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วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเเละส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน”

คำนำ
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565 ฉบับนี้ การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดทาขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน
2527 ที่ใ ห้รัฐ วิส าหกิจ จัด ทาแผนวิส าหกิจ และแผนปฏิบัติง าน เพื่อ ใช้เ ป็น แนวทางในการปฏิบัติง าน
การกาหนดเป้าหมายและนโยบายการบริหารงาน ทั้งในระยะยาวและระยะปานกลาง โดยจะต้องเสนอให้
กระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน นอกจากนีใ้ นส่วนของการบริหารแผนวิสาหกิจฯ ได้กาหนด
ไว้ว่าในทุกๆ ระยะ 1 ปี ให้มีการนาผลการดาเนินงานขององค์กรและสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ มาพิจารณา
ประเมินว่าควรที่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนวิสาหกิจในส่วนใดหรือไม่อย่างไร
การทบทวนปรับปรุงแผนวิสาหกิจครั้งนี้ รฟม. ได้ดาเนินการตามขั้นตอนที่ได้ออกแบบไว้ และได้มี
การพิจารณาสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน รวมถึง
ข้อเสนอแนะของหน่วยงานกากับ อาทิ กระทรวงคมนาคม สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เป็นต้น ตลอดจนแนวโน้มสถานการณ์ต่างๆ อาทิ สัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญด้านเทคโนโลยี
สัญญาณบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงด้านตลาด ความนิยมของลูกค้า และการแข่งขัน ปัจจัยความยั่งยืนของ
องค์กร และความเสี่ยงที่สาคัญขององค์กร เป็นต้น
ในการทบทวนแผนวิสาหกิจฉบับนี้ รฟม. เห็นควรคงวิสัยทัศน์และค่านิยมไว้ เนื่องจากยังคงมี
สาระสาคัญที่เหมาะสม สอดคล้อง และรองรับกับบริบทแวดล้อมในปัจจุบัน และปรับปรุงกลยุทธ์ในส่วนของ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารการเงิน และสร้างรายได้จากธุรกิจต่อเนื่อง และยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสู่การเป็น
องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่ง รฟม. มีความเชื่อมั่นว่าแผนวิสาหกิจ
ฉบับนี้จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของ รฟม. ในช่วงปีงบประมาณ 2565 โดยสามารถ
สนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรพัฒนาไปสู่องค์กรที่มีความเป็นเลิศ (best practice) และมีการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ รฟม. กาหนดไว้ว่า “เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน” ได้
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บทที่ 1
บทนา
1.1

ความเป็นมาขององค์กร
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2535 ในชื่อ องค์การรถไฟฟ้ามหานคร จัดตั้ง
ขึ้นภายใต้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การรถไฟฟ้ามหานคร พ.ศ. 2535 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม
2535 มีวัตถุประสงค์ในการจัดระบบขนส่งมวลชน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้รถไฟฟ้า
โดยที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การรถไฟฟ้ามหานคร พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติที่ไม่เพียงพอต่อการ
จัดทา จัดการและการให้บริการขนส่งมวลชนด้วยระบบรถไฟฟ้า รวมทั้งการดูแลรักษาความปลอดภัยและ
สาธารณะ ทาให้องค์การรถไฟฟ้ามหานครมีข้อจากัดในการใช้อานาจตามกฎหมายและไม่สามารถให้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการขนส่งมวลชนโดยระบบรถไฟฟ้าได้ทวีความจาเป็นยิ่งขึ้นมาก
จึงได้มีการตรา “พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543” (ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 117 ตอนที่ 114ก วันที่ 1 ธันวาคม 2543) จัดตั้ง “การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่า
“รฟม.” เพื่อปรับปรุงอานาจหน้าที่ขององค์การรถไฟฟ้ามหานคร ให้สามารถดาเนินกิจการรถไฟฟ้าให้เป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอานาจหน้าที่ในการคุ้มครองความปลอดภัยของกิจการรถไฟฟ้า
และคนโดยสารรถไฟฟ้า มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกากับของนายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. ดาเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่กาหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา หรือระหว่างจังหวัดดังกล่าว
2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ให้ทันสมัย
3. ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่น เพื่อประโยชน์แก่ รฟม. และประชาชนในการ
ใช้บริการกิจการรถไฟฟ้า
ต่อมา เมื่อ พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับปรุงอานาจหน้าที่ของส่วนราชการและได้โอนอานาจหน้าที่ของ
นายกรัฐมนตรีในส่วนของการกากับดูแลการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย มาเป็นอานาจหน้าที่ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
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1.2

โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในความรับผิดชอบ
รฟม. ได้เปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน ช่วงหัวลาโพง-บางซื่อ
ระยะทาง 20.00 กม.) ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกในปีงบประมาณ 2547 โดยมีบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ
จากัด (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) หรือ BEM
เนื่องจากควบรวมกิจการกับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จากัด (มหาชน) หรือ BECL) เป็นผู้รับสัมปทานเดินรถ
และได้เปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน ระยะทาง
23.00 กม.) ในปีงบประมาณ 2559 โดยมีบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) หรือ BEM เป็น
ผู้รับจ้างเดินรถและรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ รฟม. ได้ดาเนินการก่อสร้างงานโยธาแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ 2560 สาหรับงานจัดหาและติดตั้งระบบรถไฟฟ้าและเดินรถเป็นส่วนที่ กทม. รับผิดชอบ
ดาเนินการ เช่นเดียวกับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ที่ได้ดาเนินการก่อสร้างงานโยธาแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ 2562 โดย รฟม. ได้ลงนาม MOU โอนโครงการให้ กทม. แล้วเมื่อ 3 ธันวาคม 2561
ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง กทม. บริหารจัดการตาม MOU รวมถึงงานจัดหาและติดตั้งระบบรถไฟฟ้าและเดินรถ
และได้ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ารรถไฟฟ้ า สายสี น้ าเงิ น ส่ ว นต่ อ ขยาย ช่ ว งหั ว ล าโพง-บางแค และช่ ว งบางซื่ อ -ท่ า พระ
ระยะทาง 28.00 กม. รวมกับสายสีน้าเงินช่วงหัวลาโพง-บางซื่อเดิม ในชื่อสายเฉลิมรัชมงคล ในปีงบประมาณ
2563 โดยมีบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) หรือ BEM เป็นผู้รับสัมปทานเดินรถ
นอกเหนือจากรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล รถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม และรถไฟฟ้าสาย
สีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ รฟม. ได้รับมอบหลายจากรัฐบาลให้รับผิดชอบดาเนินโครงการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนสายต่างๆ ดังนี้
โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1) รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี
ระยะทาง
34.50 กม.
(โครงสร้างยกระดับ)

2) รถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯมีนบุรี (โครงสร้างยกระดับและใต้ดิน 22.50 กม.)
3) รถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันตก ช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมฯ (โครงสร้างใต้ดิน 13.40 กม.)
4) รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก

ระยะทาง

22.50 กม.

ระยะทาง

13.40 กม.

ระยะทาง

23.60 กม.

ระยะทาง

30.40 กม.

ระยะทาง

22.10 กม.

ระยะทาง

146.50 กม.

(โครงสร้างยกระดับ 11.00 กม. ใต้ดิน 12.60 กม.)

5) รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาโรง
(โครงสร้างยกระดับ)

6) รถไฟฟ้าสายสีน้าตาล ช่วงแคราย-ลาสาลี (บึงกุ่ม)
(โครงสร้างยกระดับ)
รวม

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
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นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายให้ดาเนินโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเมืองหลักอื่น ได้แก่
1) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยาน ระยะทาง 42.00 กม.
นานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง
2) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง ระยะทาง 15.80 กม.
ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์-แยกแม่เหียะสมานสามัคคี
3) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว ระยะทาง 11.15 กม.
ช่วงตลาดเซฟวัน -สถานคุ้ม ครองและพัฒนาอาชีพบ้าน
นารีสวัสดิ์
4) โครงการระบบขนส่ งมวลชนจั งหวั ดพิ ษณุ โลก สายสี แดง ระยะทาง 12.60 กม.
ช่ ว งมหาวิ ท ยาลั ย พิ ษ ณุ โ ลก-ห้ า งสรรพสิ น ค้ า เซ็ น ทรั ล
พิษณุโลก
รวม
ระยะทาง 81.55 กม.
1.3

ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
รฟม. ได้เปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (ช่วงหัวลาโพง-บางซื่อ) ในเดือนกรกฎาคม
2547 โดยมีบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) หรือ BMCL เป็นผู้รับสัมปทานเดินรถ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จากั ด (มหาชน) หรือ BEM เนื่องจากควบรวมกิจการกับบริษัท ทางด่วน
กรุงเทพ จากัด (มหาชน) หรือ BECL) และได้เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และช่วงหัวลาโพงบางแคแล้วในเดือนมีนาคม 2563 โดยในปีงบประมาณ 2548 มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
1.54 แสนคน-เที่ยว/วัน ในปีงบประมาณ 2563 มีผู้ใช้บริการประมาณ 2.84 แสนคน-เที่ยว/วัน มากกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 23.85 (เป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.00 จากค่าเฉลี่ยครึ่งปีแรกกับค่าเฉลี่ยเดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม
2563 *)
รฟม. ได้เปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ในเดือนสิงหาคม 2559 โดยมี BEM เป็นผู้รับ
จ้างเดินรถ โดยในปีงบประมาณ 2560 มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม 26,073 คน-เที่ยว/วัน
ซึ่งต่ากว่าที่ได้ประมาณการไว้ ทั้งนี้เนื่องจากช่วงเริ่มต้นของการเปิดให้บริการรถไฟฟ้า ประชาชนต้องใช้เวลาระยะ
หนึ่งในการปรับตั วและสร้างความคุ้นเคยกับการเดินทางรูปแบบใหม่เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทาง
จึงอาจเป็นผลทาให้จานวนผู้โดยสารต่ากว่าที่ประมาณการมาก อย่างไรก็ดีจากการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคลส่งผลให้จานวนผู้โดยสายเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ 2563 มีผู้ใช้บริการ 46,114 คน-เที่ยว/วัน
มากกว่าเป้าหมายร้อยละ 28.08 (เป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.00 จากค่าเฉลี่ยครึ่งปีแรกกับค่าเฉลี่ยเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคม 2563 *)
รฟม. อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในเส้นทางอื่นๆ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสาย
สีชมพู ช่วงแคราย-มี นบุ รี โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาโรง อยู่ระหว่างการประกวดราคา ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) และอยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ได้แก่
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ -ศูนย์วัฒนธรรมฯ และโครงการรถไฟฟ้า ในเมืองหลักอื่น (ภูเก็ต
เชียงใหม่ นครราชสีมา และพิษณุโลก)
ในด้านการหารายได้จากธุรกิจนอกเหนือจากการเดินรถ ในปีงบประมาณ 2563 รฟม. มีรายได้จากธุรกิจ
ต่อเนื่องรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 123.72 ล้านบาท (ไม่รวม VAT) น้อยกว่าเป้าหมาย 2.69 ล้านบาท
(เป้าหมาย 126.41 ล้านบาท *) และสายฉลองรัชธรรม 27.51 ล้านบาท (ไม่รวม VAT) มากกว่าเป้าหมาย 2.33
ล้านบาท (เป้าหมาย 25.18 ล้านบาท *)
ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รฟม. ได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยพนักงาน
ร้อยละ 96.81 มีสมรรถนะตามมาตรฐานที่องค์กรกาหนด (เป้าหมายร้อยละ 95.90) มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร โดยพนักงานมีระดับความผูกพัน เท่ากับ 4.20 (เป้าหมายเท่ากับ 3.67) ได้มี
การพั ฒ นาระบบการสร้า งความสัม พั น ธ์ แ ละบริห ารความสัม พั น ธ์ กับ ลูก ค้า (Customer Relationship
Management) ได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร (OFI Roadmap) แล้วเสร็จตามแผน, แผนพัฒนา
องค์กร (Organizational Development) แล้วเสร็จตามแผน, แผนพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารก่อสร้าง
การบริหารโครงการ และการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 63.50 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.34 ด้านการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ร้อยละ 48.00 ตามแผน ด้านการรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยในเขตระบบรถไฟฟ้าและระบบราง ร้อยละ 78.00
ตามแผน และแผนพัฒนาระบบ Enterprise Resource Management (ERM) ร้อยละ 57.50 ตามแผน
หมายเหตุ : * คณะกรรมการ รฟม. เห็นชอบให้ปรับปรุงค่าเป้าหมาย เมื่อ 28 สิงหาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

1.4

นโยบายของคณะกรรมการ รฟม.*
ในการดาเนินงานของ รฟม. มีคณะกรรมการ รฟม. เป็นผู้กาหนดนโยบายและกากับดูแลกิจการของ
รฟม. ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานของ รฟม. เป็น ไปตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิ ภาพสอดคล้องกั บ
แนวนโยบายของรัฐบาล คณะกรรมการ รฟม. จึงได้กาหนดนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและเพื่อ
การกากับดูแลการดาเนินงานไว้ ดังนี้
1) ให้บริการรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลา ประหยัด โดย
คานึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม
2) ให้ ด าเนิ น งานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง ให้
ความสาคัญต่อการป้องกันและลดผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดาเนินงานขององค์กร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลกระทบต่อประชาชนในขั้นตอนการก่อสร้าง
3) ให้เร่งรัดดาเนินโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จเปิด
บริการได้ตามแผนงาน และในการศึกษาระบบรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและในเมืองหลักอื่น ให้คานึงถึงความคุ้มค่า
ในการลงทุน นอกจากนี้ให้ศึกษาองค์รวมครอบคลุมระบบเชื่อมต่อ (feeders) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
(access) ระบบรถไฟฟ้าฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย โดยอาจผนวกการดาเนินการเข้าในแผนลงทุนของ รฟม.
ด้วย
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4) ให้บริหารสินทรัพย์ ดาเนินธุรกิจต่อเนื่อง และให้บริการเสริมต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้และลดภาระการ
สนับสนุนจากภาครัฐ รวมทั้งแก้ไขข้อปัญหาการใช้พื้นที่เชิงพาณิชย์
5) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน และนาข้อคิดเห็นของประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุง
การดาเนินงานขององค์กร
6) ให้บริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการบริหารเงินสด การบริหารจัดการหนี้
และการบริหารความเสี่ยง
7) ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการทางานภายในองค์กร ทรัพยากรบุคคล และ
วัฒนธรรมองค์กร เพื่อนาไปสู่การเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง
8) ให้สื่อสารเชิงรุกในรูปแบบต่างๆ กับผู้ใช้บริการ ผู้ได้รับผลกระทบ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ
เพื่อให้ได้รับรู้แ ละเข้าใจถึงความสาคัญ ของรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน การดาเนินงานขององค์กร และให้การ
สนับสนุนองค์กร
9) ให้พัฒนาและปรับปรุงระบบแรงจูงใจทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อสร้างความเป็นธรรมและ
สร้างขวัญกาลังใจให้แก่พนักงาน
หมายเหตุ : * คณะกรรมการ รฟม. ได้มอบนโยบายเพื่อให้ รฟม. ใช้ประกอบการกาหนดทิศทางขององค์กรที่ชัดเจนและดาเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564

1.5

แนวคิดและขั้นตอนการจัดทาแผนวิสาหกิจ

1.5.1 แนวคิดของแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ 2560-2565
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
ได้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานขององค์กร เพื่อให้มีการพัฒนา และเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถ
รองรับต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาค (Mega Trends) การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน และนโยบายภาครัฐฯ ได้ รวมทั้งมุ่งเน้นความต้องการและความคาดหวังของผู้โดยสาร และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยการจัดทาแผนวิสาหกิจได้ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กร ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย แนวโน้มของธุรกิจการรถไฟฟ้าฯ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยในการจัดทา
ได้มี การสารวจ สั มภาษณ์ และระดมความคิ ดเห็ นจากคณะกรรมการ รฟม. ผู้บริ หาร พนักงานและลูกจ้าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คู่ความร่วมมือและคู่ค้า ประชาชนทั่วไป และลูกค้าในอนาคต
1.5.2. กระบวนการในการจัดทาแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ 2560-2565
รฟม. ได้ดาเนินการจัดทาแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ 2560 – 2565 ตามกระบวนการดังต่อไปนี้
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บทที่ 2
สภาวะแวดล้อมขององค์กร
ในการจัดทาแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ของ รฟม. ได้มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
และสารสนเทศที่สาคัญ ซึ่งได้มาจากการศึกษาและถอดบทเรียนจากเกณฑ์ CBEs ได้แก่
2.1

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทาแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 รฟม. ได้นานโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆของ
ภาครัฐที่เกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์กร มาเป็นกรอบในการจัดทาองค์ประกอบต่างๆ ของแผนวิสาหกิจ
โดยนโยบายและยุทธศาสตร์ทส่ี าคัญทีน่ ามาพิจารณาประกอบด้วย
2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
ได้กาหนดวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ รฟม. ได้แก่
(1) ด้านความมั่นคง (2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ (4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม (5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดาเนินงานหลักของ รฟม. คือ ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ในประเด็นเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะสมัยใหม่และ
สิ่งอานวยความสะดวกภายในเมืองให้มีความเชื่อมโยงกัน และพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีระบบขนส่งสาธารณะให้
เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
2.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565)
เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2565) ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนา
แล้วมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานของ รฟม. ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้ม แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (3) ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (4) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย (5) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ (6) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
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(7) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานหลักของ รฟม. คือ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ โดยในแผนได้
กาหนดให้พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองที่มีความเหมาะสมกับขนาดเศรษฐกิจและสังคมของเมืองที่มี
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเร่งก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเน้นการพัฒนาใน
เมืองหลักที่สาคัญเป็นลาดับแรกก่อน รวมถึงการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกภายในสถานีให้เชื่อมโยงกับ
การพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอย่างเต็มประสิทธิภาพ
โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาพื้นที่รอบบริเวณสถานีระบบขนส่งมวลชน (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 (ฉบับปรับปรุง) (พ.ศ. 2561-2580)
ได้ ก าหนดให้ ท าการปฏิ รู ป ประเทศเพื่ อ วางรากฐานการพั ฒ นาประเทศที่ มี ค วามสามั ค คี
ปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสมดุล ประชาชนในสังคม
มีโอกาสทัดเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งมีทั้งหมด 13 ด้าน โดยด้านที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ รฟม.
ได้แก่ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านพลังงาน และด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.1.4 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
ได้กาหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ซึ่งมีทั้งหมด 23 ประเด็น โดยประเด็นตามแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดาเนินงานของ รฟม. ได้แก่
(1) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (2) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล และ (3) การต่อต้าน
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.1.5 แผนแม่บ ทเฉพาะกิจ ภายใต้ยุท ธศาสตร์ช าติอัน เป็น ผลมาจากสถานการณ์โ ควิด -19
(พ.ศ. 2564-2565)
ได้จัดทาขึ้นในช่วงเวลาของการพัฒนาประเทศท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้นา
แนวคิด “ล้มแล้วลุกไว” อันประกอบด้วย การพร้อมรับ (Cope) การปรับตัว (Adapt) และการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
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พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดในการ
พัฒนา การขับเคลื่อ นการพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนแม่ บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ
จึงเป็นการทบทวนและปรับเปลี่ยนแนวทาง/วิธีการและเครื่องมือ ในการบรรลุเป้าหมายตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยการกาหนดประเด็นและแนวทางการพัฒนาที่ต้องให้ความสาคัญเป็นพิเศษในช่วงระยะ
2 ปี และดาเนินการคู่ขนานไปกับแผนแม่บททั้ง 23 ประเด็น เพื่อให้สามารถเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ฟื้นฟู
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนนาเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาเป็น “จุดเปลี่ยน” ในการขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่หมุดหมายใหม่ที่ดีกว่าในอนาคต โดยประเด็นตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดาเนินงานของ รฟม. ได้แก่ การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟู
และพัฒนาประเทศ (Enabling Factors) ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพของ
ประเทศ อาทิ การเร่งรั ดพัฒนาและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่ สาคัญ การปรับปรุ งกฎหมายและการ
ดาเนินงานของภาครัฐให้ทันสมัยการพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม
2.1.6 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565)
เป็นนโยบายและแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบทิศทางการดาเนินการป้องกันแจ้งเตือน แก้ไข
หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วยแผนหลัก 19 แผน โดยแผนที่
เกี่ยวข้องกับ รฟม. มี 6 แผน ได้แก่ (1) แผนที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ (2) แผนที่ 3 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข (3) แผนที่ 5 การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ (4) แผนที่ 6 การสร้างความสามัคคีปรองดอง
(5) แผนที่ 11 การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต และ (6) แผนที่ 15 การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงทางไซเบอร์
2.1.7 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ (พ.ศ. 2560-2564) โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดปี 2565
ได้กาหนดเป้าหมาย คือ รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยได้กาหนดกรอบยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติใน 6 ด้าน
ได้แก่ (1) กาหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจ ให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (2) บริหารแผนลงทุนให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ (3) เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
(4) สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และแผน DE และ (5) ส่งเสริม
ระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม (6) การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model)
2.1.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ได้กาหนดวิสัยทัศน์ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2579 คือ มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์
5 ด้าน ได้แก่ (1) การบูรณาการระบบคมนาคมขนส่ง (2) การบริการของภาคคมนาคมขนส่ง (3) การพัฒนา
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ปรับปรุงกฎหมายและปฏิรูป (4) การพัฒนาบุคลากร และ (5) การนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่ง
2.1.9 แผนปฏิบัติการด้านคมนาคม (พ.ศ. 2563-2565)
ได้กาหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในช่วงปี พ.ศ. 2563-2565 ไว้ดังนี้ “พัฒนาระบบขนส่งอย่าง
บูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน”
โดยได้กาหนด 4 แผนยุทธศาสตร์ โดยแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ รฟม. ได้แก่
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 “ทั่วถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”-การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐาน
ให้เชื่อมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) โดยมีกลยุทธ์ คือ
1.1) ปรับปรุงและบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐาน
1.2) พัฒนาบริการขนส่งสาธารณะขั้นพื้นฐานที่มีความครอบคลุมและเข้าถึงได้
1.3) เพิ่มความคล่องตัวและการเชื่อมต่อระหว่างรูปแบบการขนส่ง
1.4) พัฒนาระบบขนส่งเพื่อรองรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบริการเชิงสังคม
1.5) ส่งเสริมการพัฒนาระบบขนส่งที่ลดการใช้พลังงาน พึ่งพิงพลังงานที่สะอาดและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 “ปลอดภัยและมั่นคง”-การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของ
ระบบขนส่ง โดยมีกลยุทธ์ คือ
2.1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบมาตรฐานและกากับดูแลด้านความปลอดภัยของการขนส่ง
2.2) ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบขนส่ง
2.3) ปรับปรุงด้านความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง
2.4) ปรับปรุงและพัฒนาระบบมาตรฐานและกากับดูแลด้านความมั่นคงของการขนส่ง
แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 “ประสิทธิภาพและขีดความสามารถ”-การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีกลยุทธ์ คือ
3.1) ความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
3.2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
3.3) พัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างประเทศและภูมิภาคด้วยระบบขนส่งและโลจิสติกส์
3.4) ปรับปรุงและพัฒนาระบบกากับและดูแลด้านเศรษฐกิจ
แผนยุทธศาสตร์ที่ 4 “ปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์”-การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สู่ความสาเร็จ โดยมีกลยุทธ์ คือ
4.1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนไป
4.2) ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารองค์กรภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
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4.3) พัฒนาระบบการบริหารนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างบูรณาการ
4.4) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการขนส่ง
4.5) พัฒนาทรัพยากรบุคคล งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการขนส่ง
4.6) ส่งเสริมและพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
2.1.10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ. 2558-2565)
ได้กาหนดแผนงานการพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพและ
ปริมณฑล โดยให้ “เร่งรัดขยายเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อให้บริการประชาชน”
2.1.11 ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565)
เป็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่องรองรับการเตรียมพร้อมของประเทศ เพื่อรับมือกับภัย
คุกคามต่างๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ รฟม.
ต้องพิจารณาใช้ประกอบการดาเนินงาน ได้แก่ (1) การพัฒนาศักยภาพระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้พร้อม
เผชิญกับภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการ (2) การเสริมสร้างความเชื่อมั่น ภูมิคุ้มกัน และ
ศักยภาพ ของทุกภาคส่วน ให้มีความตระหนักและความเข้มแข็งร่วมกันในลักษณะประชารัฐ (3) การเสริมสร้าง
ความร่วมมือกับต่างประเทศในการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคาม และ (4) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์มี
การบูรณาการและผนึกกาลังในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
2.2

ภาวะเศรษฐกิจไทย
2.2.1 ภาวะเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2564
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2564 ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.6 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการ
ลดลงร้อยละ 4.2 ในไตรมาสก่อนหน้า และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี
2564 ขยายตัวจากไตรมาสที่สี่ของปี 2563 ร้อยละ 0.2
อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีงบประมาณ
ก่อนร้อยละ 24.4 (อัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 18.7 ต่ากว่าร้อยละ 25.3 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน) เนื่องจากการ
เร่งเบิกจ่ายหลังการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 จาแนกเป็น การเบิกจ่ายรายจ่าย
ประจาลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 29.5 (อัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 20.0 ต่ากว่าร้อยละ 28.2 ในไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน) และการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 34.3 (อัตราการเบิกจ่าย
ร้อยละ 13.3 สูงกว่าร้อยละ 11.6 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน) ขณะที่การเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ เพิ่มขึ้น
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 9.2 เนื่องจากการปรับเพิ่มแผนการลงทุนของการรถไฟฟ้าแห่งประเทศ
ไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นสาคัญ
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ด้านการผลิตสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ลดลงร้อยละ 35.0 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ
35.2 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงอย่างต่อเนื่องของจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศร้อยละ 99.7 เนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ลดลงร้อยละ 17.7 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 21.1 ในไตรมาส
ก่อนหน้า ตามการลดลงของบริการขนส่งเป็นสาคัญ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
โดยบริการขนส่งทางอากาศลดลงร้อยละ 61.9 เทียบกับการลดลงร้อยละ 68.1 ในไตรมาสก่อนหน้า บริการขนส่ง
ทางบกและท่อลาเลียงลดลงร้อยละ 11.0 เทียบกับการลดลงร้อยละ 12.7 ในไตรมาสก่อนหน้า
เศรษฐกิจไทยปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.5–2.5 จากการลดลงร้อยละ 6.1 ในปี 2563
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก นาโดยการฟื้นตัวของกลุ่ม
ประเทศอุตสาหกรรมหลักที่สาคัญ โดยเฉพาะสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และจีน ที่มีแนวโน้มฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดการณ์ โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนสาคัญมาจากการดาเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องของประเทศเศรษฐกิจ
หลัก อาทิ แผนกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยูโรโซน และญี่ปุ่น รวมทั้งความคืบหน้าในการกระจายวัคซีน
ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้จานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เริ่มปรับตัวลดลงอย่างชัดเจน อาทิ สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอิสราเอล และทาให้สามารถผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดจนส่งผลให้กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง นอกจากนี้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลักมีแนวโน้มที่จะทาให้ปริมาณ
การค้าโลกขยายตัวดีขึ้น และจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่และกลุ่มประเทศ
อาเซียนที่พึ่งพิงรายได้จากการส่งออกเป็นหลักให้ขยายตัวได้ต่อเนื่อง (2) แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายและการ
ลงทุนภาครัฐภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบลงทุนรัฐวิสาหกิจและการเบิกจ่ายภายใต้พระราชกาหนด
เงินกู้ฯ 1 ล้านล้านบาท (3) การปรับตัวตามฐานการขยายตัวที่ต่าผิดปกติในปี 2563 ผลกระทบของการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปี 2563 ลดลงร้อยละ 6.1 ซึ่งเป็นการถดถอยครั้งแรกในรอบ 11 ปี
เช่นเดียวกับเศรษฐกิจโลกที่ลดลงร้อยละ 3.5 ซึ่งเป็นระดับที่ต่าที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เงื่อนไข
ดังกล่าวจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในปี 2564 สามารถกลับมาขยายตัวได้ภายใต้
แนวโน้มการฟื้นตัวของการส่งออกและการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์ สรอ. จะขยายตัว ร้อยละ 10.3 ขณะที่การ
อุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัว ร้อยละ 1.6 และร้อยละ 4.3 ตามลาดับ ส่วนการลงทุนภาครัฐ
คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 9.3 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 1.0–2.0 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
ร้อยละ 0.7 ของ GDP
ที่มา : รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2564 และแนวโน้มปี 2564 สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2.2.2 ผลกระทบของเศรษฐกิจไทยต่อการดาเนินงานของ รฟม.
จากการประเมินภาวะเศรษฐกิจไทย ในปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะส่งผลต่อ รฟม. ดังต่อไปนี้
1) ด้านการท่องเที่ยว ที่พักแรมและบริการด้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากการลดลงอย่าง
ต่อเนื่องของจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศและผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ทาให้การ
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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ท่องเที่ยวภายในประเทศลดลงอย่างมาก ส่งผลให้จานวนผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์
2) การชะลอตัวของฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจ การฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังคง
เป็นไปอย่างล่าช้า และการใช้จ่ายในกลุ่มสินค้าคงทนและกึ่งคงทนที่ลดลงต่อเนื่อง จากการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ทาให้เกิดการใช้จ่ายน้อยลง ส่งผลต่อการลดลงของจานวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน
3) การกลับมาขยายตัวของการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร ในขณะที่การลงทุนในหมวด
ก่อสร้างยังปรับตัวลดลง รวมถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ เช่น การปิดการเข้าออก
ในหลายประเทศ, การปิดสถานที่, การทางานจากที่พักอาศัย และการกาหนดข้อจากัดช่วงเวลาห้ามเดินทาง อาจ
ส่งผลต่อการบริหารโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างของ รฟม.
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การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

2-8

2.3

แนวโน้มอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
การเปลี่ยนแปลงธุรกิจการรถไฟ
ระยะการปรับใช้นวัตกรรม และแนวคิด Smart City
ระยะการปฏิรูป
ในระยะปี – 1985
“ให้ความสาคัญด้านการ

ในอนาคต 2030

ในช่วงปัจจุบัน
“ให้ความสาคัญลูกค้าเป็น

เดินรถ”

ศูนย์กลาง”

“การใช้สินทรัพย์ให้เกิด

ประโยชน์และการปรับใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่”

ลูกค้า

• ไม่ มี การแบ่ งแยกรู ปแบบการ
ให้ บริการส าหรั บลูกค้ าแต่ ละ
กลุ่ม
• รูปแบบการให้บริการเน้นการ
ใช้กาลังคน

• มีการให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์
• เพิม่ ระบบ self service
• มุ่งเน้นการเชื่อมต่อระบบการ
ขนส่งต่างๆ เข้าด้วยกัน

• การให้ บ ริ ก ารที่ ป รั บ เปลี่ ย น
ตามความต้องการของลูกค้า
• ให้บริการในลักษณะครบวงจร
สาหรับลูกค้า

โครงสร้าง
พื้นฐาน

• มี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ ไ ม่ มี
ความยืดหยุ่น หรือไม่สามารถ
ขยับขยายเพิ่มเติมได้
• มีค่ า ใช้ จ่ ายในการดูแลรักษา
และซ่อมแซมสูง

• เริ่ ม น าเทคโนโลยี ขั้ น พื้ น ฐาน
เพิ่มเติมเข้า มาใช้ (เช่ น ATP,
Signalling)
• มีข้ อ จ ากั ด โครงสร้ า งพื้น ฐาน
เทคโนโลยีที่ยุ่งยากและเก่า
• ใ ช้ ล้ อ เ ลื่ อ น ที่ ทั น ส มั ย
(Rollingstock Sets)

• การบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพโดยปรับเปลี่ยน
ตามความต้องการของลูกค้า
• การขยายและเชื่ อมต่อโครงสร้าง
พื้นฐานอย่างทันท่วงที
• โครงสร้างพื้นฐานมีระบบการ
ตรวจสอบความเสียหายและ
ซ่อมบารุงตนเอง

การ
ดาเนินงาน
และต้นทุน

• กระบวนการท างานและ
กระบวนการแบบ manual
• มีการควบคุมการทางานแยก
ในแต่ละสถานี
• ตารางการเดินรถในลักษณะ
พื้นฐาน

• รวมศูนย์การควบคุมและการ
ตัดสินใจ
• การเดินรถแบบผสมผสานการ
เดินตามตารางเวลา และตาม
ปริมาณผู้โดยสาร

• การตัดสินใจแบบอัตโนมัติและ
ครบวงจร
• มี ก ารใช้ โ ครงข่ า ยอย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ

บุคลากรและ
ศักยภาพ

• เน้นแรงงานด้านเทคนิค
• สิ่ ง แวดล้ อ มการท างานใน
ลักษณะอุตสาหกรรมหนัก

• มีการทางานแบบยืดหยุ่น
• การบริ ห ารจั ด การอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
• ผสมผสานการมุ่ ง เน้ น การ
ดาเนินงานด้านรถไฟและการ
ดาเนินงานที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง

• บุคลากรต้องสามารถปรับตัว
ได้ง่าย มีความยืดหยุ่น และมี
ทักษะการแก้ไขปัญหา
• เน้นการให้บริการลูกค้าที่โดด
เด่นและการดูแลแบรนด์

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
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ในปี 2563 องค์กรในธุรกิจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจาเป็นต้องสร้างสินทรัพย์ที่เป็นนวัตกรรมและมี
ความแตกต่าง เพื่อเป็นผู้นาในตลาด
แนวโน้มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่
• ปัญญาประดิ ษฐ์ (Artificial Intelligence (AI)) โครงข่ายประสาท (Neural
Networks) และเทคโนโลยีสาหรับการพยากรณ์ (Predictive Technologies)
• พลังงานหมุน เวียน (Renewable Energy) และพลังงานทางเลือก (Alternative
Power Sources)
• แหล่งเก็บ ข้อมูลบนคลาวด์ และการประมวลผลแบบเมกะคอมพิวติ้ง (Cloud
Based Storage and Mega-Computing)
• อุปกรณ์ตรวจสอบทางชีวภาพ และอุปกรณ์ตรวจสอบโดยใช้ความรู้สึก (Biometric
and Sensory Based Devices)
การพิจารณาด้านลูกค้า
(Customer
Considerations)

การพิจารณาด้านโครงสร้าง
พื้น ฐาน (Infrastructure
Considerations)

การพิจารณาด้านการ
ดาเนินงาน (Operations
Considerations)

• การสร้างประสบการณ์
การเดินทางของแต่ละคน
(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
และการบารุงรักษา (Fit
for Purpose and
Timely Maintenance)
• การใช้ประโยชน์ จาก
เครือข่ายอย่ างสูงสุด
(Maximisation of
Network and Rolling
Stock Availability)

• การจัดสรรกาลังของ
เครือข่ายอย่ างมี
ประโยชน์สูงสุด
(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)

2.4

การประเมินสถานะการเงินขององค์กร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 รฟม. มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 460,976.84 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน ร้อยละ 88.53 ซึ่งได้แก่ สินทรัพย์โครงการรถไฟฟ้าฯ ที่ดิน อาคาร งานระหว่างก่อสร้าง และสินทรัพย์
หมุนเวียน ร้อยละ 11.47 ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินฝากธนาคาร ค่าจัดกรรมสิทธิ์
ที่ดิน สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ เป็นต้น ในขณะที่มีหนี้สินรวม 437,990.38 ล้านบาท ในส่วนของทุน รฟม. มีทุนรวม
ทั้งสิ้น 22,986.46 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 19.05 เท่า
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
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รฟม. มีรายได้รวมเท่ากับ 14,577.93 ล้านบาท ประกอบด้วย
1) รายได้จากการดาเนินงาน 14,362.46 ล้านบาท ซึ่งมาจากรายได้เงินอุดหนุน 9,906.48 ล้านบาท
รายได้จากการให้สัมปทาน สายเฉลิมรัชมงคล 4,090.01 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการเดินรถสายฉลองรัชธรรม
206.04 ล้านบาท รายได้จากแผงค้า 14.14 ล้านบาท รายได้จากการอนุญาตให้ใช้อสังหาริมทรัพย์ 78.86 ล้านบาท
และรายได้จากการให้บริการจอดรถ 66.93 ล้านบาท
2) กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 0.15 ล้านบาท
3) ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ส่วนเสีย 97.41 ล้านบาท
4) รายได้อื่น 117.91 ล้านบาท ซึ่งมาจากดอกเบี้ยรับ 60.36 ล้านบาทและรายได้จากอื่นๆอีก
57.56 ล้านบาท
รฟม. มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 13,120.10 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของค่าเสื่อมราคา 6,614.74
ล้านบาท เนื่องจากสินทรัพย์ของ รฟม. เป็นโครงสร้างพื้นฐานของรถไฟฟ้า ในภาพรวมปีงบประมาณ 2563 รฟม. มี
ผลการดาเนินงานกาไรสุทธิ 1,410.50 ล้านบาท
บทวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานะการเงินขององค์กร
จากการดาเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2563 ในส่วนของรายได้ (1) รฟม. มีการรับเงินอุดหนุนจาก
ภาครัฐที่เพิ่มขึ้น (2) มีรายได้สัมปทานที่เพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้สินทรัพย์ที่ได้จากสัมปทานตามระบบค่าเสื่อม
ราคาเพิ่ม ขึ้น จากปีง บประมาณ 2562 จานวน 287.14 ล้า นบาท (3) มีร ายได้จ ากการให้สัม ปทานของ
สายเฉลิมรัชมงคลที่เพิ่มมากขึ้นตามเงื่อนไขในสัญญาและอิทธิพลจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณผู้โดยสาร และ
(4) มีรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่ลดลงสืบเนื่องจากรายได้จากการโฆษณาประชาสัมพันธ์และค่าตอบแทน
พื้นที่เช่าและบริการลดลงจากปีงบประมาณ 2562 อย่างไรก็ดี ในส่วนของค่าใช้จ่ายจะพบว่า รฟม. ยังคงมีสัดส่วน
ค่าเสื่อมราคาที่สูง และค่าใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 จานวน 1,928.45 ล้านบาท ซึ่ง รฟม.
อาจต้องพิจารณาดาเนินการในการเพิ่มรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น และลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณของรัฐ ในส่วนที่ รฟม. สามารถดาเนินการเองได้
2.5

การวิเคราะห์ SWOT ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge) และความได้เปรียบ
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage)
จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ โดยใช้ SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่สาคัญขององค์กร ประกอบด้วย

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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จากการนาผลการจัดลาดับความสาคัญของ SWOT มาวิเคราะห์ พบว่าความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic
Challenge) และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage) ประกอบด้วย

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
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บทที่ 3
แผนวิสาหกิจปีงบประมาณ 2560-2565
ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
3.1

พันธกิจ

ตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 ได้กําหนดวัตถุประสงค์
ขององค์กรไว้ 3 ประการ ดังนี้
1) ดําเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่ นตามที่กําหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา หรือระหว่างจังหวัดดังกล่าว
2) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ให้ทันสมัย
3) ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่ รฟม. และประชาชนในการใช้
บริการกิจการรถไฟฟ้า
3.2

วิสัยทัศน์

จากนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง พั นธกิจขององค์กร การประเมินสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ และ
ความเห็นที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นหรือสัมภาษณ์คณะกรรมการ รฟม. ผู้บริหารพนักงานผู้แทนส่วน
งาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ และแบบปฏิบัติที่ดี ได้กําหนดวิสัยทัศน์ของการ
ดําเนินงานในช่วงปีงบประมาณ 2560-2565 ดังนี้
“เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
และส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน”
3.3

ภารกิจ

จากวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ รฟม. ได้กําหนดภารกิจหลักที่จะดําเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2560-2565
ภายใต้อํานาจหน้าที่ขององค์กรไว้ ดังนี้
1) ดําเนินการขยายโครงข่ายการให้บริการรถไฟฟ้า และระบบเชื่อมต่อ
2) ดําเนินธุรกิจต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของประชาชน และนโยบายของรัฐ
3) สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผใู้ ช้บริการ
4) มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
5) สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในองค์กร
6) สร้างศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
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วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
และส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน”
ดําเนินการขยาย
ดําเนินธุรกิจ
สร้างประสบการณ์
โครงข่ายการ
ต่อเนื่อง เพื่อ
ที่ดีให้แก่
ให้บริการรถไฟฟ้า ตอบสนองการใช้
ผู้ใช้บริการ
และระบบเชื่อมต่อ ชีวิตของประชาชน
และนโยบาย
ของรัฐ

3.4

มุ่งสู่การเป็น
องค์กรที่มี
ประสิทธิภาพสูง
ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล

สร้างวัฒนธรรม
แห่งการเรียนรู้
ในองค์กร

สร้างศูนย์กลาง
การเรียนรู้
ด้านรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน

ค่านิยมร่วม

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

คือ เรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง
คือ เคารพในคุณค่าและความคิดเห็นของบุ คคลอื่น ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยการ
ให้เกียรติและเท่าเทียม
คือ เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน และร่วมมือกันทํางานภายใต้เป้าหมายขององค์กร

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)

เพื่อให้การดําเนินงานมีทิศทางที่ชัดเจน และสามารถนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ได้กําหนด
เป้า ประสงค์ ของการดําเนิน งานในปี งบประมาณ 2560-2565 โดยพิจ ารณาถึ งด้า นการพัฒ นาและขยาย
โครงข่ายรถไฟฟ้า ด้านการเงินและการดําเนินธุรกิจ ด้านความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านต่างๆ ด้านการ
เรียนรู้ และด้านประสิทธิภาพในการดําเนินงาน จํานวน 9 เป้าประสงค์ ได้แก่
1) มีโครงข่ายรถไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองหลักของประเทศ
2) มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า รฟม. เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย
3) รถไฟฟ้า รฟม. มีโครงข่ายการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น
4) มีช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
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5)
6)
7)
8)

เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพ
มีบริการที่หลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมเมือง
รถไฟฟ้า รฟม. เป็นส่วนสําคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการให้คําปรึกษาด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในระดับประเทศ
และเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน
9) เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) ด้วยนวัตกรรมและมี
ธรรมาภิบาลที่ดี
3.5.2 เป้าหมายหลัก (Main Objectives)1)
จากวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ รฟม. ได้กําหนดเป้าหมายหลักของการ
ดําเนินงานในด้านต่างๆ ที่จะต้องบรรลุผลสําเร็จภายในปีงบประมาณ 2565 หรือในปีอื่นๆ ไว้ ดังนี้
1. เปิดให้บริการรถไฟฟ้าฯ สายต่างๆ2) ดังนี้
- ปีงบประมาณ 2562 เปิดให้บริการสายน้ําเงิน ช่วงหัวลําโพง-บางแค
- ปีงบประมาณ 2563 เปิดให้บริการสายน้ําเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ, สายสีเขียว ช่วงหมอชิตสะพานใหม่-คูคต
- ปีงบประมาณ 2566 เปิดให้บริการสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และสายสีเหลือง
ช่วงลาดพร้าว-สําโรง
- ปีงบประมาณ 2569 เปิดให้บริการสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี
- ปีงบประมาณ 2571 เปิดให้บริการสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, สายสีส้ม ช่วง
บางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ, จังหวัดภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยานฯ-ห้าแยกฉลอง, สายสีน้ําตาล ช่วงแคราย-ลําสาลี
(บึงกุ่ม)
- ปีงบประมาณ 2572 เปิดให้บริการจังหวัดเชียงใหม่ ช่วง รพ.นครพิง ค์-แยกแม่เหียะฯ,
จังหวัดนครราชสีมา ช่วงตลาดเซฟวัน-สถานคุ้มครองฯ บ้านนารีสวัสดิ์
- ปี งบประมาณ 2573 เปิ ดให้ บริ การจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ช่ ว งมหาวิ ท ยาลั ย พิ ษ ณุ โ ลก–
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก
2. ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า รฟม. มีความพึงพอใจต่อระบบเชื่อมต่อการเดินทางร้อยละ 82.00
ภายในปี 2565
3. จํานวนการใช้บริการรถไฟฟ้า รฟม. สายเฉลิมรัชมงคล เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในแต่ละปี และ
สายฉลองรัชธรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ในแต่ละปี
4. รายได้จากธุรกิจต่อเนื่องเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในแต่ละปี
5. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return On Asset : ROA) ร้อยละ 1.02 ภายในปี 25654)
6. ผู้ใช้บริการ และชุมชนตามแนวสายทางรถไฟฟ้า รฟม. มีความพึงพอใจต่อบริการรถไฟฟ้าฯ
และบริการเสริมอื่นๆ ร้อยละ 87.00 (สายเฉลิมรัชมงคล), ร้อยละ 88.00 (สายฉลองรัชธรรม) ภายในปี 25653)
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
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7. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Social Return On Investment : SROI)
เป็นไปตามเป้าหมาย5)
8. ความสําเร็จของการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าแล้วเสร็จตามแผน
9. ความสําเร็จของการมีศูนย์ให้คําปรึกษาภายในประเทศแล้วเสร็จตามแผน
10. บุคลากรมีระดับความผูกพันที่ระดับ 4.25 ภายในปี 25653)
11. บุคลากรผ่านเกณฑ์การประเมิ นสมรรถนะตามเกณฑ์ที่องค์กรกําหนดที่ร้อยละ 96.61
ภายในปี 2565
12. การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทํางานหลัก (ด้วยเทคโนโลยีและ/หรือนวัตกรรม)
3 กระบวนการ ภายในปี 2565
13. ผลิตภาพองค์รวมขององค์กร (Productivity) 3.09 เท่า ภายในปี 25654)
หมายเหตุ :

1)
2)

3)
4)

5)

ปรับปรุงในคราวทบทวนแผนวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
เป้าหมายการดําเนินงานโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของ รฟม. ปรับปรุงตามแผนการดําเนินงานโครงการ
รถไฟฟ้าซึ่งคณะกรรมการ รฟม. ได้มีมติรับทราบเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
คณะกรรมการ รฟม. เห็นชอบผลการทบทวน/ปรับปรุงค่าเป้าหมาย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564
กรณีปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รฟม. ได้ปรับลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างเช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จะศึกษา SROI ภายหลังก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าฯ แล้วเสร็จ

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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ตารางเป้าหมายหลักการดาเนินงานขององค์กรในแต่ละปี1)
ตัวชี้วัด

หน่วย
วัด

ปี 2560

ปี 2561

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

-

-

1. ความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าฯ2)
1.1) สายสีน้ําเงิน ช่วงหัวลําโพง-บางแค
และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ร้อยละ

1.2) สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

ร้อยละ

1.3) สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพาน
ใหม่-คูคต

ร้อยละ

1.4) สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี

ร้อยละ

-

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
งานโยธา 11.53+
ร้อยละ
ความก้าวหน้า
งานระบบ
รถไฟฟ้า 2.03

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
งานโยธา
44.10+
ร้อยละ
ความก้าวหน้า
งานระบบ
รถไฟฟ้า 36.53

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
งานโยธา
64.29+
ร้อยละ
ความก้าวหน้า
งานระบบ
รถไฟฟ้า 58.40

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
งานโยธา
80.92+
ร้อยละ
ความก้าวหน้า
งานระบบ
รถไฟฟ้า 77.08

1.5) สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรี (สุวินทวงศ์)

ร้อยละ

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
งานโยธา 2.44

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
งานโยธา 17.71

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
งานโยธา
44.88

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
งานโยธา 67.05

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
งานโยธา
85.67

1.6) สายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรม

ร้อยละ

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
การปรับปรุงค่า
งานโยธา และ
ศึกษารูปแบบ
การลงทุน 65.00

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
การปรับปรุงค่า
งานโยธา และ
ศึกษารูปแบบ
การลงทุน
100.00

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
นําเสนอ
รูปแบบการ
ลงทุนฯ 95.00

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ความก้าวหน้า
ความก้าวหน้า ความก้าวหน้า
ดําเนินการ ดําเนินการคัดเลือก ดําเนินการ
คัดเลือก
เอกชนฯ 15.00 คัดเลือกเอกชนฯ
เอกชนฯ 36.00
85.00+ร้อยละ
ความก้าวหน้าสํารวจ
อสังหาริมทรัพย์

1.7) สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวน
กาญจนาภิเษก

ร้อยละ

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
ครม. เห็นชอบให้
ก่อสร้าง
โครงการฯ
100.00

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
ปรับปรุง/จัดทํา
รายงาน PPP
90.00

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
นําเสนอ
รูปแบบการ
ลงทุน 15.00

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
ตรา พ.ร.ฎ.
เวนคืนฯ
100.00

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
งานระบบ
รถไฟฟ้า 16.91

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ความก้าวหน้า
ความก้าวหน้า ความก้าวหน้างาน
งานระบบ
งานระบบรถไฟฟ้า ระบบรถไฟฟ้า
รถไฟฟ้า 58.51
89.57
100.00+
เปิดเดินรถ

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

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
งานโยธา
90.08+
ร้อยละ
ความก้าวหน้า
งานระบบ
รถไฟฟ้า
88.40
ร้อยละ
ความก้าวหน้า
งานโยธา
98.50+
ร้อยละ
ความก้าวหน้า
การจัดหา
ผลิตและ
ติดตั้ง 85.00

37.00
ร้อยละ
ร้อยละ
ความก้าวหน้าจัด ความก้าวหน้า
กรรมสิทธิฯ์ 1.90 ก่อสร้างงานโยธา
1.00+ร้อยละ
ความก้าวหน้า
นําเสนอ
รูปแบบการ
ลงทุน 40.00

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
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1.8) สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สําโรง

หน่วย
วัด
ร้อยละ

ปี 2560
-

ปี 2561
ร้อยละ
ความก้าวหน้า
งานโยธา 11.05+
ร้อยละ
ความก้าวหน้า
งานระบบ
รถไฟฟ้า 2.09

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562
ปี 2563
ร้อยละ
ความก้าวหน้า
งานโยธา
43.77+
ร้อยละ
ความก้าวหน้า
งานระบบ
รถไฟฟ้า 35.88

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
งานโยธา
61.88+
ร้อยละ
ความก้าวหน้า
งานระบบ
รถไฟฟ้า 55.53

ปี 2564

ปี 2565

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
งานโยธา 84.94+
ร้อยละ
ความก้าวหน้า
งานระบบ
รถไฟฟ้า 75.19

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
งานโยธา
96.93+
ร้อยละ
ความก้าวหน้า
งานระบบ
รถไฟฟ้า 93.51

1.9) สายสีน้ําเงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑล
สาย 4
1.10) สายสีเขียว ช่วงสมุทรปราการ-บางปู

ร้อยละ

1.11) สายสีเขียว ช่วงคูคต-ลําลูกกา

ร้อยละ

1.12) จังหวัดภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยาน
ภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง

ร้อยละ

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
ตรา พ.ร.ฎ. ให้
อํานาจ รฟม.
ดําเนินกิจการ
รถไฟฟ้าฯ 15.00
+ร้อยละ
ความก้าวหน้า
คัดเลือกที่ปรึกษา
6.00

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
ตรา พ.ร.ฎ. ให้
อํานาจ รฟม.
ดําเนินกิจการ
รถไฟฟ้าฯ 93.00
+ร้อยละ
ความก้าวหน้า
ศึกษารูปแบบ
การลงทุน 50.00

ร้อยละ
ร้อยละ
ความก้าวหน้า
ความก้าวหน้า
ศึกษารูปแบบ นําเสนอรูปแบบ
การลงทุน
การลงทุน 15.00
100.00+ร้อยละ
ความก้าวหน้า
หารือกับ ทล.
เรื่องการขอใช้
พื้นที่ 100.00

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
หารือ คค. และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อ
กําหนดรูปแบบ
การดําเนิน
โครงการฯ
100.00

1.13) จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงโรงพยาบาล
นครพิงค์-แยกแม่เหียะสมาน
สามัคคี

ร้อยละ

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
ตรา พ.ร.ฎ. ให้
อํานาจ รฟม.
ดําเนินกิจการ
รถไฟฟ้าฯ 15.00

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
ตรา พ.ร.ฎ. ให้
อํานาจ รฟม.
ดําเนินกิจการ
รถไฟฟ้าฯ 93.00
+ร้อยละความ
ก้าวหน้าคัดเลือก
ที่ปรึกษา 52.00

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
ศึกษารูปแบบ
การลงทุนฯ
40.00

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
ศึกษาแนว
ทางการดําเนิน
โครงการ
เพิ่มเติมฯ 60.00

ร้อยละ

ยุติโ-ครงการตามมติคณะทํ
- างานจัดทําและบริ
- หารแผนดําเนิ-นงานองค์กร (ปัจ-จุบันคือ คณะทํางาน
จัดทําแผนดําเนินงานและบริหารความเสี่ยงองค์กร) เมื่อ 28 ก.พ. 61
-

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
ศึกษาแนว
ทางการดําเนิน
โครงการ
เพิ่มเติมฯ
12.00

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
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ร้อยละ
ความก้าวหน้า
หารือ คค. และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อ
กําหนดรูปแบบ
การดําเนิน
โครงการฯ
100.00
+ร้อยละ
ความก้าวหน้า
คัดเลือกที่
ปรึกษาฯ
ทบทวนความ
เหมาะสมฯ
100.00+ร้อยละ
ความก้าวหน้า
ศึกษาทบทวน
ความเหมาะสมฯ
30.00
ร้อยละ
ความก้าวหน้า
ศึกษาแนว
ทางการดําเนิน
โครงการ
เพิ่มเติมฯ
85.00

3-7
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1.14) จังหวัดนครราชสีมา ช่วงตลาดเซฟ
วัน-สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
บ้านนารีสวัสดิ์

หน่วย
วัด
ร้อยละ

ปี 2560
-

ปี 2561

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562
ปี 2563

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
ตรา พ.ร.ฎ. ให้
อํานาจ รฟม.
ดําเนินกิจการ
รถไฟฟ้าฯ
56.00+ร้อยละ
ความก้าวหน้า
คัดเลือกที่
ปรึกษา 16.00

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
คัดเลือกที่
ปรึกษา
100.00+
ร้อยละ
ความก้าวหน้า
ศึกษารูปแบบ
การลงทุนฯ
32.00

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
ศึกษารูปแบบ
การลงทุนฯ
100.00

ปี 2564

ปี 2565

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
ศึกษาแนว
ทางการดําเนิน
โครงการเพิ่มเติมฯ
50.00

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
ศึกษาแนว
ทางการดําเนิน
โครงการ
เพิ่มเติมฯ
85.00

1.15) จังหวัดพิษณุโลก ช่วงมหาวิทยาลัย ร้อยละ
พิษณุโลก-ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
พิษณุโลก

-

-

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
ตรา พ.ร.ฎ. ให้
อํานาจ รฟม.
ดําเนินกิจการ
รถไฟฟ้าฯ
50.00

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
ตรา พ.ร.ฎ. ให้
อํานาจ รฟม.
ดําเนินกิจการ
รถไฟฟ้าฯ
100.00

ร้อยละ
ร้อยละ
ความก้าวหน้า ความก้าวหน้างาน
งานคัดเลือก คัดเลือกที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
20.00
40.00

1.16) สายสีน้ําตาล ช่วงแคราย–ลําสาลี
(บึงกุ่ม)

ร้อยละ

-

-

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
คัดเลือกที่
ปรึกษาฯ
100.00 +
ร้อยละ
ความก้าวหน้า
เพื่อออกแบบ
ฐานราก 60.00

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
ศึกษาออกแบบ
ฐานราก 100.00

ร้อยละ
ร้อยละ
ความก้าวหน้า ความก้าวหน้า
นําเสนอผล
ศึกษาและ
การศึกษา
วิเคราะห์โครงการ
ออกแบบ
ตาม พ.ร.บ.
ฐานราก 100.00 การร่วมลงทุนฯ
พ.ศ. 2562
100.00

2) ความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อระบบ
เชื่อมต่อ

ร้อยละ

62.96
Baseline

63.50

64.00

64.50

80.00

82.00

3) ผู้โดยสาร รฟม. ที่เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

5
เฉลิมฯ
5
ฉลองฯ

5

5

5*

5

5

5

5

7*

7

7

5
เฉลิมฯ
5
ฉลองฯ

5

5

5*

3.98

5

5

5

5*

5.27

5

หมายเหตุ: * ปี 63 คํานวณเทียบกับค่าเฉลี่ยของจํานวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยครึ่ง
ปีแรกกับจํานวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. 63

4) รายได้จากธุรกิจต่อเนื่องที่เพิ่มขึ้น
หมายเหตุ : *ปี 63 คํา นวณเที ย บกั บ รายได้ ต ามคํา ชี้ แ จงการปรั บ ปรุ ง
แผนปฏิบัติการเนื่องจากสถานการณ์โ ควิด -19 ที่ได้ส่งให้ สคร.

ร้อยละ

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

3-8
ตัวชี้วัด
5) ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)

หน่วย
วัด
ร้อยละ

หมายเหตุ: *กรณีปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รฟม. ได้ปรับลดภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ ดินและสิ่งปลูกสร้างเช่นเดียวกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและ3)
ชุมชนตามแนวสายทางรถไฟฟ้าฯ
(รวมถึงด้านความปลอดภัย)

ร้อยละ

7) ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม (SROI)

ระดับ

ปี 2560
1.07
Baseline

ปี 2561
0.98

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562
ปี 2563
0.82
0.59

67.29
เฉลิมฯ
58.20
ฉลองฯ
-

68.35

69.35

70.35

84.00

87.00

62.00

63.50

65.00

79.50

88.00

-

baseline อาคาร หา baseline
จอดรถ 5.57 บริการรถไฟฟ้า

N/A*

N/A*

พิจารณากรอบ
แนวคิดแล้วเสร็จ

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

แบบร่าง (100%) จัดทําองค์
+รับฟังความเห็น ความรู้ (40%)
(100%) + แบบ + พัฒนาสื่อ
ฉบับสุดท้าย นําเสนอ (50%)
(100%) +
รายการวัสดุ
(100%) +ราคา
ก่อสร้าง
(100%)+จัดทํา
องค์ความรูใ้ น
ศูนย์ (20%)

จัดทําองค์
ความรู้ (80%)
+ พัฒนาสื่อฯ
(75%)

จัดทําองค์ความรู้
(100%) + พัฒนา
สื่อฯ (100%) +
ติดตั้งและตกแต่ง
ภายใน (100%) +
ประชาสัมพันธ์/
เปิดบริการ
(100%)

-

-

2

4

5

60

80

100

ปี 2564
0.85

ปี 2565
1.02*

หมายเหตุ: *จะศึกษา SROI ภายหลังก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าฯ แล้วเสร็จ

8.1) ความสําเร็จของการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้เทียบกับแผน

ร้อยละ

8.2) จํานวนองค์ความรูท้ ี่จะมีในศูนย์การ
จํานวน
เรียนรู้
9) ความคืบหน้าของการเป็นศูนย์ให้
ร้อยละ
คําปรึกษาเมื่อเทียบกับแผน
10) ความผูกพันของบุคลากร (รวมถึงด้าน ระดับ
วัฒนธรรม) 3)
11) บุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ
สมรรถนะ
12.1) กระบวนการหลักที่พัฒนาและ
จํานวน
ปรับปรุงแล้ว
กระบวนการ
12.2) ความสํ3) าเร็จในการพัฒนาระบบ
ร้อยละ
ERM
หมายเหตุ: *จะดําเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100) ในปีงบประมาณ 2566

12.3) ความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนดิจิทัลของ รฟม.
13) ผลิตภาพองค์รวมขององค์กร
(Productivity)

1

ประเมินความพร้อมปี 62
3.52

3.57

3.62

3.67

4.16

4.25

90.00

95.73

95.83

95.90

96.25

96.61

-

-

1

1

2

3

-

-

-

55

85

94.00*

ร้อยละ

-

-

-

60

80

100

เท่า

2.87

3.00

2.53

1.06

3.02

3.09*

หมายเหตุ*: กรณีปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รฟม. ได้ปรับลดภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเช่นเดียวกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุ:

1)
2)

3)

ปรับปรุงในคราวทบทวนแผนวิสาหกิจเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
เป้าหมายการดําเนินงานโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของ รฟม. ปรับปรุงตามแผนการดําเนินงานโครงการ
รถไฟฟ้าซึ่งคณะกรรมการ รฟม. ได้มีมติรับทราบเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
คณะกรรมการ รฟม. เห็นชอบผลการทบทวน/ปรับปรุงค่าเป้าหมาย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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3.6

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ 2560-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา และบูรณาการระบบขนส่งมวลชน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
•
มีโครงข่ายรถไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเมืองหลักของประเทศ
•
มีโครงข่ายการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ (Inter-transfer, ตั๋วร่วม)
•
มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1.1 เร่งรัดการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้า และขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าไปยังเมืองหลักอื่น
1.2 พัฒนาระบบเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายรถไฟฟ้ากับระบบขนส่งอื่นๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารการเงิน และสร้างรายได้จากธุรกิจต่อเนื่อง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
•
เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้
•
เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเงินเป็นเลิศ
กลยุทธ์
2.1 เพิ่มโอกาสสำหรับการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง อาทิเช่น ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ ธุรกิจโฆษณา ธุรกิจ
ให้บริการที่จอดรถ เป็นต้น*
2.2 บริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน และการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดทำแผนกลยุทธ์ด้าน
การเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนารูปแบบการให้บริการที่ตอบสนองวิถีชีวิตสังคมเมือง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
•
มีบริการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมเมือง
•
เพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
กลยุทธ์
3.1 สร้างธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของสังคมเมือง โดยดำเนินธุรกิจบางส่วนเอง
3.2 นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ
3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศูนย์กลางความรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระดับประเทศและเตรียมความ
พร้อมมุ่งสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการให้คําปรึกษาด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระดับประเทศและ
เตรียมความพร้อมมุ่งสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน
กลยุทธ์
4.1 สร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และสามารถบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ให้
สามารถหารายได้ให้แก่องค์กร
4.2 จัดตั้งศูนย์ให้คําปรึกษา (ในด้านการบริหารการก่อสร้าง, การบริหารโครงการ, การจัดซื้อจัดจ้าง
ขนาดใหญ่, การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (HPO) ด้วยนวัตกรรม และมีธรรมาภิบาลที่ดี
กลยุทธ์
5.1 สร้างบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างวัฒนธรรม
แห่งการเรียนรู*้
5.2 พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยการนําเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้
หมายเหตุ: * ปรับปรุงในคราวทบทวนแผนวิสาหกิจเมื่อ 15 กรกฎาคม 2564

3.7

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)

เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ที่กําหนดจะสามารถทําให้บรรลุวิสัยทัศน์ รวมทั้งการพัฒนาองค์กรเป็นไปอย่าง
สมดุล รฟม. จึงได้นําแนวคิดตามหลักการของ Balanced Scorecard มาประยุกต์ใช้และจัดทําเป็นแผนที่
ยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ภายใต้มุมมอง 4 ด้าน ได้แก่
ด้านการเรียนรู้และการเติบโต ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยแผนที่
ยุทธศาสตร์นี้สะท้อนถึงหลักการในการดําเนินงานขององค์กรที่ให้ความสําคัญในด้านความต้องการของลูกค้า
และความต้องการด้านการเงินในการลดภาระการสนับสนุนจากภาครัฐในระดับที่เท่าเทียมกัน
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แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
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บทที่ 4
การนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่ากลยุทธ์ต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ได้มีการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง รฟม. จึงได้
กำหนดแนวทางในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้ มีการจัดทำโครงการหลั กรองรับกลยุทธ์ในแต่ล ะ
ยุทธศาสตร์
โครงการหลักภายใต้ยุทธศาสตร์
เพื่อ ให้ก ารดำเนิน งานเป็น ไปตามกลยุ ท ธ์แ ละบรรลุ เ ป้า หมายที่ก ำหนด ส่ ว นงานต่ า งๆ ได้
จั ด ทำโครงการหลักที่จะดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2560-2565 รวมทั้งสิ้น 73 โครงการ โดยมีค่าใช้จ่าย
รวม 656,749.92 ล้านบาท ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตาราง
โครงการหลักในช่วงแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-25651)

ชื่อยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา และบูรณาการระบบ
ขนส่งมวลชน
กลยุทธ์ที่ 1.1 เร่งรัดการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้า
และขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าไปยังเมืองหลักอื่น2)
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
1.1.5 โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
ช่วงแคราย-มีนบุรี

กรอบระยะเวลา

11 ปี 2 เดือน

ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)
ช่วงปี
ทั้งโครงการ งบประมาณ
2560-2565

35,344.56

19.85

81,887.13

35,074.06

(นับจาก รฟม. เริ่มดำเนินการ)

13 ปี 5 เดือน
(นับจาก รฟม. เริ่มดำเนินการ)

ส่วนงาน
ดำเนินการ

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

รฟม. ได้ลงนาม MOU โอนโครงการให้ กทม. แล้วเมื่อ 3 ธันวาคม 2561

13 ปี 5 เดือน
(นับจาก รฟม. เริ่มดำเนินการ)

51,152.67

48,043.56

ฝพค./ ฝรฟ./
ฝวส./ ฝกท./
สสอ./ สนก.
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ชื่อยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ
1.1.6 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี

1.1.7 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ช่วงบางขุนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ
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 ช่วงตลาดเซฟวันสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชี พ บ้าน
นารีสวัสดิ์
1.1.15 โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก
สายสีแดง ช่วงมหาวิทยาลัยพิษณุโลกห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก
1.1.16 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแครายลำสาลี (บึงกุ่ม)

กรอบระยะเวลา
15 ปี 6 เดือน

ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)
ช่วงปี
ทั้งโครงการ งบประมาณ
2560-2565
106,806.16
82,407.39

(นับจาก รฟม. เริ่มดำเนินการ)

17 ปี 11 เดือน

122,067.27

10.47

124,955.35

9,236.31

48,398.08

46,334.80

(นับจาก รฟม. เริ่มดำเนินการ)

15 ปี 2 เดือน
(นับจาก รฟม. เริ่มดำเนินการ)

11 ปี 6 เดือน
(นับจาก รฟม. เริ่มดำเนินการ)

ส่วนงาน
ดำเนินการ
ฝบก.1/ ฝบก.2
ฝวส./ ฝรฟ./
ฝจบ./ ฝกท./
ฝปก./ ฝพค./
สสอ./ สนก.
ฝวส./ ฝจบ./
ฝพค./ ฝบก.1/
ฝบก.2/ ฝรฟ./
ฝกท./ สนก.
ฝวส. / ฝจบ./
ฝบก.1/ ฝบก.2/
ฝพค./ ฝรฟ./
ฝกท./ ฝปก./
สนก.
ฝบก.2/ ฝรฟ./
ฝวส./ ฝกท./ ฝปก.

ยุติโครงการตามมติคณะทำงานจัดทำและบริหารแผนดำเนินการองค์กร เมือ่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

10 ปี 6 เดือน

25,736.95

38.89

7,218.08

42.59

1,671.76

-

48,478.00

50.02

(นับจาก รฟม. เริ่มดำเนินการ)

10 ปี 7 เดือน
(นับจาก รฟม. เริ่มดำเนินการ)

8 ปี 10 เดือน
(นับจาก รฟม. เริ่มดำเนินการ)

9 ปี 7 เดือน
(นับจาก รฟม. เริ่มดำเนินการ)

ฝพค./ ฝวส./
ฝกท./ ฝจบ./
ฝบก.1/ ฝบก.2/
ฝรฟ./ ฝปก./
สสอ./ สนก.
ฝพค./ ฝวส./
ฝกท./ ฝจบ./
ฝบก.1/ ฝบก.2/
ฝรฟ./ ฝปก./
สสอ. /สนก.
ฝพค./ ฝวส./ ฝกท./
ฝจบ./ ฝบก.1/
ฝบก.2/ ฝรฟ./
ฝปก./ สสอ. /สนก.
ฝพค./ ฝรฟ./ ฝวส./
ฝกท./ สสอ. /สนก.

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)
ช่วงปี
ทั้งโครงการ งบประมาณ
2560-2565
-

ส่วนงาน
ดำเนินการ

ชื่อยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ

กรอบระยะเวลา

1.1.17 โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจต่อมาตรการ
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจราจรจาก
การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วง
แคราย-มีนบุรี

1 ปี

1.1.18 โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจต่อมาตรการ
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจราจร
จากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี
1.1.19 โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจต่อมาตรการ
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจราจร
จากการก่อสร้า งโครงการรถไฟฟ้าสาย
สีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบเชื่อมต่อระหว่าง
โครงข่ายรถไฟฟ้ากับระบบขนส่งอื่นๆ
1.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่รองรับการเชื่อมต่อการ
เดินทาง

1 ปี

-

-

สสอ./ ฝพค./
ฝบก.1/ ฝวส.

1 ปี

-

-

สสอ./ ฝพค./
ฝบก.2

ตามขั้นตอนการ
ดำเนินงานใน
แต่ละโครงการ

งบประมาณ
ขึ้นอยู่กับผล
การศึกษา
ออกแบบ
91.40

งบประมาณ
ขึ้นอยู่กับผล
การศึกษา
ออกแบบ
91.40

ฝพธ./ ฝพค./
ฝวส./ ฝบก.1/
ฝบก.2/ ฝกท.

1.2.2 โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้
ตั๋วร่วม

5 ปี

สสอ./ ฝพค.

ฝธด.

(เริ่มปี 2561-2565)

1.2.3 โครงการมาตรการเพิ่มจำนวนผู้โดยสาร
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

ตุลาคม 2559-กันยายน 2560

4.50

4.50

สธด./ ฝพธ./
ฝพพ./ สผว.

1.2.4 โครงการพัฒนาระบบการเชือ่ มต่อการ
เดินทาง (ท่าเรือพระนั่งเกล้า)

45 เดือน

96.78

96.78

-

-

ฝพธ./ ฝบก.1/
ฝวส./ ฝจบ./
ฝปก./ ฝรภ.
ฝพธ.

1.2.5 โครงการการจัดทำแนวทางการปรับปรุง/
เพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกเพือ่ เชื่อมต่อ
การเดินทาง
1.2.6 โครงการปรับปรุงรูปแบบอาคารจอดแล้วจร
แยกนนทบุรี 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ

(เริ่มไตรมาสที่ 4 ปี 2560)

2 ปี
(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2563)

ยุติโครงการ ตามบันทึกที่ ฝวส/400 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564
ซึ่ง ผวก. ได้เห็นชอบแล้ว

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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ชื่อยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ
1.2.7 โครงการการเพิ่มจำนวนการใช้บริการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
1.2.8 โครงการการเพิ่มจำนวนการใช้บริการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
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 โครงการเพิ่มรายได้จากธุรกิจต่อเนื่องและ
บริหารค่าใช้จ่ายในอนาคต
กลยุทธ์ที่ 2.2 บริหารจัดการทางการเงิน และการ
ลงทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดทำแผนกลยุทธ์ด้าน
การเงิน
2.2.1 โครงการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ของ รฟม.
2.2.2 โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของ รฟม.
2.2.3 โครงการนำที่ดินของ รฟม. ที่ได้จาก
การเวนคืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.2.4 โครงการแผนงานลดค่าใช้จา่ ย ในระยะสั้น
และระยะยาว
2.2.5 โครงการการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน
ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25622565) ของ รฟม.
2.2.6 โครงการบริหารงบการเงินของ รฟม. ให้มี
กำไรสุทธิ

กรอบระยะเวลา
1 ปี

ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)
ช่วงปี
ทั้งโครงการ งบประมาณ
2560-2565
83.50
54.50

(ทบทวนทุกปี)
(เริ่มไตรมาสที่ 2 ปี 2564)

ส่วนงาน
ดำเนินการ
สนก./ ฝพธ./
ฝธด.

เริ่มไตรมาสที่ 2
ปี 2564

46.80

27.80

ฝพธ./ ฝธด.

3 ปี 9 เดือน

20.00

20.00

ฝพธ./ ฝนย.

20.00

20.00

ฝพธ./ ฝนย.

118.50

118.50

ฝพธ.

(เริ่มไตรมาสที่ 2 ปี 2565)

3 ปี 9 เดือน
(เริ่มไตรมาสที่ 2 ปี 2561)
2 ปี
(ปีงบประมาณ 2564-2565)
(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2564)

2.00
ฝชง./
ยุติโครงการ ตามบันทึกด่2.00
วนที่สดุ ที่ ฝชง/1542 ลงวั
นที่ 19 มิถนุ ายน
2563ทุกส่วนงาน
ซึ่ง ผวก. ได้เห็นชอบแล้ว
ม.ค. 64 – ก.ค. 67
4 ปี

3.30

3.10

ฝจบ.

เมษายน 2560-มีนาคม 2561

0.00

0.00

ฝพพ.

5 ปี

57.30

28.40

ฝจบ.

-

-

ฝชง.

(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2561)

(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2562)

4 ปี

(เริ่มไตรมาสทียุ่ ต1ิโครงการตามบั
ปี 2562)
นทึกด่วนที่สุดที่ ฝชง/1542 ลงวันที่ 19 มิถนุ ายน 2563

ซึ่ง ผวก. ได้เห็นชอบแล้ว

3 ปี

-

-

ฝชง.

(2563-2565)

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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ชื่อยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนารูปแบบการให้บริการที่
ตอบสนองวิถีชีวิตสังคมเมือง
กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างธุรกิจที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคมเมือง โดยดำเนินธุรกิจ
บางส่วนเอง
3.1.1 โครงการสำรวจ และพัฒนาสิ่งอำนวย
ความสะดวกที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ
3.1.2 โครงการพัฒนาบริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของสังคมเมือง
3.1.3 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ
บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

กรอบระยะเวลา

ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)
ช่วงปี
ทั้งโครงการ งบประมาณ
2560-2565

ดำเนินการทุกปี

5.00 (ต่อปี)

10.00

ฝพธ./ สผว.
(เฉพาะปี 60)

-

-

ฝพธ.

-

-

ฝพธ.

3.00

3.00

3.00

3.00

-

-

ฝพธ./ ฝธด./
ฝรภ./ ฝปก./
สสอ./
ฝพธ./ ฝธด./
ฝรภ./ ฝปก./
สสอ./
ฝรภ.

5.18

5.18

ฝทท.

64.00

64.00

ฝทท./ ฝพธ./
ฝธด./ ฝปก.

0.71

0.71

ฝรภ./ ฝปก.

(ปีละครั้ง)
(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2565)

ดำเนินการทุกปี
(ปีละครั้ง)
(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2565)

1 ปี
(ต.ค.60-ก.ย.61)

3.1.4 โครงการเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

(ตุลาคม 2564-กันยายน 2565)

3.1.5 โครงการเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

(ตุลาคม 2564-กันยายน 2565)

3.1.6 โครงการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมต่อผูโ้ ดยสารรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม
กลยุทธ์ที่ 3.2 นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้
ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ
3.2.1 โครงการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ สำหรับอำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ
3.2.2 โครงการนำข้อมูลผู้ใช้บริการมาวิเคราะห์
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรูปแบบการ
ให้บริการใหม่ๆ (Data Analytic)
3.2.3 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับความปลอดภัย
มั่นคง (Security) ภายในเขตระบบรถไฟฟ้า

ส่วนงาน
ดำเนินการ

1 ปี

1 ปี

1 ปี
(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2565)

1 ปี 10 เดือน
(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2562)

5 ปี 6 เดือน
(เริ่มไตรมาสที่ 3 ปี 2561)

1 ปี
(ตุลาคม 2559-กันยายน 2560)

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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กรอบระยะเวลา

3.2.4 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับความปลอดภัย
มั่นคง (Security) ภายในเขตระบบรถไฟฟ้า
(หน่วยตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด รฟม. (K-9))

1 ปี

กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3.3.1 โครงการ Sustainable Metro

ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)
ช่วงปี
ทั้งโครงการ งบประมาณ
2560-2565
-

ฝรภ.

(ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)

2 ปี

9.50

9.50

5 ปี

6.00

6.00

ฝวส./ ฝบก.1/
ฝบก.2/ สปอ./
สสอ./ ฝพธ.

1 ปี 7 เดือน

2.00

2.00

สผว.

1.00

1.00

สผว.

2.00

2.00

สสอ./ สปอ.

1.50

1.50

ฝจบ.

-

-

ฝปก./ ฝพธ./
ฝพค.

50.51

50.51

ฝพค./ ฝทบ./ ฝทท./
สสอ./ สนก./ ฝกท./
ฝพธ./ ฝวส./ฝรฟ./
ฝบก.1/ฝบก.2/

(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2561)

3.3.2 โครงการส่งเสริมอาชีพ ผลิตภัณฑ์ บริการ
และแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบริเวณแนว
สายทางรถไฟฟ้า
3.3.3 โครงการแผนกลยุทธ์ความยั่งยืน

ส่วนงาน
ดำเนินการ

(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2561)

3.3.4 โครงการพัฒนารายงานความยั่งยืนตาม
กรอบ GRI G4
3.3.5 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ความปลอดภัยใน
การก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
3.3.6 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่
สำนักงาน รฟม.

3.3.7 โครงการศึกษาเพื่อหาตัวเลขผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
(SROI) ของการให้บริการรถไฟฟ้า
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศูนย์กลางความรู้ด้าน
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระดับประเทศและเตรียม
ความพร้อมมุ่งสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน และสามารถบริหารจัดการศูนย์
การเรียนรู้ ให้สามารถหารายได้ให้แก่องค์กร
4.1.1 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน

1 ปี 7 เดือน
(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2561)

5 ปี
(ตุลาคม 2560–กันยายน 2565)

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

2 ปี
(เริ่มดำเนินการกรกฎาคม 2562
สิ้นสุดปีงบประมาณ 2564)

6 ปี
(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2560)

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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4.1.2 โครงการยกระดับระบบจัดการความรู้ในองค์กร

กรอบระยะเวลา

5 ปี

ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)
ช่วงปี
ทั้งโครงการ งบประมาณ
2560-2565

ส่วนงาน
ดำเนินการ
ฝปก./สผว./สกม./
สตส./ฝนย./ฝชง./
ฝธด./ฝรภ./ฝจบ./
สปอ./สพร.
ฝทบ./ ฝทท.

10.00

10.00

18.40

18.40

ฝพค./ ฝบก.1/
ฝบก.2/ ฝวส./
ฝรฟ./ ฝปก.

-

-

1.30
0.60

1.30
0.60

ฝบก.1/ ฝบก.2
ฝวส./ ฝรฟ./
ฝจบ.
ฝกท.
ฝรภ.

-

-

ฝปก.

-

-

ฝปก.

-

-

ฝปก.

-

-

ฝทบ.

(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2561ไตรมาสที่ 4 (กันยายน ปี 2565))

4.1.3 โครงการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกใน
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และพัฒนาองค์
ความรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กลยุทธ์ที่ 4.2 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษา (ในด้าน
การบริหารการก่อสร้าง, การบริหารโครงการ,
การจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่, การจัดกรรมสิทธิ์
ที่ดิน, การรักษาความปลอดภัยและกูภ้ ัย)
4.2.1 โครงการพัฒนาองค์ความรูด้ ้านการ
บริหารงานก่อสร้างและการบริหารโครงการ
และการจัดซื้อจัดจ้าง
4.2.2 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกรรมสิทธิ์ที่ดิน
4.2.3 โครงการพัฒนาองค์ความรูด้ ้านรักษาความ
ปลอดภัยและกูภ้ ัยในเขตระบบรถไฟฟ้าหรือ
ระบบราง
4.2.4 โครงการแผนการจัดการความรู้ด้านการเดิน
รถไฟฟ้า
4.2.5 โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรใน
ระบบราง
4.2.6 โครงการฝึกอบรมบุคลากรระบบราง

ดำเนินการทุกปี
(ปีละครั้ง)

5 ปี 6 เดือน
(เริ่มไตรมาสที่ 3 ปี 2560)

3 ปี 4 เดือน
3 ปี 6 เดือน
(เริ่มไตรมาสที่ 3 ปี 2561)

5 ปี
(เริ่มเดือนตุลาคม 2560)

1 ปี 7 เดือน
(เริ่มเดือนมิถุนายน 2561)

2 ปี
(เริ่มเดือนตุลาคม 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 5.1 สร้างบุคลากรให้มีความเป็น
มืออาชีพ ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
และสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
5.1.1 โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อ
สนับสนุนแผนวิสาหกิจฉบับใหม่

1 ปี 9 เดือน
เริ่มไตรมาสที่ 2 ปี 2562

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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กรอบระยะเวลา

5.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการนำ
องค์กร
5.1.3 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

3 ปี

ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)
ช่วงปี
ทั้งโครงการ งบประมาณ
2560-2565
10.0
10.0

ส่วนงาน
ดำเนินการ
ฝทบ.

เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2561

5 ปี 6 เดือน

5.00

5.0

ฝทบ.

3.0

3.0

ฝทบ.

3.0

3.0

ฝทบ.

8.6

8.6

ฝทบ.

18.0

18.0

ฝทบ.

(เริ่มไตรมาสที่ 3 ปี 2560)

5.1.4 โครงการยกระดับระบบบริหารผลการปฏิบตั ิงาน

1 ปี
(ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)

5.1.5 โครงการจัดทำเส้นทางการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร (Competency Development
Roadmap : CDR)
5.1.6 โครงการพัฒนาบุคลากรที่มศี ักยภาพสูง
(Talent Management)
5.1.7 โครงการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่
มีต่อองค์กร
5.1.8 โครงการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร
5.1.9 โครงการทบทวนสมรรถนะขององค์กรและ
บุคลากร
5.1.10 โครงการก่อสร้างอาคารที่พักพนักงาน
รฟม. บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวาง
5.1.11 โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้
5.1.12 โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรขึ้นสู่
ตำแหน่งผู้บริหารองค์กร
(Succession Planning)
5.1.13 โครงการตามแผนพัฒนาองค์กร

5.1.14 โครงการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล
องค์กร

1 ปี
(ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)

5 ปี
(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2561)

6 ปี
(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

ฝพธ./ ฝวส. / ฝจบ./
ฝบก.2 / ฝทบ.

5.0

5.0

ฝทบ.

4.0

4.0

ฝทบ.

ตามที่ระบุใน
แผนพัฒนา
องค์กร

ตามที่ระบุใน
แผนพัฒนา
องค์กร

ฝทบ.

(ปีงบประมาณ 2562-2565)

ดำเนินการทุกปี

0.37

0.37

ฝนย./สผว./สกม./
ฝทบ.

(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2560)

5 ปี
(เริ่มไตรมาสที่ 2 ปี 2561ไตรมาสที่ 4 ปี 2565)

4 ปี
(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2561)

4 ปี

(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2565)
(ตุลาคม 2564- กันยายน
2565)

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานโดยการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้
5.2.1 โครงการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานผ่านการนำนวัตกรรมมาปรับใช้

กรอบระยะเวลา

กิจกรรมที่ 1 : 5 ปี

ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)
ช่วงปี
ทั้งโครงการ งบประมาณ
2560-2565

5.0

5.0

๐ ฝพธ. รับผิดชอบ
กระบวนการที่ 2
๐ ฝ่าย/ สำนักที่
รับผิดชอบ
กระบวนการที่ 3

60.00

60.00

ฝทท./ ฝจบ./
ฝชง./ ฝทบ.

40.90

40.90

ฝทท.

-

-

สกม.

130.17

130.17

-

-

ฝทท./ ฝปก./
ฝธด./ ฝพธ./
สสอ. /สนก.
ฝนย./ Process
Owners ของ
โครงการ

0.39

0.39

654,843.22

222,313.05

(ทำต่อเนื่องทุกปี)
(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2560)

กิจกรรมที่ 2 และ 3 :
6 ปี (ทำต่อเนื่องทุกปี)
(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2560)

5.2.2 โครงการพัฒนาระบบ Enterprise
Resource Management
5.2.3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับความ
ต้องการทางธุรกิจ
5.2.4 โครงการศึกษา ทบทวนและพัฒนาระเบียบ
ข้อบังคับของ รฟม.
5.2.5 โครงการตามแผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลของ รฟม.
ที่สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
5.2.6 โครงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานตามเกณฑ์ CBEs
5.2.7 โครงการพัฒนาการปฏิบตั ิงานตาม
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015
รวมค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ :

1)
2)

6 ปี 3 เดือน
(เริ่มไตรมาสที่ 3 ปี 2560)

2 ปี 2 เดือน

ส่วนงาน
ดำเนินการ

(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2561)

5 ปี
(เริ่มไตรมาสแรก ปี 2561)

5 ปี
(2560-2565)

ดำเนินการทุกปี
(เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2565)
(ตุลาคม 2564- กันยายน 2567
(3 ปี))

3 ปี 6 เดือน

ฝนย.

(ธันวาคม 2561-พฤษภาคม 2565)

ปรับปรุงในคราวทบทวนแผนวิสาหกิจ เมื่อ 15 กรกฎาคม 2564
เป้าหมายการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของ รฟม. ปรับปรุงตามแผนการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าซึ่งคณะกรรมการ รฟม.
ได้มีมติรับทราบเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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บทที่ 5
การบริหารแผนวิสาหกิจ
เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งมีการ
ปรับปรุงกลยุทธ์และเป้าหมายการดาเนินการให้มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และสภาวะแวดล้อม
ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป รฟม. จึงได้กาหนดแนวทางในการบริหารแผนวิสาหกิจ ดังนี้
5.1

การจัดทาแผนปฏิบัติการ
ส่วนงานต่างๆ จะต้องนากลยุทธ์ที่กาหนดไว้ ไปดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการซึ่งประกอบด้วย
โครงการหลั ก ตามแผนวิ ส าหกิ จ ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ เป้ า ประสงค์ เ ชิ ง ยุ ท ธ์ ศ าสตร์ ที่ ไ ด้ ร ะบุ ใ นแต่ ล ะ
ยุทธศาสตร์ และสามารถวัดผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในการจัดทาโครงการหลักดังกล่าวจะต้อง
พิจารณาถึงกลยุทธ์ในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างบูรณาการ
5.2

การติดตามและประเมินผล
ส่วนงานต่างๆ มีหน้าที่ในการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้ส่วนงานที่รับผิดชอบ
ในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรได้รับทราบทุกๆ ไตรมาส เป็นอย่างน้อย เพื่อที่จะได้
มี ก ารประมวลผลและน าเสนอคณะท างานจั ด ท าแผนด าเนิ น งานและบริ ห ารความเสี่ ย งระดั บ องค์ ก ร
พิจารณาดาเนินการต่อไป โดยให้มี ก ารรายงานผลการดาเนิน งานตามเป้า หมายของแผนวิส าหกิจ ให้
คณะกรรมการ รฟม. ได้รับทราบทุกๆ 6 เดือน เป็นอย่างน้อย
นอกจากนี้ส่วนงานต่างๆ มีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติตามตัวชี้วัด
และระดับความสาเร็จที่ได้กาหนดไว้
ในทุกระยะ 1 ปี ให้คณะทางานจัดทาแผนดาเนินงานและบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรนาผล
การดาเนินงานขององค์กร และสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ มาพิจารณาประเมินว่าควรที่จะมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงแผนวิสาหกิจส่วนใดหรือไม่อย่างไร และรายงานผลให้คณะกรรมการ รฟม. ได้รับทราบ หรือ
เห็นชอบแล้วแต่กรณี

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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ขั้นตอนการบริหารแผนวิสาหกิจ รฟม.

แผนวิสาหกิจ และ
แผนปฏิบัติการประจาป
จัดทาแผนวิสาหกิจ
ฉบับปรับปรุง

ส่วนงานต่างๆ ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี

นาเสนอคณะกรรมการ
รฟม. เพื่อให้ความเห็นชอบ

ส่วนงานต่างๆ ประเมินผล
และรายงานผลการดาเนินงานตาม เป้าหมาย
แผนวิสาหกิจ/แผนปฏิบัติการ/ตามตัวชี้วัด
ความสาเร็จของการนาแผนปฏิบัติการไป
ปฏิบัติ

เร่งรัดการดาเนินการ/
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ม ดตาม
เปาหมา

ส่วนงานประเมินผลขององค์กรประเมินผล
สาเร็จของการดาเนินงานองค์กร/ระดับ
ความสาเร็จของการนาแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ

สรุปประเด็นการปรับปรุง

ดตาม
เปาหมา

คณะทางาน ประเมินผล
การดาเนินงานตาม
เป้าหมายแผนวิสาหกิจ/
แผนปฏิบัติการ

สภาวะแวดล้อมที่
สาคั ที่มีผลต่อการ
ดาเนินงานขององค์กร
คณะทางาน พิจารณาผลการดาเนินงานและ
สภาวะแวดล้อม เพื่อปรับปรุงแผนวิสาหกิจ

ปรับปร
ทุก 3ทุกเดื3อเดื
น อน
ทุก 6ทุกเดื6อเดื
น อน
ทุก ปีทุกปี

คณะท
คณะทางาน
างาน หมายถึ
หมายถึงงคณะท
คณะทางานจั
างานจัดดททาแผน
าและ
ดบริาเนิ
น
งานและบริ
ห
ารความเสี
ย
่
กร น
หารแผนดาเนินงานองค์กร ซึงระดั
่งมีผบู้ว่าองค์
การเป็
ซึประธาน
่งมีผู้ว่าการเป็
นประธานาย/ส
ผู้อานวยการฝ
าย/น
ผู้อานวยการฝ
านักขึ้นไปเป็
สคณะท
านัก/สางาน
านักงานขึ้นไปเป็นคณะทางาน

ปรับปร
แผนวิสาหกิจ
หรอ ม
มปรับปร
รายงานผลต่อคณะกรรมการ รฟม.

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2555-2559 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2559
การรถไฟฟ้
งประเทศไทย
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565
ฉบับปรัาบขนส่
ปรุงงปีมวลชนแห่
งบประมาณ
2565

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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ภาคผนวก ก.
คาย่อหน่วยงาน

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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คาย่อหน่วยงาน
รฟม.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

สผว.

สานักผู้ว่าการ

สสอ.

สานักสื่อสารองค์กร

สกม.

สานักกฎหมาย

สนก.

สานักนิติกรรม

สตส.

สานักตรวจสอบ

ฝนย.

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

ฝพค.

ฝ่ายพัฒนาโครงการรรถไฟฟ้า

ฝทท.

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝชง.

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝธด.

ฝ่ายธุรกิจบัตรโดยสาร

ฝวส.

ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

ฝบก.1

ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1

ฝบก.2

ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2

ฝพธ.

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝรฟ.

ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า

ฝปก.

ฝ่ายปฏิบัตกิ าร

ฝรภ.

ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย

ฝกท.

ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ฝจบ.

ฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ฝทบ.

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สปอ.

สานักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน

สพร.

สานักพัฒนาระบบงาน

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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ภาคผนวก ข.
รูปแสดงขั้นตอนการจัดทาและให้ความเห็นชอบ

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ข-2
ข้อสังเกต :
1) ควรมีการจัดเตรียมแผนงานด้านการบริหารสินทรัพย์
2) ควรพิจารณาว่าการทบทวน/ปรับปรุงแผนวิสาหกิจฯและแผนปฏิบัติการฯ
มีการลดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนหรือไม่
3) ควรจัดเตรียมแผนฟืน้ ฟูการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่อาจฟื้นตัวในปี 2565
4) ควรให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหา
ทีป่ ระชาชนร้องเรียน เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายต่อไป
อีกในอนาคต

ข้อสังเกต :
1) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ขาดกลยุทธ์สนับสนุน
เป้าหมาย ‘มีธรรมาภิบาลที่ดี’ โดยผู้ว่าการ
ในฐานะประธานคณะทางานฯ เห็นชอบให้
ปรับปรุงกลยุทธ์ เรื่อง ธรรมาภิบาล
2) ข้อจากัดในด้านกฎหมาย/ความคุ้มทุนใน
การดาเนินธุรกิจเอง
3) ควรระบุกิจกรรมที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างไร ในแต่ละเป้าหมาย

ข้อสังเกต:
1) ให้ทบทวน/ปรับปรุงพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ของ Mastery ให้ครอบคลุม
“นวัตกรรม”
2) การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์
(Strategic Positioning) ขององค์กร
เห็นควรมอบหมายให้ฝ่าย/สานัก/
สานักงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสังเกตไป
ดาเนินการเพื่อให้มีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น โดยอาจจัดทาเป็นโครงการย่อยใน
แผนแม่บท โครงการตามแผนปฏิบัติการ
หรือแผน(ดาเนิน)งาน CBEs
3) รูปแบบการดาเนินธุรกิจ (Business
Model) ขององค์กร ควรมีการวิเคราะห์
รูปแบบทางธุรกิจด้านอื่นๆ เช่น
การพัฒนาธุรกิจใหม่ บทบาทในการเป็น
ที่ปรึกษา เป็นต้น

คณะกรรมการ
รฟม.

ข้อสังเกต/คาถาม :
ผลการวิเคราะห์ SWOT ในส่วนของ Weakness การไม่มี
ฐานข้อมูลลูกค้า (big data) สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
(data analytic) เพื่อประโยชน์ในเชิงการบริหารจัดการ
และตอบสนอง/ชี้นาพฤติกรรมของลูกค้านั้น รฟม. ยังไม่มี
การจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าที่ใช้บัตรโดยสาร MRT หรือไม่
อย่างไร
คาชี้แจง (ผวก.) : รฟม. มีข้อมูลอยู่บางส่วนแล้วแต่ยังไม่มี
การจัดเก็บและนามาวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเป็น
ระบบ

15 ก.ค. 64 :
เห็นชอบแผนวิสาหกิจและ
แผนปฏิบัติการ ฉบับปีงบประมาณ
2565

ข้อสังเกต :
ควรปรับปรุงในส่วนของ SC
ดังนี้
- SC1 เป็น ‘การให้บริการ
รถไฟฟ้าฯ ในสภาวะเศรษฐกิจ
หดตัวเนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19
ในขณะที่อัตราค่าโดยสารมี
มูลค่าสูง (เมื่อเทียบกับระบบ
ขนส่งมวลชนอื่น)’
- SC5 เป็น ‘รฟม. ต้องได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น
เพื่อให้การดาเนินการเรื่องตั๋ว
ร่วมสามารถบรรลุเป้าหมาย’

คณะอนุกรรมการบริหาร (Executive Committee)
(กรรมการ รฟม. เป็นประธาน)
1 ก.ค. 64 :
เห็นชอบให้นาแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ
ฉบับปีงบประมาณ 2565 เสนอคณะกรรมการ รฟม.
คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)
(ผู้ว่าการเป็นประธาน)

25 มิ.ย. 64 :
เห็นชอบให้นาแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ฉบับปีงบประมาณ 2565
เสนอคณะอนุกรรมการบริหาร
คณะทางานจัดทาแผนงานและบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
(ผู้ว่าการเป็นประธาน)
- 14 มิ.ย 64 : ผู้ว่าการ ในฐานะประธานคณะทางานฯ เห็นชอบให้ปรับปรุงกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการมี
ธรรมาภิบาลที่ดี ในยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน
- 5 พ.ค. 64 : ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ: ผูช้ ่วยผูว้ า่ การ และ ผอ.ฝ่าย/สานัก/สานักงาน ให้ความเห็นต่อการทบทวน/ปรับปรุง
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ โดยผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 100.00 เห็นว่าแผนที่
ยุทธศาสตร์มีความเหมาะสม

ข้อสังเกต:
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “พัฒนาและ
บูรณาการระบบขนส่งมวลชน”
มีข้อสังเกตให้ส่วนงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงพิจารณาความเหมาะสมที่
จะบรรลุค่าเป้าหมาย
2) เป้าหมายหลัก “4. รายได้จาก
ธุรกิจต่อเนื่องเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ใน
แต่ละปี” และ “7. มีผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม (SROI ได้ตาม
เป้าหมาย” ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงพิจารณาความเหมาะสมที่
จะบรรลุค่าเป้าหมาย

- 31 มี.ค. 64
๐ เห็นชอบให้คงยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 9 ข้อ เป้าหมายหลัก 13 เป้าหมาย และตัวชี้วัด 13 ตัวชี้วัดไว้
ตามเดิม โดยให้ปรับปรุงในส่วนของกลยุทธ์ 1 กลยุทธ์
๐ เห็นชอบให้คงค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนวิสาหกิจไว้ตามเดิม ยกเว้น ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และตัวชีว้ ดั ที่
13 ผลิตภาพองค์รวมขององค์กร (Productivity) ให้ปรับปรุงบนพื้นฐานการปรับลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- 24 มี.ค. 64 : รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ และ ผอ.ฝ่าย/สานัก/สานักงาน ให้ความเห็นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะทางานฯ ในกระบวนการ
ทบทวน/ปรับปรุงแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ฉบับปีงบประมาณ 2565 ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ โดยผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 96.55 เห็นควร
คงยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 9 ข้อ กลยุทธ์ 11 กลยุทธ์ และ 13 ตัวชี้วัดไว้ตามเดิม และผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 100.00 เห็นควร
คงค่าเป้าหมายปี 2565 ไว้ตามเดิม
-10 มี.ค. 64 : ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ และผู้ช่วยผู้ว่าการ ได้มีการประชุมเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ ค่านิยม ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) และรูปแบบการ
ดาเนินธุรกิจ (Business Model) สาหรับแผนวิสาหกิจ ฉบับปีงบประมาณ 2565 เห็นชอบให้คงวิสัยทัศน์องค์กร และคงค่านิยมไว้ตามเดิม พร้อมทั้งเห็นชอบการกาหนด
Strategic Positioning และ Business Model
- 24 ก.พ. 64 : ผอ.ฝ่าย/สานัก/สานักงาน ให้ความเห็นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการทบทวนวิสัยทัศน์และค่านิยม และกาหนด strategic positioning และ business
model ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ โดยผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 100.00 มีความเห็นว่าวิสัยทัศน์และค่านิยมของ รฟม. ยังคงมีความเหมาะสมอยู่
- 11 ก.พ. 64 : คณะทางานฯ เห็นชอบผลการวิเคราะห์ SWOT และผลการวิเคราะห์ความท้ายทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
- 29 ม.ค. 64 : ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ และ ผอ.ฝ่าย/สานัก/สานักงาน ให้ความเห็นต่อ strategic challenge : SC และ strategic advantage : SA ผ่านแบบสอบถามออนไลน์
- 22 ม.ค. 64 : ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ และ ผอ.ฝ่าย/สานัก/สานักงาน ให้ความเห็นต่อการวิเคราะห์ S, W, O, T และข้อมูลประกอบ (Fact Based) เพื่อจัดลาดับ
ความสาคัญของ S, W, O และ T ผ่านแบบสอบถามออนไลน์

รูปแสดงขั้นตอนการจัดทาและการให้ความเห็นชอบแผน

ข-3

การทบทวน/ปรับปรุงแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565

Threat

Opportunity

Weakness

Strenght

① การวิเคราะห์ SWOT

ลาดับที่ ❶ S2 : รฟม. มีประสบการณ์ในการกากับดูแลงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าขนาดใหญ่
ลาดับที่ ❷ S1 : บริการรถไฟฟ้าฯ เป็นบริการที่เป็นที่ตอ้ งการของประชาชน และมีแรงต่อต้านน้อย
ลาดับที่ ❸ S3 : รฟม. เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจจึงมีอานาจในการดาเนินการมากกว่าองค์กรเอกชนในบางเรื่อง
ลาดับที่ ❹ S4 : รฟม. มีบุคลากรที่มีความรู้ และความสามารถตามมาตรฐานที่องค์กรกาหนด
ลาดับที่ ❶ W1 : พ.ร.บ. รฟม. พ.ศ. 2543 บางข้อยังคงเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงานด้านการหารายได้เนื่องจากไม่
เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องในแนวสายทางรถไฟฟ้าได้อย่างเต็มศักยภาพ
ลาดับที่ ❷ W2 : รฟม. มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้ (financially self-reliable) เนื่องจากโครงการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าเป็นโครงการที่ใช้เงินลงทุนสูง ทาให้องค์กรมีภาระหนี้จานวนมาก
ลาดับที่ ❸ W5 : ผู้นาระดับสูงและพนักงานยังต้องพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดาเนินธุรกิจ
ลาดับที่ ❹ W3 : องค์กรไม่มีฐานข้อมูลลูกค้า (big data) สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล (data analytic) เพื่อประโยชน์
ในเชิงการบริหารจัดการและตอบสนอง/ชี้นาพฤติกรรมของลูกค้า
ลาดับที่ ❺ W4 : รฟม. มีโครงข่ายการให้บริการรถไฟฟ้าที่ยังไม่ครอบคลุม
ลาดับที่ ❻ W10 : ขาดระบบขนส่งเสริมที่มีประสิทธิภาพ
ลาดับที่ ❼ W9 : รฟม. ยังต้องพัฒนาสมรรถนะหลักขององค์กรที่จาเป็นบางสมรรถนะหลัก ได้แก่ ความสามารถในการ
พัฒนาธุรกิจที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรถไฟฟ้า
ลาดับที่ ❽ W8 : กระบวนการจัดการความรู้ (knowledge management) ยังไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กร
บรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ขององค์กร
ลาดับที่ ❾ W7 : การดาเนินงานในปัจจุบันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละ
หน่วยงานภายใน รฟม. ยังแยกกัน
ลาดับที่ ❿ W6 :ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ลาดับที่ ❶ O1 : รัฐสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางเพือ่ ให้เป็นระบบการขนส่งหลักของประเทศ
ลาดับที่ ❷ O3 : รัฐบาลสนับสนุนให้ รฟม. ดาเนินการเรื่องตัว๋ ร่วมและค่าโดยสารร่วม
ลาดับที่ ❸ O8 : รัฐบาลให้ความสาคัญในเรื่องคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ลาดับที่ ❹ O4 : สัดส่วนการใช้รถไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิม่ ขึ้น ส่งผลดีต่อรายได้และการพัฒนาเชิงพาณิชย์
ลาดับที่ ❺ O2 : การพัฒนาของเทคโนโลยีดจิ ิทัลสามารถเพิ่มประสบการณ์ และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
ลาดับที่ ❻ O6 : รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศ
ลาดับที่ ❼ O5 : การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมือง เพิ่มโอกาสในการมีระบบรถไฟฟ้าในเมืองขนาดใหญ่อนื่ ๆ
ลาดับที่ ❽ O7 : ภาพลักษณ์ รฟม. รวดเร็วและทันสมัย
ลาดับที่ ❾ O9 : การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ลาดับที่ ❶ T3 : การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทาให้ผู้ใช้บริการและโอกาสในการพัฒนาธุรกิจตามแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้าลดลง
ลาดับที่ ❷ T1 : การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะมีคา่ ใช้จ่ายสูง ไม่จูงใจให้เกิดการใช้บริการ
ลาดับที่ ❸ T2 : ความล่าช้าของโครงการก่อสร้างที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้

⑦ การวิเคราะห์ Scenario Planning (ฝชง.)
Base case : ตามกรอบงบประมาณปี 65 ที่คณะกรรมการ รฟม. เห็นชอบ
Best case : รายได้ค่าโดยสารสายฉลองรัชธรรม +10% จากสถานการณ์ปกติ
Worst case : (1) ถูกปรับลดงบประมาณโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ค่าใช้จ่ายเดินรถ
และบารุงรักษา) และ (2) ขยายระยะเวลามาตรการลดค่าโดยสาร สาย
ฉลองรัชธรรม
Unit : Million baht
Scenario

Revenue

Expense
Revenue

Net Profit
Expense

Base Case

16,289.87

15,809.30
16,289.87

15,809.30480.57

Best Case

16,310.47

15,809.30
16,310.47

15,809.30501.17

Worst Case

16,041.67

16,069.30
16,041.67

16,069.30(27.63)

② การวิเคราะห์ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์/ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์

strategic advantage : SA

③ วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน”

strategic challenge : SC

ผู้นาระดับสูงเห็นว่ายังคงมีความเหมาะสม
เนื่องจาก สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสถานะหรือเป้าหมายของ รฟม. เมื่อสิ้นสุดแผนวิสาหกิจ
(2560-2565) และสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

SA1 มีประสบการณ์ในการดาเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า ได้รับโอกาสในการดาเนินโครงการรถไฟฟ้าเมือง
หลัก และรัฐบาลสนับสนุนให้ระบบรางเป็นระบบขนส่งหลักของประเทศ (S2/S3/O1)
SA2 บริการรถไฟฟ้าฯ เป็นที่ต้องการของประชาชน และรัฐบาลสนับสนุนให้มีการดาเนินการเรื่องตั๋วร่วม
และค่าโดยสารร่วม ซึ่งมีส่วนช่วยในการเพิ่มจานวนผู้โดยสารในอนาคต (S1/O3)
SC1 การให้บริการรถไฟฟ้าฯ ในสภาวะเศรษฐกิจหดตัวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19
ในขณะที่อัตราค่าโดยสารมีมูลค่าสูง (เมื่อเทียบกับระบบขนส่งมวลชนอื่น) (S1/T3/T1/ข้อสังเกตของ
คณะกรรมการ รฟม. ในคราวพิจารณาแผนวิสาหกิจ ปี 64)
SC2 การใช้ประสบการณ์ในการกากับดูแลโครงการรถไฟฟ้าฯ ที่ผ่านมา เพื่อบริหารจัดการหรือหาแนวทาง
สารองในการดาเนินงาน เพื่อลดผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัย
ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ (S2/T2)
SC3 การแสวงหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องในแนวสายทางรถไฟฟ้า และ/หรือแนวทางการแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงานด้านการหารายได้ (W1/ข้อสังเกตของ
ผู้บริหาร ในคราวพิจารณาร่าง SA SC ประกอบการทบทวนแผนวิสาหกิจปี 64)
SC4 การดาเนินโครงการรถไฟฟ้าฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบรางที่รัฐบาลสนับสนุนให้เป็นระบบขนส่ง
หลักของประเทศ เป็นโครงการที่ใช้เงินลงทุนสูง ทาให้ รฟม. มีภาระหนี้จานวนมาก และมีรายได้ไม่
เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวเอง (financially self-reliable) (W2/O1)
SC5 รฟม. ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น เพื่อให้การดาเนินการเรื่องตั๋วร่วมสามารถบรรลุเป้าหมาย
(O3/ ข้อสังเกตของผู้บริหารในคราวพิจารณาร่าง SA SC ประกอบการทบทวนแผนวิสาหกิจปี 64)
รูปแบบการดในสภาวะเศรษฐกิ
าเนินธุรกิจ (Business Model)จของ
รฟมวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
SC6 การพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องเพื่อหารายได้
หดตั
“Business
Models
are,
at
heart,
stories—stories
that
explain
how
enterprises
work”
ระบาดของ Covid-19 (W1/T3)
A good business model answers Peter Drucker’s age-old questions: Who is the customer? And what does the customer value? It also answers the fundamental

ข้อสังเกต ในการกาหนดวิสัยทัศน์สาหรับแผนวิสาหกิจฉบับใหม่ (ฉบับปีงบประมาณ 2566-2570) ควรคานึงถึงประเด็น
การจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมด้วย นอกจากนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในปีงบประมาณ 2565 ให้ฝ่าย/
สานัก/สานักงานที่เกี่ยวข้องจัดทาโครงการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าว โดยอาจเป็นโครงการย่อยในแผนแม่บท
โครงการตามแผนปฏิบัติการ หรือแผน(ดาเนิน)งาน CBEs

④ ค่านิยม “M-R-T-A”
ผู้นาระดับสูงเห็นว่ายังคงมีความเหมาะสม
เนื่องจาก มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในปัจจุบัน และสามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ผลักดันให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ได้
ข้อสังเกต ให้ทบทวนปรับปรุงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ M-mastey ให้ครอบคลุม "นวัตกรรม"

questions every manager must ask: How do we make money in this business? What is the underlying economic logic that explains how we can deliver value to
customers at an appropriate cost?

⑤ ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)

⑥ รูปแบบการดาเนินธุรกิจ (Business Model)

Joan Magretta, May 2002 issue of Harvard Business Review.

รูปแบบการดาเนินธุรกิจ (Business Model) ของ รฟม
• งบประมาณ
ปี : , . ลบ
(งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ)

1.
2.
• บุคลากร
3.
กรอบที่ คกก รฟม อนุมัติไว้ ณ ก ย 3 4.

ปี

ผู้รับสัมปทาน
ผู้รับจ้าง
ที่ปรึกษา
หน่วยงานภาครัฐ

: 1,476 คน

• ระบบงาน

Unit : Million baht
Net Profit

• IT ที่สนับสนุน

Offer
1.
บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ศึกษา คก จัดกรรมสิทธิฯ
2.
- สายเฉลิมรัชมงคล
การจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้าง
3.
- สายฉลองรัชธรรม
พัฒนาระบบเชื่อมต่อ พัฒนา
- สายสีชมพูฯ (ก ย )
เชิงพาณิชย์ เดินรถ
- สายสีเหลืองฯ (มิ ย )
บารุงรักษา รักษาความ
ปลอดภัย/กู้ภัย การจัดการ
การพัฒนาผลิตภัณ ์บัตรโดยสาร
การพัฒนาเชิงพาณิชย์
องค์ความรู้และให้คาปรึกษา
ศูนย์ฝกอบรมบุคลากรระบบราง
5. สถาบันการรักษาความปลอดภัย
และดับเพลิง กู้ภัย
อาคารสานักงาน
Value
สถานีรถไฟฟ้า ขบวน ทางวิ่ง ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ตรงเวลา คุ้มค่า
ศูนย์ซ่อมบารุง

อาคาร ลานจอดรถ
ผลิตภัณ ์บัตรโดยสาร
พื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์
บุคลากร

2565
(สิ้นสุดแผนวิสาหกิจ
ฉบับปัจจุบัน)

พาณิชย์
ปี : ร้อยละ
4. กลุ่มเป้าหมาย ศูนย์ฝกอบรม
(ผลปี : ร้อยละ
)
บุคลากรระบบราง บุคคลทั่วไป
พนักงาน รฟม
(ด้านที่มิใช่การเงิน) :
รฟม
กลุ่มเป้าหมาย สถาบันการ
แผนแม่บทย่อยฯ โครงสร้างพื้นฐาน
ผู้รับสัมปทาน
รักษาความปลอดภัยและ
ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
ผู้รับจ้าง
ดับเพลิง กู้ภัย พนักงาน รฟม
ตชว : สัดส่วนการใช้บริการระบบ
4. หน่วยงานภาครัฐ สนข ขร
บุคคลทั่วไป บุคลากรของ
ขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานคร
หน่วยงานรัฐต่างๆ บริษัทผู้รับ
และปริมณ ล
สัมปทาน
ปี :
หมายเหตุ : ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ฝพธ ทบทวน
ปรับปรุงการจาแนกลูกค้า
o ภาพรวม ร้อยละ
(ผลปี : ร้อยละ
)
o รฟม ร้อยละ
(ผลปี : ร้อยละ )

Monitoring and Management
ตชว : สัดส่วนการใช้บริการระบบ
Center: MMC (ปี 2)
1. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรถไฟฟ้า ค่าจัดกรรมสิทธิที่ดิน
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ระบบบริหารงานพัฒนาธุรกิจ (ปี 2)
รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและ
ค่าก่อสร้าง ค่าอุปกรณ์งานระบบ ค่าจ้างเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบารุงรักษา อื่นๆ รายได้ตามสั าสัมปทาน
ระบบพัฒนาพื้นที่และบริหารค่าจอดรถ ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ปริมณ ล
ปี
รายได้ค่าโดยสาร
ค่าใช้จ่ายเพื่อการดาเนินงานปกติ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสาธารณูปโภค
ปี :
ระบบรับเรื่องร้องเรียน Phase 2) (ปี
รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์
o ภาพรวม ร้อยละ 15 (ผลปี : ร้อยละ
)
Application ให้ข้อมูลบริการรถไฟฟ้า 4. ต้นทุนทางการเงิน
5. ค่าเสื่อมราคา
รายได้อื่นๆ (เงินปันผล)
o รฟม ร้อยละ
(ผลปี : ร้อยละ )
MRT (ปี 3)
ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) (ปี 4)
ที่มาของข้อมูลที่นามาวิเคราะห์ : OPR ปีงบ 2 หมวดบริบท และหมวดการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด, แผนวิสาหกิจ ปีงบ
, แผนปฏิบัติก าร
รฟม : จานวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น
ระบบเฝ้าระวังข้อมูลและการบริหารจัดการสังคมออนไลน์ ปี
ปีงบ , นโยบายคณะกรรมการ รฟม , การคาดการณ์ผลตอบแทนทางการเงินในอนาคต (รายการข้อ มูล
สายเฉลิมรัชมงคลร้อยละ ต่อปี
ระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากวิดีโอเพื่อการบริหารงาน
สารสนเทศฯ สาหรับทบทวน ปรับปรุงแผนวิสาหกิจปี วิเคราะห์ โดย ฝชง ), ความสามารถในการนาแผน
สายฉลองรัชธรรมร้อยละ ต่อปี
รถไฟฟ้า Video Analytics) (ปี
ยุทธศาสตร์ไปดาเนินการให้สาเร็จ –บุคลากร รายการข้อ มูลสารสนเทศฯ วิเ คราะห์ โดย ฝทบ , ผลการ
ระบบ ERM (ปี )
Big Data Analytics (ปี )
วิเคราะห์สัดส่วนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT (วิเคราะห์ โดย ฝพค แผนปฏิบัติ ก ารด้านคมนาคม พ ศ
, สรุปเป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน และค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (สศช )

480.57
501.17

(27.63)

ข้อสังเกต : ให้ ฝนย. รับข้อสังเกตประเด็นการวิเคราะห์รูปแบบทางธุรกิจอื่นนอกเหนือจากโครงการรถไฟฟ้า เช่น การพัฒนาธุรกิจใหม่ การ
เป็นที่ปรึกษา เป็นต้น ไปประกอบการดาเนินการในการจัดทาแผนวิสาหกิจฉบับใหม่ (ฉบับปีงบประมาณ 2566-2570)

⑧ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมายหลัก ตัวชี้วัด

เห็นชอบให้คงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายหลัก และตัวชี้วัดไว้ตามเดิม
โดยให้ปรับปรุงในส่วนของกลยุทธ์ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ด้านบริหารการเงินและสร้างรายได้จากธุรกิจต่อเนื่อง ควรระบุตัวอย่างธุรกิจต่อเนื่องที่ รฟม. จะดาเนินการ
2) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นพั ฒ นาสู่ ก ารเป็ น องค์ ก รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง และยั่ ง ยื น ควรเพิ่ ม กลยุ ท ธ์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น เป้ า หมาย
การมีธรรมาภิบาลที่ดี

ปี 60

ผลประกอบการทีค่ าดหวัง
(ด้านการเงิน) :

1. ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า
CRM รฟม BEM
กาไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจาหน่าย
กลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไป
Mobile app รฟม BEM
และสิทธิตัดจ่ายรวมทั้งต้นทุนทางการ
ช่องทางการติดต่อต่างๆ ของ
ผู้ใช้บริการอาคารและลานจอด
เงิน ดอกเบี้ยจ่าย EBITDA)
รฟม อาทิ ระบบ Call Center/ รถ กลุม่ ลูกค้ารายวัน
ปี :
ลบ
Live Chat/ Walk in
ลูกค้าจากการพัฒนาธุรกิจ
(ผลปี :
ลบ
Facebook และระบบจดหมาย
การให้เช่าพื้นที่พัฒนาเชิง
ร้อยละผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ROA)
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

เปิด
ให้บริการ
รถไฟฟ้า

ความพึง
พอใจ
ผู้ใช้บริการ

จานวน
ผู้โดยสาร
รถไฟฟ้า

ปี 63

We’re here!

สายเฉลิมรัชมงคล สายสีเขียว ส่วนต่อขยาย
รฟม : งานโยธา
ส่วนต่อขยาย
กทม : งานระบบ

สายฉลองรัชธรรม

รถไฟฟ้า
68.35%
58.20%

ระบบเชื่อมต่อ
62.96%

ปี 65

ปีสิ้นสุดแผนวิสาหกิจฉบับปัจจุบัน

รถไฟฟ้า
80.85%
76.40%

สายสีเหลือง สายสีชมพู

ระบบเชื่อมต่อ
78.33%

รถไฟฟ้า
85.00%
81.00%

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชน และส่งเสริมการพัฒนา
เมืองอย่างยั่งยืน”
ระบบเชื่อมต่อ
82.00%

ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

แสนคน เที่ยว วัน
คน เที่ยว วัน

แสนคน เที่ยว วัน
คน เที่ยว วัน

+5% ในแต่ละปี
+7% ในแต่ละปี

ข้อสังเกต
เห็นควรมอบหมายให้ฝ่าย/สานัก/สานักงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสังเกตไปดาเนินการเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดย
อาจจัดทาเป็นโครงการย่อยในแผนแม่บท โครงการตามแผนปฏิบัติการ หรือแผน(ดาเนิน)งาน CBEs ดังนี้
(1) ผลักดันการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทุกโครงการให้สามารถเปิดให้บริการได้ตามแผนงาน
(2) พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า
(3) พัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้จากที่ปรึกษา/ผู้รับเหมาให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
(4) พัฒนาองค์ความรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(5) ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรถไฟฟ้าให้แก่ประชาชนให้มากขึ้น ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างเหมาะสม

⑨ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

เห็นชอบให้คงค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2565 ไว้ตามเดิม
ยกเว้น ตัวชี้วัดที่ 5. ร้อยละผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และตัวชี้วัดที่ 13. ผลิตภาพองค์รวมขององค์กร (Productivity)
ให้ปรับปรุงบนพื้นฐานการปรับลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเช่นเดียวกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค-1

ภาคผนวก ค.
รายการข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ สาหรับการทบทวน/ปรับปรุงแผนวิสาหกิจ
ปีงบประมาณ 2560-2565

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ค-2
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ค-4

ค-5

ค-6
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ค-14

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายการที่ 3 คาดการณ์ผลตอบแทนทางการเงินในอนาคต
สรุปสำหรับผู้บริหาร
1. ปัจจัยด้านบวกต่อการดำเนินการของ รฟม.
• รายได้จากสัมปทานและรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์
รายได้ จ ากสั ม ปทาน มาจากเงิ น ตอบแทนค่ า โดยสารและเงิ น ตอบแทนจากการพั ฒ นา
เชิ ง พาณิชย์ที่กำหนดส่วนแบ่งรายได้ไว้ตามสัญญาสัมปทานซึ่งจะมีปรับเพิ่มเป็นประจำทุกปี ทำให้มีจำนวน
ผู ้ โ ดยสารเพิ ่ ม ขึ ้ น ส่ ว นรายได้ จ ากการพั ฒ นาเชิ ง พาณิ ช ย์ ท ี ่ ม ีแ นวโน้ม เพิ ่ ม ขึ ้ น มาจากการอนุ ญ าตให้ใช้
อสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าแผงค้า และการให้บริการที่จอดรถ
• ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการเดินรถสายฉลองรัชธรรม
ค่าใช้จ่ายสำนักงานต่างๆ เป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถควบคุมและลดค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมได้
• ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินของ รฟม. ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการกู้เงินของ
โครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ซึ่งสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เป็นผู้จัดหาแหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนทางการเงิน
ต่ำกว่าที่ รฟม. ดำเนินการเอง
2. ปัจจัยด้านลบต่อการดำเนินการของ รฟม.
• หนี้สินระยะยาว
เมื่อนำข้อมูลงบประมาณที่ได้รับมาจัดทำงบการเงินล่วงหน้าทำให้เห็นทิศทางของสภาพคล่อง
ของ รฟม. ที่ยังไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้สินหมุนเวียน โดยส่วนใหญ่เป็นหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนด
ชำระคืนในหนึ่งปีที่รัฐบาลจะเป็นผู้จัดสรรเงินงบประมาณมาชำระหนี้สินดังกล่าวเมื่ อถึงกำหนดชำระหนี้อย่าง
เพียงพอ
• ความจำเป็นในการกู้เงิน
เมื่อดูค่า Debt Equity Ratio จะเห็นว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจาก รฟม. มีความจำเป็น
ในการกู้เงินเพิ่มขึ้นตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆ
3. ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการของ รฟม.
จากการรวบรวมข้อมูลงบประมาณจากส่วนงานต่าง ๆ ใน รฟม. เพื่อจัดทำงบประมาณโดยใช้
วิธีการงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero-based budgeting) เป็นระบบงบประมาณที่จะพิจารณางบประมาณ
ทุกปีอย่างละเอียดทุกรายการ โดยไม่คํานึงถึงว่ารายการหรือแผนงานนั้นจะเป็นรายการหรือแผนงานเดิม

ค-15

หรือไม่ ถึงแม้รายการหรือแผนงานเดิมที่เคยถูกพิจารณาและได้รับงบประมาณในงบประมาณปีที่แล้วก็จะถูก
พิจารณาอีกครั้ง และอาจเป็นไปได้ว่าในปีนี้อาจจะถูกตัดงบประมาณลงก็ได้เพราะเป็นแผนงานที่จําเป็นและ
สําคัญสําหรับปีที่แล้ว แต่พอมาปีนี้แผนงานนั้น ๆ อาจจะไม่จําเป็นหรือสำคัญต่อไปก็ได้ จึงไม่จําเป็นต้องได้รับ
งบประมาณเท่าเดิมต่อไป ดังนั้นการประมาณการข้อมูลงบประมาณควรปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ผลการวิเคราะห์โดยสังเขป
ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Value Driver) ประจำปีงบประมาณ 2564 มีดังนี้
1. รายได้จากการดำเนินงาน
1.1 รายได้จากการให้สัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรม
- สายเฉลิมรัชมงคล มาจากเงินตอบแทนค่าโดยสารและเงินตอบแทนจากการพัฒนา
เชิงพาณิชย์ที่กำหนดส่วนแบ่งรายได้ไว้ตามสัญญาสัมปทาน ซึ่งจะมีปรับเพิ่มเป็นประจำทุกปี ทำให้ รฟม. ยังคง
มีรายได้ในส่วนนี้ตลอดอายุสัญญาสัมปทาน
- สายฉลองรัชธรรม มาจากค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสารซึ่งสามารถ
เพิ่มรายได้ส่วนนี้ได้ โดยการเพิ่มจำนวนผู้โดยสารและ/หรือระยะทาง ปรับลดจำนวนผู้โดยสารที่เปลี่ยนเส้นทาง
ไปสายเฉลิมรัชมงคล และเพิ่มจำนวนผู้ใช้บัตรโดยสาร
1.2 รายได้การพัฒนาเชิงพาณิชย์
- การอนุญาตให้ใช้อสังหาริมทรัพย์ เพิ่มจำนวนผู้ขออนุญาตใช้อสังหาริมทรัพย์
เพิ่มรูปแบบการขออนุญาตใช้อสังหาริมทรัพย์
- การให้เช่าแผงค้า เพิ่มจำนวนผู้เช่าแผงค้าให้ครบตามจำนวนแผงค้าที่ รฟม. มีอยู่
และปรับเพิ่มราคาค่าเช่า หรือจัดหาพื้นที่ในการให้เช่ามากขึ้น
- บริการที่จอดรถ เพิ่มจำนวนรถที่เข้ามาใช้อาคารและลานจอด และปรับเพิ่มราคา
จอดรถให้เหมาะสมกับพื้นที่บริเวณใกล้เคียง สร้างธุรกิจเสริม เพิ่มพื้นที่ให้เช่า ให้เป็นจุดบริการของหน่วยงานรัฐ
1.3 รายได้เงินอุดหนุน เป็นรายได้ที่สัดส่วนใหญ่ที่สุด ซึ่งเกิดจากการตัดจ่ายรายการบัญชี
รายการรายได้รอรับรู้ มาเป็นรายได้ประจำงวด และจากการบันทึกบัญชีรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสำหรับเงิน
อุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร ค่าจ้างเดินรถสายฉลองรัธรรม และชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการที่เปิด
ให้บริการแล้ว
1.4 รายได้อื่น ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นเงินปันผลที่ได้รับจากการถือหุ้นใน BEM
2. ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
2.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา และค่าใช้จ่ายสวัสดิการ
ต่างๆ ซึ่งรายการดังกล่าวสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้โดยการควบคุมจำนวนพนักงานให้เหมาะสมได้
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2.2 ค่าเสื่อมราคา ประกอบด้ว ยค่าเสื่อมราคาของโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัช มงคล
โครงการรถไฟฟ้าสายสายฉลองรัชธรรม อาคารสำนักงาน และระบบ IT
2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินรถสายฉลองรัชธรรม ซึ่งต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามสัญญา
สัมปทาน โดยเดินรถในอยู่ในช่วงต่ำสุด-สูงสุดที่กำหนด (car-km/year)
2.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายสำนักงานต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ฯลฯ
ควรควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
3. ต้นทุนทางการเงิน
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการกู้เงินของโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ
ซึ่ง สบน. เป็นผู้จัดหาแหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำกว่าที่ รฟม. ดำเนินการเอง
วิเคราะห์งบการเงินล่วงหน้า
จากงบการเงินล่วงหน้าด้านล่าง สามารถวิเคราะห์ฐานะทางการเงินได้ ดังนี้
Current Ratio
Debt Equity Ratio

ปี 2564
0.66
18.93

ปี 2565
0.94
22.82

ปี 2566
0.94
23.40

ปี 2567
0.86
24.59

ปี 2568
0.68
24.93

Current Ratio
ทิศทางของสภาพคล่องของ รฟม. ยังไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นหนี้สิน
ระยะยาวส่ว นที่ถึงกำหนดชำระคืนในหนึ่งปีรัฐ บาลเป็นผู้จัดสรรเงินงบประมาณมาชำระหนี้ส ินดังกล่าว
เมื่อถึงกำหนดชำระหนี้อย่างเพียงพอ
Debt Equity Ratio
เนื่องจาก รฟม. มีแนวโน้มในการกู้เงินเพิ่มขึ้นตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ
ประกอบกับปัจจุบัน รฟม. ได้มีการปรับปรุงการบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่งผลให้ส่วนของทุนลดลง

งบการเงิ นล่วงหน้ า (PRO FORMA FINANCIAL STATEMENT)
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งบกาไรขาดทุน (INCOME STATEMENT)
รายได้จากกิจกรรมหลัก
หัก ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายจากการบริหาร
กาไร(ขาดทุน)จากกิ จกรรมหลัก
บวก รายได้จากกิจกรรมสมทบ
บวก เงินอุดหนุน
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนิ นงาน (EBIT)
บวก ค่าเสือ่ มราคา/ตัดจาหน่าย
EBITDA
หัก ดอกเบี้ยเงินกู้
EBDA
หัก ค่าเสือ่ มราคา/ตัดจาหน่าย
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ (Net Profit/Loss)
งบแสดงฐานะการเงิ น (BALANCE SHEET)
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สิน
หนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ
ส่วนของเจ้าของ
ทุน
กาไรสะสม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้ สินและส่วนของเจ้าของ
งบกระแสเงิ นสด (CASH FLOW STATEMENT)
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
ค่าเสือ่ มราคา
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
สินทรัพย์หมุนเวียน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
หนี้สนิ หมุนเวียน เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงิ นสดสุทธิ จากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
งบลงทุนเพือ่ การดาเนินงานปกติ
งบลงทุนทีท่ าเป็ นโครงการ
เงิ นสดสุทธิ จากกิ จกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
รับเงินกูร้ ะยะยาวเพิม่
เงินสดจ่ายคืนเงินกูร้ ะยะยาว
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงิ นสดสุทธิ จากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสด ณ วันต้นงวด
เงิ นสด ณ วันปลายงวด

หน่ วย : ล้านบาท

ปี 2564
2,923.11
12,084.16
5,185.22
6,898.94
(9,161.05)
201.35
11,983.88
3,024.18
6,596.28
9,620.46
2,799.45
6,821.01
6,596.28
224.73
224.73
ปี 2564

ปี 2565
3,378.72
13,325.88
5,281.10
8,044.78
(9,947.16)
195.38
12,715.77
2,963.99
7,659.15
10,623.14
2,483.42
8,139.72
7,659.15
480.57
480.57
ปี 2565

ปี 2566
3,896.25
13,851.81
5,299.63
8,552.18
(9,955.56)
215.43
12,285.38
2,545.25
8,199.15
10,744.40
2,085.63
8,658.77
8,199.15
459.62
459.62
ปี 2566

ปี 2567
4,412.87
14,578.67
5,486.02
9,092.65
(10,165.80)
224.08
12,234.34
2,292.62
8,731.56
11,024.18
2,026.53
8,997.65
8,731.56
266.09
266.09
ปี 2567

ปี 2568
5,635.50
15,443.77
5,430.06
10,013.71
(9,808.27)
233.12
11,963.89
2,388.74
9,684.11
12,072.85
1,787.57
10,285.28
9,684.11
601.17
601.17
ปี 2568

4,144.67
34,302.68
38,447.35

4,144.67
56,847.68
60,992.35

5,369.97
54,342.68
59,712.65

7,265.79
51,837.68
59,103.47

10,308.04
49,332.68
59,640.72

319,176.46
101,105.37
1,256.26
421,538.09
459,985.44

397,965.08
101,105.37
1,256.26
500,326.71
561,319.06

424,059.36
101,105.37
1,256.26
526,420.99
586,133.64

459,608.49
101,574.37
1,256.26
562,439.12
621,542.59

483,043.42
101,507.37
1,256.26
585,807.05
645,447.77

58,150.12
378,752.14
436,902.26

64,550.72
473,204.59
537,755.31

63,354.01
498,756.26
562,110.27

68,714.83
528,538.30
597,253.13

87,141.21
533,415.93
620,557.14

945.96
22,137.22
23,083.18

945.96
22,617.79
23,563.75

945.96
23,077.41
24,023.37

945.96
23,343.50
24,289.46

945.96
23,944.67
24,890.63

459,985.44

561,319.06

586,133.64

621,542.59

645,447.77

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

224.73
6,596.28

480.57
7,659.15

459.62
8,199.15

266.09
8,731.56

601.17
9,684.11

12,970.87
(9,479.05)
390.03

(44,580.00)
77,726.46

2,572.00
39,689.55

2,572.00
25,624.29

2,572.00
28,166.52

10,702.86

41,286.18

50,920.32

37,193.94

41,023.80

(299.27)
(20,579.64)
(20,878.91)

(205.06)
(39,157.71)
(39,362.77)

(167.83)
(34,192.60)
(34,360.43)

(50.00)
(44,766.69)
(44,816.69)

(50.00)
(33,069.04)
(33,119.04)

34,499.48
(23,396.31)
(2,396.27)
8,706.90
(1,469.15)
5,613.82
4,144.67

30,479.25
(29,796.91)
(2,605.75)
(1,923.41)
0.00
4,144.67
4,144.67

16,063.22
(28,600.20)
(2,797.61)
(15,334.59)
1,225.30
4,144.67
5,369.97

46,308.22
(33,961.02)
(2,828.63)
9,518.57
1,895.82
5,369.97
7,265.79

50,643.88
(52,387.40)
(3,118.99)
(4,862.51)
3,042.25
7,265.79
10,308.04

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ม.ค. 2564
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บันทึก

การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย
ฝทบ/23
7 มกราคม 2564
ที.่ ................................................................วั
นที.่ ..................................................
ขอจัดส่งข้อมูลและสารสนเทศที่สาคัญสาหรับการทบทวน/ปรับปรุง
เรื่ อง.......................................................................................................................
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2565
เรียน ผอ.ฝนย.
ตามที่ ฝนย. ได้มีบันทึก ที่ ฝนย/ว850 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ขอให้ ฝ่ า ย/ส านั ก ที่ มี ร ายชื่ อ เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และสารสนเทศ
ส าหรั บ การทบทวน/ปรั บ ปรุ ง แผนวิ ส าหกิ จ และแผนปฏิ บั ติ ก าร ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
ปีงบประมาณ 2565 พิจารณาดาเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตามรายการ
ข้ อ มู ล และสารสนเทศในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มกรอกแบบบั น ทึ ก การท างาน
ตามแบบฟอร์มที่กาหนด และจัดส่งให้ ฝนย. ภายในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 นัน้
ฝทบ. ขอจัดส่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายการที่ 7.1 ความสามารถใน
การนาแผนยุทธศาสตร์ไปดาเนินการให้สาเร็จ – บุคลากร และแบบบันทึกการทางาน
ตามแบบฟอร์มที่กาหนด (เอกสารแนบ)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุทัศน์ สิขเรศ)
ผอ.ฝทบ.

เอกสารแนบ

ค-48นทึกการทางาน
แบบบั
ที่ ฝทบ/15
วันที่ 5 มกราคม 2564
เรียน รผบ. ผ่าน ผชก. (นางสาวสิริธิดาฯ)
 เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 7.1
.....
(........................

ที่............../................
วันที.่ ...............................
เรียน ผอ.ฝทบ.
 เห็นชอบผลการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต……………………………………………………………………………..............
.........................................................................................................................................

ผู้รายงาน…………………………………………………….………
(นายสุทัศน์ สิขเรศ)
ผอ.ฝทบ.
ผู้ดาเนินงาน

กกผ.-CP01

ข้อมูลนาเข้า

1) นายสุทัศน์ สิขเรศ
1. ขีดความสามารถและอัตรากาลัง
ตาแหน่ง ผอ.ฝทบ. สังกัด ฝทบ.
1) แผนวิสาหกิจ ปี 2560 - 2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ
2) นางสาวสุพาณี สอนซื่อ
2564
ตาแหน่ง ผอ.กพบ. สังกัด ฝทบ.
2) แผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ ปี 2560 - 2565
3) นางสาวจินรี มีสกุล
ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2564
ตาแหน่ง หน.ปบ. รก.ผอ.กทบ. สังกัด ฝทบ. 3) แผนพัฒนาองค์กร ประจาปี 2560 - 2565
4) นายกฤตวัฒน์ สื่อสวน
4) ระบบสมรรถนะ (Competency)
ตาแหน่ง หน.พร. สังกัด ฝทบ.
5) การสารวจความจาเป็นในการฝึกอบรม (Training Need
5) น.ส.รุ่งนภา ศรีสงั ข์
Survey)
ตาแหน่ง หน.วบ. สังกัด ฝทบ.
6) นโยบายและข้อเสนอแนะของผู้บริหารระดับสูง
6) นายรัชกร ธรรมคารวตา
7) แผนปฏิบตั ิการ ปีงบประมาณ 2564
ตาแหน่ง หน.พบ. สังกัด ฝทบ.
8) งบลงทุน
7) น.ส.กนกพร สีทา
9) หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและ
ตาแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล 7
การจัดการ (Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ
สังกัด วบ.กทบ.ฝทบ.
10) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ลงชื่อ

.
.(นายฤทธิกา สุภารัตน์)
ตาแหน่ง รองผู้ว่าการ (บริหาร).

วิธีการ
1. ขีดความสามารถและอัตรากาลัง
1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
 content analysis
 gap analysis
 ratio analysis
 trend analysis
 อื่น ๆ โปรดระบุ workload analysis
2) วิธีดาเนินการ
 ประชุมระดมความเห็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลแล้วนาเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
 อื่น ๆ โปรดระบุ ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ข้อมูลแล้วจัดส่งให้ ฝทบ.

ผลผลิต
1) สรุปสาหรับผู้บริหาร
2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายการที่ 7.1
(เอกสารแนบ)

ผู้ดาเนินงาน
8) น.ส.พัณณิน อินทรภักดี
ตาแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล 6
สังกัด พร.กพบ.ฝทบ.
9) น.ส.อชิรญา สายวิจิตร
ตาแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล 5
สังกัด พบ.กพบ.ฝทบ.

ข้อมูลนาเข้า
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2. ความสามารถพิเศษขององค์กร (CCC) และวิเคราะห์ GAP
ระหว่าง CCC ในปัจจุบัน กับ CCC ที่องค์กรคาดหวังในอนาคต
1) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)
3) แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน (พ.ศ. 2561 - 2580)
4) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
5) แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 - 2564
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
7) แผนปฏิบัติการด้านคมนาคม พ.ศ.2563 - 2565
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565
9) แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2565 ฉบับปรับปรุง
ปีงบประมาณ 2564

วิธีการ

ผลผลิต

2.ความสามารถพิเศษขององค์กร (CCC) และ
วิเคราะห์ GAP ระหว่าง CCC ในปัจจุบัน กับ
CCC ที่องค์กรคาดหวังในอนาคต
1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
 content analysis
 gap analysis
 trend analysis
 อื่น ๆ โปรดระบุ .....................................
2) วิธีดาเนินการ
 ประชุมระดมความเห็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลแล้วนาเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
 อื่น ๆ โปรดระบุ .....................................

3. ด้านการเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคคล
3.ด้านการเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคคล
1) แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2565 ฉบับปรับปรุง
1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
ปีงบประมาณ 2564
 content analysis
2) แผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ ประจาปี 2560 - 2565
 gap analysis
ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2564
 trend analysis
3) แผนพัฒนาองค์กร ประจาปี 2562 - 2565
 อืน่ ๆ โปรดระบุ .....................................
4) ระบบสมรรถนะ (Competency)
2) วิธีดาเนินการ
5) การสารวจความจาเป็นในการพัฒนา
 ประชุมระดมความเห็น
(Training Need Survey)
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลแล้วนาเสนอ
6) นโยบายและข้อเสนอแนะของผู้บริหารระดับสูง
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
7) หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและ
 อื่น ๆ โปรดระบุ .....................................
การจัดการ (Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ
ความเห็น หรือ ปัญหา/อุปสรรค (หากมี โปรดระบุ)

.
.
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เอกสารแนบ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายการที่ 7.1
ความสามารถในการนาแผนยุทธศาสตร์ไปดาเนินการให้สาเร็จ – บุคลากร
สรุปสาหรับผู้บริหาร 1. ปัจจัยด้านบวกต่อการดาเนินงานของ รฟม.
การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของ รฟม. เน้ น การวางแผนอั ต ราก าลั ง บุ ค ลากรให้ ส อดคล้ อ งและ
เหมาะสมกับภารกิจขององค์กร การสร้างบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีการพัฒนาบุคลากรทุก
ระดับให้มี ความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยได้จัดทาแผนงานต่าง ๆ อาทิ แผนอัตรากาลังบุคลากร รฟม.
ส าหรั บ ปี ง บประมาณ 2564 – 2568 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ 1) แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์
ปีงบประมาณ 2560 – 2565 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2564 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี 2564
แผนพัฒนาองค์กร ประจาปี 2562 – 2565 และแผนแม่บทการจัดการความรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการงานทรัพยากรบุคคลได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีความสอดคล้องกับนโยบายของ
ภาครัฐ แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการขององค์กร
2. ปัจจัยด้านลบต่อการดาเนินงานของ รฟม.
1) ผู้บังคับบัญชาบางส่วนไม่มีความเข้าใจการประเมิน ช่องว่างสมรรถนะผู้ใต้บังคับบัญชา และการ
พัฒนาแบบ Classroom Training และ Non Classroom Training (IDP)
2) บุคลากรบางส่วนยังไม่ได้รับการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของสมรรถนะของบุคลากรและ
ความสามารถพิเศษขององค์กร (CCC) เนื่องจากได้รับการพัฒนาโดยการฝึกอบรมในห้องเรียนเท่านั้น รวมถึงยัง
ขาดความเข้าใจรูปแบบการพัฒนาโดยวิธีการอื่น ๆ
3. ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานของ รฟม.
1) ควรทบทวนสมรรถนะให้เพียงพอต่อความจาเป็นต่อการดาเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
รวมถึงรับรองการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และปรับรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากรให้
มุ่งเน้นการพัฒนาที่ไม่ใช่การฝึกอบรม (Non - Training) มากขึ้น
2) สื่อสารการประเมินช่องว่างสมรรถนะ และการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคลของผู้ใต้บังคับบัญชา
โดยตรง เพื่อให้บุคลากรสามารถศึกษาขั้นตอนและสามารถประเมินช่องว่างสมรรถนะได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ซึ่ งนาไปสู่ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทั้งในส่วนของสมรรถนะของบุคลากรและ
ความสามารถพิเศษขององค์กร (CCC) เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ
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ผลการวิเคราะห์โดยสังเขป
1) ขีดความสามารถและอัตรากาลัง
รฟม. มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ตามข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 และระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานระดับแผนก พ.ศ. 2563
ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดย ฝทบ. ขอให้ทุกส่วนงานทบทวนภาระงาน (Workload)
และกรอบอัตรากาลังพนักงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับโครงสร้างและภารกิจขององค์กร โดยดาเนินการ
วิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis) วิเคราะห์สัดส่วนมาตรฐาน (Ratio Analysis) และวิเคราะห์แนวโน้ม
(Trend Analysis) ประกอบกับนาปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาวิเคราะห์และวางแผนการ
ทดแทนอัตรากาลังควบคู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (Management Judgement) เพื่อจัดทาแผนอัตรากาลัง
บุคลากร รฟม. สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ซึ่ง ผวก. ได้เห็นชอบแผน
อัตรากาลังบุคลากรฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 โดยมีกรอบอัตรากาลังบุคลากรประจาปี 2564 – 2568 ดังนี้
ปีงบประมาณ
ประเภท
2564
2565
2566
2567
2568
(อัตรา) (อัตรา) (อัตรา) (อัตรา) (อัตรา)
พนักงาน
1,317
1,350
1,350
1,350
1,350
ลูกจ้าง
29
29
29
29
29
พนักงานจ้างเหมาบริการจัดหาแรงงาน
97
97
100
100
101
รวมทั้งสิ้น
1,443
1,476
1,479
1,479
1,479
โดยในปี ง บประมาณ 2563 รฟม. มี ก รอบอั ต ราก าลั ง พนั ก งานทั้ ง สิ้ น 1,317 อั ต รา ซึ่ ง ปั จ จุ บั น
(ธันวาคม 2563) มีพนักงานจานวนทั้งสิ้น 1,147 คน และอยู่ระหว่างดาเนินการสรรหา จานวน 71 อัตรา
รวมถึงมีการทบทวน/ปรับปรุงสมรรถนะให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยในปีงบประมาณ 2563
มีผลการประเมินสัดส่วนของบุคลากรที่มี สมรรถนะหลักตามมาตรฐานขององค์กรมากกว่าค่าเป้าหมายตาม
แผนวิสาหกิจ และมีบุคลากรที่มีสมรรถนะไม่ได้ตามมาตรฐานลดลงทุกปี
ปีงบประมาณ ค่าเป้าหมายตาม จานวนพนักงาน จานวนผู้ที่มีระดับสมรรถนะ จานวนผู้ที่มีระดับสมรรถนะ
แผนวิสาหกิจ ทั้งหมด (คน) ตามมาตรฐานขององค์กร ยังไม่ได้ตามมาตรฐานขององค์กร
(ร้อยละ)
(Competency Gap)
จานวน (คน)
ร้อยละ
จานวน (คน)
ร้อยละ
2560
90
1,054
1009
95.73
45
4.27
2561
95.73
1,009
970
96.13
39
3.87
2562
95.83
1,102
1,060
96.19
42
3.81
2563
95.90
1,128
1,092
96.81
36
3.19
2) ความสามารถพิเศษขององค์กร (CCC) และวิเคราะห์ GAP ระหว่าง CCC ในปัจจุบัน กับ CCC
ที่องค์กรคาดหวังในอนาคต
ผวก. ได้อนุมัติสมรรถนะหลักขององค์กรโดยใช้คาว่า “CONNECT” ได้แก่ 1) ความสามารถการบริหาร
การก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ (Construction) 2) ความสามารถการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าและ
การเชื่อมต่อ (Network) 3) ความสามารถการบริหารการดาเนินกิจการรถไฟฟ้า (Execution Management)
4) ความสามารถการพัฒนาธุรกิจ ที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer) 5) ความสามารถการประยุกต์ใช้
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เทคโนโลยีรถไฟฟ้า (Transit Technology) จากผลการดาเนินงานตามแผนวิสาหกิจ พบว่า สมรรถนะหลัก
ขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน มี 3 รายการ ได้แก่
1) ความสามารถการบริ ห ารการก่ อ สร้ า งโครงการขนาดใหญ่ (Construction Management)
มีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของระดับความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าฯ เท่ากับร้อยละ 100 เทียบกับแผน
ซึ่งเป็นผลมาจากการดาเนินโครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ จานวน 10 สาย ได้แก่ สายสีน้าเงิน ช่วงหัวลาโพงบางแคและช่วงบางซื่อ-ท่าพระ สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนฯ-มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
สายสีส้ม ช่ว งบางขุน นนท์ -ศูน ย์วัฒ นฯ สายสีม่ว ง ช่ว งเตาปูน -ราษฎร์บูร ณะ (วงแหวนกาญจนาภิเ ษก)
สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาโรง ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ นครราชสีมา และพิษณุโลก
2) ความสามารถการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าและการเชื่อมต่อ (Network Development)
มีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของร้อยละความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อระบบเชื่อมต่อเท่ากับ ร้อยละ 78.33
มากกว่าค่าเป้าหมายตัวชี้วัด คือ ร้อยละ 64.50 ซึ่งเป็นผลมาจากการดาเนินโครงการเตรียมความพร้อมสาหรับ
การใช้ตั๋วร่วม โครงการพัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทาง โครงการจัดทาแนวทางการปรับปรุง/เพิ่มเติม
สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง
3) ความสามารถการบริหารการดาเนินกิจการรถไฟฟ้า (Execution Management) มีผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของความสาเร็จของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทียบกับแผนด้านจัดทาองค์ความรู้ ร้อยละ 40
เท่ากับค่าเป้าหมายตัวชี้วัด คือ ร้อยละ 40 ด้านพัฒนาสื่อนาเสนอ ร้อยละ 50 เท่ากับค่าเป้าหมายตัวชี้วัด คือ
ร้อยละ 50 ตัวชี้วัดของจานวนองค์ความรู้ที่จะมีในศูนย์การเรียนรู้ จานวน 2 องค์ความรู้ เท่ากับค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด คือ จานวน 2 องค์ความรู้ ตัวชี้วัดของร้อยละของการเป็นศูนย์ให้คาปรึกษาเมื่อเทียบกับแผน ร้อยละ
68.90 มากกว่าค่าเป้าหมายตัวชี้วัด คือ ร้อยละ 60 ซึ่งเป็นผลมาจากการดาเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารการดาเนินกิจการรถไฟฟ้า ได้แก่ โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของ
รฟม. โครงการแผนงานลดค่าใช้จ่ายระยะสั้นและระยะยาว และโครงการแผนพัฒนาองค์กร เป็นต้น
ทั้งนี้ สมรรถนะที่องค์กรต้องมีในอนาคต จานวน 2 รายการ ได้แก่
1) ความสามารถการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ที่ มี ลู ก ค้ า เป็ น ศู น ย์ ก ลาง (Customer Centric Commercial
Development) เนื่องจากมีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจต่อเนื่อง
สายเฉลิมฯ ร้อยละ 2.77 ซึ่งน้อยกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 5 โดยในปีงบประมาณ 2564 รฟม. ได้กาหนด
หลั ก สู ต ร CSR in process สู่ ก ารเป็ น องค์ ก รแห่ ง ความยั่ ง ยื น หลั ก สู ต ร Voice of Customer : VOC
Customer Insight (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight) หลักสูตร e-Learning การหารายได้
จากรถไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Revenue Earning from Core and Non-Core Business and Model
of Doing MRT Business) หลักสูตรการสร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจ และการประเมินโอกาสขั้นต้น (Business
Idea Generation & Opportunity Screening) เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจต่อไป
2) ความสามารถการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีรถไฟฟ้า (Transit Technology Application)
ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 รฟม. จะดาเนินการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีรถไฟฟ้า และการให้บริการรถไฟฟ้า
กับ บริษัท รถไฟฟ้าไทย จากัด (Airport Rail Link) พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดเก็บรายได้
จากการให้บริการกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต่อไป
3) ด้านการเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคคล
ฝทบ. มีระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรและผู้นา บนพื้นฐานของระบบสมรรถนะ (Competency
Based Training) ลั ก ษณะงาน (Job Description) และตอบสนองต่ อ นโยบายของผู้ บ ริ ห าร ทิ ศ ทางและ
ยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อจัดทาแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปีให้กับผู้นาและบุคลากร โดยออกแบบระบบ
การเรียนรู้และการพัฒนาตามองค์ประกอบ ดังนี้
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1) วิเคราะห์ความสามารถหลักขององค์กร (CCC) สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะ
ด้านการบริหาร (Managerial Competency) สมรรถนะประจากลุ่มงาน (Functional Competency) และ
สมรรถนะประจาตาแหน่งงาน (Technical Competency) ที่จาเป็นในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อ รองรับ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
2) ประเมินช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) ของบุคลากรเพื่อนาไปประกอบการวางแผน
พัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)
3) วางแผนการพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Development Roadmap) ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงนโยบายไทยแลนด์ 4.0
4) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู้ น า (Leadership development) ในทุ ก ระดั บ ทั้ ง ผู้ บ ริ ห ารระดั บ ต้ น
ระดับกลาง และระดับสูง
5) ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารฝึ ก อบรม (Non Classroom Training) ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ดั ง นี้
1. Self-Learning (การเรียนรู้ด้วยตนเอง) 2. On the job Training (การปฏิบัติจริงในภาคสนาม) 3. Coaching
(การสอนงาน) 4. Job Assignment (การมอบหมายงาน) 5. Site Visit (การดูงานนอกสถานที่) 6. Project
Assignment (การมอบหมายโครงการ) 7. Job Shadowing (การติดตามแม่แบบ หรือ ผู้รู้)
6) พัฒนากลุ่มพนักงานจ้างภายนอกและลูกจ้าง (Temporary & Outsourcing Development)
7) พั ฒ นาระบบสารสนเทศการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ด าเนิ น การพั ฒ นาระบบสารสนเทศ
การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในงานด้ า นบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลโดยเชื่ อ มโยง
ทุกกระบวนการ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่บุคลากร และสนับสนุนงานทรัพ ยากรบุคคล นอกจากนี้ ฝทบ.
อยู่ระหว่างจัดทาเว็บไซต์การเรียนรู้ผ่านระบบ e–Learning ซึ่งคาดว่าจะใช้งานได้ประมาณเดือนเมษายน
2564 จานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตร การหารายได้จากรถไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Revenue
Earning from Core and Non-Core Business and Model of Doing MRT Business) และ 2) หลักสูตร
การสร้างสรรค์ ไอเดียธุรกิจ และการประเมินโอกาสขั้นต้น (Business Idea Generation & Opportunity
Screening)
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สพร10/ 10 โทร. 1380, 1383
12 มกราคม 2564
ข้อมูลและสารสนเทศทีส่ ําคัญสําหรับการทบทวน/ปรับปรุงแผนวิสาหกิจ
ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
เรียน ผอ.ฝนย.
ตามที่ ฝนย. ได้มีบันทึกที่ ฝนย/ว850 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ขอให้
ฝ่าย/สํานักพิจารณาดําเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตามรายการข้อมูลและ
สารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรอกแบบบันทึกการทํางานตามแบบฟอร์มที่กําหนด
และจัดส่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล ให้ ฝนย. ภายในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 นั้น
สพร. ได้จัดทําผลการวิเคราะห์ความสามารถในการนําแผนยุทธศาสตร์ไป
ดําเนินการให้สําเร็จ - ความสอดคล้องของระบบงาน (as is) กับแผนวิสาหกิจฉบับ
ปัจจุบัน (as is) แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ผวก. ได้เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564
ดังเอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางฉัฐยา เจริญพานิช)
ผอ.สพร.

Z:\06. ประสานงานภายใน รฟม\06. ประสาน ฝนย\15. แผนวิสาหกิจ\01. ปีงบประมาณ 2564\05. Memo ส่งรายงานให้ ฝนย..docx
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ง-1

ภาคผนวก ง.
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
เป้าหมายหลัก ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด และโครงการรองรับ

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ปีงบประมาณ 2565

“เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยัง่ ยืน”
ดาเนินธุรกิจต่อเนื่องเพื่อตอบสนองการใช้
ชีวิตของประชาชนและนโยบายของรัฐ

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
ชีวิตสังคมเมือง • เพิ่มระดับคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน
พัฒนาและ
บูรณาการ
ระบบขนส่ง
มวลชน

กลยุทธ์

เป้าหมายหลัก

ภารกิจ 6 เสาหลัก
มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง
สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้บริการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด

ปี 60

1.1 เร่งรัดการพัฒนาโครงข่าย 1.เปิดให้บริการรถไฟฟ้าฯ สาย 1. ระดับความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าฯ
ต่างๆ
รถไฟฟ้า และขยาย
โครงข่ายรถไฟฟ้าไปยังเมือง 2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อ
Baseline
(62.96)
หลักอื่น
ระบบเชื่อมต่อ
ต่อระบบเชื่อมต่อ
1.2 พัฒนาระบบเชื่อมต่อ
3. จานวนการใช้บริการรถไฟฟ้า 3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้โดยสารรถไฟฟ้า 3.1 เฉลิมฯ 5
(8.10)
รฟม.
ระหว่างโครงข่ายรถไฟฟ้า
หมายเหตุ : *ปี 63 คานวณเทียบกับค่าเฉลี่ยของจานวนผู้ใช้บริการ
5
กับระบบขนส่งอื่นๆ
เฉลี่ยครึ่งปีแรกกับจานวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. 63 3.2 ฉลองฯ
(25.65)
2.1 เพิ่มโอกาสสาหรับการดาเนินธุรกิจ 4. รายได้จากธุรกิจต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง อาทิ ธุรกิจให้เช่าพื้นที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในแต่ละปี
ธุรกิจโฆษณา ธุรกิจให้บริการที่
จอดรถ เป็นต้น
2.2 บริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน 5. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
และการลงทุนที่มปี ระสิทธิภาพ
(ROA) เป็นไปตามเป้าหมาย
โดยจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน

3.1 สร้างธุรกิจที่ตอบ สนองความ
ต้องการของสังคมเมือง โดย
ดาเนินธุรกิจบางส่วนเอง
3.2 นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้ในการสร้างประสบการณ์ที่
ดีแก่ผู้ใช้บริการ
3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
4
• เป็นศูนย์กลางการ 4.1 สร้างศูนย์การเรียนรู้ด้าน
พัฒนา
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและ
เรียนรู้และการให้
ศูนย์กลาง
สามารถบริหารจัดการศูนย์
คาปรึกษาด้าน
ความรู้ด้าน
การเรียนรู้ให้สามารถหา
รถไฟฟ้าขนส่ง รถไฟฟ้าขนส่ง
รายได้ให้แก่องค์กร
มวลชน
4.2 จัดตั้งศูนย์ให้คาปรึกษา
มวลชน
(ในด้านการบริหารการก่อสร้าง,
ระดับประเทศ ระดับประเทศและ
การบริหารโครงการ,
เตรี
ย
มความพร้
อ
ม
และเตรียม
การจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่,
มุ
ง
่
สู
ร
่
ะดั
บ
ภู
ม
ภ
ิ
าค
ความพร้อมมุ่ง
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,
สู่ระดับภูมิภาค อาเซียน
การรักษาความปลอดภัยและ
กู้ภัย)
อาเซียน
5 พัฒนาสู่การ • เป็นองค์กรที่มี
5.1 สร้างบุคลากรให้มีความเป็น
มืออาชีพ ปฏิบัติงานตามหลัก
เป็นองค์กรที่มี ประสิทธิภาพสูง
ธรรมาภิบาล และสร้าง
ประสิทธิภาพ (HPO) ด้วย
วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
สูงและยั่งยืน นวัตกรรม และมี
5.2 พัฒนาและปรับปรุง
ธรรมาภิบาลที่ดี
กระบวนการทางานโดยการนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้

หมายเหตุ :
1) คกก.รฟม. เห็นชอบในคราวทบทวนแผนวิสาหกิจ ปี 65 เมื่อ 15 ก.ค. 64
2) คกก.รฟม. เห็นชอบให้ปรับปรุงค่าเป้าหมาย เมื่อ 16 ธ.ค. 64

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ปี 62

ปี 63

ปี 64

ร้อยละ 100 เทียบกับแผน

ปี 651)
ร้อยละ 100
เทียบกับแผน

63.50
(64.24)

64
(75.80)

64.50
(78.33)

80.00
(80.60)

82.00

5
(5.56)

5
(5.66)

5*
(+23.85)

5
(-37.87)

5

5
(78.50)

5
(14.77)

7*
(+28.08)

7
(-28.98)

7

4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจต่อเนื่อง

เฉลิมฯ 3.98
5
5
5
5*
4.1 (เฉลิมฯ -9.41 (เฉลิมฯ -6.45 (เฉลิมฯ +10.33 (เฉลิมฯ +2.77
(-15.81)
ฉลองฯ
+98.91)
ฉลองฯ
+87.77)
ฉลองฯ
-4.50)
ฉลองฯ
+14.72)
4.2
ฉลองฯ 5.27
(-11.81)
5. ร้อยละผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
Baseline
0.98
0.82
0.59
0.85
1
หมายเหตุ : 1 ผลการดาเนินงานเบื้องต้น ระหว่างรอการตรวจรับรองจาก สตง.
(1.07)
(0.98)
(0.82)
(0.82)
(1.20)
2
หมายเหตุ : *ปี 63 คานวณเทียบกับรายได้ตามคาชี้แจงการปรับปรุง
แผนปฏิบัติการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ได้ส่งให้ สคร.

5
1.022

กรณีปี 65 ได้ปรับลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเช่นเดียวกับปี 64

6. ผู้ใช้บริการ และชุมชนตาม 6. ร้อยละความพึงพอใจของ
แนวสายทางรถไฟฟ้า รฟม. มี
ผู้ใช้บริการและชุมชนตาม
ความพึงพอใจต่อบริการ
แนวสายทางรถไฟฟ้าฯ
รถไฟฟ้าฯ และบริการเสริม
(รวมถึงด้านความปลอดภัย)
อื่นๆ ได้ตามเป้าหมาย

67.29
6.1 เฉลิมฯ (68.35)

68.35
(75.7)

69.35
(76.5)

70.35
(80.85)

84.00
(85.92)

87.002)

Baseline
6.2 ฉลองฯ (58.20)

62.00
(69.7)

63.50
(70.8)

65.00
(76.40)

79.50
(87.11)

88.002)

หา baseline
บริการรถไฟฟ้า
(10.61)

N/A*

N/A*

-

baseline
อาคาร
จอดรถ
(5.71)

7. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคมและ
7. มีผลตอบแทนทาง
สิ่งแวดล้อม (SROI, Social Return On
เศรษฐกิจ สังคม
Investment)
และสิ่งแวดล้อม (SROI) ได้
ตามเป้าหมาย

8. มีความสาเร็จของการเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน
รถไฟฟ้าแล้วเสร็จตามแผน

ปี 61

สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในองค์กร

8.1 ความสาเร็จของการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้เทียบกับแผน
8.2 จานวนองค์ความรู้ที่จะมีในศูนย์การเรียนรู้

9. ความสาเร็จของการมีศูนย์ 9 ร้อยละความคืบหน้าของการเป็นศูนย์ให้
คาปรึกษาเมื่อเทียบกับแผน
ให้คาปรึกษาภายในประเทศ
แล้วเสร็จตามแผน

-

-

(20%)

1
(1)

ประเมินความพร้อมปี 62
(ได้ประเมินความพร้อมในมิติของ
องค์ความรู้และบุคลากรแล้วเสร็จ)

โครงการปี 65
(1) 1.1.1 ภูเก็ต (2) 1.1.5 ชมพู (3) 1.1.6 ส้มออก (4) 1.1.7 ส้มตก (5) 1.1.8 ม่วงใต้
(6)1.1.9 เหลือง(7)1.1.13เชียงใหม่ (8)1.1.14โคราช(9)1.1.15พิษณุโลก (10)1.1.16น้าตาล
(11)1.1.17ความพึงพอใจลดผลกระทบสีชมพู (สสอ.) (12)1.1.18 ความพึงพอใจลด
ผลกระทบสีสม้ (สสอ.) (13)1.1.19ความพึงพอใจลดผลกระทบสีเหลือง(สสอ.)
(14) 1.2.2 เตรียมความพร้อมสาหรับการใช้ตั๋วร่วม (ฝธด.)
(15) 1.2.7 การเพิ่มจานวนการใช้บริการรถไฟฟ้า สายเฉลิมรัชมงคล (สนก.)
(16)1.2. 8 การเพิ่มจานวนการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (ฝพธ.)
(27) 3.2.2 นาข้อมูลผู้ใช้บริการมาพัฒนาบริการฯ Data Analytic (ฝทท.)

(17) 2.1.1 จัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อดาเนินธุรกิจต่อเนื่อง (ฝพธ.)
(18) 2.1.2 แผนกลยุทธ์ดาเนินธุรกิจต่อเนื่อง (ฝพธ.)
(19) 2.1.3 เพิ่มรายได้จากธุรกิจต่อเนื่องและบริหารค่าใช้จ่ายในอนาคต (ฝพธ.)
(20) 2.2.4 แผนงานลดค่าใช้จ่าย ในระยะสั้นและระยะยาว (ฝจบ.)
(21) 2.2.6 บริหารการเงินให้มีกาไรสุทธิ (ฝชง.).
(22) 3.1.1 สารวจและพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก (ฝพธ.)
(23) 3.1.2 พัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมเมือง (ฝพธ.)
(24) 3.1.4 เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สายเฉลิมรัชมงคล (ฝพธ.)
(25) 3.1.5 เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สายฉลองรัชธรรม (ฝพธ.)
(26) 3.1.6 แผนการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมต่อผูโ้ ดยสาร (ฝรภ.)
(28) 3.3.2 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์บริการของชุมชนตามแนวสายทาง (สสอ./ฝพธ.)
(29) 3.3.5 ส่งเสริมภาพลักษณ์ความปลอดภัยการก่อสร้างรถไฟฟ้า (สสอ./สปอ.)

หมายเหตุ : *จะศึกษา SROI ภายหลังก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าฯ แล้วเสร็จ

แบบร่าง100%(100%)/
พิจารณากรอบแนวคิดแล้ว รายงานการออกแบบ
จัดทาองค์ความรู้ 40% จัดทาองค์ความรู้ (80%) จัดทาองค์ความรู้ (100%)
เสร็จ
แนวดิด 100% (100%) / การรับฟังความคิดเห็น100%
(40%)
(80%)
+ พัฒนาสื่อฯ (100%)
(พิจารณากรอบแนวคิด รายงานการออกแบบ (100%)/ แบบฉบับสุดท้าย 100% + พัฒนาสื่อนาเสนอ 50% + พัฒนาสื่อฯ (75%) + ติดตั้งและตกแต่งภายใน
แล้วเสร็จ)
รายละเอียด 100% (100%)/รายการวัสดุ100% (100%)/
(50%)
(75%)
(100%)
ราคาค่าก่อสร้าง100% (100%)/
(100%)/
+ ประชาสัมพันธ์/เปิด
แบบร่าง 70% (70%) จัดทาองศ์ความรู้ในศูนย์ 20%
บริการ (100%)

-

สร้างศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าฯ

2
(2)

4
(4)

5

60
(68.90)

80
(85.41)

100

(30) 4.1.1 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (ฝพค./ฝทบ.)
(31) 4.1.2 ยกระดับบริหารจัดการความรู้ในองค์กร (KM) (ฝทบ./ฝทท.)
(32) 4.1.3 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ด้านรถไฟฟ้า (ฝพค.)
(33) 4.2.1 พัฒนาองค์ความรู้บริหารก่อสร้าง,บริหารโครงการ
และจัดซื้อจัดจ้าง (ฝบก.1 ฝบก.2 ฝจบ. ฝวส. ฝรฟ.)
(34) 4.2.2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ฝกท.)
(35) 4.2.4 แผนการจัดการความรู้ด้านการเดินรถไฟฟ้า
(36) 4.2.6 โครงการฝึกอบรมบุคลากรระบบราง (ฝปก.)

10. บุคลากรมีความผูกพัน
ตามที่กาหนด

10. ระดับความผูกพันของบุคลากร
(รวมถึงด้านวัฒนธรรม)

3.52
(3.74)

3.57
(3.58)

3.62
(4.32)

3.67
(4.20)

4.16
(4.23)

4.252)

(37) 5.1.3 ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (ฝทบ.)
(39) 5.1.7 ส่งเสริมความผูกพัน (ฝทบ.)

11. มีบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินสมรรถนะ
ที่กงาหนด
12. มีตามเกณฑ์
การปรับปรุ
ประสิทธิภาพของ
กระบวนการทางานหลัก
(ด้วยเทคโนโลยีและ/หรือ
นวัตกรรม) ปี 60-65

11. ร้อยละบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินสมรรถนะ
12.1 จานวนกระบวนการหลักที่พัฒนาและ
ปรับปรุงแล้ว

90
(95.73)

95.73
(96.13)

95.83
(96.19)

95.90
(96.81)

96.25
(96.90)

96.61

(40) 5.1.11 พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) (ฝทบ.)
(41) 5.1.13 แผนพัฒนาองค์กร (OD) (ฝทบ.)
(42) 5.1.14 พัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร (ฝนย.)

-

-

1
(1)

1
(2)

2
(2)

3

-

-

-

(44) 5.2.2 พัฒนาระบบ ERM (ฝทท)

-

-

85
(90.00)
80
(97.24)

942)

-

55
(57.50)
60
(60)

100

(46) 5.2.5 แผนปฏิบัติการดิจิทัล รฟม. (ฝทท.)

Baseline
2.87

3.00
(3.00)

2.53
(2.56)

1.06
(1.87)

3.02
(3.24)1

3.092

(21) 2.2.6 บริหารการเงินให้มีกาไรสุทธิ (ฝชง.)
(38) 5.1.6 พัฒนาบุคลากรศักยภาพสูง (ฝทบ.)

13. มีผลิตภาพองค์รวมของ
องค์กร (Productivity)
เพิ่มขึ้น โดยค่า Human
Capital Return on
Investment: HCROI)
เป็นไปตามเป้าหมาย

12.2 ร้อยละความสาเร็จในการพัฒนา
ระบบ ERM
หมายเหตุ : *จะดาเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100) ในปีงบประมาณ 2566
12.3 ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามแผนดิจิทัล ของ รฟม.
13. ผลิตภาพองค์รวมขององค์กร
(Productivity)(เท่า)
หมายเหตุ : 1 ผลการดาเนินงานเบื้องต้น ระหว่างรอการตรวจรับรองจาก สตง.
2กรณีปี 65 ได้ปรับลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเช่นเดียวกับปี 64

(43) 5.2.1 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางานผ่านนวัตกรรม (ฝพธ.)
(45) 5.2.4 ทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ รฟม. (สกม.)
(47) 5.2.6 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทานตาม CBEs (ฝนย.)

(ทุกโครงการตามแผนฯ สนับสนุนเป้าหมายนี้)

จ-1

ภาคผนวก จ.
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายและประเภทงบประมาณของแต่ละโครงการ

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

จ-2

ชื่อโครงการ
1.1.1 โครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดภูเก็ต ชวงทาอากาศ
ยานนานานชาติภูเก็ต-หาแยกฉลอง

ตารางแสดงคาใชจายและประเภทงบประมาณของแตละโครงการ
ประเภท
คาใชจายจําแนกรายปงบประมาณ (ลานบาท)
งบประมาณ
ป 60
ป 61
ป 62
ป 63
ป 64
งบประมาณ-PPP
9.95
4.97

1.1.2 โครงการรถไฟฟาสายน้ําเงิน ชวงหัวลําโพง-บางแค และ งบประมาณ-เงินกู- PPP
ชวงบางซื่อ-ทาพระ

8,781.26

7,820.57

9,378.87

8,679.89

413.47

1.1.5 โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย-มีนบุรี
1.1.6 โครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงศูนยวฒ
ั นธรรมแหง
ประเทศไทย-มีนบุรี (สุวนิ ทวงศ)

งบประมาณ-PPP
งบประมาณ-เงินกู- PPP

2,028.07
9,339.05

3,413.18
11,022.24

15,477.48
20,702.66

10,731.12
13,964.64

11,843.38
13,079.77

1.1.7 โครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงบางขุนนนท-ศูนย
วัฒนธรรมแหงประเทศไทย

งบประมาณ-PPP

-

6.55

-

-

1.1.8 โครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงเตาปูน-วงแหวน
กาญจนาภิเษก

งบประมาณ-เงินกู- PPP

-

-

-

-

1.1.9 โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว-สําโรง
1.1.13 โครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดเชียงใหม สายสีแดง
ชวงโรงพยาบาลนครพงค-แยกแมเหียะสมานสามัคคี

งบลงทุน
งบประมาณ-PPP

492.51
-

1.1.14 โครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสี
เขียว ชวงตลาดเซฟวัน-สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบาน
นารีสวัสดิ์

งบประมาณ-PPP

-

-

-

30.42

1.1.15 โครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดพิษณุโลก สายสีแดง
ชวงมหาวิทยาลัยพิษณุโลก-หางสรรพสินคาเซ็นทรัลพิษณุโลก

งบประมาณ-PPP

-

-

-

1.1.16 โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําตาล ชวงแคราย – ลําสาลี
(บึงกุม)

งบประมาณ-PPP

-

-

-

-

-

1.1.17 โครงการเสริมสรางความพึงพอใจตอมาตรการลด
ผลกระทบทบดานสิ่งแวดลอมและจราจรจากการกอสราง
โครงการรถไฟฟา สายสีชมพู ชวงแคราย – มีนบุรี

5,325.49
-

ป 65
49.36

81,887.13

35,074.06

7,200.99
14,896.88

50,970.63
109,135.91

50,694.22
83,005.24

11,951.69

15,950.67

122,067.27

27,908.91

520.16

7,447.28

124,958.62

7,967.44

11,072.15
-

543.85
-

48,125.98
25,736.95

48,035.94
35.35

-

-

7,201.08

30.42

-

-

36.00

1,666.76

36.00

-

-

-

-

48,517.50

-

-

-

-

-

14,286.32
10.60

16,315.62
24.75

-

คาใชจายรวม
ทั้งโครงการ ป 2560-2565
35,294.56
64.28

-

-
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1.1.18 โครงการเสริมสรางความพึงพอใจตอมาตรการลด
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและจราจรจากการกอสรางโครงการ
รถไฟฟา สายสีสมชวงศูนยวฒ
ั นธรรมแหงประเทศไทย - มีนบุรี
(สุวนิ ทวงศ)

ตารางแสดงคาใชจายและประเภทงบประมาณของแตละโครงการ
ประเภท
คาใชจายจําแนกรายปงบประมาณ (ลานบาท)
งบประมาณ
ป 60
ป 61
ป 62
ป 63
ป 64
-

ป 65
-

คาใชจายรวม
ทั้งโครงการ ป 2560-2565
-

1.1.19 โครงการเสริมสรางความพึงพอใจตอมาตรการลด
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและจราจรจากการกอสรางโครงการ
รถไฟฟา สายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สําโรง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่รองรับการเชื่อมตอการเดินทาง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบทําการ-งบลงทุน
งบลงทุน

4.50

47.65
-

24.30
-

19.45
-

-

-

91.40
4.50

91.40
4.50

งบลงทุน

0.83

0.86

-

46.59

48.50

-

96.78

96.78

1.2.2 โครงการเตรียมความพรอมสําหรับการใชตั๋วรวม
1.2.3 โครงการมาตรการเพิ่มจํานวนผูโดยสารรถไฟฟามหานคร
สายฉลองรัชธรรม
1.2.4 โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมตอการเดินทาง (ทาเรือ
พระนั่งเกลา)
1.2.5 การจัดทําแนวทางการปรับปรุง/เพิ่มเติม
สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเชื่อมตอการเดินทาง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบลงทุน

-

-

-

-

40.06

96.13

160.21

296.40

งบลงทุน

-

-

-

-

32.50

23.00

83.50

55.50

1.2.8 โครงการการเพิ่มจํานวนการใชบริการรถไฟฟา
มหานคร สายฉลองรัชธรรม

งบทําการ

-

-

-

-

13.80

16.00

46.80

29.80

2.1.1 โครงการจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อดําเนินธุรกิจตอเนื่อง
2.1.2 โครงการจัดทําแผนกลยุทธการดําเนินธุรกิจตอเนื่องและ
การใชประโยชนจากสินทรัพยใหเกิดประโยชนสูงสุด

งบทําการ
งบทําการ

-

-

-

-

12.00

20.00
8.00

20.00
20.00

20.00
10.00

1.2.6 โครงการปรับปรุงรูปแบบอาคารจอดแลวจรแยกนนทบุรี
1 โครงการรถฟาสายสีมวง ชวงบางใหญบางซื่อ
1.2.7 โครงการการเพิ่มจํานวนการใชบริการรถไฟฟา
มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
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2.1.3 โครงการเพิ่มรายไดจากธุรกิจตอเนื่องและบริหาร
คาใชจายในอนาคต
2.2.2 โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อลดคาใชจาย
สาธารณูปโภคของ รฟม.
2.2.3 โครงการนําที่ดินของ รฟม. ที่ไดจากการเวนคืนไปใชให
เกิดประโยชนสงู สุด

ตารางแสดงคาใชจายและประเภทงบประมาณของแตละโครงการ
ประเภท
คาใชจายจําแนกรายปงบประมาณ (ลานบาท)
งบประมาณ
ป 60
ป 61
ป 62
ป 63
ป 64
งบทําการ
82.50

ป 65
36.00

คาใชจายรวม
ทั้งโครงการ ป 2560-2565
118.50
118.50

งบทําการ

-

0.20

0.70

1.00

1.20

-

3.30

3.10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบลงทุน

-

-

-

-

2.60

7.80

20.80

10.40

งบทําการ

-

-

-

-

4.50

13.50

36.50

18.00

2.2.6 โครงการบริหารงบการเงินของ รฟม. ใหมีกําไรสุทธิ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1.1 โครงการสํารวจและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกที่
ตอบสนองความตองการของผูใชบริการ

งบทําการ

-

-

5.00

5.00

10.00

10.00

2.2.4 โครงการแผนงานลดคาใชจาย ในระยะสั้นและระยะยาว

3.1.2 โครงการพัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความตองการของ
สังคมเมือง
3.1.3 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบบริหาร
ความสัมพันธกับลูกคา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1.4 โครงการเพิ่มความพึงพอใจของผูใชบริการรถไฟฟา
มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

งบทําการ

-

-

-

-

-

3.00

3.00

3.00

3.1.5 โครงการเพิ่มความพึงพอใจของผูใชบริการรถไฟฟา
มหานคร สายฉลองรัชธรรม

งบทําการ

-

-

-

-

-

3.00

3.00

3.00

3.1.6 โครงการจัดทําแผนการแกไขปญหาอาชญากรรมตอ
ผูโดยสารรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และ
สายฉลองรัชธรรม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบลงทุน

-

-

4.50

-

-

-

4.50

4.50

งบทําการ

-

-

-

-

-

0.68

0.68

0.68

งบลงทุน

-

-

-

-

64.00

64.00

64.00

3.2.1 โครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสําหรับอํานวยความสะดวก
ใหแกผูใชบริการ
3.2.2 โครงการนําขอมูลผูใชบริการมาวิเคราะหเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑและรูปแบบการใหบริการใหมๆ (Data Analytic)
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3.2.3 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับความปลอดภัยมั่นคง
(Security) ภายในเขตระบบรถไฟฟา
3.2.4 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับความปลอดภัยมั่นคง
(seceurity) ภายในเขตระบบรถไฟฟา (หนวยตรวจคนพัสดุ
ภัณฑระเบิด รฟม. (K-9))
3.3.1 โครงการ Sustainable Metro

ตารางแสดงคาใชจายและประเภทงบประมาณของแตละโครงการ
ประเภท
คาใชจายจําแนกรายปงบประมาณ (ลานบาท)
งบประมาณ
ป 60
ป 61
ป 62
ป 63
ป 64
งบทําการ
0.71
-

ป 65
-

คาใชจายรวม
ทั้งโครงการ ป 2560-2565
0.71
0.71

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบลงทุน

-

1.50

6.50

-

-

-

8.00

8.00

0.50

1.00

-

1.50

1.50

งบทําการ
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

3.3.5 โครงการสงเสริมภาพลักษณความปลอดภัยในการ
กอสรางโครงการระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน

งบทําการ

0.20

0.30

0.40

0.40

0.40

0.30

2.00

2.00

3.3.6 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่สํานักงาน
รฟม.
3.3.7 โครงการศึกษาเพื่อหาตัวเลขผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

งบทําการ

-

-

0.50

0.50

0.50

-

1.50

1.50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.01

-

7.80

-

5.78

36.92

50.51

50.51

สังคม และสิ่งแวดลอม (SROI) ของการใหบริการรถไฟฟา
4.1.1 โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูดานรถไฟฟาขนสงมวลชน

งบประมาณ-เงินกู

4.1.2 โครงการยกระดับระบบจัดการความรูในองคกร
(KM : Knowledge Management System)

งบทําการ

-

1.50

5.10

1.60

1.00

0.80

10.00

10.00

4.1.3 โครงการรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการแลกเปลี่ยน
องคความรูและพัฒนาองคความรูดานรถไฟฟาขนสงมวลชน
4.2.1 โครงการพัฒนาองคความรูดานการบริหารกอสราง, การ
บริหารโครงการ และจัดซื้อจัดจาง

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
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4.2.3 โครงการพัฒนาองคความรูดานการรักษาความปลอดภัย
และกูภัยในเขตระบบรถไฟฟาหรือระบบราง

ตารางแสดงคาใชจายและประเภทงบประมาณของแตละโครงการ
ประเภท
คาใชจายจําแนกรายปงบประมาณ (ลานบาท)
งบประมาณ
ป 60
ป 61
ป 62
ป 63
ป 64
งบทําการ
0.28
0.33

ป 65
-

คาใชจายรวม
ทั้งโครงการ ป 2560-2565
0.60
0.60

4.2.4 โครงการแผนการจัดการความรูดานการเดินรถไฟฟา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2.5 โครงการจัดตั้งศูนยฝกอบรมบุคลากรในระบบราง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2.6 โครงการฝกอบรมบุคลากรระบบราง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.1.1 โครงการปรับปรุงโครงสรางองคกรเพื่อสนับสนุนแผน
วิสาหกิจฉบับใหม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารในการนําองคกร

งบทําการ

-

5.00

2.50

2.50

-

-

10.00

10.00

5.1.3 โครงการสงเสริมวัฒนธรรมองคกร

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

3.50

2.00

8.60

8.60

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
5.1.10 โครงการกอสรางอาคารที่พักพนักงาน
รฟม. บริเวณศูนยซอมบํารุงหวยขวาง

งบทําการ
งบลงทุน

4.00
3.00

4.00
-

57.75

39.25

-

-

8.00
100.00

8.00
100.00

5.1.11 โครงการพัฒนาองคกรสูองคกรแหงการเรียนรู
(LO - Learning Organization)

งบทําการ

-

-

-

-

3.00

2.00

5.00

5.00

5.1.12 โครงการเตรียมความพรอมบุคลากรขึ้นสูตําแหนง
ผูบริหารองคกร (Succession Planning)

งบทําการ

-

1.50

0.80

0.80

0.90

-

4.00

4.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบทําการ

0.50

0.50

3.50

5.00

5.00

5.1.13 โครงการตามแผนพัฒนาองคกร
5.2.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานผานการ
นํานวัตกรรมมาปรับใช

0.50

จ-7

ชื่อโครงการ
5.2.2 โครงการพัฒนาระบบ Enterprise Resource
Management
5.2.3 โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อรองรับความตองการทางธุรกิจ
5.2.4 โครงการศึกษา ทบทวนและพัฒนาระเบียบขอบังคับของ
รฟม.
5.2.5 โครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ รฟม. ที่สนับสนุน
การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0
5.2.6 โครงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานตาม
เกณฑ CBEs
5.2.7 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 9001 :
2015

ตารางแสดงคาใชจายและประเภทงบประมาณของแตละโครงการ
ประเภท
คาใชจายจําแนกรายปงบประมาณ (ลานบาท)
งบประมาณ
ป 60
ป 61
ป 62
ป 63
ป 64
50.00
งบลงทุน

ป 65
-

คาใชจายรวม
ทั้งโครงการ ป 2560-2565
50.00
50.00

งบทําการ

-

-

-

-

-

10.00

10.00

10.00

งบลงทุน
งบทําการ
-

-

29.00
-

9.50
0.80
-

0.80
-

0.80
-

-

38.50
2.40
-

38.50
2.40
-

19.50

20.00

16.50

-

-

103.50

103.50

งบลงทุน

47.50

งบทําการ

-

-

-

0.87

6.79

19.01

26.67

26.67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบทําการ

-

-

0.10

0.05

0.17

0.07

0.39

0.39

60,067.33

49,887.93

49,161.62

46,505.13

รวม

20,709.04

27,714.74

656,854.44

254,196.00

ฉ-1

ภาคผนวก ฉ.
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่นๆ กับแผนวิสาหกิจของ รฟม.

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แผนพัฒน์ฯ ฉบับ 12 ด้านอื่นๆ
ย.1 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ย.2 สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าฯ
ย.5 เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
ย.8 พัฒนาวิทย์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม
ย.10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

3

4

แผนพัฒน์ฯ ฉบับ 12
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

ตชว.: การขยายตัวการลงทุนภาครัฐ/ อันดับ
ความสามารถทางการแข่งขัน
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตชว : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• สนับสนุนระบบการคมนาคมที่ยั่งยืน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
7 ตชว
: สัดส่วนผู้ใช้รถไฟฟ้า

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒฯ ฉบับ 12
ฉ-2 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ และแผนวิสาหกิจ รฟม.
ยุทธศาสตร์ชาติ

2

สร้างความสามารถในการแข่งขัน
ตชว : ความสามารถในการแข่งขัน
• พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ/
สิ่งอานวยความสะดวก
• พัฒนาพื้นรอบสถานี

5

สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตชว : ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
• มุ่งเน้นการลงทุนที่เป็นมิตรต่อ
ภูมิอากาศ

6

ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ตชว. : ระดับความพีงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ/ ประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ/ ระดับความโปรงใส

• มีแผนเพิ่มรายได้คู่กับ
• ดาเนินการบริการ
การใช้งบประมาณให้เกิด สาธารณะอย่างเหมาะสม
ความสมดุล

• มีการถ่ายทอดความรู้
อย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่นๆ
ย.1 ความมั่นคง
ย.3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ย.4 สร้างความเสมอภาคทางสังคม

• องค์กรมีสมรรถนะสูง
• นานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้
• องค์กรโปร่งใส ปลอดทุจริต

1
ย.1 พัฒนาและบูรณาการระบบขนส่งมวลชน
1. เปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายต่างๆ
2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบเชื่อมต่อ
3. จานวนการใช้บริการรถไฟฟ้า รฟม.

2

• เร่งรัดการก่อสร้าง รฟฟ. กทม. ฯ เมืองหลัก

9
7
7

พัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

ตชว. : เมืองศูนย์กลางจังหวัดได้รับการพัฒนา
• พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองสาคัญ

ย.3 พัฒนารูปแบบการให้บริการที่ตอบสนอง
วิถีชีวิตสังคมเมือง

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์

6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและชุมชนตาม
แนวสายทางรถไฟฟ้าฯ (รวมถึงด้านความปลอดภัย)
7. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SROI)

ตชว : สัดส่วนผู้ใช้รถไฟฟ้า
• พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกภายในสถานี
• อานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์

ย.4 พัฒนาศูนย์กลางความรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนฯ
8. มีความสาเร็จของการเป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้
ด้านรถไฟฟ้าแล้วเสร็จตามแผน
9. ความสาเร็จของการมีศูนย์ให้คาปรึกษาภายใน
ในประเทศแล้วเสร็จ

ตชว : สัดส่วนผู้ใช้รถไฟฟ้า
• กาหนดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้แก่ผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน

6

4

การบริหารจัดการในภาครัฐ
การป้องกันการทุจริต

ย. 5 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน

ตชว. : อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ/สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่องบประมาณรายจ่าย/
คะแนน ITA
• ปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กร
• ป้องกันปราบปราบทุจริต
• พัฒนาบุคลากรและปฏิรปู ระบบบริหาร
กาลังคน

10. บุคลากรมีระดับความผูกพันตามที่กาหนด
11. มีบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ
12. มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทางาน
หลัก (ด้วยเทคโนโลยีและ/หรือนวัตกรรม) ปี 60-65
13. มีผลิตภาพองค์รวมขององค์กร (Productivity)
เพิ่มขึ้น (โดยค่า Human Capital Return on
ย. 2 บริหารการเงินและสร้างรายได้จากธุรกิจต่อเนื่อง Investment: HCIOR) เป็นไปตามเป้าหมาย
4. รายได้จากธุรกิจต่อเนื่องเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในแต่ละปี
5. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) เป็นไปตามเป้าหมาย

4
4

6. ผู้ใช้บริการ และชุมชนตามแนวสายทางรถไฟฟ้า รฟม. มีความพึงพอใจต่อบริการ
รถไฟฟ้าฯ และบริการเสริมอื่นๆ ร้อยละ 85.00 (สายเฉลิมรัชมงคล), ร้อยละ 81.00 (สายฉลอง
รัชธรรม) ภายในปี 65
7. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SROI) เป็นไปตามเป้าหมาย
8. ความสาเร็จของการเป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าแล้วเสร็จตามแผน
9. ความสาเร็จของการมีศูนย์ให้คาปรึกษาภายในประเทศแล้วเสร็จตามแผน
10. บุคลากรมีระดับความผูกพันที่ระดับ 4.35 ภายในปี 65
11. บุคลากรผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่องค์กรกาหนดที่ร้อยละ 96.61 ภายในปี 65
12. การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทางานหลัก (ด้วยเทคโนโลยีและ/หรือนวัตกรรม) 3 กระบวนการ
ภายในปี 65
13. ผลิตภาพองค์รวมขององค์กร (Productivity) 3.09 เท่า ภายในปี 65

• พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้ครอบคลุม
ปชช. เข้าถึงได้อย่างเสมอภาค
• สร้างความเชื่อมโยงระหว่างการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
• ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด

บริหารแผนลงทุน

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
• เชือ่ มโยงโครงข่ายการขนส่ง
รูปแบบต่างๆ

สนับสนุนการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยี

• นาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการ
ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ

สนับสนุนการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยี

• สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและ
งานวิจัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยี

• พัฒนาระบบงานให้มี ปสภ. โดยนา
IT และนวัตกรรมเข้ามาช่วย

ส่งเสริมระบบธรรมภิบาล

5

• บริหารองค์กรตามหลักธรรมภิบาล
• สร้างความผูกพันให้กับบุคลากร
• พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้/
สมรรถนะสูง

6

• พัฒนาเทคโนโลยีและเชื่อมต่อ 5G
ยกระดับความสามารถของคน

3

เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ทางการเงิน

แผนวิสาหกิจ รฟม.
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน”
เป้าหมายหลัก
ความท้าทาย

1. เปิดให้บริการรถไฟฟ้าฯ สายต่างๆ ดังนี้ :
ปี 65 : สายสีชมพู (แคราย-มีนบุร)ี / สายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สาโรง) ปี 68 : สายสีส้มตะวันออก
(ศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุร)ี ปี 69 : จังหวัดภูเก็ต (ท่าอากาศยานฯ-ห้าแยกฉลอง) ปี 70 : สายสีส้ม
ตะวันตก (บางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ) / สายสีม่วง (เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) / สายสีน้าตาล (แครายลาสาลี) ปี 71 : จังหวัดเชียงใหม่ (รพ.นครพิงค์-แยกแม่เหียะฯ) / จังหวัดนครราชสีมา (ตลาดเซฟวันสถานคุ้มครองฯ บ้านนารีสวัสดิ์ ) / จังหวัดพิษณุโลก (มหาวิทยาลัยพิษณุโลก-เซ็นทรัลฯ)
2. ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามีความพึงพอใจต่อระบบเชื่อมต่อการเดินทาง ร้อยละ 82.00 ภายในปี 65
3. จานวนการใช้บริการรถไฟฟ้า รฟม. สายเฉลิมรัชมงคล เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในแต่ละปี และสายฉลอง
รัชธรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ในแต่ละปี
4. รายได้จากธุรกิจต่อเนื่องเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในแต่ละปี
5. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return On Asset : ROA) ร้อยละ 0.90 ภายในปี 65

แผนยุทธศาสตร์ รส.
กาหนดบทบาท รส. ให้ชัดเจน

พัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม

• เพิ่มมูลค่าจากการบริหารสินทรัพย์

1. การให้บริการรถไฟฟ้าฯ ในภาวะที่จานวนผู้โดยสารหดตัวเนื่องจากโรคระบาด (COVID-19)
2. การพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง ในภาวะเศรษฐกิจตกต่าเนื่องจากโรคระบาด (COVID-19)
3. การแสวงหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องในแนวสายทางรถไฟฟ้า และ/หรือแนวทางการ
แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงานด้านการหารายได้
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีราคาสูงเมื่อเทียบกับการเดินทางรูปแบบอื่น
5. การดาเนินงานเรื่องตั๋วร่วมต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น
6. การใช้ประสบการณ์ในการกากับดูแลโครงการรถไฟฟ้าฯ ที่ผ่านมา เพื่อบริหารจัดการหรือหาแนวทาง
สารองในการดาเนินงาน เพื่อลดผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการ
7. บุคลากรแรงจูงใจต่า มีโบนัส แต่น้อยมาก (ไม่เกิน 0.75 เดือน) และมีเงื่อนไขที่ยากแตกต่างกับรัฐวิสาหกิจ
อื่นทั่วไป (ต้องได้คะแนนประเมินตามบันทึกข้อตกลงฯ 3.50 คะแนนขึ้นไป และแต่ละตัวชี้วัด
ย่อยไม่ต่ากว่า 3.00 คะแนน
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แผนวิสาหกิจ ปี ๒๕๖๕
ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
แผนวิสาหกิจ ปี ๒๕๖๕ (แผนปฏิบัติการ ฉบับปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามแนวทางของการบริหารแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ
๒๕๖๐-๒๕๖๕ ที่กำหนดไว้ว่า ส่วนงานต่างๆจะต้องนำกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไปดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติ
การ ซึ่งประกอบด้วยโครงการหลักที่มีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ได้ระบุไว้ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ และสามารถวัดผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในการจัดทำโครงการหลักดังกล่ าวจะต้อง
พิจารณาถึงกลยุทธ์ในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างบูรณาการ
การจัดทำแผนปฏิบัติการครั้งนี้ รฟม. ได้ดำเนินการตามกระบวนการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ด้าน Core Business Enablers (CBEs) โดยมีโครงการที่จะดำเนินการ
จำนวน ๔๗ โครงการ โดยเป็นโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน จำนวน ๑๐ โครงการ (๙ เส้นทาง) และ
โครงการอื่นๆ จำนวน ๓๗ โครงการ โดยทุกโครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมายหลัก และตัวชี้วัดตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๕ ฉบับ
ปรับปรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่ง รฟม. มีความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะ
สนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนวิสาหกิจ ปีง บประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๕ รวมถึง
สามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้ อ งกั บ แผน ๓ ระดั บ ตามนั ย ยะของมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก) ด้าน (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
.
(๑) เป้าหมาย
เป้าหมายที่ ๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่ างมี
เสถียรภาพและยั่งยืน
.
เป้าหมายที่ ๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
.
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
.
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รฟม. มุ่ง เน้นการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะสมัยใหม่และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในเมืองให้มีความเชื่อมโยงกัน
และพั ฒ นาพื้ นที ่โ ดยรอบสถานี ระบบขนส่ ง สาธารณะให้เ กิ ด ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการ
รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
.
หมายเหตุ : ๑. Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อ กรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดง
ความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถ
กำหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่กำหนดให้ครบถ้วน
๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ)
๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)
๑
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๒) ยุทธศาสตร์ชาติ (รอง) ด้าน (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
.
(๑) เป้าหมาย
เป้าหมายที่ ๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้ องการของประชาชนได้อย่ างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
.
เป้าหมายที่ ๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง .
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความ
ต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส .
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุก
ประเด็น ทุกภารกิจและทุกพื้นที่
.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้
ประชาชนและทุกภาคส่ วนมี ส่วนร่ว มในการพั ฒ นา
ประเทศ
.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ภาครัฐมีความทันสมัย
.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ บุคลากรภาครั ฐเป็น คนดีแ ละเก่ง ยึดหลักคุณ ธรรม
จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และ
เป็นมืออาชีพ
.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และ
มีเท่าที่จำเป็น
.
(๓) การบรรลุ เ ป้ า หมายตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ รฟม. มุ ่ ง เน้ นการพั ฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
และปรับปรุงระบบโครงสร้างและการบริหารงานงานองค์กร ให้มีความทันสมัย
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา
.

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑) ประเด็น (หลัก) (๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล .
(๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมาย ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื ้นฐาน
ของประเทศดีขึ้น
.
• การบรรลุ เ ป้ า หมายตามแผนแม่ บ ทฯ การพั ฒ นาโครงสร้ า ง
พื้นฐานของประเทศที่ดีขึ้นต้องอาศัยปัจจัยสำคัญ ประกอบด้วย
การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับความต้องการ
เดิ น ทาง การพั ฒ นาสิ ่ ง อำนวยความสะดวกเพื ่ อ รองรั บ การ
เชื่อมต่อการเดินทาง และการบริหารจัดการการให้บริการขนส่ง

หมายเหตุ : ๑. Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อ กรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดง
ความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถ
กำหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่กำหนดให้ครบถ้วน
๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ)
๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)
๒
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สาธารณะที ่ม ีป ระสิท ธิ ภาพ โดย รฟม. มุ ่ ง เน้ น การก่อ สร้างให้บริการโครงการรถไฟฟ้า ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
รวมถึงเมืองหลักในภูมิภาค ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ นครราชสีมา
พิ ษ ณุ โ ลก และการพั ฒ นาระบบเชื ่ อ มต่ อ เพื ่ อ สนั บ สนุ น การ
เดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบ คือ การพัฒนาท่าเรือพระนั่งเกล้า
และการพัฒนาระบบตั๋วร่วม ตลอดจนการศึกษาแนวทางการ
ปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า โดยไม่กระทบต่องบประมาณภาครัฐ.

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับ
ประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้ว ัดที่กำหนดไว้ใ นแต่ล ะเป้า หมาย
อย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ)

(๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ๑) โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์
• แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การขนส่งทางราง
.
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง .
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ พัฒนาและบูรณาการการเดินทางและ
ขนส่ ง ทุ กรูป แบบและฐานข้อ มู ล เพื่ อ
นำไปสู่การควบคุมสั่ง การและบริห าร
จัดการจราจรอัจฉริยะทั้งในระดับพื้นที่
และระดับประเทศ
.
แนวทางการพัฒนาที่ ๙ ยกระดั บ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ ข อง
ประเทศ
.
• เป้าหมายของแผนย่อย ๔) การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
ในเขตเมืองเพิ่มขึ้น
.
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ รฟม. มุ่งเน้น
การขยายโครงข่ายการให้บริการรถไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล และเมืองหลักของประเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบ
เชื่อมต่อเพื่อสนับสนุนการเดินทางในหลายรูปแบบ ซึ่งส่งผลต่อการ
เพิ่มสัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในประเทศไทย .
๒.๒.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๑) วัตถุประสงค์ที่ (๓) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมี
ความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดย
การใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ
.
๒) เป้าหมายรวม
เป้าหมายรวมที่ (๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้
.

หมายเหตุ : ๑. Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อ กรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดง
ความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถ
กำหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่กำหนดให้ครบถ้วน
๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ)
๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)
๓
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เป้าหมายรวมที่ (๔) ทุ น ทางธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพสิ ่ ง แวดล้ อม สามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความ
มั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ
.
เป้าหมายรวมที่ (๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทั นสมัย
โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจ และมีส่วนร่วม
จากประชาชน
.
๓) ยุทธศาสตร์ที่ (หลัก) (๗) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ .
(๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้ าน
ระบบขนส่ง
.
(๓.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง .
(๓.๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๒. การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง .
๔) ยุทธศาสตร์ที่ (รอง) (๑) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
.
(๔.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๑. คนไทยส่ ว นใหญ่ ม ี ท ั ศ นคติ แ ละ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม
.
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ
ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น.
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๓. คนไทยมี ก ารศึ ก ษาที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพ
ต า ม ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล แ ล ะ มี
ความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
.
(๔.๒) แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ (๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม
จริ ย ธรรม มี ว ิ น ั ย จิ ต สาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
.
แนวทางการพัฒนาที่ (๒) ก า ร เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง แ ล ะ พ ั ฒ น า ข ี ด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการ
ผลิตและบริการ
.
แนวทางการพัฒนาที่ (๓) ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
.
๕) ยุทธศาสตร์ที่ (รอง) (๓) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน
.
(๕.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๑. เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ
ประชาชนมี ค วามเป็ น อยู ่ แ ละ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
.
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๔. เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ
หมายเหตุ : ๑. Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อ กรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดง
ความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถ
กำหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่กำหนดให้ครบถ้วน
๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ)
๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)
๔
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เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๖. เพิ ่ ม การลงทุ น จากความร่ ว มมือ
ภาครั ฐ และภาคเอกชนในการ
พั ฒ นาโครงสร้ า งพื ้ น ฐานของ
ประเทศ
.
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๘. ประเทศไทยมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น .
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๙. เศรษฐกิ จ รายสาขาเติ บ โตอย่ า ง
เข้มแข็ง และเป็นฐานในการสร้าง
ความเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
ของประเทศ
.
(๕.๒) แนวทางการพั ฒ นาที ่ (๒) การเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
.
๖) ยุทธศาสตร์ที่ (รอง) (๖) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
.
(๖.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๑. ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริห าร
จั ด การและการให้ บ ริ ก ารของ
ภาครั ฐ และประสิ ท ธิ ภ าพการ
ประกอบธุรกิจของประเทศ
.
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒. เพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห าร
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
.
(๖.๒) แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ (๑) ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหน่ว ยงาน บทบาท
ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มี
ความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่
เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
.
แนวทางการพัฒนาที่ (๓) เพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและยกระดั บ การ
ให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล.
๗) ยุทธศาสตร์ ที่ (รอง) (๘) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม
.
(๗.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒. เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้
วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมเพื่อยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันของภาค
การผลิตและบริการ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
.
หมายเหตุ : ๑. Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อ กรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดง
ความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถ
กำหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่กำหนดให้ครบถ้วน
๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ)
๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)
๕
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(๗.๒) แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ (๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ
ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม
.
แนวทางการพัฒนาที่ (๓) พั ฒ นาสภาวะแวดล้ อ มของการพั ฒ นา
วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จ ั ย และ
นวัตกรรม
.

ส่วนที่ ๓ สาระสำคัญแผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
๓.๑ ภาพรวม
๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ
“เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน”
๓.๑.๒ พันธกิจของส่วนราชการ
ตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓
ได้กำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้ ๓ ประการ ดังนี้
๑) ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัด
อื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือระหว่างจังหวัดดังกล่าว
๒) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้า
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย
๓) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่ รฟม.
และประชาชนในการใช้บริการกิจการรถไฟฟ้า

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ
๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการเรื่อง พัฒนา และบูรณาการระบบขนส่งมวลชน
๑) เป้าหมาย
(๑.๑) เปิดให้บริการรถไฟฟ้าฯ สายต่างๆ โดยมีความคืบหน้าตามแผนงาน
(๑.๒) ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า รฟม. มีความพึงพอใจต่อระบบเชื่อมต่อการเดินทาง
(๑.๓) จำนวนการใช้บริการรถไฟฟ้า รฟม.
๒) ค่าเป้าหมาย
(๒.๑) ร้อยละ ๑๐๐ เทียบกับแผน
(๒.๒) ร้อยละ ๘๒.๐๐
(๒.๓) สายเฉลิมรัชมงคลเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ และสายฉลองรัชธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗
๓) ตัวชี้วัด
(๓.๑) ความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าฯ
(๓.๒) ร้อยละความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อระบบเชื่อมต่อ
(๓.๓) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้โดยสาร รฟม.
หมายเหตุ : ๑. Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อ กรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดง
ความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถ
กำหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่กำหนดให้ครบถ้วน
๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ)
๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)
๖
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๔) แนวทางการพัฒนา
(๔.๑) เร่งรัดการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้า และขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าไปยัง
เมืองหลักอื่น
(๔.๒) พัฒนาระบบเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายรถไฟฟ้ากับระบบขนส่งอื่นๆ
๕) แผนงาน/โครงการ (สำคัญ)
๖) แผนงาน/โครงการ
(๖.๑) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติ
ภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง
(๖.๒) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี
(๖.๓) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี
(สุวินทวงศ์)
(๖.๔) โครงการรถไฟฟ้า สายสี ส ้ ม ช่ ว งบางขุ น นนท์ - ศู นย์ วั ฒ นธรรมแห่ง
ประเทศไทย
(๖.๕) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก
(๖.๖) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง
(๖.๗) โครงการระบบขนส่ ง มวลชนจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ส ายสี แ ดง ช่ ว ง
โรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี
(๖.๘) โครงการระบบขนส่ง มวลชนจัง หวัดนครราชสี มา สายสีเขียว ช่วง
ตลาดเซฟวัน – สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์
(๖.๙) โครงการระบบขนส่ ง มวลชนจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก สายสี แ ดง ช่ ว ง
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก-ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก
(๖.๑๐) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย–ลําสาลี (บึงกุ่ม)
(๖.๑๑) โครงการเสริม สร้ างความพึง พอใจต่ อมาตรการลดผลกระทบด้ า น
สิ่งแวดล้อมและจราจรจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสี ชมพู
ช่วงแคราย-มีนบุรี
(๖.๑๒) โครงการเสริม สร้ างความพึง พอใจต่ อมาตรการลดผลกระทบด้ า น
สิ่งแวดล้อมและจราจรจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วง
ศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี
(๖.๑๓) โครงการเสริม สร้ างความพึง พอใจต่ อมาตรการลดผลกระทบด้ า น
สิ่งแวดล้อมและจราจรจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
ช่วงลาดพร้าว-สำโรง
(๖.๑๔) โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ตั๋วร่วม
(๖.๑๕) โครงการการเพิ่ ม จำนวนการใช้ บ ริ ก ารรถไฟฟ้ า มหานคร สาย
เฉลิมรัชมงคล
(๖.๑๖) โครงการการเพิ่ ม จำนวนการใช้ บ ริ ก ารรถไฟฟ้ า มหานคร สาย
ฉลองรัชธรรม
หมายเหตุ : ๑. Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อ กรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดง
ความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถ
กำหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่กำหนดให้ครบถ้วน
๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ)
๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)
๗
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๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการเรื่อง บริหารการเงิน และสร้างรายได้จากธุรกิจต่อเนื่อง
๑) เป้าหมาย
(๑.๑) รายได้จากธุรกิจต่อเนื่องเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย
(๑.๒) ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) เป็นไปตามเป้าหมาย
๒) ค่าเป้าหมาย
(๒.๑) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
(๒.๒) ร้อยละ ๑.๐๒
๓) ตัวชี้วัด
(๓.๑) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจต่อเนื่อง
(๓.๒) ร้อยละผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
๔) แนวทางการพัฒนา
(๔.๑) เพิ่มโอกาสสำหรับการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง
(๔.๒) บริ ห ารจั ด การต้นทุ นทางการเงิน และการลงทุ นที่ มีป ระสิ ทธิภาพ
โดยจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน
๕) แผนงาน/โครงการ (สำคัญ)
๖) แผนงาน/โครงการ
(๖.๑) โครงการจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง
(๖.๒) โครงการจั ด ทำแผนกลยุ ท ธ์ การดำเนิ นธุ รกิ จ ต่อ เนื่ อ งและการใช้
ประโยชน์จากสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(๖.๓) โครงการเพิ่มรายได้จากธุรกิจต่อเนื่องและบริหารค่าใช้จ่ายในอนาคต
(๖.๔) โครงการแผนงานลดค่าใช้จ่าย ในระยะสั้นและระยะยาว
(๖.๕) โครงการบริหารการเงินของ รฟม. ให้มีกำไรสุทธิ
๓.๒.๓ แผนปฏิบัติราชการเรื่อง พัฒนารูปแบบการให้บริการที่ตอบสนองวิถีชีวิต
สังคมเมือง
๑) เป้าหมาย
(๑.๑) ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร และชุ ม ชนตามแนวสายทางรถไฟฟ้ า รฟม. มี ค วาม
พึ ง พอใจต่อบริการรถไฟฟ้าฯ และบริการเสริมอื่นๆ ตามเป้าหมาย
(๑.๒) มี ผ ลตอบแทนทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม (SROI)
ตามเป้าหมาย
๒) ค่าเป้าหมาย
(๒.๑) สายเฉลิมรัชมงคล พึงพอใจร้อยละ ๘๕.๐๐ และสายฉลองรัชธรรม พึง
พอใจร้อยละ ๘๑.๐๐
(๒.๒) กำหนดเป้าแต่ละปีเมื่อได้ค่า baseline บริการรถไฟฟ้าแล้ว
๓) ตัวชี้วัด
(๓.๑) ร้อยละความพึง พอใจของผู้ ใ ช้ บริก ารและชุ ม ชนตามแนวสายทาง
รถไฟฟ้าฯ (รวมถึงด้านความปลอดภัย)
หมายเหตุ : ๑. Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อ กรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดง
ความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถ
กำหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่กำหนดให้ครบถ้วน
๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ)
๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)
๘
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(๓.๒) ผลตอบแทนทางเศรษฐกิ จ สั ง คมและสิ ่ ง แวดล้ อ ม (SROI, Social
Return On Investment)
๔) แนวทางการพัฒนา
(๔.๑) สร้างธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของสังคมเมือง โดยดำเนินธุรกิจ
บางส่วนเอง
(๔.๒) นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างประสบการณ์ที่ดี แ ก่
ผู้ใช้บริการ
(๔.๓) พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๕) แผนงาน/โครงการ (สำคัญ)
๖) แผนงาน/โครงการ
(๖.๑) โครงการสำรวจและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ
(๖.๒) โครงการพัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมเมือง
(๖.๓) โครงการเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิม
รัชมงคล
(๖.๔) โครงการเพิ่มความพึง พอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สาย
ฉลองรัชธรรม
(๖.๕) โครงการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมต่อผู้โดยสารรถไฟฟ้า
มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม
(๖.๖) โครงการนำข้อมูลผู้ใช้บริการมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
รูปแบบการให้บริการใหม่ๆ (Data Analytics)
(๖.๗) โครงการส่งเสริมอาชีพ ผลิตภัณฑ์ บริการและแหล่งท่องเที่ยวของชุ มชน
บริเวณแนวสายทางรถไฟฟ้า
(๖.๘) โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ความปลอดภัย ในการก่อสร้างโครงการ
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
๓.๒.๔ แผนปฏิบัติราชการเรื่อง พัฒนาศูนย์กลางความรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ระดับประเทศและเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน
๑) เป้าหมาย
(๑.๑) มีความสำเร็จของการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าตามแผน
(๑.๒) ความสำเร็จของการมีศูนย์ให้คำปรึกษาภายในประเทศตามแผน
๒) ค่าเป้าหมาย
(๒.๑) ความสำเร็จ
(๒.๑.๑) จัดทำองค์ความรู้ (ร้อยละ ๑๐๐) พัฒนาสื่อนำเสนอ (ร้อยละ ๑๐๐)
ติดตั้งและตกแต่งภายใน (ร้อยละ ๑๐๐) และประชาสัมพันธ์/
เปิดบริการ (ร้อยละ ๑๐๐)
(๒.๑.๒) ๕ องค์ความรู้
(๒.๒) ร้อยละ ๑๐๐
หมายเหตุ : ๑. Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อ กรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดง
ความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถ
กำหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่กำหนดให้ครบถ้วน
๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ)
๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)
๙
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๓) ตัวชี้วัด
(๓.๑) ความสำเร็จของการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้า
(๓.๑.๑) ความสำเร็จของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทียบกับแผน
(๓.๑.๒) จำนวนองค์ความรู้ที่จะมีในศูนย์การเรียนรู้
(๓.๒) ร้อยละความคืบหน้าของการเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาเมื่อเทียบกับแผน
๔) แนวทางการพัฒนา
(๔.๑) สร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และสามารถบริหาร
จัดการศูนย์การเรียนรู้ ให้สามารถหารายได้ให้แก่องค์กร
(๔.๒) จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษา (ในด้านการบริหารการก่อสร้าง, การบริหาร
โครงการ, การจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่ , การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , การ
รักษาความปลอดภัยและกู้ภัย)
๕) แผนงาน/โครงการ (สำคัญ)
๖) แผนงาน/โครงการ
(๖.๑) โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๖.๒) โครงการยกระดับบริหารจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
(๖.๓) โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(๖.๔) โครงการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด ้ า นการบริ ห ารก่ อ สร้า ง, การบริ ห าร
โครงการ และการจัดซื้อจัดจ้าง
(๖.๕) โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
(๖.๖) โครงการแผนการจัดการความรู้ด้านการเดินรถไฟฟ้า
(๖.๗) โครงการฝึกอบรมบุคลากรระบบราง
๓.๒.๕ แผนปฏิบัติราชการเรื่อง พัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน
๑) เป้าหมาย
(๑.๑) บุคลากรมีความผูกพันตามเกณฑ์ที่องค์กรกำหนด
(๑.๒) มีบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่องค์กร
กำหนด
(๑.๓) มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานหลัก
(๑.๓.๑) จำนวนกระบวนการหลักที่พัฒนาและปรับปรุงแล้ว
(๑.๓.๒) ความสำเร็จในการพัฒนาระบบ ERM
(๑.๓.๓) ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนดิจิทัล ของ รฟม.
(๑.๔) มีผลิตภาพองค์รวมขององค์กร (Productivity) ตามเกณฑ์ที่องค์กร
กำหนด
๒) ค่าเป้าหมาย
(๒.๑) ระดับ ๔.๓๕
(๒.๒) ร้อยละ ๙๖.๖๑
หมายเหตุ : ๑. Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อ กรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดง
ความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถ
กำหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่กำหนดให้ครบถ้วน
๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ)
๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)
๑๐
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๓)

๔)

๕)
๖)

(๒.๓) การปรับปรุงประสิทธิภาพ
(๒.๓.๑) ๓ กระบวนการ
(๒.๓.๒) ร้อยละ ๑๐๐
(๒.๓.๓) ร้อยละ ๑๐๐
(๒.๔) ๓.๐๙ เท่า
ตัวชี้วัด
(๓.๑) ระดับความผูกพันของบุคลากร (รวมถึงด้านวัฒนธรรม)
(๓.๒) ร้อยละบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ
(๓.๓) มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ
(๓.๓.๑) จำนวนกระบวนการหลักที่พัฒนาและปรับปรุงแล้ว
(๓.๓.๒) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบ ERM
(๓.๓.๓) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนดิจิทัล ของ รฟม.
(๓.๔) ผลิตภาพองค์รวมขององค์กร (Productivity) (เท่า)
แนวทางการพัฒนา
(๔.๑) สร้างบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ และสร้างวัฒนธรรมแห่ง การ
เรียนรู้
(๔.๒) พัฒนาและปรับปรุง กระบวนการทำงานโดยการนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้
แผนงาน/โครงการ (สำคัญ)
แผนงาน/โครงการ
(๖.๑) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
(๖.๒) โครงการพัฒนาบุคลากรศักยภาพสูง (Talent Management)
(๖.๓) โครงการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
(๖.๔) โครงการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
(๖.๕) โครงการตามแผนพัฒนาองค์กร
(๖.๖) โครงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานผ่านการนำนวัตกรรม
มาปรับใช้
(๖.๗) โครงการพัฒนาระบบ Enterprise Resource Management
(๖.๘) โครงการศึกษา ทบทวนและพัฒนาระเบียบข้อบังคับของ รฟม.
(๖.๙) โครงการแผนปฏิบัติการดิจิทัล รฟม. ที่สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐
(๖.๑๐) โครงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทานตาม CBEs
(๖.๑๑) โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕

หมายเหตุ : ๑. Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อ กรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดง
ความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถ
กำหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่กำหนดให้ครบถ้วน
๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ)
๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)
๑๑
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๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๓.๓.๑ ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ (กรณีส่วนราชการมีรายได้)
หน่วยงานในสังกัด
แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ)
วงเงิน (ล้านบาท)
ก า ร ร ถ ไ ฟ ฟ ้ า ข น ส่ ง
๑. รายได้ค่าโดยสาร
๓,๓๗๘.๗๒
มวลชนแห่ ง ประเทศ
๒. รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์
๑๙๕.๓๘
ไทย
รวมทั้งสิ้น
๓,๕๗๔.๑๐

หมายเหตุ : ๑. Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อ กรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดง
ความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถ
กำหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่กำหนดให้ครบถ้วน
๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ)
๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)
๑๒
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๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด ๔๖,๔๐๘,๓๗๐,๐๐๐
แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการเรือ่ ง พัฒนา และบูรณาการระบบขนส่งมวลชน
๑. โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง
๒. โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี
๓. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
๔. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
๕. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน -วงแหวนกาญจนาภิเษก
๖. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาโรง
๗. โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง
(ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์ - แยกแม่เหียะสมานสามัคคี)
๘. โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว
(ช่วงตลาดเซฟวัน - สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ)์
๙. โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก สายสีแดง ช่วงมหาวิทยาลัยพิษณุโลก-ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลพิษณุโลก
๑๐. โครงการรถไฟฟ้าสายสีนาตาล ชาวงแคราย-ลาสาลี (บึงกุ่ม)
๑๑. โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจต่อมาตราการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจราจรจากการ
ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี
๑๒. โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจต่อมาตราการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจราจรจากการ
ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี
๑๓. โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจต่อมาตราการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจราจรจากการ
ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาโรง
๑๔. โครงการเตรียมความพร้อมสาหรับการใช้ตั๋วร่วม
๑๕. โครงการการเพิ่มจานวนการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล
๑๖. โครงการการเพิ่มจานวนการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร
สายฉลองรัชธรรม
แผนปฏิบัติราชการเรือ่ ง บริหารการเงิน และสร้างรายได้จากธุรกิจต่อเนื่อง
๑. โครงการจัดตังบริษัทในเครือเพื่อดาเนินธุรกิจต่อเนื่อง
๒. โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจต่อเนื่องและการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
๓. โครงการเพิ่มรายได้จากธุรกิจต่อเนื่องและบริหารค่าใช้จ่ายในอนาคต
๔. โครงการแผนงานลดค่าใช้จ่าย ในระยะสันและระยะยาว
๕. โครงการบริหารงบการเงินของ รฟม. ให้มีกาไรสุทธิ
แผนปฏิบัติราชการเรือ่ ง พัฒนารูปแบบการให้บริการที่ตอบสนองวิถีชีวิตสังคมเมือง
๑. โครงการสารวจและพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
๒. โครงการพัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมเมือง
๓. โครงการเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
๔.โครงการเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
๕.โครงการจัดทาแผนการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมต่อผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และ
สายฉลองรัชธรรม
๖. โครงการนาข้อมูลผู้ใช้บริการมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ (Data
Analytics)
๗. โครงการส่งเสริมอาชีพ ผลิตภัณฑ์ บริการและแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบริเวณแนวสายทางรถไฟฟ้า
๘. โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

๔๖,๑๖๔,๐๗๐,๐๐๐
๔๙,๔๐๐,๐๐๐
๗,๒๐๐,๙๙๐,๐๐๐
๑๔,๘๙๖,๘๘๐,๐๐๐
๑๕,๙๕๐,๖๗๐,๐๐๐
๗,๔๔๗,๒๘๐,๐๐๐
๕๔๓,๘๕๐,๐๐๐

บาท

รายได้หน่วยงาน

๑๑,๕๓๒,๙๕๐,๐๐๐
๓๖,๒๗๐,๐๐๐
๔,๐๒๓,๔๐๐,๐๐๐
๗,๔๔๗,๒๘๐,๐๐๐
-

๙๙,๘๕๐,๐๐๐
๔๙,๔๐๐,๐๐๐
๑,๔๕๐,๐๐๐
-

เงินกู้
ในประเทศ
๑๑,๙๓๕,๒๘๐,๐๐๐
๑๑,๙๓๕,๒๘๐,๐๐๐
-

ต่างประเทศ
-

อื่นๆ
๒๒,๕๙๕,๙๙๐,๐๐๐
๗,๒๐๐,๙๙๐,๐๐๐
๒,๙๒๕,๓๓๐,๐๐๐
๑๑,๙๒๕,๘๒๐,๐๐๐
๕๔๓,๘๕๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๓๖,๐๐๐,๐๐๐

-

๓๖,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

๑๓,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

๖๔,๕๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๐,๘๐๐,๐๐๐
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒๓,๐๐๐,๐๐๐

๑๓,๐๐๐,๐๐๐

๑๖,๐๐๐,๐๐๐
๘๕,๓๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๘,๐๐๐,๐๐๐

๘,๐๐๐,๐๐๐

๓๖,๐๐๐,๐๐๐
๒๑,๓๐๐,๐๐๐
๗๖,๓๐๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐

๒๓,๐๐๐,๐๐๐
๑๓,๕๐๐,๐๐๐
๑๑,๓๐๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐

-

-

๑๓,๐๐๐,๐๐๐
๗,๘๐๐,๐๐๐
๖๕,๐๐๐,๐๐๐
-

๖๔,๐๐๐,๐๐๐

-

๖๔,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

๑,๐๐๐,๐๐๐

-

๑,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

-

หมายเหตุ : ๑. Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อ กรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดง
ความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถ
กำหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่กำหนดให้ครบถ้วน
๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ)
๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)
๑๓

ฉ-16
แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการเรือ่ ง พัฒนาศูนย์กลางความรูด้ ้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระดับประเทศและเตรียมความ
พร้อมมุ่งสูร่ ะดับภูมิภาคอาเซียน
๑. โครงการจัดตังศูนย์การเรียนรูด้ ้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
๒. โครงการยกระดับบริหารจัดการความรูใ้ นองค์กร (KM)
๓. โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการแลกเปลีย่ นองค์ความรูแ้ ละพัฒนาองค์ความรูด้ ้าน
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
๔. โครงการพัฒนาองค์ความรูด้ ้านการบริหารก่อสร้าง, การบริหารโครงการ และการจัดซือจัดจ้าง
๕. โครงการพัฒนาองค์ความรูด้ ้านการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
๖. โครงการแผนการจัดการความรูด้ ้านการเดินรถไฟฟ้า
๗. โครงการฝึกอบรมบุคลากรในระบบราง
แผนปฏิบัติราชการเรือ่ ง พัฒนาสูก่ ารเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและยัง่ ยืน
๑. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
๒. โครงการพัฒนาบุคลากรศักยภาพสูง (Talent Management)
๓. โครงการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
๔. โครงการพัฒนาสูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
๕. โครงการตามแผนพัฒนาองค์กร
๖. โครงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางานผ่านการนานวัตกรรมมาปรับใช้
๗. โครงการพัฒนาระบบ Enterprise Resource Management
๘. โครงการศึกษา ทบทวนและพัฒนาระเบียบข้อบังคับของ รฟม.
๙. โครงการแผนปฏิบัติการดิจิทัล รฟม. ที่สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐
๑๐. โครงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทานตาม CBEs
๑๑. โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ : ๒๐๑๕
รวมทังสิน

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้หน่วยงาน

เงินกู้
ในประเทศ

อืน่ ๆ

ต่างประเทศ

๔๒,๑๒๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔,๘๐๐,๐๐๐

๓๖,๙๒๐,๐๐๐

-

-

๓๖,๙๒๐,๐๐๐
๘๐๐,๐๐๐

-

๘๐๐,๐๐๐

๓๖,๙๒๐,๐๐๐
-

-

-

๔,๐๐๐,๐๐๐

-

๔,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

๓๓,๐๑๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐,๐๐๐
-

-

-

-

๑๙,๐๑๐,๐๐๐

-

-

-

๔๐๐,๐๐๐
๔๐,๕๘๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๓,๕๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๙,๐๑๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๔๖,๔๐๘,๓๗๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐
๗,๕๗๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐
๓,๕๐๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๑๑,๖๑๖,๗๒๐,๐๐๐

๒๒๓,๔๖๐,๐๐๐

๑๑,๙๗๒,๒๐๐,๐๐๐

-

๒๒,๕๙๕,๙๙๐,๐๐๐

หมายเหตุ : ๑. Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อ กรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดง
ความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถ
กำหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่กำหนดให้ครบถ้วน
๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ)
๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)
๑๔

