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คำนำ 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับนี ้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)                    
ได้จัดทำขึ้นให้เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานและให้สอดคล้องกับแนวนโยบายรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
แผนวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่ง แผนวิสาหกิจกระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ แผนวิสาหกิจ ขสมก. 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติการที่เหมาะสม 

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ขสมก. มีความเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ขสมก. ซึ่งจัดทำขึ้นตามมติของ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)        
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบขยายระยะเวลาของแผนวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจฯ ที่จะสิ้นสุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปอีก ๑ ปี โดยจะสิ้นสุดในปี ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลา
ของการบังคับใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ขสมก. ที่ยังคงเน้นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจทั้ง ๕ ด้าน ของแผน
วิสาหกิจรัฐวิสาหกิจฉบับปัจจุบัน และเพ่ิมเติมยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) 

ขสมก. มีกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามหลักการของการ
จัดทำแผนวิสาหกิจ ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย การจัดทำแผน การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผล โดยมีว ิส ัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ เป็นกรอบในการดำเนินงาน มุ ่งเน้นให้ บุคลากร                          
และหน่วยงานทุกหน่วยในองค์การมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย / แผนงาน / โครงการ ที่ตรงตามบทบาท
ภารกิจของหน่วยงาน สอดคล้องกับนโยบายขององค์การ กำหนดเป้าหมายหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ
แผนวิสาหกิจ และแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ งาน
ขององค์การในทิศทางเดียวกัน มีการกำหนดตัวชี้วัด เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลการดำเนินงาน และ
สามารถตอบสนองภารกิจขององค์การ อีกทั้งยังได้นำข้อมูลที่ได้รับจากข้อเสนอแนะของผู้บริหาร หน่วยงาน                      
ที ่เกี ่ยวข้องมาวิเคราะห์เพื ่อกำหนดแนวทางในการพัฒนา และประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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บทที่ ๑ บทนำ ๓ 
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๑.๑ กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

จากบริบทสภาพแวดล้อมภายนอก สถานการณ์ท้ังด้านการเมือง/ระเบียบข้อบังคับ เศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยีรวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์การ (SWOT Analysis) ของแผน
วิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ขสมก. ทางท่ีปรึกษาดำเนินการรวบรวมจากบทสัมภาษณ์ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย บุคลากร และทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง สรุปประเด็นเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะ
หลักของ ขสมก. เพื่อนำมาประมวลภาพความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจกำหนดทิศทางขององค์การ ซึ่งมีการดำเนินงานตามแผนภูมิการ
ทบทวนยุทธศาสตร์ ดังแสดงในภาพที่ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑ กระบวนการทบทวนเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการ 

๑.๒ สรุปประเด็นสำคัญในการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค สังกัดกระทรวงคมนาคม 
จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พุทธศักราช ๒๕๑๙ (ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๑๙) มีหน้าที่จัดบริการรถโดยสารประจำทางเพื่อรับส่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัด
นนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรปราการ โดยให้บริการเชิงพาณิชย์
เพื่อหารายได้เข้าสู่องค์การ ควบคู่กับการให้บริการเชิงสังคม เพื่อลดภาระด้านงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ 
และมุ่งมั่นบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่สอดคล้องกับธรรมาภิบาล อีกทั้ง ขสมก. ยังมีหน้าที่ในการพัฒนาการ
ให้บริการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย อีกทั้ง ขสมก. ยังคง
ต้องคำนึงถึงความเชื ่อมโยงโครงข่ายการให้  บริการกับระบบการขนส่งอื ่น ๆ การดำเนินการที ่เป็นมิตรกับ

ทบทวน 
วิสัยทัศน์  

พันธกิจ ค่านิยม  

วิเคราะห ์
การเมือง เศรษฐกิจ  
สังคม เทคโนโลยี 

วิเคราะห ์
จุดแข็ง จุดอ่อน  
โอกาส อุปสรรค 

การวิเคราะห์ TOWS MATRIX 

จัดเรียงความสำคัญของประเด็นวิเคราะห์ 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร ์
(SC : Strategic Challenge) 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
(SA : Strategic Advantages) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 

แผนปฏบิัติการประจำปี การแปลงแผนไปสู่การปฏบิัติ การติดตามประเมินผล 



๔  บทที่ ๑ บทนำ 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

สิ่งแวดล้อม และมีประสิทธิภาพในการทำงานมากท่ีสุด โดยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมขององค์การ เป็นไปดังแสดง
ในภาพที่ ๒   

 
 

ภาพที่ ๒ วิสัยทัศน์ พันธกจิ ค่านิยม ของ ขสมก. 

 

๑.๒.๑ พันธกิจ (Mission) 

พันธกิจ คือ ข้อความที่บ่งบอกความจำเป็นในการมีอยู่ขององค์การ เป็นข้อความที่บอกว่าองค์การ                    
มีบทบาทหน้าที่อะไร ทำงานให้ใคร ขอบเขตการทำงานเป็นอย่างไร ซึ่งข้อความดังกล่าวอาจมีคำขยายเพื่อสร้าง
ความชัดเจนในระดับหนึ่ง โดยคำขยายควรมีความเกี่ยวพันกับประเด็นเชิงยุทธศาสตร์การให้บริการรถโดยสาร
ประจำทาง ซึ่งพันธกิจใหม่ท่ีกำหนดไว้ คือ 

 “บริการรถโดยสารประจำทางท่ีมีคุณภาพ แบบมืออาชีพ 
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม” 

 



บทที่ ๑ บทนำ ๕ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑.๒.๒ วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิสัยทัศน์ คือ ภาพขององค์การที่ทุกคนใน ขสมก. ต้องการจะเป็นในอนาคตข้างหน้า โดยวิสัยทัศน์ที่ดี
ควรเป็นไปภายใต้หลักการของความโดดเด่นในเป้าหมาย สั้นกระชับซึ่งจะง่ายต่อการจดจำ สามารถเข้าใจได้ง่าย 
เป็นที่ยอมรับของทุกคนในองค์การว่ามีความเป็นไปได้ต่อความสำเร็จ และที่สำคัญทุกคนในองค์การอยากมีส่วน
ร่วมต่อความสำเร็จดังกล่าว โดยวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้คือ 

 

 

หมายเหตุ :  “ผู้นำ” ในที่นี้หมายถึง “การเป็นผู้นำในการให้บริการรถโดยสาร ด้วยการบริการอย่างมีคุณภาพ 
สะดวกสบายและปลอดภัยตลอดเส้นทางการใช้บริการของผู ้โดยสาร รวมถึงประชาชนผู้ใช้
เส้นทางร่วมกัน” 

ความสามารถหลักขององค์การ (Core Competencies) 

ความสามารถหลัก คือ ความรู้สั่งสมที่ได้จากการเรียนรู้ในองค์การโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการ และ
สร้างความแตกต่างหลากหลายให้แก่ผลิตภัณฑ์ ทักษะ และการบูรณาการให้เกิดความหลากหลายทางเทคโนโลยีใน
การแข่งขันนั้น ความสามารถหลักขององค์การเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะทำเกิดความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับ
คู่แข่งขัน เนื่องจากองค์การสามารถทำกิจกรรมดังกล่าวนั้นได้ดีเป็นพิเศษกว่าองค์การอื่น ๆ และยังรวมไปถึงการ
ประยุกต์ใช้กลยุทธ์โดยใช้ความสามารถหลักที่มีอยู่เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอีกด้วย ดังนั้น อาจกล่าว
ได้ว่าความสามารถหลักขององค์การนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญของการแข่งขันทางธุรกิจ โดยความสามารถหลัก                     
ที่กำหนดไว้ คือ 

 
 

๑.๒.๓ ค่านิยม (Core Value) 

ค่านิยม หมายถึง ทัศนะของคนหรือสังคมที่มีต่อสิ่งของ ความคิด และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความ
ปรารถนา คุณค่าและความถูกต้องของสังคมนั้น ๆ เช่นค่านิยมของคนไทยที่ถือว่าความสงบสุขทางจิตใจและการ
ทำบุญให้ทาน    เป็นสิ่งที่พึงปรารถนา การเคารพเชื่อฟังบิดามารดาและการกตัญญูรู้คุณเป็นสิ่งที่ควรยกย่อง 

ความสำคัญของค่านิยม คือ ช่วยเสริมสร้างหลักศีลธรรม ซึ่งบุคคลจะใช้ในการพิจารณา การกระทำของ
ตนอย่างมีเหตุผล ช่วยให้บุคคลตัดสินใจว่าสิ่งใดผิด สิ่งใดถูก ดีหรือไม่ดี มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่า ควรทำหรือไม่ควร
ทำ มีอิทธิพลเหนือบุคคลในการเลือกคบหาสมาคมกับบุคคลอื่น และเลือกกิจกรรมทางสังคม ซึ่งตนจะต้องเข้าไป
ร่วมด้วย ช่วยให้บุคคลกำหนดความคิดและแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการช่วยสร้างมาตรฐานและแบบฉบับจากการ
ประพฤติปฏิบัติของบุคคล ซึ่งค่านิยม ของ ขสมก. คือ  

 

 

 

“ ผู้นำการให้บริการรถโดยสารประจำทาง ” 

“ เชี่ยวชาญเส้นทาง และบริหารการเดินรถ ” 

“ รักองค์การ พัฒนาร่วมกัน คุณธรรมนำหน้า สร้างสรรค์บริการเพื่อสังคม ” 



๖  บทที่ ๑ บทนำ 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

ความหมายของค่านิยมหลักขององค์การ มีดังนี้ 

“รักองค์กร” หมายถึง พนักงานทำงานอย่างทุ่มเท รับผิดชอบ ร่วมแก้ไขปัญหา มีความรู้สึกถึงความเป็น
เจ้าของรักษาภาพลักษณ์และภูมิใจในความสำเร็จขององค์การ 

“พัฒนาร่วมกัน” หมายถึง จิตสำนึกของความร่วมมือ ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของพนักงานทุกคน เพ่ือ
ร่วมกันพัฒนาองค์การไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน 

“คุณธรรมนำหน้า” หมายถึง การปฏิบัติตนต่อองค์การ และผู้เกี่ยวข้องดัวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
โปร่งใส มีศีลธรรมทั้งต่อหน้าและลับหลัง เป็นคนดี ไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตนและพวกพ้อง 

“สร้างสรรค์บริการเพื่อสังคม” หมายถึง การพัฒนารูปแบบการบริการที่ทันสมัยและมีคุณภาพ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ด้วยความรับผิดชอบ                  
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

๑.๒.๔ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

บทบาทของ ขสมก. ภายใต้บริบทของข้อกำหนดภาครัฐ การดำเนินการตามแผนฟื้นฟู รวมถึงปัจจัย
แวดล้อม ล้วนแต่มุ่งเน้นให้ทาง ขสมก. มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ขององค์การไปยังวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์                
ที่สำคัญ ใน ๔ ส่วน ได้แก่ 

(๑) บริการเพื่อทุกคนในสังคม (For All)  

 หมายถึง ขสมก. จะดำเนินการให้บริการสามารถเข้าถึงกับผู้ใช้บริการในทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น 
กลุ่มผู้โดยสารทั่วไป กลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือปานกลาง กลุ่มคนพิการ  

(๒) สร้างประโยชน์และความแข็งแกร่งทางการเงิน (Utilized)  

 หมายถึง ขสมก. จะเน้นพัฒนาการให้บริการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทุกภาคส่วนในภาพรวม 
เน้นการสร้างรายได้เพ่ือเลี้ยงตนเอง และมีความคุ้มค่าต่อต้นทุนการดำเนินงานขององค์การ 

(๓) เน้นความทันสมัย (Smart)  

 หมายถึง ขสมก. มุ่งหมายที่จะเป็นองค์การอัจฉริยะ โดยการนำเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการบริการ
ที่ทันสมัยมาใช้งาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพองค์การและบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีในการ
เดินรถโดยสาร การสื่อสารให้กับผู้รับบริการ เป็นต้น 

(๔) คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environment and Social)  

 หมายถึง ขสมก. ยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เน้นการให้บริการที่ลดการ
ปล่อยมลพิษ รวมถึง ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามมาตรการด้านสุขอนามัยภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ  COVID – ๑๙ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่จะดำเนินการให้ทั้ง ๔ ด้านนี้ ยังคงอยู่ภายใต้การประสานการให้บริการ               
ที่เชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น การขนส่งทางราง และการขนส่งทางน้ำ โดยสามารถ                    
นำประเด็นทั้ง ๔ ด้านมาเชื่อมโยงเป็นการรวมเข้าด้วยกันกับโครงข่ายอ่ืน ๆ และเชื่อมต่อเข้าด้วยกันได้ อย่างไรก็ดี 
การดำเนินงานของ ขสมก. ยังคงปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมภายนอก ตั้งแต่ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยี เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ 



บทที่ ๑ บทนำ ๗ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑.๓ สรุปประเด็นสำคัญในการวิเคราะห์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก จะเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันที่จะมี
ผลกระทบต่อการให้บริการรถโดยสารของ ขสมก. รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงการดำเนินการในภาพรวม โดย
สามารถสรุปสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดังแสดงในตารางท่ี ๑ 
 

ตารางท่ี ๑ ผลสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ปัจจัย 
สถานการณ์ภายนอก 

ประเด็น 
การวิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
ในภาพรวม 

ผลวิเคราะห์ต่อการดำเนินงาน 
ของ ขสมก. 

๑) ปัจจัยแวดล้อม 
ด้านกฎหมาย 
และกฎระเบยีบ 
ของภาครัฐ  

นโยบายในการ
เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคม 

➢ การใช้ระบบตั๋วร่วม 
➢ การชำระเงินในรูปแบบต่าง ๆ  

เป็นโอกาสของ ขสมก. ในการพัฒนา
และปรับปรุงการให้บริการ โดยอาจ
ต้องมีการอบรมพนักงานเพื่อให้
ดำเนินการได ้

ความไม่แน่นอน
ทางการเมือง 

➢ การชุมนุมทางการเมืองส่งผลลบตอ่ 
การเดินทาง 

เป็นอุปสรรคที่ทำให้เกิดการเปลี่ยน
เส้นทางการเดินรถ การหยุดเดินรถ  
แต่ ขสมก. สามารถใช้เป็นโอกาสใน
การพัฒนาเทคโนโลยเีพื่ออำนวยความ
สะดวกด้านเส้นทางได ้

ข้อกำหนดใน 
แผนฟื้นฟูกิจการ 

➢ มีการกำหนดกลยุทธ์ที่ทาง ขสมก. 
ต้องดำเนินการเพื่อตอบวัตถุประสงค์
แผนฟื้นฟู 

เป็นโอกาสของ ขสมก. ในการ
ดำเนินการใหส้อดคล้องกับแผนฟ้ืนฟู 
ซึ่งจะเป็นการพัฒนาองค์การอย่าง
ยั่งยืน 

นโยบายป้องกัน
โรคของกระทรวง
สาธารณสุข 

➢ การระบาดของ  COVID – ๑๙ ทำให้
ภาครัฐมมีาตรการที่เขม้งวดสำหรบั 
การให้บริการรถโดยสารสาธารณะ 

เป็นอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการให้ 
บริการและต้นทุนขององค์การ ทาง            
ขสมก. อาจต้องมีการวิจัยและพัฒนา
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามมาตรการ
อย่างครบถ้วน 

๒) ปัจจัยแวดล้อม 
ด้านเศรษฐกิจไทย 
และเศรษฐกิจโลก 

สถานการณ์
เศรษฐกิจของไทย
ในปัจจุบันและ
แนวโน้มใน
อนาคต 

➢ การคาดการณส์ภาพเศรษฐกิจใน
ทิศทางที่ดีในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทำให้
ภาครัฐมีแนวโน้มสนับสนุนกิจกรรม
กระตุ้นทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
มาตรการในการเพิม่แรงขับเคลื่อน
จากรายจ่ายภาครับ และการเพิม่การ
ขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศ  

เป็นโอกาสของ ขสมก. เนื่องด้วย
โครงการที่ดำเนินการสามารถเป็น            
แรงขับเคลื่อนต่อเศรษฐกิจในภาพรวม
ได้เป็นอยา่งด ี
 
 

สถานการณ์
เศรษฐกิจเพื่อ 
การหารายได้อัน 
เป็นเป้าหมาย 
การดำเนินงาน
ของ ขสมก. 

➢ ขสมก.อาจไม่สามารถดำเนินการตาม
เป้าหมายในการจัดหารายไดต้าม 
แผนฟื้นฟู (การให้เช่าพ้ืนท่ี) เนื่องด้วย
ปัญหาทางเศรษฐกิจในประเทศ  

เป็นอุปสรรคชั่วคราว แต่หาก ขสมก. 
มีการศึกษาเพื่อหาแผนการปรับปรุง
รูปแบบธุรกิจของหน่วยงานทางดา้น
การขนส่งสาธารณะทั้งในระยะสั้น 
กลาง และยาวจะช่วยให้ทิศทางการหา
รายได้ในรูปแบบอ่ืน มีความเป็นไปได้
มากขึ้น 



๘  บทที่ ๑ บทนำ 
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ตารางท่ี ๑ ผลสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ปัจจัย 
สถานการณ์ภายนอก 

ประเด็น 
การวิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
ในภาพรวม 

ผลวิเคราะห์ต่อการดำเนินงาน 
ของ ขสมก. 

๓) ปัจจัยแวดล้อม 
ด้านภาพแวดล้อม
เชิงสังคมและ
วัฒนธรรมของ
ประเทศไทย 

การเปลีย่นแปลง
วิถีชีวิตสู่วิถีชีวิต
ยุคใหม่ (New 
Normal) 
 

➢ พฤติกรรมการเดินทางที่น้อยลง  
การ Work from Home ส่งผล
กระทบต่อรายได้ขององค์การ  

➢ ความเห็น/ความพึงพอใจใน 
การใช้บริการรถโดยสารสาธารณะมี
การเปลีย่นแปลง 

เป็นอุปสรรคบางส่วน  
แต่หากมีการสำรวจความต้องการของ
ผู้ใช้บริการหลังการแพรร่ะบาด   
รวมทั้งการปรับปรุงรูปแบบธุรกจิ           
จะช่วยให้เกิดโอกาสในการให้บริการ
ได้มากข้ึน 

๔) ปัจจัยแวดล้อม 
ด้านเทคโนโลยี
และผลต่อการ
ส่งเสริมการ
ให้บริการ 

เทคโนโลยีใน 
การให้บริการ 

➢ มีเทคโนโลยีที่สนบัสนุนงานด้าน 
การให้บริการรถโดยสารสาธารณะ  
จะพบว่า เครื่องมือ/เทคโนโลยีใน 
การรับชำระค่าโดยสาร การแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อผู้รับบรกิาร 
การแจ้งเวลาเดินรถและระยะเวลาที่
ถึงจุดหมาย รวมถึงการให้บริการใหม่
เกี่ยวกับสื่อด้านงานเดินรถ 

เป็นโอกาสและความท้าทาย หาก         
ขสมก. พัฒนาและปรับปรุงบริการตาม
เทคโนโลยี มีความทันสมัย รวมถึงการ
พัฒนาการให้บริการใหต้รงกับความ
ต้องการของผู้รับบริการอย่างเป็น
สากลมากขึ้น 

เทคโนโลยีใน 
การปฏิบัตติาม
มาตรการทาง 
ด้านสุขอนามยั 

➢ ต้องการเทคโนโลยีทีส่นับสนุน 
การป้องกันการแพร่กระจายของ 
เชื้อไวรัส การทำความสะอาด รวมถึง  
การปรับลักษณะทางเทคนคิของ 
รถโดยสารใหม้ีความเหมาะสม 

เป็นโอกาสและความท้าทายหนึ่งของ 
ขสมก. ที่จะเป็นหน่วยงานในการวจิัย
และพัฒนาองค์ความรูต้่าง ๆ  

เทคโนโลยี
ทางด้านช่องทาง
การจัดจำหน่าย 

➢ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีส่่งผลตอ่
การให้บริการของรถโดยสาร
สาธารณะ ความต้องการบริการ
เฉพาะเจาะจงในกลุ่มผู้บรโิภค 

เป็นโอกาสและความท้าทายหนึ่งของ 
ขสมก. ที่จะปรบัปรุงรูปแบบธุรกิจให้มี
ความเหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการเฉพาะกลุม่ 

ท่ีมา : ประมวลผลโดยคณะที่ปรึกษา 

โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก จะพบทั้งประเด็นโอกาสของ ขสมก. ไม่ว่าจะเป็นแนวนโยบาย
ภาครัฐที่เอ้ือต่อการดำเนินการ ข้อกำหนดแผนฟื้นฟู แนวโน้มการเติบโตการขนส่ง และเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย 
แต่ก็ยังคงพบอุปสรรคทั้งในด้านความไม่แน่นอนทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ผู้บริโภค ที่องค์การควรให้ความสำคัญอย่างมาก 

๑.๔ สรุปประเด็นสำคัญในการวิเคราะห์ 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

ในส่วนการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของ ขสมก. โดยการศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคขององค์การ ทางที่ปรึกษาดำเนินการรวบรวมจากบทสัมภาษณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร และ
ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง และนำมาสรุปเป็นประเด็นได้ดังแสดงในภาพที่ ๓  
 
 



บทที่ ๑ บทนำ ๙ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S๑. ขสมก. เป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบรัฐวสิาหกิจ  
S๒. ขสมก. มคีวามเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจการเดินรถ

โดยสาร 
      ประจำทาง 
S๓. ขสมก. มีประสบการณ์ดา้นการเดินรถโดยสารประจำทาง  
S๔. ขสมก. มีอู่จอดรถท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีซึ่งมีศักยภาพเชิงพาณิชย ์
S๕. ขสมก. มีอู่จอดรถท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีซึ่งมีประสิทธิภาพในการ 
      บริหารจัดการเดินรถโดยสารประจำทาง 

 W1. รถ มสีภาพเก่า ไม่ทันสมัย และมีจำนวนไมเ่พียงพอ 
W2.  ขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ 
W3.  มีภาระหนี้สินเพิม่ขึ้นอย่างตอ่เนื่อง 
W4.  ขสมก. มีรายไดไ้ม่พอเลี้ยงตวัองค์การ 
W5.  ต้นทุนการให้บริการรถโดยสารที่สูง 
W6.  ขสมก. ขาดแคลนบุคลากรในสายงานท่ีจำเป็น  
W7.  การอบรมและฝึกทักษะไมต่อ่เนื่อง 
W8.  การขาดการสื่อสารภายในองค์การ ขสมก.  
W9.  การขาดการบรูณาการกับหน่วยงานภายนอก 
W๑0. การขาดการประชาสมัพันธ์เชิงรุกและที่ทันสมยั 
W๑1. ภาพลักษณ์เชิงลบของ ขสมก.  

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

O๑.  ภาครัฐให้การสนับสนุนการฟื้นฟูองค์การ 
O๒.  ภาครัฐให้การสนับสนุนทางการเงิน 
O๓.  การพัฒนาของเทคโนโลยสีารสนเทศและเทคโนโลย ี
       ดิจิตอล  และการเข้าถึงที่ง่ายมากข้ึน 
O๔.  การให้ความสำคญักับคณุภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของ  
       ภาครัฐและประชาชน 
O๕.  นโยบายการเป็นระบบขนส่งสาธารณะสำหรบัทุกคน 
O๖.  นโยบายการเป็นระบบขนส่งสาธารณะรอง (Feeder)  
       เชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ 
O๗.  นโยบายการเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ประกอบการเดินรถ     
        (Operator)  
O๘.   นโยบายการใช้ตั๋วร่วมร่วมกบัระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ 
O๙.   การขยายตัวของประชาชนไปสู่เขตชานเมือง/พื้นที ่
        รอบนอก 
O๑๐. การพัฒนาของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และ 
        การเข้าถึงได้ง่ายของประชาชน 

T๑.  นโยบายของรัฐที่ไม่อนุญาตให้เพิ่มจำนวนบุคลากร 
       สำนักงาน 
T๒.  นโยบายเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ประกอบการเดินรถ  
       (Operator)  
T๓.  ความไม่แน่นอนและความลา่ช้าของนโยบายภาครัฐและ 
       แผนฟื้นฟูองค์การ 
T๔.   การควบคุมอัตราค่าโดยสาร จากการแทรกแซงโดย 
        ภาครัฐ 
T๕.   ระเบียบและขั้นตอนทางกฎหมายที่ล่าช้า และ/หรือ ไม ่
        ทันสมัย 
T๖.   สถานการณ์ COVID – ๑๙  และชีวิตวิถีใหม่ (New  
        Normal) 
T๗.   ปัญหาการจราจรติดขดั และปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคล 
        ที่เพ่ิมสูงขึ้น 
T๘.   สังคมผูสู้งอายุและการเลือกงานทำของประชากรไทย 
T9.   สังคมผูสู้งอายุและการเลือกงานทำของประชากรไทย 

ท่ีมา : ประมวลโดยคณะที่ปรึกษา 

ภาพที่ ๓ SWOT ของ ขสมก. 

จากการวิเคราะห์ภารกิจและระบบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน (As Is) เทียบกับทิศทางใน
อนาคต (To be) เพ่ือวิเคราะห์ Gap ในการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางในการดำเนินงานในแผนปฏิบัติการต่อไป  

๑.๕ ประเด็นความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (SA) และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (SC) 

จากการดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และดำเนินการวิเคราะห์
สถานการณ์/สิ่งแวดล้อม ทำให้สามารถสรุปประเด็นเพื่อนำมากำหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในส่วน
นี้จึงนำประเด็นที่สรุปได้มาวิเคราะห์ TOWS Matrix เพ่ือประยุกต์ พัฒนา ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมขององค์การ โดย
ทำการความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge) และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Advantage) จากการจับคู่ประเด็นดังนี้ 



๑๐  บทที่ ๑ บทนำ 
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(๑) ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage) จะเป็นการนำประเด็นจุดแข็งมา
ผสมผสานร่วมกับโอกาส เพ่ือให้เห็นภาพแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกได้อย่างชัดเจน 

(๒) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge)  จะเป็นการนำประเด็นจุดแข็งมา
ผสมผสานร่วมกับจุดอ่อน จุดแข็งมาผสมผสานร่วมอุปสรรค และจุดอ่อนมาผสมผสานกับ
โอกาส เพ่ือให้เห็นภาพยุทธศาสตร์เชิงรับได้อย่างชัดเจน 

โดยสามารถดำเนินการได้ดังนี้ 

(๑) ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage)  
 ประกอบไปด้วย 

➢ S๑O๕ การเน้นการบริการเพ่ือประชาชนทุกกลุ่ม 
➢ S๓O๕ เพ่ิมทักษะให้กับพนักงานขับรถและสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ 
➢ S๒O๗ เน้นการเดินรถท่ีมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน 

(๒) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge)  
 ประกอบไปด้วย 

➢ S๒T๗      ปรับปรุงการบริการสอดคล้องบริบทชุมชน 
➢ S๒T๘      ปรับปรุงรถโดยสารให้สามารถรองรับการใช้บริการผู้สูงอายุและคนพิการ 
➢ S๓T๖      ปรับปรุงสุขอนามัยการโดยสารรถและอุปกรณ์เพ่ือลดการแพร่ระบาด  

              COVID – ๑๙ 
➢ S๔T๖      ปรับปรุงอู่รถให้เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ หรือการรับส่งสินค้าในยุค  

              New-normal 
➢ O๑W2     สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ผ่านกิจกรรมทางออนไลน์ 
➢ O๕W๑0   เพ่ิมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เน้นย้ำการเป็นองค์การที่มีการใช้เทคโนโลยี 
➢ O๑๐W๑1 เพ่ิมการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี การพัฒนา website และแอพลิเคชั่น 
➢ W4T1      ปรับปรุงโครงสร้างบุคลากรให้ตอบสนองกับบทบาทที่จะเปลี่ยนแปลงไปใน 
                       อนาคต 
➢ W5T9      เน้นการเพิ่มรถบริการให้ผู้ใช้บริการที่ต้องการเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่ง 

               สาธารณะ 

จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ยุทธศาสตร์ในการดำเนินการในแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำแนกได้เป็น ๔ ยุทธศาสตร์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ด้าน คือ 

๑.๕.๑ ยุทธศาสตร์ที ่๑ การบริการเพื่อทุกคน 

สำหรับ ขสมก. ที่มุ่งเน้นการให้บริการประชาชน ครอบคลุมกลุ่มประชาชนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม
ผู้ใช้บริการทั่วไป กลุ่มผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มคนพิการ เพื่อให้ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย
เป็นสำคัญ ดังนั้น ยุทธศาสตร์นี้มุ ่งหมายให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ทั้งในด้านจำนวนรถโดยสาร 
ทักษะการให้บริการของพนักงาน ความปลอดภัยทั้งด้านการขับรถโดยสาร (ป้องกันอุบัติเหตุ) และความปลอดภัย
ระหว่างการเดินทาง โดยยุทธศาสตร์นี้จะมีกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาการให้บริการทั้งทางด้านการจัดหารถ
ใหม่ (ตามแผนฟื้นฟูกิจการ) การปรับปรุงรถโดยสารที่มีอยู่เพื่อรองรับการให้บริการรถ Wheel chair การอบรม
ทักษะการให้บริการแก่ผู ้สูงอายุ/คนพิการ การดูแลผู้โดยสารภายในรถโดยสารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และการให้
คำแนะนำผู้โดยสารตามมาตรการด้านสุขอนามัยด้วย นอกจากนี้แล้ว การบริหารเส้นทางการเดินรถใ หม่ เพ่ือ



บทที่ ๑ บทนำ ๑๑ 
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รองรับการขยายเส้นทางของรถไฟฟ้า การปรับลดเส้นทางที่มีความต้องการใช้บริการลดลงหรือมีความทับซ้อน                 
ในเส้นทาง การปรับเปลี่ยนการให้บริการให้เหมาะสมกับความต้องการใช้บริการในเส้นทางการเดินรถที่แตกต่างกัน 
ล้วนแต่เป็นการตอบสนอง ปรับเปลี่ยน และพัฒนาการให้บริการ ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID – ๑๙  ด้วย จากแนวคิดข้างต้นทาง ขสมก. สามารถนำมาพิจารณาจำแนกมาเป็นกลยุทธ์ (Strategy) 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้งหมด ๒ กลยุทธ์ สำคัญ ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ ๑ รถโดยสารเพื่อประชาชน เนื่องด้วยจากสถานการณ์การเกิดโรคระบาด COVID – ๑๙  
ส่งผลให้โครงการจัดหารถใหม่ของ ขสมก. ยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น การดำเนินโครงการจัดหารถใหม่ของ ขสมก.       
ตามแผนฟื้นฟูกิจการ จะช่วยให้การให้บริการรถโดยสารของ ขสมก. มีความพร้อมมาก 

กลยุทธ์ที่ ๒ พนักงานของทุกคน พนักงานขับรถเป็นหัวใจในการให้บริการรถโดยสารสาธารณะใน
อนาคต ดังนั้น ขสมก. จำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญในการดูแลและอบรมทักษะต่าง ๆ ให้แก่  พนักงานขับรถ 
ส่งเสริมสวัสดิการและสุขอนามัยของพนักงานขับรถโดยสาร เพ่ือสร้างเป็นพนักงานขับรถของประชาชน การจัดหา
พื้นที่อู่จอดรถเพื่อทดแทนอู่มีนบุรีและอู่บางเขน และการปรับปรุงการบริหารเส้นทางการเดินรถใหม่ จะช่วยเพ่ิม
ศักยภาพในการให้บริการได้ 

กลยุทธ์ที่ 3 ความปลอดภัยในการให้บริการ  ความปลอดภัยในการให้บริการถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ
งานบริการ ทั้งในส่วนของผู้ใช้บริการโดยทั่วไป และกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนให้ได้รับความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
รวมถึงลดการเกิดอุบัติเหตุทั้งทางตรงและทางอ้อม 

1.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างประโยชน์และความแข็งแกร่งทางการเงิน 

เนื่องด้วย ขสมก. ประสบปัญหาการขาดทุนมาเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น การมุ่งพัฒนาบริการที่คำนึงถึง
ประโยชน์ในทุกภาคส่วน การนำทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การมาพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการเพื่อสร้าง
รายได้ และมีความคุ้มค่าต่อต้นทุนการดำเนินงานขององค์การ รวมถึงการปรับโครงสร้างการบริหาร ลดค่าใช้จ่าย
เพื่อสร้างกำไรให้กับองค์การ จะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน
ฟื้นฟูกิจการด้วย  นอกจากนี้แล้ว การสรรหาแหล่งรายได้เพื่อทดแทนรายได้ค่าโดยสารที่มีแนวโน้มลดลงจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – ๑๙  ก็มีความจำเป็นอย่างมาก โดยการหารายได้เสริมจากทรัพยากรที่
องค์การมีอยู่ อาจเริ่มจากการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อสรรหาพันธมิตรในการพัฒนาบริการร่วมกัน การนำพื้นที่
บางส่วนมาปรับเปลี่ยนเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ รวมทั้ง การเพิ่มรายได้จากการโฆษณาบนพ้ืนที่รถโดยสารจาก
ความร่วมมือของหน่วยงานพันธมิตร จะเป็นแนวทางการเพ่ิมรายได้ขององค์การในอนาคต จากแนวคิดข้างต้นทาง                   
ขสมก. สามารถนำมาพิจารณาจำแนกมาเป็นกลยุทธ์ (Strategy) ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้งหมด ๒ กลยุทธ์ สำคัญ 
ได้แก่ 

กลยุทธ์ที ่ 4 การสร้างการจดจำที ่ด ีแก่ผู ้ใช้บริการ  รูปแบบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ                      
ณ ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยน ทั้งจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง บริบทสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
กระทบต่อภาพลักษณ์การให้บริการของ  ขสมก. ดังนั้น การดำเนินโครงการเพื่อสร้างการจดจำที่ดี รวมถึงการ
พัฒนาภาพจำให้เห็นถึงประโยชน์ในภาพรวมจากการบริการ การพัฒนาข้อมูลการเดินทางเพ่ืออำนวยความสะดวก
แก่ผู้ใช้บริการ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก  

กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างความคุ้มค่าทางการเงิน การสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้แก่ ขสมก.                 
การหารายได้สอดคล้องกับการให้บริการ เป็นต้น 
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1.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสู่องค์การอัจฉริยะ 

กระแสการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น เป็นสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้น
อย่างมากในอนาคต ขสมก. อันเป็นองค์การที่มุ่งเน้นการพัฒนาบริการขนส่งผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนารูปแบบการให้บริการที่พึ ่งพาเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ทั้งด้านการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความทันสมัยในการบริหารงาน การเดินรถ และการเพิ่มประสิท ธิภาพการ
ให้บริการรูปแบบต่าง ๆ ด้วย อย่างไรก็ดี การให้ความรู้และความเข้าใจในด้านภัยคุกคามไซเบอร์ ก็เป็นสิ่งที่
พนักงาน ขสมก. ต้องได้รับการพัฒนาให้มีความเหมาะสม ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์การให้ดูมีความทันสมัยด้วย
เทคโนโลยีอัจฉริยะเพิ่มมากขึ้น จากแนวคิดข้างต้นทาง ขสมก. สามารถนำมาพิจารณาจำแนกมาเป็นกลยุทธ์ 
(Strategy) ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้งหมด ๒ กลยุทธ์ สำคัญ ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารงาน เป็นการให้ความสำคัญกับการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์การ การสร้างความปลอดภัยในการเดินรถโดยสาร และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบการบริหารการเดินรถโดยสาร เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้โดยสารด้วย   

กลยุทธ์ที่ 7  การรับชำระค่าโดยสารที่ทันสมัย เป็นการให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือ
เอ้ืออำนวยความสะดวกในการชำระเงินแก่ผู้ใช้บริการ และเน้นการเชื่อมโยงการบริการทั้งการขนส่งโดยรถโดยสาร 
รถไฟฟ้า และเรือ เป็นต้น    

1.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความอย่างยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 

ขสมก. เป็นองค์การที่อยู่คู ่กับการเดินทางของประชาชนชาวไทยมาอย่างช้านาน ดังนั้น การดำเนิน
โครงการเพื่อสร้างสังคมน่าอยู่เป็นสิ่งที่ทางองค์การให้ความสำคัญ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม และการดำเนินกิจกรรม
ร่วมกับชุมชน ทั้งในด้านการทำกิจกรรมเพื่อสังคม การให้ความใส่ใจกับมลพิษที่เกิดขึ้นจากการวิ่งรถโดยสาร เช่น 
ฝุ ่นละออง PM ๒.๕ เป็นต้น หรือแม้กระทั ่ง การที ่องค์การจะดำเนินโครงการด้านสิ ่งแวดล้อมเป็นระยะ                        
ตามแนวนโยบายของระบบ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ด้านการให้บริการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในองค์การ สร้าง
ภาพลักษณ์แก่องค์การ และการมุ่งหมายให้ ขสมก. เป็นองค์การที่ประชาชน ชุมชน และสังคม ต้องการให้คงอยู่ 
จากแนวคิดข้างต้นทาง ขสมก. สามารถนำมาพิจารณาจำแนกมาเป็นกลยุทธ์ (Strategy) ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้งหมด 
๑ กลยุทธ์ สำคัญ ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ 8 การดำเนินการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นการให้ความสำคัญกับการสร้างจิตสำนึกร่วมใน
การให้บริการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม และการดำเนินงานควบคู่กับชุมชน โดยเน้นให้  ขสมก. มีรูปแบบ
และมาตรฐานในการดูแลสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับการยอมรับด้วย  
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บทที่ ๒ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๕ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒.๑ ภาพรวมโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริการเพื่อทุกคน 
กลยุทธ์ที่ ๑ รถโดยสารเพื่อประชาชน 
 โครงการที่ ๑   โครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศท่ีใช้พลังงานสะอาด 
กลยุทธ์ที่ ๒ พนักงานของทุกคน 
 โครงการที่ 2   โครงการพัฒนาพนักงานภาคบริการ  

           โครงการย่อยท่ี 2.๑  โครงการพัฒนาทักษะพนักงานขับรถโดยสาร 
 โครงการย่อยท่ี 2.๒  โครงการบริการดี ขับข่ีปลอดภัย สำหรับพนักงานประจำรถ     
                                        โดยสาร 

กลยุทธ์ที่ ๓ ความปลอดภัยในการให้บริการ 
 โครงการที่ 3    โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ  
 โครงการที่ 4    โครงการความปลอดภัยบนรถโดยสาร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างประโยชน์และความแข็งแกร่งทางการเงิน 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างการจดจำที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ 
 โครงการที่ 5    โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
 โครงการที่ 6    โครงการพัฒนา Application ด้านบริการของ ขสมก. 
กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างความคุ้มค่าทางการเงิน 
 โครงการที่ 7    โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ชิงพาณิชย์ 
 โครงการที่ 8    โครงการปรับโครงสร้างองค์กร  
 โครงการที่ 9    โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement)  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสู่องค์การอัจฉริยะ 
กลยุทธ์ที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารงาน 
 โครงการที่ 10  โครงการระบบบริหารงานหลักองค์การ (Enterprise Resource Planning : ERP)  
กลยุทธ์ที่ 7 การรับชำระค่าโดยสารที่ทันสมัย 
 โครงการที่ 11 โครงการบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความอย่างย่ังยืนทางสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที ่8  การดำเนินการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 
 โครงการที่ ๑2   โครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social   
                           Responsibility : CSR)  
 โครงการที่ 13   โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
 โครงการที่ ๑4   โครงการแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศ จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง (PM ๒.๕) 

 
 
 
 



๑๖  บทที่ ๒ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

๒.๒ รายละเอียดโครงการของแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ขสมก. แต่ละโครงการ มีรายละเอียดสำคัญ
ดังต่อไปนี้ 

โครงการ ๑      โครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศที่ใช้พลังงานสะอาด 
ยุทธศาสตร์ ๑ การบริการเพ่ือทุกคน 
กลยุทธ์ที่  ๑  รถโดยสารเพ่ือประชาชน 
 

 รายละเอียดโครงการ 
รายการ รายละเอียด 

วัตถุประสงค์ ➢ เพ่ือจัดหารถโดยสารปรับอากาศท่ีใช้พลังงานสะอาด พร้อมซ่อมแซมและ
บำรุงรักษารถโดยสาร 

➢ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาการ
ร้องเรียน และสามารถเดินทางเชื่อมต่อโครงข่ายการคมนาคมด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะ 

เป้าหมาย ➢ จัดหารถโดยสารปรับอากาศท่ีใช้พลังงานสะอาด พร้อมซ่อมแซมและ
บำรุงรักษา 

➢ บรรจุรถโดยสารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขที่กรมการขนส่งทางบก
กำหนด 

ตัวชี้วัด (ผลผลิต) ➢ ได้รถโดยสารปรับอากาศที่ใช้พลังงานสะอาด พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษา
รถโดยสาร 

ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์) ➢ มีรถโดยสารที่ใช้พลังงานสะอาดให้บริการ  และสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ➢ ได้คู่สัญญาที่มีศักยภาพ 
ความเสี่ยง ➢ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น: การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ล่าช้า  

➢ ระดับความรุนแรง: สูง 
➢ มาตรการจัดการ: เชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอก ที่มีความรู้ความ

ชำนาญในด้านเทคนิคของรถโดยสารร่วมเป็นกรรมการในการร่างขอบเขต
ของงาน (TOR) ร่างสัญญา รวมถึงการตรวจรับ 

➢ เป้าหมายความเสี่ยง : ปานกลาง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ➢ สผง. 

งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ➢ ใช้งบดำเนินการของ ขสมก. ประมาณ 953.649 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๒ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๗ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 แผนดำเนินงานโครงการ 

รายละเอียด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หน่วยงาน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑) สผง. นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
หลักการและงบประมาณในการ
จัดหารถโดยสารปรับอากาศท่ีใช้
พลังงานสะอาด 

                                                • สผง. 

๒) ผอก. อนุมัติหลักการและงบประมาณ 
ในการจัดทำโครงการจดัหารถฯ 

                                                • ผอก. 

๓) คณะกรรมการฯ เสนอขอแก้ไข
เพิ่มเตมิสญัญาจ้างท่ีปรึกษาฯและ
นำเสนอ ผอก.อนุมตัิเพื่อนำเสนอ
คณะกรรมการบรหิารกิจการองค์การ
ให้ความเห็นชอบ 

                                                • สบจ. 

๔) คณะกรรมการบรหิารกิจการองค์การ
ให้ความเห็นชอบดำเนินโครงการฯ 

                                                • สผง.. 

๕) คณะกรรมการดำเนินการจดัทำ 
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)  
โครงการจดัหารถฯ 

                                                • คณะกรรมการ 

๖) นำเสนอ ผอก. เพื่อพิจารณาอนุมตัิ 
ขอบเขตของงาน (TOR)  
โครงการจดัหารถฯ 

                                                • คณะกรรมการ 

๗) เสนอ ผอก. อนุมัตริ่างขอบเขตของ
งานและรายละเอียดคณุลักษณะและ
ราคากลางและนำเสนอ
คณะกรรมการบรหิารกิจการ ขสมก. 

                                                • คณะกรรมการ 

๘) กระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง โครงการ
จัดหารถโดยสารที่ใช้พลังงานสะอาด  
(ประกาศกวดราคาจนถึงเสนอราคา) 

                                                • สบจ. 

๙) คณะกรรมการรายงานผลการ
พิจารณาการเสนอราคาต่อ ผอก.เพื่อ
นำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การเพื่ออนุมัต ิ

                                                • คณะกรรมการ 

๑๐) ประกาศผลผู้ชนะ                                                 • สบจ. 
๑๑) ลงนามสญัญา                                                 • ผอก. (สกม.) 
๑๒) รับมอบรถและดำเนินการตามสัญญา                                                 ขดร. 

 
 
 
 
 
 
 

 



๑๘  บทที่ ๒ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

โครงการย่อยท่ี  2.1     โครงการพัฒนาทักษะการขับรถโดยสาร 
ยุทธศาสตร์ ๑ การบริการเพ่ือทุกคน 
กลยุทธ์ที่  2  พนักงานของทุกคน 
โครงการที่ 2 การพัฒนาพนักงานภาคบริการ 
 รายละเอียดโครงการ 

รายการ รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ ➢ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ  สามารถขับรถโดยสารได้อยา่ง

ปลอดภัย  
➢ เพื่อเตรียมความพร้อมพนักงานเก็บค่าโดยสารที่จะปฏิบัติหนา้ทีเ่ป็นพนักงาน         

ขับรถโดยสารประจำทาง  
➢ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานเก็บคา่โดยสาร 

เป้าหมาย ➢ พนักงานเก็บค่าโดยสารทีป่ระสงค์เปลี่ยนหนา้ที่เปน็พนักงานขบัรถโดยสาร  
สามารถสอบและได้รับใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะไมน่อ้ยกว่า             
ร้อยละ ๙0 

ตัวชี้วัด (ผลผลิต) ➢ มีพนักงานเก็บค่าโดยสารเปลี่ยนหน้าที่เปน็พนักงานขับรถโดยสาร   
ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์) ➢ มีความสามารถในการขับรถโดยสารอย่างมืออาชีพและมีความปลอดภัย 

➢ ประสิทธผิลในการพัฒนาทักษะการขับรถโดยสาร 
➢ ภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการด้านการขนส่งสาธารณะขององค์การ 

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ➢ ความร่วมมือของบุคลากร 
ความเสี่ยง ➢ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น : พนักงานเก็บค่าโดยสารไมส่นใจเข้ารับการอบรมและเปลี่ยน

หน้าที่เป็นพนักงานขับรถ 
➢ ระดับความรุนแรง : สงู 
➢ มาตรการจัดการ: ประชุมทำความเข้าใจ และเพิ่มค่าตอบแทนหลังจากเปลีย่น

หน้าที ่
➢ เป้าหมายความเสี่ยง: ปานกลาง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ➢ สพบ. เขตการเดินรถที่ 1 - 8 
งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ➢ 0.500 ล้านบาท 

 

 
 
 

 แผนดำเนินงานโครงการ 

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หน่วยงาน 

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

พนักงานเก็บค่าโดยสารที่ต้องการเปลีย่น
หน้าที่เป็นพนักงานขบัรถโดยสาร 

                                                • สพบ. 

๒) ส่งเอกสารสัญญาโครงการฝึกหัดขับรถ  
ให้พนักงานเก็บค่าโดยสาร 
ทำสัญญาค้ำประกันวา่จะปฏิบัติหนา้ที่เป็น
พนักงานขับรถกอ่นเข้ารับการอบรม 

                                                • สพบ. 

๓) ปฐมนิเทศ                                                 • สพบ. 
๔) การฝึกขับรถโดยสาร ณ อู่เขตการเดินรถ 

และนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง  
(โดยครูฝึกขับรถ) 

                                                • สพบ. 

๕) การทดสอบเพื่อรับใบอนญุาต 
ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ   

                                                • สพบ. 



บทที่ ๒ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๙ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โครงการย่อย 2.๒  โครงการบริการดี  ขับข่ีปลอดภัย สำหรับพนักงานประจำรถโดยสาร 
ยุทธศาสตร์ ๑ การบริการเพ่ือทุกคน 
กลยุทธ์ที ่ ๒  พนักงานขบัรถของทุกคน 
โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาพนักงานภาคบริการ 
 รายละเอียดโครงการ 

รายการ รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ ➢ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้มี “จิตบริการ” (Service 

Mind)  ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
➢ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงหน้าที่ในการให้บริการที่ดีและมีความรับผิดชอบ  

เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ 
เป้าหมาย ➢ พนักงานขับรถโดยสารและพนักงานเก็บค่าโดยสาร เข้ารับการอบรม  
ตัวช้ีวัด )ผลผลิต(  ➢ พนักงานขับรถโดยสารและพนักงานเก็บค่าโดยสาร   
ตัวช้ีวัด )ผลลัพธ์(  ➢ จำนวนเร่ืองร้องเรียนด้านบริการลดลงจากปีที่ผา่นมา   
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ➢ ความร่วมมือของบุคลากร 
ความเสี่ยง ➢ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น : ไม่สามารถลดจำนวนเร่ืองร้องเรียนด้านการให้บริการ  

➢ ระดับความรุนแรง : ปานกลาง 
➢ มาตรการจัดการ : ประชุมอบรมทำความเข้าใจ  
➢ เป้าหมายความเสี่ยง : ต่ำ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ➢ สพบ. เขตการเดินรถที่ 1 - 8 
งบประมาณ ปี พ.ศ.2565 ➢ 0.200 ล้านบาท  

 
 แผนดำเนินงานโครงการ 

รายละเอียด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หน่วยงาน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑) จัดทำแผนการอบรม                                                 • สพบ. 
๒) ขออนุมัติจัดทำโครงการ                                                 • สพบ. 
๓) ดำเนินการอบรม                                                 • สพบ. 
๔) ติดตามผลหลังการอบรม                                                 • สพบ. ขดร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๐  บทที่ ๒ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

โครงการที่ 3  โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ยุทธศาสตร์ ๑ การบริการเพ่ือทุกคน 
กลยุทธ์ที่  ๓  ความปลอดภัยในการให้บริการ 
 
 รายละเอียดโครงการ 

รายการ รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ ➢ เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัตเิหตุทางถนนจากรถโดยสารขององค์การ 

➢ เพื่อป้องกันความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สนิ อันเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารของ
องค์การ 

➢ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน 
เป้าหมาย ➢ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ตัวชี้วัด (ผลผลิต) ➢ จำนวนคร้ังของการเกิดอุบัติเหตุเป็นไปตามที่องค์การกำหนด 
ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์) ➢ จำนวนอุบัติเหตุลดลงจากปทีี่ผ่านมา 
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ➢ ความร่วมมือของบุคลากร 
ความเสี่ยง ➢ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น : ไม่สามารถลดจำนวนอุบัติเหต ุ

➢ ระดับความรุนแรง : ปานกลาง 
➢ มาตรการจัดการ : วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ อบรม ทำความเข้าใจกับ

พนักงานเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
➢ เป้าหมายความเสี่ยง : ต่ำ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ➢ ฝรอ.  
➢ ขดร. 

งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - 
 

 แผนดำเนินงานโครงการ 

รายละเอียด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หน่วยงาน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑) จัดทำโครงการ/กำหนดมาตรการ
ในการปฏิบัต ิ

                                                • ฝบร. 
• ฝรอ. 

๒) อบรม / เผยแพร่มาตรการการลด
อุบัติเหตุ 

                                                • สพบ. 
• ขดร. 

๓) รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล 

                                                • สพบ. 
• ขดร. 

๔) ประเมินผล                                                 • ฝบร. 
• ฝรอ. 

 

 

 

 



บทที่ ๒ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒๑ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โครงการที่ 4  โครงการความปลอดภัยบนรถโดยสาร 
ยุทธศาสตร์ ๑ การบริการเพ่ือทุกคน 
กลยุทธ์ที ่ ๓  ความปลอดภัยในการให้บริการ 
 

 รายละเอียดโครงการ 
รายการ รายละเอียด 

วัตถุประสงค์ ➢ เพื่อจัดให้มีการอบรมทักษะการช่วยเหลือฉุกเฉินของกลุ่มพนักงาน และปรับปรุง         
รถโดยสารให้มีความปลอดภัย 

➢ เพื่อสร้างแนวทางในการป้องกนัและลดอาชญากรรมบนรถโดยสาร 
เป้าหมาย ➢ ป้องกันและลดอาชญากรรมบนรถโดยสาร 
ตัวชี้วัด (ผลผลิต) ➢ การอบรมทักษะในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนรถโดยสาร  

ไม่น้อยกว่า ๑ คร้ังต่อป ี
ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์) ➢ ผู้ใช้บริการได้รบัความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสาร 
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ➢ ความร่วมมือของบุคลากร  
ความเสี่ยง ➢ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น : ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนรถโดยสาร 

➢ ระดับความรุนแรง : ปานกลาง 
➢ มาตรการจัดการ : กำหนดแนวทางการดำเนินการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 
➢ เป้าหมายความเสี่ยง : ต่ำ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ➢ สพบ. 
➢ ขดร. 

งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - 
 

 

 แผนดำเนินงานโครงการ 

รายละเอียด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หน่วยงาน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑) จัดทำโครงการ/กำหนดมาตรการ
ในการปฏิบัต ิ

                                                • ฝบร. 
• ฝรอ. 

๒) กำหนดวิธีการอบรมหรือเผยแพร่                  
แนวทางการดำเนนิงาน 

                                                • สพบ. 
• ขดร. 

๓) ติดตามและประเมินผล                                                 • ฝบร. 
• ฝรอ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๒  บทที่ ๒ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

โครงการที่ 5  โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ยุทธศาสตร์  ๒  การสร้างประโยชน์และความแข็งแกร่งทางการเงิน 
กลยุทธ์ที่  4  การสร้างการจดจำที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ 
 

 รายละเอียดโครงการ 
รายการ รายละเอียด 

วัตถุประสงค์ ➢ เพื่อศึกษาแนวทางการประชาสมัพันธ์เชิงรุกของ ขสมก. 
➢ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทีด่ีขององค์การต่อผู้ใช้บริการ 

เป้าหมาย ➢ ได้แนวทางการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกที่ส่งผลให้กลุ่มคนรุ่นใหม่จดจำภาพลักษณ์ที่ดี 
ของ ขสมก . 

ตัวชี้วัด (ผลผลิต) ➢ ได้แนวทางการทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพิ่มภาพลักษณ์แก่องค์การ 
ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์) ➢ มีการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ 
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ➢ ความร่วมมือของบุคลากร  
ความเสี่ยง ➢ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น : ไม่สามารถดำเนินการได ้

➢ ระดับความรุนแรง : ปานกลาง 
➢ มาตรการจัดการ : เร่งรัดและตดิตามผลการดำเนนิงาน 
➢ เป้าหมายความเสี่ยง : ต่ำ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ➢ สผอ.  กปส. 
งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ➢ 2.100 ล้านบาท 

 

 

 แผนดำเนินงานโครงการ 

รายละเอียด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หน่วยงาน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑) จัดทำ TOR เพื่อสรรหาที่ปรึกษา                                                 • สบจ. 
๒) ส่งให้ผู้บริหารพิจารณา                                                 • สบจ. 

• สผอ. 
๓) ประกาศร่าง TOR                                                 • สบจ. 

• กปส. 
๔) ลงนามสัญญา                                                 • สผอ. 
๕) ดำเนินโครงการ                                                 • กปส. 
๖) วิเคราะห์แนวทางการทำ

ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกเพิ่ม
ภาพลักษณ์แก่องค์การ 

                                                • กปส. 

๗) ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น                                                 • กปส. 

 

 

 

 

 



บทที่ ๒ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒๓ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โครงการที่ 6  โครงการพัฒนา Application ด้านบริการของ ขสมก. 
ยุทธศาสตร์  ๒  การสร้างประโยชน์และความแข็งแกร่งทางการเงิน 
กลยุทธ์ที ่ 4  การสร้างการจดจำที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ 
 

 รายละเอียดโครงการ 
รายการ รายละเอียด 

วัตถุประสงค์ ➢ เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันา Application ของ ขสมก. 
➢ เพื่อพัฒนา Application ดา้นบริการของ ขสมก . 

เป้าหมาย ➢ การพัฒนา Application ของ ขสมก. ใหรองรับการทำงานของระบบตดิตามรถ 
(GPS Tracking System) 

ตัวชี้วัด (ผลผลิต) ➢ มีระบบ Application ของ ขสมก. ให้รองรับการการทำงานของระบบตดิตามรถ 
(GPS Tracking System) 

ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์) ➢ สามารถให้บริการข้อมูลการเดินทางได้แบบ Real Time /services พร้อมข้อมูล
การติดตามรถ (GPS Tracking System) 

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ➢ ผู้บริหารสนบัสนุน และไดผู้้รับสญัญาที่มีศักยภาพ 
ความเสี่ยง ➢ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น : ไดผู้้รับสัญญาไม่เปน็ไปตามคุณสมบัต ิ

➢ ระดับความรุนแรง : ปานกลาง 
➢ มาตรการจัดการ : เร่งรัดและตดิตามผลการดำเนนิงาน 
➢ เป้าหมายความเสี่ยง : ต่ำ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ➢ สทส . 
งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ➢ 4.500 ล้านบาท 

 

 แผนดำเนินงานโครงการ 

รายละเอียด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หน่วยงาน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑) ศึกษาแนวทางและรวบรวมข้อมูล
ในการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนา
แอพลิเคชั่นการบริการของ ขสมก. 

                                                • สทส. 

๒) สทส. จัดทำโครงการเสนอ ผอก. 
อนุมัติหลักการดำเนินโครงการฯ 

                                                • สทส. 

๓) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR                                                   • คณะกรรมการ 
๔) คณะกรรมการประชุมพิจารณาร่าง

ขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อจัดหา
ผู้รับจ้างดำเนนิโครงการฯ 

                                                • คณะกรรมการ 

๕) ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างฯ 

                                                • สบจ. 

๖) ลงนามสัญญา                                                 • สกม. 
๗) ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ และ

ออกแบบโครงสร้างข้อมูลระบบ  
                                                • คู่สัญญา/

สทส. 
๘) พัฒนาโมบายแอพลิเคชัน่และ

บริหารจัดการข้อมูล 
                                                • คู่สัญญา/

สทส. 
๙) ติดตั้งและทดสอบระบบ                                                 • คู่สัญญา 
๑๐) ฝึกอบรมการใช้ระบบ                                                 • คู่สัญญา/สทส. 
๑๑) นำระบบไปใชง้านจริง                                                 • สทส. 
๑๒) การประเมินผลการใช้งาน หลังจากการใชง้านจริง ๖ เดือน • สทส. 



๒๔  บทที่ ๒ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

โครงการที่ 7  โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ 
ยุทธศาสตร์  ๒  การสร้างประโยชน์และความแข็งแกร่งทางการเงิน 
กลยุทธ์ที่  5  การสร้างความคุ้มค่าทางการเงิน 
 

 รายละเอียดโครงการ 
รายการ รายละเอียด 

วัตถุประสงค์ ➢ เพื่อศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อนำพืน้ที่ขององค์การไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณชิย์ 
➢ สร้างรายได้อย่างยัง่ยืนแก่ ขสมก. 

เป้าหมาย ➢ ได้ผลการศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการพัฒนาพืน้ที่เชิงพาณิชย์ 
ตัวชี้วัด (ผลผลิต) ➢ ได้แนวทางในการพัฒนาพืน้ที่เชงิพาณิชย์ 
ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์) ➢ ได้ผลการศึกษาพื้นที่ขององค์การที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ➢ คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การให้ความเห็นชอบผลการศกึษา 
ความเสี่ยง ➢ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น : ไม่สามารถหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการศึกษาได ้

➢ ระดับความรุนแรง : ปานกลาง 
➢ มาตรการจัดการ : เร่งรัดติดตามผลการศึกษา 
➢ เป้าหมายความเสี่ยง : ต่ำ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ➢ สผง. 
งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ -  

 

 

 แผนดำเนินงานโครงการ 

รายละเอียด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หน่วยงาน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑) ดำเนินการรวบรวมผลารศึกษาที่
ผ่านมาเพื่อดำเนินงานโครงการ
พัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย ์

                                                • คณะกรรมการ 

๒) สำรวจพื้นที่อ่ืนที่มีเหมาะสมในการ
ดำเนินโครงการพัฒนาพืน้ที่เชิง
พาณิชย ์

                                                • คณะกรรมการ 

๓) เปรียบเทียบและวิเคราะห์ 
ความเป็นไปได้ของพื้นที ่
ในการดำเนินโครงการ 

                                                • คณะกรรมการ 

๔) สรุปแนวทางการเลือกพื้นทีท่ี่มี
ศักยภาพ 

                                                • คณะกรรมการ 

๕) นำเสนอผลการศึกษาต่อ 
คณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การ 

                                                • คณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๒ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒๕ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โครงการที่ 8  โครงการปรับโครงสร้างองค์การ 
ยุทธศาสตร์  ๒  การสร้างประโยชน์และความแข็งแกร่งทางการเงิน 
กลยุทธ์ที ่ 5  การสร้างความคุ้มค่าทางการเงิน 
 

 รายละเอียดโครงการ 
รายการ รายละเอียด 

วัตถุประสงค์ ➢ เพื่อปรับโครงสร้าง ขสมก. ลดขัน้ตอนการทำงาน เกิดความคลอ่งตัว 
➢ เพื่อลดต้นทุนการประกอบการของ ขสมก. 
➢ เพื่อบริหารบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ 

เป้าหมาย ➢ องค์การมีขนาดเหมาะสมและสอดคล้องตามโครงสร้างใหม่ 

ตัวชี้วัด (ผลผลิต) ➢ โครงสร้างองค์กรมีความสอดคลอ้งกับบทบาทหนา้ที่ของ ขสมก. 

ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์) ➢ สามารถปรบัโครงสร้างองค์กรได้ตามแผนที่กำหนด 

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ➢ แผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. 

ความเสี่ยง ➢ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น : ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด 
➢ ระดับความรุนแรง : สงู 
➢ มาตรการจัดการ : ติดตามผลการทำงาน 
➢ เป้าหมายความเสี่ยง : ปานกลาง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ➢ สผง. 

งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖  บทที่ ๒ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

 แผนดำเนินงานโครงการ 

รายละเอียด  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หน่วยงาน 
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) แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแนว
ทางการปรบัโครงสรา้งองค์การ 

                                                • ผอก. 
• สจท. 

2) คณะกรรมการดำเนินการจัดทำ
โครงสร้างองค์การและกรอบ
อัตรากำลัง 
- จัดทำคำบรรยายกำหนดหน้าที่
ลักษณะงาน (Job Description 
: JD) 
- จัดทำรายละเอียดมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง (Job 
Spécification : JS) 

                                                • คณะกรรมการ 

3) ประชุม/เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์แก่
พนักงานทุกระดับ 

                                                • สจท. 

4) นำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาเพื่อ
นำเสนอคณะกรรมการบริหาร
กิจการองค์การอนุมัติโครงสร้าง
องค์การ 

                                                • สจท. 

5) นำโครงสร้างเสนอกระทรวง
คมนาคมพิจารณา 

                                                • สจท. 

6) นำเสนอกระทรวงการคลังพิจารณา                                                 • สจท. 
7) กระทรวงการคลังเห็นชอบสง่คนื

กระทรวงคมนาคม 
                                                • กค. 

 

8) กระทรวงคมนาคมแจ้ง ขสมก. 
ทราบ 

                                                • คค. 

9) ประกาศใช้โครงสร้างใหม่                                                 • สจท. 

10) จัดทำคำสั่งแต่งตัง้พนักงานลงตาม
กรอบโครงสร้างใหม่ 

                                                • สจท. 

หมายเหตุ  ระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนอาจปรับเปลี่ยนตามแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๒ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒๗ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โครงการที่ 9  โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement) 
ยุทธศาสตร์  ๒  การสร้างประโยชน์และความแข็งแกร่งทางการเงิน 
กลยุทธ์ที ่ 5  การสร้างความคุ้มค่าทางการเงิน 
 

 รายละเอียดโครงการ 
รายการ รายละเอียด 

วัตถุประสงค์ ➢ เพื่อจัดสรรจำนวนพนักงานให้มีความเหมาะสมกับการประกอบการ  
➢ เพื่อลดค่าใช้จ่ายดา้นบุคลากร 

เป้าหมาย ➢ พนักงานมีความสอดคล้องกบัการประกอบการ 
ตัวชี้วัด (ผลผลิต) ➢ จำนวนบุคลากรลดลง 
ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์) ➢ ค่าใช้จ่ายดา้นบุคลากรลดลง 
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ➢ แผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. 
ความเสี่ยง ➢ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น : ไม่สามารถดำเนินโครงการได ้

➢ ระดับความรุนแรง : สงู 
➢ มาตรการจัดการ : เร่งรัดและตดิตามการดำเนนิงานแผนฟืน้ฟูกิจการ ขสมก. 
➢ เป้าหมายความเสี่ยง : ปานกลาง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ➢ สผง. 
งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - 

 
 

 แผนดำเนินงานโครงการ 

รายละเอียด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หน่วยงาน 
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) คณะกรรมการประชุมพิจารณา
ทบทวนการกำหนดคณุสมบัติและ
เงื่อนไขผู้สมัครเข้ารว่มโครงการ
เกษียณอายุก่อนกำหนด 

                                                • คณะกรรมการ 

2) คณะกรรมการนำเสนอขออนุมัติ
หลักการดำเนนิโครงการเกษียณอายุ
ก่อนกำหนด 

                                                • คณะกรรมการ 

3) ประชาสัมพันธ์โครงการรบัสมัครผู้
เข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด 

                                                • สจท. 

4) ประกาศรับสมัครผู้เข้าโครงการ
เกษียณอายุก่อนกำหนด 

                                                • สจท. 

5) คณะกรรมการประชุมพิจารณา
รายชื่อ และคุณสมบัติผู้สมัครเข้า
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด 

                                                • คณะกรรมการ 

6) คำนวณค่าใช้จ่าย และนำเสนอ
รายชื่อผู้เข้าโครงการเกษียณอายุ
ก่อนกำหนด 

                                                • สจท. 

7) นำเสนอคณะกรรมการบริหาร
กิจการองคก์ารพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ (เม่ือแผนฟื้นฟูกิจการ     
ขสมก. ได้รับความเห็นชอบจาก 
ครม.) 

                                                • สจท. 

หมายเหตุ  ระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนอาจปรับเปลี่ยนตามแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.  



๒๘  บทที่ ๒ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

โครงการที่ 10   โครงการระบบบริหารงานหลักองค์การ (Enterprise Resource Planning  : ERP) 
ยุทธศาสตร์  ๓  การพัฒนาสู่องค์การอัจฉริยะ 
กลยุทธ์ที่  6  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารงาน 
 

 รายละเอียดโครงการ 
รายการ รายละเอียด 

วัตถุประสงค์ ➢ เพื่อพัฒนาระบบการทำงานภายในองค์การให้ทันสมัย 
➢ เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ มาใช้ในระบบการปฏิบัติงานขององค์การ 
➢ สร้างความทันสมยัในการบริหารจัดการขององค์การ 

เป้าหมาย ➢ มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีความเป็นสากล และครอบคลมุทั้งองค์การ 
ตัวชี้วัด (ผลผลิต) ➢ มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรที่ครอบคลุมและทนัสมัยสำหรับการใช้งาน 
ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์) ➢ ร้อยละ ๖๐ ของพนักงานกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมระบบ ERP 
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ➢ ความร่วมมือของบุคคลากร 
ความเสี่ยง ➢ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น : ไม่สามารถดำเนินการปรบัเปลี่ยนระบบได้ตามกำหนดเวลา 

➢ ระดับความรุนแรง : สงู 
➢ มาตรการจัดการ : เร่งรัดและตดิตามการปฏบิัติงาน 
➢ เป้าหมายความเสี่ยง : ต่ำ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ➢ สทส. 
งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ➢ - 

 

 

 แผนดำเนินงานโครงการ 

รายละเอียด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หน่วยงาน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑) จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทลั
ให้กับบุคลากรเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่กระบวนการ
ทำงานแบบดิจิทลัด้วยระบบERP 

                                                • สทส. 
• สจท. 

๒) ทดสอบปรบัเปลี่ยนระบบการ
ทำงาน 

                                                • สทส. 

๓) วิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น                                                 • สทส. 
๔) ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น 

จากการใช้งาน 
                                                • สทส. 

๕) ปรับแต่งแนวปฏิบัติและผลผลิต 
ในการทำงานแบบดิจทิัลให้ 
มีประสิทธผิลมากที่สุด 

                                                • สทส. 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๒ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒๙ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โครงการที่ ๑1 โครงการบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ยุทธศาสตร์  ๓  การพัฒนาสู่องค์การอัจฉริยะ 
กลยุทธ์ที ่ 7  การรับชำระค่าโดยสารที่ทันสมัย 
 

 รายละเอียดโครงการ 
รายการ รายละเอียด 

วัตถุประสงค์ ➢ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการระบบขนสง่ 
➢ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับระบบขนส่งสาธารณะอ่ืน 
➢ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใชบ้ริการและรายได้คา่โดยสาร 

เป้าหมาย ➢ มีแนวทางการชำระค่าโดยสารโดยไม่ใช้เงินสด 
ตัวชี้วัด (ผลผลิต) ➢ ได้ผลการศึกษาการบริหารจัดการบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (เติมเงิน จำหนา่ย           

ตรวจสอบยอด) 
ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์) ➢ ได้แนวทางการชำระคา่โดยสารโดยไม่ใช้เงินสดที่เหมาะสม 
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ➢ การสร้างการรับรู้แก่ผู้โดยสาร ความร่วมมือของบุคคลากร 
ความเสี่ยง ➢ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น : ไม่สามารถดำเนินการโครงการได ้

➢ ระดับความรุนแรง : สงู 
➢ มาตรการจัดการ : ติดตามแนวทางการดำเนินโครงการอย่างตอ่เนื่อง 
➢ เป้าหมายความเสี่ยง : ปานกลาง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ➢ สผง.  สทส. 
งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - 

 

 แผนดำเนินงานโครงการ 

รายละเอียด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หน่วยงาน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษา
แนวทางและผลการศึกษาเก่ียวกับ
การชำระค่าโดยสารโดยไม่ใช้         
เงินสด (บัตรอิเล็กทรอนิกส์) 

                                                • สผอ. 
• สบด. 

๒) ประชุมพิจารณารายละเอียดการ
บริหารจัดการ 

                                                • สบด. 

๓) คณะกรรมการสรุปและนำเสนอ
คณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การ 

                                                • สผอ. 
• สบด. 

๔) ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด                                                 • สบด. 
๕) ประเมินผลกระทบและแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้น 
                                                • สบด. 

๖) สรุปผลการดำเนนิงาน                                                 • สผอ. 
• สบด. 

 

 

 



๓๐  บทที่ ๒ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

 
โครงการที่ ๑2  โครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
ยุทธศาสตร์  ๔  การสร้างความยั่งยืนเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่  8  การดำเนินการเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

 รายละเอียดโครงการ 
รายการ รายละเอียด 

วัตถุประสงค์ ➢ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อันดีระหว่างองค์การกับชุมชน 
➢ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามกิจกรรมสาธารณะประโยชนช์ุมชน 
➢ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทีด่ีให้กับองค์การ 

เป้าหมาย ➢ ได้ทำกิจกรรมเพื่อสารธารณะประโยชน์ร่วมกับชุมชน เสริมสรา้งภาพลักษณ์ทีด่ี  
ขององค์การ  

ตัวชี้วัด (ผลผลิต) ➢ ได้โครงการที่ดำเนินการร่วมกับชุมชนอยา่งน้อย 1 โครงการ 
ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์) ➢ การมีส่วนร่วมระหว่างองค์การและชุมชนดีขึน้ 
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ➢ ความร่วมมือของบุคลากร และชุมชน 
ความเสี่ยง ➢ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น : ไม่สามารถดำเนินการได ้

➢ ระดับความรุนแรง : ปานกลาง 
➢ มาตรการจัดการ : เร่งรัดและตดิตามผลการดำเนนิงาน 
➢ เป้าหมายความเสี่ยง : ต่ำ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ➢ สผอ. 
งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ➢ 0.168 ล้านบาท 

 

 แผนดำเนินงานโครงการ 

รายละเอียด  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หน่วยงาน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑) ประชุมคณะกรรมการ CSR  
เพื่อพิจารณานโยบายแนวปฏิบตัิ 
การกำหนดชุมชนสำคัญ 

                                                • สผอ. 

๒) แต่งตั้งคณะทำงาน                                                 • สผอ. 
๓) จัดทำแผนแม่บทระยะยาวและ 

แผนปฏบิัติประจำปี ๒๕๖๕ 
                                                • คณะ 

กรรมการ 
๔) นำเสนอคณะกรรมการบริหาร

กิจการองค์การ 
                                                • สผอ. 

๕) ดำเนินงานตามแผน                                                 • คณะกรรมการ 
๖) ติดตามประเมนิผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้น 
                                                • คณะกรรมการ 

๗) สรุปผลการดำเนนิงาน                                                 • คณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๒ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓๑ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
โครงการที่ 13  โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์  ๔  การสร้างความยั่งยืนเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที ่ 8  การดำเนินการเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
 รายละเอียดโครงการ 

รายการ รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ ➢ เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารงานดา้นคุณภาพและยกระดบัการให้บริการ 

➢ เพื่อดำเนินการการให้บริการที่มีมาตรฐาน  
เป้าหมาย ➢ ได้พัฒนากระบวนการบริหารงานและการบริการที่มีมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด (ผลผลิต) ➢ ได้รับการรับรองมาตรฐานดา้นการให้บริการ 
ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์) ➢ การพัฒนาคุณภาพการบริการดีขึ้น 
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ➢ ความร่วมมือของบุคลากร 
ความเสี่ยง ➢ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น : ไม่สามารถดำเนินการได ้

➢ ระดับความรุนแรง : ปานกลาง 
➢ มาตรการจัดการ : เร่งรัดและตดิตามผลการทำงาน 
➢ เป้าหมายความเสี่ยง : ต่ำ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ➢ ฝรอ.  
➢ สบด. 

งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ➢ 0.200 ล้านบาท 
 

 

 แผนดำเนินงานโครงการ 

รายละเอียด  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หน่วยงาน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑) แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการ
ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ 

                                                • ผอก. 
• สบจ. 

๒) คณะกรรมการพิจารณาแนวทาง 
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

                                                • คณะกรรมการ 

๓) นำเสนอแนวทางการดำเนนิงานต่อ
ผู้มีอำนาจ 

                                                • คณะกรรมการ 

๔) พิจารณาดำเนินการตามแนวทาง 
ที่ได้รับการอนุมัต ิ

                                                • สบด.  
• ฝรอ.  
• ขดร. 

๕) ประเมินผลโครงการ                                                 • สบด. 
• ฝรอ.  
• ขดร. 

 
 
 
 
 
 



๓๒  บทที่ ๒ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

 
โครงการที่ ๑4   โครงการแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศ จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง (PM ๒.๕) 
ยุทธศาสตร์  ๔  การสร้างความยั่งยืนเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่  8  การดำเนินการเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

 รายละเอียดโครงการ 
รายการ รายละเอียด 

วัตถุประสงค์ ➢ เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงไมส่มบูรณ์ 
➢ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ➢ รถโดยสารทุกคันที่ออกให้บริการไม่มีควันดำเกินมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด (ผลผลิต) ➢ จัดให้มีการตรวจควันดำของรถโดยสารเป็นประจำ 
ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์) ➢ ร้อยละ 100 ของรถโดยสารที่ออกให้บริการไม่พบรถที่มีควันดำ (PM. ๒.๕) 
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ➢ ความร่วมมือของบุคลากร 
ความเสี่ยง ➢ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น: ไม่สามารถดำเนินการได้ 

➢ ระดับความรุนแรง: สงู 
➢ มาตรการจัดการ: เร่งรัดและติดตามผลการทำงาน 
➢ เป้าหมายความเสี่ยง: ปานกลาง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ➢ สบด. 
งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - 
 
 

 

 แผนดำเนินงานโครงการ 

รายละเอียด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หน่วยงาน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑) กำหนดแผนการนำรถเข้าตรวจ  
วัดควันดำ 

                                                • ขดร. 

๒) นำรถเข้าตรวจวัดควันดำ                                                 • ขดร. 
๓) ดำเนินการแก้ไขเมื่อพบปญัหา                                                 • ขดร. 
๔) สรุปผลการตรวจ                                                 • ขดร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๒ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓๓ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒.๓ สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ตารางท่ี 2 สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริการเพื่อทุกคน 
กลยุทธ์ที่ ๑  รถโดยสารเพื่อประชาชน 
โครงการที่ ๑  
โครงการจัดหารถ
โดยสารปรับอากาศที่ใช้
พลังงานสะอาด 

➢ เพ่ือจัดหารถโดยสารปรับอากาศท่ีใช้พลังงานสะอาด 
พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถโดยสาร 

➢ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ลดปัญหาการร้องเรียน และสามารถ
เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 

ตัวชี้วัด (ผลผลิต)  
ได้รถโดยสารปรับอากาศที่ใช้พลังงาน
สะอาด พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถ
โดยสาร 
ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์)  
มีรถโดยสารที่ใช้พลังงานสะอาดให้บริการ  
และสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 

➢ สผง. 
 

953.649 

กลยุทธ์ที่ ๒ พนักงานของทุกคน 
โครงการที่ 2  
โครงการพัฒนา 
พนักงานภาคบริการ 
โครงการย่อย 2.๑  
โครงการพัฒนาทักษะ
การขับรถโดยสาร 

 
 
 

➢ เพ่ืออบรมทักษะในการบริการให้กับพนักงานที่
เกี่ยวข้อง 

➢ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการให้บริการ 
ที่เหมาะสมในอนาคต 

ตัวชี้วัด (ผลผลิต)  
มีพนักงานเก็บค่าโดยสารเปลี่ยนหน้าที่เป็น
พนักงานขับรถโดยสาร   
ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์)  
1. มีความสามารถในการขับรถโดยสาร
อย่างมืออาชีพและมีความปลอดภัย 
2. ประสิทธิผลในการพัฒนาทักษะการขับ
รถโดยสาร 
3. ภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการด้านการ
ขนส่งสาธารณะขององค์การ 

➢ สพบ. 
➢ ขดร. 

 0.500 
 



๓๔  บทที่ ๒ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

โครงการย่อย 2.๒  
โครงการบริการดี   
ขับข่ีปลอดภัย สำหรับ
พนักงานประจำรถ
โดยสาร 
 

➢ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาทักษะการ
เป็นผู้มี “จิตบริการ” (Service Mind)  

➢ เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการและ
ความปลอดภัย 

➢ เพ่ือเสริมสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงหน้าที่ในการ
ให้บริการที่ดีและมีความรับผิดชอบ เพื่อมุ่งสู่การ
บริการที่เป็นเลิศ 

ตัวชี้วัด (ผลผลิต)  
พนักงานขับรถโดยสารและพนักงานเก็บค่า
โดยสาร   
ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์) 
จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านบริการลดลงจาก
ปีที่ผ่านมา   

➢ สพบ. 
➢ ขดร.  

 0.200 

กลยุทธ์ที่ ๓ ความปลอดภัยในการให้บริการ 
โครงการที่ 3  
โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ 
 
 
 

➢ เพ่ือจัดให้มีกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน รวมทั้งการเก็บสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 

➢ เพ่ือสร้างแนวทางในการป้องกัน 
และลดอุบัติเหตุในระยะยาว 

ตัวชี้วัด (ผลผลิต)  
จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุเป็นไป
ตามท่ีองค์การกำหนด 
ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์)  
จำนวนอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา 

➢ ฝบร.  

➢ ฝรอ. 

➢ ฝรร. 

➢ ขดร. 

 - 

โครงการที่ 4 
โครงการความปลอดภัย 
บนรถโดยสาร 

➢ เพ่ือจัดให้มีการอบรมทักษะการช่วยเหลือฉุกเฉิน
ของกลุ่มพนักงาน และปรับปรุงรถโดยสารให้มี 
ความปลอดภัย 

➢ เพ่ือสร้างแนวทางในการป้องกัน 
และลดอาชญากรรมบนรถโดยสาร 

 

ตัวชี้วัด (ผลผลิต)  
การอบรมทักษะในการแก้ปัญหาเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉินบนรถโดยสาร  
ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี 
ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์)  
ผู้ใช้บริการได้รับความปลอดภัยในการใช้
บริการรถโดยสาร 
 
 

➢ สพบ. 

➢ ขดร. 

 - 



บทที่ ๒ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓๕ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างประโยชน์และความแข็งแกร่งทางการเงิน 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างการจดจำที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ 
โครงการ 5  
โครงการประชาสัมพันธ์ 
เชิงรุก 

➢ เพ่ือศึกษาแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ             
ขสมก. 

➢ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การ 
ต่อผู้ใช้บริการ 

 

ตัวชี้วัด (ผลผลิต)  
ได้แนวทางการทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ิม
ภาพลักษณ์แก่องค์การ 
ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์)  
มีการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ 

➢ สผอ. 
➢ กปส. 

 2.100 

โครงการที่ 6  
โครงการพัฒนา 
Application ด้าน
บริการของ ขสมก. 
 
 

➢ เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนา Application ของ 
ขสมก. 

➢ เพ่ือพัฒนา Application ด้านบริการข้อมูลการ
เดินทาง ของ ขสมก. 

ตัวชี้วัด (ผลผลิต)  
มีระบบ Application ของ ขสมก. ให้
รองรับการการทำงานของระบบติดตามรถ 
(GPS Tracking System) 
ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์)  
สามารถให้บริการข้อมูลการเดินทางได้
แบบ Real Time /services พร้อมข้อมูล
การติดตามรถ (GPS Tracking System) 

➢ สทส.  4.500 

กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างความคุ้มค่าทางการเงิน 
โครงการที่ 7  
โครงการนำพื้นที่ไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

➢ เพ่ือศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมเพ่ือนำพื้นที่ขององค์การ
ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

➢ สร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่ ขสมก. 

ตัวชี้วัด (ผลผลิต) 
ได้แนวทางในการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ 
ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์)  
ได้ผลการศึกษาพ้ืนที่ขององค์การที่
เหมาะสมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
 
 

➢ สผง.  
 

 - 



๓๖  บทที่ ๒ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

โครงการที่ 8  
โครงการปรับโครงสร้าง
องค์การ 

➢ เพ่ือปรับโครงสร้าง ขสมก. ลดขั้นตอนการทำงาน 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว ลดต้นทุนการ
ประกอบการ และบริหารบุคลากรให้มีความ
สอดคล้องตามโครงสร้างใหม่ 

ตัวชี้วัด (ผลผลิต)  
โครงสร้างองค์กรมีความสอดคล้องกับ
บทบาทหน้าที่ของ ขสมก. 
ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์)  
สามารถปรับโครงสร้างองค์กรได้ตามแผน
ที่กำหนด 

➢ สผง. กค. คค - 

โครงการที่ 9  
โครงการเกษียณอายุ
ก่อนกำหนด (Early 
Retirement) 

➢ เพ่ือลดจำนวนพนักงานให้มีความเหมาะสมในการ
ประกอบการ 

➢ ลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 

ตัวชี้วัด (ผลผลิต)  
จำนวนบุคลากรลดลง 

ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์)  
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรลดลง 

➢ สผง. คค. - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสู่องค์การอัจฉริยะ 
กลยุทธ์ที่ 6  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารงาน 
โครงการที่ 10  
โครงการระบบ
บริหารงานหลักองค์การ
(Enterprise Resource 
Planning : ERP) 

➢ เพ่ือพัฒนาการสื่อสารภายในองค์การให้ทันสมัย 
➢ เพ่ือนำเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่มาใช้ใน

ระบบสื่อสารขององค์การ 
➢ สร้างความทันสมัยในการบริหารจัดการของ

องค์การ 

ตัวชี้วัด (ผลผลิต)  
มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรที่
ครอบคลุมและทันสมัยสำหรับการใช้งาน 
ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์)  
ร้อยละ ๖๐ ของพนักงานกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการอบรมระบบ ERP 

➢ สทส.  - 

  
 
 
 
 

    



บทที่ ๒ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓๗ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

โครงการที่ 11 
โครงการบัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

➢ เพ่ิมความสะดวกในการใช้บริการระบบขนส่ง 
➢ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงกับระบบขนส่งสาธารณะ

อ่ืน 
➢ เพ่ือเพ่ิมจำนวนผู้ใช้บริการและรายได้ค่าโดยสาร 
➢ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 

 

ตัวชี้วัด (ผลผลิต) 
ได้ผลการศึกษาการบริหารจัดการบัตร
โดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (เติมเงิน จำหน่าย           
ตรวจสอบยอด) 
ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์) 
ได้แนวทางการชำระค่าโดยสารโดยไม่ใช้
เงินสดที่เหมาะสม 

➢ สผง.  
➢ สทส. 

 - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความอย่างย่ังยืนทางสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 8 การดำเนินการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 
โครงการที่ ๑2  
โครงการแสดง 
ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 
(Corporate Social  
Responsibility : CSR) 

➢ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การกับ
ชุมชน 

➢ เพ่ือให้พนักงานปฏิบัติตามกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ชุมชน 

➢ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์การ 

ตัวชี้วัด (ผลผลิต)  
ได้โครงการที่ดำเนินการร่วมกับชุมชนอย่าง
น้อย 1 โครงการ 
ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์)  
การมีส่วนร่วมระหว่างองค์การและชุมชนดีขึ้น 

➢ สผอ.  0.168 

โครงการที่ ๑3  
โครงการพัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการ  

➢ เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารงานด้านคุณภาพ
และยกระดับการให้บริการ 

➢ เพ่ือดำเนินการการให้บริการที่มีมาตรฐาน ตามหลัก
สากล 

 

ตัวชี้วัด (ผลผลิต)  
ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการ
ให้บริการ 
ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์)  
การพัฒนาคุณภาพการบริการดีขึ้น 

➢ สบด.  
➢ ฝรอ.  

 

 0.200 

   
 
 
 

   



๓๘  บทที่ ๒ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

โครงการที่ ๑4   
โครงการแก้ปัญหา 
มลภาวะทางอากาศ  
จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง  
(PM ๒.๕) 

➢ เพ่ือป้องกันการเกิดมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการ
เผาไหม้เชื้อเพลิงไม่สมบูรณ์ 

➢ เพ่ือลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
 

ตัวชี้วัด (ผลผลิต)  
จัดให้มีการตรวจควันดำของรถโดยสาร 
เป็นประจำ 
ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์) 
ร้อยละ 100 ของรถโดยสารที่ออก
ให้บริการไม่พบรถท่ีมีควันดำ (PM. ๒.๕) 

➢ สบด. 
➢ ขดร. 

 - 

 



๓๙ 
 

 

๒.๔ งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สำหรับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ขสมก. สามารถสรุป
งบประมาณสำหรับการดำเนินงานในแต่ละโครงการและงบประมาณรวม ดังแสดงอยู่ในตารางท่ี 3  

ตารางท่ี 3 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

งบทำการ งบลงทุน 
หมาย
เหตุ 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ การบริการเพื่อทุกคน 
  กลยุทธ์ที ่๑ รถโดยสารเพื่อประชาชน       
       โครงการที่ ๑  โครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศที่ใช้พลังงาน

สะอาด 
953.649  

    
  กลยุทธ์ที ่๒ พนักงานของทุกคน       
       โครงการที่ 2  โครงการพัฒนาพนักงานภาคบริการ       

                   โครงการย่อยที่ 2.๑ โครงการพัฒนาทักษะพนักงาน
ภาคบริการ 

๐.5๐๐ 
    

                   โครงการย่อยที่ 2.๒ โครงการบริการดี ขับขี่
ปลอดภัย สำหรับพนักงาน
ประจำรถโดยสาร 

๐.2๐๐ 

    
  กลยุทธ์ที ่๓ ความปลอดภัยในการให้บริการ      

โครงการที่ 3 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ  -     
โครงการที่ 4  โครงการความปลอดภัยบนรถโดยสาร -     

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างประโยชน์และความแข็งแกร่งทางการเงิน 
  กลยุทธ์ที ่4 การสร้างการจดจำที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ      

โครงการที่ 5  โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  2.1๐๐     
โครงการที่ 6  โครงการพัฒนา Application ด้านบริการข้อมูลการ

เดินทาง ของ ขสมก. 
๔.๕๐๐ 

    
  กลยุทธ์ที ่5 การสร้างความคุ้มค่าทางการเงิน       

โครงการที่ 7  โครงการนำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ -     
โครงการที่ 8  โครงการปรับโครงสร้างองค์การ -   
โครงการที่ 9  โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด 
                 (Early Retirement) 

- 
  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสู่องค์การอัจฉริยะ 
  กลยุทธ์ที ่6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารงาน       

โครงการที่ 10  โครงการระบบบริหารงานหลักองค์การ 
(Enterprise Resource Planning : ERP)  

- 
 

  

กลยุทธ์ที ่7 การรับชำระค่าโดยสารที่ทันสมัย      
โครงการที่ ๑1 โครงการบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  

-     



๔๐ 
 

 

ตารางท่ี 3 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

งบทำการ งบลงทุน 
หมาย
เหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความย่ังยืนเพื่อสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที ่8 การดำเนินการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม       

โครงการที่ ๑2  โครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  

                    (Corporate Social  Responsibility :CSR)  

๐.168     

โครงการที่ ๑3  โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 0.2๐๐     
โครงการที่ ๑4  โครงการแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศ จากการ

เผาไหม้เชื้อเพลิง (PM ๒.๕) 
-     

รวมทั้งสิ้น 961.317   
 
 


