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วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเเละส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน”

สิงหาคม 2562

คํานํา
แผนวิ ส าหกิ จ ปี ง บประมาณ 2560-2565 ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ปี ง บประมาณ 2563 ฉบั บ นี้
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดทําขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อ
วันที่ 12 มิถุนายน 2527 ที่ให้รัฐวิสาหกิจจัดทําแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน การกําหนดเป้าหมายและนโยบายการบริหารงาน ทั้งในระยะยาวและระยะปานกลาง โดยจะต้อง
เสนอให้กระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน นอกจากนี้ในส่วนของการบริหารแผนวิสาหกิจฯ
ได้กําหนดไว้ว่าในทุกๆ ระยะ 1 ปี ให้มีการนําผลการดําเนินงานขององค์กรและสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ
มาพิจารณาประเมินว่าควรที่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนวิสาหกิจในส่วนใดหรือไม่อย่างไร
การทบทวนปรับปรุงแผนวิสาหกิจครั้งนี้ ได้ดําเนินการตามกระบวนการทบทวน/ปรับปรุงแผน
วิสาหกิจและแผนปฏิบัติการที่คณะทํางานจัดทําและบริหารแผนดําเนินงานองค์กรในคราวประชุมเมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้กําหนดไว้โดยมีข้อมูลสําคัญประกอบการพิจารณา ได้แก่ 1) ผลการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและหน่วยงานกํากับดูแล 2) ผลการวิเคราะห์สัญญาณบ่งชี้การเปลี่ยนแปลง
ด้านตลาด ความนิยมของลูกค้า และการแข่งขัน 3) คาดการณ์ผลตอบแทนทางการเงินในอนาคต 4) ผลการ
วิเคราะห์สัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลง ที่สําคัญด้านเทคโนโลยี-ทั่วไปและรถไฟฟ้า 5) ผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 6) ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สําคัญขององค์กร 7) ผลการ
วิเคราะห์ความสามารถในการนําแผนยุทธศาสตร์ไปดําเนินการให้สําเร็จ-บุคลากรและระบบงาน 8) ผลการ
วิเคราะห์ความสามารถในการบรรลุภารกิจและวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา และ 9) ผลการ
วิเคราะห์ภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งส่วนงานเจ้าของข้อมูลเป็นผู้วิเคราะห์และนําเสนอให้คณะทํางานใช้เป็น
ข้อมูลสําหรับการทบทวนปรับปรุงแผนวิสาหกิจเอง นอกจากนี้ได้มีการวิเคราะห์ SWOT ความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ โดยใช้ TOWS MATRIX เป็นเครื่องมือ ให้สอดคล้องกับบริบท
ขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป
ในการทบทวนแผนวิสาหกิจฉบับนี้ รฟม. เห็นควรคงแผนวิสาหกิจ ในส่วนของวิสัยทัศน์และ
ค่านิยมไว้ เนื่องจากยังคงมีสาระสําคัญที่เหมาะสม สอดคล้อง และรองรับกับบริบทแวดล้อมในปัจจุบัน
ทั้งนี้เห็นควรขยายเวลาสิ้นสุดของแผนวิสาหกิจฉบับปัจจุบันจากปีงบประมาณ 2560-2564 เป็น 25602565 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และปรับปรุง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศูนย์กลางความรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระดับประเทศและเตรียมความพร้อมมุ่ง
สู่ระดับภูมิภาคอาเซียน และยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน รวมถึง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมายหลัก และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ภารกิจขององค์ก รในระยะ 3-5 ปี ซึ่ง รฟม. มีค วามเชื่อมั่นว่า แผนวิสาหกิจ ฉบับนี้จ ะสามารถใช้เป็ น
แนวทางในการบริหารงานของ รฟม. ในช่วงปีงบประมาณ 2563-2565 โดยสามารถสนับสนุนและส่งเสริม
ให้องค์กรพัฒนาไปสู่องค์กรที่มีความเป็นเลิศ (best practice) และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นไป
ตามวิสัยทัศน์ที่ รฟม. กําหนดไว้ว่า “เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน” ได้
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บทที่ 1
บทนำ
1.1

ควำมเป็นมำขององค์กร
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2535 ในชื่อ องค์การรถไฟฟ้ามหานคร จัดตั้ง
ขึ้นภายใต้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การรถไฟฟ้ามหานคร พ.ศ. 2535 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม
2535 มีวัตถุประสงค์ในการจัดระบบขนส่งมวลชน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้รถไฟฟ้า
โดยที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การรถไฟฟ้ามหานคร พ.ศ. 2535 มีบทบัญญั ติที่ไม่เพียงพอต่อการ
จัดทา จัดการและการให้บริการขนส่งมวลชนด้วยระบบรถไฟฟ้า รวมทั้งการดูแลรักษาความปลอดภัยและ
สาธารณะ ทาให้องค์การรถไฟฟ้ามหานครมีข้อจากัดในการใช้อานาจตามกฎหมายและไม่สามารถให้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการขนส่งมวลชนโดยระบบรถไฟฟ้าได้ทวีความจาเป็นยิ่งขึ้นมาก
จึงได้มีการตรา “พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543” (ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 117 ตอนที่ 114ก วันที่ 1 ธันวาคม 2543) จัดตั้ง “การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย”
เรียกโดยย่อว่า “รฟม.” เพื่อปรับปรุงอานาจหน้าที่ขององค์ การรถไฟฟ้ามหานครให้สามารถดาเนินกิจการ
รถไฟฟ้าให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอานาจหน้าที่ในการคุ้มครองความ
ปลอดภั ย ของกิ จ การรถไฟฟ้ า และคนโดยสารรถไฟฟ้ า มี ฐ านะเป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ภายใต้ ก ารก ากั บ ของ
นายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. ดาเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่กาหนดโดยพระ
ราชกฤษฎีกา หรือระหว่างจังหวัดดังกล่าว
2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ให้ทันสมัย
3. ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่น เพื่ อประโยชน์แก่ รฟม. และประชาชนในการ
ใช้บริการกิจการรถไฟฟ้า
ต่อมา เมื่อ พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับปรุงอานาจหน้าที่ของส่วนราชการและได้โอนอานาจหน้าที่ของ
นายกรัฐมนตรีในส่วนของการกากับดูแลการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย มาเป็นอานาจหน้าที่ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
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1.2

โครงกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนในควำมรับผิดชอบ
รฟม. ได้เปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน ช่วงหัวลาโพง-บางซื่อ
ระยะทาง 20.8 กม.) ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกในปีงบประมาณ 2547 โดยมีบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จากัด
(มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) หรือ BEM เนื่องจาก
ควบรวมกิจการกับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จากัด (มหาชน) หรือ BECL) เป็นผู้รับสัมปทานเดินรถ และได้เปิด
ให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน ระยะทาง 23 กม.) ใน
ปีงบประมาณ 2559 โดยมีบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) หรือ BEM เป็นผู้รับจ้างเดินรถ
และรถไฟฟ้ าสายสี เขี ย ว ช่ วงแบริ่ ง – สมุ ท รปราการ* รฟม. ได้ ด าเนิ น การก่ อ สร้างงานโยธาแล้ ว เสร็จ ใน
ปี งบประมาณ 2560 ส าหรับ งานจั ด หาและติ ด ตั้ งระบบรถไฟฟ้ าและเดิ น รถเป็ น ส่ วนที่ กทม. รับ ผิ ด ชอบ
ดาเนินการ
นอกเหนือจากรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล รถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม และรถไฟฟ้าสาย
สีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ รฟม. ได้รับมอบหลายจากรัฐบาลให้รับผิดชอบดาเนินโครงการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนสายต่างๆ ดังนี้
โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1) รถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน ช่วงหัวลาโพง-บางแค และช่วงบาง ระยะทาง
27.0 กม.
ซื่อ-ท่าพระ (โครงสร้างยกระดับ 20.5 กม. ใต้ดิน 6.5 กม.)
2) รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต*
ระยะทาง
19.0 กม.
(โครงสร้างยกระดับ)

3) รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี

ระยะทาง

34.5 กม.

4) รถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี ระยะทาง

21.2 กม.

(โครงสร้างยกระดับ)
(โครงสร้างยกระดับ 9.2 กม. ใต้ดิน 12.0 กม.)

5) รถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันตก ช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมฯ (โครงสร้างใต้ดิน 11.7 กม.)
6) รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก

ระยะทาง

16.4 กม.

ระยะทาง

23.6 กม.

ระยะทาง

30.4 กม.

ระยะทำง

172.1 กม.

(โครงสร้างยกระดับ 11 กม. ใต้ดิน 12.6 กม.)

7) รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาโรง
(โครงสร้างยกระดับ)

รวม
หมายเหตุ* รฟม. ได้ลงนาม MOU โอนโครงการให้ กทม. แล้วเมื่อ 3 ธ.ค.61

นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายให้ดาเนินโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเมืองหลักอื่น ได้แก่
1) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ช่วงท่าอากาศ
ระยะทาง 42.00 กม.
ยานนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563
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2) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง
ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์ - แยกแม่เหียะสมานสามัคคี
3) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสี
เขียว ช่วงตลาดเซฟวัน - สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
บ้านนารีสวัสดิ์
4) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก สายสีแดง ช่วง
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก - ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก
รวม

ระยะทาง

12.54 กม.

ระยะทาง

11.17 กม.

ระยะทาง

12.60 กม.

ระยะทำง

78.31 กม.

1.3

ผลกำรดำเนินงำนทีผ่ ่ำนมำ
รฟม. ได้เปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในเดือนกรกฎาคม 2547 โดยมีบริษัท
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) หรือ BMCL เป็นผู้รับสัมปทานเดินรถ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ทางด่วน
และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) หรือ BEM เนื่องจากควบรวมกิจการกับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จากัด
(มหาชน) หรือ BECL) โดยในปีงบประมาณ 2548 มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 1.54 แสน
คน-เที่ยว/วัน และมีจานวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละประมาณร้อยละ 5.75 ปัจจุบันในปีงบประมาณ 2561
มีผู้ใช้บริการประมาณ 3.07 แสนคน-เที่ยว/วัน
รฟม. ได้เปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ในเดือนสิงหาคม 2559 โดยมี BEM เป็น
ผู้รับจ้างเดินรถ โดยในปีงบประมาณ 2560 มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม 26,073 คนเที่ยว/วัน ซึ่งต่ากว่าที่ได้ประมาณการไว้ ทั้งนี้เนื่องจากช่วงเริ่มต้นของการเปิดให้บริการรถไฟฟ้า ประชาชนต้อง
ใช้เวลาระยะหนึ่งในการปรับตัวและสร้างความคุ้นเคยกับการเดินทางรูปแบบใหม่เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เดินทาง จึงอาจเป็นผลทาให้จานวนผู้โดยสารต่ากว่าที่ประมาณการมาก อย่างไรก็ดีจากการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า
มหานคร สายเฉลิมรัชมงคลส่งผลให้จานวนผู้โดยสายเพิ่มขึ้นมาก โดยในปีงบประมาณ 2561 มีผู้ใช้บริการ
46,540 คน-เที่ยว/วัน
รฟม. ได้เร่งดาเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน ช่วงบางซื่อ -ท่าพระ และช่วงหัวลาโพงบางแค ซึ่ งเป็ นส่ วนต่อขยายของรถไฟฟ้ ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และอยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้ าในเส้ น ทางอื่ น ๆ ได้แ ก่ โครงการรถไฟฟ้ าสายสีเขียว ช่ วงหมอชิต -สะพานใหม่ โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาโรง
ในด้านการหารายได้จากธุรกิจนอกเหนือจากการเดินรถ ในปีงบประมาณ 2561 รฟม. มีรายได้จากธุรกิจ
ต่อเนื่องรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 142.79 ล้านบาท น้อยกว่าเป้าหมายร้อยละ 10.90 (เป้าหมาย
160.26 ล้านบาท) เนื่องจากไม่มีรายได้ในส่วนของการอนุญาตให้ใช้พื้นที่เชื่อมต่อประเภทธุรกิจและที่พักอาศัย
และสายฉลองรัชธรรม 33.31 ล้านบาท มากกว่าเป้าหมายร้อยละ 78.80 (เป้าหมาย 18.63 ล้านบาท)
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563
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ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รฟม. ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานในด้านต่างๆ มีการ
พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ รวมทั้งมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อให้พนักงานมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร โดยในปีงบประมาณ 2561 บุคลากรมี
ความผูกพันที่ระดับ 3.58 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนด (เป้าหมาย บุคลากรมีระดับความผูกพันที่ 3.57)
1.4

นโยบำยของคณะกรรมกำร รฟม.*

ในการดาเนินงานของ รฟม. มีคณะกรรมการ รฟม. เป็นผู้กาหนดนโยบายและกากับดูแลกิจการของ
รฟม. ดั งนั้ น เพื่ อให้ ก ารด าเนิ น งานของ รฟม. เป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ อ ย่างมี ป ระสิท ธิ ภ าพสอดคล้ อ งกั บ
แนวนโยบายของรัฐบาล คณะกรรมการ รฟม. จึงได้กาหนดนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและเพื่อ
การกากับดูแลการดาเนินงานไว้ ดังนี้
1) ให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลา ประหยัด โดย
คานึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม
2) ให้เร่งรัดดาเนินโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ และ
เปิดบริการได้ตามแผนงานและให้ศึกษาระบบรถไฟฟ้าในเมืองหลักอื่น ทั้งนี้ให้คานึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน
3) ให้ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้
ความสาคัญต่อการป้องกันและลดผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดาเนินงานขององค์กร
4) ให้บริหารสินทรัพย์ ดาเนินธุรกิจต่อเนื่อง และให้บริการเสริมต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้และลดภาระการ
สนับสนุนจากภาครัฐ
5) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน และนาข้อคิดเห็นของประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุง
การดาเนินงานขององค์กร
6) ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการทางานภายในองค์กร ทรัพยากรบุคคล และ
วัฒนธรรมองค์กร เพื่อนาไปสู่การเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง
7) ให้บริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการบริหารเงินสด การบริหารจัดการ
หนี้ และการบริหารความเสี่ยง
8) ให้สื่อสารเชิงรุกในรูปแบบต่างๆ กับผู้ใช้บริการ ผู้ได้รับผลกระทบ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
สาคัญ เพื่อให้ได้รับรู้และเข้าใจถึงความสาคัญของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การดาเนินงานขององค์กร และให้การ
สนับสนุนองค์กร
9) ให้พัฒนาและปรับปรุงระบบแรงจูงใจทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อสร้างความเป็นธรรมและ
สร้างขวัญกาลังใจให้แก่พนักงาน
หมายเหตุ *คณะกรรมการ รฟม. ได้มอบนโยบายเพื่อให้ รฟม. ใช้ประกอบการกาหนดทิศทางขององค์กรที่ชัดเจนและ
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563
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1.5.

แนวคิดและขัน้ ตอนกำรจัดทำแผนวิสำหกิจ

1.5.1 แนวคิดของแผนวิสำหกิจ ปีงบประมำณ 2560-2564
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2564 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
ได้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานขององค์กร เพื่อให้มีการพัฒนา และเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถ
รองรับต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาค (Mega Trends) การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน และนโยบายภาครัฐฯ ได้ รวมทั้งมุ่งเน้นความต้องการและความคาดหวังของผู้โดยสาร และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย โดยการจัดท าแผนวิสาหกิ จได้ ผ่ านการวิเคราะห์ ข้ อมู ลขององค์ กร ความคิดเห็ นของผู้มี ส่ วนได้ ส่วนเสี ย
แนวโน้มของธุรกิจการรถไฟฟ้าฯ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยในการจัดทาได้มีการ
สารวจ สัมภาษณ์ และระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการ รฟม. ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง คู่ความร่วมมือและคู่ค้า ประชาชนทั่วไป และลูกค้าในอนาคต
1.5.2. กระบวนกำรในกำรจัดทำแผนวิสำหกิจปีงบประมำณ 2560-2564
รฟม. ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนวิ ส าหกิ จ ปี งบประมาณ 2560 - 2564 ตามกระบวนการ
ดังต่อไปนี้
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กระบวนกำรในกำรจัดทำแผนวิสำหกิจปีงบประมำณ 2560-2564
วัตถประสงค์

ผเขำร่วม

ระยะเวลำ

กระบวนการในการจัดทาแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ 2560 - 2564
#1

• แบ่งปันข้อมูลแนวโน้มตลาดระดับภูมิภาค และระดับโลก
• กาหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ และพันธกิจฉบับใหม่ของ
องค์กร

#2

• กาหนดร่างยุทธศาสตร์หลักของแผนวิสาหกิจฉบับใหม่

• ผู้ว่าการฯ รองผู้ว่าการฯ ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ
• คณะทางานของ รฟม.
• จานวนไม่เกิน 20 คน

• ครึ่งวัน 1 ครั้ง

• 1 วัน 1 ครั้ง

การประชุมนาเสนอ และสื่อสารผลของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 และ 2 (ครึ่งวัน จานวน 1 ครั้ง)

#3

• กาหนดร่างกลยุทธ์ของแผนวิสาหกิจฉบับใหม่ ให้มี
ความสอดคล้องกับผลจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ครั้งที่ 1 และ 2

• ผู้อานวยการ าย
• คณะทางานของ รฟม.
• จานวนไม่เกิน 25 คน

• 1 วัน 1 ครั้ง

การประชุมนาเสนอ และสื่อสารผลของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 (ครึ่งวัน จานวน 1 ครั้ง)

#4

• สื่อสารแผนวิสาหกิจฉบับใหม่ ถ่ายทอดองค์ ความรู้ใน
การเชื่อมโยง รายสายงาน
• ร่างแผนปฏิบัติการประจาปี รายสายงาน

• ตัวแทนเจ้าหน้าที่ของแต่ละกอง
• คณะทางานของ รฟม.
• จานวนไม่เกิน 50 คน

• 1 วัน 5 ครั้ง
• สายงานละ 1 ครั้ง

นาเสนอร่างแผนวิสาหกิจ และร่างแผนปฏิบัติการประจาปี ที่ได้รับจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ครึ่งวัน จานวน 1 ครั้ง)

#5

• ทบทวนร่างแผนปฏิบัติการประจาปี รายสายงาน

#6

• สรุปร่างแผนปฏิบัติการประจาปี รายสายงาน

• ตัวแทนเจ้าหน้าที่ของแต่ละกอง
• คณะทางานของ รฟม.
• จานวนไม่เกิน 50 คน

• 1 วัน 5 ครั้ง
• สายงานละ 1 ครั้ง

• 1 วัน 5 ครั้ง
• สายงานละ 1 ครั้ง

การประชุมนาเสนอแผนวิสาหกิจฉบับ ใหม่ และแผนปฏิบัติการประจาปีต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร และทรัพยากรบุ คคล
การประชุมเพื่อสรุปแผนวิสาหกิจ (ครึ่งวัน จานวน 1 ครั้ง)
ถ่ายทอดองค์ความรู้การวางแผนยุทธศาสตร์ และการถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่ อการนาไปปฏิบัติ (ครึ่งวัน จานวน 1 ครั้ง )

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563
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1.5.3 กระบวนกำรทบทวนและปรับปรงแผนวิสำหกิจและแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ 2560-2565 ฉบับ
ปรับปรงปีงบประมำณ 2563

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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บทที่ 2
สภาวะแวดล้อมขององค์กร
ในการจัดทําแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ของ รฟม. ได้มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
และสารสนเทศที่สําคัญ ซึ่งได้มาจากการศึกษาและถอดบทเรียนจากเกณฑ์ SEPA หมวด 2 การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ ได้แก่
2.1

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทําแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 รฟม. ได้นํานโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ของ
ภาครัฐที่เกี่ยวกับการดําเนินงานขององค์กร มาเป็นกรอบในการจัดทําองค์ประกอบต่างๆ ของแผนวิสาหกิจ
โดยนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่นํามาพิจารณาประกอบด้วย

2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
ได้กําหนดวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ รฟม. ได้แก่
(1) ด้านความมั่นคง (2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ (4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม (5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดย
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ การดํ า เนิ น งานหลั ก ของ รฟม. คื อ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 ด้ า นการสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะสมัยใหม่และสิ่งอํานวยความสะดวกภายในเมืองให้มีความเชื่อมโยงกัน และพัฒนาพื้นที่โดยรอบ
สถานีระบบขนส่งสาธารณะให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
2.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่
พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ รฟม. ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อม
ล้ําในสังคม (2) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (3) ยุทธศาสตร์
ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (4) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย (5) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

2-2

โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ (6) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม และ (7) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหลัก ของ รฟม. คือ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส์ โดยในแผนได้กําหนดให้พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองที่มีความเหมาะสมกับขนาดเศรษฐกิจ
และสังคมของเมืองที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเร่งก่อสร้างรถไฟฟ้าใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยเน้นการพัฒนาในเมืองหลักที่สําคัญเป็นลําดับแรกก่อน รวมถึงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
ภายในสถานีให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายระบบขนส่งสารธารณะใน
เขตเมืองอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาพื้นที่รอบบริเวณสถานีระบบขนส่งมวลชน
(Transit Oriented Development: TOD) ตามระดับการพัฒนาและความสามารถในการบริหารจัดการของพื้นที่
อย่างไรก็ดี บทเฉพาะกาลมาตรา 28 ของ พ.ร.บ. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พ.ศ. 2561 ให้ถือว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีผลให้ใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2565
2.1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน (พ.ศ. 2561-2580)
ได้ กํ า หนดให้ ทํ า การปฏิ รู ป ประเทศเพื่ อ วางรากฐานการพั ฒ นาประเทศที่ มี ค วามสามั ค คี
ปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนใน
สังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งมีทั้งหมด 11 ด้าน โดยด้านที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ของ รฟม. ได้แก่ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านพลังงาน และ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.1.4 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
ได้กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมี
ทั้งหมด 23 ประเด็น โดยประเด็นตามแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดําเนินงานของ รฟม. ได้แก่ 1)
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 2) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล และ 3) การต่อต้าน
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.1.5 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560-2564
ได้กําหนดเป้าหมาย คือ รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยได้กําหนดกรอบยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติใน 5 ด้าน
ได้แก่ (1) กําหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจ ให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (2) บริหารแผนลงทุนให้
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563
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สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ (3) เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
(4) สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และแผน DE และ (5) ส่งเสริม
ระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
2.1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ได้กําหนดวิสัยทัศน์ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2579 คือ มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน โดยได้กําหนด
ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ (1) การบูรณาการระบบคมนาคมขนส่ง (2) การบริการของภาคคมนาคมขนส่ง (3)
การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายและปฏิรูป (4) การพัฒนาบุคลากร และ (5) การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้
ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
2.1.7 แผนปฏิบัติการด้านคมนาคม พ.ศ.2563-2565
ได้กําหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในช่วงปี พ.ศ. 2563-2565 ไว้ดังนี้ “พัฒนาระบบขนส่งอย่าง
บูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน”
โดยได้กําหนด 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ รฟม. ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 “ทั่วถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” - การพัฒนาระบบขนส่งขั้น
พื้นฐานให้เชื่อมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) โดยมีกลยุทธ์ คือ
1.1) ปรับปรุงและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐาน
1.2) พัฒนาบริการขนส่งสาธารณะขั้นพื้นฐานที่มีความครอบคลุมและเข้าถึงได้
1.3) เพิ่มความคล่องตัว และการเชื่อมต่อระหว่างรูปแบบการขนส่ง
1.4) พัฒนาระบบขนส่งเพื่อรองรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบริการเชิงสังคม
1.5) ส่งเสริมการพัฒนาระบบขนส่งที่ลดการใช้พลังงาน พึ่งพิงพลังงานที่สะอาดและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “ปลอดภัยและมั่นคง”- การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคง
ของระบบขนส่ง โดยมีกลยุทธ์ คือ
2.1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบมาตรฐานและกํากับดูแลด้านความปลอดภัยของการขนส่ง
2.2) ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบขนส่ง
2.3) ปรับปรุงด้านความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง
2.4) ปรับปรุงและพัฒนาระบบมาตรฐานและกํากับดูแลด้านความมั่นคงของการขนส่ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 “ประสิทธิภาพและขีดความสามารถ”- การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีกลยุทธ์ คือ
3.1) ความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
3.2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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3.3) พัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างประเทศและภูมิภาคด้วยระบบขนส่งและโลจิสติกส์
3.4) ปรับปรุงและพัฒนาระบบกากับและดูแลด้านเศรษฐกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 “ปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์” - การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความสําเร็จ โดยมีกลยุทธ์ คือ
4.1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนไป
4.2) ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารองค์กรภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
4.3) พัฒนาระบบการบริหารนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างบูรณาการ
4.4) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการขนส่ง
4.5) พัฒนาทรัพยากรบุคคล งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการขนส่ง
4.6) ส่งเสริมและพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
2.1.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565
ได้กําหนดแผนงานการพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพและ
ปริมณฑล โดยให้ “เร่งรัดขยายเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อให้บริการประชาชน”
2.1.9 แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554-2563
วิสัยทัศน์สําหรับการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2554-2563
คือ“มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน” มี 4 เป้าประสงค์ ได้แก่
1) เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่ง
2) เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและการเข้าถึงระบบการคมนาคมขนส่ง
3) เพื่อปรับปรุงและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง
4) เพื่อส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5) เพื่อยกระดับการเข้าถึงและเพิ่มการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
2.2 ภาวะเศรษฐกิจไทย
2.2.1 ภาวะเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2562
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.8 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.6
ในไตรมาสก่อนหน้า และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2562 ขยายตัว
จากไตรมาสที่สี่ของปี 2561 ร้อยละ 1.0
อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีงบประมาณ
ก่อนร้อยละ 16.9 (อัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 22.3 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 22.0 และอัตราเบิกจ่ายร้อยละ
18.8 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน) ส่วนการลงทุนภาครัฐลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.1 เท่ากับการลดลงร้อยละ
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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0.1 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนของรัฐวิสาหกิจลดลงร้อยละ 1.4 ในขณะที่การลงทุนของรัฐบาล
ขยายตัวร้อยละ 0.6
ด้านการผลิตสาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวร้อยละ 4.9 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อย
ละ 5.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของจานวนและรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
สาขาขนส่งและการคมนาคมขยายตัวร้อยละ 3.4 ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัว
ร้อยละ 5.4 ตามการชะลอตัวของการขนส่งทางบกและการขนส่งทางอากาศ โดยบริการขนส่งทางบก ทาง
อากาศ และทางน้ํา ขยายตัวร้อยละ 3.7 ร้อยละ 1.8 และร้อยละ 2.2 ตามลําดับ
เศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.3 – 3.8 โดยมีแรงสนับสนุนสําคัญ
ประกอบด้วย (1) แนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์ดีของอุปสงค์ภายในประเทศ ทั้งในด้านการใช้จ่ายภาคครัวเรือน
ที่มีปัจจัยสนับสนุนจากฐานรายได้ที่ขยายตัวต่อเนื่อง อัตราการว่างงานและอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต่ํา ราคา
สินค้าเกษตรหลายรายการที่อยู่ในเกณฑ์ดี รวมทั้งการดําเนินมาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐ ด้านการลงทุนภาคเอกชนที่มีปัจจัยสนับสนุนจากอัตราการใช้กําลังการผลิตที่อยู่ในเกณฑ์สูง การย้ายฐานการ
ผลิตภายใต้การเพิ่มขึ้นของแรงกดดันจากมาตรการกีดกันทางการค้า และความคืบหน้าของโครงการลงทุนภาครัฐ
และด้านอุปสงค์ภาครัฐที่มีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้นทั้งการใช้จ่ายและการลงทุน (2) แนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นอย่าง
ช้า ๆ ของเงื่อนไขการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะการปรับตัวลดลงของสินค้าคงคลังในประเทศเศรษฐกิจ
หลัก การผ่อนคลายลงของปัญหาขาดแคลนหน่วยประมวลผลคอมพิวเตอร์ในตลาดโลก และการปรับตัวของ
ทิศทางการค้าที่คาดว่าจะชัดเจนมากขึ้นตามแรงกดดันจากมาตรการกีดกันทางการค้า (3) แนวโน้มการปรับตัวดี
ขึ้นของแรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยว และ (4) ฐานการขยายตัวที่อยู่ในระดับต่ําในครึ่งหลังของปี ทั้งนี้
คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 2.2 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ
4.2 และร้อยละ 4.5 ตามลําดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.7 – 1.2 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
ร้อยละ 5.9 ของ GDP
ที่มา รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2562 และแนวโน้มปี 2562 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2.2.3 ผลกระทบของเศรษฐกิจไทยต่อการดําเนินงานของ รฟม.
จากการประเมินภาวะเศรษฐกิจไทย ในปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะส่งผลต่อ รฟม. ดังต่อไปนี้
1) การขยายตัวในเกณฑ์ดีของอุปสงค์ภายในประเทศ รวมทั้งการดําเนินมาตรการดูแลผู้มี
รายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทําให้จํานวนผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนขยายตัวได้ดีตามไปด้วย
2) แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐบาลและการลงทุนภาครัฐที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลดี
ต่อการดําเนินกิจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านอื่นๆ
3) การปรับตัวดีขึ้นของภาคการท่องเที่ยวส่งผลดีต่อภาคการคมนาคม โดยรถไฟฟ้าฯ รฟม.
ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการขนส่งสาธารณะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเดินทางที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจะหัน
มาเลือกใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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2.3

แนวโน้มอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

ลูกค้า

• ไม่มีการแบ่งแยกรูปแบบการ
ให้บริการสําหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม
• รูปแบบการให้บริการเน้นการใช้
กําลังคน

• มีการให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์
• เพิม่ ระบบ self service
• มุ่งเน้นการเชื่อมต่อระบบการ
ขนส่งต่างๆ เข้าด้วยกัน

• การให้บริการที่ปรับเปลี่ยน
ตามความต้องการของลูกค้า
• ให้บริการในลักษณะครบวงจร
สําหรับลูกค้า

โครงสร้าง
พื้นฐาน

• มีโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่มีความ
ยืดหยุ่น หรือไม่สามารถขยับ
ขยายเพิ่มเติมได้
• มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและ
ซ่อมแซมสูง

• เริ่มนําเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน
เพิ่มเติมเข้ามาใช้ (เช่น ATP,
Signalling)
• มีข้อจํากัดโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีที่ยุ่งยากและเก่า
• ใช้ล้อเลื่อนที่ทันสมัย
(Rollingstock Sets)

• การบริหารทรัพย์สินอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยปรับเปลี่ยน
ตามความต้องการของลูกค้า
• การขยายและเชื่อมต่อโครงสร้าง
พื้นฐานอย่างทันท่วงที
• โครงสร้างพื้นฐานมีระบบการ
ตรวจสอบความเสียหายและ
ซ่อมบํารุงตนเอง

การ
ดําเนินงาน
และต้นทุน

• กระบวนการทํางานและ
กระบวนการแบบ manual
• มีการควบคุมการทํางานแยกใน
แต่ละสถานี
• ตารางการเดินรถในลักษณะ
พื้นฐาน

• รวมศูนย์การควบคุมและการ
ตัดสินใจ
• การเดินรถแบบผสมผสานการ
เดินตามตารางเวลา และตาม
ปริมาณผู้โดยสาร

• การตัดสินใจแบบอัตโนมัติ
และครบวงจร
• มีการใช้โครงข่ายอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

บุคลากรและ
ศักยภาพ

• เน้นแรงงานด้านเทคนิค
• สิ่งแวดล้อมการทํางานใน
ลักษณะอุตสาหกรรมหนัก

• มีการทํางานแบบยืดหยุ่น
• การบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
• ผสมผสานการมุ่งเน้นการ
ดําเนินงานด้านรถไฟและการ
ดําเนินงานที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง

• บุคลากรต้องสามารถปรับตัว
ได้ง่าย มีความยืดหยุ่น และมี
ทักษะการแก้ไขปัญหา
• เน้นการให้บริการลูกค้าที่โดด
เด่นและการดูแลแบรนด์

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

2-7

ในปี 2563 องค์กรในธุรกิจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจําเป็นต้องสร้างสินทรัพย์ที่เป็นนวัตกรรมและมี
ความแตกต่าง เพื่อเป็นผู้นําในตลาด
แนวโน้มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่
• ปัญญาประดิ ษฐ์ (Artificial Intelligence (AI)) โครงข่ายประสาท (Neural
Networks) และเทคโนโลยีส ํา หรับการพยากรณ์ (Predictive Technologies)
• พลังงานหมุน เวียน (Renewable Energy) และพลังงานทางเลือก (Alternative
Power Sources)
• แหล่งเก็บ ข้อมูล บนคลาวด์ และการประมวลผลแบบเมกะคอมพิวติ้ง (Cloud
Based Storage and Mega-Computing)
• อุปกรณ์ตรวจสอบทางชีวภาพ และอุปกรณ์ตรวจสอบโดยใช้ความรู้ส ึก (Biometric
and Sensory Based Devices)
การพิจารณาด้านลูกค้า
(Customer
Considerations)

การพิจารณาด้านโครงสร้าง
พื้น ฐาน (Infrastructure
Considerations)

การพิจารณาด้านการ
ดําเนินงาน (Operations
Considerations)

• การสร้างประสบการณ์
การเดินทางของแต่ล ะคน
(Personalization of
the Travel
Experience)
• การเชื่อมต่อระหว่างจุด
เชื่อมต่อ(Cross-Modal
Coordination &
Integration)
• การบริหารจัดการ
ผู้โดยสาร (Crowding
Management / Load
Balancing)
• การช่วยเหลือผู้พิการ
(Approach for
Assisted / Disabled
Access)

• ความล้าสมัยของ
โครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure
Obsolescence)
• การขยายขีด
ความสามารถ (Design
Scalability and
Modularity)
• ความเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การใช้งาน
และการบํารุงรักษา (Fit
for Purpose and
Timely Maintenance)
• การใช้ประโยชน์ จาก
เครือข่ายอย่ างสูงสุด
(Maximisation of
Network and Rolling
Stock Availability)

• การจัดสรรกําลังของ
เครือข่ายอย่ างมี
ประโยชน์ส ูงสุด
(Optimal Allocation
of Network Capacity)
• การตัดสินใจโดยใช้การ
คาดการณ์และ
ปัญญาประดิ ษฐ์
(Predictive, Artificial
Intelligence Based
Decision Making)

การพิจาณาด้านบุคลากร
(People Considerations)

• คนและการเชื่อมต่อกับ
เทคโนโลยี
(Human/Technology
Interfaces)
• การเปลี่ยนแปลงอย่ าง
รวดเร็ว (Increased
Speed of Disruptions
and Change; even
more quickly
changing business
models)
• วัฒนธรรมนวัตกรรม
(Innovation Cultures)
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2.4 การประเมินสถานะการเงินขององค์กร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 รฟม. มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 382,069.22 ล้านบาท ประกอบด้วย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ร้อยละ 89.98 ซึ่งได้แก่ สินทรัพย์โครงการรถไฟฟ้าฯ ที่ดิน อาคาร งานระหว่างก่อสร้าง
และสินทรัพย์หมุนเวียน ร้อยละ 10.02 ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินฝาก
ธนาคาร ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ เป็นต้น ในขณะที่มีหนี้สินรวม 382,069.22 ล้านบาท
ในส่วนของทุน รฟม. มีทุนรวมทั้งสิ้น 21,034.65 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 17.16 เท่า
รฟม. มีรายได้รวมเท่ากับ 14,253.70 ล้านบาท ประกอบด้วย
1) รายได้จากการดําเนินงาน 12,279.45 ล้านบาท ซึ่งมาจากรายได้เงินอุดหนุน 8,647.13 ล้าน
บาท รายได้จากการให้สัมปทาน สายเฉลิมรัชมงคล 3,300.12 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการเดินรถสาย
ฉลองรัชธรรม 332.20 ล้านบาท รายได้จากแผงค้า 18.13 ล้านบาท รายได้จากการอนุญาตให้ใช้อสังหาริมทรัพย์
76.08 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการจอดรถ 77.93 ล้านบาท
2) รายได้จากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้รอโอน 415.39 ล้านบาท
3) กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 710.76 ล้านบาท
4) ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ส่วนเสีย 596.30 ล้านบาท
5) รายได้อื่น 79.66 ล้านบาท ซึ่งมาจากดอกเบี้ยรับ 54.72 ล้านบาทและรายได้จากอื่นๆ อีก
24.94 ล้านบาท
รฟม. มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 11,712.94 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของค่าเสื่อมราคา
5,862.39 ล้านบาท เนื่องจากสินทรัพย์ของ รฟม. เป็นโครงสร้างพื้นฐานของรถไฟฟ้า ในภาพรวมปีงบประมาณ
2561 รฟม. มีผลการดําเนินงานกําไรสุทธิ 2,541.03 ล้านบาท
บทวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานะการเงินขององค์กร
จากการดําเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2561 รฟม. สามารถลดภาระสนับสนุนของรัฐบาลเนื่องจาก
มีรายได้จากสัมปทานที่เพิ่มขึ้นและการสร้างรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ เช่น การสร้างรายได้จากสินทรัพย์ที่
มีอยู่รวมถึงการพัฒนาไปสู่ธุรกิจต่อเนื่องฯ โดยทั้งนี้ รฟม. อาจพิจารณาการแก้ไขกฎระเบียบเพื่อให้สามารถ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควรเพิ่มจํานวนผู้โดยสารและรายได้จากการให้บริการเดินรถสายฉลอง
รัชธรรม
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2.5 การวิเคราะห์ SWOT ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge) และความได้เปรียบเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage)
จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่สําคัญ โดยใช้ SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่สําคัญ ขององค์กร ประกอบด้วย
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จากการนําผลการจัดลําดับความสําคัญของประเด็น SWOT มาวิเคราะห์ พบว่าประเด็นความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge) และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage)

ประกอบด้วย
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บทที่ 3
แผนวิสาหกิจปีงบประมาณ 2560-2565
ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563
3.1

พันธกิจ

ตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 ได้กาหนดวัตถุประสงค์
ขององค์กรไว้ 3 ประการ ดังนี้
1) ดาเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่กาหนดโดยพระ
ราชกฤษฎีกา หรือระหว่างจังหวัดดังกล่าว
2) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ให้ทันสมัย
3) ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่ รฟม. และประชาชนในการใช้
บริการกิจการรถไฟฟ้า
3.2

วิสัยทัศน์

จากนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง พั นธกิจขององค์กร การประเมินสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ และ
ความเห็นที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นหรือสัมภาษณ์คณะกรรมการ รฟม. ผู้บริหาร พนักงาน ผู้แทนส่วน
งาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ และแบบปฏิบัติที่ดี ได้กาหนดวิสัยทัศน์ของการ
ดาเนินงานในช่วงปีงบประมาณ 2560-2565 ดังนี้
“เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
และส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน”
3.3

ภารกิจ

จากวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ รฟม. ได้กาหนดภารกิจหลักที่จะดาเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2560-2565
ภายใต้อานาจหน้าที่ขององค์กรไว้ ดังนี้
1) ดาเนินการขยายโครงข่ายการให้บริการรถไฟฟ้า และระบบเชื่อมต่อ
2) ดาเนินธุรกิจต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของประชาชน และนโยบายของรัฐ
3) สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้บริการ
4) มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
5) สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในองค์กร
6) สร้างศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

3-2

วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
และส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน”
ดาเนินการขยาย
ดาเนินธุรกิจ
สร้างประสบการณ์ มุ่งสู่การเป็น
สร้างวัฒนธรรม
สร้างศูนย์กลาง
โครงข่ายการ
ต่อเนื่อง เพื่อตอบ
ที่ดีให้แก่
องค์กรที่มี
แห่งการเรียนรู้
การเรียนรู้
ให้บริการรถไฟฟ้า สนองการใช้ชีวิต
ผู้ใช้บริการ
ประสิทธิภาพสูง
ในองค์กร
ด้านรถไฟฟ้า
และระบบเชื่อมต่อ ของประชาชน
ภายใต้หลัก
ขนส่งมวลชน
และนโยบาย
ธรรมาภิบาล
ของรัฐ

3.4

ค่านิยมร่วม

รฟม. มีความเชื่อมั่นว่าค่านิยมร่วม “MRTA” เป็นสิ่งสาคัญต่อความสาเร็จขององค์กร และเป็นสิ่งที่
จะต้องร่วมกันสร้างเป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดย “MRTA” มาจาก
Mastery
Respect
Teamwork

คือ เรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง
คือ เคารพในคุณค่าและความคิดเห็นของบุคคลอื่น ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยการให้
เกียรติและเท่าเทียม
คือ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันและร่วมมือกันทางานภายใต้เป้าหมายขององค์กร

Accountability คือ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ งาน รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลงาน รั บ ผิ ด ชอบต่ อ องค์ ก ร และ
รับผิดชอบต่อสังคม
3.5

เป้าประสงค์องค์กรและเป้าหมายหลัก
3.5.1 เป้าประสงค์องค์กร (Corporate Goals) *

เพื่อให้การดาเนินงานมีทิศทางที่ชัดเจน และสามารถนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ได้กาหนด
เป้ าประสงค์ข องการด าเนิ น งานในปี งบประมาณ 2560-2565 โดยพิ จารณาถึ งด้ านการพั ฒ นาและขยาย
โครงข่ายรถไฟฟ้า ด้านการเงินและการดาเนินธุรกิจ ด้านความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านต่างๆ ด้ านการ
เรียนรู้ และด้านประสิทธิภาพในการดาเนินงาน จานวน 9 เป้าประสงค์ ได้แก่
1) มีโครงข่ายรถไฟฟ้าครอบ คลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองหลักของประเทศ
2) มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า รฟม. เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย
3) รถไฟฟ้า รฟม. มีโครงข่ายการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น
4) มีช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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5)
6)
7)
8)

เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพ
มีบริการที่หลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมเมือง
รถไฟฟ้า รฟม. เป็นส่วนสาคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
เป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้ และการให้คาปรึกษารถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ใน
ระดับประเทศและเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน
9) เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) ด้วยนวัตกรรมและมี
ธรรมาภิบาลที่ดี
หมายเหตุ : * ปรับปรุงในคราวทบทวนแผนวิสาหกิจเมื่อ 23 สิงหาคม 2562

3.5.2 เป้าหมายหลัก (Main Objectives)*
จากวิสั ยทัศน์ ภารกิจ และเป้าประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ รฟม. ได้กาหนดเป้าหมายหลักของการ
ดาเนินงานในด้านต่างๆ ที่จะต้องบรรลุผลสาเร็จภายในปีงบประมาณ 2565 หรือในปีอื่นๆ ไว้ ดังนี้
1. เปิดให้บริการรถไฟฟ้าฯ สายต่างๆ** ดังนี้
- ปีงบประมาณ 2562 เปิดให้บริการสายน้าเงิน ช่วงหัวลาโพง-บางแค
- ปีงบประมาณ 2563 เปิดให้บริการสายน้าเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ
- ปีงบประมาณ 2564 เปิดให้บริการสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
- ปีงบประมาณ 2565 เปิดให้บริการสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และสายสีเหลือง ช่วง
ลาดพร้าว-สาโรง
- ปีงบประมาณ 2567 เปิดให้บริการ สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี
- ปีงบประมาณ 2568 เปิดให้บริการ จังหวัดภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยานฯ-ห้าแยกฉลอง,
จังหวัดนครราชสีมา ช่วงตลาดเซฟวัน-สถานคุ้มครองฯ บ้านนารีสวัสดิ์
- ปีงบประมาณ 2569 เปิดให้บริการสายสีส้ม บางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ, สายสีม่วง
ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก
- ปีงบประมาณ 2570 เปิดให้บริการจังหวัดเชียงใหม่ ช่วง รพ.นครพิงค์ -แยกแม่เหียะฯ,
จังหวัดพิษณุโลก ช่วงมหาวิทยาลัยพิษณุโลก - ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก
2. ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า รฟม. มีความพึ งพอใจต่อระบบเชื่อมต่อการเดินทาง ร้อยละ 65.5
ภายในปี 2565
3. จานวนการใช้บริการรถไฟฟ้า รฟม. สายเฉลิมรัชมงคล เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในแต่ละปี และ
สายฉลองรัชธรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ในแต่ละปี
4. รายได้จากธุรกิจต่อเนื่องเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในแต่ละปี
5. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return On Asset : ROA) ร้อยละ 0.91 ภายในปี 2565***
6. ผู้ใช้บริการ และชุมชนตามแนวสายทางรถไฟฟ้า รฟม. มีความพึงพอใจต่อบริการ
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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รถไฟฟ้ าฯ และบริการเสริ มอื่น ๆ ร้อยละ 72.35 (สายเฉลิ มรัชมงคล), ร้อยละ 68.00 (สายฉลองรัช ธรรม)
ภายในปี 2565
7. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Social Return On Investment :
SROI) เป็นไปตามเป้าหมาย (ปี 2563 เก็บข้อมูล Baseline ของ SROI การให้บริการรถไฟฟ้า สาหรับกาหนด
เป้าหมายปี 2564 เป็นต้นไป)
8. ความสาเร็จของการเป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าแล้วเสร็จตามแผน
9. ความสาเร็จของการมีศูนย์ให้คาปรึกษาภายในประเทศแล้วเสร็จตามแผน
10. บุคลากรมีระดับความผูกพันที่ระดับ 3.77 ภายในปี 2565
11. บุคลากรผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่องค์กรกาหนดที่ร้อยละ 96.10
ภายในปี 2565
12. การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทางานหลัก (ด้วยเทคโนโลยีและ/หรือนวัตกรรม)
3 กระบวนการ ภายในปี 2565
13. ผลิตภาพองค์รวมขององค์กร (Productivity) 2.08 เท่า ภายในปี 2565***
หมายเหตุ : * ปรับปรุงในคราวทบทวนแผนวิสาหกิจเมื่อ 23 สิงหาคม 2562
** เป้าหมายการดาเนินงานโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของ รฟม. ซึ่งคณะกรรมการ รฟม. ได้รับทราบเมื่อ
วันที่ 19 พ.ย. 2562
*** ผวก. เห็นชอบให้ปรับปรุงค่าเป้าหมายเมื่อ 28 พ.ย. 62

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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ตารางเป้าหมายหลักการดาเนินงานขององค์กรในแต่ละปี*
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

1. ความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าฯ**
1.1) สายสีนาเงิ
้ น ช่วงหัวลาโพง-บางแค
และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ระดับ

ปี 2560

ปี 2561

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562
ปี 2563

ก่อสร้าง+งาน
ระบบ

ก่อสร้าง+
งานระบบ

ก่อสร้าง+
งานระบบ

1.2) สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

ระดับ

1.3) สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพาน
ใหม่-คูคต

ระดับ

1.4) สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี

ระดับ

คัดเลือกเอกชน

1.5) สายสีสม้ ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี
(สุวินทวงศ์)

ระดับ

จัดกรรมสิทธิ+์
ประกวดราคา
งานโยธา+
ก่อสร้าง

1.6) สายสีสม้ ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์
วัฒนธรรม

ระดับ

ศึกษารูปแบบ
การลงทุน

1.7) สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวน
กาญจนาภิเษก

ระดับ

1.8) สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาโรง

ปี 2564

ปี 2565

งานระบบ+
เปิดให้บริการ

รฟม. ได้ลงนาม MOU โอนโครงการให้ กทม. แล้วเมือ่ 3 ธ.ค.61

ก่อสร้าง ติดตั้ง
งานระบบ+
จัดกรรมสิทธิ์
จัดกรรมสิทธิ+์
ก่อสร้าง+
นาเสนอ
รูปแบบการ
ลงทุน
ศึกษา+
นาเสนอ
รูปแบบการ
ลงทุน

ก่อสร้าง ติดตั้ง
งานระบบ+
จัดกรรมสิทธิ์
จัดกรรมสิทธิ+์
ก่อสร้าง+
นาเสนอ
รูปแบบการ
ลงทุน
นาเสนอ
รูปแบบการ
ลงทุน

ก่อสร้าง ติดตั้ง ก่อสร้าง ติดตั้ง เปิดให้บริการ
งานระบบ+
งานระบบ+
จัดกรรมสิทธิ์ จัดกรรมสิทธิ์
จัดกรรมสิทธิ+์
ก่อสร้าง+
ก่อสร้าง+งาน
ก่อสร้าง+
คัดเลือก
ระบบฯ
นาเสนอรูปแบบ
เอกชน+
การลงทุน+
งานระบบฯ
คัดเลือกเอกชน
นาเสนอ
จัดกรรมสิทธิ+์
จัดกรรมสิทธิ+์
รูปแบบการ คัดเลือกเอกชน+ ก่อสร้าง ติดตั้ง
ลงทุน+
ก่อสร้าง ติดตัง้
งานระบบ
คัดเลือกเอกชน
งานระบบ

ครม. เห็นชอบ
ให้ก่อสร้าง
โครงการฯ

ศึกษา
รูปแบบการ
ลงทุน

ศึกษา+
นาเสนอ
รูปแบบการ
ลงทุน

จัด
กรรมสิทธิ์+
ประกวด
ราคางาน
โยธา+
ก่อสร้าง+
คัดเลือก
เอกชน

จัด
กรรมสิทธิ์+
ก่อสร้าง

ระดับ

นาเสนอ
รูปแบบการ
ลงทุน+จัด
กรรมสิทธิ์+
ประกวดราคา
งานโยธา+
คัดเลือก
เอกชน

คัดเลือกเอกชน

ก่อสร้าง ติดตั้ง
งานระบบ

เปิดให้บริการ

ระดับ

ก่อสร้าง ติดตั้ง
งานระบบ+
จัดกรรมสิทธิ์

ก่อสร้าง ติดตั้ง
งานระบบ

1.9) สายสีน้าเงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑล
สาย4
1.10) สายสีเขียว ช่วงสมุทรปราการ-บางปู

ก่อสร้าง ติดตั้ง
งานระบบ+
จัดกรรมสิทธิ์

-

-

-

-

-

ระดับ

ยุ-ติโครงการตามมติค- ณะทางานจัดทาและบริ
หารแผนด-าเนินการองค์กร-เมื่อ 28 ก.พ. 61

1.11) สายสีเขียว ช่วงคูคต-ลาลูกกา

ระดับ

-

-

-

-

-

1.12) จังหวัดภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยาน
ภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง

ระดับ

ตรา พ.ร.ฎ. ให้
อานาจ รฟม.
ดาเนินกิจการ
รถไฟฟ้าฯ+
คัดเลือกที่ปรึกษา

ศึกษารูปแบบ
การลงทุน

หารือกับกรม
ทางหลวงให้ได้
ข้อสรุปเรือ่ ง
การขอใช้พนื้ ที่

ทบทวน
รายละเอียด
ปรับปรุงแบบ
นาเสนอรูปแบบ
การลงทุน

คัดเลือก
เอกชน+จัด
กรรมสิทธิ์

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

จัดกรรมสิทธิ+์
ก่อสร้าง
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1.13) จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงโรงพยาบาล
นครพิงค์-แยกแม่เหียะสมาน
สามัคคี

ระดับ

1.114) จังหวัดนครราชสีมา ช่วงตลาด
เซฟวัน-สถานคุ้มครองและพัฒนา
อาชีพบ้านนารีสวัสดิ์

ระดับ

1.1.15) จังหวัดพิษณุโลก ช่วง
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก
2) ความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อระบบ
เชื่อมต่อ
3) ผู้โดยสาร รฟม. ที่เพิ่มขึ้น (เฉลิมรัชมงคล)

ปี 2560

ปี 2561

ตรา พ.ร.ฎ. ให้
อานาจ รฟม.
ดาเนินกิจการ
รถไฟฟ้าฯ

คัดเลือกที่
ปรึกษา

คัดเลือกที่
ปรึกษา+ศึกษา
ออกแบบฯ

-

คัดเลือกที่
ปรึกษา+ศึกษา
ออกแบบฯ

ระดับ

ตรา พ.ร.ฎ.
ให้อานาจ
รฟม. ดาเนิน
กิจการ
รถไฟฟ้าฯ

-

-

ร้อยละ

62.96
Baseline
5

ร้อยละ

(ฉลองรัชธรรม)
หมายเหตุ หาค่า baseline จานวนผู้โดยสารสาย
เฉลิมฯ หลังเปิดให้บริการส่วนต่อขยายใหม่

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ศึกษาออกแบบฯ
+นาเสนอ
รูปแบบการ
ลงทุน
ศึกษาออกแบบฯ
+นาเสนอ
รูปแบบการ
ลงทุน

นาเสนอรูปแบบ
การลงทุน+
คัดเลือกเอกชน

คัดเลือกเอกชน+
จัดกรรมสิทธิ์+
ก่อสร้าง ติดตั้ง
งานระบบ
คัดเลือก
เอกชน+จัด
กรรมสิทธิ์+
ก่อสร้าง

ตรา พ.ร.ฎ. ให้
อานาจ รฟม.
ดาเนินกิจการ
รถไฟฟ้าฯ

คัดเลือกที่
ปรึกษา

ศึกษาออกแบบฯ
+นาเสนอ
รูปแบบการ
ลงทุน

นาเสนอ
รูปแบบการ
ลงทุน

63.5

64

64.5

65

65.5

5

5

5

5

5

5

5

5

7

7

7

นาเสนอรูปแบบ
การลงทุน+
คัดเลือกเอกชน

4) รายได้จากธุรกิจต่อเนื่องที่เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

5

5

5

5

5

5

5) ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)***

ร้อยละ

0.98

0.82

0.66

0.75

0.91

6) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและชุมชน
ตามแนวสายทางรถไฟฟ้าฯ (รวมถึงด้าน
ความปลอดภัย)

ร้อยละ

1.07
Baseline
67.29
เฉลิมฯ
58.20
ฉลองฯ

68.35

69.35

70.35

71.35

72.35

62.00

63.50

65.00

66.50

68.00

-

-

baseline
อาคารจอดรถ
5.57

พิจารณากรอบ
แนวคิดแล้วเสร็จ

รายงาน
ออกแบบ
แนวคิด
(100%) +
รายงาน
ออกแบบ
รายละเอียด
(100%)
+ แบบร่าง
(70%)

หา
baseline
บริการ
รถไฟฟ้า

7) ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม (SROI)
8.1) ความสาเร็จของการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรูเ้ ทียบกับแผน

ระดับ

แบบร่าง
(100%) +
รับฟัง
ความเห็น
(100%) + แบบ
ฉบับสุดท้าย
(100%) +
รายการวัสดุ
(100%) +ราคา
ก่อสร้าง
(100%) +
จัดทาองค์
ความรู้ (20%)

จัดทาองค์
ความรู้ (40%)
+ พัฒนาสื่อ
นาเสนอ
(50%)

กาหนดเป้าแต่ละปีเมื่อได้
ค่า baseline บริการ
รถไฟฟ้าแล้ว
จัดทาองค์
จัดทาองค์
ความรู้ (80%)
ความรู้
+ พัฒนาสื่อฯ
(100%) +
(75%) +
พัฒนาสื่อฯ
ติดตั้งและ
(100%) +
ตกแต่งภายใน
ติดตั้งและ
(50%) +
ตกแต่งภายใน
ประชาสัมพันธ์ (100%) +
/เปิดบริการ ประชาสัมพันธ์
(50%)
/เปิดบริการ
(100%)

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563
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ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

8.2) จานวนองค์ความรู้ที่จะมีในศูนย์การ
เรียนรู้

จานวน

9) ความคืบหน้าของการเป็นศูนย์ให้
คาปรึกษาเมื่อเทียบกับแผน
10) ความผูกพันของบุคลากร (รวมถึงด้าน
วัฒนธรรม)
11) บุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะ
12.1) กระบวนการหลักที่พัฒนาและ
ปรับปรุงแล้ว
12.2) ความสาเร็จในการพัฒนาระบบ ERM

ร้อยละ

12.3) ความสาเร็จของการดาเนินการตาม
แผนดิจิทัลของ รฟม.
13) ผลิตภาพองค์รวมขององค์กร
(Productivity)***

ปี 2560

ปี 2561

-

-

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562
ปี 2563
1

ประเมินความพร้อมปี 62

ปี 2564

ปี 2565

2

4

5

60

80

100

ระดับ

3.52

3.57

3.62

3.67

3.72

3.77

ร้อยละ

90

95.73

95.83

95.90

96.00

96.10

จานวน
กระบวนการ
ร้อยละ

-

-

1

-

2

3

-

-

-

20

100

-

ร้อยละ

-

-

-

60

80

100

เท่า

2.87

3.00

2.53

1.35

1.93

2.08

หมายเหตุ * ปรับปรุงในคราวทบทวนแผนวิสาหกิจเมื่อ 23 สิงหาคม 2562
** เป้าหมายการดาเนินงานโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของ รฟม. ซึ่งคณะกรรมการ รฟม. ได้รับทราบเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562
*** ผวก. เห็นชอบให้ปรับปรุงค่าเป้าหมายเมื่อ 28 พ.ย. 62

3.6

ยุทธศาสตร์การดาเนินงานในช่วงปีงบประมาณ 2560-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา และบูรณาการระบบขนส่งมวลชน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
๐ มีโครงข่ายรถไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเมืองหลักของประเทศ
๐ มีโครงข่ายการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ (Inter-transfer, ตั๋วร่วม)
๐ มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า รฟม. เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย
กลยุทธ์
1.1 เร่งรัดการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้า และขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าไปยังเมืองหลักอื่น
1.2 พัฒนาระบบเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายรถไฟฟ้ากับระบบขนส่งอื่นๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารการเงิน และสร้างรายได้จากธุรกิจต่อเนื่อง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
๐ เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้
๐ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเงินเป็นเลิศ
กลยุทธ์
2.1 เพิ่มโอกาสสาหรับการดาเนินธุรกิจต่อเนื่อง
2.2 บริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน และการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนารูปแบบการให้บริการที่ตอบสนองวิถีชีวิตสังคมเมือง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
๐ มีบริการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมเมือง
๐ เพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
กลยุทธ์
3.1 สร้างธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของสังคมเมือง
3.2 นาเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ
3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศูนย์กลางความรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระดับประเทศและเตรียมความ
พร้อมมุ่งสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน*
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
๐ เป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้ และการให้คาปรึกษารถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในระดับ ประเทศและ
เตรียมความพร้อมมุ่งสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน
กลยุทธ์
4.1 สร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
4.2 จัดตั้งศูนย์ให้คาปรึกษา (ในด้านการบริหารการก่อสร้าง, การบริหารโครงการ, การจัดซื้อจัด
จ้างขนาดใหญ่, การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน*
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
๐ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (HPO) ด้วยนวัตกรรม และมีธรรมาภิบาลที่ดี
กลยุทธ์
5.1 สร้างบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ และสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
5.2 พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทางานโดยการนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้
หมายเหตุ* ปรับปรุงในคราวทบทวนแผนวิสาหกิจเมื่อ 23 สิงหาคม 2562

3.7

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy map)

เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ที่กาหนดจะสามารถทาให้บรรลุวิสัยทัศน์ รวมทั้งการพัฒนาองค์กรเป็นไปอย่าง
สมดุล รฟม. จึงได้นาแนวคิดตามหลักการของ Balanced Scorecard มาใช้ แผนที่ยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้มุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนรู้และการ
เติบโต ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยแผนที่ยุทธศาสตร์นี้สะท้อนถึง
หลักการในการดาเนินงานขององค์กรที่ให้ความสาคัญในด้านความต้องการของลูกค้า และความต้องการด้าน
การเงินในการลดภาระการสนับสนุนจากภาครัฐในระดับที่เท่าเทียมกัน
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563
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บทที่ 4
การนําแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่ากลยุทธ์ต่างๆ ที่ได้กําหนดไว้ได้มีการนําไปปฏิบัติอย่างจริงจัง รฟม. จึงได้
กําหนดแนวทางในการนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติใน โดยให้มีการจัดทําโครงการหลักรองรับกลยุทธ์ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์
โครงการหลักภายใต้ยุทธศาสตร์
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามกลยุทธ์และบรรลุเป้าหมายที่กําหนด ส่วนงานต่างๆ ได้จัดทํา
โครงการหลักที่จะดําเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2560-2565 รวมทั้งสิ้น 61 โครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายรวม
609,363.185 ล้านบาท ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตาราง
โครงการหลักในช่วงแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565*

ชื่อยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา และบูรณาการระบบ
ขนส่งมวลชน
กลยุทธ์ที่ 1.1 เร่งรัดการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้า
และขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าไปยังเมืองหลักอื่น
1.1.1 โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต
ช่วงท่าอากาศยานภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง

1.1.2 โครงการรถไฟฟ้าสายน้ําเงิน ช่วงหัวลําโพงบางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ
1.1.3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
1.1.4 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

กรอบระยะเวลา

7 ปี 3 เดือน

ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)
ช่วงปี
ทั้งโครงการ งบประมาณ
2560-2565

34,871.48

8,917.50

81,608.06

34,774.99

(นับจาก รฟม. เริ่มดําเนินการ)

13 ปี 5 เดือน
(นับจาก รฟม. เริ่มดําเนินการ)

ส่วนงาน
ดําเนินการ

ฝพค./ ฝวส./
ฝกท./ ฝจบ./
ฝบก.1 / ฝบก.2/
ฝรฟ./ ฝปก./
สผว./ ฝกม.
ฝบก.1/ ฝรฟ./
ฝปก./ ฝวส./
ฝพค./ สผว.

รฟม. ได้ลงนาม MOU โอนโครงการให้ กทม. แล้วเมื่อ 3 ธ.ค.61
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ชื่อยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

กรอบระยะเวลา

1.1.5 โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
ช่วงแคราย-มีนบุรี

(นับจาก รฟม. เริ่มดําเนินการ)

1.1.6 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี

(นับจาก รฟม. เริ่มดําเนินการ)

1.1.7 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ช่วงบางขุนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ

(นับจาก รฟม. เริ่มดําเนินการ)

1.1.8 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก

1.1.9 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
ช่วงลาดพร้าว-สําโรง
1.1.10 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน
ช่วงบางแค – พุทธมณฑล สาย 4
1.1.11 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงสมุทรปราการ-บางปู
1.1.12 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงคูคต-ลําลูกกา
1.1.13 โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัด
เชียงใหม่ สายสีแดง ช่วงโรงพยาบาล
นครพิงค์ - แยกแม่เหียะสมานสามัคคี
1.1.14 โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัด
นครราชสีมา สายสีเขียว ช่วงตลาดเซฟ
วัน - สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
บ้านนารีสวัสดิ์

11 ปี 1 เดือน
12 ปี 11 เดือน

15 ปี 5 เดือน

15 ปี 5 เดือน

ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)
ช่วงปี
ทั้งโครงการ งบประมาณ
2560-2565
50,340.12
50,317.32
108,823.74

85,790.65

122,067.27

44,312.26

124,958.62

40,128.65

47,558.13

47,468.09

(นับจาก รฟม. เริ่มดําเนินการ)

10 ปี
(นับจาก รฟม. เริ่มดําเนินการ)

ส่วนงาน
ดําเนินการ
ฝพค./ ฝรฟ./
ฝวส./ ฝกท./
ฝปก./ สผว.
ฝบก.1 / ฝบก.2 /
ฝวส./ ฝรฟ./
ฝจบ./ ฝกท./
ฝปก./ ฝพค. /
สผว.
ฝพค./ ฝบก.1/
ฝบก.2/ สผว./
ฝรฟ./ ฝวส./
ฝกท./ ฝปก./
ฝกม.
ฝวส. / ฝจบ./
ฝบก.1/ ฝบก.2/
ฝรฟ./ ฝกท./
ฝปก./ ฝกม./
ฝพค./ สผว.
ฝบก.2/ ฝรฟ./
ฝวส./ ฝกท./ ฝปก./
ฝพค./ สผว.

ยุติโครงการตามมติคณะทํางานจัดทําและบริหารแผนดําเนินการองค์กร เมื่อ 28 ก.พ. 61

9 ปี 11 เดือน

27,889.82

3,845.34

8,480.65

1,763.61

(นับจาก รฟม. เริ่มดําเนินการ)

7 ปี 1 เดือน
(นับจาก รฟม. เริ่มดําเนินการ)

ฝพค./ ฝวส. /
ฝกท./ ฝจบ./
ฝบก.1/ ฝบก.2/
ฝรฟ./ ฝปก./
สผว./ ฝกม.
ฝพค./ ฝวส./
ฝกท./ ฝจบ./
ฝบก.1/ ฝบก.2/
ฝรฟ./ ฝปก./
สผว. /ฝกม.

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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1.1.15 โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัด
พิษณุโลก สายสีแดง ช่วงมหาวิทยาลัย
พิษณุโลก - ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
พิษณุโลก
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบเชื่อมต่อระหว่าง
โครงข่ายรถไฟฟ้ากับระบบขนส่งอื่นๆ
1.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่รองรับการเชื่อมต่อการ
เดินทาง

7 ปี 1 เดือน

1.2.2 โครงการเตรียมความพร้อมสําหรับการใช้ตั๋ว
ร่วม
1.2.3 โครงการมาตรการเพิ่มจํานวนผู้โดยสาร
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
1.2.4 โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมต่อการ
เดินทาง (ท่าเรือพระนั่งเกล้า)
1.2.5 โครงการการจัดทําแนวทางการปรับปรุง/
เพิ่มเติม สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อ
การเดินทาง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารการเงิน และสร้างรายได้
จากธุรกิจต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 2.1 เพิ่มโอกาสสําหรับการดําเนิน
ธุรกิจต่อเนื่อง
2.1.1 โครงการจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อดําเนิน
ธุรกิจต่อเนื่อง
2.1.2 โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ
ต่อเนื่อง และการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.1.3 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวสายทาง
รถไฟฟ้า

ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)
ช่วงปี
ทั้งโครงการ งบประมาณ
2560-2565
1,666.76
80.00

(นับจาก รฟม. เริ่มดําเนินการ)

ตามขั้นตอนการ
ดําเนินงานใน
แต่ละโครงการ

ส่วนงาน
ดําเนินการ
ฝพค./ ฝวส./
ฝกท./ ฝจบ./
ฝบก.1/ ฝบก.2/
ฝรฟ./ ฝปก./
สผว. /ฝกม.

งบประมาณ
ขึ้นอยู่กับผล
การศึกษา
ออกแบบ
327.8

งบประมาณ
ขึ้นอยู่กับผล
การศึกษา
ออกแบบ
327.8

ฝพพ./ ฝพค./
ฝวส./ฝบก.1/
ฝบก.2/ ฝกท.

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

4.49

4.49

42 เดือน

96.78

96.78

3 ปี

-

-

สธด./ ฝพธ./
ฝพพ./ สผว.
ฝพพ. /ฝบก.1 /
ฝวส. / ฝจบ. /
ฝปก.
ฝพพ.

3 ปี 9 เดือน

5.00

5.00

ฝพธ./ ฝกม.

5.00

5.00

ฝพธ./ ฝนย./
ฝพพ.

-

-

ฝพธ.

4 ปี

สธด.

(เริ่มปี 2561- กันยายน 2564)

(เริ่มไตรมาสที่ 4 ปี 2560)

เ(ริ่มไตรมาสที่ 2 ปี 2561)

3 ปี
(เริ่มไตรมาสที่ 2 ปี 2561)
4 ปี
(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2562)

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

4-4

ชื่อยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ
กลยุทธ์ที่ 2.2 บริหารจัดการทางการเงิน และ
การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
2.2.1 โครงการบริหารค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ของ รฟม.
2.2.2 โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของ รฟม.
2.2.3 โครงการนําที่ดินของ รฟม. ที่ได้จากการ
เวนคืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สุงสุด
2.2.4 แผนงานลดค่าใช้จ่าย ในระยะสั้นและระยะ
ยาว
2.2.5 โครงการการจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน
ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25622565) ของ รฟม.
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนารูปแบบการให้บริการที่
ตอบสนองวิถีชีวิตสังคมเมือง
กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างธุรกิจที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคมเมือง
3.1.1 โครงการสํารวจ และพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ
3.1.2 โครงการพัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสังคมเมือง
3.1.3 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ
บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
กลยุทธ์ที่ 3.2 นําเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้
ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ
3.2.1 โครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสําหรับอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ
3.2.2 โครงการนําข้อมูลผู้ใช้บริการมาวิเคราะห์
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรูปแบบการ
ให้บริการใหม่ๆ (Data Analytic)
3.2.3 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับความปลอดภัย
มั่นคง (Security) ภายในเขตระบบรถไฟฟ้า

กรอบระยะเวลา

ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)
ช่วงปี
ทั้งโครงการ งบประมาณ
2560-2565

ส่วนงาน
ดําเนินการ

ม.ค. 64 - ก.ค. 67

2.00

2.00

ฝชง./ ทุกส่วนงาน

4 ปี

3.30

3.30

ฝจบ.

เม.ย. 60 - มี.ค. 61

0.00

0.00

ฝพพ.

5 ปี

57.30

57.30

ฝจบ.

-

-

ฝชง.

30.00

30.00

ฝพธ./ สผว.

(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2561)

(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2562)

4 ปี
(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2562)

1 ปี (ทบทวนทุกปี)
(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2562)

1 ปี (ทบทวนทุกปี)

-

-

ฝพธ.

0.00

0.00

ฝพธ.

5.175

5.175

ฝทท.

64.00

64.00

ฝทท.

0.71

0.71

ฝรภ.

(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2562)

1 ปี
(ต.ค.60-ก.ย.61)

1 ปี 10 เดือน
(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2562)

3 ปี 10 เดือน
(เริ่มไตรมาสที่ 3 ปี 2561)

1 ปี
(ต.ค.59-ก.ย.60)

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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3.2.4 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับความปลอดภัย
มั่นคง (seceurity) ภายในเขตระบบรถไฟฟ้า
(หน่วยตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด รฟม. (K-9))
กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3.3.1 โครงการ Sustainable Metro

1 ปี

ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)
ช่วงปี
ทั้งโครงการ งบประมาณ
2560-2565
0.00
0.00

ฝรภ.

(ต.ค. 60 - ก.ย. 61)

2 ปี

9.50

9.50

5 ปี
ต.ค.59-ก.ย.64

5.00

5.00

ฝวส./ ฝบก.1/
ฝบก.2/สปอ./
สผว./ ฝพธ./

1 ปี 7 เดือน

2.00

2.00

สผว.

1.00

1.00

สผว.

2.0

2.0

สผว./ สปอ.

1.5

1.5

ฝจบ.

50.51

50.51

10.00

10.00

ฝพค./ ฝทบ./
ฝพพ./ ฝทท./
สผว./ ฝกม./
ฝกท./ฝพธ./ฝวส./
ฝรฟ./ ฝบก.1/
ฝบก.2/ ฝปก.
ฝทบ./ ฝทท.

(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2561)

3.3.2 โครงการส่งเสริมอาชีพ ผลิตภัณฑ์ บริการ
และแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบริเวณแนว
สายทางรถไฟฟ้า
3.3.3 โครงการแผนกลยุทธ์ความยั่งยืน

ส่วนงาน
ดําเนินการ

(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2560)

3.3.4 โครงการพัฒนารายงานความยั่งยืนตาม
กรอบ GRI G4
3.3.5 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ความปลอดภัย
ในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน
3.3.6 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่
สํานักงาน รฟม.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศูนย์กลางความรู้ด้าน
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระดับประเทศและเตรียม
ความพร้อมมุ่งสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน
4.1.1 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน

4.1.2 โครงการยกระดับระบบจัดการความรู้ใน
องค์กร

1 ปี 7 6ดือน
(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2561)

5 ปี
(ตุลาคม 2560 – กันยายน
2565)

3 ปี
(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ
2562 (ตุลาคม 2562)
ถึงไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ
2564 (กันยายน 2564))

6 ปี
(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2560)

4 ปี
(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2561)

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

4-6

ชื่อยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

กรอบระยะเวลา

4.1.3 โครงการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกใน
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และพัฒนาองค์
ความรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กลยุทธ์ที่ 4.2 จัดตั้งศูนย์ให้คําปรึกษา (ในด้าน
การบริหารการก่อสร้าง, การบริหารโครงการ,
การจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่, การจัดกรรมสิทธิ์
ที่ดิน, การรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย)
4.2.1 โครงการพัฒนาองค์ความรูด้ ้านการบริหาร
ก่อสร้าง, การบริหารโครงการ และจัดซื้อจัดจ้าง
4.2.2 โครงการพัฒนาองค์ความรูด้ ้านกรรมสิทธิ์
ที่ดิน
4.2.3 โครงการพัฒนาองค์ความรูด้ ้านรักษาความ
ปลอดภัยและกู้ภัย
4.2.4 โครงการแผนการจัดการความรู้ด้านการเดิน
รถไฟฟ้า
4.2.5 โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรใน
ระบบราง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 5.1 สร้างบุคลากรให้มีความเป็นมือ
อาชีพ และสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
5.1.1 โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อ
สนับสนุนแผนวิสาหกิจฉบับใหม่
5.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการนํา
องค์กร
5.1.3 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

ดําเนินการทุกปี

ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)
ช่วงปี
ทั้งโครงการ งบประมาณ
2560-2565
18.40
18.40

(ปีละครั้ง)

5 ปี

ส่วนงาน
ดําเนินการ
ฝพค./ ฝบก.1/
ฝบก.2/ ฝวส./
ฝรฟ./ ฝปก.

-

-

3 ปี 4 เดือน

1.3

1.3

ฝบก.1/ ฝบก.2/ฝจบ./
ฝวส./ ฝรฟ.
ฝกท.

3 ปี 6 เดือน

0.60

0.60

ฝรภ.

-

-

ฝปก.

-

-

ฝปก.

-

-

ฝทบ.

10.0

10.0

ฝทบ.

5.0

5.0

ฝทบ.

3.00

3.00

ฝทบ.

3.00

3.00

ฝทบ.

4.0

4.0

ฝทบ.

(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี2561)

(เริ่มไตรมาสที่ 3 ปี 2561)

5 ปี
(เริ่มตุลาคม 2560)

3 ปี
(เริ่มเดือนมิถุนายน 2561)

2 ปี
เริ่มไตรมาสที่ 2 ปี 2562

3 ปี
เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2561

5 ปี 6 เดือน
(เริ่มไตรมาสที่ 3 ปี 2560)

5.1.4 โครงการยกระดับระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน
5.1.5 โครงการจัดทําเส้นทางการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร (Competency Development
Roadmap : CDR)
5.1.6 โครงการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง

1 ปี
(ต.ค. 60 - ก.ย.61)

1 ปี
(ต.ค. 60 - ก.ย.61)

4 ปี
(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2561)

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

4-7

ชื่อยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

กรอบระยะเวลา

5.1.7 โครงการส่งเสริมความผู้กพันของบุคลากรที่
มีต่อองค์กร
5.1.8 โครงการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล
องค์กร
5.1.9 โครงการทบทวนสมรรถนะขององค์กรและ
บุคลากร
5.1.10 โครงการก่อสร้างอาคารที่พักพนักงาน
รฟม. บริเวณศูนย์ซ่อมบํารุงห้วยขวาง

6 ปี

5.1.11 โครงการพัฒนาองค์ความรู้สู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้
5.1.12 โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรขึ้นสู่
ตําแหน่งผู้บริหารองค์กร
5.1.13 โครงการตามแผนพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานโดยการนําเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้
5.2.1 โครงการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานผ่านการนํานวัตกรรมมาปรับใช้
5.2.2 โครงการพัฒนาระบบ Enterprise
recourse management
5.2.3 โครงการพัฒนาโครงส้รางพืน้ ฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับความ
ต้องการทางธุรกิจ
5.2.4 โครงการศึกษา ทบทวนและพัฒนาระเบียบ
ข้อบังคับของ รฟม.
5.2.5 โครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ รฟม.
ที่สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย
4.0
รวมค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)
ช่วงปี
ทั้งโครงการ งบประมาณ
2560-2565
18.0
18.0

ส่วนงาน
ดําเนินการ
ฝทบ.

(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2560)

บรรจุเป็นโครงการตาม OFI Roadmap ตามความเห็นของ SEPA SC เมื่อ 1 ก.ค. 62

1 ปี 6 เดือน

8.00

8.00

ฝทบ.

3 ปี 3 เดือน

100.00

100.00

4.0

4.0

ฝพพ. / ฝวส. /
ฝจบ. /ฝบก.2 /
ฝทบ.
ฝทบ.

4.0

4.0

ฝทบ.

ตามที่ระบุใน
แผนพัฒนา
องค์กร

ตามที่ระบุใน
แผนพัฒนา
องค์กร

ฝทบ.

(เริ่มปี 2562)

6 ปี

33.47

33.47

60.00

50.00

40.9

40.9

ฝนย. (ผู้รับผิดชอบ
หลักในปีแรก), ฝพธ.
ฝทท./ ฝจบ./
ฝชง.
ฝทท.

-

-

ฝกม.

122.79

122.79

ฝทท.

609,363.19

318,413.34

(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2560)

3 ปี 9 เดือน
(เริ่มไตรมาสที่ 2 ปี 2561)

4 ปี
(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2561)

4 ปี

(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2560)

5 ปี
(เริ่มไตรมาสที่ 3 ปี 2560)

2 ปี 2 เดือน
(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2561)

5 ปี
(เริ่มไตรมาสแรก ปี 2561)

5 ปี
(2560-2565)

หมายเหตุ *ปรับปรุงในคราวทบทวนแผนวิสาหกิจ เมื่อ 23 สิงหาคม 2562
** ยุติโครงการตามมติคณะทํางานจัดทําและบริหารแผนดําเนินการองค์กร เมื่อ 28 ก.พ. 61
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บทที่ 5
การบริหารแผนวิสาหกิจ
เพื่อให้การดําเนินงานขององค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งมี
การปรับปรุงกลยุทธ์และเป้าหมายการดําเนินการให้มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และสภาวะ
แวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป รฟม. จึงได้กําหนดแนวทางในการบริหารแผนวิสาหกิจ ดังนี้
5.1

การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ส่ ว นงานต่ า งๆ จะต้ อ งนํ า กลยุ ท ธ์ ที่ กํ า หนดไว้ ไปดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารซึ่ ง
ประกอบด้วยโครงการหลักตามแผนวิสาหกิจ ที่มีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิงยุทธ์ศาสตร์ที่ได้
ระบุในแต่ละยุทธศาสตร์ และสามารถวัดผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในการจัดทําโครงการหลัก
ดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกลยุทธ์ในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างบูรณาการ
5.2

การติดตามและประเมินผล
ส่วนงานต่างๆ มีหน้าที่ในการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้ส่วนงานที่
รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรได้รับทราบทุกๆ ไตรมาส เป็น
อย่างน้อย เพื่อที่จะได้มีการประมวลผลและนําเสนอคณะทํางานจัดทํา และบริหารแผนดําเนินงาน
องค์กรพิจารณาดําเนินการต่อไป โดยให้มีการรายงานผลการดําเนินงานตามเป้าหมายของแผน
วิสาหกิจให้คณะกรรมการ รฟม. ได้รับทราบทุกๆ 6 เดือน เป็นอย่างน้อย
นอกจากนี้ส่วนงานต่างๆ มีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติตาม
ตัวชี้วัด และระดับความสําเร็จที่ได้กําหนดไว้
ในทุ ก ระยะ 1 ปี ให้ ค ณะทํ า งานจั ด ทํ า และบริ ห ารแผนดํ า เนิ น งานองค์ ก รนํ า ผลการ
ดําเนินงานขององค์กร และสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ มาพิจารณาประเมินว่าควรที่จะมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงแผนวิสาหกิจส่วนใดหรือไม่อย่างไร และรายงานผลให้คณะกรรมการ รฟม. ได้รับทราบ
หรือเห็นชอบแล้วแต่กรณี
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ขั้นตอนการบริหารแผนวิสาหกิจ รฟม.

แผนวิสาหกิจ และ
แผนปฏิบัติการประจําปี
จัดทําแผนวิสาหกิจ
ฉบับปรับปรุง

ส่วนงานต่างๆ ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี

นําเสนอคณะกรรมการ
รฟม. เพื่อให้ความเห็นชอบ

ส่วนงานต่างๆ ประเมินผล
และรายงานผลการดําเนินงานตาม เป้าหมาย
แผนวิสาหกิจ/แผนปฏิบัติการ/ตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จของการนําแผนปฏิบัติการไป
ปฏิบัติ

ส่วนงานประเมินผลขององค์กรประเมินผล
สําเร็จของการดําเนินงานองค์กร/ระดับ
ความสําเร็จของการนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ

สรุปประเด็นการปรับปรุง

เร่งรัดการดําเนินการ/
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ไม่ได้ตาม
เป้าหมาย

ได้ตาม
เป้าหมาย

คณะทํางานฯ ประเมินผล
การดําเนินงานตาม
เป้าหมายแผนวิสาหกิจ/
แผนปฏิบัติการ

สภาวะแวดล้อมที่
สําคัญที่มีผลต่อการ
ดําเนินงานขององค์กร
คณะทํางานฯ พิจารณาผลการดําเนินงานและ
สภาวะแวดล้อม เพื่อปรับปรุงแผนวิสาหกิจ

ปรับปรุง
ทุก 3 เดือน
ทุก 6 เดือน
ทุก ปี
คณะทํางานฯ หมายถึง คณะทํางานจัดทําและ
บริหารแผนดําเนินงานองค์กร ซึ่งมีผู้ว่าการเป็น
ประธาน ผู้อํานวยการฝ่าย/สํานักขึ้นไปเป็น
คณะทํางาน

ปรับปรุง
แผนวิสาหกิจ
หรือไม่
ไม่ปรับปรุง
รายงานผลต่อคณะกรรมการ รฟม.
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ภาคผนวก ก.
คําย่อหน่วยงาน
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คําย่อหน่วยงาน
รฟม.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

สผว.

สํานักผู้ว่าการ

สตส.

สํานักตรวจสอบ

สธด.

สํานักธุรกิจบัตรโดยสาร

สธร.

สํานักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า

ฝนย.

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

ฝพค.

ฝ่ายพัฒนาโครงการรรถไฟฟ้า

ฝทท.

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝชง.

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝพธ.

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝพพ.

ฝ่ายพัฒนาและบริหารพื้นที่

ฝวส.

ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

ฝบก.1

ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1

ฝบก.2

ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2

ฝรฟ.

ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า

ฝปก.

ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝรภ.

ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย

ฝกม.

ฝ่ายกฎหมาย

ฝกท.

ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ฝจบ.

ฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ฝทบ.

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สปอ.

สํานักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
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ภาคผนวก ข.
รูปแสดงขั้นตอนการจัดทําและให้ความเห็นชอบ
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ข้อสังเกต :
ควรแสดงความสอดคล้ องของยุทธศาสตร์ รฟม.
กับแผนงาน/นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงาน
กากับดูแล

คณะกรรมการ
รฟม.

23 ส.ค. 62 :
เห็นชอบแผนวิสาหกิจและ
แผนปฏิบัติการ ฉบับปีงบประมาณ
2563

ข้อสังเกต :
ให้ปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศูนย์กลาง
ความรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน
ระดับประเทศ เป็น “พัฒนาศูนย์กลางความรู้
ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระดับประเทศและ
เตรียมความพร้อมมุ่งสู่ระดับภูมภิ าคอาเซียน”

คณะอนุกรรมการบริหาร (Executive Committee)
(กรรมการ รฟม. เป็นประธาน)
ข้อสังเกต :
ให้ ระบุสาระสาคัญโดยสังเขปของผลการ
พิจารณาทบทวน/ปรับปรุงแผนวิสาหกิจไว้ ใน
ระเบียบวาระด้ วย

14 ส.ค. 62 :
เห็นชอบให้นาแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ฉบับปีงบประมาณ
2563 เสนอคณะกรรมการ รฟม.
คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)
(ผู้ว่าการ เป็นประธาน)
8 ส.ค. 62 :
เห็นชอบให้นาแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ฉบับปีงบประมาณ 2563 เสนอ
คณะอนุกรรมการบริหาร
คณะทางานจัดทาและบริหารแผนดาเนินงานองค์กร
(ผู้ว่าการเป็นประธาน)

26 มิ.ย 62 :
เห็นชอบตัวชี้วดั และค่าเป้าหมายตัวชี้วดั ตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2565 และโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2563 โดยมีข้อสังเกตให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการ
23 พ.ค 62 :
เห็นควรทบทวน/ปรับปรุงแผนวิสาหกิจ โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
(1) ขยายระยะเวลาสิ้นสุดของแผนวิสาหกิจ รฟม. ฉบับปัจจุบัน จากปีงบประมาณ 2560-2564 เป็น 2560-2565 เพื่อให้
สอดคล้องกับกรอบเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศูนย์กลางความรูด้ ้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในระดับภูมภิ าคอาเซียน : ปรับปรุงขอบเขตการเป็นศูนย์
ให้คาปรึกษาจากระดับภูมิภาคอาเซียน เป็น ระดับประเทศ
(3) ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน : เพิ่มประเด็นนวัตกรรมในส่วนเป้าประสงค์และ
เป้าหมายหลัก และกาหนดตัวชี้วดั เพิ่ม 2 ตัวชี้วดั ได้แก่ ร้อยละความสาเร็จในการพัฒนาระบบ ERM และร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทลั ของ รฟม.
27 ก.พ. 62 :
1. เห็นชอบกระบวนการทบทวน/ปรับปรุงแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ฉบับปีงบประมาณ 2563 โดยให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงกลุ่มผู้บริหารที่
เกี่ยวข้องกับ service blueprint ตามความเห็นของที่ประชุม
2. เห็นชอบรายการข้อมูลและสารสนเทศ สาหรับการทบทวน/ปรับปรุงแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ฉบับปีงบประมาณ 2563 โดยให้ฝ่ายเลขานุการ
ปรับปรุงชื่อรายการข้อมูลรายการที่ 6 ความเสี่ยง เป็น ความเสี่ยงที่สาคัญขององค์กร เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นตามความเห็นของที่ประชุม
3. เห็นชอบกระบวนการ (ย่อย) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และแบบบันทึกการทางาน

รูปแสดงขั้นตอนการจัดทาและการให้ความเห็นชอบแผน

ค-1

ภาคผนวก ค.
รายการข้อมูลสารสนเทศที่สําคัญ สําหรับการทบทวน/ปรับปรุงแผนวิสาหกิจ
ปีงบประมาณ 2560-2565

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ค-2

ค-3

ค-4

 วิเคราะหความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและหนวยงานกํากับดูแล
บทวิเคราะห
จากการวิเคราะหแผนงานของภาครัฐตั้งแตแผนระดับที่ 1 (ยุทธศาสตรชาติ) แผนระดับที่ 2 ((ราง) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง) จนถึงแผนระดับ 3 (แผนที่จัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของแผนระดับที่ 1 และ 2 อาทิ แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของไทย ระยะ 20 ป แผนปฏิบัติการดาน
คมนาคม ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงของไทย แผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร และยุทธศาสตร
การเตรียมพรอมแหงชาติ เปนตน) รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลและหนวยงานกํากับดูแล ในรอบปงบประมาณ 2562 ไดวิเคราะหแผนงาน/นโยบาย
ทั้งหมด 20 รายการ พบวามีประเด็นที่ควรใหความสําคัญจํานวน 4 ประเด็น ไดแก (1) การนํา Big Data มาใชพัฒนาการทํางานใหเปนระบบและ
ทันสมัย (2) การสงเสริมใหเกิดคาโดยสารรวมและตั๋วรวมในการขนสงสาธารณะ (3) การนําระบบ ISO มาใชในการควบคุมคุณภาพดานการเดินรถ
และการซอมบํารุง และ (4) การลดขยะมูลฝอยที่ตนทางโดยสรางแรงจูง ใจในการคัดแยกขยะและนํากลับมาใชประโยชนใหม ทั้งนี้จากการ
พิจารณาความสอดคลองระหวางแผนงานและนโยบายรัฐบาลกับแผนวิสาหกิจของ รฟม. 2560-2564 ฉบับป 2562 แลว พบวา ยุทธศาสตร รฟม.
มีสาระสําคัญสวนใหญสอดคลองกับแผนงาน/นโยบายของรัฐบาลและหนวยงานกํากับดูแลแลว อยางไรก็ดียังเห็นสมควรให รฟม. นําประเด็นสําคัญ
4 ประเด็นขางตนมาทบทวน/ปรับปรุงเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร เปาหมายหลักและตัวชี้วัดในระดับยุทธศาสตร ของ รฟม. ดวย

2. นโยบายและแผนระดับชาติ
วาดวยความมั่นคง (60-64)
6. ยุทธศาสตรการ
เตรียมพรอม
แหงชาติ (60-64)

1. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (60-79)
4. แผนปฏิรปู 11 ดาน
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
(61-65)
ฉบับ 12 (60-64)
7. แผนยุทธศาสตร
รัฐวิสาหกิจ (60-64)

ประเด็นจากแผน
ประเด็นจากนโยบาย

1. พัฒนาระบบขนสงสาธารณะ ทั้งในกรุงเทพและเมือง
หลักอื่น เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
2. เพิ่มการลงทุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน
3. พัฒนาการเชื่อมโยงระบบขนสงสาธารณะ โดย
คํานึงถึงคนทุกกลุม
4. สงเสริมใหเกิดการใชโครงสรางอัตราคาโดยสารรวมและ
บัตรโดยสารรวมในระบบขนสงสาธารณะ

ตชว.: อันดับความสามารถทางการแขงขันของไทย/ การดําเนินโครงการ
ไดตามแผน/ การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ/ สถานีขบวนรถที่มีการ
ออกแบบเพื่อคนทุกกลุม/ สัดสวนผูใชรถไฟฟา/ สัดสวนการเดินทางดวย
ระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองตอการเดินทางในเมืองทั้งหมด

1. เสริมสรางศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
2. เรงรัดการดําเนินงานโครงการรถไฟฟาใหไดตามแผน
และทยอยเปดใหบริการเปนชวง
3. บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานอื่น
4. เรงรัดการจัดใหมีการเชื่อมตอการเดินทาง รวมทั้ง
ระบบตั๋วรวม โดยคํานึงถึงความตองการจากภาค
ปชช. และภาคธุรกิจ
5. สงเสริมการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน
6. เลือกใชวสั ดุทผี่ ลิตในประเทศ
7. ใชประโยชนจากสถานีที่สวยงาม เพื่อกระตุนใหเกิด
การใชบริการรถไฟฟา
8. นําระบบ ISO มาใชในการควบคุมคุณภาพดานการ
เดินรถและการซอมบํารุง

ย.1

5 พัฒนาสูการเปน

12. มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ 13. จํานวนกระบวนการหลักที่
เปนองคกรที่มี
5.2 พัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพสูง (HPO)
กระบวนการทํางานโดยการ ของกระบวนการทํางานหลัก พัฒนาและปรับปรุงแลว
(ดวยเทคโนโลยีและ/หรือ 13.X.รอยละความสําเร็จในการพัฒนา
ดวยนวัตกรรมและมีธรร นําเทคโนโลยีและ
ระบบ ERM
นวัตกรรม) ป 60-64
มาภิบาลที่ดี
นวัตกรรมมาใช
13.Y รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนดิจิทิล ของ
รฟม.

องคกรที่มี
ประสิทธิภาพ สูง
และยั่งยืน

2.
แนวนโยบายผู
ถือหุนภาครัฐ

1. พัฒนาระบบขนสงที่ลดการใชพลังงาน พึ่งพิงพลังงาน
สะอาด และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2. ผลักดันการลดขยะมูลฝอยที่ตนทางโดยสรางแรงจูงใจ
ในการคัดแยกขยะ และนํากลับมาใชประโยชนใหม

1. เพิ่มมูลคาจากการบริหารจัดการทรัพยสินขององคกร
2. ใชเงินที่ไดรับจากการอุดหนุนอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนธรรม
3. หาเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหมในการลงทุน

ตชว.: ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคคมนาคมขนสง/ขยะมูลฝอย
ไดรับการจัดการอยางถูกตองไมนอยกวารอยละ 75 ภายใน 5 ป

ตชว.: เบิกจายงบลงทุนไดตามแผน

1. พัฒนาการใหบริการใหเปนไปตามมาตรฐานสากล (ตรง
ตอเวลา นาเชื่อถือ สะอาด สะดวก)
2. พัฒนาระบบมาตรฐานและกํากับดูแลความปลอดภัย/
ความมั่นคงของการขนสง
3. พัฒนาการสิ่งอํานวยความสะดวก โดยคํานึงถึงปชช.
ทุกกลุม
4. พัฒนาสถานีขนสงมวลชนใหเปนศูนยกลางการ
เดินทางของพื้นที่ภายใตแนวคิดการพัฒนาพื้นที่
โดยรอบสถานี

1. ใหบริหารสินทรัพยโดยหารายไดเพิ่มจากการพัฒนา
เชิงพาณิชย และมีตัวชี้วัดอยางเปนรูปธรรม และ
วางแผนทางการเงิน รวมทั้งทําแผนบริหารความเสี่ยง
ทางการเงิน
2. ใหบริหารจัดการทางการเงิน โดยการจัดทําแผนการ
เงินระยะสัน้ และยาว (10-20 ป) โดย
ไมรวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และวิเคราะห
Financial Stimulation
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคาใชจาย ใชงบประมาณ
อยางเหมาะสมเพื่อใหมีผลกําไร และลดภาระภาครัฐ

ย.2

บริหารการเงินและสราง
รายไดจากธุรกิจตอเนื่อง

1. ใหลดความเลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการ
เขาถึงบริการของรัฐ
2. ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลา
3. ใหมีแผนปรับปรุง/พัฒนางานดานการใหบริการ
4. ใหความสําคัญกับการรักษาความปลอดภัยและการ
กูภัยในเขตระบบรถไฟฟา
5. กํากับและติดตามการปฏิบัติงานของผูรบั สัมปทาน
6. สํารวจความคิดเห็นของ ปชช. เพื่อทําแผนสงเสริมการ
เพิ่มจํานวนผูโดยสาร
7. หาพันธมิตรทางธุรกิจ
8. ใหสื่อสารเชิงรุกและสรางความรูความเขาใจกับ ปชช./
ผูรบั ผลกระทบในการดําเนินโครงการ รฟฟ.

ย.3

พัฒนารูปแบบการใหบริการ
ที่ตอบสนองวิถีชีวิตสังคมเมือง

6. บริหารองคกร

5. เทคโนโลยี/ KM

4. บริการ

ตชว.: ความพึงพอใจของผูใ ชบริการ(รวมดานความปลอดภัย)/ มี
มาตรฐาน/ระบบความปลอดภัยระบบขนสง/ ปริมาณผูโดยสารรถไฟฟา

พัฒนาและบูรณาการระบบขนสงมวลชน

วัดจาก คก. 5.2.5

* รูปประกอบการนําเสนอของ รชค. ในคราวตรวจเยี่ยม รฟม. เมื่อ11 มี.ค. 62

4.
นโยบาย
รชค.*

3. บริหารการเงิน

2. สิ่งแวดลอม

1. ใหลดการใชพลังงานและลดมลพิษจากการเดินทาง
2. ใหคํานึงถึงความปลอดภัย และผลกระทบจากกอสราง
โครงการรถไฟฟา ทั้งในดานปญหาจราจรและปญหา
ฝุนละอองเกินมาตรฐาน

วัดจาก คก. 5.2.2

7. ความเห็น
ของ สคร.
9.
5.
และ สศช.
1.
มติคณะกรรมการ
นโยบาย
นโยบาย ครม.
รฟม.
คณะกรรมการ
8.
3.
รฟม.
สรุปประชุม
นโยบาย รวค.
หัวหนาหนวย
6.
คค.
นโยบาย
ผวก.

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของไทยระยะ 20 ป (61-80)
9. แผนปฏิบัติการดานคมนาคม (63-65)
11. แผนยุทธศาสตร
10. แผนหลัก สนข.
โครงสร
างพืน้ ฐาน (58-65)
(54-63)

1. เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร รฟม.

5. (ราง) แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ขอเสนอแนะ
เพื่อให รฟม. สามารถกาวขึ้นสูการเปนรัฐวิสาหกิจชั้นนําที่มียุทธศาสตรการดําเนินงานสอดคลองกับนแผนงานและโยบายรัฐบาลและหนวยงานกํากับ
ดูแล รวมทั้งนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุงเนนการขับเคลื่อนประเทศดวยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค รฟม. ควรพิจารณาทบทวน/ปรับปรุง
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและตัวชี้วัดในสวนของยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาสูการเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืนใหครอบคลุมตามประเด็นที่ (1) เปน
หลัก โดยอาจเพิ่มตัวชี้วัด 1-2 ตัวชี้วัด ดังตารางดานลาง (คณะทํางานเปนผูพิจารณา) สําหรับประเด็นที่ (2) และ (4) อาจทบทวน/ปรับปรุง/จัดทําเพิ่ม
โครงการมารองรับ
คาเปาหมายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เปาประสงค
กลยุทธ
เปาหมายหลัก
ยุทธศาสตร
63
64
1

1. นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการพัฒนาระบบ
คมนาคมขนสง
2. พัฒนาระบบการทํางานใหทันสมัยดวยการนํา
เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใชในการบริหารจัดการ
และใชประโยชนจากขอมูลในดานตางๆ เชน Big
Data Data Governance และ Open Data เปนตน
3. สงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมดานการขนสง
4. จัดตั้งสถาบันการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรดาน
การขนสงระบบราง
5. สนับสนุนใหมีกลไกในการสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมสนับสนุน
ภายในประเทศ
6. รับการถายทอดและตอยอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับภาคอุตสาหกรรม

1. สรรหาและพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะสูง
2. โครงสรางกระทัดรัด กําลังคนเหมาะสม และยึดหลัก
คุณธรรม
3. พัฒนาระบบปฏิบัติงานใหทันสมัย
4. บริหารงานภายใตธรรมาภิบาล
5. ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ใหเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง
6. ปรับโครงสรางองคกรใหชัดเจน

1. ใหพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม
2. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3. ใหดําเนินการเอง (ศึกษา) โดยไมควรตองจางที่ปรึกษา
4. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางของ
ประเทศ
5. จัดตั้ง Training Center บุคลากรระบบราง
6. จัดทําแผนระยะยาว ในการจัดทําองคความรูดาน
รถไฟฟา
7. สงเสริมการประกอบชิ้นสวนและขบวนรถไฟฟาใน
ประเทศ โดยอาจกําหนดเปนเงื่อนไขในการดําเนิน
โครงการตางๆ
8. ใหนําเทคโนโลยีมาใชเก็บขอมูลจํานวนผูโ ดยสารและ
รายไดจากการใหบริการรถไฟฟาแบบ Real Time และ
บริหารจัดการอาคารจอดรถ เพื่อลดจํานวนพนักงาน
และคาใชจายในการดําเนินงาน

1. ใหพัฒนาองคกร ทรัพยากรบุคคล วัฒนธรรมองคกร
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและปรับปรุงระบบ
แรงจูงใจ
3. ใหการบริหารองคกรใหมีธรรมาภิบาลและปองกัน
ปราบปรามทุจริต
4. นําขอตกลงคุณธรรมมาใชในการดําเนินโครงการ
รฟฟ.
5. ปรับปรุงกฎหมายที่เปนอุปสรรคในการดําเนินงาน
6. กําหนดเกณฑตัวชี้วัด โดยตองสะทอนถึงผลการ
ดําเนินงานของ พนง. ทุกระดับ
7. นําความเห็นของประชาชนมาพัฒนาองคกร
8. ใหพัฒนาระบบสารบรรณใหมีประสิทธิภาพ
9. จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญใน
ดานตางๆ ที่มีความสําคัญตอการดําเนินงาน เชน การ
เดินรถ เปนตน

ตชว.: บุคลากรที่มีความรูความสามารถ/ สัดสวนคาใชจายบุคลากรตอ
งบประมาณ/ ผลประเมิน ITA/ การลดลงของขอรองเรียนทุจริต

ตชว.: จํานวนและคุณภาพของระบบดิจิทลั ที่นํามาใช/ การใชประโยชน
จากงานวิจัย

ย.4

พัฒนาศูนยกลางความรูดานรถไฟฟา
ขนสงมวลชนในระดับภูมิภาคอาเซียน

ย.3

พัฒนารูปแบบการใหบริการ
ที่ตอบสนองวิถีชีวิตสังคมเมือง

ย.5

พัฒนาสูก ารเปนองคกร
ที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน

ค-6

ค-7

ค-8

ค-9

ค-10

ค-11

ค-12

ค-13

ค-14

ค-15

ค-16

ค-17

ค-18

ค-19

ค-20

ค-21

ค-22

ค-23

ค-24

ค-25

ค-26

ค-27

ค-28

ค-29

ค-30

ค-31

ค-32

ค-33

ค-34

ค-35

ค-36

ค-37

ค-38

ค-39

ค-40

ค-41

ค-42

ค-43

ค-44

ค-45

ค-46

7.2 ความสอดคล้องของระบบงาน (as is)
กับแผนวิสาหกิจฉบับปัจจุบัน (as is)
ค-47
บทวิเคราะห์
ระบบงานของ รฟม. ในปัจจุบันซึ่งใช้กรอบการจัดการห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ประกอบด้วยกระบวนการหลัก (primary process)
8 กระบวนการ และกระบวนการสนับสนุน (support process) 12 กระบวนการ รวม 20 กระบวนการ จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องของ
ระบบงานกับแผนวิสาหกิจฉบับปัจจุบัน พบว่า กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนทั้ง 20 กระบวนการ มีความเชื่อมโยงและมีการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ และมีการนาสมรรถนะหลักขององค์กรเป็นปัจจัยหนึ่งประกอบการพิจารณาจัดทา
ข้อกาหนดของระบบงานเพื่อให้ระบบงานสามารถสนับสนุนการดาเนินงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาจากข้อเสนอแนะจากการดาเนินงานโครงการตาม OFI Roadmap ปี 2561 โครงการปรับปรุงแนวทางการจัดทา
ข้อกาหนดของระบบงานและ OFI ที่ได้รับจาก Feedback Report ปี 2561 พบว่า แม้ว่า รฟม. จะมีแนวทางในการออกแบบ/ทบทวนระบบงาน
โดยรวม อย่างไรก็ตามยังไม่พบแนวทางในการจัดทาข้อกาหนดของระบบงานโดยใช้ข้อมูลจากลูกค้า ผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ อย่างชัดเจนและ
เป็นระบบ นอกจากนี้ยังไม่พบการนาแนวทางไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรและจริงจัง รวมถึงยังไม่พบการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการและการ
บูรณาการกับหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ รฟม. มีแนวทางในการออกแบบ/ทบทวนระบบงานที่เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์และเติบโตอย่างยั่งยืน รฟม. ควรพิจารณาดาเนินการปรับปรุงในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน ดังนี้
1. ควรทบทวนระบบงานและข้อกาหนดของระบบงาน โดยใช้ข้อมูลจากลูกค้า ผูส้ ่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ
2. ควรถ่ายทอดหรือนาระบบงานและข้อกาหนดของระบบงานไปปฏิบัติหรือนาไปใช้ในการทบทวนกระบวนการ
ทางานและจัดทาข้อกาหนดของกระบวนการทางานอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม
3. ควรประเมินประสิทธิผลของกระบวนการออกแบบ/ทบทวนระบบงาน รวมทั้งประเมินประสิทธิผลของระบบงาน
และข้อกาหนดของระบบงาน เพือ่ นาไปปรับปรุงในปีถัดไป

กระบวนการหลัก (Core Process)

ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
ในช่วงปี 2560-2564

ย.1 พัฒนาและบูรณาการระบบขนส่ง
มวลชน
ย.2 บริหารการเงินและสร้างรายได้
จากธุรกิจต่อเนื่อง
ย.3 พัฒนารูปแบบการให้บริการที่
ตอบสนองวิถชี วี ิตสังคมเมือง
ย.4 พัฒนาศูนย์กลางความรู้ด้านรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนในระดับภูมิภาคอาเซียน
ย.5 พัฒนาสู่การเป็นองค์การที่มี
ประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน

1.
2.
3.
4.
กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ
ศึกษา/ จัดกรรมสิทธิ์ คัดเลือก ก่อสร้างงาน
วางแผน/
ที่ดิน
ที่ปรึกษา/ โยธาและงาน
ออกแบบ
ผู้รบั เหมา/ ระบบรถไฟฟ้า
โครงการฯ
ผู้รับสัมปทาน








5.
กระบวนการ
พัฒนาระบบ
เชื่อมต่อการ
เดินทาง

กระบวนการสนับสนุน (Support Process)

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ
พัฒนาธุรกิจ เดินรถและ รักษาความ วางกลยุทธ์ เงินและ ดาเนินงาน กากับดูแลที่ดี บริหารความ บริหาร
สื่อสาร บริหารงาน บริหารและ พัฒนาและ พัฒนาองค์ความรู้ จัดซื้อ
และบริหาร บารุงรักษา ปลอดภัย
การบัญชี ด้านกฎหมาย
เสี่ยง
คุณภาพ
องค์กร
ทัว่ ไป
พัฒนา จัดการระบบ และเทคโนโลยีด้าน จัดจ้าง
สินทรัพย์
และกู้ภัย
ทรัพยากร เทคโนโลยี
รถไฟฟ้า
บุคคล
สารสนเทศ (บริหารจัดการองค์ความรู้)




























































ค-48

ค-49

ค-50

ค-51

ค-52

ค-53

ค-54

ค-55

ค-56

ง-1

ภาคผนวก ง.
แบบบันทึกการทํางานทบทวน/ปรับปรุง หรือจัดทําเพิ่ม โครงการตามแผนปฏิบัติการ
รายกลุ่มสายงาน (กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้ว่าการ และกลุ่ม 5 สายรอง)

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ง-2

ง-3

ง-4

ง-5

ง-6

ง-7

ง-8

ง-9

แบบบันทึกการทํางานทบทวน/ปรับปรุง หรือจัดทําเพิ่ม โครงการตามแผนปฏิบัติการ
สายรองผู้ว่าการ (บริหาร)
วันที่ประชุม 5 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น.

การ ปี 2563 แล้ว)
Z:\กกผ\5.4 แผนวิสาหกิจ รฟม\22.


ผลการพิจารณา พร้อม “เหตุผล”
1. การกําหนดค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 2565 ของตัวชี้วัดตามแผนวิสาหกิจฯ ดังนี้
1) ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละความคืบหน้าของการเป็นศูนย์ให้คําปรึกษา
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ประเมินความพร้อมปี 62
60
80
100
กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานของแต่ละโครงการ เพื่อสนับสนุนให้ค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัดข้างต้นบรรลุผลสําเร็จ ดังนี้
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
(1) ร้อยละของบุคลากรที่ทําหน้าที่จัดหาพัสดุโครงการที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้
ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดใหญ่
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
16.67
33.34
50
(2) ร้ อ ยละความสํ า เร็ จ ของการจั ด ทํ า องค์ ค วามรู้ ด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตาม
กระบวนการของแหล่งเงินกู้ (JICA)
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
50
100
(3) ร้ อ ยละความสํ า เร็ จ ของการจั ด ทํ า องค์ ค วามรู้ ด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตาม
กระบวนการของแหล่งเงินกู้ (ADB)
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
50
100
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
(1) จํานวนองค์ความรู้ด้านการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
1
2
4
(2) จํานวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
7
15
2) ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความผูกพันของบุคลากร
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
3.52
3.57
3.62
3.67
3.72
3.77
เป้าหมายตามแผนวิสาหกิจฯ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 กําหนดค่าเป้าหมาย
ในแต่ละปี เพิ่มขึ้นปีละ 0.05 คะแนน ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญจาก PWC ดังนั้น ใน
การกําหนดเป้าหมายของปี 2565 จึงเห็นควรกําหนดเป้าหมาย เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
2564 เท่ากับ 0.05 คะแนน

การจัดทําแผนวิสาหกิจ 2560‐2564 ฉบับปรับปรุงปี 63 และจัดทําแผนปฏิบตั ิการปี 63\11. ผลการพิจารณาจัดทําโครงการของแต่ละสายงาน\03. รผบ\แบบบันทึกการทํางาน_รวมสาย รผบ..docx
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ประเด็นพิจารณา
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
(ข้อมูลนําเข้า)
1. ประเด็ น จากผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และสารสนเทศที่ สํ า คั ญ 1. กําหนดค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 2565 ของตัวชี้วัดตามแผนวิสาหกิจฯ ในส่วนที่
ประกอบการทบทวน/ ปรับปรุงแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 –
เกี่ยวข้อง ได้แก่
2564 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563 ในคราวประชุมคณะทํางาน
1) ระดับความผูกพันของบุคลากร (รวมถึงด้านวัฒนธรรม)
จัดทําและบริหารแผนดําเนินงานองค์กร ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 23
2) ร้อยละบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ
พฤษภาคม 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
2. โครงการตามแผนปฏิบัติที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ 2563 ได้แก่
7. ความสามารถในการนําแผนยุทธศาสตร์ไปดําเนินการให้สําเร็จ
1) 2.2.2 โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของ รฟม. (ฝจบ.)
7.1 บุคลากร
2) 2.2.4 โครงการแผนงานลดค่าใช้จ่าย ในระยะสั้นและระยะยาว (ฝจบ.)
 ไม่ มี ข้ อเสนอแนะสํ าหรั บทบทวน/ปรั บปรุ งโครงการตาม
3) 3.3.6 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่สํานักงาน รฟม. (ฝจบ.)
แผนปฏิบัติการ
4) 4.1.2 โครงการยกระดับระบบจัดการความรู้ในองค์กร (ฝทบ.)
5) 4.2.1 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารงานก่อสร้าง, การบริหารโครงการ
2. ข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
และการจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะด้านการจัดซื้อจัดจ้าง) (ฝจบ.)
1) แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง
6) 4.2.2 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดกรรมสิทธิ์ทดี่ ิน (ฝกท.)
ปีงบประมาณ 2562)
7) 5.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการนําองค์กร (ฝทบ.)
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารการเงิน และสร้างรายได้จากธุรกิจ
8) 5.1.3 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (ฝทบ.)
ต่อเนื่อง
9) 5.1.6 โครงการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (ฝทบ.)
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนารูปแบบการให้บริการที่ตอบสนองวิถี
10) 5.1.7 โครงการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (ฝทบ.)
ชีวิตสังคมเมือง
11) 5.1.11 โครงการพัฒนาองค์ความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (ฝทบ.)
12) 5.1.12 โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรขึน้ สู่ตําแหน่งผู้บริหารองค์กร (ฝทบ.)
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศูนย์กลางด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน
13) 5.1.13 โครงการตามแผนพัฒนาองค์กร (ฝทบ.)
ระดับภูมิภาคอาเซียน
ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมด 16 โครงการ ซึ่ง ฝทบ. เป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบ 10
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มีประเสิทธิภาพสูง
โครงการ ดังนี้
และยั่งยืน
(1) โครงการส่งเสริมการรับรู้คํานิยามและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของวัฒนธรรม
2) แผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร ประจําปีงปบระมาณ 2561 – 2564
องค์กร
ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2562
(2) โครงการส่งเสริมการแสดงออกถึงพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร
3) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
(3) โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรขึ้นสู่ตําแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan)
4) ผลการประชุมคณะทํางานจัดทําและบริหารแผนดําเนินงานองค์กร
(เป็นโครงการที่มีอยู่ในแผนปฏิบัติการ ปี 2563 แล้ว)
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ดังนี้
(4) โครงการจัดทําระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
(1) ขยายเวลาสิ้ นสุ ด ของแผนวิ ส าหกิ จ รฟม. ฉบับปั จจุบั นเป็ น
(5) โครงการพัฒนาบุคลากรประจําปี
2560 – 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
(6) โครงการพัฒนาบุคลากรที่มีศกั ยภาพสูง (Talent Management) (เป็นโครงการที่
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
มีอยู่ในแผนปฏิบัติการ ปี 2563 แล้ว)
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศูนย์กลางด้านรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนใน
(7) โครงการพัฒนาสมรรถนะตามตําแหน่งงาน (Technical Competency)
ระดับภูมิภาคอาเซียน ให้ปรับปรุงขอบเขตศูนย์ให้คําปรึกษาจากระดับ
(8) โครงการยกระดับระบบสารสนเทศการจัดการความรู้
ภูมิภาคอาเซียน เป็นระดับประเทศ และกําหนดความพร้อมทั้งในส่วน
ขององค์ความรู้และบุคลากรเป็นร้อยละ 100 เมื่อสิ้นระยะของแผนในปี
(9) โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ข้ามหน่วยงาน
2565
(10) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการนําองค์กร (เป็นโครงการที่มีอยู่ในแผนปฏิบัติ
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ภาคผนวก จ.
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์กลยุทธ์
เป้าหมายหลัก ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด และโครงการรองรับ

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ปีงบประมาณ 2563

“เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน”
ดาเนินการขยายโครงข่ายการให้บริการ
รถไฟฟ้าและระบบเชื่อมต่อ
1

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

• มีโครงข่ายรถไฟฟ้า
ครอบ คลุมพื้นที่
กรุงเทพมหานครและ
เมืองหลักของประเทศ
• มีโครงข่ายการเชื่อม
ต่อกับระบบขนส่ง
มวลชนอื่นๆ (Intertransfer, ตั๋วร่วม)
• มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น
2
• เพิ่มช่องทางการสร้าง
บริหารการเงิน รายได้
• เป็นองค์กรที่มี
และสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
รายได้จาก
บริหารจัดการการเงิน
ธุรกิจต่อเนื่อง เป็นเลิศ
3
พัฒนารูปแบบ • มีบริการที่ตอบสนอง
การให้บริการที่ ความต้องการของ
ตอบสนองวิถี สังคมเมือง
• เพิ่มระดับคุณภาพ
ชีวิตสังคมเมือง
ชีวิตของชุมชน
พัฒนาและ
บูรณาการ
ระบบขนส่ง
มวลชน

ดาเนินธุรกิจต่อเนื่องเพื่อตอบสนองการใช้
ชีวติ ของประชาชนและนโยบายของรัฐ

กลยุทธ์

เป้าหมายหลัก

1.1 เร่งรัดการพัฒนาโครงข่าย 1.เปิดให้บริการรถไฟฟ้าฯ
สายต่างๆ
รถไฟฟ้า และขยาย
โครงข่ายรถไฟฟ้าไปยังเมือง 2. ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่อระบบเชื่อมต่อ
หลักอื่น
1.2 พัฒนาระบบเชื่อมต่อ
3. จํานวนการใช้บริการ
รถไฟฟ้า รฟม.
ระหว่างโครงข่ายรถไฟฟ้า
กับระบบขนส่งอื่นๆ

2.1 เพิ่มโอกาสสําหรับการดําเนิน 4. รายได้จากธุรกิจต่อเนื่อง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในแต่ละปี
ธุรกิจต่อเนื่อง
2.2 บริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน 5. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
และการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ (ROA) เป็นไปตาม
เป้าหมาย
3.1 สร้างธุรกิจที่ตอบ สนองความ 6. ผู้ใช้บริการ และชุมชนตาม
แนวสายทางรถไฟฟ้า รฟม.
ต้องการของสังคมเมือง
3.2 นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา มีความพึงพอใจต่อบริการ
ใช้ในการสร้างประสบการณ์ที่ รถไฟฟ้าฯ และบริการเสริม
อื่นๆ ได้ตามเป้าหมาย
ดีแก่ผู้ใช้บริการ
3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 7. มีผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ สังคม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
และสิ่งแวดล้อม (SROI)
สิ่งแวดล้อม
ได้ตามเป้าหมาย
4 พัฒนา
• เป็นศูนย์กลางด้าน 4.1 สร้างศูนย์การเรียนรู้ด้าน 8.เป้มีาคหมาย
วามสําเร็จของการเป็น
การเรี
ย
นรู
แ
้
ละการ
ศูนย์กลางด้านการเรียนรู้
ศูนย์กลาง
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ให้คําปรึกษา
ด้านรถไฟฟ้าแล้วเสร็จ
ความรู้ด้าน
4.2 จัดตั้งศูนย์ให้คาํ ปรึกษา (ใน
ตามแผน
รถไฟฟ้าขนส่ง รถไฟฟ้าขนส่ง
ด้
า
นการบริ
ห
ารการก่
อ
สร้
า
ง,
มวลชน
มวลชน
การบริหารโครงการ, การ
ระดับประเทศ ระดับประเทศและ
เตรี
ย
มความพร้
อ
ม
จัดซื้อ
และเตรียม
9. ความสําเร็จของการมีศูนย์
มุ
ง
่
สู
ร
่
ะดั
บ
ภู
ม
ภ
ิ
าค
ความพร้อมมุ่ง
จัดจ้างขนาดใหญ่ ,การจัด
ให้คําปรึกษา
สู่ระดับภูมิภาค อาเซียน
กรรมสิทธิ์ที่ดิน, การรักษา
ภายในประเทศแล้วเสร็จ
อาเซียน
ความปลอดภัยและกู้ภัย)
ตามแผน
5
5.1 สร้างบุคลากรให้มีความเป็น 10. บุคลากรมีความผูกพัน
พัฒนาสู่การ • เป็นองค์กรที่มี
มืออาชีพ และสร้าง
ตามที่กําหนด
เป็นองค์กรที่มี ประสิทธิภาพสูง
วั
ฒ
นธรรมแห่
ง
การเรี
ย
นรู
้
ประสิทธิภาพ (HPO) ด้วย
11. มีบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินสมรรถนะ
สูงและยั่งยืน นวัตกรรม และมี 5.2 พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการทํางานโดยการ 12. มีตามเกณฑ์
ที่กงําหนด
ธรรมาภิบาลที่ดี
การปรับปรุ
นําเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ประสิทธิภาพของ
มาใช้
กระบวนการทํางานหลัก
(ด้วยเทคโนโลยีและ/หรือ
นวัตกรรม) ปี 60-65
13. มีผลิตภาพองค์รวมของ
องค์กร (Productivity)
เพิ่มขึ้น โดยค่า Human
Capital Return on
หมายเหตุ
Investment: HCROI)
1) ปรับเป้าหมายตามบันทึกที่ ฝชง/1718 ลว. 29 พ.ย. 62
เป็นไปตามเป้าหมาย
2) ปรับผลการดําเนินงานตามบันทึกที่ ฝชง/201 ลว. 6 ก.พ. 62

ภารกิจ 6 เสาหลัก
มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง
สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้บริการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วดั

สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในองค์กร

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ปี 60

ปี 61

100
(83.33)

100
(50.00)

100
(81.82)

Baseline
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อระบบ
62.96
เชื่อมต่อ
5
3. ร้อยละผู้โดยสาร รฟม. ทีเ่ พิ่มขึ้น
เฉลิมฯ
(8.10)

63.50
(64.24)

64
(75.80)

64.5

65

65.5

5
(5.56)

5
(5.66)

5*

5*

5*

5
(25.65)

5
(78.50)

5
(14.77)

7

7

7

5

5

5

1. ระดับความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าฯ

หมายเหตุ * หาค่า baseline จํานวนผู้โดยสารสายเฉลิมฯ
หลังเปิดให้บริการส่วนต่อขยายใหม่
ฉลองฯ

4. ร้อยละที่เพิ่มขึน้ ของรายได้จากธุรกิจต่อเนื่อง

ปี 62

5
5
5
(เฉลิมฯ -9.41 (เฉลิมฯ -6.45 (เฉลิมฯ +10.33

ปี 63

ปี 64

ปี 65

-ใช้กิจกรรมตามแผนที่บอร์ดรับทราบ
ล่าสุดเมื่อ 22 เม.ย. 62-

ฉลองฯ +98.91) ฉลองฯ +87.77) ฉลองฯ -4.50)

5. ร้อยละผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)

Baseline
1.07

0.98
(0.98)

0.82
(0.82)

0.66

0.75

0.91

6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและชุมชนตาม
แนวสายทางรถไฟฟ้าฯ (รวมถึงด้านความปลอดภัย)

67.29
(68.35)
เฉลิมฯ

68.35
(75.71)

69.35
(76.54)

70.35

71.35

72.35

Baseline
58.20
ฉลองฯ

62.00
(69.75)

63.50
(70.86)

65.00

66.50

68.00

7. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
(SROI, Social Return On Investment)
8.1 ความสําเร็จของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทียบกับ
แผน
8.2 จํานวนองค์ความรู้ที่จะมีในศูนย์การเรียนรู้
9 ร้อยละความคืบหน้าของการเป็นศูนย์ให้คําปรึกษา
เมื่อเทียบกับแผน

-

-

baseline หา baseline
อาคารจอดรถ บริการ
5.71
รถไฟฟ้า

กาหนดเป้าแต่ละปี
เมื่อได้ค่า baseline
บริการรถไฟฟ้าแล้ว

พิจารณากรอบแนวคิด รายงานการออกแบบ แบบร่าง 100% (100%) / จัดทําองค์ความรู้ จัดทําองค์ความรู้ จัดทําองค์ความรู้
แนวดิด 100% (100%) การรับฟังความคิดเห็น (40%) + พัฒนาสื่อ (80%) + พัฒนาสื่อฯ (100%) + พัฒนาสื่อฯ
แล้วเสร็จ
(พิจารณากรอบแนวคิด / รายงานการออกแบบ 100% (100%)/ แบบ นําเสนอ (50%) (75%) + ติดตั้งและ (100%) + ติดตั้งและ
รายละเอียด 100% ฉบับสุดท้าย 100%
ตกแต่งภายใน (50%) + ตกแต่งภายใน (100%)
แล้วเสร็จ)
(100%)/ แบบร่าง 70% (100%) /รายการวัสดุ
ประชาสัมพันธ์/เปิด + ประชาสัมพันธ์/เปิด
(70%)
100% (100%)/ ราคาค่า
บริการ (50%)
บริการ (100%)
ก่อสร้าง 100% (100%)/
จัดทําองศ์ความรู้ใน
ศูนย์ 20% (20%)
1
2
4
5
(1)

ประเมินความพร้อมปี 62
(ได้ประเมินความพร้อมในมิติของ
องค์ความรู้และบุคลากรแล้วเสร็จ)

60

80

100

3.67

3.72

3.77

สร้างศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าฯ

โครงการปี 63
(1) 1.1.1 พัฒนารถไฟฟ้าฯ ในเมืองหลักอื่น (1) ภูเก็ต
(2)–(7) 1.1.2, 1.1.5-1.1.9 รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่
(8)–(10) 1.1.13 –1.1.15 เมืองหลักอื่น (2) เชียงใหม่ (3) โคราช (4) พิษณุโลก
(11) 1.2.2 เตรียมความพร้อมสําหรับการใช้ตั๋วร่วม
(12) 1.2.4 พัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทาง (ท่าเรือพระนั่งเกล้า)
(13) 1.2.5 การจัดทําแนวทางการปรับปรุง/เพิ่มเติม สิ่งอํานวยความสะดวก
เพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง
(2) – (7) 1.1.2 - 1.1.9 รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่
(11) 1.2.2 เตรียมความพร้อมสําหรับการใช้ตั๋วร่วม
(12) 1.2.4 พัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทาง (ท่าเรือพระนั่งเกล้า)
(24) 3.3.2 ส่งเสริมอาชีพ บริการและแหล่งท่องเที่ยวตามสายทาง
(14) 2.1.1 จัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อดําเนินธุรกิจต่อเนื่อง
(15) 2.1.2 จัดทําแผนกลยุทธ์ดําเนินธุรกิจต่อเนื่องฯ
(16) 2.1.3 พัฒนาพื้นที่ตามแนวสายทางรถไฟฟ้า
(17) 2.2.2 บริหารจัดการพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
(18) 2.2.4 แผนงานลดค่าใช้จ่ายระยะสั้นและระยะยาว
(19) 2.2.5 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
(20) 3.1.1 สํารวจและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกฯ
(21) 3.1.2 พัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความต้องการฯ
(22) 3.2.1 พัฒนา Application
(23) 3.2.2 นําข้อมูลผู้ใช้บริการมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการ
(24) 3.3.2 ส่งเสริมอาชีพ บริการและแหล่งท่องเที่ยวตามสายทาง
(25) 3.3.5 ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง
(26) 3.3.7 ศึกษาเพื่อหาตัวเลขผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม (SROI) ของบริการรถไฟฟ้า
(27) 3.3.6 บริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่สํานักงาน รฟม.
(28) 4.1.1 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าฯ
(29) 4.1.2 ยกระดับระบบจัดการความรู้ในองค์กร
(30) 4.1.3 ร่วมมือกับภายนอกแลกเปลี่ยนความรู้ด้านรถไฟฟ้าฯ
(39) 5.1.11 พัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
(31) 4.2.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารก่อสร้าง,
การบริหารโครงการ และจัดซื้อจัดจ้าง
(32) 4.2.2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
(33) 4.2.3 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย
(34) 4.2.4 แผนการจัดการความรู้ด้านการเดินรถไฟฟ้า
(35) 4.2.5 จัดตั้งศูนย์ฝกึ อบรมบุคลากรในระบบราง
(36) 5.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
(37) 5.1.3 ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
(38) 5.1.7 ส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
(39) 5.1.10 ก่อสร้างอาคารที่พักพนักงาน รฟม.ฯ
(40) 5.1.11 พัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
(41) 5.1.13 แผนพัฒนาองค์กร

10. ระดับความผูกพันของบุคลากร (รวมถึงด้าน
วัฒนธรรม)

3.52
(3.74)

3.57
(3.58)

3.62
(4.32)

11. ร้อยละบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะ

90
(95.73)

95.73
(96.13)

95.83
(96.19)

95.90

96.00

96.10

12.1 จํานวนกระบวนการหลักที่พัฒนาและปรับปรุงแล้ว

-

-

1
(1)

1

2

3

(42) 5.2.1 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานผ่านนวัตกรรม
(43) 5.2.4 ศึกษา ทบทวนและพัฒนาระเบียบข้อบังคับของ รฟม.

12.2 ร้อยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบ ERM
12.3 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน
ดิจิทัล ของ รฟม.

-

-

-

20

100

-

(44) 5.2.2 พัฒนาระบบ ERM

-

-

-

60

80

100

(45) 5.2.5 แผนปฏิบัติการดิจิทัล รฟม.

Baseline
2.87

3.00
(3.00)

2.53
(2.56)

1.35

1.93

2.08

(46) 5.1.2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารองค์กร
(47) 5.1.6 พัฒนาบุคลากรศักยภาพสูง
(48) 5.1.12 เตรียมความพร้อมบุคลากรขึน้ สู่ตําแหน่งผู้บริหารองค์กร

13. ผลิตภาพองค์รวมขององค์กร (Productivity)
(เท่า)

(ทุกโครงการตามแผนฯ สนับสนุนเป้าหมายนี้)

ฉ-1

ภาคผนวก ฉ.
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายและประเภทงบประมาณของแต่ละโครงการ

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ตารางแสดงคาใชจายและประเภทงบประมาณของแตละโครงการ
ชื่อโครงการ

ประเภท
งบประมาณ

คาใชจายจําแนกรายปงบประมาณ (ลานบาท)
ป 60

ป 61
-

1.1.1 โครงการพัฒนารถไฟฟาขนสงมวลชนในเมืองหลักอื่น (ภูเก็ต)

งบลงทุน

-

1.1.2 โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน ชวงหัวลําโพง-บางแค
และชวงบางซื่อ-ทาพระ

งบลงทุน

8,781.26

7,820.57

1.1.5 โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย-มีนบุรี

งบลงทุน

2,028.07

1.1.6 โครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงศูนยวัฒธรรมฯ-มีนบุรี

งบลงทุน

1.1.7 โครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงบางขุนนนท-ศูนยวัฒนธรรมฯ

งบลงทุน

ป 63

ป 64

ป 65

ทั้งโครงการ ป 2560-2565

14.92

7.18

34.97

8,860.43

34,871.48

8,917.50

9,678.12

8,183.72

291.32

20.00

81,608.06

34,774.99

3,413.17 17,827.67 17,581.40

8,866.48

600.53

50,340.12

50,317.32

9,339.05 11,022.24 17,852.26 13,795.61 17,799.27 15,982.22 108,823.74

85,790.65

15.80
492.50

6.55
102.37

-

532.72 22,925.55 20,831.64 122,067.27

44,312.26

35.44

2,544.62 20,998.27 16,447.95 124,958.62

40,128.65

5,325.49 16,230.04 15,956.90

9,070.70

392.46

47,558.13

47,468.09

1.1.13 โครงการพัฒนารถไฟฟาขนสงมวลชนในเมืองหลักอื่น
(เชียงใหม)

งบลงทุน

-

-

10.60

24.75

44.19

3,765.80

27,889.82

3,845.34

1.1.14 โครงการพัฒนารถไฟฟาขนสงมวลชนในเมืองหลักอื่น
(นครราชสีมา)

งบลงทุน

-

-

9.13

21.30

29.39

1,703.79

8,480.65

1,763.61

1.1.15 โครงการพัฒนารถไฟฟาขนสงมวลชนในเมืองหลักอื่น
(พิษณุโลก)

งบลงทุน

-

-

-

-

61.20

18.80

1,666.76

80.00

1.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่รองรับการเชื่อมตอการเดินทาง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.2 โครงการเตรียมความพรอมสําหรับการใชตั๋วรวม

งบลงทุน

-

55.80

45.00

160.00

67.00

-

327.80

327.80

1.2.3 โครงการมาตรการเพิ่มจํานวนผูโดยสารรถไฟฟามหานคร
สายฉลองรัชธรรม

งบลงทุน

4.50

-

-

-

-

-

4.50

4.50

ฉ-2

1.1.8 โครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก งบลงทุน
1.1.9 โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว-สําโรง
งบลงทุน

ป 62

คาใชจายรวม

ตารางแสดงคาใชจายและประเภทงบประมาณของแตละโครงการ
ชื่อโครงการ
1.2.4 โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมตอการเดินทาง
(ทาเรือพระนั่งเกลา)

ประเภท
งบประมาณ

คาใชจายจําแนกรายปงบประมาณ (ลานบาท)
ป 60

ป 61

ป 62

ป 63

คาใชจายรวม

ป 64

ป 65

ทั้งโครงการ ป 2560-2565

0.83

0.86

-

92.24

2.85

-

96.78

96.78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.1 โครงการจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อดําเนินธุรกิจตอเนื่อง

งบลงทุน

-

-

-

5.00

-

-

5.00

5.00

2.1.2 โครงการจัดทําแผนกลยุทธการดําเนินธุรกิจตอเนื่องและการ
ใชประโยชนจากสินทรัพยใหเกิดประโยชนสูงสุด

งบลงทุน

-

-

-

5.00

-

-

5.00

5.00

2.1.3 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวสายทางรถไฟฟา
2.2.1 โครงการบริหารคาใชจายในการดําเนินงานของ รฟม.

งบทําการ

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

-

-

-

-

2.00

2.00

2.2.2 โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อลดคาใชจาย
สาธารณูปโภคของ รฟม.

งบทําการ

0.20

0.20

0.70

1.00

1.20

-

3.30

3.30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบลงทุน

-

-

-

-

2.60

7.80

20.80

10.40

งบทําการ

-

-

-

-

4.50

13.50

36.50

18.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบทําการ

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

1.2.5 การจัดทําแนวทางการปรับปรุง/เพิ่มเติม
สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเชื่อมตอการเดินทาง

2.2.3 โครงการนําที่ดินของ รฟม. ที่ไดจากการเวนคืนไปใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
2.2.4 โครงการแผนงานลดคาใชจาย ในระยะสั้นและระยะยาว
2.2.5 โครงการการจัดทําแผนกลยุทธดานการเงินระยะ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565) ของ รฟม.
3.1.1 โครงการสํารวจและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกที่
ตอบสนองความตองการของผูใชบริการ

ฉ-3

งบลงทุน

ตารางแสดงคาใชจายและประเภทงบประมาณของแตละโครงการ
ชื่อโครงการ

ประเภท
งบประมาณ

คาใชจายจําแนกรายปงบประมาณ (ลานบาท)

คาใชจายรวม

ป 60

ป 61

ป 62

ป 63

ป 64

ป 65

ทั้งโครงการ ป 2560-2565

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1.3 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ
กับลูกคา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบลงทุน

-

-

-

4.50

-

-

4.50

4.50

งบทําการ

-

-

-

-

-

0.675

0.675

0.68

3.2.2 โครงการนําขอมูลผูใชบริการมาวิเคราะหเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑและรูปแบบการใหบริการใหมๆ (Data Analytic)

งบลงทุน

-

-

-

-

-

-

64.00

-

3.2.3 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับความปลอดภัยมั่นคง (security)
ภายในเขตระบบรถไฟฟา

งบทําการ

0.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.71

0.71

3.2.4 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับความปลอดภัยมั่นคง (security)
ภายในเขตระบบรถไฟฟา (หนวยตรวจคนพัสดุภัณฑระเบิด รฟม.
(K-9))

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบลงทุน

-

1.50

6.50

-

-

-

8.00

8.00

งบทําการ

-

-

-

0.50

1.00

-

1.50

1.50

3.3.2 โครงการสงเสริมอาชีพ ผลิตภัณฑ บริการและแหลง
ทองเที่ยวของชุมชนบริเวณแนวสายทางรถไฟฟา

งบทําการ

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

6.00

6.00

3.3.3 โครงการแผนกลยุทธความยั่งยืน

งบทําการ

-

-

2.00

-

-

-

2.00

2.00

3.3.4 โครงการพัฒนารายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI G4

งบทําการ

-

1.00

-

-

-

-

1.00

1.00

3.2.1 โครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสําหรับอํานวยความสะดวก
ใหแกผูใชบริการ

3.3.1 โครงการ Sustainable Metro

ฉ-4

3.1.2 โครงการพัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความตองการของ
สังคมเมือง

ตารางแสดงคาใชจายและประเภทงบประมาณของแตละโครงการ
ชื่อโครงการ

ประเภท
งบประมาณ

คาใชจายจําแนกรายปงบประมาณ (ลานบาท)
ป 60

ป 61

ป 62

ป 63

คาใชจายรวม

ป 64

ป 65

ทั้งโครงการ ป 2560-2565

งบทําการ

0.20

0.30

0.40

0.40

0.40

0.30

2.00

2.00

3.3.6 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่สํานักงาน รฟม.

งบทําการ

-

-

0.50

0.50

0.50

-

1.50

1.50

งบลงทุน

-

-

4.00

14.00

23.00

9.50

50.50

50.50

งบทําการ

0.01

-

-

-

-

-

0.01

0.01

4.1.2 โครงการยกระดับระบบจัดการความรูในองคกร
(KM : Knowledge Management System)

งบทําการ

-

1.50

5.10

1.60

1.80

-

10.00

10.00

4.1.3 โครงการรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการแลกเปลี่ยนองค
ความรูและพัฒนาองคความรูดานรถไฟฟาขนสงมวลชน

งบทําการ

1.70

2.00

2.70

4.00

4.00

4.00

18.40

18.40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2.2 โครงการพัฒนาองคความรูดานการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

งบทําการ

-

-

-

0.40

0.50

0.40

1.30

1.30

4.2.3 โครงการพัฒนาองคความรูดานการรักษาความปลอดภัยและ
กูภัยในเขตระบบรถไฟฟาหรือระบบราง

งบทําการ

-

-

-

0.275

0.325

-

0.60

0.60

4.2.4 โครงการแผนการจัดการความรูดานการเดินรถไฟฟา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2.5 โครงการจัดตั้งศูนยฝกอบรมบุคลากรในระบบราง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.1.1 โครงการปรับปรุงโครงสรางองคกรเพื่อสนับสนุนแผน
วิสาหกิจฉบับใหม

งบทําการ

-

-

1.80

1.20

-

-

3.00

3.00

5.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารในการนําองคกร

งบทําการ

-

5.00

2.50

2.50

-

-

10.00

10.00

4.1.1 โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูดานรถไฟฟาขนสงมวลชน

4.2.1 โครงการพัฒนาองคความรูดานการบริหารกอสราง, การ
บริหารโครงการ และจัดซื้อจัดจาง

ฉ-5

3.3.5 โครงการสงเสริมภาพลักษณความปลอดภัยในการกอสราง
โครงการระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน

ตารางแสดงคาใชจายและประเภทงบประมาณของแตละโครงการ
ชื่อโครงการ

ประเภท
งบประมาณ

คาใชจายจําแนกรายปงบประมาณ (ลานบาท)
ป 60

ป 61

ป 62

ป 63

คาใชจายรวม

ป 64

ป 65

ทั้งโครงการ ป 2560-2565

งบทําการ

1.20

0.70

0.70

0.70

0.70

1.00

5.00

5.00

5.1.4 โครงการยกระดับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน

งบทําการ

-

3.00

-

-

-

-

3.00

3.00

5.1.5 โครงการจัดทําเสนทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
(Competency Development Roadmap : CDR)

งบทําการ

-

3.00

-

-

-

-

3.00

3.00

5.1.6 โครงการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
(Talent Management)

งบทําการ

-

1.50

0.80

0.80

0.90

-

4.00

4.00

5.1.7 โครงการสงเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคกร

งบทําการ

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

18.00

18.00

5.1.9 โครงการทบทวนสมรรถนะขององคกรและบุคลากร

งบทําการ

4.00

4.00

-

-

-

-

8.00

8.00

5.1.10 โครงการกอสรางอาคารที่พักพนักงาน รฟม. บริเวณศูนย
ซอมบํารุงหวยขวาง (เลียบคลองยมราช)

งบลงทุน

3.00

-

57.75

39.25

-

-

100.00

100.00

5.1.11 โครงการพัฒนาองคกรสูองคกรแหงการเรียนรู
(LO - Learning Organization)

งบทําการ

-

1.00

1.00

1.00

1.00

-

4.00

4.00

5.1.12 โครงการเตรียมความพรอมบุคลากรขึ้นสูตําแหนงผูบริหาร
องคกร (Succession Planning)

งบทําการ

-

1.50

0.80

0.80

0.90

-

4.00

4.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบทําการ

5.70

5.50

4.27

6.00

6.00

6.00

33.47

33.47

งบลงทุน

-

-

50.00

-

-

-

50.00

50.00

งบทําการ

-

-

-

-

-

-

10.00

-

5.1.13 โครงการตามแผนพัฒนาองคกร
5.2.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานผานการนํา
นวัตกรรมมาปรับใช
5.2.2 โครงการพัฒนาระบบ Enterprise Resource Management

ฉ-6

5.1.3 โครงการสงเสริมวัฒนธรรมองคกร

ตารางแสดงคาใชจายและประเภทงบประมาณของแตละโครงการ
ชื่อโครงการ

ประเภท
งบประมาณ

คาใชจายจําแนกรายปงบประมาณ (ลานบาท)
ป 60

ป 61

ป 62

คาใชจายรวม

ป 63

ป 64

ป 65

ทั้งโครงการ ป 2560-2565

งบลงทุน

-

29.00

9.50

-

-

-

38.50

38.50

งบทําการ

-

-

0.80

0.80

0.80

-

2.40

2.40

5.2.4 โครงการศึกษา ทบทวนและพัฒนาระเบียบขอบังคับของ รฟม.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2.5 โครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ รฟม. ที่สนับสนุนการ
ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศไทย
4.0

งบลงทุน

47.50

19.50

15.00

19.00

2.50

-

103.50

103.50

งบทําการ

-

-

-

4.21

6.79

8.29

19.29

38.58

5.2.3 โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อรองรับความตองการทางธุรกิจ

งบลงทุน
รวม

22.72

39.20

33.07

35.69

40.32

43.17

217.66

233.45

20,740.23 27,836.25 61,879.00 59,022.88 80,261.61 68,684.09 609,363.19 318,443.34

ฉ-7

งบทําการ

20,717.51 27,797.05 61,845.93 58,987.19 80,219.29 68,640.92 609,143.53 318,207.89

