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บทนำ
สำหรับการขนส่งอย่างยั่งยืน แผนเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการขนส่งกรุงกัวลาลัมเปอร์ (ASEAN, 2015)
เป็นภารกิจแรกที่ต้องดำเนินการ
ST-1.1.1 พัฒนากลยุทธ์ “หลีกเลี่ยง” “เปลี่ยนแปลง” และ “ปรับปรุง” (ASI)
ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศสมาชิก
ในปัจจุบันในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่ ของอาเซียนกลยุทธ์เหล่านี้ไม่สามารถรองรับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตและ
ขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วได้ ถึงแม้ว่าจะมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในแต่ละกลยุทธ์ รวมถึง
เครื่องมือและความสามารถทางการเงิน แต่แผน ASI และโครงการต่าง ๆ ไม่สามารถนำมาใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรม และได้
อย่างรวดเร็วตามขนาดของผลกระทบที่ต้องใช้ในการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ
สาเหตุหลักของสถานการณ์ เช่นนี้อาจเป็นเพราะไม่มีการพิจารณาถึงมูลค่าและสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
และการยึดติดกับทัศนคติเดิม ๆ เรื่องการพัฒนาที่เน้นรถยนต์เป็นสำคัญของผู้จัดทำนโยบาย ซึ่งสถานการณ์นี้มีสาเหตุมาจาก
โครงสร้างของระบบ โครงสร้างการกำกับดูแลการขนส่งในเมืองในปัจจุบันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้นโยบายการขนส่งอย่าง
ยั่งยืนได้ แผนและโครงการ ASI เกิดความล่าช้าหลายครั้งและได้รับผลกระทบในระยะยาวผ่าน เขาวงกตทางสถาบัน (Kumar &
Agarwal, 2013) ที่สร้างขึ้นจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดูแลรับผิดชอบองค์ประกอบของโครงการเดินทางและขนส่งในเขตเมืองแบบ
บูรณาการต่าง ๆ แต่ขาดความสามารถและแรงกระตุ้นในการทำงานร่วมกันในวิสัยทัศน์เดียวกันเกี่ยวกับการขนส่งอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์การขนส่งทางบกอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN, 2019) ได้เผชิญอุปสรรคต่าง ๆ ในการใช้รูปแบบการขนส่งทาง
บกอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นอุปสรรคในเรื่องโครงสร้างของระบบ ซึ่งทำให้เกิดอุปสรรคทางการเงิน ทรัพยากรมนุษย์และความสามารถ
ทางเทคนิคที่จำกัดและการขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการขนส่งอย่างยั่งยืนและรูปแบบนโยบาย เพื่อให้มีความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วและไม่ให้เสียเวลา โอกาส และทรัพยากรเนื่องจากการขาดนโยบายการขนส่งอย่างยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ ประเทศ
สมาชิกอาเซียนจะต้อง พัฒนาและใช้แผนและโครงการ ASI ที่ล่วงกำหนดไปแล้วตามที่อธิบายไว้ในเอกสารตีพิมพ์การสัมมนา
ของธนาคารโลก (Stucki, 2015):
ส่งเสริมความสามารถ: ในการสร้างระบบการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับความต้องการ
ชี้แนะแนวทางการดำเนินการ และให้มีการจัดการและพัฒนาระบบขนส่งในเมืองแบบบูรณาการ
เอกสารนี้มีจุดประสงค์ในการเป็นเครื่องมือให้กับหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเพื่อหาทางออกจากปัญหาเชิงโครงสร้างหน่วยงานที่
ซับซ้อน และเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ รวมถึงออกแบบและปรับใช้นโยบายการขนส่งอย่างยั่งยืนได้อย่างเพียงพอตามมาตรฐาน
ASI เพื่อจุดประสงค์นี้ บทบาทของ หน่วยงานขนส่งชั้นนำ (Changhwan MO, 2014) จึงมีความสำคัญ คณะเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการขนส่งในเมืองขนาดใหญ่ หมายถึงหน่วยงานชั้นนำที่มีแนวคิดเดียวกันในการประสานงานและจัดทำกลยุทธ์การขนส่ง
อย่างยั่งยืนในระดับยุทธวิธผี ่านการตัดสินใจและการสนับสนุนจากหน่วยงานทางการเมืองที่มีส่วนรับผิดชอบทั้งหมด
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ชุดเครื่องมือนี้จัดทำขึ้นจากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมขนส่งสาธารณะของผู้วางผังเมือง และผู้จัดทำนโยบายทั่วโลก โดยให้
ความสำคัญกับโครงสร้างและการกำกับดูแลการเดินทางและขนส่งและระบบขนส่ง และจะนำมาใช้ร่วมกับแนวทางที่แสดง
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการเดินทางและขนส่งของเมืองอย่างยั่งยืน (SUMP) เพื่อพัฒนาแนวคิดและรูปแบบการใช้กระบวนการ
วางแผนแบบบูรณาการที่ครอบคลุมและมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น

MTE | Metropolitan Transport Executives
10

บทสรุปผู้บริหาร
การกำกับดูแลการขนส่ง ในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่ ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะกับ ภูมิภาคอาเซียนเท่านั้น แต่เป็นปัญหาที่เราใน
ฐานะสมาชิกภูมิภาคอาเซียนต้องเร่งดำเนินการ การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมากในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมาทำให้มีการ
เติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วในประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งทำให้เมืองเล็กกลายเป็นเมืองใหญ่ และค่อย ๆ ทำให้เกิดระบบเขต
เมืองและภูมิภาคที่มีความซับซ้อน คาดว่าแนวโน้มนี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมกับความต้องการบริ การเดินทางและขนส่ง
และการขนส่งที่เติบโตขึ้นอย่างมาก
รัฐบาลในพื้นที่ต้องประสบกับปัญหาด้านการขนส่งที่มากขึ้น ซึ่งอาจขยายเกินขอบเขตอำนาจหรือเขตแดนทางภูมิศาสตร์ และ
อาจต้องใช้ความสามารถที่อยู่นอกเหนืออภิ สิทธิ์ งบประมาณ และทักษะของรัฐบาล จะต้องมีการกำกับดูแลรูปแบบใหม่เพื่อ
รับมือกับความท้าทายในระดับใหม่ และส่งเสริมการเดินทางและขนส่งและการจัดการระบบขนส่งอย่างยั่งยืน แนวคิดการกำกับ
ดูแลการขนส่งรูปแบบใหม่คือ คณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขนส่งของเมืองใหญ่ (MTE)
แนวคิดคณะเจ้าหน้าที่บริหารเกิดขึ้นในภาคขนส่งสาธารณะ แต่จะต้องครอบคลุมทุกด้านและทุกคนที่อยู่ในภาคขนส่ง เช่น
ผู้จัดทำนโยบาย ผู้บริหารระบบสาธารณะ นักลงทุน ภาคเอกชน ผู้ให้บริการกับผู้โดยสารและสินค้าที่ใช้ถนนและโครงสร้าง
พื้นฐานระบบรางแบบอเนกประสงค์ ซึ่งจะต้องมีก ารวางแผนและจัดการให้ดี และต้องรับมือกับการแข่งขันในกลุ่มหน่วยงาน
ขนส่งทั้งเรื่องทรัพยากรสาธารณะและส่วนแบ่งทางตลาด ในกรณีที่ต้องปรับปรุงสมรรถนะระบบขนส่งด้วยความรู้ความสามารถ
การร่วมมือกันและความยืดหยุ่น
หน่วยงานขนส่งทั่วอาเซียนเผชิญความท้าทายคล้ายกันและอาจกำหนดแนวทางแก้ไขที่คล้ายกันหรืออาจเหมือนกันได้ ในการ
เปรียบเทียบและทำความเข้าใจในโครงสร้างการกำกับดูแล ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตจะต้องใช้แนวคิดเชิงวิเคราะห์ที่ช่วยให้
สามารถตรวจสอบโครงสร้างการกำกับดูแลในปัจจุบันและออกแบบโครงสร้างนั้นขึ้นใหม่เพื่อแยกแยะความแตกต่ างทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และการปฏิบัติการ เอกสารนี้ใช้แนวคิดดังกล่าวในการแสดงต้นแบบทั่วไปและดั้งเดิมที่สังเกตได้จากทั่วโลก
• ต้นแบบหน่วยงานกำกับดูแลที่เน้นตลาด: ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลคือให้หน่วยงานบริหารขนส่งพัฒนาธุรกิจในด้าน
ของอุปสงค์อุปทาน โดยจำกัดการแทรกแซงกฎระเบียบของแรงกดดันในตลาดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความเป็น
ธรรม
• ต้นแบบหน่วยงานที่มีการบูรณาการแนวดิ่งซึ่งกำกับโดยรัฐ : ตัวเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลคือการหาทุน
กำหนดและดำเนินการบริการขนส่งเพื่อเป็นบริการที่ส่งมอบตามนโยบาย แผนงานและเกณฑ์ของภาครัฐ ซึ่ งต้อง
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด หรือบริการต้นทุนต่ำสำหรับบางกลุ่มหรือบางจุดประสงค์
และเสนอให้มีชุดเครื่องมือเพื่อสร้างและพัฒนาต้นแบบคณะเจ้าหน้ที่บริหารการขนส่งในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่เชิงสังเคราะห์ที่
เป็นการนำข้อดีต่าง ๆ มาบูรณาการใช้งาน
ทั้งนี้ ทั้งสองรูปแบบมีข้อมูลเกี่ยวกับ แนวทางการกำกับดูแลระบบขนส่งของหลายภาคส่วนในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ไม่เกี่ยวข้องกับงานในระดับยุทธวิธี อย่างไรก็ตามงานในระดับยุทธวิธีของการวางแผนเชิงบูรณาการ การจัดหา
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โคงสร้างพื้นฐาน บริการทั่วไป และระบบสนับสนุนเป็นส่วนสำคัญในระบบขนส่งเมืองใหญ่ที่มีความซับซ้อน ภายใต้การกำกับ
ดูแลของหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายหน่วยงาน และมีรูปแบบการขนส่งและหน่วยงานที่หลากหลาย ดังนั้นหน่วยงานระดับ
ยุทธศาสตร์ทั่วโลกที่รับผิดชอบการขนส่งในเมืองใหญ่ได้พัฒนารูปแบบนี้ขึ้น ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่บริหารได้ออกแบบให้สามารถ
รับมือกับความท้าทายเฉพาะในเมืองใหญ่และในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี
การปรับเปลี่ยนทางภูมิศาสตร์ของระบบขนส่งและรูปแบบการขนส่งที่ใช้ในแต่ละระดับ ทั้ง ในระดับยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และ
ปฏิบัติการตามวิสัยทัศน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล้วนมีความแตกต่างกันแต่อาจมีส่วนทับซ้อนกันอยู่บ้าง ในสภาพจริงต้นแบบการ
กำกับดูแลทั้งสามรูปแบบ คือหน่วยงานกำกับดูแล ตัวแทน และผู้บริหารมักปรากฏร่วมกัน โดยมีคณะเจ้าหน้าที่บริหารเป็น
ศูนย์กลางของการจัดตัง้
คณะเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นจุดเชื่อมต่อที่มีมูลค่าเพิ่มระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับยุทธศาสตร์และปฏิบัติการของระบบ
ขนส่ง คณะเจ้าหน้าที่บริหารต้องรักษาความสัมพันธ์แนวนอนอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับหน่วยงานในระดับยุทธวิธีอื่น ๆ ใน
ภาคขนส่งผู้โดยสาร
• หน่วยงานระดับยุทธศาสตร์: หน่วยงานที่รับผิดชอบการขนส่งในเมืองใหญ่และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวง
รัฐบาลระดับจังหวัด และเทศบาลที่รับผิดชอบเรื่องการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานบนท้องถนน
• หน่วยงานระดับยุทธวิธี: คณะเจ้าหน้าที่บริหาร – หน่วยงานที่ควบคุมโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบการขนส่งในเมือง
ใหญ่ หน่วยงานระดับยุทธวิธีอื่น ๆ ในภาคขนส่ง เช่น รถไฟระดับประเทศ รถไฟชานเมือง เขตเทศบาลที่จั ดการพื้นที่
จอดรถ และหน่วยงานวางแผนเชิงพื้นที่
• หน่วยงานระดับปฏิบัติการ: หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ หรือหน่วยงานระหว่างประเทศ
นอกจากนี้คณะเจ้าหน้าที่บริหารที่แข็งแกร่งอาจตกลงและร่วมมือกับคู่สัญญาระดับยุทธวิธีในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนสำคัญ
ในการพัฒนาระบบขนส่งในเมืองใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โทรคมนาคม การธนาคาร พลังงาน และการศึกษา
หน้าที่ประจำของคณะเจ้าหน้าที่บริหารคือจัดการและพัฒนาบริการขนส่งที่หน่วยงานขนส่งได้ส่งมอบ งานจ้างบริการดังกล่าว
ซึ่งก็คือการประกวดราคา เจรจา ควบคุม ประเมิน ชดเชย เป็นงานหลักที่มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติระหว่างประเทศเพิ่มมาก
ขึ้น และจัดเป็นความสามารถหลักของคณะเจ้าหน้าที่บริหาร
LTA ของประเทศสิงคโปร์เป็นตัวอย่างที่มีชื่อเสียงระดับโลกในฐานะคณะเจ้าหน้าที่บริหาร (MTE) แบบบูรณาการ และในเรื่อง
สถาบันอย่างการขนส่งกรุงลอนดอน (TfL) และองค์การถนนและการขนส่งเมืองดูไบ (RTA) หน่วยงานจัดการการขนส่ง
Jabodetabek (BPTJ) เป็นคณะเจ้าหน้าที่บริหารที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 เพื่อดำเนินการตามแผนการขนส่งในเมืองภูมิภาคขนาด
ใหญ่ของจาการ์ตาที่อนุมัติในปี 2561 หน่วนงานระดับยุทธวิธีอื่น ๆ นั้นมีขอบข่ายบริการที่แคบและขาดบทบาทการบูรณาการที่
เป็นคุณสมบัติหลักของคณะเจ้าหน้าที่บริหาร (MTE)
สำหรับหน่วยงานระดับยุทธศาสตร์มีหลายแนวทางที่จะใช้ก่อตั้ง คณะเจ้าหน้าที่บริหารที่มีประสิทธิภาพ แต่มีสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
เป็นรากฐานที่สำคัญ
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ก. การรับรู้แนวทางปฏิบัติงานที่ดีในระดับนานาประเทศและในท้องถิ่น
ข. แนวคิดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปิดกว้าง เป้าหมายและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกัน
ค. วิสัยทัศน์ระยะยาวสำหรับระบบขนส่งในระดับภูมิภาค
ง. ข้อมูลทางกฎหมายเกี่ยวกับขอบเขต บทบาท การจัดการ และการกำกับดูแลของคณะเจ้าหน้าที่บริหาร
จ. แผนแม่บทการขนส่งในเมืองใหญ่ที่กำหนดเป้าหมายของระบบขนส่งและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานแต่ละรายให้
สอดคล้องกับโอกาสและความท้าทายที่เกิดขึ้น
ฉ. วิธีการกำกับดูแลและปรับปรุงคณะเจ้าหน้าที่บริหารอย่างต่อเนื่อง

MTE | Metropolitan Transport Executives
13

MTE | Metropolitan Transport Executives
14

1)

บทนำ

1.1 การใช้แผนเชิงกลยุทธ์ด้านการขนส่งของอาเซียน
แผนเชิงกลยุทธ์ด้านการขนส่งกรุงกัวลัมเปอร์ปี 2559-2568 – KLTSP (ASEAN, 2015) เน้นเรื่องความจำเป็นของประเทศ
สมาชิกอาเซียนในการปรับใช้นโยบายขนส่งอย่างยั่งยืน ส่วนหนึ่งจากแผนนี้ที่ช่วยชี้แนะแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจใน
การออกแบบระบบการเดินทางและขนส่งในเมืองในพื้นที่เมืองใหญ่ของอาเซียนอย่างยั่งยืนคือ:
วิธีการประสานงานระหว่างสถาบันที่จะส่งเสริมการขนส่งสาธารณะ
และยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ ในเมืองต่าง ๆ ของอาเซียน
(ST-1.1)
พัฒนากลยุทธ์ “หลีกเลี่ยง – เปลี่ยนแปลง – ปรับปรุง (A-S-I) ในระดับภูมิภาคและประเทศสมาชิก
(ST-1.1.1)
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของถนนในทุกประเทศสมาชิกอาเซียนที่ใช้รูปแบบการขนส่งของยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องยนต์
(ST-1.1.2)
ทำให้แน่ใจว่ารัฐบาลสนับสนุนและยึดมั่นในการใช้นโยบายการขนส่งอย่างยั่งยืน
(ST-2.1)
พัฒนาและใช้นโยบายที่เกี่ยวกับมาตรการในการกำหนดรูปแบบการขนส่งอย่างยั่งยืน
(ST-2.1.1)
ทบทวนการใช้นโยบาย และกำหนดนโยบายใหม่หากจำเป็น
(ST-2.1.2)
ส่งเสริมการบูรณาการการขนส่งร่วมกับการวางแผนการใช้ที่ดิน
(ST-2.5)

ที่มา: แผนเชิงกลยุทธ์ด้านการขนส่งของกรุงกัวลาลัมเปอร์ (ASEAN, 2015, pp. 32-34)
กลยุทธ์ในระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขนส่งทางบกอย่างยั่งยืน – ARSSLT (ASEAN, 2019) พิจารณาประเด็นการเดินทาง
และขนส่งและนโยบายต่าง ๆ ให้ลึกขึ้น ส่วนรัฐบาลระดับชาติและท้องถิ่นอาจพิจารณาการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการ
ขนส่งในเขตเมือง
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“ประชากรในเมืองของอาเซียนกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเมืองก็เป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ที่สำคัญ
ประมาณ 50% ของการปล่อยมลพิษจากการขนส่งมาจาการขนส่งในเมือง ผลกระทบของการขนส่งในท้องถิ่นมักรุนแรง
ในเขตเมือง มาตรการที่สำคัญในการ “หลีกเลี่ยง-เปลี่ยนแปลง-ปรับปรุง” เพื่อส่งเสริมการขนส่งในเขตเมือง
ได้แก่ การจัดการความต้องการด้านการขนส่ง การพัฒนาที่เน้นการเปลี่ยนผ่าน การจัดการพื้นที่จอดรถ
การกำหนดราคาที่เหมาะสม การจัดหาการขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพสูง (ถนนหรือระบบราง)
การปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะ การเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ (เดินและปั่นจักรยาน) การปรับปรุงโลจิสติกส์
ยานพาหนะไฮบริด/ไฟฟ้า กลุ่มรถพลังงานสะอาด เป็นต้น
ซึ่งมาตรการดังกล่าวทั้งหมดมีประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจอย่างมาก และนำมาใช้ในระดับต่าง ๆ
ซึ่งสามารถเป็นจริงได้เมื่อใช้แผนการเดินทางและขนส่งอย่างยั่งยืน และอาจมีการดำเนินโครงการการขนส่งในเมือง
ระดับชาติเพิ่มเติมด้วย องค์ประกอบอื่นคือการจัดการเชิงโครงสร้างหน่วยงานสำหรับการวางแผนการขนส่งในเมือง
(รวมถึงหน่วยงานขนส่งในเมืองสำหรับเขตเมืองใหญ่) ระบบข้อมูลและการกำกับดูแล
และกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย การวางแผน และการจัดสรรงบประมาณ”

ที่มา: กลยุทธ์การขนส่งทางบกอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคอาเซียน (ASEAN, 2019, p. 32)

ARSSLT แสดงภาพรวมนโยบายที่ใหญ่ขึ้น ที่จะใช้ในลักษณะของนโยบายการขนส่งอย่างยั่งยืน
• กรอบงานที่ครอบคลุมซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานในระดับยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบนโยบายขนส่งรวมถึงกรอบงานใน
นโยบายระดับชาติ (3.2) วิสัยทัศน์ (3.1) แผนดำเนินงาน (3.2) โดยอิงตามความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มและความจำเป็นใน
การดำเนินการ (1.1, 1.2)
• มาตรการและการดำเนินงานสนับสนุนที่สร้างขึ้นและจัดการในระดับยุทธวิธี ซึ่งกำหนดไว้เป็นการเฉพาะกับสถาบัน
(4.11) ของคณะเจ้าหน้าที่บริหารที่จัดการการปรับใช้นโยบายขนส่งผ่านตัวเงินและสิทธิประโยชน์ (4.7) โดยใช้ข้อมูล
ตัวชี้วัด และการกำกับดูแล (4.10) และความจุอาคารในทั้งภาคส่วน (4.8 - 4.12)

MTE | Metropolitan Transport Executives
16

่ รอบคลุม
กรอบงานทีค

ภาพประกอบ 1: นโยบายการขนส่งอย่างยั่งยืนใน ARSSLT

นโยบายการขนส่งอย่างยั่งยืน

การขนส่งระหว่างเมืองและการ
่ มต่อข ้ามเขตแดน (4.1)
เชือ

ขอบเขตการดาเนินการ
เชิงสนับสนุน

แนวโน ้ม เหตุผล และความจาเป็ น
ในการดาเนินการ (1.1, 1.2)

การหาเงินทุนและสิทธิ
ประโยชน์ (4.7)

ั ทัศน์ (3.1)
วิสย

การเข ้าออกพืน
้ ทีช
่ นบท
(4.2)

การเสริมสร ้างขีดความสามารถ
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(4.8)

แนวทางเกีย
่ วกับแผนดาเนินงาน
ระดับชาติ (3.2)

กรอบนโยบาย (3.2)

การขนส่งในเมือง (4.3)

้ เพลิง (4.4)
การประหยัดเชือ

้ เพลิงสะอาดและคาร์บอน
เชือ
ตา่ (4.5)

การขนส่งและโลจิสติกส์ส ี
เขียว (4.6)

การแบ่งปั นความรู ้ (4.9)

ข ้อมูล ตัวชีว้ ัด และการกากับ
ดูแล (4.10)

สถาบัน (4.11)

การวิจย
ั และนวัตกรรม
(4.12)

การกำหนดจำนวนในวงเล็บ อ้างอิงตามจำนวนหมวดใน ARSSLT
ที่มา: ARSSLT (ASEAN, 2019, p. 6)
ในการใช้นโยบาย ARSSLT กำหนดระดับทางภูมิศาสตร์ไว้สามระดับ และกำหนดขอบข่ายของนโยบายการขนส่งในเมือง
ใหญ่ :
• การขนส่งระหว่างเมืองและการเชื่อมต่อข้ามเขตแดน
• การเข้าถึงพื้นที่ชนบท
• การเดินทางและขนส่งในเมือง
ด้วยการเติบโตของเมืองมีแนวโน้มการดำเนินการและการเชื่อมต่อการเดินทางและขนส่งระหว่างกันของพื้นที่เขตเมือง ชานเมือง
ชนบท ระหว่างเมืองและกระทั่งข้ามเขตแดน ซึ่งเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของพื้นที่เมืองใหญ่ เพราะว่ามีการขยายตัวอย่าง
รวดเร็วในทุกประเทศสมาชิกอาเซียน การเติบโตของเมืองทำให้เกิดรูปแบบการขนส่งและแนวทางการขนส่งแบบใหม่ใน
ระดับที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งจะต้องมีโครงสร้างการกำกับดูแลใหม่ในระดับที่เหมาะสม
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ภาพประกอบ 2: องค์ประกอบของการเดินทางและขนส่งในเขตเมือง ชานเมือง ชนบท ระหว่างเมืองและการข้ามเขตแดน

ที่มา: โครงการ SMMR
ความท้าทายเกี่ยวกับการขนส่งในพื้นที่เมืองใหญ่เป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะว่าส่งผลกระทบต่อคนและธุรกิจจำนวนมาก การ
ขนส่งยังมีส่วนสำคัญในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศ ในด้านหนึ่งโครงการปรับปรุงองค์การขนส่ง
ระดับชาติและข้ามชาติก็ได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อต้องมีการจัดทำนโยบายระดับชาติ ทว่าความท้าทายด้านการขนส่งใน
ท้องถิ่นและภูมิภาคกลับมักไม่ได้รับความสนใจจนกว่าจะถึงขั้นที่ส่งผลรุนแรง ชุดเครื่องมือคณะเจ้าหน้าที่บริหารประกอบด้วย
แนวทางต่าง ๆ ในการปรับรูปแบบในภูมิภาคที่จะต้องแก้ไขปัญหาการขนส่งในระดับใหม่ รวมถึงเขตภูมิภาคที่พัฒนาไปพร้อม
กับระเบียงเศรษฐกิจ ที่มีการยกระดับใหม่ รวมถึงพื้นที่ภูมิภาคที่มีการข้ามเขตแดน
1.2 การเติบโตของเมืองในอาเซียน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมาทำให้มีการเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว ไม่
เพียงแต่มีการอพยพเข้าเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพ จาการ์ตา มะนิลา กัวลาลัมเปอร์ หรือฮานอยเพียงเท่านั้น แต่เมืองขนาดเล็ก
เช่น ดานัง (เวียดนาม) และดาเวา (ฟิลิปปิ นส์) ก็ยังกลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการค้า ซึ่งพัฒนาขึ้นจนกลายเป็นสังคม
เมืองระดับสูง ในกระบวนการนี้การเพิ่มราคาที่ดินในเมืองกำลังผลักให้ประชากรแรงงานต้องอาศัยอยู่บริเวณรอบนอกทำให้เกิด
การขยายตัวของเมืองอย่างกระจัดกระจาย และอาจมีย่านสังคมเมืองเกิดขึ้นโดยรอบในระบบเมืองที่เติบโต และนำไปสู่การ
เกิดขึ้นของพื้นที่เมืองใหญ่ (Sheng, 2017)
ภาพด้านล่างนี้แสดงระดับการเกิดขึ้นของเขตเมืองในประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเผยให้เห็นแนวโน้มที่ชัดเจน ยิ่งระดับการ
เกิดขึ้นของเขตเมืองน้อยเท่าไร อัตราการเปลี่ยนแปลงของเขตเมืองในแต่ละปีก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น ในหลายประเทศ ฝ่าย
ปกครองและ/หรือการเมืองในพื้นที่เมืองกับพื้นที่ชนบทดูจะไม่เกี่ยวข้องกันอีกแล้วเนื่องจากความก้าวหน้าในการขนส่งและ
เทคโนโลยีการสื่อสาร พื้นที่เมืองใหญ่กำลังกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของเขตเมืองและเป็นกรอบงานสำหรับการให้บริการและการ
จ้างงาน
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ภาพประกอบ 3: การเกิดขึ้นของเขตเมืองในประเทศสมาชิกอาเซียน

ประเทศ
บรูไน ดารุส
ซาลาม
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
ลาว
มาเลเซีย

ระดับการเกิด
เขตเมือง
(2561)

อัตราการ
เปลี่ยนแปลงต่อ
ปีโดยเฉลี่ย
(2558-2563)

ประเทศ

ระดับการเกิด
เขตเมือง
(2561)

อัตราการ
เปลี่ยนแปลงต่อ
ปีโดยเฉลี่ย
(2558-2563)

78

1.7

พม่า

31

1.7

23
55
35
76

3.2
2.3
3.3
2.1

ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
ไทย
เวียดนาม

47
100
50
36

2.0
1.4
1.7
3.0

อาเซียน

49

2.2

ตัวเลขทั้งหมดแสดงเป็นร้อยละ (%)
ที่มา: ปรับจาก (United_Nations, 2018)
ขนาดเขตเมืองในอาเซียนเป็นคุณสมบัติเฉพาะอีกประการหนึ่งที่ เป็นตัวกำหนดการพัฒนาศูนย์กลางเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ มี
เพียงไม่กี่เมืองที่เป็นเมืองใหญ่ และมากกว่าครึ่งของประชากรในเขตเมืองอาศัยอยู่ที่ศูนย์กลางเมืองที่มีประชากรน้อยกว่า 0.3
ล้านคน (ตามตารางด้านล่างนี้) ในขณะที่เมืองในอาเซียนที่มีขนาดใหญ่ได้ใช้ระบบขนส่งมวลชนที่รวดเร็วสำหรับการเดินทาง
สาธารณะ ศูนย์กลางเมืองที่มีขนาดเล็กมักใช้การขนส่งที่ไม่เป็นทางการหรือรถประจำทางสาธารณะเป็นหลัก คุณภาพของรถ
ประจำทางเหล่านี้ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้งานและมักถูกมองว่าเป็น “การขนส่งสำหรับคนจน”
ภาพประกอบ 4: ประชากรในเมืองตามขนาดพื้นที่เขตเมืองในภูมิภาคอาเซียน (2563)
จำนวนพื้นทีเ่ ขต
ขนาดพื้นที่เขต
เมือง
เมือง
(2563)
>10 ล้าน
1-10 ล้าน
0.3-1.0 ล้าน
<0.3 ล้าน
รวมเขตเมือง

3
31
93
-

2563
ประชากร
(‘000)
35,233
76,443
47,380
175,463
334,519

ส่วนแบ่ง
ประชากรใน
เมือง
(%)
10.5
22.8
14.2
52.5
100.0

ที่มา: ปรับจาก (United_Nations, 2018)
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ส่วนแบ่ง
ประชากร
ทัง้ หมด
(%)
5.3
11.4
7.1
26.2
50.0

ด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้นและอัตราการเติบโตของ GDP ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก ประชากรจำนวนมากในประเทศสมาชิกอาเซียน
กำลังพ้นจากสถานะยากจน (ดู จากตารางด้านล่างนี้) การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและต้องการที่อยู่อาศัย
และการเดินทางและขนส่งที่ดีขึ้น
ภาพประกอบ 5: ชนชั้นทางเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (2534-2558)
2534
(%)
47.0
24.1
16.6
12.4

ชนชั้นทางเศรษฐกิจ
กลุ่มยากจนมาก
กลุ่มยากจนปานกลาง
กลุ่มเกือบยากจน
กลุ่มคนชั้นกลาง

2543
(%)
33.7
27.5
22.9
15.9

2553
(%)
13.5
22.2
34.3
29.9

2558
(%)
8.6
18.0
33.9
39.4

หมายเหตุ: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกได้แก่ ประเทศสมาชิกอาเซียนสิบประเทศ ติมอร์เลสเต้
และประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก; รายได้/การบริโภคที่ PPP ปี 2548
ที่มา: (Huynh, 2013)
ความท้าทายในการจัดการการขนส่งในเมือง
ความท้าทายคือการจัดการและการปฏิบัติตามข้อกำหนดการเดินทางและขนส่งในเมืองใหญ่อย่างสมดุลและยั่งยืน พูดกว้าง ๆ ก็
คือ ความต้องการการเดินทางและขนส่ง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่ายในพื้นที่เมืองใหญ่ของอาเซียนสามารถสรุปได้เป็น
(Sheng, 2017):
• ชุมชนทางธุรกิจต้องการสภาพที่เหมาะสมทั้งด้านกายภาพและโครงสร้างหน่วยงานที่ช่วยดึงดูดและเอื้อประโยชน์กับ
การลงทุนสำหรับเมืองที่มีการประกอบธุรกิจในระดับโลก
• ชนชั้นกลางต้องการชีวิตที่สะดวกสบายและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในเมืองที่เน้นลูกค้าเป็นหลัก
• คนจนในเมืองต้องการเข้าถึงที่อยู่อาศัย บริการ และโอกาสทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ในเมืองที่มีความเท่าเทียมสำหรับ
ทุกคน
• คนรุ่นใหม่จะเผชิญกับผลที่ตามมาของการตัดสินใจในวันนี้ พวกเขาต้องการเมืองที่รับผิด ชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
คาดหวังให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสร้างระบบขนส่งที่ยั่งยืน
หากไม่มีการขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพดี การเดินทางและขนส่ง ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่วิธีการส่วนบุคคลได้แก่ การเดิน ปั่น
จักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ส่วนบุคคลที่เพิ่มขึ้น เป้าหมายของอุตสาหกรรมรถยนต์คือการตอบสนองปรารถนาของชน
ชั้นกลาง ที่มาพร้อมสินเชื่อสำหรับการครอบครองยานพาหนะส่วนบุคคล รวมถึงการโฆษณาที่เข้มข้น ทำให้มีรถติดจำนวนมาก
ในเขตเมือง และทำให้เกิดวงจรอุบาทว์กับการใช้งานขนส่งสาธารณะ
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ระบบการเดินทางและขนส่งที่มีการกำกับดูแลและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจของเมือง และเมืองใหญ่โดยผู้คนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานที่ต่าง ๆ ได้ เนื่องจากเป็น
ตัวกระตุ้นกลไกทางเศรษฐกิจและสังคม ระบบการเดินทางและขนส่ง ในเมืองจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญของคุณภาพชีวิตและ
ความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ ระบบขนส่งและการจัดการการเดินทางและขนส่งที่มีการวางแผนและพัฒนา
เป็นอยางดีเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเมืองใหญ่
ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาเขตเมืองใหญ่ทรัพยากรทางการเงินมักมี ขีดจำกัดและการกำกับดูแลระบบขนส่งมักไม่ได้รับความ
สนใจเท่าไร การกำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับบริการเดินทางและขนส่งในเมืองอาจเป็นแนวทางการให้บริการขนส่งที่ตรงไปตรงมา
ที่สุด ในเมืองใหญ่ขนาดเล็กถึงกลางซึ่งมีรูปแบบการเดินทางที่เรียบง่ายและมีปัญหาด้านการจราจรที่จำกัด ระบบนี้จะใช้งานได้ดี
ในเรื่องของการกำหนดอุปสงค์อุปทานในตลาดอย่างสมดุลซึ่งจะเป็นกลไกที่มีการกำกับดูแลด้วยตนเอง แต่วิธีการนี้ไม่เพียงพอใน
บริบทของเมืองใหญ่ที่มีรูปแบบการเดินทางที่ซับซ้อนและมีการจราจรเป็นจำนวนมาก
จากมุมมองด้านโครงสร้างหน่วยงาน ปัญหาด้านการเดินทางและขนส่งในเมืองจำนวนมากในอาเซียนเกิดขึ้นจากการที่หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบทั้งในระดับชาติ จัง หวัด และระดับเมืองปฏิบัติหน้าที่ซ้ำซ้อนกัน และอาจมีช่องโหว่ในหน้าที่ของหน่วยงานเหล่านี้
ด้วย นอกจากนี้กฎระเบียบที่ล้าสมัยและการกำกับดูแลและกลไกตรวจสอบที่ไม่เพียงพอทั้งในระดับชาติ จังหวัดหรือเมืองก็อาจ
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพหรือการจัดการบริการขนส่งและการส่งมอบ
พื้นที่เมืองใหญ่: คำจำกัดความและประเด็นเฉพาะ
ในอาเซียน ภูมิศาสตร์เขตเมืองมีความแตกต่างกันมาก เกาะชวาตะวันตกมีพื้นที่เมืองจำนวนมากและมีลักษณะของพื้นที่เมือง
ใหญ่ ท ี ่ เ ชื ่ อ มโยงกั น หลายแห่ ง (จากาตาร์ – บั น ดุ ง – สุ ข าภู ม ิ – ซิ ร เรบอน – ซิ เ ลกอน) ซึ ่ ง อาจเรี ย กว่ า เป็ น มหานคร

(Megalopolis) (Priatmodjo, 2011), และอาจครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเกาะชวา มะนิลา กรุงเทพ กัว ลาลัมเปอร์ ฮานอย
และโฮจิมินห์มีลักษณะคล้ายกัน ในส่วนของการเชื่อมโยงกับพื้นที่เมืองใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียงกัน
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ภาพประกอบ 6: พื้นที่เมืองใหญ่ในอาเซียนตามคำจำกัดความของ OECD
อ ัตราการเติบโตของประชากรต่อปี
ไม่มข
ี ้อมูล
มากกว่า 1.5% (เพิม
่ ขึน
้ สูง)
ระหว่าง 0.5-1.5%
ระหว่าง 0-0.5%
น ้อยกว่า 0% (ลดลงอย่างมาก)

ที่มา: http://www.worldcitiestool.org/
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ได้จำกัดความ คำว่า “สถิติทางภูมิศาสตร์ของเขตเมืองใหญ่” ซึ่ง
อ้างถึงรูปแบบรายวันของ "การเดินทาง" ที่ขยายออกไปนอกเมืองที่สร้างขึ้นต่อเนื่องกัน
เขตเมืองใหญ่ [ภูมิภาค] กำหนดขึ้นโดยอาศัยแนวคิดของ เขตพื้นที่เมืองตามหน้าที่ (Functional Urban Area: FUA)
ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่เมืองรวมกับพื้นที่โดยรอบที่ใกล้เคียงกับขอบเขตของตลาดแรงงานในเมือง ('เขตเดินทาง')

ที่มา: (OECD, 2020)
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเขตเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบันไม่ค่อยสอดคล้องกับขอบเขตการบริหารที่กำหนด
ขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อน ซึ่งตอนนั้นรูปแบบเมืองและการขนส่งมีขนาดเล็กกว่ามาก ภายในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่ผู้อยู่อาศัยส่วน
ใหญ่อาศัยอยู่ภายในเขตปกครองของหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบด้านบริการขนส่งในเมือง แต่ทำงานในพื้นที่ภายใต้เขตอำนาจ
ของหน่วยงานอื่น ด้วยเหตุนี้หน่วยงานระดับท้องถิ่น ระดับกลาง และระดับชาติหลายแห่งจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างกัน
เกี่ยวกับระบบการขนส่งในพื้นที่ต่าง ๆ ภายในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่ ทำให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่รับ ผิดชอบ
เหล่านี้เป็นงานพื้นฐานของคณะเจ้าหน้าที่บริหาร
ระบบการคมนาคมและรูปแบบการเดินทางและขนส่งมีวิวัฒนาการโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อทำให้การเดินทางรวดเร็วขึ้นและทำ
ให้สถานที่ที่อยู่ห่างไกลขยับเข้ามาใกล้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้พื้นที่เมื องใหญ่ขยายตัวออกไปอย่างต่อเนื่อง การเติบโตนี้อาจได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจหรือการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนหรือทางน้ำที่สร้างขึ้นใหม่ การ
กำกับดูแลการขนส่งอย่างยั่งยืนในระดับเมืองใหญ่ทั้งหมดเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงพื้นที่ รอบนอกเขตเพื่อบริหารจัดการ
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ระบบขนส่งในเมืองใหญ่อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาจากการเติบโตที่ขาดการบริหารจัดการที่ดีจนยาก
เกินจะควบคุม
รูปแบบการเดินทางและขนส่ง ที่ซับซ้อนเป็นองค์ประกอบที่กำหนดรูปแบบการคมนาคมขนส่ง ในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่ ผู้ที่
อาศัยอยู่ในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่จะเดินทางเพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกันในระดับต่าง ๆ จากระยะทางในละแวกใกล้เคียงที่
เป็นเพียงระยะทางสั้น ๆ หรือระยะทางเดินทางปานกลางในเมืองไปจนถึงระยะทางระดับภูมิภาคและระหว่างเมือง กิจวัตร
ประจำวันของพวกเขาอาจดีขึ้นได้โดยใช้กลยุทธ์ หลีกเลี่ยง – เปลี่ยนแปลง – ปรับปรุง (A-S-I):
• หลีกเลี่ยง ความจำเป็นในการเดินทางไกลสำหรับการทำกิจกรรมที่ต้องเดินทางบ่อย เช่น การไปเรียน การไปซื้อของ
กิจกรรมสันทนาการ และการทำงาน
• เปลี่ยนแปลง ไปใช้รูปแบบการคมนาคมที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับการเดินทางในแต่ละครั้งในระบบขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ
• ปรับปรุง เทคโนโลยีของการขนส่งแต่ละรูปแบบ
ในพื้นที่เมืองใหญ่การเดินทางเพื่อทำสิ่งต่าง ๆ มักกินเวลายาวนานกว่าในเขตเมืองที่มีขนาดเล็ก ระบบขนส่งมวลชนในเมืองใหญ่
มักไม่มีประสิทธิภาพ หากผู้เดินทางไม่มีโอกาสเลือกรูปแบบการเดินทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเดินทางในแต่ละครั้ง แผน
แม่บทการขนส่งทางบกของสิงคโปร์ปี 2583 แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ A-S-I สามารถนำไปใช้กับพื้นที่เมืองใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน
ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่บริหารแบบบูรณาการแนวนอนหลายรูปแบบเชิงรุก ตามที่หน่วยงานขนส่งทางบก (LTA) รับรอง
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2)

ระดับยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และปฏิบัติการ

โดยทั่วไปการออกแบบและการดำเนินการตามนโยบายสาธารณะสามารถอธิบายในรูปแบบของกระบวนการสามระดับ:
• งานระดับยุทธศาสตร์: ตั้งกฎ กำหนดวัตถุประสงค์ และจัดสรรทรัพยากร
• งานระดับยุทธวิธี: อธิบายและดำเนินการตามแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายภายในกฎที่กำหนดขึ้นด้วยทรัพยากรที่มีอยู่
• งานระดับปฏิบัติการ: ให้บริการลูกค้าตามแผนงาน หรือในตลาดที่มีอุปทานสอดคล้องกับอุปสงค์
ตลาดอาหารทั่วไปเป็นตัวอย่างของกระบวนการสามระดับนี้ งานระดับยุทธศาสตร์คือการกำหนดกฎเกณฑ์ของการค้าและการ
รับประกันการคงอยู่ของตลาด รวมถึงการมีอยู่ของผลิตภัณฑ์และห่วงโซ่อุปทานบางอย่าง งานระดับยุทธวิธีคือการออกแบบ ตั้ง
ค่า ดำเนินการตลาด จัดหาหลังคา น้ำประปา ไฟฟ้า ทำความสะอาด รักษาความปลอดภัย ระบบโลจิสติกส์ และบริการอื่น ๆ
แก่ผู้ค้าในตลาด การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าที่พวกเขาคาดหวังว่าจะได้รับในตลาดนั้นเป็นงานระดับปฏิบัติการ
งานทั้งหมดในกระบวนการเชิงนโยบายขนส่งสามารถนำมารวมเป็นหนึ่งในสามระดับดังกล่าวได้ ตัวอย่างเช่นการกำหนดกรอบ
กฎหมาย การกำหนดนโยบายการขนส่งและการสนับสนุนทางการเงินที่ รัฐบาลกำหนดเป็นงานระดับยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน
ในขณะที่การบำรุงรักษาสต็อกสินค้า การจัดการกำลังคน และการขายตั๋ว (การขายปลีก การเก็บรายได้) เป็นงานเชิงปฏิบัติการ
งานทางยุทธวิธีที่สำคัญคือการวางแผนเครือข่ายและการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานและระบบที่ช่วยให้ผู้ดำเนิน การสามารถ
ผลิตสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าได้
กระบวนการเชิงนโยบายสาธารณะสามระดับนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีความเชี่ยวชาญหลาย
หน่วยงาน ดังนั้น ในภาคการขนส่งในระดับภูมิภาค กระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งสามระดับยังสามารถนำมาใช้วิเคราะห์
โครงสร้างการกำกับดูแลสถาบันได้อีกด้วย:
• หน่วยงานระดับยุทธศาสตร์: เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายเกี่ยวกับกฎระเบียบและการจัดรูปแบบการ
เดินทางและขนส่งในเมือง เช่น เขตเทศบาลหรือหน่วยงานระดับจังหวัดดูแลการขนส่งในเมือง ในขณะที่จังหวัดหรือ
รัฐบาลกลางดูแลการขนส่งระหว่างเมือง
• หน่วยงานระดับยุทธวิธี: หน่วยงานหลายภาคส่วนซึ่งวางแผนระบบขนส่งและให้บริการทั่วทั้งระบบ กล่าวคือ คณะ
เจ้าหน้าที่บริหารเป็นหน่วยงานระดับยุทธวิธีตามที่ออกแบบไว้
• หน่วยงานระดับปฏิบัติการ: หน่วยงานขนส่งในทุกรูปแบบ ทุกขนาด และทุกสถานะองค์กร
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ภาพประกอบ 7: ภารกิจและหน่วยงานระดับยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และระดับองค์กร

ที่มา: SMMR
ไม่ว่าจะกรณีใด ภารกิจและหน่วยงานระดับยุทธศาสตร์และระดับปฏิบัติการจะต้องมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง
กับระดับยุทธวิธี ในระบบขนส่งทั่วไป งานระดับยุทธวิธีบางอย่างดำเนินการโดยหน่วยงานระดับยุทธศาสตร์ ส่วนงานอื่น ๆ
ดำเนินการโดยหน่วยงานขนส่ง และอีกจำนวนมากยังไม่มีห น่วยงานไหนรับผิดชอบ เมื่อระบบขนส่งมีความซับซ้อนมากขึ้น
ขอบเขตและความสำคัญของงานระดับยุทธวิธีก็เพิ่มขึ้น และองค์กรต่าง ๆ จะมีอิทธิพลต่อหลายหน่วยงาน กรอบกฎหมายและ
นโยบายระดับชาติต้องกำหนดไว้ชัดเจนว่า อิทธิพลเหล่า นี้ได้รับการประสานงานกันเพื่อสร้างระบบการขนส่งที่ ดีและมี
ประสิทธิภาพร่วมกัน

ระดับยุทธศาสตร์
ระดับยุทธศาสตร์นำโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐบาล และกระทรวงที่กำหนดเป้าหมายโดยรวมของนโยบายการ
ขนส่ง ระดับสูงสุดนี้กำหนดกรอบกฎหมาย ซึ่งกำหนดการก่อตั้งสถาบันของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และกำหนดว่าหน่วยงานใดจะ
รับผิดชอบงานใด รวมถึงกำหนดทรัพยากรและสิทธิ์ที่หน่วยงานดังกล่าวสามารถใช้เพื่อดำเนินงานให้สำเร็จ กรอบกฎหมายต้อง
แสดงกฎเกณฑ์ที่ใช้กับผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะและเอกชน และจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลที่กำหนดและบังคับใช้
กฎระเบียบที่มีรายละเอียดมากขึ้น (ดูบทถัดไปเกี่ยวกับรูปแบบการกำกับดูแล)
หน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะในส่วนของระบบขนส่ง ซึ่งมักจะแบ่งย่อยตามรูปแบบการขนส่งและลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์: ทางรถไฟ ทางถนน ทางน้ำ; ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับเทศบาล หน่วยงานอื่นมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องที่
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เกี่ยวข้อง เช่น การวางแผนเชิงพื้นที่ แรงงาน ศุลกากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคการขนส่ง
ในระดับยุทธศาสตร์และระดับยุทธวิธี

ระดับยุทธวิธี
ในระดับยุทธวิธีมีการอธิบายแผนอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ตามระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบต่าง ๆ และการจัดสรรงบประมาณ
อย่างละเอียด
ทั้งนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละหน่วยงานจะมอบหมายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในโดยมีหน้าที่ระดับยุทธวิธี ซึ่งอาจ
ส่งผลให้มีการดำเนินงานทางยุทธวิธีที่แตกต่างกันไปตามหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละแห่ง การประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในท้องที่อาจเป็นการประสานงานกับกระทรวงคมนาคมในระดับประเทศ อย่างไรก็ตาม มีกระทรวงไม่กี่แห่งที่พร้อม
จะประสานงานและดำเนินงานตามนโยบายการขนส่งระดับภูมิภาคอย่างจริงจังในทุกพื้นที่เมืองใหญ่ในประเทศ ดังนั้นกรอบ
กฎหมายระดับประเทศอาจกำหนดไว้ให้กับคณะเจ้าหน้าที่บริหารการขนส่งระดับเมืองใหญ่ ซึ่งมีบทบาทดังนี้:
• ในการจัดระเบียบ การประสานงานตามแนวนอนระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น
และรวมความสามารถของหน่วยงานดังกล่าวไว้ในองค์กรเทคโนโลยีเดียวที่มีการจัดการอย่างมืออาชีพซึ่งช่วยให้
หน่วยงานเหล่านี้ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันต่อหน้าหน่วยงานระดับชาติ
และต่อหน้าบริษัทที่ดำเนินการอยู่
• อำนวยความสะดวกให้กับการประสานงานในแนวดิ่ง กับหน่วยงานระดับชาติ และ/หรือ องค์กรบริษัทที่ดำเนินงาน
ซึ่งรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งคณะเจ้าหน้าที่บริหาร
ในกรณีอื่น สมาชิกสภานิติบัญญัติและรัฐบาลแห่งชาติไม่สนับสนุนการดำเนินงานที่มีความซับซ้อนเช่นนี้ และสนับสนุน "การบูร
ณาการ" แทน "การประสานงาน" ในกรณีนี้ การประสานงานตามแนวนอนสามารถดำเนินการได้โดยมอบความรับผิดชอบในการ
ขนส่งระดับเมืองใหญ่ให้กับรัฐบาลในพื้นที่นั้น และการประสานงานในแนวดิ่งทำได้โดยการวางงานทางยุทธวิธีและปฏิบัติการ
ทั้งหมดไว้ในหน่วยงานเดียว เช่น บริษัทรถไฟแห่งชาติ โครงการรถไฟในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่ และการปฏิบัติการรถโดยสาร
ประจำทางบางตำแหน่ง (ดูบทที่ 3.2. สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบูรณาการแนวนอนและแนวดิ่ง)
มีหน่วยงานภาคเอกชนในระดับยุทธวิธีเพิ่มมากขึ้น เช่น บริการเรียกรถผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและบริการจัดส่ง (เช่น Grab) ที่
ทำหน้าที่ประสานงานและวางแผนงานเพื่อบรรลุจุดประสงค์ของตนเอง ด้วยส่วนแบ่งของการเดินทางและขนส่งในเมืองที่เพิ่มขึ้น
อย่างมาก การตัดสินใจระดับยุทธวิธีของพวกเขามีอิทธิพลต่อระบบขนส่งในพื้นที่ ข้อมูลเป็นทรัพยากรพื้นฐานสำหรับการทำ
กิจกรรมระดับยุทธวิธี บริการจัดส่ง จะรวบรวมข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งทำให้ตำแหน่งของพวกเขามีความแข็งแกร่งขึ้นในระดับ
ยุทธวิธี หน่วยงานอื่น ๆ เช่น ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการ และบริการแผนที่ดิจิทัลได้รวบรวมบิ๊ก
ดาต้าจำนวนมากขึ้น ทำให้มีความรู้ที่ละเอียดและครอบคลุมที่สุดเกี่ย วกับรูปแบบการเดินทางและขนส่ง และทางเลือกในการ
ขนส่งของประชากรทั้งหมด
ในทำนองเดียวกัน ผู้จัดการระบบข้อมูลและระบบการชำระเงินจะตัดสินใจในระดับกลยุทธ์และยุทธวิธีของตนเองซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อตลาดบริการขนส่งอย่างมาก ผู้บัญญัติกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องรับทราบถึงการแบ่งปันและอำนาจที่
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เพิ่มขึ้นของหน่วยงานภาคเอกชนในยุคข้อมูลข่าวสาร และควรใช้อำนาจของหน่วยงานดังกล่าวในการบูรณาการหน่วยงาน
ดังกล่าวเข้ากับการกำกับดูแลการขนส่งโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเคารพซึ่งกันและกันและสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ภาพประกอบ 8 บริการจัดส่ง www - รูปแบบใหม่ของหน่วยงานระดับยุทธวิธี

GRAB ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในภูมิภาคอาเซียนทำหน้าที่ด้านการขนส่งในเขตเมืองในระดับยุทธวิธีสำหรับบริการขนส่งส่วนบุคคลและแบบ
ร่วมทางกันด้วยวิธีการใหม่ ๆ:
•

วิเคราะห์และตอบสนองความต้องการด้านการเดินทางและขนส่งอย่างครบถ้วน ตั้งแต่ "แบบ Door to Door" โดยใช้รูปแบบการขนส่ง
ที่มีอยู่ รวมถึงการจัดส่งรอาหารจากร้านอาหารไปสู่มือผู้บริโภค (การบูรณาการรูปแบบในแนวนอน)

•

ใช้เครื่องมือสื่อสารและการชำระเงินในรูปแบบที่ใช้งานง่าย

•

วางแผนและจัดส่งยานพาหนะรับส่งด้วยวิธีที่เหมาะสมที่สุด โดยใช้บิ๊กดาต้าและเครื่องมือการจัดการที่ทันสมัยอื่น ๆ ที่มีอยู่

•

กำกับดูแลและควบคุมคุณภาพ (มักจะเข้มงวดมากจนต้องกำหนดคุณสมบัติของผู้ดำเนินการด้วย)

รูปแบบนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากจนหน่วยงานที่รับผิดชอบเลือกที่จะโอนการดำเนินงานรถประจำทางของเมืองบางส่วนหรือทั้งหมด
ภายใต้ระบบ "ตอบสนองต่อความต้องการ" ในลักษณะที่คล้ายกัน อย่างไรก็ตาม สิ่งนีย้ ังไม่ได้ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้ เนื่องจากแม้แต่
การขนส่งส่วนบุคคลหรือรูปแบบที่ใช้ร่วมกันที่เหมาะสมที่สุดก็ยังไม่สามารถแข่งขันกับระบบขนส่งมวลชนตามกำหนดเวลาได้

เนื่องจากเป็น

ส่วนสำคัญที่สุดของระบบขนส่งในเมืองใหญ่หรือในเขตภูมิภาค

เมืองต่างๆ พยายามเพิ่มการโดยสารด้วยแผน “อูเบอร์รับส่ง”
เฮลซิงกิ ลอสแองเจลิส เซี่ยงไฮ้ สิงคโปร์และเมืองใหญ่อื่น ๆ ได้ทดลองเกี่ยวกับรถประจำทางตามความต้องการแต่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไร
คณะเจ้าหน้าที่บริหาร ของภาครัฐและหน่วยงานเอกชนระดับยุทธวิธีใหม่มีบทบาทและแนวทางที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้ไม่ควรนำมาแข่งขันกัน
แต่ควรนำมาปรับใช้ร่วมกันเพื่อสร้างระบบขนส่งในเขตเมืองที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ที่มา: https://www.grab.com; https://www.wired.com/story/cities-on-demand-transit-buses/
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ระดับปฏิบัติการ
ระดับปฏิบัติการของโครงสร้างกำกับดูแลมุ่งเน้นไปที่ การส่งมอบบริการขนส่งที่ใช้ได้จริง ผู้ประกอบการขนส่งจะจัดการ
ยานพาหนะ คนขับ และบริการลูกค้า บริษัทเอกชนขนาดย่อมและขนาดกลางสามารถสร้างบริการใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากสถาบันระดับยุทธวิธีหรือระดับยุทธศาสตร์ใด ๆ ในทุกที่ที่ยังคงมีความต้องการ
ของตลาดสำหรับบริการดังกล่าว
แต่เมื่ออุตสาหกรรมเติบโตขึ้น ปัจจัยทางการตลาดจำนวนมากก็ผลักดันให้บริษัทต้องดำเนินธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้น บริษัทขนาด
ใหญ่สามารถดำเนินการในรูปแบบที่ที่มีต้นทุนถูกลง ในการดำเนินงานเชิงปฏิบัติการทั่วไป เช่น การบำรุงรักษายานพาหนะและ
การจัดการพนักงาน บริษัทขนาดใหญ่หรือสมาคมของบริษัทที่ดำเนินการยังมีประสบการณ์และทักษะในการจัดการงานระดับ
ยุทธวิธีที่สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การกำหนดเส้นทาง ตารางเวลา และค่าโดยสาร
สมาคมหรือกลุ่มบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางจัดการผลประโยชน์ที่แตกต่างกันระหว่างบริษัทสมาชิกและเป็นตัวแทนของ
บริษัทในการติดต่อโดยตรงกับหน่วยงานระดับยุทธศาสตร์ สมาคมต่าง ๆ ส่วนใหญ่ "สามารถควบคุมตนเองได้" และมักเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือคณะเจ้าหน้าที่บริหารที่พยายามแทรกแซงธุรกิจของตนในระดับยุทธวิธี
ในระบบที่มีการจัดระเบียบอย่างเป็นทางการมากขึ้น ผู้ดำเนินงานอาจจะเป็นองค์กรของรัฐหรือเอกชนที่ต้องมีใบอนุญาตในการ
ดำเนินการ (ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล) และสัญญา (กับผู้บริหารด้านการขนส่ง) ที่กำหนดระดับของบริการต่าง ๆ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบทางอ้อมจะทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลหรือผู้บริหารการขนส่งโดยอ้อมในการกำหนดอัตราค่าโดยสาร
เส้นทาง สิ่งอำนวยความสะดวก บริการ และการบูรณาการในหลายรูปแบบที่ผู้ดำเนินการจะจัดหามา การดำเนินการดังกล่า ว
น่าจะช่วยปรับปรุงธุรกิจและเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจของผู้ดำเนินงาน หากไม่เป็นเช่นนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบอาจจะต้องจ่าย
ค่าตอบแทนที่เพียงพอให้กับผู้ดำเนินงานสำหรับบริการสาธารณะ ในกรณีนี้:
• หากค่าตอบแทนไม่เพียงพอ ผู้ดำเนินการจะพยายามหารายได้และทำกำไรโดยลดต้นทุนการผลิตและการบริการลูกค้า
หรือหากไม่สามารถทำได้ ก็จะยุติการดำเนินงาน
• หากค่าตอบแทนสูง ผู้ดำเนินงานจะถือว่าค่าตอบแทนเหล่านี้เป็นแหล่งรายได้หลัก และจะไม่สนใจรายได้ของลูกค้า
และการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
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3)

ต้นแบบการกำกับดูแล

3.1 หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานตัวแทน และผู้บริหารด้านการขนส่ง
ระบบขนส่งไม่สามารถดำเนินการได้หากไม่มีการกำหนดภารกิจระดับยุทธวิธี เช่น การกำหนดจุดแวะพัก เส้นทาง ค่าโดยสาร ใน
โมเดลการกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีสถานะในระดับยุทธศาสตร์อาจดำเนินงานเหล่านี้ให้สำเร็จเพื่อให้
เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มสิทธิ์ทางด้านกฎระเบียบ ในขณะที่ผู้ดำเนินงานภาคเอกชนจะทำงานระดับยุทธวิธีอื่น ๆ ให้สำเร็จลุล่วง
ทีละอย่างหรือมีการประสานงานร่วมกัน ในโมเดลหน่วยงานสาธารณะ หรือที่เรียกว่าหน่วยงานการขนส่งสาธารณะแบบบูรณา
การแนวดิ่ง จะครอบคลุมกระบวนการทั้งสามระดับ รวมถึงระดับยุทธวิธีด้วย
เมื่อระบบขนส่งมีขนาดใหญ่ขึ้น มีหลายรูปแบบและมีความซับซ้อนมากขึ้น งานระดับยุทธวิธีก็จะใหญ่ขึ้นและซับซ้อนขึ้น
เช่นกัน และจะต้องให้องค์กรเฉพาะทางเป็นผู้ดำเนินงาน องค์กรเหล่านี้อาจพัฒนามาจากหน่วยงานราชการหรือสมาคมผู้
ดำเนินงาน อย่างไรก็ตามแนวทางการพัฒนาเพื่ออุดช่องโหว่ในระดับยุทธวิธีโดยการขยายขอบเขตของงานระดับยุทธศาสตร์หรือ
ระดับปฏิบัติการ ก็มีข้อจำกัดหลายประการ หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถดำเนินการได้ภายในขอบเขตผลประโย ชน์ที่จำกัด
และการจัดการในส่วนของการบริหารงานมักขาดความคล่องตัว ผู้ดำเนินงานจะมีคล่องตัวแต่จะสนใจเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ทางกิจการและการพาณิชย์ที่มีลักษณะเฉพาะ
วิธีแก้ปัญหาคือการสร้างรูปแบบการจัดการในประเภทต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับการทำงานระดับยุทธวิธี เมื่อ
มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าองค์กรจะต้องแยกออกจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และผู้ดำเนินงานด้านการขนส่งจะต้องกำหนด
โมเดลที่สาม ที่เรียกว่าโมเดลการบริหารการขนส่งในเมืองใหญ่ คณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขนส่งเป็นคำทั่วไปที่หมายถึง
องค์กรระดับยุ ทธวิธีประเภทใหม่นี้ ในทางปฏิบัติผู้บริหารด้านการขนส่งมักมีชื่อเรียกหลายชื่อ ได้แก่ “คณะกรรมการ”
“หน่วยงาน” หรือ “สมาคม” ซึ่งจะแสดงถึงประวัติและบทบาทที่ได้รับมอบหมายและวิธีการทำงาน
ภาพประกอบ 9: คำจำกัดความของหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงาน และต้นแบบการกำกับดูแล คณะเจ้าหน้าที่บริหาร
โมเดลหน่วยงานกำกับดูแล: หน่วยงานระดับยุทธศาสตร์เป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์และให้ผู้ดำเนินงานจัดการส่วนที่เหลือ ในโมเดลนี้
ไม่มีองค์กรใดดูแลงานระดับยุทธวิธีเป็นการเฉพาะ เช่นเดียวกับในภาคบริการอื่น ๆ เช่น อุตสาหกรรมโรงแรมและการจัดเลี้ยง

โมเดลหน่วยงานตัวแทน: คือหน่วยงานที่รับผิดชอบงานของตนตามแผนยุทธวิธีที่ตนได้พัฒนาขึ้นภายในองค์กร หน่วยงานที่รัฐ
ควบคุมนี้อาจเป็นหน่วยงานของรัฐ บริษัทมหาชน หรือองค์กรที่แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง เช่นเดียวกับภาคส่วนเครือข่าย
สาธารณะอื่น ๆ เช่น การรถไฟแห่งชาติ

โมเดลคณะเจ้าหน้าที่บริหารการขนส่งในพื้นทีเ่ มืองใหญ่: ผู้บัญญัติกฎหมายตระหนักดีว่าการขนส่งเป็นภาคส่วนแบบไฮบริด
(ผสมผสาน) – ส่วนหนึ่งเป็นเครือข่ายสาธารณะ และอีกส่วนเป็นของอุตสาหกรรมการบริการ ดังนั้น คณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการ
ขนส่งที่มีการควบคุมในรูปแบบสาธารณะ จึงดำเนินงานด้านยุทธวิธีที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินการด้าน
การขนส่งที่ตอบสนองต่อความต้องการในด้านการเดินทางและขนส่งของผู้เดินทางและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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แต่ละโมเดลสามารถดำเนินการแยกจากกัน และสามารถใช้ควบคุมระบบขนส่งของทั้งเมืองได้ แต่ในหลายกรณีก็อาจมี
โมเดลหน่วยงานตัวแทนและโมเดลหน่วยงานกำกับดูแลอยู่ด้วยกัน โดยทั่วไปหน่วยงานการขนส่งสาธารณะของเทศบาล จะ
ดูแลจัดการรถประจำทางในเมือง ในขณะที่รถแท็กซี่และรถประจำทางชานเมืองจะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยหน่วยงานอื่น
เท่านั้น การรถไฟในเขตภูมิภาคอาจกำกับดูแลโดยหน่วยงานการรถไฟแห่งชาติห รือหน่วยงานขนส่งรถประจำทางของจังหวัด
ในขณะที่รถโดยสารประจำทางในภูมิภาคเพิ่มเติมจะให้บริการโดยผู้ให้บริการระหว่างเมืองซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ
หน่วยงานระดับชาติอื่น ๆ
เมื่อคณะเจ้าหน้าที่บริหารเข้ามามีส่วนร่วม คณะเจ้าหน้าที่บริหารจะถูกกำหนดให้อยุ่ภายใต้กรอบกฎหมายและระบบการขนส่ง
วัสดุที่มีอยู่เดิม ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานที่รับผิดชอบ บริษัทตัวแทน และผู้ดำเนินงานภาคเอกชนได้รับการจัดตั้งและ
ทำงานรายวันให้สำเร็จตามกฎและรูปแบบของตนเอง ดังนั้นรูปแบบการกำกับดูแลการขนส่งในพื้นที่เมืองใหญ่โดยทั่วไปจึงรวม
รูปแบบการกำกับดูแลขั้นพื้นฐานทั้งสามรูปแบบ โดยมีคณะเจ้าหน้นที่บริหารการขนส่งเมืองใหญ่เป็นศูนย์กลาง
ภาพประกอบ 10: หน่วยงานกำกับดูแล คณะเจ้าหน้าที่บริหาร และหน่วยงานตัวแทน

ที่มา: โครงการ SMMR
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หากคณะเจ้าหน้าที่บริหารเป็นเพียงหน่วยงานเพิ่มเติมที่นำกระบวนการเพิ่มเติมมาใช้ ซึ่งจะทำให้ระบบโดยรวมมีความ
ซับซ้อนขึ้น มีราคาแพงขึ้น และไม่เหมาะสมตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ คณะเจ้าหน้าที่บริหารอาจไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อตัว
คณะเจ้าหน้าที่บริหารเอง คณะเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่บริหารจัดการระบบขนส่งได้ดีกว่าผู้ดำเนินงานในปัจจุบันและหน่วยงาน
แบบบูรณาการในแนวดิ่งที่เคยบริหารจัดการในอดีต ในการทำหน้าที่ของตนให้สำเร็จคณะเจ้าหน้าที่บริหารจะต้อง:
• จัดทำโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการการปฏิบัติงานและการสื่อสารในระดับปฏิบัติการอย่าง
เพียงพอ
• รับงานระดับยุทธวิธีใหม่ ๆ ที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีการกำกับดูแล ซึ่งมีความจำเป็นต่อการเติบโตของเขตเมืองใหญ่และ
ระบบการขนส่ง เช่น การพัฒนาแผนแม่บทการขนส่งระดับภูมิภาคหลายรูปแบบ การสร้างและจัดการศูนย์กลางการ
คมนาคมหลายรูปแบบ การใช้ระบบตั๋วหลายรูปแบบ การจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับใช้จัดการการดำเนินงานและการสื่อสารที่เพียงพอในระดับปฏิบัติการ
• เข้าดูแลงานระดับยุทธวิธีที่หน่วยงานรัฐหรือผู้ดำเนินงานเคยดำเนินการไว้ก่อนหน้า แต่มีขอบเขตหรือลักษณะ
ดำเนินการที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
• ประสานงานหรือบูรณาการกับกระบวนการระดับยุทธวิธีที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้กำกับดูแลโดยไม่กระทบกับกระบวนการ
ดังกล่าว
การพิจารณาว่างานระดับยุทธวิธี ส่วนใดเป็นงานใหม่ที่จำเป็น ต้องมีการกำกับดูแลหรือดำเนินการอย่างต่อเนื่องขึ้นอยู่กับประวัติ
และการก่อตั้งระบบคมนาคมในเขตพื้นที่เมืองใหญ่นั้น ๆ บทบาทของคณะเจ้าหน้าที่บริหารคือการรวมโครงสร้างการกำกับดูแล
และการให้บริการ ซึ่งจะทำเช่นนั้นได้ ต้องมีความมั่นคงทางโครงสร้างหน่วยงานและเทคโนโลยีในระดับสูง รวมถึงความคล่องตัว
การเปิดกว้าง และการประสานงานเชิงรุกเกี่ยวกับแนวคิดริเริ่มด้านนวัตกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
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ภาพประกอบ 11: เอสแอล สตอกโฮล์ม: จากหน่วยงานเทศบาลสู่คณะเจ้าหน้าที่บริหารการขนส่งในพื้นที่เมืองใหญ่
SL ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารการขนส่งในสตอกโฮล์ม (สวีเดน) โดยพัฒนามาจากหน่วยงานการรถไฟท้องถิ่นแบบบูรณาการแนวดิ่ง ในการ
ปฏิรูปต่อเนื่องหลายครั้งที่มุ่งเป้าไปที่การรักษารูปแบบการควบคุมทางการเมืองและขีดความสามารถขององค์กร ในขณะเดียวกันก็บูรณา
การการจัดการภาครัฐและขีดความสามารถของภาคเอกชนรูปแบบใหม่เข้ากับระบบขนส่งมวลชนอย่างเต็มรูปแบบ
•

การบูรญาการแนวนอนในพื้นที่เมืองใหญ่ทั้งหมดจะดำเนินการโดยโอนความรับผิดชอบเรื่องการขนส่งสาธารณะไปยังสภา
ประเทศ สตอกโฮล์ม ในระดับยุทธวิธี SL ได้ดูแลการขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบในพื้นที่ ในระดับปฏิบัติการ การบูรณาการ
แนวนอนถูกยกเลิกไป โดยทำสัญญาการขนส่งในแต่ละรูปแบบกับผู้ดำเนินการเฉพาะทาง

•

การบูรณาการแนวดิ่งจากสภาเทศบาลมณฑลระดับยุทธศาสตร์ผ่านเอสแอลระดับยุทธวิธีไปจนถึงการดำเนินงานระบบราง
เบาและเรือข้ามฟากยังคงมีอยู่ผ่านความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ แต่จะดำเนินการควบคุมผ่านความสัมพันธ์ทางสัญญาที่
มีการตรวจสอบอย่างชัดแจ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชนระหว่างระดับการกำกับดูแล ซึ่งมีความสมเหตุสมผลเมื่อพิจารณา
จากข้อเท็จจริงที่ว่าหน่วยงานเก่าแก่ที่ปรับให้มีความทันสมัยควรดำเนินการระบบรถรางและเรือข้ามฟาก "แบบดั้งเดิม”

สำหรับรถไฟใต้ดินและรถไฟระดับภูมิภาค สวีเดนยังคงเป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว แต่เอสแอลได้ทำสัญญาบริหารจัดการกับรัฐ
ในสัญญาระยะยาว สำหรับรถโดยสาร สินทรัพย์และการดำเนินงานทั้งหมดจะถูกแปรรูปให้เป็นของเอกชน และบริษัทที่ดำเนินการ
ในประเทศและต่างประเทศต้องแข่งขันกันเพื่อชนะราคาในการทำสัญญาดำเนินการกับเอสแอลเป็นประจำ
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3.1. การบูรณาการแนวดิ่งและแนวนอน และความเชี่ยวชาญ
เอกสารนโยบายจำนวนมาก รวมถึง ARSSLT แสดงข้อมูลเกี่ยวกับระบบการขนส่งแบบบูรณาการ การวางแผน และการจัดการ
องค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นจากทุกมุมมองของการพัฒนาที่ยั่งยืน
« ความร่วมมือด้านการขนส่งในอาเซียนยังคงมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงการเชื่อมต่อทางกายภาพตลอดจนการอำนวยความ
สะดวกทางการค้าและการคมนาคมขนส่ง เพื่อสร้างระบบการขนส่งแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรั บการพัฒนา
เศรษฐกิจและการบูรณาการ »

(ASEAN, 2019, p. 15)
แต่ความเชี่ยวชาญและแผนกย่อยขององค์กรที่ดูแลระบบขนส่งตามระดับความรับผิดชอบ แผนกทางภูมิศาสตร์ และรูปแบบการ
ขนส่งก็มีความจำเป็นเช่นกัน เป็นไปไม่ได้เลยที่ระบบขนส่งแบบครบวงจรจะอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพียงหน่วยงานเดียวและมีเพียงผู้ดำเนินการรายเดียวให้บริการตามแผนแม่บทนั้น ความท้าทายของการปฏิรูปองค์กรคือการ
สร้างความสมดุลระหว่างความเชี่ยวชาญพิเศษและการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
การบูรณาการแนวดิ่ง คือระดับการประสานงานระดับสูงของหน่วยงานในภาคส่วนที่กำหนดหรือรูปแบบการขนส่งทั่วทั้งระดับ
การกำกับดูแลเชิงยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และระดับองค์กร ส่งผลให้มีการบูรณาการของการดำเนินงานดังกล่าวในรูปแ บบของ
“การบูรณาการแนวดิ่ง” ระบบเดียว การรถไฟแห่งชาติและหน่วยงานขนส่งในเขตเทศบาลเป็นตัวอย่างที่พบได้ทั่วไปของการบูร
ณาการดังกล่าว (ดูการอภิปรายเกี่ยวกับโมเดลหน่วยงานตัวแทนด้านล่างนี้)
การบูรณาการแนวนอน เป็นการบูรณาการการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในระดับการกำกับดูแล ในการขนส่งหลายรูปแบบหรือใน
ภาคส่วนต่าง ๆ การบูรณาการแนวนอนเป็นเป้าหมายของแนวคิดและข้อเสนอต่าง ๆ :
• การเดินทางและขนส่ง ในฐานะบริการ (Mobility-as-a-Service: MaaS) เป็นการบูรณาการการขนส่งเหล่านี ้ ใน
รูปแบบเชิงพาณิชย์ที่มีความเฉพาะตัว
• การพัฒนาที่มุ่งเน้นการขนส่งสาธารณะ (Transit Oriented Development: TOD) เป็นการบูรณาการการวางแผน
เชิงพื้นที่ การวางผังเมือง และการวางแผนการขนส่ง
• ศูนย์กลางการขนส่งในแต่ละรูปแบบ คือการผสมผสานระหว่างการวางแผนเชิงพื้นที่ ความเป็นเมือง และรูปแบบการ
คมนาคมที่เป็นส่วนเสริมและมีความสามารถในการแข่งขัน
• ข้อมูลแบบเปิด คือการบูรณาการข้อมูลที่แยกออกจากกันซึ่งเกิดจากรูปแบบการขนส่งที่แตกต่างกันเพื่อสร้า ง
แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่สามารถแจ้งนโยบายที่เกี่ยวข้องได้
• การทำให้เป็นระบบอิเล็กทริก มีศักยภาพในการบูรณาการระบบขนส่งและพลังงานเข้าด้วยกันโดยคำนึงถึงการมีส่วน
ร่วมในนโยบายสภาพภูมิอากาศแบบบูรณาการ รวมถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ
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นโยบายที่นำมาใช้ร่วมกันมีความจำเป็นต่อการดำเนินการตามกลยุทธ์ หลีกเลี่ยง – เปลี่ยนแปลง – ปรับปรุง ที่สมดุลและมี
ประสิทธิภาพ ผู้ดำเนินงานสามารถทำงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานต่าง ๆ มีการ
บริหารงานในรูปแบบเฉพาะ ในระดับยุทธศาสตร์และระดับปฏิบัติการ กรอบกฎหมายจะหลีกเลี่ยงการบูรณาการแนวนอนที่
กว้างเกินไป เพื่อให้แน่ใจว่ามีการตรวจสอบและถ่วงดุลที่เพียงพอ และมีการแข่งขันที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมระหว่างกำลังทาง
การค้าและการเมือง
การบูรณาการแนวดิ่งเป็นอุปสรรคต่อการบูรณาการแนวนอน เนื่องจากเป็นเรื่องยากหากจะจัดการและยอมรับการบูรณาการ
แนวดิ่งที่ลึกขึ้นและการบูรณาการแนวนอนที่กว้างขึ้นไปพร้อมกัน หน่วยงานการขนส่งสาธารณะแบบบูรณาการแนวดิ่งบางแห่ง
มีระดับการบูรณาการแนวนอนในระดับหนึ่ง โดยมีการรวมการคมนาคม เช่น การรถไฟในพื้นที่เมืองใหญ่ รถไฟฟ้ารางเบา แ ละ
รถโดยสารประจำทางเป็นเครือข่ายเดียวกัน และพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานอย่างยอดเยี่ยม แต่การขยาย
แนวราบของหน่วยงานที่บูรณาการแนวดิ่งจะมีข้อจำกัด สาเหตุเป็นเพราะว่าในการบูรณาการแนวดิ่งของรูปแบบการขนส่งที่
กำหนด หน่วยงานที่รับผิดชอบจะถูกรวมเข้ากับฝ่ายที่ ดำเนินงานระดับยุทธวิธีที่บูรณาการกับบริษัทปฏิบัติการ ด้วยเหตุนี้การ
ขยายขอบเขตของหน่วยงานในแนวนอนจึงทำได้ยาก เนื่องจากองค์กรที่บูรณาการแนวดิ่งขาดอำนาจหน้าที่ ความสามารถระดับ
ยุทธวิธี หรือรูปแบบธุรกิจที่จะดำเนินการในแนทางนั้น

เชงิ ปฏิบ ัติการ

เชงิ ยุทธวิธ ี

เชงิ กลยุทธ์

ภาพประกอบ 12: การบูรณาการแนวดิ่งและแนวนอน

หน่วยงานระด ับชาติ

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบการขนส่งในเขต
ภูมภ
ิ าคและเขตเมือง

หน่วยงานท้องถิน
่

หน่วยงานระบบราง
แบบบูรณาการ
แนวดิง่

ผูบ
้ ริหารฝ่ายขนส่ง
ในเมืองภูมภ
ิ าค
ขนาดใหญ่

ฝ่ายออกแบบเมือง
แบบบูรณาการ
แนวดิง่

ปฏิบ ัติการระบบราง

ระบบราง-รถโคช
ขนส่งมวลชน- รถบ ัส
รูปแบบการแบ่งใช้แท็กซี่
ระบบสน ับสนุน
้ ฐาน
โครงสร้างพืน

ผูใ้ ห้บริการแบบไร้รอยต่อ

ที่มา: โครงการ SMMR

MTE | Metropolitan Transport Executives
35

ผูพ
้ ัฒนา

บทบาทของคณะเจ้าหน้าที่บริหารคือการจัดการความขัดแย้งในแนวดิ่ง เทียบกับแนวดิ่ง เพื่อบรรลุจุดประสงค์นี้คณะเจ้าหน้าที่
บริหารจึงเสนอเครื่องมือเฉพาะทางสองประการ:
• คณะเจ้าหน้าที่บริหารดูแลการประสานงานแนวดิ่งที่แข็งแกร่งระหว่างระดับการกำกับดูแลทั้งสามระดับ ซึ่ง
สามารถทำได้ผ่านความสัมพันธ์ตามสัญญา ไม่ใช่การบูรณาการในองค์กรเดียว
• คณะเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถบูรณาการงานระดับยุทธวิธีในแนวนอนได้ โดยรวมกลุ่มหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่อง
การกำกับดูแลเชิงกลยุทธ์และส่งมอบบริการขนส่งไปยังบริษัทที่ดำเนินงานอย่างอิสระหลายบริษัทในระดับปฏิบัติการ
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ภาพประกอบ 13: BPTJ หรือ การขนส่งแห่งเมืองใหญ่จาการ์ตา

คำสั่งประธานาธิบดีเลขที่ 103 เมื่อปี 2558 ได้แต่งตั้ง BPTJ ให้เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐทั่วพื้นที่จาการ์ตา
โบกอร์ เดโปก ทังเกอรัง และเบกาซิ เมืองใหญ่จาการ์ตา) เพื่อดูแลและจัดการระบบขนส่งคุณภาพสูง รวมถึงระบบโครงข่ายระบบ
ขนส่งสาธารณะแบบบูรณาการ งานของ BPTJ คือ:
1) การประสานงานและการร่วมมือเกี่ยวกับการจัดทำแผนทั่วไปและแผนโครงการกิจกรรมของกระทรวง/สถาบันและรัฐบาล
ระดับภูมิภาคในบริบทของการพัฒนาและปรับปรุงบริการขนส่งแบบบูรณาการใน พื้นที่เมืองใหญ่จาการ์ตา
2) การประสานงานและการร่วมมือวางแผนข้อกำหนดด้านงบประมาณในบริบทของการดำเนินการตามแผนทั่วไปและแผน
กิจกรรมของโปรแกรมใน พื้นที่เมืองใหญ่จาการ์ตา
3) การอำนวยความสะดวกด้านเทคนิค การเงิน และ/หรือการจัดการเพื่อปรับปรุงบริการขนส่งมวลชนในเมือง ของพื้นที่เมือง

ใหญ่จาการ์ตา
4) การอำนวยความสะดวกด้านเทคนิค การจัดหาเงินทุนและ/หรือการจัดการในบริบทของการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอำนวย
ความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับบริการขนส่งสาธารณะในเมือง ของเขตเมืองใหญ่จาการ์ตา
5) การอำนวยความสะดวกด้านเทคนิค จัดหาเงินทุนและ/หรือบริหารจัดการในบริบทของการจัดการความต้องการการจราจร
ใน พื้นที่เมืองใหญ่จาการ์ตา
6) การจัดเตรียมแผนการดำเนินงาน ข้อกำหนดด้านงบประมาณการวางแผน และการดำเนินการตามโครงการกิจกรรมการ
ขนส่งในแผนแม่บทการขนส่งใน พื้นที่เมืองใหญ่จาการ์ตาซึ่งไม่รวมอยู่ในแผนทั่วไปและแผนโครงการสำหรับกิจกรรมการ
ขนส่งจากกระทรวง/สถาบันและรัฐบาลท้องถิ่น
7) การจัดเตรียมระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวกับการดำเนินการขนส่งแบบบูรณาการใน พื้นที่เมืองใหญ่จาการ์ตา
8) ให้คำแนะนำสำหรับการวางแผนเชิงพื้นที่ที่มุ่งเน้นการขนส่งสาธารณะ
9) การออกใบอนุญาตสำหรับการขนส่งสาธารณะที่เกินขอบเขตจังหวัดในพื้นที่จาการ์ตา โบกอร์ เดโปก ทังเกอรัง และเบกาซิ
และให้คำแนะนำสำหรับบริการฟีดเดอร์
10) การติดตาม ประเมินผล และการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนทั่วไปและการบริการขนส่งแบบบูรณาการและ
แผนการพัฒนา
11) การแก้ไขและกำหนดมาตรการสั่งห้ามสำหรับการละเมิดแผนแม่บทการขนส่งจาการ์ตา โบกอร์ เดโปก ทังเกอรัง และเบกาซิ
ของบริษัทตัวแทน ผู้ดำเนินการ และฝ่ายอื่นๆ
12) การดำเนินกิจการอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำหนด

ที่มา: ดัดแปลงจาก BPTJ http://bptj.dephub.go.id/tentang-bptj
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3.2 รูปแบบการกำกับดูแล 1: หน่วยงานกำกับดูแล
ในโมเดลการกำกับดูแล บริษัทเอกชนจะจัดหาบริการตามที่ผู้เดินทางต้องการหน่วยงานกำกับดูแลคือหน่วยงานหลักระดับ
รัฐในระบบขนส่ง
อุตสาหกรรมบริการส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแล (การบริการ การดูแลส่วนบุคคล ฯลฯ) อย่างไรก็
ตาม จะไม่สามารถดำเนินงานระบบขนส่งได้อย่างเหมาะสมหากไม่มีงานระดับยุทธวิธี เช่น โครงสร้างพื้นฐานเฉพาะและการ
ประสานงานระหว่างผู้ดำเนินการ ซึ่งผู้ดำเนินการเป็นคู่แข่งกันบนท้องถนน
งานหลักและแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลคือการให้สิทธิ์ในการดำเนินงานแก่บริษัทที่ต้องจัดหาตลาดบริการขนส่ง
อาจได้รับหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตเหล่านี้ ขึ้นอยู่กั บความสามารถของผู้ให้บริการที่ต้องให้บริการด้วยมาตรฐานคุณภาพขั้นต่ำ
ที่กำหนด มาตรฐานเหล่านี้อาจอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงในด้านความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ ข้อมูลลูกค้า ความรับผิดชอบ
และระดับค่าโดยสาร ฯลฯ
ตามทฤษฎีแล้ว ในตลาดเศรษฐกิจ ยิ่งในตลาดมีคู่แข่งเสนอบริการให้กับลูกค้ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น อย่างไรก็ตามการแข่งขัน
ที่เข้มข้นขึ้นบนท้องถนนระหว่างผู้ให้บริการในเส้นทางเดียวกันอาจนำไปสู่แนวทางปฏิบัติที่บ่อนทำลายมาตรฐานการบริการ
ลูกค้า หน่วยงานกำกับดูแลจะต้องรักษาการแข่งขันที่ดีระหว่างผู้ให้บริการซึ่งมีจำนวนที่เหมาะสมผ่านการจำกัดใบอนุญาตที่ออก
และบทลงโทษสำหรับผู้ให้บริการที่ไม่ได้มาตรฐาน
การแทรกแซงสาธารณะในระดับยุทธวิธีมักจำกัดเฉพาะการจัดหาที่ดินสำหรับสถานีรถโค้ชและป้ายรถเมล์ หน่วยงานกำกับดูแล
อาจพัฒนาทัศนคติเชิงรุกและขยายบทบาทคณะกรรมการเพื่อจัดให้มีการแข่งขันที่ เท่าเทียมกันและการฝึกสอนผู้ดำเนินงาน ผู้
ดำเนินงานอาจจัดระเบียบในสมาคมหรือองค์กรเพื่อให้การทำงานในลักษณะการกำกับตนเองเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ด้วยมาตรฐานที่สูงและการตรวจสอบที่เข้มงวด หน่วยงานกำกับดูแลสามารถควบคุมอุปทานของตลาดการขนส่งได้อย่าง
เคร่งครัด มาตรฐานที่สูงดังกล่าวอาจหมายรวมถึงการใช้กฎหมายแรงงานและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยัง
หมายรวมถึงเรื่องเส้นทางและตารางเวลา และการใช้โครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนที่กำหนด
คณะกรรมการกำกับและเจ้าของสิทธิการขนส่งทางบกในฟิลิปปินส์เป็นตัวอย่างทั่วไปของหน่วยงานกำกับดูแลที่ใช้สิทธิ์ด้าน
กฎระเบียบของตน โดยไม่เพียงเพื่อรับรองกรอบทางกฎหมายและการทำงานที่ราบรื่นของระบบขนส่งที่ขับเคลื่อนโดยผู้
ดำเนินงานเท่านั้น แต่ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการลูกค้าของผู้ประกอบการเอกชน และกำหนดให้หน่วยงานท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบขนส่งมากขึ้นอีกด้วย
มาตรฐานอาจอยู่ในระดับสูงและมีการบังคับใช้อย่างเข้มงวด โดยหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานสาธารณะอื่น ๆ (เช่น แผนก
โครงสร้างพื้นฐาน) เข้ามามีส่วนร่ว มอย่างมาก จนหน่วยงานกำกับดูแลไม่ได้กำหนดตลาดที่ค่อนข้างเสรีของอุปทานที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการ แต่เป็นเหมือนผู้อำนวยการระบบขนส่งที่ขับเคลื่อนด้วยนโยบายที่คล้ายกับรูปแบบบริหารการขนส่ง
โมเดลหน่วยงานกำกับดูแลสามารถนำมาใช้งานได้ดีจนถึงจุดที่พื้นที่เมืองใหญ่ต้องการการลงทุนขนาดใหญ่ในการขนส่ง
มวลชน เช่น ทางรถไฟ รถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) หรือระบบขนส่งอื่นๆ ที่ใช้เงินลงทุนสูง เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการจัดการ
โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลาและตามงบประมาณที่มี จะต้องมีการประสานงานระดับยุทธวิ ธีในระดับสูง ต้องมี
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การกำหนดระบบลำดับชั้นที่ชัดเจนสำหรับโครงการขนาดใหญ่ดังกล่าวเกี่ยวกับการขนส่งและการบูรณาการหลายรูปแบบ ซึ่ง
ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องยากที่จะนำไปใช้ภายใต้รูปแบบการกำกับดูแลนี้
ภาพประกอบ 14: คณะกรรมการกำกับและเจ้าของสิทธิการขนส่งทางบกของฟิลิปปินส์

ภารกิจ
ทำให้แน่ใจว่าประชาชนที่เดินทางได้ใช้บริการขนส่งทางบกที่เพียงพอ ปลอดภัย สะดวก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และเชื่อถือได้ในราคาที่เหมาะสม ผ่านการดำเนินการตามนโยบาย โปรแกรม และโครงการขนส่งทางบก
ที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยการลงทุนและความต้องการ
วิสัยทัศน์
บริการขนส่งทางบกระดับโลกที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม การปรับปรุงสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการส่งเสริมสวัสดิการของประชาชนทั่วไป
หน้าที่ของเรา
ประกาศใช้ บริหารจัดการ บังคับใช้ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ
ของบริการขนส่งทางบก

ที่มา: LTFRB https://ltfrb.gov.ph
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อย่างไรก็ตาม แม้กระทั่งในโมเดลหน่วยงานกำกับดูแลที่ขับเคลื่อนด้วยนโยบายมากที่สุด:
• หน่วยงานกำกับดูแลก็ไม่ควรแยกผู้ประกอบการออกจากตลาดตามการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร แต่ควรจำกัดจำนวน
ผู้ดำเนินการโดยการเพิ่มมาตรฐานคุณภาพการบริการขั้นต่ำ
• หน่วยงานกำกับดูแลอาจไม่ให้เงินอุดหนุนผู้ใ ห้บริการ แต่หน่วยงานควรลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ป้ายรถเมล์
และเลนรถ สถานีรถโค้ช ทางเดินและทางจักรยานที่เชื่อมต่อกับป้ายและสถานีเหล่านี้ บริการข้อมูล ฯลฯ
• หน่วยงานต่าง ๆ อาจสนับสนุนทางการเงินสำหรับการซื้อบริการขนส่งของผู้ใช้บางกลุ่ม
ในสหราชอาณาจักร พระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. 2528 ได้ยกเลิกหน่วยงานขนส่งรถโดยสารประจำทางเทศบาลแบบบูรณา
การแนวดิ่ง โดยแปรรูปกองยานพาหนะ คลังสินค้า และการปฏิบัติงานของรถโดยสาร และบรรจุหน่วยงานของรัฐที่เหลือให้มี
บทบาทเกี่ยวกับการกำกับดูแลโดยสมบูรณ์ น่าแปลกที่นโยบายนี้มักถูกมองว่า เป็นการยกเลิกกฎระเบียบ ตั้งแต่นั้นมาการปฏิรูป
โครงสร้างหน่วยงานและการพัฒนาตลาดจำนวนมากได้ทำให้เกิดรูปแบบการกำกับดูแลที่มีความเฉพาะตัว ที่หน่วยงานกำกับ
ดูแลด้านบริการขนส่งได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานร่วมที่ดูแลรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนและการขนส่งในนาม
ของรัฐบาลท้องถิ่นที่ประกอบเป็นพื้นที่เมืองใหญ่ที่ใหญ่ขึ้น องค์การบริหารร่วมแสดงให้เห็นว่า การบูรณาการในแนวดิ่งระหว่าง
ระดับยุทธวิธีและระดับปฏิบัติการที่น้อยลง สามารถช่วยให้มีการบูรณาการแนวนอนในระดับยุทธศาสตร์และยุทธวิธีที่มากขึ้นได้
อย่างไร
ฝ่ายบริหารด้านการขนส่งเหล่านี้คือตัวอย่างทั่วไปของโมเดลหน่วยงานกำกับดูแลที่พัฒนาอย่างมากตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
รวมถึงความสามารถในระดับยุทธวิธีทั่วไป และรูปแบบเฉพาะของการทำสัญญากับผู้ให้บริการขนส่ง
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ภาพประกอบ 15: NEXUS – ผู้บริหารด้านการขนส่งภายในรูปแบบหน่วยงานกำกับดูแล

“Nexus เป็นผู้บริหารการขนส่งผู้โดยสารของไทน์แอนด์แวร์(สหราชอาณาจักร) และบริหารจัดการกองทุนใน
นามของคณะกรรมการการขนส่งร่วม (Joint Transport Committee: JTC) ขององค์การบริหารร่วมประจำ
พื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือและองค์การบริหารร่วมประจำพื้นที่ตอนเหนือของไทน์ งานของเราคือการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตและสวัสดิภาพของทุกคนใน ไทน์แอนด์แวร์โดยสร้างเครือข่ายการขนส่งที่ดีขึ้น
“JTC ให้ทุนแก่ Nexus ผ่านการเรียกเก็บภาษีจากสภาเขตทั้งห้าแห่งของไทน์แอนด์แวร์ เกทส์เฮด นิวคาสเซิล
นอร์ธไทน์ไซด์ เซาท์ไทน์ไซด์ และซันเดอร์แลนด์ จำนวนเงินที่แต่ละสภาให้นั้นเป็นไปตามสัดส่วนของประชากร
เงินทุนที่เรียกเก็บนี้นำมาใช้เป็นค่าขนส่งในพื้นที่ที่ Nexus ดำเนินการ รวมถึงการเดินทางโดยได้รับสัมปทานฟรี
หรือถูกกว่า บริการรถประจำทางที่ได้รับเงินสนับสนุน (ประมาณ 10% ของเส้นทางในไทน์แอนด์แวร์รวมถึงรถ
โรงเรียน) สถานีขนส่งและป้ายหยุดรถประจำทาง เรือเรือข้ามฟาก และบริการเฉพาะทางสำหรับผู้ทุพพลภาพ
“ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (Voluntary Partnership Agreement: VPA) เป็นข้อตกลงที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรซึ่งจัดทำขึ้นระหว่าง Nexus หน่วยงานท้องถิ่น และผู้ให้บริการรถโดยสารประจำทาง ใน
ข้อตกลง VPA Nexus และหน่วยงานท้องถิ่นจะมุ่งมั่นที่จะจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ช่องทางพิเศษ ป้ายหยุด
และการเปลี่ยนวิธีการเดินทาง และเจรจาข้อตกลงในการใช้โครงสร้างพื้นฐานนั้น ผู้ให้บริการรถโดยสารจะปฏิบัติ
ตามข้อผูกพันในเรื่องมาตรฐานยานพาหนะ ค่าโดยสารสูงสุด ความถี่ และเวลา”
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NEXUS : https://www.nexus.org.uk/what-nexus/how-we-are-funded เกี่ยวกับ
องค์การบริหารร่วมในสหราชอาณาจักร : https://www.local.gov.uk/topics/devolution/devolutiononline-hub/devolution-explained/combined-authorities

ที่มา: NEXUS
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3.3 รูปแบบการกำกับดูแล 2: รูปแบบหน่วยงานตัวแทน
ในรูปแบบหน่วยงานตัวแทน งานด้านยุทธวิธีและปฏิบัติการทั้งหมดมอบให้กับบริษัทตัวแทนที่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพียงหน่วยงานเดียว ถือครอง ควบคุม และให้ทุนสนับสนุน บริษัทตัวแทนมักจะดำเนินการเมื่อหน่วยงานตัดสินใจจะ
รับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวข้องหลังจากที่ไม่สามารถกำกับดูแลตามรูปแบบหน่วยงานกำกับดูแลได้ เกี่ยวกับการจัดหาบริการที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องการ
รูปแบบบริษัทตัวแทนเหมาะสมกับระบบงานที่ต้องใช้เงินทุนสูงโดยมีการประสานกันระหว่างโครงสร้างพื้นฐานและการ
ปฏิบัติการ เช่น การดำเนินงานรถโดยสารประจำทางในเมืองขนาดใหญ่ ทางรถราง และรถไฟใต้ดิน ระบบที่ใช้เงินทุนสูงดังกล่าว
เช่น เรือข้ามฟาก ซึ่งรูปแบบบริษัทตัวแทนเป็นระบบที่สมาคมเอกชนสามารถนำไปใช้และดำเนินการได้ด้วยเช่นกัน และบริการ
ต้นทุนต่ำที่ไม่ขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น แท็กซี่ มักไม่ได้รับการควบคุมดูแลโดยหน่วยงานรัฐ
โมเดลหน่วยงานตัวแทนขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน วัฒนธรรมองค์กร การสื่อสารที่เข้าใจง่ายและกระบวนการตัดสินใจที่
รวดเร็ว ซึ่ง เป็นการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานในทุกระดับการกำกับดูแล สิ่ง นี้จะช่วยให้มีการประสานงานอ ย่าง
ตรงไปตรงมาภายในหน่วยงาน ระหว่างการวางแผนและการปฏิบัติงาน และช่วยลด ต้นทุนในการทำธุรกรรม หน่วยงานจะต้อง
ทำงานด้วยความคล่องตัว เนื่องจากไม่ต้องมีการทำสัญญาหรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่เป็นทางการในระดับต่าง ๆ ของระบบ
นอกจากนี้ยังช่วยให้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับภาคส่วนอื่น ๆ ที่ได้รับการจัดการภายใต้หน่วยงานเดียวกัน (ตำรวจจราจร
การจ่ายพลังงาน โรงเรียน โรงพยาบาล ที่อยู่อาศัย ฯลฯ) สุดท้ายนี้ผู้ดำเนินการเอกชนและผลกำไรจะถูกแยกออกมาจากระบบ
และหน่วยงานที่รับผิดชอบเตรียมจัดหาเงินทุนสำหรับบริการสาธารณะ ซึ่งค่าโดยสารอาจต่ำลง
จากมุมมองตามทฤษฎีตลาด หน่วยงานตัวแทนเหมาะสำหรับการจัดการที่เรียกว่า การผูกขาดโดยธรรมชาติ ซึ่งผู้ดำเนินงานที่มี
ประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับจะให้บริการได้ดีที่สุด และไม่มีตลาดที่ใหญ่พอสำหรับการจัดการการแข่งขันระหว่างผู้ดำเนินงาน
ที่มีความหมาย สาธารณูปโภค เช่น น้ำประปาและไฟฟ้า เป็นตัวอย่างตามตำราที่เกี่ยวกับการผูกขาดทางธรรมชาติ: “การ
ผูกขาดโดยธรรมชาติเป็นการผูกขาดในอุตสาหกรรมที่มีต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานสูงและมีอุปสรรคอื่ น ๆ ในการเข้าสู่ตลาดเมื่อ
เทียบกับขนาดของตลาดทำให้ซัพพลายเออร์ที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม ซึ่งมักจะเป็นซัพพลายเออร์รายแรกในตลาดมีความ
ได้เปรียบเหนือผู้ที่อาจเป็นคู่แข่งอย่างล้นหลาม ซึ่งกรณีนี้มักเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมที่ เน้นต้นทุนเป็นสำคัญ เพราะต้นทุนจะ
ลดลงจากการผลิตจำนวนมากเมื่อเทียบกับขนาดของตลาด ตัวอย่างเช่นสาธารณูปโภค ได้แก่ น้ำประปาและไฟฟ้า” (Perloff,
2012) ในกรณีของบริการขนส่งสาธารณะ เกณฑ์ระหว่างการผูกขาดโดยธรรมชาติและเศรษฐกิจตลาดที่มีประสิทธิภาพจะ
แตกต่างกันอย่างมากระหว่างรูปแบบการคมนาคม ตั้งแต่บริการรถแท็กซี่ที่มีอยู่มากมายไปจนถึงรถโดยสาร และระบบรถไฟที่ใช้
เงินทุนสูง โครงสร้างพื้นฐานและบริการทั่วไปเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ต้องใช้เงินทุนสูงที่สุดในระบบขนส่ง
นอกจากนี้หน่วยงานตัวแทนยังสามารถตัดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมจำนวนมาก และมีการประสานงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ระหว่างองค์ประกอบทั้งหมดของระบบ ตั้งแต่การวางกลยุทธ์ไปจนถึงการวางแผนและการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังสามารถตัด
กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล และทำให้ระบบขนส่งเสี่ยงต่อการทำงานผิดปกติซึ่งอาจจะยังไม่ได้รับการแก้ไข
การบูรณาการแนวดิ่งและแนวนอน ที่รวมรถบัส เรือข้ามฟาก รถไฟฟ้ารางเบา รถไฟใต้ดิน และที่จอดรถเข้าด้วยกัน ช่วยให้
สามารถสร้างระบบขนส่งในเมืองหลายรูปแบบที่มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามจากการรวมการบูรณาการ
แนวดิ่งและแนวนอนพร้อมกันทำให้เกิดความท้าทายในการจัดการมากมาย ด้วยการบูรณาการแนวดิ่งระหว่างระดับยุทธวิธีและ
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ปฏิบัติการ แต่ละรูปแบบการขนส่งมีแนวโน้มที่จะพัฒนา รักษา และปกป้องโครงสร้างองค์กรและอิทธิพลของตนเองภายใน
องค์กรแบบบูรณาการแนวนอน การประสานงานในแนวนอนและการตัดสินใจระหว่างรูปแบบต่ าง ๆ ในการออกแบบที่
สอดคล้องกันและเป็นไปแนวทางเดียวกันอาจช่วยเรื่องการนำจุดแข็งเฉพาะของแต่ละรูปแบบการขนส่งมาใช้งานและระงับการ
แข่งขันที่รุนแรงระหว่างกัน
ตัวอย่างเช่น เมื่อการรถไฟและรถโดยสารประจำเมืองรวมกันภายใต้หน่วยงานเดียวกันและในหน่วยงานตัวแทนเดียวกัน อาจ
เกิดสองสถานการณ์ดังต่อไปนี้:
• ระบบรถไฟและรถโดยสารได้รับการพิจารณาว่าเป็นเครือข่ายอเนกประสงค์ที่ผู้เดินทางสามารถเลือกใช้อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือใช้ทั้งสองระบบเพื่อให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด ดังนั้นหากวางแผนและดำเนินการอย่างเหมาะสม
ระบบแบบบูรณาการดังกล่าวจะให้บริการและประสิทธิภาพในระดับสูง
• ระบบรางที่มีเงินลงทุนจำนวนมากจะต้องตัดจำหน่าย รถโดยสารอาจถูกลดระดับให้ทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์ (feeder)
ให้กับระบบราง และห้ามให้บริการที่อาจแข่งขันกับบริการรถไฟ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงสถานะของระบบรถไฟในเมือง
แต่จะลดทางเลือกในการขนส่งสาธารณะสำหรับผู้เดินทาง และประสิทธิภาพโดยรวมของระบบจะลดลง
การบูรณาการไม่ได้เป็นเพียงเรื่องหน่วยงานดูแลระบบการขนส่งเท่านั้น มีรูปแบบและลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณา
การที่แตกต่างกัน และความท้าทายสำหรับ คณะเจ้าหน้าที่บริหารคือการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการวางแผนที่ยอดเยี่ยมและ
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในตลาด
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ภาพประกอบ 16: กรุงเทพฯ - การบูรณาการแนวดิ่งสำหรับโครงการสำคัญระดับชาติ

รัฐบาลเห็นว่าการจราจรบนถนนในกรุงเทพฯ มีความคับคั่งอย่างมาก จึงควรเร่งดำเนินการรถไฟ MRT ให้เร็วขึ้น
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการเดินทางโดยไม่ต้องใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ดังนั้นตามมติเมื่อวันที่
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดตั้งรัฐวิสาหกิจภายใต้การดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี ให้
รับผิดชอบดำเนินโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพและบริเวณใกล้เคียง
ในขณะเดียวกันความต้องการใช้ระบบขนส่งมวลชนก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก

ดังนั้นได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งการ

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ได้มีการประกาศจัดตั้งรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย ซึ่งใช้อักษรย่อ “รฟม.” โดยให้มีหน้าที่ปรับปรุงอำนาจหน้าที่การรถไฟฟ้าเมืองใหญ่ให้ดำเนิน
ธุรกิจระบบขนส่งอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในปี พ.ศ. 2545 หลังการปฏิรูปหน่วยงานรัฐ อำนาจในการกำกับดูแลการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ของนายกรัฐมนตรีได้ถูกโอนย้ายไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม”

ที่มา: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย https://mrta.co.th/en/about_mrta/history
เนื่องจากการบูรณาการในแนวดิ่งที่เข้มงวดตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ไปจนถึงระดับยุทธวิธี หน่วยงานต่าง ๆ อาจเป็นองค์กร
ที่ไม่ค่อยเปิดกว้างเท่าใดนัก ทำให้ไม่สามารถร่วมมือระหว่างองค์กรได้ง่ายเท่าใด ประเด็นนี้อาจทำให้เกิดความกังวลว่าหลาย
หน่วยงานในระดับต่าง ๆ ของรัฐบาลจะจัดตั้งหน่วยงานขนส่งมวลชนของตนเองให้ดำเนินงานในพื้นที่เดียวกัน นอกจากนี้ยังมี
ความกังวลว่าเขตพื้นที่เมืองใหญ่อาจเติบโตขึ้นจนครอบคลุมเขตต่าง ๆ พร้อมกับหน่วยงานขนส่งท้องถิ่นของเขตพื้นที่เมืองใหญ่
หลายหน่วยงานได้เติบโตอย่างไร้ประสิทธิภาพเนื่องจากระบบราชการ การขาดการกำกับดูแล การให้ความสำคัญกับปัญหา
ภายในมากกว่าผู้ใช้งาน การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางการเมืองหรือส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ และการไม่มีส่วนร่วมในการ
ประสานงานแนวนอนกับผู้ให้บริการขนส่งรายอื่น แทนที่จะร่วมมือหรือแข่งขันกับผู้ให้บริการรายอื่น หน่วยงานมักจะดำเนินงาน
แนวดิ่งจนถึงระดับยุทธศาสตร์เพื่ออ้างสิทธิ์ในการผูกขาดบริการขนส่งสาธารณะที่ตนเป็นผู้จัดหา
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โมเดลหน่วยงานตัวแทนมีขีดจำกัดเมื่อความต้องการด้านบริการขนส่งเกินความสามารถเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของ
หน่วยงาน และเงินอุดหนุนอยู่ภายใต้การพิจารณาและมาตรฐานที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อ:
• ระบบขนส่งเติบโตและกลายเป็นระบบขนส่งของเมืองใหญ่ และต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลายแห่ง ซึ่งไม่เห็นด้วยเรื่องการสนับสนุนเงินโครงการร่วมกันหรือการดำเนินงานในแต่ละวันโดยปราศจากความ
รับผิดชอบและการควบคุมต้นทุนอย่างเหมาะสม
• นโยบายการขนส่งมีหลายรูปแบบมากขึ้น โดยต้องมีก ารประสานงานที่ชัดเจนขึ้นในส่วนของรูปแบบการขนส่งและซัพ
พลายเออร์ที่ไม่สามารถนำมาบูรณาการหรือได้รับการยกเว้น
• เมื่อเปรียบเทียบกับระบบอื่น ๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกันประสิทธิภาพของหน่วยงานก็ดูจะไม่ค่อยมีมากนัก
รูปแบบหน่วยงานสามารถปฏิรูปได้ เพื่อรักษาจุดแข็งและกำจัดจุดอ่อน มีหลายตัวอย่างระหว่างประเทศที่แสดงให้เห็นว่า
หน่วยงานด้านการขนส่งมีการพัฒนาจากหนึ่งในสามสถานการณ์ดังนี้:
• ในกรณีที่หลายหน่วยงานให้บริการในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่ หน่วยงานเหล่านี้อาจเลือกที่จะประสานงานและจัดตั้ง
องค์กรหรือสมาคมของหน่วยงาน ที่ตอบสนองต่อหน้าที่ทางยุทธวิธีที่สำคัญในระดับภูมิภาค การเดินทางและขนส่งนี้
ทำให้รูปแบบหน่วยงานเทศบาลคงอยู่ต่อไปในระดับเมืองใหญ่ จนกว่าแนวโน้มข้างต้นจะกำหนดโครงสร้างการกำกับ
ดูแลระดับกลางนี้ให้มีการปฏิรูปเพิ่มเติม (ตัวอย่าง: fare-unions (สหภาพค่าโดยสาร) และ Verkehrsverbund ซึ่ง
ครอบคลุมพื้นที่เมืองใหญ่ที่มีศูนย์กลางอยู่หลายแห่งในประเทศเยอรมนีและประเทศอื่น ๆ ในยุโรป)
• หน่วยงานที่ผูกขาดจะรักษาและกระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานระดับยุทธศาสตร์ที่มีส่วนรับผิดชอบ และแยกส่วน
การบูรณาการเข้ากับระดับปฏิบัติการ หน่วยงานเหล่านี้ พัฒนาขึ้นจากการเป็นบริษัทมหาชนไปสู่การเป็น คณะ
เจ้าหน้าที่ บริหารระบบขนส่งมวลชนระดับยุทธวิธี (ตัวอย่างของการพั ฒนานี้สามารถเห็นได้ในระบบขนส่งกรุง
ลอนดอน ระบบขนส่งกรุงแมนเชสเตอร์ (สหราชอาณาจักร), เอสแอล ในสตอกโฮล์ม (สวีเดน)
• หน่วยงานตัวแทนที่ค วบคุมโดยหน่วยงานที่ไม่ได้ดูแลครอบคลุมทั้ง เขตเมืองใหญ่หรือการขนส่ง หลายรูปแบบ
กลายเป็นผู้รับเหมาของคณะเจ้าหน้าที่บริหารที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ และหน่วยงานที่รับผิดชอบจะค่อย ๆ เปลี่ยน
จากการสนับสนุนโดยตรงไปยังหน่วยงานของตนเพื่อเข้าทำสัญญาบริการผ่านคณะเจ้าหน้าที่บริหารหน่วยงานเหล่านี้
จะมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักและพัฒนาการดำเนินงานที่เยี่ยมยอด ท้ายที่สุดหน่วยงานเหล่านี้ก็จะมีลักษณะคล้ายกับคู่แข่ง
ภาคเอกชน (ตัวอย่าง: จีวีเอ อัมสเตอร์ดัม (เอ็นแอล), เอ็มวีบี มิวนิก (ดีอี), อาร์เอทีพี ปารีส (เอฟอาร์) และ วีบีแซด ซู
ริก (ซีเอช))
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ภาพประกอบ 17: ปารีส - หน่วยงานภายใต้คณะเจ้าหน้าที่บริหารทีจ่ ัดตั้งขึน้ เป็นการเฉพาะ
การขนส่งสาธารณะในปารีสเคยอยู่ภายใต้การวางแผนและการควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐ RATP (ฝ่ายบริหารการ
ขนส่งในกรุงปารีสอิสระ) และ SNCF (บริษัทรถไฟแห่งชาติของฝรั่งเศส) แนวโน้มหลายประการนำไปสู่การจัดตั้งคณะ
เจ้าหน้าที่บริหารของกรุงปารีสที่ชอื่ Île de France Mobilités เพื่อการดำเนินงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป:

รัฐบาลท้องถิ่นของกรุงปารีส หน่วยงานใกล้เคียง และเมืองใหญ่เรียกร้องให้มีการควบคุมการวางแผนและ
ประสานงานด้านการขนส่งระหว่างหน่วยงานและกิจการรถโดยสารในภูมิภาคมากขึ้น
นโยบายการขนส่งของหน่วยงานที่รับผิดชอบครอบคลุมการขนส่งหลายรูปแบบและมีการบูรณาการแนวนอนที่
มากกว่าการขนส่งสาธารณะ โดยแสดงออกมาในชื่อคณะเจ้าหน้าที่บริหารที่จัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดย
เน้นการเดินทางและขนส่งของผู้คนมากกว่าที่การบริหารรูปแบบการขนส่ง
หน่วยงานด้านการขนส่งแบบเดิมได้พัฒนามาเป็นผู้ดำเนินงานด้านการขนส่งในรูปแบบรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินงานเป็น
เหมือนบริษัทเอกชนในตลาดต่างประเทศหลายแห่ง และผู้รับเหมาของ Paris MTA สำหรับธุรกิจหลักแบบดั้งเดิมและ
รูปแบบสัญญาใหม่ที่คณะเจ้าหน้าที่บริหารเสนอ

Private
operators
Underground and Regional Rail

Underground
Light rail, Bus, etc.

MTE | Metropolitan Transport Executives
46

Buses, boats, etc.

3.4 รูปแบบการกำกับดูแล 3: คณะเจ้าหน้าที่บริหารการขนส่งในเมืองใหญ่ (MTE)
คณะเจ้าหน้าที่บริหาร ผสมผสานข้อดีของรูปแบบหน่วยงานกำกับดูแลและรูปแบบหน่วยงานตัวแทนพร้อมนำเสนอ
นวัตกรรมที่สำคัญ:
• คณะเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นองค์กรเฉพาะทางที่ได้รับการออกแบบมาเป็นการพิเศษเพื่อให้สามารถทำงานระดับ
ยุทธวิธีได้ดีกว่าหน่วยงานแบบบูรณาการผู้ดำเนินงาน หรือฝ่ายต่าง ๆ ในกระทรวง หน่วยงานบริหารการขนส่ง
ได้รับการควบคุมและให้ทุน สนับสนุนอย่างเต็มที่จากหน่วยงานภาครัฐ (หลายหน่วยงาน) และได้รั บมอบอำนาจ
ทางกฎหมายสำหรับการทำกิจกรรมหลัก ๆ ของตน จากมุมมองของหน่วยงานที่รับผิดชอบคณะเจ้าหน้าที่บริหาร

เป็นหน่วยงานระดับยุทธวิธีที่อยู่ภายใต้การควบคุมของตนอย่างแท้จริง การเป็นเจ้าของร่วมคณะเจ้าหน้าที่
บริหารของหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายหน่วยงานและรูปแบบการจัดการสาธารณะที่ทันสมัย ทำให้มั่นใจได้ว่า
คณะเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับการควบคุมและบริหารในระดับยุทธศาสตร์ แต่ไม่ได้มีการจัดการตามระดับนั้น
• คณะเจ้าหน้าที่บริหารไม่ได้ให้บริการขนส่ง คณะเจ้าหน้าที่บริหารจะใช้สิทธิ์และความสามารถซึ่งหน่วยงานที่
รับผิดชอบมอบหมายให้จัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง อำนวยความสะดวกในการดำเนินการด้านการ
ขนส่ง ใบอนุญาต หรือหน่วยงานตามสัญญาสำหรับการส่งมอบบริการขนส่ง จากมุมมองของผู้ดำเนินงานคณะ
เจ้าหน้าที่บริหารอาจถูกมองว่าเป็นลูกค้า หน่วยงาน หรือหน่วยงานกำกับดูแล ขึ้นอยู่กับรูปแบบการกำกับดูแลที่
คณะเจ้าหน้าที่บริหารพัฒนา ในทางเทคนิคแล้วคณะเจ้าหน้าที่บริหารไม่ใช่หน่วยงานหรือหน่วยงานกำกับดูแล
คณะเจ้าหน้าที่บริหารเป็นเพียงเครื่องมือในการปฏิบัติงานของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างแท้จริงหรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ซึ่งอาจมอบสิทธิพิเศษบางอย่างให้กับ คณะเจ้าหน้าที่บริหาร และมุ่งเน้นไปที่หน้าที่ด้านกฎระเบียบ
และกลยุทธ์ที่ไม่อาจแบ่งแยกได้
ในระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีขนาดใหญ่ อาจมีงานระดับยุทธวิธีมากมาย หลากหลายรูปแบบ
และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาภาคบริการขนส่งทั้งหมด รวมถึงทุกแง่มุมของการพัฒนาเชิงพื้นที่ เศรษฐกิจ และสังคม
ของเมืองใหญ่ เมื่อเทียบกับหน่วยงานกำกับดูแลและรูปแบบหน่วยงาน ลักษณะสำคัญของรูปแบบคณะเจ้าหน้าที่บริหารคือ
บทบาทหลักและการให้ความสำคัญกับ องค์กรเดียวที่ออกแบบมาเป็นการเฉพาะเพื่อบรรลุภารกิจระดับยุทธวิธีที่สัมพันธ์กับ
กลยุทธ์การหลีกเลี่ยง – เปลี่ยนแปลง – ปรับปรุง และจะหมายรวมถึง:
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สำหรับระดับยุทธศาสตร์: การประสานงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง หมดที่อยู่ในระบบขนส่งในเมืองใหญ่ การจัดทำ
แผนพัฒนาและการลงทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วน คำแนะนำด้านเทคนิคแก่หน่วยงานและหน่วยงานกำกับดูแล กลยุทธ์ที่มุ่งเน้น
การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรและทางเลือกการเดินทางไปสู่แนวทางการขนส่งที่มีประสิทธิภาพที่สุด มักขึ้นอยู่กับงานในระดับ
นี้

สำหรับระดับยุทธวิธี: การประสานงานกับภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ฝ่ายบริหารการขนส่งในบริเวณใกล้เคียง หน่วยงานขนส่ง
แบบบูรณาการ ฝ่ายวางแผนการใช้ที่ดิน ผู้จัดการโครงสร้างพื้นฐาน ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น การประสานงานใน
แนวนอนนอกเหนือจากภาคการขนส่งนี้จำเป็นต่อการดำเนินงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางหลายครั้งในชีวิตประจำวัน

สำหรับระดับปฏิบัติการ: การประสานงาน ติดตาม ประเมินผล และทำสัญญากับผู้ดำเนินการของรูปแบบการขนส่ง
ทั้งหมดทั้งระบบนำไปสู่การปรับปรุงการขนส่งในแต่ละรูปแบบ
สำหรับการดำเนินงานดังกล่าวคณะเจ้าหน้าที่บริหารอาจเป็นองค์กรระบบลีน (lean organization) ได้ ซึ่งความสามารถส่วน
ใหญ่จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งศูนย์กลางที่มีลักษณะเฉพาะในการกำกับดูแล และความสัมพันธ์ที่ชัดเจนและตรงไปตรงมากับ
หน่วยงานอื่น ๆ ในระบบ ตำแหน่งที่เป็นเอกลักษณ์นี้ช่วยให้ คณะเจ้าหน้าที่บริหารสามารถบรรลุการประสานงานแนวนอนที่
ใหญ่ขึ้นในรูปแบบการขนส่งและเกินขอบเขตการบริหารในทุกระดับมากกว่ารูปแบบการกำกับดูแลอื่น ๆ
การประสานงานในแนวนอนที่มากขึ้นอาจนำไปสู่การบูรณาการองค์กรตามจริงของภาคส่วนต่าง ๆ ในคณะเจ้าหน้าที่บริหารเอง
ได้ ตัวอย่างเช่น การขนส่งทางบกประเทศสิงคโปร์ (LTA) สำนักงานขนส่งและถนนเมืองดูไบ (RTA) และการคมนาคมกรุง
ลอนดอน (TFL) ไม่เพียงรับผิดชอบเรื่องการขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริการขนส่งแบบ “จุดต่อจุด”
การส่งเสริมการเดินและการปั่นจักรยาน รวมถึงการออกใบอนุญาตยานพาหนะ การก่อสร้างถนน การบำรุงรักษา และการ
กำหนดราคา ตัวอย่างเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยหน่วยงานระดับยุทธศาสตร์ระดับชาติหรือเมืองใหญ่เพียงแห่งเดียวที่มีอำนาจทาง
กฎหมายในการสร้างผลงานที่ใหญ่ขนาดนี้
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ภาพประกอบ 18: สำนักงานขนส่งทางบกของสิงคโปร์

“สำนักงานขนส่งทางบก (LTA) เป็นผู้นำการพัฒนาการขนส่งทางบกในสิงคโปร์ เราวางแผน ออกแบบ สร้าง
และบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางบกของสิงคโปร์ เราอยากสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
การเชื่อมต่อการขนส่งทางบกของสิงคโปร์ และรวมระบบการขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
ครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงมีตัวเลือกการเดินและการใช้รถจักรยานด้วย เราใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมความแข็งแกร่ง
ให้กับโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟและรถประจำทางของเรา และพัฒนาทางเลือกที่น่าตื่นเต้นสำหรับการขนส่ง
ทางบกในอนาคต”
“เราได้รับแรงผลักดันจากวิสัยทัศน์ของเครือข่ายการขนส่งทางบกที่ เน้นผู้คนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเชื่อมโยงชุมชน
และสถานที่ต่าง ๆ เรามองภาพรวมเพื่อการจัดการจราจร จัดหาการขนส่งสาธารณะที่เชื่อถือได้ และสนับสนุน
ตัวเลือกการเดินทางและขนส่งเชิงรุกสำหรับเมืองที่มีรถน้อย นอกเหนือจากการกำหนดอนาคตของการขนส่ง
ทางบกผ่านแผนแม่บทแล้ว เรายั งคงมองหาวิธีการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความ
น่าเชื่อถือของระบบขนส่งสาธารณะ สนับสนุนทางเลือกในการเดินและขี่จักรยาน และปรับปรุงการเชื่อมต่อของ
ถนนและระดับตัวเลือกบริการแบบจุดต่อจุด”

ระบบขนส่งสาธารณะ

่ มจุดต่อจุด
ต ัวเลือกการเดินทางแบบเชือ

แผนแม่บทการขนส่งทางบก ปี 2573

ถนน

ที่มา: https://www.lta.gov.sg/content/ltagov/en/who_we_are.html
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เพื่อให้เกิดการบูรณาการในแนวนอนในระดับที่ยุติธรรม หน่วยงานในเมืองและระดับภูมิภาคที่มีอำนาจน้อยกว่าจะต้องรวมสิทธิ์
และความสามารถของตนในฝ่ายบริหารการขนส่งระดับภูมิภาคร่วมกันที่สามารถร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติที่รับผิดชอบ
เรื่องการขนส่งระหว่างเมือง ทางหลวง กฎจราจร การวางแผนการใช้ที่ดิน เป็นต้น
คณะเจ้าหน้าที่บริหารไม่ควรจำกัดบทบาทของตนให้เป็นตัวกลางระหว่างหน่วยงานระดับยุทธศาสตร์และระดั บปฏิบัติการ และ
พัฒนาผลงานของตนในฐานะศูนย์รวมความสามารถทางเทคโนโลยี คณะเจ้าหน้าที่บริหารควรพัฒนาการสื่อสารโดยตรงกับผู้ใช้
แต่ละรายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบขนส่ง และด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็นตัวกลางระหว่างภาคประชาสังคมและหน่วยงานใน
สถาบันของระบบขนส่ง:
• จัดให้มีการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการหารือเรื่องนโยบายการขนส่ง แผนงาน และโครงการ
• กู้คืน ติดตาม และประเมินข้อร้องเรียนของลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของผู้ดำเนินการและข้อบกพร่องในการ
ออกแบบเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
ในการพัฒนารูปแบบการสื่อสารดังกล่าวคณะเจ้าหน้าที่บริหารจะสร้างความรู้ของตนเองจากประสบการณ์จริง นอกจากนี้ยัง
สนับสนุนกระบวนการเชิงโต้ตอบอย่างเด็ดขาด เช่น การทำแผนงานการเดินทางและขนส่งในเมืองอย่างยั่งยืน (SUMP) และการ
จัดการและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

รูปแบบคณะเจ้าหน้าที่บริหาร: ระดับยุทธศาสตร์
รัฐบาลแห่งชาติกำหนดกรอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้กับข้อกำหนดทั่วไป บรรทัดฐาน และพื้นฐานทางการเงิน
สำหรับระบบขนส่งทั้งหมด
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะใช้กฎหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย และในบางกรณีอาจมีการเสริมอำนาจ
ของฝ่ายบริหารการขนส่ง
• รัฐบาลแห่งชาติจัดทำแผนแม่บทและเป้าหมายที่สูงขึ้นเพื่อนำมาพิจารณาในนโยบายการขนส่งในท้องถิ่น
• หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับชาติและระดับย่อยประเมินฝ่ายบริหารการขนส่งอย่างสม่ำเสมอจากการทำตามนโยบาย
เฉพาะ ผลการดำเนินงานทางการเงินและมุมมองด้านการให้บริการ
• หน่วยงานที่รับผิดชอบควรรับทราบและกำหนดเครื่องมือให้ฝ่ายบริหารการขนส่งเป็นหน่วยงานสาธารณะเพียง
หน่วยงานเดียวที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการระบบขนส่งมวลชนในเมืองและในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่
เป้าหมายที่ครอบคลุมยังอาจหมายถึงสนธิสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ

เช่น

การประชุมใหญ่ภาคีของอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 24 (UNFCCC – COP24, https://unfccc.int/) และเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDG, https://sdgs.un.org/goals) หรือข้อตกลงระดับภูมิภาค (เช่น KLTSP (ASEAN, 2015))
ตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศ งบประมาณของประเทศจะได้รับการจัดสรรให้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและบริการ
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การเสริมอำนาจของหน่วยงานท้องถิ่นเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นในการจัดการกับความท้าทายในระดับพื้นที่หรือระดับภูมิภาค
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินการผ่านการกระจายอำนาจหรือ ลดการใช้อำนาจของเพียงกลุ่มเดียว การสร้าง
ความชัดเจนเกี่ยวกับความรับผิดชอบ อภิสิทธิ์ และทรัพยากรของหน่วยงานระดับท้องถิ่นหรือระดับภูมิภาค และการปฏิบัติตาม
แผนงานระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญของรัฐบาลระดับชาติ จะช่วยให้คณะเจ้าหน้าที่บริหารสามารถทำงานได้
อย่างราบรื่นและมีประสิทธิผล
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ หน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะมีบทบาทเฉพาะของตน ความ
สมดุลระหว่างหน่วยงานทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจในการกำกับดูแลเชิงกลยุทธ์และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ซึ่งก็ยังคง
เป็นไปตามความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้งาน
เป็นเรื่องที่หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละหน่วยงานจะต้องดำเนินการ เพื่อให้คณะเจ้าหน้าที่บริหารมีขีดความสามารถ เสถียรภาพ
และการจัดการที่ทันสมัย ในฐานะองค์กรปกครองตนเองซึ่งได้รับชี้ นำและอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นระดับการเมือง แต่
ได้รับการคุ้มครองจากอิทธิพลนอกระบบผ่านแรงกดดันทางการเมืองหรือการเก็บรักษาข้อมูลของหน่วยงานอื่น

โมเดลคณะเจ้าหน้าที่บริหาร: ระดับยุทธวิธี
ในระดับยุทธวิธีคณะเจ้าหน้าที่บริหารทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตาม
วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
• คณะเจ้าหน้าที่บริหารพัฒนาและรักษากลยุทธ์ระยะยาวและรายงานความคืบหน้าและความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอต่อ
ทั้งหน่วยงานที่มีอำนาจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• คณะเจ้ าหน้าที่บริหารพัฒนาความสามารถในการรวบรวม จัดการ และประมวลผลข้อมูล เพื่อเป็นองค์กรที่
ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล แนวทางนี้จะช่วยเรื่องการวางแผน จัดการ และประเมินการให้บริการอย่างต่อเนื่องและ
รับประกันความรับผิดชอบ ในบริบทนั้นการเพิ่มทักษะให้กับพนักงานเป็นสิ่งสำคัญ
• คณะเจ้าหน้าที่บริหารกำหนดและจัดการระบบขนส่งแบบบูรณาการ ซึ่งรวมถึงการวางแผนการบริการและการปรับ
โครงสร้างองค์กรใหม่ (เส้นทางและตารางเวลา) บริการการเดินทางและขนส่งรูปแบบใหม่ และการวางแผนโครงสร้าง
พื้นฐาน กำหนดมาตรฐานประสิทธิภาพและคุณภาพที่คาดหวังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการออกใบอนุญาตและการทำ
สัญญาของผู้ประกอบการขนส่ง
• คณะเจ้าหน้าที่บริหารตรวจสอบผู้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องและกำหนดให้ผู้ดำเนินงานดังกล่าวรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและสัญญา เพื่อไม่ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบประสบปัญหาด้านกฎระเบียบและการเงิน
• คณะเจ้าหน้าที่บริหารจัดการเรื่องการชำระเงินโดยตรงจากผู้ให้บริการ รายได้จากค่าโดยสารจากผู้เดินทาง และเงิน
สนับสนุนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังอาจสร้างรายได้หรือการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อทำให้มั่นใจว่าการขนส่ง
สาธารณะจะมีความยั่งยืนทางการเงินที่ดีขึ้น
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สำหรับรูปแบบทั่วไปที่กล่าวไว้ข้างต้น ความรับผิดชอบทางเทคนิคที่สำคัญที่ควรมอบหมายให้กับคณะเจ้าหน้าที่บริหารได้แก่:
• จัดระเบียบและรักษาความปลอดภัยรูปแบบธุรกิจสำหรับการเดินทางและขนส่งในเมือง
• วางแผน ดำเนินการ และจัดการบริการขนส่งสาธารณะหลายรูปแบบ (การวางแผนบริการ การปรับโครงสร้างบริการ
บริการการเดินทางและขนส่งรูปแบบใหม่) และโครงสร้างพื้นฐาน:
o โครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ
o ช่องทางพิเศษของรถประจำทาง
o การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางและศูนย์กลาง
o บริการอำนวยความสะดวกและการสนับสนุนอื่นๆ
• ตรวจสอบการขนส่งสาธารณะกับการวางผังเมืองและภูมิภาค
• สร้างระบบค่าโดยสารแบบบูรณาการและร่างนโยบายค่าโดยสาร
• จัดทำระบบข้อมูลผู้โดยสารหลายรูปแบบซึ่งมีความครอบคลุม
• สร้างและรักษาภาพลักษณ์โดยรวมของระบบขนส่งมวลชน
• สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของระบบและผู้ใช้งาน
• พัฒนาทักษะในการทำงาน

รูปแบบคณะเจ้าหน้าที่บริหาร: ระดับปฏิบัติการ
ผู้ประกอบการขนส่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการขนส่งแก่ผู้เดินทางและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายอื่น ๆ ผู้ดำเนินการอาจมี
ส่วนร่วมในภารกิจทางยุทธวิธีบางอย่างที่ได้รับมอบหมายให้กับ คณะเจ้าหน้าที่บริหารทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการมอบหมายงานและ
ประเภทของสัญญาปฏิบัติการ
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ผู้ดำเนินงานให้บริการในเขตพื้นที่หรือปฏิบัติตามเส้นทางและตารางเวลาตามที่ได้รับมอบหมายและสอดคล้องกับ
ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพและคุณภาพที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตและข้อตกลงตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารด้านการ
ขนส่ง
หน่วยงานใช้งานและจัดการสินทรัพย์ของระบบขนส่ง (โครงสร้างพื้นฐาน โครงข่าย ระบบเสริม)
ผู้ดำเนินการมีหน้าที่ฝึกอบรมและจัดการพนักงานของตนเพื่อให้แน่ใจว่ามีทักษะที่จำเป็นและตรงตามเงื่อนไขการทำงาน
เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้อง
ผู้ดำเนินการใช้นโยบายการสร้างแบรนด์ ข้อมูล และการสื่อสารที่กำหนดไว้สำหรับบริการขนส่งสาธารณะแบบบูรณาการ
(ถ้ามี)
ผู้ประกอบการเก็บค่าโดยสารจากผู้โดยสารโดยใช้เครื่องมือทีค่ ณะเจ้าหน้าที่บริหารกำหนดหรือเห็นชอบ
ผู้ประกอบการรถโดยสารส่วนบุคคลได้รับอนุญาตหรือทำสัญญาตามระยะเวลาที่กำหนด การขาดการรับประกันความต่อเนื่อง
ของสิทธิ์ในการดำเนินงานทำให้เกิดความตึงเครียดในตลาด ซึ่งผู้ดำเนินการอาจยังคงมีประสิทธิภาพการทำงานหรืออาจมีความ
เสี่ยงที่จะสูญเสียสิทธิ์ในการดำเนินงานสำหรับการดำเนินธุรกิจในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
ในกรณีของการดำเนินการรถโดยสารขนาดใหญ่มาก การดำเนินงานทางรถไฟหรือหน่วยงานสาธารณะที่ให้บริการดำเนินการ
การยกเลิกสัญญาเป็นเพียงการลงโทษที่เป็นตัวเลือกสุดท้าย สำหรับธุรกิจในชีวิตประจำวัน สัญญาดำเนินการจะรวมถึง
แผนงานโบนัส-มาลัส (bonus-malus schemes) ที่ให้สิ่งจูงใจทางการเงินแก่ผู้ให้บริการเพื่อให้บริการคุณภาพสูงแก่
ลูกค้าและกับคณะเจ้าหน้าที่บริหารและระบบขนส่ง แผนงานโบนัส-มาลัสอาจขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดเช่น:
• การอุปถัมภ์และรายได้จากลูกค้า
• การปฏิบัติตามตารางเวลา
• ความสะอาด ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย
• ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม
• การพัฒนาบุคลากรและความรับผิดชอบต่อสังคม
สัญญาคณะเจ้าหน้าที่บริหารบางฉบับกับผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ระดับสากล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นวิธีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาขีดความสามารถ ในระยะยาวสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในท้องถิ่นที่ ใช้
ความสามารถที่มีในพื้นที่ ให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการระหว่างประเทศได้อย่างเพียงพอ การแข่งขันในตลาดที่มากขึ้นทำ
ให้เกิดนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินการด้านการขนส่ง รูปแบบการทำสัญญา
รถโดยสารของสิงคโปร์ (Bus Constracting Model: BCM) ได้รับการออกแบบมาเป็นการเฉพาะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ก่อน
หน้า BCM มีผู้ให้บริการในท้องถิ่น 2 ราย ได้แก่ หน่วยงานขนส่งมวลชนสิงคโปร์ (Singapore Mass Rapid Transit: SMRT)
และ หน่วยงานบริการรถโดยสารประจำชาติสิงคโปร์ (Singapore Bus Services: SBS) และสิงคโปร์ประสบปัญหาจากการ
ลงทุนที่ต่ำในด้านบริการรถโดยสารและขาดความคิดสร้างสรรค์ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ BCM LTA ได้ซื้อสินทรัพย์ของรถ
โดยสารทั้งหมดคืนและนำเสนอความสามารถในการแข่งขันในตลาด ซึ่งทำให้ผู้ให้บริการระดับนานาชาติ 2 รายเข้ามามีส่วนร่วม
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ซึ่งทั้งสองรายได้ใช้แนวทางล้ำสมัยหลายวิธีในการปรับปรุงความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรมกับพนักงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดำเนินงาน และปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า หลังจาก BCM ความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2562 สูงถึง 99.3% เมื่อ
เทียบกับ 90.7% ในปี 2558
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ภาพประกอบ 19: องค์การขนส่งนครโคจิ
โคจิเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในรัฐเกรละของอินเดีย และให้บริการการขนส่งในหลากหลายรูปแบบ: รถไฟ
รถโดยสารสาธารณะและรถส่วนตัว (สำหรับการเดินทางระยะสั้น ระยะกลาง และระยะไกล) รถไฟใต้ดิน เรือ รถสามล้ออัตโนมัติ
แท็กซี่ การปั่นจักรยานและการเดิน แต่ขาดการบูรณาการและการเชื่อมต่อ ทำให้เกิดความไร้ประสิทธิภาพ
เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการเดินทางและขนส่งในเมืองแห่งชาติ รัฐบาลกลางได้กำหนดเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการอนุมัติ
ระบบรถไฟใต้ดินเพื่อรวมรูปแบบการขนส่งสาธารณะทั้งหมดเข้ากับศูนย์ ‘คำสั่งและการควบคุม’ แห่งเดียว และใช้ระบบตั๋วทั่วไป
เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรไปมา ด้วยการเปิดรถไฟใต้ดินในปี 2560 หน่วยงาน โคจิ เมโทร เรล จำกัด ( KMRL) ได้จัดตั้ง
คณะกรรมการสำหรับหน่วยงานด้านการขนส่งและร่างกฎหมาย หน่วยงานขนส่งในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่รัฐเกรละ (KMTA) ซึ่ง
ผ่านการเห็นชอบในเดือนพฤศจิกายน ปี 2562
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2563 KMTA จะเป็นหน่วยงานอิสระ ซึ่งจะรับผิดชอบการดำเนินงาน การบำรุงรักษา การพัฒนา และ
การควบคุมรูปแบบการขนส่งสาธารณะในเมือง หน่วยงานดังกล่าวมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของรัฐเป็นประธานโดยมี
เลขานุการขนส่งทำหน้าที่เป็นรองประธาน หน่วยงานนั้นมีสมาชิกได้ไม่เกิน 15 คน รวมทั้งผู้เก็บภาษีในเขต ผู้บัญชาการตำรวจ
เมือง เลขาธิการหน่วยงานในท้องที่ นายกเทศมนตรี MLA ท้องถิ่น และตัวแทนจากบริษัทรถโดยสารประจำทางของรัฐ

คณะกรรมการ

ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหารองค์การขนส่ง
แห่งมหานคร

คณะกรรมการ KMTA
มีการใช้ระบบตั๋วเดียวที่เรียกว่า สมาร์ทการ์ด KochiOne สำหรับรูปแบบการเดินทางส่วนใหญ่ การกำหนดเส้นทางรถเมล์จะเสร็จ
สมบูรณ์และจะมีตารางเวลาร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อระหว่างรูปแบบต่าง ๆ เป็นไปด้วยความราบรื่น เปิดตัวระบบข้อมูล
สาธารณะรวมถึงแอพทั่วไปที่เกี่ยวกับการเดินทางและขนส่ง นโยบายการจอดรถถูกนำมาใช้ และผู้ประกอบการจะได้รับใบอนุญาต
จะมีศูนย์บัญชาการและควบคุมเดียวเพื่อดูแลทั้งระบบ เจ้าของรถโดยสารภาคเอกชนถูกรวมเข้าเป็นบริษัทที่ให้บริการรถโดยสาร
ประจำทาง 7 แห่ง และรถสามล้ออัตโนมัติ 27,000 คันภายใต้สหภาพการค้า 6 แห่งซึ่งอยู่ในสมาคมสหกรณ์ผู้ขับขี่
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กรณีศึกษา:
คณะกรรมการขนส่งเมืองใหญ่แห่งเกาหลีใต้

ที่มา: http://news.samsungcnt.com/public-transportation-in-seoul-a-miracle-for-12-million/
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บทนำ
คณะกรรมการขนส่งเมืองใหญ่ (Metrpolitan Transport Commission: MTC) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นระบบกำกับดูแลภายใต้
กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม (MOLIT) แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (ROK) ซึ่งรัฐบาลกลาง หน่วยงานท้องถิ่น และ
ภาคเอกชนทำงานร่วมกันในการจัดการกับปัญหาการขนส่งในเมืองใหญ่ในปี 2562 ซึ่งมีความสำคัญเพราะว่าประมาณ 80%
ของชาวเกาหลีใต้อาศัยอยู่ในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่ ซึ่งต้องเผชิญกับปัญหาความแออัด อุบัติเหตุบนท้องถนน และมลพิษทาง
อากาศ และเวลาเดินทางระหว่างใจกลางเมืองและชานเมืองเป็นเวลานาน
การขาดบริการขนส่งระหว่างเมืองที่เกี่ยวข้องในการข้ามเขตปกครองทำให้ปัญหายิ่งแย่ลง เช่น การขาดแคลนที่อยู่อาศัย
และปัญหาด้านการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองใหม่ MTC ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่อำนวยความสะดวกและไกล่เกลี่ย
ปัญหาต่าง ๆ เช่น ความล่าช้าในการเจรจา ความต้องการ และความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการความต้องการด้านการขนส่งและการเงิน โครงสร้างและภารกิจของ MTC ช่วยให้สามารถส่งเสริมการบูรณาการใน 5 ด้าน
หลัก ได้แก่ การบริหาร ค่าโดยสาร การขนส่งและการใช้ที่ดิน รูปแบบ และข้อมูลและเทคโนโลยี
MTC พัฒนามาจากสมาคมขนส่งเมืองใหญ่ (Metropolitan Transport Association: MTA) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2548
หลังจากการปฏิรูประบบขนส่งมวลชนในกรุงโซล เมื่อปี 2547 (KOTI, 2555) ความรับผิดชอบหลัก คือการประสานนโยบายการ
ขนส่งสาธารณะทั่วทั้งจังหวัดโซล อินชอน และคยองกี หรือที่เรียกว่าเขตเมืองใหญ่โซล (Seoul Capital Area: SCA) ภายใน
ข้อกำหนดพื้นฐานทางกฎหมายของรัฐบัญญัติปกครองตนเองท้องถิ่น พ.ศ. 2551 กฎหมายนี้อนุญาตให้มีการก่อตั้ง MTA หากมี
บริการใดต้องการความร่วมมือจากรัฐบาลท้องถิ่นตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป
จากการวิเคราะห์ที่จัดทำโดย อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสปอร์ต ฟอรั่ม (ITF) MTA มีข้อจำกัดดังต่อไปนี้
• เจ้าหน้าที่ MTA ส่วนใหญ่เป็นอดีตข้าราชการจากราชการส่วนภูมิภาคซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นเวลาสองปีเท่านั้น ซึ่ง
ทำให้ยากต่อการพัฒนาเสถียรภาพและกลยุทธ์ระยะยาวระหว่างปี 2548 ถึง 2560
• ความสามารถในการระดมทุนของ MTA ขึ้นอยู่กับการบริจาคด้วยความสมัครใจจากรัฐบาลท้องถิ่นสามแห่ง
เท่านั้น
• MTA ไม่มีอำนาจทางกฎหมายที่จะท้าทายการตัดสินใจของรัฐบาลท้องถิ่นใด ๆ
การกำกับดูแลอย่างจำกัดทั่วพื้นที่กรุงโซล (SCA)
เขตกรุงโซล (SCA) รวมเขตปกครองทั้งสามแห่งมีประชากรเกิน 50% ของประชากรทั้งหมดของประเทศ (Kyu-won, 2021)
ตามข้อมูลของบริการข้อมูลสถิติของเกาหลี (KOSIS) ในปี 2562ประชากรในพื้นที่ SCA มี 9.7 ล้านคนอยู่ในกรุงโซล 13.2 ล้าน
คนในคยองกี และ 2.9 ล้านคนในอินชอน ความท้าทายคื อการบูรณาการระหว่างสามพื้นที่ที่กรุง โซลและอินชอนจะต้องร่วม
รับผิดชอบเรื่องการวางแผนและดำเนินโครงการขนส่งในพื้นที่และบริการจัดการการขนส่งในเขตเมือง ในขณะที่คยองกีโดมี 27
เมืองและ 5 มณฑล ซึ่งทั้งหมดล้วนมีหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องโครงการขนส่งและการจัดการ
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MTA มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแผนการขนส่งมวลชนข้ามเขตแดน โดยสร้างระบบ BRT และสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
รับส่ง ให้คำปรึกษา และปรับเปลี่ยนโครงการระหว่างภูมิภาค และประสานงานการวางแผนเส้นทางเดินรถและการจัดเก็บค่า
โดยสารสำหรับระบบขนส่งระหว่างเทศบาลทั้งหมด เนื่องจากการปกครองของเมืองใหญ่ที่มีจำกัด MTA จึงไม่สามารถขยาย
เส้นทางเดินรถทั่วพื้นที่และระบบขนส่งมวลชนในวงกว้าง (BRT) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงศูนย์ถ่ายโอนหลายรูปแบบ
การก่อสร้างรถไฟใต้ดินและถนนระหว่างภูมิภาค และแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับรายได้จากค่าโดยสา รแบบบูรณาการ (ITF,
2561)
การจัดตั้งคณะกรรมการขนส่งเมืองใหญ่ (MTC)
คณะกรรมการขนส่งเมืองใหญ่ (Metropolitan Transport Commission: MTC) ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม ปี 2562 โดยมี
วิสัยทัศน์ในการสร้างระบบขนส่งมวลชนในเมืองใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนข้ามเขตแดน นำไปสู่การเติบโตในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันได้ดีกว่าขอบเขตของ MTA เดิม (MTC., 2562) คณะกรรมาธิการประกอบด้วยคณะกรรมการระดับภูมิภาค 5 คณะ ซึ่ง
ก็คือ เขตกรุงโซล (SCA) เขตปูซานและอุลซาน เขตแทจอน เขตกวางจู และเขตแดกู กุญแจสู่ความสำเร็จของ MTC คือการทำ
ให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดทำงานร่วมกันในการบูรณาการ 5 กลุ่มหลักได้แก่ การบริหาร รูปแบบ การขนส่งและการใช้
ที่ดิน ค่าโดยสารและข้อมูลและเทคโนโลยี

บูรณาการการบริหาร
MTC มีคณะกรรมการระดับภูมิภาค 5 คณะ คณะทำงานและคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการจัดการความขัดแย้ง เพื่อให้แน่ใจ
ว่ารัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น และภาคเอกชนสามารถร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่ในวง
กว้างได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการทำงานร่วมกันเพื่อส่งมอบแผนพื้นฐานและแผนปฏิบัติการ โดยแผนพื้นฐานจะกำหนดขึ้น
ทุก 20 ปี และแผนปฏิบัติการถูกสร้างขึ้นทุก 5 ปี

การรวมรูปแบบ
MTC จะทำให้แน่ใจว่ามีการรวมระบบขนส่งเข้ากับเขตเมืองใหญ่ได้อย่างดี แผนดังกล่าวรวมถึงการดำเนินการของเครือข่าย
เกรท เทรน เอ็กซ์เพรส (GTX) เป็นแกนลำตัวและล้อมรอบด้วย ซูเปอร์ -บีอาร์ที และสายรถรางตลอดจนการใช้งานบัส
ทรานซิท เอ็กซ์เพรส (BTX) การบูรณาการยังต้องมีการก่อสร้างศูนย์การขนส่งในหลายรูปแบบ ซึ่งเครือข่าย GTX และ BTX
จะเชื่อมกับรถประจำทางและรถไฟในเขตเมืองเพื่อส่งเสริมการเดินทางที่มีประสิทธิภาพทั่วพื้นที่เมืองใหญ่

การบูรณาการการขนส่งและการใช้ที่ดิน
MTC มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการพัฒนาและนโยบายเครือข่ายการขนส่งที่มักถูกละเลยหรือดำเนินการล่าช้าในการ
พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาค ดังนั้น แผนการขนส่งในพื้นที่กว้างปี 2573 จะสะท้อนถึงคุณลักษณะของแต่ละเขตเมืองใหญ่ และจัด
เครือข่ายรถโดยสารประจำทางที่มีประสิทธิภาพสำหรับเมืองใหม่ตามที่คาดการณ์ไว้หรือในระยะเวลาที่เหมาะสม
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การบูรณาการค่าโดยสาร
MTC สนับสนุนให้เปลี่ยนแปลงไปใช้การเดินทางในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่ที่คุ้มค่าใช้จ่ายผ่านการรวมค่าโดยสารและสร้างบัตร
โดยสารในพื้นที่กว้าง (บัตร MTC) บัตร MTC จะมอบส่วนลดและของรางวัล และบริหารเงินสนับสนุนค่าโดยสารจากหน่วยงาน
ภายนอกให้กับผู้โดยสาร

การบูรณาการข้อมูลและเทคโนโลยี
MTC จะรั บ ผิ ด ชอบเรื ่ อ งการวิ เ คราะห์ ท างเลื อ กใน การเดิ น ทางและขนส่ ง ใหม่ ๆ ที ่ แ ตกต่ า งกั น และการ
บูรณาการที่อาจใช้กับระบบขนส่งสาธารณะจำนวนมากเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่ ในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่จะเสนอแผนการเดินทาง
และระบบการชำระเงินที่เหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ MTC ยังได้รับมอบหมายให้รวมยานพาหนะขับเคลื่อนด้วยตนเอง เช่น รถ
โดยสารประจำทางอัตโนมัติ
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ภาพประกอบ 20: ภารกิจและโครงสร้างของคณะกรรมการขนส่งในเมืองใหญ่ (MTC)
เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
•

การก่อสร้างโครงข่ายทางรถไฟในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่ โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาทีเท่านั้นระหว่างจุดจอดหลัก

•

การฟื้นฟูการทำงานของถนนสายหลักด้วยการเสริมความแข็งแกร่งของโครงข่ายถนน

ปรับปรุงการดำเนินงาน
•

จำนวนรถโดยสารประจำทางในเมืองใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและการปรับปรุงบริการ

•

การสร้างระบบการโอนเงินที่สะดวกรวดเร็ว

•

ลดต้นทุนการขนส่งและเพิ่มการประชาสัมพันธ์

นวัตกรรมในระบบ
•

จัดทำมาตรการเชิงรุกเกี่ยวกับการขนส่งในเมืองใหญ่

•

การปรับโครงสร้างระบบการลงทุนสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกของการขนส่งในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่

•

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้นโยบายการขนส่งในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่

การเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต
•

เมืองศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งที่มีคณ
ุ ภาพอากาศดีขึ้น

•

ให้บริการขนส่งแบบจุดต่อจุดอย่างราบรื่น
ภาพรวมองค์กร MTC ของโซล

คณะกรรมการขนส่ง
มหานคร

คณะกรรมการประจำภูมิภาค
โซล คยองกี อินชอน
พื้นที่ปูซาน อุลซาน
สำนักงานขนส่ง
มหานคร

พื้นที่แดจอน
พื้นที่กวางจู
พื้นที่แดกู

สำนักงานนโยบายการขนส่งมหานคร
แผนกวางแผนทั่วไป

แผนกนโยบายขนส่งมหานคร

สำนักงานโครงสร้างพื้นฐานและปฏิบัติการ
การขนส่งมหานคร
แผนกปฏิบัติการสิ่งอำนวยความสะดวก
มหานคร

แผนกรถประจำทางแห่งมหานคร

แผนกขนส่งเร็วด้วยรถประจำทาง

แผนกค่าโดยสารของการขนส่ง
มหานคร

แผนกสิ่งอำนวยความสะดวกของ
การขนส่งมหานคร
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คณะกรรมการทำงาน
คณะกรรมการที่ปรึกษาส่วน
การจัดการความขัดแย้ง
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4 รากฐานของคณะเจ้าหน้าที่บริหาร

4.1 การวางแผนการใช้ที่ดินและการกำกับดูแลการขนส่ง
ภายในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่ ความต้องการด้านการเดินทางและขนส่ง มีความหลากหลาย และการตอบสนองความพึง
พอใจนั้นก็ต้องมีบริการขนส่งที่หลากหลายตั้งแต่ระยะทางสั้นไปจนถึงการเดินทางระหว่างเมือง ในการสร้างระบบการขนส่ง
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริการเหล่านี้จะต้องเชื่อมต่อและมีการประสานงานร่วมกันเพื่อให้ผู้เดินทางสามารถเลือกและ
รวมบริการเหล่านี้ได้ตามที่เห็นสมควร ในการประสานการเชื่อมต่อระหว่างกันนี้และอำนวยความสะดวกในการเลือกเดินทาง
ของผู้เดินทางเป็นบทบาทของคณะเจ้าหน้าที่บริหาร
ไม่เพียงแต่บริการดังกล่าวที่ต้องนำมาบูรณาการเท่านั้น แต่ต้องให้เข้ากับบริบทเชิงพื้นที่และในเมืองด้วย ภูมิภาคเมืองใหญ่ มี
ลักษณะโครงสร้างหลายศูนย์กลางและการกระจายหน้าที่ทางเศรษฐกิจและสังคม การกระจายเชิงพื้นที่ตามรูปแบบหน้าที่
เหล่านี้และโครงสร้างของระบบขนส่งต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันอย่างมาก การเลือกสถานที่ตั้งมีผลกระทบระยะยาวต่อระบบ
ภูมิภาคทั้งหมด
โครงข่ายเมืองที่มีความหนาแน่น และกระชับมีข้อได้เปรียบมาก และหลายเมืองในอาเซียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดบริการ
ขนส่งเกี่ยวกับการใช้ที่ดินให้มีความหนาแน่นมากขึ้น สิงคโปร์ได้ดำเนินตามนโยบายดังกล่าวเพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชน และ
ในบางพื้นที่เช่น กรุงเทพฯ กัวลาลัมเปอร์ มะนิลา จาการ์ตา และเมืองใหญ่ อื่น ๆ ในอาเซียนก็ใช้รูปแบบเดียวกัน เศรษฐกิจใน
เมืองใหญ่มีผลผลิตสูง แต่ต้องไม่ลืมที่จะสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและรูปแบบธุรกิจเชิงพาณิชย์ที่ปรับบเปลี่ยนได้
สำหรับระบบขนส่งของเมืองเพื่อให้มั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
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การกำกับดูแลการใช้ที่ดินและการขนส่งในเมืองใหญ่แบบบูรณาการหรือประสานงานร่วมกันทำให้เกิดข้อดีหลายประการ:
• ช่ ว ยให้ ส ามารถแปลวิ ส ั ย ทั ศ น์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ แ ละข้ อ จำกั ด ในทางปฏิ บั ต ิ ใ ห้ เ ป็ น ระบบเชิ ง พื ้ น ที ่ และการขนส่ ง ที่มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน โดยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดช่องว่างและความซ้ำซ้อน:
o พื้นที่ในเมืองที่ปลอดภัยซึ่งจำเป็นต่อโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ
o ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการพัฒนาใหม่ ๆ รวมอยู่ในเครือข่ายการขนส่งตั้งแต่วันแรก
• ช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนาที่มุ่งเน้นการขนส่ง (transit-oriented development: TOD) รอบจุดเชื่อม
ต่อไปยังระบบขนส่งสาธารณะ สนับสนุนการเข้าถึงและความน่าสนใจของพื้นที่ ดังกล่าว และสร้างมูลค่าเพิ่มที่จำเป็น
ต่อการระดมทุนในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและการดำเนินงานระบบ
• เป็นการเสริมศักยภาพของหน่วยงานระดับภูมิภาคในการมีส่วนร่วมกับพันธมิตรด้านการพัฒนาและการลงทุนระหว่าง
ประเทศที่ต้องการแผนระยะยาวแบบบูรณาการ
เพื่อให้เกิดการประสานงานกันที่ดีระหว่างการใช้ที่ดินและการวางแผนการขนส่ง ทั้งสองหน้าที่สามารถบูรณาการในฝ่ายบริหาร
การใช้ที่ดินและการขนส่งให้เป็นหน่วยงานเดียวกันได้ หากไม่สามารถดำเนินการได้การประสานงานที่เข้มแข็งระหว่างหน่วยงาน
และฝ่ายบริหารทั้งสองส่วนสามารถทำให้เกิดเป็นสถาบันได้
• เคปทาวน์ (แอฟริกาใต้): กรอบการใช้ประโยชน์ที่ดินจะกำหนดตามคณะเจ้าหน้าที่บริหาร (แผนกขนส่งเมืองเคป
ทาวน์)
• ฮ่องกง: กรมขนส่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานขนส่งและการเคหะ และเมื่อเร็ว ๆ นี้รัฐบาลฮ่องกงยอมรับว่า
การจัดระเบียบการขนส่งสาธารณะ ที่ อยู่อาศัย และการจัดหาที่ดินมีความเกี่ยวข้องกันอย่างมาก (Kin-chung,
2018).
• สิงคโปร์: LTA ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานวางแผนทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค
4.2 สมการเศรษฐกิจและการเงินของ ระบบขนส่งในเมืองใหญ่
พื้นฐานทางการเงินที่ดีและยั่งยืนช่วยให้คณะเจ้าหน้าที่บริหารสามารถใช้กลยุทธ์ระยะยาวได้ ทรัพยากรในการจัดหาเงินทุน
สำหรับการขนส่งสาธารณะควรมาจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงรายได้จากค่าโดยสารโดยตรง (สำคัญที่สุด) สำหรับการ
ดำเนินงานรายวันและงบประมาณสาธารณะสำหรับการลงทุ นระยะยาว รายได้จากค่าโดยสารโดยตรงและแหล่งเงินทุน
สาธารณะที่หลากหลายช่วยเสริมสร้างความเป็นอิสระและความเป็นมืออาชีพของคณะเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งต้องดำเนินการเพื่อ
รักษาฐานลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในทางตรงกันข้าม หากคณะเจ้าหน้าที่บริหารพึ่งพาเงินทุนจากแหล่งเดียวเป็นส่วนใหญ่
ก็จะสูญเสียอำนาจในส่วนนี้
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รายได้โดยตรงจากบริการขนส่งสาธารณะขึ้นอยู่กับนโยบายค่าโดยสารและการอุปถัมภ์ ระดับและนโยบายของค่าโดยสารจะถูก
กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งพร้อมสนับสนุนเงินในกรณีที่ค่าโดยสารต่ำกว่าราคาตลาดผ่า น
การชำระให้กับคณะเจ้าหน้าที่บริหารผู้ประกอบการ หรือผู้เดินทาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างทั่วไปของระบบค่าโดยสาร
การกำหนดราคาและการออกตั๋วเป็นเครื่องมือในกลยุทธ์เปลี่ยนแปลงทั่วไปที่จะมีอิทธิพลต่อตัวเลือกการขนส่งส่วนบุคคล และ
สุดท้ายคือการเลือกสถานที่และรูปแบบการเดินทางและขนส่ง ในระดับภูมิภาค มีแนวทางหลายรูปแบบสำหรับนโยบายค่า
โดยสาร:
• บริการขนส่งสาธารณะที่ออกแบบเป็น จุดแวะพักสำหรับผู้มีรายได้น้อยโดยทั่วไปจะมี ค่าโดยสารต่ำและค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการจะครอบคลุมเงินสมทบจากรัฐบาลโดยตรงหรือโดยอ้อมเป็นหลัก
• บริการขนส่งสาธารณะที่ออกแบบเป็น ระบบขนส่งหลักของระบบขนส่งทั่วไปจะมีค่าโดยสารที่สูงขึ้นซึ่งออกแบบ
มาเพื่อเพิ่มรายได้ตามความเหมาะสมเพื่อการดำเนินงานที่ยั่งยืน
ควรมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปรับค่าโดยสารที่จำเป็น ซึ่งอาจได้รับแรงผลักดันจากกลไกของตลาด (เช่น ดัชนีราคา
ผู้บริโภคหรือดัชนีค่าจ้าง) หรือตามข้อกำหนดด้านเงินทุน (เพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนขั้นต่ำในการดำเนินการขนส่ง)
เป็นพื้นฐานที่ต้องเข้าใจว่าหลักการเงินของการขนส่งสาธารณะและการกำหนดราคาบริการขนส่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ขนส่งในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่ และเศรษฐกิจการใช้ที่ดินอย่างเต็มรูปแบบ หากค่าที่อยู่อาศัยในทำเลใจกลางเมืองต่ำ และ
ต้นทุนของแต่ละรูปแบบการขนส่งต่ำ ตลาดจะยอมรับเฉพาะค่าโดยสารสาธารณะที่ต่ำเท่านั้น ในกรณีนี้ คณะเจ้าหน้าที่บริหาร
จะต้องพึ่งพาเงินทุนสาธารณะจากแหล่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขนส่งเนื่องจากเงินทุนเหล่านี้จำเป็นสำหรับนโยบายสาธารณะอื่น ๆ
อีกมากมายคณะเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับการสนับสนุนอย่างไม่เพียงพอหรือถูกมองว่าเป็นฝ่ายบริหารใหม่ที่ใช้เงินของภาคส่วน
อื่น
หากค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัยในทำเลใจกลางเมืองสูง และต้นทุนของรูปแบบการขนส่งแต่ละแบบก็สูงเช่นกัน เศรษฐกิจการ
ขนส่งตามตลาดก็สามารถพัฒนาได้ เนื่องจากอุตสาหกรรมในระดับโลก ต้นทุนรวมโดยตรงของการขนส่งส่วนบุคคล ซึ่งก็คือ
ยานพาหนะและเชื้อเพลิงจะอยู่ในระดับต่ำ แต่ค่าใช้จ่ายทางอ้อมสำหรับภาครัฐและสังคมมีจำนวนมาก เช่น การจัดหาโครงสร้าง
พื้นฐานถนนที่เพียงพอ สำหรับการขับขี่และการจอดรถ การบริการการขนส่งทางถนน (การรักษาพยาบาลและการจัดการ
จราจร) ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุและมลพิษทางอากาศ ค่าใช้จ่ายด้านระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกั บเชื้อเพลิง
และอุตสาหกรรมยานยนต์ ฯลฯ ซึ่งสามารถเข้าใจได้ ดังนั้นภาษีสำหรับยานพาหนะ เชื้อเพลิง ที่จอดรถ และทางหลวงจึงถูก
นำมาใช้และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย
ในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่ที่กำลังเติบโต ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากยานพาหนะส่วนบุคคลจะเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากการเดินทางในแต่ละ
วันที่ยาวนานขึ้น การเปลี่ยนจากการใช้รถสองล้อเป็นรถยนต์ และความแออัดที่ตามมา ผลกระทบเชิงลบต่อสังคม (เช่น อุบัติเหตุ
บนท้องถนน มลพิษทางอากาศ เสียง ผลกระทบต่อสุขภาพ การขาด พื้นที่สีเขียว) และความจำเป็นในการเพิ่มโครงสร้างพื้นฐาน
อย่างมากเพื่อให้ระบบเดินหน้าต่อไปได้ เมืองใหญ่หลายเมืองในอาเซียนเพิ่งประสบกับความท้าทายทางกายภาพและการเงิน
สำหรับระบบขนส่งในเมืองใหญ่ และพบว่า จะต้องมีการลงทุนขนาดใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่งสาธารณะเพื่อ
ช่วยลดต้นทุนโดยรวมในระยะยาวของระบบขนส่งในเมืองใหญ่ (ดูรายการระบบขนส่งมวลชนในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่ ใน

MTE | Metropolitan Transport Executives
64

ภูมิภาคอาเซียนด้านล่างนี้) ค่าโดยสารที่ต่ำจะช่วยกระตุ้นให้ผู้อยู่อาศัยหาที่อยู่อาศัยในระยะทางที่ไกลขึ้น ซึ่งจะเพิ่มปัญหาและ
ทำให้ไม่สามารถรวบรวมทรัพยากรที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหาได้
ผลประโยชน์ทางอ้อมและจากภายนอกที่เกิดจากจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะที่เพิ่มขึ้นยังแสดงให้เห็นถึง การมี
ส่วนร่วมจากผู้รับผลประโยชน์ของสิทธิประโยชน์เหล่านี้ เช่น ผู้ขับขี่รถยนต์ ที่ได้รับประโยชน์จากความแออัดที่ลดลง และ
นักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับประโยชน์จากความสามารถในการเข้าถึงการพัฒนาที่ดีขึ้น เงินสมทบจากรัฐบาลแสดง
ถึงผลรวมของผลประโยชน์ทางอ้อมและภายนอกเหล่านี้ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินโดยตรงกับผู้รับผลประโยชน์ได้ แต่สามา รถ
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งได้ เช่น สิทธิในการพัฒนาที่ดิน ค่าทางด่วน ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง เป็นต้น
ภาษีที่จัดสรรไว้ อากร หรือค่าใช้จ่ายพิเศษอาจนำไปใช้เพื่อทำให้เศรษฐกิจการขนส่งในเมืองใหญ่และการเงินมีความโปร่งใสและ
สามารถคาดการณ์ได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการขนส่งสาธารณะที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อการพัฒนา
เมืองใหม่ๆ อาจได้รับการสนับสนุนทุนร่วมกันผ่านกลไกทางเศรษฐกิจอันชาญฉลาดที่เรียกว่า Land Value Capture
(การจับมูลค่าที่ดิน) (Suzuki, 2015) เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะที่ดีช่วยเพิ่มความสามารถใน
การเข้าถึงสถานที่ใดสถานที่หนึ่งได้อย่างมาก ดังนั้นจึงเพิ่มความน่าสนใจให้กับการใช้ที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย เพื่อการพาณิชย์
หรือเพื่อธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้มูลค่าที่ดินสูงขึ้น การเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์นี้เกิดจากการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและ
สนับสนุนเงินทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งนี้
“แผนการจัดหาเงินทุนจากการจับมูลค่าที่ดินตามการพัฒนา (Development-based land value capture:
DBLVC) ที่ดำเนินการในเมืองใหญ่ ๆ ในเอเชีย เช่น เขตปกครองพิเศษฮ่องกง จีน และโตเกียว ทำให้เมืองเหล่านี้
ไม่เพียงแต่สร้างเงินทุนเพื่อการลงทุนด้านการขนส่งและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบำรุงรักษาเท่านั้น
แต่ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนผ่านการพัฒนา TOD อีกด้วย เมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็วหลายแห่ งใน
ประเทศกำลังพัฒนามีเงื่อนไขในการใช้ DBLVC กล่าวคือ การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง รายได้ที่แท้จริงที่
เพิ่มขึ้น และระดับยานยนต์และความแออัดที่เพิ่มขึ้น ทั้งหมดนี้ทำให้มูลค่าที่ดินสูงขึ้นภายในสถานีขนส่งหรือเขต
เศรษฐกิจ หากปรับใช้ให้เข้ากับบริบทท้องถิ่นได้ โครงการ DBLVC จะมีศักยภาพที่ดีที่จะกลายเป็นเครื่องมือ
เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญของการเงินในเมืองและการวางแผนสำหรับเมืองในประเทศกำลังพัฒนา”

ที่มา: ธนาคารโลก (Suzuki, 2015)
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการลงทุนในระบบขนส่งสาธารณะอาจได้รับการสนับสนุนเงินทุนผ่านกลไกความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน ในกลไกเหล่านี้โครงการขนส่งจะได้รับการปรับโครงสร้างใหม่ให้ดูน่าสนใจในเชิงพาณิชย์สำหรับนัก
ลงทุนจากภาคเอกชน ในขณะที่อสังหาริมทรัพย์ระยะยาวบางส่วนอาจได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานภาครัฐได้ ด้วยกลไก
การปรับสมดุลความเสี่ยงและการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ภาคเอกชนสามารถสนับสนุนความสามารถในการดำเนินงานและ
การเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อาจมีการจัดทำสัญญา PPP ดังกล่าวตามเงื่อนไขสัมปทานหรือแบบถื อสิทธิ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ความสามารถทางการเงิน
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4.3 แนวทางที่ถูกต้องต่อหลักการเงินของคณะเจ้าหน้าที่บริหาร
ภารกิจของคณะเจ้าหน้าที่บริหารคือการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งและเพื่อสร้างผลประโยชน์ที่เกิดจากการขนส่ง
มากขึ้นสำหรับเศรษฐกิจและสังคมทั้งหมดสำหรับการใช้จ่ายสาธารณะที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยคณะเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องใช้กล
ยุทธ์ที่ดีและการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้ คณะเจ้าหน้าที่บริหารสามารถจัดระบบขนส่งมวลชนในระดับบริการที่ตกลงกัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องให้การสนับสนุนทางการเงินตามที่ตกลงกันไว้ นี่คือสัญญาระหว่างผู้บริหารระดับสูงของ คณะ
เจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการการเมืองของผู้ถือหุ้น
คณะเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดสรรทรัพยากรทางยุทธวิธีอย่างมีประสิทธิภาพไปยังเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ที่ชัดเจนและตกลงร่วมกันของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ต้องมีการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับเหตุฉุกเฉินและเหตุไม่คาดคิด เช่น
การรับมือกับการระบาดใหญ่หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนซึ่งอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของฝ่ายบริหารด้านการขนส่ง เช่น ราคาน้ำมันที่ผันผวนอย่างมาก บางครั้ง คณะเจ้าหน้าที่บริหารก็มีบทบาทในการ
ป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้ด้วยกลไกต่าง ๆ เช่น กองทุนรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมัน
คณะเจ้าหน้าที่บริหารที่สามารถออกแบบและนำโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่ประหยัดทรัพยากรดังกล่าวไปใช้ และ
จัดระบบการขนส่งระหว่างรูปแบบได้ดีจะได้รับการสนับสนุนทั่วไปในงานที่ทำ ซึ่งรวมถึงเงินทุนที่จำเป็นจากค่าโดยสาร จาก
รัฐบาล จากธนาคาร และจากนักลงทุนเอกชน
คณะเจ้าหน้าที่บริหารอาจมีบทบาทหลากหลายเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง กองยานพาหนะ และล้อขับเคลื่อน
สินทรัพย์หลักเหล่านี้ต้องการเงินลงทุนจำนวนมากและวงจรชีวิตของสินทรัพย์ที่ยาวนาน ในบรรดาตัวเลือกต่าง ๆ คณะ
เจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ให้บริการสามารถเป็นเจ้า ของโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ (เช่น สถานี คลังน้ำมัน ฯลฯ) และ/
หรือรถขนส่งมวลชน นอกจากนี้ยังสามารถรับรองบทบาทของฝ่ายบริหารการขนส่งในด้านการลงทุน การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ใหม่ และการซื้อหุ้นใหม่
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เมื่อก่อตั้งคณะเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องมีการตัดสินใจเพื่อให้มีอิสระทางการเงินเพียงพอสำหรับฝ่ายบริหาร เพื่อให้คณะเจ้าหน้าที่
บริหารสามารถจัดการกับปัญหาการเดินทางและขนส่งด้วยทรัพยากรทางการเงินของตนได้ ควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้:
• สถาบันระดับใด (ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และ/หรือระดับชาติ) ที่ได้รับทุนจากการ ลงทุนด้านระบบขนส่ง
สาธารณะและการขาดดุลในการดำเนินงาน ใครและสถาบันของรัฐใดจะเป็นผู้ตัดสินใจและลงคะแนนเสี ยงใน
งบประมาณของคณะเจ้าหน้าที่บริหาร
• มีทรัพยากรทางการเงินอะไรบ้างสำหรับฝ่ายบริหาร (จากรายได้ค่าโดยสารและ/หรือร้านค้า ฯลฯ) และจะจัดเก็บได้
อย่างไร ผู้บริหารการขนส่งหรือหน่วยงานสาธารณะอื่นควรได้รับอนุญาตให้เก็บภาษีเฉพาะ (เช่น บริษัทที่ตั้งอยู่ใน
พื้นที่เก็บกักของหน่วยงานหรือการขายในพื้นที่เฉพาะ) หรือไม่
• ใครเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับหลักการและระดับของค่าตอบแทน ใครจะเป็นเจ้าของรายได้/ทรัพยากร จะใช้งานอย่างไร
ผู้บริหารการขนส่งควรจัดเก็บและจัดสรรรายได้จากค่าโดยสารให้กับผู้ประกอบการอย่างไร โดยพิจารณาจากระดับ
การให้บริการของผู้ประกอบการแต่ละรายในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ จะมีการตัดสินใจเรื่องโครงสร้างค่าโดยสารและ
ระดับค่าโดยสารอย่างไร และใครจะเป็นผู้ตัดสินใจ ควรมีแรงจูงใจอะไรเพื่ อให้ผู้ประกอบการเพิ่มรายได้และพึ่งพา
ตนเองได้
สิ่งสำคัญคือต้องออกแบบระบบการตรวจสอบและมีการถ่วงดุลที่ดี ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินให้ คณะเจ้าหน้าที่
บริหารปฏิบัติตามภาระผูกพันและหน้าที่ของตนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้มั่นใจถึงความโปร่งใส ความสมบูรณ์ และการใช้ทรัพยากร
ทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณการขนส่งกรุงลอนดอน (TfL) ที่คาดการณ์ไว้สำหรับปี 2562/2563 เป็นงบประมาณที่คณะเจ้าหน้าที่บริหารขนาด
ใหญ่พึงนำมาใช้ในการดำเนินงาน รวมถึงรายได้จาก ค่าความแออัด (และอื่น ๆ) การคุ้มครองค่าใช้จ่ายจากรายได้ผู้โดยสาร การ
ต่ออายุสินทรัพย์จำนวนมาก และการลงทุนใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคการรถไฟ ภาครถโดยสารซึ่งมาจากการจัดจ้างทั้งหมด
และต้นทุนการลงทุนซึ่งรวมอยู่ในต้นทุนการดำเนินงาน
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ภาพประกอบ 21: งบประมาณที่คาดการณ์ไว้ของTfL ในปี 2562/2563

ที่มา: ดัดแปลงจาก แผนธุรกิจ TFL 2564/2564 ถึง 2567/2568 (Transport for London, 2019)

MTE | Metropolitan Transport Executives
68

5 องค์การตลาดและการทำสัญญา

5.1 สัญญาระหว่างคณะเจ้าหน้าที่บริหารกับผู้ดำเนินการ
ลักษณะสำคัญของการจัดตั้งและปลูกฝังระบบนิเวศบริการขนส่งคือการกำหนดว่าผู้ประกอบการประเภทใดจะได้รับอนุญาตให้
ดำเนินการบริการประเภทใดในส่วนใดของเขตเมืองใหญ่ โดยพื้นฐานแล้วในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี สิ่งเหล่านี้เป็นกรอบ
เงื่อนไขที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งระบุ คุณลักษณะของใบอนุญาตประกอบการตามกฎระเบียบที่บังคับใช้โดยทั่วไป
แต่สิ่งอำนวยความสะดวกที่ ทางคณะเจ้าหน้าที่บริหารจัดหาให้กับผู้ดำเนินงาน ทำให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจ
รองลงมาในตลาดบริการขนส่ง จนบางครั้งอาจเรียกฝ่ายบริหารการขนส่งว่าหน่วยงานกำกับดูแลโดยผู้ดำเนินการขนส่ง
ในทางปฏิบัติมีความสัมพันธ์ตามสัญญาที่เป็นไปได้มากมายระหว่างคณะเจ้าหน้าที่บริหารกับผู้ประกอบการขนส่ง ตั้งแต่
ใบอนุญาตดำเนินการทั่วไป ผ่านสัมปทานที่ซับซ้อนและสัญญา PPP ประเภทต่าง ๆ ไปจนถึงสัญญาบริการและการจัดการการ
จัดจ้างทั่วไป การออกแบบสัญญาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร – ผู้ประกอบการขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ประวัติและรูปแบบ
ของคณะเจ้าหน้าที่บริหารความสามารถของผู้ประกอบการในตลาดท้องถิ่น รูปแบบการขนส่งที่เกี่ยวข้อง การลงทุนที่วางแผนไว้
ในช่วงระยะเวลาของสัญญา การแบ่งปันความเสี่ยง ข้อตกลงและรูปแบบการทำสัญญา
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ภาพประกอบ 22: แบบฟอร์มคณะเจ้าหน้าที่บริหาร– สัญญาผู้ประกอบการ
˙ การร่วมมือทางด้านคุณภาพในตลาดที่ไม่มีข้อจำกัด

ความเสี่ยงภาคเอกชน

˙ การแข่งขันเกี่ยวกับการอนุญาตในตลาด
˙ สัมปทานรถใต้ดิน (DBFO)
˙ การประกวดราคาทางที่ไม่ได้ใช้เชิงพาณิชย์
˙ สัญญาเครือข่ายด้วยต้นทุนสุทธิที่ชนะประกวดราคา
˙ สัมปทานรถราง (รวมอาคาร)
˙ สัญญาเครือข่ายที่มีสิทธิประโยชน์มหาศาล
˙ สัญญาเครือข่ายที่มีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
˙ สัญญาทำทางที่มีสิทธิประโยชน์ (รถราง)
˙ สัญญาต้นทุนรวม (ราง) ที่มีสิทธิประโยชน์
˙ สัญญาต้นทุนรวมสำหรับทุกเส้นทาง
˙ การประกวดราคาของสัญญาเครือข่าย
˙ การชนะประกวดราคาโดยตรงและบางส่วน
˙ การรับเหมาช่วงของผู้ดำเนินการภาครัฐ
˙ สัญญาบริหารจัดการเครือข่าย

ความเสี่ยงภาครัฐ

˙ การมอบงานโดยตรงและภัยจากคู่แข่ง
˙ การมอบงานให้กับผู้ดำเนินการภาครัฐโดยตรงและไม่มีการผูกขาด
˙ การมอบงานให้กับผู้ดำเนินการภาครัฐที่มีการจัดองค์กรใหม่
˙ การมอบงานให้กับผู้ดำเนินการภาครัฐโดยตรง

ที่มา: จากการสำรวจของ UITP
สัญญาเป็นข้อกำหนดร่วมกันระหว่างสองฝ่าย ซึ่งตกลงกันเกี่ยวกับสิ่งที่จะส่งมอบ แต่ไม่จำเป็นต้องมีการชำระเงิน และมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญา ใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งเป็นสัญญารูปแบบหนึ่งอยู่แล้ว ผู้ดำเนินงานจะให้บริการ
ขนส่งตามเงื่อนไขของใบอนุญาต ในขณะที่ หน่วยงานออกใบอนุญาตจะให้การอำนวยสะดวกที่จำเป็นต่อการให้บริการ เช่น
โครงสร้างพื้นฐานและการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หากหน่วยงานไม่ให้การอำนวยความสะดวก ผู้ดำเนินงานจะไม่
ปฏิบัติตามขอบข่ายงานหรือปิดธุรกิจ หากผู้ดำนเนิงานไม่ให้บริการ หน่วยงานจะออกบทลงโทษหรือเพิกถอนใบอนุญาต การ
ออกใบอนุญาตเป็นเครื่องมือสร้างและพัฒนาระบบการขนส่งที่ดี หาก:
• หน่วยงานกำกับดูแลและคณะเจ้าหน้าที่บริหารร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและมีสิทธิพิเศษในการใช้อำนาจของรัฐในกรณี
ที่จำเป็น
• หน่วยงานกำกับดูแลและคณะเจ้าหน้าที่บริหารมีความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกรณีธุรกิจบริการขนส่งและกลไก
ตลาด
ระดับการบริการที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ซึ่งผู้เดินทางหรือหน่วยงานจะต้องชำระในส่วนนี้ หากหน่วยงานคาด
ว่าระดับการบริการจะเพิ่มขึ้นสูงกว่าที่ผู้เดินทางหรือผู้ประกอบการพร้อมจ่าย หน่วยงานดังกล่า วต้องรับผิดชอบในส่วนนี้
ไม่เช่นนั้นผู้เดินทางและผู้ประกอบการจะเลิกใช้บริการ เป็นหน้าที่ของคณะเจ้าหน้าที่บริหารในการให้คำแนะนำแก่หน่วยงาน
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เกี่ยวกับระดับการบริการที่เหมาะสม และระดับค่าโดยสารที่สอดคล้องกัน ซึ่งน่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาดการขนส่ง
และการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกที่เจ้าหน้าที่จัดหาให้นั้นสามารถเพิ่มการเติบโตและประสิทธิภาพของ ตลาดบริการ
ขนส่งตามวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การขนส่งของหน่วยงานคณะเจ้าหน้าที่บริหารที่มีความรู้ทางการตลาด ใบอนุญาต
และการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการบริการขนส่ง สามารถพัฒ นาระบบการขนส่งในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่ หลาย
รูปแบบให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพการทำงานสูงโดยไม่ต้องเพิ่มเงินสนับสนุนในการดำเนินงาน
แต่มีหลายหน่วยงานที่ไม่เห็นด้วย ด้วยเหตุนี้หากหน่วยงาน:
• ไม่เต็มใจที่จะจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น เช่น ช่องจราจรเฉพาะสำหรับการขนส่งสาธารณะบนถนนที่
คับคั่ง และการเดินทางและขนส่งหลายรูปแบบในทำเลใจกลางเมือง
• ต้องการให้มีสายรถเมล์ที่มีความถี่ตามปกติหรือความถี่สูงในพื้นที่ที่มีผู้เดินทางไม่เพียงพอ
• ต้องการให้มีระดับความสะดวกสบายหรือความปลอดภัยที่ผู้เดินทางไม่พร้อมจะจ่าย
• พวกเขาจะต้องจ่ายเงินสำหรับการทุนจาการการดำเนินงานนี้ และขอบข่ายงานโดยละเอียดและข้อกำหนดการ
ทางการเงินจะกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของสัญญาระหว่างคณะเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ประกอบการ
วัตถุประสงค์และสถานการณ์บางประการชี้ให้เห็นถึงความชอบธรรมของการใช้จ่ายของหน่วยงานรัฐ ไม่เพียงแต่ในสิ่ง
อำนวยความสะดวกในตลาดการขนส่งเท่านั้น แต่ยังรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้วย:
• ในความคาดหมายของการพัฒนาตลาดตามที่ต้องการ ให้เงินสนับสนุนการดำเนินการในสายรถที่เปิดใหม่จนกว่าจะ
เพียงพอให้สามารถจัดหาเงินทุนด้วยตนเองได้
• เพื่อให้บรรลุเป้า หมายทางสัง คมที่ไม่มี หน่ว ยงานอื่นพร้อมจะจ่า ยเงิน เช่น มาตรฐานไอเสียที่เข้มงวดสำหรั บ
ยานพาหนะขนส่งสาธารณะมากกว่ายานพาหนะส่วนบุคคล
สัญญาถือได้ว่าเป็นเครื่องมือปรับปรุงคุณภาพการจัดการประสิทธิภาพเพื่อจัดการเครือข่ายการขนส่งสาธารณะและจัดระเบียบ
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างพันธมิตรตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง สัญญาสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง คณะเจ้าหน้าที่
บริหารและผู้ดำเนินการโดยพิจารณาจากนโยบายการเดินทางและขนส่ง ที่ครอบคลุม ความต้องการของลูกค้า และสิ่งอำนวย
ความสะดวกที่จำเป็นในการเพิ่มคุณภาพการบริการและระดับผลผลิตที่ได้
ประเภทของสัญญาขึ้นอยู่กับการจัดสรรความเสี่ยงและความรับผิดชอบระหว่างคู่สัญญา แสดงให้เห็นถึงความเต็มใจของ
หน่วยงานด้านการขนส่งที่จะรับความเสี่ยงด้านอุตสาหกรรมและ/หรือเชิงพาณิ ชย์ หรือปล่อยให้ความเสี่ยงนั้นตกอยู่กับ
ผู้ดำเนินการ ตัวเลือกนี้เชื่อมโยงกับรูปแบบทางการเมืองและการเงินในท้องถิ่นอย่างมาก สัญญา 3 ประเภทระหว่างคณะ
เจ้าหน้าที่บริหารกับผู้ประกอบการขนส่งมวลชนมีดังนี้
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• สัญญาบริหารจัดการมองเห็นความเสี่ยงด้านต้นทุนและรายได้ทั้งหมดในหน่วยงาน ในกรณีนี้บุคลากรฝ่าย
บริหารของผู้ประกอบการจะต้องมีแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจากแรงกดดันจาก
การแข่งขัน สัญญาดังกล่าวมักเป็นสัญญากับหน่วยงานต่าง ๆ และระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบและคณะ
เจ้าหน้าที่บริหารเอง
• สัญญาต้นทุนรวมแสดงความเสี่ยงด้านต้นทุนแก่ผู้ประกอบการและความเสี่ยงทางราย ได้แก่ คณะเจ้าหน้าที่
บริหาร ดังนั้นผู้บริหารด้านการขนส่งต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือข่ายการขนส่งสาธารณะและระดับการ
บริการมีความเหมาะสมที่สุด ในขณะที่ผู้ประกอบการมีหน้าที่รับผิดชอบค่า ใช้จ ่า ยในการดำเนินการและ
บำรุงรักษา
• สัญญาต้นทุนสุทธิปล่อยให้ความเสี่ยงด้านต้นทุนและความเสี่ยงด้านรายได้ทั้งหมดตกอยู่กับผู้ประกอบการ แม้ว่า
นี่จะเป็นตัวเลือกที่ถูกที่สุดสำหรับ คณะเจ้าหน้าที่บริหาร แต่ก็มีความเสี่ยงที่ชัดเจนว่าเป้าหมายของฝ่ายบริหาร
ด้านการขนส่ง (การจัดหาระบบขนส่งสาธารณะที่น่าสนใจสำหรับเขตเมืองใหญ่) และผู้ประกอบการ(การเพิ่มผล
กำไรสูงสุด) จะแตกต่างกันอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไป
และต้องตอบคำถามต่อไปนี้เมื่อพิจารณาถึงประเภทของสัญญาระหว่างคณะเจ้าหน้าที่บริหารกับผู้ประกอบการขนส่ง
สาธารณะ:
• ควรใช้บทบัญญัติเกี่ยวกับมาตราส่วนแบบเลื่อนโดยที่คณะเจ้าหน้าที่บริหารมีความเสี่ยงส่วนหนึ่งในกรณีที่ต้นทุน
ของผู้ดำเนินการจะเพิ่มขึ้น (เช่น ค่าพลังงานหรือต้นทุนบุคลากร) หรือไม่
• การจัดการคุณภาพแนวทางใดเน้นตัวบ่งชี้ใดบ้าง เชื่อมโยงสัดส่วนของสัญญากับโบนัส/มาลัสอย่างไร ใช้กับ
ประสิทธิภาพของผู้ประกอบการเท่านั้นหรือกับประสิทธิภาพของคณะเจ้าหน้าที่บริหารในงานของคณะเจ้าหน้าที่
บริหารที่มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของผู้ประกอบการด้วย
• คณะเจ้าหน้าที่บริหาร ควรใช้ภาระผูกพันตามสัญญาเดียวกันกับผู้ให้ บริการทุกราย หรือควรเจรจาสัญญาเป็น
กรณีไป
5.2 กรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ และการจัดการ
นอกเหนือจากวิธีต้นทุนรวมและต้นทุนสุทธิในการจัดการรายได้จากการดำเนินงานและต้นทุนแล้ว ยังต้องพิจารณาการลงทุน
ระยะยาวเป็นพิเศษ รวมถึงตัวเลือกพื้นฐานที่กำหนดประเภทของสัญญาที่จะอธิบายข้ อตกลงอย่างละเอียดระหว่างคณะ
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ประกอบการขนส่ง ตัวเลือกพื้นฐานคือ:
• ตัวเลือก 1 รูปแบบและบริการขนส่ง “สินทรัพย์หนัก”: คณะเจ้าหน้าที่บริหารจะเก็บทรัพย์สินที่จำเป็นทั้งหมดไว้เป็น
กรรมสิทธิ์สาธารณะและทำสัญญากับผู้ประกอบการเพื่อใช้ทรัพย์สินเหล่านี้เพื่อให้บริการขนส่งสาธารณะ
• ตัวเลือกที่ 2 รูปแบบการขนส่งและบริการคณะเจ้าหน้าที่บริหารแบบ "สินทรัพย์เบา": เพื่อทำสัญญากับผู้ให้บริการโดย
ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น ยานพาหนะในการให้บริการขนส่ง
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ภาพประกอบ 23: กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามวงจรการลงทุนและใบอนุญาต/สัญญา
วงจรการลงทุน
เร็ว

ยาว

สั้น

สินทรัพย์เบา
ความเป็นเจ้าของผูป้ ระกอบการ

สินทรัพย์หนัก
คณะเจ้าหน้าที่บริหาร – สัญญาเช่าแก่
ผู้ประกอบการ

ยาว

สินทรัพย์หนัก
คณะเจ้าหน้าที่บริหาร –
การจัดการผู้ประกอบการ

ระยะเวลาสัญญา

สินทรัพย์หนักมาก
PPP

คณะเจ้าหน้าที่บริหารที่มีสินทรัพย์หนัก เหมาะสำหรับเขตเมืองใหญ่ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเติบโต ซึ่งยังไม่ได้มีการพิสูจน์
ประสิทธิภาพของตลาด หรือที่ คณะเจ้าหน้าที่บริหารประสงค์จะรักษาความยืดหยุ่นสูงสุดในการทำสัญญาและลดอุปสรรคให้
มากที่สุด นอกจากนี้ยังใช้ในสถานที่ที่ การเดินทางและขนส่ง และการโอนสินทรัพย์ทำได้ยากหากไม่สามารถทำได้ ในอาเซียน
ประเทศสิงคโปร์ใช้กลไกนี้

คณะเจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์เบา ใช้ในตลาดที่เติบโตเต็มที่และมีการแข่งขันสูง รูปแบบประสิทธิภาพของการขนส่งสาธารณะ
ส่วนใหญ่ได้รับการพิสูจน์แล้ว และการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจากผู้ให้บริการรายหนึ่ งไปยังอีกรายหนึ่งก็สามารถทำได้ง่าย
รูปแบบสินทรัพย์เบาใช้กับสัญญาที่วงจรชีวิตของสินทรัพย์เกิดขึ้นพร้อมกับระยะเวลาของสัญญาที่ไม่ต้องการการโอนย้าย
รอบการลงทุนในทรัพย์สินจะแตกต่างกันไปในแต่ละรูปแบบของการขนส่ง และเป็นเรื่องปกติที่จะต้องเตรียมดำเนินการแตกต่าง
กันตามรูปแบบการขนส่งที่แตกต่างกัน ซึ่ง โดยทั่วไประบบรถไฟจะเป็นสินทรัพย์ที่มีน้ำหนักมากและรถประจำทางเป็น
สินทรัพย์เบา แต่ความแตกต่างระหว่างสองประเภทนั้นไม่ชัดเจนนัก เนื่องจากโครงการรถโดยสารขนาดใหญ่อาจมีทรัพย์สิน
จำนวนมาก ในขณะที่สัญญาดำเนินการรถไฟฟ้ารางเบาในระบบขนาดเล็กหรือระบบที่ครบกำหนดอาจมีทรัพย์สินน้อย
ในกรณีของโครงการพัฒนาที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนขนาดใหญ่ เช่น โครงการรถไฟหรือรถไฟใต้ดิน และระบบ BRT
ปริมาณสัญญาอาจถือได้ว่า “หนักมาก” และต้องใช้ความพยายามร่วมกันระหว่างคณะเจ้าหน้าที่บริหารจากภาครัฐและผู้
ดำเนินงานซึ่งเป็นนักลงทุนจากภาคเอกชน ในการเข้าทำสัญญา ออกแบบ-สร้าง-ดำเนินการ-โอน (Design-Build-OperateTransfer: DBOT) หรือรูปแบบอื่นๆ ของการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP)
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5.3 รอบสัญญา

การประกาศผู้ชนะประกวดราคาเพื่อทำสัญญา
สัญญาของผู้ประกอบการสามารถจัดทำผ่านกระบวนการประกวดราคาหรือโดยการประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโดยตรง
การจัดการประกวดราคาเป็นงานทั่วไปของคณะเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่บริหารอาจกำหนดขึ้นเพื่องานนี้เป็นหลัก
แต่มีเหตุผลที่ฟังขึ้นมากมายที่คณะเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องทำสัญญาดำเนินงานโดยตรง
สำหรับคณะเจ้าหน้าที่บริหารที่จัดตั้งขึ้นใหม่ รูปแบบและประสิทธิภาพของระบบการขนส่งที่จัดการนั้นส่วนใหญ่ยังไม่เป็นที่
ทราบดีและเต็มไปด้วยความเสี่ยงมากมาย ยังมีผู้ประกอบการอิสระที่มี ประสบการณ์ในท้องถิ่นจำนวนไม่มากนักที่พร้อมจะ
แข่งขันในกระบวนการประกวดราคา ดังนั้นสำหรับสัญญารอบแรกคณะเจ้าหน้าที่บริหารอาจต้องตัดสินใจและเจรจาทำสัญญา
ระยะเวลาสั้นหลายฉบับกับผู้ให้บริการหลายรายโดยตรง เพื่อ:
• รวบรวมข้อมูลและความรู้โดยละเอียดของระบบขนส่ง
• ทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือและกระบวนการจัดการสัญญา เช่น การตรวจสอบประสิทธิภาพและการควบคุมคุณภาพ
• หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับกระบวนการประกวดราคา
• กำหนดผู้ประกอบการขนส่งอิสระหลายรายที่จะสามารถเข้าร่วมในการประกวดราคาได้ในระยะหลัง
เมื่อระบบการขนส่งเติบโตขึ้นและคณะเจ้าหน้าที่บริหารกับผู้ประกอบการมีประสบการณ์มากขึ้นจะสามารถคาดการณ์ตัว
แปรทั้งหมดของสัญญาดำเนินการได้มากขึ้นด้วยความแม่นยำที่มากขึ้น และกระบวนการประกาศผู้ชนะประกวดราคา
สามารถนำไปใช้ได้โดยมีความเสี่ยงน้อยลงและได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

ขนาดและจำนวนล็อต
สัญญาอาจครอบคลุมเครือข่ายทั้งหมด พื้นที่หรือบางส่วนของเครือข่ายหรือเส้นทางเดียวซึ่งมักจะรวมอยู่ในล็อตขนาดเล็ก
ตัวอย่างเช่น เส้นทางทั้งหมดที่ให้บริการจากคลั งสินค้าหรือเส้นทางในรูปแบบที่กำหนด หรือตามประเภทของบริการ สำหรับ
ระบบขนส่งและกลุ่มสัญญาดำเนินการใด ๆ ล็อตขนาดใหญ่จะมีการทำสัญญาน้อยลง และการทำหลายสัญญาจะส่งผลให้ล็อตมี
ขนาดเล็กลง
• สำหรับล็อตที่น้อยกว่า อาจเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยในการรักษาและขยายธุรกิจของตนเองได้
• ล็อตที่ใหญ่ขึ้น จะต้องใช้ดึงดูดผู้ประกอบการและองค์ความรู้ระหว่างประเทศ
จะต้องสร้างสมดุลเมื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกขนาดและจำนวนล็อต ล็อตมากเกินไปอาจทำให้ต้นทุนการทำธุรกรรมสูงใน
กระบวนการประกวดราคาและรอบอายุสัญญาทั้งหมด มีล็อตน้อยเกินไปก็ทำให้มีต้นทุนและความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการ
สูญเสียสัญญาหรือเปลี่ยนเป็นผู้ดำเนินงานรายใหม่ ซึ่งอาจนำไปสู่การพิจารณาว่าผู้ดำเนินงาน “ใหญ่เกินกว่าจะล้ม - Too Big
Too Fail” และจบลงด้วย “regulatory capture: การคอร์รัปชันเชิงนโยบาย” หรือ “vendor lock-in: การพึ่งพาผู้ให้บริการ
ภายนอกมากเกินไปจนยกเลิกบริการได้ยาก”
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ภาพประกอบ 24: การจัดการรอบอายุสัญญาตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงการดำเนินการและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

การต่ออายุ

การปฏิบัติ
ตามระเบียบ

คำขอ

การจัดการรอบ
สัญญา

ภาระผูกพัน

การจัดทำ

การเจรจา
ต่อรอง
การลงนาม

อนุมัติ

ที่มา: FourbusinesssolutionsWikimediacommons
เช่นเดียวกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ ขนาดล็อตที่เหมาะสมจะแตกต่างกันสำหรับรูปแบบการขนส่งที่แตกต่างกัน:
สำหรับเครือข่ายรถโดยสารประจำทางเป็นเรื่องปกติที่จะแบ่งเครือข่ายออกเป็นสัญญาสั้น ๆ จำนวนมาก และสนับสนุนให้ผู้
ให้บริการแต่ละรายถือพอร์ตหลายล็อต ตัวอย่างเช่น: 24 ล็อต สัญญา 6 ปีที่ถือโดยผู้ประกอบการ 3 ราย ด้วยเหตุนี้ ผู้
ให้บริการแต่ละรายสามารถถือสัญญาได้ 8 สัญญา และในแต่ละปีสามารถกำหนดเวลาเครือข่าย 4 ล็อตสำหรับการต่ออายุและ
การประมูลใหม่ได้
• สำหรับคณะเจ้าหน้าที่บริหารสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ในแต่ละขั้นตอนของวงจรอายุสัญญา ซึ่งช่วย
ปรับการจัดการทรัพยากรภายในของคณะเจ้าหน้าที่บริหารและกระบวนการสร้างขีดความสามารถให้เหมาะสม ใน
ขณะเดียวกัน ก็มีความเสถียรและสร้างโอกาสในการกำหนดมาตรฐานคุณภาพและการจัดเตรียมสัญญาสำหรับส่วน
สำคัญของเครือข่ายในแต่ละปี
• สำหรับผู้ดำเนินการ ระบบนี้ยังมีความเสถียรและสร้างโอกาสไปพร้อมกันด้วย ในแต่ละปีพวกเขาอาจเสี่ยงที่จะสูญเสีย
สัญญาฉบับหนึ่งหรือหลายฉบับก็ได้ แต่ไม่ใช่ทั้งหมดโดยเฉลี่ยเพียงในปีเดียว นอกจากนี้ยังหมายความว่าในแต่ละปี
พวกเขาสามารถเพิ่มผลงานตามสัญญาได้
สำหรับสัญญาระยะยาวจะต้องกำหนดขนาดเครือข่ายที่เหมาะสม เมืองขนาดเล็กอาจไม่มีเครือข่ายที่ ใหญ่พอที่จะรักษารูปแบบ
การดำเนินงานตามกลยุทธ์นี้ไว้ได้ ดังนั้นจึงเลือกกำหนดหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานคณะเจ้าหน้าที่บริหารที่จะต้อง
จัดการเครือข่ายตามขนาดที่ต้องการ ดังนั้นจึงควรพิจารณาทำสัญญาแบบถาวร วิธีการเดียวกันนี้สามารถนำไปใช้ กับ
เครือข่ายและยานพาหนะอื่น ๆ ในจำนวนมากได้ เช่น รถแท็กซี่หรือยานพาหนะที่ใช้งานร่วมกัน
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สำหรับเครือข่ายรถไฟการแยกย่อยออกเป็นส่วนต่าง ๆ ทำได้ยากแม้แต่ในระดับประเทศก็ตาม และไม่มีการทำสัญญาแบบถาวร
ทั้งนี้ สำหรับเครือข่ายทั้งหมดจะต้องทำสัญญากับผู้ให้บริการรายเดียว โดยคณะเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องพัฒนากลยุทธ์อื่นเพื่อ
ลดการพึ่งพาจากผู้ให้บริการภายนอกที่มากเกินไป ที่ในที่สุดอาจไม่สามารถยกเลิกได้ โดยพัฒนาความสามารถของตนใน
การจัดการเครือข่ายรถไฟ เช่น:
• การควบคุมโดยตรงสำหรับการจัดการสินทรัพย์
• การจัดการภายในส่วนต่าง ๆ ของระบบ เช่น โครงสร้างพื้นฐานหรือการสั่งงาน
• การมีส่วนร่วมในการจัดการร่วมกันตามกรอบการทำงานของสัญญา PPP
ควรพิจารณาผู้ให้บริการขนส่งที่มีอยู่ในภาครัฐ เอกชน หรือนอกระบบเป็นพิเศษ แม้ว่าจะไม่มีขีดความสามารถในการพัฒนา
โครงข่ายคมนาคมขนส่งในเมืองใหญ่ และต้องมอบงาน อภิสิทธิ์ และทรัพยากรบางส่วนของตนให้แก่คณะเจ้าหน้าที่บริหารก็ตาม
สิ่งเหล่านี้ยังคงเป็นส่วนที่แสดงศักยภาพของสถาบันและบุคคลมากมายที่ควรรักษาไว้ภายใต้โครงสร้างการกำกับดูแลรูปแบบ
ใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ยุ่งยาก ผู้จัดการระบบเก่ารับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการกำกับดูแลรูปแบบใหม่ และ
เกิดความแคลงใจ จึงอาจกลับไปใช้การสนับสนุนทางการเมืองหรือการดำเนินการทางอุตสาหกรรมเพื่อปกป้องนิสัยเดิม ๆ
สำหรับการนำคณะเจ้าหน้าที่บริหารไปใช้อย่างประสบความสำเร็จนั้น การสร้างความไว้วางใจ การรักษาสภาพความเป็นอยู่
และให้โอกาสแก่หน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคบริการขนส่งในท้องถิ่นที่มีอยู่ถือเป็นสิ่งสำคัญ
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6 การก่อตั้งคณะเจ้าหน้าที่บริหาร
6.1 พื้นฐานทางกฎหมาย
การประสานงานอย่างเป็นทางการระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบอาจไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายใหม่ใด ๆ มาบังคับใช้ และอาจ
เป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารด้านการขนส่ง คณะเจ้าหน้าที่บริหารควรมีพื้นฐานทางกฎหมายระดับชาติที่กำหนด
กฎเกณฑ์และขั้นตอนที่คล้ายคลึงกันสำหรั บคณะเจ้าหน้าที่บริหารทั้งหมดในประเทศ และอำนวยความสะดวกให้กับการมีส่วน
ร่วมของหน่วยงานระดับชาติในคณะเจ้าหน้าที่บริหารระดับเมืองแต่ละแห่ง รวมถึงความร่วมมือของคณะเจ้าหน้าที่บริหารใน
เมืองภูมิภาคขนาดใหญ่ที่แตกต่างกันด้วย และการมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายนอก
ภายใต้กรอบของกฎหมายภายในประเทศ เช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ กฎหมายระดับชาติหรือระดับย่อยจะต้องรวมคณะ
เจ้าหน้าที่บริหารและกำหนดกฎเกณฑ์ที่ใช้ควบคุมและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในระบบขนส่ง ซึ่งรวมถึงการกำหนด
กลไกการตัดสินใจ เช่นการกระจายสิทธิ์ในการออกเสียงระหว่างหุ้นส่วนผู้ถือหุ้น ขอบเขตของการตัดสินใจของผู้บริหารที่ คณะ
เจ้าหน้าที่บริหารสามารถทำได้โดยอิสระ และเกณฑ์เชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณสำหรับการอ้างอิงถึงหน่วยงานระดับ
ยุทธศาสตร์
สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่างานขององค์กรตรงกับองค์กรที่ใช่และมีความสามารถที่เหมาะสม เนื่องจากคณะเจ้าหน้าที่
บริหารสร้างขึ้นท่ามกลางองค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน จึงจะมีบางส่วนถูกสร้างจากทรัพยากรและบุคลากรที่ถ่ายโอนหรือคัดเลือก
จากองค์กรที่มีอยู่เหล่านี้ ส่วนต่อประสานและกระบวนการระหว่างคณะเจ้าหน้าที่บริหารกับองค์กรอื่น ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีความสำคัญใกล้เคียงกัน การวางแผนและการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเองนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง และต้องดำเนินการ
ด้วยความละเอียดอ่อนและอำนาจหน้าที่เฉพาะในแต่ละสถานการณ์ พื้นฐานทางกฎหมายที่มั่นคงจะมีประโยชน์มากในเรื่องนี้
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ภาพประกอบ 25: พื้นฐานทางกฎหมายและกรอบการกำกับดูแลสำหรับคณะเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่มา: โครงการ SMMR
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ภาพประกอบ 26: กฎหมายการเดินทางและขนส่งที่ครอบคลุมของเม็กซิโกซิตื้

ในปี 2557 สภานิติบัญญัติแห่งเขตสหพันธ์ รัฐเม็กซิโกซิตี้ ได้ประกาศใช้กฎหมายที่จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการการเดินทาง
และขนส่งที่ดูแลการดำเนินงานด้านระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมดรวมถึงการบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างแผนกการ
ขนส่ง การจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการ และการวางแผนถนนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กฎหมายที่มีมาตรากว่า 250 มาตรากำหนดหลักการ สถาบัน และขั้นตอนของการวางแผนและบูรณาการการขนส่งอย่าง
ยั่งยืนในทุกด้าน ดังที่ระบุไว้ในหัวข้อของบท: หัวข้อ: การวางแผนการเดินทางและขนส่ง – การศึกษาผลกระทบของการ
เดินทางและขนส่ง - การจำแนกประเภทการขนส่ง - โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเดินทางและขนส่งและการใช้งาน ใบขับขี่และใบอนุญาต - ใบอนุญาตขนส่ง - ระบบขนส่งสาธารณะแบบบูรณาการ - สัมปทาน - หน่วยงานกำกับดูแลการ
ขนส่ง - ค่าโดยสารสำหรับผู้โดยสารสาธารณะ - วัฒนธรรมการเดินทางและขนส่ง
“กฎหมายฉบับใหม่กำหนดรากฐานสำหรับการสร้างหน่วยงานกำกับดูแลระบบขนส่งมวลชนและผู้ประกอบการขนส่ง ทำ
ให้เกิดความสอดคล้องกันกับระบบขนส่งโดยรวมในเมืองมากขึ้น หน่วยงานกำกับดูแลนี้จะเปิดใช้งานภายในเดือน
มกราคม ปี 2558 ซึ่งจะมีสิทธิ์ในการปกป้องสิทธิของประชาชนเกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะคุณภาพสูง และช่วย
ให้บริการขนส่งสาธารณะมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และครอบคลุมมากขึ้น นอกจากนี้ยังจะกำหนดและบังคับใช้
มาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และความตรงต่อเวลาของบริการขนส่ง
เพื่อให้เป็นไปตามคำมั่นสัญญานี้ ผู้นำของเม็กซิโกซิตี้จะใช้แนวทางแบบองค์รวมเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการเดินทางและ
ขนส่งของเมืองโดยผสมผสานหลักการของความยืดหยุ่นของเมือง การกำกับดูแลที่ครอบคลุม และการขนส่งที่คล่องตัว
กฎหมายเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปกป้องผู้ใช้ถนนผู้เปราะบาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรับประกันสิทธิในการเดินทาง
และขนส่งของพลเมืองทุกคน แนวทางนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญแต่ก็คุ้มค่าในการวาง แผนการขนส่ง
เนื่องจากนโยบายก่อนหน้านี้มุ่งเน้นไปที่ผู้ใช้รถยนต์เป็นหลัก”

ที่มา: ดัดแปลงจาก (World Resource Institute (WRI), 2014)
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ภาพประกอบ 27: แผนแม่บทการขนส่งทางบกของสิงคโปร์ ปี 2583

แผนแม่บทการขนสง่
ทางบก

แผนแม่บทการขนส่งทางบก (LTMP) 2040 แสดงให้เห็นว่าระบบขนส่งทางบกมีความ
สะดวกสบาย เชื่อมต่อกันอย่างดี และรวดเร็ว โดยใช้ทางเดิน วงเวียน หรือตัวเลือกการ
เดินทางอื่น ๆ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับบ้าน ชุมชน
และสถานที่ทำงานของคุณได้ที่
www.lta.gov.sg/ltmp2040

โดยคุณอาจเดิน ปั่นจักรยาน หรือขับรถมา
และใช้เวลาจากบ้านไม่เกิน 20 นาทีก็สามารถ
ถึงศูนย์กลางชุมชนที่ใกล้ที่สุดได้

ในกรณีที่มีหมอกหนา คุณก็ใช้เวลาไม่เกิน
45 นาทีในการเดินทางถึงที่ทำงาน

ทางปั่นจักรยาน
ที่มีมากขึ้น

เชื่อมต่อหลาย
สถานที่ด้วยรถไฟ

บริการบนรถที่ทำงาน
เองโดยอัตโนมัติ
จัดไว้สำหรับรถ
ประจำทางเท่านั้น

ที่มา: (LTA, 2019)
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มีศูนย์กลาง
การเดินทางแบบ
บูรณาการ

6.2 แผนแม่บท
แผนแม่บทระยะยาวเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการวางแผน การนำไปปฏิบัติ และการจัดการระบบขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เงินทุนสูง
และซับซ้อน เช่น ระบบขนส่งในเมืองใหญ่ แต่ในความเป็นจริงแล้ว การมีเอกสารพิมพ์เขียวนั้นยังไม่เพียงพอ

“… แผนแม่บทการขนส่งสาธารณะต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแผนการก่อสร้างทางรถไฟในเมือง แผน BRT และแผนขยายรถโดยสาร
[ได้รับการเสนอแล้ว] แต่ประเด็นสำคัญคือแผนแม่บทที่น่าตื่นตาตื่นใจเหล่านี้ไม่ได้นำมาใช้งานจริง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อเสนอกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนในเมืองใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนจะไม่มีการกล่าวย้ำถึงการ
เสนอแผนแม่บทอื่นที่แสดงให้เห็นว่าจะมีการสร้างรถไฟใต้ดินกี่สายและควรสร้างเส้นทาง BRT ที่ไหน แต่จะพยายาม
เสนอแนะกลไกการระดมเงินทุนด้านการขนส่ง องค์กรด้า นการขนส่ง ระบบกฎหมาย และประเด็นการเสริมสร้างศักยภาพ
แก่ประเทศในอาเซียนเพื่อดำเนินการตามแผนการขนส่งสาธารณะ”

ที่มา: KOTI (Changhwan MO, 2014)
แผนแม่บทที่สมบูรณ์ไม่ใช่เป็นเพียงเอกสารที่แสดงโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น แต่เป็นเอกสารเชิงนโยบายระดับยุทธวิธีที่:
• เปิดเผยวิสัยทัศน์ ค่านิยม และนโยบายทั่วไป
• ครอบคลุมทุกรูปแบบการขนส่งและพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีขนาดใหญ่พอ
• เปิดตัวโครงการปรับปรุงระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้น
• โดยยึดตามข้อมูลและสารสนเทศที่ครบถ้วนและถูกต้องตามความจำเป็น
• กำหนดกระบวนการติดตามโดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลได้
• รวมมาตรการที่ “แข็ง” และ “อ่อน” เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ดังกล่าว
• รวมเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินการตามมาตรการเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเงินและ
การระดมทุน
• สุดท้ายและที่สำคัญที่สุด: ได้รับการรับรองและสนับสนุนอย่างเต็มที่จากหน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอื่น ๆ
วัตถุประสงค์ระยะยาวและโครงการสำคัญ ๆ จะต้องดำเนินการและวางแผนเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นแผนแม่บทต้องแสดง
แนวทางเป็นเวลาหลายปีหรือหลายทศวรรษข้างหน้า แต่องค์ประกอบที่มีอยู่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละบริบท ซึ่งควรพัฒนา
รูปแบบการลำดับความสำคัญ เชิงกลยุทธ์ให้เหมาะสม อีกทั้งทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยก็อาจเปลี่ยนแปลงไป เพราะการ
ดำเนินงานตามแผนแม่บททำให้เกิดความคาดหวังและความต้องการ หากดำเนินการไม่สำเร็จ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาจต้อง
ทบทวนวิสัยทัศน์และสำรวจเส้นทางใหม่ ๆ เพื่อการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น
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บทบาทหลักของคณะเจ้าหน้าที่บริหารคือการจัดการแผนแม่บทในระยะต่อเนื่องและการดำเนินงานแบบเดิม
• การจัดทำแผนแม่บทอย่างละเอียดพร้อมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญทั้งหมด
• การรับรองแผนแม่บทโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ
• การดำเนินการตามแผนโดยหน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
• การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ
• การเริ่มต้นของการทำแผนแม่บทต่อไปอย่างละเอียด
แผนแม่บทจะไม่เกิดขึ้นหากไม่มีองค์กรระดับยุทธวิธีที่แข็งแกร่ง ซึ่งสามารถกำหนดขอบเขตของรูปแบบที่จะใช้พื้นที่เป้าหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะเจ้าหน้าที่บริหารได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ คณะเจ้าหน้าที่
บริหารจะไม่ประสบความสำเร็จได้หากไม่มีแผนแม่บท เนื่องจากผู้มีส่วนร่วมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยอมรับความเป็นผู้นำทาง
ยุทธวิธีของคณะเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดการวงจรเต็มรูปแบบของเอกสารยุทธวิธีขั้นพื้นฐานนี้
หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องพิจารณาความเหมาะสมอย่างใกล้ชิดระหว่างขอบเขตและการนำใช้แผนแม่บทและการจัดตั้ง
สถาบันยุทธวิธีที่ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการ แผนแม่บทระดับภูมิภาคของเมืองใหญ่ต้องมี คณะเจ้าหน้าที่บริหารมืออาชีพ
และครอบคลุม และในทางกลับกันคณะเจ้าหน้าที่บริหารก็ต้องมีแผนแม่บทที่ดีด้วย ตามหลักการแล้วองค์ประกอบทั้งสาม ทั้ง
แผนแม่บท คณะเจ้าหน้าที่บริหาร และกระบวนการที่ครอบคลุมในการจัดทำแผนแม่บทถัดไป – จะสามารถเติบโตไปด้วยกันได้
คณะเจ้าหน้าที่บริหารส่วนใหญ่มักถูกกล่าวว่าเป็นตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่ดี (LTA สิงคโปร์, TfL ลอนดอน, MTC โซล, Île de
France Mobilités ปารีส, SL สต็อกโฮล์ม ที่อ้างถึงในชุดเครื่องมือนี้ และอื่น ๆ) ได้พัฒนาไปสู่การกำหนดค่า การดำเนินการ
ปัจจุบันตลอดรอบการเติบโตหลายรอบ คณะเจ้าหน้าที่บริหารอื่น ๆ จะต้องมีประวัติการเติบโตของตนเอง แต่สามารถพยายาม
เรียนรู้รูปแบบ ไล่ตาม และอาจแซงหน้าผู้บุกเบิกได้
เมืองใหญ่ที่มีขนาดเล็กกว่าเมืองหลวงเหล่านี้ต่างทราบถึงความจำเป็นในการพัฒนาแผนแม่บทที่คาดการณ์การเติบโตต่อไปและ
บรรเทาปัญหาที่เกิดจากระบบขนส่งที่ไม่เพียงพอ ในเมืองใหญ่หลายแห่งโครงสร้างการกำกับดูแลที่ เป็นที่ยอมรับและเหมาะสม
กับงานในการออกแบบและดำเนินการตามแผนแม่บทการขนส่งในเขตเมืองใหญ่ รวมถึง เมืองขนาดกลางและเล็ก ทั้งนี้แม้แผน
แม่บทที่จะใช้กับเมืองที่มีขนาดเล็กกว่าจะดูไม่ซับซ้อนเท่าเมืองใหญ่ แต่ก็ต้องมีองค์กรชั้นนำในระดับยุทธวิธีที่มีความเป็นมือ
อาชีพในการจัดการเช่นกัน ซึ่งก็คือคณะเจ้าหน้าที่บริหาร
การสร้างหรือการกำหนดองค์กรที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายละเอียดและการดำเนินการตามแผนแม่บทไม่ได้
รับประกันความสำเร็จ แผนและองค์กรอาจผิดพลาดและมีประสิทธิภาพต่ำกว่ามาตรฐาน หากการประเมินเป็นลบ การเริ่มต้น
ของรอบถัดไปอาจต้องเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการกำกับดูแลคณะเจ้าหน้าที่บริหารขั้นพื้นฐานไม่มากก็น้อย
แผนแม่บทการขนส่งเมืองใหญ่จาการ์ตา (RITJ) ปี 2561-2572 เป็นแผนแม่บทแรกสำหรับ “Jabodetabek” ที่ประกอบด้วย
อาณาเขตของ 3 จังหวัดและ 9 เขตเทศบาล การใช้งานและการอัปเดตในภายหลังจะนำไปทดสอบโดย Greater Jakarta
Transport Authority (BPTJ) ที่สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์นี้ในปี 2558
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ภาพประกอบ 28: บทของแผนแม่บทเมืองใหญ่จาการ์ตา (RITJ) ปี 2561

การคมนาคมและการบูรณาการเชิง
พื้นที่

ระบบชำระเงิน

ระบบคมนาคมแบบบูรณาการ

วิศวกรรมจราจรและการจัดการเชิง
ตรวจสอบดูแล

ระบบคมนาคมระบบราง

ระบบคมนาคมทางถนน

สาธารณูปโภคเครือข่าย

การคมนาคมสีเขียว

ความปลอดภัยและการักษาความ
ปลอดภัยในการขนส่ง

แผ่นแม่บทการคมนาคมในกรุงจาการ์ตาปี 2561-2562
(คำสั่งประธานาธิบดีเลขที่ 55/2018)

ที่มา: การปรับปรุงระบบขนส่งในเมืองเมืองใหญ่จาการ์ตา (BPTJ, 2018)
โครงการ RITJ จะมุ่งเน้นการดำเนินงานที่เป็นพื้นฐานของงานส่วนอื่น ๆ รวมถึง การบูรณาการแนวนอนของรูปแบบการขนส่ง
และโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง โดยมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบและประสิทธิภาพการขนส่ง ใน
ลักษณะของการบูรณาการ การวางแผนเชิงพื้นที่ และการขนส่งรวมถึงระบบสนับสนุนการจัดการจราจรและการชำระเงิน
หลังจากที่ทบทวนแล้วหลายครั้ง แผนแม่บทที่จัดทำขึ้นยังคงมีองค์ประกอบเหมือนเดิม แต่มีการพัฒนาต่อยอดทั้งในเรื่องของ
คุณภาพการบริการและสิ่งแวดล้อม การออกแบบเมือง และความสามัคคีทางสังคมตามที่ระบุไว้ในแผนงาน LTA 2040
กฎหมายการขนส่งของเม็กซิโก หรือกฎหมายล่าสุดของกรุงบรัสเซลส์ การเดินทางและขนส่งในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่มักมีการ
วางแผนการเดินทางและขนส่งที่ดี ซึ่งเป็นการบูรณาการการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานแบบเดิมเข้ากับแนวทางและแนวคิดของ
แผนการเดินทางและขนส่งในเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable Urban Mobility Plans: SUMP) ได้อย่างน่าสนใจ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SUMP: https://www.eltis.org/mobility-plans/project-partners/sump-award
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางและขนส่งที่ดี: https://mobilite-mobiliteit.brussels/en/good-move
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6.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
ในประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนทางโครงสร้างหน่วยงาน ของการกำกับดูแลเมืองใหญ่ คณะกรรมการที่ปรึกษาสามารถเพิ่มการ
เบี่ยงเบน ความซับซ้อน และโอกาสเพิ่มเติมสำหรับการเจรจากับกลุ่มผลประโยชน์ ในทางกลับกัน หากจัดตั้งและจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการที่ปรึกษาสามารถช่วยเอาชนะอุปสรรค ลดความเสี่ยง และแก้ไขประเด็นปัญหาทางโครงสร้าง
หน่วยงานได้ การสร้างคณะเจ้าหน้าที่บริหารใหม่กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมากมีความเสี่ยงที่ผลประโยชน์จะ
ขัดแย้งกัน การจัดตั้งคณะเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมกับคณะที่ปรึกษาที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ได้แก่นักคิด นักวิชาการ ตัวแทนทางสังคม
ประชาชน และตัวแทนกลุ่มพิเศษถือว่าเป็นแนวทางที่น่าสนใจ
หน่วยงานที่ปรึกษาระดับสูง เป็นคณะทำงานที่คณะเจ้าหน้าที่บริหารจะขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ซึ่ง เมื่อจัดตั้ง
คณะเจ้าหน้าที่บริหารแล้วจะต้องรักษารูปแบบและวิสัยทัศน์ที่กำหนดขึ้น การจัดตั้งคณะที่ปรึกษาช่วยให้สามารถร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่นอกโครงสร้างองค์กรของคณะเจ้าหน้าที่บริหารได้ทำให้มีข้อมูลที่น่าสนใจหรือมีการสนับสนุนทางสังคมที่
ช่วยให้สามารถดำเนินโครงการต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ ในขณะเดียวกันคณะกรรมการที่ปรึกษาเฉพาะนี้สามารถจัดการเรื่อง
ต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนหรือละเอียดอ่อนทางสังคมได้ เช่น ความปลอดภัยและความมั่นคง ปัญหาในการเดินทางและขนส่ง
รถแท็กซี่ การท่องเที่ยว ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
สถานะ ขอบเขต และการจัดคณะที่ปรึกษาขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมท้องถิ่นของการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม คณะกรรมการ
และคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการเดินทางและขนส่งอาจเป็นตัวกำหนดทิศทางสำหรับการพัฒนาวัฒนธรรมการวางแผนแบบ
มีส่วนร่วมในทุกด้านของการพัฒนาระดับภูมิภาค ในทางกลับกัน คณะกรรมการที่ปรึกษาด้าน การเดินทางและขนส่ง จะต้อง
เผชิญความยากลำบากในการสนับสนุนอย่างมีประสิทธิผลในการอภิปรายเชิงนโยบายในระดับภูมิภาค หากก่อนหน้านี้ไม่เคยมี
การกำหนดรูปแบบการปรึกษาหารือร่วมกันที่ชัดเจนอยู่แล้ว
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ภาพประกอบ 29: คณะกรรมการที่ปรึกษาในภูมิภาคบรัสเซลส์-เมืองหลวง
คณะกรรมการพัฒนาภูมิภาค (Regional Development Commission: CRD) มีหน้าที่ให้ความเห็นอย่างมีเหตุผลต่อรัฐบาลส่วน
ภูมิภาคเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติเบื้องต้น ร่างกฤษฎีกา ร่างแผนระดับภูมิภาคและเทศบาล และข้อบังคับ ภารกิจถูกกำหนดในมาตรา
7 และ 8 ของประมวลกฎหมายการวางแผนภูมิภาคของบรัสเซลส์ (Brussels Code of Regional Planning: CoBAT)
คณะกรรมาธิการระดับภูมิภาคประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญอิสระ 18 คนที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาล โดยในจำนวนนี้ 9 คนได้รับการ
เสนอชื่อโดยรัฐสภาของภูมิภาคบรัสเซลส์ -เมืองใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เป็นตัวแทนของสาขาวิชาต่อไปนี้: การวางผังเมืองและ
ประเทศ (3) การเดินทางและขนส่ง (3) สิ่งแวดล้อม (3) เศรษฐกิจ (3) การเคหะ (2) มรดกทางวัฒนธรรม (1) มรดกทางธรรมชาติ
(1) และสถาปัตยกรรม (2)

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.crd-goc.be/fr/la-commission

คณะกรรมาธิการการเดินทางและขนส่งระดับภูมิภาค (Regional Mobility Commision: CRM) เป็นสถานที่สำคัญที่ช่วยให้มีการ
ประชุ ม เป็ น ประจำจากหน่ ว ยงานในการเดิ น ทางและขนส่ ง หลายคนในกรุ ง บรั ส เซลส์ : ฝ่ า ยบริ ห ารระดั บ ภู ม ิ ภ าค [เช่ น
bruxelles.mobilité, Brussels MTE: คณะเจ้าหน้าที่บริหารบรัสเซลส์] เทศบาล ผู้ประกอบการขนส่งของรัฐและเอกชน (รวมถึงผู้
ที่เชื่อมต่อกับภูมิภาคใกล้เคียง) ผู้ใช้ (ทุกรูปแบบรวมกันตั้งแต่ผู้ที่มีความคล่องตัวลดลงไปจนถึงผู้ดำเนินการรถโค้ช) ผู้อยู่อาศั ย
สหภาพแรงงาน นายจ้าง ฯลฯ (สมาชิกทั้งหมด 78 คน)
นอกเหนือจากความสามารถในการให้คำปรึกษาแล้ว คณะกรรมการการเดินทางและขนส่งระดับภูมิภาคยังเป็นพื้นที่สำหรับข้อมูล
และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในขณะที่สมาชิกของรัฐบาลระดับภูมิภาคสามารถขอคำแนะนำจาก CRM ได้
คณะกรรมาธิการมีอิสระที่จะจัดการกับปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลของตน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สมาชิกได้แสดงความสนใจ
ที่จะรับฟังความคิดเห็นที่เป็นเอกฉันท์มากขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันด้านการเดินทางและขนส่ง โดยเคารพต่อข้อกังวล
ของทุกคน ความคิดเห็นที่เป็นทางการของ CRM มีส่วนสำคัญต่อแผนแม่บทการเดินทางและขนส่งระดับภูมิภาค/SUMPที่ดี
ในปี 2563 และ 2564 CRM ได้ออกความเห็นในเรื่องต่าง ๆ เช่น
แผนพื้นที่ภูมิภาค - ร่างพระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลเกี่ยวกับแผนการเดินทางเพื่อธุรกิจ - ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมาย
เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเพื่อต่อสู้กับความแออัดของรถยนต์ – แผนพัฒนาเทศบาลสำหรับเทศบาลเมือง Evère – โครงการ
รถไฟฟ้าขนาดเล็กสู่สนามบิน - มาตรการฉุกเฉินในบริบทของวิกฤตโควิด-19 - ร่างพระราชกฤษฎีกาแก้ไขพระราชกฤษฎีกาที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเขตปล่อยมลพิษต่ำ - แผนฟื้นฟูบรัสเซลส์หลังโควิด-19 - ความเห็นเกี่ยวกับโครงการแม่บทการจอดจักรยาน

https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/good-move/good-partner

6.4 กรณีพิเศษของการกำกับดูแลการขนส่งข้ามพรมแดน
ในภูมิภาคข้ามพรมแดนหน่วยงานที่ดำเนินงานทั้งสองด้านของชายแดนมักจะให้ความร่วมมือในข้อตกลงการแลกเปลี่ยน โดยแต่
ละหน่วยงานจะให้บริการข้ามพรมแดนครึ่งหนึ่ง เพื่อเอาชนะความท้าทายต่าง ๆ เช่น ระบบกฎหมาย ระบบการเมือง และ
ข้อกำหนดทางเทคนิคที่แตกต่างกัน การเตรียมการดังกล่าวโดยทั่วไปง่ายต่อการนำไปใช้ เนื่องจากไม่มีข้อตกลงทางการเงินหรือ
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เกี่ยวข้องเพียงเล็กน้อย บริการขนส่งข้ามพรมแดนเหล่านี้สร้างประสบการณ์การเชื่อมต่อข้ามพรมแดนที่ไร้รอยต่อ โดยผู้ใช้จะใช้
บริการขนส่งสาธารณะที่คุ้ นเคยเพื่อไปยังเมืองใกล้เคียงข้ามพรมแดนได้ แต่รูปแบบนี้มีขีดจำกัด เมื่อความต้องการขนส่งข้าม
พรมแดนเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงแลกเปลี่ยนกลายเป็นข้อกังวลสำหรับผู้มีอำนาจด้านการขนส่งที่ด้านใด
ด้านหนึ่งของชายแดน
ภาพประกอบ 30: รถโดยสารระหว่างประเทศ ไทย-ลาว ในระบบขนส่งสาธารณะระดับภูมิภาค

ที่มา: โครงการ SMMR
เมื่อมีความร่วมมือเกี่ยวกับการขนส่ง ข้ามพรมแดนที่จริงจังมากขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งสองฝ่ายจะกำหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ชัดเจนขึ้น การลงทุนเฉพาะทางและบริการขนส่งที่ มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ต้องอยู่ภายใต้ การจัดการร่วมกันของ
หน่วยงานข้ามพรมแดน ทั้งนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องให้ความร่วมมือกันในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ทั้งเรื่องบริการข้าม
พรมแดน ข้อเสนอเกี่ยวกับค่าโดยสาร และการพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการขนส่งข้ามพรมแดนโดยใช้เครื่องมือตามที่
คณะเจ้าหน้าที่บริหารกำหนด
การเดินทางและขนส่งข้ามพรมแดนในยุโรปเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากการรวมกลุ่มของยุโรปในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เพื่อที่จะ
จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะที่ดีขึ้นสำหรับเขตเมืองใหญ่ข้ามพรมแดนที่กำลังเติบโต เครื่องมือการกำกับดูแลใหม่ได้
ถูกสร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น ข้อตกลง Karlsruhe ระหว่างฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี และสวิตเซอร์แลนด์เกี่ยวกับความร่วมมือ

ข้ามพรมแดนระหว่างหน่วยงานระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณะ (Accord de Karlsruhe - Karlsruher
Übereinkommen, 1996) ได้วางรากฐานทางกฎหมายสำหรับความร่วมมือข้ามพรมแดนระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นของรัฐเหล่านี้
สำหรับข้อกำหนดทั่วไปด้านสาธารณูปโภค รวมทั้งการขนส่งสาธารณะ
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ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือข้ามพรมแดนระหว่างหน่วยงานระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นกับหน่วยงาน
สาธารณะ
ระหว่างรัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส รัฐบาลแห่งราชรัฐ
ลักเซมเบิร์ก และสภาสหพันธรัฐสวิส …
(ข้อความที่ตัดตอนมา)
ตระหนักถึงผลประโยชน์ร่วมกันที่อาจได้จากการร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ทั้ง
สองด้านของชายแดนเสนอ
ประสงค์ที่จะส่งเสริมนโยบายเพื่อนบ้านที่ดีที่ผ่านการทดลองและทดสอบระหว่างคู่สัญญา และวางรากฐานสำหรับ
ความร่วมมือข้ามพรมแดนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ตระหนักถึงคำสั่งทางการเมืองและการปกครองที่แตกต่างกันของรัฐต่าง ๆ เกี่ยวกับหน่วยงานท้องถิ่นของรัฐนั้น ๆ
ประสงค์ที่จะอำนวยความสะดวกและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นของคู่สัญญา ได้ตกลงกันไว้
ดังนี้
หัวข้อ 1 วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของอนุสัญญานี้คือการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมความร่วมมือข้ามพรมแดนระหว่างหน่วยงาน
ท้องถิ่นของเยอรมัน ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก และสวิส และหน่วยงานสาธารณะในท้องถิ่นภายในขอบเขตอำนาจของ
ตน และเป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศและภาระผูกพันของคู่สัญญาภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
หัวข้อ 3 ข้อตกลงความร่วมมือ
ข้อตกลงความร่วมมือมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พันธมิตรสามารถประสานงานการตัดสินใจเพื่อให้บริการและดำเนินการ
สิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในท้องถิ่น เพื่อจุดประสงค์นี้ ข้อตกลงความร่วมมืออาจจัด
ให้มีการสร้างสถาบันความร่วมมือ ซึ่งตามกฎหมายภายในที่เกี่ ยวข้องของคู่สัญญาสามารถเป็นสถาบันที่มีหรือไม่มี
สภาพทางนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้
หัวข้อ 11 สมาคมเฉพาะกิจข้ามพรมแดน
หน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณะในท้องถิ่นสามารถสร้างสถาบันที่มีวัตถุประสงค์พิเศษข้ามพรมแดนซึ่ง
ควรจะเข้าควบคุมงานและบริการซึ่งแต่ละแห่งมีความสนใจ สถาบันวัตถุประสงค์พิเศษข้ามพรมแดนอยู่ภายใต้
กฎหมายภายในประเทศของคู่สัญญาซึ่งมีอาณาเขตเป็นฐานซึ่งมีผลบังคับใช้ กับสถาบันสาธารณะสำหรับความ
ร่วมมือระดับเทศบาล

ที่มา: (Accord de Karlsruhe - Karlsruher Übereinkommen, 1996) แปล: โครงการ SMMR
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มีหลายเมืองที่อยู่ภายใต้ข้อตกลง Karlsruhe ได้เริ่มวางแผนและดำเนินโครงการรถไฟฟ้ารางเบาข้ามพรมแดน ซึ่งได้แก่
2557: ส่วนต่อขยายจาก Basel (สวิตเซอร์แลนด์) ถึง Weil am Rhein (เยอรมนี)
2560: ส่วนขยายจาก Strasbourg (ฝรั่งเศส) ถึง Kehl (เยอรมนี)
2560: ส่วนต่อขยายจาก Basel (สวิตเซอร์แลนด์) ถึง Saint Louis (ฝรั่งเศส)
2562: ส่วนต่อขยายจาก Geneva (สวิตเซอร์แลนด์) ไปยัง Annemasse (ฝรั่งเศส)
ภาพประกอบ 31: รถไฟฟ้ารางเบาระหว่างสตราสบูร์ก (ฝรั่งเศส) และเคห์ล (เยอรมนี)

ที่มา: Francebleu.fr
สถาบันวัตถุประสงค์พิเศษข้ามพรมแดนจัดให้มีพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการจัดการบริการขนส่งข้ามพรมแดนร่วมกันโดย
หน่วยงานด้านการขนส่งและผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านใดด้านหนึ่งของชายแดน:
• การวางแผนเส้นทางและตารางเวลาบริการข้ามพรมแดน
• การทำสัญญาผู้ประกอบการบริการข้ามพรมแดน
• การกำหนดอัตราค่าโดยสารและการแบ่งรายได้และ/หรือต้นทุนบริการข้ามพรมแดน
สถาบันพิเศษข้ามพรมแดนมักจะเป็นองค์กรที่ขนาดเล็กมาก เมื่อพิจารณาจากขอบเขตเชิงกลยุทธ์ที่ดำเนินการ สถาบันดังกล่าว
อาจมีสภาพเป็นนิติบุคคลแต่จะไม่มีพนักงานหรือหากมีก็มีน้อย โดยงานของสถาบันพิเศษข้ามพรมแดนเหล่านี้จะดำเนินการโดย
หน่วยงานที่ถือหุ้น หน่วยงานหรือคณะเจ้าหน้าที่บริหารของทั้งสองฝ่าย
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พรมแดนระหว่างประเทศส่วนใหญ่ถูกกำหนดโดยแนวกั้นทางธรรมชาติ เช่น ทะเลและภู เขา และเขต
เมืองใหญ่ที่ข้ามพรมแดนนั้นพบได้น้อยกว่าในยุโรป อย่างไรก็ตามกรณีพิเศษของการกำกับดูแลการขนส่งข้ามพรมแดนก็มีความ
เกี่ยวข้องกับประเทศสมาชิกอาเซียนเช่นกัน เนื่องจาก
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ด้วยการพัฒนาทางเดินข้ามชาติ ความต้องการเดินทางและขนส่งข้ามพรมแดนจะเพิ่มขึ้นอย่างมากและสามารถคาดการณ์การ
เติบโตของเมืองชายแดนและภูมิภาคข้ามพรมแดนได้:
o บรูไนดารุสซาลาม–อินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ฟิลิปปินส์ เขตพัฒนาอาเซียนตะวันออก (BIMP-EAGA),
o สามเหลี่ยมการเติบโตของประเทศอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT),
o อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)

ภูมิภาคเมืองใหญ่ภายในประเทศสมาชิกอาเซียนเติบโตอย่างรวดเร็ว ในที่สุดภูมิภาคเมืองใหญ่จะเริ่มทับซ้อนกันและเชื่อมต่อถึง
กัน เช่น บนเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย คณะเจ้าหน้าที่บริหารที่จัดตั้งขึ้นอย่างดีของเมืองใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียงอาจจัดทำข้อตกลง
ความร่วมมือเฉพาะทางที่คล้ายคลึงกับข้อตกลงระหว่างภูมิภาคข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ
6.5 ลักษณะของเขตเมืองใหญ่อาเซียน
ในประเทศสมาชิกอาเซียนโครงสร้างการกำกับดูแลการขนส่ง ในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่ที่เปรียบเทียบกับระดับของการรวมกลุ่ม
และวุฒิภาวะของตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีระดับนานาชาตินั้นหายากมาก สาเหตุส่วนใหญ่มาจากลักษณะวัตถุประสงค์ทาง
ประวัติศาสตร์ของการทำให้เป็นเมืองและระบบขนส่งในภูมิภาค และโครงสร้างการกำกับดูแลอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อลักษณะ
เหล่านี้เปลี่ยนแปลงไป

การใช้เครื่องยนต์ส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก
ระบบคมนาคมในเมืองอาเซียนมีลักษณะเป็นแบบเมืองที่มีการผสมผสานในระดับสูง ทั้งที่อยู่อาศัย การทำงาน การศึกษา
อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน นันทนาการที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งช่วยให้สามารถใช้เดินและปั่นจักรยาน ได้ (รูปแบบ
ดั้งเดิมของแนวทางหลีกเลี่ยง)
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ภาพประกอบ 32: รูปแบบเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเปรียบเทียบภูมิภาค
ความหนาแน่นของพื้นที่เมือง (คน/เฮกเตอร์)

การเปลี่ยนแปลงของความหนาแน่นรายปี
(%)
เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แอฟริกาทางตอนใต้ของ
ทะเลทรายซาฮารา
เอเชียใต้และเอเชียกลาง
ยุโรป
อเมริกาเหนือ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย
เอเชียตะวันตก
แอฟรืกาเหนือ
ละตินอเมริกาและแคริบเบียน

ที่มา: (Tzu-Ling Chen, 2020)
เมื่อเมืองเติบโตขึ้น หลายคนที่เคยเดินและปั่นจักรยานหันมาใช้รถจักรยายนต์แทน รถจักรยานยนต์ทำให้สามารถเดินทางได้
รวดเร็วก็จริง แต่อาจทำให้เกิดปัญหากับระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่ ในหลายเมืองและเขตเมืองใหญ่ที่ นิยมใช้รถจักรยายนต์
จะต้องสร้างระบบขนส่งที่มีความเฉพาะเจาะจงอย่างมากตามกลยุทธ์ A-S-I
ภาพประกอบ 33: ยานยนต์สองล้อ / จำนวนยานพาหนะบนท้องถนน (2562)
เวียดนาม
ลาว
กัมพูชา
พม่า

95%
86%
83%
83%

อินโดนีเซีย

69%

ฟิลิปปินส์
ไทย
มาเลเซีย
สิงคโปร์
บรูไน ดารุส
ซาลาม

63%
53%
47%
14%
0%

ที่มา: ASEANStatsDataPortal https://data.aseanstats.org
แต่เมื่อเมืองและเขตเมืองใหญ่เติบโตขึ้นและมีมาตรฐานทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ระบบขนส่งแบบสองล้อก็มีขีดจำกัดเช่นกัน:
• เครื่องยนต์สันดาปภายในของรถจักรยานยนต์ทำให้เกิดมลภาวะทางเสียงและมลพิษทางอากาศที่ค่อนข้างรุนแรง และ
ในพื้นที่สาธารณะ รถสองล้อจำนวนมากอาจสร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้ ถนนรายอื่นและขัดขวางการจราจร ทั้งนี้
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ที่ใช้งานร่วมกันเป็นเพียงแนวทางแก้ปัญหาในบางส่วนเท่านั้น
• การเติบโตของเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจ ทำให้มีการขยายพื้นที่อยู่อาศัยและย่านเศรษฐกิจไปยังพื้ นที่มีความ
หนาแน่นน้อยกว่า ซึ่งการเดินทางจะมีความสะดวกสบายมากขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อเมืองเริ่มเติบโตขึ้นและด้วย
ระยะทางและกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น ผู้คนจะซื้อยานพาหนะมากขึ้น หลายคนจะใช้รถยนต์แทนรถจักรยานยนต์ ซึ่งใน
ท้ายที่สุดจะเกิดปัญหากับรถจักรยายนต์ที่ไม่ใช้งานแล้ว
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ภาพประกอบ 34: ยานยนต์สองล้อเคลื่อนที่ส่วนบุคคล (เวียดนาม)

ที่มา: โครงการ SMMR
บริการรถโดยสารประจำทางส่วนตัว
ภาคเอกชนนอกระบบเป็นผู้ให้บริการขนส่งมวลชนทั่วโลกรวมถึงในประเทศสมาชิกอาเซียน การให้บริการขนส่งในรูปแบบที่ ไม่
สามารถเดินเท้าเข้าไปหรือหรือใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลถือว่ามีประสิทธิภาพมาก ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องสามารถปรับเปลี่ยน
การดำเนินงานและขยายการให้บริการขนส่งที่จ ำเป็นในพื้นที่ใหม่ ๆ ของเขตเมืองใหญ่ที่กำลังเติบโตได้เร็วกว่าการขนส่ง
สาธารณะที่ดำเนินการอย่างเป็นทางการ ดังนั้นการขนส่งนอกระบบช่วยลดความแออัดของโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเขตเมือง
และลดแนวโน้มที่ผู้สัญจรจะครอบครองรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นของตนเองรวมถึงลดปริมาณการจราจรที่คับคั่ง อีกทั้งยังช่วย
รักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมได้แม้เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยเท่านั้น

MTE | Metropolitan Transport Executives
91

ภาพประกอบ 35: การขนส่งในภูมิภาคอย่างไม่เป็นทางการ (กัมพูชา)

ที่มา: โครงการ SMMR
เวลารอที่ไม่แน่นอนในดาการ์ ประเทศเซเนกัล ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากลักษณะของบริการ ‘ครั้งเดียว’ เหล่านี้ ส่งผลให้
ประสบการณ์การเดินทางไม่น่าเชื่อถือ มาตรฐานความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้โดยสารในยานพาหนะอยู่ใน
ระดับต่ำ อุปทานส่วนเกินสามารถสังเกตได้บนถนนสายหลักในเมืองต่าง ๆ ของตุรกี เช่น ค่าใช้จ่ายของพื้ นที่และจำนวน
ประชากรที่ไม่ได้รับการยกเว้น แม้ว่าค่าโดยสารจะเป็นที่รู้จักดี แต่แผนการชำระเงินด้วยเงินสดไม่ได้ทำให้กระแสรายได้
ชัดเจน การชำระเงินไม่ง่ายและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ นอกจากนี้การขนส่งยังสามารถระบุได้ว่า
เป็นระบบอาณาเขต: เส้นทางได้รับการจัดการในท้องถิ่น โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการที่พัฒนาความรู้สึกของพื้นที่ที่พวกเขา
ให้บริการ ด้วยเหตุนี้การบุกรุกโดยคู่แข่งที่มีศักยภาพอาจนำไปสู่พฤติกรรมต่อต้านสังคมหรือความรุนแรง ดังที่สังเกตได้ใน
เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ ทำให้สภาพการทำงานและคุณ ภาพการบริการแย่ลงไปอีก จากมุมมองของเจ้าหน้าที่
การขนส่งนอกระบบมีบทบาทสำคัญในเมืองต่าง ๆ แต่ยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกที่สำคัญต่อชีวิตในเมืองด้วย ซึ่งรวมถึง
ความแออัดบนทางเดินหลัก ทั้งมลภาวะทางอากาศและทางเสียงอันเนื่องมาจากรถเก่า และอุบัติเหตุ การขนส่งนอกระบบ
พัฒนาขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีการกำกับดูแลการขนส่งในระดับต่ำ ในบริบทดังกล่าว หน้าที่การขนส่งหรือสมรรถนะมัก
ไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนหรือกระจั ดกระจายไปตามหน่วยงานต่าง ๆ อำนาจและความรับผิดชอบระหว่างระดับต่าง ๆ
ของรัฐบาลมีความทับซ้อนกันหรือขัดแย้งกัน ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะที่จะช่วยให้การ
เดินทางสะดวก (เช่น ช่องเดินรถเฉพาะ ป้ายรถเมล์ ทางแยกต่างระดับ) ไม่พร้อมให้บริการ บริบทดังกล่าวไม่สนับสนุนให้
เกิดความร่วมมือ การประสานงาน การให้บริการที่สอดคล้องกัน และการเปลี่ยนผ่านไปสู่การดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

ที่มา: (UITP, 2021)
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การเติบโตของเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจ ทำให้การควบคุมต้นทุนสำหรับการขนส่งนอกระบบเป็นเรื่องยากและจะเพิ่มภาระ
ให้กับผู้สัญจร ซึ่งในท้ายที่สุดจะหันกลับ ไปใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หากต้องการลดแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนี้จะต้องปรับปรุงมาตรฐาน
ทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยรวมถึงประสิทธิภาพของบริการขนส่งดังกล่าว ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่เริ่มปรับใช้
แนวทางนี้ โดยจัดทำโครงการ PUJ Modernization และโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงมะนิลาและ
เขตเมืองใหญ่อื่น ๆ
ภาพประกอบ 36: ระบบขนส่งมวลชนขนาดเล็ก (ฟิลิปปินส์)

ที่มา: โครงการ SMMR
เราไม่ควรมองข้ามความสามารถของผู้ประกอบการขนส่งขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่อาจสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบขนส่งมวลชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งธุรกิจรถโดยสารระหว่างเมืองในประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่
เป็นของผู้ประกอบการเอกชน และบริษัทเหล่านี้ต่างมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกั บประสิทธิภาพ ปริมาณ และคุณภาพในตลาดบริการ
ขนส่ง สาธารณะที่มีการควบคุม อย่างเป็นระบบ ทั้ง นี้จะต้องจัดการระบบขนส่งในภูมิ ภาคเมืองใหญ่แบบบูรณาการด้ว ย
ความสามารถของภาคส่วนรถโดยสารระหว่างเมืองมากให้เทียบเท่ากับภาคขนส่งนอกระบบทั้งในเขตเมืองและระดับภูมิภาค
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ภาพประกอบ 37: รถโดยสารระหว่างเมืองที่ดำเนินการโดยเอกชน (มาเลเซีย)

สมัครเลย!
ใช้สิทธิประโยชน์ในฐานะสมาชิก!

อินเตอร์เน็ต WIFI
ความเร็วสูง

ปลั๊กไฟตรงที่นั่ง

แลกตั๋ว

การติดตามด้วยระบบ
ดาวเทียม GPS ตาม
เวลาจริง

แลกสินค้า

บริการจัดส่งด้วย
รถจักรยานยนต์

ได้รับส่วนลด

บริการขนส่ง ณ สถานี

ที่มา: http://www.intercity.my
ขนส่งมวลชน
เริ่มต้นในช่วงปี 2523 ถึง 2533 เขตเมืองใหญ่ของอาเซียนหลายแห่งได้สร้างระบบขนส่งมวลชนเพื่อให้สามารถเข้าถึงใจกลาง
เมืองที่มีความหนาแน่นสูงและประหยัดพื้นที่ในกรุงจาการ์ตา หน่วยงานรถไฟแห่งชาติดำเนินการบริการรถไฟโดยสาร KAI และ
ระบบขนส่งมวลชนด้วยระบบ BRT TransJakarta ที่สร้างขึ้นในปี 2547 ซึ่งดำเนินการโดยเทศบาล PT Transportasi Jakarta
เป็นเครือข่าย BRT ที่ยาวที่สุดในโลก แต่ละแห่งรองรับการเดินทางได้ประมาณ 1 ล้านเที่ยวต่อวัน ในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่ที่มี
ประชากรกว่า 30 ล้านคน สาย LRT และ MRT ของเทศบาลที่เปิดในปี 2562 ยัง ต้องพัฒนาและขยายเพื่อสร้างผลกระทบเชิง
ปริมาณ
ตัวอย่างของ TransJakarta เป็นแรงบันดาลใจให้เมืองต่าง ๆ (25) เมืองในอินโดนีเซียพัฒนา “BRT” ของตนเอง ไม่มีเครือข่าย
รถประจำทางใดที่ตรงตามมาตรฐาน BRT ระหว่างประเทศ (ITDP, 2016) แต่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานด้าน
การขนส่งในเมืองขนาดกลางและเขตเมืองใหญ่ในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในระบบและสร้างจุดเริ่มต้นสำหรับ การ
พัฒนายุทธศาสตร์การขนส่งสาธารณะในเมืองที่ออกแบบและจัดการในระดับประเทศ
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ภาพประกอบ 38: ระบบขนส่งมวลชนระดับโลกโดยรถไฟและ BRT ในจาการ์ตา

ที่มา: (Sustainable Bus, 2019)
ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ขนส่งของเมืองใหญ่ได้พยายามพัฒนาหน่วยงานขนส่งมวลชนที่แยกออกมาต่างหาก ใน
สภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างไม่เอื้ออำนวย โดยมีทรัพยากรทางการเงินและองค์กรที่จำกัด ดังนั้นรายชื่อระบบขนส่งมวลชนทางราง
ที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการ Bus Rapid Transit (BRT) Light Rail Transit (LRT) และ Metropolitan Rail Transit
(MRT) ในระบบขนส่งมวลชนในอาเซียนยังค่อนข้างสั้น และการมีส่วนร่วมของบริการเหล่านี้ต่อระบบขนส่งมวลชน ในเมือง
ภูมิภาคขนาดใหญ่มีความโดดเด่นแต่มีปริมาณที่จำกัด (ยกเว้น MRT สิงคโปร์)
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ภาพประกอบ 39: ระบบขนส่งมวลชนในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่อาเซียน
เปิดตัว

ล่าสุด
ส่วนขยาย

ความยาว
(กม.)

จำนวน
ผู้โดยสาร
(ล้าน/ปี)

ระบบขนส่งรางเบาของมะนิลา

1984

2021

37

218

ระบบขนส่งมวลชนของสิงคโปร์

1987

2021

216

1,235

กัวลาลัมเปอร์ Rapid Rail

1996

2017

143

113

การขนส่งทางรถไฟเมโทรมะนิลา

1999

2000

17

97

รถไฟฟ้าบีทีเอสกรุงเทพ

1999

2021

69

237

MRT กรุงเทพ

2004

2019

71

95

ทรานส์จาการ์ตา

2004

2017

251

264

BRT (BTS) กรุงเทพ

2010

17

9

BRT Sunway Line คลังวัลเลย์

2015

5

6

BRT ฮานอย

2016

15

ไม่มี

MRT จาการ์ตา

2019

16

10

LRT จาการ์ตา

2019

6

ไม่มี

EDSA Busway มะนิลา

2020

25

ไม่มี

รถไฟใต้ดินฮานอย

2021

13

ไม่มี

รถไฟใต้ดินนครโฮจิมินห์

2022

20

ไม่มี

ระบบขนส่งมวลชน
รถไฟฟ้าเมืองใหญ่หรือ BRT

BRT เวียงจันทน์

ไม่มี

BRT อิสกันดาร์ มาเลเซีย

51
ที่มา: วิกิพีเดีย (หลายรายการ)
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ไม่มี

7 คำแนะนำ

7.1 การจัดการการเปลี่ยนแปลง: กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนโดยได้รับความยินยอมจากฝ่าย ต่าง ๆ
การปรับโครงสร้างรูปแบบการปกครองที่มีอยู่เดิมและ/หรือการแนะนำผู้บริหารด้านการขนส่งอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายและอยู่
ภายใต้อุปสรรคทางการเมือง สถาบัน และกฎหมายที่มีนัยสำคัญหลายประการ ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการปฏิรูปคือการรวม
เจตจำนงทางการเมืองในการตัดสินใจโดยที่กระบวนการทั้งหมดจะเสี่ยงต่อการหยุดชะงัก
หากสามารถจัดตั้งคณะเจ้าหน้าที่บริหารได้จะยิ่งเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วน ก่อนจะกระจายความรับผิดชอบไปตาม
แผนก หน่วยงาน และองค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ จนกว่าจะไม่มีการประสานงานเชิงโครงสร้าง หรือจนกว่าจะมีการต่อต้าน
การเริ่มดำเนินการทำให้เห็นการเติบโตของคณะเจ้าหน้าที่บริหารที่มีประสิทธิภาพที่สามารถดำเนินงานให้เกิดความสอดคล้อง
กับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นของเมือง เขตเมืองใหญ่โดยรอบ และสถาบันระดับชาติ
หากผ่านขั้นตอนที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่ว นไปแล้ว คณะเจ้าหน้าที่บริหารสามารถออกแบบเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิมได้
การจัดการนี้ทำได้ยากกว่าแต่สามารถให้ผลลัพธ์ที่เยี่ยมยอดได้ในเวลาอันสั้น
ควรมีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์พื้นฐานอย่างละเอียดเพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอื่น ๆ ตระหนักถึงปัญหาใหญ่ที่พวกเขาจะต้องเผชิญหากไม่มีส่วนร่วมในการปฏิรูปที่จำเป็น การดำเนินการในส่วนนี้ควร
เริ่มต้นจากการนำของผู้ประกอบการที่ ถูกต้องตามกฎหมายและตามโครงสร้างที่ใช้กำกับดูแล ตัวอย่างเช่น อาจได้รับคำสั่ง
จากรัฐบาลกลางและนำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้นำ
รัฐบาลท้องถิ่น
การวิเคราะห์และสถานการณ์พื้นฐานนี้จะช่วยให้อธิบายคำตอบทั่วไปสำหรับคำถามเบื้องต้นต่อไปนี้ได้อย่างละเอียด:
• อะไรคือความท้าทายเชิงโครงสร้างและเกี่ยวข้องกับการเดินทางและขนส่งที่ต้องแก้ไข
• ข้อจำกัดและโอกาสทางเศรษฐกิจและการเงินคืออะไร
• เครื่องมือด้านการเงินและงบประมาณมีอะไรบ้าง
• หน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะร่วมมือกันอย่างไร
บางครั้งมุมมองที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ทั่วไปและกลยุทธ์ และความขัดแย้งเหนือโครงการที่มีลำดับความสำคัญและ
ทรัพยากรทางการเงินที่ขาดแคลนอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลง ในสถานการณ์เช่นนี้วิธีปฏิบัติทีละขั้นตอนในทาง
ปฏิบัติสามารถนำมาใช้ได้ ตราบใดที่หลักเป้าหมายที่ทำได้ไม่เบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ทั่วไป แม้ว่าจุดเริ่มต้นจะเล็กน้อย
แต่เป้าหมายระยะยาวและแผนที่จะไปถึงก็ควรมีความชัดเจนและรับทราบร่วมกันอย่างกว้างขวางที่สุด
สิ่งสำคัญคือต้องจัดให้มีการปรึกษาหารือและการเจรจากับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้สามารถซึมซับและสร้าง
ความชอบธรรมให้กับข้อเสนอต่าง ๆ สำหรับโครงสร้างการกำกับดูแลใหม่ได้ดีขึ้น ซึ่งมักจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ความสามารถ การตัดสินใจ และรูปแบบธุรกิจที่กำหนดขึ้นอย่างมาก
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7.2 การกำหนดขอบเขตของคณะเจ้าหน้าที่บริหาร
ในระหว่างขั้นตอนเตรียมการก่อนการจัดตั้ง คณะเจ้าหน้าที่บริหารและระหว่างการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรตอบ
คำถามพื้นฐานต่อไปนี้อย่างเพียงพอ

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์
การแบ่งเขตทางภูมิศาสตร์ที่ดีที่สุดของคณะเจ้าหน้าที่บริหารคืออะไร โดยหลักการแล้วจะเป็นเขตเมืองใหญ่ที่มีการกำหนดพื้นที่
เป็นสัดส่วนสำคัญของผู้อยู่อาศัยที่ การเดินทางและขนส่งไปมาในใจกลางเมืองอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามเครื่องมือของคณะ
เจ้าหน้าที่บริหารไม่ใช่การวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ แต่เป็นเครื่องมือในการบริหารสำหรับรัฐบาลท้อง ถิ่น ดังนั้นจึงเป็นการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับส่วนกลาง ระดับจังหวัด และระดับเทศบาลในการเข้าร่วมอาณาเขตตาม
ขอบเขตของคณะเจ้าหน้าที่บริหารหรือไม่
ตัวอย่างเช่น ถ้างานหลักหรืองานแรกของคณะเจ้าหน้าที่บริหารคือการรวมระบบขนส่งมวลชนใหม่เข้าด้วยกัน ขอบเขตอำนาจ
ของคณะเจ้าหน้าที่บริหารอาจขึ้นอยู่กับ ลักษณะของเครือข่ายการขนส่งนั้น ในกรณีนี้หน่วยงานปกครองส่วนท้ องถิ่นที่อยู่
ใกล้เคียงอาจขอดำเนินงานร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่บริหารเพราะจะทำให้มีระบบเชื่อมต่อกับเครือข่ายการขนส่งที่ดีขึ้น
การจัดตั้งคณะเจ้าหน้าที่บริหารนั้นมีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพื้นที่ชานเมืองและในชนบท และศูนย์กลางเมืองเล็กๆ
ที่ถูกล้อมรอบด้วยเขตเมืองใหญ่ที่กำลังขยายตัว ภูมิภาคเหล่านี้มีผู้ให้บริการขนส่งจำนวนมากที่มีการควบคุมด้านกฎระเบียบที่ไม่
ชัดเจน และยังต้องมีการพึ่งพาอาศัยกัน อย่างมากกับเมืองหลักที่มีการจัดการที่ดีกว่า คณะเจ้าหน้าที่บริหารจะกำหนดโครงสร้าง
และอธิบายในสถานการณ์ดังกล่าวเพิ่มเติม

ขอบเขตความรับผิดชอบ
อะไรคือการขยายและรูปแบบการบูรณาการในแนวนอนของ คณะเจ้าหน้าที่บริหารในการสร้าง และในมุมมองระยะกลาง
และระยะยาว
• เฉพาะการขนส่งสาธารณะในพื้นที่ใจกลางเมืองใหญ่หรือบริการขนส่งสาธารณะทั้งหมดในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่
ทั้งหมด
• เฉพาะระบบขนส่งสาธารณะที่ได้รับอนุญาตและให้เงินอุดหนุน หรือบริการที่ไม่เป็นทางการ รูปแบบที่ใช้ร่วมกัน การ
ขนส่งแบบออนดีมานด์ การเรียกรถโดยสารระบบอิเล็กทรอนิกส์ รถแท็กซี่
• เฉพาะการจัดการบริการขนส่งหรือโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทั้งหมด, ที่จอดรถ, การจราจรบนถนน, การขนส่งที่ไม่
ใช้เครื่องยนต์
• เฉพาะบริการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานหรือการวางแผนเชิงพื้นที่และความเป็นเมืองเช่นเดียวกับการพัฒนา TOD
คณะเจ้าหน้าที่บริหารไม่อาจรวมหน้าที่ทั้งหมดไว้ในคราวเดียวได้ แต่จะต้องจัดตั้งชุดปฏิบัติการหลักก่อนแล้วค่อยกำหนด
หน่วยงานย่อย เพื่อให้สามารถดำเนินงานทีละขั้นตอนได้ อย่างไรก็ตามในระยะยาว การดำเนินการรูปแบบนี้อาจไม่จำเป็น
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หรือไม่เหมาะสมกับการรวมหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งจากระยะไกลทั้งหมดไว้ที่คณะเจ้าหน้าที่บริหารเพียงที่เดียว ทั้งนี้ควร
ปรับใช้ RASCI, RAPID หรือแบบจำลองการตัดสินใจอื่น ๆ กับกลไกการประสานงานที่มีความยืดหยุ่นกว่า แต่ยังคงเป็นการ
ดำเนินงานที่เป็นทางการและมีประสิทธิ ภาพ ซึ่งสามารถกำหนดขึ้นระหว่างหน่วยงานในระดับยุทธวิธีและกระบวนการตัดสินใจ
แบบบูรณาการตามสายงานและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
RAPID-O หรือแนวคิดที่คล้ายกันช่วยให้สามารถอธิบายรายละเอียดและประเมินโครงสร้างการกำกับดูแลที่มีอยู่และข้อเสนอ
สำหรับโครงสร้างการกำกับดูแลใหม่ได้อย่างละเอียดยิ่งขึ้นและครอบคลุมขอบเขตความรับผิดชอบที่มากขึ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการอภิปรายในหมู่ผู้กำหนดนโยบายในแง่ข องการออกแบบวิสัยทัศน์ร่วมกันสำหรับโครงสร้างการกำกับดูแล
การขนส่งที่ได้รับการปรับปรุง
สมรรถนะหลักที่มอบให้กับคณะเจ้าหน้าที่บริหารเช่น การวางแผนการขนส่งและกฎระเบียบ/การทำสัญญาของผู้ดำเนินการควร
ได้รับอย่างเต็มที่และเฉพาะเจาะจง เพื่อสร้างบทบาทการจัดการที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาในกระบวนการตัดสินใจเชิงเส้นตรง
และการนำไปใช้งาน:
• คณะเจ้าหน้าที่บริหารแนะนำแนวทางการดำเนินการกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
• หน่วยงานที่รับผิดชอบตัดสินใจและมอบหมายงานคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้วยการนำไปปฏิบัติ
• คณะเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินการโดยควบคุมหรือทำสัญญากับผู้ประกอบการ
สำหรับเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการขนส่งแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และเท่าเทียมกันจะเป็นอำนาจของหน่วยงาน
และผู้บริหารระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ ทั้งนี้กระบวนการตัดสินใจอาจไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง และการมีส่วนร่วม
ของคณะเจ้าหน้าที่บริหารอาจถูกจำกัด ตัวอย่างเช่น การวางแผนการขนส่ง การวางแผนการใช้ที่ดิน และการวางแผนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ไม่มีการบูรณาการ แต่กลับมีการประสานงานกัน ผ่านข้อกำหนด ข้อมูลและข้อตกลงระหว่างหน่วยงานบริหารใน
ขั้นตอนสำคัญของกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง
ผู้ดำเนินงานไม่ใช่แค่ผู้รับคำสั่งจากผู้บริหารที่ดำเนินการ หากผู้ดำเนินงานเป็นบริษัทอิสระที่ทำสัญญาหรือควบคุมโดยผู้บริหาร
ด้านการขนส่ง พวกเขาอาจเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการดำเนินงานภายใต้เงื่อนไขที่เสนอมา ซึ่งหน่วยงานแบบบูรณาการ
แนวดิ่งอาจเลือกดำเนินการ แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะยังคงเป็นความรับผิดชอบของผู้ มีอำนาจที่เป็นเจ้าของหน่วยงาน ในการนี้
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องแจ้งให้ผู้บริหารการขนส่งทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานนั้นและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุง รูปแบบ
การทำงานที่ผู้บริหารการขนส่งและหน่วยงานที่รับผิดชอบอาจเลือกที่จะปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้
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ภาพประกอบ 40: รูปแบบการตัดสินใจ RAPID-O

ที่มา: โครงการ SMMR แรงบันดาลใจจาก Bain https://www.bain.com/insights/rapid-tool-to-clarify-decisionaccountability/

ตารางด้านล่างใช้คีย์อย่างง่ายที่ได้มาจาก RAPID-O เพื่อสร้างรหัส QR แสดงประวัติและบทบาทของคณะเจ้าหน้าที่บริหารที่
นำเสนอในรายงานนี้:
“+” = ผู้สนับสนุน: มีสิทธิแจ้งผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่พิจารณา
“++” = ร่วมรับผิดชอบ: จะต้องมีข้อตกลงสำหรับผู้บริหารที่รับผิดชอบในการดำเนินการ
“+++” = หัวหน้าผู้บริหาร : มีสิทธิเสนอแนะต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยคำนึงถึงผลงานและตำแหน่งของผู้บริหารท่านอื่น ๆ
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ภาพประกอบ 41: เมทริกซ์แสดงขอบเขตความรับผิดชอบ

ที่มา: ดัดแปลง ขยายจาก เวิลด์แบงก์ (Kumar & Agarwal, 2013)
หากหน่วยงานต่าง ๆ ต้องการที่จะสร้างคณะเจ้าหน้าที่บริหารที่ให้ผลลัพธ์ที่คล้ายกับต้นแบบแนวทางปฏิบัติงานที่ดี ก็น่าจะมี
บทบาทในรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน แต่การกำกับดูแลการขนส่ง ในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่ใด ๆ ไม่สามารถอธิบายและเข้าใจได้
ด้วยการกำหนดบทบาท - ประวัติของผู้บริหารระดับสูงเท่านั้ น แม้แต่ในโครงสร้างการกำกับดูแลที่มี คณะเจ้าหน้าที่บริหารที่
แข็งแกร่งและมีการบูรณาการอย่างกว้างขวาง เช่น TfL ลอนดอน RTA ดูไบหรือ LTA สิงคโปร์ องค์กรอื่น ๆ ก็มีส่วนสนับสนุน
หรือดูแลองค์ประกอบที่สำคัญของระบบขนส่ง ดังนั้นการตรวจสอบความจำเป็นและความเป็นไปได้ในการปรับปรุงการกำกับ
ดูแลการขนส่งในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่ใด ๆ ควรเริ่มต้นด้วยการจัดทำ ขอบเขตความรับผิดชอบที่ออกแบบไว้เป็นการเฉพาะซึ่ง
รวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ งหมด องค์กรระดับยุทธวิธี องค์ประกอบส่วนบุคคล ของระบบขนส่งเมืองใหญ่และประเภทของ
ความรับผิดชอบที่อธิบายสถานการณ์ปัจจุบันได้ดีที่สุด
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7.3 งบประมาณ
คณะเจ้าหน้าที่บริหารมีจุดแข็งจากการบริหารงบประมาณแบบรวมศูนย์และแบบบูรณาการของหน่วยงานทั้งหมดที่รับผิดชอบ
ด้านการขนส่งในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่ ในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่ขนาดกลางหลายแห่งในอาเซียน งบประมาณการขนส่งจำกัด
เฉพาะโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางถนน หน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งมีโครงการการขนส่งสาธารณะที่สำคัญที่ดำเนินการอยู่ได้
จัดสรรงบประมาณให้กับโครงการเหล่านี้แล้ว ในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่ หน่วยงานต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะดำเนินโครงการขนาด
ใหญ่ที่แตกต่างกันอย่างอิสระ การบูรณาการหรืออย่างน้อยการประสานงานในโครงการเหล่านี้ของคณะเจ้าหน้าที่บริหารมีความ
คืบหน้าอย่างมาก แต่ระบบขนส่งแบบบูรณาการไม่สามารถสร้างได้ด้วยโครงการขนาดใหญ่เท่านั้น ควรมีงบประมาณไว้เพื่อ
พัฒนาโครงการขนาดเล็กและทำกิจกรรมทั่วไปที่รวมองค์ประกอบพื้นฐานที่มีขนาดต่างกันเข้าในระบบแบบพลวัตที่มีความ
เชื่อมโยงกัน
เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการจัดหาเงินทุนจากงบประมาณที่จำกัดอย่างต่อเนื่องคณะเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องพัฒนาขีดความสามารถ
ในการระดมเงินทุนและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น:
• รวมโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและกิจกรรมบริการขนส่งทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนคือทำให้
ต้นทุนถูกลงและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
• การลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพิ่มความน่าดึงดูดใจและประสิทธิภาพของระบบขนส่งมากกว่าโครงการอันทรง
เกียรติและเงินอุดหนุนจากการดำเนินงานที่ชดเชยการวางแผนที่ไม่ดีและการขาดสิ่งอำนวยความสะดวก
• พัฒนาความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยงบประมาณที่จำกัดผ่านการวางแผนที่ยอดเยี่ยม

การ

จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• เพิ่มรายได้โดยตรงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของตนเอง: รายได้ผู้โดยสาร (ทางตรงหรือทางอ้อม) ค่าจอดรถ ภาษีถนน ค่า
ความแออัด/ราคาถนน มูลค่าที่ดิน การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
• ใช้รูปแบบการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสม: หน่วยงานสมทบทุนที่เป็นสถาบันส่วนใหญ่และรูปแบบหุ้นส่วนภาครัฐ -เอกชน
กำหนดให้หน่วยงานบริหารต้องรับผิดชอบการประสานงานของโครงการขนาดใหญ่คณะเจ้าหน้าที่บริหา

ระบบที่จัดตั้งขึ้นอย่างดีสามารถสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนใหญ่ได้ และสร้างความมั่นใจแก่หน่วยงานจัดหาเงินทุน
และนักลงทุนเอกชน
7.4 ความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ระบบขนส่งหยั่งรากลึกในดินแดนและสังคมจนแทบจะไม่สามารถแยกออกได้ เป็นการดีที่จะ ไว้วางใจสถาบันสาธารณะ
ระดับประเทศและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับสถานการณ์และข้อกำหนดภายในประเทศ
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ดังนั้นรัฐบาลในชาติและระดับย่อยและคณะเจ้าหน้าที่บริหารแต่ละแห่งควรพิจารณาการสร้างขีดความสามารถระดับชาติ
สำหรับบทบาทที่หลากหลายในภาคการขนส่ง
การหาความรู้และความสามารถในการลงทุนของบริษัทที่ดำเนินงานในต่างประเทศเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างขีด
ความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานในรุปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อน เช่น รถไฟฟ้า BRT และรถไฟในเมืองใหญ่ (รางเบา)
รถยนต์ไฟฟ้า เคเบิลคาร์ และอื่น ๆ จะต้องมีคณะเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อจัดระเบียบตลาดบริการขนส่งที่ ช่วยให้องค์กรใน
ประเทศสามารถพัฒนาและเติบโต และในขณะเดียวกันก็ระดมความสามารถของบริษัทที่ดำเนินงานระหว่างประเทศ
ภูมิภาคอาเซียน พื้นที่ใกล้เคียง และประเทศคู่ค้าอื่น ๆ เป็นที่ตั้งของระบบขนส่งสาธารณะที่มีชื่อเสียงระดับโลก แต่เขตเมืองใหญ่
ส่วนใหญ่ไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากทรัพยากรที่โดดเด่นที่มีอยู่นอกเขตแดนของประเทศ โมเดลอาเซียนหรือแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในการทำสัญญาคณะเจ้าหน้าที่บริหารกับผู้ดำเนินงานในและต่างประเทศจะช่วยพัฒนาตลาดอาเซียนขนาดใหญ่
สำหรับการดำเนินงานด้านบริการขนส่ง ซึ่งจะนำไปสู่การแข่งขันที่สูงขึ้นระหว่างซัพพลายเออร์และมาตรฐานการบริการที่สูงขึ้น
สำหรับผู้บริโภค
เครือข่ายระหว่างประเทศหลายแห่งของหน่วยงานภาครัฐและผู้บริหารด้านคมนาคมยังสร้างโอกาสสำหรับการเรียนรู้ทั้ งในระดับ
บุคคลและในสถาบัน ตลอดจนการสร้างขีดความสามารถ การมีส่วนร่วมในเครือข่ายเหล่านี้ควรได้รับการสนับสนุนในทุกระดับ
7.5 รายการตรวจสอบและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ชุดเครื่องมือนี้ไม่มีคู่มือประกอบ ในแต่ละเมืองและเขตเมืองใหญ่ ผู้นำหน่วยงานระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่นที่
รับผิดชอบในส่วนของระบบขนส่งในเมืองและภูมิภาคควรวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีอยู่และแนวโน้มระยะสั้นและระยะยาวของ
ระบบขนส่งภายใต้ความรับผิดชอบของตน และประเมินว่าโครงสร้างการกำกับดูแลการขนส่งที่มีอยู่นั้นเพียงพอต่อการจัดการ
ประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นวัตกรรม และการยกระดับ
หลายคนจะสรุปว่าการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรระดับยุทธวิธีจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบขนส่งและเป็น
ประโยชน์มากขึ้นในเมืองหรือภูมิภาคของตน การวิเคราะห์การกำกับดูแลสามระดับ รูปแบบการกำกับดูแล หน่วยงาน และคณะ
เจ้าหน้าที่บริหารและรูปแบบการตัดสินใจ RAPID-O สามารถนำมาใช้ในงานนี้ เช่นเดียวกับรายการตรวจสอบด้านล่าง เมื่อผู้
กำหนดนโยบายที่รับผิดชอบด้านการเดินทางและขนส่งในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่สามารถเลือกชุดเครื่องมือเหล่านี้ได้ ภูมิภาคจะ
เคลื่อนไปสู่การเดินทางและขนส่งที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น มีความเป็นพลวั ตมากขึ้น และความเจริญรุ่งเรือง
ที่มากขึ้น
การจัดตั้ง คณะเจ้าหน้าที่บริหารเดิมไม่ควรถือเป็นที่สิ้นสุด เมื่อมีการโอนความรับผิดชอบไปยังองค์กรใหม่ และได้กำหนด
ตำแหน่งและสิทธิ์ต่าง ๆ แล้ว จะต้องได้รับการประเมินว่าหน่วยงานใหม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด แ ละ
จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนใดต่อการดำเนินการเช่นนี้ หากคณะเจ้าหน้าที่บริหารบรรลุวัตถุประสงค์ การประเมินจะช่วย
กำหนดวัตถุประสงค์ใหม่ที่มีความทะเยอทะยานมากขึ้น
• การประเมินขนาดและความสามารถของคณะเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยประเมินว่าการจัดตั้งฝ่าย
บริหารสอดคล้องกับภารกิจหรือไม่
MTE | Metropolitan Transport Executives
103

• ควรทบทวนกระบวนการและขั้นตอนการตัดสินใจเพื่อให้แน่ใจว่า คณะเจ้าหน้าที่บริหารอาจมีส่วนร่วมในการบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิผล
• สัญญาที่ทำกับผู้ประกอบการควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนโดยรวม
• การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเขตเมืองใหญ่อื่น ๆ ที่ผ่านกระบวนการที่คล้ายคลึงกันและได้รับประโยชน์จากความ
เชี่ยวชาญที่เขตเมืองใหญ่ดังกล่าวมี
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ภาพประกอบ 42: รายการตรวจสอบ
วิสัยทัศน์: ระดมจินตนาการ
❑ อ้างอิงตามกรอบนโยบายระดับชาติและระดับนานาชาติ
❑ สร้างวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ซับซ้อนสำหรับระบบขนส่งในภูมิภาค
❑ สร้างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักสำหรับการดำเนินงานร่วมกัน

เป้าหมาย: กำหนดมาตรการที่เป็นรูปธรรมของวิสัยทัศน์
❑ หลีกเลี่ยง: รวมการขนส่งเข้ากับการวางแผนการใช้ที่ดิน
❑ หลีกเลี่ยง: อำนวยความสะดวกการให้บริการการเดินทางและขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
❑ เปลี่ยนแปลง: จัดให้มีระบบขนส่งมวลชนในระดับภูมิภาค
❑ เปลี่ยนแปลง: ส่งเสริมการเดินทางและขนส่งที่คล่องตัว
❑ ปรับปรุง: ลดการปล่อยยานพาหนะ
❑ ปรับปรุง: เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนและความสะดวกสบายในรูปแบบที่ยั่งยืน
❑ ระบุตัวบ่งชี้ เส้นฐาน และเป้าหมายสำหรับแต่ละมาตรการ
❑ ระบุการทำเป้าหมายให้สำเร็จอย่างรวดเร็วและตัวเปลี่ยนเกมในทุกหมวดหมู่

เหตุการณ์สำคัญ: วางแผนเส้นทางสู่การบรรลุเป้าหมาย
❑ ขอบเขตโครงร่างของแผนแม่บทในพื้นที่เมืองใหญ่ที่สามารถบรรลุเป้าหมายได้
❑ ประเมินขอบเขตของลักษณะความรับผิดชอบซึ่งครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งหมดที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามแผนแม่บท
❑ สร้างพื้นฐานทางกฎหมาย การกำกับดูแล และองค์กรที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารการขนส่งเมืองใหญ่ (คณะเจ้าหน้าที่บริหาร) ที่
รับผิดชอบการดำเนินการตามแผนแม่บท
❑ กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลที่ครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งหมดที่จำเป็นต่อการดำเนินงานตามแผนแม่บทที่ไม่สามารถบูรณา
การกับการขนส่งในเมืองใหญ่ได้
❑ ประสานงานกับเพื่อนร่วมงานทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในเส้นทางเดียวกันเพื่อเป้าหมายที่คล้ายคลึงกัน
❑ กำหนกกลไกการระดมทุนและการจัดหาเงินทุนสำหรับการดำเนินงานตามแผนแม่บท
❑ ผู้ประกอบการตามสัญญาจ้างตามสถานภาพ หน่วยงาน ผู้ให้บริการ อิสระ ไม่เป็นทางการ
❑ สร้างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการที่ปรึกษา และวิธีการวางผังเมืองอย่างยั่งยืน (SUMP)

ที่มา: โครงการ SMMR
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