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สถานะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

แผนการแก้ไขปัญหาองค์กรประจาปี 2560

1. สถานะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
1.1 โครงสร้างองค์กร
ขสมก. ได้กาหนดให้มีการจัดแบ่งส่วนงานตามข้อบังคับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฉบับที่
159 ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานขององค์ การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552 โดย
แบ่งส่วนงานของ ขสมก. ออกเป็น 3 ฝ่าย คือฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเดินรถองค์การ และฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วม
บริการ ดังนี้
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1.2

โครงสร้างอัตรากาลัง

ปัจจุบัน ขสมก. มีพนักงานจานวน 12,486 คน (อัตรากาลัง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2559) จาแนกเป็น
พนักงานสานักงาน จานวน 2,699 คน พนักงานขับรถ 4,949 คน และพนักงานเก็บค่าโดยสาร 4,838 คน โดยมี
สัดส่วนพนักงาน 4.50 คน ต่อรถโดยสาร 1 คัน ประกอบด้วย

ลาดับที่

ตาแหน่ง

อัตรากาลังปัจจุบัน (คน)

1.

พขร.

4,949

2.

พกส.

4,838

3.

นายท่า, นายท่าอู่

353

4.

นายตรวจ

153

5.

จ.สาย, ช.จ.สาย

95

6.

พนักงานสานักงานใหญ่

720

7.

พนักงานกอง, เขต

1,378

รวม

12,486

หมายเหตุ พนักงานสานักงานใหญ่ อัตราจ้าง 28 คน
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1.3 จานวนรถโดยสาร
ขสมก. มีรถโดยสารทั้งสิ้น จานวน 2,774 คัน เป็นรถโดยสารธรรมดา 1,562 คัน รถโดยสาร
ปรับอากาศ 1,212 คัน (รถเช่า PBC 117 คัน) มีอายุการใช้งานเฉลี่ย 15 -25 ปี โดยมีสถานะจานวนรถโดยสาร
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ดังนี้
ประเภทรถ

จำนวนรถ

ยีห่ อ้ รถ

(คัน)

ปีทบี่ รรจุรถ

จำนวนปี
ทีใ่ ช้งำน

รถธรรมดำ
- ฮีโน่

531

2534

25

- อีซูซุ

530

2534

25

- ฟูโซ่

501

2534

25

1,562

-

-

- ฮีโน่

80

2538

21

- อีซูซุ

100

2537

22

- เบ็นซ์กา๊ ซ NGV

85

2534-2538

21-25

265

-

-

- เบ็นซ์

119

2541

18

- ฮีโน่

323

2541-2544

15-18

- อีซูซุ

323

2541-2544

15-18

- แดวู

65

2544

15

830

-

-

117

-

-

2,774

-

-

รวมรถธรรมดำ
รถปรับอำกำศ(ครีม - นำเงิน)

รวมรถ ปอ.ครีมนำเงิน
รถปรับอำกำศ ยูโรทู

รวมรถปรับอำกำศยูโรทู
- รถเช่า PBC
รวมรถทังหมด
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1.4 เส้นทางเดินรถโดยสารประจาทางและจานวนรถที่อยู่ในการกากับดูแลของ ขสมก.
จานวนเส้นทางและจานวนรถในปัจจุบันที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ขสมก. และที่เอกชนได้รับ
สัมปทานจาก ขสมก. ในส่วนของรถโดยสารขนาดใหญ่ ขสมก. เดินรถเอง 114 เส้นทาง จานวนรถ 2,774 คัน
เอกชนรับสัมปทาน 94 เส้นทาง จานวนรถ 3,621 คัน และยังมีรถโดยสารขนาดเล็กที่เอกชนเดินรถ ได้แก่ รถมิ นิ
บัส 42 เส้นทาง จานวนรถ 992 คัน (เดินรถในเส้นทาง ขสมก. และรถร่วมบริการ) รถตู้ 149 เส้นทาง จานวนรถ
5,271 คัน และรถในซอย 101 เส้นทาง จานวนรถ 2,152 คัน รวมเส้นทางและจานวนรถที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ ขสมก. 458 เส้นทาง จานวนรถ 14,810 คัน ตามรายละเอียด ดังนี้

ประเภทรถ
1. รถธรรมดำ
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ องค์การฯ / รถร่วม
2. รถปรับอำกำศ
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ องค์การฯ / รถร่วม
รวม 1+ 2
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ องค์การฯ / รถร่วม
3. รถ PBC
รวม 1+ 2+3

จำนวนเส้นทำงเดินรถ (สำย)

จำนวนรถ (คัน)

รถองค์กำรฯ

รถร่วม

รวม

รถองค์กำรฯ

รถร่วม

รวม

87

75

162

1,562

2,208

3,770

53.70

46.30

100.00

41.43

58.57

100.00

27

19

46

1,095

1,413

2,508

58.70

41.30

100.00

43.66

56.34

100.00

114

94

208

2,657

3,621

6,278

54.81

45.19

100.00

42.32

57.68

100.00

-

-

-

117

3,621

6,395

117

114

94

208

2,774

(19)

(23)

(42)

-

992

992

4.2 หมวด 4 (ในซอย) (จานวนรถทีท่ าสัญญา)

101

101

-

2,152

2,152

4.3 รถตูโ้ ดยสารปรับอากาศ

141

141

-

5,133

5,133

8

8

-

138

138

4. รถเมล์เล็ก
4.1 หมวด 1 (มินิบัส)

4.4 รถตู้ CNG เชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
รวม 4

(19)

250

250

-

8,415

8,415

รวม 1+2+3+4

114

344

458

2,774

12,036

14,810

24.89

75.11

100.00

18.73

81.27

100.00

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ องค์กำรฯ / รถร่วม ทังองค์กำรฯ
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1.5 อู่จอดรถโดยสาร ปัจจุบัน ขสมก. มีอู่จอดรถ จานวน 28 แห่ง จาแนกเป็น
1) อู่ของ ขสมก. จานวน 7 แห่ง
2) อู่ที่เช่าจากหน่วยงานภาครัฐ จานวน 8 แห่ง
3 ) อู่ที่เช่าจากเอกชน จานวน 5 แห่ง
4) อู่ทหี่ น่วยงานภาครัฐให้ใช้ประโยชน์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จานวน 6 แห่ง
5) อู่ที่เอกชนให้ใช้ประโยชน์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จานวน 2 แห่ง
ลาดับ
เขต
ชื่ออู่
อู่ของ ขสมก. จานวน 7 แห่ง
1
1
รังสิต
2
1
บางเขน
3
2
มีนบุรี
4
2,8 สวนสยาม
5
5
แสมดา
6
5 พระประแดง(เดิม)
7
7
บางบัวทอง
อู่ของ ขสมก. เช่าหน่วยงานภาครัฐ จานวน 8 แห่ง
8
3
คลองเตย
9
4
สาธุประดิษฐ์
10
4
พระราม 9
11
8
หมอชิต 2
12
6
วัดไร่ขิง

เจ้าของพื้นที่

ขนาดพื้นที่

ขสมก.
ขสมก.
ขสมก.
ขสมก.
ขสมก.
ขสมก.
ขสมก.

14 ไร่
11 ไร่
10 ไร่
20 ไร่
16 ไร่
3 ไร่
2 ไร่

กทท.
กทพ.
รฟท.
รฟท.
วัดไร่ขิง

12 ไร่
8 ไร่
3 ไร่
20 ไร่
7 ไร่

13

8

ใต้ทางด่วนรามอินทรา-ประดิษฐ์มนูธรรม

กทพ.

12 ไร่

14

3

อู่ช้างเอราวัณ

กทพ.

2 ไร่

15

8

กาแพงเพชร 2

รฟท.

7 ไร่

อู่ที่เช่าจากเอกชน จานวน 5 แห่ง
16

3

ฟาร์มจระเข้

-

12 ไร่

17

5

ธารทิพย์

-

11 ไร่

18

6

พุทธมณฑลสาย 2

-

13 ไร่

19
20

7
3

ท่าอิฐ
คุณนรินทร์

-

12 ไร่
12 ไร่
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ลาดับ
เขต
อู่เอกชนให้ใช้ประโยชน์ จานวน 2 แห่ง

ชื่ออู่

เจ้าของพื้นที่

ขนาดพื้นที่

21

3

เมกาบางนา

-

10 ไร่

22

3

บ่อดิน

-

3 ไร่

ทช.
กคช.
ม.ธรรมศาสตร์
ทช.
ทช.
ทล.

3 ไร่
10 ไร่
5 ไร่
18 ไร่
15 ไร่
17 ไร่

อู่หน่วยงานภาครัฐให้ใช้ประโยชน์ จานวน 6 แห่ง
23
24
25
26
27
28

7
3
1
3
5
6

นครอินทร์
บางพลี
ม.ธรรมศาสตร์
ปู่เจ้าสมิงพราย
กัลปพฤกษ์
บรมราชชนนี
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1.6 สภาพทางการเงิน

โครงสร้างรายได้
ประจาปีงบประมาณ 2559 ( ต.ค.58-ก.ย.59) เฉลี่ย/เดือน 659.997 ลบ.
รายการ

จานวนเงิน

1. รายได้ค่าโดยสาร

279.500

2. รายได้ค่าโดยสารรถเมล์ฟรี

265.788

3. รายได้เงินอุดหนุน (PSO)

73.835

4. รายได้รับจากรถร่วม

15.768

5. รายได้อื่นๆ

25.106
รวม

659.997
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โครงสร้างค่าใช้จ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.58-ก.ย.59) เฉลี่ย/เดือน 1,060.182 ลบ.
รายการ

จานวนเงิน

1. เงินเดือนและผลประโยชน์

447.802

2. ค่าเชื้อเพลิง

158.673

3. ค่าซ่อมรถ + รถ PBC

134.783

4. ดอกเบี้ยจ่าย

239.793

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

79.131

รวม

1,060.182

134.783

PBC
, 13%

(ขาดทุน) สุทธิ = (400.185) ล้านบาท/เดือน
(ขาดทุน) EBITDA = (148.230) ล้านบาท/เดือน
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หนี้สินค้างชาระรวมดอกเบี้ย ณ 30 กันยายน 2559
รายการ
1. หนี้สินระยะยาว
1.1 พันธบัตรเงินกู้
1.2 เงินกู้ระยะยาว
รวมหนี้สินระยะยาว
2. หนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินอื่นๆ
2.1 หนี้ค่าน้ามันและเหมาซ่อม
2.2 หนี้กองทุนบาเหน็จพนักงาน
2.3 หนี้เงินประกันตัวพนักงาน
2.4 หนี้สินอื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินอื่นๆ
รวมหนี้สินทั้งหมด

หน่วย:ล้านบาท

เงินต้น

ดอกเบี้ย

รวม

68,108.380
22,437.080
90,545.460

454.671
180.328
634.999

68,563.051
22,617.408
91,180.459

2,650.290
4,340.249
30.760
2,877.906
9,899.205
100,444.665

493.650
493.650
1,128.650

3,143.940
4,340.249
30.760
2,877.906
10,392.855
101,573.313
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แผนงาน/โครงการทีส่ าคัญ

แผนการแก้ไขปัญหาองค์กรประจาปี 2560

รายละเอียดแผนงาน / โครงการ
โครงการที่ 1 การจัดหารถโดยสาร
1.1) การจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV จานวน 489 คัน
วัตถุประสงค์
เพื่อนามาทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใช้นามันดีเซลที่มีสภาพชารุดทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน ยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ รวมทังความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) ของบริการรถโดยสารประจาทางและ
เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและลดการใช้พลังงานเชือเพลิงในภาคการขนส่ง ตามนโยบายของ
รัฐ ลดปัญหาโลกร้อนและปัญหามลพิษ
เป้าหมาย
ผลผลิต :
มีจ านวนรถโดยสารใหม่ เพื่ อ นามาให้ บ ริ การแก่ ผู้ โ ดยสารได้อ ย่า งเพี ยงพอ เกิ ด ความ
ต่อเนื่องในการให้บริการ
ตัวชี้วัด :
รับรถโดยสาร NGV จานวน 489 คัน ในเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2560
เดือน มกราคม 2560 จานวน 390 คัน
เดือน กุมภาพันธ์ 2560 จานวน 99 คัน
งบประมาณ
ใช้งบเงินกูซ้ ือรถโดยสาร NGV จานวน 3,183 คัน วงเงิน 13,162.200 ล้านบาท
โดยจัดซือจานวน 489 คัน เป็นเงิน 1,735.46 ล้านบาท
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

ปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ 2560

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

1 ลงนามสัญญา
2

ผู้ รับผิ ดชอบ
ผอก./สกม.

บริษัทผูท้ ี่ได้รับสัญญาดาเนินการประกอบรถ
โดยสาร

บริษัทฯ
390 99

3 รับมอบรถโดยสาร

คณะกรรมการตรวจรับรถ/
ฝรอ. (ขดร.ที่เกีย่ วข้อง)

4 นารถโดยสารออกวิง่

ฝรอ. /ขดร.ที่เกีย่ วข้อง

ปัจจัยและความเสี่ยงที่มีผลต่อความสาเร็จ
รายการ
การส่ง-รับมอบรถโดยสาร

โอกาสเกิดความเสี่ยง
สูง
เป็นความเสี่ยงจากผู้รับสัญญาไม่สามารถส่งมอบรถให้กับองค์การเนื่องจาก
ติดขัดในเรื่องภาษีกับกรมศุลกากรได้ทาให้การรับรถโดยสารล่าช้า

ประโยชน์ที่ได้รับ
การให้บริการด้วยรถโดยสารใหม่ซึ่งจะช่วยให้ ขสมก. มีรถประจาทางที่มีความพร้อมในการใช้งานและ
การให้บริการ สร้างความสะดวก สะอาด ปลอดภัย และมั่นใจแก่ผู้โดยสาร ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อระดับความ พึงพอใจ
ในการใช้บริการ เพิ่มโอกาส ในการเพิ่มขึนของจานวนผู้โดยสารซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มขึนของรายได้ในที่สุด
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แผ่นแก้ไข
1.2) จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) จานวน 200 คัน
วัตถุประสงค์
ขสมก. สามารถให้บริการรถโดยสารประจาทางที่มีคุณภาพแก่ผู้โดยสาร ซึ่งเป็นรถโดยสารประเภทที่มีการ
วิเคราะห์แล้วว่ามีความคุ้มค่าทางการเงินและเหมาะสมกับบริบทของการใช้งานในกรุงเทพมหานคร
เป้าหมาย
ผลผลิต : มีรถโดยสารทีม่ ีคุณภาพ ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด

รับมอบรถโดยสารไฟฟ้า (EV) จานวน 50 คัน ได้ภายในเดือน กันยายน 2560

งบประมาณ ใช้งบเงินกู้ วงเงิน 2,000.00 ล้านบาท
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
แผนการจัดหารถโดยสารไฟฟ้า จานวน 200 คัน
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

1 แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขตของงานและร่าง
เอกสารประกวดราคา (TOR)
2 คณะกรรมการกาหนดร่าง TOR
3 ครม.อนุมัติให้ทบทวน โดยการจัดหารถไฟฟ้า 200 คัน
4 นาเสนอ ผอก. อนุมัติ /นาร่าง TOR และร่างสัญญาส่งอัยการ
สูงสุด
นาร่าง TOR ประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และ
5
ขสมก. ครัง้ ที่ 1
6 คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชน และ
นาเสนอ ผอก. อนุมัติ
นาร่าง TOR ประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และ
7
ขสมก. ครัง้ ที่ 2
8 คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชน หาก
ไม่ปรับปรุงแก้ไขนาเสนอ ผอก. อนุมัติใช้
9 ผอก. อนุมัติใช้ร่าง TOR/ร่างสัญญาส่งอัยการสูงสุดพิจารณา
10 ขออนุมัติ ผอก. ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา และ
กรรมการตรวจรับรถโดยสาร
11 ประกาศเชิญชวน ขายเอกสาร
12 รับซองเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และคุณสมบัติ
ด้านเทคนิค
13 แจ้งผลการคัดเลือกผูม้ ีสิทธิเสนอราคา และแจ้งวัน เวลา
สถานที่เคาะราคาต่อให้ผบู้ ริการตลาดกลาง
14 เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15
16
17
18

สรุปผลการเสนอราคา นาเสนอ ผอก.
นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
ลงนามสัญญา
รับมอบรถโดยสาร

ผูร้ ับผิดชอบ
ผอก.(สบจ.)
คณะกรรมการฯ
ครม.(คค.)
ผอก.(สกม.)
ผอก.
คณะกรรมการฯ
ผอก.
คณะกรรมการฯ
ผอก./สกม.
ผอก.(สบจ.)
ผอก.(สบจ.)
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ

50

50

100

คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
ผอก.
ผอก.
ฝรอ.(ขดร.)
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ปัจจัยและความเสี่ยงที่มีผลต่อความสาเร็จ
รายการ
1. นโยบายการจัดหารถโดยสารใหม่ของ
รัฐบาล
2. รายละเอียดตามข้อกาหนดใน TOR

โอกาสเกิดความเสี่ยง
ปานกลาง
(เป็ น ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงรั ฐ บาลที่ อ าจท าให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในนโยบายการจัดหารถใหม่)
สูง
(รถโดยสารที่จะทาการจัดซือในระยะต่อไป โดยเฉพาะรถไฟฟ้าเป็นรถ
ประเภทใหม่ที่ไม่เคยจัดซือมาก่อน อาจทาให้การออกแบบข้อกาหนด
ขาดความสมบูรณ์ อาจสร้างให้เกิดข้อพิพาทระหว่างผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย)

ประโยชน์ที่ได้รับ
1) การให้บริการด้วยรถโดยสารที่จัดซือใหม่จะช่วยสร้างความสะดวก สะอาด ปลอดภัย และมั่นใจแก่
ผู้โดยสาร มีผลโดยตรงต่อระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ เพิ่มโอกาส ในการเพิ่มขึนของจานวนผู้โดยสารซึ่ง
ส่งผลต่อการเพิ่มขึนของรายได้ในที่สุด
2) การให้บริการด้วยรถโดยสารที่ทาการจัดซือใหม่มีผลให้เกิดการประหยัดต้นทุนค่าเชือเพลิง และ
ต้นทุนค่าซ่อมบารุง ส่งผลให้ต้นทุนการให้บริการ (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา) โดยรวมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับรถโดยสารเดิม
3) ช่ ว ยสร้ า งทั ศ นคติ เ ชิ ง บวกต่ อ อาชี พ พนั ก งานขั บ รถโดยสาร ซึ่ ง จะมี ผ ลทางอ้ อ มต่ อ การบรรลุ
เป้าประสงค์ของการมีพนักงานขับรถโดยสารในอัตราไม่ต่ากว่า 98% ของกรอบอัตรากาลัง
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1.3) การปรับปรุงสภาพรถโดยสารเดิม 669 คัน (รถธรรมดา 500 คัน,รถปรับอากาศ 169 คัน)
วัตถุประสงค์
ขสมก. สามารถให้บริการรถโดยสารประจาทางที่มีคุณภาพแก่ผู้โดยสาร ซึ่งเป็นรถโดยสารประเภทที่มีการ
ปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์และตัวถังให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ลดจานวนรถเสียระหว่างการ
ให้บริการลงได้เป็นอย่างมาก และสามารถสร้างความสะดวก สะอาด ปลอดภัย และมั่นใจแก่ผู้โดยสาร มีผลโดยตรง
ต่อระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ เพิ่มโอกาส ในการเพิ่มขึนของจานวนผู้โดยสารซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มขึนของ
รายได้ในที่สุด
เป้าหมาย
ผลผลิต : จานวนรถโดยสารที่ได้รับการปรับปรุงสภาพเพื่อนามาให้บริการแก่ผู้โดยสารได้อย่าง
เพียงพอ เกิดความต่อเนื่องในการให้บริการ
ตัวชี้วัด :
สามารถปรับปรุงสภาพแล้ วเสร็จในรถโดยสารธรรมดา จานวน 180 คัน และรถ
โดยสารปรับอากาศจานวน 95 คัน ภายในเดือนกันยายน 2560
งบประมาณ 1. การปรับ ปรุ งสภาพรถโดยสารธรรมดา จานวน 500 คัน ใช้งบประมาณขององค์การ
วงเงิน 444.50 ล้านบาท โดยวางแผนจ่ายเงินคืนในส่วนค่าปรับปรุงสภาพเป็นรายวันรวมกับค่าเหมาซ่อม
2. การปรับปรุงสภาพรถโดยสารปรับอากาศ จานวน 169 คัน ใช้งบเงินกู้ วงเงิน 289.33
ล้านบาท
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
แผนการปรับปรุงสภาพรถโดยสารธรรมดา จานวน 500 คัน
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงสภาพรถ
คณะกรรมการกาหนแนวทางในการปรับปรุง
2
สภาพรถ
1

ผูร้ ับผิดชอบ
ผอก.(สบจ.)
คณะกรรมการฯ

3 ผอก. อนุมัติให้ดาเนินการตามแนวทาง

ผอก.

การดาเนินการตามข้อบังคับองค์การ
4
ฉบับที่ 173 ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2557

คณะกรรมการฯ/สบจ.

5 สรุปผลการนาเสนอ ผอก.

คณะกรรมการฯ

6 นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

คณะกรรมการฯ/สบจ.

ครม. อนุมัติให้ทบทวน แผนการปรับปรุง
7
สภาพรถ จานวน 500 คัน พร้อมซ่อมบารุง

ครม.(คค.)

8 นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

ผอก.

9 ลงนามสัญญา

ผอก.(สกม.)

10

บริษัทผูท้ ี่ได้รับสัญญาดาเนินการปรับปรุงรถ
โดยสาร

11 รับมอบรถโดยสาร

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20

บริษัทฯ

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 คณะกรรมการตรวจรับ/
ขดร.
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แผนการปรับปรุงสภาพรถโดยสารปรับอากาศ จานวน 169 คัน
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

ผูร้ ับผิดชอบ

1 แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดแนวทางในการปรับปรุงสภาพรถ

ผอก.(สบจ.)

2 คณะกรรมการกาหนดแนวทางในการปรับปรุงสภาพรถ

คณะกรรมการฯ

3 ผอก.อนุมัติให้ดาเนินการตามแนวทาง

ผอก.

ครม. อนุมัติให้ทบทวน แผนการปรับปรุงสภาพรถปรับ
4
อากาศ จานวน 169 คัน พร้อมซ่อมบารุง
ดาเนินการตามข้อบังคับองค์การฉบับที่ 173 ว่าด้วยการพัสดุ
5
พ.ศ. 2557

ครม.(คค)
คณะกรรมการฯ
/สบจ.

6 สรุปผลการเสนอราคา นาเสนอ ผอก.

คณะกรรมการฯ

7 นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

ผอก.

8 ลงนามสัญญา

ผอก.(สกม.)
24 24 24 23 23 23 14 14

9 บริษัทผูท้ ี่ได้รับสัญญาดาเนินการประกอบรถโดยสาร

บริษัทฯ

24 24 24 23 23 23 14 14 คณะกรรมการ
ตรวจรับ/ขดร.

10 รับมอบรถโดยสาร

ปัจจัยและความเสี่ยงที่มีผลต่อความสาเร็จ
รายการ
นโยบายของรัฐบาลที่จะกาหนดให้ ขสมก.
ควรดาเนินการปรับ ปรุงสภาพรถโดยสาร
หรื อ ควรจั ด ซื อรถโดยสารใหม่ เ พื่ อ น ามา
ให้บริการในอนาคต

โอกาสเกิดความเสี่ยง
ปานกลาง
รถโดยสารที่จะทาการปรับปรุงสภาพในระยะต่อไปนัน ควรมีการจัดเก็บข้อมูลการ
ใช้งานและการบารุงรักษา รวมทังการซ่อมแซมต่าง ๆ ภายหลังการปรับปรุงสภาพ
รถโดยสาร เพื่อประเมินความคุ้มค่าในการใช้งานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา
หรือตัดสินใจปรับปรุงสภาพหรือการจัดซือรถโดยสารใหม่ต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับ
การให้บริการด้วยรถโดยสารที่ได้รับการปรับปรุงสภาพใหม่ซึ่งจะช่วยให้ องค์การมีรถประจาทางที่มีความ
พร้อมในการใช้งานและการให้บริการ สร้างความสะดวก สะอาด ปลอดภัย และมั่นใจแก่ผู้โดยสาร ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ
ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ เพิ่มโอกาส ในการเพิ่มขึนของจานวนผู้โดยสารซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มขึนของรายได้ในที่สุด

- 15 -

แผนการแก้ไขปัญหาองค์กรประจาปี 2560

โครงการที่ 2 การจัดหาระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS)
วัตถุประสงค์
เพื่ อพั ฒนาระบบสารสนเทศในการให้ บริ การรถโดยสารประจ าทางตรวจสอบและติ ดตามการ
ปฏิบัติการเดินรถ
เป้าหมาย
ผลผลิต : ระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการเดินรถ
ตัวชีว้ ัด : สามารถติดตังระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการเดินรถโดยสารได้ภายในเดือนกันยายน 2560
งบประมาณ ใช้งบประมาณองค์การ เป็นค่าเช่า คันละ 2,169.10 บาทต่อเดือน อายุ สั ญญา 5 ปี วงเงิ น
338.380 ล้านบาท
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารการ
ประกวดราคา (TOR)
นาร่าง TOR ประกาศในเว็บไซต์ ครัง้ ที่ 1
คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความเห็นฯ และนาเสนอ ผอก.อนุมัติ
นาร่าง TOR ประกาศในเว็บไซต์ ครัง้ ที่ 2
คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความเห็นฯ และนาเสนอ ผอก.อนุมัติ
นาร่าง TOR ประกาศในเว็บไซต์ ครัง้ ที่ 3
คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความเห็นฯ และนาเสนอ ผอก.อนุมัติ
นาร่าง TOR ประกาศในเว็บไซต์ ครัง้ ที่ 4
คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความเห็นฯ และนาเสนอ ผอก.อนุมัติ
ผอก.อนุมัติใช้ร่าง TOR
ขออนุมัติ ผอก. ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา
ประกาศเชิญชวน ขายเอกสาร
รับซองเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และคุณสมบัติด้านเทคนิค
แจ้งผลการคัดเลือกผูม้ ีสิทธิเข้าร่วมสาธิต
สาธิตระบบ (5 วัน)
แจ้งผลการคัดเลือกผูม้ ีสิทธิเสนอราคา
เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สรุปผลการเสนอราคา นาเสนอ ผอก.
นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
ลงนามสัญญา
ติดตั้งระบบบนรถโดยสาร 500 คัน และระบบจออัจฉริยะที่ป้ายรถโดยสาร 6 ป้าย
ติดตั้งระบบบนรถโดยสารติดตั้งทุกระบบ จานวน 2,100 คัน และระบบ
จอภาพอัจฉริยะที่ป้ายรถโดยสาร จานวน 14 ป้าย

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

ปัจจัยและความเสี่ยงที่มีผลต่อความสาเร็จ
รายการ
เทคโนโลยี

โอกาสเกิดความเสี่ยง
น้อย
เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการเดินรถและระบบการบริหารจัดการ
อู่จอดรถโดยสารเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานและมีการ
ใช้งานในหลายประเทศ
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ประโยชน์ที่ได้รับ
ขสมก. จะมีระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการเดินรถที่เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบที่ติดตังบนรถโดยสาร
ซึง่ จะช่วยยกระดับการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการให้บริการ นามาซึ่งการ
เพิ่มความพอใจในการใช้บริการ ขณะที่การลดภารกิจในการตรวจสอบและจัดทาตารางการจอดรถโดยสารจะช่วยลด
ต้นทุนด้านบุคลากรได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งระบบที่นามาใช้คือ ระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS)
และระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการเดินรถ

- 17 -

แผนการแก้ไขปัญหาองค์กรประจาปี 2560

โครงการที่ 3 การติดตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket)
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาและติดตังระบบ e-Ticket (รวมถึง Fare Box) ในรถโดยสารของ ขสมก. โดยเป็นระบบที่มี
ความสามารถในการออกบัตรที่หลากหลาย สามารถเชื่อมโยงกับระบบ Central Clearing House ของระบบตั๋วร่วมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถเชื่อมโยงระบบ GPS ระบบสารสนเทศสนับสนุนปฏิบัติการเดินรถ ระบบสารสนเทศ
บริหารการเดินรถ และระบบสารสนเทศบริหารองค์กรของ ขสมก. ได้อย่างเหมาะสม
เป้าหมาย
ผลผลิต : ระบบ e-Ticket บนรถโดยสารทุกคัน
ตัวชี้วัด : สามารถติดตังระบบ e-Ticket และ Fare Box บนรถโดยสารจานวน 800 คัน ภายในเดือน
กันยายน 2560
งบประมาณ ใช้งบประมาณองค์การ เป็นค่าเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ e-Ticket
อายุสัญญา 5 ปี วงเงิน 1,786.590 ล้านบาท
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

1 แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดร่าง ขอบเขตของงาน (TOR)
2 คณะกรรมการกาหนดขอบเขตของงาน (TOR)
3 นาร่าง TOR ประกาศในเว็บไซต์ ครัง้ ที่ 1
คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความเห็นฯ
4
และนาเสนอ ผอก. อนุมัติ
5 นาร่าง TOR ประกาศในเว็บไซต์ ครัง้ ที่ 2
คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความเห็นฯ
6
และนาเสนอ ผอก. อนุมัติ
7 คณะกรรมการฯประชุมพิจารณาความเห็นฯ หากไม่
ปรับปรุงแก้ไข นาเสนอ ผอก. อนุมัติใช้ร่าง TOR
เป็นเงือ่ นไขประกาศประกวดราคา
8 ผอก.อนุมัติใช้ร่าง TOR
9 ขออนุมัติ ผอก. ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์และแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา
10 ประกาศเชิญชวน ขายเอกสาร
11 ยืน่ เอกสารประกวดราคา
12 เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
14 ลงนามสัญญา
15 ติดตั้งระบบ (E-Ticket) ในรถโดยสาร 800 คัน
16 ติดตั้งระบบ (E-Ticket) ในรถโดยสาร 1,800 คัน
17 ดาเนินการตรวจรับ

ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ผูร้ ับผิดชอบ
ผอก.(สบจ.)
คณะกรรมการฯ
ผอก.(สบจ.)
คณะกรรมการฯ
ผอก.(สบจ.)
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
ผอก.
สบจ.
คณะกรรมการฯ/สบจ.
คณะกรรมการฯ /สบจ.
คณะกรรมการฯ /สบจ.
ผอก.
ผอก.
บริษัทฯ
บริษัทฯ /สทส.
คณะกรรมการตรวจ
รับ/สทส.
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ปัจจัยและความเสี่ยงที่มีผลต่อความสาเร็จ
รายการ
เทคโนโลยีที่ใช้

โอกาสเกิดความเสี่ยง
น้อย
e-Ticket เป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน มีการใช้งานในหลาย
ประเทศ

ประโยชน์ที่ได้รับ
1) ผู้โดยสารได้รับความสะดวกในการจ่ายค่าโดยสารทังในมิติของความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
นามาซึ่งความพึงพอใจในการใช้บริการที่เพิ่มขึน
2) รายได้ที่เพิ่มขึนจากประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าโดยสารผ่านระบบ e-Ticket ซึ่งครอบคลุมผู้โดยสารที่
ใช้บริการทุกคน
3) เพิ่ มความสะดวกในการเดิ นทางที่ หลากหลายให้ ประชาชนผ่ านการใช้ บั ตรอิ เล็ กทรอนิ กส์ ของ
ขสมก. ที่เชื่อมโยงกับระบบตั๋วร่วมสาหรับการเดินทางในระบบขนส่งอื่น ซึ่ง น่าจะส่งผลทางอ้อมต่อการเพิ่มจานวน
ผู้โดยสารและนามาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึนตาม
4) ต้นทุนการให้ บริการที่ลดลงจากการใช้ระบบ e-Ticket แทนพนักงานเก็บค่าโดยสารที่มีจานวน
มากกว่า 3,000 คนในปัจจุบัน
5) การติดตังระบบ e-Ticket ช่วยลดขันตอนการตรวจนับเงิน การนาส่งเงิน และการบั นทึกเงินค่า
โดยสาร ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายดาเนินการที่ลดลงจากกระบวนการและจานวนพนักงานที่ลดลง
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โครงการที่ 4 การบริหารทรัพย์สินเชิงธุรกิจ
ปัจจุบัน ขสมก. มีอู่จอดรถโดยสารทังที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและที่เช่าจากหน่วยงานอื่นทังหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชนจานวนหลายแห่ง โดยอู่จอดรถโดยสารในบางพืนที่ตังอยู่บนทาเลที่มีความเจริญสูง ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย แวดล้อมด้วยสถานที่มีคุณค่าในเชิงธุรกิจ อาทิ สถานศึกษา ศูนย์การค้า และสถานที่จ้างงาน สามารถนาไป
สร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์อันจะก่อให้เกิดรายได้เพิ่มแก่ ขสมก. ได้
วัตถุประสงค์
พัฒนาพืนที่อู่บางเขนและมีนบุรีให้เป็นพืนที่เชิงพาณิชย์
เป้าหมาย
ผลผลิต : 1) รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการการพัฒนาพืนที่เชิงพาณิชย์ทังในส่วนของ
อู่บางเขนและอู่มีนบุรี
2) ร่างประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน
3) ร่างขอบเขตของโครงการ
4) ร่างสัญญาร่วมลงทุนในส่วนของโครงการที่เป็นการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน
ตัวชี้วัด : ขสมก. ได้รับอนุมัติให้ดาเนินโครงการให้เช่าพืนที่ได้อย่างน้อย 1 แห่ง ภายในปี พ.ศ. 2560
และสามารถจัดหาผู้ลงทุนเช่าใช้พืนที่ได้อย่างน้อย 1 แห่ง ภายในปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
งบประมาณ

ใช้งบประมาณองค์การ เป็นค่าจ้างที่ปรึกษา วงเงิน 9.800 ล้านบาท
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ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
ทบทวนผลการศึกษาที่ ขสมก.เคยศึกษา
รวบรวมข้อมูลความต้องการใช้พนื้ ที่ของ ขสมก.
รายงานเบื้องต้น
วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด
สารวจข้อมูลด้านการจราจร
วิเคราะห์กฎหมายที่เกีย่ วข้องในการดาเนินโครงการ
นาเสนอร่างแนวคิดโครงการครัง้ ที่ 1
ออกแบบจัดทาร่างแนวคิดเชิงสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
ศึกษาและวิเคราะห์ความเสีย่ งของโครงการ
วิเคราะห์ด้านการเงินและผลตอบแทนทางเลือกในการดาเนิน
โครงการ
จัดทารายงานผลกระทบโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม
จัดทาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
เสนอโครงการต่อกระทรวงคมนาคม พิจารณา
เสนอโครงการต่อ รมว. คค. (60 วัน)
สคร.เสนอโครงการต่อคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (คนอร.)
ร่างประกาศเชิญชวนร่วมลงทุน (60 วัน)
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเอกชน
คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาวิธีการได้มาซึง่ เอกชนตาม
ประกาศ สคร. เรือ่ งรายละเอียดประกาศเชิญชวน
คัดเลือกเอกชน
เจรจากับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือก
ร่างสัญญาร่วมลงทุนตามประกาศ สคร. เรือ่ งข้อกาหนด
มาตรฐานสัญญาร่วมลงทุน

ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
ก.ย
ก.ย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
.
.

24 คณะกรรมการคัดเลือกส่งรายงานทั้งหมดให้ สคร. (15 วัน)
25
26
27
28
29
30

สคร. พิจารณาผลการคัดเลือก ส่งให้ คค. (45 วัน)
คณะกรรมการคัดเลือกส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนให้อยั การสูงสุด (15 วัน)
อัยการสูงสุดตรวจร่างสัญญา ส่งให้ คค. (45 วัน)
ลงนามสัญญา
ส่งสาเนาให้ สคร. เพือ่ ทาฐานข้อมูล (30 วัน)
ดาเนินการตามสัญญา

ผู้รับผิดชอบ
ที่ปรึกษาฯ
ที่ปรึกษาฯ
ที่ปรึกษาฯ
ที่ปรึกษาฯ
ที่ปรึกษาฯ
ที่ปรึกษาฯ
ที่ปรึกษาฯ
ที่ปรึกษาฯ
ที่ปรึกษาฯ
ที่ปรึกษาฯ
ที่ปรึกษาฯ
ที่ปรึกษาฯ
ที่ปรึกษาฯ
ผอก./ที่ปรึกษาฯ
ผอก./ที่ปรึกษาฯ
ผอก./ที่ปรึกษาฯ
สคร.
ผอก.สบจ.
ผอก.(สบจ.)
ผอก.(สบจ.)
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
ผอก.(สกม.)
ผอก./ณะกรรมการ
คัดเลือก
สคร.
คณะกรรมการฯ/สกม.
อัยการสูงสุด
ผอก.(สกม.)
ผอก.
บริษัทฯ
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ปัจจัยและความเสี่ยงที่มีผลต่อความสาเร็จ
รายการ
1) ความเห็นของคณะรัฐมนตรีและผู้เกี่ยว
ของในกระบวนการพิจารณาความเหมาะสม
ของการลงทุน และระยะเวลาในการพิจารณา
อนุมัติโครงการ

2) TOR ซึ่งสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาพืนที่
3) ความสามารถในการออกแบบและดาเนิน
โครงการของผู้พัฒนาโครงการ
4) ความสามารถเชิงการค้าของผู้เช่าพืนที่
รายย่อย

โอกาสเกิดความเสี่ยง
ปานกลาง
การพัฒ นาพืนที่ เชิ ง พาณิ ช ย์ ของ ขสมก. หากการจั ด ทา "รายงานผล
การศึกษาและวิเคราะห์โครงการการพัฒนาพืนที่เชิงพาณิชย์ทังในส่วน
ของอู่บางเขนและอู่มีนบุรี" มีความชัดเจนและมีประเด็นต่าง ๆ ครบถ้วน
ตามที่ พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ กาหนดไว้ จะทาให้การอนุมัติโครงการมีความ
เป็นไปได้ และใช้ระยะเวลาในการพิจารณาไม่นานมากนัก ทังนีขึนอยู่กับ
ประสบการณ์และความชานาญของที่ปรึ กษาที่ ขสมก. ว่าจ้างให้เป็ น
ผู้ดาเนินการ
สูง
การออกแบบ TOR ที่ดีต้องคานึงถึงโอกาสเชิงธุรกิจของผู้พฒ
ั นาโครงการ
โดยไม่ก่ออุปสรรคทังในการออกแบบและดาเนินโครงการ
ปานกลาง
ผู้พัฒนาโครงการที่ขาดประสบการณ์หรือไม่มีความสามารถทางธุรกิจ
เพียงพอเป็นองค์ประกอบสาคัญต่อความเป็นไปได้ของโครงการ
ปานกลาง
ผู้เช่าพืนที่รายย่อยมีสนิ ค้าหรือมีบริการที่ไม่นา่ สนใจหรือมีเงินทุน
หมุนเวียนไม่เพียงพอ อาจประสบปัญหาในการทาธุรกิจบนพืนทีเ่ ช่า

ประโยชน์ที่ได้รับ
การพัฒนาพืนที่อู่จอดรถโดยสารจะทาให้การใช้ทรัพยากรของ ขสมก. ในส่วนของอู่จอดรถโดยสารเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ส่งผลต่อรายได้ที่เพิ่มขึนของ ขสมก.
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โครงการที่ 5 การบริหารจัดการหนี้สิน
ขสมก. จั ด ตั งขึ นในปี 2519 ด้ ว ยวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการให้ บ ริ ก ารรถโดยสารประจ าทางในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพแทนการให้บริการของผู้ให้บริการรายเดิมจากภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม
นับจากปี 2519 จนถึงปัจจุบัน ขสมก. ต้องประสบปัญหาผลการดาเนินงานขาดทุนต่อเนื่องจากการให้บริการภายใต้
อัตราค่าโดยสารที่ต่ากว่าต้นทุนการดาเนินงาน ขณะที่เงินสนับสนุนจากภาครัฐในรูปแบบต่าง ๆ ไม่เพียงพอต่อการ
ชดเชยผลขาดทุน ส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงินอันเกิดจากภาระหนีและดอกเบียที่เพิ่มสูงขึนอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิน
ปีงบประมาณ 2557 ขสมก. มีสินทรัพย์รวมเพียงประมาณ 7,646 ล้านบาท แต่กลับมีหนีสินที่สูงถึงประมาณ 92,214
ล้านบาท ส่ วนใหญ่เป็ นหนีระยะยาวที่ใช้ในการชดเชยภาระการขาดทุนสะสม ส่ งผลให้ ส่ วนทุนติดลบถึงประมาณ
84,568 ล้านบาท ถือได้ว่าเป็นองค์กรที่มีสถานะทางการเงินอ่อนแอในระดับวิกฤต ขณะที่ผลการดาเนินงานปัจจุบัน
ยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เอือต่อการแก้ไขปัญหาภาระหนีสินโดยในปีงบประมาณ 2559 ขสมก. มีผลประกอบการ
(ขาดทุน)สุทธิเฉลี่ยเดือนละประมาณ 400 ล้านบาท
วัตถุประสงค์
เพื่อเสนอขอให้กระทรวงการคลังและสานักงบประมาณเป็นผู้ รับภาระหนีแทน (หนีสิน ณ. 31 ตุลาคม
2559 จานวน 102,307.691 ล้านบาท)
เป้าหมาย
ผลผลิต : ข้อเสนอทางการเงินในการจัดการหนีสินสะสมที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้
ตัวชี้วัด : มีการจัดทาข้อเสนอในการจัดการหนีสินสะสมที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ ภายในปี 2560
งบประมาณ

ใช้งบประมาณองค์การ วงเงิน

-

ล้านบาท

ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

1 ตรวจสอบภาระหนีท้ ั้งหมดขององค์การ (คัดแยกหนี)้
2

สรุปรายละเอียดหนีส้ ินเสนอผูอ้ านวยการโดยขอให้หน่วยงานที่
เกีย่ วข้องรับภาระหนี้

ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
ฝรร.
ฝรร./สบก.

3 นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

ผอก. (สบก.)

4 นาเสนอ กระทรวงคมนาคม พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ผอก. (สบก.)

5 กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลัง ดาเนินการ

คค./กค.
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ปัจจัยและความเสี่ยงที่มีผลต่อความสาเร็จ
รายการ

ข้อเสนอทางการเงินในการจัดการหนีสิน

โอกาสเกิดความเสี่ยง
สูง
การจัดการหนีซึ่งมีมูลค่าสูงนีเป็นเรื่องที่ต้องการข้อเสนอที่ดีซึ่งต้องเสนอ
แนวทางและวิธีการจัดการหนีสะสมอย่างมีเหตุมีผล น่าเชื่อถือ และมี
ความสอดคล้องกับแนวคิดของภาครัฐที่กากับดูแล ขสมก.

ประโยชน์ที่ได้รับ
การจัดการหนีสินสะสมที่เหมาะสมจะช่วยลดภาระดอกเบียและกระแสเงินสดจากการชาระคืนหนีสิน
สะสมเดิมส่งผลเชิงบวกด้านการเงินต่อ ขสมก.ทังในส่วนของกาไรขาดทุน สถานะทางการเงิน และกระแสเงินสด
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โครงการที่ 6 การปรับโครงสร้างองค์กร
ตามมติของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจครังที่ 3/2558 ให้ ขสมก. เป็น Operator โดยการ
ยกเลิกมติ ครม. เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2526 ที่เคยกาหนดให้ ขสมก. เป็นผู้มีสิทธิได้รับใบอนุญาตประกอบการรถ
โดยสารหมวด 1 ในเขตกรุ งเทพมหานครและพืนที่ ต่อเนื่ องเพียงรายเดี ยวซึ่งท าให้ การเดินรถของผู้ ประกอบการ
ภาคเอกชนต้ องพึ่งพาใบอนุ ญาตจาก ขสมก. และส่ งผลทางอ้อมให้ ขสมก. มีบทบาทหน้าที่ในการก ากับดูแลการ
ให้บริการของผู้ประกอบการภาคเอกชนแทนคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางที่มีฐานะเป็น Regulator ที่
แท้จริง ขณะที่ให้ ขสมก. จะยังคงการบริหารจัดการในส่วนของรถตู้และรถหมวด 4 จนกว่ากรมการขนส่งทางบกจะมี
ความพร้อมที่จะเป็นผู้ดาเนินการบริหารจัดการเองนัน โดย ขสมก. มีความจาเป็นต้องสร้างความพร้อมเพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพใน 2 ด้าน คือ
1) การสร้างความพร้อมในการโอนย้ายรถร่วมบริการหมวด 1 ไปอยู่ในความดูแลของกรมการขนส่งทางบก
ในระยะแรก
2) การบริหารจัดการรถหมวด 4 และรถตู้ร่วมบริการให้มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการเตรียมความ
พร้อมในการโอนย้ายรถร่วมบริการหมวด 4 และรถตู้ไปอยู่ในความดูแลของกรมการขนส่งทางบกในระยะต่อไป
วัตถุประสงค์
1) สร้างความพร้อมสาหรับ องค์การและบุคลากรในการโอนย้ายการบริหารจัดการรถหมวด 1
(รถโดยสารร่วมบริการ) ไปยังกรมการขนส่งทางบก โดยการปรับโครงสร้างองค์กร การวางแผนจัดการกาลังคนที่เคย
ดูแลรถร่วมบริการหมวด 1 ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นที่มีอัตรากาลังว่างอยู่เพื่อให้เกิดความเหมาะสมทังในเรื่อง
ของตาแหน่งและความสามารถในการทางานในตาแหน่งนัน ๆ
2) สร้างความพร้อมสาหรับองค์การและบุคลากรในการโอนย้ายการบริหารจัดการรถหมวด 4 และ
รถตู้ไปยังกรมการขนส่งทางบกในระยะต่อไป
เป้าหมาย
ผลผลิต : 1) โครงสร้ างองค์ กรที่ มี ความสอดคล้ อ งกั บบทบาทหน้ าที่ ของ ขสมก. และเอื อต่ อการ
ดาเนินงานตามแผนวิสาหกิจ
2) แผนการบริหารจัดการด้านกาลังคนให้เหมาะสมกับขอบเขตภารกิจที่ปรับเปลี่ยนไป
ตัวชี้วัด : มีแนวทางในการปรับโครงสร้างองค์กรที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
งบประมาณ

ใช้งบประมาณองค์การ วงเงิน

-

ล้านบาท
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แผนการแก้ไขปัญหาองค์กรประจาปี 2560

ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
ลาดับ
1
2
3
4
5

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
ผูร้ ับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

การจัดทารายละเอียดขอบข่ายงานในความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน
การจัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่ง (JD)
การจัดทาคาบรรยายกาหนดหน้าที่ลักษณะงาน
การจัดทารายละเอียดข้อกาหนดกรอบ
นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การให้
ความเห็นชอบ

สจท.
สจท.
สจท.
สจท.
ผอก.(สจท.)

ปัจจัยและความเสี่ยงที่มีผลต่อความสาเร็จ
รายการ
การบริหารจัดการบุคลากรตามโครงสร้างใหม่

โอกาสเกิดความเสี่ยง
สูงมาก
จานวนของบุคลากรไม่สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่

ประโยชน์ที่ได้รับ : การวางแผนบุคลากรทังมิติของจานวนและความสามารถให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่
ของ ขสมก. ที่เปลี่ยนไปจะก่อให้เกิดคุณภาพงานที่ดีและการใช้บุคลากรในจานวนที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะส่งผลทางอ้อมต่อต้นทุนในการบริหารจัดการ
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แผนการแก้ไขปัญหาองค์กรประจาปี 2560

โครงการที่ 7 การเกษียณอายุก่อนกาหนด
ค่าใช้จ่ายด้านพนักงานของ ขสมก. ถือเป็นทังต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายดาเนินงานที่สาคัญ
ซึ่งมีมูลค่าคิดเป็นสัดส่วนต่อต้นทุนและรายได้สูงที่สุด โดยจากข้อมูลทางการเงินพบว่าเงินเดือนและผลประโยชน์ของ
พนักงานมีมูลค่าคิดเป็นสัดส่วนที่สูงถึงประมาณ 40% ของรายจ่ายรวม การลดภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยการ ลด
จานวนบุคลากรจะส่งผลเชิงบวกต่อผลประกอบการและสถานะทางการเงินของ ขสมก. ซึ่งนอกเหนือการลดจานวน
บุคลากรอันสืบเนื่องจากการเกษียณอายุตามปกติแล้ว นโยบายการเกษียณก่อนกาหนดจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการลด
จานวนบุคลากรอย่างมีนัยสาคัญ โดยสามารถแบ่งบุคลากรที่คาดว่าจะเข้าในโครงการเกษียณก่อนกาหนดได้เป็น 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มบุคลากรสนับสนุนซึ่งจะมีการทยอยเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องในทุกปี และกลุ่มบุคลากรที่เป็นพนักงานเก็บ
ค่าโดยสารซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการจานวนมากในปีที่มีการติดตังระบบ e-Ticket
ทังนี ในการจั ดทาโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนดต้องจัดทาภายใต้ความถูกต้องตามระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดโครงการประกอบด้วย (1) คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ (2) อัตราผลตอบแทน
และเงื่อนไข (3) ระยะเวลาและขันตอนการสมัครเข้าโครงการ และ (4) ประมาณการจานวนพนักงานที่จะเข้าร่วม
โครงการ ขณะเดียวกันต้องเตรียมความพร้อมให้พนักงาน หมายถึง การสร้างความพร้อมทังเชิงรายได้และจิตใจให้แก่
พนักงานที่จะเข้าร่วมโครงการ อาทิ การประสานงานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรุงเทพมหานครในการอบรมเพื่อ
สร้างอาชีพ ฯลฯ
วัตถุประสงค์
ปรับลดจานวนพนักงาน ขสมก. สู่ระดับที่มีความเหมาะสมกับฐานประกอบการ
เป้าหมาย
ผลผลิต : การจัดทาโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนดซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขที่มีโอกาสประสบ
ความสาเร็จสูง
ตัวชี้วัด : มีการจัดทากรอบอัตรากาลังที่เหมาะสมที่กาหนดให้จานวนบุคคลากรลดลงตามแผน และมี
การเตรียมความพร้อมให้กับพนักงาน
งบประมาณ
800.000 ล้านบาท

1. พนักงานสานักงานดาเนินการในปี 2561-2564 โดยใช้งบประมาณองค์การ วงเงิน
2. พนักงานเก็บค่าโดยสาร ดาเนินการในปี 2561 โดยใช้งบเงินกู้ วงเงิน 3,422.670 ล้านบาท
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แผนการแก้ไขปัญหาองค์กรประจาปี 2560

ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
ลาดับ
1
2
3
4
5

6
7

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

ปี 2560 (ไตรมาส)
1 2 3 4

ปี 2561 (ไตรมาส)
1 2 3 4

ปี 2562 (ไตรมาส)
1 2 3 4

ปี 2563 (ไตรมาส)
1 2 3 4

ปี 2564 (ไตรมาส)
1 2 3 4

จัดตั้งคณะทางานโครงการเกษียณก่อน
กาหนด
ดาเนินการทบทวนเงือ่ นไขโครงการ
นาเสนอเงือ่ นไขเพือ่ ขออนุมัติจากผูม้ ี
อานาจ
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้พนักงาน
กลุม่ เป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม
ของพนักงานที่แสดงความประสงค์จะขอ
เกษียณอายุกอ่ นกาหนด ตามความ
เหมาะสมและความจาเป็น
อนุมัติคาขอเกษียณอายุกอ่ นกาหนด
เตรียมความพร้อมให้พนักงาน

ผู้รับผิดชอบ
ผอก. (สจท.)
ฝบร.(สจท.)
ฝบร.(สจท.)
ฝบร.(สจท.)/ฝรอ.(ขดร.)

คณะกรรมการฯ / สจท.
ฝบร.(สจท.)/ฝรอ.(ขดร.)
ฝบร.(สจท.)/ฝรอ.(ขดร.)

8 เกษียณอายุพนักงานเก็บค่าโดยสาร 2,812 คน

ฝบร.(สจท.)/ฝรอ.(ขดร.)

9 เกษียณอายุพนักงานสานักงาน

ฝบร.(สจท.)/ฝรอ.(ขดร.)

ปัจจัยและความเสี่ยงที่มีผลต่อความสาเร็จ
รายการ
โอกาสเกิดความเสี่ยง
เงื่อนไขโครงการที่จูงใจผู้เข้าร่วมโครงการภายใต้ สูง
อัตราผลตอบแทนที่มีความเหมาะสมและเป็นไป กฎระเบียบขององค์กรเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการกาหนดเงื่อนไข
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะในส่วนของผลตอบแทนที่ต้องจูงใจ

ประโยชน์ที่ได้รับ
การปรับลดจานวนบุคลากรช่วยลดต้นทุนด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรได้อย่างมี
นัยสาคัญ ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการสร้างผลกาไรสุทธิที่เป็นบวก
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โครงการที่ 8 การจัดหาพนักงานขับรถโดยสาร
ปัญหาใหญ่ที่ ขสมก. ต้องเผชิญในปัจจุบันและมีแนวโน้มจะเป็นปัญหาที่รุ นแรงในอนาคต คือ ปัญหาการ
ขาดแคลนพนักงานขับรถโดยสารซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องรับผิดชอบความปลอดภัยของผู้โดยสารและประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรร่วมกัน จ าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีทักษะสู งในการขับขี่และควบคุมยานพาหนะ ควบคู่กับการมี จิตใจในการให้
บริการสูง (Service Mind)
ขณะที่ความพยายามในการปรับเปลี่ยนพนักงานเก็บค่าโดยสารเป็นพนักงานขับรถโดยสารภายหลังการ
ติดตังระบบ e-Tickets อาจไม่เพียงพอต่อการมีจานวนพนักงานขับรถที่สอดคล้องกับจานวนรถโดยสารในสัดส่วน
พนักงานขับรถต่อรถโดยสารที่ 2 ต่ อ 1 กอปรกับข้อจากัดในส่วนของโครงสร้างเงินเดือนของ ขสมก. ที่ไม่ดึงดูดให้มี
ผู้สมัครเป็นพนักงานขับรถรุ่นใหม่ จาเป็นต้องหาแนวทางใหม่ในการจัดหาพนักงานขับรถโดยสาร
วัตถุประสงค์
จัดหาพนักงานขับรถโดยสารให้มจี านวนที่สอดคล้องกับจานวนรถโดยสาร ตามแนวทางดังนี
1) การปรับเปลี่ยนหน้าที่พนักงานเก็บค่าโดยสาร เป็นพนักงานขับรถ
2) การจ้างพนักงานขับรถที่เกษียณอายุ แต่มีสุขภาพดีแข็งแรง
3) การให้เอกชนเข้ามา Outsource ในตาแหน่งพนักงานขับรถโดยสาร
4) การปรับเพิ่มเบียเลียงพนักงานขับรถเดิม
เป้าหมาย
ผลผลิต : ตังแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไปมีจานวนพนักงานขับรถที่ผ่านกระบวนการ
ตัวชี้วัด : 1) คาสั่งเปลี่ยนแปลงหน้าที่
2) สัญญาจ้างพนักงานขับรถที่เกษียณอายุ
3) สัญญาการว่าจ้างพนักงานขับรถโดยสารในลักษณะของการ Outsource
งบประมาณ

ใช้งบประมาณองค์การ วงเงิน

-

ล้านบาท

ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

1 จัดตั้งคณะทางานเพือ่ ร่วมกันวางแผนการจัดทาโครงการการจัดหา
"พนักงานขับรถโดยสาร" จากการว่าจ้างบุคลากร รวมทั้ง กาหนด
ระเบียบ ข้อบังคับที่จะต้องดาเนินการ
จัดทาข้อกาหนดขอบเขตการดาเนินงาน (TOR) เพือ่ การจัดจ้าง
2
พนักงานขับรถโดยสาร
ประกาศใน Website ของกรมบัญชีกลางและขององค์การ เพือ่ หา
3
ผูส้ นใจ

ปี 2560 (ไตรมาส) ปี 2561 (ไตรมาส) ปี 2562 (ไตรมาส) ปี 2563 (ไตรมาส) ปี 2564 (ไตรมาส)

ผูร้ ับผิดชอบ

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ผอก.(สจท.)
ผอก.(สบจ.)
ผอก.(คณะกรรมการฯ)

4 คัดเลือกผูส้ นใจ

คณะกรรมการฯ

5 ประกาศผล

ผอก.

6 ดาเนินงานตามขัน้ ตอนการจัดซือ้ จัดจ้าง

คณะกรรมการฯ /สบจ.

ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการทุกสิน้
ปีงบประมาณ
รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการให้คณะกรรมการบริหาร
8
กิจการองค์การรับทราบผล
7

สจท.
ผอก.(สจท.)
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ปัจจัยและความเสี่ยงที่มีผลต่อความสาเร็จ
รายการ
โอกาสเกิดความเสี่ยง
1) ทัศนะคติต่อการเป็นพนักงานขับ สูง
รถโดยสาร ขสมก.
แม้การจ้างพนักงานขับรถโดยสารจะช่วยแก้ปัญหาอันเกิดจากข้อจากัดด้านอัตรา
ผลตอบแทนได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาทัศนคติต่ออาชีพพนักงาน
ขับรถโดยสารในเขตกรุงเทพที่หลายคนเห็นว่าเหนื่อย บั่นทอนสุขภาพ และมี
ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูง
2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปานกลาง
จัดหา "พนักงานขับรถโดยสาร"
การจัดหาพนักงานขับรถโดยสารจาเป็นต้องมีการศึกษาและปรับปรุงกฎระเบียบ
ที่ เกี่ย วข้องทั งในส่ ว นของ ขสมก. และหน่ ว ยงานที่ ก ากับ ดู แล ขสมก. อย่ า ง
รอบคอบ

ประโยชน์ที่ได้รับ
การมีพนักงานขับรถโดยสารในจานวนที่สอดคล้องกับจานวนรถโดยสารจะช่วยให้การใช้รถโดยสารเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ ขสมก. ใน 2 ลักษณะ คือ
1) ช่วยให้มีสัดส่วนรถที่ออกให้บริการมากขึน ส่งผลทางอ้อมต่อการเพิ่มความพึงพอใจในการใช้บริการ
ของผู้โดยสารจากระยะเวลาที่ใช้ในการรอรถโดยสารลดลง
2) ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับ ขสมก. โดยรถโดยสารปรับอากาศ 1 คัน สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยได้วันละไม่ต่า
กว่าประมาณ 6 – 7 พันบาท
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โครงการที่ 9 การจัดทาข้อเสนอเงินอุดหนุนภาครัฐ
นับตังแต่การก่อตังในปี 2519 ขสมก. ได้ให้บริการรถโดยสารประจาทางภายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
ด้วยอัตราค่าบริการที่ต่ากว่าต้นทุนในการดาเนินงาน ถือเป็นการให้บริการตามนโยบายของรัฐบาลในทุกสมัยที่ต้ องการ
ให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการรถโดยสารสาธารณะได้ภายใต้อัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม ส่งผลเชิงลบโดยตรง
และเป็นที่มาของปัญหาขาดทุนสะสมของ ขสมก. อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาครัฐได้ให้ความช่วยเหลือทางเงินแก่ ขสมก.
ด้วยเงินอุดหนุนบริการสาธารณะที่เรียกว่า PSO ซึ่งเป็นเงินที่อุดหนุนเฉพาะการให้บริการในส่วนของรถโดยสาร
แบบธรรมดาในอัตราเฉลี่ยประมาณคันละ 3,500 บาทต่อวัน
ทังนี การออกแบบข้อเสนอเงินอุดหนุน PSO ควรได้รับคาปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานที่มีความ
เกี่ยวข้องเชิงนโยบายกับเงินอุดหนุนดังกล่าว โดยอัตราเงินสนั บสนุนควรเป็นอัตราที่ครอบคลุมต้นทุนทังทางตรงและ
ทางอ้อมและเป็นอัตราที่ช่วยให้ ขสมก. สามารถบรรลุเป้าหมายการมีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานได้
วัตถุประสงค์
จัดทาข้อเสนอเพื่อให้ภาครัฐอุดหนุนเงิน PSO ในการให้บริการรถโดยสารปรับอากาศ
เป้าหมาย
ผลผลิต : ข้อเสนอการอุดหนุนเงิน PSO สาหรับรถโดยสารปรับอากาศ
ตัวชี้วัด : สามารถดาเนินการจัดทาข้อเสนอเพื่อให้ภาครัฐอุดหนุนเงิน PSO ได้
งบประมาณ

ใช้งบประมาณองค์การ วงเงิน

-

ล้านบาท

ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

ปี 2560 (ไตรมาส)
1 2
3
4

ปี 2561 (ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู้ รับผิ ดชอบ

1

ออกแบบหลักเกณฑ์และกาหนดอัตราเงินสนับสนุน

ผอก.(สบก.)

2

จัดทาข้อเสนอขอเงินอุดหนุน PSO

สบก.

3

ขออนุมัติจากผูม้ ีอานาจ

สบก.

ปัจจัยและความเสี่ยงที่มีผลต่อความสาเร็จ
รายการ
1) ข้อเสนอที่มีข้อมูลและเหตุผล

2) ทัศนคติและนโยบายของ
คณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะ

โอกาสเกิดความเสี่ยง
ต่า
การขอรับเงินสนับสนุน PSO มีเหตุผลที่เหมาะสม ทังเหตุผลด้านต้นทุนทาง
การเงิน และเหตุผลในเรื่องความเหมาะสมของการใช้รถโดยสารปรับอากาศ
เป็นรถสาธารณะหลักในเขตกรุงเทพมหานคร
สูง
ขสมก. ได้เคยนาเสนอเรื่องเพื่อขอรับเงินสนับสนุน PSO สาหรับรถโดยสารปรับ
อากาศ แต่ไม่ได้รับความเห็นชอบ

ประโยชน์ที่ได้รับ
ขสมก. มีรายได้ในรูปเงินอุดหนุนจากภาครัฐเพื่อชดเชยต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บริการในส่วนของ
รถโดยสารปรับอากาศ
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โครงการที่ 10 การจัดการลูกหนี้รถร่วมบริการค้างชาระ

แผ่นแก้ไข

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากบทบาทในการให้บริการเดินรถโดยสารประจาทางแล้ว องค์การ
ยังต้องรับบทบาทในฐานะผู้ควบคุมดูแลการให้บริการของกลุ่มผู้ประกอบการรถร่วมที่ให้บริการรถโดยสารประจา
ทางในเส้นทางทีอ่ งค์การ ได้รับอนุญาตการเดินรถจากกรมการขนส่งทางบก ทังนี การดาเนินการในบทบาทดังกล่าว
องค์การมีต้นทุนอันเกิดจากการใช้ทรัพยากรโดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลในการควบคุม ติดตาม บริหารจัดการ และ
จากการเข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มกั บ การด าเนิ น งานของกลุ่ ม รถร่ ว มบริ ก าร แม้ ว่ า ข้ อ ตกลงในรู ป สั ญ ญาระหว่ า งกลุ่ ม
ผู้ประกอบการรถร่วมบริการและองค์การจะได้กาหนดให้ผู้ประกอบการรถร่วมบริการมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าตอบแทน
ให้กับองค์การ
แต่ ใ นทางปฏิ บั ติ อ งค์ ก าร ไม่ ส ามารถเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มดั ง กล่ า วได้ ค รบถ้ ว นโดยปั จจุ บั นมี ลู กหนี
ค่าตอบแทนรถร่วมบริการค้างรับในจานวนที่สูง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนีที่ค้างชาระมาเป็นระยะเวลานาน แต่ยังคงปรากฏเป็น
รายการทรัพย์สินในงบดุล ส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินขององค์การ ไม่สามารถแสดงสถานะทางการเงินที่แท้จริงได้ จึง
ควรมีการทบทวนแนวทางการบริหารจัดการหนีดังกล่าว
วัตถุประสงค์
เพื่อการบริหารจัดการลูกหนีค่าตอบแทนรถร่วมบริการค้างชาระอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
ผลผลิต : องค์การมีรายได้ค่าตอบแทนรถเอกชนร่วมบริการมากขึน
ตัวชี้วัด : 1. หนีค่าตอบแทนผ่อนตามโครงสร้างค้างชาระจัดเก็บได้ ร้อยละ 60 ของจานวนหนีตาม
บันทึกสภาพหนี
2. หนีค่าตอบแทนค้างชาระรถทุกประเภทจัดเก็บได้ ร้อยละ 60 ของหนีค้างชาระโดยรวม
งบประมาณ

ใช้งบประมาณองค์การ วงเงิน - ล้านบาท

ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
ตรวจสอบผูป้ ระกอบการรถเอกชนร่วมบริการ
ที่ค้างชาระหนีค้ ่าตอบแทน
จัดทาหนังสือทวงถาม และให้มาชาระหนี้
ภายใน 15 วัน ครัง้ ที่ 1
จัดทาหนังสือทวงถาม และให้มาชาระหนี้
ภายใน 15 วัน ครัง้ ที่ 2
สรุปรายละเอียดนาเสนอ ผอก. พิจารณาอนุมัติ
เลิกสัญญา
ส่ง สกม. ดาเนินการตามระเบียบและสัญญา
จัดทาหนังสือแจ้งผูป้ ระกอบการ เพือ่ บอกเลิก
สัญญา และให้ชาระหนี้
ดาเนินการบังคับชาระหนีต้ ามกฎหมาย

ปี 2560
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

ผูร้ ับผิดชอบ
ฝรร.
ฝรร.
ฝรร.
ฝรร.
ฝรร.
ฝบร.(สกม.)
ฝบร.(สกม.)
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ปัจจัยและความเสี่ยงที่มีผลต่อความสาเร็จ
รายการ
1) ผู้ประกอบการประสบภาวะการ
ขาดทุนสูง
2) ความไม่มั่นคงในการ
ประกอบการขนส่ง

โอกาสเกิดความเสี่ยง
สูง
ผู้ประกอบการมีแนวโน้มประสบภาวการณ์ขาดทุนทางการเงิน เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจตกต่า
สูง
ผู้ประกอบการไม่มีความมั่นใจในการถ่ายโอนการกากับดูแลและไม่สนใจที่จะให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบขององค์การโดยเฉพาะการชาระหนีต่าง ๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ
การบริ หารจัดการหนีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม นอกจากจะมีส่ วนช่วยให้โครงสร้างทางการเงิน
สะท้อนภาพที่ถูกต้องแล้ว จะช่วยให้องค์การมีรายได้จากค่าตอบแทนเพิ่มมากขึน
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โครงการที่ 11 การจาหน่ายรถโดยสารปลดระวาง
ปัจจุบัน ขสมก. มีซากรถที่ปลดระวางและไม่สามารถนามาใช้งานได้ถึงประมาณ 550 คัน ประกอบด้วย
รถโดยสารธรรมดาทังครีมแดงและครีมนาเงิน รวมถึงรถโดยสารปรับอากาศ โดยมีการเก็บรักษารถโดยสารเหล่านันตาม
สถานที่ต่าง ๆ มาเป็นระยะเวลาหลายปี
แม้ จ ะได้ มี การจั ดท าประกาศเชิ ญชวนผู้ สนใจเข้ ามาซื อรถโดยสารดั งกล่ าวหลายครั งแล้ ว แต่ การ
ดาเนินงานยัง ไม่ประสบความสาเร็จด้วยเหตุผลส่วนหนึ่งจากเงื่อนไขการจาหน่ายรถโดยสารที่ไม่จูงใจให้เกิดการซือ
โดยเฉพาะเงื่อนไขอันเกิดจากมติของคณะรัฐมนตรีที่ห้ามจาหน่ายคัสซีรถโดยสารเพื่อ นาไปปรับปรุงเป็นรถโดยสาร
สาธารณะด้วย เกรงปัญหาความปลอดภัยอันเกิดจากสภาพรถโดยสารที่มีอายุการใช้งานนานกว่า 20 ปี ขณะที่การ
ประสานกับกองทัพเรือในการนาซากรถโดยสารไปทิงทะเลเพื่อสร้างปะการังเทียมใต้ทะเลไม่ได้รับความเห็นชอบด้วย
เกรงจะเกิดปัญหามลภาวะใต้นา ปัจจุบันซากรถที่เหลืออยู่ ณ อู่ต่าง ๆ ดังนี
กลุ่มอู่
อู่คุณนรินทร์
อู่ธารทิพย์ / อู่พระประแดง / อู่พุทธมณฑล / อู่แสมดา
อู่ฟาร์มจระเข้ / อู่สวนสยาม / อู่ธรรมศาสตร์ รังสิต /
อู่มีนบุรี / อู่หมอชิต / อู่คลองเตย / อูแ่ พรกษา
รวม

จานวนซากรถ (คัน)
337
148
65

สัดส่วน
61%
27%
12%

550

100%

การที่ ขสมก. ไม่สามารถจาหน่ายซากรถโดยสารดังกล่าวได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ได้ก่อให้เกิดผล
เชิงลบต่อองค์กรทังทางตรงและทางอ้อมในหลายด้าน
1) ผลต่อมูลค่าทรัพย์สินซึ่งหมายถึงรถโดยสารที่ด้อยค่าลดลงตามระยะเวลาที่เพิ่มขึน
2) ผลสืบเนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษารถโดยสารที่เกิดขึนอย่างต่อเนื่อง ทังค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของสถานที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่เช่าจากเอกชน และค่าใช้จ่ายด้านการรักษาความปลอดภัย
3) ผลต่อพนักงานผู้มีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิด ขึนจากการถูกขโมย
ชินส่วนรถโดยสาร
ทังนี ขสมก. ควรประเมินผลการจาหน่ายรถโดยสารปลดระวางเมื่อเดือนธันวาคม 2558 เพื่อให้ได้
ข้อมูลการดาเนินงานที่ไม่ประสบความสาเร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า สาหรับใช้ประกอบการออกแบบเงื่อนไขและราคา
ครังใหม่ ขณะที่การออกแบบเงื่อนไขและราคา ควรเป็นไปตามหลักการตลาด เริ่มต้นจากการกาหนดกลุ่มผู้ซือ
เป้าหมาย การพิจารณาการใช้ประโยชน์จากซากรถโดยสารของกลุ่มเป้าหมาย และการกาหนดเงื่อนไขและราคาให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
วัตถุประสงค์
เพื่อดาเนินการจาหน่ายซากรถโดยสารที่ปลดระวางได้ในราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม

เป้าหมาย
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ผลผลิต : TOR การเสนอขายรถโดยสารปลดระวางที่ปรับปรุงแล้ว
ตัวชี้วัด : สามารถจาหน่ายซากรถโดยสารจานวน 550 คัน ได้ทังหมดภายในปี พ.ศ. 2560
งบประมาณ ใช้งบประมาณองค์การ วงเงิน

-

ล้านบาท

ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
ลาดับ

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ปี 2560 (ไตรมาส)
1

2

3

ปี 2561 (ไตรมาส)
4

1

2

3

4

ผูร้ ับผิดชอบ

1

จัดตัง้ คณะกรรมการเพือ่ ดาเนินการจาหน่ายซากรถโดยสารเก่า

ผอก.(สบจ.)

2

ประเมินผลการจาหน่ายซากรถตามประกาศเมือ่ เดือนธันวาคม 2558

คณะกรรมการฯ

3

ออกแบบเงื่อนไขและกาหนดราคากลางใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพ
รถโดยสารและจูงใจให้เกิดการซื้อ

คณะกรรมการฯ

4

เสนอขออนุมตั จิ ากผู้มอี านาจ

คณะกรรมการฯ/สบจ.

5

ประกาศเชิญชวนให้ผู้เข้าซื้อครั้งใหม่

ผอก.(สบจ.)

6

คัดเลือกผู้ชนะการประมูล

คณะกรรมการฯ

7

นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

ผอก.(สบจ.)

8

ลงนามในสัญญา

ผอก.(สกม.)

9

ส่งมอบรถโดยสารปลดระวาง

คณะกรรมการฯ /ขดร.

ปัจจัยและความเสี่ยงที่มีผลต่อความสาเร็จ
รายการ
โอกาสเกิดความเสี่ยง
1) การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย เงื่อนไข ปานกลาง
การจาหน่ายที่เหมาะสม และราคา ด้วยจานวนซากรถที่มีถึงประมาณ 550 คัน การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย เงื่อนไข
จาหน่าย
ในการจาหน่าย และราคาจาหน่าย ต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ
ของผู้สนใจซืออย่างเหมาะสม
2) การเคลื่อนย้ายซากรถ
น้อย
ปัจจุบันมีผู้ให้บริการเคลื่อนย้ายและประกอบรถหลายราย

ประโยชน์ที่ได้รับ
การจ าหน่ายซากรถโดยสารจะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อ ขสมก. ใน 2 มิติ คือ การได้รับเงินสดจากการ
จ าหน่ า ยซากรถโดยสาร และการลดรายจ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถานที่ เ ช่ า และการดู แ ลรั ก ษาความปลอดภั ย
ขณะเดียวกันจะช่วยทาให้ ขสมก. มีพืนที่ว่างเพิ่มขึนสาหรับการเก็บรักษารถโดยสารรุ่นใหม่
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โครงการที่ 12 : โครงการพัฒนาและจัดหาอู่จอดรถ ที่ทาการ ท่าปล่อยรถ และสิ่งอานวยความสะดวก
สาหรับผู้โดยสาร
อู่จอดรถ ที่ทาการ ท่าปล่อยรถ ตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ถือเป็นทรัพยากรสาคัญที่มีผล
ต่อทังการให้บริการเดินรถและต่อต้นทุนการเดินรถ ทังต้นทุนทางตรงในรูปค่าเช่าพืนที่โดยเฉพาะพืนที่ซึ่งเช่าจาก
เอกชน และต้นทุนทางอ้อมอันเกิดจากทาเลที่ตังอยู่ในตาแหน่งที่ไม่เอือให้มีการใช้รถโดยสารอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อแก้ไขปั ญหาที่กล่ าวมาข้างต้น องค์การได้มีนโยบายในการใช้พืนที่ของหน่ว ยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวงคมนาคมเพื่อจัดทาเป็นอู่จอดรถโดยสาร ดังนี
1. ปีงบประมาณ 2557 องค์การได้รับการจัดสรรงบประมาณ วงเงิน 221.525 ล้านบาทในการ
ก่อสร้างอู่จอดรถโดยสาร 6 แห่ง ได้แก่
1) อู่พระประแดง
วงเงิน 17.808 ล้านบาท
เข้าใช้พืนที่แล้ว
2) อู่พระประแดงใต้ทางด่วน วงเงิน 12.335 ล้านบาท
เข้าใช้พืนที่แล้ว
3) อู่นครอินทร์
วงเงิน 12.868 ล้านบาท
เข้าใช้พืนที่แล้ว
4) อู่ปู่เจ้าสมิงพราย
วงเงิน 66.000 ล้านบาท
เข้าใช้พืนที่แล้ว
5) อู่กัลปพฤกษ์
วงเงิน 38.260 ล้านบาท
อยู่ระหว่างก่อสร้าง
6) อู่บรมราชชนนี
วงเงิน 74.254 ล้านบาท
อยู่ระหว่งก่อสร้าง
2. ปีงบประมาณ 2558 องค์การ ได้รับการจัดสรรงบประมาณวงเงิน 253.891 ล้านบาท เพื่อการก่อสร้าง
อู่จอดรถโดยสารจานวน 5 แห่ง ได้แก่
1) อู่บางบัวทอง
วงเงิน 10.090 ล้านบาท
เข้าใช้พืนที่แล้ว
2) อู่ใต้ทางด่วนรามอินทรา
วงเงิน 48.029 ล้านบาท
เข้าใช้พืนที่แล้ว
3) อู่ศูนย์ราชการฯ
วงเงิน 77.235 ล้านบาท
ยกเลิกก่อสร้าง
4) อู่กาแพงเพชร 2
วงเงิน 89.945 ล้านบาท
อยู่ระหว่างก่อสร้าง
5) อู่บางพลี
วงเงิน 28.592 ล้านบาท
อยู่ระหว่างก่อสร้าง
3. ปีงบประมาณ 2559 องค์การได้รับการจัดสรรงบประมาณวงเงิน 7.600 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างอู่จอด
รถโดยสาร จานวน 2 แห่ง ได้แก่
1) อู่เมกา (เพิ่มเติม)
วงเงิน 2.850 ล้านบาท
ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2) อู่ใต้ทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ์ วงเงิน 4.750 ล้านบาท
อยู่ระหว่างก่อสร้าง
4. ในปีงบประมาณ 2561 องค์การมีแผนดาเนินการก่อสร้างอู่เทศบาลบางบัวทองโดยขอรับการ
จัดสรรงบประมาณในวงเงิน 30.000 ล้านบาท เพื่อทดแทนการเช่าอู่ท่าอิฐของเอกชน
วัตถุประสงค์
1) พัฒนาอู่จอดรถบนพืนที่ใหม่โดยใช้พืนที่ของหน่วยงานภาครัฐ
2) เตรียมความพร้อมด้านสถานที่จอดรถให้สอดคล้องกับประเภทและจานวนรถประจาการ
3) เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าเช่าอู่จอดรถจากเอกชน
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เป้าหมาย
ผลผลิต : 1) อู่รถโดยสารแห่งใหม่ที่ใช้ของหน่วยงานภาครัฐ
2) อู่จอดรถที่ให้บริการได้อย่างทัว่ ถึง
3) ยกเลิกเช่าอู่จอดรถเอกชน (อู่ธารทิพย์,อู่พุทธมณฑลสาย2)
ตัวชี้วัด : ดาเนินการก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารให้แล้วเสร็จตามแผนที่กาหนด
1) อู่กัลปพฤษ์,อู่บรมราชชนนี,อู่บางพลี และอู่บางพลี-สุขสวัสดิ์ ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ในเดือน มกราคม 2560 และส่งมอบอู่ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2560
2) อู่กาแพงเพชร 2 ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2560 และรับมอบอู่
ภายในเดือน สิงหาคม 2560
งบประมาณ

1. ปี 2557
2. ปี 2558
3. ปี 2559
4. ปี 2561

วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน

221.525
253.891
7.600
30.000

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
แผนการก่อสร้างอูก่ ลั ปพฤกษ์
ปีงบประมาณ 2560
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บริษัทฯ /
คณะกรรมการตรวจการ
บริษัทฯ /
คณะกรรมการตรวจรับ/
คณะกรรมการตรวจรับ
/ขดร.5

1 บริษัทดาเนินการก่อสร้างอูจ่ อดรถและสถานที่ทาการ
2 บริษัทส่งมอบอูจ่ อดรถและสถานที่ทาการ
3 ตรวจรับสิง่ ก่อสร้าง
4 เขตการเดินรถรับมอบอูจ่ อดรถและสถานที่ทาการ

ฝรอ.(ขดร.5)

แผนการก่อสร้างอู่บรมราชชนนี
ปีงบประมาณ 2560
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผูร้ ับผิดชอบ

3 ตรวจรับสิง่ ก่อสร้าง

บริษัทฯ /คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง/ขดร.6
บริษัทฯ /คณะกรรมการตรวจรับ
/ขดร.6
คณะกรรมการตรวจรับ /ขดร.6

4 เขตการเดินรถรับมอบอูจ่ อดรถและสถานที่ทาการ

ฝรอ.(ขดร.6)

1 บริษัทดาเนินการก่อสร้างอูจ่ อดรถและสถานที่ทาการ
2 บริษัทส่งมอบอูจ่ อดรถและสถานที่ทาการ
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แผนการก่อสร้างอู่กาแพงเพชร 2
ลาดับ

ปีงบประมาณ 2560

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

ผู้ รับผิ ดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 บริษัทดาเนินการก่อสร้างอูจ่ อดรถและสถานที่ทาการ

บริษัทฯ /คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง/ขดร.8

2 บริษัทส่งมอบอูจ่ อดรถและสถานที่ทาการ

บริษัทฯ /คณะกรรมการ
ตรวจรับ/ขดร.8

3 ตรวจรับสิง่ ก่อสร้าง

คณะกรรมการตรวจรับ /
ขดร.8

4 เขตการเดินรถรับมอบอูจ่ อดรถและสถานที่ทาการ

ฝรอ.(ขดร.8)

แผนการก่อสร้างอู่บางพลี
ปีงบประมาณ 2560
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

ผู้ รับผิ ดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บริษัทฯ /
คณะกรรมการตรวจการ
บริษัทฯ /
คณะกรรมการตรวจรับ/
คณะกรรมการตรวจรับ
/ขดร.3

1 บริษัทดาเนินการก่อสร้างอูจ่ อดรถและสถานที่ทาการ
2 บริษัทส่งมอบอูจ่ อดรถและสถานที่ทาการ
3 ตรวจรับสิง่ ก่อสร้าง
4 เขตการเดินรถรับมอบอูจ่ อดรถและสถานที่ทาการ

ฝรอ.(ขดร.3)

แผนการก่อสร้างอู-่ อู่ใต้ทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ์
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

ปีงบประมาณ 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้ รับผิ ดชอบ

1 บริษัทดาเนินการก่อสร้างอูจ่ อดรถและสถานที่ทาการ

บริษัทฯ /คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง/ขดร.3

2 บริษัทส่งมอบอูจ่ อดรถและสถานที่ทาการ

บริษัทฯ /คณะกรรมการตรวจ
รับ/ขดร.3

3 ตรวจรับสิง่ ก่อสร้าง

คณะกรรมการตรวจรับ /ขดร.3

4 เขตการเดินรถรับมอบอูจ่ อดรถและสถานที่ทาการ

ฝรอ.(ขดร.3)
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แผนการก่อสร้างอู่เทศบาลบางบัวทอง
ปีงบประมาณ 2560
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

ปีงบประมาณ 2561
ผูร้ ับผิดชอบ

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. มี.ค.

1 แต่งตั้งคระกรรมการกาหนดราคากลางการก่อสร้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขตของงานและร่าง
2
เอกสารประกวดราคา (TOR)
3 คณะกรรมการกาหนดร่าง TOR
4 นาร่าง TOR ประกาศในเว็บไซต์ ครัง้ ที่ 1
5 คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความเห็น ฯ และนาเสนอ
ผอก. อนุมัติ
6 นาร่าง TOR ประกาศในเว็บไซต์ ครัง้ ที่ 2
7 คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชน หาก
ไม่ปรับปรุงแก้ไขนาเสนอ ผอก. อนุมัติใช้
8 ผอก. อนุมัติใช้ร่าง TOR
9 ขออนุมัติ ผอก. ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา และ
กรรมการตรวจการจ้าง
10 ประกาศเชิญชวน ขายเอกสาร
รับซองเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และคุณสมบัติ
11
ด้านเทคนิค
แจ้งผลการคัดเลือกผูม้ ีสิทธิเสนอราคา และแจ้งวัน เวลา
12
สถานที่เคาะราคาต่อให้ผบู้ ริการตลาดกลาง
13 เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 สรุปผลการเสนอราคา นาเสนอ ผอก.
15 นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
16 ลงนามสัญญา
17 บริษัทดาเนินการก่อสร้าง (240 วัน)
18 รับมอบอูจ่ อดรถโดยสาร และเข้าใช้พนื้ ที่

คณะกรรมการฯ
ผอก.
คณะกรรมการฯ
ผอก.
คณะกรรมการฯ
ผอก.
ผอก.(สบจ.)
ผอก.(สบจ.)
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
ผอก.
ผอก.
ฝรอ.(ขดร.)

ปัจจัยและความเสี่ยงที่มีผลต่อความสาเร็จ
รายการ
ทาเลที่ตังอู่รถโดยสาร

โอกาสเกิดความเสี่ยง
น้อย
มีการกาหนดพืนที่ตงอู
ั ่จอดรถ ทีท่ าการ ท่าปล่อยรถ ตลอดจนสิ่งอานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ไว้ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้ว

ประโยชน์ที่ได้รับ
1) ต้นทุนซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับอู่รถโดยสารลดลงจากค่าเช่าพืนที่ที่ลดลง
2) รายได้เพิ่มขึนจากประสิทธิภาพการใช้รถโดยสารที่มากขึน
3) มีอู่จอดรถ ที่ทาการ ท่าปล่อยรถ ตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เพียงพอต่อการให้บริการ
รถโดยสาร
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แผนการแก้ไขปัญหาองค์กรประจาปี 2560

แผ่นเพิ่มเติม

โครงการที่ 13 การก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า พร้อมบารุงรักษาสถานี จานวน 4 สถานี
วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานีจ่ายไฟฟ้า ให้สอดคล้องกับการชาร์จพลังงานไฟฟ้าให้กับรถโดยสาร
ไฟฟ้า จานวน 200 คัน
เป้าหมาย
ผลผลิต : มีสถานีจ่ายไฟฟ้าเพียงพอสาหรับการชาร์จรถโดยสารไฟฟ้า 200 คัน
ตัวชี้วัด

ก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้าแล้วเสร็จ จานวน 1 อู่ ได้ภายในเดือน กันยายน 2560

งบประมาณ ใช้งบเงินกู้ วงเงิน 268.22 ล้านบาท
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนินการ

ปีงบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

1 แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
หลักเกณฑ์ และเงือ่ นไขในการก่อสร้างสถานีและบารุงรักษา
คณะกรรมการกาหนดดรายละเอียดคุณลักษณะ หลักเกณฑ์
2
และเงือ่ นไขในการก่อสร้างสถานีและบารุงรักษา
ครม.อนุมัติให้ทบทวนโครงการจัดหารถโดยสารไฟฟ้าพร้อม
3
สถานี
ผอก. อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะ หลักเกณฑ์ และเงือ่ นไข
4
ในการก่อสร้างสถานีและบารุงรักษา
การดาเนินการตามข้อบังคับองค์การ ฉบับที่ 173 ว่าด้วย
5
การพัสดุ พ.ศ. 2557
6 สรุปผลการนาเสนอ ผอก.
7 นาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
8 ลงนามสัญญา
9 บริษัทผูท้ ี่ได้รับสัญญาดาเนินการก่อสร้างสถานีอดั ประจุไฟฟ้า

ผอก.(สบจ.)
คณะกรรมการฯ
ครม.(คค)
ผอก.
คณะกรรมการฯ/สบจ.

1 อู่

10 รับมอบสถานีอดั ประจุไฟฟ้า

ผู้ รับผิ ดชอบ

1 อู่

2 อู่

คณะกรรมการฯ/สบจ.
ผอก.
ผอก.
บริษัทฯ /ฝรอ.(ขดร.)
คณะกรรมการตรวจ
รับ/ฝรอ.(ขดร.)

ปัจจัยและความเสี่ยงที่มีผลต่อความสาเร็จ
รายการ
1. ทาเลที่ตังอู่จอดรถโดยสาร
2. สถานีจา่ ยไฟฟ้า

โอกาสเกิดความเสี่ยง
น้อย
มีการกาหนดพืนที่ตังอู่และสถานีบริการพลังงานไว้ชัดเจนอยู่แล้ว

ประโยชน์ที่ได้รับ
มีสถานีจ่ายไฟฟ้าทีส่ ะดวกและเพียงพอกับจานวนรถโดยสารไฟฟ้า 200 คัน
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