ความเชื่อมโยงของแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 (ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562)
ยุทธศาสตร์
1
เป้าหมายหลัก
1. เปิดให้บริการ
รถไฟฟ้าฯ สาย
ต่างๆ
ตางๆ

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

พัฒนาและบูรณาการระบบ
ขนส่งมวลชน
ตัวชีว้ ดั

60

1. ระดับความคืบหน้า 100
โครงการรถไฟฟ้าฯ (83.33%)
11 เสนทาง
เส้นทาง
(ฝกท. /ฝกม./
ฝจบ./ ฝบก.1/
ฝบก.2/ ฝพค./
ฝรฟ./ ฝวส.)

ค่าเป้าหมายตัวชีว้ ดั (ปีงบประมาณ)
63
61
62

64

ร้อยละความสําเร็จการดําเนินงาน

(30%)


• เปิดบริการ มี.ค. 63

2) 1.1.2 สีน้ําเงิน ช่วงหัวลําโพง-บางแค และช่วงบางซื่อท่าพระ (ฝรฟ./ฝวส.)

• ก่อสร้างงานโยธา (สัญญาที่ 3) แล้วเสร็จ
• ออกแบบ ผลิต และติดตั้งงานระบบ ร้อยละ 89.57

• 100%
• 69.39%

• 0.00% 
• เริ่ม เม.ย. 62
• 0.00% 
• 100% (แล้วเสร็จ ส.ค. 61)
• 76.30%

• เปิดบริการ ก.ค. 63

3) 1.1.4 สีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต (ฝบก.2)

• ก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จ

• 99.32%

• 99.42%

• เปิดบริการ ต.ค. 64

4) 1.1.5 สีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี (ฝพค./ฝกท./ฝรฟ.)

• จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วเสร็จ
• ก่อสร้างงานโยธา ผลิตและติดตั้งระบบ งานเดินรถ ร้อยละ 46.86

• 97.85%
• 29.40%

• เปิดบริการ ต.ค 66

5) 1.1.6 สีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนฯ-มีนบุรี (สุวนิ ทวงศ์) (ฝพค./ฝบก.1/ • จัดกรรมสิทธิ์ท่ีดนิ ร้อยละ 99.93
ฝบก.2/ฝวส./ฝกท.)
• ก่อสร้างงานโยธา ร้อยละ 44.13
• ครม. เห็นชอบรูปแบบการลงทุน
• คัดเลือกเอกชน ร้อยละ 75.00

• 96.62% 
• 24.49% 
• 98.62%
• 32.12%
• 95.00% 
• 12.00% 
• 50.00% 
• เริ่มปี 63
• 95.00% 
• 12.00% 
• เริ่ม มิ.ย. 62
• เริ่ม ส.ค. 62
• 15.05% 
• 15.00% 
• ไมมี
ไ ่ สี ่วนงานรับั ผิิดชอบ 
• 94.62%
• 24.51%

(50%)

• เปิดบริการ ต.ค. 64
• เปิดบริการ ก.ค. 70
• เปิดบริการ ก.พ. 68

6) 1.1.7 สีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนฯ (ฝพค./ ฝกท./
ฝจบ.)
7) 1.1.8 สีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (ฝพค./ฝวส./ฝจบ./
ฝกท.)

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

ค่า
baseline 63.50
64.00 64.50
(อยู
(อย่
ระหว่
ะหวาง
าง
62 96% (64.24)
62.96%
(
)

65.00

ผูส้ ํารวจ
ดําเนินการ)

5

5

สาย
เฉลิมรัชฯ

+8.10%
(291,139
คน-เที่ยว/วัน)

+5.56%
(307,312
คน-เที่ยว/วัน)

เป้า : 322,678 คน-เที่ยว/วัน (+5% จากปี 61)
ผล : 320,610 คน-เที่ยว/วัน (+4.33%) 

สาย
ฉลองรัชฯ

+25.65%
(26,073
คน-เที่ยว/วัน)

+78.50%
(46,540
คน-เที่ยว/วัน)

เปาา : 48,867 คน
เป้
คน-เที
เทยว/วน
ย่ ว/วัน (+5% จากป
จากปี 61)
ผล : 51,795 คน-เทีย่ ว/วัน (+11.29%)

3. ร้อ้ ยละผู้โดยสาร
รฟม. ทีเ่ พิ่มขึ้น
(ฝพธ.)

5

5

5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ครม. เห็นชอบหลักการร่าง พ.ร.ฎ. กําหนดเขตทีด่ ินฯ
สํารวจอสังหาริมทรัพย์ (เริ่มปี 63)
ครม. เห็นชอบรูปแบบการลงทุน
คัดเลือกเอกชน ร้อยละ 75.00
สํารวจอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 58.00
จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ร้อยละ 2.00
งานประกวดราคาโยธา ร้อยละ 81.40
ครม. เห็นชอบรูปแบบการลงทุน
คัดั เลือื กเอกชน รอยละ
้
38 00
38.00
จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วเสร็จ
ก่อสร้างงานโยธา ผลิตและติดตั้งระบบรถไฟฟ้า
งานเดินรถ ร้อยละ 29.95

• 50.00%
• เริ่ม เม.ย. 62
• 50.00%

•
•
•
•

98.60%
30.31%
100%
32.00%

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100%
เริ่มปี 63
100%
32.00%
เริ่ม มิ.ย. 62
เริ่ม ส.ค. 62
33.00%
90.00%
9 00
9.00%
93.19%
15.97%

9) 1.1.13 ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ (ฝพค.)

• คัดเลือกที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสมฯ แล้วเสร็จ • 100%
• ศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบฯ จัดเตรียม
• 10.00%
เอกสารประกวดราคา ร้อยละ 70.00

• 100%
• 0.00% 

10) 1.1.14 ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา (ฝพค.)

• คัดเลือกที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสมฯ แล้วเสร็จ • 100%
• ศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสาร • 8.00%
ประกวดราคา ร้อยละ 56.00

• 95.00% 
• 0.00% 

11) 1.2.2 เตรียมความพร้อมสําหรับการใช้
ตั๋วร่วม (สธด.)

• ลงนามสัญญาแล้วเสร็จ และเริ่มปรับปรุงระบบ AFC
• สามารถจัดจ้างผู้ดําเนินการพัฒนาระบบ CCH ตามมาตรฐาน
EMV ได้

• 30.00%

• 29.50%  อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมการ
จัดตั้งบริษัทบริหารจัดการ และบํารุงรักษา และ
ประสานผู้ให้บริการรถไฟฟ้าเพื่อทําสัญญาปรับปรุง
ระบบ AFC ให้รองรับเทคโนโลยี EMV

12) 1.2.4 พัฒนาระบบการเชื่อมต่อการเดินทาง (ท่าเรือ
พระนั่งเกล้า) (ฝพพ.)

• ดําเนินการก่อสร้างโครงการ

• เริ่ม เม.ย. 62

• เริ่ม เม.ย. 62

หมายเหตุ : ปีเปิดให้บริการตามแผนโครงการรถไฟฟ้าที่ คกก. รฟม. รับทราบ เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 62

3. จําํ นวนการใช้
ใ้
บริการรถไฟฟ้า
รฟม. แต่ละสาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
เพมขนรอยละ
ในแต่ละปี

ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562
แผน
ผล

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 62
โครงการ
ค่าเป้าสิ้นปี
คาเปาสนป
1) 1.1.1 ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต (ฝพค./ฝกท./ฝจบ.) • ครม. เห็นชอบรูปแบบการลงทุน
• คัดเลือกเอกชน ร้อยละ 36.00
• ออก พ.ร.ฎ. กําหนดเขตที่ดนิ ฯ แล้วเสร็จ

100

• เปิดบริการ เม.ย. 69

2. ร้อยละความพึง
พอใจของผูโ้ ดยสาร
ต่อระบบเชือ่ มต่อ
(สผว / ฝพพ.)
(สผว./
ฝพพ )

1.1 เร่งรัดการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้า และขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าไปยังเมืองหลักอื่น
1.2 พัฒนาระบบเชือ่ มต่อระหว่างโครงข่ายรถไฟฟ้ากับระบบขนส่งอื่นๆ

100
100
• เปิดบริการ พ.ย. 67

100

• เปิดบริการ เม.ย. 69

2. ผูใ้ ช้บริการมีความ
พึงพอใจต่อระบบ
เชือ่ มต่อ

กลยุทธ์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1)-10) 1.1.1-1.1.14 รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่

โปรดดูในเป้าหมายหลักที่ 1

11) 1.2.2 เตรียมความพร้อมสําหรับการใช้ตั๋วร่วม (สธด.)

โปรดดูในเป้าหมายหลักที่ 2

12) 1.2.4 พัฒนาระบบการเชื่อมต่อการเดินทาง
(ท่าเรือพระนั่งเกล้า) (ฝพพ.)

โปรดดูในเป้าหมายหลักที่ 2

24) 3.3.2 ส่งเสริมอาชีพ บริการและแหล่งท่องเที่ยวของ
ชุชมชนบริ
มชนบรเวณแนวสายทางรถไฟฟา
เวณแนวสายทางรถไฟฟ้า (สผว.)
(สผว )
(เป็น คก. ของ ย.3)

• จํานวนชุมชนทีร่ ่วมโครงการ 2 ชุมชน
• จํานวนผู้โดยสารทีเ่ี พิม่ ขึนึ้ ร้อ้ ยละ 1

• 42.50%

• 85.00% ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดผลิตภัณฑ์
ชุชมชน
มชน OTOP จ.ปทุ
จ ปทมธานี
มธาน บริ
บรเวณอาคารจอด
เวณอาคารจอด
รถสถานีศูนย์วฒ
ั นฯ เมื่อ 25 ก.พ. 62-1 มี.ค.
62 โดยมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 25
ร้านค้า

ผลการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 (ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562)
ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตร
2

เป้าหมายหลัก
44. รายได้
รายไดจาก
จาก
ธุรกิจต่อเนือ่ ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
ในแต่ละปี

5. ผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ (ROA)
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

กลยทธ์
กลยุ
ทธ

เป้าประสงค์เชิงยทธศาสตร์
เปาประสงคเชงยุ
ทธศาสตร

ตัวชี้วัด
44. ร้รอยละทเพมขน
อยละที่เพิม่ ขึ้น
ของรายได้จาก
ธุรกิจต่อเนือ่ ง
(ฝพธ.)
สาย

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

5

5

5

5

เฉลิมรัชฯ

-9.41%
(152.63 ลบ.)

-6.45% เป้า ณ สิ้น มี.ค. 62 : 74.96 ลบ.
(142.79 ลบ.) ผล ณ สิ้น มี.ค. 62 : 77.36 ลบ. (+3.20%)

สาย
ฉลองรัชฯ

+98.91%
(17.74 ลบ.)

+87.77% เป้า ณ สิ้น มี.ค. 62 : 17.52 ลบ.
(33.31 ลบ.) ผล ณ สิ้น มี.ค. 62 : 14.62 ลบ. (-16.55%) 

5. ผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ (ROA)
((ฝชง.))

2.1 เพิ่มโอกาสสําหรับการดําเนินธุรกิจต่อเนือ่ ง
2 2 บรหารจดการตนทุ
2.2
บริหารจัดการต้นทนทางการเงิ
นทางการเงนและการลงทุ
นและการลงทนที
นทมประสทธภาพ
่มีประสิทธิภาพ

• เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้
• เปนองคกรทมประสทธภาพในการบรหารจดการการเงนเปนเลศ
เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเงินเป็นเลิศ

บริหารการเงินและสร้าง
รายไดจากธุ
ไ ้ รกจตอเนอง
ิ ่ ื่

ค่า
baseline
=11.17%
17%

0.27
(0.98)

0.73
(อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ)
ดาเนนการ)

0.46

0.25

แผนปฏิบิ ัติการประจําํ ปีีงบประมาณ 62
ค่าเป้าสิ้นปี
โครงการ
13) 22.1.1
1 1 จัจดตงบรษทในเครอเพอดาเนน
ดตั้งบริษัทในเครือเพือ่ ดําเนิน
ธุรกิจต่อเนื่อง (ฝพธ.)

14) 2.1.2 จัดทําแผนกลยุทธ์การดําเนิน
ธุรกิจต่อเนื่อง และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพั ย์์สินใให้้เกิิดปประโยชน์
โ ์สูงสุด (ฝพธ.)
(ฝ )
15) 2.1.3 พัฒนาพื้นที่ตามแนวสายทาง
รถไฟฟ้า (ฝพธ.)
16) 2.2.2 บริหารจัดั การพลังั งานเพือ่ื
ลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของ
รฟม. (ฝจบ.)

ผลการดําํ เนินิ งาน ณ สิน้ิ เดือื นมีีนาคม 62
แผน
ผล

ยกเลิกการดําเนินงานในปี 62 ตามบันทึก ฝพธ/881 ลงวันที่ 2 เม.ย. 62

ยกเลิกการดําเนินงานในปี 62 ตามบันทึก ฝพธ/881
/ ลงวันที่ 2 เม.ย. 62
• มีรายได้จากธุรกิจต่อเนื่องที่เพิ่มขึ้นจากการ • 15.00%
ให้เช่าพืน้ ที่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2
(ไม่รวมรายได้จากอาคารและลานจอดรถ,
การเชื่อมต่อ, ทางเข้า-ออก)
• สามารถดําํ เนิินการตามมาตรการควบคุม • 54.40%
ค่าใช้จ่าย เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภคได้น้อยกว่าหรือเท่ากับผล
ของปีปที่ผ่านม
ขอ
นมา

สามารถควบคมค่
มคาใชจายวสดุ
าใช้จ่ายวัสดสํสาานกงานของ
นักงานของ
17) 2.2.4
2 2 4 แผนงานลดคาใชจายระยะสนและ
แผนงานลดค่าใช้จ่ายระยะสั้นและ • สามารถควบคุ
องค์กรได้ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 61
ระยะยาว (ฝจบ.)
ภายในปี 62
• สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการสื่อสารและ
อุอปกรณ์
ปกรณสอสารขององคกรไดรอยละ
สื่อสารขององค์กรได้ร้อยละ 5 เมอ
เมื่อ
เทียบกับปี 61
• สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายต้นทุนโดยรวม
ภายหลังจากดําเนินงานตามกระบวนการ
บริหิ ารงานจััดซือ้ื จัดั จ้้างได้
ไ ้ร้อยละ 5 ภายในปี
ใ ปี
62
• สามารถออกแบบกระบวนการบริหาร
ค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าโดยใช้พลังงาน
ทางเลือกจากแสงอาทิตย์ได้ภายในปี 62
• สามารถออกแบบกระบวนการบริหาร
ค่าใช้จ่ายโดยการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
สํานักงานได้ภายในปี 62
สานกงานไดภายในป

• 15.00% อยู่ระหว่างการศึกษาและสํารวจ
พื้นที่ที่ เ หมาะสม สํ าหรับ การพัฒนาเชิ ง
พาณิ ช ย์ เพื่ อ จั ด หาผู้ เ ช่ า พื้ น ที่ ต ามแนว
สายทางรถไฟฟ้า
• 54.40% อยู่ระหว่่างประกวดราคางาน
ระบบบริหารจัดการอาคารแบบรวมศูนย์
พ ร้ อ ม ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ , ติ ด โ ป ส เ ต อ ร์
ประชาสัมพันธ์ด้านการประหยัดพลังงาน
ประชาสมพนธดานการประหยดพลงงาน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ สร้ า งจิ ต สํ า นึ ก ให้ แ ก่
บุคลากรต่อไป

• 41.40%
41 40%

• 33.40%
33 40%  มมี คก.ยอย
คก ย่อย 5 คก.
คก ดงน
ดังนี้
1) คก. ลดค่าใช้จ่ายวัสดุสํานักงาน นํา IT
มาใช้แทนการใช้วัสดุสํานักงาน
2) คก.ค่าใช้จ่ายการสื่อสาร ได้ประสานงาน
ทีโอที เพอขอขอมู
ทโอท
เพื่อขอข้อมลการใช้
ลการใชโทรศพทพนฐาน
โทรศัพท์พื้นฐาน
และโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
ฐานข้อมูลในการเปรียบเทียบปี 62
3) คก.บริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง ได้ปรับปรุง
กระบวนการลดค่่าใช้
ใ ้จ่ายฯ และออกแบบ
กระบวนการประเมินผลโดยเปรียบเทียบ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปี 61 กับปี 62
4) คก.ลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าฯ ได้เข้า
ร่วมโครงการ Solar Rooftop ของ กฟน.
5) คก.ลดค่ าใช้ จ่ ายโดยการปรั บเปลี่ ย น
อุ ปกรณ์ สํ านั กงาน อยู่ ระหว่ างรวบรวม
ข้อมลอปกรณ์
ขอมู
ลอุปกรณสานกงาน/คอมพวเตอรของ
สํานักงาน/คอมพิวเตอร์ของ
รฟม.

18) 22.2.5
2 5 การจดทาแผนกลยุ
การจั ด ทํ า แผนกลยทธ์
ท ธดาน
ด้ า น • จดลาดบความสาคญของการดาเนนงาน
• 20.00%
20 00%
ั ํ ั
สํ ั
ํ ิ
การเงิ น ระยะ 4 ปี (ปี ง บประมาณ
เพื่อจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสม
พ.ศ. 2562-2565) ของ รฟม. (ฝชง.)
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
• มีการวางแผนค่าใช้จ่ายเงินอย่างมี
ประสิทิ ธิิภาพฯ
• เพิ่มรายได้จากการให้สัมปทานและจากการ
พัฒนาเชิงพาณิชย์ฯ

•20.00%
•20
00% ไดรายงานการใชจายงบประมาณ
ได้รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ต่อ คกก.รฟม. และหน่วยงานภายนอก และ
ประสานกั บ ฝพธ. เพื่ อดํ าเนิ นการจั ดตั้ ง
หน่วยธุรกิจ โครงการบริหารอาคารจอดแล้ว
จร สถานีี ลาดพร้้ าว ซึ่ึ ง ผวก. ได้
ไ ้ เห็็ นชอบ
เมื่อ 27 มี.ค. 62

ผลการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 (ณ สิน้ เดือนมีนาคม 2562)
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
(6835) (75
(68.35)
(75.71)
71)

ฉลองรชฯ
ฉลองรั
ชฯ
ค่า
62.00
baseline (69.75)
=58.20
58 20

7. มีผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม (SROI)
ได้ตามเป้าหมาย

7. ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
(SROI) (ฝพธ.)

กลยุทธ์์

-

-

69.35
(อย่
(อยู
ระหว่าง
ดําเนินการ
สํารวจ)

63.50
(อยู่
ระหวาง
่
ดําเนินการ
สํารวจ)
ได้คา่
b li
baseline
มี.ค. 62
(อยู่
ระหว่า่ ง
ศึกษา
SROI ใน
ภาพรวม
ของ รฟม.
และ
ผูใ้ ช้บริการ
อาคาร
และลาน
จอดรถ)

70.35

71.35

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

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 62
โครงการ
ค่าเป้าสิ้นปี
19) 3.1.1 สํารวจและพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่ตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริการ (ฝพธ.)

• จํานวนสิ่งอํานวยความสะดวก 2 โครงการ
• 62.00%
• ผูใ้ ช้บริการร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อสิ่ง
อํานวยความสะดวก (มาก-มากที่สุด)

มีการนํา One stop service มาใหบรการ
มาให้บริการ
20) 3.1.2 พฒนาบรการเพอตอบสนองความ
พัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความ • มการนา
อย่างน้อย 1 รูปแบบ
ต้องการของสังคมเมือง (ฝพธ.)

65.00

66.50

21) 3.2.1
3 2 1 พฒนา
พัฒนา Application สาหรบ
สําหรับ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผใู้ ช้บริการ
(ฝทท.)

ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562
แผน
ผล

•
•
•
•

เกบสารวจและรวมรวมความตองการแลวเสรจ
เก็
บสํารวจและรวมรวมความต้องการแล้วเสร็จ
จัดเตรียมข้อกําหนดและขอบเขตงานแล้วเสร็จ
จัดหาผู้รับจ้างเพื่อดําเนินโครงการ แล้วเสร็จ
พัฒนา Application ร้อยละ 36.00

• 75.00% มีแผนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก 2
โครงการ ได้ติดตั้งตูจ้ ําหน่ายสินค้าอัตโนมัติและ
เครื่องบริการอัตโนมัติ UOB แล้วเสร็จของสายเฉลิม
รัชั มงคล (เปิปิดบริิการ ม.ค. 62 และ มีี.ค. 62
ตามลําดับ) ทั้งนี้อยู่ระหว่างสํารวจความพึงพอใจ

• 48.75%

• 75.00% ไดตดตงเครองใหบรการอตโนมต
ได้ติดตั้งเครื่องให้บริการอัตโนมัติ UOB
ทุกสถานีของสายเฉลิมรัชมงคล

• 12.50%
12 50%

• 12
12.50%
50% ไดเกบสารวจและรวบรวมความ
ได้ เ ก็ บ สํา รวจและรวบรวมความ
ต้ อ งการแล้ ว เสร็จ ปัจ จุ บัน อยู่ระหว่ า งจั ด หาผู้
รั บจ้ า งเพื่ อ จั ดทํา Application ให้ข้อมูลรถไฟฟ้า
MRT

22) 3.2.2 นําข้อมูลผูใ้ ช้บริการมาวิเคราะห์ • เก็บสํารวจและรวบรวมความต้องการ แล้วเสร็จ • 20.00%
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบการ
• จัดเตรียมข้อกําหนดและขอบเขตงาน แล้วเสร็จ
ให้บริการใหม่ๆ (Data Analytic) (ฝทท.) • จัดหาผู้รับจ้างเพื่อดําเนินโครงการ ร้อยละ 44.00

• 17.00%  ได้สํารวจแนวทางการทํา Big Data
และ VDO Analytics เพื่ อ จั ด ทํ า ข้ อ กํ า หนดและ
ขอบเขตงาน

23) 3.3.1 Sustainable Metro (ฝวส.)

• 50.00%

• 50.00% อยู่ระหว่างดําเนินการตามแบบสัญญา
โครงการรถไฟฟ้า (ปลู
โครงการรถไฟฟา
(ปลกต้
กตนไมและสรางพนทจอด
นไม้และสร้างพืน้ ทีจ่ อด
จักรยานบริเวณสถานีวัดมังกร,สถานีสนามไชยและ
สถานีอสิ รภาพ)

24) 3.3.2 ส่งเสริมอาชีพ ผลิตภัณฑ์ บริการ
• จํานวนชุมชนทีร่ ว่ มโครงการ 2 ชุมชน
และแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบริเวณแนว • จํานวนผู้โดยสารทีเ่ พิ่มขึ้น ร้อยละ 1
สายทางรถไฟฟ้า (สผว.) (สนับสนุน ตชว. ที่
3 จานวนผู
จํานวนผ้โดยสารของ ย.1)
ย1)

• 42.50%

• 85.00% ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชน
OTOP จ.ปทุมธานี บริเวณอาคารจอดรถสถานีศนู ย์
วัฒนฯ เมื่อ 25 ก.พ. 62-1 มี.ค. 62 โดยมีร้านค้า
เข้าร่วมโครงการทั้งสิน้ 25 รานคา
เขารวมโครงการทงสน
ร้านค้า

25) 3.3.3 แผนกลยุทธ์ความยั่งยืน (สผว.)

• จัดทําและสื่อสารแผนกลยุทธ์ความยั่งยืน
ของ รฟม. ฉบับสมบูรณ์ แล้วเสร็จ ภายใน
เม.ย. 62

• 93.75%

• 93.75% ที่ปรึกษา (นิด้า) ได้จัดทําแผนกลยุทธ์ความ
ยั่งยืนแล้วเสร็จ และกําหนดให้มีการสื่อสารแผนฯ ใน
วันที่ 4 เม.ย. 62

26) 3.3.4 พัฒนารายงานความยั่งยืนตาม
กรอบ GRI G4 (สผว.)
(สผว )

• จัดทําและสื่อสารรายงานความยั่งยืนของ
ตามกรอบ GRI G4 แลวเสรจ
แล้วเสร็จ ภายใน
มี.ค. 62

• 100%

• 100% ที่ปรึกษา (สถาบันเพิ่มฯ) ได้จัดทํารายงาน
ความยั่งยืนตามกรอบ GRI G4 แลวเสรจ
ความยงยนตามกรอบ
แล้วเสร็จ และได
และได้
เผยแพร่รายงานฯ ในระบบ intranet ของ รฟม.

27) 3.3.5 ส่งเสริมภาพลักษณ์ความ
ป
ปลอดภั
ัยใในการกอสรางโครงการระบบ
่ ้ โ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สผว.)

• ประชาชนมีความเชื่อถือต่อภาพลักษณ์ด้าน • 56.50%
ความปลอดภั
ป
ัยใในการกอสรางของ
่ ้
รฟม.
ฟ ใน
ใ
ระดับเห็นด้วยขึ้นไป ร้อยละ 60
(ปี 61 = 95.00%)

• ดําเนินการตามแบบสัญญาโครงการ
รถไฟฟ้าแล้วเสร็จ
รถไฟฟาแลวเสรจ

28) 3.3.6 บริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ • ค่าอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของ รฟม. ≤
สํานักงาน รฟม. (ฝจบ.)
ค่าเฉลีย่ อัตราเกิดขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ภาครัฐฯ ร้อยละ 33.00 ในปี 62

• 60.00%

• 56.50% ได้กําหนดแผนงานการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยแล้วเสร็จ มการสอสารแผนไปยงผู
ความปลอดภยแลวเสรจ
มีการสือ่ สารแผนไปยังผ้
รับจ้างงานก่อสร้างและเผยแพร่มาตรการทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ ปัจจุบันอยู่ระหว่างประเมิน
ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง
• 60.00% ได้ออกแบบกระบวนการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยใน รฟม. และกระบวนการประเมิน
ประสิทธิผลแล้วเสร็จ

ผลการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 (ณ สิน้ เดือนมีนาคม 2562)
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 จานวนองค
8.2
ํ
์
ความรูท้ จี่ ะมีใน
ศูนย์การเรียนรู้
(ฝพค.)

9.มีความสําเร็จของ
การมีศูนย์ให้
คําํ ปรึ
ป กึ ษา
ภายในประเทศ
และระดับภููมิภาค
อาเซียนแล้วเสร็จ
ตามแผน

9. ร้อยละความ
คืบหน้าของการ
เป็นศนย์
เปนศู
นยให
ให้
คําปรึกษาเมือ่
เทียบกับแผน
(ฝ / ฝบก.1/
(ฝจบ./
ฝ 1/
ฝบก.2/ ฝพค./
ฝรฟ./ ฝวส.)
10. ร้อยละความ
คืบหน้าการเตรียม
คบหนาการเตรยม
ความพร้อมของการ
เป็นศูนย์ให้
คําปรึกษาใน
คาปรกษาใน
ภูมิภาคอาเซียน
เมื่อเทียบกับแผน
(ฝ / ฝบก.1/
(ฝจบ./
ฝ 1/
ฝบก.2/ ฝปก./
ฝพค./ ฝรฟ./ ฝวส.)

กลยทธ์
กลยุ
ทธ

• เป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้และการให้คาํ ปรึกษารถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในระดับภูมิภาคอาเซียน

ค่คาเปาหมายตวชวด
าเป้าหมายตัวชี้วัด (ปงบประมาณ)
(ปีงบประมาณ)
63
64
60
61
62
พิจารณา
กรอบ
แนวคิด
แล้วเสร็จ
(100%)

-

-

ออกแบบ
อาคารและ
ศูนย์การ
เรียนรู้
50%
(50%)

-

-

แผนปฏบตการประจาปงบประมาณ
แผนปฏิ
บัติการประจําปีงบประมาณ 62
โครงการ
ค่าเป้าสิ้นปี

ออกแบบ จัดทําองค์ จัดทําองค์ 28) 4.1.1 จดตงศู
จัดตั้งศนย์
นยการเรยนรู
การเรียนร้ด้าานน
อาคารและ
ความรู้
ความรู้
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (ฝพค.)
ศูนย์การ
50%
100%
เรียนรู้
+
+
100%
พัฒนาสื่อฯ พัฒนาสือ่ ฯ
(60%)
นําเสนอ
นําเสนอ 29) 4.1.2 ยกระดับระบบจัดการความรู้ใน
องค์กร (ฝทบ.)
+
100%
50%
จัดทําองค์
+
ความรูู้
ติดตั้งและ
25%
ตกแต่ง
(10%)
ภายใน
50%
30) 4.1.3 ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

1
(อยู่
ระหว่าง
ระหวาง
ดําเนินการ)

1

ผลการ
ประเมิน
ความ
พร้อม
(อยูู่
ระหว่าง
ดําเนินการ)

-

2

แผน

ผลการดําเนินงาน ณ สนเดอนมนาคม
ผลการดาเนนงาน
สิ้นเดือนมีนาคม 2562
ผล

• ออกแบบอาคารและศููนย์การเรียนรูู้
• 29.00%
แล้วเสร็จ
• จัดทําองค์ความรู้ที่จะมีในศูนย์การเรียนรู้ 1
หมวด

• 31.00% ได้จัดรับฟังความคิดเห็น ((Hearing)g) ของการจัดตั้งศนย์
ู การเรียนรู้ฯ ในระบบ
Internet และ Intranet โดยผู้ตอบแบบสํารวจ 20 คน เห็นด้วยกับรูปแบบการจัดพื้นที่
หัวข้อจัดแสดง และข้อเสนอแนะ และได้ประสานที่ปรึกษาสายสีส้มฯ และสายสีเหลืองฯ
เพื่อจัดทําองค์ความรู้และสื่อการจัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้

• ความสําเร็จในการดําเนินการปรับปรุงระบบ • 8.00%
จัดการความรู้ ร้อยละ 80
• ผลประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
ระบบจัดการความรู้ในองค์กร ร้อยละ 50

• 8.00% ได้ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ และสรุปความต้องการของระบบงานปัจจุบัน (As
is) และกระบวนงานใหม่ (To be) ของ KM Website ศึกษาและประเมินความพร้อมของ
ระบบ KM การแสดงผลระบบต้นแบบ Prototype และติดตั้งและทดสอบการเข้าใช้งาน
ด้วยระบบบริหารจัดการสิทธิ์ผใู้ ช้งานของ รฟม. (Active Directory : AD) และรวบรวม
ข้อมูลเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์กลางองค์ความรู้ต่อไป

• จัดทํางานวิจัยอย่างน้อย 2 เรื่อง
ในการแลกเปลี่ยนองค์ความร้และ • สร้างเครือข่าย/ความร่วมมือ
ในการแลกเปลยนองคความรู
พัฒนาองค์ความรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่ง อย่างน้อย 1 สถาบัน/องค์กร
มวลชน (ฝพค.)

42) 5.1.1
5 1 1 ปรบปรุ
ปรับปรงโครงสร้
งโครงสรางองคกรเพอ
างองค์กรเพื่อ
สนับสนุนแผนวิสาหกิจฉบับใหม่
(ฝทบ.)
(เป็น คก. ของ ย.5)

-

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

• ดํดาเนนการจดทารางโครงสรางองคกรฯ
าเนินการจัดทําร่างโครงสร้างองค์กรฯ
ร้อยละ 65.00

• 53.50%

• 46.38%  อยู่ระหว่างการจัดหาที่ปรึกษาเพื่อร่วมทํางานวิจัย โดยกําหนดให้มีงานวิจัย 2
เรือ่ ง ได้แก่ 1) โครงการศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนการดําเนินการ
โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และ 2) โครงการศกษาแนวทางการตอบสนองความตองการ
โครงการรถไฟฟาขนสงมวลชน
โครงการศึกษาแนวทางการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าของ รฟม. : กรณีศึกษาการปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน และได้ร่วมมือ
กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อทํา MOU ร่วมมือทางวิชาการ ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการ
พิจารณาลงนาม MOU

• 39.00%
39 00%

• 39
39.00%
00% ผวก.
ผวก ไดพจารณารวมกบผู
ได้พิจารณาร่วมกับผ้บริรหารระดบรอง
หารระดับรอง ผวก.
ผวก และ ผชก.
ผชก กาหนดนโยบาย
กําหนดนโยบาย
ออกแบบโครงสร้างองค์กร และรูปแบบการดําเนินการ ที่สอดรับกับแผนวิสาหกิจและ
ลักษณะธุรกิจของ รฟม. และได้นําเสนอโครงสร้างองค์กรฉบับปรับปรุงต่อ คอน.
บริหาร เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 62

31) 4.2.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
• รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ในอดีต และ • 62.91%
บริหารก่อสร้าง, การบริหารโครงการ
ปัจจุบันของ รฟม. ด้านการบริหารงาน
และจัดซื้อจัดจ้าง (ฝบก.1/ฝบก.2/
ก่อสร้าง และการบริหารโครงการแล้วเสร็จ
ฝจบ /ฝวส /ฝรฟ )
ฝจบ./ฝวส./ฝรฟ.)
• ศึกึ ษาความเหมาะสมและความเป็ป็นไปได้
ไปไ ใ้ น
การจัดตั้งศูนย์ให้คาํ ปรึกษาแล้วเสร็จ
• ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดทําราคากลาง
โครงการรถไฟฟ้า ผูู้เข้าร่วมร้อยละ 95
ได้รับการทดสอบ และผลการดําเนินงาน
เป็นไปตามแผน ร้อยละ 95

• 63.42%

1) การบริหารการก่อสร้าง : มีความก้าวหน้า 50.20% ตามแผน
ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ หัวข้อ Trackwork เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 62 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ประเมินความพึงพอใจฯ จากผู้เข้าอบรม
2) งานระบบไฟฟ้
ไ ้าและเครือื่ งกล : มีคี วามก้้าวหน้้า 60.00% ตามแผน
ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรือ่ ง Heavy Duty Escalator For Mass Transit Application เมื่อวันที่
27 ก.พ. 62 ในส่วนของงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล และได้ประเมินความรู้ของผู้เข้า
อบรมภายหลังการถ่ายทอดแล้วเสร็จ
3) งานระบบรถไฟฟ้า : มีความก้าวหน้า 54.16% จากแผน 56.69%
ได้ถ่ายทอดองค์ความรูฯ้ สายสีน้ําเงินส่วนต่อขยาย เรือ่ ง งานระบบรถไฟฟ้าจากที่ปรึกษา MEBL
และ BEM ในส่วนของสายสีส้มตะวันออก ได้จดั ทําแผนถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ แล้วเสร็จ และ
จะถ่ายทอดองค์ความรู้ในเดือน เม.ย. 62
4) การจัดทําราคากลางงานก่อสร้างงานโยธา : ได้ถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นการจัดทําราคากลางแล้ว
เสร็จในปี 61
เสรจในป
5) งานจัดซื้อจัดจ้าง : มีความก้าวหน้า 100% ตามแผน
ได้จดั ทําและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
งานโยธาโครงการรถไฟฟ้าแล้วเสร็จเมื่อเดือน ก.พ. 62
• 28.50%
28 50% ไดประเมนศกยภาพและวเคราะหชองวางขององคความรู
ได้ประเมินศักยภาพและวิเคราะห์ช่องว่างขององค์ความร้ด้าานการจดกรรมสทธทดน
นการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
จํานวน 4 ด้าน โดยพบว่า รฟม. มีความรอบรู้ในการปฏิบัติงานด้านการกําหนดราคาค่าทดแทน
และด้านการทําสัญญาวางเงินค่าทดแทน แต่ รฟม. ยังต้องมีการพัฒนาด้านสํารวจ/ประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์ และด้านการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืน

32) 4.2.2
4 2 2 พฒนาองคความรู
พัฒนาองค์ความร้ด้าานการจด
นการจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดิน (ฝกท.)

• แนวทางและรปแบบการพั
แนวทางและรูปแบบการพฒนาความรู
ฒนาความร้ด้าานน • 28.50%
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ร้อยละ 45

33) 4.2.3
423 พฒนาองคความรู
พัฒนาองค์ความร้ดานการรกษา
้านการรักษา
ความปลอดภัยและกู้ภัยในเขตระบบ
รถไฟฟ้าและระบบราง (ฝรภ.)

• ข้ขอมู
อมลผลสํ
ลผลสารวจบงชความรู
ารวจบ่งชีค้ วามร้ (ขอมู
(ข้อมลองค์
ลองค
ความรู้ที่ยังมิได้ประเมินศักยภาพ)
ในสังกัด ฝรภ.

• 31.97%
31 97%

• 31
31.97%
97% ไดจดสงพนกงานเขารบการฝกอบรม
ได้จัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม จานวน
จํานวน 8 หลกสู
หลักสตร
ตร ไดแก
ได้แก่ 1) ผูผ้กําากบ
กับ 2)
ป้องกันนิวเคลียร์ฯ 3) ทีมดับเพลิงโดยใช้เทคนิคการระบายควัน 4) เผชิญเหตุกับสารเคมีฯ
5) Ravens Challenge ASEAN 2018 6) นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7) นายทหาร เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ และ 8) ผู้กํากับการ

34) 4.2.4
4 2 4 แผนการจดการความรู
แผนการจัดการความร้
ด้านการเดินรถไฟฟ้า (ฝปก.)

• ดํดาเนนการตามแผน
าเนินการตามแผน รอยละ
ร้อยละ 100
• 60.00%
60 00%
• ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมาย (วิศวกรฝ่าย
ปฏิบัติการและฝ่าย/สํานักที่เกี่ยวข้อง) ที่มี
ความรู้ด้านการจัดการเดินรถไฟฟ้าตามที่
กําหนด
• เปิดศูนย์ฝึกอบรมระบบราง ภายใน มี.ค. 62 • 72.50%
• ฝึกอบรมพนักงานควบคุมรถไฟฟ้าและ
การเดินรถ ร้อยละ 84

• 60
60.00%
00% ไดจดทาเนอหาหลกสู
ได้จัดทําเนื้อหาหลักสตรด้
ตรดานการเดนรถไฟฟา
านการเดินรถไฟฟ้า จํจานวน
านวน 8 รายวชา
รายวิชา
โดยอยู่ระหว่างจัดทําเอกสารประกอบการฝึกอบรมและข้อสอบประเมินผลการฝึกอบรม
รายวิชา รวมทั้งรวบรวมแนวทางและปัญหาเพื่อทบทวนหลักสูตร

35) 4.2.5 จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร
ในระบบราง (ฝปก.)

• 72.50% ได้เปิดศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรในระบบราง (Training Center) เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 62 และได้จัดทําหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานควบคุมรถไฟฟ้าและพนักงาน
ควบคุมการเดินรถแล้วเสร็จ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการฝึกอบรม

ผลการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 (ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562)
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.)

11.มีบุคลากรที่ผ่าน
12. ร้อยละบุคลากรที่
เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์การ
สมรรถนะตาม
ประเมิน
เกณฑ์ที่กําหนด
สมรรถนะ
(ฝทบ.)

กลยุุทธ์

• เป็นองค์กรที่ประสิทธิภาพสูง (HPO) และมีธรรมาภิบาลที่ดี

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

90
(95.73%)
ค่า
baseline
ที่ปิด gap
= 4.27%

3.57
(3.58)

95.73
(96.13)

3.62
(อยู่
ระหว่าง
ดําเนิน
การ)

95.83
(อยู่
ระหว่าง
ดําเนิน
การ)

3.67

95.90

3.72

96.00

5.1 สร้างบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ และสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
5.2 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 62
ค่าเป้าสิ้นปี
โครงการ

ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562
ผล
แผน

36) 5.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อสนับสนุนแผนวิสาหกิจ
ฉบับใหม่ (ฝทบ.)

• ดําเนินการจัดทําร่างโครงสร้างองค์กรฯ ร้อยละ 65.00

• 39.00%

• 39.00% ผวก. ได้พิจารณาร่วมกับผู้บริหารระดับรอง ผวก. และ ผชก. กําหนดนโยบาย ออกแบบ
โครงสร้างองค์กร และรูปแบบการดําเนินการ ที่สอดรับกับแผนวิสาหกิจและลักษณะธุรกิจของ
รฟม. และได้นําเสนอโครงสร้างองค์กรฉบับปรับปรุงต่อ คอน.บริหาร เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 62

37) 5.1.3
5 1 3 สงเสรมวฒนธรรมองคกร
ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (ฝทบ.)
(ฝทบ )

• บคลากรรั
บุคลากรรบรู
บร้วฒนธรรมองคกรของ
ัฒนธรรมองค์กรของ รฟม. ไมนอยกวารอยละ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
• บุคลากรแสดงออกตามวันนธรรมองค์กรของ รฟม. ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

• 27.00%
27 00%

• 27
27.00%
00% ไดจดกจกรรม
ได้จัดกิจกรรม ดงน
ดังนี้ 1) ผูผ้นําาสรางวฒนธรรมองคกร
สร้างวัฒนธรรมองค์กร 2) สอสารเพอเสรมสรางวฒนธรรม
สื่อสารเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร และ 3) ร่วมค้นคนต้นแบบ

38) 5.1.7 ส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรทีม่ ีต่อองค์กร (ฝทบ.)

• ระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร เท่ากับหรือ
มากกว่า 3.62

• 48.00%

• 48.00% ได้จัดกิจกรรม ดังนี้ 1) แอโรบิคเพื่อสุขภาพ 2) Happy birthday to you และ
3) สานสัมพันธ์น้องพี่ รฟม. (We are MRTA) รุ่นที่ 1

39) 5.1.8 พัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร (ฝนย.)

• ปรับปรุงแผนพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร แล้วเสร็จ
• ดําเนินการตามแผนพัฒนาและส่งเสริมฯ แล้วเสร็จ
• มีลําดับ (rank) ของผลประเมิน ITA ดีขึ้นกว่า
ปีที่ผ่านมา

• 60.00%

• 60.00% ได้เข้าร่วมสัมมนากับคณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้บริหารระดับสูงของ รส., ได้สื่อสาร
หลักธรรมเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน, ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ
ยกระดับคะแนนการประเมิน ITA เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุทจริ
จรตของหนวยงานในสงกด
ตของหน่วยงานในสังกัด คค.
คค
• ได้ประเมินประสิทธิภาพของการดําเนินงานจากความสามารถในการจัดกิจกรรมได้ 6 กิจกรรม ตาม
แผน (100%) และได้ประเมินประสิทธิผลโดยประเมินการจากเข้าร่วมกิจกรรมจัดงานวันธรรมาภิบาล
ซึ่งแบ่งเป็น 1) ประเมินการมีส่วนร่ ว ม (ผู้ เ ข้า ร่ว ม 98.36% สนับ สนุนให้ จัด งานฯ) และ
2) ประเมินทัศนคติ (ผู้เข้าร่วมมีความรู้เรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีฯ เพิ่มขึ้น 95.00%)
3) ประเมนการเตบโตของเครอขายภาครฐตอตานการทุ
ป ิ
ิ โ
ื ่
ั ่ ้
จรติ โดยมสมาชกเครอขายภาครฐ
โ ีส ิ ื ่
ั
ต่อต้านการทุจริตของ รฟม. จํานวน 26 คน จากเดิม 24 คน

40) 5.1.10 ก่อสร้างอาคารทีพ่ ักพนักงาน รฟม. บริเวณ
ศูนย์ซ่อมบํารุงห้วยขวาง (เลียบคลองยมราช) (ฝพพ.)

• กํากับดูแลการดําเนินงานของผูค้ วบคุมงานให้เป็นไปตาม
สัญญา

• 23.00%

• 22.40%  อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารที่พักพนักงาน โดยมีความล่าช้าจากการจัดทํา
แบบ Shop Drawing ทั้งนี้ผู้รับจ้างได้จัดเจ้าหน้าที่มาประจําที่สํานักงานสนาม เพื่อให้การ
ประสานงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
ประสานงานเปนไปดวยความรวดเรว

41) 5.1.11 พัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
(LO - Learning Organization) (ฝทบ.)

• ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรเกิดความตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการขับเคลื่อนการจัดการความรู้
• ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการเข้า
ร่ว่ มกิิจกรรมการเสริมิ สร้า้ งองค์์กรแห่่งการเรีียนรู้ ร้้อยละ 50

• 14.00%

• 17.50% ได้ ปรั บปรุ งช่ องทางการสื่ อสารระบบสารสนเทศ ดั งนี้ 1) ปรั บปรุ ง KM Website
2) ปรับปรุงฐานข้อมูล HRD Website 3) จัดทําแบบสํารวจความต้องการบทความส่งเสริมการเรียนรู้
ในการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ 4) เผยแพร่ข้อมูลการจัดทําองค์ความรู้จากทุกฝ่าย/สํานัก ผ่านทาง
KM W
Website
b i และไดกํ
ไ ้ ําหนดขอบเขตการดํําเนิินงานของกิิจกรรมในการเสริ
ใ
ิมสรางและกระตุ
้
้นให
ใ ้
บุ คลากรเกิ ดการเรี ยนรู้ และปลู กจิ ตสํ านึ กในการสร้ างวั ฒนธรรมแห่ งการเรี ยนรู้ ปี 62 ดั งนี้
1) คก. ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตรส่งเสริมบุคลากรที่พร้อมเรียนรู้ฯ 2) คก. ถ่ายทอดองค์
ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตรการรักษาวินัยตามกฎหมายฯ 3) คก. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ข้าม
หน่วยงาน 4) คก. ถ่ายโอนความรู้พนักงานที่กําลังจะเกษียณอายุราชการ 5) พัฒนาผู้นําการถ่ายทอด
องค์ความร้ และ 6) คก.
องคความรู
คก จดทาและรวบรวมองคความรู
จัดทําและรวบรวมองค์ความร้ทสาคญตอการปฏบตงาน
ี่สําคัญต่อการปฏิบัติงาน

42) 5.1.9 ทบทวนสมรรถนะขององค์กรและบุคลากร (ฝทบ.)

• มีรายงานทบทวนและปรับปรุงสมรรถนะขององค์กรและ
บุคลากรแล้วเสร็จ เพื่อนําสมรรถนะไปบูรณาการกับระบบ
ทรัพยากรบุคคลอื่นๆ ต่อไป

• 100.00%

• 100.00% ไ ด้ กํ า ห นด Corporate Core Competency, Core Competency แ ล ะ Managerial
Competency แล้วเสร็จ โดยผู้บริหารได้ให้ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว

43) 5.1.13
5 1 13 แผนพฒนาองคกร
ั
์ (ฝทบ.)
(ฝ )
(1) คก.จัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบตั๋ว
ร่วม (ย.1)
(2) คก.จัดตั้งศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้า (ย.4)
(3) คก.จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรในระบบราง (ย.4)
(4) คก.เตรยมความพรอมบุ
คก เตรียมความพร้อมบคลากรขึ
คลากรขนสู
้นส่ตําาแหนงผู
แหน่งผ้บริรหาร
หาร (ย.5)
(ย 5)
(5) คก.พัฒนาบุคลากรที่มศี ักยภาพสูง (ย.5)
(6) คก.ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรฯ (ย.5)
(7) คก.พัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการนําองค์กร (ย.5)
(8) คก.ส่งเสริมการรับรูค้ ํานิยามและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ฯ
(ย.5)
(9) คก.ส่งเสริมการแสดงออกถึงพฤติกรรมฯ (ย.5)
(10) คก.พัฒนาปรับปรุงฯ การกํากับดูแลกิจการที่ดีฯ
(11) คก.พัฒนาปรับปรุงฯ การควบคุมภายในฯ
(12) คก.พัฒนาปรับปรุงฯ การบริหารความเสีย่ งฯ
(13) คก.ISO 14000 จัดการสิ่งแวดล้อม
(14) คก.ยกระดัับระบบบริิหารผลการปฏิิบัติงาน (PMS)
(15) คก.พัฒนาบุคลากรประจําปี
(16) คก.พัฒนาสมรรถนะตามตําแหน่งงาน (TC)
(17) คก.ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ
(18) คก.พัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
(19) คก.ยกระดบระบบสารสนเทศการจดการความรู
คก ยกระดับระบบสารสนเทศการจัดการความร้ (ย.4)
(ย 4)
(20) คก.แลกเปลี่ยนองค์ความรูข้ ้ามหน่วยงาน

• บคลากรแสดงออกตามวั
บุคลากรแสดงออกตามวฒนธรรม
ฒนธรรม MRTA
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
• ลําดับ (Rank) การประเมิน ITA เมื่อเทียบกับ รส.
ในกลุ่ม คค. ได้ลําดับที่ 6
• พนักงานร้อยละ 94.50 พึงพอใจต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
หลกธรรมาภบาล
• ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรอยูใ่ นระดับ
3.62
• บุคลากรร้อยละ 95.83 มีสมรรถนะหลักตามที่องค์กรตาม
กําหนด
• คะแนนผลการดําเนินงานขององค์กร หมวด 5
สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
• ดําเนินการติดตั้งและตกแต่งภายในได้ร้อยละ 10
• เปิดศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรในระบบราง ภายในปี 62
• คะแนนผลการดําเนินงานขององค์กร หมวด 1
สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

• 42.55%
42 55%

• 42
42.55%
55% ในป
ในปี 62 ดาเนนการ
ดําเนินการ 20 คก.
คก โดยม
โดยมี 10 คก.
คก ทรายงานแลว
ที่รายงานแล้ว ได้
ไดแก
แก่ ลาดบ
ลําดับ (1) รายงาน
ตาม ย.1 ,ลําดับ (2)-(4),(19) รายงานตาม ย.4 และ ลําดับ (5)-(9) รายงานตาม ย.5 และมี
อีก 10 คก. ดังนี้
• นอกจากนี้มี คก. ที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการ จํานวน 11 คก. ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
(10) คก.พัฒนาปรับปรุงฯ การกํากับดูแลกิจการที่ดีฯ : อยู่ระหว่างดําเนินการตามกิจกรรมและ
เครองมอทไดออกแบบไว
ื่ ื ี่ไ ้
ไ ้ เชน
ช่ กาหนดแนวปฏบตภายใตนโยบาย
ํ
ปิ ัิ ใ้โ
N Gift ของ รฟม.
No
ฟ เปนตน
ป็ ้
(11) คก.พัฒนาปรับปรุงฯ การควบคุมภายในฯ : อยู่ระหว่างดําเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้
เช่น สื่อสารแนวทางดําเนินงานด้านการควบคุมภายในฯ ตามกฎหมายใหม่ เป็นต้น
(12) คก.พัฒนาปรับปรุงฯ การบริหารความเสี่ยงฯ : อยู่ระหว่างดําเนินการตามกระบวนการที่ออกแบบไว้
เช่น ถอดเก็บบทเรียนเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงการดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
เป็นต้น
เปนตน
(13) คก.ISO 14000 จัดการสิ่งแวดล้อม : อยู่ระหว่างดําเนินการหาหลักสูตรฝึกอบรม ISO
14000
(14) คก.ยกระดับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) : อยู่ระหว่างศึกษาวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแนวทางใหม่, การเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานกับการจ่ายค่าตอบแทนฯ และอยู่
ระหว่างการเสนอขอปรับปรุุงระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการขึ้นเงินเดือนพนักงานประจําปีฯ แก่
คกก.รฟม.
(15) คก.พัฒนาบุคลากรประจําปี : ได้จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี 62 แล้วเสร็จ
และ อยู่ระหว่างการอบรมตามแผนฯ
(16) คก.พัฒนาสมรรถนะตามตําแหน่งงาน (TC) : ออกแบบหลักสูตรสมรรถนะตามตําแหน่งงาน
แล้วเสร็จ จะเริ่มฝึกอบรมเดือน เม.ย. 62
(17) คก.ปรัับปรุงระเบีียบข้อ้ บัังคัับ : ได้
ไ ้ปรัับปรุงระเบียี บข้้อบัังคับั ที่ีเกียี่ วข้อ้ งกัับงานด้้านทรััพยากร
บุคคล เช่น การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเรื่องค่าใช้จ่ายในการลาศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน/การวิจยั
เป็นต้น
(18) คก.พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล และสารสนเทศทรั พ ยากรบุ ค คล : ได้ ร วบรวมข้ อ มู ล ด้ า นการ
ประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งาน, การบริ หารทรั พยากรบุ คคล และแรงงานสั มพั นธ์ แล้ วเสร็ จ
โดยอย่ระหว่
โดยอยู
ะหวางวเคราะหขอมู
างวิเคราะห์ข้อมลดั
ลดงกลาว
งกล่าว
(20) คก.แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ข้ามหน่วยงาน : ได้ศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรู้ที่สําคัญของ
องค์กรและจัดทําแผนดําเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามหน่วยงานเบื้องต้นแล้วเสร็จ
โดยได้คัดเลือกกระบวนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และกระบวนการรักษาความปลอดภัย
และกู้ภัย เพื่อจัดทําการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ข้ามหน่วยงาน

ผลการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 (ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562) (ต่อ)
ยุุทธศาสตร์
5

เป้าหมายหลัก

เป้าประสงค์เชิงยุุทธศาสตร์

พัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน

ตัวชี้วัด

13. จํานวน
12. มีการปรับปรุง
กระบวนการหลกก
กระบวนการหลั
ประสิทธิภาพของ
ประสทธภาพของ
ที่พัฒนาและ
กระบวนการ
ปรับปรุงแล้ว
ทํางานหลัก
(ฝนย )
(ฝนย.)
(ด้วยนวัตกรรม)
(ดวยนวตกรรม)

กลยุุทธ์
5.1 สร้างบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ และสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
5.2 พัฒนาและปรับปรุุงกระบวนการทํางานโดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้

• เป็นองค์กรที่ประสิทธิภาพสูง (HPO) และมีธรรมาภิบาลที่ดี

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ)

ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 62
ค่า่ เป้ป้าสิน้ิ ปี

แผน

60

61

62

63

64

โ
โครงการ

-

-

1
( ่
(อยู
ระหว่าง
ดําเนิน
การ)

-

1

44) 5.2.1 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานผ่านการ
นํานวัตกรรมมาปรับใช้ (ฝพธ.)
นานวตกรรมมาปรบใช

• 51.11%
• มีกระบวนการที่พัฒนาและปรับปรุงแล้ว 1 กระบวนการ
มีการดําเนินงานตาม OFI Roadmap แลวเสรจ
แล้วเสร็จ
• มการดาเนนงานตาม
• ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ในแต่ละโครงการ
ตามแผน OFI Roadmap ปี 62

• 51.47%
- ได้กําหนดให้มีการพัฒนากระบวนการผ่านนวัตกรรม 2 กระบวนการ ได้แก่
1) การจัดทําแผนและดําเนินกิจกรรมทางการตลาดฯ โดยได้
โ ไ ้ดําเนิน คก. ด้้าน
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ (ระบบ CRM) ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดจ้างผู้รับจ้าง
ทําระบบฯ 2) การบริหารอาคาร/ลานจอดรถ โดยได้ดําเนิน คก. พัฒนาระบบ
อาคารและลานจอดรถ (คก. พัฒนา application) โดยได้ดําเนินการแล้วเสร็จ
อย่ระหว่
ะหวางดาเนนการตามแผน
างดําเนินการตามแผน OFI Roadmap ปปี 62 จานวน
จํานวน 21 คก.
- อยู
- ได้ ทบทวนช่ วงระยะเวลาที่ จะขอรับ การรั บรองระบบคุ ณภาพ ในส่ วนของ
งานบริการ คก. รถไฟฟ้าที่มีกําหนดเปิดเดินรถปี 63 (สายสีน้ําเงินส่วนต่อ
ขยาย และสายสีเขียวเหนือ) และ ปี 64 (สายสีชมพู และสีเหลือง) เข้ารับการ
รับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

45) 5.2.2 พัฒนาระบบ ERM (ฝทท.)

• จัดหาผู้รบั จ้างเพื่อดําเนินโครงการแล้วเสร็จ
• Implement ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรได้ ร้อยละ
12

• 23.00%

• 23.00% อยู่ระหว่างการประกวดราคาเพื่อจัดหาผู้รับจ้างดําเนินโครงการ โดย
กําหนดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอในวันที่ 4 เม.ย. 62

46) 5.2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน IT รองรับธุรกิจ (ฝทท.)
(คก.ปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลแบบ Data archiving
และระบบป้องกันการสูญหายของข้อมูลฯ)

• จัดเตรียมข้อกําหนดและขอบเขตงาน จัดหาผู้รับจ้างตาม พรบ. • 58.20%
การจัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมทั้งติดตั้งตรวจรับและส่งมอบ
• เริ่มใช้ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่าย รฟม.

• 58.20% ได้นําร่างข้อกําหนดและขอบเขตงานฯ ประกาศลงเว็ปไซต์กรมบัญชีกลางฯ และ
รฟม. เพื่อรับฟังความคิดเห็น คําวิจารณ์ และข้อเสนอแนะ เมื่อครบเวลา ไม่มีบริษัทร่วม
ประชาพิจารณ์ และได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสาร
ประกวดราคา ผูู้สนใจยื่นข้อเสนอวันที่ 5 เม.ย. 62

47) 5.2.4 ศึกษา ทบทวน และพัฒนาระเบียบข้อบังคับของ
รฟม. (ฝกม.)

• ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขได้ร้อยละ 50 ของแผนทบทวน • 80.00%
และพัฒนาระเบียบข้อบังคับของ รฟม.
• ทบทวนปรับปรุงระเบียบข้อบังคับได้จาํ นวน 15 ฉบับ

• 80.00% ได้ดําเนินงานปรับปรุง แก้ไข ทบทวน และพัฒนาระเบียบข้อบังคับของ
รฟม. จํานวน 14 ฉบับ เรียบร้อยแล้ว

48) 5.2.5 แผนปฏิบตั ิการดิจทิ ลั ของ รฟม. ทีส่ นับสนุนการ
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 ((ฝทท.))

•
•
•
•
•

• 50.00%

• 46.63% 
ดําเนินการ คก.ย่อย 7 คก. โดยเริ่มใช้งานระบบสัมปทานและ
พั ฒ นาธุ ร กิ จ และระบบพั ฒ นาพื้ น ที่ แ ละบริ ห ารค่ า จอดรถ เมื่ อ 29 ต.ค. 61,
อยูู่ระหว่างจัดหาผูู้รับจ้างเพื่อพัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าและระบบ
เฝ้าระวังข้อมูลและการบริหารจัดการสังคมออนไลน์, อยู่ระหว่างทดสอบระบบ
รับเรื่องร้องเรียน (Phase 2), อยู่ระหว่างตรวจสอบซอฟต์แวร์ Beta Version
ของ ทปษ. สายสี เ หลื อ ง และอยู่ ร ะหว่ า งที่ ป รึ ก ษา PCPK พิ จ ารณาผู้ รั บ จ้ า ง
รายใหม่เทียบกับรายเดิม เพื
รายใหมเทยบกบรายเดม
เพอดาเนนโครงการ
่อดําเนินโครงการ Video Analytics

ติดตั้ง/ส่งมอบ และใช้งานศูนย์กํากับดูแลฯได้ตามแผน
ติดตั้ง/ส่งมอบ พัฒนาระบบประมวลผลฯและวิเคราะห์จากวิดิโอได้ตามแผน
Implement และใช้สมั ปทานและพัฒนาธุรกิจได้ตามแผน
Implement และใช้งานพัฒนาพื้นที่และบริหารค่าจอดรถได้ตามแผน
เก็บสํารวจความต้องการ และวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและทดสอบระบบ
รับเรื่องร้องเรียนได้ตามแผน
• จัดเตรียมข้อกําหนดและขอบเขตงาน จัดหาผู้รับจ้าง และImplement
ระบบ CRM ได้ตามแผน

• จัดเตรียมข้อกําหนดและขอบเขตงาน จัดหาผู้รับจ้าง และ
Implement ระบบเฝ้าระวังข้อมูลและการบริหารจัดการสังคม
ออนไลน์ได้ตามแผน

13 มผลตภาพองครวม
13.
มีผลิตภาพองค์รวม 14. ผลิตภาพองค์รวม
ขององค์กร
ขององค์กร
(Productivity)
(Productivity)
(ฝชง.) (เท่า)
เพิ่มขึ้น โดยค่
เพมขน
โดยคาา
HCROI เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ค่คาา
baseline
=13.05

1.21
(4.01)

3,87
(อยู่
ระหว่าง
ดําเนิน
การ)

3.82

3.78

ผล

49) 5.1.2 พัฒนาศักยภาพผูบู้ ริหารในการนําองค์กร (ฝทบ.)

• เพื่อให้ผบู้ ริหารร้อยละ 70 มีระดับสมรรถนะการ
บริหารตามมาตรฐานที่องค์กรกําหนด

• 55.00%

• 55.00% ได้จดั ฝึกอบรมหลักสตรการพั
ู
ฒนาภาวะผ้นู ํา The 7 Habits of Highly
g y
Effective People แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 1 และ 8 มี.ค. 62

50) 5.1.6 พัฒนาบุคลากรที่มศี ักยภาพสูง (Talent
Management) (ฝทบ.)

• คัดเลือก Candidate เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มศี ักยภาพสูง
ในปี 63-64 สําหรับ พนง. 7-10 และ หน. และ รก.หน.

• 60.81%

• 63.71% ได้ อ อกแบบแนวทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ดั ง นี้
1) แนวทางการคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 2) กระบวนการพัฒนาบุคลากร
ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง และ 3) แนวทางในการรั ก ษาบุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพสู ง
ทั้งนี้อย่ระหว่
ทงนอยู
ะหวางเสนอขออนุ
างเสนอขออนมัมตตแนวทาง
ิแนวทาง

51) 5.1.12 เตรียมความพร้อมบุคลากรขึน้ สูต่ าํ แหน่ง
ผูบ้ ริหารองค์กร (Succession Planning) (ฝทบ.)

• คัดเลือก Candidate เพื่อพัฒนาบุคลากรขึ้นสูต่ าํ แหน่ง
ผบห. องค์กร ในปี 63-64 สําหรับ ผอ.ฝ่าย ผชก. และ
รอง ผวก.
ผวก

• 32.50%

• 37.50% ได้ออกแบบแนวทางการเตรียมความพร้อมของบุคลากรขึ้นสูต่ าํ แหน่ง
ผูบ้ ริหารองค์กร ดังนี้ 1) ระบุตาํ แหน่งผูบ้ ริหารองค์กร 2) คัดเลือกบุคลากรขึ้นสู่
ตําแหน่งผ้บรหารองคกร
ตาแหนงผู
ริหารองค์กร และ 3) จดทากระบวนการพฒนาบุ
จัดทํากระบวนการพัฒนาบคลากรขึ
คลากรขนสู
้นส่ตาาแหนง
ํ แหน่ง
ผูบ้ ริหารองค์กร ทั้งนี้อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแนวทางการพัฒนาบุคลากรฯ

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

ผังแสดงระดับความสาคัญของเรื่องที่ต้องนาไปปรับปรุง
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561
คก. ERM

คก.บริษัทในเครือฯ,
คก.จัดทําแผนกลยุทธ์
ธุรกิจต่อเนื่องฯ,
คก.ส่งเสริมวัฒนธรรมฯ,
คก.แผนพัฒนาองค์กร

ค่า 5
ช้ากว่าหรือน้อย
กว่าเป้า/แผน
มากกว่า 15%

5

ผลการดาเนินงาน

ค่า 3
ช้ากว่าหรือน้อย
กว่าเป้า/แผน
มากกว่า 5%

4

20

12

8

25

5

16

20

ค่า 4
ช้ากว่าหรือน้อย
กว่าเป้า/แผน
มากกว่า 10%

15

ค่า 3
ช้ากว่าหรือน้อย
กว่าเป้า/แผน
มากกว่า 5%

non-fare ฉลองรัชฯ

3

6

12

9

คก.แผนปฏิบัติการดิจิตอล
รฟม

non-fare เฉลิมรัชฯ

ภูเก็ต,
น้ําเงินต่อขยาย,
เขียวหมอชิต
ม่วงใต้,
เชียงใหม่,

2
คก.พัฒนาผลิตภัณฑ์,
คก.กลยุทธ์ ค.ยั่งยืน,
คก.GRI G4,
คก.พัฒนาค.รู้ด้าน
กรรมสิทธิ์ที่ดิน,
คก.ค.รู้ค.ปลอดภัยและ
กู้ภัย รฟฟ.,
คก.ที่พัก พนง.

4
ศูนย์กลางการเรียนรู้,
คก.ท่าเรือพระนั่งเกล้า,
คก.แผนกลยุทธ์ทางการเงิน,
คก.พัฒนา Application,
คก.Sustainable metro,
คก.ภาพลักษณ์ค.ปลอดภัย,
คก.จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้,
คก.ยกระดับระบบจัดการ
ความรู้,
คก.จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร
ในระบบราง,
คก.ปรับปรุงโครงสร้างองค์ก,ร
คก.พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร,
คก.พัฒนาบุคลากรศักยภาพสูง
คก.ธรรมาภิบาล,
คก.ทบทวนสมรรถนะ,
คก.พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรีย, นรู้
คก.เตรียมความพร้อมขึ้นสู่
ผูบ้ ริหาร,
คก.โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
,
คก.ระเบียบข้อบังคับ รฟม.

1

2

ค่า 1

ค่า 2

ไม่มีผลกระทบด้านใดๆ

6

มีผลกระทบด้านใด
ด้านหนึ่ง

ridership ฉลองรัชฯ,

8
ส้มออก,

นครราชสีมา,

คก.แผนงานลดค่าใช้จ่าย
ระยะสั้น-ยาว,

3

4

5

ค่า 3

ค่า 4

ค่า 5

มีผลกระทบ3 ด้าน หรือ
เป็นตัวชี้วัด 1 ระดับ

มีผลกระทบ 3 ด้าน
และเป็นตัวชี้วัด 1 ระดับ

มีผลกระทบ2 ด้าน

4

3

ห

ระดับความสาคัญ

ลาดับการปรับปรุง

12

6

16

20

12

15

ชมพู

9

4
ศูนย์กลางการเรียนรู้,
คก.ท่าเรือพระนั่งเกล้า,
คก.แผนกลยุทธ์ทางการเงิน,
คก.พัฒนา Application,
คก.Sustainable metro,
คก.ภาพลักษณ์ค.ปลอดภัย,
คก.บริหารจัดการขยะ
มูลฝอย,
คก.จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้,
คก.ยกระดับระบบจัดการ
ความรู้,
คก.จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร
ในระบบราง,
คก.ปรับปรุงโครงสร้างองค์ก,ร
คก.พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร,
คก.ส่งเสริมวัฒนธรรมฯ,
คก.พัฒนาบุคลากรศักยภาพสูง
คก.ธรรมาภิบาล,
คก.ทบทวนสมรรถนะ,
คก.พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรีย, นรู้
คก.เตรียมความพร้อมขึ้นสู่
ผูบ้ ริหาร,
คก.แผนพัฒนาองค์กร
คก.โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
,
คก.ระเบียบข้อบังคับรฟม.

6
ridership ฉลองรัชฯ,
non-fare เฉลิมรัชฯ,
คก.พัฒนาพื้นที่ตามแนว
สายทาง,
คก.จัดการพลังงานลด
ค่าใช้จ่าย,
คก.พัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวก,
คก.พัฒนาบริการตอบ
สนองความต้องการ
สังคมเมือง,
คก.ส่งเสริมอาชีพ

8







10

น้ําเงินต่อขยาย,
เขียวหมอชิต,
เหลือง,
คก.พัฒนาค.รู้ ก่อสร้าง,
คก.จัดการ ค.รู้การเดินรถ
รฟฟ.,
คก.ส่งเสริมความผูกพัน,
คก.นวัตกรรม

2

3

4

5

ค่า 1

ค่า 2

ค่า 3

ค่า 4

ค่า 5

ไม่มีผลกระทบด้านใดๆ

มีผลกระทบด้านใด
ด้านหนึ่ง

มีผลกระทบ2 ด้าน

มีผลกระทบ3 ด้าน หรือ
เป็นตัวชี้วัด 1 ระดับ

มีผลกระทบ 3 ด้าน
และเป็นตัวชี้วัด 1 ระดับ

วิธีการจัดการ โซนสีเหลือง-สีเขียว
คอยติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า
เมื่อสิ้นสุดแผนจะได้ผลผลิตและผลลัพธ์
เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแผน

x

คก.ตั๋วร่วม

ส้มออก

1

ผลกระทบต่อองค์กร (ลูกค้า / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / สถานะทางการเงิน)
หมายเหตุ : 1) หลักเกณฑ์การจัดลําดับความสําคัญของเรื่องที่ต้องนําไปปรับปรุง และวิธีการดําเนินการปรับปรุงผลการดําเนินงานในแต่ละระดับความสําคัญ (เอกสารแนบ)
2) xxx หมายถึง เป็นตัวชี้วัดตามแผนวิสาหกิจ
3) xxx หมายถึง เป็นตัวชี้วัดตามแผนวิสาหกิจ และบันทึกข้อตกลงฯ
4) ตัวชี้วัด 1 ระดับ หมายถึง ตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงฯ ที่เป็นข้อย่อย 1 ระดับ

8
คก.แผนปฏิบัติการดิจิทัล
รฟม.

ค่า 1
มากกว่าหรือ
เป็นไปตามเป้า/
แผน

คก.นวัตกรรม

ม่วงใต้,
คก.ร่วมมือหน่วยงาน
ภายนอกทําวิจัย

คก.กลยุทธ์ ค.ยั่งยืน,
คก.GRI G4,
คก.พัฒนาค.รู้ด้าน
กรรมสิทธิ์ที่ดิน,
คก.ค.รู้ค.ปลอดภัยและ
กูภ้ ัย รฟฟ.,
คก. ERM

ชมพู,
เหลือง,

25

20
เชียงใหม่,
นครราชสีมา,

2

คก.ตั๋วร่วม

ภูเก็ต,
ส้มตก,
คก.แผนงานลดค่าใช้จ่าย
ระยะสั้น-ยาว

15
ridership เฉลิมรัชฯ

10

คก.พัฒนาค.รู้ ก่อสร้าง,
คก.จัดการ ค.รู้การเดินรถ
รฟฟ.,

10

คก.ที่พัก พนง.
ค่า 2
ช้ากว่าหรือน้อย
กว่าเป้า/แผน
มากกว่า 0-5%

ส้มตก,

คก.พัฒนาพื้นที่ตามแนวสาย
ทาง,
คก.จัดการพลังงานลด
ค่าใช้จ่าย,
คก.พัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวก,
คก.พัฒนาบริการตอบ
สนองความต้องการ
สังคมเมือง,
คก.ส่งเสริมอาชีพ

non-fare ฉลองรัชฯ

ค่า 5
ช้ากว่าหรือน้อย
กว่าเป้า/แผน
มากกว่า 15%

คก.ส่งเสริมความผูกพัน

ค่า 2
ช้ากว่าหรือน้อย
กว่าเป้า/แผน
มากกว่า 0-5%

ค่า 1
มากกว่าหรือ
เป็นไปตามเป้า/
แผน

15

10

คก.พัฒนาผลิตภัณฑ์

คก.ร่วมมือหน่วยงาน
ภายนอกทําวิจัย,

ผลการดาเนินงาน

ค่า 4
ช้ากว่าหรือน้อย
กว่าเป้า/แผน
มากกว่า 10%

ridership เฉลิมรัชฯ

ผลกระทบต่อองค์กร (ลูกค้า / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / สถานะทางการเงิน)
ระดับความสาคัญ
20-25
10-16
4-9
1-3

ประเภทความสาคัญ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่าํ

หลักเกณฑ์การจัดลาดับความสาคัญของเรื่องที่ต้องนาไปปรับปรุง
มิติที่ใช้ในการจัดลาดับความสาคัญ
มิติที่ 1 ผลกระทบองค์กร ได้แก่ ผลกระทบต่อลูกค้า ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผลกระทบด้านสถานะ
ทางการเงิน
ค่าระดับ
1

2

3

4

5

เกณฑ์การพิจารณา
ไม่ใช่ตัวชี้วัดด้าน/ไม่มีผลกระทบต่อตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับด้านใดๆ ดังต่อไปนี้
- ลูกค้า
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- สถานะทางการเงินของ รฟม.
เป็นตัวชี้วัดด้าน/มีผลกระทบต่อตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับด้านใดๆ ดังต่อไปนี้
- ลูกค้า
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- สถานะทางการเงินของ รฟม.
ตัวใดตัวหนึ่ง
เป็นตัวชี้วัดด้าน/มีผลกระทบต่อตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับด้านใดๆ ดังต่อไปนี้
- ลูกค้า
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- สถานะทางการเงินของ รฟม.
2 ด้าน
เป็นตัวชี้วัดด้าน/มีผลกระทบต่อตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับด้านใดๆ ดังต่อไปนี้
- ลูกค้า
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- สถานะทางการเงินของ รฟม.
3 ด้าน หรือเป็นตัวชี้วัด 1 ระดับ
เป็นตัวชี้วัดด้าน/มีผลกระทบต่อตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับด้านใดๆ ดังต่อไปนี้
- ลูกค้า หรือ
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ
- สถานะทางการเงินของ รฟม.
3 ด้าน และเป็นตัวชี้วัด 1 ระดับ

หมายเหตุ : 1) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามที่ระบุในบริบทองค์กรของ OPR
ประจาปีงบประมาณ 2561
2) ผลกระทบต่อลูกค้า หมายถึง ผลกระทบทั้งทางบวกและลบต่อจานวนการใช้บริการและต่อระดับความพึงพอใจ
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผลกระทบทั้งทางบวกและลบต่อจานวนผู้ได้รับผลกระทบและ
ระดับความพึงพอใจ
ผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน หมายถึง ผลกระทบทั้งทางบวกและลบต่อรายได้ ต่อค่าใช้จ่าย และต่อ
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินเทียบกับแผน
3) ตัวชี้วัด 1 ระดับ หมายถึง ตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ รฟม. ที่เป็นข้อย่อย 1 ระดับ
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มิติที่ 2 ผลการดาเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/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 RA1)
5
ช้ากว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผนมากกว่า 15% หรือ
ช้ากว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผนเกินค่า RT2)
หมายเหตุ : 1) RA คือ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
2)
RT คือ ความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
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