชาญ฿นการ    
฿ชຌงานลลทสามารถน าวิทยาการลลทเทคนลยีทีไทันสมัยมา฿ชຌ฿นการปฏิดัติงานลลทการดริหารงานของหนวยงาน      
เูຌอยางมีปรทสิทธิภาพ จึงจ าเป็นตຌองจัู฿หຌมีการฝຄกอดรมูຌานเทคนลยีสารสนเทศอยางสมไ าเสมอ 

ไ. วัตถุประสงค์ 

1) เพืไอพัฒนาทักษทการ฿ชຌงานรทดดสารสนเทศ฿หຌกัดดุคลากรขององค์การ ฿หຌสามารถ฿ชຌงานรทดดสารสนเทศ
เพืไอสนัดสนุนการปฏิดัติงานเูຌอยางมีปรทสิทธิภาพ 

2) เพืไอยกรทูัดผแຌดริหารของ ขสมก. ฿หຌมีความรแຌความเขຌา฿จูຌานการดริหารจัูการเทคนลยีสารสนเทศลลท
การสืไอสารทีไเหมาทสมกัดดทดาทหนຌาทีไ ลลทสอูคลຌองกัดสภาวการณ์ทีไเปลีไยนลปลงอยแตลอูเวลา 

3) เพืไอพัฒนาขีูความสามารถูຌานูแลลลลทดริหารจัูการเทคนลยีสารสนเทศลลทการสืไอสารของดุคลากร
ส านักเทคนลยีสารสนเทศ฿นการ฿หຌดริการทีไสนองตอความตຌองการของผแຌ฿ชຌงานรทดดอยางทัไวถึง 

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

1) มีหลักสแตรอดรมูຌานเทคนลยีสารสนเทศส าหรัดผแຌปฏิดัติงาน ผแຌดริหารลลทเจຌาหนຌาทีไส านักเทคนลยี
สารสนเทศ 

2) มีหลักสแตรฝຄกอดรมการ฿ชຌงานรทดดสารสนเทศส าหรัดผแຌปฏิดัติงานลลทผแຌดริหารองค์การ 

6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต :  หลักสแตรอดรมูຌานเทคนลยีสารสนเทศส าหรัดผแຌปฏิดัติงาน ผแຌดริหารลลทเจຌาหนຌาทีไส านัก
เทคนลยีสารสนเทศ 

 ตัวชีๅวัด : 1ี รຌอยลท 50 ของผแຌปฏิดัติงาน ผแຌดริหารลลทเจຌาหนຌาทีไขององค์การเขຌารัดการฝຄกอดรม 

  โี รຌอยลท 50 ของผแຌปฏิดัติงาน ผแຌดริหารลลทเจຌาหนຌาทีไขององค์การทีไเขຌารัดการฝຄกอดรมผานการ
ปรทเมิน 
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หนຌา หนຌา 210 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

7. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 
รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 

1) จัูท าลผนการฝຄกอดรม P P P P P
2) ู าเนินการฝຄกอดรม P P P P P
3) ติูตามลลทปรทเมินผลการฝຄกอดรม P P P P P

่. งบประมาณ 

รายการ ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/
หนวยิบาที จ านวน รวมงิน 

ปงดปรทมาณ 
2560 
  
  

1) หลักสแตรการอดรม       
   การดรหิารจัู การครงการส าหรัดผแຌดริหาร 
ิIT Project Management)  

147,000 1 กลุม 2 ทาน 147,000  

   Strategic IT Governance, Information 
Security and Cyber security 
Management for Executives  

558,000  1 กลุม 2 ทาน 558,000  

     เทคนิคการลกຌเขปัญหาเครืไองคอมพิวเตอร์
ลลทอุปกรณ์ตอพวง  

275,000  2 กลุม กลุมลท 11 ทาน 550,000  

     การดรหิารจัู การรทดดเครือขาย 275,000  2 กลุม กลุมลท 11 ทาน 550,000  

     การดรหิารจัู การรทดดฐานขຌอมแล 44,000  1 กลุม กลุมลท 11 ทาน 44,000  

     การดรหิารจัู การรทดดคอมพิวเตอร ์ 45,000  1 กลุม กลุมลท 11 ทาน 45,000  

     พรทราชดัญญตัิวาูຌวยการกรทท าผิู
เกีไยวกัดคอมพิวเตอร์ ิComputer Related 
Crime Act. B.E. 2550)  

20,000  6 กลุม กลุมลท 50 ทาน 120,000  

  รวม     2,014,000  

ปงดปรทมาณ 
2561 
  

1) หลักสแตรการอดรม    
   หลักสแตรนวตักรรม฿หมเชิงกลยทุธ์฿นการ
ดริหารธรุกิจ  

324,000  3 กลุม กลุมลท 18 ทาน 972,000 

     Change Management  144,000 3 กลุม กลุมลท 4 ทาน 432,000  

     IT Project Outsourcing  27,000  1 กลุม กลุมลท 50 ทาน 27,000  

     พรทราชดัญญตัิวาูຌวยการกรทท าผิู
เกีไยวกัดคอมพิวเตอร์ ิComputer Related 
Crime Act. B.E. 2550)  

20,000  6 กลุม กลุมลท 50 ทาน 120,000  

  รวม     1,551,000  

ปงดปรทมาณ 
2562 
  
  

1. หลักสแตรการอดรม       
   Introduction to ISO/IEC 27001 
Information Security Management 
Systems  

24,000  2 กลุม กลุมลท 20 ทาน 48,000  

   พรทราชดัญญตัิวาูຌวยการกรทท าผิู
เกีไยวกัดคอมพิวเตอร์ ิComputer Related 
Crime Act. B.E. 2550)  

20,000  6 กลุม กลุมลท 50 ทาน 120,000  

  รวม     168,000  
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 211 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

รายการ ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/
หนวยิบาที จ านวน รวมงิน 

ปงดปรทมาณ 
2563 
  
  

1. หลักสแตรการอดรม      

   ITIL 2011  550,000  2 กลุม กลุมลท 20 ทาน 1,100,000  
   พรทราชดัญญตัิวาูຌวยการกรทท าผิู
เกีไยวกัดคอมพิวเตอร์ ิComputer Related 
Crime Act. B.E. 2550)  

20,000  6 กลุม กลุมลท 50 ทาน 120,000  

  รวม         1,220,000  

ปงดปรทมาณ 
2564 
  
  

1. หลักสแตรการอดรม       

   พรทราชดัญญตัิวาูຌวยการกรทท าผิู
เกีไยวกัดคอมพิวเตอร์ ิComputer Related 
Crime Act. B.E. 2550)  

20,000  6 กลุม กลุมลท 50 ทาน 120,000  

รวม     120,000  

รวมทัๅงครงการ         5,073,000  
 

9. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 

งดปรทมาณทีไ฿ชຌ฿นลต
ลทป 2,014,000 1,551,000  168,000  1,220,000 120,000 

รวมทัๅงสิๅน 
2,014,000  1,551,000  168,000  1,220,000  120,000  

5,073,000 
 

แเ. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

1) จัดท าผนการฝຄกอบรม

2) ด านินการฝຄกอบรม

3) ตดิตามละประมินผล
การฝຄกอบรม

หนวยงานหลกั :
 ส านัก

ทคนลยี
สารสนทศ 
หนวยงาน
สนับสนุน : 
ส านักพัฒนา

บคุลากร

3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 23 4 1 2 3 4
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
ผูຌรับผิดชอบ

1 2
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 212 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

กลยุทธ์ทีไ ใ : การลดบทบาทดຌาน Regulator 

แ. ครงการทีไ โ็  การตรียมความพรຌอมดຌานการบริหารพืไอรองรับการปรับปลีไยนบทบาทของ ขสมก. 

โ. หนวยงาน ฝຆายดริหาร ิส านักการเจຌาหนຌาทีไ ส านักพัฒนาดุคลากรี / ฝຆายการเูินรถเอกชนรวมดริการ 

3. หลักการละหตุผล 

 ตามมติของคณทกรรมการนยดายรัฐวิสาหกิจทีไ 3/2558 ทีไรทดุ฿หຌ ขสมก. มีดทดาท฿นสถานทของ Operator 

เป็นหลัก ูยการยกเลิกมติ ครม. เมืไอวันทีไ 11 มกราคม พ.ศ. 2526 ทีไเคยก าหนู฿หຌ ขสมก. เป็นผแຌมีสิทธิเูຌรัด
฿ดอนุญาตปรทกอดการรถูยสารหมวู 1 ฿นเขตกรุงเทพมหานครลลทพืๅนทีไตอเนืไองเพียงรายเูียวซึไงท า฿หຌการเูินรถ
ของผแຌปรทกอดการภาคเอกชนตຌองพึไงพา฿ดอนุญาตจาก ขสมก. ลลทสงผลทางอຌอม฿หຌ ขสมก. มีดทดาทหนຌาทีไ฿นการ
ก ากัดูแลลการ฿หຌดริการของผแຌปรทกอดการภาคเอกชนลทนคณทกรรมการควดคุมการขนสงทางดกกลางทีไมีฐานทเป็น 
Regulator ทีไลทຌจริง ขณททีไ฿หຌ ขสมก. จทยังคงการดริหารจัูการ฿นสวนของรถตแຌลลทรถหมวู 4 จนกวากรมการขนสง
ทางดกจทมีความพรຌอมทีไจทเป็นผแຌู าเนินการดริหารจัูการเองนัๅน จทสงผลอยางมีนัยส าคัญตอการู าเนินงาน           
ทีไยากล าดากของ ขสมก. ตามลผนวิสาหกิจฉดัดนีๅ ูย ขสมก. มีความจ าเป็นตຌองสรຌางความพรຌอมเพืไอการดริหาร
จัูการทีไมปีรทสิทธิภาพ฿น 2 ูຌาน คือ 

1)  การสรຌางความพรຌอม฿นการอนยຌายรถรวมดริการหมวู 1 เปอยแ฿นความูแลลของกรมการขนสงทางดก
฿นรทยทลรก 

2)  การดริหารจัูการรถหมวู 4 ลลทรถตแຌรวมดริการ฿หຌมีปรทสิทธิภาพ ควดคแกัดการเตรียมความพรຌอม    
฿นการอนยຌายรถรวมดริการหมวู 4 ลลทรถตแຌเปอยแ฿นความูแลลของกรมการขนสงทางดก฿นรทยทตอเป 

ตารางทีไ แเ : สดงจ านวนรถดยสาร ขสมก. ละรถรวมบริการ 

 

ทีไมา : องค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ 

http://www.tnamcot.com/content/101401
http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selcon_th&time=20120628004308


                                                                                

                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 213 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

ภาพทีไ โเ : สดงครงสรຌางองค์กรกอนมีการปรับบทบาท ขสมก. 

 

ทีไมา : องค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ 

 

4. วัตถุประสงค ์

1) สรຌางความพรຌอมส าหรัดองค์การลลทดุคลากร฿นการอนยຌายการดริหารจัูการรถหมวู 1 (รถูยสาร
รวมดริการี เปยังกรมการขนสงทางดก ูยการปรัดครงสรຌางองค์กร การวางลผนจัูการก าลังคนทีไเคยูแลล      
รถรวมดริการหมวู 1 เปปฏิดัติงาน฿นหนวยงานอืไนทีไมีอัตราก าลังวางอยแเพืไอ฿หຌเกิูความเหมาทสมทัๅง฿นเรืไองของ
ต าลหนงลลทความสามารถ฿นการท างาน฿นต าลหนงนัๅน โ 

2) วางมาตรการ฿นการควดคุมูแลลการ฿หຌดริการของรถหมวู 4 (รถตแຌรวมดริการี ฿หຌมีรทเดียดลลทความ
ปลอูภัย มีคุณภาพการ฿หຌดริการเป็นทีไยอมรัดของผแຌูยสาร 

3) สรຌางความพรຌอมส าหรัดองค์การลลทดุคลากร฿นการอนยຌายการดริหารจัูการรถหมวู 4 ลลทรถตแຌเปยัง
กรมการขนสงทางดก฿นรทยทตอเป  

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ 

 การวางลผนดุคลากรทัๅงมิติของจ านวนลลทความสามารถ฿หຌสอูคลຌองกัดดทดาทหนຌาทีไของ ขสมก. ทีไ
เปลีไยนเปจทกอ฿หຌเกิูคุณภาพงานทีไูีลลทการ฿ชຌดุคลากร฿นจ านวนทีไเหมาทสมอยางมีปรทสิทธิภาพ ซึไงจทสงผล
ทางอຌอมตอตຌนทุน฿นการดริหารจัูการ 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 214 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด 

 ผลผลิต :  1ี ครงสรຌางองค์กรทีไมีความสอูคลຌองกัดดทดาทหนຌาทีไของ ขสมก. ลลทเอืๅอตอการู าเนินงาน
ตามลผนวิสาหกิจ 

  โี ลผนการดริหารจัูการูຌานก าลังคน฿หຌเหมาทสมกัดขอดเขตภารกิจทีไปรัดเปลีไยนเป 

  ใี ลผน฿นการควดคุมูแลลลลทเพิไมปรทสิทธิภาพ฿นการดริหารจัูการรถหมวู 4 ลลทรถตแຌรวม
ดริการ 

 ตัวชีๅวัด : 1ี สามารถจัูก าลังดุคลากรทีไ฿ชຌ฿นการดริหารจัูการรถรวมดริการ หมวู 1 เปยังหนวยงาน 
ตาง โ เูຌภาย฿นป 2560 

  โี จัูท าลผนงาน฿นการควดคุมูแลลลลทเพิไมปรทสิทธิภาพ฿นการดริหารจัูการรถหมวู 4 

ภาย฿นป 2560 

7. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย 

รายการ สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ สิไงทีไครงการตຌองการ 
ดุคลากรทีไท าหนຌาทีไ
ควดคุมูแลลรถรวมดริการ 
หมวู 1 หมวู 4 ลลทรถตแຌ 

มีทางเลือก฿นการยกยຌายเปปฏิดัติงาน฿น
หนวยงานอืไน โ ขององค์การตามความรแຌ
ลลทความสามารถทีไมี 

ขสมก. สามารถ฿ชຌปรทยชน์จากดุคลากรทีไเคย
ท าหนຌาทีไูຌานการดริหารจัูการรถรวมเูຌอยาง
เหมาทสม 

ปรทชาชน/ผแຌูยสาร เูຌรัดการดริการทีไมีคุณภาพลลทมีความปลอูภัยจากผแຌ฿หຌดริการรถรวมดริการ฿นหมวู 4 
ลลท    รถตแຌ ฿นรทหวางทีไ ขสมก. ยังมีดทดาท฿นการก ากดัูแลลรถกลุมูังกลาว 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 215 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง 
รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 

1) จัูตัๅงคณทท างานจากหนวยงานทีไเกีไยวขຌอง เพืไอรวมกันศึกษาถึงลนวทาง฿น
การปรัดองค์การเพืไอรองรัดดุคลากรทีไูแลลรถหมวู 1 ลลทลนวทางการเพิไม
ปรทสิทธิภาพ฿นการก ากัดูแลลการ฿หຌดริการของรถรวม฿นหมวู 4 ลลทการ
วางลผนูຌานก าลังคนทีไตຌองยกยຌายเปปฏิดตัิงาน฿นหนวยงานอืไน โ ทีไ
เหมาทสมตอเป 

P         

2) น าเสนอลนวคิู ทีไเูຌจากการศึกษาเพืไอน าเสนอตอคณทกรรมการดริหาร
กิจการองค์การฯ 

P         

3) ู าเนินการปรทชาสัมพันธ์฿หຌกดัดุคลากร฿นองค์กรเูຌรัดทราดถึงลนวทาง
ลลทลผนูังกลาว 

P         

4) ู าเนินการปรัดเปลีไยน อนยຌายดุคลากรตามลผนงาน P         

5) ู าเนินการเพิไมปรทสิทธิภาพ฿นการดริหารจัูการรถหมวู 4 P         

6) ติูตามผลการปฏิดตัิงานของผแຌเกีไยวขຌองทีไเูຌรัดการอนยຌายเปปฏิดัติ   
ตามลผน เพืไอรวมกันรัดฟังปัญหาลลทขຌอรຌองเรยีนตาง โ เพืไอน าเปหาวิธีการ
ปรัดปรุงลกຌเขตอเป 

P         

7) ู าเนินการตามลผนการเพิไมปรทสิทธิภาพ฿นการดริหารจัูการรถรวม
ดริการ หมวู 4 P         

8) ปรทเมินผลการู าเนินงานตามลผนทัๅง฿นสวนของผแຌเกีไยวขຌอง เูຌลก 
ดุคลากร฿นหนวยงานทีไรดัผิูชอดลลทปรทชาชนผแຌ฿ชຌดริการ P         

9) สรุปผลการู าเนินงานตามครงการลลทน าเสนอตอคณทกรรมการดริหาร
องค์การฯ 

P         

้. งบประมาณ 

รายการ ทรัพยากรทีไ฿ชຌ ตຌนทุน/หนวย จ านวน รวมงิน 
  (เมตຌอง฿ชຌงดปรทมาณ฿นการ

ู าเนินการตามครงการี -  -  - 

  รวม - -  - 

10. การ฿ชຌงบประมาณ 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 
งดปรทมาณทีไ฿ชຌ฿นลตลทป - - - - - 

รวมทัๅงสิๅน - - - - - 
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 216 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

แแ. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความส ารใจ 

รายการ อกาสกิดความสีไยง 
1) ความสามารถของ
คณทท างาน฿นการศึกษาลลท
วางลผน 

ปานกลาง 
การท างานของคณทท างานจ าเป็นตຌองรัดฟังขຌอมแลจากทุก โ ฝຆายทีไเกีไยวขຌอง / ผแຌมีสวน
เูຌ-สวนเสียอยางรอดูຌาน ูยเมืไอรางลผนลลຌวเสรใจ ควรตຌองน าเสนอ฿หຌผแຌเกีไยวขຌองเูຌ
วิจารณ์อีกครัๅงเพืไอสรຌางการยอมรัด 

2) การยอมรัด฿นการอนยຌาย
ต าลหนงงานของดุคลากรฝຆาย
การเูินรถเอกชนรวมดริการ 

สแง 
ูຌวยขຌอจ ากัูของความรแຌลลททักษทของดุคลากร ผนวกกัดต าลหนงงานทีไจ ากัู ลลท
นยดาย฿นการลูจ านวนดุคลากร ท า฿หຌทางเลือก฿นการอนยຌายของดุคลากร           
ฝຆายการเูินรถเอกชนรวมดริการมีเมมากนัก 

3) การ฿หຌความรวมมือของ
ผแຌปรทกอดการรถ หมวู 4 ลลท
รถตแຌ  

สแง 
ผแຌปรทกอดการกลุมนีๅ สวน฿หญเป็นรถสวนดุคคลทีไน ามา฿หຌดริการ  หรือเป็นการจຌาง
คนขัดรถ ูังนัๅน การเูຌรัดความรวมมือจึงเป็นเปเูຌคอนขຌางยาก 
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แโ. ระยะวลา฿นการด านินครงการ 

1) จัดตัๅงคณะท างานจาก
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง พืไอ
รวมกันศึกษาถึงนวทาง฿นการ
ปรับองค์การพืไอรองรับ
บคุลากรทีไดูลรถหมวด 1 ละ
นวทางการพิไมประสทิธภิาพ
฿นการก ากับดูลการ฿หຌบริการ
ของรถรวม฿นหมวด 4 ละ
การวางผนดຌานก าลงัคนทีไตຌอง
ยกยຌายเปปฏบิตังิาน฿น
หนวยงานอืไน โ ทีไหมาะสม
ตอเป
2) น าสนอนวคิดทีไเดຌจาก
การศึกษาพืไอน าสนอตอคณะ
กรรมการบริหารกิจการ
องค์การฯ
3) ด านินการประชาสมัพันธ์
฿หຌกับบคุลากร฿นองค์กรเดຌรับ
ทราบถึงนวทางละผน
ดงักลาว
4) ด านินการปรับปลีไยน 
อนยຌายบคุลากรตามผนงาน
5) ด านินการพิไมประสทิธภิาพ
฿นการบริหารจัดการรถหมวด 4
6) ตดิตามผลการปฏบิตังิาน
ของผูຌกีไยวขຌองทีไเดຌรับการ
อนยຌายเปปฏบิตัติามผน พืไอ
รวมกันรับฟังปญัหาละขຌอ
รຌองรียนตาง โ พืไอน าเปหา
วิธกีารปรับปรุงกຌเขตอเป
7) ด านินการตามผนการพิไม
ประสทิธภิาพ฿นการบริหาร
จัดการรถรวมบริการ หมวด 4
8) ประมินผลการด านินงาน
ตามผนทัๅง฿นสวนของ
ผูຌกีไยวขຌอง เดຌก บคุลากร฿น
หนวยงานทีไรับผิดชอบละ
ประชาชนผูຌ฿ชຌบริการ
9) สรุปผลการด านินงานตาม
ครงการละน าสนอตอคณะ
กรรมการบริหารองค์การฯ

ส านักการ
จຌาหนຌาทีไ ส านัก
พัฒนาบคุลากร 
ละหนวยงานทีไ

ดูลรถรวม
บริการ หมวด 1

3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 23 4 1 2 3 4
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
ผูຌรับผิดชอบ

1 2
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สรุปงบประมาณ฿นการด านินการตามผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ 

 

 จากลผนการู าเนินงานครงการตาง โ ตามลผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไ พอสรุปเูຌคือ ปรทมาณการ 
งดปรทมาณรทยท 5 ป พ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไ เป็นเงินทัๅงสิๅน 1ุ่ๆโุ้็่5ุ00ใ ดาท ลดงเป็น งดปรทมาณป โ5ๆ0 จ านวน   
ไ,ๆไใ,5่ๆ,ๆ้่ ดาท งดปรทมาณป โ5ๆ1 จ านวน ๆ,1ไ0,ใ็โ,ใ05 ดาท งดปรทมาณป โ5ๆโ จ านวน โ,ๆ1ไ,่50,000  
ดาท งดปรทมาณ โ5ๆใ จ านวน โ,5้็,ๆ0ใ,000 ดาท ลลทงดปรทมาณป โ5ๆไ อีกจ านวน โ,ๆใใ,ใ็ใ,000 ดาท ูย
งดปรทมาณ฿นป พ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไ คิูเป็นสัูสวนคือ โไ.้% : 33.0% : 14.05% : 13.9% : 14.1% ตามล าูัด 

ตารางทีไ แแ : สดงงบประมาณละสัดสวนของงบประมาณรายปตามผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 รวมทัๅงสิๅน
งบประมาณทีไ฿ชຌ 4,643,586,698      6,140,372,305     2,614,850,000     2,597,603,000      2,633,373,000 18,629,785,003    

สัดสวน (%) 24.9% 33.0% 14.0% 13.9% 14.1% 100.0%  

 

ทีไมา : ลผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไ 

 งดปรทมาณ฿นการู าเนินครงการตามลผนวิสาหกิจฯ ลดงตามยุทธศาสตร์ทัๅง ไ ูຌาน เูຌูังนีๅ ิปรากฏตามตาราง
สรุปวงเงินงดปรทมาณลลทรายลทเอียูของการ฿ชຌงดปรทมาณภาย฿ตຌลผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไ ของ องค์การ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ ิขสมก.ี ลนดทຌายี 

ตารางทีไ แโ : สดงสัดสวนของงบประมาณ฿นตละยุทธศาสตร์ตามผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ 

2560 2561 2562 2563 2564

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 1 4,466,276,598      2,094,069,600      2,478,138,600     2,470,514,600     2,466,781,600      75.02% 13,975,780,998 

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 2 2,640,000            20,411,500          6,781,500           6,281,500           6,781,500            0.23% 42,896,000      

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 3 70,000,000          3,992,670,005      90,000,000         80,000,000         80,000,000          23.15% 4,312,670,005   

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 4 104,670,100        33,221,200          39,929,900         40,806,900         79,809,900          1.60% 298,438,000     

รวมป็นงบประมาณตามผนวิสาหกิจทัๅงสิๅน 4,643,586,698  6,140,372,305  2,614,850,000  2,597,603,000  2,633,373,000  100.00% 18,629,785,003 

สัดสวนรายการ ปงบประมาณ รวมทัๅงสิๅน

 

ทีไมา : ลผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไ 

1) ยุทธศาสตร์ทีไ 1 : การพัฒนาคุณภาพบริการพืไอประชาชน ปรทกอดูຌวยครงการภาย฿ตຌลผนยุทธศาสตร์ 
จ านวน ่ ครงการ ลลท ็ ครงการยอย ูยปรทมาณการ฿ชຌงดปรทมาณรทหวางป พ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไ เป็นวงเงิน
ทัๅงสิๅน 1ใ,้็5,็่0,้้่ ดาท ูยลดงเป็น ปงดปรทมาณ โ5ๆ0 จ านวน 4,466,276,598 ดาท ปงดปรทมาณ โ5ๆ1 
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จ านวน 2,094,069,600 ดาท ปงดปรทมาณ โ5ๆโ จ านวน โ,ไ็่,1ใ่,ๆ00 ดาท ปงดปรทมาณ โ5ๆใ จ านวน 
โ,ไ็0,51ไ,ๆ00 ดาท ลลทปงดปรทมาณ โ5ๆไ อีกจ านวน โ,ไๆๆ,็่1,ๆ00 ดาท 

2) ยุทธศาสตร์ทีไ โ : การสรຌางฐานก าลังพนักงานขับรถดยสารทีไพียงพอละมีคุณภาพ ปรทกอดูຌวย
ครงการภาย฿ตຌลผนยุทธศาสตร์ จ านวน ไ ครงการ ปรทมาณการงดปรทมาณรทหวางป พ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไ เป็นเงิน
ทัๅงสิๅน 42,896,000 ดาท ูยลดงเป็น ปงดปรทมาณ โ5ๆ0 จ านวน 2,640,000 ดาท ปงดปรทมาณ โ5ๆ1 จ านวน  
20,411,500 ดาท ปงดปรทมาณ โ5ๆโ จ านวน 6,781,500 ดาท ปงดปรทมาณ โ5ๆใ จ านวน 6,281,500 ดาท ลลท
ปงดปรทมาณ โ5ๆไ อีกจ านวน 6,781,500 ดาท 

3) ยุทธศาสตร์ ใ : การสริมสรຌางความขใงกรงทางการงิน ปรทกอดูຌวยครงการภาย฿ตຌลผนยุทธศาสตร์ 
จ านวน ้ ครงการ ปรทมาณการงดปรทมาณรทหวางป พ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไ ทัๅงสิๅน 4,312,670,005 ดาท ูยลดงเป็น 
ปงดปรทมาณ โ5ๆ0 จ านวน 70,000,000 ดาท ปงดปรทมาณ โ5ๆ1 จ านวน 3,992,670,005 ดาท ปงดปรทมาณ 
โ5ๆโ จ านวน 90,000,000 ดาท ปงดปรทมาณ โ5ๆใ จ านวน 80,000,000 ดาท ลลทปงดปรทมาณ โ5ๆไ อีกจ านวน 

80,000,000 ดาท 

4) ยุทธศาสตร์ ไ : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรละบุคลากร  ปรทกอดูຌวยครงการภาย฿ตຌลผน
ยุทธศาสตร์ จ านวน ๆ ครงการ ลลทครงการยอยอีกจ านวน โ1 ครงการ ปรทมาณการงดปรทมาณรทหวางป พ.ศ. 
โ5ๆ0 – โ5ๆไ ทัๅงสิๅน 298,438,000 ดาท ูยลดงเป็น ปงดปรทมาณ โ5ๆ0 จ านวน 104,670,100 ดาท ปงดปรทมาณ 
โ5ๆ1 จ านวน 33,221,200 ดาท ปงดปรทมาณ โ5ๆโ จ านวน  39,929,900 ดาท ปงดปรทมาณ โ5ๆใ จ านวน 

40,806,900 ดาท ลลทปงดปรทมาณ โ5ๆไ อีกจ านวน 79,809,900 ดาท 

 เมืไอพิจารณาวงเงินงดปรทมาณทีไก าหนูเวຌตามลผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไ ของ ขสมก. จทพดวา 
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 : การพัฒนาคุณภาพดริการเพืไอปรทชาชน เป็นยุทธศาสตร์ทีไ฿ชຌวงเงินงดปรทมาณมากทีไสุู จ านวน       
1ใุ้็5ุ็่0ุ้้่ ดาท หรือคิูเป็นสัูสวนสแงถึง ็5.0โั ของวงเงินงดปรทมาณตามลผนวิสาหกิจฯ ฉดัดนีๅ ูย
ครงการทีไ฿ชຌงดปรทมาณคอนขຌางสแง เูຌลก ครงการจัูซืๅอรถูยสาร฿หม ิ11,1โ5,5ไ้,้้่ ดาที ครงการปรัดปรุง
สภาพรถูยสารเูิมทีไก าหนู฿หຌมีการปรัดปรุงลดงออกเป็น การปรัดปรุงสภาพรถูยสารธรรมูา ปงดปรทมาณ 
โ5ๆ0 – โ5ๆไ ลลทการปรัดปรุงสภาพรถูยสารเกาปรัดอากาศ ปงดปรทมาณ โ5ๆ0 – โ5ๆไ ิ1,โโ1,่ๆ5,000 ดาที 
ลลทคาเชา฿ชຌรทดด e-Ticket ิ1,1ไ็,500,000 ดาที เป็นตຌน หรือรวมกันคิูเป็นสัูสวน ้ๆ.ๆ% ของวงเงิน
งดปรทมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ  1 ลลทรวมกันคิูเป็นสัูสวน ็โ.5% ของวงเงินงดปรทมาณรวมทัๅงหมูตาม            
ลผนวิสาหกิจฯ ฉดัดนีๅ 

 รองลงมาคือวงเงินงดปรทมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ  ใ : การเสริมสรຌางความลขใงลกรงทางการเงิน ูย฿ชຌ
งดปรทมาณทัๅงสิๅนจ านวน ไ,ใ1โ,ๆ็0,005 ดาท หรือคิูเป็น 23.2% ของวงเงินงดปรทมาณทัๅงหมูตามลผนวิสาหกิจฯ 
ฉดัดนีๅ ูยเป็นครงการทีไเกีไยวขຌองกัดการเกษียณอายุกอนก าหนู ซึไงตຌอง฿ชຌงดปรทมาณสแงถึง 4,222,670,005 ดาท 
ซึไงคิูเป็นสัูสวน ้็.้% ของงดปรทมาณทัๅงหมูตามยุทธศาสตร์ทีไ ใ 
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สรุปวงงินงบประมาณละรายละอียดของการ฿ชຌงบประมาณภาย฿ตຌผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 - 2564 
ของ องค์การชนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี 

 
ยุทธศาสตร์ทีไ แ 

2560 2561 2562 2563 2564

ครงการยอยทีไ 1 : การศึกษาความ
หมาะสมของรถดยสาร฿หม 4,000,000            -                   -                   -                   -                   4,000,000            

ครงการยอยทีไ 2 : การจัดซืๅอรถดยสาร
฿หมทีไเดຌรับอนุมตัิ 3,613,549,998      1,878,000,000    1,878,000,000    1,878,000,000    1,878,000,000    11,125,549,998    

733,828,000         121,820,000       121,820,000       121,820,000       122,577,000       1,221,865,000      1,221,865,000     

4,500,000            1,500,000          1,500,000          1,500,000          1,500,000          10,500,000          10,500,000         

-                     -                   382,500,000       382,500,000       382,500,000       1,147,500,000      1,147,500,000     

ครงการยอยทีไ 1 : การพัฒนาระบบ 
Customer Relationship 

Management ส าหรับรองรับการ
จัดกใบละบริหารจัดการขຌอมลูลูกคຌา

2,875,000            375,000             375,000             375,000             -                   4,000,000            

ครงการยอยทีไ 2 : การปรับปรุงวใบเซต์
ขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ -                     -                   9,229,000          1,605,000          1,605,000          12,439,000          

ครงการยอยทีไ 3 : การปรับปรุง 
Application ส าหรับการ฿ชຌงานบน 
Mobile Phone ละอุปกรณอื์ไน โ

-                     2,000,000          -                   -                   -                   2,000,000            

ครงการยอยทีไ 1 : การจัดหาระบบ
ตรวจสอบละตดิตามการปฏบิัตกิาร  
ดนิรถ (GPS)

78,087,600          78,087,600        78,087,600        78,087,600        78,087,600        390,438,000         

ครงการยอยทีไ 2 : การพัฒนาระบบการ
ดนิรถ

25,034,000          3,266,000          3,266,000          3,266,000          -                   34,832,000          

ครงการยอยทีไ 3 : การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการอู 6,509,000          849,000             849,000             -                   8,207,000            

ครงการยอยทีไ 1 : การจัดท ามาตรการ
การกຌเขพืไอพิไมความปลอดภยั฿นการ
฿หຌบริการ

2,322,000            432,000             432,000             432,000             432,000             4,050,000            

ครงการยอยทีไ 2 : การการพัฒนา
หลักสูตรการ฿หຌบริการด ีขบัขีไปลอดภยั 1,680,000            1,680,000          1,680,000          1,680,000          1,680,000          8,400,000            

400,000               400,000             400,000             400,000             400,000             2,000,000            2,000,000           

4,466,276,598   2,094,069,600 2,478,138,600 2,470,514,600 2,466,781,600 13,975,780,998 13,975,780,998    

กลยุทธ ์4 : การสรຌางการจดจ าทีไดีกผูຌ฿ชຌบริการ

 รวมงบประมาณของ
ตละครงการ

ครงการทีไ 2 : การปรับปรุงสภาพรถดย
สารดมิ

11,129,549,998    

ครงการทีไ 3 : การปรับปรุงครืไองมอืชีๅวัด
คุณภาพการ฿หຌบริการ

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ ์/ ครงการ / ครงการยอย ปงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 : การพัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการพืไอประชาชน
กลยุทธ ์1 : รถดยสารพืไอประชาชน

18,439,000         

433,477,000       

ครงการทีไ 7 : ความปลอดภยัของผูຌดยสาร
ละประชาชน

12,450,000         

ครงการทีไ 8 : กิจกรรมสัมพันธ์

กลยุทธ ์3 : ความปลอดภยั฿นการ฿หຌบริการ

กลยุทธ ์2 : ทคนลยีพืไอบริการทีไมคุีณภาพ

ครงการทีไ 1 : การจัดหารถดยสาร฿หม

รวมทัๅงสิๅน

ครงการทีไ 4 : การตดิตัๅงระบบ E-Ticket บน
รถดยสาร

ครงการทีไ 5 : การพัฒนาละปรับปรุงระบบ
การสืไอสารกับผูຌดยสารดຌวยทคนลยีทีไ
ทันสมยั

ครงการทีไ 6 : การจัดท าระบบสารสนทศ
ดຌานปฏบิัตกิาร

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 1  
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หนຌา หนຌา 221 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

ยุทธศาสตร์ทีไ โ 

2560 2561 2562 2563 2564

-                     -                   -                   -                   -                   -                     -                   

2,640,000            11,140,000        2,140,000          2,140,000          2,140,000          20,200,000          20,200,000         

-                     3,000,000          1,000,000          1,000,000          1,000,000          6,000,000            6,000,000           

-                     6,271,500          3,641,500          3,141,500          3,641,500          16,696,000          16,696,000         

2,640,000        20,411,500     6,781,500      6,281,500      6,781,500      42,896,000      42,896,000         

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 : การสรຌางฐานก าลังพนักงานขบัรถดยสารทีไพียงพอละมคุีณภาพ
กลยุทธท์ีไ 1 : การสรຌางฐานก าลังพนักงานขบัรถดยสาร

ครงการทีไ 9 : การจัดหาพนักงานขบัรถ
ดยสาร

ครงการทีไ 10 : การสรຌางสริมคุณภาพชวีิต
ของพนักงาน

กลยุทธ ์2 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตพนักงาน

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ ์/ ครงการ / ครงการยอย ปงบประมาณ รวมทัๅงสิๅน
 รวมงบประมาณของ

ตละครงการ

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 2

ครงการทีไ 11 : การยกระดบัความผูกพันของ
พนักงานทีไมตีอองค์กร

ครงการทีไ 12 : การปรับปรุงละพัฒนา
หลักสูตรการขบัรถทีไมคุีณภาพ

กลยุทธ ์3 : พัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการของพนักงานขบัรถดยสาร

 

 

ยุทธศาสตร์ทีไ ใ 

2560 2561 2562 2563 2564

-                     -                   10,000,000        -                   -                   10,000,000          10,000,000         

30,000,000          10,000,000        -                   -                   -                   40,000,000          40,000,000         

-                     -                   -                   -                   -                   -                     -                   

-                     -                   -                   -                   -                   -                     -                   

-                     -                   -                   -                   -                   -                     -                   

-                     -                   -                   -                   -                   -                     -                   

3,982,670,005    80,000,000        80,000,000        80,000,000        4,222,670,005      4,222,670,005     

30,000,000          -                   -                   -                   -                   30,000,000          30,000,000         

10,000,000          -                   -                   -                   -                   10,000,000          10,000,000         

70,000,000      3,992,670,005 90,000,000     80,000,000     80,000,000     4,312,670,005   4,312,670,005     

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ ์/ ครงการ / ครงการยอย ปงบประมาณ รวมทัๅงสิๅน  รวมงบประมาณของ
ตละครงการ

ยุทธศาสตร์ 3 : การสริมสรຌางความขใงกรงทางการงนิ

ครงการทีไ 13 : การพัฒนาระบบประมนิละ
วิคราะห์สຌนทางดนิรถ

ครงการทีไ 14 : การพัฒนาพืๅนทีไชงิพาณชิย์
ครงการทีไ 15 : การจัดท าขຌอสนองนิอุดหนุน
ภาครัฐ

ครงการทีไ 16 : การจัดการลูกหนีๅรถรวม
บริการคຌางช าระ

ครงการทีไ 17 : การจ าหนายรถดยสารปลด
ระวาง

ครงการทีไ 18 : การปรับปรุงอัตราคาดยสาร

ครงการทีไ 19 : การกษียณอายุกอนก าหนด
กลยุทธ ์2 : การลดตຌนทุนละคา฿ชຌจายด านินงาน

ครงการทีไ 20 : การจัดหาอูจอดรถ฿หม ทีไท า
การ ละสถานีพลังงาน

กลยุทธ ์3 : ลดตຌนทุนทางการงนิ

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 3

ครงการทีไ 21 : การศึกษานวทางจัดการ
หนีๅสินสะสม

กลยุทธ ์1 : การพิไมรายเดຌ
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หนຌา หนຌา 222 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

ยุทธศาสตร์ทีไ ไ 

2560 2561 2562 2563 2564

ครงการยอยทีไ 1 : การพัฒนาระบบ
อนุมตัสิัญญา

-                     5,175,000          675,000             675,000             -                   6,525,000            

ครงการยอยทีไ 2 : การปรับปรุง
ระบบงานคดี

-                     -                   -                   2,335,000          -                   2,335,000            

ครงการยอยทีไ 3 : การพัฒนาระบบ
จัดกใบอกสารอิลใกทรอนิกส์

-                     -                   10,000,000        -                   -                   10,000,000          

ครงการยอยทีไ 4 : การพัฒนาระบบสาร
บรรณอิลใกทรอนิกส์

-                     -                   10,000,000        -                   -                   10,000,000          

ครงการยอยทีไ 5 : การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากร (ERP) องค์การ
ขนสงมวลชนกรุงทพ ระยะทีไ 2

34,500,000          -                   -                   -                   -                   34,500,000          

ครงการยอยทีไ 6 : การศึกษาวิคราะห์
พืไอก าหนดมาตรฐานขຌอมลูของ องค์การ
ขนสงมวลชนกรุงทพ

-                     -                   -                   5,500,000          -                   5,500,000            

ครงการยอยทีไ 7 : การพัฒนาระบบ
ฐานขຌอมลูกลางขององค์การขนสงมวลชน
กรุงทพ

-                     -                   -                   -                   61,506,000        61,506,000          

ครงการยอยทีไ 8 : การประยุกต฿์ชຌ
มาตรฐานดຌานการบริหารจัดการความ
มัไนคงปลอดภยัสารสนทศ

-                     -                   4,500,000          -                   -                   4,500,000            

ครงการยอยทีไ 9 : การประยุกต฿์ชຌ
มาตรฐานดຌาน IT Audit

-                     -                   -                   -                   5,500,000          5,500,000            

ครงการยอยทีไ 10 : การประยุกต฿์ชຌ
มาตรฐานดຌานการบริการทคนลยี
สารสนทศ

-                     -                   4,500,000          -                   -                   4,500,000            

ครงการยอยทีไ 11 : การพิไม
ประสิทธภิาพละความมัไนคงปลอดภยั
ของระบบครือขาย ระยะทีไ 1

16,743,600          -                   -                   -                   1,857,000          18,600,600          

ครงการยอยทีไ 12 : การพิไม
ประสิทธภิาพละความมัไนคงปลอดภยั
ของระบบครือขาย ระยะทีไ 2

-                     12,378,600        -                   -                   -                   12,378,600          

ครงการยอยทีไ 13 : การจัดซืๅอ Line 

Printer
1,400,000            -                   -                   -                   -                   1,400,000            

ครงการยอยทีไ 14 : การชาบริการสืไอ
สารสนทศ

2,832,000            2,832,000          2,832,000          2,832,000          2,832,000          14,160,000          

ครงการยอยทีไ 15 : การจัดซืๅอระบบ
คอมพิวตอร์ครืไองมขายส าหรับทดทน
ระบบ Antivirus, e-Mail, AD

6,841,500            -                   1,455,900          1,455,900          1,455,900          11,209,200          

ครงการยอยทีไ 16 : การจัดหาบริการ
ครืไองคอมพิวตอร์มขายส าหรับระบบ
สารสนทศของ ขสมก.

1,225,000            1,595,000          1,965,000          2,335,000          2,705,000          9,825,000            

ครงการยอยทีไ 17 : การจัดหาครืไอง
คอมพิวตอร์ละอุปกรณต์อพวง

36,500,000          -                   -                   18,510,000        55,010,000          

ครงการยอยทีไ 18 : การปรับปรุงระบบ
ทรศัพท์

-                     1,875,600          620,000             620,000             620,000             3,735,600            

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ ์/ ครงการ / ครงการยอย
ปงบประมาณ

รวมทัๅงสิๅน
 รวมงบประมาณของ

ตละครงการ

271,185,000       

ครงการทีไ 22 : การพิไมประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการละการปฏบิัตงิานดຌาน
ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร

ยุทธศาสตร์ 4 : การพัฒนาประสิทธภิาพองค์กรละบุคลากร
กลยุทธ ์1 : การประยุกต฿์ชຌทคนลยีทีไทันสมยั
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หนຌา หนຌา 223 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

ยุทธศาสตร์ทีไ ไ ิตอี 

2560 2561 2562 2563 2564

-                     4,500,000          500,000             500,000             500,000             6,000,000            6,000,000           

414,000               414,000             414,000             414,000             414,000             2,070,000            2,070,000           

-                     700,000             100,000             100,000             100,000             1,000,000            1,000,000           

ครงการยอยทีไ 1 : การสริมสรຌาง
วัฒนธรรมการคิดพืไอการพัฒนา 2,200,000            2,200,000          2,200,000          2,200,000          2,200,000          11,000,000          

ครงการยอยทีไ 2 : การพัฒนาระบบองค์
ความรูຌขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ -                     -                   -                   2,110,000          -                   2,110,000            

ครงการยอยทีไ 3 : การฝຄกอบรมการ฿ชຌ
งานละบริหารจัดการทคนลยี
สารสนทศ

2,014,000            1,551,000          168,000             1,220,000          120,000             5,073,000            

-                     -                   -                   -                   -                   -                     -                   

104,670,100     33,221,200     39,929,900     40,806,900     79,809,900     298,438,000     298,438,000       

4,643,586,698   6,140,372,305 2,614,850,000 2,597,603,000 2,633,373,000 18,629,785,003 18,629,785,003    

ครงการทีไ 24 : การฝຄกอบรม฿หຌความรูຌ฿น
รืไองระบบการประมนิคุณภาพองค์กร (SEPA)

18,183,000         

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 4

กลยุทธ ์3 : การปรับลดบทบาทดຌาน Regulator

กลยุทธ ์2 : การสริมสรຌางบุคลากรทีไมคุีณภาพ

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 1 - 4

ครงการทีไ 23 : การสริมสรຌางบุคลากรรุน
฿หมทีไมคุีณภาพ

ครงการทีไ 26 : การสงสริมวัฒนธรรมการคิด
พืไอพัฒนา

ครงการทีไ 27 : การตรียมความพรຌอมดຌาน
การบริหารพืไอรองรับการปรับปลีไยนบทบาท
ของ ขสมก.

ครงการทีไ 25 : การพิไมประสิทธภิาพการ
สืไอสารภาย฿นองค์การพืไอความปรง฿ส

 รวมงบประมาณของ
ตละครงการยุทธศาสตร์ / กลยุทธ ์/ ครงการ / ครงการยอย ปงบประมาณ รวมทัๅงสิๅน
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หนຌา หนຌา 224 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

สรุปวงงินงบประมาณละหลงทีไมาของงบประมาณภาย฿ตຌผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ - โ5ๆไ  
ของ องค์การชนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี 

ยุทธศาสตร์ทีไ แ 

งบ ขสมก. งบงนิกูຌ  รายเดຌจากการพัฒนา
พืๅนทีไชงิพาณชิย์

ครงการยอยทีไ 1 : การศึกษาความหมาะสมของรถดยสาร฿หม 4,000,000        4,000,000          -                     -                               

ครงการยอยทีไ 2 : การจัดซืๅอรถดยสาร฿หมทีไเดຌรับอนุมตัิ 11,125,549,998 -                   11,125,549,998    -                               

1,221,865,000   444,500,000       777,365,000         -                               

10,500,000      10,500,000        -                     -                               

1,147,500,000   1,147,500,000    -                     -                               

ครงการยอยทีไ 1 : การพัฒนาระบบ Customer Relationship 

Management ส าหรับรองรับการจัดกใบละบริหารจัดการขຌอมลู
ลูกคຌา

4,000,000        4,000,000          -                     -                               

ครงการยอยทีไ 2 : การปรับปรุงวใบเซตข์ององค์การขนสงมวลชน
กรุงทพ 12,439,000      12,439,000        -                     -                               

ครงการยอยทีไ 3 : การปรับปรุง Application ส าหรับการ฿ชຌงาน
บน Mobile Phone ละอุปกรณอื์ไน โ

2,000,000        2,000,000          -                     -                               

ครงการยอยทีไ 1 : การจัดหาระบบตรวจสอบละตดิตามการ
ปฏบิัตกิารดนิรถ (GPS)

390,438,000     390,438,000       -                     -                               

ครงการยอยทีไ 2 : การพัฒนาระบบการดนิรถ 34,832,000      34,832,000        -                     -                               

ครงการยอยทีไ 3 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการอู 8,207,000        8,207,000          -                     -                               

ครงการยอยทีไ 1 : การจัดท ามาตรการการกຌเขพืไอพิไมความ
ปลอดภยั฿นการ฿หຌบริการ

4,050,000        4,050,000          -                     -                               

ครงการยอยทีไ 2 : การการพัฒนาหลักสูตรการ฿หຌบริการด ีขบัขีไ
ปลอดภยั 8,400,000        8,400,000          -                     -                               

2,000,000        2,000,000          -                     -                               

13,975,780,998 2,072,866,000 11,902,914,998 -                        

หลงทีไมาของงบประมาณด านินครงการ

กลยุทธ ์4 : การสรຌางการจดจ าทีไดีกผูຌ฿ชຌบริการ
ครงการทีไ 8 : กิจกรรมสัมพันธ์

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 1

ครงการทีไ 5 : การพัฒนาละปรับปรุงระบบการสืไอสารกับผูຌดยสารดຌวย
ทคนลยีทีไทันสมยั

ครงการทีไ 6 : การจัดท าระบบสารสนทศดຌานปฏบิัตกิาร

กลยุทธ ์3 : ความปลอดภยั฿นการ฿หຌบริการ
ครงการทีไ 7 : ความปลอดภยัของผูຌดยสารละประชาชน

ครงการทีไ 2 : การปรับปรุงสภาพรถดยสารดมิ
ครงการทีไ 3 : การปรับปรุงครืไองมอืชีๅวัดคุณภาพการ฿หຌบริการ

กลยุทธ ์2 : ทคนลยีพืไอบริการทีไมคุีณภาพ
ครงการทีไ 4 : การตดิตัๅงระบบ e-Ticket บนรถดยสาร

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ ์/ ครงการ / ครงการยอย รวมทัๅงสิๅน

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 : การพัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการพืไอประชาชน
กลยุทธ ์1 : รถดยสารพืไอประชาชน

ครงการทีไ 1 : การจัดหารถดยสาร฿หม
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 225 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

ยุทธศาสตร์ทีไ โ 

งบ ขสมก. งบงนิกูຌ  รายเดຌจากการพัฒนา
พืๅนทีไชงิพาณชิย์

-                -                   -                     -                               

20,200,000      20,200,000        -                     -                               

6,000,000        6,000,000          -                     -                               

16,696,000      16,696,000        -                     -                               

42,896,000      42,896,000     -                -                        

รวมทัๅงสิๅน
หลงทีไมาของงบประมาณด านินครงการ

ครงการทีไ 11 : การยกระดบัความผูกพันของพนักงานทีไมตีอองค์กร

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ ์/ ครงการ / ครงการยอย

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 : การสรຌางฐานก าลังพนักงานขบัรถดยสารทีไพียงพอละมคุีณภาพ
กลยุทธท์ีไ 1 : การสรຌางฐานก าลังพนักงานขบัรถดยสาร

ครงการทีไ 9 : การจัดหาพนักงานขบัรถดยสาร
กลยุทธ ์2 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตพนักงาน

ครงการทีไ 10 : การสรຌางสริมคุณภาพชวีิตของพนักงาน

กลยุทธ ์3 : พัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการของพนักงานขบัรถดยสาร
ครงการทีไ 12 : การปรับปรุงละพัฒนาหลักสูตรการขบัรถทีไมคุีณภาพ

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 2  

 

ยุทธศาสตร์ทีไ ใ 

งบ ขสมก. งบงนิกูຌ
 รายเดຌจากการพัฒนา

พืๅนทีไชงิพาณชิย์

10,000,000      10,000,000        -                     -                               

40,000,000      40,000,000        -                     -                               

-                -                   -                     -                               

-                -                   -                     -                               

-                -                   -                     -                               

-                -                   -                     -                               

4,222,670,005   -                   3,662,670,005      560,000,000                   

30,000,000      30,000,000        -                     -                               

10,000,000      10,000,000        -                     -                               

4,312,670,005   90,000,000     3,662,670,005   560,000,000             

กลยุทธ ์3 : ลดตຌนทุนทางการงนิ
ครงการทีไ 21 : การศึกษานวทางจัดการหนีๅสินสะสม

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 3

ครงการทีไ 20 : การจัดหาอูจอดรถ฿หม ทีไท าการ ละสถานีพลังงาน

ยุทธศาสตร์ 3 : การสริมสรຌางความขใงกรงทางการงนิ
กลยุทธ ์1 : การพิไมรายเดຌ

ครงการทีไ 13 : การพัฒนาระบบประมนิละวิคราะห์สຌนทางดนิรถ
ครงการทีไ 14 : การพัฒนาพืๅนทีไชงิพาณชิย์
ครงการทีไ 15 : การจัดท าขຌอสนองนิอุดหนุนภาครัฐ
ครงการทีไ 16 : การจัดการลูกหนีๅรถรวมบริการคຌางช าระ
ครงการทีไ 17 : การจ าหนายรถดยสารปลดระวาง
ครงการทีไ 18 : การปรับปรุงอัตราคาดยสาร

กลยุทธ ์2 : การลดตຌนทุนละคา฿ชຌจายด านินงาน
ครงการทีไ 19 : การกษียณอายุกอนก าหนด

หลงทีไมาของงบประมาณด านินครงการ
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ ์/ ครงการ / ครงการยอย รวมทัๅงสิๅน
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                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 226 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

ยุทธศาสตร์ทีไ ไ 

งบ ขสมก. งบงนิกูຌ  รายเดຌจากการพัฒนา
พืๅนทีไชงิพาณชิย์

ครงการยอยทีไ 1 : การพัฒนาระบบอนุมตัสิัญญา 6,525,000        6,525,000          -                     -                               

ครงการยอยทีไ 2 : การปรับปรุงระบบงานคดี 2,335,000        2,335,000          -                     -                               

ครงการยอยทีไ 3 : การพัฒนาระบบจัดกใบอกสารอิลใกทรอนิกส์ 10,000,000      10,000,000        -                     -                               

ครงการยอยทีไ 4 : การพัฒนาระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์ 10,000,000      10,000,000        -                     -                               

ครงการยอยทีไ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP)

 องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ระยะทีไ 2 34,500,000      34,500,000        -                     -                               

ครงการยอยทีไ 6 : การศึกษาวิคราะห์พืไอก าหนดมาตรฐานขຌอมลู
ของ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ

5,500,000        5,500,000          -                     -                               

ครงการยอยทีไ 7 : การพัฒนาระบบฐานขຌอมลูกลางขององค์การ
ขนสงมวลชนกรุงทพ 61,506,000      61,506,000        -                     -                               

ครงการยอยทีไ 8 : การประยุกต฿์ชຌมาตรฐานดຌานการบริหารจัดการ
ความมัไนคงปลอดภยัสารสนทศ 4,500,000        4,500,000          -                     -                               

ครงการยอยทีไ 9 : การประยุกต฿์ชຌมาตรฐานดຌาน IT Audit 5,500,000        5,500,000          -                     -                               

ครงการยอยทีไ 10 : การประยุกต฿์ชຌมาตรฐานดຌานการบริการ
ทคนลยีสารสนทศ 4,500,000        4,500,000          -                     -                               

ครงการยอยทีไ 11 : การพิไมประสิทธภิาพละความมัไนคงปลอดภยั
ของระบบครือขาย ระยะทีไ 1

18,600,600      18,600,600        -                     -                               

ครงการยอยทีไ 12 : การพิไมประสิทธภิาพละความมัไนคงปลอดภยั
ของระบบครือขาย ระยะทีไ 2 12,378,600      12,378,600        -                     -                               

ครงการยอยทีไ 13 : การจัดซืๅอ Line Printer 1,400,000        1,400,000          -                     -                               

ครงการยอยทีไ 14 : การชาบริการสืไอสารสนทศ 14,160,000      14,160,000        -                     -                               

ครงการยอยทีไ 15 : การจัดซืๅอระบบคอมพิวตอร์ครืไองมขาย
ส าหรับทดทนระบบ Antivirus, e-Mail, AD

11,209,200      11,209,200        -                     -                               

ครงการยอยทีไ 16 : การจัดหาบริการครืไองคอมพิวตอร์มขาย
ส าหรับระบบสารสนทศของ ขสมก.

9,825,000        9,825,000          -                     -                               

ครงการยอยทีไ 17 : การจัดหาครืไองคอมพิวตอร์ละอุปกรณต์อ
พวง

55,010,000      55,010,000        -                     -                               

ครงการยอยทีไ 18 : การปรับปรุงระบบทรศัพท์ 3,735,600        3,735,600          -                     -                               

ยุทธศาสตร์ 4 : การพัฒนาประสิทธภิาพองค์กรละบุคลากร
กลยุทธ ์1 : การประยุกต฿์ชຌทคนลยีทีไทันสมยั

ครงการทีไ 22 : การพิไมประสิทธภิาพการบริหารจัดการละการ
ปฏบิัตงิานดຌวยทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร

หลงทีไมาของงบประมาณด านินครงการ
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ ์/ ครงการ / ครงการยอย รวมทัๅงสิๅน
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หนຌา หนຌา 227 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

ยุทธศาสตร์ทีไ ไ ิตอี 

งบ ขสมก. งบงนิกูຌ  รายเดຌจากการพัฒนา
พืๅนทีไชงิพาณชิย์

6,000,000        6,000,000          -                     -                               

2,070,000        2,070,000          -                     -                               

1,000,000        1,000,000          -                     -                               

-                   -                     -                               

ครงการยอยทีไ 1 : การสริมสรຌางวัฒนธรรมการคิดพืไอการพัฒนา 11,000,000      11,000,000        -                     -                               

ครงการยอยทีไ 2 : การพัฒนาระบบองค์ความรูຌขององค์การขนสง
มวลชนกรุงทพ 2,110,000        2,110,000          -                     -                               

ครงการยอยทีไ 3 : การฝຄกอบรมการ฿ชຌงานละบริหารจัดการ
ทคนลยีสารสนทศ

5,073,000        5,073,000          -                     -                               

-                -                   -                     -                               

298,438,000     298,438,000   -                -                        

18,629,785,003 2,504,200,000 15,565,585,003 560,000,000             

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ ์/ ครงการ / ครงการยอย รวมทัๅงสิๅน
หลงทีไมาของงบประมาณด านินครงการ

ครงการทีไ 27 : การตรียมความพรຌอมดຌานการบริหารพืไอรองรับการ
ปรับปลีไยนบทบาทของ ขสมก.

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 4
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 1 - 4

ครงการทีไ 23 : การสริมสรຌางบุคลากรรุน฿หมทีไมคุีณภาพ
ครงการทีไ 24 : การฝຄกอบรม฿หຌความรูຌ฿นรืไองระบบการประมนิ
คุณภาพองค์กร (SEPA)ครงการทีไ 25 : การพิไมประสิทธภิาพการสืไอสารภาย฿นองค์การพืไอ
ความปรง฿สครงการทีไ 26 : การสงสริมวัฒนธรรมการคิดพืไอพัฒนา

กลยุทธ ์3 : การปรับลดบทบาทดຌาน Regulator

กลยุทธ ์2 : การสริมสรຌางบุคลากรทีไมคุีณภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tnamcot.com/content/101401
http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selcon_th&time=20120628004308


                                                                                

                                                    ะะคณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยเกษตรศ>สตระ์ก=นย>ยนะพ.ศ.ะ2559 

หนຌา หนຌา 228 ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี  

         มิถุนายน พ.ศ. 

สรุปชวงระยะวลา฿นการด านินงานตามครงการภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ 
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