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ขึ้นตามพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อกำหนดเป้าหมาย 
นโยบาย และทิศทางในการพัฒนาของ ขสมก. ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ และ
แผนพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การกำหนดเป้าหมาย และนโยบายการ
บริหารงาน ของ ขสมก. ทั ้งในระยะยาวและระยะปานกลาง โดยต้องดำเน ินการนำเสนอต่อสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ท้ังนี้ ตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสากิจ (คนร.) ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ ท่ีเห็นชอบขยาย
ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจฯ ท่ีจะสิ้นสุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปอีก ๑ ปี โดยจะสิ้นสุดในปี ๒๕๖๕ 
เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาของการบังคับใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ และฉบับท่ี ๑๓  
จึงเป็นที่มาของการจัดทำแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ขสมก. ที่ยังคงเน้นการดำเนินงาน                  
ตามยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจทั้ง ๕ ด้าน ของแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจฉบับปัจจุบัน และเพิ่มเติมยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินภารกิจของ ขสมก. บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดตามทิศทางขององค์การ แต่ได้ปรับ
การดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมสำหรับแผนวิสาหกิจฉบับใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ขสมก. จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ตลอดจน
แผนงาน / โครงการ เพื่อขับเคลื่อนทิศทางองค์การและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ ขสมก. ให้มุ ่งมั ่นการ
จัดบริการรถโดยสารประจำทางวิ่งรับส่งผู ้โดยสารที่มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  ด้วยอัตราค่าโดยสารท่ี
เหมาะสมกับทุกคน ดังสาระสำคัญท่ีปรากฏในแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ขสมก. ฉบับนี้ 
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บทสรปุผูบ้ริหำร 
 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค สังกัดกระทรวง
คมนาคม จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พุทธศักราช ๒๕๑๙ (ประกาศใช้                
เมื่อวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๑๙) โดยมีภารกิจหลัก คือ การรับส่งประชาชนด้วยรถโดยสารในกรุงเทพมหานคร และ
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัด
สมุทรสาคร ซึ่งประกอบด้วยการให้บริการในหลาย ๆ ส่วนท่ีปรับให้สอดคล้องและทันกับโลกในยุคปัจจุบันท่ีมีการ
เติบโตทางเทคโนโลยีไปอย่างมาก รวมถึงวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนท่ีเปล่ียนแปลงไป ส่งผลให้  ขสมก. จำเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาองค์การให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อม ตลอดจนความต้องการของผู้มี       
ส่วนได้เสียทุกส่วนอย่างเหมาะสม  

ในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ ขสมก. จึงจัดให้มี แผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี เพื่อเป็นการทบทวนแผนพัฒนาองค์การเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน โดยยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) และมีความสอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ และ
ค่านิยมขององค์การ ดังแสดงในภาพที่ i 
 

 
ภาพที่ i วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ของ ขสมก. 
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แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ขสมก.จัดทำขึ้นภายใต้บริบทสภาพแวดล้อมของประเทศ
ไทยที่มีความกังวลของผู้ใช้รถสาธารณะจากการแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ การเพิ่มขึ ้นของต้นทุนทางด้าน
สาธารณสุข การปรับเปลี่ยนเส้นทางและเวลาการเดินรถภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ และความล่าช้าในการอนุมัติ
โครงการตามแผนฟื้นฟู ส่งผลให้การดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมต้องมีการปรับเปลี่ยน หรือเลื ่อนการ
ดำเนินการออกไป อย่างไรก็ดี แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ขสมก. ยังคงดำเนินการกำหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ เพื่อทำให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกันเช่นเดียวกับองค์การภาครัฐอื่น ๆ โดยจะต้องมีการพิจารณาความสอดคล้อง              
ท้ังในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๘๐) แผนพ ัฒนาเศรษฐก ิจและสังคมแห ่งชาต ิ  ฉบ ับท ี ่  ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕  – ๒๕๖๙) นโยบาย
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) นโยบายรัฐบาล ๔.๐ (พ.ศ.๒๕๖๔) แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
สาขาขนส่ง นอกจากนี้ ขสมก. เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม ดังนั้น  การวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของการดำเนินงาน การกำหนดโครงการ และผลลัพธ์ของโครงการ ควรมีความสอดคล้องตามนโยบาย
กระทรวงคมนาคม เกี่ยวเนื่องในส่วนนโยบายกระทรวงการคลัง และนโยบายกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ อีกด้วย 

จากข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดข้างต้นจะเห็นได้ถึงความสอดคล้องของการกำหนดวัตถุประสงค์การก่อต้ัง 
พันธกิจของ ขสมก. เมื่อวิเคราะห์แผนวิสาหกิจประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเตรียมพร้อมในการกำหนดแผนวิสาหกิจ
และแผนปฏิบัติการในปีถัดไปให้สอดคล้อง และเป็นไปแนวทางขับเคลื ่อนประเทศตามแนวทางที ่กำหนด                        
ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
นโยบายรัฐบาล แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
กระทรวงพาณิชย์ ได้ภาพความเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจ ขสมก. โดยตารางที่ i แสดงผลการวิเคราะห์ประเด็น
ความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ ของชาติกับแผนวิสาหกิจของ ขสมก. 

อย่างไรก็ดี แม้ประเด็นยุทธศาสตร์ของ ขสมก. นั้นจะมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐในหลากหลาย
ประเด็น แต่ ขสมก. ยังคงต้องรับฟังความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย๑ ที่ล้วนแต่มุ่งหวังให้บทบาทของ               
ขสมก. มีภารกิจในการจัดบริการรถโดยสารสาธารณะในพื้นท่ีอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย พร้อมความเช่ียวชาญจาก
บุคคลากรขององค์การ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการบริการประชาชนในทุกกลุ่ม มีการใช้เทคโนโลยีที่มันสมัย
อำนวยความสะดวก และสามารถปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูอย่างเหมาะสม๒ แม้ผลการวิเคราะห์การดำเนินงานท่ีผ่านมา
ยังคงอุปสรรคในการดำเนินงานตามประเด็นต่าง ๆ๓ และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก๔ จะฉายภาพของปัญหา
จำนวนผู้โดยสารที่มีแนวโน้มลดลง และการปรับเปลี่ยนนโยบายการเดินรถโดยสารให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย
ของกระทรวงคมนาคม แต่ความเชี่ยวชาญในเส้นทางการเดินรถโดยสาร ประสบการณ์ของพนักงาน และการ
สนับสนุนของภาครัฐ จะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ ขสมก. สามารถกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพื ่อพัฒนา
องค์การในระยะยาวได้ 

 
 
๑ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะสมัภาษณ์ทัง้บุคคลภายในองค์การ ได้แก่ ๑ ) ตัวแทนหน่วยงานราชการ กระทรวงคมนาคม สคร. ๒) คณะกรรมการ และผู้บริหาร ขสมก. ๓) 
พนักงานและบุคลากร ๔) ตวัแทนพนัธมติร เช่น รถร่วมบรกิาร เจ้าของพื้นที่เช่าอู่ ๕) ตวัแทนพื้นที่จงัหวดั ได้แก่ กทม. นนทบุร ีปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ
นครปฐม ๖) ตวัแทนชุมชนในพื้นที่จงัหวดั ๗) ผูใ้ช้บรกิาร และกลุ่มผูใ้ช้บรกิารเฉพาะ เช่น คนพกิาร และผูสู้งอายุ และ ๘) ผูท้ าธุรกจิที่เกี่ยวเน่ือง เช่น รฟม. MRT BTS เรอื
ด่วนรายละเอยีดความคาดหวงัของกลุ่มผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีอยู่ในเล่มรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
๒ รายละเอียดความต้องการของผูม้สี่วนได้เสยี และผลการสมัภาษณ์ มรีายละเอยีดอยู่ในเล่มรายงานฉบบัสมบูรณ ์
๓ ผลการตดิตามการด าเนินงานที่ผ่านมา และปัญหาอุปสรรคขององค์การ มรีายละเอยีดอยู่ในเล่มรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
๔ ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอก มรีายละเอยีดอยู่ในเล่มรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
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องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

ตารางที่ i การวิเคราะห์ประเด็นความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ กับแผนวิสาหกิจของ ขสมก.  

แผนยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   
การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
พัฒนาประสิทธิภาพองค์การและบุคคลากร 

ระดับ 
๑ 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐) 

ยุทธศาสตร์ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
                  ทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ 
                  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ ๖ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ  
                  บริหารจัดการภาครัฐ  

ยุทธศาสตร์ ๖ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ 
                  บริหารจัดการภาครัฐ 

ระดับ 
๒ 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านพ้ืนที่เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโลจิสติกส ์
                    และดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๕ ด้านพลังทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๘ การเติบโตอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒๐ ด้านการบริการประชาชน 
                      และประสิทธิภาพของรัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒๑ ด้านการต่อต้านการทุจริต 
                      และประพฤติมิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒๐ ด้านการบริการประชาชนและ  
                      ประสิทธิภาพของรัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒๑ ด้านการต่อต้านการทุจริตและ 
                      ประพฤติมิชอบ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ประเด็นด้านเศรษฐกิจมูลค่าสูง 
ประเด็นด้านสังคมโอกาสและความเสมอภาค 
ประเด็นด้านวิถีชีวิตย่ังยืน 

ประเด็นด้านปัจจัยสนับสนุนและการพลิกโฉม
ประเทศ 

 ประเด็นด้านการปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

นโยบายประเทศ ๔.๐ 
(พ.ศ. ๒๕๖๔) 

มิติที่ ๑ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
มิติที่ ๒ ความอยู่ดีมีสุข 
มิติที่ ๔ รักษ์สิ่งแวดล้อมและการลดมลพิษ 

  

แผนการปฏิรูปประเทศ  
๑๑ ด้าน  
(พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐) 

ประเด็นด้านเศรษฐกิจ: สร้างมาตรฐานการผลิต 
เน้นพัฒนานวัตกรรมและแก้ไขปัญหาความยากจน  
(ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมปฏริูปโดยตรง  
แต่เป็นพ้ืนฐานสนับสนุนกิจกรรมปฏิรูปอื่น ๆ 
ประเด็นด้านการสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ประเด็นด้านการปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

ประเด็นด้านการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

ระดับ 
๓ 

แผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 

ด้านบทบาทเป้าหมายการดำเนินการ:  
ประชาชนเข้าถึงอย่างเสมอภาค และ 
การลดการใช้พลงังาน และพลังงานสะอาด 
ด้านการลงทุน: เชื่อมโยงเครือข่าย 

ด้านฐานะทางการเงินที่มั่นคง 
ด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี 

ด้านฐานะทางการเงินที่มั่นคง 
ด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี 



iv  บทสรุปผูบ้รหิาร 

แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

ตารางที่ i การวิเคราะห์ประเด็นความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ กับแผนวิสาหกิจของ ขสมก.  

แผนยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   
การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
พัฒนาประสิทธิภาพองค์การและบุคคลากร 

นโยบายกระทรวง
คมนาคม 

ประเด็นที่ ๑: เชื่อมโยงเครือข่าย ท่ัวถึง  
                 และเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นที่ ๒: ยกระดับความปลอดภัย 
                 และความมั่นคงของระบบขนส่ง 

ประเด็นที่ ๓: การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน 
                 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ 
                 ความสำเร็จ 

ประเด็นที่ ๓: การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการ 
                 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ 

นโยบาย
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กำหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน 
                    เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนรักษาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้อง  
                    กับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง      
                    การเงินเพ่ือความย่ังยืนในระยะยาว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ทรัพย์สนับสนุนการใช้นวัตกรรม  
                    และเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มคีวาม  
                    โปร่งใสและมีคุณธรรม 

นโยบายสานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บูรณาการและขับเคลื่อน 
                    นโยบายด้านคนพิการสู่การปฏิบัติ 
                    อย่างเป็นรูปธรรม 

  



v  บทสรุปผูบ้รหิาร 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เมื่อพิจารณาพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมร่วม ขององค์การ นำไปสู่การวิเคราะห์ความสามารถในการ
แข่งขันของ ขสมก.๕ พร้อมทั้งศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์/สิ่งแวดล้อม และปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายใน
องค์การ๖ เพื่อนำมาสรุปเป็นประเด็นโอกาสและอุปสรรค รวมทั้งเปรียบเทียบกับข้อค้นพบที่ได้จากการสมัภาษณ์            
ผู้มีส่วนได้เสีย การทบทวนเอกสาร สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ ขสมก. ในช่วงท่ีผ่านมา 
สามารถนำมาวิเคราะห์ภารกิจและระบบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน (As Is) เทียบกับทิศทางในอนาคต 
(To be) เพื่อวิเคราะห์ Gap ในการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางในการดำเนินงานนั้น สามารถพิจารณาจากผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการดำเนินยุทธศาสตร์ขององค์การ สอดคล้องกับการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค (SWOT)๗ เพื่อหาความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge) และความได้เปรียบ
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage) ดังแสดงในภาพที่ ii 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S๑. ขสมก. เป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบรัฐวิสาหกิจ  
S๒. ขสมก. มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจการเดินรถ 
      โดยสารประจำทาง 
S๓. ขสมก. มีประสบการณ์ด้านการเดินรถโดยสารประจำทาง  
S๔. ขสมก. มีอู่จอดรถที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งมีศักยภาพเชิงพาณิชย์ 
S๕. ขสมก. มีอู่จอดรถที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งมีประสิทธิภาพในการ  
      บริหารจัดการเดินรถโดยสารประจำทาง 

 W๑. รถ มีสภาพเก่า ไม่ทันสมัย และมีจำนวนไม่เพียงพอ 
W๒. ขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ 
W3.  มีภาระหน้ีสิน/ดอกเบี้ยมหาศาล และเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
W4. ขสมก. มีรายได้ไม่พอเลี้ยงตัวองค์การ 
W5. ต้นทุนการให้บริการรถโดยสารประจำทางทีสู่งมาก 
W6. ขสมก. ขาดแคลนบุคลากรในสายงานที่จำเป็น  
W7. การอบรมและฝึกทักษะไม่ต่อเน่ืองและไม่ทันสมัย 
W8. การขาดการสื่อสารภายในองค์การ ขสมก.  
W9. การขาดการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก 
W10. การขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและที่ทันสมัย 
W11. ภาพลักษณ์เชิงลบของ ขสมก.  

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

O๑. ภาครัฐให้การสนับสนุนการฟ้ืนฟูองค์การ 
O๒. ภาครัฐให้การสนับสนุนทางการเงิน 
O๓. การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล   
      การเข้าถึงที่ง่ายข้ึน 
O๔. การให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของ 
      ภาครัฐและประชาชน 
O๕. นโยบายการเป็นระบบขนส่งสาธารณะสำหรับทุกคน 
O๖. นโยบายการเป็นระบบขนส่งสาธารณะรอง เชื่อมต่อระบบ 
      ขนส่งสาธารณะอื่น ๆ 
O๗. นโยบายการเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ประกอบการเดินรถ  
       (Operator)  
O๘.  นโยบายการใช้ต๋ัวร่วมร่วมกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ 
O๙.  การขยายตัวของประชาชนไปสู่เขตชานเมือง/พ้ืนที่รอบนอก 
O๑๐. การพัฒนาของสื่อสังคมออนไลน์และการเข้าถึงได้ง่าย 
        ของประชาชน 

T๑. นโยบายของรัฐที่ไม่อนุญาตให้เพ่ิมจำนวนบุคลากร 
      สำนักงาน 
T๒. นโยบายเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ประกอบการเดินรถ 
      (Operator)  
T๓. ความไม่แน่นอนและความล่าช้าของนโยบายภาครัฐและ 
      แผนฟ้ืนฟูองค์การ 
T๔. การควบคุมอัตราค่าโดยสาร จากการแทรกแซงโดย ภาครัฐ 
T๕. ระเบียบและข้ันตอนทางกฎหมายที่ล่าช้า และ/หรือ  
      ไม่ทันสมัย 
T๖. สถานการณ์ COVID – ๑๙  และชีวิตวิถีใหม่ (New  
      Normal) 
T๗. ปัญหาการจราจรติดขัด และปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคลที่  
      เพ่ิมสูงข้ึน 
T๘.  สังคมผู้สงูอายุและการเลือกงานทำของประชากรไทย 
T9.  เส้นทางการเดินรถที่ทับซ้อน 

ภำพท่ี ii SWOT ของ ขสมก. 
ท่ีมำ: ประมวลโดยคณะท่ีปรึกษำ 

 
 
๕ การวเิคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัของ ขสมก. มรีายละเอยีดอยู่ในเล่มรายงานฉบบัสมบูรณ ์
๖ สรุปปัญหา อุปสรรค ขององค์การ และแนวทางการแก้ไข มรีายละเอยีดอยู่ในเล่มรายงานฉบบัสมบูรณ ์
๗ รายละเอียดของ SWOT และแหล่งที่มาของขอ้มูล มรีายละเอยีดอยู่ในเล่มรายงานฉบบัสมบูรณ ์
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แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

จาก SWOT ข้างต้นในแต่ละประเด็น สามารถวิเคราะห์ TOWS matrix ของ ขสมก. เพื่อนำมากำหนด
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge) และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage) 
ดังแสดงในภาพที่ iii 

 

ภำพท่ี iii TOWS ของ ขสมก. 

ที่มา: ประมวลโดยที่ปรกึษา 

จากการวิเคราะห์ความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ ความท้าทายทางยุทธศาสตร์ และความสามารถพิเศษ
ขององค์การรวมกับสภาพแวดล้อมภายนอก สามารถกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์การ เพื่อเป็น
แนวการทำงานในเชิงยุทธศาสตร์ของ ขสมก. ท่ีระบุในแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คือ  

บริการเพื่อทุกคนในสังคม (For All)  

หมายถึง ขสมก. จะดำเนินการให้บริการสามารถเข้าถึงกับผู ้ใช้บริการในทุกกลุ ่ม ไม่ว ่าจะเป็น                    
กลุ่มผู้โดยสารท่ัวไป กลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือปานกลาง กลุ่มคนพิการ  

สร้างประโยชน์และความแข็งแกร่งทางการเงิน (Utilized)  

หมายถึง ขสมก. เน้นพัฒนาการให้บริการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทุกภาคส่วนในภาพรวม เน้นการ
สร้างรายได้เพื่อเล้ียงตนเอง และมีความคุ้มค่าต่อต้นทุนการดำเนินงานขององค์การ 

 

6 



บทสรุปผูบ้รหิาร   vii 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เน้นความทันสมัย (Smart)  

หมายถึง ขสมก. มุ่งหมายท่ีจะเป็นองค์การอัจฉริยะ โดยการนำเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการบริการท่ีทันสมัย
มาใช้งาน เพ ื ่อเพ ิ ่มประสิทธิภาพองค์การและบุคลากร เช่น เทคโนโลยีในการเดินรถโดยสาร                  
การส่ือสารให้กับผู้รับบริการ เป็นต้น 

คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environment and Social)  

หมายถึง ขสมก. ยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เน้นการให้บริการที่ลดการปล่อยมลพิษ 
รวมถึง ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามมาตรการด้านสุขอนามัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID – ๑๙  

สำหรับตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) จากยุทธศาสตร์ขององค์การในแผนวิสาหกิจ 
ปี ๒๕๖๕ และแนวโน้มการดำเนินการต่อเนื่องในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว สามารถกำหนดตำแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ท้ังในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว จากข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปได้
ดังแสดงในภาพที่ iv 

 

 

ภาพที่ iv ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของ ขสมก. 

จากภาพจะเห็นได้ว ่า การเปลี ่ยนแปลงตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ ขสมก. จะเกิดขึ ้นในช่วงปี                      
พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ กล่าวคือ ขสมก. จะอยู่ในตำแหน่งที่เน้นการพัฒนาการให้บริการเป็นสำคัญ โดยเน้น
คุณภาพบริการให้สูงขึ้น และวางแผนปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถท่ีเหมาะสม ในขณะที่ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๘ - 
๒๕๗๐  จะมุ่งเน้นยกระดับการบริการ ที่มีความอัจฉริยะ การปรับเปลี่ยนเส้นทางให้เหมาะกับวิถีชีวิตคนกรุงเทพ 
พร้อมทั ้งมีการปรับขนาดองค์การให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เพื ่อให้การพัฒนาองค์การมีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับการทำงานของระบบการขนส่งในภาพรวม โดยเป้าหมายของการบรรลุตำแหน่งแผนวิสาหกิจของ  
ขสมก. ในแต่ละปี ทั ้งในส่วนของขั ้นตอนการดำเนินงาน การวัดประสิทธิผล (ปัจจัย กระบวนการ ผลผลิต 
ระยะเวลา) (ซึ ่งประกอบด้วยจุดเน้นในการประกอบธุรกิจ การเชื ่อมโยงเครือข่ายการขนส่งเส้นทางหลัก                
การเช่ือมโยงเครือข่ายการขนส่งเส้นทางรอง การให้บริการ และความเหมาะสมของขนาดองค์การ) มีรายละเอียด
แสดงในตารางที่ ii ตารางท่ี ๑๐ 



viii  บทสรุปผูบ้รหิาร 

แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

ตำรำงท่ี ii  เป้ำหมำยของกำรบรรลุต ำแหน่งแผนวิสำหกิจ 

หัวข้อ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 

จุดเน้นในการ
ประกอบธุรกิจ 

เน้นพัฒนาการ
ให้บริการ 

เน้นพัฒนาการ
ให้บริการ 

๑. ยกระดับการ
บริการ 
๒. เข้าสู่การปรับ
เส้นทางให้เหมาะ
กับวิถีชีวิต
ผู้ใช้บริการ  

๑. ยกระดับการ
บริการ 
๒. เข้าสู่การปรับ
เส้นทางให้เหมาะ
กับวิถีชีวิต
ผู้ใช้บริการ 
๓. ปรับขนาด
องค์การ 

๑. ยกระดับการ
บริการ ท่ีมีความ
อัจฉริยะ 
๒. เข้าสู่การปรับ
เส้นทางให้เหมาะ
กับวิถีชีวิตผู้ใช้ 
บริการ 
๓. ปรับขนาด
องค์การ 

การเชื่อมโยง
เครือข่ายการขนส่ง
เส้นทางหลัก 

ครอบคลุมเส้นทาง
หลักเดิมร้อยละ ๗๐ 

รักษาระดับการ 
ครอบคลุมเส้นทาง
หลักเดิม ร้อยละ 
๗๐ และวางแผน
ลดเส้นทางหลักเดิม 

ครอบคลุมเส้นทาง
หลักเดิมที่จำเป็น 
และลดการเดินรถ
เส้นทางหลักที่ไม่
จำเป็นทั้งหมด 

ครอบคลุมเส้นทาง
หลักเดิมที่จำเป็น 
และเพ่ิมเส้นทาง
หลักสายใหม ่

ครอบคลุมเส้นทาง
หลักที่จำเป็น
ทั้งหมดร้อยละ ๗๐ 

การเชื่อมโยง
เครือข่ายการ
ขนส่งเส้นทางรอง 

วางแผนใน 
การปรับเส้นทาง 

ปรับเส้นทาง
เชื่อมต่อระยะแรก 

ครอบคลุม ร้อยละ 
๕๐ ของเส้นทางรอง 

ครอบคลุม ร้อยละ 
๖๐ ของเส้นทางรอง 

ครอบคลุม ร้อยละ 
๗๐ ของเส้นทาง 

การให้บริการ ได้รับความพึงพอใจ
ในการให้บริการ
ร้อยละ ๔๕ 

ได้รับความพึงพอใจ
ในการให้บริการ
ร้อยละ ๕๐ 

ได้รับความพึงพอใจ
ในการให้บริการ
ร้อยละ ๕๕ 

ได้รับความพึงพอใจ
ในการให้บริการ
ร้อยละ ๖๐ 

ได้รับความพึงพอใจ
ในการให้บริการ
ร้อยละ ๗๐ 

ความเหมาะสม
ของขนาดองค์การ 

คงเดิม คงเดิม แต่วางแผน 
การปรับเปลี่ยน
องค์การ 

มีการปรับขนาดและ
โครงสร้างองค์การ          
ในระยะ แรก 

มีการปรับขนาด
และโครงสร้าง
องค์การสำเร็จ 

มีการปรับขนาด
และโครงสร้าง
องค์การสำเร็จ 

 

สำหรับการจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 จะนำความท้าทาย              
เชิงยุทธศาสตร์ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์และความสามารถพิเศษขององค์การ มากำหนดวัตถุประสงค์                  
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) หลังจากนั้นนำมาพิจารณาความสมดุลระหว่างองค์ประกอบท่ีสำคัญ ได้แก่ 
โอกาส ความท้าทาย ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และปัจจัยเส่ียง/อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น๘ รวมทั้งตรวจสอบความ
สอดคล้องกับองค์ประกอบสำคัญอื่น ๆ ได้แก่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี๙ ปัจจัยขับเคล่ือนมูลค่า ๑๐ ความสามารถ
ในการปรับตัวขององค์การ๑๑ และแผนแม่บทในการดำเนินงาน๑๒ ซึ ่งจะนำไปกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์               
ดังแสดงในภาพที่ v 

 
 
๘ โอกาสระยะสัน้และระยะยาว ความท้าทายระยะสัน้และระยะยาว ความต้องการของผูม้สี่วนได้เสีย และปัจจยัเสีย่ง/อุปสรรคที่เกดิขึ้น  
มรีายละเอยีดอยู่ในเล่มรายงานฉบบัสมบูรณ ์
๙ โอกาสในการสรา้งนวตักรรมโดยการใช้เทคโนโลยขีององค์การ ได้แก่ การใช้เทคโนโลยใีนการอ านวยการใหบ้รกิาร การใช้ AI และขอ้มูล Big data 
๑๐ ปัจจยัขบัเคลื่อนมูลค่า เช่น การใหค้วามใส่ใจชุมชนและสิง่แวดล้อม การใหค้วามส าคญักบัความยัง่ยนื 
๑๑ ความสามารถในการปรบัตวัขององค์การ ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมผูบ้รโิภค และการแพร่ระบาดของ COVID – ๑๙ 
๑๒ แผนแม่บทในการด าเนินงาน ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาต/ิกระทรวงที่เกี่ยวขอ้ง แผนบรหิารความเสีย่ง แผนนวตักรรมและเทคโนโลย ี 
แผนแม่บททุนมนุษย์ 
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แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

 

ภาพที่ v ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ขสมก. 

  

วิสัยทัศน์    เป าประสงค์องค์การ  วัตถุประสงค์ / เป าหมายยุทธศาสตร์ 
ผู้น าการให้บริการรถโดยสารประจ าทาง  F  การบริการเพื่อทุกคนในสังคม (For all)  เป นหน่วยงานหลักให้บริการรถโดยสาร เพื่อประชาชนทุกกลุ่ม 

พันธกิจ  U  สร้างประโยชน์ / ความแข็งแกร่งทางการเงิน (UTILIZED)  เป นหน่วยงานมีภาพลักษณ์ทันสมัย 
บริการรถโดยสารประจ าทางที่มีคุณภาพ 
แบบมืออาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

และใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม 

 S  เน้นความทันสมัย  (SMART)  เป นหน่วยงานที่สร้างประโยชน์ทุกภาคส่วน 
 E  ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENT)  เป นหน่วยงานที่ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

      

      

    

   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริการเพื่อทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 1 รถโดยสารเพื่อประชาชน 

โครงการที่ 1 โครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศที่ใช้พลังงาน
สะอาด 
กลยุทธ์ที่ 2 พนักงานของทุกคน 

โครงการที่ 2 การพัฒนาพนักงานภาคบริการ 
                    โครงการย่อยที่ 2.1 โครงการพัฒนาทักษะการขับรถ 
                                          โดยสาร 
                 โครงการย่อยที่ 2.2 โครงการบริการดี ขับขี่ปลอดภัย  
                                          ส าหรับพนักงานประจ ารถโดยสาร 

กลยุทธ์ที่ 3 ความปลอดภัยในการให้บริการ 

โครงการที่ 3 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
โครงการที่ 4 โครงการความปลอดภัยบนรถโดยสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างประโยชน์และความแข็งแกร่งทาง
การเงิน 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างการจดจ าที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ 

โครงการที่ 5 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาแอพลิเคชัน ด้านบริการของ ขสมก. 

กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างความคุ้มค่าทางการเงิน 

โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ 
โครงการที่  8 โครงการปรับโครงสร้างองค์การ 
โครงการที่ 9 โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด (Early Retirement) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสู่องค์การอัจ ริยะ 

กลยุทธ์ที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารงาน 

โครงการที่ 10 โครงการระบบบริหารงานหลักองค์การ (Enterprise  
                       Resource  
                     Planning: ERP) 
โครงการที่ 2 การพัฒนาอู่จอดรถโดยสาร กลยุทธ์ที่ 7 การช าระค่าโดยสารที่ทันสมัย 

โครงการที่ 11 โครงการบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความยั่งยืนเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 8 การด าเนินการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 

โครงการที่ 12 โครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
                   สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
โครงการที่ 13 โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
โครงการที่ 14 โครงการแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศ จากการ 
                   เผาไหม้เชื้อเพลิง (PM 2.5) 





 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สำหรับแผนงาน/โครงการหลักภายใต้ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายสิ้นสุดของแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ                   
พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ขสมก. แยกวิเคราะห์แต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริการเพื่อทุกคน 

สำหรับ ขสมก. ที่มุ่งเน้นการให้บริการประชาชน ครอบคลุมกลุ่มประชาชนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม
ผู้ใช้บริการท่ัวไป กลุ่มผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มคนพิการ เพื่อให้ได้รับการบริการท่ีมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย
เป็นสำคัญ ดังนั้น ยุทธศาสตร์นี้มุ ่งหมายให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ทั้งในด้านจำนวนรถโดยสาร 
ทักษะการให้บริการของพนักงาน ความปลอดภัยท้ังด้านการขับรถโดยสาร (ป้องกันอุบัติเหตุ) และความปลอดภัย
ระหว่างการเดินทาง จึงกำหนดเป้าหมายใน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริการเพื่อประชาชนทุกคนในสังคม ซ่ึงมีการ
ปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมแนวทางในการดำเนินโครงการจากยุทธศาสตร์เดิม  (เดิม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา
คุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชน) โดยยุทธศาสตร์นี ้จะมีกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาการให้บริการท้ัง
ทางด้านการจัดหารถใหม่ (ตามแผนฟื้นฟูกิจการ) การปรับปรุงรถโดยสารที่มีอยู ่เพื ่อรองรั บการให้บริการรถ 
Wheel chair การอบรมทักษะการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ/คนพิการ การดูแลผู้โดยสารภายในรถโดยสารเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน และการให้คำแนะนำผู้โดยสารตามมาตรการด้านสุขอนามัยด้วย  

นอกจากนี้ การบริหารเส้นทางการเดินรถใหม่ เพื่อรองรับการขยายเส้นทางของรถไฟฟ้า การปรับลด
เส้นทางที ่มีความต้องการใช้บร ิการลดลงหรือมีความทับซ้อนในเส้นทาง การปรับเปลี ่ยนการให้บริการ                      
ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้บริการในเส้นทางการเดินรถท่ีแตกต่างกัน ล้วนแต่เป็นการตอบสนอง ปรับเปล่ียน 
และพัฒนาการให้บริการ ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – ๑๙  ด้วย จากแนวคิดข้างต้นทาง 
ขสมก. ได้จำแนกเป็นกลยุทธ์ (Strategy) ภายใต้ยุทธศาสตร์ท้ังหมด ๒ กลยุทธ์ สำคัญ ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ ๑ รถโดยสารเพื่อประชาชน 

การดำเนินโครงการจัดหารถใหม่ของ ขสมก. ตามแผนฟื ้นฟูกิจการ จะช่วยให้การการให้บริการ                   
รถโดยสารของ ขสมก. มีความพร้อมมากขึ้น  โดยโครงการภายใต้กลยุทธ์ดังกล่าวจำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ 

➢ โครงการที่ ๑ โครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศที่ใช้พลังงานสะอาด เพื่อรองรับบริการของ
ผู้โดยสารในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล โดยมุ่งเน้นรถโดยสารที่สามารถรองรับผู้ ใช้บริการได้
อย่างมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการในการให้บริการอย่างพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ ๒ พนักงานของทุกคน 

กลยุทธ์ที่ ๒ พนักงานของทุกคน พนักงานขับรถเป็นหัวใจในการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในอนาคต 
ดังนั้น ขสมก. จำเป็นท่ีจะต้องให้ความสำคัญในการดูแลและอบรมทักษะต่าง ๆ  

➢ โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาพนักงานภาคบริการ เพื่อจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้พนักงานในการ
บริการผู ้โดยสาร รวมถึง ส่งเสริมสวัสดิการด้านสุขอนามัยของพนักงานด้วย โครงการนี้
ประกอบด้วยโครงการย่อย ๒ โครงการ ได้แก ่
• โครงการย่อยที่ 2.๑ โครงการพัฒนาทักษะพนักงานขับรถโดยสาร จัดอบรมเพื่อให้บริการ

ในการขึ้นลงตามสถานีรถโดยสาร จัดอบรมการให้บริการขึ้นลง และที่จอด wheel chair 
จัดอบรมพนักงานขับรถ เพื่อให้บริการในการขึ้นลงตามสถานีรถโดยสาร และจัดอบรม 
Service Mind ให้พนักงานบริการ 

• โครงการย่อยที่ 2.๒ โครงการบริการดี  ขับขี่ปลอดภัย สำหรับพนักงานประจำรถโดยสาร 
 



๒  

แผนวิสำหกิจ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

กลยุทธ์ที่ ๓ ความปลอดภัยในการให้บริการ 

กลยุทธ์ที่ ๓ ความปลอดภัยในการให้บริการ แม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะอยู่ในสถานการณ์ซบเซา จำนวน
ผู้โดยสารที่ใช้รถโดยสารมีจำนวนไม่มาก อีกทั้ง ช่วงล็อกดาวน์ปัญหาการจราจรมีค่อนข้างน้อย แต่การให้
ความสำคัญกับโครงการด้านความปลอดภัยท้ังในด้านการลดอุบัติเหตุ และการสร้างความปลอดภัยในการโดยสาร
เป็นส่ิงท่ีมีความจำเป็น การปรับปรุงสภาพภายในห้องโดยสาร ลดมุมอับ รวมถึงการสร้างแนวป้องกันการโจรกรรม
บนรถโดยสาร จะช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้บริการได้อย่างมาก รวมทั้ง พนักงานผู้ขับรถโดยสาร ต้องได้รับการ
ฝึกทักษะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จะช่วยสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น  โดยมีโครงการภายใต้ กลยุทธ์
ดังกล่าวจำนวน จำนวน 2 โครงการ ได้แก ่

➢ โครงการที่ 3 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการลดจำนวน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ การสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยระหว่างการ 
ขับรถโดยสาร รวมถึง การเคารพกฎจราจร 

➢ โครงการที่ 4 โครงการความปลอดภัยบนรถโดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารเกิดความมั่นใจในการใช้
บริการ ความปลอดภัยภายในรถโดยสารคือส่ิงท่ีควรได้รับการพัฒนาและปรับปรุง ท้ังทางทักษะ
ของบุคคลากรบนรถโดยสารเพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉิน รวมทั้ง ปรับปรุงสัญญาณเหตุฉุกเฉินบนรถ
โดยสาร ปรับรถโดยสารให้มีความปลอดภัยลดการเกิดอาชญากรรม  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างประโยชน์และความแข็งแกร่งทางการเงิน 

เนื่องด้วย ขสมก. ประสบปัญหาการขาดทุนมาเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น การมุ่งพัฒนาบริการท่ีคำนึงถึง
ประโยชน์ในทุกภาพส่วน การนำทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การมาพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการเพื่อสร้าง
รายได้ และมีความคุ้มค่าต่อต้นทุนการดำเนินงานขององค์การ รวมถึงการปรับโครงสร้างการบริหาร ลดค่าใช้จ่าย
เพื่อสร้างกำไรให้กับองค์การ จะเป็นการสร้างความแข็งแร่งทางการเงิน และสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟู
กิจการด้วย  

นอกจากนี้แล้ว การสรรหาแหล่งรายได้เพื่อทดแทนรายได้ค่าโดยสารที่มีแนวโน้มลดลงจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID – ๑๙  มีความจำเป็นอย่างมาก โดยการหารายได้เสริมจากทรัพยากรที่องค์การมี                  
อาจเริ ่มจากการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อสรรหาพันธมิตรในการพัฒนาบริการร่วมกัน การนำพื้นที่บางส่วน                    
มาปรับเปลี่ยนเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ รวมทั้ง การเพิ่มรายได้จากการโฆษณาบนพื้นที่รถโดยสารจากความ
ร่วมมือของหน่วยงานพันธมิตร ซึ่งเป็นแนวทางการเพิ่มรายได้ขององค์การในอนาคต จากแนวคิดข้างต้นทาง                 
ขสมก. สามารถนำมาพิจารณาจำแนกมาเป็นกลยุทธ์ (Strategy) ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั ้งหมด ๒ กลยุทธ์ สำคัญ 
ได้แก ่

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างการจดจำที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ 

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างการจดจำท่ีดีแก่ผู้ใช้บริการ รูปแบบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ณ ปัจจุบัน
มีการปรับเปล่ียน ท้ังจากพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึง บริบทส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง กระทบต่อ
ภาพลักษณ์การให้บริการของ  ขสมก. ดังนั้น การดำเนินโครงการเพื่อสร้างการจดจำที่ดี รวมถึงการพัฒนาความ
จำเป็นให้เห็นถึงประโยชน์ในภาพรวมจากการบริการ การพัฒนาข้อมูลการเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวก                  
แก่ผู้ใช้บริการ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก  

 



 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

➢ โครงการที่ 5 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เป็นโครงการเพื่อศึกษาแนวทางประชาสัมพันธ์เชิง
ร ุกเพ ื ่อเพ ิ ่มภาพลักษณ์ขององค ์การ การประชาส ัมพ ันธ ์ผ ่านรถโดยสารของตนเอง                           
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค อย่างต่อเนื่อง และการประชาสัมพันธ์ผ่าน 
Influencer ท่ีตรงกับกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการ ในแบบสร้างสรรค์                       ได้ประโยชน์ 
และเกิดความคุ้มค่า  

➢ โครงการที่ 6 โครงการพัฒนา Application ด้านบริการของ ขสมก. เป็นการพัฒนาด้านบริการ
ข้อมูลการเดินทางของ ขสมก. เป็นการจัดทำแนวทางพัฒนา Application  ด้านบริการข้อมูลการ
เดินทาง  

กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างความคุ้มค่าทางการเงิน 

กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างความคุ้มค่าทางการเงิน การสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้แก่ ขสมก. การหา
รายได้ใหส้อดคล้องกับการให้บริการ เป็นต้น 

➢ โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาพื้นท่ีเชิงพาณิชย์ เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อสรรหาพันธมิตร              
ในร่วมกันพัฒนาพื้นท่ีอู่จอดรถไปใช้ประโยชน์ด้วยวิธีการแบ่งสรรรายได้ (Revenue Sharing) 

➢ โครงการที่ 8 โครงการปรับโครงสร้างองค์การ เป็นโครงการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้าน               
การบริหารงานขององค์กรให้มีความสอดคล่องตัวขึ้น  

➢ โครงการที่ 9 โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement) เป็นโครงการที่สอดรับ               
กับการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสู่องค์การอัจ ริยะ 

กระแสการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น เป็นสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้น
อย่างมากในอนาคต ขสมก. อันเป็นองค์การท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาบริการขนส่งผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนารูปแบบการให้บริการที่พึ ่งพาเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ทั้งด้านการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื ่อให้เกิดความทันสมัยในการบริหารงาน การเดินรถ และการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการรูปแบบต่าง ๆ ด้วย อย่างไรก็ดี การให้ความรู้และความเข้าใจในด้านภัยคุกคามไซเบอร์ เป็นส่ิงท่ีพนักงาน 
ขสมก. ต้องได้รับการพัฒนาให้มีความเหมาะสม ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์การให้ดูมีความทันสมัยเทคโนโลยีอัจฉริยะ
เพิ่มมากขึ้น จากแนวคิดข้างต้นทาง ขสมก. สามารถจำแนกเป็นกลยุทธ์ (Strategy) ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้งหมด ๒ 
กลยุทธ์ สำคัญ ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารงาน 

กลยุทธ์ที ่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที ่ทันสมัยในการบริหารงาน  เป็นการให้ความสำคัญกับการ                 
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์การ การสร้างความปลอดภัยในการเดินรถโดยสาร และการ                 
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารการเดินรถโดยสาร เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้โดยสาร   

➢ โครงการที่ 10 โครงการระบบบริหารงานหลักองค์การ (Enterprise Resource Planning : 
ERP) เป็นโครงการท่ีเน้นการใช้ระบบ ERP ท่ัวทั้งองค์การ และการอบรมทักษะการใช้ระบบ ERP 
(โครงการต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๔) 
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กลยุทธ์ที่ 7 การรับชำระค่าโดยสารที่ทันสมัย 
กลยุทธ์ที ่ 7 การรับชำระค่าโดยสารที ่ทันสมัย เป็นการให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้                   

เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกในการชำระเงินแก่ผู้ใช้บริการ และเน้นการเชื่อมโยงการบริการทั้งการขนส่งทางถนน               
ทางราง และทางน้ำ    

➢ โครงการที่ ๑1 โครงการบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นโครงการท่ีศึกษาระบบ และช่องทางการ
การรับชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด ท้ังทางด้านการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ และศึกษาระบบการ
บริหารจัดการเงินในบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั ้งการใช้ระบบกระบอกตั ๋วอัจฉริยะ                   
เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระค่าโดยสาร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความอย่างยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 

ขสมก. เป็นองค์การที่อยู่คู่กับการเดินทางของประชาชนชาวไทยมาอย่างช้านาน ดังนั้น การดำเนิน
โครงการเพื่อสร้างสังคมน่าอยู่เป็นสิ่งที่ทางองค์การให้ความสำคัญ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม และการดำเนินกิจกรรม
ร่วมกับชุมชน ทั้งในด้านการทำกิจกรรมเพื่อสังคม การให้ความใส่ใจกับมลพิษที่เกิดขึ้นจากการวิ่งรถโดยสาร เช่น 
ฝุ ่นละออง PM ๒.๕ เป็นต้น หรือแม้กระทั ่ง การที ่องค์การจะดำเนินโครงการด้านสิ ่งแวดล้อมเป็นระยะ                        
ตามแนวนโยบายของระบบ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ด้านการให้บริการ เพื ่อให้เกิดความมั ่นใจในองค์การ                       
สร้างภาพลักษณ์แก่องค์การ และการมุ่งหมายให้ ขสมก. เป็นองค์การที่ประชาชน ชุมชน และสังคม ต้องการให้                   
คงอยู่ จากแนวคิดข้างต้นสามารถจำแนกมาเป็นกลยุทธ์ (Strategy) ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๑ กลยุทธ์ท่ีสำคัญ ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ 8  การดำเนินการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที ่ 8 การดำเนินการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นการให้ความสำคัญกับการสร้างจิตสำนึกร่วม                
ในการให้บริการโดยคำนึงถึงสิ ่งแวดล้อมและสังคม และการดำเนินงานควบคู่กับชุมชน โดยเน้นให้  ขสมก.                      
มีรูปแบบและมาตรฐานในการดูแลส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับการยอมรับด้วย  

➢ โครงการที่ ๑2 โครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social  
Responsibility : CSR) เน้นการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น ปรับสภาพรถโดยสารให้มี
เอกลักษณ์ของชุมชน สร้างความร่วมมือชุมชนพ่นยาฆ่าเชื้อในชุมชน ปรับรถโดยสารเป็นสถานี    
ฉีดวัคซีนเคล่ือนท่ีให้ชุมชน และปรับพื้นท่ีบางส่วนเป็นโรงพยาบาลสนาม 

➢ โครงการที่ ๑3 โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เป็นโครงการท่ีเน้นให้ ขสมก. ดำเนินการ
ตามมาตรฐานด้านบริการที่มีคุณภาพระดับสากล ด้านการให้บริการ ตามแผนและระยะเวลา               
ท่ีกำหนดไว้   

➢ โครงการที่ ๑4 โครงการแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศ จากการเผาไหม้เชื ้อเพลิง (PM ๒.๕) 
กิจกรรมที่ทาง ขสมก. ดำเนินการเป็นประจำ ได้แก่ การนำรถโดยสารทั้งหมดของ ขสมก.        
เข้าตรวจวัดควันดำ และการปลดปล่อย PM ๒.๕ เพื่อให้เกิดความใส่ใจในส่ิงแวดล้อมขององค์การ 
การจัดทำแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ขสมก.  จะมีกระบวนการจะมีข้ันตอนท่ี
สำคัญขอกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การ โดยใช้วิธีการ Strategy 
Mapping ทั้งในส่วนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ โดยต้องแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการกำหนด
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การ กับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์องค์การ  



 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ข้อเสนอแนะแนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ นอกจากการจัดทำแผนวิสาหกิจและ
แผนปฏิบัติการแล้ว ส่ิงที่จำเป็นอีกประการหนึ่ง คือ กระบวนการในการนำไปสู่การปฏิบัติจริง การนำยุทธศาสตร์
ไปปฏิบัติ คือกระบวนการที่ผู้บริหารแปลงยุทธศาสตร์และนโยบาย ไปสู่แผนการดำเนินงาน กำหนดรายละเอียด
ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณ วิธีการดำเนินงาน ซึ่งกระบวนการนี้มีขึ ้นเพื่อให้สามา รถดำเนินการ ตาม
ยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีมีองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีสำคัญ เพื่อทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบาย กลไกการมีส่วนร่วมและขั้นตอนของกระบวนการที่แสดงความเชื่อมโยง
และสอดคล้องของยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการต่าง ๆ เป็นส่ิงท่ีต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาปัจจัย
สนับสนุนที่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จของการนำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติจริง โดยมีปัจจัย
สนับสนุน ๕ ปัจจัย ดังแสดงในภาพที่ vi 

 

ภาพที่ vi ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของการแปลงแผนวิสาหกิจสู่การปฏิบัติ 

โดยปัจจัยท่ีนำไปสู่ความสำเร็จของการแปลงแผนวิสาหกิจสู่การปฏิบัติ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

(๑)  องค์การควรมีหน่วยงานทำหน้าท่ีในการส่งเสริมบทบาทของหน่วยงานภายในองค์การ เพื่อให้
สามารถทำงานประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความเข้าใจของการขับเคล่ือน
นโยบายขององค์การ เพื่อสามารถดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงาน
บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้แล้วควรติดตามและประเมินผลตัวช้ีวัด โดยวัด
จากผลลัพธ์ของการดำเนินงานเป็นหลัก ดำเนินการวัดด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการดำเนินการตามแผนงานท่ีวางไว้ 

(๒)    องค์การควรมีกระบวนการในการส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ และมีความ
เหมาะสมกับการดำเนินงานขององค์ทั้งในด้านงบประมาณ และบุคลากรที่มีอยู่ โดยเฉพาะ
ทักษะของบุคลากรที่ควรสามารถพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทองค์การที่เปลี่ยนแปลงไป 

การประสานงาน

การจัดท าแผนรองรับ
ความเสี่ยง

การปรับปรุง
กฎระเบียบ

การติดตาม 
และประเมินผล

การจัดสรรทรัพยากร

ความสำเร็จของ 
การแปลงแผนวิสาหกิจ 

สู่การปฏิบัติ 
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นอกจากนี้ที่ปรึกษายังคงเสนอให้มีกระบวนการทำงานให้สอดคล้องตามแผนงาน เพื่อให้
สามารถมีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคล่ือนนโยบายให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓)    นอกจากนี้แล้ว องค์การควรคำนึงถึงการปรับปรุง เพิ่มเติม กฎระเบียบ รวมถึงข้อบังคับต่าง ๆ 
ให้สามารถเอื้ออำนวย สนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินการให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น และการ
ขับเคล่ือนนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้องค์การสามารถปรับเปล่ียนกระบวนการ
และการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับที่เหมาะสม รวมทั้ง สามารถ
ระมัดระวังให้เกิดการดำเนินงานท่ีเหมาะสมได้ 

(๔)  เมื ่อจัดให้มีระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที ่มีประสิทธิภาพ 
องค์การสามารถได้รับภาพสะท้อนถึงผลกระทบในเชิงประจักษ์ได้อย่างชัดเจน  อันเป็นการ
ประเมินผลการดำเนินงานอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามหลักการประเมินโครงการระดับ
สากล โดยองค์การสามารถพัฒนาระบบติดตามประเมินผลทั้งในด้านเครื่องมือที่ใช้ และ
ความรู้ความสามารถของบุคคลากรให้อยู่ในระดับท่ีเช่ียวชาญได้ 

(๕)  ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศ 
องค์การควรมีการจัดทำการจัดทำแผนรองรับในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว้ 
หรือในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ทำให้เกิดการปฏิบัติงานล่าช้าไม่ตรงตามเวลาท่ีกำหนด เป็นวางแผน
เพื่อลดความเส่ียงในการปฏิบัติงาน ดังเช่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  COVID – ๑๙ 
ท่ีส่งผลให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมของภาครัฐและเอกชนเกิดความชะงักงัน หากองค์การ
มีแผนรองรับในการดำเนินงานก็จะช่วยทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสมได้ 

การจัดทำแผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการในครั ้งนี ้ จัดทำภายใต้การมีส่วนร่วมจากหลายฝ่าย                   
โดยข้อมูลได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ภายในองค์การ รวมถึงผู ้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลาย                
ภาคส่วน เพื่อให้ได้รายละเอียดแผนปฏิบัติการที่พัฒนาขององค์การ ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และ
สามารถดำเนินภารกิจหลักขององค์การได้อย่างเหมาะสม โดยในปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขสมก. จะมีแนวทางการดำเนินการ
ตามข้ันตอนท่ีกำหนด รวมถึงติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงาน รวมถึงมีการวางแผนเพื่อรองรับเหตุการณ์ท่ี
เกิดการเปล่ียนแปลง เพื่อจะได้สามารถปรับเปลี่ยนและแก้ไขการดำเนินงานได้ยังทันเวลา เมื ่อไม่สามารถ
ดำเนินการตามแผนที่กำหนด หรือไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ เพื่อให้การดำเนินการปฏิบัติงานนี้
ต้องสามารถวัดผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมได้  รวมทั้ง มีการการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการท่ีได้กำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการวางแผน อีกท้ังยังสามารถนำผลการ
ประเมินมาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการในปีถัดไปได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 
 
 
 



 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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บทที่ ๑ บทน า ๙ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑.๑ ความเป นมาขององค์การ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก. หรือ BMTA) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค 
สังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พุทธศักราช ๒๕๑๙  
มีหน้าที่ประกอบการขนส่งบุคคลในกรุงเทพมหานคร และระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม จังหวัด
นนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร ในรูปแบบของการให้บริการเชิงพาณิชย์
เพื่อหารายได้เข้าสู่องค์การ เพื่อลดภาระด้านงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ ไปพร้อมกับการประกอบการอื่น                  
ที่เกี ่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการประกอบการขนส่งบุคคล และการประกอบธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่องค์การ                   
ด้วยทรัพย์สินขององค์การ (ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ และ
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔) รวมถึงการให้บริการเชิงสังคม               
ต่าง ๆ และการมุ่งมั่นบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่สอดคล้องกับธรรมาภิบาล ด้วยหลักการต่าง ๆ ข้างต้น ขสมก. 
จึงจัดให้มีการทบทวนแผนพัฒนาองค์การเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน โดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ 
ภารกิจหลักของ ขสมก. คือ การร ับส่งประชาชนด้วยรถโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร และระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จั งหวัดสมุทรปราการ และจังหวัด
สมุทรสาคร ซึ่งประกอบด้วยการให้บริการในหลาย ๆ ส่วน ท่ีปรับให้สอดคล้องและทันกับโลกในยุคปัจจุบันท่ีมีการ
เติบโตทางเทคโนโลยีไปอย่างมาก รวมถึงวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนท่ีเปล่ียนแปลงไป  

อย่างไรก็ดี ขสมก. มีผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่องมาโดยตลอด สาเหตุจากค่าโดยสารไม่สะท้อน
ต้นทุนที่แท้จริง โครงสร้างไม่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ในปัจจุบัน และมีอัตรากำลังเกินความจำเป็น รวมท้ัง                        
รถโดยสารซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการทำธุรกิจ มีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากมีอายุการใช้งานเกินกว่า ๒๐ ปี ส่งผลให้มี                
ค่าซ่อมบำรุงในอัตราท่ีสูงมากและไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้ ประกอบกับรัฐบาลได้มี
นโยบายแยกบทบาทการกำกับดูแลออกจากการปฏิบัติการเดินรถ และเมื่อการขนส่งระบบรางในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลแล้วเสร็จ ต้องมีการปรับปรุงเส้นทางเดินรถเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อ ขสมก.จำเป็นต้องปรับหรือ
ทบทวนบทบาทการให้บริการเดินรถโดยสารประจำทางใหม่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่มีอยู ่ในปัจจุบันและ                       
ในอนาคต ขสมก. ตามการจัดทำแผนเพื่อฟื้นฟูกิจการองค์การท่ีผ่านมา 

นอกจากนี้ ในส่วนของการดำเนินงานองค์การอันเป็นผลสืบเนื่องจากแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
มาตรา ๒๕ ให้รัฐวิสาหกิจจัดทำแผนวิสาหกิจที่มีกรอบระยะเวลาห้าปี และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ เสนอต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด รวมทั้งให้มีผล
ประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตามพันธกิจ แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปี หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลกรรมการรัฐวิสาหกิจ สถานะและเสถียรภาพทางการเงินขององค์การ ประสิทธิภาพแ ละ
ประสิทธิผลในการดำเนินงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง แนวทางการ
พัฒนาองค์การให้มีความยั่งยืนในระยะยาว ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 
ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจ ปัญหาและสภาพการแข่งขันในรายสาขาธุรกิจ 

ขสมก. ในฐานะที่เป็นหนึ่งในรัฐวิสาหกิจ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนวิสาหกิจที่มีกรอบระยะเวลาห้าปี 
และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ และ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาประเทศ ในด้านต่าง ๆ และคำนึงถึงหลัก
วินัยการเงินการคลังของประเทศ ภารกิจของรัฐวิสาหกิจในบริบทท่ีเปล่ียนแปลง และบทบาทหน้าท่ีของรัฐวิสาหกิจ
ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ และบทบาทหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจที่มีต่อการพัฒนาประเทศ อันสอดคล้องกับแนวทาง



๑๐ บทที่ ๑ บทน า 

แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

ของแผน ๓ ระดับ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และวิธีการเสนอแผนของคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

๑.๒ การดำเนินงานที่ผ่านมา 

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พุทธศักราช ๒๕๑๙ (รวมถึงพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๔)  ขสมก. มีภารกิจและขอบเขตความรับผิดชอบในการจัดบริการรถโดยสาร 
ประจำทางวิ่งรับส่งผู้โดยสารในกรุงเทพมหานคร และระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร ไปพร้อมกับการประกอบการอื่นที่เกี่ยวกับหรือ
ต่อเนื่องกับการประกอบการขนส่งบุคคล และการประกอบธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่องค์การ ด้วยทรัพย์สินของ
องค์การ รวมถึงหน้าท่ีในด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการประกอบการขนส่งบุคคล เนื่องจากกิจการเดินรถ
โดยสารประจำทาง โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โดยการจัดบริการรถโดยสาร
ประจำทางเป็นการดำเนินงานในรูปแบบเชิงพาณิชย์ ท่ีมีการหารายได้เข้าสู่องค์การ เพื่อลดภาระด้านงบประมาณ
สนับสนุนจากภาครัฐ แต่ในขณะเดียวกันต้องจัดเก็บอัตราค่าโดยสารในอัตราท่ีต่ำเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางของผู้โดยสาร อันเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐในด้านการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มประชาชน ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง 

ผลกระทบโดยตรงของนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารขั้นต่ำ เพื่อเอื้อต่อประชาชนที่มีรายได้น้อย
และปานกลาง ส่งผลให้ ขสมก. ประสบปัญหาการขาดทุนต่อเนื่องมากกว่า ๑๐  ปี ประกอบกับการมีจำนวน
บุคลากรท่ีค่อนข้างมาก ค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถโดยสารท่ีมีอายุการใช้งานท่ีค่อนข้างนาน ทำให้ภาครัฐมีมติให้ทาง 
ขสมก. จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ มุ่งหมายให้เกิดการปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 
และสามารถเลี้ยงตัวเองได้ลดภาระกับภาครัฐ อย่างไรก็ดีการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการของ ขสมก. ยังคง                
มีความล่าช้า และหยุดชะงักตามสภาวะการณ์ และปัจจัยภายนอก จนกระท่ัง ณ ปัจจุบันทาง ขสมก. ยังไม่สามารถ
ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนฟื้นฟูกิจการได้     

 ตลอดช่วงเวลาของ แผนวิสาหกิจ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ของ ขสมก. เป็นการดำเนินงานตาม
การบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที ่มุ ่งมั ่นการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ ่งสอดคล้องกับธรรมาภิบาล โดย  ขสมก. 
เล็งเห็นว่า แผนวิสาหกิจที่ดีถือเป็นหนึ่งในกระบวนการบริหารองค์การที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถ และ
มาตรฐานการทำงานของหน่วยงานให้อยู่ในระดับสูงเทียบเท่าเกณฑ์สากล ยิ่งไปกว่านั้น การบริหารตามแผน
วิสาหกิจจะทำให้การดำเนินงานขององค์การมีเป้าหมายท่ีชัดเจน มีความเป็นเอกภาพ และสามารถตอบโจทย์การ
ประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานว่ามีประสิทธิภาพ เพื่อไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายท่ีกำหนดไว้  

นอกจากนี้การให้บริการแก่กลุ่มเปราะบาง ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มผู้มีรายได้น้อย หรือกลุ่มคนพิการ เป็นความ
รับผิดชอบหลักของ ขสมก. ที่จะให้บริการในการเดินทางที่ปลอดภัย มีสภาพการเดินทางและการให้บริการ                        
ท่ีเหมาะสม เอื้ออำนวยต่อการขึ้น-ลง และการโดยสารภายในรถท่ีไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้บริการ และผู้ร่วมเดินทาง
อื่น ๆ โดย ขสมก. มีแผนในการปรับปรุงรถโดยสารบางส่วนให้สามารถรองรับการขึ้น – ลง ของรถ Wheel Chair 
ของคนพิการ หรือช่องทางการขึ้นลงที่สะดวกสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ อันจะเป็นการเพิ่มต้นทุนในการให้บริการ  ใน
ด้านรถโดยสาร และการอบรมพนักงานอย่างหลีกเล่ียงมิได้ 

นอกจากนี้แล้ว ปัจจัยภายนอกที่ทาง ขสมก. ต้องคำนึงถึง ณ ปัจจุบัน คือ แนวทางการดำเนินกิจกรรม
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – ๑๙  อันจะส่งผลให้เกิดการปรับตัวในการดำเนินกิจกรรมบาง
ประการ รวมทั้งการเร่งให้เกิดโครงการที่ตอบสนองต่อกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส อาทิ โครงการพัฒนา



บทที่ ๑ บทน า ๑๑ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ระบบสารสนเทศทดแทนการใช้การบุคลากรเพื่อลดความเสี่ยง โครงการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม เป็นต้น 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการในการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ รวมถึง การดำเนินการลดความ
หนาแน่นในการเดินทาง จัดการเดินรถตามความจำเป็น ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อลดการแพร่กระจายเช้ือ
ไวรัสในอนาคตได้ 

๑.๓ แนวคิดและข้ันตอนการจัดทำแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(๑) แนวทางและวิธีการปฏิบัติงานส่วนที่ ๑ การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาและรวบรวมข้อมูลที ่สำคัญเพื ่อเสนอแนะการจัดทำแผนวิสาหกิจ ให้มีความ
เหมาะสมและมีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และนโยบายของรัฐ              
ในปัจจุบัน เช่น นโยบายกระทรวงคมนาคม (คค.) นโยบายกระทรวงการคลัง (กค.) นโยบาย
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) นโยบายสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ 
– ๒๕๘๐)  รวมทั้งศึกษาสถานะปัจจุบันของ ขสมก. โดยวิเคราะห์สภาพปัญหา และประเด็น
ท้าทายต่าง ๆ รวมถึงวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อสรุปและนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ทบทวนแผนรัฐวิสาหกิจ เพื่อระบุข้ันตอนในการรวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าในการวาง
ยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
การกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน อันนำไปสู่การมองเห็นจุดเด่น จุดด้อย โอกาส 
และอุปสรรค ขององค์การ ณ ปัจจุบัน เพื่อใช้ในการสะท้อนภาพการวิเคราะห์องค์การที่ได้
ดำเนินการท่ีผ่านมา อันจะนำไปสู่การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แนวทางและวิธีการปฏิบัติงาน 
และขั้นตอนการจัดทำแผนวิสาหกิจของ ขสมก.  

 นอกจากนี ้ จะมีการศึกษาทบทวนแนวปฏิบัติที ่ดีในต่างประเทศ ( International Best 
Practices) ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างน้อย ๓ ประเทศ เพื่อเป็นต้นแบบท่ีดีในการดำเนินการ 

(๒) แนวทางและวิธีการปฏิบัติงานส่วนที่ ๒ การสัมภาษณ์ 

 ภายหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมจากงานส่วนแรก พร้อมกับการสังเคราะห์แนวทาง
และกระบวนการจัดทำแผนรัฐวิสาหกิจ ขั้นตอนต่อไป คือ การดำเนินการสัมภาษณผู์้บริหาร 
บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง ภายใน ขสมก. รวมถึงดำเนินการ สัมภาษณ์หน่วยงานของรัฐและ
หน่วยงานเอกชนอื่น ๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ขสมก. เกี่ยวกับมุมมองและ
ประเด็นสำคัญต่าง ๆ หลังจากนั้น จึงทำการสรุปประเด็นสำคัญจากการสัมภาษณ์และการ   
เก็บข้อมูลท่ีได้ร่วมจากการสัมภาษณ์ เพื่อนำมาวิเคราะห์และสรุปประเด็นร่วมกับผลท่ีได้จาก
งานส่วนแรก 

(๓) แนวทางและวิธีการปฏิบัติงานส่วนที่ ๓ การจัดสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 เมื่อสามารถสรุปผลที่ได้จากงานในสองส่วนข้างต้นเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดประชุม
ท้ังหมด ๓ ครั้ง ได้แก่  

๑) การสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมมุมมอง ข้อเสนอแนะ และ
ประเด็นความท้าทาย ในการพัฒนาแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๑ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง ประเด็น ปัญหา และ
ข้อสรุปที่ได้จากการสัมมนา และร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัย



๑๒ บทที่ ๑ บทน า 

แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

คุกคาม (SWOT Analysis) ของ ขสมก. เพื่อนำมาระบุแลแจกแจงเป็นประเด็น
สำคัญ สำหรับใช้ประกอบการพัฒนา วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงาน/
โครงการต่าง ๆ ของ ขสมก. และใช้ประกอบการจัดทำแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที ่ ๒ เพื่อนำเสนอและพิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ 
และแผนงาน/โครงการ เพื่อบรรจุในแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(๔) แนวทางและวิธีการปฏิบัติงานส่วนที่ ๔ การพัฒนาแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 

 ด้วยข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากงานในสามส่วนแรก จะดำเนินการพัฒนาและจัดทำแผนวิสาหกิจ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ประกอบไปด้วย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issue) เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน โครงการ พร้อม
รายละเอียดท่ีสำคัญ หลังจากนั้น จะนำผลท่ีได้ไปรับฟังความคิดเห็นจากคณะทำงานและและ
ผู้บริหารระดับสูงของ ขสมก. เพื่อนำผลท่ีได้มาปรับปรุงแล้วจัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ 

ภาพที่ ๑ แสดงการสรุปแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานของโครงการฯ ในรูปแบบระบบวิธีคิดทางการวิจัย 
ซึ่งแบ่งแผนงานออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ปัจจัยนำเข้า การดำเนินงาน และผลผลิตท่ีได้รับ 
 



บทที่ ๑ บทน า ๑๓ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

ภาพที่ ๑ แนวทางและวิธีการปฏิบัติงานของโครงการ 

ปัจจัยน าเข้า ขั้นตอนการด าเนินงาน ผลลัพธ์ 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

การเตรียมการ 
 - น าเสนอแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
 - แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 

ผอก. พิจารณา 

• ทบทวน / วิเคราะห์เอกสาร 
• ทบทวนเอกสาร / ข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้อง  
• ทบทวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  
• ทบทวนวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม  สมรรถนะหลัก   

แผนยุทธศาสตร์  ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
• เสนอแนะแนวนโยบายการขนส่งสาธารณะและรถ

โดยสารประจ าทาง 
 

N 

Y 

สิ้นสุด 

▪ เกณฑ์การประเมินและผลการประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ 

▪ กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา 
▪ แผนฟื้นฟูกิจการองค์การ 
▪ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี / แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม / นโยบายรัฐบาล / แผนและนโยบายต่าง 
ๆ ในแผน 3 ระดับ ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

▪ แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 
▪ แผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. / แผนวิสาหกิจ / 

แผนปฏิบติการประจ าปี 
▪ แผนยุทธศาสต์ทุนมนุษย ์
▪ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT พร้อมทั้ง

พิจารณาแนวทางการจัดท าการวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อม SWOT  

▪ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลักของ
องค์กร 

▪ ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา 
▪ รายการข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่น ามาประกอบการ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ในปีที่ผ่านมา 

                           

• สถานะองค์การ 
• ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์กับแผน          

และนโยบายต่าง ๆ ในแผน 3 ระดับ  
• แนววิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป าหมายของ

องค์การ 
• แนวยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ              

ขององค์การ 
• ผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการ  
• แนวทางปรับปรุงผลการด าเนินงาน                  

ให้สอดคล้องกับเกณ ระบบประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ 

• ป้จจัยน าเข้าที่ส าคัญประกอบการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร ์
➢ Statement of Directions 
➢ สภาพแวดล้อมการด าเนินงาน 
➢ ความต้องการของลูกค้า/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
➢ การด าเนินงานขององค์กร 
➢ การบริหารความเสี่ยง COSO          

(ERM-Integrated Framework) 
➢ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Value Drivers) 
➢ ความสามารถในการน าแผนยุทธศาสตร์ไป

ด าเนินการให้ส าเร็จ 
➢ นโยบายองค์การ 
➢ สภาพการด าเนินงาน / บริบท / ศักยภาพ

ขององค์การ 
➢ ความเสี่ยงต่าง ๆ  

  

พัฒนา (ร่าง) แผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติประจ าป ี
และน าเสนอ ผอก. พิจารณา 

ผอก. พิจารณา 
N 

Y 

 ควบคุม และติดตามผลการด าเนินงาน  
▪ ติดตามผลการด าเนินงาน  
▪ การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 

 
 

เผยแพร่ และถ่ายทอดให้ผู้เก่ียวข้องรับทราบ  
▪ คัดเลือกผู้เก่ียวข้องภายในและภายนอก  
▪ จัดท าหนังสือส่งหน่วยงานต่างๆ  
▪ จัดประชุมเพ่ือถ่ายทอดยุทธศาสตร์  
▪ ประกาศ ค าสั่ง Intranet 
▪ ผู้บริหารบรรยาย 

 
  
 

 แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
 

• ผลการด าเนินงาน 
• แผนที่ได้รับการปรับเปลี่ยน  

คกก.บริหาร(บอร์ด) พิจารณา  

Y 

N 

 (ร่าง) แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปี  





๑๕   บทสรุปผูบ้รหิาร 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

บทท่ี ๒  
สภาวะแวดลอ้มขององค์การ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



๑๖   บทสรุปผูบ้รหิาร 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ  ๑๗ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สำหรับกระบวนการและขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์การ รวมทั้งวิเคราะห์
ปัจจัยนำเข้าอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ภาพรวมเพื่อนำไปวางแผนยุทธศาสตร์อย่างครบถ้วนและตรงประเด็น                  
จะแสดงให้เห็นได้ในภาพท่ี ๓ โดยปัจจัยนำเข้าในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ได้แก่ 

➢ สภาพแวดล้อมและบริบทท่ีองค์การควรพิจารณา อันได้แก่ ปัจจัยนำเข้าด้านตลาด ปัจจัยนำเข้า
ด้านการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ปัจจัยนำเข้าการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า เป็นต้น 

➢ ความต้องการของลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสีย 
➢ ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
➢ ความเส่ียงต่าง ๆ  
➢ ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจท่ีผ่านมา 
➢ เกณฑ์การประเมินและผลการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 
➢ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
➢ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
➢ นโยบายรัฐบาล  
➢ แผนและนโยบายต่าง ๆ ในแผน ๓ ระดับ ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
➢ แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ  
➢ แผนฟื้นฟูกิจการ 
➢ แผนวิสาหกิจ  
➢ แผนปฏิบัติการประจำปี 
➢ แผนยุทธศาสตร์ทุนมนุษย์ 
➢ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม  
➢ สมรรถนะหลักขององค์การ 
➢ เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
➢ ทิศทางขององค์การ 
➢ ข้อมูลของอุตสาหกรรมเทียบเคียง 

ขสมก. จะมีการนำทุกปัจจัยที่กล่าวข้างต้นมาวิเคราะห์ โดยเฉพาะปัจจัยความยั่งยืน การบริหารความ
เส่ียงปัจจัยขับเคล่ือนมูลค่าและความสามารถในการนำแผนไปปฏิบัติให้สำเร็จมีความทันกาล และสามารถแสดงถึง
ศักยภาพและภารกิจขององค์การ ท้ังนี้ การนำไปกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การได้จริงผลของการะบวนการจะทำ
ให้ได้ 

➢ นโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง  
➢ สภาพแวดล้อมภายนอก (PEST) 
➢ การดำเนินงานขององค์การ ท้ังทางด้านปัจจัยท่ีเป็นด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน 
➢ ผลการดำเนินงานท่ีผ่านมา พร้อมปัญหาอุปสรรค 

ภาพที่ ๒ แสดงกระบวนการและข้ันตอนของกระบวนการและข้ันตอนการรวบรวมข้อมูลจากภายในและภายนอกเพ่ือ
จัดทำยุทธศาสตร์ 



๑๘  บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ 

แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

 

 

ภาพที ่๒ กระบวนการและขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลจากภายในและภายนอก  
เพื่อจัดทำยทุธศาสตร ์

ปัจจัยน าเข้า ขั้นตอนการด าเนินงาน ผลลัพธ์ 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

การเตรียมการ 
 - น าเสนอแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
 - แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 

ผอก. พิจารณา 

• ทบทวน / วิเคราะห์เอกสาร 
• ทบทวนเอกสาร / ข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้อง  
• ทบทวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  
• ทบทวนวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม  สมรรถนะหลัก   

แผนยุทธศาสตร์  ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
• เสนอแนะแนวนโยบายการขนส่งสาธารณะและรถ

โดยสารประจ าทาง 
 

N 

Y 

สิ้นสุด 

▪ เกณฑ์การประเมินและผลการประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ 

▪ กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา 
▪ แผนฟื้นฟูกิจการองค์การ 
▪ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี / แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม / นโยบายรัฐบาล / แผนและนโยบายต่าง 
ๆ ในแผน 3 ระดับ ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

▪ แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 
▪ แผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. / แผนวิสาหกิจ / 

แผนปฏิบติการประจ าปี 
▪ แผนยุทธศาสต์ทุนมนุษย ์
▪ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT พร้อมทั้ง

พิจารณาแนวทางการจัดท าการวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อม SWOT  

▪ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลักของ
องค์กร 

▪ ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา 
▪ รายการข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่น ามาประกอบการ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ในปีที่ผ่านมา 

                           

• สถานะองค์การ 
• ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์กับแผน          

และนโยบายต่าง ๆ ในแผน 3 ระดับ  
• แนววิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป าหมายของ

องค์การ 
• แนวยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ              

ขององค์การ 
• ผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการ  
• แนวทางปรับปรุงผลการด าเนินงาน                  

ให้สอดคล้องกับเกณ ระบบประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ 

• ป้จจัยน าเข้าที่ส าคัญประกอบการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร ์
➢ Statement of Directions 
➢ สภาพแวดล้อมการด าเนินงาน 
➢ ความต้องการของลูกค้า/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
➢ การด าเนินงานขององค์กร 
➢ การบริหารความเสี่ยง COSO          

(ERM-Integrated Framework) 
➢ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Value Drivers) 
➢ ความสามารถในการน าแผนยุทธศาสตร์ไป

ด าเนินการให้ส าเร็จ 
➢ นโยบายองค์การ 
➢ สภาพการด าเนินงาน / บริบท / ศักยภาพ

ขององค์การ 
➢ ความเสี่ยงต่าง ๆ  

  

พัฒนา (ร่าง) แผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติประจ าป ี
และน าเสนอ ผอก. พิจารณา 

ผอก. พิจารณา 
N 

Y 

 ควบคุม และติดตามผลการด าเนินงาน  
▪ ติดตามผลการด าเนินงาน  
▪ การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 

 
 

เผยแพร่ และถ่ายทอดให้ผู้เก่ียวข้องรับทราบ  
▪ คัดเลือกผู้เก่ียวข้องภายในและภายนอก  
▪ จัดท าหนังสือส่งหน่วยงานต่างๆ  
▪ จัดประชุมเพ่ือถ่ายทอดยุทธศาสตร์  
▪ ประกาศ ค าสั่ง Intranet 
▪ ผู้บริหารบรรยาย 

 
  
 

 แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
 

• ผลการด าเนินงาน 
• แผนที่ได้รับการปรับเปลี่ยน  

คกก.บริหาร(บอร์ด) พิจารณา  

Y 

N 

 (ร่าง) แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปี  



บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ  ๑๙ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒.๑ นโยบายภาครัฐที่เก่ียวข้อง 

สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนวิสาหกิจ ของ ขสมก. สามารถพิจารณาได้จาก
ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงคมนาคม ในประเด็นที ่เกี ่ยวข้องกับ โดย ขสมก. เป็นรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การดูแลของภาครัฐ                         
ซึ่งจำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนในระดับประเทศ เพื่อทำให้การขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันเช่นเดียวกับองค์การภาครัฐอื่น ๆ โดยต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
ปฏิบัติงานขององค์การให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนในระดับประเทศอื่น ๆ โดยสามารถสรุปประเด็น
ต่าง ๆ ของแผนงานได้ดังนี้ 

➢ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
ยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ขสมก. ได้แก่  
• ยุทธศาสตร์ที ่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นย่อยท่ี ๒ 

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ในประเด็นย่อยที่ ๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
และในประเด็นย่อยท่ี ๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  

• ยุทธศาสตร์ที ่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นย่อยที่ ๑  
การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ และในประเด็นย่อยที่ ๒ การ
กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  

• ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม               
ในประเด็นย่อยท่ี ๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

• ยุทธศาสตร์ที ่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                   
ในประเด็นย่อยท่ี ๑ ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส ในประเด็นย่อยที่ ๒ ภาครัฐบริหารงานแบบ
บูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย  และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ              
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื ้นที ่ ในประเด็นย่อยที ่ ๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง 
เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ ในประเด็นย่อยที่ ๔ ภาครัฐมีความทันสมัย ในประเด็นย่อยที่ ๕ บุคลากร
ภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น 
และเป็นมืออาชีพและในประเด็นย่อยที่ ๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

➢ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
จากทั้งหมด ๒๓ ประเด็น ประเด็นตามแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินงานของ             
ขสมก. ได้แก่ 
• ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ด้านพื้นท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ คือ การทำให้เมืองมีความน่าอยู่มีการ

นำธุรกิจสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ปัญหาจัดการระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงการเน้นการ
กระจายโครงสร้างพื้นฐาน ให้ครอบคลุมท่ัวทั้งเมือง 

• ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิตอล การเพิ่มสัดส่วน
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองต่อการเดินทางทั้งหมดในเขตเมือง              
ให้เพิ่มมากขึ้น ลดอัตราผู้สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน การใช้พลังงานทดแทนท่ีเพิ่ม
มากขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานท่ีเพิ่มมากขึ้น 



๒๐  บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ 

แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

• ยุทธศาสตร์ที ่ ๑๕ ด้านพลังทางสังคม คือการที่ผู ้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที ่ดีขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  

• ยุทธศาสตร์ที่ ๑๘ ด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน เน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภายในประเทศ ส่วนหนึ่งของการเพิ่มคุณภาพอากาศเสียง และการส่ันสะเทือน 

• ยุทธศาสตร์ท่ี ๒๐ ด้านการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ส่วนหนึ่งของการ
ปรับเปลี่ยนงานบริการภาครัฐเป็นดิจิตอลเพิ่มมากขึ้น คือ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผล
สำเร ็จตามเป ้าหมายย ุทธศาสตร ์ชาติ  ภาคร ัฐม ีข ีดสมรรถนะสูง เท ียบเท ่ากับ
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว การที่ประคองภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อ
ประชาชนยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึก มีความสามารถสูงมุ ่งมั ่นและเป็นมือ
อาชีพ 

• ยุทธศาสตร์ที ่ ๒๑ ด้านการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ  คือ มีคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบลดลง 

➢ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  บับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
มุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยุทธศาสตร์              
ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ขสมก. ได้แก่ 
• ด้านเศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ประเด็นย่อยท่ี ๓ ไทยเป็นฐานการผลิต 

ยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน ปริมาณการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศเพิ ่มขึ้น 
ประเด็นย่อยที่ ๖ ไทยเป็นฐานการผลิต อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และบริการดิจิทัลของ
อาเซียน มีระบบเฝ้าระวังและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ 

• ด้านสังคมโอกาสและความเสมอภาค ประเด็นย่อยที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองหลักของ
ภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัย และน่าอยู่ มีโครงสร้างพื้นฐาน ที่รองรับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ความเหล่ือมล้ำเชิงพื้นท่ีลดลง ท้ังใน
ด้านเศรษฐกิจและบริการสาธารณะ 

• ด้านวิถีชีวิตท่ียั่งยืน ประเด็นย่อยท่ี ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ
ผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากวัสดุเหลือใช้และปล่อยคาร์บอนต่ำได้รับการสนับสนุน 

• ด้านปัจจัยสนับสนุน การพลิกโฉมประเทศ ประเด็นย่อยที ่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที ่มี
สมรรถนะสูงภาครัฐบูรณาการเป็นเอกภาพ การบริหารงานภาครัฐ และการให้บริการ
สาธารณะ ปรับสู่รูปแบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และติดตามการพัฒนาประเทศ 

➢ นโยบายรัฐบาล ๔.๐ (พ.ศ.๒๕๖๕)  
เป็นแนวทางการดำเนินนโยบายของภาครัฐ แม้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์              
ในแต่ละปี อย่างไรก็ดี การพิจารณานโยบายภาครัฐที่ได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วไป จะช่วยให้
เกิดการดำเนินงานที่เหมาะสม โดยมิติของนโยบายรัฐบาล ๔.๐ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนนิงาน
ของ ขสมก. มีดังนี้  
• มิติท่ีหนึ่ง ความมัง่ค่ังทางเศรษฐกิจ ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติ 
• มิติท่ีสอง ความอยู่ดีมีสุขของผู้คนในสังคม สร้างระบบสวัสดิการสังคม 
• มิติท่ีส่ี การรักษ์ส่ิงแวดล้อม ลดการปล่อยมลพิษ 

 



บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ  ๒๑ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

➢ แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
จากการวิเคราะห์จะพบยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ  ขสมก. ได้แก่ 
• ด้านเศรษฐกิจ: กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔ การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทย

ในภูมิภาค (ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมปฏิรูปโดยตรง แต่เป็นพื้นฐานสนับสนุนกิจกรรม
ปฏิรูป)  

• ด้านการสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี สารสนเทศ: กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๑ การพัฒนาระบบ
คลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการเฟคนิวส์ 

• ด้านการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ: กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔ การพัฒนาระบบ
ราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ และกิจกรรมปฏิรูปท่ี ๕ การพัฒนามาตรการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดาเนินโครงการขนาดใหญ่ 

➢ นโยบายคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ(สคร.)  
ส่วนท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ ขสมก. ได้แก่ 
• ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ กำหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนรักษาชาติ 

คือ การสร้างความชัดเจนในบทบาทและทิศทางขององค์การ ตัวในการปรับบทบาท
รัฐวิสาหกิจให้เป็นให้เป็นเพียงผู้ให้บริการหลักเท่านั้น รัฐวิสาหกิจจัดทำแผนวิสาหกิจ
และแผนบริการท่ีสอดคล้องกับบทบาทและทิศทางท่ีกำหนดอย่างชัดเจน 

• ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ  คือ 
จัดทำแผนการลงทุนขนาดใหญ่ระยะห้าปี ที่สอดคล้องกับบทบาทของหน่วยงาน มีการ
ระดมทุนจากแหล่งเงินทุนทางเลือก เช่น PPP  

• ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว คือ 
รัฐวิสาหกิจสร้างความมั่นคงด้านรายได้ มีการควบคุมรายจ่ายให้อยู่ระดับที่เหมาะสม
และบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นเพื่อเป็นแหล่งรายได้เพิ่มเติม  มีระบบ
สนับสนุนทางการเงินแก่รัฐวิสาหกิจ เชลล์ การให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของ
รัฐวิสาหกิจ (PSO) 

• ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ทรัพย์สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ และแผน DE คือการให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการจัดทำแผน
รองรับเทคโนโลยีนวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการนำมาใช้ประโยชน์ในการ
ผลิตหรือการให้บริการทั้งเชิงรุก และเชิงรับ พัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 
โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปรับปรุงและบริหารจัดการภายในองค์การให้
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีส่วน
ร่วมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับหน่วยงาน  จัดทำ
ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และเปิดเผยให้สาธารณชนได้ใช้ร่วมกันตามสมควร  

• ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม ทบทวน
ระบบการบริหารจัดการและโครงสร้างองค์การให้สอดคล้องกับบทบาทของหน่วยงาน 
รวมถึงการกำกับดูแลองค์การและบุคลากร ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 
สอดคล้องกับเป้าหมายองค์การ และสามารถอธิบายกันตัดสินใจต่าง ๆ ได้  มีระบบ
บริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง การปรับปรุงกระบวนการให้บริการ 
การจัดการข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย มีช่องทางในการสร้างในการ
สื่อสารสร้างสัมพันธ์ มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอแก่สาธารณะ  ปรับปรุงระบบและ



๒๒  บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ 

แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รัดกุม รวมถึงปรับปรุงกระบวนการ
ติดตามประเมินผลการทำงานของหน่วยงาน มีนโยบายแนวทางที่ชัดเจนในการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงาน สรรหาและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้และ
ทักษะท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง 

• ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) ซึ่งคือ การพัฒนา
เศรษฐกิจใน ๓ มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเข ียว (Green Economy) ซึ ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

➢ แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง  
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาขนส่งท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ ขสมก. มี ๔ ด้านดังนี้ 
• ด้านบทบาทเป้าหมายการดำเนินงาน กล่าวถึง การพัฒนาบริการขนส่งสาธารณะขั้น

พื้นฐานให้ครอบคลุมและประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค บทบาทหน้าที่ท่ี
ชัดเจนในการเป็นหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยปฏิบัติการ โดยปรับรัฐวิสาหกิจให้เป็น
หน่วยปฏิบัติเพียงอย่างเดียว รวมถึงการบูรณาการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ของ
ประเทศสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การส่งเสริมและ
พัฒนาระบบขนส่งที ่ลดการใช้พลังงาน พึ ่งพิงพลังงานสะอาด และเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

• ด้านการลงทุน มีเนื้อหาด้านการบูรณาการและเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งรูปแบบตา่ง 
ๆ ให้ท่ัวถึงเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

• ด้านฐานะการเง ินที่มั ่นคง คือ การเพิ่มมูลค่าจากการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อ
สนับสนุนภารกิจหลัก จัดให้มีระบบการอุดหนุนการขอรับการอุดหนุนที่มีประสิทธภิาพ
และเป็นธรรม แก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจที่ประสบปัญหาทางการเงินด้วยการจัดทำแผน
ฟื้นฟูกิจการองค์การท่ีชัดเจน การใช้เครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ในการลงทุน เช่น 
PPP TFF IFF 

• ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม กล่าวคือ การดำเนินการตามแนวทางพื ้นฐานสำหรับ                    
ทุกรัฐวิสาหกิจที่กำหนดในยุทธศาสตร์ภาพรวม การสร้างศูนย์ข้อมูลกลาง ทางด้านการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศ ท่ีสามารถบริการข้อมูลข้ามหน่วยงานผ่านระบบดิจิทัล
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที ่ดี 
ดำเนินการตามหลักทางพื ้นฐานสำหรับทุกหลักเศรษฐกิจที่กำหนดในยุทธศาสตร์
ภาพรวม การปรับโครงสร้างการกำกับดูแลและการจัดการภายในระบบขนส่งให้มี
ประสิทธิภาพแยกบทบาทหน้าท่ีชัดเจน 

➢ นโยบายกระทรวงคมนาคม  
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมท่ีเกี่ยวข้องกับ ขสมก. มีดังนี้ 
• ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้เชื่อมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม 
- กลยุทธ์ ๑.๒ พัฒนาบริการขนส่งสาธารณะค่าพื้นฐานท่ีมีความครอบคลุมและเข้าถึง

ได้ : ปรับปรุงเส้นทางและตารางการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ การขยาย
พื้นที่ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ การพัฒนาระดับการให้บริการผู้ให้บริการ
ขนส่งสาธารณะ  



บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ  ๒๓ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

- กลยุทธ์ ๑.๓ เพิ่มความคล่องตัวและการเชื่อมต่อท่อระหว่างรูปแบบการขนส่ง  : 
การพัฒนาประสิทธิภาพการเช่ือมต่อรูปแบบการขนส่ง อาทิการพัฒนา feeder 

- กลยุทธ์ ๑.๔ พัฒนาระบบขนส่งเพื่อรองรับผู้สูงอายุ คนพิการ และบริการเชิงสังคม 
: การพัฒนาสถานี รถโดยสารประจำทางให้มีสิ ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคน
พิการ การบริการเชิงสังคมท่ีมีกลุ่มเป้าหมายและพื้นท่ีบริการชัดเจนเพื่อขอรับการ
อุดหนุนทุนจากรัฐบาลอย่างเหมาะสม 

- กลยุทธ์ ๑.๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบขนส่งที่ลดการใช้พลังงาน พึ่งพิงพลังงาน              
ท่ีสะอาด และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

• ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนส่ง 
- กลยุทธ์ ๒.๑ ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของ

การขนส่ง : ยานพาหนะเน้นเรื่องความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะ 
- กลยุทธ์ ๒.๒ ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบขนส่ง : การให้

ความรู้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานระบบ 
• ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ 

- กลยุทธ์ ๔.๑ ปรับปรุงและพัฒนาระบบกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
- กลยุทธ์ ๔.๒ ปรับปรุงพัฒนา การบริหารองค์การภาครัฐ 
- กลยุทธ์ ๔.๓ พัฒนาระบบการบริหารนโยบายและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์อย่างบูรณาการ 
- กลยุทธ์ ๔.๔ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการขนส่ง 
- กลยุทธ์ ๔.๕ พัฒนาทรัพยากรบุคคล งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการขนส่ง 
- กลยุทธ์ ๔.๖ ส่งเสริมและพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 

➢ นโยบายกระทรวงการคลัง  
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลังท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ ขสมก. คือ  
• ยุทธศาสตร์ที ่ ๒ การเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของสำนักงานปลัด

กระทรวงการคลัง กลยุทธ์ที ่ ๒.๑ กำกับ ติดตามและตรวจสอบ การดำเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

➢ นโยบายกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
ยุทธศาสตร์กรมฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ขสมก. ได้แก่  
• ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายด้านคนพิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม โดยขับเคลื่อนและบูรณาการยุทธศาสตร์ มาตรการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการบูรณาการความร่วมมือ ด้านยุทธศาสตร์ 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากข้อมูลดังกล่าวท้ังหมดข้างต้นจะเห็นได้ถึงความสอดคล้องของการกำหนดวัตถุประสงค์การก่อต้ัง พันธ
กิจของ ขสมก. เมื่อวิเคราะห์แผนวิสาหกิจประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเตรียมพร้อมในการกำหนดแผนวิสาหกิจและ
แผนปฏิบัติการในปีถัดไปให้สอดคล้อง และเป็นไปแนวทางขับเคล่ือนประเทศตามแนวทางท่ีกำหนดในยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ นโยบายรัฐบาล 
แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ภาพความเช่ือมโยง
กับแผนวิสาหกิจ ขสมก. อันประกอบด้วย  

 
 



๒๔  บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ 

แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

➢ ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชน 
➢ ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน 
➢ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาประสิทธิภาพองค์การและบุคคลากร 

ดังแสดงในตารางที่ ๑  
 
 
 



  ๒๕ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  แผนวิสำหกิจ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ตำรำงท่ี ๑ กำรวิเครำะห์ประเดน็ควำมเช่ือมโยงแผนยุทธศำสตรร์ะดบัต่ำง ๆ กบัแผนวิสำหกิจของ ขสมก.  

แผนยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   
การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
พัฒนาประสิทธิภาพองค์การและบุคคลากร 

ระดับ 
๑ 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑–๒๕๘๐) 

ยุทธศาสตร์ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
                  ทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่  
                  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ ๖ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ 
                  บริหารจัดการภาครัฐ  

ยุทธศาสตร์ ๖ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ 
                  บริหารจัดการภาครัฐ 

ระดับ 
๒ 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านพ้ืนที่เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโลจิสติกส์และ
ดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๕ ด้านพลังทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๘ การเติบโตอย่างย่ังยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒๐ ด้านการบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพของรัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒๑ ด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒๐ ด้านการบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพของรัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒๑ ด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ประเด็นด้านเศรษฐกิจมูลค่าสูง 
ประเด็นด้านสังคมโอกาสและความเสมอภาค 
ประเด็นด้านวิถีชีวิตย่ังยืน  

ประเด็นด้านปัจจัยสนับสนุนและการพลิกโฉม
ประเทศ 

 ประเด็นด้านการปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

นโยบายประเทศ 
๔.๐ (พ.ศ. ๒๕๖๔) 

มิติที่ ๑ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
มิติที่ ๒ ความอยู่ดีมีสุข 
มิติที่ ๔ รักษ์สิ่งแวดล้อมและการลดมลพิษ  

  

แผนการปฏิรูป
ประเทศ ๑๑ ด้าน 
(พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐) 

ประเด็นด้านเศรษฐกิจ: สร้างมาตรฐานการผลิต             
เน้นพัฒนานวัตกรรมและแก้ไขปัญหาความยากจน 
(ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมปฏริูปโดยตรง แต่เป็นพ้ืนฐาน
สนับสนุนกิจกรรมปฏิรูปอื่น ๆ ประเด็นด้านการ
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยี สารสนเทศ 

ประเด็นด้านการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 

ประเด็นด้านการปราบปรามการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ 

ระดับ 
๓ 

แผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจสาขา
ขนส่ง 

ด้านบทบาทเป้าหมายการดำเนินการ: ประชาชน
เข้าถึงอย่างเสมอภาค และการลดการใช้พลังงาน และ
พลังงานสะอาดด้านการลงทุน: เชื่อมโยงเครือข่าย 

ด้านฐานะทางการเงินที่มั่นคง 
ด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี 

ด้านฐานะทางการเงินที่มั่นคง 
ด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี 

นโยบายกระทรวง
คมนาคม 

ประเด็นที่ ๑: เชื่องโยงเครือข่าย ท่ัวถึง และเป็นมิตร 
                 สิ่งแวดล้อม 
ประเด็นที่ ๒: ยกระดับความปลอดภัยและความ 

ประเด็นที่ ๓: การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการ 
                 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ 

ประเด็นที่ ๓: การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการ 
                 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ 



๒๖  บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ 

แผนวิสำหกิจ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

ตำรำงท่ี ๑ กำรวิเครำะห์ประเดน็ควำมเช่ือมโยงแผนยุทธศำสตรร์ะดบัต่ำง ๆ กบัแผนวิสำหกิจของ ขสมก.  

แผนยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   
การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
พัฒนาประสิทธิภาพองค์การและบุคคลากร 

                 มั่นคงของระบบขนส่ง 
นโยบายคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(คนร.) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กำหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน 
                    เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนรักษาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้อง  
                    กับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง 
                    การเงินเพ่ือความย่ังยืนในระยะยาว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ทรัพย์สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและ 
                    เทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มคีวาม 
                    โปร่งใสและมีคุณธรรม 

นโยบายสานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
คนพิการแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย 
                   ด้านคนพิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็น 
                   รูปธรรม 

  



บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ  ๒๗ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

ภำพท่ี ๓ แผนผงัแสดงควำมเช่ือมโยง ยุทธศำสตรช์ำติ ๒๐ ปี  
แผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ นโยบำยรฐับำล  
แผนปฏิบติัรำชกำรกระทรวงคมนำคม ในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบั ขสมก. 

จากการที่ประเทศไทยมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ 
ดังนั้นหน่วยงานต่างๆจำเป็นต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับประเทศอื่น ๆ ท้ังนี้เพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนแบบบูรณาการ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

ด้ำนพลงัทำงสงัคม 



๒๘  บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ 

แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

จากการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐  ปี พบว่ายุทธศาสตร์ของ ขสมก. มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี อยู่ ๔ ประเด็นหลัก ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาค ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งนี้ยังคงมีความสอดคล้องกับแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายประเทศ ๔ .๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง และนโยบายกระทรวงคมนาคม ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชน  

 ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้มีการกำหนดกลยุทธ์ไว้ทั้งหมด ๓ กลยุทธ์ ได้แก่ การจัดหารถโดยสารเพื่อ
ประชาชน การสร้างความปลอดภัยในการให้บริการ และการสร้างการจดจำที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ เมื่อพิจารณาถึง
รายละเอียดของกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ทำให้พบว่า  

๑.๑) กลยุทธ์ด้านการจัดหารถโดยสารเพื่อประชาชนนั้นมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปีในประเด็นความสามารถในการแข่งขัน และประเด็นด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาค ซึ่งตรงกับประเด็นด้านพลังทางสังคมภายใต้แผนแม่บท 
และยังมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน ในประเด็นด้านเศรษฐกิจ 
ซึ่งแม้ว่าอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมปฏิรูปโดยตรง แต่การให้บริการด้านการ
ขนส่งถือได้ว ่าเป็นพื ้นฐานในการสนับสนุนกิจกรรมด้านอื ่น ๆ ยังคงมีความ
สอดคล้องกับนโยบายประเทศด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุข 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้านการเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจและแผนของกระทรวงคมนาคมในยุทธศาสตร์เกี่ยวกับความ
เช่ือมโยงเครือข่ายให้เกิดความท่ัวถึงอีกด้วย 

๑.๒) กลยุทธ์ด้านความปลอดภัยในการให้บริการ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี ในประเด็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาค และประเด็นด้านการสร้าง
การเติบโต คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยยุทธศาสตร์ชาติ                    
๒๐ ปี ใน ๒ ประเด็นนี้ มีความสอดคล้องกับประเด็นด้านการเติบโตอย่างยั ่งยืน 
การมีพื้นที่และเมืองน่าอยู่ และด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ รวมถึงด้านการ
สร้างพลังทางสังคม ทั้งนี้ยังอยู่ใดมิติเดียวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษ
รวมถึงความอยู่ดีมีสุขซึ ่งเป็นประเด็นสำคัญในนโยบายประเทศ ๔.๐ ทั้งนี ้ความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในมิติด้านสังคมโอกาสและ
ความเสมอภาคและด้านวิถีชีวิตท่ียั่งยืน รวมไปถึงสามารถตอบสนองและสนับสนุน
ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาขนส่งในประเด็นด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่ง 
และการเพิ่มบทบาทการดำเนินงานโดยการลดการใช้พลังงานและใช้พลังงาน
สะอาด อีกท้ังยังมีความเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาขนส่งด้านบทบาท
การดำเนินการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงอย่างเสมอภาคอีกด้วย ซึ่งในกลยุทธ์นี้เป็น 
กลยุทธ์ที ่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงคมนาคมใน ๒  ประเด็นด้วยกัน ได้แก่                  
๑. ด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายให้ทั ่วถึงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ๒ . ด้าน
การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนส่งอีกด้วย 

๑.3) กลยุทธ์ด้านการสร้างการจดจำที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ เมื่อพิจารณาแล้วพบว่ามีความ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีใน ๒ ประเด็น กล่าวคือ ประเด็นด้าน
การสร้างการเติบโตและคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประเด็นด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ ่งใน ๒  ประเด็นนี้                     



บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ  ๒๙ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

มีความสอดคล้องกับแผนแม่บท ด้านพื้นที่และเมืองน่าอยู่ ด้านการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์และดิจิตอล ด้านการเติบโตอย่างยั ่งยืน ด้านการ
ให้บริการแก่ประชาชนและยกประสิทธิภาพของรัฐ รวมถึงด้านการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังนี้ ในประเด็นด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐  ปีนั ้น ยังสอดคล้องกับแผน
ปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้านในประเด็นเกี่ยวกับการศึกษามวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต  ซึ่งมีประเด็นเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับด้านวิถีชีวิตที่ยั่งยืน และด้านปัจจัยสนับสนุน
การพลิกโฉมของประเทศ ท้ังนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง
ในประเด็นเกี่ยวกับ การเช่ือมโยงเครือข่าย การลดใช้พลังงานและใช้พลังงานสะอาด 
รวมถึงต้องมีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคงและมีธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการท่ีดี 
ซึ ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงใน
ระบบขนส่งของกระทรวงคมนาคมอีกด้วย 

(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน  

 ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ นี้มีการกำหนดกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ๑ กลยุทธ์ คือ การลดต้นทุน
และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งกลยุทธ์นี้สอดคล้องกลับนโยบายของกระทรวงคมนาคมในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 
๓  คือ การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับการมีฐานะทางการเงินท่ี
มั ่นคงของแผนรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง และด้านปัจจัยสนับสนุนและการพลิกโฉมของประเทศของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำไปสู่ประเด็นท่ีสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติคือการให้บริการแก่
ประชาชนและประสิทธิภาพของรัฐ รวมถึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี ด้านการ ปรับสมดุลและการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาประสิทธิภาพองค์การและบุคลากร 

 ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ขสมก. ได้กำหนดกลยุทธ์  ๑ ด้านเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กล่าวคือการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยในกลยุทธ์นี้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐  ปีใน ๒ 
ประเด็น ได้แก่ประเด็นด้านการสร้างการเติบโต คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประเด็นด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งในสองมิตินี้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติและประเด็นด้านการสร้างพื้นที่และเมืองน่าอยู่ ได้โครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลและโลจิสติกส์ ด้านการเติบโต
อย่างยั่งยืน ด้านการให้บริการประชาชนและประสิทธิภาพของรัฐ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
นำไปสู่แผนปฏิรูปประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการป้องกันปราบปรามทุจริต ท้ังนี้ยังคงมีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้านวิถีชีวิตที่ยั่งยืนและปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมของประเทศ ซึ่ง
สอดคล้องกับการเชื่อมโยงเครือข่ายการใช้พลังงานสะอาด ด้านการมีธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดขีอง
ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง และมีความเชื่อมโยงกับนโยบายกระทรวงคมนาคมด้านการพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนกาขับเคล่ือนยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ 

จากท่ีกล่าวมาพบว่าการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ ขสมก. มีความสอดคล้องกับแผนระดับท่ี ๑ 
คือ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนประเทศระดับที่ ๒ ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป
ประเทศ ๑๑ ด้าน นโยบายประเทศไทย ๔ .๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมไปถึงยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง และยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม  
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๒.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก (PEST) 

วิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันที่จะมีผลกระทบต่อการให้บริการรถโดยสารของ ขสมก. รวมท้ัง
แนวทางการปรับปรุงการดำเนินการในภาพรวม โดยสามารถสรุปสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดังแสดงในตารางที่ ๒ 
 

ตำรำงท่ี ๒ ผลสรปุกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 

ปัจจัยสถานการณ์
ภายนอก 

ประเด็นการ
วิเคราะห ์

สภาพแวดล้อม 
ภายนอกในภาพรวม 

ผลวิเคราะห์ต่อการดำเนินงาน 
ของ ขสมก. 

๑) ปัจจัยแวดล้อม
ด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบของ
ภาครัฐ  

นโยบายใน 
การเชื่อมโยง
โครงข่าย
คมนาคม 

➢ การใช้ระบบต๋ัวร่วม 
➢ การชำระเงินในรูปแบบต่าง ๆ  

เป็นโอกาสของ ขสมก. ในการพัฒนา
และปรับปรุงการให้บริการ โดยอาจ
ต้องมีการอบรมพนักงานเพ่ือให้
ดำเนินการได้ 

ความไม่แน่นอน
ทางการเมือง 

➢ การชุมนุมทางการเมืองสง่ผลลบต่อการ
เดินทาง 

เป็นอุปสรรคที่ทำให้เกิดการเปลี่ยน
เส้นทางการเดินรถ การหยุดเดินรถ 
แต่ ขสมก. สามารถใช้เป็นโอกาสใน
การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออำนวยความ
สะดวกด้านเส้นทางได้ 

ข้อกำหนดใน 
แผนฟ้ืนฟูกิจการ 

➢ มีการกำหนดกลยุทธ์ที่ทาง ขสมก. ต้อง
ดำเนินการเพ่ือตอบวัตถุประสงค์แผน
ฟ้ืนฟู 

เป็นโอกาสของ ขสมก. ในการ
ดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนฟ้ืนฟู 
ซึ่งจะเป็นการพัฒนาองค์การอย่าง
ย่ังยืน 

นโยบายป้องกัน
โรคของกระทรวง
สาธารณสุข 

➢ การระบาดของ COVID – ๑๙  ทำให้
ภาครัฐมีมาตรการที่เข้มงวดสำหรับการ
ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ 

เป็นอุปสรรคที่สง่ผลกระทบต่อการ
ให้บริการและต้นทุนของงองค์การ 
ทาง ขสมก. อาจต้องมีการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างครบถ้วนและเหมาะสม 

๒) ปัจจัยแวดล้อม
ด้านเศรษฐกิจไทย 
และเศรษฐกิจโลก 

สถานการณ์
เศรษฐกิจของไทย
ในปัจจุบันและ
แนวโน้มใน
อนาคต 

➢ การคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจใน
ทิศทางที่ดีในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทำให้
ภาครัฐมีแนวโน้มสนับสนุนกิจกรรม
กระตุ้นทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
มาตรการในการเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจาก
รายจ่ายภาครับ และ 
การเพ่ิมการขยายตัวของอุปสงค์ใน
ประเทศ  

เป็นโอกาสของ ขสมก. เน่ืองด้วย
โครงการที่ดำเนินการสามารถเป็นแรง
ขับเคลื่อนต่อเศรษฐกิจในภาพรวมได้
เป็นอย่างดี 

สถานการณ์
เศรษฐกิจเพ่ือการ
หารายได้อันเป็น
เป้าหมายการ
ดำเนินงานของ 
ขสมก. 

➢ ขสมก.อาจไม่สามารถดำเนินการตาม
เป้าหมายในการจัดหารายได้ตามแผน
ฟ้ืนฟู (การให้เช่าพ้ืนที่) เน่ืองด้วยปัญหา
ทางเศรษฐกจิในประเทศ  

เป็นอุปสรรคชั่วคราว โดย ขสมก. มี
การศึกษาเพ่ือหาแผนการปรับปรงุ
รูปแบบธุรกิจของหน่วยงานทางด้าน
การขนส่งสาธารณะทั้งในระยะสั้น 
กลาง และยาว จะช่วยให้ทิศทางการ
หารายได้ในรูปแบบอื่น ๆ มีความ
เป็นไปได้มากข้ึน 

๓) ปัจจัยแวดล้อม
ด้าน 
สภาพแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตสู่วิถีชีวิต
ยุคใหม่          
(New Normal) 

➢ พฤติกรรมการเดินทางที่น้อยลง การ 
Work from Home ส่งผลกระทบต่อ
รายได้ขององค์การ  

เป็นอุปสรรคบางส่วน แต่หากมีการ
สำรวจ 
ความต้องการของผู้ใช้บริการหลงัการ
แพร่ระบาด  
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ปัจจัยสถานการณ์
ภายนอก 

ประเด็นการ
วิเคราะห ์

สภาพแวดล้อม 
ภายนอกในภาพรวม 

ผลวิเคราะห์ต่อการดำเนินงาน 
ของ ขสมก. 

เชิงสังคมและ
วัฒนธรรมของ
ประเทศไทย 

 ➢ ความเห็น/ความพึงพอใจในการใช้
บริการรถโดยสารสาธารณะมีการ
เปลี่ยนแปลง 

COVID – ๑๙  รวมทั้งการปรับปรุง
รูปแบบธุรกิจ  
จะช่วยให้เกิดโอกาสในการให้บริการ
ได้มากข้ึน 

๔) ปัจจัยแวดล้อม
ด้านเทคโนโลยี
และผลต่อ 
การส่งเสริม 
การให้บริการ 

เทคโนโลยีในการใ 
ห้บริการ 

➢ มีเทคโนโลยีที่สนับสนุนงานด้านการ
ให้บริการ 
รถโดยสารสาธารณะ จะพบว่า 
เครื่องมือ/เทคโนโลยีในการรับชำระค่า
โดยสาร การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น
ต่อผู้รับบริการ การแจง้เวลาเดินรถและ
ระยะเวลาท่ีถึงจุดหมาย รวมถึงสื่อด้าน
งานเดินรถ 

เป็นโอกาสและความท้าทาย หาก ขส
มก. พัฒนาและปรับปรุงบริการตาม
เทคโนโลยี มีความทันสมัย  
รวมถึงการพัฒนาการให้บริการให้ตรง
กับความต้องการของผู้รับบริการอย่าง
เป็นสากลมากข้ึน 

เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติตาม
มาตรการทาง 
ด้านสุขอนามัย 

➢ ต้องการเทคโนโลยีที่สนับสนุนการ
ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส 
การทำความสะอาด  
รวมถึง การปรับลักษณะทางเทคนิค
ของรถโดยสารให้มีความเหมาะสม 

เป็นโอกาสและความท้าทายหน่ึงของ 
ขสมก. ท่ีจะเป็นหน่วยงานในการวิจัย
และพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ  

เทคโนโลยี
ทางด้านช่องทาง
การจัดจำหน่าย 

➢ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการ
ให้บริการของรถโดยสารสาธารณะ 
ความต้องการบริการเฉพาะเจาะจงใน
กลุ่มผู้บรโิภค 

เป็นโอกาสและความท้าทายหน่ึงของ 
ขสมก. ท่ีจะปรับปรุงรูปแบบธุรกิจให้มี
ความเหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการเฉพาะกลุ่ม 

ที่มา: ประมวลผลโดยคณะที่ปรึกษา 

โดยเนื้อหาอันเป็นท่ีมาของการสรุปในตาราง สามารถอธิบายแต่ละองค์ประกอบดังนี้ 

๒.๒.๑ ปัจจัยแวดล้อมด้านกฎหมายและกฎระเบียบของภาครัฐ ตัวย่อ P: Political (การเมือง และกฎหมาย)  

สำหรับการประเมินปัจจัยแวดล้อมด้านกฎหมายและกฎระเบียบของภาครัฐ อันจะสามารถพิจารณาได้
ถึงความสอดคล้องต่อการขับเคล่ือนกับแผนวิสาหกิจของ ขสมก. รวมทั้งการสร้างความครอบคลุมในเครือข่ายการ
เดินรถสาธารณะ ซึ่งจะวิเคราะห์ทั้งในส่วนปัจจัยด้านการเมือง กฎหมายและการดำเนินงานด้านนโยบายของรัฐ  
ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ภาพปัจจัยทางสังคม ภายในประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ขสมก. ท้ังด้านการเมือง 
กฎหมาย และการดำเนินงานทางด้านนโยบายของรัฐ ได้แก่ ความไม่แน่นอนทางการเมือง กฎหมาย และการ
คุ้มครอง และนโยบายการเช่ือมโยงโครงข่ายรถสาธารณะ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(๑) นโยบายในการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม 

 ในปัจจุบัน ภาครัฐมีแนวนโยบายเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมในทุกด้าน เพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการเดินทาง และการพัฒนาเมืองที่มีรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินนโยบาย
ทางด้านการส่งเสริมการบริการรถสาธารณะ ทั้งรถโดยสารของ ขสมก. รถไฟฟ้าสายต่าง ๆ และการโดยสาร                
เรือด่วน ท่ีเริ่มมีการพูดคุยเพื่อเช่ือมต่อโครงข่ายซึ่งกันและกัน การใช้ระบบต๋ัวร่วม (MANGMOM) ดังจะเห็นได้จาก
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การประกาศเชื่อมโยงระบบตั๋วร่วมของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. ที่มีนโยบาย
การนำระบบตั ๋วร่วมมาใช้ในการเดินทางของประชาชน เพื ่อเพ ิ ่มความสะดวกในการเดินทาง เชื ่อมต่อ                     
ในทุกการเดินทางทั้ง ๕ ระบบได้แก่ รถเมล์โดยสารของ ขสมก. รถไฟฟ้าสายสีเขียว (BTS) รถไฟฟ้าสายสีม่วง     
(บางใหญ่-บางซื่อ) รถไฟฟ้าใต้ดิน หรือรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (MRT) รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ (Airport Rail 
Link) หรือ รถไฟฟ้าเชื ่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยจะมีการติดตั้งระบบตั๋วร่วมให้ได้สมบูรณ์ เพื่อ จูงใจ
ประชาชนให้มาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะได้มากขึ้น  

 แม้ภาครัฐจะมีนโยบายการใช้ต๋ัวร่วมท่ีชัดเจน อย่างไรก็ดี การใช้งานจริงของผู้ใช้บริการยังคงเป็น
โจทย์สำคัญท่ี ขสมก. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องร่วมผลักดันให้เกิดการใช้งานจริง การอบรมพนักงานขับรถให้
สามารถอธิบายการใช้งานและการแก้ปัญหาเบื้องต้นจากการใช้งาน การทำการประชาสัมพันธ์ให้เห็นภาพการ
ดำเนินงานตามแนวนโยบาย รวมทั้งในส่วนการจัดเตรียมระบบภาษาเสียงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคน
พิการและผู้สูงอายุ ในการขึ้นลงรถโดยสารในแต่ละป าย ล้วนแต่เป็นแนวกลยุทธ์ที่ทาง ขสมก. ต้องดำเนินการ
ต่อไป 

(๒) ความไม่แน่นอนทางการเมือง 

 แม้ภาครัฐจะมีเสถียรภาพทางการเมือง จากการที่สามารถจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การเลือกต้ัง                
ได้เป็นผลสำเร็จ แต่ก็ยังคงพบการชุมนุมทางการเมืองเป็นระยะ ๆ ซึ่งมีท้ังรูปแบบการชุมนุมบนท้องถนน และการ
เคล่ือนท่ีด้วยรถส่วนบุคคลไปตามท้องถนน ส่งผลให้เกิดการจราจรท่ีติดขัด การปิดกั้นเส้นทาง ส่งผลให้การเดินรถ
โดยสารต้องมีการปรับเปลี่ยนเส้นทาง หรือการหยุดเดินรถโดยสารในสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง หรือ
สถานการณ์ที่มีการปิดกั้นถนน จะเกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ภายใต้บริบททางการเมือง             
ณ ปัจจุบัน ดังนั้น แนวทางในการสร้างแอพลิเคชั่นในการตรวจสอบเส้นทางการเดินรถ หรือ การแจ้งเตือน
เปลี่ยนเส้นทาง หรือการหยุดการเดินรถ เป็นส่ิงจำเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน รวมถึง การเช่ือมโยงระบบการจ่าย
ด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต ซึ่งสามารถดำเนินการได้ในแผนวิสาหกิจในครั้งนี้  

(๓) ข้อกำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ 

 แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
ถือเป็นเข็มทิศในการดำเนินกิจการขององค์การ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนฟื้นฟูฉบับนี้ จะมีกลยุทธ์หลาย
ประการ โดยสามารถแสดงรายละเอียดสำคัญของแต่ละกลยุทธ์ได้ดังนี้ 

➢ เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน 
➢ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด 
➢ เพื่อลดมลภาวะ 
➢ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดทุนของ ขสมก. อย่างยั่งยืน 
➢ เพื่อให้ ขสมก. สามารถเล้ียงตัวเองได้ไม่เป็นภาระต่อภาครัฐ 

 โดยมุ่งเน้นการดำเนินกลยุทธ์และโครงการเพื่อให้สามารถดำเนินการตามแผนการฟื้นฟูได้              
ดังแสดงในตารางที่ ๓ โดยจากตารางจะเห็นกลยุทธ์ที่ทาง ขสมก. ควรนำมาจัดทำแผนวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดการ
ดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของแผนฟื้นฟู รวมถึงการกำหนดเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผน
วิสาหกิจฉบับนี้ในทิศทางท่ีเหมาะสมด้วย 

(๔) นโยบายป องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 

 จากการแพร่ระบาดของ COVID – ๑๙ ในประเทศไทย ส่งผลให้หน่วยงานสาธารณสุขมีมาตรการ
กำกับดูแลที่เกี ่ยวข้องกับสุขอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะในส่วนเมื่อมีการโดยสารรถโดยสารสาธารณะ                 
กรมขนส่งทางบกจึงมีการออกมาตรการเพื่อให้รถโดยสารสาธารณะปลอดภัย ดังนี้ 



บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ  ๓๓ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

➢ ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ทำความสะอาด                
ฆ่าเช้ือบนรถโดยสารทุกคัน และจุดบริการผู้โดยสารทุกแห่ง 

➢ ผู้ขับรถและผู้โดยสาร สวมหน้ากากป้องกันโรคขณะโดยสารสาธารณะ 
➢ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณะสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อประสาน

ความร่วมมือกับเครือข่ายแท็กซี่ ในการบริการตรวจสุขภาพผู้ขับรถแท็กซี่ 
➢ ทำความสะอาดฆ่าเช้ือรถโดยสารสาธารณะทุกคัน 
➢ ทำความสะอาดฆ่าเช้ือ จุดบริการรถโดยสารทุกแห่ง 

 การดำเนินนโยบายป้องกันโรคโดยมุ่งหมายในการบริการ ภายใต้ความปลอดภัยของ
พนักงานในองค์การ ผู้โดยสาร และประชาชนทั่วไป โดยมีการพัฒนานโยบายให้มีความเหมาะสมตรงสถานการณ์ 
และสามารถดำเนินการให้ครอบคลุมทุกเส้นทางการเดินรถและในรถทุกคัน โดยการดำเนินการอย่างมีรูปแบบ และ
มีแนวทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน จะช่วยยกระดับองค์การในการตอบสนองการสถานการณ์ฉุกเฉินได้เป็นอย่าง
ดี โดยในปัจจุบัน ขสมก. มีการปฏิบัติตามมาตรการของนโยบายรัฐอย่างเหมาะสม โดยในช่วงก่อนเกิดการระบาด
ของ COVID – ๑๙  การให้บริการรถโดยสารสาธารณะมียอดการใช้บริการท่ีลดลงจากจำนวนประเภทการเดินทาง
ท่ีเพิ่มมากขึ้น รวมถึง การให้บริการรถโดยสารฟรี ส่งผลให้ยอดการเก็บค่าโดยสารของ ขสมก. มีแนวโน้มลดลง เมื่อ
เกิดการแพร่ระบาดของ COVID – ๑๙  ส่งผลให้ผู ้ใช้บริการมีการทำงานที่บ้าน หรือมีการเปลี่ยนรูปแบบการ
เดินทาง จากการพยายามหลีกเลี่ยงมิให้เข้าไปอยู่ในสถานที่แออัด หรือการมีความกังวลในการเดินทางหยิบจบัใน
สถานที่สาธารณะ  ดังนั้น ขสมก. ในฐานะองค์การที่มีหน้าที่ให้บริการผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล มีการให้บริการรถโดยสารหลากหลายเส้นทาง พร้อมการเป็นผู้ปฏิบัติการตามมาตรการทางด้าน
สาธารณสุข จึงควรมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการท่ีเป็นไปตามแนวทางของภาครัฐอย่างเคร่งครัด 

ตารางที่ ๓ ผลสรุปการวิเคราะห์แผนฟื้นฟูของ ขสมก. 

วัตถุประสงค์ของ
แผนฟื้นฟู 

กลยุทธ์ รายละเอียดที่สำคัญ 

วัตถุประสงค์ที่ ๑  
เพื่อปรับปรุง 
ระบบการทำงาน 
ให้มีประสิทธิภาพ  
โดยใช้รถใหม่และ
เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย 

กลยุทธ์ที่ ๑  
การจัดหารถโดยสาร 
เพื่อประชาชน 

▪ การจัดหารถโดยสารท่ีใช้พลังงานเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) 
หรือปรับอากาศไฟฟ้า (EV) 

▪ จัดเก็บค่าโดยสารเป็น E-ticket ด้วยเครื่อง EDC หรือระบบต๋ัวร่วม 
▪ พิจารณาราคาค่าโดยสารท่ียุติธรรมต่อผู้โดยสาร และไม่เป็นภาระกับ

ภาครัฐ 
กลยุทธ์ที่ ๒  
การนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
มาใช ้

▪ ติดต้ังระบบ Global Positioning System : GPS เพื่อติดตามการ
ให้บริการ 

▪ ติดต้ังอุปกรณ์นับจำนวนผู้โดยสาร ติดต้ังกล้องวงจรปิดเพื่อความ
ปลอดภัยของผู้โดยสารและสื่อสารข้อมูลการให้บริการของรถแบบ 
Real time ไปยังศูนย์ปฏิบัติการเดินรถ ขสมก. 

▪ ระบบสื่อสารข้อมูลการให้บริการตำแหน่งรถยนต์โดยสาร ผ่าน
ระบบ Mobile Application เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ใช้บริการสามารถ
วางแผนในการเดินทาง และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่า
โดยสารและสอดคล้องกับนโยบายต๋ัวร่วม 



๓๔  บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ 

แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

ตารางที่ ๓ ผลสรุปการวิเคราะห์แผนฟื้นฟูของ ขสมก. 

วัตถุประสงค์ของ
แผนฟื้นฟู 

กลยุทธ์ รายละเอียดที่สำคัญ 

▪ พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) ข้ึนมาเพื่อประโยชน์ 
ในการบูรณาการข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์การ
จากเขตการเดินรถมายังหน่วยงานกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๓ 
เส้นทางการเดินรถ 

▪ ขยายเส้นทางการเดินรถให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ 

กลยุทธ์ที่ ๔ 
การอำนวยความสะดวกใน
การเดินทางของผู้ใช้ บริการ
รถโดยสาร 

▪ กำหนดช่องทางเดินรถเฉพาะรถโดยสารประจำทาง (บัสเลน)                 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

วัตถุประสงค์ที่ ๒ 
เพื่อให้ ขสมก. 
สามารถเลี้ยง 
ตัวเองได้ ลดภาระ
กับภาครัฐ 

กลยุทธ์ที่ ๑  
การลดค่าใช้จ่าย 
ด้านพนกังาน 

▪ ปรับโครงสร้างองค์การให้มีขนาดกระชับลง (LEAN) 
▪ ปรับโครงสร้างองค์การ โดยปรับอัตราพนักงานให้มีความเหมาะสม

กับโครงสร้างใหม่ การปฏิบัติงานจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามภารกิจ
ท่ีเกิดข้ึน บริหารกำลังพลส่วนเกิน เพิ่มความสามารถของบุคลากร 

▪ จัดโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement) 
▪ จัดจ้างพนักงานใหม่ให้มีความสามารถเหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
เพิ่มรายได้ 

▪ เปลี่ยนพื้นท่ีอูจ่อดรถให้เป็นพื้นท่ีการค้า หรือการให้เช่าพืน้ท่ี 

กลยุทธ์ที่ ๓ 
การบริหารหนี้สิน  
(รัฐรับภาระหนี้สนิ) 

▪ ดำเนินการในส่วนการบริหารหนี้สนิโดยให้รัฐบาลเป็นผู้รับภาระ 
เพื่อให้  
ขสมก. สามารถปรับปรุงการบริหารจัดการท่ีดีได้ 

๒.๒.๒ ปัจจัยแวดล้อมด้านเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก ตัวย่อ E: Economic (เศรษฐกิจ)  

ในขณะที่เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญความท้าทายและปัญหาเศรษฐกิจถดถอยจากการ
ระบาดของ COVID – ๑๙  ส่งผลให้แนวโน้มการพัฒนาการขนส่งทางบก รวมถึง เส้นทางการเดินรถมีความน่าเป็น
กังวลอย่างมาก ในการวิเคราะห์ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ จะวิเคราะห์ในด้านสถานการณ์เศรษฐกิจ
โดยท่ัวไปของประเทศไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต และสถานการณ์เศรษฐกิจท่ีกระทบต่อการดำเนินการ
ของ ขสมก. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(๑) สถานการณ์เศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

 เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทย ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของ 
COVID – ๑๙  ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยมีแนวโน้มไม่สดใสนัก เมื่อพิจารณาข้อมูลของสำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า เศรษฐกิจไทยในภาพรวมท้ังปี ๒๕๖๓ ปรับตัวลดลง โดยมูลค่า
การส่งออกสินค้า การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมลดลงร้อยละ ๖ .๖ ร้อยละ ๑.๐ และร้อยละ 
๔.๘ ตามลำดับ แม้จะมีภาพเศรษฐกิจท่ีกระเต้ืองขึ้นเล็กน้อยในไตรมาสท่ี ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่ก็ยังเป็นการเพิ่มขึ้น



บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ  ๓๕ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ที่ไม่มากนัก ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อของสินค้าทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ -๐.๘ แสดงให้เห็นภาเศรษฐกิจที่หดตัวลง 
และและดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ ๓.๓ ของ GDP  

 สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี ๒๕๖๔ นั้น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ได้ทำการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในภาพรวมจะขยายตัวร้อยละ ๒.๕ – ๓.๕ โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญ 
อันได้แก่ 

➢ แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก 
➢ แรงขับเคล่ือนจากการใช้จ่ายภาครัฐ  
➢ การกลับมาขยายตัวของอุปสงค์ภาคเอกชนในประเทศ  
➢ การปรับตัวตามฐานการขยายตัวที่ต่ำผิดปกติในปี ๒๕๖๓  

 หากปัจจัยสนับสนุนดังกล่าวมีทิศทางดีขึ ้น ก็จะทำให้แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศดีมากขึ้น
เช่นเดียวกัน และจะส่งผลต่อการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบกของประเทศในระยะยาว อย่างไรก็ดี โครงการ
ท่ีทาง ขสมก. มีแผนในการดำเนินงาน ย่อมเป็นส่วนหนึ่งของการใช้จ่ายภาครัฐ ดังนั้น หาก ขสมก. ดำเนินการตาม
แผนอย่างทันเวลา และการเบิกจ่ายเป็นไประยะเวลาที่เหมาะสม จะเป็นหนึ่งในแรงสนับสนุนการแก้ไขเศรษฐกิจ
ของประเทศในทิศทางท่ีดีขึ้นด้วย  

 อย่างไรก็ดี สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นำเสนอแนวนโยบาย
เศรษฐกิจในช่วงปี ๒๕๖๔ ท่ีภาครัฐควรดำเนินกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้แก่ (๑) การควบคุมการแพร่ระบาด
และการป้องกันการกลับมาระบาดรุนแรงภายในประเทศ (๒) การรักษาบรรยากาศทางการเมืองภายในประเทศ 
(๓) การดูแลภาคเศรษฐกิจที่ยังมีข้อจำกัดในการฟื้นตัวโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและบริการที่เกี ่ยวเนื่อง                    
(๔) การรักษาแรงขับเคล่ือนการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ (๕) การขับเคล่ือนการ
ส่งออกสินค้าเพื่อสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศ (๖) การส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน (๗) การเตรียมความพร้อม
สำหรับการเปิดรับนักท่องเท่ียวต่างชาติ (๘) การเตรียมมาตรการรองรับความเส่ียงจากสถานการณ์ภัยแล้งและการ
ดูแลรายได้เกษตรกร (๙) การติดตามและเตรียมการรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและ
การเงินโลก จะเห็นได้ว่ากิจกรรมกระตุ้นทางเศรษฐกิจของภาครัฐที ่จะดำเนินงาน มีลักษณะสนับสนุนการ
ดำเนินงานของ  ขสมก. อย่างชัดเจน โดยเฉพาะมาตรการในการรักษาแรงขับเคล่ือนการขยายตัวทางเศรษฐกิจจาก
การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ และการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยทาง                
ขสมก. จะต้องมีการเตรียมความพร้อมกับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ 

(๒) สถานการณ์เศรษฐกิจเพื่อการหารายได้อันเป นเป าหมายการดำเนินงานของ ขสมก. 

 จากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID – ๑๙  ส่งผลต่อสถานการณ์การลงทุน
ภายในประเทศเกิดการหยุดชะงัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลงทุนเพื่อทำพื้นท่ีทางการค้า ดังนั้น แผนการหารายได้
เพิ ่มเติมของ ขสมก. จึงอาจจำเป็นต้องมีการเปลี ่ยนแปลงรูปแบบการหารายได้ จากงานศึกษาของ  Scott 
Timpson, Tony Barone, and Fabian Rodriguez (๒๐๒๐) ที่ได้กล่าวอ้างถึง ความจำเป็นในการปรับรูปแบบ
การหารายได้ของหน่วยงานที่ดำเนินการด้านรถโดยสารสาธารณะภายใต้การลดลงของจำนวนผู้โดยสารจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – ๑๙ โดยนำเสนอการปรับรูปแบบการหารายได้ในช่วงระยะส้ัน (Short-
term) ระยะกลาง (Mid-term) และระยะยาว (Long-term) ซึ่งรายละเอียดดังนี้ 

➢ แผนการปรับปรุงรูปแบบธุรกิจของหน่วยงานทางด้านการขนส่งสาธารณะในระยะสั้น 
(ศักยภาพการให้บริการเปล่ียนแปลงร้อยละ ๓๐ ความต้องการเปล่ียนแปลงร้อยละ ๑๕ 

และรายได้ลดลงในสัดส่วนร้อยละ ๓๕) หน่วยงานทางด้านการขนส่งสาธารณะดำเนินการ 
• ควรทบทวนเส้นทางในการเดินรถใหม่อีกครั้ง 
• ควรทบทวนระดับการให้บริการท่ีพอเพียงต่อความต้องการภายใต้สถานการณ์ COVID – ๑๙  



๓๖  บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ 

แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

• ควรเริ่มมีการคาดการณ์ความเป็นไปได้ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการท่ีแตกต่างกัน 

➢ แผนการปรับปรุงรูปแบบธุรกิจของหน่วยงานทางด้านการขนส่งสาธารณะ 
ในระยะกลาง 
(ศักยภาพการให้บริการเปลี่ยนแปลงร้อยละ ๕๐ ความต้องการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 

๖๐ และรายได้ลดลงในสัดส่วนร้อยละ ๒๐) หน่วยงานทางด้านการขนส่งสาธารณะดำเนินการ 
• ควรมีการกำหนดเส้นทางการเดินรถท่ียังคงมีความต้องการอยู่ หรือเลือกเส้นทาง

ท่ีสอดคล้องกับความต้องการโดยสารตามสภาพภูมิศาสตร์ 
• ควรมีการสร้างความเช่ือมั่นในการโดยสารรถสาธารณะอีกครั้ง โดยเฉพาะเส้นทาง

ท่ีเป็นการเดินรถโดยสารหลักของหน่วยงาน 
• ควรทำการประเมินค่าโดยสารท่ีเหมาะสม รวมทั้งว่างแผนปรับค่าโดยสาร  

➢ แผนการปรับปรุงร ูปแบบธุรกิจของหน่วยงานทางด้านการขนส่งสาธารณะ 
ในระยะยาว 
(หลังจากการปรับศักยภาพการให้บร ิการในระดับที ่ เหมาะสม  ความต้องการ

เปล่ียนแปลงร้อยละ ๙๐ และรายได้ลดลงในสัดส่วนร้อยละ ๕) หน่วยงานทางด้านการขนส่งสาธารณะดำเนินการ 
• ควรมีการคาดการณ์ระดับความต้องการการใช้บริการในระยะยาว รวมท้ัง              

ปรับรูปแบบการให้บริการท่ีเหมาะสม 

 จากงานวิจัยและแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการหารายได้ของหน่วยงานที่ดำเนินการด้าน                    
รถโดยสารสาธารณะจะเห็นภาพการคาดการณ์ความต้องการใช้รถโดยสารสาธารณะและรายได้ที่ลดลง หลังจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – ๑๙  ซึ่งหน่วยงานควรเริ ่มทำแผนในการปรับเปลี ่ยนรูปแบบการ
ให้บริการ อันจะสะท้อนไปถึงรูปแบบการหารายได้ โดย ขสมก. สามารถดำเนินโครงการเพื่อศึกษารูปแบบการ
ให้บริการและการหารายได้ในอนาคตท่ีเหมาะสม ตอบสนองกับการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ในอนาคต 

๒.๒.๓ ปัจจัยแวดล้อมด้านสภาพแวดล้อมเชิงสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย 
ตัวย่อ S: Social and Culture (สังคมและวัฒนธรรม)  

จากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยในยุค New Normal มีการเปลี่ยนแปลงจากการระบาดของ 
COVID – ๑๙  และการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อค่านิยมทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตาม                  
ยุคสมัย ดังจะเห็นได้จากลักษณะทางสังคมยุคใหม่ ตามการศึกษาของ Future Tales Lab by MQDC  ศูนย์วิจัย
อนาคตศึกษาแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน (๒๕๖๔ ) ได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลลักษณะทาง
สังคมไทยในอนาคต ทั้งในด้านการใช้ชีวิต การอยู่อาศัย  เทคโนโลยี การเดินทาง และการดูแลสุขภาพ ตลอดจน
แนวโน้มของนโยบายภาพใหญ่ของรัฐบาล ประกอบด้วย 

(๑)  Social Structure  
 โครงสร้างทางสังคมใหม่ๆ ที่จะมีการออกกฎหมายที่ใช้ร่วมกันทั่วโลก ที่เน้นด้านสุขภาพและ

ความปลอดภัย รวมถึงการเข้ามาของเทคโนโลยี IOT Infrastructure ที่จะมีการเผยแพร่
ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการปกป้องสุขภาพและทรัพย์สินส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น 

(๒) Resilience & Agile by Force  
 ความร่วมมือระหว่างองค์การและอุตสาหกรรมจะมีมากขึ้น จะมีรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ 

เช่น การเรียนออนไลน์ การพัฒนาฝีมือแก่แรงงานฟรี รวมถึงการผ่อนปรนกำหนดระเบียบการ
ทำงานท่ีลดการใช้ทรัพยากรได้มากขึ้น 



บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ  ๓๗ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(๓)  Global Emotional Crisis & Touch less Society  
 ปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพจะมีระยะห่างกัน ส่งผลต่อการพัฒนาการทางด้านอารมณ์ ความใส่ใจ 

และความห่วงใย การใช้พ ื ้นที ่ในร ูปแบบ Sharing Space With Boundary หรือมีการ
แบ่งแยกพื้นท่ีของตัวเองมากขึ้น และการออกแบบพื้นท่ีบริการแบบไม่ต้องสัมผัส แต่ใช้ voice 
recognition หรือ AR แทน 

(๔)  Public Space / Indoor Technology with Health Factor  
 ศูนย์การค้าจะต้องมีการวางแผนรับมือ และสร้างเครื่องมือต่างๆ เพื่อทำให้ผู้บริโภครู้สึกถึง

ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ จะถูกปรับเปล่ียนมากขึ้น 
(๕)  Prioritizing Space Over Convenience  
 วิถีความคิดของผู ้บริโภคในแง่การซื ้อที ่อยู ่อาศัยจะเปลี ่ยนไป การ work from home               

จึงส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัย ที่ละทิ้งความสะดวกสบายมาเป็นความต้องการใน
ด้านพื้นท่ีมากขึ้น มีสวน การปรับเปล่ียนบ้านพักตากอากาศมาใช้อาศัยประจำแทน 

(๖)  Everything At Home  
 เศรษฐกิจติดบ้าน โรคระบาดทำให้วิถีชีวิตของคนเปล่ียนไป เริ่มเคยชินกับการอาศัยอยู่ในบ้าน 

ทำงาน ทำกิจกรรมต่างๆ ภายในที่พักอาศัยของตนเอง ส่งผลต่อความต้องการที่พักอาศัยท่ี
อาจจะเปล่ียนไป และต้องการมีพื้นท่ีท่ีสามารถทำอะไรได้หลายหลากมากยิ่งขึ้น  

(๗)  Proactive Healthcare Platform  
 แพลตฟอร์มการดูแลสุขภาพและการป้องกันความเจ็บป่วยจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น  

โครงสร้างพื ้นฐานของเมือง อาคาร บ้านจะต้องมีบริการและแพลตฟอร์มสุขภาพ และ
สุขภาพจิตเป็นบริการพื้นฐาน 

(๘) Last mile & next hour logistic  
 ด้วยพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลง จะทำให้ระบบการขนส่งระยะสั้นแบบ ๑ กิโลเมตร 

และการจัดส่งแบบรวดเร็วภายใน ๑ ช่ัวโมง จะเป็นท่ีต้องการ และความสำคัญมากยิ่งขึ้น 
(๙)  Wearable Device – Prioritizing Health & Safety Over Privacy  
 ผู้บริโภคจะยอมให้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อแลกกับความปลอดภัยที่มีมากยิ่งขึ้น เช่น การพัฒนา

แอพพลิเคช่ันท่ีเจาะลึกถึงข้อมูลมากยิ่งขึ้น สามารถดูได้ว่า ณ วันนี้ สถานท่ีท่ีเราอยู่ ณ ตรงนี้ 
มีความเส่ียงแค่ไหน ซึ่งจะเป็นประเด็นในเรื่องของความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว 

(๑๐)  Super Food & Food Supply Chain Transparency To Personal Food Supply  
 ผู้บริโภคจะเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ ต้องการ

ความมั่นใจมากขึ้นว่าสินค้าท่ีจะนำมาปรุงอาหารต้องมีมาตรฐาน ปลอดภัย และมีความสะอาด 
รวมถึงผู้บริโภคบางส่วนเองเริ่มมีการทำฟาร์มขนาดเล็กในเมืองมากยิ่งขึ้น  

การเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตของคนในสังคมนี้เป็นปัจจัยภายนอกท่ีเป็น อุปสรรค ต่อการดำเนินงานของ 
ขสมก. เนื่องด้วยจะกระทบท้ังด้านรายได้ท่ีมีแนวโน้มลดลงจากการหลีกเล่ียงการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ 
การ Work from Home และการใช้การทำงานด้วยระบบเทคโนโลยีมากขึ้น ส่งผลให้จำนวนผู้ใช้บริการมีแนวโน้ม
ลดลง นอกจากนี้แล้ว ความกังวลในด้านการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ส่งผลให้ทาง ขสมก. จำเป็นต้องมีการ
ปรับรูปแบบการให้บริการท่ีใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการให้ความใส่ใจกับสุขอนามัย อาจเป็นโอกาสในการ
พัฒนาองค์การให้มีความยั่งยืนได้ 

จากงานศึกษาของ Adam Przybylski, Sandra Stelmak and Michal Suchanek (๒๐๒๑) ที่ได้ทำ
การสำรวจความเห็นของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของประเทศโปแลนด์ จำนวน ๓๐๒  คน ที่มีต่อการ
ให้บริการรถโดยสาร รวมถึงความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – ๑๙  



๓๘  บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ 

แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

โดยพิจารณาทั้งในด้านการให้บริการที่มีความสบายใจ (Feeling of comfort in public transport) และการ
บริการที่มีความปลอดภัย (Feeling of safety in public transport) โดยได้ผลการวิเคราะห์ที่น่าสนใจ ดังแสดง
ในตารางท่ี ๔ 

โดยจากตารางจะเห็นได้ว่า ความต้องการของผู้ใช้บริการรถโดยสารท่ีเปล่ียนแปลงไปภายใต้สถานการณ์ 
COVID – ๑๙  อย่างชัดเจน โดยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสค่าสัดส่วนความเห็น ๒ ช่องท้าย (ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่งและไม่เห็นด้วย) หรือที่เรียกว่า Low two boxes (L๒B) ของผู้ใช้บริการเพิ่มขึ ้นทุกปัจจัย ยกเว้นจำนวน
ผู้โดยสาร เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเกิดการแพร่ระบาด หมายความว่า ผู้ใช้บริการเริ่มไม่พึงพอใจกับมาตรฐานการ
ให้บริการในรูปแบบเดิม มีความต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนการให้บริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์มากขึ้น 
ดังจะเห็นได้จากประเด็นท่ีเด่นชัดคือ 

(๑) เครื่องปรับอากาศอาจเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการเริ่มมีความไม่มั่นใจมากขึ้น สอดคล้องกับลักษณะ
ทางเทคนิคของรถโดยสาร นำไปสู่ความกังวลท่ีตนเองจะติดเช้ือจากการฆ่าเช้ือไม่เพียงพอของ
รถโดยสาร 

(๒) การต้องการข้อมูลฉุกเฉินเพิ่มมากขึ้น ข้อมูลฉุกเฉินที่มีภายในรถโดยสารอาจไม่พอเพียงใน  
การเตือนผู้โดยสารคนอื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสุขอนามัย 

(๓) เวลาการเดินรถที ่อาจต้องมีการปรับเปลี่ยน เพื ่อลดความหนาแน่นในรถโดยสาร และ
ตอบสนองกับพฤติกรรมการทำงานท่ีบ้าน (เดินทางไม่เป็นเวลา) ของผู้โดยสารมากขึ้นด้วย 

ภาพการศึกษาของประเทศโปแลนด์สะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลต่อการให้บริการของ                
รถโดยสารสาธารณะในทุกประเทศ ท่ีต้องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบให้มีความเหมาะสมมากขึ้นด้วย 

ตารางท่ี ๔ ความเห็นของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของประเทศโปแลนด์ 

ปัจจัย 
ก่อนการแพร่ระบาด  

COVID – ๑๙  
ระหว่างการแพร่ระบาด 

COVID – ๑๙  
ค่าคะแนน L๒B(%) ค่าคะแนน L๒B(%) 

ด้านการให้บริการที่มีความสบายใจ 
    

จำนวนผู้โดยสาร ๔.๓๙๒ ๕.๖๐ ๔.๕๘๙ ๖.๔๐ 
ความเรียบร้อยของรถโดยสาร ๔.๑๕๕ ๕.๖๐ ๔.๒๔๗ ๗.๐๐ 
ความสุภาพของพนักงานขับรถ ๓.๑๒๖ ๓๒.๔๐ ๓.๐๑๒ ๓๕.๙๐ 
พฤติกรรมของผู้โดยสารคนอื่น ๔.๒๓๖ ๖.๐๐ ๔.๓๘๒ ๗.๐๐ 
เครื่องปรับอากาศ ๔.๐๒๗ ๘.๓๐ ๓.๙๓๔ ๑๑.๖๐ 
ข้อมูลฉุกเฉิน ๔.๐๗๒ ๗.๒๐ ๓.๘๔๗ ๑๒.๘๐ 
ความกังวลในการติดเชื้อ 

  
๓.๗๑๒ ๒๓.๗๐ 

ความกังวลในการฆ่าเชื้อที่ไม่เพียงพอ 
  

๓.๖๑๖ ๒๓.๗๐ 
ความกังวลที่ผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ทางด้านสุขอนามัย 

  
๔.๐๓๙ ๑๗.๓๐ 

ด้านการบริการที่มีความปลอดภัย 
    

ทักษะการขับรถของคนขับ ๔.๐๐๕ ๙.๙๐ ๓.๗๒๒ ๑๙.๘๐ 
จำนวนผู้โดยสาร ๓.๗๙๖ ๑๔.๙๐ ๔.๓๗๗ ๘.๙๐ 
ลักษณะทางด้านเทคโนโลยีของรถ ๔.๐๓๑ ๙.๒๐ ๓.๙๕๖ ๑๒.๘๐ 
เวลาในการเดินรถ (เช้า/ค่ำ) ๓.๖๑๓ ๒๑.๕๐ ๓.๗๓๗ ๖๔.๑๐ 
ระบบกล้องวงจรปิด ๓.๔๓๐ ๒๓.๕๐ ๓.๓๖๓ ๒๗.๕๐ 
พฤติกรรมของผู้โดยสารคนอื่น ๔.๕๓๗ ๔.๐๐ ๔.๔๙๑ ๕.๗๐ 



บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ  ๓๙ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ตารางท่ี ๔ ความเห็นของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของประเทศโปแลนด์ 

ปัจจัย 
ก่อนการแพร่ระบาด  

COVID – ๑๙  
ระหว่างการแพร่ระบาด 

COVID – ๑๙  
ค่าคะแนน L๒B(%) ค่าคะแนน L๒B(%) 

ความกังวลในการติดเชื้อ 
  

๓.๖๘๕ ๒๔.๓๐ 
ความกังวลในการฆ่าเชื้อที่ไม่เพียงพอ 

  
๓.๗๐๖ ๒๒.๔๐ 

ความกังวลที่ผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ทางด้านสุขอนามัย 

  
๔.๐๐๔ ๑๙.๒๐ 

ที่มา: คำนวณโดยที่ปรึกษา  

๒.๒.๔ ปัจจัยแวดล้อมด้านเทคโนโลยีและผลต่อการส่งเสริมการให้บริการ ตัวย่อ T: Technology 
(เทคโนโลยี)  

เป็นที ่ร ับทราบกันโดยทั ่วไปถึงการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที ่ เข้ามามีส่วนเก ี ่ยวเนื ่องกับการ                       
ดำเนินกิจกรรมในหลากหลายด้าน (Technology Disruption) โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะ เทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการผลิต และการส่ือสาร จะทำให้เกิดนวัตกรรมท่ีสามารถช่วยให้การให้บริการกลุ่ม
ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น สำหรับผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการให้บริการมากขึ้น ทั้งทางด้านการลดจำนวนคนในการทำงานขนรถโดยสาร การให้
ข้อมูลสำคัญแก่ผู้โดยสาร รวมทั้ง การใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการชำระค่าโดยสาร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ของตลาดมากยิ่งขึ ้น ลดต้นทุนการบริการมากขึ้น รวมถึงเพิ่มช่องทางในการให้บริการกับองค์การขนาดใหญ่                   
ที่ต้องการให้สวัสดิการกับพนักงานเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที ่ ขสมก. จะนำเทคโนโลยีใหม่นี้มา
ประยุกต์ใช้กับการบริการ โดยการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(๑) เทคโนโลยีในการให้บริการ 

 เมื่อพิจารณาด้านเทคโนโลยีที่สนับสนุนงานด้านการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ จะพบว่า 
เครื่องมือ/เทคโนโลยีในการรับชำระค่าโดยสาร การแจ้งข้อมูลข่าวสารท่ีจำเป็นต่อผู้รับบริการ 
การแจ้งเวลาเดินรถและระยะเวลาท่ีถึงจุดหมาย รวมถึงการให้บริการใหม่เกี่ยวกับส่ือด้านงาน
เดินรถ เป็นต้น ดังนั้นโอกาสและความท้าทายหนึ่งของ ขสมก. ในด้านการสนับสนุนการ
ให้บริการท่ีเหมาะสม มีความทันสมัย รวมถึงการพัฒนาการให้บริการให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้รับบริการอย่างเป็นสากลมากขึ้น 

(๒) เทคโนโลยีในการปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสุขอนามัย 

 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – ๑๙  ผู้ใช้บริการอาจต้องการเทคโนโลยี                  
ที่สนับสนุนการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส การทำความสะอาด รวมถึง การปรับ
ลักษณะทางเทคนิคของรถโดยสารให้มีความเหมาะสม โดยอาจต้องมีการวิจัยและพัฒนา                 
องค์ความรู้ต่าง ๆ เช่น การพัฒนาระบบหมุนเวียนเครื่องปรับอากาศ การฆ่าเชื้ออุปกรณ์บน        
รถโดยสาร แม้กระทั่งชุดของพนักงานที่ให้บริการ จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการวิจัยและพัฒนา             
ให้เกิดความปลอดภัยกับพนักงานและผู้โดยสารอย่างเหมาะสม 

(๓) เทคโนโลยีทางด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 

 ในปัจจุบัน บทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการจัดจำหน่ายสินค้าและบรกิาร 
มีมากขึ ้น ไม ่เว ้นแต่ การให้บร ิการของรถโดยสารสาธารณะ ความต้องการบริการ



๔๐  บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ 

แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

เฉพาะเจาะจงในกลุ่มผู้บริโภค เช่น ผู้สูงอายุที่มีความต้องการเดินทางไปพบแพทย์ตามเวลา 
หรือนักเรียน/นักศึกษาที่ต้องการเดินทางเพื่อท่องเที่ยว เยี่ยมชม หาความรู้ต่าง ๆ โดยรถ
โดยสารสาธารณะ ซึ่งเป็นโอกาสและความท้ายทายของ ขสมก. ที่จะมีการจัดรูปแบบการ
เดินทางเฉพาะกับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมบริการผู้ดูแล และ/หรือ มัคคุเทศก์ประจำรถ เพิ่มการ
จ้างงานให้กับประชากรไทยด้วย อย่างไรก็ดี การดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ช่องทางการ
จัดจำหน่ายเฉพาะ โดยสามารถใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีบทบาทในการบริการ 
ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามเส้นทาง การจอง การชำระเงิน รวมทั้งการให้บริการเชื ่อมโยง
ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการในทุกที่และทุกเวลา รวมทั้งบริการด้านช่องทางการ                  
จัดจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ของการให้บริการและสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ด้วย ดังนั้น จึงถือได้ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีช่องทางการจัดจำหน่าย                   
เป็นโอกาสและความท้าทายหนึ่งของ ขสมก. ที่จะทำให้เกิดการพัฒนารูปแบบธุรกิจและ
ช่องทางการหารายได้ที่เหมาะสม นำเสนอการให้บริการที่มีความทันสมัย เข้าถึงอารมณ์และ
ความรู้สึกเพิ่มมากข้ึน 

๒.๓ การดำเนินงานขององค์การ ทั้งทางด้านปัจจัยที่เป นด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน 
๒.๓.๑ สถานะการเงินขององค์การ 

จากขอบเขตการให้บริการผู้ใช้บริการทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกันราคาค่าบริการยังคงต้องมี
ความเป็นธรรม และเท่าเทียมในทุกกลุ่ม การดำเนินการดังกล่าวนี้ส่งผลต่อภาวะทางการเงินของ ขสมก. อย่าง
หลีกเล่ียงมิได้ จากข้อมูลรายงานทางการเงินของ ขสมก. จะพบผลดำเนินงานท่ีขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง จากภาพ
จะเห็นได้ว่าต้ังแต่ในปี ๒๕๕๓ จนถึงปี ๒๕๖๓ ขสมก. มีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานรวมสูงกว่ารายได้รวมในทุกปี 
ส่งผลให้เกิดการขาดทุนสุทธิต่อเนื่องติดต่อกัน อีกทั้งในช่วงที่มีความนิยมโดยการโดยสารรถยนต์ส่วนตัว หรือรถ
รับจ้างส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มูลค่ารายได้รวมมีสัดส่วนลดลง นำไปสู่มูลค่าขาดทุนสุทธิในแต่ละปีของ
องค์การมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นด้วย ดังแสดงในภาพที่ ๔  

มูลค่าขาดทุนสุทธิท่ีเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีนั้น จากการทบทวนเอกสารขององค์การ คาดได้ว่าเกิดมาจาก
๓ ค่าใช้จ่ายสำคัญ ได้แก่ ๑) ค่าใช้จ่ายเกี ่ยวกับพนักงาน ๒) ค่าสวัสดิการพนักงาน และ ๓) ค่าบำรุงรักษา                       
รถโดยสาร (องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ, ๒๕๖๒) ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ท่ีค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายโดยรวม 
ลดทอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ทั้งนี้เมื่อทำการวิเคราะห์ประเภทของค่าใช้จ่าย จะพบว่า 
ค่าใช้จ่ายพนักงานที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นนั้น ซึ่งเป็นผลจากอายุการทำงานของพนักงาน สวัสดิการขององค์การ 
รวมถึงการยังคงให้บริการรถโดยสารด้วยพึ่งพาแรงงานเป็นหลัก (Labor intensive) ซึ่งมีความไม่สอดคล้องกับ
ปัญหาประชากรของประเทศ ณ ปัจจุบัน รวมถึง การให้บริการรถโดยสารประจำทางภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID – ๑๙  ที่หาก ขสมก. ยังคงให้บริการในรูปแบบเดิม จะเกิดความไม่ยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดท่ีรุนแรงได้ ดังแสดงในภาพที่ ๕  



บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ  ๔๑ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

ภาพที่ ๔ รายได้รวม ค่าใช้จ่ายรวม และมูลค่าขาดทุนสุทธิของ ขสมก. (ล้านบาท) 

ที่มา: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (๒๕๖๓) 
 
 

 

ภาพที่ ๕ ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากรของ ขสมก. (ล้านบาท) 

ที่มา: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (๒๕๖๓) 

นอกจากภาระค่าใช้จ่ายขององค์การท่ีเกิดจากค่าใช้จ่ายด้สนบุคลากรแล้ว ปัญหาค่าใช้จ่ายท่ีค่อนข้างสูง
ในส่วนค่าใช้บำรุงรักษารถโดยสาร ก็เป็นอีปัญหาท่ีต้องได้รับการพิจารณา กล่าวคือ เมื่อพิจารณาสภาพรถโดยสาร
ส่วนใหญ่ พบว่า มีความชำรุดทรุดโทรม และมีการใช้งานมามากว่า ๒๐ ปี รถโดยสารดังกล่าวมีความล้าสมัย และ
ใช้พลังงานที่ค่อนข้างสิ้นเปลือง แม้ทาง ขสมก. จะมีการจัดหารถโดยสารไฟฟ้า (EV) รถโดยสารไฮบริด (Hybrid) 
รถโดยสาร NGV (NGV) รวมทั้ง การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์ การใช้สัญญาณ 
WIFI บนรถโดยสาร การชำระค่าโดยสารผ่านระบบ QR-Code แต่ก็มิได้ทำให้องค์การสามารถลดรายจ่ายในสว่น
ซ่อมบำรุงได้มากนัก ในทางตรงข้ามการกลับทำให้ระบบการบริหารจัดการด้านเช้ือเพลิงมีความซับซ้อน และต้องมี
ต้นทุนในการเก็บรักษาอะไหล่สำหรับรถโดยสารหลากหลายประเภทเพิ่มขึ้นอีกด้วย 
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ค่าใชจ้า่ยบคุคล  (ลบ.)



๔๒  บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ 

แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

๒.๓.๒ สภาวการณ์ขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณ ล 

การขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปัจจุบันนั้น จะมีการให้บริการทั้งทางด้านการ
ขนส่งทางบกการขนส่งทางราง และการขนส่งทางน้ำ จากแผนยุทธศาสตร์การขนส่งผู ้โดยสารของกระทรวง
คมนาคม พบว่า ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การขนส่งทางรางจะเป็นถูกพัฒนาเป็นการขนส่งผู้โดยสาร
หลักในอนาคต เนื่องจากปัญหาการจราจรติดขัด และจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลท่ีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การขนส่งทาง
บกโดยรถโดยสารสาธารณะ จะมีแนวโน้มพัฒนาบทบาทจากเดิมเป็นหน่วยงานท่ีดำเนินการขนส่งผู้โดยสารหลักใน
พื้นที่ ไปสู่การเป็นการขนส่งที่เชื่อมต่อระบบรางเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ ขสมก. จำเป็นต้องมีการทบทวนและศกึษา
บทบาทท่ีจะดำเนินการ รวมทั้งวางแผนการเดินรถโดยสารในอนาคตอย่างเหมาะสม 

เมื ่อพิจารณาถึงการคาดการณ์ปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งในพื ้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จากโครงการศึกษาสำรวจความต้องการเดินทาง (Travel Demand Survey: TDS) และการปรับปรุง
ฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อวางระบบขนส่งของประเทศไทย โดย สนข. (๒๕๖๑ ) ก่อนจะมีเหตุการณก์าร
แพร่ระบาดของ COVID – ๑๙  จะพบจำนวนผู้โดยสารท่ีเดินทางโดยรถไฟฟ้า (ระบบราง) และรถโดยสาร (ขสมก. 
และรถร่วมบริการ) ต่างมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยคาดการณ์ได้ว่าในช่วง ๒๕ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๘๕) จำนวน
ผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟฟ้าจะเพิ่มขึ ้นมากที่สุด ถึง  ร้อยละ ๓๒๖.๘๒ หรือ ประมาณ ๓ เท่าของปริมาณ
ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าในปี ๒๕๖๐  ตามมาด้วย การเติบโตของผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถโดยสาร  
ร้อยละ ๓๔.๓๕ ดังแสดงในภาพที่ ๖ 

 

 

ภาพที ่๖ คาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารในกรุงเทพมหานครและปรมิณ ล (ล้านคน-เที่ยว/วัน) 

ที่มา: สนข. 

ในขณะที่การเดินทางในรูปแบบอื่น ๆ มีแนวโน้มจำนวนผู้โดยสารที่ลดลง โดยจำนวนผู้โดยสารเดนิทาง
โดยรถตู้ลดลงมากท่ีสุดถึงร้อยละ ๕๙.๕๕ ตามมาด้วย การลดลงในจำนวนผู้โดยสารท่ีเดินทางโดยเรือโดยสาร และ
รถไฟชานเมือง ตามลำดับ 

การขนส่งมวลชนภายในกรุงเทพมหานครจึงมีกลไกท่ีพึ่งพาการขนส่งระบบราง และรถโดยสารสาธารณะ
เป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี ปัญหาด้านราคาค่าโดยสารที่ค่อนข้างแพง การจำกัดพื้นที่ให้บริการ และการขาดแคลน                 
สิ ่งอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้โดยสารกลุ่มพิเศษ ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่สะท้อนการเข้าถึงการบริการ 
อย่างไรก็ดี ขสมก. ยังคงเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการรถโดยสารที่เข้าถึงกลุ่ มประชาชนมากที่สุด ทั้งใน                  
ด้านราคาที่ไม่สูงมาก พื้นที่ให้บริการที่ครอบคลุมทั้งกรุงเทพและปริมณฑล ขาดแต่เพียงการพัฒนาช่องทางพิเศษ              
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รถไฟฟ า เรือโดยสาร รถโดยสาร



บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ  ๔๓ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ท่ีสถานีต่าง ๆ สำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุให้สามารถใช้บริการได้สะดวก หรือจัดสิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการ
ก่อน ซึ่งจะตอบโจทย์การพัฒนาระบบขนส่งในอนาคตได้  

สำหรับการบริการขนส่งผู้โดยสารในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของ ขสมก. ณ ปัจจุบัน พบว่า 
ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ มีจำนวนรถโดยสารประจำการจำนวน ๒,๙๖๖ คัน ซึ่งมีจำนวน ๑๕ คันที่อยู่ในอู่
จอดค้างซ่อม ดังนั้นจึงมีรถโดยสารที่สามารถวิ่งให้บริการได้ที่ ๒,๙๕๑ คัน เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้โดยสาร
ต้ังแต่ช่วงปี ๒๕๕๗-๒๕๖๒ จะพบว่า ในช่วงแรกมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากสภาพรถท่ีค่อนข้างทรุดโทรม เมื่อมีการ
นำรถโดยสาร NGV และระบบการการจัดเก็บค่าโดยสารแบบไร้เงินสดมาใช้ จำนวนผู้โดยสารมีการปรับเพิ่มขึ้น 
อย่างไรก็ดี ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID – ๑๙  จำนวนผู้โดยสารมีแนวโน้มลดลงอีกครั้ง ดังแสดงใน
ตารางที่ ๕ 
 

ตารางที่ ๕ จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถโดยสาร ขสมก. (คน – เที่ยวต่อวัน) 

ปีงบประมาณ รถโดยสารธรรมดา รถโดยสารปรับอากาศ รวม 
๒๕๕๗ ๓๘๑,๑๔๑ ๔๘๒,๘๖๔ ๘๖๔,๐๐๕ 
๒๕๕๘ ๓๘๙,๙๓๖ ๔๙๙,๗๘๓ ๘๘๙,๗๑๙ 
๒๕๕๙ ๓๗๑,๘๓๖ ๔๙๕,๐๔๒ ๘๖๖,๘๗๙ 
๒๕๖๐ ๒๙๙,๘๕๕ ๔๘๘,๕๓๙ ๗๘๘,๑๕๒ 
๒๕๖๑ ๕๕๑,๙๔๘ ๔๙๘,๕๓๙ ๑,๐๕๐,๔๘๗ 
๒๕๖๒ ๕๑๖,๒๙๙ ๕๔๖,๖๔๘ ๑,๐๖๒,๙๔๗ 
๒๕๖๓ ๓๐๓,๗๖๘ ๒๖๒,๕๐๑ ๕๖๖,๒๖๙ 

ที่มา: ขสมก. 

เมื่อพิจารณาการลดลงของจำนวนผู้โดยสารในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID – ๑๙  จะพบว่า จำนวน
ผู้โดยสารรถโดยสารธรรมดาลดลงประมาณร้อยละ ๓๘ ในขณะจำนวนผู้โดยสารรถโดยสารปรับอากาศลดลง
ประมาณร้อยละ ๕๒ การลดลงของจำนวนผู้โดยสารรถปรับอากาศมาจาก ความกังวลในการแพร่ระบาดของ 
COVID – ๑๙  โดยตรง  และจำนวนเท่ียวรถโดยสารท่ีลดลงอย่างชัดเจน  

จากตารางแสดงจำนวนรถออกวิ่งและจำนวนเที่ยวรถโดยสารในช่วงเดือนต.ค.๖๓ – พ.ค.๖๔ พบว่า
จำนวนเที่ยวเฉลี่ยต่อวันมีแนวโน้มลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – ๑๙  และการล็อกดาวน์
กรุงเทพและปริมณฑล ส่งผลให้ไม่มีปัญหาการจราจรที่ติดขัด และจำนวนผู้โดยสารที่ลดลง จำนวนรถเที่ยวที่วิ่ง             
จึงลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ดังแสดงในตารางที่ ๖ 

ตารางที่ ๖ จำนวนรถออกว่ิงและเที่ยวว่ิงรวม 

เดือน รถออกวิ่ง (คัน) เฉล่ีย (คัน) ต่อวัน เท่ียววิ่งรวม (เท่ียว) เฉล่ีย (เท่ียว) ต่อวัน 
ต.ค. ๖๓ ๙๑,๑๗๒ ๒,๙๔๑ ๗๔๒,๑๒๙ ๒๓,๙๔๐ 
พ.ย.๖๓ ๘๘,๒๐๘ ๒,๙๔๐ ๗๑๔,๒๓๕ ๒๓,๘๐๘ 
ธ.ค. ๖๓ ๙๑,๑๙๕ ๒,๙๔๒ ๗๒๙,๗๓๖ ๒๓,๕๔๐ 
ม.ค. ๖๔ ๘๔,๓๔๐ ๒,๗๒๑ ๗๐๙,๑๔๖ ๒๒,๘๗๖ 
ก.พ. ๖๔ ๘๑,๒๖๐ ๒,๙๐๒ ๖๔๑,๑๘๖ ๒๒,๙๐๐ 
มี.ค. ๖๔ ๙๑,๔๖๕ ๒,๙๐๕ ๗๒๖,๐๐๐ ๒๓,๔๑๙ 
เม.ย. ๖๔ ๘๖,๒๘๖ ๒,๘๗๖ ๖๓๘,๑๓๕ ๒๑,๒๗๑ 
พ.ค. ๖๔ ๗๔,๖๗๒ ๒,๔๐๙ ๕๓๐,๗๘๓ ๑๗,๑๒๒ 

ท่ีมา: ขสมก. 
 



๔๔  บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ 

แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

โดยสรุป จะพบสภาวการณ์ขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีเริ่มมีการเปล่ียนแปลงจาก
สถานการณ์ COVID – ๑๙  และการขยายการขนส่งในระบบรางในอนาคต แม้ ขสมก. จะยังคงมีบทบาทในการ
ขนส่งผู้โดยสาร และเช่ือมต่อกับระบบขนส่งประเภทอื่น ๆ แต่ปริมาณผู้โดยสารท่ีใช้บริการมีแนวโน้มลดลงในบาง
เส้นทาง รวมถึงการวางระบบเส้นทางใหม่ เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรรถและพนักงานท่ีมีอยู่ให้มีความคุ้มค่ามาก
ท่ีสุด เป็นปัจจัยสำคัญในการจัดทำแผนวิสาหกิจในครั้งนี้ 

๒.๓.๓ โครงสร้างองค์การ 

ขสมก. นั้นมีแผนที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ตามแผน
ฟื้นฟูกิจการรวมถึง การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โครงสร้างองค์การ
ของ ขสมก. ยังคงมีรูปแบบท่ีเน้นการแบ่งพื้นท่ีการเดินรถเป็น ๘ เขตการเดินรถ และการบริหาร ณ ศูนย์กลาง ซึ่งมี
โครงสร้างองค์การ ดังแสดงในภาพที่ ๗ 

 



บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ  ๔๕ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

ภาพที่ ๗ โครงสร้างองค์การ ขสมก. (ปัจจุบัน) 

ท่ีมา: แผนฟื้นฟูของ ขสมก. (๒๕๖๓) 

อย่างไรก็ดี ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. จำเป็นท่ีต้องมีการปรับลดพนักงานลง และการเกษียณอายุของ
พนักงานบางส่วน ส่งผลให้โครงสร้างองค์การของ ขสมก. จำเป็นที่ต้องได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสม 
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก ดังแสดงในภาพที่ ๘ 



๔๖  บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ 

แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

 

ภาพที่ ๘ โครงสร้างองค์การ ขสมก. (หลังการปรับปรุง) 

ท่ีมา: แผนฟื้นฟูของ ขสมก. (๒๕๖๓) 

โดยส่วนงานท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลักคือ ผ่ายบริหาร ซึ่งมีการยุบสำนักบางส่วนลง และไปเน้นการดูแล
เขตการเดินรถให้มีศักยภาพในการดูแลตนเองมากขึ้น แยกฝ่ายพัฒนาองค์การทั้งในส่วนงานสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศและสำนักแผนให้มีความเด่นชัดขึ้น รวมทั้ง แยกบทบาทหน้าท่ีในการดูแลรถเอกชนร่วมบริการออกจาก
การดูแลของ ขสมก. ด้วย 



บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ  ๔๗ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒.๓.๔ รถโดยสารและทรัพยากรขององค์การ 

รถโดยสารและทรัพยากรขององค์การ เป็นสิ่งที ่ทาง ขสมก. ต้องมีการพัฒนาและนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ขององค์การอย่างเหมาะสม เมื่อพิจารณาจำนวนรถโดยสารขององค์การ              
ขสมก. ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จะพบว่า จำนวนรถโดยสารท่ีวิ่งให้บริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
มีทั้งหมด ๘,๑๑๒ คัน จากจำนวนดังกล่าว เป็นรโดยสารของ ขสมก. ที่วิ่งบริการจะอยู่ที่ ๓,๐๐๕ คัน คิดเป็น
ประมาณ ร้อยละ ๓๗ ของจำนวนรถโดยสารที่วิ่งบริการทั้งหมด ในขณะที่ตู้โดยสารปรับอากาศมีสัดส่วนท่ี ร้อยละ ๓๑                 
รถเล็กในซอยมีสัดส่วนท่ี ร้อยละ ๒๓ รถมินิบัสมีสัดส่วนท่ี ร้อยละ ๒ และรถตู้โดยสารปรับอากาศเชื่อมต่อ               
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีสัดส่วนท่ี ร้อยละ ๑ 

รถโดยสารประจำทางแต่ละประเภทมีรูปแบบการให้บริการท่ีแตกต่างกันไป ซึ่ง ขสมก. มีนโยบายในการ
กำกับ ควบคุมกิจการรถโดยสารประจำทางทุกประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ท้ังด้านอัตราค่าโดยสาร 
ความสะดวก ความปลอดภัย รวมทั้ง กิริยามารยาทในการให้บริการของพนักงานประจำรถและบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 
ดังแสดงใน 

 

ภาพที ่๙ 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที ่๙ สัดส่วนรถโดยสารที่วิ่งให้บริการในกรุงเทพมหานครและปริมณ ล เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ที่มา: ขสมก.  

แม้รถโดยสารของ ขสมก. จะมีสัดส่วนเก ือบ ๑  ในสาม ของรถโดยสารสาธารณะที ่ว ิ ่งในพื ้น ท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่จำนวนผู้โดยสารท่ีใช้บริการจะมีปริมาณท่ีค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับรถโดยสาร
ประเภทอื่น ๆ ซึ่งเกิดจากการที่จำนวนเส้นทางที่ ขสมก. ให้บริการมีถึง ๑๑๖  เส้นทาง ในขณะที่รถเอกชนร่วม
บริการการให้บริการ ๙ เส้นทาง รถตู้โดยสารปรับอากาศมีการให้บริการ ๑๐๗  เส้นทาง รถเล็กในซอยมีการ
ให้บริการ ๙๓ เส้นทาง รถมินิบัสมีการให้บริการ ๓๙ เส้นทาง และรถตู้โดยสารปรับอากาศเช่ือมต่อท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิมีการให้บริการ ๗ เส้นทาง 

อย่างไรก็ดี ทาง ขสมก. มีแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางการเดินรถเพื่อให้ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ รวมถึง การให้บริการที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ COVID – ๑๙  ขององค์การ เพื่อให้
การเดินรถเพื่อประชาชนสามารถดำเนินการได้ ในส่วนทรัพยากรท่ีสำคัญด้านพื้นท่ีอู่รถ สถานท่ีต้ัง และสถานท่ีทำ

รถ ขสมก.
๓๗%

รถเอกชนร่วมบริการ
๒%

รถตู้โดยสาร
ปรับอากาศ

๓๑%

รถเล็กในซอย
๒๓%

รถมินิบัส
๖%

รถตู้โดยสาร
ปรับอากาศเชื่อมต่อท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ

๑%



๔๘  บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ 

แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

การอื่น ๆ ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ มีสัดส่วนดังนี้ อาคารสถานที่ทำการและอู่จอดรถ จำนวน ๓๔ แห่ง อู่และ
สถานท่ีทำการท่ี ขสมก. เช่า จำนวน ๑๕ แห่ง และ สถานท่ีทำการอื่นๆ ใช้ประโยชน์ฟรี จำนวน ๑๑ แห่ง ดังแสดง
ตารางที่ ๗ 

ตารางที่ ๗ ทรัพยากรด้านพื้นที่ของ ขสมก.  

อาคารสถานทีท่ำการและอู่จอดรถ 
(ทรัพย์สินองค์การ) 

อู่และสถานทีท่ำการที่ ขสมก. 
(เช่าจากหน่วยงาน/เอกชน) 

สถานที่ทำการอื่นๆ ใช้ประโยชน์ฟร ี

๑. เขตการเดินรถที่ ๑ อู่บางเขน 
๒. เขตการเดินรถที่ ๑ อู่รังสิต  
๓. เขตการเดินรถที่ ๒,๘ อู่สวนสยาม  
๔. เขตการเดินรถที่ ๒ อู่มีนบุรี  
๕. เขตการเดินรถที่ ๕ อู่แสมดำ 
๖. เขตการเดินรถที่ ๕ อู่พระประแดง  
๗. เขตการเดินรถที่ ๕ ตึกแถว ๒ ชั้น  
                           วัดพุทธบูชา 
๘. เขตการเดินรถที่ ๗ อู่บางบัวทองเคหะ
  

๑. สำนักงานใหญ่ การรถไฟแห่ง 
   ประเทศไทย 
๒. เขตการเดินรถที่ ๓ อู่ฟาร์มจระเข้   
    หจก.ขุมทองก่อสร้าง 
๓. เขตการเดินรถที่ ๓ ลานจอดถช้าง  
    สามเศียร (๑) การทางพิเศษแห่ง 
    ประเทศไทย 
๔. เขตการเดินรถที่ ๓ ลานจอดถช้าง 
    สามเศียร (๒) การทางพิเศษแห่ง 
    ประเทศไทย 
๕. เขตการเดินรถที่ ๔ อู่คลองเตย  
    การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
๖. เขตการเดินรถที่ ๔ อู่ใต้ทางด่วนสาธุ 
    ประดิษฐ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
๗. เขตการเดินรถที่ ๔ อู่พระราม ๙ การ 
    รถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้า 
    ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
๘. เขตการเดินรถที่ ๔ ท่าปล่อยรถ  
    สาย ๔,๔๗ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
๙. เขตการเดินรถที่ ๖ อู่วัดไร่ขิง วัดไร่ขิง 
๑๐. เขตการเดินรถที่ ๗ อู่ท่าอิฐ  
      นางรุจิราภรณ์ หว่ังหล ี
๑๑. เขตการเดินรถที่ ๗  อู่เทศบาล 
      บางบัวทอง เทศบาลเมืองบางบัวทอง 
๑๒. เขตการเดินรถที่ ๗  อู่หนอง 
      เชียงโคต บางบัวทอง น.ส. ฐิตินันท์  
      ฉัตราติชาต 
๑๓. เขตการเดินรถที่ ๘ อู่หมอชิต ๒  
      การรถไฟแห่งประเทศไทย 
๑๔. เขตการเดินรถที่ ๘ อู่ใต้ทางด่วน 
      รามอินทรา การทางพิเศษแห่ง 
      ประเทศไทย 
๑๕. เขตการเดินรถที่ ๘ อู่กำแพงเพชร ๒   
      การรถไฟแห่งประเทศไทย 

๑. เขตการเดินรถที่ ๑ ลานจอดรถ   
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต)  
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
๒. เขตการเดินรถที่ ๑ ท่าจอดรถ 
    โดยสารตลาดไทย บริษัท ไทย  
    แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด 
๓. เขตการเดินรถที่ ๓ อู่เมกา บางนา  
    บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด   
๔. เขตการเดินรถที่ ๓ อู่บางพลี การ 
    เคหะแห่งชาติ  
๕. เขตการเดินรถที่ ๓ อู่ปู่เจ้าสมิงพราย  
    กรมทางหลวงชนบท 
๖. เขตการเดินรถที่ ๓ ท่าปล่อยรถ  
    บริเวณโรงเรียนปทุมคงคา  
    สมุทรปราการ บรษิัท ที.เอ็ม.ที. 
    แลนด์ จำกัด 
๗. เขตการเดินรถที่ ๓ ท่าปล่อยรถ 
    แพรกษา-บ่อดิน นายสมพงษ์  
    นรินทร์  สุขสันติ 
๘. เขตการเดินรถที่ ๕ อู่พระประแดงใต้ 
    ทางด่วน  กรมทางหลวง 
๙. เขตการเดินรถที่ ๕ อู่กัลปพฤกษ์   
    กรมทางหลวงชนบท 
๑๐. เขตการเดินรถที่ ๖ อู่บรมราชชนนี  
      กรมทางหลวง 
๑๑. เขตการเดินรถที่ ๖ ท่าปล่อยรถ 
      สาย ๘๐  น.ส.อรพร  จินดาเวช 

ที่มา: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

ทรัพยากรทางด้านบุคลากรก็เป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์การ จากข้อมูลเดือน ณ กรกฎาคม ๒๕๖๔     
ท่ีองค์การมีพนักงานโดยรวมทั้งหมดอยู่ท่ี ๑๓,๘๑๗ คน ซึ่งเป็นจำนวนท่ีต่ำกว่าข้อกำหนดขององค์การ (ข้อกำหนด
อยู่ที่ ๑๕,๘๔๓ คน) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในส่วนบุคลากรของ ขสมก. เป็นผลมาจากการดำเนินการปรับโครงสรา้ง
ตามแผนฟื้นฟู และการปรับเปล่ียนตำแหน่งงานในองค์การ ดังแสดงใน 



บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ  ๔๙ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ภาพท่ี ๑๐ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพที่ ๑๐ สัดส่วนบุคลากรของ ขสมก. เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ที่มา: ขสมก.  

อย่างไรก็ดี ขสมก. ยังคงต้องการการพัฒนาทักษะของบุคลากรเพื่อทดแทนบุคลากรที ่จะมีการ
เกษียณอายุในช่วง ๒ – ๓ ปี และเพื่อดำเนินการตามแผนฟื้นฟูให้มีความเหมาะสมได้ 

๒.๓.๕ การบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนในสภาวะโควิด - ๑๙ 

พฤติกรรมผู ้บริโภคในยุค New-Normal เป็นสิ ่งที ่ท ุกองค์การควรให้ความสนใจ กล่าวคือการ
เปลี ่ยนแปลงของผู ้บริโภคในการใช้บริการรถโดยสารหรือการขนส่งสาธารณะที ่จะต้องมีการจัดรูปแบบ                   
การให้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป จากการศึกษาของ Tirachini and Cats (๒๐๒๐) ได้กล่าวอ้างความสำคัญในการ
ปรับรูปแบบการให้บริการโดยคำนึงถึงระยะห่างทางกายภาพ การระบายถ่ายเทอากาศจากการใส่ หน้ากาก
ตลอดเวลา และการเน้นความสะอาด การฆ่าเชื้อ รวมถึงการระบายลมในรถโดยสาร สอดคล้องกับความคิดเห็น
ของ She net al. (๒๐๒๐a) ที่ได้เน้นถึงการบริหารจัดการรถโดยสารภายใต้สถานการณ์ COVID – ๑๙ ซึ่งควรให้
ความสำคัญกับการจัดการบุคคลากร รวมถึง การให้ข้อมูลแก่ผู ้ใช้บริการอย่างเหมาะสม  ภายใต้สภาพปัญหา
ดังกล่าวนี้ ขสมก. มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของ
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงบริบทภายในองค์การด้วย 

๒.๔ ติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมา  

ขสมก. ได้มีการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และกำลังอยู่ในช่วง
ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๓ ด้าน กลยุทธ์ ๕ ด้าน 
และโครงการ ๑๓ โครงการ ได้แก่ 

 

 

 

พนักงานในส านักงาน 
(ไม่รวม ผอก.)

๑๖%

พนักงานขับรถโดยสาร
๔๒%

พนักงานเก็บค่าโดยสาร
๔๒%



๕๐  บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ 

แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชน  
กลยุทธ์ที่ ๑.๑  รถโดยสารเพื่อประชาชน 

➢ โครงการที่ ๑ การจัดหารถโดยสารใหม่ ประกอบด้วย  
• โครงการย่อยที่ ๑  จัดหารถโดยสารปรับอากาศท่ีใช้พลังงานสะอาด 
• โครงการย่อยที่ ๒  โครงการจ้างเอกชนเดินรถในเส้นทางของเอกชน                

จำนวน ๑,๕๐๐ คัน 
➢ โครงการที่ ๒  โครงการจัดหาพื้นท่ีอู่จอดรถเพื่อทดแทนอู่มีนบุรีและอู่บางเขน 
➢ โครงการที่ ๓ โครงการบริหารเส้นทางเดินรถ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ความปลอดภัยในการให้บริการ 
➢ โครงการที่ ๔ โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ การสร้างการจดจำท่ีดีแก่ผู้ใช้บริการ 
➢ โครงการที่ ๕ โครงการสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ (Rebranding) 
➢ โครงการที่ ๖ โครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  

(Corporate Social  Responsibility : CSR) 
➢ โครงการที่ ๗ โครงการธำรงรักษาระบบ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ด้านการให้บริการ 
➢ โครงการที่ ๘ โครงการแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศ จากการเผาไหม้เช้ือเพลิง (PM ๒.๕) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน 
กลยุทธ์ ๒.๑ การลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 

➢ โครงการที่ ๙ โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด 
➢ โครงการที่ ๑๐ โครงการปรับโครงสร้างองค์การ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาประสิทธิภาพองค์การและบุคลากร 
กลยุทธ์ ๓.๑ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  

➢ โครงการที่ ๑๑ โครงการระบบบริหารงานหลักองค์การ (Enterprise Resource 
Planning : ERP) 

➢ โครงการที่ ๑๒ โครงการออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
➢ โครงการที่ ๑๓ โครงการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการส่ือสาร 

ซึ่งในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ สามารรถติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ได้ดังแสดงอยู่ ใน 
ตารางที่ ๘



บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ ๕๑ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  แผนวิสำหกิจ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ตารางที่ ๘ ผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจในช่วงที่ผ่านมา 

ยุทธศาสตร์/ 
กลยุทธ ์

โครงการ 
วัตถุประสงค์/เป าหมาย

ในการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัด )ผลลัพธ์(  

ผลการดำเนินงาน 
ณ วันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

แนวทางในการปรับนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชน 
กลยุทธ์ ๑.๑  
รถโดยสารเพ่ือ
ประชาชน 

โครงการที่ ๑  
การจัดหารถโดยสารใหม ่
โครงการย่อยที่ ๑ 
จัดหารถโดยสารปรับอากาศ
ที่ใช้พลังงานสะอาด 

การจัดหารถโดยสารใหม่
ให้ได้ตามท่ีกำหนดเพ่ือ
นำไปให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ดำเนินการได้ตาม
ข้ันตอน และระยะ 
เวลาท่ีกำหนด 

ไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้ันตอน/กิจกรรมที่กำหนด อาจมีการปรับปรงุเงื่อนไข TOR 
เพ่ือให้เหมาะสมกับแผนฟ้ืนฟู 
และงบประมาณของภาครัฐ 

 โครงการที่ ๑ 
การจัดหารถโดยสารใหม ่
โครงการย่อยที่ ๒ 
โครงการจ้างเอกชนเดินรถใน
เส้นทางของเอกชน จำนวน 
๑,๕๐๐ คัน 
 

การจัดหารถโดยสารใหม่
ให้ได้ตามท่ีกำหนดเพ่ือ
นำไปให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ดำเนินการได้ตาม
ข้ันตอนและระยะ 
เวลาท่ีกำหนด 

ไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้ันตอน/กิจกรรมที่กำหนด อาจมีการปรับปรงุเงื่อนไข TOR 
เพ่ือให้เหมาะสมกับแผนฟ้ืนฟู 
และงบประมาณของภาครัฐ 

กลยุทธ์ ๑.๒ 
ความปลอดภัย
ในการ
ให้บริการ 

โครงการที่ ๒ 
โครงการรณรงค์ป้องกัน 
และลดอุบัติเหตุ 

จำนวนครั้งของการเกิด
อุบัติเหตุ ฝ่ายผิดสะสม 
ไม่เกิน ๘ ครั้ง ต่อล้าน 
กม. บริการ 
 

จำนวนครั้งของ 
การเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

เขตการเดินรถที่ ๑ – ๘ ภาพรวมจำนวนอุบัติเหตุฝ่ายผิด ๑๐๕ 
ครั้ง คิดเป็นอุบัติเหตุ/ล้าน กม. เกิดจริง ๖.๓๕ ครั้ง ต่ำกว่า
เป้าหมายที่กำหนด (๘ ครั้ง/ล้าน กม.) 

สามารถปรับรูปแบบกิจกรรม 
เน้นความปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน 

กลยุทธ์ ๑.๓
การสร้าง 
การจดจำท่ีดี
แก่ผู้ใช้บริการ 

โครงการที่ ๓ 
โครงการสร้างภาพลักษณ ์
ขององค์การ (Rebranding) 

สร้างการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การ 
ต่อประชาชนผู้ใช้บริการ 

ดำเนินการได้ตาม
ข้ันตอนและระยะ 
เวลาท่ีกำหนด 

ดำเนินการเรียบร้อย ได้เน้ือหาจำนวน๔ ชิ้นงาน ได้แก่ 
➢ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อนอกบ้านบนจอดิจิตอล จำนวน 

๙๕ จอ เรื่อง “การอบรม พนักงานประจำรถ ให้มีจิตสำนึก
รักบริการ” 

➢ ออกแบบและจัดทำ Cover Photo Face Book ขสมก. 
เรื่อง “วัคซีนฉีดครบ แต่ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ขสมก. 
เน้นหลัก D-M-H-T-T-A รับมือโควิด -๑๙ ระลอกใหม่” 

สามารถเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม
ที่เน้นการแสดงความใส่ใจในการ
พัฒนาบริการ และ 
การให้ความรู้ทางด้านสุขอนามัย
บนรถโดยสาร 



๕๒  บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ 

แผนวิสำหกิจ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

ตารางที่ ๘ ผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจในช่วงที่ผ่านมา 

ยุทธศาสตร์/ 
กลยุทธ ์

โครงการ 
วัตถุประสงค์/เป าหมาย

ในการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัด )ผลลัพธ์(  

ผลการดำเนินงาน 
ณ วันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

แนวทางในการปรับนโยบาย 

➢ จัดทำ Content สำหรับเผยแพร่ใน Facebook ขสมก. 
จำนวน ๓ เรื่อง 

➢ จัดทำ Content เรื่อง “ทุกปัญหาเราพร้อมรับฟัง ขสมก.
ปรับปรุงคุณภาพบริการ เพ่ือผู้ใช้บริการ” เผยแพร่บน
เว็บไซต์ Sanook.com 
 

 โครงการที่ ๔ 
โครงการแสดง 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 และสิ่งแวดล้อม 
(Corperate Social 
Responsibility: CSR) 

ทุกโครงการสามารถ
ดำเนินการได้ตาม 
ข้ันตอนและระยะเวลา 
ที่กำหนด 

ดำเนินโครงการตาม 
แผนที่กำหนดอย่าง 
น้อย ๑ โครงการ 

แผนการดำเนินงานกำหนดการทำกิจกรรมไว้ ๔ กิจกรรม แต่
เน่ืองจากสถานการณ์ COVID – ๑๙  ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ
ได้ ๒ กิจกรรม และเหลือการติดตามการทำงาน ๒ กิจกรรม ได้แก่ 
➢ โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมต่อชุมขนที่อาศัยอยู่บริเวณอู่

จอดรถโดยสาร อยู่ระหว่างการประสานงานกับชุมชนต่างๆ 
เพ่ือฉีดพ่นแอลกอฮอล์ในชุมชน 

➢ โครงการ BMTA GO GREEN คณะกรรมการฯ ตามคำสั่ง
องค์การที่ ๒๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ อยู่
ระหว่างพิจารณาภาพถ่ายการจัดการพ้ืนที่ปลูกต้นไม้ของ
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือพิจารณาให้คะแนน 

สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กิจกรรมเน้นการร่วมมือกับ
ชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 

 โครงการที่ ๕  
โครงการธำรงรักษาระบบ  
ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕  
ด้านการให้บริการ 

นำระบบบริหารงานด้าน
คุณภาพ 
ไปปฏิบัติให้เป็น
มาตรฐานและได้รับการ
ยอมรับ 

ทุกเส้นทางการเดิน
รถขององค์การที่
ได้รับการรับรอง 
สามารถธำรงรักษา 
ระบบอย่างต่อเน่ือง 

องค์การนำระบบบริหารงานด้านคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ไป
ใช้ในเขตการเดินรถที่ ๑ – ๘ โดยทุกเส้นทางการเดินรถองค์การ 
ได้รับใบรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ 
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เรียบร้อยแล้วและจะธำรงรักษา 
ระบบอย่างต่อเน่ือง ขณะน้ีอยู่ระหว่างการตรวจติดตาม
ผลการรักษาระบบ ครั้งที่ ๒ 
 

สามารถดำเนินการรักษาการ
ได้รับการรับรองมาตรฐานในปี
ต่อไปได้ 

 โครงการที่ ๖ 
โครงการแก้ปัญหามลภาวะ
ทางอากาศ จากการเผาไหม้
เชื้อเพลิง (PM ๒.๕) 

ไม่มีรถโดยสารถูกจับ/
ปรับและห้ามใช้กรณี
ควันดำ 

รถโดยสารทุกคันที่
ออกให้บริการไม่มี
ควันดำเกิน 
มาตรฐาน 
 

เขตการเดินรถที่ ๑ – ๘ นำรถเข้าตรวจควันดำประจำเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยรถโดยสารทุกคันที่ออกให้บริการ ไม่มีควัน
ดำเกินมาตรฐาน 

กิจกรรมมคีุณค่า สามารถ
ดำเนินการอย่างต่อเน่ืองได้ 



บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ ๕๓ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  แผนวิสำหกิจ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ตารางที่ ๘ ผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจในช่วงที่ผ่านมา 

ยุทธศาสตร์/ 
กลยุทธ ์

โครงการ 
วัตถุประสงค์/เป าหมาย

ในการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัด )ผลลัพธ์(  

ผลการดำเนินงาน 
ณ วันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

แนวทางในการปรับนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน 
กลยุทธ์ ๒.๑
การลดต้นทุน
และค่าใช้จ่าย
ดำเนินงาน 

โครงการที่ ๗  
โครงการเกษียณอายุก่อน
กำหนด 

จำนวนพนักงานเป็นไป
ตามกรอบ 
โครงสร้างองค์การ 

ดำเนินการได้ตาม
ข้ันตอน 
และระยะเวลาท่ี
กำหนด 

องค์การประกาศโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early 
Retirement) เพ่ีอรองรับแผนฟ้ืนฟูกิจการองค์การ เพ่ือให้บุคลากร
ขององค์การมีอัตรากำลงัที่เหมาะสมสอดคล้องกับอัตรากำลังใน
การปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่ (ตามประกาศเมื่อวันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๔) ขณะน้ีอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรมมคีวามต่อเน่ือง สามารถ
ดำเนินการตามแผนฟ้ืนฟูและการ
อนุมัติจากภาครัฐได้ 

 โครงการที่ ๘ 
โครงการปรับโครงสร้าง
องค์การ 

จัดสรรบคุลากรตาม
กรอบโครงสร้างใหม่ได้
ร้อยละ ๑๐๐ 

สามารถจัดสรร
บุคลากรได้ 
ภายในเดือน
กันยายน ๒๕๖๔ 

ไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้ันตอน/กิจกรรมที่กำหนด กิจกรรมอาจต้องมีการทบทวน
และกำหนดโครงสร้างใหม่ที่มี
ความเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพฒันาประสิทธภิาพองค์การและบคุลากร 
กลยุทธ์ ๓.๑ 
การประยุกต์ 
ใช้เทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย 

โครงการที่ ๙ 
โครงการระบบบริหารงาน
หลักองค์การ 
(Enterprise Resource 
Planning : ERP) 

ระบบเทคโนโลยีของ
องค์การสามารถพัฒนา
ได้ตาม 
แผนที่กำหนด 

ดำเนินการได้ตาม
ข้ันตอนและ
ระยะเวลาท่ีกำหนด 
ร้อยละ ๑๐๐ 

องค์การทำสัญญาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร 
(Enterprise Resource Planning : ERP) พร้อมอุปกรณ์กับบรษิทั 
อินโนเวชั่น คอนซัลท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด ตามสัญญาเลขที่ จ. ๗๓/
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ โดยดำเนินการจัดทำและ
ส่งแผนการติดตั ้งและทดสอบระบบ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
และแผนการฝึกอบรมการใช้ระบบตามแผนที่กำหนดทดสอบ 
ประกอบด้วย  
➢ แผนการทดสอบ Unit Testing  
➢ แผนการทดสอบ System Integration Testing  
➢ แผนการทดสอบ User Acceptance Testing  
➢ แผนการฝึกอบรมการใชง้านระบบ 

กิจกรรมขาดการอบรม สามารถ
พิจารณาระยะเวลาการอบรม 
หลังช่วงการแพร่ระบาดของ 
COVID–๑๙   

 โครงการที่ ๑๐ 
โครงการการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มาใช้ในการสื่อสาร 

องค์การมรีูปแบบ
เทคโนโลยีใหม่มาใช้ใน
การสื่อสารทดแทน
ระบบสื่อสารเดิม 

สามารถนำระบบการ
สื่อสารรูปแบบใหม่มา
ใช้ภายในเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔ 

อยู่ระหว่าง ฝรอ. (สบด.) วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้ระบบสื่อสาร
เดิมกับระบบสื่อสารใหม่ (วอล์คกี้ทอลค์กี้) เพ่ือพิจารณาสำหรับ
ดำเนินการจัดหาทดแทนระบบสื่อสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

สามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้
มีความทันสมัยมากข้ึนได้ 



๕๔  บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ 

แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

๒.๕ ปัญหาและอุปสรรค 

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา การวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้า สภาพแวดล้อมภายนอก และการวิเคราะห์การ
ดำเนินงานของ ขสมก. จะเห็นภาพปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานท่ีเด่นชัด สรุปได้ดังนี้ 

➢ ปัญหาด้านลูกค้า แนวโน้มผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากสภาพ               
รถโดยสารที่ค่อนข้างเก่า การขับรถโดยสารยังมีความไม่สุภาพ และการขึ้นลงรถโดยสารยัง ไม่มีระบบสำหรับ
ให้บริการท่ีท่ัวถึง โดยเฉพาะกับกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ 

➢ ปัญหาด้านตลาดและการให้บริการ เนื ่องด้วยนโยบายภาครัฐที่มุ ่งเน้นการขนส่งผู ้โดยสาร  
ด้วยระบบราง และแนวโน้มการลดบทบาทการให้บริการของ ขสมก. เหลือเพียงเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟฟ้าเป็น
สำคัญ อย่างไรก็ดี ความต้องการใช้บริการโดยสาร ขสมก. ยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางและ
รายได้น้อย รวมทั้งคนพิการและผู้สูงอายุ ส่งผลให้การพิจารณาเส้นทางการเดินรถ มาตรฐานการเก็บค่าโดยสาร 
และบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยเป็นส่ิงสำคัญขององค์การ 

➢ ปัญหาการขาดทุนต่อเนื่อง จากภาระหนี้สินและภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย และความไม่ชัดเจนของ
แผนฟื้นฟู ส่งผลให้ ขสมก. ต้องพิจารณาการใช้ทรัพย์สินท่ีมีอยู่เพื่อสร้างประโยชน์และรายได้ ไม่ว่าจะเป็นพื้นท่ีบน
รถโดยสารท้ังภายในและภายนอก และพื้นท่ีอู่ เป็นต้น รวมทั้ง การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การ เพื่อสนับสนุน
ให้เกิดการบริการในรูปแบบท่ีเหมาะสมมากขึ้น 

➢ การเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขสมก. ยังมีแนวโน้มการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ไม่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการได้ ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาแอพลิเคชั่น และเว็ปไซด์ รวมทั้งการให้บริการ         
ท้ังภายในและภายนอกองค์การ นอกจากนี้แล้ว ทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมยังควรได้รับการพัฒนา                           
เพิ่มมากขึ้น 

➢ การทำงานอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ขสมก. เป็นองค์การที่สังคมและชุมชน 
มักกล่าวอ้างถึงในการเป็นผู้ก่อให้เกิดปัญหาด้านมลภาวะในกทม.และปริมณฑล โดยเฉพาะ ปัญหาด้านฝุ่นและควัน 
ส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวม และการท่ีต้องเป็นหน่วยงานหลักท่ีใส่ใจปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

๒.๖ การวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix 

กระบวนการในการจัดทำแผนวิสาหกิจเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ท่ีทาง ขสมก. มุ่งเน้นดำเนินการภายในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น จำเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าเพื่อให้เกิดการกำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม ทั้งในส่วนการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์การ วิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน และสภาพแวดล้อมในการแข่งขัน
ขององค์การ  

โดยใช้ฐานข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การ และข้อมูลเทียบกับคู่เทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และผลดำเนินการที่ผ่านมา นำไปสู่การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์องค์การ 
นำไปสู่แนววิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์การในอนาคต โดยมีประเด็นข้อคำถามในการสัมภาษณ์ตาม
ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องซึ่งสามารถพิจารณาจำแนกเป็นกลุ่มต่าง  เพื่อรวบรวมจัดทำแผนการดำเนินงานท่ีสามารถ
ขับเคล่ือน นำเสนอแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการท่ีจะต้องบริหารจัดการ จัดทำการปรับปรุง
แผนกำหนดยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับบริบทองค์การที่เปลี ่ยนไป การสัมภาษณ์ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ 
Snowball Sampling  ซึ่งวิธีการสุ่มตัวอย่างในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

 



บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ  ๕๕ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

ภาพที่ 11 กระบวนการและข้ันตอนการทำ SWOT อย่างเป นระบบ 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
(SA : Strategic Advantages) 

 

รวบรวมข้อมูลภายนอก และประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ 

 

 

การวิเคราะห์ (TOWs Matrix) 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

(SC : Strategic Challenge) 

สอบทาน วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลัก 
ยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์ เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์  
/Strategic Map / Strategic Positioning 

 นโยบายภาครัฐ 

ที่เก่ียวข้อง 
สภาพแวดล้อม

ภายนอก 
สถานะองค์การ ปัญหาและอุปสรรค 

ประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์การ 

 

 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 



๕๖  บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ 

แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

ในส่วนการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของ ขสมก. โดยการศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคขององค์การ เป็นการดำเนินการรวบรวมจากบทสัมภาษณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร และทบทวน
เอกสารที ่เกี่ยวข้อง และนำมาสรุปเป็นประเด็นเพื่อกำหนดจุดแข็ง จุดอ่อน อีกทั ้งยังดำเนินการวิเคราะห์
สถานการณ์/ส่ิงแวดล้อม เพื่อนำมาสรุปเป็นประเด็นโอกาสและอุปสรรค รวมทั้งเปรียบเทียบกับข้อค้นพบท่ีได้จาก
เอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีของ ขสมก. ในช่วงท่ีผ่านมา สามารถสรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง (Strength) 
 S๑. ขสมก. เป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบรัฐวิสาหกิจ ได้รับความน่าเช่ือถือในการดำเนินการ๑๓ 
 S๒. ขสมก. มีความเช่ียวชาญในการดำเนินธุรกิจการเดินรถโดยสารประจำทาง๑๔ 
 S๓. ขสมก. มีประสบการณ์ด้านการเดินรถโดยสารประจำทาง๑๕ 

 S๔. ขสมก. มีอู่จอดรถท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีซึ่งมีศักยภาพเชิงพาณิชย์๑๖ 
 S๕. ขสมก. มีอู่จอดรถท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีซึ่งมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเดินรถโดยสารประจำทาง๑๗ 
จุดอ่อน (Weakness) 
 W1. รถโดยสารประจำทางของ ขสมก. มีสภาพเก่า ไม่ทันสมัย และมีจำนวนไม่เพียงพอ๑๘ 
 W2. ขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้๑๙ 
 W3. ขสมก. มีภาระหนี้สินและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง๒๐ 
 W4. ขสมก. มีรายได้ไม่พอเล้ียงตัวองค์การ๒๑ 
 W5. ต้นทุนการให้บริการรถโดยสารท่ีสูงมาก๒๒ 
 W6. ขสมก. ขาดแคลนบุคลากรในสายงานท่ีจำเป็น ๒๓ 
 W7. การอบรมและฝึกทักษะท่ีไม่ต่อเนื่อง๒๔ 
 W8. การขาดการส่ือสารภายในองค์การ ขสมก.๒๕  
 W9. การขาดการบูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานภายนอก๒๖ 
 W10. การขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและท่ีทันสมัยกับประชาชนและผู้โดยสาร๒๗ 
 W11. ภาพลักษณ์เชิงลบของ ขสมก.๒๘  
โอกาส (Opportunity) 

 
 
๑๓ ขอ้มูลในประเดน็น้ีได้มาจากการสมัภาษณ์ระดบัผูบ้รหิารองค์การ ซึ่งมคีวามเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนัและสนับสนุนประเด็นดงักล่าว 
๑๔ ขอ้มูลในประเดน็น้ีได้มาจากการสมัมนาผูม้สี่วนได้ส่วนเสยี ซึ่งมผูีใ้หค้วามเหน็สอดคล้องและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
๑๕ ขอ้มูลในประเดน็น้ีได้มาจากการสมัภาษณ์ระดบัผูบ้รหิารองค์การ ซึ่งมคีวามเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนัและสนับสนุนประเด็นดงักล่าว 
๑๖ ขอ้มูลในประเดน็น้ีได้มาจากการขอ้มูลทุตยิภูมแิละเอกสารต่าง ๆ ที่มาจาก ขสมก. 
๑๗ ขอ้มูลในประเดน็น้ีได้มาจากการขอ้มูลทุตยิภูมแิละเอกสารต่าง ๆ ที่มาจาก ขสมก. และจากการสมัภาษณ์บุคลากรภายในองค์การ 
 
๑๙ ขอ้มูลในประเดน็น้ีได้รวบรวมขอ้มูลเชงิประจกัษ์ของผู้ใช้บรกิารจากการใชแ้อพพลเิคชัน่ของ ขสมก. และ ViaBus 
๒๐ ขอ้มูลในประเดน็น้ีได้มาจากการสมัภาษณ์บุคลากรภายในองค์การ และได้ขอ้มูลจากงบการเงนิประจ าปีของ ขสมก. 
๒๑ ขอ้มูลในประเดน็น้ีได้มาจากการสมัภาษณ์บุคลากรภายในองค์การ และสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร ซึ่งมคีวามเหน็ของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งส่วนใหญ่สอดคล้องและเป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั และได้ขอ้มูลจากงบการเงนิประจ าปีของ ขสมก. 
๒๒ ขอ้มูลในประเดน็น้ีได้มาจากการสมัภาษณ์บุคลากรภายในองค์การ และสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร ซึ่งมคีวามเหน็ของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งส่วนใหญ่สอดคล้องและเป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั และได้ขอ้มูลจากงบการเงนิประจ าปีของ ขสมก. 
๒๓ ขอ้มูลในประเดน็น้ีได้มาจากการสมัภาษณ์ และความเหน็ของบุคลากรภายในองค์การ 
๒๔ ขอ้มูลในประเดน็น้ีได้มาจากการสมัภาษณ์บุคลากรภายในองค์การ ความเหน็ของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งส่วนใหญ่สอดคล้องและเป็นไปในทศิทางเดียวกนั 
๒๕ ขอ้มูลในประเดน็น้ีได้มาจากการสมัภาษณ์ระดบัผูบ้รหิารองค์การ บุคลากรภายในองค์การ ซึ่งมคีวามเหน็ส่วนใหญ่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
๒๖ ขอ้มูลในประเดน็น้ีได้มาจากการสมัภาษณ์บุคลากรภายในองค์การ และสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร ซึ่งมคีวามเหน็ของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งส่วนใหญ่สอดคล้องและเป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั 
๒๗ ขอ้มูลในประเดน็น้ีได้มาจากการสมัภาษณ์ระดบัผูบ้รหิารองค์การ บุคลากรภายในองค์การ และสมัมนาเชงิปฏบิัตกิาร ซึ่งมคีวามเหน็ของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งส่วนใหญ่เป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั 
๒๘ ขอ้มูลในประเดน็น้ีได้มาจากการสมัมนาผูม้สี่วนได้ส่วนเสยี ซึ่งมผูีใ้หค้วามเหน็ส่วนใหญ่มุ่งไปในทศิทางเดยีวดงักล่าว 



บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ  ๕๗ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 O๑. ภาครัฐให้การสนับสนุนการฟื้นฟูองค์การ๒๙ 
 O๒. ภาครัฐให้การสนับสนุนทางการเงิน๓๐ 
 O๓. การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิตอล๓๑ 
 O๔. การให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมของภาครัฐและประชาชน๓๒ 
 O๕. นโยบายการเป็นระบบขนส่งสาธารณะสำหรับทุกคน๓๓ 
 O๖. นโยบายการเป็นระบบขนส่งสาธารณะรอง (Feeder) เช่ือมต่อระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ๓๔ 
 O๗. นโยบายการเปล่ียนบทบาทเป็นผู้ประกอบการเดินรถ (Operator)๓๕ 
 O๘. นโยบายการใช้ต๋ัวร่วมร่วมกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ๓๖ 
 O๙. การขยายตัวของประชาชนไปสู่เขตชานเมืองและพื้นท่ีรอบนอก๓๗ 
 O๑๐. การพัฒนาของส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) และการเข้าถึงได้ง่ายของประชาชน๓๘ 
อุปสรรค (Threats)  
 T๑. นโยบายของรัฐท่ีไม่อนุญาตให้เพิ่มจำนวนบุคลากรสำนักงาน๓๙ 
 T๒. นโยบายการเปล่ียนบทบาทเป็นผู้ประกอบการเดินรถ (Operator) แต่เพียงอย่างเดียว๔๐ 
 T๓. ความไม่แน่นอนและความล่าช้าของนโยบายภาครัฐและแผนฟื้นฟูองค์การ๔๑ 
 T๔. การควบคุมอัตราค่าโดยสาร จากการแทรกแซงโดยภาครัฐ๔๒ 
 T๕. ระเบียบและขั้นตอนทางกฎหมายท่ีล่าช้า และ/หรือ ไม่ทันสมัย๔๓ 
 T๖. สถานการณ์ COVID – ๑๙  และชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)๔๔ 
  (ส่งผลให้รายได้ลดต่ำลงและต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากแนวโน้มการลดการเดินทาง การจำกัด

ปริมาณผู้โดยสาร การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสาธารณะสุข) 
 T๗. ปัญหาการจราจรติดขัด และปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคลท่ีเพิ่มสูงขึ้น๔๕ 
  (ส่งผลให้การบริการล่าช้า และการสร้าง Bus Lane ทำได้ยาก) 
 T๘. สังคมผู้สูงอายุและการเลือกงานทำของประชากรไทย ๔๖ 
  (ส่งผลต่อการสรรหาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพขององค์การ ท้ังบุคลากรสำนักงานและพนักงาน        

ขับรถ)   
T9. เส้นทางการเดินรถท่ีทับซ้อน ๔๗ 

 

 
 
๒๙ ขอ้มูลในประเดน็น้ีได้มาจากแผนฟ้ืนฟูกจิการของ ขสมก. การสมัภาษณ์ระดบัผู้บรหิารองค์การ บุคลากรภายในองค์การ 
๓๐ ขอ้มูลในประเดน็น้ีได้มาจากบุคลากรภายในองค์การ 
๓๑ ขอ้มูลในประเดน็น้ีได้มาจากการทบทวนบทเรยีน และกรณีศกึษาจากต่างประเทศ 
๓๒ ขอ้มูลในประเดน็น้ีได้มาจากการทบทวนบทเรยีน และกรณีศกึษาจากต่างประเทศ 
๓๓ ขอ้มูลในประเดน็น้ีได้มากจากวสิยัทศัน์ขององค์การ และขอ้มูลแถลงจากส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
๓๔ ขอ้มูลในประเดน็น้ีได้มากจากส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
๓๕ ขอ้มูลในประเดน็น้ีได้มากจากการสมัภาณ์ผูบ้รหิาร และขอ้มูลแถลงจากส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
๓๖ ขอ้มูลในประเดน็น้ีได้มากจากส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
๓๗ ขอ้มูลในประเดน็น้ีได้มาจากการทบทวนสภาพแวดล้อมองค์การ และแนวทางการขยายตวัทางเศรษฐกจิจากนโยบายภาครฐั 
๓๘ ขอ้มูลในประเดน็น้ีได้มาจากการทบทวนบทเรยีน และกรณีศกึษาจากต่างประเทศ 
๓๙ ขอ้มูลในประเดน็น้ีได้มาจากแผนฟ้ืนฟูกจิการของ ขสมก. การสมัภาษณ์ระดบัผูบ้รหิารองค์การ บุคลากรภายในองค์การ 
๔๐ ขอ้มูลในประเดน็น้ีได้มาจากความเหน็ของผูใ้ช้บรกิารที่ปรากฎในสื่อประเภทต่าง ๆ 
๔๑ ขอ้มูลในประเดน็น้ีได้มาจากการสมัภาษณ์ระดบัผูบ้รหิารองค์การ บุคลากรที่เกี่ยวขอ้งภายในองค์การ 
๔๒ ขอ้มูลในประเดน็น้ีได้มาจากการสมัภาษณ์ระดบัผูบ้รหิารองค์การ บุคลากรที่เกี่ยวขอ้งภายในองค์การ 
๔๓ ขอ้มูลในประเดน็น้ีได้มาจากการสมัภาษณ์ระดบัผูบ้รหิารองค์การ บุคลากรที่เกี่ยวขอ้งภายในองค์การ 
๔๔ ขอ้มูลในประเดน็น้ีได้มาจากการสมัภาษณ์บุคลากรภายในองค์การ และผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง รวมถงึการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ 
๔๕ ขอ้มูลมาจากความคดิเหน็ของผูใ้ช้บรกิารที่ปรากฎตามสื่อต่าง ๆ 
๔๖ ขอ้มูลในประเดน็น้ีได้มาจากการสมัภาษณ์บุคลากรภายในองค์การ และผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง รวมถงึการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ 
๔๗ ขอ้มูลในประเดน็น้ีได้มาจากการสมัภาษณ์บุคลากรภายในองค์การ และผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง รวมถงึการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ 



๕๘  บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ 

แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

จากการวิเคราะห์ภารกิจและระบบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน (As Is) เทียบกับทิศทางใน
อนาคต (To be) เพื่อวิเคราะห์ Gap ในการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางในการดำเนินงานนั้น สามารถพิจารณา
จากผลการดำเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการดำเนินยุทธศาสตร์ขององค์การ สอดคล้องกับการวิเคราะห์ SWOT 
เพื ่อหาความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge) และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Advantage) ดังภาพ 

จากการดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และดำเนินการวิเคราะห์
สถานการณ์/ส่ิงแวดล้อม ทำให้สามารถสรุปประเด็นเพื่อนำมากำหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในส่วน
นี้จึงนำประเด็นท่ีสรุปได้มาวิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อประยุกต์ พัฒนา ยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมขององค์การ โดย
ทำการความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge) และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Advantage) จากการจับคู่ประเด็นดังนี้ 

(๑) ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage) จะเป็นการนำประเด็นจุดแข็งมา
ผสมผสานร่วมกับโอกาส เพื่อให้เห็นภาพแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกได้อย่างชัดเจน 

(๒) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge)  จะเป็นการนำประเด็นจุดแข็งมา
ผสมผสานร่วมกับจุดอ่อน จุดแข็งมาผสมผสานร่วมอุปสรรค และจุดอ่อนมาผสมผสานกับ
โอกาสเพื่อให้เห็นภาพยุทธศาสตร์เชิงรับได้อย่างชัดเจน 

โดยสามารถดำเนินการได้ดังแสดงในภาพที่ ๑๑ จาก SWOT ข้างต้นในแต่ละประเด็น  มาวิเคราะห์ 
TOWS matrix เพื่อนำมากำหนดความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ดังแสดงในภาพที่ ๑๒ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S๑. ขสมก. เป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบรัฐวิสาหกิจ  
S๒. ขสมก. มีความเชีย่วชาญในการดำเนินธุรกิจการเดินรถ 
      โดยสารประจำทาง 
S๓. ขสมก. มีประสบการณ์ด้านการเดินรถโดยสารประจำทาง  
S๔. ขสมก. มีอู่จอดรถที่ต้ังอยู่ในพื้นที่ซึ่งมศีักยภาพเชิงพาณิชย์ 
S๕. ขสมก. มีอู่จอดรถที่ต้ังอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีประสิทธิภาพในการ 
      บริหารจัดการเดินรถโดยสารประจำทาง 

 W๑. รถ มีสภาพเก่า ไม่ทันสมยั และมีจำนวนไม่เพียงพอ 
W๒. ขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ 
W3.  มีภาระหน้ีสิน/ดอกเบี้ยมหาศาล และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
W4. ขสมก. มีรายได้ไม่พอเลีย้งตัวองค์การ 
W5. ต้นทุนการให้บริการรถโดยสารประจำทางที่สูงมาก 
W6. ขสมก. ขาดแคลนบุคลากรในสายงานที่จำเป็น  
W7. การอบรมและฝึกทักษะไม่ต่อเน่ืองและไม่ทันสมัย 
W8. การขาดการสื่อสารภายในองค์การ ขสมก.  
W9. การขาดการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก 
W10. การขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและที่ทันสมัย 
W11. ภาพลักษณ์เชิงลบของ ขสมก.  

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

O๑. ภาครัฐให้การสนับสนุนการฟื้นฟูองค์การ 
O๒. ภาครัฐให้การสนับสนุนทางการเงิน 
O๓. การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิตอล การเข้าถึง
ที่ง่ายขึ้น 
O๔. การให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของภาครัฐและ
ประชาชน 
O๕.นโยบายการเป็นระบบขนส่งสาธารณะสำหรับทุกคน 
O๖.นโยบายการเป็นระบบขนส่งสาธารณะรอง เชื่อมต่อระบบขนส่ง
สาธารณะอ่ืน ๆ 
O๗. นโยบายการเปลีย่นบทบาทเป็นผู้ประกอบการเดินรถ (Operator)  
O๘.นโยบายการใช้ต๋ัวร่วมร่วมกับระบบขนส่งสาธารณะอ่ืน ๆ 
O๙.การขยายตัวของประชาชนไปสู่เขตชานเมือง/พื้นที่รอบนอก 
O๑๐. การพัฒนาของสื่อสังคมออนไลน์และการเข้าถึงได้ง่ายของ
ประชาชน 

T๑. นโยบายของรัฐทีไ่ม่อนุญาตให้เพิ่มจำนวนบุคลากรสำนักงาน 
T๒. นโยบายเปลี่ยนบทบาทเป็นผูป้ระกอบการเดินรถ (Operator)  
T๓. ความไมแ่น่นอนและความล่าช้าของนโยบายภาครัฐและแผนฟืน้ฟู
องค์การ 
T๔. การควบคุมอัตราค่าโดยสาร จากการแทรกแซงโดยภาครัฐ 
T๕. ระเบียบและขั้นตอนทางกฎหมายที่ล่าช้า และ/หรือ ไม่ทันสมยั 
T๖. สถานการณ์ COVID – ๑๙  และชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
T๗. ปัญหาการจราจรติดขัด และปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคลที่เพิ่มสงูขึ้น 
T๘.สังคมผู้สูงอายแุละการเลือกงานทำของประชากรไทย 
T9.เส้นทางการเดินรถที่ทับซ้อน 

ภาพที่ ๑๑ SWOT ของ ขสมก. 
ที่มา: ประมวลโดยคณะที่ปรึกษา 



บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ  ๕๙ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

ภาพที ่๑๒ TOWS ของ ขสมก. 

ที่มา: ประมวลโดยที่ปรึกษา 

๒.๗ ความสามารถพิเศษองค์การ 

ในการวิเคราะห์ความสามารถพิเศษ (Core Competency) ของ ขสมก. จะใช้รูปแบบการวิเคราะห์
ความเชี่ยวชาญขององค์การในประเด็นต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางการพิจารณาขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์
เปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือคู่เทียบในอุตสาหกรรม ทั้งพิจารณาด้านการสร้างมูลค่าขององค์การ การให้บริการ                 
มีความซับซ้อนหรือไม่ รวมทั้งการกีดดันการลอกเลียนแบบ เพื่อพิจารณาความสามารถขององค์การจะสามารถ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ดังแสดงในตารางที่ ๙  

 
ตารางที่ ๙ ความสามารถพิเศษองค์การ 

ประเด็น ระดับต่ำ ระดับปานกลาง ระดับสูง 
สร้างมูลค่า  √  
มีความซับซ้อน √   
การกีดกัน  √   
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๖๐  บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ 

แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

(๑) การสร้างมูลค่า ขสมก. มีฐานผู้บริโภคเดิมที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นผู้บริโภคที่ใช้บริการของ ขสมก. 
เป็นประจำ อีกทั้ง ขสมก. มีโอกาสในการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ เมื ่อมีการปรับเส้นทางให้
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในกรุงเทพมากขึ้น และเมื่อมีการเช่ือมโยงเครือข่ายคมนาคมแบบ
อื่น ๆ ได้ครบถ้วน 

(๒) มีความซับซ้อน ขสมก. มีความมั่นคงด้านบุคลากร และบุคลากรมีความสามารถเดินรถและ
รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี และมีความจงรักภัคดีต่อองค์การสูง ดังนั้นจึงมีความได้เปรียบท่ีคู่แข่ง
ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ 

(๓) การกีดกัน (Barrier) ถึงแม้จะมีผู้ประกอบการเอกชนดำเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกับ ขสมก. 
แต่ผลิตภัณฑ์ (ในที่นี้ คือ เส้นทางเดินรถ) เนื่องจากเส้นทางเดินรถแต่ละเส้นทางต้องได้รับ
อนุญาตให้ดำเนินกิจการ และมีกฎหมายกำกับดูแล ดังนั้นเอกชนเหล่านั้นสามารถดำเนินการ
ในลักษณะร่วมมือกันเป็นพันธมิตรของ ขสมก. แต่ไม่ใช่คู่แข่ง อย่างไรก็ดี ในระยะยาวอาจจะ
สามารถปรับสถานะเป็นคู่แข่งกับ ขสมก. ได้ ถ้ามีการปรับเปล่ียนกฎระเบียบและมีอุปสงค์ต่อ
การเดินรถมากขึ้น 

ความสามารถพิเศษขององค์การ นำไปสู่การพิจารณายุทธศาสตร์องค์การและตำแหน่งยุทธศาสตร์ท่ี
เหมาะสมต่อไป 

๒.๘ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์การ 

จากการวิเคราะห์ความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ ความท้าทายทางยุทธศาสตร์ และความสามารถพิเศษ
ขององค์การ รวมกับสภาพแวดล้อมภายนอก สามารถกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์การในเพื่อเป็น
แนวการทำงานในเชิงยุทธศาสตร์ของ ขสมก. ท่ีระบุในแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คือ  

บริการเพื่อทุกคนในสังคม (For All)  

หมายถึง ขสมก. จะดำเนินการให้บริการสามารถเข้าถึงกับผู ้ใช้บริการในทุกกลุ ่ม ไม่ว ่าจะเป็น                      
กลุ่มผู้โดยสารท่ัวไป กลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือปานกลาง กลุ่มคนพิการ  

สร้างประโยชน์และความแข็งแกร่งทางการเงิน (Utilized)  

หมายถึง ขสมก. จะเน้นพัฒนาการให้บริการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทุกภาคส่วนในภาพรวม เน้นการ
สร้างรายได้เพื่อเล้ียงตนเอง และมีความคุ้มค่าต่อต้นทุนการดำเนินงานขององค์การ 

เน้นความ ลาดและทันสมัย (Smart)  

หมายถึง ขสมก. มุ่งหมายท่ีจะเป็นองค์การอัจฉริยะ โดยการนำเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการบริการท่ีทันสมัย
มาใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์การและบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีในการเดินรถโดยสาร การ
ส่ือสารให้กับผู้รับบริการ เป็นต้น 

คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environment and Social)  

หมายถึง ขสมก. ยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เน้นการให้บริการที่ลดการปล่อยมลพิษ 
รวมถึง ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามมาตรการด้านสุขอนามัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบากของ 
COVID – ๑๙  

จากวัตถุประสงค์ข้างต้น สามารถนำไปกำหนดยุทธศาสตร์ท่ีจะดำเนินการภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมท้ัง
เป้าประสงค์องค์การในลำดับถัดไป 



บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ  ๖๑ 
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๒.๙ ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 

จากยุทธศาสตร์ขององค์การในแผนวิสาหกิจปี ๒๕๖๕ และแนวโน้มการดำเนินการต่อเนื่องในระยะส้ัน 
ระยะกลาง และระยะยาว สามารถกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ขององค์การทั้งใน
ระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว (ตามรอบแผนวิสาหกิจ) จากข้อมูลข้างต้น ดังแสดงในภาพที่ ๑๓ 

 

ภาพที่ ๑๓ ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของ ขสมก. 

โดยมีรายละเอียดในแต่ละปี ขั ้นตอนการดำเนินงาน การวัดประสิทธิผล (ปัจจัย  กระบวนการ ผลผลิต 
ระยะเวลา) ดังแสดงในตารางที่ ๑๐ 

ตารางที่ ๑๐ เป าหมายของการบรรลุตำแหน่งแผนวิสาหกิจ 
 

หัวข้อ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 

จุดเน้นในการ
ประกอบธุรกิจ 

เน้นพัฒนาการ
ให้บริการ 

เน้นพัฒนาการ
ให้บริการ 

๑. ยกระดับการ
บริการ 
๒. เข้าสู่การปรับ
เส้นทางให้เหมาะ
กับวิถีชีวิต
ผู้ใช้บริการ  

๑. ยกระดับการ
บริการ 
๒. เข้าสู่การปรับ
เส้นทางให้เหมาะ
กับวิถีชีวิต
ผู้ใช้บริการ 
๓. ปรับขนาด
องค์การ 

๑. ยกระดับการ
บริการ  
ท่ีมีความอัจฉริยะ 
๒. เข้าสู่การปรับ
เส้นทางให้เหมาะ
กับวิถีชีวิต
ผู้ใช้บริการ 
๓. ปรับขนาด
องค์การ 



๖๒  บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ 

แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

หัวข้อ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 

การเชื่อมโยง
เครือข่ายการ
ขนส่งเส้นทาง
หลัก 

ครอบคลุม
เส้นทางหลักเดิม
ร้อยละ ๗๐ 

รักษาระดับ 
การครอบคลุม
เส้นทางหลักเดิม 
ร้อยละ ๗๐ และ
วางแผนลด
เส้นทางหลักเดิม 

ครอบคลุม
เส้นทางหลักเดิม
ท่ีจำเป็น และลด
การเดินรถ
เส้นทางหลักที่ไม่
จำเป็นท้ังหมด 

ครอบคลุม
เส้นทางหลักเดิม
ท่ีจำเป็น และเพิ่ม
เส้นทางหลักสาย
ใหม ่

ครอบคลุม
เส้นทางหลักที่
จำเป็นท้ังหมด  
ร้อยละ ๗๐ 

การเชื่อมโยง
เครือข่ายการ
ขนส่งเส้นทางรอง 

วางแผนใน 
การปรับเส้นทาง 

ปรับเส้นทาง
เชื่อมต่อ
ระยะแรก 

ครอบคลุม ร้อย
ละ ๕๐  
ของเส้นทางรอง 

ครอบคลุม ร้อย
ละ ๖๐  
ของเส้นทางรอง 

ครอบคลุม ร้อย
ละ ๗๐  
ของเส้นทาง 

การให้บริการ ได้รับความพึง
พอใจในการให้ 
บริการร้อยละ ๔๕ 

ได้รับความพึง
พอใจในการให้ 
บริการร้อยละ ๕๐ 

ได้รับความพึง
พอใจในการให้ 
บริการร้อยละ ๕๕ 

ได้รับความพึง
พอใจในการให้ 
บริการร้อยละ ๖๐ 

ได้รับความพึง
พอใจในการให้ 
บริการร้อยละ ๗๐ 

ความเหมาะสม
ของขนาด
องค์การ 

คงเดิม คงเดิม แต่
วางแผน 
การปรับเปลี่ยน
องค์การ 

มีการปรับขนาด
และโครงสร้าง
องค์การใน
ระยะแรก 

มีการปรับขนาด
และโครงสร้าง
องค์การสำเร็จ 

มีการปรับขนาด
และโครงสร้าง
องค์การสำเร็จ 

 

๒.๑๐ ผู้มีส่วนได้เสียและความต้องการ 

ในการดำเนินยุทธศาสตร์จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และความต้องการของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย เพื่อให้สามารถกำหนดรูปแบบโครงการ ขั้นตอนการทำงาน และตัวชี้วัดที่เหมาะสมได้  โดยจาก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอำนาจหน้าท่ีของ ขสมก. ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และ
ความสามารถพิเศษขององค์การ ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานตามตำแหน่งยุทธศาสตร์ตามระยะเวลาต่างๆ โดย
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ทาง ขสมก. จำเป็นต้องประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน องค์การ และบุคคลกลุ่ม               
ต่าง ๆ ได้แก่ 

➢ หน่วยงานราชการ กระทรวงคมนาคม สคร.  
➢ คณะกรรมการ แผู้บริหาร ขสมก. พนักงานและบุคคลากร 
➢ พันธมิตร เช่น รถร่วมบริการ เจ้าของพื้นท่ีเช่าอู่ 
➢ พื้นท่ีจังหวัด ได้แก่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม 
➢ ชุมชนในพื้นท่ีจังหวัด 
➢ ผู้ใช้บริการ และกลุ่มผู้ใช้บริการเฉพาะ เช่น คนพิการ และผู้สูงอายุ 
➢ ผู้ทำธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง เช่น รฟม. MRT BTS เรือด่วน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง ๘ กลุ่มดังกล่าว เป็นกลุ่มที่ ขสมก. สามารถทำความร่วมมือ ร่วมดำเนนิกิจกรรม 
และร่วมสนับสนุนการทำงานในด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองพันธกิจของ ขสมก. ดังนั้น ขสมก. จึงมีหน้าที่ในการ
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ตอบสนองต่อความคาดหวังในมิติต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ ๑๑ ดังนั้นความรับผิดชอบต่อผู้ได้เสียท่ีได้กล่าวมาใน
ข้างต้นนั้นมีความสอดคล้องตามพันธกิจของ ขสมก.ที่จะดำเนินการตามแผนวิสาหกิจ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่เน้นการ
ทำงานท่ีมีการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนได้ 

ตารางที่ ๑๑ ความคาดหวังและความต้องการของผู้มีสว่นได้ส่วนเสยีต่อองค์การ 

ลำดับ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวังและความต้องการต่อ ขสมก. 
๑ หน่วยงานราชการ  

กระทรวงคมนาคม สคร. 
o สร้างรายได้เพ่ือลดภาระทางด้านงบประมาณลง ลดค่าใชจ้่ายอย่างเหมาะสม และ

ดำเนินงานตอบสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมโดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ 
Relevance Coherence Effectiveness Efficiency Impact และSustainability 

๒ คณะกรรมการ  
และผู้บริหาร ขสมก. 

o สร้าง/ส่งเสริมการเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการรถโดยสารในพ้ืนที่กทม. และ
ปริมณฑล มีความเชี่ยวชาญ ปลอดภัย และเป็นมืออาชีพในการให้บริการ 

o ส่งเสริมระบบขนส่งผูโ้ดยสารในพ้ืนที่กทม.และปริมณฑล รวมทั้งการขายการบริการใน
รูปแบบอื่น ๆ ท่ีเหมาะสม 

o สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การให้ปรากฏต่อผู้ใช้บริการ 
o สร้างรายได้เลี้ยงตนเอง และลดผลขาดทุน 

๓ พนักงานและบุคคลากร o เสริมสร้างความเป็นองค์การเพ่ือการให้บริการอย่างมืออาชีพ แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
ในองค์การ และเน้นการให้บริการด้วยใจ 

o สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การให้ปรากฎต่อผู้ใช้บริการ 
o สนับสนุนการเป็นองค์การที่มีวัฒนธรรมการดำเนินงานที่ดี  

ใส่ใจในความเป็นอยู่ของพนักงาน 
๔ พันธมิตร เช่น รถร่วมบริการ 

เจ้าของพ้ืนที่เช่าอู่ 
o ส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถให้บริการร่วมกันได้อย่างหลากหลาย 
o สนับสนุนการทำงานในรูปแบบบูรณาการ  

๕ พ้ืนที่จังหวัด  o ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานร่วมกัน ประสานงานเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจร และ
การให้บริการที่เหมาะสม 

o สนับสนุนการทำงานในรูปแบบบูรณาการ และสร้างความร่วมมือ 
๖ ชุมชนในพ้ืนที่ o ส่งเสริมชุมชนในการแก้ไขปัญหา และรับฟังพร้อมหาทางออกร่วมกันเมื่อเกิดปัญหา 

o ส่งเสริมชุมชนท้องถ่ินในอยู่ร่วมกัน สร้างสภาพแวดล้อมที่เก้ือกูล  
๗ ผู้ใช้บริการ และกลุ่ม

ผู้ใช้บริการเฉพาะ  
เช่น คนพิการ และผู้สูงอายุ 

o สร้างการให้บริการที่มคีุณภาพ พอเพียง มีความปลอดภัย ตรงต่อเวลา และราคาท่ีเป็น
ธรรม 

o ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบริการเพ่ือเอื้ออำนวยความสะดวก 
๘ ผู้ทำธุรกิจที่เกี่ยวเน่ือง o สร้าง/ส่งเสริมความเข้มแข็ง และพัฒนาความสามารถด้านการแข่งขันให้กับระบบการ

ขนส่งในภาพรวม 
o ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้มีความทันสมัย รู้จักการใช้

เครื่องมือด้านดิจิทัล และเทคโนโลยี 
o สร้างความร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ท้ังในและต่างประเทศ 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์และการสังเคราะห์ของคณะที่ปรึกษา 
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แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

๒.๑๑ Business Model 

จากรายละเอียดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของ ขสมก. การกำหนดภาพรูปแบบธุรกิจ (Business Model) 
โดยการพิจารณาถึงองค์ประกอบที่สำคัญ เช่น กระบวนการดำเนินงาน การกำหนดจุดเด่นของผลิตภัณฑ์และ
บริการ การวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุ Intelligent Risk ท่ีเหมาะสม เพื่อให้ได้แนวทางในการบรรลุ
เป้าหมายในแต่ละตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ขององค์การ สามารถแสดงขั้นตอนที่สำคัญของการกำหนด Strategic 
Positioning ขององค์การ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว (ตามรอบแผนวิสาหกิจ)และแสดงให้เห็น
ภาพรวมของ Business Model ในระยะส้ันและระยะยาว  

เมื่อพิจารณาปัจจัยนำเข้า สภาพแวดล้อมภายนอก SWOT และการกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์            
จะได้ภาพ Business Model ของ ขสมก. ทั ้งในระยะสั ้นและระยะยาว โดยใช้เครื ่องมือ Business Canvas 
Model จะช่วยให้องค์การมีความเข้าใจลักษณะธุรกิจ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์/บริการ และองค์ประกอบท่ีเด่ียวข้อง                  
ดังรายละเอียด 

➢ Business Model ในระยะสั้น 

การวิเคราะห์รูปแบบการดำเนินธุรกิจของ ขสมก. ในระยะสั้น มุ ่งเน้นเน้นการให้บริการรถ
โดยสารสาธารณะในพื้นท่ีกทม.-ปริมณฑลด้วย Business Canvas Model จะช่วยให้องค์การมี
ความเข้าใจรูปแบบการดำเนินงานมากขึ้น ดังนี้ 
• คุณค่าสินค้าหรือบริการ: Value Proposition (VP) 

o การให้บริการรถโดยสารสาธารณะครอบคลุมพื้นท่ีกทม. และปริมณฑล ท่ีมีคุณภาพ 
เพียงพอต่อการให้บริการ มีความปลอดภัย และมีราคาค่าโดยสารท่ีเป็นธรรม 

o การให้บริการท่ีมีความเช่ียวชาญ เข้าถึงผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม 
• ทรัพยากรหลัก: Key Resources (KR) 

o รถโดยสารท่ีมีคุณภาพ รองรับการให้บริการทุกกลุ่ม 
o พนักงานท่ีมีความเช่ียวชาญ มีใจรักบริการ 
o การส่ือสารเพื่ออำนวยความสะดวก และช่วยเหลือผู้ใช้บริการ 

• กิจกรรมหลัก: Key Activities (KA) 
o การให้บริการเดินรถโดยสารท่ีคลอบคลุม มีคุณภาพ 
o การให้บริการในภาวะฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน 

• พันธมิตร: Key Partnerships (KP) 
o หน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงคมนาคม สคร. 
o รถร่วมให้บริการ 
o เจ้าของพื้นท่ีอู่จอดรถ 
o หน่วยธุรกิจท่ีเช่ือมต่อโครงข่ายการให้บริการ เช่น รถไฟฟ้า เรือด่วน 
o พื้นท่ีจังหวัด  

ได้แก่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม  
• กลุ่มลูกค้า: Customer Segments (CS) 

o กลุ่มผู้ใช้บริการทุกเพศทุกวัย  
o กลุ่มผู้ใช้บริการท่ีต้องช่วยเหลือพิเศษ เช่น คนพิการ และผู้สูงอายุ 
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• ช่องทางการเข้าถึง: Channels (CH) 
o การส่ือสารถึงผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์  

เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค และเว็ปไซด์ 
o การให้บริการบนรถโดยสาร 

• ความสัมพันธ์กับลูกค้า: Customer Relationships (CR) 
o กิจกรรม CSR ร่วมกับชุมชน 
o กิจกรรมรถโดยสารเพื่อการท่องเท่ียว 
o กิจกรรมเฉพาะในเหตุการณ์ฉุกเฉิน  

เช่น รถเมล์ส่งคนไข้ รถเมลล์ฉีดวัคซีน 
• รายได้หลัก: Revenue Streams (RS) 

o รายได้หลักจากค่าบริการรถโดยสาร 
o รายได้หลักจากเงินสนับสนุนภาครัฐ 
o รายได้จากการโฆษณา 
o รายได้จากรถร่วมบริการ 

• โครงสร้างต้นทุน: Cost Structure (CS) 
o ต้นทุนค่าใช้จ่ายพนักงาน 
o ต้นทุนค่าเช้ือเพลิง 
o ต้นทุนค่ารถโดยสารและซ่อมแซมรถโดยสาร 
o ต้นทุนค่าเช่าพื้นท่ีอู่จอดรถ 
o ต้นทุนในการบริหาร 
o ต้นทุนอื่น ๆ 

จากการวิเคราะห์ทางการตลาดข้างต้น สามารถนำไปพิจารณาปรับปรุงการให้บริการ และการ
ดำเนินงานขององค์การอย่างเหมาะสมต่อไป 

➢ Business Model ในระยะยาว 

การวิเคราะห์รูปแบบการดำเนินธุรกิจของ ขสมก. ในระยะยาว มุ่งเน้นยกระดับบริการทีมีความ
อัจฉริยะ ปรับเส้นทางให้เหมาะกับวิถีชีวิตผู้ใช้บริการ และปรับองค์การด้วย Business Canvas 
Model จะช่วยให้องค์การมีความเข้าใจรูปแบบการดำเนินงานมากขึ้น ดังนี้ 
• คุณค่าสินค้าหรือบริการ: Value Proposition (VP) 

o การให้บริการรถโดยสารสาธารณะเช่ือมต่อกับรถไฟฟ้าหรือเป็นทางเลือกการ
ให้บริการ เน้นการเดินรถท่ีมีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมท่ีมี 
ความเป็นอัจฉริยะ  

o การให้บริการรองรับกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางหรือรายได้น้อย 
o การให้บริการศูนย์จัดกระจายขนส่งสินค้าท่ีรวดเร็ว ทันสมัย 
o การให้บริการพื้นท่ีบริการเชิงพาณิชย์ 

• ทรัพยากรหลัก: Key Resources (KR) 
o รถโดยสารท่ีมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมีความเป็นอัจฉริยะ มีคุณภาพ 
o พนักงานท่ีมีความเช่ียวชาญ มีใจรักบริการ 
o การส่ือสารเพื่ออำนวยความสะดวก ตอบสนองการให้บริการอย่างรวดเร็ว  

และพร้อมช่วยเหลือผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม (นักท่องเท่ียวและผู้ใช้บริการไทย) 
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o พื้นท่ีอู่จอดรถท่ีมีการพัฒนาให้มีความทันสมัย  
รองรับการให้บริการ Cargo Loop 

o พื้นท่ีอู่จอดรถท่ีสามารถพัฒนาเชิงพาณิชย์ 
o พื้นท่ีรถโดยสารท่ีติดต้ังพื้นท่ีโฆษณาแบบดิจิติล 

• กิจกรรมหลัก: Key Activities (KA) 
o การให้บริการเดินรถโดยสารท่ีเช่ือมโยงโครงข่ายการคมนาคม  

และรองรับความจำเป็นในการให้บริการ 
o การให้บริการในภาวะฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน 
o การเป็นศูนย์ให้บริการ Cargo Loop  (ในบางพื้นท่ีอู่จอดรถ) 
o การเป็นพื้นท่ีเชิงพาณิชย์ (ในบางพื้นท่ีอู่จอดรถ) 
o การทำพื้นท่ีโฆษณาและกระจายข่าวสารบนรถโดยสาร 

• พันธมิตร: Key Partnerships (KP) 
o หน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงคมนาคม สคร. 
o เจ้าของพื้นท่ีอู่จอดรถ 
o หน่วยธุรกิจท่ีเช่ือมต่อโครงข่ายการให้บริการ  

เช่น รถไฟฟ้า เรือด่วน 
o พื้นท่ีจังหวัด  

ได้แก่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม  
o พันธมิตรร่วมค้า 

• กลุ่มลูกค้า: Customer Segments (CS) 
o กลุ่มผู้ใช้บริการทุกเพศทุกวัย  
o กลุ่มผู้ใช้บริการท่ีต้องช่วยเหลือพิเศษ  

เช่น คนพิการ และผู้สูงอายุ 
o ผู้ขนส่งและกระจายสินค้า 
o ร้านค้าเชิงพาณิชย์ 

• ช่องทางการเข้าถึง: Channels (CH) 
o การส่ือสารถึงผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค และเว็ปไซด์ 
o การให้บริการบนรถโดยสาร 
o การใช้ AI 

• ความสัมพันธ์กับลูกค้า: Customer Relationships (CR) 
o กิจกรรม CSR ร่วมกับชุมชน 
o กิจกรรมรถโดยสารเพื่อการท่องเท่ียว 
o กิจกรรมเฉพาะในเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น จัดรถโดยสารรับส่งประชาชน เพื่อไปรับ

การฉีดวัคซีน 
• รายได้หลัก: Revenue Streams (RS) 

o รายได้หลักจากค่าบริการรถโดยสาร 
o รายได้หลักจากเงินสนับสนุนภาครัฐ 
o รายได้จากการโฆษณา (แบ่งสรรรายได้/สรรหารายได้ท้ังหมด) 
o รายได้จากการเช่าพื้นท่ี (แบ่งสรรรายได้/สรรหารายได้ท้ังหมด) 
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องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

• โครงสร้างต้นทุน: Cost Structure (CS) 
o ต้นทุนค่าใช้จ่ายพนักงาน 
o ต้นทุนค่าเช้ือเพลิง 
o ต้นทุนค่ารถโดยสารและซ่อมแซมรถโดยสาร 
o ต้นทุนค่าเช่าพื้นท่ีอู่จอดรถ 
o ต้นทุนในการบริหาร 
o ต้นทุนอื่น ๆ 

จากการวิเคราะห์ทางการตลาดข้างต้น สามารถนำไปพิจารณาการปรับปรุงการให้บริการ  และ                    
การดำเนินงานขององค์การอย่างเหมาะสมต่อไป 

การกำหนด Strategic Positioning และ Intelligent Risk รวมถึง Business Model ในระยะสั้น และ
ระยะยาวของ ขสมก. แสดงอยู่ในภาพที่ ๑๔ โดยภาพที่ ๑๕ แสดงBusiness Model ในระยะส้ันของ ขสมก. และ
ภาพที่ ๑๖ แสดง Business Model ในระยะยาวของ ขสมก. 



๖๘  บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ 
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ภาพที่ ๑๔ การกำหนด Strategic Positioning, Intelligent Risk และ Business Model ในระยะสั้นและระยะยาวของ ขสมก. 

 
 
 

๒๕๖๕ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

Strategic 

Intelligent 
Risk 

Business 
Model 

การบรกิารรถโดยสาร
สาธารณะในพืน้ที ่กทม. 

และปรมิณฑล 
(พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖) 

เน้นการพฒันาบรกิาร 
รถโดยสารสาธารณะใน 
พืน้ทีก่ทม.-ปรมิณฑล 

(พ.ศ. ๒๕๖๗) 
 

ยกระดบับรกิาร และ 
ปรบัเสน้ทางใหเ้หมาะกบั

วถิชีวีติคนกรุงเทพ 
(พ.ศ. ๒๕๖๘) 

 

ยกระดบับรกิารทมีคีวามอจัฉรยิะ 
ปรบัเสน้ทางใหเ้หมาะกบั 

วถิชีวีติคนกรุงเทพ และปรบั
องคก์าร 

(พ.ศ. ๒๕๖๙-๒๕๗๐) 

ระยะสัน้ 
- การขาดทุนต่อเนื่อง 
- ลูกคา้ลดลง/COVID-๑๙ 
(พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖) 

 

ระยะสัน้ 
- การขาดทุนต่อเนื่อง 
- ลูกคา้ลดลง/COVID-๑๙ 

(พ.ศ. ๒๕๖๗) 
 

 

ระยะสัน้ 
- คู่แขง่ขนั/นโยบายรฐั 
- ลูกคา้ลดลง/ 
ความตอ้งการแบบใหม ่

(พ.ศ. ๒๕๖๘) 
 

ระยะยาว 
- คู่แขง่ขนั/นโยบายรฐั 
- ลูกคา้ลดลง/ความตอ้งการแบบ
ใหม่/เทคโนโลย ี& ความเสีย่ง 

(พ.ศ. ๒๕๖๙-๒๕๗๐) 
 

ระยะสัน้ 
- รูปแบบ Operator/feeder 
- เน้นการเดนิรถโดยสารทีค่รอบคลุม ปรบัเปลีย่น/ลดเสน้ทางตามแผน 
- พึง่พารายไดร้ฐั เน้นการปฏบิตัติามแผนฟ้ืนฟู 

(พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๘) 
 

ระยะยาว 
- รูปแบบ Feeder/Cargo Loop 
- เน้นเชื่อมโยงโครงขา่ยคน/สนิคา้ 
- Multi-revenue Model 

(พ.ศ. ๒๕๖๙-๒๕๗๐) 
 

๒๕๖๖ ๒๕๗๐ 
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ภาพที่ ๑๕ Business Model ในระยะสั้นของ ขสมก. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Partners 

• หน่วยงำนรำชกำร  
เช่น กระทรวง
คมนำคม สคร. 

• ร ร่วมให้บริกำร 

• เจ้ำของพื นท่ีอู่จอดร  

• หน่วยธุรกิจท่ี
เช่ือมต่อโครงข่ำยกำร
ให้บริกำร เช่น 
ร    ้ำ เรือด่วน 

• พื นท่ีจงัหวดั  
 ด้แก่ กทม. นนทบุรี 
ปทุมธำนี 
สมุทรปรำกำร 
สมุทรสำคร และ
นครปฐม 

Value Prepositions 

• กำรให้บริกำรร 
โดยสำรสำธำรณะ
ครอบคลุมพื นท่ีกทม. 
และปริมณ ล  
ท่ีมีคุณภำพ เพียงพอ
ต่อกำรให้บริกำร  
มีควำมปลอดภยั และ 
มีรำคำค่ำโดยสำร 
ท่ีเป็นธรรม 

• กำรให้บริกำรท่ีมี 
ควำมเช่ียวชำญ 
เข้ำ ึงผู้ใช้บริกำรทุก
กลุ่ม 

Customer Segments 

• กลุ่มผู้ใช้บริกำร 

ทุกเพศทุกวยั  

• กลุ่มผู้ใช้บริกำร 

ท่ีต้องช่วยเหลือพิเศษ 

เช่น คนพิกำร 

ผู้สูงอำยุ 

Key Activities 

• กำรให้บริกำรเดิน 
ร โดยสำรท่ีคลอบ
คลุม มีคุณภำพ 

• กำรให้บริกำรใน 
ภำวะ ุกเ ินหรือ 
จ ำเป็นเร่งด่วน 

Key Resources 

• ร โดยสำรท่ีมี
คุณภำพ  

• พนักงำนมี 
ควำมเช่ียวชำญ  
มีใจรกับริกำร 

• กำรส่ือสำร 
เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวก และช่วยเหลื

Customer Relationship 

• กิจกรรม CSR  
ร่วมกบัชุมชน 

• กิจกรรมร โดยสำร 
เพื่อกำรท่องเท่ียว 

• กิจกรรมเ พำะใน
เหตุกำรณ์ ุกเ ิน  

Channels 

• กำรส่ือสำร ึง
ผู้บริโภคผ่ำนช่องทำง
ออน ลน์ เช่น  ลน์ 
เ สบุ ค และเวป็  ด์ 

• กำรให้บริกำรบน 
ร โดยสำร 

Cost Structures 

• ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยพนักงำน 

• ต้นทุนค่ำร โดยสำรและ ่อมแ มร โดยสำร ต้นทุนค่ำเชื อเพลิง 

• ต้นทุนค่ำเช่ำพื นท่ีอู่จอดร  

• ต้นทุนในกำรบริหำร ต้นทุนอื่น ๆ 

Revenue stream 

• รำย ด้หลกัจำกค่ำบริกำรร โดยสำร 

• รำย ด้หลกัจำกเงินสนับสนุนภำครฐั 

• รำย ด้จำกกำรโ ษณำ 

• รำย ด้จำกร ร่วมบริกำร 

• รถโดยสาร 
ที่มคีุณภาพ
รองรบัคนพกิาร 

• ผูบ้รหิาร 
ที่มวีสิยัทศัน์ 

• พนกังาน 
ที่เชี่ยวชาญ  
มใีจรกับรกิาร 

• ระบบบรหิาร
จดัการที่
ทนัสมยั 

• งบประมาณ 

• จ านวน
ผูใ้ชบ้รกิารที่
ลดลงน้อย 

• ผลประกอบ 
การขาดทุน
ลดลง 

• ลูกคา้ม ี
ความภกัดต่ีอ
การใหบ้รกิาร 

• ชุมชนตอ้งการ
ใหอ้งคก์ารคง
อยู ่



๗๐  บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ 

แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การ ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

 

ภาพที่ ๑๖ Business Model ในระยะยาวของ ขสมก. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Partners 

• หน่วยงำนรำชกำร  
เช่น กระทรวง
คมนำคม สคร. 

• เจ้ำของพื นท่ีอู่จอดร  

• หน่วยธุรกิจท่ี
เช่ือมต่อโครงข่ำยกำร
ให้บริกำร เช่น 
ร    ้ำ เรือด่วน 

• พื นท่ีจงัหวดั  
 ด้แก่ กทม. นนทบุรี 
ปทุมธำนี 
สมุทรปรำกำร 
สมุทรสำคร และ
นครปฐม 

• พนัธมิตรร่วมค้ำ 

Value Prepositions 

• กำรให้บริกำรร 
โดยสำรสำธำรณะ
เช่ือมต่อกบัร    ้ำ
หรือเป็นทำงเลือกกำร
ให้บริกำร เน้นกำร
เดินร ท่ีมี 
ควำมทนัสมยัด้วย
เทคโนโลยีนวตักรรม 
ท่ีมีควำมเป็นอจั ริยะ  

• กำรให้บริกำรรองรบั
กลุ่มผู้มีรำย ด้ปำน
กลำงหรือรำย ด้น้อย 

• กำรให้บริกำรศูนย์ 
จดักระจำยขนส่ง
สินค้ำท่ีรวดเรว็ 
ทนัสมยั 

• กำรให้บริกำรพื นท่ี
บริกำรเชิงพำณิชย์ 

Customer Segments 

• กลุ่มผู้ใช้บริกำรทุก

เพศทุกวยั  

• กลุ่มผู้ใช้บริกำรท่ีต้อง

ช่วยเหลือพิเศษ เช่น 

คนพิกำร ผูสู้งอำยุ 

• ผู้ขนส่งและกระขำย

สินค้ำ 

• ร้ำนค้ำเชิงพำณิชย์ 

Key Activities 

• กำรเดินร เช่ือมโยง
โครงข่ำยคมนำคม  

• กำรให้บริกำร ุกเ ิน
หรือจ ำเป็นเร่งด่วน 

• Cargo Loop / พื นท่ีเชิง
พำณิชย ์ 

• พื นท่ีโ ษณำบนร  

 
 

•  
Key Resources 

• ร  โ ด ย ส ำ ร ท่ี มี
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
นวตักรรม 

• พนักงำนเช่ียวชำญ  
มีใจรกับริกำร 

• ก ำ ร ส่ื อ ส ำ ร ค ว ำม
สะดวก กำรให้บริกำร 

• พื น ท่ี อู่ จ อ ด ร   
ท่ีมีกำรพฒันำ 

• พื นท่ีร โดยสำร 

Customer Relationship 

• กิจกรรม CSR ร่วมกบั
ชุมชน 

• กิจกรรมร โดยสำร 
เพื่อกำรท่องเท่ียว 

• กิจกรรมเ พำะใน
เหตุกำรณ์ ุกเ ิน  

Channels 

• กำรส่ือสำร ึง
ผู้บริโภคผ่ำนช่องทำง
ออน ลน์ เช่น  ลน์ 
เ สบุ ค และเวป็  ด์ 

• กำรให้บริกำรบนร 
โดยสำร 

• กำรใช้ AI 

Cost Structures 

• ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยพนักงำน 

• ต้นทุนค่ำร โดยสำรและ ่อมแ มร โดยสำร ต้นทุนค่ำเชื อเพลิง 

• ต้นทุนค่ำเช่ำพื นท่ีอู่จอดร  

• ต้นทุนในกำรบริหำร ต้นทุนอื่น ๆ 

Revenue stream 

• รำย ด้หลกัจำกค่ำบริกำรร โดยสำร 

• รำย ด้หลกัจำกเงินสนับสนุนภำครฐั 

• รำย ด้จำกกำรโ ษณำ  แบ่งสรรรำย ด้ สรรหำรำย ด้ทั  งหมด  

• รำย ด้จำกกำรเช่ำพื นท่ี  แบ่งสรรรำย ด้ สรรหำรำย ด้ทั  งหมด  

• รถโดยสาร 
ที่มคีุณภาพ
รองรบัคนพกิาร 

• ผูบ้รหิาร 
ที่มวีสิยัทศัน์ 

• พนกังาน 
ที่เชี่ยวชาญ  
มใีจรกับรกิาร 

• ระบบบรหิาร
จดัการที่
ทนัสมยั 

• งบประมาณ 

• พนัธมติรร่วม
คา้ที่มศีกัยภาพ 

• จ านวน
ผูใ้ชบ้รกิาร 
ที่ลดลงน้อย 

• ประเภท 
การใหบ้รกิาร 
ที่เพิม่มากขึน้ 

• ผลประกอบ 
การก าไร 

• ลูกคา้ม ี
ความภกัดต่ีอ
การใหบ้รกิาร 

• ชุมชนตอ้งการ
ใหอ้งคก์ารคง
อยู ่

• พนัธมติรร่วม
คา้ที่เพิม่มาก
ขึน้ 



บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ  ๗๑ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒.๑๒ การวิเคราะห์ Scenario Planning 

ทาง ขสมก. จะทำการประมาณการผลประกอบการทางการเงินล่วงหน้าตามระยะเวลาของแผน
ยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดสถานการณ์ต่าง ๆ สมมุติฐานทางด้านการเงิน ตลอดจนนำไปวิเคราะห์ผลสำเร็จของ
ยุทธศาสตร์ในแผนวิสาหกิจ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างเหมาะสม ซึ่งแหล่งข้อมูลของการประมาณการนี้มาจาก
รายงานประจำปีของขสมก. ที่มีการเผยแพร่ล่าสุดในปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีการคิดคำนวณมากจากหลักการ
ประมาณการทางสถิติ ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยด้วยวิธี Ordinary Least Square จะดำเนินการประมาณการ
ไปด้านหน้าในปี ๒๕๖๕-๒๕๗๐ 

โดยมีสมมุติฐานในการประมาณการ ดังนี้ 

สมมุติฐานในการประมาณการ 

➢ การเติบโตของรายได้เป็นไปตามการประมาณการด้วยการวิเคราะห์การถดถอยด้วยวิธี 
Ordinary Least Square 

➢ การประมาณการต้นทุนรถโดยสารและค่าใช้จ่ายเป็นไปตามสัดส่วนผลการดำเนินงานในปี  
๒๕๖๓  ภายใต้เงื่อนไขยังไม่การสนับสนุนอื่น ๆ จากภาครัฐ ยังไม่มีการจัดเช่ารถโดยสารใหม่ 
และแผนกำลังพลยังมิได้มีการเปล่ียนแปลง 

➢ การประมาณการสถานการณ์ที่ดี (Best case scenario) กำหนดให้จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๓๐ และในการประมาณการสถานการณ์ท่ีเลวร้าย (Worst case scenario) กำหนดให้
จำนวนผู้ใช้บริการลดลง ร้อละ ๓๐ ซึ่งการกำหนดการเปลี่ยนแปลงร้อยละ ๓๐ มาจากข้อสรุป
ในการศ ึ กษาต ่ า ง ประ เทศของ  Adam Przybylowski, Sandra Stelmak and Michal 
Suchanek (๒๐๒๑) ท่ีได้กล่าวอ้างว่า ภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ ความต้องการใช้
รถโดยสารประจำทางมีแนวโน้มลดลงร้อยละ ๓๐ ภายใต้การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
ท่ีดี 

รายละเอียดการวิเคราะห์ Scenario Planning ดังแสดงในตารางที่ ๑๒ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒  บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมขององค์การ 

 

๒ ตารางที่ ๑๒ ผลการวิเคราะห์ Scenario Planning ของ ขสมก. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ 

 

ผลการประมาณการแสดงให้เห็นภาพความอ่อนไหวของผลการขาดทุนเมื่อผู้ใช้บริการมีแนวโน้มลดลง 
ซึ่งทาง ขสมก. จำเป็นต้องให้ความสำคัญในการหารายได้อื่นมาทดแทน 



๗๓   บทสรุปผูบ้รหิาร 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

บทท่ี ๓  
แผนวิสาหกิจ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ของ ขสมก. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 





บทที่ ๓ แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ขสมก.  ๗๕ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ขสมก. ได้จัดทำขึ้นภายใต้บริบทสภาพแวดล้อมของ
ประเทศไทย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID – ๑๙  และมาตรการล็อกดาวน์พื้นที่แพร่ระบาด
รุนแรง ซึ่งมีพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทั้งหมดของ ขสมก. ส่งผลกระทบทำให้
กิจกรรมบางส่วน หรือการอนุมัติโครงการเพื่อดำเนินงานขององค์การภายใต้แผนฟื้นฟู และแผนปฏิบัติการประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ ขสมก. ไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้น ขสมก. จึงได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนวิสาหกิจ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การต่อไป 

ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่สำคัญ
ได้แก่ ปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID – ๑๙ ซึ่งส่งผลทั้งทางด้านความกังวลของผู้โดยสารที่ใช้รถสาธารณะ 
ส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้โดยสารที ่มีแนวโน้มลดลง และผลกระทบทางด้านต้นทุนในการประกอบกิจการ 
นอกจากนี้แล้ว มาตรการล็อกดาวน์ของภาครัฐ ส่งผลกระทบต่อการเดินรถโดยสารของ ขสมก. อย่างชัดเจน เวลา
ในการเดินรถมีการปรับเปล่ียน และเส้นทางในการเดินรถโดยสารในบางเส้นทางมีจำนวนผู้โดยสารลดลงอย่างมาก 
ส่งผลกระทบต่อรายได้ขององค์การ ดังนั้น บริบทของ ขสมก. ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 
๑๙  และความล่าช้าในการอนุมัติโครงการตามแผนฟื้นฟู ส่งผลให้การดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมต้องมีการ
ปรับเปลี่ยน หรือเลื่อนการดำเนินการออกไป อย่างไรก็ดี แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ขสมก. 
ยังคงเน้นการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวนโยบายของผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการให้บริการรถโดยสาร
แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัย เน้นการใช้เทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ และใส่ใจในส่ิงแวดล้อมด้วย 

๓.๑ พันธกิจ (Mission) 

พันธกิจ คือ ข้อความที่บ่งบอกความจำเป็นในการมีอยู่ขององค์การ เป็นข้อความที่บอกว่าองค์การมี
บทบาทหน้าที่อะไร ทำงานให้ใคร ขอบเขตการทำงานเป็นอย่างไร ซึ่งข้อความดังกล่าวอาจมีคำขยายเพื่อสร้าง
ความชัดเจนในระดับหนึ่ง โดยคำขยายควรมีความเชื่อมโยงกับประเด็นเชิงยุทธศาสตร์การให้บริการรถโดยสาร
ประจำทาง ซึ่งพันธกิจใหม่ท่ีกำหนดไว้ คือ 
 

“บริการรถโดยสารประจำทางที่มีคุณภาพ แบบมืออาชีพ 
 โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและใสใ่จกับสิ่งแวดล้อม” 

๓.๒ วิสัยทัศน์ (Vision) 
วิสัยทัศน์ คือ ภาพขององค์การท่ีทุกคนใน ขสมก. ต้องการจะเป็นใน ๕ ปีข้างหน้า โดยวิสัยทัศน์ท่ีดีควร

เป็นไปใต้หลักการของความโดดเด่นในเป้าหมาย สั้นกระชับซึ่งจะง่ายต่อการจดจำ สามารถเข้าใจได้ง่าย เป็นท่ี
ยอมรับของทุกคนในองค์การว่ามีความเป็นไปได้ต่อความสำเร็จ และที่สำคัญทุกคนในองค์การอยากมีส่วนร่วมต่อ
ความสำเร็จดังกล่าว  

ขสมก. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล และมีเป้าหมายในการพัฒนาบริการเพื่อประชาชนให้ดียิ่งขึ้น สะท้อน โดยวิสัยทัศน์ท่ีกำหนดไว้ คือ 

“ผู้นำการให้บริการรถโดยสารประจำทาง” 

หมายเหตุ :  “ผู้นำ” ในท่ีนี้หมายถึง “การเป็นผู้นำในการให้บริการรถโดยสาร ด้วยการบริการอย่างมีคุณภาพ 
สะดวกสบายและปลอดภัยตลอดเส้นทางการใช้บริการของผู้โดยสาร รวมถึงประชาชนผู้ใช้
เส้นทางร่วมกัน” 
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๓.๓ ค่านิยม (Core Value) 

ค่านิยม หมายถึง ทัศนะของคนหรือสังคมที่มีต่อส่ิงของ ความคิด และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความ
ปรารถนา คุณค่าและความถูกต้องของสังคมนั้น ๆ เช่นค่านิยมของคนไทยที่ถือว่าความสงบสุขทางจิตใจและการ
ทำบุญให้ทาน เป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนา การเคารพเช่ือฟังบิดามารดาและการกตัญญูรู้คุณเป็นส่ิงท่ีควรยกย่อง 

ความสำคัญของค่านิยม คือ ช่วยเสริมสร้างหลักศีลธรรม ซึ่งบุคคลจะใช้ในการพิจารณา การกระทำของ
ตนอย่างมีเหตุผล ช่วยให้บุคคลตัดสินใจว่าส่ิงใดผิด ส่ิงใดถูก ดีหรือไม่ดี มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่า ควรทำหรือไม่ควร
ทำ มีอิทธิพลเหนือบุคคลในการเลือกคบหาสมาคมกับบุคคลอื่น และเลือกกิจกรรมทางสังคม ซึ่งตนจะต้องเขา้ไป
ร่วมด้วย ช่วยให้บุคคลกำหนดความคิดและแนวทางปฏิบัติ ช่วยสร้างมาตรฐาน และแบบฉบับจากการประพฤติ
ปฏิบัติของบุคคล โดยจากการแนวนโยบายของผู้บริหาร และความรักในองค์การของบุคลากร สามารถวิเคราะห์ค่า
ร่วมของบุคคลากรใน ขสมก. ได้อย่างชัดเจน โดยจะเห็นภาพแนวความคิดและแนวทางปฏิบัติ อันสะท้อนภาพ
ค่านิยม ของ ขสมก. คือ  

“รักองค์การ พัฒนาร่วมกัน คุณธรรมนำหน้า  
สร้างสรรค์บริการเพื่อสังคม” 

“รักองค์กร” หมายถึง พนักงานทำงานอย่างทุ่มเท รับผิดชอบ ร่วมแก้ไขปัญหา มีความรู้สึกถึงความเป็น
เจ้าของรักษาภาพลักษณ์และภูมิใจในความสำเร็จขององค์การ 

“พัฒนาร่วมกัน” หมายถึง จิตสำนึกของความร่วมมือ ร่วมใจเป็นหนึ ่งเดียวของพนักงานทุกคน                
เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์การไปสู่ความสำเร็จท่ียั่งยืน 

“คุณธรรมนำหน้า” หมายถึง การปฏิบัติตนต่อองค์การ และผู้เกี่ยวข้องดัวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
โปร่งใส มีศีลธรรมท้ังต่อหน้าและลับหลัง เป็นคนดี ไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตนและพวกพ้อง 

“สร้างสรรค์บริการเพื่อสังคม” หมายถึง การพัฒนารูปแบบการบริการท่ีทันสมัยและมีคุณภาพ ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของสังคม ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อม 

ซึ่งค่านิยมร่วมเหล่านี้ แสดงให้เห็นภาพเป้าหมายในการดำเนินการของ ขสมก. ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจอย่างชัดเจน  

๓.๔ ความสามารถหลักขององค์การ (Core Competencies) 

ความสามารถหลัก คือ ความรู้ส่ังสมท่ีได้จากการเรียนรู้ในองค์การโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการ และ
สร้างความแตกต่างหลากหลายให้แก่ผลิตภัณฑ์ ทักษะ และการบูรณาการให้เกิดความหลากหลายทางเทคโนโลยีใน
การแข่งขันนั้น ความสามารถหลักขององค์การเป็นส่วนหนึ่งท่ีสำคัญท่ีจะทำเกิดความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับ
คู่แข่งขัน เนื่องจากองค์การสามารถทำกิจกรรมดังกล่าวนั้นได้ดีเป็นพิเศษกว่าองค์การอื่น ๆ  และยังรวมไปถงึการ
ประยุกต์ใช้กลยุทธ์โดยใช้ความสามารถหลักท่ีมีอยู่เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอีกด้วย โดยภาพสะท้อน
จากจุดแข็งขององค์การ นำไปยังการสรุปความสามารถหลักของ ขสมก. เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ในการ
ดำเนินงานท่ีเหมาะสม โดยความสามารถหลักของ ขสมก. สามารถสรุปได้ ใน ๒ ประเด็น ดังนี้ 

“เชี่ยวชาญเส้นทาง และบริหารการเดินรถ” 
 



บทที่ ๓ แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ขสมก.  ๗๗ 
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ความสามารถหลักขององค์การ เป็นหัวใจสำคัญที่องค์การควรยึดมั่นและพัฒนาให้ความสามารถหลัก
ขององค์การเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งประยุกต์พันธกิจต่าง ๆ ให้มีทิศทางสอดคล้องกับความสามารถหลัก เพื่อกำหนด
เป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ต่อไป 

๓.๕ โอกาสและความท้าทายระยะสั้นและระยะยาว 

จากการวิเคราะห์ SWOT และความสามารถพิเศษขององค์การ ขสมก. มีการระบุประเด็นสำคัญเช่น 
โอกาสและความท้าทายท้ังในระยะส้ันและยาว โดยพยายามสร้างสมดุลให้กับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

(๑) โอกาสในระยะสั้น 

- การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล และการเข้าถึงท่ีง่ายข้ึน 

- การให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมของภาครัฐและประชาชน 

(๒) โอกาสในระยะยาว 

- นโยบายการเป็นระบบขนส่งสาธารณะร่วมกันทุกโครงข่าย  

- การขยายตัวของประชาชนไปสู่เขตชานเมือง/พื้นท่ีรอบนอก 

(๓) ความท้าทายในระยะสั้น 

- สถานการณ์ COVID – ๑๙  และชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

- ปัญหาการจราจรติดขัด และความกังวลในการขึ้นรถสาธารณะ 

- สังคมผู้สูงอายุและการเลือกงานทำของประชากรไทย 

(๔) ความท้าทายในระยะยาว 

- ความไม่แน่นอนของนโยบายภาครัฐ 

- ระเบียบและขั้นตอนทางกฎหมายท่ีล้าช้า และ/หรือ ไม่ทันสมัย 

- ปัญหาเศรษฐกิจถดถอย 

โดยกระบวนการพัฒนาแผนวิสาหกิจจะนำไปวิเคราะห์ควบคู่กับวัตถุประสงค์/เป้าหมายยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ เพื่อวิเคราะห์ว่ามีความสมดุลกันหรือไม่ รวมถึงกำหนดแผนท่ียุทธศาสตร์ขององค์การในลำดับถัดไป 

๓.๖ เป าประสงคอ์งค์การ/เป าหมายยุทธศาสตร์ 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการ ไม่ว่าจะการแพร่ระบาดของ 
COVID – ๑๙  หรือมาตรการล็อกดาวน์ของภาครัฐ รวมถึง แนวนโยบายการเชื่อมต่อโครงข่ายการเดินทาง                      
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งในด้านการขยายเส้นทางของรถไฟฟ้า และการใช้ตั๋วร่วม ล้วนแต่เปน็ปัจจัย              
ท่ี ขสมก. นำมาวิเคราะห์เพ ื ่อปร ับปรุงการดำเนินการอย่างเหมาะสม โดยแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ                    
พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ขสมก. ฉบับนี้ ได้กำหนดเป้าหมาย เป้าประสงค์ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภายใต้บริบท
ของข้อกำหนดภาครัฐ การดำเนินการตามแผนฟื้นฟู  และปัจจัยแวดล้อม ล้วนแต่มุ่งเน้นให้ทาง ขสมก. มีการ
ปรับปรุงยุทธศาสตร์ของององค์การเพื่อให้บรรลุตามพันธกิจ ภายใต้วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน คือ 
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 บริการเพื่อทุกคนในสังคม (For All)  

 หมายถึง ขสมก. จะดำเนินการให้บริการสามารถเข้าถึงกับผู้ใช้บริการในทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น 
กลุ่มผู้โดยสารท่ัวไป กลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือปานกลาง กลุ่มคนพิการ  

 

 สร้างประโยชน์และความแข็งแกร่งทางการเงิน (Utilized)  

 หมายถึง ขสมก. จะเน้นพัฒนาการให้บริการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทุกภาคส่วนในภาพรวม 
เน้นการสร้างรายได้เพื่อเล้ียงตนเอง และมีความคุ้มค่าต่อต้นทุนการดำเนินงานขององค์การ 

 

 เน้นความทันสมัย (Smart)  

 หมายถึง ขสมก. มุ่งหมายท่ีจะเป็นองค์การอัจฉริยะ โดยการนำเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการบริการ
ท่ีทันสมัยมาใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์การและบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีในการ
เดินรถโดยสาร การส่ือสารให้กับผู้รับบริการ เป็นต้น 

 

 คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environment and Social)  

 หมายถึง ขสมก. ยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เน้นการให้บริการที่ลดการ
ปล่อยมลพิษ รวมถึง ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามมาตรการด้านสุขอนามัยภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – ๑๙  

วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ที่จะดำเนินการให้ทั้ง ๔ ด้านนี้ ยังคงอยู่ภายใต้การประสานการให้บริการท่ี
เชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น การขนส่งทางราง และการขนส่งทางน้ำ โดยสามารถนำ
ประเด็นท้ัง ๔ ด้านมาเช่ือมโยงเป็นการรวมเข้าด้วยกันกับโครงข่ายอื่น ๆ และเช่ือมต่อเข้าด้วยกันได้  

ท้ังนี้ วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ท่ีจะดำเนินการให้ท้ัง ๔ ด้านนี้ ยังคงอยู่ภายใต้การประสานการให้บริการ 
ที่เชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น การขนส่งทางราง และการขนส่งทางน้ำ โดยสามารถนำ
ประเด็นทั ้ง ๔ ด้านมาเชื ่อมโยงเป็นการรวมเข้าด้วยกันกับโครงข่ายอื ่น ๆ และเชื ่อมต่อเข้าด้วยก ันได้                            
จากวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ข้างต้น สามารถนำไปกำหนดยุทธศาสตร์ที ่จะดำเนินการภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕             
รวมทั้งเป้าหมายยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริการเพื่อทุกคน 

เป็นยุทธศาสตร์ท่ีเน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ท้ังในด้านจำนวนรถโดยสาร ทักษะการให้บริการ
ของพนักงาน ความปลอดภัยท้ังด้านการขับรถโดยสาร (ป้องกันอุบัติเหตุ) และความปลอดภัยระหว่างการเดินทาง 
โดยเน้นการให้บริการสามารถเข้าถึงกับผู้ใช้บริการในทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มผู้โดยสารท่ัวไป กลุ่มผู้มีรายได้น้อย
หรือปานกลาง กลุ่มคนพิการ โดยมีเป้าประสงค์องค์การ/เป้าหมายยุทธศาสตร์ดังนี้ 

 

 

F 
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บทที่ ๓ แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ขสมก.  ๗๙ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เป าประสงค์องค์การ/เป าหมายยุทธศาสตร์ที่ ๑ :    
ขสมก. เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการรถโดยสารในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล เพื่อประชาชนทุกกลุ่ม                  
ในสังคม 
ตัวชี้วัดหลักของยุทธศาสตร์ที่ ๑:    
ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปี 2565 สูงกว่าเมื่อเทียบกับปี 2564  
  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างประโยชน์และความแข็งแกร่งทางการเงิน 

เป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการพัฒนาการให้บริการที่คำนึงถึงประโยชน์ในทุกภาพส่วน การนำทรัพยากรที่มี
อยู่ในองค์การมาพัฒนาและปรับเปล่ียนรูปแบบบริการเพื่อสร้างรายได้ และมีความคุ้มค่าต่อต้นทุนการดำเนินงาน
ขององค์การ รวมถึงการปรับโครงสร้างการบริหาร ลดค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างกำไรให้กับองค์การ โดยมี เป้าประสงค์
องค์การ/เป้าหมายยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

เป าประสงค์องค์การ/เป าหมายยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  
ขสมก. เป็นหน่วยงานท่ีสร้างประโยชน์ให้ทุกภาคส่วนและเล้ียงตนเองได้ 
ตัวชี้วัดหลักของยุทธศาสตร์ที่ ๒:  
มีภาพลักษณ์องค์การในปี 2565 ท่ีดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๔  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสู่องค์การอัจ ริยะ 

เป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการพัฒนาองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์การและบุคลากร  ด้วยการพัฒนา
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ท้ังในด้านระบบการทำงานด้านเอกสาร ระบบประมวลผล ระบบติดต่อส่ือสารด้านการเดินรถ 
ระบบบริหารการเดินรถ รวมทั้ง การส่ือสารประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้บริการ ให้ทราบถึงบริการท่ีสะดวกสบาย และ
เพิ่มการให้บริการอื่น ๆ โดยมีเป้าประสงค์องค์การ/เป้าหมายยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

เป าประสงค์องค์การ/เป าหมายยุทธศาสตร์ท่ี ๓ :  
ขสมก. เป็นหน่วยงานมีภาพลักษณ์ทันสมัย 
ตัวชี้วัดหลักของยุทธศาสตร์ที่ ๓:  
1. มีระบบเทคโนโลยีท่ีใช้ภายในองค์การอย่างน้อย ๑ ระบบ 
2. ได้แนวทางในการพัฒนาแอพลิเคช่ัน ขสมก.  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความอย่างยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 

เป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการดูแลสิ่งแวดล้อม สำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เน้นการให้บริการที่ลดการ
ปล่อยมลพิษ การทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อการเป็นหน่วยงานท่ีชุมชนและสังคมอยากให้คงอยู่ รวมถึงให้ความสำคัญ
กับการดำเนินงานตามมาตรการด้านสุขอนามัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – ๑๙  โดยมี
เป้าประสงค์องค์การ/เป้าหมายยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

 



๘๐  บทที่ ๓ แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ขสมก. 

แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

เป าประสงคอ์งค์การ/เป าหมายยุทธศาสตร์ท่ี ๔ :  
ขสมก. เป็นหน่วยงานท่ีให้ความสำคัญกับส่ิงแวดล้อม 
ตัวชี้วัดหลักของยุทธศาสตร์ที่ ๔:  
รถโดยสารผ่านเกณฑ์การลดการปล่อยมลพิษ/PM ๒.๕ (ส่ิงแวดล้อม) 
มี CSR ดูแลชุมชนรอบข้างอย่างน้อย 1 โครงการ 

จากเป้าประสงค์หลักขององค์การและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ท้ัง ๔ ด้าน ขสมก. สามารถนำมาพัฒนา
กลยุทธ์และโครงการท่ีสามารถดำเนินการในแผนวิสาหกิจได้ 

๓.๗ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  

สำหรับการจัดทำแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ขสมก. และแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะมีข้ันตอนจากการนำความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ และ
ความสามารถพิเศษขององค์การ มากำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) หลังจากนั้นนำมา
พิจารณาความสมดุลระหว่างองค์ประกอบท่ีสำคัญ ได้แก่ 

(๑) โอกาสระยะส้ันและระยะยาว ตามท่ีได้วิเคราะห์ข้างต้น 
(๒) ความท้าทายระยะส้ันและระยาว ตามท่ีได้วิเคราะห์ข้างต้น 
(๓) ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ตามท่ีได้วิเคราะห์ข้างต้น 
(๔) ปัจจัยเส่ียง/อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น ตามท่ีได้วิเคราะห์ข้างต้น 

รวมทั้งตรวจสอบความสอดคล้องกับองค์ประกอบสำคัญอื่น ๆ ได้แก่ 

(๑) นวัตกรรมและเทคโนโลยี : โอกาสในการสร้างนวัตกรรมโดยการใช้เทคโนโลยีขององค์การ 
ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีในการอำนวยการให้บริการ การใช้ AI และข้อมูล Big data  

(๒) ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า เช่น การให้ความใส่ใจชุมชนและสิ่งแวดล้อม การให้ความสำคัญกับ
ความยั่งยืน 

(๓) ความสามารถในการปรับตัวขององค์การ ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ผู้บริโภค และการแพร่ระบาดของ COVID – ๑๙  

(๔) แผนแม่บทในการดำเนินงาน ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ/กระทรวงที่เกี่ยวข้อง แผนบริหาร
ความเส่ียง แผนนวัตกรรมและเทคโนโลยี แผนแม่บททุนมนุษย์ 

ได้แผนภาพการวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) ที่สอดคล้อง/สมดุลกับ
องค์ประกอบสำคัญ รวมทั้ง การนำความเชื่อมโยงดังกล่าว ไปกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  ดังแสดงในภาพที่ 
๑๗ และภาพที่ ๑๘ 

 
 



บทที่ ๓ แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ขสมก.  ๘๑ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาพที่ ๑๗ ความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง/สมดุลกับองค์ประกอบสำคัญ 

 

  เป าประสงค์องค์การ  วัตถุประสงค์ / เป าหมายยุทธศาสตร์ 

F  การบริการเพ่ือทุกคนในสังคม (For all)  เป นหน่วยงานหลักให้บริการรถโดยสาร เพ่ือประชาชนทุกกลุ่ม 

U  สร้างประโยชน์ / ความแข็งแกร่งทางการเงิน (UTILIZED)  เป นหน่วยงานมีภาพลักษณ์ทันสมัย 

S  เน้นความทันสมัย  (SMART)  เป นหน่วยงานที่สร้างประโยชน์ทุกภาคส่วน 

E  ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENT)  เป นหน่วยงานที่ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม 

 
สมดุล สอดคลอ้ง 

โอกำส SR&LR 
- การเตบิโตทางเทคโนโลย ี
- ความใส่ใจสิง่แวดล้อม 
- การขยายโครงข่ายชนส่ง 
- การขยายตวัของเมอืง 

ควำมท้ำทำย 
SR&LR - COVID-๑๙ วถิชีวีติใหม่ 

- การจราจรตดิขดั 
- สงัคมผูสู้งอายุ 
- การขยายตวัของเมอืง 
- ความไม่แน่นอนของนโยบายรฐั 
- กฎระเบยีบไม่ทนัสมยั 
- เศรษฐกจิถดถอย 

ผู้มีส่วน ด้เสีย 
- การเลี้ยงตนเองได้ 
- ภาพลกัษณ์ด ี
- การใหบ้รกิารที่มคีุณภาพ 
- ใส่ใจชุมชน 
- ท าธุรกจิอย่างเป็นธรรม เท่าเทยีม 
- พฒันาบุคลากร 
- มเีทคโนโลยแีละนวตักรรม 

ควำมเส่ียง 
- การขาดทุนต่อเน่ือง 
- ขาดการพฒันาทกัษะพนักงาน 
- ความไม่เท่าทนัเทคโนโลย ี
- รถโดยสารเก่า ไม่ทนัสมยั 

นวตักรรม/
เทคโนโลยี - เทคโนโลยเีพื่อการบรกิาร 

- การติดต่อสื่อสารรวดเร็ว ต้นทุน
ต ่า 

- การใช้ Big Data 
- การใช้ AI 

ปัจจยัขบัเคลื่อน
มูลค่ำ - การ ให้ความใส่ ใจชุ มชนและ

สิง่แวดล้อม  
- การใหค้วามส าคญักบัความยัง่ยนื 

ควำมสำมำร  
- การปรบัตวัในสถานการณ์ Covid-
๑๙ 

- ก า ร สื่ อ ส า ร ภ า ย ใ ต้ ก า ร
เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

แผนแม่บท 
- แผนยุทธศาสตร์ชาติ/กระทรวงที่
เกี่ยวขอ้ง  

- แผนบรหิารความเสีย่ง  
- แผนนวตักรรมและเทคโนโลย ี  
- แผนแม่บททุนมนุษย์ 

Strategic Challenge 
S2T7  สอดคล้องบริบทชุมชน 
S2T8  รองรับผู้สูงอายุและผู้พิการ 
S3T6  ลดการแพร่ระบาด Covid - 19 
S4T6  ปรบัปรุงอู่จอดรถ 
O3W17    สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ 
O5W16    ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
O10W15  สื่อสารด้วยเทคโนโลย ี
W6T1  ปรบัปรุงโครงสร้างบคุลากร 
W8T8  เพิ่มบริการให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือ 
 

Strategic Advantage 
S1O5  การบริการเพื่อประชาชน 
S3O5  เพิ่มทักษะบุคลากรขบัรถ 
S2O7  ที่มีความปลอดภัย 
 

Core Cmpetence 
▪ เพิ่มกลุ่มเป้าหมาย 
▪ มีความซับซ้อน 
▪ สามารถกีดกันคู่แข่ง 

 



๘๒  บทที่ ๓ แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ขสมก. 

แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การ ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

 

 

ภาพที่ ๑๘ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ขสมก. 

  

วิสัยทัศน์    เป าประสงค์องค์การ  วัตถุประสงค์ / เป าหมายยุทธศาสตร์ 
ผู้น าการให้บริการรถโดยสารประจ าทาง  F  การบริการเพื่อทุกคนในสังคม (For all)  เป นหน่วยงานหลักให้บริการรถโดยสาร เพื่อประชาชนทุกกลุ่ม 

พันธกิจ  U  สร้างประโยชน์ / ความแข็งแกร่งทางการเงิน (UTILIZED)  เป นหน่วยงานมีภาพลักษณ์ทันสมัย 
บริการรถโดยสารประจ าทางที่มีคุณภาพ 
แบบมืออาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

และใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม 

 S  เน้นความทันสมัย  (SMART)  เป นหน่วยงานที่สร้างประโยชน์ทุกภาคส่วน 
 E  ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENT)  เป นหน่วยงานที่ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

      

      

    

   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริการเพื่อทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 1 รถโดยสารเพื่อประชาชน 

โครงการที่ 1 โครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศที่ใช้พลังงาน
สะอาด 
กลยุทธ์ที่ 2 พนักงานของทุกคน 

โครงการที่ 2 การพัฒนาพนักงานภาคบริการ 
                    โครงการย่อยที่ 2.1 โครงการพัฒนาทักษะการขับรถ 
                                          โดยสาร 
                 โครงการย่อยที่ 2.2 โครงการบริการดี ขับขี่ปลอดภัย  
                                          ส าหรับพนักงานประจ ารถโดยสาร 

กลยุทธ์ที่ 3 ความปลอดภัยในการให้บริการ 

โครงการที่ 3 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
โครงการที่ 4 โครงการความปลอดภัยบนรถโดยสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างประโยชน์และความแข็งแกร่งทาง
การเงิน 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างการจดจ าที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ 

โครงการที่ 5 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาแอพลิเคชัน ด้านบริการของ ขสมก. 

กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างความคุ้มค่าทางการเงิน 

โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ 
โครงการที่  8 โครงการปรับโครงสร้างองค์การ 
โครงการที่ 9 โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด (Early Retirement) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสู่องค์การอัจ ริยะ 

กลยุทธ์ที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารงาน 

โครงการที่ 10 โครงการระบบบริหารงานหลักองค์การ (Enterprise  
                       Resource  
                     Planning: ERP) 
โครงการที่ 2 การพัฒนาอู่จอดรถโดยสาร กลยุทธ์ที่ 7 การช าระค่าโดยสารที่ทันสมัย 

โครงการที่ 11 โครงการบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความยั่งยืนเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 8 การด าเนินการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 

โครงการที่ 12 โครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
                   สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
โครงการที่ 13 โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
โครงการที่ 14 โครงการแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศ จากการ 
                   เผาไหม้เชื้อเพลิง (PM 2.5) 



บทที่ ๓ แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ขสมก.  ๘๓ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓.๗.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริการเพื่อทุกคน 

สำหรับ ขสมก. ที่มุ่งเน้นการให้บริการประชาชน ครอบคลุมกลุ่มประชาชนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม
ผู้ใช้บริการท่ัวไป กลุ่มผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มคนพิการ เพื่อให้ได้รับการบริการท่ีมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย
เป็นสำคัญ ดังนั้น ยุทธศาสตร์นี้มุ่งหมายให้เกิดการพัฒนาพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ท้ังในด้านจำนวนรถโดยสาร 
ทักษะการให้บริการของพนักงาน ความปลอดภัยท้ังด้านการขับรถโดยสาร (ป้องกันอุบัติเหตุ) และความปลอดภัย
ระหว่างการเดินทาง จึงกำหนดเป้าหมายใน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริการเพื่อประชาชนทุกคนในสังคม ซ่ึงมีการ
ปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมแนวทางในการดำเนินโครงการจากยุทธศาสตร์เดิม  (เดิม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา
คุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชน) โดยยุทธศาสตร์นี ้จะมีกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาการให้บริการท้ัง
ทางด้านการจัดหารถใหม่ (ตามแผนฟื้นฟูกิจการ) การปรับปรุงรถโดยสารที่มีอยู ่เพื ่อรองรับการให้บริการรถ 
Wheel chair การอบรมทักษะการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ/คนพิการ การดูแลผู้โดยสารภายในรถโดยสารเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน และการให้คำแนะนำผู้โดยสารตามมาตรการด้านสุขอนามัยด้วย  

นอกจากนี้แล้ว การบริหารเส้นทางการเดินรถใหม่ เพื่อรองรับการขยายเส้นทางของรถไฟฟ้า การปรับ
ลดเส้นทางที่มีความต้องการใช้บริการลดลงหรือมีความทับซ้อนในเส้นทาง การปรับเปลี่ยนการให้บริการให้
เหมาะสมกับความต้องการใช้บริการในเส้นทางการเดินรถที่แตกต่างกัน ล้วนแต่เป็นการตอบสนอง ปรับเปลี่ยน 
และพัฒนาการให้บริการ ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – ๑๙  ด้วย จากแนวคิดข้างต้นทาง 
ขสมก. สามารถนำมาพิจารณาจำแนกมาเป็นกลยุทธ์ (Strategy) ภายใต้ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ 

๓.๗.๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ รถโดยสารเพื่อประชาชน 

กลยุทธ์ที ่ ๑ รถโดยสารเพื่อประชาชน  เนื ่องด้วยจากสถานการณ์การเกิดโรคระบาด COVID – ๑๙  
ส่งผลให้โครงการจัดหารถใหม่ของ ขสมก. ยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น การดำเนินโครงการจัดหารถใหม่ของ ขสมก.  
ตามแผนฟื้นฟูกิจการ จะช่วยให้การการให้บริการรถโดยสารของ ขสมก. มีความพร้อมมากขึ้น  โดยโครงการภายใต้             
กลยุทธ์ดังกล่าวจำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ 

➢ โครงการที่ ๑ โครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศท่ีใช้พลังงานสะอาด เพื่อรองรับบริการของ
ผู้โดยสารในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล โดยมุ่งเน้นรถโดยสารที่สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้
อย่างมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการในการให้บริการอย่างพอเพียง 

๓.๗.๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พนักงานของทุกคน 

กลยุทธ์ที่ ๒ พนักงานของทุกคน พนักงานขับรถเป็นหัวใจในการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในอนาคต 
ดังนั้น ขสมก. จำเป็นท่ีจะต้องให้ความสำคัญในการดูแลและอบรมทักษะต่าง ๆ  

➢ โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาพนักงานภาคบริการ เพื่อจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้พนักงานในการ
บริการผู ้โดยสาร รวมถึง ส่งเสริมสวัสดิการด้านสุขอนามัยของพนักงานด้วย โครงการนี้
ประกอบด้วยโครงการย่อย ๒ โครงการ ได้แก่ 
• โครงการย่อยที่ 2.๑ โครงการพัฒนาทักษะพนักงานขับรถรถโดยสาร โดยการจัดอบรมฝึก

ทักษะพนักงานภาคบริการในด้านต่าง ๆ ของ ขสมก. เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 

• โครงการย่อยที่ 2.๒ โครงการบริการดี  ขับขี่ปลอดภัย สำหรับพนักงานประจำรถโดยสาร 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 



๘๔  บทที่ ๓ แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ขสมก. 

แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

๓.๗.๑.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ความปลอดภัยในการให้บริการ 

กลยุทธ์ที่ ๓ ความปลอดภัยในการให้บริการ แม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะอยู่ในสถานการณ์ซบเซา จำนวน
ผู้โดยสารที่ใช้รถโดยสารมีจำนวนไม่มาก อีกทั้ง ช่วงล็อกดาวน์ปัญหาการจราจรมีค่อนข้างน้อย แต่การให้
ความสำคัญกับโครงการด้านความปลอดภัยท้ังในด้านการลดอุบัติเหตุ และการสร้างความปลอดภัยในการโดยสาร
เป็นส่ิงท่ีมีความจำเป็น การปรับปรุงสภาพภายในห้องโดยสาร ลดมุมอับ รวมถึงการสร้างแนวป้องกันการโจรกรรม
บนรถโดยสาร จะช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้บริการได้อย่างมาก รวมทั้ง พนักงานผู้ขับรถโดยสาร ต้องได้รับการ
ฝึกฝนทักษะเมือ่เกิดเหตุฉุกเฉิน จะช่วยสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นด้วย  ภายใต้กลยุทธ์ดังกล่าว
จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 

➢ โครงการที่ 3 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการลดจำนวน
อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ การสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยระหว่างการขับ
รถโดยสาร รวมถึง การเคารพกฎจราจร 

➢ โครงการที่ 5 โครงการความปลอดภัยบนรถโดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารเกิดความมั่นใจในการใช้
บริการ ความปลอดภัยภายในรถโดยสารคือส่ิงท่ีควรได้รับการพัฒนาและปรับปรุง ท้ังทางทักษะ
ของบุคคลากรบนรถโดยสารเพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉิน รวมทั้ง ปรับปรุงสัญญาณเหตุฉุกเฉินบนรถ
โดยสาร ปรับรถโดยสารให้มีความปลอดภัยลดการเกิดอาชญากรรม 

๓.๗.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างประโยชน์และความแข็งแกร่งทางการเงิน 

เนื่องด้วย ขสมก. ประสบปัญหาการขาดทุนมาเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น การมุ่งพัฒนาบริการท่ีคำนึงถึง
ประโยชน์ในทุกภาพส่วน การนำทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การมาพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการเพื่อสร้าง
รายได้ และมีความคุ้มค่าต่อต้นทุนการดำเนินงานขององค์การ รวมถึงการปรับโครงสร้างการบริหาร ลดค่าใช้จ่าย
เพื่อสร้างกำไรให้กับองค์การ จะเป็นการสร้างความแข็งแร่งทางการเงิน และสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟู
กิจการด้วย  

นอกจากนี้แล้ว การสรรหาแหล่งรายได้เพื่อทดแทนรายได้ค่าโดยสารที่มีแนวโน้มลดลงจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID – ๑๙  ก็มีความจำเป็นอย่างมาก โดยการหารายได้เสริมจากทรัพยากรที่องค์การมี   
อาจเริ่มจากการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อสรรหาพันธมิตรในการพัฒนาบริการร่วมกัน การนำพื้นที่บางส่วนมา
ปรับเปลี่ยนเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ รวมทั้ง การเพิ่มรายได้จากการโฆษณาบนพื้นที่รถโดยสารจากความ
ร่วมมือของหน่วยงานพันธมิตร จะเป็นแนวทางการเพิ่มรายได้ขององค์การในอนาคต จากแนวคิดข้างต้นทาง                
ขสมก. สามารถนำมาพิจารณาจำแนกมาเป็นกลยุทธ์ (Strategy) ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั ้งหมด ๒ กลยุทธ์ สำคัญ 
ได้แก ่

๓.๗.๒.๑ กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างการจดจำที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ 

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างการจดจำท่ีดีแก่ผู้ใช้บริการ รูปแบบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ณ ปัจจุบัน
มีการปรับเปล่ียน ท้ังจากพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึง บริบทส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง กระทบต่อ
ภาพลักษณ์การให้บริการของ  ขสมก. ดังนั้น การดำเนินโครงการเพื่อสร้างการจดจำที่ดี รวมถึงการพัฒนาความ
จำเป็นให้เห็นถึงประโยชน์ในภาพรวมจากการบริการ การพัฒนาข้อมูลการเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก  

 



บทที่ ๓ แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ขสมก.  ๘๕ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

➢ โครงการที่ 5 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เป็นโครงการเพื่อการศึกษาแนวทางประชาสัมพันธ์
เชิงรุกเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ขององค์การ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ผ่านรถโดยสารของตนเอง             
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื ่อออนไลน์ เช่น FB ทุกวันอย่างต่อเนื ่องและเป็นประจำ และการ
ประชาสัมพันธ์ผ ่าน Influencer ที ่ตรงกับกลุ ่มเป้าหมายผู ้ใช ้บร ิการ ในแบบสร้างสรรค์                       
ได้ประโยชน์ และเกิดความคุ้มค่า  

➢ โครงการที่ 6 โครงการพัฒนา Application ด้านบริการของ ขสมก. เป็นการพัฒนาด้านบริการ
ข้อมูลการเดินทางของ ขสมก. เป็นการจัดทำแนวทางพัฒนา Application ด้านบริการข้อมูลการ
เดินทาง และจัดหาพันธมิตรร่วมพัฒนา Application 

๓.๗.๒.๒ กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างความคุ้มค่าทางการเงิน 

กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างความคุ้มค่าทางการเงิน การสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้แก่ ขสมก. การหา
รายได้สอดคล้องกับการให้บริการ เป็นต้น 

➢ โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาพื้นท่ีเชิงพาณิชย์ เป็นโครงการท่ีดำเนินการเพื่อ สรรหาพันธมิตรใน
ร่วมกันพัฒนาพื้นท่ีอู่จอดรถไปใช้ประโยชน์ด้วยวิธีการแบ่งสรรรายได้ (Revenue Sharing)  

➢ โครงการที่ 8 โครงการปรับโครงสร้างองค์การ เป็นโครงการเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงด้านการ
บริหารงานขององค์การให้มีความคล่องตัวขึ้น  

➢ โครงการที่ 9 โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement)  เป็นโครงการท่ีสอดรับกับ
การปรับโครงสร้างองค์การ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน 

๓.๗.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสู่องค์การอัจ ริยะ 

กระแสการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น เป็นสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้น
อย่างมากในอนาคต ขสมก. อันเป็นองค์การท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาบริการขนส่งผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนารูปแบบการให้บริการที่พึ ่งพาเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ทั้งด้านการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื ่อให้เกิดความทันสมัยในการบริหารงาน การเดินรถ และการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการรูปแบบต่าง ๆ ด้วย อย่างไรก็ดี การให้ความรู้และความเข้าใจในด้านภัยคุกคามไซเบอร์ ก็เป็นสิ่งท่ี
พนักงาน ขสมก. ต้องได้รับการพัฒนาให้มีความเหมาะสม ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์การให้ดูมีความทันสมัยด้วย
เทคโนโลยีอัจฉริยะเพิ่มมากขึ้น จากแนวคิดข้างต้นทาง ขสมก. สามารถนำมาพิจารณาจำแนกมาเป็นกลยุทธ์ 
(Strategy) ภายใต้ยุทธศาสตร์ท้ังหมด ๒ กลยุทธ์ สำคัญ ได้แก่ 

๓.๗.๓.๑ กลยุทธ์ที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารงาน 

กลยุทธ์ที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารงาน เป็นการให้ความสำคัญกับการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์การ การสร้างความปลอดภัยในการเดินรถโดยสาร และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการบริหารการเดินรถโดยสาร เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้โดยสารด้วย   

➢ โครงการที่ 10 โครงการระบบบริหารงานหลักองค์การ (Enterprise Resource Planning : 
ERP) เป็นโครงการท่ีเน้นการใช้ระบบ ERP ท่ัวทั้งองค์การ และการอบรมทักษะการใช้ระบบ ERP  

 
 
 



๘๖  บทที่ ๓ แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ขสมก. 

แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

๓.๗.๓.๒ กลยุทธ์ที่ 7 การรับชำระค่าโดยสารที่ทันสมัย 

กลยุทธ์ที่ 7 การรับชำระค่าโดยสารที่ทันสมัย เป็นการให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
เอื้ออำนวยความสะดวกในการชำระเงินแก่ผู้ใช้บริการ และเน้นการเช่ือมโยงการบริการท้ังการขนส่งโดยรถโดยสาร 
รถไฟฟ้า และเรือ เป็นต้น    

➢ โครงการที่ 11 โครงการบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นโครงการท่ีศึกษาระบบ และช่องทางการ
การรับชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด ทั้งทางด้านการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เครื ่องอ่านบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการให้บริการ และระบบการบริหารจัดการเงินในบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมทั้งการใช้ระบบกระบอกต๋ัวอัจฉริยะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระค่าโดยสาร 

๓.๗.๔ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความอย่างยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 

ขสมก. เป็นองค์การที่อยู่คู่กับการเดินทางของประชาชนชาวไทยมาอย่างช้านาน ดังนั้น การดำเนิน
โครงการเพื่อสร้างสังคมน่าอยู่เป็นสิ่งที่ทางองค์การให้ความสำคัญ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม และการดำเนินกิจกรรม
ร่วมกับชุมชน ทั้งในด้านการทำกิจกรรมเพื่อสังคม การให้ความใส่ใจกับมลพิษที่เกิดขึ้นจากการวิ่งรถโดยสาร เช่น 
ฝุ่นละออง PM ๒.๕ เป็นต้น หรือแม้กระทั่ง การที่องค์การจะดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นระยะ ตาม
แนวนโยบายของระบบ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ด้านการให้บริการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในองค์การ สร้างภาพลักษณ์
แก่องค์การ และการมุ่งหมายให้ ขสมก. เป็นองค์การที่ประชาชน ชุมชน และสังคม ต้องการให้คงอยู่ จากแนวคิด
ข้างต้นทาง ขสมก. สามารถนำมาพิจารณาจำแนกมาเป็นกลยุทธ์ (Strategy) ภายใต้ยุทธศาสตร์ท้ังหมด ๑ กลยุทธ์ 
สำคัญ ได้แก่ 

๓.๗.๔.๑ กลยุทธ์ที่ 8 การดำเนินการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 8 การดำเนินการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นการให้ความสำคัญกับการสร้างจิตสำนึกร่วมใน
การให้บริการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม และการดำเนินงานควบคู่กับชุมชน โดยเน้นให้ขสมก. มีรูปแบบ
และมาตรฐานในการดูแลส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับการยอมรับด้วย  

➢ โครงการที่ ๑2 โครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social  
Responsibility : CSR) เน้นการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น ปรับสภาพรถโดยสารให้มี
เอกลักษณ์ของชุมชน สร้างความร่วมมือชุมชนพ่นยาฆ่าเชื้อในชุมชน ปรับรถโดยสารเป็นสถานี    
ฉีดวัคซีนเคล่ือนท่ีให้ชุมชน และปรับพื้นท่ีบางส่วนเป็นโรงพยาบาลสนาม 

➢ โครงการที่ ๑3 โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เป็นโครงการท่ีเน้นให้ ขสมก. ดำเนินการ
ตามมาตรฐานด้านบริการที่มีคุณภาพระดับสากล ด้านการให้บริการ ตามแผนและระยะเวลาท่ี
กำหนดไว้   

➢ โครงการที่ ๑4 โครงการแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศ จากการเผาไหม้เชื ้อเพลิง (PM ๒.๕) 
กิจกรรมที่ทาง ขสมก. ดำเนินการเป็นประจำ ได้แก่ การนำรถโดยสารทั้งหมดของ ขสมก. ที่ใช้
งานอยู่นำมาตรวจควันดำ และการปลดปล่อย PM ๒.๕ เพื่อให้เกิดความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมของ
องค์การ  

  



๘๗   บทสรุปผูบ้รหิาร 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

บทท่ี ๔  
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บทที่ ๔ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ๘๙ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔.๑ ภาพรวมโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โครงการภายใต้กับแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑4 โครงการ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริการเพื่อทุกคน 
กลยุทธ์ที่ ๑ รถโดยสารเพื่อประชาชน 
 โครงการที่ ๑   โครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศท่ีใช้พลังงานสะอาด 
กลยุทธ์ที่ ๒ พนักงานของทุกคน 
 โครงการที่ 2   โครงการพัฒนาพนักงานภาคบริการ  

           โครงการย่อยที่ 2.๑  โครงการพัฒนาทักษะพนักงานขับรถโดยสาร 
 โครงการย่อยที่ 2.๒  โครงการบริการดี ขับขี่ปลอดภัย สำหรับพนักงานประจำรถ     
                                        โดยสาร 

กลยุทธ์ที่ ๓ ความปลอดภัยในการให้บริการ 
 โครงการที่ 3    โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ  
 โครงการที่ 4    โครงการความปลอดภัยบนรถโดยสาร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างประโยชน์และความแข็งแกร่งทางการเงิน 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างการจดจำที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ 
 โครงการที่ 5    โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
 โครงการที่ 6    โครงการพัฒนา Application ด้านบริการของ ขสมก. 
กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างความคุ้มค่าทางการเงิน 
 โครงการที่ 7    โครงการพัฒนาพื้นท่ีเชิงพาณิชย์ 
 โครงการที่ 8    โครงการปรับโครงสร้างองค์กร  
 โครงการที่ 9    โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement)  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสู่องค์การอัจ ริยะ 
กลยุทธ์ที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารงาน 
 โครงการที่ 10  โครงการระบบบริหารงานหลักองค์การ (Enterprise Resource Planning : ERP)  
กลยุทธ์ที่ 7 การรับชำระค่าโดยสารที่ทันสมัย 
 โครงการที่ 11  โครงการบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความอย่างยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 8  การดำเนินการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 
 โครงการที่ ๑2   โครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (Corporate Social   
                           Responsibility : CSR)  
 โครงการที่ 13   โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
 โครงการที่ ๑4   โครงการแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศ จากการเผาไหม้เช้ือเพลิง (PM ๒.๕) 

 
 
 
 



๙๐  บทที่ ๔ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

๔.๒ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริการเพื่อทุกคน 

๔.๒.๑ โครงการที่  ๑ โครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศที่ใช้พลังงานสะอาด 

หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้ทาง ขสมก. สามารถให้บริการเดินรถโดยสารภายในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และก้าวเข้าสู่การเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการรถโดยสารทางบก การดำเนินการนี้จะเน้น  
๑) คุณภาพของตัวรถโดยสารท่ีช่วยสร้างความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ตลอดจนรองรับเทคโนโลยีในการชำระ
ค่าบริการท่ีทันสมัยแก่ผู้โดยสาร และ ๒) คุณภาพของเครื่องยนต์ท่ีเป็นพลังงานสะอาด สร้างความปลอดภัยในการ
ขับขี่ ประหยัดพลังงาน และลดมลภาวะภายในพื้นท่ีด้วย ดังนั้น ขสมก. จึงจำเป็นท่ีจะต้องจัดหารถโดยสารใหม่ให้มี
ความเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน มีการใช้พลังงานสะอาดเพื่อให้สอดคล้องกับแผนอนุรักษ์
พลังงานของประเทศ ลดผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม สามารถจัดหาอะไหล่เพื่อซ่อมบำรุงได้อย่างเหมาะสม 

โดยรายละเอียดแผนงานโครงการท่ีสามารถดำเนินการในปี ๒๕๖๕ คือ การจัดทำสัญญาเช่ารถโดยสารใช้
พลังงานไฟฟ้า ดำเนินการสอบราคา จัดเช่า และตรวจรับรถโดยสารตามลำดับ 

วัตถุประสงค ์

๑) เพื่อจัดหารถโดยสารปรับอากาศท่ีใช้พลังงานสะอาด พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถโดยสาร 

๒) เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาการร้องเรียน และสามารถ
เดินทางเช่ือมต่อโครงข่ายการคมนาคมด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

จัดหารถโดยสารปรับอากาศที่ใช้พลังงานสะอาด พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษา  โดยให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เงื่อนไขท่ีกรมการขนส่งทางบกกำหนด 

ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 

ได้รถโดยสารปรับอากาศท่ีใช้พลังงานสะอาด พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

สร้างรายได้เพิ่มขึ้น มีรถโดยสารท่ีใช้พลังงานสะอาดให้บริการ 

งบประมาณในการดำเนินงาน 

งบทำการขององค์การ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 953.649 ล้านบาท 

 
 
 
 
 



บทที่ ๔ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ๙๑ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔.๒.๒ โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาพนักงานภาคบริการ 

๔.๒.๒.๑ โครงการย่อย 2.๑ โครงการพัฒนาทักษะพนักงานขับรถโดยสาร 

หลักการและเหตุผล 

การมีรถโดยสารใหม่ของ ขสมก. เป็นเพียงการดำเนินการเพื่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคเพื่อการบริการรถ
โดยสารสาธารณะ แต่การพัฒนาทักษะของพนักงานภาคบริการ อาทิเช่น พนักงานขัยรถโดยสาร พนักงานเก็บค่า
โดยสาร พนักงานประจำท่ารถ พนักงานดูแลระบบส่ือออนไลน์ และพนักงานตอบคำถาม ให้มีหัวใจในการบริการ 
(Service Mind) และมีศักยภาพที่เหมาะสมตามหน้าท่ี เป็นสิ่งที่ทางองค์การต้องทำอย่างต่อเนื่อง และใช้ระยะ
เวลานาน โดยโครงการพัฒนาทักษะพนักงานภาคบริการ เน้นการดำเนินการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะกับพนักงานภาค
บริการในทุกกลุ่ม ท้ังทักษะในการให้บริการ การจัดการ การปฏิบัติงานตามหน้าท่ี ทักษะในการแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน 
รวมทั้งทักษะในการใช้และแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีด้วย เนื่องจากสังคมในอนาคตมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
ส่งผลให้การพัฒนาทักษะของพนักงานเป็นสิ่งที่จำเป็นและสามารถดำเนินการได้โดยทันที อย่างไรก็ดี เพื่อให้
แนวทางการอบรมสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง โครงการนี้อาจเริ่มจากการอบรมกลุ่มย่อย เน้นการปฏิบัติท่ีถูกต้อง
รวดเร็ว และสอดคล้องกับปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานด้วย  

ในส่วนแผนการดำเนินโครงการในระยะยาว จะมีการอบรมความรู้เส้นทางและการให้บริการ และอบรม
ความรู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อตอบสนองให้กับการบริการที่พัฒนาเพิ่มมากขึ้น จะช่วยทำให้องค์การมี
ความเข้มแข็งมากขึ้นในอนาคตได้ 

วัตถุประสงค ์

๑) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ  สามารถขับรถโดยสารได้อย่างปลอดภัย  
๒) เพื่อเตรียมความพร้อมพนักงานเก็บค่าโดยสารท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง  
๓) เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าท่ีของพนักงานเก็บค่าโดยสาร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

พนักงานภาคบริการได้อบรมและพัฒนาในการบริการและการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อการบริการ ไม่ว่าจะเป็น 
หัวใจในการบริการ ทักษะการปฏิบัติงาน ความสามารถด้านเทคโนโลยี รวมทั้งทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัดผลผลิต 

๑) มีพนักงานเก็บค่าโดยสารเปล่ียนหน้าท่ีเป็นพนักงานขับรถโดยสาร 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

๑) มีความสามารถในการขับรถโดยสารอย่างมืออาชีพและมีความปลอดภัย 

๑) ประสิทธิผลในการพัฒนาทักษะของพนักงานขับรถโดยสาร 

๒) ภาพลักษณ์ท่ีดีในการให้บริการด้านการขนส่งสาธารณะขององค์การ 

งบประมาณในการดำเนินงาน 

 งบทำการขององค์การ  0.500 ล้านบาท 



๙๒  บทที่ ๔ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

๔.๒.๒.๒ โครงการย่อย 2.๒ โครงการบริการดี  ขับขี่ปลอดภัย สำหรับพนักงานประจำรถโดยสาร 

หลักการและเหตุผล 

พนักงานขององค์การจัดได้ว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีสำคัญ ท่ีควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมท้ัง
พัฒนาและอบรมให้มีใจบริการท่ีดี มุ่งหมายการบริการเทียบเท่าความเป็นสากล เสริมสร้างงานบริการของ ขสมก. 
ให้มีความโดเด่นมากขึ้น 

โครงการบริการดี  ขับขี่ปลอดภัย สำหรับพนักงานประจำรถโดยสารทั้งพนักงานขับรถโดยสารและ
พนักงานเก็บค่าโดยสาร จึงมุ่งพัฒนาพนักงานให้มีทักษะการเป็นผู้มี “จิตบริการ” (Service Mind) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ การขับขี่ปลอดภัย ความปลอดภัย และการ
เสริมสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงหน้าที่ในการให้บริการที่ดีและมีความรับผิดชอบ เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ 
โครงการดังกล่าวนี้ จัดได้ว่าเป็นโครงการเชิงรุกของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้องค์การได้รับการพัฒนา 
มากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

วัตถุประสงค ์

๑) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้มี “จิตบริการ” (Service Mind) ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๒) เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงหน้าที่ในการให้บริการที่ดีและมีความรับผิดชอบ เพื่อมุ่งสู่            
การบริการท่ีเป็นเลิศ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ได้พนักงานให้บริการที่มีทักษะและความพร้อมทางในการบริการเทียบเท่าสากล และเสริมภาพลักษณ์
องค์การในระยะยาว 

ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 

พนักงานขับรถโดยสารและพนักงานเก็บค่าโดยสาร  

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านบริการลดลงจากปีท่ีผ่านมา 

งบประมาณ 

งบทำการ  0.200 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๔ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ๙๓ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔.๒.๓ โครงการที่ 3 โครงการรณรงค์ป องกันและลดอุบัติเหตุ 

หลักการและเหตุผล 

ขสมก. เป็นองค์การเพื่อการเดินรถโดยสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี 
นครปฐมสมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรที่แออัด ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนบ่อยครั้ง อย่างไรก็ดี ขสมก. เป็นองค์การท่ีให้ความสำคัญอย่างมากต่อการเดินรถเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
โดยมีท้ังการอบรมการขับข่ี การทดสอบการขับข่ี การตรวจสอบการขับขี่ ตลอดจน การเก็บสถิติท่ีเกิดอุบัติเหตุใน
รอบระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อประเมินศักยภาพการขับรถโดยสารของพนักงานขับรถ ตลอดจนเป็นดัชนีการ
ให้บริการท่ีสำคัญของ ขสมก.  

โครงการดังกล่าวนี้ จึงเป็นโครงการต่อเนื่องในระยะยาว เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ท่ีเกิดจาก
ขับรถโดยสารของพนักงาน ซึ่งเป็นโครงการที่ทำต่อเนื่องมากจากปี ๒๕๖๔ และจะมีการดำเนินการเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุที ่เกิดขึ ้น รวมทั้ง เป็นการสร้างวินัยการจราจรให้แก่ผู้ร่วมขับขี่บนท้องถนนด้วย  ดังนั้น ในปี ๒๕๖๕ 
โครงการดังกล่าวนี้จึงมุ่งเน้นการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ โดยมีการเก็บรวบรวมอุบัติ เหตุที่เกิดขึ้น นำมา
วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการแก้ไข และป้องกันมิให้อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดซ้ำ รวมถึง การพัฒนาทักษะและ
ประสิทธิภาพของพลขับรถโดยสารด้วย 

วัตถุประสงค ์

๑) เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากรถโดยสารขององค์การ 

๒) เพื่อป้องกันความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน อันเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารขององค์การ 

๓) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ได้แนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในระยะยาว เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ และ
กระทรวงคมนาคม 

ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 

จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุเป็นไปตามท่ีองค์การกำหนด 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

จำนวนอุบัติเหตุลดลงจากปีทีผ่านมา 

งบประมาณ 

- 
 
 
 
 



๙๔  บทที่ ๔ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

๔.๒.๔ โครงการที่ 4 โครงการความปลอดภัยบนรถโดยสาร 

หลักการและเหตุผล 

เนื ่องด้วยปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาความซึมเศร้าที่รุมเร้าประชากรในประเทศไทย ส่งผลให้เกิด
อาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดจากภาวการณ์ประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้ง ปัญหาทางด้านจิตเภท จน
กลายเป็นภาพข่าวที่ปรากฏบนหน้าหนังส่ือพิมพ์และส่ือออนไลน์ ขสมก. เป็นหน่วยงานท่ีเดินรถโดยสารเป็นประจำ
และมีพื้นที่ให้บริการค่อนข้างกว้าง และมีเวลาการเดินรถทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน ส่งผลโดยตรงต่อการ
ประสบปัญหาด้านความปลอดภัยท่ีเกิดท้ังในด้านผู้โดยสาร และพนักงานบนรถโดยสาร 

โครงการดังกล่าวนี้ จึงเป็นโครงการที่มุ ่งเน้นการอบรมพนักงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้พนักงาน
สามารถดูแลตนเอง และผู้โดยสารบนรถโดยสารให้เกิดความปลอดภัย รวมทั้ง เพิ่มอุปกรณ์เพื่อส่งสัญญาณ                  
ขอความช่วยเหลือบนรถโดยสาร ไม่ว ่าจะเป็นสัญญาณฉุกเฉินภายในรถโดยสาร และสัญญาณภายนอก                      
เพื่อปรับปรุงรถโดยสารให้มีความปลอดภัยลดการเกิดอาชญากรรม  ดังนั้น ในปี ๒๕๖๕ โครงการดังกล่าวนี้                 
จึงมุ่งเน้นการอบรมพนักงานให้มีทักษะรับมือและแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนรถโดยสาร รวมทั้งปรับปรุง               
รถโดยสารบางส่วนให้มีสัญญาณเตือนเพื่อขอความช่วยเหลือ เพื่อป้องกันและลดอาชญากรรมท่ีเกิดขึ้นได้ 

วัตถุประสงค ์

๑) เพื่อจัดให้มีการอบรมทักษะการช่วยเหลือฉุกเฉินของกลุ่มพนักงาน และปรับปรุงรถโดยสารให้มี
ความปลอดภัย 

๒) เพื่อสร้างแนวทางในการป้องกันและลดอาชญากรรมบนรถโดยสาร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ได้แนวทางในการป้องกันและลดอาชญากรรมบนรถโดยสาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารและ
พนักงานบนรถโดยสาร 

ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 

การอบรมทักษะในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนรถโดยสาร ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อป ี

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

ผู้ใช้บริการได้รับความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสาร 

งบประมาณ   

- 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๔ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ๙๕ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔.๓ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างประโยชน์และความแข็งแกร่งทางการเงิน 

๔.๓.๑ โครงการที่ 5  โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

หลักการและเหตุผล 

ณ ปัจจุบัน การทำการประชาสัมพันธ์ที ่ดีผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้
ให้บริการและผู้ใช้บริการ จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างมากได้ ขสมก. เป็นหน่วยงานที่มีการประชาสัมพันธ์  ทั้งใน
รูปแบบเว็ปไซด์ และ Facebook มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่แนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการผู้โดยสาร หรือการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการให้บริการที่พึงพอใจยังคงมีจำกัดอยู่ รูปแบบการให้บริการ
ยังคงมีความล้าสมัย ข้อมูลท่ีต้องการส่ือถึงผู้ใช้บริการยังมีความไม่ชัดเจน รวมถึง การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์การยังไม่มีความชัดเจน ดังนั้น โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก จึงเป็นโครงการท่ีมุ่งหมายจัดทำ
แนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ รวมถึง การมุ่งหมายให้
ข้อมูลการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือให้องค์การสามารถให้บริการผู้โดยสารได้อย่างเหมาะสม  

การดำเนินโครงการนี้ จึงมีแนวทางการดำเนินงานในระยะเวลา ๒  ปี โดยในปี ๒๕๖๕ โครงการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก จะมุ่งหมายศึกษาแนวทางประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ขององค์การ ทั้งในด้าน
ส่ือสังคมออนไลน์ เว็ปไซด์ และการประชาสัมพันธ์แบบด้ังเดิม เช่น แผ่นพับ และแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
โดยขอบเขตการประชาสัมพันธ์เชิงรุกจะมุ่งกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการคนรุ่นใหม่ เนื่องด้วยเป็นกลุ่มคนท่ีกำลังเติบโต 
เป็นผู้ใช้บริการหลักในอนาคต อีกท้ัง กลุ่มคนรุ่นใหม่ ยังมีภาพจำของ ขสมก. ในเชิงลบ หาก ขสมก. สามารถสร้าง
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างการรับรู้ให้แก่คนรุ่นใหม่ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการบริการ ตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จะเป็นการสร้างฐานลูกค้าในอนาคตให้กับองค์การได้ ท้ังนี้ลักษณะการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก จะเป็นในด้านการชี้แจงและให้ความรู้ ความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง โดยมีการวางแผนการ
ดำเนินการเนื้อหาท่ีต้องการส่ือสารไว้ล่วงหน้า ก่อนท่ีจะมีกิจกรรมหรือเหตุการณ์ใด เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการ
รับรู้ล่วงหน้า เกิดการยอมรับ และความร่วมมือกับองค์การได้ 

วัตถุประสงค ์

๑) เพื่อศึกษาแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ ขสมก. 

๒) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การต่อผู้ใช้บริการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ได้แนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกท่ีส่งผลให้กลุ่มคนรุ่นใหม่จดจำภาพลักษณ์ท่ีดีของ ขสมก.  

ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 
ได้แนวทางการทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพิ่มภาพลักษณ์แก่องค์การ 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

มีการรับรู้ภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การ 

งบประมาณ 

งบทำการ  2.100 ล้านบาท 



๙๖  บทที่ ๔ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

๔.๓.๒ โครงการที่ 6  โครงการพัฒนา Application ด้านบริการของ ขสมก. 

หลักการและเหตุผล 

ในอดีต ขสมก. ได้มีการพัฒนาแอพลิเคช่ัน เพื่อใช้ในการส่ือสารข้อมูลข่าวสารบางประการแก่ผู้ใช้บริการ 
รวมถึงให้ข้อมูลเส้นทางการเดินรถที่สำคัญและอัตราค่าโดยสาร เพื่อให้ผู้ใช้บริการ สามารถทราบเส้นทางการ
เดินทางและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่สำคัญ แต่เนื่องจาก แอพพลิเคชั่นของ ขสมก. ดังกล่าว ไม่ได้มีการพัฒนา
และอัพเดทข้อมูลเพื่อให้บริการท่ีเหมาะสม ส่งผลให้กลายเป็นการสร้างความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการได้ ปัจจุบัน
ทางภาคส่วนเอกชนและสถานศึกษาบางแห่ง ได้มีการพัฒนาแอพลิเคชั่น เชื ่อมต่อกับรถโดยสารของ ขสมก.              
ผ่านแผนท่ี Google และ GPS ของรถโดยสาร พร้อมท้ังมีการพัฒนารูปแบบแอพลิเคช่ันต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ อย่างไร
ก็ดี ขสมก. เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการรถโดยสารในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล  ๕ จังหวัด จึงควรมีการ
พัฒนาแอพลิเคช่ันของตนเอง  

โครงการพัฒนา Application ด้านบริการของ ขสมก เป็นเครื่องมือสื่อสารถึงผู้ใช้บริการที่สำคัญมาก 
และจะช่วยให้การบริการมีต้นทุนท่ีลดลงได้ หากการให้ข้อมูลการเดินทางแก่ผู้โดยสารมีแนวทางการวางแผนอย่าง
มีประสิทธิภาพ  การดำเนินโครงการนี้ ทาง ขสมก. จะทำการพัฒนาและเพิ่มรูปแบบการให้บริการท่ีมีความร่วมมือ
กันได้ อาทิ การมีรูปแบบการเติมเงิน/ชำระเงินจากแอพลิเคช่ัน การพัฒนาแอพลิเคช่ัน ขสมก. ให้มีฟังกช่ันพื้นฐาน
ที่ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพเพื่อการสื่อสาร และการส่งต่อข้อมูลที่น่าสนใจ รวมถึง การให้บริการต่าง ๆ ในยุค
ดิจิทัลด้วย โดยแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาแอพลิเคชั่น สามารถดำเนินการได้ในระยะเวลา ๒ ปี โดยในปี 
๒๕๖๕ โครงการพัฒนา Application ด้านบริการข้อมูลการเดินทาง ของ ขสมก จะมุ่งหมายศึกษาแนวทางพัฒนา 
Application ด้านบริการข้อมูลการเดินทาง ของ ขสมก. รวมทั้งสามารถจัดหาพันธมิตรร่วมพัฒนา Application 
ของ ขสมก ซึ่งจะเป็นการพัฒนาธุรกิจร่วมกันในระยะยาวได้  

วัตถุประสงค ์

1) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา Application ของ ขสมก. 

2) เพื่อพัฒนา Application ด้านบริการของ ขสมก. 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ได้แนวทางการพัฒนาแอพลิเคช่ัน 

ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 

มีระบบแอพลิเคช่ันของ ขสมก. ให้รองรับการทำงานของระบบติดตามรถ (GPS Tracking System) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

สามารถให้บริการข้อมูลการเดินรถแบบ Real Time / Service พร้อมข้อมูลการติดตามรถ (GPS 
Tracking System) 

งบประมาณ 

งบทำการ  4.500 ล้านบาท 



บทที่ ๔ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ๙๗ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔.๓.๓ โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย ์

หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาพื้นที่เชิงธุรกิจ เป็นหนึ่งในแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการเลี้ยงตนเองของ             
ขสมก. โดย ขสมก. สามารถนำพื้นที่อู ่จอดรถโดยสาร ซึ่งเป็นพื้นที่กรรมสิทธิ์ของ ขสมก.เอง และที่เช่าของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ หลากหลายแห่ง ซึ่งบางแห่งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเจริญมาก ประชาชนเข้าถึง             
ได้ง่าย และอยู่ติดกับพื้นท่ีเชิงพาณิชย์อื่น ๆ เช่น สถานศึกษา คอนโคมิเนียม หมู่บ้าน และศูนย์การค้า มาเพิ่มมูลค่า
หรือสร้างรายได้ให้แก่ ขสมก. 

ทาง ขสมก. ได้กำหนดพื้นท่ีท่ีสามารถนำมาพัฒนาเชิงธุรกิจเริ่มต้นไว้ ๒ แห่ง ได้แก่ พื้นท่ีอู่บางเขน และ
พ ื ้นท ี ่ อ ู ่ม ีนบ ุร ี  โดยในป ี งบประมาณ ๒๕๖๐ ขสมก.  ได ้ว ่ าจ ้ างสถาบ ันว ิจ ัยและให ้คำปร ึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาโครงการพัฒนาการใช้พื้นท่ีเชิงธุรกิจอู่บางเขน และอู่มีนบุรี เพื่อจะนำผลการศึกษา
ไปดำเนินการตามพระราชบัญญัติให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ (พ.ศ.๒๕๕๙) ซึ่งจากผลการศึกษา
ความเป็นไปได้ด้านกฎหมาย ด้านการตลาด ด้านการก่อสร้าง ในการพัฒนาพื้นที่อู่บางเขนที่เหมาะสม คือ การ
จัดทำเป็นโครงการแบบผสม (Mixed Use)  

นอกจากนี้แล้ว ทาง ขสมก. ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกรอบวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังองค์การตามมาตรา ๖ 
แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๑๙ จึงขอแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖ ให้สามารถ
ประกอบการขนส่งบุคคลในกรุงเทพมหานคร และระหว่างกรุงเทพมหานคร กับจังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร หรือประกอบการอื่นท่ีเกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการ
ประกอบการขนส่งบุคคล รวมถึงการประกอบธุรกิจอื่นๆ นอกจาก (๑) ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์การ หรือประโยชน์
สาธารณะ ดังนั้น โครงการนำพื้นที่อู่จอดรถไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จึงเป็นโครงการต่อเนื่องที่ทาง ขสมก . 
จำเป็นต้องดำเนินการให้ลุล่วงตามขอบเขตการดำเนินการและระยะเวลาท่ีกำหนดท่ี 

วัตถุประสงค ์

๑) เพื่อศึกษาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมขององค์การไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

๒) สร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่ ขสมก. 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

องค์การมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนำพื้นท่ีไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 

ได้แนวทางในการพัฒนาพื้นท่ีเชิงพาณิชย์ 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

ได้ผลการศึกษาพื้นท่ีขององค์การท่ีเหมาะสมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

งบประมาณ 

- 



๙๘  บทที่ ๔ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

๔.๓.๔ โครงการที่ 8 โครงการปรับโครงสร้างองค์การ 

หลักการและเหตุผล 

จากการก่อตั้ง ขสมก. โดยการรวมผู้ประกอบการจากหลายบริษัท ทำให้เกิดปัญหาด้านทรัพยากร
บุคคลที่ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบกับที่ผ่านมา ขสมก. ถูกควบคุมในเรื่องการรับพนักงาน
ทดแทน ทำให้ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลยังไม่มีการแก้ไขเท่าท่ีควร ซึ่งจากการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านบุคลากร  
ทำให้ทราบปัญหาท่ี ขสมก. จะต้องดำเนินการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจมีความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างระบบการขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึง
ปรับโครงสร้างการบริหารงานของ ขสมก. ให้มีขนาดเล็กลง มุ่งขยายขอบข่ายงานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงการจัดให้มีการจ้างงานบริการโดยบุคคลภายนอก (Outsourcing) เพื่อลดต้นทุนการประกอบ
กิจการของ ขสมก. 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้โครงสร้างของ ขสมก. ลดขั้นตอนในการทำงานมิให้เกิดงานให้มีความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน 
 2. เพื่อให้บุคลากรของ ขสมก. มีอัตราท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับอัตรากำลังในการปฏิบัติงานตาม
โครงสร้างใหม่ เพื่อลดต้นทุนการประกอบการของ ขสมก. 
 3. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับรองรับงาน
ตามโครงสร้างใหม่ โดยการพัฒนาฝึกอบรมงานให้กับพนักงาน 
 4. เพ ื ่อให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงานโดยการจัดแบ่งกลุ ่มงานและเส้นทาง
ความก้าวหน้าและปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนให้เหมาะสม 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  การวางแผนบุคลากรทั้งมิติของจำนวนและความสามารถให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของ ขสมก.                                               
ท่ีเปล่ียนไปจะก่อให้เกิดคุณภาพงานท่ีดีและการใช้บุคลากรในจำนวนท่ีเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผล
ทางอ้อมต่อต้นทุนในการบริหารจัดการ 

ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดผลผลิต :   

โครงสร้างองค์กรท่ีมีความสอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีของ ขสมก.  

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : 

  สามารถปรับโครงสร้างองค์การได้ตามแผนท่ีกำหนด 

งบประมาณ 

- 
 
 
 



บทที่ ๔ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ๙๙ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔.๓.๕ โครงการที่ 9 โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement) 

หลักการและเหตุผล 

  ค่าใช้จ่ายด้านพนักงานของ ขสมก. ถือเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานท่ีสำคัญ ซึ่งมีมูลค่าคิดเป็นสัดส่วน
ต่อต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมสูงที่สุด โดยจากข้อมูลทางการเงินในปี 2560 พบว่า เงินเดือนและผลประโยชน์ของ
พนักงานมีมูลค่าคิดเป็นสัดส่วนที่สูงถึงประมาณ 42.97% ของค่าใช้จ่าย การลดภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยการ
ลดจำนวนบุคลากรจะส่งผลเชิงบวกต่อผลประกอบการและสถานะทางการเงินของ ขสมก.  ซึ่งนอกเหนือจากการ
ลดจำนวนบุคลากรอันสืบเนื่องจากการเกษียณอายุตามปกติแล้ว นโยบายการเกษียณอายุก่อนกำหนดจะเป็นตัวเร่ง
ให้เกิดการลดจำนวนบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญ โดยสามารถแบ่งบุคลากรที่คาดว่าจะเข้าโครงการเกษียณอายุก่อน
กำหนดได้แก่พนักงานเก็บค่าโดยสาร  ซึ ่งคาดว่าจะมีผู ้เข้าร่วมโครงการจำนวนมากในปีที ่มีการติดตั้งระบบ                 
e-Ticket แล้วเสร็จ 
 
   ทั้งนี้ ในการจัดทำโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ต้องกำหนดเงื ่อนไขที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจ                      
แก่กลุ่มเป้าหมายภายใต้ความถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดโครงการอย่างน้อย 
ควรประกอบด้วย (1) คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ  (2) อัตราผลตอบแทนและเงื ่อนไข (3) ระยะเวลา                           
และขั้นตอนการสมัครเข้าโครงการ และ (4) ประมาณการจำนวนพนักงานท่ีจะเข้าร่วมโครงการ 
   ขณะเดียวกันควรมีการเตรียมความพร้อมให้พนักงาน หมายถึง การสร้างความพร้อมท้ัง                                        
เชิงรายได้และจิตใจให้แก่พนักงานที่จะเข้าร่วมโครงการ อาทิ การสนับสนุนให้อดีตพนักงานรวมกลุ่มจัดตั้งบริษัท
เพื่อรับงานจาก ขสมก. การประสานงานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรุงเทพมหานครในการอบรมเพื่อสร้าง
อาชีพ ฯลฯ 

วัตถุประสงค ์

1) เพื่อจัดสรรจำนวนพนักงานให้มีความเหมาะสมกับการประกอบการ 

2) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

   การปรับลดจำนวนบุคลากรช่วยลดต้นทุนด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรได้
อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการสร้างผลกำไรสุทธิที่เป็นบวก 

ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 

   1)  จำนวนบุคลากรลดลง 
  2) การจัดทำแผนรองรับพนักงานท่ีเข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด โดยมีแผนการ 
                         ดำเนินการ ดังนี้ 

1) กรณีพนักงานเก็บค่าโดยสารที่ประสงค์เข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด             
ขสมก. จะจัดอบรมอาชีพให้กับพนักงาน โดยประสานงานกับศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ หรือหากพนักงานต้องการ
ร่วมงานกับรถเอกชนร่วมบริการ องค์การจะประสานผู้ประกอบการเพื่อขอความร่วมมือในการรับพนักงานเข้าเป็น
พนักงานของรถเอกชนร่วมบริการ 

2) กรณีพนักงานเก็บค่าโดยสารที่ไม่ประสงค์จะเข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด 
ขสมก. จะปรับเปล่ียนหน้าท่ีเป็นพนักงานตามความเหมาะสม 

- การฝึกหัดขับรถโดยสาร โดยฝึกทักษะและเสริมคุณภาพการขับรถโดยสารให้กับ
พนักงานเก็บค่าโดยสารท่ีประสงค์จะเปล่ียนหน้าท่ีเป็นพนักงานขับรถโดยสาร  



๑๐๐  บทที่ ๔ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

- การปรับเปล่ียนหน้าท่ีเป็นพนักงานสำนักงาน โดยจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงาน
เก็บค่าโดยสารให้มีความรู้ท่ีสอดคล้องกับงานสำนักงานในส่วนท่ีขาดต่อไป           

3) กรณีพนักงานที่เกษียณอายุ ขสมก. จำเป็นต้องจัดหาพนักงานทดแทนโดยการจ้าง
พนักงานอัตราจ้าง (Outsource) ดังนี้ 

- จ้างพนักงานขับรถให้ครบตามกรอบอัตราท่ีขาด  
- จ้างพนักงานสำนักงานในตำแหน่งท่ีขาด โดยเฉพาะตำแหน่งท่ีจำเป็นต้องมีความรู้

เฉพาะทาง เช่น กฎหมาย วิศวกรรม บัญชีและการเงิน และเทคโนโลยีดิจิทัล       
(ตามความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

  ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรลดลง 

งบประมาณ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๔ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ๑๐๑ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔.๔ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสู่องค์การอัจ ริยะ 

๔.๔.๑ โครงการที่ 10 โครงการระบบบริหารงานหลักองค์การ (Enterprise Resource Planning  ERP) 

หลักการและเหตุผล 

โครงการระบบบริหารงานหลักองค์การ (Enterprise Resource Planning  ERP) เป็นโครงการเพื่อ
ยกระดับการบริหารจัดการองค์การด้วยเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนดิจิทัลขององค์การ เพื่อให้เกิดการใช้ระบบ
เทคโนโลยีที่มีศักยภาพ สามารถประมวลผลการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว การดำเนินงานในเขตพื้นที่การเดินรถ
ทุกแห่ง สามารถเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน และมีรูปแบบการดำเนินงานที่เหมือนกัน สร้างความเป็นสากลในการ
ดำเนินงาน 

ขสมก. ได้กำหนดให้มีการดำเนินโครงการระบบบริหารงานหลักองค์การ (Enterprise Resource 
Planning  ERP) มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และในปี ๒๕๖๔ จะมีแผนในการฝีกอบรมบุคลากรของ ขสมก. เพื่อให้เกิด
การใช้งานระบบได้ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – ๑๙  ทำให้แผนดำเนินการดังกล่าว              
มีความล่าช้า จึงมีการระบุการดำเนินการต่อเนื่องของโครงการระบบบริหารงานหลัก องค์การ (Enterprise 
Resource Planning : ERP)ไว้ในปี ๒๕๖๕ ด้วย 

การดำเนินการโครงการดังกล่าวในปี ๒๕๖๕ จะเป็นการดำเนินการเพื่อให้เกิดการใช้ระบบ ERP 
ครอบคลุมท้ังองค์การ และมีการอบรมทักษะการใช้ระบบ ERP เพื่อเสริมทักษะในการใช้งานของบุคคลากร 

วัตถุประสงค ์

๑) เพื่อพัฒนาระบบการทำงานภายในองค์การให้ทันสมัย 

๒) เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ มาใช้ในระบบการปฏิบัติงานขององค์การ 

๓) สร้างความทันสมัยในการบริหารจัดการขององค์การ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 มีระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีความเป็นสากล และครอบคลุมท้ังองค์การ 

ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 

มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรท่ีครอบคลุมและทันสมัยสำหรับการใช้งาน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

ร้อยละ ๖๐ ของพนักงานกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมระบบ ERP 

งบประมาณ 

- 
 
 
 



๑๐๒  บทที่ ๔ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

๔.๔.๒ โครงการที่ ๑1 โครงการบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ 

หลักการและเหตุผล 

แม้ปัจจุบันทาง ขสมก. จะมีการใช้เครื่อง EDC ในการเก็บค่าโดยสาร และสามารถจ่ายค่าโดยสารด้วย
บัตรเครดิต หรือบัตร E-Ticket ได้ แต่การดำเนินโครงการเพื่อปรับองค์การให้มีความทันสมัย มีความเป็นอัจฉริยะ
เพิ่มมากขึ้น โครงการบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์จึงมีความจำเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยจะช่วยในการบริหารจัดการ
เดินรถอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัวในอนาคตได้ โดยโครงการบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
โครงการเพื่อศึกษา และยกระดับการให้บริการรถโดยสารด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าโดยสาร
ผ่านเครื่อง EDC ศึกษาระบบและช่องทางการเติมเงินบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และศึกษาระบบการบริหารจัดการเงินใน
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดการใช้งานจริงอย่างมีศักยภาพ ตอบสนองสังคมยุคไร้เงินสดได้ รวมถึงการศึกษาเพื่อ
ใช้งระบบกระบอกตั๋วอัจฉริยะ ผสมผสานระบบการเก็บเงินในปัจจุบัน ซึ่งอาจมีการทดลองใช้จริงเพื่อสร้างความ
รวดเร็วในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 

โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องในระยะยาว ซึ่ง ณ ปัจจุบันอาจยังมิได้มีการกำหนดรูปแบบบัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์และระบบกระบอกต๋ัวอัจฉริยะอย่างแน่ชัดรวมถึง แนวทางการชำระค่าโดยสารโดยไม่ใช้เงินสดยังคง
หลายรูปแบบ ดังนั้น การดำเนินการโครงการดังกล่าวในปี ๒๕๖๕ จะเป็นการดำเนินการเพื่อศึกษาระบบและช่อง
ทางการเติมเงินบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาระบบการบริหารจัดการเงินในบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และศึกษาการใช้ระบบ
กระบอกตั๋วอัจฉริยะ รวมถึงการทดลองใช้จริง ในขณะที่ปีถัดไป จะเป็นการพัฒนาระบบและช่องทางการเตมิเงิน
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ให้ทันสมัยและ หลากหลาย พัฒนาระบบการบริหารจัดการเงินในบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และ
พัฒนาช่องทางการจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

วัตถุประสงค ์

๑) เพิ่มความสะดวกในการใช้บริการระบบขนส่ง 

๒) เพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น 

๓) เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการและรายได้ค่าโดยสาร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

มีแนวทางการชำระค่าโดยสารโดยไม่ใช้เงินสดท่ีเหมาะสม ผู้โดยสารพึงพอใจในการใช้บริการ  

ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 

ได้ผลการศึกษาการบริหารจัดการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เติมเงิน จำหน่าย เช็คยอด) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

ได้แนวทางการชำระค่าโดยสารโดยไม่ใช้เงินสดท่ีเหมาะสม 

งบประมาณ 

- 



บทที่ ๔ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ๑๐๓ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔.๕ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความอย่างยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 

๔.๕.๑ โครงการที่ ๑2 โครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social  
Responsibility  CSR) 

หลักการและเหตุผล 

ขสมก. เป็นองค์การท่ีอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน การดำเนินงานและการให้บริการ
รถโดยสารต่างเกี่ยวเนื่องกับชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้นการทำกิจกรรมเพื่อเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
องค์การและชุมชน รวมทั้งการสร้างกิจกรรมสาธารณะ เพื่อสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างองค์การและ
ชุมชน 

โครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social  Responsibility  CSR) 
เป็นโครงการท่ีมุ่งหมายสร้างกิจกรรมสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์ เห็นพ้องร่วมกันในทุกภาคส่วน เพื่อดำเนินกิจกรรม
ช่วยเหลือชุมชน โดยในปี ๒๕๖๕ สามารถทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน ได้แก่ ปรับสภาพรถโดยสารให้มีเอกลักษณ์ 
ของชุมชน สร้างความร่วมมือชุมชนพ่นยาฆ่าเชื้อในชุมชน ปรับรถโดยสารเป็นสถานีฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ให้ชุมชน 
และปรับพื้นที่บางส่วนขององค์การเป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการแพร่ะระบาดของ 
COVID – ๑๙  ในช่วงป ี

วัตถุประสงค ์

๑) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การกับชุมชน 

๒) เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ชุมชน 

๓) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์การ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ได้ทำกิจกรรมเพื่อสารธารณะประโยชน์ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ และสร้าง
ความยั่งยืนในสังคมต่อไป 

ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 

ได้โครงการท่ีดำเนินการร่วมกับชุมชนอย่างน้อย 1 โครงการ 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

การมีส่วนร่วมระหว่างองค์การและชุมชนดีขึ้น 

งบประมาณ 

งบทำการ  0.168 ล้านบาท 
 
 



๑๐๔  บทที่ ๔ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

๔.๕.๒ โครงการที่ ๑3 โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วย ขสมก. เป็นองค์การที่ดำเนินการให้บริการรถโดยสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นท่ี
ปริมณฑลมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง การดำเนินการอย่างมามาตรฐาน มีคุณภาพ และมีหลักเกณฑ์ในการยกระดับ
คุณภาพบริการ ให้สอดคล้องกับการดำเนินนตามหลักสากล เป็นส่ิงท่ีทางองค์การใส่ใจ ระบบคุณภาพการให้บริการ
ท่ีเป็นระบบมาตรฐานการให้บริการที่มีหลักเกณฑ์ในการประเมิน ติดตาม และตรวจสอบอย่างเหมาะสม ดังนั้น              
ขสมก. จึงมีแนวทางการให้บริการสอดคล้องกับระบบคุณภาพการให้บริการที่เป็นระบบมาตรฐาน โดยจะมีการ
ขอรับการประเมินเป็นประจำทุกปี รวมทั้ง สนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน และบุคลากรขององค์การ มีความเข้าใจ
ระบบระบบคุณภาพการให้บริการท่ีเป็นระบบมาตรฐานอย่างเหมาะสม 

โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเป็นโครงการที่มุ ่งหมายสร้างความตระหนักถึงกระบวนการ
บริหารงาน การให้บริการ ที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดยเป็นโครงการที่ ขสมก. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 
และมุ่งหมายให้เกิดการยกระดับการให้บริการ สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ดังนั ้น ในปี ๒๕๖๕ ขสมก. จะดำเนินงานเพื ่อรักษาระบบคุณภาพการให้บริการและเน้นให้การ
ดำเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมิน  

วัตถุประสงค ์

๑) เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารงานด้านคุณภาพและยกระดับการให้บริการ 

๒) เพื่อดำเนินการการให้บริการท่ีมีมาตรฐาน  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ได้พัฒนากระบวนการบริหารงานและการบริการท่ีมีมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 

ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการให้บริการ 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

การพัฒนาคุณภาพการบริการดีข้ึน 

งบประมาณ 

งบทำการ  0.200 ล้านบาท 
 
 
 
 
 



บทที่ ๔ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ๑๐๕ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔.๕.๓ โครงการที่ ๑4 โครงการแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศ จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง (PM ๒.๕) 

หลักการและเหตุผล 

ฝุ่นควัน PM ๒.๕ เป็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมอันนำไปสู่ปัญหาเชิงสุขภาพของประชาชนอย่างมี
นัยสำคัญ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๕  จังหวัด การให้บริการเดินรถโดยสารของ                
ขสมก. ก็เป็นอีกนึ่งกิจกรรมที่มีการปล่อยควันที่ผสม PM ๒.๕ ได้ หากรถโดยสารดังกล่าวไม่ได้รับการบำรุงรักษา
อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ทาง ขสมก. จึงมีความใส่ใจในการรักษามาตรฐานและคุณภาพบริการที่เกี ่ยวข้องกับ                  
รถโดยสาร โดยจัดให้มีการตรวจวัดควันดำให้เป็นไปตามค่าท่ีองค์การกำหนด เพื่อลดปัญหาส่ิงแวดล้อมในระยะยาว 

โครงการแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศ จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง (PM ๒.๕) เป็นโครงการที่ดำเนินการ
อย่างต่อเนื่องทุกปี มุ่งหมายที่จะรักษามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม การปล่อยควันดำอันเป็นสาเหตุหลักของฝุ่น             
PM ๒.๕ ให้อยู่ในระดับค่ามาตรฐาน โดยเป็นโครงการที่ ขสมก. จะดำเนินการต่อไป เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ 
ควบคู่กับความใส่ใจส่ิงแวดล้อม  

ดังนั้น ในปี ๒๕๖๕ ขสมก. จะดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศ จากการเผาไหม้เช้ือเพลิง 
(PM ๒.๕) โดยเน้นตรวจควันดำของรถโดยสารให้คันให้ผ่านเกณฑ์ท่ีองค์การกำหนด  

วัตถุประสงค ์

๑) เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงไม่สมบูรณ์ 

๒) เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและส่ิงแวดล้อม 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

รถโดยสารทุกคันท่ีออกให้บริการไม่มีควันดำเกินมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 

๑) จัดให้มีการตรวจควันดำของรถโดยสารเป็นประจำ 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

๑) ร้อยละ ๘๐ ของรถโดยสารมีอัตราการปล่อยควันดำและ PM. ๒.๕ ในค่าท่ีกำหนด 

งบประมาณ 

- 





 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ภาคผนวก ก  
คำย่อหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



ภาคผนวก ก ค าย่อหน่วยงาน ๑๑๑ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 คำย่อหน่วยงานภายนอก 

ก  
กค. กระทรวงการคลัง 
กทม. กรุงเทพมหานคร 
ค  
คค. กระทรวงคมนาคม 
คนร. คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
จ  
จท . กรมเจ้าท่า 
ต  
ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ท  
ทช. กรมทางหลวงชนบท 
ทล . กรมทางหลวง 
ธ  
ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย 
น  
นฐ. นครปฐม 
นบ. นนทบุรี 
ป  
ปท. ปทุมธานี 
พ  
พก. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
ม  
มช. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ร  
รฟท. การรถไฟแห่งประเทศไทย 
รฟม. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
ส  
สคร. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
สดช . สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สนข. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
สป. สมุทรปราการ 
สพท . สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย 
สศช. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สศช. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สส. สมุทรสาคร 

 
 
 
 



๑๑๒ ภาคผนวก ก ค าย่อหน่วยงาน 

แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

 คำย่อหน่วยงานภายใน 

ก  
กคด. กลุ่มงานคดี / สำนักกฎหมาย 
กคน. กลุ่มงานควบคุมภายใน / สำนักบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
กคว. กลุ่มงานควบคุมและวิเคราะห์การเดินรถ / สำนักบริหารการเดินรถ 
กงก. กลุ่มงานการเงินและกองทุนกลาง / สำนักบัญชีและกองทุนกลาง 
กจช. กลุ่มงานจัดซื้อ / สำนักบริการและจัดซื้อ 
กชบ. กลุ่มงานซ่อมบำรุง / สำนักบริหารการเดินรถ 
กตบ. กลุ่มงานตรวจสอบบัญชีการเงิน / สำนักตรวจสอบ 
กตป. กลุ่มงานตรวจสอบปฏิบัติการ 
กตพ. กลุ่มงานตรวจสอบพัฒนาระบบ / สำนักตรวจสอบ 
กนก. กลุ่มงานนิติกรรม / สำนักกฎหมาย 
กบก. กลุ่มงานบริการ / สำนักบริการและจัดซื้อ 
กบค. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล / สำนักการเจ้าหน้าท่ี 
กบช. กลุ่มงานบัญชี / สำนักบัญชีและกองทุนกลาง 
กบท. กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป / สำนักบริหารการเดินรถ 
กบส. กลุ่มงานบริหารความเส่ียง / สำนักบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
กปค. กลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย / สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กปส. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ / สำนักผู้อำนวยการ 
กพส. กลุ่มงานพัฒนาระบบสวัสดิการ / สำนักการเจ้าหน้าท่ี 
กลป. กลุ่มงานเลขานุการและงานประชุม / สำนักผู้อำนวยการ 
กวท. กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กวป. กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล / สำนักแผนงาน 
กวผ. กลุ่มงานวางแผน / สำนักแผนงาน 
กวพ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาองค์การ / สำนักแผนงาน 
กสต. กลุ่มงานสายตรวจพิเศษ 
กสส . กลุ่มงานส่ือสาร / สำนักบริหารการเดินรถ 
ข  
ขดร. เขตการเดินรถ 
ขสมก. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
ผ  
ผตก. ผู้ตรวจการ 
ฝ  
ฝบร. ฝ่ายบริหาร  
ฝรร. ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ 
ฝรอ. ฝ่ายการเดินรถองค์การ 
ส  
สกม. สำนักกฎหมาย 
สจท. สำนักการเจ้าหน้าท่ี 
สตส. สำนักตรวจสอบ 
สทส. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 



ภาคผนวก ก ค าย่อหน่วยงาน ๑๑๓ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สบก. สำนักบัญชีและกองทุนกลาง 
สบจ. สำนักบริการและจัดซื้อ 
สบด. สำนักบริหารการเดินรถ 
สบส. สำนักบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
สปร.๑ สำนักปฏิบัติการรถเอกชนร่วมบริการ ๑ 
สปร.๒ สำนักปฏิบัติการรถเอกชนร่วมบริการ ๒ 
สผง. สำนักแผนงาน 
สผอ. สำนักผู้อำนวยการ 
สพบ. สำนักพัฒนาบุคลากร 





   ๑๑๕ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  แผนวิสำหกิจ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 





 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  แผนวิสำหกิจ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ภาคผนวก ข  
คำจำกัดความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข ค าจ ากดัความ  ๑๑๙ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โครงสร้างแผน แนวคิดการจัดกลุ่มการดำเนินงานขององค์การ เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการทำงาน 
ป้องกันการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน สามารถติดตามประเมินผลได้ง่าย และช่วยในการ
พิจารณาวางแผนและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  โดยโครงสร้างแผนจะแบ่งออกเป็น ๓  ลำดับชั้น 
ได้แก่ แผน แผนงาน และโครงการ ซึ่งเรียงจากชั้นบนสุดไปหาชั้นล่างสุดตามลำดับ โดย
โครงการเป็นส่วนประกอบสำคัญของแผนงาน ขณะที่แผนงานเป็นส่วนหนึ่งของแผน 
ดังนั ้นหากองค์การหนึ่ง ๆ ขาดการพัฒนาโครงการที่ดีหรือการดำเนินโครงการไม่มี
ประสิทธิภาพ ย่อมทำให้แผนงานที่วางไว้ไม่สามารถบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ส่งผลทำให้
แผนต่างๆ ที่องค์การตั้งไว้ไม่ประสบผลสำเร็จตามที่คาดหมายไว้อีกด้วยทั้งนี ้ แผน ใน
รายงานฉบับนี้ ก็คือ แผนวิสาหกิจ นั่นเอง 

แผนวิสาหกจิ 
 

แผนยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจ มีลักษณะเป็นแผนเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาองค์การตาม
รอบเวลา )โดยปกติ คือ กรอบแผน ๕  ปี  (แต่ก็ควรมีการทบทวนทุกปี  ) Rolling Plan) เพื่อ
ปรับปรุงรายละเอียดท่ีจำเป็นตามความเหมาะสมของสถานการณ์และสภาพแวดล้อม โดย
แผนวิสาหกิจจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อได้รับการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ดังนั้น จึง
จำเป็นต้องมีแผนงานและโครงการมารองรับ เพื่อเป็นเครื่องมือในการนำนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิผล และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ทั้งนี้ องค์การสามารถใช้แผนวิสาหกิจเป็นกรอบในการประเมินผลงานประจำปี
งบประมาณ ย่ิงไปกว่านั้น องค์การยังสามารถใช้แผนวิสาหกิจเป็นกรอบในการจัดทำ 

แผนปฏิบัติการประจำปี 
พ .ศ... .  
 

แผนงานประจำปีของหน่วยงานของรัฐ ที่แสดงให้เห็นถึงภารกิจที่จะดำเนินการในปีท่ี
กำหนด ภายใต้แผน )กรณีรัฐวิสาหกิจ เรียกว่า แผนวิสาหกิจ (ของหน่วยงานของรัฐนั้น  
ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการประจำปีจะมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับแผน แต่จะมีรายละเอียดและ
ความชัดเจนที่มากขึ้น เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นกรอบในการ
จัดทำค าของบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานราชการเมื่อ
สิ ้นปีงบประมาณ โดยทั่วไป แผนปฏิบัติการประจำปีจะประกอบไปด้วย รายละเอียด
โครงการ  /กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประม าณตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการด าเนินงานตาม
โครงการ /กิจกรรม และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ท่ีกำหนดว่าจะต้องทำให้ได้  

แผนงาน 
 

แนวการดำเนินงานที่เป็นผลผลิตและรูปธรรมของแผน )ในรายงานฉบับนี้ คือ แผน
วิสาหกิจ(ที ่ประกอบไปด้วยแนวคิด มาตรการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที ่ม ีการกำหนด

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ชุดของโครงการ และแนวนโยบายปฏิบัติ หรือกล่าวได้ว่า 
แผนงานถือเป็นสะพานเชื่อมระหว่างแผนไปสู่การปฏิบัติจากปัจจุบันไปสู่อนาคตตามท่ี
ตั้งใจไว้ โดยมีโครงการเป็นตัวนำแนวความคิดต่าง ๆ ไปกระทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
ท้ังนี้ แผนงานอาจมีการกำหนดกรอบระยะเวลาหรือไม่ก็ได้ ข้ึนอยู่กับลักษณะแผนงานนั้น 
ๆ เป็นสำคัญ ในกรณีที่มีการกำหนดกรอบระยะเวลามักกำหนดเป็นกรอบระยะเวลากว้าง 
ๆ เช่น ๒ – ๕ ปี  หรือกำหนดเป็นแผนงานต่อเนื่อง แต่ในการประเมินผลของแผนงานควร
ทำทุกปีหรือน้อยกว่านั้น 

ชุดของโครงการ 
  
 

กลุ่มของโครงการตั้งแต่สองโครงการขึ้นไป ที่มีความสัมพันธ์เกี ่ยวข้องกัน ที่อาจเป็น
โครงการหลักโครงการสนับสนุนกัน โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกัน เพื่อสนับสนุนให้แผนงานหนึ่ง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์ 

โครงการ  
 

โครงการในปัจจุบันและอนาคตของ ขสมก  .และแผนวิสาหกิจซึ ่งอยู ่ภายใต้แผนงาน   
วข้องกับแผนการใช้ทรัพยากรขององค์การ ท่ีมีการยประกอบไปด้วย กิจกรรมหรืองานท่ีเกี่

ระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติ และผลลัพธ์ที่วัดหรือประเมินผลได้ ทั้งนี้ โครงการที่ดี
จะต้องมีความสอดคล้องกับแผนงานและแผนขององค์การ เพื ่อใช้เป็นสิ ่งช ี ้ว ัดว่า 



๑๒๐  ภาคผนวก ข ค าจ ากดัความ 

แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

วัตถุประสงค์ในแผนงานและแผนท่ีองค์การได้กำหนดเอาไว้นั้นสามารถบรรลุผลสำเร็จได้
มากน้อยเพียงใด 

ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานหรือองค์การ ซึ่งถูกระบุหรือกำหนดไว้ตั้งแต่ช่วง
ก่อต้ัง อันเป็นการแสดงทิศทางและขอบเขตการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร ์ 
   
 

แนวทางในการบรรลุจุดหมายของหน่วยงาน ซึ ่งเป็นสิ ่งที ่สำคัญยิ่งในการจัดทำแผน
วิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปี เมื ่อมีการจัดทำแผนวิสาหกิจหรือทบทวนแผน
วิสาหกิจ ผู้ดำเนินการต้องกำหนดจุดหมายของหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อให้ยุทธศาสตร์ท่ีได้
ออกมานั้นตรงตามความต้องการ และดำเนินไปในทิศทางท่ีถูกต้อง 

พันธกิจ  
 

การกำหนดพันธกิจเป็นข้ันตอนแรกของการทำแผนงาน หรือทบทวนแผนงานต่าง ๆ โดย
พันธกิจ จะเปรียบเสมือนกรอบหรือขอบเขตการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยองค์การ
สามารถกำหนดพันธกิจ โดยการนำภารกิจ )หรือหน้าที ่ความรับผิดชอบ (มาวางเป็น
แนวทาง โดยผู้ดำเนินการจะต้องมีการกำหนดอย่างชัดเจนถึงความหมายและขอบเขตท่ี
ครอบคลุมพันธกิจที่ได้รับ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของพันธกิจในแต่ละข้อ 
เพื่อให้สามารถจัดทำแผนวิสาหกิจได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน 

วิสัยทัศน์ 
 

จะเป็นสิ ่งที ่กำหนดในลำดับถัดมา โดยวิสัยทัศน์เป็นแนวทางที่ต้องการให้องค์การ  /
น่วยงาห นเป็นภายในกรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ สามารถดำเนินการได้โดยการนำพันธกิจของ

หน่วยงานทั ้งหมดมาพิจารณาในภาพรวม เพื ่อพิจารณาว่าหน่วยงานจะต้องมีการ
ดำเนินการในเรื่องใดบ้าง และเพื่อพิจารณาว่าหน่วยงานต้องมีความเป็นเลิศในด้านใด 
หรือควรมุ่งเน้นไปในทิศทางใด เพื่อให้สามารถบรรลุพันธกิจได้ครบถ้วนทุกข้อ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
 

ประเด็นหลักของแต่ละยุทธศาสตร์ท่ีผู้จัดทำต้องคำนึงว่าการดำเนินการในแผนวิสาหกิจมุ่ง
หมายท่ีจะต้องพัฒนาหรือต้องมุ่งเน้น สามารถดำเนินการโดยการนำพันธกิจท่ีถูกวางไว้ใน
แต่ละข้อมาศึกษาและวิเคราะห์ ทั ้งน ี ้ ในการจัดทำประเด็นยุทธศาสตร์ของแต่ละ
หน่วยงานนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำแผนบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงต้น
สังกัดมาเป็นหลักประกอบการพิจารณาด้วย 

เป้าประสงค์ 
 

การกำหนดสิ่งหรือประเด็นที่หน่วยงานต้องการที่จะบรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์  
ที่กำหนดมาข้างต้น รวมถึงวิเคราะห์ผู ้ได้รับผลประโยชน์หากหน่วยงานสามารถบรรลุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ในแต่ละข้อ ลักษณะของประโยชน์ท่ีได้รับเป็นไปในรูปแบบใด 

ตัวชี้วัด ประเด็นท่ีสามารถบ่งชี้ว่าหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์ท่ีวางไว้ได้หรือไม่ 
สามารถสร้างตัวชี้วัดโดยการพิจารณาหาปัจจัยท่ีเป็นตัวบ่งชี้ดังกล่าวว่ามีปัจจัยในรูปแบบ
ใด เขียนข้อความเพื่อสร้างตัวชี้วัดที ่มีความหมายชัดเจน ทั้งในด้านคำจำกัดความของ
ตัวชี้วัดและขอบเขตของตัวชี้วัด เพื่อให้สามารถประเมินค่าของตัวชี้วัด ซึ่งจะเรียกว่าค่า
เป้าหมายในลำดับถัดไป 

ค่าเป้าหมาย ค่าของตัวชี ้วัด ซึ ่งสามารถแสดงในรูปตัวเลข หรือการอธิบายการบรรลุตัวชี ้วัดในเชิง
คุณภาพ โดยหน่วยงานจะต้องมีการระบุค่าเป้าหมายไว้ในแผนงาน เพื่อแสดงให้เห็นภาพ
การดำเนินงานของหน่วยงาน ว่าต้องการทำอะไร ให้ได้เป็นจำนวนเท่าไร และภายใน
กรอบระยะเวลาเท่าใด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเกณฑ์จะถือว่าบรรลุเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ กิจกรรมหรือโครงการที่หน่วยงานวางแผนที่จะดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ การ
กำหนดกลยุทธ์มักจะกำหนดจากปัจจัยแห่งความสำเร็จ เป็นสำคัญ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง
ว่า องค์การจะต้องทราบว่าหากต้องการบรรลุเป้าประสงค์ข้อหนึ่ง ๆ  นั้น จะต้องมีปัจจัย
ใดบ้างที่มีผลต่อความสำเร็จ และต้องมีวิธีการดำเนินงานอย่างไรเพื่อให้สามารถบรรลุ
ความสำเร็จนั้น 

แผน ๓ ระดับ รูปแบบและแนวทางแผนเข้าสู่การพิจารณา ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื ่อ วันที่ ๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบการจำแนกแผนเป็น ๓ ระดับ และวิธีการเสนอแผนตามท่ี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ )สศช(.  



ภาคผนวก ข ค าจ ากดัความ  ๑๒๑ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  แผนวสิาหกจิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แผนในระดับท่ี ๑ 
(ยุทธศาสตร์ชาติ) 

แผนที่จะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับอื่น ๆ ให้
เกิดความสอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
หลัก โดยแผนในระดับอื่น ๆ  ต้องมุ่งดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่ยุทธศาสตร์ชาติ
กำหนด ท้ังนี้ แผนในระดับนี้จะมีเพียงแผนเดียว ก็คือ แผนยุทธศาสตร์ชาติ เท่านั้น 

แผนในระดับท่ี ๒ แผนท่ีเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศ เพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายของแผน
ระดับท่ี ๑ )ยุทธศาสตร์ชาติ (ารพัฒนาท่ีชัดเจนในบางซึ่งอาจกำหนดทิศทางหรือประเด็นก

ประการ และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับท่ี  ๓  ทั้งนี้ แผนในระดับนี้
ประกอบไปด้วย ๔ แผน ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนความมั่นคง 

แผนระดับท่ี ๓ แผนท่ีจัดทำข้ึนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับท่ี ๑ และแผนระดับท่ี ๒ สู่การ
ปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ หรือจัดทำข้ึนตามท่ีกฎหมายกำหนด หรือจัดทำข้ึน
ตามพันธกรณีหรืออนสุัญญาระหว่างประเทศ รวมถึงแผนปฏิบัติการทุกระดับ ท้ังนี้             
แผนระดับท่ี ๓ เป็นแผนเชิงปฏิบัติท่ีมีความชัดเจนตามภารกิจของส่วนราชการ และ
หน่วยงานของรัฐ ท่ีต้องระบุรายละเอียดความสอดคล้องกับแผนระดับท่ี 1 (ยุทธศาสตร์
ชาติ) และแผนในระดับท่ี 2 ให้ชัดเจน และกำหนดใหม้ีองค์ประกอบท่ีแสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนถึงการสนับสนนุการขับเคลื่อนแผนระดับท่ี 1 และแผนระดับท่ี 2 ให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายในการพัฒนาประเทศตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านการกำหนด
เป้าหมายและตัวชี้วัดท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมท้ังการกำหนดรูปแบบ การติดตาม 
ประเมินผล ท่ีจะดำเนินการตามแผนให้สำเร็จ  
แผนในระดับนี้ ประกอบแผนจำนวนมาก โดยนับต้ังแต่วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 ครม. มี
มติกำหนดการต้ังชื่อแผนในระดับท่ี 3 ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการด้าน...ระยะที่....(พ.ศ
.....)” เว้นแต่ได้มีการระบุชื่อแผนในกฎหมายก่อนท่ีจะมีมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 
2560 เชน่ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง มติ ครม. 
เป็นต้น ว่าใหใ้ช้ชื่อแผนว่า แผนแม่บทด้าน... แผนพัฒนา... หรือแผนอื่น ๆ ...  

ส่วนราชการ 
 

ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของ
รัฐที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
หน่วยงานของรัฐ กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการ

ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ 
แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
หรือ แผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ 

แผนซึ ่งมีระยะเวลาครั ้งละห้าปี ที ่จ ัดทำขึ ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อกำหนเป้าหมาย นโยบายและทิศทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มี
ความสอดคล ้องก ับแนวนโยบายแห่งร ัฐตามรัฐธรรมน ูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาประเทศในด้าน
ต่างๆ โดยอย่างน้อยให้คำนึงถึงหลักวินัยการเงินกลางคลังของประเทศ ภารกิจของ
รัฐวิสาหกิจ และบริบทที่เปลี ่ยนไป และบทบาทหน้าที่ของรัฐวิสากิ จที่มีต่อการพัฒนา
ประเทศ 

 
 
 


