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บทนำ
การจั ดทาแผนปฏิบั ติ การขององค์การขนส่ งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ประจาปี งบประมาณ
2562 เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2562 และให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่ง แผนวิสาหกิจ ขสมก. (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนฟื้นฟูกิจการ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีกระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติประจาปีงบประมาณ 2562 ตาม
หลักการของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ตั้งแต่การกาหนดนโยบาย การจั ดทาแผน การถ่ายทอดแผนสู่การ
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ เป็นกรอบในการดาเนินงาน
มุ่ง เน้ น ให้ ห น่ ว ยงานมี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดนโยบาย/แผนงาน/โครงการที่ ต รงตามบทบาทภารกิ จ ของ
หน่วยงาน สอดคล้องกับนโยบายขององค์การ กาหนดเป้าหมายหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของแผน
วิสาหกิจ และแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน มีการกาหนดตัวชี้วัด เพื่อเป็น
แนวทางในการประเมินผลการดาเนินงาน และสามารถตอบสนองภารกิจขององค์การ อีกทั้ง ยังได้นาข้อมูลที่
ได้รับจากข้อเสนอแนะของผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนา และ
ประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติประจาปีงบประมาณ 2562
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กระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2562

1. การเตรียมการ
1.1 นาเสนอแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ











เกณ ์การประเมินและผลการประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา
แผนฟื้นฟูกิจการองค์การ
แผนวิสาหกิจ ขสมก. ปี 2560 – 2564
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมSWOT ปี 2560
พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการจัดทาการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมSWOT ปี 2562
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลักของ
องค์กร
ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา
รายการข้อมูลปจจัยนาเข้าที่นามาประกอบการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ในปีที่ผ่านมา

ป้จจัยนาเข้าที่สาคั ประกอบการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์
 Statement of Directions
 สภาพแวดล้อมการดาเนินงาน
 ความต้องการของลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 การดาเนินงานขององค์กร
 การบริหารความเสี่ยง COSO (ERMIntegrated Framework)
 ปจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Value Drivers)
 ความสามารถในการนาแผนยุทธศาสตร์ไป
ดาเนินการให้สาเรจ

No

2. ผอก. พิจารณา
Yes

3. จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1
3.1 กาหนดนโยบาย
3.2 ทบทวนกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
3.3 ทบทวนข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
3.4 ทบทวน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT
พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการจัดทาการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม SWOT ปี 2562
3.5 ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลักขององค์กร
3.6 ทบทวน แผนยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
และผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา
4. ปรับปรุงกระบวนการจัดทาแผน และเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และกาหนดยุทธศาสตร์
5.1 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
5.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT
 จัดทาแบบฟอร์มการวิเคราะห์ SWOT
 หัวหน้างานระดับ 7 ข้นไป วิเคราะห์ SWOT
 เกบรวบรวม และจัดลาดับความสาคั
 สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT ขององค์การ
5.3 ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลักของ
องค์กร แผนยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
และผลการดาเนินงานที่ผ่านมา








แนวทาง ข้อเสนอแนะ การทบทวนและจัดทา
แผนยุทธศาสตร์
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์
ข้อมูลสารสนเทศที่สาคั
แนวทางจัดทาการวิเคราะห์ SWOT
แนวทาง การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยม สมรรถนะหลักขององค์กร
แนวทาง การทบทวน แผนยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์




กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง




สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT ขององค์การ
ความท้าทาย ความได้เปรียบ เชิงยุทธศาสตร์
ขององค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลักของ
องค์กร (ปจจุบันและอนาคต)
“ร่าง”ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
“ร่าง”แผนปฏิบัติการประจาปี 2562





6. จัดประชุม ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณากาหนดยุทธศาสตร์
“ร่าง” แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี 2562

7. จัดทา “ร่าง” แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี 2562
No

8. ผอก. พิจารณา
Yes

No
9. คกก.บริหาร พิจารณา
พร้อมทั้งระบุจุบอด

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี 2562
Yes

10. เผยแพร่ และถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
 คัดเลือกผู้เกี่ยวข้องภายในและภายนอก
 จัดทาหนังสือส่งหน่วยงานต่าง
 จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดยุทธศาสตร์
 ประกาศ คาสั่ง Intranet
 ผู้บริหารบรรยาย
11. ควบคุม และติดตามผลการดาเนินงาน
 ติดตามผลการดาเนินงาน
 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ




ผลการดาเนินงาน
แผนที่ได้รับการปรับเปลี่ยน

สิ้นสุด
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องค์การ ได้ทาการทบทวนการวิเคราะห์ จุดแขง จุดอ่อน โอกาส และความท้าทาย (SWOT Analysis)
ของแผนวิสาหกิจ พ.ศ.2560 – 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะ
หลัก ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการตัดสินใจกาหนดทิศทางขององค์กร
จากการทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) โดยการระดมความ
คิ ด เห นของผู้ บ ริ ห าร (Brainstorming) จากการน าผลการวิ เ คราะห์ SWOT ของแผนวิ ส าหกิ จ ขสมก.
ปี 2560-2564 ให้ กั บ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ 7 ข้น ไปพิจารณาจัด ล าดั บความส าคั ของประเดนต่ าง ที่ อาจ
ส่ ง ผลกระทบต่ อการด าเนิ น งานขององค์ ก าร ในจุ ด แข ง (Strengths) จุ ดอ่ อ น (Weaknesses) โอกาส
(Opportunities) และความท้าทาย (Threats) และนามาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงโดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix
เพื่อสรุปความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (SC : Strategic Challenge) และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
(SA : Strategic Advantages) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกาหนด / ทบทวนทิศทางขององค์กร ซ่งมีการ
ดาเนินงานตามแผนภูมิการทบทวนยุทธศาสตร์ ดังนี้
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สรุปผลวิเครำะห์สภำพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) เป็นการรวบรวมข้อมูลสถานภาพองค์กร
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปและสภาพแวดล้อมภายใน ซ่งครอบคลุมทั้งปจจัยภายนอกและปจจัย
ภายในรวมถ งป จจั ย อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานขององค์ ก ร โดยหน่ ว ยงานแผนโครงการ (ผค.)
เป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2562 โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis
และสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินจุดแขง จุดอ่อน โอกาส และความท้าทาย ขององค์การ
ทั้ง นี้ ก ารวิเ คราะห์ SWOT เป็ นการน าข้ อมู ล ที่ ได้ จากสรุ ปผลการวิเ คราะห์ SWOT ของแผน
วิสาหกิจ ขสมก. ปี 2560-2564 ให้กับผู้บริหารระดับ 7 ข้นไป ขององค์การพิจารณาจัดลาดับความสาคั
ประเดนที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์การในปจจุบัน จากการพิจารณาสรุปประเดนสาคั ทั้ง 4 ด้าน
ดังนี้
การจัดลาดับความสาคัญประเด็น SWOT
ลาดับ
1

2

3

4
5

6
7
8

จุดแข็ง (Strength)
บริการเดินรถแบบมืออาชีพ
ประสบการณ์ดา้ นการเดินรถ
บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ได้รับมาตรฐาน ISO
บริการทีม่ คี วามปลอดภัย
ชานาญเส้นทางเดินรถ
มีประสิทธิภาพในการใช้รถ
มีข้อมูลใช้บริการทีค่ รบถ้วน
ค่าโดยสาร
การรับชาระค่าบริการเป็นเงินสด
อัตราค่าโดยสารทีต่ ่าโดยเปรียบเทียบ
อูจ่ อดรถจานวนหลายแห่ง
ประสิทธิภาพในการเดินรถทีส่ ูง
เพิม่ โอกาสในการสร้างรายได้
ความสามารถของผู้บริหาร
การเป็นหน่วยงานของรัฐ
การสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐ
การเจรจากับคูค่ า้
ศักยภาพในการตอบสนองภาครัฐ
การบริหารเขตการเดินรถแบบธุรกิจ
รถโดยสาร
จานวนรถโดยสารมากทีส่ ุด
มีรถโดยสารเป็นของตนเอง

ผลกระทบต่อการดาเนินงาน
ขององค์การ
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

๔
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การจัดลาดับความสาคัญประเด็น SWOT
ลาดับ
1

2

3

4
5
6
7
8

จุดอ่อน (Weakness)
รถโดยสาร
สภาพรถทีเ่ ก่า
จานวนรถทีไ่ ม่เพียงพอ
การเงิน
หนี้สินมาก
ต้นทุนดอกเบีย้ สูง
ภาวะขาดทุนต่อเนื่อง
บุคลากร
ขาดความต่อเนื่องของบุคลากร
ขาดบุคลากรทีม
่ ค
ี วามรู้ทางเทคโนโลยี
ขาดระบบการจัดการบุคลากรทีไ่ ด้มาตรฐาน
อัตราผลตอบแทนของพนักงานต่า
ปัญหาสุขภาพของพนักงาน (ปฏิบัตก
ิ าร)
ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม
ต้นทุนบุคลากรสูง
ขาดเทคโนโลยีช่วยในการบริหารจัดการ
อูอ
่ ยู่ห่างไกลจากเส้นทางเดินรถ
การขาดการสื่อสารภายในองค์กร
การดารถสถานะองค์กรของรัฐ (ความไม่ยืดหยุ่น)

การจัดลาดับความสาคัญประเด็น SWOT

ลาดับ

โอกาส (Opportunities)

1
2
3
4
5
6
7

ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล
การปรับปรุงเส้นทางเดินรถใหม่
ผูใ้ ช้บริการส่วนใหญ่ไม่ขัดข้องกับการขึน้ ค่าโดยสาร
การเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีเ่ มืองก่อให้เกิดโอกาสเพิม่ ของการให้บริการ
พัฒนาการของระบบ Intelligent Transport System
นโยบายรัฐบาลในการเพิม่ คุณภาพรถโดยสาร
กลุม่ ผูโ้ ดยสารรถสาธารณะมีฐานทีก่ ว้าง

ลาดับ
1
2
3
4

5

6
7

ความท้าทาย (Threat)
มติ คนร. ในการให้ ขสมก. เป็น Operator
กฎหมายร่วมทุนไม่เอือ
้ ต่อการทาธุรกิจ
การลงทุนของรัฐในบริการขนส่งสาธารณะอืน
่ ๆ
ความไม่แน่นอนในนโยบายรัฐบาล
การจัดซือ
้ รถใหม่
เงินทุนเพือ
่ ชดเชยภาวะการณ์ขาดทุน
การแทรกแซงจากภาครัฐ
อัตราค่าโดยสารทีต
่ ่ากว่าต้นทุนดาเนินการ
ไม่อนุญาตให้เพิม
่ เจ้าหน้าทีส
่ านักงาน
ปัญหาจราจรติดขัด
การขาดแคลนแรงงานในตลาดคนขับรถขนส่ง

ผลกระทบต่อการดาเนินงาน
ขององค์การ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ผลกระทบต่อการดาเนินงาน
ขององค์การ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ผลกระทบต่อการดาเนินงาน
ขององค์การ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

๕
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กำรวิเครำะห์ TOWS Matrix
การวิเคราะห์ TOWS Matrix คือ การพิจารณาความสัมพันธ์ ความสอดคล้องและสนับสนุน
ส่งเสริมกันระหว่างจุดแขงกับโอกาส (SO) จุดแขงกับความท้าทาย (ST) จุดอ่อนกับโอกาส (WO) และจุดอ่อน
กับความท้าทาย (WT) เพื่อนาข้อสรุปที่ได้ไปกาหนดความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
และยุ ท ธศาสตร์ โดยพิ จ ารณาแบ่ ง เป็ น 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นคุ ณ ภาพบริ ก าร ด้ า นพนั ก งานบริ ก าร ด้ า น
ความสามารถในการแข่งขัน และด้านประสิทธิภาพองค์กร สรุปได้ดังนี้

S

W

บริการเดินรถแบบมืออาชีพ
ประสบการณ์ดา
้ นการเดินรถ
บริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
บริการทีม
่ ค
ี วามปลอดภัย
มีประสิทธิภาพในการใช้รถ
มีข้อมูลการใช้บริการทีค
่ รบถ้วน
อูจ
่ อดรถจานวนหลายแห่ง
ประสิทธิภาพในการเดินรถทีส
่ ูง
การเป็นหน่วยงานของร้ฐ
การสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐ
รถโดยสาร
สภาพรถทีเ่ ก่า
การเงิน
หนี้สินมาก
ต้นทุนดอกเบีย
้ สูง
ภาวะขาดทุนต่อเนื่อง
บุคลากร
ขาดความต่อเนื่อง
ขาดความรู้ ดา
้ นเทคโนโลยี
อัตราผลตอบแทนพนักงานใหม่
ปัญหาสุขภาพของพนักงาน
ต้นทุนบุคลากรทีส
่ ง
ู
อูอ
่ ยู่ห่างไกลจากเส้นทางเดินรถ

การขาดแคลนคนขับรถ

ปัญหาจราจรติดขัด

ไม่อนุญาตให้เพิ่มเจ้าหน้าที่สานักงาน

อัตราค่ารถโดยสารที่ต่ากว่าทุน

ความไม่แน่นอนในนโยบายเงินอุดหนุนของรัฐ

ความไม่แน่นอนในการจัดซื้อรถใหม่

ความไม่แน่นอนในนโยบายรถเมล์ฟรี

T

มติ คนร. ให้ ขสมก.เป็น Operator

นโยบายรัฐบาลในการเพิ่มคุณภาพรถโดยสาร

พัฒนาการของระบบ ITS

ผู้ใช้บริการไม่ขัดข้องกับการขึ้นค่าโดยสาร

การปรับปรุงเส้นทางเดินรถใหม่

TOWS MATRIX

ได้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐบาล

การวิเคราะห์ TOWS MATRIX
O

3
1

1

1
1

1
1

3

3
3

3

3

3

3

1
3
3

1

3

3
3
1

3
4
4
2
2

2
3

หมำยเหตุ หมายเลขที่ใช้ในการจับคู่ SWOT คือ ประเดนยุทธศาสตร์ของแผนวิสาหกิจ ปี 2560-2564
1 - คุณภาพการให้บริการ 2 - พนักงานบริการ 3 - ความสามารถในการแข่งขัน 4 – ประสิทธิภาพองค์การ

ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ (SC : Strategic Challenge) หมายถง ความกดดันที่มีผลต่อ
โอกาสที่องค์กรจะประสบความสาเรจในอนาคต ความท้าทายเหล่านี้มักเกิดจากตาแหน่งในการแข่งขันใน
อนาคตขององค์กร เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณ ์หรื อบริการที่คล้ายคลงกัน โดยทั่วไป ความ
ท้าทายเกิดจากแรงผลักดันภายนอก แต่ไม่ได้จากัดอยู่เพียงเท่านั้น อย่างไรกตาม ในการตอบสนองต่อความ
ท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่มาจากแรงผลักดันภายนอก องค์กรอาจเผชิ กับความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายใน
องค์กรเอง
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายนอกอาจเกี่ยวกับความจาเป็นหรือความคาดหวังของลูกค้าหรือ
ตลาด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณ ์ บริการ หรือเทคโนโลยี รวมถงความเสี่ยงด้านการเงิน สังคม และ
ความเสี่ยง หรือความจาเป็นอื่น ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายในอาจเกี่ยวกับความสามารถขององค์กร
หรือทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่น
๖
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ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ (SA : Strategic Advantages) หมายถง ความได้เปรียบในเชิง
ธุรกิจต่าง ที่มีผลอย่างเป็ นนัยสาคั ต่อความสาเรจขององค์กร และมักเป็นปจจัยที่ช่ว ยให้องค์กรประสบ
ความสาเรจในเชิงแข่งขันในปจจุบันและอนาคตเมื่อเทียบกับองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณ ์ที่คล้ายคลงกัน
โดยทั่วไป ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์มาจากปจจัยใดปจจัยหน่ง หรือทั้งสองปจจัยต่อไปนี้
1. ความสามารถพิเศษ ซ่งเกิดจากการสร้างและเพิ่มพูนขีดความสามารถภายในองค์กร
2. ทรั พยากรภายนอกที่ส าคั ในเชิง ยุทธศาสตร์ ซ่ งเกิ ดจากการสร้างและใช้ประโยชน์จาก
ความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกและกับคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ
ดังนั้นจากการพิจารณาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงซ่งกันและกันของประเดน จุดแขง จุดอ่อน โอกาส
และความท้าทาย (SWOT Analysis) โดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix เพื่อกาหนดความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
ความได้ เ ปรี ย บเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ภายใต้ 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นคุ ณ ภาพบริ ก าร ด้ า นพนั ก งานบริ ก าร ด้ า น
ความสามารถในการแข่งขัน และด้านประสิทธิภาพองค์กร สรุปได้ดังนี้
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์

1. ภาระหนี้และดอกเบี้ยที่สูง
2. จานวนบุคลากรที่มากแต่ขาดคุณภาพ
3. สภาพรถโดยสารที่เก่า
4. การดาเนินงานในฐานะ Operator เตมตัวตามมติ ครม.
5. การขาดแคลนพนักงานขับรถ
6. การแทรกแซงกลไกราคาจากรัฐบาล

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

กำรทบทวน สอบทำน องค์ประกอบเชิงยุทธศำสตร์ ทิศทำงและยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนขององค์กำร
ปีงบประมำณ 2560-2564
องค์ ก ารได้ จั ด ท าแผนวิ ส าหกิ จ ขสมก. ปี 2560-2564 แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี 2561
และแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดและทิศทางในการดาเนินงานขององค์การ ให้มีความ
สอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาประเทศตามทิศทางของแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่ง
และจราจรปี 2554-2563 ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม แผนการพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะ แผน
ยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559-2563 ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 12 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.
2556-2559) ยุทธศาสตร์ ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และยุทธศาสตร์ของ
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิ ตคนพิการแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานขององค์การ
เพื่อให้การกาหนดยุทธศาสตร์ขององค์การดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกันกับแนวนโยบายของหน่วยงานที่
กากับดูแลได้อย่างเหมาะสม
แผนวิสาหกิจ ขสมก. ปี 2560-2564 แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 และแผนฟื้นฟูกิจการ
องค์การ ได้กาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ซ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ค่านิยม สมรรถนะหลัก ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งงบประมาณในการ
ดาเนินงาน ซ่งเป็นผลมาจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกของ องค์การ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
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วิสัยทัศน์ (Vision)
“ผู้น ให้บ ิ ถโดย

ป จท ”

พันธกิจ (Mission)
“บ ิ ถโดย ป จ ท ที ี ุ ภ พ บบ ืออ ชีพ โดยใช้เท โนโลยีทีทน ย ล ใ ใจ
บ ิ วดล้อ ”
ค่านิยม (Core Value)
“ อ ์ พฒน ว น ุ ธ

น หน้

้

์บ ิ

เพือ

”

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies)
“เชียวช ญเ ้นท ล บ ิห
เดิน ถ”
เป้าหมาย (Goal)
แผนวิสาหกิจ ขสมก. ปี 2560-2564 ได้กาหนดเป้าหมาย เป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับพันธกิจ
โดยมีเป้าหมายดาเนินการเพื่อให้บรรลุตามพันธกิจ บันได 4 ขั้น คือ
1) ด้านคุณภาพการให้บริการ : ประชาชนมีความพงพอใจต่อการใช้บริการในระดับที่สูงข้น
2) ด้านพนักงานขับรถโดยสาร : มีพนักงานขับรถโดยสารที่เพียงพอและมีคุณภาพ
3) ด้านความแขงแกร่งทางการเงิน : มีสถานะทางการเงินที่แขงแกร่ง เพียงพอต่อการแข่งขันใน
การได้มาซ่งเส้นทางเดินรถใหม่
4) ด้านประสิทธิภาพองค์กร : องค์กรที่มีประสิทธิภาพ
เป้ำประสงค์ (Goals)
1) เป้าประสงค์ที่ 1 : คะแนนสารวจความพงพอใจของผู้ใช้บริการในปี 2564 ปรับตัวสูงข้นไม่
ต่ากว่า 5% เทียบกับปี 2560 ภายใต้พื้นฐานการคานวณเดียวกัน
2) เป้าประสงค์ที่ 2 : มีพนักงานขับรถโดยสารที่มีคุณภาพในจานวนไม่ต่ากว่า 98% ของกรอบ
อัตรากาลัง
3) เป้าประสงค์ที่ 3 : มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานภายในปี 2564
4) เป้าประสงค์ที่ 4 : ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2564 ไม่ต่ากว่า 5% เทียบกับปี 2559
ยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนระยะ 5 ปีงบประมำณ 2560-2564
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชน
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างฐานกาลังพนักงานขับรถโดยสารที่เพียงพอและมีคุณภาพ
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความแขงแกร่งทางการเงิน
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร
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ทั้งนี้ จากการพิจารณาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของประเดน จุดแขง จุดอ่อน โอกาสและความท้า
ทาย (SWOT Analysis) เพื่อนามาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม สมรรถนะหลัก ยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์เชิงยุ ทธศาสตร์ ที่กาหนดไว้ในแผนวิส าหกิจ ขสมก. ปี 2560-2564 เมื่อนาประเดนต่าง
มาพิจ ารณาทบทวนความสอดคล้ องและสถานะการณ์ในปจจุบัน ผลการวิเคราะห์ SWOT ยังไม่มีการ
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งเป็ น นั ย ส าคั ดั งนั้ นองค์ป ระกอบเชิ งยุ ทธศาสตร์ ยัง คงเดิม และจากการเปรีย บเทีย บ
แผนฟื้นฟูกิจการองค์การ และแผนวิสาหกิจ ขสมก. ปี 2560-2564 ยิ่งแสดงให้เหนว่าทั้ง 2 แผน มีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกัน และยังสามารถใช้เป็นกรอบและทิศทางในการดาเนินงานขององค์การในปีต่อไปได้
ตำรำงเปรียบเทียบ แผนฟื้นฟูกิจกำรองค์กำร แผนวิสำหกิจ ขสมก. และแผนปฏิบัติกำรประจำปี 2562

ตารางเปรียบเทียบ แผนวิสาหกิจ(ขสมก.) แผนปฏิบต
ั กิ ารประจาปี 2562 และแผนปฏิบต
ั กิ ารประจาปี 2562
แผนฟืน
้ ฟู
แผนวิสาหกิจ
แผนปี 2562
แผนงาน/โครงการ
O1 O2 S1 S2 S3 S4 O1 O2
1. โครงการจัดหารถโดยสารใหม่ (1)
1.1 การศึกษาความเหมาะสมของรถโดยสาร
/
1.2 การจัดซื้อรถโดยสารใหม่ทไี่ ด้รับอนุมต
้ ิ
1.2.1 จัดซื้อรถโดยสารใช้กา๊ ซธรรมชาติ
/
/
/
1.1 NGV จานวน 489 คัน
1.2.2 จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV)
/
/
/
1.1 จานวน 35 คัน
1.2.3 การเช่ารถโดยสารไฮบริด (Hybrid)
/
/
1.1 จานวน 400 คัน
1.2.4 การเช่ารถโดยสาร NGV
/
/
ไม่มใี นแผน
1.1 จานวน 300 คัน
1.2.5 จัดซื้อรถโดยสาร ไฮบริด (Hybrid)
/
/
1.1 จานวน 1,453 คัน
2. โครงการปรับปรุงสภาพรถโดยสารเดิม (2)
2.1 การปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV
/
/
/
1.1 (เดิม) จานวน 323 คัน
3. โครงการปรัปบรุงเครื่องมือชี้วัดคุณภาพการให้บริการ
/
4. โครงการติดตัง้ และใช้งานในระบบบัตร (3)
/
/
/
โดยสารอิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร(E-Ticket)
5. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการสื่อสาร
/
กับผู้โดยสารด้วยเทคโนโลยีทท
ี่ ันสมัย
5.1 การพัฒนาระบบ Customer Relationship
Management (CRM)
5.2 การปรับปรุงเว็ปไซต์ขององค์การ
5.3 การปรับปรุง Application สาหรับการใช้งานบน
Mobile Phone และอุปกรณ์อน
ื่ ๆ
6. โครงการจัดทาระบบสารสนเทศด้านปฏิบัตก
ิ าร
/
6.1 การจัดหาระบบตรวจสอบและติดตามการ
ปฏิบัตก
ิ ารเดินรถ (GPS)
6.2 การพัฒนาระบบการเดินรถ
6.3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการอู่
7. โครงการความปลอดภัยของผู้โดยสารและประชาชน
/
7.1 การจัดทามาตรการการแก้ไขเพือ่ เพิม
่ ความ
ปลอดภัยในการให้บริการ
7.2 การพัฒนาหลักสูตรการให้บริการดีขับขี่ปลอดภัย
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ตำรำงเปรียบเทียบ แผนฟื้นฟูกิจกำรองค์กำร แผนวิสำหกิจ ขสมก. และแผนปฏิบัติกำรประจำปี 2562

ตารางเปรียบเทียบ แผนวิสาหกิจ(ขสมก.) แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2562 และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2562
แผนฟืน้ ฟู
แผนวิสาหกิจ
แผนปี 2562
แผนงาน/โครงการ
O1 O2 S1 S2 S3 S4 O1 O2
8. โครงการกิจกรรมสัมพันธ์
/
9. โครงการจัดหาพนักงานขับรถโดยสาร (7)
/
/
/
10. โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน
/
11. โครงการยกระดับความผูกพันของพนักงานทีม่ ตี อ่
/
องค์การ
12. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการขับรถ
/
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
13. โครงการพัฒนาระบบประเมินและวิเคราะห์
/
เส้นทางเดินรถ
14.โครงการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์
/
15. โครงการจัดทาข้อเสนอเงินอุดหนุนภาครัฐ
/
16. โครงการจัดเก็บค่าตอบแทนค้างชาระ
/
/
/
ของรถเอกชนร่วมบริการ (4)
17. โครงการจาหน่ายรถโดยสารปลดระวาง
/
18. โครงการปรับปรุงอัตราค่าโดยสาร
/
19. โครงการเกษียณอายุกอ่ นกาหนด
/
/
/
(Early Retirement) (6)
20. โครงการจัดหาอูจ่ อดรถใหม่ ทีท่ าการ และสถานี
/
/
/
พลังงาน
21. โครงการศึกษาแนวทางจัดการหนี้สินสะสม
/
22. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ
/
การปฏิบัตงิ านด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
22.1 การพัฒนาระบบอนุมตั สิ ัญญา
22.2 การปรับปรุงระบบงานคดี
22.3 การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็คทรอนิกส์
22.4 การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์
22.5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
/
/
/
ทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์ (8)
22.6 การศึกษาวิเคราะห์เพือ่ กาหนดมาตรฐานข้อมูล
ขององค์การ
22.7 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางขององค์การ
22.8 การประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ
22.9 การประยุกต์ใช้มาตรฐานด้าน IT Audit
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ตำรำงเปรี
ยบ แผนฟื
กิจกำรองค์แผนปฏิ
กำร แผนวิ
สำหกิจ าปี
ขสมก.
และแผนปฏิ
บัติกบำรประจ
ำปี 2562
ตารางเปรี
ยบเทียยบเที
บ แผนวิ
สาหกิ้นจฟู(ขสมก.)
บตั กิ ารประจ
2562
และแผนปฏิ
ตั กิ ารประจ
าปี 2562
แผนฟืน้ ฟู
แผนวิสาหกิจ
แผนปี 2562
แผนงาน/โครงการ
O1 O2 S1 S2 S3 S4 O1 O2
22.10 การประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
22.11 การเพิม่ ประสิทธิภาพและความมัน่ คงปลอดภัย
ของระบบเครือข่าย ระยะที่ 1
22.12 การเพิม่ ประสิทธิภาพและความมัน่ คงปลอดภัย
ของระบบเครือข่าย ระยะที่ 1
22.13 การจัดซื้อ Line Printer
22.14 การเช่าบริการสื่อสารสนเทศ
22.15 การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่าย
สาหรับทดแทนระบบ Antivirus e-mail, AD
22.16 การจัดหาบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
สาหรับสารสนเทศของ ขสมก.
22.17 การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง
22.18 การปรับปรุงระบบโทรศัพท์
23. โครงการเสริมสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
/
24. โครงการฝึกอบรมความรู้ในเรื่องระบบการประเมิน
/
คุณภาพองค์กร (SEPA)
25. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ
เพือ่ ความโปร่งใส
26. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการคิดเพือ่ พัฒนา
26.1 การสร้างเสริมวัฒนธรรมการคิดเพือ่ การพัฒนา
26.2 การพัฒนาระบบองค์ความรู้ขององค์การ
26.3 การฝึกอบรมการใช้งานและบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
27. โครงการสร้างความพร้อมด้านการบริหารเพือ่ รองรับ
การปรับเปลี่ยนบทบาทของ องค์การ
28. โครงการปรับโครงสร้างองค์กร (5)
/
/
ไม่มใี นแผน
เป็นโครงการต่อเนื่องจากแผนวิสาหกิจ ปี 2554-2559
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กร
29. การบริหารจัดการรถตูโ้ ดยสารปรับอากาศผิดกฎหมาย
/

๑๑

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2562 แผนวิสำหกิจ พ.ศ.2560-2564 ขสมก. และแผนยุทธศำสตร์รัฐวิสำหกิจ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีง บประมำณ 2562

แผนวิสำหกิจ พ.ศ.2560 - 2564 ขสมก.

วัต ุประสงค์ :
เพื่อปรับปรุงระบบกำรทำงำน ห้มีประสิทธิภำพ
โดย ช้ร หม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ยุทธศำสตร์ที่ :
กำรพั นำคุณภำพกำร ห้บริกำรเพื่อ ประชำชน

กลยุทธ์ : ร โดยสำรเพื่อประชำชน
โครงการที่ 1 : การจัดหารถโดยสารใหม่
1. จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) จานวน 35 คัน

2. จัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า จานวน 1 แห่ง
3. การเช่ารถโดยสารไ บริด (Hybrid) จานวน 400 คัน
4. การเช่ารถโดยสาร NGV จานวน 300 คัน

โครงการที่ 2 : การปรับปรุงสภาพรถโดยสาร
NGV (เดิม) จานวน 323 คัน
กลยุทธ์ 2 : กำรนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำ ช้

โครงการที่ 3 : การติดตั้งและใช้งานในระบบบัตร
โดยสารอิเลกทรอนิกส์บนรถโดยสาร (E-Ticket)
โครงการที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์

โครงการที่ 5 : การใช้สั

าณ WIFI บนรถโดยสาร

โครงการที่ 6 : การรับชาระค่าโดยสารผ่าน QR-Code

กลยุทธ์ 1 : รถโดยสารเพื่อประชาชน

แผนยุทธศำสตร์รัฐวิสำหกิจ

ยุทธศำสตร์ที่ :

กำหนดบทบำทรัฐวิสำหกิจ ห้ชัดเจน
เพื่อเปนพลังขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ

กลยุทธ์ 2 : เทคโนโลยีเพื่อบริการที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ 3 : ความปลอดภัยในการให้บริการ

กลยุทธ์ 4 : การสร้างการจดจาที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ

ยุทธศำสตร์ที่ 2 :
กำรสร้ำงฐำนกำลังพนักงำนขับร โดยสำรที่เพียงพอและมีคุณภำพ
กลยุทธ์ 1 : การสร้างฐานกาลังพนักงานขับรถโดยสาร
กลยุทธ์ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน
กลยุทธ์ 3 : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของพนักงาน
ขับรถโดยสาร

ยุทธศำสตร์ที่ 2 :

บริหำรแผนกำรลงทุน ห้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ของประเทศ

ยุทธศำสตร์ที่ :
กำรเสริมสร้ำงควำมแขงแกร่งทำงกำรเงิน
กลยุทธ์ 1 : การเพิ่มรายได้

กลยุทธ์ 2 : การลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

วัต ุประสงค์ 2 :
เพื่อ ห้ ขสมก. สำมำร เลียงตัวเองได้ลดภำระกับ
กลยุทธ์ : กำรเพิ่มรำยได้

โครงการที่ 7 : การจัดเกบค่าตอบแทนค้างชาระ
ของรถเอกชนร่วมบริการ
กลยุทธ์ 4 : กำรลดค่ำ ช้จ่ำย
โครงการที่ 8 : จัดสรรบุคลากรตามโครงสร้างใหม่
โครงการที่ 9 : การเกษียณอายุก่อนกาหนด
(Early Retirement)

๑๒

โครงการที่ 10 : การบริหารจัดการรถตู้โดยสาร
ปรับอากาศผิดก หมาย

กลยุทธ์ 3 : ลดต้นทุนทางการเงิน
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรพั นำประสิทธิภำพองค์กรและ
บุคลำกร

สนับสนุนกำร ช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : ห้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ประเทศไทย
4.0 และแผน DE

กลยุทธ์ 1 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
กลยุทธ์ 2 : การเสริมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ 3 : การปรับลดบทบาทด้าน Regulator

๑๒

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ในการจัดทาแผนปฏิบัติประจาปีงบประมาณ 2562 ซ่งได้นาความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์และ
กลยุทธ์/แนวทางปจจัยสู่ความสาเรจ สรุปได้ดังนี้
วัต ุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงระบบกำรทำงำน ห้มีประสิทธิภำพ โดย ช้ร หม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
กลยุทธ์ : จัดหำร โดยสำรเพื่อประชำชน
โครงการที่ 1 : การจัดหารถโดยสารใหม่
โครงการย่อยที่ 1 : จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) จานวน 35 คัน
(รับรถในปีงบประมาณ 2562 จานวน 10 คัน)
โครงการย่อยที่ 2 : การจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า จานวน 1 แห่ง
โครงการย่อยที่ 3 : การเช่ารถโดยสารไ บริด (Hybrid) จานวน 400 คัน
โครงการย่อยที่ 4 : การเช่ารถโดยสาร NGV
จานวน 300 คัน
โครงการที่ 2 : การปรับปรุงสภาพรถโดยสาร (NGV) เดิม จานวน 323 คัน
กลยุทธ์ 2 : กำรนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำ ช้
โครงการที่ 3 : การติ ด ตั้ ง และใช้ ง านในระบบบั ต รโดยสารอิ เ ล กทรอนิ ก ส์ บ นรถโดยสาร
(E-Ticket)
โครงการที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์
โครงการที่ 5 : การใช้สั าณ WIFI บนรถโดยสาร
โครงการที่ 6 : การชาระค่าโดยสารผ่านระบบ QR-Code
วัต ุประสงค์ 2 : เพื่อ ห้ ขสมก. สำมำร เลียงตัวเองได้ลดภำระกับภำครัฐ
กลยุทธ์ : กำรเพิ่มรำยได้
โครงการที่ 7: การจัดเกบค่าตอบแทนค้างชาระของรถเอกชนร่วมบริการ
กลยุทธ์ 4 : กำรลดค่ำ ช้จ่ำย
โครงการที่ 8 : การจัดสรรบุคลากรตามโครงสร้างใหม่
โครงการที่ 9 : การเกษียณอายุก่อนกาหนด (Early Retirement)
โครงการที่ 10 : การบริหารจัดการรถตู้โดยสารปรับอากาศผิดก หมาย
โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และแผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่ง ตามความเหนของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ในคราวประชุมครั้งที่
3/2560 เมื่อวันที่ 17 กรก าคม 2560 เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

วัต ุประสงค์ ๑ : เพื่อปรับปรุงระบบกำรทำงำน ห้มีประสิทธิภำพ โดย ช้ร หม่ และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
กลยุทธ์ ๑ : จัดหำร โดยสำรเพื่อประชำชน

โครงกำรที่ ๑ : กำรจัดหำร โดยสำร หม่
โครงกำรย่อยที่ : จัดซือร โดยสำรไฟฟ้ำ (EV) จำนวน 5 คัน (ดำเนินกำร นปีงบประมำณ
2562 จำนวน 10 คัน)

รำยกำร
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด (KPIs)
ปจจัยสู่ความสาเรจ (KSF)
งบประมาณปี ๒๕๖2
ลาดับ

รำยละเอียดโดยสังเขป
๑) เพื่อจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) พร้อมซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสาร
๒) เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการรวมทั้งความน่าเชื่อถือได้ Reliability) ของบริการรถ
โดยสารประจาทางสาธารณะ
๓) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง
๔) เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ
๕) เพื่อตอบสนองนโยบายด้านการใช้พลังงานที่ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ดาเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ 100
สามารถดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้
(ดาเนินการในปีงบประมาณ 2562 จานวน 10 คัน)
ความละเอียดและรัดกุมของข้อกาหนดใน TOR เพื่อป้องกันการถูกร้องเรียนจากผู้เสียผลประโยชน์
จากการจัดซื้อรถโดยสาร
ขัน้ ตอน/การดาเนินการ

ปีงบประมาณ 2562
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16
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แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของรถโดยสารไฟฟ้า
พร้อมซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสาร ( 17 ต.ค.60)
คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ
ของรถโดยสารและกาหนดราคากลาง
นาเสนอ ผอก. ให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานและ
รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง
จัดส่งร่างสัญญาให้อัยการสูงสุด
นาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง
เสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การเพื่อทราบ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ
ขอนุมตั กิ ารขอซื้อขอจ้างพร้อมนาขอบเขตคุณลักษณะและ
ราคากลางในเว็บไซต์ e-GP
นาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง
ประกาศในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และขสมก.
คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชน
- หากไม่มผี ู้วจิ ารณ์ ให้ดาเนินการต่อไป
- หากมีผู้วจิ ารณ์ - ไม่แก้ไขให้นาเสนอ ผอก. อนุมตั แิ ละดาเนินการต่อไป
* - หากแก้ไขให้นาเสนอ ผอก. อนุมตั แิ ก้ไขแล้วประกาศลงระบบ e-GP
และในเว็บไซต์ขององค์การอีกครั้ง
ขออนุมตั ิ ผอก. และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP
เผยแพร่ประกาศเชิญชวนทางระบบ e-GP
เสนอราคาในระบบ e-GP
ตรวจสอบคุณสมบัติ และเทคนิค
คณะกรรมการประชุมพิจารณาผล พร้อมจัดทารายงานผลการพิจารณา
นาเสนอ ผอก.ให้ความเห็นชอบก่อนนาเสนอ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอนุมตั ิ
ประกาศผลผู้ชนะ
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รอการอุทธรณ์ผล (หากไม่มผี ู้อุทธรณ์ดาเนินการต่อไป)

คณะกรรมการ
พิจารณาผลฯ

19

ทาสัญญา

ผอก. (สกม.)

20

รับมอบรถโดยสาร

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15

ผอก. (สบจ.)

ดำเนินกำร นปี 256

คณะกรรมการ
สกม.
ผอก.
สบจ.
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

สกม.
สบจ.
คณะกรรมการ
พิจารณาผลใน
ระบบ/สบจ.

สบจ.
ผอก./สบจ.

ดำเนินกำร นปี 2563

คณะกรรมการ
ตรวจรับ

14
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

โครงกำรที่ ๑ : กำรจัดหำร โดยสำร หม่
โครงกำรย่อยที่ 2 :
รำยกำร
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด (KPIs)
ปจจัยสู่ความสาเรจ (KSF)
งบประมาณปี ๒๕๖2

กำรจัดหำส ำนีอัดประจุไฟฟ้ำ จำนวน 1 แห่ง

รำยละเอียดโดยสังเขป
๑) มีสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพียงพอต่อจานวนรถโดยสาร
๒) รายได้เพิ่มข้นจากประสิทธิภาพการใช้รถโดยสารที่มีคุณภาพ
1) ดาเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ 100
2) รับมอบสถานีอัดประจุไฟฟ้า
สามารถดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้
๑) แผนฟื้นฟูกิจการองค์การได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
๒) ทาเลที่ตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน
งบลงทุน 46.940 ล้านบาท

ลาดับ

ขัน้ ตอน/การดาเนินการ

1

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน
และรายละเอียดคุณลักษณะในการก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า
พร้อมบารุงรักษาสถานี (18 ต.ค.60)
คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ
และกาหนดราคากลาง
นาเสนอ ผอก. ให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน
และรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง
จัดส่งร่างสัญญาให้อัยการสูงสุด
นาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง
เสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การเพื่อทราบ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ
ขอนุมตั กิ ารขอซื้อขอจ้างพร้อมนาขอบเขตคุณลักษณะ
และราคากลางในเว็บไซต์ e-GP
นาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ
และราคากลางประกาศในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และขสมก.
ขออนุมตั ิ ผอก. และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP
คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รัฐ กับรัฐ )
จัดทาหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการมีคุณสมบัตติ ามเงื่อนไขที่กาหนดใน
ผู้ประกอบการยืน่ ข้อเสนอ
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละเงื่อนไขหากถูกต้อง
พิจารณาตามเกณฑ์นาเสนอ ผอก. ให้ความเห็นชอบผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ก่อนนาเสนอผู้มอี านาจอนุมตั สิ ั่งซื้อสั่งจ้าง
นาเสนอ ผอก.ให้ความเห็นชอบก่อนนาเสนอ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอนุมตั ิ
ประกาศผลผู้ชนะ
ทาสัญญา
รับมอบสถานีอัดประจุไฟฟ้า

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ปีงบประมาณ 2562
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผอก. (สบจ.)
ดำเนินกำร นปี 256
คณะกรรมการ

สกม.
ผอก. (สบจ.)
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
/สบจ.

สบจ.
ผู้ประกอบการ
คณะกรรมการ
พิจารณาผลฯ/
สบจ.

ผอก.(สบจ.)
ผอก.
สกม.

คณะกรรมการ
ตรวจรับ

15

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

โครงกำรที่ ๑ : กำรจัดหำร โดยสำร หม่
โครงกำรย่อยที่ : กำรเช่ำร โดยสำรไฮบริด (Hybrid) จำนวน 400 คัน
รำยกำร
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด (KPIs)
ปจจัยสู่ความสาเรจ (KSF)
งบประมาณปี ๒๕๖2
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16
17

รำยละเอียดโดยสังเขป
๑) เพื่อเช่ารถโดยสารไ บริด (Hybrid) พร้อมซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสาร
๒) เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการรวมทั้งความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) ของบริการ
รถโดยสารประจาทางสาธารณะ
๓) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง
๔) เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ
๕) เพื่อตอบสนองนโยบายด้านการใช้พลังงานที่ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ดาเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ 100
สามารถดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้
๑) การทบทวนมติ ครม. เมื่อ 9 เม.ย. 56 ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
๒) ความละเอียดและรัดกุมของข้อกาหนดใน TOR เพื่อป้องกันการถูกร้องเรียนจากผู้เสียผลประโยชน์จาก
การเช่ารถโดยสาร
ขัน้ ตอน/การดาเนินการ

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานและกาหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะการเช่ารถโดยสารไฮบริด (ลงวันที่ 31 ม.ค.61)
คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ
ของรถโดยสาร
นาเสนอ ผอก. ให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน
และรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง
จัดส่งร่างสัญญาให้อัยการสูงสุด
นาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง
เสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การเพื่อทราบ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ
ขอนุมตั กิ ารขอซื้อขอจ้างพร้อมนาขอบเขต
คุณลักษณะและราคากลางในเว็บไซต์ e-GP
นาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ
และราคากลางประกาศในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และขสมก.
คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชน
- หากไม่มผี ู้วจิ ารณ์ ให้ดาเนินการต่อไป
- หากมีผู้วจิ ารณ์ - ไม่แก้ไขให้นาเสนอ ผอก. อนุมตั ิ
และดาเนินการต่อไป
* - หากแก้ไขให้นาเสนอ ผอก. อนุมตั ิ แก้ไขแล้วประกาศลงระบบ e-GP
และในเว็บไซต์ขององค์การอีกครั้ง
ขออนุมตั ิ ผอก. และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP
เผยแพร่ประกาศเชิญชวนทางระบบ e-GP
เสนอราคาในระบบ e-GP
ตรวจสอบคุณสมบัติ และเทคนิค
คณะกรรมการประชุมพิจารณาผล พร้อมจัดทารายงานผลการพิจารณา
นาเสนอ ผอก.ให้ความเห็นชอบ ก่อนนาเสนอ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอนุมตั ิ
ประกาศผลผู้ชนะ

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

ผู้รับผิดชอบ
ผอก. (สบจ.)
คณะกรรมการ

ดำเนินกำร นปี 256

สกม.
ผอก. (สบจ.)

คณะกรรมการ/
สบจ.

สบจ.
คณะกรรมการ
พิจารณา
ผลในระบบ/สบจ.
สบจ.
ผอก.(สบจ.)

18 รอการอุทธรณ์ผล (หากไม่มผี ู้อุทธรณ์ดาเนินการต่อไป)

คณะกรรมการ/
สบจ.

19 ทาสัญญา

ผอก.(สกม.)

20 ทยอยรับมอบรถโดยสาร

ดำเนินกำร นปี 2563

คณะกรรมการ
ตรวจรับ

16

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

โครงกำรที่ ๑ : กำรจัดหำร โดยสำร หม่
โครงกำรย่อยที่ 4 : กำรเช่ำร โดยสำร NGV จำนวน ๐๐ คัน
รำยกำร
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด (KPIs)
ปจจัยสู่ความสาเรจ (KSF)
งบประมาณปี ๒๕๖2
ลาดับ

รำยละเอียดโดยสังเขป
๑) เพื่อเช่ารถโดยสาร NGV พร้อมซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสาร
๒) เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการรวมทั้งความน่าเชื่อถือได้ (Reliability)
ของบริการรถโดยสารประจาทางสาธารณะ
๓) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง
๔) เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ
๕) เพื่อตอบสนองนโยบายด้านการใช้พลังงานที่ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ดาเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ 100
สามารถดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้
ความละเอียดและรัดกุมของข้อกาหนดใน TOR เพื่อป้องกันการถูกร้องเรียนจากผู้เสียผลประโยชน์
จากการเช่ารถโดยสาร
ขัน้ ตอน/การดาเนินการ

ปีงบประมาณ 2562
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

18

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน
และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถโดยสาร
คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานและ
รายละเอียดคุณลักษณะของรถโดยสารและกาหนดราคากลาง
นาเสนอ ผอก. ให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน
และรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง
จัดส่งร่างสัญญาให้อัยการสูงสุด
นาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง
เสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การเพื่อทราบ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ
ขออนุมตั กิ ารขอซื้อขอจ้างพร้อมนาขอบเขตคุณลักษณะ
และราคากลางในเว็บไซต์ e-GP
นาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง
ประกาศในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และขสมก.
คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชน
- หากไม่มผี ู้วจิ ารณ์ ให้ดาเนินการต่อไป
- หากมีผู้วจิ ารณ์ - ไม่แก้ไขให้นาเสนอ ผอก. อนุมตั แิ ละดาเนินการต่อไป
* - หากแก้ไขให้นาเสนอ ผอก. อนุมตั แิ ก้ไขแล้วประกาศลงระบบ e-GP
และในเว็บไซต์ขององค์การอีกครั้ง
ขออนุมตั ิ ผอก. และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP
เผยแพร่ประกาศเชิญชวนทางระบบ e-GP
เสนอราคาในระบบ e-GP
ตรวจสอบคุณสมบัติ และเทคนิค
คณะกรรมการประชุมพิจารณาผล พร้อมจัดทารายงานผลการพิจารณา
นาเสนอ ผอก.ให้ความเห็นชอบ
ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอนุมตั ิ
ประกาศผลผู้ชนะ
รอการอุทธรณ์ผล (หากไม่มผี ู้อุทธรณ์ดาเนินการต่อไป)

19

ทาสัญญา

20

ทยอยรับมอบรถโดยสาร

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16
17

ผอก. (สบจ.)
คณะกรรมการ
สกม.

ดำเนินกำร นปี 256

ผอก. (สบจ.)

คณะกรรมการ
/สบจ.

สบจ.
คณะกรรมการ
พิจารณา
ผลในระบบ/
สบจ.
สบจ.
ผอก.(สบจ.)
คณะกรรมการ/
สบจ.

ผอก.(สกม.)
ดำเนินกำร นปี 2563

คณะกรรมการ
ตรวจรับ

17

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

โครงกำรที่ ๒ : กำรปรับปรุงสภำพร โดยสำร NGV (เดิม) จำนวน ๓๒๓ คัน
รำยกำร
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด (KPIs)
ปจจัยสู่ความสาเรจ (KSF)
งบประมาณปี ๒๕๖2

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รำยละเอียดโดยสังเขป
๑) เพื่อปรับปรุงสภาพรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV (เดิม) ที่ชารุด ทรุดโทรมจากการใช้งาน
๒) เพื่อใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๓) เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ รวมทั้งความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) ของ
บริการรถโดยสารประจาทาง
๑) รับมอบรถและสามารถนาออกวิ่งให้บริการได้ตามแผนที่กาหนด
๒) จานวนรถเสียในเส้นทางลดลงร้อยละ 5 จากปีงบประมาณ 2561
๑) สามารถดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้
๒) จานวนรถเสียลดลง
๑) ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สศช., คค., สงป. ล
2) มีงบประมาณเพียงพอในการดาเนินการ
งบลงทุน (เงินกู้) 138.567 ล้านบาท

ขัน้ ตอน/กิจกรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียด
คุณลักษณะ และกาหนดราคากลาง
คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียด
คุณลักษณะของพัสดุ และกาหนดราคากลาง
ผอก.อนุมตั ริ ่างขอบเขตของงานและรายละเอียด
คุณลักษณะและราคากลาง
จัดส่งร่างสัญญาให้อัยการสูงสุด
นาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง
เสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การเพื่อทราบ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ
ขอนุมตั กิ ารขอซื้อขอจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก
คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก จัดทาหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการ
มีคุณสมบัตติ ามเงื่อนไขที่กาหนดในระบบ

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

ผอก. (สบจ.)
คณะกรรมการ
ผอก.(สบจ.)
ดำเนินกำร นปี 256
คณะกรรมการ/
สบจ.
สบจ.
คณะกรรมการจ้าง/
สบจ.
คณะกรรมการ/
ผูป้ ระกอบการ

9 ผู้ประกอบการยืน่ ข้อเสนอ
10
11
12
13

คณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละเงื่อนไขหากถูกต้อง
พิจารณาตามเกณฑ์นาเสนอ ผอก.ให้ความเห็นชอบผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ก่อนนาเสนอผู้มอี านาจอนุมตั สิ ั่งซื้อสั่งจ้าง
นาเสนอผู้อานวยการให้ความเห็นชอบก่อนนาเสนอ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอนุมตั ิ
ประกาศผลผู้ชนะ

คณะกรรมการ/
สบจ.
สบจ.
ผอก. (สบจ.)
คณะกรรมการ/สบจ.

14 รอการอุทรณ์ผล (หากไม่มผี ู้อุทธรณ์ดาเนินการต่อไป)
15 ทาสัญญา
16 ส่งรถโดยสาร
17 รับมอบรถโดยสาร

ผู้รับผิดชอบ

ผอก.(สกม.)
20

25

25

30

30

33

40

40

40

20

25

25

30

30

33

40

40 คณะกรรมการรับมอบรถ

คณะกรรมการส่งมอบรถ
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กลยุทธ์ ๒ : กำรนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำ ช้

โครงกำรที่ : กำรติดตังและ ช้งำน นระบบบัตรโดยสำรอิเลกทรอนิกส์บนร โดยสำร
(E-Ticket)

รำยกำร
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด (KPIs)
ปจจัยสู่ความสาเรจ (KSF)
งบประมาณปี ๒๕๖2

รำยละเอียดโดยสังเขป
๑) ผู้โดยสารได้รับความสะดวกในการจ่ายค่าโดยสารทั้งในมิติของความสะดวก รวดเรว และ
ถูกต้อง นามาซ่งความพงพอใจในการใช้บริการที่เพิ่มข้น
๒) สามารถเพิม่ ความสะดวกในการเดินทางที่หลากหลายให้ประชาชนผ่านการใช้บัตร
อิเลกทรอนิกส์ของ ขสมก. ที่เชื่อมโยงกับระบบตั๋วร่วมสาหรับการเดินทางในระบบขนส่งอื่น
ซ่งน่าจะส่งผลทางอ้อมต่อการเพิ่มจานวนผู้โดยสารและนามาซ่งรายได้ที่เพิ่มข้น
๓) องค์การมีรายได้ที่เพิ่มข้นจากประสิทธิภาพการจัดเกบค่าโดยสารผ่านระบบ e-Ticket ซ่ง
ครอบคลุมผู้โดยสารที่ใช้บริการทุกคน
๔) มีต้นทุนการให้บริการที่ลดลงจากการใช้ระบบ e-Ticket แทนพนักงานเกบค่าโดยสารที่มี
จานวนมากในปจจุบัน
๕) การติดตั้งระบบ e-Ticket ช่วยลดขั้นตอนการตรวจนับเงิน การนาส่งเงิน และการบันทกเงิน
ค่าโดยสาร ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายดาเนินการที่ลดลงจากกระบวนการและจานวนพนักงานที่ลดลง
ระบบบัตรโดยสารอิเลกทรอนิกส์สามารถใช้งานได้ร้อยละ ๑๐๐
สามารถติดตั้งและใช้งานในระบบ e-Ticket บนรถโดยสารได้ตามสั า
การใช้งบทาการขององค์การในการดาเนินโครงการ เพราะจะต้องใช้งบประมาณในการเช่าใช้
ระบบ e-Ticket ทุก ปี ซ่งต้ องใช้ ค่าใช้ จ่ายจานวนมาก รวมทั้งเทคโนโลยีที่ ใช้ ควรเป็ น
เทคโนโลยีทที่ ันสมัย และมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เคยใช้งานมาแล้ว
งบทาการ จานวน ๑๑๐.๙๙๗ ล้านบาท

ขัน้ ตอน/กิจกรรม
1) แต่งตัง้ คณะกรรมการกาหนดขอบเขตของงาน
และร่างเอกสารการประกวดราคา (TOR)
2) คณะกรรมการกาหนดขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา
3) นาร่าง TOR ประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและ ขสมก.ครั้งที่ 1
4) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชน
และนาเสนอ ผอก.อนุมัติ
5) นาร่าง TOR ประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและ ขสมก.ครั้งที่ 2
6) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชน
และนาเสนอ ผอก.อนุมัติ
7) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชน
หากไม่ปรับปรุงแก้ไขให้นาเสนอ ผอก.อนุมัติ ใช้ร่าง TOR
เป็นเงือ่ นไขในการประกาศการประกวดราคา
8) ผอก.อนุมัติ ใช้ร่าง TOR
9) ขออนุมัติ ผอก.ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
และแต่งตัง้ คณะกรรมการประกวดราคา
10) ประกาศเชิญชวนและขายเอกสาร
11) ยืน่ เอกสารประกวดราคา
12) เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13) นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
14) ลงนามในสัญญา
15) ติดตัง้ ระบบ e-Ticket ในรถ
16) อบรมผูใ้ ช้งานทีเ่ กีย่ วข้อง
17) ดาเนินการตรวจรับ
18) ติดตามและประเมินผลการทางานของระบบ

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

ผูร้ ับผิดชอบ
ผอก.

คณะกรรมการฯ

ดาเนินการในปีงบประมาณ 2561
ผอก.

คณะกรรมการฯ

ผอก.
คูส่ ัญญา
คูส่ ัญญา
คณะกรรมการตรวจรับ
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โครงกำรที่ 4 : กำรพั นำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกร (ERP) พร้อมอุปกรณ์
รำยกำร
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด (KPIs)
ปจจัยสู่ความสาเรจ (KSF)
งบประมาณปี ๒๕๖2

ขัน้ ตอน/กิจกรรม

รำยละเอียดโดยสังเขป
๑) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมของ ขสมก.
๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กร
จากเขตการเดินรถมายังหน่วยงานกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดาเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ 100
สามารถดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้
พนักงานให้ความร่วมมือและยอมรับการเปลี่ยนแปลง
งบลงทุน จานวน ๗.๔๕๐ ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) แต่งตัง้ คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคา
ดำเนินกำร นปี 256
2) คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคา
3) แต่งตัง้ คณะกรรมการประกวดราคา
4) ดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
4.1 ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง
ประกาศเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและขององค์การ
4.2 คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชน
- หากไม่มีผวู้ ิจารณ์ ให้ดาเนินการต่อไป
- หากมีผวู้ ิจารณ์ - ไม่แก้ไขให้นาเสนอ ผอก. อนุมัตแิ ละดาเนินการต่อไป
- หากแก้ไขให้นาเสนอ ผอก. อนุมัตแิ ก้ไขแล้ว
ประกาศลงในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของ
องค์การอีกครัง้
5) ประกาศผลผูช้ นะ
6) รอการอุทธรณ์ผล (หากไม่มีผอู้ ทุ ธรณ์ดาเนินการต่อไป)
7) ลงนามสัญญา
8) ผูช้ นะการประกวดราคา ติดตัง้ ระบบพร้อมใช้งาน และส่งมอบงาน
8.1 งวดที่ 1 แผนการดาเนินงานโครงการโดยละเอียด
- คณะกรรมการตรวจรับงาน

ผูร้ ับผิดชอบ
ผอก./สบจ.
คณะกรรมการ
ผอก./สบจ.

คณะกรรมการ/สบจ.

ผอก./สกม.
คณะกรรมการ/ผูช้ นะ
การประกวดราคา
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โครงกำรที่ 5 : กำร ช้สัญญำณ Wi-Fi บนร โดยสำร
รำยกำร
รำยละเอียดโดยสังเขป
วัตถุประสงค์
1) เพื่ อเพิ่ มโอกาสให้ ประชาชนสามารถเข้ าถ งข้ อมู ล และบริ การดิ จิ ทั ล ที่ มี
ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม ซ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีความทันสมัย
3) เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินขององค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เป้าหมาย
1) ดาเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ 100
2) ติดตั้งระบบ Wi-Fi บนรถโดยสารไม่น้อยกว่า 2,000 คัน
ตัวชี้วัด (KPIs)
สามารถดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้
ปจจัยสู่ความสาเรจ (KSF) 1) มีผู้ให้ความสนใจเข้ามายื่นข้อเสนอขอรับสิทธิ์
2) ผู้ใช้บริการมีความสะดวกในการใช้บริการ
งบประมาณปี ๒๕๖2
-

ลาดับ

ขั้นตอน/กิจกรรม

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดาเนินการ
ให้สิทธิ์การใช้สัญญาณ WIFI บนรถโดยสาร
จัดทาร่างประกาศเชิญชวนให้ยนื่ ข้อเสนอ
2
ขอรับสิทธิ์ตดิ ตั้งระบบ WIFI บนรถโดยสาร
ประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจยืน่ ข้อเสนอขอรับสิทธิ์
3
ในการติดตั้งระบบ WIFI บนรถโดยสาร
1

ปีงบประมาณ 2562
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดำเนินกำร นปี 2561

ผอก., สบจ.

สบจ.

4 ประกาศผู้ได้รับสิทธิ์ตดิ ตั้งสัญญาณ WIFI บนรถโดยสาร
5 ลงนามในสัญญา

สกม.

6 ผู้ชนะการเสนอราคาดาเนินการติดตั้งระบบ WIFI บนรถโดยสาร

คู่สัญญา
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โครงกำรที่ 6 : กำรชำระค่ำโดยสำรผ่ำนระบบ QR–Code
รำยกำร
รำยละเอียดโดยสังเขป
วัตถุประสงค์
เพิ่มช่องทางการชาระค่าโดยสารด้วยระบบ QR-code
เป้าหมาย
1) ดาเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ 100
2) การชาระค่าโดยสารผ่านระบบ QR-code จานวน 10 เส้นทาง
ตัวชี้วัด (KPIs)
สามารถดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้
ปจจัยสู่ความสาเรจ (KSF) ๑) ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
๒) ความพงพอใจของผู้โดยสาร
งบประมาณปี ๒๕๖2
-

ลาดับ

ขั้นตอน/กิจกรรม

1 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเส้นทางเดินรถที่ตดิ ตั้ง QR code
2 เตรียมความพร้อมของรถโดยสารและสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์

ปีงบประมาณ 2562
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ขดร. ที่เกี่ยวข้อง
สบด., สทส.

3 อบรม พขร. พกส. และผู้เกี่ยวข้อง

ขดร. ที่เกี่ยวข้อง

4 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการรับทราบ

สผอ.

5 เปิดใช้งานแต่ละเส้นทาง

ขดร. ที่เกี่ยวข้อง

6 ติดตามและประเมินผล

สทส.
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วัต ปุ ระสงค์ ๒ : เพื่อ ห้ ขสมก.สำมำร เลียงตัวเองได้ ลดภำระกับภำครัฐ
กลยุทธ์ ๓ : กำรเพิ่มรำยได้
โครงกำรที่ 7 : กำรจัดเกบค่ำตอบแทนค้ำงชำระของร เอกชนร่วมบริกำร
รำยกำร
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด (KPIs)
ปจจัยสู่ความสาเรจ (KSF)
งบประมาณปี ๒๕๖2

ลาดับ

รำยละเอียดโดยสังเขป
1) เพื่อการบริหารจัดการลูกหนี้ค่าตอบแทนค้างชาระตามโครงสร้างหนี้
2) เพื่อการบริหารจัดการลูกหนี้ค่าตอบแทนรถร่วมบริการค้างชาระอย่างมีประสิทธิภาพ
1. จานวนหนี้ค่าตอบแทนลดลงจากเดือนกันยายน 2561
2. จัดเกบหนี้ค่าตอบแทนค้างชาระตามบันทกรับสภาพหนี้ได้ร้อยละ 90 ของจานวนหนี้
ที่มาชาระหนี้ตามบันทกรับสภาพหนี้
หนี้ค่าตอบแทนผ่อนตามโครงสร้างหนี้ค้างชาระลดลง
1) ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการชาระหนี้ค่าตอบแทนค้างชาระตามโครงสร้างหนี้
ตามกาหนด
2) มีการติดตามผู้ประกอบการให้มาชาระหนี้อย่างต่อเนื่อง
–

ขัน้ ตอน/กิจกรรม

1 ตรวจสอบผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการ
ที่ค้างชาระหนี้ค่าตอบแทน
2 จัดทาหนังสือทวงถามและให้มาชาระหนี้
ภายใน 15 วัน ครั้งที่ 1
3 จัดทาหนังสือทวงถามและให้มาชาระหนี้
ภายใน 15 วัน ครั้งที่ 2
4 สรุปรายละเอียดนาเสนอ ผอก. พิจารณาอนุมตั ิ
เลิกสัญญา
5 ส่ง สกม. ดาเนินการตามระเบียบและสัญญา
6 จัดทาหนังสือแจ้งผู้ประกอบการเพื่อบอกเลิก
สัญญา
7 ดาเนินการบังคับชาระหนี้ตามกฎหมาย

ปีงบประมาณ 2562
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ฝรร.
ฝรร.
ฝรร.
ฝรร.
ฝรร.
ฝรร. (สกม.)
ฝบร. (สกม.)
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กลยุทธ์ ๔ : กำรลดค่ำ ช้จ่ำย
โครงกำรที่ 8 : กำรจัดสรรบุคลำกรตำมโครงสร้ำง หม่
รำยกำร
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด (KPIs)
ปจจัยสู่ความสาเรจ (KSF)
งบประมาณปี ๒๕๖2

รำยละเอียดโดยสังเขป
เพื่อให้องค์กรอยู่ได้โดยไม่เป็นภาระกับภาครัฐ โดยปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความสอดคล้อง
กับบทบาทหน้าที่ของ ขสมก. และวางแผนการบริหารจัดการด้านกาลังคนให้ เหมาะสมกับ
ภารกิจที่ปรับเปลี่ยนไป
จัดสรรบุคลากรตามกรอบโครงสร้างใหม่ได้ร้อยละ 100
จัดสรรบุคลากรได้ตามกรอบโครงสร้างใหม่
๑) การจัดการด้านกาลังคนเหมาะสมกับภารกิจของ ขสมก.
๒) ได้รับการยอมรับจากพนักงาน
–

ขัน้ ตอน/กิจกรรม

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

ผูร้ ับผิดชอบ

1) จัดทาโครงสร้างองค์การและกรอบอัตรากาลัง
2) จัดทาคาบรรยายกาหนดหน้าทีล่ ักษณะงาน (Job Description : JD)
3) จัดทารายละเอียดมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง (Job Specification : JS)
4) ประชุม/เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์แก่พนักงานทุกระดับ
พิจารณาอนุมัตโิ ครงสร้างองค์การ
5) นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
พิจารณาอนุมัตโิ ครงสร้างองค์การ
6) ปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

สจท.

ดำเนินกำร นปี 256

ผอก.(สจท.)/สพบ.

สจท.

7) ประกาศใช้โครงสร้างใหม่
8) จัดสรรบุคลากรตามกรอบโครงสร้างใหม่
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โครงกำรที่ 9 : กำรเกษียณอำยุก่อนกำหนด (Early Retirement)
รำยกำร
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

รำยละเอียดโดยสังเขป
๑) เพื่อลดจานวนพนักงาน ขสมก. สู่ระดับที่มีความเหมาะสมกับฐานประกอบการ
๒) เพื่อสนับสนุนและรองรับการบริหารงานในรูปแบบใหม่ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ 100

ตัวชี้วัด (KPIs)

สามารถดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้

ปจจัยสู่ความสาเรจ (KSF)

๑) คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การให้ความเหนชอบ
๒) พนักงานสมัครเข้าโครงการ
๓) องค์การสามารถกู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายได้
-

งบประมาณปี ๒๕๖2

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

ขัน้ ตอน/กิจกรรม
1) สารวจพนักงานทีส่ นใจเข้าร่วมโครงการ

ดำเนินกำร นปี 256

สจท.

2) แต่งตัง้ คณะกรรมการเพือ่ ดาเนินการโครงการเกษียณอายุกอ่ นกาหนด
3) คณะกรรมการประชุมเพือ่ กาหนดคุณสมบัตแิ ละเงื่อนไข
ผูเ้ ข้าโครงการเกษียณอายุกอ่ นกาหนด
4) นาเสนอขออนุมัตหิ ลักการ

ผอก.(สจท.)

5) ประชาสัมพันธ์โครงการเกษียณอายุกอ่ นกาหนด
6) รับสมัครผูเ้ ข้าโครงการเกษียณอายุกอ่ นกาหนด

ผูร้ ับผิดชอบ

คณะกรรมการ/สจท.

ดำเนินกำร นปี 256

7) คณะกรรมการพิจารณารายชือ่ พนักงานทีจ่ ะให้เข้าโครงการ
เกษียณอายุกอ่ นกาหนด
8) นารายชือ่ ผูเ้ ข้าโครงการ และค่าใช้จา่ ยผูเ้ ข้าโครงการ
เกษียณอายุกอ่ นกาหนด

ผอก.(สจท.)

9) นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การให้ความเห็นชอบ
10) จัดทาคาสั่งให้พนักงานทีเ่ ข้าโครงการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน

สจท.
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โครงกำรที่ 0 : กำรบริหำรจัดกำรร ตู้โดยสำรปรับอำกำศผิดกฎหมำย
รำยกำร
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด (KPIs)
ปจจัยสู่ความสาเรจ (KSF)

งบประมาณปี ๒๕๖2

ลาดับ

รำยละเอียดโดยสังเขป
1) เพื่อดาเนินการกับรถตู้โดยสารปรับอากาศผิดก หมาย
2) เพื่อควบคุมและจัดการจานวนรถตู้โดยสารปรับอากาศผิดก หมายให้หมดไป
3) เพื่อลดป หาการขับรถแข่งแย่งผู้โดยสาร ซ่งก่อให้เกิดป หาการจราจร และมีผลกระทบ
ต่อรายได้ขององค์การและผู้ประกอบการเอกชนที่ถูกต้องตามก หมาย
4) เพื่อภาพลักษณ์ขององค์การในการกากับดูแลดีข้น
จานวนรถตู้โดยสารปรับอากาศผิดก หมายเป็นศูนย์
ไม่พบรถตู้โดยสารผิดก หมายวิ่งให้บริการในเส้นทาง
1) นโยบายของรัฐต้องมีความชัดเจนในการจัดการรถผิดก หมาย
2) ความร่วมมือของหน่วยงานภายนอกในการบังคับใช้ก หมายอย่างเคร่งครัด โดยต้องทา
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
3) ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการไม่นารถตูผ้ ิดก หมายป้ายดามาร่วมวิ่ง
4) ประชาสัมพันธ์ผลเสียจากการใช้รถตู้ผิดก หมาย (ป้ายดา) ถงผลที่อาจได้รับความ
เสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน
–

ขั้นตอน/กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2562
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

ทาหนังสือแจ้งประธานและหรือกรรมการบริหารเส้นทางรถตู้
ห้ามนารถผิดกฎหมายหรืออนุญาต หรือให้การสนับสนุน
ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่น
นอกเหนือจากรถที่ได้รับอนุญาตจากองค์การ

สปร.2

2

จัดทาประกาศขององค์การ ติดประกาศที่ท่าปล่อยรถตู้

สปร.2

3

จัดเจ้าหน้าที่ สปร.2 ร่วมกับ กสต. สุ่มตรวจสอบพื้นที่
บริเวณท่าปล่อยรถ

ฝรร., ฝรอ.

4

ประสานงาน พล.ม.2 รอ ขอความร่วมมือให้ความอนุเคราะห์
แจ้งเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่สุ่มตรวจสอบ

5
6
7

จัดทาฐานข้อมูลประวัตริ ถตู้ส่วนบุคลผิดกฎหมาย
ที่ตรวจพบรถที่องค์การบอกยกเลิกสัญญา
หรือรถหมดอายุการใช้งานครบ 10 ปี
มอบหมายให้ ขดร.1-8 ตรวจสอบรถตู้โดยสารผิดกฎหมาย
ในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
ดาเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารเชิงรุกของ ฝรร.
โดยสุ่มตรวจสอบรถตู้ผดิ กฎหมายในคราวเดียวกัน

สปร.2
ฝรร. (สปร.2)
ฝรร., ฝรอ.
ฝรร. (สปร.2)
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สรุปแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2562
กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร/โครงกำรย่อย

เป้ำหมำย

ตัวชีวัด (KPIs)

งบลงทุน/งบทำกำร
(ล้ำนบำท)

วัต ุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงระบบกำรทำงำน ห้มีประสิทธิภำพ โดย ช้ร หม่ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
กลยุทธ์ : จัดหำร โดยสำรเพื่อประชำชน
โครงการที่ 1 : การจัดหารถโดยสารใหม่
 โครงการย่อยที่ 1 : จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า
(EV) จานวน 35 คัน (ดาเนินการ
ในปีงบประมาณ 2562 จานวน 10 คัน)
 โครงการย่อยที่ 2 : การจัดหาสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้า จานวน 1 แห่ง
 โครงการย่อยที่ 3 : การเช่ารถโดยสารไ บริด
(Hybrid) จานวน 400 คัน
 โครงการย่อยที่ 4 : การเช่ารถโดยสาร NGV
จานวน 300 คัน
โครงการที่ 2 : ปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV (เดิม)
จานวน 323 คัน

ดาเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา
ที่กาหนดร้อยละ 100

สามารถดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้

-

1) ดาเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา
ที่กาหนดร้อยละ 100
2) รับมอบสถานีอัดประจุไฟฟ้า
ดาเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา
ที่กาหนดร้อยละ 100

สามารถดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้

งบลงทุน
46.940

สามารถดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้

-

ดาเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา
ที่กาหนดร้อยละ 100
๑) รับมอบรถและสามารถนาออกวิ่งให้บริการ
ได้ตามแผนที่กาหนด
๒) จานวนรถเสียในเส้นทางลดลงร้อยละ 5
จากปีงบประมาณ 2561

สามารถดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้
๑) สามารถดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้
๒) จานวนรถเสียลดลง

งบลงทุน
138.567
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กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร/โครงกำรย่อย
กลยุทธ์ 2 : กำรนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำ ช้
โครงการที่ 3 : การติดตั้งและใช้งานในระบบบัตร
โดยสารอิเลกทรอนิกส์บนรถโดยสาร (E-Ticket)
โครงการที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์
โครงการที่ 5 : การใช้สั าณ WIFI บนรถโดยสาร

เป้ำหมำย

ระบบบัตรโดยสารอิเลกทรอนิกส์สามารถใช้งาน สามารถติดตั้งและใช้งานในระบบ e-Ticket
ได้ร้อยละ ๑๐๐
บนรถโดยสารได้ตามสั า

ดาเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา
ที่กาหนดร้อยละ 100
1) ดาเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา
ที่กาหนดร้อยละ 100
2) ติดตั้งระบบ Wi-Fi บนรถโดยสารไม่น้อยกว่า
2,000 คัน
โครงการที่ 6 : การชาระค่าโดยสารผ่านระบบ
1) ดาเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา
QR–Code
ที่กาหนดร้อยละ 100
2) การชาระค่าโดยสารผ่านระบบ QR-code
จานวน 10 เส้นทาง
วัต ุประสงค์ 2 : เพื่อ ห้ ขสมก. เลียงตัวเองได้ ลดภำระกับภำครัฐ
กลยุทธ์ : กำรเพิ่มรำยได้
โครงการที่ 7 : การจัดเกบค่าตอบแทนค้างชาระ
ของรถเอกชนร่วมบริการ

ตัวชีวัด (KPIs)

1) จานวนหนี้ค่าตอบแทนลดลงจากเดือน
กันยายน 2561
2) จัดเกบหนี้ค่าตอบแทนค้างชาระตามบันทก
รับสภาพหนี้ได้ร้อยละ 90 ของจานวนหนี้
ที่มาชาระหนี้ตามบันทกรับสภาพหนี้

สามารถดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้
สามารถดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้

งบลงทุน/งบทำกำร
(ล้ำนบำท)
งบทาการ
110.997
งบลงทุน
7.450
-

สามารถดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้

-

หนี้ค่าตอบแทนผ่อนตามโครงสร้างหนี้ค้าง
ชาระลดลง

-
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กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร/โครงกำรย่อย

เป้ำหมำย

กลยุทธ์ 4 : กำรลดค่ำ ช้จ่ำย
โครงการที่ 8 : การจัดสรรบุคลากรตามโครงสร้างใหม่ จัดสรรบุคลากรตามกรอบโครงสร้างใหม่
ได้ร้อยละ 100
โครงการที่ 9 : การเกษียณอายุก่อนกาหนด
ดาเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา
(Early Retirement)
ที่กาหนดร้อยละ 100
โครงการที่ 10 : การบริหารจัดการรถตู้โดยสาร
จานวนรถตู้โดยสารปรับอากาศผิดก หมาย
ปรับอากาศผิดก หมาย
เป็นศูนย์

ตัวชีวัด (KPIs)
จัดสรรบุคลากรได้ตามกรอบโครงสร้างใหม่
สามารถดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้
ไม่พบรถตู้โดยสารผิดก หมายวิ่งให้บริการใน
เส้นทาง

งบลงทุน/งบทำกำร
(ล้ำนบำท)
-

29
29

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

สรุปแผนปฏิบัติกำรและงบประมำณประจำปี 2562
กลยุทธ์/โครงกำร/โครงกำรย่อย

งบประมำณ (ล้ำนบำท)
งบทำกำร งบลงทุน หมำยเหตุ

วัต ุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงระบบกำรทำงำน ห้มีประสิทธิภำพ โดย ช้ร หม่ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
กลยุทธ์ : จัดหำร โดยสำรเพื่อประชำชน
โครงกำรที่ : กำรจัดหำร โดยสำร หม่
โครงกำรย่อยที่ : จัดซือร โดยสำรไฟฟ้ำ (EV) จำนวน 5 คัน
(ดำเนินกำร นปีงบประมำณ 2562 จำนวน 0 คัน)
โครงกำรย่อยที่ 2 : กำรจัดหำส ำนีอดั ประจุไฟฟ้ำ จำนวน แห่ง
โครงกำรย่อยที่ : กำรเช่ำร โดยสำรไฮบริด (Hybrid) จำนวน 400 คัน
โครงกำรย่อยที่ 4 : กำรเช่ำร โดยสำร NGV จำนวน 00 คัน
โครงกำรที่ 2 : กำรปรับปรุงสภำพร โดยสำร NGV (เดิม) จำนวน 2 คัน

-

-

-

46.940
8.567

0.997

-

-

7.450
-

-

-

กลยุทธ์ 2 : กำรนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำ ช้
โครงกำรที่ : กำรติดตังและ ช้งำน นระบบบัตรโดยสำรอิเลกทรอนิกส์
บนร โดยสำร (E-Ticket)
โครงกำรที่ 4 : กำรพั นำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกร (ERP) พร้อมอุปกรณ์
โครงกำรที่ 5 : กำร ช้สัญญำณ WIFI บนร โดยสำร
โครงกำรที่ 6 : กำรชำระค่ำโดยสำรผ่ำนระบบ QR–Code

วัต ุประสงค์ 2 : เพื่อ ห้ ขสมก. สำมำร เลียงตัวเองได้ ลดภำระกับภำครัฐ
กลยุทธ์ : กำรเพิ่มรำยได้
โครงกำรที่ 7 : กำรจัดเกบค่ำตอบแทนค้ำงชำระของร เอกชนร่วมบริกำร

กลยุทธ์ 4 : กำรลดค่ำ ช้จ่ำย
โครงกำรที่ 8 : กำรจัดสรรบุคลำกรตำมโครงสร้ำง หม่
โครงกำรที่ 9 : กำรเกษียณอำยุก่อนกำหนด (Early Retirement)
โครงกำรที่ 0 : กำรบริหำรจัดกำรร ตู้โดยสำรปรับอำกำศผิดกฎหมำย
รวมงบประมำณปี 2562

0.997
92.957
0 .954
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