
แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐที่มีตอรัฐวิสาหกิจ ณ เดือนธันวาคม 2551  
 
- แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐในภาพรวม 
 

 
    

 
รัฐวิสาหกิจ 

เปนกลไกขบัเคลือ่น 
ยุทธศาสตร เศรษฐกิจ สังคม  

ดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ในการดําเนินงาน 

 

  “เปนกลไกขบัเคลื่อนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพืน้ฐาน 
การดําเนินงานที่มีประสิทธภิาพตามหลักธรรมาภิบาล” 
 

- แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐรายสาขาและรายรัฐวิสาหกิจ 

1. แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐสาขาขนสง จํานวน 11 แหง 
หนวยงานเจาสังกัด: กระทรวงคมนาคม และกระทรวงกลาโหม 
 
 

SOD สาขาขนสง: “พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบการขนสงใหมีมาตรฐาน เช่ือมโยงโครงขาย

และการใหบริการสนับสนนุบริการขนสงมวลชนและการพัฒนาระบบโลจิสติกสเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศ และสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคเอกชน” 

 
 

1) การรถไฟแหงประเทศไทย 
       “เรงรัดพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบราง และระบบงานใหมีคุณภาพและเพียงพอ 

เพ่ือใหเปนระบบขนสงหลักของประเทศ รวมทั้ง ฟนฟูฐานะการเงินและปรับปรุงการบริหารจัดการ

ทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพ” 
 



2) การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
“กอสรางรถไฟฟาใหเปนไปตามแผน เช่ือมตอระบบโครงขายและใชระบบตั๋วรวมให

สามารถรองรับการขยายตัวระบบขนสงมวลชนไดอยางมีประสิทธิภาพ” 
3) องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

“ปรับปรุงเสนทางเดินรถและคุณภาพการใหบริการขนสงมวลชน เพ่ือให สามารถ

รองรับการขยายตัวของระบบขนสงมวลชนในภาพรวมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  รวมทั้งปรับปรุง

ฐานะการเงินใหเขมแข็งไมเปนภาระตอภาครัฐ”  
4) บริษัท ขนสง จํากัด 

“ปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการสถานี การใหบริการขนสงมวลชนระหวางเมือง
และภูมิภาคใหอยูในระดับมาตรฐานสากล และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม รวมทั้งบริหารตนทุนใหมี

ประสิทธิภาพ” 
5) การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

“พัฒนาโครงขายทางพิเศษเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส และการพัฒนา
เมือง รวมทั้ง สรางมูลคาเพ่ิมจากสินทรัพยที่มีใหมีผลตอบแทนทางการเงินในระดับที่เหมาะสม” 

6) การทาเรือแหงประเทศไทย 
“พัฒนาทาเรือใหมีคุณภาพ ทันสมัยมีประสิทธิภาพการใหบริการที่ไดมาตรฐานสากล

เพ่ือรองรับการขยายตัวของการขนสงสินคาระหวางประเทศ” 
7) บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

“เพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน และเรงรัดสรางมูลคาเพ่ิมจากทรัพยสินที่มีอยู” 
8) บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)  

“พัฒนาทาอากาศยานสากลใหสามารถรองรับการขยายตัวของการเดินทางและการ
ขนสงทางอากาศไดอยางเพียงพอ และยกระดับคุณภาพการใหบริการและการบริหารจัดการเพื่อเปน

ทาอากาศยานระดับโลก สรางผลตอบแทน และความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนอยางตอเนื่อง”  
9) บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  

“พัฒนากลยุทธการแขงขันในธุรกิจอุตสาหกรรมการบินใหสอดคลองตอสถานการณ 
สรางผลตอบแทนและความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนอยางตอเนื่อง” 

10) บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 
“พัฒนาโครงขาย อุปกรณ และระบบงานใหทันสมัยมีคุณภาพและเพียงพอ รวมทั้ง

ใหบริการที่มีความปลอดภัยและรวดเร็วตรงเวลา ตามมาตรฐานสากล โดยบริหารตนทุนใหอยูใน

ระดับเดียวกับอุตสาหกรรม” 
 
 
 



11) สถาบันการบินพลเรือน 
“เรงทบทวนบทบาทเพื่อกําหนดแผนวิสาหกิจเพื่อการพัฒนายกระดับมาตรฐานการ

ผลิตบุคลากรทางการบิน รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพการใหบริการทางการศึกษาและฐานะทางการเงิน 

ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดมากขึ้น”  
 
2. แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐสาขาพลังงาน จํานวน 4 แหง 

หนวยงานเจาสังกัด: กระทรวงพลังงาน และกระทรวงมหาดไทย 
 

SOD สาขาพลังงาน: “สรางความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ สงเสริมและพัฒนาพลังงาน

ทดแทนที่สะอาด สนับสนุนการใชพลังงานอยางคุมคา และบริหารตนทุนใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ

ดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม” 
 

 

1) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
“มุงพัฒนาระบบสงไฟฟาและโรงไฟฟาใหมีคุณภาพและเพียงพอตอความตองการ

ของประเทศ และการพัฒนาการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนรวมถึงบริหารตนทุนใหมี

ประสิทธิภาพ” 
2) การไฟฟานครหลวง  

“มุงพัฒนาระบบจําหนายไฟฟาใหมีคุณภาพและเพียงพอตอความตองการของ

ประเทศ และการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมจากทรัพยสิน” 
3) การไฟฟาสวนภูมิภาค  

“มุงพัฒนาระบบจําหนายไฟฟาใหมีคุณภาพและเพียงพอตอความตองการของ

ประเทศ และแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมตอทรัพยสิน” 
4) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  

“สรางผลตอบแทนและความเชื่อมั่นแกนักลงทุน รักษาคุณภาพผลิตภัณฑและการ

บริการอยางตอเนื่อง ขยายธุรกิจไปสูตางประเทศ และพัฒนาองคกรไปสู การเปนบริษัทพลังงานช้ันนํา

ระดับโลก” 
 
3. แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐสาขาสื่อสาร  จํานวน 4 แหง 
  หนวยงานเจาสังกัด: สํานักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 

SOD สาขาสื่อสาร:  “พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน บุคลากร และอุตสาหกรรมดานสารสนเทศและ

การสื่อสารของประเทศใหมีประสิทธิภาพ  และสนับสนุนการเขาถึงสารสนเทศใหทั่วถึง โดยเนนการ

สรางพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมใหแกองคกร 
 



1) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  
“เรงฟนฟูผลประกอบการของบริษัท และวางกลยุทธเพ่ือปรับความสามารถของ

องคกรใหดําเนินกิจการในธุรกิจโทรคมนาคมไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปนพันธมิตรทางธุรกิจ

กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เพ่ือลดการลงทุนที่ซ้ําซอน” 
2) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

“เรงฟนฟูผลประกอบการของบริษัท และวางกลยุทธเพ่ือปรับความสามารถของ

องคกรใหดําเนินกิจการในธุรกิจโทรคมนาคมไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปนพันธมิตรทางธุรกิจ

กับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เพ่ือลดการลงทุนที่ซ้ําซอน” 

3) บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด  
“พัฒนาการใหบริการดานการสื่อสารขั้นพื้นฐานใหทั่วถึงอยางเหมาะสม พัฒนาธุรกิจ          

ขนสงผานเครือขายไปรษณียและบริการดานการเงินใหมีประสิทธิภาพ  และนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย     

มาใชในการบริการ” 
4) บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 

“สรางผลตอบแทนและความเชื่อม่ันแกนักลงทุน พัฒนาคุณภาพรายการและการ

บริการเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ตลอดจนสงเสริมศักยภาพในการขยายและ

รักษาสวนแบงตลาดใหอยูใน 3 ลําดับแรกของวิทยุโทรทัศนในระบบที่ไมเรียกเก็บคาบริการ              

(Free TV)” 
 
4. แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐสาขาสาธารณูปการ  จํานวน 4 แหง 

หนวยงานเจาสังกัด:  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

SOD สาขาสาธารณูปการ: “ตอบสนองความตองการขัน้พื้นฐานของประชาชน และใชทรัพยากร 
อยางคุมคา”  

 
 

1) การประปานครหลวง 
“ปรับปรุงและขยายโครงขายระบบประปาใหมีคุณภาพและเพียงพอเพ่ือรองรับการ

ขยายตัวของเมือง”  
2) การประปาสวนภูมิภาค 

“ปรับปรุงขยายโครงขายระบบประปาไปสูภูมิภาคอยางทั่วถึง รวมถึงจัดหาและ
พัฒนาแหลงน้ําดิบใหเพียงพอ และบริหารตนทุนใหมีประสิทธิภาพ” 

3) องคการจัดการน้ําเสีย 
“ทบทวนบทบาทและความจําเปนขององคกรใหชัดเจนโดยเร็ว” 
 



4) การเคหะแหงชาติ 
“เรงพลิกฟนฐานะทางการเงิน จัดใหมีที่อยูอาศัยของผูที่มีรายไดนอย รวมถึงพัฒนา

ชุมชนที่อยูในความรับผิดชอบ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน” 

 
5. แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐสาขาอุตสาหกรรม  จํานวน 5 แหง 

หนวยงานเจาสังกัด: สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และกระทรวงอุตสาหกรรม 
 
SOD สาขาอุตสาหกรรม: “ปรับปรุงการดําเนนิงานใหมีมาตรฐาน ยกระดับการบริหารจัดการสู

มาตรฐานสากล และยกฐานะองคกรเปนนติิบคุคล” 

 

1) โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง  
“รักษาสวนแบงทางการตลาด และเรงรัดการกอสรางโรงงานผลิตยาสูบแหงใหมให

ไดตามแผน” 
2) องคการสุรา กรมสรรพสามิต  

“เรงสรางความชัดเจนแผนการยายโรงงาน และดูแล รับผิดชอบตอคุณภาพและ          

ความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดลอม” 
3) โรงงานไพ กรมสรรพสามิต 

“เพ่ิมบทบาทภาคเอกชนในการพัฒนาศักยภาพดานการตลาด รวมถึงขยายธุรกิจ     

สูส่ิงพิมพชนิดอื่น” 

4) การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
“ยกระดับนิคมอุตสาหกรรมที่มีความพรอมเปนเมืองอุตสาหกรรม เพ่ิมการลงทุน 

ในโครงสรางพ้ืนฐาน ขยายพื้นที่การกํากับดูแล และบริหารทรัพยสินใหมีมูลคาเพ่ิม รวมทั้งรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมใหไดมาตรฐาน” 
5) โรงพิมพตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

“ปรับสถานะภาพองคกรใหมีความคลองตัว” 
 
6. แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐสาขาสถาบันการเงิน จํานวน 9 แหง 

หนวยงานเจาสังกัด: กระทรวงการคลัง 
 
SOD สาขาสถาบันการเงิน: “เปนกลไกของภาครัฐเพื่อใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนตาม

วัตถุประสงคหลักของการจัดตั้ง โดยมีการบริหารจัดการ และใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธภิาพ” 

 
 



1) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
“เสริมสรางความมั่นคงทางการเงินและมีผลตอบแทนตอผู ถือหุน ในระดับ           

ที่เหมาะสม โดยมีการบริหารจัดการผลิตภัณฑ และการบริการอยูในระดับชั้นนํา”  
2) ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

“มุงสงเสริมการคาระหวางประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการสงออก นําเขา และ       

การลงทุนของผูประกอบการ” 
3) ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 

“มุงสรางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขมแข็ง โดยใหบริการทางการเงิน
ควบคูไปกับการเสริมสรางองคความรูและเรงรัดการแกไขปญหาการบริหารจัดการ” 

4) บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม 
“มุงสนับสนุนใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่มีศักยภาพทางธุรกิจแตมี

หลักประกันไมเพียงพอ สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได  โดยมีการบริหารภาระค้ําประกันที่มี

ประสิทธิภาพ” 

5) ธนาคารออมสิน 
“มุงเนนการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก และสงเสริมการออม

ของประชาชน โดยมีการบริหารจัดการซึ่งสนับสนุนโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ” 
6) ธนาคารอาคารสงเคราะห  

“มุงเนนการใหสินเชื่อที่อยูอาศัยแกผูมีรายไดนอยและปานกลาง มีฐานะการเงิน     

ที่มั่นคง และมีระบบขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ” 
7) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

“มุงเนนการใหความชวยเหลือดานเงินทุนแกภาคการเกษตรและชนบท ควบคูกับ

การเสริมสรางองคความรูและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร  

โดยมีการบริหารจัดการและระบบขอมูลที่มีประสิทธิภาพ” 
8) บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 

“สรางตลาดรองเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนใหคนไทยมีที่อยูอาศัยโดยสามารถขอกู
สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะยาวได และสรางบุคลากรใหเปนผูมีความเชี่ยวชาญดานการแปลง

สินทรัพยเปนหลักทรัพย” 
9) ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

“เปนกลไกการระดมเงินออมและการลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ             

เพ่ือสนับสนุนทางการเงินแกประชาชนและผูประกอบการตามหลักศาสนาอิสลาม โดยมีฐานะการเงิน 

ที่มั่นคง” 
 
 



7. แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐสาขาพาณิชยและบริการ  จํานวน 5 แหง 
หนวยงานเจาสังกัด: กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา 

 

 
SOD สาขาพาณิชยและบริการ:  “เปนกลไกของรัฐบาลในการดําเนินการตามกรอบวัตถุประสงค

หลักของการจัดตั้ง รวมทั้งทบทวนบทบาทและภารกิจใหเปนปจจุบันในการดําเนินการสนับสนุน

นโยบายภาครัฐที่ชัดเจน และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ” 
 

 
 

1) สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 
“ยกระดับการบริหารจัดการ มีมาตรการการกระจายสลากใหเปนธรรมและปองกัน

การขายสลากเกินราคา และเปนองคกรที่สามารถสรางรายไดใหแกประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งพัฒนาภาพลักษณองคกรใหมีความโปรงใส และมีสวนในการสนับสนุนการพัฒนาสังคม” 
2) องคการตลาด 

“ทบทวนบทบาท เพ่ือกําหนดทิศทางขององคกรที่เหมาะสม” 

3) บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 
“พัฒนาองคกรใหเปนผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพ” 

4) องคการคลังสินคา 
“ทบทวนบทบาทเพื่อกําหนดทิศทางขององคกรที่ชัดเจน รวมทั้งปรับปรุงการบริหาร

จัดการ และระบบฐานขอมูลที่ใชในการบริหารใหมีประสิทธิภาพ” 
5) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

“สงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของประเทศใหสามารถแขงขันได
ในตลาดโลก ดวยการบริหารจัดการและระบบขอมูลที่มีประสิทธิภาพ” 

 

8. แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐสาขาเกษตรและทรัพยากรธรณี  จํานวน 7 แหง 
 หนวยงานเจาสังกัด: กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
 

SOD สาขาเกษตรและทรัพยากรธรณี:  “สรางความชัดเจนดานบทบาทองคกร พัฒนา
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพการใหบริการ และดําเนินธุรกิจใหสามารถพึ่งพา

ตนเองได” 
 

1) องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 
“ฟนฟูกิจการและฐานะทางการเงิน พรอมทั้งปรับกลยุทธธุรกิจใหทันสมัย เพ่ือสราง

ศักยภาพในการแขงขัน” 



2) องคการตลาดเพื่อเกษตรกร  
“พัฒนาระบบการบริหารจัดการสินคาเกษตรอยางเปนระบบ เพ่ือรักษาระดับราคา

สินคาเกษตร และเปนศูนยขอมูลพืชผลการเกษตรใหเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพ  และบริหารจัดการ

องคกรดวยความโปรงใสตรวจสอบได” 

3) องคการสะพานปลา 
“ทบทวนบทบาทองคกรในการเปนกลไกของรัฐดานประมงและสัตวน้ําใหชัดเจน” 

4) องคการสวนยาง 
“เรงรัดปรับโครงสรางองคกรรองรับการควบรวมกิจการกับ สกย. เพ่ือความ

แข็งแกรงทางธุรกิจยางอยางเปนระบบครบวงจร” 
5) สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 

“เรงรัดปรับโครงสรางองคกรรองรับการควบรวมกิจการกับ อ.ส.ย. เพ่ือการสงเสริม

และสงเคราะหเกษตรกรสวนยางที่ทันสมัยเปนระบบครบวงจร” 
 

 หนวยงานเจาสังกัด: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

SOD สาขาเกษตรและทรัพยากรธรณี: “พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพ          

การใหบริการ และดําเนินธุรกิจใหสามารถพึ่งพาตนเองได” 
 

6) องคการสวนพฤกษศาสตร 
“มุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูในดานความหลากหลายของทรัพยากรพืช และ

พัฒนาความรูดานพฤกษศาสตรเพ่ือใชประโยชนในเชิงพาณิชย “ 
7) องคการอุตสาหกรรมปาไม  

“เรงรัดการปลูกสรางสวนปา พัฒนาการใชประโยชนจากไมเศรษฐกิจ และบริหาร

จัดการองคกรใหมีมูลคาเพ่ิม” 
 
9. แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐสาขาสังคมและเทคโนโลย ี จํานวน 6 แหง 

หนวยงานเจาสังกัด: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และ
กระทรวงสาธารณสุข 
 

SOD สาขาสังคมและเทคโนโลยี:  “มุงสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเปนอยูและการเรียนรู

ของประชาชนใหดียิ่งข้ึน สนับสนุนการดําเนินงานของภาครัฐและเอกชน และสรางเครือขายความ

รวมมือทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งพ่ึงพิงตนเองได” 
 



1) องคการเภสัชกรรม 
“ทบทวนบทบาท กลยุทธ และดําเนินการวิจัย พัฒนา ผลิตภัณฑยา และเวชภัณฑ          

เพ่ือตอบสนองความตองการและความจําเปนของประเทศ ดวยราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม” 
2) การกีฬาแหงประเทศไทย  

“มุงพัฒนากีฬาอาชีพและกีฬาเพื่อความเปนเลิศ พัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตร

การกีฬาและมีการกํากับดูแลและประเมินผลหนวยงานที่ไดรับการสนับสนุนอยางเปนระบบ” 

3) สํานักงานธนานุเคราะห 
“ปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการองคกร เพ่ือใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน        

มีการบริการและระบบบริหารจัดการขอมูลที่มีประสิทธิภาพมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม” 
4) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

“มุงเนนการสรางเอกลักษณและความชํานาญดานการวิจัย และถายทอดองคความรู            

เพ่ือนําไปสูการพัฒนาประเทศทั้งในดานการเรียนรู และการนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย และการ

ใหบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอประชาชน” 

5) องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 
“ยกระดับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ ใหมีนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย            

เพ่ือพัฒนาและถายทอดองคความรูทางดานวิทยาศาสตรแกประชาชนอยางทั่วถึง” 
6) องคการสวนสัตว  

“อนุรักษพันธุสัตวปาหายาก และพัฒนาสวนสัตวที่มีอยูใหแหลงดึงดูดประชาชนเพื่อ

เปนแหลงเรียนรูและพักผอน ปรับปรุงการบริการและการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพเปน

มาตรฐานสากล” 

 


