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ผนปฏิบัติการประจาป โ56เ
องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี ป็ นรัฐวิสาหกิจ฿นการกากับดูล฿นสังกัดของกระทรวงคมนาคม
ประภทกิจการสาธารณูปภค มีภารกิจละขอบขตความรับผิดชอบ฿นการจัดบริการรถดยสารประจาทางรับ-สง
ผูຌดยสาร฿นขตกรุงทพมหานครละจังหวัด฿กลຌคียง 5 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม
ละนครปฐม นอกจากนีๅ ยังมีหนຌาทีไ฿นดຌานประกอบการอืไน โ ทีไกีไยวกับหรือตอนืไองกับการประกอบการขนสง
บุ คคล ดยมีพั นธกิจ ิดิ มี คือ การพัฒนาระบบการ฿หຌ บริ การขนส งมวลชนดยรถดยสารประจ าทาง฿นขต
กรุงทพมหานครละปริมณฑลอยางยัไงยืน พืไอ฿หຌประชาชนสามารถขຌาถึงบริการเดຌสะดวก รวดรใว ประหยัด ละ
ปลอดภัย รวมทัๅงพัฒนาระบบการดินรถ฿หຌชืไอมยงป็นครงขายกับระบบขนสงมวลชนอืไน โ ประยุกต์฿ชຌวิธีการ
จัดการละทคนลยีทีไทันสมัย พืไอนาเปสูการลดตຌนทุนละป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม ปรับปรุงครงสรຌางละการ
บริหารจัดการ฿หຌอืๅอตอการปฏิบัติตามภารกิจเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการดานิ นงานทีไผ านมาของ ขสมก. ตຌองประสบกับการขาดทุ นอย างตอนืไ องมาดยตลอด นืไ องจาก
กิจการดินรถดยสารประจาทางซึไงจัดป็นสาธารณูปภคชนิดหนึไงของรัฐทีไ฿หຌบริการก ประชาชนผูຌมีรายเดຌนຌอย
ละรายเดຌปานกลาง ป็นหลัก การดานินการจึงมุงสนองตอบนยบายของรัฐบาล฿นดຌานการ฿หຌความชวยหลือ
กผูຌมีรายเดຌนຌอยดยเมหวังผลกาเร การจัดกใบอัตราคาดยสารทีไผานมาจึงอยู฿นอัตราทีไตไากวาตຌนทุน
ดังนัๅน พืไอ฿หຌการดานินงานของ ขสมก. มีกรอบละทิศทางทีไชัดจน฿นระยะ 5 ปขຌางหนຌา ิพ.ศ. โ5ๆเ –
โ5ๆไี จึงเดຌจัดทา ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ ขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ พืไอ฿ชຌป็นผน฿นการ
ดานินงานขององค์กร฿นระยะ 5 ปตอเป ซึไง฿นการจัดทาผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ ของ ขสมก. นัๅน จาป็น
อยางยิไงทีไจะตຌองนาผนงานตาง โ ทีไกีไยวขຌองทัๅง฿นระดับประทศละระดับองค์กรมาประกอบการศึกษา ละ฿ชຌ
ป็ นนวทาง฿นการจัดทาผนวิสาหกิจฯ ขสมก. ครัๅงนีๅ ทีไปรึ กษาฯ ิมหาวิทยาลั ยกษตรศาสตร์ มีการพิ จารณา
กรอบการดานินงาน ผนยุทธศาสตร์ ละผนงานของหน วยงานชิงนยบายดຌานศรษฐกิจ 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
็ี สานักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสคร.ี
คณ วิศวกรรมศ สตร์ะมห วิทย ลย กษตรศ สตร์ะ: กนย ยนะพเศเะ2559

ผนปฏิบติก รปร จ ปีะ2560ะองค์ก รขนส่งมวลชนกรุง ทพะ(ขสมกเ)

หนຌา 2

่ี สานักงานสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหงชาติ
หากปรียบทียบผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ ของ ขสมก. กับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ โเ ป ิพ.ศ. โ55่
– โ5็็ี พบวา มืไอพิจารณาจากยุทธศาสตร์ทัๅงหมดลຌว พบวา ยุทธศาสตร์ทีไ โ ดຌานการสรຌางความสามารถ
฿นการข งขัน พืไ อ฿หຌ ประทศเทยสามารถพั ฒ นาเปสู การป็ นประทศพั ฒ นาลຌ ว  ดู จะมี ความกีไ ยวขຌองกั บ
รืไ องของการขนส งดยสารสาธารณะมากทีไ สุ ด ซึไง฿นยุ ทธศาสตร์นีๅ นຌ นความจาป็ นทีไ จะตຌองยกระดับผลิ ตภาพ
การผลิ ตละการ฿ชຌ นวัตกรรม฿นการพิไ มความสามารถ฿นการข งขั นละการพั ฒ นาอย างยัไ งยื น ทัๅ ง฿นสาขา
อุตสาหกรรม กษตรละบริ การ รวมทัๅงการพัฒนาฐานศรษฐกิจห งอนาคต ทัๅ งนีๅ ภาย฿ตຌกรอบการปฏิรูปละ
พัฒนาปัจจัยชิงยุทธศาสตร์ทุกดຌาน อันเดຌก ครงสรຌางพืๅนฐานละระบบลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละ
นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ ละการบริหารจัดการทัๅง฿นภาครัฐละภาคธุรกิจอกชน
฿นยุทธศาสตร์ทีไ 5 ซึไงป็นการสรຌางการติบตบนคุณภาพชีวิตทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม พืไอรงอนุรักษ์ฟ้นฟู
ละสรຌางความมัไนคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ละมีความมัไนคงดຌานนๅา รวมทัๅงมีความสามารถ฿นการปງองกัน
ผลกระทบละปรั บตั วต อการปลีไ ยนปลงสภาพภู มิ อากาศละภั ยพิ บั ติ ธรรมชาติ ละพั ฒ นามุ งสู การป็ น
สั งคมสี ขียว ฿นนืๅ อหาของยุทธศาสตร์นีๅ อาจจะมีการชืไอมยงกับรืไ องการพั ฒนาละ฿ชຌพลั งงานทีไ ป็ นมิ ตร
กับสิไงวดลຌอมของรถดยสารสาธารณะ พืไอ฿หຌกิดผลกระทบตอสิไงวดลຌอมนຌอยทีไสุด ดยเมทาลายธรรมชาติหรือ
สิไงวดลຌอม฿นขตกรุงทพมหานครละปริมณฑล
สวนยุทธศาสตร์ทีไ ๆ ทีไกลาวถึงการปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ พืไอ฿หຌหนวยงาน
ภาครัฐมี ขนาดทีไ หมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิ ทธิภาพละประสิทธิผล กระจายบทบาท
ภารกิจเปสูทຌองถิไนอยางหมาะสม มีธรรมาภิบาล ซึไงยุทธศาสตร์นีๅ อาจชืไอมยงเดຌกับหนวยงานของ ขสมก. อง
ทีไอาจจะตຌองปรับปรุงพัฒนาครงสรຌางหน วยงานพืไอ฿หຌ กิดประสิทธิภาพมากทีไสุด ละทีไสาคัญนຌนดานินการ
ฉพาะ฿นสิไงทีไมีความชีไยวชาญป็นพิศษมากกวาจะดานิน฿นกิจกรรมทีไมีความหลากหลายละอาจจะมีผลสัมฤทธิ่
ทีไดຌอยลง
ดังนัๅน หากนากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานดຌานคมนาคมขนสงของเทย พ.ศ. โ55่ – โ5ๆ5
ซึไงป็นกรอบมบทของการพัฒนาดຌานคมนาคมทีไจัดทาขึๅนดยกระทรวงคมนาคม ละป็นหนวยงานตຌนสังกัดของ
ขสมก. ดยตรง จะพบความสอดคลຌองของยุทธศาสตร์ทีไกาหนดเวຌ ไ ยุทธศาสตร์ละกลยุทธ์ภาย฿ตຌผนยุทธศาสตร์
อีก แใ กลยุทธ์ กับกรอบยุ ทธศาสตร์ ดຌานการพั ฒนาครงสรຌางพืๅ นฐานดຌานคมนาคมขนส งของเทย ไ ดຌาน คื อ
ิแี สรຌางรากฐานความมัไนคงทางสังคมคืนความสุข฿หຌประชาชน ิโี สรຌางรากฐานความมัไนคงทางศรษฐกิจ ดຌวยการ
มีครงสรຌ างพืๅ นฐานทีไมี ประสิ ทธิภาพ ิใี สริ มสรຌางความมัไ นคงปลอดภั ย฿นการดิ นทาง ดยการพั ฒนาระบบ
คมนาคมทีไปลอดภัย ลดอุบัติหตุ ละ ิไี สรຌางอกาสสาหรับการ฿ชຌประยชน์สูงสุดจากการป็นประชาคมอาซียน
ดังปรากฏตามภาพทีไ แ-แ ดังนีๅ
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ปร สทธภ พองค์กร ล บคล กร

ยทธศ สตร์ะ4 : ก รพฒน

ขง กรงท งก ร งน

ยทธศ สตร์ะ3 : ก ร สรมสร งคว ม

คณภ พ

พนกง นขบรถ ดยส รท พยงพอ ล ม

ยทธศ สตร์ทะ2 : ก รสร งฐ นก ลง

หบรก ร พอปร ช ชน

ยทธศ สตร์ทะ1 ก รพฒน คณภ พก ร

กลยทธ์ะ3 : ก รปรบลดบทบ ทด นะRegulator

กลยทธ์ะ2 : ก ร สรมสร งบคล กรทมคณภ พ

กลยทธ์ะ1 : ก รปร ยกต์ ช ทค น ลยททนสมย

กลยทธ์ะ3 : ลดตนทนท งก ร งน

กลยทธ์ะ2 : ก รลดตนทน ล ค ชจ ยด นนง น

กลยทธ์ะ1 : ก ร พมร ย ด

กลยทธ์ะ3 : พฒน คณภ พก ร หบรก รของพนกง นขบรถ ดยส ร

กลยทธ์ะ2 : ก รพฒน คณภ พชวตพนกง น

กลยทธ์ะ1 : ก รสร งฐ นก ลงพนกง นขบรถ ดยส ร

กลยทธ์ะ4 : ก รสร งก รจดจ ทด กผ ชบรก ร

กลยทธ์ะ3 : คว มปลอดภย นก ร หบรก ร

กลยทธ์ะ2 : ทค น ลย พอบรก รทมคณภ พ

กลยทธ์ะ1 : รถ ดยส ร พอปร ช ชน

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

ไ สรຌางอกาสสาหรับการ ชຌประยชน์สงสุดจากการปนประชาคมอา ยี น

สรຌางอกาสสาหรับการขงขันละ฿หຌประทศเดຌประยชน์สูงสุดจากการป็นประชาคมอาซียน

ใ สริมสรຌางความมัไนคงปลอดภัย นการดินทาง ดยการพัฒนาระบบคมนาคมทีไ
ปลอดภัย ลดอุบัติหตุ

สริมสรຌางความมันไ คง ความปลอดภัย฿นการดินทางละการขนสงละกิดการพัฒนาทีไป็นมิตรตอ
สิไงวดลຌอมละยัไงยืน

โ สรຌางรากฐานความมัไนคงทางศร ฐกิจ ดຌวยการมีครงสรຌางพืๅนฐานทีไมี
ประสิทธิภาพ

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

แ สรຌางรากฐานความมัไนคงทางสังคมคืนความสุข หຌประชาชน

ดินทางละกระตุຌน฿หຌกิดการลงทุน฿นภาคการผลิตละดานินการกิจกรรมทางศรษฐกิจ
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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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กลยุทธ์ 4 : การสรຌางการจดจาทีไดี กผูຌ฿ชຌบริการ
ครงการทีไ 8 : กิจกรรมสัมพันธ์

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

ครงการทีไ 6 : การจัดทาระบบสารสนทศดຌานปฏิบตั กิ าร + 3
ครงการยอย

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

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

บันเดขันๅ ทีไ 1

ครงการทีไ 12 : การปรับปรุงละพัฒนาหลักสูตรการขับรถทีไมี
คุณภาพ

กลยุทธ์ 3 : พัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการของพนักงานขับรถ
ดยสาร

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

กลยุทธ์ 1 : การสรຌางฐานกาลังพนักงานขับรถดยสาร
ครงการทีไ 9 : การจัดหาพนักงานขับรถดยสาร

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 : การสรຌางฐานกาลังพนักงานขับรถดยสารทีไพียงพอ
ละมีคุณภาพ

ดຌานประสิทธิภาพองค์กร : องค์กรทีไมปี ระสิทธิภาพ

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

กลยุทธ์ 3 : ลดตຌนทุนทางการงิน
ครงการทีไ 21 : การศึกษานวทางจัดการหนีๅสินสะสม

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

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

กลยุทธ์ 1 : การพิไมรายเดຌ
ครงการทีไ 13 : การพัฒนาระบบประมินละวิคราะห์สຌนทาง
ดินรถ

ยุทธศาสตร์ 3 : การสริมสรຌางความขใงกรงทางการงิน

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

มีกาเรสุทธิจากการดานินงานภาย฿นป 2564

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

ครงการทีไ 26 : การสงสริมวัฒนธรรมการคิดพืไอพัฒนา

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

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

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

ยุทธศาสตร์ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรละบุคลากร

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

ภาพทีไ แ-โ : สดงครงสรຌางละความสัมพันธ์ของ
ผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ56เ – โ564 ของ ขสมก.

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 การพัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการพืไอประชาชน

พันธกิจ
บริการรถดยสารประจาทางทีไมคี ุณภาพ
บบมืออาชีพ
ดย฿ชຌทคนลยีทีไทันสมัยละ฿ส฿จกับ
สิไงวดลຌอม
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ทีไมา : คณะทีไปรึกษา, จากการวิคราะห์ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ละกลยุทธ์ตามผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564
ละกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานดຌานคมนาคมขนสงของเทย พ.ศ. โ55่ – โ5ๆ5
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มืไอการจัดทาผนวิสาหกิจฯลຌวสรใจ จึงเดຌมีการจัดทาผนปฏิบัติการ ป โ5ๆเ ของ ขสมก. พืไอ฿ชຌป็ น
นวทาง฿นการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน฿นองค์การ ซึไงมีนืๅอหาตาง โ เดຌก พันธกิจ฿หม (Mission) วิสัยทัศน์
฿หม (Vision) ความสามารถหลั ก (Core Competency) ละค านิ มยมขององค์ ก ร (Core Value) พอสรุ ป เดຌ
ดังตอเปนีๅ
พันธกิจ ิMission)
พันธกิจ คือ ขຌอความทีไบงบอกความจาป็น฿นการมีอยูขององค์กร ป็นขຌอความทีไบอกวาองค์กรมีบทบาท
หนຌาทีไอะเร ทางาน฿หຌ฿คร ขอบขตการทางานป็นอยางเร ซึไงขຌอความดังกลาวอาจมีคาขยายพืไอสรຌางความชัดจน
฿นระดับหนึไ ง ดยค าขยายควรมี ความกีไ ยวพั นกับประดในชิงยุทธศาสตร์ การ฿หຌ บริการรถดยสารประจ าทาง
ซึไงพันธกิจ฿หมทีไกาหนดเวຌคือ
บริ การรถดยสารประจ าทางทีไ มี คุ ณภาพ บบมื ออาชี พ ดย ชຌ ทคนลยีทีไ ทั นสมั ยละ ส จกั บ
สิไงวดลຌอม
วิสัยทัศน์ ิVision)
วิสัยทัศน์ คือ ภาพขององค์กรทีไทุกคน฿น ขสมก. ตຌองการจะป็น฿น 5 ปขຌางหนຌา ดยวิสัยทัศน์ทีไดีควรป็นเป
฿ตຌหลักการของความดดดน฿นปງาหมาย สัๅนกระชับซึไงจะงายตอการจดจา สามารถขຌา฿จเดຌงาย ป็นทีไยอมรับของ
ทุกคน฿นองค์กรวามีความป็ นเปเดຌต อความสารใจ ละทีไสาคัญทุกคน฿นองค์กรอยากมีสวนรวมตอความสารใจ
ดังกลาว ดยวิสัยทัศน์ทีไกาหนดเวຌคือ
ผຌนาการ หຌบริการรถดยสารประจาทาง
หมายหตุ : ผูຌนา ฿นทีไนีๅหมายถึง การป็นผูຌนา฿นการ฿หຌบริการรถดยสาร ดຌวยการบริการอยางมีคุณภาพ สะดวกสบายละปลอดภัยตลอดสຌนทางการ
฿ชຌบริการของผูຌดยสาร รวมถึงประชาชนผูຌ฿ชຌสຌนทางรวมกัน

ความสามารถหลักขององค์การ ิCore Competencies)
ความสามารถหลัก คือ ความรูຌสัไงสมทีไเดຌจากการรียนรูຌ฿นองค์กรดยฉพาะ฿นรืไองของการจัดการ ละสรຌาง
ความตกตางหลากหลาย฿หຌกผลิตภัณฑ์ ทักษะ ละการบูรณาการ฿หຌกิดความหลากหลายทางทคนลยี฿นการ
ขงขันนัๅน ความสามารถหลักขององค์กรป็นสวนหนึไงทีไสาคัญทีไจะทากิดความตกตางมืไอปรียบทียบกับคูขงขัน
นืไองจากองค์กรสามารถทากิจกรรมดังกลาวนัๅนเดຌดีป็นพิศษกวาองค์กรอืไน โ ละยังรวมเปถึงการประยุกต์฿ชຌกล
ยุ ทธ์ ดย฿ชຌ ความสามารถหลั กทีไ มี อยู พืไ อสรຌ างความเดຌ ปรี ยบ฿นการข งขั นอี กดຌ วย ดั งนัๅ น อาจกล าวเดຌ ว า
ความสามารถหลักขององค์กรนัๅนถือป็นหัว฿จสาคัญของการขงขันทางธุรกิจ ดยความสามารถหลักทีไกาหนดเวຌ คือ
ชีไยวชาญสຌนทาง ละบริหารการดินรถ
คณ วิศวกรรมศ สตร์ะมห วิทย ลย กษตรศ สตร์ะ: กนย ยนะพเศเะ2559
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คานิยม ิCore Value)
คานิ ยม หมายถึง ทั ศนะของคนหรือสั งคมทีไมี ตอสิไ งของ ความคิด ละหตุการณ์ ทีไ กีไยวขຌองกับความ
ปรารถนา คุ ณคาละความถูกตຌ องของสั งคมนัๅ น โ ช นค านิ ยมของคนเทยทีไ ถื อวาความสงบสุ ขทางจิ ต฿จละ
การทาบุญ฿หຌทานป็นสิไงทีไพึงปรารถนา การคารพชืไอฟังบิดามารดาละการกตัญญูรูຌคุณป็นสิไงทีไควรยกยอง
ความสาคัญของคานิยม คือ ชวยสริมสรຌางหลักศีลธรรม ซึไงบุคคลจะ฿ชຌ฿นการพิจารณา การกระทาของตน
อยางมีหตุผล ชวย฿หຌบุคคลตัดสิน฿จวาสิไง฿ดผิด สิไง฿ดถูก ดีหรือเมดี มีคุณคาหรือเมมีคุณคาควรทาหรือเมควรทา
มีอิทธิพลหนื อบุ คคล฿นการลื อกคบหาสมาคมกั บบุ คคลอืไน ละลื อกกิจกรรมทางสั งคม ซึไ งตนจะตຌองขຌาเป
รวมดຌวย ชวย฿หຌบุคคลกาหนดความคิดละนวทางปฏิบัติ ชวยสรຌางมาตรฐาน ละบบฉบับจากการประพฤติ
ปฏิบัติของบุคคล ซึไงคานิยม ของ ขสมก. คือ
รักองค์กร พัฒนารวมกัน คุณธรรมนาหนຌา สรຌางสรรค์บริการพืไอสังคม
ความหมายของคานิยมหลักขององค์การ มีดังนีๅ :
รักองค์กร หมายถึง พนักงานทางานอยางทุมท รับผิดชอบ รวมกຌเขปัญหา มีความรูຌสึกถึงความป็น
จຌาของรักษาภาพลักษณ์ละภูมิ฿จ฿นความสารใจขององค์กร
พั ฒนารวมกัน หมายถึง จิ ตส านึ กของความร วมมือ ร วม฿จป็ นหนึไ งดี ยวของพนั กงานทุ กคน พืไ อ
รวมกันพัฒนาองค์กรเปสูความสารใจทีไยัไงยืน
คุณธรรมน าหนຌา หมายถึง การปฏิ บั ติตนตอองค์กร ละผูຌ กีไยวขຌองดัวยความรับผิ ดชอบ ซืไอสั ตย์
ปรง฿ส มีศีลธรรมทัๅงตอหนຌาละลับหลัง ป็นคนดี เมหในกประยชน์ของตนละพวกพຌอง
สรຌางสรรค์บริการพืไอสังคม หมายถึง การพัฒนารูปบบการบริการทีไทันสมัยละมีคุณภาพ ทันตอ
การปลีไยนปลงของสังคม ประชาชนผูຌ฿ชຌบริการเดຌรับประยชน์ละความพึงพอ฿จสูงสุด ดຌวยความรับผิดชอบตอ
สังคมละสิไงวดลຌอม
ส าหรั บ ผนวิ ส าหกิ จ พ.ศ. 2560 – 2564 ของ ขสมก. เดຌ มี การก าหนดปງ าหมาย ปງ าประสงค์ ละ
ยุทธศาสตร์พืไอ฿หຌบรรลุปງาหมายทีไตัๅงเวຌ ตลอดจนกลยุทธ์ภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ตาง โ ละครงการ / ครงการยอย /
กิจกรรม ภาย฿ตຌกลยุทธ์ตาง โ พืไอทา฿หຌ ขสมก. สามารถดานินงาน฿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
คณ วิศวกรรมศ สตร์ะมห วิทย ลย กษตรศ สตร์ะ: กนย ยนะพเศเะ2559
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1) ป้าประสงค์ทีไ แ : คะนนสารวจความพึงพอ จของผຌ ชຌบริการ นป 2564 ปรับตัวสงขึๅนไมตไากวา
5ั ทียบกับป โ56เ ภาย ตຌพืๅนฐานการคานวณดียวกัน ดยมีตัวชีๅวัดรายป คือ คะนนสารวจความ
พึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌบริการ ฿นป 2561 – 2564 ปรับพิไมขึๅนทุกป โ ละ 1.25% ทียบกับป 2560 ภาย฿ตຌ
พืๅ น ฐานการค านวณดี ย วกั น หรื อ พิไ ม ขึๅ น 1.25%, 2.5%, 3.75% ละ 5.0% ที ย บกั บ ป 2560
ตามลาดับ ภาย฿ตຌพืๅนฐานการคานวณดียวกัน
2) ป้ าประสงค์ ทีไ โ : มี พนั กงานขั บรถดยสารทีไ มี คุ ณ ภาพ นจ านวนไม ตไ ากว า ้่ั ของกรอบ
อัตรากาลัง ดยมีตัวชีๅวัดความสารใจรายป คือ มีจานวนพนักงานขับรถดยสารทีไมีคุณภาพพิไมขึๅนทุกป
อยางนຌอยปละ โ.เั ของกรอบอัตรากาลัง ทียบกับป โ5ๆเ ดยป โ5ๆแ – โ5ๆไ จะมีพนักงานขับรถ
ดยสารทีไ มีคุณภาพเมตไ ากวา ้โั, ้ไั, ้ๆั ละ ้่ั ของกรอบอัตรากาลั งทียบกับป โ55้
ตามลาดับ
3) ป้าประสงค์ทีไ 3 : มีกาไรสุทธิจากการดานินงานภาย นป โ564 ซึไงตามการจัดทาประมาณการทาง
การงินพบวา หาก ขสมก. ดานินการภาย฿ตຌงืไอนเขละขຌอสมมติฐานทีไวางเวຌ กใจะมีผลกาเรสุทธิจาก
การดานินงานเดຌตัๅงตป พ.ศ. โ5ๆไ ป็นตຌนเป
4) ป้ าประสงค์ ทีไ 4 : ลดค า ชຌ จ าย นการบริ หาร นป โ564 ไม ตไ ากว า 5ั ที ยบกั บป โ55้ ซึไ ง
คา฿ชຌจาย฿นการบริหาร ถือป็นรายการคา฿ชຌจายทีไปรากฏ฿นงบการงินซึไงมีผลตอกาเรสุทธิของ ขสมก.
การปรับลดคา฿ชຌจาย฿นการบริหารถือป็นอีกหนึไงองค์ประกอบชิงยุทธศาสตร์สาคัญควบคูกับการลด
ตຌนทุนชืๅอพลิง คาซอมบารุงละผลตอบทนพนักงานกใบคาดยสาร ทีไจะมีสวนชวยผลักดัน฿หຌ ขสมก.
สามารถมีผลกาเรสุทธิจากการดานินงานเดຌ฿นป โ5ๆไ ตามปງาประสงค์ทีไกาหนดเวຌ ฿นยุทธศาสตร์ทีไ ใ
฿นรืไองของการสรຌางความขใงกรงทางการงิน
ทัๅงนีๅ การปรั บลดค า฿ชຌ จ าย฿นการบริ หารซึไ งประกอบดຌวย ผลตอบทนของพนั กงานสนั บสนุ น ละ
คา฿ชຌจาย฿นสานักงานป็นหลักนัๅน สามารถดานินการเดຌดยการปรับลดจานวนพนักงานสนับสนุนทัๅง
จากการกษียณตามปกติละจากครงการกษียณอายุกอนกาหนด ควบคูกับการปรับปรุงกระบวนการ
ทางาน฿หຌมีประสิทธิภาพซึไงจะมีผลตอการลดวัสดุสิๅนปลืองละการ฿ชຌพนักงานสนับสนุนลดลง฿นอีกทาง
หนึไง การพึไงพาการติดตัๅงระบบทคนลยีสารสนทศดຌานการบริหารจัดการทีไป็นเป฿นลักษณะของการ
พั ฒ นาต อนืไ องละจะลຌ วสรใ จ฿นป โ5ๆไ ท า฿หຌ การก าหนดป็ นปງ าประสงค์ ฿นยุ ทธศาสตร์ ทีไ ไ
เมสามารถระบุป็นรายปเดຌ ต฿หຌเปวัดผล฿นป โ5ๆไ
นอกจากนีๅ เดຌกาหนดยุทธศาสตร์เวຌ ไ ประดใน คือ






ยุทธศาสตร์ทีไ 1 : การพัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการพืไอประชาชน
ยุทธศาสตร์ทีไ 2 : การสรຌางฐานกาลังพนักงานขับรถดยสารทีไพียงพอละมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ 3 : การสริมสรຌางความขใงกรงทางการงิน
ยุทธศาสตร์ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรละบุคลากร
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รายละอียดของผนปฏิบัติการ ป 2560
องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี

---------------------------------------------------------------------------------------------ป้าหมาย 1 : ดຌานคุณภาพการ หຌบริการ

: ประชาชนมีความพึงพอ จตอการ ชຌบริการ นระดับทีไสงขึๅน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ป้าประสงค์ทีไ 1 :
คะนนสารวจความพึงพอ จของผຌ ชຌบริการ นป 2564 ปรับตัวสงขึๅนไมตไากวา 5% ทียบกับป 2560
ภาย ตຌพืๅนฐานการคานวณดียวกัน
ิหมายหตุ : ตัวชีๅวัด คือ คะนนสารวจความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌบริการ ฿นปี โ5ๆแ – โ5ๆไ ปรับพิไมขึๅนทุกปี โ ละ แ.โ5ั
ทียบกับปี โ5ๆเ ภาย฿ตຌพืๅนฐานการคานวณดียวกัน หรือพิไมขึๅน แ.โ5ั, โ.5ั, ใ.็5ั ละ 5.เั ทียบกับปี โ5ๆเ ตามลาดับ
ภาย฿ตຌพืๅนฐานการคานวณดียวกันี

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 : การพัฒนาคุณภาพการ หຌบริการพืไอประชาชน
คุณภาพการ฿หຌบริการถือวาป็นปัจจัยทีไมีความสาคั ญทีไสุด฿นการ฿หຌบริการรถดยสาร ป็นปัจจัยหลักทีไ
ประทศตาง โ ฿หຌนๅาหนักสูงสุด฿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฿ชຌรถดยสารทุกประภททีไมีจาหนาย฿นตลาดทัๅง฿นมิติของตຌนทุน ความพรຌอมดຌาน
ทคนิ ค ละคุณภาพการ฿หຌ บริการ ตลอดอายุการ฿ชຌงาน ซึไงจะป็นการศึ กษาฉพาะประภทของรถ
ดยสารทีไ ขสมก. ยังเมคยวาจຌางทีไปรึกษาศึกษามากอน

 ครงการยอยทีไ 2 : การจัดซืๅอรถดยสาร฿หมทีไเดຌรับอนุมัติ ซึไงครงการนีๅป็นการจัดหารถดยสารทีไมี

คุณภาพพืไอ฿หຌบริการกประชาชนอยางพียงพอ ทัๅงทีไป็นครงการตอนืไองจากปกอนหนຌา ชน การ
จั ดหารถดยสาร NGV จ านวน 489 คั น รถดยสารพลั งงานเฟฟງ า ิElectric Vehicle: EV) ละรถ
ดยสารประภทอืไน โ ตามความหมาะสมของการ฿ชຌงาน฿นภายหนຌา ป็นตຌน
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ครงการทีไ 2 : การปรับปรุงสภาพรถดยสารดิม ป็นครงการพิไมประสิทธิภาพของการ฿หຌบริการก
ประชาชน ดยนารถดยสารกาทีไมีสภาพสืไอมทรมมาดานินการปรับปรุงสภาพรถดยสาร ชน การปรับปรุง
ครืไองยนต์ ตัวถัง สี ฯลฯ ซึไงถือป็นการยกระดับการ฿หຌบริการกประชาชน ละจะสงผล฿หຌความพึงพอ฿จของ
ผูຌ฿ชຌบริการสูงขึๅนเดຌ
ครงการทีไ 3 : การปรับปรุงครืไองมือชีๅวัดคุณภาพการ หຌบริการ ป็นการจัดทาดัชนีชีๅวัดคุณภาพการ
฿หຌ บริการตามหลั กสากลดยพิ จารณาความพึ งพอ฿จของผูຌ ดยสาร ควบคู กับขຌอมูลอืไน โ อาทิ อัตราการกิ ด
อุบัติหตุ ระยะวลารอรถดยสาร ฯลฯ ละพืไอทบทวนวิธีการละหลักการสารวจความพึงพอ฿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
ซึไงครงการนีๅเดຌริไมดานินการมาลຌวตัๅงตป พ.ศ. 2559 ละตຌองดานินการตอ฿นป พ.ศ. 2560
ครงการทีไ 5 : การพั ฒ นาละปรั บปรุ งระบบการสืไ อสารกั บผຌ ดยสารดຌ วยทคนลยี ทีไ ทั น สมั ย
ประกอบดຌวย 3 ครงการยอย คือ
 ครงการยอยทีไ 1 : การพั ฒนาระบบ Customer Relationship Management ส าหรับรองรั บ

การจั ด กใ บ ละบริ ห ารจั ด การขຌ อ มู ล ลู ก คຌ า ป็ น การพั ฒ นาระบบ Customer Relationship
Management (CRM) สาหรับรองรับการจัดกใบละบริหารจัดการขຌอมูลลูกคຌาตามภารกิจหนຌาทีไของ
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 ป็นการดานินการพืไอ

จัดหา พัฒนา ละปรับปรุงชองทางการสืไอสารทีไทา฿หຌ ขสมก. สามารถสืไอสารกับผูຌรับบริการเดຌบบ
สองทิศทาง ครอบคลุมทัๅง฿นสวนของ Website Social Media Call Center ละ Application พรຌอม
การจัดทานืๅอหาพืไอการสืไอสารผานชองทางดังกลาวอยางหมาะสม นอกจากนีๅยังป็นการปรับปรุง
วใบเซต์อินทรานใตของ ขสมก. ฿หຌป็นชองทางกลาง฿นการประชาสัมพันธ์ทัๅง฿นสวนของตารางงานของ
ผูຌอานวยการองค์การขนสงมวลชนกรุงทพ คาสัไง ประกาศ ละการ฿ชຌงานระบบสารสนทศทัๅงหมดของ
องค์กร รองรับ การ฿ชຌงานของบุคคลภาย฿นองค์กร รวมทัๅงป็ นชองทาง฿นการติดตอสืไอสารระหวาง
ขสมก. ละประชาชน ทัๅง฿นสวนของการสืบคຌนสຌนทางการดินรถ การรຌองรียน การจຌงของหาย ฯลฯ
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 ครงการย อ ยทีไ 3 : การปรั บ ปรุ ง Application ส าหรั บ การ฿ชຌ งานบน Mobile Phone ละ

อุปกรณ์ อืไน โ ป็ นการปรั บปรุ งละพั ฒ นาการ฿ชຌงาน Application ชืไ อ BMTA ทีไ มีฟั งก์ชัไ น฿นการ
คຌนหาสຌนทาง ดินรถ฿หຌมีประสิทธิภาพพิไมมากขึๅน รวมทัๅงการพัฒนา฿หຌมีฟังก์ชัไนการ฿ชຌงานทีไมีความ
หลากหลายมากยิไงขึๅน ละสามารถ฿ชຌกับอุปกรณ์ตาง โ เดຌ

ครงการทีไ 6 : การจัดทาระบบสารสนทศดຌานปฏิบัติการ ประกอบดຌวย 3 ครงการยอย คือ

 ครงการย อยทีไ 1 : การจั ดหาระบบตรวจสอบละติดตามการปฏิ บั ติการดินรถ ิGPS) ป็ นการ

ติดตัๅงระบบ GPS บนรถดยสารทุ กคัน ซึไ งป็ นระบบตรวจสอบละติดตามการปฏิ บั ติการดินรถทีไ
กระทรวงกาหนด฿หຌรถดยสารสาธารณะจาป็นตຌองมีเวຌ฿ชຌ฿นการบริหารจัดการดินรถ฿หຌมีประสิทธิภาพ
สูงสุดละป็นการยกระดับคุณภาพ/มาตรฐานการ฿หຌบริการ฿หຌสามารถตอบสนองตอความตຌองการของ
ผูຌ฿ชຌบริการเดຌอยางทันวลา ิReal time)

 ครงการยอยทีไ 2 : การพัฒนาระบบการดินรถ ป็นการจัดทาระบบสารสนทศดຌานปฏิบัติการดินรถ

พืไอยกระดับการบริหารจัดการการดินรถดຌวยการชืไอมยงขຌอมูลจากอุปกรณ์ทีไติดตัๅงบนตัวรถดยสาร
ขຌากับละขຌอมูลดຌานปฏิบัติการดินรถจากขตการดินรถ ขຌาสูสวนกลางพืไอ฿ชຌสนับสนุนการวางผน
ละการตัดสิน฿จของผูຌบริหาร

 ครงการยอยทีไ 3 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการอู ป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการอูจอด

รถดยสาร พืไอ฿หຌการบริหารจั ดการรถดยสารภาย฿นอูจอดรถดยฉพาะการจัดลาดับรถทีไจะออก
฿หຌบริการป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตຌอง ละรวดรใว ชวยลดภาระงานของนายอู

กลยุทธ์ 3 : ความปลอดภัย นการ หຌบริการ
ครงการทีไ 7 : ความปลอดภัยของผຌดยสารละประชาชน ประกอบดຌวย 2 ครงการยอย คือ

 ครงการย อยทีไ 1 : การจั ดท ามาตรการการกຌ เขพืไ อพิไ มความปลอดภั ย฿นการ฿หຌ บริการ ป็ น

การศึกษาละวิคราะห์สถิติละสาหตุจากการกิดอุบัติหตุละหตุรຌายระหวางการ฿หຌบริการ พรຌอม
กาหนดนวทางละมาตรการการปງองกันพืไอยกระดับความปลอดภัย฿หຌกับผูຌดยสารละประชาชน
ผูຌ฿ชຌรถ฿ชຌถนน อาทิ การตรวจวัดอลกอฮอล์ละสารสพติดของพนักงานประจารถ การปลูกจิตสานึก
฿หຌพนักงานตระหนักถึงหนຌาทีไการ฿หຌบริการทีไดีละมีความรับผิดชอบ ละตระหนักถึงความสูญสียของ
ชีวิตละทรัพย์สินจากอุบัติหตุทีไกิดขึๅน฿นตละครัๅง ฯลฯ

 ครงการย อยทีไ 2 : การพั ฒ นาหลั กสู ตรการ฿หຌ บริ การดี ขั บขีไ ปลอดภั ย ป็ นการยกระดั บความ

ปลอดภัย฿หຌกับผูຌดยสาร พนักงานของ ขสมก. ละประชาชนผูຌ฿ชຌรถ฿ชຌสຌนทางสัญจรรวมกัน ดยการ
วิคราะห์ขຌอมูลการกิดอุบัติหตุละหตุรຌาย฿นอดีตพืไอกาหนดนวทาง มาตรการ ละครืไองมือ฿น
การพิไมความปลอดภัย ควบคูกับการปลูกจิตสานึก฿หຌพนักงาน ผูຌดยสาร ละประชาชน ตระหนัก
฿นความสียหายทีไกิดขึๅนจากอุบัติหตุละหตุรຌ ายระหวางการดินทาง ละมีการจัดทาหลักสูตร
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การอบรมพนักงานขับรถทีไมุงนຌนการสรຌางทักษะการขับรถทีไดีละปลอดภัย ดยป็นหลักสูตรทีไมี
นืๅอหาสอดคลຌองกับผลการวิคราะห์ขຌอมูลการกิดอุบัติหตุละหตุรຌาย พืไอ฿หຌหในผล฿นระยะสัๅน
ทีไสุด
กลยุทธ์ 4 : การสรຌางการจดจาทีไดีกผຌ ชຌบริการ
ครงการทีไ 8 : กิจกรรมสัมพันธ์ ป็นการจัดกิจกรรมยกตามกลุมปງาหมายทัๅงบบ Online ละ Offline
พืไอสรຌางความสัมพันธ์฿นลักษณะของพันธมิตรระหวาง ขสมก. ละผูຌ฿ชຌบริการ
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ป้าหมาย โ : ดຌานพนักงานขับรถดยสาร
: มีพนักงานขับรถดยสารทีไพียงพอละมีคุณภาพ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ป้าประสงค์ทีไ โ : มีพนักงานขับรถดยสารทีไมีคุณภาพ นจานวนไมตไากวา ้่ั ของกรอบอัตรากาลัง
ิหมายหตุ : ตัวชีๅวัดความสารใจรายปี คือ มีจานวนพนักงานขับรถดยสารทีไมีคุณภาพพิไมขึๅนทุกปี อยางนຌอยปีละ โ.เั
ของกรอบอัตรากาลัง ทียบกับปี โ55้ ดยปี โ5ๆแ – โ5ๆไ จะมีพนักงานขับรถดยสารทีไมีคุณภาพเมตไากวา ้โั, ้ไั, ้ๆั
ละ ้่ั ของกรอบอัตรากาลังทียบกับปี โ5ๆเ ตามลาดับี

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 : การสรຌางฐานกาลังพนักงานขับรถดยสารทีไพียงพอละมีคุณภาพ
ความพียงพอละคุณภาพ฿นการ฿หຌบริการของพนักงานทีไทาหนຌาทีไปฏิบัติการบนรถดยสารมีผลดยตรง
ตอการ฿หຌบริการทีไมีคุณภาพซึไงป็นปງาหมายตามยุทธศาสตร์ทีไ 1 ตนืไองดຌวยปัญหาจากการขาดคลนรงงาน
ของประทศเทย กอปรกับนวคิดของผูຌประกอบการรถดยสารทัไวลกทีไตางยอมรับวา บุคลากรคือทรัพยากรทีไ
ส าคั ญ ทีไ สุ ดส าหรั บ กิ จการรถดยสาร จึ งหใ น ควร฿หຌ รืไ องของพนั กงานปฏิ บั ติ การมี ความส าคั ญ ฿นระดั บ
ยุทธศาสตร์ ประกอบดຌวยกลยุทธ์ ละครงการภาย฿ตຌกลยุทธ์ตาง โ ดังตอเปนีๅ
กลยุทธ์ 1 : การสรຌางฐานพนักงานขับรถดยสาร
ครงการทีไ 9 : การจัดหาพนักงานขับรถดยสาร ป็นการจัดหา พนักงานขับรถดยสาร ฿นรูปบบของ
การ Outsource พืไอ฿หຌ ขสมก. มี พนั กงานขับรถดยสาร฿นจานวนทีไ หมาะสมกับจานวนรถดยสาร ถือป็ น
นวทางทีไสาคัญ฿นภาวะการขาดคลนพนักงานขับรถละป็นทางออกทีไชวยกຌปัญหา
กลยุทธ์ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน
ครงการทีไ 10 : การสรຌ างสริ มคุ ณ ภาพชี วิ ตของพนั กงาน ป็ นการปรั บ ปรุ งสภาพการท างานของ
บุคลากร฿นฝຆายปฏิบัติการ พืไอสรຌางสริมสุขภาพของพนักงาน฿หຌขใงรง พรຌอม฿หຌบริการทีไป็นลิศกับประชาชน
ทัๅงยังป็ นการบรรทาปั ญหาสุ ขภาพ ปั ญหาการจใบปຆ วยทีไกิดขึๅนบ อยครัๅง การสรຌ างสภาพวดลຌ อมทีไดีทัๅ ง฿น
ระหวางวลาปฏิบัติงานละชวงพัก การลดวลาการทางาน การพิไมสัดสวนรถปรับอากาศ การจัดบริหารตรวจ
สุ ขภาพ ิการตรวจสุ ขภาพประจ าป ี การส งสริ ม฿หຌ พนั กงานปฏิ บั ติ การสน฿จละหมัไ นออกกาลั งกายอย าง
สมไาสมอ ฯลฯ
ครงการทีไ 11 : การยกระดับความผกพันของพนักงานทีไมีตอองค์กร ป็นการจัดทาดัชนีชีๅวัดความสุข
ของพนักงาน฿นทุกระดับทีไสามารถ฿ชຌป็นตัวชีๅวัดละอຌางอิง฿นการกาหนดนวทางหรือวิธีการสงสริม พัฒนา
คุณภาพชีวิตละการทางานของพนักงาน฿หຌพิไมสูงขึๅนทุกป
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กลยุทธ์ 3 : พัฒนาคุณภาพการ หຌบริการของพนักงานขับรถดยสาร
ครงการทีไ 12 : การปรับปรุงละพัฒนาหลักสตรการขับรถทีไมีคุณภาพ ป็นการปรับปรุงละพัฒนา
หลักสูตรพืไอพัฒนาการขับรถทีไมีคุณภาพของ ขสมก. ฿หຌป็นเปตามมาตรฐานสากล ซึไงทียบคียงเดຌกับ PCV
(Passenger Carrying Vehicle) Practice ฿นตางประทศ รวมถึงการสริมสรຌางทักษะการกຌเขปัญหามืไอกิด
หตุ ก ารณ์ ฉุ ก ฉิ น ซึไ งถื อ ป็ น หลั ก สู ต รระดั บ กຌ าวหนຌ า ิAdvance course for driving) ทีไ จะช ว ยสรຌ างความ
ประทับ฿จ฿หຌกับผูຌดยสารละสรຌางภาพลักษณ์ทีไดี฿หຌกิดกับองค์การเดຌ
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ป้าหมาย 3 : ดຌานความขใงกรงทางการงิน

: มีสถานะทางการงินทีไขใงกรงพียงพอตอการขงขัน นการไดຌมา ึไงสຌนทางดินรถ หม
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ป้าประสงค์ทีไ 3 : มีกาไรสุทธิจากการดานินงานภาย นป โ564

ิหมายหตุ : ตามการจัดทาประมาณการทางการงินพบวา หาก ขสมก. ดานินการภาย฿ตຌงืไอนเขละขຌอสมมติฐานทีไวางเวຌ
กใจะมีผลกาเรสุทธิจากการดานินงานเดຌตัๅงตปี พ.ศ. 2564 ป็นตຌนเปี

ยุทธศาสตร์ 3 : การสริมสรຌางความขใงกรงทางการงิน
ผูຌประกอบการรถดยสารชัๅนนา฿นหลายประทศ฿หຌความสาคัญกับการรักษาสຌนทางดินรถดิมควบคูกับ
การเดຌมาซึไงสຌนทางดินรถ฿หมทีไมีความคุຌมคาชิงการงิน ซึไงนอกจากคุณภาพการ฿หຌบริการลຌว รืไองของสถานะ
ทางการงิน ครงสรຌางรายเดຌละคา฿ชຌจาย฿นการดานินงานถือป็นปัจจัยมีความสาคัญมาก ป็นปัจจัยทีไมีผลตอ
ความสามารถ฿นการสนอราคาทีไสามารถขงขัน฿นการประมูลสຌนทาง฿หมเดຌ
ขณะดียวกัน การทีไ ขสมก. ตຌองยุติบทบาทการบริหารจัดการรถรวมบริการ หมวด แ นัๅน ถือป็นอกาสทีไดี
฿นการสรຌางความตกตางระหวางรถของ ขสมก. ละรถรวมบริการทีไมีคุณภาพการ฿หຌบริการตไากวาบริการของ
ขสมก. มาก พืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌบริการละประชาชนทัไวเปสามารถจดจาการ฿หຌบริการของ ขสมก. เดຌอยางชัดจน ป็น
จุดริไมตຌน฿นการสรຌาง Brand ทีไจะนามาซึไงคุณคาชิงธุรกิจ฿นอนาคต ประกอบดຌวยกลยุทธ์ ละครงการภาย฿ตຌ
กลยุทธ์ตาง โ ดังตอเปนีๅ
กลยุทธ์ แ : การพิไมรายไดຌ
ครงการทีไ แ3 : การพัฒนาระบบประมินละวิคราะห์สຌนทางดินรถ ป็นการจัดหาหรือพัฒนาระบบ
วิคราะห์ กาเรขาดทุนของการดินรถ฿นปั จจุ บั นป็ นรายสຌนทาง ควบคูกับระบบการประมินความคุຌมคาทาง
การงินสาหรับสຌนทางดินรถ฿หม
ครงการทีไ แ4 : การพัฒนาพืๅนทีไชิงพาณิชย์ ป็นการพัฒนาพืๅนทีไอูบางขนละอูมีนบุรีพืไอสรຌางรายเดຌทีไ
พิไมขึๅนกองค์การ
ครงการทีไ แ5 : การจัดทาขຌอสนองินอุดหนุนภาครัฐ ป็นการจัดจຌางทีไปรึกษาพืไอจัดทาขຌอสนอ฿นการ
ขยายงืไอนเขการอุดหนุน PSO ฿หຌครอบคุลมถึงรถดยสารปรับอากาศ
ครงการทีไ แ6 : การจัดการลกหนีๅรถรวมบริการคຌางชาระ ป็นการดานินการพืไอจัดทามาตรการการ
กຌเขปัญหาลูกหนีๅรถรวมบริการคຌางชาระทีไมีความชัดจนละปฏิบัติเดຌจริง
ครงการทีไ แ็ : การจาหนายรถดยสารปลดระวาง ป็นการหานวทางการจาหนายซากรถกา฿หຌเดຌ฿น
ราคา ทีไหมาะสม ฿นวลาทีไรวดรใว
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ครงการทีไ แ่ : การปรับปรุงอัตราคาดยสาร ป็นการวิคราะห์พืไอกาหนดอัตราคาดยสารทีไหมาะสม
ภาย฿ตຌปງาหมายทีไทา฿หຌ ขสมก. มีกาเรสุทธิจากการดานินงาน
กลยุทธ์ โ : การลดตຌนทุนละคา ชຌจายดานินงาน
ครงการทีไ แ้ : การก ียณอายุกอนกาหนด ซึไงมุงนຌนการปรับปรุงงืไอนเขครงการกษียณอายุกอน
กาหนด฿หຌมีความป็นเปเดຌ฿นทางปฏิบัติ รองรับทัๅงพนักงานสนับสนุน ละพนักงานกใบคาดยสาร
ครงการทีไ โเ : การจัดหาอจอดรถ หม ทีไทาการ ละสถานีพลังงาน ป็นครงการทีไกีไยวขຌองกับการ
พัฒนาอูรถดยสารละทีไทาการ฿หมตอนืไ องจากผนวิสาหกิจฉบับกอน ควบคูกับการจัดหาสถานีพลังงาน฿หຌ
สอดคลຌ องกั บ จ านวนละประภทรถ ดยฉพาะ รถเฟฟງ า ละป็ น ครงการพืไ อตรี ยมการก อสรຌ างอู จอด
รถดยสาร แ หง คือ อูทศบาลบางบัวทอง ทดทนการชาอูอกชน ิอูทาอิฐี
กลยุทธ์ 3 : ลดตຌนทุนทางการงิน
ครงการทีไ โแ : การศึก านวทางจัดการหนีๅสินสะสม ป็นการจัดจຌางทีไปรึกษาพืไอออกบบละจัดทา
ขຌอสนอทางการงิน฿นการบริหารจัดการหนีๅสินสะสมทีไกอ฿หຌกิดภาระดอกบีๅย฿นระดับทีไสูง
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ป้าหมาย 4 : ดຌานประสิทธิภาพองค์กร

: องค์กรทีไมีประสิทธิภาพ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ป้าประสงค์ทีไ 4 : ลดคา ชຌจาย นการบริหาร นป โ564 ไมตไากวา 5ั ทียบกับป โ55้
ิหมายหตุ : คา฿ชຌจาย฿นการบริหาร ถือป็นรายการคา฿ชຌจายทีไปรากฏ฿นงบการงินซึไงมีผลตอกาเรสุทธิของ ขสมก. การ
ปรับลดคา฿ชຌจาย฿นการบริหารถือป็นอีกหนึไงองค์ประกอบชิงยุทธศาสตร์สาคัญควบคูกับการลดตຌนทุนชืๅอพลิง คาซอมบารุงละ
ผลตอบทนพนักงานกใบคาดยสาร ทีไจะมีสวนชวยผลักดัน฿หຌ ขสมก สามารถมีผลกาเรสุทธิจากการดานินงานเดຌ฿นปี โ5ๆไ ตาม
ป้าประสงค์ทีไกาหนดเวຌ฿นยุทธศาสตร์ทีไ ใ ฿นรืไองของการสรຌางความขใงกรงทางการงิน
ทัๅงนีๅ การปรับลดคา฿ชຌจาย฿นการบริหารซึไงประกอบดຌวย ผลตอบทนของพนักงานสนับสนุน ละคา฿ชຌจาย฿นสานักงานป็นหลัก
นัๅน สามารถดานินการเดຌดยการปรับลดจานวนพนักงานสนับสนุนทัๅงจากการกษียณตามปกติละจากครงการกษียณอายุกอน
กาหนด ควบคูกับการปรับปรุงกระบวนการท างาน฿หຌมี ประสิทธิภาพซึไงจะมีผลต อการลดวัสดุสิๅนปลืองละการ฿ชຌพนักงาน
สนับสนุนลดลง฿นอีกทางหนึไง การพึไงพาการติดตัๅงระบบทคนลยีสารสนทศดຌานการบริหารจัดการทีไป็นเป฿นลักษณะของการ
พัฒนาตอนืไองละจะลຌวสรใจ฿นปี โ5ๆไ ทา฿หຌการกาหนดป็นป้าประสงค์฿นยุทธศาสตร์ทีไ ไ เมสามารถระบุป็นรายปีเดຌ ต฿หຌ
เปวัดผล฿นปี โ5ๆไี

ยุทธศาสตร์ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรละบุคลากร
฿นสภาวะของการขงขันทีไรุนรง ประกอบกับ ขสมก. จะตຌองปรับบทบาทการดานินงาน฿นระยะ 5 ป
ขຌางหนຌ ามาป็ นผูຌ ฿หຌ บริ การอย างตใมตัว การพั ฒนาองค์การ฿หຌ มีความกຌาวหนຌาละดารงอยู เดຌอย างยัไงยื นนัๅ น
จาป็นอยางยิไงทีไจะตຌองพัฒนาทรัพยากรตาง โ ทีไมีอยู฿หຌสามารถ฿ชຌงานเดຌอยางตใมประสิทธิภาพละคุຌมคากับ
การลงทุน ซึไงทรัพยากรทีไสาคัญทีไสุ ดขององค์การเดຌก ทรัพยากรบุ คคล ดยมีนวทาง฿นการพัฒนา อาทิ
การฝຄกอบรม฿หຌความรูຌพิไมติม การสริมสรຌางทักษะทีไจาป็น฿นการปฏิบัติงาน การพัฒนา฿หຌกิดการรียนรูຌจาก
องค์ความรูຌทีไรวบรวมเวຌ฿นฐานขຌอมูลขององค์การ การสงสริม฿หຌกิดวัฒนธรรมองค์กรทีไดี ชน การคิดพืไอพัฒนา
การปฏิบัติงานอยางมีธรรมาภิบาล ฯลฯ รวมทัๅงการพัฒนาระบบงานตาง โ ดຌวยการนาทคนลยีสารสนทศขຌา
มาชวย฿นการจัดทาระบบ Systems พืไอ฿หຌการปฏิบัติงานทาเดຌอยางรวดรใว ถูกตຌอง ละมีประสิทธิภาพมาก
ยิไงขึๅน อีกทัๅงยังจาป็นอยางยิไงทีไองค์การจะตຌองจัดตรียมอุปกรณ์ สิไงอานวยความสะดวก฿นการปฏิบัติงานตาง โ
ดຌ า นทคนลยี ส ารสนทศ ทัๅ ง ฿นส ว นของ Hardware, Software, Contents, Connectivity ละ User
Interface ฿หຌพรຌอม฿ชຌงาน มีความทันสมัย ละตຌองมีประสิทธิภาพสูง ละพัฒนาบุคลากร฿หຌสามารถ฿ชຌงานระบบ
ตาง โ ทีไออกบบละจัดทาขึๅนเดຌป็นอยางดี 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

฿นการยืไนคาขออนุ มัติ/อนุ ญาตมายัง ขสมก. ผานครือขายอินตอร์นใต ดยการชืไอมยงขຌอมูลกับ
ระบบสารสนทศของกรมการขนสงทางบก ดยผูຌประกอบการรถอกชนรวมบริการสามารถติดตามละ
สอบถามผลการอนุมัติ/อนุญาตเดຌจากระบบ

 ครงการย อ ยทีไ โ : การปรั บ ปรุ งระบบงานคดี ป็ น การปรั บ ปรุ งระบบงานคดี ทีไ มี อ ยู ดิ ม ฿หຌ มี

ประสิทธิภาพมากขึๅน

 ครงการย อยทีไ ใ : การพั ฒ นาระบบจั ดกใ บอกสารอิ ลใ กทรอนิ กส์ ป็ นการพั ฒนาระบบจั ดกใ บ

อกสารอิลใกทรอนิกส์พืไอพิไมประสิทธิภาพการจัดกใบอกสาร

 ครงการย อยทีไ ไ : การพั ฒ นาระบบสารบรรณอิ ลใ กทรอนิ กส์ ป็ นการพั ฒ นาระบบสารบรรณ

อิลใกทรอนิกส์รองรับการรับ-สงหนังสือทัๅงระหวางหนวยงานภาย฿น ขสมก. ละกับหนวยงานภายนอก
พรຌอมกับการพัฒนาบบฟอร์มอกสารอิลใกทรอนิกส์ อาทิ หนังสือวียน หนังสือออก ป็นตຌน

 ครงการยอยทีไ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ิERP) องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ

ระยะทีไ โ ป็นการพัฒนาพิไมติม฿นสวนของการบริหารจัดการผนงาน/ครงการ การบริหารสัญญา
การบริหารการจองรถสานักงาน ละการซอมบารุง ิอาคารสถานทีไ ละรถดยสารี พืไอการบริหาร
จัดการทรัพยากร฿นภาพรวมอยางมีประสิทธิภาพละ ดยชืไอมยงขຌอมูลกับระบบ ERP ระยะทีไ แ

 ครงการย อยทีไ ๆ : การศึ กษาวิ คราะห์ พืไ อก าหนดมาตรฐานขຌ อมู ลขององค์ การขนส งมวลชน

กรุงทพ ป็ นการออกบบสถาปั ตยกรรมระบบฐานขຌ อมูลกลางของ ขสมก. ควบคูกั บการกาหนด
นยบายละกระบวนการ฿นการบริหารจัดการขຌอมูล฿น ใ กลุม คือ กลุมขຌอมูลหลัก ิMaster Data)
กลุมขຌอมูลสนับสนุนการวางผนละตัดสิน฿จของผูຌบริหาร ละกลุมขຌอมูลสาหรับการชืไอมยงขຌอมูล
ระหวางหนวยงานทีไกีไยวขຌอง

 ครงการยอยทีไ ็ : การพั ฒนาระบบฐานขຌอมูลกลางขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ป็นการ

จัดทาระบบฐานขຌอมูลกลางรองรับการจัดกใบละการชืไอมยงขຌอมูลกับระบบงานอืไ น โ พรຌอมการ
จัดทารายงานสนับสนุนผูຌบริหาร

 ครงการย อยทีไ ่ : การประยุ ก ต์ ฿ชຌ ม าตรฐานดຌ า นการบริ ห ารจั ด การความมัไ น คงปลอดภั ย

สารสนทศ ป็ นการจัดทานยบายละกาหนดรูปบบการบริหารจัดการความมัไนคงปลอดภัยของ
สารสนทศของ ขสมก. ตามนวทาง ISMS (Information Security Management System) ทีไป็ น
สวนหนึไงของมาตรฐาน ISOโ็เเแ

 ครงการยอยทีไ ้ : การประยุกต์฿ชຌมาตรฐานดຌาน IT Audit ป็นการจัดทากระบวนการตรวจสอบ

ภาย฿นดຌ านทคนลยี สารสนทศละการสืไ อสาร ิIT Audit) พืไ อ฿หຌ การตรวจสอบการปฏิ บั ติดຌ าน
ทคนลยีของ ขสมก. เดຌรับการยอมรับ฿นระดับสากล
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 ครงการยอยทีไ แเ : การประยุกต์฿ชຌมาตรฐานดຌานการบริการทคนลยีสารสนทศ ป็นการศึกษา

วางขอบขตละจัดทาระบบบริหารจัดการการบริการระบบเอซีทีทีไหมาะสมกับการ฿หຌ บริการของ
ขสมก.

ดຌานการจัดหาอุปกรณ์ ิHard Ware)

 ครงการยอยทีไ แแ : การพิไมประสิทธิภาพละความมัไนคงปลอดภัยของระบบครือขาย ระยะทีไ แ

ป็ น การปรั บ ปรุ งพิไ ม ติ ม อุ ป กรณ์ ส ลั บ สั ญ ญาณหลั ก ิCore Switch) อุ ป กรณ์ ส ลั บ สั ญ ญาณ
ิDistribution Switch) รวมถึงสายสัญญาณละอุปกรณ์อืไน โ พืไอรองรับจานวนผูຌ฿ชຌบริการเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพละสถียรภาพ

 ครงการยอยทีไ แโ : การพิไมประสิทธิภาพละความมัไนคงปลอดภัยของระบบครือขาย ระยะทีไ โ

ป็ น การปรั บ ปรุ ง พิไ ม ติ ม Access Switch ละอุ ป กรณ์ อืไ น โ พืไ อ รองรั บ การ฿ชຌ ง านอย า งมี
ประสิทธิภาพละสถียรภาพ

 ครงการยอยทีไ แใ : การจัดซืๅอ Line Printer ป็นการจัดซืๅอ Line Printer ทดทนครืไองดิม

 ครงการยอยทีไ แไ : การชาบริการสืไอสารสนทศ ป็นครงการชาบริการสืไอสารขຌอมูลพืไอสนับสนุน

การปฏิบัติงาน฿หຌมีสถียรภาพละพรຌอม฿ชຌงาน

 ครงการยอยทีไ แ5 : การจัดซืๅอระบบคอมพิวตอร์ครืไองมขายสาหรับทดทนระบบ Antivirus,

e-Mail, AD ป็นการจัดซืๅอระบบคอมพิวตอร์ครืไองมขายสาหรับทดทนระบบ Antivirus, e-Mail,
AD ทดทนอุปกรณ์ดิม

 ครงการย อยทีไ แๆ : การจั ดหาบริ การครืไ องคอมพิ วตอร์ ม ข ายส าหรับระบบสารสนทศของ

ขสมก. ป็นการจัดหาบริการครืไองคอมพิวตอร์มขายสาหรับระบบสารสนทศของ ขสมก.

 ครงการย อยทีไ แ็ : การจั ด หาครืไ องคอมพิ วตอร์  ละอุ ป กรณ์ ต อพ วง ป็ น การจั ดหาครืไ อง

คอมพิ วตอร์ ลู กข าย ิPC) ครืไ องคอมพิ วตอร์ บบพกพา ิNotebook) ครืไ องส ารองเฟฟງ า ิUPS)
ครืไ องพิ มพ์ บบ Dot Matrix Printer ครืไ องพิ มพ์ ช นิ ดลซอร์ ขาว-ด า ครืไ องพิ มพ์ ช นิ ดลซอร์ สี
ครืไองพิมพ์ชนิดฉีดหมึก ิMulti Printer) ละครืไองพิมพ์สกนนอร์ พืไอทดทนอุปกรณ์ดิม

 ครงการยอยทีไ แ่ : การปรับปรุงระบบทรศัพท์ ป็นการปรับปรุงระบบละอุปกรณ์ทรศัพท์พืๅนฐาน

บบอนาลใอก ิAnalogue) ทีไมีการติดตัๅง฿ชຌงาน ณ สานักงาน฿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฿นบางตาหน งงาน฿นลั กษณะของการ Outsource ชน บุ คลากรดຌาน ICT รวมทัๅงผูຌบริหารระดับสู งบาง
ตาหนง ฯลฯ
ครงการทีไ โ4 : การฝຄกอบรมความรຌ นรืไ องระบบการประมินคุณภาพองค์กร ิSEPA) ป็ นการจั ด
หลักสูตรอบรมพืไอ฿หຌบุคลากรมีความรูຌความขຌา฿จ฿นกรอบนวคิดละประยชน์ของกณฑ์ละวิธีการประมิน
ระบบประมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ิSEPA) ซึไงป็นระบบทีไสามารถสะทຌอนผลการดานินงานขององค์กรเดຌป็ น
อยางดี
ครงการทีไ โ5 : การพิไมประสิทธิภาพการสืไอสารภาย นองค์การพืไอความปรง ส ป็นการยกระดับการ
สืไอสารภาย฿นองค์การดยฉพาะการสืไอสารระหวางผูຌบริหารกับพนักงาน ดຌวยทคนิคละชองทางการสืไอสารทีไมี
ประสิทธิภาพ พืไอ฿หຌ กิดการรับรูຌละความขຌา฿จ฿นขาวสารทีไครบถຌว น ถูกตຌอง บุคลากรทัๅงองค์กรเดຌทราบถึง
ปງาหมายละความกຌาวหนຌา฿นการดานินการขององค์กรเป฿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

จัดทามาตรฐานการจัดกใบละจัดหมวดหมูองค์ความรูຌตาง โ ทีไรวบรวมเดຌภาย฿นองค์การ฿นลักษณะ
ของ Knowledge Management System พืไอ฿หຌบุคลากรสามารถขຌาถึงละนาองค์ความรูຌเป฿ชຌพืไอ
การพัฒนาเดຌดยงาย

 ครงการยอยทีไ ใ : การฝຄกอบรมการ฿ชຌงานละบริหารจัดการทคนลยีสารสนทศ ป็นการจัดทา

หลักสูตรอบรมพืไอพัฒนาทักษะการ฿ชຌงานระบบสารสนทศสาหรับจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงาน ผูຌบริหาร
รวมถึงจຌาหนຌาทีไสานักทคนลยีสารสนทศ

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
วัตถุประสงค์

ปງาหมาย

ตัวชีๅวัด (KPIs)

ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)

งบประมาณป โ5ๆเ

รายละอียดดยสังขป
ขสมก. สามารถ฿หຌบริการรถดยสารประจาทางทีไมี คุณภาพกผูຌ ดยสาร ซึไงป็นรถดยสาร
ประภททีไมีการวิคราะห์ลຌววามีความคุຌมคาทางการงินละหมาะสมกับบริบทของการ฿ชຌงาน฿น
กรุงทพมหานคร ดยครงการนีๅป็นครงการทีไดานินการตามผนฟ้นฟูฯตอนืไองมาจากป โ55้
1) รายงานการศึกษาปรียบทียบความหมาะของการ฿ชຌรถดยสารภาย฿ตຌระบบชืๅอพลิงตาง โ
ทัๅง NGV Hybrid, Electric ละ Hydrogen ดยการศึกษาครอบคลุ ม฿นมิ ติของครืไองยนต์
อัตราการ฿ชຌชืๅอพลิง คาซอมบารุงตลอดอายุการ฿ชຌงาน ผลกระทบตอสิไงวดลຌอม การจัดหา
อะเหล ศักยภาพ฿นการซอมบารุง ฯลฯ
2) การจัดซืๅอรถดยสาร฿หม฿หຌเดຌตามทีไกาหนดพืไอการนาเป฿หຌบริการเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถจัดซืๅอรถดยสาร฿หมจานวนเมตไากวา 1,489 คัน ฿นระยะวลา 5 ป บงป็น
 จัดซืๅอรถดยสาร NGV ป 2560 จานวน 489 คัน
 จัดซืๅอรถดยสารพลังงานเฟฟງา ิEV) ป 2560 จานวน 200 คัน
 จัดซืๅ อรถดยสารอืไน โ ทีไพิจารณาตามความหมาะสม ระหวางป พ.ศ. 2561 – 2564
ปละ 200 คัน รวม 800 คัน
1) งบประมาณทีไ เดຌ รั บการจั ดสรรจากรัฐบาล฿นการจั ดซืๅ อรถดยสาร หากมี ผลการศึ กษาถึ ง
ประภทของรถดยสารทีไมีความหมาะสมทีไจะนามา฿หຌบริการกประชาชน฿นอนาคต
2) ความละอี ย ดละรั ด กุ ม ของขຌ อ ก าหนด฿น TOR พืไ อ ปງ อ งกั น การถู ก รຌ อ งรี ย นจาก
ผูຌ สี ยผลประยชน์ จากการจั ดซืๅ อรถดยสาร ท า฿หຌ ตຌ องสี ยวลา฿นกระบวนการจั ดซืๅ อรถ
พืไอมา฿ชຌงานป็นอยางมากดังชนทีไผานมา
3) การปลีไยนปลงของนยบายภาครัฐตอการจัดหารถดยสาร฿หม ซึไงหากมีการปลีไยนปลง
บอยครัๅง ดยเมมีขຌอมูลความหมาะสมของการ฿ชຌงานละตຌนทุนการ฿หຌบริการอยางถูกตຌอง
ละชัดจน จะทา฿หຌยากตอการบริหารจัดการตຌนทุนคาดยสารทีไทຌจริง
งบประมาณทัๅ งครงการ ิพ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไี จ านวน แแุแโุ้5ไุ้้้่ บาท ป็ น วงงิ น
งบประมาณป โ5ๆเ จานวน 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
ขัๅนตอน/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.

ผูรຌ ับผิดชอบ

ครงการยอยทีไ 1 : การศึกษาความหมาะสมของรถดยสาร฿หม
1) จัดตังๅ คณะกรรมการ฿นการวางผนพือไ
การศึกษาถึงความหมาะสมของการนารถ

ผอก.

ดยสารทีมไ ีทคนลยี฿หม โ มา฿ชຌงาน
2) ออกบบขຌอกาหนดขอบขตงานการศึกษา
(TOR)
2.1) นา TOR ประกาศ฿น Website ของ
กรมบัญชีกลางละ ขสมก.
2.2) ประกาศชิญชวน ละตังๅ

คณะกรรมการ ฯ (ฝຆาน
การดินรถองค์การ /
สานักผนงาน)

คณะกรรมการพิจารณาคัดลือกทีปไ รึกษา
3) ดานินการจัดหาทีปไ รึกษาฯพือไ ศึกษาความ
หมาะสมตามครงการฯ
3.1) ตตงัๅ คณะกรรมการตรวจรับการจຌาง
3.2) ศึกษาความหมาะสมตามครงการ
ดยวาจຌางทีปไ รึกษา

คณะกรรมการตรวจรับ
การจຌางฯ

3.3) ติดตามการดานินงานของทีปไ รึกษา
3.4) สรุปผลการศึกษา
4) นาสนอผลการศึกษาตอคณะ
กรรมการบริหารกิจการองค์การฯ พือไ ขอ
นยบายสาหรับการจัดซืๅอรถดยสาร฿หม
5) จัดทาครงการฯ พือไ สนอขออนุมัติ
งบประมาณ฿นการจัดซืๅอ พรຌอมผลการศึกษา
ความหมาะสมตอหนวยงานตຌนสังกัดละ
คณะรัฐมนตรี
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ผอก.
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ครงการยอยทีไ 2 : การจัด ืๅอรถดยสาร หมทีไไดຌรับอนุมัติ
ขัๅนตอน/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.

ผูรຌ ับผิดชอบ

ครงการยอยทีไ 2 : การจัดซืๅอรถดยสาร฿หมทเีไ ดຌรับอนุมัติ
1) จัดตังๅ คณะกรรมการ฿นการจัดซืๅอรถ
ดยสาร฿หม
2) ออกบบขຌอกาหนดขอบขตการจัดซืๅอรถ
ดยสาร฿หม (TOR)

ผอก.

2.1) นา TOR ประกาศ฿น Website ของ
กรมบัญชีกลางละ ขสมก.
2.2) ประกาศชิญชวน ละตังๅ คณะทีไ
กรรมการพิจารณาคัดลือกทีปไ รึกษา
3) ดานินการตามขัๅนตอนการจัดซืๅอจัดจຌาง
3.1) ยืไนอกสาร สงมอบรถทดสอบ
3.2) ทดสอบรถ / ตรวจอกสาร
3.3) ประกาศรายชืไอผูมຌ ีสทิ ธิสนอราคา
3.4) สนอราคา
3.5) สรุปผลการสนอราคาละนาสนอ

คณะกรรมการประกวด
ราคา

ผอก.
3.6) ตงตังๅ คณะกรรมการตรวจรับรถ
ดยสาร
3.7) จรจาการซอมบารุงรักษารถดยสาร
3.8) นาสนอตอคณะกรรมการบริหาร
กิจการองค์การ
3.9) จัดทาสัญญากับผูຌ สนอราคาทีเไ ดຌรับ
การคัดลือก
3.10) บริษทั จัดสงมอบรถดยสาร
3.11) ขอปรับปรุงงือไ นเขจานวนรถ /
ลักษณะรถ / ละขออนุมัตบิ รรจุ฿น ขส.บ.11
3.12) คณะกรรมการตรวจรับรถดยสาร
ตละงวด
3.13) นารถดยสารออกวิไง฿หຌบริการ
4) ศึกษา ติดตาม ละประมินผลการ฿ชຌงาน
จริง ละนาสนอตอ ผอก.

ผอก.
สานักกฎหมาย
บริษทั
สานักผนงาน
คณะกรรมการตรวจรับ
การจຌางฯ
ฝຆายการดนรถองค์การ
(ขตการดินรถ 1 - 8)
ฝຆายการดนรถองค์การ
(ขตการดินรถ 1 - 8) /
สานักผนงาน

5) สรุปละรายงานผลการติดตามการ฿ชຌงาน
จริง฿หຌคระกรรมการบริหารกิจการองค์การฯ
ทราบ
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การดานินงานการจัด ืๅอรถดยสาร NGV 489 คัน ิครงการตอนืไองี
ขัๅนตอน/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.

ผูรຌ ับผิดชอบ

การดานินงานการจัดซืๅอรถดยสาร NGV 489 คัน (ครงการตอนือไ ง)
1) จัดตังๅ คณะกรรมการ฿นการจัดซืๅอรถ
ดยสาร฿หม

ผอก.

2) ออกบบขຌอกาหนดขอบขตการจัดซืๅอรถ
ดยสาร฿หม (TOR)

คณะกรรมการ

3) ดานินการตามขัๅนตอนการจัดซืๅอจัดจຌาง
4) ริไมออกวิไง฿หຌบริการ฿นดือนมกราคม 2560

ฝຆายการดินรถองค์การ
(ขตการดินรถทีไ 1 – 8)

5) ศึกษาละติดตามผลการ฿ชຌงานจริง

/ สานักผนงาน

6) สรุปละรายงานผลการติดตามการ฿ชຌงาน
จริง฿หຌคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การฯ
ทราบ

คณ วิศวกรรมศ สตร์ะมห วิทย ลย กษตรศ สตร์ะ: กนย ยนะพเศเะ2559

ผอก.

ผนปฏิบติก รปร จ ปีะ2560ะองค์ก รขนส่งมวลชนกรุง ทพะ(ขสมกเ)
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ครงการทีไ 2 : การปรับปรุงสภาพรถดยสารดิม
รายการ
วัตถุประสงค์

ปງาหมาย
ตัวชีๅวัด (KPIs)

ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)

งบประมาณป โ5ๆเ

รายละอียดดยสังขป
ขสมก. สามารถ฿หຌ บริการรถดยสารประจ าทางทีไ มี คุ ณภาพกผูຌ ดยสาร ซึไงป็ นรถดยสาร
ประภททีไ มี การปรั บปรุ งสภาพครืไ องยนต์ ละตั วถั ง฿หຌ สามารถ฿ชຌ งานเดຌ อย างต อนืไ องละมี
ประสิทธิภาพ ลดการสียของรถดยสารระหวางการ฿หຌบริการลงเดຌป็นอยางมาก ละสามารถสรຌาง
ความสะดวก สะอาด ปลอดภัย ละมัไน฿จกผูຌดยสาร มีผลดยตรงตอระดับความพึงพอ฿จ฿นการ
฿ชຌบริการ พิไมอกาส ฿นการพิไมขึๅนของจานวนผูຌดยสารซึไงสงผลตอการพิไมขึๅนของรายเดຌ฿นทีไสุด
ดยครงการนีๅป็นครงการทีไดานินการตามผนฟ้นฟูฯตอนืไองมาจากป 2559
มีจานวนรถดยสารทีไเดຌรับการปรับปรุงสภาพพืไอนามา฿หຌบริการกผูຌดยสารเดຌอยางพียงพอ กิด
ความตอนืไอง฿นการ฿หຌบริการ
สามารถปรับปรุงสภาพรถดยสาร จานวน 669 คัน บงป็น
 การปรับปรุงสภาพรถดยสารธรรมดา ป 2560 จานวน 500 คัน
 การปรับปรุงสภาพรถดยสารปรับอากาศ ป 2560 จานวน 169 คัน
นยบายของรัฐบาลทีไจะกาหนด฿หຌ ขสมก. ควรดานินการปรับปรุงสภาพรถดยสารหรือควรจัดซืๅอ
รถดยสาร฿หมพืไอนามา฿หຌบริการ฿นอนาคต ซึไงรถดยสารทีไจะทาการปรับปรุงสภาพ฿นระยะตอเป
นัๅน ควรมีการจัดกใบขຌอมูลการ฿ชຌงานละการบารุงรักษา รวมทัๅงการซอมซมตาง โ ภายหลักการ
ปรับปรุงสภาพรถดยสาร พืไอประมินความคุຌมคา฿นการ฿ชຌงานพืไอ฿ชຌป็นขຌอมูล฿นการพิจารณา
หรือตัดสิน฿จปรับปรุงสภาพหรือการจัดซืๅอรถดยสาร฿หมตอเป
วงงินงบประมาณป โ5ๆเ จานวน 733,828,000 บาท บงป็น
ิแี รถดยสารธรรมดา : ปรับสภาพ ิปงบประมาณ โ5ๆเี วงงิน ไไไุ5เเุเเเ บาท
ิโี รถดยสารกาปรับอากาศ : ปรับสภาพ ิปงบประมาณ โ5ๆเี วงงิน โุ่้ใโุ่เเเ บาท

คณ วิศวกรรมศ สตร์ะมห วิทย ลย กษตรศ สตร์ะ: กนย ยนะพเศเะ2559
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ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560
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การดานินการวาจຌางปรับปรุงสภาพรถดยสาร (ฉพาะ฿นสวนของรถดยสารกาทีไจะตຌองปรับปรุงสภาพ฿นอนาคต)
1) จัดตังๅ คณะกรรมการพือไ ดานินการวางจຌาง
ปรับปรุงสภาพรถดยสาร

ผอก.

2) ออกบบขຌอกาหนดขอบขตการปรับปรุง
สภาพรถดยสาร (TOR)
2.1) นา TOR ประกาศ฿น Website ของ
กรมบัญชีกลางละ ขสมก.
2.2) ประกาศชิญชวน ละตังๅ คณะทีไ
กรรมการพิจารณาคัดลือกทีปไ รึกษา

คณะกรรมการชุดตาง โ

3) ดานินการตามขัๅนตอนการจัดซืๅอจัดจຌาง
4) บริษทั ทีชไ นะการประมูลนารถเปปรับปรุง
สภาพละทยอยสงมอบรถ฿หຌ ขสมก.
5) นารถดยสารออกวิไง฿หຌบริการ
6) ศึกษาละติดตามผลการ฿ชຌงานจริง
ภายหลังการปรับปรุงสภาพ

ฝຆายการดนรถองค์การ
(ขตการดินรถ 1 - 8)
ฝຆายการดนรถองค์การ
(ขตการดินรถ 1 - 8) /
สานักผนงาน

7) สรุปละรายงานผลการติดตามการ฿ชຌงาน
จริง฿หຌคระกรรมการบริหารกิจการองค์การฯ
ทราบ

คณ วิศวกรรมศ สตร์ะมห วิทย ลย กษตรศ สตร์ะ: กนย ยนะพเศเะ2559

ผอก.

ผนปฏิบติก รปร จ ปีะ2560ะองค์ก รขนส่งมวลชนกรุง ทพะ(ขสมกเ)

หนຌา 26

ครงการทีไ 3 : การปรับปรุงครืไองมือชีๅวัดคุณภาพการ หຌบริการ
รายการ
วัตถุประสงค์
ปງาหมาย

ตัวชีๅวัด (KPIs)
ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)

งบประมาณป โ5ๆเ

รายละอียดดยสังขป
พืไอปรับปรุงระบบการประมินคุณภาพการ฿หຌบริการซึไงครอบคลุมการสารวจความพึงพอ฿จ฿นการ
฿ชຌบริการของผูຌดยสารทีไมีการดานินการอยูลຌวละดัชนีชีๅวัดอืไน โ ฿หຌป็นเปตามมาตรฐานสากล
องค์การมีครืไองมือสารวจความพึงพอ฿จมีความถูกตຌองมนยา ิครืไองมือ฿นการชีๅวัด ิประมินี
คุณภาพการ฿หຌบริการทีไเดຌมาตรฐานตามหลักสากลี มีความป็นสากลละสามารถนาขຌอมูลเป฿ชຌ
ประยชน์฿นการปรับปรุงพัฒนาการ฿หຌบริการตอเปเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
มีครืไองมือ฿นการชีๅวัด ิประมินี คุณภาพการ฿หຌบริการทีไเดຌมาตรฐานสากลตัๅงตป โ5ๆเ
การออกบบระบบการประมินคุ ณภาพการ฿หຌ บริการทีไขຌากั นเดຌกับบริบทของประทศเทย ซึไ ง
การศึ กษารู ป บบละวิ ธี ก ารประมิ นคุ ณ ภาพการ฿หຌ บ ริ ก ารรถดยสารประจ าทางชัๅ นน า฿น
ตางประทศป็นรืไองทีไสามารถดานินการเดຌดยอาศัยขຌอมูลทีไมีการปຂดผยผานสืไอสาธารณะหลาก
รูปบบ เมเดຌป็นรืไองยาก ขณะทีไการปรับปรุงรูปบบละวิธีการประมินคุณภาพการ฿หຌบริการ
พืไ อ฿หຌ กิ ด ความหมาะสมกั บ บริ บ ทของประทศเทยป็ น รืไ อ งทีไ ตຌ อง฿ชຌ ความพิ ถี พิ ถั น ฿นการ
ดานินการ
งบประมาณทัๅงครงการ ิพ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไี จานวน แเุ5เเุเเเ บาท ป็นวงงินงบประมาณป
โ5ๆเ จานวน ไุ5เเุเเเ บาท บงป็น
ิแี คาจຌางทีไปรึกษาฯ พืไอดานินการตามครงการฯ ิรวมการประมินผลความพึ งพอ฿จี ซึไง฿นป
ตอ โ เป วงงิน ใุเเเุเเเ บาท
ิโี คา฿ชຌจาย฿นการประมินความพึงพอ฿จผูຌ฿ชຌบริการ คาวิคราะห์ / สังคราะห์ / สรุปผล ละ
จัดทารายงาน วงงิน แุ5เเุเเเ บาท
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1) จัดตังๅ คณะกรรมการพือไ วางผนละ
กาหนดกรอบของการปรับปรุงละพัฒนา

ผอก.

ครืไองมือชีๅวัดคุณภาพการ฿หຌบริการ
2) ออกบบขຌอกาหนดขอบขตงานตาม
ครงการฯ (TOR) พือไ วาจຌางทีปไ รึกษาฯ
ป็นผูดຌ านินการ
3) คัดลือกละจัดจຌางทีปไ รึกษา ดยมี
ขัๅนตอนของการศึกษา ดังตอเปนีๅ
3.1) ทบทวนครืไองมือสารวจความพึง
พอ฿จที฿ไ ชຌอยู฿นปัจจุบนั
3.2) รวบรวมละวิคราะห์ครืไองมือ
สารวจความพึงพอ฿จทีหไ นวยงานอืไน฿ชຌอยู
3.3) กาหนดนวทาง฿นการปรับปรุง

สานักผนงาน /
คณะกรรมการชุดตาง โ
ทีไ กียไ วขຌอง

ครืไองมือสารวจความพึงพอ฿จ
3.4) ดานินการปรับปรุง
3.5) ทดสอบครืไองมือละประมินผล
3.6) นาเป฿ชຌจริงละติดตามผล
พรຌอมสรุปผลการประมินความพึงพอ฿จ
4) นาสนอผลการสารวจ

สานักผนงาน

5) รายงานตอคณะกรรมการบริการกิจการ
องค์การฯ
6) ทบทวนดัชนีชีๅวัด ดยวาจຌางทีปไ รึกษา
พือไ ฿หຌคานะนา฿นทุก โ ป (Coaching)
ชวงเตรมาสทีไ 4 ของทุกป
7) ประมินความพึงพอ฿จของผู฿ຌ ชຌบริการ
ทุกป ชวงเตรมาสทีไ 4 ของทุกป
8) นาสนอผลการสารวจละรายงานตอ
คณะกรรมการบริการกิจการองค์การฯ

คณ วิศวกรรมศ สตร์ะมห วิทย ลย กษตรศ สตร์ะ: กนย ยนะพเศเะ2559

ผอก.
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กลยุทธ์ โ : ทคนลยีพืไอบริการทีไมีคุณภาพ
ครงการทีไ 4 : การติดตัๅงระบบ e-Ticket บนรถดยสาร
รายการ
วัตถุประสงค์

ปງาหมาย

ตัวชีๅวัด (KPIs)
ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)

งบประมาณป โ5ๆเ

รายละอียดดยสังขป
พืไอจัดหาละติดตัๅงระบบ e-Ticket (รวมถึง Fare box) ฿นรถดยสารของ ขสมก. ดยป็นระบบทีไมี
ความสามารถ฿นการออกบัตรทีไหลากหลาย สามารถชืไอมยงกับระบบ Central Clearing House
ของระบบตั็ วรวมเดຌอย างมีประสิทธิ ภาพ รวมถึ งสามารถชืไ อมยงระบบ GPS ระบบสารสนทศ
สนับสนุนปฏิบัติการดินรถ ระบบสารสนทศบริหารการดินรถ ละระบบสารสนทศบริหารองค์กร
ของ ขสมก. เดຌอยางหมาะสม ซึไงครงการนีๅป็นครงการทีไดานินการตามผนฟ้นฟูฯ ตอนืไองจาก
ป 2559
มีการติดตัๅงระบบ e-Ticket บนรถดยสารทุกคัน ดย
ิแี ผูຌ ดยสารเดຌรับความสะดวก฿นการจายค าดยสารทัๅง฿นมิ ติของความสะดวก รวดรใว ละ
ถูกตຌอง นามาซึไงความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌบริการทีไพิไมขึๅน
ิโี องค์ การมี รายเดຌทีไ พิไ มขึๅ นจากประสิทธิภาพการจั ดกใบค าดยสารผ านระบบ e-Ticket ซึไ ง
ครอบคลุมผูຌดยสารทีไ฿ชຌบริการทุกคน
ิใี สามารถพิไ ม ความสะดวก฿นการดิ น ทางทีไ ห ลากหลาย฿หຌ ป ระชาชนผ านการ฿ชຌ บั ต ร
อิลใกทรอนิกส์ของ ขสมก. ทีไชืไอมยงกับระบบตั็วรวมสาหรับการดินทาง฿นระบบขนสงอืไน ซึไง
นาจะสงผลทางอຌอมตอการพิไมจานวนผูຌดยสารละนามาซึไงรายเดຌทีไพิไมขึๅนตาม
ิไี มี ตຌ นทุ นการ฿หຌ บริ การทีไ ลดลงจากการ฿ชຌ ระบบ e-Ticket ทนพนั กงานกใ บค าดยสารทีไ มี
จานวนมากกวา ใุเเเ คน฿นปัจจุบัน
ิ5ี การติดตัๅงระบบ e-Ticket ชวยลดขัๅนตอนการตรวจนับงิน การนาสงงิน ละการบันทึกงินคา
ดยสาร สงผลตอคา฿ชຌจายดานินการทีไลดลงจากกระบวนการละจานวนพนักงานทีไลดลง
สามารถติ ดตัๅงระบบ e-Ticket ละ Fare box บนรถดยสารเดຌ ครบทุกคั น฿หຌ ลຌ วสรใจภาย฿น
ปงบประมาณ 256แ ละริไม฿ชຌงานเดຌ฿นปงบประมาณ 256โ ป็นตຌนเป
การเดຌรับงบประมาณสนับสนุน฿นการดานินครงการ พราะจะตຌอง฿ชຌงบประมาณ฿นการชา฿ชຌ
ระบบ e-Ticket ทุก โ ป ซึไงตຌอง฿ชຌคา฿ชຌจาย฿นจานวนพอสมควร รวมทัๅงทคนลยีทีไ฿ชຌควรป็น
ทคนลยีมีไทันสมัยละมีความนาชืไอถือป็นทีไยอมรับของผูຌทีไคย฿ชຌงานมาลຌว
งบประมาณทัๅ งครงการ ิพ.ศ. โ5ๆ2 – โ5ๆไี จ านวน แ,147,5เเ,เเเ บาท ป็ น วงงิ น
งบประมาณป โ5ๆเ จานวน - บาท บงป็น

หมายหตุ : ป็นการดานินการตอจากปงบประมาณ โ55้ ซึไงริไมดานินการ฿นปงบประมาณ โ5ๆโ – โ5ๆไ
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นอกจากนีๅ ยั งมี การด านิ น งานทีไ กีไ ยวขຌ องกั บ การติ ดตัๅ งอุ ป กรณ์ บ นรถดยสารซึไ งด านิ นการมาลຌ ว
฿นปงบประมาณ โ55้ ละจาตຌองดานินการ฿หຌลຌวสรใจ฿นปงบประมาณ โ5ๆเ คือครงการจัดหาระบบตรวจสอบ
ละติดตามการปฏิบัติการดินรถ (GPS) ซึไงมีขัๅนตอนทีไหลืออยูละระยะวลาดานินการ฿นปงบประมาณ โ5ๆเ
ดังตอเปนีๅ
ผนการจัดหาระบบตรวจสอบละติดตามการปฏิบัติการดินรถ ิGPS)
ลาดับ

ขันๅ ตอนการดานินการ

ปงบประมาณ 2559

ปงบประมาณ 2560

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

1) ตงตัๅงคณะกรรมการพิจารณารางขอบขตของงานละ
รางอกสารการประกวดราคา (TOR)
2) นาราง TOR ประกาศ฿นวใบเซต์ ครัๅงทีไ 1
3) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความหในสาธารณชน
ละนาสนอ ผอก.อนุมตั ิ
4) นาราง TOR ประกาศ฿นวใบเซต์ ครัๅงทีไ 2
5) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความหในสาธารณชน
ละนาสนอ ผอก.อนุมตั ิ
6) นาราง TOR ประกาศ฿นวใบเซต์ ครัๅงทีไ 3
7) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความหในสาธารณชน
ละนาสนอ ผอก.อนุมตั ิ
8) นาราง TOR ประกาศ฿นวใบเซต์ ครัๅงทีไ 4
9) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความหในสาธารณชน
ละนาสนอ ผอก.อนุมตั ิ
10) ผอก.อนุมตั ิ฿ชຌราง TOR
11) ขออนุมตั ิ ผอก. ประกาศประกวดราคาดຌวยวิธีการทาง
อิลใกทรอนิกส์ ละตงตัๅงคณะกรรมการประกวดราคา
12) ประกาศชิญชวน ขายอกสาร
13) รับซองอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติบืๅองตຌน ละ
คุณสมบัติดຌานทคนิค
14) จຌงผลการคัดลือกผูຌมสี ิทธิขຌารวมสาธิต
15) สาธิตระบบ (5 วัน)
16) จຌงผลการคัดลือกผูຌมสี ิทธิสนอราคา
17) สนอราคาดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์
18) สรุปผลการสนอราคา นาสนอ ผอก.
19) นาสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
20) ลงนามสัญญา
21) ติดตัๅงระบบบนรถดยสาร จานวน 500 คัน ละระบบ
จออัจฉริยะทีไปาງ ยรถดยสาร จานวน 6 ปງาย
22) ติดตัๅงระบบบนรถดยสารติดตัๅงทุกระบบ จานวน 2,500
คัน ละระบบจอภาพอัจฉริยะทีไปาງ ยรถดยสาร
จานวน 14 ปງาย
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ครงการทีไ 5 : การพัฒนาละปรับปรุงระบบการสืไอสารกับผຌดยสารดຌวยทคนลยีทีไทันสมัย
รายการ
วัตถุประสงค์

ปງาหมาย

ตัวชีๅวัด (KPIs)

รายละอียดดยสังขป
พืไอยกระดับการสืไอสารระหวาง ขสมก. กับผูຌดยสาร ผานทคนลยีทีไทันสมัย ดยการปรับปรุง
Website, Application, Social Media, Call/Contact Center พรຌอมติดตัๅงระบบ CRM
ครงการยอยทีไ แ : การพัฒนาระบบ CRM
1) พืไอ฿หຌองค์กรมีชองทางการสืไอสารทีไสามารถเดຌรับขຌอมูลสารสนทศทีไมีประยชน์฿นการนามา฿ชຌ
พืไอพัฒนาปรับปรุงการ฿หຌบริการทีไดีขึๅน
2) พืไ อพั ฒ นาระบบ Customer Relationship Management ส าหรั บ รองรั บ การจั ดกใ บ ละ
บริหารจัดการขຌอมูลลูกคຌาตามภารกิจหนຌาทีไของ Call Center ของ ขสมก.
3) พืไอพั ฒนาระบบ Contact Center พิไ มประสิทธิภาพการ฿หຌ บริการดຌาน Call Center แใไ่
ของ ขสมก. ฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการของผูຌ฿ชຌบริการมากยิไงขึๅน
4) พืไอนาขຌอมูลของผูຌ฿ชຌบริการเปพัฒนา฿นการ฿หຌบริการ หรือจัดทากิจกรรมพิศษพืไอสรຌางความ
พึงพอ฿จ฿หຌกผูຌ฿ชຌบริการรถดยสาร ละพิไมรายเดຌ฿หຌก ขสมก.
ครงการยอยทีไ โ : การปรับปรุงวใบเซต์ขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ
1) ปรับปรุงวใบเซต์อินทรานใตของ ขสมก. ฿หຌป็นชองทางกลาง฿นการประชาสัมพันธ์ทัๅง฿นสวน
ของตารางงานของผูຌอานวยการองค์การขนสงมวลชนกรุงทพ คาสัไง 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
มี ระบบการสืไ อสารทีไ มี การลกปลีไ ยนขຌ อมู ลอย างถู กตຌ องละรวดรใ วจะช วยสรຌ างความผู กพั น
ชิงบวกระหวาง ขสมก. ละผูຌดยสาร ขณะดียวกันจะชวย฿หຌ ขสมก. มีขຌอมูลผูຌดยสารทีไพียงพอ
ตอการปรับปรุงการ฿หຌบริการ พืไอยกระดับความพึงพอ฿จของผูຌดยสารป็นรายกลุม นามาซึไงอกาส
฿นการพิไมบริการละการพิไมรายเดຌตามมา฿นทีไสุด นอกจากนีๅ ยังทา฿หຌ ขสมก. มีชองทาง฿นการ
ติดตอละรับขาวสารตาง โ จากประชาชน / ผูຌ฿ชຌบริการ ผานระบบทคนลยีสารสนทศละการ
สืไอสารทีไมีประสิทธิภาพ ละยังป็นชองทางการ฿หຌบริการตาง โ พืไอชวยหลือผูຌ฿ชຌบริการ ชน การ
รับจຌ งของหาย หรือขຌ อรຌ องรี ยนต าง โ ทีไ พิไ มขึๅ น 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 ทีไเดຌทาการปรับปรุงลຌว
ิใี Application ทีไเดຌทาการปรับปรุงละพัฒนาลຌว
ิไี การบริหารจัดการ Social Media ดยฉพาะ Facebook ทีไป็นอกภาพ
ิ5ี ระบบ Call/Contact Center ทีไเดຌทาการปรับปรุงลຌว
ิ1) สามารถติดตัๅงระบบ CRM เดຌภาย฿นป พ.ศ. 2560
ิ2) สามารถปรั บ ปรุ งพั ฒ นา Application ทีไ มี ฟั งก์ ชัไ น ฿นการคຌ น หาสຌ น ทางดิ น รถเดຌ อ ย างมี
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รายละอียดดยสังขป
ประสิทธิภาพละ฿ชຌงานเดຌภาย฿นป พ.ศ. 2561
ิ3) สามารถปรับปรุง Website ละชองทางการสืไอสารอืไน โ ผาน Social Media ชน Facebook
ละพรຌอม฿หຌ฿ชຌบริการเดຌ฿นป พ.ศ. 2562 (ครงการริไมดานินการ฿นป พ.ศ. 2562)
มืไอจัดทาระบบสรใจรียบรຌอยลຌว จะตຌองประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชน/ผูຌ฿ชຌบริการทราบถึงชอง
ทางการติดตอสืไอสารผาน ICT ละการกระตุຌน฿หຌ฿ชຌบริการผานชองทางทีไพัฒนาขึๅนอยางตอนืไอง ซึไง
ปัจจุบัน ประชาชนดยสวน฿หญมีความรูຌละทักษะ฿นการสืไอสารดຌวยทคนลยีทีไทันสมัย
งบประมาณทัๅงครงการ ิพ.ศ. 2560 – 2564) จานวน 18,439,000 บาท ป็นวงงินงบประมาณป
2560 จานวน 2,875,000 บาท บงป็น
 ครงการยอยทีไ 1 : การพัฒนาระบบ Customer Relationship Management ส าหรั บ
รองรับการจัดกใบละบริหารจัดการขຌอมูลลูกคຌา งบประมาณ ไุเเเุเเเ บาท ซึไงป็น
งบประมาณป โ5ๆเ จานวน โุ่็5ุเเเ บาท ฿นการพัฒนาระบบ CRM บงป็น
(1) คาจຌางทีไปรึกษาฯพืไอพัฒนาระบบ CRM จานวน โุ5เเุเเเ บาท
(2) คาบริหารครงการ จานวน ใ็5ุเเเ บาท
 ครงการยอยทีไ 2 : ครงการปรับปรุงวใบเซต์ขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ดยป็น
งบประมาณป โ5ๆโ – โ5ๆไ จานวน แโุไใุ้เเเ บาท
 ครงการย อยทีไ 3 : การปรั บปรุ ง Application ส าหรั บการ฿ชຌ งานบน Mobile Phone
ละอุปกรณ์อืไน โ ป็นวงงินงบประมาณป โ5ๆแ จานวน โุเเเุเเเ บาท
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ครงการยอยทีไ 1 : การพัฒนาระบบ Customer Relationship Management สาหรับรองรับการจัดกใบละ
บริหารจัดการขຌอมลลกคຌา
ขัๅนตอน/กิจกรรม

ป 2560
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. ม.ย. พ.ค.

1) จัดตังๅ คณะกรรมการฯ พือไ วางผน
ละกาหนดวัตถุประสงค์฿นการสือไ สาร
2) กาหนดกลุม ปງาหมายทีตไ อຌ งการสือไ สาร
3) กาหนดขຌอมูลสารสนทศทีตไ อຌ งการ
สือไ สารหรือเดຌรับ
4) กาหนดชองทางการสือไ สาร
5) กาหนดขຌอกาหนดขอบขตการวาจຌาง

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรຌ ับผิดชอบ
ผอก.

คณะกรรมการฯชุด
ตาง โ รวมทังๅ สานัก
ผนงาน / สานัก
ทคนลยีสารสนทศ /
สานักบริหารการดินรถ

ทีปไ รึกษา (TOR)
6) คัดลือกละจัดจຌางทีปไ รึกษาฯ พือไ
ดานินการพัฒนาระบบ

คณะกรรมการฯจัดซืๅอ
จัดจຌาง

6.1) ศึกษากระบวนการทางาน
6.2) ปรับปรุงกระบวนการทางาน
6.3) พัฒนาระบบพิมไ ติม
6.4) ติดตังๅ ระบบ CRM

ทีปไ รึกษา

6.5) ทดสอบระบบ
6.6) ฝຄกอบรมผู฿ຌ ชຌงาน
6.7) นาระบบเป฿ชຌงานจริง
7) คณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน
8) ติดตามละประมินผลการ฿ชຌงาน
9) นาสนอผลการติดตามละการ
นาเป฿ชຌงานจริงตอ ผอก.
10) นาสนอผลการประมินตอคณะ
กรรมการบริหารกิจการองค์การ

คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ
สานักผูอຌ านวยการ /
สานักทคนลยี
สารสนทศ / ทีปไ รึกษา
ผอก.

หมายหตุ : ครงการยอยทีไ โ : การปรับปรุงวใบเซต์ขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ริไมดานินครงการ฿นปี โ5ๆโ จึงเม
ปรากฏตารางชวงระยะวลา฿นการดานินงาน฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ ละครงการยอยทีไ 3 : การปรับปรุง Application สาหรับ
การ฿ชຌ งานบน Mobile Phone ละอุ ปกรณ์ อืไ น โ ริไมด านิ นครงการ฿นปี โ5ๆแ จึ งเม ปรากฏตารางช วงระยะวลา฿นการ
ดานินงาน฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ
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ครงการทีไ 6 : การจัดทาระบบสารสนทศดຌานปฏิบัติการ
รายการ
วัตถุประสงค์

ปງาหมาย

ตัวชีๅวัด (KPIs)
ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)

งบประมาณป โ5ๆเ

รายละอียดดยสังขป
พืไอพัฒนาระบบสารสนทศ฿นการ฿หຌบริการรถดยสารประจาทาง ซึไงประกอบดຌวย 3 ครงการยอย/
ระบบ คือ ิ1) ระบบตรวจสอบละติดตามการปฏิบัติการดินรถ ิGPS) (2) ระบบสารสนทศดຌาน
ปฏิบัติการดินรถ ละ ิ3) ระบบบริหารจัดการอูจอดรถ
1) ขสมก. มีระบบสารสนทศทีไสนับสนุนการปฏิบัติงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ ระบบ
สารสนทศดຌ านปฏิ บั ติ การดิ นรถทีไ ชืไ อมยงขຌ อมู ลกั บระบบทีไ ติ ดตัๅ งบนรถดยสาร จะช วย
ยกระดับการสืไอสารละความปลอดภัย฿นการ฿หຌบริการ นามาซึไงการพิไมความพอ฿จ฿นการ฿ชຌ
บริการ ขณะทีไการลดภารกิจ฿นการตรวจสอบละจัดทาตารางการจอดรถดยสารจะชวยลด
ตຌนทุนดຌานบุคลากรเดຌ฿นระดับหนึไง
2) ระบบการบริหารจัดการอูรถดยสารชวย฿หຌการบริหารความถีไ฿นการ฿หຌบริการรถดยสารป็นเป
อยางหมาะสม มีสวนชวยพิไมความพึงพอ฿จของผูຌดยสาร รวมทัๅงสามารถลดระยะวลา ละ
บุคลากร฿นการตรวจสอบละจัดทาตารางการจอดรถดยสาร
สามารถติดตัๅงระบบสารสนทศดຌานปฏิบัติการดินรถ ละระบบการบริหารจัดการอูจอดรถดยสาร
เดຌภาย฿นป โ5ๆเ
การเดຌรับงบประมาณสนับสนุน฿นการดานินครงการ ละการออกบบระบบ฿หຌสามารถรองรับการ
฿ชຌงานเดຌครองคุลมการปฏิบัติการดินรถ รวมทัๅงสามารถปรับปรุงพิไมประสิทธิภาพเดຌ ซึไงทคนลยี
ทีไ฿ชຌ฿นระบบสารสนทศดຌานปฏิบัติการดินรถละระบบการบริหารจัดการอูจอดรถดยสาร ตຌองป็น
ทคนลยีทีไมีการพัฒนาอยางตอนืไองมาป็นวลานานละมีการ฿ชຌงาน฿นหลายประทศ
งบประมาณทัๅงครงการ ิพ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไี จานวน ไใใุไ็็ุเเเ บาท ป็นวงงินงบประมาณป
โ5ๆเ จานวน แเใ,แโแ,ๆเเ บาท บงป็น
ิแี ครงการย อยทีไ แ : การพั ฒ นาระบบการดิ นรถ งบประมาณรวม 390,438,000 บาท ป็ น
งบประมาณป โ5ๆเ จานวน 78,087,600 บาท
ิโี ครงการยอยทีไ 2 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการอู ิพ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆใี งบประมาณรวม
34,832,000 บาท ดยป็นงบประมาณป โ5ๆเ จานวน โ5,เใไ,เเเ บาท
 อุปกรณ์ คอมพิวตอร์ เดຌ ก คอมพิวตอร์ทบลใต วงงิน โุแ่ไุเเเ บาท ละจอ LCD
ขนาด 5เ นิๅว วงงิน ่ไเุเเเ บาท
 ครืไองคอมพิวตอร์ประมวลผล วงงิน ใุแ5ใุๆเเ บาท
 ครืไองสารองเฟฟງา ่เเ VA วงงิน โใเุไเเ บาท
 ครืไองอานบัตร Smart Card วงงิน ใๆเุเเเ บาท
 คาพัฒนาระบบการดินรถ วงงิน แ5ุเเเุเเเ บาท
 คาบริหารครงการ วงงิน ใุโๆๆุเเเ บาท

คณ วิศวกรรมศ สตร์ะมห วิทย ลย กษตรศ สตร์ะ: กนย ยนะพเศเะ2559

ผนปฏิบติก รปร จ ปีะ2560ะองค์ก รขนส่งมวลชนกรุง ทพะ(ขสมกเ)

หนຌา 34

ครงการยอยทีไ แ : การจัดหาระบบตรวจสอบละติดตามการปฏิบัติ การดินรถ ิGPS) ิป็นครงการทีไ
ดานินงานตอนืไองจากป โ55้ี
ขันๅ ตอน/กิจกรรม

ปงบประมาณ 2559

ปงบประมาณ 2560

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

ผูຌรับผิดชอบ

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

ผอก. /
คณะกรรมการ

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

ผอก.

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

คณะกรรมการ

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

ผอก.

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

ผูຌรับจຌางทีไ

2,500 คัน ละระบบจอภาพอัจฉริยะทีไปาງ ยรถดยสาร

ประมูลงานเดຌ

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

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

ป 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผูรຌ ับผิดชอบ

1) จัดตังๅ คณะกรรมการพือไ วางผน
ละสารวจความตຌองการ฿น

ผอก.

บือๅ งตຌนของหนวยงานทีไ กียไ วขຌอง
2) ออบบบขຌอกาหนดขอบขตงาน
(TOR) พือไ วาจຌางทีปไ รึกษาฯ
ดานินการ

คณะกรรมการฯ

3) คัดลือกละวาจຌางทีปไ รึกษาฯ
4) ดานินงานตามครงการ
4.1) สารวจความตຌองการขัๅน
ละอียด
4.2) ออกบบระบบสารสนทศ
4.3) จัดทาระบบสารสนทศ

ทีปไ รึกษา

4.4) ทดสอบระบบสารสนทศ
4.5) ติดตังๅ ระบบ
4.6) ฝຄกอบรม
5) นาเป฿ชຌปฏิบตั งิ านจริง

สานักทคนลยี
สารสนทศ / สานัก

6) ติดตามละประมินผลการ฿ชຌ

บริหารการดินรถ ขต

งานจริง

การดินรถทีไ 1 - 8 /

7) นาสนอผลการติดตามตอ ผอก.
8) นาสนอผลการประมินตอคณะ
กรรมการบริหารกิจการองค์การ

สานักผนงาน / สานัก
ทคนลยีสารสนทศ
ผอก.

หมายหตุ : สาหรับครงการยอยทีไ ใ : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการอู ริไมดานินงานตามครงการ฿นปีงบประมาณ โ5ๆแ –
โ5ๆใ จึงเมปรากฏตารางชวงระยะวลา฿นการดานินงาน฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ

คณ วิศวกรรมศ สตร์ะมห วิทย ลย กษตรศ สตร์ะ: กนย ยนะพเศเะ2559

ผนปฏิบติก รปร จ ปีะ2560ะองค์ก รขนส่งมวลชนกรุง ทพะ(ขสมกเ)

หนຌา 36

กลยุทธ์ทีไ 3 : ความปลอดภัย นการ หຌบริการ
ครงการทีไ ็ : ความปลอดภัยของผຌดยสารละประชาชน
รายการ
วัตถุประสงค์

ปງาหมาย

ตัวชีๅวัด (KPIs)

ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)

งบประมาณป โ5ๆเ

รายละอียดดยสังขป
พืไอยกระดับความปลอดภัย฿หຌกับผูຌดยสาร พนักงานของ ขสมก. ละประชาชนผูຌ฿ชຌรถ฿ชຌ
สຌ นทางสั ญจรรวมกั น ดยการวิคราะห์ ขຌ อมู ลการกิ ดอุ บั ติ หตุ ละหตุ รຌ าย฿นอดี ตพืไ อ
ก าหนดนวทาง มาตรการ ละครืไ องมื อ฿นการพิไ มความปลอดภั ย ควบคู กั บการปลู ก
จิ ตส านึ ก฿หຌ พนั กงาน ผูຌ ดยสาร ละประชาชน ตระหนั ก฿นความสี ยหายทีไ กิ ดขึๅ นจาก
อุบัติหตุละหตุรຌายระหวางการดินทาง
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฿หຌความสาคัญกับ
ความปลอดภัยขณะ฿หຌบริการ
ิ4) หลักสูตรพืไอพัฒนาการขับรถทีไมีคุณภาพของ ขสมก. ดยมุงนຌนการกຌเขปัญหาละลด
ความสีไ ยงจากการกิ ดอุ บั ติ หตุ ละหตุ รຌ ายตามผลการวิคราะห์ การกิ ดอุ บั ติ หตุ หรื อ
หตุรຌาย
จานวนอุบัติหตุละหตุรຌายระหวางการ฿หຌบริการลดลง 5% ฿นระยะวลา 5 ป ดยทียบกับ
ป พ.ศ. 2559 ป็ นป ฐาน ดยตั วชีๅวัดรายป คื อ จานวนอุ บั ติหตุละหตุรຌายระหวางการ
฿หຌบริการลดลงปละ 1% ดยทียบกับป พ.ศ. 2559
การยอมรับละความรวมมือของผูຌปฏิบัติงานทีไกีไยวขຌอง฿นการปฏิบัติตามมาตรการการกຌเข
พืไอพิไมความปลอดภัย฿นการ฿หຌบริการ ดยฉพาะการยินยอม฿หຌตรวจวัดอลกอฮอล์ / สาร
สพติด ซึไงพนักงานผูຌมีหนຌาทีไ ฿หຌ บริการบนรถดยสารบางทานอาจเม฿หຌความรวมมือดຌวย
พิจารณาวาป็นการละมิดสิทธิสวนบุคคล
งบประมาณครงการทัๅ งสิๅน จานวน แโุไ5เุเเเ บาท ป็ นงบประมาณป โ5ๆเ จ านวน
4,002,000 บาท บงป็น
ิแี ครงการยอยทีไ 1 : การจัดทามาตรการการกຌเขพืไอพิไมความปลอดภัย฿นการ฿หຌบริการ
งบประมาณทัๅงสิๅ น ิพ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไี จานวน ไ,เ5เ,เเเ บาท ดยป็ นงบประมาณป
โ5ๆเ จานวน โุใโโุเเเ บาท
 การจัดซืๅออุปกรณ์ตรวจวัดอลกอฮอล์฿นลือดดยวิธีปຆาจากลมหาย฿จบบยืนยัน
ผล วงงิน แุ่้เุเเเ บาท
 การจัดซืๅอชุดตรวจสารสพติด วงงิน ไใโุเเเ บาท
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รายละอียดดยสังขป
ิโี ครงการยอยทีไ 2 : การการพัฒนาหลักสูตรการ฿หຌบริการดี ขับขีไปลอดภัย
งบประมาณทัๅงสิๅ น ิพ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไี จานวน ่,ไเเ,เเเ บาท ดยป็ นงบประมาณป
โ5ๆเ สาหรับการฝຄกอบรมหลักสูตรการ฿หຌบริการดี ขับขีไปลอดภัย วงงิน แ,ๆ่เ,เเเ บาท
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ครงการยอยทีไ แ : การจัดทามาตรการการกຌไขพืไอพิไมความปลอดภัย นการ หຌบริการ
ขัๅนตอน/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.

1) จัดตังๅ คณะทางานพือไ รวมกันสรุป
ขຌอมูลจานวนอุบตั ิ หตุทีไ กิดขึๅน

ผูรຌ ับผิดชอบ
ผอก.

2) ประมินความสูญสียทีไ กิดขึๅน
นือไ งจากการกิดอุบตั ิ หตุ
3) วิคราะห์หาสาหตุ ของการกิด
อุบตั ิ หตุ
4) กาหนดนวทางละมาตรการการ

คณะทางาน (ฝຆายการ

กຌเข ชน การตรวจอลกอฮอล์ละ

ดินรถองค์การ ขตการ

สารสพติด การจัดนายตรวจดูลจุด

ดินรถ 1 - 8 / สานัก

สียไ ง การตรวจสอบความพรຌอมกอน

ผนงาน / สานัก

฿หຌบริการ รวมทังๅ การบังคับ฿ชຌ

กฎหมาย / สานักบัญชี

มาตรการกับผูปຌ ฏิบตั งิ าน (พขร. /

ละกองทุนกลาง /

พกส.) ฯลฯ

สานักการจຌาหนຌาทีไ

5) กาหนดบทลงทษหากมีการฝຆาฝน /
เมปฏิบตั ติ าม
6) นาสนอขอความหในชอบจาก
ผูบຌ ริหาร
7) จัดหาอุปกรณ์ตรวจวัดอลกอฮอล์ /
สารสพติดสาหรับมีเวຌ฿ชຌประจาทีไ ขต
ดินรถทังๅ 8 หง รวมทังๅ ทีสไ านักงาน
฿หญ (สาหรับพนักงานขับรถสวนกลาง

สานักบริการละจัดซืๅอ

ละพนักงานขับรถ฿หຌผบูຌ ริหารระดับสูง)
ตามขัๅนตอนของระบียบการจัดซืๅอ
พัสดุขององค์การฯ
8) ประชุมวางผนการรณรงค์

ฝຆายการดินรถองค์การ
ขตการดินรถ 1 - 8 /

9) กาหนดวิธกี ารรณรงค์

สานักพัฒนาบุคลากร

10) ประชาสัมพันธ์฿หຌผูຌ กียไ วขຌองทุก

ฝຆายการดินรถองค์การ

ฝຆายรับทราบถึงนวทาง การปฏิบตั ิ

ขตการดินรถ 1 - 8 /

ตาม บทลงทษ ฯลฯ ละริไม

สานักการจຌาหนຌาทีไ /

ดานินงานตามครงการ

สานักผนงาน / สานัก
ผูอຌ านวยการ

11) ติดตามละประมินผลการปฏิบตั ิ

ฝຆายการดินรถองค์การ

ตามมาตรการ จัดทาสรุปผล

ขตการดินรถ 1 - 8 /
สานักพัฒนาบุคลากร

12) นาสนอผลการติดตามละการ
ประมินตอคณะกรรมการบริหาร
กิจการองค์การฯ
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ผอก.
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ครงการยอยทีไ โ : การพัฒนาหลักสตรการ หຌบริการดี ขับขีไปลอดภัย
ขัๅนตอน/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.

1) จัดตังๅ คณะทางานทีปไ ระกอบดຌวย
หนวยงานทีไ กียไ วขຌอง ละผูຌ ชีไยวชาญ
จากกรมการขนสงทางบก
2) รวมกันวางผนละออกบบ
หลักสูตร หัวขຌอ รายละอียด วิธกี าร
3) นาสนอขอความหในชอบจาก
ผูบຌ ริหาร
4) รวบรวมรายชืไอผูຌ ขຌารับการอบรม

ผูรຌ ับผิดชอบ
คณะทางาน (ฝຆายการ
ดินรถองค์การ ขตการ
ดินรถ 1 - 8 / สานัก
พัฒนาบุคลากร
คณะทางานนาสนอตอ
ผอก.
ฝຆายการดินรถองค์การ
ขตการดินรถ 1 - 8

5) จัดหาสถาบันทีรไ ับฝຄกอบรม ละ/
หรือ วิทยากรทีมไ ีความรูຌละ
ประสบการณ์ รวมทังๅ สถานทีไ พือไ ฿ชຌ฿น
การฝຄกอบรม
6) ดานินการฝຄกอบรม 5 ป โ ละ 12

สานักพัฒนาบุคลากร

รุน โ ละ 50 คน รวม 3,000 คน
7) ติดตามละประมินผลการฝຄกอบรม
8) นาสนอผลการติดตามละการ
ประมินตอคณะกรรมการบริหาร
กิจการองค์การฯ
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ผอก.
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กลยุทธ์ทีไ 4 : การสรຌางการจดจาทีไดีกผຌ ชຌบริการ
ครงการทีไ ่ : กิจกรรมสัมพันธ์
รายการ
วัตถุประสงค์
ปງาหมาย

ตัวชีๅวัด (KPIs)
ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)

งบประมาณป โ5ๆเ

รายละอียดดยสังขป
พืไ อสรຌ างสริ ม ความผู ก พั น ิEngagement) ฿นรู ป บบของพั น ธมิ ต รระหว าง ขสมก. ละ
ผูຌดยสาร ผานกิจกรรมยกตามกลุมปງาหมายทัๅงบบ Online ละ Offline
การสริมสรຌางความสัมพันธ์฿นระดับของการป็นพันธมิตรจะนามาซึไงความหในของผูຌ฿ชຌบริการทีไ
ตรงเปตรงมา฿นมุมมองทีไป็นบวก ซึไงจะทา฿หຌการปรับปรุงคุณภาพการ฿หຌบริการป็นเป฿นทิศทาง
ทีไ หมาะสมละป็ นเปตามความตຌ องการของผูຌ ดยสารอย างทຌ จริง สรຌางความพึ งพอ฿จต อ
ผูຌ฿ชຌบริการดยรวมอยางยัไงยืน
สามารถจัดกิจกรรมสัมพันธ์เดຌปละเมตไากวา โ ครัๅงตอนืไองทุกป ตัๅงตป พ.ศ. โ5ๆเ ป็นตຌนเป
การมีสวนรวม฿นกิจกรรมของผูຌดยสาร พราะหากออกบบกิจกรรมทีไตຌอง฿ชຌระยะวลา฿นการทา
กิจกรรมนาน หรือรูปบบของกิจกรรมเมมีความนาสน฿จลຌว กใอาจเมเดຌรับความรวมมือละ
สน฿จท า ทีไ ค วร รวมทัๅ ง฿นสภาพปั จ จุ บั น ผูຌ ดยสารสามารถขຌ า ถึ งกิ จ กรรมของ ขสมก.
ผานชองทางการสืไอสารตาง โ เดຌเมยาก ตการทีไจะทา฿หຌกิดการมีสวนรวม฿นกิจกรรม ขึๅนอยู
กับการออกบบกิจกรรมทีไมีความหมาะสมกับผูຌดยสาร฿นตละกลุม
งบประมาณตามครงการทัๅ งสิๅ น ิพ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไี วงงิ น โุเเเุเเเ บาท ดยป็ น
งบประมาณ ป โ5ๆเ จานวน ไเเุเเเ บาท ซึไงป็นคา฿ชຌจาย฿นการจัดกิจกรรม ปละ โ ครัๅง โ
ละ โเเุเเเ บาท ละทาทุกป ิรวมคาสรุปผลการทากิจกรรมลຌวี

ขัๅนตอน/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.

1) จัดตังๅ คณะทางานกิจกรรมสัมพันธ์

ผูรຌ ับผิดชอบ
ผอก.

2) ศึกษาพฤติกรรมของกลุม ปງาหมาย
3) ออกบบกิจกรรม
4) ขอรับอนุมัตจิ ากผูมຌ ีอานาจ
5) ดานินกิจกรรม
6) สรุปผลทีเไ ดຌรับจากการทากิจกรรม
7) นาสนอสรุปผลการทากิจการตอ ผอก.
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คณะทางานจากทุก
หนวยงานขององค์การ
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ยุทธศาสตร์ทีไ โ : การสรຌางฐานกาลังพนักงานขับรถดยสารทีไพียงพอละมีคุณภาพ
กลยุทธ์ทีไ แ : การสรຌางฐานกาลังพนักงานขับรถดยสาร
ครงการทีไ ้ : การจัดหาพนักงานขับรถดยสาร
รายการ
วัตถุประสงค์
ปງาหมาย

ตัวชีๅวัด (KPIs)
ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)

งบประมาณป โ5ๆเ

รายละอียดดยสังขป
พืไ อจัดหาพนักงานขั บรถดยสารดຌ วยวิธีการ Outsource ฿นจานวนทีไ สอดคลຌ องกั บจานวนรถ
ดยสาร
ขสมก. มีพนักงานขับรถดยสาร฿นจานวนทีไสอดคลຌองกับจานวนรถดยสารทีไมีอยู฿นตละชวง ซึไง
จะช วย฿หຌ การ฿ชຌ รถดยสารป็ นเปอย างมี ประสิ ทธิ ภาพ ก อ฿หຌ กิ ดประยชน์ ก ขสมก. ฿น โ
ลักษณะ คือ ิแี ชวย฿หຌมีสัดสวนรถทีไออก฿หຌบริการมากขึๅน สงผลทางอຌอมตอพิไมความพึงพอ฿จ฿น
การ฿ชຌบริการของผูຌดยสารจากการทีไระยะวลา฿นการรอรถดยสารลดลง ละ ิโี ชวยพิไมรายเดຌ
฿หຌ กั บ ขสมก. ดยรถดยสารปรั บอากาศ แ คั น สามารถสรຌางรายเดຌ ฉลีไ ยเดຌ วันละเม ตไ ากว า
ประมาณ ๆ – ็ พันบาท
ขสมก. สามารถจัดจຌางพนักงานขับรถดยสารผานกระบวนการ Outsource ตัๅงตป พ.ศ. โ5ๆเ
ป็นตຌนเป
กฎระบียบทีไ กีไยวขຌองกับการจัดหา ฮพนักงานขับรถดยสารฮ พราะการจัดหาพนั กงานขับรถ
ดยสาร฿นลั กษณะของการ Outsource จ าป็ น ตຌ องมี การศึ กษาละปรั บ ปรุ งกฎระบี ยบทีไ
กีไยวขຌองทัๅง฿นสวนของ ขสมก. ละหนวยงานทีไกากับดูล ขสมก. อยางรอบคอบ รวมทัๅงทัศนะ
คติตอการป็นพนักงานขับรถดยสาร ขสมก. มຌการจຌางพนักงานขับรถดยสาร฿นลักษณะของการ
Outsource จะชวยกຌปัญหาอันกิดจากขຌอจากัดดຌานอัตราผลตอบทนเดຌ฿นระดับหนึไง ตเมเดຌ
ชวยกຌเขปัญหาทัศนคติตออาชีพพนักงานขับรถดยสาร฿นขตกรุงทพทีไหลายคนหในวาหนืไอย
บัไนทอนสุขภาพ ละมีความสีไยง฿นการกิดอุบัติหตุสูง
งบประมาณทัๅงครงการ จานวน – บาท ิ฿ชຌงบดานินงานตามปกติี

คณ วิศวกรรมศ สตร์ะมห วิทย ลย กษตรศ สตร์ะ: กนย ยนะพเศเะ2559
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ผูรຌ ับผิดชอบ

1) จัดตังๅ คณะทางานพือไ รวมกันวาง
ผนการจัดทาครงการการจัดหา
"พนักงานขับรถดยสาร" จากการวาจຌาง
บุคลากรจากภายนอก (Outsourcing)

ผอก.

รวมทังๅ รวมกันกาหนดระบียบขຌอบังคับทีไ
ผูปຌ ระมูลจะตຌองดานินการ
2) จัดทาขຌอกาหนดขอบขตการ
ดานินงาน (TOR) พือไ การจัดจຌาง
พนักงานขับรถดยสารจากภายนอก
(Outsourcing)
3) ประกาศ฿น Website ของ
กรมบัญชีกลางละขององค์การพือไ หา
ผูสຌ น฿จขຌารวมการประมูล
4) คัดลือกผูสຌ น฿จยืไนประมูล
5) ประกาศผลการยืไนประมูล

คณะทางานจากทุก
หนวยงานขององค์การ

6) ดานินงานตามขัๅนตอนการจัดซืๅอจัด
จຌาง
7) ผูชຌ นะการยืไนขຌอสนอ (ประมูล) ริไม
ดานินการจัดสงพนักงานขับรถดยสาร
ขຌาฝຄกอบรมละปฏิบตั หิ นຌาทีไ
8) ติดตามละประมินผลการดานินงาน
ตามครงการทุกสินๅ ปงบประมาณ
9) รายงานผลการดานินงานตาม
ครงการ฿หຌคณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การฯ รับทราบผล

คณ วิศวกรรมศ สตร์ะมห วิทย ลย กษตรศ สตร์ะ: กนย ยนะพเศเะ2559

ผอก.

ผนปฏิบติก รปร จ ปีะ2560ะองค์ก รขนส่งมวลชนกรุง ทพะ(ขสมกเ)

หนຌา 43

กลยุทธ์ โ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน
ครงการทีไ แเ : การสรຌางสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน
รายการ

รายละอียดดยสังขป

วัตถุประสงค์

พืไอ฿หຌบุคลากรทีไกีไยวขຌองกับการ฿หຌบริการรถดยสารผูຌมีความพรຌอมทัๅงรางกายละจิต฿จ฿นการ
฿หຌบริการอยางมีคุณภาพ มีสุขภาพรางกายทีไขใงรง มีสุขภาพจิตทีไดี ทัๅงกอน ระหวาง ละภายหลัง
การปฏิ บั ติ หนຌ าทีไ ผ านระบบการตรวจสุ ขภาพตามระบี ยบของคณะกรรมการรัฐวิ สาหกิ จรืไอง
มาตรฐานของสิทธิผลประยชน์ของพนั กงาน รวมทัๅงการสรຌางความตระหนั ก฿นความสาคัญของ
สุขภาพ การสรຌางสภาพวดลຌอมทีไอืๅอตอการมีสุขภาพกายละ฿จทีไดีทัๅง฿นระหวางวลาปฏิบัติงาน
ละระหวางการพัก อาทิ การจัดหาอุปกรณ์ออกกาลังกายละการจัดตัๅงรຌานกาฟสด ฯลฯ

ปງาหมาย

1) สริมสรຌาง฿หຌบุคลากรมีสุขภาพรางกายทีไขใงรงละมีสุขภาพจิตทีไดี ซึไงถือป็นกลเกสาคัญตอ
การ฿หຌ บริการทีไ มี คุ ณ ภาพละความปลอดภั ย มี ผลดยตรงต อความพึ งพอ฿จของผูຌ ดยสาร
ขณะดี ยวกั นสุ ขภาพทีไ ดี จะชวยลดอั ตราการหยุ ดงานจากการจใ บปຆ วยของพนั กงาน ส งผล
ตอนืไองตอประสิทธิภาพการ฿ชຌรถ ละนามาซึไงการพิไมขึๅนของรายเดຌ฿นทีไสุด
2) การทีไ พนั กงานมี สุ ขภาพกายละ฿จทีไ ดี จะช วยลดค า฿ชຌจ าย฿หຌ ขสมก. ฿นหลายลั กษณะ ทัๅ ง
ค า฿ชຌ จ ายทีไ กีไ ยวขຌ อ งกั บ การกิ ด อุ บั ติ หตุ ระหว างการปฏิ บั ติ งาน ละค า฿ชຌ จ าย฿นการ
รักษาพยาบาล
3) การสริมสรຌางสภาพวดลຌอม฿นการทางาน฿หຌมีความหมาะสมกผูຌปฏิบัติงานจะสงผลตอการ
สรຌางความผูกพันทีไดีกับองค์การ มีผลทางอຌอมตอการรักษาพนักงาน฿หຌอยูกับองค์กร
ซึไงตามครงการจะดานินการติดตัๅงอุปกรณ์การออกกาลังกาย การจัดหาละ฿หຌบริการรຌานกาฟสด
ละการตรวจสุขภาพประจาป

ตัวชีๅวัด (KPIs)

มีพืๅนทีไพรຌอมอุปกรณ์ออกกาลังกายสาหรับขตการดินรถทัๅง ่ หง ละส านักงาน฿หญ ตัๅงตป
พ.ศ. โ5ๆแ ป็นตຌนเป

ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)

การหในถึงความสาคัญของการมีสุขภาพทีไขใงรงของบุคลากร฿นฝຆายปฏิบัติการ ละการ฿หຌ ความ
รวมมือ พราะคนสวน฿หญ฿หຌความสาคัญกับความสะดวกสบายมากกวาการออก กาลังกายพืไอการ
มีสุขภาพทีไดี ซึไง฿นกรณีของกิจกรรมสรຌางสริมสุขภาพดຌวยการจัดพืๅนทีไละอุปกรณ์ออกกาลังกาย
พนักงานขับรถดยสารสวนหนึไงอาจเมตຌองการขຌารวมกิจกรรมดังกลาว จาป็นตຌองมีมาตรการจูง฿จ
฿นลักษณะตาง โ รวมทัๅงจัดทานวทาง฿นการจูง฿จ฿หຌบุคลากรปรับปลีไยนตัวอง ดย฿หຌความสาคัญ
กับการออกกาลังการพิไมมากขึๅน

งบประมาณป โ5ๆเ

งบประมาณทัๅงครงการ จานวน 20,200,000 บาท ป็นงบประมาณของป โ5ๆเ จานวน โุๆไเุเเเ
บาท บงป็น





การตรวจสุขภาพประจาป การตรวจสุขภาพจิต วงงิน แุ5เเุเเเ บาท
การจัดอบรม฿หຌความรูຌดຌานการดูลสุขภาพรางกายละสุขภาพจิต฿หຌกพนักงาน วงงิน
ๆไเุเเเ บาท
การปรับปรุงสภาพละการควบคุมดูลรຌานคຌาภาย฿นหนวยงานตาง โ วงงิน 5เเุเเเ
บาท
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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.

ผูรຌ ับผิดชอบ

การปรับปรุงสุขภาพละคุณภาพชีวิตของพนักงานฝຆายปฏิบตั งิ าน
1) ตงตังๅ คณะทางานรวมกันศึกษาถึงรายละอียด
ของสิงไ ทีตไ อຌ งปรับปรุง ทังๅ ฿นรืไองของงบประมาณ
ขัๅนตอนการดานินการ ผูรຌ ับผิดชอบ ฯลฯพือไ ฿หຌมี
สภาพการทางานทีไ หมาะสมมากยิไงขึๅน รวมทังๅ

ผอก.

วิธกี ารสงสริม฿หຌบคุ ลากรมีสข
ุ ภาพรางกายทีไ ขใงรง
สุขภาพจิตทีดไ ขี ึๅน
2) ศึกษานวทางการปรับปรุงละนาสนอครงการ
ปรับปรุงสถานทีไ ละสภาพวดลຌอม฿นการทางาน
ปรับปรุงสภาพรຌานคຌา฿นพืนๅ ทีไ กาหนดพืนๅ ทีอไ อกกาลัง
กาย ละอุปกรณ์ออกกาลังกายทีตไ อຌ ง฿ชຌ ฯลฯ ฿หຌกบั

คณะทางานจากทุก
หนวยงาน

ผอก.
3) นาสนอขออนุมัตจิ ากคณะกรรมการบริหาร
กิจการองค์การพือไ พิจารณาหในชอบ
4) ตงตังๅ คณะกรรมการจัดซืๅอจัดจຌาง พือไ

ผอก.

ดานินการปรับปรุงสถานทีทไ างาน รຌานคຌา สถานทีไ
ออกกาลังกาย ฯลฯ
5) ออกบบขຌอกาหนดขอบขตงาน (TOR) สาหรับ
การจัดจຌางพือไ ดานินการปรับปรุงสถานทีทไ างาน
รຌานคຌา สถานทีอไ อกกาลังกาย ฯลฯ
6) ประกาศชิญชวน ละตตงัๅ คณะกรรมการพือไ
คัดลือกผูป
ຌ ระมูลงาน

คณะกรรมการจัดซืๅอจัด
จຌาง

7) คัดลือกละจัดจຌางผูຌ ขຌารวมประมูลงาน
8) ดานินงานตามครงการฯ
8.1) การตรวจสุขภาพประจาป การตรวจ
สุขภาพจิต
8.2) จัดอบรม฿หຌความรูຌดาຌ นการดูลสุขภาพ
รางกายละสุขภาพจิต฿หຌกพนักงาน

สานักการจຌาหนຌาทีไ
สานักพัฒนาบุคลากร

8.3) การบริหารจัดการรຌานคຌา รຌานอาหาร
ภาย฿นหนวยงานตาง โ (บริการรຌานกาฟสดตามอู
ตางโ)
8.4) จัดทานวทาง฿นการสงสริม฿หຌ฿ชຌบริการ

ผูป
ຌ ระมูลงานเดຌ

หຌองออกกาลังกาย พือไ กระตุน
ຌ ฿หຌ฿ชຌบริการพือไ ฿หຌกิด
ความคุม
ຌ คา
8.5) การจัดสถานทีอไ อกกาลังกาย฿หຌกบั ขตดิน
รถตาง โ ละจัดหาอุปกรณ์ออกกาลังกาย
8.6) ตรวจสอบละตรวจรับงาน
9) ควบคุมละติดตามการดานินงานของผูป
ຌ ระมูล
งานเดຌครงการ
10) ประมินผลการดานินงานตามครงการฯ
11) จัดทาบทสรุปผลการดานินงานตามครงการฯ
ละนาสนอตอ ผอก.
12) นาสนอตอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
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คณะทางานจากทุก
หนวยงาน
ผูป
ຌ ระมูลงานเดຌ
คณะกรรมการฯ
สานักผนงาน / ฝຆายการ
ดินรถองค์การ
สานักผนงาน / สานัก
การจຌาหนຌาทีไ
ผอก.
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ครงการทีไ 1แ : การยกระดับความผกพันของพนักงานทีไมีตอองค์กร
รายการ
วัตถุประสงค์

ปງาหมาย

ตัวชีๅวัด (KPIs)

ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)

งบประมาณป โ5ๆเ

รายละอียดดยสังขป
พืไอยกระดับความผูกพันของพนักงานทีไมีตอองค์กร ซึไงริไมตຌนจากการขยายขอบขตงาน฿นการ
วาจຌางสารวจความผูกพันของพนักงานทีไมีตอองค์กร฿หຌครอบคลุมการวิคราะห์ปรียบทียบดัชนี
ชีๅวัดความผูกพันฯ 5 ปยຌอนหลัง พรຌอมจัดทาขຌอสนอนะ฿นนวทางทีไจะป็นการยกระดับความ
ผูกพันของพนักงานทีไมีตอองค์กร
องค์การมีระบบการวิคราะห์ความผูกพันของพนักงานทีไถูกตຌอง ซึไงจะชวยกาหนดนวทางการ
บริ หารจั ดการดຌ านบุ คลากร฿หຌ ป็ น เปอย างมี ประสิ ทธิ ภ าพ ส งผลทางอຌ อมต อคุ ณ ภาพละ
ประสิทธิภาพ฿นการทางานของพนักงาน ซึไงจะนามาทัๅงการพิไมรายเดຌหรือการลดคา฿ชຌจาย฿นการ
ดานินงาน ดยการจัดทารายงานสารวจความผูกพันทีไมีตอองค์กรของพนักงานทีไครอบคลุมการ
การวิคราะห์ดัชนีความผูกพันฯ 5 ปยຌอนหลัง พรຌอมขຌอสนอนะ฿นการยกระดับความผูกพัน
มีระบบการสารวจละวิคราะห์ความผูกพันของพนักงานทีไมีตอองค์การ ละสามารถนาเป฿ชຌเดຌ
ภาย฿นป พ.ศ. โ5ๆแ ป็นตຌนเป
(หมายหตุ : ครงการนีๅริไมวาจຌางทีไปรึกษาพืไอดานินการออกบบละจัดทาดัชนีชีๅวัด฿นป 2561
ดังนัๅนจึงเมมีดัชนีชีๅวัดรายปของป 2560 ละ 2562 – 2563)
ความรวมมือ฿นการ฿หຌขຌอมูลทีไถูกตຌองมืไอมีการสารวจขຌอมูล ละการมองหในประยชน์ทีไจะเดຌจาก
การจัดทาครงการนีๅของผูຌบริหารองค์กร ซึไงการ฿หຌความสาคัญ฿นการวิคราะห์ความผูกพันของ
พนักงานถือป็นรืไองปกติของผูຌประกอบการรถดยสาร฿นตางประทศทีไหในวาบุคลากรคือปัจจัย
สาคั ญทีไ สุ ดต อกิจการการ฿หຌ บริการรถดยสาร ขณะทีไ ผูຌ บริหาร ขสมก. อาจ฿หຌ ความสาคั ญ฿น
ประดในดังกลาว ตยังเมเดຌป็นประดใน฿นลาดับตຌน โ
งบประมาณป โ5ๆเ – บาท ิงบประมาณป โ5ๆแ – โ5ๆไ ฿นวงงิน 6ุเเเุเเเ บาที
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ผูรຌ ับผิดชอบ

1) จัดตังๅ คณะทางานพือไ ศึกษาความป็นเปเดຌ฿นการ
จัดทาดัชนีชีๅวัดความสุขละความผูกพันทีมไ ีตอ องค์กร

ผอก.

ของพนักงาน
2) ออกบบขຌอกานดขอบขต฿นการศึกษา (TOR) พือไ
วาจຌางทีปไ รึกษาฯ ป็นผูดຌ านินการออกบบละกาหนด
คณะกรรมการ (ทุก

ปัจจัยที฿ไ ชຌ฿นการจัดทาดัชนีชีๅวัดความสุขละความ

หนวยงาน)

ผูกพันตอองค์กรของพนักงาน
3) ดานินการคัดลือกละวาจຌางทีปไ รึกษาฯ พือไ
ดานินการ
4) ดานินการออกบบละจัดทาดัชนีชีๅวัดตามครงการ
5) สารวจขຌอมูลดย฿ชຌดชั นีชีๅวัดทีจไ ัดทาขึๅนพือไ ทดสอบ
ความถูกตຌองมนยา
6) สรุปผลจากการ฿ชຌดชั นีชีๅวัดสารวจขຌอมูล พรຌอม
นาสนอนวทาง฿นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ละดัชนีชีๅ

ทีปไ รึกษา ดานินการ
สวนทีไหลือริไมดานินการ นปงบประมาณ โ ๆแ ตอไป

รวมกับ สานักผนงาน

วัดความสุขละความผูกพันของพนักงานทีมไ ีตอ องค์กร
รวมทังๅ งบประมาณที฿ไ ชຌ฿นตละนวทาง
7) นาสนอผลการจัดทาดัชนีชีๅวัด การสารวจขຌอมูล
ละนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตตอคณะกรรมการ
บริการกิจการองค์การฯ
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กลยุทธ์ 3 : การพัฒนาคุณภาพการ หຌบริการของพนักงานขับรถดยสาร
ครงการทีไ แโ : การปรับปรุงละพัฒนาหลักสตรการขับรถทีไมีคุณภาพ
รายการ
วัตถุประสงค์

ปງาหมาย

ตัวชีๅวัด (KPIs)

ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)

งบประมาณป โ5ๆเ

รายละอียดดยสังขป
พืไอพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรพืไอการขับรถดยสารทีไมีคุณภาพมาตรฐานสากล ตามนวทาง
PCV (Passenger Carrying Vehicle) Practice ครอบคลุมการสริมสรຌางทักษะ฿นการกຌเขมืไ อ
กิดหตุการณ์ฉุกฉินซึไงถือป็นหลักสูตรระดับกຌาวหนຌา ิAdvance course for driving) การ
สรຌาง Service Mind ทีไจะชวยสรຌางความประทับ฿จ฿หຌกับผูຌดยสารทุกกลุม ละการพัฒนา
ทักษะ฿นการจัดการปัญหาทีไ กีไยวกับตัวรถดยสารละครืไองยนต์
พนักงานขับรถดยสารเดຌรับการพัฒนา รียนรูຌ ฝຄกฝน ละพัฒนาทักษะ฿นการขับรถดยสาร
การดูลผูຌดยสาร ละการจัดการรถดยสารละครืไองยนต์ พืไอการ฿หຌบริการทีไมีคุณภาพ
ละปลอดภัย
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
การออกบบหลักสูตร฿หຌสามารถนาเป฿ชຌพัฒนา฿หຌกิดทักษะกับพนักงานขับรถดยสารเดຌตรง
กับความตຌ องการของ ขสมก. ซึไงสามารถศึ กษาจากหลั กสู ตรการขั บรถดยสารทีไ ประสบ
ความสารใจ฿นตางประทศ รวมถึงสามารถขอรับคานะนาจากผูຌชีไยวชาญของกรมการขนสง
ทางบก
งบประมาณดานินการรวม 16,696,000 บาท ดยป็นงบประมาณป โ5ๆแ – โ5ๆไ
งบประมาณป โ5ๆเ – บาท
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ผูรຌ ับผิดชอบ

1) จัดตังๅ คณะกรรมการพือไ พิจารณาครงการ
จัดทาหลักสูตรการพิมไ ทักษะพือไ การขับรถทีมไ ี

ผอก.

คุณภาพ
2) ออกบบขຌอกาหนดขอบขตของงาน (TOR)
พือไ วาจຌางทีปไ รึกษาฯ ป็นผูดຌ านินการศึกษาละ

คณะกรรมการ

ออกบบหลักสูตร ละมีผูຌ ชีไยวชาญจากกรมการ
ขนสงทางบกป็นทีปไ รึกษาพิศษ
3) ดานินการคัดลือกละวาจຌางทีปไ รึกษาฯ ป็น
ผูดຌ านินครงการฯ
4) ดานินการศึกษาตามครงการ

ทีปไ รึกษา

5) ดานินการฝຄกอบรมพนักงานขับรถดยสารคิด
ป็นรຌอยละ 25 ตอป ของจานวนพนักงานขับรถ
ดยสารทังๅ หมด
6) ติดตามละประมินผลภายหลังการฝຄกอบรม

สวนทีไหลือริไมดานินการ นปงบประมาณ โ ๆแ ตอไป

7) ทบทวน ปรับปรุง ละพัฒนาหลักสูตรกຌาวหนຌา
ละ฿หຌมีนือๅ หาของหลักสูตรหมาะสมกับวลา

สานักพัฒนาบุคลากร

ละสิงไ วดลຌอมทีไ ปลียไ นเปขององค์การ ดย
ดานินการทุก โ 2 ป
8) ประมินละสรุปผลการฝຄกอบรมสนอตอ ผอก.
9) สรุปผลการดานินงานตามครงการสนอตอ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
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ยุทธศาสตร์ทีไ 3 : การสริมสรຌางความขใงกรงทางการงิน
กลยุทธ์ แ : การพิไมรายไดຌ
ครงการทีไ แ3 : การพัฒนาระบบประมินละวิคราะห์สຌนทางดินรถ
รายการ
วัตถุประสงค์
ปງาหมาย

ตัวชีๅวัด (KPIs)

ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)

งบประมาณป โ5ๆเ

รายละอียดดยสังขป
พืไอพัฒนาระบบประมินตຌนทุนละความคุຌมคาของสຌนทางการดินรถควบคูกับระบบวิคราะห์การ
ดินรถรายสຌนทาง
ขสมก. มีระบบประมินความคุຌมคาของสຌนทางการดินรถ฿หมชวยสรຌางความมัไน฿จวาสຌนทางดินรถ
ทีไ ขสมก. ขຌาประมูลมีความคุຌมคาทางการงิน ขณะทีไระบบวิคราะห์สຌนทางการดินรถ ิ฿นปัจจุบันี
จะชวย฿หຌ ขสมก. มีรายละอียดทีไจะ฿ชຌประกอบการขอปรับปรุงงืไอนเขการดินรถเดຌอยางหมาะสม
ชวย฿หຌการ฿ชຌรถดยสารอยางมีประสิทธิภาพละสอดคลຌองกับความตຌองการของผูຌดยสาร ชวยพิไม
รายเดຌละ/หรือลดตຌนทุนการ฿หຌบริการเดຌ฿นระดับหนึไง
ขสมก. สามารถ฿ชຌงานระบบประมินละวิคราะห์สຌนทางดินรถเดຌ฿นป โ5ๆโ
ิหมายหตุ : ครงการนีๅริไมละสิๅนสุดการดานินงาน฿นป โ5ๆโ จึงมีตัวชีๅวัดรายปฉพาะป โ5ๆโ
ทานัๅนี
ทีไปรึกษาทีไมีความสามารถ฿นการจัดหาหรือพัฒนาระบบตຌองการทีไปรึกษาทีไมีความชานาญ฿นการ
ประมินละจัดทา Financial Model ควบคูกับการมีองค์ความรูຌ฿นธุรกิจรถดยสารประจาทาง ซึไงทีไ
ปรึกษาทีไมีคุณสมบัติดังกลาวมีจานวนเมมาก อีกทัๅง ตຌองดานินการพืไอตรียมความพรຌอม฿นการ
พัฒนาทักษะของผูຌ฿ชຌระบบ พราะการนาขຌาขຌอมูลสูระบบเมตຌองอาศัยทักษะชัๅนสูง อีกทัๅงขຌอมูล
สวนหนึไ งเดຌ จากการชืไอมต อกับระบบงานอืไ น นอกจากนีๅ ยังมี ฿นส วนของทั กษะของผูຌ วิคราะห์
ผลลัพธ์ทีไเดຌจากระบบ ซึไงจาป็นทีไผูຌทาหนຌาทีไวิคราะห์ผลลัทธ์จากระบบตຌองมีทักษะการคิดทีไป็น
ระบบ
งบประมาณครงการทัๅ งสิๅ น จ านวน แเุเเเุเเเ บาท ดยริไ ม ด านิ น การ฿นป โ5ๆโ ละ
งบประมาณป โ5ๆเ – บาท

หมายหตุ : ส าหรับครงการทีไ แใ : การพั ฒนาระบบประมิ นละวิ คราะห์ สຌ นทางดิ นรถ ริไ มด านิ นงานตามครงการ฿น
ปีงบประมาณ โ5ๆโ ป็นตຌนเป จึงเมปรากฏตารางชวงระยะวลา฿นการดานินงาน฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ
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ครงการทีไ 14 : การพัฒนาพืๅนทีไชิงพาณิชย์
รายการ
วัตถุประสงค์
ปງาหมาย
ตัวชีๅวัด (KPIs)
ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)

งบประมาณป โ5ๆเ

รายละอียดดยสังขป
พืไอ฿หຌการ฿ชຌทรัพยากรของ ขสมก. ฿นสวนของอูจอดรถดยสารป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ
สูงทีไสุด สงผลตอรายเดຌทีไพิไมขึๅนของ ขสมก.
มีการดานินงานพืไอพัฒนาพืๅนทีไอูบางขนละมีนบุรี฿หຌป็นพืๅนทีไชิงพาณิชย์ ซึไงป็นครงการ
ตามผนฟ้นฟูฯ ทีไดานินการตอนืไองจากป โ55้
ขสมก. เดຌรับอนุมัติ฿หຌดานินครงการ฿หຌชาพืๅนทีไเดຌอยางนຌอย 1 หง ภาย฿นป พ.ศ. 2560
ละสามารถจัดหาผูຌลงทุนชา฿ชຌพืๅนทีไเดຌอยางนຌอย 1 หง ภาย฿นป พ.ศ. 2561 ป็นตຌนเป
1) ความหในของคณะรัฐมนตรีละผูຌกีไยวของ฿นกระบวนการพิจารณาความหมาะสมของการ
ลงทุน ละระยะวลา฿นการพิจารณาอนุมัติครงการ สาหรับการพัฒนาพืๅนทีไชิงพาณิชย์
ของ ขสมก. หากการจัดทา ฮรายงานผลการศึกษาละวิคราะห์ครงการการพัฒนาพืๅนทีไชิง
พาณิชย์ทัๅง฿นสวนของอูบางขนละอูมีนบุรีฮ มีความชัดจนละมีประดในตาง โ ครบถຌวน
ตามทีไ พ.ร.บ.รวมทุนฯ กาหนดเวຌ จะท า฿หຌ การอนุมัติ ครงการมี ความป็ นเปเดຌ ละ฿ชຌ
ระยะวลา฿นการพิจารณาเมนานมากนัก ทัๅงนีๅขึๅนอยูกับประสบการณ์ละความชานาญของ
ทีปไ รึกษาทีไ ขสมก. วาจຌาง฿หຌป็นผูຌดานินการ
2) TOR ทีไจูง฿จ฿นการพัฒนาพืๅนทีไ พราะหากกาหนดขอบขตของ TOR เมชัดจนหรือเมจูง฿จ
฿หຌกับนักลงทุนพียงพอ กใอาจเมมีผูຌ฿หຌความสน฿จลงทุน฿นครงการเดຌดังนัๅน การออกบบ
TOR ทีไดีตຌองคานึงถึงอกาสชิงธุรกิจของผูຌพัฒนาครงการ ดยเมกออุปสรรคทัๅง฿นการ
ออกบบละดานินครงการ
3) ความสามารถ฿นการออกบบละดานินครงการของผูຌพัฒนาครงการ พราะหากผูຌพัฒนา
ครงการเมมีประสบการณ์หรือความสามารถทางธุรกิจพียงพอ จะสงผลกระทบตอความ
อยูรอดของครงการเดຌ
4) ความสามารถของผูຌชาพืๅนทีไ รายยอย พราะหากผูຌชาพืๅ นทีไรายยอยมีสินคຌา/บริการทีไ
นาสน฿จ หรือมีงินทุนหมุนวียนเมพียงพอ กใอาจสงผลกระทบตอความอยูรอดของธุรกิจ
เดຌ
งบประมาณครงการ วงงิ น ไเุเเเุเเเ บาท ดยป็ น งบประมาณป โ5ๆเ วงงิ น
ใเุเเเุเเเ บาท พืไอ฿ชຌ฿นการจัดทา ฮรายงานผลการศึกษาละวิคราะห์ครงการการพัฒนา
พืๅนทีไชิงพาณิชย์ทัๅง฿นสวนของอูบางขนละอูมีนบุรีฮ ิรวมการศึกษาผลกระทบตาง โ ลຌวี
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ผนปฏิบติก รปร จ ปีะ2560ะองค์ก รขนส่งมวลชนกรุง ทพะ(ขสมกเ)
ขัๅนตอน/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.

1) จัดตังๅ คณะกรรมการชุดตาง โ พืไอ
ดานินงานครงการพัฒนาพืๅนทีไชิงพาณิชย์

หนຌา 51
ผูรຌ ับผิดชอบ
ผอก.

2) ดานินการออกบบขอบขตการ
ดานินงาน (TOR) พืไอวาจຌางทีไปรึกษา฿น
การจัดทา "รายงานผลการศึกษาละ
วิคราะห์ครงการการพัฒนาพืๅนทีไชิง
พาณิชย์ทัๅง฿นสวนของอูบางขนละอูมนี บุร"ี

คณะกรรมการ

3) ประกาศชิญชวน฿หຌผูຌสน฿จยืไนขຌอสนอ
ครงการ
4) คัดลือกทีไปรึกษาฯ ตามขันๅ ตอนของการ
จัดซืๅอจัดจຌางตอเป
5) ทีไปรึกษาจัดทา "รายงานผลการศึกษา
ละวิคราะห์ครงการการพัฒนาพืๅนทีไชิง

ทีปไ รึกษา

พาณิชย์ทัๅง฿นสวนของอูบางขนละอูมนี บุร"ี
6) ตรวจรับงานของทีไปรึกษา
7) นาสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหาร
กิจการองค์การ
8) ดานินการขออนุมตั ิ ครงการตามขันๅ ตอน
ของ พ.ร.บ.รวมทุนฯ พ.ศ. 2556

คณ วิศวกรรมศ สตร์ะมห วิทย ลย กษตรศ สตร์ะ: กนย ยนะพเศเะ2559

คณะกรรมการ
ผอก.
สานักผนงาน

ผนปฏิบติก รปร จ ปีะ2560ะองค์ก รขนส่งมวลชนกรุง ทพะ(ขสมกเ)
ขัๅนตอน/กิจกรรม
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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.

9) มือไ ครงการเดຌรบั การอนุมตั ิ ฿หຌ
ดานินการตงตังๅ คณะกรรมการพืไอคัดลือก
ทีไปรึกษาดยคณะกรรมการรวมกันออกบบ
ขอบขตการดานินงาน (TOR) พืไอวาจຌางทีไ
ปรึกษา฿นการจัดทารางประกาศชิญชวน
อกชนขຌารวมลงทุน รางขอบขตของ
ครงการ ละรางสัญญารวมลงทุน฿นสวน
ของครงการทีไป็นการ฿หຌอกชนขຌารวมลงทุน

ผอก.

10) ประกาศชิญชวน฿หຌผูຌสน฿จยืไนขຌอสนอ
ครงการ
11) คัดลือกทีไปรึกษาฯ ตามขันๅ ตอนของการ
จัดซืๅอจัดจຌางตอเป
12) จัดทารางประกาศชิญชวนอกชนขຌา
รวมลงทุน รางขอบขตของครงการ ละราง
สัญญารวมลงทุน฿นสวนของครงการทีไป็น
การ฿หຌอกชนขຌารวมลงทุน
13) ตรวจรับงานของทีไปรึกษา
14) ตงตังๅ คณะกรรมการพืไอดานินการ
คัดลือกผูຌสน฿จขຌารวมลงทุนตามครงการ
15) ดานินการการประกวดราคา ดย
ผูຌสน฿จประกวดราคาตຌองยืไนขຌอสนอ
ครงการ รายละอียดของการลงทุน งืไอนเข
ของการลงทุน หลงงินลงทุน ผลตอบทน
ทีไสามารถ฿หຌองค์การเดຌตลอดอายุสัญญา ฯลฯ
พืไอ฿หຌคณะกรรมการพิจารณา ซึไงอาจขอ
ความชวยหลือจากสถาบันการศึกษา หรือ
จากผูຌชียไ วชาญดຌานการลงทุนมาชวย฿หຌ
คาปรึกษาหรือสดงความคิดหในตอการ
พิจารณาขຌอสนอดังกลาวเดຌ

ผูรຌ ับผิดชอบ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

ปนขัๅนตอนทีไจะดานิ นการ นปตอ

16) สรุปรายละอียดขຌอสนอครงการละ
สนอ ผอก.
17) สรุปผลการดานินครงการ พรຌอมผล
การประกวดราคา ดยนาสนอตอคณะ
กรรมการบริหารกิจการองค์การ
18) หากเดຌรบั อนุมตั ฿ิ หຌดานินครงการ กใ
จัดทาสัญญากับผูຌชนะการประกวดราคา
19) ดานินงานตามครงการรวมลงทุน
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ไป

ผอก.

คณะกรรมการ

ผอก.
สานักกฎหมายละ
หนวยงานทีไ กียไ วขຌอง

ผนปฏิบติก รปร จ ปีะ2560ะองค์ก รขนส่งมวลชนกรุง ทพะ(ขสมกเ)
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ครงการทีไ 15 : การจัดทาขຌอสนองินอุดหนุนภาครัฐ
รายการ
วัตถุประสงค์
ปງาหมาย
ตัวชีๅวัด (KPIs)
ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)

งบประมาณป โ5ๆเ

รายละอียดดยสังขป
พืไอจัดทาขຌอสนอพืไอ฿หຌภาครัฐอุดหนุนงิน PSO ฿นการ฿หຌบริการรถดยสารปรับอากาศ
ขสมก. มีรายเดຌ฿นรูปงินอุดหนุนจากภาครัฐพืไอชดชยตຌนทุนละคา฿ชຌจายการ฿หຌบริการ฿นสวน
ของรถดยสารปรับอากาศ
สามารถดานินการจัดทาขຌอสนอพืไอ฿หຌภาครัฐอุดหนุนงิน PSO เดຌภาย฿นป พ.ศ. 2560
ขຌอสนอทีไมีขຌอมูลละหตุผลประกอบอยางพียงพอ ทัๅงหตุผลดຌานตຌนทุนทางการงิน ละหตุผล฿น
รืไองความหมาะสมของการ฿ชຌรถดยสารปรับอากาศป็นรถสาธารณะหลัก฿นขตกรุงทพมหานคร
รวมทัๅ งทั ศนคติ ละนยบายของคณะกรรมการงิ นอุ ดหนุ นบริการสาธารณะ ละมุ มมองของ
หนวยงานตຌนสังกัดขององค์การละรัฐบาล
งบประมาณป โ5ๆเ – บาท
ป 2560

ขัๅนตอน/กิจกรรม

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

ผูรຌ ับผิดชอบ

1) จัดตังๅ คณะทางานจัดทาขຌอสนอขอ
สนับสนุนงินอุดหนุน PSO รถปรับ

ผอก.

อากาศจกาภาครัฐ
2) ออกบบหลักกณฑ์ละกาหนดอัตรา
งินสนับสนุน พรຌอมหตุผลชีๅจง
ประกอบการของินสนับสนุน

คณะทางาน (สานัก
ผนงาน / สานักบัญชี
ละกองทุนกลาง / สานัก
ละหนวยงานภาย฿นทีไ

3) สรุปหลักกณฑ์ละนาสนอตอ ผอก.
4) นาสนอขออนุมัตจิ ากผูมຌ ีอานาจ /
หนวยงานตຌนสังกัดตามลาดับชัๅน
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กียไ วขຌอง)
ผอก.

ผนปฏิบติก รปร จ ปีะ2560ะองค์ก รขนส่งมวลชนกรุง ทพะ(ขสมกเ)
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ครงการทีไ 16 : การจัดการลกหนีๅรถรวมบริการคຌางชาระ
รายการ
วัตถุประสงค์
ปງาหมาย

ตัวชีๅวัด (KPIs)
ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)

งบประมาณป โ5ๆเ

ขัๅนตอน/กิจกรรม

รายละอียดดยสังขป
พืไอการบริหารจัดการลูกหนีๅคาตอบทนรถรวมบริการคຌางชาระอยางมีประสิทธิผล
มีการบริหารจัดการหนีๅทีไมีประสิทธิภาพละหมาะสม ซึไงจะชวย฿หຌ ขสมก. ทราบถึงครงสรຌางทาง
การงินของลูกหนีๅทีไสะทຌอนภาพทีไถูกตຌอง พืไอจัดบงลูกหนีๅตามระดับของคุณภาพออกป็นกลุม
หรือการจัดชัๅนลูกหนีๅ ละจะชวย฿หຌการดานินการรียกคืนหนีๅป็นเปดຌวยนวทางทีไหมาะสมตาม
สภาพของลูกหนีๅตละกลุม นามาซึไงอกาสของการเดຌรับชาระคืนหนีๅ฿นระดับหนึไง ดยผลลัพธ์ทีไ
ตຌองการคือ แี หลักกณฑ์การจัดชัๅนหนีๅคาตอบทนรถรวมบริการ 2) ครงสรຌางหนีๅ คาตอบทน
รถรวมบริการหลังการจัดชัๅนหนีๅ ละ 3) นวทางการรียกคืนหนีๅคຌางชาระป็นรายกลุม
สามารถสรุปนวทางการจัดการหนีๅรถรวมคຌางชาระเดຌภาย฿นป พ.ศ. 2560
ตຌองเดຌรับขຌอมูลดຌานธุรกิจละการงินทีไทຌจริงของผูຌประกอบการรถรวม พราะจะชวย฿หຌทราบถึง
สถานะของลูกหนีๅทีไ ทຌ จริงวากิจการเมดีหรือกิจการดีตหนียวหนีๅ พราะผูຌประกอบการทีไป็ น
คูสัญญามักเม฿หຌขຌอมูลธุรกิจละการงินตามความป็นจริง ทา฿หຌการกຌเขปัญหาหนีๅคຌางชาระป็นเป
เดຌยาก
มีการจัดทามาตรการการรียกคืนหนีๅทีไมีผลชิงธุรกิจตอลูกหนีๅ ซึไงจะชวย฿หຌองค์การสามารถรียก
หนีๅคืนเดຌ ตหากลูกหนีๅมีฐานะทางการงินเมดี การตຌองชาระหนีๅ฿หຌ ขสมก. ยอมตຌองสงผลกระทบ
ตอการดานินกิจการเดຌ ดังนัๅนลูกคຌากลุมนีๅอาจเมยอมชาระหนีๅคืน฿หຌก ขสมก. จึงอาจตຌอง฿ชຌ
มาตรการการรียกคืนหนีๅผานนวทางดຌานกฎหมาย พราะจะชวย฿หຌองค์การสามารถรียกหนีๅคืน
เดຌ
งบประมาณป โ5ๆเ – บาท
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.

1) จัดตังๅ คณะทางานจัดการหนีๅ
คຌางชาระ
2) รวมกันจัดทาหลักกณฑ์การ
จัดชัๅนหนีๅ
3) กาหนดนวทางการรียกคืน
หนีๅ
4) ขอรับการอนุมัตจิ ากผูมຌ ี
อานาจ
5) จัดชัๅนหนีๅ
6) รียกคืนหนีๅ
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ผูรຌ ับผิดชอบ
ผอก.
คณะทางาน (สานัก
กฎหมาย / สานักบัญชี
ละกองทุนกลาง /
สานักผนงาน / ฝຆาย
การดินรถอกชนรวม
บริการ / สานักบริหาร
ความสียไ งละควบคุม
ภาย฿น)

ผนปฏิบติก รปร จ ปีะ2560ะองค์ก รขนส่งมวลชนกรุง ทพะ(ขสมกเ)
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ครงการทีไ 17 : การจาหนายรถดยสารปลดระวาง
รายการ
วัตถุประสงค์
ปງาหมาย

ตัวชีๅวัด (KPIs)
ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)

งบประมาณป โ5ๆเ

รายละอียดดยสังขป
พืไอดานินการจาหนายซากรถดยสารทีไปลดระวางเดຌ฿นราคาละงืไอนเขทีไป็นธรรม ิดย฿นป
โ55้ ขสมก. เดຌมีการจัดจຌางทีไปรึกษา฿นการประมินมูลคาซากรถดยสารลຌวี
พืไอ฿หຌสามารถจาหนายซากรถดยสารทีไปลดระวางเดຌ ฿นราคาทีไหมาะสมกับราคาตลาด ซึไง การ
จาหนายซากรถดยสารจะกอ฿หຌกิดประยชน์ตอ ขสมก. ฿น 2 มิติ คือ การเดຌรับงินสดจากการ
จาหนายซากรถดยสาร ละการลดรายจายทีไกีไยวขຌองกับสถานทีไช าละการดูลรักษาความ
ปลอดภัย ขณะดียวกันจะชวยทา฿หຌ ขสมก. มีพืๅนทีไวางพิไมขึๅนสาหรับการกใบรักษารถดยสารรุน
฿หม
สามารถจาหนายซากรถดยสารทีไมีอยูดิมเดຌทัๅงหมดภาย฿นป พ.ศ. 2560
งืไอนเขการจาหนายทีไหมาะสมละราคาจาหนายทีไคุຌมคาตอการนาเป฿ชຌงาน ดຌวยจานวนซากรถทีไมี
ถึงประมาณ 500 คัน การกาหนดกลุมปງาหมาย งืไอนเข ฿นการจาหนาย ละราคาจาหนาย ตຌอง
พิจารณาถึงความป็นเปเดຌ฿นชิงธุรกิจของผูຌสน฿จซืๅออยางหมาะสม
งบประมาณป โ5ๆเ – บาท ิ฿ชຌคณะกรรมการภาย฿นองค์การป็นผูຌดานินการี

ขัๅนตอน/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.

ผูรຌ ับผิดชอบ

1) จัดตังๅ คณะกรรมการพือไ
ผอก.

ดานินการทบทวนราคาละจาหนาย
ซากรถดยสารกา
2) ประมินผลการจาหนายซากรถ
ตามประกาศมืไอดือนธันวาคม 2558
3) ออกบบงือไ นเขละกาหนดราคา

เดຌดานินการลຌว฿นป โ ่ ละ โ

ทีไผานมา

สานักผนงาน / ฝຆายการ
ดินรถองค์การ ขตการ

กลาง฿หม฿หຌสอดคลຌองกับสภาพรถ

ดินรถทีไ 1 - 8 / สานัก

ดยสารละจูง฿จ฿หຌกิดการซืๅอ
4) สนอขออนุมัตจิ ากผูมຌ ีอานาจ฿น

กฎหมาย / สานักบริหาร

ราคาจาหนายทีทไ บทวน฿หม

ภาย฿น / สานักบัญชีละ

5) ประกาศชิญชวน฿หຌผูຌ ขຌาซืๅอครัๅง
฿หม หรือจนกวาจะสามารถจาหนายเดຌ

คณ วิศวกรรมศ สตร์ะมห วิทย ลย กษตรศ สตร์ะ: กนย ยนะพเศเะ2559

ความสียไ งละควบคุม
กองทุนกลาง

ผนปฏิบติก รปร จ ปีะ2560ะองค์ก รขนส่งมวลชนกรุง ทพะ(ขสมกเ)
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ครงการทีไ 18 : การปรับปรุงอัตราคาดยสาร
รายการ
วัตถุประสงค์
ปງาหมาย
ตัวชีๅวัด (KPIs)
ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)
งบประมาณป โ5ๆเ

ขัๅนตอน/กิจกรรม

รายละอียดดยสังขป
พืไอจัดทาขຌอสนอพืไอขอปรับอัตราคาดยสารของรถดยสารทุกประภท
การปรับอัตราคาดยสารถือป็นหนึไง฿นปัจจัยสาคัญทีไสุดทีไจะทา฿หຌ ขสมก. สามารถ฿หຌบริการทีไ
มีคุณภาพเดຌดยมีผลกาเรสุทธิป็นบวก สามารถนาผลกาเรเป฿ชຌ฿นการพัฒนาปรับปรุงการ
฿หຌบริการทีไมีคุณภาพ ละชวยลดภาระงินอุดหนุนจากรัฐบาลเดຌ฿นระดับหนึไง
สามารถจัดตรียมขຌอสนอการปรับอัตราคาดยสารผืไอเวຌหากมีอกาสขอปรับอั ตราคาดยสาร
ของรถดยสารทุกประภทภาย฿นป 2560 ิขຌอสนอการปรับอัตราคาดยสารี
ความขຌา฿จละทัศนคติของหนวยงานผูຌมีอานาจ฿นการ กาหนด/ปรับ อัตราคาดยสาร ละการ
จัดทาขຌอสนอทีไมีหตุผลละสดง฿หຌหในภาพของความจาป็น฿นการปรับขึๅนอัตราคาดยสาร
งบประมาณป โ5ๆเ – บาท ิ฿ชຌคณะกรรมการภาย฿นองค์การป็นผูຌดานินการี
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.

1) จัดตังๅ คณะกรรมการพือไ ศึกษา
การปรับอัตราคาดยสาร

ผูรຌ ับผิดชอบ
ผอก.

2) ศึกษาครงสรຌางรายเดຌ-ตຌนทุน
3) ศึกษาลักษณะการปรับคา
ดยสารรถประจาทาง฿น
ตางประทศ
4) กาหนดรายละอียดการปรับ
อัตราคาดยสาร
5) จัดทาขຌอสนอพือไ ขออนุมัตจิ าก
ผูมຌ ีอานาจ

คณ วิศวกรรมศ สตร์ะมห วิทย ลย กษตรศ สตร์ะ: กนย ยนะพเศเะ2559

คณะกรรมการ (สานัก
บัญชีละกองทุนกลาง /
สานักผนงาน / ฝຆานการ
ดินรถองค์การ)

ผนปฏิบติก รปร จ ปีะ2560ะองค์ก รขนส่งมวลชนกรุง ทพะ(ขสมกเ)
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กลยุทธ์ 2 : การลดตຌนทุนละคา ชຌจายดานินงาน
ครงการทีไ 1้ : การก ียณอายุกอนกาหนด
รายการ
วัตถุประสงค์
ปງาหมาย

ตัวชีๅวัด (KPIs)

ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)

งบประมาณป โ5ๆเ

รายละอียดดยสังขป
พืไอปรับลดจานวนพนักงาน ขสมก. สูระดับทีไมีความหมาะสมกับฐานประกอบการ
มีพนักงานขององค์การ฿หຌความสน฿จขຌารวมครงการ ทา฿หຌสามารถปรับลดจานวนบุคลากรลง
เดຌตามปງาหมายทีไกาหนดเวຌ ซึไง สงผลดยตรงตอการลดตຌนทุนดຌานบุคลากรละคา฿ชຌจายทีไ
กีไยวขຌองกับบุคลากร ซึไงจะสงผลดยตรงตอความสามารถ฿นการสรຌางผลกาเรสุทธิทีไป็นบวก
อันป็นหนึไง฿นปງาประสงค์ทีไสาคัญของผนวิสาหกิจฉบับนีๅ
จานวนบุคลากรลดลง ดังตอเปนีๅ
 ป โ5ๆแ มีพนักงานส านักงานกษียณอายุกอนกาหนด จานวน โ็โ คน ละระหวางป
พ.ศ. โ5ๆโ – โ5ๆไ มีพนักงานสานักงานกษียณอายุ ปละ ใ่ คน
 พนักงานกใบคาดยสารกษียณอายุกอนกาหนด ณ ใเ กันยายน พ.ศ. โ5ๆแ รวมทัๅงสิๅน
โุ่แโ คน
งืไอนเขครงการทีไจูง฿จผูຌขຌารวมครงการภาย฿ตຌอัตราผลตอบทนทีไมีความหมาะสมละป็นเป
ตามระบี ย บทีไ กีไ ย วขຌ อ ง ละการสนั บ สนุ น งบประมาณ฿นการด านิ น งานครงการซึไ ง
นอกหนือเปจากการกูຌงินจากสถาบันการงิน ละกระทรวงการคลังป็นผูຌคๅาประกัน฿หຌ
งบประมาณครงการทัๅงสิๅน ไุ่็ๆุโ่็ุ้้ๆ บาท ดยป็นงบประมาณป โ5ๆเ จานวน – บาท

หมายหตุ : มีฉพาะตารางการดานินงานทีไตຌองทา฿นปี โ5ๆเ พืไอตรียมความพรຌอมการดานินครงการ฿นปี โ5ๆแ ป็นตຌนเป

ขัๅนตอน/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.

1) จัดตังๅ คณะกรรมการพือไ ดานินการ
ครงการกษียณกอนกาหนด

ผูรຌ ับผิดชอบ
ผอก.

2) ดานินการทบทวนงือไ นเขครงการ
3) นาสนองือไ นเขพือไ ขออนุมัตจิ ากผูมຌ ี
อานาจ
4) ประชาสัมพันธ์ครงการ฿หຌพนักงาน
กลุม ปງาหมายทีตไ อຌ งกษียณอายุกอ น
กาหนดรับทราบ
5) คณะกรรมการฯ พิจารณาความ
หมาะสมของพนักงานทีไ สดงความ
ประสงค์จะขอกษียณอายุกอ นกาหนด
ตามความหมาะสมละความจาป็น
6) อนุมัตคิ าขอกษียณอายุกอ นกาหนด
7) ตรียมความพรຌอม฿หຌพนักงาน
8) ดานินการครงการ (฿นป 2561 ป็น
ตຌนเป)

คณ วิศวกรรมศ สตร์ะมห วิทย ลย กษตรศ สตร์ะ: กนย ยนะพเศเะ2559

คณะกรรมการ (สานัก
การจຌาหนຌาทีไ / สานัก
ผนงาน / สานักบัญชี
ละกองทุนกลาง)

ผนปฏิบติก รปร จ ปีะ2560ะองค์ก รขนส่งมวลชนกรุง ทพะ(ขสมกเ)
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ครงการทีไ 20 : การจัดหาอจอดรถ หม ทีไทาการ ละสถานีพลังงาน
รายการ
วัตถุประสงค์

ปງาหมาย

ตัวชีๅวัด (KPIs)
ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)
งบประมาณป โ5ๆเ

รายละอียดดยสังขป
1) พัฒนาอูจอดรถบนพืๅนทีไ฿หมดย฿ชຌพืๅนทีไของหนวยงานภาครัฐ
2) ตรียมความพรຌอมพืไ อรองรับการจั ดตัๅงสถานี บริการพลั งงาน฿หຌ สอดคลຌองกับประภทละ
จานวนรถประจาการ
1) ตຌนทุนซึไงมีความกีไยวนืไองกับอูรถดยสารลดลง ทัๅงตຌนทุนจากคาชาพืๅนทีไทีไลดลง ละตຌนทุน
จากประสิทธิภาพการดินรถทีไพิไมขึๅน
2) รายเดຌพิไมขึๅนจากประสิทธิภาพการ฿ชຌรถดยสารทีไมากขึๅน
3) มีหลงพลังงานพียงพอตอการ฿หຌบริการรถดยสารตละประภท
ดานินการกอสรຌางอูทศบาลบางบัวทองลຌวสรใจภาย฿นป พ.ศ. โ5ๆเ
ทาลทีไตัๅงอูรถดยสารทีไมีความหมาะสม ละสถานีบริการพลังงานทีไพียงพอ
งบประมาณครงการ วงงิน ใเุเเเุเเเ บาท ดยป็นงบประมาณป โ5ๆเ วงงิน ใเุเเเุเเเ
บาท พืไ อ฿ชຌ฿นการกอสรຌางอูจอดรถดยสาร แ หง คือ อูทศบาลบางบั วทอง ทดทนการชาอู
อกชน ิอูทาอิฐี

คณ วิศวกรรมศ สตร์ะมห วิทย ลย กษตรศ สตร์ะ: กนย ยนะพเศเะ2559

ผนปฏิบติก รปร จ ปีะ2560ะองค์ก รขนส่งมวลชนกรุง ทพะ(ขสมกเ)
ขัๅนตอน/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.
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ผูรຌ ับผิดชอบ

1) จัดตังๅ คณะทางานพือไ วางผนละ
ผอก.

กาหนดรูปบบของการพัฒนาอูรถ
ดยสารละ/หรือสถานีพลังงาน
2) ทบทวนผนการพัฒนาละจัดหาอู
฿หม ควบคูก บั ผนการจัดตังๅ สถานี
พลังงาน
3) การออกบบอู / สถานีพลังงาน
4) จัดทาขຌอกาหนดขอบขตการ
ดานินงาน (TOR) ฿นการกอสรຌางอู /

คณะกรรมการฯชุด

สถานีพลังงาน

ตาง โ (ฝຆายการดินรถ

5) ประกาศชิงชวน฿นวใปเซต์ของ

องค์การ / สานักผนงาน

กรมบัญชีกลางละของ ขสมก.

/ สานักกฎหมาย ละ

6) ดานินการพิจารณาการยืไนขຌอสนอ

หนวยงานทีไ กียไ วขຌอง)

ประกวดราคา
7) คัดลือกผูปຌ ระกวดราคาทีมไ ีความ
หมาะสมตรงตามขຌอกาหนดขอบขต
งาน฿หຌมากทีสไ ดุ
8) ดานินการตามขัๅนตอนของการ
จัดซืๅอจัดจຌางตอเป
9) ดานินการกอสรຌางอู / สถานีพลังงาน

ฝຆายการดินรถองค์การ /

10) ควบคุมละติดตามการดานินงาน

ผูຌ กียไ วขຌอง

กอสรຌาง
11) ตรวจรับงาน
12) สรุปผลการดานินงานกอสรຌาง ละ
รายงาน฿หຌผอูຌ านวยการทราบ

คณะกรรมการฯ
คาดวาจะดานินการตอไป นปงบประมาณ โ ๆแ

13) สรุปผลละรายงานตอ
คณะกรรมการ บริหารกิจการองค์การฯ

คณ วิศวกรรมศ สตร์ะมห วิทย ลย กษตรศ สตร์ะ: กนย ยนะพเศเะ2559

ฝຆายการดินรถองค์การ
ละคณะกรรมการฯ
ผอก.

ผนปฏิบติก รปร จ ปีะ2560ะองค์ก รขนส่งมวลชนกรุง ทพะ(ขสมกเ)
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กลยุทธ์ 3 : ลดตຌนทุนทางการงิน
ครงการทีไ โแ : การศึก านวทางจัดการหนีๅสินสะสม
รายการ
วัตถุประสงค์
ปງาหมาย

ตัวชีๅวัด (KPIs)
ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)

งบประมาณป โ5ๆเ

รายละอียดดยสังขป
พืไอจัดหาทีไปรึกษาทางการงินทาการศึกษาละสนอนวทาง฿นการจัดการหนีๅสินสะสมของ
องค์การ
มีผลการศึกษาละนวทาง฿นการจัดการหนีๅสินสะสมทีไหมาะสม ซึไงหากเดຌรับการพิจารณา
อนุมัติ฿นอนาคต กใจะชวยลดภาระดอกบีๅยละกระสงินสดจากการชาระคืนหนีๅสินสะสมดิม
สงผลชิ งบวกดຌานการงิน ตอ ขสมก. ทัๅ ง฿นสวนของก าเรขาดทุ น สถานะทางการงิน ละ
กระสงินสด
มีการจัดทาขຌอสนอ฿นการจัดการหนีๅสินสะสมทีไหมาะสมละมีความป็นเปเดຌ ภาย฿นป โ5ๆเ
การจัดหาทีไปรึกษาทางการงินทีไมีความสามารถละประสบการณ์ รวมทัๅงทัศนคติละนยบาย
ของกระทรวงการคลังตลอดจนหนวยงานตຌนสังกัดขององค์การ พราะการจัดการหนีๅซึไงมีมูลคาสูง
นีๅป็นรืไองทีไตຌองการขຌอสนอทีไดีจากทีไปรึกษา ซึไงตຌองสนอนะนวทางละวิธีการจัดการหนีๅ
สะสมอยางมีหตุมีผล มีความนาชืไอถือ ละมีความสอดคลຌองกับนวคิดของภาครัฐทีไกากับ
ดูล ขสมก.
งบประมาณครงการ วงงิน แเุเเเุเเเ บาท ดยป็นงบประมาณป โ5ๆเ จานวน แเุเเเุเเเ
บาท ซึไงป็นคา฿ชຌจาย฿นการจัดจຌางทีไปรึกษา
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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.

1) จัดตังๅ คณกรรมการพือไ วางผน
ละกาหนดนวทางการศึกษาตาม
ครงการ
2) ออกบบละจัดทาขຌอกาหนด
ขอบขตของงาน (TOR) ฿นการ
จัดจຌางทีปไ รึกษาพือไ ศึกษาครงการ
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ผูรຌ ับผิดชอบ
ผอก.

3) คัดลือกละวาจຌางทีปไ รึกษา
3.1) นา TOR ประกาศลง฿น
Website ของกรมบัญชีกลางละ
ขสมก.
3.2) ประกาศ ชิญชวน฿หຌสง
ขຌอสนอครงการ
4) จัดจຌางทีปไ รึกษาละดานินการ
ศึกษางานตามครงการ
5) ติดตามผลการศึกษาตาม
ครงการ
6) สรุปผลการศึกษาละนาสนอ
ตอ ผอก.
7) นาสนอรายงานตอคณะ
กรรมการบริหารกิจการองค์การ
พือไ พิจารณานวทางการจัดการ
หนีสๅ ะสม
8) นาสนอตอหนวยงานกากับดูล
ขสมก. พือไ พิจาณาอนุมัต฿ิ หຌ
ดานินการ
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คณะกรรมการ (สานัก
บัญชีละกองทุนกลาง /
สานักผนงาน / สานัก
บริหารความสียไ งละ
ควบคุมภาย฿น)

ผอก.
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ยุทธศาสตร์ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรละบุคลากร
กลยุทธ์ แ : การประยุกต์ ชຌทคนลยีทีไทันสมัย
ครงการทีไ โโ : การพิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการละการปฏิบัติงานดຌวยทคนลยีสารสนทศละการ
สืไอสาร
ประกอบดຌวย
ครงการยอยดຌานการพัฒนาระบบงานสนับสนุน แเ ครงการ คือ













ครงการยอยทีไ แ : การพัฒนาระบบอนุมัติสัญญา
ครงการยอยทีไ โ : การปรับปรุงระบบงานคดี
ครงการยอยทีไ ใ : การพัฒนาระบบจัดกใบอกสารอิลใกทรอนิกส์
ครงการยอยทีไ ไ : การพัฒนาระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์
ครงการย อยทีไ 5 : การพั ฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ิERP) องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ
ระยะทีไ โ
ครงการยอยทีไ ๆ : การศึกษาวิคราะห์พืไอกาหนดมาตรฐานขຌอมูลขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ
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
ครงการย อยทีไ แ5 : การจั ดซืๅอระบบคอมพิ วตอร์ ครืไ องม ขายส าหรั บทดทนระบบ Antivirus,
e-Mail, AD
 ครงการยอยทีไ แๆ : การจัดหาบริการครืไองคอมพิวตอร์มขายสาหรับระบบสารสนทศของ ขสมก.
 ครงการยอยทีไ แ็ : การจัดหาครืไองคอมพิวตอร์ละอุปกรณ์ตอพวง
 ครงการยอยทีไ แ่ : การปรับปรุงระบบทรศัพท์
ดยมีรายละอียดของผนปฏิบัติงานป โ5ๆเ ดังตอเปนีๅ

คณ วิศวกรรมศ สตร์ะมห วิทย ลย กษตรศ สตร์ะ: กนย ยนะพเศเะ2559

ผนปฏิบติก รปร จ ปีะ2560ะองค์ก รขนส่งมวลชนกรุง ทพะ(ขสมกเ)

หนຌา 63

ดຌานการพัฒนาระบบงานสนับสนุน :
ครงการยอยทีไ 1 : การพัฒนาระบบอนุมัติสัญญา
รายการ
วัตถุประสงค์

ปງาหมาย

ตัวชีๅวัด (KPIs)

ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)
งบประมาณป โ5ๆเ

รายละอียดดยสังขป
1) พืไ อพั ฒนาระบบอนุมั ติสั ญญา฿หຌ บริการผูຌประกอบการรถอกชนรวมบริการ฿นรูปบบของ
e-Service ฿นการยืไนค าขออนุ มั ติ อนุ ญาต ละตรวจสอบผลการอนุ มั ติ อนุ ญาตผานระบบ
ครือขายอินตอร์นใต
2) พืไอพัฒนาระบบอนุมัติสัญญา฿หຌสามารถชืไอมยงขຌอมูลกับระบบสารสนทศของกรมการขนสง
ทางบก
1) ผูຌประกอบการรถอกชนรวมบริการสามารถยืไนรืไองขออนุมัติ / อนุญาตบบเมจากัดสถานทีไ
ละวลา฿นการ฿หຌบริการของ ขสมก.
2) อานวยความสะดวก฿หຌกับผูຌประกอบการรถอกชนรวมบริการ ดยสามารถขออนุมัติ อนุญาต฿น
รืไองทีไกีไยวขຌองทัๅงหมดดຌวยการติดตอพียงชองทางดียว
3) ขสมก. มีขຌอมูลรถอกชนรวมบริการอยางครบถຌวน
1) ภาย฿นป 2562 ขสมก. มีระบบอนุมัติสัญญารองรับการ฿หຌบริการผูຌประกอบการรถอกชนรวม
บริการ
2) รຌอยละ 80 ของผูຌ฿ชຌงานระบบมีความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌงานระบบ
การสนั บสนุ นงบประมาณการด านิ นงานตามครงการ ละการจั ดท าระบบอนุ มั ติ สั ญ ญาทีไ มี
ประสิทธิภาพหมาะกับการปฏิบัติงานขององค์การ
งบประมาณทัๅงครงการ จานวน ๆุ5โ5ุเเเ บาท ดยป็นงบประมาณป โ5ๆเ จานวน - บาท ิริไม
ดานินครงการ฿นป โ5ๆแี

สาหรับครงการยอยทีไ แ : การพัฒนาระบบอนุมัติสัญญา ริไมดานินงานตามครงการ฿นปีงบประมาณ โ5ๆแ ป็นตຌนเป ละเมมี
กิจกรรมทีตไ ຌองดานินการ฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ จึงเมปรากฏตารางชวงระยะวลา฿นการดานินงาน฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ
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ครงการยอย 2 : การปรับปรุงระบบงานคดี
รายการ
วัตถุประสงค์
ปງาหมาย
ตัวชีๅวัด (KPIs)
ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)
งบประมาณป โ5ๆเ

รายละอียดดยสังขป
พืไอปรับปรุงระบบงานคดีทีไมีอยูดิม฿หຌมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน ตอบสนองความตຌองการของ
ผูຌ฿ชຌงานระบบ
มีระบบงานคดีมีประสิทธิภาพมากยิไ งขึๅน ผูຌ฿ชຌงานสามารถ฿ชຌงานเดຌงายละสะดวก ยิไงขึๅน ละ
สามารถออกรายงานทีไผูຌ฿ชຌงานตຌองการเดຌตรงความตຌองการมากยิไงขึๅน
1) ภาย฿นป โ5ๆใ ขสมก. มีระบบงานคดีรองรับการ฿ชຌงาน
2) รຌอยละ ็เ ของผูຌ฿ชຌงานพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌงานระบบ
การสนับสนุนงบประมาณการดานินงานตามครงการ ละการจัดทาระบบงานคดีดຌวยทคนลยี
สารสนทศทีไมีประสิทธิภาพ
งบประมาณทัๅงครงการ จานวน โุใใ5ุเเเ บาท ดยงบประมาณป โ5ๆเ – บาท ิครงการริไม
ดานินการ฿นป โ5ๆใี

สาหรับครงการยอยทีไ โ : การปรับปรุงระบบงานคดี ริไมดานินงานตามครงการ฿นปีงบประมาณ โ5ๆใ ป็นตຌนเป ละเมมีกิจกรรม
ทีไตຌองดานินการ฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ จึงเมปรากฏตารางชวงระยะวลา฿นการดานินงาน฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ
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ครงการยอย 3 : การพัฒนาระบบจัดกใบอกสารอิลใกทรอนิกส์
รายการ
วัตถุประสงค์

ปງาหมาย
ตัวชีๅวัด (KPIs)
ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)
งบประมาณป โ5ๆเ

รายละอียดดยสังขป
พืไ อพั ฒนาระบบจัดกใบอกสารอิ ลใ กทรอนิ กส์ ส าหรับ฿ชຌ฿นการจั ดกใบอกสาร อิลใกทรอนิ กส์
ภาย฿น ขสมก. ฿หຌอยู฿นรูปบบอิลใกทรอนิกส์ ละงายตอการจัดกใบ กຌเข ละสืบคຌนอกสารทีไมี
ปริมาณมาก
1) มีระบบจัดกใบอกสารอิลใกทรอนิกส์ รองรับการจัดกใบอกสาร฿นรูปบบอิลใกทรอนิกส์
2) พิไมประสิทธิภาพการจัดกใบอกสาร฿นรูปบบอิลใกทรอนิกส์ของ ขสมก.
รຌอยละ 50 ของผูຌ฿ชຌงานพึงพอ฿จการ฿ชຌงานระบบจัดกใบอกสารอิลใกทรอนิกส์
การสนั บ สนุ น งบประมาณการด านิ น งานตามครงการ ละการจั ด ท าระบบจั ด กใ บ อกสาร
อิลใกทรอนิกส์ทีไหมาะสมละมีประสิทธิภาพสาหรับองค์การ
งบประมาณทัๅงครงการ จานวน แเุเเเุเเเ บาท ดยป็นงบประมาณป โ5ๆเ จานวน – บาท
ิครงการดานินงาน฿นป โ5ๆโี

สาหรับครงการยอยทีไ ใ : การพัฒนาระบบจัดกใบอกสารอิลใกทรอนิกส์ ริไมดานินงานตามครงการ฿นปีงบประมาณ โ5ๆโ ป็นตຌน
เป ละเมมีกิจกรรมทีไตຌองดานินการ฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ จึงเมปรากฏตารางชวงระยะวลา฿นการดานินงาน฿นปีงบประมาณ
โ5ๆเ
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ครงการยอย 4 : การพัฒนาระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์
รายการ
วัตถุประสงค์

ปງาหมาย
ตัวชีๅวัด (KPIs)
ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)
งบประมาณป โ5ๆเ

รายละอียดดยสังขป
1) พืไอพัฒนาระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์ ละวางผนรองรับการสงหนังสือเป ยังหนวยงานอืไน
ทีไกีไยวขຌองกับ ขสมก. ฿นอนาคต
2) พืไอพัฒนาบบฟอร์มจดหมายอิลใกทรอนิกส์ ิอาทิ หนังสือวียน หนังสือออก ป็นตຌนี
3) พืไอ฿ชຌระบบสารสนทศรองรับการรับ-สงหนังสืออิลใกทรอนิกส์ภาย฿น ขสมก. ติดตามหนังสือ
เปถึงระดับหัวหนຌางาน ละลงนามหนังสืออนุมัติผานระบบเดຌ
การพิไมประสิทธิภาพ฿นการพัฒนาระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์ ทดทนระบบทีไ฿ชຌงานดิมของ
ขสมก. ซึไงผูຌ฿ชຌงานสามารถติดตาม ละตรวจสอบสถานะของหนังสือเดຌ
รຌอยละ 50 ของผูຌ฿ชຌงานพึงพอ฿จการ฿ชຌงานระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์
การสนับสนุนงบประมาณการดานินงานตามครงการ ละการจัดทาระบบพัฒนาระบบสารบรรณ
อิลใกทรอนิกส์ทีไหมาะสมละมีประสิทธิภาพสาหรับองค์การ
งบประมาณทัๅ งครงการ จานวน 10,000,000 บาท ดยป็ นงบประมาณป โ5ๆเ จานวน – บาท
ิครงการริไมดานินงาน฿นป โ5ๆโี

สาหรับครงการยอยทีไ ไ : การพัฒนาระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์ ริไมดานินงานตามครงการ฿นปีงบประมาณ โ5ๆโ ป็นตຌนเป
ละเมมีกิจกรรมทีไตຌองดานินการ฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ จึงเมปรากฏตารางชวงระยะวลา฿นการดานินงาน฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ
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ครงการยอย 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ิERP) องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ระยะทีไ โ
รายการ
วัตถุประสงค์

ปງาหมาย

ตัวชีๅวัด (KPIs)

ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)
งบประมาณป โ5ๆเ

รายละอียดดยสังขป
1) พืไอพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ฿หຌครอบคลุมกับความตຌองการ฿ชຌงานของผูຌ฿ชຌงาน
สวนกลาง ละขตการดินรถ
2) พืไอพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร฿หຌรองรับการชืไอมยงขຌอมูลกับระบบศูนย์กลางขຌอมูล
ละระบบสารสนทศอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง
1) พิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร฿นภาพรวมทัๅง ขสมก.
2) พิไมประสิทธิภาพ฿นการบูรณาการขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับการบริหารจัดการองค์กรจากขตการ
ดินรถมายังหนวยงานกลางเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
1) ภาย฿นป โ5ๆโ ขสมก. มีระบบบริหารจัดการทรัพยากร รองรับการบริหารจัดการ฿นสวนของ
การติดตามผนงาน/ครงการ การบริหารสัญญา การบริหารจัดการบุคลากร ิHRD) การซอม
บารุง
2) รຌอยละ 5เ ของผูຌ฿ชຌงานมีความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌงานระบบ
การสนั บสนุนงบประมาณการดานินงานตามครงการ ละการจัดทาระบบพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากร ิERP) อิลใกทรอนิกส์ทีไหมาะสมละมีประสิทธิภาพสาหรับองค์การ
งบประมาณป โ5ๆเ จานวน ใไุ5เเุเเเ บาท บงป็น
 คาพัฒนาระบบ ERP วงงิน โ5ุเเเุเเเ บาท
 คาติดตัๅงระบบ วงงิน 5ุเเเุเเเ บาท
 คาบริหารครงการ วงงิน ไุ5เเุเเเ บาท
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ผูรຌ ับผิดชอบ

1) ตงตังๅ คณะกรรมการพือไ ศึกษา /
วางผนการพัฒนาระบบบริหาร

ผอก.

จัดการทรัพยากร (ERP) องค์การ
2) คณะกรรมการรวมกันวางผน
ละกาหนดนวทางการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP)
3) ออกบบขຌอกาหนดขอบขตของ
งาน (TOR) การจຌางทีปไ รึกษาพือไ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากร (ERP) ประกาศลง
Website ละชิญชวน฿หຌสง

คณะกรรมการ (สานัก
ทคนลยีสารสนทศ /
สานักผนงาน ละ
หนวยงานอืไน โ ทีไ
กียไ วขຌอง)

ขຌอสนอครงการ
4) ดานินการคัดลือกละ
กระบวนการจัดจຌางทีปไ รึกษา
5) การดานินงานตามครงการของ
ทีปไ รึกษาทีเไ ดຌรับการคัดลือก
5.1) ศึกษาผลการออกบบ
กระบวนการปฏิบตั งิ าน
5.2) ออกบบกระบวนการ
ปฏิบตั งิ าน
5.3) จัดซืๅอลิขสิทธิซ์ อฟต์วร์

ทีปไ รึกษา

ระบบ ERP
5.4) พัฒนาละติดตังๅ ระบบ
5.5) ทดสอบระบบ
5.6) อบรมการ฿ชຌงาน
6) ติดตามการดานินงานของทีไ
ปรึกษา
7) ประมินผลการ฿ชຌงานระบบละ

คณะกรรมการตรวจรับ
การจຌาง

สรุปผลพือไ นาสนอตอ ผอก.
8) สรุปผลการดานินครงการตอ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
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ครงการยอย 6 : การศึก าวิคราะห์พืไอกาหนดมาตรฐานขຌอมลของ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ
รายการ
วัตถุประสงค์

ปງาหมาย
ตัวชีๅวัด (KPIs)
ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)
งบประมาณป โ5ๆเ

รายละอียดดยสังขป
1) พืไอกาหนดกลุมขຌอมูลหลัก ิMaster Data) กลุมขຌอมูลสนับสนุนการวางผนละตัดสิน฿จของ
ผูຌบริหาร ละกลุมขຌอมูลสาหรับการชืไอมยงขຌอมูลระหวางหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
2) พืไอกาหนดนยบาย ละกระบวนการ฿นการบริหารจัดการกลุมขຌอมูลหลัก ิMaster Data) กลุม
ขຌอมูลสนับสนุนการวางผน ละตัดสิน฿จของผูຌบริหาร ละกลุมขຌอมูลสาหรับการชืไอมยง
ขຌอมูลระหวางหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
3) พืไ อออกบบสถาปั ตยกรรมระบบฐานขຌอมู ลกลางของ ขสมก. พืไอจัดกใบกลุม ขຌอมู ลหลั ก
ิMaster Data) กลุมขຌอมูลสนับสนุนการวางผน ละตัดสิน฿จของ ผูຌบริหาร ละกลุมขຌอมูล
สาหรับการชืไอมยงขຌอมูลระหวางหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
องค์การมีนวทาง฿นการบริหารจัดการขຌอมูล฿นภาพรวมของทัๅง ขสมก. ทีไป็นมาตรฐาน
ภาย฿นป 256ใ นวทาง฿นการบริหารจัดการขຌอมูล฿นภาพรวมของทัๅง ขสมก. ทีไป็นมาตรฐาน
การสนับสนุนงบประมาณการดานินงานตามครงการ ละการจัดทาการศึกษาวิคราะห์พืไอกาหนด
มาตรฐานขຌอมูลขององค์การทีไหมาะสมละมีประสิทธิภาพ
งบประมาณทัๅ งครงการ จานวน 5ุ5เเุเเเ บาท ดยป็ นงบประมาณป โ5ๆเ จานวน – บาท
ิครงการดานินงาน฿นป โ5ๆโี

สาหรับครงการยอยทีไ ๆ : การศึกษาวิคราะห์พืไอกาหนดมาตรฐานขຌอมูลของ องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ริไมดานินงานตาม
ครงการ฿นปี งบประมาณ โ5ๆใ ป็ นตຌ นเป ละเม มี กิ จกรรมทีไ ตຌ องด านิ นการ฿นปี งบประมาณ โ5ๆเ จึ งเม ปรากฏตารางชวง
ระยะวลา฿นการดานินงาน฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ
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ครงการยอย ็ : การพัฒนาระบบฐานขຌอมลกลางขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ
รายการ
วัตถุประสงค์

ปງาหมาย

ตัวชีๅวัด (KPIs)

ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)
งบประมาณป โ5ๆเ

รายละอียดดยสังขป
1) พืไอพัฒนาระบบฐานขຌอมูลกลางของ ขสมก. ตามผลการศึกษา วิคราะห์พืไอกาหนดมาตรฐาน
ขຌอมูลของ ขสมก.
2) พืไอพัฒนาการชืไอมยงขຌอมูลระหวางระบบฐานขຌอมูลกลางของ ขสมก. ละ ระบบสารสนทศ
ทีไกีไยวขຌอง
3) พืไอพัฒนาระบบจัดทารายงานสนับสนุนการวางผนละการตัดสิน฿จของผูຌบริหาร
1) มีระบบฐานขຌอมูลกลางรองรับการจัดกใบขຌอมูลพืไอการชืไอมยง ละขຌอมูลพืไอ การจัดท า
รายงานสนับสนุนผูຌบริหาร
2) มีระบบจัดทารายงานสนับสนุนการวางผนละการตัดสิน฿จของผูຌบริหาร
1) ภาย฿นป โ5ๆไ ขสมก. มีระบบฐานขຌอมูลกลางรองรับการชืไอมยงขຌอมูล ละการจัดทารายงาน
สนับสนุนผูຌบริหาร
2) ภาย฿นป โ5ๆไ ขสมก. มีระบบรองรับการจัดทารายงานสนับสนุนการวางผน ละการตัดสิน฿จ
ของผูຌบริหาร
3) รຌอยละ 5เ ของผูຌบริหารพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌงานระบบ
การสนับสนุนงบประมาณการดานินงานตามครงการ ละการพัฒนาระบบฐานขຌอมูลกลางของ
องค์การทีไหมาะสมละมีประสิทธิภาพ
งบประมาณทัๅงครงการ จานวน ๆแุ5เๆุเเเ บาท ดยป็นงบประมาณป โ5ๆเ จานวน – บาท
ิครงการดานินงาน฿นป โ5ๆไี

สาหรับครงการย อยทีไ ็ : การพั ฒนาระบบฐานขຌ อมู ลกลางขององค์การขนส งมวลชนกรุงทพ ริไมดานิ นงานตามครงการ฿น
ปีงบประมาณ โ5ๆไ ป็นตຌนเป ละเมมีกิจกรรมทีไตຌองดานินการ฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ จึงเมปรากฏตารางชวงระยะวลา฿นการ
ดานินงาน฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ
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ครงการยอย ่ : การประยุกต์ ชຌมาตรฐานดຌานการบริหารจัดการความมัไนคงปลอดภัยสารสนทศ
รายการ
วัตถุประสงค์

ปງาหมาย
ตัวชีๅวัด (KPIs)
ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)
งบประมาณป โ5ๆเ

รายละอียดดยสังขป
พืไอจัดทานยบายละกาหนดรูปบบการบริหารจัดการความมัไนคงปลอดภัยของสารสนทศ ของ
ขสมก. ตามนวทางของ ISMS (Information Security Management System) ของมาตรฐาน
ISOโ็เเแ
ขสมก. มีกระบวนการดຌานการบริหารจัดการความมัไนคงปลอดภัยระบบสารสนทศทีไป็นมาตรฐาน
ภาย฿นป โ5ๆโ ขสมก.มีนวทางการบริหารจัดการความมัไนคงปลอดภัยสารสนทศทีไป็นมาตรฐาน
การสนับสนุนงบประมาณการดานินงานตามครงการ ละการพัฒนาละประยุกต์฿ชຌมาตรฐานดຌาน
การบริหารจัดการความมัไนคงปลอดภัยสารสนทศขององค์การทีไหมาะสมละมีประสิทธิภาพ
งบประมาณทัๅ งครงการ จานวน ไุ5เเุเเเ บาท ดยป็ นงบประมาณป โ5ๆเ จานวน – บาท
ิครงการดานินงาน฿นป โ5ๆโี

สาหรับครงการยอยทีไ ่ : การประยุกต์฿ชຌมาตรฐานดຌานการบริหารจัดการความมัไนคงปลอดภัยสารสนทศ ริไมดานินงานตาม
ครงการ฿นปี งบประมาณ โ5ๆโ ป็ นตຌ นเป ละเม มี กิ จกรรมทีไ ตຌ องด านิ นการ฿นปี งบประมาณ โ5ๆเ จึ งเม ปรากฏตารางชวง
ระยะวลา฿นการดานินงาน฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ
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ครงการยอย ้ : การประยุกต์ ชຌมาตรฐานดຌาน IT Audit
รายการ
วัตถุประสงค์

ปງาหมาย

ตัวชีๅวัด (KPIs)

ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)
งบประมาณป โ5ๆเ

รายละอียดดยสังขป
1) ฿หຌมีผูຌชีไยวชาญดานินการศึกษา วิคราะห์ละกาหนดกระบวนการตามมาตรฐาน฿นการ
ตรวจสอบดຌานเอที ิIT Audit) ฿หຌ ขสมก.
2) ฿หຌ มี ผูຌ ชีไ ยวชาญพืไ อ฿หຌ ขຌ อสนอนะ฿นการด านิ นการตรวจสอบดຌ านเอที ิIT Audit)
ภาย฿น ขสมก.
1) มี ก ระบวนการดຌ านการตรวจสอบดຌ านเอที ิIT Audit) มี ค วามครอบคลุ ม ละป็ น
มาตรฐาน
2) มีผูຌชีไยวชาญทีไมีความชีไยวชาญละประสบการณ์ดຌานการตรวจสอบเอที ฿หຌขຌอสนอนะ
฿นการดานินการตรวจสอบดຌานเอที ิIT Audit) ภาย฿น ขสมก.
1) ภาย฿นป โ5ๆไ ขสมก. มีกระบวนการตรวจสอบดຌานเอที ิIT Audit) ทีไมีความครอบคลุม
ละป็นเปตามมาตรฐาน
2) ภาย฿นป โ5ๆไ บุคลากรทีไปฏิบัติหนຌาทีไดຌานการตรวจสอบภาย฿นมีประสบการณ์ ความรูຌ
ละความขຌา฿จ฿นการตรวจสอบภาย฿นทางดຌานเอที ิIT Audit)
การสนั บสนุ นงบประมาณการด านิ นงานตามครงการ ละการพั ฒนาละประยุ กต์ ฿ชຌ
มาตรฐานดຌาน IT Audit ขององค์การทีไหมาะสมละมีประสิทธิภาพ
งบประมาณทัๅงครงการ จานวน 5ุ5เเุเเเ บาท ดยป็นงบประมาณป โ5ๆเ จานวน –
บาท ิครงการดานินงาน฿นป โ5ๆไี

สาหรับครงการยอยทีไ ้ : การประยุกต์฿ชຌมาตรฐานดຌาน IT Audit ริไมดานินงานตามครงการ฿นปีงบประมาณ โ5ๆไ ป็นตຌนเป
ละเมมีกิจกรรมทีไตຌองดานินการ฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ จึงเมปรากฏตารางชวงระยะวลา฿นการดานินงาน฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ
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ครงการยอย แเ : การประยุกต์ ชຌมาตรฐานดຌานการบริการทคนลยีสารสนทศ
รายการ
วัตถุประสงค์
ปງาหมาย
ตัวชีๅวัด (KPIs)
ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)
งบประมาณป โ5ๆเ

รายละอียดดยสังขป
พืไอศึกษา วางขอบขตละจัดทาระบบบริหารจัดการการบริการระบบเอซีทีทีไหมาะสมกับการ
฿หຌบริการระบบเอซีทีของ ขสมก.
สานักทคนลยีสารสนทศมีระบบบริหารจัดการการบริการระบบเอซีทีทีไหมาะสม ละรองรับการ
฿หຌบริการระบบเอซีทีของ ขสมก. เดຌอยางมีประสิทธิภาพ
ภาย฿นป โ5ๆโ ขสมก.มีนวทางการบริหารจัดการการบริการทคนลยีสารสนทศทีไป็นมาตรฐาน
การสนับสนุนงบประมาณการดานินงานตามครงการ ละการพัฒนาละประยุกต์฿ชຌมาตรฐานดຌาน
การบริการทคนลยีสารสนทศขององค์การทีไหมาะสมละมีประสิทธิภาพ
งบประมาณทัๅ งครงการ จานวน ไุ5เเุเเเ บาท ดยป็ นงบประมาณป โ5ๆเ จานวน – บาท
ิครงการดานินงาน฿นป โ5ๆโี

ส าหรั บครงการย อยทีไ แเ : การประยุ กต์ ฿ชຌ มาตรฐานดຌ านการบริ การทคนลยี สารสนทศ ริไ มด านิ นงานตามครงการ฿น
ปีงบประมาณ โ5ๆโ ป็นตຌนเป ละเมมีกิจกรรมทีไตຌองดานินการ฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ จึงเมปรากฏตารางชวงระยะวลา฿นการ
ดานินงาน฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ
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ดຌานการจัดหาอุปกรณ์ ิHard Ware) :
ครงการยอย แแ : การพิไมประสิทธิภาพละความมัไนคงปลอดภัยของระบบครือขาย ระยะทีไ แ
รายการ
วัตถุประสงค์

ปງาหมาย
ตัวชีๅวัด (KPIs)

ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)

งบประมาณป โ5ๆเ

รายละอียดดยสังขป
1) ปรั บ ปรุ งพิไ ม ติ มอุ ป กรณ์ ส ลั บ สั ญ ญาณหลั ก ิCore Switch) ละอุ ป กรณ์ ส ลั บ สั ญ ญาณ
ิDistribution Switch) พืไอพิไมสถียรภาพ฿นการ฿หຌบริการ
2) ปรับปรุงพิไมติมอุปกรณ์สลับสัญญาณ ิAccess Switch) พืไอรองรับจานวนผูຌ฿ชຌทีไพิไมมากขึๅน
3) ปรับปรุงสายสัญญาณ ละพิไมติมอุปกรณ์ระบบครือขายสาหรับผูຌ฿ชຌงาน ณ สานักงาน฿หญ
ขสมก. ฿หຌรองรับการ฿ชຌงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
องค์การมีระบบครือขาย ณ สานักงาน฿หญ ละอาคารขຌางคียง มีประสิทธิภาพละมีความพรຌอม
฿ชຌงาน สามารถทางานเดຌอยางตอนืไอง
1) มีอุปกรณ์฿นระบบครือขายทีไสามารถทางานทดทนกันเดຌ รองรับการขยายตัวของระบบ฿น
อนาคต
2) ระบบครือขายมีความมัไนคงปลอดภัยละมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน
การสนับสนุนงบประมาณการดานินงานตามครงการ ละการพัฒนาละพิไมประสิทธิภาพ รวมทัๅง
ความมัไ นคงปลอดภั ยของระบบครื อข ายทคนลยี สารสนทศขององค์ การทีไ หมาะสมละมี
ประสิทธิภาพ
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 ทีไสานักงาน฿หญ วงงิน 1,183,800 บาท
คาบริหารครงการ/คาดานินการติดตัๅงระบบ/อุปกรณ์ วงงิน 1,103,900 บาท
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ผูรຌ ับผิดชอบ

1) วางผนการดานินงาน
2) สารวจจุดติดตังๅ ระบบ/อุปกรณ์
3) จัดหาอุปกรณ์ Core,
Distribution, Access switch,
Firewall ละอุปกรณ์อืไน โ
4) ติดตังๅ สายสัญญาณ Fiber Optic,
Patch Cord ละ UTP
5) ติดตังๅ อุปกรณ์ Core,
Distribution, Access switch,
Firewall ละ อุปกรณ์อืไน โ
6) ทดสอบระบบ/อุปกรณ์หลังติดตังๅ
7) ทดสอบระบบ
8) สรุปผลการทดสอบระบบ

คณ วิศวกรรมศ สตร์ะมห วิทย ลย กษตรศ สตร์ะ: กนย ยนะพเศเะ2559

หนวยงานหลัก : สานัก
ทคนลยีสารสนทศ /
ทีปไ รึกษา
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ครงการยอยทีไ 12 : การพิไมประสิทธิภาพละความมัไนคงปลอดภัยของระบบครือขาย ระยะทีไ 2
รายการ
วัตถุประสงค์

ปງาหมาย

ตัวชีๅวัด (KPIs)

ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)

งบประมาณป โ5ๆเ

รายละอียดดยสังขป
1) พิไมติมระบบบริหารจัดการครือขายเรຌสาย ละอุปกรณ์เรຌสายทีไสานักงาน฿หญละขต
การดินรถ ่ ขต
2) ปรับปรุงพิไมติม Access Switch ของขตการดินรถ ่ ขต
ขสมก. มีการปรับปรุง Access Switch ละระบบครือขายเรຌสายทีไ มีประสิทธิภ าพรองรับ
การ฿ชຌงานจากผูຌ฿ชຌ฿นสวนตาง โ พรຌอมทัๅงมีระบบบริหารจัดการพืไอ฿หຌ งายตอการบริหาร
จัดการ ตรวจสอบการ ฿ชຌงานของผูຌ฿ชຌละรองรับการขยายตัวของระบบครือขาย฿นอนาคต
1) มีระบบครือขายเรຌสาย ระบบการบริหารครือขาย ละระบบการบริหารจัดการ อุปกรณ์
เรຌสาย฿นอาคารสานักงาน฿หญ
2) มีระบบสายสัญญาณของส านักงานขตการดิ นรถ฿หม ระบบครือขายเรຌสาย ิWi-Fi)
ติดตัๅงทีไกองปฏิบัติการดินรถ โไ กอง ละอุปกรณ์ VPN ติดตัๅงทีไสานักงาน฿หญ
3) ระบบครือขายมีความมัไนคงปลอดภัย ละมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน
การสนับสนุนงบประมาณการดานินงานตามครงการ ละการพิไมประสิทธิภาพละความ
มัไ นคงปลอดภั ยของระบบครื อข ายทคนลยี สารสนทศขององค์ การทีไ หมาะสมละมี
ประสิทธิภาพ
งบประมาณทัๅงครงการ จานวน แโุใ็ุ่ๆเเ บาท ดยป็นงบประมาณป โ5ๆเ วงงิน บาท ิครงการดานินการ฿นป โ5ๆแี
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ผูรຌ ับผิดชอบ

1) วางผนการดานินงาน
2) สารวจจุดติดตังๅ ระบบ/อุปกรณ์
3) จัดหาสายสัญญาณ Fiber Optic
ละ UTP, ระบบบริหาร จัดการละ
อุปกรณ์ครือขายเรຌสาย
4) ติดตังๅ สายสัญญาณ UTP HQ
5) ติดตังๅ ระบบอุปกรณ์ครือขายเรຌ

หนวยงานหลัก : สานัก

สาย (Access point) HQ

ทคนลยีสารสนทศ /

6) ติดตังๅ สายสัญญาณ Fiber Optic
ละ UTP 8 ขต
7) ติดตังๅ ระบบอุปกรณ์ Access

ขัๅนตอนการดานิ นงานทีไ หลื อ จะริไมดานินงานตอ น
ปงบประมาณ โ ๆแ

Switch ละอุปกรณ์ครือขาย เรຌสาย
(Wi-Fi) 8 ขต
8) ทดสอบระบบ/อุปกรณ์
9) ติดตังๅ ระบบบริหารจัดการ
ครือขายเรຌสาย (Wireless
Controller)
10) ทดสอบระบบ/อุปกรณ์
11) สรุปผลการทดสอบระบบ

คณ วิศวกรรมศ สตร์ะมห วิทย ลย กษตรศ สตร์ะ: กนย ยนะพเศเะ2559

หนวยงานสนับสนุน :
ขตการดินรถทีไ 1 - 8
ละกลุม ปฏิบตั กิ ารดินรถ
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ครงการยอย 13 : การจัด ืๅอ Line Printer
รายการ
วัตถุประสงค์

รายละอียดดยสังขป
1) พืไอจัดซืๅอ Line Printer ทดทนครืไองดิม
2) พืไอสงสริมประสิทธิภาพ฿นการบริหารจัดการงานองค์การ
3) พืไอลดคา฿ชຌจาย฿นการดูลซอมบารุงรักษา
ปງาหมาย
มี Line Printer ทดทนของดิมทีไลຌาสมัย เมมีประสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌงานหรื อเมสามารถ฿ชຌงาน
เดຌ
ตัวชีๅวัด (KPIs)
1) รຌอยละ ่เ ของผูຌ฿ชຌงานพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌ Line Printer
2) มี Line Printer ฿หมทดทนครืไองดิม
3) การพิมพ์รายงานจาก Line Printer มีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน
ปัจจัยสูความสารใจ (KSF) การสนับสนุนงบประมาณการดานินงานตามครงการ 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

ขัๅนตอน/กิจกรรม
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ผูรຌ ับผิดชอบ

1) วางผนการดานินงาน
2) สารวจจุดติดตังๅ Line Printer ดิม
3) จัดทาสรุปรายการ Line Printer
ละวางผนการติดตังๅ ทดทน
4) ดานินการติดตังๅ Line Printer
฿หมทดทนพรຌอมจัดกใบของดิม
5) จัดทาสรุปรายการ Line Printer
พือไ จัดกใบป็นทะบียนทรัพย์สนิ
6) ดานินการทดสอบ Line Printer
฿หม
7) สรุปผลการทดสอบระบบ

คณ วิศวกรรมศ สตร์ะมห วิทย ลย กษตรศ สตร์ะ: กนย ยนะพเศเะ2559

สานักทคนลยี
สารสนทศ / สานัก
บริการละจัดซืๅอ / ขต
การดินรถทีไ 1 - 8 /
กลุม ปฎิบตั กิ ารดินรถ
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ครงการยอย 14 : การชาบริการสืไอสารสนทศ
รายการ
วัตถุประสงค์

ปງาหมาย
ตัวชีๅวัด (KPIs)
ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)
งบประมาณป โ5ๆเ

รายละอียดดยสังขป
1) พืไอการชาบริการสืไอสารขຌอมูลสาหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน฿หຌมีสถียรภาพ ละพรຌอม฿ชຌ
งานอยูสมอ
2) พืไอ฿หຌสามารถควบคุมการ฿ชຌงานอินตอร์นใตของผูຌ฿ชຌผานระบบของ ขสมก.
ขสมก. สามารถพิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาย฿นองค์กร ละสามารถ฿หຌบริการ ขຌอมูล
ขาวสารกประชาชนเดຌอยางรวดรใว
1) มีบริการสืไอสารขຌอมูลพือไ สนับสนุนการปฏิบัติงาน
2) ระบบครือขายสืไอสารขຌอมูลมีความพรຌอม฿ชຌงาน ิAvailability)
การลือกชาครือขายบริการสืไอสารขຌอมูลสาหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานทีไมีสถียรภาพ
งบประมาณทัๅ งครงการรวม ิพ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไี วงงิน แไุแๆเุเเเ บาท ป็ นงบประมาณป
โ5ๆเ วงงิน โุ่ใโุเเเ บาท
บงป็น
 ครงการชาบริการ link Internet MPLS (สานักงาน฿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

ขัๅนตอน/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.

ผูรຌ ับผิดชอบ

1) วางผนการดานินงาน
2) จัดหาพรຌอมติดตังๅ ระบบ
3) ทดสอบระบบ/อุปกรณ์
สานักทคนลยี
4) สรุปผลการทดสอบระบบ

สารสนทศ / สานัก
บริการละจัดซืๅอ

5) ชา฿ชຌงานระบบ
6) ชา฿ชຌงานระบบ Internet
MPLS ละ Backup
7) คาชา Link MPLS พือไ
ชืไอมตอ Cloud

คณ วิศวกรรมศ สตร์ะมห วิทย ลย กษตรศ สตร์ะ: กนย ยนะพเศเะ2559

ผนปฏิบติก รปร จ ปีะ2560ะองค์ก รขนส่งมวลชนกรุง ทพะ(ขสมกเ)

หนຌา 80

ครงการยอย แ5 : การจัด ืๅอระบบคอมพิวตอร์ครืไองมขายสาหรับทดทนระบบ Antivirus, e-Mail, AD
รายการ
วัตถุประสงค์
ปງาหมาย
ตัวชีๅวัด (KPIs)

ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)
งบประมาณป โ5ๆเ

ขัๅนตอน/กิจกรรม

รายละอียดดยสังขป
พืไอพิไมศักยภาพระบบคอมพิวตอร์ครืไองมขายสาหรับทดทนระบบ Antivirus, e-Mail,
AD ทดทนอุปกรณ์ดิม
มีระบบคอมพิวตอร์ครืไองมขายสาหรับทดทนระบบ Antivirus, e-Mail, AD มีสถียรภาพ
ละมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน
1) รຌอยละ 5เ ของผูຌ฿ชຌงานพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌระบบ
2) มีครืไองมขายสาหรับ Antivirus, e-Mail, AD
3) ครืไองมขายสาหรับ Antivirus, e-Mail, AD มีสถียรภาพ ละมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน
การลือกซืๅอคอมพิวตอร์ครืไองมขายทีไมีประสิทธิภาพ พียงพอตอการ฿ชຌงาน฿นระยะ 5 ป
ขຌางหนຌา ละสามารถพิไมประสิทธิภาพของครืไองมขายเดຌอีก
งบประมาณครงการ ิพ.ศ. โ5ๆเ ละ โ5ๆโ – โ5ๆไี วงงิน แแุโเุ้โเเ บาท ดยป็ น
งบประมาณป โ5ๆเ จานวน ๆุ่ไแุ5เเ บาท บงป็น
 ครืไองมขายสาหรับ e-Mail วงงิน 1,111,400 บาท
 ครืไองมขายสาหรับ 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
 คาดานินการติดตัๅงระบบ/อุปกรณ์ วงงิน 647,100 บาท
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.

ผูรຌ ับผิดชอบ

1) วางผนการดานินงาน
2) สารวจจุดติดตังๅ อุปกรณ์/
ระบบ
3) จัดหาครืไองมขายสาหรับ
Antivirus, e-Mail, AD

หนวยงานหลัก : สานัก

4) ติดตังๅ ครืไองมขายสาหรับ

ทคนลยีสารสนทศ

Antivirus, e-Mail, AD

หนวยงานสนับสนุน :

5) ทดสอบระบบ/อุปกรณ์
6) สรุปผลการทดสอบระบบ
7) บารุงรักษาระบบ

คณ วิศวกรรมศ สตร์ะมห วิทย ลย กษตรศ สตร์ะ: กนย ยนะพเศเะ2559

ขตการดินรถ
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ครงการยอย 16 : การจัดหาบริการครืไองคอมพิวตอร์มขายสาหรับระบบสารสนทศของ ขสมก.
รายการ
วัตถุประสงค์

รายละอียดดยสังขป
พืไอจัดหาบริการครืไองคอมพิวตอร์มขายสาหรั บระบบสารสนทศของ ขสมก. ทีไจะมีการพัฒนา
ตามกรอบการดานินงานของผนมบททคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ปงบประมาณ โ5ๆเ
– โ5ๆไ
ปງาหมาย
1) ระบบคอมพิวตอร์ครืไองมขายสาหรับระบบสารสนทศตาง โ ของ ขสมก. มีสถียรภาพละมี
ประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน
2) ลดภาระ฿นการบริหารจัดการละการบารุงรักษาระบบ
ตัวชีๅวัด (KPIs)
องค์การมีครืไองมขายระบบสารสนทศของ ขสมก. ทีมไ ีสถียรภาพละประสิทธิภาพมากขึๅน
ปัจจัยสูความสารใจ (KSF) การจัดซืๅอครืไองคอมพิวตอร์มขายสาหรับระบบสารสนทศขององค์การทีไมีประสิทธิภาพสูง฿น
ราคาหมาะสม
งบประมาณป โ5ๆเ
งบประมาณทัๅงครงการรวม ุ้่โ5ุเเเ บาท ดยป็นงบประมาณป โ5ๆเ จานวน แุโโ5ุเเเ บาท
บ งป็ น ิแี ค าบริ การครืไ อ งม ข ายส าหรั บ ERP ละระบบ HR วงงิ น 735,000 บาท ละ
ิโี คาบริการครืไองมขายสาหรับระบบการดินรถ วงงิน 490,000 บาท

ขัๅนตอน/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.

ผูรຌ ับผิดชอบ

1) จัดทาขຌอกาหนด
หนวยงานหลัก : สานัก
2) จัดหาผู฿ຌ หຌบริการ
3) ฿ชຌบริการ ละตรวจสอบ
คุณภาพการบริการระบบ

คณ วิศวกรรมศ สตร์ะมห วิทย ลย กษตรศ สตร์ะ: กนย ยนะพเศเะ2559

ทคนลยีสารสนทศ
หนวยงานสนับสนุน :
ขตการดินรถทีไ 1 - 8
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ครงการยอย 17 : การจัดหาครืไองคอมพิวตอร์ละอุปกรณ์ตอพวง
รายการ
วัตถุประสงค์

ปງาหมาย

ตัวชีๅวัด (KPIs)
ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)
งบประมาณป โ5ๆเ

รายละอียดดยสังขป
1) พืไอจัดหาระบบคอมพิวตอร์ละอุปกรณ์ตอพวงทดทนครืไองดิม
2) พืไอสงสริมประสิทธิภาพ฿นการบริหารจัดการองค์การ
3) พืไอลดคา฿ชຌจาย฿นการดูลซอมบารุงรักษา
มีครืไองคอมพิวตอร์ลูกขาย ิPC) ครืไองคอมพิวตอร์บบพกพา ิNotebook) ครืไองสารองเฟฟງา
ิUPS) ครืไ องพิ ม พ์ บบ Dot Matrix Printer ครืไ องพิ มพ์ ชนิ ด ลซอร์ ขาว-ด า ครืไ องพิ มพ์ ชนิ ด
ลซอร์สี ครืไองพิมพ์ชนิดฉีกหมึก ิMulti Printer) ทดทนของดิมทีไลຌาสมัย เมมีประสิทธิภาพ฿น
การ฿ชຌงานหรือเมสามารถ฿ชຌงานเดຌ
รຌอยละ ่เ ของผูຌ฿ชຌงานพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌครืไองคอมพิวตอร์ลูกขาย ละอุปกรณ์ตอพวง
การจัดซืๅอครืไองคอมพิวตอร์ละอุปกรณ์ตอพวงทีไมีประสิทธิภาพ฿นราคาทีไหมาะสม ละมีตຌนทุน
การ฿ชຌงานตไา
งบประมาณทัๅ งครงการรวมทัๅ งสิๅ น 55ุเแเุเเเ บาท ดยป็ น งบประมาณป โ5ๆเ จ านวน
ใๆุ5เเุเเเ บาท บงป็น
 ครืไองคอมพิวตอร์ลูกขาย ิPC) วงงิน 23,718,000 บาท
 ครืไองคอมพิวตอร์บบพกพา ิNotebook) วงงิน 888,000 บาท
 ครืไองสารองเฟฟງา วงงิน 1,946,000 บาท
 ครืไองพิมพ์บบ Dot Matrix Printer วงงิน 2,539,000 บาท
 ครืไองพิมพ์ชนิดลซอร์ขาว-ดา 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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ขัๅนตอน/กิจกรรม
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ผูรຌ ับผิดชอบ

1) วางผนการดานินงาน
2) สารวจจุดติดตังๅ ครืไอง
คอมพิวตอร์ลกู ขาย ละอุปกรณือ
พวงดิม
3) จัดทาสรุปรายการครืไอง
คอมพิวตอร์ลกู ขาย ละปกรณ์ตอ
พวงดิม ละวางผนการติดตังๅ
ทดทน
4) ดานินการติดตังๅ ครืไอง

หนวยงานหลัก /

คอมพิวตอร์ลกู ขาย ละอุปกรณ์

หนวยงานสนับสนุน :

ตอพวง฿หมทดทนพรຌอมจัดกใบ

สานักทคนลยี

ของดิม
5) จัดทาสรุปรายการครืไอง
คอมพิวตอร์ลกู ขาย ละอุปกรณ์
ตอพวง฿หม พือไ จัดกใบป็นทะบียน
ทรัพย์สนิ
6) ดานินการทดสอบครืไอง
คอมพิวตอร์ลกู ขาย ละอุปกรณ์
ตอพวง฿หม
7) สรุปผลการทดสอบระบบ

คณ วิศวกรรมศ สตร์ะมห วิทย ลย กษตรศ สตร์ะ: กนย ยนะพเศเะ2559

สารสนทศ
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ครงการยอย 18 : การปรับปรุงระบบทรศัพท์
รายการ
วัตถุประสงค์
ปງาหมาย
ตัวชีๅวัด (KPIs)

ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)
งบประมาณป โ5ๆเ

รายละอียดดยสังขป
พืไอปรับปรุงอุปกรณ์ระบบทรศัพท์ของสานักงาน฿หญละขตการดินรถ฿หຌมีประสิทธิภาพมาก
ยิไงขึๅน
1) ระบบทรศัพท์ของสานักงาน฿หญละขตการดินรถมีสถียรภาพละประสิทธิภาพ
2) ชวยประหยัดคา฿ชຌจายดຌานทรศัพท์฿นการติดตอสืไอสารระหวางกัน
1) มีระบบทรศัพท์ ณ สานักงาน฿หญ ละขตการดินรถ ่ ขต มีสถียรภาพรองรับการ฿ชຌงาน
ตลอดวลาการปฏิบัติงาน
2) ลดคา฿ชຌจาย฿นการทรติดตอประสานงานระหวางกัน
การจัดหาระบบทรศัพท์ละอุปกรณ์ ทีไมีประสิทธิภาพกับการ฿ชຌงานขององค์การ ละมีร าคา
หมาะสม
งบประมาณครงการ ิพ.ศ. โ5ๆแ – โ5ๆไี วงงิน ใุ็ใ5ุๆเเ บาท ดยป็นงบประมาณป โ5ๆเ
จานวน – บาท ิครงการริไมดานินการ฿นป โ5ๆแี

สาหรับครงการยอยทีไ แ่ : การปรับปรุงระบบทรศัพท์ ริไมดานินงานตามครงการ฿นปีงบประมาณ โ5ๆแ ป็นตຌนเป ละเมมี
กิจกรรมทีไตຌองดานินการ฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ จึงเมปรากฏตารางชวงระยะวลา฿นการดานินงาน฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ
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กลยุทธ์ทีไ 2 : การสริมสรຌางบุคลากรทีมไ ีคุณภาพ
ครงการทีไ 23 : การสริมสรຌางบุคลากรรุน หมทีไมีคุณภาพ
รายการ
วัตถุประสงค์

ปງาหมาย

ตัวชีๅวัด (KPIs)

ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)

งบประมาณป โ5ๆเ

รายละอียดดยสังขป
พืไอศึกษานวทางการละการวางผนพืไอการเดຌมาละการพัฒนาบุคลากรรุน฿หมทีไมีคุณภาพ
ทดทนอัตรากาลังทีไวาง฿นชวงวลาทีไหมาะสมกับความตຌองการ ดยครอบคลุมการศึกษาละการ
วางผนจัดหาบุคลากรบางสาขาอาชีพ฿นลักษณะของการ Outsource
การเดຌมาซึไงบุคลากรทีไมีคุณภาพละทักษะตรงกับบทบาทหนຌาทีไ฿นจานวนทีไพียงพอกับการทางาน
ทัๅงบุคลากรทีไ จัดหา฿หม บุคลากรจากการพัฒนาละบุคลากรจากการ Outsource จะชวยทา฿หຌ
องค์กรสามารถขับคลืไอนการดานินงานเดຌตามผนวิสาหกิจ฿นทุ กดຌาน สงผลตออกาสประสบ
ความสารใจทัๅง฿นสวนของคุณภาพการ฿หຌบริการละศักยภาพ฿นการขงขัน มีผลชิงบวกทัๅง฿นมิติ
ของการพิไมรายเดຌละการลดคา฿ชຌจาย
แี สามารพิไมจานวนบุคลากรรุน฿หมทดทนอัตรากาลังทีไวางอยูเดຌคิดป็นรຌอยละ โเ ตอป
โี มี การจั ดจຌ างบุ คลากรทีไ มี ความรูຌ ความชานาญฉพาะดຌ านละบุ คลากร฿นต าหน งผูຌ บริหาร
ระดับสูง ฿นลักษณะของการ Outsource เดຌตใมตามตาหนงละอัตราทีไวางภาย฿นป โ5ๆโ
ิหมายหตุ : ครงการริไมดานินการ฿นป โ5ๆแ ซึไงจะจัดจຌางบุคลากรทีไมีความรูຌ ความชานาญฉพาะ
ดຌานละบุคลากร฿นตาหนงผูຌบริหารระดับสูง ฿นลักษณะของการ Outsource คิดป็น โเั ของ
อัตราทีไวาง ละคิดป็น แเเั ของอัตราทีไวาง฿นป โ5ๆโี
การหในชอบ฿หຌองค์การสามารถรับบุคลากรจากภายนอก ิOutsource) พิไมพืไอทดทนอัตรากาลัง
ทีไวางอยู ซึไงการรับบุคลากร฿นลักษณะของการ Outsource ถือป็นการปลีไยนรูปบบการบริหาร
จั ดการของบุ คลากรครัๅ ง฿หญ ซึไ งจะตຌ องเดຌ รั บการหใ นชอบทัๅ งจากบุ คลากร฿นปั จจุ บั นละจาก
หนวยงานทีไทาหนຌาทีไกากับดูล ขสมก.
งบประมาณครงการ วงงิน ๆุเเเุเเเ บาท ดยป็นงบประมาณป โ5ๆเ จานวน – บาท ิครงการ
ริไมดานินการ฿นปงบประมาณ โ5ๆแี
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ผูรຌ ับผิดชอบ
ผอก.

ผนการดานินงานครงการ
2) ตงตังๅ คณะกรรมการราง
ขຌอกาหนดขอบขตของงาน พือไ
ออกบบ TOR ฿นการจัดจຌางทีไ
ปรึกษาฯ พือไ ศึกษานวทางการ฿หຌ
เดຌมาซึไงบุคลากรทดทนทังๅ จาก
ภาย฿นละภายนอกองค์กร รวมทังๅ

คณะกรรมการ

จัดทา "สຌนทางการพัฒนา
ความสามารถ" (Competency
Development Roadmap)
ของตละตาหนงงาน
3) ดานินการจัดจຌางทีปไ รึกษาฯ
ละการควบคุมติดตามการ
ดานินงานของทีปไ รึกษาฯ
4) นาผลการศึกษาทีเไ ดຌสนอตอ
คณะกรรมการบริหารกิจการ

ผอก.

องค์การฯ พือไ อนุมัต฿ิ นหลักการ
5) จัดทา "สຌนทางการพัฒนา
ความสามารถ" (Competency
Development Roadmap)
ของบุคลากรตละคนทีมไ ีศกั ยภาพ
฿นการพัฒนาละการลือไ นตาหนง

คณะกรรมการ

ป็นผูบຌ ริหารเดຌ฿นอนาคต
6) จัดทานวทาง฿นการพิจารณา
คัดลือกบุคลากรภาย฿นรุน฿หม /
นวทาง฿นการรับบุคลากรทีมไ ี
ความรูຌ ความชานาญฉพาะดຌาน

ขัๅนตอนการดานิ นการอืไน

ริไมดานินการ นป โ ๆแ

7) ประกาศ฿ชຌนวทางดังกลาว
ตามขຌอ 5) ละขຌอ 6) ฿หຌบคุ ลากร
฿นองค์การรับทราบ รวมทังๅ
ประชาสัมพันธ์เปยังภายนอกมืไอมี
ผนการรับบุคลากร (Outsource)

สานักการจຌาหนຌาทีไ

8) การนานวทางทีเไ ดຌจาก
การศึกษามาปฏิบตั จิ ริง฿นการ
ดานินการพือไ ฿หຌเดຌมาซึไงบุคลากร
9) การติดตามครงการ สรุปละ
ประมินผลจากทีเไ ดຌจากการปฏิบตั ิ
จริง ตลอดจนนาสนอปัญหาละ
อุปสรรค พรຌอมนวทางกຌเข
พือไ ฿หຌสามารถจัดหาบุคลากรเดຌ
อยางพียงพอ
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ครงการทีไ 24 : การฝຄกอบรม หຌความรຌ นรืไองระบบการประมินคุณภาพองค์กร ิSEPA)
รายการ
วัตถุประสงค์
ปງาหมาย

ตัวชีๅวัด (KPIs)

ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)

งบประมาณป โ5ๆเ

รายละอียดดยสังขป
พืไอพิไมพูนความรูຌความขຌา฿จ฿นกรอบนวคิดละประยชน์ของกณฑ์ละวิธีการของระบบประมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ ิSEPA) ทีไสงผลตอการพัฒนาองค์การละบุคลากร
ความขຌ า฿จทีไ ถู กตຌ อง฿นการจั ดท า SEPA จะช วย฿หຌ บุ คลากรทีไ ปฏิ บั ติ งาน฿นต ละดຌ านสามารถ
สนับสนุนขຌอมูลประกอบการประมินเดຌอยางถูกตຌองละทันการ ขณะดียวกันสามารถนาผลลัพธ์
จากการประมินตามระบบประมินคุณภาพองค์กร ิSEPA) มา฿ชຌ฿นการปรับปรุงละพั ฒนาการ
฿หຌ บริการละการปฏิบั ติงานเดຌป็นอยางดี สงผลทัๅ งทางตรงละทางอຌ อมตอความพึ งพอ฿จของ
ผูຌดยสาร การพิไมขึๅนของรายเดຌ ละการลดลงของตຌนทุนละคา฿ชຌจาย
1) บุ คลากรขององค์ การทีไ เดຌ รับการฝຄ กอบรม คื อ คณะกรรมการบริ หารกิ จการองค์ การ ละ
ผูຌบริหารระดับสูง ิระดับ ็-แเี ละคณะทางาน เดຌรับความรูຌ ความขຌา฿จ฿นระบบการบริหาร
จัดการทีไมุ งนຌ นผลสัมฤทธิ่ ดยสามารถจัดท ารายงานการประมินตนอง ละการประมิ น
อกาส฿นการปรับปรุง ิOpportunity For Improvement : OFI) เดຌ
2) มีระบบการบริหารจัดการทีไมุงนຌนผลสัมฤทธิ่ละสอดคลຌองกับกระบวนการบริหารจัดการทีไป็น
ระบบภาย฿นระยะวลา แ ป ิโ5ๆเี ละสามารถผานการประมินตามระบบ SEPA เดຌภาย฿น
ระยะวลา ใ ป ิโ5ๆเ - โ5ๆโี
1) ผูຌบริหารตຌอง฿หຌการสนับสนุนการศึกษาการดานินงานตามระบบการประมินคุณภาพ ละการ
฿หຌความสาคัญกับระบบ SEPA ฿นมุมมองของผูຌบริหาร
2) พนักงานทุกระดับตຌองหในถึงความสาคัญละ฿หຌความรวมมือ฿นการดานินงานตามระบบการ
ประมินคุณภาพ
งบประมาณครงการ วงงิน โุเ็เุเเเ บาท ดยป็นงบประมาณป โ5ๆเ จานวน ไแไ,เเเ บาท
ิครงการริไมดานินการ฿นป โ5ๆเ – โ5ๆไี
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1) จัดตังๅ คณะทางานพือไ กาหนด
วัตถุประสงค์ นือๅ หาหลักสูตร
รายละอียดของการฝຄกอบรม

ผอก.

หัวขຌอ ละวิทยากร
2) ดานินการจัดฝຄกอบรม ดย
ชิญวิทยากรทีมไ ีความรูຌ ความ
ชานาญ ประสบการณ์ ป็น
ผูบຌ รรยาย฿หຌความรูຌ
2.1) อบรม฿หຌความรูຌ
คณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การ ละผูบຌ ริหารระดับสูง
(ระดับ 7 - 10) ละคณะทางาน

สานักพัฒนาบุคลากร /
สานักผนงาน

2.2) อบรม฿หຌความรูຌ
ผูบຌ ริหารระดับกลาง ระดับตຌน
หัวหนຌางาน ละคณะทางาน
รวมทังๅ พนักงานขององค์กรทีมไ ี
สวนกียไ วขຌอง฿นระบบ SEPA
3) จัดทารายงานการประมิน
ตนอง ดย฿ชຌผลการดานินงาน
ของปทผีไ า นมา
4) การประมินอกาส฿นการ

สานักผนงาน

ปรับปรุง (Opportunity For
Improvement : OFI)
5) วาจຌางทีปไ รึกษาพือไ พิจารณา
สนอนะ ปรับปรุง ละ กຌเข
การประมินตนองขององค์การ

คณะกรรมการฯชุด
ตาง โ ทีไ กียไ วขຌอง

6) ปรับปรุง/กຌเขผลการ
ดานินงานตามขຌอสนอนะของ
ทีปไ รึกษาพือไ ฿ชຌป็นขຌอมูลการ
ประมิน฿นปถัดเป
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ครงการทีไ 25 : การพิไมประสิทธิภาพการสืไอสารภาย นองค์การพืไอความปรง ส
รายการ
วัตถุประสงค์

ปງาหมาย

ตัวชีๅวัด (KPIs)

ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)
งบประมาณป โ5ๆเ

รายละอียดดยสังขป
พืไอยกระดับการสืไอสารระหวางผูຌบริหารกับผูຌบริหาร ละกับพนักงานผานชองทางละครืไองมือ
สืไอสารตาง โ ทีไมีประสิทธิภาพ พืไอ฿หຌพนักงานทุกคนเดຌทราบถึงปງาหมายละความกຌาวหนຌา฿นการ
ดานินการพืไอขับคลืไอนองค์กรเปพรຌอมกันละ฿นทิศทางดียวกัน ขณะดียวกัน฿หຌพนักงานทุกคน
เดຌทราบถึงขຌอมูล฿นการลืไอน ยຌาย บรรจุ พืไอ฿หຌกิดความปรง฿ส ป็นธรรม ทีไสามารถอธิบายเดຌ฿น
ทุกขัๅนตอน
1) มีระบบการสืไอสารทีไถูกตຌอง฿นวลาทีไทันการ ซึไงจะชวยทา฿หຌการบริหารจัดการองค์กรดยรวม
ป็นเป฿นทิศทางดียวกัน ชวยรนวลา฿นการดานินการสูความสารใจ ละชวยลดความสียหาย
อันกิดจากความเมขຌา฿จเดຌระดับหนึไง มีผลชิงบวกตอการลดลงของคา฿ชຌจายละตຌนทุนดานินงาน
2) มีการสืไอสารขຌอมูลทีไทัไวถึงละชัดจน ซึไงจะชวยสรຌางความชืไอมัไนดຌานความยุติธรรมกพนักงาน
ชวยกระตุຌน฿หຌพนั กงานกิดกาลัง฿จ฿นการขงขันพืไอพั ฒนาคุณภาพงาน ซึไงจะมีผลตอทัๅ งความ
พึงพอ฿จของผูຌดยสาร ตอรายเดຌ ละตอตຌนทุนละคา฿ชຌจาย฿นทางอຌอม
สามารถจัดทาผนการสืไอสารภาย฿นองค์การลຌวสรใจ฿นป โ5ๆแ
ิหมายหตุ : การดานินงาน฿นกิจกรรมหลัก โ จะทา฿นปงบประมาณ โ5ๆแ ดังนัๅน ฿นป โ5ๆเ จึงเม
มีตัวชีๅวัดรายปี
ความรวมมือละหในถึงความสาคัญของการสืไอสารทีไมีประสิทธิภาพภาย฿นองค์กร รวมทัๅงการลือก
สืไอ / ชองทาง / ทคนิค ทีไหมาะสม฿นการสืไอสารขาวสารตละประภท
งบประมาณครงการ วงงิน แุเเเุเเเ บาท ิพ.ศ. โ5ๆแ – โ5ๆไี ดยป็นงบประมาณป โ5ๆเ
จานวน – บาท ิครงการริไมดานินการ฿นป โ5ๆแี

ขัๅนตอน/กิจกรรม
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ผูรຌ ับผิดชอบ

1) จัดตังๅ คณะกรรมการ฿นการศึกษาถึง
กระบวนการสือไ สารภาย฿นองค์กรอยางมี

ผอก.

ประสิทธิภาพ
2) วางผนการจัดครงการ฿หຌกบั พนักงาน฿นทุก
ระดับ
3) จัดจຌางวิทยากรผูຌ ชีไยวชาญดຌานการสือไ สารมา
สานักพัฒนาบุคลากร

฿หຌความรูຌ ความขຌา฿จกียไ วกับทคนิค฿นการ
สือไ สารองค์กรอยางมีประสิทธิภาพ
4) ประมินผลการสือไ สารภาย฿นองค์กรกอนริไม
รงการ
5) จัดทาผนการสือไ สารภาย฿นองค์กรรวมกับ

ขัๅนตอนการดานิ นการอืไน

ผูบຌ ริหาร
6) ประมินผลการสือไ สารภายหลังการริไม

ริไมดานินการ นป โ ๆแ
สานักผูอຌ านวยการ

ครงการปละ 2 ครัๅง
7) สรุปผลละนาสนอขຌอสนอนะตาง โ ฿น
การปรับปรุงการสือไ สารขององค์กรตอเป
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สานักพัฒนาบุคลากร /
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ครงการทีไ 26 : การสงสริมวัฒนธรรมการคิดพืไอพัฒนา
ดยการด านิ นงานตามครงการสงสริมวัฒนธรรมการคิ ดพืไ อพั ฒนา เดຌบ งการด านิ นงานออกป็ น 3
ครงการยอย คือ
1) ครงการยอยทีไ แ : การสริมสรຌางวัฒนธรรมการคิดพืไอการพัฒนา
2) ครงการยอยทีไ โ : การพัฒนาระบบองค์ความรูຌขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ
3) ครงการยอยทีไ ใ : การฝຄกอบรมการ฿ชຌงานละบริหารจัดการทคนลยีสารสนทศ
ซึงไ มีรายละอียดของครงการยอยตาง โ ดังตอเปนีๅ
ครงการยอยทีไ แ : การสริมสรຌางวัฒนธรรมการคิดพืไอการพัฒนา
รายการ
วัตถุประสงค์

รายละอียดดยสังขป
1) พืไอสริมสรຌางละพัฒนา฿หຌบุคลากรขององค์กรป็นผูຌมีความคิด฿นชิงสรຌางสรรค์ การคิดอยางป็น
ระบบ บนพืๅนฐานของความป็นเปเดຌดຌวยหตุละผล ละกลຌาสดงออก฿นความคิดพัฒนาของตน
พืไ อ฿หຌกิดนวคิด฿นการพั ฒนาคน พั ฒนางาน รวมทัๅงการสรຌางสรรค์นวัตกรรม฿หม โ ทีไ จะป็ น
ประยชน์ตอการปฏิบัติงานละการ฿หຌบริการกประชาชนอยางมีคุณภาพ
2) พืไ อ฿หຌ พนั กงานทุ กคน฿นทุ กระดั บเดຌ ตระหนั กละหใ นถึ งความส าคั ญ ฿นการสริ มสรຌ าง฿หຌ กิ ด
วัฒนธรรมการคิดพืไอพั ฒนา ละรวมกันดานิ นการ฿หຌกิดวัฒนธรรมดังกลาวขึๅน฿นองค์กรอยาง
ตอนืไองละ฿หຌดารงอยูยัไงยืน สริมสรຌาง฿หຌพนักงานมีทัศนคติ฿นการป็นผูຌ฿หຌองค์กรมากกวาการป็น
ผูຌรับ คิดพัฒนาองค์กร฿หຌกิดความกຌาวหนຌาตลอดวลา
3) พืไอสรຌาง฿หຌ ขสมก. ป็นผูຌนา฿นกิจการการ฿หຌบริการขนสงมวลชนของประทศ ดຌวยวัฒนธรรมการคิด
พืไอการพัฒนา ละสามารถปรับปรุงพัฒนากิจการ฿หຌรอดพຌนจากภาวะวิกฤตตาง โ เดຌ ทัๅงทีไกิดขึๅน
ลຌวละทีไอาจกิดขึๅน฿นอนาคต พืไอ฿หຌองค์กรสามารถดารงอยูเดຌอยางมัไนคงละยัไงยืน฿นภายหนຌา

ปງาหมาย

1) กิดวัฒนธรรมการคิดพืไอพัฒนา฿น ขสมก. กับบุคลากร฿นทุกระดับ ละมีความพรຌอมทีไจะรวมกันคิด
รวมกันพัฒนา รวมกันสนอนวทางการพัฒนาคน พัฒนางาน ดຌวยการนาสนอนวคิด฿หม โ บน
พืๅนฐานของความป็นเปเดຌ
2) กิดนวคิด฿นชิงสรຌางสรรค์พืไอตอบสนองตอการปลีไยนปลง฿นนยบายของรัฐบาลเดຌอยางรวดรใว
มีประสิทธิภาพ ละตรงตามวัตถุประสงค์ กอ฿หຌกิดผล฿นชิงสรຌางสรรค์หรือการพัฒนาองค์กร
3) กิดการพัฒนาการบริการทีไมีคุณภาพ สามารถ฿หຌบริการกประชาชนเดຌอยางทัไวถึงดຌวยหัว฿จของผูຌ
฿หຌบริการ กิดนวัตกรรม฿หม โ พืไอสริมการ฿หຌบริการทีไนอกหนือเปจากการบริการขนสงดຌวยรถ
ดยสารประจาทาง สรຌางความประทับ฿จ฿นบริการ บุคลากรผูຌ฿หຌ บริการ ละภาพลักษณ์ ทีไ ดีของ
องค์กร฿นความรูຌสึกของผูຌ฿ชຌบริการ
ตัวชีๅวัด (KPIs)
มีนวคิด฿นการพัฒนาคน พัฒนางาน การสรຌางสรรค์นวัตกรรมของการทางานละการ฿หຌบริการ฿หม โ
อยางนຌอยปละ แเ รืไอง
ปั จ จั ย สู ค วามส ารใ จ 1) การ฿หຌความรูຌ ความขຌา฿จ฿นวิธีการสรຌาง฿หຌกิดการคิดพืไอพัฒนากบุคลากรขององค์กร ละการ
(KSF)
ยอมรับของตละคน
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รายการ

งบประมาณป โ5ๆเ
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รายละอียดดยสังขป
2) การปรับปลีไยนทัศนคติสวนบุคคล฿นชิงลบตอองค์กรหรือผูຌบริหารระดับสูง
3) การดานินการพืไอ฿หຌกิดความรวมมือ รวมคิดพัฒนา จากกลุมตาง โ ทีไป็นตัวทนของหนวยงาน
4) ความพรຌอมของบุคลากร฿นการคิดพืไอการพัฒนา
งบประมาณครงการ ิพ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไี วงงิน แแุเเเุเเเ บาท ดยป็นงบประมาณป โ5ๆเ จานวน
โุโเเุเเเ บาท ิครงการริไมดานินการ฿นป โ5ๆเ ป็นตຌนี บงป็น คา฿ชຌจาย฿นการจຌางทีไปรึกษาป็น
ผูຌดานินการ วงงิน โุเเเุเเเ บาท ละคา฿ชຌจาย฿นการ฿หຌรางวัลกนวคิดทีไเดຌรับการยอมรับ ป โ5ๆเ
ิดย฿หຌปละ โเเุเเเ บาท ระยะวลา ไ ปี วงงิน โเเุเเเ บาท
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ผูรຌ ับผิดชอบ

1) การจัดตังๅ คณะทางาน / คณะกรรมการ
ดยมีผูຌ ทนทีไ ป็นทียไ อมรับละนาชืไอถือ
จากทุกหนวยขององค์กร พือไ ศึกษาละวาง

ผอก.

ผนการดานินครงการ
1.1) สรุปนวทางการดานินครงการ
รูปบบ ละวิธกี าร รวมทังๅ ผนงานของ
ครงการ
1.2) จัดทารายงานสรุปผล

คณะทางาน

2) นาสนอกรอบของการดานินงานตาม
ครงการพือไ พัฒนา฿หຌกิดวัฒนธรรมการคิด
พือไ พัฒนาละสนอขออนุมัต฿ิ นหลักการ
3) กาหนดขอบขตการดานินงาน (TOR)

คณะกรรมการ (สานัก

ตามครงการ฿นการสรຌาง฿หຌกิดวัฒนธรรม

ผนงาน / สานักการ

ขององค์กร ดยการจัดจຌางทีปไ รึกษาป็น

จຌาหนຌาทีไ / สานักพัฒนา

ผูดຌ านินการ
4) คัดลือกละจัดจຌางทีปไ รึกษาพือไ
ดานินงานตามครงการ

บุคลากร / สานัก
ผูอຌ านวยการ / ฝຆายการ
ดินรถองค์การ)

5) ทีปไ รึกษาดานินกระบวนการสรຌาง฿หຌกิด
วัฒนธรรมการคิดพือไ พัฒนา การปรับละ
สรຌาง฿หຌกิดทัศนคติทดีไ ตี อ การคิดพือไ พัฒนา
6) จัดกิจกรรมพือไ สงสริม฿หຌมีการคิดพือไ

ทีปไ รึกษา

พัฒนาของบุคลากร ผานการประกวด
นวคิด การนาสนอ ละการนาเปปฏิบตั ิ
จริง ดยมีรางวัล฿หຌพือไ กระตุนຌ ฿หຌกิดความ
สน฿จละความรวมมือ฿นกิจกรรม
7) สรุปละประมินผลสารใจของครงการ
8) นาสนอรายงานผลการดานินครงการ

คณะกรรมการ

ตอ ผอก.
9) นาสนอผลการดานินรงการตอคณะ
กรรมการบริหารกิจการองค์การ
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ผอก.
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ครงการยอยทีไ โ : การพัฒนาระบบองค์ความรຌขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ
รายการ
วัตถุประสงค์
ปງาหมาย

ตัวชีๅวัด (KPIs)

ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)

งบประมาณป โ5ๆเ

รายละอียดดยสังขป
พืไ อพั ฒนาระบบจัดการองค์ความรูຌของ ขสมก. ครอบคลุมตัๅงต การรวบรวม จัดกใบ ออกบบ
พัฒนา ละผยพรองค์ความรูຌทีไหมาะสมกับพนักงานตละกลุม
1) สริ มสรຌ างประสิ ทธิ ภาพระบบการจั ดกใ บขຌ อมู ลละองค์ ความรูຌ ของ ขสมก. ทีไ เดຌ จากการ
ปฏิบัติงานละประสบการณ์ของบุคลากร฿หຌมีความสมบูรณ์ ครบถຌวนถูกตຌองละขຌาถึงเดຌอยาง
มีประสิทธิภาพ
2) สงสริม฿หຌ บุคลากรสามารถนาความรูຌจากระบบเป฿ชຌ฿นการวางผน การตัดสิ น฿จ ละการ
ปฏิบัติงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
3) มีนวทาง฿นการพัฒนาระบบพืไอสนับสนุนองค์ความรูຌ ิKnowledge Management: KM) ทีไ฿ชຌ
ป็นสืไอกลาง฿นการลกปลีไยนความรูຌภาย฿นองค์การทีไชัดจน
4) มี ผ ลการออกบบระบบพืไ อ สนั บ สนุ น องค์ ค วามรูຌ ิKnowledge Management: KM) ทีไ
สามารถนาเปพัฒนาเดຌทันที
1) รຌอยละ ็เ ของบุคลากร ขสมก. มีความพึงพอ฿จ฿นระบบองค์ความรูຌขององค์การขนสงมวลชน
กรุงทพ
2) พนักงานจานวนเมตไากวารຌอยละ 5เ นาองค์ความรูຌทีไจัดกใบเป฿ชຌประกอบการปฏิบัติงานจริง
การสนั บสนุ นงบประมาณ฿นการด านิ นครงการ การรวบรวม KM ขององค์การ ละระบบการ
จัดกใบขຌาสูระบบทคนลยี สารสนทศทีไ มี ประสิทธิภาพ ละการคຌ นขຌ อมู ลพืไ อ฿ชຌ งานเดຌอย าง
รวดรใวละมีประสิทธิภาพ
งบประมาณครงการรวมทัๅ งสิๅ น โุแแเุเเเ บาท ดยป็ นงบประมาณป โ5ๆเ จ านวน – บาท
ิครงการริไมดานินงาน฿นป โ5ๆไี

ส าหรั บครงการย อยทีไ โ : การพั ฒ นาระบบองค์ ความรูຌ ขององค์ การขนส งมวลชนกรุ งทพ ริไ มด านิ นงานตามครงการ฿น
ปีงบประมาณ โ5ๆไ ป็นตຌนเป ละเมมีกิจกรรมทีไตຌองดานินการ฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ จึงเมปรากฏตารางชวงระยะวลา฿นการ
ดานินงาน฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ
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ครงการยอยทีไ 3 : การฝຄกอบรมการ ชຌงานละบริหารจัดการทคนลยีสารสนทศ
รายการ
วัตถุประสงค์

ปງาหมาย

ตัวชีๅวัด (KPIs)

ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)

งบประมาณป โ5ๆเ

รายละอียดดยสังขป
1) พืไอพัฒนาทักษะการ฿ชຌงานระบบสารสนทศ฿หຌกับบุคลากรขององค์การ ฿หຌสามารถ฿ชຌ
งานระบบสารสนทศพืไอสนับสนุนการปฏิบัติงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
2) พืไ อยกระดั บ ผูຌ บ ริ ห ารของ ขสมก. ฿หຌ มี ค วามรูຌ ค วามขຌ า฿จดຌ านการบริ ห ารจั ด การ
ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารทีไหมาะสมกับบทบาทหนຌาทีไ ละสอดคลຌองกับ
สภาวการณ์ทีไปลีไยนปลงอยูตลอดวลา
3) พืไอพัฒนาขีดความสามารถดຌานดูลละบริหารจัดการทคนลยีสารสนทศละการ
สืไอสารของบุคลากรสานักทคนลยีสารสนทศ฿นการ฿หຌบริการทีไสนองตอความตຌองการ
ของผูຌ฿ชຌงานระบบอยางทัไวถึง
1) มีหลักสูตรอบรมดຌานทคนลยีสารสนทศสาหรับผูຌปฏิบัติงาน ผูຌบริหารละจຌาหนຌาทีไ
สานักทคนลยีสารสนทศ
2) มีหลักสูตรฝຄกอบรมการ฿ชຌงานระบบสารสนทศสาหรับผูຌปฏิบัติงานละผูຌบริหารองค์การ
1) รຌอยละ 5เ ของผูຌปฏิบัติงาน ผูຌบริหารละจຌาหนຌาทีไขององค์การขຌารับการฝຄกอบรม
2) รຌอยละ 5เ ของผูຌปฏิบัติงาน ผูຌบริหารละจຌาหนຌาทีไขององค์การทีไขຌารับการฝຄกอบรม
ผานการประมิน
การออกบบหลักสูตรทีไหมาะสาหรับบุคลากรขององค์การ฿นตละระดับพืๅนฐานความรูຌดຌาน
ทคนลยีสารสนทศ ดยฉพาะบุคลากร฿นฝຆายปฏิบัติการซึไงบางคนอาจมีพืๅนฐานความรูຌ
ดຌานนีๅเมมากนัก นอกจากนีๅ ยังมี฿นรืไองของการจัดการบุคลากร฿หຌขຌารวมการฝຄกอบรมตาม
กาหนดวลา ซึไงอาจสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานละการ฿หຌบริการผูຌดยสารเดຌ
งบประมาณครงการ วงงิ น 5ุเ็ใุเเเ บาท ดยป็ น งบประมาณป โ5ๆเ จ านวน
โุเแไุเเเ บาท บงป็น
แี หลักสูตรการอบรม
 การบริ ห ารจั ด การครงการส าหรั บ ผูຌ บ ริ ห าร ิIT Project Management) วงงิ น
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
 พระราชบั ญญั ติวาดຌวยการกระท าผิ ดกีไยวกั บคอมพิวตอร์ ิComputer Related
Crime Act. B.E. โ55เี วงงิน 120,000 บาท
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1) จัดตังๅ คณะกรรมการพือไ รวมกัน
วางผนละออกบบหลักสูตรการ

ผอก.

ฝຄกอบรมทคนลยีสารสนทศ
2) วางผนนวทางละหลักสูตรการ
ฝຄกอบรมรวมกับสถาบันการศึกษาทีมไ ี
ศักยภาพ฿นการฝຄกอบรมดຌาน
ทคนลยีสารสนทศ
3) รางขຌอกาหนดขอบขตงาน (TOR)
พือไ จัดจຌางทีปไ รึกษาป็นผูอຌ อกบบ
หลักสูตรดยละอียดละป็นผูดຌ านิร
การฝຄกอบรม

คณะกรรมการ (สานัก
ทคนลยีสารสนทศ /
สานักพัฒนาบุคลากร /
หนวยงานอืไน โ ทีไ
กียไ วขຌอง)

4) คัดลือกละวาจຌางทีปไ รึกษา
5) ออกบบหลักสูตร จัดทาผนการ
ฝຄกอบรม ละจัดตรียมการฝຄกอบรม

ทีปไ รึกษา

6) จัดฝຄกอบรม
7) ประมินผลการฝຄกอบรม ละ
ติดตามการ฿ชຌงานหลักจากขຌารับการ
ฝຄกอบรม
8) สรุปผลการฝຄกอบรมละรายงาน
ผอก.
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กลยุทธ์ทีไ 3 : การลดบทบาทดຌาน Regulator
ครงการทีไ 27 : การตรียมความพรຌอมดຌานการบริหารพืไอรองรับการปรับปลีไยนบทบาทของ ขสมก.
ป็นการจัดการทรัพยากร฿นทุกดຌาน ทัๅงดຌานปฏิบัติการ ดຌานการงิน ละดຌานกาลังคน ฿หຌมีความพรຌอมตอการ
ปรับปลีไยนบทบาทของ ขสมก. บงป็น โ ระยะ คือ

 ระยะทีไ แ : การสรຌางความพรຌอม฿นการอนยຌายรถรวมบริการหมวด แ เปอยู฿นความดูลของกรมการขนสง

ทางบก฿นระยะรก

 ระยะทีไ โ : การพิไมประสิทธิภาพการบริหารรถรวม ิหมวด ไี ละการจัดการดຌานกาลังคน฿หຌหมาะสมกับ

ขอบขตภารกิจทีไปรับปลีไยนเป
ดยมีรายละอียดของครงการ ดังตอเปนีๅ
รายการ
วัตถุประสงค์

ปງาหมาย

ตัวชีๅวัด (KPIs)

ปัจจัยสูความสารใจ (KSF)

รายละอียดดยสังขป
1) สรຌางความพรຌอมสาหรับองค์การละบุคลากร฿นการอนยຌายการบริหารจัดการรถหมวด แ ิรถ
ดยสารรวมบริการี เปยังกรมการขนสงทางบก ดยการปรับครงสรຌางองค์กร การวางผน
จัดการกาลังคนทีไคยดูลรถรวมบริการหมวด แ เปปฏิบั ติงาน฿นหนวยงานอืไนทีไมีอัตรากาลัง
วางอยูพืไ อ฿หຌกิดความหมาะสมทัๅ ง฿นรืไองของตาหนงละความสามารถ฿นการท างาน฿น
ตาหนงนัๅน โ
2) วางมาตรการ฿นการควบคุมดูลการ฿หຌบริการของรถหมวด ไ ิรถตูຌรวมบริการี ฿หຌมีระบียบ
ละความปลอดภัย มีคุณภาพการ฿หຌบริการป็นทีไยอมรับของผูຌดยสาร
3) สรຌางความพรຌอมสาหรับองค์การละบุคลากร฿นการอนยຌายการบริหารจัดการรถหมวด ไ ละ
รถตูຌเปยังกรมการขนสงทางบก฿นระยะตอเป
สามารถวางผน฿นการยกยຌายกาลังคนทีไคยดูลรถรวมบริการ หมวด แ เปปฏิบัติงาน฿นหนวยงาน
อืไนทีไ มีอัตรากาลังวางอยูพืไ อ฿หຌกิ ดความหมาะสมตอเป ซึไงป็นการวางผนบุคลากรทัๅงมิติของ
จ านวนละความสามารถ฿หຌ สอดคลຌ องกั บบทบาทหนຌ าทีไ ของ ขสมก. ทีไ ปลีไ ยนเปจะก อ฿หຌ กิ ด
คุณภาพงานทีไดีละการ฿ชຌบุคลากร฿นจานวนทีไหมาะสมอยางมีประสิทธิภาพ ซึไงจะสงผลทางอຌอม
ตอตຌนทุน฿นการบริหารจัดการ นอกจากนีๅ องค์การสามารถบริหารจัดการรถรวมบริการ หมวด ไ เดຌ
อย างมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึๅ นกว าทีไ ผ านมา พืไ อ฿หຌ ผูຌ ฿ชຌ บริ การเดຌ รั บการบริ การทีไ มี ความสุ ภาพ
มีคุณภาพ ละปลอดภัย฿นการดินทาง
1) สามารถจัดกาลังบุคลากรทีไ฿ชຌ฿นการบริหารจัดการรถรวมบริการ หมวด แ เปยังหนวยงานตาง โ
เดຌภาย฿นป โ5ๆเ
2) จัดทาผนงาน฿นการควบคุมดูลละพิไมประสิทธิภาพ฿นการบริหารจัดการรถหมวด ไ ภาย฿น
ป โ5ๆเ
1) ความสามารถของคณะทางาน฿นการศึกษาละวางผนพืไอ฿หຌสามารถนาผนทัๅง โ เป฿ชຌปฏิบัติ
เดຌจริง ซึไงการทางานของคณะทางานจาป็นตຌองรับฟังขຌอมูลจากทุก โ ฝຆายทีไกีไยวขຌอง / ผูຌมี
สวนเดຌส วนสี ยอย างรอบดຌ าน ดยมืไ อรางผนลຌ วสรใจ ควรตຌ องน าสนอ฿หຌ ผูຌ กีไ ยวขຌ องเดຌ
วิจารณ์อีกครัๅงพืไอสรຌางการยอมรับ
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รายละอียดดยสังขป
2) การยอมรับของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ชน บุคลากรทีไเดຌรับการอนยຌายเปปฏิบัติงาน฿นหนวยงาน
อืไน โ นืไองดຌวยขຌอจากัดของความรูຌละทักษะของบุคลากร ผนวกกับตาหนงงานทีไจากัด ละ
นยบาย฿นการลดจานวนบุคลากร ทา฿หຌทางลือก฿นการอนยຌายของบุคลากรฝຆายการดินรถ
อกชนรวมบริการมีเมมากนัก
3) การ฿หຌความรวมมือของผูຌประกอบการรถตูຌรวมบริการ หมวด ไ ซึไงผูຌประกอบการกลุมนีๅ สวน
฿หญ ป็ นรถสวนบุคคลทีไ น ามา฿หຌ บริการ หรือป็ นการจຌางคนขั บรถ ดังนัๅ น การเดຌรับความ
รวมมือจึงป็นเปเดຌคอนขຌางยาก
งบประมาณป โ5ๆเ จานวน – บาท ิ฿ชຌการดานิการตามปกติขององค์การี
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1) จัดตังๅ คณะทางานจากหนวยงานทีไ
กียไ วขຌอง พือไ รวมกันศึกษาถึงนวทาง฿นการ
ปรับองค์การพือไ รองรับบุคลากรทีดไ ู ลรถ
หมวด 1 ละนวทางการพิมไ ประสิทธิภาพ
฿นการกากับดูลการ฿หຌบริการของรถรวม฿น
หมวด 4 ละการวางผนดຌานกาลังคนทีตไ อຌ ง

ผอก.

ยกยຌายเปปฏิบตั งิ าน฿นหนวยงานอืไน โ ทีไ
หมาะสมตอเป
2) นาสนอนวคิดทีเไ ดຌจากการศึกษาพือไ
นาสนอตอคณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การฯ
3) ดานินการประชาสัมพันธ์฿หຌกบั บุคลากร
฿นองค์กรเดຌรับทราบถึงนวทางละผน

สานักผูอຌ านวยการ

ดังกลาว
4) ดานินการปรับปลียไ น อนยຌายบุคลากร
ตามผนงาน

สานักการจຌาหนຌาทีไ

5) ดานินการพิมไ ประสิทธิภาพ฿นการบริหาร
จัดการรถหมวด 4
6) ติดตามผลการปฏิบตั งิ านของผูຌ กียไ วขຌองทีไ
เดຌรับการอนยຌายเปปฏิบตั ติ ามผน พือไ
รวมกันรับฟังปัญหาละขຌอรຌองรียนตาง โ
พือไ นาเปหาวิธกี ารปรับปรุงกຌเขตอเป
7) ดานินการตามผนการพิมไ ประสิทธิภาพ

คณะทางาน

฿นการบริหารจัดการรถรวมบริการ หมวด 4
8) ประมินผลการดานินงานตามผนทังๅ ฿น
สวนของผูຌ กียไ วขຌอง เดຌก บุคลากร฿น
หนวยงานทีรไ ับผิดชอบละประชาชน
ผู฿ຌ ชຌบริการ
9) สรุปผลการดานินงานตามครงการละ
นาสนอตอคณะกรรมการบริหารองค์การฯ
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สรุปวงงินงบประมาณละรายละอียดของการ ชຌงบประมาณภาย ตຌผนวิสาหกิจ พ.ศ. โ56เ – โ564 ของ
องค์การชนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี
-----------------------------------------------------------------------------งบประมาณ฿นการด านิ นครงการตาง โ ตามผนวิสาหกิ จ พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ ของ องค์การขนส ง
มวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี ฿ชຌงบประมาณทัๅงสิๅ น จ านวน 18,629,785,003 บาท บ งป็ น งบประมาณป 2560
จานวน 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 อี กจ านวน
2,633,373,000 บาท ดยงบประมาณ฿นป พ.ศ. 2560 – 2564 คิดป็ นสัดสวนคือ 24.9% : 33.0% : 14.05% :
13.9% : 14.1% ตามลาดับ
รายการ

2560
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 1
4,466,276,598
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 2
2,640,000
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 3
70,000,000
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 4
104,670,100
รวมป็นงบประมาณตามผนวิสาหกิจทัๅงสิๅน 4,643,586,698

2561
2,094,069,600
20,411,500
3,992,670,005
33,221,200
6,140,372,305

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

2564
2,466,781,600
6,781,500
80,000,000
79,809,900
2,633,373,000

สัดสวน

รวมทัๅงสิๅน

75.02%
0.23%
23.15%
1.60%
100.00%

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

1) ยุ ท ธศาสตร์ทีไ 1 : การพั ฒ นาคุณ ภาพบริ การพืไ อประชาชน ประกอบดຌ วยครงการภาย฿ตຌ ผน
ยุทธศาสตร์ จานวน 8 ครงการ ละ 7 ครงการยอย ดยประมาณการ฿ชຌงบประมาณระหวางป พ.ศ. 2560 –
2564 ป็ น วงงิน ทัๅ งสิๅ น 13,975,780,998 บาท ดยบ งป็ น ป งบประมาณ 2560 จ านวน 4,466,276,598
บาท ปงบประมาณ 2561 จานวน 2,094,069,600 บาท ปงบประมาณ 2562 จานวน 2,478,138,600 บาท
ปงบประมาณ 2563 จานวน 2,470,514,600 บาท ละปงบประมาณ 2564 อีกจานวน 2,466,781,600 บาท
2) ยุทธศาสตร์ทีไ 2 : การสรຌางฐานกาลังพนักงานขับรถดยสารทีไพียงพอละมีคุณภาพ ประกอบดຌวย
ครงการภาย฿ตຌผนยุทธศาสตร์ จานวน 4 ครงการ ประมาณการงบประมาณระหวางป พ.ศ. 2560 – 2564
ป็นงินทัๅงสิๅน 42,896,000 บาท ดยบงป็น ปงบประมาณ 2560 จานวน 2,640,000 บาท ปงบประมาณ
2561 จานวน 20,411,500 บาท ปงบประมาณ 2562 จานวน 6,781,500 บาท ปงบประมาณ 2563 จานวน
6,281,500 บาท ละปงบประมาณ 2564 อีกจานวน 6,781,500 บาท
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3) ยุ ท ธศาสตร์ 3 : การสริ ม สรຌ า งความขใ ง กร ง ทางการงิ น ประกอบดຌ ว ยครงการภาย฿ตຌ
ผนยุ ท ธศาสตร์ จ านวน 9 ครงการ ประมาณการงบประมาณระหว า งป พ.ศ. 2560 – 2564 ทัๅ ง สิๅ น
4,312,670,005 บาท ดยบ งป็ น ป งบประมาณ 2560 จ านวน 70,000,000 บาท ป ง บประมาณ 2561
จานวน 3,992,670,005 บาท ปงบประมาณ 2562 จานวน 90,000,000 บาท ปงบประมาณ 2563 จานวน
80,000,000 บาท ละปงบประมาณ 2564 อีกจานวน 80,000,000 บาท
4) ยุทธศาสตร์ 4 : การพัฒ นาประสิทธิภ าพองค์กรละบุคลากร ประกอบดຌวยครงการภาย฿ตຌผน
ยุทธศาสตร์ จานวน 6 ครงการ ละครงการยอยอีกจานวน 21 ครงการ ประมาณการงบประมาณระหวางป
พ.ศ. 2560 – 2564 ทัๅงสิๅน 298,438,000 บาท ดยบงป็น ปงบประมาณ 2560 จานวน 104,670,100 บาท
ปงบประมาณ 2561 จานวน 33,221,200 บาท ปงบประมาณ 2562 จานวน 39,929,900 บาท ปงบประมาณ
2563 จานวน 40,806,900 บาท ละปงบประมาณ 2564 อีกจานวน 79,809,900 บาท
มืไอพิจารณาวงงินงบประมาณทีไกาหนดเวຌตามผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564 ของ ขสมก. จะพบวา
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 : การพัฒ นาคุณภาพบริการพืไอประชาชน ป็นยุทธศาสตร์ทีไ฿ชຌวงงินงบประมาณมากทีไสุด
จานวน 13,975,780,998 บาท หรือคิดป็นสัดสวนสูงถึง 75.02% ของวงงินงบประมาณตามผนวิสาหกิจฯ
ฉบับนีๅ ดยครงการทีไ฿ชຌงบประมาณคอนขຌางสูง เดຌก ครงการจัดซืๅอรถดยสาร฿หม ิ11,125,549,998 บาที
ครงการปรับปรุงสภาพรถดยสารดิมทีไกาหนด฿หຌมีการปรับปรุงบงออกป็น การปรับปรุงสภาพรถดยสาร
ธรรมดา ปงบประมาณ 2560 – 2564 ละการปรับปรุงสภาพรถดยสารกาปรับอากาศ ปงบประมาณ 2560
– 2564 (1,221,865,000 บาที ละคาชา฿ชຌระบบ e-Ticket (1,147,500,000 บาที ป็ นตຌน หรื อรวมกัน
คิดป็นสัดสวน 96.6% ของวงงินงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทีไ 1 ละรวมกันคิดป็นสัดสวน 72.5% ของ
วงงินงบประมาณรวมทัๅงหมดตามผนวิสาหกิจฯ ฉบับนีๅ
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ยุทธศาสตร์ทีไ แ
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / ครงการ / ครงการยอย

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

ปงบประมาณ
2562

2561

-

-

2563

รวมทัๅงสิๅน

2564

-

-

รวมงบประมาณของ
ตละครงการ

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

1,878,000,000

1,878,000,000

1,878,000,000

1,878,000,000

11,125,549,998

ครงการทีไ 2 : การปรับปรุงสภาพรถดย
สารดิม

733,828,000

121,820,000

121,820,000

121,820,000

122,577,000

1,221,865,000

1,221,865,000

ครงการทีไ 3 : การปรับปรุงครืไองมือชีวๅ ัด
คุณภาพการ฿หຌบริการ

4,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

10,500,000

10,500,000

382,500,000

382,500,000

382,500,000

1,147,500,000

1,147,500,000

375,000

375,000

9,229,000

1,605,000

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

-

-

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

2,875,000

375,000

-

4,000,000

18,439,000
-

-

-

2,000,000

-

-

1,605,000

-

2,000,000

78,087,600

78,087,600

78,087,600

78,087,600

25,034,000

3,266,000

3,266,000

3,266,000

-

34,832,000

6,509,000

849,000

849,000

-

8,207,000

432,000

432,000

432,000

2,322,000

78,087,600

12,439,000

432,000

390,438,000
433,477,000

4,050,000
12,450,000

1,680,000

1,680,000

1,680,000

1,680,000

1,680,000

8,400,000

400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
2,000,000
4,466,276,598 2,094,069,600 2,478,138,600 2,470,514,600 2,466,781,600 13,975,780,998
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ยุทธศาสตร์ทีไ โ
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / ครงการ / ครงการยอย

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

2,640,000

2563

-

-

รวมงบประมาณของ
ตละครงการ

รวมทัๅงสิๅน

2564

-

-

-

11,140,000

2,140,000

2,140,000

2,140,000

20,200,000

20,200,000

3,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

6,000,000

6,000,000

6,271,500

3,641,500

3,141,500

3,641,500

16,696,000

16,696,000

2,640,000

20,411,500

6,781,500

6,281,500

6,781,500

42,896,000

42,896,000

2560

2561

2563

2564

รวมทัๅงสิๅน

ครงการทีไ 11 : การยกระดับความผูกพันของ
พนักงานทีไมตี อ องค์กร

-

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

ปงบประมาณ
2562

ยุทธศาสตร์ทีไ 3
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / ครงการ / ครงการยอย

ปงบประมาณ
2562

รวมงบประมาณของ
ตละครงการ

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

30,000,000

10,000,000

10,000,000

-

-

10,000,000

10,000,000

-

-

-

40,000,000

40,000,000

-

-

-

-

-

-

-

ครงการทีไ 16 : การจัดการลูกหนีรๅ ถรวม
บริการคຌางชาระ

-

-

-

-

-

-

-

ครงการทีไ 17 : การจาหนายรถดยสารปลด
ระวาง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

3,982,670,005

80,000,000

80,000,000

80,000,000

4,222,670,005

4,222,670,005

30,000,000

-

-

-

-

30,000,000

30,000,000

10,000,000

-

-

-

-

10,000,000

10,000,000

4,312,670,005

4,312,670,005

70,000,000 3,992,670,005
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90,000,000

80,000,000

80,000,000
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ยุทธศาสตร์ทีไ 4
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / ครงการ / ครงการยอย

ปงบประมาณ
2560

2561

2562

2563

รวมทัๅงสิๅน

2564

รวมงบประมาณของ
ตละครงการ

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

-

5,175,000

675,000
-

675,000

-

6,525,000

2,335,000

-

2,335,000

-

-

-

-

10,000,000

-

-

10,000,000

-

-

10,000,000

-

-

10,000,000

-

-

34,500,000

-

5,500,000

ครงการยอยทีไ 5 : การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากร (ERP) องค์การ

34,500,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ขนสงมวลชนกรุงทพ ระยะทีไ 2
ครงการยอยทีไ 6 : การศึกษาวิคราะห์
พือไ กาหนดมาตรฐานขຌอมูลของ องค์การ

5,500,000

ขนสงมวลชนกรุงทพ
ครงการยอยทีไ 7 : การพัฒนาระบบ
ฐานขຌอมูลกลางขององค์การขนสงมวลชน

-

61,506,000

61,506,000

กรุงทพ
ครงการยอยทีไ 8 : การประยุกต์฿ชຌ
มาตรฐานดຌานการบริหารจัดการความ

4,500,000

-

-

4,500,000

มันไ คงปลอดภัยสารสนทศ
ครงการยอยทีไ 9 : การประยุกต์฿ชຌ
มาตรฐานดຌาน IT Audit

-

-

5,500,000

5,500,000
271,185,000

ครงการยอยทีไ 10 : การประยุกต์฿ชຌ
มาตรฐานดຌานการบริการทคนลยี

4,500,000

-

-

4,500,000

สารสนทศ
ครงการยอยทีไ 11 : การพิมไ
ประสิทธิภาพละความมันไ คงปลอดภัย

16,743,600

-

-

-

1,857,000

18,600,600

-

-

-

12,378,600

-

-

-

1,400,000

ของระบบครือขาย ระยะทีไ 1
ครงการยอยทีไ 12 : การพิมไ
ประสิทธิภาพละความมันไ คงปลอดภัย

-

12,378,600

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

1,400,000
2,832,000

2,832,000

2,832,000

2,832,000

2,832,000

14,160,000

1,455,900

1,455,900

1,455,900

11,209,200

1,965,000

2,335,000

2,705,000

9,825,000

ครงการยอยทีไ 15 : การจัดซืๅอระบบ
คอมพิวตอร์ครืไองมขา ยสาหรับทดทน

6,841,500

-

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

1,225,000

1,595,000

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

36,500,000
-

1,875,600
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620,000

18,510,000
620,000

55,010,000
620,000

3,735,600
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ยุทธศาสตร์ทีไ 4 ิตอี
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / ครงการ / ครงการยอย

2560

ปงบประมาณ
2562

2561

2563

รวมงบประมาณของ
ตละครงการ

รวมทัๅงสิๅน

2564

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

414,000
-

4,500,000

500,000

500,000

500,000

6,000,000

6,000,000

414,000

414,000

414,000

414,000

2,070,000

2,070,000

700,000

100,000

100,000

100,000

1,000,000

1,000,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000

11,000,000

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

2,200,000
-

2,014,000

-

-

1,551,000

-

-

168,000

-

2,110,000

1,220,000

-

-

120,000

-

2,110,000

5,073,000

-

104,670,100
33,221,200
39,929,900
40,806,900
79,809,900
298,438,000
4,643,586,698 6,140,372,305 2,614,850,000 2,597,603,000 2,633,373,000 18,629,785,003
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18,183,000

298,438,000
18,629,785,003

