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ผนปฏิบัติการประจ าป โ56เ 

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

 องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี ป็นรัฐวิสาหกิจ฿นการก ากับดูล฿นสังกัดของกระทรวงคมนาคม 
ประภทกิจการสาธารณูปภค มีภารกิจละขอบขตความรับผิดชอบ฿นการจัดบริการรถดยสารประจ าทางรับ-สง
ผูຌดยสาร฿นขตกรุงทพมหานครละจังหวัด฿กลຌคียง 5 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม 
ละนครปฐม นอกจากนีๅ ยังมีหนຌาทีไ฿นดຌานประกอบการอืไน โ ทีไกีไยวกับหรือตอนืไองกับการประกอบการขนสง
บุคคล ดยมีพันธกิจ ิดิมี คือ การพัฒนาระบบการ฿หຌบริการขนสงมวลชนดยรถดยสารประจ าทาง฿นขต
กรุงทพมหานครละปริมณฑลอยางยัไงยืน พืไอ฿หຌประชาชนสามารถขຌาถึงบริการเดຌสะดวก รวดรใว ประหยัด ละ
ปลอดภัย รวมทัๅงพัฒนาระบบการดินรถ฿หຌชืไอมยงป็นครงขายกับระบบขนสงมวลชนอืไน โ ประยุกต์฿ชຌวิธีการ
จัดการละทคนลยีทีไทันสมัย พืไอน าเปสูการลดตຌนทุนละป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม ปรับปรุงครงสรຌางละการ
บริหารจัดการ฿หຌอืๅอตอการปฏิบัติตามภารกิจเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

 ผลการด านินงานทีไผานมาของ ขสมก. ตຌองประสบกับการขาดทุนอยางตอนืไองมาดยตลอด นืไองจาก
กิจการดินรถดยสารประจ าทางซึไงจัดป็นสาธารณูปภคชนิดหนึไงของรัฐทีไ฿หຌบริการก ประชาชนผูຌมีรายเดຌนຌอย
ละรายเดຌปานกลาง ป็นหลัก การด านินการจึงมุงสนองตอบนยบายของรัฐบาล฿นดຌานการ฿หຌความชวยหลือ 
กผูຌมีรายเดຌนຌอยดยเมหวังผลก าเร การจัดกใบอัตราคาดยสารทีไผานมาจึงอยู฿นอัตราทีไตไ ากวาตຌนทุน 

 ดังนัๅน พืไอ฿หຌการด านินงานของ ขสมก. มีกรอบละทิศทางทีไชัดจน฿นระยะ 5 ปขຌางหนຌา ิพ.ศ. โ5ๆเ – 
โ5ๆไี จึงเดຌจัดท า ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ ขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ พืไอ฿ชຌป็นผน฿นการ
ด านินงานขององค์กร฿นระยะ 5 ปตอเป ซึไง฿นการจัดท าผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ ของ ขสมก. นัๅน จ าป็น
อยางยิไงทีไจะตຌองน าผนงานตาง โ ทีไกีไยวขຌองทัๅง฿นระดับประทศละระดับองค์กรมาประกอบการศึกษา ละ฿ชຌ
ป็นนวทาง฿นการจัดท าผนวิสาหกิจฯ ขสมก. ครัๅงนีๅ ทีไปรึกษาฯ ิมหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์มีการพิจารณา   
กรอบการด านินงาน ผนยุทธศาสตร์ ละผนงานของหนวยงานชิงนยบายดຌานศรษฐกิจ สังคม ความมัไนคง 
ละการขนสงของประทศขຌามารวมดຌวย เดຌก 

แี กรอบยุทธศาสตร์ชาติ โเ ป ิพ.ศ. โ55่ – โ5็็ี 
โี นยบายคณะรัฐมนตรี พลอก ประยุทธ์ จันทร์อชา 
ใี ผนพัฒนาศรษฐกิจสังคมหงชาติ ฉบับทีไ แโ ิพ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไี 
ไี ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมหรือกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานดຌานคมนาคมขนสงของ

เทย พ.ศ. โ55่ – โ5ๆ5  
5ี ผนยุทธศาสตร์กรมการขนสงทางบก พ.ศ. โ55้ – โ5ๆใ  
ๆี นยบายกระทรวงการคลังละผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 
็ี ส านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสคร.ี 
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่ี ส านักงานสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหงชาติ 

 หากปรียบทียบผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ ของ ขสมก. กับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ โเ ป ิพ.ศ. โ55่ 
– โ5็็ี พบวา มืไอพิจารณาจากยุทธศาสตร์ทัๅงหมดลຌว พบวา ยุทธศาสตร์ทีไ โ ดຌานการสรຌางความสามารถ     
฿นการขงขัน พืไอ฿หຌประทศเทยสามารถพัฒนาเปสูการป็นประทศพัฒนาลຌว ดูจะมีความกีไยวขຌองกับ      
รืไองของการขนสงดยสารสาธารณะมากทีไสุด ซึไง฿นยุทธศาสตร์นีๅนຌนความจ าป็นทีไจะตຌองยกระดับผลิตภาพ     
การผลิตละการ฿ชຌนวัตกรรม฿นการพิไมความสามารถ฿นการขงขันละการพัฒนาอยางยัไงยืน ทัๅง฿นสาขา
อุตสาหกรรม กษตรละบริการ รวมทัๅงการพัฒนาฐานศรษฐกิจหงอนาคต ทัๅงนีๅภาย฿ตຌกรอบการปฏิรูปละ
พัฒนาปัจจัยชิงยุทธศาสตร์ทุกดຌาน อันเดຌก ครงสรຌางพืๅนฐานละระบบลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละ
นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ ละการบริหารจัดการทัๅง฿นภาครัฐละภาคธุรกิจอกชน  

 ฿นยุทธศาสตร์ทีไ 5 ซึไงป็นการสรຌางการติบตบนคุณภาพชีวิตทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม พืไอรงอนุรักษ์ฟ้นฟู
ละสรຌางความมัไนคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ละมีความมัไนคงดຌานนๅ า รวมทัๅงมีความสามารถ฿นการปງองกัน
ผลกระทบละปรับตัวตอการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศละภัยพิบัติธรรมชาติ ละพัฒนามุงสูการป็น      
สังคมสีขียว ฿นนืๅอหาของยุทธศาสตร์นีๅอาจจะมีการชืไอมยงกับรืไองการพัฒนาละ฿ชຌพลังงานทีไป็นมิตร      
กับสิไงวดลຌอมของรถดยสารสาธารณะ พืไอ฿หຌกิดผลกระทบตอสิไงวดลຌอมนຌอยทีไสุด ดยเมท าลายธรรมชาติหรือ
สิไงวดลຌอม฿นขตกรุงทพมหานครละปริมณฑล  

 สวนยุทธศาสตร์ทีไ ๆ ทีไกลาวถึงการปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ พืไอ฿หຌหนวยงาน
ภาครัฐมีขนาดทีไหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพละประสิทธิผล กระจายบทบาท
ภารกิจเปสูทຌองถิไนอยางหมาะสม มีธรรมาภิบาล ซึไงยุทธศาสตร์นีๅอาจชืไอมยงเดຌกับหนวยงานของ ขสมก. อง      
ทีไอาจจะตຌองปรับปรุงพัฒนาครงสรຌางหนวยงานพืไอ฿หຌกิดประสิทธิภาพมากทีไสุด ละทีไส าคัญนຌนด านินการ
ฉพาะ฿นสิไงทีไมีความชีไยวชาญป็นพิศษมากกวาจะด านิน฿นกิจกรรมทีไมีความหลากหลายละอาจจะมีผลสัมฤทธิ่
ทีไดຌอยลง 

 ดังนัๅน หากน ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานดຌานคมนาคมขนสงของเทย พ.ศ. โ55่ – โ5ๆ5 
ซึไงป็นกรอบมบทของการพัฒนาดຌานคมนาคมทีไจัดท าขึๅนดยกระทรวงคมนาคม ละป็นหนวยงานตຌนสังกัดของ 
ขสมก. ดยตรง จะพบความสอดคลຌองของยุทธศาสตร์ทีไก าหนดเวຌ ไ ยุทธศาสตร์ละกลยุทธ์ภาย฿ตຌผนยุทธศาสตร์
อีก แใ กลยุทธ์ กับกรอบยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานดຌานคมนาคมขนสงของเทย ไ ดຌาน คือ       
ิแี สรຌางรากฐานความมัไนคงทางสังคมคืนความสุข฿หຌประชาชน ิโี สรຌางรากฐานความมัไนคงทางศรษฐกิจ ดຌวยการ
มีครงสรຌางพืๅนฐานทีไมีประสิทธิภาพ ิใี สริมสรຌางความมัไนคงปลอดภัย฿นการดินทาง ดยการพัฒนาระบบ
คมนาคมทีไปลอดภัย ลดอุบัติหตุ ละ ิไี สรຌางอกาสส าหรับการ฿ชຌประยชน์สูงสุดจากการป็นประชาคมอาซียน 
ดังปรากฏตามภาพทีไ แ-แ ดังนีๅ 

 

 

http://www.src.ku.ac.th/index.php?iPage=info/logo
http://www.bangkokbusclub.com/cms/showthread.php?t=11469
http://www.bangkokbusclub.com/cms/showthread.php?t=11469


                                          

  

คณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยHกษตรศ>สตร์ะ:  ก=นย>ยนะพเศเะ2559                               
 

 

หนຌา 3 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

ภาพทีไ แ-แ : สดงความสอดคลຌองของยุทธศาสตร์ละกลยุทธ์ตามผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564 ละ
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานดຌานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. โ55่ – โ565 

 

ทีไมา :  คณะทีไปรึกษา, จากการวิคราะห์ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ละกลยุทธ์ตามผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564 ละ        
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานดຌานคมนาคมขนสงของเทย พ.ศ. 2558 – 2565 
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ทีไมา : คณะทีไปรึกษา, จากการวิคราะห์ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ละกลยุทธ์ตามผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564                                       
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ภาพทีไ แ-โ : สดงครงสรຌางละความสัมพันธ์ของ
ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ56เ – โ564 ของ ขสมก. 
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หนຌา 5 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

 มืไอการจัดท าผนวิสาหกิจฯลຌวสรใจ จึงเดຌมีการจัดท าผนปฏิบัติการ ป โ5ๆเ ของ ขสมก. พืไอ฿ชຌป็น
นวทาง฿นการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน฿นองค์การ ซึไงมีนืๅอหาตาง โ เดຌก พันธกิจ฿หม (Mission) วิสัยทัศน์
฿หม  (Vision) ความสามารถหลัก (Core Competency) ละคานิมยมขององค์กร (Core Value) พอสรุปเดຌ 
ดังตอเปนีๅ 

 

พันธกิจ ิMission) 

 พันธกิจ คือ ขຌอความทีไบงบอกความจ าป็น฿นการมีอยูขององค์กร ป็นขຌอความทีไบอกวาองค์กรมีบทบาท
หนຌาทีไอะเร ท างาน฿หຌ฿คร ขอบขตการท างานป็นอยางเร ซึไงขຌอความดังกลาวอาจมีค าขยายพืไอสรຌางความชัดจน
฿นระดับหนึไง ดยค าขยายควรมีความกีไยวพันกับประดในชิงยุทธศาสตร์การ฿หຌบริการรถดยสารประจ าทาง       
ซึไงพันธกิจ฿หมทีไก าหนดเวຌคือ 

 บริการรถดยสารประจ าทางทีไมีคุณภาพ บบมืออาชีพ ดย ชຌทคนลยีทีไทันสมัยละ ส จกับ
สิไงวดลຌอม 

 

วิสัยทัศน์ ิVision) 

 วิสัยทัศน์ คือ ภาพขององค์กรทีไทุกคน฿น ขสมก. ตຌองการจะป็น฿น 5 ปขຌางหนຌา ดยวิสัยทัศน์ทีไดีควรป็นเป
฿ตຌหลักการของความดดดน฿นปງาหมาย สัๅนกระชับซึไงจะงายตอการจดจ า สามารถขຌา฿จเดຌงาย ป็นทีไยอมรับของ
ทุกคน฿นองค์กรวามีความป็นเปเดຌตอความส ารใจ ละทีไส าคัญทุกคน฿นองค์กรอยากมีสวนรวมตอความส ารใจ
ดังกลาว ดยวิสัยทัศน์ทีไก าหนดเวຌคือ 

 ผ ຌน าการ หຌบริการรถดยสารประจ าทาง 

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

 

ความสามารถหลักขององค์การ ิCore Competencies) 

 ความสามารถหลัก คือ ความรูຌสัไงสมทีไเดຌจากการรียนรูຌ฿นองค์กรดยฉพาะ฿นรืไองของการจัดการ ละสรຌาง
ความตกตางหลากหลาย฿หຌกผลิตภัณฑ์ ทักษะ ละการบูรณาการ฿หຌกิดความหลากหลายทางทคนลยี฿นการ
ขงขันนัๅน ความสามารถหลักขององค์กรป็นสวนหนึไงทีไส าคัญทีไจะท ากิดความตกตางมืไอปรียบทียบกับคูขงขัน 
นืไองจากองค์กรสามารถท ากิจกรรมดังกลาวนัๅนเดຌดีป็นพิศษกวาองค์กรอืไน โ ละยังรวมเปถึงการประยุกต์฿ชຌกล
ยุทธ์ดย฿ชຌความสามารถหลักทีไมีอยู พืไอสรຌางความเดຌปรียบ฿นการขงขันอีกดຌวย ดังนัๅน  อาจกลาวเดຌวา
ความสามารถหลักขององค์กรนัๅนถือป็นหัว฿จส าคัญของการขงขันทางธุรกิจ ดยความสามารถหลักทีไก าหนดเวຌ คือ 

ชีไยวชาญสຌนทาง ละบริหารการดินรถ  

http://www.src.ku.ac.th/index.php?iPage=info/logo
http://www.bangkokbusclub.com/cms/showthread.php?t=11469
http://www.bangkokbusclub.com/cms/showthread.php?t=11469
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คานิยม ิCore Value) 

คานิยม หมายถึง ทัศนะของคนหรือสังคมทีไมีตอสิไงของ ความคิด ละหตุการณ์ทีไกีไยวขຌองกับความ
ปรารถนา คุณคาละความถูกตຌองของสังคมนัๅน โ ชนคานิยมของคนเทยทีไถือวาความสงบสุขทางจิต฿จละ       
การท าบุญ฿หຌทานป็นสิไงทีไพึงปรารถนา การคารพชืไอฟังบิดามารดาละการกตัญญูรูຌคุณป็นสิไงทีไควรยกยอง 

ความส าคัญของคานิยม คือ ชวยสริมสรຌางหลักศีลธรรม ซึไงบุคคลจะ฿ชຌ฿นการพิจารณา การกระท าของตน
อยางมีหตุผล ชวย฿หຌบุคคลตัดสิน฿จวาสิไง฿ดผิด สิไง฿ดถูก ดีหรือเมดี มีคุณคาหรือเมมีคุณคาควรท าหรือเมควรท า   
มีอิทธิพลหนือบุคคล฿นการลือกคบหาสมาคมกับบุคคลอืไน ละลือกกิจกรรมทางสังคม ซึไงตนจะตຌองขຌาเป    
รวมดຌวย ชวย฿หຌบุคคลก าหนดความคิดละนวทางปฏิบัติ ชวยสรຌางมาตรฐาน ละบบฉบับจากการประพฤติ
ปฏิบัติของบุคคล ซึไงคานิยม ของ ขสมก. คือ  

รักองค์กร พัฒนารวมกัน คุณธรรมน าหนຌา สรຌางสรรค์บริการพืไอสังคม 

ความหมายของคานิยมหลักขององค์การ มีดังนีๅ :  

รักองค์กร หมายถึง พนักงานท างานอยางทุมท รับผิดชอบ รวมกຌเขปัญหา มีความรูຌสึกถึงความป็น
จຌาของรักษาภาพลักษณ์ละภูมิ฿จ฿นความส ารใจขององค์กร 

พัฒนารวมกัน หมายถึง จิตส านึกของความรวมมือ รวม฿จป็นหนึไงดียวของพนักงานทุกคน พืไอ
รวมกันพัฒนาองค์กรเปสูความส ารใจทีไยัไงยืน 

คุณธรรมน าหนຌา หมายถึง การปฏิบัติตนตอองค์กร ละผูຌกีไยวขຌองดัวยความรับผิดชอบ ซืไอสัตย์ 
ปรง฿ส มีศีลธรรมทัๅงตอหนຌาละลับหลัง ป็นคนดี เมหในกประยชน์ของตนละพวกพຌอง 

สรຌางสรรค์บริการพืไอสังคม หมายถึง การพัฒนารูปบบการบริการทีไทันสมัยละมีคุณภาพ ทันตอ
การปลีไยนปลงของสังคม ประชาชนผูຌ฿ชຌบริการเดຌรับประยชน์ละความพึงพอ฿จสูงสุด ดຌวยความรับผิดชอบตอ
สังคมละสิไงวดลຌอม 

 ส าหรับผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564 ของ ขสมก. เดຌมีการก าหนดปງาหมาย ปງาประสงค์ ละ
ยุทธศาสตร์พืไอ฿หຌบรรลุปງาหมายทีไตัๅงเวຌ ตลอดจนกลยุทธ์ภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ตาง โ ละครงการ / ครงการยอย / 
กิจกรรม ภาย฿ตຌกลยุทธ์ตาง โ พืไอท า฿หຌ ขสมก. สามารถด านินงาน฿หຌบรรลุปງาหมายทีไตัๅงเวຌ ไ ประการ ฿นระยะ 5 
ปขຌางหนຌา ิพ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไี กลาวคือ  

1) ดຌานคุณภาพการ฿หຌบริการ : ประชาชนมีความพึงพอ฿จตอการ฿ชຌบริการ฿นระดับทีไสูงขึๅน 

2) ดຌานพนักงานขับรถดยสาร : มีพนักงานขับรถดยสารทีไพียงพอละมีคุณภาพ 

3) ดຌานความขใงกรงทางการงิน : มีสถานะทางการงินทีไขใงกรง พียงพอตอการขงขัน฿นการเดຌมาซึไง
สຌนทางดินรถ฿หม 

4) ดຌานประสิทธิภาพองค์กร : องค์กรทีไมีประสิทธิภาพ 

 ดยมีปງาประสงค์ ไ ประการ พรຌอมทัๅงตัวชีๅวัดคือ  
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1) ป้าประสงค์ทีไ แ : คะนนส ารวจความพึงพอ จของผ ຌ ชຌบริการ นป 2564 ปรับตัวส งขึๅนไมตไ ากวา 
5ั ทียบกับป โ56เ ภาย ตຌพืๅนฐานการค านวณดียวกัน ดยมีตัวชีๅวัดรายป คือ คะนนส ารวจความ
พึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌบริการ ฿นป 2561 – 2564 ปรับพิไมขึๅนทุกป โ ละ 1.25% ทียบกับป 2560 ภาย฿ตຌ
พืๅ นฐานการค านวณดียวกัน หรือพิไ มขึๅน 1.25%, 2.5%, 3.75% ละ 5.0% ที ยบกับป  2560 

ตามล าดับ ภาย฿ตຌพืๅนฐานการค านวณดียวกัน 

2) ป้าประสงค์ทีไ  โ : มีพนักงานขับรถดยสารทีไ มีคุณภาพ นจ านวนไมตไ ากวา ้่ั ของกรอบ
อัตราก าลัง ดยมีตัวชีๅวัดความส ารใจรายป คือ มีจ านวนพนักงานขับรถดยสารทีไมีคุณภาพพิไมขึๅนทุกป 
อยางนຌอยปละ โ.เั ของกรอบอัตราก าลัง ทียบกับป โ5ๆเ ดยป โ5ๆแ – โ5ๆไ จะมีพนักงานขับรถ
ดยสารทีไมีคุณภาพเมตไ ากวา ้โั, ้ไั, ้ๆั ละ ้่ั ของกรอบอัตราก าลังทียบกับป โ55้ 
ตามล าดับ 

3) ป้าประสงค์ทีไ 3 : มีก าไรสุทธิจากการด านินงานภาย นป โ564 ซึไงตามการจัดท าประมาณการทาง
การงินพบวา หาก ขสมก. ด านินการภาย฿ตຌงืไอนเขละขຌอสมมติฐานทีไวางเวຌ กใจะมีผลก าเรสุทธิจาก
การด านินงานเดຌตัๅงตป พ.ศ. โ5ๆไ ป็นตຌนเป 

4) ป้าประสงค์ทีไ 4 : ลดคา ชຌจาย นการบริหาร นป โ564 ไมตไ ากวา 5ั ทียบกับป โ55้  ซึไง
คา฿ชຌจาย฿นการบริหาร ถือป็นรายการคา฿ชຌจายทีไปรากฏ฿นงบการงินซึไงมีผลตอก าเรสุทธิของ ขสมก. 
การปรับลดคา฿ชຌจาย฿นการบริหารถือป็นอีกหนึไงองค์ประกอบชิงยุทธศาสตร์ส าคัญควบคูกับการลด
ตຌนทุนชืๅอพลิง คาซอมบ ารุงละผลตอบทนพนักงานกใบคาดยสาร ทีไจะมีสวนชวยผลักดัน฿หຌ ขสมก. 
สามารถมีผลก าเรสุทธิจากการด านินงานเดຌ฿นป โ5ๆไ ตามปງาประสงค์ทีไก าหนดเวຌ฿นยุทธศาสตร์ทีไ ใ 
฿นรืไองของการสรຌางความขใงกรงทางการงิน 

ทัๅงนีๅ การปรับลดคา฿ชຌจาย฿นการบริหารซึไงประกอบดຌวย ผลตอบทนของพนักงานสนับสนุน ละ
คา฿ชຌจาย฿นส านักงานป็นหลักนัๅน สามารถด านินการเดຌดยการปรับลดจ านวนพนักงานสนับสนุนทัๅง
จากการกษียณตามปกติละจากครงการกษียณอายุกอนก าหนด ควบคูกับการปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน฿หຌมีประสิทธิภาพซึไงจะมีผลตอการลดวัสดุสิๅนปลืองละการ฿ชຌพนักงานสนับสนุนลดลง฿นอีกทาง
หนึไง การพึไงพาการติดตัๅงระบบทคนลยีสารสนทศดຌานการบริหารจัดการทีไป็นเป฿นลักษณะของการ
พัฒนาตอนืไองละจะลຌวสรใจ฿นป โ5ๆไ ท า฿หຌการก าหนดป็นปງาประสงค์฿นยุทธศาสตร์ทีไ ไ            
เมสามารถระบุป็นรายปเดຌ ต฿หຌเปวัดผล฿นป โ5ๆไ 

 นอกจากนีๅ เดຌก าหนดยุทธศาสตร์เวຌ ไ ประดใน คือ 

 ยุทธศาสตร์ทีไ 1 : การพัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการพืไอประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ทีไ 2 : การสรຌางฐานก าลังพนักงานขับรถดยสารทีไพียงพอละมีคุณภาพ 

 ยุทธศาสตร์ 3 : การสริมสรຌางความขใงกรงทางการงิน 

 ยุทธศาสตร์ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรละบุคลากร 
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รายละอียดของผนปฏิบัติการ ป 2560 

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

ป้าหมาย 1 : ดຌานคุณภาพการ หຌบริการ  
: ประชาชนมีความพึงพอ จตอการ ชຌบริการ นระดับทีไส งขึๅน 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ป้าประสงค์ทีไ 1 :  

คะนนส ารวจความพึงพอ จของผ ຌ ชຌบริการ นป 2564 ปรับตัวส งขึๅนไมตไ ากวา 5% ทียบกับป 2560 
ภาย ตຌพืๅนฐานการค านวณดียวกัน 

 ิหมายหตุ : ตัวชีๅวัด คือ คะนนส ารวจความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌบริการ ฿นปี โ5ๆแ – โ5ๆไ ปรับพิไมขึๅนทุกปี โ ละ แ.โ5ั 
ทียบกับปี โ5ๆเ ภาย฿ตຌพืๅนฐานการค านวณดียวกัน หรือพิไมขึๅน แ.โ5ั, โ.5ั, ใ.็ 5ั ละ 5.เั ทียบกับปี โ5ๆเ ตามล าดับ 
ภาย฿ตຌพืๅนฐานการค านวณดียวกันี 

 

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 : การพัฒนาคุณภาพการ หຌบริการพืไอประชาชน 

 คุณภาพการ฿หຌบริการถือวาป็นปัจจัยทีไมีความส าคัญทีไสุด฿นการ฿หຌบริการรถดยสาร ป็นปัจจัยหลักทีไ
ประทศตาง โ ฿หຌนๅ าหนักสูงสุด฿นการคัดลือกผูຌ฿หຌบริการรถดยสาร฿นตละสຌนทาง ประกอบดຌวยกลยุทธ์ ละ
ครงการภาย฿ตຌกลยุทธ์ตาง โ ดังตอเปนีๅ 

 

กลยุทธ์ 1 : รถดยสารพืไอประชาชน  

 ครงการทีไ 1 : การจัดหารถดยสาร หม ประกอบดຌวย 2 ครงการยอย คือ  

 ครงการยอยทีไ 1 : การศึกษาความหมาะสมของรถดยสาร฿หม ป็นการศึกษาปรียบทียบความ
หมาะสมของการ฿ชຌรถดยสารทุกประภททีไมีจ าหนาย฿นตลาดทัๅง฿นมิติของตຌนทุน ความพรຌอมดຌาน
ทคนิค ละคุณภาพการ฿หຌบริการ ตลอดอายุการ฿ชຌงาน ซึไงจะป็นการศึกษาฉพาะประภทของรถ
ดยสารทีไ ขสมก. ยังเมคยวาจຌางทีไปรึกษาศึกษามากอน  

 ครงการยอยทีไ 2 : การจัดซืๅอรถดยสาร฿หมทีไเดຌรับอนุมัติ ซึไงครงการนีๅป็นการจัดหารถดยสารทีไมี
คุณภาพพืไอ฿หຌบริการกประชาชนอยางพียงพอ ทัๅงทีไป็นครงการตอนืไองจากปกอนหนຌา ชน การ
จัดหารถดยสาร NGV จ านวน 489 คัน รถดยสารพลังงานเฟฟງา ิElectric Vehicle: EV) ละรถ
ดยสารประภทอืไน โ ตามความหมาะสมของการ฿ชຌงาน฿นภายหนຌา ป็นตຌน 
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 ครงการทีไ 2 : การปรับปรุงสภาพรถดยสารดิม ป็นครงการพิไมประสิทธิภาพของการ฿หຌบริการก
ประชาชน ดยน ารถดยสารกาทีไมีสภาพสืไอมทรมมาด านินการปรับปรุงสภาพรถดยสาร ชน การปรับปรุง
ครืไองยนต์ ตัวถัง สี ฯลฯ ซึไงถือป็นการยกระดับการ฿หຌบริการกประชาชน ละจะสงผล฿หຌความพึงพอ฿จของ
ผูຌ฿ชຌบริการสูงขึๅนเดຌ 

 ครงการทีไ 3 : การปรับปรุงครืไองมือชีๅวัดคุณภาพการ หຌบริการ ป็นการจัดท าดัชนีชีๅวัดคุณภาพการ
฿หຌบริการตามหลักสากลดยพิจารณาความพึงพอ฿จของผูຌดยสาร ควบคูกับขຌอมูลอืไน โ อาทิ อัตราการกิด
อุบัติหตุ ระยะวลารอรถดยสาร ฯลฯ ละพืไอทบทวนวิธีการละหลักการส ารวจความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌบริการ
฿หຌมีความนาชืไอถือ ป็นทีไยอมรับละป็นเปตามหลักสากล 

 

กลยุทธ์ 2 : ทคนลยีพืไอบริการทีไมีคุณภาพ 

 ครงการทีไ 4 : การติดตัๅงระบบ e-Ticket บนรถดยสาร ป็นการจัดหาละติดตัๅงระบบ e-Ticket รวมถึง
การติดตัๅงอุปกรณ์กใบคาดยสารบบ Fare box บนรถดยสาร ดยชืไอมยงกับระบบ GPS ละระบบสารสนทศ
สนับสนุนปฏิบัติการดินรถของ ขสมก. รวมถึง Central Clearing House ของระบบตั็วรวมอยางมีประสิทธิภาพ 
ซึไงครงการนีๅเดຌริไมด านินการมาลຌวตัๅงตป พ.ศ. 2559 ละตຌองด านินการตอ฿นป พ.ศ. 2560  

 ครงการทีไ  5 : การพัฒนาละปรับปรุงระบบการสืไอสารกับผ ຌดยสารดຌวยทคนลยีทีไทันสมัย 
ประกอบดຌวย 3 ครงการยอย คือ 

 ครงการยอยทีไ 1 : การพัฒนาระบบ Customer Relationship Management ส าหรับรองรับ
การจัดกใบละบริหารจัดการขຌอมูลลูกคຌา  ป็นการพัฒนาระบบ Customer Relationship 

Management (CRM) ส าหรับรองรับการจัดกใบละบริหารจัดการขຌอมูลลูกคຌาตามภารกิจหนຌาทีไของ 
Call Center (1348) ของ ขสมก. ป็นการพิไมชองทางการสืไอสารทีไสามารถเดຌรับขຌอมูลสารสนทศทีไมี
ประยชน์฿นการน ามา฿ชຌพืไอพัฒนาปรับปรุงการ฿หຌบริการทีไดีขึๅน รวมทัๅงการพัฒนาระบบ Contact 

Center พิไมประสิทธิภาพการ฿หຌบริการดຌาน Call Center (1348) ฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ
ของผูຌ฿ชຌบริการมากยิไงขึๅน 

 ครงการยอยทีไ 2 : การปรับปรุงวใบเซต์ขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ป็นการด านินการพืไอ
จัดหา พัฒนา ละปรับปรุงชองทางการสืไอสารทีไท า฿หຌ ขสมก. สามารถสืไอสารกับผูຌรับบริการเดຌบบ
สองทิศทาง ครอบคลุมทัๅง฿นสวนของ Website Social Media Call Center ละ Application พรຌอม
การจัดท านืๅอหาพืไอการสืไอสารผานชองทางดังกลาวอยางหมาะสม นอกจากนีๅยังป็นการปรับปรุง
วใบเซต์อินทรานใตของ ขสมก. ฿หຌป็นชองทางกลาง฿นการประชาสัมพันธ์ทัๅง฿นสวนของตารางงานของ
ผูຌอ านวยการองค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ค าสัไง ประกาศ ละการ฿ชຌงานระบบสารสนทศทัๅงหมดของ
องค์กร รองรับ การ฿ชຌงานของบุคคลภาย฿นองค์กร รวมทัๅงป็นชองทาง฿นการติดตอสืไอสารระหวาง     
ขสมก. ละประชาชน ทัๅง฿นสวนของการสืบคຌนสຌนทางการดินรถ การรຌองรียน การจຌงของหาย ฯลฯ 
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 ครงการยอยทีไ  3 : การปรับปรุง Application ส าหรับการ฿ชຌงานบน Mobile Phone ละ
อุปกรณ์อืไน โ ป็นการปรับปรุงละพัฒนาการ฿ชຌงาน Application ชืไอ BMTA ทีไมีฟังก์ชัไน฿นการ
คຌนหาสຌนทาง  ดินรถ฿หຌมีประสิทธิภาพพิไมมากขึๅน รวมทัๅงการพัฒนา฿หຌมีฟังก์ชัไนการ฿ชຌงานทีไมีความ
หลากหลายมากยิไงขึๅน ละสามารถ฿ชຌกับอุปกรณ์ตาง โ เดຌ 

 ครงการทีไ 6 : การจัดท าระบบสารสนทศดຌานปฏิบัติการ ประกอบดຌวย 3 ครงการยอย คือ 

 ครงการยอยทีไ 1 : การจัดหาระบบตรวจสอบละติดตามการปฏิบัติการดินรถ ิGPS) ป็นการ
ติดตัๅงระบบ GPS บนรถดยสารทุกคัน ซึไงป็นระบบตรวจสอบละติดตามการปฏิบัติการดินรถทีไ
กระทรวงก าหนด฿หຌรถดยสารสาธารณะจ าป็นตຌองมีเวຌ฿ชຌ฿นการบริหารจัดการดินรถ฿หຌมีประสิทธิภาพ
สูงสุดละป็นการยกระดับคุณภาพ/มาตรฐานการ฿หຌบริการ฿หຌสามารถตอบสนองตอความตຌองการของ
ผูຌ฿ชຌบริการเดຌอยางทันวลา ิReal time) 

 ครงการยอยทีไ 2 : การพัฒนาระบบการดินรถ ป็นการจัดท าระบบสารสนทศดຌานปฏิบัติการดินรถ 
พืไอยกระดับการบริหารจัดการการดินรถดຌวยการชืไอมยงขຌอมูลจากอุปกรณ์ทีไติดตัๅงบนตัวรถดยสาร    
ขຌากับละขຌอมูลดຌานปฏิบัติการดินรถจากขตการดินรถ ขຌาสูสวนกลางพืไอ฿ชຌสนับสนุนการวางผน
ละการตัดสิน฿จของผูຌบริหาร 

 ครงการยอยทีไ 3 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการอู ป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการอูจอด        
รถดยสาร พืไอ฿หຌการบริหารจัดการรถดยสารภาย฿นอูจอดรถดยฉพาะการจัดล าดับรถทีไจะออก
฿หຌบริการป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตຌอง ละรวดรใว ชวยลดภาระงานของนายอู  

 

กลยุทธ์ 3 : ความปลอดภัย นการ หຌบริการ 

 ครงการทีไ 7 : ความปลอดภัยของผ ຌดยสารละประชาชน ประกอบดຌวย 2 ครงการยอย คือ 

 ครงการยอยทีไ 1 : การจัดท ามาตรการการกຌเขพืไอพิไมความปลอดภัย฿นการ฿หຌบริการ ป็น
การศึกษาละวิคราะห์สถิติละสาหตุจากการกิดอุบัติหตุละหตุรຌายระหวางการ฿หຌบริการ พรຌอม
ก าหนดนวทางละมาตรการการปງองกันพืไอยกระดับความปลอดภัย฿หຌกับผูຌดยสารละประชาชน
ผูຌ฿ชຌรถ฿ชຌถนน อาทิ การตรวจวัดอลกอฮอล์ละสารสพติดของพนักงานประจ ารถ การปลูกจิตส านึก
฿หຌพนักงานตระหนักถึงหนຌาทีไการ฿หຌบริการทีไดีละมีความรับผิดชอบ ละตระหนักถึงความสูญสียของ
ชีวิตละทรัพย์สินจากอุบัติหตุทีไกิดขึๅน฿นตละครัๅง ฯลฯ  

 ครงการยอยทีไ 2 : การพัฒนาหลักสูตรการ฿หຌบริการดี ขับขีไปลอดภัย ป็นการยกระดับความ
ปลอดภัย฿หຌกับผูຌดยสาร พนักงานของ ขสมก. ละประชาชนผูຌ฿ชຌรถ฿ชຌสຌนทางสัญจรรวมกัน ดยการ
วิคราะห์ขຌอมูลการกิดอุบัติหตุละหตุรຌาย฿นอดีตพืไอก าหนดนวทาง มาตรการ ละครืไองมือ฿น
การพิไมความปลอดภัย ควบคูกับการปลูกจิตส านึก฿หຌพนักงาน ผูຌดยสาร ละประชาชน ตระหนัก
฿นความสียหายทีไกิดขึๅนจากอุบัติหตุละหตุรຌายระหวางการดินทาง ละมีการจัดท าหลักสูตร 
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การอบรมพนักงานขับรถทีไมุงนຌนการสรຌางทักษะการขับรถทีไดีละปลอดภัย ดยป็นหลักสูตรทีไมี
นืๅอหาสอดคลຌองกับผลการวิคราะห์ขຌอมูลการกิดอุบัติหตุละหตุรຌาย พืไอ฿หຌหในผล฿นระยะสัๅน
ทีไสุด 

 

กลยุทธ์ 4 : การสรຌางการจดจ าทีไดีกผ ຌ ชຌบริการ 

 ครงการทีไ 8 : กิจกรรมสัมพันธ์ ป็นการจัดกิจกรรมยกตามกลุมปງาหมายทัๅงบบ Online ละ Offline 

พืไอสรຌางความสัมพันธ์฿นลักษณะของพันธมิตรระหวาง ขสมก. ละผูຌ฿ชຌบริการ 
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ป้าหมาย โ : ดຌานพนักงานขับรถดยสาร  
: มีพนักงานขับรถดยสารทีไพียงพอละมีคุณภาพ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ป้าประสงค์ทีไ โ : มีพนักงานขับรถดยสารทีไมีคุณภาพ นจ านวนไมตไ ากวา ้่ั ของกรอบอัตราก าลัง 
 ิหมายหตุ : ตัวชีๅวัดความส ารใจรายปี คือ มีจ านวนพนักงานขับรถดยสารทีไมีคุณภาพพิไมขึๅนทุกปี อยางนຌอยปีละ โ.เั 
ของกรอบอัตราก าลัง ทียบกับปี โ55้ ดยปี โ5ๆแ – โ5ๆไ จะมีพนักงานขับรถดยสารทีไมีคุณภาพเมตไ ากวา ้โั, ้ไั, ้ๆั 
ละ ้่ั ของกรอบอัตราก าลังทียบกับปี โ5ๆเ ตามล าดับี 

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 : การสรຌางฐานก าลังพนักงานขับรถดยสารทีไพียงพอละมีคุณภาพ  

 ความพียงพอละคุณภาพ฿นการ฿หຌบริการของพนักงานทีไท าหนຌาทีไปฏิบัติการบนรถดยสารมีผลดยตรง
ตอการ฿หຌบริการทีไมีคุณภาพซึไงป็นปງาหมายตามยุทธศาสตร์ทีไ 1 ตนืไองดຌวยปัญหาจากการขาดคลนรงงาน
ของประทศเทย กอปรกับนวคิดของผูຌประกอบการรถดยสารทัไวลกทีไตางยอมรับวา บุคลากรคือทรัพยากรทีไ
ส าคัญทีไสุดส าหรับกิจการรถดยสาร จึงหในควร฿หຌรืไองของพนักงานปฏิบัติการมีความส าคัญ฿นระดับ
ยุทธศาสตร์ ประกอบดຌวยกลยุทธ์ ละครงการภาย฿ตຌกลยุทธ์ตาง โ ดังตอเปนีๅ 

 

กลยุทธ์ 1 : การสรຌางฐานพนักงานขับรถดยสาร 

 ครงการทีไ 9 : การจัดหาพนักงานขับรถดยสาร ป็นการจัดหา พนักงานขับรถดยสาร ฿นรูปบบของ
การ Outsource พืไอ฿หຌ ขสมก. มีพนักงานขับรถดยสาร฿นจ านวนทีไหมาะสมกับจ านวนรถดยสาร ถือป็น
นวทางทีไส าคัญ฿นภาวะการขาดคลนพนักงานขับรถละป็นทางออกทีไชวยกຌปัญหา  

 

กลยุทธ์ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน 

 ครงการทีไ 10 : การสรຌางสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน ป็นการปรับปรุงสภาพการท างานของ
บุคลากร฿นฝຆายปฏิบัติการ พืไอสรຌางสริมสุขภาพของพนักงาน฿หຌขใงรง พรຌอม฿หຌบริการทีไป็นลิศกับประชาชน 
ทัๅงยังป็นการบรรทาปัญหาสุขภาพ ปัญหาการจใบปຆวยทีไกิดขึๅนบอยครัๅง การสรຌางสภาพวดลຌอมทีไดีทัๅง฿น
ระหวางวลาปฏิบัติงานละชวงพัก การลดวลาการท างาน การพิไมสัดสวนรถปรับอากาศ การจัดบริหารตรวจ
สุขภาพ ิการตรวจสุขภาพประจ าปี การสงสริม฿หຌพนักงานปฏิบัติการสน฿จละหมัไนออกก าลังกายอยาง
สมไ าสมอ ฯลฯ 

 ครงการทีไ 11 : การยกระดับความผ กพันของพนักงานทีไมีตอองค์กร ป็นการจัดท าดัชนีชีๅวัดความสุข
ของพนักงาน฿นทุกระดับทีไสามารถ฿ชຌป็นตัวชีๅวัดละอຌางอิง฿นการก าหนดนวทางหรือวิธีการสงสริม พัฒนา
คุณภาพชีวิตละการท างานของพนักงาน฿หຌพิไมสูงขึๅนทุกป  
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หนຌา 13 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

กลยุทธ์ 3 : พัฒนาคุณภาพการ หຌบริการของพนักงานขับรถดยสาร 

 ครงการทีไ 12 : การปรับปรุงละพัฒนาหลักส ตรการขับรถทีไมีคุณภาพ ป็นการปรับปรุงละพัฒนา
หลักสูตรพืไอพัฒนาการขับรถทีไมีคุณภาพของ ขสมก. ฿หຌป็นเปตามมาตรฐานสากล ซึไงทียบคียงเดຌกับ PCV 

(Passenger Carrying Vehicle) Practice ฿นตางประทศ รวมถึงการสริมสรຌางทักษะการกຌเขปัญหามืไอกิด
หตุการณ์ฉุกฉินซึไงถือป็นหลักสูตรระดับกຌาวหนຌา ิAdvance course for driving) ทีไจะชวยสรຌางความ
ประทับ฿จ฿หຌกับผูຌดยสารละสรຌางภาพลักษณ์ทีไดี฿หຌกิดกับองค์การเดຌ 
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หนຌา 14 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

ป้าหมาย 3 : ดຌานความขใงกรงทางการงิน 

: มีสถานะทางการงินทีไขใงกรงพียงพอตอการขงขัน นการไดຌมา ึไงสຌนทางดินรถ หม 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ป้าประสงค์ทีไ 3 : มีก าไรสุทธิจากการด านินงานภาย นป โ564 

 ิหมายหตุ : ตามการจัดท าประมาณการทางการงินพบวา หาก ขสมก. ด านินการภาย฿ตຌงืไอนเขละขຌอสมมติฐานทีไวางเวຌ 
กใจะมีผลก าเรสุทธิจากการด านินงานเดຌตัๅงตปี พ.ศ. 2564 ป็นตຌนเปี 

ยุทธศาสตร์ 3 : การสริมสรຌางความขใงกรงทางการงิน 

 ผูຌประกอบการรถดยสารชัๅนน า฿นหลายประทศ฿หຌความส าคัญกับการรักษาสຌนทางดินรถดิมควบคูกับ
การเดຌมาซึไงสຌนทางดินรถ฿หมทีไมีความคุຌมคาชิงการงิน ซึไงนอกจากคุณภาพการ฿หຌบริการลຌว รืไองของสถานะ
ทางการงิน ครงสรຌางรายเดຌละคา฿ชຌจาย฿นการด านินงานถือป็นปัจจัยมีความส าคัญมาก ป็นปัจจัยทีไมีผลตอ
ความสามารถ฿นการสนอราคาทีไสามารถขงขัน฿นการประมูลสຌนทาง฿หมเดຌ  

 ขณะดียวกัน การทีไ ขสมก. ตຌองยุติบทบาทการบริหารจัดการรถรวมบริการ หมวด แ นัๅน ถือป็นอกาสทีไดี
฿นการสรຌางความตกตางระหวางรถของ ขสมก. ละรถรวมบริการทีไมีคุณภาพการ฿หຌบริการตไ ากวาบริการของ 
ขสมก. มาก พืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌบริการละประชาชนทัไวเปสามารถจดจ าการ฿หຌบริการของ ขสมก. เดຌอยางชัดจน ป็น
จุดริไมตຌน฿นการสรຌาง Brand ทีไจะน ามาซึไงคุณคาชิงธุรกิจ฿นอนาคต ประกอบดຌวยกลยุทธ์ ละครงการภาย฿ตຌ
กลยุทธ์ตาง โ ดังตอเปนีๅ 

 

กลยุทธ์ แ : การพิไมรายไดຌ 

 ครงการทีไ แ3 : การพัฒนาระบบประมินละวิคราะห์สຌนทางดินรถ ป็นการจัดหาหรือพัฒนาระบบ
วิคราะห์ก าเรขาดทุนของการดินรถ฿นปัจจุบันป็นรายสຌนทาง ควบคูกับระบบการประมินความคุຌมคาทาง
การงินส าหรับสຌนทางดินรถ฿หม 

 ครงการทีไ แ4 : การพัฒนาพืๅนทีไชิงพาณิชย์ ป็นการพัฒนาพืๅนทีไอูบางขนละอูมีนบุรีพืไอสรຌางรายเดຌทีไ
พิไมขึๅนกองค์การ 

 ครงการทีไ แ5 : การจัดท าขຌอสนองินอุดหนุนภาครัฐ ป็นการจัดจຌางทีไปรึกษาพืไอจัดท าขຌอสนอ฿นการ
ขยายงืไอนเขการอุดหนุน PSO ฿หຌครอบคลุมถึงรถดยสารปรับอากาศ  

 ครงการทีไ แ6 : การจัดการล กหนีๅรถรวมบริการคຌางช าระ ป็นการด านินการพืไอจัดท ามาตรการการ
กຌเขปัญหาลูกหนีๅรถรวมบริการคຌางช าระทีไมีความชัดจนละปฏิบัติเดຌจริง 

 ครงการทีไ แ็ : การจ าหนายรถดยสารปลดระวาง ป็นการหานวทางการจ าหนายซากรถกา฿หຌเดຌ฿น
ราคา  ทีไหมาะสม ฿นวลาทีไรวดรใว 
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 ครงการทีไ แ่ : การปรับปรุงอัตราคาดยสาร ป็นการวิคราะห์พืไอก าหนดอัตราคาดยสารทีไหมาะสม
ภาย฿ตຌปງาหมายทีไท า฿หຌ ขสมก. มีก าเรสุทธิจากการด านินงาน 

 

กลยุทธ์ โ : การลดตຌนทุนละคา ชຌจายด านินงาน 

 ครงการทีไ แ้ : การก ียณอายุกอนก าหนด ซึไงมุงนຌนการปรับปรุงงืไอนเขครงการกษียณอายุกอน
ก าหนด฿หຌมีความป็นเปเดຌ฿นทางปฏิบัติ รองรับทัๅงพนักงานสนับสนุน ละพนักงานกใบคาดยสาร 

 ครงการทีไ โเ : การจัดหาอ จอดรถ หม ทีไท าการ ละสถานีพลังงาน ป็นครงการทีไกีไยวขຌองกับการ
พัฒนาอูรถดยสารละทีไท าการ฿หมตอนืไองจากผนวิสาหกิจฉบับกอน ควบคูกับการจัดหาสถานีพลังงาน฿หຌ
สอดคลຌองกับจ านวนละประภทรถ ดยฉพาะ รถเฟฟງา ละป็นครงการพืไอตรียมการกอสรຌางอูจอด         
รถดยสาร แ หง คือ อูทศบาลบางบัวทอง ทดทนการชาอูอกชน ิอูทาอิฐี 

 

กลยุทธ์ 3 : ลดตຌนทุนทางการงิน 

 ครงการทีไ โแ : การศึก านวทางจัดการหนีๅสินสะสม ป็นการจัดจຌางทีไปรึกษาพืไอออกบบละจัดท า
ขຌอสนอทางการงิน฿นการบริหารจัดการหนีๅสินสะสมทีไกอ฿หຌกิดภาระดอกบีๅย฿นระดับทีไสูง 
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ป้าหมาย 4 : ดຌานประสิทธิภาพองค์กร 
: องค์กรทีไมีประสิทธิภาพ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ป้าประสงค์ทีไ 4 : ลดคา ชຌจาย นการบริหาร นป โ564 ไมตไ ากวา 5ั ทียบกับป โ55้ 

 ิหมายหตุ : คา฿ชຌจาย฿นการบริหาร ถือป็นรายการคา฿ชຌจายทีไปรากฏ฿นงบการงินซึไงมีผลตอก าเรสุทธิของ ขสมก. การ
ปรับลดคา฿ชຌจาย฿นการบริหารถือป็นอีกหนึไงองค์ประกอบชิงยุทธศาสตร์ส าคัญควบคูกับการลดตຌนทุนชืๅอพลิง คาซอมบ ารุงละ
ผลตอบทนพนักงานกใบคาดยสาร ทีไจะมีสวนชวยผลักดัน฿หຌ ขสมก สามารถมีผลก าเรสุทธิจากการด านินงานเดຌ฿นปี โ5ๆไ ตาม
ป้าประสงค์ทีไก าหนดเวຌ฿นยุทธศาสตร์ทีไ ใ ฿นรืไองของการสรຌางความขใงกรงทางการงิน 

ทัๅงนีๅ การปรับลดคา฿ชຌจาย฿นการบริหารซึไงประกอบดຌวย ผลตอบทนของพนักงานสนับสนุน ละคา฿ชຌจาย฿นส านักงานป็นหลัก
นัๅน สามารถด านินการเดຌดยการปรับลดจ านวนพนักงานสนับสนุนทัๅงจากการกษียณตามปกติละจากครงการกษียณอายุกอน
ก าหนด ควบคูกับการปรับปรุงกระบวนการท างาน฿หຌมีประสิทธิภาพซึไงจะมีผลตอการลดวัสดุสิๅนปลืองละการ฿ชຌพนักงาน
สนับสนุนลดลง฿นอีกทางหนึไง การพึไงพาการติดตัๅงระบบทคนลยีสารสนทศดຌานการบริหารจัดการทีไป็นเป฿นลักษณะของการ
พัฒนาตอนืไองละจะลຌวสรใจ฿นปี โ5ๆไ ท า฿หຌการก าหนดป็นป้าประสงค์฿นยุทธศาสตร์ทีไ ไ เมสามารถระบุป็นรายปีเดຌ ต฿หຌ
เปวัดผล฿นปี โ5ๆไี 

ยุทธศาสตร์ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรละบุคลากร 

 ฿นสภาวะของการขงขันทีไรุนรง ประกอบกับ ขสมก. จะตຌองปรับบทบาทการด านินงาน฿นระยะ 5 ป
ขຌางหนຌามาป็นผูຌ฿หຌบริการอยางตใมตัว การพัฒนาองค์การ฿หຌมีความกຌาวหนຌาละด ารงอยูเดຌอยางยัไงยืนนัๅน 
จ าป็นอยางยิไงทีไจะตຌองพัฒนาทรัพยากรตาง โ ทีไมีอยู฿หຌสามารถ฿ชຌงานเดຌอยางตใมประสิทธิภาพละคุຌมคากับ
การลงทุน ซึไงทรัพยากรทีไส าคัญทีไสุดขององค์การเดຌก ทรัพยากรบุคคล ดยมีนวทาง฿นการพัฒนา อาทิ    
การฝຄกอบรม฿หຌความรูຌพิไมติม การสริมสรຌางทักษะทีไจ าป็น฿นการปฏิบัติงาน การพัฒนา฿หຌกิดการรียนรูຌจาก
องค์ความรูຌทีไรวบรวมเวຌ฿นฐานขຌอมูลขององค์การ การสงสริม฿หຌกิดวัฒนธรรมองค์กรทีไดี ชน การคิดพืไอพัฒนา 
การปฏิบัติงานอยางมีธรรมาภิบาล ฯลฯ รวมทัๅงการพัฒนาระบบงานตาง โ ดຌวยการน าทคนลยีสารสนทศขຌา
มาชวย฿นการจัดท าระบบ Systems พืไอ฿หຌการปฏิบัติงานท าเดຌอยางรวดรใว ถูกตຌอง ละมีประสิทธิภาพมาก
ยิไงขึๅน อีกทัๅงยังจ าป็นอยางยิไงทีไองค์การจะตຌองจัดตรียมอุปกรณ์ สิไงอ านวยความสะดวก฿นการปฏิบัติงานตาง โ 
ดຌ านทคนลยีสารสนทศ ทัๅ ง฿นส วนของ Hardware, Software, Contents, Connectivity ละ User 

Interface ฿หຌพรຌอม฿ชຌงาน มีความทันสมัย ละตຌองมีประสิทธิภาพสูง ละพัฒนาบุคลากร฿หຌสามารถ฿ชຌงานระบบ
ตาง โ ทีไออกบบละจัดท าขึๅนเดຌป็นอยางดี ประกอบดຌวยกลยุทธ์ละครงการภาย฿ตຌกลยุทธ์ตาง โ ดังตอเปนีๅ 

 

กลยุทธ์ แ : การประยุกต์ ชຌทคนลยีทีไทันสมัย 

 ครงการทีไ โโ : การพิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการละการปฏิบัติงานดຌวยทคนลยีสารสนทศ
ละการสืไอสาร บงออกป็น โ ดຌาน คือ ดຌานการพัฒนาระบบงานสนับสนุน ละดຌานการจัดหาอุปกรณ์ ิHard 

Ware) ดยมีรายละอียดดังตอเปนีๅ 
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 ดຌานการพัฒนาระบบงานสนับสนุน 

 ครงการยอยทีไ แ : การพัฒนาระบบอนุมัติสัญญา พืไอ฿หຌบริการผูຌประกอบการรถอกชนรวมบริการ
฿นการยืไนค าขออนุมัติ/อนุญาตมายัง ขสมก. ผานครือขายอินตอร์นใต ดยการชืไอมยงขຌอมูลกับ
ระบบสารสนทศของกรมการขนสงทางบก ดยผูຌประกอบการรถอกชนรวมบริการสามารถติดตามละ
สอบถามผลการอนุมัติ/อนุญาตเดຌจากระบบ 

 ครงการยอยทีไ  โ : การปรับปรุงระบบงานคดี  ป็นการปรับปรุงระบบงานคดีทีไมีอยู ดิม฿หຌมี
ประสิทธิภาพมากขึๅน 

 ครงการยอยทีไ ใ : การพัฒนาระบบจัดกใบอกสารอิลใกทรอนิกส์  ป็นการพัฒนาระบบจัดกใบ
อกสารอิลใกทรอนิกส์พืไอพิไมประสิทธิภาพการจัดกใบอกสาร 

 ครงการยอยทีไ ไ : การพัฒนาระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์  ป็นการพัฒนาระบบสารบรรณ
อิลใกทรอนิกส์รองรับการรับ-สงหนังสือทัๅงระหวางหนวยงานภาย฿น ขสมก. ละกับหนวยงานภายนอก 
พรຌอมกับการพัฒนาบบฟอร์มอกสารอิลใกทรอนิกส์ อาทิ หนังสือวียน หนังสือออก ป็นตຌน 

 ครงการยอยทีไ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ิERP) องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ 
ระยะทีไ โ ป็นการพัฒนาพิไมติม฿นสวนของการบริหารจัดการผนงาน/ครงการ การบริหารสัญญา 
การบริหารการจองรถส านักงาน ละการซอมบ ารุง ิอาคารสถานทีไ ละรถดยสารี พืไอการบริหาร
จัดการทรัพยากร฿นภาพรวมอยางมีประสิทธิภาพละ ดยชืไอมยงขຌอมูลกับระบบ ERP ระยะทีไ แ 

 ครงการยอยทีไ ๆ : การศึกษาวิคราะห์พืไอก าหนดมาตรฐานขຌอมูลขององค์การขนสงมวลชน
กรุงทพ ป็นการออกบบสถาปัตยกรรมระบบฐานขຌอมูลกลางของ ขสมก. ควบคูกับการก าหนด
นยบายละกระบวนการ฿นการบริหารจัดการขຌอมูล฿น ใ กลุม คือ กลุมขຌอมูลหลัก ิMaster Data) 

กลุมขຌอมูลสนับสนุนการวางผนละตัดสิน฿จของผูຌบริหาร ละกลุมขຌอมูลส าหรับการชืไอมยงขຌอมูล
ระหวางหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

 ครงการยอยทีไ ็ : การพัฒนาระบบฐานขຌอมูลกลางขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ป็นการ
จัดท าระบบฐานขຌอมูลกลางรองรับการจัดกใบละการชืไอมยงขຌอมูลกับระบบงานอืไน โ พรຌอมการ
จัดท ารายงานสนับสนุนผูຌบริหาร  

 ครงการยอยทีไ  ่ : การประยุกต์฿ชຌมาตรฐานดຌานการบริหารจัดการความมัไนคงปลอดภัย
สารสนทศ ป็นการจัดท านยบายละก าหนดรูปบบการบริหารจัดการความมัไนคงปลอดภัยของ
สารสนทศของ ขสมก. ตามนวทาง ISMS (Information Security Management System) ทีไป็น
สวนหนึไงของมาตรฐาน ISOโ็เเแ 

 ครงการยอยทีไ ้ : การประยุกต์฿ชຌมาตรฐานดຌาน IT Audit ป็นการจัดท ากระบวนการตรวจสอบ
ภาย฿นดຌานทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ิIT Audit) พืไอ฿หຌการตรวจสอบการปฏิบัติดຌาน
ทคนลยีของ  ขสมก. เดຌรับการยอมรับ฿นระดับสากล 
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 ครงการยอยทีไ แเ : การประยุกต์฿ชຌมาตรฐานดຌานการบริการทคนลยีสารสนทศ ป็นการศึกษา
วางขอบขตละจัดท าระบบบริหารจัดการการบริการระบบเอซีทีทีไหมาะสมกับการ฿หຌบริการของ    
ขสมก. 

 ดຌานการจัดหาอุปกรณ์ ิHard Ware) 

 ครงการยอยทีไ แแ : การพิไมประสิทธิภาพละความมัไนคงปลอดภัยของระบบครือขาย ระยะทีไ แ 
ป็นการปรับปรุงพิไ มติมอุปกรณ์ สลับสัญญาณหลัก ิCore Switch) อุปกรณ์ สลับสัญญาณ 
ิDistribution Switch) รวมถึงสายสัญญาณละอุปกรณ์อืไน โ พืไอรองรับจ านวนผูຌ฿ชຌบริการเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพละสถียรภาพ 

 ครงการยอยทีไ แโ : การพิไมประสิทธิภาพละความมัไนคงปลอดภัยของระบบครือขาย ระยะทีไ โ 
ป็นการปรับปรุงพิไ มติม Access Switch ละอุปกรณ์ อืไน โ พืไ อรองรับการ฿ชຌ งานอยางมี
ประสิทธิภาพละสถียรภาพ 

 ครงการยอยทีไ แใ : การจัดซืๅอ Line Printer ป็นการจัดซืๅอ Line Printer ทดทนครืไองดิม 

 ครงการยอยทีไ แไ : การชาบริการสืไอสารสนทศ ป็นครงการชาบริการสืไอสารขຌอมูลพืไอสนับสนุน
การปฏิบัติงาน฿หຌมีสถียรภาพละพรຌอม฿ชຌงาน 

 ครงการยอยทีไ แ5 : การจัดซืๅอระบบคอมพิวตอร์ครืไองมขายส าหรับทดทนระบบ Antivirus,        

e-Mail, AD ป็นการจัดซืๅอระบบคอมพิวตอร์ครืไองมขายส าหรับทดทนระบบ Antivirus, e-Mail, 

AD ทดทนอุปกรณ์ดิม 

 ครงการยอยทีไ แๆ : การจัดหาบริการครืไองคอมพิวตอร์มขายส าหรับระบบสารสนทศของ    
ขสมก. ป็นการจัดหาบริการครืไองคอมพิวตอร์มขายส าหรับระบบสารสนทศของ ขสมก. 

 ครงการยอยทีไ แ็ : การจัดหาครืไองคอมพิวตอร์ละอุปกรณ์ตอพวง ป็นการจัดหาครืไอง
คอมพิวตอร์ลูกขาย ิPC) ครืไองคอมพิวตอร์บบพกพา ิNotebook) ครืไองส ารองเฟฟງา ิUPS) 

ครืไองพิมพ์บบ Dot Matrix Printer ครืไองพิมพ์ชนิดลซอร์ขาว-ด า ครืไองพิมพ์ชนิดลซอร์สี 
ครืไองพิมพ์ชนิดฉีดหมึก ิMulti Printer) ละครืไองพิมพ์สกนนอร์ พืไอทดทนอุปกรณ์ดิม 

 ครงการยอยทีไ แ่ : การปรับปรุงระบบทรศัพท์ ป็นการปรับปรุงระบบละอุปกรณ์ทรศัพท์พืๅนฐาน
บบอนาลใอก ิAnalogue) ทีไมีการติดตัๅง฿ชຌงาน ณ ส านักงาน฿หญ ละขตการดินรถมาป็นระยะวลา
มากกวา แเ ป ฿หຌมีสถียรภาพละประสิทธิภาพมากขึๅน 

  

กลยุทธ์ โ : การสริมสรຌางบุคลากรทีไมีคุณภาพ 

 ครงการทีไ โ3 : การสริมสรຌางบุคลากรรุน หมทีไมีคุณภาพ ป็นการศึกษาละหานวทาง฿หຌเดຌมาซึไง
บุคลากรรุน฿หมทีไมีคุณภาพ฿นวลาทีไหมาะสม รวมถึงการออกบบสຌนทางความกຌาวหนຌา฿นอาชีพการงานของ
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บุคลากรรุน฿หม พรຌอมกับการศึกษาขຌอดี ขຌอสีย ละนวทาง฿นการจัดจຌางบุคลากรภายนอกทีไมีศักยภาพพืไอ
สริม฿นบางต าหนงงาน฿นลักษณะของการ Outsource ชน บุคลากรดຌาน ICT รวมทัๅงผูຌบริหารระดับสูงบาง
ต าหนง ฯลฯ  

 ครงการทีไ โ4 : การฝຄกอบรมความร ຌ นรืไองระบบการประมินคุณภาพองค์กร ิSEPA) ป็นการจัด
หลักสูตรอบรมพืไอ฿หຌบุคลากรมีความรูຌความขຌา฿จ฿นกรอบนวคิดละประยชน์ของกณฑ์ละวิธีการประมิน
ระบบประมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ิSEPA) ซึไงป็นระบบทีไสามารถสะทຌอนผลการด านินงานขององค์กรเดຌป็น
อยางดี  

 ครงการทีไ โ5 : การพิไมประสิทธิภาพการสืไอสารภาย นองค์การพืไอความปรง ส ป็นการยกระดับการ
สืไอสารภาย฿นองค์การดยฉพาะการสืไอสารระหวางผูຌบริหารกับพนักงาน ดຌวยทคนิคละชองทางการสืไอสารทีไมี
ประสิทธิภาพ พืไอ฿หຌกิดการรับรูຌละความขຌา฿จ฿นขาวสารทีไครบถຌวน ถูกตຌอง บุคลากรทัๅงองค์กรเดຌทราบถึง
ปງาหมายละความกຌาวหนຌา฿นการด านินการขององค์กรเป฿นทิศทางดียวกัน มีความขຌา฿จ฿นกระบวนการลืไอน 
ยຌาย บรรจุ ทีไถูกตຌอง ชัดจน ละมีความปรง฿ส 

 ครงการทีไ โ6 : การสงสริมวัฒนธรรมการคิดพืไอพัฒนา ประกอบดຌวย ใ ครงการยอย เดຌก 

 ครงการยอยทีไ แ : การสรຌางสริมวัฒนธรรมการคิดพืไอการพัฒนา ป็นการสงสริม฿หຌกิดวัฒนธรรม 
การคิดพืไอพัฒนา ซึไงจะกอ฿หຌกิดนวคิดการ฿หຌบริการละปฏิบัติการ฿นลักษณะ฿หม โ ทีไมีความ
ตกตางจากคูขง อันจะสงผล฿หຌองค์กรสามารถกຌาวเปขຌางหนຌาอยางมัไนคงละยัไงยืน 

 ครงการยอยทีไ โ : การพัฒนาระบบองค์ความรูຌขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ประกอบดຌวยการ
จัดท ามาตรฐานการจัดกใบละจัดหมวดหมูองค์ความรูຌตาง โ ทีไรวบรวมเดຌภาย฿นองค์การ฿นลักษณะ
ของ Knowledge Management System พืไอ฿หຌบุคลากรสามารถขຌาถึงละน าองค์ความรูຌเป฿ชຌพืไอ
การพัฒนาเดຌดยงาย 

 ครงการยอยทีไ ใ : การฝຄกอบรมการ฿ชຌงานละบริหารจัดการทคนลยีสารสนทศ ป็นการจัดท า
หลักสูตรอบรมพืไอพัฒนาทักษะการ฿ชຌงานระบบสารสนทศส าหรับจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงาน ผูຌบริหาร 
รวมถึงจຌาหนຌาทีไส านักทคนลยีสารสนทศ 

  

กลยุทธ์ 3 : การปรับลดบทบาทดຌาน Regulator 

 ครงการทีไ โ็ : การสรຌางความพรຌอมดຌานการบริหารพืไอรองรับการปรับปลีไยนบทบาทของ ขสมก. 
ป็นการตรียมความพรຌอม฿นการอนยຌายรถรวมบริการหมวด แ เปอยู฿นความดูลของกรมการขนสงทางบก฿น
ระยะรก ตลอดจนป็นการบริหารจัดการรถหมวด ไ ละรถตูຌรวมบริการทีไยังคงอยูภาย฿ตຌการดูลของ ขสมก. 
฿หຌมีประสิทธิภาพ  
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ยุทธศาสตร์ทีไ 1 : การพัฒนาคุณภาพการ หຌบริการพืไอประชาชน 

กลยุทธ์ทีไ แ : รถดยสารพืไอประชาชน 

ครงการทีไ แ : การจัดหารถดยสาร หม  
รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ ขสมก. สามารถ฿หຌบริการรถดยสารประจ าทางทีไมีคุณภาพกผูຌดยสาร ซึไงป็นรถดยสาร
ประภททีไมีการวิคราะห์ลຌววามีความคุຌมคาทางการงินละหมาะสมกับบริบทของการ฿ชຌงาน฿น
กรุงทพมหานคร ดยครงการนีๅป็นครงการทีได านินการตามผนฟ้นฟูฯตอนืไองมาจากป โ55้ 

ปງาหมาย 1) รายงานการศึกษาปรียบทียบความหมาะของการ฿ชຌรถดยสารภาย฿ตຌระบบชืๅอพลิงตาง โ 
ทัๅง NGV Hybrid, Electric ละ Hydrogen ดยการศึกษาครอบคลุม฿นมิติของครืไองยนต์ 
อัตราการ฿ชຌชืๅอพลิง คาซอมบ ารุงตลอดอายุการ฿ชຌงาน ผลกระทบตอสิไงวดลຌอม การจัดหา
อะเหล ศักยภาพ฿นการซอมบ ารุง ฯลฯ 

2) การจัดซืๅอรถดยสาร฿หม฿หຌเดຌตามทีไก าหนดพืไอการน าเป฿หຌบริการเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชีๅวัด (KPIs) สามารถจัดซืๅอรถดยสาร฿หมจ านวนเมตไ ากวา 1,489 คัน ฿นระยะวลา 5 ป บงป็น 

 จัดซืๅอรถดยสาร NGV ป 2560 จ านวน 489 คัน 

 จัดซืๅอรถดยสารพลังงานเฟฟງา ิEV) ป 2560 จ านวน 200 คัน 

 จัดซืๅอรถดยสารอืไน โ ทีไพิจารณาตามความหมาะสม ระหวางป พ.ศ. 2561 – 2564    
ปละ 200 คัน รวม 800 คัน 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) 1) งบประมาณทีไเดຌรับการจัดสรรจากรัฐบาล฿นการจัดซืๅอรถดยสาร หากมีผลการศึกษาถึง
ประภทของรถดยสารทีไมีความหมาะสมทีไจะน ามา฿หຌบริการกประชาชน฿นอนาคต  

2) ความละอียดละรัดกุมของขຌอก าหนด฿น TOR พืไ อปງ องกันการถูกรຌองรียนจาก                  
ผูຌสียผลประยชน์จากการจัดซืๅอรถดยสาร ท า฿หຌตຌองสียวลา฿นกระบวนการจัดซืๅอรถ       
พืไอมา฿ชຌงานป็นอยางมากดังชนทีไผานมา 

3) การปลีไยนปลงของนยบายภาครัฐตอการจัดหารถดยสาร฿หม ซึไงหากมีการปลีไยนปลง
บอยครัๅง ดยเมมีขຌอมูลความหมาะสมของการ฿ชຌงานละตຌนทุนการ฿หຌบริการอยางถูกตຌอง
ละชัดจน จะท า฿หຌยากตอการบริหารจัดการตຌนทุนคาดยสารทีไทຌจริง 

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณทัๅงครงการ ิพ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไี จ านวน แแุแโุ้5ไุ้้้่ บาท ป็นวงงิน
งบประมาณป โ5ๆเ จ านวน 3,617,549,998 บาท บงป็น 

ครงการยอยทีไ 1 : การศึกษาความหมาะสมของรถดยสาร฿หม วงงิน ไุเเเุเเเ บาท 

ครงการยอยทีไ โ : การจัดซืๅอรถดยสาร฿หม วงงินรวม ใ,ๆแใ,5ไ้,้้่ บาท 

ิแี รถดยสาร NGV วงงิน 1,735,549,998 บาท 

ิโี รถดยสารเฟฟງา EV วงงิน แุ่็ุ่เเเุเเเ บาท 
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ครงการยอยทีไ 1 : การศึก าความหมาะสมของรถดยสาร หม 

1) จัดตัๅงคณะกรรมการ฿นการวางผนพืไอ
การศึกษาถึงความหมาะสมของการน ารถ
ดยสารทีไมีทคนลยี฿หม โ มา฿ชຌงาน

ผอก.

2) ออกบบขຌอก าหนดขอบขตงานการศึกษา  
(TOR)

     2.1) น า TOR ประกาศ฿น Website ของ
กรมบญัชีกลางละ ขสมก.

     2.2) ประกาศชิญชวน ละตัๅง
คณะกรรมการพิจารณาคัดลอืกทีไปรึกษา
3) ด านินการจัดหาทีไปรึกษาฯพืไอศึกษาความ
หมาะสมตามครงการฯ

     3.1) ตตัๅงคณะกรรมการตรวจรับการจຌาง

     3.2) ศึกษาความหมาะสมตามครงการ
ดยวาจຌางทีไปรึกษา

     3.3) ตดิตามการด านินงานของทีไปรึกษา

     3.4) สรุปผลการศึกษา

4) น าสนอผลการศึกษาตอคณะ
กรรมการบริหารกิจการองค์การฯ พืไอขอ
นยบายส าหรับการจัดซืๅอรถดยสาร฿หม
5) จัดท าครงการฯ พืไอสนอขออนุมัติ
งบประมาณ฿นการจัดซืๅอ พรຌอมผลการศึกษา
ความหมาะสมตอหนวยงานตຌนสงักัดละ
คณะรัฐมนตรี

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ป 2560
ผูຌรับผิดชอบ

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

ครงการยอยทีไ 1 : การศึกษาความหมาะสมของรถดยสาร฿หม

คณะกรรมการ ฯ (ฝຆาน
การดนิรถองค์การ / 

ส านักผนงาน)

คณะกรรมการตรวจรับ
การจຌางฯ

ผอก.
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ครงการยอยทีไ 2 : การจัด ืๅอรถดยสาร หมทีไไดຌรับอนุมัติ 

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

     2.1) น า TOR ประกาศ฿น Website ของ
กรมบญัชีกลางละ ขสมก.

     2.2) ประกาศชิญชวน ละตัๅงคณะทีไ
กรรมการพิจารณาคัดลอืกทีไปรึกษา
3) ด านินการตามขัๅนตอนการจัดซืๅอจัดจຌาง

     3.1) ยืไนอกสาร สงมอบรถทดสอบ

     3.2) ทดสอบรถ / ตรวจอกสาร

     3.3) ประกาศรายชืไอผูຌมีสทิธิสนอราคา

     3.4) สนอราคา

     3.5) สรุปผลการสนอราคาละน าสนอ 
ผอก.

     3.6) ตงตัๅงคณะกรรมการตรวจรับรถ
ดยสาร

     3.7) จรจาการซอมบ ารุงรักษารถดยสาร

     3.8) น าสนอตอคณะกรรมการบริหาร
กิจการองค์การ

ผอก.

     3.9) จัดท าสญัญากับผูຌสนอราคาทีไเดຌรับ
การคัดลอืก

ส านักกฎหมาย

     3.10) บริษัทจัดสงมอบรถดยสาร บริษัท

     3.11) ขอปรับปรุงงืไอนเขจ านวนรถ / 
ลกัษณะรถ / ละขออนุมัตบิรรจุ฿น ขส.บ.11

ส านักผนงาน

     3.12) คณะกรรมการตรวจรับรถดยสาร
ตละงวด

คณะกรรมการตรวจรับ
การจຌางฯ

     3.13) น ารถดยสารออกวิไง฿หຌบริการ
ฝຆายการดนรถองค์การ 
(ขตการดนิรถ 1 - 8)

4) ศึกษา ตดิตาม ละประมินผลการ฿ชຌงาน
จริง ละน าสนอตอ ผอก.

ฝຆายการดนรถองค์การ 
(ขตการดนิรถ 1 - 8) /

 ส านักผนงาน
5) สรุปละรายงานผลการตดิตามการ฿ชຌงาน
จริง฿หຌคระกรรมการบริหารกิจการองค์การฯ 
ทราบ

ผอก.

ครงการยอยทีไ 2 : การจัดซืๅอรถดยสาร฿หมทีไเดຌรับอนุมัติ

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560

คณะกรรมการประกวด
ราคา

ผอก.

ผูຌรับผิดชอบ
ต.ค. ม.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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การด านินงานการจัด ืๅอรถดยสาร NGV 489 คัน ิครงการตอนืไองี 

1) จัดตัๅงคณะกรรมการ฿นการจัดซืๅอรถ
ดยสาร฿หม

ผอก.

2) ออกบบขຌอก าหนดขอบขตการจัดซืๅอรถ
ดยสาร฿หม (TOR)

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

5) ศึกษาละตดิตามผลการ฿ชຌงานจริง

6) สรุปละรายงานผลการตดิตามการ฿ชຌงาน
จริง฿หຌคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การฯ 
ทราบ

ผอก.

การด านินงานการจัดซืๅอรถดยสาร NGV 489 คัน (ครงการตอนืไอง)

คณะกรรมการ

ฝຆายการดนิรถองค์การ  
(ขตการดนิรถทีไ 1 – 8)

 / ส านักผนงาน

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560

ผูຌรับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ครงการทีไ 2 : การปรับปรุงสภาพรถดยสารดิม 

รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ ขสมก. สามารถ฿หຌบริการรถดยสารประจ าทางทีไมีคุณภาพกผูຌดยสาร ซึไงป็นรถดยสาร
ประภททีไมีการปรับปรุงสภาพครืไองยนต์ละตัวถัง฿หຌสามารถ฿ชຌงานเดຌอยางตอนืไ องละมี
ประสิทธิภาพ ลดการสียของรถดยสารระหวางการ฿หຌบริการลงเดຌป็นอยางมาก ละสามารถสรຌาง
ความสะดวก สะอาด ปลอดภัย ละมัไน฿จกผูຌดยสาร มีผลดยตรงตอระดับความพึงพอ฿จ฿นการ
฿ชຌบริการ พิไมอกาส ฿นการพิไมขึๅนของจ านวนผูຌดยสารซึไงสงผลตอการพิไมขึๅนของรายเดຌ฿นทีไสุด 
ดยครงการนีๅป็นครงการทีได านินการตามผนฟ้นฟูฯตอนืไองมาจากป 2559 

ปງาหมาย มีจ านวนรถดยสารทีไเดຌรับการปรับปรุงสภาพพืไอน ามา฿หຌบริการกผูຌดยสารเดຌอยางพียงพอ กิด
ความตอนืไอง฿นการ฿หຌบริการ 

ตัวชีๅวัด (KPIs) สามารถปรับปรุงสภาพรถดยสาร จ านวน 669 คัน บงป็น 

 การปรับปรุงสภาพรถดยสารธรรมดา ป 2560 จ านวน 500 คัน 

 การปรับปรุงสภาพรถดยสารปรับอากาศ ป 2560 จ านวน 169 คัน 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) นยบายของรัฐบาลทีไจะก าหนด฿หຌ ขสมก. ควรด านินการปรับปรุงสภาพรถดยสารหรือควรจัดซืๅอ 
รถดยสาร฿หมพืไอน ามา฿หຌบริการ฿นอนาคต ซึไงรถดยสารทีไจะท าการปรับปรุงสภาพ฿นระยะตอเป
นัๅน ควรมีการจัดกใบขຌอมูลการ฿ชຌงานละการบ ารุงรักษา รวมทัๅงการซอมซมตาง โ ภายหลักการ
ปรับปรุงสภาพรถดยสาร พืไอประมินความคุຌมคา฿นการ฿ชຌงานพืไอ฿ชຌป็นขຌอมูล฿นการพิจารณา
หรือตัดสิน฿จปรับปรุงสภาพหรือการจัดซืๅอรถดยสาร฿หมตอเป 

งบประมาณป โ5ๆเ วงงินงบประมาณป โ5ๆเ จ านวน 733,828,000 บาท บงป็น 

ิแี รถดยสารธรรมดา : ปรับสภาพ ิปงบประมาณ โ5ๆเี วงงิน ไไไุ5เเุเเเ บาท 

ิโี รถดยสารกาปรับอากาศ : ปรับสภาพ ิปงบประมาณ โ5ๆเี วงงิน โุ่้ใโุ่เเเ บาท 
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1) จัดตัๅงคณะกรรมการพืไอด านินการวางจຌาง
ปรับปรุงสภาพรถดยสาร

ผอก.

2) ออกบบขຌอก าหนดขอบขตการปรับปรุง
สภาพรถดยสาร (TOR)

     2.1) น า TOR ประกาศ฿น Website ของ
กรมบญัชีกลางละ ขสมก.

     2.2) ประกาศชิญชวน ละตัๅงคณะทีไ
กรรมการพิจารณาคัดลอืกทีไปรึกษา

3) ด านินการตามขัๅนตอนการจัดซืๅอจัดจຌาง

4) บริษัททีไชนะการประมูลน ารถเปปรับปรุง
สภาพละทยอยสงมอบรถ฿หຌ ขสมก.

5) น ารถดยสารออกวิไง฿หຌบริการ
ฝຆายการดนรถองค์การ 
(ขตการดนิรถ 1 - 8)

6) ศึกษาละตดิตามผลการ฿ชຌงานจริง
ภายหลงัการปรับปรุงสภาพ

ฝຆายการดนรถองค์การ 
(ขตการดนิรถ 1 - 8) /

 ส านักผนงาน
7) สรุปละรายงานผลการตดิตามการ฿ชຌงาน
จริง฿หຌคระกรรมการบริหารกิจการองค์การฯ 
ทราบ

ผอก.

การด านินการวาจຌางปรับปรุงสภาพรถดยสาร (ฉพาะ฿นสวนของรถดยสารกาทีไจะตຌองปรับปรุงสภาพ฿นอนาคต )

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค.
ผูຌรับผิดชอบ

ก.ย.

คณะกรรมการชุดตาง โ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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ครงการทีไ 3 : การปรับปรุงครืไองมือชีๅวัดคุณภาพการ หຌบริการ 
รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ พืไอปรับปรุงระบบการประมินคุณภาพการ฿หຌบริการซึไงครอบคลุมการส ารวจความพึงพอ฿จ฿นการ 
฿ชຌบริการของผูຌดยสารทีไมีการด านินการอยูลຌวละดัชนีชีๅวัดอืไน โ ฿หຌป็นเปตามมาตรฐานสากล 

ปງาหมาย องค์การมีครืไองมือส ารวจความพึงพอ฿จมีความถูกตຌองมนย า ิครืไองมือ฿นการชีๅวัด ิประมินี 
คุณภาพการ฿หຌบริการทีไเดຌมาตรฐานตามหลักสากลี มีความป็นสากลละสามารถน าขຌอมูลเป฿ชຌ
ประยชน์฿นการปรับปรุงพัฒนาการ฿หຌบริการตอเปเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชีๅวัด (KPIs) มีครืไองมือ฿นการชีๅวัด ิประมินี คุณภาพการ฿หຌบริการทีไเดຌมาตรฐานสากลตัๅงตป โ5ๆเ 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) การออกบบระบบการประมินคุณภาพการ฿หຌบริการทีไขຌากันเดຌกับบริบทของประทศเทย ซึไง
การศึกษารูปบบละวิธีการประมินคุณภาพการ฿หຌบริการรถดยสารประจ าทางชัๅนน า฿น
ตางประทศป็นรืไองทีไสามารถด านินการเดຌดยอาศัยขຌอมูลทีไมีการปຂดผยผานสืไอสาธารณะหลาก
รูปบบ เมเดຌป็นรืไองยาก ขณะทีไการปรับปรุงรูปบบละวิธีการประมินคุณภาพการ฿หຌบริการ
พืไอ฿หຌ กิดความหมาะสมกับบริบทของประทศเทยป็นรืไองทีไตຌอง฿ชຌความพิถีพิถัน฿นการ
ด านินการ 

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณทัๅงครงการ ิพ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไี จ านวน แเุ5เเุเเเ บาท ป็นวงงินงบประมาณป 
โ5ๆเ จ านวน ไุ5เเุเเเ บาท บงป็น 

ิแี คาจຌางทีไปรึกษาฯ พืไอด านินการตามครงการฯ ิรวมการประมินผลความพึงพอ฿จี ซึไง฿นป   
ตอ โ เป วงงิน ใุเเเุเเเ บาท 

ิโี คา฿ชຌจาย฿นการประมินความพึงพอ฿จผูຌ฿ชຌบริการ คาวิคราะห์ / สังคราะห์ / สรุปผล ละ
จัดท ารายงาน วงงิน แุ5เเุเเเ บาท 
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1) จัดตัๅงคณะกรรมการพืไอวางผนละ
ก าหนดกรอบของการปรับปรุงละพัฒนา
ครืไองมือชีๅวัดคุณภาพการ฿หຌบริการ

ผอก.

2) ออกบบขຌอก าหนดขอบขตงานตาม
ครงการฯ (TOR) พืไอวาจຌางทีไปรึกษาฯ
ปน็ผูຌด านินการ
3) คัดลอืกละจัดจຌางทีไปรึกษา ดยมี
ขัๅนตอนของการศึกษา ดงัตอเปนีๅ
     3.1) ทบทวนครืไองมือส ารวจความพึง
พอ฿จทีไ฿ชຌอยู฿นปจัจุบนั
     3.2) รวบรวมละวิคราะห์ครืไองมือ
ส ารวจความพึงพอ฿จทีไหนวยงานอืไน฿ชຌอยู
     3.3) ก าหนดนวทาง฿นการปรับปรุง
ครืไองมือส ารวจความพึงพอ฿จ

     3.4) ด านินการปรับปรุง

     3.5) ทดสอบครืไองมือละประมินผล

     3.6) น าเป฿ชຌจริงละตดิตามผล 
พรຌอมสรุปผลการประมินความพึงพอ฿จ

4) น าสนอผลการส ารวจ ส านักผนงาน

5) รายงานตอคณะกรรมการบริการกิจการ
องค์การฯ
6) ทบทวนดชันีชีๅวัด ดยวาจຌางทีไปรึกษา 
พืไอ฿หຌค านะน า฿นทกุ โ ป (Coaching) 

ชวงเตรมาสทีไ 4 ของทกุป
7) ประมินความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌบริการ
ทกุป  ชวงเตรมาสทีไ 4 ของทกุป
8) น าสนอผลการส ารวจละรายงานตอ
คณะกรรมการบริการกิจการองค์การฯ

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560 (เตรมาส)

ผูຌรับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ส านักผนงาน / 
คณะกรรมการชุดตาง โ

 ทีไกีไยวขຌอง

ผอก.

ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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กลยุทธ์ โ : ทคนลยีพืไอบริการทีไมีคุณภาพ 

ครงการทีไ 4 : การติดตัๅงระบบ e-Ticket บนรถดยสาร 
รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ พืไอจัดหาละติดตัๅงระบบ e-Ticket (รวมถึง Fare box) ฿นรถดยสารของ ขสมก. ดยป็นระบบทีไมี
ความสามารถ฿นการออกบัตรทีไหลากหลาย สามารถชืไอมยงกับระบบ Central Clearing House 

ของระบบตั็วรวมเดຌอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถชืไอมยงระบบ GPS ระบบสารสนทศ
สนับสนุนปฏิบัติการดินรถ ระบบสารสนทศบริหารการดินรถ ละระบบสารสนทศบริหารองค์กร
ของ ขสมก. เดຌอยางหมาะสม ซึไงครงการนีๅป็นครงการทีได านินการตามผนฟ้นฟูฯ ตอนืไองจาก
ป 2559 

ปງาหมาย มีการติดตัๅงระบบ e-Ticket บนรถดยสารทุกคัน ดย 

ิแี ผูຌดยสารเดຌรับความสะดวก฿นการจายคาดยสารทัๅง฿นมิติของความสะดวก รวดรใว ละ
ถูกตຌอง น ามาซึไงความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌบริการทีไพิไมขึๅน 

ิโี องค์การมีรายเดຌทีไพิไมขึๅนจากประสิทธิภาพการจัดกใบคาดยสารผานระบบ e-Ticket ซึไง
ครอบคลุมผูຌดยสารทีไ฿ชຌบริการทุกคน 

ิใี สามารถพิไมความสะดวก฿นการดินทางทีไหลากหลาย฿หຌประชาชนผานการ฿ชຌบัตร
อิลใกทรอนิกส์ของ ขสมก. ทีไชืไอมยงกับระบบตั็วรวมส าหรับการดินทาง฿นระบบขนสงอืไน ซึไง
นาจะสงผลทางอຌอมตอการพิไมจ านวนผูຌดยสารละน ามาซึไงรายเดຌทีไพิไมขึๅนตาม 

ิไี มีตຌนทุนการ฿หຌบริการทีไลดลงจากการ฿ชຌระบบ e-Ticket ทนพนักงานกใบคาดยสารทีไมี
จ านวนมากกวา ใุเเเ คน฿นปัจจุบัน 

ิ5ี การติดตัๅงระบบ e-Ticket ชวยลดขัๅนตอนการตรวจนับงิน การน าสงงิน ละการบันทึกงินคา
ดยสาร สงผลตอคา฿ชຌจายด านินการทีไลดลงจากกระบวนการละจ านวนพนักงานทีไลดลง 

ตัวชีๅวัด (KPIs) สามารถติดตัๅงระบบ e-Ticket ละ Fare box บนรถดยสารเดຌครบทุกคัน฿หຌลຌวสรใจภาย฿น
ปงบประมาณ 256แ ละริไม฿ชຌงานเดຌ฿นปงบประมาณ 256โ ป็นตຌนเป 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) การเดຌรับงบประมาณสนับสนุน฿นการด านินครงการ พราะจะตຌอง฿ชຌงบประมาณ฿นการชา฿ชຌ
ระบบ e-Ticket ทุก โ ป ซึไงตຌอง฿ชຌคา฿ชຌจาย฿นจ านวนพอสมควร รวมทัๅงทคนลยีทีไ฿ชຌควรป็น
ทคนลยีมีไทันสมัยละมีความนาชืไอถือป็นทีไยอมรับของผูຌทีไคย฿ชຌงานมาลຌว 

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณทัๅ งครงการ ิพ.ศ. โ5ๆ2 – โ5ๆไี จ านวน แ,147,5เเ,เเเ บาท ป็นวงงิน
งบประมาณป โ5ๆเ จ านวน - บาท บงป็น 

หมายหตุ : ป็นการด านินการตอจากปงบประมาณ โ55้ ซึไงริไมด านินการ฿นปงบประมาณ โ5ๆโ – โ5ๆไ  
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นอกจากนีๅ  ยังมีการด านินงานทีไ กีไยวขຌองกับการติดตัๅงอุปกรณ์บนรถดยสารซึไงด านินการมาลຌว 

฿นปงบประมาณ โ55้ ละจ าตຌองด านินการ฿หຌลຌวสรใจ฿นปงบประมาณ โ5ๆเ คือครงการจัดหาระบบตรวจสอบ
ละติดตามการปฏิบัติการดินรถ (GPS) ซึไงมีขัๅนตอนทีไหลืออยูละระยะวลาด านินการ฿นปงบประมาณ โ5ๆเ 
ดังตอเปนีๅ 

ผนการจัดหาระบบตรวจสอบละติดตามการปฏิบัติการดินรถ ิGPS) 

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

1) ตงตัๅงคณะกรรมการพิจารณารางขอบขตของงานละ
รางอกสารการประกวดราคา (TOR)

2) น าราง TOR ประกาศ฿นวใบเซต์ ครัๅงทีไ 1
3) คณะกรรมการฯ ประชมุพิจารณาความหในสาธารณชน 

ละน าสนอ ผอก.อนุมตัิ
4) น าราง TOR ประกาศ฿นวใบเซต์ ครัๅงทีไ 2
5) คณะกรรมการฯ ประชมุพิจารณาความหในสาธารณชน 

ละน าสนอ ผอก.อนุมตัิ
6) น าราง TOR ประกาศ฿นวใบเซต์ ครัๅงทีไ 3
7) คณะกรรมการฯ ประชมุพิจารณาความหในสาธารณชน 

ละน าสนอ ผอก.อนุมตัิ
8) น าราง TOR ประกาศ฿นวใบเซต์ ครัๅงทีไ 4
9) คณะกรรมการฯ ประชมุพิจารณาความหในสาธารณชน 

ละน าสนอ ผอก.อนุมตัิ
10) ผอก.อนุมตัิ฿ชຌราง TOR

11) ขออนุมตัิ ผอก. ประกาศประกวดราคาดຌวยวิธีการทาง
อิลใกทรอนิกส์ ละตงตัๅงคณะกรรมการประกวดราคา

12) ประกาศชญิชวน ขายอกสาร
13) รับซองอกสาร ตรวจสอบคุณสมบตัิบืๅองตຌน ละ

คุณสมบตัิดຌานทคนิค
14) จຌงผลการคัดลือกผูຌมสีิทธิขຌารวมสาธิต
15) สาธิตระบบ (5 วัน)

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

19) น าสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
20) ลงนามสัญญา
21) ติดตัๅงระบบบนรถดยสาร จ านวน 500 คัน ละระบบ

จออัจฉริยะทีไปງายรถดยสาร จ านวน 6 ปງาย
22) ติดตัๅงระบบบนรถดยสารติดตัๅงทุกระบบ จ านวน 2,500 

คัน ละระบบจอภาพอัจฉริยะทีไปງายรถดยสาร 
จ านวน 14 ปງาย

ล าดับ ขัๅนตอนการด านินการ
ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560
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หนຌา 30 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

ครงการทีไ 5 : การพัฒนาละปรับปรุงระบบการสืไอสารกับผ ຌดยสารดຌวยทคนลยีทีไทันสมัย 

รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ พืไอยกระดับการสืไอสารระหวาง ขสมก. กับผูຌดยสาร ผานทคนลยีทีไทันสมัย ดยการปรับปรุง 
Website, Application, Social Media, Call/Contact Center พรຌอมติดตัๅงระบบ CRM 

ครงการยอยทีไ แ : การพัฒนาระบบ CRM 

1) พืไอ฿หຌองค์กรมีชองทางการสืไอสารทีไสามารถเดຌรับขຌอมูลสารสนทศทีไมีประยชน์฿นการน ามา฿ชຌ
พืไอพัฒนาปรับปรุงการ฿หຌบริการทีไดีขึๅน 

2) พืไอพัฒนาระบบ Customer Relationship Management ส าหรับรองรับการจัดกใบละ
บริหารจัดการขຌอมูลลูกคຌาตามภารกิจหนຌาทีไของ Call Center ของ ขสมก. 

3) พืไอพัฒนาระบบ Contact Center พิไมประสิทธิภาพการ฿หຌบริการดຌาน Call Center แใไ่ 
ของ ขสมก. ฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการของผูຌ฿ชຌบริการมากยิไงขึๅน 

4) พืไอน าขຌอมูลของผูຌ฿ชຌบริการเปพัฒนา฿นการ฿หຌบริการ หรือจัดท ากิจกรรมพิศษพืไอสรຌางความ
พึงพอ฿จ฿หຌกผูຌ฿ชຌบริการรถดยสาร ละพิไมรายเดຌ฿หຌก ขสมก. 

ครงการยอยทีไ โ : การปรับปรุงวใบเซต์ขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ 

1) ปรับปรุงวใบเซต์อินทรานใตของ ขสมก. ฿หຌป็นชองทางกลาง฿นการประชาสัมพันธ์ทัๅง฿นสวน
ของตารางงานของผูຌอ านวยการองค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ค าสัไง ประกาศ ละการ฿ชຌงาน
ระบบสารสนทศทัๅงหมดขององค์กร รองรับการ฿ชຌงานของบุคคลภาย฿นองค์กร  

2) ปรับปรุงวใบเซต์อินตอร์นใตของ ขสมก. ฿หຌป็นชองทาง฿นการติดตอสืไอสารระหวาง ขสมก. 
ละประชาชน ทัๅง฿นสวนของการสืบคຌนสຌนทางการดินรถ การรຌองรียน การจຌงของหาย 

3) พัฒนาการชืไอมยงระหวางวใบเซต์ของ ขสมก. กับระบบสารสนทศภาย฿นของ ขสมก. ฿น
รูปบบของ Web Portal 

ปງาหมาย มีระบบการสืไอสารทีไมีการลกปลีไยนขຌอมูลอยางถูกตຌองละรวดรใวจะชวยสรຌางความผูกพัน      
ชิงบวกระหวาง ขสมก. ละผูຌดยสาร ขณะดียวกันจะชวย฿หຌ ขสมก. มีขຌอมูลผูຌดยสารทีไพียงพอ
ตอการปรับปรุงการ฿หຌบริการ พืไอยกระดับความพึงพอ฿จของผูຌดยสารป็นรายกลุม น ามาซึไงอกาส
฿นการพิไมบริการละการพิไมรายเดຌตามมา฿นทีไสุด นอกจากนีๅ ยังท า฿หຌ ขสมก. มีชองทาง฿นการ
ติดตอละรับขาวสารตาง โ จากประชาชน / ผูຌ฿ชຌบริการ ผานระบบทคนลยีสารสนทศละการ
สืไอสารทีไมีประสิทธิภาพ ละยังป็นชองทางการ฿หຌบริการตาง โ พืไอชวยหลือผูຌ฿ชຌบริการ ชน การ
รับจຌงของหาย หรือขຌอรຌองรียนตาง โ ทีไพิไมขึๅน ละระบบ CRM ิCustomer Relationship 

Managementี สามารถจัดกใบขຌอมูลของผูຌ฿ชຌบริการหลานีๅ พืไอพิไมประสิทธิภาพการ฿หຌบริการ
ดຌาน Call Center แใไ่ มากยิไงขึๅน ซึไงมีระบบตาง โ ดังตอเปนีๅ 
ิแี  ระบบ Customer Relationship Management (CRM)  

ิโี  Website ทีไเดຌท าการปรับปรุงลຌว 
ิใี  Application ทีไเดຌท าการปรับปรุงละพัฒนาลຌว 
ิไี  การบริหารจัดการ Social Media ดยฉพาะ Facebook ทีไป็นอกภาพ 

ิ5ี  ระบบ Call/Contact Center ทีไเดຌท าการปรับปรุงลຌว 
ตัวชีๅวัด (KPIs) ิ1)  สามารถติดตัๅงระบบ CRM เดຌภาย฿นป พ.ศ. 2560 

ิ2)  สามารถปรับปรุงพัฒนา Application ทีไมีฟังก์ชัไน฿นการคຌนหาสຌนทางดินรถเดຌอยางมี
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หนຌา 31 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

รายการ รายละอียดดยสังขป 

ประสิทธิภาพละ฿ชຌงานเดຌภาย฿นป พ.ศ. 2561 

ิ3) สามารถปรับปรุง Website ละชองทางการสืไอสารอืไน โ ผาน Social Media ชน Facebook 

ละพรຌอม฿หຌ฿ชຌบริการเดຌ฿นป พ.ศ. 2562 (ครงการริไมด านินการ฿นป พ.ศ. 2562) 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) มืไอจัดท าระบบสรใจรียบรຌอยลຌว จะตຌองประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชน/ผูຌ฿ชຌบริการทราบถึงชอง
ทางการติดตอสืไอสารผาน ICT ละการกระตุຌน฿หຌ฿ชຌบริการผานชองทางทีไพัฒนาขึๅนอยางตอนืไอง ซึไง
ปัจจุบัน ประชาชนดยสวน฿หญมีความรูຌละทักษะ฿นการสืไอสารดຌวยทคนลยีทีไทันสมัย 

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณทัๅงครงการ ิพ.ศ. 2560 – 2564) จ านวน 18,439,000 บาท ป็นวงงินงบประมาณป 
2560 จ านวน 2,875,000 บาท บงป็น 

 ครงการยอยทีไ 1 : การพัฒนาระบบ Customer Relationship Management ส าหรับ
รองรับการจัดกใบละบริหารจัดการขຌอมูลลูกคຌา งบประมาณ ไุเเเุเเเ บาท ซึไงป็น
งบประมาณป โ5ๆเ จ านวน โุ่็5ุเเเ บาท ฿นการพัฒนาระบบ CRM บงป็น 

(1) คาจຌางทีไปรึกษาฯพืไอพัฒนาระบบ CRM จ านวน โุ5เเุเเเ บาท 

(2) คาบริหารครงการ จ านวน ใ็5ุเเเ บาท  

 ครงการยอยทีไ 2 : ครงการปรับปรุงวใบเซต์ขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ดยป็น
งบประมาณป โ5ๆโ – โ5ๆไ จ านวน แโุไใุ้เเเ บาท 

 ครงการยอยทีไ 3 : การปรับปรุง Application ส าหรับการ฿ชຌงานบน Mobile Phone 

ละอุปกรณ์อืไน โ ป็นวงงินงบประมาณป โ5ๆแ จ านวน โุเเเุเเเ บาท 
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ครงการยอยทีไ 1 : การพัฒนาระบบ Customer Relationship Management ส าหรับรองรับการจัดกใบละ
บริหารจัดการขຌอม ลล กคຌา 

1) จัดตัๅงคณะกรรมการฯ พืไอวางผน
ละก าหนดวัตถุประสงค์฿นการสืไอสาร

ผอก.

2) ก าหนดกลุมปງาหมายทีไตຌองการสืไอสาร

3) ก าหนดขຌอมูลสารสนทศทีไตຌองการ
สืไอสารหรือเดຌรับ

4) ก าหนดชองทางการสืไอสาร

5) ก าหนดขຌอก าหนดขอบขตการวาจຌาง
ทีไปรึกษา (TOR)

6) คัดลอืกละจัดจຌางทีไปรึกษาฯ พืไอ
ด านินการพัฒนาระบบ

คณะกรรมการฯจัดซืๅอ
จัดจຌาง

     6.1) ศึกษากระบวนการท างาน

     6.2) ปรับปรุงกระบวนการท างาน

     6.3) พัฒนาระบบพิไมตมิ

     6.4) ตดิตัๅงระบบ CRM

     6.5) ทดสอบระบบ

     6.6) ฝຄกอบรมผูຌ฿ชຌงาน

     6.7) น าระบบเป฿ชຌงานจริง

7) คณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน
คณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุ

8) ตดิตามละประมินผลการ฿ชຌงาน

9) น าสนอผลการตดิตามละการ
น าเป฿ชຌงานจริงตอ ผอก.

10) น าสนอผลการประมินตอคณะ
กรรมการบริหารกิจการองค์การ

ผอก.

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย.
ผูຌรับผิดชอบ

คณะกรรมการฯชุด
ตาง โ รวมทัๅงส านัก
ผนงาน / ส านัก

ทคนลยีสารสนทศ / 
ส านักบริหารการดนิรถ

ทีไปรึกษา

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ส านักผูຌอ านวยการ / 
ส านักทคนลยี

สารสนทศ / ทีไปรึกษา

 

หมายหตุ : ครงการยอยทีไ โ : การปรับปรุงวใบเซต์ขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ริไมด านินครงการ฿นปี โ5ๆโ จึงเม
ปรากฏตารางชวงระยะวลา฿นการด านินงาน฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ ละครงการยอยทีไ 3 : การปรับปรุง Application ส าหรับ
การ฿ชຌงานบน Mobile Phone ละอุปกรณ์อืไน โ ริไมด านินครงการ฿นปี โ5ๆแ จึงเมปรากฏตารางชวงระยะวลา฿นการ
ด านินงาน฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ 
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ครงการทีไ 6 : การจัดท าระบบสารสนทศดຌานปฏิบัติการ 
รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ พืไอพัฒนาระบบสารสนทศ฿นการ฿หຌบริการรถดยสารประจ าทาง ซึไงประกอบดຌวย 3 ครงการยอย/
ระบบ คือ ิ1) ระบบตรวจสอบละติดตามการปฏิบัติการดินรถ ิGPS) (2) ระบบสารสนทศดຌาน
ปฏิบัติการดินรถ ละ ิ3) ระบบบริหารจัดการอูจอดรถ 

ปງาหมาย 1) ขสมก. มีระบบสารสนทศทีไสนับสนุนการปฏิบัติงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ ระบบ
สารสนทศดຌานปฏิบัติการดินรถทีไชืไอมยงขຌอมูลกับระบบทีไติดตัๅงบนรถดยสาร จะชวย
ยกระดับการสืไอสารละความปลอดภัย฿นการ฿หຌบริการ น ามาซึไงการพิไมความพอ฿จ฿นการ฿ชຌ
บริการ ขณะทีไการลดภารกิจ฿นการตรวจสอบละจัดท าตารางการจอดรถดยสารจะชวยลด
ตຌนทุนดຌานบุคลากรเดຌ฿นระดับหนึไง 

2) ระบบการบริหารจัดการอูรถดยสารชวย฿หຌการบริหารความถีไ฿นการ฿หຌบริการรถดยสารป็นเป
อยางหมาะสม มีสวนชวยพิไมความพึงพอ฿จของผูຌดยสาร รวมทัๅงสามารถลดระยะวลา ละ
บุคลากร฿นการตรวจสอบละจดัท าตารางการจอดรถดยสาร 

ตัวชีๅวัด (KPIs) สามารถติดตัๅงระบบสารสนทศดຌานปฏิบัติการดินรถ ละระบบการบริหารจัดการอูจอดรถดยสาร
เดຌภาย฿นป โ5ๆเ 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) การเดຌรับงบประมาณสนับสนุน฿นการด านินครงการ ละการออกบบระบบ฿หຌสามารถรองรับการ
฿ชຌงานเดຌครองคุลมการปฏิบัติการดินรถ รวมทัๅงสามารถปรับปรุงพิไมประสิทธิภาพเดຌ ซึไงทคนลยี
ทีไ฿ชຌ฿นระบบสารสนทศดຌานปฏิบัติการดินรถละระบบการบริหารจัดการอูจอดรถดยสาร ตຌองป็น
ทคนลยีทีไมีการพัฒนาอยางตอนืไองมาป็นวลานานละมีการ฿ชຌงาน฿นหลายประทศ 

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณทัๅงครงการ ิพ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไี จ านวน ไใใุไ็็ุเเเ บาท ป็นวงงินงบประมาณป 
โ5ๆเ จ านวน แเใ,แโแ,ๆเเ บาท บงป็น 

ิแี ครงการยอยทีไ แ : การพัฒนาระบบการดินรถ งบประมาณรวม 390,438,000 บาท ป็น
งบประมาณป โ5ๆเ จ านวน 78,087,600 บาท 

ิโี ครงการยอยทีไ 2 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการอู ิพ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆใี งบประมาณรวม 
34,832,000 บาท ดยป็นงบประมาณป โ5ๆเ จ านวน โ5,เใไ,เเเ บาท  
 อุปกรณ์คอมพิวตอร์ เดຌก คอมพิวตอร์ทบลใต วงงิน โุแ่ไุเเเ บาท ละจอ LCD 

ขนาด 5เ นิๅว วงงิน ่ไเุเเเ บาท 

 ครืไองคอมพิวตอร์ประมวลผล วงงิน ใุแ5ใุๆเเ บาท 

 ครืไองส ารองเฟฟງา ่เเ VA วงงิน โใเุไเเ บาท  
 ครืไองอานบัตร Smart Card วงงิน ใๆเุเเเ บาท  
 คาพัฒนาระบบการดินรถ วงงิน แ5ุเเเุเเเ บาท 

 คาบริหารครงการ วงงิน ใุโๆๆุเเเ บาท  
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หนຌา 34 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

ครงการยอยทีไ แ : การจัดหาระบบตรวจสอบละติดตามการปฏิบัติการดินรถ ิGPS) ิป็นครงการทีไ
ด านินงานตอนืไองจากป โ55้ี 

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

1. ตงตัๅงคณะกรรมการพิจารณารางขอบขตของงาน
ละรางอกสารการประกวดราคา (TOR)

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

10. ผอก.อนุมตัิ฿ชຌราง TOR ผอก. 

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

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

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

รถทีไ 1 - 8

ผูຌรับจຌางทีไ
ประมลูงานเดຌ

ผอก. / 

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

ผอก. 

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560

ผูຌรับผิดชอบ
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หนຌา 35 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

ครงการยอยทีไ โ : การพัฒนาระบบการดินรถ 

1) จัดตัๅงคณะกรรมการพืไอวางผน
ละส ารวจความตຌองการ฿น
บืๅองตຌนของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง

ผอก.

2) ออบบบขຌอก าหนดขอบขตงาน 
(TOR) พืไอวาจຌางทีไปรึกษาฯ 
ด านินการ

3) คัดลอืกละวาจຌางทีไปรึกษาฯ

4) ด านินงานตามครงการ

     4.1) ส ารวจความตຌองการขัๅน
ละอียด

     4.2) ออกบบระบบสารสนทศ

     4.3) จัดท าระบบสารสนทศ

     4.4) ทดสอบระบบสารสนทศ

     4.5) ตดิตัๅงระบบ

     4.6) ฝຄกอบรม

5) น าเป฿ชຌปฏบิตังิานจริง

6) ตดิตามละประมินผลการ฿ชຌ
งานจริง

7) น าสนอผลการตดิตามตอ ผอก.
ส านักผนงาน / ส านัก
ทคนลยีสารสนทศ

8) น าสนอผลการประมินตอคณะ
กรรมการบริหารกิจการองค์การ

ผอก.

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560

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

ทีไปรึกษา

ส านักทคนลยี
สารสนทศ / ส านัก

บริหารการดนิรถ ขต
การดนิรถทีไ 1 - 8 / 

ผูຌรับผิดชอบ
ส.ค. ก.ย.

คณะกรรมการฯ

 

หมายหตุ :  ส าหรับครงการยอยทีไ ใ : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการอู ริไมด านินงานตามครงการ฿นปีงบประมาณ โ5ๆแ – 
โ5ๆใ จึงเมปรากฏตารางชวงระยะวลา฿นการด านินงาน฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ 
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หนຌา 36 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

กลยุทธ์ทีไ 3 : ความปลอดภัย นการ หຌบริการ 
ครงการทีไ ็ : ความปลอดภัยของผ ຌดยสารละประชาชน 

รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ พืไอยกระดับความปลอดภัย฿หຌกับผูຌดยสาร พนักงานของ ขสมก. ละประชาชนผูຌ฿ชຌรถ฿ชຌ
สຌนทางสัญจรรวมกัน ดยการวิคราะห์ขຌอมูลการกิดอุบัติหตุละหตุรຌาย฿นอดีตพืไอ
ก าหนดนวทาง มาตรการ ละครืไองมือ฿นการพิไมความปลอดภัย ควบคูกับการปลูก
จิตส านึก฿หຌพนักงาน ผูຌดยสาร ละประชาชน ตระหนัก฿นความสียหายทีไกิดขึๅนจาก
อุบัติหตุละหตุรຌายระหวางการดินทาง 

ปງาหมาย ป็นการลดลงของอุบัติหตุละหตุรຌายระหวางการดินทาง ซึไงนอกจากจะชวยลดคา฿ชຌจาย
ทัๅง฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับคดีความทางกฎหมายละคาสียหายกผูຌประสบภัยลຌว ยังชวยลด
ความสูญสียทัๅงวลาของพนักงาน ขสมก. ละการสียอกาสจากการเมสามารถ฿ชຌรถดยสาร
ทีไประสบอุบัติหตุหรือหตุรຌายเดຌ ยังมีผลทางอຌอมตอความพึงพอ฿จของผูຌดยสารดຌวย ดยมี
ผลผลิต คือ 

ิ1) รายงานการวิคราะห์การกิดอุบัติหตุละหตุรຌายพรຌอมนวทางละมาตรการ฿นการ
สริมสรຌางความปลอดภัย  
ิ2) การจัดหาอุปกรณ์พืไอชวยยกระดับความปลอดภัย อาทิ ครืไองตรวจวัดอลกอฮอล์  
ิ3) นวทางการรณรงค์หรือการสืไอสารทีไกระตุຌน฿หຌพนักงานผูຌปฏิบัติงาน฿หຌความส าคัญกับ
ความปลอดภัยขณะ฿หຌบริการ 
ิ4) หลักสูตรพืไอพัฒนาการขับรถทีไมีคุณภาพของ ขสมก. ดยมุงนຌนการกຌเขปัญหาละลด
ความสีไยงจากการกิดอุบัติหตุละหตุรຌายตามผลการวิคราะห์การกิดอุบั ติหตุหรือ
หตุรຌาย 

ตัวชีๅวัด (KPIs) จ านวนอุบัติหตุละหตุรຌายระหวางการ฿หຌบริการลดลง 5% ฿นระยะวลา 5 ป ดยทียบกับ
ป พ.ศ. 2559 ป็นปฐาน ดยตัวชีๅวัดรายป คือ จ านวนอุบัติหตุละหตุรຌายระหวางการ
฿หຌบริการลดลงปละ 1% ดยทียบกับป พ.ศ. 2559 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) การยอมรับละความรวมมือของผูຌปฏิบัติงานทีไกีไยวขຌอง฿นการปฏิบัติตามมาตรการการกຌเข
พืไอพิไมความปลอดภัย฿นการ฿หຌบริการ ดยฉพาะการยินยอม฿หຌตรวจวัดอลกอฮอล์ / สาร
สพติด ซึไงพนักงานผูຌมีหนຌาทีไ฿หຌบริการบนรถดยสารบางทานอาจเม฿หຌความรวมมือดຌวย
พิจารณาวาป็นการละมิดสิทธิสวนบุคคล   

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณครงการทัๅงสิๅน จ านวน แโุไ5เุเเเ บาท ป็นงบประมาณป โ5ๆเ จ านวน 
4,002,000 บาท บงป็น 

ิแี ครงการยอยทีไ 1 : การจัดท ามาตรการการกຌเขพืไอพิไมความปลอดภัย฿นการ฿หຌบริการ 
งบประมาณทัๅงสิๅน ิพ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไี จ านวน ไ,เ5เ,เเเ บาท ดยป็นงบประมาณป 
โ5ๆเ จ านวน โุใโโุเเเ บาท  

 การจัดซืๅออุปกรณ์ตรวจวัดอลกอฮอล์฿นลือดดยวิธีปຆาจากลมหาย฿จบบยืนยัน
ผล วงงิน แุ่้เุเเเ บาท   

 การจัดซืๅอชุดตรวจสารสพติด วงงิน ไใโุเเเ บาท 
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หนຌา 37 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

รายการ รายละอียดดยสังขป 

ิโี ครงการยอยทีไ 2 : การการพัฒนาหลักสูตรการ฿หຌบริการดี ขับขีไปลอดภัย 

งบประมาณทัๅงสิๅน ิพ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไี จ านวน ่,ไเเ,เเเ บาท ดยป็นงบประมาณป 
โ5ๆเ ส าหรับการฝຄกอบรมหลักสูตรการ฿หຌบริการดี ขับขีไปลอดภัย วงงิน แ,ๆ่เ,เเเ บาท  
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ครงการยอยทีไ แ : การจัดท ามาตรการการกຌไขพืไอพิไมความปลอดภัย นการ หຌบริการ 

1) จัดตัๅงคณะท างานพืไอรวมกันสรุป
ขຌอมูลจ านวนอุบตัิหตทุีไกิดขึๅน

ผอก.

2) ประมินความสญูสยีทีไกิดขึๅน
นืไองจากการกิดอุบตัิหตุ
3) วิคราะหห์าสาหต ุของการกิด
อุบตัิหตุ
4) ก าหนดนวทางละมาตรการการ
กຌเข ชน การตรวจอลกอฮอล์ละ
สารสพตดิ การจัดนายตรวจดูลจุด
สีไยง การตรวจสอบความพรຌอมกอน
฿หຌบริการ รวมทัๅงการบงัคับ฿ชຌ
มาตรการกับผูຌปฏบิตังิาน (พขร. / 

พกส.) ฯลฯ
5) ก าหนดบทลงทษหากมีการฝຆาฝน / 
เมปฏบิตัติาม
6) น าสนอขอความหในชอบจาก
ผูຌบริหาร
7) จัดหาอุปกรณต์รวจวัดอลกอฮอล ์/
 สารสพตดิส าหรับมีเวຌ฿ชຌประจ าทีไขต
ดนิรถทัๅง 8 หง รวมทัๅงทีไส านักงาน
฿หญ (ส าหรับพนักงานขับรถสวนกลาง
ละพนักงานขับรถ฿หຌผูຌบริหารระดบัสงู)
 ตามขัๅนตอนของระบยีบการจัดซืๅอ
พัสดขุององค์การฯ

ส านักบริการละจัดซืๅอ

8) ประชุมวางผนการรณรงค์

9) ก าหนดวิธกีารรณรงค์

10) ประชาสมัพันธ฿์หຌผูຌกีไยวขຌองทกุ
ฝຆายรับทราบถึงนวทาง การปฏบิตัิ
ตาม บทลงทษ ฯลฯ ละริไม
ด านินงานตามครงการ

ฝຆายการดนิรถองค์การ 
ขตการดนิรถ 1 - 8 / 

ส านักการจຌาหนຌาทีไ / 
ส านักผนงาน / ส านัก

ผูຌอ านวยการ
11) ตดิตามละประมินผลการปฏบิตัิ
ตามมาตรการ จัดท าสรุปผล

ฝຆายการดนิรถองค์การ 
ขตการดนิรถ 1 - 8 / 

ส านักพัฒนาบคุลากร
12) น าสนอผลการตดิตามละการ
ประมินตอคณะกรรมการบริหาร
กิจการองค์การฯ

ผอก.

ผูຌรับผิดชอบขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 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.

คณะท างาน (ฝຆายการ
ดนิรถองค์การ ขตการ
ดนิรถ 1 - 8 / ส านัก

ผนงาน / ส านัก
กฎหมาย / ส านักบญัชี

ละกองทนุกลาง / 
ส านักการจຌาหนຌาทีไ

ฝຆายการดนิรถองค์การ 
ขตการดนิรถ 1 - 8 / 

ส านักพัฒนาบคุลากร
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ครงการยอยทีไ โ : การพัฒนาหลักส ตรการ หຌบริการดี ขับขีไปลอดภัย 

1) จัดตัๅงคณะท างานทีไประกอบดຌวย
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง ละผูຌชีไยวชาญ
จากกรมการขนสงทางบก
2) รวมกันวางผนละออกบบ
หลกัสตูร หวัขຌอ รายละอียด วิธกีาร
3) น าสนอขอความหในชอบจาก
ผูຌบริหาร

คณะท างานน าสนอตอ 
ผอก.

4) รวบรวมรายชืไอผูຌขຌารับการอบรม ฝຆายการดนิรถองค์การ 
ขตการดนิรถ 1 - 8

5) จัดหาสถาบนัทีไรับฝຄกอบรม ละ/

หรือ วิทยากรทีไมีความรูຌละ
ประสบการณ ์รวมทัๅงสถานทีไพืไอ฿ชຌ฿น
การฝຄกอบรม
6) ด านินการฝຄกอบรม 5 ป โ ละ 12 

รุน โ ละ 50 คน รวม 3,000 คน

7) ตดิตามละประมินผลการฝຄกอบรม

8) น าสนอผลการตดิตามละการ
ประมินตอคณะกรรมการบริหาร
กิจการองค์การฯ

ผอก.

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ก.ย.

ส านักพัฒนาบคุลากร

คณะท างาน (ฝຆายการ
ดนิรถองค์การ ขตการ
ดนิรถ 1 - 8 /  ส านัก

พัฒนาบคุลากร

มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560
ผูຌรับผิดชอบ

ต.ค.
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กลยุทธ์ทีไ 4 : การสรຌางการจดจ าทีไดีกผ ຌ ชຌบริการ 
ครงการทีไ ่ : กิจกรรมสัมพันธ์ 

รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ พืไอสรຌางสริมความผูกพัน ิEngagement) ฿นรูปบบของพันธมิตรระหวาง ขสมก. ละ
ผูຌดยสาร ผานกิจกรรมยกตามกลุมปງาหมายทัๅงบบ Online ละ Offline 

ปງาหมาย การสริมสรຌางความสัมพันธ์฿นระดับของการป็นพันธมิตรจะน ามาซึไงความหในของผูຌ฿ชຌบริการทีไ
ตรงเปตรงมา฿นมุมมองทีไป็นบวก ซึไงจะท า฿หຌการปรับปรุงคุณภาพการ฿หຌบริการป็นเป฿นทิศทาง
ทีไหมาะสมละป็นเปตามความตຌองการของผูຌดยสารอยางทຌจริง สรຌางความพึงพอ฿จตอ
ผูຌ฿ชຌบริการดยรวมอยางยัไงยืน 

ตัวชีๅวัด (KPIs) สามารถจัดกิจกรรมสัมพันธ์เดຌปละเมตไ ากวา โ ครัๅงตอนืไองทุกป ตัๅงตป พ.ศ. โ5ๆเ ป็นตຌนเป 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) การมีสวนรวม฿นกิจกรรมของผูຌดยสาร พราะหากออกบบกิจกรรมทีไตຌอง฿ชຌระยะวลา฿นการท า
กิจกรรมนาน หรือรูปบบของกิจกรรมเมมีความนาสน฿จลຌว กใอาจเมเดຌรับความรวมมือละ
สน฿จทาทีไควร รวมทัๅ ง฿นสภาพปัจจุบัน ผูຌ ดยสารสามารถขຌาถึงกิจกรรมของ ขสมก.            
ผานชองทางการสืไอสารตาง โ เดຌเมยาก ตการทีไจะท า฿หຌกิดการมีสวนรวม฿นกิจกรรม ขึๅนอยู
กับการออกบบกิจกรรมทีไมีความหมาะสมกับผูຌดยสาร฿นตละกลุม  

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณตามครงการทัๅงสิๅน ิพ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไี วงงิน โุเเเุเเเ บาท ดยป็น
งบประมาณ ป โ5ๆเ จ านวน ไเเุเเเ บาท ซึไงป็นคา฿ชຌจาย฿นการจัดกิจกรรม ปละ โ ครัๅง โ 
ละ โเเุเเเ บาท ละท าทุกป ิรวมคาสรุปผลการท ากิจกรรมลຌวี 

 

1) จัดตัๅงคณะท างานกิจกรรมสมัพันธ์ ผอก.

2) ศึกษาพฤตกิรรมของกลุมปງาหมาย

3) ออกบบกิจกรรม

4) ขอรับอนุมัตจิากผูຌมีอ านาจ

5) ด านินกิจกรรม

6) สรุปผลทีไเดຌรับจากการท ากิจกรรม

7) น าสนอสรุปผลการท ากิจการตอ ผอก.

คณะท างานจากทกุ
หนวยงานขององค์การ

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560

ผูຌรับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตร์ทีไ โ : การสรຌางฐานก าลังพนักงานขับรถดยสารทีไพียงพอละมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ทีไ แ : การสรຌางฐานก าลังพนักงานขับรถดยสาร 
ครงการทีไ ้ : การจัดหาพนักงานขับรถดยสาร 

รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ พืไอจัดหาพนักงานขับรถดยสารดຌวยวิธีการ Outsource ฿นจ านวนทีไสอดคลຌองกับจ านวนรถ
ดยสาร 

ปງาหมาย ขสมก. มีพนักงานขับรถดยสาร฿นจ านวนทีไสอดคลຌองกับจ านวนรถดยสารทีไมีอยู฿นตละชวง ซึไง
จะชวย฿หຌการ฿ชຌรถดยสารป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ กอ฿หຌกิดประยชน์ก ขสมก. ฿น โ 
ลักษณะ คือ ิแี ชวย฿หຌมีสัดสวนรถทีไออก฿หຌบริการมากขึๅน สงผลทางอຌอมตอพิไมความพึงพอ฿จ฿น
การ฿ชຌบริการของผูຌดยสารจากการทีไระยะวลา฿นการรอรถดยสารลดลง ละ ิโี ชวยพิไมรายเดຌ
฿หຌกับ ขสมก. ดยรถดยสารปรับอากาศ แ คัน สามารถสรຌางรายเดຌฉลีไยเดຌวันละเมตไ ากวา
ประมาณ ๆ – ็ พันบาท 

ตัวชีๅวัด (KPIs) ขสมก. สามารถจัดจຌางพนักงานขับรถดยสารผานกระบวนการ Outsource ตัๅงตป พ.ศ. โ5ๆเ 
ป็นตຌนเป 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) กฎระบียบทีไกีไยวขຌองกับการจัดหา ฮพนักงานขับรถดยสารฮ พราะการจัดหาพนักงานขับรถ
ดยสาร฿นลักษณะของการ Outsource จ าป็นตຌองมีการศึกษาละปรับปรุงกฎระบียบทีไ
กีไยวขຌองทัๅง฿นสวนของ ขสมก. ละหนวยงานทีไก ากับดูล ขสมก. อยางรอบคอบ รวมทัๅงทัศนะ
คติตอการป็นพนักงานขับรถดยสาร ขสมก. มຌการจຌางพนักงานขับรถดยสาร฿นลักษณะของการ 
Outsource จะชวยกຌปัญหาอันกิดจากขຌอจ ากัดดຌานอัตราผลตอบทนเดຌ฿นระดับหนึไง ตเมเดຌ
ชวยกຌเขปัญหาทัศนคติตออาชีพพนักงานขับรถดยสาร฿นขตกรุงทพทีไหลายคนหในวาหนืไอย  
บัไนทอนสุขภาพ ละมีความสีไยง฿นการกิดอุบัติหตุสูง 

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณทัๅงครงการ จ านวน – บาท ิ฿ชຌงบด านินงานตามปกติี 
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1) จัดตัๅงคณะท างานพืไอรวมกันวาง
ผนการจัดท าครงการการจัดหา 
"พนักงานขับรถดยสาร" จากการวาจຌาง
บคุลากรจากภายนอก (Outsourcing) 

รวมทัๅงรวมกันก าหนดระบยีบขຌอบงัคับทีไ
ผูຌประมูลจะตຌองด านินการ

ผอก.

2) จัดท าขຌอก าหนดขอบขตการ
ด านินงาน (TOR) พืไอการจัดจຌาง
พนักงานขับรถดยสารจากภายนอก 
(Outsourcing)

3) ประกาศ฿น Website ของ
กรมบญัชีกลางละขององค์การพืไอหา
ผูຌสน฿จขຌารวมการประมูล

4) คัดลอืกผูຌสน฿จยืไนประมูล

5) ประกาศผลการยืไนประมูล

6) ด านินงานตามขัๅนตอนการจัดซืๅอจัด
จຌาง
7) ผูຌชนะการยืไนขຌอสนอ (ประมูล) ริไม
ด านินการจัดสงพนักงานขับรถดยสาร
ขຌาฝຄกอบรมละปฏบิตัหินຌาทีไ
8) ตดิตามละประมินผลการด านินงาน
ตามครงการทกุสิๅนปงบประมาณ

9) รายงานผลการด านินงานตาม
ครงการ฿หຌคณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การฯ รับทราบผล

ผอก.

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560

ผูຌรับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย.

คณะท างานจากทกุ
หนวยงานขององค์การ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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กลยุทธ์ โ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน 

ครงการทีไ แเ : การสรຌางสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน 

รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ พืไอ฿หຌบุคลากรทีไกีไยวขຌองกับการ฿หຌบริการรถดยสารผูຌมีความพรຌอมทัๅงรางกายละจิต฿จ฿นการ
฿หຌบริการอยางมีคุณภาพ มีสุขภาพรางกายทีไขใงรง มีสุขภาพจิตทีไดี ทัๅงกอน ระหวาง ละภายหลัง
การปฏิบัติหนຌาทีไ ผานระบบการตรวจสุขภาพตามระบียบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจรืไอง
มาตรฐานของสิทธิผลประยชน์ของพนักงาน รวมทัๅงการสรຌางความตระหนัก฿นความส าคัญของ
สุขภาพ การสรຌางสภาพวดลຌอมทีไอืๅอตอการมีสุขภาพกายละ฿จทีไดีทัๅง฿นระหวางวลาปฏิบัติงาน
ละระหวางการพัก อาทิ การจัดหาอุปกรณ์ออกก าลังกายละการจัดตัๅงรຌานกาฟสด ฯลฯ 

ปງาหมาย 1) สริมสรຌาง฿หຌบุคลากรมีสุขภาพรางกายทีไขใงรงละมีสุขภาพจิตทีไดี ซึไงถือป็นกลเกส าคัญตอ
การ฿หຌบริการทีไมีคุณภาพละความปลอดภัย มีผลดยตรงตอความพึงพอ฿จของผูຌดยสาร 
ขณะดียวกันสุขภาพทีไดีจะชวยลดอัตราการหยุดงานจากการจใบปຆวยของพนักงาน สงผล
ตอนืไองตอประสิทธิภาพการ฿ชຌรถ ละน ามาซึไงการพิไมขึๅนของรายเดຌ฿นทีไสุด 

2) การทีไพนักงานมีสุขภาพกายละ฿จทีไดีจะชวยลดคา฿ชຌจาย฿หຌ ขสมก. ฿นหลายลักษณะ ทัๅง
คา฿ชຌจายทีไ กีไยวขຌองกับการกิดอุบัติ หตุระหวางการปฏิบัติงาน ละคา฿ชຌจาย฿นการ
รักษาพยาบาล 

3) การสริมสรຌางสภาพวดลຌอม฿นการท างาน฿หຌมีความหมาะสมกผูຌปฏิบัติงานจะสงผลตอการ
สรຌางความผูกพันทีไดีกับองค์การ มีผลทางอຌอมตอการรักษาพนักงาน฿หຌอยูกับองค์กร 

ซึไงตามครงการจะด านินการติดตัๅงอุปกรณ์การออกก าลังกาย การจัดหาละ฿หຌบริการรຌานกาฟสด 

ละการตรวจสุขภาพประจ าป 
ตัวชีๅวัด (KPIs) มีพืๅนทีไพรຌอมอุปกรณ์ออกก าลังกายส าหรับขตการดินรถทัๅง ่ หง ละส านักงาน฿หญ ตัๅงตป 

พ.ศ. โ5ๆแ ป็นตຌนเป 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) การหในถึงความส าคัญของการมีสุขภาพทีไขใงรงของบุคลากร฿นฝຆายปฏิบัติการ ละการ฿หຌความ
รวมมือ พราะคนสวน฿หญ฿หຌความส าคัญกับความสะดวกสบายมากกวาการออก ก าลังกายพืไอการ
มีสุขภาพทีไดี ซึไง฿นกรณีของกิจกรรมสรຌางสริมสุขภาพดຌวยการจัดพืๅนทีไละอุปกรณ์ออกก าลังกาย 
พนักงานขับรถดยสารสวนหนึไงอาจเมตຌองการขຌารวมกิจกรรมดังกลาว จ าป็นตຌองมีมาตรการจูง฿จ
฿นลักษณะตาง โ รวมทัๅงจัดท านวทาง฿นการจูง฿จ฿หຌบุคลากรปรับปลีไยนตัวอง ดย฿หຌความส าคัญ
กับการออกก าลังการพิไมมากขึๅน    

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณทัๅงครงการ จ านวน 20,200,000 บาท ป็นงบประมาณของป โ5ๆเ จ านวน โุๆไเุเเเ 
บาท บงป็น 

 การตรวจสุขภาพประจ าป การตรวจสุขภาพจิต วงงิน แุ5เเุเเเ บาท   
 การจัดอบรม฿หຌความรูຌดຌานการดูลสุขภาพรางกายละสุขภาพจิต฿หຌกพนักงาน วงงิน  

ๆไเุเเเ บาท 

 การปรับปรุงสภาพละการควบคุมดูลรຌานคຌาภาย฿นหนวยงานตาง โ วงงิน 5เเุเเเ 
บาท 
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1) ตงตัๅงคณะท างานรวมกันศึกษาถึงรายละอียด
ของสิไงทีไตຌองปรับปรุง ทัๅง฿นรืไองของงบประมาณ 
ขัๅนตอนการด านินการ ผูຌรับผิดชอบ ฯลฯพืไอ฿หຌมี
สภาพการท างานทีไหมาะสมมากยิไงขึๅน รวมทัๅง
วิธกีารสงสริม฿หຌบคุลากรมีสขุภาพรางกายทีไขใงรง
 สขุภาพจิตทีไดขีึๅน

ผอก.

2) ศึกษานวทางการปรับปรุงละน าสนอครงการ
ปรับปรุงสถานทีไละสภาพวดลຌอม฿นการท างาน 
ปรับปรุงสภาพรຌานคຌา฿นพืๅนทีไ ก าหนดพืๅนทีไออกก าลงั
กาย ละอุปกรณอ์อกก าลงักายทีไตຌอง฿ชຌ ฯลฯ ฿หຌกับ 
ผอก.

คณะท างานจากทกุ
หนวยงาน

3) น าสนอขออนุมัตจิากคณะกรรมการบริหาร
กิจการองค์การพืไอพิจารณาหในชอบ
4) ตงตัๅงคณะกรรมการจัดซืๅอจัดจຌาง พืไอ
ด านินการปรับปรุงสถานทีไท างาน รຌานคຌา สถานทีไ
ออกก าลงักาย ฯลฯ
5) ออกบบขຌอก าหนดขอบขตงาน (TOR) ส าหรับ
การจัดจຌางพืไอด านินการปรับปรุงสถานทีไท างาน 
รຌานคຌา สถานทีไออกก าลงักาย ฯลฯ
6) ประกาศชิญชวน ละตตัๅงคณะกรรมการพืไอ
คัดลอืกผูຌประมูลงาน

7) คัดลอืกละจัดจຌางผูຌขຌารวมประมูลงาน

8) ด านินงานตามครงการฯ

   8.1) การตรวจสขุภาพประจ าป การตรวจ
สขุภาพจิต

ส านักการจຌาหนຌาทีไ

   8.2) จัดอบรม฿หຌความรูຌดຌานการดูลสขุภาพ
รางกายละสขุภาพจิต฿หຌกพนักงาน

ส านักพัฒนาบคุลากร

   8.3) การบริหารจัดการรຌานคຌา รຌานอาหาร 
ภาย฿นหนวยงานตาง โ (บริการรຌานกาฟสดตามอู
ตางโ)

   8.4) จัดท านวทาง฿นการสงสริม฿หຌ฿ชຌบริการ
หຌองออกก าลงักาย พืไอกระตุຌน฿หຌ฿ชຌบริการพืไอ฿หຌกิด
ความคุຌมคา
   8.5) การจัดสถานทีไออกก าลงักาย฿หຌกับขตดนิ
รถตาง โ ละจัดหาอุปกรณอ์อกก าลงักาย

คณะท างานจากทกุ
หนวยงาน

   8.6) ตรวจสอบละตรวจรับงาน ผูຌประมูลงานเดຌ

9) ควบคุมละตดิตามการด านินงานของผูຌประมูล
งานเดຌครงการ

คณะกรรมการฯ

10) ประมินผลการด านินงานตามครงการฯ
ส านักผนงาน / ฝຆายการ

ดนิรถองค์การ
11) จัดท าบทสรุปผลการด านินงานตามครงการฯ 
 ละน าสนอตอ ผอก.

ส านักผนงาน / ส านัก
การจຌาหนຌาทีไ

12) น าสนอตอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ผอก.

ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย.

การปรับปรุงสขุภาพละคุณภาพชีวิตของพนักงานฝຆายปฏบิตังิาน

ผูຌประมูลงานเดຌ

ผอก.

คณะกรรมการจัดซืๅอจัด
จຌาง

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560

ผูຌรับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค.
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ครงการทีไ 1แ : การยกระดับความผ กพันของพนักงานทีไมีตอองค์กร 
รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ พืไอยกระดับความผูกพันของพนักงานทีไมีตอองค์กร ซึไงริไมตຌนจากการขยายขอบขตงาน฿นการ
วาจຌางส ารวจความผูกพันของพนักงานทีไมีตอองค์กร฿หຌครอบคลุมการวิคราะห์ปรียบทียบดัชนี  
ชีๅวัดความผูกพันฯ 5 ปยຌอนหลัง พรຌอมจัดท าขຌอสนอนะ฿นนวทางทีไจะป็นการยกระดับความ
ผูกพันของพนักงานทีไมีตอองค์กร 

ปງาหมาย องค์การมีระบบการวิคราะห์ความผูกพันของพนักงานทีไถูกตຌอง ซึไงจะชวยก าหนดนวทางการ
บริหารจัดการดຌานบุคลากร฿หຌป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ สงผลทางอຌอมตอคุณภาพละ
ประสิทธิภาพ฿นการท างานของพนักงาน ซึไงจะน ามาทัๅงการพิไมรายเดຌหรือการลดคา฿ชຌจาย฿นการ
ด านินงาน ดยการจัดท ารายงานส ารวจความผูกพันทีไมีตอองค์กรของพนักงานทีไครอบคลุมการ
การวิคราะห์ดัชนีความผูกพันฯ 5 ปยຌอนหลัง พรຌอมขຌอสนอนะ฿นการยกระดับความผูกพัน 

ตัวชีๅวัด (KPIs) มีระบบการส ารวจละวิคราะห์ความผูกพันของพนักงานทีไมีตอองค์การ ละสามารถน าเป฿ชຌเดຌ
ภาย฿นป พ.ศ. โ5ๆแ ป็นตຌนเป 

(หมายหตุ : ครงการนีๅริไมวาจຌางทีไปรึกษาพืไอด านินการออกบบละจัดท าดัชนีชีๅวัด฿นป 2561 

ดังนัๅนจึงเมมีดัชนีชีๅวัดรายปของป 2560 ละ 2562 – 2563) 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) ความรวมมือ฿นการ฿หຌขຌอมูลทีไถูกตຌองมืไอมีการส ารวจขຌอมูล ละการมองหในประยชน์ทีไจะเดຌจาก
การจัดท าครงการนีๅของผูຌบริหารองค์กร ซึไงการ฿หຌความส าคัญ฿นการวิคราะห์ความผูกพันของ
พนักงานถือป็นรืไองปกติของผูຌประกอบการรถดยสาร฿นตางประทศทีไหในวาบุคลากรคือปัจจัย
ส าคัญทีไสุดตอกิจการการ฿หຌบริการรถดยสาร ขณะทีไผูຌบริหาร ขสมก. อาจ฿หຌความส าคัญ฿น
ประดในดังกลาว ตยังเมเดຌป็นประดใน฿นล าดับตຌน โ  

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณป โ5ๆเ – บาท ิงบประมาณป โ5ๆแ – โ5ๆไ ฿นวงงิน 6ุเเเุเเเ บาที 
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1) จัดตัๅงคณะท างานพืไอศึกษาความปน็เปเดຌ฿นการ
จัดท าดชันีชีๅวัดความสขุละความผูกพันทีไมีตอองค์กร
ของพนักงาน

ผอก.

2) ออกบบขຌอก านดขอบขต฿นการศึกษา (TOR) พืไอ
วาจຌางทีไปรึกษาฯ ปน็ผูຌด านินการออกบบละก าหนด
ปจัจัยทีไ฿ชຌ฿นการจัดท าดชันีชีๅวัดความสขุละความ
ผูกพันตอองค์กรของพนักงาน
3) ด านินการคัดลอืกละวาจຌางทีไปรึกษาฯ พืไอ
ด านินการ
4) ด านินการออกบบละจัดท าดชันีชีๅวัดตามครงการ
5) ส ารวจขຌอมูลดย฿ชຌดชันีชีๅวัดทีไจัดท าขึๅนพืไอทดสอบ
ความถูกตຌองมนย า
6) สรุปผลจากการ฿ชຌดชันีชีๅวัดส ารวจขຌอมูล พรຌอม
น าสนอนวทาง฿นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ละดชันีชีๅ
วัดความสขุละความผูกพันของพนักงานทีไมีตอองค์กร 
รวมทัๅงงบประมาณทีไ฿ชຌ฿นตละนวทาง
7) น าสนอผลการจัดท าดชันีชีๅวัด การส ารวจขຌอมูล 
ละนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตตอคณะกรรมการ
บริการกิจการองค์การฯ

ผอก.

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560 

ผูຌรับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

คณะกรรมการ (ทกุ
หนวยงาน)

ทีไปรึกษา ด านินการ
รวมกับ ส านักผนงาน

ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สวนทีไหลือริไมด านินการ นปงบประมาณ โ ๆแ ตอไป
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กลยุทธ์ 3 : การพัฒนาคุณภาพการ หຌบริการของพนักงานขับรถดยสาร 
ครงการทีไ แโ : การปรับปรุงละพัฒนาหลักส ตรการขับรถทีไมีคุณภาพ 

รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ พืไอพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรพืไอการขับรถดยสารทีไมีคุณภาพมาตรฐานสากล ตามนวทาง 
PCV (Passenger Carrying Vehicle) Practice ครอบคลุมการสริมสรຌางทักษะ฿นการกຌเขมืไอ
กิดหตุการณ์ฉุกฉินซึไงถือป็นหลักสูตรระดับกຌาวหนຌา ิAdvance course for driving) การ
สรຌาง Service Mind ทีไจะชวยสรຌางความประทับ฿จ฿หຌกับผูຌดยสารทุกกลุม ละการพัฒนา
ทักษะ฿นการจัดการปัญหาทีไกีไยวกับตัวรถดยสารละครืไองยนต์  

ปງาหมาย พนักงานขับรถดยสารเดຌรับการพัฒนา รียนรูຌ ฝຄกฝน ละพัฒนาทักษะ฿นการขับรถดยสาร 
การดูลผูຌดยสาร ละการจัดการรถดยสารละครืไองยนต์ พืไอการ฿หຌบริการทีไมีคุณภาพ
ละปลอดภัย  

ตัวชีๅวัด (KPIs) พนักงานขับรถดยสารเดຌรับการฝຄกอบรมพัฒนาทักษะละทคนิคตาง โ ฿นการควบคุม
ละขับขีไรถดยสารทีไดีละปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ปละ 25% ของฐานพนักงานขับ
รถทัๅงหมดขององค์การ ดย฿หຌลຌวสรใจภาย฿นระยะวลา 4 ป ิพ.ศ. 2561 – 2564) 

(หมายหตุ : ตัวชีๅวัดรายปริไมตัๅงตป พ.ศ. 2561 – 2564 ดยมีพนักงานขับรถดยสาร
เดຌรับการฝຄกอบรมพัฒนาทักษะละทคนิคตาง โ ฿นการควบคุมละขับขีไรถดยสารทีไดี
ละปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ปละ 25% ของฐานพนักงานขับรถทัๅงหมดี 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) การออกบบหลักสูตร฿หຌสามารถน าเป฿ชຌพัฒนา฿หຌกิดทักษะกับพนักงานขับรถดยสารเดຌตรง
กับความตຌองการของ ขสมก. ซึไงสามารถศึกษาจากหลักสูตรการขับรถดยสารทีไประสบ
ความส ารใจ฿นตางประทศ รวมถึงสามารถขอรับค านะน าจากผูຌชีไยวชาญของกรมการขนสง
ทางบก 

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณด านินการรวม 16,696,000 บาท ดยป็นงบประมาณป โ5ๆแ – โ5ๆไ 

งบประมาณป โ5ๆเ – บาท 
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1) จัดตัๅงคณะกรรมการพืไอพิจารณาครงการ
จัดท าหลกัสตูรการพิไมทกัษะพืไอการขับรถทีไมี
คุณภาพ

ผอก.

2) ออกบบขຌอก าหนดขอบขตของงาน (TOR) 

พืไอวาจຌางทีไปรึกษาฯ ปน็ผูຌด านินการศึกษาละ
ออกบบหลกัสตูร ละมีผูຌชีไยวชาญจากกรมการ
ขนสงทางบกปน็ทีไปรึกษาพิศษ

คณะกรรมการ

3) ด านินการคัดลอืกละวาจຌางทีไปรึกษาฯ ปน็
ผูຌด านินครงการฯ
4) ด านินการศึกษาตามครงการ ทีไปรึกษา
5) ด านินการฝຄกอบรมพนักงานขับรถดยสารคิด
ปน็รຌอยละ 25 ตอป ของจ านวนพนักงานขับรถ
ดยสารทัๅงหมด
6) ตดิตามละประมินผลภายหลงัการฝຄกอบรม
7) ทบทวน ปรับปรุง ละพัฒนาหลกัสตูรกຌาวหนຌา
 ละ฿หຌมีนืๅอหาของหลกัสตูรหมาะสมกับวลา
ละสิไงวดลຌอมทีไปลีไยนเปขององค์การ ดย
ด านินการทกุ โ 2 ป
8) ประมินละสรุปผลการฝຄกอบรมสนอตอ ผอก.

9) สรุปผลการด านินงานตามครงการสนอตอ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

ผอก.

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560

ผูຌรับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ส านักพัฒนาบคุลากร

ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สวนทีไหลือริไมด านินการ นปงบประมาณ โ ๆแ ตอไป
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ยุทธศาสตร์ทีไ 3 : การสริมสรຌางความขใงกรงทางการงิน 

กลยุทธ์ แ : การพิไมรายไดຌ 
ครงการทีไ แ3 : การพัฒนาระบบประมินละวิคราะห์สຌนทางดินรถ 

รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ พืไอพัฒนาระบบประมินตຌนทุนละความคุຌมคาของสຌนทางการดินรถควบคูกับระบบวิคราะห์การ
ดินรถรายสຌนทาง 

ปງาหมาย ขสมก. มีระบบประมินความคุຌมคาของสຌนทางการดินรถ฿หมชวยสรຌางความมัไน฿จวาสຌนทางดินรถ
ทีไ ขสมก. ขຌาประมูลมีความคุຌมคาทางการงิน ขณะทีไระบบวิคราะห์สຌนทางการดินรถ ิ฿นปัจจุบันี 
จะชวย฿หຌ ขสมก. มีรายละอียดทีไจะ฿ชຌประกอบการขอปรับปรุงงืไอนเขการดินรถเดຌอยางหมาะสม 
ชวย฿หຌการ฿ชຌรถดยสารอยางมีประสิทธิภาพละสอดคลຌองกับความตຌองการของผูຌดยสาร ชวยพิไม
รายเดຌละ/หรือลดตຌนทุนการ฿หຌบริการเดຌ฿นระดับหนึไง  

ตัวชีๅวัด (KPIs) ขสมก. สามารถ฿ชຌงานระบบประมินละวิคราะห์สຌนทางดินรถเดຌ฿นป โ5ๆโ 

ิหมายหตุ : ครงการนีๅริไมละสิๅนสุดการด านินงาน฿นป โ5ๆโ จึงมีตัวชีๅวัดรายปฉพาะป โ5ๆโ 
ทานัๅนี 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) ทีไปรึกษาทีไมีความสามารถ฿นการจัดหาหรือพัฒนาระบบตຌองการทีไปรึกษาทีไมีความช านาญ฿นการ
ประมินละจัดท า Financial Model ควบคูกับการมีองค์ความรูຌ฿นธุรกิจรถดยสารประจ าทาง ซึไงทีไ
ปรึกษาทีไมีคุณสมบัติดังกลาวมีจ านวนเมมาก อีกทัๅง ตຌองด านินการพืไอตรียมความพรຌอม฿นการ
พัฒนาทักษะของผูຌ฿ชຌระบบ พราะการน าขຌาขຌอมูลสูระบบเมตຌองอาศัยทักษะชัๅนสูง อีกทัๅงขຌอมูล
สวนหนึไงเดຌจากการชืไอมตอกับระบบงานอืไน นอกจากนีๅ ยังมี฿นสวนของทักษะของผูຌวิคราะห์
ผลลัพธ์ทีไเดຌจากระบบ ซึไงจ าป็นทีไผูຌท าหนຌาทีไวิคราะห์ผลลัทธ์จากระบบตຌองมีทักษะการคิดทีไป็น
ระบบ 

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณครงการทัๅงสิๅน จ านวน แเุเเเุเเเ บาท ดยริไมด านินการ฿นป โ5ๆโ ละ
งบประมาณป โ5ๆเ – บาท 

หมายหตุ :  ส าหรับครงการทีไ แใ : การพัฒนาระบบประมินละวิคราะห์สຌนทางดินรถ ริไมด านินงานตามครงการ฿น
ปีงบประมาณ โ5ๆโ ป็นตຌนเป จึงเมปรากฏตารางชวงระยะวลา฿นการด านินงาน฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ 
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ครงการทีไ 14 : การพัฒนาพืๅนทีไชิงพาณิชย์ 
รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ พืไอ฿หຌการ฿ชຌทรัพยากรของ ขสมก. ฿นสวนของอูจอดรถดยสารป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ
สูงทีไสุด สงผลตอรายเดຌทีไพิไมขึๅนของ ขสมก.  

ปງาหมาย มีการด านินงานพืไอพัฒนาพืๅนทีไอูบางขนละมีนบุรี฿หຌป็นพืๅนทีไชิงพาณิชย์ ซึไงป็นครงการ
ตามผนฟ้นฟฯู ทีได านินการตอนืไองจากป โ55้  

ตัวชีๅวัด (KPIs) ขสมก. เดຌรับอนุมัติ฿หຌด านินครงการ฿หຌชาพืๅนทีไเดຌอยางนຌอย 1 หง ภาย฿นป พ.ศ. 2560 

ละสามารถจัดหาผูຌลงทุนชา฿ชຌพืๅนทีไเดຌอยางนຌอย 1 หง ภาย฿นป พ.ศ. 2561 ป็นตຌนเป 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) 1) ความหในของคณะรัฐมนตรีละผูຌกีไยวของ฿นกระบวนการพิจารณาความหมาะสมของการ
ลงทุน ละระยะวลา฿นการพิจารณาอนุมัติครงการ ส าหรับการพัฒนาพืๅนทีไชิงพาณิชย์
ของ ขสมก. หากการจัดท า ฮรายงานผลการศึกษาละวิคราะห์ครงการการพัฒนาพืๅนทีไชิง
พาณิชย์ทัๅง฿นสวนของอูบางขนละอูมีนบุรีฮ มีความชัดจนละมีประดในตาง โ ครบถຌวน
ตามทีไ พ.ร.บ.รวมทุนฯ ก าหนดเวຌ จะท า฿หຌการอนุมัติครงการมีความป็นเปเดຌ ละ฿ชຌ
ระยะวลา฿นการพิจารณาเมนานมากนัก ทัๅงนีๅขึๅนอยูกับประสบการณ์ละความช านาญของ
ทีไปรึกษาทีไ ขสมก. วาจຌาง฿หຌป็นผูຌด านินการ 

2) TOR ทีไจูง฿จ฿นการพัฒนาพืๅนทีไ พราะหากก าหนดขอบขตของ TOR เมชัดจนหรือเมจูง฿จ
฿หຌกับนักลงทุนพียงพอ กใอาจเมมีผูຌ฿หຌความสน฿จลงทุน฿นครงการเดຌดังนัๅน การออกบบ 
TOR ทีไดีตຌองค านึงถึงอกาสชิงธุรกิจของผูຌพัฒนาครงการ ดยเมกออุปสรรคทัๅง฿นการ
ออกบบละด านินครงการ 

3) ความสามารถ฿นการออกบบละด านินครงการของผูຌพัฒนาครงการ พราะหากผูຌพัฒนา
ครงการเมมีประสบการณ์หรือความสามารถทางธุรกิจพียงพอ จะสงผลกระทบตอความ
อยูรอดของครงการเดຌ 

4) ความสามารถของผูຌชาพืๅนทีไรายยอย พราะหากผูຌชาพืๅนทีไรายยอยมีสินคຌา/บริการทีไ
นาสน฿จ หรือมีงินทุนหมุนวียนเมพียงพอ กใอาจสงผลกระทบตอความอยูรอดของธุรกิจ
เดຌ    

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณครงการ วงงิน ไเุเเเุเเเ บาท ดยป็นงบประมาณป  โ5ๆเ วงงิน 
ใเุเเเุเเเ บาท พืไอ฿ชຌ฿นการจัดท า ฮรายงานผลการศึกษาละวิคราะห์ครงการการพัฒนา
พืๅนทีไชิงพาณิชย์ทัๅง฿นสวนของอูบางขนละอูมีนบุรีฮ ิรวมการศึกษาผลกระทบตาง โ ลຌวี 
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1) จัดตัๅงคณะกรรมการชดุตาง โ พืไอ
ด านินงานครงการพัฒนาพืๅนทีไชงิพาณิชย์

ผอก.

2) ด านินการออกบบขอบขตการ
ด านินงาน (TOR) พืไอวาจຌางทีไปรกึษา฿น
การจัดท า "รายงานผลการศึกษาละ
วิคราะห์ครงการการพัฒนาพืๅนทีไชงิ
พาณิชย์ทัๅง฿นสวนของอูบางขนละอูมนีบรุ"ี
3) ประกาศชญิชวน฿หຌผูຌสน฿จยืไนขຌอสนอ
ครงการ
4) คัดลือกทีไปรกึษาฯ ตามขัๅนตอนของการ
จัดซืๅอจัดจຌางตอเป
5) ทีไปรกึษาจัดท า "รายงานผลการศึกษา
ละวิคราะห์ครงการการพัฒนาพืๅนทีไชงิ
พาณิชย์ทัๅง฿นสวนของอูบางขนละอูมนีบรุ"ี

ทีไปรึกษา

6) ตรวจรบังานของทีไปรกึษา คณะกรรมการ

7) น าสนอรายงานตอคณะกรรมการบรหิาร
กิจการองค์การ

ผอก.

8) ด านินการขออนุมตัิครงการตามขัๅนตอน
ของ พ.ร.บ.รวมทุนฯ พ.ศ. 2556

ส านักผนงาน

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

คณะกรรมการ

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560

ผูຌรับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย.
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9) มืไอครงการเดຌรบัการอนุมตั ิ฿หຌ
ด านินการตงตัๅงคณะกรรมการพืไอคัดลือก
ทีไปรกึษาดยคณะกรรมการรวมกันออกบบ
ขอบขตการด านินงาน (TOR) พืไอวาจຌางทีไ
ปรกึษา฿นการจัดท ารางประกาศชญิชวน
อกชนขຌารวมลงทุน รางขอบขตของ
ครงการ ละรางสัญญารวมลงทุน฿นสวน
ของครงการทีไปน็การ฿หຌอกชนขຌารวมลงทุน

ผอก.

10) ประกาศชญิชวน฿หຌผูຌสน฿จยืไนขຌอสนอ
ครงการ
11) คัดลือกทีไปรกึษาฯ ตามขัๅนตอนของการ
จัดซืๅอจัดจຌางตอเป
12) จัดท ารางประกาศชญิชวนอกชนขຌา
รวมลงทุน รางขอบขตของครงการ ละราง
สัญญารวมลงทุน฿นสวนของครงการทีไปน็
การ฿หຌอกชนขຌารวมลงทุน

13) ตรวจรบังานของทีไปรกึษา
14) ตงตัๅงคณะกรรมการพืไอด านินการ
คัดลือกผูຌสน฿จขຌารวมลงทุนตามครงการ

ผอก.

15) ด านินการการประกวดราคา ดย
ผูຌสน฿จประกวดราคาตຌองยืไนขຌอสนอ
ครงการ รายละอียดของการลงทุน งืไอนเข
ของการลงทุน หลงงินลงทุน ผลตอบทน
ทีไสามารถ฿หຌองค์การเดຌตลอดอายุสัญญา ฯลฯ
 พืไอ฿หຌคณะกรรมการพิจารณา ซึไงอาจขอ
ความชวยหลือจากสถาบนัการศึกษา หรอื
จากผูຌชีไยวชาญดຌานการลงทุนมาชวย฿หຌ
ค าปรกึษาหรอืสดงความคิดหในตอการ
พิจารณาขຌอสนอดงักลาวเดຌ

16) สรปุรายละอียดขຌอสนอครงการละ
สนอ ผอก.

17) สรปุผลการด านินครงการ พรຌอมผล
การประกวดราคา ดยน าสนอตอคณะ
กรรมการบรหิารกิจการองค์การ

ผอก.

18) หากเดຌรบัอนุมตั฿ิหຌด านินครงการ กใ
จัดท าสัญญากับผูຌชนะการประกวดราคา
19) ด านินงานตามครงการรวมลงทุน

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

ส านักกฎหมายละ
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560

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

ป นขัๅนตอนทีไจะด านินการ นปตอ   ไป
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ครงการทีไ 15 : การจัดท าขຌอสนองินอุดหนุนภาครัฐ 

รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ พืไอจัดท าขຌอสนอพืไอ฿หຌภาครัฐอุดหนุนงิน PSO ฿นการ฿หຌบริการรถดยสารปรับอากาศ  

ปງาหมาย ขสมก. มีรายเดຌ฿นรูปงินอุดหนุนจากภาครัฐพืไอชดชยตຌนทุนละคา฿ชຌจายการ฿หຌบริการ฿นสวน
ของรถดยสารปรับอากาศ 

ตัวชีๅวัด (KPIs) สามารถด านินการจัดท าขຌอสนอพืไอ฿หຌภาครัฐอุดหนุนงิน PSO เดຌภาย฿นป พ.ศ. 2560 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) ขຌอสนอทีไมีขຌอมูลละหตุผลประกอบอยางพียงพอ ทัๅงหตุผลดຌานตຌนทุนทางการงิน ละหตุผล฿น
รืไองความหมาะสมของการ฿ชຌรถดยสารปรับอากาศป็นรถสาธารณะหลัก฿นขตกรุงทพมหานคร 
รวมทัๅงทัศนคติละนยบายของคณะกรรมการงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ละมุมมองของ
หนวยงานตຌนสังกัดขององค์การละรัฐบาล   

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณป โ5ๆเ – บาท 

 

1) จัดตัๅงคณะท างานจัดท าขຌอสนอขอ
สนับสนุนงนิอุดหนุน PSO รถปรับ
อากาศจกาภาครัฐ

ผอก.

2) ออกบบหลกักณฑ์ละก าหนดอัตรา
งนิสนับสนุน พรຌอมหตผุลชีๅจง
ประกอบการของนิสนับสนุน

3) สรุปหลกักณฑ์ละน าสนอตอ ผอก.

4) น าสนอขออนุมัตจิากผูຌมีอ านาจ / 
หนวยงานตຌนสงักัดตามล าดบัชัๅน

ผอก.

คณะท างาน (ส านัก
ผนงาน / ส านักบญัชี

ละกองทนุกลาง / ส านัก
 ละหนวยงานภาย฿นทีไ

กีไยวขຌอง)

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560

ผูຌรับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ครงการทีไ 16 : การจัดการล กหนีๅรถรวมบริการคຌางช าระ 
รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ พืไอการบริหารจัดการลูกหนีๅคาตอบทนรถรวมบริการคຌางช าระอยางมีประสิทธิผล 

ปງาหมาย มีการบริหารจัดการหนีๅทีไมีประสิทธิภาพละหมาะสม ซึไงจะชวย฿หຌ ขสมก. ทราบถึงครงสรຌางทาง
การงินของลูกหนีๅทีไสะทຌอนภาพทีไถูกตຌอง พืไอจัดบงลูกหนีๅตามระดับของคุณภาพออกป็นกลุม
หรือการจัดชัๅนลูกหนีๅ ละจะชวย฿หຌการด านินการรียกคืนหนีๅป็นเปดຌวยนวทางทีไหมาะสมตาม
สภาพของลูกหนีๅตละกลุม น ามาซึไงอกาสของการเดຌรับช าระคืนหนีๅ฿นระดับหนึไง ดยผลลัพธ์ทีไ
ตຌองการคือ แี หลักกณฑ์การจัดชัๅนหนีๅคาตอบทนรถรวมบริการ 2) ครงสรຌางหนีๅ คาตอบทน
รถรวมบริการหลังการจัดชัๅนหนีๅ ละ 3) นวทางการรียกคืนหนีๅคຌางช าระป็นรายกลุม 

ตัวชีๅวัด (KPIs) สามารถสรุปนวทางการจัดการหนีๅรถรวมคຌางช าระเดຌภาย฿นป พ.ศ. 2560 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) ตຌองเดຌรับขຌอมูลดຌานธุรกิจละการงินทีไทຌจริงของผูຌประกอบการรถรวม พราะจะชวย฿หຌทราบถึง
สถานะของลูกหนีๅทีไทຌจริงวากิจการเมดีหรือกิจการดีตหนียวหนีๅ พราะผูຌประกอบการทีไป็น
คูสัญญามักเม฿หຌขຌอมูลธุรกิจละการงินตามความป็นจริง ท า฿หຌการกຌเขปัญหาหนีๅคຌางช าระป็นเป
เดຌยาก 

มีการจัดท ามาตรการการรียกคืนหนีๅทีไมีผลชิงธุรกิจตอลูกหนีๅ ซึไงจะชวย฿หຌองค์การสามารถรียก
หนีๅคืนเดຌ ตหากลูกหนีๅมีฐานะทางการงินเมดี การตຌองช าระหนีๅ฿หຌ ขสมก. ยอมตຌองสงผลกระทบ
ตอการด านินกิจการเดຌ ดังนัๅนลูกคຌากลุมนีๅอาจเมยอมช าระหนีๅคืน฿หຌก ขสมก. จึงอาจตຌอง฿ชຌ
มาตรการการรียกคืนหนีๅผานนวทางดຌานกฎหมาย พราะจะชวย฿หຌองค์การสามารถรียกหนีๅคืน
เดຌ 

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณป โ5ๆเ – บาท 

 

1) จัดตัๅงคณะท างานจัดการหนีๅ
คຌางช าระ

ผอก.

2) รวมกันจัดท าหลกักณฑ์การ
จัดชัๅนหนีๅ
3) ก าหนดนวทางการรียกคืน
หนีๅ
4) ขอรับการอนุมัตจิากผูຌมี
อ านาจ

5) จัดชัๅนหนีๅ

6) รียกคืนหนีๅ

คณะท างาน (ส านัก
กฎหมาย / ส านักบญัชี

ละกองทนุกลาง / 
ส านักผนงาน /  ฝຆาย
การดนิรถอกชนรวม
บริการ / ส านักบริหาร
ความสีไยงละควบคุม

ภาย฿น)

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560

ผูຌรับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ครงการทีไ 17 : การจ าหนายรถดยสารปลดระวาง 
รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ พืไอด านินการจ าหนายซากรถดยสารทีไปลดระวางเดຌ฿นราคาละงืไอนเขทีไป็นธรรม  ิดย฿นป 
โ55้ ขสมก. เดຌมีการจัดจຌางทีไปรึกษา฿นการประมินมูลคาซากรถดยสารลຌวี 

ปງาหมาย พืไอ฿หຌสามารถจ าหนายซากรถดยสารทีไปลดระวางเดຌ ฿นราคาทีไหมาะสมกับราคาตลาด ซึไงการ
จ าหนายซากรถดยสารจะกอ฿หຌกิดประยชน์ตอ ขสมก. ฿น 2 มิติ คือ การเดຌรับงินสดจากการ
จ าหนายซากรถดยสาร ละการลดรายจายทีไกีไยวขຌองกับสถานทีไชาละการดูลรักษาความ
ปลอดภัย ขณะดียวกันจะชวยท า฿หຌ ขสมก. มีพืๅนทีไวางพิไมขึๅนส าหรับการกใบรักษารถดยสารรุน
฿หม  

ตัวชีๅวัด (KPIs) สามารถจ าหนายซากรถดยสารทีไมีอยูดิมเดຌทัๅงหมดภาย฿นป พ.ศ. 2560 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) งืไอนเขการจ าหนายทีไหมาะสมละราคาจ าหนายทีไคุຌมคาตอการน าเป฿ชຌงาน ดຌวยจ านวนซากรถทีไมี
ถึงประมาณ 500 คัน การก าหนดกลุมปງาหมาย งืไอนเข ฿นการจ าหนาย ละราคาจ าหนาย ตຌอง
พิจารณาถึงความป็นเปเดຌ฿นชิงธุรกิจของผูຌสน฿จซืๅออยางหมาะสม 

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณป โ5ๆเ – บาท ิ฿ชຌคณะกรรมการภาย฿นองค์การป็นผูຌด านินการี 
 

1) จัดตัๅงคณะกรรมการพืไอ
ด านินการทบทวนราคาละจ าหนาย
ซากรถดยสารกา

ผอก.

2) ประมินผลการจ าหนายซากรถ
ตามประกาศมืไอดอืนธนัวาคม 2558

3) ออกบบงืไอนเขละก าหนดราคา
กลาง฿หม฿หຌสอดคลຌองกับสภาพรถ
ดยสารละจูง฿จ฿หຌกิดการซืๅอ
4) สนอขออนุมัตจิากผูຌมีอ านาจ฿น
ราคาจ าหนายทีไทบทวน฿หม
5) ประกาศชิญชวน฿หຌผูຌขຌาซืๅอครัๅง
฿หม หรือจนกวาจะสามารถจ าหนายเดຌ

ส านักผนงาน / ฝຆายการ
ดนิรถองค์การ ขตการ
ดนิรถทีไ 1 - 8 / ส านัก
กฎหมาย / ส านักบริหาร
ความสีไยงละควบคุม
ภาย฿น / ส านักบญัชีละ

กองทนุกลาง

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560

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

เดຌด านินการลຌว฿นป โ  ่ ละ โ    ทีไผานมา
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หนຌา 56 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

ครงการทีไ 18 : การปรับปรุงอัตราคาดยสาร 
รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ พืไอจัดท าขຌอสนอพืไอขอปรับอัตราคาดยสารของรถดยสารทุกประภท  

ปງาหมาย การปรับอัตราคาดยสารถือป็นหนึไง฿นปัจจัยส าคัญทีไสุดทีไจะท า฿หຌ ขสมก. สามารถ฿หຌบริการทีไ
มีคุณภาพเดຌดยมีผลก าเรสุทธิป็นบวก  สามารถน าผลก าเรเป฿ชຌ฿นการพัฒนาปรับปรุงการ
฿หຌบริการทีไมีคุณภาพ ละชวยลดภาระงินอุดหนุนจากรัฐบาลเดຌ฿นระดับหนึไง 

ตัวชีๅวัด (KPIs) สามารถจัดตรียมขຌอสนอการปรับอัตราคาดยสารผืไอเวຌหากมีอกาสขอปรับอัตราคาดยสาร
ของรถดยสารทุกประภทภาย฿นป 2560 ิขຌอสนอการปรับอัตราคาดยสารี 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) ความขຌา฿จละทัศนคติของหนวยงานผูຌมีอ านาจ฿นการ ก าหนด/ปรับ อัตราคาดยสาร ละการ
จัดท าขຌอสนอทีไมีหตุผลละสดง฿หຌหในภาพของความจ าป็น฿นการปรับขึๅนอัตราคาดยสาร  

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณป โ5ๆเ – บาท ิ฿ชຌคณะกรรมการภาย฿นองค์การป็นผูຌด านินการี 
 

1) จัดตัๅงคณะกรรมการพืไอศึกษา
การปรับอัตราคาดยสาร

ผอก.

2) ศึกษาครงสรຌางรายเดຌ-ตຌนทนุ

3) ศึกษาลกัษณะการปรับคา
ดยสารรถประจ าทาง฿น
ตางประทศ
4) ก าหนดรายละอียดการปรับ
อัตราคาดยสาร
5) จัดท าขຌอสนอพืไอขออนุมัตจิาก
ผูຌมีอ านาจ

คณะกรรมการ (ส านัก
บญัชีละกองทนุกลาง / 
ส านักผนงาน / ฝຆานการ

ดนิรถองค์การ)

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560

ผูຌรับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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หนຌา 57 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

กลยุทธ์ 2 : การลดตຌนทุนละคา ชຌจายด านินงาน 

ครงการทีไ 1้ : การก ียณอายุกอนก าหนด 

รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ พืไอปรับลดจ านวนพนักงาน ขสมก. สูระดับทีไมีความหมาะสมกับฐานประกอบการ  
ปງาหมาย มีพนักงานขององค์การ฿หຌความสน฿จขຌารวมครงการ ท า฿หຌสามารถปรับลดจ านวนบุคลากรลง

เดຌตามปງาหมายทีไก าหนดเวຌ ซึไงสงผลดยตรงตอการลดตຌนทุนดຌานบุคลากรละคา฿ชຌจายทีไ
กีไยวขຌองกับบุคลากร ซึไงจะสงผลดยตรงตอความสามารถ฿นการสรຌางผลก าเรสุทธิทีไป็นบวก
อันป็นหนึไง฿นปງาประสงค์ทีไส าคัญของผนวิสาหกิจฉบับนีๅ 

ตัวชีๅวัด (KPIs) จ านวนบุคลากรลดลง ดังตอเปนีๅ 
 ป โ5ๆแ มีพนักงานส านักงานกษียณอายุกอนก าหนด จ านวน โ็โ คน ละระหวางป 

พ.ศ. โ5ๆโ – โ5ๆไ มีพนักงานส านักงานกษียณอายุ ปละ ใ่ คน 

 พนักงานกใบคาดยสารกษียณอายุกอนก าหนด ณ ใเ กันยายน พ.ศ. โ5ๆแ รวมทัๅงสิๅน 
โุ่แโ คน 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) งืไอนเขครงการทีไจูง฿จผูຌขຌารวมครงการภาย฿ตຌอัตราผลตอบทนทีไมีความหมาะสมละป็นเป
ตามระบียบทีไ กีไยวขຌอง ละการสนับสนุนงบประมาณ฿นการด านินงานครงการซึไ ง
นอกหนือเปจากการกูຌงินจากสถาบันการงิน ละกระทรวงการคลังป็นผูຌคๅ าประกัน฿หຌ 

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณครงการทัๅงสิๅน ไุ่็ๆุโ่็ุ้้ๆ บาท ดยป็นงบประมาณป โ5ๆเ จ านวน – บาท  

หมายหตุ : มีฉพาะตารางการด านินงานทีไตຌองท า฿นปี โ5ๆเ พืไอตรียมความพรຌอมการด านินครงการ฿นปี โ5ๆแ ป็นตຌนเป 

 

1) จัดตัๅงคณะกรรมการพืไอด านินการ
ครงการกษียณกอนก าหนด

ผอก.

2) ด านินการทบทวนงืไอนเขครงการ

3) น าสนองืไอนเขพืไอขออนุมัตจิากผูຌมี
อ านาจ
4) ประชาสมัพันธ์ครงการ฿หຌพนักงาน
กลุมปງาหมายทีไตຌองกษียณอายุกอน
ก าหนดรับทราบ
5) คณะกรรมการฯ พิจารณาความ
หมาะสมของพนักงานทีไสดงความ
ประสงค์จะขอกษียณอายุกอนก าหนด
ตามความหมาะสมละความจ าปน็

6) อนุมัตคิ าขอกษียณอายุกอนก าหนด

7) ตรียมความพรຌอม฿หຌพนักงาน

8) ด านินการครงการ (฿นป 2561 ปน็
ตຌนเป)

คณะกรรมการ (ส านัก
การจຌาหนຌาทีไ / ส านัก
ผนงาน / ส านักบญัชี

ละกองทนุกลาง)

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560

ผูຌรับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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หนຌา 58 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

ครงการทีไ 20 : การจัดหาอ จอดรถ หม ทีไท าการ ละสถานีพลังงาน 

รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ 1) พัฒนาอูจอดรถบนพืๅนทีไ฿หมดย฿ชຌพืๅนทีไของหนวยงานภาครัฐ 

2) ตรียมความพรຌอมพืไอรองรับการจัดตัๅงสถานีบริการพลังงาน฿หຌสอดคลຌองกับประภทละ
จ านวนรถประจ าการ 

ปງาหมาย 1) ตຌนทุนซึไงมีความกีไยวนืไองกับอูรถดยสารลดลง ทัๅงตຌนทุนจากคาชาพืๅนทีไทีไลดลง ละตຌนทุน
จากประสิทธิภาพการดินรถทีไพิไมขึๅน 

2) รายเดຌพิไมขึๅนจากประสิทธิภาพการ฿ชຌรถดยสารทีไมากขึๅน 

3) มีหลงพลังงานพียงพอตอการ฿หຌบริการรถดยสารตละประภท 

ตัวชีๅวัด (KPIs) ด านินการกอสรຌางอูทศบาลบางบัวทองลຌวสรใจภาย฿นป พ.ศ. โ5ๆเ  
ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) ท าลทีไตัๅงอูรถดยสารทีไมีความหมาะสม ละสถานีบริการพลังงานทีไพียงพอ 

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณครงการ วงงิน ใเุเเเุเเเ บาท ดยป็นงบประมาณป โ5ๆเ วงงิน ใเุเเเุเเเ 
บาท พืไอ฿ชຌ฿นการกอสรຌางอูจอดรถดยสาร แ หง คือ อูทศบาลบางบัวทอง ทดทนการชาอู
อกชน ิอูทาอิฐี 
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หนຌา 59 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

1) จัดตัๅงคณะท างานพืไอวางผนละ
ก าหนดรูปบบของการพัฒนาอูรถ
ดยสารละ/หรือสถานีพลงังาน

ผอก.

2) ทบทวนผนการพัฒนาละจัดหาอู
฿หม ควบคูกับผนการจัดตัๅงสถานี
พลงังาน

3) การออกบบอู / สถานีพลงังาน

4) จัดท าขຌอก าหนดขอบขตการ
ด านินงาน (TOR) ฿นการกอสรຌางอู / 
สถานีพลงังาน
5) ประกาศชิงชวน฿นวใปเซตข์อง
กรมบญัชีกลางละของ ขสมก.

6) ด านินการพิจารณาการยืไนขຌอสนอ
ประกวดราคา
7) คัดลอืกผูຌประกวดราคาทีไมีความ
หมาะสมตรงตามขຌอก าหนดขอบขต
งาน฿หຌมากทีไสดุ
8) ด านินการตามขัๅนตอนของการ
จัดซืๅอจัดจຌางตอเป

9) ด านินการกอสรຌางอู / สถานีพลงังาน

10) ควบคุมละตดิตามการด านินงาน
กอสรຌาง

11) ตรวจรับงาน คณะกรรมการฯ

12) สรุปผลการด านินงานกอสรຌาง ละ
รายงาน฿หຌผูຌอ านวยการทราบ

ฝຆายการดนิรถองค์การ 
ละคณะกรรมการฯ

13) สรุปผลละรายงานตอ
คณะกรรมการ บริหารกิจการองค์การฯ

ผอก.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

คณะกรรมการฯชุด
ตาง โ (ฝຆายการดนิรถ
องค์การ / ส านักผนงาน
 / ส านักกฎหมาย ละ
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง)

ฝຆายการดนิรถองค์การ /
 ผูຌกีไยวขຌอง

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560

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

คาดวาจะด านินการตอไป นปงบประมาณ โ ๆแ
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กลยุทธ์ 3 : ลดตຌนทุนทางการงิน 

ครงการทีไ โแ : การศึก านวทางจัดการหนีๅสินสะสม 

รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ พืไอจัดหาทีไปรึกษาทางการงินท าการศึกษาละสนอนวทาง฿นการจัดการหนีๅสินสะสมของ
องค์การ 

ปງาหมาย มีผลการศึกษาละนวทาง฿นการจัดการหนีๅสินสะสมทีไหมาะสม ซึไงหากเดຌรับการพิจารณา
อนุมัติ฿นอนาคต กใจะชวยลดภาระดอกบีๅยละกระสงินสดจากการช าระคืนหนีๅสินสะสมดิม 

สงผลชิงบวกดຌานการงินตอ ขสมก . ทัๅง฿นสวนของก าเรขาดทุน สถานะทางการงิน ละ
กระสงินสด 

ตัวชีๅวัด (KPIs) มีการจัดท าขຌอสนอ฿นการจัดการหนีๅสินสะสมทีไหมาะสมละมีความป็นเปเดຌ ภาย฿นป โ5ๆเ 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) การจัดหาทีไปรึกษาทางการงินทีไมีความสามารถละประสบการณ์ รวมทัๅงทัศนคติละนยบาย
ของกระทรวงการคลังตลอดจนหนวยงานตຌนสังกัดขององค์การ พราะการจัดการหนีๅซึไงมีมูลคาสูง
นีๅป็นรืไองทีไตຌองการขຌอสนอทีไดีจากทีไปรึกษา ซึไงตຌองสนอนะนวทางละวิธีการจัดการหนีๅ
สะสมอยางมีหตุมีผล มีความนาชืไอถือ ละมีความสอดคลຌองกับนวคิดของภาครัฐทีไก ากับ
ดูล ขสมก. 

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณครงการ วงงิน แเุเเเุเเเ บาท ดยป็นงบประมาณป โ5ๆเ จ านวน แเุเเเุเเเ 
บาท ซึไงป็นคา฿ชຌจาย฿นการจัดจຌางทีไปรึกษา 
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หนຌา 61 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

1) จัดตัๅงคณกรรมการพืไอวางผน
ละก าหนดนวทางการศึกษาตาม
ครงการ

ผอก.

2) ออกบบละจัดท าขຌอก าหนด
ขอบขตของงาน (TOR) ฿นการ
จัดจຌางทีไปรึกษาพืไอศึกษาครงการ

3) คัดลอืกละวาจຌางทีไปรึกษา

     3.1) น า TOR ประกาศลง฿น 
Website ของกรมบญัชีกลางละ
 ขสมก.

     3.2) ประกาศ ชิญชวน฿หຌสง
ขຌอสนอครงการ
4) จัดจຌางทีไปรึกษาละด านินการ
ศึกษางานตามครงการ
5) ตดิตามผลการศึกษาตาม
ครงการ
6)  สรุปผลการศึกษาละน าสนอ
ตอ ผอก.

7) น าสนอรายงานตอคณะ
กรรมการบริหารกิจการองค์การ
พืไอพิจารณานวทางการจัดการ
หนีๅสะสม
8) น าสนอตอหนวยงานก ากับดูล
 ขสมก. พืไอพิจาณาอนุมัต฿ิหຌ
ด านินการ

ผอก.

คณะกรรมการ (ส านัก
บญัชีละกองทนุกลาง / 
ส านักผนงาน / ส านัก
บริหารความสีไยงละ

ควบคุมภาย฿น)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560
ผูຌรับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย.
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หนຌา 62 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

ยุทธศาสตร์ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรละบุคลากร 
       กลยุทธ์ แ : การประยุกต์ ชຌทคนลยีทีไทันสมัย 

ครงการทีไ โโ :  การพิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการละการปฏิบัติงานดຌวยทคนลยีสารสนทศละการ
สืไอสาร 

 ประกอบดຌวย  

 ครงการยอยดຌานการพัฒนาระบบงานสนับสนุน แเ ครงการ คือ 

 ครงการยอยทีไ แ : การพัฒนาระบบอนุมัติสัญญา 
 ครงการยอยทีไ โ : การปรับปรุงระบบงานคด ี

 ครงการยอยทีไ ใ : การพัฒนาระบบจัดกใบอกสารอิลใกทรอนิกส์ 
 ครงการยอยทีไ ไ : การพัฒนาระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์ 
 ครงการยอยทีไ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ิERP) องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ 

ระยะทีไ โ 

 ครงการยอยทีไ ๆ : การศึกษาวิคราะห์พืไอก าหนดมาตรฐานขຌอมูลขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ 

 ครงการยอยทีไ ็ : การพัฒนาระบบฐานขຌอมูลกลางขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ 

 ครงการยอยทีไ ่ : การประยุกต์฿ชຌมาตรฐานดຌานการบริหารจัดการความมัไนคงปลอดภัยสารสนทศ 

 ครงการยอยทีไ ้ : การประยุกต์฿ชຌมาตรฐานดຌาน IT Audit 

 ครงการยอยทีไ แเ : การประยุกต์฿ชຌมาตรฐานดຌานการบริการทคนลยีสารสนทศ 

ครงการยอยดຌานการจัดหาอุปกรณ์ ิHard Ware) ่ ครงการ คือ 

 ครงการยอยทีไ แแ : การพิไมประสิทธิภาพละความมัไนคงปลอดภัยของระบบครือขาย ระยะทีไ แ 

 ครงการยอยทีไ แโ : การพิไมประสิทธิภาพละความมัไนคงปลอดภัยของระบบครือขาย ระยะทีไ โ 

 ครงการยอยทีไ แใ : การจัดซืๅอ Line Printer 

 ครงการยอยทีไ แไ : การชาบริการสืไอสารสนทศ 

 ครงการยอยทีไ แ5 : การจัดซืๅอระบบคอมพิวตอร์ครืไองมขายส าหรับทดทนระบบ Antivirus,       

e-Mail, AD 

 ครงการยอยทีไ แๆ : การจัดหาบริการครืไองคอมพิวตอร์มขายส าหรับระบบสารสนทศของ ขสมก. 
 ครงการยอยทีไ แ็ : การจัดหาครืไองคอมพิวตอร์ละอุปกรณ์ตอพวง 
 ครงการยอยทีไ แ่ : การปรับปรุงระบบทรศพัท ์

ดยมีรายละอียดของผนปฏิบัติงานป โ5ๆเ ดังตอเปนีๅ 
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หนຌา 63 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

ดຌานการพัฒนาระบบงานสนับสนุน : 

ครงการยอยทีไ 1 : การพัฒนาระบบอนุมัติสัญญา  

รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ 1) พืไอพัฒนาระบบอนุมัติสัญญา฿หຌบริการผูຌประกอบการรถอกชนรวมบริการ฿นรูปบบของ     
e-Service ฿นการยืไนค าขออนุมัติ อนุญาต ละตรวจสอบผลการอนุมัติ อนุญาตผานระบบ
ครือขายอินตอร์นใต 

2) พืไอพัฒนาระบบอนุมัติสัญญา฿หຌสามารถชืไอมยงขຌอมูลกับระบบสารสนทศของกรมการขนสง
ทางบก 

ปງาหมาย 1) ผูຌประกอบการรถอกชนรวมบริการสามารถยืไนรืไองขออนุมัติ / อนุญาตบบเมจ ากัดสถานทีไ
ละวลา฿นการ฿หຌบริการของ ขสมก. 

2) อ านวยความสะดวก฿หຌกับผูຌประกอบการรถอกชนรวมบริการ ดยสามารถขออนุมัติ อนุญาต฿น
รืไองทีไกีไยวขຌองทัๅงหมดดຌวยการติดตอพียงชองทางดียว 

3) ขสมก. มีขຌอมูลรถอกชนรวมบริการอยางครบถຌวน 

ตัวชีๅวัด (KPIs) 1) ภาย฿นป 2562 ขสมก. มีระบบอนุมัติสัญญารองรับการ฿หຌบริการผูຌประกอบการรถอกชนรวม
บริการ  

2) รຌอยละ 80 ของผูຌ฿ชຌงานระบบมีความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌงานระบบ 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) การสนับสนุนงบประมาณการด านินงานตามครงการ ละการจัดท าระบบอนุมัติสัญญาทีไมี
ประสิทธิภาพหมาะกับการปฏิบัติงานขององค์การ 

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณทัๅงครงการ จ านวน  ๆุ5โ5ุเเเ บาท ดยป็นงบประมาณป โ5ๆเ จ านวน - บาท ิริไม
ด านินครงการ฿นป โ5ๆแี 

ส าหรับครงการยอยทีไ แ : การพัฒนาระบบอนุมัติสัญญา ริไมด านินงานตามครงการ฿นปีงบประมาณ โ5ๆแ ป็นตຌนเป ละเมมี
กิจกรรมทีไตຌองด านินการ฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ จึงเมปรากฏตารางชวงระยะวลา฿นการด านินงาน฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ 
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หนຌา 64 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

ครงการยอย 2 : การปรับปรุงระบบงานคดี 
รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ พืไอปรับปรุงระบบงานคดีทีไมีอยูดิม฿หຌมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน ตอบสนองความตຌองการของ
ผูຌ฿ชຌงานระบบ   

ปງาหมาย มีระบบงานคดีมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน ผูຌ฿ชຌงานสามารถ฿ชຌงานเดຌงายละสะดวก ยิไงขึๅน ละ
สามารถออกรายงานทีไผูຌ฿ชຌงานตຌองการเดຌตรงความตຌองการมากยิไงขึๅน   

ตัวชีๅวัด (KPIs) 1) ภาย฿นป โ5ๆใ ขสมก. มีระบบงานคดีรองรับการ฿ชຌงาน 

2) รຌอยละ ็เ ของผูຌ฿ชຌงานพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌงานระบบ 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) การสนับสนุนงบประมาณการด านินงานตามครงการ ละการจัดท าระบบงานคดีดຌวยทคนลยี
สารสนทศทีไมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณทัๅงครงการ จ านวน โุใใ5ุเเเ บาท ดยงบประมาณป โ5ๆเ – บาท ิครงการริไม
ด านินการ฿นป โ5ๆใี 

ส าหรับครงการยอยทีไ โ : การปรับปรุงระบบงานคดี ริไมด านินงานตามครงการ฿นปีงบประมาณ โ5ๆใ ป็นตຌนเป ละเมมีกิจกรรม
ทีไตຌองด านินการ฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ จึงเมปรากฏตารางชวงระยะวลา฿นการด านินงาน฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ 
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หนຌา 65 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

ครงการยอย 3 : การพัฒนาระบบจัดกใบอกสารอิลใกทรอนิกส์ 
รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ พืไอพัฒนาระบบจัดกใบอกสารอิลใกทรอนิกส์ ส าหรับ฿ชຌ฿นการจัดกใบอกสาร อิลใกทรอนิกส์
ภาย฿น ขสมก. ฿หຌอยู฿นรูปบบอิลใกทรอนิกส์ ละงายตอการจัดกใบ กຌเข ละสืบคຌนอกสารทีไมี
ปริมาณมาก  

ปງาหมาย 1) มีระบบจัดกใบอกสารอิลใกทรอนิกส์ รองรับการจัดกใบอกสาร฿นรูปบบอิลใกทรอนิกส์  
2) พิไมประสิทธิภาพการจัดกใบอกสาร฿นรูปบบอิลใกทรอนิกส์ของ ขสมก.  

ตัวชีๅวัด (KPIs) รຌอยละ 50 ของผูຌ฿ชຌงานพึงพอ฿จการ฿ชຌงานระบบจัดกใบอกสารอิลใกทรอนิกส์ 
ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) การสนับสนุนงบประมาณการด านินงานตามครงการ ละการจัดท าระบบจัดกใบอกสาร

อิลใกทรอนิกส์ทีไหมาะสมละมีประสิทธิภาพส าหรับองค์การ 
งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณทัๅงครงการ จ านวน แเุเเเุเเเ บาท ดยป็นงบประมาณป โ5ๆเ จ านวน – บาท 

ิครงการด านินงาน฿นป โ5ๆโี 

ส าหรับครงการยอยทีไ ใ : การพัฒนาระบบจัดกใบอกสารอิลใกทรอนิกส์ ริไมด านินงานตามครงการ฿นปีงบประมาณ โ5ๆโ ป็นตຌน
เป ละเมมีกิจกรรมทีไตຌองด านินการ฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ จึงเมปรากฏตารางชวงระยะวลา฿นการด านินงาน฿นปีงบประมาณ 
โ5ๆเ 
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หนຌา 66 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

ครงการยอย 4 : การพัฒนาระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์ 
รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ 1) พืไอพัฒนาระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์ ละวางผนรองรับการสงหนังสือเป ยังหนวยงานอืไน
ทีไกีไยวขຌองกับ ขสมก. ฿นอนาคต 

2) พืไอพัฒนาบบฟอร์มจดหมายอิลใกทรอนิกส์ ิอาทิ หนังสือวียน หนังสือออก ป็นตຌนี 
3) พืไอ฿ชຌระบบสารสนทศรองรับการรับ-สงหนังสืออิลใกทรอนิกส์ภาย฿น ขสมก. ติดตามหนังสือ

เปถึงระดับหัวหนຌางาน ละลงนามหนังสืออนุมัติผานระบบเดຌ 
ปງาหมาย การพิไมประสิทธิภาพ฿นการพัฒนาระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์ทดทนระบบทีไ฿ชຌงานดิมของ      

ขสมก. ซึไงผูຌ฿ชຌงานสามารถติดตาม ละตรวจสอบสถานะของหนังสือเดຌ  
ตัวชีๅวัด (KPIs) รຌอยละ 50 ของผูຌ฿ชຌงานพึงพอ฿จการ฿ชຌงานระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์ 
ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) การสนับสนุนงบประมาณการด านินงานตามครงการ ละการจัดท าระบบพัฒนาระบบสารบรรณ

อิลใกทรอนิกส์ทีไหมาะสมละมีประสิทธิภาพส าหรับองค์การ 
งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณทัๅงครงการ จ านวน 10,000,000 บาท ดยป็นงบประมาณป โ5ๆเ จ านวน – บาท 

ิครงการริไมด านินงาน฿นป โ5ๆโี 

ส าหรับครงการยอยทีไ ไ : การพัฒนาระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์ ริไมด านินงานตามครงการ฿นปีงบประมาณ โ5ๆโ ป็นตຌนเป 
ละเมมีกิจกรรมทีไตຌองด านินการ฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ จึงเมปรากฏตารางชวงระยะวลา฿นการด านินงาน฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ 
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หนຌา 67 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

ครงการยอย 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ิERP) องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ระยะทีไ โ 

รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ 1) พืไอพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ฿หຌครอบคลุมกับความตຌองการ฿ชຌงานของผูຌ฿ชຌงาน
สวนกลาง ละขตการดินรถ  

2) พืไอพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร฿หຌรองรับการชืไอมยงขຌอมูลกับระบบศูนย์กลางขຌอมูล 
ละระบบสารสนทศอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง  

ปງาหมาย 1) พิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร฿นภาพรวมทัๅง ขสมก.  
2) พิไมประสิทธิภาพ฿นการบูรณาการขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับการบริหารจัดการองค์กรจากขตการ

ดินรถมายังหนวยงานกลางเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชีๅวัด (KPIs) 1) ภาย฿นป โ5ๆโ ขสมก. มีระบบบริหารจัดการทรัพยากร รองรับการบริหารจัดการ฿นสวนของ   
การติดตามผนงาน/ครงการ การบริหารสัญญา การบริหารจัดการบุคลากร ิHRD) การซอม
บ ารุง 

2) รຌอยละ 5เ ของผูຌ฿ชຌงานมีความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌงานระบบ 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) การสนับสนุนงบประมาณการด านินงานตามครงการ ละการจัดท าระบบพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากร ิERP) อิลใกทรอนิกส์ทีไหมาะสมละมีประสิทธิภาพส าหรับองค์การ 

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณป โ5ๆเ จ านวน ใไุ5เเุเเเ บาท บงป็น 

 คาพัฒนาระบบ ERP  วงงิน โ5ุเเเุเเเ บาท 

 คาติดตัๅงระบบ วงงิน 5ุเเเุเเเ บาท 

 คาบริหารครงการ วงงิน ไุ5เเุเเเ บาท  
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หนຌา 68 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

1) ตงตัๅงคณะกรรมการพืไอศึกษา /
 วางผนการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากร (ERP) องค์การ

ผอก.

2) คณะกรรมการรวมกันวางผน
ละก าหนดนวทางการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP)

3) ออกบบขຌอก าหนดขอบขตของ
งาน (TOR) การจຌางทีไปรึกษาพืไอ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากร (ERP) ประกาศลง 
Website ละชิญชวน฿หຌสง
ขຌอสนอครงการ
4) ด านินการคัดลอืกละ
กระบวนการจัดจຌางทีไปรึกษา
5) การด านินงานตามครงการของ
ทีไปรึกษาทีไเดຌรับการคัดลอืก
     5.1) ศึกษาผลการออกบบ
กระบวนการปฏบิตังิาน
     5.2) ออกบบกระบวนการ
ปฏบิตังิาน
     5.3) จัดซืๅอลขิสทิธิซ์อฟต์วร์
ระบบ ERP

     5.4) พัฒนาละตดิตัๅงระบบ

     5.5) ทดสอบระบบ

     5.6) อบรมการ฿ชຌงาน

6) ตดิตามการด านินงานของทีไ
ปรึกษา
7) ประมินผลการ฿ชຌงานระบบละ
สรุปผลพืไอน าสนอตอ ผอก.

8) สรุปผลการด านินครงการตอ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

ผอก.

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560

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

คณะกรรมการ (ส านัก
ทคนลยีสารสนทศ / 

ส านักผนงาน ละ
หนวยงานอืไน โ ทีไ

กีไยวขຌอง)

ทีไปรึกษา

คณะกรรมการตรวจรับ
การจຌาง
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หนຌา 69 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

ครงการยอย 6 : การศึก าวิคราะห์พืไอก าหนดมาตรฐานขຌอม ลของ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ 

รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ 1) พืไอก าหนดกลุมขຌอมูลหลัก ิMaster Data) กลุมขຌอมูลสนับสนุนการวางผนละตัดสิน฿จของ
ผูຌบริหาร ละกลุมขຌอมูลส าหรับการชืไอมยงขຌอมูลระหวางหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

2) พืไอก าหนดนยบาย ละกระบวนการ฿นการบริหารจัดการกลุมขຌอมูลหลัก ิMaster Data) กลุม
ขຌอมูลสนับสนุนการวางผน ละตัดสิน฿จของผูຌบริหาร ละกลุมขຌอมูลส าหรับการชืไอมยง
ขຌอมูลระหวางหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

3) พืไอออกบบสถาปัตยกรรมระบบฐานขຌอมูลกลางของ ขสมก. พืไอจัดกใบกลุม ขຌอมูลหลัก 
ิMaster Data) กลุมขຌอมูลสนับสนุนการวางผน ละตัดสิน฿จของ ผูຌบริหาร ละกลุมขຌอมูล
ส าหรับการชืไอมยงขຌอมูลระหวางหนวยงานทีไกีไยวขຌอง  

ปງาหมาย องค์การมีนวทาง฿นการบริหารจัดการขຌอมูล฿นภาพรวมของทัๅง ขสมก. ทีไป็นมาตรฐาน  

ตัวชีๅวัด (KPIs) ภาย฿นป 256ใ นวทาง฿นการบริหารจัดการขຌอมูล฿นภาพรวมของทัๅง ขสมก. ทีไป็นมาตรฐาน 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) การสนับสนุนงบประมาณการด านินงานตามครงการ ละการจัดท าการศึกษาวิคราะห์พืไอก าหนด
มาตรฐานขຌอมูลขององค์การทีไหมาะสมละมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณทัๅงครงการ จ านวน 5ุ5เเุเเเ บาท ดยป็นงบประมาณป โ5ๆเ จ านวน – บาท 
ิครงการด านินงาน฿นป โ5ๆโี 

ส าหรับครงการยอยทีไ ๆ : การศึกษาวิคราะห์พืไอก าหนดมาตรฐานขຌอมูลของ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ริไมด านินงานตาม
ครงการ฿นปีงบประมาณ โ5ๆใ ป็นตຌนเป ละเมมีกิจกรรมทีไตຌองด านินการ฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ จึงเมปรากฏตารางชวง
ระยะวลา฿นการด านินงาน฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ 
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หนຌา 70 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

ครงการยอย ็ : การพัฒนาระบบฐานขຌอม ลกลางขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ 

รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ 1) พืไอพัฒนาระบบฐานขຌอมูลกลางของ ขสมก. ตามผลการศึกษา วิคราะห์พืไอก าหนดมาตรฐาน
ขຌอมูลของ ขสมก.  

2) พืไอพัฒนาการชืไอมยงขຌอมูลระหวางระบบฐานขຌอมูลกลางของ ขสมก. ละ ระบบสารสนทศ
ทีไกีไยวขຌอง  

3) พืไอพัฒนาระบบจัดท ารายงานสนับสนุนการวางผนละการตัดสิน฿จของผูຌบริหาร  
ปງาหมาย 1) มีระบบฐานขຌอมูลกลางรองรับการจัดกใบขຌอมูลพืไอการชืไอมยง ละขຌอมูลพืไอ การจัดท า

รายงานสนับสนุนผูຌบริหาร 
2) มีระบบจัดท ารายงานสนับสนุนการวางผนละการตัดสิน฿จของผูຌบริหาร 

ตัวชีๅวัด (KPIs) 1) ภาย฿นป โ5ๆไ ขสมก. มีระบบฐานขຌอมูลกลางรองรับการชืไอมยงขຌอมูล ละการจัดท ารายงาน
สนับสนุนผูຌบริหาร 

2) ภาย฿นป โ5ๆไ ขสมก. มีระบบรองรับการจัดท ารายงานสนับสนุนการวางผน ละการตัดสิน฿จ
ของผูຌบริหาร 

3) รຌอยละ 5เ ของผูຌบริหารพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌงานระบบ  

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) การสนับสนุนงบประมาณการด านินงานตามครงการ ละการพัฒนาระบบฐานขຌอมูลกลางของ
องค์การทีไหมาะสมละมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณทัๅงครงการ จ านวน ๆแุ5เๆุเเเ บาท ดยป็นงบประมาณป โ5ๆเ จ านวน – บาท 
ิครงการด านินงาน฿นป โ5ๆไี 

ส าหรับครงการยอยทีไ ็ : การพัฒนาระบบฐานขຌอมูลกลางขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ริไมด านินงานตามครงการ฿น
ปีงบประมาณ โ5ๆไ ป็นตຌนเป ละเมมีกิจกรรมทีไตຌองด านินการ฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ จึงเมปรากฏตารางชวงระยะวลา฿นการ
ด านินงาน฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ 
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หนຌา 71 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

ครงการยอย ่ : การประยุกต์ ชຌมาตรฐานดຌานการบริหารจัดการความมัไนคงปลอดภัยสารสนทศ 

รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ พืไอจัดท านยบายละก าหนดรูปบบการบริหารจัดการความมัไนคงปลอดภัยของสารสนทศ ของ 
ขสมก. ตามนวทางของ ISMS (Information Security Management System) ของมาตรฐาน 
ISOโ็เเแ 

ปງาหมาย ขสมก. มีกระบวนการดຌานการบริหารจัดการความมัไนคงปลอดภัยระบบสารสนทศทีไป็นมาตรฐาน 

ตัวชีๅวัด (KPIs) ภาย฿นป โ5ๆโ ขสมก.มีนวทางการบริหารจัดการความมัไนคงปลอดภัยสารสนทศทีไป็นมาตรฐาน 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) การสนับสนุนงบประมาณการด านินงานตามครงการ ละการพัฒนาละประยุกต์฿ชຌมาตรฐานดຌาน
การบริหารจัดการความมัไนคงปลอดภัยสารสนทศขององค์การทีไหมาะสมละมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณทัๅงครงการ จ านวน ไุ5เเุเเเ บาท ดยป็นงบประมาณป โ5ๆเ จ านวน – บาท 
ิครงการด านินงาน฿นป โ5ๆโี 

ส าหรับครงการยอยทีไ ่ : การประยุกต์฿ชຌมาตรฐานดຌานการบริหารจัดการความมัไนคงปลอดภัยสารสนทศ ริไมด านินงานตาม
ครงการ฿นปีงบประมาณ โ5ๆโ ป็นตຌนเป ละเมมีกิจกรรมทีไตຌองด านินการ฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ จึงเมปรากฏตารางชวง
ระยะวลา฿นการด านินงาน฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ 
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หนຌา 72 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

ครงการยอย ้ : การประยุกต์ ชຌมาตรฐานดຌาน IT Audit 

รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ 1) ฿หຌมีผูຌชีไยวชาญด านินการศึกษา วิคราะห์ละก าหนดกระบวนการตามมาตรฐาน฿นการ
ตรวจสอบดຌานเอที ิIT Audit) ฿หຌ ขสมก. 

2) ฿หຌมีผูຌชีไยวชาญพืไอ฿หຌขຌอสนอนะ฿นการด านินการตรวจสอบดຌานเอที ิ IT Audit) 

ภาย฿น ขสมก. 
ปງาหมาย 1) มีกระบวนการดຌานการตรวจสอบดຌานเอที  ิIT Audit) มีความครอบคลุมละป็น

มาตรฐาน 

2) มีผูຌชีไยวชาญทีไมีความชีไยวชาญละประสบการณ์ดຌานการตรวจสอบเอที ฿หຌขຌอสนอนะ
฿นการด านินการตรวจสอบดຌานเอที ิIT Audit) ภาย฿น ขสมก. 

ตัวชีๅวัด (KPIs) 1) ภาย฿นป โ5ๆไ ขสมก. มีกระบวนการตรวจสอบดຌานเอที ิIT Audit) ทีไมีความครอบคลุม
ละป็นเปตามมาตรฐาน 

2) ภาย฿นป โ5ๆไ บุคลากรทีไปฏิบัติหนຌาทีไดຌานการตรวจสอบภาย฿นมีประสบการณ์ ความรูຌ 
ละความขຌา฿จ฿นการตรวจสอบภาย฿นทางดຌานเอที ิIT Audit) 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) การสนับสนุนงบประมาณการด านินงานตามครงการ ละการพัฒนาละประยุกต์฿ชຌ
มาตรฐานดຌาน IT Audit ขององค์การทีไหมาะสมละมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณทัๅงครงการ จ านวน 5ุ5เเุเเเ บาท ดยป็นงบประมาณป โ5ๆเ จ านวน – 
บาท ิครงการด านินงาน฿นป โ5ๆไี 

ส าหรับครงการยอยทีไ ้ : การประยุกต์฿ชຌมาตรฐานดຌาน IT Audit ริไมด านินงานตามครงการ฿นปีงบประมาณ โ5ๆไ ป็นตຌนเป 
ละเมมีกิจกรรมทีไตຌองด านินการ฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ จึงเมปรากฏตารางชวงระยะวลา฿นการด านินงาน฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ 
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หนຌา 73 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

ครงการยอย แเ : การประยุกต์ ชຌมาตรฐานดຌานการบริการทคนลยีสารสนทศ 

รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ พืไอศึกษา วางขอบขตละจัดท าระบบบริหารจัดการการบริการระบบเอซีทีทีไหมาะสมกับการ
฿หຌบริการระบบเอซีทีของ ขสมก. 

ปງาหมาย ส านักทคนลยีสารสนทศมีระบบบริหารจัดการการบริการระบบเอซีทีทีไหมาะสม ละรองรับการ
฿หຌบริการระบบเอซีทีของ ขสมก. เดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชีๅวัด (KPIs) ภาย฿นป โ5ๆโ ขสมก.มีนวทางการบริหารจัดการการบริการทคนลยีสารสนทศทีไป็นมาตรฐาน 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) การสนับสนุนงบประมาณการด านินงานตามครงการ ละการพัฒนาละประยุกต์฿ชຌมาตรฐานดຌาน
การบริการทคนลยีสารสนทศขององค์การทีไหมาะสมละมีประสทิธิภาพ 

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณทัๅงครงการ จ านวน ไุ5เเุเเเ บาท ดยป็นงบประมาณป โ5ๆเ จ านวน – บาท 
ิครงการด านินงาน฿นป โ5ๆโี 

ส าหรับครงการยอยทีไ แเ : การประยุกต์฿ชຌมาตรฐานดຌานการบริการทคนลยีสารสนทศ ริไมด านินงานตามครงการ฿น
ปีงบประมาณ โ5ๆโ ป็นตຌนเป ละเมมีกิจกรรมทีไตຌองด านินการ฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ จึงเมปรากฏตารางชวงระยะวลา฿นการ
ด านินงาน฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ 
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หนຌา 74 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

ดຌานการจัดหาอุปกรณ์ ิHard Ware) : 

ครงการยอย แแ : การพิไมประสิทธิภาพละความมัไนคงปลอดภัยของระบบครือขาย ระยะทีไ แ 

รายการ รายละอยีดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ 1) ปรับปรุงพิไมติมอุปกรณ์สลับสัญญาณหลัก ิCore Switch) ละอุปกรณ์สลับสัญญาณ 
ิDistribution Switch) พืไอพิไมสถียรภาพ฿นการ฿หຌบริการ 

2) ปรับปรุงพิไมติมอุปกรณ์สลับสัญญาณ ิAccess Switch) พืไอรองรับจ านวนผูຌ฿ชຌทีไพิไมมากขึๅน 

3) ปรับปรุงสายสัญญาณ ละพิไมติมอุปกรณ์ระบบครือขายส าหรับผูຌ฿ชຌงาน ณ ส านักงาน฿หญ 
ขสมก. ฿หຌรองรับการ฿ชຌงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

ปງาหมาย องค์การมีระบบครือขาย ณ ส านักงาน฿หญ ละอาคารขຌางคียง มีประสิทธิภาพละมีความพรຌอม
฿ชຌงาน สามารถท างานเดຌอยางตอนืไอง 

ตัวชีๅวัด (KPIs) 1) มีอุปกรณ์฿นระบบครือขายทีไสามารถท างานทดทนกันเดຌ รองรับการขยายตัวของระบบ฿น
อนาคต 

2) ระบบครือขายมีความมัไนคงปลอดภัยละมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) การสนับสนุนงบประมาณการด านินงานตามครงการ ละการพัฒนาละพิไมประสิทธิภาพ รวมทัๅง
ความมัไนคงปลอดภัยของระบบครือขายทคนลยีสารสนทศขององค์การทีไหมาะสมละมี
ประสิทธิภาพ 

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณทัๅงครงการ ิพ.ศ. โ5ๆเ ละ โ5ๆไี วงงิน แุ่ๆเเุๆเเ บาท ดยป็นงบประมาณป 
โ5ๆเ วงงิน 16,743,600 บาท บงป็น 

 อุปกรณ์ Core Switch วงงิน 2,044,800 บาท 

 อุปกรณ์ Distribution Switch วงงิน 2,072,200 บาท 

 อุปกรณ์ปງองกันครือขาย FortiGate (Firewall) วงงิน 3,529,400 บาท 

 อุปกรณ์ปງองกันครือขาย SonicWall (Firewall) วงงิน 969,000 บาท 

 อุปกรณ์ Access Switch วงงิน 4,890,900 บาท 

 อุปกรณ์ Edge Switch วงงิน 949,600 บาท  
 อุปกรณ์ Load Balance ทีไส านักงาน฿หญ วงงิน 1,183,800 บาท 

 คาบริหารครงการ/คาด านินการติดตัๅงระบบ/อุปกรณ์ วงงิน 1,103,900 บาท 
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หนຌา 75 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

1) วางผนการด านินงาน

2) ส ารวจจุดตดิตัๅงระบบ/อุปกรณ์

3) จัดหาอุปกรณ ์Core, 

Distribution, Access switch, 

Firewall ละอุปกรณอื์ไน โ
4) ตดิตัๅงสายสญัญาณ Fiber Optic, 

Patch Cord ละ UTP

5) ตดิตัๅงอุปกรณ ์Core, 

Distribution, Access switch, 

Firewall ละ อุปกรณอื์ไน โ

6) ทดสอบระบบ/อุปกรณห์ลงัตดิตัๅง

7) ทดสอบระบบ

8) สรุปผลการทดสอบระบบ

หนวยงานหลกั : ส านัก
ทคนลยีสารสนทศ / 

ทีไปรึกษา

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560

ผูຌรับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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หนຌา 76 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

ครงการยอยทีไ 12 : การพิไมประสิทธิภาพละความมัไนคงปลอดภัยของระบบครือขาย ระยะทีไ 2 

รายการ รายละอยีดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ 1) พิไมติมระบบบริหารจัดการครือขายเรຌสาย ละอุปกรณ์เรຌสายทีไส านักงาน฿หญละขต
การดินรถ ่ ขต 

2) ปรับปรุงพิไมติม  Access Switch ของขตการดินรถ ่ ขต 

ปງาหมาย ขสมก. มีการปรับปรุง Access Switch ละระบบครือขายเรຌสายทีไมีประสิทธิภาพรองรับ 
การ฿ชຌงานจากผูຌ฿ชຌ฿นสวนตาง โ พรຌอมทัๅงมีระบบบริหารจัดการพืไอ฿หຌงายตอการบริหาร
จัดการ ตรวจสอบการ ฿ชຌงานของผูຌ฿ชຌละรองรับการขยายตัวของระบบครือขาย฿นอนาคต 

ตัวชีๅวัด (KPIs) 1) มีระบบครือขายเรຌสาย ระบบการบริหารครือขาย ละระบบการบริหารจัดการ อุปกรณ์
เรຌสาย฿นอาคารส านักงาน฿หญ 

2) มีระบบสายสัญญาณของส านักงานขตการดินรถ฿หม ระบบครือขายเรຌสาย ิWi-Fi) 

ติดตัๅงทีไกองปฏิบัติการดินรถ โไ กอง ละอปุกรณ์ VPN ติดตัๅงทีไส านักงาน฿หญ 
3) ระบบครือขายมีความมัไนคงปลอดภัย ละมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) การสนับสนุนงบประมาณการด านินงานตามครงการ ละการพิไมประสิทธิภาพละความ
มัไนคงปลอดภัยของระบบครือขายทคนลยีสารสนทศขององค์การทีไหมาะสมละมี
ประสิทธิภาพ 

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณทัๅงครงการ จ านวน แโุใ็ุ่ๆเเ บาท ดยป็นงบประมาณป โ5ๆเ วงงิน -  
บาท ิครงการด านินการ฿นป โ5ๆแี 
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หนຌา 77 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

1) วางผนการด านินงาน

2) ส ารวจจุดตดิตัๅงระบบ/อุปกรณ์

3) จัดหาสายสญัญาณ Fiber Optic

 ละ UTP, ระบบบริหาร จัดการละ
อุปกรณ์ครือขายเรຌสาย
4) ตดิตัๅงสายสญัญาณ UTP HQ

5) ตดิตัๅงระบบอุปกรณ์ครือขายเรຌ
สาย (Access point) HQ

6) ตดิตัๅงสายสญัญาณ Fiber Optic 

ละ UTP 8 ขต
7) ตดิตัๅงระบบอุปกรณ ์Access 

Switch ละอุปกรณ์ครือขาย เรຌสาย
 (Wi-Fi) 8 ขต
8) ทดสอบระบบ/อุปกรณ์
9) ตดิตัๅงระบบบริหารจัดการ
ครือขายเรຌสาย (Wireless 

Controller)

10) ทดสอบระบบ/อุปกรณ์
11) สรุปผลการทดสอบระบบ

หนวยงานหลกั : ส านัก
ทคนลยีสารสนทศ / 
หนวยงานสนับสนุน : 

ขตการดนิรถทีไ 1 - 8 

ละกลุมปฏบิตักิารดนิรถ

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560

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

ขัๅนตอนการด านินงานทีไหลือ จะริไมด านินงานตอ น
ปงบประมาณ โ ๆแ
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หนຌา 78 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

ครงการยอย 13 : การจัด ืๅอ Line Printer 

รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ 1) พืไอจัดซืๅอ Line Printer ทดทนครืไองดิม 

2) พืไอสงสริมประสิทธิภาพ฿นการบริหารจัดการงานองค์การ 
3) พืไอลดคา฿ชຌจาย฿นการดูลซอมบ ารุงรักษา 

ปງาหมาย มี Line Printer ทดทนของดิมทีไลຌาสมัย เมมีประสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌงานหรือเมสามารถ฿ชຌงาน
เดຌ  

ตัวชีๅวัด (KPIs) 1) รຌอยละ ่เ ของผูຌ฿ชຌงานพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌ Line Printer 

2) มี Line Printer ฿หมทดทนครืไองดิม 

3) การพิมพ์รายงานจาก Line Printer มีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) การสนับสนุนงบประมาณการด านินงานตามครงการ ละการจัดซืๅอ Line Printer ฿หมทดทน
ครืไองดิมขององค์การทีไมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณครงการ วงงิน แุไเเุเเเ บาท ดยป็นงบประมาณป โ5ๆเ วงงิน แุไเเุเเเ บาท 
พืไอ฿ชຌ฿นการจัดซืๅอ Line Printer วงงิน แุโแๆุเเเ บาท ละคาติดตัๅง แ5-โเ ั วงงิน แ่ไุเเเ 
บาท 

 

1) วางผนการด านินงาน

2) ส ารวจจุดตดิตัๅง Line Printer ดมิ

3) จัดท าสรุปรายการ Line Printer 

 ละวางผนการตดิตัๅงทดทน
4) ด านินการตดิตัๅง Line Printer 

฿หมทดทนพรຌอมจัดกใบของดมิ
5) จัดท าสรุปรายการ Line Printer  

พืไอจัดกใบปน็ทะบยีนทรัพย์สนิ
6) ด านินการทดสอบ Line Printer 

฿หม

7) สรุปผลการทดสอบระบบ

ส านักทคนลยี
สารสนทศ / ส านัก

บริการละจัดซืๅอ / ขต
การดนิรถทีไ 1 - 8 / 

กลุมปฎิบตักิารดนิรถ

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560

ผูຌรับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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หนຌา 79 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

ครงการยอย 14 : การชาบริการสืไอสารสนทศ 

รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ 1) พืไอการชาบริการสืไอสารขຌอมูลส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน฿หຌมีสถียรภาพ ละพรຌอม฿ชຌ
งานอยูสมอ 

2) พืไอ฿หຌสามารถควบคุมการ฿ชຌงานอินตอร์นใตของผูຌ฿ชຌผานระบบของ ขสมก. 
ปງาหมาย ขสมก. สามารถพิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาย฿นองค์กร ละสามารถ฿หຌบริการ ขຌอมูล

ขาวสารกประชาชนเดຌอยางรวดรใว 
ตัวชีๅวัด (KPIs) 1) มีบริการสืไอสารขຌอมูลพืไอสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

2) ระบบครือขายสืไอสารขຌอมูลมีความพรຌอม฿ชຌงาน ิAvailability) 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) การลือกชาครือขายบริการสืไอสารขຌอมูลส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานทีไมีสถียรภาพ 

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณทัๅงครงการรวม ิพ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไี วงงิน แไุแๆเุเเเ บาท ป็นงบประมาณป 
โ5ๆเ วงงิน โุ่ใโุเเเ บาท 

บงป็น 

 ครงการชาบริการ link Internet MPLS (ส านักงาน฿หญี วงงิน 252,000 บาท 

 ครงการชาบริการ link Internet MPLS (ขตการดินรถี วงงิน 2,166,000 บาท 

 ครงการชาบริการ link Internet วงงิน 114,000 บาท 

 คาชา Link MPLS พืไอชืไอมตอ Cloud วงงิน 300,000 บาท 

 

1) วางผนการด านินงาน

2) จัดหาพรຌอมตดิตัๅงระบบ

3) ทดสอบระบบ/อุปกรณ์

4) สรุปผลการทดสอบระบบ

5) ชา฿ชຌงานระบบ

6) ชา฿ชຌงานระบบ Internet 

MPLS ละ Backup

7) คาชา Link MPLS พืไอ 
ชืไอมตอ Cloud

ส านักทคนลยี
สารสนทศ / ส านัก
บริการละจัดซืๅอ

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560

ผูຌรับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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หนຌา 80 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

ครงการยอย แ5 : การจัด ืๅอระบบคอมพิวตอร์ครืไองมขายส าหรับทดทนระบบ Antivirus, e-Mail, AD 

รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ พืไอพิไมศักยภาพระบบคอมพิวตอร์ครืไองมขายส าหรับทดทนระบบ Antivirus, e-Mail, 

AD ทดทนอุปกรณ์ดิม 

ปງาหมาย มีระบบคอมพิวตอร์ครืไองมขายส าหรับทดทนระบบ Antivirus, e-Mail, AD มีสถียรภาพ 
ละมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน  

ตัวชีๅวัด (KPIs) 1) รຌอยละ 5เ ของผูຌ฿ชຌงานพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌระบบ 

2) มีครืไองมขายส าหรับ Antivirus, e-Mail, AD  

3) ครืไองมขายส าหรับ Antivirus, e-Mail, AD มีสถียรภาพ ละมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) การลือกซืๅอคอมพิวตอร์ครืไองมขายทีไมีประสิทธิภาพ พียงพอตอการ฿ชຌงาน฿นระยะ 5 ป
ขຌางหนຌา ละสามารถพิไมประสิทธิภาพของครืไองมขายเดຌอีก 

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณครงการ ิพ.ศ. โ5ๆเ ละ โ5ๆโ – โ5ๆไี วงงิน แแุโเุ้โเเ บาท ดยป็น
งบประมาณป โ5ๆเ จ านวน ๆุ่ไแุ5เเ บาท บงป็น 

 ครืไองมขายส าหรับ e-Mail วงงิน 1,111,400 บาท 

 ครืไองมขายส าหรับ Antivirus ละ Active Directory วงงิน 1,060,000 บาท 

 อุปกรณ์อีมล์ Gateway วงงิน 239,800 บาท 

 ซอฟต์วร์ Antivirus วงงิน 802,500 บาท 

 ซอฟต์วร์ e-Mail ละ Active Directory วงงิน 2,980,700 บาท 

 คาด านินการติดตัๅงระบบ/อุปกรณ์ วงงิน 647,100 บาท 

1) วางผนการด านินงาน

2) ส ารวจจุดตดิตัๅงอุปกรณ/์

ระบบ

3) จัดหาครืไองมขายส าหรับ 
Antivirus, e-Mail, AD

4) ตดิตัๅงครืไองมขายส าหรับ 
Antivirus, e-Mail, AD

5) ทดสอบระบบ/อุปกรณ์

6) สรุปผลการทดสอบระบบ

7) บ ารุงรักษาระบบ

หนวยงานหลกั : ส านัก
ทคนลยีสารสนทศ 
หนวยงานสนับสนุน : 

ขตการดนิรถ

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560

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

 

http://www.src.ku.ac.th/index.php?iPage=info/logo
http://www.bangkokbusclub.com/cms/showthread.php?t=11469
http://www.bangkokbusclub.com/cms/showthread.php?t=11469


                                          

  

คณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยHกษตรศ>สตร์ะ:  ก=นย>ยนะพเศเะ2559                               
 

 

หนຌา 81 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

ครงการยอย 16 : การจัดหาบริการครืไองคอมพิวตอร์มขายส าหรับระบบสารสนทศของ ขสมก.   
รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ พืไอจัดหาบริการครืไองคอมพิวตอร์มขายส าหรับระบบสารสนทศของ ขสมก. ทีไจะมีการพัฒนา
ตามกรอบการด านินงานของผนมบททคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ปงบประมาณ โ5ๆเ 
– โ5ๆไ  

ปງาหมาย 1) ระบบคอมพิวตอร์ครืไองมขายส าหรับระบบสารสนทศตาง โ ของ ขสมก. มีสถียรภาพละมี
ประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน  

2) ลดภาระ฿นการบริหารจัดการละการบ ารุงรักษาระบบ 

ตัวชีๅวัด (KPIs) องค์การมีครืไองมขายระบบสารสนทศของ ขสมก. ทีไมีสถียรภาพละประสิทธิภาพมากขึๅน 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) การจัดซืๅอครืไองคอมพิวตอร์มขายส าหรับระบบสารสนทศขององค์การทีไมีประสิทธิภาพสูง฿น
ราคาหมาะสม 

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณทัๅงครงการรวม ุ้่โ5ุเเเ บาท ดยป็นงบประมาณป โ5ๆเ จ านวน แุโโ5ุเเเ บาท 
บงป็น ิแี คาบริการครืไองมขายส าหรับ ERP ละระบบ HR วงงิน 735,000 บาท ละ        
ิโี คาบริการครืไองมขายส าหรับระบบการดินรถ วงงิน 490,000 บาท 

 

1) จัดท าขຌอก าหนด

2) จัดหาผูຌ฿หຌบริการ

3) ฿ชຌบริการ ละตรวจสอบ
คุณภาพการบริการระบบ

หนวยงานหลกั : ส านัก
ทคนลยีสารสนทศ 
หนวยงานสนับสนุน : 
ขตการดนิรถทีไ 1 - 8

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560

ผูຌรับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ครงการยอย 17 : การจัดหาครืไองคอมพิวตอร์ละอุปกรณ์ตอพวง 
รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ 1) พืไอจัดหาระบบคอมพิวตอร์ละอุปกรณต์อพวงทดทนครืไองดิม 

2) พืไอสงสริมประสิทธิภาพ฿นการบริหารจัดการองค์การ 
3) พืไอลดคา฿ชຌจาย฿นการดูลซอมบ ารุงรักษา 

ปງาหมาย มีครืไองคอมพิวตอร์ลูกขาย ิPC) ครืไองคอมพิวตอร์บบพกพา ิNotebook) ครืไองส ารองเฟฟງา 
ิUPS) ครืไองพิมพ์บบ Dot Matrix Printer ครืไองพิมพ์ชนิดลซอร์ขาว-ด า ครืไองพิมพ์ชนิด
ลซอร์สี ครืไองพิมพ์ชนิดฉีกหมึก ิMulti Printer) ทดทนของดิมทีไลຌาสมัย เมมีประสิทธิภาพ฿น
การ฿ชຌงานหรือเมสามารถ฿ชຌงานเดຌ 

ตัวชีๅวัด (KPIs) รຌอยละ ่เ ของผูຌ฿ชຌงานพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌครืไองคอมพิวตอร์ลูกขาย ละอุปกรณ์ตอพวง 
ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) การจัดซืๅอครืไองคอมพิวตอร์ละอุปกรณ์ตอพวงทีไมีประสิทธิภาพ฿นราคาทีไหมาะสม ละมีตຌนทุน

การ฿ชຌงานตไ า 
งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณทัๅงครงการรวมทัๅงสิๅน 55ุเแเุเเเ บาท ดยป็นงบประมาณป โ5ๆเ จ านวน 

ใๆุ5เเุเเเ บาท บงป็น 

 ครืไองคอมพิวตอร์ลูกขาย ิPC) วงงิน 23,718,000 บาท 

 ครืไองคอมพิวตอร์บบพกพา ิNotebook) วงงิน 888,000 บาท 

 ครืไองส ารองเฟฟງา วงงิน 1,946,000 บาท 

 ครืไองพิมพ์บบ Dot Matrix Printer วงงิน 2,539,000 บาท 

 ครืไองพิมพ์ชนิดลซอร์ขาว-ด า วงงิน 1,340,000 บาท 

 ครืไองพิมพ์ชนิดลซอร์สี วงงิน 60,000 บาท 

 ครืไองพิมพ์ชนิดฉีกหมึก ิMulti Printer) วงงิน 19,000 บาท 

 ครืไองสกนนอร์ วงงิน 720,000 บาท 

 คาติดตัๅง แ5-โเ ั วงงิน 5,270,000 บาท 
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1) วางผนการด านินงาน

2) ส ารวจจุดตดิตัๅงครืไอง
คอมพิวตอร์ลกูขาย ละอุปกรณอื
พวงดมิ
3) จัดท าสรุปรายการครืไอง
คอมพิวตอร์ลกูขาย ละปกรณต์อ
พวงดมิ ละวางผนการตดิตัๅง
ทดทน
4) ด านินการตดิตัๅงครืไอง
คอมพิวตอร์ลกูขาย ละอุปกรณ์
ตอพวง฿หมทดทนพรຌอมจัดกใบ
ของดมิ
5) จัดท าสรุปรายการครืไอง
คอมพิวตอร์ลกูขาย ละอุปกรณ์
ตอพวง฿หม พืไอจัดกใบปน็ทะบยีน
ทรัพย์สนิ
6) ด านินการทดสอบครืไอง
คอมพิวตอร์ลกูขาย ละอุปกรณ์
ตอพวง฿หม

7) สรุปผลการทดสอบระบบ

หนวยงานหลกั / 
หนวยงานสนับสนุน : 

ส านักทคนลยี
สารสนทศ

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560

ผูຌรับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ครงการยอย 18 : การปรับปรุงระบบทรศัพท์ 
รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ พืไอปรับปรุงอุปกรณ์ระบบทรศัพท์ของส านักงาน฿หญละขตการดินรถ฿หຌมีประสิทธิภาพมาก
ยิไงขึๅน  

ปງาหมาย 1) ระบบทรศัพท์ของส านักงาน฿หญละขตการดินรถมีสถียรภาพละประสิทธิภาพ 

2) ชวยประหยัดคา฿ชຌจายดຌานทรศัพท์฿นการติดตอสืไอสารระหวางกัน 

ตัวชีๅวัด (KPIs) 1) มีระบบทรศัพท์ ณ ส านักงาน฿หญ ละขตการดินรถ ่ ขต มีสถียรภาพรองรับการ฿ชຌงาน
ตลอดวลาการปฏิบัติงาน 

2) ลดคา฿ชຌจาย฿นการทรติดตอประสานงานระหวางกัน 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) การจัดหาระบบทรศัพท์ละอุปกรณ์ทีไมีประสิทธิภาพกับการ฿ชຌงานขององค์การ ละมีราคา
หมาะสม 

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณครงการ ิพ.ศ. โ5ๆแ – โ5ๆไี วงงิน ใุ็ใ5ุๆเเ บาท ดยป็นงบประมาณป โ5ๆเ 
จ านวน – บาท ิครงการริไมด านินการ฿นป โ5ๆแี 

ส าหรับครงการยอยทีไ แ่ : การปรับปรุงระบบทรศัพท์ ริไมด านินงานตามครงการ฿นปีงบประมาณ โ5ๆแ ป็นตຌนเป ละเมมี
กิจกรรมทีไตຌองด านินการ฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ จึงเมปรากฏตารางชวงระยะวลา฿นการด านินงาน฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ 
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กลยทุธ์ทีไ 2 : การสรมิสรຌางบุคลากรทีไมีคุณภาพ 

ครงการทีไ 23 : การสริมสรຌางบุคลากรรุน หมทีไมีคุณภาพ 

รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถปุระสงค ์ พืไอศึกษานวทางการละการวางผนพืไอการเดຌมาละการพัฒนาบุคลากรรุน฿หมทีไมีคุณภาพ
ทดทนอัตราก าลังทีไวาง฿นชวงวลาทีไหมาะสมกับความตຌองการ ดยครอบคลุมการศึกษาละการ
วางผนจัดหาบุคลากรบางสาขาอาชีพ฿นลักษณะของการ Outsource 

ปງาหมาย การเดຌมาซึไงบุคลากรทีไมีคุณภาพละทักษะตรงกับบทบาทหนຌาทีไ฿นจ านวนทีไพียงพอกับการท างาน 
ทัๅงบุคลากรทีไจัดหา฿หม บุคลากรจากการพัฒนาละบุคลากรจากการ Outsource จะชวยท า฿หຌ
องค์กรสามารถขับคลืไอนการด านินงานเดຌตามผนวิสาหกิจ฿นทุกดຌาน สงผลตออกาสประสบ
ความส ารใจทัๅง฿นสวนของคุณภาพการ฿หຌบริการละศักยภาพ฿นการขงขัน มีผลชิงบวกทัๅง฿นมิติ
ของการพิไมรายเดຌละการลดคา฿ชຌจาย 

ตัวชีๅวัด (KPIs) แี สามารพิไมจ านวนบุคลากรรุน฿หมทดทนอัตราก าลังทีไวางอยูเดຌคิดป็นรຌอยละ โเ ตอป 
โี มีการจัดจຌางบุคลากรทีไมีความรูຌ ความช านาญฉพาะดຌานละบุคลากร฿นต าหนงผูຌบริหาร
ระดับสูง ฿นลักษณะของการ Outsource เดຌตใมตามต าหนงละอัตราทีไวางภาย฿นป โ5ๆโ 

ิหมายหตุ : ครงการริไมด านินการ฿นป โ5ๆแ ซึไงจะจัดจຌางบุคลากรทีไมีความรูຌ ความช านาญฉพาะ
ดຌานละบุคลากร฿นต าหนงผูຌบริหารระดับสูง ฿นลักษณะของการ Outsource คิดป็น โเั ของ
อัตราทีไวาง ละคิดป็น แเเั ของอัตราทีไวาง฿นป โ5ๆโี 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) การหในชอบ฿หຌองค์การสามารถรับบุคลากรจากภายนอก ิOutsource) พิไมพืไอทดทนอัตราก าลัง
ทีไวางอยู ซึไงการรับบุคลากร฿นลักษณะของการ Outsource ถือป็นการปลีไยนรูปบบการบริหาร
จัดการของบุคลากรครัๅง฿หญ ซึไงจะตຌองเดຌรับการหในชอบทัๅงจากบุคลากร฿นปัจจุบันละจาก
หนวยงานทีไท าหนຌาทีไก ากับดูล ขสมก. 

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณครงการ วงงิน ๆุเเเุเเเ บาท ดยป็นงบประมาณป โ5ๆเ จ านวน – บาท ิครงการ
ริไมด านินการ฿นปงบประมาณ โ5ๆแี 
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1) จัดตัๅงคณะท างานพืไอวาง
ผนการด านินงานครงการ

ผอก.

2) ตงตัๅงคณะกรรมการราง
ขຌอก าหนดขอบขตของงาน พืไอ
ออกบบ TOR ฿นการจัดจຌางทีไ
ปรึกษาฯ พืไอศึกษานวทางการ฿หຌ
เดຌมาซึไงบคุลากรทดทนทัๅงจาก
ภาย฿นละภายนอกองค์กร รวมทัๅง
จัดท า "สຌนทางการพัฒนา
ความสามารถ" (Competency 

Development Roadmap) 

ของตละต าหนงงาน
3) ด านินการจัดจຌางทีไปรึกษาฯ 
ละการควบคุมตดิตามการ
ด านินงานของทีไปรึกษาฯ
4) น าผลการศึกษาทีไเดຌสนอตอ
คณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การฯ พืไออนุมัต฿ินหลกัการ

ผอก.

5) จัดท า "สຌนทางการพัฒนา
ความสามารถ" (Competency 

Development Roadmap) 

ของบคุลากรตละคนทีไมีศักยภาพ
฿นการพัฒนาละการลืไอนต าหนง
ปน็ผูຌบริหารเดຌ฿นอนาคต
6) จัดท านวทาง฿นการพิจารณา
คัดลอืกบคุลากรภาย฿นรุน฿หม / 
นวทาง฿นการรับบคุลากรทีไมี
ความรูຌ ความช านาญฉพาะดຌาน

7) ประกาศ฿ชຌนวทางดงักลาว
ตามขຌอ 5) ละขຌอ 6) ฿หຌบคุลากร
฿นองค์การรับทราบ รวมทัๅง
ประชาสมัพันธเ์ปยังภายนอกมืไอมี
ผนการรับบคุลากร (Outsource)

8) การน านวทางทีไเดຌจาก
การศึกษามาปฏบิตัจิริง฿นการ
ด านินการพืไอ฿หຌเดຌมาซึไงบคุลากร
9) การตดิตามครงการ สรุปละ
ประมินผลจากทีไเดຌจากการปฏบิตัิ
จริง ตลอดจนน าสนอปญัหาละ
อุปสรรค พรຌอมนวทางกຌเข 
พืไอ฿หຌสามารถจัดหาบคุลากรเดຌ
อยางพียงพอ

ส านักผนงาน / ส านัก
การจຌาหนຌาทีไ

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560

ผูຌรับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย.

คณะกรรมการ

ส านักการจຌาหนຌาทีไ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

คณะกรรมการ

ขัๅนตอนการด านินการอืไน   ริไมด านินการ นป โ ๆแ
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ครงการทีไ 24 : การฝຄกอบรม หຌความร ຌ นรืไองระบบการประมินคุณภาพองค์กร ิSEPA) 

รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ พืไอพิไมพูนความรูຌความขຌา฿จ฿นกรอบนวคิดละประยชน์ของกณฑ์ละวิธีการของระบบประมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ ิSEPA) ทีไสงผลตอการพัฒนาองค์การละบุคลากร 

ปງาหมาย ความขຌา฿จทีไถูกตຌอง฿นการจัดท า SEPA จะชวย฿หຌบุคลากรทีไปฏิบัติงาน฿นตละดຌานสามารถ
สนับสนุนขຌอมูลประกอบการประมินเดຌอยางถูกตຌองละทันการ ขณะดียวกันสามารถน าผลลัพธ์
จากการประมินตามระบบประมินคุณภาพองค์กร ิSEPA) มา฿ชຌ฿นการปรับปรุงละพัฒนาการ
฿หຌบริการละการปฏิบัติงานเดຌป็นอยางดี สงผลทัๅงทางตรงละทางอຌอมตอความพึงพอ฿จของ
ผูຌดยสาร การพิไมขึๅนของรายเดຌ ละการลดลงของตຌนทุนละคา฿ชຌจาย 

ตัวชีๅวัด (KPIs) 1) บุคลากรขององค์การทีไเดຌรับการฝຄกอบรม คือ คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ละ
ผูຌบริหารระดับสูง ิระดับ ็-แเี ละคณะท างาน เดຌรับความรูຌ ความขຌา฿จ฿นระบบการบริหาร
จัดการทีไมุงนຌนผลสัมฤทธิ่ ดยสามารถจัดท ารายงานการประมินตนอง ละการประมิน
อกาส฿นการปรับปรุง ิOpportunity For Improvement : OFI) เดຌ 

2) มีระบบการบริหารจัดการทีไมุงนຌนผลสัมฤทธิ่ละสอดคลຌองกับกระบวนการบริหารจัดการทีไป็น
ระบบภาย฿นระยะวลา แ ป ิโ5ๆเี ละสามารถผานการประมินตามระบบ SEPA เดຌภาย฿น
ระยะวลา ใ ป ิโ5ๆเ - โ5ๆโี 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) 1) ผูຌบริหารตຌอง฿หຌการสนับสนุนการศึกษาการด านินงานตามระบบการประมินคุณภาพ ละการ
฿หຌความส าคัญกับระบบ SEPA ฿นมุมมองของผูຌบริหาร 

2) พนักงานทุกระดับตຌองหในถึงความส าคัญละ฿หຌความรวมมือ฿นการด านินงานตามระบบการ
ประมินคุณภาพ 

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณครงการ วงงิน โุเ็เุเเเ บาท ดยป็นงบประมาณป โ5ๆเ จ านวน ไแไ,เเเ บาท 
ิครงการริไมด านินการ฿นป โ5ๆเ – โ5ๆไี  
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1) จัดตัๅงคณะท างานพืไอก าหนด
วัตถุประสงค์ นืๅอหาหลกัสตูร 
รายละอียดของการฝຄกอบรม 
หวัขຌอ ละวิทยากร

ผอก.

2) ด านินการจัดฝຄกอบรม ดย
ชิญวิทยากรทีไมีความรูຌ ความ
ช านาญ ประสบการณ ์ปน็
ผูຌบรรยาย฿หຌความรูຌ
     2.1) อบรม฿หຌความรูຌ
คณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การ ละผูຌบริหารระดบัสงู 
(ระดบั 7 - 10) ละคณะท างาน
     2.2) อบรม฿หຌความรูຌ
ผูຌบริหารระดบักลาง ระดบัตຌน 
หวัหนຌางาน ละคณะท างาน 
รวมทัๅงพนักงานขององค์กรทีไมี
สวนกีไยวขຌอง฿นระบบ SEPA

3) จัดท ารายงานการประมิน
ตนอง ดย฿ชຌผลการด านินงาน
ของปทีไผานมา
4) การประมินอกาส฿นการ
ปรับปรุง (Opportunity For 

Improvement : OFI)

5) วาจຌางทีไปรึกษาพืไอพิจารณา
สนอนะ ปรับปรุง ละ กຌเข
การประมินตนองขององค์การ

คณะกรรมการฯชุด
ตาง โ ทีไกีไยวขຌอง

6) ปรับปรุง/กຌเขผลการ
ด านินงานตามขຌอสนอนะของ
ทีไปรึกษาพืไอ฿ชຌปน็ขຌอมูลการ
ประมิน฿นปถัดเป

ส านักผนงาน

ก.ย.

ส านักพัฒนาบคุลากร / 
ส านักผนงาน

ส านักผนงาน

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560

ผูຌรับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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ครงการทีไ 25 : การพิไมประสิทธิภาพการสืไอสารภาย นองค์การพืไอความปรง ส 

รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ พืไอยกระดับการสืไอสารระหวางผูຌบริหารกับผูຌบริหาร ละกับพนักงานผานชองทางละครืไองมือ
สืไอสารตาง โ ทีไมีประสิทธิภาพ พืไอ฿หຌพนักงานทุกคนเดຌทราบถึงปງาหมายละความกຌาวหนຌา฿นการ
ด านินการพืไอขับคลืไอนองค์กรเปพรຌอมกันละ฿นทิศทางดียวกัน ขณะดียวกัน฿หຌพนักงานทุกคน
เดຌทราบถึงขຌอมูล฿นการลืไอน ยຌาย บรรจุ พืไอ฿หຌกิดความปรง฿ส ป็นธรรม ทีไสามารถอธิบายเดຌ฿น
ทุกขัๅนตอน 

ปງาหมาย 1) มีระบบการสืไอสารทีไถูกตຌอง฿นวลาทีไทันการ ซึไงจะชวยท า฿หຌการบริหารจัดการองค์กรดยรวม
ป็นเป฿นทิศทางดียวกัน ชวยรนวลา฿นการด านินการสูความส ารใจ ละชวยลดความสียหาย   
อันกิดจากความเมขຌา฿จเดຌระดับหนึไง มีผลชิงบวกตอการลดลงของคา฿ชຌจายละตຌนทุนด านินงาน  
2) มกีารสืไอสารขຌอมูลทีไทัไวถึงละชัดจน ซึไงจะชวยสรຌางความชืไอมัไนดຌานความยุติธรรมกพนักงาน 
ชวยกระตุຌน฿หຌพนักงานกิดก าลัง฿จ฿นการขงขันพืไอพัฒนาคุณภาพงาน ซึไงจะมีผลตอทัๅงความ    
พึงพอ฿จของผูຌดยสาร ตอรายเดຌ ละตอตຌนทุนละคา฿ชຌจาย฿นทางอຌอม 

ตัวชีๅวัด (KPIs) สามารถจัดท าผนการสืไอสารภาย฿นองค์การลຌวสรใจ฿นป โ5ๆแ 

ิหมายหตุ : การด านินงาน฿นกิจกรรมหลัก โ จะท า฿นปงบประมาณ โ5ๆแ ดังนัๅน ฿นป โ5ๆเ จึงเม
มีตัวชีๅวัดรายปี 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) ความรวมมือละหในถึงความส าคัญของการสืไอสารทีไมีประสิทธิภาพภาย฿นองค์กร รวมทัๅงการลือก
สืไอ / ชองทาง / ทคนิค ทีไหมาะสม฿นการสืไอสารขาวสารตละประภท    

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณครงการ วงงิน แุเเเุเเเ บาท ิพ.ศ. โ5ๆแ – โ5ๆไี ดยป็นงบประมาณป โ5ๆเ 
จ านวน – บาท ิครงการริไมด านินการ฿นป โ5ๆแี 

 

1) จัดตัๅงคณะกรรมการ฿นการศึกษาถึง
กระบวนการสืไอสารภาย฿นองค์กรอยางมี
ประสทิธภิาพ

ผอก.

2) วางผนการจัดครงการ฿หຌกับพนักงาน฿นทกุ
ระดบั
3) จัดจຌางวิทยากรผูຌชีไยวชาญดຌานการสืไอสารมา
฿หຌความรูຌ ความขຌา฿จกีไยวกับทคนิค฿นการ
สืไอสารองค์กรอยางมีประสทิธภิาพ
4) ประมินผลการสืไอสารภาย฿นองค์กรกอนริไม
รงการ
5) จัดท าผนการสืไอสารภาย฿นองค์กรรวมกับ
ผูຌบริหาร
6) ประมินผลการสืไอสารภายหลงัการริไม
ครงการปละ 2 ครัๅง
7) สรุปผลละน าสนอขຌอสนอนะตาง โ ฿น
การปรับปรุงการสืไอสารขององค์กรตอเป

ส านักพัฒนาบคุลากร / 
ส านักผูຌอ านวยการ

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560

ผูຌรับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย.

ส านักผูຌอ านวยการ

ส านักพัฒนาบคุลากร

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขัๅนตอนการด านินการอืไน   ริไมด านินการ นป โ ๆแ
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ครงการทีไ 26 : การสงสริมวัฒนธรรมการคิดพืไอพัฒนา 

 ดยการด านินงานตามครงการสงสริมวัฒนธรรมการคิดพืไอพัฒนา เดຌบงการด านินงานออกป็น 3 
ครงการยอย คือ 

1) ครงการยอยทีไ แ : การสริมสรຌางวัฒนธรรมการคิดพืไอการพัฒนา 

2) ครงการยอยทีไ โ : การพัฒนาระบบองค์ความรูຌขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ 

3) ครงการยอยทีไ ใ : การฝຄกอบรมการ฿ชຌงานละบริหารจัดการทคนลยีสารสนทศ  

 ซึไงมีรายละอียดของครงการยอยตาง โ ดังตอเปนีๅ 

ครงการยอยทีไ แ : การสริมสรຌางวัฒนธรรมการคิดพืไอการพัฒนา 
รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ 1) พืไอสริมสรຌางละพัฒนา฿หຌบุคลากรขององค์กรป็นผูຌมีความคิด฿นชิงสรຌางสรรค์ การคิดอยางป็น
ระบบ บนพืๅนฐานของความป็นเปเดຌดຌวยหตุละผล ละกลຌาสดงออก฿นความคิดพัฒนาของตน 
พืไอ฿หຌกิดนวคิด฿นการพัฒนาคน พัฒนางาน รวมทัๅงการสรຌางสรรค์นวัตกรรม฿หม โ ทีไจะป็น
ประยชน์ตอการปฏิบัติงานละการ฿หຌบริการกประชาชนอยางมีคุณภาพ 

2) พืไอ฿หຌพนักงานทุกคน฿นทุกระดับเดຌตระหนักละหในถึงความส าคัญ฿นการสริมสรຌาง฿หຌกิด
วัฒนธรรมการคิดพืไอพัฒนา ละรวมกันด านินการ฿หຌกิดวัฒนธรรมดังกลาวขึๅน฿นองค์กรอยาง
ตอนืไองละ฿หຌด ารงอยูยัไงยืน สริมสรຌาง฿หຌพนักงานมีทัศนคติ฿นการป็นผูຌ฿หຌองค์กรมากกวาการป็น
ผูຌรับ คิดพัฒนาองค์กร฿หຌกิดความกຌาวหนຌาตลอดวลา 

3) พืไอสรຌาง฿หຌ ขสมก. ป็นผูຌน า฿นกิจการการ฿หຌบริการขนสงมวลชนของประทศ ดຌวยวัฒนธรรมการคิด
พืไอการพัฒนา ละสามารถปรับปรุงพัฒนากิจการ฿หຌรอดพຌนจากภาวะวิกฤตตาง โ เดຌ ทัๅงทีไกิดขึๅน
ลຌวละทีไอาจกิดขึๅน฿นอนาคต พืไอ฿หຌองค์กรสามารถด ารงอยูเดຌอยางมัไนคงละยัไงยืน฿นภายหนຌา 
  

ปງาหมาย 1) กิดวัฒนธรรมการคิดพืไอพัฒนา฿น ขสมก. กับบุคลากร฿นทุกระดับ ละมีความพรຌอมทีไจะรวมกันคิด 
รวมกันพัฒนา รวมกันสนอนวทางการพัฒนาคน พัฒนางาน ดຌวยการน าสนอนวคิด฿หม โ บน
พืๅนฐานของความป็นเปเดຌ 

2) กิดนวคิด฿นชิงสรຌางสรรค์พืไอตอบสนองตอการปลีไยนปลง฿นนยบายของรัฐบาลเดຌอยางรวดรใว 
มีประสิทธิภาพ ละตรงตามวัตถุประสงค์ กอ฿หຌกิดผล฿นชิงสรຌางสรรค์หรือการพัฒนาองค์กร 

3) กิดการพัฒนาการบริการทีไมีคุณภาพ สามารถ฿หຌบริการกประชาชนเดຌอยางทัไวถึงดຌวยหัว฿จของผูຌ
฿หຌบริการ กิดนวัตกรรม฿หม โ พืไอสริมการ฿หຌบริการทีไนอกหนือเปจากการบริการขนสงดຌวยรถ
ดยสารประจ าทาง สรຌางความประทับ฿จ฿นบริการ บุคลากรผูຌ฿หຌบริการ ละภาพลักษณ์ทีไดีของ
องค์กร฿นความรูຌสึกของผูຌ฿ชຌบริการ 

ตัวชีๅวัด (KPIs) มีนวคิด฿นการพัฒนาคน พัฒนางาน การสรຌางสรรค์นวัตกรรมของการท างานละการ฿หຌบริการ฿หม โ 
อยางนຌอยปละ แเ รืไอง 

ปัจจัยสู ความส ารใจ 

(KSF) 

1) การ฿หຌความรูຌ ความขຌา฿จ฿นวิธีการสรຌาง฿หຌกิดการคิดพืไอพัฒนากบุคลากรขององค์กร ละการ
ยอมรับของตละคน 
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รายการ รายละอียดดยสังขป 

2) การปรับปลีไยนทัศนคติสวนบุคคล฿นชิงลบตอองค์กรหรือผูຌบริหารระดับสูง 
3) การด านินการพืไอ฿หຌกิดความรวมมือ รวมคิดพัฒนา จากกลุมตาง โ ทีไป็นตัวทนของหนวยงาน 

4) ความพรຌอมของบุคลากร฿นการคิดพืไอการพัฒนา    

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณครงการ ิพ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไี วงงิน แแุเเเุเเเ บาท ดยป็นงบประมาณป โ5ๆเ จ านวน 
โุโเเุเเเ บาท ิครงการริไมด านินการ฿นป โ5ๆเ ป็นตຌนี บงป็น คา฿ชຌจาย฿นการจຌางทีไปรึกษาป็น
ผูຌด านินการ วงงิน โุเเเุเเเ บาท ละคา฿ชຌจาย฿นการ฿หຌรางวัลกนวคิดทีไเดຌรับการยอมรับ ป โ5ๆเ 
ิดย฿หຌปละ โเเุเเเ บาท ระยะวลา ไ ปี วงงิน โเเุเเเ บาท 
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1) การจัดตัๅงคณะท างาน / คณะกรรมการ 
ดยมีผูຌทนทีไปน็ทีไยอมรับละนาชืไอถือ
จากทกุหนวยขององค์กร พืไอศึกษาละวาง
ผนการด านินครงการ

ผอก.

     1.1) สรุปนวทางการด านินครงการ 
รูปบบ ละวิธกีาร รวมทัๅงผนงานของ
ครงการ

     1.2) จัดท ารายงานสรุปผล

2) น าสนอกรอบของการด านินงานตาม
ครงการพืไอพัฒนา฿หຌกิดวัฒนธรรมการคิด
พืไอพัฒนาละสนอขออนุมัต฿ินหลกัการ
3) ก าหนดขอบขตการด านินงาน (TOR) 

ตามครงการ฿นการสรຌาง฿หຌกิดวัฒนธรรม
ขององค์กร ดยการจัดจຌางทีไปรึกษาปน็
ผูຌด านินการ
4) คัดลอืกละจัดจຌางทีไปรึกษาพืไอ
ด านินงานตามครงการ

5) ทีไปรึกษาด านินกระบวนการสรຌาง฿หຌกิด
วัฒนธรรมการคิดพืไอพัฒนา การปรับละ
สรຌาง฿หຌกิดทศันคตทิีไดตีอการคิดพืไอพัฒนา

6) จัดกิจกรรมพืไอสงสริม฿หຌมีการคิดพืไอ
พัฒนาของบคุลากร ผานการประกวด
นวคิด การน าสนอ ละการน าเปปฏบิตัิ
จริง ดยมีรางวัล฿หຌพืไอกระตุຌน฿หຌกิดความ
สน฿จละความรวมมือ฿นกิจกรรม

7) สรุปละประมินผลส ารใจของครงการ

8) น าสนอรายงานผลการด านินครงการ
ตอ ผอก.

9) น าสนอผลการด านินรงการตอคณะ
กรรมการบริหารกิจการองค์การ

ผอก.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

คณะท างาน

คณะกรรมการ (ส านัก
ผนงาน / ส านักการ

จຌาหนຌาทีไ / ส านักพัฒนา
บคุลากร / ส านัก

ผูຌอ านวยการ / ฝຆายการ
ดนิรถองค์การ)

ทีไปรึกษา

คณะกรรมการ

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560

ผูຌรับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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ครงการยอยทีไ โ : การพัฒนาระบบองค์ความร ຌขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ 

รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ พืไอพัฒนาระบบจัดการองค์ความรูຌของ ขสมก. ครอบคลุมตัๅงตการรวบรวม จัดกใบ ออกบบ 
พัฒนา ละผยพรองค์ความรูຌทีไหมาะสมกับพนักงานตละกลุม 

ปງาหมาย 1) สริมสรຌางประสิทธิภาพระบบการจัดกใบขຌอมูลละองค์ความรูຌของ ขสมก. ทีไเดຌจากการ
ปฏิบัติงานละประสบการณ์ของบุคลากร฿หຌมีความสมบูรณ์ ครบถຌวนถูกตຌองละขຌาถึงเดຌอยาง
มีประสิทธิภาพ 

2) สงสริม฿หຌบุคลากรสามารถน าความรูຌจากระบบเป฿ชຌ฿นการวางผน การตัดสิน฿จ ละการ
ปฏิบัติงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

3) มีนวทาง฿นการพัฒนาระบบพืไอสนับสนุนองค์ความรูຌ ิKnowledge Management: KM) ทีไ฿ชຌ
ป็นสืไอกลาง฿นการลกปลีไยนความรูຌภาย฿นองค์การทีไชัดจน 

4) มีผลการออกบบระบบพืไอสนับสนุนองค์ความรูຌ  ิKnowledge Management: KM) ทีไ
สามารถน าเปพัฒนาเดຌทันท ี

ตัวชีๅวัด (KPIs) 1) รຌอยละ ็เ ของบุคลากร ขสมก. มีความพึงพอ฿จ฿นระบบองค์ความรูຌขององค์การขนสงมวลชน
กรุงทพ 

2) พนักงานจ านวนเมตไ ากวารຌอยละ 5เ น าองค์ความรูຌทีไจัดกใบเป฿ชຌประกอบการปฏิบัติงานจริง 
ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) การสนับสนุนงบประมาณ฿นการด านินครงการ การรวบรวม KM ขององค์การ ละระบบการ

จัดกใบขຌาสูระบบทคนลยีสารสนทศทีไมีประสิทธิภาพ ละการคຌนขຌอมูลพืไอ฿ชຌงานเดຌอยาง
รวดรใวละมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณครงการรวมทัๅงสิๅน โุแแเุเเเ บาท ดยป็นงบประมาณป โ5ๆเ จ านวน – บาท 
ิครงการริไมด านินงาน฿นป โ5ๆไี 

ส าหรับครงการยอยทีไ  โ : การพัฒนาระบบองค์ความรูຌขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ริไมด านินงานตามครงการ฿น
ปีงบประมาณ โ5ๆไ ป็นตຌนเป ละเมมีกิจกรรมทีไตຌองด านินการ฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ จึงเมปรากฏตารางชวงระยะวลา฿นการ
ด านินงาน฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ 
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ครงการยอยทีไ 3 : การฝຄกอบรมการ ชຌงานละบริหารจัดการทคนลยีสารสนทศ 

รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ 1) พืไอพัฒนาทักษะการ฿ชຌงานระบบสารสนทศ฿หຌกับบุคลากรขององค์การ ฿หຌสามารถ฿ชຌ
งานระบบสารสนทศพืไอสนับสนุนการปฏิบัติงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

2) พืไอยกระดับผูຌบริหารของ ขสมก. ฿หຌมีความรูຌความขຌา฿จดຌานการบริหารจัดการ
ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารทีไหมาะสมกับบทบาทหนຌาทีไ ละสอดคลຌองกับ
สภาวการณ์ทีไปลีไยนปลงอยูตลอดวลา 

3) พืไอพัฒนาขีดความสามารถดຌานดูลละบริหารจัดการทคนลยีสารสนทศละการ
สืไอสารของบุคลากรส านักทคนลยีสารสนทศ฿นการ฿หຌบริการทีไสนองตอความตຌองการ
ของผูຌ฿ชຌงานระบบอยางทัไวถึง 

ปງาหมาย 1) มีหลักสูตรอบรมดຌานทคนลยีสารสนทศส าหรับผูຌปฏิบัติงาน ผูຌบริหารละจຌาหนຌาทีไ
ส านักทคนลยีสารสนทศ 

2) มีหลักสูตรฝຄกอบรมการ฿ชຌงานระบบสารสนทศส าหรับผูຌปฏิบัติงานละผูຌบริหารองค์การ 
ตัวชีๅวัด (KPIs) 1) รຌอยละ 5เ ของผูຌปฏิบัติงาน ผูຌบริหารละจຌาหนຌาทีไขององค์การขຌารับการฝຄกอบรม 

2) รຌอยละ 5เ ของผูຌปฏิบัติงาน ผูຌบริหารละจຌาหนຌาทีไขององค์การทีไขຌารับการฝຄกอบรม
ผานการประมิน 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) การออกบบหลักสูตรทีไหมาะส าหรับบุคลากรขององค์การ฿นตละระดับพืๅนฐานความรูຌดຌาน
ทคนลยีสารสนทศ ดยฉพาะบุคลากร฿นฝຆายปฏิบัติการซึไงบางคนอาจมีพืๅนฐานความรูຌ
ดຌานนีๅเมมากนัก นอกจากนีๅ ยังมี฿นรืไองของการจัดการบุคลากร฿หຌขຌารวมการฝຄกอบรมตาม
ก าหนดวลา ซึไงอาจสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานละการ฿หຌบริการผูຌดยสารเดຌ 

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณครงการ วงงิน 5ุเ็ใุเเเ บาท ดยป็นงบประมาณป  โ5ๆเ จ านวน 
โุเแไุเเเ บาท บงป็น 

แี หลักสูตรการอบรม 

 การบริหารจัดการครงการส าหรับผูຌบริหาร ิIT Project Management) วงงิน 
147,000 บาท 

 Strategic IT Governance, Information Security and Cyber Security 

Management for Executives วงงิน 558,000 บาท 

 ทคนิคการกຌเขปัญหาครืไองคอมพิวตอร์ละอุปกรณ์ตอพวง วงงิน 550,000 บาท 

 การบริหารจัดการระบบครือขาย วงงิน 550,000 บาท 

 การบริหารจัดการระบบฐานขຌอมูล วงงิน 44,000 บาท 

 การบริหารจัดการระบบคอมพิวตอร์ วงงิน 45,000 บาท 

 พระราชบัญญัติวาดຌวยการกระท าผิดกีไยวกับคอมพิวตอร์ ิComputer Related 

Crime Act. B.E. โ55เี วงงิน 120,000 บาท 

 

http://www.src.ku.ac.th/index.php?iPage=info/logo
http://www.bangkokbusclub.com/cms/showthread.php?t=11469
http://www.bangkokbusclub.com/cms/showthread.php?t=11469


                                          

  

คณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยHกษตรศ>สตร์ะ:  ก=นย>ยนะพเศเะ2559                               
 

 

หนຌา 95 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

1) จัดตัๅงคณะกรรมการพืไอรวมกัน
วางผนละออกบบหลกัสตูรการ
ฝຄกอบรมทคนลยีสารสนทศ

ผอก.

2) วางผนนวทางละหลกัสตูรการ
ฝຄกอบรมรวมกับสถาบนัการศึกษาทีไมี
ศักยภาพ฿นการฝຄกอบรมดຌาน
ทคนลยีสารสนทศ
3) รางขຌอก าหนดขอบขตงาน (TOR)

 พืไอจัดจຌางทีไปรึกษาปน็ผูຌออกบบ
หลกัสตูรดยละอียดละปน็ผูຌด านิร
การฝຄกอบรม

4) คัดลอืกละวาจຌางทีไปรึกษา

5) ออกบบหลกัสตูร จัดท าผนการ
ฝຄกอบรม ละจัดตรียมการฝຄกอบรม

6) จัดฝຄกอบรม

7) ประมินผลการฝຄกอบรม ละ
ตดิตามการ฿ชຌงานหลกัจากขຌารับการ
ฝຄกอบรม
8) สรุปผลการฝຄกอบรมละรายงาน 
ผอก.

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560 (เตรมาส)

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

คณะกรรมการ (ส านัก
ทคนลยีสารสนทศ / 
ส านักพัฒนาบคุลากร / 

หนวยงานอืไน โ ทีไ
กีไยวขຌอง)

ทีไปรึกษา

ส านักพัฒนาบคุลากร
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กลยทุธ์ทีไ 3 : การลดบทบาทดຌาน Regulator 

ครงการทีไ 27 : การตรียมความพรຌอมดຌานการบริหารพืไอรองรับการปรับปลีไยนบทบาทของ ขสมก. 

 ป็นการจัดการทรัพยากร฿นทุกดຌาน ทัๅงดຌานปฏิบัติการ ดຌานการงิน ละดຌานก าลังคน ฿หຌมีความพรຌอมตอการ
ปรับปลีไยนบทบาทของ ขสมก. บงป็น โ ระยะ คือ 

 ระยะทีไ แ : การสรຌางความพรຌอม฿นการอนยຌายรถรวมบริการหมวด แ เปอยู฿นความดูลของกรมการขนสง
ทางบก฿นระยะรก 

 ระยะทีไ โ : การพิไมประสิทธิภาพการบริหารรถรวม ิหมวด ไ  ีละการจัดการดຌานก าลังคน฿หຌหมาะสมกับ
ขอบขตภารกิจทีไปรับปลีไยนเป 

 ดยมีรายละอียดของครงการ ดังตอเปนีๅ 

รายการ รายละอียดดยสังขป 

วัตถุประสงค ์ 1) สรຌางความพรຌอมส าหรับองค์การละบุคลากร฿นการอนยຌายการบริหารจัดการรถหมวด แ ิรถ
ดยสารรวมบริการี เปยังกรมการขนสงทางบก ดยการปรับครงสรຌางองค์กร การวางผน
จัดการก าลังคนทีไคยดูลรถรวมบริการหมวด แ เปปฏิบัติงาน฿นหนวยงานอืไนทีไมีอัตราก าลัง
วางอยูพืไอ฿หຌกิดความหมาะสมทัๅง฿นรืไองของต าหนงละความสามารถ฿นการท างาน฿น
ต าหนงนัๅน โ 

2) วางมาตรการ฿นการควบคุมดูลการ฿หຌบริการของรถหมวด ไ ิรถตูຌรวมบริการี ฿หຌมีระบียบ
ละความปลอดภัย มีคุณภาพการ฿หຌบริการป็นทีไยอมรับของผูຌดยสาร 

3) สรຌางความพรຌอมส าหรับองค์การละบุคลากร฿นการอนยຌายการบริหารจัดการรถหมวด ไ ละ
รถตูຌเปยังกรมการขนสงทางบก฿นระยะตอเป  

ปງาหมาย สามารถวางผน฿นการยกยຌายก าลังคนทีไคยดูลรถรวมบริการ หมวด แ เปปฏิบัติงาน฿นหนวยงาน
อืไนทีไมีอัตราก าลังวางอยูพืไอ฿หຌกิดความหมาะสมตอเป ซึไงป็นการวางผนบุคลากรทัๅงมิติของ
จ านวนละความสามารถ฿หຌสอดคลຌองกับบทบาทหนຌาทีไของ ขสมก. ทีไปลีไยนเปจะกอ฿หຌกิด
คุณภาพงานทีไดีละการ฿ชຌบุคลากร฿นจ านวนทีไหมาะสมอยางมีประสิทธิภาพ ซึไงจะสงผลทางอຌอม
ตอตຌนทุน฿นการบริหารจัดการ นอกจากนีๅ องค์การสามารถบริหารจัดการรถรวมบริการ หมวด ไ เดຌ
อยางมีประสิทธิภาพมากขึๅนกวาทีไผานมา พืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌบริการเดຌรับการบริการทีไ มีความสุภาพ           
มีคุณภาพ ละปลอดภัย฿นการดินทาง 

ตัวชีๅวัด (KPIs) 1) สามารถจัดก าลังบุคลากรทีไ฿ชຌ฿นการบริหารจัดการรถรวมบริการ หมวด แ เปยังหนวยงานตาง โ 
เดຌภาย฿นป โ5ๆเ 

2) จัดท าผนงาน฿นการควบคุมดูลละพิไมประสิทธิภาพ฿นการบริหารจัดการรถหมวด ไ ภาย฿น
ป โ5ๆเ 

ปัจจัยสูความส ารใจ (KSF) 1) ความสามารถของคณะท างาน฿นการศึกษาละวางผนพืไอ฿หຌสามารถน าผนทัๅง โ เป฿ชຌปฏิบัติ
เดຌจริง ซึไงการท างานของคณะท างานจ าป็นตຌองรับฟังขຌอมูลจากทุก โ ฝຆายทีไกีไยวขຌอง / ผูຌมี
สวนเดຌสวนสียอยางรอบดຌาน ดยมืไอรางผนลຌวสรใจ ควรตຌองน าสนอ฿หຌผูຌกีไยวขຌองเดຌ
วิจารณ์อีกครัๅงพืไอสรຌางการยอมรับ 
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รายการ รายละอียดดยสังขป 

2) การยอมรับของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ชน บุคลากรทีไเดຌรับการอนยຌายเปปฏิบัติงาน฿นหนวยงาน
อืไน โ นืไองดຌวยขຌอจ ากัดของความรูຌละทักษะของบุคลากร ผนวกกับต าหนงงานทีไจ ากัด ละ
นยบาย฿นการลดจ านวนบุคลากร ท า฿หຌทางลือก฿นการอนยຌายของบุคลากรฝຆายการดินรถ
อกชนรวมบริการมีเมมากนัก 

3) การ฿หຌความรวมมือของผูຌประกอบการรถตูຌรวมบริการ หมวด ไ ซึไงผูຌประกอบการกลุมนีๅ สวน
฿หญป็นรถสวนบุคคลทีไน ามา฿หຌบริการ หรือป็นการจຌางคนขับรถ  ดังนัๅน การเดຌรับความ
รวมมือจึงป็นเปเดຌคอนขຌางยาก 

งบประมาณป โ5ๆเ งบประมาณป โ5ๆเ จ านวน – บาท ิ฿ชຌการด านิการตามปกติขององค์การี 

 

http://www.src.ku.ac.th/index.php?iPage=info/logo
http://www.bangkokbusclub.com/cms/showthread.php?t=11469
http://www.bangkokbusclub.com/cms/showthread.php?t=11469


                                          

  

คณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยHกษตรศ>สตร์ะ:  ก=นย>ยนะพเศเะ2559                               
 

 

หนຌา 98 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

1) จัดตัๅงคณะท างานจากหนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง พืไอรวมกันศึกษาถึงนวทาง฿นการ
ปรับองค์การพืไอรองรับบคุลากรทีไดูลรถ
หมวด 1 ละนวทางการพิไมประสทิธภิาพ
฿นการก ากับดูลการ฿หຌบริการของรถรวม฿น
หมวด 4 ละการวางผนดຌานก าลงัคนทีไตຌอง
ยกยຌายเปปฏบิตังิาน฿นหนวยงานอืไน โ ทีไ
หมาะสมตอเป
2) น าสนอนวคิดทีไเดຌจากการศึกษาพืไอ
น าสนอตอคณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การฯ
3) ด านินการประชาสมัพันธ฿์หຌกับบคุลากร
฿นองค์กรเดຌรับทราบถึงนวทางละผน
ดงักลาว

ส านักผูຌอ านวยการ

4) ด านินการปรับปลีไยน อนยຌายบคุลากร
ตามผนงาน

ส านักการจຌาหนຌาทีไ

5) ด านินการพิไมประสทิธภิาพ฿นการบริหาร
จัดการรถหมวด 4
6) ตดิตามผลการปฏบิตังิานของผูຌกีไยวขຌองทีไ
เดຌรับการอนยຌายเปปฏบิตัติามผน พืไอ
รวมกันรับฟังปญัหาละขຌอรຌองรียนตาง โ 
พืไอน าเปหาวิธกีารปรับปรุงกຌเขตอเป
7) ด านินการตามผนการพิไมประสทิธภิาพ
฿นการบริหารจัดการรถรวมบริการ หมวด 4
8) ประมินผลการด านินงานตามผนทัๅง฿น
สวนของผูຌกีไยวขຌอง เดຌก บคุลากร฿น
หนวยงานทีไรับผิดชอบละประชาชน
ผูຌ฿ชຌบริการ
9) สรุปผลการด านินงานตามครงการละ
น าสนอตอคณะกรรมการบริหารองค์การฯ

ผอก.

ก.ย.

ผอก.

คณะท างาน

ขัๅนตอน/กิจกรรม
ป 2560

ผูຌรับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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สรุปวงงินงบประมาณละรายละอียดของการ ชຌงบประมาณภาย ตຌผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ56เ – โ564 ของ 
องค์การชนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี 

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

 งบประมาณ฿นการด านินครงการตาง โ ตามผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ ของ องค์การขนสง
มวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี ฿ชຌงบประมาณทัๅงสิๅน จ านวน 18,629,785,003 บาท บงป็น งบประมาณป 2560 

จ านวน 4,643,586,698 บาท งบประมาณป 2561 จ านวน 6,140,372,305 บาท งบประมาณป 2562 จ านวน 
2,614,850,000  บาท งบประมาณ 2563 จ านวน 2,597,603,000 บาท ละงบประมาณป 2564 อีกจ านวน 
2,633,373,000 บาท ดยงบประมาณ฿นป พ.ศ. 2560 – 2564 คิดป็นสัดสวนคือ 24.9% : 33.0% : 14.05% : 

13.9% : 14.1% ตามล าดับ 

2560 2561 2562 2563 2564

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 1 4,466,276,598      2,094,069,600      2,478,138,600     2,470,514,600     2,466,781,600      75.02% 13,975,780,998 

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 2 2,640,000            20,411,500          6,781,500           6,281,500           6,781,500            0.23% 42,896,000      

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 3 70,000,000          3,992,670,005      90,000,000         80,000,000         80,000,000          23.15% 4,312,670,005   

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 4 104,670,100        33,221,200          39,929,900         40,806,900         79,809,900          1.60% 298,438,000     

รวมป็นงบประมาณตามผนวิสาหกิจทัๅงสิๅน 4,643,586,698  6,140,372,305  2,614,850,000  2,597,603,000  2,633,373,000  100.00% 18,629,785,003 

สัดสวนรายการ ปงบประมาณ รวมทัๅงสิๅน

 

 

1) ยุทธศาสตร์ทีไ 1 : การพัฒนาคุณภาพบริการพืไอประชาชน ประกอบดຌวยครงการภาย฿ตຌผน
ยุทธศาสตร์ จ านวน 8 ครงการ ละ 7 ครงการยอย ดยประมาณการ฿ชຌงบประมาณระหวางป พ.ศ. 2560 – 

2564 ป็นวงงินทัๅงสิๅน 13,975,780,998 บาท ดยบงป็น ปงบประมาณ 2560 จ านวน 4,466,276,598 
บาท ปงบประมาณ 2561 จ านวน 2,094,069,600 บาท ปงบประมาณ 2562 จ านวน 2,478,138,600 บาท 
ปงบประมาณ 2563 จ านวน 2,470,514,600 บาท ละปงบประมาณ 2564 อีกจ านวน 2,466,781,600 บาท 

2) ยุทธศาสตร์ทีไ 2 : การสรຌางฐานก าลังพนักงานขับรถดยสารทีไพียงพอละมีคุณภาพ ประกอบดຌวย
ครงการภาย฿ตຌผนยุทธศาสตร์ จ านวน 4 ครงการ ประมาณการงบประมาณระหวางป พ.ศ. 2560 – 2564 
ป็นงินทัๅงสิๅน 42,896,000 บาท ดยบงป็น ปงบประมาณ 2560 จ านวน 2,640,000 บาท ปงบประมาณ 
2561 จ านวน  20,411,500 บาท ปงบประมาณ 2562 จ านวน 6,781,500 บาท ปงบประมาณ 2563 จ านวน 
6,281,500 บาท ละปงบประมาณ 2564 อีกจ านวน 6,781,500 บาท 

http://www.src.ku.ac.th/index.php?iPage=info/logo
http://www.bangkokbusclub.com/cms/showthread.php?t=11469
http://www.bangkokbusclub.com/cms/showthread.php?t=11469


                                          

  

คณ<วิศวกรรมศ>สตระ์มห>วิทย>ล=ยHกษตรศ>สตร์ะ:  ก=นย>ยนะพเศเะ2559                               
 

 

หนຌา 100 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

3) ยุทธศาสตร์ 3 : การสริมสรຌางความขใงกรงทางการงิน  ประกอบดຌวยครงการภาย฿ตຌ          
ผนยุทธศาสตร์ จ านวน 9 ครงการ ประมาณการงบประมาณระหวางป พ.ศ. 2560 – 2564 ทัๅ งสิๅน 
4,312,670,005 บาท ดยบงป็น ปงบประมาณ 2560 จ านวน 70,000,000 บาท ปงบประมาณ 2561 
จ านวน 3,992,670,005 บาท ปงบประมาณ 2562 จ านวน 90,000,000 บาท ปงบประมาณ 2563 จ านวน 
80,000,000 บาท ละปงบประมาณ 2564 อีกจ านวน 80,000,000 บาท 

4) ยุทธศาสตร์ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรละบุคลากร ประกอบดຌวยครงการภาย฿ตຌผน
ยุทธศาสตร์ จ านวน 6 ครงการ ละครงการยอยอีกจ านวน 21 ครงการ ประมาณการงบประมาณระหวางป 
พ.ศ. 2560 – 2564 ทัๅงสิๅน 298,438,000 บาท ดยบงป็น ปงบประมาณ 2560 จ านวน 104,670,100 บาท 
ปงบประมาณ 2561 จ านวน 33,221,200 บาท ปงบประมาณ 2562 จ านวน 39,929,900 บาท ปงบประมาณ 
2563 จ านวน 40,806,900 บาท ละปงบประมาณ 2564 อีกจ านวน 79,809,900 บาท 

 มืไอพิจารณาวงงินงบประมาณทีไก าหนดเวຌตามผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564 ของ ขสมก. จะพบวา 
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 : การพัฒนาคุณภาพบริการพืไอประชาชน ป็นยุทธศาสตร์ทีไ฿ชຌวงงินงบประมาณมากทีไสุด 
จ านวน 13,975,780,998 บาท หรือคิดป็นสัดสวนสูงถึง 75.02% ของวงงินงบประมาณตามผนวิสาหกิจฯ 
ฉบับนีๅ ดยครงการทีไ฿ชຌงบประมาณคอนขຌางสูง เดຌก ครงการจัดซืๅอรถดยสาร฿หม ิ11,125,549,998 บาที 
ครงการปรับปรุงสภาพรถดยสารดิมทีไก าหนด฿หຌมีการปรับปรุงบงออกป็น การปรับปรุงสภาพรถดยสาร
ธรรมดา ปงบประมาณ 2560 – 2564 ละการปรับปรุงสภาพรถดยสารกาปรับอากาศ ปงบประมาณ 2560 

– 2564 (1,221,865,000 บาที ละคาชา฿ชຌระบบ e-Ticket (1,147,500,000 บาที ป็นตຌน หรือรวมกัน  
คิดป็นสัดสวน 96.6% ของวงงินงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 1 ละรวมกันคิดป็นสัดสวน 72.5% ของ
วงงินงบประมาณรวมทัๅงหมดตามผนวิสาหกิจฯ ฉบับนีๅ 
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หนຌา 101 Iผนปฏิบ=ติก>รปร<จ >ปีะ2560ะองคก์>รขนส่งมวลชนกรุงHทพะ(ขสมกเ) 
 

ยุทธศาสตร์ทีไ แ 

2560 2561 2562 2563 2564

ครงการยอยทีไ 1 : การศึกษาความ
หมาะสมของรถดยสาร฿หม 4,000,000            -                   -                   -                   -                   4,000,000            

ครงการยอยทีไ 2 : การจัดซืๅอรถดยสาร
฿หมทีไเดຌรับอนุมตัิ 3,613,549,998      1,878,000,000    1,878,000,000    1,878,000,000    1,878,000,000    11,125,549,998    

733,828,000         121,820,000       121,820,000       121,820,000       122,577,000       1,221,865,000      1,221,865,000     

4,500,000            1,500,000          1,500,000          1,500,000          1,500,000          10,500,000          10,500,000         

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

ครงการยอยทีไ 1 : การพัฒนาระบบ 
Customer Relationship 

Management ส าหรับรองรับการ
จัดกใบละบริหารจัดการขຌอมลูลูกคຌา

2,875,000            375,000             375,000             375,000             -                   4,000,000            

ครงการยอยทีไ 2 : การปรับปรุงวใบเซต์
ขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ -                     -                   9,229,000          1,605,000          1,605,000          12,439,000          

ครงการยอยทีไ 3 : การปรับปรุง 
Application ส าหรับการ฿ชຌงานบน 
Mobile Phone ละอุปกรณอื์ไน โ

-                     2,000,000          -                   -                   -                   2,000,000            

ครงการยอยทีไ 1 : การจัดหาระบบ
ตรวจสอบละตดิตามการปฏบิัตกิาร  
ดนิรถ (GPS)

78,087,600          78,087,600        78,087,600        78,087,600        78,087,600        390,438,000         

ครงการยอยทีไ 2 : การพัฒนาระบบการ
ดนิรถ

25,034,000          3,266,000          3,266,000          3,266,000          -                   34,832,000          

ครงการยอยทีไ 3 : การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการอู 6,509,000          849,000             849,000             -                   8,207,000            

ครงการยอยทีไ 1 : การจัดท ามาตรการ
การกຌเขพืไอพิไมความปลอดภยั฿นการ
฿หຌบริการ

2,322,000            432,000             432,000             432,000             432,000             4,050,000            

ครงการยอยทีไ 2 : การการพัฒนา
หลักสูตรการ฿หຌบริการด ีขบัขีไปลอดภยั 1,680,000            1,680,000          1,680,000          1,680,000          1,680,000          8,400,000            

400,000               400,000             400,000             400,000             400,000             2,000,000            2,000,000           

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

กลยุทธ ์4 : การสรຌางการจดจ าทีไดีกผูຌ฿ชຌบริการ

 รวมงบประมาณของ
ตละครงการ

ครงการทีไ 2 : การปรับปรุงสภาพรถดย
สารดมิ

11,129,549,998    

ครงการทีไ 3 : การปรับปรุงครืไองมอืชีๅวัด
คุณภาพการ฿หຌบริการ

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ ์/ ครงการ / ครงการยอย ปงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 : การพัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการพืไอประชาชน
กลยุทธ ์1 : รถดยสารพืไอประชาชน

18,439,000         

433,477,000       

ครงการทีไ 7 : ความปลอดภยัของผูຌดยสาร
ละประชาชน

12,450,000         

ครงการทีไ 8 : กิจกรรมสัมพันธ์

กลยุทธ ์3 : ความปลอดภยั฿นการ฿หຌบริการ

กลยุทธ ์2 : ทคนลยีพืไอบริการทีไมคุีณภาพ

ครงการทีไ 1 : การจัดหารถดยสาร฿หม

รวมทัๅงสิๅน

ครงการทีไ 4 : การตดิตัๅงระบบ E-Ticket บน
รถดยสาร

ครงการทีไ 5 : การพัฒนาละปรับปรุงระบบ
การสืไอสารกับผูຌดยสารดຌวยทคนลยีทีไ
ทันสมยั

ครงการทีไ 6 : การจัดท าระบบสารสนทศ
ดຌานปฏบิัตกิาร

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 1  
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ยุทธศาสตร์ทีไ โ 

2560 2561 2562 2563 2564

-                     -                   -                   -                   -                   -                     -                   

2,640,000            11,140,000        2,140,000          2,140,000          2,140,000          20,200,000          20,200,000         

-                     3,000,000          1,000,000          1,000,000          1,000,000          6,000,000            6,000,000           

-                     6,271,500          3,641,500          3,141,500          3,641,500          16,696,000          16,696,000         

2,640,000        20,411,500     6,781,500      6,281,500      6,781,500      42,896,000      42,896,000         

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 : การสรຌางฐานก าลังพนักงานขบัรถดยสารทีไพียงพอละมคุีณภาพ
กลยุทธท์ีไ 1 : การสรຌางฐานก าลังพนักงานขบัรถดยสาร

ครงการทีไ 9 : การจัดหาพนักงานขบัรถ
ดยสาร

ครงการทีไ 10 : การสรຌางสริมคุณภาพชวีิต
ของพนักงาน

กลยุทธ ์2 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตพนักงาน

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ ์/ ครงการ / ครงการยอย ปงบประมาณ รวมทัๅงสิๅน
 รวมงบประมาณของ

ตละครงการ

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 2

ครงการทีไ 11 : การยกระดบัความผูกพันของ
พนักงานทีไมตีอองค์กร

ครงการทีไ 12 : การปรับปรุงละพัฒนา
หลักสูตรการขบัรถทีไมคุีณภาพ

กลยุทธ ์3 : พัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการของพนักงานขบัรถดยสาร

 

 

ยุทธศาสตร์ทีไ 3 

2560 2561 2562 2563 2564

-                     -                   10,000,000        -                   -                   10,000,000          10,000,000         

30,000,000          10,000,000        -                   -                   -                   40,000,000          40,000,000         

-                     -                   -                   -                   -                   -                     -                   

-                     -                   -                   -                   -                   -                     -                   

-                     -                   -                   -                   -                   -                     -                   

-                     -                   -                   -                   -                   -                     -                   

3,982,670,005    80,000,000        80,000,000        80,000,000        4,222,670,005      4,222,670,005     

30,000,000          -                   -                   -                   -                   30,000,000          30,000,000         

10,000,000          -                   -                   -                   -                   10,000,000          10,000,000         

70,000,000      3,992,670,005 90,000,000     80,000,000     80,000,000     4,312,670,005   4,312,670,005     

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ ์/ ครงการ / ครงการยอย ปงบประมาณ รวมทัๅงสิๅน  รวมงบประมาณของ
ตละครงการ

ยุทธศาสตร์ 3 : การสริมสรຌางความขใงกรงทางการงนิ

ครงการทีไ 13 : การพัฒนาระบบประมนิละ
วิคราะห์สຌนทางดนิรถ

ครงการทีไ 14 : การพัฒนาพืๅนทีไชงิพาณชิย์
ครงการทีไ 15 : การจัดท าขຌอสนองนิอุดหนุน
ภาครัฐ

ครงการทีไ 16 : การจัดการลูกหนีๅรถรวม
บริการคຌางช าระ

ครงการทีไ 17 : การจ าหนายรถดยสารปลด
ระวาง

ครงการทีไ 18 : การปรับปรุงอัตราคาดยสาร

ครงการทีไ 19 : การกษียณอายุกอนก าหนด
กลยุทธ ์2 : การลดตຌนทุนละคา฿ชຌจายด านินงาน

ครงการทีไ 20 : การจัดหาอูจอดรถ฿หม ทีไท า
การ ละสถานีพลังงาน

กลยุทธ ์3 : ลดตຌนทุนทางการงนิ

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 3

ครงการทีไ 21 : การศึกษานวทางจัดการ
หนีๅสินสะสม

กลยุทธ ์1 : การพิไมรายเดຌ
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ยุทธศาสตร์ทีไ 4 

2560 2561 2562 2563 2564

ครงการยอยทีไ 1 : การพัฒนาระบบ
อนุมตัสิัญญา

-                     5,175,000          675,000             675,000             -                   6,525,000            

ครงการยอยทีไ 2 : การปรับปรุง
ระบบงานคดี

-                     -                   -                   2,335,000          -                   2,335,000            

ครงการยอยทีไ 3 : การพัฒนาระบบ
จัดกใบอกสารอิลใกทรอนิกส์

-                     -                   10,000,000        -                   -                   10,000,000          

ครงการยอยทีไ 4 : การพัฒนาระบบสาร
บรรณอิลใกทรอนิกส์

-                     -                   10,000,000        -                   -                   10,000,000          

ครงการยอยทีไ 5 : การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากร (ERP) องค์การ
ขนสงมวลชนกรุงทพ ระยะทีไ 2

34,500,000          -                   -                   -                   -                   34,500,000          

ครงการยอยทีไ 6 : การศึกษาวิคราะห์
พืไอก าหนดมาตรฐานขຌอมลูของ องค์การ
ขนสงมวลชนกรุงทพ

-                     -                   -                   5,500,000          -                   5,500,000            

ครงการยอยทีไ 7 : การพัฒนาระบบ
ฐานขຌอมลูกลางขององค์การขนสงมวลชน
กรุงทพ

-                     -                   -                   -                   61,506,000        61,506,000          

ครงการยอยทีไ 8 : การประยุกต฿์ชຌ
มาตรฐานดຌานการบริหารจัดการความ
มัไนคงปลอดภยัสารสนทศ

-                     -                   4,500,000          -                   -                   4,500,000            

ครงการยอยทีไ 9 : การประยุกต฿์ชຌ
มาตรฐานดຌาน IT Audit

-                     -                   -                   -                   5,500,000          5,500,000            

ครงการยอยทีไ 10 : การประยุกต฿์ชຌ
มาตรฐานดຌานการบริการทคนลยี
สารสนทศ

-                     -                   4,500,000          -                   -                   4,500,000            

ครงการยอยทีไ 11 : การพิไม
ประสิทธภิาพละความมัไนคงปลอดภยั
ของระบบครือขาย ระยะทีไ 1

16,743,600          -                   -                   -                   1,857,000          18,600,600          

ครงการยอยทีไ 12 : การพิไม
ประสิทธภิาพละความมัไนคงปลอดภยั
ของระบบครือขาย ระยะทีไ 2

-                     12,378,600        -                   -                   -                   12,378,600          

ครงการยอยทีไ 13 : การจัดซืๅอ Line 

Printer
1,400,000            -                   -                   -                   -                   1,400,000            

ครงการยอยทีไ 14 : การชาบริการสืไอ
สารสนทศ

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

ครงการยอยทีไ 15 : การจัดซืๅอระบบ
คอมพิวตอร์ครืไองมขายส าหรับทดทน
ระบบ Antivirus, e-Mail, AD

6,841,500            -                   1,455,900          1,455,900          1,455,900          11,209,200          

ครงการยอยทีไ 16 : การจัดหาบริการ
ครืไองคอมพิวตอร์มขายส าหรับระบบ
สารสนทศของ ขสมก.

1,225,000            1,595,000          1,965,000          2,335,000          2,705,000          9,825,000            

ครงการยอยทีไ 17 : การจัดหาครืไอง
คอมพิวตอร์ละอุปกรณต์อพวง

36,500,000          -                   -                   18,510,000        55,010,000          

ครงการยอยทีไ 18 : การปรับปรุงระบบ
ทรศัพท์

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

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ ์/ ครงการ / ครงการยอย
ปงบประมาณ

รวมทัๅงสิๅน
 รวมงบประมาณของ

ตละครงการ

271,185,000       

ครงการทีไ 22 : การพิไมประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการละการปฏบิัตงิานดຌาน
ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร

ยุทธศาสตร์ 4 : การพัฒนาประสิทธภิาพองค์กรละบุคลากร
กลยุทธ ์1 : การประยุกต฿์ชຌทคนลยีทีไทันสมยั
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ยุทธศาสตร์ทีไ 4 ิตอี 

2560 2561 2562 2563 2564

-                     4,500,000          500,000             500,000             500,000             6,000,000            6,000,000           

414,000               414,000             414,000             414,000             414,000             2,070,000            2,070,000           

-                     700,000             100,000             100,000             100,000             1,000,000            1,000,000           

ครงการยอยทีไ 1 : การสริมสรຌาง
วัฒนธรรมการคิดพืไอการพัฒนา 2,200,000            2,200,000          2,200,000          2,200,000          2,200,000          11,000,000          

ครงการยอยทีไ 2 : การพัฒนาระบบองค์
ความรูຌขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ -                     -                   -                   2,110,000          -                   2,110,000            

ครงการยอยทีไ 3 : การฝຄกอบรมการ฿ชຌ
งานละบริหารจัดการทคนลยี
สารสนทศ

2,014,000            1,551,000          168,000             1,220,000          120,000             5,073,000            

-                     -                   -                   -                   -                   -                     -                   

104,670,100     33,221,200     39,929,900     40,806,900     79,809,900     298,438,000     298,438,000       

4,643,586,698   6,140,372,305 2,614,850,000 2,597,603,000 2,633,373,000 18,629,785,003 18,629,785,003    

ครงการทีไ 24 : การฝຄกอบรม฿หຌความรูຌ฿น
รืไองระบบการประมนิคุณภาพองค์กร (SEPA)

18,183,000         

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 4

กลยุทธ ์3 : การปรับลดบทบาทดຌาน Regulator

กลยุทธ ์2 : การสริมสรຌางบุคลากรทีไมคุีณภาพ

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 1 - 4

ครงการทีไ 23 : การสริมสรຌางบุคลากรรุน
฿หมทีไมคุีณภาพ

ครงการทีไ 26 : การสงสริมวัฒนธรรมการคิด
พืไอพัฒนา

ครงการทีไ 27 : การตรียมความพรຌอมดຌาน
การบริหารพืไอรองรับการปรับปลีไยนบทบาท
ของ ขสมก.

ครงการทีไ 25 : การพิไมประสิทธภิาพการ
สืไอสารภาย฿นองค์การพืไอความปรง฿ส

 รวมงบประมาณของ
ตละครงการยุทธศาสตร์ / กลยุทธ ์/ ครงการ / ครงการยอย ปงบประมาณ รวมทัๅงสิๅน
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