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ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ
องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------องค์ การขนส งมวลชนกรุ งเทพ ิขสมก.ี เป็ นรั ฐวิ สาหกิ จ฿นการก ากั ด ูแ ลล฿นสั งกั ูของกรททรวงคมนาคม
ปรทเภทกิจการสาธารณแ ปภค มี ภารกิจลลทขอดเขตความรัดผิ ูชอด฿นการจั ูดริการรถูยสารปรทจาทางรัดส ง
ผแຌูยสาร฿นเขตกรุงเทพมหานครลลทจังหวัู฿กลຌเคียง 5 จังหวัู คือ นนทดุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม
ลลทนครปฐม นอกจากนีๅยังมีหนຌาทีไ฿นูຌานปรทกอดการอืไน โ ทีไเกีไยวกัดหรือตอเนืไองกัดการปรทกอดการขนสงดุคคล
ูยมีพันธกิจคือ การพัฒนารทดดการ฿หຌดริการขนสงมวลชนูยรถูยสารปรทจาทาง฿นเขตกรุงเทพมหานครลลท
ปริมณฑลอยางยัไงยืน เพืไอ฿หຌปรทชาชนสามารถเขຌาถึงดริการเูຌสทูวก รวูเรใว ปรทหยัู ลลทปลอูภัย รวมทัๅงพัฒนา
รทดดการเูิ นรถ฿หຌ เชืไ อมยงเป็ นครงข ายกั ดรทดดขนส งมวลชนอืไน โ ปรทยุ กต์ ฿ชຌวิธี การจั ูการลลทเทคนลยี
ทีไทันสมัย เพืไอนาเปสแการลูตຌนทุนลลทเป็นมิตรตอสิไงลวูลຌอม ปรัดปรุงครงสรຌางลลทการดริหารจัูการ฿หຌเอืๅอตอการ
ปฏิดัติตามภารกิจเูຌอยางมีปรทสิทธิภาพ
ผลการูาเนินงานทีไผานมาของ ขสมก. ตຌองปรทสดกัดการขาูทุนอยางตอเนืไองมาูยตลอู เนืไองจากกิจการ
เูินรถูยสารปรทจาทางซึไงจัูเป็นสาธารณแปภคชนิูหนึไงของรัฐทีไ฿หຌดริการลก ประชาชนผูຌมีรายเดຌนຌอยละรายเดຌ
ปานกลาง เป็นหลัก การูาเนินการจึงมุงสนองตอดนยดายของรัฐดาล฿นูຌานการ฿หຌความชวยหลือกผูຌมีรายเดຌ
นຌอยดยเมหวังผลกาเร การจัดกใบอัตราคาดยสารทีไผานมาจึงอยู฿นอัตราทีไตไากวาตຌนทุนซึไงป็นเปตามทีไรัฐบาล
ป็นผูຌกาหนดนยบาย ทีไผานมา ูยมติของคณทรัฐมนตรีเมืไอวันทีไ 1โ มิถุนายน พ.ศ. โ5โ็ กาหนู฿หຌรัฐวิสาหกิจ
ทุกลหงตຌองจัูทาลผนวิสาหกิจทุก โ 5 ป เพืไอ฿ชຌเป็นลนวทาง฿นการูาเนินงานขององค์กร฿หຌดรรลุตามกรอดของลผน
ทีไกาหนูเวຌ ปรทกอดกัดการทีไ ขสมก. ซึไงเป็น 1 ฿น ็ รัฐวิสาหกิจทีไปรทสดปัญหาการขาูทุนมาอยางตอเนืไอง ทา฿หຌ
ตຌองจัูทาลลทน าเสนอลผนฟ้นฟแกิจการอีกลผนหนึไงูຌวย ซึไงปัจจุดันเูຌมีการูาเนินการจัูทาลผนูังกลาว ลลทอยแ
รทหวางการพิจารณาของคณทกรรมการนยดายรัฐวิสาหกิจ ิคนร.ี กอนนาเสนอ฿หຌคณทรัฐมนตรีพิจารณาตอเป
ูังนัๅน เพืไอ฿หຌการูาเนินงานของ ขสมก. มีกรอดลลททิศทางทีไชัูเจน฿นรทยท 5 ปขຌางหนຌา ิพ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไี
จึงมีความจาเป็นตຌองจัูทา ลผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไ ขององค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ เพืไอ฿ชຌเป็นลผนการ
ูาเนิ นงานขององค์กร฿นรทยท 5 ป ต อเป ลลทเพืไ อ฿หຌ เป็ นเปตามมติ ของ ครม. ูังกล าวขຌางตຌ น ฿นการจั ูท าลผน
วิ ส าหกิ จ พ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไ ของ ขสมก. นัๅ น จ าเป็ น อย างยิไ งทีไ จ ทตຌ อ งน าลผนงานต าง โ ทีไ เกีไ ย วขຌ อ งทัๅ ง฿น
รทูัดปรทเทศลลทรทูัดองค์กรมาปรทกอด฿นการศึกษาลลท฿ชຌเป็นลนวทาง฿นการจัูทาลผนวิสาหกิจฯ ขสมก. เพืไอ฿หຌ
เกิูความสอูคลຌองกัดลผนลมดทลลทลผนงานตาง โ อาทิ ลผนฟ้นฟแกิจการ ทีไเนຌน฿นปรทเูในของ 1ี การลูคา฿ชຌจาย
โี การเพิไมรายเูຌ ลลท ใี การเพิไมปรทสิทธิภาพการ฿หຌดริการี ลผนดริหารความตอเนืไอง ิBusiness Continuity Plan
: BCP) รวมทัๅงทิศทางของลผนพัฒนาเศรษฐกิจลลทสังคมลหงชาติ ฉดัดทีไ 1โ ิพ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไี ซึไงอยแรทหวางการ
ปรทกาศ฿ชຌของสานักงานคณทกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจลลทสังคมลหงชาติ ิสศช.ี ยุทธศาสตร์ลลทนยดายของ
กรททรวงคมนาคม กรททรวงการคลัง คณทกรรมการนยดายรัฐวิสาหกิจ ิคนร.ี สานักงานคณทกรรมการนยดาย
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รัฐวิสาหกิจ ิสคร.ี ส านั กงานสงเสริมลลทพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการลหงชาติ นยดายความมัไนคงของชาติ พ.ศ.
โ55่ – โ5ๆไ ลลท รางกรอดยุทธศาสตร์ชาติ โ0 ป ิพ.ศ. โ55่ – โ5็็ี ฯลฯ ซึไงนามาปรทกอดการพิจารณา฿นการ
จัูทาลผนวิสาหกิจฯ ฿นครัๅงนีๅ เพืไอ฿หຌเกิูความสอูคลຌองกัดนยดายของทัๅงรัฐดาลลลทกรททรวงคมนาคม฿นรทยท 5 ป
ขຌางหนຌา
฿นการจัูทาลผนวิสาหกิจฯ ขสมก. ฿นครัๅงนีๅ ทีไปรึกษาฯ ิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ี เูຌนากรอดการูาเนินงาน
ลผนยุทธศาสตร์ ลลทลผนงานของหนวยงานเชิงนยดายูຌานเศรษฐกิจ สังคม ความมัไนคง ลลทการขนสงของปรทเทศ
เูຌลก
1) กรอดยุทธศาสตร์ชาติ โ0 ป ิพ.ศ. โ55่ – โ5็็ี
2) นยดายคณทรัฐมนตรี พลเอก ปรทยุทธ์ จันทร์อชา
3) ิรางี ลผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมลหงชาติ ฉดัดทีไ 1โ ิพ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไี
4) ยุทธศาสตร์กรททรวงคมนาคมหรือกรอดยุทธศาสตร์การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานูຌานคมนาคมขนสงของเทย
พ.ศ. โ55่ – โ5ๆ5
5) ลผนยุทธศาสตร์กรมการขนสงทางดก พ.ศ. โ55้ – โ5ๆใ
6) นยดายกรททรวงการคลังลลทลผนยุทธศาสตร์กรททรวงการคลัง
7) สานักงานคณทกรรมการนยดายรัฐวิสาหกิจ ิสคร.ี
8) สานักงานสงเสริมลลทพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการลหงชาติ
หากเปรียดเทียดลผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไ ของ ขสมก. กัดกรอดยุทธศาสตร์การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
ูຌ านคมนาคมขนส งของเทย พ.ศ. โ55่ – โ5ๆ5 ซึไ งเป็ นกรอดลม ดทของการพั ฒ นาูຌ านคมนาคมทีไ จั ูท าขึๅ นูย
กรททรวงคมนาคมซึไ งเป็ น หน วยงานตຌ น สั งกั ูของ ขสมก. จทพดความสอูคลຌ องของยุ ทธศาสตร์ ทีไ ก าหนูเวຌ ไ
ยุทธศาสตร์ ลลทกลยุทธ์ภาย฿ตຌลผนยุทธศาสตร์อีก 1ใ กลยุทธ์ กัดกรอดยุทธศาสตร์ูຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
ูຌานคมนาคมขนสงของเทย ไ ูຌานคือ ิ1ี สรຌางรากฐานความมัไนคงทางสังคมคืนความสุข฿หຌปรทชาชน ิโี สรຌางรากฐาน
ความมัไนคงทางเศรษฐกิจ ูຌวยการมีครงสรຌางพืๅนฐานทีไมีปรทสิทธิภาพ ิใี เสริมสรຌางความมัไนคงปลอูภัย฿นการเูินทาง
ูยการพัฒนารทดดคมนาคมทีไปลอูภัย ลูอุดัติเหตุ ลลท ิไี สรຌางอกาสสาหรัดการ฿ชຌปรทยชน์สแงสุูจากการเป็น
ปรทชาคมอาเซียน ิ฿นขຌอทีไ ิไี นีๅ ขอดเขตของการ฿หຌดริการของ ขสมก. ยังอาจเมครอดคลุม฿นปัจจุดัน ลตหากกิจการมี
ผลการูาเนินงานทีไูี฿นอนาคต กใสามารถขยายการ฿หຌ ดริการ ฯลฯ ฿หຌ ครอดคลุ ม฿นขຌอนีๅเูຌี ูังปรากฏตามภาพทีไ 1
ูังตอเปนีๅ
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ปร สทธภ พองค์กร ล บคล กร

ยทธศ สตร์ะ4 : ก รพฒน

ขง กรงท งก ร งน

ยทธศ สตร์ะ3 : ก ร สรมสร งคว ม

คณภ พ

พนกง นขบรถ ดยส รท พยงพอ ล ม

ยทธศ สตร์ทะ2 : ก รสร งฐ นก ลง

หบรก ร พอปร ช ชน

ยทธศ สตร์ทะ1 ก รพฒน คณภ พก ร

กลยทธ์ะ3 : ก รปรบลดบทบ ทด นะRegulator

กลยทธ์ะ2 : ก ร สรมสร งบคล กรทมคณภ พ

กลยทธ์ะ1 : ก รปร ยกต์ ช ทค น ลยททนสมย

กลยทธ์ะ3 : ลดตนทนท งก ร งน

กลยทธ์ะ2 : ก รลดตนทน ล ค ชจ ยด นนง น

กลยทธ์ะ1 : ก ร พมร ย ด

กลยทธ์ะ3 : พฒน คณภ พก ร หบรก รของพนกง นขบรถ ดยส ร

กลยทธ์ะ2 : ก รพฒน คณภ พชวตพนกง น

กลยทธ์ะ1 : ก รสร งฐ นก ลงพนกง นขบรถ ดยส ร

กลยทธ์ะ4 : ก รสร งก รจดจ ทด กผ ชบรก ร

กลยทธ์ะ3 : คว มปลอดภย นก ร หบรก ร

กลยทธ์ะ2 : ทค น ลย พอบรก รทมคณภ พ

กลยทธ์ะ1 : รถ ดยส ร พอปร ช ชน

ผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 - 2564 ของ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ (ขสมก.)

ไฺ สรຌางอกาสสาหรับการ฿ชຌประยชน์สูงสุดจากการป็นประชาคมอาซียน

สรຌางอกาสสาหรับการขงขันละ฿หຌประทศเดຌประยชน์สูงสุดจากการป็นประชาคมอาซียน

ใฺ สริมสรຌางความมัไนคงปลอดภัย฿นการดินทาง ดยการพัฒนาระบบคมนาคมทีไ
ปลอดภัย ลดอุบัติหตุ

สริมสรຌางความมันไ คง ความปลอดภัย฿นการดินทางละการขนสงละกิดการพัฒนาทีไป็นมิตรตอ
สิไงวดลຌอมละยัไงยืน

โฺ สรຌางรากฐานความมัไนคงทางศร ฐกิจ ดຌวยการมีครงสรຌางพืๅนฐานทีไมี
ประสิทธิภาพ

สริมสรຌางรากฐานความมันไ คงทางศรษฐกิจ ดยลดตຌนทุนการขนสง พิมไ ความรใว฿นการดินทาง
ละกระตุຌน฿หຌกิดการลงทุน฿นภาคการผลิตละดานินการกิจกรรมทางศรษฐกิจ

แฺ สรຌางรากฐานความมัไนคงทางสังคมคืนความสุข฿หຌประชาชน

ดินทางละกระตุຌน฿หຌกิดการลงทุน฿นภาคการผลิตละดานินการกิจกรรมทางศรษฐกิจ
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ภาพทีไ แ : สดงความสอดคลຌองของยุทธศาสตร์ละกลยุทธ์ตามผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ ละ
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานดຌานคมนาคมขนสงของเทย พ.ศ. โ55่ – โ5ๆ5

ทีไมา : คณททีไปรึกษาุ จากการวิเคราทห์ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ลลทกลยุทธ์ตามลผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไ ลลท
กรอดยุทธศาสตร์การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานูຌานคมนาคมขนสงของเทย พ.ศ. โ55่ – โ5ๆ5
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นอกจากนีๅ ยั งมี การศึ กษาลลทรวดรวมขຌ อ มแ ล ทีไ เกีไ ย วขຌ องทัๅ งภาย฿นปรทเทศลลทต างปรทเทศ ูยขຌ อ มแ ล
ภาย฿นปรทเทศ เูຌลก
 ขຌอมแล ขสมก. ิภาพรวมการูาเนินงานทีไผานมาของ ขสมก.ี
 ขຌอมแลเชิงนยดาย

 ศึกษากรอดการูาเนินงาน ลลท/หรือลผนยุทธศาสตร์ ลลท/หรือลผนวิสาหกิจของหนวยงานเชิงนยดาย
ูຌานเศรษฐกิจ สังคม ความมัไนคง ลลทการขนสงของปรทเทศ

 ศึกษากรอดการูาเนินงาน ลผนยุทธศาสตร์ ลลท/หรือลผนวิสาหกิจของหนวยงานเชิงพืๅนทีไลลทนยดาย
ลลทหนวยงานทีไมีดทดาท฿นการพัฒนาเสຌนทางคมนาคม

 ศึกษานยดาย มาตรการ รทเดี ยดขຌ อดั งคัดของหน วยงานตาง โ ทีไ พิ จารณาวาอาจมี ผลกรททดต อ
การ฿หຌดริการ การดริหารจัูการองค์กร ลลทการดริหารจัูการทางการเงิน

 ศึกษาครงการทีไอยแอาศัยขนาู฿หญทีไคาูวาจทมีปรทชากรอยแอยางหนาลนน เชน ครงการดຌานจัูสรร
฿นรแปลดดตาง โ ทาวน์ฮม คอนูนิเนียม รวมทัๅงครงการปรทเภทศแนย์การคຌา ศแนย์ลสูงสินคຌา ฯลฯ
ทีไคาูวาจทลลຌวเสรใจภาย฿นป พ.ศ. 2564 ทัๅงครงการของภาครัฐลลทครงการของภาคเอกชน
฿นส วนของการศึ กษาทดทวนขຌ อมแ ล฿นต างปรทเทศ เป็ นการศึ กษาทดทวนขຌ อมแ ลทุ ติ ยภแ มิ ฿นต างปรทเทศ
ปรทกอดูຌ วย การศึ กษาทดทวนลนวทางปฏิ ดั ติ ฿นการ฿หຌ ดริ การรถูยสารทีไ ูี ฿นต างปรทเทศ ิInternational Best
Practices) ศึกษาทดทวนความกຌาวหนຌา฿นการผลิตรถูยสารปรทจาทาง ครอดคลุม฿นมิติตาง โ อาทิ ความสทูวกสดาย
รทดดความปลอูภัย รทดดการจัูเกใดคาูยสาร รทดดการดริหารจัูการลดด Intelligent Transport System (ITS)
รทดด Global Positioning System (GPS) รทดด Bus Management System รทดดการ฿ชຌพลังงานลลทมลภาวท ฯลฯ
฿นการจั ู ท าลผนวิ ส าหกิ จฯ ครัๅ งนีๅ ยั งมี กรทดวนการ฿นการรทูมความคิ ูเหใ น จากผแຌ มี ส ว นเูຌ -ส ว นเสี ย
ูยคณททีไ ปรึกษาฯ เูຌ เชิญ ผแຌ มี ส วนเูຌ -ส วนเสี ยทีไ เกีไยวขຌองทุ กกลุ ม เช น พนั กงาน฿นรทูัดปฏิ ดั ติการของ ขสมก.
จากทุกหนวยงาน หนวยงานเชิงนยดายูຌานเศรษฐกิจสังคมลลทการขนสง หนวยงานทีไมีดทดาท฿นการพัฒนาเสຌนทาง
คมนาคม หนวยงานผแຌทาหนຌาทีไดริหารจัูการเชิงพืๅนทีไ หนวยงานทีไทาหนຌาทีไดริหารจัูการูຌานการจราจร หนวยงานลลท
ผแຌปรทกอดการอสังหาริมทรัพย์ลลทศแนย์การคຌา ผแຌปรทกอดกิจการขนสงมวลชนอืไน โ ซึไงรวมถึงรถรวมดริการ ผแຌผลิตลลท
ปรทกอดรถูยสาร ผแຌพัฒนา ลลท/หรือ จาหนายฮาร์ูลวร์ลลทซอฟท์ลวร์ทีไ ฿ชຌ฿นกิจการขนสง ลลททีไสาคัญทีไสุูคือ
ปรทชาชนผแຌ฿ชຌดริการทีไจทตຌองครอดคลุมทัๅง฿นมิติของพืๅนทีไ อาชีพ รายเูຌ ลักษณททางกายภาพ เป็นตຌน รวมถึงการ
สัมภาษณ์เชิงลึกถึงทิศทางลลทลนวนยดายทีไเกีไยวขຌองกัดการดริหารจัูการ ขสมก. ทัๅง฿นปัจจุดันลลท฿นอนาคตจาก
ผแຌ ดริหารรทูั ดสแ ง/กรรมการดริหารของหน วยงานตาง โ เชน องค์ การขนส งมวลชนกรุ งเทพ กรมการขนส งทางดก
ลลทคณทกรรมการนยดายรัฐวิสาหกิจ ิคนร.ี
ูยวัตถุ ปรทสงค์ ของครงการจั ูท าลผนวิสาหกิ จ พ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไ ลลทลผนปฏิ ดั ติ การปรทจ าป โ5ๆ0
ขององค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ เูຌลก
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1) เพืไ อจั ูท าลผนวิ สาหกิ จ พ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไ ของ องค์ การขนส งมวลชนกรุ งเทพ ส าหรั ด ฿ชຌ เป็ นลผน
การูาเนินงาน฿นรทยทเวลา 5 ป เริไมตัๅงลต ป พ.ศ. 2560 ถึงป พ.ศ. 2564 ิลผนวิสาหกิจี ทีไมีความเหมาทสม
กัดสภาพลวูลຌอมทางเศรษฐกิจลลทสังคม ลลทสอูคลຌองกัดนยดายของทัๅงรัฐดาลลลทกรททรวงคมนาคม
2) เพืไอจัูทาลผนปฏิดัติการปรทจาป โ5ๆ0 ขององค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ ิลผนปฏิดัติการี
3) เพืไอนาเสนอนยดายการขนสงสาธารณทลลทรถูยสารปรทจาทาง รวมทัๅงยุทธศาสตร์ มาตรการ ลลทครงการ
ทีไสอูคลຌองลลทมีสวนสาคัญ฿นการผลักูัน฿หຌเกิูผลลัพธ์ตามเปງาหมายทีไกาหนู฿นลผนวิสาหกิจ
การูาเนินการจัูทาลผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไ ของ ขสมก. มีรายลทเอียูตาง โ เูຌลก พันธกิจ วิสัยทัศน์
ทีไมีการปรัดปรุง฿หม฿หຌมีความเหมาทสมกัดสถานการณ์฿นปัจจุดันลลทความเปลีไยนลปลงทีไกาลังจทเกิูขึๅนกัด ขสมก. ฿น
รทยทอีก 5 ป ขຌางหนຌา รวมทัๅงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ครงการ / ครงการยอย ภาย฿ตຌลผนยุทธศาสตร์ตาง โ มี ูังตอเปนีๅ
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ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ
องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความสามารถหลัก ละคานิยม
พันธกิจ ิMission)
พันธกิจ คือ ขຌอความทีไดงดอกความจาเป็น฿นการมีอยแขององค์กร เป็นขຌอความทีไดอกวาองค์กรมีดทดาทหนຌาทีไอทเร
ท างาน฿หຌ ฿คร ขอดเขตการท างานเป็ นอย างเร ซึไงขຌ อความูังกล าวอาจมี ค าขยายเพืไ อสรຌางความชั ูเจน฿นรทูั ดหนึไ ง
ูยคาขยายควรมีความเกีไยวพันกัดปรทเูในเชิงยุทธศาสตร์การ฿หຌดริการรถูยสารปรทจาทาง ซึไงพันธกิจ฿หมทีไกาหนูเวຌคือ
บริ การรถดยสารประจ าทางทีไ มี คุ ณ ภาพ บบมื อ อาชี พ ดย฿ชຌ ทคนลยี ทีไ ทั น สมั ยละ฿ส ฿จกั บ
สิไงวดลຌอม

วิสัยทัศน์ ิVision)
วิสัยทัศน์ คือ ภาพขององค์กรทีไทุกคน฿น ขสมก. ตຌองการจทเป็น฿น 5 ปขຌางหนຌา ูยวิสัยทัศน์ทีไูีควรเป็นเป฿ตຌ
หลักการของความููเูน฿นเปງาหมาย สัๅนกรทชัดซึไงจทงายตอการจูจา สามารถเขຌา฿จเูຌงาย เป็นทีไยอมรัดของทุกคน฿น
องค์กรวามีความเป็ นเปเูຌตอความส าเรใจ ลลททีไสาคัญทุกคน฿นองค์กรอยากมีสวนรวมตอความส าเรใจูั งกล าว ูย
วิสัยทัศน์ทีไกาหนูเวຌคือ
ผูຌนาการ฿หຌบริการรถดยสารประจาทาง
หมายหตุ : ผูຌนา ฿นทีไนีๅหมายถึง การป็นผูຌนา฿นการ฿หຌบริการรถดยสาร ดຌวยการบริการอยางมีคุณภาพ สะดวกสบายละปลอดภัยตลอดสຌนทางการ฿ชຌ
บริการของผูຌดยสาร รวมถึงประชาชนผูຌ฿ชຌสຌนทางรวมกัน

ความสามารถหลักขององค์การ ิCore Competencies)
ความสามารถหลัก คือ ความรแຌสัไงสมทีไเูຌจากการเรียนรแຌ฿นองค์กรูยเฉพาท฿นเรืไองของการจัูการ ลลทสรຌาง
ความลตกตางหลากหลาย฿หຌลกผลิตภัณฑ์ ทั กษท ลลทการดแ รณาการ฿หຌเกิูความหลากหลายทางเทคนลยี฿นการ
ลขงขันนัๅน ความสามารถหลักขององค์กรเป็นสวนหนึไงทีไสาคัญทีไจททาเกิูความลตกตางเมืไอเปรียดเทียดกัดคแลขงขัน
เนืไองจากองค์กรสามารถทากิจกรรมูังกลาวนัๅนเูຌูีเป็นพิเศษกวาองค์กรอืไน โ ลลทยังรวมเปถึงการปรทยุกต์฿ชຌกลยุทธ์
ูย฿ชຌความสามารถหลักทีไมีอยแเพืไอสรຌางความเูຌเปรียด฿นการลขงขันอีกูຌวย ูังนัๅน อาจกลาวเูຌวาความสามารถหลัก
ขององค์กรนัๅนถือเป็นหัว฿จสาคัญของการลขงขันทางธุรกิจ ูยความสามารถหลักทีไกาหนูเวຌ คือ
ชีไยวชาญสຌนทาง ละบริหารการดินรถ
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คานิยม ิCore Value)
คานิยม หมายถึง ทัศนทของคนหรือสังคมทีไมีตอสิไงของ ความคิู ลลทเหตุการณ์ทีไเกีไยวขຌองกัดความปรารถนา
คุณคาลลทความถแกตຌองของสั งคมนัๅ น โ เชนคานิ ยมของคนเทยทีไถือวาความสงดสุขทางจิ ต฿จลลทการทาดุญ฿หຌทาน
เป็นสิไงทีไพึงปรารถนา การเคารพเชืไอฟังดิูามารูาลลทการกตัญญแรแຌคุณเป็นสิไงทีไควรยกยอง
ความสาคัญของคานิยม คือ ชวยเสริมสรຌางหลักศีลธรรม ซึไงดุคคลจท฿ชຌ฿นการพิจารณา การกรททาของตนอยาง
มีเหตุผล ชวย฿หຌดุคคลตัูสิน฿จวาสิไง฿ูผิู สิไง฿ูถแก ูีหรือเมูี มีคุณคาหรือเมมีคุณคา ควรทาหรือเมควรทา มีอิทธิพล
เหนือดุ คคล฿นการเลือกคดหาสมาคมกัดดุคคลอืไน ลลทเลือกกิจกรรมทางสังคม ซึไงตนจทตຌองเขຌาเปรวมูຌวย ชวย฿หຌ
ดุคคลกาหนูความคิูลลทลนวทางปฏิดัติ ชวยสรຌางมาตรฐาน ลลทลดดฉดัดจากการปรทพฤติปฏิดั ติของดุคคล ซึไง
คานิยม ของ ขสมก. คือ
รักองค์กร พัฒนารวมกัน คุณธรรมนาหนຌา สรຌางสรรค์บริการพืไอสังคม
ความหมายของคานิยมหลักขององค์การ มีูังนีๅ :
รักองค์กร หมายถึง พนักงานทางานอยางทุมเท รัดผิูชอด รวมลกຌเขปัญหา มีความรแຌสึกถึงความเป็นเจຌาของ
รักษาภาพลักษณ์ลลทภแมิ฿จ฿นความสาเรใจขององค์กร
พัฒนารวมกัน หมายถึง จิตสานึกของความรวมมือ รวม฿จเป็นหนึไงเูียวของพนั กงานทุกคน เพืไอรวมกัน
พัฒนาองค์กรเปสแความสาเรใจทีไยัไงยืน
คุณธรรมนาหนຌา หมายถึง การปฏิดัติตนตอองค์กร ลลทผแຌเกีไยวขຌองูัวยความรัดผิูชอด ซืไอสัตย์ ปรง฿ส มี
ศีลธรรมทัๅงตอหนຌาลลทลัดหลัง เป็นคนูี เมเหในลกปรทยชน์ของตนลลทพวกพຌอง
สรຌางสรรค์บริการพืไอสังคม หมายถึง การพัฒนารแปลดดการดริการทีไทันสมัยลลทมีคุณภาพ ทันตอการ
เปลีไยนลปลงของสังคม ปรทชาชนผแຌ฿ชຌดริการเูຌรัดปรทยชน์ลลทความพึงพอ฿จสแงสุู ูຌวยความรัดผิูชอดตอสังคมลลท
สิไงลวูลຌอม
ส าหรัดลผนวิสาหกิจฯ ฉดั ดนีๅ เูຌกาหนูเปງ าหมาย เปງ าปรทสงค์ทีไสอูคลຌ องกัดพั นธกิจ฿หม ูยมีเปງ าหมาย
ูาเนินการเพืไอ฿หຌดรรลุตามพันธกิจ฿หม หรือดันเู ไ ขัๅน คือ
1) ูຌานคุณภาพการ฿หຌดริการ : ปรทชาชนมีความพึงพอ฿จตอการ฿ชຌดริการ฿นรทูัดทีไสแงขึๅน
2) ูຌานพนักงานขัดรถูยสาร : มีพนักงานขัดรถูยสารทีไเพียงพอลลทมีคุณภาพ
3) ูຌ านความลขใงลกรงทางการเงิน : มีสถานททางการเงินทีไลขใงลกรง เพี ยงพอตอการลขงขัน฿นการเูຌมาซึไ ง
เสຌนทางเูินรถ฿หม
4) ูຌานปรทสิทธิภาพองค์กร : องค์กรทีไมีปรทสิทธิภาพ
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นอกจากนีๅ ยังเูຌมีการกาหนู เปງาปรทสงค์ ของดันเูเปງาหมายทัๅง ไ ขัๅนเวຌ พรຌอมทัๅงตัวชีๅวัูคือ
1) ป้าประสงค์ทีไ แ : คะนนสารวจความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌบริการ฿นป 2564 ปรับตัวสูงขึๅนเมตไากวา 5ั
ทียบกับป โ5ๆเ ภาย฿ตຌพืๅนฐานการคานวณดียวกัน ูยมีตัวชีๅวัูรายป คือ คทลนนสารวจความพึงพอ฿จ
ของผแຌ ฿ชຌ ดริ การ ฿นป 2561 – 2564 ปรั ดเพิไ มขึๅ นทุ กป โ ลท 1.25% เที ยดกั ดป 2560 ภาย฿ตຌ พืๅ นฐานการ
ค านวณเูี ยวกั น หรื อเพิไ มขึๅ น 1.25%, 2.50%, 3.75% ลลท 5.00% เที ยดกั ด ป 2560 ตามล าูั ด ภาย฿ตຌ
พืๅนฐานการคานวณเูียวกัน
2) ป้าประสงค์ทีไ โ : มีพนักงานขับรถดยสารทีไมีคุณภาพ฿นจานวนเมตไากวา ้่ั ของกรอบอัตรากาลัง
ูยมีตัวชีๅวัูความสาเรใจรายป คือ มีจานวนพนักงานขัดรถูยสารทีไมีคุณภาพเพิไมขึๅนทุกป อยางนຌอยปลท
โ.0ั ของกรอดอัตรากาลัง เทียดกัดป โ55้ ูยป โ5ๆ1 – โ5ๆไ จทมีพนักงานขัดรถูยสารทีไมีคุณภาพเม
ตไากวา ้โั, ้ไั, ้ๆั ลลท ้่ั ของกรอดอัตรากาลังเทียดกัดป โ55้ ตามลาูัด
3) ป้าประสงค์ทีไ ใ : มีกาเรสุทธิจากการดานินงานภาย฿นป โ5ๆไ ซึไงตามการจัูทาปรทมาณการทางการเงิน
พดวา หาก ขสมก. ูาเนินการภาย฿ตຌเงืไอนเขลลทขຌอสมมติฐานทีไวางเวຌ กใจทมีผลกาเรสุทธิจากการูาเนินงาน
เูຌตัๅงลตป พ.ศ. 2564 เป็นตຌนเป
4) ป้าประสงค์ทีไ ไ : ลดคา฿ชຌจาย฿นการบริหาร฿นป โ5ๆไ เมตไากวา 5ั ทียบกับป โ55้ ซึไงคา฿ชຌจาย฿น
การดริ หาร ถื อเป็ นรายการค า฿ชຌ จ ายทีไ ปรากฏ฿นงดการเงินซึไงมี ผลตอก าเรสุ ทธิของ ขสมก. การปรัดลู
คา฿ชຌจ าย฿นการดริหารถือเป็ นอีกหนึไงองค์ปรทกอดเชิงยุทธศาสตร์สาคัญควดคแกัดการลูตຌนทุนเชืๅอเพลิ ง
คาซอมดารุงลลทผลตอดลทนพนักงานเกใดคาูยสาร ทีไจทมีสวนชวยผลักูัน฿หຌ ขสมก สามารถมีผลกาเรสุทธิ
จากการูาเนินงานเูຌ฿นป โ5ๆไ ตามเปງาปรทสงค์ทีไกาหนูเวຌ฿นยุทธศาสตร์ทีไ ใ ฿นเรืไองของการสรຌางความ
ลขใงลกรงทางการเงิน
ทัๅงนีๅ การปรัดลูคา฿ชຌจาย฿นการดริหารซึไงปรทกอดูຌวย ผลตอดลทนของพนักงานสนัดสนุน ลลทคา฿ชຌจาย฿น
สานั กงานเป็ นหลักนัๅน สามารถูาเนิ นการเูຌูยการปรัดลูจานวนพนักงานสนัดสนุนทัๅงจากการเกษียณ
ตามปกติ ลลทจากครงการเกษี ยณอายุ ก อนก าหนู ควดคแ กั ด การปรั ด ปรุ งกรทดวนการท างาน฿หຌ มี
ปรทสิทธิภาพซึไงจทมีผลตอการลูวัสูุสิๅนเปลืองลลทการ฿ชຌพนักงานสนัดสนุนลูลง฿นอีกทางหนึไง การพึไงพา
การติูตัๅงรทดดเทคนลยีสารสนเทศูຌานการดริหารจัูการทีไเป็นเป฿นลักษณทของการพัฒนาตอเนืไองลลทจท
ลลຌวเสรใจ฿นป โ5ๆไ ทา฿หຌการกาหนูเป็นเปງาปรทสงค์฿นยุทธศาสตร์ทีไ ไ เมสามารถรทดุเป็นรายปเูຌ ลต฿หຌเป
วัูผล฿นป โ5ๆไ
เพืไอ฿หຌ ขสมก. สามารถปฏิดั ติเูຌตามพันธกิจทีไกาหนูเวຌ กลาวคือ ดริการรถูยสารปรทจาทางทีไมีคุณภาพ
ลดดมืออาชีพ ูย฿ชຌเทคนลยีทีไทันสมัยลลท฿ส฿จกัดสิไงลวูลຌอม จึงเูຌกาหนูเปງ าหมาย เปງ าปรทสงค์ ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ ิลผนงานี ลลทครงการ รวมทัๅงครงการยอย ตามลผนวิสาหกิจฉดัดนีๅ ลสูงเวຌูังภาพทีไ โ
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กลยุทธ์ 4 : การสรຌางการจดจาทีไดี กผูຌ฿ชຌบริการ
ครงการทีไ 8 : กิจกรรมสัมพันธ์

กลยุทธ์ 3 : ความปลอดภัย฿นการ฿หຌบริการ
ครงการทีไ 7 : ความปลอดภัยของผูຌดยสารละประชาชน + 2
ครงการยอย

ครงการทีไ 6 : การจัดทาระบบสารสนทศดຌานปฏิบตั กิ าร + 3
ครงการยอย

กลยุทธ์ 2 : ทคนลยีพืไอบริการทีไมคี ุณภาพ
ครงการทีไ 4 : การติดตัๅงระบบ E-Ticket บนรถดยสาร
ครงการทีไ 5 : การพัฒนาละปรับปรุงระบบการสืไอสารกับ
ผูຌดยสารดຌวยทคนลยีทีไทันสมัย + 3 ครงการยอย

กลยุทธ์ 1 : รถดยสารพืไอประชาชน
ครงการทีไ 1 : การจัดหารถดยสาร฿หม + 2 ครงการยอย
ครงการทีไ 2 : การปรับปรุงสภาพรถดยสารดิม
ครงการทีไ 3 : การปรับปรุงครืไองมือชีวๅ ดั คุณภาพการ฿หຌบริการ

บันเดขันๅ ทีไ 1

ครงการทีไ 12 : การปรับปรุงละพัฒนาหลักสูตรการขับรถทีไมี
คุณภาพ

กลยุทธ์ 3 : พัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการของพนักงานขับรถ
ดยสาร

กลยุทธ์ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวติ พนักงาน
ครงการทีไ 10 : การสรຌางสริมคุณภาพชีวติ ของพนักงาน
ครงการทีไ 11 : การยกระดับความผูกพันของพนักงานทีไมตี อ
องค์กร

กลยุทธ์ 1 : การสรຌางฐานกาลังพนักงานขับรถดยสาร
ครงการทีไ 9 : การจัดหาพนักงานขับรถดยสาร

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 : การสรຌางฐานกาลังพนักงานขับรถดยสารทีไพียงพอ
ละมีคุณภาพ

ดຌานประสิทธิภาพองค์กร : องค์กรทีไมปี ระสิทธิภาพ

ปງาหมาย
ดຌานคุณภาพการ฿หຌบริการ : ประชาชนมีความพึงพอ฿จตอการ฿ชຌ
บันเดขันๅ ทีไ 4
บริการ฿นระดับทีไสูงขึนๅ
ดຌานพนักงานขับรถดยสาร : มีพนักงานขับรถดยสารทีไพียงพอละมี
บันเดขันๅ ทีไ 3
คุณภาพ
ดຌานความขใงกรงทางการงิน : มีสถานะทางการงินทีไขใงกรง
บันเดขันๅ ทีไ 2
พียงพอตอการขงขัน฿นการเดຌมาซึไงสຌนทางดินรถ฿หม

กลยุทธ์ 3 : ลดตຌนทุนทางการงิน
ครงการทีไ 21 : การศึกษานวทางจัดการหนีๅสินสะสม

กลยุทธ์ 2 : การลดตຌนทุนละคา฿ชຌจายดานินงาน
ครงการทีไ 19 : การกษียณอายุกอนกาหนด
ครงการทีไ 20 : การจัดหาอูจอดรถ฿หม ทีไทาการ ละสถานี
พลังงาน

ครงการทีไ 14 : การพัฒนาพืๅนทีไชิงพาณิชย์
ครงการทีไ 15 : การจัดทาขຌอสนองินอุดหนุนภาครัฐ
ครงการทีไ 16 : การจัดการลูกหนีๅรถรวมบริการคຌางชาระ
ครงการทีไ 17 : การจาหนายรถดยสารปลดระวาง
ครงการทีไ 18 : การปรับปรุงอัตราคาดยสาร

กลยุทธ์ 1 : การพิไมรายเดຌ
ครงการทีไ 13 : การพัฒนาระบบประมินละวิคราะห์สຌนทาง
ดินรถ

ยุทธศาสตร์ 3 : การสริมสรຌางความขใงกรงทางการงิน

ลดคา฿ชຌจาย฿นการบริหาร฿นป 2564 เมตไากวา 5% ทียบกับป 2559

มีกาเรสุทธิจากการดานินงานภาย฿นป 2564

กลยุทธ์ 3 : การปรับลดบทบาทดຌาน Regulator
ครงการทีไ 27 : การตรียมความพรຌอมดຌานการบริหารพืไอ
รองรับการปรับปลีไยนบทบาทของ ขสมก.

ครงการทีไ 26 : การสงสริมวัฒนธรรมการคิดพืไอพัฒนา

ครงการทีไ 25 : การพิไมประสิทธิภาพการสืไอสารภาย฿นองค์การ
พืไอความปรง฿ส + 3 ครงการยอย

กลยุทธ์ 2 : การสริมสรຌางบุคลากรทีไมคี ุณภาพ
ครงการทีไ 23 : การสริมสรຌางบุคลากรรุน฿หมทีไมคี ุณภาพ
ครงการทีไ 24 : การฝຄกอบรม฿หຌความรูຌ฿นรืไองระบบการประมิน
คุณภาพองค์กร (SEPA)

กลยุทธ์ 1 : การประยุกต์฿ชຌทคนลยีทีไทันสมัย
ครงการทีไ 22 : การพิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการละการ
ปฏิบตั งิ านดຌวยทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร + 18
ครงการยอย

ยุทธศาสตร์ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรละบุคลากร

ปງาประสงค์
คะนนสารวจความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌบริการ฿นป 2564 ปรับตัวสูงขึนๅ เมตไา
กวา 5% ทียบกับ ป 2560 ภาย฿ตຌพืๅนฐานการคานวณดียวกัน
มีพนักงานขับรถดยสารทีไมคี ุณภาพ฿นจานวนเมตไากวา 98% ของกรอบ
อัตรากาลัง

ภาพทีไ โ : สดงครงสรຌางละความสัมพันธ์ของ
ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ ของ ขสมก.

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 การพัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการพืไอประชาชน

พันธกิจ
บริการรถดยสารประจาทางทีไมคี ุณภาพ
บบมืออาชีพ
ดย฿ชຌทคนลยีทีไทันสมัยละ฿ส฿จกับ
สิไงวดลຌอม

ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี
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ภาพทีไ ใ : สดงตัวชีๅวัดรายปของป้าประสงค์ทัๅง ไ ประการ
ปງาประสงค์ :
ปງาประสงค์ทีไ 1 : คะนนสารวจความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌบริการ฿นป
2564 ปรับตัวสูงขึนๅ เมตไากวา 5% ทียบกับ ป 2560 ภาย฿ตຌพืๅนฐาน
การคานวณดียวกัน

ตัวชีวๅ ดั :
ดยตัวชีวๅ ดั ความสารใจรายป คือ คะนนสารวจความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌบริการ ฿นป
2561 – 2564 ปรับพิไมขึนๅ ทุกป โ ละ 1.25% ทียบกับป 2560 ภาย฿ตຌพืๅนฐานการ
คานวณดียวกัน หรือพิไมขึนๅ 1.25%, 2.5%, 3.75% ละ 5.0% ทียบกับป 2560
ตามลาดับ ภาย฿ตຌพืๅนฐานการคานวณดียวกัน
ดยมีตวั ชีวๅ ดั ความสารใจรายป คือ มีจานวนพนักงานขับรถดยสารทีไมคี ุณภาพ

ปງาประสงค์ทีไ 2 : มีพนักงานขับรถดยสารทีไมคี ุณภาพ฿นจานวนเม

พิไมขึนๅ ทุกป อยางนຌอยปละ 2.0% ของกรอบอัตรากาลัง ทียบกับป 2559 ดยป

ตไากวา 98% ของกรอบอัตรากาลัง

2561 – 2564 จะมีพนักงานขับรถดยสารทีไมคี ุณภาพเมตไากวา 92%, 94%, 96%
ละ 98% ของกรอบอัตรากาลังทียบกับป 2559 ตามลาดับ
การจัดทาประมาณการทางการงินพบวา หาก ขสมก. ดานินการภาย฿ตຌงืไอนเขละ

ปງาประสงค์ 3 : มีกาเรสุทธิจากการดานินงานภาย฿นป 2564

ขຌอสมมติฐ านทีไวางเวຌ กใจะมีผลกาเรสุทธิจากการดานินงานเดຌตัๅงตป พ.ศ. 2564
ป็นตຌนเป
การลดคา฿ชຌจาย฿นการบริหาร฿นป 2564 เมตไากวา 5% ทียบกับป 2559 ซึไง
คา฿ชຌจาย฿นการบริหาร ถือป็นรายการคา฿ชຌจายทีไปรากฏ฿นงบการงินซึไงมีผลตอ
กาเรสุทธิของ ขสมก. การปรับลดคา฿ชຌจาย฿นการบริหารถือป็นอีกหนึไงองค์ประกอบ
ชิงยุทธศาสตร์สาคัญควบคูกับการลดตຌนทุนชือๅ พลิง คาซอมบารุงละผลตอบทน
พนักงานกใบคาดยสาร ทีไจะมีสวนชวยผลักดัน฿หຌ ขสมก. สามารถมีผลกาเรสุทธิจาก
การดานินงานเดຌ฿นป 2564 ตามปງาประสงค์ทีไกาหนดเวຌ฿นยุทธศาสตร์ทีไ 3 ฿นรืไอง

ปງาประสงค์ทีไ 4 : ลดคา฿ชຌจาย฿นการบริหาร฿นป 2564 เมตไากวา
5% มือไ ทียบกับป 2559

ของการสรຌางความขใงกรงทางการงิน
ทัๅงนีๅ การปรับลดคา฿ชຌจาย฿นการบริหารซึไงประกอบดຌวย ผลตอบทนของพนักงาน
สนับสนุน ละคา฿ชຌจาย฿นสานักงานป็นหลักนัๅน สามารถดานินการเดຌดยการปรับ
ลดจานวนพนักงานสนับสนุนทัๅงจากการกษียณตามปกติละจากครงการ
กษียณอายุกอนกาหนด ควบคูกับการปรับปรุงกระบวนการทางาน฿หຌมปี ระสิทธิภาพ
ซึไงจะมีผลตอการลดวัสดุสิๅนปลืองละการ฿ชຌพนักงานสนับสนุนลดลง฿นอีกทางนัๅน
การพึไงพาการติดตัๅงระบบทคนลยีสารสนทศดຌานการบริหารจัดการทีไป็นเป฿น
ลักษณะของการพัฒนาตอนืไองละจะลຌวสรใจ฿นป 2564 ทา฿หຌการกาหนดป็น
ปງาประสงค์฿นยุทธศาสตร์ทีไ 4 เมสามารถระบุป็นรายปเดຌ ต฿หຌเปวัดผล฿นป 2564

ทีไมา : คณททีไปรึกษาุ จากการปรทมวลความสัมพันธ์ของพันธกิจ เปງาหมาย เปງาปรทสงค์ ตามลผนวิสาหกิจฯ
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ภาพทีไ ไ : Strategic Map ของ ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ ของ ขสมก.

ทีไมา : คณททีไปรึกษาุ จากการปรทมวลความสัมพันธ์ของพันธกิจ เปງาหมาย เปງาปรทสงค์ ตามลผนวิสาหกิจฯ
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รายละอียดของผนวิสาหกิจ ป พ.ศ. 2560 – 2564 ของ
องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ดຌานคุณภาพการ฿หຌบริการ
ป้าหมาย แ : ปรทชาชนมีความพึงพอ฿จตอการ฿ชຌดริการ฿นรทูัดทีไสแงขึๅน
ป้าประสงค์ทีไ แ : คทลนนสารวจความพึงพอ฿จของผแຌ฿ชຌดริการ฿นป โ5ๆไ ปรัดตัวสแงขึๅนเมตไากวา 5ั เทียดกัด
ป โ5ๆ0 ภาย฿ตຌพืๅนฐานการคานวณเูียวกัน
ิหมายหตุ : ดยกาหนด฿หຌมีตัวชีๅวัดรายป คือ คะนนสารวจความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌบริการ ฿นป โ5ๆแ – โ5ๆไ ปรับพิไมขึๅน
ทุกป โ ละ แ.โ5ั ทียบกับป โ5ๆเ ภาย฿ตຌพืๅนฐานการคานวณดียวกัน หรือพิไมขึๅน แ.โ5ั, โ.5เั, ใ.็5ั ละ 5.เเั ทียบกับป
โ5ๆเ ตามลาดับ ภาย฿ตຌพืๅนฐานการคานวณดียวกัน)

ยุทธศาสตร์ทีไ แ : การพัฒนาคุณภาพการ฿หຌดริการเพืไอปรทชาชน
คุณภาพการ฿หຌดริการถือวาเป็นปัจจัยทีไมีความสาคัญทีไสุู฿นการ฿หຌดริการรถูยสาร เป็นปัจจัยหลักทีไปรทเทศ
ตาง โ ฿หຌนๅาหนักสแงสุู฿นการคัูเลือกผแຌ฿หຌดริการรถูยสาร฿นลตลทเสຌนทาง ปรทกอดูຌวยกลยุทธ์ ลลทครงการภาย฿ตຌ
กลยุทธ์ตาง โ ูังตอเปนีๅ
กลยุทธ์ แ : รถดยสารพืไอประชาชน
ครงการทีไ แ : การจัดหารถดยสาร฿หม ปรทกอดูຌวย โ ครงการยอย คือ

 ครงการย อยทีไ แ : การศึ กษาความหมาะสมของรถดยสาร฿หม เป็ น การศึ กษาเปรี ยดเที ยดความ

เหมาทสมของการ฿ชຌรถูยสารทุกปรทเภททีไมีจาหนาย฿นตลาูทัๅง฿นมิติของตຌนทุน ความพรຌอมูຌานเทคนิค
ลลทคุณภาพการ฿หຌดริการ ตลอูอายุการ฿ชຌงาน ซึไงจทเป็นการศึกษาเฉพาทปรทเภทของรถูยสารทีไ ขสมก.
ยังเมเคยวาจຌางทีไปรึกษาฯ ศึกษามากอน

 ครงการย อยทีไ โ : การจัดซืๅ อรถดยสาร฿หม ทีไ เดຌ รับอนุ มัติ ซึไงครงการนีๅ เป็ นการจัูหารถูยสารทีไ มี

คุณภาพเพืไอ฿หຌดริการลกปรทชาชนอยางเพียงพอ ทัๅงทีไเป็นครงการตอเนืไองจากปกอนหนຌา เชน การจัูหา
รถูยสาร NGV จานวน ไ่้ คัน รถูยสารพลังงานเฟฟງา (Electric Vehicle: EV) ลลทรถูยสารปรทเภท
อืไน โ ตามความเหมาทสมของการ฿ชຌงาน฿นภายหนຌา เป็นตຌน

ครงการทีไ โ : การปรั บปรุ งสภาพรถดยสารดิ ม เป็ นครงการเพิไ มปรทสิ ทธิ ภ าพของการ฿หຌ ด ริ การลก
ปรทชาชน ูยน ารถูยสารเก าทีไ มี สภาพเสืไ อมทรมมาู าเนิ นการปรั ดปรุ งสภาพรถูยสาร เช น การปรั ดปรุ ง
เครืไ องยนต์ ตั วถั ง สี ฯลฯ ซึไ งถือเป็ นการยกรทูั ดการ฿หຌ ดริ การลก ปรทชาชน ลลทจทส งผล฿หຌ ความพึ งพอ฿จของ
ผแຌ฿ชຌดริการสแงขึๅนเูຌ
ครงการทีไ ใ : การปรั บปรุ งครืไ องมื อชีๅ วั ดคุ ณ ภาพการ฿หຌ บริ การ เป็ นการจั ูท าูั ชนี ชีๅ วัูคุ ณ ภาพการ
฿หຌดริการตามหลักสากลูยพิจารณาความพึงพอ฿จของผแຌูยสาร ควดคแกัดขຌอมแลอืไน โ อาทิ อัตราการเกิูอุดัติเหตุ
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รทยทเวลารอรถูยสาร ฯลฯ ลลทเพืไ อทดทวนวิธีการลลทหลั กการส ารวจความพึ งพอ฿จของผแຌ ฿ชຌดริการ฿หຌ มีความ
นาเชืไอถือ เป็นทีไยอมรัดลลทเป็นเปตามหลักสากล
กลยุทธ์ โ : ทคนลยีพืไอบริการทีไมีคุณภาพ
ครงการทีไ ไ : การติดตัๅงระบบ e-Ticket บนรถดยสาร เป็นการจัูหาลลทติูตัๅงรทดด e-Ticket รวมถึงการ
ติูตัๅงอุปกรณ์เกใดคาูยสารลดด Fare box ดนรถูยสาร ูยเชืไอมยงกัดรทดดูังกลาวกัดรทดด GPS ลลทรทดด
สารสนเทศสนั ด สนุ น ปฏิ ดั ติ การเูิ น รถของ ขสมก. รวมถึ ง Central Clearing House ของรทดดตั็ ว ร วมอย างมี
ปรทสิทธิภาพ ซึไงครงการนีๅเูຌเริไมูาเนินการมาลลຌวตัๅงลตป พ.ศ. โ55้ ลลทตຌองูาเนินการตอ฿นป พ.ศ. โ5ๆ0
ครงการทีไ 5 : การพัฒนาละปรับปรุงระบบการสืไอสารกับผูຌดยสารดຌวยทคนลยีทีไทันสมัย ปรทกอดูຌวย
ใ ครงการยอย คือ
 ครงการย อยทีไ แ : การพั ฒ นาระบบ Customer Relationship Management ส าหรั บรองรั บ การ

จั ดกใ บละบริ หารจั ดการขຌ อมู ลลู กคຌ า เป็ นการพั ฒ นารทดด Customer Relationship Management
ิCRM) สาหรัดรองรัดการจัูเกใดลลทดริหารจัูการขຌอมแลลแกคຌาตามภารกิจหนຌาทีไของ Call Center ิ1ใไ่ี
ของ ขสมก. เป็นการเพิไมชองทางการสืไอสารทีไสามารถเูຌรัดขຌอมแลสารสนเทศทีไมีปรทยชน์฿นการนามา฿ชຌเพืไอ
พั ฒ นาปรั ด ปรุ งการ฿หຌ ดริ การทีไ ูี ขึๅ น รวมทัๅ งการพั ฒ นารทดด Contact Center เพิไ มปรทสิ ทธิ ภาพการ
฿หຌดริการูຌาน Call Center ิ1348ี ฿หຌสามารถตอดสนองความตຌองการของผแຌ฿ชຌดริการมากยิไงขึๅน

 ครงการยอยทีไ โ : การปรับปรุงวใบเซต์ขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ เป็นการูาเนินการเพืไอจัูหา

พัฒนา ลลทปรัดปรุงชองทางการสืไอสารทีไทา฿หຌ ขสมก. สามารถสืไอสารกัดผแຌรัดดริการเูຌลดดสองทิศทาง
ครอดคลุมทัๅง฿นสวนของ Website Social Media Call Center ลลท Application พรຌอมการจัูทาเนืๅอหา
เพืไอการสืไอสารผานชองทางูังกลาวอยางเหมาทสม นอกจากนีๅยังเป็นการปรัดปรุงเวใดเซต์อินทราเนใตของ
ขสมก. ฿หຌเป็นชองทางกลาง฿นการปรทชาสัมพันธ์ทัๅง฿นสวนของตารางงานของผแຌอานวยการองค์การขนส ง
มวลชนกรุงเทพ คาสัไง ปรทกาศ ลลทการ฿ชຌงานรทดดสารสนเทศทัๅงหมูขององค์กร รองรัด การ฿ชຌงานของ
ดุคคลภาย฿นองค์กร รวมทัๅงเป็นชองทาง฿นการติูตอสืไอสารรทหวาง ขสมก. ลลทปรทชาชน ทัๅง฿นสวนของ
การสืดคຌนเสຌนทางการเูินรถ การรຌองเรียน การลจຌงของหาย ฯลฯ

 ครงการย อยทีไ ใ : การปรั บปรุง Application ส าหรับการ฿ชຌ งานบน Mobile Phone ละอุ ปกรณ์

อืไน โ เป็ นการปรั ดปรุงลลทพั ฒนาการ฿ชຌ งาน Application ชืไอ BMTA ทีไมี ฟังก์ชัไน฿นการคຌนหาเสຌ นทาง
เูินรถ฿หຌมีปรทสิทธิภาพเพิไมมากขึๅน รวมทัๅงการพัฒนา฿หຌมีฟังก์ชัไนการ฿ชຌงานทีไมีความหลากหลายมากยิไงขึๅน
ลลทสามารถ฿ชຌกัดอุปกรณ์ตาง โ เูຌ

ครงการทีไ ๆ : การจัดทาระบบสารสนทศดຌานปฏิบัติการ ปรทกอดูຌวย ใ ครงการยอย คือ

 ครงการยอยทีไ แ : การจัดหาระบบตรวจสอบละติดตามการปฏิบัติการดินรถ ิGPS) เป็นการติูตัๅง

รทดด GPS ดนรถูยสารทุ กคั น ซึไ งเป็ นรทดดตรวจสอดลลทติ ูตามการปฏิ ดั ติ การเูิ นรถทีไ กรททรวง
กาหนู฿หຌรถูยสารสาธารณทจาเป็นตຌองมีเวຌ฿ชຌ฿นการดริหารจัูการเูินรถ฿หຌมีปรทสิทธิภาพสแงสุูลลทเป็น
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การยกรทูัดคุณภาพ/มาตรฐานการ฿หຌดริการ฿หຌสามารถตอดสนองตอความตຌองการของผแຌ฿ชຌดริการเูຌอยาง
ทันเวลา ิReal time)

 ครงการยอยทีไ โ : การพัฒนาระบบการดินรถ เป็นการจัูทารทดดสารสนเทศูຌานปฏิดัติการเูินรถ เพืไอ

ยกรทูัดการดริหารจัูการการเูินรถูຌวยการเชืไอมยงขຌอมแลจากอุปกรณ์ทีไติูตัๅงดนตัวรถูยสารลลทขຌอมแล
ูຌานปฏิดัติการเูินรถจากเขตการเูินรถ เขຌาสแสวนกลางเพืไอ฿ชຌสนัดสนุนการวางลผนลลทการตัูสิน฿จของ
ผแຌดริหาร

 ครงการย อยทีไ ใ : การพั ฒ นาระบบการบริ หารจั ดการอู เป็ นการพั ฒ นารทดดดริ ห ารจั ูการอแ จอู

รถูยสาร เพืไอ฿หຌการดริหารจัูการรถูยสารภาย฿นอแจอูรถูยเฉพาทการจัูลาูัดรถทีไจทออก฿หຌดริการ
เป็นเปอยางมีปรทสิทธิภาพ ถแกตຌอง ลลทรวูเรใว ชวยลูภารทงานของนายอแ

กลยุทธ์ ใ : ความปลอดภัย฿นการ฿หຌบริการ
ครงการทีไ ็ : ความปลอดภัยของผูຌดยสารละประชาชน ปรทกอดูຌวย โ ครงการยอย คือ

 ครงการยอยทีไ แ : การจัดทามาตรการการกຌเขพืไอพิไมความปลอดภัย฿นการ฿หຌบริการ เป็นการศึกษา

ลลทวิเคราทห์สถิติลลทสาเหตุจากการเกิูอุดัติเหตุลลทเหตุรຌายรทหวางการ฿หຌดริการ พรຌอมกาหนูลนวทาง
ลลทมาตรการการปງองกันเพืไอยกรทูัดความปลอูภัย฿หຌกัดผแຌูยสารลลทปรทชาชนผแຌ฿ชຌรถ฿ชຌถนน อาทิ การ
ตรวจวัูลอลกอฮอล์ลลทสารเสพติูของพนักงานปรทจารถ การปลแกจิตสานึก฿หຌพนักงานตรทหนักถึงหนຌาทีไ
การ฿หຌดริการทีไูีลลทมีความรัดผิูชอด ลลทตรทหนักถึงความสแญเสียของชีวิตลลททรัพย์สินจากอุดัติเหตุทีไ
เกิูขึๅน฿นลตลทครัๅง ฯลฯ

 ครงการยอยทีไ โ : การพัฒนาหลักสูตรการ฿หຌบริการดี ขับขีไปลอดภัย เป็นการยกรทูัดความปลอูภัย

฿หຌกัดผแຌูยสาร พนักงานของ ขสมก. ลลทปรทชาชนผแຌ฿ชຌรถ฿ชຌเสຌนทางสัญจรรวมกัน ูยการวิเคราทห์ขຌอมแล
การเกิู อุดั ติเหตุล ลทเหตุรຌ าย฿นอูีต เพืไ อกาหนูลนวทาง มาตรการ ลลทเครืไอ งมือ ฿นการเพิไม ความ
ปลอูภัย ควดคแกัดการปลแกจิตสานึก฿หຌพนักงาน ผแຌูยสาร ลลทปรทชาชน ตรทหนัก฿นความเสียหายทีไ
เกิูขึๅนจากอุดัติเหตุลลทเหตุรຌายรทหวางการเูินทาง ลลทมีการจัูทาหลักสแตร การอดรมพนักงานขัดรถ
ทีไมุงเนຌ นการสรຌางทักษทการขัด รถทีไูีลลทปลอูภัย ูยเป็ นหลักสแ ตรทีไมีเนืๅ อหาสอูคลຌองกัด ผลการ
วิเคราทห์ขຌอมแลการเกิูอุดัติเหตุลลทเหตุรຌาย เพืไอ฿หຌเหในผล฿นรทยทสัๅนทีไสุู

กลยุทธ์ ไ : การสรຌางการจดจาทีไดีกผูຌ฿ชຌบริการ
ครงการทีไ ่ : กิจกรรมสัมพันธ์ เป็นการจัูกิจกรรมลยกตามกลุมเปງาหมายทัๅงลดด Online ลลท Offline เพืไอ
สรຌางความสัมพันธ์฿นลักษณทของพันธมิตรรทหวาง ขสมก. ลลทผแຌ฿ชຌดริการ
ดຌานพนักงานขับรถดยสาร
ป้าหมาย 2 : มีพนักงานขัดรถูยสารทีไเพียงพอลลทมีคุณภาพ
ป้าประสงค์ 2 : มีพนักงานขัดรถูยสารทีไมีคุณภาพ฿นจานวนเมตไากวา 98% ของกรอดอัตรากาลัง
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ิหมายหตุ : ป้าประสงค์ โ มีตัวชีๅวัดความสารใจรายป คือ มีจานวนพนักงานขับรถดยสารทีไมีคุณภาพพิไมขึๅนทุกป อยางนຌอย
ปละ โ.เั ของกรอบอัตรากาลัง ทียบกับป โ55้ ดย฿นป โ5ๆแ – โ5ๆไ จะมีพนักงานขับรถดยสารทีไมีคุณภาพเมตไากวา ้โั,
้ไั, ้ๆั ละ ้่ั ของกรอบอัตรากาลังทียบกับป โ55้ ตามลาดับี

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 : การสรຌางฐานกาลังพนักงานขัดรถูยสารทีไเพียงพอลลทมีคุณภาพ
ความเพียงพอลลทคุณภาพ฿นการ฿หຌดริการของพนักงานทีไทาหนຌาทีไปฏิดัติการดนรถูยสารมีผลูยตรงตอการ
฿หຌ ด ริ การทีไ มี คุ ณ ภาพซึไ งเป็ น เปງ าหมายตามยุ ท ธศาสตร์ ทีไ 1 ลต เนืไ องูຌ วยปั ญ หาจากการขาูลคลนลรงงานของ
ปรทเทศเทย กอปรกัดลนวคิูของผแຌปรทกอดการรถูยสารทัไวลกทีไตางยอมรัดวา ดุคลากรคือทรัพยากรทีไสาคัญทีไสุู
สาหรัดกิจการรถูยสาร จึงเหในควร฿หຌเรืไองของพนักงานปฏิดัติการมีความสาคัญ฿นรทูัดยุทธศาสตร์ ปรทกอดูຌวย
กลยุทธ์ ลลทครงการภาย฿ตຌกลยุทธ์ตาง โ ูังตอเปนีๅ
กลยุทธ์ 1 : การสรຌางฐานกาลังพนักงานขับรถดยสาร
ครงการทีไ ้ : การจัดหาพนักงานขับรถดยสาร เป็นการจัูหา พนักงานขัดรถูยสาร ฿นรแปลดดของการ
Outsource เพืไ อ฿หຌ ขสมก. มี พนั กงานขัดรถูยสาร฿นจานวนทีไเหมาทสมกัดจานวนรถูยสาร ถือเป็ นลนวทางทีไ
สาคัญ฿นภาวทการขาูลคลนพนักงานขัดรถลลทเป็นทางออกทีไชวยลกຌปัญหา
กลยุทธ์ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน
ครงการทีไ แเ : การสรຌางสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน เป็นการปรัดปรุงสภาพการทางานของดุคลากร฿น
ฝຆายปฏิดัติการ เพืไอสรຌางเสริมสุขภาพของพนักงาน฿หຌลขใงลรง พรຌอม฿หຌดริการทีไเป็นเลิศกัดปรทชาชน ทัๅงยังเป็นการ
ดรรเทาปัญหาสุขภาพ ปัญหาการเจใดปຆวยทีไเกิูขึๅนดอยครัๅง การสรຌางสภาพลวูลຌอมทีไูีทัๅง฿นรทหวางเวลาปฏิดัติงาน
ลลทชวงพัก การลูเวลาการทางาน การเพิไมสัูสวนรถปรัดอากาศ การจั ูดริ การตรวจสุขภาพ ิการตรวจสุ ขภาพ
ปรทจาปี การสงเสริม฿หຌพนักงานปฏิดัติการสน฿จลลทหมัไนออกกาลังกายอยางสมไาเสมอ ฯลฯ
ครงการทีไ 11 : การยกระดับความผูกพันของพนักงานทีไมีตอองค์กร เป็นการจัูทาูัชนีชีๅวัูความสุขของ
พนักงาน฿นทุกรทูัดทีไสามารถ฿ชຌเป็นตัวชีๅวัูลลทอຌางอิง฿นการกาหนูลนวทางหรือวิธีการสงเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ลลทการทางานของพนักงาน฿หຌเพิไมสแงขึๅนทุกป
กลยุทธ์ 3 : พัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการของพนักงานขับรถดยสาร
ครงการทีไ 12 : การปรับปรุงละพัฒนาหลักสูตรการขับรถทีไมีคุณภาพ เป็นการปรัดปรุงลลทพัฒนาหลักสแตร
เพืไอพัฒนาการขัดรถทีไมีคุณภาพของ ขสมก. ฿หຌ เป็ นเปตามมาตรฐานสากล ซึไงเทียดเคียงเูຌกัด PCV (Passenger
Carrying Vehicle) Practice ฿นตางปรทเทศ รวมถึงการเสริมสรຌางทักษทการลกຌเขปัญหาเมืไอเกิูเหตุการณ์ฉุกเฉินซึไง
ถือเป็ นหลักสแ ตรรทูัดกຌาวหนຌ า ิAdvance course for driving) ทีไจทชวยสรຌางความปรททัด฿จ฿หຌกัดผแຌ ูยสารลลท
สรຌางภาพลักษณ์ทีไูี฿หຌเกิูกัดองค์การเูຌ
ดຌานความขใงกรงทางการงิน
ป้าหมาย 3 : มีสถานททางการเงินทีไลขใงลกรง เพียงพอตอการลขงขัน฿นการเูຌมาซึไงเสຌนทางเูินรถ฿หม
ป้าประสงค์ 3 : มีกาเรสุทธิจากการูาเนินงานภาย฿นป 2564
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ิหมายหตุ : ตามการจัดทาประมาณการทางการงินพบวา หาก ขสมก. ดานินการภาย฿ตຌงืไอนเขละขຌอสมมติฐานทีไวางเวຌ กใจะมี
ผลกาเรสุทธิจากการดานินงานเดຌตัๅงตป พ.ศ. โ5ๆไ ป็นตຌนเปี

ยุทธศาสตร์ทีไ 3 : การเสริมสรຌางความลขใงลกรงทางการเงิน
ผแຌปรทกอดการรถูยสารชัๅนนา฿นหลายปรทเทศ฿หຌความสาคัญกัดการรักษาเสຌนทางเูินรถเูิมควดคแกัดการเูຌมา
ซึไงเสຌ นทางเูินรถ฿หมทีไมีความคุຌมคาเชิงการเงิน ซึไงนอกจากคุณภาพการ฿หຌ ดริการลลຌว เรืไองของสถานททางการเงิน
ครงสรຌางรายเูຌลลทคา฿ชຌจาย฿นการูาเนินงานถือเป็นปัจจัยมีความสาคัญมาก เป็นปัจจัยทีไมีผลตอความสามารถ฿นการ
เสนอราคาทีไสามารถลขงขัน฿นการปรทมแลเสຌนทาง฿หมเูຌ
ขณทเูียวกัน การทีไ ขสมก. ตຌองยุติดทดาทการดริหารจัูการรถรวมดริการ หมวู 1 นัๅน ถือเป็นอกาสทีไูี฿น
การสรຌางความลตกตางรทหวางรถของ ขสมก. ลลทรถรวมดริการทีไมีคุณภาพการ฿หຌดริการตไากวาดริการของ ขสมก. มาก
เพืไอ฿หຌผแຌ฿ชຌดริการลลทปรทชาชนทัไวเปสามารถจูจาการ฿หຌดริการของ ขสมก. เูຌอยางชัูเจน เป็นจุูเริไมตຌน฿นการสรຌาง
Brand ทีไจทนามาซึไงคุณคาเชิงธุรกิจ฿นอนาคต ปรทกอดูຌวยกลยุทธ์ ลลทครงการภาย฿ตຌกลยุทธ์ตาง โ ูังตอเปนีๅ
กลยุทธ์ 1 : การพิไมรายเดຌ
ครงการทีไ 13 : การพั ฒ นาระบบประมิ นละวิ คราะห์ สຌ นทางดิ นรถ เป็ นการจั ูหาหรือพั ฒนารทดด
วิเคราทห์กาเรขาูทุนของการเูินรถ฿นปัจจุดันเป็นรายเสຌนทาง ควดคแกัดรทดดการปรทเมินความคุຌมคาทางการเงิน
สาหรัดเสຌนทางเูินรถ฿หม
ครงการทีไ 14 : การพัฒนาพืๅนทีไชิ งพาณิ ชย์ เป็ นการพัฒนาพืๅนทีไอแดางเขนลลทอแมีนดุ รีเพืไอสรຌางรายเูຌทีไ
เพิไมขึๅนลกองค์การ
ครงการทีไ 15 : การจัดทาขຌอสนองินอุดหนุนภาครัฐ เป็นการจัูจຌางทีไปรึกษาฯ เพืไอจัูทาขຌอเสนอ฿นการ
ขยายเงืไอนเขการอุูหนุน PSO ฿หຌครอดคุลมถึงรถูยสารปรัดอากาศ
ครงการทีไ 16 : การจัดการลูกหนีๅรถรวมบริการคຌางชาระ เป็นการูาเนินการเพืไอจัูทามาตรการการลกຌเข
ปัญหาลแกหนีๅรถรวมดริการคຌางชารททีไมีความชัูเจนลลทปฏิดัติเูຌจริง
ครงการทีไ 17 : การจาหนายรถดยสารปลดระวาง เป็นการหาลนวทางการจาหนายซากรถเกา฿หຌเูຌ฿นราคา
ทีไเหมาทสม ฿นเวลาทีไรวูเรใว
ครงการทีไ 18 : การปรับปรุงอัตราคาดยสาร เป็นการวิเคราทห์เพืไอกาหนูอัตราคาูยสารทีไเหมาทสมภาย฿ตຌ
เปງาหมายทีไทา฿หຌ ขสมก. มีกาเรสุทธิจากการูาเนินงาน
กลยุทธ์ 2 : การลดตຌนทุนละคา฿ชຌจายดานินงาน
ครงการทีไ 19 : การกษี ยณอายุ ก อนก าหนด ซึไ งมุ งเนຌ น การปรั ด ปรุ งเงืไอนเขครงการเกษี ยณอายุ ก อน
กาหนู฿หຌมีความเป็นเปเูຌ฿นทางปฏิดัติ รองรัดทัๅงพนักงานสนัดสนุน ลลทพนักงานเกใดคาูยสาร
ครงการทีไ 20 : การจัดหาอูจอดรถ฿หม ทีไทาการ ละสถานีพลังงาน เป็นครงการทีไเกีไยวขຌองกัดการพัฒนา
อแรถูยสารลลททีไทาการ฿หมตอเนืไองจากลผนวิสาหกิจฉดัดกอน ควดคแกัดการจัูหาสถานีพลังงาน฿หຌสอูคลຌองกัด
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จานวนลลทปรทเภทรถ ูยเฉพาท รถเฟฟງ า ลลทเป็ นครงการเพืไ อเตรียมการกอสรຌางอแจอูรถูยสาร 1 ลห ง คือ
อแเทศดาลดางดัวทอง ทูลทนการเชาอแเอกชน ิอแทาอิฐี
กลยุทธ์ 3 : ลดตຌนทุนทางการงิน
ครงการทีไ 21 : การศึกษานวทางจัดการหนีๅสินสะสม เป็นการจัูจຌางทีไปรึกษาฯ เพืไอออกลดดลลทจัูทา
ขຌอเสนอทางการเงิน฿นการดริหารจัูการหนีๅสินสทสมทีไกอ฿หຌเกิูภารทูอกเดีๅย฿นรทูัดทีไสแง
ดຌานประสิทธิภาพองค์กร
ป้าหมาย ไ : องค์กรทีไมีปรทสิทธิภาพ
ป้าประสงค์ ไ : ลูคา฿ชຌจาย฿นการดริหาร฿นป 2564 เมตไากวา 5% เทียดกัดป 2559
ิหมายหตุ : คา฿ชຌจาย฿นการบริหาร ถือป็นรายการคา฿ชຌจายทีไปรากฏ฿นงบการงินซึไงมีผลตอกาเรสุทธิของ ขสมก. การปรับลด
คา฿ชຌจาย฿นการบริหารถือป็นอีกหนึไงองค์ประกอบชิงยุทธศาสตร์สาคัญควบคูกับการลดตຌนทุนชืๅอพลิง คาซอมบารุงละผลตอบทน
พนักงานกใบคาดยสาร ทีไจะมีสวนชวยผลักดัน฿หຌ ขสมก สามารถมีผลกาเรสุทธิจากการดานินงานเดຌ฿นป โ5ๆไ ตามป้าประสงค์ทีไกาหนดเวຌ
฿นยุทธศาสตร์ทีไ ใ ฿นรืไองของการสรຌางความขใงกรงทางการงิน ทัๅงนีๅ การปรับลดคา฿ชຌจาย฿นการบริหารซึไงประกอบดຌวย ผลตอบทนของ
พนักงานสนับสนุน ละคา฿ชຌจาย฿นสานักงานป็นหลักนัๅน สามารถดานินการเดຌดยการปรับลดจานวนพนักงานสนับสนุนทัๅงจากการกษียณ
ตามปกติละจากครงการกษียณอายุกอนกาหนด ควบคูกับการปรับปรุงกระบวนการทางาน฿หຌมีประสิทธิภาพซึไงจะมีผลตอการลดวัสดุ
สิๅนปลืองละการ฿ชຌพนักงานสนับสนุนลดลง฿นอีกทางหนึไง การพึไงพาการติดตัๅงระบบทคนลยีสารสนทศดຌานการบริหารจัดการทีไป็นเป฿น
ลักษณะของการพัฒนาตอนืไองละจะลຌวสรใจ฿นป โ5ๆไ ทา฿หຌการกาหนดป็นป้าประสงค์฿นยุทธศาสตร์ทีไ ไ เมสามารถระบุป็นรายปเดຌ
ต฿หຌเปวัดผล฿นป โ5ๆไี

ยุทธศาสตร์ ไ : การพัฒนาปรทสิทธิภาพองค์กรลลทดุคลากร
฿นสภาวทของการลขงขันทีไรุนลรง ปรทกอดกัด ขสมก. จทตຌองปรัดดทดาทการูาเนินงาน฿นรทยท 5 ปขຌางหนຌา
มาเป็นผแຌ฿หຌดริการอยางเตใมตัว การพัฒนาองค์การ฿หຌมีความกຌาวหนຌาลลทูารงอยแเูຌอยางยัไงยืนนัๅน จาเป็นอยางยิไงทีไ
จทตຌองพัฒนาทรัพยากรตาง โ ทีไมีอยแ฿หຌสามารถ฿ชຌงานเูຌอยางเตใมปรทสิทธิภาพลลทคุຌมคากัดการลงทุน ซึไงทรัพยากรทีไ
สาคัญทีไสุูขององค์การเูຌลก ทรัพยากรดุคคล ูยมีลนวทาง฿นการพัฒนา อาทิ การฝຄกอดรม฿หຌความรแຌ เพิไมเติม
การเสริมสรຌางทักษททีไจาเป็น฿นการปฏิดัติงาน การพัฒนา฿หຌเกิูการเรียนรแຌจากองค์ความรแຌทีไรวดรวมเวຌ฿นฐานขຌอมแล
ขององค์การ การสงเสริม฿หຌเกิูวัฒนธรรมองค์กรทีไูี เชน การคิูเพืไอพัฒนา การปฏิดัติงานอยางมีธรรมาภิดาล ฯลฯ
รวมทัๅงการพัฒนารทดดงานตาง โ ูຌวยการนาเทคนลยีสารสนเทศเขຌามาชวย฿นการจัูทารทดด Systems เพืไอ฿หຌ
การปฏิดัติงานทาเูຌอยางรวูเรใว ถแกตຌอง ลลทมีปรทสิทธิภาพมากยิไงขึๅน อีกทัๅงยังจ าเป็นอยางยิไงทีไองค์การจทตຌอง
จัูเตรียมอุปกรณ์ สิไงอานวยความสทูวก฿นการปฏิดัติงานตาง โ ูຌานเทคนลยีสารสนเทศ ทังๅ ฿นสวนของ Hardware,
Software, Contents, Connectivity ลลท User Interface ฿หຌพรຌอม฿ชຌงาน มีความทันสมัย ลลทตຌองมีปรทสิทธิภาพสแง
ลลทพั ฒ นาดุ คลากร฿หຌ สามารถ฿ชຌ งานรทดดตาง โ ทีไ ออกลดดลลทจั ูท าขึๅนเูຌ เป็ นอย างูี ปรทกอดูຌวยกลยุ ทธ์
ลลทครงการภาย฿ตຌกลยุทธ์ตาง โ ูังตอเปนีๅ
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กลยุทธ์ แ : การประยุกต์฿ชຌทคนลยีทีไทันสมัย
ครงการทีไ โโ : การพิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการละการปฏิบัติงานดຌวยทคนลยีสารสนทศละ
การสืไอสาร ลดงออกเป็น โ ูຌาน คือ ูຌานการพัฒนารทดดงานสนัดสนุน ลลทูຌานการจัูหาอุปกรณ์ ิHard Ware)
ูยมีรายลทเอียููังตอเปนีๅ
ดຌานการพัฒนาระบบงานสนับสนุน

 ครงการยอยทีไ แ : การพัฒนาระบบอนุมัติสัญญา เพืไอ฿หຌดริการผแຌปรทกอดการรถเอกชนรวมดริการ฿นการ

ยืไนคาขออนุมัติ/อนุญาตมายัง ขสมก. ผานเครือขายอินเตอร์เนใต ูยการเชืไอมยงขຌอมแลกัดรทดดสารสนเทศ
ของกรมการขนส งทางดก ูยผแຌ ป รทกอดการรถเอกชนร ว มดริ การสามารถติ ูตามลลทสอดถามผล
การอนุมัติ/อนุญาตเูຌจากรทดด

 ครงการยอยทีไ โ : การปรับปรุงระบบงานคดี เป็นการปรัดปรุงรทดดงานคูีทีไมีอยแเูิม฿หຌมีปรทสิทธิภาพ

มากขึๅน

 ครงการยอยทีไ ใ : การพั ฒนาระบบจัดกใบอกสารอิลใกทรอนิกส์ เป็นการพัฒนารทดดจัูเกใดเอกสาร

อิเลใกทรอนิกส์เพืไอเพิไมปรทสิทธิภาพการจัูเกใดเอกสาร

 ครงการย อ ยทีไ ไ : การพั ฒ นาระบบสารบรรณอิ ลใ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น การพั ฒ นารทดดสารดรรณ

อิเลใกทรอนิกส์รองรัดการรัด -สงหนั งสือทัๅงรทหวางหน วยงานภาย฿น ขสมก. ลลทกัดหน วยงานภายนอก
พรຌอมกัดการพัฒนาลดดฟอร์มเอกสารอิเลใกทรอนิกส์ อาทิ หนังสือเวียน หนังสือออก เป็นตຌน

 ครงการย อยทีไ 5 : การพั ฒ นาระบบบริ หารจั ดการทรั พยากร ิERP) องค์ การขนส งมวลชนกรุงทพ

ระยะทีไ โ เป็นการพัฒนาเพิไมเติม฿นสวนของการดริหารจัูการลผนงาน/ครงการ การดริหารสัญญา การ
ดริหารการจองรถสานั กงาน ลลทการซอมด ารุง ิอาคารสถานทีไ ลลทรถูยสารี เพืไอการดริหารจั ูการ
ทรัพยากร฿นภาพรวมอยางมีปรทสิทธิภาพลลท ูยเชืไอมยงขຌอมแลกัดรทดด ERP รทยททีไ 1

 ครงการยอยทีไ ๆ : การศึกษาวิคราะห์พืไอกาหนดมาตรฐานขຌอมูลขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ

เป็ นการออกลดดสถาปั ต ยกรรมรทดดฐานขຌ อมแ ลกลางของ ขสมก. ควดคแ กั ดการก าหนูนยดายลลท
กรทดวนการ฿นการดริหารจัูการขຌอมแล฿น ใ กลุม คือ กลุมขຌอมแลหลัก ิMaster Data) กลุมขຌอมแลสนัดสนุน
การวางลผนลลทตั ูสิ น฿จของผแຌ ดริ หาร ลลทกลุ มขຌอมแ ลส าหรั ดการเชืไอมยงขຌ อมแ ลรทหวางหน วยงานทีไ
เกีไยวขຌอง

 ครงการยอยทีไ ็ : การพัฒนาระบบฐานขຌอมูลกลางขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ เป็นการจัูทา

รทดดฐานขຌอมแลกลางรองรัดการจัูเกใดลลทการเชืไอมยงขຌอมแลกัดรทดดงานอืไน โ พรຌอมการจัูทารายงาน
สนัดสนุนผแຌดริหาร

 ครงการยอยทีไ ่ : การประยุกต์฿ชຌมาตรฐานดຌานการบริหารจัดการความมัไนคงปลอดภัยสารสนทศ เป็น

การจัูทานยดายลลทกาหนูรแปลดดการดริหารจัูการความมัไนคงปลอูภัยของสารสนเทศของ ขสมก.
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ตามลนวทาง ISMS (Information Security Management System) ทีไ เป็ น ส ว นหนึไ ง ของมาตรฐาน
ISOโ็001

 ครงการยอยทีไ ้ : การประยุกต์฿ชຌมาตรฐานดຌาน IT Audit เป็นการจัูทากรทดวนการตรวจสอดภาย฿น

ูຌานเทคนลยีสารสนเทศลลทการสืไอสาร ิIT Audit) เพืไอ฿หຌการตรวจสอดการปฏิดัติูຌานเทคนลยีของ
ขสมก. เูຌรัดการยอมรัด฿นรทูัดสากล

 ครงการยอยทีไ แเ : การประยุกต์฿ชຌมาตรฐานดຌานการบริการทคนลยีสารสนทศ เป็นการศึกษาวาง

ขอดเขตลลทจัูทารทดดดริหารจัูการการดริการรทดดเอซีทีทีไเหมาทสมกัดการ฿หຌดริการของ ขสมก.

ดຌานการจัดหาอุปกรณ์ ิHard Ware)

 ครงการยอยทีไ แแ : การพิไมประสิทธิภาพละความมัไนคงปลอดภัยของระบบครือขาย ระยะทีไ แ เป็น

การปรั ด ปรุ งเพิไ มเติ มอุ ป กรณ์ ส ลั ด สั ญ ญาณหลั ก ิCore Switch) อุ ป กรณ์ สลั ด สั ญ ญาณ ิDistribution
Switch) รวมถึงสายสัญญาณลลทอุปกรณ์อืไน โ เพืไอรองรัดจานวนผแຌ฿ชຌดริการเูຌอยางมีปรทสิทธิภาพลลท
เสถียรภาพ

 ครงการยอยทีไ แโ : การพิไมประสิทธิภาพละความมัไนคงปลอดภัยของระบบครือขาย ระยะทีไ โ เป็น

การปรัดปรุงเพิไมเติม Access Switch ลลทอุปกรณ์อืไน โ เพืไอรองรัดการ฿ชຌงานอย างมีปรทสิทธิภาพลลท
เสถียรภาพ

 ครงการยอยทีไ แใ : การจัดซืๅอ Line Printer เป็นการจัูซืๅอ Line Printer ทูลทนเครืไองเูิม

 ครงการยอยทีไ แไ : การชาบริการสืไอสารสนทศ เป็นครงการเชาดริการสืไอสารขຌอมแลเพืไอสนัดสนุนการ

ปฏิดัติงาน฿หຌมีเสถียรภาพลลทพรຌอม฿ชຌงาน

 ครงการย อยทีไ แ5 : การจั ด ซืๅ อระบบคอมพิ วตอร์ ครืไ องม ข ายส าหรั บ ทดทนระบบ Antivirus,

e-Mail, AD เป็นการจัูซืๅอรทดดคอมพิวเตอร์ เครืไองลมขายสาหรัดทูลทนรทดด Antivirus, e-Mail, AD
ทูลทนอุปกรณ์เูิม

 ครงการยอยทีไ แๆ : การจั ดหาบริการครืไองคอมพิวตอร์มขายสาหรับระบบสารสนทศของ ขสมก.

เป็นการจัูหาดริการเครืไองคอมพิวเตอร์ลมขายสาหรัดรทดดสารสนเทศของ ขสมก.

 ครงการยอยทีไ แ็ : การจัดหาครืไองคอมพิวตอร์ละอุปกรณ์ ตอพวง เป็นการจัูหาเครืไองคอมพิวเตอร์

ลแ กข าย ิPC) เครืไ องคอมพิ ว เตอร์ ลดดพกพา ิNotebook) เครืไ องส ารองเฟฟງ า ิUPS) เครืไ องพิ มพ์ ลดด
Dot Matrix Printer เครืไ องพิ มพ์ ชนิ ูเลเซอร์ ขาว-ู า เครืไ องพิ มพ์ ชนิ ูเลเซอร์ สี เครืไ องพิ มพ์ ชนิ ูฉี ู หมึ ก
ิMulti Printer) ลลทเครืไองพิมพ์สลกนเนอร์ เพืไอทูลทนอุปกรณ์เูิม

 ครงการยอยทีไ แ่ : การปรับปรุงระบบทรศัพท์ เป็นการปรัดปรุงรทดดลลทอุปกรณ์ทรศัพท์พืๅนฐานลดด

อนาลใอก ิAnalog) ทีไมีการติูตัๅง฿ชຌงาน ณ ส านั กงาน฿หญ ลลทเขตการเูินรถมาเป็นรทยทเวลามากกวา
10 ป ฿หຌมีเสถียรภาพลลทปรทสิทธิภาพมากขึๅน
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กลยุทธ์ โ : การสริมสรຌางบุคลากรทีไมีคุณภาพ
ครงการทีไ โใ : การสริมสรຌางบุคลากรรุน฿หมทีไมีคุณภาพ เป็นการศึกษาลลทหาลนวทาง฿หຌเูຌมาซึไงดุคลากร
รุน฿หมทีไมีคุณภาพ฿นเวลาทีไเหมาทสม รวมถึงการออกลดดเสຌนทางความกຌาวหนຌา฿นอาชีพการงานของดุคลากรรุน฿หม
พรຌอมกัดการศึกษาขຌอูี ขຌอเสีย ลลทลนวทาง฿นการจัูจຌางดุคลากรภายนอกทีไมีศักยภาพเพืไอเสริม฿นดางตาลหนงงาน
฿นลักษณทของการ Outsource เชน ดุคลากรูຌาน ICT รวมทัๅงผแຌดริหารรทูัดสแงดางตาลหนง ฯลฯ
ครงการทีไ โไ : การฝึกอบรมความรูຌ฿นรืไองระบบการประมินคุณภาพองค์กร ิSEPA) เป็นการจัูหลักสแตร
อดรมเพืไอ฿หຌดุคลากรมีความรแຌความเขຌา฿จ฿นกรอดลนวคิูลลทปรทยชน์ของเกณฑ์ลลทวิธีการปรทเมินรทดดปรทเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ ิSEPA) ซึไงเป็นรทดดทีไสามารถสททຌอนผลการูาเนินงานขององค์กรเูຌเป็นอยางูี
ครงการทีไ โ5 : การพิไมประสิทธิภาพการสืไอสารภาย฿นองค์การพืไอความปรง฿ส เป็ นการยกรทูัดการ
สืไอสารภาย฿นองค์การูยเฉพาทการสืไ อสารรทหวางผแຌ ดริหารกัดพนั กงาน ูຌ วยเทคนิ คลลทชองทางการสืไอสารทีไ มี
ปรทสิ ทธิภาพ เพืไ อ฿หຌ เกิ ูการรั ดรแຌ ลลทความเขຌ า฿จ฿นขาวสารทีไ ครดถຌวน ถแ กตຌ อง ดุ คลากรทัๅ งองค์ ก ารเูຌ ทราดถึ ง
เปງาหมายลลทความกຌาวหนຌา฿นการูาเนินการขององค์การเป฿นทิศทางเูียวกัน มีความเขຌา฿จ฿นกรทดวนการเลืไอน ยຌาย
ดรรจุ ทีไถแกตຌอง ชัูเจน ลลทมีความปรง฿ส
ครงการทีไ โๆ : การสงสริมวัฒนธรรมการคิดพืไอพัฒนา ปรทกอดูຌวย ใ ครงการยอย เูຌลก

 ครงการยอยทีไ แ : การสรຌางสริมวั ฒนธรรมการคิ ดพืไ อการพั ฒนา เป็ นการสงเสริม฿หຌ เกิูวัฒนธรรม

การคิ ูเพืไ อพั ฒ นา ซึไ งจทก อ฿หຌ เกิ ูลนวคิ ูการ฿หຌ ดริ การลลทปฏิ ดั ติ การ฿นลั กษณท฿หม โ ทีไ มี ความ
ลตกตางจากคแลขง อันจทสงผล฿หຌองค์การสามารถกຌาวเปขຌางหนຌาอยางมัไนคงลลทยัไงยืน

 ครงการยอยทีไ โ : การพั ฒนาระบบองค์ความรูຌขององค์ การขนสงมวลชนกรุงทพ ปรทกอดูຌวยการ

จัูทามาตรฐานการจัูเกใดลลทจัูหมวูหมแองค์ความรแຌตาง โ ทีไรวดรวมเูຌภาย฿นองค์การ฿นลักษณทของ
Knowledge Management System เพืไอ฿หຌดุคลากรสามารถเขຌาถึงลลทนาองค์ความรแຌเป฿ชຌเพืไอการพัฒนา
เูຌูยงาย

 ครงการย อยทีไ ใ : การฝึ กอบรมการ฿ชຌ งานละบริหารจั ดการทคนลยี สารสนทศ เป็ นการจั ูท า

หลักสแตรอดรมเพืไอพัฒนาทักษทการ฿ชຌงานรทดดสารสนเทศสาหรัดเจຌาหนຌาทีไผแຌปฏิดัติงาน ผแຌดริหาร รวมถึง
เจຌาหนຌาทีไสานักเทคนลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์ ใ : การปรับลดบทบาทดຌาน Regulator
ครงการทีไ โ็ : การสรຌางความพรຌอมดຌานการบริหารพืไอรองรับการปรับปลีไยนบทบาทของ ขสมก. เป็น
การเตรียมความพรຌอม฿นการอนยຌายรถรวมดริการหมวู 1 เปอยแ฿นความูแลลของกรมการขนสงทางดก฿นรทยทลรก
ตลอูจนเป็นการดริหารจัูการรถหมวู ไ ลลทรถตแຌรวมดริการทีไยังคงอยแภาย฿ตຌการูแลลของ ขสมก. ฿หຌมีปรทสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์ทีไ 1 : การพัฒนาคุณภาพบริการพืไอประชาชน
กลยุทธ์ทีไ แ : รถดยสารพืไอประชาชน
แ. ครงการทีไ แ

การจัดหารถดยสาร฿หม

โ. หนวยงาน

ฝຆายการเูินรถองค์การ ิเขตการเูินรถทีไ 1 – ่ี / ฝຆายดริหาร ิสานักลผนงาน/สานักดริการลลท
จัูซืๅอี

ใ. หลักการละหตุผล
หนึไ ง฿นปั จจั ยทีไมี ส วนส าคัญ฿นการผลั กูั น ขสมก. ฿หຌ กຌาวสแ การเป็ นผแຌ น าการ฿หຌ ดริ การรถูยสารปรทจ าทาง
ตามวิสัยทัศน์ทีไปรากฏ฿นลผนวิสาหกิจฉดัดนีๅ คือ การ฿หຌดริการูຌวยรถูยสารทีไมีคุณภาพ฿น โ มิติ คือ ิ1ี คุณภาพของ
ตัวรถูยสารทีไชวยสรຌางความสทูวกสดาย฿หຌกัดผแຌูยสารขณทอยแดนรถปรทจาทาง ลลท ิโี คุณภาพของเครืไองยนต์ทีไ
สรຌางความมัไน฿จ฿นความปลอูภัยลลทการตรงตอเวลาตลอูการเูินทาง ูังนัๅ น เพืไอ฿หຌ ขสมก. สามารถ฿หຌดริการทีไมี
คุณภาพลกปรทชาชน/ผแຌ฿ชຌดริการรถูยสาร จึงมีความจาเป็นอยางยิไงทีไจทตຌองจัูหารถูยสาร฿หมเพืไอนามา฿หຌดริการ
ทูลทนรถูยสารเูิมทีไมีสภาพเสืไอมทรมลงจากการ฿ชຌงานอยางตอเนืไองมาเป็นเวลานานกวา โ0 ป ซึไงปัจจุดัน฿นตลาู
ของรถูยสารมี฿หຌเลือกซืๅอเูຌหลายปรทเภทตามความเหมาทสม ูยเฉพาท฿นเรืไองของชนิูเชืๅอเพลิงปรทเภทตาง โ อาทิ
รถ NGV รถ Hybrid รถพลั งงานเฟฟງา รถพลั งงานเฮูรเจน รวมถึงรถพลั งงานพรเพน อย างเรกใ ตาม ูຌวยเหตุทีไ วา
รถูยสารลตลทปรทเภทมีตຌนทุนการจัูซืๅอ ตຌนทุนจากการดริภคเชืๅอเพลิง ลลทตຌนทุน฿นการดารุงรักษาทีไลตกตางกันเป
การเลือก฿ชຌรถูยสารปรทเภท฿ูควรตຌองคานึงถึงตຌนทุนูยรวม฿นลักษณทของ Life Cycle Cost (ูังตัวอยางทีไลสูง฿น
ภาพทีไ 5ี ขณทเูียวกันตຌ องคานึ งถึงอุปทานพลั งงาน฿นปรทเทศ ผลกรททดตอสิไ งลวูลຌ อม การจัูหาอทเหล รวมถึง
ศักยภาพของดุคลากร฿นการซอมดารุงควดคแกันเปูຌวย
ตามครงการลดงออกเป็น โ ครงการยอย คือ ิ1ี การศึกษาความเหมาทสมของรถูยสาร฿หม เพืไอ฿หຌ ขสมก.
มีขຌอมแลของรถูยสารทีไ฿ชຌเชืๅอเพลิงลลทเครืไองยนต์ปรทเภท฿หม โ หรือมีเทคนลยีทีไมีความนาสน฿จ เพืไอปรทกอดการ
ตัูสิ น฿จ฿นการซืๅอรถูยสาร฿หม ทีไ มีความเหมาทสมตอการ฿ชຌงาน฿นอนาคต เป็ นการวาจຌ างทีไ ปรึกษาเพืไ อู าเนิ น
การศึกษา ลลท ิโี การจัูซืๅอรถูยสาร฿หมทีไเูຌรัดอนุมัติ ซึไง฿นเดืๅองตຌนเูຌลก การจัูซืๅอรถูยสาร NGV จานวน ไ่้
คัน ซึไงเูຌูาเนินการมาลลຌ วลลทเป็ นครงการต อเนืไองจากปกอนหนຌ า รวมทัๅงการจัูซืๅอรถูยสาร฿ชຌพลังงานเฟฟງา
จานวน โ00 คัน รวมถึงการจัูซืๅอรถูยสารปรทเภท฿หม โ ทีไมีความเหมาทสม฿นอนาคต฿หຌมีจานวนรถ฿หຌดริการทีไ
เพียงพอ
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ภาพทีไ 5 : การปรียบทียบตຌนทุนการ฿ชຌรถประภทตาง โ ทีไมีการศึก า฿นตางประทศ

ทีไมา : OICA

นอกจากนัๅ น การจั ูหารถ฿หมเขຌามา฿หຌ ดริ การควรพิ จารณา฿นปรทเูในของความเหมาทสมกัดลั กษณทของ
เสຌ นทางลลทจ านวนผแຌ ูยสาร฿นลต ลทเสຌ นทาง ซึไงปั จจุ ดั นรถูยสารทีไ จ าหน าย฿นตลาูมี฿หຌ เลื อก฿ชຌหลายขนาู
ูังลสูง฿นภาพตอเปนีๅ
High Floor

Mini Bus

ภาพทีไ ๆ : ตัวอยางของรถดยสารขนาดตาง โ ทีไมี฿ชຌ฿นปัจจุบัน
Low Floor
Super Low Floor

Midi Bus

Bus

Articulated Bus

ทีไมา : OICA

ไ. วัตถุประสงค์
ขสมก. สามารถ฿หຌดริการรถูยสารปรทจาทางทีไมีคุ ณภาพลกผแຌูยสาร ซึไงเป็นรถูยสารปรทเภททีไมีการ
วิเคราทห์ลลຌววามีความคุຌมคาทางการเงินลลทเหมาทสมกัดดริดทของการ฿ชຌงาน฿นกรุงเทพมหานคร ูยครงการนีๅเป็น
ครงการทีไูาเนินการตามลผนฟ้นฟแฯตอเนืไองมาจากป 2559
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5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
1) การ฿หຌดริการูຌวยรถูยสารทีไจัูซืๅอ฿หมลลทรถูยสารเูิมทีไเูຌรัดการปรัดปรุงสภาพจทชวยสรຌางความ
สทูวก สทอาู ปลอูภัย ลลทมัไน฿จลกผแຌูยสาร มีผลูยตรงตอรทูัดความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌดริการ เพิไมอกาส
฿นการเพิไมขึๅนของจานวนผแຌูยสารซึไงสงผลตอการเพิไมขึๅนของรายเูຌ฿นทีไสุู
2) การ฿หຌดริการูຌวยรถูยสารทีไ ทาการจัูซืๅอ฿หมมีผล฿หຌเกิูการปรทหยัูตຌนทุนคาเชืๅอเพลิง ลลทตຌนทุน
คาซอมดารุง สงผล฿หຌตຌนทุนการ฿หຌดริการ ิเมรวมคาเสืไอมราคาี ูยรวมลูลงเมืไอเปรียดเทียดกัดรถูยสารเูิม
3) ชวยสรຌางทัศนคติเชิงดวกตออาชีพพนักงานขัดรถูยสาร ซึไงจทมีผลทางอຌอมตอการดรรลุเปງา ปรทสงค์
ของการมีพนักงานขัดรถูยสาร฿นอัตราเมตไากวา 98% ของกรอดอัตรากาลัง
ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

1ี รายงานการศึกษาเปรียดเทียดความเหมาทของการ฿ชຌรถูยสารภาย฿ตຌรทดดเชืๅอเพลิงตาง โ
ทัๅง NGV Hybrid, Electric ลลท Hydrogen ูยการศึกษาครอดคลุ ม ฿นมิติ ของเครืไ องยนต์
อัตราการ฿ชຌเชืๅอเพลิง คาซอมดารุงตลอูอายุการ฿ชຌงาน ผลกรททดตอสิไงลวูลຌอม การจัูหา
อทเหล ศักยภาพ฿นการซอมดารุง ฯลฯ
โี การจัูซืๅอรถูยสาร฿หม฿หຌเูຌตามทีไกาหนูเพืไอการนาเป฿หຌดริการเูຌอยางมีปรทสิทธิภาพ

ตัวชีๅวัด :

สามารถจัูซืๅอรถูยสาร฿หมจานวนเมตไากวา 1,489 คัน ฿นรทยทเวลา 5 ป ลดงเป็น

 จัูซืๅอรถูยสาร NGV ป โ5ๆ0 จานวน ไ่้ คัน
 จัูซืๅอรถูยสารพลังงานเฟฟງา (EV) ป โ5ๆ0 จานวน โ00 คัน
 จัูซืๅอรถูยสารอืไน โ ทีไพิจารณาตามความเหมาทสม รทหวางป พ.ศ. โ5ๆ1 – โ5ๆไ ปลท

โ00 คัน รวม ่00 คัน
็. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย
ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย

สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ

ทีไปรึกษาการศึกษา
ขຌอมแลสนัดสนุนการศึกษาทีไครดถຌวนลลทรวูเรใวจาก
ความเหมาทสม฿นการ ขสมก.
฿ชຌรถูยสาร
ผแຌูยสาร
ความสทูวกสดาย ปลอูภั ย คุຌ ม ค า ูยมี จ านวน
รถูยสารทีเไ พียงพอ
ผแຌจาหนายรถูยสาร ความชัูเจน ความเหมาทสม ลลทเป็นกลางของ TOR
฿นการจัูซืๅอรถูยสาร

สิไงทีไครงการตຌองการ
ผลการศึกษาทีไเป็ นกลางภาย฿ตຌการวิเคราทห์
เชิงวิชาการอยางรอดคอด
ความพึงพอ฿จของผแຌูยสารทีไเพิไมขึๅน ซึไงจทเพิไม
อกาส฿นการเพิไมขึๅนของจานวนผแຌูยสาร
การลข งขัน เสนอราคารถูยสาร ซึไ งจทมี ผ ล
ทา฿หຌตຌนทุนการซืๅอรถูยสารลูตไาลง
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8. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
ครงการยอยทีไ แ : การศึก าความหมาะสมของรถดยสาร฿หม
ขันๅ ตอนการดานินงาน

2560

2561

2562

2563

2564

2561

2562

2563

2564

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

ครงการยอยทีไ 1 การศึกษาความหมาะสมของรถดยสาร฿หม
1) จัดตัๅงคณะกรรมการ฿นการวางผนพืไอการศึกษาถึง

P

ความหมาะสมของการนารถดยสารทีไมีทคนลยี
฿หม โ มา฿ชຌงาน
2) ออกบบขຌอกาหนดขอบขตงานการศึกษา (TOR)

P

3) ดานินการจัดหาทีไปรึกษาฯพืไอศึกษาความ

P

หมาะสมตามครงการฯ
4) นาสนอผลการศึกษาตอคณะกรรมการบริหาร

P

กิจการองค์การฯ พืไอขอนยบายสาหรับการจัดซือๅ รถ
ดยสาร฿หม
5) จัดทาครงการฯ พืไอสนอขออนุมัติงบประมาณ฿น

P

การจัดซือๅ พรຌอมผลการศึกษาความหมาะสมตอ
หนวยงานตຌนสังกัดละคณะรัฐมนตรี

ครงการยอยทีไ โ : การจัดซืๅอรถดยสาร฿หมทีไเดຌรับอนุมัติ
ขันๅ ตอนการดานินงาน

2560

ครงการยอยทีไ 2 การจัดซืๅอรถดยสาร฿หมทีไเดຌรับอนุมตั ิ
1) จัดตัๅงคณะกรรมการ฿นการจัดซือๅ รถดยสาร฿หม
2) ออกบบขຌอกาหนดขอบขตการจัดซือๅ รถดยสาร฿หม
(TOR)
3) ดานินการตามขันๅ ตอนการจัดซือๅ จัดจຌาง
4) ริไมออกวิงไ ฿หຌบริการ มิ .ย. 2560 สาหรับการจัดซือๅ รถ
ดยสาร฿หมอนืไ โ (ถຌามี) จะดานินการออกวิงไ ฿หຌบริการ
฿นชวงดียวกัน
5) ศึกษาละติดตามผลการ฿ชຌงานจริง
6) สรุปละรายงานผลการติดตามการ฿ชຌงานจริง฿หຌ
คระกรรมการบริหารกิจการองค์การฯ ทราบ

P
P
P
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การจัดซืๅอรถดยสาร฿หม (NGV 489 คันี ิครงการตอนืไองี
ขันๅ ตอนการดานินงาน

2560 2561 2562 2563 2564

การวาจຌางปรับปรุงสภาพรถดยสาร
P

1) จัดตัๅงคณะกรรมการพืไอดานินการวางจຌางปรับปรุงสภาพรถ
ดยสาร

P

2) ออกบบขຌอกาหนดขอบขตการปรับปรุงสภาพรถดยสาร (TOR)

P

3) ดานินการตามขันๅ ตอนการจัดซือๅ จัดจຌาง
4) ดานินการปรับปรุงสภาพรถดยสาร

P

P

5) ออกวิงไ ฿หຌบริการ (รถธรรมดา 500 คัน ป 2560 จานวน 150 คัน

P

P

P

P

7) ศึกษาละติดตามผลการ฿ชຌงานจริงภายหลังการปรับปรุงสภาพ

P

P

P

P

P

8) สรุปละรายงานผลการติดตามการ฿ชຌงานจริง฿หຌคณะกรรมการ

P

P

P

P

P

ละป 2561 จานวน 350 คัน)
6) ออกวิงไ ฿หຌบริการ (รถปรับอากาศ 169 คัน ปรับปรุงสรใจดือน
กันยายน 2560 ออกเดຌตใมจานวน 169 คัน ฿นป 2561)

บริหารกิจการองค์การฯ ทราบ

9. งบประมาณ
ครงการยอยทีไ แ : การศึก าความหมาะสมของรถดยสาร฿หม
รายการ

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ

ตຌนทุน/หนวย

ครงการยอยทีไ 1 :

คาจຌางทีไปรึกษาพืไอศึกษาความ

ครงการศึกษาความ

หมาะสมของรถดยสารทีไมีทคนลยี

หมาะสมของรถดยสาร฿หม ฿หม โ พืไอ฿หຌหมาะสมกับการ฿ชຌงาน

จานวน

รวมงิน

4,000,000

1

ครงการ

4,000,000

4,000,000

1

คัน

4,000,000

ของ ขสมก.
รวมทัๅงสิๅน

ะะคณ วิศวกรรมศ สตร์ะมห วิทย ลยเกษตรศ สตร์ะกนย ยนะพ.ศ.ะ2559

หนຌา 26

ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี

ครงการยอยทีไ โ : การจัดซืๅอรถดยสาร฿หมทีไเดຌรับอนุมัติ
รายการ

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ

ครงการยอยทีไ 2 :

ตຌนทุน/หนวย

จานวน

รวมงิน

คา฿ชຌจา ย฿นการจัดซือๅ รถดยสาร฿หม

ครงการจัดซืๅอรถดยสาร

(1) รถดยสาร NGV

3,549,182.00

489

คัน

1,735,549,998

฿หม

(2) รถดยสาร EV ป 2560

9,390,000.00

200

คัน

1,878,000,000

(3) รถดยสารประภทอืนไ โ ฿นป

9,390,000.00

800

คัน

7,512,000,000

1,489

คัน

11,125,549,998

2561 - 2564 ปละ 200 คัน (ดย
สมมติฐาน฿ชຌราคาของรถดยสาร EV
ทีไคาดวาจะประมูลเดຌจานวน 200 คัน
฿นครัๅงรกป็นฐานการตัๅงงบประมาณ)
รวมทัๅงสิๅน

แเ. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ

2560

2561

2562

2563

2564

ครงการยอยทีไ 1 : ครงการศึกษาความหมาะสม
ของรถดยสาร฿หม

4,000,000

-

-

-

-

(1) รถดยสาร NGV

1,735,549,998

-

-

-

-

(2) รถดยสาร EV ป 2560

1,878,000,000

-

-

-

-

ครงการยอยทีไ 2 : ครงการจัดซืๅอรถดยสาร฿หม

(3) รถดยสารประภทอืไน โ ฿นป 2561 2564 ปละ 200 คัน (ดยสมมติฐ าน฿ชຌราคาของรถ
ดยสาร EV ทีไคาดวาจะประมูลเดຌจานวน 200 คัน
฿นครัๅงรกป็นฐานการตัๅงงบประมาณ)
รวม

-

1,878,000,000 1,878,000,000 1,878,000,000 1,878,000,000

3,617,549,998 1,878,000,000 1,878,000,000 1,878,000,000 1,878,000,000
11,129,549,998

11. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความสารใจ
รายการ
1. นยดายการจัูหารถูยสาร฿หมของ
รัฐดาล
2. รายลทเอียูตามขຌอกาหนู฿น TOR

อกาสกิดความสีไยง
ปานกลาง
(เป็ น ความเสีไ ย งจากการเปลีไ ย นลปลงรั ฐ ดาลทีไ อ าจท า฿หຌ เ กิ ู การ
เปลีไยนลปลง฿นนยดายการจัูหารถ฿หม)
สแง
(รถูยสารทีไ จททาการจัูซืๅ อ฿นรทยทต อเป ูยเฉพาทรถเฟฟງ าเป็ น รถ
ปรทเภท฿หมทีไเมเคยจัูซืๅอมากอน อาจทา฿หຌก ารออกลดดขຌอกาหนูขาู
ความสมดแรณ์ อาจสรຌาง฿หຌเกิูขຌอพิพาทรทหวางผแຌมีสวนเูຌ-สวนเสีย)
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แโ. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ครงการยอยทีไ แ : การศึก าความหมาะสมของรถดยสาร฿หม
ขันๅ ตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส)

ป 2561 (เตรมาส)

ป 2562 (เตรมาส)

ป 2563 (เตรมาส)

ป 2564 (เตรมาส)

1

1

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

ผูรຌ ับผิดชอบ

กิจกรรมการศึกษาความหมาะสมของรถ
1) จัดตัๅงคณะกรรมการ฿นการวางผนพืไอ
การศึกษาถึงความหมาะสมของการนารถ
ดยสารทีไมี ทคนลยี฿หม โ มา฿ชຌงาน
2) ออกบบขຌอกาหนดขอบขตงานการศึกษา
ฝຆายการดินรถ

(TOR)

องค์การ (ขตการ

3) ดานินการจัดหาทีไปรึกษาฯพืไอศึกษาความ

ดินรถทีไ 1 – 8) /

หมาะสมตามครงการฯ

ฝຆายบริหาร
(สานักผนงาน/

4) นาสนอผลการศึกษาตอคณะ

สานักบริการละ

กรรมการบริหารกิจการองค์การ พืไอขอ

จัดซืๅอ)

นยบายสาหรับการจัดซืๅอรถดยสาร฿หม
5) จัดทาครงการฯ พืไอสนอขออนุมตั ิ
งบประมาณ฿นการจัดซืๅอ พรຌอมผลการศึกษา
ความหมาะสมตอหนวยงานตຌนสังกัดละ
คณะรัฐ มนตรี

ครงการยอยทีไ โ : การจัดซืๅอรถดยสาร฿หมทีไเดຌรับอนุมัติ
ขันๅ ตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส)

ป 2561 (เตรมาส)

ป 2562 (เตรมาส)

ป 2563 (เตรมาส)

ป 2564 (เตรมาส)

1

1

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

ผูรຌ ับผิดชอบ

การดานินการจัดซืๅอรถดยสาร฿หม
ดานินงานตามชวงวลาทีไกาหนดเวຌตละป หากมีการอนุมัติ฿หຌจัดซืๅอรถ฿หมพิไมอีก

1) จัดตัๅงคณะกรรมการ฿นการจัดซืๅอรถดยสาร
฿หม

ฝຆายการดินรถ

2) ออกบบขຌอกาหนดขอบขตการจัดซืๅอรถ

องค์การ (ขตการ

ดยสาร฿หม (TOR)

ดินรถทีไ 1 – 8) /

3) ดานินการตามขันๅ ตอนการจัดซืๅอจัดจຌาง
4) ริไมออกวิงไ ฿หຌบริการ มิ.ย. 2560
5) ศึกษาละติดตามผลการ฿ชຌงานจริง

ฝຆายบริหาร
(สานักผนงาน/
สานักบริการละ
จัดซืๅอ)

6) สรุปละรายงานผลการติดตามการ฿ชຌงาน
จริง฿หຌคระกรรมการบริหารกิจการองค์การฯ
ทราบ
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การจัดซืๅอรถดยสาร NGV 489 คัน ิครงการตอนืไองี
ขันๅ ตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส)

ป 2561 (เตรมาส)

ป 2562 (เตรมาส)

ป 2563 (เตรมาส)

ป 2564 (เตรมาส)

1

1

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

ผูรຌ ับผิดชอบ

การดานินการจัดซืๅอรถดยสาร NGV 489 คัน (ครงการตอนือไ ง)
1) จัดตัๅงคณะกรรมการ฿นการจัดซืๅอรถดยสาร
฿หม

ฝຆายการดินรถ

2) ออกบบขຌอกาหนดขอบขตการจัดซืๅอรถ

องค์การ (ขต
การดินรถทีไ 1 –

ดยสาร฿หม (TOR)

8) / ฝຆาย

3) ดานินการตามขันๅ ตอนการจัดซืๅอจัดจຌาง

บริหาร (สานัก

4) ริไมออกวิงไ ฿หຌบริการ฿นดือนมกราคม 2560

ผนงาน/สานัก

5) ศึกษาละติดตามผลการ฿ชຌงานจริง

บริการละ

6) สรุปละรายงานผลการติดตามการ฿ชຌงาน

จัดซืๅอ)

จริง฿หຌคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การฯ
ทราบ

แใ. ความคุຌมคาทางการงิน
กรณีการจัดซื้อรถ NGV
มืไอปรียบทียบกับรถดยสารปรับอากาศซึไงขับคลืไอนดຌวยชืๅอพลิงดีซล การจัดซืๅอรถดยสารประจาทาง
ปรับอากาศทีไ฿ชຌชืๅอพลิง NGV จะกอ฿หຌกิดการปลีไยนปลงทางการงินทีไมีผลดยตรงตอ ขสมก. สรุปเดຌดังนีๅ
การ ปล่ยน ปลงท่มผล ชงบวก
ป็นการปลีไยนปลงอันกิดจากการลดลง฿นคาซอมบารุงละคาชืๅอพลิงรวมคันละประมาณ 1,590 บาทตอวัน
ตຌนทุนตอวัน
คาชือๅ พลิง
คาซอมบารุง

รถ NGV ฿หม

รถปรับอากาศกา

สวนตาง

บาทตอคัน บาทตอตั๋ว บาทตอคัน บาทตอตั๋ว บาทตอคัน บาทตอตั๋ว
2,377

5

3,092

7

715

2

926

2

1,801

4

875

2

รวม

1,590

4

การ ปล่ยน ปลงท่มผล ชงลบ
ป็นการปลีไยนปลงอันกิดจากการพิไมขึๅนของตຌนทุนการดานินงานทีไมีความกีไยวขຌองกับงินลงทุน฿นการ
จัดซืๅอรถดยสาร NGV คันละ 3.55 ลຌานบาท ประกอบดຌวย

 คาสืไอมราคาภาย฿ตຌนยบายการตัดคาสืไอมราคา 10 ปี ดยมีมูลคาซาก 10% ทีไ 875 บาทตอคัน

 ดอกบีๅยงินกูຌภาย฿ตຌอัตราดอกบีๅย 4% ตอปี ทีไวันละประมาณ 389 บาท

ดยผลจากการปลีไยนปลงทางการงินชิงบวกมีขนาดทีไสูงกวาผลชิงลบ คิดป็นมูลคาปีละ 118,819 บาท
ตอคัน
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ผลชิ ง บวก

บาทตอปี

บาทตอวัน

คาชือๅ พลิงทีไประหยัดเดຌ

260,805

715

คาชือๅ พลิงทีไประหยัดเดຌ

319,408

875

ผลชิ ง ลบ

บาทตอปี

บาทตอวัน

คาสือไ มราคา

319,426

875

ดอกบีๅยจาย

141,967

389

118,819

326

ผลสุ ท ธิ

ขณะทีไ หากพิจารณาถึงความคุຌมคาทางการงินตามหลักการ Time Value of Money พบวาการลงทุนจัดซืๅอรถ
NGV คันละ 3.55 ลຌานบาท มีความคุຌมคาทางการงิน ดยมีผลอัตราผลตอบทนภาย฿น ิInternal rate of Return :
IRR) ทีไ 10.95% ละมี มู ลค าปั จจุ บั น สุ ทธิ ิNet Present Value) ภาย฿ตຌ อั ตราส วนลด 4% ทีไ 1.4 ลຌ านบาทต อคั น
สงผล฿หຌรถ NGV ทีไจัดซืๅอ 489 คัน สามารถสรຌางผลตอบทน฿นรูปมูลคาปัจจุบันสุทธิเดຌรวม 683 ลຌานบาท
ตຌนทุนการจัดซือๅ รถดยสาร

-3.55 ลຌานบาทตอคัน

คาชือๅ พลิงละคาซอมบารุงทีไประหยัดเดຌ

0.58 ลຌานบาทตอคันตอปี

อัตราผลตอบทนภาย฿น (IRR)

10.95% ตอปี

มูลคาปัจจุบันสุทธิ 4% (NPV)

1.40 ลຌานบาทตอคัน

จานวนรถทีไจดั ซือๅ

489 คัน

มูลคาปัจจุบันสุทธิรวม

683 ลຌานบาท

ทัๅงนีๅ การพิจารณาความคุຌมคาทางการงิน฿นทีไนีๅ พิจารณาฉพาะผลกระทบทางตรงจากการลงทุน ยังเมเดຌ
พิจารณาผลกระทบทางอຌอม ทัๅงดຌานประสิทธิภาพการดินรถทีไมากขึๅนซึไงจะมีผลชิงบวกตอศักยภาพ฿นการสรຌาง
รายเดຌ ดຌานศรษฐกิจละสังคม฿นรูปการลดความสูญสียของชืๅอพลิงละวลาจากจานวนรถดยสารจอดสียขຌาง
ทางทีไคาดวาจะลดลง ละดຌานสิไงวดลຌอมจากการ฿ชຌพลังงานทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม
กรณีการจัดซื้อรถไฟฟ้า EV
มืไอปรียบทียบกับ รถดยสารปรับ อากาศซึไงขับ คลืไ อนดຌวยชืๅอพลิงดีซล การ฿หຌบ ริการดຌวยรถดยสาร
พลังงานเฟฟ้า ิEV) จะกอ฿หຌกิดการปลีไยนปลงทางการงินทีไมีผลดยตรงตอ ขสมก. สรุปเดຌดังนีๅ
การ ปล่ยน ปลงท่มผล ชงบวก
ป็นการปลีไยนปลงอันกิดจากการลดลง฿นคาซอมบารุงละคาชืๅอพลิงรวมคันละประมาณ 3,676 บาทตอวัน
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ตຌนทุนตอวัน

รถ NGV ฿หม

รถปรับอากาศกา

สวนตาง

บาทตอคัน บาทตอตั๋ว บาทตอคัน บาทตอตั๋ว

บาทตอคัน

บาทตอตั๋ว

คาชือๅ พลิง

616

1

3,092

7

2,476

6

คาซอมบารุง

601

1

1,801

4

1,200

3

รวม

3,676

8

การ ปล่ยน ปลงท่มผล ชงลบ
ป็นการปลีไยนปลงอันกิดจากการพิไมขึๅนของตຌนทุนการดานินงานทีไมีความกีไยวขຌองกับงินลงทุน฿นการ
ปรับปรุงสภาพรถคันละ 9.39 ลຌานบาท ประกอบดຌวย

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

 ดอกบีๅยงินกูຌภาย฿ตຌอัตราดอกบีๅย 4% ตอปี ทีไวันละประมาณ 1,029 บาท

ดยผลจากการปลีไยนปลงทางการงินชิงบวกมีขนาดทีไสูงกวาผลชิงลบ คิดป็นมูลคาปีละ 121,077 บาท
ตอคัน
ผลชิ ง บวก

บาทต อ ปี

บาทต อ วัน

คาชือๅ พลิงทีไประหยัดเดຌ

903,777

2,476

คาชือๅ พลิงทีไประหยัดเดຌ

438,000

1,200

ผลชิ ง ลบ

บาทต อ ปี

บาทต อ วัน

คาสือไ มราคา

845,100

2,315

ดอกบีๅยจาย

375,600

1,029

121,077

332

ผลสุ ท ธิ

ขณะทีไ หากพิจารณาถึงความคุຌมคาทางการงินตามหลักการ Time Value of Money พบวาการลงทุนจัดซืๅอรถ
EV คันละ ้.ใ้ ลຌานบาท มีความคุຌมคาทางการงิน ดยมีผลอัตราผลตอบทนภาย฿น ิInternal rate of Return : IRR)
ทีไ ่.แแั ละมีมูลคาปัจจุบันสุทธิ ิNet Present Value) ภาย฿ตຌอัตราสวนลด ไั ทีไ โ.แใ ลຌานบาทตอคัน สงผล฿หຌ
รถ EV ทีไจัดซืๅอ แ,เเเ คัน สามารถสรຌางผลตอบทน฿นรูปมูลคาปัจจุบันสุทธิเดຌรวม โ,แโ็ ลຌานบาท
ตຌนทุนการจัดซือๅ รถดยสาร

-9.39

ลຌานบาทตอคัน

คาชือๅ พลิงละคาซอมบารุงทีไประหยัดเดຌ

1.34

ลຌานบาทตอคันตอปี

อัตราผลตอบทนภาย฿น (IRR)

8.11%

ตอปี

มูลคาปัจจุบันสุทธิ 4% (NPV)

2.13

ลຌานบาทตอคัน

จานวนรถทีไจดั ซือๅ

1,000

คัน

มูลคาปัจจุบันสุทธิรวม

2,127

ลຌานบาท
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ทัๅงนีๅ การพิจารณาความคุຌมคาทางการงิน฿นทีไนีๅ จะพิจารณาฉพาะผลกระทบทางตรงจากการลงทุน ยังเมเดຌ
พิจารณาผลกระทบทางอຌอม ทัๅงดຌานประสิทธิภาพการดินรถทีไมากขึๅนซึไงจะมีผลชิงบวกตอศักยภาพ฿นการสรຌาง
รายเดຌ ดຌานศรษฐกิจละสังคม฿นรูปการลดความสูญสียของชืๅอพลิงละวลาจากจานวนรถดยสารจอดสียขຌาง
ทางทีคไ าดวาจะลดลง รวมทัๅงดຌานสิไงวดลຌอมจากการ฿ชຌพลังงานทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม
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1. ครงการทีไ โ

การปรับปรุงสภาพรถดยสารดิม

โ. หนวยงาน

ฝຆายการเูินรถองค์การ ิเขตการเูินรถทีไ 1 – ่ี / ฝຆายดริหาร ิสานักลผนงาน/สานักดริการลลท
จัูซืๅอี

ใ. หลักการละหตุผล
หนึไ ง฿นปั จจัยทีไมีสวนสาคัญ฿นการผลักูัน ขสมก. ฿หຌกຌาวสแการเป็ นผแຌน าการ฿หຌดริการรถูยสารปรทจาทาง
ตามวิสัยทัศน์ทีไปรากฏ฿นลผนวิสาหกิจฉดัดนีๅ คือ การ฿หຌดริการูຌวยรถูยสารทีไมีคุณภาพ฿น โ มิติ คือ คุณภาพของ
ตัวรถูยสารทีไชวยสรຌางความสทูวกสดาย฿หຌกัดผแຌูยสารขณทอยแดนรถปรทจาทาง ลลทคุณภาพของเครืไองยนต์ทีไ
สรຌางความมัไน฿จ฿นความปลอูภัยลลทการตรงตอเวลาตลอูการเูินทาง อยางเรกใตาม รถูยปรทจาทางของ ขสมก.
฿นปัจจุดันเกือดทัๅงหมูเป็นรถเกาซึไงมีอายุทีไ฿ชຌงานเฉลีไยนานกวา โ0 ป สภาพทรุ ูทรม เมเอืๅอตอการ฿หຌดริการทีไมี
คุณภาพ฿นทัๅง โ มิติ ิูังขຌอมแลทีไลสูง฿นตารางทีไ 1-1 ลลท 1-โี
ตารางทีไ แ-แ : รายละอียดสดงอายุการ฿ชຌงานของรถดยสารประจาทางของ ขสมก.
รถประจำกำรขององค์กำร ณ กุมภำพันธ์ 2559
ลำดับที่

ยีห่ ้ อรถ

ประเภทรถ

รถธรรมดำ
1
2
3
4
5

ฮีโน่
อีซูซุ
ฮีโน่
อีซูซุ
ฟูโซ่

ขาว-เขียว
ครี ม-แดง
ครี ม-แดง
ครี ม-แดง
ครี ม-แดง
รวม

รำคำรถ
(ไม่ รวม VAT)

ก.ย. 34
พ.ย. 34
ก.ย. 34
พ.ย. 34
ส.ค. 34

ก.ค. 35
ก.ค. 35
ก.ค. 35
ก.ค. 35
ก.ค. 35

41
1
490
529
501
1,562

24-25
24-26
24-25
24-26
24-27

1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,518,350

ขาว-น้ าเงิน ส.ค. 34
ขาว-น้ าเงิน ธ.ค. 37
ขาว-น้ าเงิน
มี.ค. 38
ยูโรทู
พ.ค. 41
ยูโรทู
พ.ค. 41
ยูโรทู
พ.ค. 41
ยูโรทู
ต.ค. 44
ยูโรทู
ต.ค. 44
ยูโรทู
ต.ค. 44
ต.ค. 36
ก๊าซ
รวม
รวมรถประจำกำรขององค์กำร
PBC
ก๊าซ
รวมทั้งหมด

ก.ค. 36
เม.ย. 38
มิ.ย. 38
ธ.ค. 41
ก.พ. 42
ส.ค. 42
มี.ค. 45
ก.ค. 45
ก.ค. 45
ม.ค. 37

60
100
80
198
200
119
125
123
65
25
1,095
2,657
117
2,774

23-25
21
21
17-18
17-18
17-19
14-15
14-15
14-15
23

2,850,000
3,799,570
3,799,570
4,270,000
4,155,000
4,178,500
5,373,500
5,255,000
5,200,000
4,625,104

รถปรับอำกำศ
6
เบ็นซ์
7
อีซูซุ
8
ฮีโน่
9
ฮีโน่
10
อีซูซุ
11
เบ็นซ์
12
ฮีโน่
13
อีซูซุ
14
แดวู
15
แมน

14

ปี ที่จัดซื้อ
จำนวน (คัน) อำยุกำรใช้ งำน (ปี )
(รับรถคันแรกและสุ ดท้ำย)

ทีไมา : องค์การขนสงมวลชนกรุงเทพุ โ55้
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ตารางทีไ แ-โ : สดงจานวนรถดยสารทีไตຌองเดຌรับการปรับสภาพ฿นป พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ

ทีไมา : การปรทมาณการทางการเงินรทหวางป พ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไ

ไ. วัตถุประสงค์
ขสมก. สามารถ฿หຌดริการรถูยสารปรทจาทางทีไมีคุณภาพลกผแຌูยสาร ซึไงเป็นรถูยสารปรทเภททีไมีการ
ปรัดปรุงสภาพเครืไองยนต์ลลทตัวถัง฿หຌสามารถ฿ชຌงานเูຌอยางต อเนืไองลลทมีปรทสิทธิภาพ ลูการเสียของรถูยสาร
รทหวางการ฿หຌดริการลงเูຌเป็นอยางมาก ลลทสามารถสรຌางความสทูวก สทอาู ปลอูภัย ลลทมัไน฿จลกผแຌูยสาร มี
ผลูยตรงตอรทูัดความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌดริการ เพิไมอกาส ฿นการเพิไมขึๅนของจานวนผแຌูยสารซึไงสงผลตอการ
เพิไมขึๅนของรายเูຌ฿นทีไสุู ูยครงการนีๅเป็นครงการทีไูาเนินการตามลผนฟ้นฟแฯ ตอเนืไองมาจากป 2559
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
การ฿หຌดริการูຌวยรถูยสารทีไเูຌรัดการปรัดปรุงสภาพ฿หมซึไงจทชวย฿หຌ ขสมก. มีรถปรทจาทางทีไมีความพรຌอม
฿นการ฿ชຌงานลลทการ฿หຌดริการ สรຌางความสทูวก สทอาู ปลอูภัย ลลทมัไน฿จลกผแຌูยสาร ซึไงสงผลูยตรงตอรทูัด
ความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌดริการ เพิไมอกาส ฿นการเพิไมขึๅนของจานวนผแຌูยสารซึไงสงผลตอการเพิไมขึๅนของรายเูຌ฿นทีไสุู
ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต : มีจ านวนรถูยสารทีไ เูຌ รั ดการปรั ดปรุ งสภาพเพืไ อน ามา฿หຌ ดริ การลก ผแຌ  ูยสารเูຌอย างเพี ยงพอ
เกิูความตอเนืไอง฿นการ฿หຌดริการ
ตัวชีๅวัด : สามารถปรัดปรุงสภาพรถูยสารธรรมูา จานวน ็ใ็ คัน ลลทรถูยสารปรัดอากาศ จานวน ใใ1
คัน ฿นรทยทเวลา 5 ป ิโ5ๆ0 – โ5ๆไี ลดงเป็น







การปรัดปรุงสภาพรถูยสารธรรมูา ป โ5ๆ0 จานวน 500 คัน
การปรัดปรุงสภาพรถูยสารธรรมูา ป โ5ๆ1 – 2563 ปลท ๆ0 คัน รวม 180 คัน
การปรัดปรุงสภาพรถูยสารธรรมูา ป โ5ๆ4 จานวน 5็ คัน
การปรัดปรุงสภาพรถูยสารปรัดอากาศ ป โ5ๆ0 จานวน 1ๆ้ คัน
การปรัดปรุงสภาพรถูยสารปรัดอากาศ ป โ5ๆ1 – 2563 ปลท ไ0 คัน รวม 120 คัน
การปรัดปรุงสภาพรถูยสารปรัดอากาศ ป โ5ๆไ จานวน ไโ คัน
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็. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย
ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย
สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ
สิไงทีไครงการตຌองการ
ผแຌูยสาร
ความสทูวกสดาย ปลอูภัย คุຌมคา ูยมีจานวน ความพึงพอ฿จของผแຌูยสารทีไเพิไมขึๅน ซึไงจท
รถูยสารทีไเพียงพอตอการ฿หຌดริการ
เพิไ มอกาส฿นการเพิไ มขึๅ น ของจ านวน
ผแຌูยสาร
ผแຌรัดปรัดปรุงสภาพ ความชัู เจน ความเหมาทสม ลลทเป็ น กลางของ การลขงขันเสนอราคารถูยสาร ซึไงจทมีผล
TOR ฿นการวาจຌางปรัดปรุงสภาพรถูยสาร
ทา฿หຌตຌนทุนการซืๅอรถูยสารลูตไาลง
รถูยสาร

8. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
ขันๅ ตอนการดานินงาน

2560 2561 2562 2563 2564

การวาจຌางปรับปรุงสภาพรถดยสาร
1) จัดตัๅงคณะกรรมการพืไอดานินการวางจຌางปรับปรุงสภาพรถ
ดยสาร
2) ออกบบขຌอกาหนดขอบขตการปรับปรุงสภาพรถดยสาร (TOR)
3) ดานินการตามขันๅ ตอนการจัดซือๅ จัดจຌาง

P
P
P

4) ดานินการปรับปรุงสภาพรถดยสาร

P

P

5) ออกวิงไ ฿หຌบริการ (รถธรรมดา 500 คัน ป 2560 จานวน 150 คัน

P

P

P

P

7) ศึกษาละติดตามผลการ฿ชຌงานจริงภายหลังการปรับปรุงสภาพ

P

P

P

P

P

8) สรุปละรายงานผลการติดตามการ฿ชຌงานจริง฿หຌคณะกรรมการ

P

P

P

P

P

ละป 2561 จานวน 350 คัน)
6) ออกวิงไ ฿หຌบริการ (รถปรับอากาศ 169 คัน ปรับปรุงสรใจดือน
กันยายน 2560 ออกเดຌตใมจานวน 169 คัน ฿นป 2561)

บริหารกิจการองค์การฯ ทราบ
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9. งบประมาณ
รายการ

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ

ตຌนทุน/หนวย

จานวน

รวมงิน

ครงการปรับปรุง คา฿ชຌจาย฿นการปรับปรุงสภาพรถดยสารดิม
สภาพรถดยสารดิม รถดยสารธรรมดา : ปรับสภาพ
(1) รถดยสารธรรมดา : ปรับสภาพ

889,000

500

คัน

444,500,000

889,000

60

คัน

53,340,000

889,000

60

คัน

53,340,000

889,000

60

คัน

53,340,000

889,000

57

คัน

50,673,000

737

คัน

655,193,000

(ปงบประมาณ 2560)
(2) รถดยสารธรรมดา : ปรับสภาพ
(ปงบประมาณ 2561)
(3) รถดยสารธรรมดา : ปรับสภาพ
(ปงบประมาณ 2562)
(4) รถดยสารธรรมดา : ปรับสภาพ
(ปงบประมาณ 2563)
(5) รถดยสารธรรมดา : ปรับสภาพ
(ปงบประมาณ 2564)
รวม
รถดยสารกาปรับอากาศ : ปรับสภาพ

-

(1) รถดยสารกาปรับอากาศ : ปรับสภาพ

1,712,000

169

คัน

289,328,000

(2) รถดยสารกาปรับอากาศ : ปรับสภาพ

1,712,000

40

คัน

68,480,000

(3) รถดยสารกาปรับอากาศ : ปรับสภาพ

1,712,000

40

คัน

68,480,000

(4) รถดยสารกาปรับอากาศ : ปรับสภาพ

1,712,000

40

คัน

68,480,000

(5) รถดยสารกาปรับอากาศ : ปรับสภาพ

1,712,000

42

คัน

71,904,000

331

คัน

566,672,000

1,068

คัน

1,221,865,000

รวม
รวมทัๅงสิๅน

10. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ

2560

2561

2562

2563

2564

444,500,000

53,340,000

53,340,000

53,340,000

50,673,000

289,328,000

68,480,000

68,480,000

68,480,000

71,904,000

733,828,000

121,820,000

121,820,000

121,820,000

122,577,000

ครงการปรับปรุงสภาพรถดยสารดิม (ทัๅงรถดยสารธรรมดา
ละรถดยสารปรับอากาศ)
(1) รถดยสารธรรมดา : ปรับสภาพ (ปงบประมาณ 2560 2564)
(2) รถดยสารกาปรับอากาศ : ปรับสภาพ (ปงบประมาณ
2560 - 2564)
รวมทัๅงสิๅน

1,221,865,000
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11. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความสารใจ
รายการ
นยดายของรัฐดาลทีไจทกาหนู฿หຌ ขสมก. ควร
ูาเนินการปรัดปรุงสภาพรถูยสารหรือควร
จั ู ซืๅ อ รถูยสาร฿หม เพืไ อ น ามา฿หຌ ด ริ ก าร฿น
อนาคต

อกาสกิดความสีไยง
ปานกลาง
รถูยสารทีไ จ ทท าการปรัด ปรุงสภาพ฿นรทยทต อเปนัๅ น ควรมี ก าร
จัูเกใดขຌอมแลการ฿ชຌงานลลทการดารุงรักษา รวมทัๅงการซอมลซมตาง โ
ภายหลักการปรัดปรุงสภาพรถูยสาร เพืไอปรทเมินความคุຌมคา฿นการ
฿ชຌงานเพืไ อ฿ชຌเป็นขຌอมแล฿นการพิ จารณาหรือตัูสิน฿จปรัดปรุงสภาพ
หรือการจัูซืๅอรถูยสาร฿หมตอเป

แโ. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
การวาจຌางปรับปรุงสภาพรถดยสาร
ขันๅ ตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส)

ป 2561 (เตรมาส)

ป 2562 (เตรมาส)

ป 2563 (เตรมาส)

ป 2564 (เตรมาส)

1

1

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

ผูรຌ ับผิดชอบ

การวาจຌางปรับปรุงสภาพรถดยสาร
1) จัดตัๅงคณะกรรมการพืไอดานินการวางจຌาง
ปรับปรุงสภาพรถดยสาร
2) ออกบบขຌอกาหนดขอบขตการจัดจຌาง
ปรับปรุงสภาพรถดยสาร (TOR)
3) ดานินการตามขันๅ ตอนการจัดซืๅอจัดจຌาง
4) ดานินการปรับปรุงสภาพรถดยสาร
5) ออกวิงไ ฿หຌบริการ (รถธรรมดา 500 คัน ป
2560 จานวน 150 คัน ละป 2561 จานวน
350 คัน)
6) ออกวิงไ ฿หຌบริการ (รถปรับอากาศ 169 คัน
ปรับปรุงสรใจดือนกันยายน 2560 ออกเดຌตใม
จานวน 169 คัน ฿นป 2561)

ฝຆายการดินรถ
องค์การ (ขต
การดินรถทีไ 1 –
8) / ฝຆาย
บริหาร (สานัก
ผนงาน/สานัก
บริการละ
จัดซืๅอ)

7) ติดตามผลการ฿ชຌงานจริงภายหลังการ
ปรับปรุงสภาพ
8) สรุปละรายงานผลการติดตามการ฿ชຌงาน
จริง฿หຌคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
ทราบ
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13. ความคุຌมคาทางการงิน
กรณีการปรับปรุงสภาพรถโดยสารปรับอากาศ
เมืไอพิจารณาเฉพาท฿นสวนของรถูยสารปรัดอากาศ การ฿หຌดริการูຌวยรถูยสารปรัดปรุงสภาพ จทกอ฿หຌเกิู
การเปลีไยนลปลงูຌานการเงินทางตรงตอ ขสมก. สรุปเูຌูังนีๅ
การปลีไยนปลงทีไมีผลชิงบวก
เป็นการเปลีไยนลปลงอันเกิูจากการลูลง฿นคาซอมดารุงคันลทปรทมาณ 530 ดาทตอวัน
หนวย : บาท
รถปรั บ ปรุ ง สภาพ

ตຌ น ทุ น ต อ วัน

รถปรั บ อากาศก า

ส ว นต า ง

บาทต อ คั น บาทต อ ตั๋ ว บาทต อ คั น บาทต อ ตั๋ ว บาทต อ คั น บาทต อ ตั๋ ว

คาชือๅ พลิง

3,092

7

3,092

7

-

คาซอมบารุง

1,271

3

1,801

4

530

1

530

1

รวม

-

การปลีไยนปลงทีไมีผลชิงลบ
เป็นการเปลีไยนลปลงอันเกิูจากการเพิไมขึๅนของตຌนทุนการูาเนินงานทีไมีความเกีไยวขຌองกัดเงินลงทุน฿นการ
จัูซืๅอคันลท 1.71 ลຌานดาท ปรทกอดูຌวย
 คาเสืไอมราคาภาย฿ตຌนยดายการตัูคาเสืไอมราคา 10 ป ูยมีมแลคาซาก 10% ทีไ 422 ดาทตอคัน
 ูอกเดีๅยเงินกแຌภาย฿ตຌอัตราูอกเดีๅย 4% ตอป ทีไวันลทปรทมาณ 188 ดาท

ูยผลจากการเปลีไยนลปลงทางการเงินเชิงดวกมีขนาูทีไตไากวาผลเชิงลด คิูเป็นมแลคาปลท 28,942 ดาทตอคัน
ผลชิ ง บวก

บาทต อ ปี

คาชือๅ พลิงทีไประหยัดเดຌ

บาทต อ วัน

-

คาชือๅ พลิงทีไประหยัดเดຌ

-

193,618

ผลชิ ง ลบ

บาทต อ ปี

530
บาทต อ วัน

คาสือไ มราคา

154,080

422

ดอกบีๅยจาย

68,480

188

ผลสุ ท ธิ

-

28,942 -

79

ขณททีไ หากพิจารณาถึงความคุຌมคาทางการเงินตามหลักการ Time Value of Money พดวาการลงทุนปรัดปรุง
สภาพรถูยสารปรัดอากาศ คันลท 1.71 ลຌานดาท เมมีความคุຌมคาทางการเงิน ูยมีผลอัตราผลตอดลทนภาย฿น
(Internal rate of Return : IRR) ทีไ 3.71% ลลทมีมแลคาปัจจุดันสุทธิ (Net Present Value) ภาย฿ตຌอัตราสวนลู 4%
ติูลดทีไ 0.03 ลຌานดาทตอคัน สงผล฿หຌการปรัดปรุงสภาพรถูยสารปรัดอากาศจานวนรวม 333 คัน มีมแลคาปัจจุดัน
สุทธิติูลดรวมปรทมาณ 9 ลຌานดาท
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ตຌนทุนการจัดซือๅ รถดยสาร

-1.71 ลຌานบาทตอคัน

คาชือๅ พลิงละคาซอมบารุงทีไประหยัดเดຌ

0.19 ลຌานบาทตอคันตอปี

อัตราผลตอบทนภาย฿น (IRR)

3.71% ตอปี

มูลคาปัจจุบันสุทธิ 4% (NPV)

-

จานวนรถทีไจดั ซือๅ

0.03 ลຌานบาทตอคัน
333 คัน

มูลคาปัจจุบันสุทธิรวม

-

9 ลຌานบาท

ทัๅงนีๅการพิจารณาความคุຌมคาทางการเงิน฿นทีไ นีๅ พิจารณาเฉพาทผลกรททดทางตรงจากการลงทุน ยังเมเูຌ
พิจารณาผลกรททดทางอຌอม ทัๅงูຌานปรทสิทธิภาพการเูินรถทีไมากขึๅนซึไงจทมีผลเชิงดวกตอศักยภาพ฿นการสรຌาง
รายเูຌลลทูຌานเศรษฐกิจลลทสังคม฿นรแปการลูความสแญเสียของเชืๅอเพลิงลลทเวลาจากจานวนรถูยสารจอูเสีย
ขຌางทางทีคไ าูวาจทลูลง
กรณีการปรับปรุงสภาพรถดยสารธรรมดา
เมืไอพิจารณาเฉพาท฿นสวนของรถูยสารธรรมูา การ฿หຌดริการูຌวยรถูยสารปรัดปรุงสภาพจทกอ฿หຌเกิู
การเปลีไยนลปลงูຌานการเงินทางตรงตอ ขสมก. สรุปเูຌูังนีๅ
การปลีไยนปลงทีไมีผลชิงบวก
เป็นการเปลีไยนลปลงอันเกิูจากการลูลง฿นคาซอมดารุงคันลทปรทมาณ 297 ดาทตอวัน
หนวย : บาท
ตຌ น ทุ น ต อ วัน

รถปรั บ ปรุ ง สภาพ

รถธรรมดา

ส ว นต า ง

บาทต อ คั น บาทต อ ตั๋ ว บาทต อ คั น บาทต อ ตั๋ ว บาทต อ คั น บาทต อ ตั๋ ว

คาชือๅ พลิง

1,613

4

1,613

4

-

คาซอมบารุง

1,129

3

1,426

3

297

1

297

1

รวม

-

การปลีไยนปลงทีไมีผลชิงลบ
เป็นการเปลีไยนลปลงอันเกิูจากการเพิไมขึๅนของตຌนทุนการูาเนินงานทีไมีความเกีไยวขຌองกัดเงินลงทุน฿นการ
ปรัดปรุงสภาพรถคันลท 0.89 ลຌานดาท ปรทกอดูຌวย
 คาเสืไอมราคาภาย฿ตຌนยดายการตัูคาเสืไอมราคา 10 ป ูยมีมแลคาซาก 10% ทีไ 219 ดาทตอคัน
 ูอกเดีๅยเงินกแຌภาย฿ตຌอัตราูอกเดีๅย 4% ตอป ทีไวันลทปรทมาณ 97 ดาท
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ูยผลจากการเปลีไยนลปลงทางการเงินเชิงดวกมีขนาูทีไตไากวาผลเชิงลด คิูเป็นมแลคาปลท 7,165 ดาทตอคัน
ผลชิ ง บวก

บาทต อ ปี

คาชือๅ พลิงทีไประหยัดเดຌ

บาทต อ วัน

-

คาชือๅ พลิงทีไประหยัดเดຌ

-

108,405

ผลชิ ง ลบ

บาทต อ ปี

297
บาทต อ วัน

คาสือไ มราคา

80,010

219

ดอกบีๅยจาย

35,560

97

ผลสุ ท ธิ

-

7,165 -

20

หากพิจารณาถึงความคุຌมคาทางการเงินตามหลักการ Time Value of Money พดวาการลงทุนปรัดปรุงสภาพ
รถูยสารธรรมูาคันลท 0.89 ลຌานดาท มีความคุຌมคาทางการเงิน ูยมีผลอัตราผลตอดลทนภาย฿น (Internal rate of
Return : IRR) ทีไ 5.06% ลลทมีมแลคาปัจจุดันสุทธิ (Net Present Value) ภาย฿ตຌอัตราสวนลู 4% ติูลดทีไ 0.05 ลຌาน
ดาทตอคัน สงผล฿หຌการปรัดปรุงสภาพรถูยสารธรรมูาจานวนรวม 738 คัน มีมแลคาปัจจุดันสุทธิติูลดรวมปรทมาณ
37 ลຌานดาท
ตຌนทุนการจัดซือๅ รถดยสาร

-0.89 ลຌานบาทตอคัน

คาชือๅ พลิงละคาซอมบารุงทีไประหยัดเดຌ

0.11 ลຌานบาทตอคันตอปี

อัตราผลตอบทนภาย฿น (IRR)

5.06% ตอปี

มูลคาปัจจุบันสุทธิ 4% (NPV)

0.05 ลຌานบาทตอคัน

จานวนรถทีไจดั ซือๅ

738 คัน

มูลคาปัจจุบันสุทธิรวม

37 ลຌานบาท

ทัๅงนีๅ การพิจารณาความคุຌมคาทางการเงิน฿นทีไนีๅ เูຌพิจารณาเฉพาทผลกรททดทางตรงจากการลงทุน ยังเมเูຌ
พิจารณาผลกรททดทางอຌอม ทัๅงูຌานปรทสิทธิภาพการเูินรถทีไมากขึๅนซึไงจทมีผลเชิงดวกตอศักยภาพ฿นการสรຌางรายเูຌ
รวมทัๅงูຌานเศรษฐกิจลลทสังคม฿นรแปการลูความสแญเสียของเชืๅอเพลิงลลทเวลาจากจานวนรถูยสารจอูเสียขຌางทางทีไ
คาูวาจทลูลง
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แ. ครงการทีไ ใ

การปรับปรุงครืไองมือชีๅวัดคุณภาพการ฿หຌบริการ

โ. หนวยงาน

ฝຆายดริหาร ิสานักลผนงานี / ฝຆายการเูินรถองค์การ ิเขตการเูินรถ 1 – ่ี
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ใ. หลักการละหตุผล
ูั ช นี ชีๅ วั ูความพึ งพอ฿จของผแຌ ูยสารรถูยสาร ขสมก. ถื อเป็ น ตั วเลขทีไ มี ความส าคั ญ อย างมากส าหรั ด
ลผนวิสาหกิจฉดัดนีๅ เนืไองจากถแกกาหนู฿หຌเป็นหนึไง฿นเปງาปรทสงค์สาคัญทีไ สททຌอนถึงคุณภาพของการดริการอันมีผล
ตอการกຌาวขึๅนเป็นผแຌนา฿นการ฿หຌดริการรถูยสารปรทจาทางของ ขสมก.
฿นช วงหลายป ทีไ ผ านมา ขสมก. เูຌ ฿หຌ ความส าคัญกั ดปรทเูใ นูังกล าว ูยมี การส ารวจความพึ งพอ฿จของ
ผแຌ ูยสารเป็ นปรทจ าป ลท 1-โ ครัๅ ง อย างเรกใตาม การส ารวจความพึ งพอ฿จของผแຌ ูยสาร฿นลต ลทป ตัๅ งอยแ ภาย฿ตຌ
ลนวทางการปรทเมินทีไลตกตางกัน เมสามารถนาผลจากการสารวจ฿นลตลทปมาเปรียดเทียดกันเูຌอยางสมดแรณ์ อีกทัๅง
ผลจากการสารวจครัๅงลาสุูซึไงเูຌคทลนนความพึงพอ฿จ฿นรทูัดทีไเกินกวา ้0ั สแงกวาคทลนนจากการสารวจความ
พึงพอ฿จของผแຌูยสารรถปรทจาทางชัๅนนา อาทิ Go Ahead ของปรทเทศอังกฤษลลท KMB ของฮองกง นามาซึไงคาถาม
ถึงความเป็นมาตรฐานสากลของการสารวจูังกลาว
ขณทเูียวกัน หากพิจารณาลนวทางการวัูคุณภาพการ฿หຌดริการของผแຌปรทกอดการชัๅนนา฿นตางปรทเทศ อาทิ
Go Ahead Group พดวา มีการน าตัวเลขลลท/หรือูัชนี อืไน โ มา฿ชຌปรทกอดการวัูคุณภาพการ฿หຌ ดริการูຌ วย อาทิ
อัตราการเกิูอุดัติเหตุ ความสามารถ฿นการ฿หຌดริการทีไตรงตอเวลา ลลทจานวนขຌอรຌองเรียนสาคัญของผแຌูยสาร เป็นตຌน
ภาพทีไ ็ : ตัวอยางสวนหนึไงของดัชนีชีๅวัดคุณภาพการ฿หຌบริการของ Go Ahead Group
ทีไสดง฿นรายงานประจาป

ทีไมา : Go Ahead Group
ไ. วัตถุประสงค์
เพืไอปรัดปรุงรทดดการปรทเมินคุณภาพการ฿หຌดริการซึไงครอดคลุมการสารวจความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌดริการของ
ผแຌูยสารทีไมีการูาเนินการอยแลลຌวลลทูัชนีชีๅวัูอืไน โ ฿หຌเป็นเปตามมาตรฐานสากล
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
ผลการปรทเมินคุณภาพการ฿หຌดริการทีไถแกตຌองลมนยาภาย฿ตຌกลเกการออกลดดสอดถาม การกาหนูกลุมผแຌตอด
ลดดสอดถาม การกาหนูพารามิเตอร์ทีไมีความเป็นมาตรฐานตามหลักเป็นสากล จทชวย฿หຌการวิเคราทห์ชองวางความ
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ตຌองการของผแຌูยสารเป็ นเปอยางถแกตຌอง สงผล฿หຌการปรัด ปรุงคุณภาพดริการเป็นเปตามทิศทางทีไเหมาทสม เพิไม
ศักยภาพ฿นการขยายฐานผแຌ฿ชຌดริการทีไจทนามาซึไงการเพิไมขึๅนของรายเูຌ฿นทีไสุู ขณทเูียวกันจทชวย฿หຌการติูตามลลท
ตรวจวัูความสาเรใจของการูาเนินงานตามลผนวิสาหกิจ฿นสวนของคุณภาพการ฿หຌดริการลตลทป ซึไงตัๅงอยแดนฐาน
เูียวกัน ลลทสามารถเปรียดเทียดกันเูຌ
ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต : เครืไองมือ฿นการชีๅวัู ิปรทเมินี คุณภาพการ฿หຌดริการทีไเูຌมาตรฐานตามหลักสากล
ตัวชีๅวัด : มีเครืไองมือ฿นการชีๅวัู ิปรทเมินี คุณภาพการ฿หຌดริการทีไเูຌมาตรฐานสากลตัๅงลตป โ5ๆ0 เป็นตຌนเป
็. ผูຌมีสว นเดຌ-สวนสีย
รายการ
ทีไปรึกษาฯ ฿นการ
ปรัดปรุงเครืไองมือ
ปรทเมินคุณภาพการ
฿หຌดริการ
ผแຌูยสาร

สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ

สิไงทีไครงการตຌองการ
รทดดการปรทเมิ น คุ ณ ภาพการ฿หຌ ด ริก าร
ทีไ เป็ น เปตามาตรฐานสากลูยศึกษาจาก
การู าเนิ น งานของผแຌ ฿หຌ ด ริการรถูยสาร
ปรทจาทาง฿นตางปรทเทศ
การปรัดปรุงคุณภาพการ฿หຌดริการของ ขสมก. เครืไองมือทีไสามารถสททຌอนความคิูเหในตอ
เป็นเปอยางถแกตຌองตรงจุู ผานลดดสอดถาม คุ ณ ภ าพ การ฿หຌ ด ริ ก าร฿น มุ ม มองของ
ทีไเขຌา฿จงาย สัๅนกรทชัด ครอดคลุม ลลทมีความ ผแຌูยสารเูຌอยางถแกตຌอง
ชัูเจน
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่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
ขันๅ ตอนการดานินงาน

2560

2561

2562

2563

2564

P

P

P

P

P

6) ประมินความพึงพอ฿จของผู฿ຌ ชຌบริการทุกป

P

P

P

P

P

7) นาสนอผลการสารวจละรายงานตอคณะกรรมการบริการ

P

P

P

P

P

P

1) จัดตัๅงคณะกรรมการพืไอวางผนละกาหนดกรอบของการ
ปรับปรุงละพัฒนาครืไองมือชีวๅ ดั คุณภาพการ฿หຌบริการ

P

2) ออกบบขຌอกาหนดขอบขตงานตามครงการฯ (TOR) พืไอ
วาจຌางทีไปรึกษาฯป็นผูดຌ านินการ

P

3) คัดลือกละจัดจຌางทีไปรึกษาฯ ดยมีขนัๅ ตอนของการศึกษา
ดังตอเปนีๅ
(1) ทบทวนครืไองมือสารวจความพึงพอ฿จทีไ฿ชຌอยู฿ นปัจจุบัน

P

(2) รวบรวมละวิคราะห์ครืไองมือสารวจความพึงพอ฿จทีไ

P

หนวยงานอืนไ ฿ชຌอยู
(3) กาหนดนวทาง฿นการปรับปรุงครืไองมือสารวจความ
พึงพอ฿จ

P
P

(4) ดานินการปรับปรุง

P

(5) ทดสอบครืไองมือละประมินผล

P

(6) นาเป฿ชຌจริงละติดตามผล
4) นาสนอผลการสารวจละรายงานตอคณะกรรมการบริการ
กิจการองค์การฯ
5) ทบทวนดัชนีชวีๅ ดั ดยวาจຌางทีไปรึกษาฯ พืไอ฿หຌคานะนา฿น
ทุก โ ป (Coaching)

กิจการองค์การฯ

P

้. งบประมาณ
รายการ
ครงการการปรับปรุงละ

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ
1) คาจຌางทีไปรึกษาฯ พืไอ

พัฒนาครืไองมือชีวๅ ดั คุณภาพ ดานินการตามครงการฯ
2) คา฿ชຌจา ย฿นการประมิน
การ฿หຌบริการ
ความพึงพอ฿จผู฿ຌ ชຌบริการ
รวม

ตຌนทุน/หนวย

จานวน

รวมงิน

3,000,000

1

ครงการ

3,000,000

1,500,000

5

ครัๅง

7,500,000
10,500,000
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แเ. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ
1) คาจຌางทีไปรึกษาฯ พืไอ
ดานินการตามครงการฯ

2560

2561

2562

3,000,000

-

2563
-

2564
-

-

2) คา฿ชຌจา ย฿นการประมิน
ความพึงพอ฿จผู฿ຌ ชຌบริการ
คาวิคราะห์ /สังคราะห์/

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

4,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

สรุปผล ละจัดทารายงาน
รวมทัๅงสิๅน

10,500,000

แ1. ปัจจัยความสีไยงทีไมีผลตอความสารใจของครงการ
รายการ
อกาสกิดความสีไยง
การออกลดดรทดดการปรทเมิ น ปานกลาง
คุณภาพการ฿หຌดริการทีไเขຌากันเูຌ การศึกษารแปลดดลลทวิธีการปรทเมินคุณภาพการ฿หຌดริการรถูยสารปรทจาทางชัๅน
กัดดริดทของปรทเทศเทย
นา฿นตางปรทเทศเป็นเรืไองทีไสามารถูาเนินการเูຌูยอาศัยขຌอมแลทีไมีการเปຂูเผย
ผานสืไอสาธารณทหลากรแปลดด เมเูຌเป็นเรืไองยาก ขณททีไการปรัดปรุงรแปลดดลลท
วิธีการปรทเมินคุณภาพการ฿หຌดริการเพืไอ฿หຌเกิูความเหมาทสมกัดดริดทของปรทเทศ
เทยเป็นเรืไองทีไตຌอง฿ชຌความพิถีพิถัน฿นการูาเนินการ
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แโ. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขันๅ ตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ผูຌรับผิดชอบ

1) จัดตัๅงคณะกรรมการพืไอวางผนละกาหนด
กรอบของการปรับปรุงละพัฒนาครืไองมือชีวๅ ดั
คุณภาพการ฿หຌบริการ
2) ออกบบขຌอกาหนดขอบขตงานตาม
ครงการฯ (TOR) พืไอวาจຌางทีไปรึกษาฯ
ป็นผูຌดานินการ
3) คัดลือกละจัดจຌางทีไปรึกษาฯ ดยมีขนัๅ ตอน
ของการศึกษา ดังตอเปนีๅ
(1) ทบทวนครืไองมือสารวจความพึงพอ฿จทีไ
฿ชຌอยู฿ นปัจจุบนั
(2) รวบรวมละวิคราะห์ครืไองมือสารวจ
ความพึงพอ฿จทีไหนวยงานอืไน฿ชຌอยู
(3) กาหนดนวทาง฿นการปรับปรุง
ครืไองมือสารวจความพึงพอ฿จ
(4) ดานินการปรับปรุง
(5) ทดสอบครืไองมือละประมินผล

ฝຆายบริหาร
(สานัก
ผนงาน) /
ฝຆายการดิน
รถองค์การ
(ขตการดิน
รถ 1 – 8)

(6) นาเป฿ชຌจริงละติดตามผล พรຌอมสรุป
4) นาสนอผลการสารวจละรายงานตอ
คณะกรรมการบริการกิจการองค์การฯ
5) ทบทวนดัชนีชวีๅ ดั ดยวาจຌางทีไปรึกษาฯ
พืไอ฿หຌคานะนา฿นทุก โ ป (Coaching)
6) ประมินความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌบริการทุกป
7) นาสนอผลการสารวจละรายงานตอ
คณะกรรมการบริการกิจการองค์การฯ
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กลยุทธ์ทีไ โ : ทคนลยีพืไอบริการทีไมีคุณภาพ
แ. ครงการทีไ ไ

การติดตัๅงระบบ e-Ticket บนรถดยสาร

โ. หนวยงาน

ฝຆายดริหาร ิสานักเทคนลยีสารสนเทศี / ฝຆายการเูินรถ ิเขตการเูินรถ 1 – ่ี

ใ. หลักการละหตุผล
ครงการติูตัๅงรทดด e-Ticket เป็นหนึไง฿นครงการสาคัญทีไถแกรทดุเวຌ฿นลผนฟ้นฟแกิจการองค์การขนสงมวลชน
กรุงเทพ ฉดัดปรัดปรุงครัๅงทีไ ใ ลงวันทีไ ใ0 ธันวาคม โ55็ ฿นยุทธศาสตร์การลูคา฿ชຌจาย ซึไงกาหนู฿หຌ ขสมก. ตຌองจัู
฿หຌมีรทดดดัตรูยสารอิเลใกทรอนิกส์ ิe-Ticket System) ูยมีเปງาหมายเพืไอลูการสแญเสียจากการเกใดคาูยสารเม
ครดถຌวนควดคแกัดการลูคา฿ชຌจายูຌานดุคลากร฿นสวนของพนักงานเกใดคาูยสาร ูย฿หຌรทดด e-Ticket สามารถ
ตอเชืไอมกัดรทดดงานทัๅงภาย฿นลลทภายนอก ขสมก. เูຌอยางลงตัว เูຌลก
1) การตอเชืไอมกัดรทดดตั็วรวม ิตั็วูยสารรวมี ทีไูาเนินการูยสานักงานครงการดริหารจัูการรทดดตั็วรวม
ิCommon Ticketing Officer) ฿นสังกัูสานักนยดายลลทลผนการขนสงลลทจราจร ิสนข.ี กรททรวงคมนาคม ิสนข.ี
2) การเชืไอมยงกัดรทดด GPS รทดดสารสนเทศสนัดสนุนปฏิดัติการเูินรถ รทดดสารสนเทศดริหารการเูินรถ
ลลทรทดดสารสนเทศดริหารองค์กรของ ขสมก.
ขณทเูียวกันรทดด e-Ticket ูังกลาวจทตຌองมีฟังก์ชัไนทีไครอดคลุมการออกดัตรอิเลใกทรอนิกส์฿นหลายลักษณท
ทัๅงกรณีทีไ ขสมก. เป็นผแຌออกดัตร e-Ticket เอง ิIssuer) กรณีทีไ ขสมก. รวมกัดหนวยงานอืไน โ เพืไอออกดัตร e-Ticket
(Co-Issuer) ลลทกรณีทีไ ขสมก. ฿หຌหนวยงานอืไน โ ออกดัตรภาย฿ตຌรแปลดดของ ขสมก. ิCo-Brand)
นอกจากนัๅน การติูตัๅงรทดด e-Ticket ทีไกลาวถึงขຌางตຌน฿หຌครอดคลุมถึงการติูตัๅง Fare box ดนรถูยสาร
ควดคแกันเป เพืไอรองรัดผแຌูยสารทีไชารทคาูยสารูຌวยเงินสู ทัๅงนีๅ ฿นการติูตัๅงรทดด e-Ticket สาหรัดรถูยสาร
รุนเกาดางคันจาเป็นตຌองมีการปรัดปรุงปรทตแทางขึๅนลง฿หຌมีความเหมาทสม ซึไงคา฿ชຌจาย฿นการปรัดปรุงปรทตแทางขึๅนลง
เป็นสวนหนึไงของคา฿ชຌจาย฿นการปรัดปรุงสภาพรถูยสารเูิมอยแลลຌว
ไ. วัตถุประสงค์
เพืไ อ จั ู หาลลทติ ู ตัๅ งรทดด e-Ticket (รวมถึ ง Fare box) ฿นรถูยสารของ ขสมก. ูยเป็ น รทดดทีไ มี
ความสามารถ฿นการออกดัตรทีไหลากหลาย สามารถเชืไอมยงกัดรทดด Central Clearing House ของรทดดตั็วรวมเูຌ
อย างมี ป รทสิ ทธิ ภ าพ รวมถึ งสามารถเชืไ อมยงรทดด GPS รทดดสารสนเทศสนั ด สนุ นปฏิ ดั ติ การเูิ นรถ รทดด
สารสนเทศดริหารการเูินรถ ลลทรทดดสารสนเทศดริหารองค์กรของ ขสมก. เูຌอย างเหมาทสม ซึไงครงการนีๅเป็ น
ครงการทีไูาเนินการตามลผนฟ้นฟแตอเนืไองจากป โ55้
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
1) ผแຌูยสารเูຌรัดความสทูวก฿นการจายคาูยสารทัๅง฿นมิติ ของความสทูวก รวูเรใว ลลทถแกตຌอง นามาซึไง
ความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌดริการทีไเพิไมขึๅน
2) รายเูຌทีไเพิไมขึๅนจากปรทสิทธิภาพการจัูเกใดคาูยสารผานรทดด e-Ticket ซึไงครอดคลุ มผแຌ ูยสารทีไ฿ชຌ
ดริการทุกคน
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3) เพิไ มความสทูวก฿นการเูินทางทีไหลากหลาย฿หຌ ปรทชาชนผานการ฿ชຌ ดั ตรอิเลใ กทรอนิ กส์ ของ ขสมก. ทีไ
เชืไอมยงกัดรทดดตั็วรวมสาหรัดการเูินทาง฿นรทดดขนสงอืไน ซึไงนาจทสงผลทางอຌอมตอการเพิไมจานวนผแຌูยสารลลท
นามาซึไงรายเูຌทีไเพิไมขึๅนตาม
4) ตຌนทุ นการ฿หຌดริ การทีไ ลูลงจากการ฿ชຌ รทดด e-Ticket ลทนพนั กงานเกใดคาูยสารทีไมีจ านวนมากกวา
ใุ000 คน฿นปัจจุดัน
5) การติูตัๅงรทดด e-Ticket ชวยลูขัๅนตอนการตรวจนั ดเงิน การน าส งเงิน ลลทการดั นทึกเงินคาูยสาร
สงผลตอคา฿ชຌจายูาเนินการทีไลูลงจากกรทดวนการลลทจานวนพนักงานทีไลูลง
ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต : รทดด e-Ticket ดนรถูยสารทุกคัน
ตัวชีๅวัู : สามารถติูตัๅงรทดด e-Ticket ลลท Fare box ดนรถูยสารเูຌครดทุกคันภาย฿นป พ.ศ. โ5ๆ1
ลลทเริไม฿ชຌงานเูຌ฿นป พ.ศ. โ5ๆโ
็. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย
รายการ
ผแຌูยสาร
พนักงาน
เกใดคาูยสาร
รัฐดาล
ผแຌ฿หຌเชารทดด

สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ
มีทางเลือก฿นการชารทคาูยสารทีไสทูวก รวูเรใว
ลลทปลอูภัย
การปรัดเปลีไยนหนຌาทีไการทางานทีไเหมาทสม
หรือครงการเกษียณอายุกอนกาหนูทีไจแง฿จ
รทดด e-Ticket ทีไสามารถทางานรวมกัดรทดดตั็ว
รวมของ สนข. เพืไออานวยความสทูวก฿นการ
เูินทางของปรทชาชน
สัญญาการเชารทดดซึไงมีรทยทเวลาทีไยาวเพียงพอตอ
การสรຌางความมันไ ฿จ฿นปรทเูในความคุຌมคา฿นการ
ลงทุน

สิไงทีไครงการตຌองการ
สามารถเกใดคาูยสารจากผแຌูยสารเูຌอยาง
ครดถຌวน
การปรัดเปลีไยนหนຌาทีไของพนักงานเกใดคา
ูยสารเป็นพนักงานขัดรถูยสาร
สามารถออกดัตรอิเลใกทรอนิกส์เพืไอ฿ชຌรวมกัด
รทดดูยสารของหนวยงานอืไน
รทดดทีไมีคุณภาพภาย฿ตຌอัตราคาเชาทีไเป็นธรรม
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่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
การชา฿ชຌละติดตัๅงระบบ e-Ticket ละ Fare box บนรถดยสาร
ขัๅนตอนการดานินการ
1) ตงตังๅ คณะกรรมการกาหนดขอบขตของงาน ละ
รางอกสารการประกวดราคา (TOR)
2) คณะกรรมการกาหนดขอบขตของงาน ละราง
อกสารประกวดราคา
3) นาราง TOR ประกาศ฿นวใปเซด์ของกรมบัญชีกลาง
ละ ขสมก. ครัๅงทีไ 1
4) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความหใน
สาธารณชน ละนาสนอ ผอก.อนุมัติ
5) นาราง TOR ประกาศ฿นวใปเซด์ของกรมบัญชีกลาง
ละ ขสมก. ครัๅงทีไ 2
6) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความหใน
สาธารณชน ละนาสนอ ผอก.อนุมัติ
7) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความหใน
สาธารณชน หากเมปรับปรุงกຌเข ฿หຌนาสนอ ผอก.
อนุมัต฿ิ ชຌราง TOR ป็นงือไ นเข฿นการประกาศการ
ประกวดราคา
8) ผอก.อนุมัต฿ิ ชຌราง TOR
9) ขออนุมัติ ผอก.ประกาศประกวดราคาดຌวยวิธกี าร
ทางอิลใกทรอนิกส์ ละตงตังๅ คณะกรรมการประกวด
ราคา
10) ประกาศชิญชวน ละขายอกสาร
11) ยืไนอกสารประกวดราคา
12) สนอราคาดຌวยวิธกี ารอิลใกทรอนิกส์
13) นาสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
14) ลงนาม฿นสัญญา
15) ติดตังๅ ระบบ e-Ticket ละครืไองกใบคาดยสาร
(Cash Fare Box) ฿นรถดยสารปรับอากาศ 2 ประตู
16) อบรมผู฿ຌ ชຌงานทีไ กียไ วขຌอง
17) ดานินการตรวจรับ
18) ฿ชຌงานจริง

2560

2561

2562

2563

2564

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
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้. งบประมาณ
รายการ
การติดตัๅงระบบ e-Ticket บนรถ
ดยสาร
การติดตัๅงระบบ Fare Box บน
รถดยสาร

ทรัพยากรที฿ไ ชຌ
1. คาชา฿ชຌระบบ e-Ticket สาหรับรถดยสาร 3,000
คัน (9,125 บาท/ดือน/คัน) ระยะวลา 5 ป
2. คาชา฿ชຌระบบ Fare Box สาหรับรถดยสาร 3,000
คัน (1,500 บาท/ดือน/คัน) ระยะวลา 5 ป

จานวน

ตຌนทุน/หนวย/ป
109,500

3,000

คัน

รวมงิน
985,500,000

18,000

3,000

คัน

162,000,000

รวม

1,147,500,000

แเ. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ
1. คาชา฿ชຌระบบ e-Ticket สาหรับรถดยสาร 3,000 คัน
(9,125 บาท/ดือน/คัน) ระยะวลา 5 ป
2. คาชา฿ชຌระบบ Fare Box สาหรับรถดยสาร 3,000
คัน (1,500 บาท/ดือน/คัน) ระยะวลา 5 ป
รวมทังๅ สินๅ

2560

2561

-

-

-

-

-

-

2562

2563

2564

328,500,000 328,500,000 328,500,000
54,000,000

54,000,000

54,000,000

382,500,000 382,500,000 382,500,000
1,147,500,000

แแ. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความสารใจ
รายการ
เทคนลยีทีไ฿ชຌ

อกาสกิดความสีไยง
นຌอย
e-Ticket เป็ น เทคนลยีทีไ มี การพั ฒ นาอยางต อเนืไ องมาเป็ น เวลานาน มี การ฿ชຌงาน฿นหลาย
ปรทเทศ
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แโ. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
การติดตั้งระบบ e-Ticket ิรวมทั้ง Fare box) ของ ขสมก.
ขัๅนตอนการดานินการ
1) ตงตังๅ คณะกรรมการกาหนดขอบขตของงาน ละราง
อกสารการประกวดราคา (TOR)
2) คณะกรรมการกาหนดขอบขตของงาน ละราง
อกสารประกวดราคา
3) นาราง TOR ประกาศ฿นวใปเซด์ของกรมบัญชีกลาง
ละ ขสมก. ครัๅงทีไ 1
4) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความหในสาธารณชน
ละนาสนอ ผอก.อนุมัติ
5) นาราง TOR ประกาศ฿นวใปเซด์ของกรมบัญชีกลาง
ละ ขสมก. ครัๅงทีไ 2
6) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความหในสาธารณชน
ละนาสนอ ผอก.อนุมัติ
7) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความหในสาธารณชน
หากเมปรับปรุงกຌเข ฿หຌนาสนอ ผอก.อนุมัต฿ิ ชຌราง TOR
ป็นงือไ นเข฿นการประกาศการประกวดราคา
8) ผอก.อนุมัต฿ิ ชຌราง TOR
9) ขออนุมัติ ผอก.ประกาศประกวดราคาดຌวยวิธกี ารทาง
อิลใกทรอนิกส์ ละตงตังๅ คณะกรรมการประกวดราคา
10) ประกาศชิญชวน ละขายอกสาร
11) ยืไนอกสารประกวดราคา
12) สนอราคาดຌวยวิธกี ารอิลใกทรอนิกส์
13) นาสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
14) ลงนาม฿นสัญญา
15) ติดตังๅ ระบบ e-Ticket ละครืไองกใบคาดยสาร
(Cash Fare Box) ฿นรถดยสารปรับอากาศ 2 ประตู
16) อบรมผู฿ຌ ชຌงานทีไ กียไ วขຌอง
17) ดานินการตรวจรับ
18) ฿ชຌงานจริง

ปงบประมาณ 2561

ปงบประมาณ 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผูรຌ ับผิดชอบ

ผอก.

คณะกรรมการ

ผอก.
คณะกรรมการ
ผูปຌ ระกวดราคา
คณะกรรมการ
/ ผอก.
ผอก.
ผูชຌ นะการ
ประมูล
คณะกรรมการ
องค์การ
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แใ. ความคุຌมคาทางการงิน
ครงการติดตัๅงระบบ e-Ticket
การติูตัๅงรทดด e-Ticket จทกอ฿หຌเกิูการเปลีไยนลปลงทางการเงินูยตรงตอ ขสมก. สรุปเูຌูังนีๅ
การปลีไยนปลงทีไมีผลชิงบวก
ป็นการปลีไยนปลงอันกิดจากการลดจานวนพนักงานกใบคาดยสารจานวน 2 คนตอรถดยสาร 1 คัน ดย
หาก฿ชຌอัตราผลตอบทนรวมพนักงานกใบคาดยสารของ ขสมก. ทีไ 31,391 บาทตอคนตอดือน จะทา฿หຌ ขสมก.
ประหยัดคา฿ชຌจายพนักงานกใบคาดยสารเดຌ 753,384 บาทตอคันตอปี
การ ปล่ยน ปลงท่มผล ชงลบ
ประกอบดຌวยการปลีไยนปลง฿น 3 ลักษณะ คือ

 คาชาระบบ e-Ticket ละ Fare box ฿นอัตราประมาณ 354 บาทตอวัน หรือทีไ 129,210 บาทตอคันตอปี
 คา฿ชຌจายธนาคารกาหนดเวຌทีไปีละ 30 ลຌานบาท หรือประมาณ 10,000 บาทตอคันตอปี

 คา฿ชຌจายจากการกษียณอายุกอนกาหนดสาหรับพนักงานกใบคาดยสารจานวน 2,812 คนตัดจาย 10 ปี ทีไ

114,089 บาทตอคันตอปี

 ตຌนทุนทางการงินอันกิดจากงินชดชยกษียณกอนกาหนดของ พกส. ฿นรูปดอกบีๅย จานวน 45,636 บาท

ตอคันตอปี
ผลชิ งบวก

บาทตอปี

คาตอบทน พกส ตอ คัน (พกส 2 คน ตอ คัน)
ผลชิ งลบ
คาธรรมนียมหักบัญชี

753,384
บาทตอปี

บาทตอวัน
2,064
บาทตอวัน

10,000

27

คาชา E Ticket ละ Farebox

129,210

354

คา฿ชຌจายกษียณกอนกาหนดของ พกส

114,089

313

45,636

125

454,449

1,245

ดอกบียๅ จาย
ผลสุ ท ธิ

ดยผลจากการปลีไยนปลงทางการงินชิงบวกมีขนาดทีไ สูงกวาผลชิงลบ คิดป็นมูลคาปีละ 454,449 บาท
ตอคัน
หากพิจารณาถึงความคุຌมคาทางการงินตามหลักการ Time Value of Money พบวา ขสมก. จะตຌอง฿ชຌงิน
฿นการลิกจຌางพนักงานกใบคาดยสารรวม 3,423 ลຌานบาท ขณะทีไมีผลประยชน์สุทธิจากการดานินงานทีไ 1,843
ลຌานบาทตอปี ถือวามีความคุຌมคาทางการงิน ดยมีผลอัตราผลตอบทนภาย฿น (Internal rate of Return : IRR)
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ทีไ 53% ละมีมูลคาปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) ภาย฿ตຌอัตราสวนลด 4% รวมทีไ 11,291 ลຌานบาท หรือ
ประมาณ 4 ลຌานบาทตอคัน
งินจายกษียณ พกส รวม

3,423 ลຌานบาท

ผลตอบทนสุทธิรวม

1,843 ลຌานบาทตอปี

อัตราผลตอบทนภาย฿น (IRR)
มูลคาปัจจุบันสุทธิ 4%
จานวนรถทีจไ ัดซือๅ
มูลคาปัจจุบันสุทธิตอ คัน

53% ตอปี
11,291 ลຌานบาท
3,000 คัน
4 ลຌานบาทตอคัน
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1. ครงการทีไ 5

การพัฒนาละปรับปรุงระบบการสืไอสารกับผูຌดยสารดຌวยทคนลยีทีไทันสมัย

2. หนวยงาน

ฝຆายดริหาร ิสานักเทคนลยีสารสนเทศี / ฝຆายการเูินรถ ิเขตการเูินรถ 1 – 8)
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3. หลักการละหตุผล
การสืไอสารทีไมีปรทสิทธิภาพลดด 2 ทิศทาง ิTwo Ways Communication) ูຌวยเทคนลยีทีไทันสมัยรทหวาง
ขสมก. กัดผแຌูยสาร นอกจากจทเป็นชองทาง฿นการกรทจายขาวสารของ ขสมก. เปยังผแຌูยสารลลຌว ยังเป็นชองทาง
สาคัญทีไชวย฿หຌ ขสมก. เูຌทราดถึงความตຌองการลลทปัญหา฿นการ฿หຌดริการจากผแຌูยสารูยตรง฿นเวลาทีไเหมาทสม
ภาย฿ตຌตຌนทุนการสืไอสารทีไตไา ทัๅงนีๅ ฿นปัจจุดัน ขสมก. เูຌทาการพัฒนาเครืไองมือสืไอสารูຌวยเทคนลยีทีไทันสมัย฿น
หลายลักษณทูยมีภาพรวมูังนีๅ
1) มี การพั ฒ นา Website ภาย฿ตຌ ูเมน www.bmta.co.th ทีไ จ าเป็ น ตຌ องมี การ Update ขຌ อมแ ล฿หຌ มี ความ
ทันสมัยอยางตอเนืไอง
2) มีการ฿ชຌชองทางการสืไอสาร฿นลักษณทของ Social Media ูยเฉพาท Facebook ฿นการพแูคุยลลกเปลีไยน
ขຌอมแลลลทความคิูเหในกัดผแຌูยสาร อยางเรกใตาม การ฿ชຌ Social Media ูังกลาวเป็นเปภาย฿ตຌการูาเนินงานของ
ลตลทหนวยงานอยางอิสรท ขาูความเป็นเอกภาพ฿นการนาเสนอขຌอมแลกัดผแຌูยสาร฿นทิศทางเูียวกัน ขณทเูียวกัน
ยังขาูความเอา฿จ฿สตอความคิูเหในของผแຌูยสาร
3) ขสมก. เูຌทาการพัฒนา Application ชืไอ BMTA ทีไมีฟังก์ชัไน฿นการคຌนหาเสຌนทางเูินรถ ลตเมืไอพิจารณา
จากการ Review ของผแຌ ฿ชຌดริ การพดวาการทางาน฿นภาพรวมของ Application ยั งเม สามารถสรຌ างความพอ฿จลก
ผแຌ฿ชຌงานเูຌ
4) ขสมก. มีดริการ Call Center 1348/Contact Center ทีไทาหนຌ าทีไ฿นการตอดคาถามเกีไยวกัดเสຌนทางการ
เูินรถ ของหาย ลลทรัดลจຌงขຌอรຌองเรียน ซึไงการ฿หຌดริการยังเมสามารถตอดสนองความตຌองการของผแຌ฿ชຌดริการเูຌอยาง
สมดแรณ์ ยังคงพดปัญหา฿นการ฿ชຌดริการ฿นรแปลดดตาง โ อาทิ รทยทเวลารอสายทีไยาวนาน สายหลุู ขาูการเชืไอมยง
เพืไอนาเสนอขຌอมแลทีไผแຌูยสารตຌองการอยางครดถຌวนลลททันการณ์
ขณททีไ ขสมก. ยังเมมีการพัฒนารทดด CRM (Customer Relationship Management) ทีไมีปรทสิทธิภาพ
4. วัตถุประสงค์
ยกรทูั ด การสืไ อสารรทหว าง ขสมก. กั ด ผแຌ ูยสาร ผ านเทคนลยี ทีไ ทั น สมั ย ูยการปรั ด ปรุ ง Website,
Application, Social Media, Call/Contact Center พรຌอมติูตัๅงรทดด CRM
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
รทดดการสืไอสารทีไ มีการลลกเปลีไยนขຌอมแลอยางถแกตຌองลลทรวูเรใวจทชวยสรຌางความผแกพันเชิงดวกรทหวาง
ขสมก. ลลทผแຌ ูยสาร ขณทเูี ยวกันจทชวย฿หຌ ขสมก. มี ขຌอมแ ลผแຌ ูยสารทีไ เพี ยงพอต อการปรั ดปรุ งการ฿หຌ ดริ การ
เพืไอยกรทูัดความพึงพอ฿จของผแຌูยสารเป็ นรายกลุม น ามาซึไงอกาส฿นการเพิไมดริ การลลทการเพิไมรายเูຌตามมา
฿นทีไสุู
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6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต : 1) รทดด Customer Relationship Management (CRM)
2) Website ทีไเูຌทาการปรัดปรุงลลຌว
3) Application ทีไเูຌทาการปรัดปรุงลลทพัฒนาลลຌว
4) การดริหารจัูการ Social Media ูยเฉพาท Facebook ทีไเป็นเอกภาพ
5) รทดด Call/Contact Center ทีไเูຌทาการปรัดปรุงลลຌว
ตัวชีๅวัด : 1) สามารถติูตัๅงรทดด CRM เูຌภาย฿นป พ.ศ. 2560
2) สามารถปรั ด ปรุ ง พั ฒ นา Application ทีไ มี ฟั งก์ ชัไ น ฿นการคຌ น หาเสຌ น ทางเูิ น รถเูຌ อ ย างมี
ปรทสิทธิภาพลลท฿ชຌงานเูຌภาย฿นป พ.ศ. โ5ๆ1
ใี สามารถปรัดปรุง Website ลลทชองทางการสืไอสารอืไน โ ผาน Social Media เชน Facebook
ลลทพรຌอม฿หຌ฿ชຌดริการเูຌ฿นป พ.ศ. โ5ๆโ ิครงการเริไมูาเนินการ฿นป พ.ศ. โ5ๆโี
7. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย
รายการ
ผแຌูยสารลลท
ปรทชาชน

ผแຌพัฒนาลลทปรัดปรุง
รทดด

สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ
เูຌรัดขຌอมแลสาคัญทีไถแกตຌองลลททันสมัยจาก
ขสมก. ผานกรทดวนการทีสไ ัๅนลลทงาย รวมถึง
สามารถนาเสนอขຌอรຌองเรียนลลทขຌอเสนอลนท
฿นการ฿ชຌดริการผานสืไออิเลใกทรอนิกส์เูຌ
ูยงาย
ขຌอมแลลลทความตຌองการทีชไ ัูเจนของ ขสมก.

สิไงทีไครงการตຌองการ
มีขຌอมแลจากการสืไอสารูยตรงกัดผแຌูยสาร
ผานชองทางทีไหลากหลาย฿นรทูัดทีไเพียงพอ
ตอการนามาวิเคราทห์เพืไอพัฒนาคุณภาพการ
฿หຌดริการ
รทดดทีไออกลดดูยคานึงถึงความสทูวก
สดาย ลลทปรทยชน์ของผแຌ฿ชຌงาน
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่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
ครงการยอยทีไ 1 : การพั ฒนาระบบ Customer Relationship Management สาหรับรองรับการจั ดกใ บละ
บริหารจัดการขຌอมูลลูกคຌา
ขัๅนตอนการดานินงาน

2560

2561

2562

2563

2564

ครงการยอยทีไ 1 : การพัฒนาระบบ Customer Relationship Management สาหรับรองรับการจัดกใบละบริหาร
1) จัดตัๅงคณะกรรมการฯ พือไ วางผนละกาหนดวัตถุประสงค์
ของครงการ
2) กาหนดกลุมปງาหมายทีไตຌองการสืไอสาร
3) กาหนดขຌอมูลสารสนทศทีไตຌองการสืไอสารหรือเดຌรบั
4) กาหนดชองทางการสืไอสาร
5) กาหนดขຌอกาหนดขอบขตการวาจຌางทีไปรึกษา (TOR)

P
P
P
P
P

6) คัดลือกละจัดจຌางทีไปรึกษาฯ พือไ ดานินการพัฒนาระบบ

P

7) ดานินการพัฒนาระบบ CRM ดยมีขัๅนตอนการพัฒนาระบบ

P

CRM ดยมีขัๅนตอนการพัฒนาระบบ CRM ดังนีๅ
(1) ศึกษากระบวนการทางาน
(2) ปรับปรุงกระบวนการทางาน
(3) พัฒนาระบบพิมไ ติม
(4) ติดตัๅงระบบ CRM
(5) ทดสอบระบบ
(6) ฝຄกอบรมผูຌ฿ชຌงาน
(7) นาระบบเป฿ชຌงานจริง
(8) การประมินผลการ฿ชຌงาน
(9) ประมินละปรับปรุงผลการดานินการ
8) การประชาสัมพันธ์฿หຌผูຌกีไยวขຌองทราบถึงชองทางการสืไอสาร
฿หมผาน ICT ขององค์การ

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

9) ติดตามละประมินผลการ฿ชຌงานจริง

P

10) นาสนอผลการติดตามละการประมินตอคณะ

P

กรรมการบริหารกิจการองค์การฯ
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ครงการยอยทีไ โ : การปรับปรุงวใบเซต์ขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ
ขัๅนตอนการดานินงาน

2560

2561

2562

2563

2564

P

P

ครงการยอยทีไ 2 : ครงการปรับปรุงวใบเซต์ขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ
1) จัดตัๅงคณะกรรมการฯ พือไ วางผนละกาหนดวัตถุประสงค์
ของครงการ

P
P

2) กาหนดความตຌองการพืนๅ ฐาน฿นการ฿ชຌงานวใบเซต์
3) กาหนดขຌอกาหนดขอบขตการวาจຌางทีไปรึกษา (TOR)

P

4) คัดลือกละจัดจຌางทีไปรึกษาฯ พือไ ดานินการพัฒนาวใบเซต์

P

ละชองทางการสืไอสารผาน Social Media ตาง โ ดย
(1) ศึกษา วิคราะห์ความตຌองการ

P
P

(2) ศึกษา วิคราะห์มาตรฐานการพัฒนาวใบเซต์ภาครัฐ

P

(3) ออกบบวใบเซต์

P

(4) พัฒนาวใบเซต์

P

(5) ติดตัๅงละทดสอบระบบ

P

(6) ฝຄกอบรมการ฿ชຌงาน

P

(7) นาระบบเป฿ชຌงานจริง

P

(8) การประมินผลการ฿ชຌงาน
5) การประชาสัมพันธ์฿หຌผูຌกีไยวขຌองทราบถึงชองทางการสืไอสาร
฿หมขององค์การ

P

6) ติดตามละประมินผลการ฿ชຌงานจริง

P

7) นาสนอผลการติดตามละการประมินตอคณะ

P

กรรมการบริหารกิจการองค์การฯ
8) การบารุงรักษาระบบ

P
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ครงการยอยทีไ ใ : การปรับปรุง Application สาหรับการ฿ชຌงานบน Mobile Phone ละอุปกรณ์อืไน โ
ขัๅนตอนการดานินงาน

2560

2561

2562

2563

2564

ครงการยอยทีไ 3 : ครงการปรับปรุง Application สาหรับการ฿ชຌงานบน Mobile Phone ละอุปกรณ์อืไน โ
1) จัดตัๅงคณะกรรมการฯ พือไ วางผนละกาหนดวัตถุประสงค์
ของครงการ
2) กาหนดความตຌองการ฿ชຌงาน Application ฿นการ฿หຌบริการ

P
P

3) กาหนดขຌอกาหนดขอบขตการวาจຌางทีไปรึกษา (TOR)

P

4) คัดลือกละจัดจຌางทีไปรึกษาฯ พือไ ดานินการพัฒนาละ

P

ปรับปรุง Application ละการสืไอสารผาน Social Media ตาง
(1) ศึกษา วิคราะห์ความตຌองการ฿ชຌงาน ละฟังก์ชัไนการ฿ชຌ
งานตาง โ

P

(2) ปรับปรุง พัฒนา ละกาหนดฟังก์ชัๅนการ฿ชຌงานของ
Application

P

(3) ติดตัๅงละทดสอบระบบ

P

(4) นาระบบเป฿ชຌงานจริง

P

(5) การประมินผลการ฿ชຌงาน
5) การประชาสัมพันธ์฿หຌผูຌกีไยวขຌองทราบถึงประยชน์ละการ
฿ชຌงาน Application ตาง โ

P

P

6) ติดตามละประมินผลการ฿ชຌงานจริง

P

7) นาสนอผลการติดตามละการประมินตอคณะ

P

กรรมการบริหารกิจการองค์การฯ
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้. งบประมาณ
รายการ

ทรัพยากรที฿ไ ชຌ

ครงการยอยทีไ 1 : การพัฒนาระบบ CRM

จานวน

ตຌนทุน/หนวย

1) คาจຌางทีไปรึกษาฯพือไ พัฒนาระบบ CRM

รวมงิน

2,500,000

1

ระบบ

2,500,000

2) คาบารุงรักษาระบบปทีไ 2 3 ละ 4

375,000

3

ป

1,125,000

3) คาบริหารครงการ

375,000

1

ครังๅ

375,000

รวม

4,000,000

ครงการยอยทีไ 2 : ครงการปรับปรุงวใบเซต์

1) คาพัฒนาวใบเซต์ ขสมก.

8,025,000

1

ระบบ

8,025,000

ขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ

2) คาบารุงรักษาระบบปทีไ 2 ละ 3

1,605,000

2

ป

3,210,000

3) คาบริหารครงการ

1,204,000

1

ครังๅ

1,204,000

รวม
ครงการยอยทีไ 3 : ครงการปรับปรุง

12,439,000

1) คาพัฒนาปรับปรุง Application

2,000,000

1

ระบบ

2,000,000

Application สาหรับการ฿ชຌงานบน Mobile
Phone ละอุปกรณ์อืไน โ
รวม

2,000,000

รวมทังๅ สินๅ

18,439,000

แเ. การ฿ชຌงบประมาณ
ครงการยอยทีไ 1 : การพั ฒนาระบบ Customer Relationship Management สาหรับรองรับการจั ดกใ บละ
บริหารจัดการขຌอมูลลูกคຌา
รายการ

2560

2561

2562

2563

2564

ครงการยอยทีไ 1 : การพัฒนาระบบ Customer Relationship Management
1) คาจຌางทีไปรึกษาฯพืไอพัฒนา
ระบบ CRM
2) คาบารุงรักษาระบบปทีไ 2 3
ละ 4
3) คาบริหารครงการ
รวมทัๅงสิๅน

2,500,000

-

-

-

-

-

375,000

375,000

375,000

-

375,000

-

-

-

-

2,875,000

375,000

375,000

375,000

-

4,000,000
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ครงการยอยทีไ โ : การปรับปรุงวใบเซต์ขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ
รายการ

2560

2561

2562

2563

2564

ครงการยอยทีไ 2 : ครงการปรับปรุงวใบเซต์ขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ
1) คาพัฒนาวใบเซต์ ขสมก.

-

-

8,025,000

-

-

2) คาบารุงรักษาระบบปทีไ 2

-

-

-

1,605,000

1,605,000

-

-

1,204,000

-

-

-

-

9,229,000

1,605,000

1,605,000

ละ 3
3) คาบริหารครงการ
รวมทัๅงสิๅน

12,439,000

ครงการยอยทีไ ใ : การปรับปรุง Application สาหรับการ฿ชຌงานบน Mobile Phone ละอุปกรณ์อืไน โ
รายการ

2560

2561

2562

2563

2564

ครงการยอยทีไ 3 : ครงการปรับปรุง Application สาหรับการ฿ชຌงานบน Mobile Phone ละอุปกรณ์อืไน โ
1) คาพัฒนาละปรับปรุง
Application
รวมทัๅงสิๅน

-

2,000,000

-

-

-

-

2,000,000

-

-

-

2,000,000

แแ. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความสารใจ
รายการ
อกาสกิดความสีไยง
การกรทตุຌน ฿หຌ ผแຌูยสาร฿ชຌชองทางการสืไอสารทีไ นຌอย
ทันสมัยของ ขสมก.
ปัจ จุดั น ปรทชาชนูยส วน฿หญ มี ความรแຌลลททั กษท฿นการ
สืไอสารูຌวยเทคนลยีทีไทันสมัย
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12. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ครงการยอยทีไ 1 : การพั ฒนาระบบ Customer Relationship Management สาหรับรองรับการจั ดกใ บละ
บริหารจัดการขຌอมูลลูกคຌา
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส)

ป 2561 (เตรมาส)

ป 2562 (เตรมาส)

ป 2563 (เตรมาส)

ป 2564 (เตรมาส)

1

1

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

ผูรຌ ับผิดชอบ

ครงการยอยทีไ 1 : การพัฒนาระบบ Customer Relationship Management สาหรับรองรับการจัดกใบละบริหารจัดการขຌอมูลลูกคຌา
1) จัดตัๅงคณะกรรมการฯ พือไ
วางผนละกาหนดวัตถุประสงค์
฿นการสืไอสาร
2) กาหนดกลุมปງาหมายทีไ
ตຌองการสืไอสาร
3) กาหนดขຌอมูลสารสนทศทีไ
ตຌองการสืไอสารหรือเดຌรบั
4) กาหนดชองทางการสืไอสาร
5) กาหนดขຌอกาหนดขอบขตการ
วาจຌางทีไปรึกษา (TOR)
6) คัดลือกละจัดจຌางทีไปรึกษาฯ
พือไ ดานินการพัฒนาระบบ
6.1) ศึกษากระบวนการทางาน
6.2) ปรับปรุงกระบวนการ
ทางาน
6.3) พัฒนาระบบพิมไ ติม
6.4) ติดตัๅงระบบ CRM

ฝຆายบริหาร
(สานัก
ทคนลยี
สารสนทศ) /
ฝຆายการดินรถ
(ขตการดินรถ
1 – 8)

6.5) ทดสอบระบบ
6.6) ฝຄกอบรมผูຌ฿ชຌงาน
6.7) นาระบบเป฿ชຌจริง
7) คณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน
8) ติดตามละประมินผลการ฿ชຌ
งาน
9) สรุปผลละรายงานตอ
ผูຌอานวยการฯ ละคณะกรรมการ
บริหารกิจการองค์การฯ
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ครงการยอยทีไ โ : การปรับปรุงวใบเซต์ขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ
ขันๅ ตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส)

ป 2561 (เตรมาส)

ป 2562 (เตรมาส)

ป 2563 (เตรมาส)

ป 2564 (เตรมาส)

1

1

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

ผูຌรับผิดชอบ

ครงการยอยทีไ 2 : การปรับปรุงวใบเซต์ขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ
1) จัดตัๅงคณะกรรมการฯ พืไอ
วางผนละกาหนด
วัตถุประสงค์ของครงการ
2) กาหนดความตຌองการ
พืๅนฐาน฿นการ฿ชຌงานวใบเซต์
3) กาหนดขຌอกาหนดขอบขต
การวาจຌางทีไปรึกษา (TOR)
4) คัดลือกละจัดจຌางทีไ
ปรึกษาฯ พืไอดานินการ
พัฒนาวใบเซต์ ดย
(1) ศึกษา วิคราะห์ความ
ตຌองการ
(2) ศึกษา วิคราะห์
มาตรฐานการพัฒนาวใบเซต์
ภาครัฐ
(3) ออกบบวใบเซต์

ฝຆายบริหาร
(สานัก
ทคนลยี
สารสนทศ) /

(4) พัฒนาวใบเซต์

ฝຆายการดิน

(5) ติดตัๅงละทดสอบระบบ

รถ (ขตการ

(6) ฝຄกอบรมการ฿ชຌงาน

ดินรถ 1 –

(7) นาระบบเป฿ชຌงานจริง

8)

(8) การประมินผลการ฿ชຌ
งานบืๅองตຌน
5) ตรวจรับงาน
6) การประชาสัมพันธ์฿หຌ
ผูຌ กียไ วขຌองทราบถึงชอง
ทางการสือไ สาร฿หมผาน ICT
ขององค์การ
7) ติดตามละประมินผลการ
฿ชຌงานจริง
8) นาสนอผลการติดตามละ
การประมินตอคณะ
กรรมการบริหารกิจการ
องค์การฯ
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ครงการยอยทีไ ใ : การปรับปรุง Application สาหรับการ฿ชຌงานบน Mobile Phone ละอุปกรณ์อืไน โ
ขันๅ ตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส)

ป 2561 (เตรมาส)

ป 2562 (เตรมาส)

ป 2563 (เตรมาส)

ป 2564 (เตรมาส)

1

1

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

ผูຌรับผิดชอบ

ครงการยอยทีไ 3 : ครงการปรับปรุง Application สาหรับการ฿ชຌงานบน Mobile Phone ละอุปกรณ์อืไน โ
1) จัดตัๅงคณะกรรมการฯ พือไ
วางผนละกาหนดวัตถุประสงค์
ของครงการ
2) กาหนดความตຌองการ฿ชຌงาน
Application ฿นการ฿หຌบริการ
3) กาหนดขຌอกาหนดขอบขตการ
วาจຌางทีไปรึกษา (TOR)
4) คัดลือกละจัดจຌางทีไปรึกษาฯ
พือไ ดานินการพัฒนาละปรับปรุง
Application ละการสืไอสารผาน
Social Media ตาง
(1) ศึกษา วิคราะห์ความ
ตຌองการ฿ชຌงาน ละฟังก์ชัไนการ฿ชຌ
งานตาง โ
(2) ปรับปรุง พัฒนา ละ
กาหนดฟังก์ชัๅนการ฿ชຌงานของ
Application
(3) ติดตัๅงละทดสอบระบบ
(4) นาระบบเป฿ชຌงานจริง

ฝຆายบริหาร
(สานัก
ทคนลยี
สารสนทศ) /
ฝຆายการดิน
รถ (ขตการ
ดินรถ 1 –
8)

(5) การประมินผลการ฿ชຌงาน
5) การประชาสัมพันธ์฿หຌ
ผูຌกีไยวขຌองทราบถึงประยชน์ละ
การ฿ชຌงาน Application ตาง โ
6) ติดตามละประมินผลการ฿ชຌ
งานจริง
7) นาสนอผลการติดตามละการ
ประมินตอคณะกรรมการบริหาร
กิจการองค์การฯ
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1. ครงการทีไ 6 การจัดทาระบบสารสนทศดຌานปฏิบัติการ
2. หนวยงาน

ฝຆายดริหาร ิสานักเทคนลยีสารสนเทศี / ฝຆายการเูินรถ ิเขตการเูินรถ 1 – 8)

3. หลักการละหตุผล
การ฿หຌดริการรถูยสารปรทจาทางทีไมีคุณภาพจาเป็นตຌองอาศัยขຌอมแลสารสนเทศูຌานปฏิดัติการ฿นการตัูสิน฿จ
฿นปรทเูในตาง โ ปรทกอดูຌวย
1) รทดดตรวจสอดลลทติูตามการปฏิดัติการเูินรถ ิGPS) ถือเป็นรทดดตรวจสอดลลทติูตามการปฏิดัติการ
เูินรถทีไกรททรวงกาหนู฿หຌรถูยสารสาธารณทจาเป็นตຌองมีเวຌ฿ชຌ฿นการดริหารจัูการเูินรถ฿หຌมีปรทสิทธิภาพสแงสุู
ลลทเป็นการยกรทูัดคุณภาพ/มาตรฐานการ฿หຌดริการ฿หຌสามารถตอดสนองตอความตຌองการของผแຌ฿ชຌดริการเูຌอยาง
ทันเวลา ิReal time) ูยรทดดทีไ฿ชຌตຌองสามารถสนัดสนุนลลทพัฒนาการเชืไอมตอรทหวางรทดดขนสงสาธารณท฿น
ภาพรวม ลลทยังเป็นการสรຌางภาพลักษณ์ูຌานการตลาู การปรทชาสัมพันธ์ ลลทการดริหารงานทีไทันสมัย
2) รทดดสารสนเทศูຌานการปฏิดัติการเูินรถ ถือเป็นรทดด฿หญทีไมีความสาคัญอยางยิไง฿นการยกรทูัดการ
฿หຌดริการรถูยสารปรทจาทาง เป็นรทดดทีไเชืไอมยงเขຌากัดรทดดเทคนลยีทีไติูตัๅงดนตัวรถูยสาร อาทิ e-Ticket
CCTV ลลท GPS ชวย฿หຌสามารถเกใดรวดรวมขຌอมแลรทหวางการ฿หຌ ดริการดนเสຌ นทางเูินรถเูຌ อาทิ ขຌอมแลจ านวน
ผแຌูยสาร฿นลตลทเสຌนทาง รทยทเวลา฿นการ฿หຌดริการ฿นลตลทเทีไยว รทยทเวลาการรอรถ฿นลตลทสาย ฯลฯ
3) รทดดการดริหารจัูการอแจอูรถ เป็นรทดดทีไจทถแกนาเป฿ชຌ฿นการดริหารจัูการรถูยสารภาย฿นอแจานวน
22 ลหง ิอຌางอิงจานวนอแจอูรถจากลผนฟ้นฟแกิจการ ฉดัดปรัดปรุงครัๅง 3) เพืไอลูภารทการดริหารจัูการภาย฿นอแตาม
ขัๅนตอนปกติซึไงดุคลากรทีไเกีไยวขຌองจทตຌองูาเนินงาน฿นหลายเรืไองทีไมีความเสีไยงตอความผิูพลาู฿นการรวดรวมลลท
วิเคราทห์ขຌอมแลอันกอ฿หຌเกิูความเมมีปรทสิทธิภาพ฿นการปฏิดัติงาน อาทิ การสารวจการจอูรถูยสาร การจัูทา
ลผนผังการจอูรถนาสงตอธุรการกองปฏิดัติการเูินรถ ลลทการจัูลาูัดการจายรถูยสาร฿หຌกัด พขร. เป็นตຌน
ภาพทีไ ่ : ตัวอยางระบบสารสนทศดຌานปฏิบัติการดินรถ

ทีไมา : OICA
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4. วัตถุประสงค์
เพืไอพัฒนารทดดสารสนเทศ฿นการ฿หຌดริการรถูยสารปรทจาทาง ซึไงปรทกอดูຌวย ใ รทดด ิใ ครงการยอยี
คือ ิ1ี รทดดตรวจสอดลลทติูตามการปฏิดัติการเูินรถ ิGPS) ิโี รทดดสารสนเทศูຌานปฏิดัติการเูินรถ ลลท ิใี
รทดดดริหารจัูการอแจอูรถ
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
1) ขสมก. จทมีรทดดสารสนเทศูຌานปฏิดัติการเูินรถทีไเชืไอมยงขຌอมแลกัดรทดดทีไติูตัๅงดนรถูยสาร จทชวย
ยกรทูัดการสืไอสารูຌวยเทคนลยีทีไทันสมัย ลลทเป็นการเพิไมความปลอูภัย฿นการ฿หຌดริการ นามาซึไงการเพิไมความ
พอ฿จ฿นการ฿ชຌดริการ ขณททีไการลูภารกิจ฿นการตรวจสอดลลทจัูทาตารางการจอูรถูยสารจทชวยลูตຌนทุนูຌาน
ดุคลากรเูຌ฿นรทูัดหนึไง ซึไงรทดดทีไนามา฿ชຌคือ รทดดตรวจสอดลลทติูตามการปฏิดัติการเูินรถ ิGPS) ลลทรทดด
สารสนเทศูຌานปฏิดัติการเูินรถ
2) รทดดการดริ หารจั ูการอแ รถูยสารชวย฿หຌ การดริ หารความถีไ ฿นการ฿หຌ ดริ การรถูยสารเป็ นเปอย าง
เหมาทสม มีสวนชวยเพิไมความพึงพอ฿จของผแຌูยสาร
6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต : 1) รทดดสารสนเทศูຌานปฏิดัติการเูินรถ
2) รทดดการดริหารจัูการอแจอูรถูยสาร
ตัวชีๅวัด : สามารถติูตัๅงรทดดสารสนเทศูຌานปฏิดัติการเูินรถ ลลทรทดดการดริหารจัูการอแจอูรถูยสาร
เูຌภาย฿นป 2560
7. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย
รายการ
ผแຌูยสาร
ผแຌจัูทารทดด

สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ
รทยทเวลาการรอรถทีไสัๅนลง
- ความปลอูภัยทีไมากขึๅน
- การสืไอสารทีไทนั การณ์
ขຌอมแลลลทความตຌองการทีไชัูเจนของ ขสมก.

สิไงทีไครงการตຌองการ
- จานวนผแຌูยสารตอเทีไยวทีไเพิไมขึๅน
- รทดดทีไ฿ชຌงานเูຌสทูวก งาย
- การเชืไอมยงขຌอมแลทีไสมดแรณ์
รทดดทีไออกลดดูยคานึงถึงความสทูวก
สดาย ลลทปรทยชน์ ของผแຌ ฿ชຌ งาน ลลทมี
ความเป็นมาตรฐาน฿นรทูัดสากล
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8. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
ครงการยอยทีไ แ : การจัดหาระบบตรวจสอบละติดตามการปฏิบัติการดินรถ ิGPS)
ขันๅ ตอนการดานินงาน

2559

2560

2561

2562

2563

2564

ครงการยอยทีไ 1 : การจัดหาระบบตรวจสอบละติดตามการปฏิบตั กิ ารดินรถ (GPS)
1. ตงตัๅงคณะกรรมการพิจารณารางขอบขตของงานละรางอกสารการ
ประกวดราคา (TOR)

P

2. นาราง TOR ประกาศ฿นวใบเซต์ ครัๅงทีไ 1
3. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความหในสาธารณชน ละนาสนอ
ผอก.อนุมตั ิ
5. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความหในสาธารณชน ละนาสนอ
ผอก.อนุมตั ิ
7. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความหในสาธารณชน ละนาสนอ
ผอก.อนุมตั ิ
9. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความหในสาธารณชน ละนาสนอ
ผอก.อนุมตั ิ/
10. ผอก.อนุมตั ฿ิ ชຌราง TORขันๅ ตอนการดานินงาน
11. ขออนุมตั ิ ผอก. ประกาศประกวดราคาดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์
ละตงตัๅงคณะกรรมการประกวดราคา

P
P
P
P

12. ประกาศชิญชวน ขายอกสาร
13. รับซองอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ บืๅองตຌน ละคุณสมบัตดิ าຌ นทคนิค
14. จຌงผลการคัดลือกผูຌมสี ิทธิขຌารวมสาธิต

P
P
P

15. สาธิตระบบ (5 วัน)

P

16. จຌงผลการคัดลือกผูຌมสี ิทธิสนอราคา

P

17. สนอราคาดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์

P

18. สรุปผลการสนอราคา นาสนอ ผอก.

P

19. นาสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

P

20. ลงนามสัญญา
21. ติดตัๅงระบบบนรถดยสาร จานวน 500 คัน ละระบบจออัจฉริยะทีไปาງ ย
รถดยสาร จานวน 6 ปງาย
22. ติดตัๅงระบบบนรถดยสาร จานวน 2,500 คัน ละระบบจอภาพ

25. ติดตาม/ประมินผลการ฿ชຌงาน/รายงาน

P
P

8. นาราง TOR ประกาศ฿นวใบเซต์ ครัๅงทีไ 4

24. ดานินการตรวจรับ/฿ชຌระบบงาน

P
P

6. นาราง TOR ประกาศ฿นวใบเซต์ ครัๅงทีไ 3

23. ฝຄกอบรมผูຌ฿ชຌงาน

P
P

4. นาราง TOR ประกาศ฿นวใบเซต์ ครัๅงทีไ 2

อัจฉริยะทีไปาງ ยรถดยสาร จานวน 14 ปງาย

P

P
P
P
P
P

P
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ครงการยอยทีไ โ : การพัฒนาระบบการดินรถ
ขันๅ ตอนการดานินงาน

2560

2561

2562

2563

2564

2562

2563

2564

ครงการยอยทีไ 2 : ครงการพัฒนาระบบการดินรถ
1) จัดตัๅงคณะกรรมการพืไอวางผนละสารวจความตຌองการ฿นบืๅองตຌนของ
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง
2) ออบบบขຌอกาหนดขอบขตงาน (TOR) พืไอวาจຌางทีไปรึกษาฯ ดานินการ
3) คัดลือกละวาจຌางทีไปรึกษาฯ
(1) ศึกษาวิคราะห์ผลการออกบบกระบงนการปฏิบตั งิ านดຌานการดินรถ
ออกบบระบบสารสนทศ

P
P
P
P
P

(2) สารวจความตຌองการขันๅ ละอียด

P

(3) ออกบบระบบสารสนทศ

P

(4) พัฒนระบบ

P

(5) ติดตัๅงละทดสอบระบบ

P

(6) ฝຄกอบรม

P

(7) นาระบบเป฿ชຌงานจริง
4) ติดตามละประมินผลการดานินงาน
5) นาสนอผลการติดตามละการประมินตอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การฯ

P

P

2560

2561

P

P

ครงการยอยทีไ ใ : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการอู
ขันๅ ตอนการดานินงาน
ครงการยอยทีไ 3 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการอู
1) จัดตัๅงคณะกรรมการพืไอวางผนละสารวจความตຌองการ฿นบืๅองตຌนของ
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง
2) ออบบบขຌอกาหนดขอบขตงาน (TOR) พืไอวาจຌางทีไปรึกษาฯ ดานินการ
3) คัดลือกละวาจຌางทีไปรึกษาฯพืไอพัฒนาระบบ

P
P
P

(1) ศึกษา วิคราะห์ความตຌองการ฿ชຌงานระบบ

P

(2) สารวจอูจอดรถ

P

(3) ออกบบระบบ

P

(4) ดานินการพัฒนาละติดตัๅง

P

(5) ทดสอบระบบ

P

(6) ฝຄกอบรม

P

4) ติดตามละประมินผลการดานินงาน
5) นาสนอผลการติดตามละการประมินตอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การฯ
6) การบารุงรักษาระบบ

P

P

P
P
P

P
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9. งบประมาณ
ครงการยอยทีไ แ : การจัดหาระบบตรวจสอบละติดตามการปฏิบัติการดินรถ ิGPS)
รายการ

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ

ตຌนทุน/หนวย

ครงการยอยทีไ 1 :

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

ครงการจัดหา

คัน)

ระบบตรวจสอบ

2. คาชา฿ชຌระบบ GPS (ป 2560 - 2564)

ละติดตามการ
ปฏิบัติการดินรถ
(GPS)

(บาท/ดือน/คัน)

จานวน

รวมงิน

500

คัน

-

2,169.10 3,000

คัน

390,438,000

2,169.10

รวม

390,438,000

ครงการยอยทีไ โ : การพัฒนาระบบการดินรถ
รายการ
ครงการยอยทีไ 2 :

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ

ตຌนทุน/หนวย

จานวน

รวมงิน

1. อุปกรณ์คอมพิวตอร์

ครงการพัฒนา

1.1) คอมพิวตอร์ทบลใต

21,000

104

ชุด

2,184,000

ระบบการดินรถ

1.2) จอ LCD ขนาด 50 นิวๅ

35,000

24

ชุด

840,000

43,800

72

ชุด

3,153,600

3. ครืไองสารองเฟฟງา 800 VA

3,200

72

ชุด

230,400

4. ครืไองอานบัตร Smart Card

15,000

24

ชุด

360,000

5. คาพัฒนาระบบการดินรถ

15,000,000

1

ครงการ

15,000,000

6. คาบารุงรักษาระบบปทีไ 2 3 ละ 4

3,266,000

3

ป

9,798,000

1

ครัๅง

3,266,000

2. ครืไองคอมพิวตอร์ประมวลผล

7. คาบริหารครงการ
รวม

34,832,000

ครงการยอยทีไ ใ : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการอู
รายการ

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ

ตຌนทุน/หนวย

ครงการยอยทีไ 3 :

1) คาจຌางทีไปรึกษาพืไอพัฒนาระบบบริหาร

การพัฒนาระบบ

2) คาสารวจพืๅนทีไ

การบริหารจัดการอู 3) คาบารุงรักษาปทีไ 2 ละ 3 (ปงบประมาณ
2562 - 2563)
4) คาบริหารครงการ 15%

จานวน

รวมงิน

5,000,000.00

1

ระบบ

5,000,000

30,000.00

22

อู

660,000

849,000.00

2

ป

1,698,000
849,000

รวม

8,207,000

รวมทัๅงสิๅน

433,477,000
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10. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ

2560

ครงการยอยทีไ 1 : ครงการจัดหาระบบ
ตรวจสอบละติดตามการปฏิบัติการดินรถ
ครงการยอยทีไ 2 : ครงการพัฒนาระบบการ
ดินรถ

2562

2563

2564

78,087,600

78,087,600

78,087,600

78,087,600

78,087,600

25,034,000

3,266,000

3,266,000

3,266,000

-

-

6,509,000

849,000

849,000

-

103,121,600

87,862,600

82,202,600

82,202,600

78,087,600

ครงการยอยทีไ 3 : การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการอู
รวมทัๅงสิๅน

2561

433,477,000

11. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความสารใจ
รายการ
เทคนลยี

อกาสกิดความสีไยง
นຌอย
เทคนลยีทีไ฿ชຌ฿นรทดดสารสนเทศูຌานปฏิดัติการเูินรถลลทรทดดการดริหารจัูการ
อแจอูรถูยสารเป็นเทคนลยีทีไมีการพัฒนาอยางตอเนืไองมาเป็นเวลานานลลทมี
การ฿ชຌงาน฿นหลายปรทเทศ
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12. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ครงการยอยทีไ แ : การจัดหาระบบตรวจสอบละติดตามการปฏิบัติการดินรถ ิGPS)
ขันๅ ตอน/กิจกรรม

ปงบประมาณ 2559

ปงบประมาณ 2560

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

ผูຌรับผิดชอบ

1. ตงตัๅงคณะกรรมการพิจารณารางขอบขตของงาน
ละรางอกสารการประกวดราคา (TOR)
2. นาราง TOR ประกาศ฿นวใบเซต์ ครัๅงทีไ 1
3. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความหใน
สาธารณชน ละนาสนอ ผอก.อนุมตั ิ
4. นาราง TOR ประกาศ฿นวใบเซต์ ครัๅงทีไ 2
5. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความหใน
สาธารณชน ละนาสนอ ผอก.อนุมตั ิ

ผอก. /
คณะกรรมการ

6. นาราง TOR ประกาศ฿นวใบเซต์ ครัๅงทีไ 3
7. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความหใน
สาธารณชน ละนาสนอ ผอก.อนุมตั ิ
8. นาราง TOR ประกาศ฿นวใบเซต์ ครัๅงทีไ 4
9. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความหใน
สาธารณชน ละนาสนอ ผอก.อนุมตั /ิ
10. ผอก.อนุมตั ิ฿ชຌราง TOR

ผอก.

11. ขออนุมตั ิ ผอก. ประกาศประกวดราคาดຌวยวิธีการ
ทางอิลใกทรอนิกส์ ละตงตัๅงคณะกรรมการประกวด
ราคา
12. ประกาศชิญชวน ขายอกสาร
13. รับซองอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติบืๅองตຌน ละ
คุณสมบัติดຌานทคนิค

คณะกรรมการ

14. จຌงผลการคัดลือกผูຌมสี ิทธิขຌารวมสาธิต
15. สาธิตระบบ (5 วัน)
16. จຌงผลการคัดลือกผูຌมสี ิทธิสนอราคา
17. สนอราคาดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์
18. สรุปผลการสนอราคา นาสนอ ผอก.
19. นาสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
20. ลงนามสัญญา

ผอก.

21. ติดตัๅงระบบบนรถดยสาร จานวน 500 คัน ละ
ระบบจออัจฉริยะทีไปาງ ยรถดยสาร จานวน 6 ปງาย
22. ติดตัๅงระบบบนรถดยสารติดตัๅงทุกระบบ จานวน

ผูຌรับจຌางทีไ

2,500 คัน ละระบบจอภาพอัจฉริยะทีไปาງ ยรถดยสาร

ประมูลงานเดຌ

จานวน 14 ปງาย
23. ฝຄกอบรมผูຌ฿ชຌงาน
24. ดานินการตรวจรับ/฿ชຌระบบงาน
25. ติดตาม/ประมินผลการ฿ชຌงาน/รายงาน

คณะกรรมการ
ขตการดิน
รถทีไ 1 - 8
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ครงการยอยทีไ โ : การพัฒนาระบบการดินรถ
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส)

ป 2561 (เตรมาส)

ป 2562 (เตรมาส)

ป 2563 (เตรมาส)

ป 2564 (เตรมาส)

1

1

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

ผูรຌ ับผิดชอบ

ระบบสารสนทศดຌานบริการพือไ ยกระดับการ฿หຌบริการชวย฿นการบริหารจัดการการดินรถ
1) จัดตัๅงคณะกรรมการพือไ วางผนละสารวจ
ความตຌองการ฿นบืๅองตຌนของหนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง
ฝຆายบริหาร

2) ออบบบขຌอกาหนดขอบขตงาน (TOR)
พือไ วาจຌางทีไปรึกษาฯ ดานินการ

(สานัก

3) คัดลือกละวาจຌางทีไปรึกษา

ทคนลยี

(1) สารวจความตຌองการขัๅนละอียด

สารสนทศ) /

(2) ออกบบระบบสารสนทศ

ฝຆายการดินรถ

(3) จัดทาระบบสารสนทศ

(ขตการดินรถ
1 – 8)

(4) ทดสอบระบบสารสนทศ
(5) ติดตัๅงระบบ
4) ติดตามละประมินผลการดานินงาน
5) นาสนอผลการติดตามละการประมินตอ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

ครงการยอยทีไ ใ : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการอู
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2561 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2562 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2563 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2564 (เตรมาส)
1 2 3 4

ผูรຌ ับผิดชอบ

ระบบการบริหารจัดการอู
1) จัดตัๅงคณะกรรมการพือไ วางผนละสารวจ
ความตຌองการ฿นบืๅองตຌนของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
2) ออบบบขຌอกาหนดขอบขตงาน (TOR) พือไ
วาจຌางทีไปรึกษาฯ ดานินการ
3) คัดลือกละวาจຌางทีไปรึกษาฯ พือไ พัฒนาระบบ
(1) ศึกษา วิคราะห์ความตຌองการ฿ชຌงานระบบ
(2) สารวจอูจอดรถ
(3) ออกบบระบบ
(4) ดานินการพัฒนาละติดตัๅง
(5) ทดสอบระบบ
(6) ฝຄกอบรม
4) ติดตามละประมินผลการดานินงาน
5) นาสนอผลการติดตามละการประมินตอคณะ
กรรมการบริหารกิจการองค์การ
6) การบารุงรักษาระบบ

ฝຆายบริหาร
(สานัก
ทคนลยี
สารสนทศ) /
ฝຆายการดินรถ
(ขตการดินรถ
1 – 8)
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กลยุทธ์ทีไ 3 : ความปลอดภัย฿นการ฿หຌบริการ
แ. ครงการทีไ 7

ความปลอดภัยของผูຌดยสารละประชาชน

โ. หนวยงาน

ฝຆายการเูินรถองค์การ ิเขตการเูินรถทีไ 1 – 8) / ฝຆายดริหาร ิสานักพัฒนาดุคลากร/สานักการ
เจຌาหนຌาทีไี

ใ. หลักการละหตุผล
ความปลอูภัย ถือเป็ นหนึไ ง฿นองค์ปรทกอดส าคัญของการ฿หຌดริ การทีไมีคุณภาพของผแຌ ฿หຌดริการรถูยสาร
ปรทจาทาง ูยความปลอูภัยูังกลาวครอดคลุมทัๅงความปลอูภัยของผแຌูยสาร ความปลอูภัยของพนักงาน ขสมก. ทีไ
ปฏิดัติงานดนรถูยสาร รวมถึงความปลอูภัยของปรทชาชนผแຌ฿ชຌเสຌนทางสัญจรรวมกัน
฿นชวงหลายปทีไผานมา ขสมก. เูຌ฿หຌความสาคัญกัดการ฿หຌดริการรถูยสารปรทจาทางูຌวยความปลอูภัย ูຌวย
การูาเนินมาตรการ฿นหลายลักษณททัๅงการจัูสายตรวจลงพืๅนทีไทีไมีความเสีไยงูຌานความปลอูภัยสแง การตรวจสภาพ
พนั กงานปรทจ ารถก อนการ฿หຌ ดริ การ ฯลฯ อย างเรกใ ตาม การู าเนิ นมาตรการตามทีไ กล าวมาเป็ นเปูยการขาู
การศึกษาถึงสาเหตุของความเมปลอูภัยซึไงครอดคลุมถึงสาเหตุ฿นการเกิูอุดัติเหตุ฿นชวงเวลาทีไผาน โ มา ทา฿หຌการ
ูาเนินการตามมาตรการูຌานความปลอูภัยยังเมกอ฿หຌเกิูผลสาเรใจเทาทีไควร
ไ. วัตถุประสงค์
ยกรทูัดความปลอูภัย฿หຌกัดผแຌูยสาร พนักงานของ ขสมก. ลลทปรทชาชนผแຌ฿ชຌรถ฿ชຌเสຌนทางสัญจรรวมกัน ูย
การวิเคราทห์ขຌอมแลการเกิูอุดัติเหตุลลทเหตุรຌาย฿นอูีตเพืไอกาหนูลนวทาง มาตรการ ลลทเครืไองมือ฿นการเพิไมความ
ปลอูภั ย ควดคแกัดการปลแ กจิ ตส านึ ก฿หຌ พนั กงาน ผแຌ ูยสาร ลลทปรทชาชน ตรทหนั ก฿นความเสี ยหายทีไเกิูขึๅนจาก
อุดัติเหตุลลทเหตุรຌายรทหวางการเูินทาง
นอกจากนีๅ ยังมีการจัูทาหลักสแตรการอดรมพนักงานขัดรถทีไมุงเนຌนการสรຌางทักษทการขัดรถทีไูีลลทปลอูภัย
ูยเป็นหลักสแตรทีไมีเนืๅอหาสอูคลຌองกัดผลการวิเคราทห์ขຌอมแลการเกิูอุดัติเหตุลลทเหตุรຌาย เพืไอ฿หຌเหในผล฿นรทยทสัๅน
ทีไสุู
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
การลูลงของอุดัติเหตุลลทเหตุรຌายรทหวางการเูินทาง นอกจากจทชวยลูคา฿ชຌจายทัๅง฿นสวนทีไเกีไยวขຌองกัดคูี
ความทางกฎหมายลลทคาเสียหายลกผแຌปรทสดภัยลลຌว ยังชวยลูความสแญเสียทัๅงเวลาของพนักงาน ขสมก. ลลทการเสีย
อกาสจากการเมสามารถ฿ชຌรถูยสารทีไปรทสดอุดัติเหตุหรือเหตุรຌายเูຌ ยังมีผลทางอຌอมตอความพึงพอ฿จของผแຌูยสาร
อีกูຌ วย ตลอูจนมี หลั กสแ ตรการพั ฒ นาทั กษทการควดคุ มลลทขัดขีไ รถูยสาร฿หຌ กั ดพนั กงานขั ดรถูยสารซึไงเป็ น
หลักสแตร฿นรทูัดกຌาวหนຌา เพืไอ฿หຌพนักงานขัดรถูยสารเูຌเพิไมทักษท฿นการขัดรถทีไูีลลทปลอูภัยตามมาตรฐานสากล
ลลทมีทักษทของการลกຌเขปัญหาเมืไอเกิูเหตุการณ์ฉุกเฉิน
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ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

1ี รายงานการวิเคราทห์การเกิูอุดัติเหตุลลทเหตุรຌายพรຌอมลนวทางลลทมาตรการ฿นการเสริมสรຌาง
ความปลอูภัย
โี การจัูหาอุปกรณ์เพืไอชวยยกรทูัดความปลอูภัย อาทิ เครืไองตรวจวัูลอลกอฮอล์
ใี ลนวทางการรณรงค์หรือการสืไอสารทีไกรทตุຌน฿หຌพนักงานผแຌปฏิดัติงาน฿หຌความสาคัญกัดความ
ปลอูภัยขณท฿หຌดริการ
4ี หลักสแตรเพืไอพัฒนาการขัดรถทีไมีคุณภาพของ ขสมก. ทีไมีความสอูคลຌองกัดขຌอมแลจากรายงาน
วิเคราทห์การเกิูอุดัติเหตุลลทเหตุรຌาย

ตัวชีๅวัด :

จานวนอุดั ติเหตุ ลลทเหตุรຌายรทหวางการ฿หຌ ดริการลูลง 5% ฿นรทยทเวลา 5 ป ูยเทียดกัดป
พ.ศ. โ55้ เป็นปฐาน

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

็. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย
รายการ
ผแຌูยสาร
ปรทชาชนผแຌ฿ชຌรถ฿ชຌ
ถนน

สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ
ความปลอูภัยรทหวางการ฿ชຌดริการรถูยสารของ
ขสมก.
ความปลอูภัยขณท฿ชຌเสຌนทางรวมกัดรถูยสาร
ของ ขสมก.

สิไงทีไครงการตຌองการ
ลูจานวนอุดัติเหตุลลทเหตุรຌายทีไ
เกิูขึๅนรทหวางการ฿หຌดริการของ
ขสมก.

่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
ครงการยอยทีไ 1 : การจัดทามาตรการการกຌเขพืไอพิไมความปลอดภัย฿นการ฿หຌบริการ
ขัๅนตอนการดานินงาน
2560
2561
2562
ครงการยอยทีไ แ : ครงการจัดทามาตรการการกຌเขพืไอพิไมความปลอดภัย฿นการ฿หຌบริการ
1) จัูตัๅงคณททางานเพืไอรวมกันสรุปขຌอมแลจานวนอุดตั ิเหตุทีไ
เกิูขึๅน
2) ปรทเมินความสแญเสียทีไเกิูขึๅนเนืไองจากการเกิูอุดัตเิ หตุ
3) วิเคราทห์หาสาเหตุ ของการเกิูอุดัติเหตุ
4) กาหนูลนวทางลลทมาตรการการลกຌเข เชน การตรวจ
ลอลกอฮอล์ลลทสารเสพติู การจัูนายตรวจูแลลจุูเสีไยง การ
ตรวจสอดความพรຌอมกอน฿หຌดริการ รวมทัๅงการดังคัด฿ชຌมาตรการ
กัดผแຌปฏิดัติงาน (พขร. / พกส.ี ฯลฯ
5) กาหนูดทลงทษหากมีการฝຆาฝน / เมปฏิดัตติ าม
6) นำเสนอขอความเหในชอดจากผแຌดริหาร
7) จัูหาอุปกรณ์ตรวจวัูลอลกอฮอล์ / สารเสพติูสาหรัดมีเวຌ฿ชຌ
ปรทจาทีไเขตเูินรถทัๅง 8 ลหง รวมทัๅงทีไสานักงาน฿หญ (สาหรัด
พนักงานขัดรถสวนกลางลลทพนักงานขัดรถ฿หຌผแຌดริหารรทูัดสแงี
ตามขัๅนตอนของรทเดียดการจัูซือๅ พัสูุขององค์การฯ

2563

2564

P
P
P
P
P
P
P
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ขัๅนตอนการดานินงาน
8) ปรทชุมวางลผนการรณรงค์
9) กาหนูวิธีการรณรงค์
10) ปรทชาสัมพันธ์฿หຌผแຌเกีไยวขຌองทุกฝຆายรัดทราดถึงลนวทางการ
ปฏิดัติ ดทลงทษ ฯลฯ ลลทูาเนินงานตามครงการ
11) ติูตามลลทปรทเมินผลการปฏิดัติตามมาตรการ จัูทา
สรุปผล
12) นาเสนอผลการติูตามลลทการปรทเมินตอคณทกรรมการ
ดริหารกิจการองค์การฯ

2560
2561
P
P

2562

2563

2564

P

P

P

P P

P

P

P

P P

P

P

P

P P

ขัๅนตอนการดานินงาน
2560
2561
ครงการยอยทีไ โ : ครงการการพัฒนาหลักสูตรการ฿หຌบริการดี ขับขีไปลอดภัย

2562

2563

2564

ครงการยอยทีไ 2 : การพัฒนาหลักสูตรการ฿หຌบริการดี ขับขีไปลอดภัย

1) จัูตัๅงคณททางานทีไปรทกอดูຌวยหนวยงานทีไเกีไยวขຌอง ลลท
ผแຌเชีไยวชาญจากกรมการขนสงทางดก
2) รวมกันวางลผนลลทออกลดดหลักสแตร หัวขຌอ รายลทเอียู
วิธีการอดรม (ดทดาทสมมติ ิRole Play) การศึกษาูแงาน ฯลฯี
รวมทัๅงวิธีการติูตามลลทปรทเมินผล รวมทัๅงการกาหนูมาตรการ
฿นการกากัดูแลล
3) นาเสนอขอความเหในชอดจากผแຌดริหาร
4) รวดรวมรายชืไอผแเຌ ขຌารัดการอดรม

P









P









P



P



P



5) ูาเนินการฝຄกอดรม 5 ป โ ลท โไ รุน โ ลท 50 คน รวม
6,000 คน
6) ติูตามลลทปรทเมินผลการฝຄกอดรม

P



P

7) นาเสนอผลการติูตามลลทการปรทเมินตอคณท
กรรมการดริหารกิจการองค์การฯ

P

P

P

P

P

P
P
P

P

P

P

P
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้. งบประมาณ
ครงการยอยทีไ 1 : การจัดทามาตรการการกຌเขพืไอพิไมความปลอดภัย฿นการ฿หຌบริการ
รายการ

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ

ตຌนทุน/หนวย

จานวน

รวมงิน

ครงการยอยทีไ 1 : การจัดทามาตรการการกຌเขพืไอพิไมความปลอดภัย฿นการ฿หຌบริการ
1) การจัดซือๅ อุปกรณ์ตรวจวัด

1) คา฿ชຌจา ย฿นการจัดซือๅ อุปกรณ์ตรวจวัด

อลกอฮอล์฿นลือดดยวิธี ปຆา

อลกอฮอล์ จานวน 27 ชุด

จากลมหาย฿จบบยืนยันผล

2) คา฿ชຌจา ย฿นการประชาสัมพันธ์การ
ดานินงานตามครงการ
3) คา฿ชຌจา ย฿นการติดตามละประมินผล (5 ป)

30,000

27

ชุด

810,000

10,000

8

ครัๅง

80,000

200,000

5

ป

1,000,000

2,000 1,080

ชุด

2,160,000

2) การจัดซือๅ ชุดตรวจสารสพติด 1) คา฿ชຌจา ย฿นการจัดซือๅ ชุดตรวจสารสพติด
฿หຌกบั ขตการดินรถ 8 ขต ละสานักงาน฿หญ
(ขององค์การภสัชกรรม) 1 กลองมี 50 ชุด (อายุ
฿ชຌงาน 2 ป) ราคา 2,000 บาท ดังนันๅ 1 ขตจะ
฿ชຌ 2 กลอง/ดือน (สุม ตรวจ) ซึงไ จะดานินการ
ตรวจตลอด 5 ปตามผนงาน
รวม

4,050,000

ครงการยอยทีไ 2 : การพัฒนาหลักสูตรการ฿หຌบริการดี ขับขีไปลอดภัย
รายการ

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ

ตຌนทุน/หนวย

จานวน

รวมงิน

ครงการยอยทีไ 2 : การพัฒนาหลักสูตรการ฿หຌบริการดี ขับขีปไ ลอดภัย
1) การฝຄกอบรมหลักสูตรการ

1) คา฿ชຌจา ย฿นการฝຄกอบรม฿หຌกบั พนักงานขับรถ

฿หຌบริการดี ขับขีปไ ลอดภัย

ดยสารประมาณ 6,000 คน ปละ 1,200 คน

1,000 6,000

คน

6,000,000

120

ครัๅง

2,400,000

฿ชຌระยะวลา 5 ป
2) คา฿ชຌจา ย฿นการจຌางวิทยากร (120 ครัๅง)

20,000

รวม
รวมทัๅงสิๅน (2 ครงการยอย)

8,400,000
12,450,000
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แเ. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ

2560

2561

2562

2563

2564

ครงการยอยทีไ 1 : การจัดทามาตรการการกຌเขพืไอพิไมความปลอดภัย฿นการ฿หຌบริการ
1) การจัดซือๅ อุปกรณ์ตรวจวัด
อลกอฮอล์฿นลือดดยวิธี ปຆาจากลม

1,890,000

-

-

-

-

432,000

432,000

432,000

432,000

432,000

2,322,000

432,000

432,000

432,000

432,000

2563

2564

หาย฿จบบยืนยันผล
2) การจัดซือๅ ชุดตรวจสารสพติด
รวม
รายการ

4,050,000
2560

2561

2562

ครงการยอยทีไ 2 : การพัฒนาหลักสูตรการ฿หຌบริการดี ขับขีปไ ลอดภัย
3) การฝຄกอบรมหลักสูตรการ
฿หຌบริการดี ขับขีปไ ลอดภัย
รวม
รวมงบประมาณตละป

1,680,000

1,680,000

1,680,000

1,680,000

1,680,000

1,680,000

1,680,000

1,680,000

1,680,000

1,680,000

2,112,000

2,112,000

8,400,000
4,002,000

รวมทัๅงสิๅน

2,112,000

2,112,000
12,450,000

แแ. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความสารใจ
รายการ
อกาสกิดความสีไยง
ความร ว มมื อ ของพนั ก งานผแຌ ฿ หຌ ด ริ ก าร ปานกลาง
ดนรถูยสาร
฿นกรณีของการตรวจสภาพรางกายกอนการ฿หຌดริการนัๅน พนักงานผแຌมีหนຌาทีไ
฿หຌดริการดนรถูยสารดางคนอาจเม฿หຌความรวมมือูຌวยพิจารณาวา เป็น
การลทเมิูสิทธิสวนดุคคล
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12. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ครงการยอยทีไ 1 : การจัดทามาตรการการกຌเขพืไอพิไมความปลอดภัย฿นการ฿หຌบริการ
ขันๅ ตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

ผูຌรบั ผิ ดชอบ

ครงการยอยทีไ 1 : การจัดทามาตรการการกຌเขพืไอพิไมความปลอดภัย฿นการ฿หຌบริการ
1) จัดตังๅ คณะทางานพืไอรวมกันสรุป
ขຌอมูลจานวนอุบตั ิ หตุทีไกิดขึนๅ
2) ประมินความสูญสียทีไกิดขึนๅ
นืไองจากการกิดอุบตั ิ หตุ
3) วิคราะห์หาสาหตุของการกิดอุบตั ิ หตุ
4) กาหนดนวทางละมาตรการการกຌเข
ชน การตรวจอลกอฮอล์ละสารสพ
ติด การจัดนายตรวจดูลจุดสีไยง การ
ตรวจสอบความพรຌอมกอน฿หຌบริการ
รวมทัๅงการบังคับ฿ชຌมาตรการกับ
ผูຌปฏิบตั งิ าน (พขร. / พกส.) ฯลฯ
5) กาหนดบทลงทษหากมีการฝຆ าฝน /

ฝຆายการดิน

เมปฏิบตั ติ าม

รถองค์การ

6) นาสนอขอความหในชอบจากผูຌบริหาร

(ขตการดิน

7) จัดหาอุปกรณ์ตรวจวัดอลกอฮอล์ /

รถทีไ 1 – 8) /

สารสพติดสาหรับมีเวຌ฿ชຌประจาทีไขตดิน

ฝຆ ายบริหาร

รถทัๅง 8 หง รวมทัๅงทีไสานักงาน฿หญ

(สานักพัฒนา

(สาหรับพนักงานขับรถสวนกลางละ

บุคลากร/

พนักงานขับรถ฿หຌผูຌบริหารระดับสูง) ตาม

สานักการ

ขันๅ ตอนของระบียบการจัดซืๅอพัสดุของ

จຌาหนຌาทีไ)

องค์การ
8) ประชุมวางผนการรณรงค์
9) กาหนดวิธีการรณรงค์
10) ประชาสัมพันธ์฿หຌผูຌกีไยวขຌองทุกฝຆาย
รับทราบถึงนวทาง฿นการปฏิบตั ิ
บทลงทษ ฯลฯ ละดานินงานตาม
ครงการ
11) ติดตามละประมินผลการปฏิบตั ิ
ตามมาตรการละจัดทาสรุปผลการประมิน
12) นาสนอผลการติดตามละการ
ประมินตอคณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การ
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ครงการยอยทีไ 2 : การพัฒนาหลักสูตรการ฿หຌบริการดี ขับขีไปลอดภัย
ขันๅ ตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

ผูຌ รบั ผิดชอบ

ครงการยอยทีไ 2 : การพัฒนาหลักสูตรการ฿หຌบริการดี ขับขีปไ ลอดภัย
1) จัดตังๅ คณะทางานทีไประกอบดຌวย
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง ละผูຌ ชียไ วชาญ
จากกรมการขนสงทางบก
2) รวมกันวางผนละออกบบหลักสูตร
หัวขຌอ รายละอียด วิธีการอบรม
(บทบาทสมมติ (Role Play)) การศึกษา

ฝຆ ายการดิน

ดูงาน ฯลฯ รวมทัๅงวิธีการติดตามละ

รถองค์การ

ประมินผล รวมทัๅงการกาหนดมาตรการ

(ขตการดิน

฿นการกากับดูล

รถทีไ 1 – 8) /

3) นาสนอขอความหในชอบจากผูຌ บริหาร

ฝຆ ายบริหาร

4) รวบรวมรายชือไ ผูຌ ขຌารับการอบรม

(สานักพัฒนา

5) จัดหาสถาบันทีไรบั ฝຄ กอบรม ละ/หรือ

บุคลากร/

วิทยากรทีไมคี วามรูຌ ละประสบการณ์

สานักการ

รวมทัๅงสถานทีไพืไอ฿ชຌ฿นการฝຄกอบรม

จຌาหนຌาที)ไ

6) ดานินการฝຄ กอบรม 5 ป โ ละ 24
รุน โ ละ 50 คน รวม 6,000 คน
7) ติดตามละประมินผลการฝຄ กอบรม
8) นาสนอผลการติดตามละการ
ประมินตอคณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การ

ะะคณ วิศวกรรมศ สตร์ะมห วิทย ลยเกษตรศ สตร์ะกนย ยนะพ.ศ.ะ2559

ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี

หนຌา 77

กลยุทธ์ทีไ 4 : การสรຌางการจดจาทีไดีกผูຌ฿ชຌบริการ
แ. ครงการทีไ 8

กิจกรรมสัมพันธ์

โ. หนวยงาน

ผอก. ิสานักผแຌอานวยการี / ฝຆายดริหาร ิสานักลผนงานี / ฝຆายการเูินรถองค์การ ิสานักดริหาร
การเูินรถ/เขตการเูินรถทีไ 1 – ่ี

3. หลักการละหตุผล
฿นการกຌาวสแการเป็นผแຌนา฿นการดริการรถูยสารปรทจาทางของ ขสมก. จาเป็นตຌองมีการพัฒนาคุณภาพการ
฿หຌดริการอยางตอเนืไองทัๅงเพืไอสนองตอดความตຌองการของผแຌูยสาร ลลทเพืไอการสรຌางความลตกตางทีไเหนือกวาคแลขง
ทัๅงนีๅ การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนืไ องจทเกิูขึๅนเูຌเมืไอผแຌ฿หຌ ดริการมีความเขຌา฿จ฿นความตຌองการของผแຌูยสารอยาง
ถ องลทຌ ซึไ งความ฿กลຌ ชิ ูลลทความเวຌ วาง฿จจทช วย฿หຌ การเปຂ ูเผยความตຌ องการเป็ นเปอย างถแ กตຌ องลลทรวูเรใ ว
ทันสถานการณ์ ูຌวยเหตุผลูังกลาว ความสัมพันธ์รทหวาง ขสมก. กัด ผแຌูยสาร จทตຌองเป็นเป฿นรแปลดดของพันธมิตร
ทีไมีความผแกพัน ิEngagement) เม฿ชเป็นเพียงคแคຌา ซึไงความสัมพันธ์ูังกลาวจทนามาซึไงการรวมคิูรวมสรຌางสรรค์
ดริการทีไูีมคี ุณภาพลลทนามาสแการสรຌางลดรนู์ทีไมีคุณคา
ทัๅงนีๅ ฿นการสรຌางความสัมพันธ์กัดผแຌูยสาร ขสมก. นอกเหนือจากความสัมพันธ์อันเกิูรทหวางการ฿หຌดริการ
ลลຌว ิIn Process) ยังสามารถสรຌางกิจกรรมพิเศษ ิActivities) ทีไชวยตอกยๅาสรຌางความรแຌสึกลลทการจูจาทีไูีลก
ผแຌ ูยสารตามหลั กการทีไ เรี ยกว า 7E ทีไ ลสูงตามรแ ป ูຌ านล าง ูยเนຌ น พิ เศษเปทีไ มิติ ข องการสรຌ างความผแ ก พั น
ิEngage) ความสนุกสนาน ิEnjoy) ลลทการมีสวนรวม ิEvolve)
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ขณททีไการออกลดดกิจกรรมควรคานึงถึงปรทเูในตาง โ ูังนีๅ
1) การูาเนินงานของคณททางานกิจกรรมสัมพันธ์ตຌอง฿หຌความสาคัญกัดการมีสวนรวมของผแຌูยสาร
2) ควรมีการศึกษาพฤติกรรมของกลุมเปງาหมายเพืไอ฿หຌการออกลดดกิจกรรมเป็นเปอยางเหมาทสม ูยควร
ลด งกลุ ม เปງ าหมาย฿น โ มิ ติ คื อ มิ ติ ของพฤติ ก รรมการ฿ชຌด ริ ก าร อาทิ ผแຌ ูยสารทัไ ว เป ผแຌ สแ งอายุ เูใก นั ก เรี ย น
นักทองเทีไยว ฯลฯ ลลทมิติของชองทางการสืไอสารทีไจท฿ชຌ ฿นการูาเนิน กิจกรรม อาทิ ปรทชาชน฿นกลุม Gen C
ทีไนิยมการสืไอสารลลททากิจกรรมผานสืไอออนเลน์ ลลทปรทชาชนกลุมอืไน โ ทีไเมนิยมการสืไอสารผานสืไอออนเลน์
3) เป็นกิจกรรมทีไเปຂูเผย สังเกตเหในเูຌชัู ผแຌูยสารสามารถเขຌาถึงลลทเขຌารวมกิจกรรมเูຌงาย
4) กิจกรรมควรมีความเกีไยวขຌองกัด เรืไองราวของรถูยสารภาย฿ตຌปรทสดการณ์฿หมทีไผแຌเขຌารวมกิจกรรม
อยากจทลดงปันปรทสดการณ์฿หຌผแຌอืไนรัดรแຌ
ภาพทีไ ้ : กิจกรรมพาครอบครัวกินอาหารกลางวันฟรีบนรถดยสารทีไลอนดอน

ทีไมา : OICA

ภาพทีไ แเ : กิจกรรมปຂดตัวการ฿หຌบริการของ Go Ahead ทีสไ ิงคปร์

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

ทีไมา : OICA

ไ. วัตถุประสงค์
สรຌางเสริมความผแกพัน ิEngagement) รทหวาง ขสมก. ลลทผแຌูยสาร ผานกิจกรรมลยกตามกลุมเปງาหมาย
ทัๅงลดด Online ลลท Offline
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
ความสัมพันธ์฿นรทูัดของการเป็นพันธมิตรจทนามาซึไงความเหในของผแຌูยสารทีไตรงเปตรงมา฿นมุมมองทีไ
เป็นดวก ซึไงจททา฿หຌการปรัดปรุงคุณภาพการ฿หຌดริการเป็นเป฿นทิศทางทีไเหมาทสมลลทเป็นเปตามความตຌองการ
ของผแຌูยสารอยางลทຌจริง สรຌางความพึงพอ฿จตอผแຌูยสารูยรวมอยางยัไงยื น ลลทสรຌางอกาส฿นการขยายการ
฿หຌดริการลลทรายเูຌ฿นอนาคต
6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

กิจกรรมทีไครอดคลุมผแຌูยสารทุกกลุมลลทมีความตอเนืไองตลอูทัๅงป

ตัวชีๅวัด :

สามารถจัูกิจกรรมสัมพันธ์เูຌปลทเมตไากวา โ ครัๅงตอเนืไองทุกป ตัๅงลตป พ.ศ. โ5ๆ0 เป็นตຌนเป

7. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย
รายการ
ผแຌูยสาร /
ปรทชาชน

สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ
กิจกรรมทีไนาสน฿จซึไงสามารถเขຌารวม
ผานชองทางลลทวิธีการทีไงา ย เมเสียเวลา

สิไงทีไครงการตຌองการ
มีจานวนผแຌูยสารสน฿จรวมกิจกรรม฿น
จานวนทีไมีนยั สาคัญ
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่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
รายการ

2560
P

1) จัดตัๅงคณะทางานกิจกรรมสัมพันธ์

2561

2562

2563

2564

P

P

P

P

P

2) ศึกษาพฤติกรรมของกลุมปງาหมาย

P

3) ออกบบกิจกรรม

P

4) ขอรับอนุมตั ิจากผูຌมอี านาจ

P

5) ดานินกิจกรรม

P

6) สรุปผลทีไเดຌรบั จากการทากิจกรรม

P

P

P

P

้. งบประมาณ
รายการ

ทรัพยากรที฿ไ ชຌ

จานวน

ตຌนทุน/หนวย

1) คา฿ชຌจาย฿นการจัดกิจกรรม ปละ 2 ครัๅง ละทาทุกป (รวม

200,000

คาสรุปผลการทากิจกรรมลຌว)
รวม

10

-

รวมงิน

ครัๅง

-

2,000,000
2,000,000

10. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ

2560

2561

2562

2563

2564

1) คา฿ชຌจา ย฿นการจัดกิจกรรม ปละ 2
ครังๅ ละทาทุกป (รวมคาสรุปผล

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

การทากิจกรรมลຌว)
รวมทังๅ สินๅ

2,000,000

แแ. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความสารใจ
รายการ
การมีสวนรวม฿นกิจกรรมของผแຌูยสาร

อกาสกิดความสีไยง

ปานกลาง
฿นสภาพปั จ จุ ดั น ผแຌ  ูยสารสามารถเขຌ า ถึ ง กิ จ กรรมของ ขสมก.
ผานชองทางการสืไอสารตาง โ เูຌเมยาก ลตการทีไจททา฿หຌเกิูการ
มี ส ว นร ว ม฿นกิ จ กรรม ขึๅ น อยแ กั ด การออกลดดกิ จ กรรมทีไ มี ค วาม
เหมาทสมกัดผแຌูยสาร฿นลตลทกลุม
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แโ. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขันๅ ตอน/กิจกรรม
1) จัดตัๅงคณะทางานกิจกรรม
สัมพันธ์
2) ศึกษาพฤติกรรมของ
กลุม ปງาหมาย
3) ออกบบกิจกรรม
4) ขอรับอนุมัติจากผูมຌ ีอานาจ
5) ดานินกิจกรรม
6) สรุปผลทีไเดຌรับจากการทา
กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ผูຌรับผิดชอบ
ผอก.(สานัก
ผูຌอานวยการ)
/ ผ ายบริหาร
(สานัก
ผนงาน) /
ฝຆายการดิน
รถองค์การ
(สานักบริหาร
การดินรถ/
ขตการดินรถ
ทีไ 1 – 8)
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ยุทธศาสตร์ทีไ โ : การสรຌางฐานกาลังพนักงานขับรถดยสารทีไพียงพอละมีคุณภาพ
กลยุทธ์ทีไ แ :

การสรຌางฐานกาลังพนักงานขับรถดยสาร

แ. ครงการทีไ ้

การจัดหาพนักงานขับรถดยสาร

โ. หนวยงาน

ฝຆายการเูินรถองค์การ ิเขตการเูินรถทีไ 1 – ่ี / ฝຆายดริหาร ิสานักการเจຌาหนຌาทีไี

ใ. หลักการละหตุผล
ปั ญหา฿หญ ทีไ ขสมก. ตຌ องเผชิ ญ฿นปั จจุ ดั นลลทมี ลนวนຌ มจทเป็ นปั ญหาทีไ รุ นลรง฿นอนาคต คื อ ปั ญหาการ
ขาูลคลนพนักงานขัดรถูยสารซึไงเป็นอาชีพทีไตຌองรัดผิูชอดความปลอูภัยของผแຌูยสารลลทปรทชาชนผแຌ฿ชຌเสຌนทาง
สั ญจรร วมกัน จ าเป็ นตຌอง฿ชຌดุ คลากรทีไ มีทั กษทสแ ง฿นการขัดขีไลลทควดคุมยานพาหนท ควดคแกัดการจิ ต฿จ฿นการ฿หຌ
ดริการสแง ิService Mind)
ขณททีไความพยายาม฿นการปรัดเปลีไยนพนั กงานเกใดคาูยสารเป็นพนั กงานขัดรถูยสารภายหลังการติูตัๅง
รทดด e-Tickets อาจเมเพียงพอตอการมีจานวนพนักงานขัดรถทีไสอูคลຌองกัดจานวนรถูยสาร฿นสัูสวนพนักงานขัด
รถตอรถูยสารทีไ โ ตอ 1 กอปรกัดขຌอจากั ู฿นส วนของครงสรຌางเงินเูือนของ ขสมก. ทีไ เมูึงูแู฿หຌ มีผแຌ สมัครเป็ น
พนักงานขัดรถรุน฿หม จาเป็นตຌองหาลนวทาง฿หม฿นการจัูหาพนักงานขัดรถูยสารูยเฉพาทลนวทาง฿นลักษณทของ
การ Outsource ดุ คลากรจากภายนอกองค์การ ูย฿นปัจจุดั นมีผแຌปรทกอดการหลายรายทีไ฿หຌ ดริการเกีไยวกั ดการรัด
ดริหารจัูการพนักงานขัดรถ อาทิ มนตรีทรานสปอร์ต สยามราชธานี ฯลฯ
ไ. วัตถุประสงค์
จัูหาพนักงานขัดรถูยสารูຌวยวิธีการ Outsource ฿นจานวนทีไสอูคลຌองกัดจานวนรถูยสาร
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
การมีพนักงานขัดรถูยสาร฿นจานวนทีไสอูคลຌองกัดจานวนรถูยสารจทชวย฿หຌการ฿ชຌรถูยสารเป็นเปอยางมี
ปรทสิทธิภาพ กอ฿หຌเกิูปรทยชน์ลก ขสมก. ฿น โ ลักษณท คือ
1ี ชวย฿หຌมีสัูสวนรถทีไออก฿หຌดริการมากขึๅน สงผลทางอຌอมตอ การเพิไมความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌดริการของ
ผแຌูยสารจากรทยทเวลาทีไ฿ชຌ฿นการรอรถูยสารลูลง
โี ชวยเพิไมรายเูຌ฿หຌกัด ขสมก. ูยรถูยสารปรัดอากาศ 1 คัน สามารถสรຌางรายเูຌเฉลีไยเูຌวันลทเมตไากวา
ปรทมาณ ๆ – ็ พันดาท
ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

สัญญาการวาจຌางพนักงานขัดรถูยสาร฿นลักษณทของการ Outsource

ตัวชีๅวัด :

สามารถจัูจຌางพนักงานขัดรถูยสารผานกรทดวนการ Outsource ตัๅงลตป พ.ศ. โ5ๆ0 เป็นตຌนเป
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็. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย
รายการ

สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ
สิไงทีไครงการตຌองการ
จานวนรถูยสารทีไเพียงพอ
1. สัญญาวาจຌางฯ รทยทยาว
พนักงานขัดรถทีไมีคุณภาพ฿นจานวน
2. อัตราการวาจຌางฯ ทีไจแง฿จ
ทีไเพียงพอเมืไอเทียดกัดจานวนรถ
3. การปฏิดัติของ ขสมก. ตอพนักงานขัดรถ
ูยสาร ภาย฿ตຌตຌนทุนทีไเหมาทสม
ูยสารทีไ Outsource ฿นลักษณททีไเทาเทียม
กัดพนักงานขัดรถของ ขสมก.

ผแຌูยสาร
ผแຌ฿หຌดริการจัูหาพนักงาน
ขัดรถูยสาร฿นลักษณท
ของการ Outsource

่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
รายการ

2560

2561

2562

2563

2564

P

P

P

P

1) จัดตัๅงคณะทางานพืไอรวมกันวางผนการจัดทาครงการการ
จัดหา "พนักงานขับรถดยสาร" จากการวาจຌางบุคลากรจาก
ภายนอก (Outsourcing) รวมทัๅงรวมกันกาหนดระบียบขຌอบังคับ

P

ทีไผปูຌ ระมูลจะตຌองดานินการ
2) จัดทาขຌอกาหนดขอบขตการดานินงาน (TOR) พืไอการจัดจຌาง
พนักงานขับรถดยสารจากภายนอก (Outsourcing)
3) ประกาศ฿น Website ของกรมบัญชีกลางละขององค์การพืไอ
หาผูสຌ น฿จขຌารวมการประมูล

P
P
P

4) คัดลือกผูสຌ น฿จยืนไ ประมูล
5) ประกาศผลการยืนไ ประมูล

P

6) นาสนอขออนุมัติครงการละงบประมาณตอคณะ

P

กรรมการบริหารกิจการองค์การฯ

P

7) ดานินงานดຌานจัดซือๅ จัดจຌาง
8) ติดตามละประมินผลการดานินงานตามครงการทุกสินๅ
ปงบประมาณ
9) รายงานผลการดานินงานตามครงการ฿หຌคณะ
กรรมการบริหารกิจการองค์การฯ รับทราบผล

้. งบประมาณ
฿ชຌงดปรทมาณูาเนินงานตามปกติ
แเ. การ฿ชຌงบประมาณ
฿ชຌงดปรทมาณูาเนินงานตามปกติ
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แแ. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความสารใจ
รายการ
อกาสกิดความสีไยง
1) ทัศนทคติตอการเป็นพนักงานขัด สแง
รถูยสาร ขสมก.
ลมຌ ก ารจຌ า งพนั ก งานขั ด รถูยสาร฿นลั ก ษณทของการ Outsource จทช ว ย
ลกຌปัญ หาอันเกิูจากขຌอจากัููຌานอัตราผลตอดลทนเูຌ฿นรทูัดหนึไง ลตเมเูຌ
ชวยลกຌเขปัญหาทัศนคติตออาชีพพนักงานขัดรถูยสาร฿นเขตกรุงเทพทีไหลาย
คนเหในวาเหนืไอย ดัไนทอนสุขภาพ ลลทมีความเสีไยง฿นการเกิูอุดัติเหตุสแง
2) กฎรทเดียดทีไเกีไยวขຌองกัดการ
ปานกลาง
จัูหา "พนักงานขัดรถูยสาร"
การจัูหาพนักงานขัดรถูยสาร฿นลักษณทของการ Outsource จาเป็นตຌองมี
การศึ ก ษาลลทปรั ด ปรุ ง กฎรทเดี ย ดทีไ เกีไ ย วขຌ อ งทัๅ ง ฿นส ว นของ ขสมก. ลลท
หนวยงานทีไกากัดูแลล ขสมก. อยางรอดคอด

แโ. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขันๅ ตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

ผูຌ รบั ผิดชอบ

1) จัดตังๅ คณะทางานพืไอรวมกันวางผนการจัดทาครงการ
การจัดหา "พนักงานขับรถดยสาร" จากการวาจຌาง
บุคลากรจากภายนอก (Outsourcing) รวมทัๅงรวมกัน
กาหนดระบียบขຌอบังคับทีไผูຌประมูลจะตຌองดานินการ
2) จัดทาขຌอกาหนดขอบขตการดานินงาน (TOR) พืไอ

ฝຆ ายการดิน

การจัดจຌางพนักงานขับรถดยสารจากภายนอก

รถองค์การ

(Outsourcing)

(ขตการดิน

3) ประกาศ฿น Website ของกรมบัญชีกลางละของ

รถทีไ 1 - 8)

องค์การพืไอหาผูຌ สน฿จขຌารวมการประมูล

ฝຆ ายบริหาร

4) คัดลือกผูຌสน฿จยืไนประมูล

(สานักการ

5) ประกาศผลการยืไนประมูล

จຌาหนຌาที)ไ

6) ดานินงานตามขันๅ ตอนการจัดซืๅอจัดจຌาง
7) ติดตามละประมินผลการดานินงานตามครงการทุก
สิๅนปงบประมาณ
8) รายงานผลการดานินงานตามครงการ฿หຌคณะ
กรรมการบริหารกิจการองค์การฯ รับทราบผล
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กลยุทธ์ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน
1. ครงการทีไ 10 การสรຌางสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน
2. หนวยงาน

ฝຆายการเูินรถองค์การ ิเขตการเูินรถทีไ 1 – 8) / ฝຆายดริหาร ิสานักพัฒนาดุคลากร/สานักการ
เจຌาหนຌาทีไี / ผแຌลทนจากทุกหนวยงาน

3. หลักการละหตุผล
องค์การขนสงมวลชนกรุงเทพเป็นองค์กรขนาู฿หญทีไมีพนักงานจานวนมากวา 15,000 คน ลดงเป็นพนักงาน
ปรทจาส านั กงานปรทมาณกวา 2ุ000 คน ลลทพนั กงานเูินรถ ิฝຆ ายปฏิดั ติการี จ านวนกวา 13,000 คน ูยการ
ปฏิดัติการของพนักงานูยเฉพาท฿นสวนของพนักงานทีไ฿หຌดริการดนรถูยสารตຌองเผชิญกัดความเสีไยงูຌานสุขภาพ
ทัๅง฿นสวนของรางกายลลทจิต฿จ฿นหลายลักษณท อาทิ
1ี การเผชิญมลพิษรทหวางการปฏิดัติหนຌาทีไดนทຌองถนน
2ี การรัดปรททานอาหารทีไเมตรงเวลา
3ี การพักผอนทีไเมเพียงพอ
4ี การขัดถายทีไเมสามารถทางานเูຌรทหวางปฏิดัติงาน
ความเสีไยงูังกลาวเพิไมอกาสตอการเจใดปຆ วยของพนั กงาน฿นหลายลั กษณท ูยเฉพาทการเป็ นรค฿นรทดด
ทางเูิ นหาย฿จ ความูั นลหิ ตสแ ง เดาหวาน หั ว฿จ มทเรใง ฯลฯ ซึไ งการเจใ ดปຆ วยูังกล าวนอกจากจทส งผลกรททด
ตอตัวพนักงานูยตรงลลຌว ยังกอ฿หຌเกิูผลเชิงลดตอปรทสิทธิภาพลลทคุณภาพ฿นการ฿หຌดริการรถูยสารปรทจาทาง
ทัๅ งจากการทีไ พนั กงานมีการหยุ ูงานด อย ลลทจากความเสีไ ยงต อการเกิ ูอุ ดั ติ เหตุ฿นรทหวางการปฏิ ดั ติ งานทีไ สแ ง
นอกจากนัๅน ยังสงผลกรททดตอภารทคา฿ชຌจายของ ขสมก. ทีไเกีไยวเนืไองกัดการรักษาพยาดาล
4. วัตถุประสงค์
เพืไอ฿หຌดุคลากรทีไเกีไยวขຌองกัดการ฿หຌดริการรถูยสารผแຌมีความพรຌอมทัๅงรางกายลลทจิต฿จ฿นการ฿หຌดริการอย าง
มีคุณภาพ มีสุขภาพรางกายทีไลขใงลรง มีสุขภาพจิตทีไูี ทัๅงกอน รทหวาง ลลทภายหลังการปฏิดัติหนຌาทีไ ผานรทดดการ
ตรวจสุขภาพตามรทเดียดของคณทกรรมการรัฐวิสาหกิจเรืไองมาตรฐานของสิทธิผลปรทยชน์ของพนักงาน รวมทัๅงการ
สรຌางความตรทหนั ก฿นความสาคัญของสุ ขภาพ การสรຌางสภาพลวูลຌอมทีไเอืๅอตอการมีสุ ขภาพกายลลท฿จทีไูีทัๅง฿น
รทหวางเวลาปฏิดัติงานลลทรทหวางการพัก อาทิ การจัูหาอุปกรณ์ออกกาลังกายลลทการจัูตัๅงรຌานกาลฟสู ฯลฯ
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ภาพทีไ 12 : การออกกาลังกายของพนักงาน Tower Transit ฿นสิงคปร์

ทีไมา : OICA

ภาพทีไ แใ : รຌานกาฟ฿นอูจอดรถดยสารของ KMB ฿นฮองกง

ทีไมา : OICA
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5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
1) ดุคลากรทีไมีสุขภาพรางกายทีไลขใงลรงลลทมีสุขภาพจิตทีไูีถือเป็นกลเกสาคัญตอการ฿หຌดริการทีไมีคุณภาพ
ลลทความปลอูภัย มีผลูยตรงตอความพึงพอ฿จของผแຌูยสาร ขณทเูียวกันสุขภาพทีไูีจทชวยลูอัตราการหยุู
งานจากการเจใดปຆวยของพนักงาน สงผลตอปรทสิทธิภาพการ฿ชຌรถอยางตอเนืไอง ลลทนามาซึไงการเพิไมขึๅนของรายเูຌ
฿นทีไสุู
2) สุขภาพกายลลท฿จทีไูีชวยลูคา฿ชຌจาย฿หຌ ขสมก. ฿นหลายลักษณท ทัๅงคา฿ชຌจายทีไเกีไยวขຌองกัด การเกิู
อุดัติเหตุรทหวางการปฏิดัติงาน ลลทคา฿ชຌจาย฿นการรักษาพยาดาล
3) การเสริมสรຌางสภาพลวูลຌอม฿นการทางาน฿หຌมีความเหมาทสมลกผแຌปฏิดัติงานจทสงผลตอการสรຌางความ
ผแกพันทีไูีกัดองค์การ มีผลทางอຌอมตอการรักษาพนักงาน฿หຌอยแกัดองค์กร
ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

ตัวชีๅวัด :

1ี การติูตัๅงอุปกรณ์การออกกาลังกาย
โี การจัูหาลลท฿หຌดริการรຌานกาลฟสู
ใี การตรวจสุขภาพปรทจาป
มีพืๅนทีไพรຌอมอุปกรณ์ออกกาลังกายสาหรัดเขตการเูินรถทัๅง ่ ลหง ลลทสานักงาน฿หญ ตัๅงลต
ป พ.ศ. โ5ๆ1 เป็นตຌนเป
ิหมายหตุ : พืๅนทีไละจานวนทีไตัๅงของตละขตการดินรถขึๅนอยูกับการบริหารจัดการตามความหมาะสมี

็. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย
ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย
พนักงานขัดรถูยสาร
ผแຌูยสาร

สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ
สิไงทีไครงการตຌองการ
สภาพลวูลຌอม฿นการทางานทีไูี สุขภาพกายลลท฿จทีไูี
ลลทความสุขทีไมีมากขึๅน฿นรทหวางการทางาน
การ฿หຌดริการของพนักงานขัดรถ
เูຌรัด ดริการทีไมีคุณ ภาพ มีความสุภาพ ปลอูภัย ซึไ ง ูยสารทีไ มี คุณ ภาพ เป็ น ดริก าร
เป็น ผลจากสุขภาพกายลลท฿จทีไูีของพนักงานขัดรถ ภาย฿ตຌสุขภาพกายลลท฿จทีไูี
ูยสาร
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่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
รายการ

2560

2561

2562

2563

2564

การปรับปรุงสุขภาพละคุณภาพชีวิตของพนักงานฝຆายปฏิบตั งิ าน
1) จัดคณะทางานรวมกันศึกษาถึงรายละอียดของสิไงทีไตຌองปรับปรุง ทัๅง฿น
รือไ งของงบประมาณ ขัๅนตอนการดานินการ ผูຌรบั ผิดชอบ ฯลฯ พือไ ฿หຌมี
สภาพการทางานทีไหมาะสมมากยิไงขึๅน รวมทัๅงวิธีการสงสริม฿หຌบุคลากรมี

P

สุขภาพรางกายทีไขใงรง สุขภาพจิตทีไดีขึๅน
P

2) นาสนอครงการพรຌอมวิธีการสริมสรຌางละปรับปรุง฿หຌกับ
คณะกรรมการบริหารกิจการฯ พิจารณาหในชอบ

P

3) จัดทางบประมาณครงการฯ ละนาสนอขออนุมตั ิงบประมาณ
4) ดานินการครงการฯ
4.1) การตรวจสุขภาพประจาป การตรวจสุขภาพจิต

P

P

P

P

P

4.2) จัดอบรม฿หຌความรูดຌ ຌานการดูลสุขภาพรางกายละสุขภาพจิต

P

P

P

P

P

P

P

P

6) ประมินผลการดานินงานตามครงการฯ

P

P

7) จัดทาบทสรุปผลการดานินงานตามครงการฯ ขຌอสนอนะละการ

P

P

P

P

฿หຌกพนักงาน
4.3) การบริหารจัดการรຌานคຌา รຌานอาหาร ภาย฿นหนวยงานตาง โ

P

4.4) จัดทานวทาง฿นการสงสริม฿หຌ฿ชຌบริการหຌองออกกาลังกาย พือไ
กระตุຌน฿หຌ฿ชຌบริการพือไ ฿หຌกิดความคุຌมคา
4.5) การจัดสถานทีไออกกาลังกาย฿หຌกับขตดินรถตาง โ ละจัดหา
อุปกรณ์ออกกาลังกาย
5) ควบคุมละติดตามครงการ

ปรับปรุงตอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การฯ

P
P
P

P

P

้. งบประมาณ
รายการ

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ

การจัดหาพืนๅ ทีไละอุปกรณ์฿นการ

1) การปรับปรุงพืนๅ ทีไพือไ การออกกาลังกายพรຌอม

ออกกาลังกาย / การตรวจสุขภาพ

จัดหาอุปกรณ์การออกกาลังกายภาย฿นพืนๅ ทีไขตการ

ตຌนทุน/หนวย

จานวน

รวมงิน

1,000,000

9

พืนๅ ทีไ

9,000,000

1,500,000

5 ป

ป

7,500,000

คน

3,200,000

ป

500,000

ประจาป / จัดอบรม฿หຌความรูຌดຌานการ ดินรถ 8 หง ละสานักงาน฿หญ
ดูลสุขภาพรางกายละสุขภาพจิต

2) การตรวจสุขภาพประจาป การตรวจสุขภาพจิต

฿หຌกพนักงาน / การบริหารจัดการ

3) จัดอบรม฿หຌความรูຌดຌานการดูลสุขภาพรางกาย

รຌานคຌา รຌานอาหาร ภาย฿นหนวยงาน

ละสุขภาพจิต฿หຌกพนักงาน

ตาง โ

4) การบริหารจัดการรຌานคຌา รຌานอาหาร ภาย฿น
หนวยงานตาง โ
รวม

200 16,000
500,000

1

20,200,000
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แเ. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ

2560

2561

2562

2563

2564

1) การปรับปรุงพืนๅ ทีไพือไ การออกกาลังกายพรຌอมจัดหา
อุปกรณ์การออกกาลังกายภาย฿นพืนๅ ทีไขตการดินรถ 8

-

9,000,000

-

-

-

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

640,000

640,000

640,000

640,000

640,000

500,000

-

-

-

-

2,640,000

11,140,000

2,140,000

2,140,000

2,140,000

หง ละสานักงาน฿หญ
2) การตรวจสุขภาพประจาป การตรวจสุขภาพจิต
3) จัดอบรม฿หຌความรูຌดຌานการดูลสุขภาพรางกายละ
สุขภาพจิต฿หຌกพนักงาน
4) การปรับปรุงสภาพละการควบคุมดูลรຌานคຌาภาย฿น
หนวยงานตาง โ
รวมทัๅงสิๅน

20,200,000

แแ. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความสารใจ
รายการ
อกาสกิดความสีไยง
การตรทหนัก฿นความสาคัญของ ปานกลาง
การมีสุขภาพทีไูี
คนสวน฿หญ฿หຌความสาคัญกัดความสทูวกสดายมากกวาการออกกาลังกายเพืไอการ
มีสุขภาพทีไูี ซึไง฿นกรณีของกิจกรรมสรຌางเสริมสุขภาพูຌวยการจัู พืๅนทีไลลทอุปกรณ์
ออกกาลั งกาย พนั กงานขั ด รถูยสารส ว นหนึไ ง อาจเม ตຌ องการเขຌ ารว มกิ จ กรรม
ูังกลาว จาเป็นตຌองมีมาตรการจแง฿จ฿นลักษณทตาง โ
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แโ. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขันๅ ตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

ผูຌรบั ผิ ดชอบ

การปรับปรุงสุขภาพละคุณภาพชีวติ ของพนักงานฝຆ ายปฏิบตั งิ าน
1) ตงตังๅ คณะทางานรวมกันศึกษาถึงรายละอียดของสิไง
ทีไตอຌ งปรับปรุง ทัๅง฿นรือไ งของงบประมาณ ขันๅ ตอนการ
ดานินการ ผูຌ รบั ผิ ดชอบ ฯลฯพืไอ฿หຌมสี ภาพการทางานทีไ
หมาะสมมากยิไงขึนๅ รวมทัๅงวิธีการสงสริม฿หຌบคุ ลากรมี
สุขภาพรางกายทีไขใงรง สุขภาพจิตทีไดขี นึๅ
2) ศึกษานวทางการปรับปรุงละนาสนอครงการ
ปรับปรุงสถานทีไละสภาพวดลຌอม฿นการทางาน
ปรับปรุงสภาพรຌานคຌา฿นพืๅนทีไ กาหนดพืๅนทีไออกกาลังกาย
ละอุปกรณ์ออกกาลังกายทีไตอຌ ง฿ชຌ ฯลฯ ฿หຌกับ ผอก.
3) นาสนอขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การพืไอพิจารณาหในชอบ
4) ตงตังๅ คณะกรรมการจัดซืๅอจัดจຌาง พืไอดานินการ
ปรับปรุงสถานทีไทางาน รຌานคຌา สถานทีไออกกาลังกาย ฯลฯ
5) ออกบบขຌอกาหนดขอบขตงาน (TOR) สาหรับการ

ฝຆายการดิน

จัดจຌางพืไอดานินการปรับปรุงสถานทีไทางาน รຌานคຌา

(ขตการดิน

สถานทีไออกกาลังกาย ฯลฯ
6) ประกาศชิญชวน ละตตงัๅ คณะกรรมการพืไอ
คัดลือกผูຌประมูลงาน
7) คัดลือกละจัดจຌางผูຌ ขຌารวมประมูลงาน
8) ดานินงานตามครงการฯ

รถองค์การ
รถทีไ 1-8)
ฝຆ ายบริหาร
(สานักพัฒนา
บุคลากร/
สานักการ

8.1) การตรวจสุขภาพประจาป การตรวจสุขภาพจิต

จຌาหนຌาทีไ) /

8.2) จัดอบรม฿หຌความรูดຌ าຌ นการดูลสุขภาพรางกาย

ผูຌทนจาก

ละสุขภาพจิต฿หຌกพนักงาน

ทุกหนวยงาน

8.3) การบริหารจัดการรຌานคຌา รຌานอาหาร ภาย฿น
หนวยงานตาง โ (ชน บริการรຌานกาฟสดตามอูตา ง โ
ฯลฯ)
8.4) จัดทานวทาง฿นการสงสริม฿หຌ฿ชຌบริการหຌอง
ออกกาลังกาย พืไอกระตุนຌ ฿หຌ฿ชຌบริการพืไอ฿หຌกิดความ
คุຌมคา
8.5) การจัดสถานทีไออกกาลังกาย฿หຌกับขตดินรถ
ตาง โ ละจัดหาอุปกรณ์ออกกาลังกาย
8.6) ตรวจสอบละตรวจรับงาน
9) ควบคุมละติดตามการดานินงานของผูຌประมูลงานเดຌ
10) ประมินผลการดานินงานตามครงการฯ
11) จัดทาบทสรุปผลการดานินงานตามครงการฯ ละ
นาสนอตอ ผอก.
12) นาสนอตอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การฯ
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แ. ครงการทีไ 11 การยกระดับความผูกพันของพนักงานทีไมีตอองค์กร
2. หนวยงาน

ฝຆายการเูินรถองค์การ ิเขตการเูินรถทีไ 1 – 8) / ฝຆายดริหาร ิสานักพัฒนาดุคลากรี

3. หลักการละหตุผล
ขณททีไ ขสมก. มีครงการจัูหาพนักงานขัดรถูยสารรุน฿หมผานรทดดการ Outsource ตามลผนวิสาหกิจฉดัด
นีๅ เพืไอดรรเทาปัญหาการขาูลคลนพนักงานขัดรถ ขสมก. ควรตຌองเสริมสรຌางความผแกพันรทหวางพนักงานกัด ขสมก.
เพืไอรักษาพนักงานขัดรถทัๅงพนักงานภาย฿ตຌสังกัู ขสมก. ลลทพนักงานภาย฿ตຌสังกัูผแຌปรทกอดการ Outsource เพืไอ
ความมัไนคง฿นฐานกาลังของพนักงานผแຌ฿หຌดริการ
ทัๅงนีๅ ฿นปัจจุดัน ขสมก. เูຌมีการวาจຌาง฿หຌหนวยงานภายนอกทาการปรทเมินความผแกพันของพนักงานทีไมีตอ
องค์กรเป็นรายป รวมถึงมีการ฿หຌความเหในลลทขຌอเสนอลนท฿นหลายูຌาน ลตยังขาูการวิเคราทห์เชิงเปรียดเทียด฿น
ลตลทชวงเวลาทีไจททา฿หຌภาพของปัญหาลลทลนวทางการพัฒนาเพืไอสรຌางความผแ กพันของพนั กงานเูຌอยางชั ูเจน
นอกจากนัๅ นยั งขาูการศึกษาตั วเลขอืไนโ ทีไ มี ความเกีไ ยวขຌองกั ดการท างานของพนั กงานควดคแ กันเป อาทิ อั ตรา
การขาูงาน (absenteeism) ลลทอัตราการลาออก ิEmployee Turnover)
ภาพทีไ แไ : ตัวลขสาคัญทีไสะทຌอนความผูกพันกับองค์กรของ Go Ahead Group

ทีไมา : OICA ลลท Go-Ahead Group

ไ. วัตถุประสงค์
ยกรทูัดความผแกพันของพนักงานทีไมีตอองค์กร ซึไงเริไมตຌนจากการขยายขอดเขตงาน฿นการวาจຌางสารวจ
ความผแกพันของพนักงานทีไมีตอองค์กร฿หຌครอดคลุมการวิเคราทห์เปรียดเทียดูัชนีชีๅวัูความผแกพัน ฯ 5 ปยຌอนหลัง
พรຌอมจัูทาขຌอเสนอลนท฿นลนวทางทีไจทเป็นการยกรทูัดความผแกพันของพนักงานทีไมีตอองค์กร
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
การวิเคราทห์ความผแกพันของพนักงานทีไถแกตຌองจทชวย฿หຌการกาหนูลนวทางการดริหารจัูการูຌานดุคลากร
เป็นเปอยางมีปรทสิทธิภาพ สงผลทางอຌอมตอคุณภาพลลทปรทสิทธิภาพ฿นการทางานของพนักงาน ซึไงจทนามาทัๅงการ
เพิไมรายเูຌหรือการลูคา฿ชຌจาย฿นการูาเนินงาน
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6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

รายงานสารวจความผแกพัน ทีไมีตอองค์กรของพนั กงานทีไครอดคลุ มการวิเคราทห์ ูัช นี ความ
ผแกพันฯ 5 ปยຌอนหลัง พรຌอมขຌอเสนอลนท฿นการยกรทูัดความผแกพัน

ตัวชีๅวัด :

มีรทดดการสารวจลลทวิเคราทห์ความผแกพันของพนักงานทีไมีตอองค์การ ลลทสามารถนาเป฿ชຌ
เูຌภาย฿นป พ.ศ. โ5ๆ1 เป็นตຌนเป
ิหมายหตุ : ครงการนีๅริไมวาจຌางทีไปรึกษาฯ พืไอดานินการออกบบละจัดทาดัชนีชีๅวัด฿นป โ5ๆแ ดังนัๅน
จึงเมมีดัชนีชีๅวัดรายปของป โ5ๆเ ละ โ5ๆโ – โ5ๆใี

7. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย
รายการ
พนักงาน ขสมก.

สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ
ลดดสอดถามทีไสนัๅ เขຌา฿จงาย ลลทสามารถ
สททຌอนความคิูเหในเูຌอยางตรงเปตรงมา

สิไงทีไครงการตຌองการ
กรทดวนการวิเคราทห์ความผแกพันูຌวยขຌอมแล
ทีไเพียงพอ ครดถຌวน ลลทถแกตຌอง

่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
รายการ
1) จัดตัๅงคณะทางานพือไ ศึกษาความป็นเปเดຌ฿นการจัดทาดัชนีชวีๅ ดั
ความสุขละความผูกพันทีไมีตอองค์กรของพนักงาน
2) ออกบบขຌอกาหนดขอบขต฿นการศึกษา (TOR) พือไ วาจຌางทีไ
ปรึกษาฯ ป็นผูຌดานินการออกบบละกาหนดปัจจัยทีไ฿ชຌ฿นการ
จัดทาดัชนีชวีๅ ดั ความสุขละความผูกพันตอองค์กรของพนักงาน
3) ดานินการคัดลือกละวาจຌางทีไปรึกษาฯ พือไ ดานินการ

2560

2561

2562

2563

2564

P
P
P

4) ดานินการออกบบละจัดทาดัชนีชวีๅ ดั ตามครงการ

P

5) สารวจขຌอมูลดย฿ชຌดัชนีชวีๅ ดั ทีไจดั ทาขึนๅ พือไ ทดสอบความถูกตຌอง

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

มนยา
6) สรุปผลจากการ฿ชຌดัชนีชวีๅ ดั สารวจขຌอมูล พรຌอมนาสนอนวทาง
฿นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละดัชนีชวีๅ ดั ความสุขละความผูกพัน
ของพนักงานทีไมีตอองค์กร รวมทัๅงงบประมาณทีไ฿ชຌ฿นตละนวทาง
7) นาสนอผลการจัดทาดัชนีชวีๅ ดั การสารวจขຌอมูล ละนวทางการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ตอคณะกรรมการบริการกิจการองค์การฯ
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9. งบประมาณ
รายการ
การยกระดับความผูกพัน

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ

ตຌนทุน/

1) คา฿ชຌจา ย฿นการจัดจຌางทีไปรึกษาฯ ดานินการ

ของพนักงานทีไมีตอองค์กร ออกบบดัชนีชวีๅ ดั ละการจัดทาปรกรม

จานวน

รวมงิน

2,000,000

1

ครงการ

2,000,000

1,000,000

4

ป

4,000,000

ประมวลผล
2) คา฿ชຌจา ย฿นการจัดกใบขຌอมูล วิคราะห์/
สังคราะห์ รวมทัๅงการสรุปผล ละนาสนอนว
ทางการพัฒนาคุณภาพชีวติ (ป 2561 - 2564)
รวม

6,000,000

10. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ

2560

2561

2562

2563

2564

1) คา฿ชຌจา ย฿นการจัดจຌางทีไปรึกษาฯ
ดานินการออกบบดัชนีชวีๅ ดั ละการ

-

2,000,000

-

-

-

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

3,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

จัดทาปรกรมประมวลผล
2) คา฿ชຌจา ย฿นการจัดกใบขຌอมูล
วิคราะห์/สังคราะห์ รวมทัๅงการสรุปผล
ละนาสนอนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ (ป 2561 - 2564)
รวมทัๅงสิๅน

6,000,000

11. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความสารใจ
รายการ
อกาสกิดความสีไยง
1) ความร ว มมื อ ฿น การ฿หຌ ขຌ อ มแ ล ทีไ นຌอย
ถแกตຌองเมืไอมีการสารวจขຌอมแล
เป็ น การส ารวจขຌอมแ ล ทีไ ฿ชຌ วิธีการสอดถามตามปกติ ลลทเม มี ผลต อผแຌ ต อด
ลดดสอดถาม อีกทัๅงยังเป็นปรทยชน์ตอพนักงานทุกคน
2) การมองเหใ น ปรทยชน์ ทีไ จ ทเูຌ จ าก ปานกลาง
การจั ู ท าครงการนีๅ ข องผแຌ ด ริ ห าร การ฿หຌความสาคัญ฿นการวิเคราทห์ความผแกพันของพนักงานถือเป็นเรืไองปกติ
องค์การ
ของผแຌปรทกอดการรถูยสาร฿นตางปรทเทศทีไเหในวาดุคลากรคือปัจจัยสาคัญ
ทีไ สุ ู ต อ กิจ การการ฿หຌ ด ริก ารรถูยสาร ขณททีไ ผแຌ ด ริห าร ขสมก. อาจ฿หຌ
ความสาคัญ฿นปรทเูในูังกลาว ลตยังเมเูຌเป็นปรทเูใน฿นลาูัดตຌน โ
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แโ. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขันๅ ตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

ผูຌ รบั ผิ ดชอบ

1) จัดตังๅ คณะทางานพืไอศึกษาความป็นเปเดຌ฿นการจัดทา
ดัชนีชวีๅ ดั ความสุขละความผู กพันทีไมตี อ องค์กรของพนักงาน
2) ออกบบขຌอกานดขอบขต฿นการศึกษา (TOR) พืไอ
วาจຌางทีไปรึกษาฯ ป็นผูຌ ดานินการออกบบละกาหนด
ปัจจัยทีไ฿ชຌ฿นการจัดทาดัชนีชวีๅ ดั ความสุขละความผู กพัน

ฝຆ ายการดิน

ตอองค์กรของพนักงาน

รถองค์การ

3) ดานินการคัดลือกละวาจຌางทีไปรึกษาฯ พืไอดานินการ

(ขตการดิน

4) ดานินการออกบบละจัดทาดัชนีชวีๅ ดั ตามครงการ

รถทีไ 1-8)

5) สารวจขຌอมูลดย฿ชຌดชั นีชวีๅ ดั ทีไจัดทาขึนๅ พืไอทดสอบความ

ฝຆ ายบริหาร

ถูกตຌองมนยา
6) สรุปผลจากการ฿ชຌดชั นีชวีๅ ดั สารวจขຌอมูล พรຌอมนาสนอ

(สานักพัฒนา
บุคลากร)

นวทาง฿นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละดัชนีชวีๅ ดั ความสุข
ละความผู กพันของพนักงานทีไมตี อ องค์กร รวมทัๅง
งบประมาณทีไ฿ชຌ฿นตละนวทาง
7) นาสนอผลการจัดทาดัชนีชวีๅ ดั การสารวจขຌอมูล ละ
นวทางการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตอคณะกรรมการบริการ
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กลยุทธ์ ใ : การพัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการของพนักงานขับรถดยสาร
แ. ครงการทีไ แโ การปรับปรุงละพัฒนาหลักสูตรการขับรถทีไมีคุณภาพ
โ. หนวยงาน

ฝຆายการเูินรถองค์การ ิเขตการเูินรถทีไ 1 – ่ี / ฝຆายดริหาร ิสานักพัฒนาดุคลากร/สานัก
การเจຌาหนຌาทีไี

ใ. หลักการละหตุผล
พนั ก งานขัด รถูยสารเป็ น อาชี พ ทีไ มี ความรั ด ผิ ู ชอดต อ ชีวิ ตลลททรั พ ย์ สิ น ของผแຌ ูยสารทีไ ฿ชຌ ด ริ ก าร
ลลทเป็นูานสาคัญทีไผแຌูยสารสัมผัสการ฿หຌดริการูยตรง การปรัดปรุงลลททดทวนทักษท฿นการปฏิดัติงานอยาง
ตอเนืไองเพืไอพัฒนาลลทรักษาคุณภาพการ฿หຌดริการถือเป็นเรืไองทีไตຌอง฿หຌความสาคัญ การพัฒนาปรัดปรุงหลักสแตร
การขัดรถูยสารควดคแการสอดวัูความรแຌตามมาตรฐานสากลูังกรณีของ หลักสแตร PCV (Passenger Carrying
Vehicle) Practice ฿นตางปรทเทศ จทชวยสรຌางความปรททัด฿จ฿หຌกัดผแຌูยสารลลทสรຌางภาพลักษณ์ทีไูี฿หຌเกิูกัด
องค์การเูຌ
ภาพทีไ แ5 : สวนหนึไงของหัวขຌอ฿นหลักสูตรการอบรมละสอบวัดตามมาตรฐาน PCV

ทีไมา : OICA
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4. วัตถุประสงค์
พัฒ นา/ปรัดปรุงหลักสแตรเพืไอการขัดรถูยสารทีไมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึไงเทียดเคียงเูຌ กัด PCV
(Passenger Carrying Vehicle) Practice ฿นตางปรทเทศ ูยหลักสแตรูังกลาวควรครอดคลุม
 การเสริ ม สรຌ า งทั ก ษทการลกຌ เขปั ญ หาเมืไ อ เกิ ู เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ซึไ ง ถื อ เป็ น หลั ก สแ ต รรทูั ด กຌ า วหนຌ า

ิAdvance course for driving)

 การสรຌาง Service Mind ทีไจทชวยสรຌางความปรททัด฿จ฿หຌกัดผแຌูยสารลลทสรຌางภาพลักษณ์ทีไูี฿หຌเกิูกัด

องค์การ อาทิ การสรຌางความสทูวกสดายรทหวางการูยสาร การ฿หຌดริการผแຌูยสารทีไมีปัญหาทาง
รางกาย ฯลฯ

 การทาความเขຌา฿จ฿นการูแลลลลทลกຌเขปัญหารถูยสาร อาทิ รทดดเดรค รทดดความเยใน ฯลฯ

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
การขัดรถูยสารูຌวยทักษททีไเูຌรัดการฝຄกฝนมาเป็นอยางูี นอกจากจทชวยลูอกาส฿นการเกิูอุดัติเหตุ
ซึไงจทมีผลเชิงดวกจากการลูคา฿ชຌจายทีไเกีไยวขຌองกัดอุดัติเหตุ รวมถึงการลูคาเสียอกาสจากการ฿ชຌรถูยสารลลท
พนักงานทีไเกีไยวขຌองกัดอุดัติเหตุ ลลຌว ยังชวยสรຌางความผแกพันทีไูีกัด ผแຌ฿ชຌดริการ ลลทยังมีผลเชิงดวกทางอຌอมตอ
ปรทสิทธิภาพการ฿ชຌรถูยสารูຌวย
6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต : หลักสแตรพัฒ นาทักษทการควดคุมลลทขัดขีไรถูยสารทีไูีลลทปลอูภัย ตามมาตรฐานสากล
เทียดเคียงเูຌตามมาตรฐาน PCV
ตัวชีๅวัด :

พนักงานขัดรถูยสารเูຌรัดการฝຄกอดรมพัฒนาทักษทลลทเทคนิคตาง โ ฿นการควดคุมลลทขัด
ขีไรถูยสารทีไูีลลทปลอูภัย ตามมาตรฐานสากล ปลท โ5% ของฐานพนักงานขัดรถทัๅงหมู
ขององค์การ ูย฿หຌลลຌวเสรใจภาย฿นรทยทเวลา 4 ป ิพ.ศ. โ5ๆ1 – โ5ๆไี
ิหมายหตุ : ตัวชีๅวัดรายปริไมตัๅงตป พ.ศ. โ5ๆแ – โ5ๆไ ดยมีพนักงานขับรถดยสารเดຌรับการฝຄกอบรม
พัฒนาทักษะละทคนิคตาง โ ฿นการควบคุมละขับขีไรถดยสารทีไดีละปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ปละ
โ5ั ของฐานพนักงานขับรถทัๅงหมดี

7. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย
รายการ
พนักงานขัดรถ
ูยสาร

สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ
เูຌรัดการฝຄกอดรมลลทพัฒนาทักษท฿นการขัดรถ
ทีไถแกตຌองลลทปลอูภัย ควดคแกดั การ฿หຌดริการทีไ
มีคุณภาพ สามารถลกຌเขปัญหาเมืไอเกิู
เหตุการณ์ฉุกเฉินเูຌ
ปรทชาชน/ผแຌ ูยสาร เูຌรัดความปลอูภัย ควดคแกดั ดริการทีไมี
รถูยสาร
คุณภาพตลอูการเูินทาง

สิไงทีไครงการตຌองการ
หลักสแตรพัฒนาพนักงานขัดรถูยสารทีเไ ูຌผล
฿นทางปฏิดัติ
การ฿หຌดริการของพนักงานขัดรถสรຌางความ
ปรททัด฿จลลทความปลอูภัย฿หຌกัดผแຌูยสาร
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่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
รายการ

2560

1) จัดตัๅงคณะกรรมการพือไ พิจารณาครงการจัดทาหลักสูตรการพิมไ
ทักษะพือไ การขับรถทีไมคี ุณภาพ
2) ออกบบขຌอกาหนดขอบขตของงาน (TOR) พือไ วาจຌางทีไปรึกษาฯ
ป็นผูຌดานินการศึกษาละออกบบหลักสูตร ละมีผูຌชีไยวชาญจาก
กรมการขนสงทางบกป็นทีไปรึกษาพิศษ

2561

2562

2563

2564

P
P

3) ดานินการคัดลือกละวาจຌางทีไปรึกษาฯ ป็นผูຌดานินครงการฯ

P

4) ดานินการฝຄกอบรมพนักงานขับรถดยสารคิดป็นรຌอยละ 25 ตอป

P

P

P

P

P

P

P

P

ของจานวนพนักงานขับรถดยสารทัๅงหมด
5) ติดตามละประมินผลภายหลังการฝຄกอบรม
6) ทบทวน ปรับปรุง ละพัฒนาหลักสูตรกຌาวหนຌา ละ฿หຌมี นืๅอหา

P

ของหลักสูตรหมาะสมกับวลาละสิไงวดลຌอมทีไปลีไยนเปขององค์การ

P

ดยดานินการทุก โ 2 ป

9. งบประมาณ
รายการ
การพัฒนา

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ

ตຌนทุน/หนวย

1) คา฿ชຌจา ย฿นการออกบบหลักสูตร

จานวน

รวมงิน

หลักสูตร

3,000,000

2,000 6,283

คน

12,566,000

2,000

65

คน

130,000

500,000

2

ครัๅง

1,000,000

3,000,000

1

หลักสูตรการขับรถ 2) คา฿ชຌจา ย฿นการฝຄกอบรม
ดยสารทีไมีคุณภาพ

(1) พนักงานขับรถดยสารรายดือน (คา฿ชຌจา ย
รายบุคคล)
(2) พนักงานขับรถดยสารรายวัน
3) คา฿ชຌจา ย฿นการทบทวน ปรับปรุง ละพัฒนา
หลักสูตร 2 ครัๅง
รวม

16,696,000
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10. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ

2560

2561

2562

2563

2564

1) คา฿ชຌจา ย฿นการออกบบหลักสูตร

-

3,000,000

-

-

-

2) คา฿ชຌจา ย฿นการฝຄกอบรม

-

-

-

-

-

-

3,141,500

3,141,500

3,141,500

3,141,500

(2) พนักงานขับรถดยสารรายวัน

-

130,000

-

-

-

3) คา฿ชຌจา ย฿นการทบทวน ปรับปรุง

-

-

500,000

-

500,000

-

6,271,500

3,641,500
16,696,000

3,141,500

3,641,500

(1) พนักงานขับรถดยสารรายดือน
(คา฿ชຌจา ยรายบุคคล)

ละพัฒนาหลักสูตร 2 ครัๅง
รวมทัๅงสิๅน

11. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความสารใจ
รายการ
อกาสกิดความสีไยง
การออกลดดหลักสแตร฿หຌ สามารถนาเป฿ชຌ นຌอย
พั ฒ นา฿หຌ เกิ ู ทั ก ษทกั ด พนั ก งานขั ด รถ สามารถศึ กษาจากหลั กสแ ต รการขัด รถูยสารทีไ ป รทสดความส าเรใจ ฿น
ูยสารเูຌตรงกัดความตຌองการของ ขสมก. ตางปรทเทศรวมถึงสามารถขอรัดคาลนทนาจากผแຌเชีไยวชาญของกรมการ
ขนสงทางดก

แโ. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขันๅ ตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

ผูຌ รบั ผิ ดชอบ

1) จัดตังๅ คณะกรรมการพืไอพิจารณาครงการจัดทา
หลักสูตรการพิไมทักษะพืไอการขับรถทีไมคี ุณภาพ
2) ออกบบขຌอกาหนดขอบขตของงาน (TOR) พืไอ
วาจຌางทีไปรึกษาฯ ป็นผูຌ ดานินการศึกษาละออกบบ
หลักสูตร ละมีผูຌชียไ วชาญจากกรมการขนสงทางบก
ป็นทีไปรึกษาพิศษ
3) ดานินการคัดลือกละวาจຌางทีไปรึกษาฯ ฿หຌป็น
ผูຌ ดานินครงการฯ
4) ดานินการฝຄ กอบรมพนักงานขับรถดยสารคิดป็น
รຌอยละ 25 ตอป ของจานวนพนักงานขับรถดยสาร
5) ติดตามละประมินผลภายหลังการฝຄกอบรม
6) ทบทวน ปรับปรุง ละพัฒนาหลักสูตรกຌาวหนຌา ละ

ฝຆ ายการดิน
รถองค์การ
(ขตการดิน
รถทีไ 1-8)
ฝຆายบริหาร
(สานักพัฒนา
บุคลากร/
สานักการ
จຌาหนຌาที)ไ

฿หຌมี นืๅอหาของหลักสูตรหมาะสมกับวลาละ
สิไงวดลຌอมทีไปลีไยนเปขององค์การ ดยดานินการ
ทุก โ 2 ป
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ยุทธศาสตร์ทีไ ใ : การสริมสรຌางความขใงกรงทางการงิน
กลยุทธ์ แ : การพิไมรายเดຌ
แ. ครงการทีไ แใ การพัฒนาระบบประมินละวิคราะห์สຌนทางดินรถ
โ. หนวยงาน

ฝຆายดริหาร ิสานั กเทคนลยีสารสนเทศี / ฝຆายการเูินรถองค์การ ิสานั กดริหารการเูินรถ,
เขตการเูินรถทีไ 1 - ่ี

ใ. หลักการละหตุผล
จากการพิจารณาการูาเนินงานของ Operator รายสาคัญ฿นตางปรทเทศ พดวาขຌอมแลลลทรทดดการปรทเมิน
ลลทวิเคราทห์เสຌนทางการเูินรถถือเป็นเครืไองมือสาคัญทีไเป็นหัว฿จของความสาเรใจ฿นการเป็น Operator ูยรทดดทีไ
กลาวถึงขຌางตຌน สามารถลยกออกเูຌเป็น โ สวน คือ
1ี รทดดปรทเมินความคุຌมคาของเสຌนทางการเูินรถ฿หม เป็นรทดดทีไถแก฿ชຌเป็นเครืไองมือปรทกอดการปรทมแล
เสຌนทางการเูินรถจากหนวยงานทีไเป็น Regulator ูยรทดดูังกลาวจททาหนຌาทีไ฿นการปรทมาณการจานวนผแຌูยสาร
ลลทความถีไ ฿นการ฿ชຌดริ การซึไ งมี ผลตอรายเูຌ ควดคแกั ดการปรทเมิ นลั กษณทของเสຌ นทางลลทความหนาลน นของ
การจราจรซึไงมีผลตอตຌนทุนการ฿หຌดริการ ูยมีการนาขຌอมแลตຌนทุนลลทคา฿ชຌจายทีไดันทึก฿นรทดดดัญชีมารวมปรทเมิน
ูຌวย
โี รทดดการวิเคราทห์เสຌนทางการเูินรถทีไ฿หຌดริการ เป็นรทดดทีไ฿ชຌ฿นการวิเคราทห์ผลการ฿หຌดริการเูินรถ฿น
ปัจจุดันเป็นรายเสຌนทาง เพืไอ฿ชຌปรทกอดการวางลผนปฏิดัติการ หรือเพืไอ฿ชຌปรทกอดการเจรจาปรัดเปลีไยนเงืไอนเขการ
เูินรถกัด Regulator
ภาพทีไ แๆ : ตัวอยางระบบการประมินความคุຌมคาของสຌนทางดินรถ

ทีไมา : OICA
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ทัๅงนีๅ ฿นการจัูหาหรือออกลดดรทดดูังกลาว ควรเริไมตຌนจากการศึกษาการ฿ชຌรทดดงานูังกลาว฿นตางปรทเทศ
ควดคแกัดการศึกษารายลทเอียูขຌอมแลลลทการวิเคราทห์เสຌนทางการเูินรถของ ขสมก. ทีไเูຌมีการจัูทา฿นรทูัดเขตลลท
รทูัดสาย ูยรทดดทีไจททาการติูตัๅงลลท/หรือพัฒนาควรเป็นรทดดทีไสทูวก฿นการ฿ชຌงาน งายตอการวิเคราทห์ ลลทมี
การเชืไอมยงนาขຌอมแลจากรทดดงานอืไนมา฿ชຌอยางอัตนมัติ ขณทเูียวกันควรมีการพัฒนาดุคลากรเพืไอปรทสิทธิภาพ฿น
การ฿ชຌรทดด ทัๅงการพัฒนาดุคลากรเพืไอการ฿ชຌงานลลทการพัฒนาดุคลากรเพืไอการวิเคราทห์ผลจากรทดด
ไ. วัตถุประสงค์
จัูหาหรือพัฒนารทดดปรทเมินความคุຌมคาของเสຌนทางการเูินรถ฿หม ควดคแกัดรทดดการวิเคราทห์เสຌนทางการ
เูินรถทีไ฿หຌดริการ
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
- รทดดปรทเมินความคุຌมคาของเสຌนทางการเูินรถ฿หม จทชวยสรຌางความมัไน฿จวาเสຌนทางเูินรถทีไ ขสมก. จท
เขຌาปรทมแลมีความคุຌมคาทางการเงิน
- รทดดวิ เคราทห์ เสຌ น ทางการเูิ น รถทีไ ฿หຌ ด ริ ก าร ิ฿นปั จจุ ดั น ี จทช ว ย฿หຌ ขสมก. มี ร ายลทเอี ยูทีไ จ ท฿ชຌ
ปรทกอดการดริหารจัูการการเูินรถเูຌอยางเหมาทสม ชวย฿หຌการ฿ชຌรถูยสารอยางมีปรทสิทธิภาพลลทสอูคลຌองกัด
ความตຌองการของผแຌูยสาร ชวยเพิไมรายเูຌลลท/หรือลูตຌนทุนการ฿หຌดริการเูຌ฿นรทูัดหนึไง
ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

1ี รทดดปรทเมินความคุຌมคาของเสຌนทางการเูินรถ ิ฿หมี
โี รทดดวิเคราทห์เสຌนทางการเูินรถ ิปัจจุดันี

ตัวชีๅวัด :

ขสมก. สามารถ฿ชຌงานรทดดปรทเมินลลทวิเคราทห์เสຌนทางเูินรถเูຌ฿นป 2562
ิหมายหตุ : ครงการนีๅริไมละสิๅนสุดการดานินงาน฿นป โ5ๆโ จึงมีตัวชีๅวัดรายปฉพาะป โ5ๆโ ทานัๅนี

7. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย
รายการ
ทีไปรึกษาการจัูหา
ลลทพัฒนารทดด

สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ
การสนัดสนุนขຌอมแลการเูินรถทีไมีความ
ถแกตຌองลลทเป็นปัจจุดัน จาก ขสมก.

สิไงทีไครงการตຌองการ
รทดดงานตามมาตรฐานสากลที฿ไ ชຌงานเูຌงา ย
รวูเรใว ลลทมีความสามารถูຌานการวิเคราทห์ทีไสแง
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่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
รายการ

2560

2561

2562

2563

2564

P

1) จัดตัๅงคณะทางาน / คณะกรรมการ พือไ ดานินการจัดจຌางทีไ
ปรึกษาพือไ พัฒนาระบบฯ

P

2) ออกบบขຌอกาหนดขอบขตการจຌางทีไปรึกษาฯ (TOR)
3) ดานินการคัดลือกละจัดจຌางทีไปรึกษาฯ

P

4) ทีไปรึกษาดานินการออกบบระบบ พัฒนา Software ละ

P

รายงาน

P

5) การทดสอบระบบงาน

P

6) การปรับปรุงระบบงาน
7) การพัฒนาบุคลากรพือไ รองรับการ฿ชຌ Software เดຌดຌวยตนอง

P

8) ประมินผลของตละสຌนทาง ดยป็นการ On the job

P

training ฿หຌกับบุคลากรของ ขสมก.

P

9) สรุปรายงานการวิคราะห์รายสຌนทาง

P

10) นาสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การฯ

้. งบประมาณ
รายการ

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ

ตຌนทุน/หนวย

การพัฒนาระบบ

คา฿ชຌจา ย฿นการจัดหา ปรับปรุง

ประมินละ

ละติดตัๅงระบบ

10,000,000

วิคราะห์สຌนทาง

จานวน

รวมงิน

1 ระบบ

10,000,000

ดินรถ
รวม

10,000,000

แเ. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ
คา฿ชຌจา ย฿นการจัดหา ปรับปรุง ละ
ติดตัๅงระบบ
รวมทัๅงสิๅน

2560

2561

2562

2563

2564

-

- 10,000,000

-

-

-

- 10,000,000

-

-

10,000,000
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แแ. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความสารใจ
รายการ
1) ทีไปรึกษาฯ ทีไมี
ความสามารถ
2) ทักษทของผแຌ฿ชຌรทดด
3) ทักษทของผแຌวิเคราทห์
ผลลัพธ์ทีไเูຌจากรทดด

อกาสกิดความสีไยง
ปานกลาง
การจัูหาหรือพัฒนารทดดตຌองการทีไปรึกษาฯ ทีไมีความชานาญ฿นการปรทเมินลลทจัูทา
Financial Model ควดคแกัดการมีองค์ความรแຌ฿นธุรกิจรถูยสารปรทจาทาง ซึไงทีไปรึกษาฯ
ทีไมีคุณสมดัติูังกลาวมีจานวนเมมาก
ปานกลาง
การนาเขຌาขຌอมแลสแรทดดเมตຌองอาศัยทักษทชัๅนสแง อีกทัๅงขຌอมแลสวนหนึไงเูຌจากการเชืไอมตอ
กัดรทดดงานอืไน
สแง
ผแຌทาหนຌาทีไวิเคราทห์ผลลัพธ์จากรทดดตຌองมีทักษทการคิูทีไเป็นรทดด

แโ. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขันๅ ตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

ผูຌ รบั ผิ ดชอบ

1) จัดตังๅ คณะทางาน / คณะกรรมการ พืไอดานินการจัด
จຌางทีไปรึกษาพืไอพัฒนาระบบฯ
2) ออกบบขຌอกาหนดขอบขตการจຌางทีไปรึกษาฯ (TOR)
3) ดานินการคัดลือกละจัดจຌางทีไปรึกษาฯ
4) ทีไปรึกษาดานินการออกบบระบบ พัฒนา Software

ฝຆ ายบริหาร
(สานัก
ทคนลยี

ละรายงาน

สารสนทศ )

5) การทดสอบระบบงาน

ฝຆ ายการดิน

6) การปรับปรุงระบบงาน

รถองค์การ

7) การพัฒนาบุคลากรพืไอรองรับการ฿ชຌ Software เดຌ

(สานักบริหาร

ดຌวยตนอง
8) ประมินผลของตละสຌนทาง ดยป็นการ On the
job training ฿หຌกับบุคลากรของ ขสมก.

การดินรถ,
ขตการดินรถ
ทีไ 1-8)

9) สรุปรายงานการวิคราะห์รายสຌนทาง
10) นาสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การฯ
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แ. ครงการทีไ แไ การพัฒนาพืๅนทีไชิงพาณิชย์
โ. หนวยงาน

ฝຆ ายดริ หาร ิส านั กลผนงาน/ส านั กงานกฎหมายี / ฝຆ ายการเูิ นรถองค์ การ ิเขตการเูิ นรถ
เจຌาของพืๅนทีไทเีไ กีไยวขຌองี

ใ. หลักการละหตุผล
ปัจจุดัน ขสมก. มีอแจอูรถูยสารทัๅงทีไเป็นกรรมสิทธิ่ของตนเองลลททีไเชาจากหนวยงานอืไนทัๅงหนวยงานของรัฐ
ลลทเอกชนจานวนหลายลหง ูยอแจอูรถูยสาร฿นดางพืๅนทีไตัๅงอยแดนทาเลทีไมีความเจริญสแง ปรทชาชนสามารถเขຌาถึง
เูຌงาย ลวูลຌอมูຌวยสถานทีไมีคุณคา฿นเชิงธุรกิจ อาทิ สถานศึกษา ศแนย์การคຌา ลลทสถานทีไจຌางงาน สามารถนาเปสรຌาง
มแลคาเพิไม฿นเชิงพาณิชย์อันจทกอ฿หຌเกิูรายเูຌเพิไมลก ขสมก. เูຌ ทัๅงนีๅ จากรายงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทีไเูຌ
ทาการศึกษาความเป็นเปเูຌ฿นเชิงธุรกิจลลทการเงินของอแจอูรถูยสารจานวน 5 ลหง สรุปเูຌวา อแจอูรถูยสาร
ลตลทลหงมีศักยภาพเชิงธุรกิจลลทการเงิน รวมถึงขຌอจากัูทัๅงทางูຌานตลาูลลทกฎหมายทีไลตกตางกันเป ูยอแจอูรถ
ทีดไ างเขนลลทมีนดุรีมีศักยภาพ฿นพัฒนาสแงสุู สรุปภาพรวมเูຌูังนีๅ
ตารางทีไ 2 : สรุปภาพรวมของศักยภาพทีไดินทีไตัๅงอู 5 หง ของ ขสมก.
ชืไออู

นวทางการพัฒนาพืๅนทีไตามผลการศึก า

มีนดุรี

พืๅ นทีไ พ าณิ ชยกรรม ูยการก อสรຌ างเป็ นอาคาร
สรรพสินคຌา฿หຌเชาพืๅนทีไเป็นหຌองหรือเป็นชัๅน
พืๅ น ทีไ พ าณิ ชยกรรมลดดผสม ูยก อ สรຌ างเป็ น
อาคารสรรพสินคຌาลลทรงเรียนกวูวิชา
พืๅนทีไ฿หຌเชา ูยกอสรຌางเป็นรงงานสาเรใจรแป฿หຌเชา
พืๅนทีไ฿หຌ เชา ูยกอสรຌางเป็ นอาคารพักอาศัยรวม
ลลทอาคารพาณิชย์
ทาหนຌาทีไเป็นศแนย์ซอมของ ขสมก. ูยเมเูຌมีการ
ลงทุนเพิไม฿ู โ

ดางเขน
ลสมูา
สวนสยาม
รังสิต

พืๅนทีไอู
ิเรี
10

NPV ิมูลคาปัจจุบันสุทธิี
ิลຌานบาที
ไ่.็15

IRR (%)
ิอัตราผลตอบทนี
11.5่

PP
ิระยะคืนทุนี
่ ป ่ เูือน

11

้็.ไ้ๆ

11.0

้ ป 1 เูือน

1ๆ
โ0

1โ.็้ไ
ไ0.็โ็

15.00
11.โ็

ๆ ป ่ เูือน
็ ป

1ไ

-

-

-

ทีไมา : รายงานลนวทางการูาเนินงานครงการพัฒนาพืๅนทีไเขตการเูินรถขององค์การุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทัๅงนีๅ ฿นการพัฒนาพืๅนทีไเชิงพาณิ ชย์ควรเูຌมีการทดทวนรทเดี ยดปฏิดั ติ฿หຌครอดคลุม฿นส วนของกฎหมายทีไ
เกีไยวขຌองกัดการรวมงานกัดเอกชน รวมถึงกฎหมายทีไเกีไยวขຌองกัดการกอสรຌางลลทผังเมือง ขณททีไการจัูทา TOR ตຌอง
฿หຌ ความส าคั ญกั ดมุ มมองเชิ งธุรกิ จของเอกชน การออกลดด TOR ตຌ องมี ความเหมาทสม เม เป็ นอุ ป สรรคต อการ
ูาเนินงาน฿นเชิงธุรกิจ ลตตຌองเมขัูตอกฎหมายลลทรทเดียดทีไเกีไยวขຌอง นอกจากนัๅนการูาเนินการพัฒนาพืๅนทีไควร
เริไม฿นปทีไการกอสรຌางรถเฟฟງาทัๅงสายสีเขียวเหนือลลทสายสีชมพแ฿กลຌลลຌวเสรใจ ูຌวยเหตุผล ใ ปรทการ คือ
1ี จานวนเอกชนผแຌสน฿จนาพืๅนทีไเปพัฒนาครงการมากขึๅน
โี ผแຌพัฒนาครงการสามารถเหในลนวทางการพัฒนาครงการเูຌชัูเจนขึๅน เพิไมอกาสของความสาเรใจ฿นการ
ูาเนินครงการ
ใี เป็นชวงเวลาทีไมแลคาพืๅนทีไปรัดตัวสแงขึๅนมากกวาปัจจุดัน สงผลตอผลตอดลทนของ ขสมก.
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อย างเรกใ ตาม ฿นการพั ฒ นาพืๅ นทีไ เชิงพาณิ ชย์ ซึไ งมีการศึ กษา฿นเดืๅ องตຌ นถึ งศักยภาพของพืๅ นทีไ ทีไ จทสามารถ
ูาเนินการ฿นรทยทลรก ซึไงมีอยแูຌวยกัน โ พืๅนทีไ คือ ิ1ี อแดางเขน ลลท ิโี อแมีนดุรี นัๅน หากการพัฒนาพืๅนทีไ฿นลักษณท
ความหมายของคาวา รวมลงทุน คือการรวมลงทุนกัดเอกชนเมวาูยวิธี฿ู หรือมอด฿หຌเอกชนลงทุนลตฝຆายเูียว
ูยวิธีการอนุญาต หรือ฿หຌสัมปทาน หรือ฿หຌสิทธิเมวา฿นลักษณท฿ู การูาเนินการนัๅนจทเขຌาขายของ พรทราชดัญญัติ
การ฿หຌเอกชนรวมลงทุน฿นกิจการของรัฐ พ.ศ. โ55ๆ ซึไงตามมาตรา ๆ กาหนู฿หຌการ฿หຌเอกชนรวมลงทุน฿นกิจการของ
รัฐตຌองคานึงถึงหลักการ ูังตอเปนีๅ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ปรทสิทธิภาพลลทความคุຌมคา฿นการูาเนินกิจการลลทการ฿ชຌทรัพยากรของรัฐ
การยึูถือวินัยการเงินการคลัง
ปรทยชน์ตอสังคมลลทเศรษฐกิจจากการูาเนินครงการ
ความปรง฿ส฿นกรทดวนการตัูสิน฿จทีไเกีไยวขຌอง
การจัูสรรความเสีไยงทีไเหมาทสมของครงการรทหวางรัฐกัดเอกชน
สิทธิลลทปรทยชน์ของผแຌรัดดริการลลทผแຌ฿หຌดริการ
การสงเสริมการลขงขันอยางเป็นธรรมรทหวางเอกชนทีไปรทสงค์จทรวมลงทุน

฿นการู าเนิ น การตาม พ.ร.ด.ร วมทุ น ฯ นัๅ น ขสมก. จทตຌ องว าจຌ างทีไ ป รึ ก ษาฯ ฿นการการจั ูท า รายงาน
ผลการศึกษาลลทวิเคราทห์ครงการ ซึไงปรทกอดูຌวย
1) เหตุผล ความจาเป็น ลลทปรทยชน์ของครงการ รวมทัๅงความสอูคลຌองกัดลผนยุทธศาสตร์
2) ตຌ น ทุ น การู าเนิ น การ ูย฿นกรณี ทีไ เป็ น ครงการทีไ จท฿ชຌ จ ายงดปรทมาณลผ นูิ นร วมูຌ วย ลลทลสูง
งดปรทมาณลผนูินทีไจาเป็นตลอูรทยทเวลาของครงการ
3) การเปรียดเทียดตຌนทุนลลทความคุຌมคา฿นการูาเนินการรทหวางการ฿ชຌงดปรทมาณลผนูิน หรืองดปรทมาณ
ของหนวยงานของรัฐกัดการ฿หຌเอกชนรวมลงทุน
4) ทางเลือก฿นการ฿หຌเอกชนรวมลงทุน฿นรแปลดดตาง โ รวมทัๅงความสน฿จลลทความพรຌอมของเอกชน฿นลตลท
รแปลดด
5) ผลกรททดของครงการ
6) ความเสีไยงทีไเกีไยวขຌองลลทลนวทางการดริหารความเสีไยงของครงการ
7) กรณีทีไหน วยงานเจຌ าของครงการจท฿ชຌ งดปรทมาณของหน วยงาน฿นการูาเนิ นการ ฿หຌ ลสูงสถานททาง
การเงินของหนวยงาน ลหลงทีไมาของงดปรทมาณ ภารทงดปรทมาณูยรวมทีไตຌอง฿ชຌ฿นครงการอืไน โ ลลท
ความสามารถ฿นการหางดปรทมาณเพืไอการูาเนินครงการูยเมกรททดตอสถานททางการเงินูยรวมของ
หนวยงาน
ูยหนวยงานเจຌาของครงการจทตຌองเสนอผลการศึกษาลลทวิเคราทห์ครงการตอรัฐมนตรีกรททรวงเจຌาสังกัู
เพืไอพิจารณา฿หຌความเหในชอด฿นเดืๅองตຌนลลຌวจึงเสนอเปตามขัๅนตอนทีไกาหนูเวຌ฿น พ.ร.ด.รวมทุนฯ ตอเป ลลทเมืไอ
คณทกรรมการ฿หຌ ค วามเหใ น ชอดหลั ก การของครงการ฿ูหรื อ เมืไ อ คณทรั ฐ มนตรี เูຌ อนุ มั ติ กรณี ต ามมาตรา โ่
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฿หຌ หน วยงานเจຌาของครงการจัูทา รางปรทกาศเชิญชวนเอกชนเขຌารวมลงทุน รางขอดเขตของครงการ ลลท
รางสัญญารวมลงทุน฿นสวนของครงการทีไเป็นการ฿หຌเอกชนเขຌารวมลงทุน ตอเป
ไ. วัตถุประสงค์
พัฒนาพืๅนทีไอแดางเขนลลทมีนดุรี฿หຌเป็นพืๅนทีไเชิงพาณิชย์ เป็นครงการตามลผนฟ้นฟแทีไูาเนินการตอเนืไองจากป
พ.ศ. โ55้
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
การพัฒนาพืๅนทีไอแจอูรถูยสารจททา฿หຌการ฿ชຌทรัพยากรของ ขสมก. ฿นสวนของอแจอูรถูยสารเป็นเปอยางมี
ปรทสิทธิภาพสแงทีไสุู สงผลตอรายเูຌทีไเพิไมขึๅนของ ขสมก.
ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

1ี รายงานผลการศึ กษาลลทวิ เคราทห์ ครงการการพั ฒ นาพืๅ น ทีไ เชิ งพาณิ ช ย์ ทัๅ ง฿นส วนของ
อแดางเขนลลทอแมีนดุรี
โี รางปรทกาศเชิญชวนเอกชนเขຌารวมลงทุน
3ี รางขอดเขตของครงการ
4ี รางสัญญารวมลงทุน฿นสวนของครงการทีไเป็นการ฿หຌเอกชนเขຌารวมลงทุน

ตัวชีๅวัด :

ขสมก. เูຌรัดอนุมัติ฿หຌูาเนินครงการ฿หຌเชาพืๅนทีไเูຌอยางนຌอย 1 ลหง ภาย฿นป พ.ศ. โ5ๆ0 ลลท
สามารถจัูหาผแຌลงทุนเชา฿ชຌพืๅนทีไเูຌอยางนຌอย 1 ลหง ภาย฿นป พ.ศ. โ5ๆ1 เป็นตຌนเป

็. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย
ผแຌูยสาร

รายการ

เอกชนผแຌพัฒนาพืนๅ ทีไ
ผแຌเชาพืนๅ ทีไรายยอย

สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ
สิไงทีไครงการตຌองการ
ความสทูวกทีไเูຌรัดมากขึๅนรทหวางการ฿ชຌดริการ
ทีไอแรถูยสาร
ความเป็นเปเูຌ฿นเชิงธุรกิจูยมีผลตอดลทนทาง ผแຌ฿ชຌพืๅนทีไ฿หຌผลตอดลทนลก ขสมก.
การเงิน฿นรทูัดทีไเหมาทสม
฿นอัตราทีไเหมาทสม
จ านวนลแ ก คຌ า ทีไ ม ากเพี ย งพอต อ รทูั ด รายเูຌ ทีไ
สามารถสรຌางผลกาเร฿นอัตราทีไนาพอ฿จ
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่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
รายการ

2560

1) จัดตัๅงคณะกรรมการชุดตาง โ พือไ ดานินงานครงการพัฒนาพืนๅ ทีไ

P

ชิงพาณิชย์
2) ดานินการออกบบขอบขตการดานินงาน (TOR) พือไ วาจຌางทีไ
ปรึกษา฿นการจัดทา "รายงานผลการศึกษาละวิคราะห์ครงการ
การพัฒนาพืนๅ ทีไชิงพาณิชย์ทัๅง฿นสวนของอูบางขนละอูมีนบุร"ี
3) ประกาศชิญชวน฿หຌผูຌสน฿จยืนไ ขຌอสนอครงการ
5) ทีไปรึกษาจัดทา "รายงานผลการศึกษาละวิคราะห์ครงการ

P

2564

P

7) นาสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

P

8) ดานินการขออนุมัติครงการตามขันๅ ตอนของ พ.ร.บ.รวมทุนฯ

P

พ.ศ. 2556

2563

P
P

6) ตรวจรับงานของทีไปรึกษา

2562

P

4) คัดลือกทีไปรึกษาฯ ตามขันๅ ตอนของการจัดซืๅอจัดจຌางตอเป
การพัฒนาพืนๅ ทีไชิงพาณิชย์ทัๅง฿นสวนของอูบางขนละอูมีนบุร"ี

2561

P

9) มืไอครงการเดຌรับการอนุมัติ ฿หຌดานินการ ออกบบขอบขตการ
ดานินงาน (TOR) พือไ วาจຌางทีไปรึกษา฿นการจัดทารางประกาศชิญ
ชวนอกชนขຌารวมลงทุน รางขอบขตของครงการ ละรางสัญญา
รวมลงทุน฿นสวนของครงการทีไป็นการ฿หຌอกชนขຌารวมลงทุน
10) ประกาศชิญชวน฿หຌผูຌสน฿จยืนไ ขຌอสนอครงการ
11) คัดลือกทีไปรึกษาฯ ตามขันๅ ตอนของการจัดซืๅอจัดจຌางตอเป

P
P
P
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รายการ

2560

12) ทีไปรึกษาจัดทารางประกาศชิญชวนอกชนขຌารวมลงทุน ราง
ขอบขตของครงการ ละรางสัญญารวมลงทุน฿นสวนของครงการทีไ
ป็นการ฿หຌอกชนขຌารวมลงทุน

2561

2563

2564

P

P

P

P

13) ตรวจรับงานของทีไปรึกษา

P

14) ตงตัๅงคณะกรรมการพือไ ดานินการคัดลือกผูຌสน฿จขຌารวม

P

ลงทุนตามครงการ

2562

15) ดานินการการประกวดราคา ดยผูຌประกวดราคาตຌองยืนไ ขຌอสนอ
ครงการ รายละอียดของการลงทุน งือไ นเขของการลงทุน หลงงิน
ลงทุน ผลตอบทนทีไสามารถ฿หຌองค์การเดຌตลอดอายุสัญญา ฯลฯ
พือไ ฿หຌคณะกรรมการพิจารณา ซึไงอาจขอความชวยหลือจาก

P

สถาบันการศึกษา หรือจากผูຌชียไ วชาญดຌานการลงทุนมาชวย฿หຌ
คาปรึกษาหรือสดงความคิดหในตอการพิจารณาขຌอสนอดังกลาวเดຌ
16) สรุปรายละอียดขຌอสนอครงการละสนอ ผอก.

P

17) สรุปผลการดานินครงการ พรຌอมผลการประกวดราคา ดย

P

นาสนอตอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
18) หากเดຌรับอนุมัติ฿หຌดานินครงการ กใจดั ทาสัญญากับ ผูຌชนะ
การประกวดราคา
19) ดานินงานตามครงการรวมลงทุน

P
P

้. งบประมาณ
เป็นการูาเนินงานตามขัๅนตอนของการอนุมัติครงการ เนืไองจากครงการนีๅอาจเป็นการรวมลงทุน฿นลักษณท
Public Private Partnership ิPPPี ูังนัๅน จึงตຌองเสนอขอความเหในจากคณทรัฐมนตรี ูຌวย จึงตຌองจัูทารายงาน
ลลทเอกสารทีไเกีไยวขຌอง ซึไงลดงออกเป็น โ ชวง คือ ิ1ี ชวงลรก เป็นการจัูทา รายงานผลการศึกษาลลทวิเคราทห์
ครงการการพั ฒ นาพืๅ น ทีไ เชิ งพาณิ ช ย์ ทัๅ ง฿นส ว นของอแ ด างเขนลลทอแ มี น ดุ รี ลลทเมืไ อ ครงการเูຌ รั ด อนุ มั ติ จาก
คณทรัฐมนตรีลลຌว จทตຌองูาเนินการจัูทาเอกสารคือ ิโี ชวงทีไสอง เป็นการจัูทา รางปรทกาศเชิญชวนเอกชนเขຌา
รวมลงทุน รางขอดเขตของครงการ ลลทรางสัญญารวมลงทุน฿นสวนของครงการทีไเป็นการ฿หຌเอกชนเขຌารวมลงทุน
ของพืๅนทีไอแดางเขนลลทมีนดุรี ซึไง฿ชຌงดปรทมาณ฿นการูาเนินงาน ูังตอเปนีๅ
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รายการ

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ

จานวน

ตຌนทุน/หนวย

รวมงิน

การจัดทา "รายงานผลการศึกษาละ
วิคราะห์ครงการการพัฒนาพืๅนทีไชิง
พาณิชย์ทัๅง฿นสวนของอูบ างขนละอูม ีนบุรี "

คา฿ชຌจา ย฿นการจัดจຌางทีไปรึกษา

15,000,000

2

พืๅนทีไ

30,000,000

คา฿ชຌจา ย฿นการจัดจຌางทีไปรึกษา

5,000,000

2

พืๅนทีไ

10,000,000

(รวมการศึกษาผลกระทบตาง โ ลຌว )
การจัดทา "รางประกาศชิญชวนอกชนขຌา
รวมลงทุน รางขอบขตของครงการ ละ
รางสัญญารวมลงทุน฿นสวนของครงการทีไ
ป็นการ฿หຌอกชนขຌารวมลงทุน ของพืๅนทีไอู
บางขนละมีนบุรี"
รวม

40,000,000

แเ. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ

2560

2561

2562

2563

2564

การจัดทา "รายงานผลการศึกษาละ
วิคราะห์ครงการการพัฒนาพืๅนทีไชิง

30,000,000

-

-

-

-

- 10,000,000

-

-

-

30,000,000 10,000,000

-

-

-

พาณิชย์ทัๅง฿นสวนของอูบ างขนละอูม ีน
บุรี" (รวมการศึกษาผลกระทบตาง โ ลຌว )
การจัดทา "รางประกาศชิญชวนอกชน
ขຌารวมลงทุน รางขอบขตของครงการ
ละรางสัญญารวมลงทุน฿นสวนของ
ครงการทีไป็นการ฿หຌอกชนขຌารวมลงทุน
ของพืๅนทีไอบู างขนละมีนบุรี"
รวมทัๅงสิๅน

40,000,000

แแ. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความสารใจ
รายการ
ความเหในของคณทรัฐมนตรีลลทผแຌเกีไยวของ฿น
กรทดวนการพิจารณาความเหมาทสมของ
การลงทุน ลลทรทยทเวลา฿นการพิจารณา
อนุมัติครงการ

อกาสกิดความสีไยง

ปานกลาง
การพั ฒ นาพืๅ น ทีไ เชิ งพาณิ ช ย์ ของ ขสมก. หากการจั ู ท า ฮรายงานผล
การศึกษาลลทวิเคราทห์ครงการการพัฒนาพืๅนทีไเชิงพาณิชย์ทัๅง฿นสวน
ของอแดางเขนลลทอแมีนดุรีฮ มีความชัูเจนลลทมีปรทเูในตาง โ ครดถຌวน
ตามทีไ พ.ร.ด.รวมทุนฯ กาหนูเวຌ จททา฿หຌการอนุมัติครงการมีความ
เป็นเปเูຌ ลลท฿ชຌรทยทเวลา฿นการพิจารณาเมนานมากนัก ทัๅงนีๅขึๅนอยแกัด
ปรทสดการณ์ ลลทความชานาญของทีไ ปรึกษาทีไ ขสมก. วาจຌาง฿หຌ เป็ น
ผแຌูาเนินการ
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รายการ
2) TOR ซึไงสรຌางลรงจแง฿จ฿นการพัฒนาพืๅนทีไ

อกาสกิดความสีไยง

สแง
การออกลดด TOR ทีไูีตຌองคานึงถึงอกาสเชิงธุรกิจของผแຌพฒ
ั นาครงการ
ูยเมกออุปสรรคทัๅง฿นการออกลดดลลทูาเนินครงการ
ปานกลาง
ผแຌพัฒนาครงการทีไขาูปรทสดการณ์หรือเมมีความสามารถทางธุรกิจ
เพียงพอเป็นองค์ปรทกอดสาคัญตอความเป็นเปเูຌของครงการ
ปานกลาง
ผแຌเชาพืนๅ ทีไรายยอยมีสนิ คຌาหรือมีดริการทีไเมนา สน฿จหรือมีเงินทุน
หมุนเวียนเมเพียงพอ อาจปรทสดปัญหา฿นการทาธุรกิจดนพืนๅ ทีเไ ชา

3) ความสามารถ฿นการออกลดดลลทูาเนิน
ครงการของผแຌพัฒนาครงการ
4) ความสามารถเชิงการคຌาของผแຌเชาพืนๅ ทีไ
รายยอย

แโ. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขันๅ ตอน/กิจกรรม
1) จัดตัๅงคณะกรรมการชุดตาง โ พือไ ดานินงานครงการ
พัฒนาพืนๅ ทีไชิงพาณิชย์

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

ผูຌรบั ผิดชอบ
ผอก.

2) ดานินการออกบบขอบขตการดานินงาน (TOR) พือไ
วาจຌางทีไปรึกษา฿นการจัดทา "รายงานผลการศึกษาละ
วิคราะห์ครงการการพัฒนาพืนๅ ทีไชิงพาณิชย์ทัๅง฿นสวนของ
อูบางขนละอูมีนบุร"ี

คณะกรรมการ

3) ประกาศชิญชวน฿หຌผูຌสน฿จยืนไ ขຌอสนอครงการ
4) คัดลือกทีไปรึกษาฯ ตามขันๅ ตอนของการจัดซืๅอจัดจຌาง
ตอเป
5) ทีไปรึกษาจัดทา "รายงานผลการศึกษาละวิคราะห์
ครงการการพัฒนาพืนๅ ทีไชิงพาณิชย์ทัๅง฿นสวนของอูบางขน

ทีไปรึกษา

ละอูมีนบุร"ี
6) ตรวจรับงานของทีไปรึกษา
7) นาสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
8) ดานินการขออนุมัติครงการตามขันๅ ตอนของ พ.ร.บ.
รวมทุนฯ พ.ศ. 2556

คณะกรรมการ
ผอก
ขสมก.

9) มืไอครงการเดຌรับการอนุมัติ ฿หຌดานินการตงตัๅง
คณะกรรมการพือไ คัดลือกทีไปรึกษาดยคณะกรรมการ
รวมกันออกบบขอบขตการดานินงาน (TOR) พือไ วาจຌาง

ผอก. /

ทีไปรึกษา฿นการจัดทารางประกาศชิญชวนอกชนขຌารวม

คณะกรรมการ

ลงทุน รางขอบขตของครงการ ละรางสัญญารวมลงทุน
฿นสวนของครงการทีไป็นการ฿หຌอกชนขຌารวมลงทุน
10) ประกาศชิญชวน฿หຌผูຌสน฿จยืนไ ขຌอสนอครงการ
11) คัดลือกทีไปรึกษาฯ ตามขันๅ ตอนของการจัดซืๅอจัดจຌาง

คณะกรรมการ

ตอเป
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ขันๅ ตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

ผูຌรบั ผิดชอบ

12) ทีไปรึกษาจัดทารางประกาศชิญชวนอกชนขຌารวม
ลงทุน รางขอบขตของครงการ ละรางสัญญารวมลงทุน

ทีไปรึกษา

฿นสวนของครงการทีไป็นการ฿หຌอกชนขຌารวมลงทุน
13) ตรวจรับงานของทีไปรึกษา
14) ตงตัๅงคณะกรรมการพือไ ดานินการคัดลือกผูຌสน฿จ
ขຌารวมลงทุนตามครงการ

คณะกรรมการ
ผอก.

15) ดานินการการประกวดราคา ดยผูຌประกวดราคาตຌอง
ยืนไ ขຌอสนอครงการ รายละอียดของการลงทุน งือไ นเข
ของการลงทุน หลงงินลงทุน ผลตอบทนทีไสามารถ฿หຌ
องค์การเดຌตลอดอายุสัญญา ฯลฯ พือไ ฿หຌคณะกรรมการ
พิจารณา ซึไงอาจขอความชวยหลือจากสถาบันการศึกษา

คณะกรรมการ

หรือจากผูຌชียไ วชาญดຌานการลงทุนมาชวย฿หຌคาปรึกษาหรือ
สดงความคิดหในตอการพิจารณาขຌอสนอดังกลาวเดຌ
16) สรุปรายละอียดขຌอสนอครงการละสนอ ผอก.
17) สรุปผลการดานินครงการ พรຌอมผลการประกวดราคา
ดยนาสนอตอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
18) หากเดຌรับอนุมัติ฿หຌดานินครงการ กใจดั ทาสัญญากับ
ผูຌชนะการประกวดราคา
19) ดานินงานตามครงการรวมลงทุน

ผอก
สานักกฎหมาย
คณะกรรมการ
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1. ครงการทีไ 15 การจัดทาขຌอสนองินอุดหนุนภาครัฐ
2. หนวยงาน

ฝຆายดริหาร ิสานั กลผนงาน / สานักดัญชีลลทกองทุนกลางี / ฝຆ ายการเูินรถองค์การ ิสานั ก
ดริหารการเูินรถี

3. หลักการละหตุผล
นัดตัๅงลตการกอตัๅง฿นป 2519 ขสมก. เูຌ฿หຌดริการรถูยสารปรทจาทางภาย฿นเขตกรุงเทพลลทปริมณฑลูຌวย
อัตราคาดริการทีไตไากวาตຌนทุน฿นการูาเนินงาน ถือเป็นการ฿หຌดริการตามนยดายของรัฐดาล฿นทุกสมัยทีไตຌองการ฿หຌ
ปรทชาชนทุกคนสามารถเขຌาถึงดริการรถูยสารสาธารณทเูຌภาย฿ตຌอัตราคาูยสารทีไเหมาทสม สงผลเชิงลดูยตรง
ลลทเป็นทีไมาของปัญหาขาูทุนสทสมของ ขสมก. อยางตอเนืไอง ขณททีไภาครัฐเูຌ฿หຌความชวยเหลือทางเงินลก ขสมก.
ูຌวยเงินอุ ูหนุ นดริ การสาธารณททีไ เรี ยกวา PSO ซึไ งเป็ นเงินทีไ อุ ูหนุ นเฉพาทการ฿หຌ ดริ การ฿นส วนของรถูยสาร
ลดดธรรมูา฿นอัตราเฉลีไยปรทมาณคันลท 3,500 ดาทตอวัน ซึไงการอุูหนุนทางการเงินลกกิจการรถูยสารถือเป็น
เรืไองปกติ฿นหลายปรทเทศลมຌลตปรทเทศทีไเจริญลลຌวอยาง ปรทเทศอังกฤษ ลลทเกาหลี฿ตຌ
ภาพทีไ แ็ : สดงงินสนับสนุนการ฿หຌบริการรถดยสาร฿นประทศอังกฤ ทียบกับจานวนผูຌ฿ชຌบริการ

ทีไมา : OICA

ภาพทีไ 18 : สดงงินอุดหนุนรถดยสาร฿นประทศกาหลี฿ตຌ

ทีไมา : OICA
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อยางเรกใตาม ฿นสภาพลวูลຌอมของการเูินทางดนทຌองถนนทีไตຌองเผชิญสภาพอากาศทีไรຌอนจัูลลทมลพิษทีไ
รุนลรง การูยสารูຌวยรถปรทจาทางลดดธรรมูากอ฿หຌเกิูผลเสียูຌานสุขภาพลกทัๅงผแຌูยสารลลทพนักงานปรทจารถ
กอปรกัดนยดายการจัูซืๅอรถูยสาร฿หมของ ขสมก. ทีไ฿หຌความสาคัญกัดรถูยสารปรัดอากาศเป็นหลัก ทัๅง฿นสวน
ของรถ NGV ลลทรถเฟฟງา สงผล฿หຌสัูสวนรถปรัดอากาศตอรถูยสารธรรมูามีลนวนຌ มเพิไมสแงขึๅนอยางตอเนืไ อง
฿นอนาคต มีความจาเป็นอยางยิไงทีไ ขสมก. ตຌองเสนอ฿หຌภาครัฐ฿หຌการอุูหนุนเงิน PSO สาหรัดการ฿หຌดริการรถูยสาร
ปรัดอากาศ฿นอัตราทีไเหมาทสม
ตารางทีไ ใ: ประมาณการจานวนรถดยสารของ ขสมก.

ทีไมา : องค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ ิขสมก.ี

ทัๅงนีๅ การออกลดดขຌอเสนอเงินอุูหนุน PSO ควรเูຌรัดคาปรึกษาอยาง฿กลຌชิูจากหนวยงานทีไมีความเกีไยวขຌอง
เชิงนยดายกัดเงินอุูหนุนูังกลาว ูยอัตราเงินสนัดสนุนควรเป็นอัตราทีไครอดคลุมตຌนทุนทัๅงทางตรงลลททางอຌอม
ลลทเป็นอัตราทีไชวย฿หຌ ขสมก. สามารถดรรลุเปງาหมายการมีกาเรสุทธิจากการูาเนินงานเูຌ
ไ. วัตถุประสงค์
จัูทาขຌอเสนอเพืไอ฿หຌภ าครัฐอุู หนุ นเงิน PSO ฿นการ฿หຌด ริการรถูยสารปรัด อากาศ ซึไงเป็นครงการทีไ
ูาเนินการตอเนืไองจากป 2559
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
ขสมก. มีร ายเูຌ ฿นรแ ป เงิน อุ ู หนุ น จากภาครั ฐ เพืไ อ ชูเชยตຌ น ทุ น ลลทค า฿ชຌ จ ายการ฿หຌ ด ริ ก าร฿นส ว นของ
รถูยสารปรัดอากาศ
ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

ขຌอเสนอการอุูหนุนเงิน PSO สาหรัดรถูยสารปรัดอากาศ

ตัวชีๅวัด :

สามารถูาเนินการจัูทาขຌอเสนอเพืไอ฿หຌภาครัฐอุูหนุนเงิน PSO เูຌภาย฿นป พ.ศ. โ5ๆ0
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็. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย
รายการ
สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ
สิไงทีไครงการตຌองการ
คณทกรรมการเงินอุูหนุน การอุูหนุนทางการเงินูຌวยหลักการ เูຌรัดเงินอุูหนุน฿นอัตราทีไสามารถสรຌางผลกาเร
ดริการสาธารณท
ทีไ ส มเหตุ ส มผล ฿นจ านวนเงิ น ทีไ มี จากการูาเนินงานเูຌ
ความเหมาทสม

่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
ขันๅ ตอนการดานินงาน

2560

(1) จัดตัๅงคณะทางานจัดทาขຌอสนอ งินอุดหนุน PSO
(2) ออกบบหลักกณฑ์ละกาหนดอัตรางินสนับสนุน
(3) ขออนุมัติจากผูมຌ ีอานาจ

P

2561

2562

2563

2564

P
P

้. งบประมาณ
เป็นการูาเนินการตามปกติูย฿ชຌดุคลากรขององค์การ จึงเมตຌอง฿ชຌงดปรทมาณเพิไมเติมลตอยาง฿ู
แเ. การ฿ชຌงบประมาณ
เป็นการูาเนินการตามปกติูย฿ชຌดุคลากรขององค์การ จึงเมตຌอง฿ชຌงดปรทมาณเพิไมเติมลตอยาง฿ู
แแ. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความสารใจ
รายการ
1) ขຌอเสนอทีไมีขຌอมแลลลทเหตุผล

2) ทัศนคติลลทนยดายของ
คณทกรรมการเงินอุูหนุนดริการ
สาธารณท

อกาสกิดความสีไยง

นຌอย
การขอรัดเงินสนัดสนุน PSO มีเหตุผลทีไเหมาทสม ทัๅงเหตุผลูຌานตຌนทุนทาง
การเงิน ลลทเหตุผล฿นเรืไองความเหมาทสมของการ฿ชຌรถูยสารปรัดอากาศ
เป็นรถสาธารณทหลัก฿นเขตกรุงเทพมหานคร
สแง
ขสมก. เูຌเคยนาเสนอเรืไองเพืไอขอรัดเงินสนัดสนุน PSO สาหรัดรถูยสารปรัด
อากาศ ลตเมเูຌรัดความเหในชอด
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12. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขันๅ ตอน/กิจกรรม
1) จัดตังๅ คณะทางานจัดทาขຌอสนอขอ
งินอุดหนุน PSO

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

ผูຌ รบั ผิ ดชอบ
ฝຆ ายบริหาร
(สานัก
ผนงาน /
สานักบัญชี

2) ออกบบหลักกณฑ์ละกาหนดอัตรา
งินสนับสนุน

ละกองทุน
กลาง)
ฝຆ ายการดิน

3) ขออนุมตั จิ ากผูຌ มอี านาจ

รถองค์การ
(สานักบริหาร
การดินรถ)
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1. ครงการทีไ 1ๆ การจัดการลูกหนีๅรถรวมบริการคຌางชาระ
2. หนวยงาน

ฝຆายดริหาร ิสานักกฎหมาย / สานักดริหารความเสีไยงลลทควดคุมภาย฿น / สานักดัญชีลลท
กองทุนกลางี / ฝຆายการเูินรถเอกชนรวมดริการ

3. หลักการละหตุผล
฿นชวงหลายปทีไผานมา นอกเหนือจากดทดาท฿นการ฿หຌดริการเูินรถูยสารปรทจาทางลลຌว ขสมก. ยังตຌอง
รัดดทดาท฿นฐานทผแຌควดคุมูแลลการ฿หຌดริการของกลุมผแຌปรทกอดการรถรวมทีไ฿หຌดริการรถูยสารปรทจาทาง฿น
เสຌนทางทีไ ขสมก. เูຌรัดอนุญาตการเูินรถจากกรมการขนสงทางดก ทัๅงนีๅ การูาเนินการ฿นดทดาทูังกลาว ขสมก.
มีตຌนทุนอันเกิูจากการ฿ชຌทรัพยากรูยเฉพาททรัพยากรดุคคล฿นการควดคุม ติูตาม ดริหารจัูการ ลลทลกຌเข
ปัญหาทีไเกิูจากการ฿หຌดริการของกลุมรถรวมดริการ ขณทเูียวกันยังมีตຌนทุนอันเกิ ูจากภาพลักษณ์ทีไเสียหายจาก
การเขຌาเปมีสวนรวมกัดการูาเนินงานของกลุมรถรวมดริการ ลมຌวาขຌอตกลง฿นรแปสัญญารทหวางกลุมผแຌปรทกอดการ
รถรวมดริการลลท ขสมก. จทเูຌกาหนู฿หຌผแຌปรทกอดการรถรวมดริการมีหนຌาทีไตຌองจ ายคาตอดลทน฿หຌกัด ขสมก.
ิูังลสูง฿นตารางทีไ ไี ลต฿นทางปฏิดัติ ขสมก. กลัดเมสามารถเกใดคาธรรมเนียมูังกลาวเูຌครดถຌวน
ตารางทีไ ไ : สดงอัตราคาธรรมนียมทีไรียกกใบจากกลุมผูຌประกอบการรถรวม

ทีไมา : องค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ

ูยปั จจุ ดั น ขสมก. มี ลแ กหนีๅ คาตอดลทนรถร วมดริ การคຌางรัด฿นจ านวนทีไ สแ งถึ งปรทมาณ ๆ00 ลຌ า นดาท ซึไ ง
สวน฿หญเป็นหนีๅทีไคຌางชารทมาเป็นรทยทเวลานาน ลตยังคงปรากฏเป็นรายการทรัพย์สิน฿นงดูุล สงผล฿หຌครงสรຌางทาง
การเงินของ ขสมก. เมสามารถลสูงสถานททางการเงินทีไลทຌจริงเูຌ จึงควรมีการทดทวนลนวทางการดริหารจัูการหนีๅ
ูังกลาว เริไมจากการจัูทาหลักเกณฑ์การจัูชัๅนหนีๅตามมาตรฐานทางดัญชี ฉดัดทีไ 101 เรืไอง หนีๅสงสัยจทสแญลลทหนีๅสแญ
ตามปรทกาศของสมาคมนักดัญชีลลทผแຌสอดดัญชีรัดอนุญาตลหงปรทเทศเทย ูยนอกจากการพิจารณาขຌอมแลรทยทเวลา
คຌางชารทลลຌว ควรทาการตรวจสอดขຌอมแลทางการเงินลลทขຌอมแลการคຌาของลแกหนีๅเพืไอปรทเมินความสามารถ฿นการชารท
คืนหนีๅูຌวย ลลท฿ชຌปรทกอดการตัูสิน฿จูาเนินการตาง โ เพืไอติูตามทวงถามหนีๅคຌางชารทตอเป
ทัๅงนีๅ ลนวทางการเรียกคืน หนีๅ ควรเริไ มตຌน ทีไ เจรจา฿นรแป ลดดลลทเงืไอนเขทีไ ลตกตางจากการูาเนิ นการทีไ
เมปรทสดความสาเรใจ฿นอูีต
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ไ. วัตถุประสงค์
เพืไอการดริหารจัูการลแกหนีๅคาตอดลทนรถรวมดริการคຌางชารทอยางมีปรทสิทธิผล
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
การดริหารจัูการหนีๅทีไมีปรทสิทธิภาพลลทเหมาทสม นอกจากจทมีสวนชวย฿หຌครงสรຌางทางการเงินสททຌอนภาพ
ทีถไ แกตຌองลลຌว การจัูลดงลแกหนีๅตามรทูัดของคุณภาพออกเป็นกลุม โ จทชวย฿หຌการูาเนินการเรียกคืนหนีๅเป็นเปูຌวย
ลนวทางทีไเหมาทสมตามสภาพของลแกหนีๅลตลทกลุม นามาซึไงอกาสของการเูຌรัดชารทคืนหนีๅ฿นรทูัดหนึไง
ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

1ี หลักเกณฑ์การจัูชัๅนหนีๅคาตอดลทนรถรวมดริการ
โี ครงสรຌางหนีๅคาตอดลทนรถรวมดริการหลังการจัูชัๅนหนีๅ
ใี ลนวทางการเรียกคืนหนีๅคຌางชารทเป็นรายกลุม

ตัวชีๅวัด :

สามารถสรุปลนวทางการจัูการหนีๅรถรวมคຌางชารทเูຌภาย฿นป พ.ศ. โ5ๆ0

็. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย
รายการ
ผแຌปรทกอดการรถรวม
ดริการ

สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ
สิไงทีไครงการตຌองการ
เูຌรัดเงืไอนเขการชารทคืนหนีๅลดดผอนปรนหรือลดดทีไ เูຌรัดชารทคืนหนีๅมากทีไสุู
ผแຌปรทกอดการเูຌปรทยชน์สแงสุู

่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
ขัๅนตอนการดานินงาน
1) จัดตัๅงคณะทางานจัดการหนีๅฯ คຌางชาระ
2) รวมกันจัดทาหลักกณฑ์การจัดชัๅนหนีๅ
3) กาหนดนวทางการรียกคืนหนีๅ
4) ขอรับการอนุมตั ิจากผูຌมอี านาจ
5) จัดชัๅนหนีๅ
6) รียกคืนหนีๅ

2560
P

2561

2562

2563

2564

P

P

P

P

P
P
P
P
P

้. งบประมาณ
เป็นการูาเนินการตามปกติูย฿ชຌดุคลากรขององค์การ จึงเมตຌอง฿ชຌงดปรทมาณเพิไมเติมลตอยาง฿ู
แเ. การ฿ชຌงบประมาณ
เป็นการูาเนินการตามปกติูย฿ชຌดุคลากรขององค์การ จึงเมตຌอง฿ชຌงดปรทมาณเพิไมเติมลตอยาง฿ู
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แแ. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความสารใจ
รายการ
1) ขຌอมแลูຌานธุรกิจลลทการเงินทีไ
ลทຌจริงของผแຌปรทกอดการรถรวม
2) มาตรการเรียกชารทคืนหนีๅ

อกาสกิดความสีไยง

สแง
ผแຌปรทกอดการมีลนวนຌมเมเปຂูเผยขຌอมแลธุรกิจลลทการเงินตามความเป็นจริง
สแง
การวิเคราทห์เพืไอกาหนูรแปลดดลลทวิธีการเรียกชารทหนีๅคืนจากผแຌปรทกอดการ
ทีไถแกจัูลดงเป็นกลุมตามศักยภาพทางธุรกิจลลทการเงิน ทัๅงมาตรการตามปกติ
มาตรการทางกฎหมาย ลลทมาตรการทางสังคม ถือเป็นเรืไองทีมไ ีความทຌาทายสแง

12. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขันๅ ตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

ผูຌ รบั ผิ ดชอบ

1) จัดตังๅ คณะทางานจัดการหนีๅคຌาง
ชาระ
2) รวมกันจัดทาหลักกณฑ์การจัดชันๅ
หนีๅ
3) กาหนดนวทางการรียกคืนหนีๅ

ฝຆายบริหาร
(สานักกฎหมาย
/ สานักบริหาร
ความสียไ งละ
ควบคุมภาย฿น /

4) ขอรับการอนุมตั จิ ากผูຌ มอี านาจ
5) จัดชันๅ หนีๅ
6) รียกคืนหนีๅ

สานักบัญชีละ
กองทุนกลาง) /
ฝຆายการดินรถ
อกชนรวม
บริการ
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แ. ครงการทีไ แ7 การจาหนายรถดยสารปลดระวาง
โ. หนวยงาน

ฝຆายดริหาร ิสานั กลผนงาน / ส านั กกฎหมาย / สานักดริหารความเสีไยงลลทควดคุมภาย฿น /
สานักดัญชีลลทกองทุนกลางี / ฝຆายการเูินรถองค์การ เขตการเูินรถทีไ 1 - ่

ใ. หลักการละหตุผล
ปั จจุ ดั น ขสมก. มี ซากรถทีไ ป ลูรทวางลลทเม สามารถน ามา฿ชຌ งานเูຌ ถึ งปรทมาณ 550 คั น ปรทกอดูຌ วย
รถูยสารธรรมูาทัๅงครีมลูงลลทครีมนๅาเงิน รวมถึงรถูยสารปรัดอากาศ ูยมีการเกใดรักษารถูยสารเหลานัๅนตาม
สถานทีไตาง โ มาเป็นรทยทเวลาหลายป
ลมຌจทเูຌมีการจัูทาปรทกาศเชิญชวนผแຌสน฿จเขຌามาซืๅอรถูยสารูังกลาวหลายครัๅงลลຌว ลตการูาเนินงานยัง
เมปรทสดความสาเรใจูຌวยเหตุผลสวนหนึไงจากเงืไอนเขการจาหนายรถูยสารทีไเมจแง฿จ฿หຌเกิูการซืๅอ ูยเฉพาทเงืไอนเข
อันเกิ ูจากมติ ของคณทรั ฐมนตรี ทีไ หຌ ามจ าหน ายคั สซี รถูยสารเพืไ อน าเปปรั ดปรุ งเป็ นรถูยสารสาธารณทูຌวย
เกรงปั ญหาความปลอูภั ยอั นเกิูจากสภาพรถูยสารทีไ มีอายุ การ฿ชຌงานนานกวา โ0 ป ขณททีไ การปรทสานกั ด
กองทัพเรือ฿นการนาซากรถูยสารเปทิๅงททเลเพืไอสรຌางปทการังเทียม฿ตຌททเลเมเูຌรัดความเหในชอดูຌวยเกรงจทเกิู
ปัญหามลภาวท฿ตຌนๅา
ตารางทีไ 5 : สดงซากรถทีไหลืออยู ณ อูตาง โ
กลุมอู
อแคุณนรินทร์
อแธารทิพย์ / อแพรทปรทลูง / อแพุทธมณฑล / อแลสมูา
อแฟาร์มจรทเขຌ / อแสวนสยาม / อแธรรมศาสตร์ รังสิต / อแ
มีนดุรี / อแหมอชิต / อแคลองเตย / อแลพรกษา
รวม

จานวนซากรถ ิคันี
ไ1็
1้0
1็ใ

สัดสวน
5ใ%
โไ%
โโ%

780

100%

ทีไมา : องค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ

การทีไ ขสมก. เมสามารถจาหนายซากรถูยสารูังกลาวเูຌ฿นรทยทเวลาทีไเหมาทสม เูຌกอ฿หຌเกิูผลเชิงลด
ตอองค์กรทัๅงทางตรงลลททางอຌอม฿นหลายูຌาน อาทิ
1ี ผลตอมแลคาทรัพย์สินซึไงหมายถึงรถูยสารทีไูຌอยคาลูลงตามรทยทเวลาทีไเพิไมขึๅน
โี ผลสืดเนืไองจากภารทคา฿ชຌจาย฿นการเกใดรักษารถูยสารทีไเกิูขึๅนอยางตอเนืไอง ทัๅงคา฿ชຌจาย฿นสวนของ
สถานทีไซึไงสวน฿หญเป็นทีไเชาจากเอกชน ลลทคา฿ชຌจายูຌานการรักษาความปลอูภัย
ใี ผลตอพนักงานผแຌมีหนຌาทีไูแลลทรัพย์สินทีไตຌองรัดผิูชอดตอความเสียหายทีไเกิูขึๅนจากการถแกขมยชิๅนสวน
รถูยสาร
ทัๅงนีๅ ขสมก. ควรปรทเมินผลการจาหนายรถูยสารปลูรทวางเมืไอเูือนธันวาคม โ55่ เพืไอ฿หຌเูຌขຌอมแลการ
ูาเนินงานทีไเมปรทสดความสาเรใจ฿นชวงเวลากอนหนຌา สาหรัด฿ชຌปรทกอดการออกลดดเงืไอนเขลลทราคาครัๅง฿หม
ขณททีไการออกลดดเงืไอนเขลลทราคา ควรเป็นเปตามหลักการตลาู เริไมตຌนจากการกาหนูกลุมผแຌซืๅอเปງ าหมาย
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การพิจารณาการ฿ชຌปรทยชน์จากซากรถูยสารของกลุมเปງาหมาย ลลทการกาหนูเงืไอนเขลลทราคา฿หຌสอูคลຌอง
กัดความตຌองการของตลาู
ไ. วัตถุประสงค์
เพืไอูาเนินการจาหนายซากรถูยสารทีไปลูรทวางเูຌ฿นราคาลลทเงืไอนเขทีไเป็นธรรม ูย฿นป 2559 ขสมก.
เูຌมีการจัูจຌางทีไปรึกษาฯ ฿นการปรทเมินมแลคาซากรถูยสารลลຌว
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
การจาหนายซากรถูยสารจทกอ฿หຌเกิูปรทยชน์ตอ ขสมก. ฿น โ มิติ คือ การเูຌรัดเงินสูจากการจาหนาย
ซากรถูยสาร ลลทการลูรายจายทีไเกีไยวขຌองกัดสถานทีไเชาลลทการูแลลรักษาความปลอูภัย ขณทเูียวกันจทชวย
ทา฿หຌ ขสมก. มีพืๅนทีไวางเพิไมขึๅนสาหรัดการเกใดรักษารถูยสารรุน฿หม
ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

TOR การเสนอขายรถูยสารปลูรทวางทีไปรัดปรุงลลຌว

ตัวชีๅวัู :

สามารถจาหนายซากรถูยสารทีไมีอยแเูิมเูຌทัๅงหมูภาย฿นป พ.ศ. โ5ๆ0

็. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย
รายการ
ผแຌซืๅอซากรถูยสาร

สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ
สิไงทีไครงการตຌองการ
สามารถนาซากรถเป฿ชຌงาน฿นกิจการของตนเูຌ฿นราคาทีไ สามารถจาหนายซากรถเูຌทัๅงหมู
คุຌมคาตอการนาเป฿ชຌงาน

่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง ิป็นการดานินงานตอจากป โ55้ี
ขัๅนตอนการดานินงาน

2560
P

1) จัดตัๅงคณะทางานจาหนายซากรถดยสารกา
2) ประมินผลการจาหนายซากรถตามประกาศมือไ ดือนธันวาคม 2558

P

3) ออกบบงืไอนเขละกาหนดราคากลาง฿หม฿หຌสอดคลຌองกับสภาพรถ

P

ดยสารละจูง฿จ฿หຌกิดการซืๅอ
4) สนอขออนุมตั ิจากผูຌมอี านาจ
5) ประกาศชิญชวน฿หຌผูຌขຌาซืๅอครังๅ ฿หม
6) คัดลือกผูຌชนะการประมูล
7) ดานินการตามขัๅนตอนตอเป

2561

2562

2563

2564

P
P
P
P

้. งบประมาณ
เป็นการูาเนินการตามปกติูย฿ชຌดุคลากรขององค์การ จึงเมตຌอง฿ชຌงดปรทมาณเพิไมเติมลตอยาง฿ู
10. การ฿ชຌงบประมาณ
เป็นการูาเนินการตามปกติูย฿ชຌดุคลากรขององค์การ จึงเมตຌอง฿ชຌงดปรทมาณเพิไมเติมลตอยาง฿ู

ะะคณ วิศวกรรมศ สตร์ะมห วิทย ลยเกษตรศ สตร์ะกนย ยนะพ.ศ.ะ2559

หนຌา 120

ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี

11. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความสารใจ
รายการ
อกาสกิดความสีไยง
1) การกาหนูกลุมเปງาหมาย เงืไอนเข ปานกลาง
การจ าหน ายทีไ เหมาทสม ลลทราคา ูຌวยจานวนซากรถทีไมีถึงปรทมาณ 500 คัน การกาหนูกลุมเปງาหมาย เงืไอนเข
จาหนาย
฿นการจาหนาย ลลทราคาจาหนาย ตຌองพิจารณาถึงความเป็นเปเูຌ฿นเชิงธุรกิจ
ของผแຌสน฿จซืๅออยางเหมาทสม
2) การเคลืไอนยຌายซากรถ
นຌอย
ปัจจุดันมีผแຌ฿หຌดริการเคลืไอนยຌายลลทปรทกอดรถหลายราย

12. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขันๅ ตอน/กิจกรรม
1) จัดตัๅงคณะกรรมการพือไ ดานินการ
จาหนายซากรถดยสารกา
2) ประมินผลการจาหนายซากรถตาม
ประกาศมืไอดือนธันวาคม 2558
3) ออกบบงือไ นเขละกาหนดราคา
กลาง฿หม฿หຌสอดคลຌองกับสภาพรถ

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

ผูຌรบั ผิดชอบ
ฝຆายบริหาร
(สานัก
ผนงาน/
สานัก
กฎหมาย/
สานักบริหาร
ความสีไยง

ดยสารละจูง฿จ฿หຌกิดการซืๅอ

ละควบคุม

4) สนอขออนุมัติจากผูຌมีอานาจ

ภาย฿น/สานัก

5) ประกาศชิญชวน฿หຌผูຌขຌาซืๅอครัๅง฿หม
6) คัดลือกผูຌชนะการประมูล
7) ดานินการตามขันๅ ตอนตอเป

บัญชีละ
กองทุนกลาง )
ฝຆายการดิน
รถองค์การ
ขตการดินรถ
ทีไ 1 - 8
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แ. ครงการทีไ แ่ การปรับปรุงอัตราคาดยสาร
โ. หนวยงาน

ฝຆายดริหาร ิสานักลผนงาน / สานักดัญชีลลทกองทุนกลาง / สานักดริหารความเสีไยงลลทควดคุม
ภาย฿นี / ฝຆายการเูินรถองค์การ

ใ. หลักการละหตุผล
฿นการูาเนินงานของ ขสมก. ตามดทดาทของ Operator ทีไตຌองลขงขันูยตรงกัดผแຌปรทกอดการรถูยสาร
อืไนโ ทัๅ งกลุ มผแຌ ปรทกอดการรถร วมดริการเูิม฿นรทยทสัๅ นลลทผแຌ ปรทกอดการคุณภาพราย฿หม ทีไอาจเขຌามาลข งขั น
฿นอนาคต นอกเหนือจากเรืไองของการพัฒนาคุณภาพการ฿หຌดริการลลຌว ขสมก. จทตຌองหาลนวทางการูาเนินงานทีไ
สงเสริม฿หຌเกิูความลขใงลกรงูຌานการเงินทัๅง฿นสวนของผลปรทกอดการ ิProfit and Loss) ลลทสถานททางการเงิน
ิBalance Sheet) เพืไอ฿หຌสามารถรักษาศักยภาพ฿นการเป็นตัวเลือกลรกของการลขงขัน฿นรแปลดดการปรทมแลเสຌนทาง
การเูินรถทีไคาูวาจทเกิูขึๅน฿นอนาคตอัน฿กลຌนีๅ
อยางเรกใตาม การสรຌางความลขใงลกรงทางเงินของ ขสมก. เป็นเรืไองทีไตຌองูาเนินการทามกลางปัจจัยทีไยาก
ตอการควดคุมหลายูຌาน อาทิ
1ี ความเมชัูเจน฿นนยดายการอุูหนุนทางการเงินของภาครัฐ ทัๅง฿นสวนของรถเมล์ฟรีลลทเงิน PSO
โี ความเมชัูเจน฿นลนวทางการจัูการปัญหาหนีๅสินสทสมทีไสงผลตอภารทคา฿ชຌจาย฿นรแปูอกเดีๅย
ใี จานวนผแຌูยสาร฿นรทดดขนสงูຌวยรถูยสารปรทจาทางซึไงมีลนวนຌมเมเพิไมขึๅนอันเป็นเหตุมาจาก
ิ1ี จานวนปรทชากร฿นกรุงเทพทีไคอนขຌางคงทีไ
ิโี สัูสวนผแຌสแงอายุ฿นวัยเกษียณเพิไมขึๅน
ิใี การเปຂูเสຌนทางรถเฟฟງาสาย฿หม
การเปຂูอกาส฿หຌ ขสมก. สามารถปรัดขึๅนอัตราคาูยสารเูຌเรใวทีไสุู จทมีสวนสาคัญอยางมาก฿นการสรຌางความ
ลขใงลกรงทางการเงิน฿หຌ ขสมก. เป็นปัจจัยทีไทา฿หຌ ขสมก. สามารถสรຌางผลกาเรเลีๅยงตัวเองเูຌ ลลทมีเงินทุนทีไเพียงพอ
ตอการพัฒนาดริการทีไมีคุณภาพ เอืๅอตอการสรຌางศักยภาพ฿นการลขงขันเพืไอกຌาวสแการเป็นผแຌนาการ฿หຌดริการรถูยสาร
ปรทจาทางอยางลทຌจริง กอปรกัด฿นชวงเวลาตามลผนวิสาหกิจฉดัดนีๅ ขสมก. มีลผนจทจัูซืๅอรถรุน฿หมมา฿ชຌ฿นการ
฿หຌดริการปรทชาชน ถือเป็นจังหวททีไเหมาทสมทีไสุู฿นการปรัดอัตราคาูยสาร
ทัๅงนีๅการปรัดอัตราคาูยสารถือเป็นเรืไองปกติของการ฿หຌดริการรถูยสาร฿นปรทเทศตาง โ อาทิ การ฿หຌดริการ
รถูยสาร฿นกรุงลอนูอนทีไมีการปรัดอัตราคาูยสารจากป ค.ศ. โ00โ – โ01โ ฿นอัตราทีไสแงกวา ่0ั สแงกวาอัตรา
การเพิไมคาลรงอยางมีนัยสาคัญ ขณททีไคาูยสารูຌวยรถปรทจาทางเมืไอเปรียดเทียดตอกิลเมตรอยแ฿นรทูัด฿กลຌเคียง
กัดคาูยสาร฿นรทดดราง
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ภาพทีไ 19 : สถิติการปรับขึๅนอัตราคาดยสารรถประจาทาง฿นลอนดอน

ทีไมา : OICA

ูยการจัูทาขຌอเสนอ฿นการปรัดอัตราคาูยสารควรเริไมตຌนจากการศึกษาครงสรຌางรายเูຌลลทตຌนทุนทีไสททຌอน
ความเป็นจริงลลทมีความเป็นปัจจุดันซึไงจท฿ชຌเป็นฐาน฿นการปรทมาณการผลปรทกอดการภาย฿ตຌอัตราคาูยสารรทูัด
ตาง โ ขณททีกไ ารกาหนูอัตราคาูยสารควรครอดคลุม฿นทุกปรทเภทของรถูยสาร
ตารางทีไ ๆ : คา฿ชຌจาย฿นการดินทางฉลีไยตอกิลมตรของรถดยสารอยู฿นระดับ฿กลຌคียง
กับระบบราง฿นกรุงลอนดอน

ทีไมา : OICA

ไ. วัตถุประสงค์
เพืไอจัูทาขຌอเสนอเพืไอขอปรัดอัตราคาูยสารของรถูยสารทุกปรทเภท ูยพิจารณาจากฐานตຌนทุนลลท
คา฿ชຌจาย฿นการูาเนินงานลลทเงินอุูหนุนจากรัฐดาล
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5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
การปรัดอัตราคาูยสารถือเป็นหนึไง฿นปัจจัยสาคัญทีไสุูทีไจททา฿หຌ ขสมก. สามารถ฿หຌดริการทีไมีคุณภาพเูຌูย
มีผลกาเรสุทธิเป็นดวก สามารถนาผลกาเรเป฿ชຌ฿นการพัฒนาปรัดปรุงการ฿หຌดริการทีไมีคุณภาพ ลลทชวยลูภารทเงิน
อุูหนุนจากรัฐดาลเูຌ฿นรทูัดหนึไง
ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

ขຌอเสนอการปรัดอัตราคาูยสาร

ตัวชีๅวัด :

สามารถจัูเตรียมขຌอเสนอการปรัดอัตราคาูยสารเผืไอเวຌหากมีอกาสขอปรัดอัตราคาูยสาร
ของรถูยสารทุกปรทเภทภาย฿นป โ5ๆ0

็. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย
รายการ
ผแຌูยสาร

สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ
อัตราคาูยสารทีไตไา

สิไงทีไครงการตຌองการ
อัตราคาูยสารทีไทา฿หຌกาเรสุทธิเป็นดวก

่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
ขัๅนตอนการดานินงาน

2560
P

1) จัดตัๅงคณะทางานปรับอัตราคาดยสาร
2) ศึกษาครงสรຌางรายเดຌ -ตຌนทุน

P

3) ศึกษาลักษณะการปรับคาดยสารรถประจาทาง฿น

P

ตางประทศ
4) กาหนดรายละอียดการปรับอัตราคาดยสาร
5) จัดทาขຌอสนอพือไ ขออนุมตั ิจากผูຌมอี านาจ

2561

2562

2563

2564

P
P

้. งบประมาณ
เป็นการูาเนินการตามปกติูย฿ชຌดุคลากรขององค์การ จึงเมตຌอง฿ชຌงดปรทมาณเพิไมเติมลตอยาง฿ู
แเ. การ฿ชຌงบประมาณ
เป็นการูาเนินการตามปกติูย฿ชຌดุคลากรขององค์การ จึงเมตຌอง฿ชຌงดปรทมาณเพิไมเติมลตอยาง฿ู
แแ. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความสารใจ
รายการ
1) การจัูทาขຌอเสนอทีไสามารถลสูง
เหตุผลถึงความจาเป็น฿นการปรัดขึๅน
อัตราคาูยสาร

อกาสกิดความสีไยง

นຌอย
ขสมก. สามารถลสูงเหตุ ผ ล฿นการเสนอปรัด อั ต ราคาูยสารเูຌ ฿นหลาย
ลักษณท ทัๅงเหตุผลูຌานครงสรຌางทางการเงิน รวมทัๅงเหตุผลจากการเทียดเคียง
การ฿หຌดริการรถูยสาร฿นตางปรทเทศ
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รายการ
2) ความเขຌา฿จลลททัศนคติของ
หนวยงานผแຌมีอานาจอนุมัติอัตราคา
ูยสาร

อกาสกิดความสีไยง

สแง
หนวยงานผแຌมีอานาจ฿นการอนุมัติ อาจเมทราดวาผแຌูยสารรถปรทจาทางูย
ส วน฿หญ เม เูຌ ต อตຌ านการขึๅน อั ต ราคา ูยสาร ิขຌอสรุป จากการท า Focus
Group) อีกทัๅงอาจขาูความเขຌา฿จ฿นครงสรຌางทางการเงินของ ขสมก. อยาง
ลึ กซึๅ ง ซึไ งจทท า฿หຌ ความเหใ น ต อการปรัด ขึๅ น อั ต ราคา ูยสารเม เป็ น เปตาม
เหตุผลทีไถแกตຌอง

12. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขันๅ ตอน/กิจกรรม
1) จัดตังๅ คณะทางานปรับอัตราคาดยสาร

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

ผูຌ รบั ผิ ดชอบ
ฝຆ ายบริหาร
(สานัก

2) ศึกษาครงสรຌางรายเดຌ-ตຌนทุน

3) ศึกษาลักษณะการปรับคาดยสารรถ
ประจาทาง฿นตางประทศ
4) กาหนดรายละอียดการปรับอัตราคา
ดยสาร

ผนงาน /
สานักบัญชี
ละกองทุน
กลาง / สานัก
บริหารความ
สีไยงละ
ควบคุม
ภาย฿น) /

5) จัดทาขຌอสนอพืไอขออนุมตั จิ ากผูຌ มี

ฝຆ ายการดิน

อานาจ

รถองค์การ
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กลยุทธ์ โ : การลดตຌนทุนละคา฿ชຌจายดานินงาน
แ. ครงการทีไ แ้ การก ียณอายุกอนกาหนด
โ. หนวยงาน

ฝຆายดริหาร ิสานักการเจຌาหนຌาทีไ / สานักลผนงาน / สานักดัญชีลลทกองทุนกลางี / ฝຆายการเูิน
รถองค์การ ิสานักดริหารการเูินรถ/เขตการเูินรถทีไ 1 - 8)

ใ. หลักการละหตุผล
คา฿ชຌจายูຌานพนักงานของ ขสมก. ถือเป็นทัๅงตຌนทุนการ฿หຌดริการลลทคา฿ชຌจายูาเนินงานทีไสาคัญ ซึไงมีมแลคา
คิูเป็นสัูสวนตอตຌนทุนลลทรายเูຌสแงทีไสุู ูยจากขຌอมแลทางการเงิน฿นป โ55็ พดวา เงินเูือนลลทผลปรทยชน์ของ
พนั กงานมี มแ ลคาคิ ูเป็ นสั ูส วนทีไ สแ งถึ งปรทมาณ ไ0ั ของรายจ ายรวม การลูภารทคา฿ชຌ จ ายูั งกล าวูຌ วยการ
ลูจานวนดุคลากรจทสงผลเชิงดวกตอผลปรทกอดการลลทสถานททางการเงินของ ขสมก. ซึไงนอกเหนือการลูจานวน
ดุ คลากรอั นสื ดเนืไ องจากการเกษี ยณอายุ ตามปกติ ลลຌ ว นยดายการเกษี ยณก อนก าหนูจทเป็ นตั วเร ง฿หຌ เกิ ูการ
ลูจานวนดุคลากรอยางมีนัยสาคัญ ูยสามารถลดงดุคลากรทีไคาูวาจทเขຌา฿นครงการเกษียณกอนกาหนูเูຌเป็น
โ กลุม คือ กลุมดุคลากรสนัดสนุนซึไงจทมีการทยอยเขຌารวมครงการอยางตอเนืไอง฿นทุกป ลลทกลุมดุคลากรทีไเป็ น
พนักงานเกใดคาูยสารซึไงคาูวาจทมีผแຌเขຌารวมครงการจานวนมาก฿นปทีไมีการติูตัๅงรทดด e-Ticket
ตารางทีไ ็ : สดงสัดสวนของงินดือนละผลประยชน์ตอรายเดຌละรายจาย

ทีไมา : การวิเคราทห์ขຌอมแลของทีไปรึกษา

ทัๅงนีๅ ฿นการจั ูทาครงการเกษี ยณอายุ กอนกาหนู ควรเูຌมี การทดทวนเงืไอนเขครงการเกษี ยณอายุ กอน
กาหนูทีไเคยูาเนินการ฿นชวงทีไผานมา เพืไอปรัดปรุง฿หຌเกิูลรงจแง฿จลกกลุมเปງาหมายภาย฿ตຌความถแกตຌองตามรทเดียด
ลลทกฎหมายทีไเกีไยวขຌอง ูยรายลทเอียูครงการอยางนຌอยควรปรทกอดูຌวย ิ1ี คุณสมดัติของผแຌเขຌารวมครงการ
ิโี อัตราผลตอดลทนลลทเงืไอนเข ิใี รทยทเวลาลลทขัๅนตอนการสมัครเขຌาครงการ ลลท ิไี ปรทมาณการจานวน
พนักงานทีไจทเขຌารวมครงการ
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ขณทเูียวกันควรมี การเตรียมความพรຌอม฿หຌพนักงาน หมายถึง การสรຌางความพรຌอมทัๅงเชิงรายเูຌ ลลทจิ ต฿จ
฿หຌลกพนักงานทีไจทเขຌารวมครงการ อาทิ การสนัดสนุน฿หຌอูีตพนักงานรวมกลุมจัูตัๅงดริษัทเพืไอรัดงานจาก ขสมก.
การปรทสานงานกัดกรมพัฒนาฝมือลรงงานลลทกรุงเทพมหานคร฿นการอดรมเพืไอสรຌางอาชีพ ฯลฯ
ไ. วัตถุประสงค์
ปรัดลูจานวนพนักงาน ขสมก. สแรทูัดทีไมีความเหมาทสมกัดฐานปรทกอดการ ซึไงเป็นครงการตามลผนฟ้นฟแฯ
ทีไถแกชทลอการูาเนินการ฿นป 2559
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
การปรัดลูจานวนดุคลากรชวยลูตຌนทุนูຌานดุคลากรลลทคา฿ชຌจายทีไเกีไยวขຌองกัดดุคลากรเูຌอยางมีนัยสาคัญ
สงผลูยตรงตอความสามารถ฿นการสรຌางผลกาเรสุทธิทีไเป็นดวกอันเป็นหนึไง฿นเปງาปรทสงค์ทีไสาคัญของลผนวิสาหกิจ
ฉดัดนีๅ
ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

การจั ูท าครงการเกษี ยณอายุ ก อนก าหนูซึไ งมี รายลทเอี ยูลลทเงืไ อนเขทีไ มี อกาสปรทสด
ความสาเรใจสแง

ตัวชีๅวัด :

จานวนดุคลากรลูลง ูังตอเปนีๅ

 ป โ5ๆ1 มีพนักงานสานักงานเกษียณอายุกอนกาหนู จานวน โ็โ คน ลลทรทหวางป

พ.ศ. โ5ๆโ – โ5ๆไ มีพนักงานสานักงานเกษียณอายุ ปลท ใ่ คน

 พนั กงานเกใด คาูยสารเกษี ยณอายุกอนกาหนู ณ ใ0 กั นยายน พ.ศ. โ5ๆ1 รวม

ทัๅงสิๅน โุ่1โ คน
็. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย
รายการ
กลุมพนักงาน
เปງาหมาย

สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ
ผลตอดลทนทีไจแง฿จ฿หຌเขຌารวมครงการ

สิไงทีไครงการตຌองการ
มีผแຌเขຌารวมครงการตามลผนทีไกาหนูเวຌูย ขสมก.
ยังคงรักษาดุคลากรทีไมีความสาคัญตอองค์กรเวຌเูຌ
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่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
ขัๅนตอนการดานินงาน

2560
P

1) จัดตัๅงคณะทางานครงการกษียณกอนกาหนด

2561

2562

2563

2564

P

P

P

P

P

P

P

P

P

2) ดานินการทบทวนงืไอนเขครงการ
3) นาสนองืไอนเขพือไ ขออนุมตั ิจากผูຌมอี านาจ

P

4) ประชาสัมพันธ์ละชิญชวน฿หຌพนักงานกลุมปງาหมาย

P

ขຌารวมครงการ
5) คณะกรรมการพิจารณาความหมาะสมของพนักงานทีไ
สดงความประสงค์จะขอกษียณอายุกอนกาหนด ตาม
ความหมาะสมละความจาป็น

P
P

6) อนุมติคาขอกษียณอายุกอนกาหนด

P

7) ตรียมความพรຌอม฿หຌพนักงาน

P

8) กษียณอายุพนักงานกใบคาดยสารจานวน 2,812 คน
9) กษียณอายุพนักงานสานักงาน

้. งบประมาณ
รายการ

ทรัพยากรที฿ไ ชຌ

ตຌนทุน/หนวย

จานวน

รวมงิน

คาชดชย 1) พนักกใบคาดยสาร ปงบประมาณ 2561

1,217,166

2,812

คน

3,422,670,005

2) พนักงานสานักงาน ปงบประมาณ 2561

2,058,824

272

คน

560,000,000

3) พนักงานสานักงาน ปงบประมาณ 2562

2,105,263.16

38

คน

80,000,000

4) พนักงานสานักงาน ปงบประมาณ 2563

2,105,263

38

คน

80,000,000

5) พนักงานสานักงาน ปงบประมาณ 2564

2,105,263

38

คน

80,000,000

รวม

4,222,670,005

แเ. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ

2560

2561

2562

2563

2564

1) พนักกใบคาดยสาร ปงบประมาณ 2561

-

3,422,670,005

-

-

-

2) พนักงานสานักงาน ปงบประมาณ 2561

-

560,000,000

-

-

-

3) พนักงานสานักงาน ปงบประมาณ 2562

-

-

80,000,000

-

-

4) พนักงานสานักงาน ปงบประมาณ 2563

-

-

-

80,000,000

-

5) พนักงานสานักงาน ปงบประมาณ 2564

-

-

-

-

80,000,000

-

3,982,670,005

80,000,000

80,000,000

80,000,000

รวมทังๅ สินๅ

4,222,670,005
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11. ปัจจัยละความสีไยงทีมไ ีผลตอความสารใจ
รายการ
อกาสกิดความสีไยง
เงืไอนเขครงการทีไจแง฿จผแຌเขຌารวมครงการภาย฿ตຌ สแง
อัตราผลตอดลทนทีไมีความเหมาทสมลลทเป็นเป กฎรทเดียดขององค์กรเป็นอุปสรรคสาคัญตอการกาหนูเงืไอนเข
ตามรทเดียดทีไเกีไยวขຌอง
ูยเฉพาท฿นสวนของผลตอดลทนทีไตຌองจแง฿จ

แโ. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส)

ป 2561 (เตรมาส)

ป 2562 (เตรมาส)

ป 2563 (เตรมาส)

ป 2564 (เตรมาส)

1

1

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

ผูรຌ ับผิดชอบ

1) จัดตังๅ คณะทางานครงการกษียณกอนกาหนด
2) ดานินการทบทวนงือไ นเขครงการ
3) นาสนองือไ นเขพือไ ขออนุมัตจิ ากผูมຌ ีอานาจ

ฝຆายบริหาร

4) ประชาสัมพันธฺละชิญชวน฿หຌพนักงาน

จຌาหนຌาทีไ /

(สานักการ

กลุม ปງาหมายขຌารวมครงการ

สานักผนงาน /

5) คณะกรรมการพิจารณาความหมาะสมของ

สานักบัญชีละ

พนักงานทีไ สดงความประสงค์จะขอกษียณอายุ
กอนกาหนด ตามความหมาะสมละความ
จาป็น
6) อนุมติคาขอกษียณอายุกอ นกาหนด
7) ตรียมความพรຌอม฿หຌพนักงาน
8) กษียณอายุพนักงานกใบคาดยสารจานวน

กองทุนกลาง)
ฝຆายการดินรถ
องค์การ (สานัก
บริหารการดิน
รถ/ขตการดิน
รถทีไ 1-8)

2,812 คน
9) กษียณอายุพนักงานสานักงาน
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1. ครงการทีไ 20 การจัดหาอูจอดรถ฿หม ทีไทาการ ละสถานีพลังงาน
2. หนวยงาน

ฝຆายการเูินรถองค์การ ิเขตการเูินรถทีไเกีไยวขຌองี / ฝຆายดริหาร ิสานักลผนงานี

3. หลักการละหตุผล
อแจอูรถูยสารปรทจาทางถือเป็นทรัพยากรสาคัญทีไมีผลตอทัๅงการ฿หຌดริการเูินรถลลทตอตຌนทุนการเูินรถ
ทัๅงตຌนทุนทางตรง฿นรแปคาเชาพืๅนทีไูยเฉพาทพืๅนทีไซึไงเชาจากเอกชน ลลทตຌนทุนทางอຌอมอันเกิูจากทาเลทีไตัๅงอยแ฿น
ตาลหนงทีไเมเอืๅอ฿หຌมีการ฿ชຌรถูยสารอยางมีปรทสิทธิภาพ
เพืไอลกຌเขปัญหาทีไกลาวมาขຌางตຌน ขสมก. เูຌมีนยดาย฿นการ฿ชຌพืๅนทีไของหนวยงานราชการลลทรัฐวิสาหกิจ฿น
สังกัูของกรททรวงคมนาคมเพืไอจัูทาเป็นอแจอูรถพรຌอมกัดปรทสานกัดดริษัท ปตท. จากัู ิมหาชนี ฿นการจัู
พืๅนทีไ฿หຌดริการกຍาซสาหรัดรถูยสารทีไขัดเคลืไอนูຌวยกຍาซธรรมชาติ ูยมีรายลทเอียููังนีๅ
อูจอดรถดยสาร
฿นปงดปรทมาณ โ55็ ขสมก. เูຌรัดการจัูสรรงดปรทมาณ฿นการกอสรຌางอแจอูรถูยสาร ๆ ลหง ิลสูงูัง
ตารางทีไ ่ี ปรทกอดูຌวยอแซึไง฿ชຌพืๅนทีไของ ขสมก. จานวน 1 ลหง ิลาูัดทีไ 1ี ลลทอแซึไง฿ชຌพืๅนทีไของหนวยงานอืไน
จานวน 5 ลหง ิลาูัดทีไ โ - ๆี ฿ชຌวงเงินงดปรทมาณ฿นการูาเนินงานรวม โโ1.5โ5 ลຌานดาท
ตารางทีไ ่ : สดงการดานินการกอสรຌางอู ๆ หง ฿นป โ55็

ทีไมา : องค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ

ขณททีไ฿นปงดปรทมาณ โ55่ ขสมก. เูຌรัดการจัูสรรงดปรทมาณวงเงิน โ5ใ.่้1 ลຌานดาท เพืไอการกอสรຌางอแ
จอูรถูยสารจานวน 5 ลหง ูังลสูง฿นตารางูຌานลาง ปรทกอดูຌวยอแซึไงตัๅงอยแดนพืๅนของ ขสมก. 1 ลหง ิลาูัดทีไ ใี
ลลทอแทีไ฿ชຌพืๅนทีไหนวยงานอืไน ไ ลหง ิลาูัดทีไ 1, โ, ไ ลลท 5ี
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ตารางทีไ ้ : สดงการดานินการกอสรຌางอู 5 หง ฿นป โ55่

ทีไมา : องค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ

ส าหรั ด ฿นรทยทเวลาตามลผนวิส าหกิ จฉดั ด นีๅ ตัๅงลตป โ5ๆ0 – โ5ๆไ ขสมก. มี ลผนูาเนิ น การก อสรຌ าง
อแเทศดาลดางดัวทอง฿นวงเงิน 30 ลຌานดาทเพืไอทูลทนการเชาอแทาอิฐของเอกชน ขณทเูียวกันจทยังคงูาเนินการ
เจรจากัดหนวยงานราชการลลทวิสาหกิจอืไน โ ทัๅง฿นลลทนอกสังกัูกรททรวงคมนาคม เพืไอ฿หຌเูຌมาซึไงอแรถูยสาร
ทีไชวยดรรเทาปัญหาตຌนทุนทัๅงทางตรงลลททางอຌอมตอเป
สถานีพลังงาน
฿นชวงรทยทเวลาทีไผานมา ขสมก. เูຌูาเนินงานเพืไอเตรียมความพรຌอม฿นสวนของสถานีดริการกຍาซธรรมชาติ
รวมกัด ปตท. ูยปัจจุดัน ปตท. เูຌทาการกอสรຌางสถานีดริการกຍาซลลຌวเสรใจจานวน ใ ลหง คือ อแรังสิต อแดางเขน
ลลทอแ ลสมู า ขณทเูี ยวกั น มี ลผนทีไ จทก อสรຌ างสถานี ด ริ การกຍ าซเพิไ มเติ มอี ก 5 ลห ง คื อ อแ พ รทปรทลูง ิเูิ ม ี
อแศแนย์ราชการ อแดางซืไอ อแเทศดาลดางดัวทอง ลลทอแดรมราชชนนี ขณททีไรถูยสารทีไจอู฿นอแอืไน โ จทตຌอง฿ชຌดริการ
จากอแทีไมีสถานีดริการกຍาซหรือจากสถานีดริการกຍาซเอกชนทีไอยแ฿นพืๅนทีไ฿กลຌเคียง
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ขณทเูียวกัน ฿นชวงรทยทเวลาตัๅงลตป โ5ๆ0 – โ5ๆไ ขสมก. ลลท ปตท. จทตຌองรวมกันวางลผนอยางเรงูวน
฿นการจัูหาสถานีเติมพลังงานปรทเภทเฟฟງาสาหรัดรถูยสารทีไขัดเคลืไอนูຌวยพลังงานเฟฟງา ซึไงกาลังจทเขຌามาเป็น
รถปรทจาการ฿นรทยทเวลาอันสัๅนนีๅ
ทัๅ งนีๅ การพิ จารณาเลื อกพืๅ น ทีไ ฿นการพั ฒ นาอแ รถูยสารควรตຌ องศึ กษาความคุຌ มค าทางการเงิ น ูยการ
เปรียดเทียดตຌนทุนทัๅง฿นสวนคาเชาลลทตຌนทุนทีไเกีไยวขຌองกัดปรทสิทธิภาพการเูินรถควดคแกันเป ขณททีไการออกลดด
กอสรຌางอแจอูรถูยสารควรคานึงถึงความสทูวกลลทปลอูภัยเป็นล าูัดตຌน อยางเรกใตามควร฿หຌ ความสาคัญกัด
ตຌนทุนการกอสรຌาง ูยเมควรออกลดด กาหนูขนาู ลลทคุณสมดัติของวัสูุทีไสแงเกินความจาเป็น฿นการ฿ชຌงาน
ไ. วัตถุประสงค์
1) พัฒนาอแจอูรถดนพืๅนทีไ฿หมูย฿ชຌพืๅนทีไของหนวยงานภาครัฐ
2) เตรียมความพรຌอมของสถานีดริการพลังงาน฿หຌสอูคลຌองกัดปรทเภทลลทจานวนรถปรทจาการ
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
1) ตຌนทุนซึไงมีความเกีไยวเนืไองกัดอแรถูยสารลูลงจากคาเชาพืๅนทีไทีไลูลง
2) รายเูຌเพิไมขึๅนจากปรทสิทธิภาพการ฿ชຌรถูยสารทีไมากขึๅน
3) มีลหลงพลังงานเพียงพอตอการ฿หຌดริการรถูยสารลตลทปรทเภท
6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

1ี อแรถูยสารลหง฿หมทีไ฿ชຌของหนวยงานภาครัฐ
โี สถานีดริการพลังงานทีไ฿หຌดริการเูຌอยางทัไงถึง

ตัวชีๅวัด :

ูาเนินการกอสรຌางอแเทศดาลดางดัวทองลลຌวเสรใจภาย฿นป พ.ศ. 2560
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7. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย
รายการ
หนวยงานเจຌาของพืๅนทีไ
ปตท.

สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ
ูาเนินการตามนยดายรัฐ

สิไงทีไครงการตຌองการ
1) พืๅนทีไจัูสรຌางอแทีไมีความเหมาทสมกัด
เสຌนทางเูินรถภาย฿ตຌตຌนทุนคาเชาทีไตาไ
สถานีดริการพลังงานทีไคุຌมคาตอการลงทุน
2) สถานีดริการพลังงานทีไสทูวกลลทเพียงพอ

่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
ขันๅ ตอนการดานินงาน
1) จัดตัๅงคณะทางานพือไ วางผนละกาหนดรูปบบของ
การพัฒนาอูรถดยสารละสถานีพลังงาน
2) ทบทวนผนการพัฒนาละจัดหาอู฿หม ควบคูกับ
ผนการจัดตัๅงสถานีพลังงาน

2560

4) จัดทาขຌอกาหนดขอบขตการดานินงาน (TOR) ฿นการ

P

ขสมก.

P

7) คัดลือกผูຌประกวดราคาทีไมีความหมาะสมตรงตาม

P

8) ดานินการตามขันๅ ตอนของการจัดซืๅอจัดจຌางตอเป

P
P

P

11) ตรวจรับงาน

P

P

12) สรุปผลการดานินงานกอสรຌาง ละรายงาน฿หຌ ผอก.

P

9) ดานินการกอสรຌางอู / สถานีพลังงาน
10) ควบคุมละติดตามการดานินงานกอสรຌาง

ทราบ
13) สรุปผลละรายงานตอคณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การฯ

2564

P

6) ดานินการพิจารณาการยืนไ ขຌอสนอประกวดราคา
ขຌอกาหนดขอบขตงาน฿หຌมากทีไสุด

2563

P
P

5) ประกาศชิงชวน฿นวใปเซต์ของกรมบัญชีกลางละของ

2562

P

3) การออกบบอู / สถานีพลังงาน
กอสรຌางอู / สถานีพลังงาน

2561

P

P
P
P
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้. งบประมาณ
9. งบประมาณ
ทรัพยากรทีไ฿ชຌ
การกอสรຌางอูทศบาลบางบัวทอง กอสรຌางอูจอดรถดยสาร 1 หง อูทศบาล
บางบัวทอง ทดทนการชาอูอกชน (อูทาอิฐ)

ตຌนทุน/หนวย

จานวน

30,000,000

1

รวมงิน
30,000,000

หง

รวม

30,000,000

แเ. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ

2560

2561

2562

2563

2564

คอกอสรຌางอูจอดรถดยสาร 1 หง
อูทศบาลบางบัวทอง ทดทนการ

30,000,000

-

-

-

-

30,000,000

-

-

-

-

ชาอูอกชน (อูทาอิฐ)
รวมทังๅ สินๅ

30,000,000

แแ. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความสารใจ
รายการ
1) ทาเลทีไตัๅงอแรถูยสาร
2) สถานีดริการพลังงาน

อกาสกิดความสีไยง

นຌอย
มีการกาหนูพืๅนทีไตงัๅ อแลลทสถานีดริการพลังงานเวຌคอนขຌางชัูเจนอยแลลຌว
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แโ. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขันๅ ตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส) ป 2561 (เตรมาส) ป 2562 (เตรมาส) ป 2563 (เตรมาส) ป 2564 (เตรมาส)
1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

ผูຌ รบั ผิ ดชอบ

1) จัดตังๅ คณะทางานพืไอวางผนละ
กาหนดรูปบบของการพัฒนาอูรถ
ดยสารละสถานีพลังงาน
2) ทบทวนผนการพัฒนาละจัดหาอู฿หม
ควบคูกับผนการจัดตังๅ สถานีพลังงาน
3) การออกบบอู / สถานีพลังงาน
4) จัดทาขຌอกาหนดขอบขตการ
ดานินงาน (TOR) ฿นการกอสรຌางอู /
สถานีพลังงาน
5) ประกาศชิญชวน฿นวใปเซต์ของ

ฝຆ ายการดิน

กรมบัญชีกลางละของ ขสมก.

รถองค์การ

6) ดานินการพิจารณาการยืไนขຌอสนอ

(ขตการดิน

ประกวดราคา

รถทีไกีไยวขຌอง)

7) คัดลือกผูຌ ประกวดราคาทีไมคี วาม
หมาะสมตรงตามขຌอกาหนดขอบขตงาน
฿หຌมากทีไสุด

ฝຆ ายบริหาร
(สานัก
ผนงาน)

8) ดานินการตามขันๅ ตอนของการจัดซืๅอ
จัดจຌางตอเป
9) ดานินการกอสรຌางอู / สถานีพลังงาน
10) ควบคุมละติดตามการดานินงาน
กอสรຌาง
11) ตรวจรับงาน
12) สรุปผลการดานินงานกอสรຌาง ละ
รายงาน฿หຌ ผอก.ทราบ
13) สรุปผลละรายงานตอคณะกรรมการ
บริหารกิจการองค์การฯ
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กลยุทธ์ ใ : ลดตຌนทุนทางการงิน
แ. ครงการทีไ โ1 การศึก านวทางจัดการหนีๅสินสะสม
โ. หนวยงาน

ฝຆายดริการ ิสานักดัญชีลลทกองทุนกลาง / สานักลผนงาน / สานักดริหารความเสีไยงลลทควดคุม
ภาย฿นี

ใ. หลักการละหตุผล
ขสมก. จัูตัๅงขึๅน฿นป โ51้ ูຌวยวัตถุปรทสงค์฿นการ฿หຌดริการรถูยสารปรทจาทาง฿นเขตกรุงเทพมหานครทีไมี
คุณภาพลลทปรทสิทธิภาพลทนการ฿หຌดริการของผแຌ฿หຌดริการรายเูิมจากภาคเอกชน อยางเรกใตาม นัดจากป โ51้
จนถึงปัจจุดัน ขสมก. ตຌองปรทสดปัญหาผลการูาเนินงานขาูทุนตอเนืไองจากการ฿หຌดริการภาย฿ตຌอัตราคาูยสารทีไ
ตไากวาตຌนทุนการูาเนินงาน ขณททีไเงินสนัดสนุนจากภาครัฐ฿นรแปลดดตาง โ เมเพียงพอตอการชูเชยผลขาูทุน
สงผลตอเสถียรภาพทางการเงินอันเกิูจากภารทหนีๅลลทูอกเดีๅยทีไเพิไมสแงขึๅนอยางตอเนืไอง ูย ณ สิๅนปงดปรทมาณ
โ55็ ขสมก. มีสินทรัพย์รวมเพียงปรทมาณ ็ุๆไๆ ลຌานดาท ลตกลัดมีหนีๅสินทีไสแงถึงปรทมาณ ้โุโ1ไ ลຌานดาท สวน
฿หญเป็นหนีๅรทยทยาวทีไ฿ชຌ฿นการชูเชยภารทการขาูทุนสทสม สงผล฿หຌสวนทุนติูลดถึงปรทมาณ ่ไุ5ๆ่ ลຌานดาท
ถื อเูຌ ว าเป็ น องค์ กรทีไ มี ส ถานททางการเงิน อ อนลอ฿นรทูั ด วิ กฤต ขณททีไ ผ ลการู าเนิ น งานปั จจุ ดั นยั งคงอยแ ฿น
สถานการณ์ทีไเมเอืๅอตอการลกຌเขปัญหาภารทหนีๅสินูย฿นปงดปรทมาณ โ55็ ขสมก. มีผลปรทกอดการขาูทุนเฉลีไย
เูือนลทปรทมาณ ไใใ ลຌานดาท
การกาหนูวิสัยทัศน์ของ ขสมก. ฿นการเป็นผแຌนา฿นการ฿หຌดริการรถูยสารปรทจาทางนัๅ น นอกจากการพัฒนา
ดริการทีไมีคุณภาพลลຌว ขสมก. ยังตຌองมีศักยภาพ฿นการลขงขันภาย฿ตຌครงสรຌางทางการเงินทีไเหมาทสม การลสวงหา
ลนวทาง฿นการจัูการปัญหาหนีๅสินสทสมจทชวย฿หຌ ขสมก. มีความคลองตัวลลทยืูหยุน฿นการูาเนินการ สงผลดวกตอ
ศักยภาพูຌานการลขงขันตามทีไเูຌกลาวมา

ทัๅงนีๅ ฿นการออกลดดขຌอเสนอทางการเงิน ควรมีการเปรียดเทียดขຌอูี ขຌอเสีย ความเหมาทสม ลลทความเป็นเป
เูຌของทางเลือกตาง โ อาทิ การปรัดลูหนีๅ การปรัดลูอัตราูอกเดีๅย การขยายเวลาการชารทหนีๅ การจัูตัๅงกองทุน
หรือองค์กรเฉพาทกิจขึๅนมารัดซืๅอหนีๅ ฯลฯ
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ไ. วัตถุประสงค์
จัูหาทีไปรึกษาฯ ทางการเงินเพืไอทาการศึกษาลลทเสนอลนวทาง฿นการจัูการหนีๅสินสทสม ซึไงเป็นครงการตาม
ลผนฟ้นฟแกิจการฯ ทีไถแกยกเลิกการูาเนินงาน฿นป 2559
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
การจัูการหนีๅสินสทสมทีไเหมาทสมจทชวยลูภารทูอกเดีๅยลลทกรทลสเงินสูจากการชารทคืนหนีๅสินสทสมเูิม
สงผลเชิงดวกูຌานการเงินตอ ขสมก. ทัๅง฿นสวนของกาเรขาูทุน สถานททางการเงิน ลลทกรทลสเงินสู
6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

1ี การจัูจຌางทีไปรึกษาการเงิน
โี ขຌอเสนอทางการเงิน฿นการจัูการหนีๅสินสทสมทีไเหมาทสมลลทมีความเป็นเปเูຌ

ตัวชีๅวัด :

มีการจัูทาขຌอเสนอ฿นการจัูการหนีๅสินสทสมทีไเหมาทสมลลทมีความเป็นเปเูຌ ภาย฿นป โ5ๆ0

7. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย
รายการ
กรททรวงการคลัง

สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ
เกิูความเสียหายทางการเงินนຌอยทีไสุู

สิไงทีไครงการตຌองการ
กาจัูภารทูอกเดีๅยจากหนีสๅ ทสมเพืไอ
ความเป็นอิสรททางการเงิน

่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
ขัๅนตอนการดานินงาน
1) จัดตัๅงคณะทางาน / คณะกรรมการพือไ วางผนละกาหนด
นวทางการศึกษาตามครงการ
2) ออกบบละจัดทาขຌอกาหนดขอบขตของงาน (TOR) ฿นการ
จัดจຌางทีไปรึกษาฯ พือไ ศึกษาครงการ
3) คัดลือกละวาจຌางทีไปรึกษาฯ
4) ติดตามผลการศึกษาตามครงการ

2560

5) สรุปผลการศึกษาละนาสนอรายงานตอคณะ
กรรมการบริหารกิจการองค์การฯ พือไ พิจารณานวทางการ
จัดการหนีๅสะสม
6) นาสนอตอหนวยงานกากับดูล ขสมก. พือไ พิจาณาอนุมตั ิ฿หຌ
ดานินการ

P

2561

2562

2563

2564

P
P
P
P

P

้. งบประมาณ
รายการ

ทรัพยากรที฿ไ ชຌ

ตຌนทุน/หนวย

การจຌางทีไปรึกษาครงการศึกษา 1) คา฿ชຌจา ย฿นการจัดจຌางทีไ
นวทางจัดการหนีๅสินสะสม

ปรึกษา
รวม

10,000,000.00

จานวน

รวมงิน
1

10,000,000.00
10,000,000.00
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แเ. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ

2560

คา฿ชຌจา ย฿นการจัดจຌางทีไปรึกษา
รวมทังๅ สินๅ

2561

2562

2563

2564

10,000,000

-

-

-

-

10,000,000

-

-

-

-

10,000,000

แแ. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความสารใจ
รายการ
1) ทีไปรึกษาทางการเงินทีไมีความสามารถ
2) ทัศนคติลลทนยดายของกรททรวงการ
คลัง

อกาสกิดความสีไยง

สแง
การจั ู การหนีๅ ซึไ ง มี มแ ล ค า สแ ง นีๅ เป็ น เรืไ อ งทีไ ตຌ อ งการขຌ อ เสนอทีไ ูี จ ากทีไ
ปรึกษาซึไงสามารถนาเสนอลนวทางลลทวิธีการจัูการหนีๅสทสมอยางมี
เหตุมีผล นาเชืไอถือ ลลทมีความสอูคลຌองกัดลนวคิูของภาครัฐทีไกากัด
ูแลล ขสมก.

แโ. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขัๅนตอน/กิจกรรม
1) จัดตังๅ คณะทางาน / คณะกรรมการ
พือไ วางผนละกาหนดนวทาง
การศึกษาตามครงการ
2) ออกบบละจัดทาขຌอกาหนด
ขอบขตของงาน (TOR) ฿นการจัดจຌาง
ทีปไ รึกษาฯ พือไ ศึกษาครงการ
3) คัดลือกละวาจຌางทีปไ รึกษาฯ
4) ติดตามผลการศึกษาตามครงการ
5) สรุปผลการศึกษาละนาสนอ
รายงานตอคณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การฯ พือไ พิจารณานวทางการ
จัดการหนีสๅ ะสม
6) นาสนอตอหนวยงานกากับดูล
ขสมก. พือไ พิจาณาอนุมัต฿ิ หຌดานินการ

ป 2560 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2561 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2562 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2563 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2564 (เตรมาส)
1 2 3 4

ผูรຌ ับผิดชอบ

ฝຆายบริการ
(สานักบัญชีละ
กองทุนกลาง /
สานักผนงาน /
สานักบริหาร
ความสียไ งละ
ควบคุมภาย฿น)
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ยุทธศาสตร์ ไ : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรละบุคลากร
กลยุทธ์ แ : การประยุกต์฿ชຌทคนลยีทีไทันสมัย
แ. ครงการทีไ โโ การพิไ มประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ดการละการปฏิ บั ติ งานดຌ วยทคนลยี สารสนทศ
ละการสืไอสาร
โ. หนวยงาน

สานักเทคนลยีสารสนเทศ

ใ. หลักการละหตุผล
ตามทีไ ขสมก. จทปรัดเปลีไยนดทดาทจากการทาหนຌ าทีไเป็นทัๅง Regulator ลลท Operator เหลือเพียงการเป็น
Operator ูย฿หຌดริการรถูยสารลกปรทชาชน฿นพืๅ นทีไกรุ งเทพมหานครลลทปริมณฑล ลตอาจยั งคงูแลลรถรวม
ดริการ หมวู ไ เปอีกสักรทยทจนกวากรมการขนสงทางดกจทมีความพรຌอมทีไจทรัดเปูาเนินการลทน ูังนัๅน จึงเป็น
อกาสูีทีไ ขสมก. จทปรัดเปลีไยนการปฏิดัติงานจากรทดดเอกสาร ิDocuments) มา฿ชຌเทคนลยีสารสนเทศชวย฿น
การทางานลทน เพืไอเพิไมปรทสิทธิภาพลลทความรวูเรใว฿นการปฏิดัติงาน฿หຌเพิไมสแงขึๅน รวมทัๅงเป็นการสนัดสนุนขຌอมแล
เพืไอการดริหารจัูการองค์การลลทเพืไอการตัูสิน฿จของผแຌดริหารรทูัดสแงเูຌเป็นอยางูี ตามครงการนีๅเูຌลดงออกเป็น
ครงการยอยตาง โ จานวน ครงการ ูังตอเปนีๅ
ดຌานการพัฒนาระบบงานสนับสนุน
1) ครงการยอยทีไ 1 : การพัฒนารทดดอนุมัติสัญญา
2) ครงการยอยทีไ โ : การปรัดปรุงรทดดงานคูี
3) ครงการยอยทีไ ใ : การพัฒนารทดดจัูเกใดเอกสารอิเลใกทรอนิกส์
4) ครงการยอยทีไ ไ : การพัฒนารทดดสารดรรณอิเลใกทรอนิกส์
5) ครงการยอยทีไ 5 : การพัฒนารทดดดริหารจัูการทรัพยากร ิERP) องค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ รทยททีไ โ
6) ครงการยอยทีไ ๆ : การศึกษาวิเคราทห์เพืไอกาหนูมาตรฐานขຌอมแลขององค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ
7) ครงการยอยทีไ ็ : การพัฒนารทดดฐานขຌอมแลกลางขององค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ
8) ครงการยอยทีไ ่ : การปรทยุกต์฿ชຌมาตรฐานูຌานการดริหารจัูการความมัไนคงปลอูภัยสารสนเทศ
9) ครงการยอยทีไ ้ : การปรทยุกต์฿ชຌมาตรฐานูຌาน IT Audit
10) ครงการยอยทีไ 10 : การปรทยุกต์฿ชຌมาตรฐานูຌานการดริการเทคนลยีสารสนเทศ
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ดຌานการจัดหาอุปกรณ์ ิHard Ware)
11) ครงการยอยทีไ 11 : การเพิไมปรทสิทธิภาพลลทความมัไนคงปลอูภัยของรทดดเครือขาย รทยททีไ 1
12) ครงการยอยทีไ 12 : การเพิไมปรทสิทธิภาพลลทความมัไนคงปลอูภัยของรทดดเครือขาย รทยททีไ 2
13) ครงการยอยทีไ 13 : การจัูซือๅ Line Printer
14) ครงการยอยทีไ 14 : การเชาดริการสืไอสารสนเทศ
15) ครงการยอยทีไ 15 : การจัูซืๅอรทดดคอมพิวเตอร์เครืไองลมขายสาหรัดทูลทนรทดด Antivirus, e-Mail, AD
16) ครงการยอยทีไ 16 : การจัูหาดริการเครืไองคอมพิวเตอร์ลมขายสาหรัดรทดดสารสนเทศของ ขสมก.
17) ครงการยอยทีไ 17 : การจัูหาเครืไองคอมพิวเตอร์ลลทอุปกรณ์ตอพวง
18) ครงการยอยทีไ 18 : การปรัดปรุงรทดดทรศัพท์
ูยมีรายลทเอียูของลตลทครงการยอย ูังตอเปนีๅ
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แ. ครงการยอยทีไ แ

การพัฒนาระบบอนุมัติสัญญา

โ. หนวยงาน

หน ว ยงานหลั ก : ส านั กดริ ห ารการเูิ น รถ / หน ว ยงานสนั ด สนุ น : ส านั กเทคนลยี
สารสนเทศ

3. หลักการละหตุผล
จากนยดายูຌ านทีไ 10 จากทัๅ งหมู 11 ูຌาน ของคณทรั ฐมนตรี พลเอกปรทยุ ทธ์ จั นทร์อชา กล าวถึงการ
สงเสริมการดริหารราชการลผนูินทีไมีธรรมาภิดาลลลทการปງองกันปราดปรามการทุจริต ลลทปรทพฤติมิชอด฿นภาครัฐ
฿นสวนของการยกรทูัดสมรรถนทของหนวยงานของรัฐ฿หຌมีปรทสิทธิภาพ สามารถ฿หຌดริการเชิงรุก ทัๅง฿นรแปลดดของ
ศแนย์รัดเรืไองราวรຌองทุกข์ ศแนย์ดริการสาธารณทลดดครดวงจร ทีไครอดคลุมการ฿หຌดริการทีไหลากหลาย การ฿หຌดริการ
ถึ งตั ว ดุ ค คลผ านรทดดศแ น ย์ ด ริ ก ารร ว มลดด ณ จุ ู เูี ย ว ิOne Stop Service: OSS) ลลทรทดดรั ฐ ดาลลดด
อิเลใกทรอนิกส์ทีไสมดแรณ์ลดด พัฒนาหนวยงานของรัฐ฿หຌเป็นองค์กรลหงการเรียนรแຌ มีการสรຌางนวัตกรรม฿นการทางาน
อยางปรทหยัู มีปรทสิทธิภาพ ลลทมีรทดดดแรณาการ
฿นการปฏิดัติงานตามปกติ ขสมก. มีการอนุมัติ / อนุญาต ฿หຌกัดผแຌปรทกอดการรถเอกชนรวมดริการ เชน การขอ
เขຌารวมการเูินรถ การขอเพิไมรถ฿นเสຌนทางการเูินรถ การขอเพิไมเสຌนทางการเูินรถ ูย ขสมก. เป็นหนวยงานรัด
เรืไองลลทสงเรืไองตอเปยังกรมการขนสงทางดก เพืไอพิจารณา฿หຌความเหในชอด หรืออนุมัติ อนุญาต เมืไอผแຌปรทกอดการ
เูຌรัดอนุมัติ อนุญาต฿หຌเขຌารวมการเูินรถจาก ขสมก. ตຌองูาเนินการขอจูททเดียนเป็นปรทเภทรถูยสารสาธารณท
กัดกรมการขนสงทางดกอีกครัๅง เมืไอเูຌรัดเลขททเดียนตຌองทาการรายงานขຌอมแล฿หຌ ขสมก. รัดทราดอีกครัๅง สงผล฿หຌ
ผแຌปรทกอดการตຌอง฿ชຌเวลา฿นการติูตอปรทสานงานกัดหลายหนวยงาน พรຌอมทัๅง ขสมก. เมเูຌรัดผลการจูททเดียน
จากผแຌปรทกอดการ ส งผล฿หຌเกิูขຌอจ ากัู฿นการตรวจกากัดการเูินรถ ลลทการจั ูทา฿ดลจຌงหนีๅคาตอดลทน฿หຌกัด
ผแຌปรทกอดการ ลลทเพืไอเป็นการตอดสนองตอนยดายของรัฐดาล฿นการยกรทูัดการ฿หຌดริการของหนวยงานภาครัฐ
ลลทสามารถอานวยความสทูวก฿หຌกัดผแຌปรทกอดการรถเอกชนรวมดริการ฿นการติูตอเพืไอขอรัดดริการเูຌลดดเม
จากัูสถานทีไลลทเวลา
ูังนัๅน ขสมก. จึงเูຌกาหนู฿หຌมีการพัฒนารทดดอนุมัติสัญญา เพืไอ฿หຌดริการผแຌปรทกอดการรถเอกชนรวมดริการ
฿นการยืไนคาขออนุมัติ อนุญาตมายัง ขสมก. ผานทางเครือขายอินเตอร์เนใต ูยรทดดอนุมัติสั ญญาสามารถเชืไอมยง
ขຌอมแลกัดรทดดสารสนเทศของกรมการขนส งทางดก เพืไ อลลกเปลีไ ยนเกีไ ยวกัดผลการอนุ มัติ อนุ ญาต ลลทผลการ
จูททเดียนเป็นรถูยสารสาธารณท ูยผแຌปรทกอดการรถเอกชนรวมดริการสามารถติูตามลลทสอดถามผลการอนุมัติ
อนุญาตเูຌจากรทดดทันที
4. วัตถุประสงค์
1) เพืไอพัฒนารทดดอนุมัติสัญญา฿หຌดริการผแຌปรทกอดการรถเอกชนรวมดริการ฿นรแปลดดของ e-Service ฿นการ
ยืไนคาขออนุมัติ อนุญาต ลลทตรวจสอดผลการอนุมัติ อนุญาตผานรทดดเครือขายอินเตอร์เนใต
2) เพืไอพัฒนารทดดอนุมัติสัญญา฿หຌสามารถเชืไอมยงขຌอมแลกัดรทดดสารสนเทศของกรมการขนสงทางดก
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5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
1) ผแຌปรทกอดการรถเอกชนรวมดริการสามารถยืไนเรืไองขออนุมัติ อนุญาตลดดเมจากัูสถานทีไลลทเวลา฿นการ
฿หຌดริการของ ขสมก.
2) อานวยความสทูวก฿หຌ กัดผแຌ ปรทกอดการรถเอกชนร วมดริการ ูยสามารถขออนุ มั ติ อนุ ญาต฿นเรืไ องทีไ
เกีไยวขຌองทัๅงหมููຌวยการติูตอเพียงชองทางเูียว
3) ขสมก. มีขຌอมแลรถเอกชนรวมดริการอยางครดถຌวน
6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

รทดดอนุมัติสัญญา

ตัวชีๅวัด :

1ี ภาย฿นป 2562 ขสมก. มีรทดดอนุมัติสัญญารองรัดการ฿หຌดริการผแຌปรทกอดการรถเอกชนรวม
ดริการ
2ี รຌอยลท 80 ของผแຌ฿ชຌงานรทดดมีความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌงานรทดด

7. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
รายการ
1) ศึกษา วิเคราทห์ผลการออกลดดกรทดวนการปฏิดัติงานูຌานดริหารการเูินรถ
2) ศึกษา วิเคราทห์ความตຌองการ฿ชຌงานรทดด
3) ออกลดดรทดด
4) พัฒนารทดด
5) ติูตัๅงลลททูสอดรทดด
6) ฝຄกอดรม
7) นารทดดเป฿ชຌงานจริง
8) การปรทเมินผลการ฿ชຌงาน

2560

2561 2562 2563 2564
P
P
P
P
P
P
P
หลังจาก฿ชຌงานจริง 6 เูือน

่. งบประมาณ
รายการ

ทรัพยากรที฿ไ ชຌ

การพัฒนาระบบ

1) คาพัฒนาระบบอนุมตั ิสัญญา

อนุมตั ิสัญญา

2) คาบารุงรักษาระบบปทีไ 2 ละ 3

ตຌนทุน/หนวย(บาท) จานวน (ดือน/ชุด)

รวมงิน

4,500,000

1

4,500,000

675,000

2

1,350,000

3) คาบริหารครงการ

675,000

รวม

6,525,000
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้. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ

2560

2561

2562

2563

2564

1) คาพัฒนาระบบอนุมตั ิสัญญา

-

4,500,000

-

-

-

2) คาบารุงรักษาระบบปทีไ 2 ละ 3

-

-

675,000

675,000

-

3) คาบริหารครงการ

-

675,000

-

-

-

- 5,175,000

675,000

675,000

-

รวมทังๅ สินๅ

6,525,000

10. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขัๅนตอน/กิจกรรม
(1) ศึกษา วิคราะห์ผลการออกบบ
กระบวนการปฏิบตั งิ านดຌานบริหารการดินรถ
(2) ศึกษา วิคราะห์ความตຌองการ฿ชຌงาน
ระบบ
(3) ออกบบระบบ
(4) พัฒนาระบบ
(5) ติดตังๅ ละทดสอบระบบ
(6) ฝຄกอบรม
(7) นาระบบเป฿ชຌงานจริง
(8) การประมินผลการ฿ชຌงาน

ป 2560 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2561 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2562 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2563 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2564 (เตรมาส)
1 2 3 4

ผูรຌ ับผิดชอบ
หนวยงานหลัก :
สานักบริหาร
การดินรถ
หนวยงาน
สนับสนุน :
สานักทคนลยี
สารสนทศ
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แ. ครงการยอยทีไ โ

การปรับปรุงระบบงานคดี

โ. หนวยงาน

หนวยงานหลัก : สานักกฎหมาย / หนวยงานสนัดสนุน : สานักเทคนลยีสารสนเทศ

3. หลักการละหตุผล
งานคูีเป็น งานหนึไ ง฿นหนຌ าทีไความรัดผิ ูชอดของสานั กกฎหมาย ูย฿นปัจจุดั น ขสมก. มีงานคูีทีไตຌอง
ูาเนินการเป็นจานวนมาก฿นลตลทวัน ซึไงงานคูีเป็นงานทีไตຌอง฿ชຌความลทเอียูรอดคอด ลลทเนืไองจาก฿นลตลทวัน
มีจานวนคูีความทีไตຌองูาเนินการมาก อาจทา฿หຌนิติกรเกิูขຌอผิูพลาู฿นการูาเนินการเูຌ ูังนัๅน ขสมก. จึง ควรมี
รทดดงานคูีอิเลใกทรอนิกส์เพืไอ฿ชຌ฿นการูาเนินการูຌานคูีความเพืไอ฿หຌเกิูความรวูเรใวลลทเป็นลดดลผนเูียวกัน
มากยิไงขึๅน ูย฿นปั จจุดั น ขสมก. เูຌจัูจຌาง Outsource ฿หຌ เป็ นผแຌพัฒ นารทดดงานคูีส าหรัด ฿ชຌภ าย฿นองค์ การ
ลตเนืไ องจาก฿นอนาคตงานคูีอาจมีการเปลีไยนลปลงยุงยาก ซัดซຌอนมากยิไงขึๅน จึงควรมีการปรัดปรุงรทดดงาน
ูังกลาวเพิไมเติม
4. วัตถุประสงค์
เพืไอปรัดปรุงรทดดงานคูีทีไมีอยแเูิม฿หຌมีปรทสิทธิภาพมากยิไงขึๅน ตอดสนองความตຌองการของผแຌ฿ชຌงานรทดด
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
1) รทดดงานคูีมีปรทสิทธิภาพมากยิไงขึๅน ผแຌ฿ชຌงานสามารถ฿ชຌงานเูຌงายลลทสทูวกยิไงขึๅน
2) สามารถออกรายงานทีไผแຌ฿ชຌงานตຌองการเูຌตรงความตຌองการมากยิไงขึๅน
ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

เทคนลยีสารสนเทศรทดดงานคูี

ตัวชีๅวัด :

1ี ภาย฿นป 2563 ขสมก. มีรทดดงานคูีรองรัดการ฿ชຌงาน
โี รຌอยลท 70 ของผแຌ฿ชຌงานพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌงานรทดด

7. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
รายการ
1) ศึกษา วิเคราทห์รทดดงานคูีเูิม
2) รวดรวมความตຌองการของผแຌ฿ชຌงานเพิไมเติม
3) ออกลดดรทดดงานคูี฿หม
4) ูาเนินการพัฒนาลลทติูตัๅง
5) ทูสอดรทดด
6) ฝຄกอดรม

2560

2561

2562 2563 2564
P
P
P
P
P
P
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่. งบประมาณ
รายการ
ทรัพยากรทีไ฿ชຌ
ปงดปรทมาณ 1) คาปรัดปรุงรทดดงานคูี
2563
2) คาฝຄกอดรมลลทการสัมมนาตาง โ
3) คาดริหารครงการ 15%
รวม

ตຌนทุน/หนวย ิบาที จานวน (ดือน/ชุดี
2,000,000
1 ชุู
10,000
3

รวมงิน
2,000,000
30,000
305,000
2,335,000

้. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ

2560

2561

1) คาปรัดปรุงรทดดงานคูี

-

2) คาฝຄกอดรมลลทการสัมมนาตาง โ
3) คาดริหารครงการ 15%
รวมทัๅงสิๅน

-

2562

2563

2564

2,335,000

2,000,000
30,000
305,000
2,335,000

-

10. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขัๅนตอน/กิจกรรม
(1) ศึกษา วิคราะห์ระบบงานคดีดิม
(2) รวบรวมความตຌองการของ
ผู฿ຌ ชຌงานพิมไ ติม
(3) ออกบบระบบงานคดี฿หม
(4) ดานินการพัฒนาละติดตังๅ
(5) ทดสอบระบบ
(6) ฝຄกอบรม

ป 2560 (เตรมาส)

ป 2561 (เตรมาส)

ป 2562 (เตรมาส)

ป 2563 (เตรมาส)

ป 2564 (เตรมาส)

1

1

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

ผูรຌ ับผิดชอบ
หนวยงานหลัก :
สานักกฎหมาย
หนวยงาน
สนับสนุน :
สานักทคนลยี
สารสนทศ
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แ. ครงการยอยทีไ ใ

การพัฒนาระบบจัดกใบอกสารอิลใกทรอนิกส์

2. หนวยงาน

หนวยงานหลัก : สานักเทคนลยีสารสนเทศ / หนวยงานสนัดสนุน : ทุกหนวยงาน

3. หลักการละหตุผล
ขสมก. เป็นหนวยงานรัฐวิสาหกิจ มีภารกิจลลทขอดเขตความรัดผิูชอด฿นการปรทกอดการขนสงดุคคล฿น
กรุงเทพมหานคร ลลทจังหวัู฿กลຌเคียง ซึไงเป็นภารกิจความรัดผิูชอดหลัก ซึไงตຌองมีการจัูเกใดเอกสาร฿นปริมาณมาก
ตอวัน ลลทตຌองมีการเรียกูแเอกสาร เพืไอนาเอกสารเป฿ชຌ฿นการูาเนินการปฏิดั ติการเูินรถ หรือภารกิจหนຌาทีไูຌาน
กฎหมาย หรือูຌานการดริหารสัญญา หรือหนวยงานอืไน โ ทีไตຌองการนาเขຌาเอกสาร เพืไอเกใดเป็นหลักฐานปรทกอดการ
ูาเนินงานยຌอนหลังหลายป ทา฿หຌ฿นการคຌนหาเอกสารยุงยากลลท฿ชຌเวลานาน ซึไงรทดดจัูเกใดเอกสารอิเลใกทรอนิกส์
เูิมนัๅนยังเมสามารถตอดสนองความตຌองการผแຌ฿ชຌงานเูຌครดถຌวน จึงมีการจัูตัๅงครงการพัฒนารทดดจัูเกใดเอกสาร
อิเลใกทรอนิกส์฿หมเพืไอปรัดปรุงลกຌเขรทดด฿หม฿หຌมีปรทสิทธิภาพมากยิไงขึๅน
4. วัตถุประสงค์
1) เพืไอพัฒนารทดดจัูเกใดเอกสารอิเลใกทรอนิกส์ สาหรัด฿ชຌ฿นการจัูเกใดเอกสารอิเลใกทรอนิกส์ภาย฿น ขสมก.
฿หຌอยแ฿นรแปลดดอิเลใกทรอนิกส์
2) เพืไองายตอการจัูเกใด ลกຌเข ลลทสืดคຌนเอกสารทีไมีปริมาณมาก
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
1) มีรทดดจัูเกใดเอกสารอิเลใกทรอนิกส์ รองรัดการจัูเกใดเอกสาร฿นรแปลดดอิเลใกทรอนิกส์
2) เพิไมปรทสิทธิภาพการจัูเกใดเอกสาร฿นรแปลดดอิเลใกทรอนิกส์ของ ขสมก.
ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

รทดดจัูเกใดเอกสารอิเลใกทรอนิกส์

ตัวชีๅวัด :

รຌอยลท 50 ของผแຌ฿ชຌงานพึงพอ฿จการ฿ชຌงานรทดดจัูเกใดเอกสารอิเลใกทรอนิกส์

็. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
รายการ
1) ศึกษากรทดวนการทางาน
2) ปรัดปรุงกรทดวนการทางาน
3) ออกลดดรทดด
4) สลกนเอกสาร
5) ปรัดปรุงลลททูสอดรทดด
6) ติูตัๅงรทดด
7) ฝຄกอดรม
8) นารทดดเป฿ชຌงานจริง
9) การปรทเมินผลการ฿ชຌงาน

2560

2561

2562
2563
2564
P
P
P
P
P
P
P
P
หลังการ฿ชຌงานจริง 6 เูือน
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่. งบประมาณ
รายการ
ทรัพยากรทีไ฿ชຌ
ปงดปรทมาณ 1) ซอฟต์ลวร์
2562
1.1) การพัฒนารทดดสารสนเทศ
1.1.1) คาซอฟต์ลวร์รทดด
สารดรรณอิเลใกทรอนิกส์
1.1.2) คาลิขสิทธิ่การ฿ชຌงาน
รทดดสารสนเทศ
2) คาฝຄกอดรม
2.1) หลักสแตรผแຌ฿ชຌงาน
2.2) หลักสแตรผแຌูแลลรทดด
3) คานาเอกสารเขຌารทดดยຌอนหลัง
4) คาดริหารครงการ
รวม

ตຌนทุน/หนวย ิบาที จานวน (ดือน/ชุดี

รวมงิน

1 รทดด

1,200,000

10,000

624 เครืไอง

6,240,000

30,000
30,000
400,000

30 คน
1 คน
1 งาน
1 หนวย

900,000
30,000
400,000
1,230,000
10,000,000

2561

2562

1,200,000

้. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ

2560

2563

2564

1) ซอฟต์ลวร์
1.1) การพัฒนารทดดสารสนเทศ
- คาซอฟต์ลวร์รทดดสารดรรณอิเลใกทรอนิกส์

-

-

-

-

-

-

-

1,200,000

-

-

- คาลิขสิทธิ่การ฿ชຌงานรทดดสารสนเทศ
2) คาฝຄกอดรม
2.1) หลักสแตรผแຌ฿ชຌงาน
2.2) หลักสแตรผแຌูแลลรทดด
3) คานาเอกสารเขຌารทดดยຌอนหลัง
4) คาดริหารครงการ
รวมทัๅงสิๅน

-

-

6,240,000
900,000
30,000
400,000
1,230,000
10,000,000

-

-
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10. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขัๅนตอน/กิจกรรม
(1) ศึกษากระบวนการทางาน
(2) ปรับปรุงกระบวนการทางาน
(3) ออกบบระบบ
(4) สกนอกสาร
(5) ปรับปรุงละทดสอบระบบ
(6) ติดตังๅ ระบบ
(7) ฝຄกอบรม
(8) นาระบบเป฿ชຌงานจริง
(9) การประมินผลการ฿ชຌงาน

ป 2560 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2561 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2562 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2563 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2564 (เตรมาส)
1 2 3 4

ผูรຌ ับผิดชอบ
หนวยงานหลัก :
สานัก
ทคนลยี
สารสนทศ
หนวยงาน
สนับสนุน : ทุก
หนวยงาน
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1. ครงการยอยทีไ 4

การพัฒนาระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์

2. หนวยงาน

หนวยงานหลัก : สานักลผนงาน / หนวยงานสนัดสนุน : สานักเทคนลยีสารสนเทศ

3. หลักการละหตุผล
องค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ เป็นหนวยงานรัฐวิสาหกิจ มีภารกิจลลทขอดเขตความรัดผิูชอด฿นการปรทกอดการ
ขนสงดุคคล฿นกรุงเทพมหานคร ลลทจังหวัู฿กลຌเคียง ซึไง ขสมก. นัๅ นตຌองมีการรัด-สงหนังสือลลทเอกสาร การติูตอกัน
ภาย฿นรทหวางหน วยงาน ซึไงการทางานรทดดสารดรรณเูิมนัๅนยังเมครอดคลุมถึงรทูัดรายดุ คคลของ ขสมก. ทา฿หຌ
เมสามารถตรวจสอดหรือติูตามรายดุคคลเูຌ ูังนัๅน จึงมีการจัูตัๅงครงการพัฒนารทดดสารดรรณอิเลใกทรอนิกส์฿หม
เพืไอลกຌเขชองวาง฿นการปฏิดัติงานรัด-สงเอกสาร การลงนามหนังสืออนุมัติ ลลทติูตามหนังสือเูຌถึงรทูัดหัวหนຌางาน
ซึไงชวย฿หຌสามารถทา฿หຌลูภารทงานทีไซัดซຌอน ลูรทยทเวลา฿นการปฏิดัติงาน ลลทลูการ฿ชຌกรทูาษทีไเกินความจาเป็น
4. วัตถุประสงค์
1) เพืไอพัฒนารทดดสารดรรณอิเลใกทรอนิกส์ ลลทวางลผนรองรัดการสงหนังสือเปยังหนวยงานอืไนทีไเกีไยวขຌอง
กัด ขสมก. ฿นอนาคต
2) เพืไอพัฒนาลดดฟอร์มจูหมายอิเลใกทรอนิกส์ ิอาทิ หนังสือเวียน หนังสือออก เป็นตຌนี
3) เพืไอ฿ชຌรทดดสารสนเทศรองรัดการรัด-สงหนังสืออิเลใกทรอนิกส์ภาย฿น ขสมก. ติูตามหนังสือเปถึงรทูัด
หัวหนຌางาน ลลทลงนามหนังสืออนุมัติผานรทดดเูຌ
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
เพืไอเพิไมปรทสิทธิภาพ฿นการพัฒนารทดดสารดรรณอิเลใกทรอนิกส์ ลลททูลทนรทดดทีไ฿ชຌงานเูิมของ ขสมก.
ซึไงผแຌ฿ชຌงานสามารถติูตาม ลลทตรวจสอดสถานทของหนังสือเูຌ
ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

รทดดสารดรรณอิเลใกทรอนิกส์

ตัวชีๅวัด :

รຌอยลท 50 ของผแຌ฿ชຌงานพึงพอ฿จการ฿ชຌงานรทดดสารดรรณอิเลใกทรอนิกส์

็. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
รายการ
1) ศึกษากรทดวนการทางาน
2) ปรัดปรุงกรทดวนการทางาน
3) ออกลดดรทดด
4) สลกนเอกสาร
5) ปรัดปรุงลลททูสอดรทดด
6) ติูตัๅงรทดด
7) ฝຄกอดรม
8) นารทดดเป฿ชຌงานจริง
9) การปรทเมินผลการ฿ชຌงาน

2560

2561

2562
2563 2564
P
P
P
P
P
P
P
P
หลังการ฿ชຌงานจริง 6 เูือน
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่. งบประมาณ
รายการ
ปงดปรทมาณ
2562

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ
1) ซอฟต์ลวร์
1.1) คาซอฟต์ลวร์รทดดสารดรรณ
อิเลใกทรอนิกส์
1.2) คาลิขสิทธิ่การ฿ชຌงานรทดด
สารสนเทศ
2) คาฝຄกอดรม
2.1) หลักสแตรผแຌ฿ชຌงาน
2.2) หลักสแตรผแຌูแลลรทดด
3) คาดริหารครงการ
รวม

ตຌนทุน/หนวย ิบาที จานวน (ดือน/ชุดี

รวมงิน

1 รทดด

1,200,000

10,000

624 เครืไอง

6,240,000

30,000
30,000

30 คน
1 คน
1 หนวย

900,000
30,000
1,630,000
10,000,000

1,200,000

9. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ

2560

1) ซอฟต์ลวร์
1.1) คาซอฟต์ลวร์รทดดสารดรรณอิเลใกทรอนิกส์
1.2) คาลิขสิทธิ่การ฿ชຌงานรทดด สารสนเทศ
2) คาฝຄกอดรม
2.1) หลักสแตรผแຌ฿ชຌงาน
2.2) หลักสแตรผแຌูแลลรทดด
3) คาดริหารครงการ
รวมทัๅงสิๅน

2561
-

2562
-

2563

1,200,000
6,240,000
900,000
30,000
1,630,000
10,000,000

2564
-

-

10. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขัๅนตอน/กิจกรรม
(1) ศึกษากระบวนการทางาน
(2) ปรับปรุงกระบวนการทางาน
(3) ออกบบระบบ
(4) สกนอกสาร
(5) ปรับปรุงละทดสอบระบบ
(6) ติดตังๅ ระบบ
(7) ฝຄกอบรม
(8) นาระบบเป฿ชຌงานจริง
(9) การประมินผลการ฿ชຌงาน

ป 2560 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2561 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2562 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2563 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2564 (เตรมาส)
1 2 3 4

ผูรຌ ับผิดชอบ

หนวยงานหลัก :
สานักผนงาน
หนวยงาน
สนับสนุน :
สานักทคนลยี
สารสนทศ

ะะคณ วิศวกรรมศ สตร์ะมห วิทย ลยเกษตรศ สตร์ะกนย ยนะพ.ศ.ะ2559
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1. ครงการยอยทีไ 5

การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ิERP) องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ
ระยะทีไ 2

2. หนวยงาน

หนวยงานหลัก/หนวยงานสนัดสนุน : สานักเทคนลยีสารสนเทศ
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3. หลักการละหตุผล
ปัจจุดัน ขสมก. มีรทดดดริหารจัูการทรัพยากรองค์กร ิEnterprise Resource Planning: ERP) เพืไอสนัดสนุน
การดริหารจัูการภาย฿นองค์กร รทยททีไ 1 ฿นสวนของการดริหารจัูการงดปรทมาณดัญชี การเงิน การจัูซืๅอจัูจຌาง
พัสูุ ครุภัณฑ์ ดุ คลากร ิHRM) การฝຄ กอดรมดุ คลากร ิHRD) เงินเูือน ลลทสวัสูิการ ซึไ งยั งเมครอดคลุ มกัดงาน
ดริหารจัูการภาย฿นองค์กรของ ขสมก. ูังนัๅนเพืไอ฿หຌการดริหารจัูการภาย฿นองค์กรมีความครดถຌวน ขสมก. มีความ
ตຌองการ฿นการพัฒนารทดด ERP รทยททีไ 2 ูยเพิไมเติม฿นสวนของการดริหารจัูการลผนงาน/ครงการ การดริหาร
สัญญา การดริหารการจองรถสานักงาน ลลทการซอมดารุง ิอาคารสถานทีไ ลลทรถูยสารี เพิไมเติมเพืไอ฿หຌ ขสมก.
สามารถดริหารจัูการทรัพยากร฿นภาพรวมทัๅงองค์การเูຌอยางมีปรทสิทธิภาพ ูยรทดด ERP ฿นรทยททีไ 2 ตຌองพัฒนา
฿หຌสามารถเชืไอมยงขຌอมแลกัดรทดด ERP ทีไพัฒนา฿นรทยททีไ 1 ลลทรทดดสารสนเทศอืไน โ ทีไเกีไยวขຌองเูຌ เชน รทดด
การเูินรถ เป็นตຌน
4. วัตถุประสงค์
1) เพืไอพัฒนารทดดดริหารจัูการทรัพยากร ฿หຌครอดคลุมกัดความตຌองการ฿ชຌงานของผแຌ฿ชຌงานสวนกลาง ลลท
เขตการเูินรถ
2) เพืไอพัฒนารทดดดริหารจัูการทรัพยากร฿หຌรองรัดการเชืไอมยงขຌอมแลกัดรทดดศแนย์กลางขຌอมแล ลลทรทดด
สารสนเทศอืไน โ ทีไเกีไยวขຌอง
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
1) เพิไมปรทสิทธิภาพการดริหารจัูการองค์กร฿นภาพรวมทัๅง ขสมก.
2) เพิไมปรทสิทธิภาพ฿นการดแรณาการขຌอมแลทีไเกีไยวขຌองกัดการดริหารจัูการองค์กร จากเขตการเูินรถมายัง
หนวยงานกลางเูຌอยางมีปรทสิทธิภาพ
6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

รทดดดริหารจัูการทรัพยากร ิERP)

ตัวชีๅวัด :

1ี ภาย฿นป 2562 ขสมก. มีรทดดดริหารจัูการทรัพยากร รองรัดการดริหารจัูการ฿นสวนของ
การติูตามลผนงาน/ครงการ การดริหารสัญญา การดริหารจัูการดุคลากร ิHRD) การซอมดารุง
โี รຌอยลท 50 ของผแຌ฿ชຌงานมีความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌงานรทดด

ะะคณ วิศวกรรมศ สตร์ะมห วิทย ลยเกษตรศ สตร์ะกนย ยนะพ.ศ.ะ2559
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7. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
รายการ
1) ศึกษาผลการออกลดดกรทดวนการปฏิดัติงาน
2) ออกลดดกรทดวนการปฏิดัติงาน
3) จัูซืๅอลิขสิทธิ่ซอฟต์ลวร์รทดด ERP
4) พัฒนาลลทติูตัๅงรทดด
5) ทูสอดรทดด
6) อดรมการ฿ชຌงาน

2560
P
P
P
P
P
P

2561

2562







2563

2564

่. งบประมาณ
รายการ
ทรัพยากรทีไ฿ชຌ
ปงดปรทมาณ โ5ๆ0 1. คาพัฒนารทดด ERP
2. คาติูตัๅงรทดด
3. คาดริหารครงการ
รวม

ตຌนทุน/หนวย ิบาที
25,000,000
5,000,000
4,500,000

จานวน
1 รทดด

รวมงิน
25,000,000
5,000,000
4,500,000
34,500,000

9. การ฿ชຌงบประมาณ
1. คาพัฒนารทดด ERP
2. คาติูตัๅงรทดด
3. คาดริหารครงการ

รายการ

2560
25,000,000
5,000,000
4,500,000
34,500,000

รวมทัๅงสิๅน

2561

2562
-

2563
-

2564
-

-

10. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส)

ป 2561 (เตรมาส)

ป 2562 (เตรมาส)

ป 2563 (เตรมาส)

ป 2564 (เตรมาส)

1

1

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

ผูรຌ ับผิดชอบ

1) ศึกษาผลการออกบบ
กระบวนการปฏิบตั งิ าน
2) ออกบบกระบวนการ
ปฏิบตั งิ าน
3) จัดซืๅอลิขสิทธิซ์ อฟต์วร์
ระบบ ERP
4) พัฒนาละติดตังๅ ระบบ

หนวยงานหลัก/
หนวยงาน
สนับสนุน :
สานักทคนลยี
สารสนทศ

5) ทดสอบระบบ
6) อบรมการ฿ชຌงาน

ะะคณ วิศวกรรมศ สตร์ะมห วิทย ลยเกษตรศ สตร์ะกนย ยนะพ.ศ.ะ2559
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แ. ครงการยอยทีไ 6

การศึก าวิคราะห์พืไอกาหนดมาตรฐานขຌอมูลของ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ

2. หนวยงาน

หนวยงานหลัก : สานักเทคนลยีสารสนเทศ / หนวยงานสนัดสนุน : ทุกหนวยงาน
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3. หลักการละหตุผล
ขຌอมแลสารสนเทศ฿นยุคปัจจุดันถือเป็นสินทรัพย์ทีไมีคุณคา เนืไองจากสามารถนามา฿ชຌ฿นการวิเคราทห์เพืไอ฿ชຌ฿น
การวางลผนลลทวางกลยุทธ์ตาง โ เูຌ ลตหากองค์กรมีการดริหารจัูการขຌอมแลสารสนเทศเหลานัๅนเมมีปรทสิทธิภาพ
ทา฿หຌขຌอมแลสารสนเทศเมมีคุณภาพ อาทิ เมเป็นปัจจุดัน เมมีความถแกตຌอง องค์กรจทเมสามารถ฿ชຌปรทยชน์จากขຌอมแล
สารสนเทศเูຌ ปัจจุดันจึงเูຌมีการกาหนูหลักการธรรมาภิดาลขຌอมแลหรือ Data Governance ขึๅน เพืไอกาหนูกรอด
ลลทลนวทาง฿นการดริหารจัูการขຌอมแลสารสนเทศทัๅง฿นสวนของการกาหนูนยดาย กรทดวนการ เพืไอ฿หຌองค์กรเูຌมา
ซึไงขຌอมแลสารสนเทศทีไมีคุณภาพ มีความพรຌอม฿ชຌ ถแกตຌอง ลลทปลอูภัย เพืไอ฿หຌ ขสมก. มีลนวทางการดริหารจัูการ
ขຌ อมแ ล สารสนเทศตามหลั กการของ Data Governance รองรั ด การพั ฒ นารทดดเอซี ที เพืไ อ฿หຌ ด ริ ก ารปรทชาชน
สนัดสนุ นการปฏิดัติงานของหน วยงาน฿น สังกัู ขสมก. สนั ดสนุนการวางลผนลลทการตั ูสิน฿จของผแຌดริการ ลลท
รองรั ด การเชืไ อมยงกั ด หน วยงานภายนอกทีไ เกีไ ยวขຌ อง ขสมก. จึ งก าหนู฿หຌ มี การศึ กษา/วิ เคราทห์ เพืไ อก าหนู
ลนวทางการดริหารขຌอมแล ลลทศึกษาวิเคราทห์กลุมขຌอมแลหลัก ิMaster Data) กลุมขຌอมแลสนัดสนุนการวางลผนลลท
ตัูสิน฿จของผแຌดริหาร ลลทกลุมขຌอมแลสาหรัดการเชืไอมยงขຌอมแลรทหวางหนวยงานทีไเกีไยวขຌอง
4. วัตถุประสงค์
1) เพืไอกาหนูกลุมขຌอมแลหลัก ิMaster Data) กลุมขຌอมแลสนัดสนุนการวางลผนลลทตัูสิน฿จของผแຌดริหาร ลลท
กลุมขຌอมแลสาหรัดการเชืไอมยงขຌอมแลรทหวางหนวยงานทีไเกีไยวขຌอง
2) เพืไ อก าหนูนยดาย ลลทกรทดวนการ฿นการดริ ห ารจั ูการกลุ มขຌอมแลหลั ก ิMaster Data) กลุ มขຌ อมแ ล
สนั ด สนุ นการวางลผนลลทตั ูสิ น฿จของผแຌ ด ริ หาร ลลทกลุ มขຌ อมแ ลส าหรั ดการเชืไ อมยงขຌอมแ ลรทหวางหน วยงานทีไ
เกีไยวขຌอง
3) เพืไอออกลดดสถาปัตยกรรมรทดดฐานขຌอมแลกลางของ ขสมก. เพืไอจัูเกใดกลุม ขຌอมแลหลัก ิMaster Data)
กลุมขຌ อมแลสนั ดสนุ นการวางลผนลลทการตัูสิน฿จของผแຌดริหาร ลลทกลุมขຌอมแลสาหรัดการเชืไอมยงขຌอมแลรทหวาง
หนวยงานทีไเกีไยวขຌอง
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
มีลนวทาง฿นการดริหารจัูการขຌอมแล฿นภาพรวมของทัๅง ขสมก. ทีไเป็นมาตรฐาน
6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

มาตรฐานขຌอมแลขององค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ

ตัวชีๅวัด :

ภาย฿นป 2563 องค์การจทมีลนวทาง฿นการดริหารจัูการขຌอมแล฿นภาพรวมของทัๅง ขสมก. ทีไเป็น
มาตรฐาน

ะะคณ วิศวกรรมศ สตร์ะมห วิทย ลยเกษตรศ สตร์ะกนย ยนะพ.ศ.ะ2559
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7. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
รายการ
ศึกษา วิเคราทห์ ลลทกาหนูกลุม ขຌอมแล ลดงออกเป็น
1) ศึกษา วิเคราทห์กรทดวนการดริหารจัูการกลุมขຌอมแล
2) วิเคราทห์ลลทออกลดดสถาปัตยกรรมรทดดฐานขຌอมแลกลาง
3) จัูทางดปรทมาณสาหรัดการพัฒนารทดดฐานขຌอมแลกลาง

2560

2561

2562





2563
2564
P
P
P
P

่. งบประมาณ
รายการ

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ

ปงดปรทมาณ
2563

1) คาจຌางผแຌเชีไยวชาญ กาหนูมาตรฐานขຌอมแล
1.1) ผแຌจัูการครงการ จานวน 1 คน
1.2) ผแຌเชีไยวชาญรทดดฐานขຌอมแล จานวน 1 คน
1.3) ผแຌเชีไยวชาญูຌานวิเคราทห์ขຌอมแล จานวน 1 คน
1.4) นักวิเคราทห์รทดดอาวุส จานวน 2 คน
1.5) นักวิเคราทห์รทดด จานวน 4 คน
1.6) เลขานุการครงการ จานวน 1 คน
2) คาดริหารครงการ
รวม

ตຌนทุน/หนวย
ิบาที
140,000
140,000
140,000
140,000
100,000
25,000

จานวน
(ดือน/ชุดี
man
3
3
3
5 ิx โ คนี
5 ิx 4 คนี
3

รวมงิน

2560

2561

2562

2563

2564

-

-

-

420,000
420,000
420,000
1,400,000
2,000,000
75,000
765,000
5,500,000

-

420,000
420,000
420,000
1,400,000
2,000,000
75,000
765,000
5,500,000

9. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ
1) คาจຌางผแเຌ ชีไยวชาญ กาหนูมาตรฐานขຌอมแล
1.1) ผแຌจัูการครงการ จานวน 1 คน
1.2) ผแຌเชีไยวชาญรทดดฐานขຌอมแล จานวน 1 คน
1.3) ผแຌเชีไยวชาญูຌานวิเคราทห์ขຌอมแล จานวน 1 คน
1.4) นักวิเคราทห์รทดดอาวุส จานวน 2 คน
1.5) นักวิเคราทห์รทดด จานวน 4 คน
1.6) เลขานุการครงการ จานวน 1 คน
2) คาดริหารครงการ
รวมทัๅงสิๅน
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10. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส)

ป 2561 (เตรมาส)

ป 2562 (เตรมาส)

ป 2563 (เตรมาส)

ป 2564 (เตรมาส)

1

1

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

ผูรຌ ับผิดชอบ

(1) ศึกษา วิคราะห์ ละกาหนด
กลุม
(2) ศึกษา วิคราะห์
กระบวนการบริหารจัดการกลุม
ขຌอมูล
(3) วิคราะห์ละออกบบ
สถาปัตยกรรมระบบฐานขຌอมูล
กลาง
(4) จัดทางบประมาณสาหรับ

หนวยงานหลัก :
สานัก
ทคนลยี
สารสนทศ
หนวยงาน
สนับสนุน : ทุก
หนวยงาน

การพัฒนาระบบฐานขຌอมูลกลาง
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1. ครงการยอยทีไ 7

การพัฒนาระบบฐานขຌอมูลกลางขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ

2. หนวยงาน

หนวยงานหลัก : สานักเทคนลยีสารสนเทศ / หนวยงานสนัดสนุน : ทุกหนวยงาน
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ใ. หลักการละหตุผล
เพืไอ฿หຌ ขสมก. มีรทดดฐานขຌอมแลกลางตามผลการศึกษาเพืไอกาหนูลนวทางการดริหารจัูการขຌอมแลกลุมขຌอมแล
หลัก ิMaster Data) กลุมขຌอมแลสนัดสนุนการวางลผนลลทตัูสิน฿จของผแຌดริหาร ลลทกลุมขຌอมแลสาหรัดการเชืไอมยง
ขຌอมแลรทหวางหนวยงานทีไเกีไยวขຌอง ขสมก. จึงเูຌกาหนู฿หຌมีการูาเนินงานพัฒนารทดดศแนย์กลางขຌอมแลของ ขสมก.
ตามผลการศึกษา/วิเคราทห์เพืไอกาหนูมาตรฐานขຌอมแลของ ขสมก.
4. วัตถุประสงค์
ขสมก.

1) เพืไอพัฒนารทดดฐานขຌอมแลกลางของ ขสมก. ตามผลการศึกษา/วิเคราทห์เพืไอกาหนูมาตรฐานขຌอมแลของ
2) เพืไอพัฒนาการเชืไอมยงขຌอมแลรทหวางรทดดฐานขຌอมแลกลางของ ขสมก. ลลทรทดดสารสนเทศทีไเกีไยวขຌอง
3) เพืไอพัฒนารทดดจัูทารายงานสนัดสนุนการวางลผนลลทการตัูสิน฿จของผแຌดริหาร

5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
1) มีรทดดฐานขຌอมแลกลางรองรัดการจัูเกใดขຌอมแลเพืไอการเชืไอมยง ลลทขຌอมแลเพืไอการจัูทารายงานสนัดสนุน
ผแຌดริหาร
2) มีรทดดจัูทารายงานสนัดสนุนการวางลผนลลทการตัูสิน฿จของผแຌดริหาร
6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

รทดดฐานขຌอมแลกลางขององค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ

ตัวชีๅวัด :

1ี ภาย฿นป 2564 ขสมก. มี รทดดฐานขຌ อมแ ลกลางรองรั ดการเชืไ อมยงขຌ อมแ ล ลลทการจั ูท า
รายงานสนัดสนุนผแຌดริหาร
โี ภาย฿นป 2564 ขสมก. มี รทดดรองรั ด การจั ูท ารายงานสนั ด สนุ นการวางลผนลลทการ
ตัูสิน฿จของผแຌดริหาร
ใี รຌอยลท 50 ของผแຌดริหารพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌงานรทดด
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7. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
รายการ
1) ศึกษา วิเคราทห์ความตຌองการ
2) ศึกษา วิเคราทห์รทดดสารสนเทศ฿นปัจจุดัน
3) ออกลดดรทดด
4) พัฒนารทดด
5) พัฒนาการเชืไอมยง
6) ติูตัๅงรทดดลลททูสอดรทดด
7) ฝຄกอดรมการ฿ชຌงาน
8) นารทดดเป฿ชຌงานจริง
9) การปรทเมินผลการ฿ชຌงาน

2560

2561

2562

2563

2564
P
P
P
P
P
P
P
P
หลังจากการ฿ชຌงานจริง 6 เูือน

8. งบประมาณ
รายการ

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ

ปงดปรทมาณ 1) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2564
1.1) เครืไองคอมพิวเตอร์ลมขายลดดทีไ 2
สาหรัดรทดดฐานขຌอมแลกลางของ ขสมก.
1.2) ตแຌสาหรัดจัูเกใดเครืไองคอมพิวเตอร์ลลท
อุปกรณ์ ลดดทีไ 2 (ขนาู 42U)
2) ซอฟต์ลวร์
2.1) ซอฟต์ลวร์ทีไทาหนຌาเป็น Web Service
Gateway
2.2) ซอฟต์ลวร์ทีไทาหนຌาทีไเป็น Application
Integration Tool
2.3) ซอฟต์ลวร์สาหรัดดแรณาการขຌอมแล ิETL)
2.4) ซอฟต์ลวร์ทีไทาหนຌาเป็นรทดดจัูการ
ฐานขຌอมแล
2.5) ซอฟต์ลวร์เครืไองมือรทดดรายงานสาหรัด
ผแຌดริหาร ิBI)
3) คาพัฒนารทดดฐานขຌอมแลกลาง
4) คาพัฒนาการเชืไอมยงขຌอมแล
5) คาพัฒนารทดดรายงานสาหรัดผแຌดริหาร
6) คาดริหารครงการ
รวม

ตຌนทุน/หนวย
ิบาที

จานวน
(ดือน/ชุดี

รวมงิน

330,000

2

660,000

23,000

1

23,000

5,000,000

1

5,000,000

8,000,000

1

8,000,000

5,000,000

1

5,000,000

5,000,000

1

5,000,000

10,000,000

1

10,000,000

9,900,000
6,600,000
3,300,000

1
1
1

9,900,000
6,600,000
3,300,000
8,023,000
61,506,000
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9. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ

2560

2561

2562

2563

2564

1) อุปกรณ์คอมพิวตอร์

-

-

-

-

-

1.1) ครือไ งคอมพิวตอร์มขายบบทีไ 2 สาหรับระบบ

-

-

-

-

660,000

-

-

-

-

23,000

2) ซอฟต์วร์

-

-

-

-

-

2.1) ซอฟต์วร์ทีไทาหนຌาป็น Web Service Gateway

-

-

-

-

5,000,000

2.2) ซอฟต์วร์ทีไทาหนຌาทีไป็น Application

-

-

-

-

8,000,000

2.3) ซอฟต์วร์สาหรับบูรณาการขຌอมูล (ETL)

-

-

-

-

5,000,000

2.4) ซอฟต์วร์ทีไทาหนຌาป็นระบบจัดการฐานขຌอมูล

-

-

-

-

5,000,000

2.5) ซอฟต์วร์ครือไ งมือระบบรายงานสาหรับผูຌบริหาร

-

-

-

-

10,000,000

3) คาพัฒนาระบบฐานขຌอมูลกลาง

-

-

-

-

9,900,000

4) คาพัฒนาการชืไอมยงขຌอมูล

-

-

-

-

6,600,000

5) คาพัฒนาระบบรายงานสาหรับผูຌบริหาร

-

-

-

-

3,300,000

6) คาบริหารครงการ

-

-

-

-

8,023,000

ฐานขຌอมูลกลางของ ขสมก.
1.2) ตูຌสาหรับจัดกใบครือไ งคอมพิวตอร์ละอุปกรณ์
บบทีไ 2 (ขนาด 42U)

Integration Tool

(BI)

รวมทังๅ สินๅ

-

-

-

-

61,506,000

10. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส)

ป 2561 (เตรมาส)

ป 2562 (เตรมาส)

ป 2563 (เตรมาส)

ป 2564 (เตรมาส)

1

1

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

ผูรຌ ับผิดชอบ

(1) ศึกษา วิคราะห์ความ
ตຌองการ
(2) ศึกษา วิคราะห์ระบบ
สารสนทศ฿นปัจจุบนั
(3) ออกบบระบบ
(4) พัฒนาระบบ
(5) พัฒนาการชืไอมยง
(6) ติดตังๅ ระบบละทดสอบ
ระบบ
(7) ฝຄกอบรมการ฿ชຌงาน

หนวยงานหลัก :
สานัก
ทคนลยี
สารสนทศ
หนวยงาน
สนับสนุน : ทุก
หนวยงาน

(8) นาระบบเป฿ชຌงานจริง
(9) การประมินผลการ฿ชຌ
งาน
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1. ครงการยอยทีไ 8

การประยุกต์฿ชຌมาตรฐานดຌานการบริหารจัดการความมัไนคงปลอดภัยสารสนทศ

2. หนวยงาน

หนวยงานหลัก : สานักเทคนลยีสารสนเทศ / หนวยงานสนัดสนุน : ทุกหนวยงาน
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3. หลักการละหตุผล
ปั จจุดั นเทคนลยีสารสนเทศเูຌเขຌามามีดทดาทสาคัญตอหน วยงานตาง โ ฿นการเขຌามาชวยสนั ดสนุ นการ
ปฏิดัติงานลลทการสืไอสารรวมกัน฿หຌเป็นเปอยางมีปรทสิทธิภาพ ปรทสิทธิผล ถแกตຌองลลทรวูเรใว ทัๅง฿นงานูຌานการ
ดริการลลทงานูຌานการดริหารจัูการภาย฿นองค์กร ซึไง ขสมก. กใเป็นอีกหนึไงหนวยงานทีไเลใงเหในความสาคัญ฿นการนา
เทคนลยี สารสนเทศลลทการสืไ อสารมา฿ชຌ ฿นการเพิไ มศั กยภาพลลทขี ูความสามารถ฿นการ฿หຌ ด ริ การปรทชาชน
อยางเรกใตาม การนาเอาเทคนลยีสารสนเทศมา฿ชຌ฿นกิจกรรมตาง โ กใยังมีผลกรททดเกีไยวกัดความเสีไยงตอการเกิู
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เชน การจรกรรมขຌอมแล การูัูลปลงหรือปลอมลปลงขຌอมแล การลพรหนอนลลทเวรัส
คอมพิ วเตอร์ การดุ กรุ กลลทจมตีรทดดเครื อขาย ฯลฯ ซึไ งอาจสรຌ างความความเสี ยหายมแ ลค ามหาศาลเนืไ องจาก
ความส าคัญของขຌอมแ ลมีมแลคาทางเศรษฐกิจ สังคมลลทความมัไนคงของดุ คคลลลทองค์ กร จากผลกรททดูังกล าว
กรททรวงเทคนลยีสารสนเทศลลทการสืไอสารซึไงถือวาเป็นหนวยงานรัดูยตรงทีไกากัดูแลลการพัฒนาลลทการ฿ชຌงาน
เทคนลยีสารสนเทศลลทการสืไอสารของปรทเทศ จึงเูຌมีการจัูทาลผนลมดท ICT Security ลหงชาติ เพืไอเป็นกรอด
ทิ ศทาง฿นการพั ฒ นาูຌ านความมัไ น คงปลอูภั ยูຌ าน ICT ของปรทเทศ ูยลผนูั งกล าวพั ฒ นาภาย฿ตຌ กรอดตาม
มาตรฐานูຌาน ICT Security ของสากล คือ ISO27001
ูังนัๅน เพืไอเป็นการสนองรัดนยดายูຌานความมัไนคงปลอูภัย ICT ของปรทเทศ ลลทเป็นการสรຌางภแมิคุຌมกันตอ
ความเสีไยงูຌานอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ลลทความเสีไยงอืไน โ ทีไอาจมีผลตอความเสียหายูຌานเทคนลยีสารสนเทศ
ลลทการสืไ อสารขององค์การ ขสมก. จึงเหใ นควรทีไจัูทานยดายลลทกาหนูรแปลดดการดริหารจัูการความมัไนคง
ปลอูภัยรทดดสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO27001
4. วัตถุประสงค์
เพืไ อจั ูทานยดายลลทกาหนูรแปลดดการดริหารจั ูการความมัไ นคงปลอูภัยของสารสนเทศ ของ ขสมก.
ตามลนวทางของ ISMS (Information Security Management System) ของมาตรฐาน ISO27001
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
ขสมก. มีกรทดวนการูຌานการดริหารจัูการความมัไนคงปลอูภัยรทดดสารสนเทศทีไเป็นมาตรฐาน
6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

การดริ ห ารจั ูการความมัไ นคงปลอูภั ยของสารสนเทศของ ขสมก. ตามลนวทางของ ISMS
(Information Security Management System) ของมาตรฐาน ISO27001

ตัวชีๅวัด :

ภาย฿นป 2562 ขสมก. มี ลนวทางการดริ ห ารจั ูการความมัไ นคงปลอูภั ยสารสนเทศทีไ เป็ น
มาตรฐาน
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7. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
รายการ

2560

2561

1) วางลผนการูาเนินงาน ิPlan)
2) การจัูทานยดายลลทรแปลดด การดริหาร ICT Security (DO)
3) การตรวจสอดลลทนานยดาย ICT Security เป฿ชຌ ิCheck & Act)

2562 2563 2564
P
P
P

8. งบประมาณ
รายการ

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ

ปงดปรทมาณ 1) คาจຌางทีไปรึกษาฯ กาหนูมาตรฐาน ISO27001
2562
1.1) ผแຌจัูการครงการ จานวน 1 คน
1.2) ผแຌเชีไยวชาญูຌานการดริหารจัูการการดริหาร
เทคนลยี สารสนเทศ จานวน 1 คน

ตຌนทุน/หนวย
ิบาท/ดือนี

จานวน
(ดือน/ชุดี

รวมงิน
ิบาที

100,000
140,000

5.4
1.8

540,000
252,000

1.3) ผแຌเชีไยวชาญูຌานการดริหารจัูการความ
มัไนคงปลอูภัย ของสารสนเทศ จานวน 1 คน

140,000

1.8

252,000

1.4) นักวิเคราทห์รทดดอาวุส จานวน 2 คน
1.5) วิศวกรรทดดอาวุส จานวน 2 คน
1.6) เลขานุการครงการ จานวน 1 คน
2) คาดริหารครงการ
รวม

100,000 5.4 ิx 2 คนี
100,000 8.1 ิx 2 คนี
25,000
3.6

1,080,000
1,620,000
90,000
666,000
4,500,000

9. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ
1) คาจຌางทีไปรึกษาฯ กาหนดมาตรฐาน ISO27001

2560

2561

2562

2563

2564

-

-

-

-

-

1.1) ผูຌจดั การครงการ จานวน 2 คน

-

-

540,000

-

-

1.2) ผูຌชีไยวชาญดຌานการบริหารจัดการการ

-

-

252,000

-

-

-

-

252,000

-

-

1.4) นักวิคราะห์ระบบอาวุส จานวน 2 คน

-

-

1,080,000

-

-

1.5) วิศวกรระบบอาวุส จานวน 2 คน

-

-

1,620,000

-

-

1.6) ลขานุการครงการ จานวน 1 คน

-

-

90,000

-

-

-

-

666,000

-

-

-

-

4,500,000

-

-

บริหารทคนลยี สารสนทศ จานวน 1 คน
1.3) ผูຌชีไยวชาญดຌานการบริหารจัดการความ
มันไ คงปลอดภัย ของสารสนทศ จานวน 1 คน

2) คาบริหารครงการ
รวมทังๅ สินๅ
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10. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขัๅนตอน/กิจกรรม
(1) วางผนการดานินงาน (Plan)
(2) การจัดทานยบายละรูปบบ
การบริหาร ICT Security (DO)
(3) การตรวจสอบละนานยบาย
ICT Security เป฿ชຌ (Check &
Act)

ป 2560 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2561 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2562 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2563 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2564 (เตรมาส)
1 2 3 4

ผูรຌ ับผิดชอบ
หนวยงานหลัก :
สานักทคนลยี
สารสนทศ
หนวยงานสนับสนุน
: ทุกหนวยงาน
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1. ครงการยอยทีไ 9

การประยุกต์฿ชຌมาตรฐานดຌาน IT Audit

2. หนวยงาน

หนวยงานหลัก : ฝຆายตรวจสอด / หนวยงานสนัดสนุน : สานักเทคนลยีสารสนเทศ
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3. หลักการละหตุผล
ปัจจุดัน ขสมก. เูຌมีการนาเทคนลยีสารสนเทศเขຌามามีสวนรวม฿นการปฏิดัติงานมากยิไงขึๅน เพืไอความรวูเรใว
ลลทการปฏิ ดั ติ งานทีไ มีปรทสิ ทธิภาพ อย างเรกใตามนอกจากการน าเทคนลยี สารสนเทศเขຌ ามามี ส วนร วม฿นการ
ปฏิดัติงานลลຌว การควดคุมลลทการตรวจสอดทางูຌานเอที ิIT Audit) เป็นอีกเรืไองสาคัญทีไจาเป็นตຌองูาเนินการควดคแกัน
เพืไอ฿หຌเกิูความมัไนคงปลอูภัยทัๅงทางูຌานอุปกรณ์ลลทูຌานขຌอมแล อีกทัๅงยังเป็นการสรຌางความมัไน฿จ฿นูຌานสารสนเทศ
ูຌานดริการสารสนเทศ ลลทชวยดรรเทาปัญหาทีไเกิูจากรทดดสารสนเทศ
ผแຌตรวจสอดภาย฿นเูຌมีการปรทยุกต์฿ชຌซอฟต์ลวร์เครืไองมือเขຌามาสนัดสนุนการตรวจสอดการ฿ชຌงานเทคนลยี
สารสนเทศ ลตการปรทยุกต์฿ชຌ กรทดวนการการตรวจสอดทางูຌานเอที ิIT Audit) ทีไเป็ นมาตรฐานยังเมครอดคลุ ม
ูังนัๅนเพืไอ฿หຌการตรวจสอดทางูຌานเอทีของสานักงานฯ มีความครอดคลุมทุกปรทเูในลลทมีปรทสิทธิภาพมากยิไงขึๅน
จึงเูຌจั ูท าครงการจั ูทากรทดวนการตรวจสอดภาย฿นูຌานเทคนลยี สารสนเทศลลทการสืไ อสาร ิIT Audit) ขึๅน
เพืไอ฿หຌมีผแຌเชีไยวชาญูຌานการตรวจสอดเอทีตามมาตรฐานทีไเป็ นทีไยอมรัด฿นรทูัดสากลลลทมีปรทสดการณ์ กาหนู
กรทดวนการตรวจสอดทางูຌานเอทีทีไเป็นมาตรฐาน฿หຌกัด ขสมก.
4. วัตถุประสงค์
1) ฿หຌมีผแຌเชีไยวชาญูาเนินการศึกษา วิเคราทห์ลลทกาหนูกรทดวนการตามมาตรฐาน฿นการตรวจสอดูຌานเอที
ิIT Audit) ฿หຌ ขสมก.
2) ฿หຌมีผแຌเชีไยวชาญเพืไอ฿หຌขຌอเสนอลนท฿นการูาเนินการตรวจสอดูຌานเอที ิIT Audit) ภาย฿น ขสมก.
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
1) มีกรทดวนการูຌานการตรวจสอดูຌานเอที ิIT Audit) มีความครอดคลุมลลทเป็นมาตรฐาน
2) มีผแຌเชีไยวชาญทีไมีความเชีไยวชาญลลทปรทสดการณ์ูຌานการตรวจสอดเอที ฿หຌขຌอเสนอลนท฿นการูาเนินการ
ตรวจสอดูຌานเอที ิIT Audit) ภาย฿น ขสมก.
6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

กรทดวนการูຌานการตรวจสอดูຌานเอที ิIT Audit) มีความครอดคลุมลลทเป็นมาตรฐาน

ตัวชีๅวัด :

1ี ภาย฿นป 2564 ขสมก. มีกรทดวนการตรวจสอดูຌานเอที ิIT Audit) ทีไมีความครอดคลุมลลท
เป็นเปตามมาตรฐาน
โี ภาย฿นป 2564 ดุ คลากรทีไปฏิ ดั ติหนຌ าทีไ ูຌานการตรวจสอดภาย฿นมี ปรทสดการณ์ ความรแຌ
ลลทความเขຌา฿จ฿นการตรวจสอดภาย฿นทางูຌานเอที ิIT Audit)
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7. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
รายการ

2560

2561

2562

1) จัูตัๅงทีม
2) สารวจลลทวิเคราทห์รทดดงานสารสนเทศ
3) วางลผนลลทกาหนูขอดเขต
4) สัมภาษณ์
5) รวดรวม วิเคราทห์ สรุปมาตรฐานการ IT Audit
6) ปรทชุมชีๅลจง/อธิดายการทา IT Audit
7) จัูทามาตรฐาน IT Audit
8) การติูตามลลทปรทเมินผล

2563

2564
P
P
P
P
P
P
P
P

8. งบประมาณ
รายการ

ตຌนทุน/หนวย
ิบาท/ดือนี

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ

ปงดปรทมาณ 1) คาจຌางทีไปรึกษาฯ กาหนูมาตรฐานการ
2564
ตรวจสอดภาย฿นูຌานเอที
1.1) ผแຌจัูการครงการ จานวน 1 คน
1.2) ผแຌเชีไยวชาญูຌานการออกลดดลลทพัฒนา
รทดด สารสนเทศ จานวน 1 คน
1.3) ผแຌเชีไยวชาญูຌานการดริหารจัูการความ
ปลอูภัยสารสนเทศ จานวน 1 คน
1.4) ทีไปรึกษาูຌานการออกลดดลลทพัฒนา
รทดด สารสนเทศ จานวน 1 คน
1.5) ทีไปรึกษาูຌานการดริหารจัูการความ
ปลอูภัยสารสนเทศ จานวน 1 คน
1.6) เลขานุการครงการ จานวน 1 คน
2) คาฝຄกอดรมูຌานตรวจสอดภาย฿น
3) คาดริหารครงการ
รวม

จานวน
(ดือน/ชุดี

รวมงิน ิบาที

100,000

9.6

960,000

140,000

4.8

672,000

140,000

4.8

672,000

100,000

9.6

960,000

100,000

9.6

960,000

25,000
300,000

9.6

240,000
300,000
736,000
5,500,000
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9. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ

2560

2561

2562

2563

2564

1) คาจຌางทีไปรึกษาฯ กาหนดมาตรฐานการ
ตรวจสอบภาย฿นดຌานเอที

-

1.1) ผูຌจดั การครงการ จานวน 2 คน

-

-

-

-

960,000

1.2) ผูຌชีไยวชาญดຌานการออกบบละพัฒนา

-

-

-

-

672,000

-

-

-

-

672,000

-

-

-

-

960,000

-

-

-

-

960,000

-

-

-

-

240,000

2) คาฝຄกอบรมดຌานตรวจสอบภาย฿น

-

-

-

-

300,000

3) คาบริหารครงการ

-

-

-

-

736,000

-

-

-

-

5,500,000

ระบบ สารสนทศ จานวน 1 คน
1.3) ผูຌชีไยวชาญดຌานการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยสารสนทศ จานวน 1 คน
1.4) ทีไปรึกษาดຌานการออกบบละพัฒนา
ระบบ สารสนทศ จานวน 1 คน
1.5) ทีไปรึกษาดຌานการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยสารสนทศ จานวน 1 คน
1.6) ลขานุการครงการ จานวน 1 คน

รวมทังๅ สินๅ

10. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส)

ป 2561 (เตรมาส)

ป 2562 (เตรมาส)

ป 2563 (เตรมาส)

ป 2564 (เตรมาส)

1

1

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

ผูรຌ ับผิดชอบ

(1) จัดตังๅ ทีม
(2) สารวจละวิคราะห์
ระบบงานสารสนทศ
(3) วางผนละกาหนด
ขอบขต
(4) สัมภาษณ์
(5) รวบรวม วิคราะห์
สรุปมาตรฐานการ
ITAudit
(6) ประชุมชีๅจง/อธิบาย
การทา IT Audit

หนวยงานหลัก :
ฝຆายตรวจสอบ
หนวยงาน
สนับสนุน :
สานักทคนลยี
สารสนทศ

(7) จัดทามาตรฐาน IT
Audit
(8) การติดตามละ
ประมินผล
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1. ครงการยอยทีไ 10

การประยุกต์฿ชຌมาตรฐานดຌานการบริการทคนลยีสารสนทศ

2. หนวยงาน

หนวยงานหลัก : สานักเทคนลยีสารสนเทศ

3. หลักการละหตุผล
ปัจจุดัน ขสมก. มีการจัูตัๅงสานักเทคนลยีสารสนเทศ เพืไอรัดผิูชอดเกีไยวกัดการวางลผน กาหนูยุทธศาสตร์
การพัฒนาลลทดริหารจั ูการรทดดเอซีทีของ ขสมก. ซึไง฿นปั จจุ ดั น ขสมก. เูຌมีการปรทยุกต์฿ชຌรทดดเอซีทีเขຌามา
สนัดสนุนการปฏิดัติงาน ลลทมีการวางลผนยุทธศาสตร์เพืไอการพัฒนารทดดเอซีที฿นอนาคต฿หຌรองรัดการ฿หຌดริการ
ปรทชาชนอยางตอเนืไอง ูังนัๅน สานักเทคนลยีสารสนเทศจาเป็นตຌองมีการสรຌางรทดดดริหารจัูการการดริการรทดด
เอซีทีทีไเหมาทสมกัดการ฿หຌดริการรทดดเอซีทีของ ขสมก. อยางเป็นรทดดลลทมีปรทสิทธิภาพ เพืไอ฿หຌเกิูความเชืไอมัไน
฿นการ฿ชຌดริการรทดดเอซีทีของ ขสมก.
4. วัตถุประสงค์
เพืไอศึกษาลลทวางขอดเขตลลทจัูทารทดดดริหารจัูการการดริการรทดดเอซีทีทีไเหมาทสมกัดการ฿หຌดริการ
รทดดเอซีทีของ ขสมก.
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
สานักเทคนลยีสารสนเทศ มีรทดดดริหารจัูการการดริการรทดดเอซีทีทีไเหมาทสม ลลทรองรัดการ฿หຌดริการ
รทดดเอซีทีของ ขสมก. เูຌอยางมีปรทสิทธิภาพ
6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

รทดดดริหารจัูการการดริการรทดดเอซีที

ตัวชีๅวัด :

ภาย฿นป 2562 ขสมก. มี ลนวทางการดริ หารจั ูการการดริ การเทคนลยี สารสนเทศทีไ เป็ น
มาตรฐาน

7. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
รายการ

2560

1) วางลผนการูาเนินงาน ิPlan)
2) ศึกษา ลลทวางขอดเขต ิSLA Scope of work)
3) ฝຄกอดรมความรแຌูຌานมาตรฐาน ISO/IEC 20000
4) กาหนูลลทพัฒนานยดายการ ดริหารจัูการรทูัดการ฿หຌดริการ

2561

2562 2563 2564
P
P
P
P
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่. งบประมาณ
รายการ

ตຌนทุน/หนวย
ิบาท/ดือนี

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ

ปงดปรทมาณ 1) คาจຌางทีไปรึกษาฯ กาหนูมาตรฐาน ISO20000
2562
1.1) ผแຌจัูการครงการ จานวน 1 คน
1.2) ผแຌเชีไยวชาญูຌานการดริหารจัูการการดริหาร
เทคนลยี สารสนเทศ จานวน 1 คน

จานวน
(ดือน/ชุดี

รวมงิน ิบาที

100,000
140,000

5.4
1.8

540,000
252,000

1.3) ผแຌเชีไยวชาญูຌานการดริหารจัูการความมัไนคง
ปลอูภัย ของสารสนเทศ จานวน 1 คน

140,000

1.8

252,000

1.4) นักวิเคราทห์รทดดอาวุส จานวน 2 คน
1.5) วิศวกรรทดดอาวุส จานวน 2 คน
1.6) เลขานุการครงการ จานวน 1 คน
2) คาดริหารครงการ
รวม

100,000 5.4 ิx 2 คนี
100,000 8.1 ิx 2 คนี
25,000
3.6

1,080,000
1,620,000
90,000
666,000
4,500,000

9. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ
1) คาจຌางทีไปรึกษาฯ กาหนดมาตรฐาน ISO20000

2560

2561

2562

-

-

1.1) ผูຌจดั การครงการ จานวน 2 คน

-

-

1.2) ผูຌชีไยวชาญดຌานการบริหารจัดการการบริหาร

-

2563
-

2564
-

-

540,000

-

-

-

252,000

-

-

-

-

252,000

-

-

1.4) นักวิคราะห์ระบบอาวุส จานวน 2 คน

-

-

1,080,000

-

-

1.5) วิศวกรระบบอาวุส จานวน 2 คน

-

-

1,620,000

-

-

1.6) ลขานุการครงการ จานวน 1 คน

-

-

90,000

-

-

-

-

666,000

-

-

-

-

4,500,000

-

-

ทคนลยี สารสนทศ จานวน 1 คน
1.3) ผูຌชีไยวชาญดຌานการบริหารจัดการความมันไ คง
ปลอดภัย ของสารสนทศ จานวน 1 คน

2) คาบริหารครงการ
รวมทังๅ สินๅ
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10. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส)

ป 2561 (เตรมาส)

ป 2562 (เตรมาส)

ป 2563 (เตรมาส)

ป 2564 (เตรมาส)

1

1

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

ผูรຌ ับผิดชอบ

(1) วางผนการดานินงาน
(Plan)
(2) ศึกษา ละวางขอบขต

หนวยงานหลัก :

(SLA Scope of work)

สานัก

(3) ฝຄกอบรมความรูຌดาຌ น

ทคนลยี

มาตรฐาน ISO/IEC 20000

สารสนทศ

(4) กาหนดละพัฒนา
นยบายการ บริหารจัดการ
ระดับการ฿หຌบริการ
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1. ครงการยอยทีไ 11

การพิไมประสิทธิภาพละความมัไนคงปลอดภัยของระบบครือขาย ระยะทีไ 1

2. หนวยงาน

หนวยงานหลัก : สานักเทคนลยีสารสนเทศ
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3. หลักการละหตุผล
ขสมก. เูຌมีการูาเนินงานจัูสรຌางรทดดเครือขายคอมพิวเตอร์ สาหรัดรองรัดการ฿ชຌงานสืไอสารขຌอมแล ลลทการ
เรี ยก฿ชຌ งานรทดดสารสนเทศสนั ด สนุ น การปฏิ ดั ติ งาน฿หຌ ลก ผแຌ ฿ชຌ งาน ูยรทดดเครื อข ายูั งกล าวปรทกอดูຌ วย
สายสัญญาณสาหรัดเชืไอมตอ อุปกรณ์สลัดสัญญาณ อุปกรณ์ปງองกันเครือขาย จากสภาพการ฿ชຌงาน฿นปัจจุดันพดวา
รทดดสายสั ญญาณส าหรั ดเชืไ อมต อรทดดเครื อข ายรทหว างชัๅ นลลทรทหวางอาคารมี ขຌ อจ ากั ู฿นการขยายรทดด
ทัๅ ง฿นูຌ านของความเรใ วลลทจ านวนการเชืไ อมต อ รวมถึ งอุ ป กรณ์ รทดดเครื อข ายหลั กมี การท างานเพี ยงชุ ูเูี ยว
ซึไงเสีไยงตอการหยุู฿หຌดริการของรทดดูยรวม นอกจากนีๅอุปกรณ์ดางสวนเกิูขຌอดกพรอง/ชารุูเสียหาย ปรทกอดกัด
มีอายุการ฿ชຌงานมากกวา ๆ ป ซึไงอาจเมสามารถขอรัดการสนัดสนุนผลิตภัณฑ์จากผแຌผลิตเูຌ฿นอนาคต ูังนัๅน เพืไอ฿หຌ
รทดดเครือขายคอมพิวเตอร์ของ ขสมก. สามารถทางานเูຌอย างมีปรทสิทธิภาพ ลลทรองรัดการ฿หຌดริการเูຌอย าง
ตอเนืไ อง จึ งจ าเป็ นตຌองมีการูาเนิ นงานเพิไมปรทสิ ทธิภาพรทดดเครือขาย ทัๅ ง฿นส วนของรทดดสายสั ญญาณ ลลท
อุปกรณ์รทดดเครือขาย
4. วัตถุประสงค์
1) ปรั ด ปรุ งเพิไ มเติ มอุ ป กรณ์ สลั ด สั ญ ญาณหลั ก ิCore Switch) ลลทอุ ป กรณ์ ส ลั ด สั ญ ญาณ ิDistribution
Switch) เพืไอเพิไมเสถียรภาพ฿นการ฿หຌดริการ
2) ปรัดปรุงเพิไมเติมอุปกรณ์สลัดสัญญาณ ิAccess Switch) เพืไอรองรัดจานวนผแຌ฿ชຌทีไเพิไมมากขึๅน
3) ปรั ดปรุ งสายสั ญ ญาณ ลลทเพิไ มเติ มอุ ปกรณ์ รทดดเครื อข ายส าหรั ดผแຌ ฿ชຌงาน ณ ส านั กงาน฿หญ ขสมก.
฿หຌรองรัดการ฿ชຌงานเูຌอยางมีปรทสิทธิภาพ
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
รทดดเครือขาย ณ สานักงาน฿หญ ลลทอาคารขຌางเคียง มีปรทสิทธิภาพลลทมีความพรຌอม฿ชຌงาน สามารถทางาน
เูຌอยางตอเนืไอง
6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

การเพิไมปรทสิทธิภาพของรทดดเครือขาย

ตัวชีๅวัด :

1ี มีอุปกรณ์ ฿นรทดดเครือขายทีไสามารถทางานทูลทนกันเูຌ รองรัดการขยายตัวของรทดด
฿นอนาคต
โี รทดดเครือขายมีความมัไนคงปลอูภัยลลทมีปรทสิทธิภาพมากยิไงขึๅน
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7. กิจกรรมทีไกียไ วขຌอง
รายการ

1) วางลผนการูาเนินงาน
2) สารวจจุูติูตัๅงรทดด/อุปกรณ์
3) จัูหาอุปกรณ์ Core, Distribution, Access switch, Firewall ลลท
อุปกรณ์อืไน โ
4) ติูตัๅงสายสัญญาณ Fiber Optic, Patch Cord ลลท UTP
5) ติูตัๅงอุปกรณ์ Core, Distribution, Access switch, Firewall ลลท
อุปกรณ์อืไน โ
6) ทูสอดรทดด/อุปกรณ์หลังติูตัๅง
7) ทูสอดรทดด
8) สรุปผลการทูสอดรทดด
9ี การดารุงรักษารทดด

2560 2561
P
P

2562 2563 2564

P
P
P
P
P
P


P

8. งบประมาณ
รายการ

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ

ปงดปรทมาณ 1) อุปกรณ์ Core Switch
2560
2) อุปกรณ์ Distribution Switch
3) อุปกรณ์ปງองกันเครือขาย FortiGate (Firewall)
4) อุปกรณ์ปງองกันเครือขาย SonicWall (Firewall)
5) อุปกรณ์ Access Switch
6) อุปกรณ์ Edge Switch
7) อุปกรณ์ Load Balance ทีไสานักงาน฿หญ
8) คาดริหารครงการ/คาูาเนินการติูตัๅงรทดด/
อุปกรณ์
รวม

ปงดปรทมาณ 9) คาดารุงรักษารทดด
2564
รวม
รวมทัๅงครงการ

ตຌนทุน/หนวย
ิบาที
1,022,400
1,036,100
1,764,700
161,500
232,900
118,700
591,900
L.S.

จานวน
(ดือน/ชุดี
2
2
2
6
21
8
2
1

1

รวมงิน
2,044,800
2,072,200
3,529,400
969,000
4,890,900
949,600
1,183,800
1,103,900
16,743,600
1,857,000
1,857,000
18,600,600
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9. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ

2560

2561

2562

2563

2564

1) อุปกรณ์ Core Switch

2,044,800

-

-

-

-

2) อุปกรณ์ Distribution Switch

2,072,200

-

-

-

-

3) อุปกรณ์ป้องกันครือขาย Fotigate (Firewall)

3,529,400

-

-

-

-

969,000

-

-

-

-

5) อุปกรณ์ Access Switch

4,890,900

-

-

-

-

6) อุปกรณ์ Edge Switch

949,600

-

-

-

-

7) อุปกรณ์ Load Balance ทีไสานักงาน฿หญ

1,183,800

-

-

-

-

8) คาบริหารครงการ/คาดานินการติดตัๅงระบบ/อุปกรณ์

1,103,900

-

-

-

-

-

-

-

1,857,000

-

-

-

1,857,000

4) อุปกรณ์ป้องกันครือขาย SonicWall (Firewall)

9) คาบารุงรักษาระบบ

16,743,600

รวมทัๅง สิๅ น

18,600,600

10. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส)

ป 2561 (เตรมาส)

ป 2562 (เตรมาส)

ป 2563 (เตรมาส)

ป 2564 (เตรมาส)

1

1

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

ผูรຌ ับผิดชอบ

(1) วางผนการดานินงาน
(2) สารวจจุดติดตังๅ
ระบบ/อุปกรณ์
(3) จัดหาอุปกรณ์ Core,
Distribution, Access
switch, Firewall ละ
อุปกรณ์อืไน โ
(4) ติดตังๅ สายสัญญาณ

หนวยงานหลัก :

Fiber Optic, Patch

สานัก

Cord ละ UTP

ทคนลยี

(5) ติดตังๅ อุปกรณ์ Core,

สารสนทศ

Distribution, Access
switch, Firewall ละ
อุปกรณ์อืไน โ
(6) ทดสอบระบบ/
อุปกรณ์หลังติดตังๅ
(7) ทดสอบระบบ
(8) สรุปผลการทดสอบ
ระบบ
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1. ครงการยอยทีไ 12

การพิไมประสิทธิภาพละความมัไนคงปลอดภัยของระบบครือขาย ระยะทีไ 2

2. หนวยงาน

หนวยงานหลัก: สานักเทคนลยีสารสนเทศ / หนวยงานสนัดสนุน : เขตการเูินรถลลท
กลุมปฏิดัติการเูินรถ

3. หลักการละหตุผล
ขสมก. เูຌมีการูาเนินงานจัูสรຌางรทดดเครือขายคอมพิวเตอร์ สาหรัดรองรัดการ฿ชຌงาน สืไอสารขຌอมแล
ลลทการเรี ย ก฿ชຌ งานรทดดสารสนเทศสนั ด สนุ น การปฏิ ดั ติ ง าน฿หຌ ล ก ผแຌ ฿ชຌ งาน ูยรทดดเครื อ ข า ย ูั ง กล า ว
ปรทกอดูຌวย สายสัญญาณสาหรัดเชืไอมตอ อุปกรณ์สลัดสัญญาณ อุปกรณ์ปງองกันเครือขาย จากสภาพการ฿ชຌงาน
฿นปัจจุดั น พดวารทดดสายสัญญาณสาหรัดเชืไอมตอรทดดเครือขาย รทหวางชัๅน ลลทรทหวางอาคารมีขຌอจากัู
฿นการขยายรทดดทัๅง฿นูຌานของความเรใว ลลทจานวนการเชืไอมตอ นอกจากนีๅอุปกรณ์ดางสวนเกิูขຌอดกพรอง/
ชารุูเสียหาย ปรทกอดกัดมีอายุการ฿ชຌงานมากกวา ๆ ป ซึไงอาจเมสามารถขอรัดการสนัดสนุนผลิตภัณฑ์จากผแຌผลิต
เูຌ฿นอนาคต ูังนัๅน เพืไอ฿หຌรทดดเครือขายคอมพิวเตอร์ของ ขสมก. สามารถทางานเูຌอยางมีปรทสิทธิภาพ ลลท
รองรัดการ฿หຌดริการเูຌอยางตอเนืไอง จึงจาเป็นตຌองมีการูาเนินงานเพิไมปรทสิทธิภาพรทดดเครือขาย เพืไอรองรัด
การเชืไอมตอรวมกั ด อุป กรณ์ สืไ อสารลดดพกพาผ านเครือขายเรຌสาย ลลทการปรัด ปรุงรทดดเครือขาย ฿นลตล ท
สานักงานเขตการเูินรถ รวมถึงปรัดปรุงรทดดเครือขายเรຌสาย ิWi-Fi) ฿หຌสามารถ฿ชຌงานเูຌทัๅง฿นกองปฏิดัติการเูิน
รถ 24 กอง
4. วัตถุประสงค์
1) เพิไมเติมรทดดดริหารจัูการเครือขายเรຌสาย ลลทอุปกรณ์เรຌสายทีไสานักงาน฿หญลลทเขตการเูินรถ 8 เขต
2) ปรัดปรุงเพิไมเติม Access Switch ของเขตการเูินรถ 8 เขต
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
ขสมก. มีการปรัดปรุง Access Switch ลลทรทดดเครือขายเรຌสายทีไมีปรทสิทธิภาพรองรัด การ฿ชຌงานจาก
ผแຌ฿ชຌ฿นสวนตาง โ พรຌอมทัๅงมีรทดดดริหารจัูการเพืไอ฿หຌงายตอการดริหารจัูการ ตรวจสอดการ฿ชຌงานของผแຌ฿ชຌลลท
รองรัดการขยายตัวของรทดดเครือขาย฿นอนาคต
6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

มีรทดดดริหารจัูการเครือขายเรຌสาย ลลทอุปกรณ์เรຌสายทีไสานักงาน฿หญลลทเขตการ
เูินรถ 8 เขต ทีไมีปรทสิทธิภาพ

ตัวชีๅวัด :

1ี มีรทดดเครื อขายเรຌส าย รทดดการดริห ารเครือข าย ลลทรทดดการดริ ห ารจั ู การ
อุปกรณ์เรຌสาย ฿นอาคารสานักงาน฿หญ
โี มีรทดดสายสัญญาณของสานักงานเขตการเูินรถ฿หม รทดดเครือขายเรຌสาย ิWi-Fi)
ติูตัๅงทีไกองปฏิดัติการเูินรถ 24 กอง ลลทอุปกรณ์ VPN ติูตัๅงทีไสานักงาน฿หญ
ใี รทดดเครือขายมีความมัไนคงปลอูภัย ลลทมีปรทสิทธิภาพมากยิไงขึๅน
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7. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
รายการ

1) วางลผนการูาเนินงาน
2) สารวจจุูติูตัๅงรทดด/อุปกรณ์
3) จัูหาสายสัญญาณ Fiber Optic ลลท UTP, รทดดดริหาร จัูการลลท
อุปกรณ์เครือขายเรຌสาย
4) ติูตัๅงสายสัญญาณ UTP HQ
5) ติูตัๅงรทดดอุปกรณ์เครือขายเรຌสาย ิAccess point) HQ
6) ติูตัๅงสายสัญญาณ Fiber Optic ลลท UTP 8 เขต
7) ติูตัๅงรทดดอุปกรณ์ Access Switch ลลทอุปกรณ์เครือขาย เรຌสาย
(Wi-Fi) 8 เขตการเูินรถ
8) ทูสอดรทดด/อุปกรณ์
9) ติูตัๅงรทดดดริหารจัูการเครือขายเรຌสาย ิWireless Controller)
10) ทูสอดรทดด/อุปกรณ์
11) สรุปผลการทูสอดรทดด

2560 2561 2562
 P
 P


P



P









2563

2564

P
P
P
P
P
P
P

่. งบประมาณ
รายการ
ปงดปรทมาณ
โ5ๆ1

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ
1) รทดดสายสัญญาณของสานักงานเขต การเูินรถ
2) อุปกรณ์ Access Switch ทีไสานักงานเขตการเูินรถทัๅง
8 เขต
3) อุปกรณ์ Access Point ทีไสานักงานเขต การเูินรถทัๅง
8 เขต
4) อุปกรณ์ Access Point ทีไสานักงาน฿หญ
5) อุปกรณ์ดริหารจัูการอุปกรณ์เครือขาย เรຌสายทีไ
สานักงาน฿หญ
6) คาูาเนินการติูตัๅงรทดด/อุปกรณ์
รวม

ตຌนทุน/หนวย
ิบาที
331,000

จานวน
ิดือน/ชุดี
8

รวมงิน
2,648,000

66,200

62

4,104,400

6,200

120

744,000.

6,200

22

136,400

2,072,900

2

4,145,800

L.S.

600,000
12,378,600.00
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9. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ

2560

2561

2562

2563

2564

1) ระบบสายสัญญาณของสานักงานขต การดินรถ

-

2,648,000.00

-

-

-

2) อุปกรณ์ Access Switch ทีไสานักงานขตการดินรถทัๅง 8 ขต

-

4,104,400.00

-

-

-

3) อุปกรณ์ Access Point ทีไสานักงานขต การดินรถทัๅง 8 ขต

-

744,000.00

-

-

-

4) อุปกรณ์ Access Point ทีไสานักงาน฿หญ

-

136,400.00

-

-

-

5) อุปกรณ์บริหารจัดการอุปกรณ์ครือขาย เรຌสายทีไสานักงาน฿หญ

-

4,145,800.00

-

-

-

6) คาดานินการติดตัๅงระบบ/อุปกรณ์

-

600,000.00

-

-

-

- 12,378,600.00

-

-

-

รวมทังๅ สินๅ

10. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขัๅนตอน/กิจกรรม
(1) วางผนการดานินงาน
(2) สารวจจุดติดตังๅ ระบบ/อุปกรณ์
(3) จัดหาสายสัญญาณ Fiber
Optic ละ UTP, ระบบบริหาร
จัดการละอุปกรณ์ครือขายเรຌสาย
(4) ติดตังๅ สายสัญญาณ UTP HQ
(5) ติดตังๅ ระบบอุปกรณ์ครือขาย
เรຌสาย (Access point) HQ
(6) ติดตังๅ สายสัญญาณ Fiber
Optic ละ UTP 8 ขต
(7) ติดตังๅ ระบบอุปกรณ์ Access
Switch ละอุปกรณ์ครือขาย
เรຌสาย (Wi-Fi) 8 ขต
(8) ทดสอบระบบ/อุปกรณ์
(9) ติดตังๅ ระบบบริหารจัดการ
ครือขายเรຌสาย (Wireless
Controller)
(10) ทดสอบระบบ/อุปกรณ์
(11) สรุปผลการทดสอบระบบ

ป 2560 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2561 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2562 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2563 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2564 (เตรมาส)
1 2 3 4

ผูรຌ ับผิดชอบ

หนวยงานหลัก :
สานัก
ทคนลยี
สารสนทศ
หนวยงาน
สนับสนุน : ขต
การดินรถละ
กลุม ปฎิบตั กิ าร
ดินรถ
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1. ครงการยอยทีไ 13

การจัดซืๅอ Line Printer

2. หนวยงาน

หนวยงานหลัก/หนวยงานสนัดสนุน : สานักเทคนลยีสารสนเทศ

3. หลักการละหตุผล
เนืไองจากปัจจุดัน Line Printer ทีไรองรัดการ฿ชຌงานของดุคลากร฿นปัจจุดันมีความลຌาสมัย ลลทเมสามารถ฿ชຌงาน
เูຌอย างเตใ มปรทสิ ทธิภาพ อีกทัๅงยั งยากต อการด ารุงรักษาเนืไ องจากอุปกรณ์ มีความลຌ าสมัยท า฿หຌการจัูหาอทเหล
เกิูความยุงยาก ูังนัๅน ขสมก. จึงมีความจาเป็นทีไจทตຌองจัูซืๅอ Line Printer เพืไอทูลทนของเูิมทีไมีอยแ เพืไอ฿หຌการ
ทางานของดุคลากร฿นองค์การมีปรทสิทธิภาพมากยิไงขึๅน สามารถตอดสนองตอการทางานเูຌอยางทันทวงที
4. วัตถุประสงค์
1) เพืไอจัูซืๅอ Line Printer ทูลทนเครืไองเูิม
2) เพืไอสงเสริมปรทสิทธิภาพ฿นการดริหารจัูการงานองค์การ
3) เพืไอลูคา฿ชຌจาย฿นการูแลลซอมดารุงรักษา
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
มี Line Printer ทูลทนของเูิมทีไลຌาสมัย เมมีปรทสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌงานหรือเมสามารถ฿ชຌงานเูຌ
6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

Line Printer ทูลทนเครืไองเูิม

ตัวชีๅวัด :

1ี รຌอยลท 80 ของผแຌ฿ชຌงานพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌ Line Printer
โี มี Line Printer ฿หมทูลทนเครืไองเูิม
ใี การพิมพ์รายงานจาก Line Printer มีปรทสิทธิภาพมากยิไงขึๅน

7. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
รายการ

1) วางลผนการูาเนินงาน
2) สารวจจุูติูตัๅง Line Printer เูิม
3) จัูทาสรุปรายการ Line Printer ลลทวางลผนการติูตัๅงทูลทน
4) ูาเนินการติูตัๅง Line Printer ฿หมทูลทนพรຌอมจัูเกใดของเูิม
5) จัูทาสรุปรายการ Line Printer เพืไอจัูเกใดเป็นททเดียนทรัพย์สิน
6) ูาเนินการทูสอด Line Printer ฿หม
7) สรุปผลการทูสอดรทดด

2560 2561
P
P
P
P

2562

2563 2564

P
P
P
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8. งบประมาณ
รายการ
ปงดปรทมาณ 2560

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ
1. Line Printer
2. คาติูตัๅง 15-20 %
รวม

ตຌนทุน/หนวย ิบาที จานวน (ดือน/ชุดี
608,000.00
2 ชุู

รวมงิน
1,216,000.00
184,000.00
1,400,000.00

9. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ
1. Line Printer
2. คาติูตัๅง 15-20 %
รวมทัๅงสิๅน

2560
1,216,000.00
184,000.00
1,400,000.00

2561

2562
-

2563

2564

-

-

-

10. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส)

ป 2561 (เตรมาส)

ป 2562 (เตรมาส)

ป 2563 (เตรมาส)

ป 2564 (เตรมาส)

1

1

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

ผูรຌ ับผิดชอบ

(1) วางผนการดานินงาน
(2) สารวจจุดติดตังๅ Line
Printer ดิม
(3) จัดทาสรุปรายการ Line
Printer ละวางผนการ
ติดตังๅ ทดทน
(4) ดานินการติดตังๅ Line
Printer ฿หมทดทนพรຌอม
จัดกใบของดิม
(5) จัดทาสรุปรายการ Line
Printer พือไ จัดกใบป็น
ทะบียนทรัพย์สนิ

หนวยงานหลัก :
สานัก
ทคนลยี
สารสนทศ
หนวยงาน
สนับสนุน : ขต
การดินรถละ
กลุม ปฎิบตั กิ าร
ดินรถ

(6) ดานินการทดสอบ Line
Printer ฿หม
(7) สรุปผลการทดสอบระบบ
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การชาบริการสืไอสารสนทศ

2. หนวยงาน

หนวยงานหลัก : สานักเทคนลยีสารสนเทศ / หนวยงานสนัดสนุน : ทุกหนวยงาน

3. หลักการละหตุผล
ปัจจุดัน รทดดเครือขายสืไอสารเูຌเขຌามามีดทดาท฿นการ฿ชຌชีวิตปรทจาวันลลท฿นการปฏิดัติงาน ูังจทเหในเูຌจาก
การ฿หຌความสาคัญของปรทเทศตาง โ ทีไมุงนารทดดเครือขายขຌอมแลตาง โ มา฿ชຌ ภาย฿นหนวยงาน เพืไอเพิไมความสามารถ
฿นการติูตอสืไอสารปรทสานงาน ลลทการติูตามขຌอมแลขาวสารทีไทันสมัย ทันเหตุการณ์ ขสมก. เูຌมุงเนຌนการนารทดด
เทคนลยีสารสนเทศลลทการสืไอสารมา฿ชຌงานเพืไอสนัดสนุนการูาเนินงานภาย฿นองค์กร พรຌอมทัๅงเูຌนาลนวทางของ
การดแรณาการตามลนวคิูรัฐดาลอิเลใกทรอนิกส์มา฿ชຌ เพืไอพัฒนาการูาเนินงานลลทการดริการ เพืไอเพิไมปรทสิทธิภาพ฿น
การดริหารจัูกรภาย฿นองค์กร ลลทการเพิไมคุณภาพลลทความรวูเรใว฿นการ฿หຌดริการขຌอมแลขาวสารลกปรทชาชน ูังนัๅน
ขสมก. จึ งมีความจ าเป็ นตຌองูาเนิ นการจั ูหาดริการรทดดเครื อขายสืไ อสารขຌอมแ ลมา฿ชຌ งาน เพืไ อสนั ดสนุ นลลทเพิไ ม
ปรทสิทธิภาพ ฿นการูาเนินงานของดุคลากร ลลทรองรัดการปฏิดัติงานผานรทดดสารสนเทศตาง โ
4. วัตถุประสงค์
1) เพืไอการเชาดริการสืไอสารขຌอมแลสาหรัดสนัดสนุนการปฏิดัติงาน฿หຌมีเสถียรภาพ ลลทพรຌอม฿ชຌงานอยแเสมอ
2) เพืไอ฿หຌสามารถควดคุมการ฿ชຌงานอินเตอร์เนใตของผแຌ฿ชຌผานรทดดของ ขสมก.
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
ขสมก. สามารถเพิไ มปรทสิทธิภาพการดริหารจัูการภาย฿นองค์กร ลลทสามารถ฿หຌดริการขຌอมแลขาวสารลก
ปรทชาชนเูຌอยางรวูเรใว
6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

รทดดดริการสืไอสารขຌอมแลสาหรัดสนัดสนุนการปฏิดัติงาน฿หຌมีเสถียรภาพ

ตัวชีๅวัด :

1ี มีดริการสืไอสารขຌอมแลเพืไอสนัดสนุนการปฏิดัติงาน
โี รทดดเครือขายสืไอสารขຌอมแลมีความพรຌอม฿ชຌงาน ิAvailability)

7. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
รายการ
1) วางลผนการูาเนินงาน
2) จัูหาพรຌอมติูตัๅงรทดด
3) ทูสอดรทดด/อุปกรณ์
4) สรุปผลการทูสอดรทดด
5) เชา฿ชຌงานรทดด
6) เชา฿ชຌงานรทดด Internet MPLS ลลท Backup
7) คาเชา Link MPLS เพืไอ เชืไอมตอ Cloud

2560
P
P
P
P
P
P
P

2561

P
P

2562

P
P

2563

P
P

2564

P
P
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่. งบประมาณ
รายการ

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ

ปงดปรทมาณ 2560 1) ครงการเชาดริการ link Internet MPLS
(สานักงาน฿หญี
2) ครงการเชาดริการ link Internet MPLS
(เขตการเูินรถี
3) ครงการเชาดริการ link Internet
4) คาเชา Link MPLS เพืไอเชืไอมตอ Cloud
รวม
ปงดปรทมาณ 2561 1) ครงการเชาดริการ link Internet MPLS
(สานักงาน฿หญี
2) ครงการเชาดริการ link Internet MPLS
(เขตการเูินรถี
3) ครงการเชาดริการ link Internet
4) คาเชา Link MPLS เพืไอเชืไอมตอ Cloud
รวม
ปงดปรทมาณ 2562 1) ครงการเชาดริการ link Internet MPLS
(สานักงาน฿หญี
2) ครงการเชาดริการ link Internet MPLS
(เขตการเูินรถี
3) ครงการเชาดริการ link Internet
4) คาเชา Link MPLS เพืไอเชืไอมตอ Cloud
รวม
ปงดปรทมาณ 2563 1) ครงการเชาดริการ link Internet MPLS
(สานักงาน฿หญี
2) ครงการเชาดริการ link Internet MPLS
(เขตการเูินรถี
3) ครงการเชาดริการ link Internet
4) คาเชา Link MPLS เพืไอเชืไอมตอ Cloud
รวม
ปงดปรทมาณ 2564 1) ครงการเชาดริการ link Internet MPLS
(สานักงาน฿หญี
2) ครงการเชาดริการ link Internet MPLS
(เขตการเูินรถี
3) ครงการเชาดริการ link Internet
4) คาเชา Link MPLS เพืไอเชืไอมตอ Cloud
รวม
รวมทัๅงครงการ

ตຌนทุน/หนวย
ิบาท/ดือนี

จานวน
(วงจรี

รวมงิน
ิบาท/ปี

21,000

1

252,000

9,500

19

2,166,000

9,500
25,000

1
2

114,000
300,000
2,832,000

21,000

1

252,000

9,500

19

2,166,000

9,500
25,000

1
2

114,000
300,000
2,832,000

21,000

1

252,000.00

9,500

19

2,166,000.00

9,500
25,000

1
2

114,000.00
300,000.00
2,832,000.00

21,000

1

252,000

9,500

19

2,166,000

9,500
25,000

1
2

114,000
300,000
2,832,000.00

21,000

1

252,000

9,500

19

2,166,000

9,500
25,000

1
2

114,000
300,000
2,832,000
14,160,000
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9. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ
สรุปงดปรทมาณทีไ฿ชຌลตลทป

2560
2,832,000
2,832,000

รวมทัๅงสิๅน

2561
2,832,000
2,832,000

2562
2,832,000
2,832,000
14,160,000

2563
2,832,000
2,832,000

2564
2,832,000
2,832,000

10. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส)

ป 2561 (เตรมาส)

ป 2562 (เตรมาส)

ป 2563 (เตรมาส)

ป 2564 (เตรมาส)

1

1

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

ผูรຌ ับผิดชอบ

1) วางผนการดานินงาน
2) จัดหาพรຌอมติดตังๅ ระบบ
3) ทดสอบระบบ/อุปกรณ์
4) สรุปผลการทดสอบ
ระบบ
5) ชา฿ชຌงานระบบ
6) ชา฿ชຌงานระบบ
Internet MPLS ละ

หนวยงานหลัก :
สานักทคนลยี
สารสนทศ
หนวยงานสนับสนุน
: ทุกหนวยงาน

Backup
7) คาชา Link MPLS
พือไ ชืไอมตอ Cloud
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1. ครงการยอยทีไ 15

การจัดซืๅอระบบคอมพิวตอร์ครืไองมขายสาหรับทดทนระบบ Antivirus, e-Mail, AD

2. หนวยงาน

หนวยงานหลัก : สานักเทคนลยีสารสนเทศ / หนวยงานสนัดสนุน : เขตการเูินรถ

3. หลักการละหตุผล
ขสมก. เูຌติูตัๅงลลท฿ชຌงานรทดดคอมพิวเตอร์เครืไองลมขายสาหรัดทูลทนรทดด Antivirus, e-Mail, AD ซึไงเป็น
รทดดทีไมีความสาคัญเพืไอ฿ชຌ฿นการติูตอสืไอสาร จัูเกใดรทดด Antivirus ลลทดริหาร จัูการทรัพยากร อาทิ ผแຌ฿ชຌงาน ฯลฯ
ลตเนืไองจากเครืไองลมขายูังกลาวมีอายุการ฿ชຌงานเกิน 5 ป ลลทมีอกาสทีไรทดดคอมพิวเตอร์ลมขายเมสามารถ฿ชຌงาน
เูຌ จึงควรมีการจัูซืๅอทูลทนเพืไอ฿หຌรทดดมีเสถียรภาพลลทมีปรทสิทธิภาพมากยิไงขึๅน
4. วัตถุประสงค์
เพืไอเพิไมศักยภาพรทดดคอมพิวเตอร์เครืไองลมขายสาหรัดทูลทนรทดด Antivirus, e-Mail, AD ทูลทนอุปกรณ์เูิม
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
มี ร ทดดคอมพิ ว เตอร์ เครืไ อ งลม ข า ยส าหรั ด ทูลทนรทดด Antivirus, e-Mail, AD มี เสถี ย รภาพ ลลทมี
ปรทสิทธิภาพมากยิไงขึๅน
6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

รทดดคอมพิวเตอร์เครืไองลมขายสาหรัดทูลทนรทดด Antivirus, e-Mail, AD

ตัวชีๅวัด :

1ี รຌอยลท 50 ของผแຌ฿ชຌงานพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌรทดด
โี มีเครืไองลมขายสาหรัด Antivirus, e-Mail, AD
ใี เครืไองลมขายสาหรัด Antivirus, e-Mail, AD มีเสถียรภาพ ลลทมีปรทสิทธิภาพมากยิไงขึๅน

7. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
รายการ

1) วางลผนการูาเนินงาน
2) สารวจจุูติูตัๅงอุปกรณ์/รทดด
3) จัูหาเครืไองลมขายสาหรัด Antivirus, e-Mail, AD
4) ติูตัๅงเครืไองลมขายสาหรัด Antivirus, e-Mail, AD
5) ทูสอดรทดด/อุปกรณ์
6) สรุปผลการทูสอดรทดด
7) ดารุงรักษารทดด

2560 2561 2562 2563 2564
P 
  
P 
  
P 
  
P 
  
P 
  
P 
  

 P P P
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่. งบประมาณ
รายการ

ตຌนทุน/หนวย
ิบาที
555,700
530,000

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ

ปงดปรทมาณ 2560

1) เครืไองลมขายสาหรัด e-Mail
2) เครืไองลมขายสาหรัด Antivirus
ลลท Active Directory
3) อุปกรณ์อเี มล์ Gateway
4) ซอฟต์ลวร์ Antivirus
5) ซอฟต์ลวร์ e-Mail ลลท Active
Directory
6) คาูาเนินการติูตัๅงรทดด/อุปกรณ์
รวม
1. คาดารุงรักษารทดด
รวม
1. คาดารุงรักษารทดด
รวม
1. คาดารุงรักษารทดด
รวม
รวมทัๅงครงการ

ปงดปรทมาณ 2562
ปงดปรทมาณ 2563
ปงดปรทมาณ 2564

จานวน

รวมงิน

2 ชุู
2 ชุู

1,111,400
1,060,000

119,900
802,500
2,980,700

2 ชุู
1 ชุู
1 รทดด

239,800
802,500
2,980,700

647,100

1 งาน

1,455,900

1 ป

1,455,900

1 ป

1,455,900

1 ป

647,100
6,841,500
1,455,900
1,455,900
1,455,900
1,455,900
1,455,900
1,455,900
11,209,200

9. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ
สรุปงดปรทมาณทีไ฿ชຌลตลทป

2560
6,841,500
6,841,500

รวมทัๅงสิๅน

2561

2562
1,455,900
1,455,900
11,209,200

2563
1,455,900
1,455,900

2564
1,455,900
1,455,900

10. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส)

ป 2561 (เตรมาส)

ป 2562 (เตรมาส)

ป 2563 (เตรมาส)

ป 2564 (เตรมาส)

1

1

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

ผูรຌ ับผิดชอบ

1) วางผนการดานินงาน
2) สารวจจุดติดตังๅ อุปกรณ์/
ระบบ
3) จัดหาครืไองมขาย
สาหรับ Antivirus, e-Mail,
AD
4) ติดตังๅ ครืไองมขาย
สาหรับ Antivirus, e-Mail,

หนวยงานหลัก :
สานักทคนลยี
สารสนทศ
หนวยงานสนับสนุน
: ขตการดินรถ

AD
5) ทดสอบระบบ/อุปกรณ์
6) สรุปผลการทดสอบระบบ
7) บารุงรักษาระบบ
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1. ครงการยอยทีไ 16

การจัดหาบริการครืไองคอมพิวตอร์มขายสาหรับระบบสารสนทศของ ขสมก.

2. หนวยงาน

หนวยงานหลัก : สานักเทคนลยีสารสนเทศ / หนวยงานสนัดสนุน : เขตการเูินรถ

3. หลักการละหตุผล
ขสมก. มีลผน฿นการพัฒนารทดดสารสนเทศเพืไอสนัดสนุนการูาเนินงานลลทการ฿หຌดริการลกปรทชาชน เพืไอ฿หຌ
รทดดสารสนเทศตาง โ เหลานัๅนสามารถ฿หຌดริการเูຌอยางมีปรทสิทธิภาพ ขสมก. เูຌพิจารณานาเทคนลยีการดริการ
เครืไองคอมพิวเตอร์ลมขายสาหรัดรทดดงานสารสนเทศูຌวย Cloud Computing ซึไงชวยอานวยความสทูวก฿นการ
ดริหารจัูการลลทเป็นการลูภารท฿นการดริหารจัูการรทดด รวมทัๅงการลงทุนทัๅง฿นูຌานของอุปกรณ์ฮาร์ูลวร์ ลลท
คา฿ชຌจ าย฿นการดารุงรักษารทดดเครืไองคอมพิวเตอร์ลมขาย ูยตามกรอดการู าเนินงานพัฒนารทดดสารสนเทศ
ตามลผนลม ด ทเทคนลยี สารสนเทศลลทการสืไ อสาร ป งดปรทมาณ โ5ๆ0 – โ5ๆไ ูั งนัๅ น จึ งจ าเป็ นตຌ องมี การ
ูาเนิ นงานเพืไ อจั ูหาดริการเครืไ องคอมพิ วเตอร์ ลมข ายรทดดสารสนเทศของ ขสมก. ฿หຌ สอูคลຌ องกัด การู าเนิ น
กิจกรรมของการพัฒนารทดดสารสนเทศูังกลาว
4. วัตถุประสงค์
เพืไอจัูหาดริการเครืไองคอมพิวเตอร์ลมขายสาหรัดรทดดสารสนเทศของ ขสมก. ทีไจทมีการพัฒนาตามกรอดการ
ูาเนินงานของลผนลมดทเทคนลยีสารสนเทศลลทการสืไอสาร ปงดปรทมาณ 2560 – 2564
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
1) รทดดคอมพิ ว เตอร์ เครืไ อ งลม ข า ยส าหรั ด รทดดสารสนเทศต าง โ ของ ขสมก. มี เสถี ย รภาพลลทมี
ปรทสิทธิภาพมากยิไงขึๅน
2) ลูภารท฿นการดริหารจัูการลลทการดารุงรักษารทดด
6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

มีรทดดคอมพิวเตอร์เครืไองลมขายทีไมีเสถียรภาพลลทมีปรทสิทธิภาพมากยิไงขึๅน

ตัวชีๅวัด :

เครืไองลมขายรทดดสารสนเทศของ ขสมก. มีเสถียรภาพลลทปรทสิทธิภาพมากขึๅน

7. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
รายการ

1) จัูทาขຌอกาหนู
2) จัูหาผแຌ฿หຌดริการ
3) ฿ชຌดริการ ลลทตรวจสอดคุณภาพการดริการรทดด

2560
P
P
P

2561


P

2562


P

2563


P

2564


P
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8. งบประมาณ
รายการ

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ

ปงดปรทมาณ 1) ดริการเครืไองลมขายสาหรัด ERP ลลทรทดด HR
2560
2) ดริการเครืไองลมขายสาหรัดรทดดการเูินรถ
รวม
ปงดปรทมาณ 1) ดริการเครืไองลมขายสาหรัด ERP ลลทรทดด HR
2561
2) ดริการเครืไองลมขายสาหรัดรทดดการเูินรถ
3) ดริการเครืไองลมขายสาหรัดรทดดดริหารจัูการอแ
รวม
ปงดปรทมาณ 1) ดริการเครืไองลมขายสาหรัด ERP ลลทรทดด HR
2562
2) ดริการเครืไองลมขายสาหรัดรทดดการเูินรถ
3) ดริการเครืไองลมขายสาหรัดรทดดดริหารจัูการอแ
4) ดริการเครืไองลมขายสาหรัดรทดดจัูเกใดเอกสาร
อิเลใกทรอนิกส์
รวม
ปงดปรทมาณ 1) ดริการเครืไองลมขายสาหรัด ERP ลลทรทดด HR
2563
2) ดริการเครืไองลมขายสาหรัดรทดดการเูินรถ
3) ดริการเครืไองลมขายสาหรัดรทดดดริหารจัูการอแ
4) ดริการเครืไองลมขายสาหรัดรทดดจัูเกใดเอกสาร
อิเลใกทรอนิกส์
5) ดริการเครืไองลมขายสาหรัดรทดดงานคูี
รวม
ปงดปรทมาณ 1) ดริการเครืไองลมขายสาหรัด ERP ลลทรทดด HR
2564
2) ดริการเครืไองลมขายสาหรัดรทดดการเูินรถ
3) ดริการเครืไองลมขายสาหรัดรทดดดริหารจัูการอแ
4) ดริการเครืไองลมขายสาหรัดรทดดจัูเกใดเอกสาร
อิเลใกทรอนิกส์
5) ดริการเครืไองลมขายสาหรัดรทดดงานคูี
6) ดริการเครืไองลมขายสาหรัดดริหารความเสีไยง
รวม
รวมทัๅงครงการ

ตຌนทุน/หนวย
ิบาที
245,000
245,000

จานวน
(ชุดี
3
2

รวมงิน

245,000
245,000
185,000

3
2
2

245,000
245,000
185,000
185,000

3
2
2
2

735,000
490,000
1,225,000
735,000
490,000
370,000
1,595,000
735,000
490,000
370,000
370,000

245,000
245,000
185,000
185,000

3
2
2
2

1,965,000
735,000
490,000
370,000
370,000

185,000

2

245,000
245,000
185,000
185,000

3
2
2
2

185,000
185,000

2
2

370,000
2,335,000
735,000
490,000
370,000
370,000
370,000
370,000
2,705,000
9,825,000
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9. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ
สรุปงดปรทมาณทีไ฿ชຌลตลทป

2560
1,225,000
1,225,000

รวมทัๅงสิๅน

2561
1,595,000
1,595,000

2562
1,965,000
1,965,000
9,825,000

2563
2,335,000
2,335,000

2564
2,705,000
2,705,000

10. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขัๅนตอน/กิจกรรม
1) จัดทาขຌอกาหนด

2) จัดหาผู฿ຌ หຌบริการ
3) ฿ชຌบริการ ละ
ตรวจสอบคุณภาพ
การบริการระบบ

ป 2560 (เตรมาส)

ป 2561 (เตรมาส)

ป 2562 (เตรมาส)

ป 2563 (เตรมาส)

ป 2564 (เตรมาส)

1

1

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

ผูรຌ ับผิดชอบ
หนวยงานหลัก :
สานัก
ทคนลยี
สารสนทศ
หนวยงาน
สนับสนุน : ขต
การดินรถ
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1. ครงการยอยทีไ 17

การจัดหาครืไองคอมพิวตอร์ละอุปกรณ์ตอพวง

2. หนวยงาน

หนวยงานหลัก / หนวยงานสนัดสนุน : สานักเทคนลยีสารสนเทศ

หนຌา 184

3. หลักการละหตุผล
เนืไองจากปัจจุดัน เครืไองคอมพิวเตอร์ลแกขายลลทอุปกรณ์ตอพวงทีไรองรัดการ฿ชຌงานของดุคลากรมีความลຌาสมัย
ดางเครืไองเมสามารถ฿ชຌงานเูຌอยางเตใมปรทสิทธิภาพ อีกทัๅงยังยากตอการดารุงรักษา เนืไองจากอุปกรณ์มีความลຌาสมัย
ทา฿หຌการจัูหาอทเหลเกิูความยุงยาก ูังนัๅน ขสมก. จึงมีความจาเป็นทีไจทตຌองจัูหาเครืไองคอมพิวเตอร์ลแกขาย ิPC)
เครืไองคอมพิวเตอร์ลดดพกพา ิNotebook) เครืไองสารองเฟฟງา ิUPS) เครืไองพิมพ์ลดด Dot Matrix Printer เครืไองพิมพ์
ชนิ ูเลเซอร์ขาว-ูา เครืไ องพิ มพ์ชนิ ูเลเซอร์สี เครืไองพิ มพ์ชนิ ูฉี ูหมึ ก ิMulti Printer) ลลทเครืไองพิ มพ์สลกนเนอร์
เพืไอทูลทนของเูิมทีไมีอยแ฿หຌการทางานของดุคลากร฿นองค์การมีปรทสิทธิภาพมากยิไงขึๅน สามารถตอดสนองตอการทางาน
เูຌอยางทันทวงที
4. วัตถุประสงค์
1) เพืไอจัูหารทดดคอมพิวเตอร์ลลทอุปกรณ์ตอพวงทูลทนเครืไองเูิม
2) เพืไอสงเสริมปรทสิทธิภาพ฿นการดริหารจัูการองค์การ
3) เพืไอลูคา฿ชຌจาย฿นการูแลลซอมดารุงรักษา
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
มี เครืไ องคอมพิ วเตอร์ ลแ กข าย ิPC) เครืไ องคอมพิ วเตอร์ ลดดพกพา ิNotebook) เครืไ องส ารองเฟฟງ า ิUPS)
เครืไ องพิ มพ์ ลดด Dot Matrix Printer เครืไ องพิ มพ์ ชนิ ูเลเซอร์ ขาว-ูา เครืไ องพิ มพ์ ชนิ ูเลเซอร์ สี เครืไ องพิ มพ์ ชนิ ู
ฉีูหมึก ิMulti Printer) ทูลทนของเูิมทีไลຌาสมัย เมมีปรทสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌงานหรือเมสามารถ฿ชຌงานเูຌ
6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต : มีเครืไองคอมพิวเตอร์พรຌอมอุปกรณ์ตอพวงทีไมีปรทสิทธิภาพเวຌ฿ชຌ฿นการปฏิดัติงาน
ตัวชีๅวัด : รຌอยลท ่0 ของผแຌ฿ชຌงานพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌเครืไองคอมพิวเตอร์ลแกขาย ลลทอุปกรณ์ตอพวง
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7. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
รายการ

1) วางลผนการูาเนินงาน
2) สารวจจุูติูตัๅงเครืไองคอมพิวเตอร์ลแกขาย ลลทอุปกรณ์ตอพวงเูิม
3) จัูทาสรุปรายการเครืไองคอมพิวเตอร์ลแกขาย ลลทอุปกรณ์ตอพวงเูิม
ลลทวางลผนการติูตัๅงทูลทน
4) ูาเนินการติูตัๅงเครืไองคอมพิวเตอร์ลแกขาย ลลทอุปกรณ์ตอพวง฿หม
ทูลทนพรຌอมจัูเกใดของเูิม
5) จัูทาสรุปรายการเครืไองคอมพิวเตอร์ลแกขายลลทอุปกรณ์ตอพวง฿หม
เพืไอจัูเกใดเป็นททเดียนทรัพย์สิน
6) ูาเนินการทูสอดเครืไองคอมพิวเตอร์ลแกขาย ลลทอุปกรณ์ตอพวง฿หม
7) สรุปผลการทูสอดรทดด

2560 2561
P
P

2562

P

2563 2564
P
P
P

P

P

P

P

P
P

P
P

่. งบประมาณ
รายการ

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ

ปงดปรทมาณ 2560 1) เครืไองคอมพิวเตอร์ลแกขาย ิPC)
2) เครืไองคอมพิวเตอร์ลดดพกพา ิNotebook)
3) เครืไองสารองเฟฟງา
4) เครืไองพิมพ์ลดด Dot Matrix Printer
5) เครืไองพิมพ์ชนิูเลเซอร์ขาว-ูา
6) เครืไองพิมพ์ชนิูเลเซอร์สี
7) เครืไองพิมพ์ชนิูฉีูหมึก ิMulti Printer)
8) เครืไองสลกนเนอร์
9) คาติูตัๅง 15-20 %
รวม
ปงดปรทมาณ 2563 1) เครืไองคอมพิวเตอร์ลแกขาย ิPC)
2) เครืไองคอมพิวเตอร์ลดดพกพา ิNotebook)
3) เครืไองสารองเฟฟງา
4) เครืไองพิมพ์ลดด Dot Matrix Printer
5) เครืไองพิมพ์ชนิูเลเซอร์ขาว-ูา
6) เครืไองพิมพ์ชนิูฉีูหมึก ิMulti Printer)
7) เครืไองสลกนเนอร์
8) คาติูตัๅง 15-20 %
รวม
รวมทัๅงครงการ

ตຌนทุน/หนวย
ิบาที
46,872
44,392
3,844
28,520
9,052
19,840
9,424
35,960

46,872
44,392
3,844
28,520
9,052
9,424
35,960

จานวน
(ดือน/ชุดี
506
20
506
89
188
3
2
20

300
10
300
24
32
3
3

รวมงิน
23,718,000
888,000
1,946,000
2,539,000
1,340,000
60,000
19,000
720,000
5,270,000
36,500,000
14,062,000
444,000
220,000
685,000
290,000
29,000
108,000
2,672,000
18,510,000
55,010,000
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9. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ
สรุปงดปรทมาณทีไ฿ชຌลตลทป

2560
36,500,000
36,500,000

รวมทัๅงสิๅน

2561
-

2562
55,010,000

2563
18,510,000
18,510,000

2564
-

10. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส)

ป 2561 (เตรมาส)

ป 2562 (เตรมาส)

ป 2563 (เตรมาส)

ป 2564 (เตรมาส)

1

1

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

ผูรຌ ับผิดชอบ

1) วางผนการดานินงาน
2) สารวจจุดติดตังๅ ครืไอง
คอมพิวตอร์ลกู ขาย ละ
อุปกรณ์ตอ พวงดิม
3) จัดทาสรุปรายการ
ครืไองคอมพิวตอร์ลกู ขาย
ละอุปกรณ์ตอ พวงดิม
ละวางผนการติดตังๅ
ทดทน
4) ดานินการติดตังๅ ครืไอง

หนวยงานหลัก/

คอมพิวตอร์ลกู ขาย ละ

หนวยงาน

อุปกรณ์ตอ พวง฿หม

สนับสนุน :

ทดทนพรຌอมจัดกใบ

สานักทคนลยี

ของดิม

สารสนทศ

5) จัดทาสรุปรายการ
ครืไองคอมพิวตอร์ลกู ขาย
ละอุปกรณ์ตอ พวง฿หม
พือไ จัดกใบป็นทะบียน
ทรัพย์สนิ
6) ดานินการทดสอบ
ครืไองคอมพิวตอร์ลกู ขาย
ละอุปกรณ์ตอ พวง฿หม
7) สรุปผลการทดสอบ
ระบบ
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1. ครงการยอยทีไ 18

การปรับปรุงระบบทรศัพท์

2. หนวยงาน

หนวยงานหลัก : สานักเทคนลยีสารสนเทศ / หนวยงานสนัดสนุน : ทุกหนวยงาน

3. หลักการละหตุผล
ขสมก. เูຌูาเนิ นการติูตัๅงรทดดทรศัพท์พืๅนฐานขึๅน฿ชຌ งานเพืไอติูตอสืไ อสารรทหวางหน วยงานภาย฿นลลท
หนวยงานภายนอก ตลอูจนปรทชาชนผแຌ฿ชຌดริการ ูยรทดดลลทอุปกรณ์ทรศัพท์พืๅนฐานเูิมทีไมี การติูตัๅง฿ชຌงาน ณ
สานักงาน฿หญ ลลทเขตการเูินรถเป็นลดดอนาลใอก ิAnalog) ซึไงติูตัๅงลลท฿ชຌงานมาเป็ นรทยทเวลามากกวา 10 ป
ส งผล฿หຌ รทดดลลทอุ ปกรณ์ ต าง โ เกิ ูความช ารุ ู ลลทดางส วนเม สามารถหาอทเหล ทูลทนเูຌ เนืไ องจากผแຌ ผลิ ต
เูຌยกเลิกสายการผลิตรุนูังกลาวลลຌว ูังนัๅน เพืไอ฿หຌการ฿ชຌงานรทดดทรศัพท์เป็นเปอยางมีปรทสิทธิภาพ ขสมก. จึง
ควรมีการปรัดปรุงรทดดทรศัพท์ลดดูิจิตอลซึไงรองรัดการทางานลลทเชืไอมยงรทหวาง ขสมก. สานักงาน฿หญลลท
เขตการเูิ นรถ ผ านรทดดเครื อขายทางเกลทีไ เูຌ จั ูหามา฿ชຌงานส าหรั ดรั ด -ส งขຌอมแลของรทดดสารสนเทศซึไ งช วย
ลูคา฿ชຌจายของคาทรศัพท์฿นพืๅนทีไ ลลทสามารถ฿ชຌงานรทดดเครือขายทางเกล฿หຌเกิูปรทสิทธิภาพสแงสุูเูຌ
4. วัตถุประสงค์
เพืไอปรัดปรุงอุปกรณ์รทดดทรศัพท์ของสานักงาน฿หญ ลลทเขตการเูินรถ฿หຌมีปรทสิทธิภาพมากยิไงขึๅน
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
1) รทดดทรศัพท์ของสานักงาน฿หญลลทเขตการเูินรถมีเสถียรภาพลลทปรทสิทธิภาพ
2) ลูคา฿ชຌจาย฿นการทรติูตอปรทสานงานรทหวางกัน
6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

มีรทดดทรศัพท์ของสานักงาน฿หญลลทเขตการเูินรถมีเสถียรภาพลลทปรทสิทธิภาพ

ตัวชีๅวัด :

1ี มีรทดดทรศัพท์ ณ สานักงาน฿หญ ลลทเขตการเูินรถ 8 เขต มีเสถียรภาพรองรัดการ฿ชຌงาน
ตลอูเวลาการปฏิดัติงาน
โี ลูคา฿ชຌจาย฿นการทรติูตอปรทสานงานรทหวางกัน

7. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
รายการ

1) วางลผนการูาเนินงาน
2) สารวจลลทออกลดดจุูติูตัๅงรทดด/อุปกรณ์
3) จัูหารทดดทรศัพท์ลดดูิจติ อล
4) ติูตัๅงรทดดทรศัพท์ลดดูิจติ อล
5) ทูสอดรทดด/อุปกรณ์
6) สรุปผลการทูสอดรทดด

2560

2561 2562 2563 2564
P
P
P
P
P
P
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8. งบประมาณ
รายการ

ตຌนทุน/หนวย
ิบาที
672,000

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ

ปงดปรทมาณ 2561 1) ตแຌสาขาลลทอุปกรณ์ควดคุมรทดดทรศัพท์ ณ
สานักงาน฿หญ
2) ตแຌสาขาลลทอุปกรณ์ควดคุมรทดดทรศัพท์ ณ
เขตการเูินรถ
3) คาวงจรเชืไอมตอทรศัพท์ผานรทดดเครือขาย
4) คาูาเนินการติูตัๅงรทดด/อุปกรณ์
รวม
ปงดปรทมาณ 2562 1) คาวงจรเชืไอมตอทรศัพท์ผานรทดดเครือขาย
รวม
ปงดปรทมาณ 2563 1) คาวงจรเชืไอมตอทรศัพท์ผานรทดดเครือขาย
รวม
ปงดปรทมาณ 2564 1) คาวงจรเชืไอมตอทรศัพท์ผานรทดดเครือขาย
รวม
รวมทัๅงครงการ

จานวน

46,700

รวมงิน

1 ชุู

672,000

8 ชุู

373,600

620,000
1 ป
210,000 1 รทดด
620,000

1 ป

620,000

1 ป

620,000

1 ป

620,000
210,000
1,875,600
620,000
620,000
620,000
620,000
620,000
620,000
3,735,600

9. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ
สรุปงดปรทมาณทีไ฿ชຌลตลทป

2560
-

รวมทัๅงสิๅน

2561
1,875,600
1,875,600

2562
620,000
620,000
3,735,600

2563
620,000
620,000

2564
620,000
620,000

10. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส)

ป 2561 (เตรมาส)

ป 2562 (เตรมาส)

ป 2563 (เตรมาส)

ป 2564 (เตรมาส)

1

1

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

ผูรຌ ับผิดชอบ

1) วางผนการดานินงาน
2) สารวจละออกบบจุด
ติดตังๅ ระบบ/อุปกรณ์
3) จัดหาระบบทรศัพท์
บบดิจิตอล
4) ติดตังๅ ระบบทรศัพท์
บบดิจิตอล
5) ทดสอบระบบ/อุปกรณ์
6) สรุปผลการทดสอบ

หนวยงานหลัก :
สานัก
ทคนลยี
สารสนทศ
หนวยงาน
สนับสนุน : ทุก
หนวยงาน

ระบบ
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กลยุทธ์ทีไ โ : การสริมสรຌางบุคลากรทีไมีคุณภาพ
แ. ครงการทีไ โใ การสริมสรຌางบุคลากรรุน฿หมทีไมีคุณภาพ
โ. หนวยงาน

ฝຆายดริ หาร ิส านั กการเจຌ าหนຌ าทีไ / สานั กพัฒนาดุ คลากร /ส านั กลผนงานี / ฝຆ ายการเูินรถ
องค์การ ิเขตการเูินรถทีไ 1-่ี

ใ. หลักการละหตุผล
เนืไองจาก ขสมก. ปรทสดปัญหาการขาูลคลนดุคลากร฿นการปฏิดัติงาน เพราทมีนยดาย฿หຌคงเวຌซึไงพนักงาน
ทีไมีอยแเูิมลตเมมีการรัดเขຌาทางาน฿หมเพืไอทูลทนตาลหนงงานทีไยังวางอยแ นอกจากนีๅ ฿นอีก 5 ปขຌางหนຌาองค์การจทมี
การเกษียณอายุของพนักงานเป็นจานวนมากทัๅง฿นรทูัดปฏิดัติการลลทรทูัดดริหาร ูังนัๅน จึงจาเป็นตຌองมีครงการ
เสริมสรຌางดุคลากรรุน฿หมทีไมีคุณภาพเพืไอเตรียม฿หຌดุคลากรภาย฿นทีไเป็นผแຌมีความรัดผิูชอด มีความรแຌ ความชานาญ
ลลททักษท฿นงานทีไปฏิดัติทีไูีเยีไยม ฿หຌสามารถพัฒนาลลทเลืไอนตาลหนงทูลทน฿นสวนทีไยังวางอยแ เชน การสนัดสนุน
ทุนการศึกษา฿นรทูัดทีไสแงขึๅนเปจากเูิม ิปริญญาตรีลลทปริญญาที การ฿หຌเขຌารัดการฝຄกอดรม฿นหลักสแตรทีไเกีไยวขຌอง
฿นลตลทสายงานทีไสถาดันตาง โ จัูขึๅน เพืไอการพัฒนาศักยภาพดุคลากรทีไมีอยแ฿นปัจจุดันรวมถึงการจัูทา ฮเสຌนทาง
การพัฒนาความสามารถฮ ิCompetency Development Roadmap) ครงการนีๅจึงเป็นการกาหนูลนวทางการ฿หຌ
เูຌมาซึไงดุคลากรภาย฿นรุน฿หมทีไมีคุณภาพ฿นเวลาทีไเหมาทสมกัดความตຌองการ ลลทการพัฒนาดุคลากรรุน฿หม฿หຌกຌาวสแ
การเป็นผแຌดริหาร฿นอนาคต พรຌอมกัดการศึกษาขຌอูี ขຌอเสีย ลลทลนวทาง฿นการจัูจຌางดุคลากรดางสาขาอาชีพ ลลท
ดุ คลากร฿นต าลหน งผแຌ ด ริ ห ารรทูั ด สแ ง เพืไ อเสริ ม฿นต าลหน งต าง โ ฿หຌ องค์ การสามารถดริ ห ารจั ูการเูຌ อย างมี
ปรทสิทธิภาพ รองรัดการเปลีไยนลปลงทีไจทเกิูขึๅนเูຌอยางทันทวงที฿นลักษณทของการ Outsource
ไ. วัตถุประสงค์
เพืไอศึกษาลนวทางลลทการวางลผนเพืไอการเูຌมาลลทการพัฒนาดุคลากรรุน฿หมทีไมีคุณภาพทูลทนอัตรากาลัง
ทีไวาง฿นชวงเวลาทีไเหมาทสมกัดความตຌองการ ูยครอดคลุมการศึกษาลลทการวางลผนจัูหาดุคลากรดางสาขาอาชีพ
฿นลักษณทของการ Outsource
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
การเูຌมาซึไงดุคลากรทีไมีคุณภาพลลททักษทตรงกัดดทดาทหนຌาทีไ฿นจานวนทีไเพียงพอกัดการทางาน ทัๅงดุคลากร
ทีไจั ูหา฿หม ดุ คลากรจากการพัฒนาลลทดุคลากรจากการ Outsource จทชวยทา฿หຌองค์กรสามารถขัดเคลืไอนการ
ูาเนินงานเูຌตามลผนวิสาหกิจ฿นทุกูຌาน สงผลตออกาสปรทสดความสาเรใจทัๅง฿นสวนของคุณภาพการ฿หຌดริการลลท
ศักยภาพ฿นการลขงขัน มีผลเชิงดวกทัๅง฿นมิติของการเพิไมรายเูຌลลทการลูคา฿ชຌจาย
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ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

1ี ลนวทาง฿นการพิจารณาคัูเลื อกดุคลากรภาย฿นรุน฿หมทีไมี ศักยภาพลลทคุณภาพ มีทักษท
ความรแຌ ความสามารถ ปรทสดการณ์ ลลทความช านาญ฿นการท างานทูลทนอั ตราก าลั ง
ทีไยังวางอยแ
โี ลนวทาง฿นการพั ฒ นาดุ คลากรภาย฿นรุน฿หม ทีไ มี ศั กยภาพลลทคุ ณภาพ ฿หຌ กຌ าวสแ การเป็ น
ผแຌดริหาร฿นอนาคต
ใี ลนวทาง฿นการจัูจຌางดุคลากรทีไมีความรแຌ ความชานาญเฉพาทูຌาน ลลทดุคลากร฿นตาลหนง
ผแຌดริหารรทูัดสแง ฿นลักษณทของการ Outsource

ตัวชีๅวัด :

1ี สามารถเพิไมจานวนดุคลากรรุน฿หมทูลทนอัตรากาลังทีไวางอยแเูຌคิูเป็นรຌอยลท โ0 ตอป
โี มีการจัูจຌางดุคลากรทีไมีความรแຌ ความชานาญเฉพาทูຌานลลทดุ คลากร฿นตาลหนงผแຌ ดริหาร
รทูัดสแง ฿นลักษณทของการ Outsource เูຌเตใมตามตาลหนงลลทอัตราทีไวางภาย฿นป โ5ๆโ

ิหมายหตุ : ครงการริไมดานินการ฿นป โ5ๆแ ซึไ งจะจัดจຌ างบุ คลากรทีไ มี ความรูຌ ความชานาญฉพาะดຌ านละบุ คลากร฿น
ตาหนงผูຌบริหารระดับสูง ฿นลักษณะของการ Outsource คิดป็น โเ% ของอัตราทีไวาง ละคิดป็น แเเ% ของอัตราทีไวาง฿น
ป โ5ๆโี

็. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย
รายการ
สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ
ดุ ค ลากรรุ น ฿หม ทีไ มี คุ ณ ภาพลลท ลนวทางการปรทเมินผลการปฏิดัติงาน
มีศักยภาพ฿นการพัฒนา
ทีไ ชั ู เจน เป็ น ธรรม ปร ง ฿ส มี ก าร
ก าหนูเสຌ น ทางของความกຌ า วหนຌ า
฿น อ าชี พ ิCareer Path) เวຌ อ ย า ง
ชั ู เจน รวมทัๅ ง มี ล ผนการพั ฒ นา
ดุคลากรรุน฿หมทีไมีศักยภาพ฿หຌกຌาวสแ
การเป็นผแຌดริหาร฿นอนาคตเูຌ

สิไงทีไครงการตຌองการ
สามารถคัู เลือ กลลทดรรจุ ดุ คลากรภาย฿น
รุน฿หมทีไมีศักยภาพ฿นการพัฒนา เพืไอทูลทน
อัตรากาลังทีไวางอยแ มีลนวทางทีไชัูเจน฿นการ
พัฒนาดุคลากรเหลานีๅ฿หຌเป็นเปตาม "เสຌนทาง
การพั ฒ นาความสามารถ" (Competency
Development Roadmap)

ดุ ค ลากรทีไ มี ค วามรแຌ ความชานาญ ขสมก. ปฏิดัติตอดุคลากรทีไเูຌจากการ การเูຌ ม าซึไ งดุ ค ลากรจากการ Outsource
เฉ พ า ท ูຌ า น ล ล ท ดุ ค ล า ก ร ฿น Outsource ฿นรทูั ด ทีไ เท า เที ย มกั ด ทีไมีคุณ ภาพลลทมีทั กษททีไสอูคลຌองกัดงาน
ตาลหนงผแຌดริหารรทูัดสแง ิผแຌดริหาร พนักงานของ ขสมก.
อยางลทຌจริง
มื อ อาชี พ ี ฿นลั ก ษณทของการรั ด
จาก Outsource
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่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
ขัๅนตอนการดานินงาน
1) จัูตัๅงคณททางานเพืไอวางลผนการูาเนินงานครงการ

2560

P

2) ลตงตัๅงคณทกรรมการรางขຌอกาหนูขอดเขตของงาน เพืไ อออกลดด
TOR ฿นการจัูจຌางทีไปรึกษาฯ เพืไอศึกษาลนวทางการ฿หຌเูຌมาซึไงดุคลากร
ทูลทนทัๅงจากภาย฿นลลทภายนอกองค์กร รวมทัๅงจัูทา "เสຌนทางการ
พัฒนาความสามารถ" (Competency Development Roadmap) ของ
ลตลทตาลหนงงาน
3) ูาเนินการจัูจຌางทีไปรึกษาฯ ลลทการควดคุมติูตามการูาเนินงาน
ของทีไปรึกษาฯ

2561

2562

2563

2564

P
P

4) นาผลการศึกษาทีไเูຌเสนอตอคณทกรรมการ ดริหารกิจการองค์การฯ
เพืไออนุมัติ฿นหลักการ

P

5) จั ู ท า "เสຌ น ท างก า ร พั ฒ น า ค ว า ม ส า ม า ร ถ " (Competency
Development Roadmap) ของดุคลากรลตลทคนทีไมีศั กยภาพ฿นการ
พัฒนาลลทการเลืไอนตาลหนงเป็นผแຌดริหารเูຌ฿นอนาคต

P

6) จั ู ท าลนวทาง฿นการพิ จ ารณาคั ู เลื อ กดุ ค ลากรภาย฿นรุ น ฿หม /
ลนวทาง฿นการรัดดุคลากรทีไมีความรแຌ ความชานาญเฉพาทูຌาน

P

7) ปรทกาศ฿ชຌ ล นวทางูั งกล า วตามขຌ อ 5) ลลทขຌ อ 6) ฿หຌ ดุ ค ลากร฿น
องค์การรัดทราด รวมทัๅงปรทชาสัมพันธ์เปยังภายนอกเมืไอมีลผนการรัด
ดุคลากร ิOutsource)

P

8) การน าลนวทางทีไ เูຌ จ ากการศึ ก ษามาปฏิ ดั ติ จ ริ ง฿นการู าเนิ น การ
เพืไอ฿หຌเูຌมาซึไงดุคลากร

P

P

P

P

9) การติูตามครงการ สรุปลลทปรทเมินผลจากทีไเูຌจากการปฏิดัติจริง
ตลอูจนน าเสนอปั ญ หาลลทอุ ป สรรค พรຌ อ มลนวทางลกຌ เ ข เพืไ อ ฿หຌ
สามารถจัูหาดุคลากรเูຌอยางเพียงพอ

P

P

P

P

้. งบประมาณ
รายการ
การเสริมสรຌางดุคลากร
รุน฿หมทีไมีคณ
ุ ภาพ
(งดปรทมาณป 2561 2564)

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ
1) คา฿ชຌจาย฿นการจัูจຌางทีไปรึกษาฯ

ตຌนทุน/หนวย
4,000,000

2) คา฿ชຌจาย฿นการติูตาม สรุปผล ลลท
ปรทเมินผล เพืไอนาเสนอลนวทาง฿นการ
ปรัดปรุงลลทลกຌเขปัญหา ิถຌามีี
รวม

จานวน
1 ครงการ

500,000 ูาเนินการ฿นรทยท
4 ป โ ลท 1 ครัๅง

รวมงิน
4,000,000
2,000,000

6,000,000
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แเ. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ
1) คา฿ชຌจาย฿นการจัูจຌางทีไปรึกษาฯ
2) คา฿ชຌจาย฿นการติูตาม สรุปผล
ลลทปรทเมินผล เพืไอนาเสนอลนวทาง
฿นการปรัดปรุงลลทลกຌเขปัญหา ิถຌามีี
รวมทัๅงสิๅน

2560

2561

2562

2563

2564

-

-

-

-

4,000,000

-

500,000

500,000

500,000

500,000

-

4,500,000

500,000
6,000,000

500,000

500,000

11. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความสารใจ
รายการ
อกาสกิดความสีไยง
การเหใ น ชอด฿หຌ องค์ การสามารถรัด สแง
ดุคลากรจากภายนอก ิOutsource) การรัด ดุ คลากร฿นลั กษณทของการ Outsource ถือเป็ น การเปลีไ ย นรแป ลดดการ
เพิไมเพืไอทูลทนอัตรากาลังทีไวางอยแ ดริหารจัูการของดุคลากรครัๅง฿หญ ซึไงจทตຌองเูຌรัดการเหในชอดทัๅงจากดุคลากร฿น
ปัจจุดัน ลลทจากหนวยงานทีไทาหนຌาทีไกากัดูแลล ขสมก.
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1โ. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส)

ป 2561 (เตรมาส)

ป 2562 (เตรมาส)

ป 2563 (เตรมาส)

ป 2564 (เตรมาส)

1

1

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

ผูรຌ ับผิดชอบ

1) จัดตังๅ คณะทางานพือไ วางผนการ
ดานินงานครงการ
2) ตงตังๅ คณะกรรมการรางขຌอกาหนด
ขอบขตของงาน พือไ ออกบบ TOR ฿น
การจัดจຌางทีปไ รึกษาฯ พือไ ศึกษานว
ทางการ฿หຌเดຌมาซึไงบุคลากรทดทนทังๅ จาก
ภาย฿นละภายนอกองค์กร รวมทังๅ จัดทา
"สຌนทางการพัฒนาความสามารถ"
(Competency Development
Roadmap) ของตละตาหนงงาน
3) ดานินการจัดจຌางทีปไ รึกษาฯ ละการ
ควบคุมติดตามการดานินงานของ
ทีปไ รึกษาฯ
4) นาผลการศึกษาทีเไ ดຌสนอตอคณะ
กรรมการบริหารกิจการองค์การฯ พือไ
อนุมัต฿ิ นหลักการ
5) จัดทา "สຌนทางการพัฒนา
ความสามารถ" (Competency
Development Roadmap) ของ
บุคลากรตละคนทีมไ ีศกั ยภาพ฿นการพัฒนา
ละการลือไ นตาหนงป็นผูบຌ ริหารเดຌ฿น
อนาคต
6) จัดทานวทาง฿นการพิจารณาคัดลือก

สานักการ
จຌาหนຌาทีไ
รวมกับ สานัก
พัฒนาบุคลากร
ละสานัก
ผนงาน

บุคลากรภาย฿นรุน฿หม / นวทาง฿นการ
รับบุคลากรทีมไ ีความรูຌ ความชานาญ
ฉพาะดຌาน
7) ประกาศ฿ชຌนวทางดังกลาวตามขຌอ
5) ละขຌอ 6) ฿หຌบคุ ลากร฿นองค์การ
รับทราบ รวมทังๅ ประชาสัมพันธ์เปยัง
ภายนอกมืไอมีผนการรับบุคลากร
(Outsource)
8) การนานวทางทีเไ ดຌจากการศึกษามา
ปฏิบตั จิ ริง฿นการดานินการพือไ ฿หຌเดຌมาซึไง
บุคลากร
9) การติดตามครงการ สรุปละ
ประมินผลจากทีเไ ดຌจากการปฏิบตั จิ ริง
ตลอดจนนาสนอปัญหาละอุปสรรค
พรຌอมนวทางกຌเข พือไ ฿หຌสามารถจัดหา
บุคลากรเดຌอยางพียงพอ
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แ. ครงการทีไ โไ การฝຄกอบรม฿หຌความรูຌ฿นรืไองระบบการประมินคุณภาพองค์กร ิSEPA)
โ. หนวยงาน

ฝຆายดริหาร ิสานักพัฒนาดุคลากร, คณททางานลตลทหมวู, คณทกรรมการปรทเมินฯี

ใ. หลักการละหตุผล
ขสมก. เูຌ ู าเนิ น การเตรี ยมความพรຌ อ มตามนยดายการ฿ชຌ รทดดปรทเมิ น คุ ณ ภาพรั ฐ วิ ส าหกิ จ ิState
Enterprise Performance Appraisal : SEPA) ทีไูาเนินการูยสานักงานคณทกรรมการนยดายรัฐวิสาหกิจมาตัๅงลต
ป โ55ไ ลลทเูຌเริไมูาเนินการ฿ชຌรทดด SEPA อยางจริงจังตัๅงลตป โ55็ เป็นตຌนมา
อยางเรกใตาม ดุคลากร฿นองค์กรยังขาูความรแຌความเขຌา฿จ฿นรทดดปรทเมินูังกลาว เป็ นอุปสรรคตอการน า
ขຌอมแลทีไถแกตຌองลลททันสมัยมา฿ชຌ฿นการปรทเมิน ขณททีไองค์กรเมสามารถนาผลการปรทเมินตามรทดด SEPA เปปรัด฿ชຌ
เพืไอพัฒนาองค์กรอยางมีคุณคาเูຌ
ไ. วัตถุประสงค์
เพิไ มพแ นความรแຌความเขຌา฿จ฿นกรอดลนวคิ ูลลทปรทยชน์ ของเกณฑ์ ลลทวิธีการของรทดดปรทเมิ นคุ ณภาพ
รัฐวิสาหกิจ ิSEPA) ทีสไ งผลตอการพัฒนาองค์การลลทดุคลากร
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
พนักงาน฿นทุกรทูัดทีไเกีไยวขຌองกัดการจัูทารทดดปรทเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ิSEPA) มีความรแຌ ความเขຌา฿จทีไ
ถแกตຌอง฿นการจัูทา SEPA จทชวย฿หຌดุคลากรทีไปฏิดัติงาน฿นลตลทูຌานสามารถสนัดสนุนขຌอมแลปรทกอดการปรทเมินเูຌ
อยางถแกตຌองลลททันการณ์ ขณทเูียวกันสามารถนาผลลัพธ์จากการปรทเมินตามรทดดปรทเมินคุณภาพองค์กร ิSEPA)
มา฿ชຌ฿นการปรัดปรุงลลทพัฒนาการ฿หຌดริการลลทการปฏิดัติงานเูຌเป็นอยางูี สงผลทัๅงทางตรงลลททางอຌอมตอความ
พึงพอ฿จของผแຌูยสาร การเพิไมขึๅนของรายเูຌ ลลทการลูลงของตຌนทุนลลทคา฿ชຌจาย
ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

ดุ คลากรขององค์การเป็ นผแຌ มีความรแຌ ความเขຌา฿จ฿นเรืไ องของรทดดการดริ หารจั ูการทีไมุงเนຌ น
ผลสัมฤทธิ่ ลลทรวมมือรวม฿จกัน฿นการปรัดปรุงการทางาน ูาเนินงานตามครงการทีไเูຌรัดอนุมัติ
ของทุกหนวยงาน฿หຌสอูคลຌองกัดรทดดการดริหารจัูการทีไมุงเนຌนผลสัมฤทธิ่

ตัวชีๅวัด :

องค์การสามารถจัูทารายงานการปรทเมินตามรทดดปรทเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ิSEPA) มีรทดด
การดริหารจัูการทีไมุงเนຌนผลสัมฤทธิ่ลลทสอูคลຌองกัดกรทดวนการดริหารจัูการทีไเป็นรทดด
สามารถเูຌรัดการปรทเมินคทลนนตามรทดด SEPA เพิไมขึๅนปลท โ0% จากคทลนนการปรทเมินป
กอนหนຌา ปรากฏตามตารางตอเปนีๅ
รายการ

ปี ง บประมาณ

ปี ง บประมาณ
2559

อั ตราการพิไ มขึๅน ของคะนน

2560

2561

2562

2563

2564

20%

20%

20%

20%

20%

ป้ าหมายของคะนนการประมิน ทีไ  พิไ มขึๅน

135

27

32.4

38.8

46.6

56

รวมป็ น คะนนตามป้ าหมายในต ล ะปี

135

162

194

233

280

336
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็. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย
รายการ
ดุคลากร฿นทุกรทูัด

สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ
สิไงทีไครงการตຌองการ
สามารถเขຌ า ฿จภาพรวมลลทกลเกของ ดุ ค ลากรมี ค วามรแຌ ความเขຌ า ฿จ฿นรทดด SEPA พรຌ อ ม
รทดด SEPA เูຌูยงาย฿นเวลาทีไรวูเรใว ตรทหนั กถึ งดทดาทหนຌ าทีไทีไ มี ตอรทดด SEPA ทัๅ ง฿นฐานท
ผแຌสนัดสนุนขຌอมแล ลลท฿นสถานทของผแຌนาผลการปรทเมินจาก
รทดด SEPA เป฿ชຌ฿นการพัฒนาปรัดปรุงการทางาน

่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
ขัๅนตอนการดานินงาน
1) ฝຄกอดรม฿หຌความรแຌลกผแຌดริหารรทูัดสแง ลลทคณททางาน
2) ฝຄกอดรม฿หຌความรแผຌ แຌดริหารรทูัดกลาง รทูัดตຌน หัวหนຌางาน
ใี ฝຄกอดรม฿หຌความรแຌลกผแຌเกียไ วขຌองกัดรทดดการปรทเมิน SEPA รวมทัๅง
พนักงานทีไมีศักยภาพ฿นการเรียนรแຌ
ไ) จัูทารายงานการปรทเมินตนเอง ูย฿ชຌผลการูาเนินงานของปทีไผาน
มา
5) การปรทเมินอกาส฿นการปรัดปรุง ิOpportunity For
Improvement : OFI)
6) วาจຌางผแຌเชีไยวชาญเป็นผแຌ฿หຌคาลนทนาลลทขຌอเสนอลลท฿นการปรัดปรุง
ลลทลกຌเขการปรทเมินตนเองขององค์การ
7) ปรัดปรุง/ลกຌเขผลการูาเนินงานตามขຌอเสนอลนทของทีไปรึกษาฯ เพืไอ
฿ชຌเป็นขຌอมแลการปรทเมิน฿นปถูั เป
8) จัูทารายงานปรทเมินตนเอง

2560
2561
P

P


2562




2563




2564



P





P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
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9. งบประมาณ
รายการ
งดปรทมาณการฝຄกอดรม
รทยทเวลา 5 ป ูย
คา฿ชຌจาย฿นการฝຄกอดรม
฿ชຌงดอดรมพัฒนาตาม
นยดายทีไตัๅงงดปรทมาณ
เวຌลลຌว฿นลตลทป

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ
1ี ฝຄกอดรมสาหรัดผแดຌ ริหารรทูัดสแงลลท
ผแຌเกีไยวขຌอง

ตຌนทุน/หนวย

จานวน

รวมงิน

โุ000

60 คน

1โ0ุ000

โี ฝຄกอดรม฿หຌความรแผຌ แຌดริหารรทูัดกลาง
รทูัดตຌน หัวหนຌางาน

1ุ500

ใ00 คน

ไ50ุ000

ใี ฝຄกอดรม฿หຌความรแຌลกผแຌเกียไ วขຌองกัดรทดด
การปรทเมิน SEPA รวมทัๅงพนักงานทีไมี
ศักยภาพ฿นการเรียนรแຌ

1ุ000

1,000 คน

1,000,000

1 คน
100ุ000
รทยทเวลา 5
ดาท/คน/ป
ป

500ุ000

หมายหตุ : เดຌรวมคาตอบทนวิทยากรทีไป็น
ผูຌฝຄกอบรม฿หຌความรูຌ฿นรืไองระบบ SEPA เวຌลຌว฿นการ
ฝຄกอบรมทัๅง ใ ระดับ

ไี คาตอดลทนผแຌเชีไยวชาญทีไทาหนຌาทีไ฿หຌ
คาลนทนาลลทขຌอเสนอลลท฿นการปรัดปรุง
ลลทลกຌเขการปรทเมินตนเองขององค์การ
รวม

โ,070,000

10. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ
คา฿ชຌจาย฿นการฝຄกอดรม฿ชຌงดอดรมพัฒนา
ตามนยดายทีไตัๅงงดปรทมาณเวຌลลຌว฿นลต
ลทป
รวมทัๅงสิๅน

2560

2561

2562

2563

2564

414,000

414,000

414,000

414,000

414,000

414,000

414,000

414,000
2,070,000

414,000

414,000

11. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความสารใจ
รายการ
อกาสกิดความสีไยง
1ี การ฿หຌความสาคัญกัดรทดด SEPA ฿น นຌอย
มุมมองของผแຌดริหาร
ผแຌดริหารรทูัดสแงขององค์การเป็นผแຌทีไเลใงเหในถึงความสาคัญลลท฿หຌการ
สนัดสนุนมาูยตลอู
2) การ฿หຌความสาคัญกัดรทดด SEPA ฿น ปานกลาง
พนักงานดางสวนอาจเหในวาเรืไองของรทดด SEPA เป็นเรืไองทีไเกลตัว จึงเมเูຌ฿หຌ
มุมมองของดุคลากร
ความสาคัญมากนัก
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แโ. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส)

ป 2561 (เตรมาส)

ป 2562 (เตรมาส)

ป 2563 (เตรมาส)

ป 2564 (เตรมาส)

1

1

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

ผูรຌ ับผิดชอบ

1) จัดตังๅ คณะทางานพือไ กาหนด
วัตถุประสงค์ นือๅ หาหลักสูตร
รายละอียดของการฝຄกอบรม
หัวขຌอ ละวิทยากร
2) ดานินการจัดฝຄกอบรม ดย
ชิญวิทยากรทีมไ ีความรูຌ ความ
ชานาญ ประสบการณ์ ป็น
ผูบຌ รรยาย฿หຌความรูຌ
2.1) อบรมสาหรับผูบຌ ริหาร
ระดับสูงละผูຌ กียไ วขຌอง
2.2) ฝຄกอบรม฿หຌความรูຌ
ผูบຌ ริหารระดับกลาง ระดับตຌน
หัวหนຌางาน
2.3) ฝຄกอบรม฿หຌความรูຌก
ผูຌ กียไ วขຌองกับระบบการประมิน
SEPA รวมทังๅ พนักงานทีมไ ี
ศักยภาพ฿นการรียนรูຌ
3) จัดทารายงานการประมิน
ตนอง ดย฿ชຌผลการดานินงาน

สานักพัฒนา
บุคลากร, ฝຆาย
บริหาร(ฝบร.),
คณะทางานต
ละหมวด,
คณะกรรมการ
ประมินฯ

ของปทผีไ า นมา
4) การประมินอกาส฿นการ
ปรับปรุง (Opportunity For
Improvement : OFI)
5) วาจຌางทีปไ รึกษาพือไ พิจารณา
สนอนะ ปรับปรุง ละ กຌเข
การประมินตนองขององค์การ
6) ปรับปรุง/กຌเขผลการ
ดานินงานตามขຌอสนอนะ
ของทีปไ รึกษาพือไ ฿ชຌป็นขຌอมูล
การประมิน฿นปถัดเป
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แ. ครงการทีไ โ5 การพิไมประสิทธิภาพการสืไอสารภาย฿นองค์การพืไอความปรง฿ส
โ. หนวยงาน

ฝຆายดริหาร ิสานักการเจຌาหนຌาทีไ รวมกัด สานักพัฒนาดุคลากรี

ใ. หลักการละหตุผล
การสืไอสารรทหวางผแຌดริหารกัดผแຌดริหาร ลลทผแຌดริหารกัดพนักงานเพืไอความปรง฿ส ถือเป็นปัจจัยสาคัญทีไจททา฿หຌ
องค์การปรทสดความสาเรใจ฿นการดริหารจัูการ หากผแຌดริหารขาูการสืไอสารอยางมีปรทสิทธิภาพ กใเมสามารถทีไจท
ถายทอูคาสัไง ความตຌองการ ตลอูจนขาวสารตาง โ ทีไตຌองการสืไอสารเปยังผแຌเกีไยวขຌอง฿นองค์การเูຌ ูังนัๅน การสืไอสารทีไ
มีปรทสิทธิภาพผานเครืไองมือลลทชองทางการสืไอสารตาง โ เป็นสิไงจาเป็นอยางยิไง จึงตຌองมีการจัูทาครงการนีๅเพืไอเพิไม
ปรทสิทธิภาพลลทยกรทูัดการสืไอสารภาย฿นองค์การรทหวางผแຌดริหารกัดผแຌดริหาร ลลท/หรือกัดพนักงาน ูຌวยเทคนิคของ
การสืไอสารทีไ มีปรทสิ ทธิภาพ ผ านสืไ อ/ชองทางการสืไ อสารต าง โ กอ฿หຌ เกิูการรัดรแຌลลทความเขຌา฿จ฿นขาวสารอย าง
ครดถຌวน ถแกตຌอง ทราดถึงเปງ าหมายลลทความกຌาวหนຌ า฿นการูาเนิ นการเปพรຌอมกันลลท฿นทิศทางเูียวกัน รวมทัๅ ง
เพืไอเพิไมปรทสิทธิภาพของการสืไอสารภาย฿นองค์กร฿หຌ เกิูความเขຌา฿จอยางทัไวถึง ูยเฉพาท฿นเรืไองของกรทดวนการ
เลืไอน ยຌาย ดรรจุ ฿หຌมีความปรง฿ส เป็นธรรม ลลทมีเหตุผล รวมทัๅงสามารถอธิดายเูຌ฿นทุกขัๅนตอน
ไ. วัตถุประสงค์
ยกรทูัดการสืไอสารรทหวางผแຌดริหารกัดผแຌดริหาร ลลทกัดพนักงานผานชองทางลลทเครืไองมือสืไอสารตาง โ ทีไมี
ปรทสิทธิภาพ เพืไอ฿หຌพนักงานทุกคนเูຌทราดถึงเปງาหมายลลทความกຌาวหนຌา฿นการูาเนินการเพืไอขัดเคลืไอนองค์กรเป
พรຌอมกันลลท฿นทิศทางเูียวกัน ขณทเูียวกัน฿หຌพนักงานทุกคนเูຌทราดถึงขຌอมแล฿นการเลืไอน ยຌาย ดรรจุ เพืไอ฿หຌเกิู
ความปรง฿ส เป็นธรรม ทีไสามารถอธิดายเูຌ฿นทุกขัๅนตอน
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
1) การสืไอสารทีไถแกตຌอง฿นเวลาทีไทันการณ์ จทชวยทา฿หຌการดริหารจัูการองค์ก ารูยรวมเป็ นเป฿นทิศทาง
เูียวกัน ชวยรนเวลา฿นการูาเนินการสแความสาเรใจ ลลทชวยลูความเสียหายอันเกิูจากความเมเขຌา฿จเูຌ
รทูัดหนึไง มีผลเชิงดวกตอการลูลงของคา฿ชຌจายลลทตຌนทุนูาเนินงาน
2) การสืไอสารขຌอมแลทีไทัไวถึงลลทชัูเจน จทชวยสรຌางความเชืไอมัไนูຌานความยุติธรรมลกพนักงาน ชวยกรทตุຌน฿หຌ
พนั กงานเกิูกาลั ง฿จ฿นการลขงขันเพืไอพัฒนาคุณภาพงาน ซึไ งจทมีผลตอทัๅงความพึงพอ฿จของผแຌ ูยสาร
ตอรายเูຌ ลลทตอตຌนทุนลลทคา฿ชຌจาย฿นทางอຌอม
ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

ลผนการสืไอสารภาย฿นองค์การทีไมีปรทสิทธิภาพ

ตัวชีๅวัด :

สามารถจัูทาลผนการสืไอสารภาย฿นองค์การลลຌวเสรใจ฿นป โ5ๆ1
ิหมายหตุ : การดานินงาน฿นกิจกรรมหลัก โ จะทา฿นปงบประมาณ โ5ๆแ ดังนัๅน ฿นป โ5ๆเ จึงเมมีตัวชีๅวัด
รายปี
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็. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย
รายการ
ผแຌดริหาร

สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ
สิไงทีไครงการตຌองการ
สามารถสืไอสารขຌอมแลทีไสาคัญเปยัง ผแຌเกีไยวขຌองเูຌอยาง ผแຌดริหารมีลนวคิูทีไเปຂูกวຌาง฿นเรืไองของ
มีปรทสิทธิภาพ ลูความผิูพลาูลลทความขัูลยຌงทีไ การสืไอสารขຌอมแล
อาจเกิูขึๅนเูຌจากการสืไอสารเูຌอยางมีนัยสาคัญ
พนักงาน฿นทุกรทูัด เูຌรัดขาวสารลลทขຌอมแล฿นทุกเรืไองทีไตຌองการเูຌอยาง
ปัญหาการสืไอสารภาย฿นองค์การลูลง
ถแกตຌอง ชัูเจน ฿นเวลาทีไเหมาทสม

่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
ขัๅนตอนการดานินงาน
1) จัูตัๅงคณทกรรมการ฿นการศึกษาถึงกรทดวนการสืไอสารภาย฿น
องค์กรอยางมีปรทสิทธิภาพ
2) วางลผนการจัูครงการ฿หຌกัดพนักงาน฿นทุกรทูัด

2560

2561

2562

2563

2564

P
P

3) จัูจຌางวิทยากรผแຌเชีไยวชาญูຌานการสืไอสารมา฿หຌความรแຌ ความเขຌา฿จ
เกีไยวกัดเทคนิค฿นการสืไอสารองค์กรอยางมีปรทสิทธิภาพ
4) ปรทเมินผลการสืไอสารภาย฿นองค์กรกอนเริไมครงการ
5) จัูทาลผนการสืไอสารภาย฿นองค์กรรวมกัดผแຌดริหาร
6) ปรทเมินผลการสืไอสารภายหลังการเริมไ ครงการปลท 2 ครัๅง
7) สรุปผลลลทนาเสนอขຌอเสนอลนทตาง โ ฿นการปรัดปรุงการสืไอสาร
ขององค์กรตอเป

P
P
P
P
P

P
P

P
P

P
P

้. งบประมาณ
รายการ

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ
1) คาตอดลทนวิทยากร฿นการ฿หຌความรแຌ
2) คา฿ชຌจาย฿นการจัูฝຄกอดรม฿หຌความรแຌ
ลกผแຌดริหาร
3) คา฿ชຌจาย฿นการจัูฝຄกอดรม฿หຌกัด
ผแຌลทนจากหนวยงานตาง โ
4) คา฿ชຌจาย฿นการปรทเมินผล ปลท 2
ครัๅง รทยทเวลา 4 ป ิ2561 – 2564ี
รวม

ตຌนทุน/หนวย
25,000

จานวน
1 วัน / ครัๅง ครัๅงลท 50 คน
จานวน 10 ครัๅง

2,500

40

100,000

500

500 คน

250,000

8 ครัๅง
ิ฿นเวลา ไ ปี

ไ00,000

50,000

รวมงิน
250,000

แุเเ0,000
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10. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ
1) คาตอดลทนวิทยากร฿นการ฿หຌความรแຌ
2) คา฿ชຌจาย฿นการจัูฝຄกอดรม฿หຌความรแຌ
ลกผแຌดริหาร
3) คา฿ชຌจาย฿นการจัูฝຄกอดรม฿หຌกัดผแຌลทน
จากหนวยงานตาง โ
4) คา฿ชຌจาย฿นการปรทเมินผล ปลท 2 ครัๅง
4 ป

2560
-

2561
250,000.00

2562
-

2563
-

2564
-

-

100,000.00

-

-

-

-

250,000.00

-

-

-

-

100,000.00 100,000.00

100,000.00 100,000.00

-

700,000.00 100,000.00
1,000,000

100,000.00 100,000.00

รวมทัๅงสิๅน

11. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความสารใจ
รายการ
1) การตรทหนัก฿นความสาคัญของการ
สืไอสาร฿นมุมมองของผแຌดริหาร
2) การเลือก฿ชຌชองทางการสืไอสารทีไ
เหมาทสม

อกาสกิดความสีไยง

นຌอย
ผแຌดริหารูยสวน฿หญ฿หຌความสาคัญกัดการสืไอสารขຌอมแลทีไถแกตຌองลลท
ครดถຌวน
นຌอย
ขสมก. มีทางเลือก฿นการ฿ชຌชองทางการสืไอสารทีไหลากหลาย ูยเฉพาทการ
สืไอสารผานสืไออิเลใกทรอนิกส์ทีไมตี ຌนทุนูาเนินการตไา

แโ. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขัๅนตอน/กิจกรรม
1) จัดตังๅ คณะกรรมการ฿นการศึกษาถึง
กระบวนการสือไ สารภาย฿นองค์กรอยางมี
ประสิทธิภาพ
2) วางผนการจัดครงการ฿หຌกบั พนักงาน
฿นทุกระดับ
3) จัดจຌางวิทยากรผูຌ ชีไยวชาญดຌานการ
สือไ สารมา฿หຌความรูຌ ความขຌา฿จกียไ วกับ
ทคนิค฿นการสือไ สารองค์กรอยางมี
ประสิทธิภาพ
4) ประมินผลการสือไ สารภาย฿นองค์กร
กอนริไมครงการ
5) จัดทาผนการสือไ สารภาย฿นองค์กร
รวมกับผูบຌ ริหาร
6) ประมินผลการสือไ สารภายหลังการริไม
ครงการปละ 2 ครัๅง
7) สรุปผลละนาสนอขຌอสนอนะตาง โ
฿นการปรับปรุงการสือไ สารขององค์กรตอเป

ป 2560 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2561 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2562 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2563 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2564 (เตรมาส)
1 2 3 4

ผูรຌ ับผิดชอบ

สานักการ
จຌาหนຌาทีไ
รวมกับ สานัก
พัฒนาบุคลากร
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แ. ครงการทีไ โๆ การสงสริมวัฒนธรรมการคิดพืไอพัฒนา
2. หนวยงาน

ฝຆายดริหาร ิสานักการเจຌาหนຌาทีไ / สานักพัฒนาดุคลากร / สานักลผนงานี/ ผแຌลทนทุกหนวยงาน
฿นองค์การ

ใ. หลักการละหตุผล
เนืไองจาก฿นปัจจุดัน ขสมก. เริไมมีการเปลีไยนลปลง฿นูຌานตาง โ อยางชัูเจนมากขึๅน ทัๅง฿นูຌานการถแกปรัดลู
ดทดาท฿นการดริหารจัูการรถรวม ความยากลาดาก฿นการดริหารจัูการ฿หຌกิจการอยแรอูภาย฿ตຌภาวทหนีๅสินทีไสแงมาก
การทีไองค์กรตຌองเปลีไยนลปลงลลทปรัดตัวตลอูเวลาเพืไอ฿หຌสนองตอดตอนยดายภาครัฐทีไเปลีไยนลปลงอยแเสมอ โ ซึไง
สงผลกรททดตอการดริหารจัูการองค์กรเป็นอยางมาก รวมทัๅงการขาูลคลนปัจจัยสาคัญ฿นการูาเนินงาน กลาวคือ
การขาูลคลนดุ คลากร เนืไ องจากนยดายการจ ากั ูการรั ดดุ คลากร฿หม ทูลทน อี กทัๅ งดุ คลากรทีไ มี อยแ เูิ มกใ จท
เกษี ยณอายุ เป็ นจ านวนมาก฿นรทยท 5 ป ขຌางหนຌ า ูั งนัๅ น เพืไ อ฿หຌ องค์กรสามารถู ารงอยแ เูຌ อย างมัไ นคงลลทยัไ งยื น
สามารถปรัดตัว฿หຌทันตอการเปลีไยนลปลงทีไเกิูขึๅนอยางรวูเรใวลลทสงผลกรททดตอองค์กรูยเฉพาทปัจจัยภายนอก
องค์กรจาเป็นตຌองสงเสริม฿หຌเกิูวัฒนธรรมขององค์กร฿นเรืไอง การคิูเพืไอการพัฒนา ิครงการยอยทีไ 1ี เพืไอ฿หຌเกิู
ลนวคิู฿นทิศทางหรือเรืไอง฿หม โ เพืไอพัฒนาองค์ก าร฿หຌ กຌาวเปขຌางหนຌาเูຌอยางมัไนคงลลทยัไงยืน ซึไงตຌองมาจากการ
รวมมือรวมลรงกัน ทัๅงลรงกาย ลรง฿จ ลลทความคิูของดุคลากรทีไมีคุณภาพของ ขสมก. นอกจากนีๅ ขสมก. ยังตຌอง
เตรียมพรຌอมสาหรัดการสงเสริม฿หຌ เกิูวัฒนธรรมการคิูเพืไอการพัฒนา ูยกาหนูลนวทาง฿นการพัฒนารทดดเพืไอ
สนั ด สนุ น องค์ ค วามรแຌ ิKnowledge Management: KM) ูຌ ว ยการออกลดดรทดดเพืไ อ สนั ด สนุ น องค์ ค วามรแຌ
ิKnowledge Management: KM) ฿หຌเป็นเปตามมาตรฐานการจัูเกใดองค์ความรแຌลลทลนวทางการพัฒนารทดดทีไกาหนู
ูยสามารถน าเปพั ฒ นาเูຌ ทั นที ิครงการย อยทีไ โี ลลทจั ูท าหลั กสแ ตรอดรมูຌ านเทคนลยี สารสนเทศส าหรั ด
ผแຌปฏิดั ติงาน ผแຌดริหารลลทเจຌาหนຌ าทีไสานั กเทคนลยี สารสนเทศ เพืไอพัฒนาทักษทการ฿ชຌงานรทดดสารสนเทศ฿หຌ กัด
ดุ คลากรขององค์ การ ฿หຌ ส ามารถ฿ชຌ งานรทดดสารสนเทศเพืไ อสนั ด สนุ น การปฏิ ดั ติ งานเูຌ อย างมี ป รทสิ ท ธิ ภ าพ
ิครงการยอยทีไ ใี
ูยการูาเนิ น งานตามครงการสงเสริมวัฒ นธรรมการคิูเพืไ อพัฒ นา เูຌลด งการูาเนิ นงานออกเป็ น ใ
ครงการยอย คือ
1) ครงการเสริมสรຌางวัฒนธรรมการคิูเพืไอการพัฒนา
2) ครงการพัฒนารทดดองค์ความรแຌขององค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ
3) ครงการฝຄกอดรมการ฿ชຌงานลลทดริหารจัูการเทคนลยีสารสนเทศ
ูยมีรายลทเอียูของครงการยอยตาง โ ูังตอเปนีๅ
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แ. ครงการยอยทีไ แ

การสริมสรຌางวัฒนธรรมการคิดพืไอการพัฒนา

โ. หนวยงาน

สานั กการเจຌ าหนຌ าทีไ / ส านั กพั ฒนาดุ คลากร / ส านั กลผนงาน / ผแຌ ลทนทุ กหน วยงาน฿น
องค์การ

3. หลักการละหตุผล
เนืไองจาก฿นปัจจุดัน ขสมก. เริไมมีการเปลีไยนลปลง฿นูຌานตาง โ อยางชัูเจนมากขึๅน ทัๅง฿นูຌานการถแกปรัดลู
ดทดาท฿นการดริหารจัูการรถรวม ความยากลาดาก฿นการดริหารจัูการ฿หຌกิจการอยแรอูภาย฿ตຌภาวทหนีๅสินทีไสแงมาก
การทีไ องค์กรตຌองเปลีไ ยนลปลงลลทปรัดตัวตลอูเวลาเพืไ อ฿หຌ สนองตอดตอนยดายภาครัฐทีไเปลีไ ยนลปลงอยแ เสมอ
ซึไงส งผลกรททดต อการดริ หารจั ูการองค์ กรเป็ นอย างมาก รวมทัๅ งการขาูลคลนปั จจั ยส าคั ญ฿นการู าเนิ นงาน
กลาวคือ การขาูลคลนดุคลากร เนืไองจากนยดายการจากัูการรัดดุคลากร฿หมทูลทน อีกทัๅงดุคลากรทีไมีอยแเูิมกใจท
เกษี ยณอายุ เป็ นจ านวนมาก฿นรทยท 5 ป ขຌางหนຌ า ูั งนัๅ น เพืไ อ฿หຌ องค์กรสามารถู ารงอยแ เูຌ อย างมัไ นคงลลทยัไ งยื น
สามารถปรัดตัว฿หຌทันตอการเปลีไยนลปลงทีไเกิูขึๅนอยางรวูเรใวลลทสงผลกรททดตอองค์กรูยเฉพาทปัจจัยภายนอก
องค์กรจาเป็นตຌองสงเสริม฿หຌ เกิูวัฒนธรรมขององค์กร฿นเรืไอง การคิูเพืไอการพัฒนา เพืไอ฿หຌเกิูลนวคิู฿นทิศทาง
หรือเรืไอง฿หม โ เพืไอพัฒนาองค์การ฿หຌกຌาวเปขຌางหนຌาเูຌอยางมัไนคงลลทยัไงยืน ซึไงตຌองมาจากการร วมมือรวมลรงกัน
ทัๅงลรงกาย ลรง฿จ ลลทความคิูของดุคลากรทีไมีคุณภาพของ ขสมก.
หมายเหตุ : องค์กรสามารถหาวัฒนธรรมองค์กรเูຌ โ วิธี วิธีลรก Inside-out คือมีการตกลงกันภาย฿นองค์กร ลลຌวทาการสืไอสาร฿หຌคน฿น
องค์กรทราดลลทรวมเปถึงดุคคลนอกองค์กร อีกวิธี คือ Outside-in เป็นการตัๅงคาถามกัดคนภายนอกวามองเหในองค์กรเป็น
อยางเร Dave Ulrich อาจารย์ูຌานการดริหารงานดุคคล฿หຌลนวคิูเวຌวาวัฒนธรรมองค์กรตຌองเริไมจากการตัๅงคาถามกัดลแกคຌา
ขององค์กร ถึงสิไงทีไลแกคຌานึกถึงวาเขานึกถึงองค์กรวาเป็นอยางเร องค์กรตຌองสรຌางขดวนการภาย฿นทีไสรຌางอัตลักษณ์เหลานัๅน
฿หຌเกิูขึๅนจริง เมวาจทเป็นขดวนการเรียนรแຌลลทอดรม การพัฒนาสินคຌาลลทการดริการ การพัฒนาผแຌดริหาร พฤติกรรมลลท
คานิยมทีไสรຌางลลทสนัดสนุนภาย฿นองค์กร ลนวคิูลดด Outside-in อาจจทเป็นเรืไองทีไคอนขຌาง฿หมลลทขัูลยຌงกัดความเชืไอ
ของหลาย โ องค์กรทีไวา เรืไองของการสรຌางวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรืไองภาย฿นลลทเมจาเป็นทีไตຌอง฿หຌลแกคຌามามีสวนรวม฿นการ
กาหนูทิศทางของวัฒนธรรมองค์กร ฿นฐานทผแຌนาองค์กร ผแຌดริหารรทูัดสแง จาเป็นตຌองนຌมนຌาวพนักงาน฿นองค์กร฿หຌฟังเสียง
จากลแกคຌา ผแຌดริหารยังมีสวนสาคัญ฿นการสรຌางพิมพ์เขียว ิBlueprint) ฿หຌกัดองค์กร เพืไอตอดรัดกัดความตຌองการของลแกคຌา
เมวาจทเป็นการสรຌางพนักงาน฿นองค์กร ทีมผแຌดริหาร ลลทขดวนการภาย฿น ดทดาทของผแຌดริหาร฿นการสรຌางคานิยม฿น
องค์กรเพืไอ฿หຌเกิูผลลัพธ์ลลทความยัไงยืน รวมเปถึงการสรຌางคานิยมองค์กรผานมุมมองของลแกคຌาลลทผแຌรัดดริการ การสรຌาง
คานิยม฿หຌเกิูขึๅนจริงจากผแຌดริหารถึงพนั กงานูยการสืไอสาร การสรຌางรทดดสนั ดสนุน฿หຌพนั กงานเูຌสรຌางพฤติกรรมทีไ
สททຌอนถึงคานิยมทีไอยาก฿หຌเป็น ลลทสรຌางรทดดทีไทา฿หຌคานิยม฿นองค์กรเกิูขึๅนจริง พรຌอมทัๅงการสรรหา การปรทเมินลลท
รทดดรางวัล การสรຌางวัฒนธรรมองค์กร฿หຌเูຌผล ตຌองอาศัยองค์ปรทกอดสาคัญ อยางนຌอย ใ อยางเป็นพืๅนฐาน คือ 1ี ความ
สน฿จ฿ส฿จลลทการเป็นตัวอยางทีไูีของผแຌดริหารรทูัดสแง 2ี การมีสวนรวมของพนักงาน มากทีไสุูเทาทีไเป็นเปเูຌ ลลท ใี การ
มีกิจกรรมเพืไอกรทตุຌนเตือนอยางตอเนืไองลลทลนวทางการปรทเมิน ลลทติูตามผลทีไเป็นรแปธรรม
นอกจากนัๅน ตຌองเขຌา฿จวาวัฒนธรรมหรือคานิยมองค์กรเป็นเรืไองทีไตຌอง฿ชຌวิธีการปลแกฝัง ิเม฿ชอดรมี ผานการพแูคุยกัน
ดอย โ ฿นหลากหลายชองทาง ทัๅงทีไเป็นทางการลลทเมเป็นทางการ คนทีไเป็นเจຌาภาพ฿นการผลักูัน฿หຌเกิูวัฒนธรรมองค์กร
ตຌองเม฿ชหนวยงาน HR ลตตຌองเป็นผแຌดริหารรทูัดสแง ิTop Management) ผแຌดริหารของสายงานตาง โ ิLine Managers)
ที มงานผลั กูั นวั ฒนธรรมองค์ กร ิChange Agents) ูยมี HR เป็ นผแຌ อ านวยความสทูวก ิFacilitator) ลลทสนั ดสนุ น
ิSupport) เทานัๅน
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ไ. วัตถุประสงค์
1ี เพืไอเสริมสรຌางลลทพัฒนา฿หຌดุ คลากรขององค์การเป็ นผแຌมีความคิู฿นเชิงสรຌางสรรค์ การคิูอยางเป็ นรทดด
ดนพืๅนฐานของความเป็ นเปเูຌูຌวยเหตุลลทผล ลลทกลຌาลสูงออก฿นความคิูพัฒนาของตน เพืไอ฿หຌเกิูลนวคิู฿นการ
พัฒนาคน พัฒนางาน รวมทัๅงการสรຌางสรรค์นวัตกรรม฿หม โ ทีไจทเป็นปรทยชน์ตอการปฏิดัติงานลลทการ฿หຌดริการ
ลกปรทชาชนอยางมีคุณภาพ
โี เพืไอ฿หຌพนักงานทุกคน฿นทุกรทูัดเูຌตรทหนักลลทเหในถึงความสาคัญ฿นการเสริมสรຌาง฿หຌเกิูวัฒนธรรมการคิู
เพืไอพัฒนา ลลทรวมกันูาเนินการ฿หຌเกิูวัฒนธรรมูังกลาวขึๅน฿นองค์กรอยางตอเนืไองลลท฿หຌูารงอยแยัไงยืน เสริมสรຌาง฿หຌ
พนักงานมีทัศนคติ฿นการเป็นผแຌ฿หຌองค์กรมากกวาการเป็นผแຌรัด คิูพัฒนาองค์กร฿หຌเกิูความกຌาวหนຌาตลอูเวลา
ใี เพืไอสรຌาง฿หຌ ขสมก. เป็นผแຌนา฿นกิจการการ฿หຌดริการขนสงมวลชนของปรทเทศ ูຌวยวัฒนธรรมการคิูเพืไอการ
พั ฒนา ลลทสามารถปรั ดปรุ งพั ฒนากิ จการ฿หຌ รอูพຌ นจากภาวทวิกฤตต าง โ เูຌ ทัๅ งทีไ เกิูขึๅนลลຌ วลลททีไ อาจเกิ ูขึๅ น
฿นอนาคต เพืไอ฿หຌองค์การสามารถูารงอยแเูຌอยางมัไนคงลลทยัไงยืน฿นภายหนຌา
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
1ี เกิูวัฒนธรรมการคิูเพืไอพัฒนา฿น ขสมก. กัดดุคลากร฿นทุกรทูัด ลลทมีความพรຌอมทีไจทร วมกันคิู รวมกัน
พัฒนา รวมกันเสนอลนวทางการพัฒนาคน พัฒนางาน ูຌวยการนาเสนอลนวคิู฿หม โ ดนพืๅนฐานของความเป็นเปเูຌ
โี เกิ ูลนวคิ ู฿นเชิ งสรຌ างสรรค์ เพืไ อตอดสนองต อการเปลีไ ยนลปลง฿นนยดายของรั ฐดาลเูຌ อย างรวูเรใ ว
มีปรทสิทธิภาพ ลลทตรงตามวัตถุปรทสงค์ กอ฿หຌเกิูผล฿นเชิงสรຌางสรรค์หรือการพัฒนาองค์กร
ใี เกิูการพัฒนาการดริการทีไมีคุณภาพ สามารถ฿หຌดริการลกปรทชาชนเูຌอยางทัไวถึงูຌวยหัว฿จของผแຌ฿หຌดริการ
เกิูนวัตกรรม฿หม โ เพืไอเสริมการ฿หຌดริการทีไนอกเหนือเปจากการดริการขนสงูຌวยรถูยสารปรทจาทาง สรຌางความ
ปรททัด฿จ฿นดริการ ดุคลากรผแຌ฿หຌดริการ ลลทภาพลักษณ์ทีไูีขององค์การ฿นความรแຌสึกของผแຌ฿ชຌดริการ
ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

1ี เกิูวัฒนธรรมการคิูเพืไอพัฒนาของดุ คลากรของ ขสมก. ฿นทุกรทูัดชัๅน อยางตอเนืไองลลท
ยัไงยืน
โี เกิูลนวคิูเพืไอการพัฒนา เกิูนวัตกรรม฿หม โ เพืไ อเสริม฿หຌการปฏิดัติงานลลทการ฿หຌดริการ
อยางมีคุณภาพ มีปรทสิทธิภาพลลทปรทสิทธิผล นาองค์กรสแความเป็นผแຌนาของผแຌ฿หຌดริการขนสง
มวลชนของปรทเทศ

ตัวชีๅวัด :

มีลนวคิู฿นการพัฒนาคน พัฒนางาน การสรຌางสรรค์นวัตกรรมของการทางานลลทการ฿หຌดริการ
฿หม โ อยางนຌอยปลท 10 เรืไอง
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็. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
ขัๅนตอนการดานินงาน

2560

1) การจัดตัๅงคณะทางานดยมีผูຌทนทีไป็นทีไยอมรับละนาชืไอถือจาก
ทุกหนวยขององค์กร พือไ ศึกษาละวางผนการดานินครงการ

2561

2562

2563

2564

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P

2) นาสนอนวคิดพัฒนาทีไมคี วามป็นเปเดຌ นาเปปฏิบัติเดຌจริง ตอ
คณะกรรมการบริหารกิจการฯ พือไ อนุมตั ิ฿หຌดานินการ
3) กาหนดขอบขตการดานินงาน (TOR) ตามครงการ฿นการสรຌาง฿หຌ
กิดวัฒนธรรมขององค์กร ดยการจัดจຌางทีไปรึกษาป็นผูຌดานินการ

P
P

4) คัดลือกละจัดจຌางทีไปรึกษาพือไ ดานินงานตามครงการ
5) ทีไปรึกษาดานินกระบวนการสรຌาง฿หຌกิดวัฒนธรรมการคิดพือไ พัฒนา
การปรับละสรຌาง฿หຌกิดทัศนคติทีไดีตอการคิดพือไ พัฒนา
6) จัดกิจกรรมพือไ สงสริม฿หຌมกี ารคิดพือไ พัฒนาของบุคลากร ผานการ
ประกวดนวคิด การนาสนอ ละการนาเปปฏิบัติจริง ดยมีรางวัล฿หຌ
พือไ กระตุຌน฿หຌกิดความสน฿จละความรวมมือ฿นกิจกรรม ละ
ประชาสัมพันธ์ผลการดานินครงการ฿หຌทุกฝຆายทีไกีไยวขຌองรับทราบ
7) สรุปละประมินผลสารใจของครงการ
8) สรุปละประมินผลสารใจของครงการ นาสนอตอผูຌอานวยการฯ
ละคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การฯ พือไ ขอนยบาย฿หຌนา
นวคิดพือไ พัฒนาทีไชนะการประกวด฿หຌนาเปปฏิบัติตอเป

่. งบประมาณ
รายการ
ครงการยอยทีไ 1

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ
1) คา฿ชຌจาย฿นการจຌางทีไปรึกษาเป็นผแຌูาเนินการ

ตຌนทุน/หนวย
10,000,000

จานวน
1 ครงการ

รวมงิน
10,000,000

10,000

100 รางวัล

1,000,000

2) คา฿ชຌจาย฿นการ฿หຌรางวัลลกลนวคิูทีไเูຌรัดการ
ยอมรัด ูย฿หຌปลท 200,000 ดาท รทยทเวลา 5 ป
รวม

11,000,000

้. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ
1) คา฿ชຌจาย฿นการจຌางทีไปรึกษาฯ เป็นผแຌูาเนินการ
2) คา฿ชຌจาย฿นการ฿หຌรางวัลลกลนวคิูทีไเูຌรัดการ
ยอมรัด ูย฿หຌปลท 200,000 ดาท รทยทเวลา 5 ป
รวมทัๅงสิๅน

2560
2,000,000

2561
2,000,000

2562
2,000,000

2563
2,000,000

2564
2,000,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000

แแุเเเุเเเ
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แเ. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส)

ป 2561 (เตรมาส)

ป 2562 (เตรมาส)

ป 2563 (เตรมาส)

ป 2564 (เตรมาส)

1

1

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

ผูรຌ ับผิดชอบ

1) การจัดตังๅ คณะทางานดยมี
ผูຌ ทนทีไ ป็นทียไ อมรับละ
นาชืไอถือจากทุกหนวยของ
องค์กร พือไ ศึกษาละวาง
ผนการดานินครงการ
2) กาหนดกรอบละนวทาง฿น
การจัดทาครงการพือไ พัฒนา฿หຌ
กิดวัฒนธรรมการคิดพือไ พัฒนา
3) กาหนดขอบขตการ
ดานินงาน (TOR) ตาม
ครงการ฿นการสรຌาง฿หຌกิด
วัฒนธรรมขององค์กร ดยการ
จัดจຌางทีปไ รึกษาป็นผูดຌ านินการ
4) คัดลือกละจัดจຌางทีปไ รึกษา
พือไ ดานินงานตามครงการ
5) ทีปไ รึกษาดานินกระบวนการ
สรຌาง฿หຌกิดวัฒนธรรมการคิด
พือไ พัฒนา การปรับละสรຌาง฿หຌ
กิดทัศนคติทดีไ ตี อ การคิดพือไ
พัฒนาป็นประจา อยางตอนือไ ง
ตลอดทังๅ 4 ป (2561 - 2564)

สานักการ
จຌาหนຌาทีไ /
สานักพัฒนา
บุคลากร /
สานักผนงาน /
ผูຌ ทนทุก
หนวยงาน฿น
องค์กร

ละประชาสัมพันธ์ผลทีเไ ดຌรับ
จากการดานินงานตามครงการ
฿หຌพนักงานทุกคนเดຌรับทราบ
6) จัดกิจกรรมพือไ สงสริม฿หຌมี
การคิดพือไ พัฒนาของบุคลากร
ผานการประกวดนวคิด การ
นาสนอ ละการนาเปปฏิบตั ิ
จริง ดยมีรางวัล฿หຌพือไ กระตุนຌ
฿หຌกิดความสน฿จละความ
รวมมือ฿นกิจกรรม
7) สรุปละประมินผลสารใจ
ของครงการ
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แ. ครงการยอยทีไ โ

การพัฒนาระบบองค์ความรูຌขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ

โ. หนวยงาน

หนวยงานหลัก : สานักเทคนลยีสารสนเทศ / หนวยงานสนัดสนุน : ทุกหนวยงาน
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ใ. หลักการละหตุผล
การจัูการองค์ความรแຌ฿นองค์กร ิKnowledge Management หรือ KM) เป็นกรทดวนการรวดรวมองค์ความรแຌ
ทีไมีอยแ฿นองค์กร ซึไงกรทจัูกรทจายอยแ฿นตัวดุคคลหรือเอกสารมาพัฒนา฿หຌเป็นรทดด เพืไอ฿หຌดุคลากรทุกคนสามารถ
เขຌาถึงความรแຌ พัฒนาตนเอง฿หຌเป็นผแຌรแຌ ลลทนาความรแຌเป฿ชຌ฿นการปฏิดัติงานลลทพัฒนางานเูຌอยางมีปรทสิทธิภาพ ทา฿หຌ
เกิูการพัฒนาฐานความรแຌหรือทุนปัญญาขององค์กรอยางตอเนืไอง สงผล฿หຌองค์กรเป็นองค์กรลหงการเรียนรแຌ ิLearning
Organization) ทีไสามารถเพิไมขีูสมรรถนท฿นเชิงลขงขันเูຌสแงสุู จากปรทยชน์ูังกลาว องค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ
ิขสมก.ี เูຌเลใงเหในถึงความสาคัญ฿นการจัูการองค์ความรแຌ ซึไงเป็นปัจจัยสาคัญ฿นการพัฒนาดุคลากรลลทสรຌางความ
เขຌมลขใงลกองค์การรทยทยาว ูังนัๅนเพืไอเป็นการเตรียมความพรຌอม฿นการดริหารจัูการองค์ความรแຌขององค์การทีไจท
เกิูขึๅน฿นอนาคต ขสมก. จึงเูຌกาหนู฿หຌมีครงการพัฒนารทดดองค์ความรแຌขององค์การขนสงมวลชนกรุงเทพขึๅน ทัๅงนีๅ
เพืไอ฿หຌมีการศึกษา วิเคราทห์กรทดวนการทีไเกีไยวขຌองลลทกาหนูลนวทาง฿นการพัฒนาทีไชัูเจนลลทสามารถทา฿หຌสาเรใจ
เูຌจริง ูยครงการนีๅจท฿หຌสานักเทคนลยีสารสนเทศเป็นหนวยงานลรก฿นการนาเขຌาองค์ความรแຌตาง โ เขຌาสแรทดด
ไ. วัตถุประสงค์
พัฒนารทดดจัูการองค์ความรแຌของ ขสมก. ครอดคลุมตัๅงลตการรวดรวม จัูเกใด ออกลดด พัฒนา ลลทเผยลพร
องค์ความรแຌทีไเหมาทสมกัดพนักงานลตลทกลุม
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
องค์ความรแຌทีไถแกรวดรวม พัฒนา ลลทเผยลพรอยางเหมาทสม จทมีสวนชวยเพิไมคุณภาพลลทปรทสิทธิภาพ฿นการ
ทางานของพนักงาน สงผลทัๅงเชิงดวกจากอกาส฿นการสรຌางรายเูຌเพิไมลลทการลูคา฿ชຌจายทัๅงทางตรงลลททางอຌอม
ๆ. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

รทดดเพืไอสนัดสนุนองค์ความรแຌ ิKnowledge Management : KM) ลลทมาตรฐานการจัูเกใด/
จัูหมวูหมแองค์ความรแຌตาง โ ภาย฿นองค์การ

ตัวชีๅวัด :

1ี รຌอยลท ็0 ของดุคลากร ขสมก. มีความพึงพอ฿จ฿นรทดดองค์ความรแຌขององค์การขนสงมวลชน
กรุงเทพ
โี พนักงานจานวนเมตไากวารຌอยลท 50 นาองค์ความรแຌทีไจัูเกใดเป฿ชຌปรทกอดการปฏิดัติงานจริง
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็. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
รายการ
1) ศึกษา วิเคราทห์ เพืไอกาหนู ลลทจัูกลุมองค์ความรแຌทีไเหมาทสมกัด
ดุคลากร
2) กาหนูมาตรฐานการจัูเกใด
3) วิเคราทห์ความตຌองการลลท ปรัดปรุงมาตรฐานการจัูเกใด
4) รวดรวมองค์ความรแตຌ าง โ ฿น ปัจจุดัน
5) ออกลดดลลทกาหนูลนวทาง พัฒนา
6) นาเขຌาลลทติูตัๅงรทดดองค์ความรแຌ
7) ทูสอดการ฿ชຌงานรทดดองค์ความรแຌ
8) ฝຄกอดรมลลทสัมมนา

2560

2561

2562 2563 2564

P 
P
P
P
P
P
P
P









่. งบประมาณ
รายการ

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ

ปงดปรทมาณ 2564

1) คาพัฒนาองค์ความรแຌ
2) การฝຄกอดรมลลทการสัมมนาตาง โ
3) คาดริหารครงการ
รวม

ตຌนทุน/หนวย
ิบาที
1,800,000.00
10,000.00
270,000.00

จานวน
(ดือน/ชุดี
1
4
1

รวมงิน
1,800,000.00
40,000.00
270,000.00
2,110,000.00

้. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ
1) คาพัฒนาองค์ความรแຌ
2) การฝຄกอดรมลลทการสัมมนาตาง โ
3) คาดริหารครงการ
รวมทัๅงสิๅน

2560
-

2561
-

2562
2563
1,800,000
40,000
270,000
2,110,000
2,110,000

2564
-
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แเ. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส)

ป 2561 (เตรมาส)

ป 2562 (เตรมาส)

ป 2563 (เตรมาส)

ป 2564 (เตรมาส)

1

1

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

ผูรຌ ับผิดชอบ

1) ศึกษา วิคราะห์ พือไ
กาหนด ละจัดกลุม องค์
ความรูຌทีไ หมาะสมกับบุคลากร
2) กาหนดมาตรฐานการจัดกใบ
3) วิคราะห์ความตຌองการ

หนวยงานหลัก :

ละ ปรับปรุงมาตรฐานการ

สานัก

จัดกใบ

ทคนลยี

4) รวบรวมองค์ความรูຌตา ง โ

สารสนทศ

฿น ปัจจุบนั

หนวยงาน

5) ออกบบละกาหนด
นวทาง พัฒนา

สนับสนุน : ทุก
หนวยงาน

6) นาขຌาละติดตังๅ ระบบองค์
ความรูຌ
7) ทดสอบการ฿ชຌงานระบบ
องค์ความรูຌ
8) ฝຄกอบรมละสัมมนา
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1. ครงการยอยทีไ ใ

การฝຄกอบรมการ฿ชຌงานละบริหารจัดการทคนลยีสารสนทศ

โ. หนวยงาน

หนวยงานหลัก : สานักเทคนลยีสารสนเทศ / หนวยงานสนัดสนุน : สานักพัฒนาดุคลากร
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ใ. หลักการละหตุผล
จากเปງาหมายูยรวมของการพัฒนาเทคนลยีสารสนเทศลลทการสืไอสารขององค์การขนสงมวลขนกรุงเทพ
ิขสมก.ี ทีไมุงเนຌน฿หຌดุคลากรผแຌ฿ชຌงานรทดดสารสนเทศขององค์การ มีความรแຌความสามารถูຌานเทคนลยีสารสนเทศ
ลลทการสืไ อสาร ลลทสามารถปฏิ ดั ติ งานเูຌ อย างมี ป รทสิ ทธิ ภ าพ ูั งนัๅ น เพืไ อเป็ น การเพิไ มพแ นลลทพั ฒ นาความรแຌ
ความสามารถของดุ คลากรผแຌ ฿ชຌ งานรทดดสารสนเทศ เจຌาหนຌ าทีไูຌานเทคนลยี สารสนเทศลลทการสืไ อสาร รวมถึ ง
ผแຌดริหารขององค์การ ฿หຌมีความรแຌทางูຌานเทคนลยีสารสนเทศลลทการสืไอสาร มี ทักษทลลทความเชีไยวชาญ฿นการ
฿ชຌงานลลทสามารถน าวิทยาการลลทเทคนลยี ทีไทันสมัยมา฿ชຌ฿นการปฏิดั ติงานลลทการดริ หารงานของหน วยงาน
เูຌอยางมีปรทสิทธิภาพ จึงจาเป็นตຌองจัู฿หຌมีการฝຄกอดรมูຌานเทคนลยีสารสนเทศอยางสมไาเสมอ
ไ. วัตถุประสงค์
1) เพืไอพัฒนาทักษทการ฿ชຌงานรทดดสารสนเทศ฿หຌกัดดุคลากรขององค์การ ฿หຌสามารถ฿ชຌงานรทดดสารสนเทศ
เพืไอสนัดสนุนการปฏิดัติงานเูຌอยางมีปรทสิทธิภาพ
2) เพืไอยกรทูัดผแຌดริหารของ ขสมก. ฿หຌมีความรแຌความเขຌา฿จูຌานการดริหารจัูการเทคนลยีสารสนเทศลลท
การสืไอสารทีไเหมาทสมกัดดทดาทหนຌาทีไ ลลทสอูคลຌองกัดสภาวการณ์ทีไเปลีไยนลปลงอยแตลอูเวลา
3) เพืไอพัฒนาขีูความสามารถูຌานูแลลลลทดริหารจัูการเทคนลยีสารสนเทศลลทการสืไอสารของดุคลากร
สานักเทคนลยีสารสนเทศ฿นการ฿หຌดริการทีไสนองตอความตຌองการของผแຌ฿ชຌงานรทดดอยางทัไวถึง
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
1) มีหลักสแตรอดรมูຌานเทคนลยีส ารสนเทศสาหรัดผแຌ ปฏิดั ติงาน ผแຌดริหารลลทเจຌาหนຌ าทีไสานักเทคนลยี
สารสนเทศ
2) มีหลักสแตรฝຄกอดรมการ฿ชຌงานรทดดสารสนเทศสาหรัดผแຌปฏิดัติงานลลทผแຌดริหารองค์การ
6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

หลั กสแ ตรอดรมูຌ านเทคนลยี สารสนเทศส าหรั ดผแຌ ปฏิ ดั ติ งาน ผแຌ ดริ หารลลทเจຌ าหนຌ า ทีไ ส านั ก
เทคนลยีสารสนเทศ

ตัวชีๅวัด :

1ี รຌอยลท 50 ของผแຌปฏิดัติงาน ผแຌดริหารลลทเจຌาหนຌาทีไขององค์การเขຌารัดการฝຄกอดรม
โี รຌอยลท 50 ของผแຌปฏิดัติงาน ผแຌดริหารลลทเจຌาหนຌาทีไขององค์การทีไเขຌารัดการฝຄกอดรมผานการ
ปรทเมิน
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7. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
รายการ

2560
P
P
P

1) จัูทาลผนการฝຄกอดรม
2) ูาเนินการฝຄกอดรม
3) ติูตามลลทปรทเมินผลการฝຄกอดรม

2561
P
P
P

2562
2563
2564
P P P
P P P
P P P

่. งบประมาณ
รายการ

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ

ปงดปรทมาณ 1) หลักสแตรการอดรม
2560
การดริหารจัูการครงการสาหรัดผแຌดริหาร
ิIT Project Management)
Strategic IT Governance, Information
Security and Cyber security
Management for Executives
เทคนิคการลกຌเขปัญหาเครืไองคอมพิวเตอร์
ลลทอุปกรณ์ตอพวง
การดริหารจัูการรทดดเครือขาย
การดริหารจัูการรทดดฐานขຌอมแล
การดริหารจัูการรทดดคอมพิวเตอร์
พรทราชดัญญัติวาูຌวยการกรททาผิู
เกีไยวกัดคอมพิวเตอร์ ิComputer Related
Crime Act. B.E. 2550)
รวม
ปงดปรทมาณ 1) หลักสแตรการอดรม
2561
หลักสแตรนวัตกรรม฿หมเชิงกลยุทธ์฿นการ
ดริหารธุรกิจ
Change Management
IT Project Outsourcing
พรทราชดัญญัติวาูຌวยการกรททาผิู
เกีไยวกัดคอมพิวเตอร์ ิComputer Related
Crime Act. B.E. 2550)
รวม
ปงดปรทมาณ 1. หลักสแตรการอดรม
2562
Introduction to ISO/IEC 27001
Information Security Management
Systems
พรทราชดัญญัติวาูຌวยการกรททาผิู
เกีไยวกัดคอมพิวเตอร์ ิComputer Related
Crime Act. B.E. 2550)
รวม

ตຌนทุน/
หนวยิบาที

จานวน

รวมงิน

147,000

1 กลุม 2 ทาน

147,000

558,000

1 กลุม 2 ทาน

558,000

275,000 2 กลุม กลุมลท 11 ทาน

550,000

2 กลุม กลุมลท 11 ทาน
1 กลุม กลุมลท 11 ทาน
1 กลุม กลุมลท 11 ทาน
6 กลุม กลุมลท 50 ทาน

550,000
44,000
45,000
120,000

275,000
44,000
45,000
20,000

2,014,000
324,000 3 กลุม กลุมลท 18 ทาน

972,000

144,000 3 กลุม กลุมลท 4 ทาน
27,000 1 กลุม กลุมลท 50 ทาน
20,000 6 กลุม กลุมลท 50 ทาน

432,000
27,000
120,000

1,551,000
24,000 2 กลุม กลุมลท 20 ทาน

48,000

20,000 6 กลุม กลุมลท 50 ทาน

120,000
168,000
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รายการ

ตຌนทุน/
หนวยิบาที

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ

ปงดปรทมาณ 1. หลักสแตรการอดรม
2563
ITIL 2011
พรทราชดัญญัติวาูຌวยการกรททาผิู
เกีไยวกัดคอมพิวเตอร์ ิComputer Related
Crime Act. B.E. 2550)
รวม
ปงดปรทมาณ 1. หลักสแตรการอดรม
2564
พรทราชดัญญัติวาูຌวยการกรททาผิู
เกีไยวกัดคอมพิวเตอร์ ิComputer Related
Crime Act. B.E. 2550)
รวม
รวมทัๅงครงการ

จานวน

รวมงิน

550,000 2 กลุม กลุมลท 20 ทาน
20,000 6 กลุม กลุมลท 50 ทาน

1,100,000
120,000

1,220,000
20,000 6 กลุม กลุมลท 50 ทาน

120,000
120,000
5,073,000

9. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ
งดปรทมาณทีไ฿ชຌ฿นลต
ลทป
รวมทัๅงสิๅน

2560

2561

2562

2563

2564

2,014,000

1,551,000

168,000

1,220,000

120,000

2,014,000

1,551,000

168,000
5,073,000

1,220,000

120,000

แเ. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขัๅนตอน/กิจกรรม
1) จัดทาผนการฝຄกอบรม

ป 2560 (เตรมาส)

ป 2561 (เตรมาส)

ป 2562 (เตรมาส)

ป 2563 (เตรมาส)

ป 2564 (เตรมาส)

1

1

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

ผูรຌ ับผิดชอบ
หนวยงานหลัก :
สานัก
ทคนลยี

2) ดานินการฝຄกอบรม

สารสนทศ
หนวยงาน
สนับสนุน :

3) ติดตามละประมินผล
การฝຄกอบรม

สานักพัฒนา
บุคลากร
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กลยุทธ์ทีไ ใ : การลดบทบาทดຌาน Regulator
แ. ครงการทีไ โ็ การตรียมความพรຌอมดຌานการบริหารพืไอรองรับการปรับปลีไยนบทบาทของ ขสมก.
โ. หนวยงาน

ฝຆายดริหาร ิสานักการเจຌาหนຌาทีไ สานักพัฒนาดุคลากรี / ฝຆายการเูินรถเอกชนรวมดริการ

3. หลักการละหตุผล
ตามมติของคณทกรรมการนยดายรัฐวิสาหกิจทีไ 3/2558 ทีไรทดุ฿หຌ ขสมก. มีดทดาท฿นสถานทของ Operator
เป็ นหลั ก ูยการยกเลิ กมติ ครม. เมืไ อวันทีไ 11 มกราคม พ.ศ. 2526 ทีไ เคยก าหนู฿หຌ ขสมก. เป็ นผแຌ มีสิ ทธิเูຌ รั ด
฿ดอนุญาตปรทกอดการรถูยสารหมวู 1 ฿นเขตกรุงเทพมหานครลลทพืๅนทีไตอเนืไองเพียงรายเูียวซึไงทา฿หຌการเูินรถ
ของผแຌปรทกอดการภาคเอกชนตຌองพึไงพา฿ดอนุญาตจาก ขสมก. ลลทสงผลทางอຌอม฿หຌ ขสมก. มีดทดาทหนຌาทีไ฿นการ
กากัดูแลลการ฿หຌดริการของผแຌปรทกอดการภาคเอกชนลทนคณทกรรมการควดคุมการขนสงทางดกกลางทีไมีฐานทเป็น
Regulator ทีไลทຌจริง ขณททีไ฿หຌ ขสมก. จทยังคงการดริหารจัูการ฿นสวนของรถตแຌลลทรถหมวู 4 จนกวากรมการขนสง
ทางดกจทมี ความพรຌ อมทีไ จทเป็ นผแຌ ู าเนิ น การดริ ห ารจั ูการเองนัๅ น จทส งผลอย างมี นั ยส าคั ญ ต อ การู าเนิ นงาน
ทีไยากลาดากของ ขสมก. ตามลผนวิสาหกิจฉดั ดนีๅ ูย ขสมก. มี ความจาเป็นตຌองสรຌางความพรຌอมเพืไอการดริหาร
จัูการทีไมปี รทสิทธิภาพ฿น 2 ูຌาน คือ
1) การสรຌางความพรຌอม฿นการอนยຌายรถรวมดริการหมวู 1 เปอยแ฿นความูแลลของกรมการขนสงทางดก
฿นรทยทลรก
2) การดริหารจัูการรถหมวู 4 ลลทรถตแຌรวมดริการ฿หຌมีปรทสิทธิภาพ ควดคแกัด การเตรียมความพรຌอม
฿นการอนยຌายรถรวมดริการหมวู 4 ลลทรถตแเຌ ปอยแ฿นความูแลลของกรมการขนสงทางดก฿นรทยทตอเป
ตารางทีไ แเ : สดงจานวนรถดยสาร ขสมก. ละรถรวมบริการ

ทีไมา : องค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ
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ภาพทีไ โเ : สดงครงสรຌางองค์กรกอนมีการปรับบทบาท ขสมก.

ทีไมา : องค์การขนสงมวลชนกรุงเทพ

4. วัตถุประสงค์
1) สรຌางความพรຌอมสาหรัดองค์การลลทดุคลากร฿นการอนยຌายการดริหารจัูการรถหมวู 1 (รถูยสาร
รวมดริการี เปยั งกรมการขนสงทางดก ูยการปรัด ครงสรຌางองค์กร การวางลผนจัูการกาลั งคนทีไเคยูแลล
รถรวมดริการหมวู 1 เปปฏิดัติงาน฿นหนวยงานอืไนทีไมีอัตรากาลังวางอยแเพืไอ฿หຌเกิูความเหมาทสมทัๅง฿นเรืไองของ
ตาลหนงลลทความสามารถ฿นการทางาน฿นตาลหนงนัๅน โ
2) วางมาตรการ฿นการควดคุมูแลลการ฿หຌดริการของรถหมวู 4 (รถตแຌรวมดริการี ฿หຌมีรทเดียดลลทความ
ปลอูภัย มีคุณภาพการ฿หຌดริการเป็นทีไยอมรัดของผแຌูยสาร
3) สรຌางความพรຌอมสาหรัดองค์การลลทดุคลากร฿นการอนยຌายการดริหารจัูการรถหมวู 4 ลลทรถตแຌเปยัง
กรมการขนสงทางดก฿นรทยทตอเป
5. ประยชน์ทีไเดຌรับ
การวางลผนดุ ค ลากรทัๅ งมิติของจ านวนลลทความสามารถ฿หຌ ส อูคลຌ อ งกัด ดทดาทหนຌ าทีไ ของ ขสมก. ทีไ
เปลีไยนเปจทกอ฿หຌเกิูคุณภาพงานทีไูีลลทการ฿ชຌดุคลากร฿นจานวนทีไเหมาทสมอยางมีปรทสิทธิภาพ ซึไงจทสงผล
ทางอຌอมตอตຌนทุน฿นการดริหารจัูการ
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6. ผลผลิตละตัวชีๅวัด
ผลผลิต :

1ี ครงสรຌางองค์กรทีไมีความสอูคลຌองกัดดทดาทหนຌาทีไของ ขสมก. ลลทเอืๅอตอการูาเนินงาน
ตามลผนวิสาหกิจ
โี ลผนการดริหารจัูการูຌานกาลังคน฿หຌเหมาทสมกัดขอดเขตภารกิจทีไปรัดเปลีไยนเป
ใี ลผน฿นการควดคุมูแลลลลทเพิไมปรทสิทธิภาพ฿นการดริหารจัูการรถหมวู 4 ลลทรถตแຌรวม
ดริการ

ตัวชีๅวัด :

1ี สามารถจัูกาลั งดุคลากรทีไ฿ชຌ ฿นการดริหารจัูการรถรวมดริการ หมวู 1 เปยังหน วยงาน
ตาง โ เูຌภาย฿นป 2560
โี จั ูท าลผนงาน฿นการควดคุ มูแ ลลลลทเพิไ มปรทสิ ทธิภ าพ฿นการดริ ห ารจั ูการรถหมวู 4
ภาย฿นป 2560

7. ผูຌมีสวนเดຌ-สวนสีย
รายการ
ดุคลากรทีไทาหนຌาทีไ
ควดคุมูแลลรถรวมดริการ
หมวู 1 หมวู 4 ลลทรถตแຌ
ปรทชาชน/ผแຌ ูยสาร

สิไงทีไผูຌมีสวนเดຌ-สวนสียตຌองการ
สิไงทีไครงการตຌองการ
มีทางเลือก฿นการยกยຌายเปปฏิดัติงาน฿น ขสมก. สามารถ฿ชຌปรทยชน์จากดุคลากรทีไ เคย
หนวยงานอืไน โ ขององค์การตามความรแຌ ทาหนຌาทีไูຌานการดริหารจัูการรถรวมเูຌอยาง
ลลทความสามารถทีไมี
เหมาทสม
เูຌรัดการดริการทีไมีคุณภาพลลทมีความปลอูภัยจากผแຌ฿หຌดริการรถรวมดริการ฿นหมวู 4
ลลท รถตแຌ ฿นรทหวางทีไ ขสมก. ยังมีดทดาท฿นการกากัดูแลลรถกลุมูังกลาว
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่. กิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
รายการ
2560 2561
1) จัูตัๅงคณททางานจากหนวยงานทีไเกีไยวขຌอง เพืไอรวมกันศึกษาถึงลนวทาง฿น
การปรัดองค์การเพืไอรองรัดดุคลากรทีไูแลลรถหมวู 1 ลลทลนวทางการเพิไม
ปรทสิทธิภาพ฿นการกากัดูแลลการ฿หຌดริการของรถรวม฿นหมวู 4 ลลทการ
P
วางลผนูຌานกาลังคนทีตไ ຌองยกยຌายเปปฏิดตั ิงาน฿นหนวยงานอืไน โ ทีไ
เหมาทสมตอเป
2) นาเสนอลนวคิูทีไเูຌจากการศึกษาเพืไอนาเสนอตอคณทกรรมการดริหาร
P
กิจการองค์การฯ
3) ูาเนินการปรทชาสัมพันธ์฿หຌกดั ดุคลากร฿นองค์กรเูຌรัดทราดถึงลนวทาง
P
ลลทลผนูังกลาว
4) ูาเนินการปรัดเปลีไยน อนยຌายดุคลากรตามลผนงาน
P
5) ูาเนินการเพิไมปรทสิทธิภาพ฿นการดริหารจัูการรถหมวู 4
P
6) ติูตามผลการปฏิดตั ิงานของผแຌเกีไยวขຌองทีไเูຌรัดการอนยຌายเปปฏิดัติ
ตามลผน เพืไอรวมกันรัดฟังปัญหาลลทขຌอรຌองเรียนตาง โ เพืไอนาเปหาวิธีการ
P
ปรัดปรุงลกຌเขตอเป
7) ูาเนินการตามลผนการเพิไมปรทสิทธิภาพ฿นการดริหารจัูการรถรวม
P
ดริการ หมวู 4
8) ปรทเมินผลการูาเนินงานตามลผนทัๅง฿นสวนของผแຌเกีไยวขຌอง เูຌลก
P
ดุคลากร฿นหนวยงานทีไรดั ผิูชอดลลทปรทชาชนผแຌ฿ชຌดริการ
9) สรุปผลการูาเนินงานตามครงการลลทนาเสนอตอคณทกรรมการดริหาร
P
องค์การฯ

2562

2563 2564

ตຌนทุน/หนวย

จานวน

รวมงิน

-

-

-

-

-

-

้. งบประมาณ
รายการ

ทรัพยากรทีไ฿ชຌ
(เมตຌอง฿ชຌงดปรทมาณ฿นการ
ูาเนินการตามครงการี
รวม

10. การ฿ชຌงบประมาณ
รายการ
งดปรทมาณทีไ฿ชຌ฿นลตลทป
รวมทัๅงสิๅน

2560

2561
-

2562
-

2563
-

2564
-

-
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แแ. ปัจจัยละความสีไยงทีไมีผลตอความสารใจ
รายการ
1) ความสามารถของ
คณททางาน฿นการศึกษาลลท
วางลผน

อกาสกิดความสีไยง

ปานกลาง
การทางานของคณททางานจาเป็นตຌองรัดฟังขຌอมแลจากทุก โ ฝຆายทีไเกีไยวขຌอง / ผแຌมีสวน
เูຌ-สวนเสียอยางรอดูຌาน ูยเมืไอรางลผนลลຌวเสรใจ ควรตຌองนาเสนอ฿หຌผแຌเกีไยวขຌองเูຌ
วิจารณ์อีกครัๅงเพืไอสรຌางการยอมรัด
2) การยอมรัด฿นการอนยຌาย สแง
ตาลหนงงานของดุคลากรฝຆาย ูຌวยขຌอจากัูของความรแຌลลททักษทของดุ คลากร ผนวกกัดตาลหนงงานทีไจากัู ลลท
การเูินรถเอกชนรวมดริการ
นยดาย฿นการลูจ านวนดุ ค ลากร ท า฿หຌ ท างเลื อ ก฿นการอนยຌ า ยของดุ ค ลากร
ฝຆายการเูินรถเอกชนรวมดริการมีเมมากนัก
3) การ฿หຌความรวมมือของ
สแง
ผแຌปรทกอดการรถ หมวู 4 ลลท ผแຌปรทกอดการกลุ มนีๅ สวน฿หญ เป็ นรถสวนดุคคลทีไน ามา฿หຌด ริการ หรือเป็น การจຌาง
คนขัดรถ ูังนัๅน การเูຌรัดความรวมมือจึงเป็นเปเูຌคอนขຌางยาก
รถตแຌ
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แโ. ระยะวลา฿นการดานินครงการ
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560 (เตรมาส)

ป 2561 (เตรมาส)

ป 2562 (เตรมาส)

ป 2563 (เตรมาส)

ป 2564 (เตรมาส)

1

1

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

ผูรຌ ับผิดชอบ

1) จัดตังๅ คณะทางานจาก
หนวยงานทีไ กียไ วขຌอง พือไ
รวมกันศึกษาถึงนวทาง฿นการ
ปรับองค์การพือไ รองรับ
บุคลากรทีดไ ู ลรถหมวด 1 ละ
นวทางการพิมไ ประสิทธิภาพ
฿นการกากับดูลการ฿หຌบริการ
ของรถรวม฿นหมวด 4 ละ
การวางผนดຌานกาลังคนทีตไ อຌ ง
ยกยຌายเปปฏิบตั งิ าน฿น
หนวยงานอืไน โ ทีไ หมาะสม
ตอเป
2) นาสนอนวคิดทีเไ ดຌจาก
การศึกษาพือไ นาสนอตอคณะ
กรรมการบริหารกิจการ
องค์การฯ
3) ดานินการประชาสัมพันธ์
฿หຌกบั บุคลากร฿นองค์กรเดຌรับ
ทราบถึงนวทางละผน
ดังกลาว
4) ดานินการปรับปลียไ น
อนยຌายบุคลากรตามผนงาน
5) ดานินการพิมไ ประสิทธิภาพ
฿นการบริหารจัดการรถหมวด 4

สานักการ
จຌาหนຌาทีไ สานัก
พัฒนาบุคลากร
ละหนวยงานทีไ
ดูลรถรวม
บริการ หมวด 1

6) ติดตามผลการปฏิบตั งิ าน
ของผูຌ กียไ วขຌองทีเไ ดຌรับการ
อนยຌายเปปฏิบตั ติ ามผน พือไ
รวมกันรับฟังปัญหาละขຌอ
รຌองรียนตาง โ พือไ นาเปหา
วิธกี ารปรับปรุงกຌเขตอเป
7) ดานินการตามผนการพิมไ
ประสิทธิภาพ฿นการบริหาร
จัดการรถรวมบริการ หมวด 4
8) ประมินผลการดานินงาน
ตามผนทังๅ ฿นสวนของ
ผูຌ กียไ วขຌอง เดຌก บุคลากร฿น
หนวยงานทีรไ ับผิดชอบละ
ประชาชนผู฿ຌ ชຌบริการ
9) สรุปผลการดานินงานตาม
ครงการละนาสนอตอคณะ
กรรมการบริหารองค์การฯ
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สรุปงบประมาณ฿นการดานินการตามผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ
จากลผนการู าเนิ นงานครงการตาง โ ตามลผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไ พอสรุปเูຌ คือ ปรทมาณการ
งดปรทมาณรทยท 5 ป พ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไ เป็นเงินทัๅงสิๅน 1ุ่ๆโุ้็่5ุ00ใ ดาท ลดงเป็น งดปรทมาณป โ5ๆ0 จานวน
ไ,ๆไใ,5่ๆ,ๆ้่ ดาท งดปรทมาณป โ5ๆ1 จานวน ๆ,1ไ0,ใ็โ,ใ05 ดาท งดปรทมาณป โ5ๆโ จานวน โ,ๆ1ไ,่50,000
ดาท งดปรทมาณ โ5ๆใ จานวน โ,5้็,ๆ0ใ,000 ดาท ลลทงดปรทมาณป โ5ๆไ อีกจานวน โ,ๆใใ,ใ็ใ,000 ดาท ูย
งดปรทมาณ฿นป พ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไ คิูเป็นสัูสวนคือ โไ.้% : 33.0% : 14.05% : 13.9% : 14.1% ตามลาูัด
ตารางทีไ แแ : สดงงบประมาณละสัดสวนของงบประมาณรายปตามผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ
รายการ
งบประมาณทีไ฿ชຌ
สัดสวน (%)

2560
4,643,586,698
24.9%

2561
6,140,372,305
33.0%

2562
2,614,850,000
14.0%

2563
2564
2,597,603,000 2,633,373,000
13.9%
14.1%

รวมทัๅงสิๅน
18,629,785,003
100.0%

ทีไมา : ลผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไ

งดปรทมาณ฿นการูาเนินครงการตามลผนวิสาหกิจฯ ลดงตามยุทธศาสตร์ทัๅง ไ ูຌาน เูຌูังนีๅ ิปรากฏตามตาราง
สรุปวงเงินงดปรทมาณลลทรายลทเอียูของการ฿ชຌงดปรทมาณภาย฿ตຌลผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไ ของ องค์การ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ ิขสมก.ี ลนดทຌายี
ตารางทีไ แโ : สดงสัดสวนของงบประมาณ฿นตละยุทธศาสตร์ตามผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ
รายการ

2560
2561
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 1
4,466,276,598 2,094,069,600
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 2
2,640,000
20,411,500
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 3
70,000,000 3,992,670,005
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 4
104,670,100
33,221,200
รวมป็นงบประมาณตามผนวิสาหกิจทัๅงสิๅน 4,643,586,698 6,140,372,305

ปงบประมาณ
2562
2563
2564
2,478,138,600 2,470,514,600 2,466,781,600
6,781,500
6,281,500
6,781,500
90,000,000
80,000,000
80,000,000
39,929,900
40,806,900
79,809,900
2,614,850,000 2,597,603,000 2,633,373,000

สัดสวน

รวมทัๅงสิๅน

75.02%
0.23%
23.15%
1.60%
100.00%

13,975,780,998
42,896,000
4,312,670,005
298,438,000
18,629,785,003

ทีไมา : ลผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไ

1) ยุทธศาสตร์ทีไ 1 : การพัฒนาคุณภาพบริการพืไอประชาชน ปรทกอดูຌวยครงการภาย฿ตຌลผนยุทธศาสตร์
จานวน ่ ครงการ ลลท ็ ครงการยอย ูยปรทมาณการ฿ชຌงดปรทมาณรทหวางป พ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไ เป็นวงเงิน
ทัๅงสิๅน 1ใ,้็5,็่0,้้่ ดาท ูยลดงเป็น ปงดปรทมาณ โ5ๆ0 จานวน 4,466,276,598 ดาท ปงดปรทมาณ โ5ๆ1
ะะคณ วิศวกรรมศ สตร์ะมห วิทย ลยเกษตรศ สตร์ะกนย ยนะพ.ศ.ะ2559

ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี

หนຌา 219

จ านวน 2,094,069,600 ดาท ป งดปรทมาณ โ5ๆโ จ านวน โ,ไ็่,1ใ่,ๆ00 ดาท ป งดปรทมาณ โ5ๆใ จ านวน
โ,ไ็0,51ไ,ๆ00 ดาท ลลทปงดปรทมาณ โ5ๆไ อีกจานวน โ,ไๆๆ,็่1,ๆ00 ดาท
2) ยุทธศาสตร์ทีไ โ : การสรຌางฐานกาลังพนักงานขับรถดยสารทีไ พียงพอละมีคุณ ภาพ ปรทกอดูຌวย
ครงการภาย฿ตຌลผนยุทธศาสตร์ จานวน ไ ครงการ ปรทมาณการงดปรทมาณรทหวางป พ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไ เป็นเงิน
ทัๅงสิๅน 42,896,000 ดาท ูยลด งเป็ น ป งดปรทมาณ โ5ๆ0 จ านวน 2,640,000 ดาท ป งดปรทมาณ โ5ๆ1 จานวน
20,411,500 ดาท ปงดปรทมาณ โ5ๆโ จานวน 6,781,500 ดาท ปงดปรทมาณ โ5ๆใ จานวน 6,281,500 ดาท ลลท
ปงดปรทมาณ โ5ๆไ อีกจานวน 6,781,500 ดาท
3) ยุทธศาสตร์ ใ : การสริมสรຌางความขใงกรงทางการงิน ปรทกอดูຌวยครงการภาย฿ตຌลผนยุทธศาสตร์
จานวน ้ ครงการ ปรทมาณการงดปรทมาณรทหวางป พ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไ ทัๅงสิๅน 4,312,670,005 ดาท ูยลดงเป็น
ป งดปรทมาณ โ5ๆ0 จ านวน 70,000,000 ดาท ป งดปรทมาณ โ5ๆ1 จ านวน 3,992,670,005 ดาท ป งดปรทมาณ
โ5ๆโ จานวน 90,000,000 ดาท ปงดปรทมาณ โ5ๆใ จานวน 80,000,000 ดาท ลลทปงดปรทมาณ โ5ๆไ อีกจานวน
80,000,000 ดาท
4) ยุ ท ธศาสตร์ ไ : การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพองค์ ก รละบุ ค ลากร ปรทกอดูຌ วยครงการภาย฿ตຌ ลผน
ยุทธศาสตร์ จานวน ๆ ครงการ ลลทครงการยอยอีกจานวน โ1 ครงการ ปรทมาณการงดปรทมาณรทหวางป พ.ศ.
โ5ๆ0 – โ5ๆไ ทัๅงสิๅน 298,438,000 ดาท ูยลดงเป็น ปงดปรทมาณ โ5ๆ0 จานวน 104,670,100 ดาท ปงดปรทมาณ
โ5ๆ1 จ านวน 33,221,200 ดาท ป งดปรทมาณ โ5ๆโ จ านวน 39,929,900 ดาท ป งดปรทมาณ โ5ๆใ จ านวน
40,806,900 ดาท ลลทปงดปรทมาณ โ5ๆไ อีกจานวน 79,809,900 ดาท
เมืไ อพิ จารณาวงเงิน งดปรทมาณทีไ ก าหนูเวຌตามลผนวิ สาหกิ จ พ.ศ. โ5ๆ0 – โ5ๆไ ของ ขสมก. จทพดว า
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 : การพัฒนาคุณภาพดริการเพืไอปรทชาชน เป็นยุทธศาสตร์ทีไ฿ชຌวงเงินงดปรทมาณมากทีไสุู จานวน
1ใุ้็5ุ็่0ุ้้่ ดาท หรือคิูเป็ นสั ูส วนสแ งถึง ็5.0โั ของวงเงินงดปรทมาณตามลผนวิสาหกิจฯ ฉดั ดนีๅ ูย
ครงการทีไ฿ชຌงดปรทมาณคอนขຌางสแง เูຌลก ครงการจัูซืๅอรถูยสาร฿หม ิ11,1โ5,5ไ้,้้่ ดาที ครงการปรัดปรุง
สภาพรถูยสารเูิมทีไกาหนู฿หຌมีการปรัดปรุงลด งออกเป็ น การปรัดปรุงสภาพรถูยสารธรรมูา ป งดปรทมาณ
โ5ๆ0 – โ5ๆไ ลลทการปรัดปรุงสภาพรถูยสารเกาปรัดอากาศ ปงดปรทมาณ โ5ๆ0 – โ5ๆไ ิ1,โโ1,่ๆ5,000 ดาที
ลลทค าเช า฿ชຌ ร ทดด e-Ticket ิ1,1ไ็,500,000 ดาที เป็ น ตຌ น หรื อ รวมกั น คิ ู เป็ น สั ู ส ว น ้ๆ.ๆ% ของวงเงิ น
งดปรทมาณตามยุ ท ธศาสตร์ ทีไ 1 ลลทรวมกั น คิ ู เป็ น สั ู ส ว น ็โ.5% ของวงเงิ น งดปรทมาณรวมทัๅ งหมูตาม
ลผนวิสาหกิจฯ ฉดัดนีๅ
รองลงมาคื อวงเงิ น งดปรทมาณตามยุ ท ธศาสตร์ ทีไ ใ : การเสริ ม สรຌ างความลขใ งลกร งทางการเงิ น ูย฿ชຌ
งดปรทมาณทัๅงสิๅนจานวน ไ,ใ1โ,ๆ็0,005 ดาท หรือคิูเป็น 23.2% ของวงเงินงดปรทมาณทัๅงหมูตามลผนวิสาหกิจฯ
ฉดัดนีๅ ูยเป็นครงการทีไเกีไยวขຌองกัดการเกษียณอายุกอนกาหนู ซึไงตຌอง฿ชຌงดปรทมาณสแงถึง 4,222,670,005 ดาท
ซึงไ คิูเป็นสัูสวน ้็.้% ของงดปรทมาณทัๅงหมูตามยุทธศาสตร์ทีไ ใ
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สรุปวงงินงบประมาณละรายละอียดของการ฿ชຌงบประมาณภาย฿ตຌผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 - 2564
ของ องค์การชนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี
ยุทธศาสตร์ทีไ แ
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / ครงการ / ครงการยอย

2560
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 : การพัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการพือไ ประชาชน
กลยุทธ์ 1 : รถดยสารพือไ ประชาชน
ครงการทีไ 1 : การจัดหารถดยสาร฿หม
ครงการยอยทีไ 1 : การศึกษาความ
4,000,000
หมาะสมของรถดยสาร฿หม
ครงการยอยทีไ 2 : การจัดซืๅอรถดยสาร
3,613,549,998
฿หมทีไเดຌรับอนุมตั ิ

ปงบประมาณ
2562

2561

-

-

2563

รวมทัๅงสิๅน

2564

-

-

รวมงบประมาณของ
ตละครงการ

4,000,000
11,129,549,998

1,878,000,000

1,878,000,000

1,878,000,000

1,878,000,000

11,125,549,998

ครงการทีไ 2 : การปรับปรุงสภาพรถดย
สารดิม

733,828,000

121,820,000

121,820,000

121,820,000

122,577,000

1,221,865,000

1,221,865,000

ครงการทีไ 3 : การปรับปรุงครืไองมือชีวๅ ัด
คุณภาพการ฿หຌบริการ

4,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

10,500,000

10,500,000

382,500,000

382,500,000

382,500,000

1,147,500,000

1,147,500,000

375,000

375,000

9,229,000

1,605,000

กลยุทธ์ 2 : ทคนลยีพือไ บริการทีไมคี ุณภาพ
ครงการทีไ 4 : การติดตังๅ ระบบ E-Ticket บน
รถดยสาร

-

-

ครงการทีไ 5 : การพัฒนาละปรับปรุงระบบ
การสืไอสารกับผูຌ ดยสารดຌวยทคนลยีทีไ
ทันสมัย
ครงการยอยทีไ 1 : การพัฒนาระบบ
Customer Relationship
Management สาหรับรองรับการ
จัดกใบละบริหารจัดการขຌอมูลลูกคຌา
ครงการยอยทีไ 2 : การปรับปรุงวใบเซต์
ขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ
ครงการยอยทีไ 3 : การปรับปรุง
Application สาหรับการ฿ชຌงานบน
Mobile Phone ละอุปกรณ์อืไน โ
ครงการทีไ 6 : การจัดทาระบบสารสนทศ
ดຌานปฏิบัตกิ าร
ครงการยอยทีไ 1 : การจัดหาระบบ
ตรวจสอบละติดตามการปฏิบัตกิ าร
ดินรถ (GPS)
ครงการยอยทีไ 2 : การพัฒนาระบบการ
ดินรถ
ครงการยอยทีไ 3 : การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการอู
กลยุทธ์ 3 : ความปลอดภัย฿นการ฿หຌบริการ
ครงการทีไ 7 : ความปลอดภัยของผูຌ ดยสาร
ละประชาชน
ครงการยอยทีไ 1 : การจัดทามาตรการ
การกຌเขพือไ พิมไ ความปลอดภัย฿นการ
฿หຌบริการ
ครงการยอยทีไ 2 : การการพัฒนา
หลักสูตรการ฿หຌบริการดี ขับขีปไ ลอดภัย
กลยุทธ์ 4 : การสรຌางการจดจาทีไดี กผ฿ูຌ ชຌบริการ
ครงการทีไ 8 : กิจกรรมสัมพันธ์
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 1

2,875,000

375,000

-

4,000,000

18,439,000
-

-

-

2,000,000

-

-

1,605,000

-

12,439,000

2,000,000

78,087,600

78,087,600

78,087,600

78,087,600

25,034,000

3,266,000

3,266,000

3,266,000

-

34,832,000

6,509,000

849,000

849,000

-

8,207,000

432,000

432,000

432,000

2,322,000

78,087,600

432,000

390,438,000
433,477,000

4,050,000
12,450,000

1,680,000

1,680,000

1,680,000

1,680,000

1,680,000

8,400,000

400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
2,000,000
4,466,276,598 2,094,069,600 2,478,138,600 2,470,514,600 2,466,781,600 13,975,780,998

2,000,000
13,975,780,998
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ยุทธศาสตร์ทีไ โ
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / ครงการ / ครงการยอย

2560
2561
ยุทธศาสตร์ทีไ 2 : การสรຌางฐานกาลังพนักงานขับรถดยสารทีไพียงพอละมีคุณภาพ
กลยุทธ์ทีไ 1 : การสรຌางฐานกาลังพนักงานขับรถดยสาร
ครงการทีไ 9 : การจัดหาพนักงานขับรถ
ดยสาร
กลยุทธ์ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน
ครงการทีไ 10 : การสรຌางสริมคุณภาพชีวิต
ของพนักงาน

2,640,000

2563

-

-

รวมงบประมาณของ
ตละครงการ

รวมทัๅงสิๅน

2564

-

-

-

11,140,000

2,140,000

2,140,000

2,140,000

20,200,000

20,200,000

3,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

6,000,000

6,000,000

6,271,500

3,641,500

3,141,500

3,641,500

16,696,000

16,696,000

2,640,000

20,411,500

6,781,500

6,281,500

6,781,500

42,896,000

42,896,000

2560

2561

2563

2564

รวมทัๅงสิๅน

ครงการทีไ 11 : การยกระดับความผูกพันของ
พนักงานทีไมตี อ องค์กร

-

กลยุทธ์ 3 : พัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการของพนักงานขับรถดยสาร
ครงการทีไ 12 : การปรับปรุงละพัฒนา
หลักสูตรการขับรถทีไมคี ุณภาพ
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 2

ปงบประมาณ
2562

ยุทธศาสตร์ทีไ ใ
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / ครงการ / ครงการยอย

ปงบประมาณ
2562

รวมงบประมาณของ
ตละครงการ

ยุทธศาสตร์ 3 : การสริมสรຌางความขใงกรงทางการงิน
กลยุทธ์ 1 : การพิมไ รายเดຌ
ครงการทีไ 13 : การพัฒนาระบบประมินละ
วิคราะห์สຌนทางดินรถ
ครงการทีไ 14 : การพัฒนาพืนๅ ทีไชิงพาณิชย์
ครงการทีไ 15 : การจัดทาขຌอสนองินอุดหนุน
ภาครัฐ

30,000,000

10,000,000

10,000,000

-

-

10,000,000

10,000,000

-

-

-

40,000,000

40,000,000

-

-

-

-

-

-

-

ครงการทีไ 16 : การจัดการลูกหนีรๅ ถรวม
บริการคຌางชาระ

-

-

-

-

-

-

-

ครงการทีไ 17 : การจาหนายรถดยสารปลด
ระวาง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ครงการทีไ 18 : การปรับปรุงอัตราคาดยสาร
กลยุทธ์ 2 : การลดตຌนทุนละคา฿ชຌจายดานินงาน
ครงการทีไ 19 : การกษียณอายุกอนกาหนด
ครงการทีไ 20 : การจัดหาอูจอดรถ฿หม ทีไทา
การ ละสถานีพลังงาน
กลยุทธ์ 3 : ลดตຌนทุนทางการงิน
ครงการทีไ 21 : การศึกษานวทางจัดการ
หนีสๅ ินสะสม
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 3

3,982,670,005

80,000,000

80,000,000

80,000,000

4,222,670,005

4,222,670,005

30,000,000

-

-

-

-

30,000,000

30,000,000

10,000,000

-

-

-

-

10,000,000

10,000,000

4,312,670,005

4,312,670,005

70,000,000 3,992,670,005

90,000,000

80,000,000

80,000,000
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ยุทธศาสตร์ทีไ ไ
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / ครงการ / ครงการยอย

ปงบประมาณ
2560

2561

2562

2563

รวมทัๅงสิๅน

2564

รวมงบประมาณของ
ตละครงการ

ยุทธศาสตร์ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรละบุคลากร
กลยุทธ์ 1 : การประยุกต์฿ชຌทคนลยีทีไทันสมัย
ครงการทีไ 22 : การพิมไ ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการละการปฏิบัตงิ านดຌาน
ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร
ครงการยอยทีไ 1 : การพัฒนาระบบ
อนุมตั สิ ัญญา
ครงการยอยทีไ 2 : การปรับปรุง
ระบบงานคดี
ครงการยอยทีไ 3 : การพัฒนาระบบ
จัดกใบอกสารอิลใกทรอนิกส์
ครงการยอยทีไ 4 : การพัฒนาระบบสาร
บรรณอิลใกทรอนิกส์

-

5,175,000

675,000
-

675,000

-

6,525,000

2,335,000

-

2,335,000

-

-

-

-

10,000,000

-

-

10,000,000

-

-

10,000,000

-

-

10,000,000

-

-

34,500,000

-

5,500,000

ครงการยอยทีไ 5 : การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากร (ERP) องค์การ

34,500,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ขนสงมวลชนกรุงทพ ระยะทีไ 2
ครงการยอยทีไ 6 : การศึกษาวิคราะห์
พือไ กาหนดมาตรฐานขຌอมูลของ องค์การ

5,500,000

ขนสงมวลชนกรุงทพ
ครงการยอยทีไ 7 : การพัฒนาระบบ
ฐานขຌอมูลกลางขององค์การขนสงมวลชน

-

61,506,000

61,506,000

กรุงทพ
ครงการยอยทีไ 8 : การประยุกต์฿ชຌ
มาตรฐานดຌานการบริหารจัดการความ

4,500,000

-

-

4,500,000

มันไ คงปลอดภัยสารสนทศ
ครงการยอยทีไ 9 : การประยุกต์฿ชຌ
มาตรฐานดຌาน IT Audit

-

-

5,500,000

5,500,000
271,185,000

ครงการยอยทีไ 10 : การประยุกต์฿ชຌ
มาตรฐานดຌานการบริการทคนลยี

4,500,000

-

-

4,500,000

สารสนทศ
ครงการยอยทีไ 11 : การพิมไ
ประสิทธิภาพละความมันไ คงปลอดภัย

16,743,600

-

-

-

1,857,000

18,600,600

-

-

-

12,378,600

-

-

-

1,400,000

ของระบบครือขาย ระยะทีไ 1
ครงการยอยทีไ 12 : การพิมไ
ประสิทธิภาพละความมันไ คงปลอดภัย

-

12,378,600

ของระบบครือขาย ระยะทีไ 2
ครงการยอยทีไ 13 : การจัดซืๅอ Line
Printer
ครงการยอยทีไ 14 : การชาบริการสืไอ
สารสนทศ

1,400,000
2,832,000

2,832,000

2,832,000

2,832,000

2,832,000

14,160,000

1,455,900

1,455,900

1,455,900

11,209,200

1,965,000

2,335,000

2,705,000

9,825,000

ครงการยอยทีไ 15 : การจัดซืๅอระบบ
คอมพิวตอร์ครืไองมขา ยสาหรับทดทน

6,841,500

-

ระบบ Antivirus, e-Mail, AD
ครงการยอยทีไ 16 : การจัดหาบริการ
ครืไองคอมพิวตอร์มขา ยสาหรับระบบ

1,225,000

1,595,000

สารสนทศของ ขสมก.
ครงการยอยทีไ 17 : การจัดหาครืไอง
คอมพิวตอร์ละอุปกรณ์ตอ พวง
ครงการยอยทีไ 18 : การปรับปรุงระบบ
ทรศัพท์

36,500,000
-

1,875,600

620,000

18,510,000
620,000

55,010,000
620,000

3,735,600
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ยุทธศาสตร์ทีไ ไ ิตอี
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / ครงการ / ครงการยอย

2560

ปงบประมาณ
2562

2561

2563

รวมงบประมาณของ
ตละครงการ

รวมทัๅงสิๅน

2564

กลยุทธ์ 2 : การสริมสรຌางบุคลากรทีไมคี ุณภาพ
ครงการทีไ 23 : การสริมสรຌางบุคลากรรุน
฿หมทีไมคี ุณภาพ
ครงการทีไ 24 : การฝຄกอบรม฿หຌความรูຌ฿น
รืไองระบบการประมินคุณภาพองค์กร (SEPA)
ครงการทีไ 25 : การพิมไ ประสิทธิภาพการ
สืไอสารภาย฿นองค์การพือไ ความปรง฿ส

414,000
-

4,500,000

500,000

500,000

500,000

6,000,000

6,000,000

414,000

414,000

414,000

414,000

2,070,000

2,070,000

700,000

100,000

100,000

100,000

1,000,000

1,000,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000

11,000,000

ครงการทีไ 26 : การสงสริมวัฒนธรรมการคิด
พือไ พัฒนา
ครงการยอยทีไ 1 : การสริมสรຌาง
วัฒนธรรมการคิดพือไ การพัฒนา
ครงการยอยทีไ 2 : การพัฒนาระบบองค์
ความรูຌขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ
ครงการยอยทีไ 3 : การฝຄกอบรมการ฿ชຌ
งานละบริหารจัดการทคนลยี
สารสนทศ
กลยุทธ์ 3 : การปรับลดบทบาทดຌาน Regulator
ครงการทีไ 27 : การตรียมความพรຌอมดຌาน
การบริหารพือไ รองรับการปรับปลีไยนบทบาท
ของ ขสมก.
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 4
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 1 - 4

2,200,000
-

2,014,000

-

-

1,551,000

-

-

168,000

-

2,110,000

1,220,000

-

-

120,000

-

2,110,000

18,183,000

5,073,000

-

104,670,100
33,221,200
39,929,900
40,806,900
79,809,900
298,438,000
4,643,586,698 6,140,372,305 2,614,850,000 2,597,603,000 2,633,373,000 18,629,785,003

298,438,000
18,629,785,003
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สรุปวงงินงบประมาณละหลงทีไมาของงบประมาณภาย฿ตຌผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ - โ5ๆไ
ของ องค์การชนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี
ยุทธศาสตร์ทีไ แ
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / ครงการ / ครงการยอย
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 : การพัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการพือไ ประชาชน
กลยุทธ์ 1 : รถดยสารพือไ ประชาชน
ครงการทีไ 1 : การจัดหารถดยสาร฿หม
ครงการยอยทีไ 1 : การศึกษาความหมาะสมของรถดยสาร฿หม
ครงการยอยทีไ 2 : การจัดซืๅอรถดยสาร฿หมทีไเดຌรับอนุมตั ิ
ครงการทีไ 2 : การปรับปรุงสภาพรถดยสารดิม
ครงการทีไ 3 : การปรับปรุงครืไองมือชีวๅ ัดคุณภาพการ฿หຌบริการ
กลยุทธ์ 2 : ทคนลยีพือไ บริการทีไมคี ุณภาพ
ครงการทีไ 4 : การติดตังๅ ระบบ e-Ticket บนรถดยสาร

รวมทัๅงสิๅน

หลงทีไมาของงบประมาณดานินครงการ
รายเดຌจากการพัฒนา
งบ ขสมก.
งบงินกูຌ
พืนๅ ทีไชิงพาณิชย์

4,000,000
11,125,549,998
1,221,865,000
10,500,000

4,000,000
444,500,000
10,500,000

11,125,549,998
777,365,000
-

-

1,147,500,000

1,147,500,000

-

-

ครงการยอยทีไ 1 : การพัฒนาระบบ Customer Relationship
Management สาหรับรองรับการจัดกใบละบริหารจัดการขຌอมูล
ลูกคຌา

4,000,000

4,000,000

-

-

ครงการยอยทีไ 2 : การปรับปรุงวใบเซต์ขององค์การขนสงมวลชน
กรุงทพ

12,439,000

12,439,000

-

-

2,000,000

2,000,000

-

-

390,438,000

390,438,000

-

-

34,832,000
8,207,000

34,832,000
8,207,000

-

-

4,050,000

4,050,000

-

-

8,400,000

8,400,000

-

-

ครงการทีไ 5 : การพัฒนาละปรับปรุงระบบการสืไอสารกับผูຌ ดยสารดຌวย
ทคนลยีทีไทันสมัย

ครงการยอยทีไ 3 : การปรับปรุง Application สาหรับการ฿ชຌงาน
บน Mobile Phone ละอุปกรณ์อืไน โ
ครงการทีไ 6 : การจัดทาระบบสารสนทศดຌานปฏิบัตกิ าร
ครงการยอยทีไ 1 : การจัดหาระบบตรวจสอบละติดตามการ
ปฏิบัตกิ ารดินรถ (GPS)
ครงการยอยทีไ 2 : การพัฒนาระบบการดินรถ
ครงการยอยทีไ 3 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการอู
กลยุทธ์ 3 : ความปลอดภัย฿นการ฿หຌบริการ
ครงการทีไ 7 : ความปลอดภัยของผูຌ ดยสารละประชาชน
ครงการยอยทีไ 1 : การจัดทามาตรการการกຌเขพือไ พิมไ ความ
ปลอดภัย฿นการ฿หຌบริการ
ครงการยอยทีไ 2 : การการพัฒนาหลักสูตรการ฿หຌบริการดี ขับขีไ
ปลอดภัย
กลยุทธ์ 4 : การสรຌางการจดจาทีไดี กผ฿ูຌ ชຌบริการ
ครงการทีไ 8 : กิจกรรมสัมพันธ์
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 1

2,000,000
2,000,000
13,975,780,998 2,072,866,000 11,902,914,998

-
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ยุทธศาสตร์ทีไ โ
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / ครงการ / ครงการยอย
ยุทธศาสตร์ทีไ 2 : การสรຌางฐานกาลังพนักงานขับรถดยสารทีไพียงพอละมีคุณภาพ
กลยุทธ์ทีไ 1 : การสรຌางฐานกาลังพนักงานขับรถดยสาร
ครงการทีไ 9 : การจัดหาพนักงานขับรถดยสาร
กลยุทธ์ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน
ครงการทีไ 10 : การสรຌางสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ครงการทีไ 11 : การยกระดับความผูกพันของพนักงานทีไมตี อ องค์กร
กลยุทธ์ 3 : พัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการของพนักงานขับรถดยสาร
ครงการทีไ 12 : การปรับปรุงละพัฒนาหลักสูตรการขับรถทีไมคี ุณภาพ
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 2

หลงทีไมาของงบประมาณดานินครงการ
รายเดຌจากการพัฒนา
งบ ขสมก.
งบงินกูຌ
พืนๅ ทีไชิงพาณิชย์

รวมทัๅงสิๅน

-

-

-

-

20,200,000
6,000,000

20,200,000
6,000,000

-

-

16,696,000
42,896,000

16,696,000
42,896,000

-

-

ยุทธศาสตร์ทีไ ใ
หลงทีไมาของงบประมาณดานินครงการ
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / ครงการ / ครงการยอย

รวมทัๅงสิๅน

งบ ขสมก.

รายเดຌจากการพัฒนา

งบงินกูຌ

พืนๅ ทีไชิงพาณิชย์

ยุทธศาสตร์ 3 : การสริมสรຌางความขใงกรงทางการงิน
กลยุทธ์ 1 : การพิมไ รายเดຌ
ครงการทีไ 13 : การพัฒนาระบบประมินละวิคราะห์สຌนทางดินรถ

10,000,000

10,000,000

-

-

ครงการทีไ 14 : การพัฒนาพืนๅ ทีไชิงพาณิชย์

40,000,000

40,000,000

-

-

ครงการทีไ 15 : การจัดทาขຌอสนองินอุดหนุนภาครัฐ

-

-

-

-

ครงการทีไ 16 : การจัดการลูกหนีรๅ ถรวมบริการคຌางชาระ

-

-

-

-

ครงการทีไ 17 : การจาหนายรถดยสารปลดระวาง

-

-

-

-

ครงการทีไ 18 : การปรับปรุงอัตราคาดยสาร

-

-

-

-

กลยุทธ์ 2 : การลดตຌนทุนละคา฿ชຌจายดานินงาน
ครงการทีไ 19 : การกษียณอายุกอนกาหนด
ครงการทีไ 20 : การจัดหาอูจอดรถ฿หม ทีไทาการ ละสถานีพลังงาน

4,222,670,005
30,000,000

30,000,000

3,662,670,005
-

560,000,000
-

กลยุทธ์ 3 : ลดตຌนทุนทางการงิน
ครงการทีไ 21 : การศึกษานวทางจัดการหนีสๅ ินสะสม
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 3

10,000,000

10,000,000

4,312,670,005

90,000,000

3,662,670,005

560,000,000
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ยุทธศาสตร์ทีไ ไ
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / ครงการ / ครงการยอย

รวมทัๅงสิๅน

ยุทธศาสตร์ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรละบุคลากร
กลยุทธ์ 1 : การประยุกต์฿ชຌทคนลยีทีไทันสมัย

หลงทีไมาของงบประมาณดานินครงการ
รายเดຌจากการพัฒนา
งบ ขสมก.
งบงินกูຌ
พืนๅ ทีไชิงพาณิชย์

ครงการทีไ 22 : การพิมไ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการละการ
ปฏิบัตงิ านดຌวยทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร
ครงการยอยทีไ 1 : การพัฒนาระบบอนุมตั สิ ัญญา
ครงการยอยทีไ 2 : การปรับปรุงระบบงานคดี
ครงการยอยทีไ 3 : การพัฒนาระบบจัดกใบอกสารอิลใกทรอนิกส์
ครงการยอยทีไ 4 : การพัฒนาระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์
ครงการยอยทีไ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP)
องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ระยะทีไ 2
ครงการยอยทีไ 6 : การศึกษาวิคราะห์พือไ กาหนดมาตรฐานขຌอมูล
ของ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ
ครงการยอยทีไ 7 : การพัฒนาระบบฐานขຌอมูลกลางขององค์การ
ขนสงมวลชนกรุงทพ
ครงการยอยทีไ 8 : การประยุกต์฿ชຌมาตรฐานดຌานการบริหารจัดการ
ความมันไ คงปลอดภัยสารสนทศ
ครงการยอยทีไ 9 : การประยุกต์฿ชຌมาตรฐานดຌาน IT Audit
ครงการยอยทีไ 10 : การประยุกต์฿ชຌมาตรฐานดຌานการบริการ
ทคนลยีสารสนทศ
ครงการยอยทีไ 11 : การพิมไ ประสิทธิภาพละความมันไ คงปลอดภัย
ของระบบครือขาย ระยะทีไ 1
ครงการยอยทีไ 12 : การพิมไ ประสิทธิภาพละความมันไ คงปลอดภัย
ของระบบครือขาย ระยะทีไ 2
ครงการยอยทีไ 13 : การจัดซืๅอ Line Printer
ครงการยอยทีไ 14 : การชาบริการสืไอสารสนทศ
ครงการยอยทีไ 15 : การจัดซืๅอระบบคอมพิวตอร์ครืไองมขา ย
สาหรับทดทนระบบ Antivirus, e-Mail, AD
ครงการยอยทีไ 16 : การจัดหาบริการครืไองคอมพิวตอร์มขา ย
สาหรับระบบสารสนทศของ ขสมก.
ครงการยอยทีไ 17 : การจัดหาครืไองคอมพิวตอร์ละอุปกรณ์ตอ
พวง
ครงการยอยทีไ 18 : การปรับปรุงระบบทรศัพท์
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ยุทธศาสตร์ทีไ ไ ิตอี
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / ครงการ / ครงการยอย
กลยุทธ์ 2 : การสริมสรຌางบุคลากรทีไมคี ุณภาพ
ครงการทีไ 23 : การสริมสรຌางบุคลากรรุน฿หมทีไมคี ุณภาพ

หลงทีไมาของงบประมาณดานินครงการ
รายเดຌจากการพัฒนา
งบ ขสมก.
งบงินกูຌ
พืนๅ ทีไชิงพาณิชย์

รวมทัๅงสิๅน

6,000,000

6,000,000

-

-

ครงการทีไ 24 : การฝຄกอบรม฿หຌความรูຌ฿นรืไองระบบการประมิน
คุณภาพองค์ไ 25
กร :(SEPA)
ครงการที
การพิมไ ประสิทธิภาพการสืไอสารภาย฿นองค์การพือไ
ความปร
ง
฿ส
ครงการทีไ 26 : การสงสริมวัฒนธรรมการคิดพือไ พัฒนา

2,070,000
1,000,000

ครงการยอยทีไ 1 : การสริมสรຌางวัฒนธรรมการคิดพือไ การพัฒนา
ครงการยอยทีไ 2 : การพัฒนาระบบองค์ความรูຌขององค์การขนสง
มวลชนกรุงทพ
ครงการยอยทีไ 3 : การฝຄกอบรมการ฿ชຌงานละบริหารจัดการ
ทคนลยีสารสนทศ
กลยุทธ์ 3 : การปรับลดบทบาทดຌาน Regulator
ครงการทีไ 27 : การตรียมความพรຌอมดຌานการบริหารพือไ รองรับการ
ปรับปลีไยนบทบาทของ ขสมก.
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 4
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 1 - 4
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ครงการยอยทีไ 1 : การจัดหาระบบตรวจสอบละติดตามการ
ปฏิบัตกิ ารดินรถ (GPS)
ครงการยอยทีไ 2 : การพัฒนาระบบการดินรถ
ครงการยอยทีไ 3 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการอู

ครงการยอยทีไ 2 : ครงการปรับปรุงวใบเซต์ขององค์การขนสงมวลชน
กรุงทพ
ครงการยอยทีไ 3 : การปรับปรุง Application สาหรับการ฿ชຌงานบน
Mobile Phone ละอุปกรณ์อืไน โ
ครงการทีไ 6 : การจัดทาระบบสารสนทศดຌานปฏิบัตกิ าร

ครงการยอยทีไ 1 : การพัฒนาระบบ Customer Relationship
Management สาหรับรองรับการจัดกใบละบริหารจัดการขຌอมูลลูกคຌา

ครงการทีไ 5 : การพัฒนาละปรับปรุงระบบการสืไอสารกับผูຌ ดยสารดຌวย
ทคนลยีทีไทันสมัย ประกอบดຌวย 3 ครงการยอย คือ

ครงการทีไ 4 : การติดตังๅ ระบบ e-Ticket บนรถดยสาร (ดานินการจัดหา
ผูຌ฿หຌชຌาระบบละติดตัๅง฿นป 2561 ละริมไ การ฿ชຌงาน฿นป 2562 ป็นตຌนเป)

กลยุทธ์ 2 : ทคนลยีพือไ บริการทีไมคี ุณภาพ

ครงการทีไ 3 : การปรับปรุงครืไองมือชีวๅ ัดคุณภาพการ฿หຌบริการ

ครงการยอยทีไ 1 : การศึกษาความหมาะสมของรถดยสาร฿หม
ครงการยอยทีไ 2 : การจัดซืๅอรถดยสาร฿หมทีไเดຌรับอนุมตั ิ
ครงการทีไ 2 : การปรับปรุงสภาพรถดยสารดิม

ครงการทีไ 1 : การจัดหารถดยสาร฿หม ประกอบดຌวย 2 ครงการยอย คือ

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 : การพัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการพือไ ประชาชน
กลยุทธ์ 1 : รถดยสารพือไ ประชาชน

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / ครงการ / ครงการยอย

ป 2560 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2561 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2562 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2563 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2564 (เตรมาส)
1 2 3 4

ฝຆายบริหาร (สานักทคนลยีสารสนทศ)
/ ฝຆายการดินรถ (ขตการดินรถ 1 – 8)

ฝຆายบริหาร (สานักทคนลยีสารสนทศ)
/ ฝຆายการดินรถ (ขตการดินรถ 1 – 8)

ฝຆายบริหาร (สานักทคนลยีสารสนทศ)
/ ฝຆายการดินรถ (ขตการดินรถ 1 – 8)

ฝຆายบริหาร (สานักผนงาน) / ฝຆายการ
ดินรถองค์การ (ขตการดินรถ 1 – 8)

ฝຆายการดินรถองค์การ (ขตการดินรถ
ทีไ 1 – 8) / ฝຆายบริหาร (สานักผนงาน/
สานักบริการละจัดซืๅอ)

ฝຆายการดินรถองค์การ (ขตการดินรถ
ทีไ 1 – 8) / ฝຆายบริหาร (สานักผนงาน/
สานักบริการละจัดซืๅอ)

ผูรຌ ับผิดชอบ
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สรุปชวงระยะวลา฿นการดานินงานตามครงการภาย฿ตຌยุทธศาสตร์
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ครงการทีไ 8 : กิจกรรมสัมพันธ์

ครงการยอยทีไ 1 : การจัดทามาตรการการกຌเขพือไ พิมไ ความปลอดภัย
฿นการ฿หຌบริการ
ครงการยอยทีไ 2 : การการพัฒนาหลักสูตรการ฿หຌบริการดี ขับขีไ
ปลอดภั
กลยุทธ์ 4 : การสรຌยางการจดจาทีไดี กผ฿ูຌ ชຌบริการ

ครงการทีไ 7 : ความปลอดภัยของผูຌ ดยสารละประชาชน

กลยุทธ์ 3 : ความปลอดภัย฿นการ฿หຌบริการ

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / ครงการ / ครงการยอย

ป 2560 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2561 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2562 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2563 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2564 (เตรมาส)
1 2 3 4

ผอก. (สานักผูຌอานวยการ) / ผายบริหาร
(สานักผนงาน) / ฝຆายการดินรถ
องค์การ (สานักบริหารการดินรถ/ขต
การดินรถทีไ 1 – 8)

ฝຆายการดินรถองค์การ (ขตการดินรถทีไ
1 – 8) / ฝຆายบริหาร (สานักพัฒนา
บุคลากร/สานักการจຌาหนຌาทีไ )

ผูรຌ ับผิดชอบ
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ครงการทีไ 12 : การปรับปรุงละพัฒนาหลักสูตรการขับรถทีไมคี ุณภาพ

กลยุทธ์ 3 : การพัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการของพนักงานขับรถดยสาร

ครงการทีไ 11 : การยกระดับความผูกพันของพนักงานทีไมตี อ องค์กร

ครงการทีไ 10 : การสรຌางสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน

กลยุทธ์ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน

ครงการทีไ 9 : การจัดหาพนักงานขับรถดยสาร

กลยุทธ์ทีไ 1 : การสรຌางฐานกาลังพนักงานขับรถดยสาร

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 : การสรຌางฐานกาลังพนักงานขับรถดยสาร฿หຌพียงพอละมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / ครงการ / ครงการยอย

ป 2560 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2561 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2562 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2563 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2564 (เตรมาส)
1 2 3 4

ฝຆายการดินรถองค์การ (ขตการดินรถทีไ
1 – 8) / ฝຆายบริหาร (สานักพัฒนา
บุคลากร/สานักการจຌาหนຌาทีไ )

ฝຆายการดินรถองค์การ (ขตการดินรถทีไ
1 – 8) / ฝຆายบริหาร (สานักพัฒนา
บุคลากร)

ฝຆายการดินรถองค์การ (ขตการดินรถทีไ
1 – 8) / ฝຆายบริหาร (สานักพัฒนา
บุคลากร/สานักการจຌาหนຌาทีไ ) / ผูຌทน
จากทุกหนวยงาน

ฝຆายการดินรถองค์การ (ขตการดินรถทีไ
1 – 8) / ฝຆายบริหาร (สานักการ
จຌาหนຌาทีไ)

ผูรຌ ับผิดชอบ
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ป 2563 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2564 (เตรมาส)
1 2 3 4

ผูรຌ ับผิดชอบ

ครงการทีไ 18 : การปรับปรุงอัตราคาดยสาร

ครงการทีไ 17 : การจาหนายรถดยสารปลดระวาง

ครงการทีไ 16 : การจัดการลูกหนีรๅ ถรวมบริการคຌางชาระ

ครงการทีไ 15 : การจัดทาขຌอสนองินอุดหนุนภาครัฐ

ฝຆายบริหาร (สานักผนงาน/สานักงาน
กฎหมาย) / ฝຆายการดินรถองค์การ (ขต
การดินรถจຌาของพืๅนทีไกีไยวขຌอง)
ฝຆายบริหาร (สานักผนงาน / สานัก
บัญชีละกองทุนกลาง) / ฝຆายการดินรถ
องค์การ (สานักบริหารการดินรถ)
ฝຆายบริหาร (สานักกฎหมาย / สานัก
บริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น /
สานักบัญชีละกองทุนกลาง) / ฝຆายการ
ดินรถอกชนรวมบริการ
ฝຆายบริหาร (สานักผนงาน / สานัก
กฎหมาย / สานักบริหารความสีไยงละ
ควบคุมภาย฿น / สานักบัญชีละกองทุน
กลาง) / ฝຆายการดินรถองค์การ ขตการ
ดินรถทีไ 1 - 8
ฝຆายบริหาร (สานักผนงาน / สานัก
บัญชีละกองทุนกลาง / สานักบริหาร
ความสีไยงละควบคุมภาย฿น) / ฝຆายการ
ดินรถองค์การ

ป 2562 (เตรมาส)
1 2 3 4

ครงการทีไ 14 : การพัฒนาพืนๅ ทีไชิงพาณิชย์

ป 2561 (เตรมาส)
1 2 3 4

ฝຆายบริหาร (สานักทคนลยีสารสนทศ)
/ ฝຆายการดินรถองค์การ (สานักบริหาร
การดินรถ,ขตการดินรถทีไ 1 - 8)

ป 2560 (เตรมาส)
1 2 3 4

ครงการทีไ 13 : การพัฒนาระบบประมินละวิคราะห์สຌนทางดินรถ

ยุทธศาสตร์ 3 : การสริมสรຌางความขใงกรงทางการงิน
กลยุทธ์ 1 : การพิมไ รายเดຌ

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / ครงการ / ครงการยอย
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ครงการทีไ 21 : การศึกษานวทางจัดการหนีสๅ ินสะสม

กลยุทธ์ 3 : ลดตຌนทุนทางการงิน

ครงการทีไ 20 : การจัดหาอูจอดรถ฿หม ทีไทาการ ละสถานีพลังงาน

ครงการทีไ 19 : การกษียณอายุกอนกาหนด

กลยุทธ์ 2 : การลดตຌนทุนละคา฿ชຌจายดานินงาน

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / ครงการ / ครงการยอย
4

2

3

4

1

3

1

2

ป 2561 (เตรมาส)

ป 2560 (เตรมาส)
1

2

3

4

ป 2562 (เตรมาส)
1

2

3

4

ป 2563 (เตรมาส)
1

2

3

4

ป 2564 (เตรมาส)

สีไยงละควบคุมภาย฿น)

/ สานักผนงาน / สานักบริหารความ

ฝຆายบริการ (สานักบัญชีละกองทุนกลาง

กีไยวขຌอง) / ฝຆายบริหาร (สานักผนงาน)

ฝຆายการดินรถองค์การ (ขตการดินรถทีไ

บริหารการดินรถ/ขตการดินรถทีไ 1-8)

กลาง) / ฝຆายการดินรถองค์การ (สานัก

สานักผนงาน / สานักบัญชีละกองทุน

ฝຆายบริหาร (สานักการจຌาหนຌาทีไ /

ผูรຌ ับผิดชอบ
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ครงการยอยทีไ 7 : ครงการพัฒนาระบบฐานขຌอมูลกลางขององค์การ
ขนสงมวลชนกรุงทพ

ครงการยอยทีไ 5 : ครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร
(ERP) องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ระยะทีไ 2
ครงการยอยทีไ 6 : ครงการศึกษาวิคราะห์พือไ กาหนดมาตรฐานขຌอมูล
ขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ

ครงการยอยทีไ 4 : พัฒนาระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์

ครงการยอยทีไ 3 : พัฒนาระบบจัดกใบอกสารอิลใกทรอนิกส์

ครงการยอยทีไ 2 : ครงการปรับปรุงระบบงานคดี

ดຌานการพัฒนาระบบงานสนับสนุน
ครงการยอยทีไ 1 : พัฒนาระบบอนุมตั สิ ัญญา

ครงการทีไ 22 : การพิมไ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการละการปฏิบัตงิ าน
ดຌวยทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร

ยุทธศาสตร์ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรละบุคลากร
กลยุทธ์ 1 : การประยุกต์฿ชຌทคนลยีทีไทันสมัย

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / ครงการ / ครงการยอย

ป 2560 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2561 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2562 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2563 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2564 (เตรมาส)
1 2 3 4

หนวยงานหลัก : สานักทคนลยี
สารสนทศ / หนวยงานสนับสนุน : ทุก
หนวยงาน
หนวยงานหลัก : สานักทคนลยี
สารสนทศ / หนวยงานสนับสนุน : ทุก
หนวยงาน

หนวยงานหลัก : สานักบริหารการดินรถ
/ หนวยงานสนับสนุน : สานัก
ทคนลยีสารสนทศ
หนวยงานหลัก : สานักกฎหมาย /
หนวยงานสนับสนุน : สานักทคนลยี
สารสนทศ
หนวยงานหลัก : สานักทคนลยี
สารสนทศ / หนวยงานสนับสนุน : ทุก
หนวยงาน
หนวยงานหลัก : สานักผนงาน /
หนวยงานสนับสนุน : สานักทคนลยี
สารสนทศ
หนวยงานหลัก/หนวยงานสนับสนุน :
สานักทคนลยีสารสนทศ

สานักทคนลยีสารสนทศ

ผูรຌ ับผิดชอบ
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ครงการยอยทีไ 14 : ครงการชาบริการสืไอสารสนทศ

ครงการยอยทีไ 13 : จัดซืๅอ Line Printer

ครงการยอยทีไ 11 : ครงการพิมไ ประสิทธิภาพละความมันไ คง
ปลอดภัยของระบบครือขาย ระยะทีไ 1
ครงการยอยทีไ 12 : พิมไ ประสิทธิภาพละความมันไ คงปลอดภัยของ
ระบบครือขาย ระยะทีไ 2

ครงการยอยทีไ 10 : ครงการประยุกต์฿ชຌมาตรฐานดຌานการบริการ
ทคนลยีสารสนทศ
ดຌานการจัดหาอุปกรณ์ (Hard Ware)

ครงการยอยทีไ 9 : ครงการประยุกต์฿ชຌมาตรฐานดຌาน IT Audit

ครงการยอยทีไ 8 : ครงการประยุกต์฿ชຌมาตรฐานดຌานการบริหาร
จัดการความมันไ คงปลอดภัยสารสนทศ

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / ครงการ / ครงการยอย

ป 2560 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2561 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2562 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2563 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2564 (เตรมาส)
1 2 3 4

หนวยงานหลัก: สานักทคนลยี
สารสนทศ/หนวยงานสนับสนุน : ขต
การดินรถละกลุมปฏิบัติการดินรถ
หนวยงานหลัก/หนวยงานสนับสนุน :
สานักทคนลยีสารสนทศ
หนวยงานหลัก : สานักทคนลยี
สารสนทศ / หนวยงานสนับสนุน : ทุก
หนวยงาน

หนวยงานหลัก : สานักทคนลยี
สารสนทศ

หนวยงานหลัก : สานักทคนลยี
สารสนทศ / หนวยงานสนับสนุน : ทุก
หนวยงาน
หนวยงานหลัก : ฝຆายตรวจสอบ /
หนวยงานสนับสนุน : สานักทคนลยี
สารสนทศ
หนวยงานหลัก : สานักทคนลยี
สารสนทศ

ผูรຌ ับผิดชอบ
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ครงการยอยทีไ 17 : ครงการจัดหาครืไองคอมพิวตอร์ละอุปกรณ์ตอ
พวง
ครงการยอยทีไ 18 : ปรับปรุงระบบทรศัพท์

ครงการยอยทีไ 16 : ครงการจัดหาบริการครืไองคอมพิวตอร์มขา ย
สาหรับระบบสารสนทศของ ขสมก.

ครงการยอยทีไ 15 : ครงการจัดซืๅอระบบคอมพิวตอร์ครืไองมขา ย
สาหรับทดทนระบบ Antivirus, e-Mail, AD

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / ครงการ / ครงการยอย

ป 2560 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2561 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2562 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2563 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2564 (เตรมาส)
1 2 3 4

หนวยงานหลัก : สานักทคนลยี
สารสนทศ / หนวยงานสนับสนุน : ทุก
หนวยงาน

หนวยงานหลัก : สานักทคนลยี
สารสนทศ / หนวยงานสนับสนุน : ขต
การดินรถ
หนวยงานหลัก : สานักทคนลยี
สารสนทศ / หนวยงานสนับสนุน : ขต
การดินรถ
หนวยงานหลัก / หนวยงานสนับสนุน :
สานักทคนลยีสารสนทศ

ผูรຌ ับผิดชอบ
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ครงการทีไ 27 : การสรຌางความพรຌอมดຌานการบริหารพือไ รองรับการ
ปรับปลีไยนบทบาทของ ขสมก.

กลยุทธ์ 3 : การปรับลดบทบาทดຌาน Regulator

ครงการยอยทีไ 3 : การฝຄกอบรมการ฿ชຌงานละบริหารจัดการ
ทคนลยีสารสนทศ

ครงการยอยทีไ 2 : การพัฒนาระบบองค์ความรูຌขององค์การขนสง
มวลชนกรุงทพ

ครงการทีไ 26 : การสงสริมวัฒนธรรมการคิดพือไ พัฒนา
ครงการยอยทีไ 1 : การสรຌางสริมวัฒนธรรมการคิดพือไ การพัฒนา

ครงการทีไ 25 : การพิมไ ประสิทธิภาพการสืไอสารภาย฿นองค์การพือไ ความ
ปรง฿ส

ครงการทีไ 24 : การฝຄกอบรมความรูຌ฿นรืไองระบบการประมินคุณภาพ
องค์กร (SEPA)

ครงการทีไ 23 : การสริมสรຌางบุคลากรรุน฿หมทีไมคี ุณภาพ

กลยุทธ์ 2 : การสริมสรຌางบุคลากรทีไมคี ุณภาพ

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / ครงการ / ครงการยอย

ป 2560 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2561 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2562 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2563 (เตรมาส)
1 2 3 4

ป 2564 (เตรมาส)
1 2 3 4

ฝຆายบริหาร (สานักการจຌาหนຌาทีไ สานัก
พัฒนาบุคลากร) / ฝຆายการดินรถอกชน
รวมบริการ

ฝຆายบริหาร (สานักการจຌาหนຌาทีไ /
สานักพัฒนาบุคลากร / สานักผนงาน)/
ผูຌทนทุกหนวยงาน฿นองค์กร
หนวยงานหลัก : สานักทคนลยี
สารสนทศ / หนวยงานสนับสนุน : ทุก
หนวยงาน
หนวยงานหลัก : สานักทคนลยี
สารสนทศ / หนวยงานสนับสนุน :
สานักพัฒนาบุคลากร

ฝຆายบริหาร (สานักการจຌาหนຌาทีไ /
สานักพัฒนาบุคลากร /สานักผนงาน) /
ฝຆายการดินรถองค์การ (ขตการดินรถ
ทีไ 1-8)
ฝຆายบริหาร (สานักพัฒนาบุคลากร,
คณะทางานตละหมวด, คณะกรรมการ
ประมินฯ)
ฝຆายบริหาร (สานักการจຌาหนຌาทีไ รวมกับ
สานักพัฒนาบุคลากร)

ผูรຌ ับผิดชอบ
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