
 

 

สรุปรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

 

1. ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ (บันทึกข้อตกลงฯ)ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ และผลที่เกิดข้ึนจริง 

 เป้าหมายตามบันทึกข้อตกลงฯ ตามรายงานผลฯ ของ ขสมก. 

รถโดยสารธรรมดา รถประจ าการ ๑,562 คัน 
 

รถประจ าการ 1,541 คัน 
 

รถวิ่งจริง ๑,500 คัน 
 

รถวิ่งจริง 1,494 คัน 
 

ระยะทาง 209 กิโลเมตรต่อคันต่อวัน  213 กิโลเมตรต่อคันต่อวัน 
ระยะทางรวม 114,427,500 กิโลเมตร 116,382,612 กิโลเมตร 

 

2. จ านวนเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 

๒.๑ ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ วงเงินตาม 
ตามบันทึกข้อตกลงฯ  

ผลที่ ขสมก. 
รายงาน 

ผลที่ได้จาก 
ต้นทุนที่มี

ประสิทธิภาพ 
รายได้จากการให้บริการสาธารณะ  2,072.776 1,369.041 1,473.313 
ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการสาธารณะ 4,392.883 4,166.347 4,061.604 
ผลขาดทุนจากการให้บรกิารสาธารณะ 2,320.107 2,797.306 2,588.291 
 

๒.๒ การปรับผลการประเมินค่าตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงฯ ปี 2561 

ตัวชี้วัด 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ผลการ
ประเมิน 

ค่าเบ่ียงเบน
ถ่วงน้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าที่เกิดจริง 
ผลแตกต่าง 
(ร้อยละ) 

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ(ร้อยละ) 

30.00 86.00 79.31 (7.78) ไม่ผา่น (2.33) 

จ านวนครั้งท่ีเกิด
อุบัติเหตุเฉพาะรถ
โดยสารธรรมดา 
(ครั้ง/ล้านกโิลเมตร) 

30.00 8.00 11.20 (40.00) ไม่ผา่น (12.00) 

จ านวนกิโลเมตรที่
ให้บริการรวม 
(กิโลเมตร) 

20.00 109,244,300 111,288,900 1.87 ผ่าน 0.00 

ต้นทุนต่อกิโลเมตร
ท าการ  
(บาท/กิโลเมตร) 

20.00 38.39 37.13 1.44 ผ่าน 0.00 

รวม 100.00         (14.33) 
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๒.๓ การพิจารณาวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ งวดที่ 3 ปี 2561 

 หน่วย : ล้านบาท 
ตารางแสดงกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามบันทึกข้อตกลงฯ 

กรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2561 2,320.107  
หัก รถเมล์ฟรี 800 คัน ตามมติ ครม. 1 ต.ค. 2560 (100.922) 

กรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามบันทึกข้อตกลงฯ ภายหลังจากหักรถเมล์ฟร ี 2,219.185  
หัก งวดที่ 1 (จ่ายแล้ว) (1,109.592)  
กรอบวงเงินอุดหนุนคงเหลือท้ังหมด 1,109.592  
หัก งวดที่ 2 (จ่ายแล้ว) (419.397)  
กรอบวงเงินอุดหนุนที่ควรจ่ายส าหรับงวดที่ 3 690.195  

ตารางแสดงวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามผลที่เกิดขึ้นจริง 

ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ ประจ าปี 2561 2,588.291 
หัก การปรับค่าประเมินค่าตัวช้ีวัดในบันทึกข้อตกลง  
(ร้อยละ 14.334 ของผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะจ านวน 2,588.598 ล้านบาท) 

(371.006) 

ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะประจ าป ี2561 ภายหลังจากการปรับผลการประเมินค่าตัวช้ีวัด 2,217.285 
หัก งวดที่ 1 (จ่ายแล้ว) (1,109.592)  
หัก งวดที่ 2 (จ่ายแล้ว) (419.397)  
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะตามผลทีเ่กิดขึ้นจริง ส าหรับจา่ยงวดที่ 3 688.296 

จ านวนเงินอุดหนุนปี 2561 งวดที่ 3 ที่ควรจ่าย 688.296 
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สรุปรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 

 
๑. ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ (บันทึกข้อตกลงฯ) ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๑ และผลที่เกิดข้ึนจริง 

รายการ 
เป้าหมาย 

ตามบันทึกข้อตกลงฯ 
รายงานผลฯ ของ รฟท. ความแตกต่าง 

มูลค่า  ร้อยละ 
 ปริมาณของสินค้าและบริการต่อวัน 

รถไฟเชิงสังคมทั้งหมด (ขบวนต่อวัน) 
- รถชานเมือง 
- รถท้องถิ่น 
- รถธรรมดา 
- รถรวม 

 
๑๕๒ 
๖๕ 
๕๑ 
๓๒ 
๔ 

 
๑๕๒ 
๖๕ 
๕๑ 
๓๒ 
๔ 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 
 ช่วงเวลาเดินรถ 
 จ านวนผู้โดยสาร (ล้านคน) 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - 
 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
๐๔.๒๐ - ๒๐.๓๐ น. 

๒๓.๐๙๓ 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - 
 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
๐๔.๒๐ - ๒๐.๓๐ น. 

๒๕.๔๒๐ 

- 
- 
- 

๒.๓๒๗ 

- 
- 
- 

๑๐.๐๘ 

 
๒. จ านวนเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 

๒.๑ ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

วงเงินตาม 
ตามบันทึก 

ข้อตกลงฯ ของ 
รฟท. 

รายงานผลฯ  
ของ รฟท. 

ผลที่ได้จากการตรวจสอบ 
ของคณะอนุกรรมการฯ 

รายได้การให้บริการสาธารณะ ๓๔๙.๔๗๑ ๓๐๔.๗๑๔ ๓๐๔.๗๑๔ 
หัก ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการสาธารณะ 3,928.24๗ 6,369.154 2,381.374 
ผลขาดทุนจากการให้บรกิารสาธารณะ ๓,๕๗๘.๗๗๖ 6,064.440 2,076.660 
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๒.๒ การปรับผลการประเมินค่าตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงฯ ปี 2561 

ตัวช้ีวัด 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

 ผลที่เกดิขึ้นจริง 
ผลการ
ประเมิน 

ค่าเบี่ยงเบน 
ถ่วงน้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ค่าที่เกิดจริง 
ผลตา่ง 
(ร้อยละ) 

๑.ความพึงพอใจของโดยสาร 25 ๔.๐๐ ๔.๐๔ ๑.๐๐ ผ่าน ๐.๐๐ 
๒. ประสิทธิภาพการบริหารเวลา
เดินรถภายใต้ภาวะการปรับปรุง
ทางเพื่อความปลอดภยั (ร้อยละ) 

๒๐ ๘๐.๐๐ ๗๑.๑๖ (๑๑.๐๕) ไม่ผา่น (๒.๒๑) 

๓. การเกดิอุบัติเหตุต่อการเดินรถ ๒๐ ๐.๓๕ ๐.๓๔ (๒.๘๖) ผ่าน 0.00 
๔.จ านวนผูโ้ดยสาร (ล้านคน) ๕ 23.090 25.415 ๑๐.๐๗ ผ่าน ๐.๐๐ 
๕.กิโลเมตรท าการ (กิโลเมตร) ๑๐ ๘,๖๖๖,000 8,753,628 ๑.๐๑ ผ่าน 0.00 
๖.ต้นทุนการด าเนินงานต่อ
กิโลเมตร (บาท) 

๒๐ 415.050 341.001 (๑๗.๘๔) ผ่าน 0.00 

รวม ๑๐๐  (๒.๒๑) 

 
๒.๓ การพิจารณาเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ งวดที่ ๓  ปี 2561  

ตารางแสดงกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ งวดที่ 2 - 3 ตามบันทึกข้อตกลงฯ 
กรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1 ๓,๕๗๘.๗๗๖ 
หัก งวดที่ ๑ (จ่ายแล้ว) (1,789.388) 
กรอบวงเงินอุดหนุนคงเหลือ งวดที่ ๒ - ๓ ๑,๗๘๙.๓๘๘ 

ตารางแสดงกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะคงเหลือ งวดที่ ๒ - ๓ ตามผลที่เกิดขึ้นจริง 
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะปี ๒๕๖1  2,076.660 
หัก การปรับผลการประเมินค่าตัวช้ีวัดในบันทึกข้อตกลงฯ  
(ร้อยละ ๒.๒๑ ของผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะปี ๒๕๖๑ จ านวน 2,๐๗๖.๖๖๐ ล้านบาท) 

(45.894) 

ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะปี ๒๕๖๑ ภายหลังจากการปรับผลการประเมินค่าตัวช้ีวัด 2,030.766 
หัก งวดที่ ๑ (จ่ายแล้ว) (1,789.388) 
จ านวนเงินอุดหนุนปี ๒๕๖1 ในส่วนที่เหลือ 241.378 
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สรุปรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจ างวดครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  

 
1. ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ (บันทึกข้อตกลงฯ) และผลที่เกิดข้ึนจริง 

 เป้าหมาย 
ตามบันทึกข้อตกลงฯ 

ตามรายงานผลฯ ของ ขสมก. ค าชี้แจงของ ขสมก. 

รถโดยสาร
ธรรมดา 

รถประจ าการ ๑,5๒๐ คัน 
  

รถประจ าการ 1,520 คัน 
(ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ) 
รถประจ าการ 1,54๓ คัน 

(ตามที่ ขสมก. รายงาน) 

รถประจ าการลดลง เนื่องจากมีการปลดระวางรถ
จ านวน 19 คัน และอยู่ระหว่างรอปลดระวาง
เพิ่มอีกบางส่วน  

รถวิ่งจริง ๑,๔๖๐ คัน 
  

รถวิ่งจริง 1,494 คัน 
  

รถออกวิ่งต่ ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากมีการปลด
ระวางรถจ านวน 19 คัน และอยู่ระหว่างรอ
ปลดระวางเพ่ิมอีกบางส่วน 

ระยะทาง 209 กิโลเมตรต่อคันต่อวัน  2๐๑ กิโลเมตรต่อคันต่อวัน 

(ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ) 
2๐๙ กิโลเมตรต่อคันต่อวัน 
(ตามที่ ขสมก. รายงาน) 

- 

ระยะทางรวม ๕๕,๖๘๘,๐๕๐ กิโลเมตร ๕๔,๔๒๓,๕๑๕ กิโลเมตร ขสมก. ได้มีการจัดรถ Shuttle Bus วิ่งร่วมใน
งานต่างๆ เช่น งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ที่ 9 (ตุลาคม 2560) งานชมพระเมรุมาศ 
(พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560) งานอุ่นไอรัก 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561) เปน็ต้น 

 

2. จ านวนเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 

๒.๑ ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ วงเงินตาม 

ตามบันทึกข้อตกลงฯ 
(ครึ่งปี) 

ผลที่ ขสมก. 
รายงาน 

ผลที่ได้จาก 
ต้นทุนที่มี

ประสิทธิภาพ 
รายได้จากการให้บริการสาธารณะ  928.372 617.738 668.964 
ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการสาธารณะ 1,965.950 2,047.381 1,783.295 
ผลขาดทุนจากการให้บรกิารสาธารณะ 1,037.578 1,429.643 1,114.331 
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๒.๒ การปรับผลการประเมินค่าตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงฯ ปี 256๒ 

ตัวชี้วัด 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ผลการ
ประเมิน 

ค่าเบ่ียงเบน
ถ่วงน้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าที่เกิดจริง 
ผลแตกต่าง 
(ร้อยละ) 

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ (ร้อยละ) 

ยังไม่พิจารณาในงวดครึ่งปี 

จ านวนครั้งท่ีเกิดอบุัตเิหตุ
เฉพาะรถโดยสารธรรมดา
ทีข่สมก. เป็นฝา่ยผดิ 
(ครั้ง/ล้านกโิลเมตร) 

42.86 8.00 10.09 (26.13) ไม่ผา่น (11.20) 

จ านวนกิโลเมตรที่
ให้บริการรวม (กิโลเมตร) 

28.57 55,688,050 54,423,515 (2.27) ไม่ผา่น (0.65) 

ต้นทุนด าเนินการทั้งหมด 
(บาท/กิโลเมตรท าการ) 

28.57 36.89 32.77 11.18 ผ่าน 0.00 

รวม 100.00         (11.85) 

 
 

๒.๓ การพิจารณาวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ งวดที่ ๒ ปี 256๒ 
หน่วย : ล้านบาท 

ตารางแสดงกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะงวดที่ 2 ตามบันทึกข้อตกลงฯ 

กรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2562 2,251.644  
หัก ค่าเช่าระบบ E-Ticket และคา่ Clearing House ออกจากกรอบวงเงินตามบันทึกข้อตกลง          
เนื่องจาก ขสมก. ไดย้กเลิกสญัญาเช่าระบบ E-Ticket (176.487) 

กรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามบันทึกข้อตกลงฯ ภายหลังจากหักค่าเช่าระบบ E-Ticket 2,075.157  
หัก งวดที่ 1 (จ่ายแล้ว) (1,125.822) 
กรอบวงเงินอุดหนุนคงเหลือท้ังหมด 949.335  
กรอบวงเงินอุดหนุนที่ควรจ่ายส าหรับงวดที่ 2 ((20/50) x 949.335) 379.734  

ตารางแสดงวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะงวดที่ตามผลที่เกิดขึ้นจริง 

ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ ประจ างวดครึ่งปี 2562 1,114.331 

หัก การปรับค่าประเมินค่าตัวช้ีวัดในบันทึกข้อตกลง  
(ร้อยละ 11.845 ของผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะจ านวน 1,114.331 ล้านบาท) (131.993) 

ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะประจ างวดครึ่งปี 2562 ภายหลังจากการปรับผลการประเมินค่า
ตัวช้ีวัด 982.338 

จ านวนเงินอุดหนุนปี 2562 งวดที่ 2 ที่ควรจ่าย 379.734 

 
  



- ๗ - 

 

สรุปรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจ างวดครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 

 
๑. ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ (บันทึกข้อตกลงฯ) และผลที่เกิดขึ้นจริง 

รายการ 
เป้าหมาย 

ตามบันทึกข้อตกลงฯ 
รายงานผลฯ ของ รฟท. ความแตกต่าง 

มูลค่า  ร้อยละ 
 ปริมาณของสินค้าและบริการต่อวัน 

รถไฟเชิงสังคมทั้งหมด (ขบวนต่อวัน) 
- รถชานเมือง 
- รถท้องถิ่น 
- รถธรรมดา 
- รถรวม 

 
๑๕๒ 
๖๕ 
๕๑ 
๓๒ 
๔ 

 
๑๕๒ 
๖๕ 
๕๑ 
๓๒ 
๔ 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 
 ช่วงเวลาเดินรถ 
 จ านวนผู้โดยสาร (ล้านคน) 

๑ ตุลาคม ๒๕61 - 
 ๓๐ กันยายน ๒๕๖2 
๐๔.๒๐ - ๒๐.๓๐ น. 

๑๑.๔๕๐ 

๑ ตุลาคม ๒๕๖1 - 
 ๓๑ มีนาคม ๒๕๖2 
๐๔.๒๐ - ๒๐.๓๐ น. 

๑๒.๗๓๓ 

- 
- 
- 

๑.๒๘๓ 

- 
- 
- 

๑๑.๑๒ 

 
๒. จ านวนเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 

๒.๑ ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ วงเงินตาม 
ตามบันทึกข้อตกลงฯ (ครึ่งปี) 

รายงานผลฯ  
ของ รฟท. 

 

ผลที่ได้จาก 
การตรวจสอบ 

ของคณะอนุกรรมการฯ 
รายได้การให้บริการสาธารณะ  ๑๗๖.๑๔๒ ๑๕๑.๘๗๙ ๑๕๑.๘๗๙ 
หัก ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการสาธารณะ 1,842.82๗ 3,228.936 1,189.244 
ผลขาดทุนจากการให้บรกิารสาธารณะ (1,666.685) (3,077.057) (1,037.365) 

 
๒.๒ การปรับผลการประเมินค่าตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงฯ ปี 256๒ 

ตัวชี้วัด ค่าถ่วงน้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

 ผลที่เกิดขึ้นจริง ผลการ
ประเมิน 

ค่าเบี่ยงเบน 
ถ่วง

น้ าหนัก* 
(รอ้ยละ) 

ค่าเป้าหมาย ค่าที่เกิดจริง ผลต่าง 
(รอ้ยละ) 

๑. ความพึงพอใจของผู้โดยสาร 25 (ไม่ได้ใช้เป็นตัวช้ีวัดส าหรับการรายงานผลงวดครึ่งปี) 
๒.  ประสิทธิภาพการบริหารเวลาเดินรถ

ภายใต้ภาวะการปรับปรุงทางเพื่อ
ความปลอดภัย (ร้อยละ) 

๒๐ ๘๐.๐๐ 78.12 (2.35) ไม่ผา่น (0.47) 

๓.  การเกิดอุบัตเิหตตุ่อการเดินรถ ๒๐ ๐.๓๔ ๐.๒๓ (32.๓๕) ผ่าน 0.00 

๔. จ านวนผู้โดยสาร (ล้านคน) ๕ 11.450 12.733 11.21 ผ่าน ๐.๐๐ 

๕. กิโลเมตรท าการ (กิโลเมตร) ๑๐ 4,365,18๙ 4,370,079 0.11 ผ่าน 0.00 

๖. ต้นทุนการด าเนินงานต่อกิโลเมตร 
(บาท) 

๒๐ 388.249 322.077 (๑๗.๐๔) ผ่าน 0.00 

รวม ๑๐๐  (๐.๔๗) 
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๒.๓ การพิจารณาเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ งวดที่ ๒ ปี 256๒ 

หน่วย : ล้านบาท 
ตารางแสดงกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะงวดที่ ๒ ตามบันทึกข้อตกลงฯ 

กรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ท้ังปี) 3,333.37๑ 

หัก งวดที่ ๑ (จ่ายแล้ว) (ร้อยละ ๕๐) (1,666.68๖) 

กรอบวงเงินอุดหนุนคงเหลือท้ังหมด 1,666.68๕ 

กรอบวงเงินอุดหนุนที่ควรจ่ายส าหรับงวดที่ 2 ((20/50) x 1,666.68๕) 666.674 

ตารางแสดงวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะงวดที่ ๒ ตามผลที่เกิดขึ้นจริง 

ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ ประจ างวดครึ่งปี ๒๕๖๒   1,037.365 

หัก การปรับผลการประเมินค่าตัวช้ีวัดในบันทึกข้อตกลงฯ  
(ร้อยละ ๐.๔๗ ของผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ จ านวน 1,304.272 ล้านบาท) 

(4.876) 

ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะประจ างวดครึ่งปี 2562 ภายหลังจากการปรับผลการประเมินค่าตัวช้ีวัด 1,032.489 

จ านวนเงินอุดหนุนปี 2562 งวดที่ 2 ที่ควรจ่าย 666.674 

 


