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สรุปสาระสําคัญของแผนฟนฟูกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
1. ขสมก. จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 โดยการซื้อรถ
จากผูประกอบการเดิมทั้งหมด จํานวน 2,703 คัน เปนเงิน 370 ลานบาท แตไดรับการจัดสรรงบเพียง 329.20 ลานบาท
ขสมก. จึงขาดทุนตั้งแตเริ่มกอตั้ง ถึงแมตามพระราชกฤษฎีกาฯ มาตรา 11 วรรค 2 จะกําหนดไวชัดเจนวา ถารายไดของ
ขสมก. ไมพอกับรายจาย และไมสามารถหารายไดจากทางอื่นได รัฐบาลพึงจายเงินให ขสมก. แต ขสมก. ก็ไมไดรับการ
สนับสนุนที่เพียงพอ จึงไดพยายามแกไขปญหาในสวนที่สามารถดําเนินการไดเอง แตสวนใหญเปนปญหาที่ไมสามารถ
แก ไขได ด วยตนเอง จึ งได นํ าเสนอแผนปรั บปรุ งเพื่ อฟ นฟู ฐานะทางการเงิ นหลายครั้ ง แต ยังไม ได รับการอนุ มัติ ให
ดําเนินการ ลาสุด ครม. มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 อนุมัติให ขสมก. กูเงินเพื่อนําไปชําระหนี้คาดอกเบี้ยที่ถึง
กําหนดในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามวงเงินที่จายจริง แตไมเกินวงเงิน 2,567.909 ลานบาท โดยให กค. ค้ํา
ประกันเงินกู กําหนดวิธีการ เงื่อนไข และรายละเอียดตาง ๆ ในการกูเงินตามที่ กค. เสนอ และให คค. และ ขสมก.
รับความเห็นและขอสังเกตของ กค. สงป. และ สศช. ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุงการ
บริหารจัดการและบริการระบบขนสงมวลชนกรุงเทพใหแลวเสร็จและนําเสนอ ครม. ตอไปภายใน 60 วัน
2. สถานะปจจุบัน
2.1 จํานวนเสนทางและรถโดยสาร
16,206 คัน

ประเภทรถ
1. รถธรรมดา
2. รถปรับอากาศ
3. หมวด 1 (มินิบัส)
4. รถหมวด 4 (ในซอย)
5. รถตูโดยสารปรับอากาศ
รวมทั้งสิ้น
คิดเปนเปอรเซ็นต องคการ /
รถรวมทั้งองคการ

ขสมก. มีเสนทางในการดูแลทั้งสิ้น 445 เสนทาง จํานวนรถ

จํานวนเสนทางเดินรถ (สาย)

จํานวนรถ (คัน)

รถองคการฯ

รถรวม
บริการ

รวม

รถองคการฯ

รถรวม
บริการ

รวม

84
24
(19)
108
24.27

80
21
(23)
109
127
337
75.73

164
45
(42)
109
127
445
100.00

1,659
1,847
3,506
21.63

2,586
1,430
844
2,312
5,528
12,700
78.37

4,245
3,277
844
2,312
5,528
16,206
100.00

2.2 โครงสรางองคกรและอัตรากําลัง
ขสมก. จัดแบงโครงสรางองคกรออกเปน 3 ฝาย ประกอบดวย ฝายบริหาร ฝายการเดินรถองคการ
และฝ ายการเดิ นรถเอกชนร วมบริ การ ซึ่งป จจุ บั น ขสมก. มีพนั กงานจํ านวน 14,755 คน (อัต รากํ าลัง ณ วั นที่ 1
มีนาคม 2555) จําแนกเปน พนักงานสํานักงาน 2,933 คน พนักงานขับรถ 6,007 คน และพนักงานเก็บคาโดยสาร
5,815 คน โดยมีสัดสวนพนักงาน 4.21 คน ตอรถโดยสาร 1 คัน ดังนี้
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ตําแหนง

อัตรากําลัง ณ 1 มีนาคม 2555

พนักงานขับรถ
พนักงานเก็บคาโดยสาร
นายทา, นายทาอู
นายตรวจ
จส. , ช.จส.
พนักงาน สนญ.
พนักงาน กอง,เขต
รวม

6,007
5,815
327
254
99
820
1,433
14,755

2.3 อูจอดรถโดยสาร จํานวน 22 แหง
1. อูของ ขสมก. จํานวน 7 แหง
2. อูที่เชาจากหนวยงานภาครัฐ จํานวน 4 แหง
3. อูที่เอกชนและหนวยงานภาครัฐใหใชประโยชนโดยไมคิดคาใชจาย จํานวน 2 แหง
4. อูที่เชาจากเอกชน จํานวน 9 แหง
2.4 รายได-คาใชจาย

รายได

คาใชจาย

จํานวนเงิน

รายไดคาโดยสารรถธรรมดา
รายไดคาโดยสารรถปรับอากาศ
รายไดคาโดยสารรัฐฯ รับภาระ
รายไดคูปอง บัตรเดือน ตั๋ว
ลวงหนา
รายไดรับจากรถรวม(รวมรถ
PBC)
รายไดอื่นๆ
รายไดเงินอุดหนุน

101.937
238.768
225.423
7.917

รวม

658.496

14.982
23.964
45.505

จํานวนเงิน

เงินเดือนและผลประโยชน
คาน้ํามันเชื้อเพลิงและกาซ(เดินรถ)
คาเชารถโดยสาร(รวมรถ PBC)
คาเหมาซอม
คาเชาสถานที่
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ดอกเบี้ยจาย
คาเสื่อมราคา
คาใชจายอื่นๆ(รวมคาซอมรถซอม
เอง)

437.392
241.748
3.071
118.670
9.600
26.210
202.873
22.022
24.014

รวม

1,085.600

กําไร (ขาดทุน) = (427.104) ลานบาท
EBITDA = (202.209) ลานบาท
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2.5 สินทรัพยถาวรและสินทรัพยอื่น ๆ 5.314.572 ลานบาท (ณ 30 กันยายน 2554)
2.6 หนีส้ ินระยะยาว, หมุนเวียน และหนี้สินอื่นๆ 76,087.371 ลานบาท (ณ 30 กันยายน 2554)
3. ภาพรวมอุตสาหกรรมการขนสงบุคคล
ระบบขนสงสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบดวย 1) รถโดยสารประจําทาง
(ขสมก. รถเอกชนรวมบริการ รถตูมวลชน) 2) รถไฟฟาขนสงมวลชน (รถไฟฟาบีทีเอส รถไฟฟาใตดิน แอรพอรต
ลิงค) 3) เรือโดยสาร (เรือดวนเจาพระยา เรือดวนคลองแสนแสบ) 4) รถไฟ 5) รถตู 6) อื่น ๆ โดยปจจุบันแม
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีระบบขนสงสาธารณะหลายรูปแบบ แตรถโดยสารประจําทางยังคงเปนบริการ
หลักที่ประชาชนสวนใหญใชในการเดินทาง โดยจะเห็นไดวาสัดสวนของการเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง
มีสัดสวนสูงมากกวารอยละ 80 สวนรถไฟฟาขนสงมวลชนบีทีเอส รถไฟฟาใตดินของ รฟม. และรถไฟชานเมือง
มีสวนแบงรวมเพียง รอยละ 9 เทานั้น
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กําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินการ 3 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรลดคาใชจาย
1. จัดหารถโดยสารใชกาซธรรมชาติเพื่อนํามาทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใชน้ํามันดีเซล
รถโดยสารของ ขสมก. มีอายุการใชงานมานานกวา 11 - 21 ป มีสภาพทรุดโทรม มีรถจอดเสีย
เปนจํานวนมาก ทําใหเกิดปญหารถเสียในเสนทางบอยครั้งจึงไมสามารถใหบริการเดินรถไดครอบคลุมทุกเสนทาง
ดังนั้น เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ และตอบสนองตอความตองการในการเดินทางของผูใชบริการดวยความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย จึงควรจัดหารถโดยสารใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ ทดแทนรถโดยสารเดิม (ดีเซล) ที่
เสื่อมสภาพ จํานวน 3,183 คัน
โดย ครม. อนุมัติให ขสมก. กูเงินจัดซื้อรถโดยสารใหมใชกาซธรรมชาติ เปนเงินจํานวน
13,162.200 ลานบาท โดยใหกระทรวงการคลังเปนผูค้ําประกันเงินกู หรือ ให กระทรวงการคลังจัดหาเงินกูให
ขสมก. กูตอ และ ขสมก. จะนําเงินรายไดคาโดยสารมาชําระหนี้จํานวนดังกลาวคืนตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลัง
กําหนด ภายในระยะเวลา 10 ป
สํา หรั บรถโดยสารเก า ที่ปลดระวาง ขสมก. ขอสนั บสนุ น เงิ นชดเชยการส งมอบรถให
ทองถิ่นตามนโยบาย ไมนอยกวามูลคาทรัพยสินทางบัญชี (จํานวน 831.911 ลานบาท)
2. ปรับปรุงและเปลี่ยนเครื่องยนตรถโดยสารปรับอากาศเดิมที่มีสภาพดีเพื่อใชกาซธรรมชาติ
รถโดยสารปรับอากาศยูโรทูเดิม (ดีเซล) ยังมีสภาพที่สมบูรณซึ่งสามารถใชงานไดดี หากนํามา
ปรับเปลี่ยนเครื่องยนตเปนใชกาซธรรมชาติ ทําใหประหยัดคาใชจายดานเชื้อเพลิงและประหยัดงบประมาณในการ
จัดหารถใหม จึงนํารถปรับอากาศยูโรทู ยี่หอ ฮีโน จํานวน 323 คัน มาทําการปรับเปลี่ยนเครื่องยนตเปนใชกาซ
ธรรมชาติ เปนเงินประมาณ 565.250 ลานบาท
โดยขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
3. พัฒนาและจัดหาอูจอดรถ ทาปลอยรถ และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูโดยสาร
คค. ใหการสนับสนุนการจัดหาอูจอดรถโดยสารโดยไดมีการประชุมหนวยงาน เพื่อพิจารณา
พื้นที่ของหนวยงานในสังกัดที่สามารถมอบให ขสมก. จัดทําเปนอูจอดรถ จํานวน 9 แหง ทดแทนการเชาอูจอดรถของ
เอกชน จํานวน 9 อู เพื่อเสถียรภาพที่มั่นคงของ ขสมก. พรอมกับไดประสานกับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในการ
จัดเตรียมการใหบริการกาซสําหรับรถใชกาซธรรมชาติที่จะจัดหาในอนาคต
โดย ครม. อนุมัติงบประมาณให ขสมก. เพื่อเปนคากอสรางอูจอดรถและสถานที่ทําการของ
ขสมก. และหรืออูที่ภาครัฐใหใชประโยชน วงเงินประมาณ 963.772 ลานบาท

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
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4. พัฒนาและปรับปรุงเสนทางรถโดยสารประจําทาง
ตามผลการศึ กษาโครงการพั ฒนาระบบรถโดยสารประจํ าทางในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริมณฑล (โดย สนข. คค. ป 2552) พบวา ปจจุบัน เสนทางเดินรถโดยสารประจําทางหมวด 1 ของ ขสมก. และรถ
เอกชนรวมบริการ เปนเสนทางที่มีระยะทางยาวเกินไป มีความซ้ําซอน เสนทางเดินรถออมและคดเคี้ยว เกิดความ
ลาชาและผูใชบริ การตองรอรถเปนระยะเวลานาน ทําใหคุณภาพและความนาเชื่อถือในการใหบริ การลดลง การ
ปรับปรุงเสนทางรถโดยสารประจําทางใหมเปน 155 เสนทาง มีระยะทางเฉลี่ยประมาณ 25.69 กม. ชวยลดการ
ซ้ําซอนของเสนทางและลดระยะเวลาในการเดินทาง
5. จัดใหมีระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บคาโดยสาร เปนการลดโอกาสการสูญเสียรายไดจากการ
เก็บคาโดยสารไมครบถวนและลดคาใชจายดานบุคลากร และเตรียมความพรอมในการเชื่อมโยงระบบบัตรโดยสารรวม
6. ปรับโครงสรางองคกร
ขสมก. จะปรับโครงสรางองคกร โดยแบงภารกิจหนาที่ออกเปน 2 สวนงานหลัก ไดแก
(1) หนวยงานบริหารจัดการเดินรถ (Manager) เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ในการบริหารการ
เดินรถทั้งในสวนที่เปนของ ขสมก. เอง และเอกชนที่เขารวมเดินรถ โดยกําหนดมาตรฐานและเงื่อนไขขั้นต่ําที่เหมาะสม
ในการใหบริการเปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใหผูประกอบการทุกรายตองถือปฏิบัติ
(2) หนวยงานปฏิบัติการเดินรถ (Operator) เปนหนวยงานที่ทําหนาที่เดินรถโดยสารประจํา
ทาง ทั้งในสวนที่เปนรถ ขสมก. เองและเอกชนที่เขารวมเดินรถ โดยในสวนของ ขสมก. จะปรับการดําเนินงานของเขต
การเดิ นรถทั้ ง 8 เขต ที่ ปฏิ บั ติ งานในลั กษณะเชิ งราชการ เป นการบริ หารงานเชิ งธุ รกิ จในรู ปแบบหน วยธุ รกิ จ
(Business Unit) หรือบริษัทลูกอยางนอย 8 หนวย เพื่อใหการบริหารงานคลองตัวและมี KPI ที่ชัดเจน สนองตอบตอ
ความตองการของผูใชบริการไดรวดเร็วขึ้น
ทั้ งนี้ เพื่ อให การบริ หารจั ดการเดิ น รถดํ าเนิ นอย างมี ประสิ ทธิ ภ าพ ขสมก. จึ งปรั บ
อัตรากําลังพนักงานโดยรวม จากอัตรา 4.21 คนตอการบริหารการเดินรถ 1 คัน เปน 2.4 คนตอการบริหารการเดิน
รถ 1 คัน โดยวาจางที่ปรึกษาทําการศึกษาความเหมาะสมกอนดําเนินการ
แตเนื่องจากในการดําเนินงานของหนวยงานปฏิบัติการเดินรถ ในชวง 2 ปแรก จะขาดเงิน
สดหมุนเวียน จําเปนตองขอรับเงินสนับสนุนโดยเสนอขอให ครม. อนุมัติงบประมาณสนับสนุนเปนรายป คือ ปที่ 1
จํานวน 1,600 ลานบาท ปที่ 2 จํานวน 1,200 ลานบาท
7. เกษียณอายุกอนกําหนด
เมื่อทําการปรับโครงสรางองคกรและนําระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกสมาใช จึงจําเปนตอง
ลดจํานวนพนักงานลงตามกรอบอัตรากําลังของโครงสรางใหม แนวทางหนึ่งคือการเกษียณอายุกอนกําหนดสําหรับ
พนักงานที่พรอมและสมัครใจเขารวมโครงการ โดยมีเงื่อนไขผลตอบแทนพิเศษสูงสุด ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
(ปละ 3 เทาของเงินเดือนคาจางอัตราสุดทาย ตามอายุงานที่เหลือแตไมเกิน 30 เทาของเงินเดือนคาจางอัตราสุดทาย)
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
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สําหรับพนักงานสํานักงาน และพนักงานเดินรถ (พขร. และ พกส.) ที่มีอายุตั้งแต 50 ปขึ้นไป (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 2)
โดย ครม. อนุมัติงบประมาณให ขสมก. ดําเนินโครงการเกษียณอายุกอนกําหนดภาคสมัครใจ
จํานวน 2,447 คน (ในปงบประมาณ 2558) วงเงินประมาณ 2,722.581 ลานบาท
8. จัดตั้งบริษัทลูก หรือ จัดตั้งหนวยธุรกิจ (Business Unit)
เปนการแยกการดําเนินการของหนวยงานใหมีความชัดเจนและมีความคลองตัวในการบริหาร
จัดการในเชิงธุรกิจมากขึ้น เชน การบริหารจัดการเดินรถ การบริหารจัดการทรัพยสิน คือ รถโดยสาร อู สถานที่ทํา
การ เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม การประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวของ เชน สถานีบริการเชื้อเพลิง การใหบริการเชารถโดยสาร
การบริหารธุ รกิ จการท องเที่ ยว โดยจั ดตั้งเป นบริ ษัทลูกหรื อหน วยธุ รกิ จ (Business Unit) โดยวาจางที่ปรึกษา
ทําการศึกษาความเหมาะสมกอนดําเนินการ
9. บริหารจัดการหนี้สิน
ขสมก. มีผลประกอบการขาดทุนตั้งแตเริ่มดําเนินการ เนื่องจากไมสามารถจัดเก็บคาโดยสาร
ตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริงได ณ กันยายน 2554 มีหนี้รวม 76,087.371 ลานบาท เปนเงินกูกระทรวงการคลังรับภาระ
(รถเมล ฟรี) จํ านวน 3,259.276 ล านบาท คงเหลื อยอดหนี้ จํ านวน 72,828.095 ล านบาท เป นหนี้ ที่ ขสมก.
รับภาระเอง 6,189.967 ลานบาท และเปนหนี้ที่จะขอใหรับรัฐภาระ 66,638.128 ลานบาท และหนี้ในชวงเปลี่ยน
ผานจนกวาจะไดรับรถใหม จํานวน 8,908.595 ลานบาท (เปนหนี้คาน้ํามันเชื้อเพลิงและคาเหมาซอม ของป 2555
จํานวนประมาณ 3,412 ลานบาท ดอกเบี้ยจาย จํานวน 2,560 ลานบาท เปนหนี้คาน้ํามันเชื้อเพลิงและคาเหมาซอม
ชวงเปลี่ยนผานป 2556 จํานวนประมาณ 2,936.595 ลานบาท) รวมเปนจํานวนเงินประมาณ 75,546.723 ลานบาท
ซึ่ ง ขสมก. ขอให กระทรวงการคลั งและสํ านั กงบประมาณเป นผู รั บภาระการชํ าระหนี้ แทน
จํานวน 75,546.723 ลานบาท เมื่อดําเนินการตามแผนฟนฟูประมาณวาจะมีกระแสเงินสดหมุนเวียนเริ่ม เปนบวก
ขสมก. จะสงเงินคืนรัฐตอไป

ยุทธศาสตรเพิ่มรายได
10. บริหารจัดการรถเอกชนรวมบริการอยางมีประสิทธิภาพ
การรองเรียนจากผูใชบริการเปนจํานวนมาก เกี่ยวกับการใหบริการรถเอกชนรวมบริการทั้ง ใน
ดานคุณภาพการใหบริการและการขับรถดวยความประมาท จึงกําหนดแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
รถเอกชนรวมบริการ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการใหบริการของรถเอกชนรวมบริการในดานความปลอดภัย
และดานมาตรการในการกํากับดูแล รวมทั้งการจัดเก็บคาตอบแทนการเขารวมเดินรถใหเหมาะสม
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11. บริหารทรัพยสินในเชิงธุรกิจ
อูจอดรถที่เปนกรรมสิทธิ์ของ ขสมก. หากนํามาบริหารใหคุมคาในเชิงธุรกิจ จะชวยเพิ่ม
รายไดให ขสมก. อยางเปนรูปธรรมมากขึ้นอีกทางหนึ่ง โดยการประกาศใหเอกชนและกลุมทุนที่มีความพรอม
ดานเงินลงทุนและการดําเนินการ เขามารวมลงทุนพัฒนาพื้นที่และจัดสรรผลประโยชนตามความเหมาะสม โดย
วาจางที่ปรึกษาทําการศึกษาความเหมาะสมกอนดําเนินการ

ยุทธศาสตรเพิ่มคุณภาพ
12. จัดใหมีระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS)
การบริหารจัดการควบคุมการเดินรถ เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินรถโดยสารประจําทาง
ของ ขสมก. ใหมีคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการและสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดทันเวลา
(Real Time)
13. พัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากร
เพื่อใหมีการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงานให เหมาะสมกั บตําแหนงหนาที่ ที่
จะตองรับผิดชอบ รวมถึงการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนง กําหนดเงื่อนไขการเลื่อนตําแหนง เพื่อใหเปนไป
ตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
14. รักษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อคงสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดําเนินการอยูแลว ใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เชน การยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจําทาง (ISO 9001 : 2008) , การบริหารจัดการเพื่อ
สรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) , การจัดวางระบบความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Internal Control) , การ
นําระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) มาใช ฯลฯ
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