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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส .) ปีงบประมาณ 2560-2564 มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือก าหนดทิศทางและแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจของ บขส. เพ่ือให้สัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ของ บขส. ในระยะยาว ที่ต้องการมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจการขนส่งด้วยรถโดยสาร 
ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน บริการเป็นที่ยอมรับ เชื่อมโยงทั่วภูมิภาค รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ บขส. ได้ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมความสามารถในการสร้าง
รายได้อย่างยั่งยืน การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินทรัพย์ การยกระดับมาตรฐานคุณภาพในการ
ให้บริการ การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการ การปรับปรุงกระบวนการท างานที่ส าคัญ ตลอดจน
เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น            
โดยค านึงถึงศักยภาพของ บขส. นโยบายที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยแวดล้อมที่ส าคัญ และแนวโน้มในอนาคตที่จะส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานกับ บขส.  โดยผลกระทบที่ส าคัญ คือ เรื่อง นโยบายการแยกบทบาทกิจการเดินรถ 
(Operator) และกิจการก ากับดูแลการเดินรถ (Regulator) ซึ่งปัจจุบันอ านาจควบคุมดูแลที่ บขส.  
ด าเนินการอยู่แท้ที่จริง คือ อ านาจที่มีตามสัญญารถร่วมบริการที่ผู้ประกอบการเอกชนได้เข้ามาเป็นคู่สัญญาร่วม  
ซึ่งต้องผูกพันตามสัญญาและระเบียบต่างๆ ที่ บขส. ก าหนด โดยมิใช่อ านาจหน้าที่เกิดจากการที่มีกฎหมาย  
ฉบับใดฉบับหนึ่งบัญญัติไว้  ผู้ก ากับดูแลที่แท้จริงตามกฎหมาย คือ กรมการขนส่งทางบก (Regulator) เป็น
หน่วยงานราชการที่มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ฉะนั้น องค์กรก ากับดูแล 
(Regulator) จึงแยกจากผู้ให้บริการเดินรถ (Operator) อยู่แล้ว แต่ บขส. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ            
ซึ่งมีบทบาทและเป็นกลไกส าคัญของรัฐบาลในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการด้านการขนส่งทางถนน            
ให้บริการแก่ประชาชนในทุกภาคส่วนด้วยความเป็นธรรม  แม้ว่า บขส. จะเป็นผู้ได้รับสัมปทานการเดินรถ
หมวด 2 เพียงผู้เดียว แต่มีการจัดการเดินรถเองเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยส่วนใหญ่มีการจัดการเดินรถใน
เส้นทางที่มีระยะทางไกลและใช้เวลาเดินทางมาก อีกทั้งต้องจัดการเดินรถในเส้นทางตามนโยบายของรัฐบาล
เพ่ือความสะดวกและไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน ทั้งยังเป็นกลไกที่ช่วยในการตรึงราคาค่าโดยสาร
ไม่ให้เกิดการผูกขาดและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ ยังช่วยแบ่งเบาภารกิจของ             
กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ในการจัดระเบียบผู้ประกอบการรถร่วมให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ เงื่อนไขต่างๆ 
ตลอดจนเมื ่อเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกครั ้ง บขส. ยัง เป็นหน่วยงานหลักที ่ร ัฐบาล         
ใช้บริการ  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  เช่น  เหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่ เมื่อปี  2554  เหตุการณ์        
การชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี 2557 และอีกหลายๆ เหตุการณ์ รวมไปถึงการเป็นหน่วยงานกลางในการ
แปลงนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม       

ทั้งนี้ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ของ บขส. ได้น าแนวคิดการบริหารจัดการตามระบบประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ (SEPA) และระบบการบริหารงานแบบ Balanced Scorecard (BSC) มาเป็นเครื่องมือหลักในการ
พิจารณาจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 
ปี 2561) สรุปได้ดังนี้  
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ค านิยาม และตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลลัพธ์ของวิสัยทัศน์ 
 

ค านิยาม 
 

ความหมาย 
 

ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ 
ศูนย์กลาง เป็นศูนย์รวมการขนถ่ายผู้โดยสารและ 

พัสดุภัณฑ์ด้วยรถโดยสารทั่วทุกภาค 
 ระดับความส าเร็จของการจัดการ          

เดินรถโดยสารให้เชื่อมต่อทั่วทุกภาค 
(KPI 9) 

ทันสมัย มีการพัฒนาและปรับปรุงบริการ 
ด้านรถโดยสาร  สถานีขนส่งผู้โดยสาร    
และพนักงานด้านบริการ เพ่ือสนอง      
ความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง   
รวมทั้งมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
สามารถน ามาประกอบการตัดสินใจ          
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อ
สถานการณ์ 
 

 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง         
สถานีขนส่งผู้โดยสาร (ส่วนกลาง)          
ทั้ง 3 แห่ง ให้เป็น Smart Station             
(KPI 8) 

 จ านวนนวัตกรรมที่น ามาใช้พัฒนา           
การขับรถโดยสารสาธารณะเพ่ิมข้ึน  
(KPI 10) 

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เป็นศูนย์กลางธุรกิจการขนส่งด้วยรถโดยสารที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน  
บริการเป็นที่ยอมรับ เชื่อมโยงทั่วภูมิภาค มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

เช่ือมโยงทั่วภมูิภาค บริการเป็นที่ยอมรับ ได้มาตรฐาน ทันสมัย ศูนย์กลาง 
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ค านิยาม และตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลลัพธ์ของวิสัยทัศน์ 
 

ค านิยาม 
 

ความหมาย 
 

ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ 
ได้

มาตรฐาน 
มีมาตรฐานการให้บริการด้านรถโดยสาร             
สถานีขนส่งผู้โดยสาร และพนักงาน        
ด้านบริการ รองรับการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมทั้ง               
มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ชัดเจน 
 

 อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถ บขส.            
ต่อ 1 ล้านกิโลเมตรบริการเป็นศูนย ์        
ทุกปี (KPI 7) 

บริการเป็น        
ที่ยอมรับ 

มีผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ของ บขส. เป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับ           
รถร่วมเอกชน (ด้านสถานีขนส่งผู้โดยสาร          
รถโดยสาร พนักงานด้านบริการ) 
 

 ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการ             
รถโดยสาร บขส. เทียบกับ               
รถร่วมเอกชน  (KPI 6) 

เชื่อมโยง        
ทั่วภูมิภาค 

มีการเชื่อมโยงการเดินรถไปยังกลุ่มประเทศ 
ที่มีภูมิศาสตร์เอ้ือต่อการเชื่อมต่อระบบ           
การขนส่งทางบก ได้แก่ ลาว กัมพูชา พม่า 
เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ และจีน 
 

 จ านวนเส้นทางการเดินรถโดยสาร
ระหว่างประเทศเพ่ิมข้ึน (KPI 11) 

มีความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม

และ
สิ่งแวดล้อม 

มีการด าเนินงานภายใต้หลักจริยธรรมและ
การก ากับดูแลกิจการที่ดี และมีส่วนร่วม
กิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อมผ่านบุคลากร รวมทั้ง                
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม                 
เพ่ือน าไปสู่การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน 

 ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรม        
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน               
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)                     
อยู่ในระดับสูงมาก  (KPI 13) 

 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน         
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CSR) และได้รับรางวัล       
ด้าน CSR  (KPI 14) 

 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน                 
เพ่ือสร้างประสิทธภิาพเชงินิเวศเศรษฐกิจ 
(Eco-efficiency) (KPI 15) 
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)   เป้าประสงค์ที่ส าคัญ (Goal)   ยุทธศาสตร์ (Strategic)  กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) 
 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
(Strategic Objectives) 

เป้าประสงค์ที่ส าคัญ  
(Goal) 

ยุทธศาสตร์  
(Strategic) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร  
(Corporate Strategy) 

1. มีผลประกอบการ 
ด้านการเงินเติบโต 
อย่างต่อเนื่อง 
 

G1 สร้างรายได้เพ่ิมจากธุรกิจหลัก          
ธุรกิจเสริม และจากการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

G2 บริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่าย         
ให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. 
พัฒนาการบริหารงาน 
ในเชิงธุรกิจ เพื่อเพิ่ม           
ผลประกอบการด้านการเงิน 

1.1 การพัฒนาธุรกิจหลัก เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิม 
1.2 การพัฒนาธุรกิจเสริม เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิม 
1.3 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิม 
1.4 การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ 
 

2. เป็นองค์กรที่มี
มาตรฐานในการให้บริการ                         
มีความเชื่อมโยงและ              
เข้าถึงได้อย่างเสมอภาค 
 

G3 ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ               
จากการให้บริการของ บขส. 

G4 อัตราการเกิดอุบัติเหตุของ              
รถ บขส. เป็นศูนยท์ุกปี 

G5 ปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
(ส่วนกลาง) ให้เป็น Smart Station  

G6 บริหารจัดการเส้นทางการเดินรถ    
และจัดการเดินรถโดยสารให้เชื่อมต่อ          
ทั่วทุกภาค เชื่อมต่อระหว่างประเทศ
ตลอดจนเชื่อมต่อกับการขนส่ง         
รูปแบบอื่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2. 
ยกระดับมาตรฐานการบริการ
และเชื่อมโยงโครงข่ายการ
ให้บริการ 
 

2.1 การพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีเดินรถ     
ที่ท าการเดินรถ รถโดยสาร และพนักงาน         
ด้านบริการของ บขส. ให้ได้มาตรฐาน           
(Smart Station & Smart Bus) และ                
มีความสะดวก สบาย ตรงต่อเวลา ปลอดภัย 

2.2 การส่งเสริม ก ากับ ดูแลการให้บริการและ     
การเดินรถโดยสารของผู้ประกอบการรถร่วม          
ให้ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับ 

2.3 การบริหารจัดการเส้นทางการเดินรถ                       
ให้มีความเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น 
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
(Strategic Objectives) 

เป้าประสงค์ที่ส าคัญ  
(Goal) 

ยุทธศาสตร์  
(Strategic) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร  
(Corporate Strategy) 

3. มีระบบบริหารจัดการ 
ภายในที่ดี สามารถรองรับ 
การให้บริการในอนาคต 
 

G7 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและ           
พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน            
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. 
พัฒนาบุคลากรและ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภายในให้มีประสิทธิภาพ 
 

3.1 การเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร        
ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเสริมสร้าง
ทัศนคติที่ดีให้กับบุคลากร 

3.3 การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ที่ไม่สนับสนุนต่อ      
การด าเนินงาน ให้มีความคล่องตัว 

3.4 การปรับปรุงระบบงานหลักและระบบงาน
สนับสนุนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    

 

4. เป็นองค์กรที่ด าเนินงาน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล        
มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 
 

G8 ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส             
เป็นธรรมและค านึงถึงความยั่งยืน
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม   

ยุทธศาสตร์ที่ 4. 
ส่งเสริมความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
และบริหารกิจการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

4.1 การส่งเสริมการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
4.2 การเสริมสร้างบุคลากรขององค์กร                       

ให้มีจิตอาสาผ่านกิจกรรม CSR ของ บขส. 
4.3 การส่งเสริมการด าเนินงาน เพ่ือสร้างประสิทธิภาพ

เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) 
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บทที่ 1 
การประเมินปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 

1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 
1.1.1 ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง (Strategic and Policy) และน ามาใช้เป็นกรอบในการก าหนด       
ทิศทางการด าเนินงานของ บขส. มีดังนี้  
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

1) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 
3) นโยบายบริหารราชการแผ่นดิน  
4) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
5) ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 
6) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy : DE)  

ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง/รัฐวิสาหกิจ 
7) ร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 
8) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
9) แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560-2564 และยุทธศาสตร์ภาพรวมของสาขาขนส่ง 

ยุทธศาสตร์และนโยบายอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
10) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565             

และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง  
11) แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554-2563 
12) แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559-2564 (ฉบับทบทวนปี 2560) 
13) นโยบายผู้บริหารระดับกระทรวงคมนาคมในการตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของ บขส. 
14) นโยบาย ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ จากคณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงและประเมินผล

รัฐวิสาหกิจ  
15) ร่าง พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ (วันที่ 8 สิงหาคม 2560) 
16) กฎกระทรวง ก าหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการ         

ในอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึง และ             
ใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 

17) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
18) นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง  
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ประเด็นยุทธศาสตร์และนโยบาย ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ บขส. มีทั้งผลกระทบในเชิงบวกที่ บขส. 
สามารถใช้เป็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจหรือบริการ และผลกระทบในเชิงลบที่ บขส . จะต้องก าหนด
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ เพ่ือบรรเทาหรือหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น สรุปประเด็นยุทธศาสตร์และนโยบาย 
ที่เก่ียวข้องได้ดังนี้  

 
1) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 
ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  ตามหลักธรรมาภิบาล  
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน  เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมาย โดยให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบในการจัดท ายุทธศาสตร์ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง  ม่ังคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"        
หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า  "มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน"  เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน               
มีรายได้สูง อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคม มีความมั่นคง เสมอภาค        
และเป็นธรรม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์  คือ 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  4. ยุทธศาสตร์ด้านการ         
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
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2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 
วิสัยทัศน์และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ “ประเทศไทยมีความม่ันคง         

ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยยุทธศาสตร์
ที่มีความเกี่ยวข้องกับ บขส. คือ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมีกลไกก ากับ ดูแลการประกอบ
กิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน เป้าหมาย : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์   
ในภาพรวม ลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity : EI) ลดต้นทุนโลจิสติกส์ และพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านระบบขนส่ง เพ่ือเพ่ิมปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง ทางน้ า เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง รวมทั้งขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยาน       
ในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาคให้เพียงพอกับความต้องการ และ ยุทธศาสตร์ที่ 10        
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทย        
ที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญของแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของไทย และเพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับ          
ให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น เป้าหมาย  : เครือข่ายการเชื่อมโยง        
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ รวมทั้ง ความส าเร็จของไทย          
ในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้ า           
ทางอากาศ ภายในภูมิภาค เพื่ออ านวยความสะดวก ลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง 

 
3) นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน  

นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่      
12 กันยายน 2557 มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคการขนส่ง คือ 

 นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ประเด็น 6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจัดท ายุทธศาสตร์       
การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายและมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการ
ของรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาด้านการเงินและการด าเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  ตลอดจนพิจารณาความ
จ าเป็นในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้
รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของรัฐในการพัฒนาประเทศและพัฒนากลไกการก ากับดูแล
รัฐวิสาหกิจที่เข้มแข็ง เพ่ือให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศส่วนรวม 
คุ้มครองผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการประชาชนได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
รวมทั้งมีการบริหารจัดการหนี้ทั้งในส่วนที่รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจรับภาระอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือลดภาระทางการคลัง 
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 นโยบายที ่7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน ประเด็น 7.1 เร่งส่งเสริมความ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียนและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโทรคมนาคมที่เชื่อมโยงระหว่างกัน
ของอาเซียน 7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน 7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่าย
การคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิต
และการลงทุนข้ามแดน โดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) 
และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง  โดยให้ความส าคัญ
กับชายแดนที่ส าคัญ 6 ด้าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์  สะเดา  อรัญประเทศ  แม่สอด  บ้านคลองลึก และ          
บ้านคลองใหญ่  ซึ่งจะท าให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่าง           
มีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

 

4) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

องค์กรสหประชาชาติได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 (Sustainable Development 
Goals : SDGs) โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประกอบด้วย 17 เป้าหมาย ซึ่งจะมีส่วนส าคัญในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาประเทศไทยในอนาคต กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในเป้าหมายที่ 9 คือ           
สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริม
นวัตกรรม ภายใต้เป้าประสงค์ที่ 9.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน         
ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ                
ความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมส าหรับทุกคน  
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5) ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 

 ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เป็นแนวคิดการเสริมสร้างศักยภาพและสร้างโอกาสในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและจากการสร้างความเข้มแข็งจากภายในและปรับเปลี่ยนวิธีการ
จากแนวคิด “ท ามากได้น้อย” เป็น “ท าน้อยได้มาก” เพื่อยกระดับประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดัก           
3 ประการ  คือ  1. กับดักรายได้ปานกลาง  2. กับดักความเหลื่อมล้ า  และ  3. กับดักความไม่สมดุล             
โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก 3 ด้าน ประกอบด้วย ก) มุ่งเน้นองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและปัญญาอย่าง
แท้จริง ตลอดจนแนวทางให้ไทยเติบโตอย่างกระจาย ไม่กระจุก เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการสร้างและยกระดับ
ผลิตภาพ (Productive Growth Engine) ข) กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
ด้วยการจัดสรรทรัพยากรรูปแบบใหม่ (Inclusive Growth Engine) และ ค) กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการเน้นความตระหนักและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth Engine)  
 
6) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy : DE)  

วิสัยทัศน์ “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” ก าหนดเป้าหมายในภาพรวม 4 ประการ ดังนี้               
1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  ก้าวทันเวทีโลก ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล              
เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ 2. สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม 
ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัล เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 3. พัฒนาทุน
มนุษย์สู่ยุคดิจิทัล ด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล  4. ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของรัฐ ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ยุทธศาสตร์ที่มีความเก่ียวข้องกับ บขส. คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
โดยมุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยไม่มีข้อจ ากัดทาง
กายภาพ พ้ืนที่ และภาษา น าไปสู่การหลอมรวมการท างานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว  
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7) ร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 

วิสัยทัศน์  “มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน” ระบบคมนาคมขนส่งในอนาคตจะเป็นระบบคมนาคมขนส่ง         
ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ (ครอบคลุม เชื่อมโยง ตรงต่อเวลา สะดวก ปลอดภัย และค่าโดยสารที่เป็นธรรม) 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะและระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุม ทั่วถึง และเท่าเทียม ทั้งในด้านการลงทุนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการให้บริการ เพ่ือให้สามารถรองรับความต้องการการเดินทาง ขนส่งสินค้า ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ประเทศไทย 4.0  
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กระทรวงคมนาคมได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี          
พ.ศ.2560-2579 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยในระยะยาว และให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนไปในทิศทางและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่            
1. การบูรณาการระบบคมนาคมขนส่ง ยุทธศาสตร์ที่ 2. การบริการของภาคคมนาคมขนส่ง ยุทธศาสตร์ที่         
3. การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย และปฏิรูปองค์กร ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาบุคลากร และยุทธศาสตร์ที่           
5. การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับ บขส . คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1. การบูรณาการระบบคมนาคมขนส่ง 

(Integrated Transport Systems) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกรูปแบบการขนส่งและการบริการ        
โดยบูรณาการแผนงาน/โครงการกับทุกหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาโครงข่ายการขนส่ง         
ทั้งระบบและสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ ให้มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ  
ประกอบด้วย การเชื่อมโยงโครงข่าย (Connectivity) การเข้าถึง (Accessibility) ความคล่องตัวในการจราจร 
(Mobility) โดยบูรณาการระหว่างรูปแบบการขนส่ง ( Intermodal Transport) มุ่งเน้นให้ระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางรางและทางน้ าเป็นรูปแบบการขนส่งหลักของประเทศ ระบบการขนส่งทางถนนเป็นระบบเสริม 
(Feeder Systems) เพ่ือขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้า ค านึงถึงการเชื่อมต่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือลด
ต้นทุนการขนส่ง รวมทั้งการพัฒนาจุดเชื่อมต่อระหว่างรูปแบบการขนส่ง และการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการเดินทาง พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง
ประเทศที่ส าคัญ และยุทธศาสตร์ที่ 2. การบริการของภาคคมนาคมขนส่ง (Transport Services) การขนส่ง
ผู้โดยสาร  โดยการจัดให้มีบริการภาคคมนาคมขนส่ง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน      
ทั้งปริมาณและคุณภาพได้มาตรฐานสากล และสามารถให้บริการแก่ประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึง เพียงพอ 
มีค่าโดยสารเหมาะสม ผู้ใช้บริการสามารถจ่ายได้ และมีคุณภาพ คือ ตรงต่อเวลา น่าเชื่อถือ สะอาด สะดวก 
และปลอดภัย 
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8) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
วิสัยทัศน์  “พัฒนาระบบขนส่งอย่างบูรณาการ  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 

และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน” โดยก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของวิสัยทัศน์ คือ                        
1) คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งโดยรวมของประเทศไทยในดัชนีความสามารถ ในการแข่งขัน             
(World Economic Forum)  และ 2) ความส าเร็จของการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ ให้เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ โดยยุทธศาสตร์ที่มีความเก่ียวข้องกับ บขส. คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “ทั่วถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้เชื่อมโยง ทั่วถึง 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 เป้าประสงค์ 
(1) มีโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน 
(2) มีการพัฒนาบริการขนส่งขั้นพ้ืนฐานที่มีความครอบคลุมและเข้าถึงได้ 
(3) มีการพัฒนาระบบขนส่งที่สามารถลดการใช้พลังงานที่ไม่สะอาด เพ่ิมสัดส่วนการพ่ึงพิง

พลังงานทางเลือกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์การด าเนินงานที่ส าคัญ  
 พัฒนาบริการขนส่งสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่มีความครอบคลุมและเข้าถึงได้ อาทิ การพัฒนา

สถานีขนส่งผู้โดยสาร ปรับปรุงเส้นทาง และตารางการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ 
 เพ่ิมความคล่องตัวและเชื่อมต่อระหว่างรูปแบบการขนส่ง อาทิ การพัฒนาประสิทธิภาพ     

การเชื่อมต่อระหว่างรูปแบบการขนส่ง การพัฒนาระบบ Feeder เพ่ือเข้าถึงระบบขนส่งหลัก 
เช่น ระบบราง ท่าอากาศยาน และการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างเมืองกับการเดินทาง
ภายในชุมชนเมือง 

 พัฒนาระบบขนส่ง เพื่อรองรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบริการเชิงสังคม อาทิ การพัฒนา           
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก และมีการบริการเชิงสังคมที่เพียงพอและ
ได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม โดยมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่บริการที่ชัดเจน   
และมีการประเมินต้นทุนที่แท้จริง เพ่ือขอรับการอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเหมาะสม 

 ส่งเสริมและพัฒนาระบบขนส่งที่ลดการใช้พลังงาน พึ่งพิงพลังงานที่สะอาด และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม อาทิ มีมาตรการสนับสนุนการลดการขนส่งเที่ยวเปล่าและมาตรการการร่วม
เดินทาง  (Carpool) เปลี่ยนรูปแบบการขนส่งในปัจจุบันไปใช้การขนส่งที่ใช้พลังงานน้อยกว่า  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ปลอดภัยและม่ันคง” การยกระดับความปลอดภัยและความม่ังคงของระบบขนส่ง 
 เป้าประสงค์ 

(1) มีมาตรฐานและระบบก ากับดูแลเรื่องความปลอดภัยของการขนส่ง 
(2) ผู้ใช้ระบบขนส่งมีวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย  
(3) มีมาตรฐานและระบบก ากับดูแลเรื่องความม่ันคงของการขนส่ง 
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 กลยุทธ์การด าเนินงานที่ส าคัญ  
 ปรับปรุงและพัฒนาระบบมาตรฐานและก ากับดูแลด้านความปลอดภัยของการขนส่ง อาทิ         

มีการก าหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยของ ผู้ขับขี่ ยานพาหนะ และโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของระบบขนส่ง 

 ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบขนส่ง อาทิ การให้ความรู้ ด้านความปลอดภยั
แก่ผู้ใช้ระบบขนส่ง  

 ปรับปรุงและพัฒนาระบบมาตรฐานและก ากับดูแลด้านความมั่นคงของการขนส่ง อาทิ        
การก าหนดมาตรการความปลอดภัยของระบบขนส่งจากภัยธรรมชาติและภัยก่อการร้าย      
มีระบบตอบสนองและจัดการอุบัติการณ์เม่ือเกิดเหตุ เพ่ือบรรเทาผลกระทบ รวมถึงมี
แผนการฟื้นฟูของระบบขนส่งภายหลักเกิดเหตุให้กลับสู่สภาวะปกติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “ประสิทธิภาพและขีดความสามารถ” การพัฒนาระบบขนส่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

 เป้าประสงค์  
(1) มีระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ า 
(2) มีระบบขนส่งที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคสว่นทีส่ าคัญของประเทศตามนโยบายรัฐบาล 
(3) มีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและคุณภาพในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

 กลยุทธ์การด าเนินงานที่ส าคัญ  
 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งและโลจิสติกส์ให้สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระดับ Mega Project ตามนโยบายรัฐบาล  
 พัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างประเทศและภูมิภาคด้วยระบบขนส่งและโลจิสติกส์ อาทิ       

การเพ่ิมข้ึนของเส้นทางและปริมาณการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “ปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์” การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์           
สู่ความส าเร็จ  

 เป้าประสงค์  
(1) มีระบบการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และมีระบบกฎหมายที่สนับสนุน         

การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงมีการพัฒนาองค์กรภาครัฐอย่างต่อเนื่อง  
(2) มีการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการบริหารและการบริการในระบบขนส่ง  
(3) บุคลากรมีองค์ความรู้และสามารถสร้างนวัตกรรมแก่หน่วยงาน 
(4) หน่วยงานมีความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณะ 
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 กลยุทธ์การด าเนินงานที่ส าคัญ   
 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการขนส่ง อาทิ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล              

ด้านการขนส่ง ทั้งในส่วนของฐานข้อมูล โปรแกรม ระบบและอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ              
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 พัฒนาทรัพยากรบุคคล งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการขนส่ง อาทิ พัฒนาบุคลากร           
ให้มีขีดความสามารถด้านการขนส่ง  

 ส่งเสริมและพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและความโปร่งใส อาทิ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล  
 

9) แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560-2564 และยุทธศาสตร์ภาพรวมของสาขาขนส่ง 
ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ มุ่งเน้น “รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ          

สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ยุทธศาสตร์ภาพรวมของสาขาขนส่ง ก าหนดแนวนโยบายภาพรวมสาขาขนส่ง 
(Umbrella Statement) “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ บูรณาการ
โครงข่ายระบบขนส่ง ยกระดับการให้บริการและการก ากับดูแลระบบคมนาคมขนส่งให้เทียบเท่าสากล 
พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่มีความเก่ียวข้องกับ บขส. คือ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
(1) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนพัฒนาการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศ รวมถึงจัดท า

มาตรฐานการก ากับดูแลบริการขนส่ง และโลจิสติกส์ ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเชื่อถือได้ 
(2) พัฒนาบริการขนส่งสาธารณะขั้นพ้ืนฐานให้ครอบคลุม และประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค 
(3) ลดต้นทุนโลจสิติกส์ สง่เสริมการขนส่งทางราง และทางน้ าให้เปน็รูปแบบการขนส่งหลัก (Modal Shift)           

มีการขนส่งทางถนนเป็นระบบสนับสนุน (Feeder) และทางเลือกในการขนส่งที่ถึงจุดหมาย (Door to Door) 
(4) แยกบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนในการเป็นหน่วยงานการก ากับดูแลและหน่วยปฏิบัติ โดยปรับบทบาท         

ให้รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยปฏิบตัิอย่างเดียว 
(5) บูรณาการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
(6) ส่งเสริมและพัฒนาระบบขนส่งที่ลดการใช้พลังงาน พ่ึงพิงพลังงานสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
 รัฐวิสาหกิจก าหนดบทบาทและทิศทางการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้อย่าง

ชัดเจนโดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะท าให้ภารกิจและบทบาทของ
รัฐวิสาหกิจเปลี่ยนแปลงไป 

 ลดการด าเนินงานที่ซ้ าซ้อนระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
 รัฐวิสาหกิจจัดท าแผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับบทบาทและทิศทางการด าเนินงานชัดเจน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
(1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม การขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศ โดยเน้นเพ่ิมศักยภาพ

การขนส่งสินค้าทางรางและทางน้ า ส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง        
และระหว่างเมือง รวมทั้งขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยาน           
ให้เพียงพอกับความต้องการ  

(2) บูรณาการและเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งรูปแบบต่างๆ ให้ทั่วถึง เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
 รัฐวิสาหกิจจัดท าแผนการลงทุนขนาดใหญ่ระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องกับบทบาทและทิศทางการ

ด าเนินงาน โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรร่วมระหว่างรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐอ่ืน (Synergy) 
เพ่ือลดการลงทุนที่ซ้ าซ้อน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อความย่ังยืนในระยะยาว 
(1) เพ่ิมมูลค่าจากการบริหารจัดการทรัพย์สิน เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลัก 
(2) จัดให้มีระบบการอุดหนุน และการขอรับการอุดหนุนที่มีประสทิธิภาพและเป็นธรรม เชน่  การแยกบัญชี

บริการสาธารณะ การจดัท าต้นทุนมาตรฐานต่อหนว่ย (Unit Cost) ที่น่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากล 
(3) แก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจที่ประสบปัญหาทางการเงินด้วยการจัดท าแผนฟื้นฟูองค์กรที่ชัดเจน 
(4) การใช้เครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ในการลงทุน เช่น PPP กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน         

เพ่ืออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFF) เป็นต้น  
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แนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
 รัฐวิสาหกิจสร้างความมั่นคงด้านรายได้ มีการควบคุมรายจ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และบริหาร

ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์ เพ่ือเป็นแหล่งรายได้เพ่ิมเติม 
 รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาด้านการเงิน โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนต่อเนื่อง ต้องจัดท าแผนพลิกฟ้ืน

กิจการ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนทางการเงิน 
 รัฐวิสาหกิจที่จะขอรับการสนับสนุนทางการเงิน เช่น การขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของ

รัฐวิสาหกิจ (Public Service Obligation : PSO) เป็นต้น เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจมีความแข็งแกร่งทาง
การเงินเพียงพอในการให้บริการตามนโยบายรัฐ จะต้องจัดท ารายละเอียดประกอบการขอรับการ
สนับสนุนที่สะท้อนถึงคุณภาพและต้นทุนที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการตามนโยบาย  

 รัฐวิสาหกิจต้องจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่ค านึงถึงผลกระทบต่อรายได้ ค่าใช้จ่าย 
ภาระผูกพันที่จะส่งผลกับฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) 

(1) ด าเนินการตามแนวทางพ้ืนฐานส าหรับทุกรัฐวิสาหกิจที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ภาพรวม ดังนี้  
- ให้รัฐวิสาหกิจจัดท าแผนรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง  (Disruptive 

Technology) รวมถึงการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการผลิต
และการบริการทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ 

- รัฐวิสาหกิจมีการพัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ         
มาช่วยในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

- ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการประเมินและ
รายงานผลตามมาตรฐานสากล 

- ให้รัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยที่เกี่ยวเนื่องร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคส่วนอื่นในการพัฒนางานตามบทบาท 

- ให้รัฐวิสาหกิจจัดท าฐานข้อมูล เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และเปิดเผยให้สาธารณชนได้ใช้ร่วมกัน 
(Open Data) สนับสนุนระบบสารสนเทศ รวมถึงการวิจัยด้วย  

(2) การสร้างศูนย์ข้อมูลกลางด้านการให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศที่สามารถบูรณาการ
ข้อมูลข้ามหน่วยงานผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
(1) ด าเนินการตามแนวทางพ้ืนฐานส าหรับทุกรัฐวิสาหกิจที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ภาพรวม ดังนี้  
- รัฐวิสาหกิจทบทวนระบบการบริหารจัดการและโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับบทบาทและ

ภารกิจตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและหลักธรรมาภิบาลสากล 
- รัฐวิสาหกิจก ากับดูแลองค์กรและบุคลากร รวมทั้งบริษัทในเครือให้มีการตรวจสอบและติดตาม

การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร 
และสามารถอธิบายความจ าเป็นในการตัดสินใจได้  

- รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง และสารสนเทศ
สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญ  

- รัฐวิสาหกิจปรับปรุงกระบวนการให้บริการ การจัดการข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีช่องทางในการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ รวมทั้งน าระบบ Integrity and Transparency Assessment 
(ITA) มาปรับใช้และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอแก่สาธารณะ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะจัดท า
ฐานข้อมูลกลางของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือก ากับและติดตามการด าเนินการและเผยแพร่แก่สาธารณะ  

- รัฐวิสาหกิจมีการทบทวนปรับปรุงระบบและกระบวนในการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส รัดกุม และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง มีการตรวจสอบติดตามผลและ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจน าระบบที่สนับสนุนความโปร่งใสมาใช้ 
เช่น ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact :IP) ความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction 
Sector Transparency Initiative : CoST) เป็นต้น  

- รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรและกระบวนการ
บริหารงานบุคคลที่สร้างความผูกพันต่อองค์กรและมีความโปร่งใส และยุติธรรม 

- รัฐวิสาหกิจมีการจัดท าสมรรถนะและความรู้ที่จ าเป็น (Skill Matrix) ส าหรับคณะกรรมการและ
ผู้บริหารสูงสุดที่สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ 

- รัฐวิสาหกิจมีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร 
รวมทั้งมีกลไกก ากับ ติดตาม และส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรมและจริยธรรม  

- รัฐวิสาหกิจสรรหาและพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้และสมรรถนะหลักสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ
การสร้างภาวะผู้น าเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงบริบท
ส าคัญ (Mega Trend) ของโลก อาทิ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    

(2) การปรับโครงสร้างการก ากับดูแลและการบริหารจัดการในระบบขนส่งให้มีการแยกบทบาทและ
ภารกิจของหน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน  
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10) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 และ
แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง  

กระทรวงคมนาคมได้จัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 
โดยก าหนดเป้าหมายการพัฒนา 4 ด้าน คือ 1. เสริมสร้างรากฐานความมั่นคงทางสังคม ด้วยการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างท่ัวถึง 2. เสริมสร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยลดต้นทุนการขนส่ง 
เพ่ิมความเร็วในการเดินทาง และกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในภาคการผลิตและด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ              
3. เสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งและเกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม              
4. เสริมสร้างโอกาสส าหรับการแข่งขันและให้ประเทศได้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นประชาคมอาเซียน              
และมีแผนงานการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย 
ประกอบด้วย 5 แผนงาน ดังนี้   

แผนงานที่ 1. การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมืองจะ
ด าเนินการปรับปรุงระบบอุปกรณ์และโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งทางรางและพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ที่มีความ
พร้อมด าเนินการ 6 สายแรก และเร่งผลักดันให้สามารถด าเนินการก่อสร้างทางคู่ขนาดรางมาตรฐาน  
(Standard  Gauge)  เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและสาธารณรัฐประชาชนจีน  (จีนตอนใต้)  เพ่ือให้รถไฟ
เป็นทางเลือกใหม่ของการเดินทางและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ  

แผนงานที่ 2. การพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยจะเร่งรัดขยายเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือให้บริการประชาชน
ได้อย่างทั่วถึง เปลี่ยนรถโดยสารประจ าทางให้ประชาชนได้ใช้รถที่ได้มาตรฐาน  ลดมลพิษในเขตเมือง 
ปรับปรุงถนนและสะพาน เพ่ือลดความแออัดของปริมาณจราจรในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งการพิจารณาความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาถนนเลียบแม่น้ าเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานคร 

แผนงานที่ 3. การเพิ่มขีดความสามารถทางหลวง เพื่อเชื่อมโยงฐานการผลิตที่ส าคัญของประเทศ
และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน  โดยปรับปรุงถนนเชื่อมโยงแหล่งเกษตรและแหล่งท่องเที่ยว  รวมถึง
การปรับปรุงโครงข่ายถนนระหว่างเมืองหลักและเชื่อมเมืองหลักกับด่านพรมแดนให้เป็น  4 ช่องจราจร 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านศุลกากร การก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในเส้นทางที่มีความจ าเป็น 
ตลอดจนผลักดันการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งทางถนน  เช่น จุดพักรถบรรทุก           
สถานีขนส่งสินค้า ศูนย์เปลี่ยนถ่ายระหว่างการขนส่งทางรางกับทางถนน เพ่ือให้เกิดระบบขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ สามารถรองรับการค้า การลงทุนที่จะสูงขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

แผนงานที่ 4. การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน้ า  โดยการพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนา
ท่าเรือล าน้ าและท่าเรือชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามัน เพ่ือประโยชน์ในการขนส่งสินค้าทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศ และเป็นการเปิดประตู การขนส่งด้านฝั่งทะเลอันดามันที่สามารถเชื่อมโยงเป็นสะพานเศรษฐกิจกับ
ท่าเรือฝั่งอ่าวไทย รวมทั้งเป็นทางเลือกในการขนส่งที่ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ใหม่ 
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แผนงานที่ 5. การเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการขนส่งทางอากาศ  โดยการเร่งผลักดัน        
การพัฒนาท่าอากาศยานหลักที่เป็นประตูการขนส่งของประเทศให้ได้มาตรฐานสากล สามารถรองรับ        
ความต้องการของประชาชนผู้เดินทางไปอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยาน      
ในภูมิภาคให้มีบทบาทมากขึ้นในกิจกรรมด้านการบินและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งการส่งเสริมการ
พัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศ และการพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาห้วงอากาศ        
ของไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม 
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โดยแผนปฏิบัติการลงทุนด้านคมนาคมขนส่งที่ส าคัญ ระยะเร่งด่วน (Action Plan) ซึ่งจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรถโดยสารและการด าเนินธุรกิจต่างๆ ของ บขส.  มีดังนี ้

 

ที่มา : แผนปฏิบัติการ กระทรวงคมนาคม (Action Plan) สิงหาคม 2559  
 

 
 
 
 

โครงการ 
Action Plan ปี 

60 61 62 63 64 
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่      

ภาคภาคเหนือ      

- ช่วงลพบุรี-ปากน้ าโพ      

- ช่วงปากน้ าโพ-เด่นชัย      

- ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่      

- ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ      

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      

- ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย      

- ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ      

- ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น      

- ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธาน ี      

- ช่วงขอนแก่น-หนองคาย      

ภาคใต ้      

- ช่วงนครปฐม-หัวหิน      

- ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์      

- ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร      

- ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี      

- ช่วงสุราษฎร์ธาน-ีหาดใหญ่-สงขลา      

- ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์      

โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง      

- ช่วงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่      

- ช่วงกรุงเทพฯ-หัวหิน      

- ช่วงกรุงเทพฯ-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา)      

- เชื่อมต่อ 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ (ดอนเมือง-สุวรรณภูม-ิอู่ตะเภา)      
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11) แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554-2563 
วิสัยทัศน์การพัฒนาระบบขนส่งและจราจรของประเทศไทยในช่วง 10 ปี คือ “มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน” 

(Towards Sustainable Transport) มีเป้าประสงคแ์ละยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
เป้าประสงค์ที ่1 เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่ง (Hubs Connectivity)  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 การพัฒนาและปรับปรุง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของโครงข่าย และศูนย์กลาง           
การขนส่งระหว่างประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทย 
เป้าประสงค์ที่ 2 เพื่อให้มีระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพและระดับการให้บริการที่ดี เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ
และชุมชน (Accessibility) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบขนส่ง เพ่ือส่งเสริมให้มีการขยาย
พ้ืนที่การพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาค 

เป้าประสงค์ที่ 3 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มความปลอดภัย (Safety) ในการเดินทางและขนส่ง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน มาตรฐานยานพาหนะ และสภาพแวดล้อมให้มี

คุณภาพ และความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

จิตส านึก และทักษะเรื่องความปลอดภัยด้านการขนส่ง 
เป้าประสงค์ที่ 4 เพื่อส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน (Energy Saving) และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Friendly)  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนมาใช้รูปแบบการขนส่งทางรางและ
ทางน้ าเพ่ิมมากข้ึน (Shift Mode) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให้มีการใช้พลังงานและยานพาหนะ              
ที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ที่ 5 เพื่อยกระดับการเข้าถึง และเพิ่มการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (Public Transport) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม 
เป้าประสงค์ที่ 6 เพื่อเพิ่มความคล่องตัว (Mobility) ในการเดินทางและขนส่ง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือลดปัญหา คอขวด และลดปัญหา
การจราจรติดขัด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจร 
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12) แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559-2564 (ฉบับทบทวนปี 2560) 
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มี

คุณภาพและปลอดภัย พ.ศ.2559-2564” มียุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีประสิทธิภาพและแข่งขันได้  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการให้บริการรูปแบบอัจฉริยะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

ทั้งนี้ ทิศทางการด าเนินงานของกรมการขนส่งทางบก (ขบ .) ในอนาคตที่มีความเกี่ยวข้องกับ บขส . คือ            
การก าหนดกระบวนงานเกี่ยวกับการขนส่งทางถนน (การประกอบการขนส่ง คน รถ)  โดย ขบ. ได้ศึกษา          
และวิเคราะห์ภาพอนาคตของกระบวนการท างานตามภารกิจส าคัญแต่ละด้าน ซึ่งแบ่งออกเป็น  ด้านการ
ประกอบการขนส่ง ด้านรถ และด้านคน ในบทบาทของการ “ควบคุม” “ก ากับ” และ “ดูแล” มีรายละเอียด 
ดังนี้  
 
บทบาทของการควบคุม ก ากับ และดูแลด้านประกอบการขนส่ง รถ และคนของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 

ควบคมุ ก ำกบั ดแูล 

ประกอบกำรขนสง่ 

- การออกใบอนุญาตประกอบการขนสง่ควรม ี

การวางแผนลว่งหนา้ตามความเจรญิเตบิโตของเมอืง

และตอ้งบรูณาการรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

- การขนสง่ดว้ยรถโดยสารประจ าทางเป็น

สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานและเป็นการขนสง่หลกั         

ในการใหบ้รกิารแกป่ระชาชน  

- พฒันาใหผู้ป้ระกอบการขนสง่ดว้ยรถโดยสาร 

ประจ าทางเป็นมอือาชพีไมม่รีะบบรถรว่ม  

เพือ่ใหส้ามารถใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพได ้ 

- ในอนาคตการขนสง่ทางรางจะมบีทบาทมากขึน้            

จงึตอ้งมกีารวางแผนเพือ่เชือ่มตอ่การขนสง่สาธารณะ

ทางถนนกบัทางรางเพือ่ใหก้ารเดนิทางมคีวามสะดวก  

- มกีารพฒันาเกณฑก์ารคดัเลอืกผูป้ระกอบการขนสง่

ใหม้มีาตรฐาน  

- มหีลกัเกณฑก์ารประกอบการขนสง่สว่นบคุคล 

ทีเ่ขม้งวดมากขึน้สว่นรถแท็กซีค่วรเรง่รดั 

การสรา้งมาตรฐานควบคมุรถแท็กซี ่และ          

พฒันาใหเ้ป็นผูป้ระกอบการมอือาชพี  

- ผูป้ระกอบการขนสง่สาธารณะโดยเฉพาะ 

การขนสง่ระหวา่งประเทศควรเป็นนติบิคุคล 

ประกอบกำรขนสง่ 

- มกีารก ากบัการตรวจสภาพรถและการตรวจสอบการตดิตัง้

กา๊ซทีเ่ขม้งวด จรงิจัง เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน และ 

มปีระสทิธภิาพ พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้         

เพือ่เชือ่มโยงระบบขอ้มลู ตรอ. และการประกนัภัย  

- มกีารน าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใชใ้นการก ากบัดแูล 

ทัง้การประกอบการขนสง่ รถ และคนมนีโยบายทีช่ดัเจน

ในการถา่ยโอนงานใหเ้อกชนด าเนนิการโดยที ่ขบ. 

ก าหนดมาตรฐานและก ากบัดแูลใหเ้อกชนด าเนนิการ     

ตามมาตรฐานเหลา่นัน้  

- อาจก าหนดใหม้หีน่วยงานกลางในการตรวจสอบการ

ด าเนนิงานของผูไ้ดร้ับใบอนุญาตจาก ขบ. 

- มกีารก ากบัดแูลการประกอบการขนสง่ การใชร้ถ และ 

ผูป้ระจ ารถอยา่งเขม้งวดและมกีารลงโทษอยา่งจรงิจัง  

- มกีารจัดตัง้ศนูยค์วบคมุก ากบัดแูลการขนสง่สาธารณะ 

ทางถนนขบ. ควรให ้สขจ. แตล่ะจังหวดัเสนอแนะหา

วธิกีารควบคมุก ากบั ดแูล รถโดยสารสาธารณะในจังหวดั

โดยตอ้งการใหม้รีถโดยสารทีด่มีมีาตรฐานดา้นความ

ปลอดภัยใหบ้รกิารประชาชนไดท้ัว่ถงึ  

- ขบ. ควรมกีารรวบรวมและจัดเก็บขอ้มลูพืน้ฐานเบือ้งตน้ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับตวัชีว้ัด เชน่ จ านวนผูใ้ชร้ถโดยสารสาธารณะ 

เป็นตน้ 

- ใหภ้าคประชาชนมสีว่นรว่มตรวจสอบการก ากบัดแูล 

การประกอบการขนสง่ โดยเฉพาะการขนสง่ดว้ย 

รถโดยสารสาธารณะ ซึง่เป็นผูร้ับบรกิารโดยตรง 

 

 

ประกอบกำรขนสง่ 

- สง่เสรมิผูป้ระกอบการขนสง่ 

ดว้ยรถบรรทกุ เพือ่รองรับ AEC           

โดยการสรา้งพนัธมติรคูค่า้กบัประเทศ

เพือ่นบา้น หรอืสง่เสรมิให ้

ผูป้ระกอบการขนสง่ขนาดใหญ ่      

ไปขนสง่ในประเทศเพือ่นบา้น และ

ผูป้ระกอบการขนสง่ขนาดกลาง และ 

ขนาดเล็กสามารถแขง่ขนักบั

ผูป้ระกอบการขนสง่ตา่งชาตไิด ้ 

- ควรมมีาตรฐานคณุภาพบรกิารส าหรับ

การขนสง่ผูโ้ดยสารและการขนสง่

สนิคา้เป็นระบบมาตรฐานเดยีวกนั  
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บทบาทของการควบคุม ก ากับ และดูแลด้านประกอบการขนส่ง รถ และคนของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 
ควบคมุ ก ำกบั ดแูล 

รถ 

- รถทกุชนดิทกุประเภทไดร้ับการรับรองมาตรฐาน  

มกีารใชเ้ทคโนโลยใีนขัน้ตอนการควบคมุรถ และ 

ควรมกีารก าหนดมาตรฐานใหส้งูขึน้  

- ควรมหีลกัเกณฑใ์นการก าหนดอายรุถ หรอืคดัรถเกา่

ออกจากระบบ โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ

ประเภทตา่งๆ โดยค านงึถงึมาตรฐานความปลอดภัย

เป็นส าคญั  

- การควบคมุการตรวจสภาพรถ ควรพฒันามาตรฐาน

การตรวจสภาพรถ และมกีารควบคมุการตรวจ 

สภาพรถใหม้ปีระสทิธภิาพเป็นไปตามมาตรฐาน 

 รถ 

- ขบ. ควรดแูลเกีย่วกบัการซอ่มบ ารงุรถ 

เพือ่ใหค้รบขัน้ตอน ทัง้ตรวจสภาพ  

และบ ารงุรกัษารถ (I/M Program)   

 

คน 

- ปรับปรงุระเบยีบส าหรับผูข้อรับใบอนุญาตขบัรถ  

- มแีนวทางในการปรับปรงุการออกใบอนุญาตขบัรถ 

ใหเ้ป็นมาตรฐานสากล เชน่ เพิม่ชัว่โมงการอบรม 

ตามมต ิครม. การออกขอ้สอบในเชงิวเิคราะห ์และ 

การทดสอบขบัรถบนถนนจรงิ  

- มโีรงเรยีนสอนขบัรถทีเ่ป็นมาตรฐานและมจี านวน

เพยีงพอ 

- เพิม่วงเงนิประกนัภยัภาคบงัคบั การเพิม่วงเงนิ 

คา่รักษาพยาบาล เพือ่ชดเชยเยยีวยาใหก้บั

ผูไ้ดร้ับบาดเจ็บจากอบุตัเิหตสุ าหรับรถโดยสาร

สาธารณะ 

 คน 

- รว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งยกระดบั

อาชพีพนักงานขบัรถใหเ้ป็นทีย่อมรับ

ในสงัคม 

 

 
 
13) นโยบายผู้บริหารระดับกระทรวงคมนาคมในการตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของ บขส. 
 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 

(1) ให้ บขส. ปรับตัวไปสู่ผู้น าของระบบรถโดยสารสาธารณะหรือรถทัวร์ของประเทศ  
(2) เร่งรัดการยกระดับบริการ และการจัดหารถโดยสาร 

 นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 
(1) การสร้างความน่าเชื่อถือ บขส. ต้องสร้างความน่าเชื่อถือ และเพ่ิมคุณภาพการให้บริการ           

ให้ได้มาตรฐาน โดยต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดระดับการให้บริการในด้านต่างๆ เช่น ความปลอดภัย 
ความตรงต่อเวลา สร้างจิตส านึกให้พนักงานขับรถตระหนักถึงหน้าที่ในการน าผู้โดยสาร          
ไปยังที่หมายอย่างปลอดภัย ท าให้ผู้โดยสารมั่นใจตลอดการเดินทางและมีการประเมิน       
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  

(2) การบริหารจัดการสถานี/จุดจอดรับ-ส่งผู้โดยสาร บขส. ควรพิจารณาด าเนินการในรูปแบบ  
ที่เกิดประโยชน์  ทั้งในแง่ของผู้ใช้บริการ และของ บขส. โดยศึกษาว่ามีความจ าเป็นหรือไม่     
ที่จะต้องมีสถานีกลางขนาดใหญ่ เพ่ือเป็นที่จอดรถและเป็นสถานที่รับ-ส่งผู้โดยสาร ถ้า บขส. 
มีการรับ-ส่งผู้โดยสาร โดยก าหนดจุดจอดรถให้กระจายอยู่ตามสถานีเดินรถที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า 
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ในจุดจอดมีเพียงป้ายบอกก าหนดเวลาเดินทางและเส้นทาง เพ่ือให้ผู้โดยสารทราบข้อมูล        
การเดินทาง โดยการน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารการเดินรถ 

(3) การจัดหารถโดยสาร บขส. ควรจัดรถประเภทเดียวกันให้ได้มากที่สุด เพ่ือสะดวกในการ  
ซ่อมบ ารุงและต้องพิจารณาอัตราการใช้งานรถโดยสารให้ได้มากที่สุด ศึกษาว่ารถโดยสาร         
ที่มีอยู่จะสามารถน ามาให้บริการในเส้นทางใดบ้างในแต่ละวัน เพ่ือให้เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่า 
และสามารถเดินรถได้อย่างต่อเนื่อง 

(4) การย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) บขส. ควรพิจารณาจากความเป็นไปได้         
ในการปรับแผนการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสาร
หมอชิตเดิม ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์ซ่อมบ ารุงรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยก าหนดแผนงาน
พร้อมกรอบระยะเวลาด าเนินการที่เร็วยิ่งขึ้น จากที่ก าหนดไว้เดิม ในปี 2566 เนื่องจาก          
ตามแผนพัฒนาระบบการขนส่งทางรางของ คค. ในอนาคตจะมีการด าเนินโครงการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าและสถานีรถไฟฟ้าจ านวนมาก ดังนั้น หาก บขส. สามารถย้ายสถานีขนส่งฯ ได้เร็วขึ้น 
จะท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการยังสถานีขนส่งผู้โดยสาร       
ซึ่งสามารถเดินทางเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้า และจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มรายได้  

 นโยบายของผู้ถือหุ้นในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 
(1) ให้ บขส. ปรับแนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้มี

ความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ง (รถร่วมเอกชน) และสายการบินต้นทุนต่ า เนื่องจาก
รายได้จากการเดินรถของ บขส. ประกอบด้วย ค่าโดยสาร ค่าจ้างเหมาขนส่ง และค่าขนส่ง
พัสดุภัณฑ์ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  

(2) ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและศึกษาต้นทุนการเดินรถที่แท้จริง เพ่ือก าหนดอัตรา         
ค่าโดยสารที่เหมาะสมต่อไป 

(3) พิจารณาเลือกเดินรถในเส้นทางเชิงพาณิชย์ที่มีความสามารถในการท าก าไรเป็นอันดับแรก 
ส าหรับเส้นทางการเดินรถที่ขาดทุน แต่ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องให้บริการประชาชน          
ควรให้ ขบ. ในฐานะผู้ก ากับดูแลพิจารณาการให้เงินอุดหนุนหรือจ้างวิ่งในเส้นทางดังกล่าว 

(4) พัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารให้เป็นระบบปิด และพัฒนาระบบการเดินรถ รวมทั้งระบบ
บริหารสถานีให้มีความทันสมัย มุ่งสู่การเป็น Smart Station  

 นโยบายคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 
(1) การย้ายสถานี บขส. ควรเป็นผู้ก าหนดเองว่าอยู่ที่ไหนจึงจะเหมาะสม ซึ่งต้องมีแผนงาน              

ที่ชัดเจน โดยค านึงถึงผู้ใช้บริการและความอยู่รอดขององค์กรเป็นหลัก  
(2) การบริหารงาน บขส. ควรก าหนดเส้นทางการให้บริการรถโดยสารขนาดใหญ่และรถมินิบัส 

ก าหนดสถานีและวิธีการบริการ ให้มีความเหมาะสม แสวงหาช่องทางท าธุรกิจเกี่ยวเนื่อง/
ต่อเนื่อง บริหารทรัพย์สินให้มีมูลค่าเพ่ิมเสริมรายได้ โดยใช้ระบบ IT 4.0-5.0 มาช่วยการ
บริหารจัดการและการให้บริการ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้รับกับการพัฒนาธุรกิจด้วย 
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(3) การก ากับดูแลรถร่วมเอกชน ให้สามารถด าเนินธุรกิจร่วมกับ รถ บขส. ในฐานะพันธมิตร          
คู่ค้า (ไม่ใช่คู่แข่ง) แต่มีการแข่งขันในเรื่องบริการและคุณภาพแทน เพ่ือยกระดับการ
ให้บริการรถโดยสารในภาพรวม 

(4) มีการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น ข้อดีของ 
บขส. คือ เดินทางสะดวก ไปถึงจุดที่ต้องการได้มากกว่า ราคาถูก และสามารถขนสัมภาระ         
ได้มาก ซึ่งสายการบิน Low Cost ไม่สามารถท าได้ 

(5) ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยการปรับบทบาทเป็น Feeder 
เชื่อมโยงการให้บริการกับรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ และสายการบินต้นทุนต่ า ตลอดจน
สนับสนุนเส้นทางการท่องเที่ยว และเส้นทางระยะสั้น เพ่ือเชื่อมต่อการเดินทาง 

(6) เสนอให้รถร่วมเอกชน สามารถออกรถจากสถานีตนเองได้ (ไม่ต้องเข้ามาที่สถานี บขส.)       
เพ่ือเป็นการกระจายผู้โดยสารไปตามจุดต่างๆ ลดปัญหาการจราจรติดขัด และสามารถ           
ลดขนาดพ้ืนที่สถานี บขส. ลงได้ อย่างไรก็ตาม จะต้องหาแนวทางการก ากับดูแลที่ดี และ         
น าระบบเทคโนโลยีมาร่วมด้วย 

(7) ให้ บขส. พิจารณาก าหนดเส้นทางรถข้ามภาค (จากเหนือไปใต้ ไม่ต้องผ่าน กทม.) เพ่ือลดปัญหา
การจราจร หรือ จัดให้มี Shuttle Bus รับ-ส่งประชาชนระหว่างสถานีขนส่งสายใต้-สถานีรังสิต  
เป็นต้น  
 

14) นโยบาย ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ จากคณะอนุกรรมการจดัท าบันทึกข้อตกลงและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ  
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีบัญชี 2560 

(1) บขส. ควรมีแนวทางการด าเนินงานในการรับช่วงต่อผู้โดยสารจากสนามบินต่างๆ ทั่วประเทศ 
เพ่ือสร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างรถโดยสารแต่ละประเภท อ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ
การเดินรถภายในประเทศ เพ่ือเป็นกลยุทธ์ในการเสริมสร้างรายได้จากการเดินรถ บขส.  

(2) ในการเดินทางภายในประเทศระยะทางประมาณ 200-400 กิโลเมตร ส่วนแบ่งทางการตลาด
จะเป็นรถโดยสาร และรถตู้เป็นส่วนมาก ซึ่งสายการบินต้นทุนต่ าจะแข่งส่วนแบ่งทาง
การตลาดตรงนี้ได้น้อยกว่า ดังนั้น บขส. ควรเพ่ิมกลยุทธ์การแข่งขันเชิงรุกในช่วงระยะทาง
ดังกล่าว เพื่อเพ่ิมจ านวนเที่ยววิ่งให้มากขึ้น  

(3) บขส. ควรให้ความส าคัญกับการทบทวนระบบและการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการก ากับ ติดตามการด าเนินโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน        
ที่ก าหนดไว้ โดยเคร่งครัด  

(4) บขส. ควรเร่งด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการจัดท าฐานข้อมูล        
(Big Data) เพ่ือให้ในการวิเคราะห์ (Data Analytic) และสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
ร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเตรียมความพร้อมบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้และ
สมรรถนะ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
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(5) บขส. ควรให้ความส าคัญในการบริหารจัดการองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารค่าใช้จ่าย
พนักงานต่อรายได้จากการด าเนินงาน จ านวนกิโลเมตรท าการรถโดยสาร และการจัดการ         
ข้อร้องเรียนตามระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้ บขส. มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น  
 

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ (MOU Report) ประจ าปีบัญชี 2561 

(1) แนวโน้มการเปิดเสรีการขนส่งทางบกที่จะเกิดขึ้น ส่งผลให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามา
แข่งขันในอุตสาหกรรมการให้บริการเดินรถโดยสารมากยิ่งขึ้น เช่น นโยบายการจัดระเบียบ        
รถตู้โดยสารของกรมการขนส่งทางบก ส่งผลให้ บขส. จ าเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ
การเดินรถในเส้นทางเชิงพาณิชย์ให้สามารถแข่งขันกับรถร่วมเอกชน และรถตู้ได้  

(2) ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบของรถร่วมเอกชน ยังมีไม่เพียงพอ เนื่องจาก
ระบบจ าหน่ายตั๋วของ บขส. และรถร่วม แยกกัน/ไม่เชื่อมโยงกัน ท าให้ บขส. ไม่สามารถ
ตรวจสอบจ านวนรายได้ ผู้โดยสารและข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการก ากับดูแลรถร่วม 
นอกจากนี้ ความไม่พร้อมของข้อมูลด้านธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศที่เป็น         
แนวปฏิบัติที่ดีจากต่างประเทศ ท าให้ บขส. ขาดข้อมูล เพ่ือน ามาวิเคราะห์และพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในให้อยู่ในระดับสากล  

(3) บขส. จ าเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการเดินรถในเส้นทางเชิงพาณิชย์ให้สามารถ
แข่งขันคู่แข่ง ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ เช่น รถร่วมเอกชน รถตู้โดยสาร สายการบินต้นทุนต่ า  
รถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น โดยควรวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและขีดความสามารถของ
องค์กรเทียบกับความได้เปรียบและความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ในเชิงรุก เช่น การจัดท าแผนกลยุทธ์และการตลาดเชิงรุกโดยใช้ข้อมูลความต้องการ 
ความคาดหวังในแต่ละกลุ่มลูกค้า การจัดท าแผนปรับปรุงจากผลส ารวจความพึงพอใจฯ  

(4) บขส. ควรท าการวิเคราะห์ในด้านรายจ่ายหลัก ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนในการเดินรถบริษัทฯ 
และค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยวิเคราะห์รายการที่สามารถควบคุมต้นทุน หรือการด าเนิน 
กลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือปรับลดต้นทุนที่จะเกิดข้ึนใหม่  

 
15) ร่าง พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ (วันที่ 8 สิงหาคม 2560)  
 

คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการ
พัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ....  โดยความจ าเป็นในการตรา “ร่างพระราชบัญญัติการ
พัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ” เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และการลงทุนของประเทศ รวมถึงเป็นผู้ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ดังนั้น ภาครัฐจ าเป็นต้องมีการปฏิรูป
การก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เหมาะสมกับ
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บริบทของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับมาตรการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล         
ซึ่งครอบคลุมการก าหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ก ากับดูแลรัฐวิสาหกิ จ             
ผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน ตลอดจนให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ เพ่ือเป็น
ช่องทางในการส่งผ่านนโยบายของภาครัฐไปยังรัฐวิสาหกิจให้มีความชัดเจนและโปร่งใส จึงสมควรจัดตั้งบรรษัท
วิสาหกิจแห่งชาติ ท าหน้าที่ในฐานะผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทแทนกระทรวงการคลัง เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้มีความพร้อมในการแข่งขันเชิงพาณิชย์และสามารถ
ด าเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยคงความเป็นรัฐวิสาหกิจไว้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่มา : ค าชี้แจ้งความจ าเป็นในการตรา “ร่างพระราชบัญญัติฯ” กระทรวงการคลัง ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกจิ (สคร.) เดือน มถิุนายน 2560 

 
โดยรายชื่อรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัตินี้ มีดังนี้   
1. บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  
2. บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)   
3. บริษัท ขนส่ง จ ากัด   
4. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)                                        
5. บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)   
 

6. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด     
7. บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)   
8. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด   
9. บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จ ากัด   
10. บริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน)   
11. บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด 
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16) กฎกระทรวง ก าหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร 
สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556        
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ บขส.  คือ หมวด 2 ยานพาหนะ ข้อ 5 และหมวด 3 บริการขนส่ง ข้อ 11 สรุปได้ดังนี้ 

หมวด 2 ยานพาหนะ (ข้อ 5): รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประเภทการขนส่งประจ าทาง และ        
ไม่ประจ าทาง ให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

(1) ประตูรถส าหรับคนพิการ 
(2) อุปกรณ์น าพาคนพิการหรืออุปกรณ์ยกรถเข็นคนพิการข้ึนและลงจากรถ 
(3) ทางลาด 
(4) พ้ืนที่ส าหรับจอดรถเข็นคนพิการหรืออุปกรณ์ส าหรับเก็บรถเข็นคนพิการ 
(5) ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 
(6) คู่มือการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการแต่ละประเภทส าหรับเจ้าหน้าที่ดูแลประจ ารถ 
(7) คู่มือแปลภาษาหรือป้ายสัญลักษณ์ภาษาส าหรับเจ้าหน้าที่ประจ ารถเพ่ือใช้สื่อสารกับคนพิการ 
(8) เจ้าหน้าที่ประจ ารถซึ่งผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของคนพิการแต่ละ

ประเภทอย่างน้อยหนึ่งคนเพ่ือให้บริการคนพิการในการขึ้นและลงรถ 
หมวด 3 บริการขนส่ง (ข้อ 11) : สถานีขนส่งผู้โดยสารให้มีอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก หรือ

บริการเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
(1) ประตูส าหรับคนพิการ 
(2) ที่นั่งส าหรับคนพิการหรือพ้ืนที่ส าหรับจอดรถเข็นส าหรับคนพิการ 
(3) ทางลาด 
(4) บันไดและราวจับส าหรับคนพิการ 
(5) พ้ืนผิวต่างสัมผัสส าหรับคนพิการทางการเห็น 
(6) ช่องขายตั๋วโดยสารส าหรับคนพิการ และช่องเก็บตั๋วส าหรับคนพิการ 
(7) อุปกรณ์น าพาคนพิการหรือรถเข็นคนพิการขึ้นและลงจากรถ 
(8) ห้องน้ าส าหรับคนพิการ 
(9) ลิฟต์ส าหรับคนพิการ 
(10) โทรศัพท์สาธารณะส าหรับคนพิการ 
(11) ที่จอดรถส าหรับคนพิการ 
(12) พ้ืนที่ส าหรับหนีภัยของคนพิการ ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 
(13) แผนที่การเดินทางส าหรับคนพิการทางการเห็น 
(14) การประกาศเตือนภัยส าหรับคนพิการทางการเห็น และตัวอักษรไฟวิ่งหรือสัญญาณไฟเตือนภัย

ส าหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
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(15) การประกาศข้อมูลส าหรับคนพิการทางการเห็น และตัวอักษรไฟวิ่งหรือป้ายแสดงความหมาย
ส าหรับคนพกิารทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 

(16) คู่มือการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการแต่ละประเภทส าหรับเจ้าหน้าที่ประจ าสถานี 
(17) คู่มือแปลภาษาหรือป้ายสัญลักษณ์ภาษาส าหรับเจ้าหน้าที่ประจ าสถานีเพ่ือใช้สื่อสารกับคนพิการ 
(18) เจ้าหน้าที่ประจ าสถานีซึ่งผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของคนพิการ       

แต่ละประเภทอย่างน้อยหนึ่งคนเพ่ือให้บริการคนพิการ 
 

17) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง             

การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่างๆ โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ บขส. ดังนี้ 1. การอ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอ่ืน และ         
2. การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 

ปัจจุบัน บขส. ได้ลดหย่อนค่าโดยสารให้กับผู้พิการทุกประเภท ผู้สูงอายุ และได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวก
ให้กับผู้พิการ และผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการ
จาก ขบ. จ านวน 7 แห่ง แบ่งเป็น กทม. จ านวน 3 แห่ง คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)            
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้) ถนนบรมราชชนนี และสถานี     
ในส่วนภูมิภาค 4 แห่ง คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุพรรณบุรี 
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  และสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
 
18) ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายและข้อตกลงระหว่างประเทศ ภายใต้สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
(Association of Southeast Asian Nations : ASEAN) ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ 
บขส. ปีงบประมาณ 2560-2564 ที่ส าคัญ ได้แก่ 
 

(1) พิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) อาเซียนได้ก าหนดยุทธศาสตร์         
การก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2) การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3) การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน และ 
4) การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

โดยมีเนื้อหาที่จะส่งผลกระทบต่อการก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจของ บขส. ดังนี้ : 
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การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน โดยการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของอาเซียน       
มี  5  องค์ประกอบหลัก  คือ  1) การเคลื่อนย้ายสินค้าเสรี  2) การเคลื่อนย้ายบริการเสรี  3) การเคลื่อนย้าย
การลงทุนเสรี 4) การเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรี 5) การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี 

 

การเปิดเสรีการค้าบริการ สาขาโลจิสติกส์ ในปี 2556 ต้องอนุญาตให้ผู้ให้บริการมีสัดส่วนการถือหุ้น
ของนักลงทุนอาเซียนไม่ต่ ากว่า 70% และยกเลิกข้อจ ากัดการเข้าสู่ตลาด (Market Access - MA limitations) 

 

การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี  กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ
ภายในภูมิภาค โดยได้ด าเนินการ 2 แนวทาง คือ 1) การจัดตั้งกรอบทักษะฝีมือแรงงานระดับประเทศ เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการน าไปสู่กรอบการยอมรับฝีมือแรงงานของอาเซียน และ 2) การจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วม 
(MRA) ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบริการ 

 

การเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขัน ภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันมี6 องค์ประกอบหลัก 
ได้แก่ 1) นโยบายการแข่งขัน 2) การคุ้มครองผู้บริโภค 3) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (IPR) 4) การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 5) มาตรการด้านภาษี 6) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : กระทรวงคมนาคม 
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(2) แผนยุทธศาสตร์การขนส่งอาเซียน ปี พ.ศ. 2559-2568 (ASEAN Transport Strategic Plan 2016-2025)  
แผนยุทธศาสตร์การขนส่งอาเซียนปี พ.ศ. 2559-2568 (ASEAN Transport Strategic Plan 2016-2025)  

ให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงในระดับที่สูงขึ้น รวมไปถึงประสิทธิภาพ การบูรณาการ ความปลอดภัย และ
ความยั่งยืน และมีการก าหนดเป้าประสงค์ ที่ครอบคลุมในการขนส่งทางบก ดังนี้ 

การขนส่งทางบก (Land Transport) มีเป้าประสงค์ในการก่อตั้งโครงข่ายการขนส่งทางบกระดับภูมิภาค
ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีการบูรณาการ ภายในอาเซียนและประเทศโดยรอบ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาด้าน
การค้าและการท่องเที่ยว 

การขนส่งอย่างยั่งยืน (Sustainable Transport) มีเป้าประสงค์ในการจัดตั้งกรอบนโยบาย
ระดับภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการขนส่งที่มีความยั่งยืน อันประกอบไปด้วย รูปแบบการขนส่งคาร์บอนต่ า 
(Low Carbon modes of transport) และแนวคิดการขนส่งที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน (User-Friendly) และ
การบูรณาการการขนส่งและการวางแผนการใช้พื้นที่ (Land use planning) 

การอ านวยความสะดวกด้านการขนส่ง (Transport Facilitation) มีเป้าประสงค์ในการก่อตั้ง
ระบบโลจิสติกส์ และระบบการขนส่งหลายรูปแบบ (Multimodal Ttransportation System) ที่มีการบูรณา
การ มีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับโลก เพ่ือการเคลื่อนย้ายผู้โดยสารแบบไร้รอยต่อ 
โดยพาหนะบนถนน และการเคลื่อนย้ายสินค้า  ทั้งภายในและภายนอกอาเซียน 

โดยมีแผนที่จะด าเนินการปรับปรุงเส้นทางถนนในส่วนที่มีปริมาณการจราจรสูง ได้แก่  ในประเทศ
กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย และประเทศไทย โดยส าหรับเส้นทางที่มีโครงการขยายถนนในประเทศไทย 
ได้แก่  โครงการขยายถนนแม่สอด จังหวัดตาก โครงการสะพานมิตรภาพ ไทย-พม่า ข้ามแม่น้ าเมย และ        
ถนนเชื่อมต่อ โครงการขยายถนนสี่ช่องจราจร เชียงราย-ขุนตาล โครงการสร้างทางหลวงแนวใหม่ กาฬสินธุ์-
บ้านนาไคร้  โครงการมอเตอร์เวย์ พัทยา-มาบตาพุด  และโครงการขยายถนนสี่ช่องจราจร ตราด-หาดเล็ก          
และยังได้ระบุถึงการปรับปรุงมาตรฐานการขนส่งบนเส้นทางการขนส่งผ่านแดนอันประกอบด้วยการ
ปรับปรุงมาตรฐานทางเทคนิคเพื่อรองรับการขนส่งโดยยานยนต์ขนาดใหญ่ และการสนับสนุนการ
บังคับใช้กฎระเบียบด้านการควบคุมน้ าหนักรถ นอกจากนี้แล้วยังให้ความส าคัญกับประเด็นดังต่อไปนี้ 

 การขยายการใช้งาน “ระบบการขนส่งอัจฉริยะ” (Intelligent Transport System: ITS) 

 การลดอัตราการสูญเสียชีวิตบนท้องถนนในประเทศสมาชิกอาเซียนให้ได้ร้อยละ 50             
ภายในปี 2563 และลดให้ได้เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 25 ในช่วงระหว่างปี 2563-2573 

 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการขนส่งทางบกอาเซียน 

 การเพ่ิมระดับความร่วมมือระดับภูมิภาคในด้านการพัฒนาความปลอดภัยในการขนส่ง 

 การด าเนินการตามกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสาร
ทางบกขา้มพรมแดน (ASEAN Framework Agreement on Facilitation of Cross-Border Transport of 
Passengers by Road Vehicles: CBTP) 
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(3) การประชุมรัฐมนตรีด้านการขนส่งอาเซียน (ASEAN Transport Ministers Meeting: ATM) 
โดยในการประชุมรัฐมนตรีด้านการขนส่งอาเซียนครั้งล่าสุด ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย          

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 มีเนื้อหาการตกลงที่ส าคัญ และเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ บขส.  ดังนี้ 
1. การรับรองแผนยุทธศาสตร์การขนส่งอาเซียน ปี พ.ศ. 2559-2568 (ASEAN Transport 

Strategic Plan 2016-2025)  
2. การเร่งรัดการจัดท าร่างกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการ

ขนส่งผู้โดยสารทางบกข้ามพรมแดน (ASEAN Framework Agreement on Facilitation of Cross-
Border Transport of Passengers by Road Vehicles: CBTP)  การเร่งรัดให้ประเทศสมาชิกให้สัตยาบัน          
ความตกลงฉบับต่างๆ ได้แก่ กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า
ผ่านแดน (AFAFGIT) กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (AFAMT) และ
กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการขนส่งข้ามแดน (AFAFIST) รวมทั้งความคืบหน้าโครงการระบบศุลกากร
ผ่านแดนอาเซียน (ASEAN Customs Transit System: ACTS) 
 
จากประเด็นนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องดังที่ได้กล่าวไปในข้างต้นสามารถสรุปผลกระทบในเชิงบวกและ
เชิงลบที่มีต่อการด าเนินงานของ บขส. ในอนาคตได้ดังนี้  
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ผลกระทบเชิงบวก จากยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้  
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ แหล่งอ้างอิง โอกาส 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส ์
 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564   
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ              
ระบบโลจสิติกส ์

 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ              
ในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

 เป็นโอกาสในการขยายเส้นทางการเดินรถโดยสารประจ าเส้นทาง
ภายในประเทศ (หมวด 3) รวมถึงขยายตลาดเดินรถโดยสารประจ าทาง
ระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรงุ
ประสิทธิภาพระบบขนส่ง เพื่อส่งเสริม
ให้มีการขยายพื้นท่ีการพัฒนาเศรษฐกิจ
ไปสูภู่มิภาค 

 

 แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554-2563  
ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบขนส่ง          
เพื่อส่งเสริมให้มีการขยายพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจไปสูภู่มภิาค 

 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบขนส่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ              
ในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  

 เป็นโอกาสที่จะเปิดเส้นทางใหม่ๆ  ไปสู่พื้นท่ีทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 
หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งให้
เชื่อมโยง ทั่วถึง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยกระดับความปลอดภัย และความมั่นคง
ของระบบขนส่ง  

 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้เชื่อมโยง ทั่วถึง          
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนส่ง  

 เป็นโอกาสในการปรับปรุง และพฒันามาตรฐานรถ 

 เป็นโอกาสในการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร และสถานีเช่ือมต่อการ
เดินทางของผู้โดยสาร ใหม้ีประสิทธิภาพ สะอาด ปลอดภยั และมีความ
ทันสมัยยิ่งขึ้น 

นโยบายการพัฒนามาตรฐาน 
การตรวจสภาพรถ และส่งเสริม           
การก ากับการตรวจสภาพรถ  

 แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559-2564  
ก าหนดกระบวนงานเกี่ยวกับการควบคุมรถ 

 

 เป็นโอกาสในการท าธุรกิจของศูนย์ซ่อมบ ารุงและตรวจสภาพรถ          
เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ บขส. 
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ผลกระทบเชิงบวก จากยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้  
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ แหล่งอ้างอิง โอกาส 

นโยบายการปรับปรุงการออก
ใบอนุญาตขับรถให้เป็นมาตรฐานสากล 
และส่งเสรมิให้มีโรงเรยีนสอนขับรถ      
ที่เป็นมาตรฐานและมีจ านวนเพียงพอ 

 แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559-2564   
ก าหนดกระบวนงานเกี่ยวกับการควบคุมคน 

 เป็นโอกาสในการท าธุรกิจเกี่ยวเนือ่ง เช่น การจัดตั้งสถาบันอบรม/          
สอนขับรถ 

นโยบายการพัฒนาการก ากับดูแล   
และบรหิารรัฐวิสาหกิจ 

 แผนยุทธศาสตรร์ัฐวิสาหกจิ พ.ศ. 2560-2564 และภาพรวมของสาขาขนส่ง  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสรมิระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคณุธรรม 

 ร่าง พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวสิาหกจิ             
(เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560)  

 เป็นโอกาสในการพัฒนาและบริหารองค์กรอย่างโปร่งใส            
รวมถึงปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ให้สามารถด าเนินงานได้           
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นโยบายการด าเนินตามนโยบายของรัฐ 
กรณีที่รัฐวสิาหกิจต้องรับภาระการ
อุดหนุนราคาหรือภาระอื่นใดอันอาจ
ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการหรือ
สถานะ ทางการเงิน จะด าเนินการได้
ต่อเมื่อมีการหารือ หรือท าข้อตกลงกับ
หน่วยงานภาครัฐท่ีก าหนดนโยบายนั้น 

 แผนยุทธศาสตรร์ัฐวิสาหกจิ พ.ศ. 2560-2564 และภาพรวมของสาขาขนส่ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืน                
ในระยะยาว 

 ร่าง พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวสิาหกจิ                  
(เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560)  

 เป็นโอกาสในการเจรจาเพื่อปรับกฎระเบียบต่างๆ เช่น                    
การตั้งราคาตั๋วโดยสาร กฎเกณฑก์ารให้บริการในลักษณะบริการ
สาธารณะ (PSO) ฯลฯ ให้เอื้อต่อการด าเนินงานของ บขส. และ
สามารถแข่งขันเชิงธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น 

นโยบายการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

 นโยบายการบริหารราชการแผ่นดนิ  
นโยบายที่ 7 การส่งเสรมิบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม                     
เศรษฐกิจอาเซยีน 

 แผนยุทธศาสตร์การขนส่งอาเซยีน ปี พ.ศ. 2559-2568  

 เป็นโอกาสในการเปิดเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมถึงโอกาสในการขยายธุรกิจ
เดินรถและธุรกิจต่อเนื่อง โดยใช้ประโยชน์จากมาตรการลดอุปสรรค  
ในการเข้าสูต่ลาด การอ านวยความสะดวกในการขนส่งทางบกระหว่าง
ประเทศ และการอ านวยความสะดวกในด้านเทคโนโลยี และโลจสิตกิส ์
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ผลกระทบเชิงบวก จากยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้  
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ แหล่งอ้างอิง โอกาส 

 เป็นโอกาสการเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งของภูมภิาคและเปน็จุดเช่ือมตอ่ 
ที่ส าคัญ ความสมัพันธ์ทางธุรกจิแบบกลุ่มเครือขา่ยมคีวามส าคัญมากขึ้น 

 เป็นโอกาสในการให้บริการเดินรถแก่กลุ่มลูกคา้นักท่องเที่ยวและ
แรงงานระหว่างประเทศ  

 เป็นโอกาสในการพัฒนาระบบการขนส่งผู้โดยสารและสินคา้ของ บขส. 
ให้มีมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากล 

การก าหนดลักษณะ หรือจัดใหม้ี
อุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก            
หรือบริการในรถโดยสารประจ าทาง/          
ไม่ประจ าทาง และในสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร เพื่อให้คนพิการและผูส้งูอายุ
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได ้

 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้เชื่อมโยง ทั่วถึง            
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อรองรับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบริการเชิงสงัคม 

 กฎกระทรวงก าหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก 
หรือบริการในอาคารสถานท่ี ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการ
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได ้พ.ศ. 2556 

 เป็นโอกาสในการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารและการเช่ือมต่อการเดินทาง
ของผู้โดยสารให้มีประสิทธิภาพ มีความสะดวก สบาย และปลอดภัย  

 เป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการบนรถ 
และยกระดับมาตรฐานในการให้บริการรวมถึงพัฒนามาตรฐานความ
ปลอดภัยในการขนส่ง 

 เป็นช่องทางหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

นโยบายการด าเนินงานของรัฐวสิาหกิจ 
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
SDGs โดยก าหนดให้มีตัวช้ีวัดระดบั
ความส าเร็จในการด าเนินงาน 
เพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ หรือ Eco-efficiency 

 เอกสารประกอบการสัมมนา ของ สคร. เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และ           
วันท่ี 6 ธันวาคม 2560 เรื่อง ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กร
รัฐวิสาหกิจเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  

 เป็นโอกาสในการพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภณัฑ์หรือบริการ               
เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มให้ กับ บขส. โดยลดการใช้ทรัพยากร/วัตถุดบิ/       
ลดการใช้พลังงาน/ลดการปล่อยสารพิษต่างๆ/เน้นการใช้ทรัพยากร          
ที่หมุนเวียนได้ เป็นต้น อีกท้ังยังเปน็การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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ผลกระทบเชิงลบ จากยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้ 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ แหล่งอ้างอิง อุปสรรค 

นโยบายการก าหนดบทบาทและโครงสร้าง
องค์กรของหน่วยงาน ด้านการขนส่ง              
โดยแบ่งแยกบทบาทการด าเนินงานของ
หน่วยงานในฐานะ Policy Maker, Regulator, 
และ Operator 
 

 แผนยุทธศาสตรร์ัฐวิสาหกจิ พ.ศ. 2560-2564 และภาพรวมของสาขาขนส่ง      
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อน         
ยุทธศาสตร์ชาติ  การแยกบทบาทหน้าท่ีที่ชัดเจนในการเป็น Regulator             
และ Operator โดยปรับบทบาทให้รัฐวิสาหกจิ เป็น Operator อย่างเดียว  

 อาจส่งผลให้ บขส. ไม่ได้รับรายได้จากการบริหารการเดินรถ           
ในอนาคต 

 บขส. อาจไมไ่ดเ้ป็นผู้ถือครองสัมปทานในเส้นทางการ 
เดินรถหมวด 2 แต่เพียงผูเ้ดียว และต้องแข่งขันกับ
ภาคเอกชนมากยิ่งข้ึน 

นโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนให้เปลี่ยน
มาใช้รูปแบบการขนส่งทางรางและทางน้ า 
เพิ่มมากขึ้นการพัฒนาการขนส่งทางรางและ 
ทางน้ าให้มีประสิทธิภาพ  

 แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554-2563   
ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเปลี่ยน มาใช้รปูแบบ                  
การขนส่งทางรางและทางน้ าเพิ่มมากขึ้น (Shift Mode) 

 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้เชื่อมโยง ทั่วถึง                           
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

 แผนยุทธศาสตรร์ัฐวิสาหกจิ พ.ศ. 2560-2564 และภาพรวมของสาขาขนส่ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยการส่งเสริมการขนส่งทางรางและทางน้ าเป็นรปูแบบ                 
การขนส่งหลัก (Modal Shift) มีการขนส่งทางถนนเป็นระบบสนับสนุน Feeder  

 แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 และ
แผนปฏิบัติการดา้นคมนาคมขนสง่  

โครงการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง  

 การขนส่งทางรางและทางน้ าเป็นคู่แข่งทางอ้อมของ 
บขส. โดยผู้โดยสารรถประจ าทางอาจไปใช้บริการรถไฟ 
หรือ เรือแทนในอนาคต 



แผนยุทธศาสตร์ บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) 
 

-33- 
 

ผลกระทบเชิงลบ จากยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้ 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ แหล่งอ้างอิง อุปสรรค 

นโยบายการเพิ่มวงเงินประกันภัยภาคบังคับ 
และค่ารักษาพยาบาล เพื่อชดเชยเยียวยา
ให้กับผู้ไดร้ับบาดเจ็บจากอุบตัิเหต ุ               
ส าหรับรถโดยสารสาธารณะ 
 
 

 แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559-2564  
ก าหนดกระบวนงานเกี่ยวกับการควบคุมคน 

 อาจส่งผลให้ บขส. มีภาระด้านการเงินเพิ่มมากขึ้น 

นโยบายการพัฒนาให้ผู้ประกอบการขนส่ง 
ด้วยรถโดยสารประจ าทางเป็นมืออาชีพ       
ไม่มรีะบบรถร่วม 
 
 

 แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559-2564  
ก าหนดกระบวนงานเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบการขนส่ง 

 การแข่งขันการเดินรถจากภาคเอกชนจะรุนแรงยิ่งขึ้น        
ทั้งในแง่ของการถือสัมปทานการเดินรถ และคุณภาพ         
ในการให้บริการ 

การก าหนดลักษณะหรือจดัให้มีอปุกรณ์         
สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการในรถ
โดยสารประจ าทาง/ไม่ประจ าทาง และ       
ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อให้คนพิการและ
ผู้สูงอายสุามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได ้

 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้เชื่อมโยง ทั่วถึง และ            
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกลยุทธ์การพัฒนาระบบขนส่ง เพื่อรองรับผูสู้งอายุ ผู้พิการ 
และบริการเชิงสังคม 

 กฎกระทรวงก าหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการ
ในอาคารสถานท่ี ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและ         
ใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 
 

 อาจส่งผลให้ บขส. มีค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์            
และสิ่งอ านวยความสะดวกเพิ่มมากข้ึน 
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ผลกระทบเชิงลบ จากยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้ 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ แหล่งอ้างอิง อุปสรรค 

นโยบายการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

 นโยบายการบริหารราชการแผ่นดนิ  
นโยบายที่ 7 การส่งเสรมิบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 แผนยุทธศาสตร์การขนส่งอาเซยีน ปี พ.ศ. 2559-2568  

 อาจเผชิญกับการแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติ           
ที่สามารถเข้ามาลงทุนประกอบการเดินรถหรือธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องกับการเดินรถในประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบ้านมากขึ้น 

 อาจต้องเผชิญกับการแข่งขันการให้บริการของ           
สายการบินต้นทุนต่ าที่มีการลงทุนในบริการเกี่ยวเนื่อง  
กับการขนส่งผูโ้ดยสารทางบก  
 
 
 

นโยบายการด าเนินงานของรัฐวสิาหกิจ       
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย การพัฒนาท่ียั่งยืน SDGs 
โดยก าหนดให้มีตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จ         
ในการด าเนินงาน เพื่อสร้างประสทิธิภาพ       
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ Eco-efficiency 
 
 
 
 

 เอกสารประกอบการสัมมนา ของ สคร. เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และ                  
วันท่ี 6 ธันวาคม 2560 เรื่อง ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กรรัฐวิสาหกิจ  
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 อาจส่งผลให้ บขส. มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนในการจัดหา
รถโดยสารทีม่ีประสิทธิภาพในการลดมลพิษสูง/ประหยัด
พลังงาน 
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1.1.2 การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเดินรถโดยสาร (Five Force Analysis) 
 

ภาพรวมอุตสาหกรรมรถโดยสาร 
เดือนกันยายน 2560 มีรถโดยสารจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ทั้งสิ้น 159,189 คัน 

โดยเพ่ิมขึ้นจากปี 2556 ซึ่งมีจ านวนรถโดยสาร 138,677 คัน เพิ่มขึ้น 20,512 คัน คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ย 
ต่อปีร้อยละ 3.51 จัดเป็นรถโดยสารประจ าทาง 78,894 คัน โดยลดลงจากปี 2556 ซึ่งมีจ านวน 87,909 คัน 
อัตราการลดลงเฉลี่ยต่อปีในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ 2.67 และรถโดยสารไม่ประจ าทาง 67,633 คัน โดยเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องจากปี 2556 ซึ่งมีจ านวน 39,387 คัน คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 14.47 และ
มีจ านวนผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจ าทางทั้งสิ้น จ านวน 1,515 ราย โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2556  
ซึ่งมีจ านวน 1,489 ราย และผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารไม่ประจ าทางทั้งสิ้น 37,195 ราย โดยเพิ่มขึ้น
จากปี 2556 ซึ่งมีจ านวน 14,575 ราย คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 26.39  

ส าหรับรถโดยสารของ บขส.  ณ  เดือนพฤษภาคม 2561 บขส. มีทั้งสิ้น 540 คัน โดยเป็นผู้ให้บริการ
รถโดยสารประจ าทางท่ีมีรถโดยสารให้บริการจ านวนมากที่สุด และเป็นผู้ถือครองใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
รถโดยสารหมวด 2 และรถโดยสารระหว่างประเทศแต่เพียงผู้เดียวในปัจจุบัน 

 
จ านวนรถโดยสารจดทะเบียนในประเทศไทย  (หน่วย:พันคัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: รายงานสถติิการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม 
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การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเดินรถ ด้วยเครื่องมือ Five Forces Analysis 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ านาจต่อรองของผู้ซ้ือ 
- ลูกค้ามีอ านาจต่อรองสูง เนื่องจากผู้ให้บริการรถโดยสารมีจ านวนมาก 

ประกอบกับผู้ซ้ือไม่มีต้นทุนทางตรงในการเปลี่ยนผู้ให้บริการไปยัง
ผู้ประกอบการรายอื่นๆ 

- ลูกค้ามีข้อมูลส าหรับเปรยีบเทียบการใหบ้ริการของผู้ประกอบการ
รายต่างๆ 

การแข่งขันในตลาด 
- สภาพการแข่งขันสูง มีผู้ให้บริการจ านวนมาก และไม่มีผู้ให้บริการ

รายใด ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงอยา่งมีนัยส าคัญ 
- การแข่งขันด้านราคาถูกจ ากัดด้วยกฎระเบียบของภาครัฐ 
- บขส. เป็นผู้ถือครองใบอนุญาตประกอบการเดินรถหมวด 2        

แต่เพียงผู้เดียว 
- ตลาดรถโดยสารประจ าทางมีแนวโน้มหดตัว ในขณะที่ตลาด       

รถโดยสารไม่ประจ าทางมีแนวโน้มเติบโตที่ประมาณร้อยละ 14      
ต่อปีโดยค านวณจากจ านวนรถโดยสารที่จดทะเบียนกับ ขบ. 

การแข่งขันในตลาด 
(Rivalry Among Existing Firms) 

คู่แข่งรายใหม่ 
(Threat of New Entrants) 

สินค้า/บริการทดแทน 
(Threat of Substitute Products) 

อ านาจต่อรองผู้ขาย 
(Bargaining Power of Suppliers) 

อ านาจต่อรองผู้ซื้อ 
(Bargaining Power of Buyers) 

อุปสรรคด้านคู่แขง่รายใหม่ 
- มีข้อจ ากัดด้านกฎระเบียบ การเข้าสู่ธุรกิจ ต้องได้รับใบอนุญาต      

โดยต้องผ่านการประเมินรถ และเง่ือนไขหลักเกณฑ์ต่างๆ ของ ขบ. 
- การเข้าสู่ธุรกจิใช้เงินลงทุนตั้งต้นสูง ได้แก่ รถโดยสาร และ          

ศูนย์ซ่อมบ ารุง และการเดินรถมีสัดส่วนต้นทุนคงที่สูง 
- การเดินรถระหว่างประเทศต้องเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือก

จากภาครัฐเท่านั้น 
- รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการเปิดเสรีการเดินรถ มีแนวคิด            

ในการยกเลิกระบบรถร่วม และยกเลิกขอ้จ ากัดดา้นการต้ังราคา 

อ านาจต่อรองของผู้ขาย 
- ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการประกอบรถโดยสารมีจ านวนน้อยราย         

และบางรายมกีารด าเนินธุรกิจรถโดยสารควบคู่กันด้วย 
- บขส. มีอ านาจต่อรองต่ าในการก าหนดราคาน้ ามันเชื้อเพลิง  
- บขส. ต้องด าเนินการตามกฎระเบยีบการจัดซ้ือของรัฐวิสาหกิจ 

 
 
อุปสรรคด้านสินค้า/บริการทดแทน 
- บริการทดแทนมีจ านวนมาก ได้แก ่รถตู ้รถไฟ สายการบินต้นทุนต่ า และรถยนต์ส่วนบุคคล และรถไฟความเร็วสูงในอนาคต 
- บริการขนส่งระยะใกล้ได้แก ่รถตู้โดยสาร ซึ่งมีราคาที่ต่ ากว่า และมีความรวดเร็ว สะดวกสบายกวา่ และ รถยนต์สว่นบุคคล ซ่ึงมีความสะดวกสบายที่สูงกวา่ 
- บริการขนส่งระยะทางไกลได้แก่ รถไฟซ่ึงมีราคาที่ต่ ากว่า และสายการบินต้นทุนต่ าซึ่งมีความรวดเร็วสะดวกสบายและมแีนวโน้มราคาค่าโดยสารปรับตวัลดลงอย่างต่อเนื่องจากการที่มีเสรีในการก าหนดราคา 
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โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์สภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเดินรถ ด้วยเครื่องมือ Five Forces Analysis 
ครอบคลุมแต่ละประเด็น ดังนี้: 
1) อุปสรรคด้านคู่แข่งรายใหม่ 

 มีข้อจ ากัดด้านกฎระเบียบการเข้าสู่ธุรกิจต้องได้รับใบอนุญาตจาก ขบ. โดยต้องผ่านการประเมินรถ
และเงื่อนไขหลักเกณฑ์ต่างๆ ของ ขบ. โดย ขบ. มีกฎระเบียบข้อบังคับส าหรับบุคคลที่ต้องการเดินรถ 
ต้องท าการขอใบอนุญาตประกอบการเดินรถจาก ขบ. ซึ่งต้องมีความพร้อมทั้งด้านรถโดยสารที่มีสภาพดี 
มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานของ  ขบ. มีพนักงานขับรถที่ได้รับอนุญาต และ  
มีสถานีส าหรับซ่อมบ ารุงรถ รวมไปถึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่  ขบ. ก าหนด นอกจากนี้ส าหรับ           
รถโดยสารประจ าทางท่ีจะมีการเปิดเส้นทางใหม่ ต้องได้รับการอนุมัติจาก ขบ. อีกด้วย1 

 การเข้าสู่ธุรกิจใช้เงินลงทุนตั้งต้นสูง ได้แก่ รถโดยสาร ศูนย์ซ่อมบ ารุง และการเดินรถมีสัดส่วนต้นทุนคงที่สูง 
โดยจากกฎระเบียบของ ขบ. ท าให้ผู้ที่จะประกอบการรถโดยสารต้องมีความพร้อมด้านเงินลงทุน
พอสมควร โดยรถโดยสารขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่หนึ่งคัน ราคาประมาณ 2 - 8 ล้านบาท นอกจากนี้            
ต้องมีความพร้อมด้านเครือข่ายในการจัดหาพนักงานขับรถและต้องแบกรับภาระความเสี่ยงในธุรกิจ 
เนื่องจากการเดินรถ มีต้นทุนหลักส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ได้แก่ ค่าเช่า         
รถโดยสาร ค่าเสื่อมราคารถโดยสาร ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าจ้างพนักงาน และต้องแบกรับภาระความเสี่ยง
ในกรณีการเกิดอุบัติเหตุในการเดินรถอีกด้วย 

 การเดินรถระหว่างประเทศต้องเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกจากภาครัฐเท่านั้น โดยส าหรับใบอนุญาต
ประกอบการเดินรถระหว่างประเทศ เป็นการตกลงระหว่างภาครัฐกับภาครัฐ ซึ่งจะใช้การคัดเลือกผู้ประกอบการ     
ที่มีความพร้อมในการเดินรถมากที่สุดมาเป็นผู้ให้บริการ  โดยส าหรับประเทศไทย บขส. เป็นผู้ให้บริการขนส่ง
ระหว่างประเทศแต่เพียงผู้เดียว 

 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการเปิดเสรีการเดินรถ มีแนวคิดในการยกเลิกระบบรถร่วม และยกเลิกข้อจ ากัด
ด้านการตั้งราคา โดยจากแผนยุทธศาสตร์และแผนงานต่างๆ ของภาครัฐ ด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ 
มีเนื้อหาทิศทางยุทธศาสตร์ในการจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือก ากับดูแล และมีการพิจารณาปรับปรุงข้อกฎหมาย 
เพ่ือส่งเสริมให้เอกชนมีความสามารถในการแข่งขัน มีส่วนร่วมในภาคการขนส่งของประเทศมากยิ่งขึ้น 
และมีเป้าหมายในการเปิดเสรีการเดินรถ ยกตัวอย่างเช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12           
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งแผนยุทธศาสตร์
กรมการขนส่งทางบก แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร รวมไปถึงนโยบายของส านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก ที่มีการมองภาพ
อนาคตในการพัฒนาให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจ าทางให้เป็นมืออาชีพ ไม่มีระบบรถร่วม 
ดังนั้นในอนาคตอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด (Barrier to Entry) ในแง่ของกฎระเบียบจะมีแนวโน้มลดลง  
จึงเป็นอุปสรรคของผู้ประกอบการในตลาดในปัจจุบันจากการเกิดขึ้นของคู ่แข่งรายใหม่ นอกจากนี้           

                                                             
1 ตามพระราชบญัญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
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ในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ยังมีข้อตกลงในการให้อนุญาตชาวต่างชาติ สมาชิกถือครอง
สัดส่วนหุ้นในธุรกิจโลจิสติกส์ได้เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 70 ซึ่งอาจก่อให้เกิดคู่แข่งซึ่งเป็นทุนต่างชาติ 

 จากปัจจัยข้างต้นจะพบว่า ปัจจัยสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมด้านอุปสรรคด้านคู่แข่งรายใหม่ 
(Threat of New Entrants) ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อผู้ประกอบการในตลาดในปัจจุบัน เนื่องจากคู่แข่ง
รายใหม่ที่ต้องการเข้าตลาดจะต้องเผชิญอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดต่างๆ อย่างไรก็ตามปัจจัยเกื้อหนุนต่อ
ผู้ประกอบการในตลาดในปัจจุบันดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ 
ข้อบังคับจากภาครัฐ และการเปิดเสรีอาเซียน 

 
2) สภาวะการแข่งขันในตลาด 

 สภาพการแข่งขันสูง มีผู้ให้บริการจ านวนมาก และไม่มีผู้ให้บริการรายใดที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงอย่าง              
มีนัยส าคัญ โดยจากจ านวนผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสาร และจ านวนรถโดยสารที่จดทะเบียนกับ 
ขบ. พบว่ามีผู้ให้บริการจ านวนมาก โดยพบว่าไม่มีผู้ให้บริการรายใดที่มี จ านวนรถโดยสารปริมาณ
มากพอที่จะมีศักยภาพในการให้บริการน าตลาดโดยรวมอย่างมีสาระส าคัญ  หรือมีส่วนแบ่งตลาด 
ที่สูงอย่างมีสาระส าคัญ2  จึงพบว่าในตลาดรถโดยสารโดยรวม มีการแข่งขันที่รุนแรง สอดคล้องกับความ
พยายามของผู้ให้บริการแต่ละรายที่มีความพยายามในการสร้างความแตกต่าง ทั้งด้านราคาและคุณภาพ 
เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากนี้แผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งของ
ภาครัฐ ที่อาจน าไปสู่การเปิดเส้นทางใหม่ ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการในตลาดรถโดยสารเกิดการแข่งขัน
เพ่ือให้บริการตามเส้นทางใหม่ๆ เหล่านี้ 

 การแข่งขันด้านราคาถูกจ ากัดด้วยกฎระเบียบของภาครัฐ โดยการก าหนดราคาค่าโดยสารส าหรับ         
รถโดยสารประจ าทาง มีราคาขั้นต่ าที่ถูกก าหนดโดย ขบ. โดยในปัจจุบันมีการยินยอมให้ท าการลดราคา   
เพ่ือส่งเสริมการแข่งขันได้ร้อยละ 20  โดยในอนาคตอาจมีการพิจารณายกเลิกราคาข้ันต่ าดังกล่าว 

 บขส. เป็นผู้ถือครองใบอนุญาตประกอบการเดินรถหมวด 2 แต่เพียงผู้เดียว โดยมีระบบรถร่วมบริการ        
เป็นผู้ให้บริการร่วม ดังนั้น รถร่วมบริการ จึงมีสถานะเสมือนเป็นคูแ่ข่งของ บขส. 

 ตลาดรถโดยสารประจ าทางมีแนวโน้มหดตัว ในขณะที่ตลาดรถโดยสารไม่ประจ าทางมีแนวโน้มเติบโต        
ที่ประมาณร้อยละ 14 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนรถโดยสารที่จดทะเบียนกับ ขบ. ซึ่งสอดคล้องกับ
จ านวนผู้ประกอบการรถโดยสารประจ าทางท่ีมีแนวโน้มลดลง และผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ประจ าทาง
ที่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อพิจารณาควบคู่กับบริการทดแทนอ่ืน รวมถึงรายได้ของผู้ประกอบการ        
รถโดยสารรายใหญ่โดยรวมมีแนวโน้มลดลง จะพบว่าลักษณะดังกล่าวบ่งบอกถึงสภาวะการแข่งขันที่
รุนแรงในตลาดรถโดยสาร จึงก่อให้เกิดการออกจากตลาดของผู้ประกอบการบางราย และในตลาด        
รถโดยสารไม่ประจ าทางที่มีการแข่งขันท่ีรุนแรงมากยิ่งขึ้นจากจ านวนผู้ประกอบการที่เพ่ิมมากยิ่งขึ้น 

                                                             
2 ข้อมูลจากรายงานสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กลุ่มสถิติการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก  



แผนยุทธศาสตร์ บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) 
 

-39- 
 

 จากปัจจัยข้างต้นจะพบว่า สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมด้านความรุนแรงของการแข่งขัน  (Rivalry 
Among Existing Firms) ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผู้ประกอบการในตลาดในปัจจุบัน เนื่องจากการ
แข่งขันในตลาดที่มีความรุนแรง และมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในอนาคตหากมีการเปิดเสรีการแข่งขัน          
ด้านราคา 
 

3) อุปสรรคด้านสินค้า/บริการทดแทน 

 บริการทดแทนมีจ านวนมาก ได้แก่ รถตู้ รถไฟ สายการบินต้นทุนต่ า รถยนต์ส่วนบุคคล รถไฟทางคู่ และ
รถไฟความเร็วสูงในอนาคต  ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งทางรางและ 
ทางน้ าให้เป็นรูปแบบการขนส่งหลัก โดยมีการขนส่งทางถนนเป็นระบบสนับสนุนและเป็นทางเลือกในการ
ขนส่งของผู้ใช้บริการ เนื่องจากเป็นรูปแบบการขนส่ง/การเดินทางที่มีต้นทุนต่ าใช้พลังงานที่ประหยัดและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้ จากการศึกษาภาพรวมสถิติการขนส่งประเภทต่างๆ พบว่าจ านวนผู้โดยสาร
ที่ใช้บริการขนส่งทางอากาศที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 13.5 ต่อปี ระหว่างปี 2553-2557 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง         
การเดินทางด้วยสายการบินต้นทุนต่ าโดยมีรายได้เพ่ิมข้ึน อย่างรวดเร็วระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ในขณะที่ 
ในช่วงเวลาเดียวกัน ผู้โดยสารของรถโดยสาร บขส. ลดลงจาก 10.8 ล้านคน เป็น 8.6 ล้านคน หรือ       
ด้วยอัตราเฉลี่ย ร้อยละ 4.5 ต่อปี รวมไปถึงรถโดยสารส่วนบุคคลขนาดเล็กไม่เกิน 7 ที่นั่งที่จดทะเบียนกับ ขบ. 
ได้แก่ รถยนต์ส่วนบุคคล มีการเพ่ิมจ านวนขึ้นระหว่างช่วงเวลาเดียวกันจาก 4.417 ล้านคันในปี 2553 เป็น 
7.284 ล้านคันในปี 2557 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 13.32 ต่อปี แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการเดินทางต่างๆ              
ที่สามารถทดแทนการขนส่งโดยรถโดยสารได้มากขึ้น จึงบ่งชี้ว่าตลาดรถโดยสารโดยรวมก าลังเผชิญกับ
อุปสรรคทางธุรกิจที่เกิดจากบริการทดแทนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีความสามารถในการทดแทนได้           
มากยิ่งขึ้น 

 บริการขนส่งระยะใกล้ ได้แก่ รถตู้โดยสารซึ่งมีราคาที่ต่ ากว่า และมีความรวดเร็ว สะดวกสบายกว่า และรถยนต์
ส่วนบุคคลซึ่งมีความสะดวกสบายที่สูงกว่า โดยพบว่าผู้ใช้บริการรถโดยสารระยะใกล้นิยมใช้บริการรถตู้
โดยสาร เนื่องจากมีความสะดวก และรวดเร็วมากกว่า สามารถท าความเร็วได้ และมีรถตู้ให้บริการตาม   
จุดขึ้นรถจ านวนมากกว่ารถโดยสารขนาดใหญ่  จึงมีความสะดวกมากกว่า สามารถลดเวลาและค่าใช้จ่าย
ส าหรับผู้ใช้บริการได้ ถึงแม้ว่าจะมีความปลอดภัยที่ด้อยกว่าก็ตาม จ านวนรถตู้โดยสารที่มีการเพ่ิมขึ้น  
อย่างรวดเร็วมีความสอดคล้องกับรายได้จากการเดินรถในเส้นทางในระยะใกล้ของ บขส . ที่มีแนวโน้ม
ลดลง นอกจากนี้ จ านวนรถยนต์ส่วนบุคคลมีการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับ ราคาน้ ามันที่ปรับตัว
ลดลง ท าให้การขนส่งโดยรถตู้โดยสารและรถยนต์ส่วนบุคคลสามารถทดแทนบริการรถโดยสารขนาดใหญ่
ได้มากยิ่งขึ้น 

 บริการขนส่งระยะทางไกล ได้แก่ รถไฟซึ่งมีราคาที่ต่ ากว่า และสายการบินต้นทุนต่ า ซึ่งมีความรวดเร็ว 
สะดวกสบาย และมีแนวโน้มราคาค่าโดยสารปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง  จากการที่มีเสรีในการก าหนด
ราคา พบว่าในปัจจุบันราคาค่าโดยสารของสายการบินต้นทุนต่ ามีการปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว            
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โดยมีปัจจัยจากการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ า รวมถึงเส้นทางและจ านวนเที่ยวบิน
ภายในประเทศที่เพ่ิมมากยิ่งขึ้น และการที่ภาครัฐไม่มีข้อก าหนดในด้านการตั้งราคาค่าโดยสารส าหรับ       
สายการบิน การขนส่งทางอากาศมีระยะเวลาเดินทางที่ต่ ากว่า และด้วยราคาค่าโดยสารของสายการบิน
ต้นทุนต่ าที่ลดลง ซึ่งบางครั้งราคาที่ตั้งตามกิจกรรมส่งเสริมการขายของสายการบินต้นทุนต่ าอยู่ในระดับ
เดียวกับค่าโดยสารของรถโดยสาร ท าให้สายการบินต้นทุนต่ าสามารถทดแทนรถโดยสารได้มากยิ่งขึ้น              
ในส่วนของรถไฟ แม้ว่าในปัจจุบันจะมีแนวโน้มผู้โดยสารลดลง แต่ด้วยนโยบายของภาครัฐ ตัวอย่างเช่น 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของไทย แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาระบบขนส่งทางราง 
โดยวางทิศทางเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก โดยมีโครงการในการขยายศักยภาพ     
การให้บริการ และเพ่ิมประสิทธิภาพ จึงท าให้การขนส่งผู้โดยสารด้วยรถไฟมีศักยภาพสูงในการเป็นบริการ
ทดแทนการขนส่งด้วยรถโดยสารในอนาคตอันใกล้ 

 จากปัจจัยข้างต้นจะพบว่า ปัจจัยสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมด้านอุปสรรคด้านบริการทดแทน 
(Threat of Substitute Products) ส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างรุนแรงต่อผู้ประกอบการในตลาด           
ในปัจจุบัน เนื่องจากบริการทดแทนรูปแบบต่างๆ มีศักยภาพในการแข่งขันกับธุรกิจรถโดยสารได้มากยิ่งขึ้น
จากอดีต และมีแนวโน้มที่การแข่งขันระหว่างบริการต่างๆ จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคต 

 

ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารในประเทศไทย ปี 2553-2557 (หน่วย:ล้านคน) 

 
ที่มา : กรมเจ้าท่า กรมการบินพลเรือน, การรถไฟแห่งประเทศไทย,  

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, บริษัท ขนส่ง จ ากัด และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
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4) อ านาจต่อรองของผู้ซ้ือ 

 ลูกค้ามีอ านาจต่อรองสูง เนื่องจากผู้ให้บริการรถโดยสารมีจ านวนมาก ประกอบกับผู้ซื้อไม่มีต้นทุนทางตรง
ในการเปลี่ยนผู้ให้บริการไปยังผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ โดยจากจ านวนผู้ประกอบการรถโดยสารในแต่ละ
เส้นทางส่วนใหญ่มีมากกว่า 1 ราย โดยเฉพาะในเส้นทางที่มีผู้โดยสารจ านวนมาก และตลาดรถโดยสาร         
ไม่มีข้อผูกมัดในการเปลี่ยนผู้ให้บริการ รวมถึงตลาดรถโดยสารประจ าทางแบบเช่าเหมา ซึ่งผู้ซื้อมักใช้
ระบบการประกวดราคาในการคัดเลือกผู้ให้บริการ จึงส่งผลให้อ านาจต่อรองของผู้ซื้อมีสูง 

 ลูกค้ามีข้อมูลส าหรับเปรียบเทียบการให้บริการของผู้ประกอบการรายต่างๆ โดยทั่วไปในตลาดรถโดยสาร
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลราคาค่าโดยสาร และคุณภาพการให้บริการได้อย่างทั่วถึง 

 จากปัจจัยข้างต้นจะพบว่า ปัจจัยสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมด้านอ านาจต่อรองของผู้ซื้อ 
(Bargaining Power of Buyers) ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผู้ประกอบการในตลาดปัจจุบัน เนื่องจากลูกค้า
มีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการผู้ให้บริการรายใดก็ได้ หรือแม้กระทั่งมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนไปใช้บริการ
จากบริการทดแทนอ่ืนๆ เช่น สายการบินต้นทุนต่ า โดยไม่มีต้นทุนส่วนเพ่ิมอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น          
จึงเป็นปัจจัยบีบบังคับให้ผู้ให้บริการในตลาดต้องมีการปรับตัว ทั้งด้านการเพ่ิมคุณภาพ หรือลดราคา            
เพ่ือรักษาลูกค้าเก่าและดึงดูดลูกค้าใหม่ เกิดสภาพการแข่งขันท่ีรุนแรง 

 
5) อ านาจต่อรองของผู้ขาย (Suppliers) 

 ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการประกอบรถโดยสารมีจ านวนน้อยราย และบางรายมีการด าเนินธุรกิจรถโดยสาร
ควบคู่กันด้วย เนื่องจากเป็นตลาดที่ผู้ผลิตมีจ านวนน้อยราย  ในขณะที่ผู้ประกอบการรถโดยสารมีจ านวนมาก 
นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ประกอบการในตลาดรถโดยสารบางรายเป็นผู้ผลิตรถโดยสารควบคู่กัน (Forward 
Integration) จึงท าให้เกิดอ านาจต่อรองของผู้ผลิตรถโดยสาร 

 บขส. มีอ านาจต่อรองต่ าในการก าหนดราคาน้ ามันเชื้อเพลิง โดยปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษ
ของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 (หนังสือ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0505/ว 95 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559) ได้มีมติให้การซื้อเชื้อเพลิง
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอ่ืนเป็นประเภท          
ไม่บังคับ โดยผ่านคณะรัฐมนตรีรับทราบ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ท าให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งสามารถ      
เปิดประมูลซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงจากผู้ประกอบการค้าน้ ามันรายอ่ืนไปอย่างเสรี ส่งผลให้ บขส. มีความ
ยืดหยุ่น ในการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากไม่จ าเป็นต้องซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงจาก ปตท. 
เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ตลาดน้ ามันเชื้อเพลิงเป็นตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายและปริมาณการสั่งซื้อของ บขส.           
ไม่มากพอที่จะสามารถต่อรองราคากับผู้ขายได้มากนัก โดยรวมจึงถือว่า บขส. มีอ านาจต่อรองกับผู้ค้าน้ ามัน
เชื้อเพลิงในระดับต่ า 
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 บขส. ต้องด าเนินการตามกฎระเบียบการจัดซื้อของรัฐวิสาหกิจ จึงท าให้การจัดซื้อเกิดความล่าช้ากว่าคู่แข่ง
ที่เป็นเอกชน และท าให้เกิดความเสี่ยงที่ผู้เสนอราคาแต่ละรายมีการสมคบกัน เพ่ือตั้งราคาขายที่เหนือกว่า
ระดับราคาตลาด ท าให้อ านาจในการต่อรองของ บขส. ลดลง 

 จากปัจจัยข้างต้นจะพบว่า สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมด้านอ านาจต่อรองของผู้ขาย (Bargaining 
Power of Suppliers) ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผู้ประกอบการในตลาดปัจจุบัน เนื่องจากต้นทุนส่วนใหญ่
ของธุรกิจถูกควบคุมด้วยผู้ขายจ านวนน้อยรายที่มีอ านาจในการก าหนดราคา ท าให้เกิดความไม่ยืดหยุ่น  
ของราคาของทรัพยากรในการท าธุรกิจที่ส าคัญ 

 
ดังนั้น จากปัจจัยสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมทั้ง 5 ด้าน ที่ได้วิเคราะห์ในข้างต้น พบว่าปัจจัยส่วนใหญ่มีผลลบ
ต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยมีปัจจัยเกื้อหนุนเพียงปัจจัยเดียวได้แก่ 
อุปสรรคในการเข้าสู่ธุรกิจ (Barrier to Entry) ของคู่แข่งรายใหม่ จากปัจจัยด้านกฎระเบียบต่างๆ โดยผลกระทบ
จากปัจจัยเกื้อหนุนนี้มีแนวโน้มลดลง ประกอบกับ ปัจจัยลบที่รุนแรงที่สุด ได้แก่ บริการทดแทน ที่มีแนวโน้ม            
ที่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรถโดยสารมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งเสริมกับอ านาจต่อรองของผู้ซื้อและผู้ขาย ท าให้สภาพ
การแข่งขันโดยรวมมีความรุนแรง และมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคต สถานการณ์ในอุตสาหกรรมเช่นนี้   
อาจท าให้ผู้ประกอบการรถโดยสารต้องท าการปรับตัว เพ่ือความอยู่รอด  โดยจ าเป็นต้องสร้างศักยภาพในการ
แข่งขันกับสินค้าทดแทน รวมถึงผู้ประกอบการรถโดยสารรายอ่ืนอย่างรวดเร็ว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) 
 

-43- 
 

1.1.3 กลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ (Customers and Stakeholders)  
 

กลุ่มลูกค้า 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความต้องการ 
และความคาดหวังที่ส าคัญ 

ลูกค้า 
1. ผู้ใช้บริการรถโดยสาร  ความสะดวก สบาย ตรงต่อเวลา และความปลอดภัยในการเดินทาง 
2. ผู้ใช้บริการรับ-ส่ง 
   พัสดุภัณฑ์ 

 ช่องทางการใช้บริการสะดวก รวดเร็ว พัสดุภัณฑ์ถึงปลายทางครบถ้วน            
ไม่ช ารุด เสียหาย ตรงเวลา และสามารถตรวจสอบสถานะของพัสดุภัณฑ์         
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. หน่วยงานก ากับดูแล 
 

 ด าเนินการตามระเบียบ  นโยบายของรัฐ และกฎหมายด้านขนส่ง 

 ใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง ยั่งยืน 

 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุดและความยั่งยืน 

 การลงทุนภาครัฐ เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ 
2. พนักงาน  ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 ได้รับการปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน            
รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบและสิทธิประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

 ความมั่นคงในการท างาน 
3. สังคมและชุมชน  ด าเนินงานโดยมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

 มีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 
4. ผู้ส่งมอบ  
 

 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินที่มีความรวดเร็ว โปร่งใส 
เหมาะสมและเป็นธรรม 

5. คู่ความร่วมมือ 
 

 ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน 

 ความสัมพันธ์และความร่วมมือกัน เพ่ือพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ         
ในการด าเนินการร่วมกัน 

6. คู่ค้า   กระบวนการจัดสรรเส้นทางการเดินรถ การก ากับดูแลให้เป็นไป          
ตามเงื่อนไขสัญญา มีความโปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค ตรวจสอบได้ 

 มีหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สิทธิ์ มีความเท่าเทียมเป็นธรรมและเสมอภาค 
ที่มา: บริบทองค์กร รายงานผลการด าเนินงานตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ประจ าปี 2561 
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----- 

1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 

1.2.1 สถานภาพปัจจุบัน (Current Status) 

บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2473    
ทุนของบริษัทแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 640,100 หุ้น มีมูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,010,000 บาท 
วัตถุประสงค์ของบริษัท ตามหนังสือบริคณห์สนธิ (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2527, 2548 และ 2550) มีดังนี้  

(1) รับท าการขนส่งโดยทั่วไป 
(2) เป็นเจ้าของ สร้าง ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ หรือ ในทางใดทางหนึ่ง จัดหามา หรือ

จ าหน่ายไป ซึ่งยานพาหนะทางบก ทางน้ า ทางอากาศ อีกทั้งทรัพย์สินอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัท เช่น 
ที่ดิน อาคาร สถานีเดินรถ สถานีขนส่ง อู่เรือ ท่าเรือ โรงซ่อม ฯลฯ ตลอดจนรับจ้างท าการซ่อมเครื่องจักรกล 
เครื่องยนต์ ต่อตัวถังรถยนต์ต่างๆ ด้วย 

(3) ท าการค้าขายเกี่ยวกับบรรดาสรรพสิ่งของทั้งหลายรวมทั้งวัตถุที่เป็นสินค้าและไม่ใช่สินค้า 
(4) ตั้งสาขา ตั้งตัวแทน ตั้งนายหน้า รับเป็นตัวแทน รับเป็นนายหน้า ในกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(5) รวมการงาน หรือสมทบกับบุคคล หรือนิติบุคคลเพ่ือประโยชน์แห่งการงานของบริษัท  รวมทั้ง 

การเข้าหุ้นส่วนหรือ ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใดๆ 
(6) เข้าค้ าประกันบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนโดยใช้หลักทรัพย์เป็นประกันในการค้ าประกันด้วยหรือไม่ก็ได้ 
(7) กู้ ให้ยืมเงิน จ าน า รับจ าน าสังหาริมทรัพย์ จ านอง รับจ านองอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือประโยชน์ แก่

กิจการค้าของบริษัทฯ หรือเพ่ือสวัสดิการของพนักงานบริษัทเท่านั้น 
(8) ท าการอ่ืนๆ ซึ่งสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าวแล้วตามแต่จะได้เป็น

การเกิดผลประโยชน์ประการใดแก่บริษัท รวมทั้งการเกษตรกรรม ตั้งห้างร้านขายส่ง หรือขายปลีกด้วย 
(9) จัดตั้งและด าเนินการสถานตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เพ่ือตรวจสภาพรถ

ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และหรือตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
 

ปัจจุบัน บขส. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร
ด้วยรถโดยสารประจ าทางจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภาคในประเทศไทย และให้บริการ 
เดินรถโดยสารระหว่างประเทศไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา 
รวมทั้งก ากับดูแลรถร่วมเอกชนที่มาร่วมให้บริการขนส่งผู้โดยสาร ปัจจุบันมีเส้นทางให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งจากกรมการขนส่งทางบก จ านวน 294 เส้นทาง ดังนี้ 
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    หน่วย:เส้นทาง 
ภาค/ประเภทการขนส่ง หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 รวม 
ภาคเหนือ 3 33 11 - 47 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 12 48 18 3 81 
ภาคตะวันออก - 24 7 1 32 
ภาคใต ้ - 56 23 1 80 
ภาคกลาง - 44 7 3 54 
รวม 15 205 66 8 294 
รถ บขส. 15 6 1 - 22 
รถร่วมเอกชน  - 112 63 8 183 
รถ บขส. + รถร่วมเอกชน  - 87 2 - 89 

ที่มา : กองวางแผนกลยุทธ์ เดือนพฤษภาคม 2561 

 

มีรถโดยสารให้บริการ ทั้งรถโดยสารขนาดเล็กและขนาดใหญ่ (บรรจุในบัญชี ข.สบ.11) รวมทั้งสิ้น 540 คัน 
แบ่งเป็น รถโดยสารที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ บขส. จ านวน 211 คัน และรถโดยสารเช่า จ านวน 329 คัน ดังนี้  

     หน่วย:คัน  

มาตรฐาน เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ เฉพาะกิจ รวม 

บ ช รวม บ ช รวม บ ช รวม บ บ ช รวม 
ม 1 ก - 30 30 - 16 16 6 24 30 - 6 70 76 

ม 1 ข 18 14 32 19 22 41 12 14 26 24 73 50 123 

ม 1 พ - - - 4 - 4 - - - - 4 - 4 

ม 4 ก - - - - 20 20 - 10 10 - - 30 30 

ม 4 ข - 46 46 - 75 75 5 32 37 - 5 153 158 

ม 4 พ - - - - - - - 2 2 - - 2 2 

ม 4 ค - 16 16 - 7 7 - 1 1 - - 24 24 

ม 2 56 - 56 51 - 51 2 - 2 - 109 - 109 

ม 2 ค 1 - 1 - - - - - - - 1 - 1 

ม 7 - - - - - - - - - 13 13 - 13 

รวม 75 106 181 74 140 214 25 83 108 37 211 329 540 

ที่มา : กองวางแผนกลยุทธ์ เดือนพฤษภาคม 2561 
หมายเหตุ :   บ  หมายถึง รถโดยสารทีเ่ป็นกรรมสิทธ์ิของ บขส. 
  ช  หมายถึง รถโดยสารเช่า    
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และมีรถโดยสารของผู้ประกอบการเอกชน (รถร่วม) ให้บริการอีก 9,295 คัน เพ่ือรองรับการเดินทางของ
ผู้โดยสารได้อย่างทั่วถึง โดยผู้โดยสารสามารถใช้บริการรถโดยสารที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีเดินรถ และ             
ที่ท าการเดินรถของ บขส. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 102 แห่ง ทั่วประเทศ ดังนี้ 
 

ส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค 

 สถานีขนส่งผูโ้ดยสารกรุงเทพ (จตจุักร)   สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร อ าเภอภูเขยีว จังหวัดชัยภูมิ  
 สถานีขนส่งผูโ้ดยสารกรุงเทพ (สายใต้) ถนนบรมราชชนนี   สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร อ าเภอหลม่สัก จังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานีขนส่งผูโ้ดยสารกรุงเทพ (เอกมัย)  สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร จังหวัดสุพรรณบรุ ี
 สถานีขนส่งผูโ้ดยสารกรุงเทพ (สายใต้) ปิ่นเกล้า  สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี  

  สถานีเดินรถและที่ท าการเดินรถ :- 
 - ภาคเหนือ 27 แห่ง 

- ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือและตะวนัออก 40 แห่ง 
- ภาคใต้ 27 แห่ง 

 

นอกจากการให้บริการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถโดยสารประจ าทาง บขส. ยังให้บริการด้านอ่ืนๆ ได้แก่  
 

 บริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ “ส่งของทั่วไทยรับได้ภายในวันเดียว ONE DAY ONE NIGHT” 
รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ทุกประเภทไปยังจังหวัดต่างๆ โดยมีตัวแทนรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์  จุดให้บริการในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ และมีศูนย์รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ จ านวน 7 แห่ง ได้แก่ จตุจักร สายใต้ รังสิต เชียงราย 
เชียงใหม่ หาดใหญ่ และนครพนม 

 
 บริการรถโดยสารไม่ประจ าทาง “บขส. รับเช่าเหมาทั่วไทย” ให้เช่าเหมารถโดยสาร          

ปรับอากาศ ซึ่งมีหลากหลายมาตรฐาน เพื่อเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ 
แบบครอบครัว ทัศนศึกษา จัดประชุม สัมมนาฯลฯ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  

 
 บริการตรวจสภาพรถ ช าระภาษีรถประจ าปี ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ และให้บริการซ่อมบ ารุงรถ

ทุกประเภท โดยเปิดศูนย์ให้บริการที่ได้มาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ที่ ส านักซ่อมบ ารุงและตรวจสภาพรถ 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   
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โครงสร้างองค์กรและบุคลากร บขส. มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร โดยมีการแบ่งส่วนงาน จัดหน่วยงาน 
ก าหนดพันธกิจของหน่วยงาน สายการบังคับบัญชา ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร หน่วยงาน
ให้มีความชัดเจน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลาย โดย ณ เดือนพฤษภาคม 
2561 มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น 3,045 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง (กรรมการผู้จัดการใหญ่            
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่)  จ านวน 13 คน ผู้บริหารระดับกลาง 
(ผู้อ านวยการกอง/ส านัก ผู้ช่วยผู้อ านวยการกอง/ส านัก) จ านวน 36 คน ผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้างานและ
นายสถานี) จ านวน 183 คน และผู้ปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่/พนักงาน) จ านวน 2,813 คน  
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1.2.2  ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (Performance) 

ผลการด าเนินงานด้านการเงิน 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของ บขส. โดยเป็นผลประกอบการจริง  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2556-2561 ส าหรับปีงบประมาณ 2561 เป็นผลประกอบการจริงในช่วง 8 เดือนแรก รวมกับประมาณการ         
ผลประกอบการ 4 เดือน สรุปได ้ดังนี้ 

 การสร้างก าไร  ช่วงปีงบประมาณ 2556-2561 ก าไรสุทธิของ บขส. ในปี 2557 ปรับตัวลดลงจากปี 2556 
จ านวน 90.204 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 20.856 ในปี 2558 มีปรับตัวลดลงเป็น 208.484 ล้านบาท       
และประสบผลขาดทุนในปี 2559 จ านวน 115.851 ล้านบาท แตก่ าไรสุทธิมีการขยับตัวเพ่ิมขึ้นในปี 2560 
เป็น 16.136 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าในปี 2561 จะมีก าไรสุทธิ 31.050 ล้านบาท ส าหรับอัตราส่วน
ก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกับก าไรสุทธิ  โดยปรับตัวลดลง          
จากปี 2556 ที่ร้อยละ 8.325 เป็นร้อยละ 6.901 ในปี 2557 และลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นร้อยละ -3.095 
ในปี 2559 ทั้งนี้ได้ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 0.479  ในปี 2560 คาดการณ์ว่าจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 
0.888 ในปี 2561 เช่นเดียวกับอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Assets : ROA) ซึ่งมีการ
ปรับตัวลดลงจากปี 2556 ที่ร้อยละ 9.000 เป็นร้อยละ 6.702 ในปี 2557 และลดลงอย่างต่อเนื่องเป็น   
ร้อยละ -2.339 ในปี 2559 และปรับตัวเพ่ิมขึ้นเป็น ร้อยละ 0.329 คาดการณ์ว่าจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 
0.641 ในปี 2561 ในขณะที่สินทรัพย์รวมของ บขส. ระหว่างปี 2556-2560 มีแนวโน้มลดลงที่อัตราเฉลี่ย
ร้อยละ 1.634 ต่อปี 

 

การเปลีย่นแปลงก าไรสุทธิและอตัราส่วนการท าก าไร บขส. (หน่วย:ล้านบาท) 
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การเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการข้างต้นมีสาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของก าไรขั้นต้นจากธุรกิจ
เดินรถซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ บขส. ในระหว่างปี 2556-2560 จนมีการขาดทุนในปี 2559 และสามารถปรับตัว
เพ่ิมขึ้นได้ ในปี 2560 เนื่องจากค่าใช้จ่ายลดลง  โดยรายได้จากธุรกิจเดินรถ มีสัดส่วนร้อยละ 67.810         
ของรายได้รวมในปี 2560 ในขณะที่รายได้จากการเดินรถร่วม มีสัดส่วนร้อยละ 24.227 ของรายได้รวม
ในปี 2560 และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีสัดส่วนร้อยละ 32.860 ของรายได้รวม ในปี 2560 
นอกจากนี้ยังพบว่าการลดลงของก าไรขั้นต้นเป็นผลจากการลดลงของรายได้จากการเดินรถ ไม่สัมพันธ์กับ          
การลดลงของต้นทุนการเดินรถ สรุปไดด้ังนี้ 

 

 การเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการ บขส. (หน่วย : ล้านบาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ก าไรขั้นต้นจากธุรกิจเดินรถของ บขส.  ในปี 2556 มีก าไรขั้นต้น 389.450 ล้านบาท หรืออัตราส่วน    
ก าไรขั้นต้นร้อยละ 10.207 และในปี 2560 ก าไรขั้นต้น มีการปรับตัวลดลงเป็นจ านวน 35.084 ล้านบาท 
หรืออัตราส่วนก าไรขั้นต้นร้อยละ 1.534  ในปี 2561 คาดการณ์ว่าจะสามารถท าก าไรขั้นต้น 113.525 
ล้านบาท หรืออัตราส่วนก าไรขั้นต้นร้อยละ 4.611 ซึ่งในระหว่างปี 2556-2560 ก าไรขั้นต้นได้เพ่ิมขึ้น            
ในปี 2557 โดยมีมูลค่า 220.965 ล้านบาท มีอัตราส่วนก าไรขั้นต้นร้อยละ 6.168 และมีการลดลงอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปี 2559 แม้ว่าในปี 2560 จะมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 และคาดการณ์ว่าในปี 2561 
จะมีก าไรขั้นต้นที่เพ่ิมขึ้น แต่มีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้ค่าโดยสาร ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก
ของรายได้จากธุรกิจเดินรถ มีสัดส่วนร้อยละ 92.580 ของรายได้จากธุรกิจเดินรถ หรือร้อยละ 62.779        
ของรายได้รวมในปี 2560 รายได้ค่าโดยสาร มีการลดลงระหว่างปี 2556-2560 เป็นจ านวนเงิน 1,522.211 
ล้านบาท หรือด้วยอัตราเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 12.668 ในขณะที่ต้นทุนในการเดินรถมีการลดลงในช่วงเวลา
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รายได้จากการเดินรถบริษัท รายได้จากการเดินรถร่วม ต้นทุนในการเดินรถ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ก าไรสุทธิ 
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เดียวกัน 1,174.814 ล้านบาท หรือด้วยอัตราเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 9.965 รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของรายได้
ค่าโดยสารและต้นทุนในการเดินรถมีลักษณะเดียวกับรูปแบบการเปลี่ยนแปลงก าไรขั้นต้นและก าไรสุทธิ 
กล่าวคือมีการลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2559 และเพ่ิมข้ึนในปี 2560-2561 อย่างไรก็ตาม การลดลงของ
รายได้ค่าโดยสารและรายได้รวม สูงกว่า การลดลงของต้นทุนในการเดินรถ จึงเป็นสาเหตุให้ก าไรขั้นต้น
จากธุรกิจเดินรถและก าไรสุทธิลดลง  เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญของต้นทุนในการเดินรถของ บขส. 
พบว่ามีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
(1) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง มีสัดส่วนร้อยละ 23.047 ของรายได้จากการเดินรถในปี 2560  โดยในระหว่าง        

ปี 2556-2560 มีการลดลงอย่างต่อเนื่องที่อัตราเฉลี่ยร้อยละ 14.274 ต่อปี หรือเป็นจ านวนเงิน     
661.821 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าในปี 2561 จะเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 จ านวน 18.954 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 2.439 

(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร มีสัดส่วนร้อยละ 17.254 ของรายได้จากการเดินรถในปี 2560 โดยในระหว่างปี 
2556-2560 มีการลดลง 376.220 ล้านบาท หรือที่อัตราเฉลี่ยร้อยละ 11.723 ต่อปี ซึ่งในปี 2561 
คาดการณ์ว่าจะลดลงจากปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 1.300 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.223 

(3) เงินเดือน สวัสดิการ และผลประโยชน์พนักงานเดินรถ มีสัดส่วนร้อยละ 13.908 ของรายได้จาก     
การเดินรถในปี 2560  โดยระหว่างปี 2556-2560 มีการลดลง 5.563 ล้านบาท หรือที่อัตราเฉลี่ย
ร้อยละ 0.294 ต่อปี ซึ่งคาดการณ์ว่าในปี 2561 จะลดลงจากปี 2560 จ านวน 42.895 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 9.147 

 รายได้จากการเดินรถร่วม ซึ่งเป็นองค์ประกอบรายได้ที่ส าคัญอันดับรองลงมา  มีการลดลงจากปี 2556   
ที่มีมูลค่า 1,026.576 ล้านบาท เป็น 816.914 ล้านบาทในปี 2560 หรือที่อัตราเฉลี่ยร้อยละ 5.551 ต่อปี 
โดยมีการเพิ่มขึ้นในปี 2557  เป็น 1,036.125 ล้านบาท  และลดลงในปี 2558-2559 และเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย
ในปี 2560 เป็น 816.914  ล้านบาท คาดการณ์ว่าในปี 2561 จะลดลงจากปี 2560 จ านวน 10.370 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 1.269 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีการเพ่ิมขึ้นในระหว่างปี 2556-2560  หรือที่อัตราเฉลี่ยร้อยละ -0.242 ต่อปี 
โดยเพ่ิมขึ้นจาก 1,118.804 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 1,108.007 ล้านบาท ในปี 2560 ส าหรับในปี 2561 
คาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จะเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 เป็น 1,114.259 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้น 
6.252 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 0.564 
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รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการของ บขส. ระหว่างปีงบประมาณ 2556-2561  
ส าหรับปีงบประมาณ 2561 เป็นผลประกอบการจริงในช่วง 8 เดือนแรก รวมกับประมาณการผลประกอบการ 
4 เดือน มีดังนี ้

การเปลีย่นแปลงผลประกอบการ บขส. ระหว่างปี 2556-2561 
 

หมายเหตุ  * ผลการด าเนนิงานจริง 8 เดือน (ต.ค.60-พ.ค.61) ประมาณการ 4 เดือน 

 

2556 2557 2558 2559 2560 2561* 2556 2560 2556-2559 2556-2560

รายได้

รายไดจ้ากการเดนิรถบรษัิท

- คา่โดยสาร 3,639.035     3,395.179     2,900.247     2,487.602     2,116.824     2,275.659     70.044% 62.779% (11.909%)     (12.668%)     

- คา่จา้งเหมาขนสง่ 68.293         54.418         42.280         29.129         21.056         23.162         1.314% 0.624% (24.725%)     (25.484%)     

- คา่ขนสง่พัสดภัุณฑ์ 108.323       132.627       140.934       149.876       148.591       163.451       2.085% 4.407% 11.430%      8.223%        

รวมรายไดจ้ากการเดนิรถบรษัิท 3,815.651     3,582.224     3,083.461     2,666.607     2,286.471     2,462.272     73.443% 67.810% (11.258%)     (12.017%)     

รายไดจ้ากการเดนิรถร่วม 1,026.576     1,036.125     992.330       784.921       816.914       806.544       19.759% 24.227% (8.558%)       (5.551%)       

รายไดจ้ากการซอ่มบ ารุงและจ าหน่ายอะไหล่ 0.056           0.366           1.561           2.765           2.316           0.809           0.001% 0.069% 266.862%    153.593%    

รายไดจ้ากการจัดการสถานี 123.137       131.678       123.230       107.402       99.522         90.438         2.370% 2.952% (4.455%)       (5.184%)       

ดอกเบีย้รับ 117.465       124.477       111.203       83.401         64.763         51.721         2.261% 1.921% (10.788%)     (13.830%)     

รายไดอ้ืน่ 112.486       85.168         87.029         98.602         101.879       86.062         2.165% 3.021% (4.296%)       (2.446%)       

รวมรายได้ 5,195.371    4,960.038    4,398.814    3,743.698    3,371.865    3,497.846    100.000% 100.000% (10.348%)   (10.244%)   

ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ย

ตน้ทนุในการเดนิรถ

- คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 1,438.935     1,352.820     1,104.423     884.751       777.114       796.068       27.696% 23.047% (14.966%)     (14.274%)     

- คา่เชา่รถยนตโ์ดยสาร 958.008       1,022.695     1,010.299     921.372       581.788       580.488       18.440% 17.254% (1.291%)       (11.723%)     

- เงนิเดอืน สวัสดกิาร และผลประโยชน์ 474.529       442.319       462.520       496.860       468.966       426.071       9.134% 13.908% 1.545%        (0.294%)       

- ตน้ทนุในการเดนิรถอืน่ๆ 554.729       543.426       507.640       476.886       423.519       546.120       10.677% 12.560% (4.915%)       (6.524%)       

รวมตน้ทนุในการเดนิรถ 3,426.201     3,361.259     3,084.882     2,779.869     2,251.387     2,348.747     65.947% 66.770% (6.731%)       (9.965%)       

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 1,118.804     1,134.075     1,086.210     1,082.193     1,108.007     1,114.259     21.535% 32.860% (1.103%)       (0.242%)       

รวมตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ย 4,545.005    4,495.335    4,171.092    3,862.062    3,359.394    3,463.006    87.482% 99.630% (5.283%)     (7.278%)     

ก าไรกอ่นภาษีเงนิได ้ 650.366       464.703       227.722       (118.364)      12.471         34.840         12.518% 0.370% (156.670%)    -

ภาษีเงนิได ้ 217.857       122.398       19.238         (2.513)          (3.665)          3.790           4.193% -0.109% (122.595%)    -

ก าไรสุทธิ 432.509       342.305       208.484       (115.851)     16.136         31.050         8.325% 0.479% (164.462%)  -

สนิทรพัยร์วม 5,111.114     5,103.297     5,117.081     4,789.794     4,785.100     4,947.944     (2.141%)     (1.634%)     

อตัราสว่นการสรา้งก าไร

อัตราก าไรขัน้ตน้จากการด าเนนิงาน 10.207% 6.168% (0.046%)       (4.247%)       1.534% 4.611%

อัตราก าไรสทุธิ 8.325% 6.901% 4.740% (3.095%)       0.479% 0.888%

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(ROA) 9.000% 6.702% 4.080% (2.339%)       0.329% 0.641%

สดัสว่น (ตอ่รายไดร้วม) อตัราการเตบิโตเฉลีย่ตอ่ปี 

(CAGR)

จ านวนเงนิ (หนว่ย : ลา้นบาท)
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ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 

แผนยุทธศาสตร์  ปีงบประมาณ  2560-2564  (ฉบับปรับปรุงปี 2560)  ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ก าหนดตัวชี้วัด                       
เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  รวม 30 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดเป้าหมายหลัก
แผนยุทธศาสตร์ (KPIs) จ านวน 13 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดเป้าหมายระดับ Balance Scorecard (BSC) จ านวน 
17 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
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สรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด ปี 2560 ปี 2561 
เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผลe 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาบริการ 
KPI1 ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยฯ หรือ EBITDA  ไม่ต่ ากว่า (ล้านบาท) 241.345 143.350  247.722 138.791 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ไม่ต่ ากว่า (ลา้นบาท) 84.810 16.135  120.881 73.465 
KPI2 สัดส่วนเส้นทางการเดินรถที่สามารถท าก าไรไดต้่อเส้นทาง        

การเดินรถทั้งหมด ไม่ต่ ากว่า (ร้อยละ) 
70 42.35   75 49.55 

  
KPI3 ความพึงพอใจของลูกค้าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง  

(รถร่วมเอกชน) ไมต่่ ากว่า (อันดับ) 
3 4 

(4.21)  
3 
 

4 
(4.16) 

KPI4 ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ในด้านการขนส่ง 
ด้วยรถโดยสาร (อันดับ)  

1 4  1 2     

BSC1 รายได้ค่าโดยสาร ไม่ต่ ากว่า (ล้านบาท) 2,359.262 2,116.824  2,808.432 1,439.758 
BSC2 รายได้จากธุรกิจรถโดยสารไม่ประจ าทาง ไม่ต่ ากว่า (ล้านบาท) 68.700 21.056  68.700 13.508 
BSC3 รายได้จากธุรกิจรับ-ส่งพัสดุภณัฑ์ ไม่ต่ ากว่า (ล้านบาท) 189.853 148.591   183.241 106.242 
BSC4 รายได้จากธุรกิจศูนย์ซ่อมบ ารุงและตรวจสภาพรถ          

(เฉพาะบริการบุคคลภายนอก) เพิม่ขึ้นจากปีท่ีผ่านมา  
ไม่ต่ ากว่า (ร้อยละ) 

-  
(1.344)  

10 
(1.479) 

รอผลสิ้นป ี
(0.687)  

BSC5 รายได้จากการพัฒนาอสังหารมิทรพัย์ ไม่ต่ ากว่า (ลา้นบาท)  
 

มแีนวทาง 

การพฒันาฯ 

คณะกรรมการ

บรษัิทฯ 

เห็นชอบ 

เมือ่ 29 ม.ิย.60 

มแีนวทาง

พฒันาฯ  

PPP ภายใน 

ก.ย. 61 

รอผลสิ้นป ี  

 

BSC9 ความพึงพอใจของลูกค้า ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายตั๋ว  
มีความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต่ ากว่า (ร้อยละ) 

90 85 90 86.20  

BSC10 ความพึงพอใจของลูกค้า ด้านรถนั่งสบาย ไม่ต่ ากว่า (ร้อยละ) 90 84.20 90 82.40 
BSC11 ความพึงพอใจของลูกค้า ด้านอาหารบริการ ไม่ต่ ากว่า (ร้อยละ) 80 79.60 80 79.80 
BSC12 ความพึงพอใจของลูกค้า ด้านที่พักระหว่างทาง ไม่ต่ ากว่า (ร้อยละ) 80 80 80 78  
BSC14 ร้อยละของการเดินรถตรงต่อเวลาที่แจ้งให้ลูกค้าทราบทั้งเวลา           

ที่รถออกและเวลาที่ถึงสถาน ีไม่ต่ ากว่า (ร้อยละ) 
หมายเหตุ ขาออก เบี่ยงเบนได้ไม่เกิน 15 นาที และ  
ขาเข้าเบี่ยงเบนไดไ้ม่เกิน 30 นาที 

90 94.30 
เก็บขอ้มลูได ้

เฉพาะเวลาที่

รถออกจาก

สถานตีน้ทาง 

กทม. เทา่นัน้ 

90 รอผลสิ้นป ี

 

หมายเหต ุ:  ปี 2561e  ผลการด าเนินงานจริง 8 เดือน (ต.ค.60-พ.ค.61)  
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-- 
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด ปี 2560 ปี 2561e 

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนและการบริหารความเสี่ยงในการเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง 

KPI5 จ านวนกิโลเมตรท าการรถโดยสารเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า (กม./วัน/คัน) 603.379 507.092  627.000 525.054 
KPI6 อัตราบรรทุกรวม ไม่ต่ ากว่า (ร้อยละ) 66.65 67.10 72.02 72.49 
KPI7 รายได้ค่าขนส่งพสัดุภณัฑ์ (เฉพาะ รถ รสภ.) บาทต่อ กม.บริการ 

เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ไมต่่ ากว่า (ร้อยละ) 
- - 5 รอผลสิ้นป ี

KPI8 จ านวนบริการอิเล็กทรอนิกส์   (e-Services) ของ บขส.  
เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา ไม่ต่ ากว่า (จ านวนบริการ)  

- - 1 รอผลสิ้นป ี  

KPI11 ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มตี่อองค์กร ไม่ต่ ากวา่ (ระดับ) 4 4.25 4 รอผลสิ้นป ี

BSC6 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานีต่อตารางเมตร             
ไม่เกิน (บาท/ตร.ม.) 

2,600.154 1,772.446  2,574.153 845.754 
 

BSC7 ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อรายได้จากการด าเนินงาน ไม่เกิน (ร้อยละ) 32.42 35.19    29.20 32.39  
BSC8 รายได้จากการบริหารสถานีต่อตารางเมตร ไม่ต่ ากว่า (บาท/ตร.ม.) 2,609.477 1,656.946  2,635.572 582.031 

BSC13 จ านวนครั้งการเกิดอาชญากรรมภายในสถานีของ บขส. ไม่เกิน 
(ครั้ง/เดือน) 
หมายเหตุ  กรณีท าร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจบ็/ปล้นชิงทรัพย์ 

5 1  5 1  
 
 

BSC15 ร้อยละความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงองค์กร (OFI Roadmap) ไม่ต่ ากว่า (ร้อยละ) 

100 100 100 84.62 

BSC17 จ านวนพนักงานท่ีผ่านการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน ไม่ต่ ากว่า 
(ร้อยละ) 

80 56.50 80 รอผลสิ้นป ี
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
KPI13 คะแนนการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้นจากปทีี่ผ่านมา ไม่ต่ ากวา่ (ร้อยละ) 
89.11 87.17 88.04 รอผลสิ้นป ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและก ากับดูแลมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
KPI9 อัตราการเกดิอุบัตเิหตขุองรถบขส. ต่อ 1 ลา้น กม.บริการไมเ่กิน (ครัง้) 

หมายเหตุ จนเป็นเหตุให้มผีู้โดยสารบาดเจ็บ/เสียชีวิต 
0.009 0.000  

 
0.009 0.000  

KPI10 จ านวนรถโดยสาร บขส. ที่ผ่านการตรวจค่ามาตรฐานไอเสีย           
และมลพิษเป็นไป ตามมาตรฐาน ไม่ต่ ากว่า (ร้อยละ) 

100 100 100 100 
  

KPI12 ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ (CSR) 
ปี พ.ศ. 2559-2563 ไม่ต่ ากว่า (ร้อยละ) 

80 100 80 100 
  

BSC16 อัตราการเกิดอุบัตเิหตุของรถโดยสารเอกชนขนาดใหญ่          
ต่อ 1 ล้าน กม.บริการ ไม่เกิน (ครัง้) 
หมายเหตุ จนเป็นเหตุให้มผีู้โดยสารบาดเจ็บ/เสียชีวิต 

0.007 0.014  0.007 0.002 
  

หมายเหต ุ:  ปี 2561e  ผลการด าเนินงานจริง 8 เดือน (ต.ค.60-พ.ค.61)  
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1.2.3 การวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จ (Critical Success Factors) 
 

ปัจจัยความส าเร็จ คือ ปัจจัยส าคัญที่องค์กรต้องมีหรือท าให้เกิดขึ้น เพ่ือที่จะบรรลุวัตถุประสงค์  
ในการด าเนินงานและวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยปัจจัยความส าเร็จจะช่วยให้องค์กรสามารถก าหนดแนวทาง 
รวมถึงตัวชี้วัดความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ส่งผลให้การปฏิบัติงานในทุกระดับมีความ
เชื่อมโยงและมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน สรุปปัจจัยความส าเร็จของ บขส. จ าแนกตามหน่วยธุรกิจ ดังนี้ 

 

หน่วยธุรกิจ ปัจจัยความส าเร็จ 
  

ธุรกิจเดินรถ
และ 

ธุรกิจเช่าเหมา 

1) มีเส้นทางการเดินรถท่ีสามารถสร้างก าไร 
2) ประสิทธิภาพในการใช้รถและการบริหารจัดการเดินรถ 
3) คุณภาพในการให้บริการ โดยมุ่งเน้นความ  “สะดวก”  “สบาย”  และ  “รวดเร็ว  ตรงต่อเวลา”  
4) ความปลอดภัยในการเดินรถและสถานี 
5) การตั้งราคาท่ีเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ 
6) การมีมาตรฐานการเดินรถท่ีเอื้อต่อการแข่งขันทางธุรกิจ 
7) การจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถน ามาใช้ได้จริง 
8) การท าการตลาดอย่างบูรณาการ 
9) การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีในระยะยาวกับองค์กรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 

ธุรกิจรับ-ส่ง 
พัสดุภัณฑ์ 

1) ประสิทธิภาพในการใช้รถและบริหารจัดการการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ 
2) คุณภาพ ความรวดเร็วและความถูกต้องในการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ 
3) จ านวนสาขาและเครือข่ายครอบคลุมเชิงพื้นท่ีในการให้บริการ 
4) การตั้งราคาท่ีเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ 
5) การได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ารายใหญ่  
6) การน าระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัยเข้ามาใช้ 
7) การท าการตลาดอย่างบูรณาการ 
8) การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีในระยะยาวกับองค์กรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 

ธุรกิจซ่อมบ ารุง
และตรวจ 
สภาพรถ 

1) ความช านาญงานของช่างในการซ่อมรถ และคุณภาพในการให้บริการท่ีเป็นมาตรฐานสากล 
2) ความพร้อมของสถานท่ีและอุปกรณ์ในการให้บริการ 
3) บริการหลังการขายท่ีมีคุณภาพ 
4) การตั้งราคาท่ีเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ 
5) การท าการตลาดอย่างบูรณาการ 
6) การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีในระยะยาวกับองค์กรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 

ธุรกิจ
อสังหาริม-

ทรัพย์ 

1) ท าเลของท่ีดินมีมูลค่า หรือเป็นท่ีต้องการของตลาด 
2) การเลือกจังหวะเวลาท่ีสอดคล้องกับวัฏจักรของอสังหาริมทรัพย์ในประเภทและท าเลน้ันๆ  
3) การศึกษาวิจัยตลาดในเชิงลึก คุณภาพของข้อมูลด้านแนวโน้มของตลาดและรสนิยมของผู้บริโภคตามสภาพความเป็นจริง 
4) การออกแบบผังโครงการท่ีค านึงถึงศักยภาพและข้อจ ากัดของท่ีดิน ข้อกฎหมายต่างๆ ควบคู่กับวิถีชีวิตและพฤติกรรมของลูกค้า  
5) การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมเป็นรายท่ีดิน  
6) ความสามารถในการก าหนดราคาได้อย่างเหมาะสมและมีความสามารถในการปรับราคาให้เป็นไปตามตลาด ณ ขณะน้ัน  
7) การก ากับดูแลผลประโยชน์ 
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1.3 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม  (SWOT Analysis) 
 

บขส. ได้สอบถามความคิดเห็น ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลาง เพ่ือทบทวนจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และภัยคุกคาม พร้อมทั้งน าปัจจัยภายใน/ภายนอก ที่ส่งผลกระทบมาประกอบการวิเคราะห์ สรุปจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ของ บขส. เรียงล าดับตามคะแนนความคิดเห็นของผู้บริหาร ดังนี้  

 

จุดแข็ง (Strength: S) จุดอ่อน (Weakness: W) 

S1 มีสภาพคล่องทางการเงินสูง 

S2 มีเส้นทางการเดินรถระหว่างประเทศที่ได้รับ
อนุญาต จ านวน 15 เส้นทาง ในปัจจุบนั 

S3 ฐานะทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ ท าให ้          
ขอสินเชื่อได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ า 

S4 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ด้านการเดินรถโดยสาร 

S5 มีเส้นทางเดนิรถ สถานีเดนิรถ ทีท่ าการเดนิรถและ 
จุดจ าหนา่ยตัว๋โดยสารครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค 

S6 มีอ านาจหนา้ที่และความเชี่ยวชาญในการ
บริหารสถานีขนส่งผูโ้ดยสารในเส้นทาง         
ที่ บขส. ได้รับใบอนุญาตและไดร้ับอนุญาต      
ให้จัดตั้งสถานีขนส่งผูโ้ดยสารในกรุงเทพฯ         
และจังหวัดอ่ืนบางจุด 

S7 มีอสังหาริมทรัพย์อยู่ในท าเลที่มศีักยภาพ           
ทางธุรกิจ 

S8 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ 
ด้านการซ่อมบ ารุงรถโดยสารขนาดใหญ่ 

S9 มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุง          
รถโดยสารขนาดใหญ่ได้มาตรฐาน ทันสมัย 

W1 การบริหารสินทรัพยไ์ม่เต็มประสทิธิภาพ  ยังไมไ่ด้รับผลตอบแทน 
ที่เหมาะสมและยงัไม่มีการใชป้ระโยชนท์ี่ดินบางแห่ง 

W2 การจัดเก็บข้อมูลที่ส าคัญ ยังไมส่ามารถน ามาใช้                           
ในการตัดสินใจได้อย่างเปน็ระบบ   

W3 ยังไม่สามารถพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ            
(Service Quality) ให้มีประสิทธิภาพและขาดการติดตาม/
ประเมินผลการด าเนนิงานอย่างต่อเนื่อง 

W4 การพัฒนาสถานีขนสง่ผู้โดยสารที่ บขส. ไมไ่ด้เป็นเจา้ของ
กรรมสิทธิ์ ไม่สามารถด าเนนิการพัฒนาและใชป้ระโยชน์          
ได้อย่างเต็มที ่

W5 ขาดการตลาดเชิงรุกในการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขัน            
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 

W6 กฎระเบียบภายใน ยงัไม่เอ้ืออ านวยต่อการบริหารงาน 

W7 การสื่อสารภายในองค์กร ไปยังบุคลากรระดับต่างๆ           
ยังไม่มีประสิทธิภาพ 

W8 การบริหารกรอบอัตราก าลังและการพัฒนาสมรรถนะหลัก          
เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรยังไม่ชัดเจน 

W9 นโยบาย มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาท าให้การบริหารงาน       
ไม่ต่อเนื่อง 

W10 รถโดยสารส าหรับให้บริการทุกประเภทมีสภาพเก่า                  
ช ารุดไมท่ันสมยั ไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ 

W11 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบางระบบยังไม่สามารถใช้งาน          
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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โอกาส (Opportunity: O) ภัยคุกคาม (Threat: T) 

O1 รัฐบาลมนีโยบายในการพัฒนาระบบการขนส่ง       
ในประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาค
เชื่อมต่อไปยังพรมแดนทีต่ิดกับประเทศไทย 

O2 การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท าให้เกิดการเดินทาง/
การขนส่งไปยังพืน้ที่เหล่านี้มากขึ้น 

O3 รัฐบาลมนีโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

O4 รัฐบาลมนีโยบายการเชื่อมโยงระบบการขนส่ง
ลักษณะโครงข่าย เพื่อให้การเดินทางและการ
เคลื่อนย้ายแรงงานมีความสะดวกและเข้าถึงได้ง่าย 

O5 รัฐบาลมนีโยบายให้รัฐวิสาหกิจมีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน 

O6 รัฐบาลมีนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเดินทางได้
เฉพาะรถโดยสาร ของ บขส. เป็นโอกาสในการ
ขยายฐานลูกค้าใหม่ 

O7 รัฐบาลมนีโยบายเนต็ประชารัฐ ท าให้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความก้าวหนา้และเข้าถึงได้งา่ยขึ้น 

T1 การเพิ่มข้ึนของบริการทดแทน เช่น สายการบนิตน้ทุนต่ า    
รถตู้โดยสาร รถไฟความเร็วสูง  รถไฟทางคู่ และรถยนต์          
ส่วนบุคคล ท าให้เกิดการแข่งขันกับรูปแบบการขนสง่อื่น 

T2 พฤติกรรมการใช้บริการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลง 

T3 การปรับอัตราค่าโดยสาร ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง           
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 

T4 นโยบายการก าหนดบทบาทและโครงสร้างองค์กรของ
หน่วยงานด้านการขนสง่ โดยแบ่งแยกบทบาทการ
ด าเนินงานของหน่วยงานในฐานะ Policy Maker 
Regulator และ Operator 

T5 รัฐบาลไม่ไดส้นบัสนุนเงินลงทนุในการจัดตั้งสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร ซึ่งเป็นบริการสาธารณะ 

T6 เอกชนต่างประเทศมีความต้องการประสานงานและ          
เดินรถคู่กับเอกชนที่มีความคล่องตัวเช่นเดียวกัน 

T7 ความไม่แนน่อนของนโยบายรัฐบาลในเร่ืองสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารแห่งใหม่ 

T8 ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องไม่เอ้ืออ านวยต่อการ
ปฏิบัติงานในปัจจบุัน 

 

 

1.4 สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
 

CC1 มีความสามารถในการบริหารจัดการเดินรถท่ีรวดเร็วทันกับสถานการณ์และมีมาตรฐานความปลอดภัย 
CC2 มีการบริหารจัดการโครงข่ายให้บริการครอบคลุมทั่วทุกภาคสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึง 
CC3 มีความสามารถในการก ากับดูแลการเดินรถให้เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งในฐานะ

หน่วยงานของรัฐ 
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1.5 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge) 
 

SC1 การบริหารสินทรัพย์ไม่เต็มประสิทธิภาพ ยังไม่ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม และยังไม่มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินบางแห่ง   

SC2 การจัดเก็บข้อมูลที่ส าคัญ ยังไม่ครบถ้วน และไม่สามารถน ามาใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ        
รวมถึงการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและ           
การด าเนินงาน เพ่ือสร้างความแตกต่างในการให้บริการรองรับความต้องการของลูกค้าและแข่งขันกับ
ภาคเอกชน 

SC3 ยังไม่สามารถพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ (Service Quality) ให้มีประสิทธิภาพ และขาดการติดตาม/
ประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

SC4 การพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ บขส. ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์  ไม่สามารถด าเนินการพัฒนาและ       
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับรัฐบาลไม่ได้สนับสนุนเงินลงทุนในการจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ซึ่งเป็นบริการสาธารณะ 

SC5 ขาดการตลาดเชิงรุกในการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ โดยเฉพาะ
การก าหนดกลยุทธ์ ด้านราคายังไม่สอดคล้องและสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริง เนื่องจากเป็นการก าหนด
ค่าบริการโดยรัฐบาล 

SC6 นโยบายการก าหนดบทบาทและโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานด้านการขนส่งที่จะแบ่งแยกบทบาท 
การด าเนินงานของหน่วยงานในฐานะ Policy Maker Regulator และ Operator ส่งผลให้มีการยกเลิก
ค่าธรรมเนียมรถร่วมและการถือครองใบอนุญาตในอนาคต ท าให้ บขส. อาจไม่ได้รับรายได้จากการเก็บ
ค่าธรรมเนียม และจะกระทบกับความสามารถในการแข่งขันของ บขส. รวมถึง บขส. จะต้องเผชิญกับ  
การแข่งขันกับภาคเอกชน เพ่ือถือครองสัมปทานเส้นทางการเดินรถ และการให้บริการการเดินรถ              
ในเส้นทางต่างๆ 

SC7 การสนับสนุนรูปแบบการขนส่งอ่ืนๆ ของนโยบายภาครัฐ เช่น นโยบายการส่งเสริมและสนับสนุน              
ให้เปลี่ยนมาใช้รูปแบบการขนส่งทางรางและทางน้ า ท าให้อุตสาหกรรมการขนส่งต้องประสบกับ         
การแข่งขันจากบริการทดแทนที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

SC8 ความต้องการของผู้โดยสารยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมุ่งเน้นความสะดวก สบาย ความรวดเร็ว       
และความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ท าให้ บขส. ต้องมีการปรับตัว เพื่อที่จะสามาร ถตอบสนองต่อ         
ความต้องการดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด รวมถึงอาจต้องมีการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง       
รายอื่น เพ่ือดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ 
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1.6 ความได้เปรียบเชิงยทุธศาสตร์ (Strategic Advantage) 
 

SA1 มีสภาพคล่องทางการเงินสูง ท าให้ฐานะการเงิน มีความน่าเชื่อถือ  ซึ่งหาก บขส. ต้องขอสินเชื่อ           
จะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ า ส่งผลให้ได้เปรียบในเรื่องต้นทุนของเงินทุน รวมถึงมีเงินทุน เพ่ือพัฒนา         
ระบบเทคโนโลยี การบริหารจัดการ การให้บริการ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพและโอกาส              
เติบโตสูงในอนาคต 

SA2 มีเส้นทางการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศที่ได้รับอนุญาต จ านวน 15 เส้นทาง ในปัจจุบัน                      
มีศักยภาพในการพัฒนาระบบขนส่งเชื่อมโยง ไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 

SA3 สร้างการรับรู้ Brand ของ บขส. โดยใช้ชื่อเสียงที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ด้านการเดินรถโดยสาร 

SA4 มีเส้นทางเดินรถ สถานีเดินรถ ที่ท าการเดินรถและจุดจ าหน่ายตั๋วโดยสารครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค            
จึงมีศักยภาพในการพัฒนาระบบขนส่งให้เชื่อมโยงในลักษณะโครงข่ายและเป็นศูนย์กลางการขนส่ง          
ในภูมิภาคเชื่อมต่อไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้การเดินทางมีความสะดวกและเข้าถึงได้ง่าย 
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การจัดท า TOWS Matrix เพ่ือก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ บขส. 

 

จดุแข็ง (Strength: S) 

S1 มสีภาพคลอ่งทางการเงนิสงู 

S2 มเีสน้ทางการเดนิรถระหวา่งประเทศทีไ่ดร้ับอนุญาต                    
จ านวน 15 เสน้ทาง ในปัจจบุนั 

S3 ฐานะทางการเงนิมคีวามน่าเชือ่ถอื ท าใหข้อสนิเชือ่ได ้                       
ในอตัราดอกเบีย้ต า่ 

S4 บคุลากรมคีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ดา้นการเดนิรถโดยสาร 

S5 มเีสน้ทางเดนิรถ สถานเีดนิรถ ทีท่ าการเดนิรถและ จดุจ าหน่ายตัว๋
โดยสารครอบคลมุทัว่ทกุภมูภิาค 

S6 มอี านาจหนา้ทีแ่ละความเชีย่วชาญในการบรหิารสถานขีนสง่
ผูโ้ดยสารในเสน้ทางที ่บขส. ไดร้ับใบอนุญาตและไดร้ับอนุญาต   
ใหจั้ดตัง้สถานขีนสง่ผูโ้ดยสารในกรงุเทพฯ และจังหวดัอืน่บางจดุ 

S7 มอีสงัหารมิทรัพยอ์ยูใ่นท าเลทีม่ศีกัยภาพทางธรุกจิ 

S8 บคุลากรมคีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ ดา้นการซอ่มบ ารงุ       
รถโดยสารขนาดใหญ ่

S9 มเีครือ่งมอืและอปุกรณ์ในการซอ่มบ ารงุรถโดยสารขนาดใหญ ่         
ไดม้าตรฐาน ทนัสมยั 

จดุออ่น (Weakness: W) 

W1 การบรหิารสนิทรัพยไ์มเ่ต็มประสทิธภิาพ ยังไมไ่ดร้ับผลตอบแทน                   
ทีเ่หมาะสมและยังไมม่กีารใชป้ระโยชนท์ีด่นิบางแหง่ 

W2 การจัดเก็บขอ้มลูทีส่ าคญั ยงัไมส่ามารถน ามาใชใ้นการตดัสนิใจ                    
ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

W3 ยังไมส่ามารถพฒันาคณุภาพในการใหบ้รกิาร (Service Quality) ใหม้ี
ประสทิธภิาพและขาดการตดิตาม/ประเมนิผลการด าเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่ง 

W4 การพฒันาสถานขีนสง่ผูโ้ดยสารที ่บขส. ไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์       
ไมส่ามารถด าเนนิการพฒันาและใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งเต็มที ่

W5 ขาดการตลาดเชงิรกุในการก าหนดกลยทุธก์ารแขง่ขนัการพฒันาผลติภัณฑ์
และบรกิารใหม ่

W6 กฎระเบยีบภายใน ยังไมเ่อือ้อ านวยตอ่การบรหิารงาน 

W7 การสือ่สารภายในองคก์ร ไปยังบคุลากรระดบัตา่งๆยังไมม่ปีระสทิธภิาพ 

W8 การบรหิารกรอบอตัราก าลงัและการพฒันาสมรรถนะหลกัเพือ่ตอบสนอง           
ตอ่เป้าหมายขององคก์รยังไมช่ดัเจน 

W9 นโยบาย มกีารปรับเปลีย่นตลอดเวลาท าใหก้ารบรหิารงานไมต่อ่เนือ่ง 

W10 รถโดยสารส าหรับใหบ้รกิารทกุประเภทมสีภาพเกา่ ช ารดุไมท่นัสมยั         
ไมส่ามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ได ้

W11 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศบางระบบยงัไมส่ามารถใชง้านไดอ้ยา่งเต็ม
ประสทิธภิาพและไมท่นัตอ่การเปลีย่นแปลง 

โอกำส (Opportunity: O) 

O1 รัฐบาลมนีโยบายในการพฒันาระบบการขนสง่ในประเทศ              
เพือ่เป็นศนูยก์ลางการขนสง่ในภมูภิาคเชือ่มตอ่ไปยังพรมแดน           
ทีต่ดิกบัประเทศไทย 

O2 การจัดตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษ ท าใหเ้กดิการเดนิทาง/การขนสง่        
ไปยังพืน้ทีเ่หลา่นีม้ากขึน้ 

O3 รัฐบาลมนีโยบายในการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 

O4 รัฐบาลมนีโยบายการเชือ่มโยงระบบการขนสง่ลกัษณะโครงขา่ย 
เพือ่ใหก้ารเดนิทางและการเคลือ่นยา้ยแรงงานมคีวามสะดวก         
และเขา้ถงึไดง้า่ย 

O5 รัฐบาลมนีโยบายใหร้ัฐวสิาหกจิมกีารใชท้รัพยากรรว่มกนั 

O6 รัฐบาลมนีโยบายบตัรสวสัดกิารแหง่รัฐ เพือ่เดนิทางไดเ้ฉพาะ         
รถโดยสาร ของ บขส. เป็นโอกาสในการขยายฐานลกูคา้ใหม ่

O7 รัฐบาลมนีโยบายเน็ตประชารัฐ ท าใหเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ                  
มคีวามกา้วหนา้และเขา้ถงึไดง้า่ยขึน้ 

 

กลยทุธเ์ชงิรกุ (SO Strategy) 

 การพฒันาธรุกจิเสรมิ เพือ่สรา้งรายไดเ้พิม่ (S5,S8,S9,O4,O5) 

 การพฒันาสถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร สถานเีดนิรถ ทีท่ าการเดนิรถ            
รถโดยสาร และพนักงานดา้นบรกิารของ บขส. ใหไ้ดม้าตรฐาน 
(Smart Station & Smart Bus) และมคีวามสะดวก สบาย 
ปลอดภัย ตรงตอ่เวลา (S1,S3,S6,S7,O1,O2,O7) 

 การบรหิารจัดการเสน้ทางการเดนิรถใหม้คีวามเชือ่มโยงกบั         
การขนสง่รปูแบบอืน่ (S2,S4,S6,O3,O4,O6) 

 

กลยทุธเ์ชงิแกไ้ข (WO Strategy) 

 การปรับปรงุระบบงานหลกัและระบบงานสนับสนุน                                
ดว้ยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (W2,W7,W11,O1,O7) 

 การพฒันาอสงัหารมิทรัพย ์เพือ่สรา้งรายไดเ้พิม่ (W1,W4,O5) 
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จดุแข็ง (Strength: S) 

S1 มสีภาพคลอ่งทางการเงนิสงู 

S2 มเีสน้ทางการเดนิรถระหวา่งประเทศทีไ่ดร้ับอนุญาต                    
จ านวน 15 เสน้ทาง ในปัจจบุนั 

S3 ฐานะทางการเงนิมคีวามน่าเชือ่ถอื ท าใหข้อสนิเชือ่ได ้                       
ในอตัราดอกเบีย้ต า่ 

S4 บคุลากรมคีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ดา้นการเดนิรถโดยสาร 

S5 มเีสน้ทางเดนิรถ สถานเีดนิรถ ทีท่ าการเดนิรถและ จดุจ าหน่ายตัว๋
โดยสารครอบคลมุทัว่ทกุภมูภิาค 

S6 มอี านาจหนา้ทีแ่ละความเชีย่วชาญในการบรหิารสถานขีนสง่
ผูโ้ดยสารในเสน้ทางที ่บขส. ไดร้ับใบอนุญาตและไดร้ับอนุญาต   
ใหจั้ดตัง้สถานขีนสง่ผูโ้ดยสารในกรงุเทพฯ และจังหวดัอืน่บางจดุ 

S7 มอีสงัหารมิทรัพยอ์ยูใ่นท าเลทีม่ศีกัยภาพทางธรุกจิ 

S8 บคุลากรมคีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ ดา้นการซอ่มบ ารงุ       
รถโดยสารขนาดใหญ ่

S9 มเีครือ่งมอืและอปุกรณ์ในการซอ่มบ ารงุรถโดยสารขนาดใหญ ่         
ไดม้าตรฐาน ทนัสมยั 

จดุออ่น (Weakness: W) 

W1 การบรหิารสนิทรัพยไ์มเ่ต็มประสทิธภิาพ ยังไมไ่ดร้ับผลตอบแทน                   
ทีเ่หมาะสมและยังไมม่กีารใชป้ระโยชนท์ีด่นิบางแหง่ 

W2 การจัดเก็บขอ้มลูทีส่ าคญั ยงัไมส่ามารถน ามาใชใ้นการตดัสนิใจ                    
ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

W3 ยังไมส่ามารถพฒันาคณุภาพในการใหบ้รกิาร (Service Quality) ใหม้ี
ประสทิธภิาพและขาดการตดิตาม/ประเมนิผลการด าเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่ง 

W4 การพฒันาสถานขีนสง่ผูโ้ดยสารที ่บขส. ไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์       
ไมส่ามารถด าเนนิการพฒันาและใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งเต็มที ่

W5 ขาดการตลาดเชงิรกุในการก าหนดกลยทุธก์ารแขง่ขนัการพฒันาผลติภัณฑ์
และบรกิารใหม ่

W6 กฎระเบยีบภายใน ยังไมเ่อือ้อ านวยตอ่การบรหิารงาน 

W7 การสือ่สารภายในองคก์ร ไปยังบคุลากรระดบัตา่งๆยังไมม่ปีระสทิธภิาพ 

W8 การบรหิารกรอบอตัราก าลงัและการพฒันาสมรรถนะหลกัเพือ่ตอบสนอง           
ตอ่เป้าหมายขององคก์รยังไมช่ดัเจน 

W9 นโยบาย มกีารปรับเปลีย่นตลอดเวลาท าใหก้ารบรหิารงานไมต่อ่เนือ่ง 

W10 รถโดยสารส าหรับใหบ้รกิารทกุประเภทมสีภาพเกา่ ช ารดุไมท่นัสมยั         
ไมส่ามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ได ้

W11 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศบางระบบยงัไมส่ามารถใชง้านไดอ้ยา่งเต็ม
ประสทิธภิาพและไมท่นัตอ่การเปลีย่นแปลง 

ภยัคกุคำม (Threat: T) 

T1 การเพิม่ขึน้ของบรกิารทดแทน เชน่ สายการบนิตน้ทนุต ่า รถตูโ้ดยสาร 
รถไฟความเร็วสงู  รถไฟทางคู ่และรถยนตส์ว่นบคุคล ท าใหเ้กดิ
การแขง่ขนักบัรปูแบบการขนสง่อืน่ 

T2 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของประชาชนทีเ่ปลีย่นแปลง 

T3 การปรับอตัราคา่โดยสาร ไมท่นัตอ่การเปลีย่นแปลง                 
ราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิ 

T4 นโยบายการก าหนดบทบาทและโครงสรา้งองคก์รของหน่วยงาน
ดา้นการขนสง่ โดยแบง่แยกบทบาทการด าเนนิงานของหน่วยงาน
ในฐานะ Policy Maker Regulator และ Operator 

T5 รัฐบาลไมไ่ดส้นับสนุนเงนิลงทนุในการจัดตัง้สถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร 
ซึง่เป็นบรกิารสาธารณะ 

T6 เอกชนตา่งประเทศมคีวามตอ้งการประสานงานและเดนิรถคูก่บั
เอกชนทีม่คีวามคลอ่งตวัเชน่เดยีวกนั 

T7 ความไมแ่น่นอนของนโยบายรัฐบาลในเรือ่งสถานขีนสง่ผูโ้ดยสารแหง่ใหม ่

T8 ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งไมเ่อือ้อ านวยตอ่การปฏบิตังิานในปัจจบุนั 

 

กลยทุธเ์ชงิป้องกนั (ST Strategy) 

 การพฒันาธรุกจิหลกั เพือ่สรา้งรายไดเ้พิม่  (S4,S5,T1,T2,T6) 

 

กลยทุธเ์ชงิรบั (WT Strategy) 

 การบรหิารตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยใหม้ปีระสทิธภิาพ (W6,W11,T3,T5) 

 การสง่เสรมิ ก ากบั ดแูลการใหบ้รกิารและการเดนิรถโดยสารของ
ผูป้ระกอบการรถรว่มเอกชนใหไ้ดม้าตรฐานและไดร้ับการยอมรับ (W6,T4) 

 การปลกูฝังวฒันธรรมองคก์รเพือ่สรา้งทศันคตใิหก้บับคุลากร (W8,T1)  

 การเสรมิสรา้งขดีความสามารถของบคุลากรใหป้ฏบิตังิานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ (W8,T1) 

 การปรับปรงุกฎ ระเบยีบ ทีไ่มส่นับสนุนตอ่การด าเนนิงานใหม้คีวามคลอ่งตวั 
(W6,W9,T7,T8) 

 การสง่เสรมิการปฏบิตังิาน โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล (W8,T4) 

 การเสรมิสรา้งบคุลากรขององคก์รใหม้จีติอาสาผา่นกจิกรรม CSR (W8) 

 การสง่เสรมิการด าเนนิงานเพือ่สรา้งประสทิธภิาพเชงินเิวศ (Eco-efficiency) 
(W8) 
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บทที่ 2 
ทิศทางการด าเนินงานของบริษัท ขนส่ง จ ากัด  

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค านิยาม และตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลลัพธ์ของวิสัยทัศน์ 
 

ค านิยาม 
 

ความหมาย 
 

ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ 
ศูนย์กลาง เป็นศูนย์รวมการขนถ่ายผู้โดยสารและ 

พัสดุภัณฑ์ด้วยรถโดยสารทั่วทุกภาค 
 ระดับความส าเร็จของการจัดการ         

เดินรถโดยสารให้เชื่อมต่อทั่วทุกภาค 
(KPI 9) 

ทันสมัย มีการพัฒนาและปรับปรุงบริการ 
ด้านรถโดยสาร  สถานีขนส่งผู้โดยสาร    
และพนักงานด้านบริการ เพ่ือสนอง      
ความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง   
รวมทั้งมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
สามารถน ามาประกอบการตัดสินใจ          
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อ
สถานการณ์ 

 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง         
สถานีขนส่งผู้โดยสาร (ส่วนกลาง)   
ทั้ง 3 แห่ง ให้เป็น Smart Station 
(KPI 8) 

 จ านวนนวัตกรรมที่น ามาใช้พัฒนา     
การขับรถโดยสารสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
(KPI 10) 

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เป็นศูนย์กลางธุรกิจการขนส่งด้วยรถโดยสารที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน  
บริการเป็นที่ยอมรับ เชื่อมโยงทั่วภูมิภาค มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

เช่ือมโยงทั่วภมูิภาค บริการเป็นที่ยอมรับ ได้มาตรฐาน ทันสมัย ศูนย์กลาง 



แผนยุทธศาสตร์ บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) 
 

-63- 
 

ค านิยาม และตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลลัพธ์ของวิสัยทัศน์ 
 

ค านิยาม 
 

ความหมาย 
 

ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ 
ได้

มาตรฐาน 
มีมาตรฐานการให้บริการด้านรถโดยสาร             
สถานีขนส่งผู้โดยสาร และพนักงาน        
ด้านบริการ รองรับการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมทั้ง               
มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ชัดเจน 
 

 อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถ บขส.            
ต่อ 1 ล้านกิโลเมตรบริการเป็นศูนย ์
ทุกปี (KPI 7) 

บริการเป็น        
ที่ยอมรับ 

มีผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ของ บขส. เป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับ           
รถร่วมเอกชน (ด้านสถานีขนส่งผู้โดยสาร          
รถโดยสาร พนักงานด้านบริการ) 
 

 ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการ             
รถโดยสาร บขส. เทียบกับ              
รถร่วมเอกชน (KPI 6) 

เชื่อมโยง        
ทั่วภูมิภาค 

มีการเชื่อมโยงการเดินรถไปยังกลุ่มประเทศ 
ที่มีภูมิศาสตร์เอ้ือต่อการเชื่อมต่อระบบ           
การขนส่งทางบก ได้แก่ ลาว กัมพูชา พม่า 
เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ และจีน 
 

 จ านวนเส้นทางการเดินรถโดยสาร
ระหว่างประเทศเพ่ิมข้ึน (KPI 11) 

มีความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม

และ
สิ่งแวดล้อม 

มีการด าเนินงานภายใต้หลักจริยธรรมและ
การก ากับดูแลกิจการที่ดี และมีส่วนร่วม
กิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อมผ่านบุคลากร รวมทั้ง                
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม                 
เพ่ือน าไปสู่การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน 

 ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน        
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)             
อยู่ในระดับสูงมาก  (KPI 13) 

 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน         
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CSR) และได้รับรางวัล
ด้าน CSR  (KPI 14) 

 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน                 
เพ่ือสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ (Eco-efficiency) (KPI 15) 
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2.2 พันธกิจ (Mission) 
 

1 สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้โดยสาร โดยการจัดหารถโดยสารที่มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก               
มีความทันสมัย และปรับปรุงพัฒนารูปแบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เท่าเทียม และเป็นธรรม 

2 พัฒนาสถานีเดินรถให้เชื่อมโยงการเดินทาง ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศในภูมิภาค 

3 พัฒนาส านักซ่อมบ ารุงและตรวจสภาพรถให้มีบริการแบบครบวงจร 

4 รักษาสิทธิที่พึงมีของผู้โดยสารตามกฎหมาย คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน และบุคคลที่สาม                  
ด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม 

5 
พัฒนาการให้บริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ตรงเวลา สามารถตรวจสอบ             
สถานะของพัสดุภัณฑ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัย                        
รวมถึงส่งพัสดุภัณฑ์ให้ถึงปลายทางด้วยความเรียบร้อย ไม่ช ารุดเสียหาย 

6 ให้บริการขนส่งที่ได้มาตรฐานตามที่ บขส. ก าหนด และด าเนินกิจการภายใต้ กฎ ระเบียบ นโยบายรัฐบาล
ยึดถือประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้การขนส่งมีความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน 

7 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันกับองค์กร 

8 ด าเนินการขนส่งด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

9 จัดระบบบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และเป็นธรรม 

10 ด าเนินกิจการขนส่งร่วมกับคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ก ากับ ดูแล และสร้างความสัมพันธ์             
ที่ดีกับคู่ค้าภายใต้ กฎ ระเบียบ เงื่อนไขสัญญา 
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2.3 ค่านิยม (Values) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 วัฒนธรรมองค์กร (Culture) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
             
         
                              
      
             

รักษาคุณภาพ  หมายถึง  รับผิดชอบในบทบาท ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร  
โดยแสดงออกถึงความผูกพัน  เต็มใจ  และมีส่วนร่วมต่อความส าเร็จในการท างานของทีม  

ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นต่างๆ กับสมาชิกในทีม  
เพ่ือปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่อง 

มุ่งม่ันพัฒนา  หมายถึง  จัดระบบและพัฒนางานของตนเอง ตามหลัก 
การบริหารสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความเข้มแข็งขององค์กร 

ลูกค้าส าคัญ  หมายถึง  ให้ความมั่นใจ  ยึดถือข้อก าหนด 
เพ่ือจัดการงานบริการให้ลูกค้า  มีความพึงพอใจสูงสุด 

Service Mind 
จิตบริการ 

 

Integrity  
มีคุณธรรมและ

จริยธรรม 

Collaboration 
ให้ความร่วมมือในการท างานกับผูอ้ื่น 

 

Empathy  
การเข้าถึงใจผู้อื่น 

Responsible 
 มีจิตส านึก    

ความรับผิดชอบ 

Vision 
มีวิสัยทัศน์ กล้าคิด กล้าท าในสิ่งใหม ่

 

Expertise  
การสั่งสมความ
ช านาญในอาชีพ 
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2.5 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)   เป้าประสงค์ที่ส าคัญ (Goal)   ยุทธศาสตร์ (Strategic)  กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) 
 

เพ่ือให้การด าเนินงานของ บขส. บรรลุวิสยัทัศน์และพันธกิจ บขส. ได้ก าหนดวตัถุประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ที่ส าคัญ ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ระดบัองค์กร ดังนี้  

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
(Strategic Objectives) 

เป้าประสงค์ที่ส าคัญ  
(Goal) 

ยุทธศาสตร์  
(Strategic) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร  
(Corporate Strategy) 

1. มีผลประกอบการ 
ด้านการเงินเติบโต 
อย่างต่อเนื่อง 
 

G1 สร้างรายได้เพ่ิมจากธุรกิจหลัก          
ธุรกิจเสริม และจากการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

G2 บริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่าย         
ให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. 
พัฒนาการบริหารงาน 
ในเชิงธุรกิจ เพื่อเพิ่ม           
ผลประกอบการด้านการเงิน 

1.1 การพัฒนาธุรกิจหลัก เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิม 
1.2 การพัฒนาธุรกิจเสริม เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิม 
1.3 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิม 
1.4 การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ 
 

2. เป็นองค์กรที่มีมาตรฐาน
ในการให้บริการ                         
มีความเชื่อมโยงและ              
เข้าถึงได้อย่างเสมอภาค 
 

G3 ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ               
จากการให้บริการของ บขส. 

G4 อัตราการเกิดอุบัติเหตุของ              
รถ บขส. เป็นศูนยท์ุกปี 

G5 ปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
(ส่วนกลาง) ให้เป็น Smart Station  

G6 บริหารจัดการเส้นทางการเดินรถ    
และจัดการเดินรถโดยสารให้เชื่อมต่อ          
ทั่วทุกภาค เชื่อมต่อระหว่างประเทศ
ตลอดจนเชื่อมต่อกับการขนส่ง         
รูปแบบอื่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2. 
ยกระดับมาตรฐานการบริการ
และเชื่อมโยงโครงข่ายการ
ให้บริการ 
 

2.1 การพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีเดินรถ     
ที่ท าการเดินรถ รถโดยสาร และพนักงาน         
ด้านบริการของ บขส. ให้ได้มาตรฐาน           
(Smart Station & Smart Bus) และ                
มีความสะดวก สบาย ตรงต่อเวลา ปลอดภัย 

2.2 การส่งเสริม ก ากับ ดูแลการให้บริการและ     
การเดินรถโดยสารของผู้ประกอบการรถร่วม          
ให้ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับ 

2.3 การบริหารจัดการเส้นทางการเดินรถ                       
ให้มีความเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น 
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-- 
 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
(Strategic Objectives) 

เป้าประสงค์ที่ส าคัญ  
(Goal) 

ยุทธศาสตร์  
(Strategic) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร  
(Corporate Strategy) 

3. มีระบบบริหารจัดการ 
ภายในที่ดี สามารถรองรับ 
การให้บริการในอนาคต 
 

G7 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและ           
พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน            
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. 
พัฒนาบุคลากรและ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภายในให้มีประสิทธิภาพ 
 

3.1 การเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร        
ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเสริมสร้าง
ทัศนคติที่ดีให้กับบุคลากร 

3.3 การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ที่ไม่สนับสนุนต่อ      
การด าเนินงาน ให้มีความคล่องตัว 

3.4 การปรับปรุงระบบงานหลักและระบบงาน
สนับสนุนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    

 

4. เป็นองค์กรที่ด าเนินงาน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล        
มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 
 

G8 ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส             
เป็นธรรมและค านึงถึงความยั่งยืน
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม   

ยุทธศาสตร์ที่ 4. 
ส่งเสริมความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
และบริหารกิจการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

4.1 การส่งเสริมการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
4.2 การเสริมสร้างบุคลากรขององค์กร                       

ให้มีจิตอาสาผ่านกิจกรรม CSR ของ บขส. 
4.3 การส่งเสริมการด าเนินงาน เพ่ือสร้างประสิทธิภาพ

เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) 
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2.6 แผนที่กลยุทธ์ระดับองค์กร (Strategy Map) 
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2.7  ตัวช้ีวัดระดับองค์กร (Key Performance Indicator : KPIs) 
 
การก าหนดเป้าหมายหลักของแผนยุทธศาสตร์ของ บขส. ใช้ Balanced Scorecard (BSC) เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ โดยก าหนดตัวชี้วัด

ระดับองค์กร เพ่ือประเมินผลของการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ จ านวน 17 ตัวชี้วัด ดังนี้  
 

มิติ ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ปี 2560 ปี 2561e ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

Fin
an

ce
 

KPI1 ก าไรสุทธิ ล้านบาท 16.135 31.050 120.881 126.654 127.836 145.548 

KPI2 รายได้จากการพัฒนาธุรกิจหลัก   ล้านบาท 2,116.824 2,275.660 2,808.432 2,726.709 2,856.097 2,877.578 

KPI3 รายได้จากการพัฒนาธุรกิจเสริม   ล้านบาท 170.991 187.300 253.420 234.945 236.120 237.316 

KPI4 รายไดจ้ากการจัดเก็บค่าเช่าพ้ืนที่สถานีเดินรถโดยสาร
ขนาดเล็ก (จตุจักร) 

ล้านบาท - - - 16.000 16.000 16.000 

KPI5 ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อรายได้จากการด าเนินงานไม่เกิน ร้อยละ 33.90 32.39 29.20 30.00 30.00 30.00 

หมายเหตุ :  ปี 2561e  ผลการด าเนินงานจริง 8 เดือน (ต.ค.60 - พ.ค.61) ประมาณการ 4 เดือน     * ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 
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มิติ ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ปี 2560 ปี 2561e ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

Cu
sto

m
er

 

KPI6 ระดับความพึงพอใจ:-        

 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสาร บขส. 
เทียบกับ รถร่วมเอกชน* 

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

 ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการรถร่วมเอกชน      
ที่มีต่อ บขส. 

ระดับ - 3.45 5 5 5 5 

KPI7 อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถ บขส. ต่อ 1 ล้านกิโลเมตร
บริการ* 

จ านวนครั้ง 
ต่อ 1 ล้าน กม. 

0 0 0 0 0 0 

KPI8 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
(ส่วนกลาง) ทั้ง 3 แห่ง ให้เป็น Smart Station* 

ระดับ - - - 5 5 5 

KPI9 ระดับความส าเร็จของการจัดการเดินรถโดยสาร            
ให้เชื่อมต่อทั่วทุกภาค* 

ระดับ - - - 5 5 5 

KPI10 จ านวนนวัตกรรมที่น ามาใช้พัฒนาการขับรถโดยสาร
สาธารณะเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา* 

เรื่อง - รอผลสิ้นปี Bus 
Simulator 

1 1 1 

KPI11 จ านวนเส้นทางการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ* เส้นทาง 15 15 15 16 17 18 

หมายเหตุ :  ปี 2561e  ผลการด าเนินงานจริง 8 เดือน (ต.ค.60 - พ.ค.61) ประมาณการ 4 เดือน     * ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 
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มิติ ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ปี 2560 ปี 2561e ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

Pr
oc

es
s 

KPI12 ระดับความส าเร็จของการประเมินกระบวนการ/            
ระบบของรัฐวิสาหกิจ : คุณภาพความสมบูรณ์ของ      
การพัฒนากระบวนการตาม OFI Roadmap 

ระดับ 2.144 รอผลสิ้นปี 5 5 5 5 

KPI13 ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส         
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)* 

ระดับ สูงมาก 
(87.17) 

รอผลสิ้นปี สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก 

KPI14 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน                   
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)* 

ระดับ - - - 5 ได้รับ
รางวัล 

ด้าน CSR 

ได้รับ
รางวัล 

ด้าน CSR 
KPI15 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน เพ่ือสร้าง

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)* 
ระดับ - - 5 5 5 5 

De
ve

lo
pm

en
t 

KPI16 ร้อยละของจ านวนพนักงานที่มีผลประเมินสมรรถนะหลัก 
ตามมาตรฐาน   

ร้อยละ - - - 75 80 80 

KPI17 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน                   
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร               
(IT Master Plan) 

ระดับ - - - 5 5 5 

หมายเหตุ :  ปี 2561e  ผลการด าเนินงานจริง 8 เดือน (ต.ค.60 - พ.ค.61) ประมาณการ 4 เดือน     * ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 
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2.8  กลยุทธ์ระดับฝ่าย (Business Strategy)  
 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่  1. มีผลประกอบการด้านการเงินเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ที่    1. พัฒนาการบริหารงานในเชิงธุรกิจ เพื่อเพิ่มผลประกอบการด้านการเงิน 

กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับฝ่าย แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562-2564 
กลยุทธ์ 
1.1 การพัฒนาธุรกิจหลัก เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิม 
1.2 การพัฒนาธุรกิจเสริม เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิม 
1.3 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างรายได้เพ่ิม 
1.4 การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ   
 
ตัวช้ีวัด 
KPI1 ก าไรสุทธิ  
KPI2 รายได้จากการพัฒนาธุรกิจหลัก   
KPI3 รายได้จากการพัฒนาธุรกิจเสริม   
KPI4 รายได้จากการจัดเก็บค่าเช่าพ้ืนที่ 
       สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร)      
KPI5 ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อรายได้จากการด าเนินงาน 

ฝ่ายธุรกิจเดินรถ 
1.1) การพัฒนาธุรกิจหลักและธุรกิจเสริม 
1.2) การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายของ                       
      ฝ่ายธุรกิจเดินรถให้มีประสิทธิภาพ 

- โครงการที่ 1 การบริการรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ 
Feeder Services  

- โครงการที่ 2 การพัฒนาธุรกิจรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์                  
- โครงการที่ 3 การพัฒนาธุรกิจเช่าเหมารถโดยสาร       

ไม่ประจ าทาง  
- โครงการที่ 4 การบริหารเส้นทางการเดินรถท่ีขาดทุน              

ฝ่ายบริหารการเดินรถ 
1.1) การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพเชิงธุรกิจ 
1.2) การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายของ                  
      ฝ่ายบริหารการเดินรถให้มีประสิทธิภาพ 

- โครงการที่ 5 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พ้ืนที่          
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) 

- โครงการที่ 6 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส่วนภูมิภาค
พ้ืนที่ชลบุรี   

- โครงการที่ 7 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พ้ืนที่           
สามแยกไฟฉาย  

- โครงการที่ 8 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พ้ืนที่เอกมัย 
- โครงการที่ 9 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พื้นที่ปิ่นเกล้า 

 
--- 
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กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับฝ่าย แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562-2564 

กลยุทธ์ 
1.1 การพัฒนาธุรกิจหลัก เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิม 
1.2 การพัฒนาธุรกิจเสริม เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิม 
1.3 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างรายได้เพ่ิม 
1.4 การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ   
 
ตัวช้ีวัด 
KPI1 ก าไรสุทธิ  
KPI2 รายได้จากการพัฒนาธุรกิจหลัก   
KPI3 รายได้จากการพัฒนาธุรกิจเสริม   
KPI4 รายได้จากการจัดเก็บค่าเช่าพ้ืนที่ 
       สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร)      
KPI5 ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อรายได้จากการด าเนินงาน 
 

ส านักซ่อมบ ารุงและตรวจสภาพรถ 
1.1) การพัฒนาบริการของส านักซ่อมบ ารุงและ 
      ตรวจสภาพรถในรูปแบบธุรกิจ                   
1.2) การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายของส านักซ่อม 
      บ ารุงและตรวจสภาพรถให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

 
- โครงการที่ 10 การพัฒนาธุรกิจส านักซ่อมบ ารุงและ             

ตรวจสภาพรถ   

ฝ่ายสนับสนุน 
1.1) การส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
      เพ่ือสนับสนุนธุรกิจหลักและธุรกิจเสริม 
1.2) การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายของ 
      ฝ่ายสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

 
- โครงการที่ 11 การพัฒนาและส่งเสริมตลาดเชิงรุก 
- แผนงานประจ า : โครงการลดค่าใช้จ่ายของ         

ฝ่ายสนับสนุน (ฝบ. ฝพ. สอ. สตส.) 
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่  2. เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ มีความเชื่อมโยง และเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค 
ยุทธศาสตร์ที่    2. ยกระดับมาตรฐานการบริการและเชื่อมโยงโครงข่ายการให้บริการ  

กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับฝ่าย แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562-2564 
กลยุทธ์ 
2.1 การพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีเดินรถ         

ที่ท าการเดินรถ  รถโดยสาร  และพนักงาน         
ด้านบริการของ บขส. ให้ได้มาตรฐาน            
(Smart Station & Smart Bus) และ               
มีความสะดวก  สบาย  ตรงต่อเวลา  ปลอดภัย 

2.2 การส่งเสริม ก ากับ ดูแลการให้บริการและ           
การเดินรถโดยสารของผู้ประกอบการรถร่วม     
ให้ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับ 

2.3 การบริหารจัดการเส้นทางการเดินรถ                          
ให้มีความเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น 

 

ฝ่ายธุรกิจเดินรถ 
2.1) การพัฒนาคุณภาพบริการ (Service Quality) 
      เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 
      ตามมาตรฐานที่ บขส. ก าหนด และมีการ 
      ติดตาม/ประเมินผลการด าเนินงานต่อเนื่อง 
2.2) การปรับปรุงเส้นทางเดินรถในประเทศหรือ 
      ระหว่างประเทศให้ทั่วถึงทุกภาคและเชื่อมโยง 
      กับการขนส่งรูปแบบอ่ืน 
 

 
- โครงการที่ 14 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ             

การให้บริการ  
- โครงการที่ 15 การบริหารเส้นทางการเดินรถ              

ในประเทศหรือระหว่างประเทศ                    
 

ฝ่ายบริหารการเดินรถ 
2.1) การพัฒนามาตรฐานสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
      มาตรฐานความปลอดภัยในการเดินรถโดยสาร 
      สาธารณะ  
2.2) การพัฒนามาตรฐานการก ากับดูแล 
      ผู้ประกอบการรถร่วมเพ่ือสร้างความพึงพอใจ 
 
 

 
- โครงการที่ 12 การศึกษาความเหมาะสมของ       

การพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) 
- โครงการที่ 13 การพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร              

สู่ Smart Station   
- โครงการที่ 16 การส่งเสริมความปลอดภัย                    

ด้านการขนส่ง 
 



แผนยุทธศาสตร์ บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) 
 

-75- 
 

 
-- 

กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับฝ่าย แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562-2564 
ตัวช้ีวัด 
KPI6 ระดับความพึงพอใจ:- 

 ผู้ใช้บริการรถโดยสาร บขส. เทียบกับ          
รถร่วมเอกชน 

 ผู้ประกอบการรถร่วมเอกชนที่มีต่อ บขส. 
KPI7 อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถ บขส.             

ต่อ 1 ล้านกิโลเมตรบริการ 
KPI8 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง           

สถานีขนส่งผู้โดยสาร (ส่วนกลาง)              
ทั้ง 3 แห่งให้เป็น Smart Station 

KPI9 ระดับความส าเร็จของการจัดการ 
       เดินรถโดยสารให้เชื่อมต่อทั่วทุกภาค 
KPI10 จ านวนนวัตกรรมที่น ามาใช้พัฒนาการขับรถ

โดยสารสาธารณะเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
KPI11 จ านวนเส้นทางการเดินรถโดยสารระหว่าง     
         ประเทศ 

ส านักซ่อมบ ารุงและตรวจสภาพรถ 
2.1) การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการของ 
      ส านักซ่อมบ ารุงและตรวจสภาพรถ 
2.2) การขยายฐานลูกค้าโดยหากลุ่มลูกค้ารายใหม่ 

 
- โครงการที่ 10 การพัฒนาธุรกิจส านักซ่อมบ ารุงและ

ตรวจสภาพรถ   

ฝ่ายสนับสนุน 
2.1) การพัฒนานวัตกรรมการขับรถโดยสารสาธารณะ 

 
- โครงการที่ 16 การส่งเสริมความปลอดภัย                    

ด้านการขนส่ง 
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่  3. มีระบบบริหารจัดการภายในที่ดี สามารถรองรับการให้บริการในอนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่    3. พัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับฝ่าย แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562-2564 
กลยุทธ์ 
3.1 การเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรให้ปฏิบัติงาน        

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติที่ดี

ให้กับบุคลากร 
3.3 การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ที่ไม่สนับสนุนต่อการด าเนินงาน 

ให้มีความคล่องตัว 
3.4 การปรับปรุงระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุน         

ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ตัวช้ีวัด 
KPI12  ระดับความส าเร็จของการประเมินกระบวนการ/ 

ระบบของรัฐวิสาหกิจ:คุณภาพความสมบูรณ์ของ       
การพัฒนากระบวนการตาม OFI Roadmap 

KPI16  ร้อยละของจ านวนพนักงานที่มีผลประเมิน                  
สมรรถนะหลักตามมาตรฐาน   

KPI17  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  (IT Master Plan) 

 

ฝ่ายธุรกิจเดินรถ 
3.1) การส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
3.2) การส่งเสริมให้หน่วยงานและบุคลากร          

มีการปฏิบัติงานตามวัฒนธรรมองค์กร 
3.3) การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเดินรถ 

(Train The Trainer) 
3.4) การปรับปรุงกระบวนการที่ส าคัญของ        

ฝ่ายธุรกิจเดินรถให้มีประสิทธิภาพ 

 

- แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร  
- แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
- แผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร (OFI Roadmap)  
- แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร            

(IT Master Plan)  

ฝ่ายบริหารการเดินรถ 
3.1) การส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
3.2) การส่งเสริมให้หน่วยงานและบุคลากร          

มีการปฏิบัติงานตามวัฒนธรรมองค์กร 
3.3) การทบทวน ปรบัปรุง หรอื จัดท า กฎ ระเบยีบ 

ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 
3.4) การปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

รถร่วม 

- โครงการที่ 17 การปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการผู้ประกอบการรถร่วมแบบจุดบริการ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service)   

- โครงการที่ 18 การปรับปรุงระบบการ          
ช าระค่าธรรมเนียมรถร่วม  (e-Money)  

- แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร  
- แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
- แผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร (OFI Roadmap)  
- แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร            

(IT Master Plan) 
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---- 
กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับฝ่าย แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562-2564 

กลยุทธ์ 
3.1 การเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรให้ปฏิบัติงาน        

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติที่ดี

ให้กับบุคลากร 
3.3 การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ที่ไม่สนับสนุนต่อการด าเนินงาน 

ให้มีความคล่องตัว 
3.4 การปรับปรุงระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุน         

ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ตัวช้ีวัด 
KPI12  ระดับความส าเร็จของการประเมินกระบวนการ/  

ระบบของรัฐวิสาหกิจ:คุณภาพความสมบูรณ์ของ       
การพัฒนากระบวนการตาม OFI Roadmap 

KPI16  ร้อยละของจ านวนพนักงานที่มีผลประเมิน                  
สมรรถนะหลักตามมาตรฐาน   

KPI17  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  (IT Master Plan) 

 

ส านักซ่อมบ ารุงและตรวจสภาพรถ 
3.1) การเสริมสร้างความช านาญของบุคลากรฝ่ายช่าง 
3.2) การส่งเสริมให้หน่วยงานและบุคลากร            

มีการปฏิบัติงานตามวัฒนธรรมองค์กร 
3.3) การจัดท าแผนบริหารการซ่อมและการจัดการ

ทรัพยากร (Maintenance Scheduling) 
3.4) การพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัยในการซ่อม

บ ารุงรถโดยสาร 
3.5) การปรับปรุงกระบวนการจัดหารถโดยสาร 

 
- โครงการที่ 10 การพัฒนาธุรกิจส านักซ่อมบ ารุง

และตรวจสภาพรถ   
- แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร  
- แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
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--- 
 

กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับฝ่าย แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562-2564 
กลยุทธ์ 
3.1 การเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรให้ปฏิบัติงาน        

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติที่ดี

ให้กับบุคลากร 
3.3 การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ที่ไม่สนับสนุนต่อการด าเนินงาน 

ให้มีความคล่องตัว 
3.4 การปรับปรุงระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุน         

ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ตัวช้ีวัด 
KPI12  ระดับความส าเร็จของการประเมินกระบวนการ/ 

ระบบของรัฐวิสาหกิจ:คุณภาพความสมบูรณ์ของ       
การพัฒนากระบวนการตาม OFI Roadmap 

KPI16  ร้อยละของจ านวนพนักงานที่มีผลประเมิน                  
สมรรถนะหลักตามมาตรฐาน   

KPI17  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  (IT Master Plan) 

ฝ่ายสนับสนุน 
3.1) การเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร

ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2) การเสริมสร้างและปลูกฝังให้หน่วยงาน          

และบุคลากรมีการปฏิบัติงานตาม     
วัฒนธรรมองค์กร 

3.3) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ            
และนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ขององค์กร 

3.4) การทบทวน ปรับปรุง หรือ จัดท า กฎ ระเบียบ 
ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง  

3.5) การปรับปรุงระบบงานสนับสนุนให้ส่งเสริม
การด าเนินงานขององค์กร 

 

 
- โครงการที่ 19 การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล              
- แผนงานประจ า : โครงการทบทวนหลักเกณฑ์ 

การปันส่วนรายได้-รายจ่ายตามระบบ EVM  
- แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร  
- แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
- แผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร (OFI Roadmap)  
- แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร            

(IT Master Plan) 
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--- 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่  4. เป็นองค์กรที่ด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่    4. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และบริหารกิจการตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับฝ่าย แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562-2564 
กลยุทธ์ 
4.1 การส่งเสริมการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
4.2 การเสริมสร้างบุคลากรขององค์กรให้มีจิตอาสาผ่านกิจกรรม 

CSR ของ บขส. 
4.3 การส่งเสริมการด าเนินงาน เพ่ือสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ  (Eco-efficiency) 
 
 
ตัวช้ีวัด 
KPI13  ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส         

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
KPI14  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน                       

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) 
KPI15  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน เพ่ือสร้าง

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) 

ทุกฝ่าย 
4.1) การส่งเสริมการด าเนินงานด้านต่างๆ 

ของ บขส. เช่น ด้านการก ากับดูแล
กิจการที่ดี  (Good Governance)               
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CSR)  และด้านการสร้าง
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ           
(Eco-efficiency)  เป็นต้น 

 

- แผนงานประจ า : โครงการยกระดับมาตรฐาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 

- แผนการก ากับดูแลกิจการที่ดี                          
(Good Corporate Governance)  

- แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CSR)   

- แผนการด าเนินงาน เพ่ือสร้างประสิทธิภาพ            
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)  
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2.9  แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562-2564  
 

-- 

โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ (ล้านบาท) ผู้บริหาร 

แผน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาการบริหารงานในเชิงธุรกิจ เพื่อเพิ่มผลประกอบการด้านการเงิน 0.777 10.190 2.404 13.371  

1 การบริการรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services 0.152  2.352  0.352  2.856  ชธร.  
2 การพัฒนาธุรกิจรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ 0.420  0.551  0.573  1.544  ชสร. 
3 การพัฒนาธุรกิจเช่าเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง -    0.757  0.687  1.444  ชสร. 
4 การบริหารเส้นทางเดินรถท่ีขาดทุน -    -    -    -    ชธร.  
5 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พ้ืนที่สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร)  -    -    -    -    รฝร. 
6 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส่วนภูมิภาคพ้ืนที่ชลบุรี   -    -    -    -    ชฝร. 
7 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พ้ืนที่สามแยกไฟฉาย  -    -    -    -    ชฝร. 
8 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พ้ืนที่เอกมัย -    -    -    -    ชฝร. 
9 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พ้ืนที่ปิ่นเกล้า  5.000  -    5.000  ชฝร. 

10 การพัฒนาธุรกิจส านักซ่อมบ ารุงและตรวจสภาพรถ   0.205  0.750 0.112  1.067  ชซต. 
11 การพัฒนาและส่งเสริมตลาดเชิงรุก -    0.780  0.680  1.460  ชสอ. 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยกระดับมาตรฐานการบริการและเชื่อมโยงโครงข่ายการให้บริการ 1.548 0.180 0.180 1.908  
12 การศึกษาความเหมาะสมของการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)     คกก.ที่บริษัทฯ แต่งตั้ง 

13 การพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารสู่ Smart Station -    -    -    -    รฝร. 
14 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ -    -    -    -    ชสร. 



แผนยุทธศาสตร์ บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) 
 

-81- 
 

โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ (ล้านบาท) ผู้บริหาร 

แผน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 
15 การบริหารเส้นทางการเดินรถในประเทศหรือระหว่างประเทศ                    -    0.180  0.180  0.360  ชธร. ชสร. 
16 การส่งเสริมความปลอดภัยด้านการขนส่ง 1.548  -     1.548  รฝพ. รฝร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ 209.580 161.496 3.543 374.619  
17 การปรับปรุงกระบวนการให้บริการผู้ประกอบการรถร่วมแบบจุดบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)   -    -    -    -    รฝร.  
18 การปรับปรุงระบบการช าระค่าธรรมเนียมรถร่วม (e-Money) -    0.660  1.320  1.980  รฝร.  
19 การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล              1.700  1.132  -    2.832  รฝพ.  
 แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร  0.571 1.562 1.803 3.936 รฝพ. 
 แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร            0.420 0.420 0.420 1.260 รฝพ. 
 แผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร (OFI Roadmap)  - - - - รฝบ. 
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT Master Plan)  206.889 157.722 - 364.611 รฝพ. 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และบริหารกิจการตามหลักธรรมาภิบาล  2.457 1.485 - 3.942  
 แผนการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)  0.970 - - 0.970 ชสอ. 
 แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)   1.487 1.485 - 2.972 ชสอ. 
 แผนการด าเนินงาน เพ่ือสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)  - - - - รฝบ. 
 รวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 19 โครงการ (ล้านบาท) 4.025 12.162 3.904 20.091  
 รวมงบประมาณตามแผนแม่บทฯ 7 โครงการ (ล้านบาท) 210.337 161.189 2.223 373.749  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น (ล้านบาท) 214.362 173.351 6.127 393.840  
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการ งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วดั เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
โครงการ หน่วย ระยะเวลา/งบประมาณ/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1 การบริการรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services  ล้านบาท 0.152 2.352 0.352 
 ตัวช้ีวัด : รายได้จากการให้บริการรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services ล้านบาท 4.392 เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนเส้นทางรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services เส้นทาง 1 เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 
 แนวทางการด าเนินงาน  

 คัดเลือกเส้นทางที่มีศักยภาพ เพ่ือเปิดให้บริการรถโดยสารแบบ Feeder Services เชื่อมต่อ ภาคเหนือ        
หรือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคใต้  และศึกษาแนวเสน้ทางที่มีศักยภาพในการเปดิใหบ้ริการ         
รถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services ให้ครอบคลุมทุกรูปแบบการเดนิทาง เช่น สนามบิน รถไฟ  
ท่าเรือ สถานที่ท่องเที่ยว เปน็ต้น รวมทั้งทบทวนแผนการจดัการเดินรถโดยสาร Feeder Services ทั้งระบบ 

    

2 การพัฒนาธุรกิจรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ล้านบาท 0.420 0.551 0.573 
 ตัวช้ีวัด : รายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ ล้านบาท 202.686 203.699 204.717 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนสาขารับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ แห่ง 1 1 1 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนตัวแทนรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ราย 5 เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 
 แนวทางการด าเนินงาน  

 ศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ภายในประเทศ หรือ ระหว่างประเทศผ่านคู่สัญญา      
รายเดิม หรือ รายใหม่ จัดตั้งสาขารับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ จัดหาตัวแทนรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง  
รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง 
และตรวจสอบข้อมูลการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ได้  
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โครงการ หน่วย ระยะเวลา/งบประมาณ/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

3 การพัฒนาธุรกิจเช่าเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง ล้านบาท - 0.757 0.687 
 ตัวช้ีวัด : รายได้ค่าจ้างเหมาขนส่ง  ล้านบาท 30.632 30.632 30.632 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนวันท าการของรถโดยสารไม่ประจ าทาง เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา  ร้อยละ 20 10 10 
 ตัวช้ีวัด : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารไม่ประจ าทาง ระดับ 87 - - 
 แนวทางการด าเนินงาน  

 จัดหาพันธมิตรทางธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ด้านมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ             
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการรถโดยสาร                    
ไม่ประจ าทาง เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
 

    

4 การบริหารเส้นทางเดินรถที่ขาดทุน ล้านบาท - - - 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนเส้นทางที่ขาดทุนลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 20 20 20 
 แนวทางการด าเนินงาน  

 วิเคราะห์ข้อมูลผลประกอบการเดินรถท่ีขาดทุนของปีที่ผ่านมา  
 วิเคราะห์หาสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้มีผลประกอบการขาดทุน  
 จัดล าดับความส าคัญเส้นทางเดินรถที่ขาดทุน ก าหนดแนวทางแก้ไข  
 จัดท าแผนบริหารเส้นทางเดินรถที่ขาดทุน  
 ด าเนินการ/ติดตาม/ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
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โครงการ หน่วย ระยะเวลา/งบประมาณ/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

5 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พ้ืนที่สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร)  ล้านบาท - - - 
 ตัวช้ีวัด : รายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พ้ืนที่สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) ไม่น้อยกว่า  ล้านบาท 16.000 16.000 16.000 
 ตัวช้ีวัด : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) ไม่น้อยกว่า  ระดับ 4 4 4 
 แนวทางการด าเนินงาน  

 ประเมินการใช้พ้ืนที่สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) 
 ติดตาม รายงานผล และเปิดให้บริการสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) 
 พัฒนา/ปรับปรุงบริการในสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) 

ส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) 
 

    

6 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส่วนภูมิภาคพื้นที่ชลบุรี   ล้านบาท - - - 
 ตัวช้ีวัด : คณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้ง ตรวจรับผลการศึกษาการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทฯ 

            พ้ืนทีช่ลบุรี (ฉบับสมบูรณ์)  
เดือน ก.ย.62 - - 

 ตัวช้ีวัด : ผลการศึกษาการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทฯ พ้ืนที่ชลบุรี ได้รับความเห็นชอบ 
            จากคณะกรรมการบริษัทฯ  

เดือน - ต.ค.62 - 

 ตัวช้ีวัด : มีเอกชนมาร่วมลงทุนในพื้นที่ชลบุรี เดือน - ก.ย.63 - 

 ตัวช้ีวัด : รายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส่วนภูมิภาคพ้ืนที่ชลบุรี ล้านบาท - - ตามผล
การศึกษา 
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โครงการ หน่วย ระยะเวลา/งบประมาณ/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 แนวทางการด าเนินงาน  
 ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้

ในการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พ้ืนที่ชลบุรี ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  พ.ศ. 2556  (พ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ ปี 2556)  และสรุปผลการศึกษา             
เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และด าเนินการตามผลการศึกษาฯ         
รวมทั้งจดัท าโครงการฯ เสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาให้ความเห็นชอบ และด าเนินการสรรหา
เอกชนเข้าร่วมลงทุน ตาม พ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 ท าสัญญาร่วมลงทุน ตลอดจนก ากับ ดูแล        
และติดตามให้มีการด าเนินงานตามที่ก าหนดในสัญญาร่วมลงทุน  
 
 

    

7 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พ้ืนที่สามแยกไฟฉาย  ล้านบาท - - - 
 ตัวช้ีวัด : ผลการศึกษาการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการบริษัทฯ พ้ืนที่สามแยกไฟฉาย  ได้รับความเห็นชอบ 

            จากคณะกรรมการบริษัทฯ 
เดือน มิ.ย.62 - - 

 ตัวช้ีวัด : มีเอกชนมาร่วมลงทุนในพื้นท่ีสามแยกไฟฉาย เดือน - ก.ย.63 - 

 ตัวช้ีวัด : รายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พ้ืนที่สามแยกไฟฉาย ล้านบาท - - ตามผล
การศึกษา 
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โครงการ หน่วย ระยะเวลา/งบประมาณ/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 แนวทางการด าเนินงาน  
 ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้

ในการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พ้ืนที่สามแยกไฟฉาย ตามพระราชบัญญัติ 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  พ.ศ. 2556 (พ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ ปี 2556) และ                   
สรุปผลการศึกษาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และด าเนินการ          
ตามผลการศึกษาฯ รวมทั้งจัดท าโครงการฯ เสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาให้ความเห็นชอบ         
และด าเนินการสรรหาเอกชนเข้าร่วมลงทุน ตาม พ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ ปี 2556  ท าสัญญาร่วมลงทุน 
ตลอดจนก ากับ ดูแล และติดตามให้มีการด าเนินงานตามท่ีก าหนดในสัญญาร่วมลงทุน 
 
 

    

8 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พ้ืนที่เอกมัย ล้านบาท - - - 
 ตัวช้ีวัด : ผลการศึกษาการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการบริษัทฯ พ้ืนที่เอกมัย  ได้รับความเห็นชอบ 

            จากคณะกรรมการบริษัทฯ 
เดือน มิ.ย.62 - - 

 ตัวช้ีวัด : มีเอกชนมาร่วมลงทุนในพื้นท่ีเอกมัย เดือน - ก.ย.63 - 

 ตัวช้ีวัด : รายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พ้ืนที่เอกมัย ล้านบาท - - ตามผล
การศึกษา 
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โครงการ หน่วย ระยะเวลา/งบประมาณ/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 แนวทางการด าเนินงาน  
 ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้

ในการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พ้ืนที่เอกมัย ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  พ.ศ. 2556 (พ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ ปี 2556) และสรุปผลการศึกษาเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และด าเนินการตามผลการศึกษาฯ รวมทั้ง
จัดท าโครงการฯ เสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และด าเนินการสรรหาเอกชน 
เข้าร่วมลงทุน ตาม พ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ ปี 2556   ท าสัญญาร่วมลงทุน   ตลอดจนก ากับ ดูแล และ
ติดตามให้มีการด าเนินงานตามที่ก าหนดในสัญญาร่วมลงทุน 

    

9 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พ้ืนที่ป่ินเกล้า ล้านบาท  5.000 - 
 ตัวช้ีวัด : ผลการศึกษาโครงการศึกษาการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (บรมราชชนนี)  ไปยัง 

            สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ปิ่นเกล้า) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
เดือน - ก.ย.63 - 

 ตัวช้ีวัด : สามารถด าเนินการใช้ประโยชน์พื้นที่ปิ่นเกล้าตามผลการศึกษาฯ เดือน - - ตามผล
การศึกษา 

 แนวทางการด าเนินงาน  
 ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้

ในการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (บรมราชชนนี) ไปยัง สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ปิ่นเกล้า) 
และสรุปผลการศึกษาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และด าเนินการ        
ตามผลการศึกษา               
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10 การพัฒนาธุรกิจส านักซ่อมบ ารุงและตรวจสภาพรถ   ล้านบาท 0.205 0.750 0.112 
 ตัวช้ีวัด : รายได้จากการให้บริการของส านักซ่อมบ ารุงและตรวจสภาพรถเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา  ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 10 10 10 
 แนวทางการด าเนินงาน  

 จัดท าแผนบริหารซ่อมบ ารุงและจัดการทรัพยากร รวมทั้งพัฒนาระบบ Maintenance Scheduling   
 เป็นตัวแทนจ าหน่ายประกันภัย และ พ.ร.บ.  
 ให้บริการซ่อมบ ารุงรถบุคคลภายนอก ปรับตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ ตรวจสภาพรถ  รับช าระภาษี รับจ้างซ่อมปรนนิบัติ  
 พัฒนานวัตกรรมในการซ่อมบ ารุง  ศึกษาแนวทางในการจัดหาธุรกิจใหม่ เพ่ือสร้างรายได้ 
 พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรช่าง 

    

11 การพัฒนาและส่งเสริมตลาดเชิงรุก ล้านบาท - 0.780 0.680 
 ตัวช้ีวัด : แผนกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายจัดการ เดือน ก.ย.62 - - 
 ตัวช้ีวัด : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด  ไม่น้อยกว่า      ระดับ - 4.10 4.10 
 ตัวช้ีวัด : รายได้จากกิจกรรมทางการตลาด เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา      ร้อยละ - 10 10 
 แนวทางการด าเนินงาน  

 ศึกษาแนวทางการตลาดและจัดท าแผนกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก 
 วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการรถโดยสาร/รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์/ศูนย์ซ่อมบ ารุงฯ 
 สร้างการรับรู้ให้ลูกค้าเข้าถึงบริการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ออกบูธ พบปะลูกค้า Call Center Online 

เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ จัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น 
 ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมตลาดเชิงรุก/ตลาดออนไลน์ 
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12 การศึกษาความเหมาะสมของการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ล้านบาท - - - 
 ตัวช้ีวัด : ท าสัญญาจ้างที่ปรึกษา ศึกษาความเหมาะสมของการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)  เดือน มี.ค.62 - - 
 ตัวช้ีวัด : ผลการศึกษาความเหมาะสมของการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)  

            ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
เดือน - มี.ค.63 - 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามผลการศึกษาความเหมาะสมของการพัฒนาสถานีขนส่ง 
            ผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) 

ร้อยละ - - 100 

 แนวทางการด าเนินงาน  
 จ้างที่ปรึกษา ศึกษาความเหมาะสมของการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ  และน าเสนอผลการศึกษาฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งน าเสนอคณะกรรมการบูรณาการแผนการพัฒนาพ้ืนที่สถานีกลาง
บางซื่อฯ/กระทรวงคมนาคม (คค.)/ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) พิจารณา
ตลอดจนจัดท าแผนรองรับการย้ายหรือการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)  
 

    

13 การพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารสู่  Smart Station ล้านบาท - - - 
 ตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จในการติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์แบบ Information Digital Signage  

            พร้อมใช้งาน 
เดือน ส.ค.62 - - 

 ตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร (ส่วนกลาง) ให้เป็น Smart Station  ระดับ - ตามผล
การศึกษา 

ตามผล
การศึกษา 
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 แนวทางการด าเนินงาน  
 ศึกษาก าหนดรูปแบบ เพื่อขออนุมัติหลักการ 
 ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
 จัดท าระบบประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง และทดสอบระบบ Information Digital Signage 
 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
 จัดท ารายละเอียด Action Plan และด าเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสาร 

ระยะ 20 ปี (2561-2580) : Smart Bus Terminal ของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.)  

    

14 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ล้านบาท - - - 
 ตัวช้ีวัด : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสาร บขส. เทียบกับรถร่วมเอกชน  อันดับ อันดับ 2 อันดับ 2 อันดับ 1 
 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 100 100 100 
 แนวทางการด าเนินงาน  

 จัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ โดยพิจารณาจากข้อมูลความต้องการ/             
ความคาดหวัง/ข้อเสนอแนะ จากผลการส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจปีที่ผ่านมา  

 ปรับปรุงการให้บริการ/ด าเนินการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ   
 ส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้บริการอย่างต่อเนื่อง  
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15 การบริหารเส้นทางการเดินรถในประเทศหรือระหว่างประเทศ                    ล้านบาท - 0.180 0.180 
 ตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จของการจัดการเดินรถโดยสารให้เชื่อมต่อทั่วทุกภาค  ระดับ 5 5 5 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนเส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา  เส้นทาง 1 1 1 
 แนวทางการด าเนินงาน  

 จัดให้บริการรถโดยสารเชื่อมต่อไปยังภาคต่างๆ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารส่วนกลาง (จตุจักร สายใต้ เอกมัย) 
ครอบคลุม ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้  

 การขยายเส้นทางการเดินรถไปยังจุดจอดต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร  
 ยื่นขอปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถต่อกรมการขนส่งทางบก  
 ศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดเส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศเส้นทางใหม่และเปิดให้บริการ 
 จัดหาระบบ Digital Map มาใช้ในการก าหนดเส้นทางเดินรถของ บขส. ทั้งในประเทศและ            

ระหว่างประเทศ เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการเส้นทางเดินรถได้สะดวก รวดเร็ว ทันกาล และ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ  

    

16 การส่งเสริมความปลอดภัยด้านการขนส่ง ล้านบาท 1.548 - - 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนพนักงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการฝึกอบรม  ไม่น้อยกว่า   ร้อยละ 90 - - 
 ตัวช้ีวัด : อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารเอกชนขนาดใหญ่ต่อ 1 ล้านกิโลเมตรบริการ  ไม่เกิน  จ านวนครั้ง ต่อ 

1 ล้านกม.
บริการ 

0.002 0.002 - 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการรถร่วมกลุ่มท่ีอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ผ่านหลักเกณฑ์มาตรฐาน         
            ความปลอดภัยในการเดินรถโดยสาร  

ร้อยละ 100 - - 
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 แนวทางการด าเนินงาน  
 จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากร เพื่อพัฒนาทักษะในการเป็นวิทยากรภายใน  
 จัดฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงานขับรถ 
 ยื่นขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และเตรียมความพร้อมจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมทักษะ    

การขับรถโดยสารสาธารณะขั้นสูง 
 ก าหนดเส้นทางสายอาชีพ (Career Path) ของพนักงานขับรถ  
 จัดหาเครื่องจ าลองขับ เพื่อฝึกทักษะการขับรถ  
 จัดท าคู่มือระบบบริหารผู้ประกอบการรถร่วม  อบรมพนักงาน  ประเมินผู้ประกอบการรถร่วม 
 ให้ความรู้/อบรม กลุ่มผู้ประกอบการรถร่วมที่อยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์   
 วางแผน ให้ค าปรึกษา ติดตาม ก ากับ และประเมินผลกลุ่มผู้ประกอบการรถร่วมตามคู่มือฯ  
 รับรองคุณภาพมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการรถร่วม  

 

    

17 การปรับปรุงกระบวนการให้บริการผู้ประกอบการรถร่วมแบบจุดบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)   ล้านบาท - - - 
 ตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการให้บริการผู้ประกอบการรถร่วมแบบ 

            จุดบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  
เดือน ส.ค.62 - - 

 ตัวช้ีวัด : ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการรถร่วมที่มาใช้บริการ  ไมน่้อยกว่า  
 

ระดับ - 4 - 

 ตัวช้ีวัด : บขส. ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก เดือน - - ก.ย.64 
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 แนวทางการด าเนินงาน  
 ทบทวน ค าสั่ง วิธีปฏิบัติ ของงานใบอนุญาต และงานสัญญารถร่วม พร้อมทั้งออกแบบ                       

และปรับปรุงกระบวนการท างาน   
 พัฒนา/ปรับปรุง และทดสอบระบบใบอนุญาต และระบบสัญญารถร่วม  
 เปิดการให้บริการ “จุดบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)”  
 ส ารวจความพึงพอใจ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  
 ยื่นขอรับรองมาตรฐานการให้บริการและรับการตรวจประเมิน 

    

18 การปรับปรุงระบบการช าระค่าธรรมเนียมรถร่วม (e-Money) ล้านบาท - 0.660 1.320 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ประกอบการรถร่วมที่ใช้ระบบ e-Money ช าระค่าธรรมเนียมรถร่วม  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ    

 - รถโดยสารขนาดใหญ่ ร้อยละ 70 - - 

 - รถตู้โดยสาร ร้อยละ - 50 100 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนสถานีเดินรถปลายทางที่ใช้ระบบ e-Money  แห่ง - 20 40 
 แนวทางการด าเนินงาน  

 ทบทวนและสรุปกระบวนการ ระเบียบ ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถร่วม               
และจัดท าคู่มือการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-Money    

 ประกาศและเชิญชวนผู้ประกอบการรถร่วมทั้งรถโดยสารขนาดใหญ่และรถตู้โดยสาร                   
ให้ช าระค่าธรรมเนียมรถร่วมผ่านระบบ e-Money และติดตาม/ประเมินผล/พัฒนา/ปรับปรุงระบบ 

 ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมรถร่วมผ่านระบบ e-Money ที่สถานีเดินรถปลายทาง  

    



แผนยุทธศาสตร์ บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) 
 

-94- 
 

โครงการ หน่วย ระยะเวลา/งบประมาณ/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

19 การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล              ล้านบาท 1.700 1.132 - 
 ตัวช้ีวัด : จัดท าพจนานุกรมสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน (FC) และสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน (TC)  เดือน ก.ค.62 - - 
 ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบ MOT/BSC  ร้อยละ 100 100 - 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนบุคลากร  รับรู้/รับทราบ  แนวทางการประเมินสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน (FC) และ 

            สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน (TC) 
ร้อยละ - 100 100 

 ตัวช้ีวัด : จ านวนบุคลากรที่ผ่านการประเมินสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน (FC) และ 
            สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน (TC) ตามเกณฑ ์ 

ร้อยละ - - 70 

 แนวทางการด าเนินงาน 
 จัดท าพจนานุกรมสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน (FC) และสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน (TC)  
 พัฒนาระบบ MOT/BSC เพ่ือเชื่อมโยงผลการประเมิน และใช้ในการบริหารงานบุคคล 
 สื่อสาร ท าความเข้าใจ และประเมิน FC-TC ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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2.10  สรุปความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) กับ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 

ภาพความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ บขส. กับ นโยบาย/ยุทธศาสตร์ระดับชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม และยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ (สาขาขนส่ง) 
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ภาพความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ บขส. กับ ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 
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ภาพความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ บขส. กับ ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวมของสาขาขนส่ง 
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บทที่ 3 
การบริหารความเสี่ยง 

3.1  แนวทางการบริหารความเสี่ยง   
 

นิยามของความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง คือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ซึ่งเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อ
ความส าเร็จ หรือการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งในการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดความเสี่ยงนั้นได้ก าหนดปัจจัย
รวมถึงเหตุการณ์ทั้งที่เคยเกิดขึ้นและไม่เคยเกิดขึ้นก็ได้ และแนวทางการจัดการความเสี่ยงก็เป็นทั้งสิ่งที่
ด าเนินการแล้วและไม่เคยด าเนินการมาประกอบกัน 

การด าเนินโครงการในอนาคตอาจจะประสบกับปัญหาความเสี่ยง (Risk) และความไม่แน่นอน 
(Uncertainty) ขึ้นมาได้ การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการในอนาคต จึงเป็นเรื่องส าคัญและ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยความเสี่ยงแต่ละชนิดในแต่ละโครงการมีโอกาสการเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อโครงการ  
มากน้อยแตกต่างกันไป ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงนี้อาศัยข้อมูลการวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิด     
การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizations)  
ดังแสดงตาม  รูปที่ 3-1  ในมุมมองด้านบนและด้านขวาของลูกบาศก์  แสดงให้เห็นการบริหารความเสี่ยง       
ตามแนวคิด COSO นั้น  บุคลากรทั่วทั้งองค์กรไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริหาร  คณะกรรมการ  หัวหน้าแผนก
ตลอดจนพนักงานในทุกระดับชั้นจะมีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ คาดการณ์ถึงเหตุการณ์หรือความเสี่ยง            
ที่อาจเกิดขึ้น และระบุแนวทางการแก้ไขในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือ
ยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุในวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้านส าคัญ ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic) ด้านการปฏิบัติงาน (Operational) ด้านการรายงานทางการเงิน (Financial Report) และ     
ด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย (Compliance with Application Laws and Regulations)      
ส่วนด้านหน้าของลูกบาศก์ แสดงองค์ประกอบ 8 ประการ ในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO             
ซึ่งครอบคลุมแนวทางการก าหนดนโยบายการบริหารงาน การด าเนินงานและการบริหารความเสี่ยง  
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รูปที่ 3.1 กรอบบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: http://www.sepo.go.th/ 

 

 

3.2  ประเด็นความเสี่ยง   
 

การจัดท าแผนยุทธ์ศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) มีการประชุม              
เพ่ือระดมสมองของผู้บริหารทุกระดับและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและสาเหตุความเสี่ยง
ที่อาจเกิดข้ึน ตามยุทธศาสตร์ฯ ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่ได้วิเคราะห์ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ฯ จะเป็นกรอบ เพ่ือให้ บขส. 
ได้จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีในอนาคตต่อไป ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง มีดังนี้ 
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การบริหารความเสี่ยงตามแผนยุทธศาสตร์  

ล าดับ
ที ่

ความเสี่ยง สาเหตุ/ที่มาความเสี่ยง 
กิจกรรมควบคุม   

ความเสี่ยงในปัจจุบัน 
ตัวช้ีวัด 

โครงการ/มาตรการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นโยบายภายนอก 
1.1 บขส. อาจไม่ได้ 
สิทธิในการเป็นผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบ 
การเดินรถหมวด 2       
แต่เพียงผู้เดียว 

 

 

 

 

 

1) นโยบายรัฐบาล         
ต้องการให้แยกบทบาท
กิจการเดินรถและกิจการ
ก ากับดูแลการเดินรถ 
 
2) นโยบายรัฐบาล        
ต้องการให้มีการแข่งขัน 
เดินรถ โดยการเปิดเสรี  
เดินรถ 
 

1) ศึกษานโยบายการแยก
บทบาทกิจการเดินรถและ
กิจการก ากับดูแลการเดินรถ 
รวมถึงการเปิดเสรีเดินรถ 
 
2) ศึกษาผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึนหากรัฐบาลเปลี่ยน
นโยบายการก ากับดูแล 
รถโดยสารและการเปิดเสรี          
การเดินรถ 

- เสนอผลการศึกษาฯ 
ต่อกระทรวงคมนาคม  

 

 

 

 

- โครงการศึกษา       
ความเป็นไปได้ในการ 
ปรับโครงสร้างการบริหาร
จัดการของ บขส. การแยก
บทบาทกิจการเดินรถและ
กิจการก ากับดูแลการเดินรถ 

ฝร. 
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ล าดับ
ที ่

ความเสี่ยง สาเหตุ/ที่มาความเสี่ยง 
กิจกรรมควบคุม   

ความเสี่ยงในปัจจุบัน 
ตัวช้ีวัด 

โครงการ/มาตรการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 

 

1.2 การย้ายสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร
กรุงเทพ (จตุจักร) 

1) นโยบายรัฐบาล จัดท า
แผนพัฒนาพ้ืนที่ของ รฟท. 
และศูนย์คมนาคมพหลโยธิน       
ไม่บูรณาการทุกภาคส่วน 
 
2) รฟท. ต้องการใช้พ้ืนที่     
ตั้งสถานีขนส่งฯ (จตุจักร) 
ปัจจุบัน เพ่ือการพัฒนา
ระบบขนส่งทางราง 

1) ศึกษาความเหมาะสม
ท าเลที่ตั้งของสถานีขนส่ง
แห่งใหม่ 
 
2) จ้างที่ปรึกษา ศึกษา
ออกแบบพัฒนาพ้ืนที่      
สถานีขนส่งแห่งใหม่ 
 
3) จัดท าแผนธุรกิจ         
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
จากการย้ายสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารสายเหนือและ 
สายตะวันออกเฉียงเหนือไป
บริเวณท่ีราชพัสดุของ
กรมธนารักษ์ 

- มีผลการศึกษา ท าเล  
ที่เหมาะสมในการจัดตั้ง        
สถานีขนส่ง     
        
- มีผลการศึกษาแนวทาง 
การพัฒนาพ้ืนที่สถานี 
ขนส่งแห่งใหม่ 
 

- โครงการศึกษาความ
เหมาะสมการพัฒนา 
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
กรุงเทพแห่งใหม่ 

ฝร. 
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ล าดับ
ที ่

ความเสี่ยง สาเหตุ/ที่มาความเสี่ยง 
กิจกรรมควบคุม   

ความเสี่ยงในปัจจุบัน 
ตัวช้ีวัด 

โครงการ/มาตรการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
2.1 การจัดหา 
รถโดยสารทดแทน 
รถที่ปลดระวาง 
 
2.2 การจัดหา        
รถโดยสารทดแทน 
ไม่เป็นไปตามแผนฯ  
ที่ก าหนด 

1) นโยบายการจัดหา 
รถไม่ชัดเจน  
 

2) รายละเอียดในการ      
จัดท าขอบเขตงาน (TOR) 
ไม่ครอบคลุม/ชัดเจน 
 

3) คณะกรรมการตรวจรับ
รถโดยสารขาดความ
เชี่ยวชาญด้านเทคนิค 
 

4) คู่สัญญาส่งมอบรถล่าช้า 
 

1) เชิญผู้เชี่ยวชาญ        
จากภายนอกเข้ามาเป็น         
คณะกรรมการฯ ก าหนด
คุณลักษณะรถโดยสาร    
และก าหนดราคากลาง  
 
2) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วางแผนการจัดหารถ
ล่วงหน้า 2-3 ปี 

- ได้รับรถโดยสารภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- จัดหารถโดยสาร           
เพ่ือทดแทนรถท่ี             
ปลดระวาง/รถที่หมด
สัญญาเช่า 
 

ฝธ. 

 

2.3 ระบบการบริหาร
การเดินรถขาด
ประสิทธิภาพ          
(ด้านการให้บริการ) 

1) เส้นทางเดินรถปัจจุบัน 
ไม่เหมาะสม (ทับซ้อน
เส้นทางของคู่แข่งขัน        
สายการบินต้นทุนต่ า/         
รถไฟทางคู่ในอนาคต) 

 

1) ปรับปรุงเส้นทาง           
การเดินรถ 
 
2) ปรับปรุงเวลาการเดินรถ
ให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของลูกค้า 

- จ านวนลูกค้าเพ่ิมขึ้น - โครงการบริการ    
รถโดยสารเชื่อมต่อแบบ 
Feeder Services 

ฝธ. 
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ล าดับ
ที ่

ความเสี่ยง สาเหตุ/ที่มาความเสี่ยง 
กิจกรรมควบคุม   

ความเสี่ยงในปัจจุบัน 
ตัวช้ีวัด 

โครงการ/มาตรการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

 2.4 การบริหาร
อสังหาริมทรัพย์        
ขาดประสิทธิภาพ 

1) อาจไม่มีผู้สนใจเข้าร่วม
ลงทุนในพื้นที่เอกมัย  
สามแยกไฟฉาย 
 

1) ด าเนินการหาผู้ร่วมลงทุน
ในการบริหารพื้นที่เอกมัย 
สามแยกไฟฉาย 
 

- มีเอกชนร่วมลงทุน       
ในกิจการบริษัทฯ พ้ืนที่
เอกมัย สามแยกไฟฉาย
ภายในเวลาที่ก าหนด 

- โครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 
พ้ืนทีเ่อกมัย และ 
พ้ืนทีส่ามแยกไฟฉาย 
 

ฝร. 

2.5 บริษัทฯ ยังไม่มี
แผนรองรับการย้าย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
กรุงเทพ             
(บรมราชชนนี)  

 

1) สถานีขนส่งผู้โดยสาร
กรุงเทพ (บรมราชชนนี) 
หมดสัญญาในปี 2568 

1) ศึกษาการย้ายสถานี
ขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ 
(บรมราชชนนี)  
ไปยังพื้นที่ปิ่นเกล้า 

- จัดตั้งสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารกรุงเทพ   
(ปิ่นเกล้า) ภายในปี 2568 

- โครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์พื้นที่ 
ปิ่นเกล้า 

ฝร. 
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ล าดับ
ที ่

ความเสี่ยง สาเหตุ/ที่มาความเสี่ยง 
กิจกรรมควบคุม   

ความเสี่ยงในปัจจุบัน 
ตัวช้ีวัด 

โครงการ/มาตรการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

3. 

 
 
 
 
 
 
 

ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) 
3.1 คุณภาพการ
บริการไม่สามารถ
แข่งขันกับคู่เทียบได้ 
(ผู้ประกอบการ 
รถร่วมเอกชน) 

1) ขั้นตอนการซื้อตั๋วโดยสาร
มีความยุ่งยากและซับซ้อน 
2) สภาพที่นั่งผู้โดยสาร 
ไม่สะดวกสบายเมื่อเทียบ 
กับคู่เทียบ 
3) การให้บริการบนรถ
โดยสารไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่บริษัทฯก าหนด 
4) อาหารบนรถไม่มี 
คุณภาพ 
5) คุณภาพอาหารและ
ห้องน้ าของจุดพักรถ 
ระหว่างทางไม่ได้มาตรฐาน 
 

1) ปรับปรุงระบบการ
จ าหน่ายตั๋วและการจองตั๋ว         
2) น าผลการส ารวจความ 
พึงพอใจของลูกค้ามา
ประกอบการก าหนด
คุณลักษณะรถโดยสาร 
3) ติดตาม ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานด้านบริการบน 
รถโดยสารให้ได้มาตรฐาน 
ที่บริษัทฯก าหนด 
4) สรรหา Supplier อาหาร
บริการบนรถโดยสารรายใหม่ 
5) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ตรวจติดตามคุณภาพอาหาร
และความสะอาดของพ้ืนที่
และห้องน้ า และรายงานผล
เสนอผู้บังคับบัญชาตาม 
ล าดับชั้น 

- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการรถโดยสาร
บริษัทฯ 

 

 

 

 

 

- โครงการพัฒนา        
ระบบการเดินรถและ          
ระบบสารสนเทศ                 
(IT Master Plan) 
 
- โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการ 

ฝธ./ฝพ. 
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ล าดับ 
ที ่

ความเสี่ยง สาเหตุ/ที่มาความเสี่ยง 
กิจกรรมควบคุม   

ความเสี่ยงในปัจจุบัน 
ตัวช้ีวัด 

โครงการ/มาตรการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

 3.2 การปรับ
โครงสร้างปี 2560 
ยังไม่สมบูรณ์ 

1) พันธกิจงานในบาง
หน่วยงานยังไม่ชัดเจน        
ท าให้เกิดปัญหา             
ในการปฏิบัติงาน 
2) หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานไม่ได้ก าหนด
ไว้ในพันธกิจ 
3) พันธกิจงานเดียวกัน       
แต่มีแนวทางในการปฏิบัติ
ของแต่ละหน่วยงานต่างกัน 

- - - ปรับปรุงพันธกิจให้
เป็นไปตามลักษณะงาน 
 
 
 
 
 

ฝพ. 

 3.3 ระบบสารสนเทศ
ไม่มีประสิทธิภาพ 

1) ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศไม่สามารถ
น ามาใช้ในการตัดสินใจ           
ของผู้บริหาร 
2) ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศไม่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

1) ก าหนดผู้รับผิดชอบ        
ในการตรวจสอบ/ติดตาม
ข้อมูลสารสนเทศส าหรับ
ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ 
2) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
บันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 

- ผู้บริหารมีข้อมูล            
ที่ครบถ้วน/ถูกต้อง           
และเป็นปัจจุบัน             
ใช้ในการตัดสินใจ 

- แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(IT Master Plan) 

ฝพ. 
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ล าดับ 
ที ่

ความเสี่ยง สาเหตุ/ที่มาความเสี่ยง 
กิจกรรมควบคุม   

ความเสี่ยงในปัจจุบัน 
ตัวช้ีวัด 

โครงการ/มาตรการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

4. ด้านรายงานทางการเงิน (Financial Report) 
4.1 รายได้การเดินรถ 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

1) ขาดการท าการตลาด  
เชิงรุก 
2) การบริการที่ไม่สามารถ
แข่งขันกับคู่เทียบได้ 
3) การแข่งขันทางด้านราคา
ที่รุนแรงของคู่แข่งทางอ้อม 

1) การบริหารเส้นทาง 
เดินรถที่ขาดทุน 
2) การจัดรถโดยสารแบบ
เชื่อมต่อ  Feeder Services 
3) การอบรมพัฒนาคุณภาพ
บริการพนักงานประจ ารถ
และติดตามการปฏิบัติงาน 
 

- รายได้ค่าโดยสารเป็นไป
ตามเป้าหมาย 

- โครงการบริการ        
รถโดยสารเชื่อมต่อแบบ 
Feeder Services 
- โครงการขยายเส้นทาง
เดินรถในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 
- โครงการบริหารเส้นทาง
การเดินรถที่ขาดทุน 
- โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมตลาดเชิงรุก 
- การอบรมพัฒนาคุณภาพ
บริการพนักงานประจ ารถ 
 
 

ฝธ./ฝพ./ 
สอ. 
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ล าดับ 
ที ่

ความเสี่ยง สาเหตุ/ที่มาความเสี่ยง 
กิจกรรมควบคุม   

ความเสี่ยงในปัจจุบัน 
ตัวช้ีวัด 

โครงการ/มาตรการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

5. การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ นโยบาย (Compliance Risk) 

5.1 ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

1) พฤติกรรมการขับรถของ
พนักงานขับรถ 
2) สภาพรถและอุปกรณ์
ส่วนควบเก่า 
3) สภาพแวดล้อมทางถนน     
ไม่ปลอดภัย 

1) ตรวจสุขภาพประจ าปี 
พนักงานขับรถตามเดือนเกิด 
2) การตรวจวัดแอลกอฮอล์ 
และสารเสพติดพนักงาน 
ขับรถก่อนให้บริการ 
3) การตรวจสภาพความ
พร้อมของรถโดยสารและ
อุปกรณ์ส่วนควบก่อน
ให้บริการ  
4) ให้ความรู้เกี่ยวกับการ 
ขับข่ีอย่างปลอดภัย และ
ประชาสัมพันธ์จุดเสี่ยงต่างๆ
ให้กับพนักงานขับรถ 
 

- อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ของรถบริษัทฯและรถร่วม
เอกชน (รถใหญ่ รถตู้) ต่อ 
1  ล้านกิโลเมตรบริการ  
(ตามบันทึกข้อตกลง)  

 

- โครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของพนักงานขับรถ 
- แผนการตรวจสารเสพติด
และแอลกอฮอล์ประจ าปี 
- โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัยด้านการขนส่ง 
 

ฝธ./ฝร./
ฝพ. 
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ล าดับ 
ที ่

ความเสี่ยง สาเหตุ/ที่มาความเสี่ยง 
กิจกรรมควบคุม   

ความเสี่ยงในปัจจุบัน 
ตัวช้ีวัด 

โครงการ/มาตรการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

 

5.2 ขาดการก ากับ
ดูแลคู่สัญญา 

1) ผู้บริหารสัญญาไม่ก ากับ
ดูแลคู่สัญญาให้ปฏิบัติตาม
สัญญาอย่างเคร่งครัด 

 

1) ผู้บริหารสัญญา
ควบคุมดูแลคู่สัญญาให้
ปฏิบัติตามสัญญา 
 

- ไม่พบข้อพิพาทระหว่าง
บริษัทฯ กับคู่สัญญา 

- 
 

ฝร./ฝธ. 

 

5.3 การควบคุมและ
ก ากับดูแลรถร่วมฯ 

1) รถร่วมฯ ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบคู่มือรถร่วมฯ       
ปี 2557 

1) บริษัทฯจัดท าระเบียบ
และคู่มือรถร่วมฯ ให้
ผู้ประกอบการรถร่วม 
ถือปฏิบัติ 
2) ตรวจความพร้อมของ
พนักงานขับรถและสภาพรถ
ก่อนออกให้บริการ  
ทั้งต้นทางและปลายทาง 

- ข้อร้องเรียนด้านการ 
เดินรถลดลงจากปีที่ผ่านมา 
 
 

- โครงการให้ความรู้
พนักงานกลุ่มเสี่ยง            
และพนักงานที่ได้รับ            
ข้อร้องเรียน 

ฝร./ฝธ. 
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บทที่ 4  
การประมาณการฐานะการเงิน 

4.1  การคาดการณ์ผลประกอบการ   
 
 บขส. ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) โดยคาดการณ์
รายได-้ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการจัดท าโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ดังนี้  

หน่วย : ล้านบาท 
ล าดับ รายการ ปี 2560 ปี 2561e ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จริง  ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ 

1 รายได้      

 
รายได้จากการเดินรถบริษัทฯ 2,286.471 2,462.272 2,960.027 3,090.428 3,112.927 

 
รายได้จากการเดินรถร่วม 816.914 806.545 840.873 832.552 835.412 

 
รายได้อื่นๆ 203.717 177.309 171.468 173.184 174.329 

 
รายได้ดอกเบีย้ 64.762 51.721 51.000 51.000 51.000 

 
รวมรายได้ 3,371.865 3,497.846 4,023.368 4,147.164 4,173.668 

2 ค่าใช้จ่าย      

 
ต้นทุนในการเดินรถบริษัทฯ 2,251.387 2,348.748 2,737.338 2,844.414 2,853.629 

 
ค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหาร 1,108.007 1,114.258 1,137.504 1,142.955 1,138.104 

 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆและดอกเบี้ยจา่ย - - - - - 

 
รวมค่าใช้จ่าย 3,359.394 3,463.006 3,874.842 3,987.369 3,991.733 

3 EBITDA 160.332 127.145 270.271 288.644 301.067 
4 ก าไร (ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได ้ 12.471 34.840 148.526 159.795 181.935 
5 หักภาษีเงินได้นิติบุคคล  (20%) (3.665) 3.790 21.872 31.959 36.387 
6 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด 16.136 31.050 126.654 127.836 145.548 
 ประมาณการอัตราการบรรทุก 67.10 71.46 69.02 72.30 72.84 

 

หมายเหตุ : ปี 2561e ผลการด าเนินงานจริง 8 เดือน (ต.ค.60-พ.ค.61) ประมาณการ 4 เดือน 

จากการด าเนินงานตามแผนยุทธ์ศาสตร์ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงปี 2561)        
คาดการณ์ว่าในปี 2564 บขส. จะมีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิ จ านวน 145.548 ล้านบาท จากเดิมก่อน           
การจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ คาดการณ์ว่าในปี 2564 บขส. จะมีก าไรสุทธิเพียง 90.648 ล้านบาท 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity) 

 เมื่อท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยปรับเปลี่ยนค่าตัวแปรที่เป็นปัจจัยส าคัญซึ่งมีผลกระทบต่อผล
การด าเนินงานได้แก่ รายไดค้่าโดยสาร รายได้ค่าธรรมเนียมรถร่วม ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เพ่ือพิจารณาผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นกับ บขส.การวิเคราะห์ Sensitivity นี้ จัดท าเพ่ือเป็นแนวทางในวางแผนบริหารจัดการในอนาคต 
ผลการวิเคราะห์ Sensitivity เป็นดังนี้ 

กรณีท่ี 1 ก าหนดให้ บขส. มีรายได้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในแต่ละปี (+10%) 
กรณีท่ี 2 ก าหนดให้บขส. มีรายได้ค่าโดยสารลดลงร้อยละ 10 ในแต่ละปี (-10%)  
กรณีท่ี 3 ก าหนดให้ราคาค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ในแต่ละปี (+10%) 
กรณีท่ี 4 ก าหนดให้ บขส. มีรายได้ค่าธรรมเนียมรถร่วมลดลงร้อยละ 10 ในแต่ละปี (-10%)   
 

คาดการณ์ผลประกอบการสุทธิของ บขส. ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity) กรณีต่างๆ ดังนี้  
 

หน่วย: ล้านบาท 

รายการ 
ปี 2560 ปี 2561e ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จริง  ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ 

ประมาณการก าไรสุทธิ  
ก่อนท าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 
หมายเหต:ุ ข้อมูลส่ง สศช. เมื่อเดอืนมีนาคม 2561 

16.136 31.050  126.654  152.850  90.648  

ประมาณการก าไรสุทธิ (กรณีฐาน : Base Case) 
เมื่อจัดท าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

16.136 31.050  126.654 127.836 145.548 

กรณีที ่1 รายได้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้น 10%  - - 351.168 356.323 375.754 

กรณีที ่2 รายได้ค่าโดยสารลดลง 10%  - - (124.145) (125.814) (105.823) 

กรณีที ่3 ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 10% - - 36.485 44.453 55.253 

กรณีที ่4 รายได้ค่าธรรมเนียมรถรว่มลดลง 10%  - - 72.941 67.445 84.857 

หมายเหตุ : ปี 2561e ผลการด าเนินงานจริง 8 เดือน (ต.ค.60-พ.ค.61) ประมาณการ 4 เดือน 
 
หมายเหตุ :   

     

- ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง (บาท/ลิตร) 24.41 26.32 26.91 27.12 27.12 

- ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง (เพิ่ม 10%) (บาท/ลิตร) - - 29.60 29.83 29.83 
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4.2 งบแสดงฐานะการเงิน   
 

งบแสดงฐานะทางการเงิน ของ บขส. ปีงบประมาณ 2560-2564  
หน่วย : ล้านบาท 

 
 

สินทรัพย์ ก.ย. 60 ก.ย. 61 ก.ย. 62 ก.ย. 63 ก.ย. 64
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 126.481          132.095          138.063          140.482          149.508          
เงินลงทุนชั่วคราว 3,443.062        3,223.619        3,351.574        3,526.242        3,647.966        
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 21.355            24.036            26.945            24.865            22.438            
ลูกหนี้อื่น 114.893          115.293          118.592          116.410          118.620          
พัสดุคงเหลือ 21.544            22.847            24.218            27.379            24.368            
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 32.988            34.593            37.287            36.273            37.286            

         รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 3,760.323      3,552.483      3,696.679      3,871.651      4,000.186      
เงินลงทุนระยะยาว 37.224            37.884            38.544            37.224            37.884            
ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 605.096          861.598          761.621          659.323          572.242          

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 8.481             7.261             6.342             5.762             4.982             

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 184.197          185.597          180.268          182.651          184.724          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 189.779          187.695          186.428          183.916          185.461          

          รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 1,024.777      1,280.035      1,173.203      1,068.876      985.293         
 รวมสินทรัพย์ 4,785.100      4,832.518      4,869.882      4,940.527      4,985.479      



แผนยุทธศาสตร์ บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) 
 

-112- 
 

 
หน่วย : ล้านบาท 

 
--- 

 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุน้ ก.ย. 60 ก.ย. 61 ก.ย. 62 ก.ย. 63 ก.ย. 64

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า 374.341          390.326          356.966          367.452          344.870          

เงินปันผลค้างจ่าย 0.163             0.146             0.138             0.262             0.312             

โบนัสพนักงานค้างจ่าย 1.836             0.367             0.073             0.232             0.413             

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 43.076            46.771            38.672            37.283            35.871            

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย -                 -                 1.895             10.936            15.980            

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 55.528            60.283            58.647            56.536            54.343            

          รวมหน้ีสินหมนุเวียน 474.944         497.893         456.391         472.701         451.789         
หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรับรู้ 84.348            78.812            74.276            71.539            68.709            

เงินมัดจ าและเงินประกัน 133.589          132.656          129.320          131.257          129.720          

เงินประกันรถร่วม 108.401          107.240          106.879          105.472          104.625          

รายได้รับล่วงหน้า 29.680            32.726            33.370            31.260            30.863            

เงินกองทุนบ าเหน็จพนักงาน 70.218            68.805            67.415            66.440            64.905            

ประมาณการหนี้สินระยะยาว 21.362            21.362            21.362            21.362            21.362            

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 469.738          479.845          483.270          484.906          486.021          

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 9.032             10.605            11.080            12.540            13.408            

          รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 926.369         932.051         926.972         924.776         919.613         

รวมหน้ีสิน 1,401.313      1,429.944      1,383.363      1,397.477      1,371.402      
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หน่วย : ล้านบาท 

 

 

ส่วนของผู้ถือหุน้ ก.ย. 60 ก.ย. 61 ก.ย. 62 ก.ย. 63 ก.ย. 64

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน
หุน้สามัญ 640,100 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 64.010            64.010            64.010            64.010            64.010            
ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว
หุน้สามัญ 640,100 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 64.010            64.010            64.010            64.010            64.010            
ผลก าไรทีย่ังไม่เกิดขึ้นจริง 28.723            29.436            30.096            28.776            29.436            
ก าไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ส ารองตามกฎหมาย 33.024            33.024            33.024            33.024            33.024            
ยังไม่ได้จัดสรร 3,258.030        3,276.104        3,359.389        3,417.240        3,487.607        

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 3,383.787      3,402.574      3,486.519      3,543.050      3,614.077      
 รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุน้ 4,785.100      4,832.518      4,869.882      4,940.527      4,985.479      
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ภาคผนวก ก-1 
 

ภาคผนวก ก  
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์    

 

แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) ได้ก าหนดตัวชี้วัดระดับองค์กร 
ตามหลัก Balanced Scorecard (BSC) เพ่ือประเมินผลการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ 
จ านวน 17 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ชื่อตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
มิติด้านการเงิน (Finance)  
KPI1 ก าไรสุทธิ ทุกฝ่าย 
KPI2 รายได้จากการพัฒนาธุรกิจหลัก   ฝธ. 
KPI3 รายได้จากการพัฒนาธุรกิจเสรมิ   ฝธ. สซต. 
KPI4 รายได้จากการจัดเก็บค่าเช่าพ้ืนท่ีสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) ฝร. 
KPI5 ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อรายได้จากการด าเนินงานไม่เกิน ทุกฝ่าย 
มิติด้านลูกค้า (Customer)  
KPI6 ระดับความพึงพอใจ:-  

 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสาร บขส. เทียบกับ รถร่วมเอกชน ฝธ. 

 ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการรถร่วมเอกชนท่ีมีต่อ บขส. ฝร. 
KPI7 อัตราการเกิดอุบัตเิหตุของรถ บขส. ต่อ 1 ล้านกิโลเมตรบริการ ฝธ. 
KPI8 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร (ส่วนกลาง) ทั้ง 3 แห่ง ให้เป็น Smart Station ฝร. 
KPI9 ระดับความส าเร็จของการจัดการเดินรถโดยสารให้เชื่อมต่อท่ัวทุกภาค ฝธ. 
KPI10 จ านวนนวัตกรรมที่น ามาใช้พัฒนาการขับรถโดยสารสาธารณะเพิม่ขึ้นจากปีท่ีผ่านมา ฝพ. 
KPI11 จ านวนเส้นทางการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ ฝธ. 
มิติกระบวนการ (Process)  
KPI12 ระดับความส าเร็จของการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกจิ :                                        

คุณภาพความสมบูรณ์ของการพัฒนากระบวนการตาม OFI Roadmap 
ทุกฝ่าย 

KPI13 ระดับคะแนนการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ทุกฝ่าย 
KPI14 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ทุกฝ่าย 
KPI15 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน เพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ทุกฝ่าย 
มิติการพัฒนา (Development)  
KPI16 ร้อยละของจ านวนพนักงานที่มีผลประเมินสมรรถนะหลักตามมาตรฐาน   ทุกฝ่าย 
KPI17 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (IT Master Plan) ทุกฝ่าย 

 

ดังนั้น เพ่ือให้ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ บขส. จึงได้จัดท า
รายละเอียดตัวชี้วัดระดับองค์กร  ตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) 
เพ่ือให้ผู้บริหารทุกระดับ หรือ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
พิจารณาก าหนดตัวชี้วัดในระดับหน่วยงานและถ่ายทอดลงสู่ระดับบุคคล รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด เพ่ือเสนอผู้บริหารทุกระดับประกอบการตัดสินใจ โดยมีรายละเอียดค าอธิบาย/ค าจ ากัดความ
ของตัวชี้วัดและสูตรการค านวณ ดังนี้   
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ภาคผนวก ก-2 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ก าไรสุทธิ 
หน่วยวัด : ล้านบาท 
ค าอธิบาย : 

วัดผลประกอบการโดยรวมของ บขส. โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานต่างๆ 
ทั้งการพัฒนาธุรกิจหลัก และพัฒนาธุรกิจเสริม รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิม และการบริหาร
จัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายของ บขส. ให้มีประสิทธิภาพ  
ผลการด าเนินงาน/เป้าหมาย : 

ตัวชี้วดั หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

ปี 2560 ปี 2561e ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ก าไรสุทธิ  ล้านบาท 16.135 31.050 120.881 126.654 127.836 145.548 
สมมติฐาน:-        
- อัตราบรรทุก ร้อยละ 67.10 71.46 72.02 69.02 72.30 72.84 
- ราคาน้ ามัน บาท/ลิตร 24.42 26.32 27.12 26.91 27.12 27.12 
- จ านวนรถโดยสาร  คัน 522 540 638 659 659 659 

หมายเหต ุ:   ปี 2561e  ผลการด าเนินงานจริง 8 เดือน (ต.ค.60 – พ.ค.61) ประมาณการ 4 เดือน 

สูตรการค านวณ :  รายได้รวม - ค่าใช้จ่ายรวม - ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัญชี  
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  ผู้บริหารระดับสูงทุกฝ่าย (ฝธ. ฝร. ฝบ. ฝพ. สซต. สอ. สตส.) 
ผู้จัดเก็บ/รวบรวมข้อมูล  :  กองระบบและประมวลผลบัญชี (กรป.) 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2 รายได้จากการพัฒนาธุรกิจหลัก 
หน่วยวัด : ล้านบาท 
ค าอธิบาย : 

วัดผลการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของ บขส. ด้านการจัดการเดินรถโดยสารในประเทศและ       
การจัดการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ  
ผลการด าเนินงาน/เป้าหมาย : 

ตัวชี้วดั หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

ปี 2560 ปี 2561e ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
รายได้จากการพัฒนาธุรกิจหลัก   ล้านบาท 2,116.823 2,275.660 2,808.432 2,726.709 2,856.097 2,877.578 
     - ค่าโดยสารในประเทศ ล้านบาท 2,035.284 2,184.047 2,705.242 2,632.057 2,756.673 2,777.441 
     - ค่าโดยสารระหว่างประเทศ  ล้านบาท 81.539 91.613 103.190 94.652 99.424 100.137 

หมายเหต ุ:   ปี 2561e  ผลการด าเนินงานจริง 8 เดือน (ต.ค.60 – พ.ค.61) ประมาณการ 4 เดือน 

สูตรการค านวณ :  รายได้ค่าโดยสารในประเทศ + รายได้ค่าโดยสารระหว่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจเดินรถ (ฝธ.) 
ผู้จัดเก็บ/รวบรวมข้อมูล  :  กองระบบและประมวลผลบัญชี (กรป.) 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) 
 

ภาคผนวก ก-3 
 

ตัวช้ีวัดที ่3 รายได้จากการพัฒนาธุรกิจเสริม   
หน่วยวัด : ล้านบาท 
ค าอธิบาย : 

วัดผลการด าเนินงานตามพันธกิจอ่ืนๆ ของ บขส. ประกอบด้วย การบริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์             
ด้วยรถรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์และด้วยรถโดยสารประจ าทาง  การให้บริการเช่าเหมา ด้วยรถโดยสารไม่ประจ าทาง 
และด้วยรถโดยสารประจ าทาง รวมถึงการให้บริการแก่บุคคลภายนอกของส านักซ่อมบ ารุงและตรวจสภาพรถ
ซ่อมบ ารุง ได้แก่ การตรวจสภาพรถ การรับช าระภาษีรถประจ าปี การตั้งศูนย์ -ถ่วงล้อ รถใหญ่ รถเล็ก              
การซอ่มรถท่ัวไป การจ าหน่ายอะไหล่ยางทั้งยางเก่าและยางใหม่ เป็นต้น 
ผลการด าเนินงาน/เป้าหมาย : 

ตัวชี้วดั หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

ปี 2560 ปี 2561e ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
รายได้จากการพัฒนาธุรกิจเสริม   ล้านบาท 170.991 187.300 253.420 234.945 236.120 237.316 
     - ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ ์ ล้านบาท 148.591 163.451 183.241 202.686 203.699 204.717 
     - ค่าจา้งเหมาขนส่ง  ล้านบาท 21.056 23.162 68.700 30.632 30.632 30.632 
     - ค่าบริการซ่อมบ ารุงและ
ตรวจสภาพรถ (เฉพาะบริการ
บุคคลภายนอก)                      

ล้านบาท 1.344 0.687 1.479 1.627 1.789 1.967 

หมายเหต ุ:   ปี 2561e  ผลการด าเนินงานจริง 8 เดือน (ต.ค.60 – พ.ค.61) ประมาณการ 4 เดือน 
 

สูตรการค านวณ :  รายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ + รายได้ค่าจ้างเหมาขนส่ง + รายได้ค่าบริการซ่อมบ ารุง 
                        และตรวจสภาพรถ (เฉพาะบริการบุคคลภายนอก) 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจเดินรถ (ฝธ.) และส านักซ่อมบ ารุงและตรวจสภาพรถ (สซต.) 
ผู้จัดเก็บ/รวบรวมข้อมูล  :  กองระบบและประมวลผลบัญชี (กรป.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) 
 

ภาคผนวก ก-4 
 

ตัวช้ีวัดที ่4 รายได้จากการจัดเก็บค่าเช่าพื้นที่สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) 
หน่วยวัด : ล้านบาท 
ค าอธิบาย : 
 วัดผลการด าเนินงานตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ซึ่งให้ บขส. ด าเนินการสร้างอาคาร
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็กแบบยั่งยืนและสวยงาม บริเวณพ้ืนที่ใต้ทางด่วนศรีรัช  เพ่ือน ามาเป็นที่จอดรถตู้
โดยสารและรถโดยสารขนาดเล็ก  โดยเช่าพ้ืนที่ของ รฟท. และ กทพ. และลงทุนการก่อสร้างสถานีเดินรถโดยสาร
ขนาดเล็ก  เพ่ือให้เกิดผลตอบแทนจากการลงทุนและบริหารพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  จึงได้จัดเก็บค่าเช่าพ้ืนที่
จากผู้ประกอบการ ร้านสะดวกซื้อ ศูนย์อาหาร เป็นต้น  
ผลการด าเนินงาน/เป้าหมาย : 

ตัวชี้วดั หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

ปี 2560 ปี 2561e ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
รายได้จากการจัดเก็บค่าเชา่         
พื้นที่สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก 
(จตุจักร)  

ล้านบาท - - - 16.000 16.000 16.000 

หมายเหต ุ:   ปี 2561e  ผลการด าเนินงานจริง 8 เดือน (ต.ค.60 – พ.ค.61) ประมาณการ 4 เดือน 

สูตรการค านวณ : - 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  ผู้บริหารฝ่ายบริหารการเดินรถ (ฝร.) 
ผู้จัดเก็บ/รวบรวมข้อมูล  :  กองระบบและประมวลผลบัญชี (กรป.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) 
 

ภาคผนวก ก-5 
 

ตัวช้ีวัดที ่5 ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อรายได้จากการด าเนินงานไม่เกิน 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย : 

เป็นตัวชี้วัดเดียวกันกับตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงฯ  สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการจัดการต้นทุน
บุคลากรที่สอดคล้องกับการสร้างรายได้ขององค์กร  ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายพนักงาน และรายได้จากการด าเนินงานที่
ใช้ในการค านวณมีดังนี้  

คา่ใชจ้า่ยพนกังาน รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 

ตน้ทนุในการเดนิรถ คา่ใชจ้า่ยการขาย 

และบรหิาร 

ตน้ทนุในการ 

เดนิรถ 

คา่ใชจ้า่ยการขาย

และบรหิาร 

- รายไดจ้ากการเดนิรถบรษัิทฯ  
- รายไดจ้ากการเดนิรถรว่ม :- 
o คา่ธรรมเนยีมรถรว่ม 
o คา่ชดเชยรถรว่ม 
o คา่ขายตัว๋รถรว่ม 
o คา่ปรับรถรว่ม 
o คา่ใชส้ถาน ี
o รายไดใ้นการจัดการเดนิรถ 
o คา่ธรรมเนยีมสญัญา

ประกอบการ 
o รายไดบ้ตัรประจ ารถยนต์

โดยสาร 
- รายไดค้า่บ ารงุบรษัิทฯ 
- รายไดค้า่เชา่ 
- คา่ปรับรถเชา่ 
- คา่โทรศพัทส์าธารณะ 
- รายไดภ้าษีป้าย โรงเรอืน              
และทีด่นิ 

- รายไดส้าธารณูปโภค 
- สว่นลดรับจาก  Synergy Card 
- รายไดใ้นการจัดน าเทีย่ว 
- รายไดจ้ากการซอ่มบ ารงุ 
- รายไดต้วัแทนขนสง่ระหวา่ง
ประเทศ 

- รายไดจ้ากการตรวจสภาพ
รถยนตโ์ดยสาร 

คา่ใชจ้า่ยคงที ่และตามกฎหมาย  

บรษัิทฯ ตอ้งจา่ยไมส่ามารถปรับลดได ้

คา่ใชจ้า่ยผนัแปร 

- เงนิเดอืนพนักงาน 
เดนิรถ 

- คา่แรงพนักงานเดนิรถ 
- เงนิเดอืนชา่ง 
- คา่แรงชา่ง 
- คา่ชว่ยเหลอืบตุร 
- คา่เลา่เรยีนบตุร 
- คา่รักษาพยาบาล 
- เงนิชดเชยพนักงาน 
- เงนิกองทนุบ าเหน็จ

พนักงาน 
- เงนิสมทบกองทนุ

ส ารองเลีย้งชพี 
- เงนิเดอืนสถานบีรกิาร

น ้ามนั 
- คา่ครองชพี 
- คา่ใชจ้า่ย

ผลประโยชนพ์นักงาน 

- เงนิเดอืนพนักงาน
ประจ าสถาน ี

- เงนิเดอืนฝ่าย
อ านวยการ 

- คา่แรงพนักงาน 
- คา่เบีย้ประชมุกรรมการ 
- คา่ตอบแทนกรรมการ
บรษัิทฯ 

- คา่ชว่ยเหลอืบตุร 
- คา่เลา่เรยีนบตุร 
- เงนิชดเชยพนักงาน 
- เงนิสมทบกองทนุ
บ าเหน็จ 

- เงนิสมทบกองทนุ
ส ารองเลีย้งชพี 

- คา่รักษาพยาบาล 
- คา่ครองชพี 
- คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์
พนักงาน 

- คา่เบีย้เลีย้ง
พนักงาน 
เดนิรถ 

- คา่เบีย้เลีย้งชา่ง 
- คา่ลว่งเวลาชา่ง 
- เงนิเปอรเ์ซน็ต ์

- คา่ลว่งเวลา
พนักงาน 

- คา่เบีย้เลีย้งเดนิทาง 
- คา่ฝึกอบรม  
- คา่ใชจ้า่ยกฬีา 
- คา่เวชภัณฑ ์
- คา่รับรอง 
- เงนิรางวลัและ
สมนาคณุ 

- คา่เบีย้เลีย้ง
พนักงานขบัรถ 
ใชส้อย 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมาย : 
ตัวชี้วดั 

หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

ปี 2560 ปี 2561e ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ค่าใช้จ่ายพนกังานต่อรายได้            
จากการด าเนินงานไม่เกิน 

ร้อยละ 33.90 32.39 29.20 30.00 30.00 30.00 

     - ค่าใช้จ่ายพนกังาน ล้านบาท 1,105.113 1,121.632 1,205.036    
     - รายได้จากการด าเนินงาน  ล้านบาท 3,261.171 3,462.750 4,128.193    

หมายเหต ุ:   ปี 2561e  ผลการด าเนินงานจริง 8 เดือน (ต.ค.60 – พ.ค.61) ประมาณการ 4 เดือน 
 

สูตรการค านวณ : 
ค่าใช้จ่ายพนักงาน (ล้านบาท) 

X 100 
รายได้จากการด าเนินงาน (ล้านบาท) 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  ผู้บริหารระดับสูงทุกฝ่าย (ฝธ. ฝร. ฝบ. ฝพ. สซต. สอ. สตส.) 
ผู้จัดเก็บ/รวบรวมข้อมูล  :  กองงบประมาณ (กงป.) 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) 
 

ภาคผนวก ก-6 
 

ตัวช้ีวัดที ่6 ระดับความพึงพอใจ:- 
 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสาร บขส. เทียบกับ รถร่วมเอกชน 
 ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการรถร่วมเอกชนที่มีต่อ บขส. 

หน่วยวัด : ระดับ 
ค าอธิบาย : 

 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสาร บขส. เทียบกับ รถร่วมเอกชน เป็นตัวชี้วัดเดียวกันกับ
ตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงฯ โดยพิจารณาจากความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ บขส. เฉพาะ          
กลุ่มผู้ ใช้บริการรถโดยสารของ บขส. โดยประเด็นในการส ารวจครอบคลุมประเด็นต่างๆ ได้แก่                  
1) ด้านกระบวนการขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3) ด้านสิ่งอ านวย          
ความสะดวก 4) ด้านความสะอาด 5) ด้านความปลอดภัยในทรัพย์สินและการเดินทาง 6) ด้านอ่ืนๆ            
สรุปคะแนนความพึงพอใจภาพรวมปีที่ผ่านมา ดังนี้  

 

อันดับ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1 นครชัยแอร์ (4.36) นครชัยแอร์ (4.45) นครชัยแอร์ (4.41) สมบัติทัวร์ (4.42) นครชัยแอร์ (4.30) 
2 สมบัติทัวร์ (4.23) สมบัติทัวร์ (4.42) สมบัติทัวร์ (4.20) นครชัยแอร์ (4.40) สมบัติทัวร ์(4.23) 
3 บขส. (4.11) บขส. (4.00) ลิกไนท์ทัวร์ (4.19) ลิกไนท์ทัวร์ (4.25) สยามเฟิสท์ (4.22) 
4 ภูเก็ตท่องเที่ยว (4.06) สยามเดิมรถ (3.90) บขส. (4.15) บขส. (4.21) บขส. (4.16) 
5 สยามเดินรถ (4.03) ภูเก็ตท่องเที่ยว (3.82) วิริยะแพร่ทัวร์ (4.11) สยามเฟิสท์ (4.18) ลิกไนท์ทัวร์ (4.06) 

 

 ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการรถร่วมเอกชนที่มีต่อ บขส. เป็นตัวชี้วัดเดียวกันกับตัวชี้วัด      
ตามบันทึกข้อตกลงฯ โดยพิจารณาจากความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ บขส. เฉพาะกลุ่ม
ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ หรือ ผู้ประกอบการรถร่วม  โดยประเด็นในการส ารวจครอบคลุมประเด็นต่างๆ 
ได้แก่ 1) ด้านกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ 2) ด้านเส้นทางเดินรถ  3) ด้านความเหมาะสม
ของ ท าเลพ้ืนที่ 4) ด้านการจัดสรรพ้ืนที่ 5) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 6) ด้านระยะเวลาในการส่งมอบ  

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมาย : 

ตัวชี้วดั หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

ปี 2560 ปี 2561e ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ระดับความพึงพอใจ:-        

 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
รถโดยสาร บขส. เทียบกบัรถร่วม
เอกชน 

อันดับ อันดับ 4 
(4.21) 

อันดับ 4 
(4.16) 

อันดับ 3 อันดับ 2 อันดับ 2 อันดับ 1 

 ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบ       
รถร่วมเอกชนที่มีต่อ บขส.  

ระดับ - 3.45 5 5 5 5 

หมายเหต ุ:   ปี 2561e  ผลการด าเนินงานจริง 8 เดือน (ต.ค.60 – พ.ค.61) ประมาณการ 4 เดือน 

สูตรการค านวณ : - 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจเดินรถ (ฝธ.) และ ฝ่ายบริหารการเดินรถ (ฝร.) 
ผู้จัดเก็บ/รวบรวมข้อมูล  :  กองวางแผนกลยุทธ์ (กวผ.) 
 



แผนยุทธศาสตร์ บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) 
 

ภาคผนวก ก-7 
 

ตัวช้ีวัดที ่7 อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถ บขส. ต่อ 1 ล้านกิโลเมตรบริการ 
หน่วยวัด : จ านวนครั้งต่อ 1 ล้านกิโลเมตรบริการ  
ค าอธิบาย : 

เป็นตัวชี้วัดเดียวกันกับตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงฯ  โดยพิจารณาจากจ านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุของ                    
รถโดยสารประจ าทาง และรถโดยสารไม่ประจ าทาง ของ บขส.  (ทั้งรถบริษัทฯ และ รถเช่า) จนเป็นเหตุให้       
มีผู้โดยสารบาดเจ็บ/เสียชีวิต ต่อ ระยะทางท่ีให้บริการรวม (ล้านกิโลเมตร)  
 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมาย : 

ตัวชี้วดั หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

ปี 2560 ปี 2561e ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถ บขส.  
ต่อ 1 ล้านกโิลเมตรบริการ 

จ านวนครั้ง 
ต่อ 1 ล้าน กม. 

0 0 0 0 0 0 

หมายเหต ุ:   ปี 2561e  ผลการด าเนินงานจริง 8 เดือน (ต.ค.60 – พ.ค.61) ประมาณการ 4 เดือน 
 

สูตรการค านวณ : - 
จ านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารประจ าทางและรถโดยสารไมป่ระจ าทางของ บขส.  

(ท้ังรถบริษัทฯ และรถเช่า) จนเป็นเหตุให้มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิต (ครั้ง) 
ระยะทางที่ให้บริการรวม (ล้านกิโลเมตร) 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจเดินรถ (ฝธ.) 
ผู้จัดเก็บ/รวบรวมข้อมูล  :  กองวางแผนกลยุทธ์ (กวผ.) และกองกฎหมาย (กกม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) 
 

ภาคผนวก ก-8 
 

ตัวชี้วัดที ่8 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร (ส่วนกลาง) ทั้ง 3 แห่ง ให้เป็น Smart Station 
หน่วยวัด : ระดับ 
ค าอธิบาย : 

วัดผลการด าเนินงานเรื่องการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารส่วนกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ บขส. 
ให้ได้มาตรฐานเป็น Smart Station โดยการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร เอกมัย สายใต้) 
การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ภายในสถานีขนส่ง การพัฒนาระบบบริหารข้อมูลรถโดยสาร ชานชาลา และ
สถานีรถโดยสาร  รวมถึงเตรียมความพร้อมการปรับปรุงสถานีขนส่งให้เป็น Smart Bus Terminal ตาม              
แผนแม่บทการพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสาร ระยะ 20 ปี (2561 -2580) ของกรมการขนส่งทางบก                  
ซ่ึงก าหนดให้สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) เป็นพื้นที่น าร่อง โดยที่ 

 

ปีงบประมาณ 2562 วัดผลการด าเนินงาน ดังนี้  
ระดับ 1 จัดท ารายละเอียด Action Plan โครงการพัฒนาระบบระบบบริหารข้อมูลรถโดยสาร ชานชาลา  

และสถานรีถโดยสาร แล้วเสรจ็ 
ระดับ 2 Action Plan โครงการพัฒนาระบบระบบบรหิารข้อมลูรถโดยสาร ชานชาลา และสถานีรถโดยสาร  

ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ภายในเดือน พ.ย. 
ระดับ 3 ด าเนินการตาม Action Plan โครงการพัฒนาระบบระบบบรหิารข้อมูลรถโดยสาร ชานชาลา  

และสถานรีถโดยสาร  ไดร้้อยละ 80 
ระดับ 4 ด าเนินการตาม Action Plan โครงการพัฒนาระบบระบบบรหิารข้อมูลรถโดยสาร ชานชาลา  

และสถานรีถโดยสาร  ไดร้้อยละ 90 
ระดับ 5 ด าเนินการตาม Action Plan โครงการพัฒนาระบบระบบบรหิารข้อมูลรถโดยสาร ชานชาลา  

และสถานรีถโดยสาร  ไดร้้อยละ 100 
 

ปีงบประมาณ 2563-2564 วัดผลการด าเนินงาน ดังนี้  
ระดับ 1 จัดท ารายละเอียด Action Plan  โครงการพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสารตามแผนแม่บทฯ ของ ขบ.  แล้วเสร็จ 
ระดับ 2 Action Plan โครงการพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสารตามแผนแม่บทฯ ของ ขบ. ได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ 
ระดับ 3 ด าเนินการตาม Action Plan  โครงการพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสารตามแผนแม่บทฯ ของ ขบ.  ได้ร้อยละ 80 
ระดับ 4 ด าเนินการตาม Action Plan  โครงการพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสารตามแผนแม่บทฯ ของ ขบ.  ได้ร้อยละ 90 
ระดับ 5 ด าเนินการตาม Action Plan  โครงการพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสารตามแผนแม่บทฯ ของ ขบ.  ได้ร้อยละ 100 

 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมาย : 

ตัวชี้วดั 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงาน เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  
ปี 2560 ปี 2561e ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
(ส่วนกลาง)  ทั้ง 3 แห่ง ให้เป็น Smart Station 

ระดับ - - - 5 5 5 

หมายเหต ุ:   ปี 2561e  ผลการด าเนินงานจริง 8 เดือน (ต.ค.60 – พ.ค.61) ประมาณการ 4 เดือน 

สูตรการค านวณ :- 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  ผู้บริหารฝ่ายบริหารการเดินรถ (ฝร.)  
ผู้จัดเก็บ/รวบรวมข้อมูล  :  กองกิจการสถานีขนส่ง (กกส.) 



แผนยุทธศาสตร์ บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) 
 

ภาคผนวก ก-9 
 

ตัวช้ีวัดที ่9 ระดับความส าเร็จของการจัดการเดินรถโดยสารให้เชื่อมต่อทั่วทุกภาค 
หน่วยวัด : ระดับ 
ค าอธิบาย : 

วัดผลการด าเนินงาน เรื่อง การจัดเดินรถโดยสารให้เชื่อมต่อทุกภาค ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร ซึ่งสามารถมาใช้บริการ          
ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารส่วนกลาง ทั้ง 3 แห่ง (จตุจักร สายใต้ เอกมัย)  โดยการจัดให้บริการเดินรถโดยสารใน
เส้นทางดังกล่าวให้พิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสาร 

 

ระดับ 1 สถานีขนส่งผู้โดยสารส่วนกลาง ทั้ง 3 แห่ง มีการจัดให้บริการเดินรถโดยสารเช่ือมต่อทุกภาคอย่างน้อยภาคละ 1 เส้นทาง 
ระดับ 2 ทดลองวิ่งให้บริการและมีการจัดเก็บข้อมูลผูโ้ดยสาร 
ระดับ 3 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝา่ยจัดการ 
ระดับ 4 ยื่นขอปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถโดยสาร ต่อ ขบ. 
ระดับ 5 ได้รับอนมุัติจาก ขบ. 
 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมาย : 

ตัวชี้วดั หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

ปี 2560 ปี 2561e ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ระดับความส าเร็จของการจัดการเดินรถโดยสาร 
ให้เชื่อมต่อทั่วทุกภาค 

ระดับ - - - 5 5 5 

หมายเหต ุ:   ปี 2561e  ผลการด าเนินงานจริง 8 เดือน (ต.ค.60 – พ.ค.61) ประมาณการ 4 เดือน 

สูตรการค านวณ : - 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจเดินรถ (ฝธ.)  
ผู้จัดเก็บ/รวบรวมข้อมูล  :  กองปฏิบัติการเดินรถภาค  (กรน. กรตอ. กรต.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) 
 

ภาคผนวก ก-10 
 

ตัวช้ีวัดที ่10 จ านวนนวัตกรรมท่ีน ามาใช้พัฒนาการขับรถโดยสารสาธารณะเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
หน่วยวัด : เรื่อง 
ค าอธิบาย : 

วัดผลการด าเนินงานในด้านการพัฒนานวัตกรรมที่น ามาใช้ในการขับรถ เช่น การพัฒนา Bus Simulator/
พัฒนาการฝึกอบรมทักษะการขับรถด้วยระบบ  E-Training / นวัตกรรม Via Bus Application ส าหรับค้นหา
ข้อมูลและติดตามการเดินทางของรถโดยสารสาธารณะแบบ Real Time บนสมาร์ทโฟน  เป็นต้น 
ผลการด าเนินงาน/เป้าหมาย : 

ตัวชี้วดั หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

ปี 2560 ปี 2561e ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
จ านวนนวัตกรรมที่น ามาใช้พัฒนาการขบัรถ
โดยสารสาธารณะ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

เร่ือง - รอผลสิ้นปี Bus 
Simulator 

1 1 1 

หมายเหต ุ:   ปี 2561e  ผลการด าเนินงานจริง 8 เดือน (ต.ค.60 – พ.ค.61) ประมาณการ 4 เดือน 

สูตรการค านวณ : - 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาองค์กร (ฝพ.)  
ผู้จัดเก็บ/รวบรวมข้อมูล  :  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กพบ.) 
 
 
 
ตัวช้ีวัดที ่11 จ านวนเส้นทางการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ 
หน่วยวัด : เส้นทาง 
ค าอธิบาย : 

วัดผลการด าเนินงาน เรื่อง การบริหารเส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ โดยวัดเฉพาะเส้นทาง
การเดินรถโดยสารระหว่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก  
ผลการด าเนินงาน/เป้าหมาย : 

ตัวชี้วดั หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

ปี 2560 ปี 2561e ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
จ านวนเส้นทางการเดินรถโดยสารระหวา่ง
ประเทศ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

เส้นทาง 15 15 15 16 17 18 

หมายเหต ุ:   ปี 2561e  ผลการด าเนินงานจริง 8 เดือน (ต.ค.60 – พ.ค.61) ประมาณการ 4 เดือน 

สูตรการค านวณ : - 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจเดินรถ (ฝธ.) 
ผู้จัดเก็บ/รวบรวมข้อมูล  :  กองส่งเสริมธุรกิจเดินรถ (กสส.)  
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) 
 

ภาคผนวก ก-11 
 

ตัวช้ีวัดที ่12 ระดับความส าเร็จของการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจ :  
                คุณภาพความสมบูรณ์ของการพัฒนากระบวนการตาม OFI Roadmap 
หน่วยวัด : ระดับ 
ค าอธิบาย : 

วัดผลเรื่องการพัฒนากระบวนการภายใน โดยพิจารณาจากผลส าเร็จ/ผลการด าเนินงาน/ผลผลิต/
ผลลัพธ์ของโครงการตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร (OFI Roadmap) ที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการในปีนั้นๆ 
โดยที่  
ระดับ 1 ด าเนินการตามโครงการทีร่ะบุในแผน OFI Roadmap ได้ร้อยละ 60 
ระดับ 2 ด าเนินการตามโครงการทีร่ะบุในแผน OFI Roadmap ได้ร้อยละ 80 
ระดับ 3 ด าเนินการตามโครงการทีร่ะบุในแผน OFI Roadmap ได้ร้อยละ 100 
ระดับ 4 ได้รับผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดฯ 
ระดับ 5 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจ ผู้บริหารสูงสดุ และผู้บริหารระดับรองจากผู้บริหารสูงสดุ 1 ระดับ 

 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมาย : 

ตัวชี้วดั หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

ปี 2560 ปี 2561e ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ระดับความส าเร็จของการประเมินกระบวนการ/
ระบบของรัฐวิสาหกิจ : คุณภาพความสมบูรณ์ของ
การพัฒนากระบวนการตาม OFI Roadmap 

ระดับ 2.144 รอผลสิ้นปี 5 5 5 5 

หมายเหต ุ:   ปี 2561e  ผลการด าเนินงานจริง 8 เดือน (ต.ค.60 – พ.ค.61) ประมาณการ 4 เดือน 
 

สูตรการค านวณ : 
จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงองค์กร (OFI Roadmap) ประจ าปี   

ที่ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย (โครงการ) 
X 100 

จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงองค์กร (OFI Roadmap) ประจ าปี   
ทั้งหมด (โครงการ) 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  ผู้บริหารระดับสูงทุกฝ่าย (ฝธ. ฝร. ฝบ. ฝพ. สซต. สอ. สตส.) 
ผู้จัดเก็บ/รวบรวมข้อมูล  :  กองวางแผนกลยุทธ์ (กวผ.) 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) 
 

ภาคผนวก ก-12 
 

ตัวชี้วัดที ่13 ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
หน่วยวัด : ระดับ 
ค าอธิบาย : 

วัดผลในเรื่องความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรในภาพรวม  โดยพิจารณาจาก  คะแนน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   ซึ่งประเมินโดยหน่วยงานภายนอก 
(ส านักงาน ป.ป.ช.) สรุป คะแนนประเมินฯ (ITA) ของ บขส. มีดังนี้  (หมายเหตุ : คะแนนปี 2558 = 78.04%   
ปี 2559 = 89.11%   ปี 2560 = 87.17% )   

 
ช่วงคะแนน เกณฑร์ะดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
80-100 สูงมาก 

60-79.99 สูง 
40-59.99 ปานกลาง 
20-39.99 ต่ า 
0-19.99 ต่ ามาก 

 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมาย : 

ตัวชี้วดั หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

ปี 2560 ปี 2561e ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและ            
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ไม่น้อยกว่า 

ระดับ สูงมาก 
(87.17%) 

รอผลสิ้นปี สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก 

หมายเหต ุ:   ปี 2561e  ผลการด าเนินงานจริง 8 เดือน (ต.ค.60 – พ.ค.61) ประมาณการ 4 เดือน 
 

สูตรการค านวณ : - 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  ผู้บริหารระดับสูงทุกฝ่าย (ฝธ. ฝร. ฝบ. ฝพ. สซต. สอ. สตส.) 
ผู้จัดเก็บ/รวบรวมข้อมูล  :  กองบริหารกลาง (กบก.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) 
 

ภาคผนวก ก-13 
 

ตัวช้ีวัดที ่14 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) 
หน่วยวัด : ระดับ 
ค าอธิบาย : 

เป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบที่องค์กรมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย พิจารณาจาก 
ผลส าเร็จ/ผลการด าเนินงาน/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการตามแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CSR) ที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการในปีนั้นๆ โดยที่ 

ปีงบประมาณ 2562 วัดผลการด าเนินงาน ดังนี้  
ระดับ 1 จัดท ารายละเอียด Action Plan โครงการปี 2563 แล้วเสร็จภายใน พ.ย. 61 
ระดับ 2 Action Plan โครงการปี 2563 ได้รับอนุมัติ ภายใน ธ.ค. 61 
ระดับ 3 ด าเนินการตาม Action Plan โครงการปี 2562 ท่ีได้รับอนุมัติ ไดร้้อยละ 80 
ระดับ 4 ด าเนินการตาม Action Plan โครงการปี 2562 ท่ีได้รับอนุมัติ ไดร้้อยละ 90 
ระดับ 5 ด าเนินการตาม Action Plan โครงการปี 2562 ท่ีได้รับอนุมัติ ไดร้้อยละ 100 

 

ปีงบประมาณ 2563 วัดผลการด าเนินงาน ดังนี้  
ระดับ 1 จัดท ารายละเอียด Action Plan โครงการปี 2564 แล้วเสร็จภายใน พ.ย. 62 
ระดับ 2 จัดท าแผนแม่บทฯ (CSR) ปี 2564-2569 ได้รับอนุมตัิจาก คกก. บรษิัทฯ 
ระดับ 3 ด าเนินการตาม Action Plan โครงการปี 2563 ท่ีได้รับอนุมัติ ไดร้้อยละ 80 
ระดับ 4 ด าเนินการตาม Action Plan โครงการปี 2563ที่ได้รับอนุมัติ ได้ร้อยละ 100 
ระดับ 5 ได้รับรางวัลด้าน CSR จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

ปีงบประมาณ 2564 วัดผลการด าเนินงาน ดังนี้  
ระดับ 1 จัดท ารายละเอียด Action Plan โครงการปี 2565 แล้วเสร็จภายใน พ.ย. 63 
ระดับ 2 Action Plan โครงการปี 2565 ได้รับอนุมัตภิายใน ธ.ค.63 และทบทวนแผนแม่บทฯ (CSR) ปี 2564-2569 
ระดับ 3 ด าเนินการตาม Action Plan โครงการปี 2564 ท่ีได้รับอนุมัติ ไดร้้อยละ 80 
ระดับ 4 ด าเนินการตาม Action Plan โครงการปี 2564 ท่ีได้รับอนุมัติ ไดร้้อยละ 100 
ระดับ 5 ได้รับรางวัลด้าน CSR จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมาย : 

ตัวชี้วดั หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

ปี 2560 ปี 2561e ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน            
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(CSR)  

ระดับ - - - 5 ได้รับ
รางวัล

ด้าน CSR 

ได้รับ
รางวัล

ด้าน CSR 
หมายเหต ุ:   ปี 2561e  ผลการด าเนินงานจริง 8 เดือน (ต.ค.60 – พ.ค.61) ประมาณการ 4 เดือน 

 

 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) 
 

ภาคผนวก ก-14 
 

สูตรการค านวณ : 
จ านวนโครงการตามแผนแม่บทฯ ประจ าปี  ที่ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย (โครงการ) 

X 100 
จ านวนโครงการตามแผนแม่บทฯ ประจ าปี ทั้งหมด (โครงการ) 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  ผู้บริหารระดับสูงทุกฝ่าย (ฝธ. ฝร. ฝบ. ฝพ. สซต. สอ. สตส.) 
ผู้จัดเก็บ/รวบรวมข้อมูล  :  กองสื่อสารองค์กรและการตลาด (กสต.) 
 
 
ตัวช้ีวัดที ่15 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงาน เพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) 
หน่วยวัด : ระดับ 
ค าอธิบาย : 

เป็นตัวชี้วัดเดียวกันกับตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงฯ โดยพิจารณาจากการเตรียมความพร้อม
การศึกษาและก าหนดแนวทางในการวัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิ เวศเศรษฐกิจ            
(Eco-efficiency) ขององค์กร โดยประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ขององค์กร หมายถึง 
สัดส่วนของการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ (หรือบริการ) เมื่อเทียบกับการลดการใช้ทรัพยากร (และ/หรือ
การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม) ในกระบวนการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อสะท้อนไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน (SD) ตามมาตรฐาน ISO 14045 ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่ใช้ในการค านวณผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ลดการ
ใช้ทรัพยากร) โดยขึ้นกับบริบทและความเหมาะสมของแต่ละรัฐวิสาหกิจ โดยที ่

 

ปีงบประมาณ 2561 วัดผลการด าเนินงาน ดังนี้  
ระดับ 1 มีการแต่งตั้งคณะท างานเพื่อเตรียมความพร้อมการด าเนินงานในการวัดและประเมินในเรื่องประสิทธิภาพ 

เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ขององค์กร 
ระดับ 2 ด าเนินการศึกษาและการก าหนดแนวทางในการวัดและประเมินในเรือ่งประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกจิ  

(Eco-efficiency) ขององค์กร 
ระดับ 3 รายงานผลการศึกษาและการก าหนดแนวทางในการวัดและประเมินในเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

(Eco-efficiency) ขององค์กร ได้รบัการอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐวิสากิจ 
ระดับ 4 ด าเนินการตามแนวทางในการวัดและประเมินในเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) 

โดยเริ่มจดัเก็บข้อมลูที่เกี่ยวข้อง  
ระดับ 5 ด าเนินการตามแนวทางในการวัดและประเมินในเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)  

โดยสามารถจัดเก็บข้อมลูที่เกี่ยวข้องส าหรับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)  
ได้ครบถ้วน 

 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) 
 

ภาคผนวก ก-15 
 

ปีงบประมาณ 2562 วัดผลการด าเนินงาน ดังนี้  
ระดับ 1 สามารถด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินการวัดและประเมินในเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  

(Eco-efficiency)  ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี ISO 14045 ตามแผนงานฯ ได้ร้อยละ 80 และมีการรวบรวมข้อมูล 
เพื่อวัดผลเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศฯ 

ระดับ 2 ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 1 สามารถด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินการวัดและประเมินในเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี ISO 14045 ตามแผนงานฯ  ได้ร้อยละ 90 และมีการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อวัดผลเรื่องประสิทธิภาพ  เชิงนิเวศฯ 

ระดับ 3 ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 2 สามารถด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินการวัดและประเมินในเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี ISO 14045 ตามแผนงานฯ ได้ร้อยละ 100 และมีการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อวัดผลเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศฯ 

ระดับ 4 ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และน าผลประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) มาพิจารณา  
เพื่อก าหนดแนวทาง ในการปรับปรุงผลเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐาน  

ระดับ 5 ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 4 และน าผลประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) มาก าหนดแนวทาง 
ในการปรับปรุงผล เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน โดยมรีายละเอียดและกิจกรรมในการด าเนินงานส าหรับปีถัดไปที่ชัดเจน  

 
ปีงบประมาณ 2563-2564 วัดผลการด าเนินงาน ดังนี้  

ระดับ 1 สามารถด าเนินงานตามกิจกรรมทีก่ าหนด ตามแผนปรับปรุงผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ             
(Eco-efficiency)  ได้ร้อยละ 80 และมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อวัดผลเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศฯ 

ระดับ 2 สามารถด าเนินงานตามกิจกรรมทีก่ าหนด ตามแผนปรับปรุงผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ          
(Eco-efficiency)  ได้ร้อยละ 90 และมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อวัดผลเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศฯ 

ระดับ 3 สามารถด าเนินงานตามกิจกรรมทีก่ าหนด ตามแผนปรับปรุงผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ            
 (Eco-efficiency)  ได้ร้อยละ 100 และมีการรวบรวมข้อมลูเพื่อวัดผลเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศฯ 

ระดับ 4 มีการน าผลประเมินฯ มาก าหนดแนวทางในการปรับปรุง โดยมีรายละเอียดและกิจกรรมในการด าเนินงาน 
ส าหรับปีถัดไปท่ีชัดเจน 

ระดับ 5 ผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) สูงขึ้นกว่าปีก่อน 
 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมาย : 

ตัวชี้วดั หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

ปี 2560 ปี 2561e ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน เพื่อสร้าง
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  (Eco-efficiency)  

ระดับ - - - 5 5 5 

หมายเหต ุ:   ปี 2561e  ผลการด าเนินงานจริง 8 เดือน (ต.ค.60 – พ.ค.61) ประมาณการ 4 เดือน 

สูตรการค านวณ : - 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  ผู้บริหารระดับสูงทุกฝ่าย (ฝธ. ฝร. ฝบ. ฝพ. สซต. สอ. สตส.) 
ผู้จัดเก็บ/รวบรวมข้อมูล  :  กองวางแผนกลยุทธ์ (กวผ.)  
 
 



แผนยุทธศาสตร์ บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) 
 

ภาคผนวก ก-16 
 

ตัวช้ีวัดที ่16 ร้อยละของจ านวนพนักงานที่มีผลประเมินสมรรถนะหลักตามมาตรฐาน   
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย : 

เป็นการวัดพฤติกรรมของบุคลากรที่ทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติตามแนวทางค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร 7 ประการ S-E-R-V-I-C-E  ประกอบด้วย  1) จิตบริการ (Service Mind)  2) การเข้าถึงใจผู้อ่ืน 
(Empathy)  3) มีส านึกความรับผิดชอบ (Responsible)  4) การมีวิสัยทัศน์ กล้าคิด กล้าท าในสิ่งใหม่ (Vision) 
5) มีคุณธรรมและจริยธรรม (Integrity) 6) ให้ความร่วมมือในการท างานกับผู้อ่ืน (Collaboration) 7) การสั่งสม
ความช านาญ ในอาชีพ (Expertise)  สะท้อนถึงสมรรถนะหลัก (Core Competency) ที่ส าคัญของ บขส.           
ที่จะขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
สมรรถนะหลักของบุคลากร   

 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมาย : 

ตัวชี้วดั หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

ปี 2560 ปี 2561e ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ร้อยละของจ านวนพนกังานที่มีผลประเมิน
สมรรถนะหลักตามมาตรฐาน   

ร้อยละ - - 75 75 80 80 

หมายเหต ุ:   ปี 2561e  ผลการด าเนินงานจริง 8 เดือน (ต.ค.60 – พ.ค.61) ประมาณการ 4 เดือน 
 

สูตรการค านวณ : 
จ านวนพนักงานที่มีผลประเมินสมรรถนะหลักผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (คน) 

X 100 
จ านวนพนักงานทั้งหมดที่ถูกประเมินสมรรถนะหลัก (คน) 

 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  ผู้บริหารระดับสูงทุกฝ่าย (ฝธ. ฝร. ฝบ. ฝพ. สซต. สอ. สตส.) 
ผู้จัดเก็บ/รวบรวมข้อมูล  :  กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบบ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) 
 

ภาคผนวก ก-17 
 

ตัวชี้วัดที ่17 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT Master Plan)  
หน่วยวัด : ระดับ 
ค าอธิบาย : 

พิจารณาจาก ผลส าเร็จ/ผลการด าเนินงาน/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  (IT Master Plan) ที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการในปีนั้นๆ  โดยที่  

 

ปีงบประมาณ 2562 วัดผลการด าเนินงาน ดังนี้  
ระดับ 1 จัดท ารายละเอียด Action Plan โครงการปี 2563 แล้วเสร็จภายใน พ.ย. 61 
ระดับ 2 Action Plan โครงการปี 2563 ได้รับอนุมัตจิากคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศฯ ภายใน ธ.ค. 61 
ระดับ 3 ด าเนินการตาม Action Plan โครงการปี 2562 ท่ีได้รับอนุมัติ ไดร้้อยละ 80 
ระดับ 4 ด าเนินการตาม Action Plan โครงการปี 2562 ท่ีได้รับอนุมัติ ไดร้้อยละ 90 
ระดับ 5 ด าเนินการตาม Action Plan โครงการปี 2562 ท่ีได้รับอนุมัติ ไดร้้อยละ 100 

 

ปีงบประมาณ 2563 วัดผลการด าเนินงาน ดังนี้  
ระดับ 1 จัดท ารายละเอียด Action Plan โครงการปี 2564 แล้วเสร็จภายใน พ.ย. 62 
ระดับ 2 Action Plan โครงการปี 2564 ได้รับอนุมัตจิากคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศฯ ภายใน ธ.ค. 62 
ระดับ 3 ด าเนินการตาม Action Plan โครงการปี 2563 ท่ีได้รับอนุมัติ ไดร้้อยละ 80 
ระดับ 4 ด าเนินการตาม Action Plan โครงการปี 2563 ท่ีได้รับอนุมัติ ไดร้้อยละ 90 
ระดับ 5 ด าเนินการตาม Action Plan โครงการปี 2563 ท่ีได้รับอนุมัติ ไดร้้อยละ 100 

 

ปีงบประมาณ 2564 วัดผลการด าเนินงาน ดังนี้  
ระดับ 1 จัดท าแผนแม่บทฯ (IT Master Plan) ปี 2565-2569 
ระดับ 2 แผนแม่บทฯ (IT Master Plan) ปี 2565-2569 ได้รับอนุมัตจิาก คกก.บริษัทฯ 
ระดับ 3 ด าเนินการตาม Action Plan โครงการปี 2564 ท่ีได้รับอนุมัติ ไดร้้อยละ 80 
ระดับ 4 ด าเนินการตาม Action Plan โครงการปี 2564 ท่ีได้รับอนุมัติ ไดร้้อยละ 90 
ระดับ 5 ด าเนินการตาม Action Plan โครงการปี 2564 ท่ีได้รับอนุมัติ ไดร้้อยละ 100 

 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมาย : 

ตัวชี้วดั หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

ปี 2560 ปี 2561e ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (IT Master Plan)  

ระดับ - - - 5 5 5 

หมายเหต ุ:   ปี 2561e  ผลการด าเนินงานจริง 8 เดือน (ต.ค.60 – พ.ค.61) ประมาณการ 4 เดือน 

สูตรการค านวณ : 
จ านวนโครงการตามแผนแม่บทฯ ประจ าปี  ที่ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย (โครงการ) 

X 100 
จ านวนโครงการตามแผนแม่บทฯ ประจ าปี ทั้งหมด (โครงการ) 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  ผู้บริหารระดับสูงทุกฝ่าย (ฝธ. ฝร. ฝบ. ฝพ. สซต. สอ. สตส.) 
ผู้จัดเก็บ/รวบรวมข้อมูล  :  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  (กทส.) 



แผนยุทธศาสตร์ บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงปี 2561) 
 

ภาคผนวก ข-1 
 

ภาคผนวก ข  
ข้อเสนอแนะจากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปี 2559)     

 

  
บขส. ได้จ้างที่ปรึกษาจากสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับวันที่ 27 กรกฎาคม 2559) ที่ปรึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 

1) เส้นทางเดินรถ เป็นปัจจัยส าเร็จของผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสาร ผู้ประกอบการเอกชนที่ประสบความส าเร็จ 
มีการคัดเลือกเส้นทางเดินรถในเส้นทางที่ผู้โดยสารมีความต้องการเดินทางจ านวนมาก หรือเส้นทางท่องเที่ยว 
ที่ส าคัญ รวมถึงการเลือกมาตรฐานการบริการ (มาตรฐานรถ) ให้เหมาะสมกับผู้โดยสารก็เป็นปัจจัยส าเร็จควบคู่
กับการเลือกเส้นทางเดินรถ ผู้ประกอบการเดินรถเอกชนจะท าการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลประกอบการ            
ในแต่ละเส้นทางเดินรถอย่างสม่ าเสมอ เมื่อเส้นทางเดินรถใดมีการเปลี่ยนแปลงและไม่คุ้มค่าต่อการเดินรถ 
ผู้ประกอบการก็จะท าการยกเลิกการเดินรถหรือขอลดจ านวนเที่ยววิ่งลง จากการวิเคราะห์อัตราก าไรขั้นต้น
ของผู้ประกอบการเดินรถเอกชนย้อนหลังตั้งแต่ปี 2553-2557 พบว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ส าคัญ           
มีอัตราก าไรขั้นต้นเฉลี่ยร้อยละ 13-30  แต่  บขส.  มีอัตราก าไรขั้นต้นเฉลี่ยเพียงร้อยละ 5.32  ซึ่งต่ ากว่าคู่แข่ง          
ในอุตสาหกรรม  ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจาก บขส. เป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรัฐบาลใช้ บขส. เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานในการคมนาคมขนส่งทางถนน เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้าถึงภูมิภาคต่างๆ           
ทั่วประเทศไทย ดังนั้น บขส. จึงมีภารกิจที่ต้องเดินรถในเส้นทางต่างๆ ให้ครอบคลุมการเดินรถทั่วประเทศ            
การเดินรถบางประเภทในบางมาตรฐานรถ และบางเส้นทาง บขส. ต้องประสบภาวะขาดทุนแต่ บขส. ไม่สามารถ
หยุดเดินรถได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐที่ก าหนดให้ บขส. ต้องเดินรถ โดยถือให้การเดินรถของ บขส.         
เป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่รัฐต้องจัดไว้ให้บริการประชาชน 

 ปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจขนส่งผู้โดยสารมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มีการแข่งขันสูง อีกทั้ง   
ยังมีบริการที่สามารถทดแทนกันได ้เช่น การเดินทางโดยสายการบินต้นทุนต่ า รถตู้โดยสารที่มีจ านวนมาก หรือ
ในอนาคตการขยายการให้บริการของเส้นทางรถไฟหรือรถไฟความเร็วสูงก็ท าให้ประชาชนมีทางเลือกในการ
เดินทางมากขึ้น ดังนั้น เส้นทางเดินรถในปัจจุบันจึงอาจไม่เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้บริการของประชาชน   
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ บขส. ควรพิจารณาปรับปรุงเส้นทางให้เหมาะสมกับการแข่งขันและสภาวะสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินรถ มาตรฐานรถที่ใช้วิ่ง รวมถึงจ านวนเที่ยววิ่งนั้น บขส. 
จะต้องชี้แจงให้รัฐเห็นความจ าเป็นที่ บขส. จะต้องขอปรับปรุงการเดินรถดังกล่าวในเส้นทางที่ไม่เหมาะสมกับ
การเดินรถในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง หรือชี้แจงให้รัฐเห็นความจ าเป็นที่ บขส. จะต้องมีเส้นทางเดินรถเพ่ิมเติม 
เพ่ือที่จะสามารถสร้างก าไรได้ในการที่จะน าผลประกอบการดังกล่าวมาเฉลี่ยกับต้นทุนเดินรถที่ ขาดทุนจาก   
การเดินรถเพ่ือเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
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ภาคผนวก ข-2 
 

 รูปแบบการจัดการให้บริการเดินรถโดยสารที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในปัจจุบัน  
จ าเป็นที่จะต้องมีบริการที่ทันกับยุคสมัย และการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผู้ใช้บริการ กล่าวคือ ต้อง
สามารถแข่งขันและส่งเสริมกับบริการทดแทนต่างๆ ได้ ทั้งการใช้รถโดยสารส่วนบุคคล รถตู้โดยสาร การขนส่ง
ระบบราง รวมไปถึงการใช้บริการสายการบิน บริการขนส่งสาธารณะที่ดี ต้องประกอบไปด้วย ความสะดวก สบาย 
ปลอดภัย ตรงต่อเวลา และมีราคาที่เป็นที่ยอมรับ ไม่แพงจนเกินไป สมเหตุสมผลกับคุณภาพการให้บริการ    
โดยในปัจจุบัน พบว่า สาเหตุหลักที่ท าให้ผู้ใช้บริการเปลี่ยนไปใช้บริการรูปแบบการขนส่งอ่ืนๆ เช่น รถตู้ หรือ
สายการบินต้นทุนต่ า เนื่องจากบริการเหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการโดยรวมได้ดีกว่า
การใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ทั้งด้านความสะดวก สบาย รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และความคุ้มค่าของราคา
ค่าโดยสาร โดยเฉพาะปัจจัยด้านความคุ้มค่าและเวลาเดินทาง เนื่องจากบริการขนส่งสาธารณะอ่ืน ทั้งรถตู้
โดยสาร และสายการบินต้นทุนต่ า ในปัจจุบันมีระยะเวลาเดินทาง ที่ต่ ากว่ารถโดยสารสาธารณะ ในขณะที่          
ค่าโดยสารต่ าลงมาก และมีบริการที่ครอบคลุมมากขึ้น ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยง่าย อยู่ในระดับ
เดียวกับรถโดยสารสาธารณะ อีกทั้งยังมีการเชื่อมโยงกับระบบขนส่งรูปแบบอ่ืนๆ ได้ เช่น ระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน ท าให้บริการเหล่านี้สามารถอ านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารได้ดีกว่ารถโดยสารสาธารณะ โดย       
สาย การบินต้นทุนต่ ามีระยะเวลาการเดินทางที่ต่ ากว่า และมีความตรงเวลาที่สูงกว่ามาก ในขณะที่รถตู้โดยสาร
ถึงแม้จะมีความปลอดภัยที่ด้อยกว่า แต่มีเส้นทางและจุดจอดรถที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการสามารถ
เดินทางถึงที่หมายปลายทางได้ดีกว่า รวมไปถึงรถตู้ซึ่ งมีขนาดเล็ก สามารถเดินรถได้คล่องตัวกว่าในสภาพ
การจราจรที่ติดขัด ท าให้เวลาที่ใช้เดินทาง มีความแน่นอน ตรงต่อเวลา และรวดเร็วมากกว่า 

 ด้วยเหตุนี้ บขส. จึงควรท าการศึกษาเพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเส้นทางรถโดยสารและรูปแบบ        
รถโดยสารให้เหมาะสมกับบริบทการเดินทางของผู้ใช้บริการในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไป มีความสะดวก 
สบาย ปลอดภัย รวดเร็ว ตรงต่อเวลา ที่เหมาะสมกับค่าบริการ  รวมไปถึงควรมีการเชื่อมโยงกับการขนส่ง
รูปแบบอื่นๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้ใช้บริการได้สูงสุด การเดินรถแบบ Feeder Services  
เป็นรูปแบบการให้บริการน าร่องที่มีความพยายามตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการดังกล่าว  โดยการ    
วางเส้นทางเดินรถที่เชื่อมต่อ เชื่อมโยงจุดหมายปลายทางสถานที่ส าคัญต่างๆ รวมไปถึงชุมชน กับการขนส่ง
สาธารณะรูปแบบอ่ืนๆ ใช้รถโดยสารที่มีขนาดเล็กลง เพ่ือให้มีความคล่องตัวที่สู งขึ้นในการจราจรที่หนาแน่น 
โดยยังคงรักษาระดับมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารขนาดใหญ่   การให้บริการเดินรถแบบ Feeder 
Services จะประสบผลสัมฤทธิ์สูงสุดได้ ก็ต่อเมื่อมีการวางระบบเส้นทางเดินรถเป็นโครงข่ายแบบจุดต่อจุด 
(Node-To-Node) สร้างเป็นโครงข่ายแบบใยแมงมุม ประกอบขึ้นจากเส้นทางเดินรถระยะใกล้จ านวนมาก        
ที่เชื่อมต่อจุดหมายปลายทางสถานที่ส าคัญต่างๆ โดยมีการเชื่อมต่อถ่ายเทผู้โดยสารที่สะดวก การเปลี่ยนถ่าย
ผู้โดยสารที่รวดเร็ว มีความตรงต่อเวลาสูง และมีจ านวนเที่ยววิ่งที่มากเพียงพอครอบคลุมความต้องการเดินทาง
ของผู้ใช้บริการ โดยรูปแบบการให้บริการมีความคล้ายคลึงกับรูปแบบการขนส่งของสายการบินระหว่างประเทศ 
หรือโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในต่างประเทศ ผู้โดยสารที่เดินทางเส้นทางระยะไกล จะสามารถใช้ตั๋ว
โดยสารใบเดียว ในการเดินทางโดยผ่านการเชื่อมต่อรถโดยสารหลายเส้นทาง ที่มีการเชื่อมต่อแบบทันที 
ระยะเวลารอคอยต่ า เนื่องจากมีการออกแบบการเชื่อมต่ออย่างเป็นระบบ การให้บริการรูปแบบนี้ นอกจาก 
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จะท าให้ บขส. มีเส้นทางการเดินรถที่รวดเร็ว สะดวกสบาย และครอบคลุมเชื่อมโยงสถานที่ส าคัญต่างๆ แล้ว  
การให้บริการรูปแบบนี้ยังมีความยืดหยุ่นสูงต่อจ านวนผู้โดยสารที่มีความต้องการเดินทางในแต่ละช่วงเวลา 
สามารถถ่ายเทผู้โดยสารจ านวนมากไปสู่จุดหมายปลายทางที่แตกต่างกันได้ในระยะเวลาอันสั้น และมีประสิทธิภาพ
ในการจัดการต้นทุน (Cost Efficient) ที่ดีขึ้นด้วย โดยเฉพาะอัตราบรรทุกที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับการ
ให้บริการรถโดยสารสายยาวระยะทางไกล ของ บขส. ในปัจจุบัน ซึ่งในท้ายที่สุดจะช่วยให้ประชาชนผู้ใช้บริการ
ได้รับประโยชน์จากบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้นภายใต้ภาระราคาค่าโดยสารที่มีแนวโน้มต่ าลง 

 
2) รายได้-ค่าใช้จ่าย จากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานข้างต้น บขส. มีอัตราก าไรขั้นต้นต่ ากว่าคู่แข่งขัน    

ในอุตสาหกรรม หาก บขส. ต้องการจะเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันจะต้องด าเนินการดังนี้ (ข้อมูล
รายละเอียดการวิเคราะห์รายได้-ค่าใช้จ่ายดูในบทที่ 1 หัวข้อ 1.2.2 ผลการด าเนินการผ่านมาของ บขส.)  

ด้านรายได้ 
 บขส. ต้องเพ่ิมอัตราบรรทุกผู้โดยสาร (Load Factor) ให้สูงขึ้นเนื่องจาก ณ เดือนมิถุนายน 2560 

บขส. มีอัตราบรรทุกผู้โดยสารเฉลี่ยเพียงร้อยละ 67.91 การเพ่ิมอัตราบรรทุกนั้น บขส. จ าต้อง  
ท าการตลาดเพ่ือให้แข่งขันกับผู้ประกอบการเอกชนได้ โดย บขส. ต้องจัดตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่
พัฒนาธุรกิจและหน่วยงานด้านการตลาดโดยเฉพาะ  ทั้งนี้ ปัจจุบัน บขส. ยังขาดหน่วยงาน         
ด้านการตลาดที่ท าหน้าที่ด าเนินงานด้านกลยุทธ์แข่งขันกับคู่แข่งขัน 

 บขส. ต้องพิจารณาปรับปรุงเส้นทางเดินรถ มาตรฐานการเดินรถในแต่ละเส้นทาง จ านวนเที่ยววิ่ง  
ให้เหมาะสมตามสภาวะสังคมและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง บขส. ต้องมี
สัดส่วนเส้นทางเดินรถที่สามารถสร้างก าไรจ านวนที่เหมาะสม เพ่ือน าก าไรจากเส้นทางดังกล่าว
ชดเชยกับการเดินรถที่เป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

 บขส. ต้องพัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ที่มีให้เกิดรายได้สูงสุด โดยพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การเดินรถ เช่น การรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ การให้บริการรถเช่าเหมา การพัฒนากิจการตรวจสภาพรถ 
การซ่อมรถ การพัฒนาการหารายได้ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร การจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมทักษะ 
การขับรถสาธารณะขั้นสูง การหารายได้ในธุรกิจใหม่ๆ รวมไปถึงการหารายได้จากการให้เช่าพ้ืนที่
โฆษณา ทั้งในสถานีขนส่ง และ บนรถโดยสารให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ด้านรายจ่าย 
 รายจ่ายที่ส าคัญของ บขส. ในปี 2559 ได้แก่ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 884.751 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 33.179 ของรายได้การเดินรถ ซึ่งหาก บขส. สามารถบริหารจัดการการซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง
โดยสามารถซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงในราคาถูกกว่าตลาด (ควรปรับปรุงให้มีการเปิดประมูลซื้อน้ ามันเสรี) 
รวมถึงการควบคุมการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในการเดินรถ จะท าให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้
จ านวนมาก 
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 ต้นทุนค่าเช่ารถ ในปี 2559 จ านวน 921.372 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 34.552 ของรายได้         
จากการเดินรถ โดยพบว่ารถโดยสารของ บขส. ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถเช่า  โดยมีจ านวน 347 คัน        
(รถบริษัทฯ 229 คัน) หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 60.243 ของรถโดยสารทั้งหมด ทั้งนี้ตาม 
พรบ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ก าหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งประจ าทางต้องระบุ
เส้นทางการเดินรถและรถคันที่ใช้เดินรถในแต่ละเส้นทางอย่างชัดเจน โดยมีระบุสีรถ เส้นทางเดิน
รถที่ตัวรถอย่างชัดเจนและห้ามใช้รถคันดังกล่าวเดินรถออกนอกเส้นทางเดินรถที่ได้รับอนุญาต 
ข้อก าหนดดังกล่าวท าให้ไม ่สามารถใช ้งานทรัพย์ส ินรถโดยสารได ้อย ่างยืดหยุ ่นและ            
เต็มประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็น (กรณีการบริหารการบินการเดินอากาศยาน เครื่องบิน
หนึ่งล า สามารถใช้เดินอากาศยานหมุนเวียนในหลายเส้นทางได้)  โดยหากสามารถปรับปรุง
กฎระเบียบ เพ่ือให้สามารถหมุนเวียนการใช้รถโดยสารได้อย่างยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ประกอบกับ
การพิจารณาจ านวนรถโดยสารในแต่ละเส้นทางแต่ละประเภท ในการเดินรถ ให้มีความสอดคล้อง
กับจ านวนผู้โดยสารที่มีจ านวนเพิ่มขึ้น หรือลดลงในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน จะท าให้สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ลดลงและท าให้ประสิทธิภาพการใช้งานรถโดยสารเพ่ิมสูงขึ้น 

 เงินเดือน สวัสดิการ และผลประโยชน์พนักงานเดินรถในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 18.633 ของ
รายได้การเดินรถ ทั้งนี้ บขส. มีอัตราพนักงานประจ ารถที่มากกว่าผู้ประกอบการเอกชน บขส.  
จึงควรปรับปรุงโครงสร้างการบริหารการใช้พนักงานในการเดินรถให้มีประสิทธิภาพและใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ จากกฎระเบียบการเดินรถของ ขบ. ระบุว่า
พนักงานขับรถโดยสารหนึ่งคนสามารถขับรถได้ต่อเนื่องสูงสุดไม่เกิน 4 ชั่วโมง จากนั้นต้องมีการ
พักเป็นเวลา ไม่ต่ ากว่า 30 นาที จึงจะสามารถขับรถโดยสารต่อได้ ซึ่ง บขส. มีนโยบายในการ          
จัดพนักงานขับรถ  เพ่ือตอบสนองกฎระเบียบดังกล่าวโดยให้มีพนักงานขับรถ 2 คนประจ ารถโดยสาร  
ในแต่ละเที่ยววิ่งในเส้นทางที่มีระยะเวลาเดินทางเกินกว่า 4 ชั่วโมงดังกล่าว การบริหารพนักงาน
ขับรถในรูปแบบนี้แม้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยสูงขึ้น แต่ท าให้ บขส. มีประสิทธิภาพ
การใช้พนักงานขับรถที่ต่ าลง มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านพนักงานขับรถที่สูงขึ้น บขส. ควรท าการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาจุดเปลี่ยนถ่ายพนักงานขับรถ (Rest Area) โดยจัดตั้งจุดเปลี่ยนถ่ายพนักงานขับรถ      
บนเส้นทางเดินรถระยะไกล เพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการพนักงานขับรถจากเดิม              
ซึ่งมีพนักงานขับรถประจ ารถ 2 คน ให้ลดลงเป็น 1 คน โดยเมื่อขับรถโดยสารจนถึงจุดเปลี่ยนถ่าย
พนักงานขับรถ จึงท าการเปลี่ยนพนักงานขับรถคนใหม่ ซึ่งรออยู่ที่จุดเปลี่ยนถ่ายฯ และ           
ให้พนักงานขับรถที่ขับรถมาแล้วได้พักตามเวลาที่ ขบ. ก าหนด เพ่ือรอการเปลี่ยนถ่ายกับพนักงาน 
ขับรถอีกเที่ยววิ่งหนึ่งที่จะเข้าจอดในจุดเปลี่ยนถ่ายฯ ต่อไป การด าเนินการในรูปแบบนี้ คาดว่า         
จะสามารถลดจ านวนพนักงานขับรถ รวมถึงการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขับรถ 
ได้ประมาณ 1 ใน 3 
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3) โครงสร้างองค์กร ปัจจุบันการเดินรถ เพ่ือขนส่งผู้โดยสารมีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการแต่ละราย         
มีการพัฒนาและปรับองค์กรแต่ละแห่งให้มีประสิทธิภาพอย่างมาก เพ่ือให้ บขส. สามารถแข่งขันได้ บขส. 
จ าต้องมีการปรับโครงสร้างองค์กรดังนี้  

 บขส. ต้องปรับโครงการองค์กรให้มีขนาดเหมาะสม บุคลากรมีประสิทธิภาพ  
มีความสามารถแข่งขันกับเอกชนได้ 

 บขส. ต้องมีหน่วยงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด เพ่ือประเมินและสร้างกลยุทธ์ 
ในการแข่งขันรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับแต่ละธุรกิจ การปรับปรุงบริการ                   
เพ่ือให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บริการ 

 การปรับโครงสร้างองค์กร ควรมีการสร้างคู่มือในการปฏิบัติงานของแต่ละต าแหน่ง  
ซึ่งต้องมีการทบทวนอยู่เสมอและสามารถตรวจสอบได้ คู่มือในการปฏิบัติงานจะท าให้พนักงาน
เข้าใจในการปฏิบัติงานและช่วยลดต าแหน่งงานที่ซ้ าซ้อนได้  

 การสร้างระบบบัญชีส าหรับหน่วยธุรกิจแต่ละหน่วยที่สามารถสะท้อนความสามารถ  
ในการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 ในการปรับโครงสร้างองค์กรนั้น ควรมีการสนับสนุนให้เกิดการท างานข้ามแผนก หรือมีการตั้งทีมงาน
เฉพาะซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันระหว่างพนักงานในแผนกท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือการด าเนินงานในรายโครงการโดยเฉพาะ 
อีกทั้งควรมีการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือให้มีการส่งต่อความรู้ความช านาญ        
ในการปฏิบัติงานต่อไป 
 

4) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ช่วยในการบริหารจัดการและการตลาด การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ระบบ IT) มาใช้ในองค์กร มีความจ าเป็นมากในปัจจุบัน ซึ่งหาก บขส. มีการออกแบบระบบ IT ที่ดี ระบบจะมี
การเก็บข้อมูลที่เหมาะสม ผู้บริหารจะสามารถใช้ข้อมูลในการตัดสินใจบริหารและการด าเนินการตลาดได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง ทั้งนี้ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560-2564 อยู่ภายใต้ 
IT Master Plan ซึ่งควรจะมีการพัฒนาระบบการจ าหน่ายตั๋ว E-Ticket ซึ่งเดิมมีเอกชนเป็นผู้ดูแลและปัจจุบัน
สัญญาการให้บริการดังกล่าวใกล้จะหมดอายุลง การพัฒนาระบบ E-Ticket นี้ ควรพัฒนาให้ระบบสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า สร้างความสะดวกสบายต่อการใช้บริการ ให้ลูกค้าพึงพอใจต่อการใช้
บริการ อีกทั้ง ในการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการตลาดควรมีการร่วมมือระหว่างแผนก IT แผนก
ประชาสัมพันธ์ และแผนกอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ นอกจากนี้ระบบ IT ควรน ามาเชื่อมต่อกับระบบ
บริหารจัดการด้านบุคลากร เพ่ือให้การประเมินการท างานมีประสิทธิภาพ ควรมีการวัดผลความสามารถในการ
ท างาน (Competency) ของทุกต าแหน่ง และต้องมีการใช้ Business Intelligence (BI) ประกอบการ
ด าเนินงานและการตัดสินใจทางธุรกิจ เนื่องจากระบบ IT จะช่วยให้รับรู้ได้ถึงสถานะของการด าเนินธุรกิจ 
พฤติกรรมลูกค้าและแนวโน้มของตลาด ดังนั้นทุกแผนกจึงต้องมีระบบ IT มาใช้ในการเก็บข้อมูล โดยมีการเก็บ
ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย า ลดการใช้ระบบการป้อนข้อมูลด้วยตัวเอง (Manual Input) มีการพัฒนา Module         
ที่มีประโยชน์  ซึ่งสามารถน ามาใช้งานได้จริงอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพ เพ่ือน าไปใช้         
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ในกระบวนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเชื่อมต่อข้อมูลจากแต่ละแผนกสู่อีกแผนก เช่น ในแผนก
รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ควรมีระบบในการติดตามและระบุได้ว่าสินค้ามีปลายทางในการจัดส่งที่ไหน เป็นจ านวน
เท่าไร เป็นต้น 

 
5) คุณภาพในการให้บริการ (Service Quality)  ซึ่งรวมถึงความสะดวกสบาย  ความปลอดภัย 

และความตรงต่อเวลาในการให้บริการ การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการประกอบด้วย การบริการ
ของพนักงาน สภาพของรถโดยสาร สิ่งอ านวยความสะดวกบนรถ สิ่งอ านวยความสะดวกในสถานี และ
การให้บริการในธุรกิจเสริมอ่ืนๆ ซึ่งปัจจุบัน บขส. มีแผนงานและโครงการพัฒนาคุณภาพ ถูกบรรจุอยู่ใน
แผนงานประจ าของ บขส. บ้างแล้ว เช่น โครงการ Smart Bus โครงการ Smart Station โครงการบูรณาการ           
ข้อร้องเรียน และโครงการพัฒนาผู้ถูกร้องเรียน เพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการ 

 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ บขส. ยังไม่สามารถพัฒนาได้อย่างสูงสุด  เนื่องจากติดขัด กฎ 
ระเบียบ ยกตัวอย่างเช่น ในการบริหารงานการจัดซื้ออาหารเครื่องดื่ม เพ่ือบริการบนรถและจุดพักรถ บขส . 
ยังคงต้องใช้การจัดซื้อการประมูลตามระเบียบราชการ ท าให้ บขส. ไม่สามารถจัดหาอาหาร  หรือบริการ         
ที่เฉพาะเจาะจง เพ่ือแข่งขันกับคู่แข่งขันเอกชนที่ปัจจุบันได้พัฒนาการให้บริการอาหารเครื่องดื่มจนเป็นจุดขาย
และเป็นที่นิยมส าหรับผู้ใช้บริการ 

 
6) การพัฒนารายได้เสริมจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค โดยควรด าเนินการตามแนวทางที่เป็นประโยชน์กับ บขส. มากที่สุด เบื้องต้น อาจริเริ่มจาก
อสังหาริมทรัพย์ในเขต กทม. ที่มีมูลค่าสูง เช่น อสังหาริมทรัพย์บริเวณสามแยกไฟฉายเป็นแห่งแรก เนื่องจาก
ปัจจุบัน บขส. ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่วนที่ดินที่สถานีขนส่งฯ เอกมัย และปิ่นเกล้า นั้น บขส. ยังคง             
มีนโยบายที่ต้องใช้ในกิจการเดินรถ บขส. อาจมีการพิจารณาให้เอกชนเข้ามาเช่าหรือใช้พ้ืนที่ในระยะสั้นแทน 
การพิจารณา เพ่ือด าเนินการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละพ้ืนที่ ควรค านึงถึงผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ
ของ บขส. ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อันรวมไปถึง พนักงาน ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับผลตอบแทนทางการเงินที่คาดว่าจะได้รับ 

 
7) การให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร โครงสร้างการเดินรถโดยสารหมวด 2 (กรุงเทพฯ ไปยังต่างจังหวัด) 

ปัจจุบันผู้ท าหน้าที่ก ากับดูแลการเดินรถ (Regulator) คือ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ซึ่ง ขบ. มีหน้าที่ในการ
จัดหาและก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารส าหรับการเดินรถโดยสาร แต่ บขส. ได้รับสัมปทานเส้นทางเดินรถ
หมวด 2 (กรุงเทพฯ–จังหวัดต่างๆ) แต่เพียงผู้เดียว และ บขส. ได้อนุญาตให้รถโดยสารเอกชนเข้ามาร่วมเดินรถ 
โดยการท าสัญญารถร่วม รถโดยสารเอกชนที่มาร่วมเดินรถต้องปฏิบัติตามสัญญารถร่วมที่ท ากับ บขส. และ 
เสียค่าธรรมเนียมให้แก่ บขส. ตามที่ก าหนดในสัญญาฯ ได้แก่  ค่าธรรมเนียมปล่อยรถ (ค่าขา) ค่าธรรมเนียม
การใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร ที่ผ่านมา บขส. ควบคุมดูแลรถร่วม (Supervise) โดยอาศัยอ านาจจากสัญญารถ
ร่วม ดังนั้นในอดีตท่ีผ่านมารัฐจึงมอบหมายให้ บขส. เป็นผู้จัดหาสถานีขนส่ง  เพ่ือการบริการแก่ประชาชนและ        
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รถร่วมทั้งหลาย ปัจจุบันการบริหารสถานีขนส่งในจังหวัดต่างๆ กรมการขนส่งทางบก ได้ส่งมอบสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารที่ตั้งอยู่ในแต่ละจังหวัดให้หน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและบริหารจัดการ โดยสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จะมีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สถานีขนส่งฯ โดยจัดเก็บรถตู้โดยสารในอัตราคันละ 10 บาท/
เที่ยว และรถบัสโดยสารในอัตราคันละ 20 บาท/เที่ยว จากการส ารวจเบื้องต้น พบว่าหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ 
ประสบปัญหาขาดทุนจากการด าเนินงานให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร เนื่องจากค่าธรรมเนียมการใช้สถานีฯ 
ที่จัดเก็บอยู่ในอัตราต่ า ซึ่งอัตราดังกล่าวได้ประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2535 เมื่อวิเคราะห์การบริหารสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารที่ บขส. ด าเนินการอยู่ทั้ง 7 แห่ง ซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครจ านวน 3 แห่งและในส่วนภูมิภาค 4 แห่ง 
พบว่ามีผลการด าเนินการขาดทุนมาโดยตลอดเช่นกัน  

 จากข้อมูลข้างต้นอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารที่ประกาศใช้มานานแล้ว จึงไม่เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในปัจจุบัน บขส. ควรจะศึกษาอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรวมถึงรูปแบบการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและน าเสนอต่อกรมการขนส่งทางบก เพ่ือพิจารณาผลักดัน
ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมต่อไป 

 
8) การก ากับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม การก ากับดูแลกิจการที่ดีได้มีการพิจารณา 

อยู่ในทุกแผนงานและโครงการ โดยให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญทั้งพนักงาน ลูกค้า รัฐบาล  
และสังคม เป็นต้น ในการด าเนินการในอนาคต บขส. ควรรักษาและพัฒนาภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรในด้านการ
เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี และรับผิดชอบต่อสังคม โดยเริ่มจากการสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีแก่พนักงานในทุกระดับและมีการจัดทดสอบความเข้าใจดังกล่าว 
นอกจากนี้การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร (ตามที่ได้กล่าวข้างต้นในข้อ 3) และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ตามที่ได้กล่าวข้างต้นในข้อ 4) มีส่วนช่วยส่งเสริมกระบวนการภายในให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีมากยิ่งขึ้น 
ควรผลักดันให้ บขส. ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือเป็นเครื่องยืนยันถึง
กระบวนการภายในที่โปร่งใส มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว 

 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บขส. ควรจัดให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงถึงการมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างสม่ าเสมอ และควรด าเนินธุรกิจต่างๆ โดยให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านมลพิษ
ทางอากาศ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และปัญหาขยะ ซึ่งอาจด าเนินการโดยการมุ่งมั่นพัฒนาการใช้
เครื่องยนต์รถโดยสารที่มีสมรรถนะสูง ลดการปล่อยสารพิษ และมลภาวะต่างๆ การปรับใช้เชื้อเพลิงพลังงาน
ทางเลือกต่างๆ หรือการรณรงค์และเพ่ิมนโยบายในการแยกขยะเพ่ิมเติม เป็นต้น 

 การด าเนินการโครงการทุกโครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ เพ่ือให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหลัก
แผนยุทธศาสตร์ ควรด าเนินการทุกโครงการไปควบคู่กัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น 
อย่างไรก็ดีหากในทางปฏิบัติไม่สามารถด าเนินการโครงการต่างๆ ไปควบคู่กันได้ ด้วยข้อจ ากัดด้านเวลา 
ทรัพยากร หรือปัจจัยภายนอก ควรด าเนินการโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560-2564  
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ภาคผนวก ค  
ผลการวิเคราะห์ด้านการเงินจากการแยกบทบาทกิจการเดินรถ (Operator) และ 
กิจการก ากับดูแลการเดินรถ (Regulator) 

 
   

จากนโยบายของ คนร. ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 คนร. ได้เห็นชอบ      
แนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของรัฐวิสาหกิจในสาขาพลังงานและขนส่ง โดยมุ่งเน้นการสร้าง          
ความสมบูรณ์ของโครงสร้างอุตสาหกรรมซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เอกชนสามารถเข้าร่วมเป็นผู้ประกอบการ           
เพ่ือส่งเสริมการแข่งขันในแต่ละสาขาได้อย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ มติของ คนร.ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ขนส่ง จ ากัด 
คือ ให้เตรียมการแยกบทบาทและภารกิจของกรมการขนส่งทางบก ระหว่าง บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) และ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ออกจากกัน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมจากนโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวงคมนาคมจึงมีแนวคิดให้ บขส. แยกบทบาทกิจการเดินรถ (Operator) และกิจการก ากับ
ดูแลการเดินรถ (Regulator) ออกจากกัน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและเพ่ือให้กิจการเดินรถ
ของ บขส. พร้อมที่จะแข่งขันในตลาดในอนาคต 

บขส. จึงได้ด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการของ บขส.          
การแยกกิจการเดินรถ (Operator) และกิจการก ากับดูแลการเดินรถ (Regulator)1 เพ่ือเตรียมความพร้อม
รองรับการแยกบทบาทภารกิจดังกล่าวตามนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากนโยบายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของ บขส. อย่างมาก ข้อมูลในภาคผนวก ค. จึงได้น าผลการศึกษาจากโครงการศึกษา         
ความเป็นไปได้ในการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการของ บขส. การแยกบทบาทกิจการเดินรถ (Operator)          
และกิจการก ากับดูแลการเดินรถ (Regulator) มาบรรจุไว้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตาม          
แผนยุทธ์ศาสตร์ได้ศึกษาอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

 
1. ภาพรวมการด าเนินงานของ บขส. 
 ข้อมูลฐานะทางการเงินของ บขส. เปรียบเทียบงบการเงินในปี 2557-2558 พบว่าในปี 2558 บขส.    
มีทรัพย์สินรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 5,104.3 ล้านบาท เป็น 5,117.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.25          
มีหนี้สินรวมเพ่ิมขึ้นจาก 1,697.5 ล้านบาทเป็น 1,716.5 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.12 มีส่วนของผู้ถือหุ้น
ลดลงจาก 3,406.8 ล้านบาทเหลือ 3,400.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.18 ด้านรายได้ค่าใช้จ่าย บขส.           
มีรายได้รวมลดลงจาก 4,944.9 ล้านบาทเหลือ 4,398.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.04 มีค่าใช้จ่ายรวมลดลง
จาก 4,480.2 ล้านบาทเป็น 4,227.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.65 มีก าไรสุทธิลดลงจาก 342.3 ล้านบาทเหลือ 
152.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 55.4 

                                                             
1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการของ บริษัท ขนส่ง จ ากัด การแยกกจิการเดินรถ (Operator) และกิจการก ากับ
ดูแลการเดินรถ (Regulator) , สถาบันวจิัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พฤษภาคม 2559 
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งบก าไร (ขาดทุน) ปี 2557-2558 

รายการ ปี 2557 (บาท) ปี 2558 (บาท) 
% 

เปลี่ยนแปลง 
สินทรัพย์รวม 5,104,254,007 5,117,081,257 0.25 
หนี้สินรวม 1,697,497,824 1,716,463,525 1.12 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,406,756,183 3,400,617,751 -0.18 
    รายได ้       
รายได้จากการเดินรถบริษัทฯ 3,567,116,167 3,083,460,591 -13.56 
รายได้จากการเดินรถร่วม 1,036,124,548 992,330,259 -4.23 
รายได้ดอกเบี้ย 124,476,747 111,202,631 -10.66 
รายได้อ่ืน 217,213,046 211,820,269 -2.48 

รวมรายได้ 4,944,930,508 4,398,813,750 -11.04 
    ค่าใช้จ่าย       
ต้นทุนในการเดินรถ -973,326,296 -970,159,449 -0.33 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง -1,352,819,684 -1,104,423,489 -18.36 
ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร -1,022,695,022 -1,010,299,197 -1.21 

ค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหาร -1,131,385,671 -1,142,243,795 0.96 

รวมค่าใช้จ่าย -4,480,226,673 -4,227,125,930 -5.65 
    ก าไรสุทธ ิ       
ก าไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 464,703,834 171,687,821 -63.05 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล -122,398,492 -19,238,332 -84.28 

    ก าไรสุทธ ิ 342,305,342 152,449,489 -55.46 
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รายได้แยกประเภท-ค่าใช้จ่ายจาก งบก าไร (ขาดทุน) ปี 2556-2558 

 

 

จากภาพรายได้แยกประเภท-ค่าใช้จ่ายข้างต้น แสดงให้เห็นว่าตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บขส.            
มีค่าใช้จ่ายรวมสูงกว่ารายได้การเดินรถของ บขส. รวมกับรายได้อ่ืนๆ (ไม่รวมรายได้จากการเดินรถร่วม)                 
มาโดยตลอด เมื่อเป็นเช่นนี้หากมีการปรับโครงสร้างการบริหารโดยแยกกิจการควบคุมดูแลการเดินรถออก บขส. 
ต้องพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างรายได้ของ บขส. ใหม่ โดยเพ่ิมรายได้ธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ลดต้นทุนการด าเนินงาน 
ปรับปรุงจ านวนเที่ยววิ่งและเส้นทางให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ 

เมื่อพิจารณารายละเอียดที่มาของรายได้ปี 2558 ณ 30 กันยายน 2558 โดยพิจารณาจาก        
งบก าไร (ขาดทุน) แยกศูนย์ธุรกิจ เมื่อแยกรายได้-ค่าใช้จ่ายจากการควบคุมดูแลการเดินรถ (รายได้จากการเดิน
รถร่วม) ออกจากรายได้รวมของ บขส. จะพบว่า บขส. จะมีรายได้รวมเหลือเพียง 3,836.9 ล้านบาท       
ในปี 2558 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวม (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารเดินรถร่วม) ในปี 2558 มีจ านวน 
4,098.3 ล้านบาท นั่นหมายความว่าหากมีการปรับโครงสร้างการบริหารโดยแยกกิจการควบคุมดูแลการเดินรถ 
(Supervisor) ออกไปจาก บขส. จะส่งผลให้ บขส. สูญเสียรายได้ไป 962.3 ล้านบาท ซึ่งท าให้ บขส. 
ประสบภาวะขาดทุนในการด าเนินงานทันที 403.0 ล้านบาท ดูงบการเงินด้านล่างประกอบ  
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 รายได้จากการเดินรถ 3,084.0 ล้านบาท มีต้นทุนการเดินรถ 3,094.4 ล้านบาท (เฉพาะรายได้      
จากการเดินรถและไม่รวมค่าใช้จ่ายขายบริหารของส านักงาน) ฉะนั้น  ในกิจการเดินรถ บขส.             
มีผลประกอบการขาดทุนขั้นต้น 10.4 ล้านบาท โดยแยกเป็นภาคการเดินรถดังนี้  
o เส้นทางภาคเดินรถ ภาคเหนือ (ภาค1) ขาดทุน 42.0 ล้านบาท  
o เส้นทางภาคเดินรถ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก (ภาค2) ขาดทุน 43.0 ล้านบาท  
o เส้นทางภาคเดินรถ ภาคใต้ (ภาค3) ก าไร 49.9 ล้านบาท  

 กองสนับสนุนการเดินรถ (กสส.) มีก าไรขั้นต้น 53.3 ล้านบาท  

 ศูนย์ซ่อมบ ารุงฯ ขาดทุนขั้นต้น 28.6 ล้านบาท  

 การบริหารสถานีขนส่งผู้โดยสาร มีก าไรขั้นต้น 157.5 ล้านบาท  

 การบริหารเดินรถร่วม (Supervisor) มีก าไรขั้นต้น 962.3 ล้านบาท  
 

เมื่อพิจารณางบก าไร (ขาดทุน) สุทธิของศูนย์ธุรกิจในปี 2558 พบว่า ศูนย์การเดินรถภาค 3 (ภาคใต้) มีก าไร
สุทธิ 22.5 ล้านบาท ศูนย์สนับสนุนการเดินรถมีก าไรสุทธิ 17.7 ล้านบาท ศูนย์บริหารเดินรถร่วมมีก าไรสุทธิ 
403.0 ล้านบาท
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บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) 

งบก าไร (ขาดทุน) 

 ส าหรับงวด 12  เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558  
 

ค าอธิบาย ภาคเดินรถ 1 ภาคเดินรถ 2 ภาคเดินรถ 3 กสส. ศูนย์ซ่อม บริหารสถานี บริหารเดินรถร่วม ฝ่ายสนับสนุน รวม 

รายได้จากการเดินรถบริษัท 959,000,037.08 1,190,783,149.73 817,129,174.20 117,039,129.29 - - - - 3,083,951,490.30 

ต้นทุนในการเดินรถ 1,001,005,335.10 1,233,784,505.62 767,215,528.47 63,782,043.27 28,569,402.33 - - - 3,094,356,814.79 

ก าไรส่วนเกิน (42,005,298.02) (43,001,355.89) 49,913,645.73 53,257,086.02 (28,569,402.33) - - - (10,405,324.49) 

รายได้จากการเดินรถร่วม - - - - - 37,963,673.04 954,366,586.38 - 992,330,259.42 

รายได้จากการบริหารสถาน ี 422,743.10 1,375,565.13 1,866,910.87 3,199.35 963,856.80 118,598,240.83 - - 123,230,516.08 

รายได้อื่น ๆ 81,757,860.85 151,347,552.00 88,699,949.19 2,266,851.75 14,497,497.49 961,409.24 7,897,430.13 282,296,566.20 629,725,116.85 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 40,175,305.93 109,721,761.25 140,480,505.79 55,527,137.12 (13,108,048.04) 157,523,323.11 962,264,016.51 282,296,566.20 1,734,880,567.86 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 150,935,668.42 187,980,937.03 117,988,329.08 37,839,624.23 53,456,916.51 184,842,012.71 559,258,137.10 270,891,121.61 1,563,192,746.70 

ก าไร (ขาดทุน)  
ก่อนภาษีนิติบุคคล 

(110,760,362.49) (78,259,175.79) 22,492,176.70 17,687,512.89 (66,564,964.55) (27,318,689.60) 403,005,879.41 11,405,444.59 171,687,821.16 

ภาษีนิติบุคคล - - - - - - - 19,238,332.11 19,238,332.11 

ก าไรสุทธ ิ (110,760,362.49) (78,259,175.79) 22,492,176.70 17,687,512.89 (66,564,964.55) (27,318,689.60) 403,005,879.41 (7,832,887.52) 152,449,489.05 
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ก าไร (ขาดทุน) สุทธิแยกตามศูนย์ธุรกิจ ปี 2558 

 

 

2. ผลกระทบต่อรายได้ของ บขส. ตามแนวทางการศึกษาด้านกฎหมาย 

จากการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงินข้างต้น สามารถสรุปผลกระทบด้านการเงินได้ดังนี้ 

2.1 แนวทางที่ 1  บขส. ท าหน้าที่เพียงเป็นผู้ด าเนินกิจการเดินรถ (Operator) และผู้บริหารสถานีขนส่ง 
โดยหน่วยงานก ากับดูแลรถ (Regulator) โอนกลับไปที่กรมการขนส่งทางบก 

ในกรณีนี้หากหน่วยงานที่ก ากับดูแลการเดินรถ (ฝ่ายบริหารการเดินรถ) ต้องถูกแยกออกจาก บขส. 
โดยย้ายไปขึ้นตรงต่อกรมการขนส่งทางบก หากพิจารณาจากงบก าไร (ขาดทุน) (แยกศูนย์ธุรกิจ) ของ บขส.          
ณ 30 กันยายน 2558 ข้างต้น เมื่อน าผลประกอบการของการบริหารเดินรถร่วมออกจาก บขส. จะประสบ
ภาวะขาดทุนในการด าเนินงานปี 2558 ทันที โดยผลขาดทุนมีมูลค่า 250,556,390.3 บาท ดูสรุปผลการ
ด าเนินงานตารางข้างล่างประกอบ 

รายการ จ านวน (บาท) 
ผลการด าเนินงานรวม บขส. ก าไรสุทธิ 152,449,489.1 
หัก ผลการด าเนินงานเฉพาะฝ่ายบริหารการเดินรถซึ่งมีก าไรสุทธิ 403,005,879.4 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ เมื่อหักผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารการเดินรถ (250,556,390.3) 
หมายเหตุ : ข้อมูลผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารการเดินรถในตารางไมร่วมกองกิจการสถานีขนส่ง และยังไม่รวมพนักงาน 
ที่ดูแลการจดัเก็บค่าธรรมเนียมรถร่วม (ค่าขา) ในภูมิภาคจ านวน 103 สถานีท่ีอาจต้องย้ายน ามารวมในฝ่ายบรหิารการเดินรถ 

ภาคเดินรถ 1 ภาคเดินรถ 2 ภาคเดินรถ 3 กสส. ศูนย์ซ่อม บริหารสถานี 
บริหารเดินรถ

ร่วม 
ฝ่ายสนับสนุน 

Series1 (110,760,362 (78,259,176) 22,492,177 17,687,513 (66,564,965) (27,318,690) 403,005,879 (7,832,888)

 (200)

 (100)
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 100

 200
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ก าไร (ขาดทุน) 
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ทั้งนี้ ตามที่ได้กล่าวถึงภารกิจของ บขส. นอกจากจะเป็นผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารแล้ว ยังมีภารกิจ
การเดินรถเพ่ือสังคมและสาธารณะเพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึง 
มีรถโดยสารหลายชนิดตั้งแต่รถปรับอากาศพิเศษ (VIP) จนถึงรถมาตรฐาน 2 ที่มีอัตราค่าโดยสารแตกต่างกัน 
เหมาะสมต่อกลุ่มผู้โดยสารแต่ละกลุ่มเพ่ือเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานด้านการคมนาคมทางบก ทั้งนี้ที่ผ่านมา
การเดินรถมาตรฐาน 2 ส่วนใหญ่มีผลประกอบการขาดทุนในหลายเส้นทาง แต่ บขส. ไม่สามารถยกเลิก
การเดินรถดังกล่าวได้ เนื่องจากเป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ เพื่อเป็นการบริการผู้มีรายได้น้อย    
ให้สามารถเดินทางได้ อีกทั้งยังด าเนินการเดินรถขนส่งตามนโยบายรัฐในการช่วยเหลือประชาชน                   
ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ทหาร นักเรียน ผู้พิการ พระ เณร ฯลฯ โดยผู้โดยสารเหล่านี้จะได้รับส่วนลด                 
ในการเดินทางซึ่งมีจ านวนผู้โดยสารที่ บขส. ให้การสนับสนุนไม่น้อยกว่า 1.0 ล้านคนต่อปี โดยในปี 2558 
ส่วนลดในการเดินทางคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 105,911,314.0 บาท หากน ามูลค่าส่วนลดเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชน ตามนโยบายรัฐกลับมาค านวณเป็นรายได้ของ บขส. (เสมือนว่ารัฐชดเชยจ่ายเงินส่วนลดนี้คืน             
ให้แก่ บขส.) จะพบว่า บขส. มีผลการด าเนินงานขาดทุนจากการเดินรถเพียง 144,645,076.4 บาท 
รายละเอียดแสดงในตารางข้างล่าง 

 

รายการ จ านวน (บาท) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ เมื่อหักผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารการเดินรถ (250,556,390.4) 
บวกกลับ มูลค่าส่วนลดเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายรัฐ 105,911,314.0 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ หาก บขส. ได้รับเงินชดเชยส่วนลดเพ่ือช่วยเหลือประชาชน (144,645,076.4) 
 

2.2 แนวทางท่ี 2  บขส. ท าหน้าที่เพียงเป็นผู้ด าเนินกิจการเดินรถ (Operator) และผู้บริหารสถานีขนส่ง   
     โดยหน่วยงานก ากับดูแลรถ (Regulator) จัดตั้งเป็นองค์การมหาชน 

ในกรณีนี้หากหน่วยงานที่ก ากับดูแลการเดินรถ (ฝ่ายบริหารการเดินรถ) ต้องถูกแยกออกจาก  บขส. 
โดยย้ายไปจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน ผลประกอบการของ บขส. จะเหมือนกับกรณีที่ 1 คือ เมื่อพิจารณา           
งบก าไร (ขาดทุน) แยกประเภทของ บขส. ณ 30 กันยายน 2558 ข้างต้น เมื่อน าผลประกอบการของ          
การบริหารเดินรถร่วมออกจาก บขส. จะประสบภาวะขาดทุนในการด าเนินงานปี 2558 ทันที โดยผลขาดทุน         
มีมูลค่า 250,556,390.3 บาท ดูสรุปผลการด าเนินงานตารางข้างล่างประกอบ 

รายการ จ านวน (บาท) 
ผลการด าเนินงานรวม บขส. ก าไรสุทธิ 152,449,489.1 
หัก ผลการด าเนินงานเฉพาะฝ่ายบริหารการเดินรถซึ่งมีก าไรสุทธิ 403,005,879.4 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ เมื่อหักผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารการเดินรถ (250,556,390.3) 
หมายเหตุ : ข้อมูลฝ่ายบริหารการเดินรถในตารางไมร่วมกองกิจการสถานีขนส่ง และยังไมร่วมพนักงานท่ีดูแลการจดัเก็บ
ค่าธรรมเนียมรถร่วม (ค่าขา) ในภมูิภาคจ านวน 103 สถานีท่ีอาจต้องย้ายน ามารวมในฝ่ายบริหารการเดินรถ 
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ทั้งนี้ ตามที่ได้กล่าวถึงภารกิจของ บขส. นอกจากจะเป็นผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารแล้ว ยังมีภารกิจ
การเดินรถ เพ่ือการสาธารณะเพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึง           
มีรถโดยสารหลายชนิดตั้งแต่รถปรับอากาศพิเศษจนถึงรถมาตรฐาน 2 ที่มีอัตราค่าโดยสารแตกต่างกัน
เหมาะสมต่อกลุ่มผู้โดยสารแต่ละกลุ่มเพ่ือเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานด้านการคมนาคมทางบก ทั้งนี้ ที่ผ่านมา
การเดินรถมาตรฐาน 2 ส่วนใหญ่มีผลประกอบการขาดทุนในหลายเส้นทาง แต่ บขส. ไม่สามารถยกเลิก
การเดินรถดังกล่าวได้ เนื่องจากเป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐเพื่อเป็นการบริการผู้มีรายได้น้อย      
ให้สามารถเดินทางได้ อีกทั้งยังด าเนินการเดินรถขนส่งตามนโยบายรัฐในการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้
น้อย ผู้สูงอายุ ทหาร นักเรียน ผู้พิการ พระ เณร ฯลฯ โดยผู้โดยสารเหล่านี้จะได้รับส่วนลดในการเดินทาง        
ซึ่งมีจ านวนผู้โดยสารที่ บขส. ให้การสนับสนุนไม่น้อยกว่า 1.0 ล้านคนต่อปี โดยในปี 2558 ส่วนลดในการ
เดินทางคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 105,911,314.0 บาท หากน ามูลค่าส่วนลดเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามนโยบาย
รัฐกลับมาค านวณเป็นรายได้ของ บขส. (เสมือนว่ารัฐชดเชยจ่ายเงินส่วนลดนี้คืนให้แก่ บขส.)  จะพบว่า บขส. 
มีผลการด าเนินงานขาดทุนจากการเดินรถเพียง 144,645,076.4 บาท รายละเอียดแสดงในตารางข้างล่าง 
 

รายการ จ านวน (บาท) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ เมื่อหักผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารการเดินรถ (250,556,390.4) 
บวกกลับ มูลค่าส่วนลดเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายรัฐ 105,911,314.0 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ หาก บขส. ได้รับเงินชดเชยส่วนลดเพ่ือช่วยเหลือประชาชน (144,645,076.4) 
 

2.3 แนวทางที่ 3 บขส. ท าหน้าที่ก ากับดูแลรถร่วมของเอกชนและการบริหารสถานีแต่มีการแยกส่วน       
การเดินรถออกไปจัดตั้งเป็น บริษัท ขนส่งเดินรถ จ ากัด ที่รัฐยังถือหุ้นใหญ่  

หาก บขส. (เดิม) ท าหน้าที่บริหารสถานีและก ากับกิจการเดินรถและมีการจัดตั้งบริษัทขนส่งเดินรถ 
ขึ้นมาใหม่ ฝ่ายบัญชีและการเงินต้องจัดท าประมาณทางการเงินและปันส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ      
การบริหารงานใหม่ ซึ่งในขั้นต้นนี้ยังมิได้ท าการศึกษารายละเอียด คณะผู้วิจัยจึงน าข้อมูลรายได้ – ค่าใช้จ่าย     
จากงบก าไร (ขาดทุน) แยกศูนย์ธุรกิจใน ปี 2558 มาใช้ในการค านวณและจัดท างบการเงินจ าลองโดยก าหนด
สมมติฐาน ดังนี้ 

บริษัท ขนส่งเดินรถ จ ากัด ประกอบด้วยหน่วยธุรกิจเดินรถทั้งหมดและหน่วยธุรกิจศูนย์ซ่อมบ ารุงฯ 
และ บขส. (เดิม) ประกอบด้วยหน่วยธุรกิจบริหารสถานี หน่วยธุรกิจบริหารเดินรถร่วมและฝ่ายสนับสนุน          
(ซึ่งในความเป็นจริงจะต้องมีการปันส่วนให้กับทั้ง 2 บริษัท) โดยจากสมมุติฐานดังกล่าวสามารถสรุปสถานะ   
ทางการเงินของทั้ง 2 บริษัท ได้ดังนี้ 
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หน่วย : บาท 

หน่วยงาน บริษัท ขนส่งเดินรถ จ ากัด บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) 
รายได้ 2,996,729,844.7 1,051,562,929.0 
ค่าใช้จ่าย 3,212,134,658.2 1,014,991,271.0 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล (215,404,813.5) 36,571,658.0 

 

หมายเหตุ : 1) ตามสมมติฐานข้างต้น พนักงานด้านบริหารบางส่วนต้องถูกปันส่วนค่าใช้จ่ายไปยังบริษัทขนส่งเดินรถแต่
เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาและการจัดสรรภาระงานดังกล่าว ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานสนับสนุนทั้งหมด จึงน าไปรวมไว้ใน    
บขส. (เดิม) ส่งผลให้สถานะทางการเงินของ บขส. (เดิม) มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าความเป็นจริงท าให้ก าไรสุทธิต่ าลง และสถานะ
ทางการเงินของ บริษัท ขนส่งเดินรถ จ ากัด มีค่าใช้จ่ายต่ ากว่าความเป็นจริงท าให้ขาดทุนสุทธิต่ ากว่าท่ีควรจะเป็น  

     2) เนื่องจากในปัจจุบัน ผู้ประกอบการรถร่วมรายใหญ่มีจ านวนประมาณ 30 ราย มีรถอยู่ในระบบประมาณ    
ร้อยละ 20 ของจ านวนรถทั้งหมดในระบบ หากเปิดเสรีการเดินรถโดยสารหมวด 2 หากยังมีผู้ประกอบรายรายเล็กรายย่อย    
ที่ยังมีความประสงค์เดินรถร่วมกับ บขส. ในจ านวนมาก (เนื่องจากยังมีคุณสมบัติไม่พร้อมขอใบอนุญาตเส้นทางเดินรถตาม           
ที่กฎหมายก าหนด) ดังนั้น ผู้ประกอบการรถร่วมรายใหญ่สามารถขออนุญาตเส้นทางเดินรถโดยตรงกับกรมการขนส่งทางบก     
ได้สมมุติฐานรายได้ บขส. (Supervisor) จะพิจารณาให้ บขส. (Supervisor) มีรายได้จากรถร่วมเพียงร้อยละ 75 ของรายได้เดิม 

จากการจัดท าสถานะทางการเงินเบื้องต้น หากพิจารณาผลประกอบการโดยแยกบริษัท จะพบว่า 
บขส. (เดิม) มีผลประกอบการก าไรเพียงเล็กน้อย 36.7 ล้านบาท แต่บริษัท ขนส่งเดินรถ จ ากัด มีผล
ประกอบการขาดทุน 215.4 ล้านบาท  

2.4 สรุปผลกระทบด้านการเงินต่อ บขส. และประเทศชาติ ตามแนวทางการศึกษาด้านกฎหมาย 

 จากการศึกษาข้างต้น พบว่าหากมีการปรับโครงสร้างการก ากับดูแลและเปิดเสรีการเดินรถโดยสาร
หมวด 2 ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารเอกชน (รถร่วม) จะสามารถขออนุญาตเส้นทางเดินรถต่อกรมการขนส่งทางบก 
ได้ด้วยตนเอง บขส. จะได้รับผลกระทบจากการขาดรายได้ค่าธรรมเนียมรถร่วม (ค่าขา) ปีละกว่า 900 ล้านบาท        
ซึ่งรายได้ดังกล่าว บขส. น าไปใช้อุดหนุนในการเดินรถตามนโยบายของรัฐ  เช่น การเดินรถมาตรฐาน 2 
(ซึ่งมีค่าโดยสารราคาถูกเพ่ือให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเดินทางได้  โดยผลประกอบการการเดินรถมาตรฐาน 2 ส่วนใหญ่
มีผลการด าเนินการขาดทุน) การเดินรถในบางเส้นทางที่ไม่คุ้มค่า การให้ส่วนลดแก่ผู้โดยสารพิเศษบางกลุ่ม  
เช่น ผู้พิการ ทหาร ต ารวจ (ในเครื่องแบบ) นักเรียน (ในเครื่องแบบ) ผู้สูงอายุ ฯ และสร้างสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานส าหรับการให้บริการด้านการเดินรถโดยสารคือ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ทั้งนี้การเปิดเสรีก ารเดินรถ
จะส่งผลต่อผลประกอบการของ บขส. โดย บขส. ที่ท าหน้าที่เดินรถโดยสารจะมีผลประกอบการขาดทุนทันที    
โดยมีผลประกอบการขาดทุนสูงกว่า 200 ล้านบาท  
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คาดการณ์ผลการด าเนินงานของ บขส. ตามทางเลือกท่ีศึกษา 

หน่วย : บาท 

รายการ บขส. ปัจจุบัน 
(2558) 

แนวทางที่ 1 
ขบ. ก ากับดูแล 

แนวทางที่ 2 
องค์การอิสระ 
ก ากับดูแล 

แนวทางที่ 3 
บขส. เดินรถ 

แนวทางที่ 3 
ขบ. (Regulator) 

มอบอ านาจให้ บขส.เดิม 
(Supervisor) 
ควบคุม+สถาน ี

คาดการณ/์ 
ผลการด าเนินงาน 
ก าไร (ขาดทุน) 

152,449,489 (250,556,390) (250,556,390) (215,404,813) 36,571,658 

 

 เมื่อพิจารณาผลกระทบด้านงบประมาณของรัฐทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดูแลสาธารณูปโภค             
ด้านการเดินรถโดยสารหมวด 2 พบว่าการโอนหน้าที่การควบคุมก ากับดูแลกลับไปยังกรมการขนส่งทางบก 
หรือจัดตั้งองค์การอิสระเพ่ือก ากับดูแลการเดินรถโดยสารหมวด 2 ต้องใช้งบประมาณด้านบุคลากรในแต่ละปี
ไม่น้อยกว่า 140.0 ล้านบาท รวมถึงหากมีการปรับโครงสร้างการก ากับดูแลรัฐยังต้องอุดหนุน บขส. เพ่ือให้
ด าเนินภารกิจเช่นปัจจุบัน เมื่อพิจารณาภาพรวมการเปิดเสรีการเดินรถและปรับโครงสร้างการก ากับดูแล    
การเดินรถแล้ว ตามแนวทางต่างๆ รัฐต้องอุดหนุนงบประมาณหรือใช้งบประมาณในแต่ละปีประมาณ            
390.6 ล้านบาท เพ่ือให้ บขส. ยังคงภารกิจการเดินรถตามนโยบายของรัฐและเพ่ือการสังคมและสาธารณะ          
ดูตารางข้างล่างประกอบ 

งบประมาณของรัฐที่ต้องใช้ในการอุดหนุนการก ากับดูแลรถโดยสารหมวด 2  กรณีเปิดเสรีเดินรถ 

หน่วย : บาท 

  

บขส. ปัจจุบัน 
(2558) 

แนวทางที่ 1. 
ขบ.ก ากับดูแล 
(Regulator) 

แนวทางที่ 2. 
องค์การอิสระ 
ก ากับดูแล 

(Regulator) 

แนวทางที่ 3. 
บขส.เดินรถ 
(Operator) 

แนวทางที่ 3 
ขบ. (Regulator) 

มอบอ านาจให้ บขส.เดิม 
(Supervisor) 
ควบคุม+สถาน ี

คาดการณ/์ 
ผลการด าเนินงาน 

152,449,489     

ขบ.ค่าใช้จ่าย
บุคลากรก ากับดูแล 

 (140,000,000) (140,000,000)  36,571,658 

บขส. บริหารสถานี
ขนส่งฯ 

 (35,151,577) (35,151,577)   

บขส. เดินรถ
โดยสาร 

 (215,404,813) (215,404,813) (215,404,813)  

รวม ก าไร (ขาดทุน) 152,449,489 (390,556,390) (390,556,390) (215,404,813) 36,571,658 
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 จากผลการศึกษาข้างต้นหากเปิดเสรีการเดินรถ และ บขส. ไม่มีรายได้ค่าธรรมเนียมรถร่วม รัฐต้องใช้
งบประมาณ 200-400 ล้านบาทต่อปี เพ่ืออุดหนุน บขส. รวมถึงเป็นค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับ
ดูแลการเดินรถโดยสารหมวด 2 หรือหากรัฐมุ่งส่งเสริมให้ บขส. ด าเนินงานแข่งขันกับเอกชนโดยเน้นให้ บขส. 
สร้างก าไรในการด าเนินงาน นโยบายในการเดินรถของ บขส. จ าต้องเน้นการเดินรถในเส้นทางที่มีก าไร หรือ
เลือกเดินรถในประเภทมาตรฐานรถที่มีก าไรซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถปรับอากาศพิเศษ (VIP) ซึ่งการด าเนินนโยบาย
เพ่ือสร้างก าไรดังกล่าวส่งผลต่อภารกิจที่รัฐมอบหมายในหลายภารกิจ บางเส้นทางที่มีการเดินรถแล้วขาดทุน 
บขส. อาจต้องพิจารณายกเลิกการเดินรถผู้โดยสารจะไม่มีรถโดยสารนั่งหรือไม่มีรถโดยสารมาตรฐาน 2         
ที่มีตั๋วโดยสารราคาประหยัดนั่ง กลไกการถ่วงดุลราคาตั๋วโดยสารกับรถโดยสารเอกชนจะไม่สมบูรณ์ 
ผู้ประกอบการรถโดยสารรายย่อยรายเล็กจ านวนมากจะไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้
เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่จะไปขออนุญาตเส้นทางเดินรถได้เอง โดยผลกระทบทั้งหมดนี้สะท้อน
กลับไปยังการให้บริการผู้โดยสาร ผลกระทบต่อภาพรวมของการเดินรถโดยสารหมวด 2 เป็นดังนี้ 

ผลกระทบต่อประชาชนผู้โดยสาร ผู้ประกอบการรถร่วม และรัฐ กรณีการเปิดเสรีเดินรถ 

ปัจจุบัน เปิดเสรีเดินรถ 

ภารกิจ
บริการ

ประชาชน 
7.8  

ล้านคน/
ปี 

เส้นทางเดินรถครอบคลุมทั่วประเทศ 
(294 เส้นทาง , เฉพาะ บขส. 21 เส้นทาง, เฉพาะรถร่วม 180 

เส้นทาง) 

มีการเดินรถเฉพาะ
เส้นทางท่ีมีก าไร 

การเดินรถสาธารณะ ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 
(1.0 ล้านคน รวมมูลค่า > 100 ล้านบาท/ปี) 

รัฐอุดหนุน มากกว่า
100 ล้านบาท/ปี 

ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้โดยสาร กรณีเกิดอุบัติเหตุ 
(รถร่วม 185 คดี ทุนทรัพย์ 639.3 ล้านบาท) 

ไม่มี 

กลไกควบคุมอัตราค่าโดยสาร กลไกไม่สมบูรณ์ 

   

ภารกิจต่อ
ประเทศ 

ชาติ 

สาธารณูปโภคพื้นฐานเชื่อมโยงการเดินทางท่ัวประเทศ 
(294 เส้นทาง) 

บางเส้นทาง  
ไม่มีรถเดิน 

สร้างความเป็นธรรมการเดินรถ รายเล็กแข่งขันได้ 
(รถโดยสาร 15,378 คัน, รถบัส 6,255 คัน รถตู้โดยสาร 9,113 คัน) 

รายเล็กแข่งขันไม่ได้ 
3,382 ราย 9,009 คัน 

ควบคุมจัดระเบียบรถร่วม สร้างมาตรฐานการเดินรถ  
ความปลอดภัย 

หน้าที่ ขบ. 

กลไกของรัฐ ความม่ันคง การเดินรถเสริมหน้าเทศกาล รัฐอุดหนุน 

สถานีขนส่งแห่งใหม่ (เงินลงทุนประมาณ 2,000 ล้าน) รัฐลงทุน 
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