4.1 - 1
ระเบียบวาระที่ 4

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 ตามแผนปฏิบัติการ ฉบับปีงบประมาณ 2563
และตามเป้าหมายของแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุง
ปีงบประมาณ 2563 และการปรับปรุงผลการดำเนินงาน

1. เรื่องเดิม
1.1 แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563 ได้กำหนดให้
ส่วนงานต่างๆ มีหน้าที่ในการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้ส่วนงานที่รับผิดชอบในการติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรได้รับทราบทุกๆ ไตรมาสเป็นอย่างน้อย เพื่อที่จะได้มีการประมวลผลและ
นำเสนอคณะทำงานจัดทำและบริหารแผนดำเนินงานองค์กรพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยให้มี การรายงานผลการ
ดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนวิสาหกิจให้คณะกรรมการ รฟม. ได้รับทราบทุกๆ 6 เดือน เป็นอย่างน้อย
1.2 คณะทำงานจั ด ทำและบริ ห ารแผนดำเนิ น งานองค์ ก ร ในคราวประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 18
กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 ตามแผนปฏิบัติการ ฉบับ
ปีงบประมาณ 2563 และตามเป้าหมายของแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ
2563 และผลการจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุง โดยให้ทุกส่วนงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตาม
แผนวิสาหกิจและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย/แผนงานที่กำหนด
2. ข้อเท็จจริง
ส่วนงานต่างๆ ได้รายงานผล/ความก้าวหน้ าการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 ของ
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวนทั้งสิ้น 48 โครงการ พร้อมทั้งรายงานผลการ
ดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนวิสาหกิจฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว
3. ข้อพิจารณา
3.1 ฝนย. ได้ป ระมวลผล/ความก้าวหน้ าการดำเนิ น งาน ณ สิ้ น เดือ นมีน าคม 2563 ของ
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ฉบับปีงบประมาณ 2563 จำนวนทั้งสิ้น 48 โครงการ ตามที่ส่วนงานต่างๆ ได้รายงาน
มาตามข้อ 2. โดยมีโครงการที่มีผลการดำเนินงานตาม/มากกว่าแผน จำนวน 34 โครงการ ดำเนินงานน้อยกว่าแผน
จำนวน 11 โครงการ (เอกสารแนบ 1) ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ
จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรในระบบรางและโครงการก่อสร้างอาคารที่พักพนักงาน รฟม. บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุง
ห้วยขวาง (เลียบคลองยมราช) และขอยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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4.1 - 2
ดำเนินการได้ตาม/มากกว่าแผน
1. สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ (ฝรฟ./ ฝวส.)
2. ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ (ฝพค./ ฝกท.)
3. ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา (ฝพค./ ฝกท.)
4. พัฒนาระบบการเชื่อมต่อการเดินทาง (ท่าเรือพระนั่งเกล้า) (ฝพพ.)
5. จัดทำแนวทางการปรับปรุง/เพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง (ฝพพ.)
6. จัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (ฝพธ.)
7. จัดทำแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ฝพธ.)
8. พัฒนาพื้นที่ตามแนวสายทางรถไฟฟ้า (ฝพธ.)
9. บริหารจัดการพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของ รฟม. (ฝจบ.)
10. แผนงานลดค่าใช้จ่ายในระยะสั้นและระยะยาว (ฝจบ.)
11. สำรวจและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ (ฝพธ.)
12. พัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมเมือง (ฝพธ.)
13. พัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ (ฝทท.)
14. นำข้อมูลผู้ใช้บริการมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ (ฝทท.)
15. ส่งเสริมอาชีพ ผลิตภัณฑ์ บริการและแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบริเวณแนวสายทางรถไฟฟ้า (สผว.)
16. ส่งเสริมภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สผว.)
17. บริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่สำนักงาน รฟม. (ฝจบ.)
18. ศึกษาเพื่อหาตัวเลขผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SROI) ของบริการรถไฟฟ้า (ฝปก.)
19. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (ฝพค.)
20. ยกระดับระบบจัดการความรู้ในองค์กร (ฝทบ.)
21. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารก่อสร้าง การบริหารโครงการ และจัดซื้อจัดจ้าง (ฝบก.1/ ฝบก.2/ ฝวส./ ฝรฟ./ ฝจบ.)
22. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ฝกท.)
23. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยในเขตระบบรถไฟฟ้าหรือระบบราง (ฝรภ.)
24. แผนการจัดการความรู้ด้านการเดินรถไฟฟ้า (ฝปก.)
25. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (ฝทบ.)
26. พัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (ฝทบ.)
27. แผนพัฒนาองค์กร (ฝทบ.)
28. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานผ่านการนำนวัตกรรมมาปรับใช้ (ฝพธ.)
29. ศึกษา ทบทวน และพัฒนาระเบียบข้อบังคับของ รฟม. (ฝกม.)
30. พัฒนาระบบ Enterprise Resource Management (ฝทท.)
31. แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ รฟม. ที่สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ (ฝทท.)
32. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการนำองค์กร (ฝทบ.)
33. พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (ฝทบ.)
34. เตรียมความพร้อมบุคลากรขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารองค์กร (ฝทบ.)
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4.1 - 3
ดำเนินการได้น้อยกว่าแผน
1. ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต (ฝพค./ ฝกท./ ฝจบ.)
2. สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี (ฝพค./ ฝกท./ ฝรฟ.)
3. สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) (ฝพค./ ฝกท./ ฝบก.1/ ฝบก.2/ ฝวส./ ฝรฟ.)
4. สายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ (ฝพค./ ฝกท./ ฝจบ.)
5. สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก (ฝพค./ ฝกท./ ฝจบ./ ฝวส.)
6. สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง (ฝบก.2/ ฝรฟ.)
7. ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก (ฝพค./ ฝจบ.)
8. เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ตั๋วร่วม (สธด.)
9. ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ด้านรถไฟฟ้าฯ (ฝพค)
10. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร (ฝทบ.)
11. ส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (ฝทบ.)
หมายเหตุ : โครงการรถไฟฟ้าเปรียบเทียบกับแผนทีค่ ณะกรรมการ รฟม. รับทราบ ในคราวประชุมเมือ่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

3.2 แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563 ณ สิ้นเดือน
มีนาคม 2563 จำนวน 13 ตัวชี้วัด 16 เป้าหมาย ซึง่ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม (เอกสารแนบ 2) สามารถสรุปได้ ดังนี้
1) กลุ่มที่ 1 ตัวชี้วัดที่มีการกำหนดค่าเป้าหมายแล้ว จำนวน 12 ตัวชี้วัด
2) กลุ่ มที่ 2 ตั วชี้ วั ดที่ ยั งไม่ มี การกำหนดค่ าเป้ าหมาย จำนวน 1 ตั วชี้ วั ด คื อ ตั วชี้ วั ด
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SROI) ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 จะหาค่า baseline บริการรถไฟฟ้า
โดยมีผลการดำเนินงานที่ต้องติดตามประเมิน ณ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 12 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดกลุ่มที่ 1
ตัวชี้วัดที่ได้ตาม/มากกว่าเป้าหมาย
1. ระดับความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าฯ
1.2 สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ (ฝรฟ./ ฝวส.)
1.8 ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ (ฝพค./ ฝกท.)
1.9 ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา (ฝพค./ ฝกท.)
3. ร้อยละผู้โดยสาร รฟม. ที่เพิ่มขึ้น
3.1 สายเฉลิมรัชมงคล (ฝพธ.)
8. ความสำเร็จของการเป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าแล้วเสร็จตามแผน
8.1 ความสำเร็จของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทียบกับแผน (ฝพค.)
9. ร้อยละความคืบหน้าของการเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาเมื่อเทียบกับแผน (ฝบก.1/ ฝบก.2/ ฝวส./ ฝรฟ./ ฝจบ.)
12. มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานหลัก
12.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบ ERM (ฝทท.)
12.3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนดิจิทัลของ รฟม. (ฝทท.)
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4.1 - 4
ตัวชี้วัดที่ได้น้อยกว่าเป้าหมาย
1. ระดับความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าฯ
1.1 ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต (ฝพค./ ฝกท./ ฝจบ.)
1.3 สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี (ฝพค./ ฝกท./ ฝรฟ.)
1.4 สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) (ฝพค./ ฝกท./ ฝบก.1/ ฝบก.2/ ฝวส./ ฝรฟ.)
1.5 สายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ (ฝพค./ ฝกท./ ฝจบ.)
1.6 สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก (ฝพค./ ฝกท./ ฝจบ./ ฝวส.)
1.7 สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง (ฝบก.2/ ฝรฟ.)
1.10 ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก (ฝพค./ ฝจบ.)
3. ร้อยละผู้โดยสาร รฟม. ที่เพิ่มขึ้น
3.2 สายฉลองรัชธรรม (ฝพธ.)
4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจต่อเนื่อง
4.1 สายเฉลิมรัชมงคล (ฝพธ.)
4.2 สายฉลองรัชธรรม (ฝพธ.)
ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อระบบเชื่อมต่อ (สผว./ ฝพพ.)
5. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (ฝชง.)
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและชุมชนตามแนวสายทางรถไฟฟ้าฯ (สผว.)
8. ความสำเร็จของการเป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าแล้วเสร็จตามแผน
8.2 จำนวนองค์ความรู้ที่จะมีในศูนย์การเรียนรู้ (ฝพค.)
10. ระดับความผูกพันของบุคลากร (รวมถึงด้านวัฒนธรรม) (ฝทบ.)
11. ร้อยละบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ (ฝทบ.)
12. มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานหลัก
12.1 จำนวนกระบวนการหลักที่พัฒนาและปรับปรุงแล้ว (ฝพธ.)
13. ผลิตภาพองค์รวมขององค์กร (Productivity) (ฝชง.)
3.3 ตามกระบวนการประเมินผลการดำเนินงานได้กำหนดให้มีการจัดลำดับความสำคัญของ
เรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุง ฝนย. ได้นำผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563
มาจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุง ซึ่งได้มีการกำหนดเกณฑ์ปัจจัยที่ใช้ในการจัดลำดับความ
สำคัญ 2 มิติ ได้แก่
มิติที่ 1 ด้านผลกระทบต่อองค์กร (ลูกค้า/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ สถานะการเงิน)
มิติที่ 2 ด้านผลการดำเนินงาน (มากกว่า/ ตาม/ น้อยกว่า-แผน/ เป้าหมาย)
และได้จัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุงตามเกณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ 3) โดยมี
เรื่องที่มีความสำคัญในลำดับสูง-สูงมาก จำนวน 9 เรื่อง ดังนี้
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4.1 - 5

สูงมาก

สูง

ปานกลาง
ช้า > 25%

1. ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต (ฝพค./ ฝกท./ ฝจบ.)
วิธีการจัดการกรณีสูง - สูงมาก :
2. ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก (ฝพค./ ฝจบ.)
1. จัดทำแผนเร่งรัด หรือปรับปรุง
3. คก. เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ตั๋วร่วม (สธด.)
แผน และหรือกลยุทธ์
4. สายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ (ฝพค./ ฝกท./ ฝจบ.)
2. เสนอแผนผ่านผู้บังคับบัญชา
5. สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
ต า ม ล ำ ดั บ ชั้ น ให้ ผ ว ก .
(ฝพค./ฝกท./ฝจบ./ฝวส.)
เห็ น ชอบภายใน 15 วัน นั บ
6. คก.ส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (ฝทบ.)
จาก คทง. มีมติ
1. ตชว. ร้อยละผู้โดยสาร รฟม. ที่เพิ่มขึ้น สายฉลองรัชธรรม (ฝพธ.) 3. ส่งแผนที่ได้รับความเห็นชอบ
2. สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง (ฝบก.2/ ฝรฟ.)
ให้ ฝนย. เพื่อติดตามประเมิน
3. คก.ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ฯ (ฝพค.)
ไม่มี

3.4 จากจากการตรวจสอบข้อมูลโครงการทั้ง 9 โครงการตามข้อ 3.3 พบว่า มี 2 โครงการที่
ฝ่าย/สานักได้มีการทบทวนปรับปรุงแผนเสนอประธานคณะทางานจัดทาและบริหารแผนดาเนินงานองค์กร (ผวก.)
ให้ความเห็นชอบแล้ว (โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ -ศูนย์วัฒนธรรมฯ (ฝพค./ ฝกท./ ฝจบ.) และ
โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก (ฝพค./ ฝจบ.)) และมี 1 โครงการที่ฝ่าย/สานักได้ทบทวนปรับปรุง
แผนแล้ ว ปั จ จุ บั น อยู่ ระหว่าง ฝนย. น าเสนอประธานฯ (ผวก.) ให้ ความเห็ น ชอบ (โครงการความร่ว มมื อกั บ
หน่วยงานภายนอกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ฯ (ฝพค.)) ทาให้คงเหลือโครงการ-แผนดาเนินงานที่ฝ่าย/สานัก
ควรต้องพิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนจานวน 5 โครงการ และ 1 ตัวชี้วัด ดังนี้
1) โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงเตาปูน -ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
(ฝพค./ ฝกท./ ฝจบ./ ฝวส.)
2) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต (ฝพค./ ฝกท./ ฝจบ.)
3) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาโรง (ฝบก.2/ ฝรฟ.)
4) โครงการเตรียมความพร้อมสาหรับการใช้ตั๋วร่วม (สธด.)
5) ตัวชี้วัดร้อยละผู้โดยสาร รฟม. ที่เพิ่มขึ้น สายฉลองรัชธรรม (ฝพธ.)
6) โครงการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (ฝทบ.)
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4.1 - 6
4. ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
4.1 เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 ตามแผนปฏิบัติการ ฉบับ
ปีงบประมาณ 2563 และตามเป้าหมายของแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ
2563 เพื่อจะได้รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนวิสาหกิจให้คณะกรรมการ รฟม. ได้รับทราบต่อไป
4.2 เห็นชอบผลการจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุง และมอบหมายให้
ส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่ยังคงมีผลการดำเนินงานน้อยกว่าแผนดำเนินการตามวิธีการจัดการที่กำหนดต่อไป
มติที่ประชุม
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รายการเอกสารแนบ 1 : ข้อมูลประกอบการพิจารณาโครงการที่มีผลการดําเนินงานน้อยกว่าแผน
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

โครงการ
พัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต (ฝพค./ ฝกท./ ฝจบ.)
สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี (ฝพค./ ฝกท./ ฝรฟ.)
สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) (ฝพค./ ฝกท./ ฝบก.1/ ฝบก.2/ ฝวส./ ฝรฟ.)
สายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ (ฝพค./ ฝกท./ ฝจบ.)
สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก (ฝพค./ ฝกท./ ฝจบ./ ฝวส.)
สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สําโรง (ฝบก.2/ ฝรฟ.)
พัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก (ฝพค./ ฝจบ.)
เตรียมความพร้อมสําหรับการใช้ตั๋วร่วม (สธด.)
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ด้านรถไฟฟ้าฯ (ฝพค)
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร (ฝทบ.)
ส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (ฝทบ.)

หน้า
1
7
13
28
35
47
51
53
65
69
72

Download เอกสารได้ที่
Ö ตาม link นี้ https://qrgo.page.link/d2Dpg
Ö สแกน QR Code (ต่อ wifi รฟม. เท่านั้น)

หรือ
Ö ตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของแผนกประเมินผล กองประเมินผล ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
แผนกประเมินผล/ คณะทํางานจัดทําและบริหารแผนดําเนินงานองค์กร/ การประชุมคณะทํางานฯ/5.4 ปีงบประมาณ 2563/
การประชุมครั้งที่ 2/2563 เอกสารประกอบวาระที่ 4.1 เอกสารแนบ 1 โครงการที่มีผลการดําเนินงานน้อยกว่าแผน
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ผลการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2563 (ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563)
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร

1
เปาหมายหลัก

1.1 เรงรัดการพัฒนาโครงขายรถไฟฟา และขยายโครงขายรถไฟฟาไปยังเมืองหลักอื่น
• มีโครงขายรถไฟฟาครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองหลักของประเทศ
• มีโครงขายเชื่อมตอกับการขนสงมวลชนอื่นๆ (Inter-transfer, ตั๋วรวม)
1.2 พัฒนาระบบเชื่อมตอระหวางโครงขายรถไฟฟากับระบบขนสงอื่นๆ
• มีผูใชบริการเพิ่มขึ้น
แผนปฏิบตั ิการ ประจําปงบประมาณ 2563
ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563
คาเปาหมายตัวชี้วัด (ปงบประมาณ)
โครงการ
คาเปาสิ้นป
แผน
ผล
60
61
62
63
65
64

•
70.00%
1)
1.1.1
ระบบขนส
ง
มวลชนจั
ง
หวั
ด
ภู
เ
ก็
ต
15.00%
•
นํ
า
เสนอผลการศึ
ก
ษาฯ
ต
อ
คกก.รฟม.
•
100
100
100 100 100 100
• 100%
• 60.00% 
• คัดเลือกที่ปรึกษาทบทวนรายละเอียดฯ แลวเสร็จ
(83.33) (50.00) (81.82) (30.00) เปดบริการ ม.ค. 69 (ฝพค./ฝกท./ฝจบ.)
• 20%
• 0.00%
• ศึกษาทบทวนรายละเอียดฯ แลวเสร็จ

พัฒนาและบูรณาการระบบ
ขนสงมวลชน
ตัวชี้วัด

1.1 เปดใหบริการ 1. ระดับความ
รถไฟฟาฯ สาย คืบหนาโครงการ
รถไฟฟาฯ
ตางๆ



เปดบริการ มี.ค. 63
เปดบริการ ต.ค. 64
เปดบริการ มี.ค. 67
เปดบริการ ก.ย. 69
เปดบริการ มี.ค. 70
เปดบริการ ต.ค. 64
เปดบริการ ธ.ค. 70
เปดบริการ ก.ค. 68

หมายเหตุ : ปเปดบริการอางอิงตามแผนการดําเนินงานโครงการรถไฟฟา
ซึ่งคณะกรรมการ รฟม. รับทราบ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 63

2.2 ผูใชบริการมี
ความพึงพอใจตอ
ระบบเชือ่ มตอ

กลยุทธ

2. รอยละความ
พึงพอใจของ
ผูโดยสารตอ
ระบบเชื่อมตอ

3.3 จํานวนการใช 3. รอยละผูโดยสาร
บริการรถไฟฟา รฟม. รฟม. ที่เพิ่มขึ้น

เปดบริการ ก.พ. 71

baseline 63.50 64.00 64.50 65.00
62.96 (64.24) (75.80) (อยูระหวาง

65.50

2) 1.1.2 สีน้ําเงิน ชวงหัวลําโพง-บางแค
และชวงบางซื่อ-ทาพระ (ฝรฟ./ฝวส.)
3) 1.1.5 สีชมพู ชวงแคราย-มีนบุรี
(ฝพค./ฝกท./ฝรฟ.)
4) 1.1.6 สีสม ชวงศูนยวัฒนฯ-มีนบุรี
(สุวินทวงศ) (ฝพค./ฝกท./ฝบก.1/ฝบก.2/
ฝวส./ฝรฟ.)
5) 1.1.7 สีสม ชวงบางขุนนนท-ศูนยวัฒนฯ
(ฝพค./ฝกท./ฝจบ.)
6) 1.1.8 สีมวง ชวงเตาปูน-ราษฎรบูรณะ
(วงแหวนกาญจนาภิเษก)
(ฝพค./ฝกท./ฝจบ./ฝวส.)
7) 1.1.9 สีเหลือง ชวงลาดพราว-สําโรง
(ฝบก.2/ฝรฟ.)
8) 1.1.13 ระบบขนสงมวลชนจังหวัด
เชียงใหม (ฝพค./ฝกท.)
9) 1.1.14 ระบบขนสงมวลชนจังหวัด
นครราชสีมา (ฝพค./ฝกท.)
10) 1.1.15 ระบบขนสงมวลชนจังหวัด
พิษณุโลก (ฝพค./ฝจบ.)

• ออกแบบ ผลิต และติดตั้งงานระบบฯ แลวเสร็จ
• เปดใหบริการเดินรถครบทั้งเสนทาง
• กอสรางงานโยธา ผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟา และงานเดินรถ
79.21%
• จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแลวเสร็จ
• กอสรางงานโยธา 67.07%
• ครม. เห็นชอบรูปแบบการลงทุนโครงการฯ
• ครม. เห็นชอบรูปแบบการลงทุนโครงการฯ แลวเสร็จ
• จัดจางสํารวจอสังหาริมทรัพยแลวเสร็จ
• นําเสนอผลการศึกษาตอ คกก.รฟม.
• ประกาศประกวดราคากอสรางงานโยธา
• จัดจางสํารวจอสังหาริมทรัพยแลวเสร็จ
• กอสรางงานโยธา ผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟา และงานเดินรถ
79.15%
• ศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบฯ แลวเสร็จ
• นําเสนอผลการศึกษาฯ ตอ คกก.รฟม. 60%
• ศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบฯ แลวเสร็จ
• นําเสนอผลการศึกษาฯ ตอ คกก.รฟม. 40%
• ครม. เห็นชอบหลักการราง พ.ร.ฎ. กําหนดจังหวัดให รฟม. ดําเนิน
กิจการรถไฟฟาฯ
• คัดเลือกที่ปรึกษางานศึกษารายละเอียดความเหมาะสมฯ แลวเสร็จ

11) 1.2.2 เตรียมความพรอมสําหรับ
การใชตั๋วรวม (สธด.)

• MOU กับผูใหบริการธุรกรรมทางการเงินฯ (ม.ค. 63)
• ผูใหบริการธุรกรรมทางการเงินฯ จัดเตรียมขอกําหนดทางดานเทคนิค (เม.ย. 63)
• MOU กับผูใหบริการรถไฟฟา เพื่อปรับปรุงระบบ AFC รองรับระบบ EMV
ได (เม.ย. 63)

53.75%

37.50% 
- อยูระหวางเสนอ คกก.รฟม. เพื่อเห็นชอบการลงนาม MOU กับ ธ.กรุงไทย
- ไดประสานกับ ธ.กรุงไทย และผูใหบริการรถไฟฟา (BEM) เพื่อหารือ
การจัดทําขอกําหนดทางดานเทคนิคของระบบตั๋วรวม EMV Contactless

12) 1.2.4 พัฒนาระบบเชื่อมตอการ
เดินทาง (ทาเรือพระนั่งเกลา) (ฝพพ.)
13) 1.2.5 จัดทําแนวทางการปรับปรุง/
เพิ่มเติมสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อ
เชื่อมตอการเดินทาง (ฝพพ.)
2) - 7) 1.1.2 - 1.1.9 รถไฟฟาสวนตอ
ขยายและสายใหม

• ดําเนินการกอสราง

60.00%

• กํากับดูแลการกอสรางทางเดินเชื่อมยกระดับ ใหแลวเสร็จตามแผน
• รวบรวมขอมูลการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการเดินทาง
เชื่อมตอระบบรถไฟฟาของ รฟม.

13.20%

64.07%
- ไดแจงใหบริษัทฯ เริ่มงานเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 63 ปจจุบันอยูระหวางกอสราง
26.92%
- ไดจัดทําแบบสํารวจสิง่ อํานวยความสะดวกเพื่อเชื่อมตอการ
เดินทางสายเฉลิมฯ แลวเสร็จ และจะเริ่มสํารวจในเดือน เม.ย. 63

ดําเนินการ)

เฉลิมรัชมงคล

5
5
5
5
5
(+8.10) (+5.56) (+5.66) (+10.70) (5.66)

291,139 307,312 324,706 359,461

คนเที่ยว/วัน

คนเที่ยว/วัน

คนเที่ยว/วัน

5
(5.66)

คนเที่ยว/วัน

ฉลองรัชธรรม
5
5
5
7
7
7
(+25.65) (+78.50) (+14.77) (+0.63) (14.77) (14.77)
26,073

คนเที่ยว/วัน

46,540

คนเที่ยว/วัน

53,416

คนเที่ยว/วัน

53,751

คนเที่ยว/วัน

11) 1.2.2 เตรียมความพรอมสําหรับ
การใชตั๋วรวม (สธด.)
12) 1.2.4 พัฒนาระบบเชื่อมตอการ
เดินทาง (ทาเรือพระนั่งเกลา) (ฝพพ.)
24) 3.3.2 สงเสริมอาชีพ ผลิตภัณฑ บริการ
และแหลงทองเที่ยวของชุมชนฯ (สผว.)

• 100%
• มี.ค. 63
•58.15%

• 100%
• 30 มี.ค. 63
• 53.22% 

• 100%
• 56.02%
• 100%
• 100%
• เริ่ม เม.ย. 63
• 60.00%
• เริ่ม เม.ย. 63
• 100%
• 60.50%

• 100% (ต.ค. 62)
• 58.59%
• 100%
• 100%
• เริ่ม เม.ย. 63
• 17.00% 
• เริ่ม เม.ย. 63
• 95.00% 
• 53.22% 

• 90.00%
• เริ่ม พ.ค. 63
• 80.00%
• เริ่ม มิ.ย. 63
• 80.00%

• 90.00%
• เริ่ม พ.ค. 63
• 80.00%
• เริ่ม มิ.ย. 63
• 65.00% 

• 14.00%

• 0.00%

โปรดดูเปาหมายหลักที่ 1

โปรดดูเปาหมายหลักที่ 2

โปรดดูเปาหมายหลักที่ 6

ผลการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2563 (ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563)
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร

2

• เพิ่มชองทางการสรางรายได
• เปนองคกรที่มปี ระสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเงินเปนเลิศ

บริหารการเงินและสรางรายได
จากธุรกิจตอเนื่อง

เปาหมายหลัก

ตัวชี้วัด

4.4 รายไดจาก
ธุรกิจตอเนื่อง
เพิ่มขึ้นรอยละ 5
ในแตละป

4. รอยละที่เพิ่ม
ขึ้นของรายไดจาก
ธุรกิจตอเนื่อง
(ฝพธ.)

60
5

คาเปาหมายตัวชี้วัด (ปงบประมาณ)
61
62
63
64
เฉลิมรัชมงคล
5

5

5

เปา มี.ค. 63
82.68 ลบ.


5

5

ฉลองรัชธรรม
5

5

เปา มี.ค. 63
18.30 ลบ.


5

5. รอยละ
ผลตอบแทนตอ baseline 0.98
สินทรัพย (ROA) 1.07 (0.98)
(ฝชง.)

0.75
0.82
0.66
(0.82) (อยูระหวาง
ดําเนินการ)

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563
คาเปาสิ้นป

แผน

ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563
ผล

โครงการ

14) 2.1.1 จัดตั้งบริษัทใน
เครือเพื่อดําเนินธุรกิจ
ตอเนื่อง (ฝพธ.)

• ออกแบบรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบกิจการในการ
จัดตั้งบริษัทในเครือ 1 บริษัท ในประเด็นตาง ๆ แลวเสร็จ

16.50%

5

16.50%
• อยูระหวางการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํารางเอกสารขอบเขตของงานฯ และ
กําหนดราคากลางงานจางที่ปรึกษาฯ

15) 2.1.2 จัดทําแผนกลยุทธ
ดําเนินธุรกิจตอเนื่องและ
การใชประโยชนจาก
ทรัพยสินใหเกิดประโยชน
สูงสุด (ฝพธ.)

• มีการนําเสนอแผนกลยุทธการดําเนินธุรกิจตอเนื่องใหกับ
ผูบริหารและคณะกรรมการ (ไมรวมถึงการอนุมัติแผนกล
ยุทธการดําเนินธุรกิจตอเนื่อง)

33.00%

33.00%
•อยูระหวางการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํารางเอกสารขอบเขตของงานฯ และ
กําหนดราคากลางงานจางที่ปรึกษาฯ

16) 2.1.3 พัฒนาพื้นที่ตาม • มีการนําเสนอแผนกลยุทธการดําเนินธุรกิจตอเนื่องใหกับ
ผูบ ริหารและคณะกรรมการ (ไมรวมถึงการอนุมัติแผนกล
แนวสายทางรถไฟฟา
ยุทธการดําเนินธุรกิจตอเนื่อง)
(ฝพธ.)

36.00%

36.00%
• ไดทําสัญญาเชาพื้นที่กับลูกคาเพิ่มเติม จํานวน 12 ราย

17) 2.2.2 บริหารจัด
การพลังงานเพื่อลด
คาใชจายสาธารณูปโภค
ของ รฟม. (ฝจบ.)

• สามารถดําเนินการตามมาตรการควบคุมคาใชจายของ
องคกร เพื่อลดคาใชจายดานสาธารณูปโภคไดนอยกวาหรือ
เทากับเมื่อเทียบกับผลของปที่ผานมา

49.60%

49.60%
• จะดําเนินการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ, ติด
โปสเตอรรณรงคการประหยัดพลังงาน และดําเนินงานตามแผนงานควบคุม
คาใชจายขององคกร โดย ณ สิ้น มี.ค. 63 สามารถควบคุมคาใชจายสาธารณูปโภค
ลดลง 0.93% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา

18) 2.2.4 แผนงานลด
คาใชจายระยะสั้นและ
ระยะยาว (ฝจบ.)

• ควบคุมคาใชจายวัสดุสํานักงานขององคกรได 10% เทียบ
กับป 61 ภายในป 63
• ลดคาใชจายดานการสื่อสารฯ ไดรอยละ 5 เทียบกับป 61
และมีความพึงพอใจมากกวา 50% ภายในป 63
• ควบคุมคาใชจายตนทุนโดยรวมหลังจากดําเนินงานตาม
กระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจางได 5% ภายในป 63
• ออกแบบกระบวนการบริหารคาใชจายพลังงานไฟฟาโดย
ใชพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตยและนําเสนอผลการ
ออกแบบเพื่อขอความเห็นชอบจาก ผวก. ไดภายในป 63
• นําเสนอผลการออกแบบเพื่อขอความเห็นชอบจาก ผวก.
และดําเนินตามกระบวนการจัดซื้อจัดจางไดภายในป 63

47.20%

47.20%
• คก. ลดคาใชจายวัสดุสํานักงานโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ : ไดทบทวน
กระบวนการลดคาใชจายวัสดุสํานักงานฯ แลวเสร็จ โดยพบวากระบวนการเดิม
ยังคงมีประสิทธิภาพ และไดขอความรวมมือ ฝ/ส นํา IT และ QR Code ไปใชใน
การดําเนินกิจกรรมภายในสวนงาน
• คก. ลดคาใชจายการสื่อสาร : มีคาใชจายดานการสื่อสารฯ ณ สิ้น ก.พ. 63
ลดลง 15.37% เมื่อเทียบชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมาและจะสํารวจความพึง
พอใจตอการใชบริการดานการสื่อสารชวงสิ้นป
• คก. บริหารงานจัดซื้อจัดจาง : ไดประเมินประสิทธิผลกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
พบวา ณ สิ้น มี.ค. 63 สามารถในการลดตนทุนโดยรวมภายหลังการดําเนินงาน
ตามกระบวนการฯ ไดรอยละ 24.47
• คก. ลดคาใชจายพลังงานไฟฟาโดยใชพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย : อยู
ระหวางออกแบบกระบวนการบริหารคาใชจายพลังงานไฟฟาฯ และออกแบบ
ระบบผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย
• คก. ลดคาใชจายโดยการปรับเปลี่ยนอุปกรณสํานักงาน : ผวก. ไดเห็นชอบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจางแลว เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 63 ปจจุบันอยูระหวาง
ดําเนินการตามกระบวนการฯ

19) 2.2.5 จัดทําแผนกลยุทธ
ดานการเงินระยะ 4 ป
(ปงบประมาณ พ.ศ. 25622565) ของ รฟม. (ฝชง.)

• จํานวนงบประมาณที่เพียงพอสําหรับการเบิกจาย
• เบิกจายงบลงทุนได 95%
• เบิกจายภาพรวมได 96%
• ควบคุมงบประมาณใหมีความถูกตองแมนยํา
• จัดทํารายงานเสนอตอหนวยงานภายนอกเปนรายเดือน
• จัดทํารายงานสรุปการใชจายงบประมาณตอ คกก.รฟม.
• เสนองบแสดงสถานะการเงินให คกก.รฟม. ไดตามรอบ
• ผูโดยสารรถไฟฟาเพิ่มขึ้น 5%
• รายไดจากธุรกิจตอเนื่องเพิ่มขึ้น 5%
• สามารถลดคาใชจายในระยะสั้นและระยะยาวตาม
กิจกรรมยอย

-

• ไดมีการพิจารณาทบทวนโครงการตามแผนกลยุทธดานการเงินแลว พบวา
กิจกรรมในโครงการมีความซ้ําซอนกับโครงการอื่นตามแผนปฏิบัติการและมี
บางสวนมีการดําเนินงานในลักษณะงานประจํา ดังนั้นจึงไดพิจารณายกเลิก
โครงการ แตอยางไรก็ดีเนื่องจากโครงการดังกลาวเปนโครงการที่สนับสนุน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายดานการบริหารการเงินของแผนงานการ
บริหารงาน รฟม. ของผูวาการ จึงไดมีการพิจารณาโครงการดานการบริหาร
การเงินอื่นมาทดแทน

5

(+98.91) (+87.77) (+4.50) (-8.42)
17.74 ลบ. 33.35 ลบ. 34.85 ลบ. 16.76 ลบ.

5.5 ผลตอบแทน
ตอสินทรัพย
(ROA) เปนไป
ตามเปาหมาย

2.1 เพิ่มโอกาสสําหรับดําเนินธุรกิจตอเนื่อง
2.2 บริหารจัดการตนทุนทางการเงินและการลงทุนที่มปี ระสิทธิภาพ

65

(-9.41) (-6.45) (+10.33) (-0.60)
152.63 ลบ. 142.79 ลบ. 157.54 ลบ. 82.18 ลบ.
5

กลยุทธ

0.91

ผลการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2563 (ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563)
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร

3
เปาหมายหลัก
6.6 ผูใชบริการ
และชุมชนตาม
แนวสายทาง
รถไฟฟา รฟม. มี
ความพึงพอใจตอ
บริการรถไฟฟาฯ
และบริการเสริม
อื่นๆ ไดตาม
เปาหมาย

• มีบริการที่ตอบสนองความตองการของสังคมเมือง
• เพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

พัฒนารูปแบบการใหบริการที่
ตอบสนองวิถีชีวิตสังคมเมือง
ตัวชี้วัด

60

คาเปาหมายตัวชี้วัด (ปงบประมาณ)
61
62
63
64

6. รอยละความ
เฉลิมรัชมงคล
พึงพอใจของ
67.29 68.35 69.35 70.35 71.35
ผูใชบริการและ
(68.35)
(75.71) (76.54) (อยูระหวาง
ชุมชนตามแนว
ดําเนินการ)
สายทางรถไฟฟา
(รวมถึงดานความ
ปลอดภัย) (สผว.)
ฉลองรัชธรรม
baseline 62.00 63.50 65.00 66.50
58.20 (69.75) (70.86) (อยูระหวาง

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563
คาเปาสิ้นป
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โครงการ

• จํานวนสิ่งอํานวยความสะดวกที่ตอบสนองความตองการของ
ผูใชบริการจํานวน 2 โครงการ
• 80% ของผูใชบริการสายเฉลิมรัชมงคล และ/หรือสายฉลองรัช
ธรรมมีความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในระดับมากถึงมากที่สุด

55.00%

72.35

20) 3.1.1 สํารวจและพัฒนา
สิ่งอํานวยความสะดวกที่
ตอบสนองความตองการของ
ผูใชบริการ (ฝพธ.)

60.00%
• ไดนําผลสํารวจความคาดหวัง ขอเสนอแนะและความคิดเห็นดานคุณภาพและสิง่ อํานวย
ความสะดวกในสถานีและในขบวนรถไฟฟาของผูบริการรถไฟฟามาวิเคราะหเพื่อระบุถึง
สถานีที่มีความตองการลักษณะรูปแบบที่มีความเหมาะสมไดดังนี้ 1) ติดตั้งเกาอี้พักคอย
เพิ่มเติมในทุกสถานีของสายฉลองรัชธรรม 2) จัดวางตู ATM บริเวณสายเฉลิมรัชมงคล

21) 3.1.2 พัฒนาบริการเพื่อ
ตอบสนองความตองการของ
สังคมเมือง (ฝพธ.)

• มีการนํา One Stop Service มาให บริการอยางนอย 1 รูปแบบ

46.25%

55.00%
• ไดมีการเจรจาระหวางกับริษัททางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ (จํากัด) (BEM) และบริษัท
แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรคส จํากัด (BMN) เพื่อติดตั้งตู ATM ภายในสถานีรถไฟฟาสายสีน้ํา
เงินสวนตอขยาย จํานวน 11 สถานี

22) 3.2.1พัฒนาแอปพลิเคชัน
สําหรับอํานวยความสะดวก
ใหแกผูใชบริการ (ฝทท.)

• พัฒนา Application ใหขอ มูลฯ แลวเสร็จ
• จัดทํารายงานการศึกษาฯ (AS - IS) แลวเสร็จ
• จัดทํารายงานการศึกษาฯ (To - Be Process) แลวเสร็จ
• จัดทําการแสดงผลตนแบบ (Prototype) แลวเสร็จ
• ติดตั้ง/สงมอบซอฟตแวรระบบที่ผานการทดสอบและพรอมใชงาน
แลวเสร็จ และเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาทั้งหมด.

76.00%

23) 3.2.2 นําขอมูลผูใชบริการ
มาวิเคราะหเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑและรูปแบบการให
บริการใหมๆ (Data
Analytics) (ฝทท.)

• ศึกษาความเชื่อมโยงของโครงการที่เกี่ยว ของแลวเสร็จตามแผน
• จัดเตรียมขอกําหนดและขอบเขตของงานไดตามแผน
• จัดทําสรุปผลการศึกษาความเชื่อมโยงของโครงการที่เกี่ยวของ
และแนวทางตอยอดแลวเสร็จ

29.00%

86.50%
• ไดตดิ ตั้งระบบบนอุปกรณสอ่ื สารระบบปฏิบตั ิการของ iOS และ Android และระบบ
Black office Web Site/Web Service พรอมซอฟตแวรระบบการจัดการฐานขอมูล ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายเรียบรอยแลว และไดดําเนินการจัดการทดสอบระบบ UAT
ใหกับ รฟม. พรอมทั้งฝกอบรมการใชงาน Application ทั้งนี้อยูระหวางการเตรียมความ
พรอมของระบบ เพื่อเปดใหเฉพาะพนักงานไดทดสอบการใชงาน Application กอนใชเปด
ใชงานสูสาธารณะ
29.00%
• ไดศึกษาระบบที่ รฟม. มีอยู อาทิ ขอมูลจากระบบบริหารงานบํารุงรักษา (CMMS) ขอมูลจาก
ระบบบริหารงานพัฒนาธุรกิจ (BDS) ขอมูลจากระบบติดตามความกาวหนาโครงการ (PPMS) ขอมูล
จากระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกสผานเครือขาย (Cloud) ขอมูลจากระบบจัดเก็บเอกสาร และ
สื่อ Digital โครงการรถไฟฟา (DMS) ฯลฯ เพื่อนํากลุมขอมูลจากระบบเดิมมากําหนดกลุมของขอมูล
ในการจัดทําเปน Big Data และศึกษาการติดตั้งเทคโนโลยี loT ในสถานีรถไฟฟา เพื่อนําขอมูลความ
หนาแนนของผูโดยสารแบบ Real time เขามาใชในระบบ

24) 3.3.2 สงเสริมอาชีพ
ผลิตภัณฑ บริการและแหลง
ทองเที่ยวของชุมชนบริเวณ
แนวสายทางรถไฟฟา (สผว.)

• มีจํานวนชุมชนที่เขารวมโครงการ และจํานวนผูโดยสารที่เพิ่มขึ้น
ตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว

42.50%

85.00%
• ไดรว มกับพัฒนาชุมชนเขตมีนบุรแี ละคันนายาว เพื่อใหผูประกอบการรานคาผลิตภัณฑจาก
ชุมชนในพื้นที่แนวสายทางรถไฟฟาสายสีสม (ตะวันออก) นําสินคาคุณภาพมาตรฐาน OTOP
จํานวน 25 รานคา มาจําหนายในกิจกรรม MRT MARKET บริเวณอาคารจอดแลวจรสถานีศูนย
วัฒนธรรมฯ ระหวางวันที่ 24-28 ก.พ. 63 และไดนาํ บัตรรถไฟฟามาเปนสวนลดในการใชจา ยที่รานคา

25) 3.3.5 สงเสริมภาพลักษณ
ความปลอดภัยในการกอสราง
โครงการระบบรถไฟฟาขนสง
มวลชน (สผว.)

• ชุมชนแนวสายทางกอสรางโครงการฯ และผูใชบริการรถไฟฟา
MRT มีความพึงพอใจตอมาตรการกํากับดูแลใหผรู ับจางดําเนินงาน
กอสรางฯ ดวยความปลอดภัย (90%)
• ชุมชนแนวสายทางกอสรางโครงการฯ มีความพึงพอใจตอการให
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับมาตรการดานความปลอดภัยในการกอสรางฯ (81%)
• ชุมชนแนวสายทางกอสรางโครงการฯ มีความพึงพอใจตอ
ภาพรวมการจัดการดานความปลอดภัยในงานกอสรางฯ (81%)

56.50%

56.50%
• ไดดําเนินการประชาสัมพันธเรื่องมาตรการความปลอดภัยของงานกอสรางโครงการฯ
ผานที่ประชุม PR/CR โดยใหที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟาสายสีตางๆ ออกแบบกิจกรรม/สือ่
ประชาสัมพันธ เพื่อสรางการรับรูใหแกประชาชน และใหรายงานผลผูจ ดั การโครงการ
เกี่ยวกับอุบัติเหตุเนื่องจากการกอสรางรถไฟฟาทราบโดยเร็วที่สดุ เพื่อเสนอแนวทางชี้แจง
ขาวและรักษาภาพลักษณท่ดี ีใหแก รฟม.

• คาเฉลี่ยอัตราการเกิดขยะมูลฝอยภายในพื้นที่สานักงาน รฟม.
(กิโลกรัม/คน/วัน) นอยกวาคาเฉลี่ยอัตราการเกิดขยะมูลฝอยใน
หนวยงานภาครัฐของกรมควบคุมมลพิษ (กิโลกรัม/คน/วัน) 35%
ภายในป 63

75.00%

75.00%
• ไดติดปายประชาสัมพันธสอ่ื สารใหบคุ ลากรและผูม าใชบริการรับรูและเขาใจตอนโยบาย
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในสํานักงาน รฟม. อยางตอเนื่อง

• มีความสําเร็จ 100% ในการหาคา Baseline SROI ของการ
ใหบริการรถไฟฟาป 63

27.50%

31.88%
• ไดจัดทํารางขอบเขตงาน (TOR) และกําหนดราคากลางของงานจางที่ปรึกษาฯ แลวเสร็จ
โดย ผวก. ไดอนุมัติเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 63 ปจจุบนั อยูระหวางจัดตั้งคณะกรรมการจางที่
ปรึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับงานฯ เพื่อหาตัวเลข SROI และ
จัดทํารายงานขอจาง

68.00

ดําเนินการ)

7.7 มีผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจ
สังคม และ
สิ่งแวดลอม
(SROI) ไดตาม
เปาหมาย

7. ผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจ
สังคม และ
สิ่งแวดลอม
(SROI)

-

-

26) 3.3.6 บริหารจัดการขยะ
baseline หา
กําหนดเปา
มูลฝอยในพื้นที่สํานักงาน
อาคาร baseline
แตละป
รฟม. (ฝจบ.)
จอดรถ บริการ เมื่อไดคา baseline
(5.71) รถไฟฟา
บริการ
รถไฟฟาแลว
(อยูระหวาง
ดําเนินการ)

กลยุทธ
3.1 สรางธุรกิจที่ตอบสนองความตองการของสังคมเมือง
3.2 นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชสรางประสบการณที่ดีแกผูใชบริการ
3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ทั้งดานเศรฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563
แผน
ผล

27) 3.3.7 ศึกษาเพื่อหาตัวเลข
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม (SROI) ของ
การใหบริการรถไฟฟา (ฝปก.)

ผลการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2563 (ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563)

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
กลยุทธ
ยุทธศาสตร
พัฒนาศูนยกลางความรูดานรถไฟฟา • เปนศูนยกลางดานการเรียนรูและการใหคําปรึกษารถไฟฟาขนสงมวลชนระดับประเทศและเตรียมความพรอม 4.1 สรางศูนยกลางการเรียนรูดานรถไฟฟาขนสงมวลชน
ขนสงมวลชนระดับประเทศและเตรียม
4.2 จัดตั้งศูนยใหคําปรึกษา (ในดานการบริหารการกอสราง การบริหารโครงการ
ความพรอมมุงสูระดับภูมิภาคอาเซียน มุงสูระดับภูมิภาคอาเซียน
การจัดซื้อจัดจางขนาดใหญการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน การรักษาความปลอดภัยและกูภัย)
คาเปาหมายตัวชี้วัด (ปงบประมาณ)
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563
ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563
เปาหมายหลัก
ตัวชี้วัด
แผน
โครงการ
คาเปาสิ้นป
ผล
60
61
62
63
64
65
44.00%
39.00%
8.8 มีความสําเร็จ 8.1 ความสําเร็จ พิจารณากรอบ รายงานการ แบบราง จัดทําองค จัดทําองค จัดทําองค 28) 4.1.1 จัดตั้งศูนยการ • จัดทําองคความรูในศูนยการเรียนรูฯ 40%
• พัฒนาสื่อในการนําเสนอองคความรูฯ 50%
• ไดมีการจัดประชุมกลุมยอยรวมกับกลุมบริษัทที่ปรึกษาเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 63 เรื่อง
แนวคิดแลว
ออกแบบ 100% (100%) ความรู 40% ความรู 80% ความรู 100% เรียนรูดานรถไฟฟาขนสง
ของการจัดตั้ง
ของการเปน
• จํานวนองคความรูที่จะมีในศูนยการเรียนรู 1 หมวด
งบประมาณในการดําเนินการสรางศูนยการเรียนรูฯ และเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 63 เรื่องการจัดทํา
เสร็จ
แนวคิด 100% +รับฟงความ
(25%)
+พัฒนาสื่อ มวลชน (ฝพค.)
+พัฒนาสื่อ
ศูนยการเรียนรู
ศูนยกลางดาน
รางโครงเรื่อง VDO 270 องศาและหัวขอการจัดทําองคความรูของ คก.รฟฟ. สายสีชมพูที่จะ
(100%)
(100%)
+พัฒนาสื่อ นําเสนอ 75% นําเสนอ 100%
คิดเห็น
จัดแสดงในศูนยการเรียนรูฯ และเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 63 กลุมบริษัทที่ปรึกษาไดนําสงเนื้อหา
+รายงานการ 100% (100%) นําเสนอ 50% +ติดตั้งและ +ติดตั้งและ
การเรียนรูดาน เทียบกับแผน
การพัฒนาสื่อองคความรูงานออกแบบนิทรรศการศูนยการเรียนรู 20%
ออกแบบ
(20%)
ตกแตงภายใน ตกแตงภายใน
+แบบฉบับ
(ฝพค.)
รถไฟฟาแลว
รายละเอียด
100%
50%
สุดทาย
35.00%
29) 4.1.2 ยกระดับระบบ • ความสําเร็จในการดําเนินการปรับปรุงระบบจัดการ
38.00%
เสร็จตามแผน
100%
+ประชา
+ประชา
100% (100%)

4

8.2 จํานวนองค
ความรูที่จะมีใน
ศูนยการเรียนรู
(ฝพค.)
9.9 ความสําเร็จ
ของการมีศูนยให
คําปรึกษาภายใน
ในประเทศแลว
เสร็จ

9. รอยละความ
คืบหนาของการ
เปนศูนยให
คําปรึกษาเมื่อ
เทียบกับแผน

-

(100%)
+แบบราง
70%
(70%)

+รายการวัสดุ
100% (100%)
+ราคาคา
กอสราง
100% (100%)
+จัดทําองค
ความรูในศูนย
20% (20%)

-

1
(1)

สัมพันธ/เปด
บริการ 50%

2

(อยูระหวาง
ดําเนินการ)

ประเมินความพรอมป 62
60
(ไดประเมินความพรอม (56.99)
ในมิตขิ ององคความรู
แลวเสร็จ)

4

สัมพันธ/เปด
บริการ 100%

5

จัดการความรูในองคกร
(ฝทบ.)

ความรู 90%
• ผลประเมินความพึงพอใจของผูใ ชบริการระบบจัดการ
ความรูในองคกร 60%

30) 4.1.3 ความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอกในการ
แลกเปลี่ยนองคความรูและ
พัฒนาองคความรูดาน
รถไฟฟาขนสงมวลชน
(ฝพค.)

• ดําเนินการครบถวนตามแผนปฏิบัติการและจัดทํา
งานวิจัยโดยอาจรวมกับสถาบันทางวิชาการของรัฐ/
เอกชน แลวเสร็จ
• สรางเครือขาย/ความรวมมือกับสถาบันทางวิชาการ
ของรัฐ/เอกชน รวมทั้งองคกรดานรถไฟฟาขนสงมวลชน
หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ

39) 5.1.11 พัฒนาองคกร
สูอ งคกรแหงการเรียนรู
(ฝทบ.)

80

100

52.00%

โปรดดูเปาหมายหลักที่ 11

31) 4.2.1 พัฒนาองค
ความรูดานการบริหารงาน
กอสราง และการบริหาร
โครงการ และการจัดซื้อ
จัดจาง (ฝบก.1/ฝบก.2/
ฝวส./ฝรฟ../ฝจบ.)

• ถายทอดองคความรู ดานการบริหารงานกอสรางและการ
บริหารโครงการ
• ประเมินองคความรูของบุคลากรหลังจากการถายทอด
องคความรู
• ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนโครงการพัฒนาองคความรู
ดานการบริหารงานกอสราง ดานงานไฟฟาและเครื่องกล
• ดําเนินการตามแผนตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
• มีบุคลากรที่สามารถถายทอดองคความรูในการจัดซื้อจัด
จางโครงการขนาดใหญ ไดอยางนอยปละ 1 คน

55.36%

32) 4.2.2 พัฒนาองค
ความรูดานการจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดิน (ฝกท.)

• ขอมูลการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

15.60%

• เอกสารหรือสื่อแสดงรายละเอียดองคความรูดานการ
33) 4.2.3 พัฒนาองค
ความรูด านการรักษาความ รักษาความปลอดภัยและกูภัยในเขตระบบรถไฟฟาจํานวน
ปลอดภัยและกูภัยฯ (ฝรภ.) 1 องคความรู

63.00%

• ดําเนินการได 100% ตามแผน
• 70% ของกลุมเปาหมาย มีความรูดาน การจัดการเดิน
รถไฟฟาตามที่กําหนด
• ฝกอบรมไดตามแผนงาน

50.00%

34) 4.2.4 แผนการจัดการ
ความรูดานการเดินรถไฟฟา
(ฝปก.)
35) 4.2.5 จัดตั้งศูนยฝก
อบรมบุคลากรในระบบราง
(ฝปก.)

• ไดพัฒนาระบบจัดการความรูผานแนวทางการยกระดับระบบเบื้องตน โดยไดศึกษา
ขอมูลรถไฟฟา รฟม. เพื่อนํามาพัฒนาระบบโตตอบอัตโนมัติ (Chatbot) โดยอยูระหวางนําเขา
ขอมูลในระบบฯ และไดสื่อสารระบบจัดการความรูผานชองทางตางๆ เชน e-mail
KM website จอดิจิทัล signage เปนตน
46.94% 
• ไดลงนามในบันทึกขอตกลงทางวิชาการระหวาง รฟม. กับ ม.เทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 62 และไดกําหนดโครงการวิจัย 1 เรื่อง ไดแก โครงการ
พัฒนากระบวนการจัดการนวัตกรรม ซึ่งไดวาจาง ม.นเรศวร เปนที่ปรึกษาดําเนินงาน
โครงการฯ

100%

56.33%
• งานบริหารงานกอสราง : ไดมีการถายทอดองคความรู หัวขอ Environment Control
and Management เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 62 ซึ่งไดรับประเมินความพึงพอใจจาก
ผูบังคับบัญชาแลว และหัวขอ Material and Quality Control เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 63
• งานระบบรถไฟฟาและเครื่องกล : ไดมีการถายทอดองคความรู หัวขอ Linear Heat,
PLC and Mode Operation/Scenario for Tunnel Ventilation System (TVS)
เมื่อวันที่ 27 ก.พ 63
• งานระบบรถไฟฟา : ไดมีการถายทอดองคความรู หัวขอ The basic of Risk
Management เมื่อวันที่ 27 ก.พ.63
• งานจัดซื้อจัดจาง : ไดมีการถายทอดองคความรูดานการจัดซื้อจัดจางใหกับบุคลากร
ดานจัดหาพัสดุโครงการ และไดศึกษา รวบรวม วิเคราะห กฎ ระเบียบดานการจัดซื้อจัด
จางโครงการรถไฟฟาที่ออกเพิ่มเติม รวมทั้ง Procurement Guidelines ของ JICA แลว
15.60%
• ไดรวบรวมองคความรูดานการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินจากกฎหมายที่เกี่ยวของ ขั้นตอน
ของกระบวนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน แนวทางปฏิบัติงาน และการบรรยายใหความรู/
สัมภาษณ/การถายทอดความรูแลวเสร็จ อยูระหวางนําขอมูลที่ไดมาศึกษาวิเคราะห
และประเมินความพรอมดานวิชาการและดานบุคลากร เพื่อพัฒนางานตอไป
63.00%
• อยูระหวางประมวลองความรูที่ไดคัดเลือกแลว จํานวน 4 หัวขอ ไดแก การเจรจา
ตอรอง การดับเพลิงขั้นตน การชวยเหลือผูปวยในภาวะฉุกเฉิน และวัตถุระเบิด เพื่อ
นํามาจัดทํารูปเลมและ Clip VDO สําหรับเผยแพรตอไป
50.00%
• อยูระหวางดําเนินการอบรมตามแผน และอยูระหวางประเมินผลการอบรมในรายวิชา Rule
book, General safety,การตรวจ MRTA Survey KPIs สายฉลองฯ, การจัดการเหตุการณ
100% (แลวเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1)
• ไดฝกอบรมหลักสูตรพนักงานควบคุมการเดินรถแลวเสร็จ

ผลการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2563 (ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563)
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร

5

พัฒนาสูการเปนองคกรที่มี
ประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน

เปาหมายหลัก

ตัวชี้วัด

10.
10 บุคลากรมี
ระดับความ
ผูกพันตามที่
กําหนด

10. ระดับความ
ผูกพันของ
บุคลากร (รวมถึง
ดานวัฒนธรรม)
(ฝทบ.)

• เปนองคกรที่ประสิทธิภาพสูง (HPO) ดวยนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาลที่ดี

คาเปาหมายตัวชี้วัด (ปงบประมาณ)
60
61
62
63
64
3.52 3.57 3.62 3.67 3.72
(3.74) (3.58) (4.32) (อยูระหวาง
ดําเนินการ)

65
3.77

ผานเกณฑการ
ประเมิน
สมรรถนะ

แผน

ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563
ผล

36) 5.1.1 ปรับปรุงโครงสรางองคกร (ฝทบ.)

• มีรายละเอียดหนาที่ความ
รับผิดชอบหนวยงาน

85.00%

37) 5.1.3 สงเสริมวัฒนธรรมองคกร (ฝทบ.)

• บุคลากรรับรูถึงวัฒนธรรม
องคกร ไมนอยกวา 70%
• บุคลากรแสดงออกตามวัฒนธรรม
องคกร ไมนอยกวา 60%
• ระดับความผูกพันของ
บุคลากรที่มีตอองคกร เทากับ
หรือมากกวา 3.67

45.00%

• การควบคุมงานกอสราง
• สงมอบอาคารที่พักพนักงาน
ให ฝทบ. บริหารจัดการ

100%

100% (แลวเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1)
• ไดกอสรางอาคารที่พักพนักงาน รฟม. บริเวณศูนยซอมบํารุงหวยขวางแลวเสร็จ

• ความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีสวนรวมในการเขารวม
กิจกรรมการเสริมสรางองคกร
แหงการเรียนรู 60%

25.00%

36.25%
• ไดทบทวนแผนแมบทการจัดการความรูและแนวทางกระบวนการเสริมสรางองคกรแหง
การเรียนรูกับระบบการประเมินผลใหม (เกณฑ CBEs หัวขอ การจัดการความรูและ
นวัตกรรม) แลวเสร็จ ไดจัดทําแบบสํารวจเพื่อพัฒนาชองทางการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ ไดมีการสื่อสาร 7 องคความรูหลักของ รฟม. และไดดําเนินกิจกรรม
ในการเสริมสรางและกระตุนใหบุคลากรเกิดการเรียนรูและปลูกจิตสํานึกในการสราง
วัฒนธรรมแหงการเรียนรู ไดแก โครงการสงเสริมบุคลากรที่พรอมเรียนรูและโครงการ
ปรับปรุงทรัพยากรบุคคล เพื่อสรางแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ

• บุคลากรแสดงออกตาม
วัฒนธรรม MRTA ไมนอยกวา
60%
• ลําดับ (Rank) การประเมิน
ITA เมื่อเทียบกับ รส. ในกลุม
คค. ไดลําดับที่ 1 - 3
• พนักงานมี 95% พึงพอใจ
ตอการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
• ระดับความผูกพันของ
บุคลากรที่มีตอองคกรอยูใน
ระดับ 3.67
• บุคลากร 95.90% มี
สมรรถนะหลักตามที่องคกร
กําหนด
• บุคลากรที่มีสมรรถนะตาม
ตําแหนงงาน Technical
Competency จํานวน 8 คน
• จํานวนองคความรูที่จะมีใน
ศูนยการเรียนรู 2 องคความรู

42.94%

44.38%
ปงบ 63 ดําเนินการ 15 คก. โดยมี 9 คก. ที่รายงานแลว ไดแก
• คก. ลําดับที่ (1) (2) (5) (8) (10) และ (15) รายงานตามยุทธศาสตรที่ 5
• คก. ลําดับที่ (11) (13) และ (14) รายงานตามยุทธศาสตรที่ 4
ทั้งนี้ มี คก. ที่ไมไดบรรจุในแผนปฏิบัติการ 6 คก. ดังนี้
(3) คก. พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน : ไดกําหนดนโยบายที่บูรณาการใน
เรื่อง GRC ศึกษาขอมูลเพื่อจัดทํารางนโยบายฯ และจัดทําบทวิเคราะหขอมูลและราง
นโยบายฯ แลวเสร็จ และอยูระหวางการนําเสนอใหความเห็นชอบ
(4) คก. ISO 14000 จัดการสิ่งแวดลอม : ไดแตงตั้งคณะทํางานศึกษาความ
เหมาะสมในการขอรับการรับรอง ISO 14000
(6) คก. จัดทําระบบความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) : ไดจัดจาง
บริษัท ไทยสกิลลพลัส จํากัด เปนผูจัดทําระบบความกาวหนาในสายอาชีพและ
กําหนดแนวทางพัฒนาความกาวหนาฯ แลวเสร็จ
(7) คก. พัฒนาบุคลากรประจําป : ไดจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลป 63
แลวเสร็จ และจัดอบรม จํานวน 32 หลักสูตร จากทั้งหมด 63 หลักสูตร
(9) คก. พัฒนาสมรรถนะตามตําแหนงงาน : ไดออกแบบเนื้อหาหลักสูตรแลว
เสร็จ และอยูระหวางประสานผูเชี่ยวชาญในการจัดฝกอบรม
(12) คก. แลกเปลี่ยนองคความรูขามหนวยงาน : จัดทําแผนงานการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูขามหนวยงานแลวเสร็จ และไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ ธกส. เมื่อ
วันที่ 20, 22 และ 28 ม.ค. 63

39) 5.1.10 กอสรางอาคารที่พักพนักงาน รฟม. บริเวณ
ศูนยซอมบํารุงหวยขวาง (เลียบคลองยมราช) (ฝพพ.)

11. รอยละ
90 95.73 95.83 95.90 96.00
บุคลากรที่ผาน
(95.73) (96.13) (96.19) (อยูระหวาง
ดําเนินการ)
เกณฑการประเมิน
สมรรถนะ (ฝทบ.)

5.1 สรางบุคลากรใหมคี วามเปนมืออาชีพ และสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู
5.2 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563
โครงการ
คาเปาสิ้นป

38) 5.1.7 สงเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีตอ
องคกร (ฝทบ.)

11. มีบคุ ลากรที่
11

กลยุทธ

96.10 40) 5.1.11 พัฒนาองคกรสูองคกรแหงการเรียนรู
(ฝทบ.)

41) 5.1.13 แผนพัฒนาองคกร (ฝทบ.)
(1) คก. สงเสริมการรับรูคํานิยามและพฤติกรรมที่พึง
ประสงคของวัฒนธรรมองคกร (ย.5)
(2) คก. สงเสริมการแสดงออกถึงพฤติกรรมตาม
วัฒนธรรมองคกร (ย.5)
(3) คก. พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายใน (GRC)
(4) คก. ISO 14000 จัดการสิ่งแวดลอม
(5) คก. เตรียมความพรอมบุคลากรขึ้นสูตําแหนง
ผูบริหาร (ย.5)
(6) คก. จัดทําระบบความกาวหนาในสายอาชีพ
(7) คก. พัฒนาบุคลากรประจําป
(8) คก. พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (ย.5)
(9) คก. พัฒนาสมรรถนะตามตําแหนงงาน
(10) คก. ปรับปรุงโครงสรางองคกร (ย.5)
(11) คก. ยกระดับระบบสารสนเทศการจัดการความรู (ย.4)
(12) คก. แลกเปลี่ยนองคความรูขามหนวยงาน
(13) คก. จัดตั้งศูนยการเรียนรูดานรถไฟฟา (ย.4)
(14) คก. จัดตั้งศูนยฝกอบรมบุคลากรในระบบราง (ย.4)
(15) คก. พัฒนาศักยภาพผูบริหารในการนําองคกร (ย.5)

48.00%

80.00% 
• คกก.รฟม. ไดใหความเห็นชอบโครงสรางองคกรที่มีการปรับปรุงแลว เมื่อวันที่ 26 มี.ค.
63
45.00%
• ไดสื่อสารและจัดกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานตามแผนการสงเสริมวัฒนธรรม
องคกรป 63 จํานวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมผูนําตนแบบ MRTA 2 รุน 2) กิจกรรม
คุยเฟองเรื่องวัฒนธรรมองคกร และ 3) กิจกรรมสื่อสารเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
28.00% 
• ไดจัดทําแผนดําเนินงานกิจกรรมเพื่อสงเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคกร
ป 63 แลวเสร็จ และปจจุบันอยูระหวางเสนอขออนุมัติแผนดําเนินการฯ

ผลการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2563 (ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563)
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร

5
เปาหมายหลัก

ตัวชี้วัด

12
12. มีการปรับปรุง

12.1 จํานวน
กระบวนการหลัก
ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ ที่พัฒนาและ
ทํางานหลัก (ดวย ปรับปรุงแลว
เทคโนโลยีและ/ (ฝพธ.)
หรือนวัตกรรม)
ป 60-65

13. มีผลิตภาพ
13

องครวมของ
องคกร
(Productivity)
เพิ่มขึ้น (โดยคา
Human Capital
Return on
Investment :
HCROI) (เทา)

• เปนองคกรที่ประสิทธิภาพสูง (HPO) ดวยนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาลที่ดี

พัฒนาสูการเปนองคกรที่มี
ประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน
60
-

คาเปาหมายตัวชี้วัด (ปงบประมาณ)
61
62
63
64
-

1
(1)

1

(อยูระหวาง
ดําเนินการ)

2

โครงการ

3

42) 5.2.1 พัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานผานนวัตกรรมมา
ปรับใช (ฝพธ.)

12.2 รอยละ
ความสําเร็จใน
การพัฒนาระบบ
ERM (ฝทท.)

-

-

-

20
(51)

100

-

12.3 รอยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ
ตามแผนดิจิทัล
ของ รฟม. (ฝทท.)

-

-

-

60
(45.28)

80

100

2.53 1.35 1.93
(2.56) (อยูระหวาง

2.08

13. ผลิตภาพองค Baseline 3.00
2.87 (3.00)
รวมขององคกร
(Productivity)
(เทา) (ฝชง.)

ดําเนินการ)

5.1 สรางบุคลากรใหมคี วามเปนมืออาชีพ และสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู
5.2 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563
คาเปาสิ้นป

65

กลยุทธ

แผน

ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563
ผล

• มีการระบุกระบวนการที่มีโอกาสพัฒนา และวางแผน
ตอไปในป 64
• มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงองคกรตาม
ระบบ Enablers 100%
• มีผลลัพธตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในแตละโครงการ
ตามแผนพัฒนาปรับปรุงองคกรประจําปงบ 63
• มีการดําเนินงานตามแผนงานรับรองระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001 : 2015 ได 100%

64.29%

43) 5.2.4 ศึกษา ทบทวน • ดําเนินการปรับปรุงแกไขระเบียบขอบังคับของ รฟม.
และพัฒนาระเบียบ
ได 75% ของแผนการทบทวนและพัฒนาระเบียบ
ขอบังคับของ รฟม. (ฝกม.) ขอบังคับของ รฟม.
• ทบทวนปรับปรุงระเบียบฯ อยางนอย 25 ฉบับ
44) 5.2.2 พัฒนาระบบ
• พัฒนาระบบ Enterprise Resource Management
Enterprise Resource
(ERP) ไดตามแผน
Management
• จัดทํารายงานการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และสรุป
(ฝทท.)
ความตองการของระบบงานปจจุบัน (AS - IS) แลวเสร็จ
• จัดทํารายงานการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และสรุป
การปรับกระบวนงานใหมที่มีความเหมาะสม (To - Be
Process) ของระบบแลวเสร็จ
• จัดทําการแสดงผลตนแบบ (Prototype) ของระบบแลวเสร็จ
45) 5.2.5 แผนปฏิบัติการ • ติดตั้ง/สงมอบ พัฒนาระบบประมวลผลและวิเคราะหขอมูลจาก
ดิจิทัลของ รฟม. ที่สนับสนุน วิดีโอเพื่อการบริหารงานรถไฟฟาระยะที่ 1 แลวเสร็จตามแผน
• จัดเตรียมขอกําหนดและขอบเขตของงาน พรอมทั้ง
การใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหสอดคลองกับ จัดหาผูรับจาง และติดตั้ง/สงมอบพัฒนาระบบประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูลจากวิดีโอเพื่อการบริหารงานรถไฟฟาระยะที่ 2
ยุทธศาสตรประเทศไทย
ไดตามแผน
4.0 (ฝทท.)
• วิเคราะห ออกแบบ พัฒนาและทดสอบ พรอมทั้งอบรม
ผูใชงาน และเริ่มใชงานระบบรับเรื่องรองเรียน (Phase 2)
แลวเสร็จตามแผน
• พัฒนาระบบบริหารความสัมพันธลูกคาแลวเสร็จตามแผน
• พัฒนาระบบเฝาระวังขอมูลและการบริหารจัดการ
สังคมออนไลนแลวเสร็จตามแผน
46) 5.1.2 พัฒนาศักยภาพ • เพื่อใหผูบริหาร 75% มีระดับสมรรถนะการบริหารตาม
ผูบริหารในการนําองคกร มาตรฐานที่องคกรกําหนด
(ฝทบ.)

90.00%

90.00%

38.00%

51.00%
• ไดดําเนินการติดตั้งและสงมอบระบบพรอมเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และอุปกรณ
ฮารดแวรตางๆ พรอมลิขสิทธิ์ซอฟตแวรทั้งหมดที่ใชในโครงการเรียบรอยแลว และอยู
ระหวางการเก็บความตองการของกระบวนการใหม ทั้ง 8 ระบบยอย เพื่อปรับใช
กระบวนการใหมใหมีความเหมาะสม (To - Be Process)

50.00%

47) 5.1.6 พัฒนาบุคลากร
ที่มีศักยภาพสูง (ฝทบ.)

• สื่อสารแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และ
สํารวจความสนใจสําหรับพนักงานระดับ 7 ในการเขารวม
โครงการฯ

20.00%

50.94%
มีการดําเนินงาน 4 โครงการ ดังนี้
• คก. Video Analytics : อยูระหวางพัฒนาระบบประมวลผลและวิเคราะหขอมูล
จากวิดีโอ ระยะที่ 1 และจัดเตรียมขอกําหนด และขอบเขตงานระบบประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูลจากวิดีโอ ระยะที่ 2
• คก. รับเรื่องรองเรียน (Phase2) :ไดวิเคราะห ออกแบบ พัฒนาระบบและทดสอบ
แลวเสร็จ โดยผลจากการทดสอบจะตองปรับแกระบบเพิ่มเติม เพื่อใหพรอมตอการ
อบรมตอไป
• คก. พัฒนาระบบบริหารความสัมพันธลูกคา (CRM) อยูระหวาง Implement
ระบบ
• คก. ระบบเฝาระวังขอมูลและการบริหารจัดการสังคมออนไลน อยูระหวาง
Implement ระบบ
26.00%
•ไดวาจางมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ (IRDP) เปนผูดําเนินการจัด
ฝกอบรมหลักสูตร การพัฒนาภาวะผูนําองคกร (Leadership Skills) โดย
กลุมเปาหมายเปนพนักงานระดับ ผอ.ฝาย/สํานัก หรือ รก.ผอ.ฝาย/สํานัก จํานวน 27
คน
20.00%
• ไดดําเนินการศึกษาจางผูเชี่ยวชาญเพื่อดําเนินการคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูง (Talent Management)

48) 5.1.12 เตรียมความ
พรอมบุคลากรขึ้นสู
ตําแหนงผูบริหารองคกร
(ฝทบ.)

• เตรียมความพรอมใหบุคลากรมีโอกาสขึ้นสูการเปนผูมี
ศักยภาพ สาหรับตําแหนงผูชวยผูวาการ และรองผูวาการ

12.00%

20.00%

65.82%

• ไดพัฒนา 1 กระบวนการ ไดแก ระบบการบริหารความสัมพันธลูกคา โดยรายงานการศึกษา
วิเคราะห ออกแบบ และสรุปความตองการของระบบงานปจจุบัน (AS-IS) แลวเสร็จ
• ไดมีการทบทวนปรับปรุงและ/หรือจัดทําโครงการ/แผนงานเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายการ
ประเมิน CBEs โดยนําเสนอผูบังคับบัญชาตามสายงานใหความเห็นชอบภายใน 31 มี.ค. 63 โดย
ปจจุบนั มีโครงการตามแผน OFI Roadmap จํานวน 11 คก. (แผนเดิม 10 คก. แผนใหม 1
คก.) และแผน(ดําเนิน)งาน จํานวน 22 แผน)
• ไดใหความรูเรื่องระบบบริหารคุณภาพแกคณะกรรมการฯ และพนักงานที่เกี่ยวของใน
ประเด็นดังนี้ องคประกอบของระบบบริหารคุณภาพของ รฟม. วัตถุประสงคดานคุณภาพ
เชื่อมโยงของระบบบริหารคุณภาพกับแผนยุทธศาสตร รฟม. รวมทั้งแผนการดําเนินงาน
ตามระบบบริหารคุณภาพป 63 นอกจากนี้ไดมีการปรับปรุงแผนการดําเนินงานตามระบบ
บริหารคุณภาพแลวเสร็จ และเผยแพรใน banner เรียบรอยแลว
• ไดทบทวนปรับปรุงระเบียบขอบังคับของ รฟม. แลวเสร็จ จํานวน 3 ฉบับ ไดแก 1) ระเบียบ รฟม.
วาดวยการเงิน พ.ศ. 2561 2) รางขอบังคับ รฟม. ดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงทางการบริหาร
พ.ศ. …. และ 3) รางขอบังคับ รฟม. วาดวยเงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ. ....

25.00%
•ไดวาจาง IRDP เปนผูดําเนินการจัดฝกอบรมหลักสูตร การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการ (Managerial Skills) สําหรับกลุมบุคลากรที่ขึ้นสูตําแหนงผูบริหารองคกร
(Succession Planning)

เอกสารแนบ 3

วิธีการจัดการ โซนสีแดง-สี
ดง สม
1) จัดทําแผน/แผนเร
แผนเรงรัด หรือปรับปรุงแผน และหรือกลยุทธ
2) เสนอแผนให ผวก. เห็นชอบ ภายใน 15 วัน นับจากมีมติ
3) สงแผนให ฝนย. เพือติดตามประเมิน

ผังแสดงระดับความสําคัญของเรือ่ งทีต่ อ งนําไปปรับปรุง
ณ สิน้ เดือนมีนาคม 2563

ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2562

คา 4
ชากวาหรือนอย
กวาเปา/แผน
มากกวา 10%

ผลการดําเนินงาน

คา 3
ชากวาหรือนอย
กวาเปา/แผน
มากกวา 5%
คา 2
ชากวาหรือนอย
กวาเปา/แผน
มากกวา 0-5%

ridership ฉลองรัชฯ,

5

4

10

8

คก.สสงเสริมความผูกพัน,

พิษณุโลก,

25

20

15

12

16

20

คา 4
ชากวาหรือนอย
กวาเปา/แผน
/
มากกวา 10%

15

คา 3
ชากวาหรือนอย
กวาเปา/แผน
/
มากกวา 5%

ภูเก็ต,

non-fare ฉลองรัชฯ

สมตก

3

6

12

9
ชมพู,

มวงใต

สมออก,
เหลือง,

2
คก.พัฒนาผลิตภัณฑ,
คก.พัฒนา ค.รูดาน
กรรมสิทธิ์ที่ดิน,
คก.ค.รูค.ปลอดภัยและ
กูภัย รฟฟ.,
คก. ERM

คา 1
มากกวาหรือ
เปนไปตามเปา/
แผน

4
จัดตั้งศูนยการเรียนรู,
จํานวนองคความรู,
ศูนยใหคําปรึกษา
คก.ทาเรือพระนั่งเกลา,
คก.จัดทําแนวทางการ
ปรับปรุงสิ่งอํานวยความ
สะดวก,
คก.จัดตั้งบริษัทในเครือ,
คก.จัดทําแผนกลยุทธการ
ดําเนินธุรกิจตอเนื่อง,
คก.แผนกลยุทธทางการเงิน,
คก.พัฒนา Application,
คก.ภาพลักษณค.ปลอดภัย,
คก.จัดตั้งศูนยการเรียนรู,
คก.ยกระดับระบบจัดการ
ความรู,
คก.จัดตั้งศูนยฝกอบรมบุคลากร
ในระบบราง,
คก.ปรับปรุงโครงสรางองคกร,
คก.พัฒนาศักยภาพผูบริหาร,
คก.สงเสริมวัฒนธรรมฯ,
คก.พัฒนาบุคลากรศักยภาพสูง,
คก.ที่พัก พนง.,
คก.พัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรู,
คก.เตรียมความพรอมขึ้นสู
ผูบริหาร,
คก.แผนพัฒนาองคกร,
คก.ระเบียบขอบังคับ รฟม.,
คก.แผนปฏิบัติการดิจิทลั รฟม.

6
ridership เฉลิมรัชฯ,
non-fare เฉลิมรัชฯ
คก.พัฒนาพื้นที่ตามแนว
สายทาง,
คก.จัดการพลังงานลด
คาใชจาย,
คก.พัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวก,
คก.พัฒนาบริการตอบ สนอง
ความตองการสังคมเมือง,
คก.สงเสริมอาชีพ,
คก.บริหารจัดการขยะ
มูลฝอย,
คก.นวัตกรรม

8

10

น้ําเงินตอขยาย
คก.SROI,
คก.แผนงานลดค
แผนงานลดคาใชจายระยะ
สั้น-ยาว,
คก.รรวมมือหนวยงาน
ภายนอกทําวิจัย,
คก.พัฒนาค.รู กอสราง,ง
คก.จัดการ ค.รูรูการเดินรถ
รฟฟ.

เชียงใหม,
นครราชสีมา,
คก.ตั๋วรวม

คา 1

ไมมผี ลกระทบดานใดๆ

2

คา 2

มีผลกระทบดานใด
ดานหนึ่ง

5

10

8

4

คก.ปรับปรุงโครงสรางองคกร,

คา 3

มีผลกระทบ 2 ดาน

4

คา 4

6

3

มีผลกระทบ 3 ดาน หรือ
เปนตัวชีว้ ดั 1 ระดับ

มีผลกระทบ 3 ดาน
และเปนตัวชีว้ ดั 1 ระดับ

หมายเหตุ : 1) หลักเกณฑการจัดลําดับความสําคัญของเรื่องที่ตองนําไปปรับปปรุรุง และวิธีการดําเนินการปรับปรุงผลการดําเนินงานในแตละระดับความสําคัญ (เอกสารแนบ)
2) xxx หมายถึง เปนตัวชี้วัดตามแผนวิสาหกิจ
3) xxx หมายถึง เปนตัวชี้วัดตามแผนวิสาหกิจ และบันทึกขอตกลงฯ
4) ตัวชี้วัด 1 ระดับ หมายถึง ตัวชี้วัดตามบันทึกขอตกลงฯ ที่เปนขอยอย 1 ระดับ

20

12
non-fare
fare ฉลองรัชฯ

16

สมตก,*

25

20

เหลือง,

9
non-fare
fare เฉลิมรัชฯ

คา 2
ชากวาหรือนอย
กวาเปา/แผน
/
มากกวา 0-5%

4

2
คก.พัฒนาผลิตภัณฑ,
คก.พัฒนา ค.รูดาน
กรรมสิทธิ์ที่ดิน,
คก.ค.รูค.ปลอดภัยและ
กูภัย รฟฟ.,
คก. ERM

จัดตั้งศูนยการเรียนรู,
ศูนยใหคําปรึกษา
คก.ทาเรือพระนั่งเกลา,
คก.จัดทําแนวทางการ
ปรับปรุงสิ่งอํานวยความ
สะดวก,
คก.จัดตั้งบริษัทในเครือ,
คก.จัดทําแผนกลยุทธการ
ดําเนินธุรกิจตอเนื่อง,
คก.พัฒนา Application,
คก.ภาพลักษณค.ปลอดภัย,
คก.จัดตั้งศูนยการเรียนรู,
คก.ยกระดับระบบจัดการ
ความรู,
คก.จัดตั้งศูนยฝกอบรมบุคลากร
ในระบบราง,
คก.พัฒนาศักยภาพผูบริหาร,
คก.สงเสริมวัฒนธรรมฯ,
คก.พัฒนาบุคลากรศักยภาพสูง,
คก.ที่พัก พนง.,
คก.พัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรู,
คก.เตรียมความพรอมขึ้นสู
ผูบริหาร,
คก.แผนพัฒนาองคกร,
คก.ระเบียบขอบังคับ รฟม.,
คก.แผนปฏิบัติการดิจิทลั รฟม.

2

6

12
ชมพู,





10

8
น้ําเงินตอขยาย

คก.พัพัฒนาพื้นที่ตามแนว
สายทาง
สายทาง,
คก.จัจัดการพลังงานลด
คาใชจาย,
ย
คก.พัพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวก
สะดวก,
คก.พัพัฒนาบริการตอบ สนอง
ความตองการสังคมเมือง,ง
คก.สสงเสริมอาชีพ,
คก.บริ
บริหารจัดการขยะ
มูลฝอย,
ฝอย
คก.นวั
นวัตกรรม

คก.SROI,
คก.แผนงานลดคาใชจายระยะ
สั้น-ยาว,
คก.พัฒนาค.รู กอสราง,
คก.จัดการ ค.รูการเดินรถ
รฟฟ.

4

เชียงใหม,
นครราชสีมา,

5

คา 2

คา 3

คา 4

คา 5

ไมมผี ลกระทบดานใดๆ

มีผลกระทบดานใด
ดานหนึ่ง

มีผลกระทบ 2 ดาน

มีผลกระทบ 3 ดาน หรือ
เปนตัวชีว้ ดั 1 ระดับ

มีผลกระทบ 3 ดาน
และเปนตัวชีว้ ดั 1 ระดับ

ผลกระทบตอองคกร (ลูกคา / ผูม สี ว นไดสว นเสีย / สถานะทางการเงิน)
วิธีการจัดการ โซนสีเหลือง-สี
ง เขียว
คอยติดตามเพื่อใหมั่นใจวา
เมื่อสิ้นสุดแผนจะไดผลผลิตและผลลัพธ
เปนไปตามที่ระบุไวในแผน



สมออก,

ridership เฉลิมรัชฯ,

3

x
15

คา 1

5
คา 5

15

ภูเก็ต,
พิษณุโลก*,
คก.ตั๋วรวม

คก.รวมมือหนวยงาน
ภายนอกทําวิจัย*,

1

3

คก.สงเสริมความผูกพัน,

มวงใต

คา 1
มากกวาหรือ
เปนไปตามเปา/
แผน

ห
1

ridership ฉลองรัชฯ,

คา 5
ชากวาหรือนอย
กวาเปา/แผน
/
มากกวา 15%

ผลการดําเนินงาน

คา 5
ชากวาหรือนอย
กวาเปา/แผน
มากกวา 15%

หมายเหตุ : * ไดดําเนินการตามวิธจี ัดการแลว และมีผลการดําเนินงานเปนไปตามแผน

ระดับความสําคัญ
20-25
10-16
4-9
1-3

ประเภทความสําคัญ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่ํา

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

2

3

4

5

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

หมายเหตุ : 1) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามที่ระบุในบริบทองค์กรของ OPR
ประจําปีงบประมาณ 2562
2) ผลกระทบต่อลูกค้า หมายถึง ผลกระทบทั้งทางบวกและลบต่อจํานวนการใช้บริการและต่อระดับความพึงพอใจ
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผลกระทบทั้งทางบวกและลบต่อจํานวนผู้ได้รับผลกระทบและ
ระดับความพึงพอใจ
ผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน หมายถึง ผลกระทบทั้งทางบวกและลบต่อรายได้ ต่อค่าใช้จ่าย และต่อ
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินเทียบกับแผน
3) ตัวชี้วัด 1 ระดับ หมายถึง ตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ รฟม. ที่เป็นข้อย่อย 1 ระดับ
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มิติที่ 2 ผลการดําเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/แผน
ค่าระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
1
มากกว่าหรือเป็นไปตามเป้า/แผน
2
ช้ากว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผน 0-5%
3
ช้ากว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผน มากกว่า 5% หรือ
ช้ากว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผนแต่ไม่เกินค่า RA1)
4
ช้ากว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผนมากกว่า 10% หรือ
ช้ากว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผนเกินค่า RA1)
5
ช้ากว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผนมากกว่า 15% หรือ
ช้ากว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผนเกินค่า RT2)
หมายเหตุ : 1) RA คือ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
2)
RT คือ ความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
3333333333
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