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บทน ำ 
 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ประจ าปีงบประมาณ 
2562 เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 และให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่ง แผนวิสาหกิจ ขสมก. (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนฟ้ืนฟูกิจการ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
 
 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ 2562 ตาม
หลักการของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การจัดท าแผน การถ่ายทอดแผนสู่การ
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ เป็นกรอบในการด าเนินงาน 
มุ่งเน้นให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย/แผนงาน/โครงการที่ตรงตามบทบาทภารกิจของ
หน่วยงาน สอดคล้องกับนโยบายขององค์การ ก าหนดเป้าหมายหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของแผน
วิสาหกิจ และแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน มีการก าหนดตัวชี้วัด เพ่ือเป็น
แนวทางในการประเมินผลการด าเนินงาน และสามารถตอบสนองภารกิจขององค์การ อีกทั้ง ยังได้น าข้อมูลที่
ได้รับจากข้อเสนอแนะของผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนา และ
ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ 2562  
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1. การเตรียมการ 
    1.1 น าเสนอแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์
    1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 

2. ผอก. พิจารณา 

3. จัดประชุมคณะกรรมการ  ครั้งที่ 1 
    3.1 ก าหนดนโยบาย 
    3.2 ทบทวนกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์
    3.3 ทบทวนข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 
    3.4 ทบทวน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT  
         พร้อมทั้งพจิารณาแนวทางการจัดท าการวิเคราะห์ 
         สภาพแวดล้อม SWOT ปี 2562 
    3.5 ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลักขององค์กร 
    3.6 ทบทวน แผนยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
         และผลการด าเนินงานที่ผา่นมา 
 
4. ปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผน  และเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
5. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และก าหนดยุทธศาสตร ์
    5.1 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 
    5.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT 

 จัดท าแบบฟอร์มการวิเคราะห์ SWOT 
 หัวหน้างานระดับ 7 ข ้นไป วิเคราะห์ SWOT 
 เก บรวบรวม และจัดล าดับความส าคั  
 สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT ขององค์การ 

    5.3 ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลักของ
องค์กร แผนยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
  
 6. จัดประชุม ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาก าหนดยุทธศาสตร์ 
 
7. จัดท า “ร่าง” แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 
 

8. ผอก. พิจารณา 

9. คกก.บริหาร พิจารณา  
พร้อมทั้งระบุจุบอด 

No 

Yes 

No 

Yes No 

Yes 

11. ควบคุม และติดตามผลการด าเนินงาน 
 ติดตามผลการด าเนินงาน 
 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 

 
 

10. เผยแพร่ และถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
 คัดเลือกผู้เกี่ยวข้องภายในและภายนอก 
 จัดท าหนังสือส่งหน่วยงานต่าง  
 จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดยุทธศาสตร ์
 ประกาศ ค าสั่ง Intranet 
 ผู้บริหารบรรยาย 

 
  
 

สิ้นสุด 

 เกณ ์การประเมินและผลการประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ 

 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา 
 แผนฟื้นฟูกิจการองค์การ 
 แผนวิสาหกิจ ขสมก. ปี 2560 – 2564  
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT ปี 2560 

พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการจัดท าการวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อม SWOT ปี 2562 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลักของ
องค์กร 

 ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา 
 รายการข้อมูลป จจัยน าเข้าที่น ามาประกอบการ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ในปีที่ผ่านมา 
 

                           

 แนวทาง ข้อเสนอแนะ การทบทวนและจัดท า
แผนยุทธศาสตร ์

 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร ์
 ข้อมูลสารสนเทศที่ส าคั  
 แนวทางจัดท าการวิเคราะห์ SWOT 
 แนวทาง การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ค่านิยม สมรรถนะหลักขององค์กร 
 แนวทาง การทบทวน แผนยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562 
 ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 
 ป้จจัยน าเข้าที่ส าคั ประกอบการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร ์
 Statement of Directions 
 สภาพแวดล้อมการด าเนินงาน 
 ความต้องการของลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 การด าเนินงานขององค์กร 
 การบริหารความเสี่ยง COSO (ERM-

Integrated Framework) 
 ป จจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Value Drivers) 
 ความสามารถในการน าแผนยุทธศาสตร์ไป

ด าเนินการให้ส าเร จ 
  

 สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT ขององค์การ 
 ความท้าทาย ความได้เปรียบ เชิงยุทธศาสตร์

ขององค์กร 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลักของ

องค์กร (ป จจุบันและอนาคต) 
 “ร่าง”ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
 “ร่าง”แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 

 

 “ร่าง” แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 

 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 

 ผลการด าเนินงาน 
 แผนที่ได้รับการปรับเปลี่ยน 

 

กระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562 
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 องค์การ ได้ท าการทบทวนการวิเคราะห์ จุดแข ง จุดอ่อน โอกาส และความท้าทาย (SWOT Analysis) 
ของแผนวิสาหกิจ พ.ศ.2560 – 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวน วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะ
หลัก ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการตัดสินใจก าหนดทิศทางขององค์กร  

 

จากการทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) โดยการระดมความ
คิดเห นของผู้บริหาร (Brainstorming) จากการน าผลการวิเคราะห์ SWOT ของแผนวิสาหกิจ ขสมก.                        
ปี 2560-2564 ให้กับผู้บริหารระดับ 7 ข ้นไปพิจารณาจัดล าดับความส าคั ของประเด นต่าง  ที่อาจ                   
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การ ในจุดแข ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส 
(Opportunities) และความท้าทาย (Threats) และน ามาวิเคราะห์ความเช่ือมโยงโดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix  
เพ่ือสรุปความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (SC : Strategic Challenge) และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์          
(SA : Strategic Advantages) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนด / ทบทวนทิศทางขององค์กร ซ ่งมีการ
ด าเนินงานตามแผนภูมิการทบทวนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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สรุปผลวิเครำะห์สภำพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) เป็นการรวบรวมข้อมูลสถานภาพองค์กร

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปและสภาพแวดล้อมภายใน ซ ่งครอบคลุมทั้งป จจัยภายนอกและป จจัย
ภายในรวมถ งป จจัยอ่ืน  ที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กร โดยหน่วยงานแผนโครงการ (ผค.)                      
เป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis 
และสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินจุดแข ง จุดอ่อน โอกาส และความท้าทาย ขององค์การ 

ทั้งนี้การวิเคราะห์ SWOT เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากสรุปผลการวิเคราะห์ SWOT ของแผน
วิสาหกิจ ขสมก. ปี 2560-2564  ให้กับผู้บริหารระดับ 7 ข ้นไป ขององค์การพิจารณาจัดล าดับความส าคั 
ประเด นที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การในป จจุบัน จากการพิจารณาสรุปประเด นส าคั ทั้ง 4 ด้าน 
ดังนี้ 

ผลกระทบตอ่การด าเนินงาน
ขององค์การ

1 บริการเดนิรถแบบมืออาชีพ
ประสบการณ์ด้านการเดินรถ มาก
บริการท่ีมคุีณภาพ มาก
ได้รับมาตรฐาน ISO ปานกลาง
บริการท่ีมคีวามปลอดภัย มาก
ช านาญเส้นทางเดินรถ ปานกลาง
มปีระสิทธิภาพในการใช้รถ มาก
มขี้อมลูใช้บริการท่ีครบถ้วน มาก

2 ค่าโดยสาร
การรับช าระค่าบริการเป็นเงินสด มาก
อตัราค่าโดยสารท่ีต่ าโดยเปรียบเทียบ ปานกลาง

3 อูจ่อดรถจ านวนหลายแห่ง
ประสิทธิภาพในการเดินรถท่ีสูง มาก
เพิม่โอกาสในการสร้างรายได้ ปานกลาง

4 ความสามารถของผู้บริหาร ปานกลาง
5 การเป็นหน่วยงานของรัฐ  

การสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐ มาก
การเจรจากบัคู่ค้า ปานกลาง

6 ศักยภาพในการตอบสนองภาครัฐ มาก
7 การบริหารเขตการเดินรถแบบธุรกจิ ปานกลาง
8 รถโดยสาร

จ านวนรถโดยสารมากท่ีสุด มาก
มรีถโดยสารเป็นของตนเอง ปานกลาง

ล าดบั จุดแข็ง (Strength)

การจัดล าดบัความส าคัญประเดน็ SWOT
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ผลกระทบตอ่การด าเนินงาน
ขององค์การ

1 รถโดยสาร
สภาพรถท่ีเกา่ มาก
จ านวนรถท่ีไมเ่พยีงพอ มาก

2 การเงิน
หนี้สินมาก มาก
ต้นทุนดอกเบีย้สูง มาก
ภาวะขาดทุนต่อเนื่อง มาก

3 บุคลากร
ขาดความต่อเนื่องของบุคลากร มาก
ขาดบุคลากรท่ีมคีวามรู้ทางเทคโนโลยี มาก
ขาดระบบการจัดการบุคลากรท่ีได้มาตรฐาน มาก
อตัราผลตอบแทนของพนักงานต่ า ปานกลาง
ปัญหาสุขภาพของพนักงาน (ปฏิบัติการ) ปานกลาง
ขาดการพฒันาบุคลากรอย่างเหมาะสม มาก

4 ต้นทุนบุคลากรสูง มาก
5 ขาดเทคโนโลยีช่วยในการบริหารจัดการ ปานกลาง
6 อูอ่ยู่ห่างไกลจากเส้นทางเดินรถ ปานกลาง
7 การขาดการส่ือสารภายในองค์กร ปานกลาง
8 การด ารถสถานะองค์กรของรัฐ (ความไมย่ืดหยุ่น) ปานกลาง

การจัดล าดบัความส าคัญประเดน็ SWOT

ล าดบั จุดอ่อน (Weakness)

ผลกระทบตอ่การด าเนินงาน
ขององค์การ

1 ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล มาก
2 การปรับปรุงเส้นทางเดินรถใหม่ ปานกลาง
3 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ไมข่ัดข้องกบัการขึน้ค่าโดยสาร ปานกลาง
4 การเปล่ียนแปลงพืน้ทีเ่มอืงกอ่ให้เกดิโอกาสเพิม่ของการให้บริการ มาก
5 พฒันาการของระบบ Intelligent Transport System ปานกลาง
6 นโยบายรัฐบาลในการเพิม่คุณภาพรถโดยสาร มาก
7 กลุ่มผู้โดยสารรถสาธารณะมฐีานทีก่ว้าง มาก

ล าดบั โอกาส (Opportunities)

การจดัล าดบัความส าคัญประเดน็ SWOT

ผลกระทบตอ่การด าเนินงาน
ขององค์การ

1 มติ คนร. ในการให้ ขสมก. เป็น Operator มาก
2 กฎหมายร่วมทุนไมเ่อือ้ต่อการท าธุรกจิ มาก
3 การลงทุนของรัฐในบริการขนส่งสาธารณะอืน่ๆ มาก
4 ความไมแ่น่นอนในนโยบายรัฐบาล

การจัดซ้ือรถใหม่ มาก
เงินทุนเพือ่ชดเชยภาวะการณ์ขาดทุน มาก

5 การแทรกแซงจากภาครัฐ  
อตัราค่าโดยสารทีต่่ ากว่าต้นทุนด าเนินการ มาก
ไมอ่นุญาตให้เพิม่เจ้าหน้าทีส่ านักงาน มาก

6 ปัญหาจราจรติดขัด มาก
7 การขาดแคลนแรงงานในตลาดคนขับรถขนส่ง มาก

ล าดบั ความทา้ทาย (Threat)
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กำรวิเครำะห์ TOWS Matrix 
 การวิเคราะห์ TOWS Matrix คือ การพิจารณาความสัมพันธ์ ความสอดคล้องและสนับสนุน
ส่งเสริมกันระหว่างจุดแข งกับโอกาส (SO)  จุดแข งกับความท้าทาย (ST) จุดอ่อนกับโอกาส (WO) และจุดอ่อน
กับความท้าทาย (WT) เพ่ือน าข้อสรุปที่ได้ไปก าหนดความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
และยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพบริกา ร ด้านพนักงานบริการ ด้าน
ความสามารถในการแข่งขัน และด้านประสิทธิภาพองค์กร สรุปได้ดังนี้ 

หมำยเหตุ  หมายเลขท่ีใช้ในการจับคู่ SWOT คือ ประเด นยุทธศาสตร์ของแผนวิสาหกิจ ปี 2560-2564 
              1 - คุณภาพการให้บรกิาร  2 - พนักงานบริการ   3 - ความสามารถในการแข่งขัน  4 – ประสิทธิภาพองค์การ 

 

ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ (SC : Strategic Challenge) หมายถ ง ความกดดันที่มีผลต่อ
โอกาสที่องค์กรจะประสบความส าเร จในอนาคต ความท้าทายเหล่านี้มักเกิดจากต าแหน่งในการแข่งขันใน
อนาคตขององค์กร เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนที่มีผลิตภัณ ์หรือบริการที่คล้ายคล งกัน โดยทั่วไป ความ   
ท้าทายเกิดจากแรงผลักดันภายนอก แต่ไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงเท่านั้น อย่างไรก ตาม ในการตอบสนองต่อความ  
ท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่มาจากแรงผลักดันภายนอก องค์กรอาจเผชิ กับความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายใน
องค์กรเอง 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายนอกอาจเกี่ยวกับความจ าเป็นหรือความคาดหวังของลูกค้าหรือ
ตลาด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณ ์ บริการ หรือเทคโนโลยี รวมถ งความเสี่ยงด้านการเงิน สังคม และ
ความเสี่ยง หรือความจ าเป็นอ่ืน   ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายในอาจเกี่ยวกับความสามารถขององค์กร 
หรือทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืน   
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    บริการท่ีมคุีณภาพ 1 1 1 1
    บริการท่ีมคีวามปลอดภัย 1
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ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ (SA : Strategic Advantages) หมายถ ง ความได้เปรียบในเชิง
ธุรกิจต่าง  ที่มีผลอย่างเป็นนัยส าคั ต่อความส าเร จขององค์กร และมักเป็นป จจัยที่ช่วยให้องค์กรประสบ
ความส าเร จในเชิงแข่งขันในป จจุบันและอนาคตเมื่อเทียบกับองค์กรอ่ืนที่มีผลิตภัณ ์ที่คล้ายคล งกัน 

โดยทั่วไป ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์มาจากป จจัยใดป จจัยหน ่ง หรือทั้งสองป จจัยต่อไปนี้ 
1. ความสามารถพิเศษ ซ ่งเกิดจากการสร้างและเพ่ิมพูนขีดความสามารถภายในองค์กร  
2. ทรัพยากรภายนอกที่ส าคั ในเชิงยุทธศาสตร์ ซ ่ งเกิดจากการสร้างและใช้ประโยชน์จาก

ความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกและกับคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ 
ดังนั้นจากการพิจารณาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงซ ่งกันและกันของประเด น จุดแข ง จุดอ่อน โอกาส

และความท้าทาย (SWOT Analysis) โดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix เพ่ือก าหนดความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพบริการ ด้านพนักงานบริการ ด้าน
ความสามารถในการแข่งขัน และด้านประสิทธิภาพองค์กร สรุปได้ดังนี้ 

 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 

1. ภาระหนี้และดอกเบี้ยที่สูง 
2. จ านวนบุคลากรที่มากแต่ขาดคุณภาพ 
3. สภาพรถโดยสารที่เก่า 
4. การด าเนินงานในฐานะ Operator เต มตัวตามมติ ครม. 
5. การขาดแคลนพนักงานขับรถ 
6. การแทรกแซงกลไกราคาจากรัฐบาล 

1. ความสามารถในการบริหารจัดการเดินรถโดยสาร
ที่มีความยืดหยุ่นสอดรับกับสถานการณ์ต่าง ได้เป็น
อย่างดี  
2. การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในฐานะท่ีเป็น
รัฐวิสาหกิจ 
3. มีรถโดยสารภายใต้ระบบพลังงานที่หลากหลายให้
เลือกใช้ 

 

กำรทบทวน สอบทำน องค์ประกอบเชิงยุทธศำสตร์ ทิศทำงและยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนขององค์กำร 
ปีงบประมำณ 2560-2564 

องค์การได้จัดท าแผนวิสาหกิจ ขสมก. ปี 2560-2564 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561                
และแผนฟ้ืนฟูกิจการองค์การ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดและทิศทางในการด าเนินงานขององค์การ ให้มีความ
สอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาประเทศตามทิศทางของแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่ง
และจราจรปี   2554-2563 ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม แผนการพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะ แผน
ยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559-2563 ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 12 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.
2556-2559) ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์การ 
เพ่ือให้การก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกันกับแนวนโยบายของหน่วยงานที่
ก ากับดูแลได้อย่างเหมาะสม 

 

แผนวิสาหกิจ ขสมก. ปี 2560-2564 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 และแผนฟ้ืนฟูกิจการ
องค์การ ได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ซ ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
ค่านิยม สมรรถนะหลัก ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งงบประมาณในการ
ด าเนินงาน ซ ่งเป็นผลมาจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกของ องค์การ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 



                                          

๘ 

 

แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ผู้น     ให้บ ิ    ถโดย   ป  จ  ท  ” 

พันธกิจ (Mission) 
“บ ิ    ถโดย   ป  จ  ท  ที  ี ุ ภ พ  บบ ืออ ชีพ โดยใช้เท โนโลยีที ท น   ย ล ใ  ใจ 
    บ ิ   วดล้อ ” 

ค่านิยม (Core Value) 
“   อ  ์   พ ฒน   ว   น  ุ ธ   น  หน้    ้      ์บ ิ   เพื อ     ” 

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies) 
“เชี ยวช ญเ ้นท    ล บ ิห     เดิน ถ” 

เป้าหมาย (Goal) 
แผนวิสาหกิจ ขสมก. ปี 2560-2564 ได้ก าหนดเป้าหมาย เป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับพันธกิจ 

โดยมีเป้าหมายด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามพันธกิจ บันได 4 ขั้น คือ 
1) ด้านคุณภาพการให้บริการ : ประชาชนมีความพ งพอใจต่อการใช้บริการในระดับที่สูงข ้น 
2) ด้านพนักงานขับรถโดยสาร :  มีพนักงานขับรถโดยสารที่เพียงพอและมีคุณภาพ 
3) ด้านความแข งแกร่งทางการเงิน : มีสถานะทางการเงินที่แข งแกร่ง เพียงพอต่อการแข่งขันใน 
   การได้มาซ ่งเส้นทางเดินรถใหม่ 
4) ด้านประสิทธิภาพองค์กร : องค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

เป้ำประสงค์ (Goals) 
1) เป้าประสงค์ที่ 1 : คะแนนส ารวจความพ งพอใจของผู้ใช้บริการในปี 2564 ปรับตัวสูงข ้นไม่

ต่ ากว่า 5% เทียบกับปี 2560 ภายใต้พ้ืนฐานการค านวณเดียวกัน 
2) เป้าประสงค์ที่ 2 : มีพนักงานขับรถโดยสารที่มีคุณภาพในจ านวนไม่ต่ ากว่า 98% ของกรอบ

อัตราก าลัง 
3) เป้าประสงค์ท่ี 3 : มีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานภายในปี 2564 
4) เป้าประสงค์ท่ี 4 : ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2564 ไม่ต่ ากว่า 5% เทียบกับปี 2559 
 

ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนระยะ 5 ปีงบประมำณ 2560-2564  
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพ่ือประชาชน 
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างฐานก าลังพนักงานขับรถโดยสารที่เพียงพอและมีคุณภาพ 
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความแข งแกร่งทางการเงิน 
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร 



                                          

๙ 

 

แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ  

ทั้งนี ้ จากการพิจารณาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของประเด น จุดแข ง จุดอ่อน โอกาสและความท้า
ทาย (SWOT Analysis) เพ่ือน ามาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม สมรรถนะหลัก ยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ที่ก าหนดไว้ในแผนวิสาหกิจ ขสมก. ปี 2560-2564 เมื่อน าประเด นต่าง                   
มาพิจารณาทบทวนความสอดคล้องและสถานะการณ์ในป จจุบัน ผลการวิเคราะห์ SWOT ยังไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นนัยส าคั  ดังนั้นองค์ประกอบเชิงยุทธศาสตร์ยังคงเดิม และจากการเปรียบเทียบ                 
แผนฟ้ืนฟูกิจการองค์การ และแผนวิสาหกิจ ขสมก. ปี 2560-2564 ยิ่งแสดงให้เห นว่าทั้ง 2 แผน มีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกัน และยังสามารถใช้เป็นกรอบและทิศทางในการด าเนินงานขององค์การในปีต่อไปได้ 

 

ตำรำงเปรียบเทียบ แผนฟื้นฟูกิจกำรองค์กำร แผนวิสำหกิจ ขสมก. และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2562 

O 1 O 2 S 1 S 2 S 3 S 4 O 1 O 2
1. โครงการจัดหารถโดยสารใหม ่(1)
     1.1 การศึกษาความเหมาะสมของรถโดยสาร /
     1.2 การจัดซ้ือรถโดยสารใหมท่ี่ได้รับอนุมติ้
     1.2.1 จัดซ้ือรถโดยสารใช้กา๊ซธรรมชาติ / / /
     1.1   NGV จ านวน 489 คัน
     1.2.2 จัดซ้ือรถโดยสารไฟฟา้ (EV) / / /
     1.1   จ านวน 35 คัน
     1.2.3 การเช่ารถโดยสารไฮบริด (Hybrid) / /
     1.1   จ านวน 400 คัน
     1.2.4 การเช่ารถโดยสาร NGV / /
     1.1   จ านวน 300 คัน
     1.2.5 จัดซ้ือรถโดยสาร ไฮบริด (Hybrid) / /
     1.1   จ านวน 1,453 คัน
2. โครงการปรับปรุงสภาพรถโดยสารเดิม (2)
     2.1 การปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV / / /
     1.1 (เดิม) จ านวน 323 คัน
3. โครงการปรัปบรุงเคร่ืองมอืชี้วัดคุณภาพการให้บริการ /
4. โครงการติดต้ังและใช้งานในระบบบัตร (3) / / /
โดยสารอเิล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร(E-Ticket)
5. โครงการพฒันาและปรับปรุงระบบการส่ือสาร /
กบัผู้โดยสารด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมยั
     5.1 การพฒันาระบบ Customer Relationship
 Management (CRM)
     5.2 การปรับปรุงเว็ปไซต์ขององค์การ
     5.3 การปรับปรุง Application ส าหรับการใช้งานบน
 Mobile Phone และอปุกรณ์อืน่ๆ
6. โครงการจัดท าระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ /
     6.1 การจัดหาระบบตรวจสอบและติดตามการ
ปฏิบัติการเดินรถ (GPS)
     6.2 การพฒันาระบบการเดินรถ
     6.3 การพฒันาระบบการบริหารจัดการอู่
7. โครงการความปลอดภัยของผู้โดยสารและประชาชน /
     7.1 การจัดท ามาตรการการแกไ้ขเพือ่เพิม่ความ
ปลอดภัยในการให้บริการ
     7.2 การพฒันาหลักสูตรการให้บริการดีขับขี่ปลอดภัย 

ตารางเปรียบเทยีบ แผนวิสาหกิจ(ขสมก.)  แผนปฏิบตักิารประจ าป ี2562 และแผนปฏิบตักิารประจ าป ี2562

แผนงาน/โครงการ
แผนฟ้ืนฟู แผนวิสาหกิจ แผนป ี2562

ไมม่ใีนแผน



                                          

๑๐ 

 

แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ  

ตำรำงเปรียบเทยีบ แผนฟื้นฟูกิจกำรองค์กำร แผนวิสำหกิจ ขสมก. และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2562 

 
 

O 1 O 2 S 1 S 2 S 3 S 4 O 1 O 2
8. โครงการกจิกรรมสัมพนัธ์ /
9. โครงการจัดหาพนักงานขับรถโดยสาร (7) / / /
10. โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน /
11. โครงการยกระดับความผูกพนัของพนักงานท่ีมต่ีอ /
องค์การ
12. โครงการปรับปรุงและพฒันาหลักสูตรการขับรถ /
ท่ีมคุีณภาพ
13. โครงการพฒันาระบบประเมนิและวิเคราะห์ /
เส้นทางเดินรถ
14.โครงการพฒันาพืน้ท่ีเชิงพาณิชย์ /
15. โครงการจัดท าข้อเสนอเงินอดุหนุนภาครัฐ /
16. โครงการจัดเกบ็ค่าตอบแทนค้างช าระ / / /
ของรถเอกชนร่วมบริการ (4)
17. โครงการจ าหน่ายรถโดยสารปลดระวาง /
18. โครงการปรับปรุงอตัราค่าโดยสาร /
19. โครงการเกษยีณอายุกอ่นก าหนด / / /
(Early Retirement) (6)
20. โครงการจัดหาอูจ่อดรถใหม ่ท่ีท าการ และสถานี / / /
พลังงาน
21. โครงการศึกษาแนวทางจัดการหนี้สินสะสม /
22. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ /
การปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
     22.1 การพฒันาระบบอนุมติัสัญญา
     22.2 การปรับปรุงระบบงานคดี
     22.3 การพฒันาระบบจัดเกบ็เอกสารอเิล็คทรอนิกส์
     22.4 การพฒันาระบบสารบรรณอเิล็คทรอนิกส์
     22.5 การพฒันาระบบบริหารจัดการ / / /
ทรัพยากร (ERP) พร้อมอปุกรณ์ (8)
     22.6 การศึกษาวิเคราะห์เพือ่ก าหนดมาตรฐานข้อมลู
ขององค์การ
     22.7 การพฒันาระบบฐานข้อมลูกลางขององค์การ
     22.8 การประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศ
     22.9 การประยุกต์ใช้มาตรฐานด้าน IT Audit

ตารางเปรียบเทยีบ แผนวิสาหกิจ(ขสมก.)  แผนปฏิบตักิารประจ าป ี2562 และแผนปฏิบตักิารประจ าป ี2562

แผนงาน/โครงการ
แผนฟ้ืนฟู แผนวิสาหกิจ แผนป ี2562



                                          

๑๑ 

 

แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ  

ตำรำงเปรียบเทียบ แผนฟื้นฟูกิจกำรองค์กำร แผนวิสำหกิจ ขสมก. และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2562 

 
 
 
 

 

O 1 O 2 S 1 S 2 S 3 S 4 O 1 O 2
     22.10 การประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
     22.11 การเพิม่ประสิทธิภาพและความมัน่คงปลอดภัย
ของระบบเครือข่าย ระยะท่ี 1
     22.12 การเพิม่ประสิทธิภาพและความมัน่คงปลอดภัย
ของระบบเครือข่าย ระยะท่ี 1
     22.13 การจัดซ้ือ Line Printer
     22.14 การเช่าบริการส่ือสารสนเทศ
     22.15 การจัดซ้ือระบบคอมพวิเตอร์เคร่ืองแมข่่าย
ส าหรับทดแทนระบบ Antivirus e-mail, AD
     22.16 การจัดหาบริการเคร่ืองคอมพวิเตอร์แมข่่าย
ส าหรับสารสนเทศของ ขสมก.
     22.17 การจัดหาเคร่ืองคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์
ต่อพว่ง
     22.18 การปรับปรุงระบบโทรศัพท์
23. โครงการเสริมสร้างบุคลากรรุ่นใหมท่ี่มคุีณภาพ /
24. โครงการฝึกอบรมความรู้ในเร่ืองระบบการประเมนิ /
คุณภาพองค์กร (SEPA)
25. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองค์การ
เพือ่ความโปร่งใส
26. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการคิดเพือ่พฒันา
     26.1 การสร้างเสริมวัฒนธรรมการคิดเพือ่การพฒันา
     26.2 การพฒันาระบบองค์ความรู้ขององค์การ
     26.3 การฝึกอบรมการใช้งานและบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
27. โครงการสร้างความพร้อมด้านการบริหารเพือ่รองรับ
การปรับเปล่ียนบทบาทของ องค์การ
28. โครงการปรับโครงสร้างองค์กร (5) / /
เป็นโครงการต่อเนื่องจากแผนวิสาหกจิ ปี 2554-2559
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาองค์กร

29. การบริหารจัดการรถตู้โดยสารปรับอากาศผิดกฎหมาย /

ตารางเปรียบเทยีบ แผนวิสาหกิจ(ขสมก.)  แผนปฏิบตักิารประจ าป ี2562 และแผนปฏิบตักิารประจ าป ี2562

แผนงาน/โครงการ
แผนฟ้ืนฟู แผนวิสาหกิจ แผนป ี2562

ไมม่ใีนแผน



                                          

๑๒ 
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ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562  แผนวิสำหกิจ พ.ศ.2560-2564 ขสมก. และแผนยุทธศำสตร์รัฐวิสำหกิจ  

 

๑๒ 

ยุทธศำสตร์ท่ี   :                                                          
กำรพั นำคุณภำพกำร ห้บริกำรเพ่ือประชำชน

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 :                                                        
กำรสร้ำงฐำนก ำลังพนักงำนขับร โดยสำรที่เพียงพอและมีคุณภำพ

ยุทธศำสตร์ท่ี   :                                                        
กำรเสริมสร้ำงควำมแข งแกร่งทำงกำรเงิน

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 : กำรพั นำประสิทธิภำพองค์กรและ
บุคลำกร

กลยุทธ์ 1 :  รถโดยสารเพ่ือประชาชน

กลยุทธ์ 2 :  เทคโนโลยีเพ่ือบริการท่ีมีคุณภาพ

กลยุทธ์ 3 :  ความปลอดภัยในการให้บริการ

กลยุทธ์ 4 :  การสร้างการจดจ าท่ีดีแก่ผู้ใช้บริการ

กลยุทธ์ 1 :  การสร้างฐานก าลังพนักงานขับรถโดยสาร

กลยุทธ์ 2 :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน

กลยุทธ์ 3 :  การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของพนักงาน     
ขับรถโดยสาร

กลยุทธ์ 1 :  การเพ่ิมรายได้

กลยุทธ์ 2 :  การลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด าเนินงาน

กลยุทธ์ 3 :  ลดต้นทุนทางการเงิน

กลยุทธ์ 1 :  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

กลยุทธ์ 2 :  การเสริมสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพ

กลยุทธ์ 3 :  การปรับลดบทบาทด้าน Regulator

วัต ุประสงค์   :                                         
เพ่ือปรับปรุงระบบกำรท ำงำน ห้มีประสิทธิภำพ              

โดย ช้ร  หม่และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

วัต ุประสงค์ 2 :                                                                                                      
เพ่ือ ห้ ขสมก. สำมำร เลี ยงตัวเองได้ลดภำระกับ

กลยุทธ์   :  ร โดยสำรเพ่ือประชำชน

กลยุทธ์   :  กำรเพ่ิมรำยได้

โครงการท่ี 1 :  การจัดหารถโดยสารใหม่

1. จัดซ้ือรถโดยสารไฟฟ้า (EV) จ านวน 35 คัน

2. จัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า จ านวน 1 แห่ง

3. การเช่ารถโดยสารไ บริด (Hybrid) จ านวน 400 คัน

โครงการท่ี 2 :  การปรับปรุงสภาพรถโดยสาร    
NGV (เดิม) จ านวน 323 คัน

กลยุทธ์ 2 :  กำรน ำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมำ ช้

โครงการท่ี 3 :  การติดต้ังและใช้งานในระบบบัตร
โดยสารอิเล กทรอนิกส์บนรถโดยสาร (E-Ticket)

กลยุทธ์ 4 :  กำรลดค่ำ ช้จ่ำย

โครงการท่ี 8 :  จัดสรรบุคลากรตามโครงสร้างใหม่

โครงการท่ี 9 :  การเกษียณอายุก่อนก าหนด   
(Early Retirement)

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562 แผนวิสำหกิจ พ.ศ.2560 - 2564 ขสมก. แผนยุทธศำสตร์รัฐวิสำหกิจ

ยุทธศำสตร์ที่   :  

ยุทธศำสตร์ที ่2 :  

ยุทธศำสตร์ที่ 4 :  

โครงการท่ี 7 : การจัดเก บค่าตอบแทนค้างช าระ                                     
ของรถเอกชนร่วมบริการ

โครงการท่ี 10 :  การบริหารจัดการรถตู้โดยสาร 
ปรับอากาศผิดก หมาย

สนับสนุนกำร ช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
 ห้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ประเทศไทย 
4.0 และแผน DE

บริหำรแผนกำรลงทุน ห้สอดคล้องกบั
ยุทธศำสตร์ของประเทศ

ก ำหนดบทบำทรัฐวิสำหกจิ ห้ชัดเจน
เพื่อเป นพลังขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ

โครงการท่ี 5 :  การใช้สั  าณ WIFI บนรถโดยสาร

โครงการท่ี 6 :  การรับช าระค่าโดยสารผ่าน QR-Code

โครงการท่ี 4 :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์

4. การเช่ารถโดยสาร NGV จ านวน 300 คัน
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 ในการจัดท าแผนปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ 2562 ซ ่งได้น าความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์และ
กลยุทธ์/แนวทางป จจัยสู่ความส าเร จ สรุปได้ดังนี้ 
 

วัต ุประสงค์   : เพื่อปรับปรุงระบบกำรท ำงำน ห้มีประสิทธิภำพ โดย ช้ร  หม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

กลยุทธ์   : จัดหำร โดยสำรเพื่อประชำชน 
 โครงการที่ 1 : การจัดหารถโดยสารใหม่ 
  โครงการย่อยที่ 1 : จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) จ านวน 35  คัน  
    (รับรถในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 10 คัน) 
  โครงการย่อยที่ 2 : การจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า จ านวน 1 แห่ง 
  โครงการย่อยที่ 3 : การเช่ารถโดยสารไ บริด (Hybrid)  จ านวน    400  คัน 
  โครงการย่อยที่ 4 : การเช่ารถโดยสาร NGV  จ านวน    300  คัน 
   

 โครงการที่ 2 : การปรับปรุงสภาพรถโดยสาร (NGV) เดิม  จ านวน  323  คัน 

กลยุทธ์ 2 : กำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำ ช้ 
 โครงการที่ 3 : การติดตั้งและใช้งานในระบบบัตรโดยสารอิเล กทรอนิกส์บนรถโดยสาร         

(E-Ticket) 
 โครงการที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์ 
 โครงการที่ 5 : การใช้สั  าณ WIFI บนรถโดยสาร 
 โครงการที่ 6 : การช าระค่าโดยสารผ่านระบบ QR-Code 

วัต ุประสงค์ 2 : เพื่อ ห้ ขสมก. สำมำร เลี ยงตัวเองได้ลดภำระกับภำครัฐ 

กลยุทธ์   : กำรเพิ่มรำยได้ 
 โครงการที่ 7: การจัดเก บค่าตอบแทนค้างช าระของรถเอกชนร่วมบริการ 

กลยุทธ์ 4 : กำรลดค่ำ ช้จ่ำย 
 โครงการที่ 8 : การจัดสรรบุคลากรตามโครงสร้างใหม่ 
 โครงการที่ 9 : การเกษียณอายุก่อนก าหนด (Early Retirement) 
 โครงการที่ 10 : การบริหารจัดการรถตู้โดยสารปรับอากาศผิดก หมาย 
 
 

 โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และแผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่ง ตามความเห นของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ในคราวประชุมครั้งที่ 
3/2560 เมื่อวันที่ 17 กรก าคม 2560 เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
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14 

วัต ุประสงค์ ๑ : เพ่ือปรับปรุงระบบกำรท ำงำน ห้มีประสิทธิภำพ โดย ช้ร  หม่ และ
เทคโนโลยทีี่ทันสมัย 

กลยุทธ์ ๑ : จัดหำร โดยสำรเพ่ือประชำชน 
โครงกำรที่ ๑ : กำรจัดหำร โดยสำร หม่ 
โครงกำรย่อยท่ี   : จัดซื อร โดยสำรไฟฟ้ำ (EV) จ ำนวน  5 คัน (ด ำเนินกำร นปีงบประมำณ

2562 จ ำนวน 10 คัน) 
รำยกำร รำยละเอียดโดยสังเขป 

วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อจัดซ้ือรถโดยสารไฟฟ้า (EV) พร้อมซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสาร 
๒) เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการรวมทั้งความน่าเชื่อถือได้ Reliability) ของบริการรถ

โดยสารประจ าทางสาธารณะ 
๓) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง 
๔) เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ 
๕) เพื่อตอบสนองนโยบายด้านการใช้พลังงานที่ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดร้อยละ 100 
ตัวชี้วัด (KPIs) สามารถด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้                                                                       

(ด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 10 คัน) 
ป จจัยสู่ความส าเร จ (KSF) ความละเอียดและรัดกุมของข้อก าหนดใน TOR เพื่อป้องกันการถูกร้องเรียนจากผู้เสียผลประโยชน ์

จากการจัดซื้อรถโดยสาร  
งบประมาณปี ๒๕๖2 -  

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ผอก. (สบจ.)

2

3

4 สกม.

5 ผอก.

6

7

8
คณะกรรมการ

 

10 สกม.
11 สบจ.
12
13
14

15 สบจ.

16
17

18
คณะกรรมการ
พิจารณาผลฯ

19 ผอก. (สกม.)

20
คณะกรรมการ

ตรวจรับ

คณะกรรมการ

ล าดบั ขัน้ตอน/การด าเนินการ

คณะกรรมการ

9

คณะกรรมการประชมุพิจารณาความเห็นสาธารณชน

น าร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง 
เสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การเพ่ือทราบ
ประกาศแผนการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบ
ขอนุมตักิารขอซ้ือขอจ้างพร้อมน าขอบเขตคุณลักษณะและ
ราคากลางในเวบ็ไซต ์e-GP
น าร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง
ประกาศในเวบ็ไซตก์รมบญัชกีลาง และขสมก .

   - หากไมม่ผู้ีวจิารณ์ ให้ด าเนินการตอ่ไป
  - หากมผู้ีวจิารณ์ - ไมแ่ก้ไขให้น าเสนอ ผอก. อนุมตัแิละด าเนินการตอ่ไป
   * - หากแก้ไขให้น าเสนอ ผอก. อนุมตัแิก้ไขแล้วประกาศลงระบบ e-GP

แตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานและรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของรถโดยสารไฟฟ้า
พร้อมซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสาร ( 17 ต.ค.60)
คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ
ของรถโดยสารและก าหนดราคากลาง
น าเสนอ ผอก. ให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานและ
รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง
จัดส่งร่างสัญญาให้อัยการสูงสุด

สบจ.

คณะกรรมการประชมุพิจารณาผล พร้อมจัดท ารายงานผลการพิจารณา
น าเสนอ ผอก.ให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
น าเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอนุมตัิ
ประกาศผลผู้ชนะ

รอการอุทธรณ์ผล (หากไมม่ผู้ีอุทธรณ์ด าเนินการตอ่ไป)

ท าสัญญา

      และในเวบ็ไซตข์ององค์การอีกครั้ง
ขออนุมตั ิผอก. และแตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP
เผยแพร่ประกาศเชญิชวนทางระบบ e-GP
เสนอราคาในระบบ e-GP
ตรวจสอบคุณสมบตั ิและเทคนิค

รับมอบรถโดยสาร

คณะกรรมการ
พิจารณาผลใน
ระบบ/สบจ.

ผอก./สบจ.

ผู้รับผิดชอบ
ปงีบประมาณ 2562

ด ำเนินกำร นปี 256 

ด ำเนินกำร นปี 2563
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โครงกำรที่ ๑ : กำรจัดหำร โดยสำร หม่ 

โครงกำรย่อยที่ 2 : กำรจัดหำส ำนีอัดประจุไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 แห่ง 
 

รำยกำร รำยละเอียดโดยสังเขป 
วัตถุประสงค์ ๑)  มีสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพียงพอต่อจ านวนรถโดยสาร 

๒)  รายได้เพิ่มข ้นจากประสิทธิภาพการใช้รถโดยสารที่มีคุณภาพ 
เป้าหมาย 1) ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดร้อยละ 100 

2) รับมอบสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
ตัวช้ีวัด (KPIs) สามารถด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว ้
ป จจัยสู่ความส าเร จ (KSF) ๑) แผนฟื้นฟูกิจการองค์การได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

๒) ท าเลที่ตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน 
งบประมาณปี ๒๕๖2 งบลงทุน 46.940 ล้านบาท 

 

 

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 แตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงาน

และรายละเอียดคุณลักษณะในการก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า
พร้อมบ ารุงรักษาสถานี (18 ต.ค.60)

ผอก. (สบจ.)

2 คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ
และก าหนดราคากลาง

3 น าเสนอ ผอก. ให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน
และรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง

4 จัดส่งร่างสัญญาให้อัยการสูงสุด สกม.

5 น าร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง 
เสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การเพ่ือทราบ

ผอก. (สบจ.)

6 ประกาศแผนการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบ คณะกรรมการ

7 ขอนุมตักิารขอซ้ือขอจ้างพร้อมน าขอบเขตคุณลักษณะ
และราคากลางในเวบ็ไซต ์e-GP

8 น าร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ
และราคากลางประกาศในเวบ็ไซตก์รมบญัชกีลาง และขสมก .

9 ขออนุมตั ิผอก. และแตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP

10 คณะกรรมการจ้างโดยวธิีเฉพาะเจาะจง (รัฐกับรัฐ)
จัดท าหนังสือเชญิชวนผู้ประกอบการมคุีณสมบตัติามเงื่อนไขที่ก าหนดใน

11 ผู้ประกอบการยืน่ขอ้เสนอ ผู้ประกอบการ

12
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบตัแิละเงื่อนไขหากถูกตอ้ง
พิจารณาตามเกณฑ์น าเสนอ ผอก. ให้ความเห็นชอบผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ก่อนน าเสนอผู้มอี านาจอนุมตัสิั่งซ้ือสั่งจ้าง

13 น าเสนอ ผอก.ให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

14 น าเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอนุมตัิ ผอก.(สบจ.)

15 ประกาศผลผู้ชนะ ผอก.
16 ท าสัญญา สกม.
17 รับมอบสถานีอัดประจุไฟฟ้า คณะกรรมการ

ตรวจรับ

ผู้รับผิดชอบ
ปงีบประมาณ 2562

ล าดบั ขัน้ตอน/การด าเนินการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
/สบจ.

สบจ.

คณะกรรมการ
พิจารณาผลฯ/

สบจ.

ด ำเนินกำร นปี 256 
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แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒ ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ  

โครงกำรที่ ๑ : กำรจัดหำร โดยสำร หม่ 

โครงกำรย่อยท่ี   : กำรเช่ำร โดยสำรไฮบริด (Hybrid) จ ำนวน 400 คัน  

รำยกำร รำยละเอียดโดยสังเขป 

วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อเช่ารถโดยสารไ บริด (Hybrid) พร้อมซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสาร 
๒) เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการรวมทั้งความน่าเช่ือถือได้ (Reliability) ของบริการ 

รถโดยสารประจ าทางสาธารณะ 
๓) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิง 
๔) เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ 
๕) เพื่อตอบสนองนโยบายด้านการใช้พลังงานที่ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดร้อยละ 100 
ตัวช้ีวัด (KPIs) สามารถด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว ้ 
ป จจัยสู่ความส าเร จ (KSF) ๑) การทบทวนมติ ครม. เมื่อ 9 เม.ย. 56 ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

๒) ความละเอียดและรัดกุมของข้อก าหนดใน TOR เพื่อป้องกันการถูกร้องเรียนจากผู้เสียผลประโยชน์จาก
การเช่ารถโดยสาร  

งบประมาณปี ๒๕๖2 - 
 

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ผอก. (สบจ.)

2

3

4 สกม.

5 ผอก. (สบจ.)

6

7

8

คณะกรรมการประชมุพิจารณาความเห็นสาธารณชน

10 ขออนุมตั ิผอก. และแตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP สบจ.
11
12
13
14 คณะกรรมการประชมุพิจารณาผล พร้อมจัดท ารายงานผลการพิจารณา 

15 สบจ.

16
17

18
คณะกรรมการ/

สบจ.

19 ผอก.(สกม.)

20
คณะกรรมการ

ตรวจรับ

คณะกรรมการ/
สบจ.

คณะกรรมการ
พิจารณา

ผลในระบบ/สบจ.

ผอก.(สบจ.)

ล าดบั ขัน้ตอน/การด าเนินการ
ปงีบประมาณ 2562

ผู้รับผิดชอบ

ขอนุมตักิารขอซ้ือขอจ้างพร้อมน าขอบเขต
คุณลักษณะและราคากลางในเวบ็ไซต ์e-GP
น าร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ
และราคากลางประกาศในเวบ็ไซตก์รมบญัชกีลาง และขสมก .

9

   - หากไมม่ผู้ีวจิารณ์ ให้ด าเนินการตอ่ไป 

   และในเวบ็ไซตข์ององค์การอีกครั้ง 

   - หากมผู้ีวจิารณ์ - ไมแ่ก้ไขให้น าเสนอ ผอก. อนุมตัิ
                            และด าเนินการตอ่ไป 
* - หากแก้ไขให้น าเสนอ ผอก. อนุมตั ิแก้ไขแล้วประกาศลงระบบ e-GP

น าร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง 
เสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การเพ่ือทราบ

จัดส่งร่างสัญญาให้อัยการสูงสุด 

ประกาศแผนการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบ

คณะกรรมการ

แตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานและก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะการเชา่รถโดยสารไฮบริด (ลงวนัที่ 31 ม.ค.61)
คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ
ของรถโดยสาร
น าเสนอ ผอก. ให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน
และรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง

ประกาศผลผู้ชนะ 

ท าสัญญา 

ทยอยรับมอบรถโดยสาร 

น าเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอนุมตัิ

น าเสนอ ผอก.ให้ความเห็นชอบ ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

เสนอราคาในระบบ e-GP 
ตรวจสอบคุณสมบตั ิและเทคนิค  

เผยแพร่ประกาศเชญิชวนทางระบบ e-GP

รอการอุทธรณ์ผล (หากไมม่ผู้ีอุทธรณ์ด าเนินการตอ่ไป) 

ด ำเนินกำร นปี 256 

ด ำเนินกำร นปี 2563
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แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒ ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ  

โครงกำรที่ ๑ : กำรจัดหำร โดยสำร หม่ 

โครงกำรย่อยท่ี 4 : กำรเช่ำร โดยสำร NGV จ ำนวน  ๐๐ คัน  

รำยกำร รำยละเอียดโดยสังเขป 

วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อเช่ารถโดยสาร NGV พร้อมซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสาร 
๒) เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการรวมทั้งความน่าเช่ือถือได้ (Reliability) 
    ของบริการรถโดยสารประจ าทางสาธารณะ 
๓) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิง 
๔) เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ 
๕) เพื่อตอบสนองนโยบายด้านการใช้พลังงานที่ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดร้อยละ 100 
ตัวช้ีวัด (KPIs) สามารถด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว ้ 
ป จจัยสู่ความส าเร จ (KSF) ความละเอียดและรัดกุมของข้อก าหนดใน TOR เพื่อป้องกันการถูกร้องเรียนจากผู้เสียผลประโยชน ์

จากการเช่ารถโดยสาร  
งบประมาณปี ๒๕๖2 - 

 
 

 
 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ผอก. (สบจ.)

2

3

4 จัดส่งร่างสัญญาให้อัยการสูงสุด สกม.

5 ผอก. (สบจ.)

6 ประกาศแผนการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบ

7

8

คณะกรรมการประชมุพิจารณาความเห็นสาธารณชน
   - หากไมม่ผู้ีวจิารณ์ ให้ด าเนินการตอ่ไป 
    - หากมผู้ีวจิารณ์ - ไมแ่ก้ไขให้น าเสนอ ผอก. อนุมตัแิละด าเนินการตอ่ไป 
   * - หากแก้ไขให้น าเสนอ ผอก. อนุมตัแิก้ไขแล้วประกาศลงระบบ e-GP
       และในเวบ็ไซตข์ององค์การอีกครั้ง 

10 ขออนุมตั ิผอก. และแตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP สบจ.
11 เผยแพร่ประกาศเชญิชวนทางระบบ e-GP
12 เสนอราคาในระบบ e-GP 
13 ตรวจสอบคุณสมบตั ิและเทคนิค  
14 คณะกรรมการประชมุพิจารณาผล พร้อมจัดท ารายงานผลการพิจารณา 

15 สบจ.

16
17 ประกาศผลผู้ชนะ 

18
คณะกรรมการ/

สบจ.

19 ท าสัญญา ผอก.(สกม.)

20 ทยอยรับมอบรถโดยสาร 
คณะกรรมการ

ตรวจรับ

คณะกรรมการ
/สบจ.

คณะกรรมการ
พิจารณา

ผลในระบบ/
สบจ.

ผอก.(สบจ.)

9

น าร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง
ประกาศในเวบ็ไซตก์รมบญัชกีลาง และขสมก .

ล าดบั ขัน้ตอน/การด าเนินการ

รอการอุทธรณ์ผล (หากไมม่ผู้ีอุทธรณ์ด าเนินการตอ่ไป) 

ผู้รับผิดชอบ
ปงีบประมาณ 2562

น าเสนอ ผอก.ให้ความเห็นชอบ 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

น าร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง 
เสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การเพ่ือทราบ

ขออนุมตักิารขอซ้ือขอจ้างพร้อมน าขอบเขตคุณลักษณะ
และราคากลางในเวบ็ไซต ์e-GP

คณะกรรมการ

แตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงาน
และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถโดยสาร
คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานและ
รายละเอียดคุณลักษณะของรถโดยสารและก าหนดราคากลาง
น าเสนอ ผอก. ให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน
และรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง

น าเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอนุมตัิ

ด ำเนินกำร นปี 256 

 

ด ำเนินกำร นปี 2563
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แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒ ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ  

โครงกำรที่ ๒ : กำรปรับปรุงสภำพร โดยสำร NGV (เดิม) จ ำนวน ๓๒๓ คัน 
 

รำยกำร รำยละเอียดโดยสังเขป 

วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อปรับปรุงสภาพรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV (เดิม) ที่ช ารดุ ทรุดโทรมจากการใช้งาน 
๒) เพื่อใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๓) เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ รวมทั้งความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) ของ

บริการรถโดยสารประจ าทาง 
เป้าหมาย ๑) รับมอบรถและสามารถน าออกว่ิงให้บริการได้ตามแผนท่ีก าหนด 

๒) จ านวนรถเสียในเส้นทางลดลงร้อยละ 5 จากปีงบประมาณ 2561 
ตัวช้ีวัด (KPIs) ๑) สามารถด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒) จ านวนรถเสียลดลง 
ป จจัยสู่ความส าเร จ (KSF) ๑) ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สศช., คค., สงป.  ล  

2) มีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินการ 
งบประมาณปี ๒๕๖2 งบลงทุน (เงินกู้) 138.567 ลา้นบาท 

 
 
 

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
แตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานและรายละเอียด
คุณลักษณะ และก าหนดราคากลาง

ผอก. (สบจ.)

2
คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานและรายละเอียด
คุณลักษณะของพัสด ุและก าหนดราคากลาง

คณะกรรมการ

3
ผอก.อนุมตัริ่างขอบเขตของงานและรายละเอียด
คุณลักษณะและราคากลาง

4 จัดส่งร่างสัญญาให้อัยการสูงสุด 

5
น าร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง 
เสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การเพ่ือทราบ

คณะกรรมการ/
สบจ.

6 ประกาศแผนการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบ
7 ขอนุมตักิารขอซ้ือขอจ้าง และแตง่ตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวธิีคัดเลือก

8
คณะกรรมการจ้างโดยวธิีคัดเลือก จัดท าหนังสือเชญิชวนผู้ประกอบการ
มคุีณสมบตัติามเงื่อนไขที่ก าหนดในระบบ

คณะกรรมการจ้าง/
สบจ.

9 ผู้ประกอบการยืน่ขอ้เสนอ
คณะกรรมการ/
ผู้ประกอบการ

10
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบตัแิละเงื่อนไขหากถูกตอ้ง
พิจารณาตามเกณฑ์น าเสนอ ผอก.ให้ความเห็นชอบผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ก่อนน าเสนอผู้มอี านาจอนุมตัสิั่งซ้ือสั่งจ้าง

คณะกรรมการ/
สบจ.

11
น าเสนอผู้อ านวยการให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

สบจ.

12 น าเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอนุมตัิ
13 ประกาศผลผู้ชนะ

14 รอการอุทรณ์ผล (หากไมม่ผู้ีอุทธรณ์ด าเนินการตอ่ไป)
คณะกรรมการ/สบจ.

15 ท าสัญญา ผอก.(สกม.)

16 ส่งรถโดยสาร คณะกรรมการสง่มอบรถ

17 รับมอบรถโดยสาร คณะกรรมการรับมอบรถ

สบจ.

ผอก.(สบจ.) 

ผอก. (สบจ.)

ผู้รับผิดชอบล าดบั ขัน้ตอน/กิจกรรม
ปงีบประมาณ 2562

20

ด ำเนินกำร นปี 256 

25 25 30 30 33 40 40 40

20 25 25 30 30 33 40 40
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แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒ ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ  

กลยุทธ์ ๒ : กำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำ ช้ 
โครงกำรที่   : กำรติดตั งและ ช้งำน นระบบบัตรโดยสำรอิเล กทรอนิกส์บนร โดยสำร                  
                  (E-Ticket)   

รำยกำร รำยละเอียดโดยสังเขป 
วัตถุประสงค์ ๑) ผู้โดยสารได้รับความสะดวกในการจ่ายค่าโดยสารทั้งในมิติของความสะดวก รวดเร ว และ

ถูกต้อง น ามาซ ่งความพ งพอใจในการใช้บริการที่เพิ่มข ้น 
๒) สามารถเพิม่ความสะดวกในการเดินทางที่หลากหลายให้ประชาชนผ่านการใช้บัตร

อิเล กทรอนิกส์ของ ขสมก. ที่เช่ือมโยงกับระบบตั๋วร่วมส าหรับการเดินทางในระบบขนส่งอื่น 
ซ ่งน่าจะส่งผลทางอ้อมต่อการเพิ่มจ านวนผู้โดยสารและน ามาซ ่งรายได้ที่เพิ่มข ้น 

๓) องค์การมีรายได้ที่เพิ่มข ้นจากประสทิธิภาพการจัดเก บค่าโดยสารผ่านระบบ e-Ticket ซ ่ง
ครอบคลุมผู้โดยสารที่ใช้บริการทุกคน 

๔) มีต้นทุนการให้บริการที่ลดลงจากการใช้ระบบ e-Ticket แทนพนักงานเก บค่าโดยสารที่มี
จ านวนมากในป จจุบัน 

๕) การติดตั้งระบบ e-Ticket ช่วยลดขั้นตอนการตรวจนับเงิน การน าส่งเงิน และการบันท กเงิน
ค่าโดยสาร ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายด าเนินการที่ลดลงจากกระบวนการและจ านวนพนักงานที่ลดลง 

เป้าหมาย ระบบบัตรโดยสารอิเล กทรอนิกส์สามารถใช้งานได้ร้อยละ ๑๐๐ 
ตัวช้ีวัด (KPIs) สามารถติดตั้งและใช้งานในระบบ e-Ticket บนรถโดยสารได้ตามสั  า 
ป จจัยสู่ความส าเร จ (KSF) การใช้งบท าการขององค์การในการด าเนินโครงการ เพราะจะต้องใช้งบประมาณในการเช่าใช้

ระบบ e-Ticket ทุก   ปี ซ ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายจ านวนมาก รวมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ควรเป็น
เทคโนโลยีทีท่ันสมัย และมีความน่าเช่ือถือเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เคยใช้งานมาแล้ว 

งบประมาณปี ๒๕๖2 งบท าการ จ านวน ๑๑๐.๙๙๗ ล้านบาท 
 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 1) แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดขอบเขตของงาน
    และร่างเอกสารการประกวดราคา (TOR)

ผอก.

 2) คณะกรรมการก าหนดขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา
 3) น าร่าง TOR ประกาศในเว็บไซต์ของกรมบญัชีกลางและ ขสมก.คร้ังท่ี 1
 4) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความเหน็สาธารณชน
    และน าเสนอ ผอก.อนุมัติ
 5) น าร่าง TOR ประกาศในเว็บไซต์ของกรมบญัชีกลางและ ขสมก.คร้ังท่ี 2
 6) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความเหน็สาธารณชน
     และน าเสนอ ผอก.อนุมัติ
 7) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความเหน็สาธารณชน
    หากไม่ปรับปรุงแกไ้ขใหน้ าเสนอ ผอก.อนุมัติ ใช้ร่าง TOR 
    เปน็เง่ือนไขในการประกาศการประกวดราคา

 8) ผอก.อนุมัติ ใช้ร่าง TOR ผอก.

 9) ขออนุมัติ ผอก.ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์
    และแต่งต้ังคณะกรรมการประกวดราคา
10) ประกาศเชิญชวนและขายเอกสาร
11) ยืน่เอกสารประกวดราคา

12) เสนอราคาด้วยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์
13) น าเสนอคณะกรรมการบริหารกจิการองค์การ
14) ลงนามในสัญญา
15) ติดต้ังระบบ e-Ticket ในรถ คู่สัญญา
16) อบรมผู้ใช้งานท่ีเกีย่วข้อง คู่สัญญา

17) ด าเนินการตรวจรับ
18) ติดตามและประเมินผลการท างานของระบบ

คณะกรรมการฯ

ผอก.

คณะกรรมการตรวจรับ

ขัน้ตอน/กิจกรรม
ปงีบประมาณ 2562

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการฯ

ด าเนินการในปงีบประมาณ 2561
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แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒ ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ  

โครงกำรที่ 4 : กำรพั นำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกร (ERP) พร้อมอุปกรณ์ 
รำยกำร รำยละเอียดโดยสังเขป 

วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมของ ขสมก.  
๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กร 
     จากเขตการเดินรถมายังหน่วยงานกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดร้อยละ 100 
ตัวช้ีวัด (KPIs) สามารถด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว ้
ป จจัยสู่ความส าเร จ (KSF) พนักงานให้ความร่วมมือและยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณปี ๒๕๖2 งบลงทุน จ านวน ๗.๔๕๐ ล้านบาท   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1) แตง่ตัง้คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคา ผอก./สบจ.

2) คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคา คณะกรรมการ
3) แตง่ตัง้คณะกรรมการประกวดราคา ผอก./สบจ.

4) ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
   4.1 ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง
        ประกาศเว็บไซตก์รมบญัชีกลางและขององค์การ
   4.2 คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเหน็สาธารณชน 
         - หากไม่มีผู้วิจารณ ์ใหด้ าเนินการตอ่ไป
         - หากมีผู้วิจารณ ์- ไม่แก้ไขใหน้ าเสนอ ผอก. อนุมัตแิละด าเนินการตอ่ไป

                              - หากแก้ไขใหน้ าเสนอ ผอก. อนุมัตแิก้ไขแล้ว
                                ประกาศลงในระบบ e-GP และเว็บไซตข์อง
                                องค์การอีกครัง้ 

5) ประกาศผลผู้ชนะ
6) รอการอุทธรณผ์ล (หากไม่มีผู้อุทธรณด์ าเนินการตอ่ไป)

7) ลงนามสัญญา ผอก./สกม.
8) ผู้ชนะการประกวดราคา ตดิตัง้ระบบพร้อมใช้งาน และส่งมอบงาน

   8.1 งวดที ่1 แผนการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด
        - คณะกรรมการตรวจรับงาน

คณะกรรมการ/สบจ.

คณะกรรมการ/ผู้ชนะ
การประกวดราคา

ขัน้ตอน/กิจกรรม
ปงีบประมาณ 2562

ผู้รับผิดชอบ

ด ำเนินกำร นปี 256 
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แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒ ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ  

โครงกำรที่ 5 : กำร ช้สัญญำณ Wi-Fi บนร โดยสำร 

รำยกำร รำยละเอียดโดยสังเขป 
วัตถุประสงค์ 
 

1) เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถ งข้อมูลและบริการดิจิทัล ที่มี
ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม ซ ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2) เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีความทันสมัย 
3) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทรัพย์สินขององค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

เป้าหมาย 1) ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดร้อยละ 100 
2) ติดตั้งระบบ Wi-Fi บนรถโดยสารไม่น้อยกว่า 2,000 คัน 

ตัวชี้วัด (KPIs) สามารถด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
ป จจัยสู่ความส าเร จ (KSF) 1) มีผู้ให้ความสนใจเข้ามายื่นข้อเสนอขอรับสิทธิ์ 

2) ผู้ใช้บริการมีความสะดวกในการใช้บริการ 
งบประมาณปี ๒๕๖2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

1
แตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาด าเนินการ
ให้สิทธิ์การใชส้ัญญาณ WIFI บนรถโดยสาร

ผอก., สบจ.

2
จัดท าร่างประกาศเชญิชวนให้ยืน่ขอ้เสนอ
ขอรับสิทธิ์ตดิตั้งระบบ WIFI บนรถโดยสาร

3
ประกาศเชญิชวนให้ผู้สนใจยืน่ขอ้เสนอขอรับสิทธิ์
ในการตดิตั้งระบบ WIFI บนรถโดยสาร

4 ประกาศผู้ไดร้ับสิทธิ์ตดิตั้งสัญญาณ WIFI บนรถโดยสาร

5 ลงนามในสัญญา สกม.

6 ผู้ชนะการเสนอราคาด าเนินการตดิตั้งระบบ WIFI บนรถโดยสาร คู่สัญญา

สบจ.

ล าดบั ขั้นตอน/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2562

ผู้รับผิดชอบ

ด ำเนินกำร นปี 2561
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แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒ ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ  

โครงกำรที่ 6 : กำรช ำระค่ำโดยสำรผ่ำนระบบ QR–Code 

รำยกำร รำยละเอียดโดยสังเขป 
วัตถุประสงค์ เพ่ิมช่องทางการช าระค่าโดยสารด้วยระบบ QR-code 
เป้าหมาย 1) ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดร้อยละ 100 

2) การช าระค่าโดยสารผ่านระบบ QR-code จ านวน 10 เส้นทาง 
ตัวชี้วัด (KPIs) สามารถด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
ป จจัยสู่ความส าเร จ (KSF) ๑) ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

๒) ความพ งพอใจของผู้โดยสาร 
งบประมาณปี ๒๕๖2 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

1 แตง่ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเส้นทางเดนิรถที่ตดิตั้ง QR code ขดร. ที่เก่ียวขอ้ง

2 เตรียมความพร้อมของรถโดยสารและสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ สบด., สทส.

3 อบรม พขร. พกส. และผู้เก่ียวขอ้ง ขดร. ที่เก่ียวขอ้ง

4 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใชบ้ริการรับทราบ สผอ.

5 เปดิใชง้านแตล่ะเส้นทาง ขดร. ที่เก่ียวขอ้ง

6 ตดิตามและประเมนิผล สทส.

ล าดบั ขั้นตอน/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2562

ผู้รับผิดชอบ



                                          

23 

 

แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒ ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ  

วัต ุประสงค์  ๒ : เพ่ือ ห้ ขสมก.สำมำร เลี ยงตัวเองได้ ลดภำระกับภำครัฐ 
กลยุทธ์ ๓ : กำรเพิ่มรำยได้ 

โครงกำรที่ 7 : กำรจัดเก บค่ำตอบแทนค้ำงช ำระของร เอกชนร่วมบริกำร 

รำยกำร รำยละเอียดโดยสังเขป 
วัตถุประสงค์ 1)  เพื่อการบริหารจัดการลูกหนี้ค่าตอบแทนค้างช าระตามโครงสร้างหนี ้

2)  เพื่อการบริหารจัดการลูกหนี้ค่าตอบแทนรถร่วมบริการค้างช าระอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย 1. จ านวนหนี้ค่าตอบแทนลดลงจากเดือนกันยายน 2561 

2. จัดเก บหนี้ค่าตอบแทนค้างช าระตามบันท กรับสภาพหนี้ได้ร้อยละ 90 ของจ านวนหนี้
ที่มาช าระหนี้ตามบันท กรับสภาพหนี้ 

ตัวช้ีวัด (KPIs) หนี้ค่าตอบแทนผ่อนตามโครงสร้างหนี้ค้างช าระลดลง  
ป จจัยสู่ความส าเร จ (KSF) 1)  ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการช าระหนี้ค่าตอบแทนค้างช าระตามโครงสร้างหนี้

ตามก าหนด 
2)  มีการตดิตามผู้ประกอบการใหม้าช าระหนี้อย่างต่อเนื่อง 

งบประมาณปี ๒๕๖2  –  
 

 

 

 

 

 

 

 

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
1 ตรวจสอบผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการ

ที่ค้างช าระหน้ีค่าตอบแทน
ฝรร.

2 จัดท าหนังสือทวงถามและให้มาช าระหน้ี
ภายใน  15 วนั ครั้งที่ 1

ฝรร.

3 จัดท าหนังสือทวงถามและให้มาช าระหน้ี
ภายใน  15 วนั ครั้งที่ 2

ฝรร.

4 สรุปรายละเอียดน าเสนอ ผอก. พิจารณาอนุมตัิ
เลิกสัญญา

ฝรร.

5 ส่ง สกม. ด าเนินการตามระเบยีบและสัญญา ฝรร. 

6 จัดท าหนังสือแจ้งผู้ประกอบการเพ่ือบอกเลิก
สัญญา 

ฝรร. (สกม.)

7 ด าเนินการบงัคับช าระหน้ีตามกฎหมาย ฝบร. (สกม.)

ล าดบั ขัน้ตอน/กิจกรรม
ปงีบประมาณ 2562

ผู้รับผิดชอบ
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แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒ ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ  

กลยุทธ์ ๔ : กำรลดค่ำ ช้จ่ำย 
โครงกำรที่ 8 : กำรจัดสรรบุคลำกรตำมโครงสร้ำง หม่ 

รำยกำร รำยละเอียดโดยสังเขป 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์กรอยู่ได้โดยไม่เป็นภาระกับภาครัฐ โดยปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความสอดคล้อง

กับบทบาทหน้าที่ของ ขสมก. และวางแผนการบริหารจัดการด้านก าลังคนให้ เหมาะสมกับ
ภารกิจที่ปรับเปลี่ยนไป 

เป้าหมาย จัดสรรบุคลากรตามกรอบโครงสร้างใหม่ได้ร้อยละ 100 
ตัวช้ีวัด (KPIs) จัดสรรบุคลากรได้ตามกรอบโครงสร้างใหม่ 
ป จจัยสู่ความส าเร จ (KSF) ๑) การจัดการด้านก าลังคนเหมาะสมกับภารกิจของ ขสมก. 

๒) ได้รับการยอมรับจากพนักงาน 
งบประมาณปี ๒๕๖2  –   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) จดัท าโครงสร้างองค์การและกรอบอัตราก าลัง

2) จดัท าค าบรรยายก าหนดหน้าทีล่ักษณะงาน (Job Description : JD)

3) จดัท ารายละเอียดมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (Job Specification : JS)

4) ประชุม/เผยแพร่/ประชาสัมพันธแ์ก่พนักงานทกุระดบั
    พิจารณาอนุมัตโิครงสร้างองค์การ

ผอก.(สจท.)/สพบ.

5) น าเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
   พิจารณาอนุมัตโิครงสร้างองค์การ

6) ปรับปรุงตามความเหน็ของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

7) ประกาศใช้โครงสร้างใหม่

8) จดัสรรบคุลากรตามกรอบโครงสร้างใหม่

ขัน้ตอน/กิจกรรม
ปงีบประมาณ 2562

ผู้รับผิดชอบ

สจท.

สจท.

ด ำเนินกำร นปี 256 
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แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒ ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ  

โครงกำรที่ 9 :  กำรเกษียณอำยุก่อนก ำหนด (Early Retirement)  

รำยกำร  รำยละเอียดโดยสังเขป  
วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อลดจ านวนพนักงาน ขสมก. สู่ระดับที่มีความเหมาะสมกับฐานประกอบการ  

๒) เพื่อสนับสนุนและรองรับการบริหารงานในรูปแบบใหม่ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าหมาย ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดร้อยละ 100 

ตัวช้ีวัด (KPIs) สามารถด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

ป จจัยสู่ความส าเร จ (KSF) ๑) คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การให้ความเห นชอบ 
๒) พนักงานสมัครเข้าโครงการ 
๓) องค์การสามารถกู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายได้ 

งบประมาณปี ๒๕๖2 - 

 

 

 

 

 

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) ส ารวจพนักงานทีส่นใจเข้าร่วมโครงการ สจท.

2) แตง่ตัง้คณะกรรมการเพ่ือด าเนินการโครงการเกษียณอายกุ่อนก าหนด ผอก.(สจท.)

3) คณะกรรมการประชุมเพ่ือก าหนดคุณสมบตัแิละเงื่อนไข
   ผู้เข้าโครงการเกษียณอายกุ่อนก าหนด

4) น าเสนอขออนุมัตหิลักการ

5) ประชาสัมพันธโ์ครงการเกษียณอายกุ่อนก าหนด

6) รับสมัครผู้เข้าโครงการเกษียณอายกุ่อนก าหนด

7) คณะกรรมการพิจารณารายชือ่พนักงานทีจ่ะใหเ้ข้าโครงการ
    เกษียณอายกุ่อนก าหนด

8) น ารายชือ่ผู้เข้าโครงการ และค่าใช้จ่ายผู้เข้าโครงการ
   เกษียณอายกุ่อนก าหนด

9) น าเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การใหค้วามเหน็ชอบ

10) จัดท าค าสั่งใหพ้นักงานทีเ่ข้าโครงการพ้นสภาพจากการเปน็พนักงาน สจท.

ขัน้ตอน/กิจกรรม
ปงีบประมาณ 2562

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการ/สจท.

ผอก.(สจท.)

ด ำเนินกำร นปี 256 

ด ำเนินกำร นปี 256 
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แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒ ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ  

โครงกำรที่  0 : กำรบริหำรจัดกำรร ตู้โดยสำรปรับอำกำศผิดกฎหมำย 

รำยกำร รำยละเอียดโดยสังเขป 
วัตถุประสงค์ 1)  เพื่อด าเนินการกับรถตู้โดยสารปรับอากาศผิดก หมาย 

2)  เพื่อควบคุมและจัดการจ านวนรถตู้โดยสารปรับอากาศผิดก หมายให้หมดไป 
3)  เพื่อลดป  หาการขับรถแข่งแย่งผู้โดยสาร ซ ่งก่อให้เกิดป  หาการจราจร และมีผลกระทบ

ต่อรายได้ขององค์การและผู้ประกอบการเอกชนที่ถูกต้องตามก หมาย 
4)  เพื่อภาพลักษณ์ขององค์การในการก ากับดูแลดีข ้น 

เป้าหมาย จ านวนรถตู้โดยสารปรับอากาศผิดก หมายเป็นศูนย์ 
ตัวช้ีวัด (KPIs) ไม่พบรถตู้โดยสารผิดก หมายวิ่งให้บริการในเส้นทาง 
ป จจัยสู่ความส าเร จ (KSF) 1)  นโยบายของรัฐต้องมีความชัดเจนในการจัดการรถผิดก หมาย 

2)  ความร่วมมือของหน่วยงานภายนอกในการบังคับใช้ก หมายอยา่งเคร่งครัด โดยต้องท า
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

3)  ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการไม่น ารถตูผ้ิดก หมายป้ายด ามาร่วมวิ่ง 
4)  ประชาสมัพันธ์ผลเสยีจากการใช้รถตู้ผิดก หมาย (ป้ายด า) ถ งผลที่อาจไดร้ับความ

เสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน 
งบประมาณปี ๒๕๖2  –  

 

 
 

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

1

ท าหนังสือแจ้งประธานและหรือกรรมการบริหารเส้นทางรถตู้
ห้ามน ารถผิดกฎหมายหรืออนุญาต หรือให้การสนับสนุน
ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อ่ืน
นอกเหนือจากรถที่ไดร้ับอนุญาตจากองค์การ

สปร.2

2 จัดท าประกาศขององค์การ ตดิประกาศที่ท่าปล่อยรถตู้ สปร.2

3
จัดเจ้าหน้าที่ สปร.2 ร่วมกับ กสต. สุ่มตรวจสอบพ้ืนที่
บริเวณท่าปล่อยรถ

ฝรร., ฝรอ.

4
ประสานงาน พล.ม.2 รอ ขอความร่วมมอืให้ความอนุเคราะห์
แจ้งเจ้าหน้าที่ทหารในพ้ืนที่สุ่มตรวจสอบ

สปร.2

5
จัดท าฐานขอ้มลูประวตัริถตู้ส่วนบคุลผิดกฎหมาย
ที่ตรวจพบรถที่องค์การบอกยกเลิกสัญญา
หรือรถหมดอายกุารใชง้านครบ 10 ปี

ฝรร. (สปร.2) 

6
มอบหมายให้ ขดร.1-8 ตรวจสอบรถตู้โดยสารผิดกฎหมาย
ในพ้ืนที่ ที่รับผิดชอบ

ฝรร., ฝรอ.

7
ด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารเชงิรุกของ ฝรร .
โดยสุ่มตรวจสอบรถตู้ผิดกฎหมายในคราวเดยีวกัน

ฝรร. (สปร.2) 

ล าดบั ขั้นตอน/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2562

ผู้รับผิดชอบ
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แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒ ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ  

สรุปแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562 

กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร/โครงกำรย่อย เป้ำหมำย ตัวชี วัด (KPIs) 
งบลงทุน/งบท ำกำร 

(ล้ำนบำท) 

วัต ุประสงค์   : เพื่อปรับปรุงระบบกำรท ำงำน ห้มีประสิทธิภำพ โดย ช้ร  หม่ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

กลยุทธ์   : จัดหำร โดยสำรเพื่อประชำชน    

โครงการที่ 1 : การจัดหารถโดยสารใหม่    

 โครงการย่อยที่ 1 : จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า 
(EV) จ านวน 35 คัน (ด าเนินการ            
ในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 10 คัน) 

ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา 
ที่ก าหนดร้อยละ 100 

สามารถด าเนินการเป็นไปตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้  

- 

 โครงการย่อยที่ 2 : การจัดหาสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้า จ านวน 1 แห่ง  

1) ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา 
    ที่ก าหนดร้อยละ 100 
2) รับมอบสถานีอัดประจุไฟฟ้า 

สามารถด าเนินการเป็นไปตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

งบลงทุน 
46.940 

 โครงการย่อยที่ 3 : การเช่ารถโดยสารไ บริด 
(Hybrid) จ านวน 400 คัน 

ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา 
ที่ก าหนดร้อยละ 100 

สามารถด าเนินการเป็นไปตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

- 

 โครงการย่อยที่ 4 : การเช่ารถโดยสาร NGV  
จ านวน 300 คัน 

ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา 
ที่ก าหนดร้อยละ 100 

สามารถด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

- 

โครงการที่ 2 : ปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV (เดิม) 
จ านวน 323 คัน 

 

 

 

๑) รับมอบรถและสามารถน าออกวิ่งให้บริการ
ได้ตามแผนที่ก าหนด 

๒) จ านวนรถเสียในเส้นทางลดลงร้อยละ 5 
จากปีงบประมาณ 2561 

๑) สามารถด าเนินการเป็นไปตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒) จ านวนรถเสียลดลง 

งบลงทุน 
138.567 
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แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒ ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ  

กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร/โครงกำรย่อย เป้ำหมำย ตัวชี วัด (KPIs) 
งบลงทุน/งบท ำกำร 

(ล้ำนบำท) 
กลยุทธ์ 2 : กำรน ำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมำ ช้ 
โครงการที่ 3 : การติดตั้งและใช้งานในระบบบัตร
โดยสารอิเล กทรอนิกส์บนรถโดยสาร (E-Ticket) 

 
ระบบบัตรโดยสารอิเล กทรอนิกส์สามารถใช้งาน
ได้ร้อยละ ๑๐๐ 

 
สามารถติดตั้งและใช้งานในระบบ e-Ticket 
บนรถโดยสารได้ตามสั  า 

 
งบท าการ 
110.997 

โครงการที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์ 

ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา 
ที่ก าหนดร้อยละ 100 

สามารถด าเนินการเป็นไปตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

งบลงทุน 
7.450 

โครงการที่ 5 : การใช้สั  าณ WIFI บนรถโดยสาร 1) ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา 
    ที่ก าหนดร้อยละ 100 
2) ติดตั้งระบบ Wi-Fi บนรถโดยสารไม่น้อยกว่า 

2,000 คัน 

สามารถด าเนินการเป็นไปตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ - 

โครงการที่ 6 : การช าระค่าโดยสารผ่านระบบ  
                     QR–Code  

1) ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา 
    ที่ก าหนดร้อยละ 100 
2) การช าระค่าโดยสารผ่านระบบ QR-code 

จ านวน 10 เส้นทาง 

สามารถด าเนินการเป็นไปตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ - 

วัต ุประสงค์ 2 : เพื่อ ห้ ขสมก. เลี ยงตัวเองได้ ลดภำระกับภำครัฐ 

กลยุทธ์   : กำรเพิ่มรำยได้ 

โครงการที่ 7 : การจัดเก บค่าตอบแทนค้างช าระ 
ของรถเอกชนร่วมบริการ 

 

1) จ านวนหนี้ค่าตอบแทนลดลงจากเดือน
กันยายน 2561 

2) จัดเก บหนี้ค่าตอบแทนค้างช าระตามบันท ก
รับสภาพหนี้ได้ร้อยละ 90 ของจ านวนหนี้
ที่มาช าระหนี้ตามบันท กรับสภาพหนี้ 

 

หนี้ค่าตอบแทนผ่อนตามโครงสร้างหนี้ค้าง
ช าระลดลง - 
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แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒ ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ  

กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร/โครงกำรย่อย เป้ำหมำย ตัวชี วัด (KPIs) 
งบลงทุน/งบท ำกำร 

(ล้ำนบำท) 
กลยุทธ์ 4 : กำรลดค่ำ ช้จ่ำย 

โครงการที่ 8 : การจัดสรรบุคลากรตามโครงสร้างใหม่ 

 

จัดสรรบุคลากรตามกรอบโครงสร้างใหม่ 
ได้ร้อยละ 100 

 
จัดสรรบุคลากรได้ตามกรอบโครงสร้างใหม่ - 

โครงการที่ 9 : การเกษียณอายุก่อนก าหนด 
(Early Retirement) 

ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา 
ที่ก าหนดร้อยละ 100 

สามารถด าเนินการเป็นไปตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

- 

โครงการที่ 10 : การบริหารจัดการรถตู้โดยสาร              
ปรับอากาศผิดก หมาย 

จ านวนรถตู้โดยสารปรับอากาศผิดก หมาย 

เป็นศูนย์ 

ไม่พบรถตู้โดยสารผิดก หมายวิ่งให้บริการใน
เส้นทาง - 
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แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒ ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ  

สรุปแผนปฏิบัติกำรและงบประมำณประจ ำปี 2562 

กลยุทธ์/โครงกำร/โครงกำรย่อย 
งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

งบท ำกำร งบลงทุน หมำยเหตุ 
วัต ุประสงค์   : เพ่ือปรับปรุงระบบกำรท ำงำน ห้มีประสิทธิภำพ โดย ช้ร  หม่ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
กลยุทธ์   : จัดหำร โดยสำรเพ่ือประชำชน    

โครงกำรที่   : กำรจัดหำร โดยสำร หม ่    
โครงกำรย่อยที่   : จัดซื อร โดยสำรไฟฟ้ำ (EV) จ ำนวน  5 คัน  
                       (ด ำเนนิกำร นปีงบประมำณ 2562 จ ำนวน  0 คัน) 

- -  

โครงกำรย่อยที่ 2 : กำรจดัหำส ำนีอดัประจุไฟฟ้ำ จ ำนวน   แห่ง - 46.940  
โครงกำรย่อยที่   : กำรเช่ำร โดยสำรไฮบรดิ (Hybrid) จ ำนวน 400 คัน - -  
โครงกำรย่อยที่ 4 : กำรเช่ำร โดยสำร NGV จ ำนวน  00 คัน - -  

โครงกำรที่ 2 : กำรปรบัปรุงสภำพร โดยสำร NGV (เดิม) จ ำนวน  2  คัน -   8.567  
กลยุทธ์ 2 : กำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำ ช ้    

โครงกำรที่   :  กำรตดิตั งและ ช้งำน นระบบบตัรโดยสำรอิเล กทรอนิกส์ 
                   บนร โดยสำร (E-Ticket) 

  0.997 -  

โครงกำรที่ 4 : กำรพั นำระบบบรหิำรจัดกำรทรพัยำกร (ERP) พร้อมอุปกรณ ์ - 7.450  
โครงกำรที่ 5 : กำร ช้สัญญำณ WIFI บนร โดยสำร - -  
โครงกำรที่ 6 : กำรช ำระค่ำโดยสำรผ่ำนระบบ QR–Code - -  

วัต ุประสงค์ 2 : เพ่ือ ห้ ขสมก. สำมำร เลี ยงตัวเองได้ ลดภำระกับภำครัฐ 
กลยุทธ์   : กำรเพ่ิมรำยได้    

โครงกำรที่ 7 : กำรจัดเก บค่ำตอบแทนค้ำงช ำระของร เอกชนร่วมบรกิำร - -  
กลยุทธ์ 4 : กำรลดค่ำ ช้จ่ำย    

โครงกำรที่ 8 : กำรจัดสรรบคุลำกรตำมโครงสร้ำง หม่ - -  
โครงกำรที่ 9 : กำรเกษยีณอำยกุ่อนก ำหนด (Early Retirement) - -  
โครงกำรที่  0 : กำรบริหำรจดักำรร ตู้โดยสำรปรบัอำกำศผดิกฎหมำย - -  

รวมงบประมำณปี 2562 
  0.997  92.957  

 0 .954 

 


