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บทนำ 
 
 การจัดทำแผนปฏิบัติการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นกรอบในการดำเนินงานและให้สอดคล้องกับแนวนโยบายรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่ง แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2560 – 2564 
แผนวิสาหกิจ ขสมก. (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนฟ้ืนฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับ
ปรับปรุงใหม่)  
 
 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามหลักการของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย การจัดทำแผน การถ่ายทอดแผนสู่การ
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ เป็นกรอบในการดำเนินงาน 
มุ่งเน้นให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย/แผนงาน/โครงการที่ตรงตามบทบาทภารกิจของ
หน่วยงาน สอดคล้องกับนโยบายขององค์การ กำหนดเป้าหมายหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของแผน
วิสาหกิจ และแผนฟ้ืนฟูกิจการองค์การ (ฉบับปรับปรุงใหม่) เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน มีการ
กำหนดตัวชี้วัด เพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินผลการดำเนินงาน และสามารถตอบสนองภารกิจขององค์การ 
อีกท้ังยังได้นำข้อมูลที่ได้รับจากข้อเสนอแนะของผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เพ่ือกำหนดแนวทาง
ในการพฒันา และประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ป จจัยน าเข้า ขั้นตอนการด าเนินงาน ผลลัพธ์ 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

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 2564 
    3.5 ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลักของ
องค์กร 
    3.6 ทบทวน แผนยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
         และผลการด าเนินงานที่ผา่นมา 
 
4. ปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผน  และเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
5. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และก าหนดยุทธศาสตร ์
    5.1 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน 
          และภายนอก 
    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 2564 
 

8. ผอก. พิจารณา 

9. คกก.บริหาร พิจารณา  
พร้อมทั้งระบุจดุบอด 

N 

Y 

N 

Y N 

Y 

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 
▪ แผนวิสาหกิจปี 2560 – 2564  
▪ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT ปี 2564 

พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการจัดท าการวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อม SWOT ปี 2564 

▪ 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 2564 
• 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 2564 

 

  ร่าง  แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2562 
 

 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 
 

• ผลการด าเนินงาน 
• แผนที่ได้รับการปรับเปลี่ยน 
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องค์การ ได้ทำการทบทวนการวิเคราะห์ จุดแข ง จุดอ่อน โอกาส และความท้าทาย (SWOT Analysis) ของ
แผนวิสาหกิจ พ.ศ.2560 – 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวน วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลัก 
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การตดัสินใจกำหนดทิศทางขององค์กร  

จากการทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) โดยการระดมความ
คิดเห นของผู้บริหาร (Brainstorming) จากการนำผลการวิ เคราะห์  SWOT ของแผนวิสาหกิจ  ขสมก.                        
ปี 2560-2564 ให้กับผู้บริหารระดับ 7 ข ้นไปพิจารณาจัดลำดับความสำคั ของประเด นต่าง  ที่อาจ                   
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การ ในจุดแข ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส 
(Opportunities) และความท้าทาย (Threats) และนำมาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงโดยใช้เครื่องมือ TOWS 
Matrix  เพ่ือสรุปความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (SC : Strategic Challenge) และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์          
(SA : Strategic Advantages) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนด / ทบทวนทิศทางขององค์กร ซ ่งมีการ
ดำเนินงานตามแผนภูมิการทบทวนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกระบวนการทบทวนยุทธศาสตร์ 

สรุปผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) 
โดยการระดมความคิดเห นผู้บริหาร (Brainstorming) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

จุดแข ง  
(Strength)  

ความท้าทาย 
(Threat) 

โอกาส 
(Opportunity) 

การวิเคราะห์ TOWS Matrix  

จัดลำดับความสำคั ทีส่่งผลกระทบต่อองค์กร 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร ์
(SC : Strategic Challenge) 

ความไดเ้ปรียบเชิงยุทธศาสตร ์
(SA : Strategic Advantages) 

สอบทาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลัก ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค ์ 
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สรุปผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) เป็นการรวบรวมข้อมูลสถานภาพองค์กร

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปและสภาพแวดล้อมภายใน ซ ่งครอบคลุมทั้งป จจัยภายนอกและป จจัย
ภายในรวมถ งป จจัยอ่ืน  ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร โดยหน่วยงานแผนโครงการ (ผค.)                      
เป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้เครื่องมือ 
SWOT Analysis และสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินจุดแข ง จุดอ่อน โอกาส และความท้าทาย ขององค์การ 

ทั้งนี้การวิเคราะห์ SWOT เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากสรุปผลการวิเคราะห์ SWOT ของแผน
วิสาหกิจ ขสมก. ปี 2560-2564  ให้กับผู้บริหารระดับ 7 ข ้นไป ขององค์การพิจารณาจัดลำดับความสำคั 
ประเด นที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การในป จจุบัน จากการพิจารณาสรุปประเด นสำคั ทั้ง 4 ด้าน 
ดังนี้ 

สรุปการให้น้ำหนักประเด นที่มีความสำคั ต่อการดำเนินงานขององค์การ 
จุดแข ง (Strength) ผลกระทบต่อองค์การ 

1. บริการเดินรถแบบมืออาชีพ  
    ประสบการณ์ด้านการเดินรถ มาก 
    บริการที่มีคุณภาพ มาก 
    ได้รับมาตรฐาน ISO มาก 
    บริการที่มีความปลอดภัย มาก 
    ชำนา เส้นทางเดินรถ มาก 
    มีประสิทธิภาพในการใช้รถ มาก 
    มีข้อมูลใช้บริการที่ครบถ้วน มาก 
2. ค่าโดยสาร  
    การรับชำระค่าบริการเป็นเงินสด มาก 
    อัตราค่าโดยสารที่ต่ำโดยเปรียบเทียบ มาก 
3. อู่จอดรถจำนวนหลายแห่ง  
    ประสิทธิภาพในการเดินรถท่ีสูง มาก 
    เพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้ มาก 
4. ความสามารถของผู้บริหาร มาก 
5. การเป็นหน่วยงานของรัฐ  
    การสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐ มาก 
    การเจรจากับคู่ค้า ปานกลาง 
6. ศักยภาพในการตอบสนองภาครัฐ มาก 
7. การบริหารเขตการเดินรถแบบธุรกิจ มาก 
8. รถโดยสาร  
    จำนวนรถโดยสารมากที่สุด มาก 
    มีรถโดยสารเป็นของตนเอง มาก 
9. การปรับอัตราค่าโดยสารใหม่ มาก 
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จุดอ่อน (Weakness) ผลกระทบต่อองค์การ 
10. รถโดยสาร  
      สภาพรถที่เก่า มาก 
      จำนวนรถที่ไม่เพียงพอ มาก 
11. การเงิน  
      หนี้สินมาก มาก 
      ต้นทุนดอกเบี้ยสูง มาก 
      ภาวะขาดทุนต่อเนื่อง มาก 
12. บุคลากร  
      ขาดความต่อเนื่องของบุคลากร มาก 
      ขาดบุคลากรที่มีความรู้ทางเทคโนโลยี มาก 
      ขาดระบบการจัดการบุคลากรที่ได้มาตรฐาน มาก 
      อัตราผลตอบแทนของพนักงานต่ำ ปานกลาง 
      ป  หาสุขภาพของพนักงาน (ปฏิบัติการ) มาก 
      ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม มาก 
13. ต้นทุนบุคลากรสูง มาก 
14. ขาดเทคโนโลยีช่วยในการบริหารจัดการ มาก 
15.  อู่อยู่ห่างไกลจากเส้นทางเดินรถ    ปานกลาง 
16. การขาดการสื่อสารภายในองค์กร ปานกลาง 
17. การดำรงสถานะองค์กรของรัฐ (ความไม่ยืดหยุ่น) ปานกลาง 
18. เส้นทางการเดินรถท่ีซับซ้อน มาก 

 
โอกาส (Opportunities) ผลกระทบต่อองค์การ 

19. ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล มาก 
20. การปรับปรุงเส้นทางเดินรถใหม่ มาก 
21. ผู้ใช้บริการส่วนให ่ไม่ขัดข้องกับการข ้นค่าโดยสาร ปานกลาง 
22. การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เมืองก่อให้เกิดโอกาสเพ่ิมของการให้บริการ มาก 
23. พัฒนาการของระบบ Intelligent Transport System มาก 
24. นโยบายรัฐบาลในการเพิ่มคุณภาพรถโดยสาร มาก 
25. กลุ่มผู้โดยสารรถสาธารณะมีฐานที่กว้าง มาก 
26. การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับ 
      การดำเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการองค์การ 

มาก 

27. การปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยของประชาชนจากการขยายตัว 
      ของเมือง (จากเมืองไปชานเมือง) 

มาก 

28. ความต้องการใช้บริการของชุมชนในเขตชานเมือง มาก 
29. การนำป้ายอัจฉริยะมาใช้ในการให้บริการรถโดยสารประจำทาง มาก 
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ความท้าทาย (Threat) ผลกระทบต่อองค์การ 
30. มติ คนร. ในการให้ ขสมก. เป็น Operator มาก 
31. กฎหมายร่วมทุนไม่เอ้ือต่อการทำธุรกิจ มาก 
32. การลงทุนของรัฐในบริการขนส่งสาธารณะอ่ืน   มาก 
33. ความไม่แน่นอนในนโยบายรัฐบาล  

การจัดซื้อรถใหม่ มาก 
เงินทุนเพ่ือชดเชยภาวการณ์ขาดทุน มาก 

34. การแทรกแซงจากภาครัฐ  
อัตราค่าโดยสารที่ต่ำกว่าต้นทุนดำเนินการ มาก 
ไม่อนุ าตให้เพ่ิมเจ้าหน้าที่สำนักงาน มาก 

35. ป  หาจราจรติดขัด มาก 
36. การขาดแคลนแรงงานในตลาดคนขับรถขนส่ง มาก 
37. การพัฒนาปรับปรุงและเพ่ิมเติมระบบขนส่งสาธารณะระบบราง 
      (ขยายเส้นทาง, ก่อสร้างใหม่) 

มาก 

38. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
      เชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) (ด้านเศรษฐกิจฐ ด้านแรงงาน) 

มาก 

39. การปรับวิถีการดำรงชีวิตของประชาชน (New Normal) มาก 
40. การเปลี่ยนแปลงสถานะองค์การในการเป็นผู้ประกอบการ 
      และการได้รับใบอนุ าตประกอบการใหม่ 

มาก 
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การวิเคราะห์ TOWS Matrix 

 

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

 การวิเคราะห์ TOWS Matrix คือ การพิจารณาความสัมพันธ์ ความสอดคล้องและสนับสนุน
ส่งเสริมกันระหว่างจุดแข งกับโอกาส (SO)  จุดแข งกับความท้าทาย (ST) จุดอ่อนกับโอกาส (WO) และจุดอ่อน
กับความท้าทาย (WT) เพ่ือนำข้อสรุปที่ได้ไปกำหนดความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ความได้เปรียบ เชิง
ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพบริการ ด้านพนักงานบริการ 
ด้านความสามารถในการแข่งขัน และด้านประสิทธิภาพองค์กร สรุปได้ดังนี้ 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (SC : Strategic Challenge) หมายถ ง ความกดดันที่มีผลต่อ
โอกาสที่องค์กรจะประสบความสำเร จในอนาคต ความท้าทายเหล่านี้มักเกิดจากตำแหน่งในการแข่งขัน              
ในอนาคตขององค์กร เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนที่มีผลิตภัณ ์หรือบริการที่คล้ายคล งกัน โดยทั่วไป ความ
ท้าทายเกิดจากแรงผลักดันภายนอก แต่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเท่านั้น อย่างไรก ตาม ในการตอบสนองต่อความท้า
ทายเชิงยุทธศาสตร์ที่มาจากแรงผลักดันภายนอก องค์กรอาจเผชิ กับความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายใน
องค์กรเอง 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายนอกอาจเกี่ยวกับความจำเป็นหรือความคาดหวังของลูกค้าหรือ
ตลาด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณ ์ บริการ เทคโนโลยี รวมถ งความเสี่ยงด้านการเงิน สังคม และ
ความเสี่ยงจากโรคอุบัติใหม่ หรือความจำเป็นอ่ืน   สำหรับความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายใน อาจเกี่ยวกับ
ความสามารถขององค์กร หรือทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืน   

ความได้ เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (SA : Strategic Advantages) หมายถ ง ความได้ เปรียบ              
ในเชิงธุรกิจต่าง   ที่มีผลอย่างเป็นนัยสำคั ต่อความสำเร จขององค์กร และมักเป็นป จจัยที่ช่วยให้องค์กร
ประสบความสำเร จในเชิงแข่งขันในป จจุบันและอนาคตเมื่อเทียบกับองค์กรอ่ืนที่มีผลิตภัณ ์ท่ีคล้ายคล งกัน 
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โดยทั่วไป ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์มาจากป จจัยใดป จจัยหน ่ง หรือทั้งสองป จจัยต่อไปนี้ 
1. ความสามารถพิเศษ ซ ่งเกิดจากการสร้างและเพ่ิมพูนขีดความสามารถภายในองค์กร  
2. ทรัพยากรภายนอกที่สำคั ในเชิงยุทธศาสตร์  ซ ่งเกิดจากการสร้างและใช้ประโยชน์จาก

ความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกและกับคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ 
ดังนั้นจากการพิจารณาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงซ ่งกันและกันของประเด น จุดแข ง จุดอ่อน โอกาส

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

 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 

1. ภาระหนี้และดอกเบี้ยที่สูง 
2. จำนวนบุคลากรที่มากแต่ขาดคุณภาพ 
3. สภาพรถโดยสารที่เก่า 
4. การดำเนินงานในฐานะ Operator เต มตัวตามมติ ครม. 
5. การขาดแคลนพนักงานขับรถ 
6. การแทรกแซงกลไกราคาจากรัฐบาล 

1. ความสามารถในการบริหารจัดการเดินรถ 
    โดยสารที่มีความยืดหยุ่นสอดรับกับ 
     สถานการณต่์าง   ไดเ้ป็นอย่างดี  
2. การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
    ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 
3. มีรถโดยสารภายใต้ระบบพลังงาน 
    ที่หลากหลายให้เลือกใช้ 

 จากการให้น้ำหนักประเด นจุดแข ง จุดอ่อน โอกาส และความท้าทาย ในมุมมองของผู้บริหาร และ
ประธานสหภาพแรงงาน ซ ่งเป็นผู้แทนของพนักงานขององค์การ ได้ให้ความสำคั โดยการเพ่ิมน้ำหนัก                  
ในประเด นต่าง   มากข ้น ส่งผลให้การวิเคราะห์ SWOT ขององค์การมีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจาก
สถานการณ์ที่เกิดข ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออำนวยต่อการดำเนินงาน แต่องค์การมีข้อได้เปรียบ                  
ที่เป็นจุดแข งหลายประการ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของการเป็นผู้นำ ใน 2 มิติ คือ  มิติของคุณภาพการ
ให้บริการที่ดี และ  มิติของ ศักยภาพการแข่งขันท่ีสูง  
 ทั้งนี้ การพิจารณาความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อ คุณภาพการให้บริการ และ 
ศักยภาพการแข่งขัน เมื่อนำมาพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ขององค์การในป จจุบัน  ผู้นำการให้บริการรถโดยสาร
ประจำทาง  ในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2560-2564 โดยคำนิยามที่ได้กำหนดไว้ในที่นี้ คือ  ผู้นำ  หมายถ ง 
 การเป็นผู้นำในการให้บริการรถโดยสาร ด้วยการบริการอย่างมีคุณภาพ สะดวกสบายและปลอดภัยตลอด
เส้นทางการใช้บริการของผู้โดยสาร รวมถ งประชาชนผู้ใช้เส้นทางร่วมกัน   
 ดังนั้น วิสัยทัศน์ “ผู้นำการให้บริการรถโดยสารประจำทาง” และ พันธกิจ “บริการรถโดยสาร
ประจำทางท่ีมีคุณภาพ แบบมืออาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ยังคงเดิม เนื่องจาก
สามารถสะท้อนภาพขององค์การที่ ทุกคนใน ขสมก. ต้องการจะเป็นในอนาคต และมีความเป็นไปได้ต่อ
ความสำเร จ และที่สำคั ทุกคนในองค์การอยากมีส่วนร่วมต่อความสำเร จดังกล่าว และจากการเปรียบเทียบ
แผนฟ้ืนฟูกิจการองค์การ และแผนวิสาหกิจ ขสมก. ปี พ.ศ.2560-2564 ยิ่งแสดงให้เห นว่าทั้ง 2 แผนมีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกัน และยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการจุดแข งและจุดอ่อน เพ่ือแสวงหาประโยชน์จาก
โอกาสและเผชิ หน้ากับความท้าทายได้อย่างเหมาะสม และยังสามารถใช้เป็นกรอบและทิศทางในการ
ดำเนินงานขององค์การ  
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 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การได้พิจารณาจากแผน
วิสาหกิจ พ.ศ.2560 – 2564 และแผนฟ้ืนฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) โดยนำ 
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลัก เป้าหมาย เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ/โครงการย่อย 
รวมถ งนโยบายภาครัฐ นโยบายของหน่วยงานที่กำกับดูแล ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์การในป จจุบัน 

เพื่อให้มีความเชื่อมโยง สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ผู  ำ   ให บ      ถโดย   ป  จำท  ” 

 

พันธกิจ (Mission) 
“บ      ถโดย   ป  จำท  ที  ี ุ ภ พ  บบ ืออ ชีพ โดยใช  ท โ โลยีที ท     ย ล ใ  ใจ  บ

     วดล อ ” 

 

ค่านิยม (Core Value) 

“   อ  ์   พ ฒ    ว      ุ ธ    ำห             ์บ      พื อ     ” 

 

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies) 

“ ชี ยวช ญ    ท    ล บ  ห      ด   ถ” 

 

เป้าหมาย (Goal) 

แผนวิสาหกิจปี 2560-2564 ได้กำหนดเป้าหมาย เป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับพันธกิจ โดยมี
เป้าหมายดำเนินการเพ่ือให้บรรลุตามพันธกิจ บันได 4 ขั้น คือ 

1) ด้านคุณภาพการให้บรกิาร : ประชาชนมีความพ งพอใจต่อการใช้บริการในระดับที่สูงข ้น 
2) ด้านพนักงานขับรถโดยสาร :  มีพนักงานขับรถโดยสารที่เพียงพอและมีคุณภาพ 
3) ด้านความแข งแกร่งทางการเงิน : มีสถานะทางการเงินที่แข งแกร่ง เพียงพอต่อการแข่งขัน                  
                                            ในการได้มาซ ่งเส้นทางเดินรถใหม่ 
4) ด้านประสิทธิภาพองค์กร : องคก์รที่มีประสิทธิภาพ 

 

เป้าประสงค์ (Goals) 
1)   เป้าประสงค์ที่ 1 : คะแนนสำรวจความพ งพอใจของผู้ใช้บริการในปี 2564 ปรับตัวสูงข ้นไม่

ต่ำกว่าร้อยละ 5 เทียบกบัปี 2560 ภายใต้พ้ืนฐานการคำนวณเดียวกัน 
2)   เป้าประสงค์ที่ 2 : มีพนักงานขับรถโดยสารที่มีคุณภาพในจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของ

กรอบอัตรากำลัง  
3)   เป้าประสงคท์ี่ 3 : ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2564  
                            ไมต่่ำกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกบัปี 2559 
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ยุทธศาสตร์การดำเนินงานระยะ 5 ปี ปีงบประมาณ 2560-2564 
1)  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชน 
2)  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างฐานกำลังพนักงานขับรถโดยสารที่เพียงพอและมีคุณภาพ 
3)  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างความแข งแกร่งทางการเงิน 
4)  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร 
 

  นโยบายที่สำคัญของภาครัฐ และหน่วยงานกำกับดูแลที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของ
องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

1. คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)  
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)  
4. แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2560 – 2564  
5. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2560 – 2564  
6. แผนฟื้นฟูกจิการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) 

 

 ทั้งนี้ จากการพิจารณาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของประเด น จุดแข ง จุดอ่อน โอกาสและความ            
ท้าทาย (SWOT Analysis) เพ่ือนำมาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม สมรรถนะหลัก 
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ที่กำหนดไว้ในแผนวิสาหกิจ ขสมก. ปี 2560-2564 เมื่อนำประเด น
ต่าง   มาพิจารณาทบทวนความสอดคล้องและสถานการณ์ในป จจุบัน ผลการวิเคราะห์ SWOT ยังไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นนัยสำคั  ดังนั้น องค์ประกอบเชิงยุทธศาสตร์ยังคงเดิม และจากการเปรียบเทียบ                
แผนฟ้ืนฟูกิจการ ขสมก. (ฉบับปรับปรุงใหม่) และแผนวิสาหกิจ ขสมก. ปี 2560 – 2564 ยิ่งแสดงให้เห นว่า
ทั้ง 2  แผนมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน และยังสามารถใช้เป็นกรอบและทิศทางในการดำเนินงานของ
องค์การ 
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ตารางเปรียบเทียบ แผนฟ้ืนฟูกิจการ ขสมก. แผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

O 1 O 2 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3
1. โครงการจัดหารถโดยสารใหม ่
     1.1 การศึกษาความเหมาะสมของรถโดยสาร /
     1.2 การจัดซ้ือรถโดยสารใหมท่ีไ่ด้รับอนุมติ้
     1.2.1 จัดซ้ือรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ /
     1.1   NGV จ่านวน 489 คัน
     - เช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV)
       จ่านวน 2,511 คัน

/
 /

     - โครงการจ้างเอกชนเดินรถในเส้นทางของเอกชน
       จ่านวน 1,500 คัน

/
 /

 - การจัดหาพ้ืนทีอู่่จอดรถเพ่ือทดแทนอู่มนีบุรีและอู่บางเขน
 /

 - โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ  /
 - โครงการบริหารเส้นทางเดินรถ  /
2. โครงการปรับปรุงสภาพรถโดยสารเดิม 
     2.1 การปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV /
     1.1 (เดิม) จ่านวน 323 คัน
3. โครงการปรับปรุงเคร่ืองมอืช้ีวัดคุณภาพการให้บริการ /
4. โครงการติดต้ังและใช้งานในระบบบัตร /
โดยสารอิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร(E-Ticket)
5. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการส่ือสาร /
   กับผู้โดยสารด้วยเทคโนโลยีทีท่ันสมยั
     5.1 การพัฒนาระบบ Customer Relationship
 Management (CRM)
     5.2 การปรับปรุงเว็ปไซต์ขององค์การ
     5.3 การปรับปรุง Application ส่าหรับการใช้งานบน
 Mobile Phone และอุปกรณ์อ่ืนๆ
6. โครงการจัดท่าระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ /
     6.1 การจัดหาระบบตรวจสอบและติดตามการ
         ปฏิบัติการเดินรถ (GPS)
     6.2 การพัฒนาระบบการเดินรถ
     6.3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการอู่
7. โครงการความปลอดภัยของผู้โดยสารและประชาชน /
     7.1 การจัดท่ามาตรการการแก้ไขเพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการให้บริการ
     7.2 การพัฒนาหลักสูตรการให้บริการดีขับข่ีปลอดภัย 
8. โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ /
 - โครงการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร (Rebranding)  /
 - โครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม
   (Corporate Social Responsibility : CSR)  /
 - โครงการธ่ารงรักษาระบบ ISO 9001 : 2015 
   ด้านการให้บริการ  /
 - โครงการแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศ
   จากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง (PM 2.5)  /

แผนงาน/โครงการ
แผนฟ้ืนฟู แผนวิสาหกิจ แผนปี 2564



                                          

~ ๑๒ ~ 

 

แผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ  

O 1 O 2 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3
9. โครงการจัดหาพนักงานขับรถโดยสาร /
10. โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน /
11. โครงการยกระดับความผูกพันของพนักงานทีม่ต่ีอ /
องค์การ
12. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการขับรถ /
ทีม่คุีณภาพ
13. โครงการพัฒนาระบบประเมนิและวิเคราะห์ /
เส้นทางเดินรถ
14.โครงการพัฒนาพ้ืนทีเ่ชิงพาณิชย์ /
15. โครงการจัดท่าข้อเสนอเงินอุดหนุนภาครัฐ /
17. โครงการจ่าหน่ายรถโดยสารปลดระวาง /
18. โครงการปรับปรุงอัตราค่าโดยสาร /
 - โครงการเกษียณอายุก่อนก่าหนด (Early Retirement) / /  /
 - โครงการปรับโครงสร้างองค์กร  /  /
 - การจัดหาพ้ืนทีอู่่จอดรถเพ่ือทดแทนอู่มนีบุรีและอู่บางเขน  / 

20. โครงการจัดหาอู่จอดรถใหม ่ทีท่่าการ และสถานี /
     พลังงาน
21. โครงการศึกษาแนวทางจัดการหนี้สินสะสม /
22. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ /
การปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
     22.1 การพัฒนาระบบอนุมติัสัญญา
     22.2 การปรับปรุงระบบงานคดี
     22.3 การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็คทรอนิกส์
     22.4 การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์
     22.5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ / /  /
           ทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์ 
 - โครงการออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์  /
 - โครงการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการส่ือสาร  /

แผนงาน/โครงการ
แผนฟ้ืนฟู แผนวิสาหกิจ แผนปี 2564

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          

~ ๑๓ ~ 

 

แผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ  

 
 

 

O 1 O 2 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3
     22.6 การศึกษาวิเคราะห์เพ่ือก่าหนดมาตรฐานข้อมลู
ขององค์การ
     22.7 การพัฒนาระบบฐานข้อมลูกลางขององค์การ
     22.8 การประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศ
     22.9 การประยุกต์ใช้มาตรฐานด้าน IT Audit
     22.10 การประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
     22.11 การเพ่ิมประสิทธิภาพและความมัน่คงปลอดภัย
ของระบบเครือข่าย ระยะที ่1
     22.12 การเพ่ิมประสิทธิภาพและความมัน่คงปลอดภัย
ของระบบเครือข่าย ระยะที ่1
     22.13 การจัดซ้ือ Line Printer
     22.14 การเช่าบริการส่ือสารสนเทศ
     22.15 การจัดซ้ือระบบคอมพิวเตอร์เคร่ืองแมข่่าย
ส่าหรับทดแทนระบบ Antivirus e-mail, AD
     22.16 การจัดหาบริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่่าย
ส่าหรับสารสนเทศของ ขสมก.
     22.17 การจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง
     22.18 การปรับปรุงระบบโทรศัพท์
23. โครงการเสริมสร้างบุคลากรรุ่นใหมท่ีม่คุีณภาพ /
24. โครงการฝึกอบรมความรู้ในเร่ืองระบบการประเมนิ /
คุณภาพองค์กร (SEPA)
25. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองค์การ
เพ่ือความโปร่งใส
26. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการคิดเพ่ือพัฒนา
     26.1 การสร้างเสริมวัฒนธรรมการคิดเพ่ือการพัฒนา
     26.2 การพัฒนาระบบองค์ความรู้ขององค์การ
     26.3 การฝึกอบรมการใช้งานและบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
27. โครงการสร้างความพร้อมด้านการบริหารเพ่ือรองรับ
การปรับเปล่ียนบทบาทของ องค์การ

แผนงาน/โครงการ
แผนฟ้ืนฟู แผนวิสาหกิจ แผนปี 2564



                                          

~ ๑๔ ~ 

 

แผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ  

 

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพบริการเพ่ือประชาชน

การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology: DT)

สร้างภาพลักษณ์ขององค์กร (Rebranding)

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR)

การธ ารงรักษาระบบ ISO 9001:2015 ด้านการให้บริการ

การแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง (PM 2.5)

ยุทธศาสตร์ : การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน ยุทธศาสตร์ : การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน

การเกษียณอายุก่อนก าหนด (Early Retirement)

การปรับโครงสร้างองค์กร

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร

ระบบบริหารงานหลักองค์กร (Enterpiise Resource Planning : ERP)

การออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการส่ือสาร
.

ความเช่ือมโยงของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 - 2564 ขสมก. แผนฟ้ืนฟูกิจการ ขสมก. (ฉบับปรับปรุงใหม่) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระบบการประเมินผลการด าเนินงาน รัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM

2. กลยุทธ์ : ความปลอดภัยในการให้บริการ กลยุทธ์ : การน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้
2. กลยุทธ์ : ความปลอดภัยในการ
ให้บริการ

การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ด้าน Core Business Enablersวัตถุประสงค์ 1 : เพ่ือปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพบริการเพ่ือประชาชน

                     โดยใช้รถใหม่และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

1. กลยุทธ์ : รถโดยสารเพ่ือประชาชน
กลยุทธ์ : การจัดหารถโดยสารเพ่ือประชาชน 1. กลยุทธ์ : รถโดยสารเพ่ือ

ประชาชน

เช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV) จ านวน 2,511 คัน การก ากับดูแลท่ีดีและการน าองค์กร
(Corporate Governance & Leadership: CG)จ้างเอกชนเดินรถในเส้นทางของรถเอกชน จ านวน 1,500 คัน

วัตถุประสงค์ 2 : เพ่ือให้ ขสมก. สามารถเล้ียงตัวเองได้
ตัวช้ีวัดการประเมินผลการด าเนินงานองค์การ ประจ าปี 2564

                     ลดภาระกับภาครัฐ

การจัดหาพ้ืนท่ีอู่จอดรถเพ่ือทดแทนอู่มีนบุรีและอู่บางเขน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
(Stakeholder & Customer: CSM)การบริหารเส้นทางเดินรถ

3. กลยุทธ์ : การสร้างการจดจ าท่ีดี
แก่ผู้ใช้บริการ

กลยุทธ์ : เส้นทางการเดินรถ
การบริหารทุนมนุษย์
(Human Capital Management: HCM)3. กลยุทธ์ : การสร้างการจดจ าท่ีดีแก่ผู้ใช้บริการ

กลยุทธ์ : การลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด าเนินงาน กลยุทธ์ : ลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน กลยุทธ์ : การลดต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน

1.เช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV) จ านวน 2,511 คัน

2. จ้างเอกชนเดินรถในเส้นทางของรถเอกชน จ านวน 1,500 คัน

3. การบริหารเส้นทางเดินรถ

4. ระบบบริหารงานหลักองค์กร (Enterpiise Resource Planning : ERP)

5. การออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์
กลยุทธ์ : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย กลยุทธ์ : การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
6. การเกษียณอายุก่อนก าหนด (Early Retirement)

7. การปรับโครงสร้างองค์กร



                                          

~ 15 ~ 

 

แผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ 2564 ขององคก์ารขนส่งมวลชนกรงุเทพ  

 ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ ่งได้นำความเชื่อมโยงของ
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์/แนวทางป จจัยสู่ความสำเร จสรุปได้ ดังนี้ 
   

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 1  : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชน 

กลยุทธ์ 1 : รถโดยสารเพื่อประชาชน 
 โครงการที่ 1 : การจัดหารถโดยสารใหม่ 
  โครงการย่อยที่ 1 : เช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV) จำนวน 2,511 คัน 
  โครงการย่อยที่ 2 : จ้างเอกชนเดินรถในเส้นทางของรถเอกชน จำนวน 1,500 คัน 
 โครงการที่ 2 : การจัดหาพื้นที่อู่จอดรถเพ่ือทดแทนอู่มีนบุรีและอู่บางเขน 
 โครงการที่ 3 :  การบริหารเส้นทางเดินรถ 
กลยุทธ์ : ความปลอดภัยในการให้บริการ 
 โครงการที่ 4 : การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
กลยุทธ์ : การสร้างการจดจำที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ 
 โครงการที่ 5 : สร้างภาพลักษณข์ององค์กร(Rebranding) 
 โครงการที่ 6 : การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
                                   (Corporate Social Responsibility : CSR) 
 โครงการที่ 7 : การธำรงรักษาระบบ ISO 9001 : 2015  ด้านการให้บริการ 
 โครงการที่ 8 : การแก้ป  หามลภาวะทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง (PM 2.5) 
❖ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสรมิสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน 
กลยุทธ์ : การลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 
 โครงการที่ 9 : การเกษียณอายุก่อนกำหนด  
 โครงการที ่10 : การปรับโครงสร้างองค์กร   
❖  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร 
กลยุทธ์ : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 โครงการที่ 11 : ระบบบริหารงานหลักองค์กร  (Enterprise Resource Planning : ERP) 
 โครงการที่ 12 : การออกบัตรโดยสารอิเล กทรอนิกส์    
 โครงการที่ 13 : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสาร  
   
  
 

 โดยมีรายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 
 



                                          

~ ๑๖ ~ 

 

แผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ   

ยุทธศาสตร์ที่ 1  : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชน 

 กลยุทธ์ : รถโดยสารเพื่อประชาชน 
  โครงการที่ 1 : การจัดหารถโดยสารใหม่   

                 โครงการย่อยที่ 1 : เช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV) จำนวน 2,511 คัน 
 

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป 
วัตถุประสงค ์ “ขสมก. สามารถให้บริการรถโดยสารประจำทางที่มีคุณภาพแก่ผู้โดยสาร” รวมถ งเทคโนโลยี      

ที่ทันสมัย เป็นต้นว่า ติดตั้งระบบ E-Ticket  GPS  WIFI มาพร้อมรถโดยสาร ซ ่งเป็นรถโดยสาร
ประเภทที่มีการวิเคราะห์แล้วว่ามีความคุ้มค่าทางการเงินและเหมาะสมกับบริบทของการใช้งาน 
ในกรุงเทพมหานคร 

เป้าหมาย การจัดหารถโดยสารใหม่ให้ได้ตามที่กำหนดเพื่อนำไปให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตวัช้ีวดั (KPIs) สามารถลงนามสั  าได้ภายในเดือนมีนาคม 2564 
ป จจัยสู่ความสำเร จ (KSF) ๑) ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สศช., คค., งป.  ล  

๒) ความละเอียดและรัดกุมของข้อกำหนดใน TOR เพื่อป้องกันการถูกร้องเรียน 
    จากผู้เสียผลประโยชน์จากการเช่ารถโดยสาร 

งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖4 - 
 

 
 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 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
แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงาน
จ้างท่ีปรึกษาและจัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR)
การจัดหารถโดยสารตามแผนฟ้ืนฟู (ฉบับปรับปรุงใหม่)

สบจ.

2 ท่ีปรึกษาศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมสถานท่ีติดต้ัง
สถานีอัดประจุไฟฟ้าในพ้ืนท่ีอู่ของ ขสมก.

3 ท่ีปรึกษาจัดท าร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา
และราคากลาง

4
ครม.อนุมัติแผนฟ้ืนฟูกิจการองค์การ (ฉบับปรับปรุงใหม่)
ขสมก. น าเสนอ สศช. และ ครม. เห็นชอบโครงการลงทุนเช่ารถ

ครม.

5 น าเสนอ ผอก.อนุมัติร่างขอบเขตของงานและรายละเอียด
คุณลักษณะและราคากลางและน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารกิจการองค์การ

6 น าร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ และราคา
กลางประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และ ขสมก.

คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชน

   7.1 ไม่มีผู้วิจารณ์ ให้ด าเนินการต่อไป

   7.2 มีผู้วิจารณ์ - ไม่แก้ไขให้น าเสนอ ผอก.
        อนุมัติและด าเนินการต่อไป
                      - แก้ไขให้น าเสนอ ผอก. อนุมัติแก้ไข
  และประกาศในเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและ ขสมก. อีกคร้ัง

8 จัดส่งร่างสัญญาให้อัยการสูงสุด สกม.
9 ขออนุมัติ ผอก.และแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผล

ในระบบ e-GP
10 เผยแพร่ประกาศเชิญชวนทางระบบ e-GP

11 เสนอราคาในระบบ e-GP

12 คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และเทคนิค

13 น าเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอนุมัติ

14 ประกาศผลผู้ชนะ ผอก.
15 ลงนามสัญญา ผอก. (สกม.)

16 รับมอบรถโดยสาร EV จ านวน 2,511 คัน 400 400 400 400 400 400 111 คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

7

ล าดับ ข้ันตอน/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบ

ท่ีปรึกษา

ผอก.(สบจ.)

คณะกรรมการ

สบจ.

ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



                                          

~ ๑๗ ~ 

 

แผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ   

โครงการที่ ๑  : การจัดหารถโดยสารใหม่   
   โครงการย่อยที ่2 : จ้างเอกชนเดินรถในเส้นทางของเอกชน จำนวน 1,500 คัน  

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป 
วัตถุประสงค ์ “ขสมก. สามารถให้บริการรถโดยสารประจำทางที่มีคุณภาพแก่ผู้โดยสาร” รวมถ งเทคโนโลยี      

ที่ทันสมัย เป็นต้นว่า ติดตั้งระบบ E-Ticket  GPS  WIFI มาพร้อมรถโดยสาร ซ ่งเป็นรถโดยสาร
ประเภทที่มีการวิเคราะห์แล้วว่ามีความคุ้มค่าทางการเงินและเหมาะสมกับบริบทของการใช้งาน  
ในกรุงเทพมหานคร 

เป้าหมาย การจัดหารถโดยสารใหม่ให้ได้ตามที่กำหนดเพื่อนำไปให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด (KPIs) สามารถลงนามสั  าได้ภายในเดือนมีนาคม 2564 
ป จจัยสู่ความสำเร จ (KSF) ๑) ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง เช่น สศช., คค., งป.  ล  

๒) ความละเอียดและรัดกุมของข้อกำหนดใน TOR เพื่อปอ้งกันการถูกร้องเรียน 
    จากผู้เสียผลประโยชน์จากการเช่ารถโดยสาร 

งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖4 - 
 

 
 
 
 
 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 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
แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงาน
จ้างท่ีปรึกษาและจัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR)
การจัดหารถโดยสารตามแผนฟ้ืนฟู (ฉบับปรับปรุงใหม่)

สบจ.

2 ท่ีปรึกษาศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมสถานท่ีติดต้ัง
สถานีอัดประจุไฟฟ้าในพ้ืนท่ีอู่ของ ขสมก.

3 ท่ีปรึกษาจัดท าร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา
และราคากลาง

4
ครม.อนุมัติแผนฟ้ืนฟูกิจการองค์การ (ฉบับปรับปรุงใหม่)
ขสมก. น าเสนอ สศช. และ ครม. เห็นชอบโครงการลงทุนเช่ารถ

ครม.

5 น าเสนอ ผอก.อนุมัติร่างขอบเขตของงานและรายละเอียด
คุณลักษณะและราคากลางและน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารกิจการองค์การ

6 น าร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ และราคา
กลางประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และ ขสมก.

คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชน

   7.1 ไม่มีผู้วิจารณ์ ให้ด าเนินการต่อไป

   7.2 มีผู้วิจารณ์ - ไม่แก้ไขให้น าเสนอ ผอก.
        อนุมัติและด าเนินการต่อไป
                      - แก้ไขให้น าเสนอ ผอก. อนุมัติแก้ไข
  และประกาศในเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและ ขสมก. อีกคร้ัง

8 จัดส่งร่างสัญญาให้อัยการสูงสุด สกม.
9 ขออนุมัติ ผอก.และแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผล

ในระบบ e-GP
10 เผยแพร่ประกาศเชิญชวนทางระบบ e-GP

11 เสนอราคาในระบบ e-GP

12 คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และเทคนิค

13 น าเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอนุมัติ

14 ประกาศผลผู้ชนะ ผอก.
15 ลงนามสัญญา ผอก. (สกม.)

16 รับรถโดยสาร จ านวน 1,500 คัน
300 300 300 300 300 คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

7

ล าดับ ข้ันตอน/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบ

ท่ีปรึกษา

ผอก.(สบจ.)

คณะกรรมการ

สบจ.

ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



                                          

~ ๑๘ ~ 

 

แผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ   

โครงการที่ 2 : การจัดหาพื้นทีอู่่จอดรถเพ่ือทดแทนอู่มีนบุรีและอู่บางเขน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีพื้นท่ีที่เพียงพอต่อการจอดรถ 
เป้าหมาย มีพืน้ท่ีอู่ท่ีใช้เพื่อการจอดรถเพิ่มข ้นจากเดิมอย่างน้อย 1 อู่ 
ตัวช้ีวัด (KPIs) สามารถลงนามสั  าได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
ป จจัยสู่ความสำเร จ (KSF) 1) ความก้าวหนา้ของโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงธุรกิจ 

2) ผู้บริหารใหก้ารสนับสนุน 
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖4 - 

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 แต่งต้ังคณะท างานจัดหาอู่/คณะกรรมการตรวจรับงาน สบจ.

2
คณะท างานจัดท า(ร่าง)TORพร้อมราคากลางเสนอผู้มี
อ านาจให้ความเห็นชอบ

คณะท างาน

3 ด าเนินการตามพรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

4 น าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ

5 ลงนามสัญญา สกม.

6 ผู้รับสัญญาด าเนินการ ผู้รับจ้าง

7 ตรวจรับงาน
คณะกรรมการ
ตรวจรับงาน

สบจ.

ล าดับ ข้ันตอน/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิดชอบ



                                          

~ ๑๙ ~ 

 

แผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ   

โครงการที่ 3  การบริหารเส้นทางเดินรถ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป 
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิรูปเส้นทางการเดินรถของกรมการขนส่งทางบก 

2) เพื่อให้เส้นทางเดินรถสอดคล้องเป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ 
3) เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการเดินทาง 

เป้าหมาย จัดเดินรถให้เป็นไปตามใบอนุ าตประกอบการขนส่ง 
ตัวช้ีวัด (KPIs) ได้รับเส้นทางการเดินรถตามแผนฟ้ืนฟูกิจการองค์การ 
ป จจัยสู่ความสำเร จ (KSF) ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการเดินทาง 
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖4 - 

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
น าเสนอขอใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ต่อกรมการขนส่งทางบก

สผง.

2
จัดสรร รถโดยสารเข้าประจ าการตามท่ีระบุ
ในเง่ือนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

ฝรอ.,สบด.,
ขดร.

3
เตรียมความพร้อมเพ่ือประชาสัมพันธ์
ในช่วงเปล่ียนผ่านการปฏิรูปเส้นทาง

ขดร.,สผง.

4
ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงและก าหนดจัดเดินรถ
ตามเส้นทางการเดินรถใหม่

ขดร.,สผง.

ล าดับ ข้ันตอน/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบ



                                          

~ ๒๐ ~ 

 

แผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ   

กลยุทธ์ : ความปลอดภัยในการให้บริการ 
 โครงการที่ 4 : การรณรงค์ป้องกันและลดอุบตัิเหตุ 
 

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป 
วัตถปุระสงค์ 1. เพือ่ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากรถโดยสารขององค์การ 

2. เพื่อป้องกันความสู เสยีในชีวิตและทรัพย์สนิ อันเกิดอุบัติเหตจุากรถโดยสารขององค์การ 
3. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน 

เป้าหมาย จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุฝ่ายผิดสะสม ไม่เกิน 8 ครั้งต่อล้าน กม.บริการ 
ตวัช้ีวัด (KPIs) จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุลดลง 
ป จจยัสู่ความสำเร จ (KSF) 1. ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคั และมีส่วนร่วมในการดำเนินการสร้างแรงจูงใจ 

    แก่พนักงานกรณีขับรถไม่เกิดอุบัติเหตุ 
2. พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือตรวจความพร้อมของสภาพร่างกาย 
    ก่อนข ้นปฏิบัติหน้าทีต่ามมาตรการที่กำหนด 

งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖4 - 
 

 
 
 
 

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. แผนการก ากับดูแลเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย

1.1 ประชุมผู้เก่ียวข้องเพ่ือจัดท่า มาตรการในการก่ากับดูแล ฝบร., ฝรอ., ฝรร.

1.2 เขตการเดินรถจัดส่งมาตรการ ฝรอ., ขดร. 1-8

1.3 ประชุมเพ่ือสรุปหามาตรการท่ีเหมาะสมในทางปฏิบัติ ฝรอ.,ขดร.1-8

1.4 น่าเสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร ฝรอ.

1.5 เผยแพร่เพ่ือให้เขตการเดินรถปฏิบัติตามมาตรการท่ีก่าหนด ฝรอ.

1.6 ประเมินผลการด่าเนินการตามมาตรการ ฝรอ.,ขดร.1-8

2. แผนรณรงค์ลดอุบัติเหตุและสร้างจิตสานึกด้านความปลอดภัย

2.1 ประชุมวางแผนการรณรงค์ ฝรอ., เขต 1-8, กปส.

2.2 ก่าหนดวิธีการรณรงค์ ฝรอ., เขต 1-8, กปส.

2.3 ประชาสัมพันธ์ ฝรอ., เขต 1-8, กปส.

2.4 ด่าเนินการรณรงค์ตามแผนท่ีก่าหนด ฝรอ., เขต 1-8, กปส.

2.5 ประเมินผล ฝรอ., เขต 1-8

3. แผนอบรมพนักงานประจ ารถเพ่ือการดูแลผู้โดยสารอย่างปลอดภัย

3.1 จัดท่าโครงการ 

3.2 น่าเสนอขออนุมัติโครงการ

3.3 จัดท่ารายช่ือผู้เข้ารับการอบรม สพบ., ขดร. 1-8

3.4 ด่าเนินการอบรม

3.5 ประเมินผล
สพบ., ขดร.1-8

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบ

สพบ.

ล าดับ กิจกรรม/ข้ันตอน



                                          

~ ๒๑ ~ 

 

แผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ   

กลยุทธ์ : การสร้างการจดจำที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ 
 โครงการที่ 5 : สร้างภาพลักษณ์ขององค์กร (Rebranding) 
 

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป 
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อกำหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ 

2) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานหรือกิจกรรมต่าง   
    ตามภารกิจขององค์การ 
3) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การ 

เป้าหมาย สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์การต่อประชาชนผู้ใช้บริการ 
ตัวช้ีวัด (KPIs) ประชาชนรับรู้ข่าวสารและการดำเนินงานขององค์การร้อยละ 90 โดยการสำรวจ 

ผ่าน  QR code     
ป จจัยสู่ความสำเร จ (KSF) ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นป จจุบันและอย่างต่อเนื่อง 
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖4 งบทำการ 10.000 ล้านบาท 

 

 
 
  
 
 
 
 
 

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
จัดท าร่างขอบเขตของงานและรายละเอียด
คุณลักษณะและราคากลาง

2
น าร่างขอบเขตของงานและรายละเอียด
คุณลักษณะและราคากลางเสนอ ผอก. ให้ความเห็นชอบ

3
น าร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ
และราคากลางประกาศในเว็ปไซต์ e-GP และ ขสมก.

4 คณะกรรมการพิจารณาความเห็นของสาธารณะชน
4.1 กรณีไม่มีผู้วิจารณ์ ให้ด าเนินการต่อไป
4.2 กรณีมีผู้วิจารณ์ - ไม่มีการแก้ไข น าเสนอ ผอก.อนุมัติ  ด าเนินการต่อไป

4.3 กรณีมีผู้วิจารณ์ - มีการแก้ไข น าเสนอ ผอก.อนุมัติแก้ไข
     และประกาศในเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง และ ขสมก. อีกคร้ัง

5 ขออนุมัติ ผอก. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ 
6 ประกาศแผนการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบ e-GP
7 น าเสนอ ผอก.อนุมัติและลงนามประกาศประกวดราคา
8 เผยแพร่ประกาศเชิญชวนทางระบบ e-GP
9 เสนอราคาในระบบ e-GP

10
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและเทคนิค
และจัดท ารายงานผลการพิจารณา

11 น าเสนอ ผอก. เพ่ืออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง
12 ประกาศผลผู้ชนะ
13 รอการอุทธรณ์ผล  (หากไม่มีผู้อุทธรณ์ ด าเนินการต่อไป)
14 ลงนามสัญญา สกม.

สบจ.

คณะกรรมการ

สบจ.

ล าดับ ข้ันตอน / กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการ/
สผอ.

ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



                                          

~ ๒๒ ~ 

 

แผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ   

โครงการที่ 5 : สร้างภาพลักษณ์ขององค์กร (Rebranding) (ตอ่) 

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินโครงการตามสั  า 180 วัน นับจากวันลงนามสั  า 
 
 

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

15 ผู้รับสัญญาด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

15.1  ส่ือโทรทัศน์

       15.1.1 ผลิตสกู๊ปโทรทัศน์ความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที ไม่น้อยกว่า 6 ตอน

                   และเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์สถานีใดสถานีหน่ึงหรือหลายสถานี

                   ออกอากาศวันจันทร์-วันอาทิตย์  ระหว่างเวลา 06.00-10.00 หรือ 

                  15.00-20.00 น.ไม่น้อยกว่า  18  คร้ัง

       15.1.2 สัมภาษณ์ผู้บริหารองค์การความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที ออกอากาศทางสถานี

                   โทรทัศน์ สถานีใดสถานีหน่ึงหรือหลายสถานี โดยออกอากาศ

                   วันจันทร์ - วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 ไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง

15.2  ส่ือวิทยุ

         15.2.1 ผลิตสกู๊ปวิทยุความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที ไม่น้อยกว่า 3 ตอน ออกอากาศ

                     เผยแพร่ทางสถานีวิทยุระบบ FM ท่ีได้รับความนิยมและครอบคลุมเป้าหมาย

                     อย่างน้อย 3 สถานี รวมจ านวนไม่น้อยกว่า 30 คร้ัง

        15.2.2 สัมภาษณ์ผู้บริหารองค์การ ไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง  เผยแพร่ออกอากาศทางสถานี

                   วิทยุระบบ FM ท่ีได้รับความนิยมและครอบคลุมเป้าหมายอย่างน้อย 2 สถานี

15.3  ส่ือออนไลน์

         15.3.1 บริหารจัดการพัฒนา Facebook Fan Page ขสมก. ให้มีประสิทธิภาพ

                     มากย่ิงข้ึน ตลอดระยะเวลาสัญญา ดังน้ี

                     - ออกแบบและจัดท า Cover Photo ส าหรับ Facebook Fanpage BMTA

                       ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ช้ิน

                     - ด าเนินการจัดท า content เพ่ือส่ือสารการตลาดหรือประชาสัมพันธ์

                       ไม่น้อยกว่าเดือนละ 3 ช้ิน

                     - ผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานขององค์การฯ 

                       โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ท่ีได้รับความนิยม หรือ เว็บไซต์

                       ท่ีได้รับความนิยม จ านวน  3 เว็บไซต์  ไม่น้อยกว่า 3 คร้ัง

                     - จัดท าคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ (Viral Clip) ไม่น้อยกว่า 3 เร่ือง 

                       ความยาวไม่น้อยกว่า 2 นาที ผ่านเว็บไซต์ท่ีรับความนิยมซ่ึงมียอดผู้เข้าชม

                       ไม่ต่ ากว่า 300,000 คร้ัง (Youtube per impression)

                     - จัดท าเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ ขสมก.ในรูปแบบ Banner  บนเว็บไซต์

                       ท่ีได้รับความนิยมซ่ึงมียอดผู้เข้าชมไม่ต่ ากว่า 1,000,000 คร้ัง ผ่าน 

                       GND Google Network per impression ไม่น้อยกว่า 1  ช้ิน

15.4  ส่ือโฆษณานอกบ้าน

                      ส่ือดิจิตอล (Digital Media) ท่ีมีขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 4.5 ตารางเมตร

 ครอบคลุมถนนสายส าคัญ และครอบคลุมแหล่งธุรกิจใจกลางกรุงเทพ หรือ

 ห้างสรรพสินค้า ไม่น้อยกว่า 50 จอ  โดย

                    -  ออกแบบป้ายโฆษณาส าหรับส่ือดิจิตอล (Digital Media)  เพ่ือ

                        ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์การ

                   -  ระบุรายละเอียดส่ือโฆษณานอกบ้าน เช่น ช่ือสถานท่ีติดต้ังส่ือโฆษณา

                       นอกบ้าน  แผนท่ีแสดงต าแหน่งติดต้ัง  ขนาดส่ือโฆษณานอกบ้าน

                       โดยจอดิจิตอลให้ระบุรอบความถ่ีการเผยแพร่ และปริมาณการมองเห็น

                       ส่ือโฆษณานอกบ้านโดยต้องน าเสนอป้ายโฆษณาจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ป้าย 

                       ในกรุงเทพฯ  เช่น บริเวณสีลม, สาทร, วิทยุ, เพลินจิต, พญาไท, ราชด าริ, 

                       พระราม 1, สุขุมวิท

                   -  ด าเนินการเผยแพร่ส่ือโฆษณานอกบ้านในแต่ละพ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่า 150 วัน

16 คณะกรรมการด าเนินการตรวจรับ คณะกรรมการ

17 ส ารวจการรับรู้ข่าวสารของประชาชน สผอ.

ล าดับ ข้ันตอน / กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผู้รับผิดชอบ

 ผู้รับสัญญา



                                          

~ ๒๓ ~ 

 

แผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ   

โครงการที่ 6 : การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
 

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป 
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การกับชุมชน 

2) เพือ่ให้พนักงานปฏิบัติตามกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ชุมชน 
2) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การ 

เป้าหมาย ทุกโครงการสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด 
ตัวช้ีวดั (KPIs) ดำเนินโครงการตามแผนท่ีกำหนดอย่างน้อย 3 โครงการ 
ป จจัยสู่ความสำเร จ (KSF) ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย 
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖4 งบทำการ 0.640 ล้านบาท 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ประชุมคณะกรรมการ CSR เพ่ือพิจารณา
นโยบายแนวปฏิบัติ การก าหนดชุมชนส าคัญ
ความสามารถพิเศษแผนแม่บทระยะยาว
แผนปฏิบัติประจ าปี 2564 ด้าน CSR In Process

2 แต่งต้ังคณะท างาน

3 จัดท าแผนแม่บทระยะยาวและแผนปฏิบัติประจ าปี 2564 คณะท างาน

4
น าเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
เพ่ือขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติประจ าปี 2564

สผอ.

5 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติประจ าปี 2564 คณะท างาน

6 คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การติดตามผลการด าเนินงาน สผอ.

7 สรุปผลการด าเนินงาน CSR ประจ าปี 2564 คณะท างาน

คณะกรรมการ

ล าดับ ข้ันตอน/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบ



                                          

~ ๒๔ ~ 

 

แผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ   

 โครงการที ่7 : การธำรงรักษาระบบ ISO 9001 : 2015  ด้านการให้บริการ 
 

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป 
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารงานด้านคุณภาพและยกระดับการใหบ้ริการ 
เป้าหมาย นำระบบบริหารงานด้านคุณภาพไปปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับ 
ตัวช้ีวัด (KPIs) ทุกเส้นทางการเดินรถขององค์การทีไ่ด้รับการรับรองสามารถธำรงรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง 
ป จจัยสู่ความสำเร จ (KSF) องค์การสามารถมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการ 
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖4 งบทำการ 2.842 ล้านบาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
จัดท าสัญญาว่าจ้างตรวจประเมินผล
เพ่ือรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015

2
แต่งต้ังคณะท างานระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001 : 2015

3
สรอ.ตรวจประเมินข้ันตอนการจัดท า
ระบบบริหารข้ันตอนท่ี 1

4
สรอ.ตรวจประเมินข้ันตอนการจัดท า
ระบบบริหารข้ันตอนท่ี 2

5 สรอ.ให้การรับรองตามหลักเกณฑ์สากล

6 ตรวจติดตามผลการรักษาระบบ คร้ังท่ี 1

7 ตรวจติดตามผลการรักษาระบบ คร้ังท่ี 2

8 ตรวจติดตามผลการรักษาระบบ คร้ังท่ี 3

ฝรอ.,สบด.
ขดร. 1-8

ล าดับ ข้ันตอน/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



                                          

~ ๒๕ ~ 

 

แผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ   

 โครงการที่ 8 : การแก้ป  หามลภาวะทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง (PM 2.5) 
 

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป 
วัตถุประสงค ์ 1) เพื่อป้องกนัการเกิดมลพิษทางอากาศทีเ่กิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงไม่สมบูรณ์ 

2) เพือ่ลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย ไม่มีรถโดยสารถูกจับ/ปรับและห้ามใช้กรณีควันดำ 
ตัวช้ีวัด (KPIs) รถโดยสารทุกคันท่ีออกให้บริการไม่มีควันดำเกินมาตรฐาน 
ป จจัยสู่ความสำเร จ (KSF) ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง 
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖4 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
ก าหนดแผนการน ารถ
เข้าตรวจวัดควันด า

2
น ารถเข้าตรวจวัดควันด า
ตามแผนท่ีก าหนด

3
น ารถเข้าบ ารุงรักษาเม่ือพบควันด า
เกินมาตรฐานก าหนด

ผู้เหมาซ่อม

4 สรุปผลการตรวจวัดควันด า ขดร.

 ขดร.

ล าดับ ข้ันตอน/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบ



                                          

~ ๒๖ ~ 

 

แผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ   

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน 
กลยุทธ์ : การลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 
 โครงการที่ 9 : การเกษียณอายุก่อนกำหนด  
 

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป 
วัตถุประสงค์ ๑) เพือ่ลดจำนวนพนักงาน ขสมก. สู่ระดับที่มีความเหมาะสมกบัฐานประกอบการ  

๒) เพื่อสนับสนุนและรองรับการบริหารงานในรูปแบบใหม่ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 

เป้าหมาย จำนวนพนักงานเป็นไปตามกรอบโครงสร้างองค์กร 
ตวัช้ีวัด (KPIs) สามารถจัดทำคำสั่งให้พนักงานพ้นสภาพได้ภายในเดือนกันยายน 2564 
ป จจัยสู่ความสำเร จ (KSF) ๑) คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การให้ความเห นชอบ 

๒) พนักงานสมัครเข้าโครงการ 
๓) องค์การสามารถกู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไดเ้มื่อแผนฟืน้ฟกูิจการองค์การได้รับอนุมัติ 

งบประมาณป ีพ.ศ. ๒๕๖4 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 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
ประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนดคุณสมบัติ
และเง่ือนไขผู้เข้าโครงการ คณะกรรมการ

2
ประกาศรายละเอียดโครงการเพ่ือประชาสัมพันธ์
ให้พนักงานทราบ

3 รับสมัครผู้เข้าโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด

4
คณะกรรมการประชุมพิจารณา
คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ

5
จัดเตรียมข้อมูลค านวณค่าตอบแทน
เพ่ือน าเสนอขออนุมัติค่าใช้จ่าย

6
น าเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
ให้ความเห็นชอบ

7 จัดท าค าส่ังให้พนักงานพ้นสภาพ, แพร่ค าส่ัง

8 พนักงานพ้นสภาพ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

สจท.

คณะกรรมการ

สจท.

ล าดับ ข้ันตอน/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้รับผิดชอบ



                                          

~ ๒๗ ~ 

 

แผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ   

 โครงการที่ 10 : การปรับโครงสร้างองคก์ร 
 

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป 
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้โครงสร้างของ ขสมก. มขีนาดเล กลง ลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อน 

    และให้เกดิความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
 2) เพื่อให้บคุลากรของ ขสมก. มอัีตราที่เหมาะสมสอดคล้องกับอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน 
     ตามโครงสร้างใหม่ 
3) เพื่อให้พนักงานมีขวั และกำลังใจในการทำงานโดยการจัดแบ่งกลุ่มงานและเส้นทาง 
    ความก้าวหน้าและปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนให้เหมาะสม 

เป้าหมาย จัดสรรบุคลากรตามกรอบโครงสร้างใหม่ได้ร้อยละ 100 
ตัวช้ีวัด (KPIs) สามารถประกาศใช้โครงสร้างใหม่ได้ภายในเดือนเมษายน 2564 
ป จจัยสู่ความสำเร จ (KSF) ๑) การจัดการด้านกำลังคนเหมาะสมกับภารกิจของ ขสมก. 

๒) ได้รับการยอมรับจากพนักงาน 
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖4 - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 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 น าโครงสร้างเสนอกระทรวงคมนาคม/พิจารณา

2 น าโครงสร้างเสนอกระทรวงการคลัง/พิจารณา

3 กระทรวงการคลังเห็นชอบส่งกลับ คค.

4 กระทรวงคมนาคมแจ้งองค์การ

5 ประกาศใช้โครงสร้างใหม่

6 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังพนักงานลงในกรอบโครงสร้างใหม่

7 เร่ิมใช้โครงสร้างใหม่

8 รายงานผล

สจท.

ล าดับ ข้ันตอน/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้รับผิดชอบ



                                          

~ ๒๘ ~ 

 

แผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ   

❖ ยุทธศาสตร์ที ่3 : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร 
กลยุทธ์ : การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 โครงการที่ 11 : ระบบบริหารงานหลักองค์กร  (Enterprise Resource Planning : ERP)  

   

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป 
วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมของ ขสมก.  

๒) เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารจัดการ 
    องค์กรจากเขตการเดินรถมายังหน่วยงานกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย ระบบเทคโนโลยีขององค์การสามารถพัฒนาได้ตามแผนท่ีกำหนด 
ตัวช้ีวัด (KPIs) ดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 100 
ป จจัยสู่ความสำเร จ (KSF) พนักงานให้ความร่วมมอืและยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖4 งบลงทุน จำนวน 36.648 ล้านบาท   

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 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 น าร่าง TOR ประกาศในเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและ ขสมก. 

2 คณะกรรมการพิจารณาความเห็นของสาธารณชน
2.1 กรณีไม่มีผู้วิจารณ์ ให้ด าเนินการต่อไป

2.2 กรณีมีผู้วิจารณ์  - ไม่มีการแก้ไข น าเสนอ ผอก.
       อนุมัติและด าเนินการต่อไป
23  กรณีมีผู้วิจารณ์   - มีการแก้ไข น าเสนอ
        ผอก.อนุมัติแก้ไขและประกาศในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
        และขสมก. อีกคร้ัง

3 น าเสนอ ผอก. อนุมัติ และ ลงนามประกาศประกวดราคา
4 เผยแพร่ประกาศเชิญชวนทางระบบ e-GP
5 เสนอราคาในระบบ e- GP 
6 คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ  และเทคนิค
7 น าเสนอ ผอก.เพ่ืออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง
8 ประกาศผลผู้ชนะ สบจ.
9 รอการอุทธรณ์ผล (หากไม่มีผู้อุทธรณ์ ด าเนินการต่อไป)
10 ท าสัญญา

11
ผู้รับสัญญาด าเนินการตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญา
(บริหารสัญญา)

ผู้รับสัญญา

12

สร้างความชัดเจนในการขับเคล่ือนแผนฟ้ืนฟูกิจการขององค์กร
เพ่ือวางแผนการน าเอาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช้
อย่างสอดประสานกับการท างานและสอดคล้องกับทิศทาง
การพัฒนาองค์กร

13
วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการท างาน
แบบดิจิทัลตามแนวทางการปรับปรุงแผนฟ้ืนฟูกิจการ
และการด าเนินการ

14
พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
(Enterprise Resource Planning : ERP)

15
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้รองรับการท างานแบบดิจิทัลด้วยระบบบริหารจัดการองค์กร
(Enterprise Resource Planning : ERP)

19
พัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่กระบวนการท างานแบบดิจิทัลด้วยระบบ
บริหารจัดการองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP)

17
ปรับเปล่ียนกระบวนการท างานปัจจุบันให้เป็นกระบวนการท างาน
แบบใหม่ด้วยการใช้งานระบบบริหารจัดการองค์กร
(Enterprise Resource Planning : ERP) ในการท างานจริง

18
ประเมินประโยชน์จากการใช้งานระบบบริหารจัดการองค์กร
(Enterprise Resource Planning : ERP)

19
ปรับแต่งแนวปฏิบัติและผลผลิตในการท างาน
แบบดิจิทัลให้มีประสิทธิผลมากท่ีสุด

สบจ.

คณะกรรมการ

สกม.

ท่ีปรึกษา/สทส.

ล าดับ ข้ันตอน / กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



                                          

~ ๒๙ ~ 

 

แผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ   

โครงการที ่12 : การออกบัตรโดยสารอิเล กทรอนิกส์   
 

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป 
วัตถุประสงค์ 1) เพิ่มความสะดวกในการใช้บริการระบบขนส่ง 

2) เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น  
3) เพื่อเพ่ิมจำนวนผู้ใช้บริการและรายได้ค่าโดยสาร 
4) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 

เป้าหมาย สามารถจัดหาแนวทางการออกบัตรและรูปแบบบัตรโดยสารอิเล กทรอนิกส์ 
ตวัช้ีวัด (KPIs) สามารถจัดหาผู้ออกบัตรได้ภายในเดือนมีนาคม 2564 
ป จจัยสู่ความสำเร จ (KSF) ได้รับการสนับสนุนจากหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง (สนข., รฟม.)  
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖4 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
แต่งต้ังคณะกรรมการศึกษาการออกบัตรโดย
สารอิเล็กทรอนิกส์ ผอก./สบจ.

2
ประชุมพิจารณารายละเอียดประเภทบัตรโดยสาร
และรูปแบบบัตรโดยสาร

3 คณะกรรมการสรุปน าเสนอ ผอก.

4 จัดหาผู้ออกบัตร/ลงนามสัญญา

5 ทดสอบการใช้บัตรโดยสาร

6 น าบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้

7 รายงานผล

คณะกรรมการ

ฝรอ./ขดร.

ล าดับ ข้ันตอน/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบ



                                          

~ ๓๐ ~ 

 

แผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ   

 โครงการที่ 13 : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสาร 
 

รายการ รายละเอียดโดยสังเขป 
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรให้ทันสมัย 

2) เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่  มาใช้ในระบบสื่อสารขององค์กร 
เป้าหมาย องค์การมีรูปแบบเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการสื่อสารทดแทนระบบสื่อสารเดิม 
ตัวช้ีวัด (KPIs) สามารถนำระบบการสื่อสารรูปแบบใหม่มาใช้ภายในเดือนสิงหาคม 2564 
ป จจัยสู่ความสำเร จ (KSF) ใช้ระบบสื่อสารภายในองค์กรทีท่ันสมัย 
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖4 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 ศึกษารายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับระบบเทคโนโลยี
ส าหรับใช้ในการส่ือสาร

2 วิเคราะห์ความเหมาะสมและผลกระทบท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือน ามาใช้งานภายในองค์การ

3 สรุปการวิเคราะห์
4 ก าหนดรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์

น ามาใช้กับระบบการส่ือสารภายในองค์การ
5 ขออนุมัติด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

สทส.

ล าดับ ข้ันตอน/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



                                          

~ ๓๑ ~ 

 

แผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ   

สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/โครงการย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPIs) 
งบลงทุน/งบทำการ 

(ล้านบาท) 
ยุทธศาสตรท์ี ่1  : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชน 
กลยุทธ์ :  รถโดยสารเพื่อประชาชน 
 1. โครงการจดัหารถโดยสารใหม่ 
       โครงการย่อยที่ 1 : โครงการเช่ารถโดยสารปรับอากาศ 
                               ไฟฟ้า(EV) จำนวน 2,511 คัน 

 
 
การจัดหารถโดยสารใหม่ให้ได้ตามท่ีกำหนด
เพ่ือนำไปให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
สามารถลงนามสั  าได้ภายในเดือน
มีนาคม 2564 

 
 
- 

    โครงการย่อยที่ 2 : โครงการจ้างเอกชนเดินรถในเส้นทาง 
                                ของเอกชน จำนวน 1,500 คัน 

การจัดหารถโดยสารใหม่ให้ได้ตามท่ีกำหนด
เพ่ือนำไปให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถลงนามสั  าได้ภายในเดือน
มีนาคม 2564 

- 

 2. โครงการจัดหาพื้นทีอู่่จอดรถเพ่ือทดแทนอู่มีนบุรีและอู่บางเขน มีพ้ืนที่อู่ที่ใช้เพ่ือการจอดรถเพ่ิมข ้นจากเดิม
อย่างน้อย 1 อู่ 

สามารถลงนามสั  าได้ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 

- 

 3. โครงการบริหารเส้นทางเดินรถ จัดเดินรถให้เป็นไปตามใบอนุ าต
ประกอบการขนส่ง 

ได้รับเส้นทางการเดินรถตามแผนฟ้ืนฟู
กิจการองค์การ 

- 

กลยุทธ์ : ความปลอดภัยในการให้บริการ 
 4. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 

 
จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุฝ่ายผิดสะสม 
ไม่เกิน 8 ครั้งต่อล้าน กม.บริการ 

 
จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุลดลง 

 
- 

กลยุทธ์ : การสร้างการจดจำที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ 
 5. โครงการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร (Rebranding) 

 
สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์การต่อ
ประชาชนผู้ใช้บริการ 

 
ประชาชนรับรู้ข่าวสารและการ
ดำเนินงานขององค์การร้อยละ 90 
โดยการสำรวจผ่าน QR code    

 
งบทำการ 
10.000 

 6. โครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
        (Corporate Social Responsibility : CSR) 

ทุกโครงการสามารถดำเนินการได้ตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด 

ดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนด
อย่างน้อย 3 โครงการ 

งบทำการ 
0.640 



                                          

~ ๓๒ ~ 

 

แผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ   

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/โครงการย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPIs) 
งบลงทุน/งบทำการ 

(ล้านบาท) 
 7. โครงการธำรงรักษาระบบ ISO 9001 : 2015 
        ด้านการให้บริการ 

นำระบบบริหารงานด้านคุณภาพไปปฏิบัติให้
เป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับ 

ทุกเส้นทางการเดินรถขององค์การ   
ที่ได้รับการรับรองสามารถธำรงรักษา
ระบบอย่างต่อเนื่อง 

งบทำการ 
2.842 

 8. โครงการแก้ป  หามลภาวะทางอากาศจากการเผาไหม ้
        เชื้อเพลิง (PM 2.5) 

ไม่มีรถโดยสารถูกจับ/ปรับและห้ามใช้กรณี
ควันดำ 

รถโดยสารทุกคันที่ออกให้บริการไม่มี
ควันดำเกินมาตรฐาน 

- 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน 
กลยุทธ์ : การลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 
 9. โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด 

 
จำนวนพนักงานเป็นไปตามกรอบโครงสร้าง
องค์กร 

 
สามารถจัดทำคำสั่งให้พนักงานพ้น
สภาพได้ภายในเดือนกันยายน 2564 

 
- 

 10. โครงการปรับโครงสร้างองค์กร จัดสรรบุคลากรตามกรอบโครงสร้างใหม่ได้
ร้อยละ 100 

สามารถประกาศใช้โครงสร้างใหม่ได้
ภายในเดือนเมษายน 2564 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร 
กลยุทธ์ : การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 11. โครงการระบบบริหารงานหลักองค์กร 
         (Enterprise Resource Planning : ERP) 

 
ระบบเทคโนโลยีขององค์การสามารถพัฒนา
ได้ตามแผนที่กำหนด 

 
ดำเนินการได้ตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 100 

 
งบลงทุน 
36.648 

 12. โครงการออกบัตรโดยสารอิเล กทรอนิกส์   สามารถจัดหาแนวทางการออกบัตรและ
รูปแบบบัตรโดยสารอิเล กทรอนิกส์ 

สามารถจัดหาผู้ออกบัตรได้ภายใน
เดือนมีนาคม 2564 

- 

 13. โครงการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสาร องค์การมีรูปแบบเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการ
สื่อสารทดแทนระบบสื่อสารเดิม 

สามารถนำระบบการสื่อสารรูปแบบ
ใหม่มาใช้ภายในเดือนสิงหาคม 
2564 

- 



                                          

~ ๓๓ ~ 

 

แผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ   

สรุปแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

งบท าการ งบลงทุน หมายเหตุ

โครงการที ่1 : การจัดหารถโดยสารใหม่
   โครงการย่อยที ่1 : เช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV) จ่านวน 2,511 คัน                    -  -
   โครงการย่อยที ่2 : จ้างเอกชนเดินรถในเส้นทางของรถเอกชน จ่านวน 1,500 คัน  -  -
โครงการที ่2 : การจัดหาพ้ืนทีอู่่จอดรถเพ่ือทดแทนอู่มนีบุรีและอู่บางเขน  -  -
โครงการที ่3 : การบริหารเส้นทางเดินรถ  -  -

โครงการที ่4 : การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ  -  -

โครงการที ่5 : โครงการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร (Rebranding) 10.000  -
โครงการที ่6 : การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม
                  (Corporate Social Responsibility : CSR) 0.640  -
โครงการที ่7 :  การธ่ารงรักษาระบบ ISO 9001 : 2015 ด้านการให้บริการ 2.842  -
โครงการที ่8 :  การแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง (PM 2.5)  -  -

โครงการที ่9 : การเกษียณอายุก่อนก่าหนด  -  -
โครงการที ่10 : การปรับโครงสร้างองค์กร  -  -

โครงการที ่11 : ระบบบริหารงานหลักองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP)  - 36.648
โครงการที ่12 : ออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์   -  -
โครงการที ่13 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการส่ือสาร  -  -

13.482 36.648

กลยุทธ์ : การสร้างการจดจ าท่ีดีแก่ผู้ใช้บริการ

งบประมาณ (ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพ่ือประชาชน

กลยุทธ์/โครงการ/โครงการย่อย

กลยุทธ์ :  รถโดยสารเพ่ือประชาชน

กลยุทธ์ : ความปลอดภัยในการให้บริการ

50.130

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร

รวมงบประมาณปี พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน

กลยุทธ์ : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

กลยุทธ์ : การลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด าเนินงาน


