
สรุปรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ ๒๕60  
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

 
๑. ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 และผลที่เกิดขึ้นจริง 

 เป้าหมาย 
ตามบันทึกข้อตกลงฯ 

รายงานผลฯ ของ ขสมก. 

รถโดยสารธรรมดา รถประจ าการ ๑,562 คัน 
(รถเมล์ฟรี จ านวน 800 คัน 
และรถ PSO จ านวน 762 คัน) 

รถประจ าการ 1,554 คัน 
(รถเมล์ฟรี จ านวน 800 คัน 
และรถ PSO จ านวน 754 คัน) 

รถวิ่งจริง ๑,500 คัน 
(รถเมล์ฟรี 800 คัน 
และรถ PSO 700 คัน) 

รถวิ่งจริง 1,508 คัน 
(รถเมล์ฟรี 800 คัน 
และรถ PSO 708 คัน) 

ระยะทาง 209 กิโลเมตรต่อคันต่อวัน  212 กิโลเมตรต่อคันต่อวัน  
ระยะทางรวม 114,427,500 กิโลเมตร 116,696,640 กิโลเมตร 

 

2. จ านวนเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ  
2.1 ผลการขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ 

 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
วงเงินตาม 

ตามบันทึกข้อตกลงฯ  
รายงานผลฯ 
ของ ขสมก. 

ผลที่ได้จากการตรวจสอบ 
ของคณะอนุกรรมการฯ 

รายได้การให้บริการสาธารณะ  969.267 705.539 880.420 
หัก ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการสาธารณะ 1,704.071 1,926.686 1,778.962 
ผลขาดทุนจากการให้บรกิารสาธารณะ 734.804 1,221.147 898.542 

 

2.2 การปรับผลการประเมินค่าตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงฯ ปี 2560 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ผลการ
ประเมิน 

ค่าเบ่ียงเบน
ถ่วงน้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าที่เกิดจริง 
ผลแตกต่าง 
(ร้อยละ) 

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ (ร้อยละ) 

30.00 90.00 81.93 (8.97) ไม่ผา่น (2.69) 

จ านวนครั้งท่ีเกิด
อุบัติเหตุ (ครั้งต่อ 1 ล้าน
กิโลเมตร) 

30.00 8.43 10.07 (19.44) ไม่ผา่น (5.83) 

จ านวนกิโลเมตร 
ที่ให้บริการ (กิโลเมตร) 

20.00 53,399,500 59,242,924 10.94 ผ่าน 0.00 

ต้นทุนต่อกิโลเมตร         
(บาท/กิโลเมตร) 

20.00 31.91 33.19 (4.00) ไม่ผา่น (0.80) 

รวม 100.00         (9.32) 
 

 

 



2.3 การปรับลดวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ งวดที่ 3 ปี ๒๕60 ของ ขสมก. 
หน่วย : ล้านบาท 

ตารางแสดงกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามบันทึกข้อตกลงฯ 
กรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 256๐ 1,574.580  
หัก รถเมล์ฟรี 800 คัน ในบันทึกข้อตกลงฯ (วันท่ี 1 ต.ค. 2559 - วันท่ี 30 เม.ย. 2560) (468.400) 
กรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามบันทึกข้อตกลงฯ ภายหลังจากหักรถเมล์ฟร ี 1,106.180  
หัก รถเมล์ฟรีเพิ่มเติมให้ครบทั้งปี (วันท่ี ๑ พ.ค. 2560 - วันท่ี ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐)  (338.043)  
กรอบวงเงินอุดหนุนฯ ปี 2560 ภายหลังจากหักรถเมล์ฟรี 800 คัน 768.137  
หัก งวดที่ 1 (จ่ายแล้ว) (553.090)  
กรอบวงเงินอุดหนุนคงเหลือท้ังหมด 215.047  
หัก งวดที่ ๒ (จ่ายแล้ว)   (107.523)  
คงเหลือกรอบวงเงินอุดหนุนที่ควรจ่ายส าหรับงวดที่ ๓ 107.523  

ตารางแสดงวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามผลที่เกิดขึ้นจริง 
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ ประจ าปี 2560 898.542 
หัก การปรับค่าประเมินค่าตัวช้ีวัดในบันทึกข้อตกลงฯ  
(ร้อยละ 9.32๔ ของผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะปี ๒๕๖๐ จ านวน 898.542 ล้านบาท) 

(83.780)  

ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะประจ าป ี2560 ภายหลังจากการปรับผลการประเมินค่าตัวช้ีวัด  814.7๖๒ 
หัก งวดที่ ๑ (จ่ายแล้ว) (553.090)  
หัก งวดที่ ๒ (จ่ายแล้ว) (107.523)  
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะตามผลทีเ่กิดขึ้นจริง ส าหรับจา่ยงวดที่ ๓  154.14๙ 
จ านวนเงินอุดหนุนปี 256๐ งวดที่ ๓ ที่ควรจ่าย    107.523  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



สรุปรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ ๒๕60  
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)  

 
1. ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 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 ๒๕๕๙ - 
 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
๐๔.๒๐ - ๒๐.๓๐ น. 

๒๕.๓๘๐ 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - 
 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
๐๔.๒๐ - ๒๐.๓๐ น. 

๒๓.๕๒๖ 

- 
- 
- 

(1.854) 

- 
- 
- 

(๗.๓๐) 
 

2. จ านวนเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 
2.1 ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ 
 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
วงเงินตาม 

ตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ รฟท. 
รายงานผลฯ  
ของ รฟท. 

ผลที่ได้จากการตรวจสอบ 
ของคณะอนุกรรมการฯ 

รายได้การให้บริการสาธารณะ ๓๗๓.๖๑๓ ๓๖๙.๙๓๖ ๓๖๙.๙๓๖ 
หัก ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ
สาธารณะ 

๓,๖๗๒.๕๔๖ 6,230.๑๐๑ 3,109.367 

ผลขาดทุนจากการให้บรกิาร
สาธารณะ 

๓,๒๙๘.๙๓๓ 5,860.16๕ 2,739.431 

 

2.2 การปรับผลการประเมินค่าตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงฯ ปี 2560 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ผลการ
ประเมิน 

ค่าเบี่ยงเบน 
ถ่วงน้ าหนัก 
(รอ้ยละ) 

ค่าที่เกิดจริง 
ผลต่าง 
(รอ้ยละ) 

๑. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 25 4.00 3.35 (16.36) ไม่ผา่น (4.09) 
2.  การเกิดอุบัตเิหตตุ่อการเดินรถ ๒๐ 0.35 0.34 (1.82) ผ่าน 0.00 
๓.  ประสิทธิภาพการบริหารเวลาเดินรถ 

ภายใต้ภาวะการปรับปรุงทางเพื่อ 
ความปลอดภัย (ร้อยละ) 

๒๐ 80.00 71.23 (10.96) ไม่ผา่น (2.19) 

๔. จ านวนผู้โดยสาร (ล้านคน) ๕ 25.380 23.526 (7.30) ไม่ผา่น (0.37) 
๕. กิโลเมตรท าการ (กิโลเมตร) ๑๐ 8,665,704 8,730,377 0.75 ผ่าน 0.00 
๖. ต้นทุนการด าเนินงานต่อกิโลเมตร (บาท) ๒๐ 388.510 368.412 (5.17) ผ่าน 0.00 

รวม ๑๐๐  (6.65) 
 



2.3 การปรับลดวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของ รฟท. ในส่วนที่เหลือ 
 

หน่วย : ล้านบาท 
ตารางแสดงกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ งวดที่ ๑ ตามบันทึกข้อตกลงฯ 

กรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๓,๒๙๘.๙๓๓ 

หัก งวดที่ ๑ (จ่ายแล้ว) (๑,๖๔๙.๔๖๗) 

คงเหลือกรอบวงเงินที่ควรจ่ายส าหรับงวดที่ ๒ - ๓ ๑,๖๔๙.๔๖๗ 

ตารางแสดงกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะคงเหลือ งวดที่ ๒ - ๓ ตามผลที่เกิดขึ้นจริง 

ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะปี ๒๕๖๐  2,739.431 

กรอบวงเงินอุดหนุนคงเหลือที่สามารถจ่ายให้ รฟท. ได้ (2,739.431 - ๑,๖๔๙.๔๖๗) 1,089.964 

หัก การปรับผลการประเมินคา่ตัวช้ีวัดในบันทึกข้อตกลงฯ  
(ร้อยละ ๖.๖๕ ของผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะปี ๒๕๖๐ จ านวน 2,739.431 ล้านบาท) 

(182.172) 

ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะปี ๒๕๖๐ ภายหลังจากการปรับผลการประเมินค่าตัวช้ีวัด 2,557.258 

หัก งวดที่ ๑ (จ่ายแล้ว) (๑,๖๔๙.๔๖๗) 

จ านวนเงินอุดหนุนปี ๒๕๖๐ ในส่วนที่เหลือที่ควรจ่าย 907.792 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



สรุปรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจ างวดครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖1 
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

 
๑. ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ และผลที่เกิดขึ้นจริง 

 เป้าหมาย 
ตามบันทึกข้อตกลงฯ 

รายงานผลฯ ของ ขสมก. 

รถโดยสารธรรมดา รถประจ าการ ๑,562 คัน 
(รถเมล์ฟรี จ านวน 800 คัน 
และรถ PSO จ านวน 762 คัน) 

รถประจ าการ 1,536 คัน 
(รถเมล์ฟรี จ านวน 800 คัน 
และรถ PSO จ านวน 736 คัน) 

รถวิ่งจริง ๑,500 คัน 
(รถเมล์ฟรี 800 คัน 
และรถ PSO 700 คัน) 

รถวิ่งจริง 1,502 คัน 
(รถเมล์ฟรี 800 คัน 
และรถ PSO 702 คัน) 

ระยะทาง 209 กิโลเมตรต่อคันต่อวัน  216 กิโลเมตรต่อคันต่อวัน  

ระยะทางรวม 52,120,038 กิโลเมตร 53,987,119 กิโลเมตร 

๒. จ านวนเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 
2.1 ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ 
 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
วงเงินตาม 

ตามบันทึกข้อตกลงฯ 
(ครึ่งปี) 

รายงานผลฯ  
ของ ขสมก. 

ผลที่ได้จากการตรวจสอบ 
ของคณะอนุกรรมการฯ 

รายได้การให้บริการสาธารณะ  989.443 735.203 762.292 
หัก ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการสาธารณะ 2,098.107* 1,885.061 1,909.460 
ผลขาดทุนจากการให้บรกิารสาธารณะ 1,108.664 1,149.858 1,147.168 

 

หมายเหตุ : * ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการสาธารณะคิดมาจาก น าค่าใช้จ่ายจากการให้บริการสาธารณะตามบันทึกข้อตกลงฯ แต่ละรายการคูณกับ
สัดส่วนของกิโลเมตรท าการของรถโดยสาร PSO ต่อกิโลเมตรท าการรวม จากนั้นน าค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่ปันส่วนให้เป็นเฉพาะค่าใช้จ่าย 
จากรถโดยสาร PSO มาหาร ๒ เพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายจากการให้บริการสาธารณะส าหรับงวดครึ่งปี 
 

2.2 การปรับผลการประเมินค่าตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงฯ ปี 2561 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ผลการ
ประเมิน 

ค่าเบ่ียงเบน
ถ่วงน้ าหนัก 
(ร้อยละ) ค่าที่เกิดจริง 

ผลแตกต่าง 
(ร้อยละ) 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
(ร้อยละ) 

0.00           

จ านวนครั้งท่ีเกิดอุบัตเิหต ุ
เฉพาะรถโดยสารธรรมดา  
(ครั้ง/ 1 ล้านกิโลเมตร) 

42.86 8.00 11.70 (46.25) ไม่ผา่น (19.82) 

จ านวนกิโลเมตรที่ให้บริการรวม  
(กิโลเมตร) 

28.57 54,622,150 53,987,119 1.16 ไม่ผา่น (0.33) 

ต้นทุนต่อกิโลเมตรท าการ  
(บาท/กิโลเมตร) 

28.57 38.39 35.51 7.50 ผ่าน 0.00 

รวม 100.00   (20.15) 



2.3 การปรับลดวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ งวดที่ ๒ ปี 2561 ของ ขสมก. 
 

หน่วย : ล้านบาท 

ตารางแสดงกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะงวดที่ 1 ตามบันทึกข้อตกลงฯ 
กรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2561 2,320.107  
หัก รถเมล์ฟรี 800 คัน ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2560 - วันท่ี 31 ต.ค. 2560 (100.922) 
กรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามบันทึกข้อตกลงฯ ภายหลังจากหักรถเมล์ฟร ี 2,219.185  
หัก บัตรสวสัดิการแห่งรัฐในเดือนท่ีเหลือ ตั้งแต่วันท่ี 1 พ.ย. 2560 - วันท่ี 30 ก.ย. 2561 (61.099)  
กรอบวงเงินอุดหนุนฯ ปี 2560 ภายหลังจากหักบัตรสวสัดิการ 2,158.086  
หัก งวดที่ 1 (จ่ายแล้ว) (1,109.592)  
กรอบวงเงินอุดหนุนคงเหลือท้ังหมด 1,048.494  
คงเหลือกรอบวงเงินอุดหนุนที่ควรจ่ายส าหรับงวดที่ 2 ((20/50)x1,048.494) 419.397 

ตารางแสดงวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามผลที่เกิดขึ้นจริง 

ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ ประจ างวดครึ่งปี 2561 1,147.168 

หัก การปรับค่าประเมินค่าตัวช้ีวัดในบันทึกข้อตกลง  (231.200) 
(ร้อยละ 20.15๔ ของผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะจ านวน 1,147.168 ล้านบาท)  
ผลขาดทุนจากการใหบ้รกิารสาธารณะประจ างวดครึ่งป ี2561 ภายหลงัจากการปรับผลการประเมินค่าตวัช้ีวัด 915.9๖๘ 
จ านวนเงินอุดหนุนปี 2561 งวดที่ 2 ที่ควรจ่าย 419.397  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจ างวดครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖1 
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 

 
๑. ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ 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 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๐๔.๒๐ - ๒๐.๓๐ น. 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๐๔.๒๐ - ๒๐.๓๐ น. 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 

๒. จ านวนเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 
2.1 ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ 
 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
วงเงินตาม 

ตามบันทึกข้อตกลงฯ (ครึ่งปี) 
รายงานผลฯ  
ของ รฟท. 

รายได้การให้บริการสาธารณะ 174.736 156.128 
หัก ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการสาธารณะ 1,964.124 1,556.188 
ผลขาดทุนจากการให้บรกิารสาธารณะ 1,789.388 1,400.060 

 

2.2 การปรับผลการประเมินค่าตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงฯ ปี 2561 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
ครึ่งป ี

ผลที่เกิดขึ้นจริง ผลการ
ประเมิน 

ค่าเบี่ยงเบน 
ถ่วงน้ าหนัก 
(รอ้ยละ) 

ค่าที่เกิดจริง 
ผลต่าง 
(รอ้ยละ) 

๑. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 25 4.00 - - - ๐.๐๐ 
๒.  ประสิทธิภาพการบริหารเวลาเดินรถ 

ภายใต้ภาวะการปรับปรุงทางเพื่อ 
ความปลอดภัย (ร้อยละของจ านวน
ครั้งท่ีตรงเวลา) 

๒๐ 80.00 ๖๗.๙๗ (๑๕.๐๔) ไม่ผา่น (๔.๐๑) 

๓.  การเกิดอุบัตเิหตตุ่อการเดินรถ ๒๐ 0.35 0.๒๓ (๓๔.๕๔) ผ่าน 0.00 
๔. จ านวนผู้โดยสาร (ล้านคน) ๕ 11.545 12.810 ๑๐.๙๖ ผ่าน 0.00 
๕. กิโลเมตรท าการ (กิโลเมตร) ๑๐ ๔,๓๓๓,๐๐๐ ๔,๓๖๕,๗๙๕ ๐.๗๖ ผ่าน 0.00 
๖. ต้นทุนการด าเนินงานต่อกิโลเมตร 

(บาทต่อกิโลเมตร) 
๒๐ ๔๑๕.๐๕๐ ๓๕๖.๔๕๐ (๑๑.๒๔) ผ่าน 0.00 

รวม ๑๐๐  (๔.๐๑) 



2.3 การปรับลดวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ งวดที่ ๒ ปี 2561 ของ รฟท. 
หน่วย : ล้านบาท 

ตารางแสดงกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะงวดที่ ๑ ตามบันทึกข้อตกลงฯ 

กรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 3,578.776 

หัก งวดที่ ๑ (จ่ายแล้ว) (1,789.388) 

กรอบวงเงินอุดหนุนคงเหลือท้ังหมด 1,789.388 

คงเหลือกรอบวงเงินอุดหนุนที่ควรจ่ายส าหรับงวดที่ 2 ((20/50) x 1,789.388) 715.755 

ตารางแสดงวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามผลที่เกิดขึ้นจริง 

ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ ประจ างวดครึ่งปี 2561 1,400.060 
หัก การปรับค่าประเมินค่าตัวช้ีวัดในบันทึกข้อตกลง  
(ร้อยละ 4.01 ของผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะจ านวน 1,400.060 ล้านบาท) 

(56.142) 

ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะประจ างวดครึ่งปี 2561 ภายหลังจากการปรับผลการประเมินค่าตัวช้ีวัด 1,343.918 

จ านวนเงินอุดหนุนปี 2561 งวดที่ 2 ที่ควรจ่าย 715.755 
 

 


