4.1 - 1
ระเบียบวาระที่ 4

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปี
งบประมาณ 2561 และตามเป้าหมายของแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 25602564 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2561 และการปรับปรุงผลการดําเนินงาน

1. เรื่องเดิม
1.1 แผนวิ ส าหกิ จ ปี ง บประมาณ 2560-2564 ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ปี ง บประมาณ 2561
ได้กําหนดให้ส่ วนงานต่างๆ มีหน้าที่ในการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้ส่วนงานที่
รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรได้รับทราบทุกๆ ไตรมาสเป็นอย่างน้อย
เพื่อที่จะได้มีการประมวลผลและนําเสนอคณะทํางานจัดทําและบริหารแผนดําเนินงานองค์กรพิจารณา
ดําเนินการต่อไป โดยให้มีการรายงานผลการดําเนินงานตามเป้าหมายของแผนวิสาหกิจให้คณะกรรมการ รฟม.
ได้รับทราบทุกๆ 6 เดือน เป็นอย่างน้อย
1.2 คณะทํ า งานจั ด ทํ า และบริ ห ารแผนดํ า เนิ น งานองค์ ก ร ในคราวประชุ ม เมื่ อ วั น ที่
28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติเห็นชอบผลการดําเนินงาน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 ตามแผนปฏิบัติการ
ปี ง บประมาณ 2561 และตามเป้ า หมายของแผนวิ ส าหกิ จ ปี ง บประมาณ 2560-2564 ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
ปีงบประมาณ 2561 และการปรับปรุงผลการดําเนินงาน โดยให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสังเกตไปพิจารณา
ดําเนินการ ดังนี้
1) ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดําเนินการปรับปรุงผลการดําเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดตามแผนวิสาหกิจที่มีลําดับความสําคัญของเรื่องที่ต้องนําไปปรับปรุงในระดับสูงสูงมาก ตามวิธีการที่กําหนด ได้แก่
(1) ตัวชี้วัด ระดับความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าฯ 11 เส้นทาง ได้แก่
(1.1) พัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเมืองหลักอื่น (พัฒนาระบบขนส่ง
มวลชนจังหวัดภูเก็ต (ฝพค.)
(1.2) โครงการรถไฟฟ้ า สายสี ม่ ว ง ช่ ว งเตาปู น -ราษฎร์ บู ร ณะ (วงแหวน
กาญจนาภิเษก) (ฝพค./ ฝจบ.)
(1.3) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี (ฝพค./ ฝกท.)
(2) โครงการเตรียมความพร้อมสําหรับการใช้ตั๋วร่วม (สธด.)
(3) โครงการยกระดั บ ระบบบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง าน (Performance
Management System) (ฝทบ.)
(4) โครงการพัฒนาระบบ Enterprise Resource Management (ฝทท.)
(5) โครงการพัฒ นาโครงสร้า งพื้น ฐานทางเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ รองรับ
ความต้องการทางธุรกิจ (ฝทท.)
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(6) โครงการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (ฝพค.)
2) ให้ สธด. เร่งรัดปรับปรุงแผนดําเนินโครงการเตรียมความพร้อมในการนําระบบ
ตั๋วร่วมมาใช้ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ซึ่งหากมีปัญหา
อุปสรรคที่ไม่สามารถดําเนินการได้ ให้ระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขด้วย
3) ให้ ฝพค. ปรับปรุงโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ซึ่ง
เป็นโครงการภายใต้ตัวชี้วัดตามแผนวิสาหกิจ “ความสําเร็จของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทียบกับแผน” ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัด “จํานวนองค์ความรู้ที่จะมีในศูนย์การเรียนรู้” ด้วย
4) ให้ ฝทบ. จัดทํา Roadmap เรื่องการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร รฟม.
ภายในระยะเวลา 5 ปี หรือ 10 ปี ว่าจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านใดบ้าง เช่น ความสามารถด้านการ
วิเคราะห์ปริมาณผู้โดยสาร หรือการเป็นที่ปรึกษา เป็นต้น
5) ในการประสานงานกับสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อขอใช้พื้นที่
บริเวณสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยฯ เป็นพื้นที่ worksite โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูนวงแหวนกาญจนาภิเษก ฝวส. ควรแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่อ งอนุมัติการก่อสร้างงานโยธา ให้สํานักงาน
ทรัพย์สินฯ ทราบด้วย
2. ข้อเท็จจริง
ส่วนงานต่างๆ ได้รายงานผล/ความก้าวหน้าการดําเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561
ของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2561 จํานวนทั้งสิ้น 46 โครงการ พร้อมทั้งรายงาน
ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายของแผนวิสาหกิจฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว
3. ข้อพิจารณา
3.1 ฝนย. ได้ประมวลผล/ความก้าวหน้าการดําเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 ของ
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2561 จํานวนทั้งสิ้น 46 โครงการ ที่ส่วนงานต่างๆ ได้
รายงานมาตามข้อ 2. แล้ว โดยมี 27 โครงการที่มีผลการดําเนินงานตาม/มากกว่าแผน มี 15 โครงการที่มี
ผลการดําเนินงานน้อยกว่าแผน (เอกสารแนบ 1) มี 3 โครงการที่ดําเนินการหลังไตรมาสที่ 2 และมี 1
โครงการที่ไม่สามารถประเมินได้ คือ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เนื่องจากยังไม่มี
แผนดําเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดําเนินการได้ตาม/มากกว่าแผน
1. พัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเมืองหลักอื่น (พัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต) (ฝพค.)
2. สายสีน้ําเงิน ช่วงหัวลําโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ (ฝบก.1/ ฝวส./ ฝรฟ.)
3. สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) (ฝพค./ ฝกท./ ฝบก.1/ ฝวส./ ฝรฟ.)
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ดําเนินการได้ตาม/มากกว่าแผน
4. สายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ (ฝพค./ ฝกท.)
5. สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สําโรง (ฝกท./ ฝบก.2)
6. พัฒนาระบบการเชื่อมต่อการเดินทาง (ท่าเรือพระนั่งเกล้า) (ฝพพ.)
7. จัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อดําเนินธุรกิจต่อเนือ่ ง (ฝพธ.)
8. จัดทําแผนกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจต่อเนือ่ งและการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ฝพธ.)
9. บริการจัดการพลังงานเพือ่ ลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของ รฟม. (ฝจบ.)
10. การนําที่ดินของ รฟม. ทีไ่ ด้จากการเวนคืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ฝพพ.)
11. สํารวจและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ (ฝพธ.)
12. พัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมเมือง (ฝพธ.)
13. ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (ฝพธ.)
14. พัฒนาเพือ่ ยกระดับความปลอดภัยมั่นคง (Security) ภายในเขตระบบรถไฟฟ้า (หน่วยสุนัขตรวจค้นพัสดุ
ภัณฑ์ระเบิด รฟม. (K-9)) (ฝรภ.)
15. ส่งเสริมอาชีพ ผลิตภัณฑ์ บริการ และแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบริเวณแนวสายทางรถไฟฟ้า (สผว.)
16. ส่งเสริมภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สผว.)
17. ยกระดับระบบจัดการความรู้ในองค์กร (ฝทบ./ ฝทท.)
18. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารงานก่อสร้าง การบริหารโครงการ และจัดซื้อจัดจ้าง (ฝบก.1/ ฝบก.2/
ฝจบ./ ฝวส./ ฝรฟ.)
19. แผนการจัดการความรู้ด้านการเดินรถไฟฟ้า (ฝปก.)
20. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการนําองค์กร (ฝทบ.)
21. ยกระดับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) (ฝทบ.)
22. ส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (ฝทบ.)
23. พัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร (ฝนย.)
24. ก่อสร้างอาคารที่พักพนักงาน รฟม. บริเวณศูนย์ซ่อมบํารุงห้วยขวาง (เลียบคลองยมราช) (ฝพพ.)
25. พัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO-Learning Organization) (ฝทบ.)
26. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจ (ฝทท.)
27. ศึกษา ทบทวน และพัฒนาระเบียบข้อบังคับของ รฟม. (ฝกม.)
ดําเนินการได้น้อยกว่าแผน
1. สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต (ฝบก.2/ ฝกท.)
2. สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี (ฝพค./ ฝกท.)
3. สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก (ฝกท./ ฝจบ./ ฝพค.)
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ดําเนินการได้น้อยกว่าแผน
4. เตรียมความพร้อมสําหรับการใช้ตั๋วร่วม (สธด.)
5. แผนกลยุทธ์ความยั่งยืน (สผว.)
6. พัฒนารายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI G4 (สผว.)
7. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (ฝพค./ ฝทบ./ ฝพพ.)
8. ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (ฝพค.)
9. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (ฝทบ.)
10. จัดทําเส้นทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Competency development roadmap) (ฝทบ.)
11. พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent management) (ฝทบ.)
12. ทบทวนสมรรถนะขององค์กรและบุคลากร (ฝทบ.)
13. เตรียมความพร้อมบุคลากรขึ้นสู่ตําแหน่งผู้บริหารองค์กร (Succession planning) (ฝทบ.)
14. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานผ่านการนํานวัตกรรมมาปรับใช้ (ฝนย.)
15. พัฒนาระบบ Enterprise Resource Management (ฝทท.)
ดําเนินการหลังไตรมาส 2
1. นําข้อมูลผู้ใช้บริการมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ (Data Analytic) (ฝทท.)
2. Sustainable Metro (ฝวส.)
3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยในเขตระบบรถไฟฟ้าหรือระบบราง (ฝรภ.)

หมายเหตุ : 1) โครงการรถไฟฟ้าเปรียบเทียบกับแผนที่คณะกรรมการ รฟม. รับทราบ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก ไม่ประเมินในส่วนของกิจกรรมนําเสนอ คค./ ครม.
เห็นชอบหลักการร่าง พ.ร.ฎ. กําหนดเขตที่ดินฯ เนื่องจาก ฝกม. ยังไม่ได้รายงานผลการดําเนินงาน

3.2 ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายของแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2564
ฉบั บ ปรั บ ปรุง ปี ง บประมาณ 2561 ณ สิ้น เดื อ นมี น าคม 2561 จํ า นวน 14 ตั ว ชี้ วั ด ซึ่ ง แบ่ งเป็ น 2 กลุ่ ม
(เอกสารแนบ 2) สามารถสรุปได้ ดังนี้
1) กลุ่มที่ 1 ตัวชี้วัดที่มีการกําหนดค่าเป้าหมายแล้ว จํานวน 8 ตัวชี้วัด
2) กลุ่ ม ที่ 2 ตั ว ชี้ วั ด ที่ ยั ง ไม่ มี ก ารกํ า หนดค่ า เป้ า หมาย จํ า นวน 4 ตั ว ชี้ วั ด และ
ประเมินความพร้อม 2 ตัวชี้วัด (คาดว่าจะได้ค่า baseline สิ้นปีงบประมาณ 2562)
โดยมีสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัดกลุ่มที่ 1 และผลการดําเนินงานตัวชี้วัดกลุ่มที่ 2 ดังนี้
ตัวชี้วัดกลุ่มที่ 1
ตัวชี้วัดที่ได้ตาม/มากกว่าแผน
1. ระดับความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าฯ 11 เส้นทาง
1.1 พัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเมืองหลักอื่น (พัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต)
1.2 สายสีน้ําเงิน ช่วงหัวลําโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ
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4.1 - 5
ตัวชี้วัดที่ได้ตาม/มากกว่าแผน
1.3 สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
1.4 สายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ
1.5 สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สําโรง
2. ร้อยละผู้โดยสาร รฟม. ที่เพิ่มขึ้น (สายเฉลิมรัชมงคล)
3. ร้อยละผู้โดยสาร รฟม. ที่เพิ่มขึ้น (สายฉลองรัชธรรม)
4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจต่อเนื่อง (สายฉลองรัชธรรม)
5. ระดับความผูกพันของบุคลากร (รวมถึงด้านวัฒนธรรม)
ตัวชี้วัดที่ได้นอ้ ยกว่าแผน
1. ระดับความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าฯ 11 เส้นทาง
1.1 สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
1.2 สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี
1.3 สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจต่อเนื่อง (สายเฉลิมรัชมงคล)
3. ความสําเร็จของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทียบกับแผน
ยังไม่สามารถประเมินได้
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและชุมชนตามแนวสายทางรถไฟฟ้าฯ
2. ร้อยละบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ
ตัวชี้วัดที่ไม่มีค่าเป้าหมายในปี 61
1. จํานวนองค์ความรู้ที่จะมีในศูนย์การเรียนรู้ (ปี 2562-2564)
2. จํานวนกระบวนการหลักที่พัฒนาและปรับปรุงแล้ว (ปี 2562-2564)
ตัวชี้วัดกลุ่มที่ 2
ตัวชี้วัดที่มีค่า baseline แล้ว และอยู่ระหว่างการกําหนดค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อระบบเชื่อมต่อ
2. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
3. ร้อยละผลิตภาพองค์รวมขององค์กร (Productivity)
ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างหาค่า baseline
1. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม (SROI, Social Return On Investment)
หมายเหตุ : เป้าหมายที่จะประเมินความพร้อมในปี 62 และจะกําหนดเป้าหมายแต่ละปีเมื่อพร้อมในช่วงปี 63-64 ได้แก่
1) ตัวชี้วัดร้อยละความคืบหน้าของการเป็นศูนย์ให้คําปรึกษาเมื่อเทียบกับแผน
2) ตัวชี้วัดร้อยละความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของการเป็นศูนย์ให้คําปรึกษาในภูมิภาคอาเซียนเมื่อเทียบกับแผน
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4.1 - 6
3.3 ตามกระบวนการประเมินผลการดําเนินงานได้กําหนดให้มีการจัดลําดับความสําคัญ
ของเรื่ อ งที่ ต้ อ งนํ า ไปปรั บ ปรุ ง ฝนย. ได้ นํ า ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนวิ ส าหกิ จ และแผนปฏิ บั ติ ก าร
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 มาจัดลําดับความสําคัญของเรื่องที่ต้องนําไปปรับปรุง (SEPA’s OFI ข้อ 4.1 ข (2)
การปรั บ ปรุ ง ผลการดํ า เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง) ซึ่ ง ได้ มี ก ารกํ า หนดเกณฑ์ ปั จ จั ย ที่ ใ ช้ ใ นการจั ด ลํ า ดั บ
ความสําคัญ 2 มิติ ได้แก่
มิติที่ 1 ด้านผลกระทบต่อองค์กร (ลูกค้า/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ สถานะการเงิน)
มิติที่ 2 ด้านผลการดําเนินงาน (มากกว่า/ตาม/น้อยกว่า-แผน/เป้าหมาย)
และได้ ผ ลการจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของเรื่ อ งที่ ต้ อ งนํ า ไปปรั บ ปรุ ง ตามเกณฑ์ ดั ง กล่ า วเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
(เอกสารแนบ 3) โดยในลําดับความสําคัญสูงมากมีจํานวน 1 เรื่อง และลําดับความสําคัญสูงมีจํานวน 7 เรื่อง
ดังนี้
สูงมาก
สูง

ปานกลาง

วิธีการจัดการ :
1. จัดทําแผนเร่งรัด หรือปรับปรุงแผน และหรือกลยุทธ์
1. ตชว. ม่วงใต้
2. ตชว. เขียว คูคต
2. เสนอแผนผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นให้ ผวก.
3. ตชว. รายได้ สายเฉลิมรัชฯ
เห็นชอบภายใน 15 วัน นับจาก คทง. มีมติ
4. ตชว. การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
5. คก. แผนกลยุทธ์ความยั่งยืน
3. ส่งแผนที่ได้รับความเห็นชอบให้ ฝนย. เพื่อติดตาม
6. คก. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ประเมิน
7. คก. ร่วมมือหน่วยงานภายนอกแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้
8. คก. พัฒนาบุคลากรศักยภาพสูง
9. คก. เตรียมความพร้อมบุคลากรสู่ตําแหน่ง
ผู้บริหาร
1. คก. ตั๋วร่วม

ไม่มี

ช้า > 25%

4. ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
4.1 เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 ตามแผนปฏิบัติการ
ปี ง บประมาณ 2561 และตามเป้ า หมายของแผนวิ ส าหกิ จ ปี ง บประมาณ 2560-2564 ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
ปีงบประมาณ 2561 ตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 หากเห็นชอบจะได้รายงานผลการดําเนินงานตามเป้าหมาย
ของแผนวิสาหกิจให้คณะกรรมการ รฟม. ได้รับทราบต่อไป
4.2 เห็นชอบผลการจัดลําดับความสําคัญของเรื่องที่ต้องนําไปปรับปรุง ตามข้อ 3.3 และ
มอบหมายให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการตามวิธีการจัดการที่กําหนดต่อไป
มติที่ประชุม
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รายการเอกสารแนบ 1 : ข้อมูลประกอบการพิจารณาโครงการที่มีผลการดําเนินงานน้อยกว่าแผน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

โครงการ
สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต (ฝบก.2/ ฝกท.)
สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี (ฝพค./ ฝกท.)
สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก (ฝกท./ ฝจบ./ ฝพค.)
เตรียมความพร้อมสําหรับการใช้ตั๋วร่วม (สธด.)
แผนกลยุทธ์ความยั่งยืน (สผว.)
พัฒนารายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI G4 (สผว.)
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (ฝพค./ ฝทบ./ ฝพพ.)
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (ฝพค.)
ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (ฝทบ.)
จัดทําเส้นทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Competency development roadmap) (ฝทบ.)
พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent management) (ฝทบ.)
ทบทวนสมรรถนะขององค์กรและบุคลากร (ฝทบ.)
เตรียมความพร้อมบุคลากรขึ้นสู่ตําแหน่งผู้บริหารองค์กร (Succession planning) (ฝทบ.)
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานผ่านการนํานวัตกรรมมาปรับใช้ (ฝนย.)
พัฒนาระบบ Enterprise Resource Management (ฝทท.)

หน้า
1
6
9
18
21
27
32
35
39
42
46
49
52
55
73

Download เอกสารได้ที่
 สแกน QR Code (ต่อ wifi รฟม. เท่านั้น)

หรือ
 ตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของแผนกประเมินผล กองประเมินผล ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
แผนกประเมิ น ผล/ คณะทํ า งานจั ด ทํ า และบริ ห ารแผนดํ า เนิ น งานองค์ ก ร/ การประชุ ม คณะทํ า งานฯ/
(5.4) ปีงบประมาณ 2561/ การประชุมครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561/ เอกสารประกอบวาระที่ 4.1_
เอกสารแนบ 1_โครงการที่มีผลการดําเนินงานน้อยกว่าแผน
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ความเชื่อมโยงของแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 (ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561)
ยุทธศาสตร์
1
เป้าหมายหลัก
1. เปิดให้บริการ
รถไฟฟ้าฯ สาย
ต่างๆ
ตางๆ

• มีโครงข่ายรถไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองหลักของประเทศ
• มีโครงข่ายการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ (Inter- transfer, ตั๋วร่วม)
• มผูี ใ้ ชบรการเพมขน
้ ิ
ิ่ ึ้

พัฒนาและบูรณาการระบบ
ขนส่งมวลชน
ตัวชีว้ ดั

60

ค่าเป้าหมายตัวชีว้ ดั (ปีงบประมาณ)
61
62
63
ร้อยละความสําเร็จการดําเนินงาน

1. ระดับความคืบหน้า 100
100
โครงการรถไฟฟ้าฯ (83.33%) (75.00%)
11 เสนทาง
เส้นทาง

(ฝกท. /ฝกม./
ฝจบ./ ฝบก.1/
ฝบก.2/ ฝพค./
ฝ ฟ ฝวส.)
ฝรฟ./
ฝ

64

100
100
100
• เปิดบริการ ส.ค. 66

• เปิดบริการ ก.ค. 63

สาย
เฉลิมรัชฯ

สาย
ฉลองรัชฯ

+8.10%

+25.65%

5

•-

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

98.07%
35.05%
100.00%
61.36%
662.06%
06%
เริ่ม เม.ย. 61

• 62.59%
• 6.30%
• เริ่ม เม.ย. 61

98.09%
44.38%
100.00%
60.86% 
59.65%
59
65% 
-

• 69.66%
• 7.72%
•-

6) 1.1.7
1 1 7 สสม
สีสม้ ชวงบางขุ
ช่วงบางขนนนท์
นนนท-ศูศนย์
นยวฒนฯ
วัฒนฯ
(ฝพค./ฝจบ./ฝกท.)

• เสนอ ครม.
ครม เหนชอบหลกการราง
เห็นชอบหลักการร่าง พ.ร.ฎ.
พรฎ กาหนดเขต
กําหนดเขต • เรม
เริ่ม เม.ย.
เม ย 61
ทีด่ ินฯ แล้วเสร็จ
• เริ่ม เม.ย. 61
• เสนอ ครม. เห็นชอบรูปแบบการลงทุนแล้วเสร็จ

••-

• เปิดบริการ ต.ค. 67

7) 1.1.8 สีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ
(ฝพค./ฝวส./ฝจบ./ฝกท.)

• เปิดบริการ ก.ค. 64

8) 1.1.9 สีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สําโรง
(ฝบก.2/ฝกท.)

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

9) 1.2.2 เตรียมความพร้อมสําหรับการใช้
ตั๋วร่วม (สธด.)

• ปรับปรุง/ทดสอบระบบ AFC สายฉลอง
รัชธรรม แล้วเสร็จ

• 90.00%

• 67.50%  ชะลอการดําเนินการเนื่องจาก
CTAC มีมติให้ รฟม. นํา EMV มาใช้ ทําให้
ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติการใหม่

10) 1.2.4 พัฒนาระบบการเชือ่ มต่อการ
เดินทาง (ท่าเรือพระนั่งเกล้า) (ฝพพ.)

• ดําเนินการออกแบบและก่อสร้างโครงการ
ร้อยละ 50.00

• 50.00%

• 50.00% ออกแบบแล้วเสร็จ และอยู่
ระหว่างดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็็กทรอนิกส์์ ตาม
พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 60

2. ร้อยละความพึง
63.50
64.00 64.50
65.00
ค่า
พอใจของผูโ้ ดยสาร
ตอระบบเชื
อื่ มตอ่
่
baseline
อยูร่ ะหว่างกําหนดค่าเป้าหมาย
(สผว./ ฝพพ.)
62.96%

5

• เรม
เริ่ม ส.ค.
ส ค 61

• เปิดิ บริกิ าร มิ.ิ ย. 68

หมายเหตุ : ปีเปิดให้บริการตามแผนโครงการรถไฟฟ้าที่ คกก. รฟม.
รับั ทราบ เมื่ือวัันทีี่ 16 กุมภาพัันธ์ 2561

3. ร้อยละผู้โดยสาร
ฟ ทเพมขน
ี่ ิ่ ึ้
รฟม.
(ฝพธ.)

ผลการดําเนินงาน ณ สิ้น มี.ค. 61
ผล
แผน
•• เริ่ม มิ.ย. 61

• เสนอหลกการราง
เสนอหลักการร่าง พ.ร.ฎ.กาหนดเขตทดน
พ ร ฎ กําหนดเขตที่ดิน รอยละ
ร้อยละ 27.00
27 00

ก่อสร้างงานโยธา ร้อยละ 99.24
ออกแบบ ผลิต และติดตั้งงานระบบ ร้อยละ 61.55%
จัดกรรมสิทธิแ์ ล้วเสร็จ
ก่อสร้างงานโยธา ร้อยละ 86.43
จจัดกรรมสิ
รรมสทธิท์ ดี่ นิ ร้รอยล
อยละ 887.31
3
ก่อสร้างงานโยธา ผลิตและติดตัง้ ระบบ งานเดินรถ
ร้อยละ 9.96
5)) 1.1.6 สีสม้ ช่วงศููนย์วัฒนฯ-มีนบุุรี ((สุุวินทวงศ์) • จัดกรรมสิทธิท์ ดี่ ิน ร้อยละ 87.96
(ฝพค./ฝบก.1/ฝบก.2/ฝวส./ฝกท.)
• ก่อสร้างงานโยธา ร้อยละ 23.46
• เสนอ ครม. เห็นชอบรูปแบบการลงทุนแล้วเสร็จ

• เปิดบริการ ก.พ. 66

3. จํานวนการใช้
ิ
ไฟฟ้
บรการรถไฟฟา
รฟม. แต่ละสาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
ในแต่ละปี

1.1 เร่งรัดการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้า และขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าไปยังเมืองหลักอื่น
1.2 พัฒนาระบบเชือ่ มต่อระหว่างโครงข่ายรถไฟฟ้ากับระบบขนส่งอื่นๆ

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 61
โครงการ
ค่าเป้าสิ้นปี
คาเปาสนป
1) 1.1.1 ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต (ฝพค.) • ศึกษาวิเคราะห์โครงการ ตาม พ.ร.บ. เอกชน
ร่วมลงทุนฯ แล้วเสร็จ
2) 1.1.2 สีน้ําเงิน ช่วงหัวลําโพง-บางแค และ
ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ (ฝบก.1/ฝรฟ.)
3) 1.1.4 สีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
(ฝบก.2/ฝกท.)
4)) 1.1.55 สชม
สีชมพู ชว
ช่วงแคราย-มี
ร ย มนบุ
นบรีร ((ฝพค.//
ฝกท.)

• เปิดบริการ เม.ย. 63

• เปิดบริการ ก.ค. 64

2. ผูใ้ ช้บริการมีความ
พึงพอใจต่อระบบ
เชือ่ มต่อ

กลยุทธ์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

5

5

5

เป้า : 305,696 คน-เที่ยว/วัน (+5% จากปี 60)
ผล : 306,798 คน-เที่ยว/วัน (+5.38%)
เป้า : 27,377 คน-เที่ยว/วัน (+5% จากปี 60)
ผล : 44,356 คน-เที่ยว/วัน (+70.12%)

2)-8) 1.1.2-1.1.9 รถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย
และสายใหม
ใ ่
9) 1.2.2 เตรียมความพร้อมสําหรับการใช้
ตั๋วร่วม (สธด.)
10) 1.2.4 พัฒนาระบบการเชือ่ มต่อการ
เดินทาง (ท่าเรือพระนั่งเกล้า) (ฝพพ.)
21) 3.3.2 ส่งเสริมอาชีพ บริการและแหล่ง
ท่อ่ งเทีีย่ วของชุมชนบริเิ วณแนวสายทาง
รถไฟฟ้า (สผว.) (เป็น คก. ของ ย.3)

เริ่มงานจัดกรรมสิทธิท์ ดี่ ิน
ดําเนินการประกวดราคางานโยธา
เสนอ ครม. เห็นชอบรูปแบบการลงทุน ร้อยละ 85.00
คัดเลือกเอกชนร่วมลงทนน ร้รอยละ
คดเลอกเอกชนรวมลงทุ
อยละ 6.00
6 00
จัดกรรมสิทธิท์ ดี่ ิน ร้อยละ 87.50
ก่อสร้างงานโยธา ผลิตและติดตั้งระบบรถไฟฟ้า
งานเดินรถ ร้รอยละ
งานเดนรถ
อยล 9.96
9 96

•
•
•
•
•
•

เริ่มปี 62
15.00%
40.00%
เริ่ม ส.ค.
เรม
ส ค 61
69.67%
เริ่ม เม.ย. 61

12.50% 
40.00%
72.23%
-

โปรดดูใู นเป้าหมายหลักที่ 1
โปรดดูในเป้าหมายหลักที่ 2
โปรดดูในเป้าหมายหลักที่ 2
• จํานวนชุมชนทีร่ ่วมโครงการ 2 ชุมชน
• จําํ นวนผู้โดยสารทีเ่ี พิมิ่ ขึนึ้ ร้อ้ ยละ 1

• 42.50%

• 50.00% อยู่ระหว่างการจ้างจัดตลาด
นัดั ผลิติ ภัณ
ั ฑ์ช์ มุ ชนจาก จ.ปทุ
ป มธานีี
และปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทําหนังสือ
แหล่งท่องเที่ยวตามแนวสายทาง

ผลการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 (ณ สิน้ เดือนมีนาคม 2561)
ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตร
2

เป้าหมายหลัก
4. รายได้จาก
ธุรกิจต่อเนื่อง
เพิ
เพมขนรอยละ
่มขึ้นร้อยละ 5
ในแต่ละปี

• เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้
• เปนองคกรทมประสทธภาพในการบรหารจดการการเงนเปนเลศ
เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเงินเป็นเลิศ

บริหารการเงินและสร้าง
รายได้
ไ จ้ ากธุรกิจิ ต่อ่ เนืือ่ ง

ตัวชี้วัด
4. ร้อยละทีเ่ พิ่มขึ้น
ของรายได้จาก
ธรกิ
ุ จต่อเนื่อง
(ฝพธ.)
สาย
เฉลิมรัชฯ
สาย
ฉลองรัชฯ

5. ผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ (ROA)
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

กลยทธ์
กลยุ
ทธ

เป้าประสงค์เชิงยทธศาสตร์
เปาประสงคเชงยุ
ทธศาสตร

5. ผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ (ROA)
(ฝชง.)

ค่า่ เป้า้ หมายตัวั ชีว้ี ัด (ปีงี บประมาณ)
63
64
60
61
62
5

-9.41%

+98.91%

ค่า
baseline
=1.17%

5

5

5

5

เป้า ณ มี.ค. 61 : 67.29 ลบ. (+5% จากปี 60)
ผล ณ มี.ค. 61 : 66.60 ลบ. (+3.97%)
66.35 ลบ. (+3.60%) 
เป้า ณ มี.ค. 61 : 8.70 ลบ. (+5% จากปี 60)
ผล ณ มี.ค. 61 : 14.76 ลบ. (+69.66%)

-0.33

-0.26

-0.26

-0.21

อยู่ระหว่างกําหนดค่าเป้าหมาย

2.1 เพิ่มโอกาสสําหรับการดําเนินธุรกิจต่อเนื่อง
2 2 บรหารจดการตนทุ
2.2
บริหารจัดการต้นทนทางการเงิ
นทางการเงนและการลงทุ
นและการลงทนที
นทมประสทธภาพ
่มีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบิ ัติการประจําํ ปีีงบประมาณ 61
ค่าเป้าสิ้นปี
โครงการ

ผลการดําํ เนิินงาน ณ สิิน้ มีี.ค. 61
แผน
ผล

11) 2.1.1 จัดตัง้ บริษัทในเครือเพื่อดําเนิน • มีผลการวิเคราะห์ผลลัพธ์จากการศึกษา • 6.00%
ธุรกิจต่อเนื่อง (ฝพธ.)
บริษทั ในเครือ 5 บริษทั
• ระบความเสี
ระบุความเสยงในการจดตงบรษท
่ยงในการจัดตั้งบริษทั
• จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้
ในการจัดตั้งฯ

12) 2.1.2 จัดทําแผนกลยุทุ ธ์การดําเนิน
ธุรกิจต่อเนื่อง และการใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(ฝพธ.)
(ฝพธ )

• มีผลการศึกษาและวิเคราะห์โอกาส
• 16.00%
สําหรับการดําเนินธุรกิจและประเมิน
ทรัพย์สินทีส่ ามารถนํามาพัฒนาให้มีการ
ใชประโยชนไดอยางสู
ใช้ประโยชน์ได้อย่างสงสดได้
งสุดได

• 6.00% ในเบื้องต้นมีแผนทีจ่ ะจ้างที่
ปรึกษา เพื่อจัดตั้ง MRT Network เพื่อ
ทํทาหนาทเดนรถไฟฟาของ
าหน้าทีเ่ ดินรถไฟฟ้าของ รฟม
รฟม.
• 16.00% ได้ศึกษาและวิเคราะห์โอกาส
สําหรับการดําเนินธุรกิจต่อเนื่องที่
เหมาะสมแล้วเสร็จ

13) 2.2.2 บริหารจัดการพลังงานเพื่อลด • มีแนวทางและแผนการดําเนินงานในการ •50.00%
บริหารจัดการพลังงาน
ค่าใช้จา่ ยสาธารณูปโภคของ
• ควบคุ
ควบคมค่
มคาใชจายฯ
าใช้จา่ ยฯ ได้
ได ≤ ผลของป
ผลของปี
รฟม. (ฝจบ.)
ทีผ่ า่ นมา

• 50.00% ได้ศึกษาดูงานการจัด
การพลังงาน และวิเคราะห์และสรุป
ปัญหาการลดค่าใช้จ่าย พบว่าไม่สามารถ
ควบคุมการเปิด-ปิดไฟแบบอัตโนมัติ
บริเวณส่วนกลางภายในอาคารได้ ทั้งนี้
ได้ตดิ ต่อบริษัทผู้เชี่ยวชาญระบบตรวจจับ
ความเคลื่อนไหว โดยอยู่ระหว่างจัดทํา
TOR เพอตดตงระบบดงกลาว
เพื่อติดตัง้ ระบบดังกล่าว

• นําเสนอรูปแบบการพัฒนาทีด่ ินที่ได้จาก •100.00%
14) 2.2.3 การนําทีด่ ินของ รฟม. ที่ได้
การเวนคนไปใชใหเกดประโยชนสู
การเวนคื
นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงสด
งสุด
จากการเวนคืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์
จากการเวนคนไปใชใหเกดประโยชน
ต่อคณะกรรมการ รฟม. และกระทรวง
สูงสุด (ฝพพ.)
คมนาคม

•100.00% ได้เสนอคณะกรรมการ รฟม.
เห็นชอบในคราวประชมเมื
เหนชอบในคราวประชุ
มเมอวนท
่อวันที่ 16
ก.พ. 61 และ รฟม. ได้เสนอ คค. เมือ่
วันที่ 23 มี.ค. 61

ผลการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 (ณ สิน้ เดือนมีนาคม 2561)
ยุทธศาสตร์์

เป้ป้าปประสงค์์เชิิงยุทธศาสตร์์

พัฒนารูปแบบการให้บริการที่
3 ตอบสนอง
วิถีชีวติ สังคมเมือง

เป้าหมายหลัก

ตัวชี้วัด

6. ผูใ้ ช้บริการและชุมชน 6. ร้อยละความพึง
พอใจของผูใ้ ช้
ตามแนวสายทาง
บริการแล ชมชน
บรการและชุ
มชน
รถไฟฟา
ไฟฟ้ รฟม.
ฟ มีี
ตามแนวสายทาง
ความพึงพอใจต่อ
รถไฟฟ้าฯ (รวมถึง
บริการรถไฟฟ้าฯ และ
ด้านความปลอดภัย)
บริการเสริมอื่นๆ ได้
(สผว.)
ตามเป้าหมาย

• มีบริการทีต่ อบสนองความต้องการของสังคมเมือง
• เพิม่ ระดับคุณภาพชีวติ ของชุมชน

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ)
60
61
62
64
63
เฉลิมรัชฯ
67.29% 68.35
(
(68.35%)
) (อยู่ระหว่าง

7. ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อ้ ม
(SROI) (สผว.)

70.35

71.35

จ้างสํารวจ)

ฉลองรัชฯ
ค่่า
62.00
baseline (อยู่ระหว่าง
=58.20% จ้างสํารวจ)

7. มีผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ สังคมและ
สิง่ แวดล้อ้ ม (SROI)
ได้ตามเป้าหมาย

69.35

63.50

65.00

กลยุทธ์์
3.1 สร้างธุรกิจทีต่ อบสนองความต้องการของสังคมเมือง
3.2 นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างประสบการณ์ทดี่ แี ก่ผใู้ ช้บริการ
3.3 พัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 61
โครงการ
ค่าเป้าสิ้นปี

ผลการดําเนินงาน ณ สิ้น มี.ค. 61
แผน
ผล

15) 3.1.1 สํารวจและพัฒนาสิง่ อํานวยความ • จํานวนสิง่ อํานวยความสะดวก 2 โครงการ
สะดวกฯ (ฝพธ.)
• ผูใ้ ช้บริการร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ
(มาก-มากที่สุด)

• 62.50%

• 88.00% ได้จัดสิ่งอํานวยความสะดวก 2 โครงการ (Metro
Mall เพชรบุรี+ร้านค้าเพิ่มเติมสถานีอื่น) และอยู่ระหว่าง
สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจต่อสิง่ อํานวยความสะดวก

16) 3.1.2 พัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความ • มีการนํา One stop service มาให้บริการ
ต้องการของสังคมเมือง (ฝพธ.)

• 40.00%

• 84.00% ได้เปิดให้บริการร้าน Lawson ที่ Metro Mall
สถานีเพชรบุรี และอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างสรุปผลการ
สํารวจความพึงพอใจต่อสิ่งอํานวยความสะดวก

• 52.50%

• 83.00% ได้จัดทําแนวทางการพัฒนาระบบบริหาร
ความสัมพันธ์กับลูกค้า และอยู่ระหว่างจัดจ้างทํา
เว็บไซต์การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารและสิทธิประโยชน์ของรถไฟฟ้ามหา
นคร สายฉลองรัชธรรม

17) 3.1.3 ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ
บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (ฝพธ.)

• มีแนวทางการพัฒนาระบบบริหาร
ความสัมพันธ์กับลูกค้า

18) 3.2.2
3 2 2 นาขอมู
นําข้อมลผ้
ลผูใช้ชบรการมาวเคราะห
บริการมาวิเคราะห์
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบการ
ให้บริการใหม่ๆ (Data Analytic)
19) 3.2.4 พฒนาเพอยกระดบความ
พัฒนาเพื่อยกระดับความ
ปลอดภัยมั่นคงภายในเขตระบบ
รถไฟฟ้าฯ (K-9) (ฝรภ.)

• สืสอสารทาความเขาใจเพอกาหนดกลุ
่อสารทําความเข้าใจเพื่อกําหนดกล่มขอมู
ข้อมลล • เรม
เริ่ม เม.ย.
เม ย 61
ที่เป็น Big Data กับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้
ตามแผน
• มผลการศกษาการพฒนาเพอเพมสมรรถนะ
มีผลการศึกษาการพัฒนาเพื่อเพิม่ สมรรถนะ • 60.00%
หน่วย K-9

20) 3.3.1 Sustainable Metro (ฝวส.)

• ศึกษาข้อจํากัดและกฎระเบียบที่อาจเป็น • เริ่ม ส.ค. 61
อุปสรรคต่อการดําเนินโครงการ ร้อยละ 50
• ตรวจสอบแบบก่อสร้างโครงการของสถานี
วัดมังกร สถานีวงั บูรพา (สามยอด) สถานี
สนามไชยและสถานีอิสรภาพ ร้อยละ 50

21)) 3.3.2 ส่งเสริมอาชีพ ผลิตภัณฑ์ บริการ
และแหล่งท่องเทีย่ วของชุมชนบริเวณ
แนวสายทางรถไฟฟ้า (สผว.)

• จํานวนชุุมชนทีร่ ่วมโครงการ 2 ชุุมชน
• จํานวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
(สนับสนุน ตชว. ที่ 3 จํานวนผูโ้ ดยสารของ ย.1)

• 42.50%

• 50.00% อยูู่ระหว่างการจ้างจัดตลาดนัดผลิตภัณฑ์
ชุมชน และรวบรวมและปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทํา
หนังสือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตามแนว
สายทาง

22) 3.3.3 แผนกลยุทธ์ความยั่งยืน (สผว.)

• จัดทําแผนกลยุทธ์ความยัง่ ยืนแล้วเสร็จ

• 17.50%

• 15.00%  อยู่ระหว่างการจัดจ้างที่ปรึกษา ซึ่งมี
ความล่าช้าเนื่องจากต้องดําเนินการตาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 60

23) 3.3.4 พัฒนารายงานความยั่งยืนตาม
กรอบ GRI G4 (สผว.)

• จัดทําและสื่อสารรายงานความยั่งยืนตาม
กรอบ GRI G4 แล้วเสร็จในปี 2561

• 15.00%

• 12.50%  อยู่ระหว่างการจัดจ้างที่ปรึกษา ซึ่งมี
ความล่าช้าเนื่องจากต้องดําเนินการตาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 60

66.50

ได้ค่า baseline ก.ย. 61

24) 3.3.5 ส่งเสริมภาพลักษณ์ความ
• สามารถดําเนินการสํารวจภาพลักษณ์ความ • 56.50%
ปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบ
ปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สผว.)
รถไฟฟาขนสงมวลชน
(สผว )
ได้แล้วเสร็จในปี 2561
ไดแลวเสรจในป

• 60.00% ไดวเคราะหเปรยบเทยบระบบการจดการ
ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบระบบการจัดการ
หน่วย K-9 ของ รฟม. และหน่วยงานราชการ
เอกชน หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร แล้วเสร็จ
โดยอยู่ระหว่างจัดทํารายงานผลการศึกษาต่อไป
-

• 59.25% ได้ดําเนินการตามแผนบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยในงานก่อสร้างฯ , ได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้าน
ความปลอดภัย และไดมการปรบขอคาถามในแบบสารวจ
ความปลอดภย
และได้มีการปรับข้อคําถามในแบบสํารวจ
ภาพลักษณ์องค์กรประจําปี 61

ผลการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 (ณ สิน้ เดือนมีนาคม 2561)
ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตร

เป้าประสงค์เชิงยทธศาสตร์
เปาประสงคเชงยุ
ทธศาสตร

พัฒนาศูนย์กลางความรู้
ด้านรถไฟฟ้าขนส่ง
4 มวลชนในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน

เป้าหมายหลัก

ตัวชี้วัด

ความสําเร็จของ
8 มความสาเรจของ
8.
มีความสําเร็จของ 88.11 ความสาเรจของ
การจัดตั้งศูนย์
การเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้เทียบ
ด้านการเรียนรู้
กับแผน
ด้านรถไฟฟ้าแล้ว
(ฝพค.)
เสร็จตามแผน

8.2 จํานวนองค์
ความรูท้ จี่ ะมีใน
ศูนย์ก์ ารเรียนรู้
(ฝพค.)
9.มีความสําเร็จของ
การมีศูนย์ให้
คําปรึกษา
คาปรกษา
ภายในประเทศ
และระดับภูมิภาค
อาเซียี นแล้ว้ เสร็จ็
ตามแผน

9. ร้อยละความ
คืบหน้าของการ
เป็นศููนย์ให้
คําปรึกษาเมือ่
เทียบกับแผน
(ฝจบ./ ฝบก.1/
ฝบก.2/ ฝพค./
ฝรฟ./ ฝวส.)

10 รอยละความ
10.
ร้อยละความ
คืบหน้าการเตรียม
ความพร้อมของการ
เปนศู
ป็ นยให
์ใ ้
คําปรึกษาใน
ภูมิภาคอาเซียน
เมือื่ เทียี บกับั แผน
(ฝจบ./ ฝบก.1/
ฝบก.2/ ฝปก./
ฝพค./ ฝรฟ./ ฝวส.)

• เป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้และการให้คาํ ปรึกษารถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในระดับภูมิภาคอาเซียน

ค่คาเปาหมายตวชวด
าเป้าหมายตัวชี้วัด (ปงบประมาณ)
(ปีงบประมาณ)
63
64
60
61
62
พิพจารณา
จารณา ออกแบบ
อาคาร
กรอบ
แนวคิด และศูนย์
การ
แล้ว้ เสร็จ็
(พิจารณา เรียนรู้
กรอบ
แล้วเสร็จ
แนวคิด
แล้วเสร็จ)

(อยู่
ระหว่าง
ออกแบบ)

-

-

ติตดตง
ดตั้ง
และ
ตกแต่ง
ภายใน
ใ
ร้อยละ
10

ติตดตง
ดตั้ง
และ
ตกแต่ง
ภายใน
ใ
ร้อยละ
30

ติตดตง
ดตั้ง
และ
ตกแต่ง
ภายใน
ใ
ร้อยละ
60

1

1

2

ประเมินความพร้อมปี 62

กลยทธ์
กลยุ
ทธ
4.1 สร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
4 2 จดตงศู
4.2
จัดตั้งศนย์
นยใหคาปรกษา
ให้คําปรึกษา (ในดานการบรหารการกอสราง,
(ในด้านการบริหารการก่อสร้าง การบรหารโครงการ,
การบริหารโครงการ การจดซอจดจางขนาดใหญ,
การจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่
การจัดกรรมสิทธิท์ ดี่ ิน, การรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย)

แผนปฏบตการประจาปงบประมาณ
แผนปฏิ
บัติการประจําปีงบประมาณ 61
โครงการ
ค่าเป้าสิ้นปี

ผลการดําเนินงาน ณ สิสน้น มีม.ค.
ผลการดาเนนงาน
ค 61
แผน
ผล

25) 4.1.1 จดตงศู
จัดตัง้ ศนย์
นยการเรยนรู
การเรียนร้ดาาน
้น
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (ฝพค.)

• ออกแบบอาคารและศนย์
ออกแบบอาคารและศูนยการเรยนรู
การเรียนร้แล้ลวว
เสร็จ

26) 4.1.2 ยกระดับระบบจัดการความรูใ้ น
องค์กร (ฝทบ.)

• วิเคราะห์ประเมินความพร้อมและศึกษา • 30.00%
ความต้องการของผูใ้ ช้บริการระบบการ
จดการความรู
ั
้ ทงในและนอกองคกร
ั้ ใ
์
แล้วเสร็จ
• ออกแบบแนวทางการยกระดับระบบการ
จัดการความรูู้ให้ครอบคลุุมกับผูใู้ ช้งาน
ร้อยละ 50

• 34.00%

27) 4.1.3 ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการ • จัดทํางานวิจยั อย่างน้อย 2 เรื่อง
แลกเปลี่ยนองค์ความรูู้และพัฒนาองค์
• สร้างเครือข่าย/ความร่วมมือ
ความรูด้ า้ นรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (ฝพค.)
อย่างน้อย 1 สถาบัน/องค์กร

• 29.05%

28) 4.2.1 พัฒนาองค์ความรูด้ า้ นการบริหาร
ก่อสร้าง, การบริหารโครงการ และจัดซื้อ
จัดจ้าง (ฝบก.1/ฝบก.2/ฝจบ./ฝวส./ฝรฟ.)

• 21.67%

29) 4.2.2 พัฒนาองค์ความรูดู้ า้ นการจัด
กรรมสิทธิท์ ด่ี ิน (ฝกท.)

• มีความคืบหน้าการดําเนินงาน ร้อยละ
59.24

(ยังไม่มีแผนดําเนินงาน)

• 22.10%  ได้ประชมร่
ุ วมกับที่ปรึกษาเพื่อรับทราบ
ขอบเขตงานเบื้องต้นและความก้าวหน้าของการออกแบบ
อาคารฯ โดยมีความล่าช้าจากการออกแบบ ที่ต้องว่าจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาดําเนินการออกแบบ
• 39.00% อยู่ระหว่างการจัดหาผูร้ บั จ้างในการพัฒนา
ปรับปรุงระบบการจัดการความรู้ขององค์กร

• 26.75%  ได้จดั ทําร่างข้อเสนองานวิจยั จํานวน 2 เรื่อง
แล้วเสร็จ โดยมีความล่าช้าจากขั้นตอนการจัดจ้างที่
ปรึกษาฯ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 60 และ อยู่
ระหว่างการจัดทําหนังสือแจ้ง มช. เพื่อแจ้งผลการ
พิจารณาบันทึกข้อตกลงฯ
• 23.90%
1) การบริหารการก่อสร้าง : ได้รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้
ของสายสีมว่ ง ช่วงบางใหญ่ฯ, สายสีน้ําเงิน ช่วงหัวลําโพงบางแคฯ สายสเขยว
บางแคฯ,
สายสีเขียว ชวงแบรงฯ
ช่วงแบริง่ ฯ และช่
และชวงหมอชตฯ
วงหมอชิตฯ แลว
แล้ว
เสร็จ โดยอยูร่ ะหว่างการเตรียมเผยแพร่บนระบบ Intranet
2) งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล :ได้รวบรวมข้อมูลและองค์
ความรูขู้ องสายสีมว่ ง ช่วงบางใหญ่ฯ, สายสีน้ําเงิน ช่วงบางซื่อฯ
สัญญาที่ 1 และ 2 และสายสีเขียว ช่วงแบริ่งฯ แล้วเสร็จ
3) งานระบบรถไฟฟ้า : อยู่ระหว่างรวบรวบข้อมูลและองค์
ความรู้ด้านการออกแบบ ผลิต และติดตั้งงานของสายสีน้ําเงิน
ช่วงหัวลําโพงฯ
ชวงหวลาโพงฯ
4) การจัดทําราคากลางงานก่อสร้างงานโยธา : ได้ถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการจัดทําราคากลางเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 61
5) งานจัดซื้อจัดจ้าง : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล อยู่ระหว่าง
การศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างโครงการรถไฟฟ้า

-

-

30) 4.2.3 พัฒนาองค์ความรูด้ า้ นการรักษาความ • ข้อมูลด้านการรักษาความปลอดภัยและ
ปลอดภัยั และกู้ภัยในเขตระบบรถไฟฟ้
ใ
ไ า้ และ กู้ภัยในเขตระบบรถไฟฟ้าหรือระบบราง
ระบบราง (ฝรภ.)

• เริ่ม เม.ย. 61

-

31)) 4.2.4 แผนการจัดการความรู้ดา้ นการเดิน
รถไฟฟ้า (ฝปก.)

• 5.00%

• แผนการจัดการความรู้ได้รับความเห็นชอบ

• จัดทํากรอบเนื้อหาหลักสูตรแล้วเสร็จ
• ดําเนินการได้ร้อยละ 100 ตามแผน

• กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 50 มีความรูท้ ี่กาํ หนด

• 5.00% แผนได้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 61
โดยมีกรอบเนื้อหา จํานวน 8 หลักสูตร โดยอยู่ระหว่าง
รวบรวมข้อมูลเพือ่ จัดทํากรอบเนื้อหาหลักสูตร

ผลการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 (ณ สิน้ เดือนมีนาคม 2561)
ยุุทธศาสตร์
5

เป้าประสงค์เชิงยุุทธศาสตร์

พัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน

เป้าหมายหลัก

ตัวชี้วัด

10. บุคลากรมีระดับ
ความผูกพันที่
ระดับ 3.72
ระดบ
3 72
ภายในปี 2564

11. ระดับความผูกพัน
ของบุคลากร
(รวมถึงด้าน
(รวมถงดาน
วัฒนธรรม)
(ฝทบ.)

• เป็นองค์กรทีป่ ระสิทธิภาพสูง (HPO) และมีธรรมาภิบาลทีด่ ี

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ)
64
61
62
63
60
3.57
3.52
(3.74) (อยู่ระหว่าง

3.62

3.67

3.72

ดําเนิน
กิจกรรม
ส่งเสริม
ความ
ผูผกพั
กพน)
น)

90
95.73 95.83
11.มีบุคลากรทีผ่ า่ น
12. ร้อยละบุคลากรที่
(95.73%)
(อยู่ระหว่าง
เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์การ
สมรรถนะตาม
ป ิน
ประเมิ
ค่า baseline เตรียี ม
ทีป่ ิด gap ฐานข้อมูล
เกณฑ์ที่กําหนด
สมรรถนะ
= 4.27%
พนง.)
(ฝทบ.)
13. จํานวน
12. มีการปรับปรุุง
กระบวนการหลัก
ประสิทธิภาพของ
ที่พัฒนาและ
กระบวนการ
ปรับปรุุงแล้ว
ทํางานหลัก
(ฝนย.)
(ด้วยนวัตกรรม)

กลยุุทธ์

-

-

1

95.90

96.00

-

1

5.1 สร้างบุคลากรให้มคี วามเป็นมืออาชีพ และสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
5.2 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 61
ค่าเป้าสิ้นปี
โครงการ

ค่า
baseline
=13.05
ลบ/คน
ลบ./คน

8.18

8.20

8.10

8.15

อยู่ระหว่างกําหนดค่าเป้าหมาย

• 84.50%  จัดทําแผนการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแล้วเสร็จ
โดยมีความล่าช้าในการดําเนินกิจกรรมตามแผนเนื่องจากมี
กิจกรรมที่ต้องตรวจสอบว่าต้องดําเนินการตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ
จัดจ้าง ปี 60 หรือไม่
• 40.75% อยู่ระหว่างออกแบบขั้นตอนและเอกสารคู่มือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน/ จัดทําตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบัติงานราย
ตําแหน่งงาน/ สื่อสารระบบบริหารผลการปฏิบัติงานฉบับใหม่ให้
กลุ่มสมาชิกสหภาพฯ
• 76.48% ได้จัดทําแผนส่งเสริมความผูกพันแล้วเสร็จ และดําเนิน
กิจกรรมได้ตามแผน

32) 5.1.3 ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (ฝทบ.)

• บุคลากรรับรู้วัฒนธรรมองค์กรของ รฟม.
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

• 88.00%

33) 5.1.4 ยกระดับระบบบริหารผลการปฏิบตั ิงาน (ฝทบ.)

• ความคืบหน้าการดําเนินงาน ร้อยละ 100
• มีผลลัพธ์ตามเป้าหมาย

• 26.25%

34) 5.1.7 ส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
(ฝทบ.)

• ระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร
เท่ากับหรือมากกว่า 3.57

• 76.48%

35)) 5.1.8 พัฒ
ั นาและส่ง่ เสริิมธรรมาภิิบาลองค์์กร (ฝนย.)
(ฝ )

• ปรั
ปรบปรุ
บปรงแผนฯ
งแผนฯ ร้รอยละ
อยล 100
• ความคืบหน้าการดําเนินงาน ร้อยละ 50.50
• มีลําดับ (rank) ของผลประเมิน ITA ดีขึ้นกว่า
ปีที่ผ่านมา

• 40.00%
40 00%

36) 5.1.10 ก่อสร้างอาคารที่พักพนักงาน รฟม. บริเวณ
ศูนย์ซ่อมบํารุงห้วยขวาง (เลียบคลองยมราช) (ฝพพ.)

• จัดทํา TOR ร้้อยละ 100
• 26.00%
• เอกสารประกวดราคา+จัดทําราคากลาง ร้อยละ 100
• ประกวดราคา ร้อยละ 100
• ทําสัญญา ร้อยละ 100
• ควบคุ
ควบคมงานก่
มงานกอสราง
อสร้าง รอยละ
ร้อยละ 30

• 26.00% อยู่ระหว่าง ผวก. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง TOR
ของงานจ้างงานก่อสร้าง ร่าง TOR ของงานจ้างควบคุมงาน
ก่อสร้าง และราคากลาง

37) 5.1.5 จัดทําเส้นทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
(Competency Development Roadmap) (ฝทบ.)

• จัดทําแผน Training Roadmap แล้วเสร็จ

38) 5.1.9 ทบทวนสมรรถนะขององค์กรและบุคลากร
(ฝทบ.)

• มีรายงานทบทวนและปรับปรุงสมรรถนะขององค์กร • 61.25%
และบุคลากรเพื่อนําไปบูรณาการกับระบบอื่นๆ

• 61.25%  ได้ศึกษาองค์ความรู้แต่ละสายงาน สํารวจความ
ต้องการของหัวข้อการอบรม และได้เริ่มรวบรวมข้อมูลแล้ว โดยจะ
ญ ดาํ เนินการให้ได้ตามกรอบระยะเวลาต่อไป
เร่งรัดผูู้เชี่ยวชาญให้
• 59.75%  อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดข้อเสนอของ
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 แห่ง โดยจะเร่งรัดการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญให้
แล้วเสร็จต่อไป

39) 5.1.11
5 1 11 พฒนาองคกรสู
พัฒนาองค์กรส่องค์
งคกรแหงการเรยนรู
กรแห่งการเรียนร้ (ฝทบ.)
(ฝทบ )

• สารวจวเคราะหบรบทองคกร
สํารวจวิเคราะห์บริบทองค์กร ร้รอยละ
อยละ 100
• จัดทําแผนแม่บท ร้อยละ 100
• พัฒนาช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 30

• 51
51.00%
00% ไดสารวจวเคราะหบรบทองคกร
ได้สํารวจวิเคราะห์บริบทองค์กร ประเมนศกยภาพองคกร
ประเมินศักยภาพองค์กร
กําหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางกระบวนการเสริมสร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้แล้วเสร็จ โดยจะจัดทําแผนแม่บทฯต่อไป

• 67.50%

• 45.00%
45 00%

• มีกระบวนการที่มีโอกาสในการพัฒนา 2 กระบวนการ • 30.00%
• ความคืบหน้าการดําเนินงานตามแผน OFI
Roadmap ร้อยละ 100
• มีผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดตามแผน
OFI Roadmapp
• อบรม พนง. ร้อยละ 100 และจัดทําเอกสาร
เรื่อง ISO 9001:2015 ร้อยละ 80
41) 5.2.2 พัฒนาระบบ ERM (ฝทท.)
• ปรับปรุงข้อกําหนดและขอบเขตงานแล้วเสร็จ • 15.00%
• จดหาผู
จัดหาผ้รบจาง
บั จ้าง และเรม
และเริ่ม Implement
42) 5.2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน IT รองรับธุรกิจ (ฝทท.) • ตรวจรับ+ส่งมอบ+เริ่มใช้งานระบบต่างๆ ร้อยละ 81.85 • 50.74%

40) 5.2.1 พัฒนาและปรับปรุุงกระบวนการทํางานผ่าน
การนํานวัตกรรมมาปรับใช้ (ฝนย.)

43) 5.2.4 ศึกษา ทบทวน และพัฒนาระเบียบข้อบังคับ
ของ รฟม. (ฝกม.)

13. มีผลิตภาพองค์รวม 14. ร้อยละผลิตภาพ
์
องครวมของ
ขององค์กร
องค์กร
(Productivity)
(Productivity)
(ฝชง.)
เพิ่มขึ้น โดยค่า
HCROI เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน ณ สิ้น มี.ค. 61
ผล
แผน

• ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขได้ร้อยละ 10 ของแผน
ทบทวนและพฒนาระเบยบขอบงคบของ
ั
ี ้ ั ั
รฟม.
ฟ
• ทบทวนปรับปรุงระเบียบข้องบังคับ ≥ 1 ฉบับ

44) 5.1.2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการนําองค์กร (ฝทบ.) • ความสําเร็จของการจัดทําแผนการพัฒนา
ศักั ยภาพผูบ้ ริิหาร ร้้อยละ 100

• 33.00%

• 35.00%

45) 5.1.6 พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (ฝทบ.)

• ความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ศักยภาพสงร้
ศกยภาพสู
งรอยละ
อยละ 100

• 10.00%

46) 5.1.12 เตรียมความพร้อมบุคลากรขึ้นสู่ตําแหน่ง
ผูบ้ ริหารองค์กร (ฝทบ.)

• ความสําเร็จของการจัดทําแผนเตรียมความพร้อม
บุคลากรขึ้นสู่ตําแหน่งผูบ้ ริหารองค์กรร้อยละ 100

• 10.00%

• 41
41.98%
98% ปรบปรุ
ปรับปรงค่
งคูมือ GCG แลวเสรจ,
แล้วเสร็จ สรางแนวรวมปฏบตกบ
สร้างแนวร่วมปฏิบัติกับ
หน่วยงานอื่น, พัฒนาเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต, สื่อสาร
หลักธรรมผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์

• 28.20% 
- 2 กระบวนการ ได้แก่ 1) กระบวนการจัดทําแผนและดําเนิน
กิจกรรมทางการตลาดฯ 2) กระบวนการบริหารอาคาร/ลานจอดรถ
- อยู่ระหว่างดําเนินการตามแผน OFI Roadmap
- อบรม ISO 9001 : 2015 และจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ
• 14.80%  อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อกําหนดและขอบเขตงาน โดยจะแล้ว
เสร็จในเดือน เม.ย.
เสรจในเดอน
เมย 61
• 52.88% อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างเพื่อดําเนินโครงการระบบ
IT เพื่อรองรับ IPv4 และ IPv6, ป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง, e-DOC
• 73.00% ได้ปรับปรุุงระเบียบข้อบังคับแล้วเสร็จจํานวน 2 ฉบับ
ไ ้แก่่ ข้อ้ บังั คับั รฟม.
ได้
ฟ ว่า่ ด้ว้ ยเครืื่องแบบพิธิ ีการของ ผวก. และ
พนักงาน พ.ศ. ... และ ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยเครื่องแบบปฏิบัติงาน
ของ ผวก. พนักงาน และลูกจ้าง พ.ศ.....
• 35.00% ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริหาร และศึกษา
วิเคราะห์ประเด็นด้านการนําองค์กรแล้วเสร็จ โดยอยู
วเคราะหประเดนดานการนาองคกรแลวเสรจ
โดยอย่ระหวางการ
ะหว่างการ
จ้างผู้เชีย่ วชาญเพื่อมาอบรมให้ความรู้ผบู้ ริหาร
• 8.00%  อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดข้อเสนอของ
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 4 แห่ง โดยจะเร่งรัดการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญให้
แล้วเสร็จต่อไป
แลวเสรจตอไป
• 8.00%  อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดข้อเสนอของ
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 4 แห่ง โดยจะเร่งรัดการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญให้
แล้วเสร็จต่อไป

วิธีการจัดการ โซนสีแดง-สีส้ม
1) จัดทําแผน/แผนเร่งรัด หรือปรับปรุงแผน และหรือกลยุทธ์
2) เสนอแผนให้ ผวก. เห็นชอบ ภายใน 15 วัน นับจากมีมติ
3) ส่งแผนให้ ฝนย. เพื่อติดตามประเมิน

ผังแสดงระดับความสาคัญของเรื่องที่ต้องนาไปปรับปรุง
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560
พัฒนารถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนในเมืองหลักอื่น,

คก.นําที่ดินไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์,
คก.GRI G4,
คก.อบรมบุคลากร

5
ผลการดาเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/แผน

ม่วงใต้,

ค่า 4
ช้ากว่าหรือน้อย
กว่าเป้า/แผน
มากกว่า 10%

ค่า 3
ช้ากว่าหรือน้อย
กว่าเป้า/แผน
มากกว่า 5%

ค่า 2
ช้ากว่าหรือน้อย
กว่าเป้า/แผน
มากกว่า 0-5%

ค่า 5
ช้ากว่าหรือน้อย
กว่าเป้า/แผน
มากกว่า 15%

คก.ยกระดับผลการ
ปฏิบัติงาน,
คก. ERM,
คก.โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี

10

20

15

5

8

12

16

20

ชมพู

ส้มตก,
คก.พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร,
คก.ที่พัก พนง.

3

6

9
น้ําเงิน สาย 4,
ridership เฉลิมรัชฯ,
non-fare เฉลิมรัชฯ,
คก.ส่งเสริมวัฒนธรรมฯ

2

4

6

ส้มออก,
เหลือง,
ความผูกพัน,
นวัตกรรม

4

2

3

4

5

ค่า 1

ค่า 2

ค่า 3

ค่า 4

ค่า 5

ไม่มีผลกระทบด้านใดๆ

ไม่มีผลกระทบด้านใดๆ
แต่เป็นตัวชี้วัด 1 ระดับ

มีผลกระทบด้านใดด้านหนึ่ง มีผลกระทบด้านใดด้านหนึ่ง
และเป็นตัวชี้วัด 1 ระดับ

มีผลกระทบ
2 ด้านขึ้นไป

3
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12

9

6

2

ม่วงใต้,
คก.ส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
คก.ทบทวนสมรรถนะ,
คก. ERM

x



ชมพู,
นวัตกรรม

6

4

พัฒนารถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ในเมืองหลักอื่น,
ส้มตก,
ridership เฉลิมรัชฯ
ridership ฉลองรัชฯ,
non-fare ฉลองรัชฯ,

ค่า 1
มากกว่าหรือ
เป็นไปตามเป้า/
แผน





1

ห

2

ค่า 1

ค่า 2

ไม่มีผลกระทบด้านใดๆ

ไม่มีผลกระทบด้านใดๆ
แต่เป็นตัวชี้วัด 1 ระดับ

8
เหลือง,
ความผูกพัน

3

4

ค่า 3

ค่า 4

มีผลกระทบด้านใดด้านหนึ่ง มีผลกระทบด้านใดด้านหนึ่ง
และเป็นตัวชี้วัด 1 ระดับ

โครงการทีจ่ ะดําเนินการหลังไตรมาสที่ 2 ได้แก่
1. คก.นําข้อมูลผู้ใช้บริการมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ
(Data Analytic) (ฝทท.)
2. คก. “Sustainable Metro” (ฝวส.)
3. คก.พัฒนาองค์ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยในเขตระบบรถไฟฟ้าฯ (ฝรภ.)
นงานบคืปรุอ งคก.พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ฝกท.)
ระดับโครงการที
ความสาคั่ยังญไม่มีแผนดํ
ลาดับาเนิ
การปรั
20-25

ลําดับแรก

10
น้ําเงินต่อขยาย,
ส้มออก,
คก.บริษัทในเครือฯ,
คก.จัดทําแผนกลยุทธ์,
คก.จัดการพลังงานลด
ค่าใช้จ่าย,
คก.พัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวก,
คก.พัฒนาบริการ
ตอบสนองความ
ต้องการสังคมเมือง,
คก.ส่งเสริมอาชีพ

ผลกระทบต่อองคกร (ลูกค้า / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / สถานะทางการเงิน)

วิธีการจัดการ โซนสีเหลือง-สีเขียว
คอยติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า
เมื่อสิ้นสุดแผนจะได้ผลผลิตและผลลัพธ์
เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแผน

15
เขียวหมอชิต

คก.ท่าเรือพระนั่งเกล้า,
คก.ค.สัมพันธ์กับลูกค้า,
คก.ยกระดับค.ปลอดภัย,
คก.ภาพลักษณ์ค.ปลอดภัย,
คก.ระบบจัดการค.รู,้
คก.พัฒนาค.รู้ด้านก่อสร้าง,
คก.แผนจัดการ ค.รู้ด้านการ
เดินรถไฟฟ้า,
คก.พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร,
คก.ยกระดับผลการปฏิบัติงาน,
คก.ธรรมาภิบาล,
คก.ที่พัก พนง.,
คก.พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรีย, นรู้
คก.โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
,
คก.ระเบียบข้อบังคับ รฟม.

ผลกระทบต่อองคกร (ลูกค้า / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / สถานะทางการเงิน)

หมายเหตุ : หลักเกณฑ์การจัดลําดับความสําคัญของเรื่องที่ต้องนําไปปรับปรุง และวิธีการ
ดําเนินการปรับปรุงผลการดําเนินงานในแต่ละระดับความสําคัญ (เอกสารแนบ)

20

คก.นําที่ดินไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์

คก.จัดการพลังงานลด
ค่าใช้จ่าย,
คก.พัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวก,
คก.พัฒนาบริการ
ตอบสนองความ
ต้องการสังคมเมือง,
คก.ส่งเสริมอาชีพ

1

15

คก.ร่วมมือหน่วยงาน
ภายนอกทําวิจัย

ค่า 3
ช้ากว่าหรือน้อย
กว่าเป้า/แผน
มากกว่า 5%

น้ําเงินต่อขยาย,
เขียวหมอชิต,

คก.ท่าเรือพระนั่งเกล้า,
คก.ค.สัมพันธ์กับลูกค้า,
คก.ยกระดับค.ปลอดภัย,
คก.กลยุทธ์ค.ยั่งยืน,
คก.ภาพลักษณ์ค.ปลอดภัย,
คก.จัดตั้งศูนย์การเรียนรู,้
คก.ระบบจัดการค.รู้,
คก.พัฒนาค.รู้ด้านก่อสร้าง,
คก.พัฒนาบุคลากร
ศักยภาพสูง,
คก.ธรรมาภิบาล,
คก.ทบทวนสมรรถนะ,
คก.เตรียมความพร้อมขึ้นสู่
ผบห.,
คก.ระเบียบข้อบังคับรฟม.

10

คก.เส้นทางสมรรถนะ
บุคลากร

ค่า 2
ช้ากว่าหรือน้อย
กว่าเป้า/แผน
มากกว่า 0-5%

10

8

เขียวบางปู,
เขียวลําลูกกา,
ridership ฉลองรัชฯ,
non-fare ฉลองรัชฯ,
ศูนย์ KM,

ค่า 1
มากกว่าหรือ
เป็นไปตามเป้า/
แผน

15

12

ค่า 4
ช้ากว่าหรือน้อย
กว่าเป้า/แผน
มากกว่า 10%

คก.ตั๋วร่วม

คก.กลยุทธ์ ค.ยั่งยืน,
คก.จัดตั้งศูนย์การเรียนรู,้
คก.พัฒนาบุคลากร
ศักยภาพสูง,
คก.เตรียมความพร้อมขึ้นสู่
ผบห.

25

คก.ร่วมมือหน่วยงาน
ภายนอกทําวิจัย

4

non-fare เฉลิมรัชฯ,
ศูนย์ KM,

คก.GRI G4

คก.ตั๋วร่วม

ผลการดาเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/แผน

ค่า 5
ช้ากว่าหรือน้อย
กว่าเป้า/แผน
มากกว่า 15%

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561

5
ค่า 5
มีผลกระทบ
2 ด้านขึ้นไป
ระดับความสาคัญ
20-25
10-16
4-9
1-3

ประเภทความสาคัญ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่ํา

หลักเกณฑ์การจัดลําดับความสําคัญของเรื่องที่ต้องนําไปปรับปรุง
มิติที่ใช้ในการจัดลําดับความสําคัญ
มิติที่ 1 ผลกระทบองค์กร ได้แก่ ผลกระทบต่อลูกค้า ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผลกระทบด้านสถานะ
ทางการเงิน
ค่าระดับ
1

2

3

4

5

เกณฑ์การพิจารณา
ไม่ใช่ตัวชี้วดั ด้าน/ไม่มีผลกระทบต่อตัวชี้วดั ที่เกีย่ วกับด้านใดๆ ดังต่อไปนี้
- ลูกค้า
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- สถานะทางการเงินของ รฟม.
ไม่ใช่ตัวชี้วดั ด้าน/ไม่มีผลกระทบต่อตัวชี้วดั ที่เกีย่ วกับด้านใดๆ ดังต่อไปนี้
- ลูกค้า
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- สถานะทางการเงินของ รฟม.
แต่เป็นตัวชี้วัด 1 ระดับ
เป็นตัวชี้วัดด้าน/มีผลกระทบต่อตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับด้านใดๆ ดังต่อไปนี้
- ลูกค้า
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- สถานะทางการเงินของ รฟม.
ตัวใดตัวหนึง่
เป็นตัวชี้วัดด้าน/มีผลกระทบต่อตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับด้านใดๆ ดังต่อไปนี้
- ลูกค้า
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- สถานะทางการเงินของ รฟม.
ตัวใดตัวหนึง่ และเป็นตัวชี้วัด 1 ระดับ
เป็นตัวชี้วัดด้าน/มีผลกระทบต่อตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับด้านใดๆ ดังต่อไปนี้
- ลูกค้า หรือ
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ
- สถานะทางการเงินของ รฟม.
2 ด้านขึ้นไป

หมายเหตุ : 1) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามที่ระบุในบริบทองค์กรของ OPR
ประจําปีงบประมาณ 2560
2) ผลกระทบต่อลูกค้า หมายถึง ผลกระทบทั้งทางบวกและลบต่อจํานวนการใช้บริการและต่อระดับความพึงพอใจ
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผลกระทบทั้งทางบวกและลบต่อจํานวนผู้ได้รับผลกระทบและ
ระดับความพึงพอใจ
ผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน หมายถึง ผลกระทบทั้งทางบวกและลบต่อรายได้ ต่อค่าใช้จ่าย และต่อ
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินเทียบกับแผน
3) ตัวชี้วัด 1 ระดับ หมายถึง ตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ รฟม. ที่เป็นข้อย่อย 1 ระดับ
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มิติที่ 2 ผลการดําเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/แผน
ค่าระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
1
มากกว่าหรือเป็นไปตามเป้า/แผน
2
ช้ากว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผน 0-5%
3
ช้ากว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผน มากกว่า 5% หรือ
ช้ากว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผนแต่ไม่เกินค่า RA1)
4
ช้ากว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผนมากกว่า 10% หรือ
ช้ากว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผนเกินค่า RA2)
5
ช้ากว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผนมากกว่า 15% หรือ
ช้ากว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผนเกินค่า RT3)
หมายเหตุ : 1) RA คือ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
2)
RT คือ ความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
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