แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)

สารบัญ
หน้า
1. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนฟื้นฟู
2. แนวโน้มทิศทางระบบขนส่งในอนาคต
3. สภาพปัญหา
 ความเชื่อมโยงระหว่าง วัตถุประสงค์ (End) แนวทาง/กลยุทธ์ (Way) และปัจจัย
สนับสนุน (Mean)
 วัตถุประสงค์ 1 : เพื่อปรับปรุงระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้
รถใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 กลยุทธ์ที่ 1 : จัดหารถโดยสารใหม่
 จัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)
จานวน 489 คัน
 การปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV (Refurbished) จานวน 323 คัน
 จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) จานวน 35 คัน พร้อม
สถานีอัดประจุไฟฟ้า
 จัดหารถโดยสารไฮบริด และ NGV จานวน 2,153 คัน
 กลยุทธ์ที่ 2 : การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
 การติดตั้งและใช้งานในระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร
(E-Ticket)
 ระบบบริหารงานหลักองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP)
 การติดตั้งระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS)
และระบบ WIFI
 กลยุทธ์ที่ 3 : การปรับปรุงเส้นทางการเดินรถ

1
1–7
7 – 13
14 – 18

 วัตถุประสงค์ 2 : เพื่อให้ ขสมก. สามารถเลี้ยงตัวเองได้ลดภาระกับภาครัฐ
 กลยุทธ์ที่ 1 : การลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน
 ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีขนาดกระชับลง (LEAN)
 การเกษียณอายุก่อนกาหนด (Early Retirement)
 ปรับเปลี่ยนหน้าที่พนักงานให้มีความเหมาะสม
 การจ้างพนักงานใหม่ โดยเฉพาะพนักงานที่มีความรู้ทางระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล

31
31 – 38
31
32
33
34

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

19
19 – 25
23
24
24
25
26 – 30
26
27
29
30

-I-

แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)

สารบัญ (ต่อ)
หน้า

4.
5.
6.
7.

 กลยุทธ์ที่ 2 : ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงรักษารถโดยสาร และค่าใช้จ่าย
เชื้อเพลิง
 กลยุทธ์ที่ 3 : เพิ่มรายได้
 การเพิ่มอัตราค่าโดยสาร
 ขอรับการสนับสนุนการให้บริการสาธารณะ (PSO)
 การจัดเก็บค่าตอบแทนค้างชาระของรถเอกชนร่วมบริการ
 พัฒนาพื้นที่เชิงธุรกิจ
 กลยุทธ์ที่ 4 : การบริหารหนี้สิน
แผนการดาเนินงาน (Time Line)
ประมาณการทางการเงิน
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการทาแผนฟื้นฟู
เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

39 – 41
39
39
40
40
41 – 43
44
45
48
49

 เอกสารแนบ 1 : จัดหารถโดยสารใหม่

50 – 62

 เอกสารแนบ 2 : การติดตั้งและใช้งานในระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์บน
รถโดยสาร (E-Ticket)
 เอกสารแนบ 3 : ระบบบริหารงานหลักองค์กร (ERP)

63 – 66

 เอกสารแนบ 4 : การปรับปรุงเส้นทางการเดินรถ

70 – 78

 เอกสารแนบ 5 : ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีขนาดกระชับลง (LEAN)

79 – 83

 เอกสารแนบ 6 : การเกษียณอายุก่อนกาหนด (Early Retirement)

84 – 87

 เอกสารแนบ 7 : พัฒนาพื้นที่เชิงธุรกิจ

88 – 91

 เอกสารแนบ 8 : ประมาณการทางการเงิน

92 – 95

 เอกสารแนบ 9 : สมมติฐานในการคานวณ

96 – 99

39

67 – 69

ภาคผนวก
บทสรุปผู้บริหาร

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

- II -

แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)

-1-

1. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนฟื้นฟู
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีภารกิจหลักในการรับส่งประชาชนด้วยรถโดยสารในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่องมาโดยตลอด สาเหตุจากค่าโดยสารไม่
สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง โครงสร้างไม่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ในปัจจุบัน และมีอัตรากาลังเกินความจาเป็น
รวมทั้งรถโดยสารซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการทาธุรกิจ มีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากมีอายุการใช้งานเกินกว่า ๒๐ ปี
ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายแยกบทบาทการกากับดูแลออกจากการปฏิบัติการเดินรถ และในอนาคตเมื่อการ
ขนส่งระบบรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วเสร็จ ต้องมีการปรับปรุงเส้นทางเดินรถเพื่อให้เกิดการ
เชื่อมต่อ ขสมก.จาเป็นต้องปรับหรือทบทวนบทบาทการให้บริการเดินรถโดยสารประจาทางใหม่ เพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต ขสมก. จึงต้องเร่งรัดจัดทาแผนเพื่อฟื้นฟูกิจการ ขสมก. ทั้งนี้ โดยมี
การกาหนดวัตถุประสงค์ในการจัดทาไว้ 2 ประการ ได้แก่
๑) เพื่อปรับปรุงระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้รถใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ตัวชี้วัดถึงความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ :
 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในปี 2564 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 85
(ปี 2559 เกิดจริงร้อยละ 80.19)
 กิโลเมตรบริการต่อคันต่อวัน เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
(ปี 2560 เกิดจริง 235 กิโลเมตรต่อคันต่อวัน)
 ร้อยละของจานวนรถออกวิ่งที่ให้บริการเพิ่มขึ้นทุกปี จนถึงปี 2564
(ปี 2560 เกิดจริงร้อยละ 95.37)
 จานวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกปี ๆ ละ 3% ตั้งแต่ปี 2562–2569
(ปี 2560 เกิดจริง 1,101,774 คนต่อวัน**รวมตั๋วทุกประเภท)
 จานวนอุบัติเหตุฝ่ายผิด ไม่เกิน 8 ครั้งต่อ 1,000,000 กิโลเมตร ในทุก ๆ ปี
(ปี 2560 เกิดจริง 8.52 ครั้ง/ล้าน กม.)
 จัดเก็บค่าโดยสารระบบ E-Ticket ทั้งหมด (Cashless) ภายในปี 2563
2) เพื่อให้ ขสมก. สามารถเลี้ยงตัวเองได้ลดภาระกับภาครัฐ
ตัวชี้วัดถึงความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ :
 ผลการดาเนินงานที่ไม่ขาดทุน ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป (ไม่รวมภาระดอกเบี้ยและหนี้สิน
เดิม)
 ค่าใช้จ่ายเดินรถรวมต่อคันต่อวัน ต่ากว่า 9,860.76 บาท/คัน/วัน ในปี 2565
(ปี 2560 เกิดจริง 13,686.49 บาท/คัน/วัน)

2. แนวโน้มทิศทางระบบขนส่งในอนาคต
2.1 การขนส่งมวลชนในกรุงเทพ และปริมณฑลในปัจจุบัน
ตามโครงข่ายเส้นทางรถโดยสารประจาทางในปัจจุบัน สภาพทางกายภาพด้านโครงข่าย
ถนนมีเส้นทางที่ยาวเกินไปทาให้ไม่สามารถวางแผนการเดินรถและควบคุมระดับการให้บริการได้ โดยเฉพาะ
เส้นทางบนถนนสายหลักบางเส้นทางมีความซ้าซ้อน ขาดการวางแผนเส้นทางและการเดินรถอย่างบูรณาการ
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการเดินทางในพื้นที่ที่พัฒนาใหม่ จากการขยายตัวของกรุงเทพมหานครสู่พื้นที่
ชั้นนอกและปริมณฑลได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งมีรถประเภทอื่นให้บริการทับซ้อนในเส้นทาง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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จากข้ อ มู ล การใช้ บ ริ ก ารของผู้ โ ดยสารที่ เ ดิ น ทางภายในประเทศในระบบขนส่ ง ต่ า ง ๆ
ประกอบด้วย รถโดยสาร ขสมก. รถโดยสาร บขส. รถไฟ รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ การเดินทาง
ทางน้า และทางอากาศ มีสถิติจานวนผู้ โดยสารที่เดินทางระบบขนส่งต่าง ๆ และจานวนผู้โดยสารที่เดินทางโดย
รถโดยสาร ขสมก. รายละเอียดตามตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 สถิติจานวนผู้โดยสารที่เดินทางระบบขนส่งต่าง ๆ
จานวนผู้โดยสาร
รถโดยสาร ขสมก.
รถโดยสาร บขส.
รถไฟ รฟท.
รถไฟฟ้าใต้ดิน
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์
ทางน้า
ทางอากาศ
รวม

2555
355,134
1,112
41,761
80,602
14,932
110,636
16,566
629,743

2556
341,540
9,599
37,343
84,680
15,613
108,992
19,412
617,180

2557
315,362
8,620
36,425
92,421
17,064
102,810
25,748
598,450

2558
324,747
7,781
35,127
95,019
19,307
104,101
31,376
617,458

ตารางที่ 2 จานวนผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถโดยสาร ขสมก.
จานวนผู้โดยสาร
รถโดยสารธรรมดา
(ไม่รวมผู้โดยสารรถเมล์ฟรี)
รถโดยสารปรับอากาศ
รวม

หน่วย : พันคน
2559
317,278
7,286
30,552
103,248
21,170
115,282
35,238
630,053

หน่วย : พันคน

2555

2556

2557

2558

2559

150,752

145,090

139,116

142,327

136,092

204,382
355,134

196,450
341,540

176,246
315,362

182,421
324,747

181,185
317,278

ที่มาข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

จากข้อมูล จ านวนผู ้โ ดยสารที่เ ดินทางโดยรถโดยสาร ขสมก.พบว่า มีแ นวโน้ม ลดลงทั้ง
รถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากจานวนรถที่มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
ประกอบกับ สภาพการจราจรที่ติดขัดทาให้ความนิยมของผู้ใช้บริการลดลง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับจานวน
ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบสาธารณะอื่น ๆ ที่ให้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้า
แอร์พ อร์ต เรล ลิง ก์ หรือการเดิน ทางทางน้า จะเห็นได้ว ่าระบบสาธารณะอื่น มีแ นวโน้มผู ้โ ดยสารเพิ่มขึ้น
เนื่องจากการที่สามารถใช้บริการเดินรถได้ตรงตามเวลาที่กาหนดไว้ได้
นอกจากนี้ สนข. ได้ศึกษาและประมาณการปริมาณความต้องการเดินทางของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในปีต่าง ๆ ตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ข้อสนเทศ และแบบจาลอง
เพื่อบู รณาการพัฒ นาการขนส่ งและจราจร การขนส่ งต่อเนื่องหลายรูปแบบและระบบโลจิส ติกส์ (โครงการ
TDML) โดยในปี พ.ศ.2551 มีจานวนผู้เดินทางโดยรถโดยสารประจาทางประมาณ 6.22 ล้านคน-เที่ยวต่อวัน
และจานวนผู้เดินทางโดยระบบรางประมาณ 0.61 ล้านคน-เที่ยวต่อวัน และประมาณการว่าในปี พ.ศ.2565
จะมีจานวนผู้เดินทางโดยรถโดยสารประจาทางประมาณ 6.70 ล้านคน-เที่ยวต่อวัน และจานวนผู้เดินทางโดย
ระบบรางประมาณ 6.67 ล้านคน-เที่ยวต่อวัน
ตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๗ การพั ฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานและระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ในแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ กาหนดแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองที่มีความ
เหมาะสมกับขนาดเศรษฐกิจและสังคมของเมืองที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยเร่งก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขต
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล และเริ่ ม พั ฒ นาระบบขนส่ ง สาธารณะในพื้ น ที่ เ มื อ งหลั ก ในเขตภู มิ ภ าคที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของเมือง อาทิ ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนขนาดรอง (Light Rail) รถโดยสารด่วนพิเศษ
(Bus Rapid Transit : BRT) และระบบราง โดยเน้นการพัฒนาในเมืองหลักที่สาคัญเป็นลาดับแรกและเร่งพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและปรับเส้นทางการเดิน รถโดยสารสาธารณะ เพื่อทาหน้าที่ส่งต่อผู้โดยสารเข้าสู่
ระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นโครงข่ายหลักของเมือง และสนับสนุนให้ประชาชนหันมาเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะเพิ่มขึ้น
การก่อสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1) โครงการที่เปิดดาเนินการแล้ว
รายการ
1. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (BTS)

2. รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล
3. ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
4. รถไฟฟ้าสายสีม่วง (ฉลองรัชธรรม)

เส้นทาง
ช่วงหมอชิต – อ่อนนุช (17 กม.)
ช่วงสนามกีฬาแห่งชาติ – สะพานตากสิน (6.5 กม.)
ช่วงอ่อนนุช – แบริ่ง – สาโรง (6.3 กม.)
ช่วงสะพานตากสิน – วงเวียนใหญ่ (2.2 กม.)
ช่วงวงเวียนใหญ่ – บางหว้า (5.3 กม.)
ช่วงบางซื่อ – หัวลาโพง (20 กม.)
ช่วงบางซื่อ – เตาปูน (1 กม.)
ช่วงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)
(28.5 กม.)
ช่วงบางใหญ่ – เตาปูน (23 กม.)

2) โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
รายการ
1. สายสีนาเงิ
้ น
2. สายสีเขียวเข้ม

เส้นทาง
ช่วงหัวลาโพง – บางแค (14 กม.)
ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ (13 กม.)
ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ (13 กม.)
ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ (11.4 กม.)
ช่วงสะพานใหม่ – คูคต (7 กม.)
ช่วงบางซื่อ – รังสิต (26.3 กม.)

3. สายสีแดงเข้ม
4. สายสีแดงอ่อน
5. สายสีส้ม
6. สายสีชมพู
7. สายสีเหลือง

ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน (15 กม.)
ช่วงศูนย์วฒ
ั นธรรม – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) (22.57 กม.)
ช่วงแคราย – ปากเกร็ด – มีนบุรี (34.5 กม.)
ช่วงลาดพร้าว – พัฒนาการ – สาโรง (30.4 กม.)

3) โครงการที่อยู่ระหว่างประกวดราคา
รายการ
1. สายสีแดงอ่อน
2. สายสีแดงเข้ม
3. สายสีม่วง

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เส้นทาง
ช่วงบางซื่อ – พญาไท – มักกะสัน (9 กม.)
ช่วงมักกะสัน – หัวหมาก (10 กม.)
ช่วงบางซื่อ – หัวลาโพง (8.5 กม.)
ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (23.8 กม.)
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4) โครงการที่เตรียมเสนอ ครม. อนุมัติการดาเนินงาน
รายการ

เส้นทาง
ช่วงบางแค – พุทธมณฑล สาย 4 (8 กม.)
ช่วงสมุทรปราการ – บางปู (9.2 กม.)
ช่วงคูคต – ลาลูกกา (6.5 กม.)
ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
(13.4 กม.)
ช่วงพญาไท – บางซื่อ (7.9 กม.) (ระยะที่ 1)
ช่วงบางซื่อ – ดอนเมือง (13.9 กม.) (ระยะที่ 2)
ช่วงรังสิต – ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต (8.9 กม.)
ช่วงตลิง่ ชัน – ศาลายา (14 กม.)
ช่วงตลิง่ ชัน – ศิริราช (5.5 กม.

1. สายสีนาเงิ
้ น
2. สายสีเขียวเข้ม
3. สายสีส้ม
4. Airport Rail Link ส่วนต่อขยาย
5. สายสีแดงเข้ม
6. สายสีแดงอ่อน

จากแผนแม่บทการขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและแผน
ปฏิรูปรถโดยสารประจาทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ขสมก.จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางให้
สอดคล้องกับการเชื่อมต่อเส้นทางสายหลักของรถไฟฟ้า โดยจัดหารถโดยสารใหม่เพื่อรองรับจานวนประชาชนที่
ใช้บริการรถโดยสารประจาทางและเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกเส้นทาง ซึง่ มีแนวโน้มจานวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นทุก
ปี รายละเอียดตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สถิติผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครและรถไฟฟ้า BTS (ทุกเส้นทาง)

2011

รถไฟฟ้ามหานคร (MRT)
จานวนผู้โดยสาร
จานวนผู้โดยสาร
รวม
เฉลี่ยรายวัน
69,024,000
189,083

รถไฟฟ้า BTS
จานวนผู้โดยสาร
จานวนผู้โดยสาร
รวม
เฉลี่ยรายวัน
167,348,070
458,275

2012
2013

80,575,000
86,427,000

220,167
236,833

194,113,068
208,764,971

530,422
571,855

2014
2015

92,403,000
95,044,000

253,417
260,500

219,422,367
229,853,593

598,984
629,218

2016

100,106,000

273,583

237,047,435

647,752

2017

34,422,000

287,000

78,257,799

638,934

ปี

หมายเหตุ : ปี 2017 ใช้ข้อมูล ตั้งแต่เดือน ม.ค.-เม.ย.

2.2 การเปลี่ยนบทบาทของ ขสมก. จาก Regulator เป็น Operator
ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เดิมเมื่อปี ๒๕๒๖ ที่ระบุให้ ขสมก. เป็นผู้ประกอบการเดินรถ
เพียงรายเดียว และรถเอกชนร่วมบริการต้องทาสัญญาเข้าร่วมเดินรถกับ ขสมก. แต่มติ ครม. เมื่อเดือน กันยายน
2559 ให้กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้กากับดูแล ทั้งการกาหนดโครงข่ายเส้นทางใหม่ จัดสรรเส้นทางการเดินรถ
ตามโครงข่ายใหม่ กาหนดเงื่อนไขขอรั บใบอนุญาต การคัดเลื อกผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ เกณฑ์คนขับรถ
โดยสารสาธารณะ และการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งใหม่ โดยรถเอกชนร่วมบริการจะต้องขอใบอนุญาต
กั บ กรมการขนส่ ง ทางบกแทน ซึ่ ง กรมการขนส่ ง ทางบกได้ จั ด ท าแผนปฏิ รู ป รถโดยสารประจ าทางใน
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแผนดังกล่าวจะเป็นการแยกผู้กากับดูแล (Regulator) กับผู้ปฏิบัติ
(Operator) ออกจากกันอย่างชัดเจน ทาให้ ขสมก. เป็นเพียงผู้ประกอบการเดินรถรายหนึ่งเท่านั้น และเพื่อให้
เกิดการกากับดูแลที่ดี เพิ่มการแข่งขัน ด้านการให้บริการเดินรถในกรุงเทพฯ และปริมณฑล อย่างเป็นธรรม
ประชาชนจะได้รับประโยชน์ มีการเพิ่มเส้นทางเดินรถโดยสารจากปัจจุบัน จานวน ๒1๒ เส้นทาง เป็น ๒๖๙
เส้นทาง โดยจะเพิ่มระยะทางจากเดิม ๖,๔๓๗ กิโลเมตร เป็น ๗,๘๓๓ กิโลเมตร หรือมีระยะทางเพิ่มขึ้นประมาณ
๒๐% ทั้งนี้ทาง ขสมก. จะให้บริการเพียง ๑๓7 เส้นทาง ขณะที่แต่ละเส้นทางเดิมจะมีการตัดลดระยะทางลง
เฉลี่ย ๓ กิโลเมตร เพื่อให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการบริการมากขึ้น
2.3 การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสูงสุดเฉลี่ยถึง 7% ต่อปี แต่มาถึงหลังปี
2540 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดลงมาเป็น 3-4% ต่อปี ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลได้แจ้งปรับเปลี่ ยนทิศ
ทางการขับเคลื่อนของประเทศ ด้วยแนวคิดประเทศไทย 4.0 ไปสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ
Value–Based Economy” คือ เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วย เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม อาทิ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว(Traveltech) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น การสร้างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะต้องคานึงถึง
การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา
ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม โดยกลไกนี้ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจาก
เดิมที่คานึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การคานึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการ
ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) ซึง่ หัวใจสาคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
ตามแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงคมนาคม (พ.ศ.2560 -2564) กาหนดแผนปฏิบัติการ
ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ค มนาคมขนส่ ง โดยเน้ น ให้ เ ป็ น ระบบการเชื่ อ มต่ อ ที่ บู ร ณาการตามนโยบายของ
นายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้นาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อรับส่งให้ประชาชนเข้าไปยังจุด
เชื่อมต่อต่างๆ ให้ได้รับความสะดวกสบาย โดยเฉพาะการให้ข้อมูลการเดินทางกับผู้โดยสาร
ขสมก. นาระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) มาใช้ในการควบคุมและ
ติดตามการเดินรถในเส้นทาง ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถทราบได้ว่ารถโดยสารคันใดวิ่งให้บริการจุดใดบนท้องถนน
หากเกิดปัญหาการจราจร หรือมีรถเสียในเส้นทาง เป็นเหตุให้รถโดยสารขาดระยะจะสามารถเร่งระบายรถให้ทัน
ต่อความต้องการใช้บริการของผู้โดยสาร สาหรับผู้ใช้บริการที่ยืนรอรถที่ป้ายหยุดรถโดยสาร สามารถรู้ได้ว่ารถ
คันที่รอใช้บริการจะเดินทางมาถึงป้ายภายในกี่นาที ช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการรถโดยสาร
ประจาทาง นอกจากระบบ GPS ที่ติดตั้งอยู่ในตัวรถโดยสารแล้วยังมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในรถโดยสาร
และภายนอกรถโดยสาร เพื่อบอกพฤติกรรมการขับรถของพนักงาน หากมีการขับรถฝ่าฝืนกฎจราจร หรือขับรถ
ออกนอกเส้ น ทาง ข้ อ มู ล ที่เ กิ ด ขึ้ น จะแสดงไปที่ ศู น ย์ GPS ซึ่ ง สามารถสั่ ง การให้ พนั ก งานขั บ รถปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมได้ในทันที ที่สาคัญระบบ GPS ยังสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวภายในตัวรถ หากมีมิจฉาชีพหรือ
มีผู้วิกลจริตแฝงตัวมาบนรถโดยสารแล้วส่ออาการพิรุธ หรือกระทาความผิดบนรถโดยสาร พนักงานขับรถและ
ผู้ควบคุมศูนย์ GPS จะเห็นได้ชัดเจน นาไปสู่การเข้าช่วยเหลือและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที เพิ่มความ
ปลอดภัยบนรถโดยสาร สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการในการเดินทาง
สาหรับ การติดตั้งและใช้งานในระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ บนรถโดยสาร (E-Ticket)
เพื่อรองรั บผู้ ถือบั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐ เป็ นการอานวยความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการรถโดยสาร ลด
ระยะเวลาการรอเงินทอนจากการชาระค่าโดยสารตามปกติ และสามารถเชื่อมโยงกับระบบตั๋วร่วม สาหรับการ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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เดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ ในอนาคต เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน ระบบขนส่งทางน้า ฯลฯ
จะสามารถใช้บัตรเพียงใบเดียวในการเดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ ได้ทุกระบบ ซึ่งในส่วนของ
ขสมก.จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าโดยสาร ลดขั้นตอนในการตรวจนับเงิน และการบันทึกเงิน
ค่าโดยสาร รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
2.4 มีลูกค้ากลุ่มใหม่เกิดขึ้น
ปัจจุบันการท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นหลังเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง จาก
ข้อมูลอัตรานักท่องเที่ยวที่เข้าพักโรงแรมในกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 11 เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึง
แนวโน้มธุรกิจการท่องเที่ยวขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง และมีโอกาสขยายตัวสูงและเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 – พฤศจิกายน 2559 จานวน
29.503 ล้านคน เพิ่มขึ้นกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 9.78 สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association - PATA) ประมาณการจานวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในปี 2561 – 2563 เป็นดังนี้
ปี พ.ศ.
2561
2562
2563

จานวนนักท่องเที่ยว (ล้านคน)
41.20
45.40
49.60

นอกจากจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นแล้ว กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยเองก็พากัน
เดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
ปี พ.ศ.
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

จานวนนักท่องเที่ยว (ล้านคน)
19.95
26.86
28.87
30.27
31.99
32.83
35.65
36.65
35.38

ที่มาข้อมูล กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
www.area.co.th
www.kapook.com

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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2.5 สภาพการจราจรที่หนาแน่นขึ้น
ปัญหาการจราจรที่หนาแน่นขึ้นจนก่อให้เกิดการติดขัด ซึ่งทางภาครัฐได้พยายามวางแผน
เพื่อขจัดปัญหานี้ไปให้ได้ แต่ยังไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร ทาให้ทุกคนยังต้องเผชิญปัญหาการจราจรติดขัด
ต่อไป สาเหตุสาคัญที่สุดของปัญหาการจราจรติดขัด คือ มีการใช้รถส่วนตัวกันมากกว่าการขนส่งสาธารณะ ซึ่ง
คนไทยส่ว นใหญ่เลื อกใช้รถส่ วนตัว การใช้รถส่ วนตัวมากทาให้เปลืองพื้นที่ถนนมาก เมื่อเทียบกั บการขนส่ ง
สาธารณะ เช่น รถใต้ดิน รถไฟ รถโดยสารประจาทาง ที่ใช้พื้นที่ต่อคนน้อยกว่ารถส่วนตัวมากมายหลายเท่า
สาเหตุที่คนกรุงเทพ ฯ และคนเมืองใหญ่ใช้รถส่วนตัวกันมากเป็นทั้งเรื่องค่านิยม และเนื่องมาจากไม่มีบริการ
ขนส่งสาธารณะที่ดีพอ

ปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองใหญ่เป็นปัญหาที่พบมากในหลายประเทศและมีแนวโน้มจะ
ทวีความรุ นแรงมากขึ้น ก่อให้ เกิดความสูญเสี ยทางเศรษฐกิจเป็นเม็ดเงินมหาศาล ส าหรับประเทศไทยแล้ ว
ปัญหานี้ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนานและแก้ไขได้ยาก เนื่องจากประชาชนส่วนมากพึ่งพารถยนต์ส่ว นบุคคล
ในสั ดส่ วนที่มากเกิน ไป จากสถิติของกรมการขนส่ งทางบก พบว่า ณ เดือนมกราคม 2561 ประเทศไทยมี
จานวนรถจดทะเบียนรวมกันทั้งหมด 38 ล้านคัน (เป็นรถจักรยานยนต์ 21 ล้านคัน รถยนต์นั่ง รถกระบะ และ
รถตู้ จานวน 17 ล้านคัน) และจดทะเบียนในกรุงเทพถึง 9 ล้านคัน เฉลี่ยแล้วประชาชนไม่ถึงสองคน ใช้รถอย่าง
น้อย 1 คัน ประกอบกับโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะยังไม่ครอบคลุม การให้บริการที่ยังไม่มีคุณภาพ ทาให้
ประชาชนที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะยังมีสัดส่วนไม่มากนัก

3. สภาพปัญหา
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ให้บริการขนส่งผู้โดยสารมาเป็นระยะเวลา 41 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.
2519 เป็ นต้ นมา ไม่ เคยมี การปรั บปรุ งโครงข่ ายเส้ นทางรถโดยสารประจ าทางในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริมณฑลอย่างจริงจัง และไม่มีการจัดหารถโดยสารใหม่มานานกว่า 16 ปี รวมทั้งไม่ได้รับการปรับอัตราค่าโดยสาร
มานาน ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา และจากมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น มติ ครม. เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม
2538 ซึ่งอนุมัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจที่ไม่ให้บรรจุพนักงานเพิ่มหรือทดแทนอัตรากาลังที่
พ้นสภาพ และมติ ครม. เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 ให้ ขสมก. พิจารณานารถโดยสารที่ถูกทดแทนแล้วไปใช้
ประโยชน์ตามความเหมาะสม โดยไม่นาไปประมูลขายหรือนาไปใช้เป็นรถโดยสารสาธารณะอีก และมติ ครม. เมื่อ
เดือนกันยายน 2559 ให้กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้กากับดูแล ทั้งการกาหนดโครงข่ายเส้นทางใหม่ จัดสรร
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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เส้นทางการเดินรถตามโครงข่ายใหม่ กาหนดเงื่อนไขขอรับใบอนุญาต การคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ
เกณฑ์คนขับรถโดยสารสาธารณะ และการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งใหม่ จากปัญหาทั้งภายในและ
ภายนอกดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาตามมา ซึ่งสามารถสรุปปัญหาสาคัญ ๆ ได้ดังนี้
๑) สถานะทางการเงิน : มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย เนื่องจากต้นทุนการดาเนินงานที่สูง การ
เก็บ ค่าโดยสารต่ากว่าต้น ทุน ที่แท้จ ริ งทาให้ ประสบผลการขาดทุนมาโดยตลอด ประกอบกับผู้ ประกอบการ
รถเอกชนร่วมบริการค้างชาระค่าตอบแทนเป็นจานวนมาก จึงขาดสภาพคล่องทางการเงิน จาเป็นต้องกู้เงินมา
บริหารจัดการ ส่งผลให้มีภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจ่ายสูงขึ้นอย่ างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
มีหนี้สะสม จานวน 112,273.089 ล้านบาท รายละเอียดหนี้สินตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 รายละเอียดหนี้สิน ณ 31 สิงหาคม 2561

หน่วย : ล้านบาท

รายการ
1. เงินลงทุนซื้อรถโดยสาร 1,627 คัน
2. ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสาร
- รถธรรมดา
- รถเมล์ฟรี
- รถ PSO
- รถปรับอากาศ
รวมค่าซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสาร
3. ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- รถธรรมดา
- รถเมล์ฟรี
- รถ PSO
- รถปรับอากาศ
รวมค่าน้ามันเชื้อเพลิง
4. เงินกู้เสริมสภาพคล่อง
รวม 1+2+3+4
5. หนี้ค่าภาระผูกพัน

จานวนเงิน
6,352.569

รวมทั้งสิ้น

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

11,034.494
1,026.335
1,040.030
25,274.348
38,375.208
14,824.930
1,774.176
2,738.548
38,974.585
58,312.239
323.320
103,363.336
8,909.753
112,273.089
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๒) สภาพและจานวนรถโดยสาร : สภาพของรถส่วนใหญ่ชารุด ทรุดโทรม และค่าซ่อมบารุงรักษา
อยู่ในอัตราสูง สาเหตุจากรถมีอายุการใช้งานมากกว่า ๒๐ ปี ปัจจุบันจานวนรถที่ให้บริการมีจานวน ๒,645 คัน
เนื่องจากมีรถโดยสารที่ปลดประจาการและยังไม่สามารถหาทดแทนได้ จึงมีจานวนที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
ได้อย่างทั่วถึง โดยมีรายละเอียดจานวนรถโดยสารแยกตามยี่ห้อ และอายุการใช้งาน รายละเอียดตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 จานวนรถโดยสารแยกตามยี่ห้อ และอายุการใช้งาน
ประเภทรถ/ยี่ห้อ
รถธรรมดา(ครีม - แดง)
- ฮีโน่ ( H )
- อีซูซุ ( I )
- ฟูโซ่ ( F )
รวมรถธรรมดา
รถปรับอากาศ(ครีม - น้าเงิน)
- ฮีโน่ ( H )
- อีซูซุ ( I )
รวมรถ ปอ.ครีมน้าเงิน
รถปรับอากาศ ยูโรทู รุ่น 797 คัน
- เบนซ์ ( B )
- อีซูซุ ( I )
รวมรถ ปอ. ยูโรทู รุ่น 797 คัน
รถปรับอากาศ ยูโรทู รุ่น 500 คัน
- แดวู ( D )
- อีซูซุ ( I )
รวมรถ ปอ. ยูโรทู รุ่น 500 คัน
รถเช่าปรับอากาศ (PBC)
รถปรับอากาศ NGV 489
รถปรับปรุงสภาพ
รวม

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

จานวนรถ (คัน)

ปีที่บรรจุรถ

จานวนปีที่ใช้งาน

490
529
501
1,520

2534
2534
2534
-

26
26
26
-

79
100
179

2538
2537
-

22
23
-

31
200
231

2541
2541
-

19
19
-

52
123
175
117
100
323
2,645

2544
2544
2561
-

16
16
-
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3) โครงสร้างองค์กรปัจจุบัน : ขสมก. เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีพนักงานจานวนทั้งหมด ณ 31
สิงหาคม 2561 จานวน 13,599 คน แยกเป็น พนักงานขับรถ จานวน 5,509 คน พนักงานเก็บค่าโดยสาร
จานวน 5,532 คน พนักงานสานักงาน จานวน 2,530 คน และพนักงานสานักงานที่สัญญาว่าจ้าง(Outsource)
จ านวน 28 คน คิ ดเป็ น สั ดส่ ว นต่ อ รถ 1 คั น ต้ องรั บภาระค่ าใช้ จ่ า ยของพนั ก งาน 5.14 คน ซึ่ งสู งกว่ า
เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศหรือธุรกิจเดินรถอื่น ๆ รายละเอียดตามรูปที่ 1
รูปที่ 1 โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานปัจจุบัน
โครงสร้ ำงกำรจัดแบ่ งส่ วนงำน (ปัจจุบัน)
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ผู้อำนวยกำร

สานักผูอ้ านวยการ

สานักตรวจสอบ

ผูต้ รวจการ

ฝ่ายการเดินรถองค์การ

ฝ่ายบริหาร
งานธุรการ

กลุม่ งานสายตรวจพิเศษ

ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
งานธุรการ

สานักการเจ้าหน้าที่

สานักบริหารการเดินรถ

สานักบัญชีและกองทุนกลาง

สานักปฏิบัติการรถเอกชนร่วมบริการ 1
สานักปฏิบัติการรถเอกชนร่วมบริการ 2

สานักแผนงาน
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักกฎหมาย

กลุ่มงานบัญชีและการเงิน

สานักพัฒนาบุคลากร
สานักบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน
สานักบริการและจัดซือ้

ผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการ

เขตการเดินรถ 1-8

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1-8

ณ 31 สิงหาคม 2561
รถประจาการ
จานวนพนักงาน
อัตราส่วน รถ : คน (รวม)

กลุ่มงานบัญชีและการเงิน 1-8

=

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

2,645 คัน
13,599 คน
1 : 5.14

พขร.
พกส.
พ.สานักงาน
Outsource
รวม

กลุ่มงานป ิบัติการเดินรถ 1-8
5,509
5,532
2,530
28

13,599

แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)
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๔) ต้นทุนการดาเนินงานสูง : ปัจจุบัน ขสมก. มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานที่สูง และมีแนวโน้ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าเชื้อเพลิง ค่าเหมาซ่อม และดอกเบี้ยจ่าย สรุปได้ดังนี้
4.1) ค่าใช้จ่ ายด้านบุ คลากร ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง สวั สดิการ โดยที่เงินเดือน
พนักงานจะปรับเพิ่มในทุกปี ๆ ละ 6.5 % อัตราเงินเดือนเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนในปี 2561 – 2564 ปรากฏ
ตามรายละเอียดตารางที่ 6
ตารางที่ 6 อัตราเงินเดือนพนักงาน
ตาแหน่งพนักงาน
( ณ 31 สิงหาคม 2561)
1. พนักงานขับรถ
2. พนักงานเก็บค่าโดยสาร
3. พนักงานสนับสนุน

ปี 2561
21,908
19,301
35,760

อัตราเงินเดือนเฉลี่ย/คน/เดือน (บาท)
ปี 2562
ปี 2563
2564
23,333
24,849
26,464
20,555
21,891
23,314
38,085
40,560
43,197

4.2) ค่าเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จากผลการศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มค่าจากการเดินรถ
โดยสารขนส่งมวลชนประเภทต่าง ๆ โดย บริษัท พีทีที เอเนอร์ยี่ โซลูชั่น จากัด ได้ประมาณการราคาพลังงาน
และเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเดินรถโดยสาร ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี ตามตารางที่ 7 ดังนี้
ตารางที่ 7 คาดการณ์ราคาเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ.
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ดีเซล
(บาท ต่อ ลิตร)
๒๕.๘๙
๒๗.๑๑
๒๙.๖๒
๒๙.๘๖
๓๐.๔๔
๓๐.๘๘
๓๑.๒๐
๓๑.๖๐
๓๑.๙๓
๓๒.๒๘

CNG
(บาท ต่อ กก.)
๑๔.๖๒
๑๕.๓๘
๑๖.๐๙
๑๗.๘๐
๑๘.๗๔
๑๙.๙๕
๒๐.๔๒
๒๐.๘๔
๒๑.๑๓
๒๑.๔๓

ไฟฟ้า
(บาท ต่อ KWh)
๓.๑๓
๓.๒๖
๓.๓๙
๓.๕๓
๓.๖๘
๓.๘๖
๓.๙๘
๔.๑๕
๔.๓๒
๔.๔๙
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แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)

4.3) ค่าซ่อมบารุงรักษารถโดยสาร ปรับตามสภาพอายุการใช้งานของรถโดยสาร รายละเอียด
ตามตารางที่ 8 และตารางที่ 9
ตารางที่ 8 ค่าซ่อมบารุงรักษารถโดยสารเดิม
ประเภทรถ
รถธรรมดา
รถปรับอากาศ (ครีม-น้าเงิน)
รถปรับอากาศยูโรทู NGV (เปลี่ยนเครื่องยนต์)

ค่าเหมาซ่อมปัจจุบัน/5 ปี
แรก (บาท/คัน/วัน)
1,401.70
2,060.29
1,720.00

ค่าเหมาซ่อมหลังจาก
5 ปี (บาท/คัน/วัน)
-

ตารางที่ 9 ค่าซ่อมบารุงรักษารถโดยสารใหม่
ประเภทรถ
รถปรับอากาศ (NGV) 489 คัน
รถดีเซล – ไฮบริด *
รถไฟฟ้า (EV) *
รถปรับอากาศยูโรทู NGV (เปลี่ยนเครื่องยนต์) *
ปรับปรุงสภาพ

ค่าเหมาซ่อมปัจจุบัน/5 ปีแรก ค่าเหมาซ่อมหลังจาก 5 ปี
(บาท/คัน/วัน)
(บาท/คัน/วัน)
925
1,730
925
1,730
601
1,063
1,720

1,892

หมายเหตุ * ราคากลางจาก TOR ของรถแต่ละประเภท

4.4) ดอกเบี้ยจ่าย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ขสมก.มีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายซึ่งต้องกู้เงิน
เพื่อเสริมสภาพคล่องในแต่ละปีทาให้เป็นภาระที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปีตามไปด้วย รายละเอียด
ตามตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ดอกเบี้ยจ่าย ปี 2558 – 2563
ปี พ.ศ.
2558
2559
2560
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
รวม

จานวนเงิน (ล้านบาท)
2,521.712
2,551.688
2,831.002
3,447.227
3,641.210
3,867.643
18,860.482

หมายเหตุ ปี 2558 – 2560 ข้อมูลเกิดจริง
ปี 2561 – 2563 ข้อมูลประมาณการ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)
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๕) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : เพื่อตอบสนองตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ขสมก.
นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพิ่มขึ้น แต่เนื่องจาก ขสมก. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญใน
เทคโนโลยีดิจิทัล เป็น จานวนมาก เนื่องจากในช่วงตั้งแต่ปี 2538 – ปัจจุบัน ขสมก. ไม่ได้รับอนุญาตให้รับ
พนักงานในตาแหน่งอื่นได้ (ยกเว้น พขร. และ พกส.)
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ขสมก. จึงได้จัดทาแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ ภายใต้กรอบแนวทางความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ (End) แนวทาง/กลยุทธ์( Way) และปัจจัย
สนับสนุน (Mean) ดังนี้

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)
ความเชื่อมโยงระหว่าง วัตถุประสงค์ (End) แนวทาง/กลยุทธ์ (Way) และปัจจัยสนับสนุน (Mean)
วัตถุประสงค์ (End) :
1. เพื่อปรับปรุงระบบการทางานให้มี
ประสิทธิภาพ โดยใช้รถใหม่และเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย

กลยุทธ์/แนวทางนาไปสู่วัตถุประสงค์
(Way)
1) จัดหารถโดยสารใหม่/ปรับปรุงสภาพรถเดิม
 ซื้อรถ NGV จานวน 489 คัน
 ปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV (เดิม)
(Refurbished) จานวน 323 คัน
 การขอทบทวนมติ ครม. 9 เม.ย.56
 ซื้อรถ EV จานวน 35 คัน
 ซื้อรถ Hybrid จานวน 1,453 คัน
 เช่ารถโดยสารใหม่ จานวน 700 คัน
- เช่าไฮบริด จานวน 400 คัน
- เช่า NGV จานวน 300 คัน

 รวบรวมข้อมูลเพื่อยื่นอุทธรณ์
 ได้คสู่ ัญญาในการปรับปรุงสภาพรถ
 จัดทาแผนหาจัดหารถล่วงหน้า
 การกาหนด TOR ให้มีสัดส่วนของการ
ประกอบรถภายในประเทศ
 เปิดให้มีการแข่งขันอย่างกว้างขวางและเป็นธรรม
 ศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนระหว่าง
การซื้อและการเช่า
 การกาหนดราคากลางและระยะเวลารับ
รถที่เหมาะสม
 ให้มีกระบวนการทดสอบรถ
เปรียบเทียบก่อนการเสนอราคา
 สามารถจัดหาแหล่งเงินกู้ได้ตามเวลา

 การพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด
 งบประมาณได้รับการอนุมัติ
 งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
 ความสามารถของผูผ้ ลิต
ภายในประเทศ
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความ
เห็นชอบแผนฟื้นฟู และผ่าน
ความเห็นชอบของ ครม.
 สอดรับกับแผนการลดภาวะ
ก๊าซเรือนกระจกของภาครัฐ

 ได้รับรถตามสัญญาภายในไตรมาส 1/2562 ช.ผอก.ฝรอ.1
 ได้รับรถภายในไตรมาส 4/2562
 ได้รับการอนุมัตไิ ตรมาส 1/2562
สานักขับเคลื่อน
 ได้รับการอนุมัติงบประมาณภายในไตร แผนฟื้นฟู
มาส 1/2562
 ระยะเวลาในการจัดหารถตามแผน
- ซื้อ EV จำนวน 35 คัน (รถ 10 คัน
ภำยในไตรมำส 1/2563, รถ 25 คันภายใน
ไตรมาส 1/2564)
- ซื้อ Hybrid จำนวน 1,453 คัน
(รถ 700 คันภำยในไตรมำส 1/2564 , รถ
753 คัน ภำยในไตรมำส 1/2565)
- เช่า Hybrid จำนวน 400 คัน/ เช่ำ
NGV จำนวน 300 คัน ภำยในไตรมำส
1/2563
 สัดส่วนมูลค่าของส่วนประกอบหลัก
ของรถที่ผลิตในประเทศ (Local Content) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของราคารถโดยสาร
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องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ตัวชี้วัดถึงความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ :
 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในปี 2565 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 85 (ปี 2559 เกิดจริงร้อยละ 80.19)
 กิโลเมตรบริการต่อคันต่อวัน เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 (ปี 2560 เกิดจริง 235 กิโลเมตรต่อคันต่อวัน)
 ร้อยละของจานวนรถออกวิ่งที่ให้บริการเพิ่มขึ้นทุกปี จนถึงปี 2565 (ปี 2560 เกิดจริงร้อยละ 95.37)
 จานวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกปี ๆ ละ 3% ตั้งแต่ปี 2562–2569 (ปี 2560 เกิดจริง 1,101,774 คนต่อวัน**รวมตั๋วทุกประเภท)
 จานวนอุบัติเหตุฝ่ายผิด ไม่เกิน 8 ครั้งต่อ 1,000,000 กิโลเมตร ในทุก ๆ ปี (ปี 2560 เกิดจริง 8.52 ครั้ง/ล้าน กม.)
 จัดเก็บค่าโดยสารระบบ E-Ticket ทั้งหมด (Cashless) ภายในปี 2563
ปัจจัยสนับสนุน (Mean)
ตัวชี้วัด
ผู้รับ
ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก
(KPI)
ผิดชอบหลัก
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แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)
กลยุทธ์/แนวทางนาไปสู่วัตถุประสงค์
(Way)
2) การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
 การติดตั้งและใช้งานในระบบบัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร (E-Ticket)
 การใช้งานในระบบตรวจสอบและติดตาม
การปฏิบัติการเดินรถ (GPS)
 เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลระบบ
GPS เพื่อพัฒนา Application อย่าง
ต่อเนื่อง
 การติดตั้ง WIFI
 ป้ายอัจฉริยะ
 การออกบัตรร่วม
 เพิ่มช่องทางการชาระค่าโดยสาร
โดยนาระบบ QR-Code มาใช้
 การใช้ระบบบริหารงานหลักองค์กร
(Enterprise Resource Planning : ERP)
- การสร้างระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกัน
การรั่วไหล
- การบริหารค่าตอบแทนของพนักงาน

 งบประมาณ
 การติดตามการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี
 การจัดทาแผน BMTA 4.0 (Road Map)
 บุคลากรด้านเทคโนโลยี (รับใหม่/ พัฒนา  ความร่วมมือของหน่วยงาน
อื่น เช่น กทม., สนข. และ
บุคลากรที่มีอยู่)
สถาบันการเงิน
 จ้างที่ปรึกษา (Consult)
 ดาเนินการตามระเบียบ
 ตั้งทีมงานเฉพาะกิจ (Project Team)
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 การสร้างการรับรู้ของประชาชนและ
บุคลากรภายใน ขสมก.
 มีการนาร่องใช้ QR-Code ในเส้นทาง
เชื่อมต่อท่าอากาศยาน
 มีทีมงาน/บุคลากร
 ระบบที่สามารถปรับปรุงได้ตลอดเวลา
 ได้รับการยอมรับจากพนักงาน/สหภาพฯ/
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ
 มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทน
(ขึ้นกับผลการดาเนินงาน) ที่เป็นธรรม

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระบบ E-Ticket
 ดาเนินการติดตั้งแล้วเสร็จภายในไตรมาส
4/2562
 คุณภาพตาม TOR
 วงเงินงบประมาณตามที่กาหนด
ระบบ GPS
 บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาใช้ข้อมูล
ภายในไตรมาสที่ 2/2561
 นาข้อมูลจากระบบมาใช้ในการจัดทาแผน
การปล่อยรถ ภายในไตรมาส 3/2562
WIFI
 ใช้งานได้ภายในไตรมาส 2/2562
ป้ายอัจฉริยะ
 สามารถใช้งานได้ภายในไตรมาส 2/2562
การออกบัตรร่วม
 จานวนผู้ร่วมค้า (Partners) ในระยะแรก
มีมากกว่า 1 ราย
 ดาเนินการภายในไตรมาส 1/2563
เพิ่มช่องทางการชาระค่าโดยสารโดยการนา
ระบบ QR-Code มาใช้
 ใช้งานได้ภายในไตรมาส 4/2561
ระบบบริหารงานหลักองค์กร (ERP)
 ใช้งานได้ภายในไตรมาส 3/2563

ผู้รับ
ผิดชอบหลัก
สานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ปัจจัยสนับสนุน (Mean)
ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก
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แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)

วัตถุประสงค์ (End) :
2. เพื่อให้ ขสมก. สามารถเลี้ยง
ตัวเองได้ลดภาระกับภาครัฐ
กลยุทธ์/แนวทางนาไปสู่วัตถุประสงค์
(Way)
1) ลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน
 การปรับโครงสร้างองค์กรให้มี
ขนาดกระชับลง (Lean)

 การเกษียณอายุก่อนกาหนด
(Early Retirement)

 ปรับเปลีย่ นหน้าที่พนักงานเก็บค่า
โดยสารเป็นพนักงานตามความ
เหมาะสม
 พัฒนาพนักงานที่มีอยู่ให้มีความรู้
เฉพาะด้านที่มีการขาดอัตรากาลัง

ปัจจัยสนับสนุน (Mean)
ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก
 คณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การให้ความเห็นชอบ
 สร้างการยอมรับจากพนักงาน/
สหภาพแรงงานฯ โดยการประชุม
ร่วมกัน หรือสื่อสาร/ชี้แจงผ่านสื่อ
ต่าง ๆ
 พนักงานให้การยอมรับและสมัคร
เข้าโครงการโดยความสมัครใจ

 มีความรู้ความสามารถสอดคล้อง
กับงาน
 พนักงานให้ความร่วมมือ
 งบประมาณ
 พนักงานมีความตั้งใจ/สนับสนุน
 มีแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 ได้รับความเห็นชอบจาก
หน่วยงานต้นสังกัด (คค.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
 ได้รับการอนุมัติให้ดาเนินการภายในไตรมาส 1/2562
 จานวนพนักงานต่อรถ 1 คัน ในปี 2561 จานวน 5.14
คน ลดลงเป็น 2.75 คนในปี 2565
 ร้อยละ 90 ของจานวนพนักงานที่เข้ารับฟังการประชุม
ชี้แจงมีความเข้าใจถึงสถานะของ ขสมก.

 ได้รับอนุมัติงบประมาณจาก  ดาเนินการได้ภายในไตรมาส 4/2563
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 จานวนพนักงานที่เข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด
(Early Retirement) รวม 5,051 คน
- ปี 2563 พ.สานักงาน จานวน 655 คน
- ปี 2564 พกส. จานวน 2,198 คน
- ปี 2565 พกส. จานวน 2,198 คน
 ดาเนินการตามระเบียบ/
 ดาเนินการได้ภายในไตรมาส 4/2563
ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
 จานวนพนักงานเก็บค่าโดยสารที่เปลี่ยนหน้าที่เป็น
พนักงานสานักงาน จานวน 448 คน ในปี 2563
 สอดคล้องกับแผนพัฒนา
 ดาเนินการตั้งแต่ปี 2563
ทรัพยากรมนุษย์
 สถาบันการศึกษา/หน่วยงาน
ที่มีบุคลากรทีม่ ีศักยภาพใน
การสอน

ผู้รับ
ผิดชอบหลัก
สานัก
การเจ้าหน้าที่
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ตัวชี้วัดถึงความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ :
 ผลการดาเนินงานที่ไม่ขาดทุน ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป (ไม่รวมภาระดอกเบี้ยและหนี้สินเดิม)
 ค่าใช้จ่ายเดินรถรวมต่อคันต่อวัน ต่ากว่า 8,145 บาท/คัน/วัน ในปี 2565 (ปี 2560 เกิดจริง 13,674 บาท/คัน/วัน)
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แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)
ปัจจัยสนับสนุน (Mean)
กลยุทธ์/แนวทางนาไปสู่วัตถุประสงค์
(Way)
2) ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงรักษา
รถโดยสารและค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง

3) เพิ่มรายได้
 เพิ่มรายได้ค่าโดยสาร

 การปรับปรุงเส้นทางการเดินรถ
- ปรับปรุงเส้นทางเพื่อเชื่อมต่อและ
รองรับกับระบบขนส่งสาธารณะ
- ปรับปรุงเส้นทางที่ผ่านสถานที่
ท่องเที่ยวและสถานทีส่ าคัญ
- กาหนดเส้นทางใหม่ให้สอดคล้อง
และรองรับผู้ใช้บริการ

ผู้รับ
ผิดชอบหลัก

 จัดหารถใหม่ได้ตามแผน
 อัตราค่าเหมาซ่อมของรถใหม่ลดลง
ร้อยละ 50 (ในรถประเภทเชื้อเพลิง
เดียวกัน)

สานักบริหารการ
เดินรถ

ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

 จัดหารถใหม่
 สร้างอานาจในการต่อรองกับคู่สญ
ั ญา/
ผู้รับจ้าง
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบการซื้อ/ เช่ารถ
 การบริหารสัญญา

 ได้รับการอนุมัติให้ดาเนินการจัดหา
รถโดยสาร
 จานวนผู้เข้าแข่งขันมีมากราย

 ปรับค่าโดยสารเป็นขั้นบันไดในรถปรับ
อากาศใหม่จนถึง 24 บาท
 ปรับตารางเดินรถจากข้อมูล GPS
 จานวนเที่ยววิ่งเพิ่มขึ้น
 รถเสียในเส้นทางลดลง
 การบริหารสัญญาเหมาซ่อม

 ได้รับความเห็นชอบจากภาครัฐให้ปรับ  รายได้ค่าโดยสารของรถใหม่ที่วิ่ง
ค่าโดยสาร
ทดแทนรถเก่าเพิ่มขึ้น 5%
 มีการสารองอะไหล่
 จานวนช่างมีเพียงพอ
 สภาพการจราจร/การก่อสร้าง
ในพื้นที่

 สารวจจุดต้นทาง-ปลายทางที่มีความ
เหมาะสม
 ปรับปรุงขนาดและจานวนรถให้เหมาะสม
กับผู้ใช้บริการ
 การปรับการเดินรถให้สอดคล้องกับระบบ
ขนส่งสาธารณะที่เพิม่ ขึ้น

 ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง
คมนาคม/หน่วยงานกากับ
 ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กรมการขนส่งทางบก
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน)

 เพิ่มเส้นทางวงกลมเชื่อมต่อระบบราง
ภายในปี 2562
 เพิ่มเส้นทางใหม่ 20 เส้นทางภายใน
ปี 2563
 ระยะทางต่อเส้นทาง ไม่เกิน 26 กม.
 เชื่อมต่อระบบขนส่งทางราง (รถไฟฟ้า
สายสีต่าง ๆ) อย่างน้อย 1 สถานี
 จานวนผู้โดยสารเชื่อมต่อท่าอากาศยาน
เพิ่มขึ้น 3% ทุกปี
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ตัวชี้วัด
(KPI)
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แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)
ปัจจัยสนับสนุน (Mean)
กลยุทธ์/แนวทางนาไปสู่วัตถุประสงค์
(Way)
 การขอรับการสนับสนุนการ
ให้บริการสาธารณะ (PSO)

 การจัดเก็บค่าตอบแทนค้างชาระของ
รถเอกชนร่วมบริการ

 พัฒนาพื้นที่เชิงธุรกิจ
4) การบริหารหนี้สิน
จานวน 112,273.089 ล้านบาท
( ณ 31 สิงหาคม 2561)

 มีต้นทุนการบริหารการเดินรถที่ลดลง
 ต้นทุนมาตรฐานถูกนามาใช้จริง
 มีการปรับปรุงการบริการและเพิม่
ประสิทธิภาพการหารายได้
 ชี้แจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยอมรับต้นทุน
ที่แท้จริงของ ขสมก.
 หาข้อมูลเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนที่
ดาเนินการเพื่อสนองนโยบายภาครัฐใน
การบริการ
 เร่งรัด/ติดตาม/ทวงถามอย่างใกล้ชิดและ
เป็นระยะ
 กาหนดเงื่อนไขในการชาระคืนแบบผ่อน
ปรนและ ผู้ประกอบการได้ประโยชน์สูงสุด
 สร้างอานาจในการต่อรองกับคู่สญ
ั ญา
 จัดหาพื้นที่ทดแทนการจอดเก็บรถโดยสาร
 บุคลากรมีความรู้ (สัญญา/พ.ร.บ.ร่วมทุน)
 เจรจาและประสานงานกับสานักงาน
บริหารหนีส้ าธารณะอย่างใกล้ชิด
 บริหารงานให้เป็นไปตามแผน
 แนวโน้มผลประกอบการที่ดีขึ้น
 นาเสนอเพื่อให้รัฐรับภาระหนี้ทั้งหมด

ปัจจัยภายนอก

ผู้รับ
ผิดชอบหลัก

 นโยบายภาครัฐให้การสนับสนุน
 ได้รับเงินอุดหนุนการให้บริการ
สาธารณะ (PSO) ตามแผน
 ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เร่งรัดดาเนินการในการขอรับ PSO
 ประสานกับหน่วยงานเพื่อหาวิธีการ
ระเบียบ ในการดาเนินการ

สานักบัญชีและ
กองทุนกลาง

 ขบ. จัดชั้นหนี้และจูงใจให้มีการ
ทยอยชาระหนี้

 จานวนหนี้ค่าตอบแทนค้างชาระ
ลดลงจากปี 2561

ฝ่ายการเดินรถ
เอกชนร่วม
บริการ/สานัก
บัญชีและกองทุน
กลาง

 ได้รับการอนุมัตจิ ากหน่วยงานต้น
สังกัด (คค./สคร.) ให้ดาเนินการ
 สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงคมนาคมร่วมเจรจากับ
ขสมก. เพื่อหาแนวทางในการ
นาเสนอการจัดการหนี้สิน
 นโยบายภาครัฐให้รับภาระหนี้
ทั้งหมด

 ดาเนินการได้ภายในปี 2563

สานักแผนงาน

สานักบัญชีและ
 เจรจากับสานักงานบริหารหนี้
กองทุนกลาง
สาธารณะ ให้แล้วเสร็จภายในปี
2561
 รัฐรับภาระหนี้ทั้งหมดภายในไตรมาส
2/2562
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ปัจจัยภายใน

ตัวชี้วัด
(KPI)

แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)
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 วัตถุประสงค์ที่ 1 : เพื่อปรับปรุงระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้รถใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
จึงได้กาหนดกลยุทธ์/แนวทางการดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 : จัดหารถโดยสารใหม่
1. มติคณะรัฐมนตรีหรือคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดหารถโดยสารใหม่ ของ ขสมก.
1.1 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ เห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ดาเนิ น โครงการจั ดซื้ อรถโดยสารใช้ เชื้ อเพลิ งก๊ าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน ๓,๑๘๓ คั น เพื่ อนามาทดแทน
รถโดยสารเดิมที่ใช้น้ามันดีเซล ภายในวงเงิน 13,162.200 ล้านบาท
1.2 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 มีมติให้
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเร่งรัดการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในปี
2558 โดยแบ่งการจัดซื้อเป็นระยะ สาหรับระยะแรกควรเป็นการจัดซื้อรถโดยสารที่ประกอบสาเร็จพร้อมใช้งาน
เพื่อให้สามารถนามาให้บริการประชาชนทดแทนรถโดยสารเดิมได้ทันที ส่วนการจัดซื้อระยะต่อไปสามารถจัดซื้อ
รถโดยสารที่ประกอบภายในประเทศ
1.3 คณะกรรมการนโยบายรัฐ วิส าหกิ จ ในคราวประชุ มครั้งที่ 3/2558 เมื่อวั นที่ 26
มกราคม 2558 มีมติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดซื้อรถโดยสาร NGV ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และให้มี
การติดตามประเมินศักยภาพการเดินรถภายหลังการรับมอบรถโดยสาร NGV งวดแรก จานวน 489 คัน ก่อน
ดาเนินการจัดหารถโดยสาร NGV งวดต่อไป เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดหารถโดยสาร NGV ในส่วนที่เหลือ
ให้สามารถนามาให้บริ การโดยมีความสอดคล้องกับเส้นทางเดินรถ จานวนผู้โดยสาร ตลอดจนนโยบายการแบ่ง
เส้นทางเดินรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพกับรถร่วมบริการต่อไป
1.4 คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อ
วันที่ 7 สิงหาคม 2558 มีมติมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการสั่งซื้อรถโดยสารของ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจากการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นรถไฟฟ้าที่ผลิตในไทย ไม่น้อยกว่า
500 คัน และนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
1.5 คณะกรรมการนโยบายรัฐ วิส าหกิ จ ในคราวประชุ มครั้งที่ 7/2558 เมื่อวั นที่ 31
สิงหาคม 2558 มีมติมอบหมายให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเร่งดาเนินการจัดซื้อรถโดยสารก๊าซธรรมชาติ
จานวน 489 คัน ให้แล้ว เสร็ จโดยเร็ ว และให้ ประเมินศักยภาพการใช้รถโดยสารดังกล่ าว รวมถึงพิจาร ณา
โครงการจัดซื้อรถโดยสารในส่วนที่เหลือ ทั้งในเรื่องประเภทและจานวนรถโดยสารให้มีความเหมาะสมต่อไปด้วย
1.6 คณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2558 เมื่ อ วั น ที่ 9
พฤศจิกายน 2558 มีมติให้คณะกรรมการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเร่งพิจารณาการจัดซื้อรถโดยสาร NGV
จานวน 489 คัน ให้ ได้ข้อยุติโ ดยเร็ว รวมทั้งทบทวนแผนการจัดซื้อรถโดยสารส่ วนที่เหลือให้ส อดคล้ องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยพิจารณาถึงประเภทของรถและจานวนที่เหมาะสม ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น
ค่าเชื้อเพลิง และค่าบารุงรักษา เป็นต้น
1.7 คณะกรรมการนโยบายรัฐ วิส าหกิ จ ในคราวประชุ มครั้งที่ 1/2559 เมื่อวั นที่ 18
มกราคม 2559 มีมติมอบหมายให้ องค์ การขนส่ งมวลชนกรุงเทพนาเสนอคณะรัฐ มนตรี พิจารณาทบทวน
แผนการจัดหารถโดยสารตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 โดยให้พิจารณาถึงความเหมาะสม
ของประเภทรถโดยสาร และจานวนที่จะจัดหาภายในเดือนมีนาคม 2559 สาหรับการจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้าให้
คานึงถึงความคุ้มค่าในการจัดหาและการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรถในประเทศด้วย
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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1.8 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน
2559 มีมติรับทราบการดาเนินการตามข้อสั่งการของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและแผนการแก้ไข
ปั ญหาองค์ก รขององค์ การขนส่ ง มวลชนกรุ งเทพในปี 2559 รวมทั้ง การปรับแผนการจัดหารถโดยสารใช้
เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จานวน 3,183 คัน โดยให้ประเมินต้นทุนและการซ่อมบารุงรถโดยสารที่จะ
จัดหาในแต่ละประเภทด้วย พร้อมทั้งให้เร่งนาเสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 เรื่อง
ขออนุมัติดาเนินโครงการจัดซื้อรถโดยสาร NGV จานวน 3,183 คัน เพื่อนามาให้บริการทดแทนรถโดยสารเดิม
ที่ใช้น้ามันดีเซลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
1.9 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน
2560 มีมติมอบหมายให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556
เรื่อง ขออนุมัติดาเนินโครงการจัดซื้อรถโดยสาร โดยพิจารณาถึงประเภท จานวนรถโดยสาร และการใช้งาน ให้มี
ความเหมาะสมในการดาเนินธุรกิจ รวมถึงควรสนับสนุนการจัดซื้อรถโดยสารของผู้ประกอบการภายในประเทศ
หรือรถโดยสารไฟฟ้าที่ประกอบภายในประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการภายในประเทศ
1.10 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 30
พฤษภาคม 2561 มีมติมอบหมายให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พิจารณาความชัดเจนในการขอทบทวนมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 เรื่อง ขออนุมัติดาเนินโครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศโดยใช้
เชื้อเพลิงธรรมชาติ (NGV) จานวน 3,183 คัน โดยการจัดหารถโดยสารดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงภารกิจ บทบาทขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เส้นทางการเดินรถและความเหมาะสมของ
รถโดยสารแต่ล ะประเภทในระยะยาว รวมถึง การจัดทาประมาณการทางการเงิน ที่ชัด เจน นอกจากนี้ ให้
พิจารณาการจัดหารถใหม่จากผู้ประกอบการภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการปรับปรุงสภาพรถเดิม
ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม
2. สาระสาคัญประกอบการพิจารณาจัดหารถโดยสารใหม่
2.1 บริ ษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) มีห นั งสื อที่ 80000411/57 ลงวันที่ 19 มีนาคม
2557 มีความเห็นเกี่ยวกับสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV เพื่อรองรับรถโดยสาร 3,183 คัน ว่าหาก
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจะนารถโดยสารขนาดใหญ่และจานวนมากเข้าไปใช้บริการเติมก๊าซ NGV ที่สถานี
บริการก๊าซธรรมชาติ NGV ที่เปิดจาหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปไม่สามารถทาได้ ซึ่งจะติดขัดทางด้านกายภาพ
และกระทบกับการให้บ ริการกับ ลูกค้าทั่วไปที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบัน ปตท.ได้
ก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV ในอู่จอดรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแล้ว จานวน 3 สถานี
รองรับรถโดยสารได้ประมาณ 1,000 คัน ส่วนการก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV เพิ่มเติมยังมี
ข้อติดขัดในเรื่องได้รับการคัดค้านจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง จึงไม่ส ามารถก่อสร้างสถานี
บริการก๊าซเพิ่มเติมได้
2.2 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2526 ที่ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยรถเอกชนร่วมบริการ
ต้องทาสัญญาเข้าร่วมเดินรถกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559
ที่เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2526 โดยให้กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้กากับดูแล
ทั้งการกาหนดเส้นทางใหม่ จัดสรรเส้นทางเดินรถตามโครงข่ายใหม่ กาหนดเงื่อนไขขอรับใบอนุญาต การคัดเลือก
ผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ เกณฑ์คนขับรถโดยสารสาธารณะ และการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งใหม่ โดย
รถเอกชนร่วมบริการจะต้องขอใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกแทน มีการเพิ่มเส้นทางเดินรถโดยสารจาก
ปัจจุบัน 212 เส้นทาง เป็น 269 เส้นทาง ทั้งนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะให้บริการเพียง 137 เส้นทาง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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ซึ่งถือว่าเป็นการแยกผู้กากับดูแล (Regulator) กับผู้ปฏิบัติ (Operator) ออกจากกันอย่างชัดเจน ทาให้องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นเพียงผู้ประกอบการเดินรถรายหนึ่งเท่านั้น และเพื่อให้เกิดการกากับดูแลที่ดี เพิ่มการ
แข่งขันด้านการให้บริการเดินรถโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อย่างเป็นธรรมและเกิดประโยชน์
กับประชาชน
2.3 องค์การขนส่ง มวลชนกรุง เทพ ได้ว่าจ้างที่ป รึกษาเพื่อ ศึก ษาแนวทางในการจัด หา
รถโดยสารมีข้อสรุป ดังนี้
(1) บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จากัด ได้ศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มค่าจากการเดิน
รถโดยสารประเภทต่าง ๆ โดยมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้านการเงินจากการเดินรถโดยสารแต่ละประเภทสรุปได้ว่า
ในกรณีที่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสามารถจัดการเดินรถด้วยรถใหม่ ประเภท NGV ได้ทั้งหมด จานวน 3,000
คัน จากทั้งหมด 137 เส้นทาง จะได้รับความคุ้มค่าด้านการเงินสูงที่สุด เมื่อคิดเทียบกับรถประเภทอื่น ๆ อย่างไรก็
ตาม รถโดยสารประเภท NGV อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด หากให้น้าหนักเรื่องความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์เป็น
สาคัญ นอกจากนี้การเดินรถโดยสารทั้งระบบด้วยรถโดยสารประเภท NGV เพียงประเภทเดียว เป็นไปได้ค่อนข้าง
ยากในทางปฏิบัติ เนื่องจากสถานีบริการ NGV ที่อยู่ในอู่ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพปัจจุบันมีจากัด อีกทั้งยัง
มีความไม่แน่ นอนเรื่ องการลงทุนก่อสร้างสถานีบริการ NGV เพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงการใช้บริการจากสถานี
บริการ NGV ที่ไม่ได้อยู่ในอู่ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพยังอาจก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา ดังนั้นการ
จัดแบ่งรถโดยสารประเภทอื่น ๆ ร่วมด้วย จึงเป็นแนวทางที่ควรนามาใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การจัดแบ่งประเภท
รถโดยสารเกิดความคุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยมีแนวทางที่สาคัญในการจัดแบ่งประเภทรถโดยสาร กล่าวคือ
- การเลือกใช้รถโดยสารประเภท NGV ที่มีจุดเด่นเรื่องความคุ้มค่าด้านการเงินให้
ได้มากที่สุด โดยคานึงถึงความพร้อมของสถานีบริการ NGV ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และความเป็นไปได้ของการก่อสร้าง
สถานีบริการ NGV ใหม่ ทั้งนี้ มีการกาหนดเป้าหมายจานวนรถโดยสารประเภท NGV ทั้งระบบไว้อย่างต่าที่ 812
คัน
- การปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV (เดิม) เนื่องจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมี
รถโดยสารที่เปลี่ยนเครื่องยนต์เป็น NGV ที่ใช้อยู่เดิม จานวน 323 คัน ยังอยู่ในสภาพดี ดังนั้นเพื่อลดต้นทุนในการ
จัดหารถจึงควรพิจารณานารถดังกล่าวมาปรับปรุงให้อยู่ในสภาพทันสมัยและใช้การได้ดี
- การเลือกใช้รถโดยสารประเภทดีเซล-ไฮบริด ในเส้นทางการเดินรถส่วนที่เหลือแทน
รถโดยสารประเภท NGV ที่มีข้อจากัดเรื่องความพร้อมของสถานีบริการ NGV ทั้งนี้ เนื่องจากรถโดยสารประเภท
ดีเซล-ไฮบริด มีความคุ้มค่าด้านการเงินสูงเป็นอันดับสองรองจากรถโดยสารประเภท NGV อีกทั้งยังมีความเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมมากกว่ารถโดยสารประเภทดีเซลอีกด้วย
- การเลือกใช้รถโดยสารประเภท EV เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายภาครัฐ อย่างไรก็
ตาม สัดส่วนจานวนรถและสายรถที่ใช้รถโดยสารประเภทEV ยังคงอยู่ในระดับต่า เนื่องจากมีความคุ้มค่าด้านการเงิน
น้อยที่สุด แต่เพื่อให้เกิดการเริ่มต้นของการนารถโดยสารประเภท EV มาใช้ รวมถึงเพื่อเป็นการรองรับการพัฒนา
ของรถประเภทนี้ในด้าน อื่น ๆ ต่อไปในอนาคต เห็นควรจัดหาจานวนหนึ่งก่อน เพื่อทดสอบโดยนาไปวิ่งในเส้นทาง
กรุงเทพชั้นในซึ่งมีปัญหามลภาวะสูง อย่างไรก็ตามหากพบว่ามีความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์เพิ่มขึ้นก็
อาจจะปรับแผนการจัดหารถโดยสารต่อไป
โดยเปรี ย บเทียบตั ว ชี้วัด ความคุ้มค่า ด้านการเงิน ของรถโดยสารแต่ล ะประเภท
จานวน 3,000 คัน ตลอดอายุโครงการ ดังนี้
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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ความ
คุ้มค่า

ตัวชี้วัด

ด้าน
การเงิน

มูลค่าสุทธิ
(ล้านบาท)
NPV
(ล้านบาท)
B/C
(เท่า)
TCO
(บาท/กม.)
เงินลงทุน
เริ่มต้น
(ล้านบาท)

ดีเซล

ดีเซล
ไฮบริด

EV

CNG

Repowering
ดีเซล

Repowering
CNG

-505

10.757

11.421

11,684

-3,392

8,220

-5,009

-3.791

-6,255

2,885

-5,042

2,446

0.94

0.95

0.92

1.04

0.94

1.03

21.07

20.88

21.63

18.96

21.03

19.03

10,647

24,000

34,023

10,647

5,700

5,938

(2) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้สรุปรายงานและ
วิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน โครงการจัดหารถโดยสารไฟฟ้า 200 คัน รายละเอียดตามตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ทางการเงินของรถโดยสารไฟฟ้า
การจัดหารถไฟฟ้า

การซื้อรถโดยสาร
NGV
Discount Rate
NPV (ลบ.)
ผลตอบแทนทาง
B/C Ratio
การเงิน
IRR
NPV (ลบ.)
ผลตอบแทนทาง
B/C Ratio
เศรษฐศาสตร์
IRR

6.85 %
1,284
1.26
22.74 %

CBU

CKD

6.85 %
-700
0.90
4.25 %
1,587
1.23
12.28 %

6.85 %
-100
0.98
6.42 %
2,187
1.35
15.71 %

CKD +ยกเว้นภาษี
นาเข้า
6.85 %
300
1.05
8.34 %
2,587
1.44
18.89 %

(3) ศูนย์บริ การวิชาการแห่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สรุปรายงานและวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางการเงิน ของการใช้รถโดยสารประเภทต่าง ๆ ดังนี้
รายการ
NPV (Discount Rate 3%)
IRR (ร้อยละ)
ระยะเวลาคืนทุน
B/C Ratio
รายได้ต่อกิโลเมตรทาการ
ต้นทุนต่อกิโลเมตรทาการ
กาไรต่อกิโลเมตรทาการ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ไฮบริด-ซื้อ
297.28
4.40%
12 ปี 3 เดือน
1.18
33.86
31.08
2.79

ไฮบริด-เช่า
1.01
33.61
33.00
0.61

NGV
747.65
11.36%
8 ปี 2 เดือน
1.93
33.86
29.93
3.94

ไฟฟ้า
194.76
4.00%
13 ปี 1 เดือน
1.08
33.86
30.57
3.29

หน่วย
ล้านบาท
บาท/กม.
บาท/กม.
บาท/กม.
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จากการวิเคราะห์อัตราส่วนผลตอบแทนต่อทุน (B/C Ratio) พบว่าการจัดซื้อรถโดยสาร
NGV มีมูลค่าตอบแทนที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากที่สุดคือ 1.93 รองลงมาคือการซื้อรถโดยสารระบบดีเซล –
ไฮบริด คือ 1.18 และรถโดยสารไฟฟ้า คือ 1.08 ส่วนการเช่ารถดีเซล-ไฮบริด มีมูลค่าตอบแทนต่าที่สุด คือ 1.01
ซึ่งจะเห็นได้ว่าในการจัดหารถโดยสาร ไม่ว่าจะเป็นรถปรับอากาศ NGV รถโดยสารดีเซล-ไฮบริด ด้วยการซื้อหรือเช่า
หรื อรถโดยสารไฟฟ้าผลตอบแทนที่ได้รั บมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสี ยไป ดังนั้นในการพิจารณา เลื อกประเภท
รถโดยสารมาใช้ในการดาเนินงาน จึงควรพิจารณาถึงข้อจากัดในด้านต่าง ๆ เช่น การสร้างสถานีก๊าซธรรมชาติ NGV
ให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการเดินรถโดยสาร กรณีเลือกใช้รถโดยสารปรับอากาศ NGV และการสร้างสถานีอัด
ประจุไฟฟ้าสาหรับรถโดยสารไฟฟ้า และระยะเวลาที่สมารถใช้งานรถโดยสารต่อการอัดประจุไฟฟ้าในแต่ละครั้ง
เป็นต้น
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้พิจารณาว่าจากอายุสัม ปทานเดินรถ ที่ไ ด้รับ
จากกรมการขนส่ง ทางบก ประกอบกับ การพัฒ นาของระบบทางรางที่กาลัง ดาเนิน การอยู่ จึง เห็น ว่า การ
จัดหารถโดยสารควรจะประกอบด้วยการซื้อและการเช่าตามจานวนที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดหา
รถโดยสารโดยการซื้อจะมีความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์มากกว่าการเช่า แต่การเช่าจะมีข้อได้เปรียบในการ
ยืดหยุ่นของจานวนรถที่สามารถปรับได้ง่ายกว่า จึงพิจารณาเช่าเพื่อรองรับจานวนรถที่อาจได้รับผล กระทบ
จากการปรับ เส้น ทาง จานวน 700 คัน ซึ่ง องค์ก ารขนส่งมวลชนกรุง เทพเห็นว่า ควรเป็นรถโดยสารปรับ
อากาศทั้ง หมดเพื่อ ทดแทนรถโดยสารธรรมดา เนื่อ งจากต้น ทุน ระหว่า งรถปรับ อากาศและรถธรรมดา
ต่า งกัน ไม่ม ากนัก และเมื ่อ มีก ารเชื ่อ มต่อ กับ ระบบรางควรเป็น มาตรฐานเดีย วกัน เพื ่อ ให้เ กิด ความ
สะดวกสบายกับ ผู้ใ ช้บ ริก าร แต่ใ นกรณีที่ต้อ งดูแ ลผู้มีร ายได้น้อ ย อาจพิจ ารณาการจัด เก็บ ค่า โดยสารใน
อัตราที่ต่าให้กับ ผู้มีบัต รสวัส ดิการแห่ง รัฐ ต่อ ไป ดังนั้น เพื่อให้การจัดหารถโดยสารมีความสอดคล้องกับสถานี
บริการ NGV และมีความสอดคล้องผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น รวมถึงสอดคล้องกับอายุสัมปทานที่ได้รับจาก
กรมการขนส่งทางบก และการรองรับจานวนรถที่อาจได้รับผลกระทบจากการปรับเส้นทาง องค์การขนส่งมวลชน
กรุ งเทพ จึงกาหนดให้ มีการใช้รถโดยสาร จานวน 3,000 คัน (ปัจจุบันมีรถโดยสารประจาการ ณ สิงหาคม
2561 จานวน 2,645 คัน) ประกอบด้วย ปรับปรุงสภาพรถ NGV (เดิม) จานวน 323 คัน จัดซื้อ รถโดยสารใช้
เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จานวน 489 คัน จัดหารถโดยสารไฟฟ้า จานวน 35 คัน และจัดหารถโดยสารใหม่
ทดแทนรถเดิม จานวน 2,153 คัน พร้อมปลดระวางรถโดยสารเก่า จานวน 2,348 คัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) จัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จานวน 489 คัน
ขสมก. ได้ดาเนินการเพื่อจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)
พร้อมซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสาร จานวน ๔๘๙ คัน มาโดยลาดับ แต่ยังไม่ได้ผู้ชนะการเสนอราคา โดย
ครั้งล่าสุด ขสมก. ได้ดาเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ซึ่ง ขสมก. ได้มีหนังสือเชิญผู้ประกอบการจานวน 11
รายมายื่นข้อเสนอในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าในวันยื่นข้อเสนอมีเพียงกลุ่มร่วมทางาน SCN-CHO โดย
บริ ษั ท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) และบริ ษั ท สแกน อินเตอร์ จ ากัด (มหาชน) รายเดียวที่ มายื่นข้ อเสนอราคา
รถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จานวน 489 คัน พร้อมซ่อมแซมและบารุงรักษาเป็น
ระยะเวลา 10 ปี
ขสมก. ได้ลงนามสัญญากับกลุ่มร่วมทางาน SCN-CHO โดยบริษัท ช ทวี จากัด (มหาชน)
และบริษัท สแกน อินเตอร์ จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 กาหนดรับรถโดยสาร จานวน 489
คัน ภายใน 180วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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ศาลปกครองกลางมีคาสั่ งตามคดี ห มายเลขด าที่ 709/2561 ลงวั นที่ 10 เมษายน
2561 ให้ทุเลาการบังคับตามมติของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในคราวประชุม
ครั้ งที่ 15/2560 เมื่อวัน ที่ 18 ธัน วาคม 2560 ที่อนุมัติให้ สั่ งซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิ งก๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) จานวน ๔๘๙ คัน
พนั กงานอัย การได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้ านคาสั่ ง ศาลปกครองกลาง ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
2) การปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV (Refurbished) จานวน 323 คัน
ปัจจุบัน ขสมก.มีรถโดยสารประจาการ 2,645 คัน เป็นรถโดยสารธรรมดา 1,520 คัน
และรถโดยสารปรับอากาศ 1,125 คัน มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 16 – 26 ปี ขสมก. ได้พิจารณานารถโดยสารที่
เปลี่ยนเครื่องยนต์เป็น NGV แล้ว จานวน 323 คัน ไว้ใช้งานต่อไป โดยวางแผนในการจัดหาผู้รับจ้างซ่อมแซมและ
บารุงรักษารถโดยสารให้มีอายุสัญญา 5 ปี พร้อมกาหนดให้ผู้รับจ้างดาเนินการปรับปรุงสภาพรถใหม่ โดยจ่ายค่า
ปรับปรุงสภาพรถใหม่รวมกับค่าซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสารจากงบทาการประจาปีของ ขสมก.
จากแผนการจัดหารถโดยสารที่ประกอบด้วย รถโดยสารปรับอากาศ NGV รถโดยสารปรับ
อากาศไฟฟ้า (EV) รถโดยสารปรับอากาศไฮบริด และการปรับปรุงสภาพรถเดิม ทาให้ ผู้ใช้บริการได้ใช้บริก าร
รถโดยสารประจาทางที่มีคุณภาพ เป็นรถใหม่ ลดปัญหาการเกิดมลภาวะ ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็น
การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ เพิ่มจานวนผู้ใช้บริการ ลดการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินรถ
มีจานวนที่ลดลง
ในการดาเนินการปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV (Refurbished) จานวน 323 คัน ซึ่งใช้
เวลาในการปรับปรุง 30 วัน เฉลี่ยจานวนรถงวดละ 32 คัน เข้าปรับปรุงสภาพโดยทยอยรับ-ส่งมอบรถเป็นระยะ ๆ
3) จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) จานวน 35 คัน พร้อมสถานีอัด
ประจุไฟฟ้า
ขสมก. ได้ ก าหนดแผนการจั ดหารถโดยสารไฟฟ้ า (EV) เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บมติ ของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ครั้งที่ 3/2558 ที่มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา
ปรั บ ปรุ งเงื่ อนไขการสั่ งซื้ อรถขององค์ การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ จากการใช้ เชื้ อเพลิ งก๊ าซธรรมชาติ ( NGV)
เป็นรถไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 500 คัน แต่เนื่องจาก ขสมก. ยังไม่เคยนารถโดยสารไฟฟ้า (EV)
มาใช้งาน จึงไม่มีประสบการณ์และไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านเทคนิคของรถโดยสารไฟฟ้า (EV) จึงกาหนดให้
มีการจัดหารถโดยสารไฟฟ้า (EV) ในระยะแรก จานวน 200 คันก่อน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้วิเคราะห์ ผลตอบแทนทาง
การเงินและเศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบระหว่างกรณีการจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า พร้อมสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า 4
สถานี (สาหรับรถโดยสารไฟฟ้า จานวน 50 คัน มีต้นทุนรวมต่อสถานี/ปี ที่ 67.054 ล้านบาท) ออกเป็น 3 กรณี
ได้แก่ (1) การนาเข้าสาเร็จรูปทั้งคัน (CBU) ราคาคันละ 15.00 ล้านบาท (2) การนาเข้าชิ้นส่วนมาประกอบใน
ประเทศ (CKD) ราคาคันละ 12.00 ล้านบาท และ (3) การนาเข้าชิ้นส่วนมาประกอบในประเทศ (CKD) และ
ยกเว้นภาษีนาเข้า ราคาคันละ 10.00 ล้านบาท
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แต่ เ นื่ อ งจาก คณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 มีมติมอบหมายให้ ขสมก.ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556
เรื่อง ขออนุมัติดาเนินโครงการจัดซื้อรถโดยสาร โดยพิจารณาถึงประเภท จานวนรถโดยสาร และการใช้งานให้
มีความเหมาะสมในการดาเนินธุรกิจ รวมถึงควรสนับสนุนการจัดซื้อรถโดยสารของผู้ประกอบการภายในประเทศ
หรื อรถโดยสารไฟฟ้าที่ป ระกอบภายในประเทศ เพื่อเป็นการส่ งเสริม และสนั บ สนุ นกิจการภายในประเทศ
ประกอบกับ คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ได้มีความเห็นในเรื่องการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556
ว่า ขสมก.ต้องใช้งบประมาณในการดาเนินการเป็นจานวนเงินสูงมาก จึงควรทบทวนการจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า
(EV) โดยพิจารณาแบ่งจานวนในการจัดซื้อรถแต่ละครั้งให้มีความเหมาะสม ซึ่งในระยะแรกเพื่อทดสอบและเป็น
ตัวอย่างในการใช้รถด้วย ขสมก.จึงได้ปรับแบบการจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) เป็น ระยะ คือ (1) จัดซื้อ
รถโดยสารไฟฟ้า (EV) จานวน 10 คัน รับรถภายในไตรมาส 1/2563 (2) จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) จานวน
25 คัน รับรถภายในไตรมาส 1/2564
4) จัดหารถโดยสารไฮบริด และ NGV จานวน 2,153 คัน
จากข้อจากัดเกี่ยวกับความไม่พร้อมของสถานีบริการ NGV การเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดิน
รถที่ ทับซ้อนกับเส้นทางเดินรถไฟฟ้าในอนาคต และผลการศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มค่าจากการเดินรถโดยสาร
ประเภทต่าง ๆ มีข้อสรุปว่า การใช้รถโดยสารประเภทใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) มีความคุ้มค่าด้านการเงิน
สูงสุด ส่วนการใช้รถโดยสารดีเซล-ไฮบริด มีความคุ้มค่าด้านการเงินสูงรองจากรถโดยสาร NGV องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพจึงพิจารณาเลือกใช้รถโดยสาร ดังนี้
(1) ดาเนินการเช่า จานวน 700 คัน
เนื่องจากรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) มีความคุ้มค่าด้านการเงินสูงสุด
ประกอบกับบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) แจ้งว่าสามารถให้บริการเติมก๊าซ NGV ให้กับรถโดยสารขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ ประมาณ 1,000 คัน จึงเลือกเช่ารถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV จานวน
300 คัน และเช่ารถโดยสารไฮบริ ด จ านวน 400 คัน โดยจะดาเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 2562 และ โดยสารภายในไตรมาส 1/2563
(2) ดาเนินการจัดซื้อ จานวน 1,453 คัน โดยแบ่ง 2 งวด
- งวดที่ 1 รับรถโดยสารจานวน 700 คัน ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ
2562 รับรถโดยสารตั้งแต่ไตรมาส 1/2564
- งวดที่ 2 รับรถโดยสารจานวน 753 คัน ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ
2563 รับรถโดยสารตั้งแต่ไตรมาส 1/2565
ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคา
กลางของรถโดยสารพร้ อมซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสารและกาหนดหลั กเกณฑ์การพิจารณาคัดเลื อก
ข้อเสนอ และจัดทาราคากลาง
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
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กลยุทธ์ที่ 2 : การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
เพื่อความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย และแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิ ทัลของประเทศไทย ขสมก. ได้นากรอบนโยบายมาเป็นแนวทางในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนา
คุณภาพการบริการรถยนต์โดยสารประจ าทาง ให้ ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้น และปฏิรูปการบริหารจัดการ
องค์กรเพื่อมุ่งสู่ BMTA 4.0 ในอนาคต ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพการบริการรถยนต์โดยสาร ขสมก. ได้นา
เทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้แนวคิด “BMTA Smart Bus” โดยติดตั้งระบบ Global Positioning System : GPS เพื่อ
ติดตามการให้บริการรถยนต์โดยสารประจาทาง ติดตั้งอุปกรณ์นับจานวนผู้โดยสาร ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความ
ปลอดภัยของผู้โดยสารและสื่อสารข้อมูลการให้บริการของรถ แบบ Real time ไปยังศูนย์ปฏิบัติการเดินรถ ขสมก.
เพื่อบริ หารจั ดการเดิ นรถให้ มีความปลอดภัยและมี ประสิ ทธิภาพสอดคล้ องกั บความต้องการของผู้ โดยสารได้
ทันที และพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลการให้บริการตาแหน่งรถยนต์โดยสารที่กาลังให้บริการผ่านระบบ Mobile
Application เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ใช้บริการสามารถวางแผนในการเดินทาง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ค่าโดยสารและสอดคล้องกับนโยบายตั๋วร่วมกระทรวงคมนาคม ขสมก. มีแผนการนาระบบบัตรโดยสารอัตโนมัติ
และเทคโนโลยี อื่น อาทิ การรั บช าระค่าโดยสาร ผ่ านโทรศัพท์มือถือมาใช้แทนการจัดเก็บค่าโดยสารแบบเดิม
พร้อมกับปรับกระบวนการทางานทั้งระบบภายใน ขสมก. ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป ขสมก. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 (รายละเอียดตามภาคผนวก)
และในเบื้องต้นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
เดินรถ โดยการนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการดาเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและ
การปฏิบัติงานของ ขสมก. ประกอบด้วย
1. การติดตั้งและใช้งานในระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร (E-Ticket)
ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี พ.ศ.
๒๕๖๐–๒๕๖๔ มี เ ป้ า หมายของการพั ฒ นาเพื่ อ สนั บ สนุ น นโยบายด้ า นการพั ฒ นาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ในระดั บ ประเทศ โดยมุ่ ง เน้ น ประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ อซี ที เ พื่ อ ท าให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ ใ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ก าร
การบริหารจัดการองค์กร และลดต้นทุนการดาเนินงาน
กระทรวงคมนาคม โดยสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ดาเนินการ
นาระบบตั๋วร่วม ในชื่อ “บัตรแมงมุม” มาใช้เชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถไฟฟ้าบีทีเอส
รถไฟฟ้าใต้ดิน รถโดยสารประจาทาง และเรือโดยสาร พร้อมกับตั้งสานักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการกาหนดมาตรฐานกลางตั๋วร่วม และเร่งรัดให้สามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้ โดยเริ่ม
จากระบบรถโดยสารประจาทางของ ขสมก.ก่อน เพื่อรองรับการใช้บัตรผู้มีรายได้น้อยของกระทรวงการคลัง การนา
ระบบบัตร E-ticket มาใช้บนรถโดยสารประจาทางของ ขสมก. จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บค่าโดยสาร
และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสาหรับพนักงานเก็บค่าโดยสาร และพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่พนักงาน
บัญชีค่าโดยสาร และพนักงานการเงินค่าโดยสาร และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานกลางตั๋วร่วมของกระทรวงคมนาคมซึ่งระบบตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket System) สาหรับรถโดยสาร
ประจาทางจะมีระบบ E-Ticket มาคิดค่าโดยสารตามระยะทางและจัดหาระบบสารสนเทศสนับสนุนปฏิบัติการเดิน
รถ บริหารการเดินรถ และบริหารบุคลากรของ ขสมก. รวมถึงเตรียมความพร้อมสาหรับ การเชื่อมโยงกับมาตรฐาน
ตั๋วร่วมของกระทรวงคมนาคม (ระบบ Central Clearing Housing) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขสมก. ได้ดาเนินโครงการเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ (E–ticket)
บนรถโดยสารประจาทาง จานวน 2,600 คัน กับบริษัท ช ทวี จากัด (มหาชน) มีกาหนดการติดตั้งแล้วเสร็จ
ภายในเดือน มิถุนายน 2561 รายละเอียดตามตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 จานวนรถที่ติดตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket)
รายการ
จานวนรถที่ติดตั้งเครื่องอ่านบัตร

ปี ๒๕๖2 – 2565
ติดตั้งตามสัญญา (คัน)

ติดตั้งเพิ่ม (คัน)

รวม (คัน)

๒,๖๐๐

๔๐๐

3,000

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2
ซึ่ง ขสมก. ได้กาหนดแผนการดาเนินงานในช่วงเปลี่ยนถ่ายก่อนที่จะจัดเก็บค่าโดยสารด้วย
บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) ทั้งหมด เป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ช่วงปีแรกที่มีการติดตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) พนักงาน
เก็บค่าโดยสารยังต้องทาหน้าที่แนะนาการใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ
ผู้โดยสาร
ระยะที่ 2 ในปีต่อไปจะปรับลดจานวนพนักงานเก็บค่าโดยสารลง โดยปรับเปลี่ยนหน้าที่เป็น
พนักงานสานักงานตามความเหมาะสม และการเกษียณอายุก่อนกาหนดภาคสมัครใจ
2. ระบบบริหารงานหลักองค์กร ( Enterprise Resource Planning : ERP)
ตามแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปธุรกิจ ขสมก. ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560 - 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพระบบไอซีทีในปัจจุบัน ให้ครอบคลุมความต้องการและรองรับ
การให้บริการ จึงมีการกาหนดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการ
บู รณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการองค์ กร จากเขตการเดิ นรถมายั งหน่วยงานกลางได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในด้านของการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบเงินเดือน ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบบริหารพัสดุและครุภัณฑ์ ระบบซ่อมบารุง ระบบบริหารโครงการ ระบบบริหารสัญญา ระบบบริหารจัดการ
บุคลากร (Human Resource Management : HRM) ระบบพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development :
HRD) และระบบบริหารข้อมูลด้วยตนเอง (Employee Self - Service : ESS) ขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนการทางานของ
ระบบในปัจจุบันที่มีข้อจากัดทั้งในส่วนของฟังก์ชั่นการทางานที่ไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการใช้งานที่
เพิ่มขึ้น เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบมีข้อจากัดด้านการขยายตัว เมื่อระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP)
สามารถบู รณาการกับระบบต่าง ๆ ได้อย่ างครบถ้วน ส่ งผลให้อ งค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสามารถลดจานวน
พนักงานสนับสนุนลงได้
นโยบายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (Enterprise Resource Planning :
ERP) ประกอบด้วย
 ระบบบริหารงบประมาณ
- ระบบวางแผนงบประมาณ
- ระบบเบิกงบประมาณ
- ระบบโอนงบประมาณ
 ระบบบัญชี
- ระบบบัญชีแยกประเภท (General ledger)
- ระบบบัญชีเจ้าหนี้
- ระบบบัญชีลูกหนี้
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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 ระบบการเงิน
- ระบบรับเงินประจาวัน
- ระบบการจ่ายเงินประจาวัน
 ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- ระบบขอจัดซื้อจัดจ้าง
- ระบบตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับการจ้าง
- ระบบจัดทาสัญญาจ้าง
 ระบบบริหารพัสดุ
- ระบบพัสดุเข้าคลัง
- ระบบเบิกพัสดุ
- ระบบโอนพัสดุ
- ระบบบริหารคลังพัสดุ
 ระบบทรัพย์สิน
- ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน
- ระบบบริหารจัดการโอนทรัพย์สิน
 ระบบซ่อมบารุง
- ระบบวางแผนซ่อมบารุง
- ระบบแจ้งซ่อมบารุง
- ระบบบริหารสัญญาซ่อม
 ระบบบริหารบุคลากร (Human Resource Management)
- ระบบวางแผนกาลังคน
- ระบบรับสมัคร
- ระบบทะเบียนประวัติ
- ระบบสวัสดิการ
- ระบบเงินเดือน
- ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
- ระบบบันทึกเวลาการทางาน (Time Attendance)
 ระบบบริหารการพัฒนาบุคลากร
- ระบบวางแผนพัฒนาบุคลากร
- ระบบขอเข้ารับการฝึกอบรม
- ระบบประเมินผลการฝึกอบรม
 ระบบบริการบุคลากร (Employee Self-Service (Ess))
- ระบบขออนุมัติการลา
- ระบบเบิกสวัสดิการ
- ระบบตรวจสอบเงินเดือน
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3
เมื่อ ขสมก. นาระบบบริหารงานหลักขององค์กร (ERP) เข้ามาปรับใช้กับแผนฟื้นฟูกิจการ
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพแบบบู รณาการ บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในระบบที่ ขสมก. นามาพัฒนา
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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คุณภาพด้านการให้ บริการในด้านของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริการประชาชนให้ ได้รับความสะดวก
รวดเร็ ว และปลอดภัย แต่ทั้งนี้ ต้องได้รั บความร่ วมมือจากหน่ วยงานอื่นเพื่อให้ การดาเนินงานบรรลุ ผลส าเร็ จ
ตามวัตถุประสงค์และโครงการที่ได้กาหนดไว้
3. การติดตั้งระบบตรวจสอบและติดตามการป ิบัติการเดินรถ (GPS) และระบบ WIFI
ตามมติ คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อวั นที่ 28 ธั นวาคม 2553 มอบหมายให้ กระทรวงคมนาคม
ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางและกาหนดมาตรการในการนาเทคโนโลยีระบบกาหนดตาแหน่งบนโลก
(Global Positioning System : GPS) มาใช้ติดตั้งกับรถสาธารณะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม รวมทั้งเป็น
การตรวจสอบและยกระดับความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาและลดอุบติเหตุในการเดินทางลงได้ นั้น
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จึงมีนโยบายนาระบบตรวจสอบและติดตามรถโดยสาร ประจา
ทางผ่านดาวเทียม (Global Positioning System : GPS) มาใช้กับรถโดยสารประจาทาง เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินพฤติกรรมการขับรถโดยสาร อันจะนามาซึ่งความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้รถใช้ถนน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจและภาพลักษณ์ที่ดีในการ
ให้บริการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
การให้ บ ริ การรถโดยสารประจ าทางที่ มี คุ ณภาพจ าเป็ นต้ องอาศั ยข้ อมู ล สารสนเทศด้ าน
ปฏิบัติการในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ ซึ่งระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ
(GPS) ที่ทางกระทรวงกาหนดให้รถโดยสารสาธารณะจาเป็นต้องมีไว้ใช้ในการบริหารจัดการเดินรถให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดและเป็นการยกระดับคุณภาพ/มาตรฐานการให้บริการ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้
อย่างทันเวลา (Real time) รวมถึงเพื่อนาไปสู่การพัฒนาการเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งสาธารณะในภาพรวม
ขสมก. ได้ลงนามสัญญากับ บริษัท ซูเล็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 เพื่อติดตั้งระบบ
ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมกล้องบนรถโดยสาร จานวน 2,210 คัน ซึ่งคู่สัญญา
สามารถติดตั้งระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมกล้องบนรถโดยสารเรียบร้อยแล้วใน
เดือนสิงหาคม 2560
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จากการติ ด ตั้ ง ระบบตรวจสอบและติ ด ตามการปฏิ บั ติ ก ารเดิ น รถ (GPS)
ประกอบด้วย ข้อมูลพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถ การนารถออกนอกเส้นทาง สามารถทราบถึงสาเหตุการ
เกิดอุบัติเหตุในกรณีที่ ขสมก.เป็นฝ่ายถูกหรือ ขสมก.เป็นฝ่ายผิด ทราบข้อมูลสถิติการเดินรถในส่วนของจานวน
เที่ยววิ่ง จ านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการในแต่ละป้าย จานวนกิโลเมตรการให้บริการ ข้อมูลดังกล่าวสามารถนาไป
บริหารจัดการในเรื่องการให้บริการ เช่น แก้ไขปัญหารถขาดระยะ เป็นต้น และข้อมูลดังกล่าวสามารถประเมิน
ประสิทธิภาพการให้บริการโดยแสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบารุง ค่าจ้างพนักงานขับรถ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ จากรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น สามารถนาไปพัฒนาและใช้วางแผนการเดินรถได้ในอนาคต ทั้งนี้ ขสมก. ได้
ดาเนินการติดตั้งระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) ตามที่กาหนดไว้เรียบร้อยแล้ว โดย ขสมก.
มีแผนในการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลระบบ GPS และพัฒนา Application อย่าง
ต่อเนื่อง
สาหรับการติดตั้งระบบสัญญาณ WIFI ขสมก. เปิดให้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารสาธารณะ
กับผู้โดยสาร เพือ่ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนส่วนบุคคลในขณะเดินทางบนรถโดยสารประจาทางแต่ยัง
ไม่ครอบคลุมในจานวนรถที่ให้บริการ ซึ่งในอนาคต ขสมก. จะทาการปรับปรุงระบบสัญญาณ WIFI ให้ครอบคลุม
กับจานวนที่ให้บริการ และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปหันมาเลือกใช้รถโดยสาร ประจาทางของ ขสมก.
เป็นทางเลือกหนึ่งในการเดินทาง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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กลยุทธ์ที่ 3 : การปรับปรุงเส้นทางการเดินรถ
ตามมติ คนร. ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 มอบหมายให้
กระทรวงคมนาคมสร้างความชัดเจนของการปรับปรุงเส้นทางการเดินรถและการจัดสรรเส้นทางระหว่าง ขสมก.
และเอกชนร่วมบริการ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ว่าจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(สจล.) จัดทาแผนแม่บทพัฒนาระบบรถโดยสารประจาทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งทางกรมการ
ขนส่งทางบกได้นาเส้นทางเดินรถในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากผลการศึกษาทั้งหมด จานวน 269
เส้นทาง โดยให้ ขสมก. ได้คัดเลือกเส้นทางที่จะขอรับใบอนุญาตเพื่อนามาบริหารจัดการเดินรถ จานวน 137
เส้นทาง ภายใต้รถโดยสารที่ให้บริการ จานวน 3,000 คัน รายละเอียดตามตารางที่ 13
ตารางที่ 13 จานวนเส้นทางเดินรถใหม่
เขต
1
2
3
4
5
6
7
8
รวม

จานวนเส้นทาง
เส้นทางปัจจุบัน เส้นทางใหม่
19
1
14
1
16
2
14
0
14
2
11
4
17
6
15
1
120
17

รวมเส้นทาง

จานวนรถโดยสาร

20
15
18
14
16
15
23
16
137

410
365
380
350
400
353
383
359
3,000

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรองรับประชาชนที่เดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ และนักท่องเที่ยวให้ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ขสมก. กาหนดแผนการเพิ่มเส้นทางเดินรถ จานวน 20 เส้นทาง โดยในเบื้องต้น ขสมก. เสนอขอเปิด
เส้นทางการเดินรถ จานวน 7 เส้นทาง เป็นเส้นทางเดินรถวงกลมวิ่งในเมืองเพื่อเชื่อมต่อระบบรางไปยังย่านธุรกิจ ชานเมือง
แหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การค้าต่าง ๆ โดยใช้รถปรับอากาศ ในการให้บริการทุกเส้นทางโดย ขสมก. ขอจัดการเดินรถเอง ดังนี้
เส้นทางที่ 1 วงกลม อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ศูนย์การค้าสยาม ระยะทาง 6.0 กม.
เส้นทางที่ 2 วงกลม ท่าน้าสี่พระยา – ศูนย์การค้าสยาม ระยะทาง 9.5 กม.
เส้นทางที่ 3 วงกลม คลองเตย – ศูนย์การค้าสยาม ระยะทาง 10.5 กม.
เส้นทางที่ 4 วงกลม สถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่ – บางรัก – เยาวราช ระยะทาง 10.5 กม.
เส้นทางที่ 5 วงกลม ถนนตก – สีลม ระยะทาง 14.0 กม.
เส้นทางที่ 6 วงกลม อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – พหลโยธิน – ดินแดง ระยะทาง 12.5 กม.
เส้นทางที่ 7 วงกลม อู่หมอชิต 2 – อนุสาวรีย์ชยั สมรภูมิ – ศูนย์การค้าสยาม ระยะทาง 24.5 กม.
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4
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 วัตถุประสงค์ที่ 2 : เพื่อให้ ขสมก. สามารถเลี้ยงตัวเองได้ลดภาระกับภาครัฐ
จึงได้กาหนดกลยุทธ์/แนวทางการดาเนินงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ และขอรับการ
สนับสนุน ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 : การลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน
การลดค่าใช้จ่ายทางด้านพนักงานทั้งที่เป็นพนักงานป ิบัติการ (พขร., พกส.) และพนักงาน
สนับสนุน โดยมีแนวทางการลดค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีขนาดกระชับลง (LEAN)
เพื่อให้โครงสร้างองค์กรของ ขสมก. มีขนาดเล็กลง มีอัตราพนักงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
อัตราพนักงานตามโครงสร้างใหม่ มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
จากการก่อตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยการรวมผู้ประกอบการจากหลายบริษัท ทาให้
เกิ ด ปั ญ หาด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คลที่ ข าดประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน ขสมก. ต้ อ งด าเนิ น การเพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทการเป็น
ผู้ประกอบการ “Operator” จึงต้องปรับโครงสร้างการบริหารของ ขสมก. ให้มี ขนาดเล็กลง มุ่งขยายขอบข่าย
งานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการจัดให้มีการจ้างงานบริการโดยบุคคลภายนอก
(Outsource) เพื่อลดต้นทุนการประกอบกิจการ ขสมก. ดังนี้
1.1) ปรับโครงสร้างองค์กรจากการเป็น Operator และ Regulator เป็นเพียง Operator
เพื่อลดขนาดองค์กรให้กระชับลง และลดขั้นตอนการทางานที่ซ้าซ้อนให้เกิดความคล่องตัวและสะดวกรวดเร็วใน
การปฏิบัติงาน โดยปรับอัตราพนักงานให้มีความเหมาะสมกับโครงสร้างใหม่ของ ขสมก. การปฏิบัติงานจะมีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามภารกิจที่เกิดขึ้น บางหน่วยงานต้องมีการยุบเลิก บางหน่วยงานจาเป็นต้องรวมหน่วยงาน
เพื่อลดความซ้าซ้อนของงานบางงานลง และเพิ่มปริมาณงานบางหน่วยงาน รวมถึงงานที่กาหนดขึ้นใหม่
1.2) การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ปัจจุบันไปสู่แผนตามโครงสร้างใหม่ ปัจจุบัน (ณ 31
สิงหาคม 2561) ขสมก. มีพนักงานรวมพนักงานสัญญาจ้าง ทั้งสิ้น 13,599 คน เป็นพนักงานขับรถโดยสาร
จานวน 5,509 คน พนักงานเก็บค่าโดยสาร 5,532 คน พนักงานสานักงาน จานวน 2,530 คน และพนักงาน
Outsource จานวน 28 คน
ส่ ว นการปรั บ โครงสร้ า งใหม่ จ ะใช้ พ นั ก งานรวมทั้ ง สิ้ น 8,259 คน เป็ น พนั ก งาน
ขับรถโดยสาร จานวน 6,300 คน พนักงานสานักงาน จานวน 1,947 คน และพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางที่เป็นสัญญาจ้าง (Outsource) จานวน 12 คน โดยมีรถประจาการ จานวน 3,000 คัน จากการบริหาร
จัดการดังกล่าวจะทาให้พนักงานในส่วนของพนักงานสนับสนุน และพนักงานเก็บค่าโดยสาร จานวน 5,051 คน
เข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด ส่งผลให้โครงสร้างใหม่มีสัดส่วนพนักงาน 1 คน : รถ = 1 : ๒.75
รายละเอียดตามตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 สัดส่วนรถ : จานวนพนักงาน (คน)
จานวนพนักงาน
ตาแหน่ง
พนักงานขับรถ (พขร.)
พนักงานเก็บค่าโดยสาร (พกส.)
พนักงานสานักงาน
พนั ก งานเชี่ ยวชาญเฉพาะทาง
(Outsource) สัญญาจ้าง
รวม

เดิม (คน)

แผนฟื้นฟูฯ (คน)

๕,509
๕,532
2,530
28

6,300
1,947
12

13,599

8,259

สัดส่วนคน : รถ
เดิม (คน)
แผนฟื้นฟูฯ (คน)
(รถ 2,645 คัน)
(รถ 3,000 คัน)
1 : 2.09
1 : ๒.10
1 : 2.10
1 : 0.97

1 : 0.65

1 : 5.14

1 : ๒.75

1.3) การบริหารจัดการอัตรากาลังส่วนที่เกิน ไม่มีการทดแทนอัตราขาดในตาแหน่งที่มีการ
ยุบเลิก แต่หน่วยงานใดที่มีความจาเป็น เพื่อมิให้งานเสียหาย ณ เวลาที่มีการปรับเปลี่ยนระบบงานใหม่ยังไม่เต็ม
รูปแบบจะจัดสรรอัตรากาลังพนักงานลงในแต่ละหน่วยงานให้เหมาะสม
1.4) การพัฒนาความสามารถบุคลากร เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถของบุคลากร
เตรี ย มความพร้ อ มให้ กั บ พนั ก งาน เพื่อ รองรั บการเปลี่ ย นแปลงในการท างานและเสริมสร้างประสบการณ์
ให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5
2. การเกษียณอายุก่อนกาหนด (Early Retirement)
เพื่อให้บุคลากรขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอัตรากาลัง
ในการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่ และสอดรับกับแผนการจัดเก็บค่าโดยสารด้วยบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์
(E-Ticket) โดยเฉพาะต าแหน่ ง พนั กงานเก็ บค่ าโดยสาร พนั กงานสนั บสนุ นอื่ นๆ จึ งก าหนดให้ มี โ ครงการ
เกษียณอายุก่อนกาหนดในพนักงานทุกตาแหน่งด้วยความสมัครใจ โดยมีพนักงานที่เข้าโครงการเกษียณอายุก่อน
กาหนด (Early Retirement) รวมทั้งสิน 5,051 คน แยกเป็น พนักงานสนับสนุน จานวน 655 คน และพนักงาน
เก็บค่าโดยสาร จานวน 4,396 คน โดยใช้วงเงินในการเกษียณอายุก่อนกาหนด 6,004 ล้านบาท ซึ่ง ขสมก.ได้
กาหนดให้มีการเกษียณอายุก่อนกาหนด (Early Retirement) ในปี 2563 – 2565 รายละเอียดตามตารางที่ 15
ตารางที่ 15 แสดงจานวนคนและวงเงินของโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด (Early Retirement)
ปี 2563 – 2565
ปี พ.ศ.

ตาแหน่ง

2563
2564
2565

พนักงานสานักงาน
พนักงานเก็บค่าโดยสาร
พนักงานเก็บค่าโดยสาร
รวม
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6
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จานวนพนักงานที่เข้า
โครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด
(คน)
655
2,198
2,198
5,051

วงเงินงบประมาณ
(ล้านบาท)
1,036
2,466
2,502
6,004
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ซึ่งการดาเนิ นการตามโครงการดั งกล่ าวจะส่ งผลให้ ขสมก. ประหยัดค่ าใช้ จ่ายได้ประมาณ
30,004 ล้านบาท รายละเอียดตามตารางที่ 16
ตารางที่ 16 ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายบุคลากร

ปี พ.ศ.

2563
2564
2565

พนักงานที่เข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด
ค่าใช้จ่าย
ปฏิบัติงาน คานวณเป็น
ผลต่าง
เฉลี่ย
ประหยัดเงินได้
จานวน จนครบ มูลค่าปัจจุบัน
ตาแหน่ง
(บาท/คน)
(คน)
เกษียณ (บาท/คน)
(บาท/คน)
(1)
(2)
(1) – (2)
พนักงาน 655 9,308,956 9,029,687 1,581,983 7,447,704 4,878,246,330
สานักงาน
พนักงาน 2,198 7,066,793 6,854,789 1,121,815 5,732,974 12,601,077,314
เก็บค่า
โดยสาร
พนักงาน 2,198 7,066,793 6,854,789 1,138,455 5,716,334 12,564,502,594
เก็บค่า
โดยสาร
รวม
30,043,826,238

หมายเหตุ คานวณโดยใช้ 1) เงินเดือน บวกสวัสดิการ ในปี 2561 เป็นฐาน
2) อายุของ พกส. และพนักงานสนับสนุน เฉลี่ยอยู่ที่ 44 ปี และ 49 ปี ตามลาดับ
3) คานวณเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ส่วนลดอยู่ที่ 3%
3. ปรับเปลี่ยนหน้าที่พนักงานให้มีความเหมาะสม
เนื่องจากมีพนักงานตาแหน่งต่าง ๆ เกษียณอายุในแต่ละปีจานวนมาก และเพื่อให้สอดรับกับ
แผนการจัดเก็บค่าโดยสารด้วยบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) ตามกรอบโครงสร้างใหม่ซึ่งจะไม่มีพนักงาน
เก็บค่าโดยสาร ขสมก. จึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนหน้าที่พนักงานเก็บค่าโดยสาร เป็นพนักงานสานักงาน จากนโยบาย
ดังกล่าวจะมีพนักงานเก็บค่าโดยสารปรับเปลี่ยนหน้าที่เป็นพนักงานสานักงานเพิ่มขึ้น รายละเอียดตามตารางที่ 17
ตารางที่ 17 รายละเอียดพนักงานสานักงาน และพนักงานเก็บค่าโดยสารเกษียณอายุ /เปลี่ยนหน้าที่
ปี 2562
ตาแหน่ง
ช่วงต้นปี เกษียณ คงเหลือ ช่วงต้นปี

ปี 2563

ปี 2564

เปลีย่ น
Early เกษียณ คงเหลือ ช่วงต้นปี Early เกษียณ จ้างใหม่ คงเหลือ ช่วงต้นปี Early เกษียณ จ้างใหม่ คงเหลือ
หน้าที่

พนักงานสานักงาน 2,530 184 2,346 2,346 448 655 192 1,947 1,947
พนักงานเก็บค่า
5,532 137 5,395 5,395 448
โดยสาร
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ปี 2565

-

-

175 175 1,947 1,947

162 4,785 4,785 2,198 186

-

- 156 156 1,947

2,401 2,401 2,198 203

-

-
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4. การจ้างพนักงานใหม่ โดยเฉพาะพนักงานที่มีความรู้ทางระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ในแต่ละปีมีพนักงานในตาแหน่งต่าง ๆ ครบเกษียณอายุ เช่น พนักงานสานักงาน, พนักงานขับรถ
(พขร.) พนักงานเก็บค่าโดยสาร (พกส.) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 – 2579 ตามตารางที่ 18 ดังนี้
ตารางที่ 18 รายละเอียดพนักงานที่เกษียณอายุ ตั้งแต่ปี 2561 – 2579
ตาแหน่ง
พนักงานสานักงาน
พขร.
พกส.
รวม

ตาแหน่ง
พนักงานสานักงาน
พขร.
พกส.
รวม

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

ปี
2565

ปี
2566

ปี
2567

ปี
2568

ปี
2569

ปี
2570

184
236
137
557

192
250
162
604

175
247
186
608

156
258
203
617

156
317
473

153
278
431

130
302
432

135
258
393

90
234
324

ปี
2571

ปี
2572

ปี
2573

ปี
2574

ปี
2575

ปี
2576

ปี
2577

ปี
2578

ปี
2579

117

85

71

85

70

58

56

45

66

227
344

226
311

190
261

211
296

166
236

178
236

157
213

160
205

142
208

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ ขสมก. จาเป็นต้องขอทบทวนมติ ครม. เพื่อจัดหา
พนักงานใหม่ทดแทนพนักงานที่เกษียณอายุในตาแหน่ง พนักงานขับรถ และพนักงานสานักงาน ดังนี้
1) พนักงานขับรถ เริ่มจ้างพนักงานขับรถ (Outsource) ในระบบสัญญาจ้าง ตั้งแต่ปี 2563
โดยกาหนดให้มีอัตราพนักงานขับรถแต่ละปี จานวน 6,300 คน ตามกรอบอัตรากาลังโครงสร้างใหม่
2) พนักงานสานักงาน เริ่มจ้างใหม่ ตั้งแต่ปี 2564 และกาหนดให้มีอัตราพนักงานสานักงาน
รวมทุกตาแหน่งแต่ละปี จานวน 1,959 คน (รวมพนักงานเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Outsource) สัญญาจ้าง จานวน
12 คน ( ตามกรอบอัตรากาลังโครงสร้างใหม่ รายละเอียดตามตารางที่ 19
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ตารางที่ 19 จานวนพนักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.
ลาดับ

ตาแหน่ง

1 จานวนรถ (คัน)
2 พนักงานขับรถ (คน)
(-) พขร.เกษียณ
(+) พขร. Outsource
คงเหลือ
3 พนักงานเก็บค่าโดยสาร
(-) พกส.เกษียณ
(-) พกส.เปลี่ยนหน้าทีเ่ ป็นพนักงานสานักงาน
(-) เข้าโครงการ Early
คงเหลือ
4 พนักงานสานักงาน
(-) พ.สานักงานเกษียณ
(-) เข้าโครงการ Early
(+) เปลี่ยนหน้าทีจ่ าก พกส.
(+) พนักงานสานักงานจ้างใหม่
คงเหลือ
5 พนักงานสานักงาน สัญญาจ้าง
รวม
รถ 1 คัน ต่อจานวนพนักงาน

กรอบอัตรากาลัง

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2567

ปีงบประมาณ 2568

ปีงบประมาณ 2569

ปีงบประมาณ 2570

31 ส.ค.61 แผนฟืน้ ฟู

จานวน

จานวน

จานวน

จานวน

จานวน

จานวน

จานวน

จานวน

จานวน

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

2,674
5,509

5,532

2,530

28
13,599
5.09

3,000
6,300

5,509
236

0

5,273
5,532
137

1,947

5,395
2,530
184

12
8,259
2.75

2,346
12
13,026
4.34

5,273
250
1,277
6,300
5,395
162
448

6,300
247
247
6,300
4,785
186

6,300
258
258
6,300
2,401
203

2,198
2,401
1,947
175

175
1,947
12

4,785
2,346
192
655
448
1,947
12
13,044
4.35

10,660
3.55

8,259
2.75

6,300
317
317
6,300
-

6,300
278
278
6,300
-

6,300
302
302
6,300
-

6,300
258
258
6,300
-

6,300
234
234
6,300
-

2,198
1,947
156

1,947
156

1,947
153

1,947
130

1,947
135

1,947
90

156
1,947
12

156
1,947
12

153
1,947
12

130
1,947
12

135
1,947
12

90
1,947
12

8,259
2.75

8,259
2.75

8,259
2.75

8,259
2.75

8,259
2.75
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แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)

ตารางที่ 19 จานวนพนักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. (ต่อ)
ลาดับ

ตาแหน่ง

1 จานวนรถ (คัน)
2 พนักงานขับรถ (คน)
(-) พขร.เกษียณ
(+) พขร. Outsource
คงเหลือ
3 พนักงานเก็บค่าโดยสาร
(-) พกส.เกษียณ
(-) พกส.เปลี่ยนหน้าทีเ่ ป็นพนักงานสานักงาน
(-) เข้าโครงการ Early
คงเหลือ
4 พนักงานสานักงาน
(-) พ.สานักงานเกษียณ
(-) เข้าโครงการ Early
(+) เปลี่ยนหน้าทีจ่ าก พกส.
(+) พนักงานสานักงานจ้างใหม่
คงเหลือ
5 พนักงานสานักงาน สัญญาจ้าง
รวม
รถ 1 คัน ต่อจานวนพนักงาน

กรอบอัตรากาลัง

ปีงบประมาณ 2571

ปีงบประมาณ 2572

ปีงบประมาณ 2573

ปีงบประมาณ 2574

ปีงบประมาณ 2575

ปีงบประมาณ 2576

ปีงบประมาณ 2577

ปีงบประมาณ 2578

ปีงบประมาณ 2579

31 ส.ค.61 แผนฟืน้ ฟู

จานวน

จานวน

จานวน

จานวน

จานวน

จานวน

จานวน

จานวน

จานวน

2,674
5,509

3,000
6,300

5,532

0

2,530

28
13,599
5.09

3,000

1,947

12
8,259
2.75

8,259
2.75

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

6,300
226
226
6,300
-

6,300
190
190
6,300
-

6,300
211
211
6,300
-

6,300
166
166
6,300
-

6,300
178
178
6,300
-

6,300
157
157
6,300
-

6,300
160
160
6,300
-

6,300
142
142
6,300
-

1,947
117

1,947
85

1,947
71

1,947
85

1,947
70

1,947
58

1,947
56

1,947
45

1,947
66

117
1,947
12

85
1,947
12

71
1,947
12

85
1,947
12

70
1,947
12

58
1,947
12

56
1,947
12

45
1,947
12

66
1,947
12

8,259
2.75

8,259
2.75

8,259
2.75

8,259
2.75

8,259
2.75

8,259
2.75

8,259
2.75

8,259
2.75
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หมายเหตุ
1. พนักงานขับรถ Outsource ในปี 2563 จานวน 1,277 คน ตั้งแต่ปี 2564 - 2579 จ้างตามจานวน พขร.ที่เกษียณอายุในแต่ละปี รวม จานวน 4,828 คน
2. พนักงานเก็บค่าโดยสาร เปลี่ยนหน้าที่เป็นพนักสานักงาน ในปี 2563 จานวน 448 คน เข้าโครงการ Early ในปี 2564 และ 2565 ปีละ 2,198 คน รวมเข้าโครงการ Early จานวน 4,396 คน
3. พนักงานสานักงาน เข้าโครงการ Early ในปี 2563 จานวน 655 คน เปลี่ยนหน้าที่จาก พกส. จานวน 448 คน อัตราที่ขาดจากข้อกาหนดจะจ้างใหม่ตามจานวนที่ขาดในแต่ละปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2564
4. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สัญญาจ้าง จานวน 12 คน ตั้งแต่ปี 2562 ประกอบด้วย ผอก. = 1 อัตรา , แพทย์ = 1 อัตรา , พยาบาล 10 อัตรา

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

3,000

6,300
227
227
6,300
-
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แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลให้เกิดโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงาน และจานวนพนักงาน
รายละเอียดตามรูปที่ 2, 3 และตารางที่ 20
รูปที่ 2 โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานตามแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.
โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานหลังปรับปรุง
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สานักตรวจสอบ
ผูอ้ านวยการ

สานักผูอ้ านวยการ

ผูต้ รวจการ

กลุ่มงานสายตรวจพิเศษ

ฝ่ายการเดินรถ

เขตการเดินรถ 1-8

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1-8

กลุ่มงานบัญชีและการเงิน 1-8

กลุ่มงานป ิบัติการเดินรถ 1-8
(24 กลุ่มงาน)

งานอุบัติเหตุ
งานตรวจการ
งานบริหารศูนย์ควบคุมการเดินรถเขต

รถประจาการ
จานวนพนักงาน
อัตราส่วน รถ : คน

3,000 คัน
8,259 คน
= 1 : 2.75

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

พขร.
พกส.
พ.สานักงาน
พ.Outsource
รวม

6,300
1,947
12
8,259

คน
คน
คน
คน
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รูปที่ 2 โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานตามแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.
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กลยุทธ์ที่ 2 : ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงรักษารถโดยสาร และค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีภารกิจในการให้บริการขนส่งผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลด้วยรถยนต์โดยสาร แต่ปัจจุบันสภาพรถโดยสารเก่าทรุดโทรม เนื่องจากการใช้งานนานกว่า 20 ปี ส่งผล
ให้ค่าใช้จ่ายในการเหมาซ่อมแซมบารุงรักษาสูงมาก โดยมีอัตรา ค่าเหมาซ่อมแซมบารุงรักษาของรถแต่ละประเภท
ในปัจจุบันแยกเป็นดังนี้
อัตราค่าซ่อมรถแต่ละประเภท
หน่วย : (บาทต่อคันต่อวัน)
ยี่ห้อรถ
อีซูซุ
ฮีโน่
แดวู
เบนซ์
มิตซูบิชิ

ธรรมดา
1,400.63
1,401.70
1,401.70

ประเภทรถ
ปอ.น้าเงิน
2,046.91
2,040.40
-

ปอ.ยูโรทู
2,060.29
1,720.00
1,710.00
1,672.00
-

NGV
จานวน 489 คัน
ปีที่ 1 - 5 = 925
ปีที่ 6 - 10 = 1,730

จากตารางอัตราค่าเหมาซ่อมรถแต่ละประเภทจะเห็นว่า ค่าเหมาซ่อมรถปัจจุบันมีอัตราที่สูง เมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าซ่อมแซมรถโดยสารใหม่ (NGV) หาก ขสมก. จัดหารถใหม่ได้จะมีต้นทุนค่าเหมาซ่อมที่ต่ากว่า
รวมทั้งเป็นการสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการให้กับผู้โดยสาร ลดการร้องเรียนในเรื่องสภาพรถโดยสารดังที่
ผ่านมา
ปัจจุ บั น ขสมก. มีรถโดยสารประจาการ จานวน 2,645 คัน แยกเป็น รถใช้น้ามันดีเซลเป็น
เชื้อเพลิง 2,105 คัน และรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ 540 คัน มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง เดือนละ 160 – 172
ล้านบาท และมีแนวโน้มที่ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากรถมีอายุการใช้งานมากขึ้น อัตราการสิ้นเปลืองของ
เชื้อเพลิงสูงขึ้นตามไปด้วย และแนวโน้มของราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น
กลยุทธ์ที่ 3 : เพิ่มรายได้
1. การเพิ่มอัตราค่าโดยสาร
สืบเนื่องจากการดาเนินงานที่ผ่านมา ขสมก. จัดเก็บค่าโดยสารตามอัตราที่คณะกรรมการควบคุม
การขนส่ งทางบกกลางกาหนด ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ากว่าต้นทุนที่แท้จริง ส่ งผลให้ ขสมก.มีผลประกอบการขาดทุน
ต่อเนื่องมาโดยตลอด แม้ในอดีตที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจะเคยมีมติให้ ขสมก.ปรับขึ้น
ราคาค่าโดยสาร แต่ ขสมก.ได้ชะลอปรั บขึ้นราคา เพราะต้องการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมน าคม
เนื่องจากไม่ต้องการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางกับประชาชน แต่ว่าอัตราค่าโดยสารดังกล่าวยังต่ากว่าอัตรา
ค่าโดยสารของรถเอกชนร่วมบริการ ขสมก. จึงได้ประมาณการอัตราค่าโดยสารเพื่อทาให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ โดย
ไม่เป็นภาระของรัฐอีกต่อไป ซึ่งจากประมาณการทางการเงิน พบว่าอัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศรุ่นใหม่แบบ
ขั้นบันไดในอัตรา 16 – 24 บาท (ปี 2562 – 2564) จะทาให้ผลการดาเนินงาน (EBITTDA) เป็นบวกตั้งแต่ปี
2565
2. ขอรับการสนับสนุนการให้บริการสาธารณะ (PSO)
ปัจจุ บัน ขสมก. จัดเก็บค่าโดยสารต่ากว่าต้นทุนที่แท้จริง ทาให้เกิดผลประกอบการที่ขาดทุน
รัฐบาลจึงให้เงินอุดหนุนชดเชยการขาดทุนเฉพาะในส่วนของการให้บริการรถธรรมดา ขสมก. ว่าจ้างศูนย์บริการ
วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษาต้นทุนมาตรฐานของ ขสมก. ซึ่งจากผลการศึกษามีต้นทุนมาตรฐานตาม
รายละเอียดตารางที่ 21
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)

ตารางที่ 21 ต้นทุนมาตรฐาน/คัน/วัน ในแต่ละปี โดยแยกรถแต่ละประเภท
ประเภทรถ
รถธรรมดา
รถปรับอากาศ
- ดีเซล
- NGV (เก่า)
- NGV (ใหม่)
- Hybrid (ซื้อ)
- Hybrid (เช่า)
- รถไฟฟ้า

ปี 2562
11,410.03

ปี 2563
11,934

ปี 2564
9,379.23

ปี 2565
9,622.74

ปี 2566
9,882.07

ปี 2567 – 2575
11,205

13,639
12,463
12,349
12,620
13,779
11,858

14,323
12,920
12,817
10,307
14,338
12,198

11,783
10,626
10,554
10,628
11,787
9,626

12,026
10,870
10,797
10,871
12,030
9,869

12,286
11,129
11,862
11,131
12,289
10,128

13,608
12,452
13,184
12,453
13,612
14,451

ซึ่งต้นทุนมาตรฐานที่ได้จากการศึกษา เมื่อนามาเปรียบเทียบกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงและรายได้ที่
ขสมก. จัดหามาได้ ถ้าต้นทุนมาตรฐานสูงกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงและสูงกว่ารายได้ที่เกิดจริง แสดงถึงอัตราค่า
โดยสารในการจัดเก็บต่ากว่าที่ควรจะเป็น ในขณะที่ ขสมก. มีการบริหารต้นทุนของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
แล้ว ภาครัฐควรมีการพิจารณาเงินอุดหนุน (PSO) เพื่อให้รายได้เพิ่มขึ้นเท่ากับต้นทุนมาตรฐาน
3. การจัดเก็บค่าตอบแทนค้างชาระของรถเอกชนร่วมบริการ
เนื่องจากปัจจุบันรถเอกชนที่เข้าร่วมเดินรถกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพยังคงมีหนี้สินค้าง
ชาระเป็นจานวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการลูกหนี้ค่าตอบแทนรถร่วมบริการมีประสิทธิภาพและสามารถ
จัดเก็บค่าตอบแทน ค้างชาระของรถทุกประเภท ต้องมีการจูงใจเพื่อให้เกิดการชาระหนี้ ทาให้ ขสมก.มีรายได้จาก
ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น
ปัจจุบัน (ณ สิงหาคม 2561) รถเอกชนร่วมบริการมีค่าตอบแทนค้างชาระกับ ขสมก. จานวน
685.093 ล้านบาท แยกเป็น รถโดยสารขนาดใหญ่ รถมินิบัส รถตู้ และรถในซอย ดังนี้
ประเภทรถ
รถโดยสารขนาดใหญ่
รถมินิบัส
รถตู้
รถหมวด 4 (ในซอย)
รวม

ค่าตอบแทนค้างชาระ (ล้านบาท)
467.830
46.914
169.704
0.645
685.093

4. พัฒนาพื้นที่เชิงธุรกิจ
1) ปัจจุบัน ขสมก. มีอู่จอดรถโดยสารทั้งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและที่เช่าจากหน่วยงานอื่น
ที่เป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชนจานวนหลายแห่ง โดยอู่จอดรถโดยสารในบางพื้นที่ตั้งอยู่บนทาเลที่มีความ
เจริญสูง ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย แวดล้อมด้วยสถานที่มีคุณค่าในเชิงธุรกิจ อาทิ สถานศึกษา ศูนย์การค้า
และสถานที่จ้างงาน สามารถนาไปสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงธุรกิจอันจะก่อให้เกิดรายได้เพิ่มแก่ ขสมก.
ขสมก. ได้วางแผนพัฒนาพื้นที่อู่จอดรถโดยสารในเชิงธุรกิจ ๒ แห่ง ได้แก่ พื้นที่อู่บางเขน
และพื้นที่อู่มีนบุรี
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2) ในปีงบประมาณ 2560 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยและให้คาปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาโครงการพัฒนาการใช้พื้นที่เชิงธุรกิจอู่บางเขน และอู่มีนบุรี เพื่อจะนาผล
การศึกษาไปดาเนินการตามพระราชบัญญัติให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (พ.ศ.2559) ซึ่งจากผล
การศึกษาความเป็นไปได้ด้านกฎหมาย ด้านการตลาด ด้านการก่อสร้าง ในการพัฒนาพื้นที่อู่บางเขนที่เหมาะสม คือ
การจัดทาเป็นโครงการแบบผสม (Mixed Use) ระหว่างศูนย์การค้า และโรงแรมระดับบน ส่วนพื้นที่อู่มีนบุรี มี
ความเหมาะสมในการจาทาเป็นโครงการตลาด
3) โดยในฐานะเจ้ า ของกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น และผู้ ใ ห้ สิ ท ธิ์ ก ารเข้ า ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จะได้ รั บ
ผลตอบแทน ในรูปของค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์ แก่เอกชนร้อยละ 30 ของราคาที่ดิน และรายได้จากการรับ
ชาระค่าเช่า ประกอบด้วย ค่าตอบแทนการใช้ที่ดินระหว่างก่อสร้างร้อยละ 0.50 ของราคาที่ดิน และค่าเช่าราย
ปีในอัตราร้อยละ ๒ ของราคาที่ดิน โดยเมื่อครบกาหนดระยะเวลาสัญญา ๓๐ ปี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะเป็น
กรรมสิ ท ธิ์ ข อง ขสมก. ซึ่ ง จะมี ผ ลตอบแทนตามผลการศึ ก ษาของสถาบั น วิ จั ย และให้ ค าปรึ ก ษาแห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนี้
- ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์ = 361 ล้านบาท
- ค่าเช่ารวม 30 ปี
= 1,206 ล้านบาท
แต่เนื่องจากการใช้พื้นที่ในเชิงธุรกิจดังกล่าว ไม่อยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ตาม
มาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 จึงขอแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 6
เพื่อให้มีการดาเนินในธุรกิจประเภทอื่นได้ ดังนี้
จากเดิม มาตรา 6 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(1) ประกอบการขนส่งบุคคลในกรุงเทพมหานคร และระหว่างกรุงเทพมหานคร
กับจังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร
(2) ประกอบการอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการประกอบการขนส่งบุคคล
แก้ไขเพิ่มเติมเป็น มาตรา 6 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1)
ประกอบการขนส่ ง บุ ค คลในกรุ ง เทพมหานคร และระหว่ า ง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร
(2) ประกอบการอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการประกอบการขนส่งบุคคล
(3) ประกอบธุรกิจอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7
กลยุทธ์ที่ 4 : การบริหารหนี้สิน
จากปัญหาการขาดทุนจาการดาเนินงานและหนี้สินสะสม ซึ่ง ขสมก.เป็นกิจการสาธารณูปโภค
หน่ ว ยงานหนึ่ ง ของรั ฐ ที่ ให้ บ ริ การแก่ป ระชาชนที่ มีรายได้ น้อยจนถึง ปานกลางเป็น หลั ก มีโ ครงสร้างอัตรา
ค่าโดยสารถูกกาหนดโดยภาครัฐ ที่อยู่ในอัตราต่ากว่าต้นทุนที่แท้จริง มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานสูง จึงทาให้มี
ผลขาดทุน จาการดาเนิ นงานอย่ างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ผลการขาดทุนและหนี้สะสมนั้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการ
จัดเก็บค่าโดยสารที่ต่ากว่าต้นทุน ประกอบกับ ขสมก.ไม่มีเงินทุนประเดิมตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ทาให้ขาดสภาพคล่อง
ทางการเงิน
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ขณะเดียวกันเงินสนับสนุนที่ได้รับจากภาครัฐในรูปแบบต่าง ๆ ไม่เพียงพอต่อการชดเชยผลการ
ขาดทุน ส่งผลให้เสถียรภาพทางการเงินอันเกิดจากภาระหนี้และดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ เดือน
สิงหาคม 2561 มีหนี้สินสะสม จานวน 112,273.089 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นหนี้จากเงินกู้พันธบัตร และ
Term Loan จึงถือได้ว่า ขสมก.มีสถานะทางการเงินที่อ่อนแอในระดับวิกฤติ ขณะที่ผลการดาเนินงานใน
ปัจจุบันยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เอื้อต่ อการแก้ไขปัญหาหนี้สะสม ขสมก.ได้จัดแบ่งหนี้ตามสมมติฐานของการ
เกิดหนี้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

รายการหนี้

หนีส้ ินทีเ่ กิดจาก
หนีส้ ินทีเ่ กิดจากการดาเนินงาน
การดาเนินงานของ ขสมก.
ตามนโยบายภาครัฐ

รวมหนีส้ ิน

1. ซือ้ รถโดยสาร 1,627 คัน

6,352.569

-

6,352.569

2. ค่าเหมาซ่อม

1,445.738

36,929.470

38,375.208

3. ค่าน้ามันเชื้อเพลิง

2,483.264

55,828.975

58,312.239

323.320

-

323.320

5. หนีต้ ามภาระผูกพัน

8,753.432

156.321

8,909.753

รวม

19,358.323

92,914.766

112,273.089

17.24

82.76

100.00

4. เงินกูเ้ สริมสภาพคล่อง

คิดเป็นร้อยละ

จากปัญหาหนี้ คงค้างดังกล่ าว จะรวมหนี้ที่เกิดจากการกู้เพื่อชาระดอกเบี้ย โดยตั้งแต่ปี 2539
ขสมก.ได้ขอกู้เงินเพื่อมาชาระค่าดอกเบี้ยมาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากการกู้เงินเพื่อมาชาระดอกเบี้ยของ ขสมก.
ไม่สอดคล้องกับกรอบวินัยการเงินการคลังตาม พ.ร.บ.วินัยฯ มาตรา 49 ที่กาหนดว่า “การก่อหนี้ของหน่วยงาน
ของรัฐต้องกระทาด้วยความรอบคอบ คานึงถึงความคุ้มค่า ความสามารถในการชาระหนี้ การกระจายภาระการ
ชาระหนี้ เสถียรภาพและความยั่งยืนทางการเงินการคลัง ตลอดจนความน่าเชื่อถือของประเทศและหน่วยงานของ
รัฐผู้กู้” ทาให้ ขสมก.ไม่สามารถกู้เงินเพื่อมาชาระดอกเบี้ยได้ จึงต้องนารายได้ค่าโดยสารมาชาระแทน ส่งผลให้
ขสมก. ขาดสภาพคล่องและต้องกู้เงินมาเสริมสภาพคล่องและลงทุนแทน
แต่เนื่องจากสานักงานบริหารหนี้สาธารณะไม่อนุญาตให้ ขสมก.กู้เงินโดยออกพันธบัตร (BOND)
โดยให้กู้ยืมจากสถาบันการเงิน (TERM LOAN) เท่านั้น ซึ่งได้แจ้งว่าพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ พ.ศ. 2519 มาตรา 7 (7) ไม่ครอบคลุมในการออกพันธบัตร มีเพียงข้อความ “การกู้ยืมเงิน” เท่านั้น
ดังนั้น เพื่อให้ ขสมก.สามารถกู้เงินด้วยการออกพันธบัตรได้ และเกิดประโยชน์ในการชาระหนี้ได้ใน
ระยะยาว จึงขอแก้ไข เพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 มาตรา 7 (7)
ดังนี้
จากเดิม มาตรา 7 (7) กู้ ยืม ให้กู้หรือให้ยืมเงิน โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือด้วยทรัพย์สิน
เพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
แก้ไขเพิ่มเติมเป็น มาตรา 7 (7) กู้ ยืม ออกพันธบัตรเงินกู้ ให้กู้หรือให้ยืมเงิน โดยมีหลักประกัน
ด้วยบุคคลหรือด้วยทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 มีมติให้ ขสมก. ร่วมกับกระทรวงคมนาคม หารือกับสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ในการพิจารณาแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ขององค์กรให้เกิดความยั่งยืน ขสมก. ได้ประสานงานกับสานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการดาเนินงานดังกล่าว โดยจากการจัดแบ่งหนี้ตามสมมุติฐาน
ของการเกิดหนี้ ในส่วนของ ขสมก. ก็ยังไม่สามารถรับภาระหนี้ที่ ขสมก.ต้องรับภาระได้ เนื่องจาก ขสมก. ยังขาด
สภาพคล่อง จึงขอให้ภาครัฐรับภาระหนี้ทั้งหมด
จากมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 30
พฤษภาคม 2561 ให้ ขสมก.จัดทาประมาณการทางการเงินที่ชัดเจน ซึ่งต้องมีแนวทางที่ทาให้ผลการดาเนินงาน
ไม่ขาดทุน และสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินของ ขสมก.ได้อย่างยั่งยืน ตามมติ ครม.เมื่อ 25 กันยายน 2561
ขสมก.ได้จัดทาประมาณการทางการเงินตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 โดย
เสนอขอให้รัฐรับภาระหนี้เดิมทั้งหมด จานวน 112,273.089 ล้านบาท ซึ่งจากการประมาณการทางการเงิน
ภายใต้การดาเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. โดยขอปรับค่าโดยสารปรับอากาศใหม่แบบขั้นบันไดในอัตรา
16 – 24 บาท ขสมก.จะเริ่มมีสภาพคล่องในปี 2566 จะสามารถชาระหนี้ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนซื้อรถใหม่
เงินกู้เกษียณอายุก่อนกาหนด และเงินกู้เสริมสภาพคล่องได้ทั้งหมดในปี 2578

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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4. แผนการดาเนินงาน (Time Line)

1
แผนการดาเน ินงาน (Time Line)

แผนงาน/ก ิจกรรม
1

2560
2
3

4

1

2561
2
3

4

ระยะเวลาในการดาเน ินงาน
2562
2563
1
2
3
4
1
2
3
4

1

2564
2
3

4

1

2565
2
3

ผูร
้ ับผ ิดชอบหล ัก
4

ว ัตถุประสงค ์ ๑: เพือ
่ ปร ับปรุงระบบการทางานให้ม ี
ประส ิทธภ
ิ าพโดยใช้รถใหม่และเทคโนโลย ีทท
ี่ ันสมย
ั
้ รถโดยสาร NGV จานวน ๔๘๙ คน
จ ัดซือ
ั

ช.ผอก.ฝรอ.๑

NGV (Refurbished) จานวน ๓๒๓ คน
ั

ช.ผอก.ฝรอ.๑

ทบทวน มต ิ ครม. ๙ เมษายน ๑๕๕๖

สานกแผนงาน
ั

EV จานวน ๓๕ คน
ั
้ Hybrid จานวน ๑,๔๕๓ คน
ซือ
ั
เช่ารถโดยสารใหม่ จานวน ๗๐๐ คน
ั
นาเทคโนโลย ีทท
ี่ นสม
ั
ยมาใช้
ั

สานกเทคโนโลย
ั
ีสารสนเทศ

์ นรถ
การต ิดตงและใช้
ั้
งานในระบบบตรโดยสารอ
ั
ิเล็ กทรอน ิกสบ
โดยสาร (E-Ticket)
การใช้งานในระบบต ิดตามการปฏบ
ิ ต
ั ิการเด ินรถ (GPS)
การต ิดตง
ั้ WIFI
ป้ายอจฉร
ั
ิยะ
'การออกบตรร่
ั
วม
เพม
ิ่ ช่องทางการชาระค่าโดยสาร
ระบบบร ิหารงานหล ักองค ์กร
(Enterprise Resource Planning : ERP)
- การสรา
้ งระบบการควบคุมภายในเพือ
่ ป้องกนการร
ั
วไหล
่ั
- การบร ิหารค่าตอบแทนของพนกงาน
ั

ว ัตถุประสงค ์ ๒: เพือ
่ ให้ ขสมก. สามารถเลยงต
ี้
ัวเองไดล
้ ด
ภาระกบภาคร
ั
ัฐ
ลดค่าใช้จา
่ ยด ้านพนกงาน
ั

สานกการเจ
ั
า
้ หน้าท ี่

ปร ับโครงสรา
้ งองค ์การให้ม ีขนาดกระช ับลง (Lean)
การเกษียณอายุกอ
่ นกาหนด (Early Retirement)
ปร ับเปล ย
ี่ นหน้าทพน
ี่
กงานให้
ั
ม ีความเหมาะสม
พ ัฒนาพนกงานท
ั
ม
ี่ ีอยูใ
่ ห้ม ีความรูเฉพาะด
้
้านทม
ี่ ีการขาดอตราก
ั
าล ัง
 ลดค่าใช้จา
่ ยในการซ่อมบารุงร ักษา
้ เพลง
รถโดยสารและค่าใช้จา
่ ยเชือ
ิ

สานกบร
ั
ิหารการเด ินรถ

เพม
ิ่ รายได ้

สานกบร
ั
ิหารการเด ินรถ

เพม
ิ่ รายได ้ค่าโดยสาร
้ ทางการเด ินรถ
   การปร ับปรุงเสน
้ ทางเพือ
่ มต่อและรองร ับกบระบบขนส่
- ปร ับปรุงเสน
่ เชือ
ั
ง สาธารณะ
้ ทางทผ่
- ปร ับปรุงเสน
ี่ านสถานทท่
ี่ องเทยวและสถานท
ี่
ส
ี่ าคญ
ั

การจ ัดเก็บค่าตอบแทนค ้างชาระของรถเอกชนร่วมบร ิการ
้ ทเชิ
พ ัฒนาพืน
ี่ งธุรก ิจ
ิ
้ น
การบร ิหารหนีส

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

สานกแผนงาน
ั
สานกบ
ั
ญชี
ั
และกองทุนกลาง
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้ ทางใหม่ให้ส อดคลอ
- กาหนดเสน
้ งและรองร ับผูใช้
้
บร ิการ
การขอร ับการสนบสนุ
ั
นการให้บร ิการสาธารณะ (PSO)
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5. ประมาณการทางการเงิน
ขสมก.ได้จัดทาประมาณการทางการเงินภายใต้การดาเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่ง
มวลชนกรุ งเทพ ประกอบด้ว ย การจั ดหารถโดยสารใหม่มาให้ บริการประชาชน การนาระบบบัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) มาใช้กับรถโดยสาร ขสมก. การบริหารทรัพย์สินเชิงธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการทรัพย์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) มาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลการ
ประมาณการทางการเงินปี 2562 – 2579 ดังนี้

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)

ประมาณการกาไร – ขาดทุน กระแสเงินสดและภาระหนี้สิน
สมมติฐาน - หนีส้ ินเดิม จานวน 112,273.089 ล้านบาท รัฐรับภาระหนี้ ทั้งหมด (หนีณ้ 31 ส.ค.61)
- ซื้อรถโดยสาร NGV 489 คัน+รถไฟฟ้า รวมสถานี 35 คัน 16.34 ลบ.+รถไฮบริด 1,453 คันและเช่ารถ ไฮบริด 400 คัน +รถเช่า NGV 300 คัน+รถปรับปรุงสภาพ 323 คัน
- ปรับค่าโดยสารรถปอ.แบบขัน้ บันได ถึง 24 บาท
- มีโครงการเกษียณอายุ ปี 63 จานวน 1,036 ลบ. ปี 64 จานวน 2,466 ลบ.ปี 65 จานวน 2,502 ลบ.
- ไม่ขอเงินสนับสนุนจากภาครัฐ (PSO) ของรถธรรมดาและรถปรับอากาศ

ผล

- กู้เงินเพือ่ เสริมสภาพคล่องและลงทุน จานวน 16,038 ล้านบาท
- สามารถชาระหนีเ้ งินกู้เสริมสภาพคล่องตั้งแต่ปี 2566-2572 ทั้งหมด

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2579 ปี 2561-2579
15,756
261,410
11,920
211,996
3,836
49,413
3,812
28,528

ปี 2561
6,941
10,093
(3,152)
(3,170)

ปี 2562
6,190
10,540
(4,350)
(4,692)

ปี 2563
7,847
12,219
(4,372)
(4,899)

ปี 2564
9,784
11,690
(1,906)
(3,362)

ปี 2565
12,841
10,798
2,044
(296)

ปี 2566
14,394
10,108
4,286
1,976

ปี 2567
14,830
10,309
4,521
2,318

ปี 2568
15,279
10,873
4,405
2,309

ปี 2569
15,740
10,984
4,756
2,769

ปี 2570
15,756
11,070
4,686
2,821

ปี 2571
15,756
11,153
4,604
2,877

ปี 2572
15,756
11,189
4,567
3,135

ปี 2573
15,756
11,261
4,496
3,163

ปี 2574
15,756
11,379
4,377
3,619

ปี 2575
15,756
11,425
4,331
4,155

ปี 2576
15,756
11,547
4,210
4,074

ปี 2577
15,756
11,669
4,087
3,992

ปี 2578
15,756
11,770
3,986
3,928

5.Cash inflow from Operating
6.Cash outflow from Operating
7.Net cash flow from operating
8.Cash outflow from invesment
9.Cash inflow from financing activities
10.Cash outflow from financing activities
11.ดอกเบี้ยหนีส้ ินเดิมองค์การรับภาระ
12.Cash balance ending

6,941
10,093
(3,152)
2,759
5

6,190
10,540
(4,350)
2,030
6,657
277
5

7,847
13,255
(5,408)
163
6,100
530
5

9,784
14,156
(4,372)
6,009
11,871
1,489
5

12,841
13,300
(458)
6,024
8,881
2,399
5

14,394
10,108
4,286
4,170
122

14,830
10,309
4,521
4,475
167

15,279
10,873
4,405
4,469
104

15,740
10,984
4,756
4,759
100

15,756
11,070
4,686
4,638
149

15,756
11,153
4,604
4,616
136

15,756
11,189
4,567
3,230
1,473

15,756
11,261
4,496
1,606
4,363

15,756
11,379
4,377
1,565
7,176

15,756
11,425
4,331
1,525
9,982

15,756
11,547
4,210
1,484
12,708

15,756
11,669
4,087
1,308
15,487

15,756
11,770
3,986
1,192
18,281

15,756
11,920
3,836
593
21,524

261,410
218,000
43,409
14,226
36,268
44,325
21,524

13.Outstanding debt
14.รายได้จากเงินสนับสนุนภาครัฐ (PSO)
15.รายได้จากเงินสนับสนุนภาครัฐ (PSO) สะสม
16. จานวนรถ (คัน)ให้บริการ
17. รายได้ดาเนินงานเฉลี่ย /คัน/วัน (บาท)ไม่รวม pso
18. ค่าใช้จ่ายดาเนินงานเฉลี่ย /คัน/วัน (บาท)

2,759
2,509
2,509
2,674
4,541
10,341

9,281
1,132
3,641
2,774
4,996
10,410

15,166
3,641
2,972
7,233
12,219

26,256
3,641
2,883
9,298
13,452

33,788
3,641
3,000
11,727
12,146

30,640
3,641
3,000
13,145
9,231

27,091
3,641
3,000
13,543
9,415

23,442
3,641
3,000
13,953
9,930

19,394
3,641
3,000
14,375
10,031

15,345
3,641
3,000
14,389
10,109

11,196
3,641
3,000
14,389
10,185

8,310
3,641
3,000
14,389
10,218

6,961
3,641
3,000
14,389
10,284

5,612
3,641
3,000
14,389
10,392

4,264
3,641
3,000
14,389
10,434

2,915
3,641
3,000
14,389
10,545

1,702
3,641
3,000
14,389
10,657

568.
3,641
3,000
14,389
10,749

0.

0
3,641
3,641
3,000
235,405
199,087

เกษียณอายุก่อนกาหนด
2562
พนักงานสนับสนุน จานวน 655 คน
พนักงานเก็บค่าโดยสาร จานวน 1,929 คน
พนักงานเก็บค่าโดยสาร จานวน 1,929 คน
รวม
2,562

2563
1,036

2564

2565

รวม
1,036
2,466
2,502
6,004

หมายเหตุ ข้อ 10 เป็นเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ ซี้อรถใหม่และเกษียณก่อนอายุ (ชาระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ ระยะเวลา 15 ปี)
ซื้อรถโดยสาร
2562
2563
2564
2565
รถ NGV จานวน 489 คัน
1,891
รถปรับปรุงสภาพ จานวน 323 คัน
139
รถไฟฟ้า 35 คัน
163
409
รถไฮบริด จานวน 1,453 คัน
5,600
6,024
รวม
2,030
163
6,009
6,024

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

รวม
1,891
139
572
11,624
14,226

2,466
3,599

5,030

2,502
5,067

3,641
3,000
14,389
10,886
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รายการ
1.รายได้จากการดาเนินงาน
2.ต้นทุนการดาเนินงาน
3.กาไร (ขาดทุน)ก่อนค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่าย
4.กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
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สมมติฐานสาคัญ

ผล

1. รัฐรับภาระหนี้สินเดิม จานวน 112,273.089 ล้านบาท
(ณ 31 สิงหาคม 2561)
2. ซื้อรถโดยสาร NGV 489 คัน+รถไฟฟ้า รวมสถานี 35 คัน +
รถไฮบริด 1,453 คันและเช่ารถ ไฮบริด 400 คัน +รถเช่า
NGV 300 คัน + รถปรับปรุงสภาพ 323 คัน
3. ปรับค่าโดยสารแบบขั้นบันไดในอัตรา 16 – 24 บาท
4. มีโครงการเกษียณอายุ ปี 2563 จานวน 1,036 ล้านบาท,
ปี 6564 จานวน 2,466 ล้านบาท, ปี 2565 จานวน
2,502 ล้านบาท รวม 6,004 ล้านบาท

1. กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องและลงทุน ปี 2562 –
2565 จานวน 16,038 ล้านบาท
2. ชาระคืนเงินกู้เสริมสภาพคล่อง ปี 2566 – 2572
ทั้งหมด
3. ชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ได้ทั้งหมดในปี
2578

จากประมาณการทางการเงิน เพื่อให้การดาเนินงานของ ขสมก.สามารถเลี้ยงตัวเองได้ โดยไม่เป็น
ภาระกับภาครัฐอีกต่อไป จึงขอให้รัฐรับภาระหนี้สินทั้งหมด จานวน 112,273.089 ล้านบาท และให้ ขสมก.
ปรับค่าโดยสารเฉพาะรถปรับอากาศใหม่ ในปี 2562 เท่ากับ 16 บาท, ปี 2563 เท่ากับ 18 บาท, ปี 2564
เท่ากับ 20 บาท, ปี 2565 เท่ากับ 22 บาท, และปี 2566 เท่ากับ 24 บาท จากรายละเอียดดังกล่าว มีผล
ประมาณการทางการเงิน ตามตารางที่ 22
ตารางที่ 22 ประมาณการทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
ปีงบประมาณ

2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579

รายได้
ต้นทุน
ดอกเบีย้ ซือ้ รถใหม่
ค่าเสือ่ มราคา
จากการดาเนินงาน จากการดาเนินงาน
+บาเหน็จชดเชย

6,190
7,847
9,784
12,841
14,394
14,830
15,279
15,740
15,756
15,756
15,756
15,756
15,756
15,756
15,756
15,756
15,756
15,756

10,540
12,219
11,690
10,798
10,108
10,309
10,873
10,984
11,070
11,153
11,189
11,261
11,379
11,425
11,547
11,669
11,770
11,920

201
213
747
1,289
1,289
1,277
1,277
1,277
1,277
1,258
1,088
1,076
542
-

59
93
341
580
540
499
459
418
378
338
297
257
216
176
136
95
58
24

ดอกเบีย้ เสริม
สภาพคล่อง

กาไรสุทธิ
(ไม่รวมดอกเบีย้ หนีเ้ ดิม)

83
222
369
470
481
427
361
292
211
130
46
-

(4,692)
(4,899)
(3,362)
(296)
1,976
2,318
2,309
2,769
2,821
2,877
3,135
3,163
3,619
4,155
4,074
3,992
3,928
3,812

หมายเหตุ รายละเอียดข้อมูลดังกล่าวข้างต้นตามสมมติฐาน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 และสมมติฐานในการคานวณตามเอกสารแนบ 9
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการทาแผนฟื้นฟู
1. สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ
จากการปรับเปลี่ยนรถโดยสารเก่าเป็นรถโดยสารใหม่ให้มีความทันสมัย โดยนาเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาใช้ รวมถึงรถโดยสารเดิมที่ได้ทาการปรับปรุงสภาพให้ใหม่ขึ้น สะอาดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มความสะดวก
ปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
2. จานวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น
จากการนารถโดยสารใหม่มาให้บริการ การปรับปรุงสภาพรถโดยสารเดิมให้มีความสะอาดและใหม่
ขึ้น การปรับปรุงเส้นทาง และเพิ่มเส้นทางการเดินรถเพื่อเชื่อมต่อระบบการขนส่งสาธารณะ (ระบบราง) และการ
คมนาคมทางน้า (เรือโดยสาร) ให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้โดยสารสามารถเดินทางเชื่อมต่อระบบคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวมถึงการติดตั้งระบบตรวจสอบและติดตามการเดินรถ (GPS) โดยระบบดังกล่าว ขสมก. จะทาการ
เผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูล GPS ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถนาข้อมูลไปวางแผนการเดินทาง
ส่งผลให้จานวนผู้ใช้บริการมีจานวนที่เพิ่มขึ้น ทาให้ ขสมก. มีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
3. ลดค่าใช้จ่ายเดินรถรวมต่อวันต่อคันลง
การนารถโดยสารใหม่มาให้บริการ ทาให้ประหยัดต้นทุนค่าเชื้อเพลิง ลดต้นทุนค่าซ่อมบารุง ส่งผล
ให้ค่าใช้จ่ายเดินรถโดยรวมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับรถโดยสารเดิม
4. มีผลการดาเนินงานดีขึ้น และไม่เป็นภาระกับภาครัฐ
จากการจัดหารถโดยสารใหม่มาให้บริการ การปรับปรุงสภาพรถโดยสารเพื่อทดแทนรถโดยสารเดิมที่
มีสภาพค่อนข้างทรุ ดโทรม เนื่ องจากอายุ การใช้งาน การปรับปรุงเส้ นทางเพื่อรองรับการเชื่อมต่อ ระบบราง
ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางเพิ่มขึ้น ต้นทุนการให้บริการที่เกี่ยวกับค่าซ่อมบารุง ค่าเชื้อเพลิง
ที่ลดลง ทาให้ ขสมก. มีผลการขาดทุนลดลง ทาให้เป็นภาระกับภาครัฐลดลงตามไปด้วย

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)

- 49 -

7. เรื่องทีเ่ สนอเพื่อพิจารณา
จากเหตุผลและความจาเป็นดังกล่าวข้างต้น ขสมก. จึงขอนาเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อโปรดพิจารณา
ดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนการดาเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ
2. อนุ มัติให้ ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ที่ เห็ นชอบให้ องค์การขนส่ ง
มวลชนกรุงเทพจัดซื้อรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จานวน 3,183 คัน เพื่อนามาทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใช้
น้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง ภายในวงเงิน 13,162.200 ล้านบาท โดย ขสมก.ขอเปลี่ยนแปลงเป็นใช้รถโดยสาร
ปรับอากาศ จานวน 3,000 คัน ประกอบด้วย
2.1 จัดซื้อรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จานวน 489 คัน
2.2 จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) จานวน 35 คัน
2.3 จัดซื้อรถโดยสารไฮบริด จานวน 1,453 คัน
2.4 เช่ารถโดยสารไฮบริด 400 คัน
2.5 เช่ารถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จานวน 300 คัน
2.6 การปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV (เดิม) จานวน 323 คัน
3. อนุมัติให้กู้เงินเพื่อการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใหม่ จานวน 1,488 คัน วงเงิน 12,090.940
ล้านบาท ระหว่างปี 2563 – 2565 โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ หรือจัดหาเงินกู้ให้องค์การขนส่ง
มวลชนกรุ งเทพกู้ ต่ อ โดยให้ องค์ การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพเป็ นผู้ รั บภาระค่ าใช้ จ่ ายในการช าระคื นต้ นเงิ นกู้
ค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการกู้เงิน ประกอบด้วย
3.1 ซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (Electric Vehicle :EV) จานวน 35 คัน พร้อมสถานีอัดประจุไฟฟ้า 1
สถานี รวมวงเงิน 466.940 ล้านบาท
3.2 ซื้อรถโดยสารดีเซล-ไฮบริด จานวน 1,453 คัน วงเงิน 11,624.000 ล้านบาท
....................................................
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เอกสารแนบ ๑
วัตถุประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1 : จัดหารถโดยสารใหม่
๑.๑ จัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จานวน ๔๘๙ คัน
๑.๒ จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV)
จานวน ๓๕ คัน
๑.๓ เช่ารถโดยสารไฮบริด
จานวน 4๐๐ คัน/
เช่ารถโดยสารใช้เชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จานวน 300 คัน
๑.๔ จัดซื้อรถโดยสารไฮบริด
จานวน ๑,๔๕๓ คัน
1.5 การปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV (เดิม)
จานวน 323 คัน
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๑. หลักการและเหตุผล
ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญในกำรผลักดัน ขสมก. ให้ก้ำวสู่กำรเป็นผู้นำกำรให้บริกำรรถโดยสำรประจำ
ทำง คือ (๑) คุณภำพของตัวรถโดยสำรที่ช่วยสร้ำงควำมสะดวกสบำยให้กับผู้โดยสำรขณะอยู่บนรถประจำทำง และ
(๒) คุณภำพของเครื่องยนต์ที่สร้ำงควำมมั่นใจในควำมปลอดภัยและกำรตรงต่อเวลำตลอดกำรเดินทำง ดังนั้น เพื่อให้
ขสมก. สำมำรถให้บริกำรที่มีคุณภำพแก่ประชำชน/ผู้ใช้บริกำรรถโดยสำร จึงมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะ ต้องจัดหำ
รถโดยสำรใหม่เพื่อนำมำให้บริกำรทดแทนรถโดยสำรเดิมที่มีสภำพเสื่อมโทรมลงจำกกำรใช้งำนอย่ำงต่อเนื่องมำ
เป็นเวลำนำนกว่ำ ๒๐ ปี ซึ่งปัจจุบันในตลำดของรถโดยสำรมีให้เลือกซื้อได้หลำยประเภทตำมควำมเหมำะสม
โดยเฉพำะในเรื่องของชนิดเชื้อเพลิงประเภทต่ำง ๆ อำทิ รถ NGV รถ Hybrid รถโดยสำรไฟฟ้ำ อย่ำงไรก็ตำม
ด้วยเหตุที่ว่ำรถโดยสำรแต่ละประเภทมีต้นทุนกำรจัดซื้อต้นทุนจำกกำรบริโภคเชื้อเพลิง และต้นทุนในกำรบำรุง
รักษำที่แตกต่ำงกันไป กำรเลือกใช้รถโดยสำรประเภทใดควรต้องคำนึงถึงต้นทุนโดยรวมในลักษณะของ Life Cycle
Cost ขณะเดียวกันต้องคำนึงถึงอุปทำนพลังงำนในประเทศ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำรจัดหำอะไหล่ รวมถึง
ศักยภำพของบุคลำกรในกำรซ่อมบำรุงควบคู่กันไปด้วย
๒. วัตถุประสงค์
“ขสมก. สำมำรถให้ บริ กำรรถโดยสำรประจำทำงที่มีคุณภำพแก่ผู้โดยสำร” ซึ่งเป็นรถโดยสำร
ประเภทที่มีกำรวิเครำะห์แล้วว่ำมีควำมคุ้มค่ำทำงกำรเงินและเหมำะสมกับบริบทของกำรใช้งำนในกรุงเทพมหำนคร
๓. ประโยชน์ที่ได้รับ
๑) กำรให้บริกำรด้วยรถโดยสำรที่จัดซื้อใหม่จะช่วยสร้ำงควำมสะดวก สะอำด ปลอดภัย และ
มั่นใจแก่ผู้โดยสำร มีผลโดยตรงต่อระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร เพิ่มโอกำส ในกำรเพิ่มขึ้ นของจำนวน
ผู้โดยสำรซึ่งส่งผลต่อกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้ในที่สุด
๒) กำรให้บริกำรด้วยรถโดยสำรที่ทำกำรจัดซื้อใหม่มีผลให้เกิดกำรประหยัดต้นทุนค่ำเชื้อเพลิง
และต้นทุน ค่ำซ่อมบำรุง ส่งผลให้ต้นทุนกำรให้บริกำร (ไม่รวมค่ำเสื่อมรำคำ) โดยรวมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
รถโดยสำรเดิม
๓) ช่วยสร้ำงทัศนคติเชิงบวกต่ออำชีพพนักงำนขับรถโดยสำร
4. ผลผลิตและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ๑) รำยงำนกำรศึกษำเปรียบเทียบควำมเหมำะของกำรใช้รถโดยสำรภำยใต้ระบบเชื้อเพลิงต่ำง ๆ
ทั้ง NGV Hybrid, Electric โดยกำรศึกษำครอบคลุมในมิติของเครื่องยนต์ อัตรำกำรใช้เชื้อเพลิง
ค่ำซ่อมบำรุงตลอดอำยุกำรใช้งำน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำรจัดหำอะไหล่ ศักยภำพในกำร
ซ่อมบำรุง ฯลฯ
๒) กำรจัดซื้อรถโดยสำรใหม่ให้ได้ตำมที่กำหนดเพื่อกำรนำไปให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัด : สำมำรถจัดซื้อรถโดยสำรใหม่จำนวนไม่ต่ำกว่ำ ๒,๖๗๗ คัน ในระยะเวลำ ๕ ปี แบ่งเป็น
 จัดซื้อรถโดยสำร NGV ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔๘๙ คัน
 จัดซื้อรถโดยสำรไฟฟ้ำ (EV) ปี ๒๕๖3 จำนวน 10 คัน
 จัดซื้อรถโดยสำรไฟฟ้ำ (EV) ปี 2564 จำนวน 25 คัน
 เช่ำรถโดยสำรไฮบริด ปี 2563 จำนวน 400 คัน
 เช่ำรถโดยสำร NGV ปี 2563 จำนวน 300 คัน
 จัดซื้อรถโดยสำรไฮบริด ปี 2564 จำนวน 700 คัน
 จัดซื้อรถโดยสำรไฮบริด ปี 2565 จำนวน 753 คัน
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

- 52 -

แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)

5. ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย
สิ่งที่ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียต้องการ
ที่ปรึกษำกำรศึกษำ ข้อมูลสนับสนุนกำรศึกษำที่ครบถ้วนและ
ควำมเหมำะสมใน
รวดเร็วจำก ขสมก.
กำรใช้รถโดยสำร
ผู้โดยสำร
ควำมสะดวกสบำยทันสมัย ปลอดภัย
คุ้มค่ำ โดยมีจำนวนรถโดยสำรที่เพียงพอ

สิ่งที่โครงการต้องการ
ผลกำรศึ ก ษำที่ เ ป็ น กลำงภำยใต้ ก ำร
วิเครำะห์เชิงวิชำกำรอย่ำงรอบคอบ

ควำมพึงพอใจของผู้โดยสำรที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง
จะเพิ่มโอกำสในกำรเพิ่มขึ้นของจำนวน
ผู้โดยสำร
ผู้จำหน่ำยรถโดยสำร ควำมชั ด เจน ควำมเหมำะสม และเป็ น กำรแข่งขันเสนอรำคำรถโดยสำร ซึ่งจะมี
กลำงของ TOR ในกำรจัดซื้อรถโดยสำร ผลทำให้ต้นทุนกำรซื้อรถโดยสำรลดต่ำลง
6. งบประมาณ
ต้นทุน/หน่วย

จำนวน

รวมเงิน
(ล้ำนบำท)

1. รถโดยสำร NGV

3.868 ลบ.

489 คัน

1,891.452

2. รถโดยสำรไฟฟ้ำ + สถำนี
อัดประจุไฟฟ้ำ

12.000 ลบ.
46.940 ลบ.

35 คัน
1 สถำนี

3. เช่ำรถโดยสำรไฮบริด (7 ปี)

4,696.810

400 คัน

420.000
46.940
466.940
4,800.140

300 คัน

2,289.244

1,453 คัน

11,624.000

2,677 คัน

21,071.776

รำยกำร

ทรัพยำกรที่ใช้

กำรจัดซื้อ/เช่ำ
รถโดยสำรใหม่
ทดแทนรถเดิม

ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ใ น ก ำ ร จั ด ซื้ อ / เ ช่ ำ
รถโดยสำรใหม่

(บำท/คัน/วัน)
4. เช่ ำ รถโดยสำรก๊ ำ ซธรรมชำติ
(NGV) (7 ปี)

(บำท/คัน/วัน)

5. ซื้อรถโดยสำรไฮบริด

8.000 ลบ.

รวม

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

2,986.620
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7. ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อความสาเร็จ
รายการ

โอกาสเกิดความเสี่ยง

ปัจจัยภำยใน
1. สำมำรถจัดหำพนักงำนขับรถได้ตำม
อัตรำที่กำหนด
2. ปรับปรุงกฎระเบียบ/ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับกำรจ้ำงพนักงำนขับรถ

สูง
(หำกไม่มีพนักงำนขับรถอย่ำงพอเพียงจะทำให้รถไม่มีคนขับ เกิดผลเสีย
ขึ้นแก่ ขสมก.)
ปำนกลำง
(ปรับปรุงกฎระเบียบและค่ำตอบแทนต่ำง ๆ เพื่อจูงใจให้มีคนมำสมัคร
เป็นพนักงำนขับรถ เพื่อดำรงชีพตนและครอบครัวได้)

ปัจจัยภำยนอก
1. นโยบำยกำรจัดหำรถโดยสำรใหม่ของ สูง
รัฐบำล
(เป็ น ควำมเสี่ ย งจำกกำรเปลี่ ย นแปลงรั ฐ บำลที่ อ ำจท ำให้ เ กิ ด กำร
เปลี่ยนแปลงในนโยบำยกำรจัดหำรถใหม่)
2. รำยละเอียดตำมข้อกำหนดใน TOR สูง
(รถโดยสำรที่จะทำกำรจัดซื้อในระยะต่อไป โดยเฉพำะรถไฟฟ้ำเป็นรถ
ประเภทใหม่ที่ไม่เคยจัดซื้อมำก่อน อำจทำให้กำรออกแบบข้อกำหนดขำด
ควำมสมบูรณ์ อำจสร้ำงให้เกิดข้อพิพำทระหว่ำงผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย)
3. ขบ.ต้องกำหนดเส้นทำงเดินรถให้ ขส สูง
มก.เป็นลำดับแรก
(ขสมก.ควรได้เส้นทำงเดินรถเป็นลำดับแรก และ มีระยะเวลำไม่ต่ำกว่ำ
10 ปี)
4. รำคำเชื้อเพลิง
สูง
(ภำครัฐควรมีกำรกำหนดรำคำเชื้อเพลิงสำหรับรถโดยสำรสำธำรณะต่ำ
กว่ำรำคำท้องตลำด/และหรือมีกำรชดเชยส่วนต่ำงรำคำเชื้อเพลิง)

8. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
แผนงาน

2560
1 2 3
จัดซื้อจัดจ้าง

2561
4 1 2 3 4 1
ลงนามสัญญา
รับรถ

ระยะเวลาในการดาเนินงาน (ปีงบประมาณ)
2562
2563
2 3 4 1 2 3 4

1

2564
2 3

4

1

Project Managers

4
ช.ผอก.ฝรอ.1

ซื้อรถโดยสาร NGV จานวน 489 คัน
จัดซื้อจัดจ้าง ลงนามสัญญา

รับรถ

ช.ผอก.ฝรอ.1

ปรับปรุงสภาพรถ NGV (เดิม) จานวน 323 คัน
จัดซื้อจัดจ้าง

2565
2 3

ลงนามสัญญา

รับรถ

จัดซื้อจัดจ้าง ลงนามสัญญา

รับรถ

ช.ผอก.ฝรอ.1

เช่ารถโดยสาร NGV จานวน 300 คัน

รอง.ผอก.ฝรอ.

เช่ารถโดยสารไฮบริด จานวน 400 คัน
ซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) จานวน 35 คัน
จัดซื้อจัดจ้าง ลงนามสัญญารับรถ 10 คัน
- ระยะ 1

ช.ผอก.ฝบร.
จัดซื้อจัดจ้าง

ลงนามสัญญา รับรถ 25 คัน

- ระยะ 2
จัดซื้อจัดจ้าง ลงนามสัญญา

รับรถ 700 คัน

ซื้อรถโดยสารไฮบริด จานวน 700 คัน
จัดซื้อจัดจ้าง ลงนามสัญญา
ซื้อรถโดยสารไฮบริด จานวน 753 คัน

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

รับรถ

รอง.ผอก.ฝรอ.
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โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โครงการจัดซือ้ รถโดยสารใช้เชือ้ เพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จานวน 489 คัน
ลาดับ
1
2

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
ผอก.อนุมัตหิ ลักการให้ดาเนินการโดยวิธีคดั เลือก และแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานและ
รายละเอียดคุณลักษณะของรถโดยสาร และกาหนดราคากลาง
คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ และกาหนดราคาลาง
นาเสนอขออนุมัติ

3

ผอก.อนุมัตริ ่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ และราคากลาง

4

จัดทารายงานขอซือ้ ขอจ้าง และแต่งตัง้ คณะกรรมการซือ้ หรือจ้างโดยวิธีคดั เลือกในระบบ e-GP

5

คณะกรรมการซือ้ โดยวิธีคดั เลือก จัดทาหนังสือเชิญชวนผูป้ ระกอบการมีคณ
ุ สมบัตติ ามเงือ่ นไขทีก่ าหนด ให้
เข้ายืน่ ข้อเสนอในระบบ e-GP

6

รับฟังคาถามและตอบชีแ้ จง

7

จัดเตรียมเอกสารและหลักประกันการเสนอราคา

8

ผูป้ ระกอบการยืน่ ข้อเสนอ

9

คณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละเงือ่ นไขหากถูกต้องพิจารณาตามเกณฑ์นาเสนอ ผอก .ให้ความ
เห็นชอบผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ก่อนสาเสนอผูม้ ีอานาจอนุมัตสิ งั่ ซือ้ สัง่ จ้าง

10 นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอนุมัติ
11 ประกาศผลผูช้ นะ

ผูร้ ับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2561
1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2562
1

2

3

ปีงบประมาณ 2563
4

1

4

1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2564
1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2565
1

2

3

4

ผอก. (สบจ.)
คณะกรรมการจัดทาร่าง
ขอบเขตฯ
ผอก./สบจ.

คณะกรรมการ
ซือ้ หรือจ้าง

ผอก.(สบจ.)
ผอก.

12 ลงนามสัญญา

ผอก. (สกม.)

13 รับมอบรถโดยสารภายใน 180 วัน (นับถัดจากวันลงนามสัญญา)

คณะกรรมการตรวจรับฯ

โครงการจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) จานวน 10 คัน
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

1

แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของ
โดยสารไฟฟ้าพร้อมซ่อมแซมและบารุงรักษา (17 ต.ค.60)

2

คณะกรรมการจัดทาร่งขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะของรถโดยสาร และกาหนดราคากลาง

3

นาเสนอ ผอก.ให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง

4

จัดส่งร่างสัญญาให้อยั การสูงสุด

5
6

นาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การ
เพื่อทราบ
ประกาศแผนการจัดซือ้ จัดจ้างในระบบ

7

ขอนุมัตกิ ารขอซือ้ ขอจ้าง พร้อมนาขอบเขตคุณลักษณะและราคากลางในเว็บไซต์ e-GP

8

นาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางประกาศในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
และ ขสมก.
คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชน
- หากไม่มีผวู้ ิจารณ์ ให้ดาเนินการต่อไป
- หากมีผวู้ ิจารณ์ - ไม่แก้ไขให้นาเสนอ ผอก.อนุมัตแิ ละดาเนินการต่อไป
- หากแก้ไขให้นาเสนอ ผอก. อนุมัตแิ ก้ไขแล้ว
ประกาศลงในระบบ e-GP และเว็บไซต์ขององค์การอีกครั้ง

9

ผูร้ ับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2561
1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2562
1

2

3

ปีงบประมาณ 2563

ผอก. (สบจ.)
คณะกรรมการฯ
สกม.
ผอก.
สบจ.
สบจ.
คณะกรรมการฯ /สบจ.
คณะกรรมการฯ

10 ขออนุมัติ ผอก. และแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP

สกม.

11 เผยแพร่ประกาศเชิญชวนทางระบบ e-GP

สบจ.

12 เสนอราคาในระบบ e-GP
13 ตรวจสอบคุณสมบัติ และเทคนิค

คณะกรรมการพิจารณา
ผลในระบบ/สบจ.

14 คณะกรรมการประชุมพิจารณาผล พร้อมจัดทารายงานผลการพิจารณา
15 นาเสนอ ผอก.ให้ความเห็นชอบ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
16 นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอนุมัติ
17 ประกาศผลผูช้ นะ
18 รอการอุทธรณ์ผล (หากไม่มีผอู้ ทุ ธรณ์ดาเนินการต่อไป)
19 ลงนามสัญญา
20 รับมอบรถโดยสาร

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

สบจ.
ผอก.(สบจ.)
ผอก.(สบจ.)
คณะกรรมการฯ
ผอก. (สกม.)
คณะกรรมการตรวจรับฯ

10 คัน

2

3

4

ปีงบประมาณ 2564
1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2565
1

2

3

4
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โครงการจัดซือ้ รถโดยสารไฟฟ้า (EV) จานวน 25 คัน
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

1

แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของ
โดยสารไฟฟ้าพร้อมซ่อมแซมและบารุงรักษา

2

คณะกรรมการจัดทาร่งขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะของรถโดยสาร และกาหนดราคากลาง

3

นาเสนอ ผอก.ให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง

4

จัดส่งร่างสัญญาให้อยั การสูงสุด

5
6

นาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การ
เพื่อทราบ
ประกาศแผนการจัดซือ้ จัดจ้างในระบบ

สบจ.

7

ขอนุมัตกิ ารขอซือ้ ขอจ้าง พร้อมนาขอบเขตคุณลักษณะและราคากลางในเว็บไซต์ e-GP

สบจ.

8

นาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางประกาศในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
และ ขสมก.
คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชน
- หากไม่มีผวู้ ิจารณ์ ให้ดาเนินการต่อไป
- หากมีผวู้ ิจารณ์ - ไม่แก้ไขให้นาเสนอ ผอก.อนุมัตแิ ละดาเนินการต่อไป
- หากแก้ไขให้นาเสนอ ผอก. อนุมัตแิ ก้ไขแล้ว
ประกาศลงในระบบ e-GP และเว็บไซต์ขององค์การอีกครั้ง

9

ปีงบประมาณ 2561
1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2562
1

2

3

ปีงบประมาณ 2563
4

1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2564
1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2565
1

2

3

4

ผอก. (สบจ.)
คณะกรรมการฯ
สกม.
ผอก.

คณะกรรมการฯ /สบจ.
คณะกรรมการฯ

10 ขออนุมัติ ผอก. และแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP

สกม.

11 เผยแพร่ประกาศเชิญชวนทางระบบ e-GP

สบจ.

12 เสนอราคาในระบบ e-GP
คณะกรรมการพิจารณา
ผลในระบบ/สบจ.

13 ตรวจสอบคุณสมบัติ และเทคนิค
14 คณะกรรมการประชุมพิจารณาผล พร้อมจัดทารายงานผลการพิจารณา
15 นาเสนอ ผอก.ให้ความเห็นชอบ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
16 นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอนุมัติ
17 ประกาศผลผูช้ นะ

สบจ.
ผอก.(สบจ.)
ผอก.(สบจ.)

18 รอการอุทธรณ์ผล (หากไม่มีผอู้ ทุ ธรณ์ดาเนินการต่อไป)
19 ลงนามสัญญา

คณะกรรมการฯ
ผอก. (สกม.)

20 รับมอบรถโดยสาร

25 คัน

คณะกรรมการตรวจรับฯ

การจัดหาสนานีอดั ประจุไฟฟ้า
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

1

แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะในการก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า
พร้อมบารุงรักษาสถานี (18 ต.ค.60)

ผอก. (สบจ.)

2

คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ และกาหนดราคากลาง

3

นาเสนอ ผอก. ให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน และ รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง

4

จัดส่งร่างสัญญาให้อยั การสูงสุด

5

นาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง
เสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การเพื่อทราบ

6

ประกาศแผนการจัดซือ้ จัดจ้างในระบบ

7

ขอนุมัตกิ ารขอซือ้ ขอจ้าง พร้อมนาขอบเขตคุณลักษณะ และราคากลางในเว็บไซต์ e-GP

คณะกรรมการฯ/สบจ.

8

นาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางประกาศในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
และ ขสมก.

คณะกรรมการฯ/สบจ.

9

ขออนุมัติ ผอก. และแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP

10 คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รัฐกับรัฐ) จัดทาหนังสือเชิญชวนผูป้ ระกอบการมีคณ
ุ สมบัตติ าม
เงือ่ นไขทีก่ าหนดในระบบ
11 ผูป้ ระกอบการยืน่ ข้อเสนอ
12 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละเงือ่ นไขหากถูกต้อง พิจารณาตามเกณฑ์นาเสนอ ผอก .ให้ความ
เห็นชอบผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ก่อนนาเสนอผูม้ ีอานาจอนุมัตสิ งั่ ซือ้ สัง่ จ้าง
13 นาเสนอ ผอก.ให้ความเห็นชอบ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
14 นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอนุมัติ
15 ประกาศผลผูช้ นะ
16 ทาสัญญา
17 รับมอบสถานีอดั ประจุไฟฟ้า

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

คณะกรรมการฯ
สกม.
ผอก.(สบจ.)
คณะกรรมการฯ

สบจ.
สบจ.
ผูป้ ระกอบการ
คณะกรรมการพิจารณาผลฯ/
สบจ.
ผอก.(สบจ.)
ผอก.
ผอก.(สกม.)
คณะกรรมการตรวจรับฯ

ปีงบประมาณ 2561
1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2562
1

2

3

ปีงบประมาณ 2563
4

1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2564
1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2565
1

2

3

4
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แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)
โครงการเช่ารถโดยสารไฮบริด (Hybrid) จานวน 400 คัน
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

1

แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานและกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
การเช่ารถโดยสารไฮบริด (ลงวันที่ 31 ม.ค.61)

2

คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะของรถโดยสาร และกาหนดราคากลาง

3

นาเสนอ ผอก. ให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน และ รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง

4

จัดส่งร่างสัญญาให้อยั การสูงสุด

5

นาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง
เสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การเพื่อทราบ

6

ประกาศแผนการจัดซือ้ จัดจ้างในระบบ

7

ขอนุมัตกิ ารขอซือ้ ขอจ้าง พร้อมนาขอบเขตคุณลักษณะและราคากลางในเว็บไซต์ e-GP

8

นาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางประกาศในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
และ ขสมก.

9

คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชน

ผูร้ ับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2561
1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2562
1

2

3

ปีงบประมาณ 2563
4

1

2

3

ปีงบประมาณ 2564

4

1

4

1

2

3

ปีงบประมาณ 2565

4

1

4

1

2

3

4

ผอก. (สบจ.)
คณะกรรมการฯ
สกม.
ผอก. (สบจ.)

คณะกรรมการฯ/สบจ.

- หากไม่มีผวู้ ิจารณ์ ให้ดาเนินการต่อไป
- หากมีผวู้ ิจารณ์ - ไม่แก้ไขให้นาเสนอ ผอก. อนุมัตแิ ละอาเนินการต่อไป

คณะกรรมการฯ/สบจ.

* - หากแก้ไขให้นาเสนอ ผอก. อนุมัตแิ ก้ไขแล้วประกาศลงระบบ e-GP
และในเว็บไซต์ขององค์การอีกครั้ง
10 ขออนุมัติ ผอก. และแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP

สบจ.

11 เผยแพร่ประกาศเชิญชวนทางระบบ e-GP
12 เสนอราคาในระบบ e-GP

คณะกรรมการพิจารณา
ผลในระบบ/สบจ.

13 ตรวจสอบคุณสมบัติ และเทคนิค
14 คณะกรรมการประชุมพิจารณาผล พร้อมจัดทารายงานผลการพิจารณา
15 นาเสนอ ผอก.ให้ความเห็นชอบ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
16 นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอนุมัติ
17 ประกาศผลผูช้ นะ

สบจ.
ผอก. (สบจ.)
ผอก. (สบจ.)

18 รอการอุทธรณ์ผล (หากไม่มีผอู้ ทุ ธรณ์ดาเนินการต่อไป)
19 ทาสัญญา

คณะกรรมการฯ /สบจ.
ผอก.(สกม.)

20 ทยอยรับมอบรถโดยสาร

400 คัน

คณะกรรมการตรวจรับฯ

โครงการเช่ารถโดยสารใช้เชือ้ เพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จานวน 300 คัน
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

1

แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานและกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
การเช่ารถโดยสาร

2

คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะของรถโดยสาร และกาหนดราคากลาง

3

นาเสนอ ผอก. ให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน และ รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง

4

จัดส่งร่างสัญญาให้อยั การสูงสุด

5

นาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง เสนอคณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การเพื่อทราบ

6

ประกาศแผนการจัดซือ้ จัดจ้างในระบบ

7

ขอนุมัตกิ ารขอซือ้ ขอจ้าง พร้อมนาขอบเขตคุณลักษณะและราคากลางในเว็บไซต์ e-GP

8

นาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางประกาศในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
และ ขสมก.

9

คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชน

ผูร้ ับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2561
1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2562
1

2

3

ปีงบประมาณ 2563
4

1

ผอก. (สบจ.)
คณะกรรมการฯ
สกม.
ผอก. (สบจ.)

คณะกรรมการฯ/สบจ.

- หากไม่มีผวู้ ิจารณ์ ให้ดาเนินการต่อไป
- หากมีผวู้ ิจารณ์ - ไม่แก้ไขให้นาเสนอ ผอก. อนุมัตแิ ละอาเนินการต่อไป

คณะกรรมการฯ/สบจ.

* - หากแก้ไขให้นาเสนอ ผอก. อนุมัตแิ ก้ไขแล้วประกาศลงระบบ e-GP
และในเว็บไซต์ขององค์การอีกครั้ง
10 ขออนุมัติ ผอก. และแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP

สบจ.

11 เผยแพร่ประกาศเชิญชวนทางระบบ e-GP
12 เสนอราคาในระบบ e-GP
13 ตรวจสอบคุณสมบัติ และเทคนิค

คณะกรรมการพิจารณา
ผลในระบบ/สบจ.

14 คณะกรรมการประชุมพิจารณาผล พร้อมจัดทารายงานผลการพิจารณา
15 นาเสนอ ผอก.ให้ความเห็นชอบ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
16 นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอนุมัติ
17 ประกาศผลผูช้ นะ
18 รอการอุทธรณ์ผล (หากไม่มีผอู้ ทุ ธรณ์ดาเนินการต่อไป)
19 ทาสัญญา
20 ทยอยรับมอบรถโดยสาร

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

สบจ.
ผอก. (สบจ.)
ผอก. (สบจ.)
คณะกรรมการฯ /สบจ.
ผอก.(สกม.)
คณะกรรมการตรวจรับฯ

300 คัน

2

3

ปีงบประมาณ 2564
2

3

ปีงบประมาณ 2565
2

3

4
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แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)
โครงการจัดซือ้ รถโดยสารไฮบริด (Hybrid) จานวน 700 คัน
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

1

แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานและกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
การเช่ารถโดยสารไฮบริด (ลงวันที่ 31 ม.ค.61)

2

คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะของรถโดยสาร และกาหนดราคากลาง

3

นาเสนอ ผอก. ให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน และ รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง

4

จัดส่งร่างสัญญาให้อยั การสูงสุด

5

นาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง เสนอคณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การเพื่อทราบ

6

ประกาศแผนการจัดซือ้ จัดจ้างในระบบ

7

ขอนุมัตกิ ารขอซือ้ ขอจ้าง พร้อมนาขอบเขตคุณลักษณะและราคากลางในเว็บไซต์ e-GP

8

นาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางประกาศในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
และ ขสมก.

9

คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชน

ผูร้ ับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2561
1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2562
1

2

3

ปีงบประมาณ 2563
4

1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2564
1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2565
1

2

3

4

ผอก. (สบจ.)
คณะกรรมการฯ
สกม.
ผอก. (สบจ.)

คณะกรรมการฯ/สบจ.

- หากไม่มีผวู้ ิจารณ์ ให้ดาเนินการต่อไป
- หากมีผวู้ ิจารณ์ - ไม่แก้ไขให้นาเสนอ ผอก. อนุมัตแิ ละอาเนินการต่อไป

คณะกรรมการฯ/สบจ.

* - หากแก้ไขให้นาเสนอ ผอก. อนุมัตแิ ก้ไขแล้วประกาศลงระบบ e-GP
และในเว็บไซต์ขององค์การอีกครั้ง
10 ขออนุมัติ ผอก. และแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP

สบจ.

11 เผยแพร่ประกาศเชิญชวนทางระบบ e-GP
12 เสนอราคาในระบบ e-GP

คณะกรรมการพิจารณา
ผลในระบบ/สบจ.

13 ตรวจสอบคุณสมบัติ และเทคนิค
14 คณะกรรมการประชุมพิจารณาผล พร้อมจัดทารายงานผลการพิจารณา
15 นาเสนอ ผอก.ให้ความเห็นชอบ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
16 นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอนุมัติ
17 ประกาศผลผูช้ นะ

สบจ.
ผอก. (สบจ.)
ผอก. (สบจ.)

18 รอการอุทธรณ์ผล (หากไม่มีผอู้ ทุ ธรณ์ดาเนินการต่อไป)
19 ทาสัญญา

คณะกรรมการฯ /สบจ.
ผอก.(สกม.)

20 ทยอยรับมอบรถโดยสาร

700 คัน

คณะกรรมการตรวจรับฯ

โครงการจัดซือ้ รถโดยสารไฮบริด (Hybrid) จานวน 753 คัน
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

1

แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานและกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
การเช่ารถโดยสารไฮบริด

2

คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะของรถโดยสาร และกาหนดราคากลาง

3

นาเสนอ ผอก. ให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน และ รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง

4

นาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง เสนอคณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การเพื่อทราบ

5

ประกาศแผนการจัดซือ้ จัดจ้างในระบบ

6

ขอนุมัตกิ ารขอซือ้ ขอจ้าง พร้อมนาขอบเขตคุณลักษณะและราคากลางในเว็บไซต์ e-GP

7

นาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางประกาศในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
และ ขสมก.

8

คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชน

ผูร้ ับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2561
1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2562
1

2

3

ปีงบประมาณ 2563
4

1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2564
1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2565
1

ผอก. (สบจ.)
คณะกรรมการฯ
ผอก. (สบจ.)

คณะกรรมการฯ/สบจ.

- หากไม่มีผวู้ ิจารณ์ ให้ดาเนินการต่อไป
- หากมีผวู้ ิจารณ์ - ไม่แก้ไขให้นาเสนอ ผอก. อนุมัตแิ ละอาเนินการต่อไป

คณะกรรมการฯ/สบจ.

* - หากแก้ไขให้นาเสนอ ผอก. อนุมัตแิ ก้ไขแล้วประกาศลงระบบ e-GP
และในเว็บไซต์ขององค์การอีกครั้ง
9

ขออนุมัติ ผอก. และแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP

สบจ.

10 เผยแพร่ประกาศเชิญชวนทางระบบ e-GP
11 เสนอราคาในระบบ e-GP
12 ตรวจสอบคุณสมบัติ และเทคนิค

คณะกรรมการพิจารณา
ผลในระบบ/สบจ.

13 คณะกรรมการประชุมพิจารณาผล พร้อมจัดทารายงานผลการพิจารณา
14 นาเสนอ ผอก.ให้ความเห็นชอบ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
15 นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอนุมัติ
16 ประกาศผลผูช้ นะ
17 รอการอุทธรณ์ผล (หากไม่มีผอู้ ทุ ธรณ์ดาเนินการต่อไป)
18 ทาสัญญา
19 ทยอยรับมอบรถโดยสาร

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

สบจ.
ผอก. (สบจ.)
ผอก. (สบจ.)
คณะกรรมการฯ /สบจ.
ผอก.(สกม.)
คณะกรรมการตรวจรับฯ

753 คัน

2

3

4
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9. กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาความเหมาะสมของรถโดยสารใหม่
ขั้นตอนการดาเนินการ
1) จัดตั้งคณะกรรมกำรในกำรวำงแผนเพื่อกำรศึกษำถึงควำมเหมำะสม
ของกำรนำรถโดยสำรที่มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ มำใช้งำน
2) ออกแบบข้อกำหนดขอบเขตงำนกำรศึกษำ (TOR)
3) ดำเนินกำรจัดหำที่ปรึกษำเพื่อศึกษำควำมเหมำะสมตำมโครงกำร
4) นำเสนอผลกำรศึกษำต่อคณะกรรมกำรบริหำรกิจกำรองค์กำรขนส่ง
มวลชนกรุงเทพเพื่อขอนโยบำยสำหรับกำรจัดซื้อรถโดยสำรใหม่
5) จัดทำโครงกำรฯ เพื่อเสนอขออนุมัติงบประมำณในกำรจัดซื้อ พร้อมผล
กำรศึกษำควำมเหมำะสมต่อหน่วยงำนต้นสังกัดและคณะรัฐมนตรี

2560 2561 2562 2563 2564











การจัดซื้อรถโดยสารใหม่ที่ได้รับอนุมัติ
ขั้นตอนการดาเนินการ

2560 2561 2562 2563 2564

1) จัดตั้งคณะกรรมกำรในกำรจัดซื้อรถโดยสำรใหม่





2) ออกแบบข้อกำหนดขอบเขตกำรจัดซื้อรถโดยสำรใหม่ (TOR)





3) ดำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง









2) เริ่มออกวิ่งให้บริกำรสำหรับกำรจัดซื้อรถโดยสำรใหม่อื่น (ถ้ำมี)
4) ศึกษำ ติดตำม และประเมินผลกำรใช้งำนจริง และนำเสนอต่อ ผอก.
5) สรุปและรำยงำนผลกำรติดตำมกำรใช้งำนจริงให้คณะกรรมกำรบริหำร
กิจกำรองค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพทรำบ
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การปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV (เดิม) จานวน 323 คัน
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญในกำรผลักดัน ขสมก. ให้ก้ำวสู่กำรเป็นผู้นำกำรให้บริกำรรถโดยสำรประจำ
ทำง คื อกำรให้ บริ กำรด้ วยรถโดยสำรที่ มี คุ ณภำพใน 2 มิ ติ คื อ คุ ณภำพของ ตั วรถโดยสำรที่ ช่ วยสร้ ำงควำม
สะดวกสบำยให้ กับผู้โดยสำรขณะอยู่ บนรถประจำทำง และคุณภำพของเครื่องยนต์ที่สร้ำงควำมมั่นใจในควำม
ปลอดภัยและกำรตรงต่อเวลำตลอดกำรเดินทำง อย่ำงไรก็ตำม รถโดยประจำทำงของ ขสมก. ในปัจจุบันเกือบ
ทั้งหมดเป็นรถเก่ำซึ่งมีอำยุที่ใช้งำนเฉลี่ยนำนกว่ำ 20 ปี สภำพทรุดโทรม ไม่เอื้อต่อกำรให้บริกำร
2. วัตถุประสงค์
“ขสมก. สำมำรถให้บริกำรรถโดยสำรประจำทำงที่มีคุณภำพแก่ผู้ โดยสำร” ซึ่งเป็นรถโดยสำร
ประเภทที่มีกำรปรับปรุงสภำพเครื่องยนต์และตัวถังให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ ลดกำรเสีย
ของรถโดยสำรระหว่ำงกำรให้บริกำรลงได้เป็นอย่ำงมำก และสำมำรถสร้ำงควำมสะดวก สะอำด ปลอดภัย และ
มั่นใจแก่ผู้โดยสำร มีผลโดยตรงต่อระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้ บริกำร เพิ่มโอกำส ในกำรเพิ่มขึ้นของจำนวน
ผู้โดยสำรซึ่งส่งผลต่อกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้ในที่สุด
3. ประโยชน์ที่ได้รับ
กำรให้บริกำรด้วยรถโดยสำรที่ได้รับกำรปรับปรุงสภำพใหม่ซึ่งจะช่วยให้ ขสมก. มีรถประจำทำงที่
มีควำมพร้อมในกำรใช้งำนและกำรให้บริกำร สร้ำงควำมสะดวก สะอำด ปลอดภัย และมั่นใจแก่ผู้โดยสำร ซึ่งส่งผล
โดยตรงต่อระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร เพิ่มโอกำส ในกำรเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้โดยสำรซึ่งส่งผลต่อกำร
เพิ่มขึ้นของรำยได้ในที่สุด
4. ผลผลิตและตัวชี้วัด
ผลผลิต : มีจำนวนรถโดยสำรที่ได้รับกำรปรับปรุงสภำพเพื่อนำมำให้บริกำรแก่ผู้โดยสำรได้อย่ำงเพียงพอ
เกิดควำมต่อเนื่องในกำรให้บริกำร
ตัวชี้วัด : สำมำรถปรับปรุงสภำพรถโดยสำรปรับอำกำศ จำนวน 323 คัน
งวด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เดือน
มกรำคม 2562
กุมภำพันธ์ 2562
มีนำคม 2562
เมษำยน 2562
พฤษภำคม 2562
มิถุนำยน 2562
กรกฎำคม 2562
สิงหำคม 2562
กันยำยน 2562
ตุลำคม 2562
พฤศจิกำยน 2562
รวม

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

จานวนรถที่
ส่งเข้าปรับปรุง (คัน)
20
25
25
30
30
33
40
40
40
40
323

จานวนรถที่รับมอบ
(คัน)
20
25
25
30
30
33
40
40
40
40
323

หมายเหตุ
- ใช้เวลำในกำรปรับปรุง 30 วัน
ต่อจำนวนรถงวด
- เข้ำปรับปรุงสภำพ เริม่ เดือน
มกรำคม 2562 – ตุลำคม
2562
- สิ้นสุดกำรปรับปรุงเดือน
พฤศจิกำยน 2562
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5. ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย
สิ่งที่ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียต้องการ
ผู้โดยสำร
ควำมสะดวกสบำย ปลอดภัย คุ้มค่ำ โดยมี
จ ำนวนรถโดยสำรที่ เ พี ย งพอต่ อ กำร
ให้บริกำร
ผู้รับปรับปรุงสภำพ ควำมชั ด เจน ควำมเหมำะสม และเป็ น
รถโดยสำร
กลำงของ TOR ในกำรว่ำจ้ำงปรับปรุง
สภำพรถโดยสำร

สิ่งที่โครงการต้องการ
ควำมพึงพอใจของผู้โดยสำรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเพิ่ม
โอกำสในกำรเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้โดยสำร
กำรแข่งขันเสนอรำคำรถโดยสำร ซึ่งจะมีผล ทำ
ให้ต้นทุนกำรซื้อรถโดยสำรลดต่ำลง

6. งบประมาณ
รายการ
กำรปรับปรุงสภำพ
รถโดยสำรปรับ
อำกำศ (NGV) เดิม

ทรัพยากรที่ใช้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงสภำพ
รถโดยสำรปรับอำกำศ (NGV) เดิม

ต้นทุน/หน่วย

จานวน

(ล้านบาท)

(คัน)

รวมเงิน(ล้าน
บาท)

0.429

323

138.567

7. ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อความสาเร็จ
รายการ
ปัจจัยภายใน
มีงบประมำณอย่ำงเพียงพอ

โอกาสเกิดความเสี่ยง

ปานกลาง
(ภำครัฐควรให้กำรสนับสนุนงบประมำณในส่วนของปรับปรุงสภำพ
รถ/และหรือรัฐควรชดเชยผลต่ำงของรำยได้ที่ตำกว่
่ ำต้นทุนที่
แท้จริง)
ปัจจัยภำยนอก
ปำนกลำง
นโยบำยของรัฐบำลที่จะกำหนดให้ ขสมก. ควร รถโดยสำรที่จะทำกำรปรับปรุงสภำพในระยะต่อไปนั้น ควรมีกำร
ดำเนินกำรปรับปรุงสภำพรถโดยสำรหรือควร จัดเก็บข้อมูลกำรใช้งำนและกำรบำรุงรักษำ รวมทั้งกำรซ่อมแซม
จั ด ซื้ อ รถโดยสำรใหม่ เ พื่ อ น ำมำให้ บ ริ ก ำรใน ต่ำง ๆ ภำยหลักกำรปรับปรุงสภำพรถโดยสำร เพื่อประเมินควำม
อนำคต
คุ้มค่ำในกำรใช้งำนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำหรือตัดสินใจ
ปรับปรุงสภำพหรือกำรจัดซื้อรถโดยสำรใหม่ต่อไป
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8. ระยะเวลาในการดาเนินการ
การปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV (เดิม) จานวน 323 คัน
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

1

แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ และกาหนดราคากลาง

ผอก.(สบจ.)

2

คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ และกาหนดราคากลาง

คณะกรรมการฯ

3

ผอก.อนุมัตริ ่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ และราคากลาง

4

จัดส่งร่างสัญญาให้อยั การสูงสุด

5

นาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง เสนอคณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การเพื่อทราบ

6

ประกาศแผนการจัดซือ้ จัดจ้างในระบบ

7

ขอนุมัตกิ ารขอซือ้ ขอจ้าง และแต่งตัง้ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคดั เลือก

8

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคดั เลือก จัดทาหนังสือเชิญชวนผูป้ ระกอบการมีคณ
ุ สมบัตติ ามเงือ่ นไขที่
กาหนดในระบบ

9

ผูป้ ระกอบการยืน่ ข้อเสนอ

ปีงบประมาณ 2561
1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2562
1

2

3

ปีงบประมาณ 2563
4

1

2

3

ปีงบประมาณ 2564

4

1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2565
1

2

3

4

ผอก.(สบจ.)
ผอก.(สกม.)
คณะกรรมการฯ/สบจ.
สบจ.
สบจ.
คณะกรรมการจ้าง/สบจ.
คณะกรรมการจ้าง/
ผูป้ ระกอบการ

10 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละเงือ่ นไขหากถูกต้อง พิจารณาตามเกณฑ์นาเสนอ
ผอก.ให้ความเห็นชอบผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ก่อนนาเสนอผูม้ ีอานาจอนุมัตสิ งั่ ซือ้ สัง่ จ้าง

คณะกรรมการจ้าง/สบจ.

11 นาเสนอผูอ้ านวยการให้ความเห็นชอบก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
12 นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอนุมัติ

สบจ.
ผอก.(สบจ.)

13 ประกาศผลผูช้ นะ

ผอก.(สบจ.)

14 รอการอุทรณ์ผล (หากไม่มีผอู้ ทุ ธรณ์ดาเนินการต่อไป)

คณะกรรมการฯ /สบจ.

15 ทาสัญญา

ผอก.(สกม.)

16 ส่งรถโดยสาร

คณะกรรมการส่งมอบรถฯ

17 รับมอบรถโดยสาร

คณะกรรมการรับมอบฯ

9. กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการดาเนินการ

2561 2562 2563 2564

กำรว่ำจ้ำงปรับปรุงสภำพรถโดยสำร
1) จัดตั้งคณะกรรมกำรเพื่อดำเนินกำรว่ำจ้ำงปรับปรุงสภำพรถโดยสำร



2) ออกแบบข้อกำหนดขอบเขตกำรปรับปรุงสภำพรถโดยสำร (TOR)



3) ดำเนินกำรตำมขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้ำง
4) ดำเนินกำรปรับปรุงสภำพรถโดยสำร
5) ออกวิ่งให้บริกำร
6) ศึกษำและติดตำมผลกำรใช้งำนจริงภำยหลังกำรปรับปรุงสภำพ
7) สรุปรำยงำนผลกำรติดตำมกำรใช้งำนจริงให้คณะกรรมกำรบริหำรกิจกำรองค์กำร
ขนส่งมวลชนกรุงเทพทรำบ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)

แผนการปลดระวางรถโดยสารเดิม
ประเภทรถโดยสาร (คัน)
รายการ

ปี 2561

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

ยอดยกมำ
รับรถใหม่
ปลดระวำง
คงเหลือ
รับรถใหม่
ปลดระวำง
คงเหลือ
รับรถใหม่
ปลดระวำง
คงเหลือ
รับรถใหม่
ปลดระวำง
คงเหลือ
รับรถใหม่
ปลดระวำง
คงเหลือ

รถเดิม

NGV
489

ปรับปรุง
สภาพรถ

ไฟฟ้า

2,671
97
2,574
2,334
773
1,478
725
753
753
-

100
100
389
489
489
489
489

240
240
83
323
323
323

10
10
25
35
35

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เช่า
ซื้อดีเซล
ไฮบริด+ ไฮบริด
NGV 700 1,453
700
700
700
700
700
753
700
1,453

รวม
2,671
100
97
2,674
629
3,063
793
773
3,000
725
725
3,000
753
753
3,000

- 63 แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)

เอกสารแนบ 2
วัตถุประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2 : การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
การติดตั้งและใช้งานในระบบบัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร (E-Ticket)

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

- 64 แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)

1. หลักการและเหตุผล
ขสมก. จัดให้มีระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket System) โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการ
สูญเสียจากการเก็บค่าโดยสารไม่ครบถ้วนควบคู่กับการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในส่วนของพนักงานเก็บค่า
โดยสาร โดยให้ระบบ e-Ticket สามารถต่อเชื่อมกับระบบงานทั้งภายในและภายนอก ขสมก. ได้อย่างลงตัว ได้แก่
1) การต่อเชื่อมกับระบบตั๋วร่วม (ตั๋วโดยสารร่วม) ที่ดาเนินการโดยสานักงานโครงการบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม (Common Ticketing Officer) ในสังกัดสานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
กระทรวงคมนาคม (สนข.)
2) การเชื่อมโยงกับระบบ GPS ระบบสารสนเทศสนับสนุนปฏิบัติการเดินรถ ระบบสารสนเทศ
บริหารการเดินรถ และระบบสารสนเทศบริหารองค์กรของ ขสมก.
ขณะเดียวกันระบบ e-Ticket ดังกล่าวจะต้องมีฟังก์ชั่นที่ครอบคลุมการออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์
ในหลายลักษณะ ทั้งกรณีที่ ขสมก. เป็นผู้ออกบัตร e-Ticket เอง (Issuer) กรณีที่ ขสมก. ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
เพื่อออกบัตร e-Ticket (Co-Issuer) และกรณีที่ ขสมก. ให้หน่วยงานอื่น ๆ ออกบัตรภายใต้รูปแบบของ ขสมก.
(Co-Brand)
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาและติดตั้งระบบ e-Ticket ในรถโดยสารของ ขสมก. โดยเป็นระบบที่ สามารถเชื่อมโยง
กับระบบ Central Clearing House ของระบบตั๋วร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถเชื่อมโยงระบบ GPS
ระบบสารสนเทศสนับสนุนปฏิบัติการเดินรถ ระบบสารสนเทศบริหารการเดินรถ และระบบสารสนเทศบริหาร
องค์กรของ ขสมก. ได้อย่างเหมาะสม
3. ประโยชน์ที่ได้รับ
1) ผู้โดยสารได้รับความสะดวกในการจ่ายค่าโดยสารทั้งในมิติของความสะดวก รวดเร็ว และ
ถูกต้อง นามาซึ่งความพึงพอใจในการใช้บริการที่เพิ่มขึ้น
2) รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าโดยสารผ่านระบบ e-Ticket ซึ่งครอบคลุม
ผู้โดยสารที่ใช้บริการทุกคน
3) เพิ่มความสะดวกในการเดินทางที่หลากหลายให้ประชาชนผ่านการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของ
ขสมก. ที่เชื่อมโยงกับระบบตั๋วร่วมสาหรับการเดินทางในระบบขนส่งอื่น ซึ่งน่าจะส่งผลทางอ้อมต่อการเพิ่มจานวน
ผู้โดยสารและนามาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นตาม
4) ต้นทุนการให้บริการที่ลดลงจากการใช้ระบบ e-Ticket แทนพนักงานเก็บค่าโดยสารที่มี
จานวนมากกว่า 5,000 คน ในปัจจุบัน
5) การติดตั้งระบบ e-Ticket ช่วยลดขั้นตอนการตรวจนับเงิน การนาส่งเงิน และการบันทึกเงิน
ค่าโดยสาร ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายดาเนินการที่ลดลงจากกระบวนการและจานวนพนักงานที่ลดลง
4. ผลผลิตและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ระบบ e-Ticket บนรถโดยสารทุกคัน
ตัวชี้วัด : สามารถติดตั้งระบบ e-Ticket บนรถโดยสารได้ตามสัญญา
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

- 65 แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)

5. ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย
รายการ
ผู้โดยสาร
พนักงานเก็บค่า
โดยสาร
รัฐบาล
ผู้ให้เช่าระบบ

สิ่งที่ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียต้องการ
มีทางเลือกในการชาระค่าโดยสารที่
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
การปรับเปลี่ยนหน้าที่การทางานที่
เหมาะสม หรือโครงการเกษียณอายุก่อน
กาหนดที่จูงใจ
ระบบ e-Ticket ที่สามารถทางานร่วมกับ
ระบบตั๋วร่วมของ สนข. เพื่ออานวยความ
สะดวกในการเดินทางของประชาชน
สัญญาการเช่าระบบซึ่งมีระยะเวลาที่ยาว
เพียงพอต่อการสร้างความมั่นใจใน
ประเด็นความคุ้มค่าในการลงทุน

สิ่งที่โครงการต้องการ
สามารถเก็บค่าโดยสารจากผู้โดยสารได้
อย่างครบถ้วน
การปรับเปลี่ยนหน้าที่ของพนักงานเก็บค่า
โดยสารเป็นพนักงานขับรถโดยสาร
สามารถออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้
ร่วมกับระบบโดยสารของหน่วยงานอื่น
ระบบที่มีคุณภาพภายใต้อัตราค่าเช่าที่เป็น
ธรรม

6. งบประมาณ
รายการ
การติดตั้งระบบ
e-Ticket บนรถ
โดยสาร

ทรัพยากรที่ใช้

ต้นทุน/หน่วย/ปี

ค่าเช่าใช้ระบบ e-Ticket สาหรับรถ
โดยสาร 3,000 คัน (355 บาท/คัน/
วัน)
ระยะเวลา 5 ปี

129,575

จานวน
(คัน)

รวมเงิน
(ลบ.)

3,000 1,943.625

7. ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อความสาเร็จ
ปัจจัย
ปัจจัยภายใน
มีงบประมาณที่
เพียงพอ
ปัจจัยภายนอก
เทคโนโลยีที่ใช้

โอกาสเกิดความเสี่ยง
ปานกลาง
ขสมก.ต้องจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามนโยบายของ
ภาครัฐ
น้อย
e-Ticket เป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน มีการใช้งานในหลาย
ประเทศ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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8. กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
การเช่าใช้และติดตั้งระบบ e-Ticket บนรถโดยสาร
ขั้นตอนการดาเนินการ
1) แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดขอบเขตของงาน และร่างเอกสารการ
ประกวดราคา (TOR)
2) คณะกรรมการกาหนดขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา
3) นาร่าง TOR ประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และ ขสมก.
ครั้งที่ 1
4) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชน และนาเสนอ
ผอก.อนุมัติ
5) นาร่าง TOR ประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และ ขสมก.
ครั้งที่ 2
6) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชน และนาเสนอ
ผอก.อนุมัติ
7) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชน หากไม่
ปรับปรุงแก้ไข ให้นาเสนอ ผอก.อนุมัติใช้ร่าง TOR เป็นเงื่อนไขในการ
ประกาศการประกวดราคา
8) ผอก.อนุมัติใช้ร่าง TOR
9) ขออนุมัติ ผอก.ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
และแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา
10) ประกาศเชิญชวน และขายเอกสาร
11) ยื่นเอกสารประกวดราคา

2560 2561 2562 2563 2564












12) เสนอราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์



13) นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ



14) ลงนามในสัญญา



15) อบรมผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง









16) ดาเนินการตรวจรับ









17) ใช้งานจริง









องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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เอกสารแนบ 3
วัตถุประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2 : การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ระบบบริหารงานหลักองค์กร (ERP)

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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๑. หลักการและเหตุผล
ตามแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปธุรกิจ ขสมก. ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560 -2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพระบบไอซีทีในปัจจุบัน ให้ครอบคลุมความต้องการและรองรับ
การให้บริการ จึงมีการกาหนดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (Enterprise Resource Planning :
ERP) ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กร จากเขตการเดินรถมายัง
หน่วยงานกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านของการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบ
เงินเดือน ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบริหารพัสดุและครุภัณฑ์ ระบบซ่อมบารุง ระบบบริหารโครงการ ระบบบริหาร
สัญญา ระบบบริหารจัดการบุคลากร (Human Resource Management : HRM) ระบบพัฒนาบุคลากร (Human
Resource Development : HRD) ระบบเงินเดือน และระบบบริหารข้อมูลด้วยตนเอง (Employee Self –
Service : ESS) จึงขอให้มีเพื่อทดแทนการทางานของระบบในปัจจุบัน ที่มีข้อจากัดทั้งในส่วนของฟังก์ชั่นการ
ทางานที่ไม่รองรับความเปลี่ยนแปลงและความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้น เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบมี
ข้อจากัดด้านการขยายตัว
เมื่อระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) สามารถบูรณาการกับระบบต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน
ส่งผลให้ ขสมก. สามารถลดจานวนพนักงานสนับสนุนลงได้
2. วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อพัฒนาระบบ ERP ให้ครอบคลุมกับความต้องการใช้งานของผู้ใช้งานส่วนกลางและเขต
การเดินรถ
2. เพื่อพัฒนาระบบ ERP ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบศูนย์กลางข้อมูล และระบบ
สารสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวม
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กร จากเขตการ
เดินรถมายังหน่วยงานกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ผลผลิตและตัวชี้วัด
ผลผลิต :

ระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP)

ตัวชี้วัด :

มีระบบบริหารจัดการทรัพยากร รองรับการบริหารจัดการในส่วนของการติดตามแผนงาน/
โครงการ การบริหารสัญญา การบริหารจัดการบุคลากร (HRD) การซ่อมบารุง

5. งบประมาณ
ค่าบริหารโครงการในปีงบประมาณ 2562 จานวน 7.450 ล้านบาท
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6. กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP)
ลาดับ
1
2
3
4

5
6
7
8

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
แต่งตัง้ คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคา
คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคา
แต่งตัง้ คณะกรรมการประกวดราคา
ดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง (90 วัน)
4.1 ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ และราคากลางประกาศเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและของ
องค์การ
4.2 คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณะชน
- หากไม่มีผวู้ ิจารณ์ ให้ดาเนินการต่อไป
- หากมีผวู้ ิจารณ์ - ไม่แก้ไขให้นาเสนอ ผอก. อนุมัตแิ ละดาเนินการต่อไป
- หากแก้ไขให้นาเสนอ ผอก. อนุมัตแิ ก้ไขแล้วประกาศลงในระบบ e-GP
และเว็บไซต์ขององค์การอีกครั้ง
ประกาศผลผูช้ นะ
รอการอุทธรณ์ผล (หากไม่มีผอู้ ทุ ธรณ์ดาเนินการต่อไป)
ลงนามสัญญา
ผูช้ นะการประกวดราคา ติดตัง้ ระบบพร้อมใช้งาน และส่งมอบงาน (360 วัน)
8.1 งวดที่ 1 แผนการดาเนินงานโครงการโดยละเอียด (30 วัน)
- คณะกรรมการตรวจรับงาน
8.2 งวดที่ 2 จัดส่งรายงานผลการวิเคราะห์ผลการออกแบบกระบวนการปฏิบตั งิ าน ด้านบริหารองค์กร
(150 วัน)
- คณะกรรมการตรวจรับงานและการจ่ายเงิน 10 % ของมูลค่าโครงการ
8.3 งวดที่ 3 จัดส่งรายงานผลการออกแบบระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) (330 วัน)
- คณะกรรมการตรวจรับงาน

ผูร้ ับผิดชอบ
ผอก. (สบจ.)
คณะกรรมการ
ผอก. (สบจ.)

ปีงบประมาณ 2561
1

ปีงบประมาณ 2562

2
3
4
1
2
ดาเนินการในปีงบประมาณ 2560

3

ปีงบประมาณ 2563
4

1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2564
1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2565
1

2

3

4

คณะกรรมการ/สบจ.

ผอก. (สกม.)

8.4 งวดที่ 4 จัดส่งแผนการติดตัง้ และทดสอบระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ ขสมก.กาหนด (360 วัน)
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9

- คณะกรรมการตรวจรับงานและการจ่ายเงิน 20 % ของมูลค่าโครงการ
8.5 งวดที่ 5 ส่งมอบและติดตัง้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ตามเอกสารหมายเลข 1 ติดตัง้ และ
ทดสอบระบบ (480 วัน)
- คณะกรรมการตรวจรับงาน
8.6 งวดที่ 6 ฝึกอบรมการใช้งานระบบ และประเมินผลผูท้ ผี่ ่านการฝึกอบรม รายงานผลการฝึกอบรมการ
ใช้งานระบบ (510 วัน)
- คณะกรรมการตรวจรับงานและการจ่ายเงิน 20 % ของมูลค่าโครงการ
8.7 งวดที่ 7 รายงานผลการนาข้อมูลเข้าสูร่ ะบบ (540 วัน)
- คณะกรรมการตรวจรับงานและการจ่ายเงิน 20 % ของมูลค่าโครงการ
8.8 งวดที่ 8 รายงานผลการประเมินการใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์การ (ERP) (630 วัน)
- คณะกรรมการตรวจรับงานและการจ่ายเงิน 30 % ของมูลค่าโครงการ
ประเมินผลการใช้งาน

แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)
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องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
จานวนรถปรับอากาศ ทีจ่ ะบรรจุในเส้นทางเดินรถวงกลม
1. เส้นทาง วงกลม อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ศูนย์การค้าสยาม ระยะทาง 6 กม. รถ ปอ. จานวน 8 คัน
2. เส้นทาง วงกลม ท่านาสี่พระยา - ศูนย์การค้าสยาม ระยะทาง 9.5 กม. รถ ปอ. จานวน 8 คัน
3. เส้นทาง วงกลม คลองเตย – ศูนย์การค้าสยาม ระยะทาง 10.5 กม. รถ ปอ. จานวน 10 คัน
4. เส้นทาง วงกลม สถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่ – บางรัก - เยาวราช ระยะทาง 10.5 กม.
รถ ปอ. จานวน 12 คัน
5. เส้นทาง วงกลม ถนนตก - สีลม ระยะทาง 14.0 กม. รถ ปอ. จานวน 12 คัน
6. เส้นทาง วงกลม อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - พหลโยธิน - ดินแดง ระยะทาง 12.5 กม. รถ ปอ. จานวน 10 คัน
7. เส้นทาง วงกลม อู่หมอชิต 2 – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ศูนย์การค้าสยาม ระยะทาง 24.5 กม.
รถ ปอ. จานวน 14 คัน
รวมจานวนรถปรับอากาศที่ใช้ทั้ง 7 เส้นทาง จานวน 74 คัน
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1. เส้นทาง วงกลม อนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ - ศูนย์การค้าสยาม ระยะทาง 6 กม.
วนซ้าย เริ่มต้นจาก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพญาไท) ไปตามถนนพญาไท แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 1
แยกซ้ า ยไปตามถนนราชด าริ ถนนราชปรารภ แยกซ้ า ยไปตามถนนดิ น แดง สุด เส้ น ทางที่ อนุ สาวรี ย์ ชั ย สมรภู มิ
(เกาะพญาไท)
วนขวา เริ่มต้นจาก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพญาไท) ไปตามถนนพญาไท แยกซ้ายไปตามถนนศรีอยุธยา
แยกขวาไปตามถนนราชปรารภ และถนนราชดาริ แยกขวาไปตามถนนพระราม 1 แยกขวาไปตามถนนพญาไท
สุดเส้นทางที่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพญาไท)
สถานที่ผ่าน วนซ้าย อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพญาไท) ห้างเซ็นจูรี่ มอลล์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ แยกพญาไท แยกราชเทวี โรงแรม เอซีย แยกปทุมวัน ศูนย์การค้าสยาม สานักงานตารวจแห่งชาติ
แยกราชประสงค์ เซ็นทรัลเวิลด์ อินทราประตูนา ดุสิตพณิชยการ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพญาไท)
สถานที่ผ่าน วนขวา อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพญาไท) ห้างเซ็นจูรี่ มอลล์ ถนนศรีอยุธยา รพ.พญาไท 1
อินทราประตูนา เซ็นทรัลเวิลด์ รพ.ตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ ศูนย์การค้าสยาม โรงแรมเอเชีย วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ผ่านสถานีรถไฟฟ้า MRT - BTS สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, พญาไท, สยาม
อนุสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ

BTS สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

BTS สถานีพญาไท

ศูนย์การค้าสยาม

BTS สถานีสยาม
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2. เส้นทาง วงกลม ท่าน้าสี่พระยา - ศูนย์การค้าสยาม ระยะทาง 9.5 กม.
วนซ้าย เริ่มต้นจากท่านาสี่พระยา ไปตามถนนสี่พระยา แยกขวาไปตามถนนมหาเศรษฐ์ แยกขวาไปตาม
ถนนสุรวงค์ แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง แยกซ้ายไปตามถนนสีลม ถนนราชดาริ แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 1
แยกซ้ายไปตามถนนพญาไท ถนนสี่พระยา แยกซ้ายไปตามถนนนเรศ แยกขวาไปตามถนนสุรวงค์ แยกซ้ายไปตาม
ถนนเจริญกรุง จนสุดเส้นทางที่ท่านาสี่พระยา
วนขวา เริ่มต้นจาก ท่านาสี่พระยา ไปตามถนนสี่ พระยา ถนนพญาไท แยกขวาไปตามถนนพระราม 1
แยกขวาไปตามถนนราชดาริ แยกขวาไปตามถนนสีลม แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง จนสุดเส้นทางที่ท่านาสี่พระยา
สถานที่ผ่าน วนซ้าย ท่านาสี่พระยา โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก โรงแรมโอเรียลเต็ล รพ.เลิดสิน วัดแขกสีลม
แยกนราธิว าสราชนคริ นทร์ ธนาคารกรุ งเทพสานัก งานใหญ่ สถานี รถไฟฟ้า BTS สีลม แยกศาลาแดง รพ.จุ ฬ า
แยกราชประสงค์ รพ.ตารวจ ศูนย์การค้าสยาม มาบุญครอง ม.จุฬาฯ จามจุรีสแควร์ สน.บางรัก ท่านาสี่พระยา
สถานที่ ผ่ า น วนขวา ท่ า น าสี่ พ ระยา วั ด แก้ ว แจ่ ม ฟ้ า วั ด หั ว ล าโพง จามจุ รี ส แควร์ ม.จุ ฬ าฯ มาบุ ญ ครอง
ศูนย์การค้าสยาม รพ.ตารวจ รพ.จุฬาฯ วัดแขก รพ.เลิดสิน ตลาดบางรัก โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงแรมโอเรียลเต็ล
ไปรษณีย์บางรัก ท่านาสี่พระยา

ผ่านสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานี สีลม, BTS สถานี สยาม, ราชดาริ, ศาลาแดง
ศูนย์การค้าสยาม

BTS สถานี สยาม

BTS สถานี ราชดาริ

ท่าน้ าสี่ พระยา

BTS สถานี ศาลาแดง
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3. เส้นทาง วงกลม คลองเตย – ศูนย์การค้าสยาม ระยะทาง 10.5 กม.
วนซ้าย เริ่มต้นจากตลาดคลองเตย ไปตามถนนรัชดาภิเษก แยกซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท ถนนเพลินจิต
ถนนพระราม 1 แยกซ้ายไปตามถนนพญาไท แยกซ้ายไปตามถนน พระราม 4 จนสุดเส้นทางที่ ตลาดคลองเตย
วนขวา เริ่มต้นจาก ตลาดคลองเตย ไปตามถนนพระราม 4 แยกขวาไปตามถนนพญาไท แยกขวาไปตาม
ถนนพระราม 1 ถนนเพลินจิต ถนนสุขุมวิท แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก จนสุดเส้นทางที่ ตลาดคลองเตย
สถานที่ผ่าน ตลาดคลองเตย ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อาคารเลครัชดา สถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก
ซอยนานา เพลินจิต เซ็นทรัลชิดลม แยกราชประสงค์ รพ.ตารวจ ศูนย์การค้าสยาม มาบุญครอง จามจุรีสแควร์
สภากาชาดไทย รพ.จุฬาฯ สวนลุมพินี บ่อนไก่ ตลาดคลองเตย

ผ่านสถานีรถไฟฟ้า MRT – ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, คลองเตย, ลุมพินี, สีลม, สามย่าน,
BTS สถานี สยาม, ชิดลม, เพลินจิต, นานา, อโศก
ศูนย์การค้าสยาม

BTS สถานี สยาม
BTS สถานี ชิดลม
BTS สถานีเพลินจิต

BTS สถานีนานา
BTS สถานีอโศก

MRT สถานีสามย่าน
MRT สถานีสีลม
MRT สถานีลุมพินี

คลองเตย

MRT สถานี ศูนย์
MRT สถานีคลองเตย

.
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สิ ริกิต์ ิ
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4. เส้นทาง วงกลม สถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่ – บางรัก - เยาวราช ระยะทาง 10.5 กม.
วนซ้าย เริ่มต้นจาก สถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่ ไปตามถนนกรุงธนบุรี ข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตาก
สิน ไปตามถนนสาทร แยกซ้ายไปตามถนนจรูญเวียง แยกซ้ายไปตามถนนสีลม แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง แยก
ซ้ายไปตามถนนทรงวาด แยกขวาไปตามถนนตรีมิตร แยกซ้ายไปตามถนนเยาวราช แยกซ้ายไปตามถนน จักรวรรดิ
ข้ามสะพานพระปกเกล้า ไปตามถนนประชาธิปก ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แยกซ้ายไปตามถนนกรุงธนบุรี จนสุด
เส้นทางที่ สถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่ ระยะทาง 12.5 กม.
วนขวา เริ่มต้นจาก สถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่ แยกซ้ายไปตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ตรงไปตาม
ถนนประชาธิปก ข้ามสะพานพระปกเกล้า ไปตามถนนจักรเพชร แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง แยกซ้ายไปตามถนน
ข้าวหลาม แยกขวาไปตามถนนมหาพฤฒาราม แยกซ้ายไปตามถนนสี่พระยา แยกขวาไปตามถนนนเรศ แยกขวาไป
ตามถนนสุรวงค์ แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง แยกซ้ายไปตามถนนสีลม แยกขวาไปตามถนนสุรศักดิ์ แยกขวาไป
ตามถนนสาทรใต้ ข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ไปตามถนนกรุงธนบุรี จนสุดเส้นทางที่ สถานีรถไฟฟ้า BTS วง
เวียนใหญ่ ระยะทาง 10 กม.
สถานที่ผ่าน วนซ้าย วงเวียนใหญ่ สถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่ รพ.เลิดสิน ไปรษณีย์ กลางบางรัก
ตลาดน้อย เยาวราช 7 ชัน เยาวราชตลาดเก่า วัดตึก จักรวรรดิ พาหุรัด วงเวียนเล็ก วงเวียนใหญ่
สถานที่ผ่าน วนขวา วงเวียนใหญ่ แยกบ้านแขก วงเวียนเล็ก พาหุรัด คลองถม ตลาดเก่าเยาวราช
วัดไตรมิตร โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม สี่พระยา สน.บางรัก รพ.เลิดสิน สถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่

ผ่านสถานีรถไฟฟ้า MRT - BTS สถานีกรุงธนบุรี, วงเวียนใหญ่
ถ.เจริ ญกรุ ง

ถ.เยาวราช

สะพานพระปกเกล้าเกล้าเก

สถานีรถไฟฟ้ า BTS
วงเวียนใหญ่

บางรัก

BTS สถานีกรุงธนบุรี
สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิ น
.
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5. เส้นทาง วงกลม ถนนตก - สีลม ระยะทาง 14.0 กม.
วนซ้าย เริ่มต้นจาก ถนนตกไปตามถนนพระราม 3 แยกซ้ายไปตามถนนรัชดาภิเษก แยกซ้ายไปตามถนน
นราธิวาสราชนครินทร์ แยกซ้ายไปตามถนนสีลม แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง จนสุดเส้นทางที่ถนนตก
วนขวา เริ่มต้นจากถนนตกไปตามถนนเจริญกรุง แยกขวาไปตามถนนสีลม แยกขวาไปตามถนนนราธิวาสราช
นครินทร์ แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก แยกขวาไปตามถนนพระราม 3 จนสุดเส้นทางที่ ถนนตก
สถานที่ผ่าน เอเชียทีค ตรอกจันทน์ วัดสุทธิ วัดยานนาวา บางรัก สีลม รพ.เลิดสิน วัดแขก BTSช่องนนทรี
ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โลตัสพระราม 3 เซ็นทรัลพระราม 3 โรงแรมมณเฑียร พระราม 3 ถนนตก

ผ่านสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานี - BTS สถานีช่องนนทรี
ถ.สี ลม

เอเซียทีค

ถนนตก

.
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6. เส้นทาง วงกลม อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - พหลโยธิน - ดินแดง ระยะทาง 12.5 กม.
วนซ้าย เริ่มต้นจาก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะดินแดง) ไปตามถนนดินแดง แยกซ้ายไปตามถนนวิภาวดี
รังสิต ถึงแยกลาดพร้าวแยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน จนสุดเส้นทางที่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะดินแดง)
วนขวา เริ่มต้นจาก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน) ไปตามถนนพหลโยธิ น ถึงแยกลาดพร้าว แยกขวา
ไปตามถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต แยกขวาไปตามถนนดิ น แดง ถนนราชวิ ถี จนสุ ด เส้ น ทางที่ อนุ ส าวรี ย์ ชั ย สมรภู มิ
(เกาะพหลโยธิน)
สถานที่ผ่าน อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สนามเป้า ซอยอารีย์ สะพานควาย สวนจตุจักร กรมการขนส่งทางบก
การบินไทย สุทธิสาร สโมสรทหารบก ศูนย์ฝึก รด. ม.หอการค้าไทย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร กระทรวงแรงงาน

ผ่านสถานีรถไฟฟ้า MRT - BTS สถานีหมอชิต, สถานีสะพานควาย, สถานีอารีย์, สถานีสนามเป้า
แยกลาดพร้าว

BTS สถานีหมอชิต

BTS สถานีสะพานควาย

BTS สถานีอารีย์
BTS สถานีสนามเป้า
อนุสาวรี ยช์ ยั ฯ

.
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7. เส้นทาง วงกลม อู่หมอชิต 2 – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ศูนย์การค้าสยาม ระยะทาง 24.5 กม.
วนซ้าย เริ่มต้นจาก หมอชิต 2 ไปตามถนนกาแพงเพชร 2 แยกซ้ายไปตามถนนกาแพงเพชร 2 แยกซ้ายไปตาม
ถนนพหลโยธิน กลับรถแยกลาดพร้าว ไปตามถนนพหลโยธินขาเข้า แยกขวาไปตามถนนราชวิถี แยกซ้ายไปตามถนน
พระราม 6 แยกซ้ายไปตามถนนเพชรบุรี แยกขวาไปตามถนนบรรทัดทอง แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 1 แยกขวาไปตาม
ถนนราชดาริ ถนนราชปรารภ แยกซ้ายไปตามถนนราชวิถี ผ่านวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปตามถนนราชวิถี แยกขวาไป
ตามถนนพระราม 6 แยกขวาไปตามถนนกาแพงเพชร แยกซ้ายไปตามถนนกาแพงเพชร 2 จนสุดเส้นทางที่ หมอชิต 2
วนขวา เริ่มต้นจากหมอชิต 2 แยกขวาไปตามถนนกาแพงเพชร แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 6 แยกซ้ายไปตาม
ถนนราชวิถี อนุสาวรีย์ชัยชัยสมรภูมิ (เกาะพญาไท) แยกขวาไปตามถนนพญาไท แยกซ้ายไปตามถนนศรีอยุธยา แยกขวาไป
ตามถนนราชปรารภ แยกขวาไปตามถนนพระราม 1 แยกขวาไปตามถนนพระราม 6 แยกขวาไปตามถนนราชวิถี แยกซ้ายไป
ตามถนนพหลโยธิน แยกซ้ายไปตามถนนกาแพงเพชร ไปตามถนนกาแพงเพชร 2 สุดเส้นทางที่ อู่หมอชิต 2
สถานที่ผ่าน จตุจักร กรมการขนส่งทางบก วัดไผ่ตัน สะพานควาย ซอยอารีย์ สนามเป้า อนุสาวรีย์ชัย สมรภูมิ
(วนซ้า ย:เกาะราชวิ ถี) (วนขวา:เกาะพญาไท) โรงพยาบาลเด็ก โรงพยาบาลพระมงกุฎ เกล้า โรงเรี ยนสอนคนตาบอด
โรงพยาบาลรามาธิบ ดี องค์ ก ารเภสั ช กรรม กรมทรัพ ยากรธรณี โรงพยาบาลสงฆ์ สนามกี ฬาแห่ง ชาติ มาบุ ญครอง
ศูนย์การค้าสยาม สานักงานตารวจแห่งชาติ โรงพยาบาลตารวจ เซ็นทรัลเวิล์ด อินทราประตูนา โรงพยาบาลพญาไท
โรงกรองนาสามเสน โรงพยาบาลวิ ชัยยุทธ สานักงบประมาณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย อาคารทิปโก้ ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง ตลาด อตก.
ผ่านสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานี กาแพงเพชร BTS สถานีหมอชิต, สะพานควาย, อารีย์, สนามเป้า,
อนุสาวรีย์ชัย ฯ , สยาม, สนามกีฬาแห่งชาติ
.

อู่หมอชิต 2

BTS สถานีหมอชิต

MRT สถานี กาแพงเพชร

BTS สถานีสะพานควาย
ยาย

BTS สถานีอารีย์
BTS สถานีสนามเป้า
BTS สถานีอนุสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ

ศูนย์การค้าสยาม

BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ
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เอกสารแนบ 5
วัตถุประสงค์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 1 : การลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน
ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีขนาดกระชับลง (LEAN)
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1. หลักการและเหตุผล
จากการก่ อ ตั้ ง ขสมก. โดยการรวมผู้ ป ระกอบการจากหลายบริ ษั ท ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาด้ า น
ทรัพยากรบุคคลที่ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบกับที่ผ่านมา ขสมก. ถูกควบคุมในเรื่องการรับ
พนักงานทดแทน ทาให้ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลยังไม่มีการแก้ไขเท่าที่ควร ซึ่งจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ด้านบุคลากร ทาให้ทราบปัญหาที่ ขสมก. จะต้องดาเนินการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ
มี ค วามคล่ อ งตั ว ในการบริ ห ารจั ด การ สอดคล้ อ งกั บ การปรั บ โครงสร้ า งระบบการขนส่ ง มวลชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริม ณฑล จึงปรับโครงสร้างการบริหารงานของ ขสมก. ให้มีขนาดเล็ กลง มุ่งขยาย
ขอบข่ า ยงานด้ า นการบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมถึ ง การจั ด ให้ มี ก ารจ้ า งงานบริ ก ารโดย
บุคคลภายนอก (Outsourcing) เพื่อลดต้นทุนการประกอบกิจการของ ขสมก.
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โครงสร้างของ ขสมก. มีขนาดเล็กลง ลดขั้นตอนในการทางานมิให้เกิดงานซ้าซ้อน เพื่อให้
เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้บุคลากรของ ขสมก. มีอัตราที่เหมาะสมสอดคล้องกับอัตรากาลังในการปฏิบัติงาน
ตามโครงสร้างใหม่
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสาหรับรองรับ
งานตามโครงสร้างใหม่ โดยการพัฒนาฝึกอบรมงานให้กับพนักงาน
4. เพื่ อ ให้ พ นั ก งานมี ข วั ญ และก าลั ง ใจในการท างานโดยการจั ด แบ่ ง กลุ่ ม งานและเส้ น ทาง
ความก้าวหน้าและปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนให้เหมาะสม
5. เพื่อเป็นทางเลือกให้กับพนักงานที่ไม่ประสงค์จะปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่โดยการเปิด
โอกาสให้พนักงานแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด
การดาเนินการ
1. ปรับโครงสร้างการบริหารงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยกาหนด มีพนักงานทั้งหมด
จานวน 8,259 คน ทั้งนี้ แบ่งการบริหารจัดการเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่
1) ฝ่ายบริหาร
2) ฝ่ายแผนและพัฒนา
1) ฝ่ายการเดินรถองค์การ
2. การบริหารบุคลากรให้มีจานวนที่เหมาะสมสอดคล้องกับอัตรากาลังในการปฏิบัติงานตาม
โครงสร้างใหม่
2.1 หลักการคิดอัตรากาลัง
2.1.1 อุปสงค์กาลังคน (Demand Work) ได้แก่ การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากร
มนุษย์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของ ขสมก. โดยทบทวนภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบและคาดการณ์ ความ
ต้องการเกี่ยวกับจานวนและประเภทของกาลังคนที่ต้องการใช้
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2.1.2 อุปทานกาลังคน (Supply Work) ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพทรัพยากรมนุษย์
เชิงจานวนและเชิงคุณภาพ ที่มีอยู่ของ ขสมก. โดยพยายามคาดการณ์ การปฏิบัติอะไรที่เป็นและอาจจะเป็น
ความจาเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ากาลังคนที่ต้องการมีให้เมื่อต้องการ
ทั้งนี้ ในการกาหนดจานวนบุคลากรใช้วิธีเชื่อมโยงความสัมพั นธ์ระหว่างโครงสร้างงาน
และอานาจหน้าที่รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยเน้นการปฏิบัติงานแยกเป็นกลุ่มงาน อีกนัยหนึ่ง เพื่อแสดงถึง
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างงาน ตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และการติดต่อสื่อสาร พร้อมทั้งอานาจในการ
ตัดสินใจตามสายการบังคับบัญชา
2.2 การบริหารจัดการอัตรากาลังส่วนที่เกิน
การปฏิบัติงานจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามภารกิจใหม่ที่เกิดขึ้น คือ มีบางงานถูกยกเลิก
บางงานจะไปรวมกัน บางงานปริมาณงานลดลง บางงานปริมาณเพิ่มขึ้น และมีงานที่กาหนดขึ้นใหม่ ขสมก.
ไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงาน อีกทั้งรถโดยสารที่ใช้ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) จะบรรจุลง
ตามเขตการเดินรถต่าง ๆ การลดอัตรากาลังพนักงานจะดาเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปหลังจากรถใหม่เข้า
มาแล้ว 2 ปี เพื่อให้ระบบงานใหม่เข้าที่ กระทบต่อพนักงานน้อยที่สุด โดยมีมาตรการรองรับ ดังนี้
2.2.1 ไม่มีการทดแทนอัตราขาดตาแหน่งที่มีการยุบเลิก แต่ถ้าหน่วยงานใดมีความ
จาเป็นเพื่อ มิ ใ ห้งานเสี ยหาย ณ ช่วงเวลาที่มีการปรับเปลี่ยนระบบงานใหม่ยังไม่เ ต็มรูปแบบ จะ จัดสรร
อัตรากาลังพนักงานในแต่ละหน่วยงานทดแทนให้
2.2.2 งานเดิมที่ต้องใช้อัตรากาลังเพิ่มขึ้นสามารถขอรับการจัดสรรจากหน่วยงานอื่น
2.2.3 การโอนย้ายพนักงานไปปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งต่าง ๆ เป็นไปตามความ
สมัครใจตามความสามารถของพนักงาน และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งนั้น ๆ
2.2.4 พนักงานที่ขาดทักษะประสบการณ์จะอบรมหลักสูตร “ การพัฒนาสมรรถนะ
เพื่อความก้าวหน้า” เพิ่มเติมความรู้เพื่อให้สามารถนาไปปฏิบัติงานได้
2.2.5 กรณีพนักงานที่ไม่ประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ การเข้าโครงการเกษียณอายุก่อน
กาหนดเป็นทางเลือกให้กับพนักงาน โดยมีผลตอบแทนให้กับพนักงานไม่เกิน 3 เท่าของอายุงานที่เหลือ
2.2.6 กรณีที่ พนักงานขับรถเริ่มขาดเนื่องจากเกษียณอายุ และไม่สามารถทดแทน
เนื่องจากพนักงานเก็บค่าโดยสารที่แจ้งความประสงค์ไว้ได้รับการปรับเปลี่ยนหน้าที่แล้ว ขสมก. จาเป็นต้อง
Outsourcing ตาแหน่งพนักงานขับรถจากบริษัทเอกชน เพื่อลดค่าใช้จ่ายของ ขสมก. ตั้งแต่ปี 2563
3. การพัฒนาความสามารถบุคลากร
เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถของบุคลากร เตรียมความพร้อมให้กับพนักงาน เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารเชิงธุรกิจ ปรับเปลี่ยน ทัศนคติ แนวคิด เสริมสร้างหลักการ ในการ
ทางานและเสริมสร้างประสบการณ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับการบริหารงานเชิงธุรกิจ โดย
3.1 มีระบบการจัดฝึกอบรมหลักสูตรปกติ (Training Road Map) หลักสูตรการพัฒนางาน
ในสายอาชีพ (Career Development) หลักสูตรการพัฒนาความสามารถ (Core Competency) และ
โครงการพิเศษให้กับพนักงานทุกระดับไปสู่ระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2 จัดให้มีความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่พนักงานทุกระดับ เพื่อนาไปใช้พัฒนางานในหน่วยงาน
3.3 พนักงานที่เข้าใหม่ มีระบบปฐมนิเทศให้กับพนักงานได้เห็นภาพโดยรวมของ ขสมก.
เพื่อให้เป็นความรู้พื้นฐานไปใช้ในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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3.4 อบรม พั ฒ นา เพิ่ ม ทั ก ษะ ให้ ค วามรู้ แ ก่ พ นั ก งานที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ รองรั บ
งานใหม่ที่เข้ามา เช่น การขอรับเงินอุดหนุนการให้บริการสาธารณะ (PSO) การบริหารเงินค่าโดยสารจากระบบ
บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) และการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (Tracking and
Tracing) ด้วยระบบ GPS
3.5 จัดอบรมพนักงานรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศ / ระบบ GPS ที่จะนามาใช้ตรวจติดตาม
การเดินรถใหม่ของ ขสมก. สาหรับผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งพนักงานขับรถ เพื่อพัฒนาพนักงานขับรถให้
มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประจารถโดยสาร หรือเกี่ยวเนื่องกับรถ
โดยสารเป็นการยกระดับขีดความสามารถ และมาตรฐานการขับรถ
3. ประโยชน์ที่ได้รับ
การวางแผนบุคลากรทั้งมิติของจานวนและความสามารถให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของ ขสมก. ที่
เปลี่ยนไปจะก่อให้เกิดคุณภาพงานที่ดีและการใช้บุคลากรในจานวนที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผล
ทางอ้อมต่อต้นทุนในการบริหารจัดการ
4. ผลผลิตและตัวชี้วัด
ผลผลิต :

1) โครงสร้ างองค์ กรที่ มี ความสอดคล้ องกั บบทบาทหน้ าที่ ของ ขสมก. และเอื้ อต่ อการ
ดาเนินงาน
2) แผนการบริหารจัดการด้านกาลังคนให้เหมาะสมกับขอบเขตภารกิจที่ปรับเปลี่ยนไป

ตัวชี้วดั :

สามารถจัดกาลังอัตราบุคลากรที่ใช้ในการบริหารจัดการไปยัง หน่วยงาน ต่าง ๆ ได้

5. ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย
รายการ
บุคลากร/พนักงาน

ประชาชน/ผู้โดยสาร

สิ่งที่ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียต้องการ
สิ่งที่โครงการต้องการ
มีทางเลือกในการโยกย้ายไป
ขสมก. สามารถใช้ประโยชน์จากบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น ๆ
เหลืออยู่ได้อย่างเหมาะสม
ของ ขสมก.ตามความรู้และ
ความสามารถ
ได้รับการบริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย

6. งบประมาณ – ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินการตามโครงการ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

- 83 -

แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)

7. ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อความสาเร็จ
รายการ
1) ความสามารถของ
คณะทางานในการศึกษาและ
วางแผน

โอกาสเกิดความเสี่ยง

ปานกลาง
การทางานของคณะทางานจาเป็นต้องรับฟังข้อมูลจากทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง / ผู้มี
ส่วนได้-ส่วนเสียอย่างรอบด้าน โดยเมื่อร่างแผนแล้วเสร็จ ควรต้องนาเสนอให้
ผู้เกี่ยวข้องได้วิจารณ์อีกครั้งเพื่อสร้างการยอมรับ
2) การยอมรับในการโอนย้าย สูง
ตาแหน่งงานของบุคลากรฝ่าย ด้วยข้อจากัดของความรู้และทักษะของบุคลากร ผนวกกับตาแหน่งงานที่จากัด
ต่างๆ
และนโยบายในการลดจานวนบุคลากร ทาให้ทางเลือกในการโอนย้ายของบุคลากร
ฝ่ายต่างๆ มีไม่มากนัก

8. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
โครงการปรับโครงสร้างองค์กร
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

1

จัดทำโครงสร้ำงองค์กำรและกรอบอัตรำกำลัง

2

จัดทำคำบรรยำยกำหนดหน้ำทีล่ ักษณะงำน (Job Description : JD)

3

จัดทำรำยละเอียดมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง (Job Specification : JS)

4

ประชุม/เผยแพร่/ประชำสัมพันธ์แก่พนักงำนทุกระดับ

5

นำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรกิจกำรองค์กำรพิจำรณำอนุมัตโิ ครงสร้ำงองค์กร

6

ปรับปรุงตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริหำรกิจกำรองค์กำร

7

ประกำศใช้โครงสร้ำงใหม่

8

จัดสรรบุคลำกรตำมกรอบโครงสร้ำงใหม่

ปีงบประมาณ 2561
1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2562
1

2

3

ปีงบประมาณ 2563
4

1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2564
1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2565
1

2

3

สจท.

ผอก. (สจท.)/สพบ.

สจท.

9. กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
รายการ

2561

1) จัดตั้งคณะทางานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันกาหนดถึง
แนวทางในการปรับองค์กรเพื่อรองรับบุคลากร รวมถึงการวางแผนด้าน
กาลังคนที่ต้องโยกย้ายไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อไป



2) นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ



3) ดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในองค์กรได้รับทราบถึงแนวทาง
และแผนดังกล่าว
4) ดาเนินการปรับเปลี่ยน โอนย้ายบุคลากรตามแผนงาน
5) ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับการโอนย้ายไปปฏิบัติ
หน้าที่ตามแผน เพื่อร่วมกันรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่าง ๆ และนาไปหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป
6) ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนทั้งในส่วนของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่
บุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบและประชาชนผู้ใช้บริการ
7) สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการและนาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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เอกสารแนบ 6
วัตถุประสงค์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 1 : การลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน
การเกษียณอายุก่อนกาหนด (Early Retirement)
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1. หลักการและเหตุผล
ค่าใช้จ่ายด้านพนักงานของ ขสมก. ถือเป็นค่าใช้จ่ายดาเนินงานที่สาคัญ ซึ่งมีมูลค่าคิดเป็นสัดส่วน
ต่อต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมสูงที่สุด โดยจากข้อมูลทางการเงินในปี 2560 พบว่า เงินเดือนและผลประโยชน์ของ
พนักงานมีมูลค่าคิดเป็นสัดส่วนที่สูงถึงประมาณ 42.57% ของค่าใช้จ่าย การลดภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยการ
ลดจานวนบุคลากรจะส่งผลเชิงบวกต่อผลประกอบการและสถานะทางการเงินของ ขสมก. ซึ่งนอกเหนือจากการ
ลดจานวนบุคลากรอันสืบเนื่องจากการเกษียณอายุตามปกติแล้ว นโยบายการเกษียณอายุก่อนกาหนดจะเป็นตัวเร่ง
ให้เกิดการลดจานวนบุคลากรอย่างมีนัยสาคัญ โดยสามารถแบ่งบุคลากรที่คาดว่าจะเข้าโครงการเกษียณอายุก่อน
กาหนดได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคลากรที่เป็นพนักงานสานักงาน ซึ่งจะเข้าร่วมโครงการในปี 2562 และกลุ่ม
บุคลากรที่เป็นพนักงานเก็บค่าโดยสาร ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการจานวนมากในปีที่มีการติดตั้งระบบ
e-Ticket แล้วเสร็จ
ตารางที่ : แสดงสัดส่วนของเงินเดือนและผลประโยชน์ต่อรายได้และค่าใช้จ่าย
รายจ่าย
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สัดส่วนต่อรายจ่าย
(%)
สัดส่วนต่อรายได้ (%)
เงินเดือนและผลประโยชน์
42.57
68.54
เชื้อเพลิง
14.69
23.66
ค่าเหมาซ่อม
10.66
17.17
ค่าเช่าสถานที่
0.71
1.15
ค่าใช้จ่ายรถ PBC
1.11
1.78
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.94
3.12
ค่าดอกเบี้ยจ่าย
22.35
35.99
ค่าเสื่อมราคา
1.11
1.78
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4.86
7.83
รวม
100.00
161.02
ทีม่ า : งบกาไร(ขาดทุน) ปี 2560 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
รายจ่าย

ทั้งนี้ ในการจัดทาโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด ต้องกาหนดเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจแก่
กลุ่มเป้าหมายภายใต้ความถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดโครงการอย่างน้อยควร
ประกอบด้วย (1) คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ (2) อัตราผลตอบแทนและเงื่อนไข (3) ระยะเวลาและขั้นตอน
การสมัครเข้าโครงการ และ (4) ประมาณการจานวนพนักงานที่จะเข้าร่วมโครงการ
ขณะเดียวกันควรมีการเตรียมความพร้อมให้พนักงาน หมายถึง การสร้างความพร้อมทั้งเชิงรายได้
และจิตใจให้แก่พนักงานที่จะเข้าร่วมโครงการ อาทิ การสนับสนุนให้อดีตพนักงานรวมกลุ่มจัดตั้ งบริษัทเพื่อรับงาน
จาก ขสมก. การประสานงานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรุงเทพมหานครในการอบรมเพื่อสร้างอาชีพ ฯลฯ
2. วัตถุประสงค์
ปรับลดจานวนพนักงาน ขสมก. สู่ระดับที่มีความเหมาะสมกับการประกอบการ
3. ประโยชน์ที่ได้รับ
การปรับลดจานวนบุคลากรช่วยลดต้นทุนด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรได้
อย่างมีนัยสาคัญ ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการสร้างผลกาไรสุทธิที่เป็นบวก
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4. ผลผลิตและตัวชี้วัด
ผลผลิต :
ตัวชี้วัด :

การจัดท าโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนดซึ่ งมีรายละเอียดและเงื่อนไขที่มีโอกาสประสบ
ความสาเร็จสูง
จานวนบุคลากรลดลง ดังต่อไปนี้
 มีพนักงานสานักงานเกษียณอายุก่อนกาหนด ณ 30 กันยายน 2563 จานวน 655 คน
 พนักงานเก็บค่าโดยสารเกษียณอายุก่อนกาหนด ณ 30 กันยายน 2564 จานวน
2,198 คน
 พนักงานเก็บค่าโดยสารเกษียณอายุก่อนกาหนด ณ 30 กันยายน 2565 จานวน
2,198 คน

5. ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย
รายการ
กลุ่มพนักงาน
เป้าหมาย

สิ่งที่ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียต้องการ
ผลตอบแทนที่จงู ใจให้เข้าร่วมโครงการ

สิ่งที่โครงการต้องการ
มีผู้เข้าร่วมโครงการตามแผนที่กาหนดไว้โดย ขสมก.
ยังคงรักษาบุคลากรที่มีความสาคัญต่อองค์กรไว้ได้

6. งบประมาณ
รายการ
ค่าชดเชย

ทรัพยากรที่ใช้
ปี 2563 พนักงานสานักงาน
ปี 2564 พนักงานเก็บค่าโดยสาร
ปี 2565 พนักงานเก็บค่าโดยสาร
รวม

7. ปัจจัยและความเสี่ยงที่มีผลต่อความสาเร็จ
รายการ

ต้นทุน/หน่วย
(ล้านบาท)
1.581
1.122
1.138

จานวน (คน)
655
2,198
2,198
5,051

โอกาสเกิดความเสี่ยง

รวมเงิน
(ล้านบาท)
1,036
2,466
2,502
6,004

ปัจจัยภายใน
1. เงื่อนไขโครงการที่จูงใจผู้เข้าร่วมโครงการ สูง
ภายใต้ อั ต ราผลตอบแทนที่ มี ความเหมาะสม - กฎระเบียบขององค์กรเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการกาหนดเงื่อนไข
และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะในส่วนของผลตอบแทนที่ต้องจูงใจ
- พนักงานเข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนดโดยสมัครใจ
2. มีงบประมาณที่เพียงพอ
สูง
(การดาเนินโครงการมีค่าใช้จ่ายมาก ขสมก.ต้องมีเงินงบประมาณที่
เพียงพอ)
3. การอบรมฝึกอาชีพ
ต่า
(ขสมก.มีการอบรมฝึกอาชีพตามความประสงค์สาหรับพนักงานที่เข้า
โครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด เพื่อประกอบอาชีพภายหลังจาก
เกษียณอายุก่อนกาหนด)
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รายการ

ปัจจัยภายนอก
1. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณ

โอกาสเกิดความเสี่ยง
สูง
(กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเกษียณอายุก่อนกาหนดเป็นอุปสรรค
ต่อการดาเนินงาน)
สูง
(การดาเนินโครงการมีค่าใช้จ่ายมาก ภาครัฐควรสนับสนุน
งบประมาณ ในการดาเนินโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด)

8. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
โครงการเกษียณอายุกอ่ นกาหนด (Early Retirement)
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

1

สำรวจพนักงำนทีส่ นใจเข้ำร่วมโครงกำร

2

แต่งตัง้ คณะกรรมกำรเพื่อดำเนินกำรโครงกำรเกษียณก่อนกำหนด

3

คณะกรรมกำรประชุมเพื่อกำหนดคุณสมบัตแิ ละเงือ่ นไขผูเ้ ข้ำโครงกำรเกษียณอำยุกอ่ นกำหนด

4

นำเสนอขออนุมัตหิ ลักกำร

5

ประชำสัมพันธ์โครงกำรเกษียณอำยุกอ่ นกำหนด

6

รับสมัครผูเ้ ข้ำโครงกำรเกษียณอำยุกอ่ นกำหนด

7

คณะกรรมกำรฯ พิจำรณำรำยชือ่ พนักงำนทีจ่ ะให้เข้ำโครงกำรเกษียณอำยุกอ่ นกำหนด

8

นำเสนอรำยชือ่ ผูเ้ ข้ำโครงกำร และค่ำใช้จ่ำยผูเ้ ข้ำโครงกำรเกษียณอำยุกอ่ นกำหนด

9

นำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรกิจกำรองค์กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

ผูร้ ับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2561
1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2562
1

2

3

ปีงบประมาณ 2563
4

1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2564
1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2565
1

2

3

4

สจท.
ผอก.(สจท.)

คณะกรรมกำร/สจท.

ผอก. (สจท.)
10 จัดทำคำสัง่ /พนักงำนทีเ่ ข้ำโครงกำรพ้นสภำพจำกกำรเป็นพนักงำน

สจท.

9. กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการดาเนินการ

2561 2562 2563 2564 2565

1) จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด



2) ดาเนินการทบทวนเงื่อนไขโครงการ



3) นาเสนอเงื่อนไขเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอานาจ



4) ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้พนักงานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
5) คณะกรรมการ พิจารณาความเหมาะสมของพนักงานที่แสดงความ
ประสงค์จะขอเกษียณอายุก่อนกาหนดตามความเหมาะสมและความจาเป็น
6) อนุมัติคาขอเกษียณอายุก่อนกาหนด



















7) เตรียมความพร้อมให้พนักงานที่จะเข้าร่วมโครงการฯ







8) เกษียณอายุก่อนกาหนดของพนักงาน
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เอกสารแนบ 7
วัตถุประสงค์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3 : เพิ่มรายได้
พัฒนาพื้นที่เชิงธุรกิจ
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1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน ขสมก. มีอู่จอดรถโดยสารทั้งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและที่เช่าจากหน่วยงานอื่น
ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนจานวนหลายแห่ง โดยอู่จอดรถโดยสารในบางพื้นที่ตั้งอยู่บนทาเลที่มีความเจริญ
สูง ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย แวดล้อมด้วยสถานที่มีคุณค่าในเชิงธุรกิจ อาทิ สถานศึกษา ศูน ย์การค้า
และสถานที่จ้างงาน สามารถนาไปสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์อันจะก่อให้เกิดรายได้เพิ่มแก่ ขสมก. ได้ ทั้งนี้
จากรายงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้ทาการศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจและการเงินของอู่จอด
รถโดยสารจานวน 5 แห่ง สรุปได้ว่า อู่จอดรถโดยสาร แต่ละแห่งมีศักยภาพเชิงธุรกิจและการเงิน รวมถึง
ข้อจากัดทั้งทางด้านตลาดและกฎหมายที่แตกต่างกันไป โดยอู่จอดรถที่บางเขนและมีนบุรีมีศักยภาพในพัฒนา
สูงสุดและการดาเนินการพัฒนาพื้นที่ควรเริ่มในปีที่การก่อสร้างรถไฟฟ้าทั้งสายสีเขียวเหนือและสายสีชมพู
ใกล้แล้วเสร็จ ด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ
1) จานวนเอกชนผู้สนใจนาพื้นที่ไปพัฒนาโครงการมีมากขึ้น
2) ผู้พัฒนาโครงการสามารถเห็นแนวทางการพัฒนาโครงการได้ชัดเจนขึ้น เพิ่มโอกาสของ
ความสาเร็จในการดาเนินโครงการ
3) เป็นช่วงเวลาที่มูลค่าพื้นที่ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าปัจจุบัน ส่งผลต่อผลตอบแทนของ ขสมก.
2. วัตถุประสงค์
พัฒนาพื้นที่อู่บางเขนและมีนบุรีให้เป็นพื้นที่เชิงธุรกิจ
3. ประโยชน์ที่ได้รับ
การพัฒนาพื้นที่อู่จอดรถโดยสารจะทาให้การใช้ทรัพยากรของ ขสมก. ในส่วนของอู่จอดรถ
โดยสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ส่งผลต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นของ ขสมก.
4. ผลผลิตและตัวชี้วัด
ผลผลิต :

1) รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ทั้งในส่วนของ
อู่บางเขนและอู่มีนบุรี
2) ร่างประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน
3) ร่างขอบเขตของโครงการ
4) ร่างสัญญาร่วมลงทุนในส่วนของโครงการที่เป็นการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน

ตัวชี้วัด :

ขสมก. ได้รับอนุมัติให้ดาเนินโครงการได้

5. ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย
รายการ
ผู้โดยสาร
เอกชนผู้พัฒนาพื้นที่
ผู้เช่าพื้นที่รายย่อย

สิ่งที่ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียต้องการ
สิ่งที่โครงการต้องการ
ความสะดวกที่ได้รับมากขึ้นระหว่างการใช้บริการ
ที่อู่รถโดยสาร
ความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจโดยมีผลตอบแทนทาง ผู้ใช้พื้นที่ให้ผลตอบแทนแก่ ขสมก.
การเงินในระดับที่เหมาะสม
ในอัตราที่เหมาะสม
จ านวนลู ก ค้ า ที่ ม ากเพี ย งพอต่ อ ระดั บ รายได้ ที่
สามารถสร้างผลกาไรในอัตราที่น่าพอใจ
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6. กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
รายการ
1) จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์
2) ดาเนินการออกแบบขอบเขตการดาเนินงาน (TOR) เพื่อว่าจ้าง
ที่ปรึกษาในการจัดทา รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงธุรกิจทั้งในส่วนของอู่บางเขนและ
อู่มีนบุรี
3) ประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการ
4) คัดเลือกที่ปรึกษาฯ ตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
5) ที่ปรึกษาจัดทา รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
การพัฒนาพื้นที่เชิงธุรกิจทั้งในส่วนของอู่บางเขนและอู่มีนบุรี
6) ตรวจรับงานของที่ปรึกษา
7) นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ
8) ดาเนินการขออนุมัติโครงการตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ
พ.ศ. 2556
9) เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติให้ดาเนินการออกแบบขอบเขตการ
ดาเนินงาน (TOR) เพื่อว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทาร่างประกาศ
เชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน ร่างขอบเขตของโครงการและ
ร่างสัญญาร่วมลงทุนในส่วนของโครงการที่เป็นการให้เอกชน
ร่วมลงทุน
10) ประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการ
11) คัดเลือกที่ปรึกษาฯ ตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
12) ที่ปรึกษาจัดทาร่างประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน
ร่างขอบเขตของโครงการและร่างสัญญาร่วมลงทุนในส่วนของ
โครงการที่เป็นการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน
13) ตรวจรับงานของที่ปรึกษา
14) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการคัดเลือกผู้สนใจเข้าร่วม
ลงทุนตามโครงการ
15) ดาเนินการประกวดราคา โดยผู้ประกวดราคาต้องยื่นข้อเสนอ
โครงการ รายละเอียดของการลงทุน เงื่อนไขการลงทุน
แหล่งเงินทุนผลตอบแทนที่สามารถให้ ขสมก.ได้ตลอดอายุ
สัญญา ฯลฯ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ซึ่งอาจขอความ
ช่วยเหลือจากสถาบันการศึกษาหรือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ลงทุนมาช่วยให้คาปรึกษาหรือแสดงความคิดเห็นต่อการ
พิจารณาข้อเสนอดังกล่าวได้
16) สรุปรายละเอียดข้อเสนอโครงการและเสนอ ผอก.
17) สรุปผลการดาเนินโครงการพร้อมประกาศผลประกวดราคา
ผู้ชนะการประกวดราคา
18) ดาเนินงานตามโครงการร่วมลงทุน
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7. งบประมาณ
เป็นการดาเนินงานตามขั้นตอนของการอนุมัติโครงการ เนื่องจากโครงการนี้อาจเป็นการร่วม
ลงทุนในลักษณะ Public Private Partnership (PPP) ดังนั้น จึงต้องเสนอขอความเห็นจากคณะรัฐมนตรีด้วย
จึงต้องจัดทารายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ (1) ช่วงแรก เป็นการจัดทา รายงานผล
การศึกษาและวิเคราะห์โครงการการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ทั้งในส่วนของอู่บางเขนและอู่มีนบุรี และเมื่อโครงการ
ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว จะต้องดาเนินการจัดทาเอกสารคือ (2) ช่วงที่สอง เป็นการจัดทา ร่างประกาศ
เชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน ร่างขอบเขตของโครงการ และร่างสัญญาร่วมลงทุนในส่วนของโครงการที่เป็นการให้
เอกชนเข้าร่วมลงทุน ของพื้นที่อู่บางเขนและมีนบุรี ซึ่งใช้งบประมาณในการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
8. การใช้งบประมาณ
รายการ

ทรัพยากรที่ใช้

การจัดทา “รายงานการศึกษาและผล
ค่าใช้จ่ายในการ
วิเคราะห์โครงการการพัฒนาพื้นที่เชิงธุรกิจ จัดจ้างที่ปรึกษา
ทั้งในส่วนของอู่บางเขนและอู่มีนบุรี”
(รวมการศึกษาผลกระทบต่างๆ แล้ว)
การจัดทา “ร่างประกาศเชิญชวนเอกชน ค่าใช้จ่ายในการ
เข้าร่วมลงทุน ร่างขอบเขตของโครงการ จัดจ้างที่ปรึกษา
และร่างสัญญาร่วมลงทุนในส่วนของ
โครงการที่เป็นการให้เอกชนเข้าร่วม
ลงทุน ของอู่บางเขนและอู่มีนบุรี”
รวม

ต้นทุน/หน่วย
(บาท)
4,900,000

จานวน

รวมเงิน (บาท)

2

พื้นที่

9,800,000

5,000,000

2

พื้นที่

10,000,000

19,800,000

11. ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อความสาเร็จ
รายการ
1. ความเห็นของ
คณะรัฐมนตรีและ
ผู้เกี่ยวข้องในกระบวน
การพิจารณาความเหมาะ
สมของการลงทุน และ
ระยะ เวลาในการ
พิจารณาอนุมัติโครงการ
2) TOR ซึ่งสร้างแรงจูงใจใน
การพัฒนาพื้นที่

โอกาสเกิดความเสี่ยง

ปานกลาง
การพั ฒนาพื้นที่ เชิง พาณิ ชย์ข อง ขสมก. หากการจั ดทา "รายงานผลการศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ทั้งในส่วนของอู่บางเขนและอู่มีนบุรี"
มีความชัดเจนและมีประเด็นต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ กาหนดไว้ จะทาให้
การอนุมัติโครงการมีความเป็นไปได้ และใช้ระยะเวลาในการพิจารณาไม่นานมากนัก
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความชานาญของที่ปรึกษาที่ ขสมก. ว่าจ้างให้เป็ น
ผู้ดาเนินการ
สูง
การออกแบบ TOR ที่ดีต้องคานึงถึงโอกาสเชิงธุรกิจของผู้พัฒนาโครงการ โดยไม่
ก่อให้เกิดอุปสรรคทั้งในการออกแบบและดาเนินโครงการ
3) ความสามารถในการออก ปานกลาง
แบบและดาเนินโครงการ ผู้พัฒนาโครงการทีข่ าดประสบการณ์หรือไม่มีความสามารถทางธุรกิจเพียงพอเป็น
ของผู้พัฒนาโครงการ
องค์ประกอบสาคัญต่อความเป็นไปได้ของโครงการ
4) ความสามารถเชิงการค้า ปานกลาง
ของผู้เช่าพื้นทีร่ ายย่อย ผู้เช่าพื้นที่รายย่อยมีสินค้าหรือมีบริการที่ไม่น่าสนใจหรือมีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ
อาจประสบปัญหาในการทาธุรกิจบนพื้นที่เช่า
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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ประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย
สมมติฐาน - หนี้สนิ เดิม จานวน 112,273.089 ล้านบาท รัฐรับภาระหนี้ ทั้งหมด (หนี้ณ 31 ส.ค.61)
- ซื้อรถโดยสาร NGV 489 คัน+รถไฟฟ้า รวมสถานี 35 คัน 16.34 ลบ.+รถไฮบริด 1,453 คันและเช่ารถ ไฮบริด 400 คัน +รถเช่า NGV 300 คัน+รถปรับปรุงสภาพ 323 คัน
- ปรับค่าโดยสารรถปอ.แบบขั้นบันได ถึง 24 บาท
- มีโครงการเกษียณอายุ ปี 63 จานวน 1,036 ลบ. ปี 64 จานวน 2,466 ลบ.ปี 65 จานวน 2,502 ลบ.
- ไม่ขอเงินสนับสนุนจากภาครัฐ (PSO) ของรถธรรมดาและรถปรับอากาศ
รายการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ผล

ปี 2569

ปี 2570

- กูเ้ งินเพือ่ เสริมสภาพคล่องและลงทุน จานวน 16,038 ล้านบาท
สามารถชาระหนี้เงินกูเ้ สริมสภาพคล่องตัง้ แต่ปี 2566-2572 ทั้งหมด

ปี 2571

ปี 2572

ปี 2573

ปี 2574

ปี 2575

ปี 2576

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2577 ปี 2578 ปี 2579

15,247

15,247

15,247

15,247

รายได้จากค่าโดยสาร

3,940

4,590

6,910

9,337

12,418

13,953

14,372

14,803

15,247

15,247

15,247

15,247

15,247

15,247

15,247

รายได้จากเงินสนับสนุนจากรัฐ แยกเป็น

2,509

1,132

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,509

1,132

492

468

937

447

423

441

458

476

493

509

509

509

509

509

509

509

509

509

509

6,941

6,190

7,847

9,784

12,841

14,394

14,830

15,279

15,740

15,756

15,756

15,756

15,756

15,756

15,756

15,756

15,756

15,756

15,756

-รถธรรมดา
-รถปอ.
รายได้อนื่
รายได้จากการขายซากรถ
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ขาดทุนจากการจาหน่ายรถเก่า
ต้นทุนพนักงานให้บริการ

4,062

4,255

4,789

4,788

3,974

3,072

3,149

3,216

3,244

3,243

3,190

3,141

3,098

3,064

2,999

2,983

2,934

2,899

2,869

ต้นทุนค่าเช่ารถ

137

137

1,150

1,013

1,013

1,013

1,013

1,013

1,013

1,013

1,013

1,013

1,013

1,013

1,013

1,013

1,013

1,013

1,013

ต้นทุนเชื้อเพลิง

2,345

2,311

2,519

2,497

2,440

2,440

2,440

2,440

2,440

2,440

2,440

2,440

2,440

2,440

2,440

2,440

2,440

2,440

2,440

ต้นทุนค่าซ่อมบารุง

1,376

1,322

1,079

988

866

1,010

1,016

1,443

1,443

1,443

1,443

1,443

1,443

1,443

1,443

1,443

1,443

1,443

1,443

161

164

151

152

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

51

301

323

313

326

326

326

326

326

326

326

326

326

326

326

327

328

329

330

1,962

2,051

2,208

1,940

2,025

2,092

2,212

2,282

2,364

2,451

2,587

2,673

2,787

2,940

3,050

3,186

3,357

3,492

3,672

รวมต้นทุนจากการดาเนินงาน

10,093

10,540

12,219

11,690

10,798

10,108

10,309

10,873

10,984

11,070

11,153

11,189

11,261

11,379

11,425

11,547

11,669

11,770

11,920

กาไรก่อนค่าเสื่อมราคา

(3,152)

(4,350)

(4,372)

(1,906)

2,044

4,286

4,521

4,405

4,756

4,686

4,604

4,567

4,496

4,377

4,331

4,210

4,087

3,986

3,836

18

201

213

747

1,289

1,289

1,277

1,277

1,277

1,277

1,258

1,088

1,076

542

-

-

-

-

3,836

ต้นทุนการให้บริการอืน่ ๆ
ต้นทุนเทคโนโลยี
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
รายจ่ายพิเศษอืน่ ๆ

ค่าเสื่อมราคา
กาไรก่อนดอกเบี้ย

(4,550)

(4,585)

(2,652)

755

2,997

3,244

3,129

3,479

3,410

3,345

3,479

3,420

3,835

4,331

4,210

4,087

3,986

0

59

93

341

580

540

499

459

418

378

338

297

257

216

176

136

95

58

24

ดอกเบี้ยเสริมสภาพคล่อง

0

83

222

369

470

481

427

361

292

211

130

46

-

-

-

-

-

-

-

(3,170)

(4,692)

(4,899)

(3,362)

(296)

1,976

2,318

2,309

2,769

2,821

2,877

3,135

3,163

3,619

4,155

4,074

3,992

3,928

3,812

กาไรสุทธิ (ไม่รวมดอกเบี้ยหนี้เดิม)
ดอกเบี้ยหนี้เดิม
กาไรสุทธิ (รวมดอกเบี้ยหนี้เดิม)

0

0

0

0

0

(3,170)

(4,692)

(4,899)

(3,362)

(296)

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,976

2,318

2,309

2,769

2,821

2,877

3,135

3,163

3,619

4,155

4,074

3,992

3,928

3,812
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(3,170)

ดอกเบี้ยซื้อรถใหม่+จ่ายบาเหน็จชดเชย

แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)

Cash Flow
สมมติฐาน - หนี้สนิ เดิม จานวน 112,273.089 ล้านบาท รัฐรับภาระหนี้ ทั้งหมด (หนี้ณ 31 ส.ค.61)
- ซื้อรถโดยสาร NGV 489 คัน+รถไฟฟ้า รวมสถานี 35 คัน 16.34 ลบ.+รถไฮบริด 1,453 คันและเช่ารถ ไฮบริด 400 คัน +รถเช่า NGV 300 คัน+รถปรับปรุงสภาพ 323 คัน
- ปรับค่าโดยสารรถปอ.แบบขั้นบันได ถึง 24 บาท
- มีโครงการเกษียณอายุ ปี 63 จานวน 1,036 ลบ. ปี 64 จานวน 2,466 ลบ.ปี 65 จานวน 2,502 ลบ.
- ไม่ขอเงิ นสนับสนุนจากภาครัฐ (PSO) ของรถธรรมดาและรถปรับอากาศ

ผล

- กูเ้ งิ นเพือ่ เสริมสภาพคล่องและลงทุน จานวน 16,038 ล้านบาท
สามารถชาระหนี้เงิ นกูเ้ สริมสภาพคล่องตัง้ แต่ปี 2566-2572 ทั้งหมด

หน่วย : ล้านบาท
รายการ

3,940
2,509
2,509

4,037
2,571

492
6,941

504
7,112

4,062
137
2,345
1,376
161
51
1,962

4,162
140
2,402
1,410
165
52
2,010
10,341
(3,230)

10,093
(3,152)
-

-

2,759

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

-

-

398
5

2,827
408
5
2,674
4,541
10,341

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

เฉลีย่
ปี 2565
/คั น/วัน (บาท)

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

ปี 2570

ปี 2571

ปี 2572

ปี 2573

ปี 2574

ปี 2575

ปี 2576

ปี 2577

ปี 2578

ปี 2579

4,590
1,132
1,132
468
6,190

6,910
937
7,847

9,337
447
9,784

12,418
423
12,841

11,341
387
11,727

13,953
-

14,372
-

14,803
-

15,247
-

15,247
-

15,247
-

15,247
-

15,247
-

15,247
-

15,247
-

15,247
-

15,247
-

15,247
-

15,247
-

441
14,394

458
14,830

476
15,279

493
15,740

509
15,756

509
15,756

509
15,756

509
15,756

509
15,756

509
15,756

509
15,756

509
15,756

509
15,756

509
15,756

4,255
137
2,311
1,322
164
301
2,051

4,789
1,150
2,519
1,079
151
323
2,208
1,036
13,255
(5,408)

4,788
1,013
2,497
988
152
313
1,940
2,466
14,156
(4,372)

3,974
1,013
2,440
866
155
326
2,025
2,502
13,300
(458)

3,629
925
2,228
791
141
297
1,849
2,285
12,146
(419)

3,072
1,013
2,440
1,010
155
326
2,092

3,149
1,013
2,440
1,016
155
326
2,212

3,216
1,013
2,440
1,443
155
326
2,282

3,244
1,013
2,440
1,443
155
326
2,364

3,243
1,013
2,440
1,443
155
326
2,451

3,190
1,013
2,440
1,443
155
326
2,587

3,141
1,013
2,440
1,443
155
326
2,673

3,098
1,013
2,440
1,443
155
326
2,787

3,064
1,013
2,440
1,443
155
326
2,940

2,999
1,013
2,440
1,443
155
326
3,050

2,983
1,013
2,440
1,443
155
327
3,186

2,934
1,013
2,440
1,443
155
328
3,357

2,899
1,013
2,440
1,443
155
329
3,492

2,869
1,013
2,440
1,443
155
330
3,672

10,108
4,286

10,309
4,521

10,873
4,405

10,984
4,756

11,070
4,686

11,153
4,604

11,189
4,567

11,261
4,496

11,379
4,377

11,425
4,331

11,547
4,210

11,669
4,087

11,770
3,986

11,920
3,836

1,891
139

163

6,009

6,024

1,891
139
4,627

163
1,036

6,009
2,466

6,024
2,502

4,901

3,396

355

57

126
9

58
31
4
222
137
69
9

234
103
4
369
538
233
9

406
171
3
470
939
400
9

5
5
2,774
4,996
10,410

5
5
2,972
7,233
12,219

5
5
2,883
9,298
13,452

5
5

5,501
5,501
2,285
324
371
156
3
430
858
366
8
5
16
3,000
11,727
12,146

10,540
(4,350)

2
83

378
159
3
481
939
400
9
1,800

350
147
3
427
939
400
9
2,200

321
135
2
361
939
400
9
2,300

293
123
2
292
939
400
9
2,700

265
111
2
211
939
400
9
2,700

237
99
2
130
939
400
9
2,800

209
87
2
46
939
400
9
1,538

181
75
1
939
400
9

152
63
1
939
400
9

124
51
1
939
400
9

96
39
1

68
27
0

43
15

19
5

-

-

-

-

939
400
9

813
400
-

802
331
-

402
167
-

5
122
3,000
13,145
9,231

122
167
3,000
13,543
9,415

167
104
3,000
13,953
9,930

104
100
3,000
14,375
10,031

100
149
3,000
14,389
10,109

149
136
3,000
14,389
10,185

136
1,473
3,000
14,389
10,218

1,473
4,363
3,000
14,389
10,284

4,363
7,176
3,000
14,389
10,392

7,176
9,982
3,000
14,389
10,434

9,982
12,708
3,000
14,389
10,545

12,708
15,487
3,000
14,389
10,657

15,487
18,281
3,000
14,389
10,749

18,281
21,524
3,000
14,389
10,886

ปี
2561-2579
248,043
3,641
3,641
9,726
261,410
64,968
17,628
46,267
24,968
2,950
5,885
49,330
6,004
218,000
43,409
14,087
139
14,087
6,004
139
16,038
3,491
1,441
33
3,092
14,087
6,004
139
16,038
398
21,524
3,000
235,405
199,087
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1. Cash inflow from operating
1.1 รายได้คา่ โดยสาร
1.2 รับจากเงิ นอุดหนุน แยกแป็น
-รถธรรมดา
-รถปอ.
1.3 รับจากรายได้อนื่ ๆ
Total cash inflow from operating
2. Cash outflow from operating
2.1 ต้นทุนพนักงานให้บริการ
2.2 ต้นทุนค่าเช่ารถ
2.3 ต้นทุนเชื้อเพลิง
2.4 ต้นทุนค่าซ่อมบารุง
2.5 ต้นทุนการให้บริการอืน่ ๆ
2.6 ต้นทุนเทคโนโลยี
2.7 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
2.8 เกษียณอายุกอ่ นกาหนด
Total cash outflow from operating
Net cash flow from operating
3. cash outflow from invesment
3.1 จ่ายค่าซื้อรถ
3.2 จ่ายปรับปรุงสภาพรถ 323 คัน
4. cash inflow from financing activities
4.1รับจากเงิ นกูซ้ ื้อรถโดยสาร
4.2 รับจากเงิ นกูเ้ กษียณอายุกอ่ นกาหนด
4.5 รับจากเงิ นกูป้ รับปรุงสภาพรถ 323 คัน
4.4 รับจากการกูเ้ พือ่ เสริมสภาพคล่อง
5. Cash outflow from financial activities
5.1 ชาระดอกเบี้ยกูซ้ ื้อรถโดยสาร
5.2 ชาระดอกเบี้ยเงิ นกูเ้ กษียณอายุกอ่ นกาหนด
5.3 ชาระดอกเบี้ยเงิ นกูป้ รับปรุงสภาพรถ 323 คัน
5.4 ชาระคืนดอกเบี้ยจากเสริมสภาพคล่อง
5.5 ชาระดอกเบี้ยหนี้สนิ เดิมองค์การรับภาระ
5.6 คืนต้นเงิ นกูซ้ ื้อรถโดยสาร
5.7 คืนต้นเงิ นกูเ้ กษียณอายุกอ่ นกาหนด
5.8 คืนต้นเงิ นกูป้ รับปรุงสภาพรถ 323 คัน
5.9 คืนต้นเงิ นกูเ้ สริมสภาพคล่อง
5.10 คืนต้นเงิ นกูห้ นี้สนิ เดิม
6. Cash balance beginning
7. Cash balance ending
8. จานวนรถให้บริการ
9. รายได้ดาเนินงานเฉลี่ย /คัน/วัน (บาท)ไม่รวม pso
10. ค่าใช้จ่ายดาเนินงานเฉลี่ย /คัน/วัน (บาท)

เฉลีย่
ปี 2561
/คั น/วัน (บาท)

แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)

ประมาณการกาไร – ขาดทุน กระแสเงินสดและภาระหนี้สิน
สมมติฐาน - หนีส้ ินเดิม จานวน 112,273.089 ล้านบาท รัฐรับภาระหนี้ ทั้งหมด (หนีณ
้ 31 ส.ค.61)
- ซื้อรถโดยสาร NGV 489 คัน+รถไฟฟ้า รวมสถานี 35 คัน 16.34 ลบ.+รถไฮบริด 1,453 คันและเช่ารถ ไฮบริด 400 คัน +รถเช่า NGV 300 คัน+รถปรับปรุงสภาพ 323 คัน
- ปรับค่าโดยสารรถปอ.แบบขัน้ บันได ถึง 24 บาท
- มีโครงการเกษียณอายุ ปี 63 จานวน 1,036 ลบ. ปี 64 จานวน 2,466 ลบ.ปี 65 จานวน 2,502 ลบ.
- ไม่ขอเงินสนับสนุนจากภาครัฐ (PSO) ของรถธรรมดาและรถปรับอากาศ

ผล

- กู้เงินเพือ่ เสริมสภาพคล่องและลงทุน จานวน 16,038 ล้านบาท
- สามารถชาระหนีเ้ งินกู้เสริมสภาพคล่องตัง้ แต่ปี 2566-2572 ทั้งหมด

หน่วย : ล้านบาท
รายการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

ปี 2570

ปี 2571

ปี 2572

ปี 2573

ปี 2574

ปี 2575

ปี 2576

ปี 2577

ปี 2578

ปี 2579

ปี 2561-2579

1.รายได้จากการดาเนินงาน

6,941

6,190

7,847

9,784

12,841

14,394

14,830

15,279

15,740

15,756

15,756

15,756

15,756

15,756

15,756

15,756

15,756

15,756

15,756

261,410

2.ต้นทุนการดาเนินงาน

10,093

10,540

12,219

11,690

10,798

10,108

10,309

10,873

10,984

11,070

11,153

11,189

11,261

11,379

11,425

11,547

11,669

11,770

11,920

211,996

3.กาไร (ขาดทุน)ก่อนค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่าย

(3,152)

(4,350)

(4,372)

(1,906)

2,044

4,286

4,521

4,405

4,756

4,686

4,604

4,567

4,496

4,377

4,331

4,210

4,087

3,986

3,836

49,413

4.กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

(3,170)

(4,692)

(4,899)

(3,362)

(296)

1,976

2,318

2,309

2,769

2,821

2,877

3,135

3,163

3,619

4,155

4,074

3,992

3,928

3,812

28,528

6,941

6,190

7,847

9,784

12,841

14,394

14,830

15,279

15,740

15,756

15,756

15,756

15,756

15,756

15,756

15,756

15,756

15,756

15,756

261,410

5.Cash inflow from Operating
6.Cash outflow from Operating

10,093

10,540

13,255

14,156

13,300

10,108

10,309

10,873

10,984

11,070

11,153

11,189

11,261

11,379

11,425

11,547

11,669

11,770

11,920

218,000

7.Net cash flow from operating

(3,152)

(4,350)

(5,408)

(4,372)

(458)

4,286

4,521

4,405

4,756

4,686

4,604

4,567

4,496

4,377

4,331

4,210

4,087

3,986

3,836

43,409

2,030

163

6,009

6,024

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14,226

6,657

6,100

11,871

8,881

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36,268

1,489

2,399

593

44,325

-

-

8.Cash outflow from invesment
9.Cash inflow from financing activities

2,759

10.Cash outflow from financing activities

-

277

530

11.ดอกเบี้ยหนีส้ ินเดิมองค์การรับภาระ

-

-

-

12.Cash balance ending

5

-

4,475

4,469

4,759

4,638

4,616

3,230
-

1,606

-

-

-

-

-

-

-

122

167

104

100

149

136

1,473

4,363

30,640

27,091

23,442

19,394

15,345

11,196

8,310

6,961

1,565
-

-

-

-

-

2,759

9,281

15,166

14.รายได้จากเงินสนับสนุนภาครัฐ (PSO)

2,509

1,132

15.รายได้จากเงินสนับสนุนภาครัฐ (PSO) สะสม

2,509

3,641

3,641

3,641

3,641

3,641

3,641

3,641

3,641

3,641

3,641

3,641

3,641

3,641

3,641

3,641

3,641

3,641

3,641

16. จานวนรถ (คัน)ให้บริการ

2,674

2,774

2,972

2,883

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

17. รายได้ดาเนินงานเฉลี่ย /คัน/วัน (บาท)ไม่รวม pso

4,541

4,996

7,233

9,298

11,727

13,145

13,543

13,953

14,375

14,389

14,389

14,389

14,389

14,389

14,389

14,389

14,389

14,389

14,389

235,405

18. ค่าใช้จ่ายดาเนินงานเฉลี่ย /คัน/วัน (บาท)

10,341

10,410

12,219

13,452

12,146

9,231

9,415

9,930

10,031

10,109

10,185

10,218

10,284

10,392

10,434

10,545

10,657

10,749

10,886

199,087

เกษียณอายุก่อนกาหนด
2562
พนักงานสนับสนุน จานวน 655 คน
พนักงานเก็บค่าโดยสาร จานวน 1,929 คน
พนักงานเก็บค่าโดยสาร จานวน 1,929 คน
รวม
2,562

2563
1,036

2564

2565

รวม
1,036
2,466
2,502
6,004

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

รวม
1,891
139
572
11,624
14,226

-

-

-

-

-

-

-

-

5,612

4,264

2,915

1,702

-

-

-

-

2,466
3,599

5,030

2,502
5,067

18,281

21,524

568.

0.

-

21,524
0

-

3,641
3,641
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หมายเหตุ ข้อ 10 เป็นเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ ซี้อรถใหม่และเกษียณก่อนอายุ (ชาระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ ระยะเวลา 15 ปี)
ซื้อรถโดยสาร
2562
2563
2564
2565
รถ NGV จานวน 489 คัน
1,891
รถปรับปรุงสภาพ จานวน 323 คัน
139
รถไฟฟ้า 35 คัน
163
409
รถไฮบริด จานวน 1,453 คัน
5,600
6,024
รวม
2,030
163
6,009
6,024

-

15,487

1,192

13.Outstanding debt

33,788

12,708

1,308

5

-

9,982

1,484

5

26,256

7,176

1,525

5

-

5

4,170
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เอกสารแนบ 9
: สมมติฐานในการคานวณ
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ประมาณการงบกาไร (ขาดทุน) งบกระแสเงินสด ปี 2561 – 2579
สมมุติฐานในการคานวณ ดังนี้
1. ทางด้านรายได้
1.1 รายได้จากค่าโดยสารกาหนดตามจานวนใบตั๋วที่จาหน่ายได้จริงในทั้งเดือนคูณกับราคาโดยเฉลี่ยของ
ใบตั๋ว (รายได้ค่าโดยสาร÷จานวนใบตั๋ว) นามาเป็นรายได้ค่าโดยสารของปี 2561 และปรับจานวนใบ
ตั๋วม้วนเพิ่มขึ้นทุกปี ๆ ละ 3% ตั้งแต่ปี 2562 – 2569 ส่วนราคาของใบตั๋วคงเดิม
1.2 รายได้จากเงิน PSO ทีไ่ ด้รับจากการจัดสรร จานวน 1,132 ล้านบาท ในปี 2562
1.3 รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย
1.3.1 รายได้ค่าโฆษณาคานวณตามสัญญา
1.3.2 รายได้จากค่าตอบแทนรถร่วมบริการ คานวณตามสัญญาค่าตอบแทนของรถในซอยและ
รถตู้โดยสาร
1.3.3 รายได้จากค่าตอบแทนรถ PBC คานวณตามสัญญา
1.3.4 รายได้จ ากการให้ เช่าพื้นที่เชิงพาณิช ย์ คานวณตามผลการศึกษาของสถาบันวิจัยและ
ให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ทางด้านค่าใช้จ่าย
2.1 ค่าใช้จ่ายพนักงานให้บริการ แยกเป็น
2.1.1 ค่าใช้จ่ายของพนักงานขับรถ (พขร.) คานวณโดยใช้เงินเดือน, ผลประโยชน์ตอบแทนเฉลี่ย
ของ พขร. ที่เกิดจริงในปี 2561 เป็นฐานในการคานวณและปรับเพิ่มในส่วนของเงินเดือน
ขึ้นอีกทุกปี ๆ ละ 6.5% และในส่วนของผลประโยชน์ตอบแทน กาหนดให้เพิ่มขึ้นอีก 5%
ทุก ๆ 3 ปี ส่วนจานวนพนักงานขับรถ คานวณโดยใช้กรอบอัตราพนักงานขับรถ : จานวนรถ
อยู่ที่ 2.1 คน : รถ 1 คัน ซึ่งตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไปตามโครงสร้างรถโดยสาร จะมีรถ
โดยสาร จานวน 3,000 คัน ในทุก ๆ ปี
- ปี 2561 (สิงหาคม) มีพนักงานขับรถ จานวน 5,509 คน ในช่วงปลายปีงบ 2562
(กันยายน) มีพนักงานเกษียณอายุ จานวน 236 คน คงเหลือพนักงาน จานวน 5,273 คน
- ปี 2562 (ตุล าคม) มีพนักงานขับรถ จานวน 5,273 คน ในช่ว งปลายปีงบ 2563
(กันยายน) มีพนักงานเกษียณอายุ จานวน 250 คน, จ้าง Outsource จานวน 1,277 คน
คงเหลือพนักงาน จานวน 6,300 คน
- ตั้งแต่ปี 2564-2579 มีพนักงานขับรถเกษียณอายุ ในแต่ละปีจานวน 247, 258,
317, 278, 302, 258, 234, 227, 226, 190, 211, 166, 178, 157, 160
และ 142 คน รวมพนักงานขับรถเกษียณอายุ ตั้งแต่ปี 2564-2579 จานวน 3,551
คน ทาให้ในแต่ละปีต้องรับสมัครพนักงานขับรถ (ที่เป็น Outsource) เพิ่มขึ้นในจานวนที่
เท่ากับที่เกษียณไป ทั้งนี้โดยกาหนดค่าตอบแทนให้ในอัตรา 32,100 บาท/คน/เดือน
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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2.1.2 ค่าใช้จ่ายของพนักงานเก็บค่าโดยสาร (พกส.) คานวณโดยใช้เงินเดือน, ผลประโยชน์ตอบ
แทนเฉลี่ยของ พกส.ที่เกิดจริงในปี 2561 เป็นฐานในการคานวณและปรับเพิ่มในส่วนของ
เงินเดือนขึ้นอีกทุกปี ๆ ละ 6.5% และในส่วนของผลประโยชน์ตอบแทนกาหนดให้เพิ่มขึ้น
อีก 5% ทุก ๆ 3 ปี
- จานวนพนักงานเก็บค่าโดยสารในปี 2561 (สิงหาคม) มีจานวน 5,532 คน ปลายปี
งบ 2562 (กั น ยายน) มี พ นัก งานเกษี ย ณอายุ 137 คน คงเหลื อพนั กงาน จ านวน
5,395 คน
- ปี 2563 (ตุลาคม) มีพนักงานเก็บค่าโดยสาร จานวน 5,395 คน ในช่วงปลายปี
งบ 2563 (กัน ยายน) มีพนักงานเกษียณอายุจานวน 162 คน คงเหลือ พนักงาน
จานวน 4,785 คน
- ปี 2564 (ตุลาคม) มีพนักงานเก็บค่าโดยสาร จานวน 4,785 คน เปลี่ยนหน้าที่เป็น
พนักงานสานักงาน จานวน 448 คน เกษียณอายุ จานวน 186 คน มีการเกษียณอายุ
ก่อนกาหนด (Early Retirement) จานวน 2,198 คน คงเหลือพนักงาน จานวน
2,401 คน ในช่วงปลายปีงบ 2565 (กันยายน) มีพนักงานเกษียณอายุ จานวน 203
คน มีการเกษียณอายุก่อนกาหนด (Early Retirement) จานวน 2,198 คน
ค่าเช่ารถ ประกอบด้วย
2.2.1 ค่าเช่ารถ PBC คานวณตามสัญญา กล่าวคือ จ่ายในอัตรา 12.33 บาท/กม.
2.2.2 ค่าเช่ารถ Hybrid และค่าเช่ารถ NGV จ่ายในอัตรา 4,698.81 และ 2,986.62 บาท/
คัน/วัน ตามลาดับ
ค่าใช้จ่ายทางด้านเชื้อเพลิง
2.3.1 รถโดยสารเก่ามีข้อมูล กม./คัน/วัน, รถวิ่ง/วัน ตลอดจนอัตราการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิง
อยู่แล้วโดยใช้ราคาเชื้อเพลิงในปี 2561 ตามที่บริษัท พีทีที เอเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จากัด
คาดการณ์ไว้นามาคานวณเป็นค่าเชื้อเพลิง
2.3.2 รถโดยสารใหม่ ใช้ข้อมูลจาการทดสอบ หรือประมาณการนามาคานวณกับราคาเชื้ อเพลิง
ตามที่บริษัท พีทีที เอเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จากัด คาดการณ์ไว้
ต้นทุนค่าซ่อมบารุง
2.4.1 รถโดยสารเก่าใช้อัตราค่าเหมาซ่อม/คัน/วัน ตามสัญญา
2.4.2 รถโดยสารใหม่ใช้อัตราค่าเหมาซ่อม แยกแต่ละประเภท ดังนี้
2.4.2.1 รถโดยสาร NGV ใช้อัตราค่าเหมาซ่อมตามสัญญา
2.4.2.2 รถโดยสารไฟฟ้า ใช้อัตราค่าเหมาซ่อมตามร่าง TOR
2.4.2.3 รถโดยสาร Hybrid ใช้อัตราค่าเหมาซ่อมตามรถ NGV และผลการศึกษาของ
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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2.5

ต้นทุนการให้บริการอื่น ๆ
2.5.1 ค่าผ่านทางด่วน กาหนดรถที่ใช้ทางด่วน จานวน 440 คัน/วัน วิ่งขึ้นทางด่วน
8 เที่ยว/คัน/วัน โดยมีอัตราค่าผ่านทางด่วน 75 บาท/เที่ยว/คัน
2.5.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเดินรถคิด 1,000 บาท/สาย/ปี
2.5.3 ค่าประกันภัยใช้ตามสัญญาปัจจุบัน
2.5.4 ค่าภาษีต่อทะเบียน คิดตามอัตราที่กรมการขนส่งทางบกกาหนด
2.5.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ กาหนดค่าใช้จ่ายจานวน 18,000 บาท/คัน/เดือน
2.6 ต้นทุนเทคโนโลยี
2.6.1 ค่าเช่าระบบ E-ticket ใช้ตามสัญญา (ไม่รวม Cash Box)
2.6.2 ค่าเช่าระบบ GPS ใช้ตามสัญญา
3. ค่าเสื่อมราคารถโดยสาร
3.1 รถโดยสารใหม่ คิดค่าเสื่อมราคา 10 ปี
3.2 รถโดยสารเก่าปรับปรุงสภาพคิดค่าเสื่อมราคา 5 ปี
............................................................................

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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ภาคผนวก

แผนยุทธศาสตร์ดิจิทัล
เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564

บทสรุปผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
มีเป้ าหมายของการพัฒ นาเพื่อสนับ สนุน นโยบายด้านการพัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทัล ในระดับประเทศ ได้แก่
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ร่าง
แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ของกระทรวงคมนาคม และแผนฟื้นฟูกิจการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓ โดยมุ่งเน้นประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อทาให้เกิดผลลัพธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
การบริหารจัดการองค์กร และลดต้นทุนการดาเนินงาน ดังนี้
 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ มุ่งเน้นให้บริการผู้รับบริการ ๒ ส่วน คือ
๑) ประชาชน และนักท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่
เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการเดิน ทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะของนักท่องเที่ยว และ
ประชาชนภายใน กทม. โดยรองรับการให้บริการผ่านอุปกรณ์ไร้สาย (Mobile Device)
รวมถึงรองรับการให้บริการผู้พิการทางสายตา
๒) ผู้ประกอบการ รถเอกชนร่วมบริการ เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้รองรับการขออนุมัติ
อนุญาตร่วมบริการเดินรถ โดยให้ ขสมก. เป็นตัวกลางในการรับเรื่อง ติดตามเรื่อง และแจ้งผล
การขออนุ มั ติ อนุ ญ าตของกรมการขนส่ ง ทางบก ทั้ ง นี้ เ พื่ อ การอ านวยความสะดวกต่ อ
ผู้ประกอบการในการยื่นขอและติดตามสถานะได้จากจุดเดียว
 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพใน ๒ ส่วน คือ
๑) การบริห ารจัด การการเดิน รถโดยสาร โดยพัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ส ามารถนาข้อ มูล
ที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ การเดิ น รถ อาทิ ระยะทางการเดิ นรถ ความหนาแน่ นของผู้ โดยสาร และ
การเคลื่อนที่ของรถโดยสาร มาเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการการปล่อย
ตัดเสริม หรือตัดเลิกได้สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการของประชาชน
๒) การบริหารองค์ก ร โดยพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน และ
สามารถบูร ณาการข้อมูลจากส่ว นต่าง ๆ เข้ามาที่ส่ว นกลาง เพื่อใช้เป็นข้อมูล สารสนเทศ
สนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร
 ลดต้น ทุน การดาเนิน งาน มุ่ง เน้น พัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อทาให้ ขสมก. สามารถลดต้น ทุน
การดาเนินงานทั้งในส่วนของการใช้เอกสาร การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงาน
จากเป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนยุทธศาสตร์การใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน
ขสมก. มุ่งสู่ การปฏิรู ปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี ที่กล่ าวข้างต้น สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ดังนี้
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า I
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า II
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ภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
กับนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
นโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ ยุทธศาสตร์ที่ ๓:
สังคม (Digital Economy)
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการ
ให้บริการ (Service Infrastructure)

ประเด็นของยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ระบบไอซีทีของ ขสมก.
 ยกระดับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐใน
รูปแบบ e-Government
 การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕:
ดิจิทัลเพื่อสังคมและทรัพยากรความรู้
(Digital Society)
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ของ
ประเทศไทย ระยะ ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)

พัฒนาข้อมูลข่าวสาร และบริการของรัฐต่าง ๆ ที่
เอื้ออานวยต่อคนทุกระดับ คานึงถึงผู้ด้อยโอกาสให้
สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างทั่วถึง
เท่าเทียมกันผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ ๑:
มาตรการที่ ๔:
การพัฒนาขีดความสามารถรองรับเพื่อ การแกไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการ
สนับสนุนการดาเนินงาน
ในเชิงรุก
มาตรการที่ ๖:
ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

แนวทางการพัฒนาของ ขสมก.
 พัฒนาระบบการให้บริการอนุมัติ อนุญาต ผู้ประกอบการ
รถเอกชนร่วมบริการผ่านเว็บไซต์ของ ขสมก.
 พัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลการอนุมัติ อนุญาตของ
ผู้ประกอบการกับกรมการขนส่งทางบก
 ยกระดับศูนย์ Call Center 1348 ให้เป็น Contact
Center โดยเพิ่มช่องทาง เช่น Web Chat Live e-mail
และ Fax ในการให้บริการเกี่ยวกับสอบถามเส้นทาง รับ
เรื่องร้องเรียน และแจ้งของหายบนรถโดยสาร
 พัฒนาเว็บไซต์ของ ขสมก. ให้รองรับการบริการสาหรับ
ผู้พิการทางสายตา และภาษาต่างชาติ
 พัฒนา Mobile Application สอบถามเส้นทางรองรับ
การบริการผู้พิการทางสายตา
ยกระดับศูนย์ Call Center 1348 ให้กับ Contact
Center โดยเพิ่มช่องทาง เช่น Web Chat Live e-mail
และ Fax ในการให้บริการเกี่ยวกับสอบถามเส้นทาง รับเรื่อง
ร้องเรียน และแจ้งของหายบนรถโดยสาร
เพิ่มศักยภาพด้านการใช้งานและบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับบุคลากรของ ขสมก. ด้วยการจัดทา
แผนการฝึกอบรมด้านการใช้งานและการบริหารจัดการ
หน้า III
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ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓:
การยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔:
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ
การขนส่งให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
เศรษฐกิจ ชุมชุม อย่างทั่วถึง พอเพียง
และ ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบ
ขนส่งสาธารณะ เพิ่มขึ้น

ประเด็นของยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ระบบไอซีทีของ ขสมก.

แนวทางการพัฒนาของ ขสมก.

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกาหนดให้ทักษะด้านการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวชี้วัดหนึง่ ในการเลื่อนขั้น หรือ
เลื่อนตาแหน่งของบุคลากร
มาตรการที่ ๑๐:
พัฒนา Mobile Application สอบถามเส้นทางรองรับการ
การบูรณาการดานการทองเที่ยวแบบครบวงจร
ให้ บริการนักท่องเทีย่ งได้หลากหลายภาษา เช่นภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน ภาษาลาว ภาษาพม่า
กลยุทธ์ที่ ๔.๑:
พัฒนาระบบ e-Ticket เพื่อให้บริการบนรถโดยสารและ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ เชื่อมโยงโครงข่ายระบบ สามารถทางานร่วมกับระบบตั๋วร่วมของ สนข. ได้
ขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชน ให้
ครอบคลุมพื้นที่ ในเขตเมืองและพืน้ ที่ชนบท เพื่อให้
ระบบขนส่ง สาธารณะมีความคล่องตัว เชื่อถือได้
เข้าถึงสะดวก และราคาที่เหมาะสม
โดยปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานที่มีอยู่เดิมและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งสาธารณะในทุกสาขา
การขนส่งให้มี ประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย เข้าถึง การบริการได้สะดวก รวมถึงเชื่อมต่อ
กับระบบขนส่ง สาธารณะต่างรูปแบบ
(Public Transport Interchange) ไม่ว่าจะเป็น
การเชื่อมต่อด้วย โครงสร้างพื้นฐานหรือการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบตั๋วโดยสาร (ระบบตั๋วต่อตั๋ว
ร่วม) เพื่อให้ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและเปลีย่ น
รูปแบบการ เดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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นโยบาย

ประเด็นของยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ระบบไอซีทีของ ขสมก.
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๖:
กลยุทธ์ที่ ๖.๒:
และการสื่อสารของ กระทรวง การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมัน่ ใน พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความ ทันสมัย ถูกต้อง
คมนาคม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ หลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
บูรณาการเชื่อมโยงระหว่าง หน่วยงานในกระทรวง
– ๒๕๖๑
กิจการบ้านเมืองที่ดี
คมนาคมเพื่อสนับสนุนการ ตัดสินใจการปฏิบัติงานและ
การพัฒนางานด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
พัฒนาฐานข้อมูลให้มคี วาม ถูกต้อง ทันสมัย ครอบคลุม
การใช้งาน เน้นการบูรณาการโครงข่ายและการเข้าถึง
ข้อมูล

แผนฟื้นฟูกิจการ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการพัฒนาของ ขสมก.
พัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลการอนุมัติ อนุญาตของ
ผู้ประกอบการกับกรมการขนส่งทางบก

ยุทธศาสตร์ลดค่าใช้จ่าย

จัดให้มีระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์

พัฒนาระบบ e-Ticket เพื่อให้บริการบนรถโดยสารและ
สามารถทางานร่วมกับระบบตั๋วร่วมของ สนข. ได้

ยุทธศาสตร์เพิ่มรายได้

บริหารจัดการรถเอกชนร่วมบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบการเดินรถให้แลกเปลี่ยนข้อมูลทะเบียนรถกับ
ระบบสารสนเทศของกรมการขนส่งทางบกเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการตรวจสอบรถเอกชนร่วมบริการของนายตรวจ

ยุทธศาสตร์เพิ่มคุณภาพ

จัดให้มีระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบตั ิการเดิน พัฒนาระบบการเดินรถเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ GPS
รถ (GPS)
เพือ่ ใช้ในการจัดทาข้อมูลเชิงสถิตเิ พื่อการวางแผน
การเดินรถ การบริหารจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการเดินรถ และการบริหารจัดการอุบัติเหตุ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากร

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร เพื่อรองรับการวางแผน
ก าลั ง คน การรั บ สมั ค ร การแต่ ง ตั้ ง ทะเบี ย นประวั ติ
ประเมิ น ผลการท างาน การฝึ ก อบรม และการบริ ก าร
บุคลากรในส่วนของการลา และการเบิกสวัสดิการ
หน้า V
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ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นของยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ระบบไอซีทีของ ขสมก.
รักษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

แนวทางการพัฒนาของ ขสมก.
พัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน สนับสนุนการติดตามและจัดทาข้อมูลเชิงสถิติ
ด้านการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในของ
ขสมก.

หน้า VI
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เพื่อให้ก ารพัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทัล ของ ขสมก. เป็นไปตามเป้า หมาย ขสมก. ต้อ งขจัด ข้อ จากัด
ต่า ง ๆ ที่เกิด ขึ้น กับ องค์ป ระกอบของเทคโนโลยีดิจิทัล ในปัจ จุบัน ที่ส่งผลต่อ การพัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทัล
ตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับ เคลื่อนไอซีทีมุ่ งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT องค์ประกอบระบบไอซีทีของ ขสมก. ในปัจจุบัน

นโยบายด้านดิจิทัล
ทักษะด้านการใช้
งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลของบุคลากร

กระบวนการทาง
ธุรกิจ
องค์ประกอบของการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ

การบริหาร
เทคโนโลยีดิจิทัล
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านไอซีที

ภาพองค์ประกอบของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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โดยสามารถสรุ ปข้อจากัด ของเทคโนโลยีดิจิทัล ในปัจจุบันได้ดังนี้
องค์ประกอบของ
ข้อจากัดที่พบในปัจจุบัน
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิ ทัล
๑. นโยบายด้านดิจิทัล
 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขสมก.
ในปัจจุบัน
• ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล
• ขาดการติดตามความก้าวหน้าโครงการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
 ไม่มีกฎ ระเบียบ หรือคาสั่งในการบังคับใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
๒. กระบวนการทางธุร กิจ
กระบวนการปฏิบัติงานในปัจจุบันไม่รองรับการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ มีการจัดทา
เอกสารจานวนมาก

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

แนวทางแก้ไ ข/ปรับปรุ ง
 คณะกรรมการเทคโนโลยี สารสนเทศควรเพิ่ มผู้ท รงคุ ณวุ ฒิหรื อ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้ข้อเสนอแนะด้านการพัฒ นาและบริห าร
จัดการเทคโนโลยี ดิจิทัล
 คณะกรรมการเทคโนโลยี สารสนเทศต้ องพิ จารณา และติดตามแผนการ
พัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทัล ของ ขสมก. อย่างใกล้ชิด และสม่าเสมอ
 คณะกรรมการเทคโนโลยี สารสนเทศต้องผลักดันกฎระเบียบ หรือคาสั่งที่
เอื้อต่อการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนการปฏิบัติงาน

 ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้รองรับการใช้งานเทคโนโลยี

ดิจิทัลทั้งในส่วนของ ขั้นตอนการดาเนินงาน กฎระเบียบ
 ผู้บริหารให้ความสาคัญ และผลักดันทาให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในส่วนของการกาหนด
นโยบาย และใช้งานระบบไอซีที
 หน่วยงานเจ้า ของกระบวนการปฏิบัติ งานให้ เข้ าร่ว มเป็น ส่วนหนึ่ งใน
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานด้วยระบบไอซีที และสนับสนุน
ข้อมูล ความต้องการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
หน้า VIII
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องค์ประกอบของ
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิ ทัล

ข้อจากัดที่พบในปัจจุบัน

แนวทางแก้ไ ข/ปรับปรุ ง
 กาหนดแผนการเปลี่ยนแปลง (Change Strategy) จากการปฏิบัติงานใน

๓. ข้อมูล และ
ระบบสารสนเทศ





๔. โครงสร้างพื้นฐานของ
เทคโนโลยี ดิจิ ทัล





ปัจจุบันไปสู่การปฏิบัติงานโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างเป็นระบบ
ความล้าสมัยของเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา  พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีข้อจากัดด้านเทคโนโลยีขึ้นใหม่ โดยพัฒนาให้มี
ระบบสารสนเทศส่งผลให้
ฟังก์ชั่นการทางานครอบคลุมความต้องการใช้งานของผู้ใช้งาน และผลการ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
• ไม่สามารถในการขยายตัว
• หมดการรับประกันจากเจ้าของผลิตภัณฑ์  พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน
• ไม่สามารถทางานร่วมกับระบบฐานข้อมูล  พัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางของ ขสมก. เพื่อเป็นแหล่งในการจัดเก็บข้อมูลที่ต้อง
มีการใช้งานร่วมภายใน ขสมก. ข้อมูลสนับสนุนการจัดทารายงานสนับสนุน
ระบบปฏิบัติการหรืออุปกรณ์
ผู้บริหาร และข้อมูลสนับสนุนการแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คอมพิวเตอร์ที่มีในปัจจุบัน หรือที่จะเกิด
ในอนาคตได้
ขาดการบริหารจัดการบริหารข้อมูล
สารสนเทศที่ดี
ศูน ย์ ค อมพิว เตอร์ (Data Center) มี
 ปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ให้มีโครงการและการบริหาร
โครงสร้า ง และการบริห ารจัดการไม่
จัดการสอดคล้องตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
เป็นไปตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย
 ปรับปรุงการบริหารการใช้งานระบบเครือข่ายทั้งในส่วนกลางและเขตการ
สารสนเทศ
เดินรถให้เป็นมาตรฐาน และมีความมั่นคงปลอดภัย
การบริหารจัดการระบบเครือข่ายทั้งใน
ส่วนกลาง และเขตการเดินรถยังไม่เป็น
มาตรฐาน

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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องค์ประกอบของ
ข้อจากัดที่พบในปัจจุบัน
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิ ทัล
๕. การบริห ารเทคโนโลยี
 การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่
ดิจิทัล
เป็นมาตรฐาน
 การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศยังไม่เป็นมาตรฐาน
 โครงสร้างของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศไม่
เอื้อต่อการขับเคลื่อนระบบไอซีที
๖. ทักษะด้านไอซีทีของ
 บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
บุคลากร
สารสนเทศไม่มีคุณวุฒิด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 ไม่มีแผนการฝึกอบรมการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชัดเจน และ
ต่อเนื่อง
 ไม่มีแผนการฝึกอบรมการใช้งานระบบไอซีที
อย่างชัดเจน และต่อเนื่อง

แนวทางแก้ไ ข/ปรับปรุ ง
 ประยุกต์ใช้มาตรฐานในระดับสากล

ด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเข้ามาใช้
 พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการระบบไอซีทีให้กับบุคลากรของสานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 บรรจุความสามารถด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นคุณสมบัติ







แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

เบื้องต้นของแต่ละตาแหน่งงาน
สร้างกลุ่ม Key User ในแต่ละระบบไอซีที เพื่อให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ในการใช้งานระบบไอซีทีในระดับที่สามารถถ่ายทอดให้กับบุคลากรทั่วไปได้
รวมถึงเป็นตัวกลางในการสื่อสารความต้องการใช้งานระบบไอซีทีระหว่าง
กลุ่มผู้ใช้งานและสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบไอซีทีของ ขสมก. ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงควรมีการติดตามและประเมินผลการนาเอาความรู้ไป
ใช้ในการปฏิบัติงานจริงทุก ๓ เดือน
สร้างให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
สร้างระบบองค์ความรู้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล
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นอกเหนือจากการขจัดข้อจากัดต่าง ๆ ขององค์ประกอบการพัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทัล แล้ว ขสมก.
ควรให้ค วามสาคัญ ต่อ การพัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการเทคโนโลยีดิจิทัล ของ
ผู ้ใ ช้ง าน และผู ้บ ริห าร โดยจากการเข้า สัม ภาษณ์ ผู ้บ ริห ารระดับ สูง ของ ขสมก. สามารถสรุป ความ
ต้องการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ตามองค์ประกอบระบบไอซีทีได้ดังภาพ

สรุปความต้องการเทคโนโลยีดิจิทัล ของผู้บริ หารระดับสูงของ ขสมก.
จากภาพแสดงการสรุปความต้องการเทคโนโลยีดิจิทัล ของผู้บริห ารระดับสูงของ ขสมก. จานวน
๘ ท่าน ดังนี้
 ร้อยละ ๑๒.๕ ของผู้บริหารระดับสูงมีความต้องการเกิดการผลักดันการใช้งานระบบไอซีทีจาก
ผู้บริหาร เพื่อทาให้เกิดการใช้งานระบบไอซีทีอย่างเต็มประสิทธิภาพ
 ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้บริหารระดับสูงมีความต้องการประยุกต์ใช้ระบบไอซีทีสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ซึ่ง ระบบไอซี ทีต้ อ งใช้ ง านง่า ย และสามารถเชื่ อ มโยง บู ร ณาการข้ อ มู ล ในภาพรวมทั้ งองค์ ก ร
เพื่อรองรับการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ และรายงานสนับสนุนการวางแผน และการตัดสินใจของ
ผู้บริหารระดับสูง
 ร้อยละ ๕๐ ของผู้บ ริ หารระดับสู งมีความต้องการให้ ปรับปรุงโครงสร้างการบริห ารของส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเหมาะสมในการให้บริการ และบริหารจัดการระบบไอซีทีที่จะ
พัฒนาขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์การใช้ไอซีทีเพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ
 ร้ อ ยละ ๗๕ ของผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง มี ค วามต้ อ งการให้ มี ก ารเพิ่ ม ทั ก ษะด้ า นการใช้ ง าน
ระบบไอซีทีให้กับบุคลากรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการประยุกต์ใช้ระบบไอซีทีสนับสนุน
การบริการ และการปฏิบัติงาน
จากเป้าหมายการพัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทัล ของ ขสมก. ข้อจากัดของเทคโนโลยีดิจิทัล ในปัจจุบัน
และความต้องการเทคโนโลยีดิจิทัล ของผู้บริหารที่กล่าวข้างต้น สามารถกาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล ของ ขสมก. ได้ดังนี้
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของ ขสมก.ตามแผนยุทธศาสตร์การใช้ เ ทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก.
มุ่งสู่การปฏิรู ปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ตามแผนยุทธสาสตร์การใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน
ขสมก. ต้องทาให้เกิดการ CHANGE ใน ๕ ส่วนสาคัญ ดังนี้
C : Collaboration พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเป้าหมาย เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน และเทคโนโลยี
ดิจิทัลสาหรับบริหารจัดการองค์การ ให้ทางานร่วมกันได้อย่างไม่มีรอยต่อ (Seamless) เพื่อรองรับการบริการ
การปฏิบัติงานของ ขสมก.
H : Holistic พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแบบองค์รวม โดยคานึงถึงการพัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
เทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ กระบวนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการข้อมูล การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
ทักษะด้านการใช้งานและบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ของบุคลากร ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าหมายและเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการใช้งาน และพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable)
A : Availability พัฒ นาและบริห ารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที (ICT Infrastructure)
ให้สามารถรองรับการบริการเทคโนโลยีดิจิทัลเป้าหมาย และเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง
N : Nexus พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ให้สามารถบูรณาการข้อมูลในภาพรวมทั้งองค์การ
เพื่ อจั ดท ารายงานสนั บ สนุ น การวางแผน และการตั ดสิ นใจของผู้ บริ ห าร รวมถึ งพั ฒ นาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
G : Governance ประยุกต์ใช้กระบวนการบริหารจัดการ และบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่
เป็นมาตรฐานในระดับสากลเข้ามาสนับสนุน
E:
Efficiency พัฒนาทักษะการใช้งานและบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับบุคลากรของ
ขสมก. เพื่อให้สามารถใช้งาน และบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
จากยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่กล่าวข้างต้นสามารถสรุปโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่จะเกิดขึ้นในระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ได้ดังภาพ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่อยู่ระหว่างดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และเกีย่ วข้องกับการวางแผนยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อ ขั บ เคลื่อ น ขสมก. มุ่ งสู่ก ารปฏิรูป ธุ รกิจ

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จะเกิดขึ้น ในระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ในปี งบประมาณ ๒๕๕๙ ขสมก. ดาเนิ นการพั ฒ นาระบบ GPS และระบบสนับ สนุ นเพื่อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารการเดินรถ รวมถึงดาเนินการปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ให้
เป็นไปตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งการดาเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ถือเป็นการดาเนินงานนา
ร่องในการพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อสนั บสนุ นให้ เกิดการประยุกต์ใช้ระบบไอซีทีตามเป้าหมายของแผนฟื้นฟู
กิจการฯ
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนยุทธศาสตร์การใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่
การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เป็นการพัฒนาต่อยอดจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ
๒๕๕๙ โดยสามารถแบ่งประเภทของแผนงาน/โครงการ ออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ
๑) แผนงาน/โครงการปรับ ปรุง ประสิท ธิภ าพเทคโนโลยีดิจิทัล: เป็น แผนงาน/โครงการพัฒ นา/
ปรับปรุงระบบไอซีทีที่มีอยู่ ในปัจจุบัน
๒) แผนงาน/โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีดิจิทัล: เป็นแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบไอซีที
ใหม่เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการให้ บริการ และการปฏิบัติงานของ ขสมก.
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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ปีงบประมาณ
ปี ๒๕๕๙

ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

เทคโนโลยีดิจิทัล
๑. ช่องทางการ
ช่องทางในการเข้าถึง/ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ในอนาคตต้องรองรับ ทั้งในส่วนของเว็บไซต์ของ ขสมก. อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) และ
เข้าถึง/ใช้งาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC)
เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. ระบบสารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ
(Information
 ระบบ GPS และ
 พัฒนาระบบ ERP
 พัฒนาระบบ ERP
 พัฒนาระบบ
 ปรับปรุงระบบงาน  ศึกษา วิเคราะห์
System)
ระบบสนับสนุน
ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
สารบรรณ
คดีให้ครอบคลุม
และพัฒนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ความต้อ งการการ
จัดทารายงาน
• ระบบงบประมาณ
• ระบบบริหารสัญญา
ใช้งาน
สนับสนุนผู้บริหาร
 พัฒนาระบบ
• ระบบบัญชี
• ระบบซ่อมบารุง
(Business
จัดเก็บเอกสาร
 ศึกษา วิเคราะห์ และ
• ระบบการเงิน
• ระบบติดตาม
Intelligent: BI)
อิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาระบบองค์
แผนงาน/โครงการ
• ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยรองรับการ
ความรู้ ที่เหมาะสม
• ระบบพัสดุ
เชื่อมโยงข้อมูลกับ
กับ ขสมก.
เพิ่มประสิทธิภาพ
• ระบบครุภัณฑ์
ระบบฐานข้อมูล
 ศึกษา วิเคราะห์ และ
• ระบบซ่อมบารุง
กลาง
พัฒนาระบบอนุมัติ
• ระบบบริหารบุคลากร
สัญญาเพื่อเพิ่มช่อง
(HRM)
ทางการให้บริการ
• ระบบเงินเดือน
ผู้ประกอบการ
• ระบบสวัสดิการ
• ระบบพัฒนาบุคลากร
(HRD)

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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ปีงบประมาณ
ปี ๒๕๕๙

ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

เทคโนโลยีดิจิทัล
 ระบบค้นหาเส้นทางการ
เดินรถ (Mobile
Application) ให้รองรับ
คนพิการและภาษา
ต่างประเทศ
 พัฒนาระบบการเดินรถ
ใหม่ให้รองรับความ
ต้องการใช้งาน อาทิ
การจัดทาตารางการ
ปฏิบัติงาน การจัดเก็บ
ข้อมูลการเติมเชื้อเพลิง
 ศึกษา วิเคราะห์ และ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการอู่จอดรถ
เพิ่มประสิทธิภาพ
 ระบบ e-Ticket
 พัฒนาระบบ CRM เพื่อ
รองรับการให้บริการ
 ประชาชนในการ
ร้องเรียนแจ้งของหาย

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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ปีงบประมาณ
ปี ๒๕๕๙

ปี ๒๕๖๐

เทคโนโลยีดิจิทัล
๓. การบริหาร
จัดการข้อมูล
(Data
Management)

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

เพิ่มประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพ
 ศึกษา วิเคราะห์
 พัฒนาระบบ
เพื่อกาหนดนโยบาย
ฐานข้อมูลกลางเพื่อ
ด้านการบริหาร
รองรับการจัดเก็บ
จัดการข้อมูล
ข้อมูล
 ศึกษา วิเคราะห์
• กลุ่มข้อมูลหลัก
เพื่อกาหนด
• กลุ่มข้อมูล
• กลุ่มข้อมูลหลัก
สนับสนุนการ
กลุ่มข้อมูล
จัดทารายงาน
สนับสนุนการ
สนับสนุนผู้บริหาร
จัดทารายงาน
• กลุ่มข้อมูลรองรับ
สนับสนุนผู้บริหาร
การเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานายนอก
ที่เกี่ยวข้อง
• กลุ่มข้อมูลรองรับ
การเชื่อมโยงกับ
หน่วยงาน
ภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง
และกาหนด
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบข้อมูล
ในแต่ละกลุ่ม
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ปีงบประมาณ
ปี ๒๕๕๙

ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

เทคโนโลยีดิจิทัล
• กระบวนการ
บริหารจัดการ
ข้อมูลประกอบ
ด้วย การสร้าง
จัดเก็บ และ
ปรับปรุงข้อมูล
๔. โครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ด้านไอซีที (ICT ปรับปรุงห้องศูนย์
 ใช้บริการ Cloud ในส่วน
Infrastructure) คอมพิวเตอร์ (Data Center)
ของ IaaS
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 ปรับปรุงระบบเครือข่ายทั้ง
ในสานักงานใหญ่ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานความ
มั่นคงปลอดภัย
๕. การบริหารจัดการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบไอซีที
 ศึกษา วิเคราะห์เพื่อจัดทา
(ICT
แผนบริหารการ
Management)
เปลี่ยนแปลง (Change
Plan) เพื่อให้การ
ประยุกต์ใช้ระบบไอซีที
ประสบความสาเร็จ

หมายเหตุ:

ปรับปรุงประสิทธิภาพ
 ปรับปรุงระบบเครือข่าย
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ความมั่นคงปลอดภัย
 ปรับปรุงระบบสื่อสาร
ภายใน
เพิ่มประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพ
 ศึกษา วิเคราะห์ และ
 ศึกษา วิเคราะห์
ประยุกต์ใช้แนวทางการ
และประยุกต์ใช้
บริหารจัดการการบริการ
แนวทาง การบริหาร
ระบบไอซีทีของสานัก
จัดการความมั่นคง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปลอดภัยของระบบ
ตามมาตรฐาน ISO20000
ไอซีทีตามมาตรฐาน
ISO27001

การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ขสมก. อยู่ระหว่างดาเนินการ และมีความเกี่ยวข้องกับ แผนยุทธศาสตร์การใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อขับ เคลื่ อน ขสมก. มุ่งสู่ การปฏิรูปธุรกิจ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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จากการพัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทัล ตามแผนงาน/โครงการที่กล่าวข้างต้น สามารถสรุป ประโยชน์ที่
ขสมก. จะได้ดังนี้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ประโยชน์ที่ ขสมก. จะได้รับจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนยุทธศาสตร์การใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูประยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๑) เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน ดังนี้
๑.๑) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเดินรถในภาพรวมทั้งองค์กรด้วยข้อมูลเพียงชุด เดียว
กล่าวคือ การพัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้ส ามารถเชื่อ มโยงและบูร ณาการข้อมูล ที่
เกี่ยวข้องกับ การเดิน รถ เช่น ข้อ มูล จากระบบ GPS ระบบ e-Ticket ระบบการ
ซ่อ มบารุง มาจัดเก็บไว้ที่ระบบการเดินรถเพื่ อรองรับการจัดทาข้อมูลสารสนเทศที่
เป็น ประโยชน์ต ่อ การบริห ารการเดิน รถ อาทิ การก าหนดเป้า หมายเดิน รถที่
สอดคล้องกับ สถิติการเดินรถจริง การจัดตารางการเดินรถที่ส อดคล้อ งตามความ
ต้องการใช้ในแต่ละช่วงเวลา
๑.๒) เพิ่มประสิทธิภ าพการบริการผู้ประกอบการรถเอกชนร่ว มบริการในการขออนุมัติ
อนุญาตได้แบบไม่จากัดสถานที่ และเวลาผ่านเว็บไซต์ของ ขสมก.
๑.๓) เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสาร การรับ ร้องเรื่องเรียน การสอบถาม
เส้นทางด้วยการยกระดับของ Call Center 1348 ให้เป็น Contact Center โดยเพิ่ม
ช่องทางในการให้บริการ และปรับปรุงเว็บ ไซต์ของ ขสมก. ให้รองรับการบริการแบบ
e-Service และประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้ทุ กกลุ่มทั้งคนทั่วไป และคนพิการ
รวมถึงชาวต่างชาติที่เข้ามาทางานและท่องเที่ยวในประเทศ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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๒)

๑.๔) เพิ่ม ประสิท ธิภ าพการควบคุม การซ่อ มบารุง รัก ษารถโดยสาร กล่า วคือ มีข้อ มูล
สารสนเทศสนับ สนุนการวางแผน และกรอบงบประมาณการซ่อ มบารุง รัก ษารถ
โดยสารได้ตรงกับสภาพการใช้งานจริง และตรงกับรอบระยะเวลาที่ต้องบารุงรักษา
๑.๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารบุคลากร และการอานวยความสะดวกให้กับบุคลากร
ในการเบิกสวัสดิการ กล่าวคือ มีข้อมูล สารสนเทศสนับสนุนการวางแผนกาลังคน
การรับ สมัค ร การวางแผนการฝึก อบรม ทะเบีย นประวัต ิ การคานวณเงิน เดือ น
รวมถึงการอานวยความสะดวกในการเบิกสวัสดิการต่าง ๆ ของบุคลากรของ ขสมก.
๑.๖) เพิ่มประสิทธิภ าพติดตามหนังสือหรือเรื่องที่เข้าและออกภายในองค์กร กล่าวคือ
สามารถบริหารจัดการการรับหนังสือรับเข้า หนังสือส่งออก การส่งต่อหนังสือรับเข้า
และการติดตามความเคลื่อนไหว ผลการดาเนินงานของหนังสือรับเข้าในภาพรวมของ
ทั้งองค์กรได้จากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๑.๗) เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนและการตัดสินใจสาหรับผู้บริหาร กล่าวคือ ระบบไอซีที
สามารถบูร ณาการข้อมูล จากระบบสารสนเทศที่พัฒ นาขึ้น เพื่อ รองรับ การจัด ทา
ข้อมูลสารสนเทศเชิงสถิติ และพยากรณ์สนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจของ
ผู้บริหารของ ขสมก. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลดระยะเวลาและต้นทุนการดาเนิน การ ดังนี้
๒.๑) ลดขั้นตอน และระยะเวลาในการให้บริการผู้ประกอบการ กล่าวคือ พัฒนาระบบไอซีที
รองรับการขออนุมัติ อนุญาตที่ผู้ประกอบการต้องดาเนินการกับ ขสมก. ผ่านทางเว็บไซต์
ของ ขสมก รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลผลการอนุมัติ อนุญาตหรือความเห็นชอบต่าง ๆ กับ
ระบบสารสนเทศของกรมขนส่งทางบก
๒.๒) ลดการใช้แบบฟอร์ ม ขสมก.๑-๐๑ ได้ร้อยละ ๑๐๐ กล่ าวคือ เมื่อมีการใช้งาน
ระบบบันทึกการปฏิบัติงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของ พขร. พกส. สามารถลด
การใช้แบบฟอร์ม ขสมก. ๑-๐๑ เพื่อบันทึกข้อมูล ทาให้ลดต้นทุนในการจัดทาเอกสาร
และลดระยะเวลาในการสรุปข้อมูล
๒.๓) ลดการใช้เอกสารในการจัดตารางงานสาหรับ พขร. และพกส. ได้ร้อยละ ๑๐๐ กล่าวคือ
เมื่อมีการใช้ระบบการเดินรถในส่วนของระบบจัดทาเป้าหมายการเดิน และระบบบริหาร
จัดการตารางเดินรถ และตารางรับงาน ดังนั้นสามารถลดการใช้เอกสารที่ต้องจัดเตรียม
ตารางการเดินรถ และการรับงานโดย พขร. และพกส. สามารถตรวจสอบตารางการเดิน
รถผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ ขสมก. โดยมี Username และ Password สาหรับ Login
เข้าใช้งานระบบ

แผนยุทธศาสตร์การใช้ไอซีทีเพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุง่ สู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี
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๒.๔)

๒.๕)

ลดการใช้เอกสารในการปล่อยรถได้ร้อยละ ๑๐๐ กล่าวคือ เมื่อมีการใช้ระบบบันทึกการ
ปฏิบัติงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของ พขร. พกส. ดังนั้นสามารถลดการใช้
เอกสารที่นายท่าต้องจัดทาและใช้ในการปล่อยรถโดยสารออกจากท่ารถได้
ลดต้นทุนในการจั ดเก็บเอกสาร และลดระยะเวลาสื บค้นเอกสาร กล่ าวคือ เมื่อมี
การประยุ กต์ใช้ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ของ
ขสมก. ให้อยู่ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถลดต้นทุนในการจัดเตรียม
แฟ้มเอกสาร ตู้เอกสาร และพื้นที่ส าหรับวางตู้เอกสาร พร้อมทั้งลดระยะเวลาในการ
สืบค้นเอกสารต่าง ๆ ได้

แผนยุทธศาสตร์การใช้ไอซีทีเพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุง่ สู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี
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