
สรุปรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

๑. ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ (บันทึกข้อตกลงฯ) ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ และผลที่เกิดขึ้นจริง 
 รายการ 
 

เป้าหมาย 
ตามบันทึกข้อตกลงฯ 

รายงานผลฯ ของ ขสมก. 
 

รถโดยสารธรรมดา รถประจ าการ ๑,๕๒๐ คัน รถประจ าการ ๑,๕๒๐ คัน 
รถวิ่งจริง ๑,๔๖๐ คัน รถวิ่งจริง ๑,๔๑๖ คัน 

ระยะทาง ๒๐๙ กิโลเมตรต่อคันต่อวัน ๒๑๒ กิโลเมตรต่อคันต่อวัน 
ระยะทางรวม ๑๑๑,๖๘๑,๒๔๐ กิโลเมตร ๑๐๙,๗๐๓,๗๑๕ กิโลเมตร 

 

๒. จ านวนเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 
 ๒.๑ ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ บันทึกข้อตกลงฯ 

ของ ขสมก. 
รายงานผลฯ 
ของ ขสมก. 

ความเห็นของ
คณะอนุกรรมการฯ 

รายได้จากการให้บริการสาธารณะ  2,244.799 1,123.190 1,249.845 
ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการสาธารณะ 4,162.179 3,759.819 3,537.501 
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ 1,917.380 2,636.629 2,287.656 

  

 ๒.๒ การปรับผลการประเมินค่าตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงฯ ปี ๒๕๖๓ 
 

ตัวชี้วัด ค่าถ่วงน้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้นจริง ผลการ
ประเมิน 

ค่าเบี่ยงเบน 
ถ่วงน้้าหนัก 
(รอ้ยละ) 

ค่าที่เกิดจริง ผลต่าง 
(รอ้ยละ) 

๑. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
(ร้อยละ) 

๓๐.๐๐ ๘๖.๐๐ 53.29  (38.03) ไม่ผา่น (11.41) 

๒. จ านวนครั้งท่ีเกดิอุบัติเหต ุ
เฉพาะรถโดยสารธรรมดา 
ที ่ขสมก. เป็นฝ่ายผิด 
(ครั้งต่อล้านกิโลเมตร) 

๓๐.๐๐ ๘.๐๐ 10.52 (31.50) ไม่ผา่น (9.45) 

๓. จ านวนกิโลเมตรที่ให ้
บริการรวม (กิโลเมตร) 

๒๐.๐๐ 111,681,240 115,029,643 3.00 ผ่าน 0.00 

๔. ต้นทุนการด าเนินงาน 
ต่อกิโลเมตรท าการ 
(บาท/กิโลเมตร) 

๒๐.๐๐ 37.27 32.25 13.48 ผ่าน ๐.๐๐ 

รวม ๑๐๐.๐๐  (20.86) 
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๒.๓ การพิจารณาวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ งวดที่ ๓ ปี ๒๕๖๓ 
หน่วย : ล้านบาท 

 

 

 

ตารางแสดงกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามบันทึกข้อตกลงฯ 
กรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
(ประมาณการผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ) 

1,917.380 

หัก งวดที่ 1 ร้อยละ 50 ของวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามบันทึกข้อตกลงฯ (จ่ายแล้ว) (887.826) 

หัก งวดที่ 2 ร้อยละ 20 ของเงินคงเหลือท่ีปรับปรุงแล้ว (ถ้ามี) และภายหลังจากการหักการจ่ายเงินงวดที่ 1 
เรียบร้อยแล้ว (จ่ายแล้ว) 

(355.131) 

กรอบวงเงินอุดหนุนที่ควรจ่ายส้าหรับงวดที่ 3 674.423  

ตารางแสดงวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามผลที่เกิดขึ้นจริง 
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ ประจ าปี 2563 2,287.656 

หัก การปรับค่าประเมินค่าตัวช้ีวัดในบันทึกข้อตกลงฯ  
(ร้อยละ 20.86 ของผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะจ านวน 2,287.656 ล้านบาท) 

477.205 

ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะประจ าป ี2563 ภายหลังจากการปรับผลการประเมินค่าตัวช้ีวัด 1,810.451 
หัก งวดที่ 1 ร้อยละ 50 ของวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามบันทึกข้อตกลงฯ (จ่ายแล้ว) (887.826) 
หัก งวดที่ 2 ร้อยละ 20 ของเงินคงเหลือท่ีปรับปรุงแล้ว (ถ้ามี) และภายหลังจากการหักการจ่ายเงินงวดที่ 1 
เรียบร้อยแล้ว (จ่ายแล้ว) 

(355.131) 

ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะตามผลทีเ่กิดขึ้นจริง ส าหรับจา่ยงวดที่ 3 567.494 
จ้านวนเงินอุดหนุนปี 2563 งวดที่ 3 ที่ควรจ่าย 567.494 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 3 - 
 

สรุปรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจ างวดครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

๑. ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ (บันทึกข้อตกลงฯ) ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ และผลที่เกิดขึ้นจริง 

รายการ เป้าหมาย 
ตามบันทึกข้อตกลงฯ 

รายงานผลฯ (คร่ึงป)ี  
ของ ขสมก. 

รถโดยสารธรรมดา รถประจ าการ ๑,๕๒๐ คัน รถประจ าการ ๑,๕๒๐ คัน 

รถวิ่งจริง ๑,๔๖๐ คัน รถวิ่งจริง ๑,๔๖๔ คัน 

ระยะทาง ๒๐๙ กิโลเมตรต่อคันต่อวัน ๒๐๗ กิโลเมตรต่อคันต่อวัน 

ระยะทางรวม ๕๕,๕๓๕,๔๘๐ กิโลเมตร ๕๕,๒๐๘,๙๔๙ กิโลเมตร 

 

๒. จ านวนเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 
 ๒.๑ ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ   

 หน่วย : ล้านบาท 
รายการ บันทึกข้อตกลงฯ (คร่ึงปี) 

ของ ขสมก. 
รายงานผลฯ (คร่ึงปี) 

ของ ขสมก. 
ผลที่ได้จากต้นทุน 
ที่มีประสิทธิภาพ 

รายได้จากการให้บริการสาธารณะ  1,065.041 505.931 631.590 
ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการสาธารณะ 2,234.306 1,884.975 1,860.099 
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ 1,169.133 1,379.044 1,228.509 

 

 ๒.๒ การปรับผลการประเมินค่าตวัชี้วัดในบันทึกข้อตกลงฯ ปี ๒๕๖๔ 
 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลที่เกิดขึ้นจริง ผลการ
ประเมิน ค่าที่เกิดจริง ผลแตกต่าง 

(ร้อยละ) 

๑. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ร้อยละ) ไม่ได้เป็นตัวช้ีวัดส าหรับการรายงานผลฯ งวดครึ่งป ี

๒. จ านวนครั้งท่ีเกิดอุบัติเหตุเฉพาะรถโดยสารธรรมดา 
    เฉพาะที่ ขสมก. เป็นฝ่ายผิด (ครั้งต่อล้านกิโลเมตรท าการ) 

8.00 11.28 (41.00) ไม่ผา่น 

๓. จ านวนกิโลเมตรที่ให้บริการรวม  
    (กิโลเมตรท าการต่อปี) 

55,535,480 55,208,949 (0.59) ไม่ผา่น 

๔. ต้นทุนการด าเนินงานท้ังหมด  
    (บาทต่อกิโลเมตรท าการ) 

40.12 33.69 16.02 ผ่าน 
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๒.๓ การพิจารณาวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ งวดที่ ๒ ปี ๒๕๖๔ 

 บันทึกข้อตกลงฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ก าหนดให้จ่ายเงินอุดหนุนบริการสาธารณะงวดที่ ๒ 
ในจ านวนร้อยละ ๒๐ ของกรอบวงเงินคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว (ถ้ามี) และภายหลังจากการหักการจ่ายเงิน
อุดหนุนบริการสาธารณะงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง ขสมก. มีกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวน ๒,๓๓๘.๒๖๖ ล้านบาท ดังนั้น ขสมก. จะได้รับวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 
งวดที่ ๒ จ านวน ๔๖๗.๖๕๓ ล้านบาท (หรือร้อยละ ๒๐ ของ ๒,๓๓๘.๒๖๖ ล้านบาท) 
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สรุปรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 

๑. ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ (บันทึกข้อตกลงฯ) ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ และผลที่เกิดข้ึนจริง 

รายการ 
เป้าหมาย 

ตามบันทึกข้อตกลงฯ 

 

รายงานผลฯ ของ รฟท. ค้าชี้แจงของ รฟท. 

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

 
๑๕๒ 
๖๕ 
๕๑ 
๓๒ 
๔ 

 
๑๓๑ 
๕๙ 
๔๒ 
๒๗ 
๓ 

เนื่องจากเกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ  
COVID – ๑๙ รฟท.  
จึงปรับจ านวนขบวน 
รถโดยสารเชิงสังคม ดังนี ้
-  วันท่ี ๗ – ๒๗ เมษายน 
๒๕๖๓ ให้บริการ ๓๘ ขบวน 
-  วันที่ ๒๘ เมษายน –  
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ให้บริการ ๔๖ ขบวน 
-  วันที่ ๓ พฤษภาคม –  
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ให้บริการ๓๐ ขบวน 

 

๒. จ านวนเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 
 ๒.๑ ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
บันทึกข้อตกลงฯ  

ของ รฟท. 
รายงานผลฯ  
ของ รฟท. 

ผลที่ได้จากต้นทุน 
ที่มีประสิทธิภาพ 

รายได้การให้บริการสาธารณะ ๓๖๗.๒๘๕ ๒๒๐.๗๕๕ ๒๒๐.๗๕๕ 
ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการสาธารณะ ๓,๖๐๕.๙๖๗ ๗,๒๔๖.๘๒๙ ๓,๒๙๓.๓๔๓ 
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ (๓,๒๓๘.๖๘๒) (๗,๐๒๖.๐๗๔) (๓,๐๗๒.๕๘๘) 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 
 

 ๒.๒ การปรับผลการประเมินค่าตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงฯ ปี ๒๕๖๓ 

 

ตัวชี้วัด 
ค่าถ่วงน้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ค่าเป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้นจริง ผลการ

ประเมิน 
ค่าเบี่ยงเบน 
ถ่วงน้ าหนกั 
(ร้อยละ) 

 
ค่าที่เกิดจริง 

ผลต่าง 
(ร้อยละ) 

๑. ความพึงพอใจของผู้โดยสาร 
(ระดับ) 

๒๕ ๔.๐๐ ๔.๐๑ ๐.๒๕ ผ่าน ๐.๐๐๐ 

๒.  ประสิทธิภาพการบริหารเวลา
เดินรถภายใต้ภาวะการปรับปรุง
ทางเพื่อความปลอดภยั (ร้อยละ) 

๒๐ ๘๐.๐๐ ๘๑.๕๙ (๑.๙๘) ผ่าน ๐.๐๐๐ 

๓.  การเกิดอุบัตเิหตตุ่อการเดินรถ
โดยสารเชิงสังคม ๑ ล้านกิโลเมตร 

๒๐ ๐.๒๓ ๐.๓๙ (๖๙.๕๗) ไม่ผา่น (๑๓.๙๑) 

๔. จ านวนผู้โดยสาร (ล้านคน) ๕ ๒๓.๓๐ ๒๕.๘๐ ๑๐.๗๔ ผ่าน ๐.๐๐๐ 
๕. กิโลเมตรท าการ (กิโลเมตร) ๑๐ ๘,๗๓๐,๔๔๖ ๘,๗๕๐,๔๒๖ ๐.๒๓ ผ่าน ๐.๐๐๐ 
๖. ต้นทุนการด าเนินงานต่อ

กิโลเมตรท าการ (บาท) 
 

๑๕ ๓๘๓.๗๒ ๓๗๐.๕๗ ๓.๔๓ ผ่าน ๐.๐๐๐ 

๗.  ความส าเร็จในการจัดท าต้นทุน
มาตรฐาน (ระดับ) 

๕ ๕ ๑ (๘๐.๐๐) ไม่ผา่น (๔.๐๐) 

รวม ๑๐๐  (๑๗.๙๑) 
 

 

 ๒.๓ การพิจารณาเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ งบประมาณ ปี ๒๕๖๓ ในส่วนที่เหลือ 
 

หน่วย : ล้านบาท 

ตารางแสดงกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ งวดที่ ๒ – ๓ ตามบันทึกข้อตกลงฯ 

กรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
(ประมาณการผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ) 

๓,๒๓๘.๖๘๒ 

หัก งวดที่ ๑ ร้อยละ ๕๐ ของวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามบันทึกข้อตกลงฯ (จ่ายแล้ว) (๑,๖๑๙.๓๔๑) 

กรอบวงเงินอุดหนุนคงเหลือ ส าหรับงวดที่ ๒ - ๓ ๑,๖๑๙.๓๔๑ 

ตารางแสดงกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะคงเหลือ ส าหรับงวดที่ ๒ - ๓ ตามผลที่เกิดขึ้นจริง 

ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะปี ๒๕๖๓  ๓,๐๗๒.๕๘๘ 

หัก การปรับผลการประเมินค่าตัวช้ีวัดในบันทึกข้อตกลงฯ  
(ร้อยละ ๑๗.๙๑ ของผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะปี ๒๕๖๓ จ านวน ๓,๐๗๒.๕๘๘ ล้านบาท) 

(๕๕๐.๓๙๔) 

ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะปี ๒๕๖๓ ภายหลังจากการปรับผลการประเมินค่าตัวช้ีวัด ๒,๕๒๒.๑๙๔ 

หัก งวดที่ ๑ ร้อยละ ๕๐ ของวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามบันทึกข้อตกลงฯ (จ่ายแล้ว) (๑,๖๑๙.๓๔๑) 

ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะตามผลที่เกิดขึ้นจริง ส าหรับจ่ายงวดที่ ๒ – ๓  ๙๐๒.๘๕๓ 

จ านวนเงินอุดหนนุปี ๒๕๖๓ ส าหรับงวดที่ ๒ - ๓ ๙๐๒.๘๕๓ 
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สรุปรายงานผลการให้บริการสาธารณะ ประจ างวดครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 

๑. ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ (บันทึกข้อตกลงฯ) ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ และผลที่เกิดข้ึนจริง 

รายการ 
เป้าหมาย 

ตามบันทึกข้อตกลงฯ 

รายงานผลฯ (คร่ึงปี)  

ของ รฟท. 
ค าชี้แจงของ รฟท. 

 ปริมาณของสินค้าและบริการต่อวัน 
รถไฟเชิงสังคมทั้งหมด (ขบวนต่อวัน)  

- รถชานเมือง 
- รถท้องถิ่น 
- รถธรรมดา 
- รถรวม 
 

 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 

 ช่วงเวลาเดินรถ 
 จ านวนผู้โดยสาร (ครึ่งปี) (ล้านคน)  

 
๑๕๒ 
๖๕ 
๕๑ 
๓๒ 
๔ 
 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
๐๔.๒๐ - ๒๐.๓๐ น. 

๑๑.๕๙๐ 
(ท้ังปี ๒๓.๑๘๐) 

 
๑๑๗ 
๒๖ 
๔๕ 
๔๒ 
๔ 
 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - 
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 
๐๔.๒๐ - ๒๐.๓๐ น. 

๗.๗๓๒ 

เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID – ๑๙ รฟท.  
จึงปรับจ านวนขบวนรถโดยสาร 
เชิงสังคม ดังนี้ 
-  วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ -  
๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ให้บริการ ๑๑๐ 
ขบวน 
-  วันที่ ๒๖ มกราคม – ๒๘ กุมภาพนัธ ์
๒๕๖๔ ให้บริการ ๖๑ ขบวน 
-  วันท่ี ๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ให้บริการ ๘๔ ขบวน 
-  วันท่ี ๒๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ให้บริการ ๑๒๙ ขบวน 

๒. จ านวนเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 
๒.๑ ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ บันทึกข้อตกลงฯ  

(คร่ึงปี) 
รายงานผลฯ  
ของ รฟท. 

ผลที่ได้จากต้นทุน 
ที่มีประสิทธิภาพ 

รายได้จากการให้บริการสาธารณะ ๑๕๗.๓๒๕ ๙๒.๖๔๗ ๙๒.๖๔๗ 

ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการสาธารณะ ๑,๖๐๐.๖๔๘* ๓,๘๕๗.๙๑๒ ๑,๕๔๕.๐๓๓ 
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ (๑,๔๔๓.๓๒๓) (๓,๗๖๕.๒๖๕) (๑,๔๕๒.๓๘๖) 
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๒.๒ การปรับผลการประเมินค่าตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงฯ ปี ๒๕๖๔ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ผลการประเมิน ค่าที่เกิดจริง ผลต่าง 
(ร้อยละ) 

๑. ระดับความพึงพอใจ 
ของผู้โดยสาร (ระดับ) 

๔.๐๐ ไม่ได้เป็นตัวช้ีวัดส าหรับการรายงานผลงวดครึ่งปี 

๒.  ประสิทธภิาพการบริหาร 
เวลาเดินรถภายใต้
สภาวการณ์ปรับปรุงทาง 
เพื่อความปลอดภัย (ร้อยละ
ของจ านวนครั้งท่ีตรงเวลา)  

๘๐.๐๐ ๘๑.๘๒ ๒.๒๘ ผ่าน 

๓. การเกดิอุบัติเหตุต่อ 
การเดินรถโดยสารเชิงสังคม  
๑ ล้านกิโลเมตรท าการ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ผ่าน 

๔. จ านวนผูโ้ดยสาร (ล้านคน) ๑๑.๕๙ ๑๐.๒๖ (๑๑.๔๖) ไม่ผา่น 

๕. กิโลเมตรท าการ(กิโลเมตร) ๔,๑๒๒,๖๒๐ ๔,๓๔๓,๓๑๐ ๕.๓๕ ผ่าน 

๖. ต้นทุนการด าเนินงานต่อ
กิโลเมตรท าการ (บาทต่อ
กิโลเมตร) 

๓๖๒.๑๖ ๔๒๑.๗๓ ๑๖.๔๕ ไม่ผา่น 

๗. ความส าเร็จในการจัดท า 
ต้นทุนมาตรฐาน 

ระดับ ๕ ไม่ได้ใช้เป็นตัวช้ีวัดส าหรับการรายงานผลงวดครึ่งป ี

   

 ๒.๓ จ านวนเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ งวดที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔บันทึกข้อตกลงฯ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ รฟท. ก าหนดให้จ่ายเงินอุดหนุนบริการสาธารณะงวดที่ ๒ ในจ านวนร้อยละ ๒๐ 
ของกรอบวงเงนิอุดหนุนที่ปรับปรุงแล้ว (ถ้ามี) และภายหลังจากการหักการจ่ายเงินอุดหนุนบริการสาธารณะงวดที่ ๑ 
เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง รฟท. มีกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวน ๒,๘๘๖.๖๔๗ 
ล้านบาท ดังนั้น รฟท. จะได้รับวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะงวดที่ ๒ จ านวน ๕๗๗.๓๒๙ ล้านบาท (หรือร้อยละ 
๒๐ ของ ๒,๘๘๖.๖๔๗ ล้านบาท) 

ทั้งนี้ เนื่องจากการน าส่งรายงานผลฯ งวดครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ รฟท. ล่าช้ากว่ากรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
ในบันทึกข้อตกลงฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้ รฟท. น าผลการด าเนินการ 
งวดครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังกล่าวไปรวมรายงานผลฯ ตอนสิ้นปี ตามที่ก าหนดในบันทึกข้อตกลงฯ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 


