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รายช่ือรัฐวิสาหกิจจ านวน ๕๒ แห่ง  

รัฐวิสาหกิจ ชื่อย่อ  รัฐวิสาหกิจ ชื่อย่อ 
สาขาขนส่ง  สาขาสื่อสาร 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  กทพ.  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) บมจ.  
การรถไฟแห่งประเทศไทย  รฟท.   เอ็นที 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  รฟม.  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ปณท 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  ขสมก.  บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) บมจ.  
บริษัท ขนส่ง จ ากัด บขส.   อสมท 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย กทท.  สาขาเกษตร 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ทอท.  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.ส.ค. 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด บวท.  องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร อ.ต.ก. 
สถาบันการบินพลเรือน สบพ.  องค์การสะพานปลา อสป. 
สาขาพลังงาน  การยางแห่งประเทศไทย กยท. 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  ปตท.  องค์การคลังสินค้า อคส. 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.  สาขาทรัพยากรธรรมชาติ 
การไฟฟ้านครหลวง กฟน.  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.อ.ป. 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ.  องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.ส.พ. 
สาขาสาธารณูปการ  องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย  อสส. 

การประปานครหลวง กปน.  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
การประปาส่วนภูมิภาค กปภ.  สาขาสังคมและเทคโนโลยี 
องค์การจัดการน้ าเสีย อจน.  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. 
การเคหะแห่งชาติ กคช.  การกีฬาแห่งประเทศไทย กกท. 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ธพส.  องค์การเภสัชกรรม อภ. 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กนอ.  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  อพวช. 
   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย 
วว. 
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รายช่ือรัฐวิสาหกิจจ านวน ๕๒ แห่ง (ต่อ) 

รัฐวิสาหกิจ ชื่อย่อ  รัฐวิสาหกิจ ชื่อย่อ 
สาขาสถาบันการเงิน  สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
ธนาคารออมสิน ออมสิน  การยาสูบแห่งประเทศไทย ยสท. 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธอส.  โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต โรงงานไพ่ฯ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

ธ.ก.ส.  องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 
 

องค์การ
สุราฯ 

ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้า 
แห่งประเทศไทย 

ธสน.  ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ส านักงาน
สลากฯ 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธอท.  โรงพิมพ์ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โรงพิมพ์ฯ 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ธพว.  บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด บอท. 
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย    องค์การตลาด อต. 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 

บสย.  บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว 
จ ากัด 

สรท. 

ส านักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ 

สธค.    

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย จ ากัด 

บสอ.    
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๑. บทน า 

พระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวสิาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ (พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ) 
มาตรา ๒๒ กําหนดให้มีแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจซึ่งมีระยะเวลาครั้งละห้าปี เพ่ือกําหนดเป้าหมาย นโยบาย  
และทิศทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ โดยอย่างน้อย  
ให้คํานึงถึงหลักวินัยการเงินการคลังของประเทศ ภารกิจของรัฐวิสาหกิจในบริบทที่เปลี่ยนแปลง และบทบาท
หน้าที่ของรัฐวิสาหกิจที่มีต่อการพัฒนาประเทศ และมาตรา ๒๓ กําหนดให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(คนร.) กําหนดแนวทางให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจเสนอกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทาง  
การลงทุนของรัฐวิสาหกิจในกํากับ  

คนร. กําหนดให้มีการจัดทําแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ) 
เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓  
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายของประเทศได้ โดยให้ สํานักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงเจ้าสังกัด 
หารือร่วมกัน เพ่ือกําหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนารัฐวิสาหกิจต่อไป ทั้งนี้ คนร. ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์
การเสนอกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (หลักเกณฑ์ฯ) เพ่ือให้กระทรวง  
เจ้าสังกัดกําหนดกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในกํากับ (กรอบนโยบายฯ) ที่ชัดเจน  

คนร. ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ (คณะอนุกรรมการจัดทําแผนฯ) โดยมีหน้าที่จัดทําร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
ระยะ ๕ ปี เพ่ือกําหนดเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการจัดทําแผนฯ 
ได้พิจารณากรอบนโยบายฯ พร้อมทั้งหารือกับกระทรวงเจ้าสังกัด และจัดทําร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ รวมถึง
ได้มีการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ เพ่ือให้สามารถม่ันใจได้ว่าแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจฯ จะสามารถผลักดันและสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ และกระทรวง
เจ้าสังกัด รวมถึงรัฐวิสาหกิจสามารถนําไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ 

ต่อมา คนร. ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบ
แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ และให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเพ่ือให้รัฐวิสาหกิจนําแผนดังกล่าวไปใช้ในการจัดทําแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจําปีต่อไป 
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๒. พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ มีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทําแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 
มาตรา ๒๒ ให้มีแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจซึ่งมีระยะเวลาครั้งละห้าปี เพ่ือกําหนดเป้าหมาย นโยบาย  

และทิศทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ โดยอย่างน้อย  
ให้คํานึงถึงหลักวินัยการเงินการคลังของประเทศ ภารกิจของรัฐวิสาหกิจในบริบทที่เปลี่ยนแปลงและบทบาท
หน้าที่ของรัฐวิสาหกิจที่มีต่อการพัฒนาประเทศ 

มาตรา ๒๓ ในการจัดทําแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๒๒ ให้ คนร. กําหนดแนวทาง 
ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจเสนอกรอบนโยบายฯ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ คนร. กําหนด 

มาตรา ๒๔ ให้ คนร. เสนอแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจที่จัดทําต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
 ในกรณีที่สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงหรือมีความจําเป็นอย่างยิ่ง คนร. อาจพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อได้มีการประกาศแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐ 
และรัฐวิสาหกิจดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจนั้น 

มาตรา ๒๕ ให้รัฐวิสาหกิจจัดทําแผนวิสาหกิจที่มีกรอบระยะเวลาห้าปี  และแผนปฏิบัติการประจําปี  
โดยต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ เสนอต่อสํานักงานตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานกําหนด 

ให้สํานักงานรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําปีของรัฐวิสาหกิจตามวรรคหนึ่ง เสนอต่อ 
คนร. 

มาตรา ๒๖ ให้สํานักงานจัดทําผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ เสนอต่อ 
คนร. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ คนร. กําหนด 

เมื่อครบกําหนดสามปีนับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ ให้ คนร. จัดทํา รายงานผล 
การดําเนินงานตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย 

มาตรา ๒๗ การกําหนดนโยบายต่อรัฐวิสาหกิจเป็นรายกรณีที่ไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
รัฐวิสาหกิจนั้นจะดําเนินการมิได้ เว้นแต่จะได้มีการแก้ไขหรือปรับปรุงแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจแล้ว 
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๓. ความสอดคล้องของนโยบายและแผนของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ 
แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางหลักในการพัฒนา

รัฐวิสาหกิจ โดยในการจัดทําแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ ได้มีการพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ และแผนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ รวมถึงนโยบายของรัฐมาประกอบการพิจารณา 
โดยสามารถสรุปแผนต่างๆ ข้างต้นได้ดังนี้ 

  ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มี

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทํา
แผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ซึ่งเป็นที่มาของการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของรัฐบาล  
ซึ่งมีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ คือ ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ๒) ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  ๓.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๖๘๐) 
   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นแผนที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) มีการกําหนดประเด็นและเป้าหมายต่างๆ ที่มีการบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่าง
ยุทธศาสตร์ชาติในด้านที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
ทั้งนี้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๓ ฉบับ ได้แก่ ๑) ความมั่นคง 
๒) การต่างประเทศ ๓) การเกษตร ๔) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ๕) การท่องเที่ยว ๖) พ้ืนที ่
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ๗) โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล ๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ ๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ ๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  
๑๔) ศักยภาพการกีฬา ๑๕) พลังทางสังคม ๑๖) เศรษฐกิจฐานราก ๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกัน 
ทางสังคม ๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน ๑๙) การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ ๒๐) การบริการประชาชน 
และประสิทธิภาพภาครัฐ ๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒๒) กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม และ ๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
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  ๓.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญ ๔ ประการ ได้แก่ ๑) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม ๒) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค ๓) วิถีที่ยั่งยืน และ ๔) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉม
ประเทศ และมีประเด็นการพัฒนาที่มีความสําคัญต่อการพลิกโฉมประเทศ ๑๓ หมุดหมาย ดังนี้  

หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนําด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
หมุดหมายที่ ๒  ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
หมุดหมายที่ ๓  ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สําคัญของโลก 
หมุดหมายที่ ๔  ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
หมุดหมายที่ ๕  ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สําคัญของภูมิภาค 
หมุดหมายที่ ๖  ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัล

ของอาเซียน 
หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถ

แข่งขันได ้
หมุดหมายที่ ๘  ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ

เหมาะสม 
 หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ํา 

หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา 
แห่งอนาคต 

หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
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 ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) กับ ๑๓ หมุดหมายของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓  
 

 
 

  ๓.๔ แผนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ 
 นอกจากยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แล้ว ในการจัดทําแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจฯ ได้มีการนําแผนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เช่น แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑  
– ๒๕๘๐ แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แผนพัฒนาการท่องเที่ยว ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ รวมถึง
นโยบายภาครัฐในด้านต่างๆ และนโยบายของกระทรวงเจ้าสังกัดในการพัฒนาและทิศทางการลงทุน  
ของรัฐวิสาหกิจในกํากับมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ ด้วย 

อนึ่ง แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ ได้มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงทิศทางหลักในการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ สําหรับรัฐวิสาหกิจ ๕๒ แห่ง ภายใต้ พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ ซึ่งเมื่อพิจารณาความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐  
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ รวมถึงแผนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ พบว่า 
แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ มีความหลากหลายและสามารถนํามาใช้เชื่อมโยงกับแผนต่างๆ ข้างต้นเพ่ือผลักดัน 
ให้รัฐวิสาหกิจดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายของประเทศได้ 
 
 
 
 
 
 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑
ด้านความม่ันคง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒
ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔
ด้านการสร้างโอกาส 

ความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน
ทางสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕
ด้านการสร้างการเตบิโต

บนคุณภาพชีวิตที่เป นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจดัการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ป 

แผนพัฒน์  
ฉบับท่ี ๑๓

หมุดหมายที่
๑

หมุดหมายที่
๒

หมุดหมายที่
๓

หมุดหมายที่
๔

หมุดหมายที่
๕

หมุดหมายที่
๖

หมุดหมายที่
๗

หมุดหมายที่
๘

หมุดหมายที่
๙

หมุดหมายที่
๑๐

หมุดหมายที่
๑๑

หมุดหมายที่
๑๒

หมุดหมายที่
๑๓

เกษตรและ
เกษตรแปรรูป

ท่องเที่ยว ยานยนต์ไฟฟ า การแพทย์ และ
บริการสุขภาพ

การค้า 
การลงทุน 

และโลจสิติกส์

อิเล กทรอนิกส์
อัจฉริยะและ
อุตสาหกรรม

ดิจิทัล

SMEs พื นที่
และเมือง

ความยากจน
ข้ามรุ่นและ
ความคุ้มครอง
ทางสังคม

เศรษฐกิจ
หมุนเวียน
และสังคม

คาร์บอนต่ า

ลดความเสี่ยง
จาก

ภัยธรรมชาติ

ก าลังคน ภาครัฐ

5
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๔. หลักเกณฑ์การเสนอกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 

 คนร. ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์
การเสนอกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  เพ่ือให้กระทรวงเจ้าสังกัด 
เสนอนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในกํากับมาเพ่ือประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจฯ โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวสรุปได้ ๒ ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ ๑ กรอบนโยบายการพัฒนาของรัฐวิสาหกิจในกํากับ 
 

 
 

  ส่วนที่ ๒ ทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในกํากับ 

 

  ขั้นตอนการเสนอกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุน 
การเสนอกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในกํากับ ให้ดําเนินการดังนี้ 

 
 ทั้งนี้ ในการจัดทําแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ คนร. ได้นํากรอบนโยบายฯ ของรัฐวิสาหกิจเป็นรายแห่ง 

ที่กระทรวงเจ้าสังกัดจัดทําขึ้นมาประกอบการพิจารณา รวมถึงได้มีการหารือร่วมกับกระทรวงเจ้าสังกัด 
ในประเด็นด้านบทบาท ทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ และการลงทุนด้วยแล้ว 

หลักเกณฑ์การเสนอกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

  1

ส่วนที่   กรอบนโยบายการพัฒนาของรัฐวิสาหกิจในก ากับ

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ป 

แผนพัฒน์ฯ
แผนพัฒนา

ประเทศ
ด้านต่างๆ

นโยบายการพัฒนาของรัฐวิสาหกิจในก ากับ 

เพื่อใช้เป็นทิศทางการพัฒนาและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการพิจารณา
บทบาทรัฐวิสาหกิจท่ีสามารถตอบสนองต่อการดําเนินการเพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายได้

โครงการส าคัญ

 เพื่อให้ทราบถึงโครงการสําคัญท่ีสามารถส่งผลให้รัฐวิสาหกิจดําเนินงาน
ตามนโยบายการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของรัฐวิสาหกิจในกํากับ
ให้บรรลุเป้าหมายได้

 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากําหนดตัวช้ีวัดเพื่อกํากับและติดตาม
การดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ

แนวทางการพัฒนาของรัฐวิสาหกิจในก ากับ

กระทรวงเจ้าสังกัดเสนอแนวทางการพัฒนาของรัฐวิสาหกิจในกํากับ 
โดยมีการระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนา

เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถนําไปสู่การบรรลุผลสัมฤทธ์ิของแผนได้

กระทรวงเจ้าสังกัดเสนอ
แนวนโยบายการพัฒนา
ของรัฐวิสาหกิจในกํากับ 
โดยสอดคล้องกับ

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ

กระทรวงเจ้าสังกัดเสนอโครงการสําคัญที่รัฐวิสาหกิจต้องดําเนินการ

คนร. ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การเสนอกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจโดยสรุปดังน้ี

หลักเกณฑ์การเสนอกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ต่อ)

ส่วนท่ี   ทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในก ากับ 

กระทรวงเจ้าสังกัดจัดทําทิศทางการลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจในกํากับเพื่อเสนอโครงการ
ลงทุนสําคัญท้ังท่ีเป็นโครงการท่ีรัฐวิสาหกิจ
ดําเนินการเองและโครงการร่วมลงทุนระหว่างรฐั
และเอกชนโดยคํานึงถึงการร่วมกันระหว่าง
รัฐวิสาหกิจเพื่อลดความซํ้าซ้อนในการลงทุน
ด้วย ท้ังน้ี ให้สอดคล้องกับกรอบนโยบาย
การพัฒนาของรัฐวิสาหกิจในกํากับในส่วนท่ี ๑ 
โดยข้อมูลโครงการลงทุนแต่ละโครงการ
อย่างน้อยควรประกอบด้วย

 เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ รวมถึงความจําเป็นของโครงการท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของรัฐวิสาหกิจในกํากับ

 เพื่อให้ทราบว่า โครงการลงทุนเป็นโครงการท่ีรัฐวิสาหกิจดําเนินการเอง
หรือเป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โดยคํานึงถึงการลงทุนร่วมกัน
ระหว่างรัฐวิสาหกิจเพื่อลดความซํ้าซ้อนในการลงทุน

 เพื่อกําหนดจุดเร่ิมต้นและส้ินสุดโครงการ เพื่อกํากับและติดตามการดําเนินงาน
โครงการให้บรรลุผลสําเร็จ

 เพื่อให้ทราบถึงมูลค่าและแหล่งเงิน และให้การดําเนินโครงการของรัฐวิสาหกิจ
มีแหล่งเงินท่ีชัดเจนและเพียงพอต่อการดําเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายได้

3.2.2 ข้ันตอนการเสนอกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในกํากับ (กรอบนโยบายฯ)

จัดทําข้อมูล
ตามแบบขอข้อมูล

การเสนอกรอบนโยบายฯ 
แต่ละแห่ง

นําส่งข้อมูลพร้อมเอกสาร
ที่เก่ียวข้องที่ผ่าน

ความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เจ้าสังกัดแล้วให้ คนร.

รวบรวมข้อมูลการเสนอ
กรอบนโยบายฯ  

จากกระทรวงเจ้าสังกัด

ยกร่างแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจโดยนําทิศทาง
ในลักษณะ Top – down 

direction และ 
Bottom – up policy 

มาประกอบการพิจารณา

เสนอแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ

เพ่ือ คนร. พิจารณาต่อไป

๒๑ ๓ ๔ ๕
กระทรวงเจ้าสังกัด สคร. ในฐานะฝ ายเลขานุการ คนร. คณะอนุกรรมการจัดท าแผน  

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

มูลค่าและแหล่งเงินของโครงการ

รูปแบบการด าเนินโครงการ

หลักเกณฑ์การเสนอกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ต่อ)

ส่วนท่ี   ทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในก ากับ 

กระทรวงเจ้าสังกัดจัดทําทิศทางการลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจในกํากับเพื่อเสนอโครงการ
ลงทุนสําคัญท้ังท่ีเป็นโครงการท่ีรัฐวิสาหกิจ
ดําเนินการเองและโครงการร่วมลงทุนระหว่างรฐั
และเอกชนโดยคํานึงถึงการร่วมกันระหว่าง
รัฐวิสาหกิจเพื่อลดความซํ้าซ้อนในการลงทุน
ด้วย ท้ังน้ี ให้สอดคล้องกับกรอบนโยบาย
การพัฒนาของรัฐวิสาหกิจในกํากับในส่วนท่ี ๑ 
โดยข้อมูลโครงการลงทุนแต่ละโครงการ
อย่างน้อยควรประกอบด้วย

 เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ รวมถึงความจําเป็นของโครงการท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของรัฐวิสาหกิจในกํากับ

 เพื่อให้ทราบว่า โครงการลงทุนเป็นโครงการท่ีรัฐวิสาหกิจดําเนินการเอง
หรือเป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โดยคํานึงถึงการลงทุนร่วมกัน
ระหว่างรัฐวิสาหกิจเพื่อลดความซํ้าซ้อนในการลงทุน

 เพื่อกําหนดจุดเร่ิมต้นและส้ินสุดโครงการ เพื่อกํากับและติดตามการดําเนินงาน
โครงการให้บรรลุผลสําเร็จ

 เพื่อให้ทราบถึงมูลค่าและแหล่งเงิน และให้การดําเนินโครงการของรัฐวิสาหกิจ
มีแหล่งเงินท่ีชัดเจนและเพียงพอต่อการดําเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายได้

3.2.2 ข้ันตอนการเสนอกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในกํากับ (กรอบนโยบายฯ)

จัดทําข้อมูล
ตามแบบขอข้อมูล

การเสนอกรอบนโยบายฯ 
แต่ละแห่ง

นําส่งข้อมูลพร้อมเอกสาร
ที่เก่ียวข้องที่ผ่าน

ความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เจ้าสังกัดแล้วให้ คนร.

รวบรวมข้อมูลการเสนอ
กรอบนโยบายฯ  

จากกระทรวงเจ้าสังกัด

ยกร่างแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจโดยนําทิศทาง
ในลักษณะ Top – down 

direction และ 
Bottom – up policy 

มาประกอบการพิจารณา

เสนอแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ

เพ่ือ คนร. พิจารณาต่อไป

๒๑ ๓ ๔ ๕
กระทรวงเจ้าสังกัด สคร. ในฐานะฝ ายเลขานุการ คนร. คณะอนุกรรมการจัดท าแผน  

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

มูลค่าและแหล่งเงินของโครงการ

รูปแบบการด าเนินโครงการ
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๕. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป าหมายในภาพรวมของแผน 

 วิสัยทัศน ์

  รัฐวิสาหกิจถือเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีความแตกต่างกันในทําหน้าที่ตามบทบาทและภารกิจ 
ขององค์กร โดยรัฐวิสาหกิจมีส่วนสําคัญในการสนับสนุน ตอบสนอง และขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย รวมถึงสร้างความม่ันคงของประเทศ  ได้แก่ ด้านการดําเนินกิจการที่มีผลต่อความมั่นคงของประเทศ 
เช่น กิจการพลังงาน ไฟฟ้า น้ําประปา และโทรคมนาคม ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความสําคัญต่อ
การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่น ท่าเรือ ถนน รางรถไฟ ท่อ สายส่งไฟฟ้า 
ด้านการเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเทศผ่านการลงทุนเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและการนําส่งรายได้แผ่นดิน 
นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจยังสามารถช่วยเติมเต็มช่องว่างในการเข้าถึงบริการสาธารณะหรือแก้ไขปัญหา
ข้อบกพร่องของกลไกตลาดในการให้บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของประชาชน  
อย่างทั่วถึง จึงได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนการดําเนินภารกิจ 
ของรัฐวิสาหกิจให้ครอบคลุมในระยะ ๕ ปี คือ “ยกระดับขีดความสามารถรัฐวิสาหกิจไทย มุ่งสู่เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ และการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” 
  การจัดทําแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจมีวัตถุประสงค์ เพ่ือกําหนดเป้าหมาย นโนบาย ทิศทางการพัฒนา  
และการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม รวมถึงให้รัฐวิสาหกิจสามารถทําหน้าที่ ในการดําเนินการ 
และสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ และแผนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ 
โดยรัฐวิสาหกิจจะมีกรอบการดําเนินงานที่ชัดเจน ในการนําไปใช้ในการจัดทําแผนวิสาหกิจระยะ ๕ ปี  
และแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

 

 พันธกิจ 

๑. กําหนดกรอบทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ และแผนพัฒนาประเทศด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
รัฐวิสาหกิจใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจ รวมถึงดําเนินงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจในการสนับสนุนเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ  

๒. กําหนดให้รัฐวิสาหกิจมีการจัดทําแผนบูรณาการในด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน ลดการลงทุน
ที่ซ้ําซ้อน และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาการดําเนินโครงการลงทุน  
ในรูปแบบและแหล่งเงินที่เหมาะสม 

๓. กําหนดให้รัฐวิสาหกิจมีการนําโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Bio – Circular – Green Economy 
: BCG Model) และแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (Environment Social and Governance : ESG) 
มาใช้ในการดําเนินการตามบทบาทภารกิจ รวมถึงโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้อง 
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 เป าหมาย 

  รัฐวิสาหกิจมีบทบาทและภารกิจที่หลากหลายในการดําเนินการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ ซึ่งในการจัดทําแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ ได้พิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ โดยได้กําหนดเป้าหมายการพัฒนารัฐวิสาหกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ๖ ด้าน ได้แก่ 
  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  รัฐวิสาหกิจมีการดําเนินงานและบริการสาธารณะให้มีความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่
ระดับชาติ สังคม ชุมชน และบุคคล และมีความจําเป็นต้องรับมือกับภัยคุกคาม ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
บริการสาธารณะ ที่อยู่อาศัย อาหาร ยา และเวชภัณฑ์ รวมทั้งความมั่นคงเร่งด่วนในการรักษาความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ 
  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  รัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โลจิสติกส์ และดิจิทัล โดยคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Synergy) การร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (Public 
– Private Partnership : PPP) การขับเคลื่อนธุรกิจโดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี การลดการสูญเสีย 
ในกระบวนการผลิต การเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ 
และการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมุนษย์ 
  รัฐวิสาหกิจมีการส่งเสริมพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะสูง และมีทักษะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี ๒๑ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
  รัฐวิสาหกิจมีการส่งเสริมโครงสร้างเศรษฐกิจฐานรากและการกระจายศูนย์กลางความเจริญที่สร้าง
ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  รัฐวิสาหกิจมีการส่งเสริมการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงนําโมเดล
เศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้ในการดําเนินงาน 
  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  รัฐวิสาหกิจมีการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีระบบธรรมาภิบาล มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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๖. บทบาทของรัฐวิสาหกิจ 
 

 รัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ จํานวน ๕๒ แห่ง มีหน้าที่ที่จะต้องดําเนินการ 
ตามบทบาทและภารกิจตามที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์การจัดตั้ง รวมถึงต้องมีการดําเนินการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ และแผนพัฒนาประเทศต่างๆ ในด้านที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจสามารถเป็นเครื่องมือของภาครัฐในการผลักดันการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถบรรลุเป้าหมายหรือผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งไว้ได้  
จึงได้กําหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจที่สําคัญ ๕ ด้าน ดังนี้ 
 ๑) โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) หมายถึง โครงสร้างทางกายภาพหรือระบบพ้ืนฐานที่ส่งเสริม 
ความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ เช่น โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม เช่น ถนน ระบบราง ท่าเรือ  
และท่าอากาศยาน โครงสร้างพื้นฐานด้านโครงข่ายพลังงาน โครงข่ายโทรคมนาคม โครงข่ายประปา เป็นต้น 
 ๒) บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง บริการสาธารณะที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 
ของประชาชน เช่น ระบบการให้บริการขนส่งสาธารณะ ไฟฟ้า น้ําประปา เป็นต้น 
 ๓) กิจการที่ไม่มีเอกชนดําเนินการได้อย่างเพียงพอ หมายถึง กิจการที่ภาครัฐจําเป็นต้องดําเนินการ 
เพ่ือสร้างความสมดุลของตลาดหรือเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนในฐานะผู้บริโภค เช่น การให้บริการทางการเงิน
แก่ผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือนําไปใช้เป็นทุนในการดํา เนินธุรกิจ หรือเพ่ือการอ่ืนได้ 
การจัดให้มีที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น 
 ๔) กิจการที่รัฐต้องควบคุม หมายถึง กิจการที่มีความจําเป็นต้องควบคุมโดยรัฐ เนื่องจากเป็นกิจการ 
ที่มีผลกระทบต่อสังคมหรือความม่ันคงของประเทศ เช่น การผลิต/จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นต้น 
 ๕) ภารกิจเชิงส่งเสริม หมายถึง รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมธุรกิจหรือกิจกรรมบางประเภท  
เป็นการเฉพาะ เช่น การท่องเที่ยว การเกษตร การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น 
 ทั้งนี้ คนร. ได้พิจารณาวัตถุประสงค์การจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจและการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
ให้มีความสอดคล้องกับแผนต่างๆ ข้างต้นแล้ว จึงได้มีการกําหนดบทบาทของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ดังนี้ 
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๗. ทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
 แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นทิศทางให้รัฐวิสาหกิจแต่ละสาขาสามารถดําเนินการสนับสนุน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ รวมถึงแผนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ จึงได้กําหนดทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจโดยเชื่อมโยงกับหมุดหมายต่างๆ 
ภายใต้ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ 

 

 

 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ    

สาขา

๑
สินค้า
เกษตร

มูลค่าสูง

๒
การท่อง
เที่ยว

๓
ยานยนต์
ไฟฟ า

๔
การแพทย์ 
สุขภาพ

๕
การค้าการ

ลงทุน
โลจิสติกส์

๖
อิเล ก

ทรอนิกส์
อัจริยะ

๗
SME

๘
พื นที่ เมือง
อัจฉริยะ

๙
ความ

ยากจนข้าม
รุ่น

๑๐
Carbon

ต่ า

๑๑
ภัย

ธรรมชาติ

๑๒
คน

สมรรถนะสูง

๑๓
ภาครัฐ
ทันสมัย

ขนส่ง

หลัก ขสมก. บขส. รฟท. รฟม. 
กทพ. ทอท. 

กทท.

รฟท. รฟม.
ขสมก. บขส.

สบพ.

สนับสนุน รฟท. รฟท. รฟม.
ขสมก.บขส.
ทอท. บวท.

รฟท. บวท. รฟท. รฟท. รฟม.
ขสมก.

รฟท.
ขสมก.

พลังงาน

หลัก กฟผ. ปตท.
กฟน. กฟภ.

กฟผ. ปตท.
กฟน. กฟภ.

กฟผ. ปตท.
กฟน. กฟภ.

สนับสนุน กฟผ. ปตท.
กฟภ.

ปตท. กฟผ. 
กฟน. กฟภ.

ปตท. กฟผ.
กฟน. กฟภ.

กฟน. กฟภ. ปตท.

ร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ.      -     

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ    

สาขา

 
สินค้า
เกษตร

มูลค่าสูง

 
การท่อง
เที่ยว

 
ยานยนต์
ไฟฟ า

 
การแพทย์ 
สุขภาพ

 
การค้าการ

ลงทุน
โลจิสติกส์

 
อิเล ก

ทรอนิกส์
อัจริยะ

 
SME

8
พื นที่ เมือง
อัจฉริยะ

 
ความ
ยากจน
ข้ามรุ่น

  
Carbon

ต่ า

  
ภัย

ธรรมชาติ

  
คน

สมรรถนะสูง

  
ภาครัฐ
ทันสมัย

สาธารณูปการ

หลัก กนอ. กคช. กปน. กปภ.
อจน. กนอ.

กนอ. กปน. กปภ.
อจน. กนอ.

กปน. กปภ.
กคช.

อจน. ธพส.

สนับสนุน กปน. กปภ. กปน. กปภ.
อจน.

สถาบันการเงิน

หลัก ธ.ก.ส. ธสน. ออมสิน ธสน. 
ธ.ก.ส. ธพว. 
ธอท. บสย.

ออมสิน
ธ.ก.ส. ธอส.
ธอท. สธค.

ธ.ก.ส. 
ออมสิน 

ธอส. ธอท. 
ธพว. บสย.

สนับสนุน

สื่อสาร

หลัก ปณท 
บมจ. เอ็นที

บมจ. เอ็นที บมจ. เอ็นที บมจ. เอ็นที บมจ. อสมท ปณท
บมจ. เอ็นที

สนับสนุน ปณท บมจ. เอ็นที ปณท ปณท บมจ. เอ็นที

ร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ.      -     

   

สาขา

 
สินค้า
เกษตร

มูลค่าสูง

 
การท่อง
เที่ยว

 
ยานยนต์
ไฟฟ า

 
การแพทย์ 
สุขภาพ

 
การค้าการ

ลงทุน
โลจิสติกส์

 
อิเล ก

ทรอนิกส์
อัจริยะ

 
SME

8
พื นที่ เมือง
อัจฉริยะ

 
ความ
ยากจน
ข้ามรุ่น

  
Carbon

ต่ า

  
ภัย

ธรรมชาติ

  
คน

สมรรถนะสูง

  
ภาครัฐ
ทันสมัย

เกษตร

หลัก กยท. อสป.
อ.ส.ค. อคส. 
อ.ต.ก. อต.

สนับสนุน อสป. อ.ส.ค.

ทรัพยากรธรรมชาติ

หลัก

สนับสนุน อสส. อ.ส.พ.
อ.อ.ป.

อสส. อ.ส.พ.

สังคมและเทคโนโลยี

หลัก ททท. กกท. อภ. กกท. วว. อพวช.

สนับสนุน ททท. วว. ททท. วว. วว. ททท.

อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

หลัก ยสท.
องค์การสุราฯ

สนับสนุน สํานักงาน
สลากฯ 

ร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ.      -     



- ๑๑ - 
 

หมุดหมายที่ ๑  ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
 

 
 

  

๑  เพิ่มมูลค่า                            
GDP                           

   พั นาโครงสร้างพื้น านและระบบบริหาร ัดการ
            

   เพิ่มศักยภาพและบทบาท  งผู้ประก บการ     
                                           

เป าหมาย กลยุทธ 

ไทยเป็นประเทศ
ช้ันน าด้านสินค้า

เกษตร และเกษตร
แปรรูปมูลค่าสูง

๑     เทคโนโลยีและน ัตกรรมแบบมุง่เป า                     
                 
                        ตลาดสินค้าเกษตรมูลค่าสูง
               เกษตรยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแ ดล้ ม
        ระบบบริหาร ัดการน้ า
           ตลาดกลางและตลาด  นไลน 
           ระบบประกันภัยและมาตร านสินค้าเกษตร
                        ลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
                       ที่ดินท ากินและรักษาพ้ืนที่เกษตรกรรม

           
         าน ้ มูลและคลัง ้ มูล        
๑            การบริหาร ัดการเพื่ ค ามมั่นคงด้าน าหาร
๑๑          ีดค ามสามารถเกษตรกร
๑        กลไกเช่ื มโยงภาคีต่าง             

   ค ามสามารถในการแ ่ง ัน                      โ กาสและค ามเสม ภาค                   เป็นมิตรต่ สิ่งแ ดล้ ม   

หมุดหมายที่ ๑ 

ยุทธศาสตร ชาติ  พ ศ     ๑ –      

แผนพั นาการเศรษ กิ และสังคมแห่งชาติ  บับท่ี ๑ 

ทิศทางหลักในการพั นารั  ิสาหกิ 

การให้บริการทางการเงิน
ที่สร้างค ามแ  งแกร่ง

  งห่ งโ ่ ุปทานการเกษตร

      

ก  การคลัง

การพั นาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้ตรงกับค ามต้ งการ  งตลาด 
และการบริหาร ัดการสินคา้เกษตร ย่างครบ ง ร

          

ก  เกษตรและสหกร  

    

ก  พา ิชย 

    

      
ก  มหาดไทย

   

ก  การคลัง

    

           

                                          ๑

                                                        
 Biomaterial)             Biochemical) 

                                
                           

                                  
                                

       

    

ก  พลังงาน

    

ก  พลังงาน

   

ก  ดิ ิทัล 

ก   ุดมศึกษา 
   

                      
                             

ก  ท่ งเที่ย  

    

    

ก  มหาดไทย

    

ก  คมนาคม

                                 

รั  ิสาหกิ ทุกแห่ง

กระทร งเ ้าสังกัด
  งรั  ิสาหกิ ทุกแห่ง



- ๑  - 
 

ทิศทางหลักในการพั นารั  ิสาหกิ ภายใต้หมุดหมายที่ ๑ 

๑. การพั นาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้ตรงกับค ามต้ งการ  งตลาด และการบริหาร ัดการสินค้า
เกษตร ย่างครบ ง ร  
 ๑.๑              

                                                                                        
                          Productivity)                                                     
                                                                                   
                                

 ๑.                 
๑. .๑                                                         /                           

         Demand Driven) 
๑. .                          Productivity)                                               

                                                    
๑. .                                                                                 

              
๑. .                                                                       
๑. .                                                                           

                                                                                                
                         ซ                                                                    
ซ                         

๑           /          
๑   ๑                                                   ็                                

                                                                                      
                                                                                 ) 

๑                                 /            ฉ                                           
                        ) 

๑             Smart Farmer           ฉ           ๑                        ) 
๑                                               ฉ                                            

            ) 
๑                                               ฉ                                        

                   ) 
๑               ็                                                            

                                            ) 
 



- ๑  - 
 

๑                             
                                                       

 . การให้บริการทางการเงินที่สร้างค ามแ  งแกร่ง  งห่ งโ ่ ุปทานการเกษตร 
  ๑              

                                                 ็              ซ                       
                           ซ                              ซ                              
                        ็           E – Commerce Platform)                                 

                   
    ๑                                      ็              ซ                
                                       ็           E – Commerce Platform)              

                   
            /          

      ๑                         ,                                                       
                                                                                ) 
                                  ็           E – Commerce Platform)                    
                                              ซ                          ็                 ) 

                              
     . 

 . การด าเนินการ ่ืน  ทีส่นับสนุนหมุดหมาย 
                                                                                                
                    ๑                                           )                               
        Biomaterial)             Biochemical)      )                                         
                                 )                                                 
                               )                                                             )  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑  - 
 

หมุดหมายที่   ไทยเป็น ุดหมาย  งการท่ งเที่ย ที่เน้นคุ ภาพและค ามยั่งยืน 
 

 
 
  

๑                           ็ การท่ งเที่ย คุ ภาพสูง
                                                    
                                           ๑        

                               พึ่งพานักท่ งเที่ย ในประเทศ
         กระ ายโ กาสทางเศรษ กิ มาก ้ึน
                                         ๑        

                     การบริหาร ัดการ ย่างยั่งยืน         
                                                            
           ๑ %      
                                                               
               

เป าหมาย กลยุทธ 

ไทยเป็น ุดหมาย
  งการท่ งเที่ย  

ที่เน้นคุ ภาพ
และค ามยั่งยืน

๑          กิ กรรม สินค้า และบริการการท่ งเที่ย มูลค่าเพิ่มสูง
                             การท่ งเที่ย ที่มีศักยภาพ
   ยกระดับบริการและการบริหาร ัดการ                   
    มาตร านและเป็นที่ย มรับ           
                   ทักษะและศักยภาพ  งบุคลากร     
                 
           ก หมาย ก ระเบียบ และ ้ันต น               ็ 
                                                
                       
        ระบบ ้ มูลการท่ งเที่ย ให้เป็นระบบการท่ งเที่ย 

   ั  ริยะ                                              
                                                     

                    ค ามสามารถในการแ ่ง ัน 

หมุดหมายที่   

ยุทธศาสตร ชาติ  พ ศ     ๑ –      

แผนพั นาการเศรษ กิ และสังคมแห่งชาติ  บับท่ี ๑ 

ทิศทางหลักในการพั นารั  ิสาหกิ 

การพั นาและยกระดับการท่ งเที่ย และการกี าโดยมุ่งเน้นคุ ภาพและค ามย่ังยืน

    

ก  การท่ งเที่ย และกี า

                                           

                                               
               

    

ก  คมนาคม

            

         

                             
                   

ก  มหาดไทย

        

        

                                  

    

ก  ทรัพยากรธรรมชาติ ก  พลังงาน

                    

ก  เกษตรและสหกร  

          

     
  ็   

ก  ดิ ิทัล 

    



- ๑  - 
 

ทิศทางหลักในการพั นารั  ิสาหกิ ภายใต้หมุดหมายที่   

๑. การพั นาและยกระดับการท่ งเที่ย และการกี าโดยมุ่งเน้นคุ ภาพและค ามยั่งยืน 
 ๑.๑              

                                       ฬ                                        
                  ฬ                                                                                 

๑.                 
๑   ๑                                                                                

                                                                                       
๑                                         ฬ                                       

                                       ฬ  
๑.          /          

๑   ๑               ฉ                                                         ) 
๑                   ฉ                                                       ) 
๑                    ฬ                                                    ) 

๑                             
              

 . การด าเนินการ ่ืน  ที่สนับสนุนหมุดหมาย 
                                                                                                 
                                                            )                              
                                                    ็   )                        
                                                             ) 
 

 
   



- ๑  - 
 

หมุดหมายที่   ไทยเป็น านการผลิตยานยนต ไฟฟ าที่ส าคัญ  งโลก 
 

 
 

  

๑  สร้าง ุปสงค                      
                                 ็    %             

   สนับสนุนการลงทุนและการปรับตั                    
      ็                  ๑      ซ   

   สร้างค ามพร้ ม  งป   ัยสนับสนุน       ็     
                          ,                       
                                     ,      
               

เป าหมาย กลยุทธ 

ไทยเป็น าน
การผลิต

ยานยนต ไฟฟ า
ที่ส าคัญ  งโลก

   ค ามสามารถในการแ ่ง ัน                      ศักยภาพทรัพยากรมนุษย   เป็นมิตรต่ สิ่งแ ดล้ ม

๑                                  ปรับเปลี่ยนมาใช้ยานยนต ไฟฟ า
    เพิ่มมาก ้ึน
   สนับสนุนการ ยายตั   งตลาดส่ง  ก            
   ก าหนดเป าหมาย แผน และการด าเนินการเปลี่ยนผ่าน
                            ็                    ซ       
   ยกระดับ ีดค ามสามารถ  งผู้ประก บการ          
                                                
   มาตรการส าหรับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ
    ิ ัยและพั นา                      
   โครงสร้างพื้น านด้านพลังงานที่มคี ามพร ้ม
   ปรับปรุงและ ัดท าก ระเบียบ                       
                                  การบูร าการ         
           ระห ่างรั และเ กชน
   ผลิตและพั นาทักษะแรงงาน                         
๑   ก าหนดมาตร านด้านคุ สมบัติและค ามปล ดภัย
๑๑  สนับสนุนเงินทุน               

   

หมุดหมายที่   

ยุทธศาสตร ชาติ  พ ศ     ๑ –      

แผนพั นาการเศรษ กิ และสังคมแห่งชาติ  บับท่ี ๑ 

ทิศทางหลักในการพั นารั  ิสาหกิ 

การส่งเสริมการใช้งานยานยนต ไฟฟ า
ทดแทนรถโดยสารเดิม

         

ก  คมนาคม

การ ัดเตรียมโครงสร้างพื้น านเพื่ ร งรับ
 ุตสาหกรรมยานยนต ไฟฟ า

        

ก  มหาดไทย

        

ก  พลังงาน

การ ัดตั้งนิคม ุตสาหกรรม
เพื่ ร งรับ ุตสาหกรรม

ยานยนต ไฟฟ า

    

ก   ุตสาหกรรม

                                           

                       
                 

   

ก  ดิ ิทัล 

                                          
   ซ                                     

    

ก  คมนาคม

รั  ิสาหกิ ทุกแห่ง

กระทร งเ ้าสังกัด
  งรั  ิสาหกิ ทุกแห่ง

                                        
                                     

                              



- ๑  - 
 

ทิศทางหลักในการพั นารั  ิสาหกิ ภายใต้หมุดหมายที่   

๑. การ ัดเตรียมโครงสร้างพ้ืน านเพื่ ร งรับ ุตสาหกรรมยานยนต ไฟฟ า 
๑.๑              

                                                                                           
       ็                                                             

๑.                 
                                                                 ็         

๑.          /          
                                 /              ็  ๑,                                    ) 

๑                             
                        

 . การส่งเสริมการใช้ยานยนต ไฟฟ าทดแทนรถโดยสารเดิม 
 .๑              

                                                                              
                                                                                                    
                   

 .                  
                                               

 .          /          
      ๑                                                                                    )  
                                                        ็                         ) 

                              
                

 . การ ัดตั้งนิคม ุตสาหกรรมเพื่ ร งรับ ุตสาหกรรมยานยนต ไฟฟ า 
 .๑              

                                                                                  
                

 .                 
                                                                                      ซ    

 .          /          
                                                                                      ซ   
  ็               ) 

                              
     



- ๑  - 
 

๔  การใช้ยานยนต ไฟฟ า  งรั  ิสาหกิ  
 .๑              

                                                                                       
                      

 .                 
                                                                                       
                         

 .          /          
                                                 ็          

                              
                   

 . การด าเนินการ ่ืน  ที่สนับสนุนหมุดหมาย 
                                                                                                     
   ซ                                           )                                              )  
  



- ๑  - 
 

หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย กลางทางการแพทย และสุ ภาพมูลค่าสูง 
 

 
 
  

๑  สร้างมูลค่าทางเศรษ กิ                         
                       GDP        ็  ๑  %

    งค ค ามรู้                                 
                ค ามเป็นธรรมในการเ ้าถึง            
                       ฉ   ฉ                       

เป าหมาย กลยุทธ 

ไทยเป็นศูนย กลาง
ทางการแพทย  
และสุ ภาพ
มูลค่าสูง

๑  ส่งเสริมบริการทางการแพทย                             
            

                   ไทยเป็นศูนย กลางบรกิารสง่เสริมสุ ภาพ
            
   สร้างมูลค่าเพิ่ม                                 
                                        ิ ัย และเทคโนโลยี

  ทางการแพทย 
               ระบบบริการสุ ภาพพื้น านค ามสมดุล

                              
                 ระบบบริหาร ัดการภา ะ ุกเ ิน
                 

                        ค ามสามารถในการแ ่ง ัน                            โ กาสและค ามเสม ภาค  

หมุดหมายที่ ๔ 

ยุทธศาสตร ชาติ  พ ศ     ๑ –      

แผนพั นาการเศรษ กิ และสังคมแห่งชาติ  บับท่ี ๑ 

ทิศทางหลักในการพั นารั  ิสาหกิ 

การพั นาที่ ยู่ าศัย
ส าหรับผู้สูง ัย
 ย่างครบ ง ร

    

ก  พั นาสังคม 

                                           

การ ิ ัยและพั นายา
และเ ชภั   

   

ก  สาธาร สุ 

การส่งเสริมสุ ภาพ
และปลูกฝ งค่านิยม
การ  กก าลังกาย

    

ก  การท่ งเที่ย  

                                    
           

   

ก   ุดมศึกษา 

                      
                              

    

ก  การท่ งเที่ย  
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ทิศทางหลักในการพั นารั  ิสาหกิ ภายใต้หมุดหมายที่ ๔ 

๑. การ ิ ัยและพั นายาและเ ชภั    
๑.๑              

                                                                                      
                                                               

๑.                 
                                                        

๑.          /          
                                                           ็                                 
    ) 

๑                             
    

 . การส่งเสริมสุ ภาพและปลูกฝ งค่านิยมการ  กก าลังกาย 
 .๑              

                        ฝั                                                                
     ็                                                         

 .                 
                                                                                

            /          
                                                         ) 

                              
     

 . การพั นาที่ ยู่ าศัยส าหรับผู้สูง ัย ย่างครบ ง ร 
 .๑              

                                                                                                  
                                                                                                
                         

 .                 
                                                   

 .          /          
                                                    ็               ) 

                              
     
 



-  ๑ - 
 

๔  การด าเนินการ ่ืน  ที่สนับสนุนหมุดหมาย 
                                                                                         
                             )                                                        )  
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หมุดหมายที่   ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร ทางโล ิสติกส ที่ส าคัญ  งภูมิภาค 
 

 
  

๑       ็ ประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค
                                              

        ็ ห่ งโ ่ ุปทาน  งภูมิภาค
                                      %      

        ็                          คมนาคม
 และโล ิสติกส   งภูมิภาค
                                                   
              

เป าหมาย กลยุทธ 

ไทยเป็นประตู
การค้าการลงทุน
และยุทธศาสตร 
ทางโล ิสติกส 

ที่ส าคัญ
  งภูมิภาค

๑  สร้าง ุดยืน  งไทย                  
   พั นาโครงสร้างพื้น านและป   ัยสนับสนุน       ็      

                                              
   ผลักดันการลงทุน                                    
                   

   ค ามม่ันคง                     ค ามสามารถในการแ ่ง ัน                            เป็นมิตรต่ สิ่งแ ดล้ ม๑   

หมุดหมายที่   

ยุทธศาสตร ชาติ  พ ศ     ๑ –      

แผนพั นาการเศรษ กิ และสังคมแห่งชาติ  บับท่ี ๑ 

ทิศทางหลักในการพั นารั  ิสาหกิ 

        

    

   
    

    

การพั นาโครงสร้างพื้น าน

ด้านการคมนาคมและโล ิสติกส ด้านพลังงาน

ด้านดิ ิทัล

        

        

ก  คมนาคม ก  ดิ ิทัล 
ก  มหาดไทย ก  พลังงาน

ก  ดิ ิทัล 

ด้านสาธาร ูปการ

        

    

ก  มหาดไทย

ก   ุตสาหกรรม

    

                                           

                                    
                       

   

ก   ุดมศึกษา 

     
  ็   

    

                  

ก  คมนาคม

การสนับสนุนทางการเงินเพื่ การลงทุนที่ส าคัญ  งภูมิภาค

ก  การคลัง 
    



-    - 
 

ทิศทางหลักในการพั นารั  ิสาหกิ ภายใต้หมุดหมายที่   

๑. การพั นาโครงสร้างพ้ืน านด้านคมนาคมและโล ิสติกส  
๑.๑              

                                                                                         
                                                                                         
                                          

๑.                 
                                                     

๑.          /          
  ๑   ๑                                                             ็                
                           ) 
  ๑                                                                                  
                                        ๑      ) 
  ๑                                    ) 

๑                             
                                      

 . การพั นาโครงสร้างพ้ืน านด้านพลังงาน 
 .๑              

                                                                                           
                                                                      

 .                 
                                                 

 .          /          
                                                  ็                                  ) 

                              
                        

 . การพั นาโครงสร้างพ้ืน านด้านสาธาร ูปการ 
 .๑              

                                                                      ็                  
                                                                                             

 .                 
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 .          /          
                                                      ็                             ) 

                              
                    

๔. การพั นาโครงสร้างพ้ืน านด้านดิ ิทัล 
 .๑              

                                                       ฉ                               G  
                          

 .                 
                                                                

 .          /          
      ๑                                      ็                  ็   ) 
                                    G        ็                            ็   ) 

                              
       ็    

   การสนับสนุนทางการเงินเพื่ การลงทุนที่ส าคัญ  งภูมิภาค 
 .๑              

                                                                                   
                                                            

 .                 
                                                                                              
            

 .          /          
                                                      ๑ ๑,                         
     ) 

                              
     

 . การด าเนินการ ่ืน  ที่สนับสนุนหมุดหมาย 
                                                                                               
                            )                               ) 
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หมุดหมายที่   ไทยเป็นศนูย กลาง ุตสาหกรรม ิเล กทร นิกส  ั  ริยะ 
และ ุตสาหกรรมดิ ิทัล  ง าเ ียน 

 

 
 
 
 
 
 
  

๑  เศรษ กิ ดิ ิทัล                 ยายตั          
                       GDP        ็     %             

   การส่ง  ก              ิเล กทร นิกส  ั  ริยะ
                   
                        ็    %                   
         ็                             

             ดิ ิทัล              ิเล กทร นิกส  ั  ริยะ
                      ็     
 Startup                                             
             

เป าหมาย กลยุทธ 

ไทยเป็นศูนย กลาง
 ุตสาหกรรม
 ิเล กทร นิกส 
 ั  ริยะและ
 ุตสาหกรรม

ดิ ิทัล  ง าเ ียน

๑   ับเคล่ื น                   ด้ ยดิ ิทัล
        ต่ ย ด าน ุตสาหกรรมไฟฟ าและ ิเล กทร นิกส 
    ุตสาหกรรมดิ ิทัล                           
   พั นาระบบนิเ ศ                                  ฉ     

                           

หมุดหมายที่   

ยุทธศาสตร ชาติ  พ ศ     ๑ –      

แผนพั นาการเศรษ กิ และสังคมแห่งชาติ  บับท่ี ๑ 

ทิศทางหลักในการพั นารั  ิสาหกิ 

การให้บริการโครง ่ายเชื่ มโยงท้ังในและต่างประเทศ

ก  ดิ ิทัล 

การส่งเสริมการลงทุนด้าน ุตสาหกรรมไฟฟ าและ ิเล กทร นิกส  ั  ริยะ

ก   ุตสาหกรรม

    

     
  ็   

   ค ามมั่นคง                     ค ามสามารถในการแ ่ง ัน                            เป็นมิตรต่ สิ่งแ ดล้ ม๑   
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ทิศทางหลักในการพั นารั  ิสาหกิ ภายใต้หมุดหมายที่   

๑. การให้บริการโครง ่ายเชื่ มโยงทั้งในและต่างประเทศ 
๑.๑              

                        ็                 ็                                                  
                                                                        

๑.                 
๑   ๑                       ็                 ็                                            

            
๑                                                           ็                   ็ 

                    
๑.          /          

๑   ๑                       ็                 ็                                               
                                ็   ) 

๑                                                           ็                   ็ 
                                         ็   ) 

๑                             
       ็    

 . การส่งเสริมการลงทุนด้าน ุตสาหกรรมไฟฟ าและ ิเล กทร นิกส  ั ริยะ 
 .๑              

                                                                                        
                      ็                         

 .                 
                                                               ็            ฉ      
      ซ    

 .          /          
                                                            ็            ฉ     
  ็               ) 
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หมุดหมายที่ ๗ ไทยมี ิสาหกิ  นาดกลางและ นาดย่ มที่เ ้มแ  ง มีศักยภาพสูง  
และสามารถแ ่ง ันได้ 

 

 
 
 
 
  

๑                               สภาพแ ดล้ ม
    ที่เ ้ื   าน ยต่ การเติบโตและแ ่ง ัน   
                                 ศักยภาพสูง

                    สามารถยกระดับและการปรับตั 
                      
          GDP     SMEs        ็    %

                                    เ ้าถึง
 และได้รับการส่งเสริม                  ากภาครั 

เป าหมาย กลยุทธ 

ไทยมี ิสาหกิ 
 นาดกลาง

และ นาดย่ ม
ที่เ ้มแ  ง

 มีศักยภาพสูง 
และสามารถ
แ ่ง ันได้

๑  พั นาระบบนิเ ศ                                 
                              SMEs
   พั นาแพลตฟ ร มเช่ื มโยง ้ มูล SMEs             SMEs 
               
    ัดให้มีกลไกทางการเงิน                       SMEs 
             SMEs                                             
   ส่งเสริม        SMEs      ็ ผู้ประก บการในยุคดิ ิทัล
   ยกระดับ                             SMEs          
                               สร้างธุรกิ สตาร ท ัพ และ 

 ผู้ประก บการ                                    เ ้าถึง 
 แหล่งเงินทุน และเช่ื มโยงเ ้าสู่เครื  ่ายระดับโลก    
                         

   ส่งเสริม ิสาหกิ เพื่ สังคม                         
                 

หมุดหมายที่ ๗ 

ยุทธศาสตร ชาติ  พ ศ     ๑ –      

แผนพั นาการเศรษ กิ และสังคมแห่งชาติ  บับท่ี ๑ 

ทิศทางหลักในการพั นารั  ิสาหกิ 

การพั นาการให้บริการ การเ ้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับผู้ประก บการ ิสาหกิ  นาดกลางและ นาดย่ ม

ก  การคลัง
                            

                      
                                 
                           

                       

ก  การท่ งเที่ย และกี า

รั  ิสาหกิ ทุกแห่ง

กระทร งเ ้าสังกัด
  งรั  ิสาหกิ ทุกแห่ง

                          
                       
                    
                           

                          

                                           

   ค ามสามารถในการแ ่ง ัน                      ศักยภาพทรัพยากรมนุษย   โ กาสและค ามเสม ภาค   

การพั นาและส่งเสริมผลงาน ิ ัยเพื่ สนับสนุนผู้ประก บการ ิสาหกิ  นาดกลางและ นาดย่ ม

ก   ุดมศึกษา 

   

    

   

ก  ดิ ิทัล 

    

ก  คมนาคม
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ทิศทางหลักในการพั นารั  ิสาหกิ ภายใต้หมุดหมายที่ ๗ 

๑. การพั นาการให้บริการ/การเ ้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับผู้ประก บการ ิสาหกิ  นาดกลางและ นาดย่ ม 
๑.๑              

                                                                          SMEs)  
                             SMEs Startups)                                                 
             SMEs)                                                                              
                SMEs                         

๑.                 
๑   ๑                                                                           SMEs) 

                             SMEs Startups) 
๑                                                                              

                                            SMEs) 
๑.          /          

  ๑   ๑                                                SMEs)                             
 SMEs Startups)                                           ๑                                       
        ) 
  ๑                                                    SMEs)                           ๑        
     ) 
  ๑                                                    SMEs)                         /
                               ,                                              ) 
  ๑                                                                       ็          
                                                                                              ) 

๑                             
                                      

 . การพั นาและส่งเสริมผลงาน ิ ัยเพื่ สนับสนุนผู้ประก บการ ิสาหกิ  นาดกลางและ นาดย่ ม 
 .๑              

                                                                                   
                                            

 .                 
                                                                          
             SMEs) 

 .          /          
                                                 SMEs)                                
                                                         ๑           ) 
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 . การด าเนินการ ่ืน  ที่สนับสนุนหมุดหมาย 
                                                                                   
             SMEs)                              SMEs Startups)                                         
                                                                                                 
                                                                                  )                
                                                                  )   
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หมดุหมายที่   ไทยมีพื้นที่และเมื ง ั  ริยะที่น่า ยู่ ปล ดภัย เติบโตได้ ย่างยั่งยืน 
 

 
 
 
  

๑  การเ ริญเติบโตทางเศรษ กิ   งภาค           
                                      
   ค ามไม่เสม ภาคในการกระ ายรายได้      ลดลง
   พั นาเมื งให้มีค ามน่า ยู่ ยั่งยืน มีค ามพร้ ม
    ในการรับมื และปรับตั ต่ การเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ
                                                         
             ฉ                                              
                                            

เป าหมาย กลยุทธ 

ไทยมีพื้นที่
และเมื ง ั  ริยะ

ที่น่า ยู่                
ปล ดภัย เติบโต
ได้ ย่างย่ังยืน

๑  สร้างค ามเ ้มแ  ง  งเศรษ กิ  านราก
   ส่งเสริมกลไกค ามร่ มม ืภาครั  เ กชน ประชาชนและ
    ประชาสัมคม                            
   สร้างค ามพร้ มด้านโครงสร้างพื้น าน โล ิสติกส  
    และดิ ิทัล                             
   เสริมสร้างค ามเ ้มแ  งในการบริหาร ัดการ               

หมุดหมายที่   

ยุทธศาสตร ชาติ  พ ศ     ๑ –      

แผนพั นาการเศรษ กิ และสังคมแห่งชาติ  บับท่ี ๑ 

ทิศทางหลักในการพั นารั  ิสาหกิ 

การ ัดให้มีโครงสร้างพื้น านร มถึงระบบประปาและระบบ ัดการน้ าเสีย ย่างเพียงพ และมีคุ ภาพ 

ก  มหาดไทย

        

ก   ุตสาหกรรม

    

การพั นาโครงสร้างพื้น านด้านโทรคมนาคม

ก  ดิ ิทัล 
     
  ็   

    

   ค ามสามารถในการแ ่ง ัน                      โ กาสและค ามเสม ภาค                     เป็นมิตรต่ สิ่งแ ดล้ ม   

                                        ฉ               
                                      

                           

    

ก  คมนาคม

                                           

         

                          
                       

    

ก  พลังงาน

        

ก  มหาดไทย

    

                                  

    

ก  มหาดไทย

        



-  ๑ - 
 

ทิศทางหลักในการพั นารั  ิสาหกิ ภายใต้หมุดหมายที่   

๑. การ ัดให้มีโครงสร้างพ้ืน าน ร มถึงระบบประปาและระบบ ัดการน้ าเสีย ย่างเพียงพ และมีคุ ภาพ  
๑.๑              

                                                                                        
                                                              

๑.                 
๑   ๑                                                                                     

               
๑                                                                     Smart Park 

๑.          /          
  ๑   ๑                                                         ็                      
        ) 
  ๑                                                                     Smart Park 
  ็               ) 

๑                             
                        

 . การพั นาโครงสร้างพ้ืน านด้านโทรคมนาคม 
 .๑              

                                                                                    
           ฉ     

 .                 
                                  ฉ      

 .          /          
      ๑                                              ็                            ็   ) 
                     Infra Sharing                                ๑                ็       
                     ็   ) 

                              
       ็    

 . การด าเนินการ ่ืน  ที่สนับสนุนหมุดหมาย 
                                                                                                
   ฉ                                                                                        
              )                                                                          ) 
                                                             )  
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หมดุหมายที่ ๙ ไทยมีค ามยาก น ้ามรุน่ลดลง และมีค ามคุ้มคร งทางสงัคมที่เพียงพ  เหมาะสม 
 

 
  

เป าหมาย กลยุทธ 

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย  โ กาสและค ามเสม ภาค

ยุทธศาสตร ชาติ  พ ศ     ๑ –      

แผนพั นาการเศรษ กิ และสังคมแห่งชาติ  บับท่ี ๑ 

ทิศทางหลักในการพั นารั  ิสาหกิ 

  

ไทยมีค ามยาก น
 ้ามรุ่นลดลง 

และคนไทยทุกคน
มีค ามคุ้มคร ง

ทางสังคม
ที่เพียงพ  
เหมาะสม

หมุดหมายที่ ๙ 

๑                            ็ ครั เรื นยาก น ้ามรุ่น 
     มีโ กาสในการเลื่ นสถานะทางเศรษ กิ และสังคม
                                            
                                                    
  คนทุกช่ ง ัยได้รับค ามคุ้มคร งทางสังคมที่เพียงพ 
                     
                                             %
                                            %

                                                  
                                 
                                                      
                                                
                                               
                                           
                               

การเ ้าถึงน้ า ุปโภคบริโภค
 ย่างทั่ ถึง

การเ ้าถึงแหล่งทุนค บคู่กับ
การส่งเสริมการ  ม 
สร้าง ินัยทางการเงิน 

และให้ค ามรู้ทางการเงิน

การ ยายบริการ ินเท ร เน ตค ามเร  สูง
ที่มีประสิทธิภาพและทั่ ถึง

ก  ดิ ิทัล 

                                           

            
                            

           ็      

                                
                                   

                                            

                           
                     ็                   

           

         
     

ก  คลัง

        

ก  มหาดไทย

ก  การคลัง
                    

    

ก  การพั นาสังคม 

ก  คมนาคม

             

ก  มหาดไทย

การเ ้าถึงที่ ยู่ าศัย
ส าหรับผู้มีรายได้น้ ย  รายได้ปานกลาง 

ผู้พิการ และผู้สูง ายุ

    

ก  การพั นาสังคม 

    

     
  ็   
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ทิศทางหลักในการพั นารั  ิสาหกิ ภายใต้หมุดหมายที่ ๙ 

๑. การเ ้าถึงน้ า ุปโภคบริโภค ย่างทั่ ถึง  
 ๑.๑              

                                                                                         
 ๑.                 

                         
 ๑.          /          

                                              ็                        ) 
๑                             
                

 . การเ ้าถึงที่ ยู ่าศัยส าหรับผู้มีรายได้น้ ย ผู้มีรายได้ปานกลาง ผู้พิการ และผู้สูง าย ุ
  .๑              

                                                                                             
                            ็                                    ็                   
               

  .                 
                                                                                                          

  .          /          
    ๑                                                                                      

  ็               ) 
                         Smart Community)                              ) 

                              
       

 . การเ ้าถึงแหล่งเงินทุนค บคู่กับการส่งเสริมการ  ม สร้าง ินัยทางการเงิน และให้ค ามรู้ทางการเงิน 
  ๑              

                                                               ็                            
                 ็                                                                          
                                                                  

                   
    ๑                                                                              

                                      
                     ฉ                                               ซ   ซ    
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                     ฉ                                                                  
                       ็                                     

            /          
      ๑                                                                                  
                        ๑                                   ) 
                                                                                        
                                       ๑                                   ) 
                      ฉ                                                 Big Data)  
  ็                                      ) 
                      ฉ                  ฝ                                            
  ็                                      ) 

                              
                                 

๔. การ ยายบริการ ินเท ร เน ตค ามเร  สูงที่มีประสิทธิภาพและทั่ ถึง  
  ๑              

                       ็       ็                                           ็       ็     
                                                            

                   
                  ็       ็                                                                  

            /          
                  ็       ็                                                                 

                     ็   ) 
                              

       ็     
 . การด าเนินการ ่ืน  ที่สนับสนุนหมุดหมาย 
                                                                                                    
           ็                     )                                                                  
                                                              )                               
                     ็                                           )  
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หมดุหมายที่ ๑  ไทยมีเศรษ กิ หมุนเ ียนและสังคมคาร บ นต ่า 
 

 
 
 
  

เป าหมาย กลยุทธ 

  ค ามมั่นคง ค ามสามารถในการแ ่ง ัน เป็นมิตรต่ สิ่งแ ดล้ ม

ยุทธศาสตร ชาติ  พ ศ     ๑ –      

แผนพั นาการเศรษ กิ และสังคมแห่งชาติ  บับท่ี ๑ 

ทิศทางหลักในการพั นารั  ิสาหกิ 

๑   

ไทยมีเศรษ กิ 
หมุนเ ียน
และสังคม
คาร บ นต ่า

หมุดหมายที่ ๑  

๑  เพิ่มมูลค่า ากเศรษ กิ หมุนเ ียน         
                          

           GDP                                           ๑%
    นุรักษ  ฟ  นฟู และใช้ประโยชน                 

            
                                         ๑      
                                       ฉ      
   สร้างสังคมคาร บ นต่ าและยั่งยืน
                                                    % 
                        ๑ %

๑ พั นา ุตสาหกรรมและบริการ               
                            

   สร้างรายได้ให้ชุมชน ท้ งถิ่น และเกษตรกร           
                                 
  ฟ  นฟู                และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
     ทรัพยากร        ฉ                          
             
    พั นาเทคโนโลยี น ัตกรรมและกลไกสนับสนุน        
                                 
   ปรับพฤติกรรมทางเศรษ กิ และด ารงชีพ                    
                 

การส่งเสริมการเดินทาง
ที่ใช้พลังงานสะ าด

ในระบบ นส่งสาธาร ะ

การส่งเสริมการผลิต
และใช้พลังงานทดแทน
และพลังงานสะ าด

ภายในประเทศ

ก  คมนาคม

                     

ก  พลังงาน

    

ก  มหาดไทย

    

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การ ัดการน้ าเสียชุมชน 

    

ก  มหาดไทย

รั  ิสาหกิ ทุกแห่ง

กระทร งเ ้าสังกัด
  งรั  ิสาหกิ ทุกแห่ง

การลดปริมา การปล่ ยก๊า เรื นกระ ก

รั  ิสาหกิ ทุกแห่ง

กระทร งเ ้าสังกัด
  งรั  ิสาหกิ ทุกแห่ง

การพั นาเศรษ กิ สู่การพั นาที่ย่ังยืน  BCG Model 
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ทิศทางหลักในการพั นารั  ิสาหกิ ภายใต้หมุดหมายที่ ๑  

๑. การพั นาเศรษ กิ สู่การพั นาที่ยั่งยืน  BCG Model   พั นาเศรษ กิ ใน   มิติ ได้แก่ เศรษ กิ 
ชี ภาพ  Bio Economy  เศรษ กิ หมุนเ ียน  Circular Economy  และเศรษ กิ สีเ ีย   Green 
Economy  
 ๑ ๑              

                          /                              ฏ                          
                                BCG           –                                       
 ๑                  
  ๑   ๑                                                                          ้ื   
                                                                                       
                                    
  ๑                                    ็                                                   
                                                                                               
                    
  ๑                                                BCG                                 
 ๑           /          

๑   ๑                                /              ็          ฏ             
                                             BCG           –                              /
                ฏ                                                         BCG            
–     ) 
  ๑                                                              ็                      
                       Recycle)                                    ) 
 ๑                            
                     
 . การลดปริมา การปล่ ยก๊า เรื นกระ ก 
   ๑              

                                 ๊ ซ                                                   
                                                                                            
                    

    ๑               ๊ ซ                                             
                                                     ๊ ซ           
                                ่                       ๊ ซ           
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            /          
    ๑                             ๊ ซ                       –                  

  ็           
                                                  Eco – efficiency)                

  ็           
                                                              ่                  ๑ ,๑       

       ) 
          /              .                                      ๊ ซ              

 ,   ,    KgCO eq      ) 
                                   ฉ                                        Sustainability 

Bond)                                      Green Bond)                                             
                                                             ) 

                              
                   

 . การส่งเสริมการเดินทางที่ใช้พลังงานสะ าดในระบบ นส่งสาธาร ะ  
  .๑              
                                                                 ็                     
                                                                                               
                             
  .                 
                                                                                         
                      Feeder                   ) 

            /          
                                              ็                                  ) 
                              
                         

๔. การส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะ าดภายในประเทศ 
   ๑              

                                                                                       
                                                               ็                    
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             /          
    ๑                                                                MW           

     ) 
                                                                    ็          

                   ) 
                               
                      
 . การเพิ่มประสิทธิภาพการ ัดการน้ าเสียชุมชน 

  ๑              
                                                                     ้ื                     

                                                                                               
            

                   
    ๑                                                                                 

                                             
                                                            

            /          
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หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดค ามเสี่ยงและผลกระทบ ากภัยธรรมชาติ 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ ากาศ 

 

  
 

  

เป าหมาย กลยุทธ 

  ค ามมั่นคง ค ามสามารถในการแ ่ง ัน เป็นมิตรต่ สิ่งแ ดล้ ม

ยุทธศาสตร ชาติ  พ ศ     ๑ –      

แผนพั นาการเศรษ กิ และสังคมแห่งชาติ  บับท่ี ๑ 

ทิศทางหลักในการพั นารั  ิสาหกิ 

๑   

ไทยสามารถ
ลดค ามเส่ียง
และผลกระทบ

 ากภัยธรรมชาติ 
และการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิ ากาศ

หมุดหมายที่ ๑๑ 

๑ ค ามเสียหายและผลกระทบ              
                              ลดลง

   ค ามเส่ียง                               
             ลดลง

   สังคมไทยมีภูมิคุ้มกัน                 
                               

                                                  
                              

๑ ป  งกันและลดผลกระทบ                 
                                ในพืน้ที่ส าคัญ
  พั นาและเพิ่มศักยภาพประชาชนและชุมชน            
                                                 
  ใช้ ิทยาศาสตร และเทคโนโลยี                           
   นุรักษ ฟ  นฟูทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเ ศ            

            
  ส่งเสริมค ามร่ มมื กับต่างประเทศ                 
                    

การมีแหล่งเงินทุนส าหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ

      

ก  การคลัง

รั  ิสาหกิ ทุกแหง่

กระทร งเ ้าสังกัด
  งรั  ิสาหกิ ทุกแห่ง

การบริหารค ามต่ เน่ื งในการด าเนินธุรกิ 
และการให้บริการประชาชน

รั  ิสาหกิ ทุกแหง่

กระทร งเ ้าสังกัด
  งรั  ิสาหกิ ทุกแห่ง

การ นุรักษ ฟ  นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ย่างย่ังยืน

                      

การบริหารค ามเสี่ยง ากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ ากาศ  งเกษตรกร

ก  การคลัง
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ทิศทางหลักในการพั นารั  ิสาหกิ ภายใต้หมุดหมายที่ ๑๑ 

๑. การบริหารค ามต่ เนื่ งในการด าเนินธุรกิ และการให้บริการประชาชน 
 ๑.๑              
                                                                                       
                                                                            ็   
 ๑.                 
   ๑   ๑                                                                        
   ๑                                                            
 ๑           /          
                                                           Business Continuity Management Plan) 
 ๑                             
                      
 . การ นุรักษ ฟ  นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ย่างยั่งยืน 
  .๑              
                                                                                      
                              
  .                 
                                            ้ื                    
             /          
                                                                ้ื                    
                     
                               
                      
 . การมีแหล่งเงินทุนส าหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
  .๑              
                                                                                  ้ื     
                                              ็  
  .                 
                                                   
             /          
                  ็                                            
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๔. การบริหารค ามเสี่ยง ากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ ากาศ  งเกษตรกร  
  .๑              
                                                                                          
           
  .                 
                                                                     
             /          
                                                                            -    )  
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หมุดหมายที่ ๑  ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรยีนรู้ ย่างต่ เนื่ ง  
ต บโ ทย การพั นาแห่ง นาคต 

 

 
 
  

เป าหมาย กลยุทธ 

  ค ามสามารถในการแ ่ง ัน   ศักยภาพทรัพยากรมนุษย                              โ กาสและค ามเสม ภาค

ยุทธศาสตร ชาติ  พ ศ     ๑ –      

แผนพั นาการเศรษ กิ และสังคมแห่งชาติ  บับท่ี ๑ 

ทิศทางหลักในการพั นารั  ิสาหกิ 

   

๑ คนไทยได้รับการพั นา       ็          ทุกช่ ง ัย 
                 ็                              
                                                   
                                            

                   ็                 ็    %
                          %      

   ก าลังคนมีสมรรถนะสูง                       
                                           

                                                
                      %

  ประชาชนทุกกลุ่มเ ้าถึงการเรียนรู้ตล ดชี ิต
                                                 

               ฉ                                 

๑ คนไทยทุกช่ ง ัยได้รับการพั นาในทุกมิติ
        ก าลังคนสมรรถนะสูง
 .         การเรียนรู้ตล ดชี ิต 

ไทยมีก าลังคน
สมรรถนะสูง 

มุ่งเรียนรู้
 ย่างต่ เน่ื ง 
ต บโ ทย 
การพั นา
แห่ง นาคต

หมุดหมายที่ ๑  

การพั นาและผลิตบุคลากร
ใน ุตสาหกรรมการบิน

และ ุตสาหกรรมเกี่ย เนื่ ง

การให้ ้ มูล ่า สาร
และการเผยแพร่เนื้ หาสาระ

เชิงสร้างสรรค 

การพั นาและยกระดับแหล่งเรียนรู้
ทาง ิทยาศาสตร และเทคโนโลยี

    

ก  คมนาคม
    

     

ก  ส านักนายก ก   ุดมศึกษา 

     

                                          ๑ 

                      KVIS) 
                       VISTEC) 

                                                             
                               

                              ฝ      

    

ก  พลังงาน ก  ดิ ิทัล 

          

ก  เกษตรและสหกร  

รั  ิสาหกิ ทุกแห่ง

กระทร งเ ้าสังกัด  งรั  ิสาหกิ ทุกแห่ง

การพั นาบุคลากรให้มีศักยภาพทันต่ การเปลี่ยนแปลงและส ดรับกับทิศทางการพั นารั  ิสาหกิ 

     
  ็   
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ทิศทางหลักในการพั นารั  ิสาหกิ ภายใต้หมุดหมายที่ ๑  

๑. การพั นาบุคลากรให้มีศักยภาพทันต่ การเปลี่ยนแปลงและส ดรับกับทิศทางการพั นารั  ิสาหกิ  
 ๑.๑               
                                                                                        
                                                                                            
 ๑.                 
   ๑   ๑                                                                              
                                                                                   
                       
   ๑                                         Digital literacy                                    
 Upskill)                            Reskill) 
   ๑                                                                               / 
      ฉ                                           
   ๑                                                                                      
                               ็                                                  
 ๑           /          
   ๑   ๑                                                                              
                                                                                              
                                                ็      
   ๑                    ็                                        
 ๑                             
                      
   การให้ ้ มูล ่า สารและการเผยแพร่เนื้ หาสาระเชิงสร้างสรรค  
  .๑              
                                                                            content)  
                                                     
  .                 
       ๑                                                      
                                                                                           
             /          
       ๑                                     ๑             ) 
                                                                                            
          ) 
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   การพั นาและยกระดับแหล่งเรียนรู้ทาง ิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
  .๑              
                                                                                      
                                                         
  .                 
                                                               
             /          
                                                                                  ) 
                               
         
๔  การพั นาและผลิตบุคลากรใน ุตสาหกรรมการบินและ ุตสาหกรรมเกี่ย เนื่ ง 
  .๑              
                                                                                
                                                                                        
                     ็                  
  .                 
                                                                                       
             /          
                                                                               ็          
     ) 
                               
        
   การด าเนินการ ่ืน  ทีส่นับสนุนหมุดหมาย 
                                                ๑                                 KVIS)          
              VISTEC)      )                                            ็   )                      
                                                                  ฝ                       )  
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หมุดหมายที่ ๑  ไทยมีภาครั  ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และต บโ ทย ประชาชน 
 

 
 
  

เป าหมาย กลยุทธ 

                                ค ามมั่นคง                                       ค ามสามารถในการแ ่ง ัน

ยุทธศาสตร ชาติ  พ ศ     ๑ –      

แผนพั นาการเศรษ กิ และสังคมแห่งชาติ  บับท่ี ๑ 

ทิศทางหลักในการพั นารั  ิสาหกิ 

ไทยมีภาครั 
ที่ทันสมัย 

มปีระสิทธิภาพ 
และต บโ ทย 

ประชาชน

หมุดหมายที่ ๑  

๑ การบริการภาครั มีคุ ภาพ เ ้าถึงได้
                                          %
  ภาครั ที่มี ีดสมรรถนะสูง คล่ งตั  
                  ็                                        

๑      คุ ภาพบริการภาครั     ต บโ ทย  สะด ก
   ประหยัด

                บริหาร ัดการและโครงสร้างภาครั 
ให้ยืดหยุ่น                                     
                                                  

  ปรับเปล่ียนเป็นรั บาลดิ ิทัล                             
                   

                                                   
พั นาบุคลากร                  ็      ให้บริการภาครั 
ดิ ิทัล    ปรับปรุงก หมาย ระเบียบ มาตรการภาครั  
                         

                                       โ กาสและค ามเสม ภาค                      ปรับสมดุลและพั นาระบบการ ัดการภาครั 

๑  

  

การบริหาร ัดการ สังหาริมทรัพย   งภาครั การพั นาบริการเพ่ื ร งรับ
การปรับเปลี่ยนไปสู่รั บาลดิ ิทัล

    

ก  การคลังก  ดิ ิทัล 

การ ับเคลื่ นรั  ิสาหกิ ไปสู่ งค กรดิ ิทัล

     
  ็   

รั  ิสาหกิ ทุกแหง่

กระทร งเ ้าสังกัด
  งรั  ิสาหกิ ทุกแห่ง

การบริหาร ัดการ งค กรให้โปร่งใส

รั  ิสาหกิ ทุกแหง่

กระทร งเ ้าสังกัด
  งรั  ิสาหกิ ทุกแห่ง

การบูร าการร่ มกัน  งรั  ิสาหกิ 
และหน่ ยงาน ่ืนท่ีเ ก่ีย  ้ ง

   

รั  ิสาหกิ ทุกแหง่

กระทร งเ ้าสังกัด
  งรั  ิสาหกิ ทุกแห่ง

การ ับเคลื่ น งค กรด้ ยน ัตกรรมและเทคโนโลยี

รั  ิสาหกิ ทุกแหง่

กระทร งเ ้าสังกัด
  งรั  ิสาหกิ ทุกแห่ง
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ทิศทางหลักในการพั นารั  ิสาหกิ ภายใต้หมุดหมายที่ ๑  

๑. การ ับเคลื่ นรั  ิสาหกิ ไปสู ่งค กรดิ ิทัล  
 ๑.๑              
                                                                                                
                                                                                             
 ๑.                 
   ๑   ๑              ฏ                             ฏ                                 
                                                                                        
                                                            ็             
   ๑                                                  ็                            
                            
   ๑                                                  ซ                                 
   ๑                                                                                  
           Big data)                        Platform           ็     
   ๑                                                                                     
 ๑           /          
   ๑   ๑                                  ฏ                             ฏ                 
   ๑                    ็                        ฏ                             ฏ        
         
 ๑                             
                      
 . การ ับเคลื่ น งค กรด้ ยน ัตกรรมและเทคโนโลยี 
  .๑              
                                                                                               
                        
  .                 
       ๑                                                                             
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             /          
                                                                                       
                               
                      
 . การบริหาร ัดการ งค กรให้โปร่งใส 
  .๑              
                                                           
  .                 
       ๑                                                                  
                                                                        Corporate Governance : CG)
     ็                         
                                                                                ฏ      
                           GRC : Governance Risk and Compliance)             ฏ      
                                                                                               
                                                  Integrity and Transparency Assessment  ITA)          
                                          
             ฏ                                                                                
                  ฏ                                                       
             /          
       ๑                                                                              
                                              
                               
                      
๔. การบูร าการร่ มกัน  งรั  ิสาหกิ และหน่ ยงาน ่ืนที่เกี่ย  ้ ง 
  .๑              
                                                                                                
                                                                             ซ   ซ             
                               
  .                 
               /                  /                                                         
                                
             /          
       ๑                        /                  /                              
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                                               ็         /                  /           
                                                
                               
                      
   การบริหาร ัดการ สังหาริมทรัพย   งภาครั  
  .๑              
                                   ็                            Smart Building)      ็     
                                                                                      ็            
                          
  .                 
                                                               ็                    
             /          
       ๑                                    ฉ                                       
  ็               ) 
                                                                                  
     ) 
                               
        
   การพั นาบริการเพื่ ร งรับการปรับเปลี่ยนไปสู่รั บาลดิ ิทัล  
  .๑              
                                                                                        
                                               
  .                 
                                                  
             /          
       ๑                                                                                  
                                                                                             
                      GDCC)                                                          
        ็                     Total Document Handling : TDH))  
                                         Virtual Machine)                                  
                               
          ็            
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๘. ทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ รายสาขา 

  ๗.๑ สาขาขนส่ง 
 

กระทรวงคมนาคม : รฟท. รฟม. กทพ. ขสมก. บขส. ทอท. บวท. สบพ. กทท. 

1) บทบาทของสาขาขนส่ง 

บทบาท รฟท. รฟม. กทพ. ขสมก. บขส. ทอท. บวท. สบพ. กทท. 
โครงสร้างพื้นฐาน          
บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน          
กิจการที่ไม่มีเอกชนดําเนินการ 
ได้อย่างเพียงพอ 

         

กิจการที่รัฐต้องควบคุม          
ภารกิจเชิงส่งเสรมิ          
 

2) กรอบภารกิจของสาขาขนส่ง 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งและให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพและสวัสดิภาพ 
ของผู้ใช้บริการเพื่อส่งเสริมให้มีผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งบริหารจัดการโครงข่ายคมนาคม
และโลจิสติกส์ที่มุ่งเน้นการขนส่งทางราง และให้มีการเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อเพ่ือเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการ 
อุตสาหกรรมการบิน และการส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะ 

3) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ความมั่นคง
๒. การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

๕. การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตทีเ่ป นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ป 

        
             
          

                                  
             

๓. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

                     
                   

            
          

๔. การสร้างโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม
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จากบทบาทและกรอบภารกิจข้างต้นพบว่า รัฐวิสาหกิจสาขาขนส่งมีความสําคัญในการผลักดันแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ให้บรรลุเป้าหมายใน ๔ หมุดหมายหลักดังนี้ หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐาน

การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สําคัญของโลก (ขสมก. และ บขส.) หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน 

และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สําคัญของภูมิภาค (รฟท. รฟม. กทพ. กทท. และ ทอท.) หมุดหมายที่ ๑๐  

ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ํา (รฟท. รฟม. ขสมก. และ บขส.) และหมุดหมายที่ ๑๒  

ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต (สบพ.) และสามารถ

สนับสนุนหมุดหมายอ่ืนๆ ได้แก่ หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนําด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน หมุดหมายที่ ๗  

ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้  หมุดหมายที่ ๘  

ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน และหมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจน

ข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม ทั้งนี้ สามารถสรุปความสัมพันธ์ของรัฐวิสาหกิจ

สาขาขนส่งกับทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 
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หมุดหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 

 
หมายเหตุ : การดําเนินการตามหมุดหมายของรัฐวิสาหกิจสามารถดูรายละเอียดได้ในข้อ ๖ ทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมถึงหมุดหมายที่ ๑ ๓ ๗ ๑๐ ๑๑ ๑๒ และ ๑๓  
               ที่รัฐวิสาหกิจทุกแห่งต้องดําเนินการ 

  5

รส. ๑
สินค้าเกษตร

มูลค่าสูง

๒
การ

ท่องเที่ยว

๓
ยานยนต์
ไฟฟ า

๔
การแพทย์/

สุขภาพ

๕
การค้า

การลงทุน 
โลจิสติกส์

๖
อิเล กทรอนิกส์

อัจฉริยะ

๗
SME

๘
พื นที่ เมือง
อัจฉริยะ

๙
ความยากจน

ข้ามรุ่น

๑๐
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน 
carbonต่ า

๑๑
ภัยธรรมชาติ

๑๒
ก าลังคน

สมรรถนะสูง

๑๓
ภาครัฐ
ทันสมัย

รฟท. สนับสนุน
การขนส่ง

รฟม.

กทพ.

ขสมก.

บขส.

ทอท.

บวท.

สบพ.

กทท.

สนับสนุน
การขนส่ง

หลัก
สร้างและพัฒนา

ระบบราง
และให้บริการ

การขนส่ง

หลัก
สร้างและพัฒนา

ระบบราง
และให้บริการ

การขนส่ง

สนับสนุน
สร้างและพัฒนา

ระบบราง
และให้บริการ

การขนส่ง

สนับสนุน
ให้บริการรถไฟ

ในราคา
ที่เป็นธรรม

หลัก
สร้างและพัฒนา

ระบบรถไฟฟ้าและ
ให้บริการรถไฟฟ้า

สนับสนุน
สร้างและพัฒนา
ระบบรถไฟฟ้า
และให้บริการ

รถไฟฟ้า

สนับสนุน
ให้บริการ
รถไฟฟ้า

หลัก
สร้างและ
ให้บริการ
ทางพิเศษ

หลัก
จัดหารถ EV 
และพลังงาน

สะอาด

หลัก
จัดหารถ EV และ
พลังงานสะอาด

สนับสนุน
ให้บริการ
รถโดยสาร

สนับสนุน
ให้บริการ
รถโดยสาร

สนับสนุน
ให้บริการรถ

โดยสารในราคา
ที่เป็นธรรม

สนับสนุน
ให้บริการ
รถโดยสาร

หลัก
จัดหารถ EV

หลัก
จัดหารถ EV

หลัก
สร้างและ
ให้บริการ
สนามบิน

สนับสนุน
สร้างหอบังคับ
การบินและ
ให้บริการ

การเดินอากาศ

หลัก
สร้างและ

ให้บริการท่าเรือ
ขนส่งสินค้า

หลัก
พัฒนาคน/

พัฒนา
หลักสูตร

สนับสนุน
สร้างและ
ให้บริการ
สนามบิน
สนับสนุน
ให้บริการ

การเดินอากาศ

สนับสนุน
จัดหารถจักร
ดีเซลไฟฟ้า

หลัก
สร้างและพัฒนา
ระบบรถไฟฟ้า
และให้บริการ

รถไฟฟ้า

สนับสนุน
ระบบขนส่ง

สนับสนุน
ระบบขนส่ง
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4) การด าเนินการภายใต้ทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 

เพ่ือให้การดําเนินการของรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่งสามารถบรรลุทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ  
ตามหมุดหมายหลักและสนับสนุน จึงขอให้กระทรวงเจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่งดําเนินการ ดังนี้ 

 ๔.๑)  กระทรวงเจ้าสังกัด 
๔.๑.๑) กํากับและติดตามให้รัฐวิสาหกิจดําเนินการตามบทบาทและภารกิจ รวมถึงดําเนินการ 

ตามทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
๔.๑.๒ ) จัดทําแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มุ่งเน้นระบบรางในการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม 

และโลจิสติกส์ควบคู่กับการลดการลงทุนก่อสร้างถนน/ทางด่วนระหว่างเมือง และเชื่อมต่อกับการพัฒนาพ้ืนที่ 
รอบสถานีรถไฟฟ้าหรือระบบขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development :TOD) ซึ่งรวมถึงการปฏิรูป
เส้นทางเดินรถโดยสารที่เชื่อมได้อย่างต่อเนื่องหลายรูปแบบภายในประเทศ ทั้งในเมืองและระหว่างเมือง  
และภูมิภาค  

๔.๑.๓ ) จัดทําพอร์ตการลงทุน (Investment portfolio) โดยให้มีการพิจารณาเพ่ิมสัดส่วนการใช้
แหล่งเงินลงทุนทางเลือกสําหรับโครงการต่างๆ เช่น การร่วมลงทุนกับเอกชน (PPP) และกองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) เป็นต้น รวมถึงเร่งรัดและติดตามการลงทุนให้เป็นไปตามแผน 

๔.๑.๔ ) มีนโยบายหรือแผนในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนให้มีการใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะมากขึ้น รวมถึงการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในการให้บริการขนส่งสาธารณะ เช่น ระบบตั๋วร่วมสําหรับ
ระบบขนส่งสาธารณะในพ้ืนที่เมืองและระหว่างเมือง 

๔.๑.๕ ) เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยการเร่งรัดและติดตามการแก้ไข
ปัญหาขององค์กร เช่น รฟท. และ ขสมก. เป็นต้น 

๔.๑.๖) ในการบูรณาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจในกํากับ กระทรวง เจ้าสังกัดควรให้ 
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการดําเนินการดังกล่าว  
 ๔.๒  รัฐวิสาหกิจ 

๔.๒.๑) ดําเนินงานตามบทบาทและภารกิจขององค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา 
ตามหมุดหมายหลักและหมุดหมายสนับสนุน  

๔.๒.๒) ดําเนินการลงทุนโครงการต่างๆ ภายใต้แนวทางการพัฒนาให้เป็นไปตามแผน พร้อมทั้ง 
เพ่ิมสัดส่วนการใช้แหล่งเงินทุนทางเลือกในการลงทุนโครงการต่างๆ 

๔.๒.๓) เร่งแก้ไขปัญหาขององค์กร พร้อมทั้งบริหารทรัพย์สินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
๔.๒.๔) ยกระดับการให้บริการและมาตรฐานความปลอดภัยในระบบสาธารณะและระบบโลจิสติกส์ 
๔.๒.๖) ในการบูรณาการระหว่างรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งนั้น รัฐวิสาหกิจอาจพิจารณาแนวทาง 

ความร่วมมือระหว่างกันโดยอาจเป็นความร่วมมือในการผลักดันการดําเนินงานหรือการให้ความช่วยเหลือ
รัฐวิสาหกิจอ่ืนที่ขาดความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ  
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  ๗.๒ สาขาพลังงาน 

กระทรวงพลังงาน : ปตท. และ กฟผ. 
กระทรวงมหาดไทย : กฟน. และ กฟภ. 
 

1) บทบาทของสาขาพลังงาน 

บทบาท ปตท. กฟผ. กฟน. กฟภ. 
โครงสร้างพื้นฐาน     
บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน     
กิจการที่ไมม่ีเอกชนดําเนินการได้
อย่างเพียงพอ 

    

กิจการที่รัฐต้องควบคุม     
ภารกิจเชิงส่งเสรมิ     

2) กรอบภารกิจของสาขาพลังงาน 
สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมผู้ใช้บริการและการใช้งาน

ยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปิดเสรีด้านพลังงาน ส่งเสริมการบูรณาการ 
ด้านพลังงานและการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนการจัดหาพลังงานแหล่งใหม่และการใช้พลังงาน
ทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๓ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ความมั่นคง
๒. การสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน

๕. การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตทีเ่ป นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป 

หมุดหมายตาม
แผนพัฒน์  ฉบับที่ ๑๓ ๓. ยานยนต์ไฟฟ า ๕. การค้า การลงทุน และโลจิสติกส์

๑๐. เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม
คาร์บอนต่ า

๓. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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จากบทบาทและกรอบภารกิจข้างต้นพบว่า รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานมีความสําคัญในการผลักดันแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ให้บรรลุเป้าหมายใน ๓ หมุดหมายหลักดังนี้ หมุดหมายที่ ๓  
ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สําคัญของโลก (ปตท. กฟผ. กฟน. และ กฟภ.) หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตู
การค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สําคัญของภูมิภาค (ปตท. กฟผ. กฟน. และ กฟภ.) และหมุดหมาย 
ที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ํา (ปตท. กฟผ. กฟน. และ กฟภ.) และสามารถสนับสนุน 
หมุดหมายอ่ืนๆ ได้แก่ หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนําด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  
หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพ้ืนที่
และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง  
และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม และหมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ทั้งนี้ สามารถสรุปความสัมพันธ์ของรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน
กับทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 
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หมุดหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 

  
หมายเหตุ : การดําเนินการตามหมุดหมายของรัฐวิสาหกิจสามารถดูรายละเอียดได้ในข้อ ๖ ทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมถึงหมุดหมายที่ ๑ ๓ ๗ ๑๐ ๑๑ ๑๒ และ ๑๓  

                           ที่รัฐวิสาหกิจทุกแห่งต้องดําเนินการ 
 

กรอบการจัดท าแผนพัฒนาของรัฐวิสาหกิจ สาขาพลังงาน

  

ข้อเสนอต่อบทบาทภารกิจตามหมุดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (แผนพัฒน์ ) ฉบับที่ 13 
 กฟผ. เสนอ หมุดหมาย 3, 5, 10                        สคร. เสนอ 3  5  10 (หลัก) เพิ่ม   (Synergy) 1, 2 (สนับสนุน)
 ปตท. เสนอ หมุดหมาย 3, 5, 10 สคร. เสนอ 3  5  10 (หลัก) เพิ่ม 1   , 12 (สนับสนุน)
 กฟน. เสนอ หมุดหมาย 3, 8, 13                        สคร. เสนอ 3 (หลัก)   (Synergy) เพิ่ม 5  10 (หลัก) 2, 9 (สนับสนุน)
 กฟภ. เสนอ หมุดหมาย 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13  สคร. เสนอ 5  10 (หลัก)   (Synergy) 2, 9 (สนับสนุน) เพิ่ม 3 (หลัก) 

1 (สนับสนุน)
ข้อเสนอ: แบ่งเป น 3 กลุ่ม คือ หมุดหมายหลัก หมุดหมายสนับสนุน และหมุดหมายท่ีต้องบูรณาการความร่วมมือ (Synergy)

รส. ๑
สินค้า
เกษตร

มูลค่าสูง

๒
การท่อง
เที่ยว

๓
ยานยนต์
ไฟฟ า

๔
การแพทย์/

สุขภาพ

๕
การค้า

การลงทุน 
โลจิสติกส์

๖
อิเล ก

ทรอนิกส์
อัจฉริยะ

๗
SME

๘
พื นที่ เมือง
อัจฉริยะ

๙
ความ
ยากจน
ข้ามรุ่น

๑๐
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน 
carbonต่ า

๑๑
ภัย

ธรรมชาติ

๑๒
ก าลังคน
สมรรถนะ

สูง

๑๓
ภาครัฐ
ทันสมัย

ปตท. สนับสนุน
Biofuel

สนับสนุน
การ

ท่องเที่ยว

หลัก
ธุรกิจส่งเสริม 

EV

หลัก
ระบบท่อส่ง

ก๊าซ

สนับสนุน
R&D 

ที่วังจันทร์
ใน EECi

หลัก
โครงการ R&D
กระบวนการ

ดักจับคาร์บอน

สนับสนุน
โรงเรียน 
KVIS, 

VISTEC

กฟผ. สนับสนุน
โรงไฟฟ้า
ชุมชน
ชีวมวล

สนับสนุน 
การท่องเที่ยว  
เข้าถึงไฟฟ้า

หลัก
Smart Grid

หลัก 
ระบบส่ง

Synergy
Smart Grid

หลัก
โครงการ 
Floating 
Solar

กฟน. สนับสนุน
เข้าถึงไฟฟ้า 
๓ จังหวัด

หลัก
พัฒนา 

Smart Grid

หลัก
ระบบ

จําหน่าย

Synergy
Smart Grid

สนับสนุน
เข้าถึงไฟฟ้า 
๓ จังหวัด

หลัก
จําหน่ายไฟฟ้า

กฟภ. สนับสนุน
โรงไฟฟ้า
ชุมชน
ชีวมวล

สนับสนุน
เกาะ เข้าถึง

ไฟฟ้า
ภูมิภาค

หลัก 
พัฒนา

Smart Grid

หลัก
ระบบ

จําหน่าย

Synergy
Smart Grid

สนับสนุน
เข้าถึงไฟฟ้า

ภูมิภาค

หลัก
โรงไฟฟ้า
ชุมชน

หมายเหตุ : การประชุม CEO Forum เม่ือวันที่ 22 สิงหาคม 2565 CEO ปตท. แจ้งขอเพิ่มเติมหมุดหมายที่ 10 เป็นหมุดหมายหลัก 
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๔) การด าเนินการภายใต้ทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน 

เพ่ือให้การดําเนินการของรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานสามารถบรรลุทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
ตามหมุดหมายหลักและสนับสนุน จึงขอให้กระทรวงเจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานดําเนินการ ดังนี้ 

 ๔.๑)  กระทรวงเจ้าสังกัด 
๔.๑.๑) กํากับและติดตามให้รัฐวิสาหกิจดําเนินการตามบทบาทและภารกิจ รวมถึงดําเนินการ 

ตามทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
๔.๑.๒) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดผลักดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียน 

ในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น โดยลดการใช้ก๊าซธรรมชาติ พร้อมทั้งพัฒนาและขยายโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็นเพ่ือรองรับ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ (Carbon Emission) ตลอดจน
ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใช้เอง 

๔.๑.๓) ให้กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดและกํากับ 
การดําเนินงานและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามแผนแม่บท แผนพัฒนาและแผนบูรณาการต่างๆ 
ด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการเปิดเสรีด้านพลังงาน และลด  
การลงทุนซ้ําซ้อน เช่น ด้านโครงข่ายสมาร์ทกริด ด้านกําลังการผลิตไฟฟ้า ด้านบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ 
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ด้านการลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เป็นต้น รวมถึงติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 

๔.๑.๔) ในการบูรณาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจในกํากับ กระทรวง เจ้าสังกัดควรให้ 
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการดําเนินการดังกล่าว 
 ๔.๒)  รัฐวิสาหกิจ 

๔.๒.๑) ดําเนินงานตามบทบาทและภารกิจขององค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา 
ตามทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

๔.๒.๒) ให้ดําเนินการลงทุนในโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผน รวมทั้งมีการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ยั่ งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมเ พ่ือให้ เกิดความมั่นคง ด้านพลังงาน 
และมีประสิทธิภาพ  

๔.๒.๓) ให้จัดทําแผนที่มีการบูรณาการต่างๆ ด้านพลังงาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาร่วมกันและลด 
การลงทุนซ้ําซ้อน พร้อมทั้งยกระดับการให้บริการประชาชนและสนับสนุนการดําเนินการที่เกี่ยวเนื่อง เช่น  
การอํานวยความสะดวกในการติดตั้งมิเตอร์และติดตั้ง Solar cell ให้แก่ประชาชน รวมถึงการจัดทํา Energy 
Trading Platform) และการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนบริเวณโรงไฟฟ้าชุมชนชีวมวล เป็นต้น 

๔.๒.๔) สําหรับการบูรณาการระหว่างรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งนั้น รัฐวิสาหกิจอาจพิจารณาแนวทาง 
ความร่วมมือระหว่างกันโดยอาจเป็นความร่วมมือในการผลักดันการดําเนินงานหรือการให้ความช่วยเหลือ
รัฐวิสาหกิจอ่ืนที่ขาดความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 
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  ๗.๓ สาขาสาธารณูปการ 

กระทรวงมหาดไทย : กปน. กปภ. อจน. 
กระทรวงอุตสาหกรรม : กนอ. 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ : กคช. 
กระทรวงการคลัง : ธพส. 

๑) บทบาทของสาขาสาธารณูปการ 

บทบาท กปน. กปภ. อจน. กนอ. กคช. ธพส. 
๑. โครงสร้างพื้นฐาน       
๒. บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน       
๓. กิจการที่ไมม่ีเอกชนดําเนินการ

ได้อย่างเพียงพอ 
      

๔. กิจการที่รัฐต้องควบคุม       
๕. ภารกิจเชิงส่งเสรมิ       

๒) กรอบภารกิจของสาขาสาธารณูปการ 
 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ําและน้ําเสีย และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน รองรับการเจริญเติบโตของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพควบคู่ไปกับการเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

 )                   ธ      ช    (      ๕๖  –  ๕๘ )                            
  ่ ช               

 
 

  

๑. ความ
มั่นคง

๒. การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

๔. การสร้าง
โอกาสและ

ความเสมอภาค
ทางสังคม

๕. การสร้าง
การเติบโต

บนคุณภาพชีวิตท่ีเป น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๖. การปรับ
สมดุล 

และพัฒนา
ระบบบริหาร

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ป 

หมุดหมาย
ตามแผนพัฒน์  

ฉบับท่ี ๑๓

๓. ยานยนต์
ไฟฟ า

๔. การแพทย์ 
สุขภาพ

๖.
อิเล กทรอนิกส์

อัจฉริยะ

๓. การพัฒนา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

๕. การค้า 
การลงทุน 
โลจิสติกส์

๘. พื นท่ี เมือง
อัจฉริยะ

๙. ความ
ยากจนข้ามรุ่น

๑๐. เศรษฐกิจ
หมุนเวียน 
คาร์บอนต่ า

๑๓. ภาครัฐ
ทันสมัย
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จากบทบาทและกรอบภารกิจข้างต้นพบว่า รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการมีความสําคัญในการผลักดัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ให้บรรลุเป้าหมายใน ๘ หมุดหมายหลักดังนี้ หมุดหมายที่ ๓ 

ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สําคัญของโลก (กนอ.) หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์

และสุขภาพมูลค่าสูง (กคช.) หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สําคัญ

ของภูมิภาค (กปน. กปภ. อจน. และ กนอ.) หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

และอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน (กนอ.) หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย 

เติบโตได้อย่างยั่งยืน (กปน. กปภ. อจน. และ กนอ.) หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง  

และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม (กปน. กปภ. และ กคช.) หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจ

หมุนเวียนและคาร์บอนต่ํา (อจน.) และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์

ประชาชน (ธพส.) และสามารถสนับสนุนหมุดหมายอ่ืนๆ ได้แก่ หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยว

ที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน ทั้งนี้ สามารถสรุปความสัมพันธ์ของรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการกับทิศทางหลัก

ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 
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หมุดหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 

 
หมายเหตุ : การดําเนินการตามหมุดหมายของรัฐวิสาหกิจสามารถดูรายละเอียดได้ในข้อ ๖ ทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวสิาหกิจ ซึ่งรวมถึงหมุดหมายที่ ๑ ๓ ๗ ๑๐ ๑๑ ๑๒ และ ๑๓  
               ที่รัฐวิสาหกิจทุกแห่งต้องดําเนินการ 

 

รส. ๑
สินค้า
เกษตร
มูลค่าสูง

๒
การท่องเที่ยว

๓
ยานยนต์
ไฟฟ า

๔
การ

แพทย์/
สุขภาพ

๕
การค้า

การลงทุน 
โลจิสติกส์

๖
อิเล ก

ทรอนิกส์
อัจฉริยะ

๗
SME

๘
พื นที่ เมือง
อัจฉริยะ

๙
ความยากจน

ข้ามรุ่น

๑๐
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน 
carbonต่ า

๑๑
ภัย

ธรรมชาติ

๑๒
ก าลังคน
สมรรถนะ

สูง

๑๓
ภาครัฐ
ทันสมัย

กปน.

สนับสนุน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

หลัก
/Synergy 
จัดหา ผลิต 
และจําหน่าย
นํ้าประปา

หลัก/
Synergy 

จัดหา ผลิต 
และจําหน่าย
นํ้าประปา )

หลัก
/Synergy 
จัดหา ผลิต 
และจําหน่าย
นํ้าประปา)

กปภ.

อจน. หลัก
/Synergy 

บริหารจัดการ
ระบบจัดการ

นํ้าเสีย

หลัก/
Synergy 
บริหาร

จัดการระบบ
จัดการ
นํ้าเสีย

หลัก 
การบริหาร

จัดการนํ้าเสีย
ชุมชน เพื่อ
แก้ไขปัญหา
มลพิษทางนํ้า

กนอ. หลัก
จัดตั้งนิคม
เพื่อการ
ลงทุน

ด้าน EV

หลัก 
การพัฒนา

ท่าเรือ

หลัก 
การจัดตั้ง

นิคม
เพื่อการ

ลงทุนด้าน
อิเล็กทรอ
นิกส์และ
เคร่ืองใช้
ไฟฟ้า

หลัก 
การพัฒนา

นิคม
ในพื้นท่ี EEC 
และรองรับ
การลงุทน 

New 
S-Curve

กคช หลัก
การ

พัฒนา
ท่ีอยู่
อาศัย
สําหรับ

คนสูงวัย

หลัก
การพัฒนา
ท่ีอยู่อาศัย
สําหรับ

ผู้มีรายได้น้อย 
- ปานกลาง

ธพส. หลัก
การพัฒนา

อสังหา
ริมทรัพย์
และศูนย์
ราชการ
ท่ีทันสมัย
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๔) การด าเนินการภายใต้ทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ 

เพ่ือให้การดําเนินการของรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการสามารถบรรลุทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
ตามหมุดหมายหลักและสนับสนุน จึงขอให้กระทรวงเจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการดําเนินการ 
ดังนี้ 

 ๔.๑)  กระทรวงเจ้าสังกัด 
  ๔.๑.๑) กํากับและติดตามให้รัฐวิสาหกิจดําเนินการตามบทบาทและภารกิจ รวมถึงดําเนินการ 
ตามทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
  ๔.๑.๒) ให้กระทรวงมหาดไทยในฐานะที่กํากับดูแล กปน. กปภ. และ อจน. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ 
ที่ดําเนินการด้านน้ําประปาและน้ําเสีย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กํากับให้มีการจัดทําแผนบูรณาการ
ด้านระบบประปาและการบริหารจัดการบําบัดน้ําเสียเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดความซ้ําซ้อนในการลงทุน
และพ้ืนที่การให้บริการ รวมถึงควรมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องและต่อเนื่องกัน รวมถึงกํากับ
ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผน 

๔.๑.๓) ในการบูรณาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจในกํากับ กระทรวง เจ้าสังกัดควรให้ 
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการดําเนินการดังกล่าว 
 ๔.๒)  รัฐวิสาหกิจ 
  ๔.๒.๑) ดําเนินงานตามบทบาทและภารกิจให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามทิศทางหลัก 
ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
  ๔.๒.๒) กปน. กปภ. และ อจน. ควรมีการจัดทําแผนบูรณาการร่วมกัน เพ่ือให้ การดําเนินงาน 
ของรัฐวิสาหกิจในกิจการประปาเป็นระบบและสอดคล้องกัน (ให้รวมถึงหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ด้านน้ําประปาและน้ําเสียด้วย เช่น อปท.)  
  ๔.๒.๓) กปน. และ กปภ. ควรดําเนินการบริหารจัดการลดน้ําสูญเสียให้ได้ ร้อยละ ๒๐ (กปภ.)  
และร้อยละ ๒๓ (กปน.) ตามแผนภายในปี ๒๕๗๐ โดยมีการวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่แท้จริงที่ส่งผลต่ออัตรา 
น้ําสูญเสียขององค์กร เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและควรจัดสรรน้ําให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ํา
ของประชาชน และในโรงงานอุตสาหกรรมให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ รวมทั้งมีน้ําประปาสะอาดได้มาตรฐานสากล 
  ๔.๒.๔) อจน. ควรจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ปริมาณน้ําเสียที่ต้องมีการบําบัด รวมถึงการนําน้ําเสีย 
ที่ผ่านการบําบัดมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยการติดตามปริมาณการใช้น้ําเสียที่ผ่านการบําบัดเพ่ือนํามาจัดทําแผน 
การดําเนินงานขององค์กร 
  ๔.๒.๕) กปภ. ควรเร่งจัดทําแนวทางการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเงินเพื่อให้องค์กรมีสภาพคล่อง
เพียงพอต่อการลงทุน 
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  ๔.๒.๖) ธพส. ควรเร่งดําเนินการจัดหาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐให้มีความทันสมัยรองรับ
ความเป็นอัจฉริยะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนจัดหาทรัพย์สินใหม่ๆ และบริหารทรัพย์สินของภาครัฐ 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามบทบาทภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

๔.๒.๗) ในการบูรณาการระหว่างรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งนั้น รัฐวิสาหกิจอาจพิจารณาแนวทาง 
ความร่วมมือระหว่างกันโดยอาจเป็นความร่วมมือในการผลักดันการดําเนินงานหรือการให้ความช่วยเหลือ
รัฐวิสาหกิจอ่ืนที่ขาดความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ  
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  ๗.๔ สาขาสถาบันการเงิน 

กระทรวงการคลัง : ออมสิน ธสน. ธ.ก.ส. ธอส. ธพว. ธอท. บสอ. บสย. 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ : สธค. 

๑) บทบาทของสาขาสถาบันการเงิน 

บทบาท ออมสนิ ธสน. ธ.ก.ส. ธอส. ธพว. ธอท. บสอ. บสย. สธค. 
โครงสร้างพื้นฐาน          
บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน          
กิจการที่ไม่มีเอกชนดําเนินการ 
ได้อย่างเพียงพอ 

         

กิจการที่รัฐต้องควบคุม          
ภารกิจเชิงส่งเสริม          

๒) กรอบภารกิจสาขาสถาบันการเงิน 
 เป็นสถาบันการเงินเพ่ือการพัฒนา และสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึง ควบคู่กับ 
การให้ความรู้ทางการเงิน รวมทั้งสนับสนุนความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

๓) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 

 
 

 

 

 

 

  

๑. ความม่ันคง
๒. การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

๔. การสร้าง
โอกาสและ

ความเสมอภาค
ทางสังคม

๕. การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ป 

           
         
          

        
              

            
      ่ 

๓. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

๗  SMEs          
                
      ธ   ช   

๕                 
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จากบทบาทและกรอบภารกิจข้างต้นพบว่า รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงินมีความสําคัญในการผลักดัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ให้บรรลุเป้าหมายใน ๕ หมุดหมายหลักดังนี้ หมุดหมายที่ ๑ 
ไทยเป็นประเทศชั้นนําด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง (ธ.ก.ส.)  หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตู
การค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สําคัญของภูมิภาค (ธสน.) หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้ (ออมสิน ธสน. ธ.ก.ส. ธพว. ธอท. 
และ บสย.) หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม 
(ออมสิน ธ.ก.ส. ธอส. ธอท. และ สธค.) และหมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจาก 
ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ธ.ก.ส. ออมสิน ธอส. ธอท. ธพว. และ บสย.) ทั้งนี้ สามารถสรุป
ความสัมพันธ์ของรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงินกับทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 
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หมุดหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 

 

 
 

ประเด นหารือของรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน (ต่อ)
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ประเด นหารือของรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน (ต่อ)
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หมายเหตุ : การดาํเนินการตามหมุดหมายของรัฐวิสาหกิจสามารถดรูายละเอียดได้ในข้อ ๖ ทิศทางหลกัในการพัฒนารัฐวิสาหกิจซึ่งรวมถึงหมุดหมายที่ ๑ ๓ ๗ ๑๐ ๑๑ ๑๒  
               และ ๑๓ ที่รัฐวิสาหกจิทุกแห่งต้องดําเนินการ 
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๔) การด าเนินการภายใต้ทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน 

เพ่ือให้การดําเนินการของรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงินสามารถบรรลุทิศทางหลักในการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจตามหมุดหมายหลักและสนับสนุน จึงขอให้กระทรวงเจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน
ดําเนินการ ดังนี้ 

 ๔.๑)  กระทรวงเจ้าสังกัด 
 ๔.๑.๑) ควรกํากับและติดตามให้รัฐวิสาหกิจดําเนินการตามขอบข่ายของวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 
รวมถึงแผนงาน/โครงการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
 ๔.๑.๒) ควรกํากับและติดตามให้รัฐวิสาหกิจดําเนินการตามบทบาทและภารกิจ รวมถึงดําเนินการ  
ตามทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจเพ่ือปิดช่องว่างของผู้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและลดความเหลื่อมล้ํา 
ตลอดจนกําหนดนโยบายเพ่ือให้รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน (SFIs) พิจารณาลดการดําเนินธุรกรรม 
ทางการเงินที่มีความซ้ําซ้อนกัน 
 ๔.๑.๓) ควรกําหนดให้รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน (SFIs) มีการจัดทําแผนบูรณาการร่วมกัน 
และมีนโยบายที่ชัดเจนต่อบทบาทของรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน (SFIs) ในอนาคต ซึ่งได้รับผลกระทบ
จาก Disruptive Technology 
 ๔.๑.๔) ให้กระทรวงการคลังกํากับรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน (SFIs) ให้มีการบูรณาการพัฒนา 
Digital Platform ในการให้บริการลูกค้าร่วมกัน เพ่ือให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและคล่องตัว 
รวมถึงกํากับและติดตามการดําเนินการดังกล่าว 

๔.๑.๕) ในการบูรณาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจในกํากับ กระทรวง เจ้าสังกัดควรให้ 
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการดําเนินการดังกล่าว 
 ๔.๒)  รัฐวิสาหกิจ 
  ๔.๒.๑) ควรมีการดําเนินงานให้เป็นตามแผนการ/โครงการ และบทบาทหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจ 
สาขาสถาบันการเงิน (SFIs) แต่ละแห่ง รวมถึงพัฒนา Digital Platform ในการให้บริการลูกค้า 
  ๔.๒.๒) ควรมีการบูรณาการระหว่างรัฐวิสาหกิจในการพัฒนา Digital Platform และข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) รวมถึงการกําหนดกลุ่มเป้าหมายในการให้ความรู้ทางการเงิน เพ่ือไม่ให้เกิดความทับซ้อนกัน 
ในการให้ความรู้ทางการเงิน 
  ๔.๒.๓) ควรมีการจัดทําแผนรองรับผลกระทบจาก Disruptive Technology ซึ่ งจะส่ งผลต่อ 
การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน (SFIs) ในอนาคต 
  ๔.๒.๔) ในการบูรณาการระหว่างรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งนั้น รัฐวิสาหกิจอาจพิจารณาแนวทาง 
ความร่วมมือระหว่างกันโดยอาจเป็นความร่วมมือในการผลักดันการดําเนินงานหรือการให้ความช่วยเหลือ
รัฐวิสาหกิจอ่ืนที่ขาดความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 
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  ๗.๕ สาขาสาขาสื่อสาร 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : ปณท และ บมจ. เอ็นที  
ส านักนายกรัฐมนตรี : บมจ. อสมท 

๑) บทบาทของสาขาสื่อสาร 

บทบาท ปณท บมจ. เอ นท ี บมจ. อสมท 
โครงสร้างพื้นฐาน    
บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน    
กิจการที่ไม่มีเอกชนดําเนินการได้อย่างเพียงพอ    
กิจการที่รัฐต้องควบคุม    
ภารกิจเชิงส่งเสริม    
 

๒) กรอบภารกิจของสาขาสื่อสาร 
 จัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการโทรคมนาคมและสื่อสาร ในการสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมของประเทศ 

๓) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 

 
จากบทบาทและกรอบภารกิจข้างต้นพบว่า รัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารมีความสําคัญในการผลักดันแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ให้บรรลุเป้าหมายใน ๖ หมุดหมายหลักดังนี้ หมุดหมายที่ ๕ 
ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สําคัญของภูมิภาค (ปณท. และ บมจ. เอ็นที)  
หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน 
(บมจ. เอ็นที) หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน (บมจ. เอ็นที) 
หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม (บมจ. เอ็นที) 
หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  
(บมจ. อสมท) และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  
(บมจ. เอ็นที และ ปณท) สามารถสนับสนุนหมุดหมายอ่ืนๆ ได้แก่ หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนํา 
ด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ
และความยั่งยืน หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สําคัญของโลก และหมุดหมายที่ ๗  
ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้ทั้งนี้ สามารถสรุป
ความสัมพันธ์ของรัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารกับทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 

๑. ความมั่นคง
๒. การสร้าง

ความสามารถ
ในการแข่งขัน

๔. การสร้าง
โอกาสและ

ความเสมอภาค
ทางสังคม

๕. การสร้าง
การเติบโต

บนคุณภาพชีวิตท่ีเป น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๖. การปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบบริหาร

   ธ      ช         

           
          
          

          
         

             

                 
        

            
      ่ 

๓. การพัฒนา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
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หมุดหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 

  
   หมายเหตุ : การดําเนินการตามหมุดหมายของรัฐวิสาหกิจสามารถดูรายละเอียดได้ในข้อ ๖ ทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมถึงหมุดหมายที่ ๑ ๓ ๗ ๑๐ ๑๑ ๑๒ และ ๑๓  
                                        ที่รัฐวิสาหกิจทุกแห่งต้องดําเนินการ 

 

ประเด นหารือของรัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสาร
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ปณท สนับสนุน
จัดส่ง
ผลผลิต

จากผู้ผลิต
จนถึงลูกค้า
ปลายทาง

สนับสนุน
รถขนส่ง

ไปรษณีย์ EV

หลัก
เป็นผู้ให้บริการ

ไปรษณีย์พื้นฐาน
และโลจิสติกส์

สนับสนุน
จัดส่ง
ผลผลิต

จากผู้ผลิต
จนถึง
ลูกค้า

ปลายทาง

หลัก
สนับสนุน
ภาครัฐ

ให้สามารถ
เปล่ียนผ่าน
ไปสู่รัฐบาล

ดิจิทัล

บมจ. 
เอ นที

สนับสนุน
บริการ
พื้นฐาน

โทรคมนาคม
และดิจิทัล

หลัก
ลงทุนโครงสร้าง

พื้นฐานด้าน
โทรคมนาคม
และดิจิทัล

หลัก
ให้บริการ
โครงข่าย

เช่ือมโยงท้ัง
ในและ
ระหว่าง
ประเทศ

หลัก
ลงทุน

โครงสร้าง
พื้นฐาน
ด้าน

โทรคมนาค
มและ
ดิจิทัล

หลัก
ขยาย

โครงข่าย
อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง
ครอบคลุม
ทุกหมู่บ้าน

ท่ัวไทย

สนับสนุน
พัฒนา

กําลังคน
ด้าน

เทคโนโลยี
ดิจิทัล

หลัก
สนับสนุน
ภาครัฐ

ให้สามารถ
เปล่ียนผ่าน
ไปสู่รัฐบาล

ดิจิทัล

บมจ.
อสมท

หลัก
ให้ข้อมูล
ข่าวสาร
และสร้าง 
Content 
หรือองค์

ความรู้ใหม่
แก่ประชาชน 
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๔) การด าเนินการภายใต้ทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสาร 

เพ่ือให้การดําเนินการของรัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารสามารถบรรลุทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
ตามหมุดหมายหลักและสนับสนุน จึงขอให้กระทรวงเจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารดําเนินการ ดังนี้ 

 ๔.๑)  กระทรวงเจ้าสังกัด 
  ๔.๑.๑) กํากับและติดตามให้รัฐวิสาหกิจดําเนินการตามบทบาทและภารกิจ รวมถึงดําเนินการ 
ตามทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
  ๔.๑.๒) รัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารอยู่ในสภาวะอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันรุนแรง และมีการเปลี่ยนแปลง
ความต้องการความคาดหวังของผู้บริ โภคและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว  ( Technology Disruption)  
ทําให้รัฐวิสาหกิจหลายแห่งยังไม่สามารถดําเนินการปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
ดังนั้น กระทรวงเจ้าสังกัดจึงต้องกําหนดนโยบายให้รัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารเร่งดําเนินงานในการปรับรูปแบบ
ธุรกิจ (Business Model) ให้ทันต่อสถานการณ์ในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ 
ควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร กระบวนการทํางานภายใน และผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ตอบสนอง
กับแนวโน้มการดําเนินธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
  ๔.๑.๓) กําหนดนโยบายในการเป็นเครื่องมือรัฐและการดําเนินงานเชิงพาณิชย์ของ บมจ. เอ็นที  
ให้ชัดเจน รวมถึงมุ่งให้เกิดการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้ประโยชน์จากคลื่น ๕G  
การบริหารจัดการดาวเทียมที่ได้รับโอนสิทธิมาจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น ทั้งนี้  
เพ่ือให้เป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ได้มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนภายหลังการควบรวมเป็น บมจ. เอ็นที 
  ๔.๑.๔) เร่งรัดให้รัฐวิสาหกิจที่ประสบปัญหาทางการเงินดําเนินการตามแผนแก้ไขปัญหาองค์กร  
และกําหนดตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ (Performance) เพ่ือให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานมากขึ้น 

๔.๑.๕) ในการบูรณาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจในกํากับ กระทรวง เจ้าสังกัดควรให้ 
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการดําเนินการดังกล่าว 
 ๔.๒)  รัฐวิสาหกิจ 
  ๔.๒.๑) ควรพิจารณากําหนดบทบาทของ ปณท ที่ยังต้องเป็นผู้ให้บริการไปรษณีย์และโลจิสติกส์  
และควรพิจารณาการปรับโครงสร้างธุรกิจ (Restructure Business) ให้มีประสิทธิภาพในด้านการแข่งขัน  
โดยใช้จุดแข็งของ ปณท อาทิ การเข้าถึงผู้รับบริการในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถดําเนินการในเชิงพาณิชย์  
รวมไปถึงการหาพันธมิตรที่เหมาะสมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันต่อไป 
   ๔.๒.๒) บมจ. เอ็นที เป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ระหว่างแก้ไขปัญหาองค์กร จึงควรเร่งกําหนดแนวทาง 
การบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการพัฒนาธุรกิจใหม่ที่สามารถให้บริการได้ก่อนปี ๒๕๖๘
เพ่ือทดแทนรายได้จากพันธมิตรที่จะหมดไปในปี ๒๕๖๙ และจัดทํารายละเอียดของแผนงาน/โครงการที่สําคัญ 
รวมถึงงบประมาณให้ชัดเจน รวมถึงกําหนดผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย งบประมาณ และผลลัพธ์ที่ได้รับ  
แต่ละแผนงาน/โครงการ ตลอดจนปรับปรุงประมาณการทางการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางการดําเนินการ
ข้างต้น 
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   ๔.๒.๓) ดําเนินงานตามบทบาทและภารกิจขององค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางหลักในการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 
   ๔.๒.๔) บมจ. อสมท ควรพิจารณาความจําเป็นในการคงบทบาทและสถานะความเป็นรัฐวิสาหกิจ 
   ๔.๒.๕) ในการบูรณาการระหว่างรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งนั้น รัฐวิสาหกิจอาจพิจารณาแนวทาง 
ความร่วมมือระหว่างกันโดยอาจเป็นความร่วมมือในการผลักดันการดําเนินงานหรือการ ให้ความช่วยเหลือ
รัฐวิสาหกิจอ่ืนที่ขาดความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 
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  ๗.๖ สาขาเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กยท. อ.ส.ค. อสป. อ.ต.ก. 
กระทรวงพาณิชย์ : อคส. 
กระทรวงมหาดไทย : อต. 

๑) บทบาทของสาขาเกษตร 
 

บทบาท กยท. อ.ส.ค. อสป. อ.ต.ก. อคส. อต.* 
โครงสร้างพื้นฐาน       
บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน       
กิจการที่ไมม่ีเอกชนดําเนินการไดอ้ย่างเพียงพอ       
กิจการที่รัฐต้องควบคุม       
ภารกิจเชิงส่งเสรมิ       

 

หมายเหตุ : * เป็นรัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมแต่นํามาพิจารณาร่วมกับรัฐวสิาหกจิสาขาเกษตร 

๒) กรอบภารกิจของสาขาเกษตร 
 การเพ่ิมมูลค่าและขีดความสามารถการแข่งขันทางการเกษตร โดยเสริมสร้างศักยภาพด้านการผลิต  
และตลาดสินค้าเกษตร เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรและชุมชน รวมถึงสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความยั่งยืน 

 )                   ธ      ช    (          -     )                              ่ ช    
           
 
 

 

จากบทบาทและกรอบภารกิจข้างต้นพบว่า รัฐวิสาหกิจสาขาเกษตรมีความสําคัญในการผลักดันแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ให้บรรลุเป้าหมายใน ๑ หมุดหมายหลักดังนี้ หมุดหมายที่ ๑  
ไทยเป็นประเทศชั้นนําด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง (กยท. อ.ส.ค. อสป. อ.ต.ก. อคส. และ อต.) 
สามารถสนับสนุนหมุดหมายอ่ืนๆ ได้แก่ หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ 
และความยั่งยืน ทั้งนี้ สามารถสรุปความสัมพันธ์ของรัฐวิสาหกิจสาขา เกษตรกับทิศทางหลักในการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 

 
 

                  
       ่    

              
                      

                 ช    
                         

                  ่    
        
             
          

   ธ      ช   



- ๗๑ - 
 

 
 

 

หมุดหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 

 
หมายเหตุ : การดําเนินการตามหมุดหมายของรัฐวิสาหกิจสามารถดูรายละเอียดได้ในข้อ ๖ ทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมถึงหมุดหมายที่ ๑ ๓ ๗ ๑๐ ๑๑ ๑๒ และ ๑๓  

                    ที่รัฐวิสาหกิจทุกแห่งต้องดําเนินการ 
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๔) การด าเนินการภายใต้ทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจสาขาเกษตร 

เพ่ือให้การดําเนินการของรัฐวิสาหกิจสาขาเกษตรสามารถบรรลุทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ  
ตามหมุดหมายหลักและสนับสนุน จึงขอให้กระทรวงเจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจสาขาเกษตรดําเนินการ ดังนี้ 

 ๔.๑)  กระทรวงเจ้าสังกัด 
  ๔.๑.๑) กํากับและติดตามให้รัฐวิสาหกิจดําเนินการตามบทบาทและภารกิจ รวมถึงดําเนินงาน 
ตามทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
  ๔.๑.๒) กําหนดบทบาทและภารกิจ และเป้าหมายการดําเนินงานที่กระทรวงเจ้าสังกัดคาดหวัง 
จากรัฐวิสาหกิจให้มีความชัดเจน เพ่ือรัฐวิสาหกิจนําไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนงาน/โครงการให้เป็นไป 
ตามเป้าหมายต่อไป 
  ๔.๑.๓) กํากับให้รัฐวิสาหกิจนําโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาใช้ในการส่งเสริมเกษตรกรและพัฒนาสินค้า
เกษตร ตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร 
  ๔.๑.๔) เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยการเร่งรัดและติดตามการแก้ไขปัญหา 
ขององค์กร เช่น อ.ต.ก. และ อคส. เป็นต้น 
  ๔.๑.๕) ให้ กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่ วยงานหลักร่ วมกับกระทรวงพาณิชย์ 
และกระทรวงมหาดไทยในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ ๓ แห่ง ได้แก่ อ.ต.ก. อคส. และ อต.  
เข้ามามีส่วนร่วมและกํากับการจัดทําแผนส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและการดําเนินงานร่วมกัน  
เพ่ือเป็นการส่งเสริมสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร และให้การบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจมี ประสิทธิภาพ 
และลดความทับซ้อนระหว่างกัน โดยปรับปรุงให้การดําเนินงานมีความเชื่อมต่อและส่งเสริมซึ่งกันและกัน  
มากยิ่งขึ้น ตลอดจนการกํากับติดตามการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว 
  ๔.๑.๖) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อาทิเช่น 
กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลัง) ในการบริหารจัดการและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 

๔.๑.๗) ในการบูรณาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจในกํากับ กระทรวง เจ้าสังกัดควรให้ 
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการดําเนินการดังกล่าว 
 ๔.๒  รัฐวิสาหกิจ 
 ๔.๒.๑) อตก. อคส. และ อต. ร่วมกันพิจารณาจัดทําแผนส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
และการดําเนินงานร่วมกัน เพ่ือเป็นการส่งเสริมสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร และให้การบริหารจัดการ 
ของรัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพและลดความทับซ้อนระหว่างกัน โดยปรับปรุงให้การดําเนินงานมีความเชื่อมต่อ 
และส่งเสริมซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น 
 ๔.๒.๒) นําโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาใช้ในการส่งเสริมเกษตรกรและพัฒนาสินค้าเกษตร ตั้งแต่ต้นน้ํา 
ถึงปลายน้ํา โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร 
 ๔.๒.๓) เร่งแก้ไขปัญหาขององค์กร พร้อมทั้งบริหารทรัพย์สินเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
และใช้ประโยชน์จากโครงการที่ลงทุนไปให้คุ้มค่า อาทิ โครงการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงระนอง  
ของ อสป. เป็นต้น 
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 ๔.๒.๔) ดําเนินการตามบทบาทและภารกิจขององค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา 
ตามหมุดหมายหลักและหมุดหมายสนับสนุน 
 ๔.๒.๕) ดําเนินการการลงทุนโครงการต่างๆ ภายใต้แนวทางการพัฒนาให้เป็นไปตามแผน พร้อมทั้ง 
เพ่ิมสัดส่วนการใช้แหล่งเงินทุนทางเลือกในการลงทุนโครงการต่างๆ 
   ๔.๒.๖) ในการบูรณาการระหว่างรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งนั้น รัฐวิสาหกิจอาจพิจารณาแนวทาง 
ความร่วมมือระหว่างกันโดยอาจเป็นความร่วมมือในการผลักดันการดําเนินงานหรือการให้ความช่วยเหลือ
รัฐวิสาหกิจอ่ืนที่ขาดความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 
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  ๗.๗ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : อสส. อ.ส.พ. และ อ.อ.ป. 

๑) บทบาทของสาขาทรัพยากรธรรมชาติ 

บทบาท อสส. อ.ส.พ. อ.อ.ป. 
โครงสร้างพื้นฐาน    
บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน    
กิจการที่ไม่มีเอกชนดําเนินการได้อย่างเพียงพอ    
กิจการที่รัฐต้องควบคุม    
ภารกิจเชิงส่งเสริม    
 
 

 ) กรอบภารกิจของสาขาทรัพยากรธรรมชาติ  
 พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ ควบคู่กับการอนุรักษ์และสร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้แก่ชุมชนและประชาชน รวมถึงบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ 

 )                   ธ      ช    (          -     )                            
  ่ ช               

 
จากบทบาทและกรอบภารกิจข้างต้นพบว่า รัฐวิสาหกิจสาขาทรัพยากรธรรมชาติมีความสําคัญในการผลักดัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ให้บรรลุเป้าหมายในหมุดหมายสนับสนุน ได้แก่  

หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน และหมุดหมายที่ ๑๒  

ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ทั้งนี้ สามารถสรุปความสัมพันธ์

ของรัฐวิสาหกิจสาขาสาขาทรัพยากรธรรมชาติกับทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 

 

๑. ความมั่นคง
๒. การสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน

๕. การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

๒๐ ป 

           
          
           

            
          carbon    
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หมุดหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 

 
หมายเหตุ : การดําเนินการตามหมุดหมายของรัฐวิสาหกิจสามารถดูรายละเอียดได้ในข้อ ๖ ทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมถึงหมุดหมายที่ ๑ ๓ ๗ ๑๐ ๑๑ ๑๒  

                              และ ๑๓ ที่รัฐวิสาหกิจทุกแห่งต้องดําเนินการ 

 

 

ประเด นหารือของรัฐวิสาหกิจสาขาทรัพยากรธรรมชาติ

รส. ๑
สินค้า
เกษตร
มูลค่า
สูง

๒
การ
ท่อง
เท่ียว

๓
ยานยนต์
ไฟฟ า

๔
การ

แพทย์/
สุขภาพ

๕
การค้า

การลงทุน 
โลจิสติกส์

๖
อิเล ก

ทรอนิกส์
อัจฉริยะ

๗
SME

๘
พื นท่ี 
เมือง

อัจฉริยะ

๙
ความ
ยากจน
ข้ามรุ่น

๑๐
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน
 carbon

ต่ า

๑๑
ภัย

ธรรมชาติ

๑๒
ก าลังคน
สมรรถนะ

สูง

๑๓
ภาครัฐ
ทันสมัย

อสส. สนับสนุน
(แหล่ง
เรียนรู้
และ

ท่องเท่ียว)

สนับสนุน
(พัฒนา
ทักษะ
ความรู)้

อ.ส.พ. สนับสนุน
(ส่งเสริม

การ
ท่องเท่ียว)

สนับสนุน
(พัฒนา
ทักษะ
ความรู้

อ.อ.ป. สนับสนุน
(พัฒนา
ธุรกิจ

ท่องเท่ียว)
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๔) การด าเนินการภายใต้ทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจสาขาทรัพยากรธรรมชาติ 
เพ่ือให้การดําเนินการของรัฐวิสาหกิจสาขาทรัพยากรธรรมชาติสามารถบรรลุทิศทางหลักในการพัฒนา

รัฐวิสาหกิจตามหมุดหมายหลักและสนับสนุน จึงขอให้กระทรวงเจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจสาขาทรัพยากรธรรมชาติ
ดําเนินการ ดังนี้ 

 ๔.๑)  กระทรวงเจ้าสังกัด 
 ๔.๑.๑) กํากับและติดตามให้รัฐวิสาหกิจดําเนินงานตามบทบาทและภารกิจ รวมถึงดําเนินงาน  
ตามทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
 ๔.๑.๒) ส่งเสริมให้ อ.อ.ป. ดําเนินการปลูกป่า โดยพิจารณาแนวทางในการร่วมมือกับภาครัฐ 
และภาคเอกชน และการจัดทําบัญชีคาร์บอนเครดิตเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมคาร์บอนเครดิตในประเทศไทย  
 ๔.๑.๓) การสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์ เช่น ด้านการวิจัย  
ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการบริหารจัดการพื้นที่ เป็นต้น 

๔.๑.๔) ในการบูรณาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจในกํากับ กระทรวง เจ้าสังกัดควรให้ 
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการดําเนินการดังกล่าว 
 ๔.๒)  รัฐวิสาหกิจ 
 ๔.๒.๑) ดําเนินงานตามบทบาทและภารกิจขององค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา 
ตามทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
 ๔.๒.๒) ควรมีการพัฒนาศักยภาพของสถานที่ในความรับผิดชอบในด้านการท่องเที่ ยวเชิงนิเวศ 
เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เพิ่มข้ึน โดยกําหนดเป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยี่ยมชมในเชิงอนุรักษ์ด้วย 
 ๔.๒.๓) ควรมีการตั้งเป้าหมายในการพัฒนาพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจของ อ.อ.ป. เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรม 
ไม้เศรษฐกิจ และให้ อ.อ.ป. เป็นผู้บริหารจัดการพ้ืนที่ปลูกป่า โดยพิจารณาแนวทางในการร่วมมือกับภาครัฐ
และภาคเอกชน 
 ๔.๒.๔) อ.ส.พ. ควรสนับสนุนการวิจัยที่เป็นประโยชน์และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ เช่น การนําพืช
พฤกษศาสตร์ มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สปา ยา และสมุนไพร เป็นต้น  
   ๔.๒.๕) ในการบูรณาการระหว่างรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งนั้น รัฐวิสาหกิจอาจพิจารณาแนวทาง 
ความร่วมมือระหว่างกันโดยอาจเป็นความร่วมมือในการผลักดันการดําเนินงานหรือการให้ความช่วยเหลือ
รัฐวิสาหกิจอ่ืนที่ขาดความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 
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  ๗.๘ สาขาสังคมและเทคโนโลยี  
กระทรวงสาธารณสุข : อภ.  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา : ททท. และ กกท. 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : วว. และ อพวช. 
 

๑) บทบาทของสาขาสังคมและเทคโนโลยี 

บทบาท อภ. ททท. กกท. วว. อพวช. 
โครงสร้างพื้นฐาน      
บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน      
กิจการที่ไมม่ีเอกชนดําเนินการได้
อย่างเพียงพอ 

     

กิจการที่รัฐต้องควบคุม      
ภารกิจเชิงส่งเสรมิ      

๒) กรอบภารกิจของสาขาสังคมและเทคโนโลยี 

 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงให้มีการศึกษา วิจัย และสร้างเครือข่ายด้านยาและเวชภัณฑ์เพ่ือเสริมสร้าง 
ความมั่นคงและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง  

๓) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

๒. การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

๔. การสร้าง
โอกาสและ

ความเสมอภาค
ทางสังคม

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป 

หมุดหมายตาม
แผนพัฒน์  
ฉบับท่ี ๑๓

๒. การท่องเท่ียว
๔. การแพทย์ 

สุขภาพ
๑๒. ก าลังคนและ

 สมรรถนะสูง

๓. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

๗. SME
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จากบทบาทและกรอบภารกิจข้างต้นพบว่า รัฐวิสาหกิจสาขาสังคมและเทคโนโลยีมีความสําคัญในการผลักดัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ให้บรรลุเป้าหมายใน ๔ หมุดหมายหลัก ดังนี้ หมุดหมายที่ ๒ 

ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน (ททท. และ กกท.) หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็น

ศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง (อภ. และ กกท.) หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อมที่เข้มแข็งมีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ (วว.) และหมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง 

มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต (อพวช.) และสามารถสนับสนุนหมุดหมายอ่ืนๆ ได้แก่  

หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนําด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  และหมุดหมายที่ ๕  

ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สําคัญของภูมิภาค ทั้งนี้ สามารถสรุปความสัมพันธ์

ของรัฐวิสาหกิจสาขาสังคมและเทคโนโลยีกับทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 
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หมุดหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 

 

หมายเหตุ : การดําเนินการตามหมุดหมายของรัฐวิสาหกิจสามารถดูรายละเอียดได้ในข้อ ๖ ทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจซึ่งรวมถึงหมุดหมายที่ ๑ ๓ ๗ ๑๐ ๑๑ ๑๒ และ ๑๓  
               ที่รัฐวิสาหกิจทุกแห่งต้องดําเนินการ 

 

5/20/2022

รส. ๑
สินค้า
เกษตร

มูลค่าสูง

๒
การ
ท่อง
เท่ียว

๓
ยานยนต์
ไฟฟ า

๔
การ

แพทย์/
สุขภาพ

๕
การค้า

การลงทุน 
โลจิสติกส์

๖
อิเล ก

ทรอนิกส์
อัจฉริยะ

๗
SME

๘
พื นท่ี 
เมือง

อัจฉริยะ

๙
ความ
ยากจน
ข้ามรุ่น

๑๐
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน
 carbon

ต่ า

๑๑
ภัย

ธรรมชาติ

๑๒
ก าลังคน
สมรรถนะ

สูง

๑๓
ภาครัฐ
ทันสมัย

อภ.

ททท.

กกท.

วว.

อพวช.

หลัก
การพัฒนา

และยกระดับ
การท่องเท่ียว

สนับสนุน
ส่งเสริม

เศรษฐกิจ
ฐานราก

สนับสนุน
พัฒนา

การทดสอบ
ชีวกลศาสตร์

สนับสนุน
ทดสอบ

ระบบรางรถไฟ
ความเร็วสูง

หลัก
ยกระดับและ
เพิ่มศักยภาพ

SMEs

สนับสนุน
การเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตร

สนับสนุน
การเพิ่มมูลค่า

SMEs

สนับสนุน
การเพิ่มมูลค่า

การแพทย์
และสุขภาพ

หลัก
การส่งเสริม
การกีฬา

หลัก
พัฒนาวัคซีน
โควิด-๑๙

หลัก
จัดการแข่งขัน
กีฬาและพัฒนา

เมืองกีฬา

หลัก
ก่อสร้าง

พิพิธภัณฑ์
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๔) การด าเนินการภายใต้ทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจสาขาสังคมและเทคโนโลยี 
เพ่ือให้การดําเนินการของรัฐวิสาหกิจสาขาสังคมและเทคโนโลยีสามารถบรรลุทิศทางหลักในการพัฒนา

รัฐวิสาหกิจตามหมุดหมายหลักและสนับสนุน จึงขอให้กระทรวงเจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจสาขาสังคมและเทคโนโลยี
ดําเนินการ ดังนี้ 

 ๔.๑)  กระทรวงเจ้าสังกัด 
  ๔.๑.๑) กํากับและติดตามให้รัฐวิสาหกิจดําเนินงานตามบทบาทและภารกิจ รวมถึงดําเนินงาน 
ตามทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
  ๔.๑.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวเพ่ืออํานวยความสะดวก 
ด้านข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก และการเดินทางในทุกรูปแบบ โดยสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลของภาครัฐ  
และเอกชน 
  ๔.๑.๓) ส่งเสริม สนับสนุน และปลูกฝังค่านิยมของประชาชนในการออกกําลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาของประชาชนทุกกลุ่มและส่งเสริมสุขภาพรูปแบบใหม่ที่นําไปสู่การสร้างสังคมสูงวัยที่มีสุขภาวะ 
โดยมีพ้ืนที่ด้านกีฬาและการออกกําลังกายที่ดึงดูดผู้ใช้บริการ  
  ๔.๑.๔) ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
(อาทิเช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 
ในการบริหารจัดการและอํานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 

๔.๑.๕) ในการบูรณาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจในกํากับ กระทรวง เจ้าสังกัดควรให้ 
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการดําเนินการดังกล่าว 
 ๔.๒)  รัฐวิสาหกิจ 
  ๔.๒.๑) ดําเนินงานตามบทบาทและภารกิจขององค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา 
ตามทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ  
  ๔.๒.๒) ททท. ควรมีแผนด้านการประชาสัมพันธ์และการสนับสนุนแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยว 
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทาง โดยสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลของภาครัฐและเอกชน ข้อมูล 
แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก และการเดินทางในทุกรูปแบบ 
  ๔.๒.๓) กกท. ควรมีแผนดําเนินการที่ปลูกฝังค่านิยมในการออกกําลังกายของประชาชนทุกกลุ่ม  
โดยมีพ้ืนที่ด้านกีฬาและกิจกรรมออกกําลังกายท่ีดึงดูดผู้ใช้บริการ  
  ๔.๒.๔) ททท. ควรบูรณาการด้านการท่องเที่ยว กับรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง (อาทิเช่น 
ด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนา) 
   ๔.๒.๕) ในการบูรณาการระหว่างรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งนั้น รัฐวิสาหกิจอาจพิจารณาแนวทาง 
ความร่วมมือระหว่างกันโดยอาจเป็นความร่วมมือในการผลักดันการดําเนินงานหรือการให้ความช่วยเหลือ
รัฐวิสาหกิจอ่ืนทีข่าดความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 
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  ๗.๙ สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
กระทรวงการคลัง : สํานักงานสลากฯ ยสท. โรงงานไพ่ฯ องค์การสุราฯ สรท. 
กระทรวงกลาโหม : บอท. 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ : โรงพิมพ์ฯ 
กระทรวงมหาดไทย : อต. (นําไปพิจารณาร่วมกับรัฐวิสาหกิจสาขาเกษตร) 

๑) บทบาทของสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

บทบาท ส านักงาน
สลาก  

ยสท. โรงงาน 
ไพ่  

องค์การ
สุรา  

สรท. บอท. โรงพิมพ์  อต. 

โครงสร้างพื้นฐาน         
บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน         
กิจการที่ไมม่ีเอกชนดําเนินการ
ได้อย่างเพียงพอ 

    
* 


* 

*  

กิจการที่รัฐต้องควบคุม         
ภารกิจเชิงส่งเสรมิ         

หมายเหตุ : * เป็นบทบาทตามการจัดตั้ง แต่ปัจจุบันอาจมีการพิจารณาทบทวนบทบาท 

๒) กรอบภารกิจของสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

 การพิจารณาภารกิจขององค์กรให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
ของประเทศ และบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

๓) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๓ 
 

 
 
 
 
 
 

๒. การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

๔. การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

๕. การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

๒๐ ป 

           
          
           

                  ่    
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จากบทบาทและกรอบภารกิจข้างต้นพบว่า รัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมมีความสําคัญ 

ในการผลักดันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ให้บรรลุเป้าหมายใน ๑ หมุดหมายหลัก ดังนี้ 

หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนําด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง (ยสท. องค์การสุราฯ และ อต.)  

และสามารถสนับสนุนหมุดหมายอ่ืนๆ ได้แก่ หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครอง

ทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม ทั้งนี้ สามารถสรุปความสัมพันธ์ของรัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

กับทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 
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หมุดหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 

  
 

  หมายเหตุ : * นําไปพิจารณาร่วมกับรัฐวิสาหกิจสาขาเกษตร 
 การดําเนินการตามหมุดหมายของรัฐวิสาหกิจสามารถดูรายละเอียดได้ในข้อ ๖ ทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมถึงหมุดหมายที่ ๑ ๓ ๗ ๑๐ ๑๑ ๑๒ และ ๑๓  

     ที่รัฐวิสาหกิจทุกแห่งต้องดําเนินการ

ประเด นหารือของรัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (ต่อ)

รส. ๑
สินค้า
เกษตร

มูลค่าสูง

๒
การ
ท่อง
เท่ียว

๓
ยานยนต์
ไฟฟ า

๔
การ

แพทย์/
สุขภาพ

๕
การค้า

การลงทุน 
โลจิสติกส์

๖
อิเล ก

ทรอนิกส์
อัจฉริยะ

๗
SME

๘
พื นท่ี 
เมือง

อัจฉริยะ

๙
ความ
ยากจน
ข้ามรุ่น

๑๐
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน 
carbon ต่ า

๑๑
ภัย

ธรรมชาติ

๑๒
ก าลังคน
สมรรถนะ

สูง

๑๓
ภาครัฐ
ทันสมัย

ส านัก
งานสลาก 

สนับสนุน 
ผู้ด้อย

โอกาส/ผู้มี
รายได้น้อย

ยสท. หลัก
นโยบาย
ช่วยเหลือ
เกษตรกร

โรงงานไพ่ 

องค์การ
สุรา 

หลัก
ธุรกิจ

เอทานอล

สรท.

บอท.

โรงพิมพ์ 

อต.* หลัก
การบริหาร

จัดการสินค้า
เกษตร
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๔) การด าเนินการภายใต้ทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

เพ่ือให้การดําเนินการของรัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมสามารถบรรลุทิศทางหลักในการ
พัฒนารัฐวิสาหกิจตามหมุดหมายหลักและสนับสนุน จึงขอให้กระทรวงเจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรมดําเนินการ ดังนี้ 

 ๔.๑)  กระทรวงเจ้าสังกัด 
  ๔.๑.๑) กํากับและติดตามให้รัฐวิสาหกิจดําเนินงานตามบทบาทและภารกิจ รวมถึงดําเนินงาน 
ตามทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
  ๔.๑.๒) กํากับให้รั ฐวิสาหกิจมีการพัฒนารูปแบบธุรกิจ ( Business Model)  ของรัฐวิสาหกิจ 
ให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือสร้างเสถียรภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันให้องค์กร รวมถึงการทบทวนบทบาทของรัฐวิสาหกิจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม 
เช่น บอท. โรงพิมพ์ฯ และ สรท. 

๔.๑.๓) ในการบูรณาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจในกํากับ กระทรวง เจ้าสังกัดควรให้ 
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการดําเนินการดังกล่าว 
 ๔.๒)  รัฐวิสาหกิจ 
  ๔.๒.๑) ควรพิจารณารูปแบบธุรกิจ (Business Model) ขององค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร 
ให้สามารถแข่งขันได้ โดยปรับรูปแบบการทํางาน เทคนิค และกําลังการผลิต เป็นต้น รวมถึงทบทวนบทบาท  
ขององคก์รสําหรับรัฐวิสาหกิจที่มีปัจจัยแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เช่น บอท. โรงพิมพ์ฯ และ สรท. 
  ๔.๒.๒) ดําเนินงานตามบทบาทและภารกิจขององค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา 
ตามทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
   ๔.๒.๓) สําหรับการบูรณาการระหว่างรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งนั้น รัฐวิสาหกิจอาจพิจารณาแนวทาง 
ความร่วมมือระหว่างกันโดยอาจเป็นความร่วมมือในการผลักดันการดําเนินงานหรือการให้ความช่วยเหลือรัฐวิสาหกิจ
อ่ืนที่ขาดความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 
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๙. การก ากับและรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ เป็นแผนที่กําหนดทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ จํานวน ๕๒ แห่ง ภายใต้ 
พ .ร .บ . พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ และเ พ่ื อให้ รั ฐวิสาหกิจมีการขับ เคลื่ อน แผนพัฒนารัฐวิ สาหกิจฯ ไปสู่ 
การปฏิบัติได้จริง พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ จึงได้กําหนดให้รัฐวิสาหกิจต้องจัดทําแผนวิสาหกิจระยะ ๕ ปี และ
แผนปฏิบัติการประจําปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ ตามหลักเกณฑ์ท่ี สคร. กําหนด รวมถึงกําหนดให้
มีการรายงานผลการปฏิบัติ งานตามแผนปฏิบัติการประจํ าปีของรัฐวิสาหกิจ  และการรายงานผล  
การดําเนินงานตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ ดังนั้น จึงเห็นควรกําหนดแนวทางในการกํากับและรายงานผล 
การปฏิบัติ รวมถึงการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. พัฒนา
รัฐวิสาหกิจฯ ดังนี้ 

๑. การกํากับและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีของรัฐวิสาหกิจ 
 ๑.๑ ให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีผ่านกระทรวง  

เจ้าสังกัด ก่อนจัดส่งให้ สคร. ตามระยะเวลาและรูปแบบที่ สคร. กําหนด 
 ๑.๒ ให้ สคร. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีของรัฐวิสาหกิจภาพรวม 

เสนอต่อ คนร. เพ่ือทราบ 
๒. การกํากับและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ 

๒.๑ ให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ ผ่านกระทรวง 
เจ้าสังกัด ก่อนจัดส่งให้ สคร. ตามระยะเวลาและรูปแบบที่ สคร. กําหนด 

๒.๒ ให้ สคร. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ เสนอต่อ 
คนร. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ คนร. กําหนด 

๒.๓ เมื่อครบกําหนดสามปี ให้ คนร. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ  
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 
อนึ่ง การกํากับและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ มีความสําคัญในการติดตาม 
และประเมินความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผน รวมถึงผลสัมฤทธิ์ และปัจจัยกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้ น 
ระหว่างช่วงเวลาของแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ เพ่ือใช้ในการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ  
ให้มีความเหมาะสมและสอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย  
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๑๐. ปัจจัยสู่ความส าเร จและประโยชน์ที่ จะได้รับจากการด าเนินการตามแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 

 ๑๐.๑ ปัจจัยสู่ความสําเร็จ ( Critical Success Foctor) ในการดําเนินการตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ 
  ปัจจัยสู่ความสําเร็จได้กําหนดขึ้นจากวิสัยทัศน์และพันธกิจของแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ  
โดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ และการบรรลุวิสัยทัศน์ในการดําเนินงานตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ ดังนี้ 
  ๑๐.๑.๑ กระทรวงเจ้าสังกัดต้องกํากับติดตามให้รัฐวิสาหกิจดําเนินการตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ  
และผลักดันให้มีการดําเนินโครงการลงทุนภายใต้แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ รวมถึงรายงานความคืบหน้า 
ตามท่ีหลักเกณฑ์กําหนด 
 ๑๐.๑.๒ รัฐวิสาหกิจต้องดําเนินงานตามบทบาทขององค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ตามหมุดหมายหลักและหมุดหมายสนับสนุน รวมถึงมีการพิจารณาทบทวนบทบาทเป็นระยะๆ และปรับบทบาท
ขององค์กรให้สะท้อนกับสภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือให้ทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนตลอดเวลา 
 ๑๐.๑.๓  การดําเนินการลงทุนโครงการในด้านต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจ ภายใต้แนวทางการพัฒนา 
ของแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ จําเป็นต้องมีการจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการที่จะส่งผลต่อความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัดในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ เพ่ือสนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิดการบรรลุ เป้าหมาย
สําคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีการพิจารณาเลือกรูปแบบการลงทุนและแหล่งเงินที่เหมาะสม 
 ๑๐.๑.๔ รัฐวิสาหกิจต้องให้ความสําคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อน การลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO๒) มีการนําโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model : Bio-
Circular-Green Economy Model) มาใช้ในการดําเนินการตามบทบาท รวมถึงโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้อง  
พร้อมทั้งกําหนดแนวทางการดําเนินงานให้เป็นไปตามแนวคิดการพัฒนาองค์กร อย่างยั่งยืน (Environmental 
Social และ Governance : ESG) 
 ๑๐.๑.๕ มีการบูรณาการในด้านต่างๆ ระหว่างกระทรวงเจ้าสังกัด รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันในการผลักดันการดําเนินงาน ลดการลงทุนที่ซ้ําซ้อน รวมถึง
มีการพิจารณาใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การดําเนินการดังกล่าวควรให้ความสําคัญ 
กับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การดําเนินการต่างๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 ๑๐.๒ ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 ๑๐.๒.๑ รัฐวิสาหกิจมีกรอบทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ โดยสามารถใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุผลสําเร็จได้ตามเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ 
นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจยังสามารถบูรณาการระหว่างกันมากขึ้น ทั้งในด้านการวางแผน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
และการให้ความช่วยเหลือรัฐวิสาหกิจอ่ืนในด้านต่างๆ ตามความเชี่ยวชาญขององค์กร 
 ๑๐.๒.๒ การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนและลดการทับซ้อน
ในการดําเนินงาน โดยจะเห็นถึงภาพรวมของการลงทุน และช่วยให้การบริหารจัดการโครงการลงทุนต่างๆ  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ 
นอกจากนี้ ภาครัฐยังสามารถนําข้อมูลด้านการลงทุนไปใช้ในการกําหนดนโยบายการเงินการคลังของประเทศ 
ได้อีกด้วย 
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 ๑๐.๒.๓ รัฐวิสาหกิจมีบุคลากรที่มีศักยภาพ มีสมรรถนะสูง และมีทักษะที่จําเป็น สอดคล้อง
กับความต้องการขององค์กร รวมถึงมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ๑๐.๒.๔ ประชาชนผู้ ใช้บริการจะได้รับสินค้า/บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ  
และสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน รวมถึงมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี เพ่ือส่งเสริมการค้าการลงทุน 
และสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศ 
 ๑๐.๒.๕ รัฐวิสาหกิจมีการกําหนดแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจําปีที่มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ โดยภาครัฐสามารถใช้ในการกํากับติดตามการดําเนินงานผ่านการประเมินผล 
การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่มีการกําหนดตัวชี้วัดในแต่ละปี 
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ตัวอย่างโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ
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หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 

รัฐวิสาหกิจ ลักษณะโครงการ ตัวอย่างโครงการ/แผนงานและเป้าหมาย 

สาขาเกษตร 
กยท. อสป. อ.ส.ค. 
อ.ต.ก. อคส. อต.* 
(หมุดหมายหลัก) 

(* สาขาอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม 
ซึ่งนํามาพิจารณา

ร่วมกับสาขาเกษตร) 

การพัฒนาและเพิ่มมลูค่า
สินค้าเกษตรให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาด 
และการบริหารจัดการ
สินค้าเกษตรอย่างครบวงจร 

อต. 
๑. การจัดทําระบบนิเวศทางการตลาดแบบขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์ 

(Demand Driven Market Ecosystem) เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการกําหนดปริมาณการผลิต ต้นทุนการผลิตและลดความเสี่ยง
และความไม่แน่นอนของความไมส่มดุลระหว่างอุปสงค ์
และอุปทาน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําใหเ้กิดความผันผวนของราคา 
และสภาวะสินค้าล้นตลาด (ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

๒. โครงการ Market Place หรือ Life DD Market by Aortor 
เป็นโครงการจําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีจะเน้น
จําหน่ายสินค้า OTOP - สินค้าท้องถิ่น  

๓. แผนร่วมมือกับบริษัท ไปรษณียไ์ทย จํากัด เพื่อเพิ่มเครือข่าย
พันธมิตรในการขนส่งสินค้า 

อ.ส.ค. 
๑. โครงการจดัตั้งโรงงานแปรรูปผลติภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์ อ.ส.ค. 

ภาคเหนือตอนบน อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง กําลังการผลติ 
๘๐ ตันต่อวัน : ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๗ และสามารถแปรรูป
ผลิตภณัฑ์นมได้ในปี ๒๕๖๘ 

๒. โครงการพัฒนาเกษตรกรโคนมสู่ SMART Farmers : จํานวน
เกษตรกรโคนมทีผ่่านการอบรมพฒันาเกษตรกรโคนมใหเ้ป็น 
(Smart Farmer) ในปี ๒๕๗๐ จาํนวน ๔,๖๕๗ ราย 

กยท. 
๑. โครงการส่งเสริมการทําสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ : สถาบัน

เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่มีต้นทุนการผลิตลดลง
ร้อยละ ๕  

๒. โครงการจดัทํานวัตกรรมระดับต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา 
ที่สามารถนําไปใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตหรือมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจ : จํานวนไม่น้อยกว่ากลุ่มละ ๑ เรื่อง  
รวม ๓ เรื่องต่อปี  

๓. แผนงานส่งเสริมสนับสนุนและใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกร
ชาวสวนยางเพ่ือการปลูกแทน : เกษตรกรมีการโค่นยางเก่า 
และปลูกแทนดว้ยยางพันธุด์ี ๑๐๐,๐๐๐ไร/่ปี และเกษตรกร 
มีการโค่นยางเก่าและปลูกแทนด้วยพืชเศรษฐกิจอื่น  
๑๐๐,๐๐๐ไร่/ปี  

๔. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร (Smart Farmer)  

ดดดดดดดด 
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รัฐวิสาหกิจ ลักษณะโครงการ ตัวอย่างโครงการ/แผนงานและเป้าหมาย 

๕. โครงการส่งเสริมการทําสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ : 
เกษตรกรชาวสวนยางรวมตัวกันเพื่อนําพ้ืนท่ีสวนยางมาเข้าร่วม
โครงการเป็นสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่รวม ๕๐,๐๐๐ ไร/่ปี  

๖. โครงการสนับสนุนการยางแห่งประเทศไทย เพื่อขอจัดตั้ง 
เขตส่งเสริมนวตักรรมยางพาราระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ 
(SECri) เพื่อให้เกิดการลงทุนในโครงสร้างอุตสาหกรรมยาง 
และยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม :       
มีการลงทุนใน SECri ในปี ๒๕๖๗  

อคส. 
๑. แผนสร้างผลิตภัณฑ์ โดยการพัฒนาและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวถุง 

ผลิตภัณฑ์จากประมง ผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ พืชสวน และพืชไร่ : 
รายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าระดับราคา 
ขั้นต่ํา และมผีู้เข้าร่วมโครงการเพิม่ขึ้นร้อยละ ๒๐ ต่อปี  

๒. แผนเพิ่มเครือข่ายพันธมติรโดยการสรา้งความร่วมมือด้าน 
การบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร : มีความร่วมมือ
บริหารจดัการสินค้าเกษตร ๕ แหง่ ในปี ๒๕๗๐ 

๓. แผนเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินคา้อุปโภคบรโิภค : มีช่องทาง
การจําหน่ายไม่น้อยกว่า ๔๐ แห่ง ในปี ๒๕๗๐ เช่น ร้านค้าธงฟูา 
เป็นต้น 

๔. แผนเพิ่มคลังสินค้า (เพิ่มศูนย์กระจายและขนส่งสินค้า)  
: มีศูนย์กระจายสินค้าไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง ในปี ๒๕๗๐ 

อ.ต.ก. 
๑. โครงการเช่ือมโยงตลาดข้าวสารคุณภาพ อ.ต.ก. : กระจายผลผลิต

ข้าวสารของเกษตรกร วิสาหกจิชุมชน และสถาบันเกษตรกร 
ไดไ้ม่น้อยกวา่ ๓๐ ตัน/ปี (ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๗๐)  

๒. โครงการส่งเสริมตลาดผู้บริโภคผลไม้ไทย : มูลค่าการจําหน่าย
สินค้าจากโครงการส่งเสริมตลาดผู้บริโภคผลไม้ไทยได้ไม่น้อยกว่า 
๑๕ ลบ./ปี (ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๗๐)  

๓. โครงการสร้างพันธมิตร/คู่ค้าธุรกิจในการขับเคลื่อนสินค้าเกษตร
คุณภาพตาม Supply Chain ของสินค้าเกษตร (อ.ต.ก.) 

๔. โครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน ์
อสป. 
- 
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สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

ยสท. องค์การสรุา 
(หมุดหมายหลัก) 

การพัฒนาและเพิ่มมลูค่า
สินค้าเกษตรให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาด 
และการบริหารจัดการ
สินค้าเกษตรอย่างครบวงจร 

องค์การสุราฯ 
๑. โครงการสร้างความเข้มแข็งและยัง่ยืนของธุรกิจแอลกอฮอล์

ประเทศไทยด้วยระบบการผลติแอลกอฮอล์คณุภาพสูง ๙๙.๙๙ ดีกรี 
: การก่อสร้างโรงงานและติดตั้งระบบการผลิตแอลกอฮอล์
คุณภาพสูง ๙๙.๙๙ ดีกรีแล้วเสร็จ ในปี ๒๕๗๐ (๑,๕๐๐ ลบ.) 

๒. โครงการพัฒนากระบวนการผลติเพื่อผลิตภัณฑค์ุณภาพสูง : 
การก่อสร้างห้องสะอาดเพื่อพัฒนากระบวนการผลติคณุภาพสูง
แล้วเสร็จ ในปี ๒๕๖๗ (๒๗ ลบ.) 

ยสท. 
- 

สาขาสถาบันการเงิน 
ธ.ก.ส. 

(หมุดหมายหลัก) 
การให้บริการทางการเงิน 
ที่สร้างความแข็งแกร่งของ 
ห่วงโซ่อุปทานการเกษตร 

๑. แผนงานพัฒนาช่องทางการตลาด Online ด้วย Platform 
ขยายการเติบโตภาคเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางการเงิน (VCF)  

๒. แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการตลาดกลาง 
สินค้าเกษตร ทั้งตลาด Online และ Offline เพื่อเช่ือมโยงธุรกิจ 
เป็นศูนย์กระจายสินค้าและ Logistic ร่วมกับเครือข่าย : 
ประสิทธิภาพการเช่ือมโยงธุรกิจ business matching  
โดยในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ ปรมิาณและมูลค่าธุรกิจเพิ่มขึ้น
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๑๕ ตอ่ปี 

๓. แผนงานพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) : 
การนําข้อมูล information base ไปใช้ในการออกผลิตภัณฑ์
เพิ่มขึ้น โดยในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ จะมีการจ่ายสินเชื่อสะสม 
๕๐,๐๐๐ ลบ. 

สาขาพลังงาน 
กฟผ. กฟภ.  

(หมุดหมายสนบัสนนุ) 
การผลิตไฟฟูาชีวมวล กฟผ. และ บริษัท PEA ENCOM 

โรงไฟฟูาชุมชนเพื่อผลิตไฟฟูาชีวมวล  
ปตท. 

(หมุดหมายสนบัสนนุ) 
การวิจัยและพัฒนา
เกี่ยวกับวัสดุชีวภาพ 
(Biomaterial) และชีวเคมี 
(Biochemical) 

การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับวัสดุชีวภาพ (Biomaterial) และชีวเคมี 
(Biochemical)  
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สาขาสื่อสาร 
ปณท 

(หมุดหมายสนบัสนนุ) 
การส่งเสริมการขายสินค้า
ด้านเกษตรผ่านระบบ 
การพัฒนาระบบ 
บริหารจดัการคา้ปลีก 

๑. แผนขยายจุดให้บริการไปรษณีย์ 
๒. แผนงานปรับปรุงรถยนต์ขนส่งของ ปณท เป็นรถควบคุมอุณหภูมิ 

(Cold Storage Service & Logistics) 
๓. แผนปรับปรุงรถยนต์ขนส่งของ ปณท เป็นรถควบคุมอุณหภูมิ

รองรับสินค้าเกษตร 
๔. แผนพัฒนาระบบจําหน่ายสินค้า e - Commerce บน Platform 

ของ ปณท ไปต่างประเทศ 
๕. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการค้าปลีก (New Retail) 

สาขาขนส่ง 
รฟท. 

(หมุดหมายสนบัสนุน) 
การส่งเสริมการขายสินค้า
ด้านเกษตรผ่านระบบ 
การพัฒนาระบบ 
บริหารจดัการคา้ปลีก 

- 

สาขาสังคมและเทคโนโลย ี
วว.  

(หมุดหมายสนบัสนนุ) 
 

การสนับสนุนการเติบโต
เศรษฐกิจฐานราก 
แบบมีส่วนร่วมและ
ตอบสนองวิถีชีวิต 
ในอนาคต 

โครงการสนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม 
และตอบสนองวิถีชีวิตในอนาคต  

ททท.  
(หมุดหมายสนับสนุน) 

การส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการท่องเที่ยว 
เชิงเกษตร 

- 

รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 
(หมุดหมายสนับสนุน) 

การส่งเสริมและสนับสนุน
สินค้าเกษตร 

- 
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หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 

รัฐวิสาหกิจ ลักษณะโครงการ ตัวอย่างโครงการ/แผนงานและเป้าหมาย 

สาขาสังคมและเทคโนโลย ี

ททท. กกท. 
(หมุดหมายหลัก) 

การพัฒนาและยกระดับ 
การท่องเที่ยวและการกีฬา 

ททท. 
๑. โครงการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสู่ความเป็นคณุภาพ

ผ่านวิถีไทย : นักท่องเที่ยวต่างประเทศมีทัศนคตเิชิงบวก 
ต่อประเทศไทย (Positive Brand Sentiment) ไม่ต่ํากว่า 
ร้อยละ ๖๐ ต่อปี  

๒. โครงการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทย  
: อัตราความต้องการการเดินทางท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือน
ชาวไทยกระแสหลัก ไม่ต่ํากวา่ร้อยละ ๘๐ ต่อป ี 

๓. โครงการกระจายพื้นท่ีและช่วงเวลาท่องเที่ยว : จํานวนผู้ซื้อ
สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว (PAX) เมืองรองที่ได ้
ตามเปูาหมายร้อยละ ๑๐๐ ต่อปี และอัตราความต้องการ
เดินทางท่องเที่ยวในวนัธรรมดาไมต่่ํากว่าร้อยละ ๘๐ ต่อปี  

๔. โครงการกระจายประโยชน์ทางการท่องเที่ยวสู่ชุมชน : 
ความสําเร็จของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นเทียบระหว่างก่อน  
– หลัง การเข้าไปพัฒนา (Pre and Post comparison)  
เป็นไปตามเปูาหมายร้อยละ ๑๐๐ ต่อปี  

๕. โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าวิถีไทย  
: มีระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไม่ต่ํากว่า ๔.๕ ต่อป ี

กกท. 
๑. โครงการการสนับสนุนและจัดการแข่งขันกิจกรรมกีฬา 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sports Tourism) : มีมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการจัดการแข่งขันกีฬาระดับอาชีพ 
(World Class Event) การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
(Invitation) และการจัดการการแข่งขันมวลชนระดับโลก 
(World Mass Participation Event) ของแต่ละกิจกรรม
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อป ี 

๒. โครงการการพัฒนาเมืองกีฬา (Sports City) : มีการส่งเสริม
เมืองกีฬาใน ๑๖ จังหวัด ภายในปี ๒๕๗๐ และมมีูลค่า 
ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นทุกปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕  

๓. โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหกรรมท่องเที่ยว 
เชิงกีฬา ๒ มหาสมุทร Air Sea Land Southern 
International Sports Tourism Festival : มีมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๕ ตอ่ปี  
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สาขาขนส่ง 

รฟท. รฟม. 
ขสมก. บขส.  
ทอท. บวท. 

(หมุดหมายสนบัสนนุ) 

การสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว
โดยการอํานวยความสะดวก
ด้านคมนาคมขนส่ง 

รฟท.  
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ๑๒ โครงการ (มูลค่ารวม ๕๐๔,๔๐๔ ลบ.) 
๑. ช่วงลพบุร ี– ปากน้าํโพ : ปี ๒๕๖๖ (๒๔,๗๒๒ ลบ.) 
๒. ช่วงปากน้ําโพ – เด่นชัย : ปี ๒๕๖๙ (๕๙,๔๐๐ ลบ.) 
๓. ช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่  : ปี ๒๕๖๙ (๕๗,๙๙๒ ลบ.) 
๔. สายเด่นชัย - เชียงราย – เชียงของ (สายใหม่) : ปี ๒๕๗๐  

(๘๕,๓๔๔ ลบ.) 
๕. ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ : ปี ๒๕๖๙ (๑๗,๙๖๔ ลบ.) 
๖. ช่วงขอนแก่น – หนองคาย : ปี ๒๕๖๘ (๒๕,๘๔๒ ลบ.) 
๗. ช่วงชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี : ปี ๒๕๖๙ (๓๖,๖๘๓ ลบ.) 
๘. สายบ้านไผ่ - มุกดาหาร – นครพนม (สายใหม่) : ปี ๒๕๗๐  

(๖๖,๓๔๗ ลบ.) 
๙. ช่วงนครปฐม – ชุมพร : ปี ๒๕๖๖ (๔๑,๗๘๐ ลบ.)   
๑๐. ช่วงชุมพร – สุราษฎร์ธานี  : ปี ๒๕๖๙ (๒๔,๒๙๔ ลบ.) 
๑๑. ช่วงสุราษฎร์ธานี – สงขลา: ปี ๒๕๗๐ (๕๗,๓๗๕ ลบ.) 
๑๒. ช่วงหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ : ปี ๒๕๗๐ (๖,๖๖๑ ลบ.) 
โครงการจัดหาและซื้อรถจักร ๓ โครงการ (มูลค่ารวม ๓๕,๗๙๕ ลบ.) 
๑๓. โครงการรถจักรดีเซลรางปรับอากาศ จํานวน ๑๘๔ คัน : ในปี 

๒๕๖๙ (๑๔,๒๖๐ ลบ.) 
๑๔. โครงการรถจักรดเีซลไฟฟูา ๕๐ คัน : ปี ๒๕๖๖ (๖,๕๒๕ ลบ.) 
๑๕. โครงการจดัหารถดีเซลราง จํานวน ๒๑๖ คัน : ปี ๒๕๖๙ 

(๑๕,๐๑๐ ลบ.) 
โครงการระบบรถไฟชานเมือง ๔ โครงการ (มูลค่ารวม ๖๗,๕๗๕ ลบ.)  
๑๖. สายสแีดงช่วงบางซื่อ พญาไท มักกะสัน หัวหมาก และช่วงบางซือ่ 

หัวลําโพง (Missing Link) : ปี ๒๕๗๐ (๔๔,๑๕๘ ลบ.) 
๑๗. สายสีแดงช่วงรังสิต – ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต :  

ปี ๒๕๖๘ (๖,๕๗๐ ลบ.) 
๑๘. สายสีแดงช่วงตลิ่งชัน – ศาลายา : ปี ๒๕๖๘ (๑๐,๒๐๒ ลบ.) 
๑๙. สายสีแดงช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช : ปี ๒๕๖๘ (๖,๖๔๕ ลบ.) 
รฟม. 
๑. โครงการรถไฟฟูาสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี : ปี ๒๕๖๖ 

(๕๐,๙๓๗ ลบ.) (PPP) 
๒. โครงการรถไฟฟูาสายสเีหลือง ช่วงลาดพร้าว – สําโรง :  

ปี ๒๕๖๖ (๔๘,๐๐๒ ลบ.) (PPP) 
๓. โครงการรถไฟฟูาสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย –  

มีนบุรี (สุวินทวงศ์) : ปี ๒๕๖๘ (๑๐๘,๙๒๗ ลบ.) (PPP) 
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๔. โครงการรถไฟฟูาสายสมี่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ  

(วงแหวนกาญจนาภิเษก) : ปี ๒๕๗๐ (๑๒๔,๗๙๑ ลบ.) (PPP) 
๕. โครงการรถไฟฟูาสายสสี้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรม

แห่งประเทศไทย : ปี ๒๕๗๑ (๑๒๒,๐๔๑ ลบ.) (PPP) 
๖. โครงการรถไฟฟูาสายสีน้ําตาล ช่วงแคราย - ลําสาลี (บึงกุ่ม) : 

ปี ๒๕๗๑ (๔๘,๓๘๖ ลบ.) (PPP) 
๗. โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวดัภูเก็ต ระยะที่ ๑ ช่วงท่า

อากาศยานนานาชาติภเูก็ต – ห้าแยกฉลอง : ปี ๒๕๗๑ 
(๓๕,๒๐๑ ลบ.) (PPP) 

๘. โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวดัเชียงใหม่ (สายสีแดง)  
ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามคัค ี:  
ปี ๒๕๗๑ (๒๕,๖๓๙ ลบ.) (PPP) 

๙. โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวดันครราชสีมา (สายสเีขียว)  
ช่วงตลาดเซฟวัน – สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 
บ้านนารีสวสัดิ์ : ปี ๒๕๗๑ (๗,๑๑๕ ลบ.) (PPP) 

๑๐. โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวดัพิษณุโลก (สายสีแดง)  
ช่วงมหาวิทยาลัยพิษณโุลก – ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
พิษณุโลก : ปี ๒๕๗๓ (๑,๕๗๒ ลบ.) (PPP) 

ขสมก 
๑. โครงการเช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟูา (EV) :จํานวน 

๒,๕๑๑ คัน ในปี ๒๕๖๖ (๓๑,๐๔๒ ลบ.) 
๒. โครงการจ้างเหมาบริการเดินรถโดยสารปรับอากาศ 

ที่ใช้พลังงานสะอาด (EV และ NGV) : จํานวน ๔๐๐ คัน  
ปี ๒๕๖๖ (๑,๒๐๘ ลบ.)  

ทอท. 
๑. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ (ปีงบประมาณ 

๒๕๕๔ – ๒๕๖๐) : ปี ๒๕๖๘ (๖๒,๕๐๓ ลบ.) 
๒. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ ๑ :  

ปี ๒๕๖๙ (๑๖,๑๗๗ ลบ.) 
๓. โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นท่ี ๓ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ:  

ปี ๒๕๖๖ (๒๘,๐๕๑ ลบ.)  
๔. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ ๓ : ปี ๒๕๗๒ 

(๓๖,๘๓๐ ลบ.) 
บขส. 
๑. โครงการการจัดหารถโดยสารพลังงานทางเลือก : จํานวน ๗๒ คัน : 

ปี ๒๕๖๗ (๑,๕๒๗ ลบ.)   
๒. โครงการการบริการรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder 

Services 



- ๘ - 
 

รัฐวิสาหกิจ ลักษณะโครงการ ตัวอย่างโครงการ/แผนงานและเป้าหมาย 
๓. โครงการการขยายเส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ 

บวท. 
แผนงานพัฒนาการบริการการเดินอากาศ ณ สนามบินอู่ตะเภา :  
สร้างหอควบคุมการจราจรทางอากาศเปิดให้บริการปี ๒๕๖๙  
(๑,๒๕๖ ลบ.)  

สาขาพลังงาน 

ปตท. กฟผ.  
(หมุดหมายสนบัสนนุ) 

การสนับสนุนและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว 

ปตท. 
- 
กฟผ. 
การพัฒนาพ้ืนท่ีปรับปรุงภมูิทัศน์ของ กฟผ. เพื่อสนับสนุน 
การท่องเที่ยว   

กฟน. กฟภ. 
 (หมุดหมายสนบัสนนุ) 

บริการพื้นฐานด้านไฟฟูา  
 

กฟน. 
โครงการปรับปรุงและขยายระบบจําหน่ายพลังงานไฟฟูา ระยะที่ ๑๓ 
กฟภ.  
๑. โครงการพัฒนาระบบไฟฟูาให้พ้ืนที่เกาะต่างๆ  
๒. โครงการเพิม่ความสามารถในการจ่ายไฟด้วยสายเคเบิล้ใต้น้ํา

ให้เกาะต่างๆ ที่มไีฟฟูาใช้แล้ว  
สาขาสื่อสาร 

บมจ. เอ็นที 
(หมดุหมายสนับสนุน) 

บริการพื้นฐาน 
ด้านโทรคมนาคมและดจิิทัล 

- 

สาขาสาธารณูปการ 

กปน. กปภ. 
(หมุดหมายสนบัสนนุ) 

บริการพื้นฐานด้านประปา กปน. 
โครงการขยายเขตการให้บริการน้าํประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ 
มั่นคง และเป็นมาตรฐานเดยีวกัน 
กปภ. 
โครงการ/แผนงานก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงระบบประปา  
และขยายเขตการให้บริการ 

สาขาเกษตร 

อ.ส.ค. อสป.  
(หมุดหมายสนบัสนนุ) 

การสนับสนุนและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว 

อ.ส.ค. 
โครงการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค  
อสป. 
๑. โครงการเมืองประมงเชิงท่องเที่ยวและอนุรักษ์ปุาชายเลนสิเหร่ 

จังหวัดภูเก็ต  
๒. โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ  

  



- ๙ - 
 

รัฐวิสาหกิจ ลักษณะโครงการ ตัวอย่างโครงการ/แผนงานและเป้าหมาย 

สาขาทรัพยากรธรรมชาติ 

อสส. อ.ส.พ. 
อ.อ.ป. 

(หมุดหมายสนบัสนนุ) 

การสนับสนุนและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว 

อสส. 
๑. โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม ่ 
๒. โครงการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมสู่การเป็น 

แหล่งท่องเที่ยวด้านสวนสัตว์ในรูปแบบใหม่ 
อ.ส.พ. 
๑. โครงการยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

และแหล่งเรียนรู้เชิงคุณภาพที่สําคญัของประเทศ  
๒. โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพยากรพันธุ์พืช 

ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สู่ประชาชน  

๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการหารายได้  
และการประกอบธรุกิจ  

อ.อ.ป. 
กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในสวนปุา 
ของ อ.อ.ป. และศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย  

  



- ๑๐ - 
 

หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าท่ีส าคัญของโลก 

รัฐวิสาหกิจ ลักษณะโครงการ ตัวอย่างโครงการ/แผนงานและเป้าหมาย 

สาขาพลังงาน 

กฟผ. ปตท.  
กฟน. กฟภ. 

(หมุดหมายหลัก) 

การจัดเตรียมโครงสรา้ง
พื้นฐานเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟูา 

กฟน. 
๑. แผนการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟูา (EV) : ติดตั้งหัวชาร์จ EV 

๕๐๐ หัวชาร์จ ในปี ๒๕๗๐ (๑๕๐ ลบ.)  
๒. แผน Smart Metro Grid (งานติดตั้ง TLM ที่หม้อแปลงจําหน่าย) : 

ติดตั้งหม้อแปลงจํานวน ๖๐,๐๐๐ ชุด ภายในปี ๒๕๗๐ (๑,๐๕๖ ลบ.)  
กฟผ. 
๑. โครงการ EleX by EGAT : EGAT EV Charging Station : พัฒนา EV 

Charging Station : Fast Charging Station ๑๗๐ สถานี  
และมีหัวจ่ายชาร์จเร็ว จํานวน ๓๔๐ หัวจ่าย ในปี ๒๕๗๐ (๓๙๐ ลบ.)  

๒. โครงการ Repurpose Battery : ก่อสร้างโรงงาน ในปี ๒๕๗๐ 
(๑,๔๔๕ ลบ.)  

กฟภ. 
แผนงานติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟูาสําหรับยานยนต์ไฟฟูา  
(Fast Charge) ระยะที่ ๒ : ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟูาสําหรับยานยนต์
ไฟฟูา ๑๐๐ สถานี ในปี ๒๕๖๖ (๓๕๐ ลบ.)  
ปตท. และ บริษัทในกลุ่ม ปตท. 
โครงการ Public Charging Services : หัวจ่ายชาร์จเร็ว ๕๓๖ หัวจา่ย 
ในปี ๒๕๗๐ 

สาขาขนส่ง 
ขสมก. บขส. 

(หมุดหมายหลัก) 
การส่งเสริมการใช้งาน 
ยานยนตไ์ฟฟูาทดแทน 
รถโดยสารเดิม 

ขสมก. 
๑. โครงการเช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟูา (EV) : จํานวน ๒,๕๑๑ คัน : 

ปี ๒๕๖๖ (๓๑,๐๔๒ ลบ.)  
๒. โครงการจ้างเหมาบริการเดินรถโดยสารปรับอากาศท่ีใช้พลังงาน

สะอาด (EV และ NGV) : จํานวน ๔๐๐ คัน ในปี ๒๕๖๖  
(๑,๒๐๘ ลบ.)  

บขส. 
โครงการการจัดหารถโดยสารพลังงานทางเลือก : จํานวน ๗๒ คัน  
ในปี ๒๕๖๗ (๑,๕๒๗ ลบ.)  

รฟท. 
(หมุดหมายสนบัสนนุ) 

การส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้มีการใช้หัวรถจักรดเีซลไฟฟูา
เพื่อเพ่ิมศักยภาพ 
ในด้านการขนส่ง 

โครงการซื้อรถจักรดีเซลไฟฟูา : จํานวน ๕๐ คัน ปี ๒๕๖๖ (๖,๕๒๕ ลบ.) 

  



- ๑๑ - 
 

รัฐวิสาหกิจ ลักษณะโครงการ ตัวอย่างโครงการ/แผนงานและเป้าหมาย 

สาขาสาธารณูปการ 

กนอ. 
(หมุดหมายหลัก) 

การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 
ยานยนตไ์ฟฟูา 

โครงการจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซติี้ : กนอ. สามารถ
เปิดให้ผู้ประกอบการเข้ามาใช้บรกิารพร้อมสิ่งอํานวยความสะดวก 
ครบวงจรภายในปี ๒๕๗๐ (๔,๘๕๖ ลบ.) 

สาขาสื่อสาร 

ปณท 
(หมุดหมายสนบัสนนุ) 

การนํายานยนต์ไฟฟูามาใช้ 
ในระบบงานไปรษณีย ์

แผนการนํายานยนตไ์ฟฟูามาใช้ในระบบงานไปรษณยี ์

รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 
(หมุดหมายสนบัสนนุ) 

การส่งเสริมและสนับสนุน 
การใช้ยานยนต์ไฟฟูา 
ภายในองค์กร รวมถึง 
การเตรียมสิ่งอํานวย 
ความสะดวกเกี่ยวกับ 
ยานยนตไ์ฟฟูา 

- 

  



- ๑๒ - 
 

หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลคา่สูง 

รัฐวิสาหกิจ ลักษณะโครงการ ตัวอย่างโครงการ/แผนงานและเป้าหมาย 

สาขาสังคมและเทคโนโลย ี

กกท. 
(หมุดหมายหลัก) 

การส่งเสริมสุขภาพ 
และปลูกฝังค่านิยม 
การออกกําลังกาย 

- 

อภ. 
(หมุดหมายหลัก) 

การวิจัยและพัฒนายา 
และเวชภณัฑ ์

โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควดิ - ๑๙ : สามารถผลติและจําหน่าย 
ในเชิงพาณิชย์ ๒๕ - ๕๐ ล้านโดส ในปี ๒๕๗๐ (๑,๙๑๐ ลบ.)  

ททท. 
(หมุดหมายสนับสนุน 

การส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพ 

- 

วว. 
(หมุดหมายสนับสนุน) 

การส่งเสริมการวิจัย 
และพัฒนาผลิตภัณฑ ์
ทางการแพทย์ 

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และพฒันาศักยภาพการทดสอบชีวกลศาสตร์
การแพทย์ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

สาขาสาธารณูปการ 

กคช. 
(หมุดหมายหลัก) 

การพัฒนาท่ีอยู่อาศัย
สําหรับผู้สูงวัย 
อย่างครบวงจร 

โครงการที่อยู่อาศัยสําหรับผูสู้งอายุ จํานวน ๗,๕๔๔ หน่วย  
ภายในปี ๒๕๗๒ (๓,๕๐๗.๑๔๗ ลบ.) 
๑. โครงการบ้านเคหะสุขเกษม (จ. สมุทรปราการ เทพารักษ์)  

: จํานวน ๑,๘๘๖ หน่วย ภายในป ี๒๕๗๐ (๕๙๑.๑๔๗ ลบ.)  
หลังปี ๒๕๗๐ (จํานวน ๒,๑๕๘ หน่วย) 

๒. โครงการบ้านเคียงวัด : จํานวน ๑,๐๐๐ หน่วย ภายในปี ๒๕๗๐  
(ไม่ใช้เงินลงทุน) 

๓. โครงการบ้านพักสําหรบัผูสู้งอายุ (Senior Village) : จํานวน 
๒,๕๐๐ หน่วย ภายในปี ๒๕๗๑ (ภายในปี ๒๕๗๐ ๒,๙๑๖ ลบ.) 

 



- ๑๓ - 
 

หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ทีส่ าคัญของภูมิภาค 

รัฐวิสาหกิจ ลักษณะโครงการ ตัวอย่างโครงการ/แผนงานและเป้าหมาย 
สาขาขนส่ง 
รฟท. รฟม. กทพ. 

ทอท. กทท. 
(หมุดหมายหลัก) 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมและโลจสิติกส ์

รฟท.  
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเหนือ (๒๒๗,๔๕๘ ลบ.) 
๑. ช่วงลพบุร ี– ปากน้าํโพ : ปี ๒๕๖๖ (๒๔,๗๒๒ ลบ.) 
๒. ช่วงปากน้ําโพ – เด่นชัย : ปี ๒๕๖๙ (๕๙,๔๐๐ ลบ.) 
๓. ช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่  : ปี ๒๕๖๙ (๕๗,๙๙๒ ลบ.) 
๔. สายเด่นชัย - เชียงราย – เชียงของ (สายใหม่) : ปี ๒๕๗๐ (๘๕,๓๔๔ ลบ.) 
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายตะวันออกเฉียงเหนือ (๑๔๖,๘๓๖ ลบ.) 
๕. ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ : ปี ๒๕๖๙ (๑๗,๙๖๔ ลบ.) 
๖. ช่วงขอนแก่น – หนองคาย : ปี ๒๕๖๘ (๒๕,๘๔๒ ลบ.) 
๗. ช่วงชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี : ปี ๒๕๖๙ (๓๖,๖๘๓ ลบ.) 
๘. สายบ้านไผ่ - มุกดาหาร – นครพนม (สายใหม่) : ปี ๒๕๗๐  

(๖๖,๓๔๗ ลบ.) 
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายใต้ (๑๓๐,๑๑๐ ลบ.) 
๙. ช่วงนครปฐม – ชุมพร : ปี ๒๕๖๖ (๔๑,๗๘๐ ลบ.)   
๑๐. ช่วงชุมพร – สุราษฎร์ธานี  : ปี ๒๕๖๙ (๒๔,๒๙๔ ลบ.) 
๑๑. ช่วงสุราษฎร์ธานี – สงขลา: ปี ๒๕๗๐ (๕๗,๓๗๕ ลบ.) 
๑๒. ช่วงหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ : ปี ๒๕๗๐ (๖,๖๖๑ ลบ.) 
โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง (๗๒๒,๐๙๓ ลบ.) 
๑๓. สายกรุงเทพ – นครราชสีมา : ปี ๒๕๗๐ (๑๗๙,๔๑๒ ลบ.) 
๑๔. เชื่อมต่อสามสนามบิน : ปี ๒๕๗๐ (๒๒๔,๕๔๔ ลบ.) 
๑๕. โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง สายนครราชสีมา – หนองคาย : 

ปี ๒๕๗๑ (๓๑๘,๑๓๗ ลบ.) 
โครงการจดัหาและซื้อรถจักร และแคร่บรรทุกสินค้า (๓๗,๙๕๗ ลบ.) 
๑๖. โครงการรถจักรดีเซลรางปรับอากาศ จํานวน ๑๘๔ คัน : ในปี ๒๕๖๙ 

(๑๔,๒๖๐ ลบ.) 
๑๗. โครงการรถจักรดเีซลไฟฟูา ๕๐ คัน : ปี ๒๕๖๖ (๖,๕๒๕ ลบ.) 
๑๘. โครงการจดัหารถดีเซลราง จํานวน ๒๑๖ คัน : ปี ๒๕๖๙ (๑๕,๐๑๐ ลบ.) 
๑๙. โครงการจัดหาแคร่บรรทุกสินค้า จํานวน ๙๖๕ คัน : ปี ๒๕๗๐  

(๒,๑๖๒ ลบ.) 
โครงการระบบรถไฟชานเมือง (๖๗,๕๗๕ ลบ.) 
๒๐. สายสีแดงช่วงบางซื่อ พญาไท มักกะสัน หัวหมาก และช่วงบางซื่อ  

หัวลําโพง (Missing Link) : ปี ๒๕๗๐ (๔๔,๑๕๘ ลบ.) 
๒๑. สายสีแดงช่วงรังสิต – ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต : ปี ๒๕๖๘ 

(๖,๕๗๐ ลบ.) 
๒๒. สายสีแดงช่วงตลิ่งชัน – ศาลายา : ปี ๒๕๖๘ (๑๐,๒๐๒ ลบ.) 
๒๓. สายสีแดงช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช : ปี ๒๕๖๘ (๖,๖๔๕ ลบ.)  



- ๑๔ - 
 

รัฐวิสาหกิจ ลักษณะโครงการ ตัวอย่างโครงการ/แผนงานและเป้าหมาย 
รฟม. 
๑. โครงการรถไฟฟูาสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี : ปี ๒๕๖๖ 

(๕๐,๙๓๗ ลบ.) (PPP) 
๒. โครงการรถไฟฟูาสายสเีหลือง ช่วงลาดพร้าว – สําโรง :  

ปี ๒๕๖๖ (๔๘,๐๐๒ ลบ.) (PPP) 
๓. โครงการรถไฟฟูาสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย –  

มีนบุรี (สุวินทวงศ์) : ปี ๒๕๖๘ (๑๐๘,๙๒๗ ลบ.) (PPP) 
๔. โครงการรถไฟฟูาสายสมี่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ  

(วงแหวนกาญจนาภิเษก) : ปี ๒๕๗๐ (๑๒๔,๗๙๑ ลบ.) (PPP) 
๕. โครงการรถไฟฟูาสายสสี้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง

ประเทศไทย : ปี ๒๕๗๑ (๑๒๒,๐๔๑ ลบ.) (PPP) 
๖. โครงการรถไฟฟูาสายสีน้ําตาล ช่วงแคราย - ลําสาลี (บึงกุ่ม) :  

ปี ๒๕๗๑ (๔๘,๓๘๖ ลบ.) (PPP) 
๗. โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวดัภูเก็ต ระยะที่ ๑ ช่วงท่าอากาศ

ยานนานาชาติภเูก็ต – ห้าแยกฉลอง : ปี ๒๕๗๑ (๓๕,๒๐๑ ลบ.) 
(PPP) 

๘. โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวดัเชียงใหม่ (สายสีแดง)  
ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามคัค ี:  
ปี ๒๕๗๑ (๒๕,๖๓๙ ลบ.) (PPP) 

๙. โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวดันครราชสีมา (สายสเีขียว)  
ช่วงตลาดเซฟวัน – สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 
บ้านนารีสวสัดิ์ : ปี ๒๕๗๑ (๗,๑๑๕ ลบ.) (PPP) 

๑๐. โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวดัพิษณุโลก (สายสีแดง)  
ช่วงมหาวิทยาลัยพิษณโุลก – ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก : 
ปี ๒๕๗๓ (๑,๕๗๒ ลบ.) (PPP) 

กทพ.  
๑. สายเมืองใหม่ – เกาะแก้ว - กะทู้ จังหวัดภูเก็ต : ปี ๒๕๗๐  

(๓๐,๔๕๖ ลบ.) (PPP) 
๒. สายฉลองรัช – นครนายก - สระบุรี (ช่วงจตุโชติ – ถนนวงแหวน

รอบนอก รอบที่ ๓) : ปี ๒๕๗๐ (๒๑,๙๑๙ ลบ.) (PPP) 
๓. ระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ระยะที่ ๑ (ตอน N๒  

ถนนประเสริฐมนูกิจ – ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
ด้านตะวันออก) : ปี ๒๕๖๙ (๑๖,๙๖๐ ลบ.) (TFFIF) 

๔. สายกะทู้-ปุาตอง จังหวัดภูเก็ต : ปี ๒๕๗๐ (๑๔,๔๗๐ ลบ.) (PPP) 
๕. โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ระยะที่ ๒ (ตอน N๑ 

บางซื่อ – ถนนประเสริฐมนูกิจ – ถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร ด้านตะวันออก) : ปี ๒๕๗๑ (๒๐,๙๑๐ ลบ.) (PPP)  

 



- ๑๕ - 
 

รัฐวิสาหกิจ ลักษณะโครงการ ตัวอย่างโครงการ/แผนงานและเป้าหมาย 
๖. โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษ ระยะที่ ๑   

: ปี ๒๕๗๐ (PPP) (๓๘,๑๓๒ ลบ.) 
ทอท.  
๑. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๔  

– ๒๕๖๐) : ปี ๒๕๖๘ (๖๒,๕๐๓ ลบ.) 
๒. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ ๑ : ปี ๒๕๖๙ 

(๑๖,๑๗๗ ลบ.) 
๓. โครงการกอ่สร้างทางวิ่งเสน้ที่ ๓ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ: ปี ๒๕๖๖ 

(๒๘,๐๕๑ ลบ.) 
๔. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ ๓ : ปี ๒๕๗๒ 

(๓๖,๘๓๐ ลบ.)  
  กทท.  

๑. โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ของ กทท. บริเวณพื้นที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา (ระยะที่ ๑) : ปี ๒๕๖๙ (๑๒,๐๙๖ ลบ.) (PPP) 

๒. โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษ  
สายบางนา -อาจณรงค์ (S๑) : ปี ๒๕๖๙ (๒,๗๗๗ ลบ.)  

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพโครงสรา้งพื้นฐานและการใหบ้ริการ 
ของท่าเรือระนอง : ปี ๒๕๖๙ (๒,๑๕๐ ลบ.)  

๔. โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ ๓ (ในส่วนของท่าเทียบเรือ F) : 
ปี ๒๕๗๒ (๖๔,๒๒๖ ลบ.) (PPP)  

บวท. 
(หมดุหมายสนับสนุน) 

การบริการการเดินอากาศ แผนงานพัฒนาการบริการการเดินอากาศ ณ สนามบินอู่ตะเภา :  
สรา้งหอควบคุมการจราจรทางอากาศเปดิใหบ้ริการปี ๒๕๖๙ (๑,๒๕๖ ลบ.) 

สาขาพลังงาน 

ปตท. กฟผ. 
กฟน. กฟภ. 

(หมุดหมายหลัก) 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านพลังงาน 

ปตท. 
โครงการท่อส่งก๊าซบางปะกง – พระนครใต้ : แล้วเสร็จปี ๒๕๖๘  
กฟน. 
โครงการปรับปรุงและขยายระบบจําหน่ายพลังงานไฟฟูา ระยะที่ ๑๓ : 
มีระบบสายปูอน ๒,๒๗๕ วงจร-กม. มีระบบสายแรงต่ํา ๔,๙๓๘ วงจร  
-กม. ติดตั้งหม้อแปลงจําหน่าย ๒,๕๘๕ MVA มีเครื่องวัดหน่วยไฟฟูา 
๑.๒๙๙ ล้านเครื่อง และติดตั้งคาปาซิเตอร์ ๓๙๒ เมกะวาร์ ในปี ๒๕๗๐ 
(๒๖,๒๑๘ ลบ.)  

กฟผ. 
๑. โครงการขยายระบบส่งไฟฟูาระยะที่ ๑๒ : ก่อสร้างระบบส่ง 

ตามโครงการขยายระบบส่งไฟฟูา ระยะที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๘ 
(๖๐,๐๐๐ ลบ.)  

๒. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟูาบริเวณภาคตะวันตก – ภาคใต้ 
เพื่อเสรมิความมั่นคงระบบไฟฟูา ในปี ๒๕๖๗ (๖๓,๒๐๐ ลบ.) 



- ๑๖ - 
 

รัฐวิสาหกิจ ลักษณะโครงการ ตัวอย่างโครงการ/แผนงานและเป้าหมาย 
กฟภ. 
๑. โครงการพัฒนาระบบส่งและจําหน่ายระยะที่ ๓ : ก่อสร้างสถานี

ไฟฟูาสายส่งและระบบจําหน่าย ได้ร้อยละ ๔ ในป ี๒๕๗๐ 
(๓๘,๕๖๐ ลบ.)  

๒. โครงการเพิม่ความมั่นคงของระบบไฟฟูาระยะที่ ๑ : ก่อสร้าง/
ปรับปรุงสายส่ง ๑๑๕ เควี ไดร้้อยละ ๖๐ และก่อสรา้งสถานีจุด
จ่ายไฟระบบ ๒๒ เควี ได้ร้อยละ ๔๕ ในปี ๒๕๗๐ (๑๒,๐๐๐ ลบ.)  

๓. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบจําหนา่ยแรงต่ํา 
ระยะที่ ๑ : ดําเนินการได้ร้อยละ ๖๐ ในปี ๒๕๗๐ (๑๘,๙๐๐ ลบ.)  

สาขาสาธารณูปการ 

กปน. กปภ.  
อจน.  

(หมุดหมายหลัก) 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านสาธารณูปการ 

กปน.  
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งท่ี ๙ (๔๒,๗๕๐ ลบ.) 
๑. แผนงานขยายกําลังการผลิตน้ําโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์เพิ่มอีก 

๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และสถานีไฟฟูาย่อย (๖,๙๖๒.๖ ลบ.) 
๒. แผนงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ําจากโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ พร้อมทั้ง

อุโมงค์ส่งน้ําเช่ือมฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก (๑๕,๘๙๘.๔ ลบ.) 
๓. แผนงานเพ่ิมสถานสีูบจ่ายน้ําแห่งใหม่ สถานีไฟฟูาย่อยและขยาย 

ถังเก็บน้ําสถานีสูบจา่ยน้ํามีนบรุี ลาดกระบัง บางพลี ลาดพร้าว  
และสาํโรง (๖,๔๙๘.๒ ลบ.) 

๔. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ํา (๑๐,๑๙๖.๘ ลบ.) 
๕. แผนงานบริหารและควบคุมโครงการ (๓,๑๙๔ ลบ.)  
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งท่ี ๑๐ (ภายในปี ๒๕๗๑ 
(๒๑,๙๖๕ ลบ.)) 
๑. แผนงานขยายกําลังการผลิตน้ําโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์เพิ่มอีก 

๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (๔,๗๕๐ ลบ.) 
๒. แผนงานก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ําแห่งใหม่  

ขนาด ๔๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (๘๓๕ ลบ.) 
๓. แผนงานก่อสร้างขยายถังเก็บน้ําโรงงานผลิตน้ําบางเขน  

ขนาด ๑๙๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (๑,๖๐๐ ลบ.) 
๔. แผนงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ําเส้นใหม่เช่ือมต่อระบบส่งน้ําพ้ืนท่ี 

ฝั่งตะวันตกสู่ตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยา (๗,๙๐๐ ลบ.) 
๕. แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพระบบจา่ยน้ําโดยการปรับเปลีย่น/วางท่อ

ประปาขนาดต่างๆ (๓,๗๓๐ ลบ.) 
๖. แผนงานบริหารและควบคุมโครงการ (๓,๑๕๐ ลบ.) 
 
 
 
 



- ๑๗ - 
 

รัฐวิสาหกิจ ลักษณะโครงการ ตัวอย่างโครงการ/แผนงานและเป้าหมาย 
กปภ. 
๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาเกาะสมุย ระยะที่ ๒ 

ส่วนท่ี ๑ : ๗๔๐.๗๕ ลบ.  
๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาเกาะสมุย ระยะที่ ๒ 

ส่วนท่ี ๒ : ๘๕๑.๑๙ ลบ. 
๓. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาย่านตาขาว : ๒๔๖.๕๕ ลบ. 
๔. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาน่าน : ๒๗๘.๘๒ ลบ. 
๕. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพังงา - ภูเก็ต ระยะที่ ๑ 

ส่วนท่ี ๑: ๘๔๖.๒๗ ลบ. 
๖. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย สาขาพังงา - ภูเก็ต ระยะที่ ๑  

ส่วนท่ี ๒ : ๘๘๙.๔๗ ลบ. 
๗. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย สาขาพังงา - ภูเก็ต ระยะที่ ๑  
๘. ส่วนท่ี ๓ : ๘๖๑.๒๗ ลบ. 
๙. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาเพชรบรูณ์ - หล่มสัก  

ระยะที่ ๑ : ๑,๑๑๗.๖๐ ลบ. 
๑๐. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขานครศรีธรรมราช ส่วนที่ ๒ 

: ๗๕๙.๗๑ ลบ. 
๑๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขานครศรีธรรมราช ส่วนที่ ๓ 

: ๑๖๘.๙๓ ลบ. 
๑๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย สาขาสมุทรสาคร - นครปฐม  

ระยะที่ ๑ ส่วนท่ี ๑ :  ๗๐๗.๕๖ ลบ. 
๑๓. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย สาขาสมุทรสาคร - นครปฐม  

ระยะที่ ๑ ส่วนท่ี ๒ : ๓๖๙.๐๔ ลบ. 
๑๔. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาบ้านผือ - (กลางใหญ่) - 

(นํ้าโสม) - (กุดจับ) : ๙๘.๓๙ ลบ. 
๑๕. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขานครศรีธรรมราช  

ส่วนท่ี ๑ : ๔๕๐.๙๘ ลบ. 
๑๖. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาชะอวด : ๒๗๘.๑๖ ลบ. 
๑๗. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาหลังสวน - (ทุ่งตะโก)  

: ๒๒๐.๘๓ ลบ. 
๑๘. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาตาก - (สมอโคน)  

: ๕๘๖.๐๔ ลบ. 
๑๙. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาเชียงใหม่ – แม่ริม -  

สันกําแพง ระยะที่ ๑ ส่วนท่ี ๑ : ๙๔๐.๗๘ ลบ. 
๒๐. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเชียงใหม่ – แม่ริม -  

สันกําแพง ระยะที่ ๑ ส่วนท่ี ๒ : ๙๔๓.๕๒ ลบ. 
๒๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาเชียงใหม่ – แม่ริม -  

สันกําแพง ระยะที่ ๑ ส่วนท่ี ๓ : ๕๘๗.๐๓ ลบ. 



- ๑๘ - 
 

รัฐวิสาหกิจ ลักษณะโครงการ ตัวอย่างโครงการ/แผนงานและเป้าหมาย 
๒๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาแพร่ - เด่นชัย (สูงเม่น) 

: ๑๔๖.๕๘ ลบ. 
๒๓. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขากบินทร์บุรี : ๑๒๑.๑๓ ลบ. 
๒๔. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาบ้านดุง - (เพ็ญ -  

บ้านธาตุ) - (บ้านม่วง) : ๑๔๓.๓๐ ลบ. 
๒๕. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาโพนทอง : ๑๘๓.๒๘ ลบ. 
๒๖. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาบําเหน็จณรงค์ : 

๓๒๕.๙๙ ลบ. 
อจน. 
โครงการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย : จํานวน ๑๙ แห่ง โดยมีวงเงิน
ลงทุนแห่งละประมาณ ๘๐ ลบ. 

กนอ. 
(หมุดหมายหลัก) 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมและโลจิสติกส ์

โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพดุ ระยะที่ ๓ (ช่วงที่ ๒)  
โดยมลูค่าโครงการพัฒนาท่าเรืออตุสาหกรรมมาบตาพดุระยะที่ ๓ 
ทั้งหมด จํานวน ๕๕,๐๐๐. ลบ.แบ่งเป็น 

๑) เงินลงทุนของ กนอ. ในส่วนที่เป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน  
มูลค่า ๑๒,๙๐๐ ลบ. 

๒) เอกชนร่วมลงทุน แบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ 
- ช่วงที่ ๑ ลงทุนท่าเรือก๊าซ มูลค่า ๓๕,๐๐๐ ลบ. 
- ช่วงที่ ๒ ลงทุนท่าเรือสินค้าเหลว (มูลค่า ๔,๓๐๐ ลบ.และลงทุน

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง มูลค่า ๓,๒๐๐ ลบ.) 
: โดยเอกชนก่อสรา้งท่าเทียบเรือบนพ้ืนท่ีถมทะเลแล้วเสร็จ  
และเปดิให้บริการได้ภายในปี ๒๕๗๐  

สาขาสื่อสาร 

ปณท 
(หมุดหมายหลัก) 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมและโลจิสติกส ์

๑. แผนก่อสร้างศูนย์ไปรษณีย์และศูนย์รับ/กระจายสินค้า  
และตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ : เริ่มก่อสร้างปี ๒๕๖๕ และทยอยเปิดใช้งาน
ปี ๒๕๖๖ 

๒. โครงการการพัฒนาคลังสินค้าบริการระหว่างประเทศ  
(Bonded Warehouse) 

๓. แผนงานการพัฒนาระบบจัดการเส้นทางขนส่งและจาํหน่าย 
/แผนงานการพัฒนาจดุพักนําจ่ายสิ่งของส่งทางไปรษณีย ์

บมจ. เอ็นที 
(หมุดหมายหลัก) 

 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านดิจิทัล 

๑. แผน ASEAN Digital Hub  
๒. โครงการการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๕G บนคลื่น ๗๐๐ MHz 
๓. แผนการให้บริการ ๕G Infra Sharingแผนพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานรองรับพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 
 
 
 
 



- ๑๙ - 
 

รัฐวิสาหกิจ ลักษณะโครงการ ตัวอย่างโครงการ/แผนงานและเป้าหมาย 
สาขาสถาบันการเงิน 

ธสน. 
(หมุดหมายหลัก) 

 

การสนับสนุนสินเชื่อ 
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและ 
สร้างมลูค่าเพิ่ม 

โครงการสนับสนุนสินเช่ือผลักดันการลงทุนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยแีละ

สร้างมลูค่าเพิ่มของธุรกิจไทยตลอดห่วงโซ่มลูค่าการส่งออก : ยอดคงค้าง

สินเช่ือที่สนับสนุนการค้าและการลงทุน ๑๖๑,๐๐๐ ลบ. ภายในปี ๒๕๗๐ 

สาขาสังคมและเทคโนโลย ี

วว. 
(หมดุหมายสนับสนุน) 

การส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านโลจิสติกส์ โดยการวิจยั
ทดสอบระบบราง 

๑. โครงการพัฒนาการวิเคราะห์และทดสอบระบบรางรถไฟความเร็วสูง 
(๙๖๘ ลบ.) 

๒. โครงการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีขนส่งและรถไฟความเร็วสูง 

  



- ๒๐ - 
 

หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน 

รัฐวิสาหกิจ ลักษณะโครงการ ตัวอย่างโครงการ/แผนงานและเป้าหมาย 

สาขาสื่อสาร 

บมจ.เอ็นที 
(หมุดหมายหลัก) 

 

การให้บริการโครงข่ายเช่ือมโยง
ทั้งในและต่างประเทศ 

๑. แผน ASEAN Digital Hub  

๒. โครงการบริการ ๕G สําหรับลูกค้าองค์กร (ให้บริการ ๕G บนคลื่น 

๒๖ GHz) 

๓. แผนการให้บริการ ๕G Infra Sharing (ไม่มีรายละเอียดโครงการ  

อยู่ระหว่างกระทรวงเจ้าสังกัดจัดทําข้อมูล) 

สาขาสาธารณูปการ 

กนอ. 
(หมุดหมายหลัก) 

 

การส่งเสริมการลงทุน  
ด้านอุตสาหกรรมไฟฟูา 
และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

โครงการจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก เป็นรูปแบบ 
นิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงานระหว่าง กนอ. กับบริษัท พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย - จีน จํากัด 
(๓,๗๖๘.๑๔ ลบ.) 
- กนอ. สามารถเปิดให้ผู้ประกอบการเข้ามาใช้บริการพร้อมสิ่งอํานวย

ความสะดวกครบวงจรภายในปี ๒๕๖๘ : ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุน
ในประเทศประมาณ ๔๕,๘๔๐ ลบ. และเกดิการจ้างงานประมาณ 
๑๑,๔๖๐ คน ผูป้ระกอบการสามารถขออนุญาตใช้ที่ดิน 
เพื่อประกอบการกิจการภายในนิคมอุตสาหกรรมไดร้้อยละ ๓๐ 
(สะสม) ภายในปี ๒๕๗๐ 

 
 
 



- ๒๑ - 
 

หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมที่เขม้แข็ง มศีักยภาพสงูและสามารถแข่งขนัได้ 

รัฐวิสาหกิจ ลักษณะโครงการ ตัวอย่างโครงการ/แผนงานและเป้าหมาย 

สาขาสถาบันการเงิน 

ธ.ก.ส. ออมสิน 
ธพว. ธสน. 
บสย. ธอท. 

(หมุดหมายหลัก) 
 

การพัฒนาการให้บริการ/ 

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

สําหรับผู้ประกอบการวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม 

ธ.ก.ส. 
๑. โครงการยกระดับลูกค้าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็น SME 

เกษตรหัวขบวน : โดยในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ จํานวน SME  
เกษตรหัวขบวนเพิ่มขึ้นรวม ๔๐,๐๐๐ ราย 

๒. โครงการต่อยอด New Gen, Smart Farmer, Young Smart 
Farmer เพื่อสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจร่วมกับเครือข่ายธุรกจิ : 
โดยในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ จํานวน New Gen, Smart Farmer, 
Young Smart Farmer : เพิ่มขึ้นรวม ๑,๒๐๐ ราย 

ออมสิน 
๑. สินเช่ือธุรกิจ SMEs : โดยในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ 

มีการสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการรายย่อย 
ผู้ประกอบการชุมชน SMEs และ SMEs Startup โดยสนับสนุน
สินเช่ือเพิ่มข้ึนรวม ๗๙,๐๐๐ ลบ. และสดัส่วนต่อสินเช่ือรวม  
ร้อยละ ๙.๕ 

๒. โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย/
SMEs/SME Startup เพื่อเสรมิสรา้งทักษะและความรู้ที่จําเป็น 
ในการดําเนินธุรกจิเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
SMEs /SMEs Startup : โดยในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ ผูป้ระกอบการ
รายย่อยเพิม่ขึ้น รวม ๒๕๐,๐๐๐ ราย และ SMEs/SMEs Startup 
เพิ่มขึ้น ๑๗๖,๐๐๐ ราย 

ธพว. 
๑. โครงการแผนขยายสินเช่ือปี ๒๕๖๕- ๒๕๖๙ : โดยในปี ๒๕๖๕  

- ๒๕๖๙ ยอดเบิกจ่ายสินเช่ือเพิ่มขึ้นรวม ๓๑๙,๖๐๖ ลบ. 
๒. โครงการการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs 

ให้เข้าถึงแหล่งทุนผ่านกองทรัสต์เพื่อกิจการร่วมลงทุน (Private 
Equity Trust Fund : PE Trust) : โดยในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ 
จํานวนผู้ประกอบการ SMEs ได้รบัการร่วมลงทุนและสามารถ  
Exit เพิ่มขึ้นรวม ๑๓ บริษัท 

๓. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง SMEs : โดยในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ 
การยกระดับความเข้มแข็งของลูกหนี้ ธพว. กลุ่มปกติ และ Turn 
Around เพิ่มขึ้นรวม ๖๐,๐๐๐ ราย และยกระดบั ความเข้มแข็ง
ของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs เพิ่มขึ้นรวม ๑๘,๓๓๐ ราย 

  



- ๒๒ - 
 

รัฐวิสาหกิจ ลักษณะโครงการ ตัวอย่างโครงการ/แผนงานและเป้าหมาย 

  ธสน. 
๑. โครงการสนับสนุนสินเช่ือ SMEs เชื่อมไทย เชื่อมโลก ด้วยการค้า

การลงทุนระหว่างประเทศ : โดยในป ี๒๕๖๙ ยอดคงค้างสินเช่ือ
เพิ่มขึ้นเป็น ๒๔๒,๐๓๐ ลบ. 

๒. โครงการบม่เพาะผู้ประกอบการไทย ให้พร้อมส่งออกและลงทุน  
ในต่างประเทศได้อย่างเข้มแข็ง : โดยในปี ๒๕๖๙ มีจํานวน 
ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนนุด้านไม่ใช่การเงินสะสม 
๒๗,๘๐๐ ราย 

บสย. 
๑. โครงการค้ําประกันสินเช่ือ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที๑่๐ 

(PGS๑๐) : โดยในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ วงเงินอนมุัติค้าํประกนัสนิเช่ือ
เพิ่มขึ้นรวม ๑๕๐,๐๐๐ ลบ. 

๒. โครงการค้ําประกันสินเช่ือ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๑๑ 
(PGS๑๑) : โดยในปี ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ วงเงินอนมุัติค้าํประกนัสนิเช่ือ
เพิ่มขึ้นรวม ๑๐๐,๐๐๐ ลบ. 

๓. โครงการค้ําประกันสินเช่ือเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs 
ระยะที่ ๕ (Micro ๕) : โดยในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ วงเงินอนุมัติค้ําประกัน
สินเช่ือเพิ่มขึ้นรวม ๓๐,๐๐๐ ลบ. 

๔. โครงการค้ําประกันสินเช่ือเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs 
ระยะที่ ๖ (Micro ๖) : โดยในปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ วงเงินอนุมัต ิ
ค้ําประกันสินเช่ือเพิ่มข้ึนรวม ๒๐,๐๐๐ ลบ. 

๕. โครงการค้ําประกันสินเช่ือเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs 
ระยะที่ ๗  (Micro ๗) : โดยในปี ๒๕๖๙ วงเงินอนุมัตคิ้ําประกัน
สินเช่ือเพิ่มข้ึนรวม ๑๐,๐๐๐ ลบ. 

๖. โครงการพัฒนาศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs : โดยในปี ๒๕๖๕ 
 - ๒๕๖๙ จํานวนรายของผู้ที่เข้ารบัคําปรึกษาแล้วไดร้ับสินเชื่อ  
(มีและไม่มี บสย. ค้ําประกัน) หรือได้ปรับโครงสร้างหนี้ต่อจาํนวน
รายที่ผ่านการคัดกรองนําส่งสถาบนัการเงิน ร้อยละ ๓๒ 

  ธอท. 
โครงการขยายสินเชื่อเพื่อ SMEs มีเปูาหมายขยายสินเช่ือ SMEs :  
โดยในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ จํานวนสินเช่ือเพิ่มข้ึนรวม ๑๖,๗๐๐ ลบ. 
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รัฐวิสาหกิจ ลักษณะโครงการ ตัวอย่างโครงการ/แผนงานและเป้าหมาย 

สาขาสังคมและเทคโนโลย ี

วว. 
(หมุดหมายหลัก) 

การพัฒนาและส่งเสริม 
ผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุน 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

๑. โครงการเสรมิสร้างศักยภาพในการบริการด้านบรรจุภณัฑ์ 
อย่างครบวงจร เพื่อยกระดับ SMEs : จํานวน SMEs ที่ได้รับ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีมีจํานวน ๖๐๐ คนในปี ๒๕๗๐  

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้านการผลิตและวิเคราะห์
ทดสอบผลิตภัณฑเ์ครื่องสาํอางในระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพด้านการแข่งขันของ SMEs : มีกลุ่ม OTOP ที่สามารถ
ส่งออกเครื่องสําอางได้มาตรฐานตาม GMP จากโครงสร้างพื้นฐาน
ของ วว. จํานวน ๒๕ ราย ในปี ๒๕๗๐ 

ททท. 
(หมุดหมายสนับสนุน) 

การส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการท่องเที่ยว 
ที่ก่อให้เกิดการส่งเสรมิ
วิสาหกิจชุมชนและ 
การกระจายรายได้สู่ชุมชน 

- 

สาขาสื่อสาร 

ปณท 
(หมุดหมายสนับสนุน) 

 

การส่งเสริมการขายสินค้า
วิสาหกิจชุมชนผ่านระบบ
บริหารจดัการคา้ปลีก 

- 

สาขาขนส่ง 

รฟท. 
(หมุดหมายสนับสนุน) 

การส่งเสริมการขายสินค้า
วิสาหกิจชุมชนผ่านระบบ
บริหารจดัการคา้ปลีก 

- 

รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 
(หมุดหมายสนับสนุน) 

การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม และรายใหม ่
ที่เริ่มต้นธรุกิจ (SMEs 
Startups) ภายใต้ภารกิจ
ของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง 

- 



- ๒๔ - 
 

หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน 

รัฐวิสาหกิจ ลักษณะโครงการ ตัวอย่างโครงการ/แผนงานและเป้าหมาย 
สาขาสาธารณูปการ 

กนอ. กปน.  
กปภ. อจน.  

(หมุดหมายหลัก) 

การจัดให้มโีครงสร้างพื้นฐาน 
รวมถึงระบบประปาและ 
ระบบจัดการน้ําเสีย 
อย่างเพียงพอ และมีคณุภาพ
ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก 

กนอ. 
โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก : นิคมอุตสาหกรรม Smart Park มูลค่าโครงการทั้งหมด 
จํานวน ๒,๓๗๐.๗๑๘ ลบ. : กนอ. มีนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบในพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจ พร้อมท้ังมรีะบบ Smart Facility และสิ่งอํานวย 
ความสะดวกครบวงจรสําหรับการเปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมในพื้นที่ ภายในปี ๒๕๖๘ โดยโครงการดังกล่าวช่วยรองรับ
การลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมเปาูหมาย เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต ์
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิทลั เป็นต้น 
กปน. 
แผนงานรื้อย้ายท่อประปาเดิมและวางท่อประปาใหม่ทดแทนเพื่อรองรับ
งานก่อสร้างรถไฟฟูาความเร็วสูง (เชื่อม ๓ สนามบิน) โดยมเีปูาหมาย 
ในการดําเนินการวางท่อประปาใหม่ทดแทนท่อประปาเดิมที่รื้อยา้ย
เนื่องจากท่อประปาเดิมกีดขวางการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง
เช่ือม ๓ สนามบิน : โดยมีแผนงานภายในปี ๒๕๖๙ (๒๗๙.๑ ลบ.) 
กปภ. 
๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย สาขาแม่สาย - (ห้วยไคร้) - (แม่จัน) 

 - (เชียงแสน) : ๙๑๖.๐๙ ลบ. 
๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาชลบรุี – พนัสนิคม 

(พานทอง) – (ท่าบุญมี) ระยะที่ ๒ (รองรับ EEC) : ๑,๗๐๐ ลบ. 
๓. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย สาขาพัทยา – แหลมฉบัง -  

ศรีราชา (รองรับ EEC) : ๑,๕๐๐ ลบ. 
อจน. 
โครงการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย (๑,๖๑๓.๑๔ ลบ)  
: จํานวน ๕ แห่ง แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๗๐ (ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย 
จํานวน ๕ แห่ง ภายในปี ๒๕๗๐ ได้แก่ ในพ้ืนท่ี มาบตาพุด  
จังหวัดระยอง พ้ืนท่ีแสนสุข จังหวัดชลบุรี พ้ืนท่ีศรรีาชา จังหวัดชลบรุี 
พื้นที่บ้านเพ จังหวัดระยอง และพืน้ท่ีบางเสร่ จังหวัดชลบรุี  
โดยมีปริมาณน้ําเสียทีผ่่านการบําบัดเฉลีย่ปีละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์
เมตรต่อปี) 
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รัฐวิสาหกิจ ลักษณะโครงการ ตัวอย่างโครงการ/แผนงานและเป้าหมาย 
กปน. กปภ. 

อจน. 
(หมดุหมายสนับสนุน) 

การพัฒนาระบบประปา 
และจัดการน้ําเสีย 

- 

สาขาสื่อสาร 
บมจ.เอ็นที 

(หมุดหมายหลัก) 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านโทรคมนาคม 

แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการดา้นโทรคมนาคมและดิจิทลั
รองรับพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ  

สาขาขนส่ง 

รฟท. รฟม. 
ขสมก. 

(หมุดหมายสนบัสนนุ) 

การส่งเสริมและสนับสนุน
พื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ 
ในการสรา้งและพัฒนาระบบราง
ระบบรถไฟฟูา และให้บริการ
ขนส่งสาธารณะ 

รฟท. 
๑. โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ – นครราชสีมา :  

ปี ๒๕๗๐ (๑๗๙,๔๑๒ ลบ.) 
๒. โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง เชื่อมต่อสามสนามบิน :  

ปี ๒๕๗๐ (๒๒๔,๕๔๔ ลบ.) 
๓. โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง สายนครราชสีมา – หนองคาย : 

ปี ๒๕๗๑ (๓๑๘,๑๓๗ ลบ.) 
๔. โครงการซื้อรถจักรดเีซลไฟฟูา ๕๐ คัน : ปี ๒๕๖๐ (๖,๕๒๕ ลบ.) 
รฟม. 
๑. โครงการรถไฟฟูาสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี : ปี ๒๕๖๖  

(๕๐,๙๓๗ ลบ.) (PPP) 
๒. โครงการรถไฟฟูาสายสเีหลือง ช่วงลาดพร้าว – สําโรง : ปี ๒๕๖๖  

(๔๘,๐๐๒ ลบ.) (PPP) 
๓. โครงการรถไฟฟูาสายสสี้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  

มีนบุรี (สุวินทวงศ์) : ปี ๒๕๖๘ (๑๐๘,๙๒๗ ลบ.) (PPP) 
๔. โครงการรถไฟฟูาสายสมี่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บรูณะ (วงแหวน

กาญจนาภเิษก) : ป ี๒๕๗๐ (๑๒๔,๗๙๑ ลบ.) (PPP) 
๕. โครงการรถไฟฟูาสายสสี้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรม 

แห่งประเทศไทย : ปี ๒๕๗๑ (๑๒๒,๐๔๑ ลบ.) (PPP) 
๖. โครงการรถไฟฟูาสายสีน้ําตาล ช่วงแคราย - ลําสาลี (บึงกุ่ม) :  

ปี ๒๕๗๑ (๔๘,๓๘๖ ลบ.) (PPP) 
๗. โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวดัภูเก็ต ระยะที่ ๑ ช่วงท่าอากาศ

ยานนานาชาติภเูก็ต – ห้าแยกฉลอง : ปี ๒๕๗๑ (๓๕,๒๐๑ ลบ.) 
(PPP) 

๘. โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวดัเชียงใหม่ (สายสีแดง)  
ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามคัค ี:  
ปี ๒๕๗๑ (๒๕,๖๓๙ ลบ.) (PPP) 

๙. โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวดันครราชสีมา (สายสเีขียว)  
ช่วงตลาดเซฟวัน – สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 
บ้านนารีสวสัดิ์: ปี ๒๕๗๑ (๗,๑๑๕ ลบ.) (PPP) 
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รัฐวิสาหกิจ ลักษณะโครงการ ตัวอย่างโครงการ/แผนงานและเป้าหมาย 
๑๐. โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวดัพิษณุโลก (สายสีแดง)  

ช่วงมหาวิทยาลัย พิษณุโลก – ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพิษณโุลก : 
ปี ๒๕๗๓ (๑,๕๗๒ ลบ.) (PPP) 

  ขสมก. 
๑. โครงการเช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟูา (EV) :จํานวน ๒,๕๑๑ คัน  

ในปี ๒๕๖๖ (๓๑,๐๔๒ ลบ.) 
๒. โครงการจ้างเหมาบริการเดินรถโดยสารปรับอากาศท่ีใช้ 

พลังงานสะอาด (EV และ NGV) : จํานวน ๔๐๐ คันปี ๒๕๖๖ (๑,๒๐๘ ลบ.) 

สาขาพลังงาน 

ปตท. กฟผ.  
กฟน. กฟภ. 

(หมุดหมายสนบัสนนุ) 

การพัฒนาโครงข่ายสมาร์ทกริด 
ของรัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ 

ปตท. 
โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง  
กฟผ. 
โครงการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)  
กฟภ. 
๑. โครงการพัฒนาโครงข่ายอัจฉรยิะ  
๒. โครงการพัฒนาโครงข่ายให้มีความทันสมัยรองรับระบบไฟฟูา 

ในอนาคต ระยะที่ ๑  
๓. โครงการพัฒนาระบบไฟฟูาในเมืองใหญ่ ระยะที่ ๒ 
๔. แผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบลิใต้ดิน ระยะที่ ๒ 
๕. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟูา (กฟภ.) 
กฟน. 
- 
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หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคม 
ที่เพียงพอ เหมาะสม 

รัฐวิสาหกิจ ลักษณะโครงการ ตัวอย่างโครงการ/แผนงานและเป้าหมาย 
สาขาสาธารณูปการ 

กปน. กปภ 
(หมุดหมายหลัก) 

การเข้าถึงน้ําอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

กปน. 
โครงการขยายเขตการให้บริการน้ําประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ มั่นคง  
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีแผนงานตั้งแต่ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ :  
ในการสํารวจเส้นทางที่ประชาชนยังไม่มีน้ําใช้และดําเนินการก่อสร้าง 
วางท่อประปาตามเส้นทางสาํรวจไม่น้อยกว่า ๕๐ กโิลเมตรต่อปี 
(๑,๐๓๘.๔๕ ลบ.) 

  กปภ. 
๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา อปท. กปภ.  

สาขาเชียงคาน (บุฮม) (๕๘.๖๘ ลบ.) 

๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา อปท. กปภ.  

สาขาบ้านฉาง (ทต. มะขามคู่) (๘๒.๙๖๓ ลบ) 

๓. โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา อปท. กปภ.  

สาขาพนมสารคาม (ทต. เขาหินซอ้น) (๓๑.๐๗ ลบ.) 

๔. โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา อปท. กปภ.  

สาขาตราด (อบต. เกาะกูด) (๒๔.๘๕ ลบ) 

๕. โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา อปท. กปภ.  

สาขามหาชนะชัย (ทต. ค้อวัง) (๘๓.๕๑ ลบ.) 

๖. โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา อปท. กปภ.  

สาขานครปฐม (ทต. ธรรมศาลา) (๔๓.๒๓๘ ลบ.) 

๗. โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา อปท. กปภ.  

สาขาท่าวังผา (อบต. ปุากลาง) (๔๙.๙๗๑ ลบ.) 

กคช.  
(หมุดหมายหลัก) 

การเข้าถึงที่อยู่อาศัยสําหรับ 
ผู้มีรายได้น้อย รายได้ปานกลาง 
ผู้พิการ และผูสู้งอาย ุ

กคช. 
โครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย – ปานกลาง  
และผูสู้งอายุ (๖๕,๓๓๑.๔๖ ลบ.) 
๑. โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ ๔ (๐ ลบ.) 
๒. โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ ๕ (๐ ลบ.) 
๓. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๗ (๑,๐๘๒.๑๗ ลบ.) 
๔. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๘ (๓๕๐.๒๙ ลบ.) 
๕. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ (๖๖๔.๔๔ ลบ.) 
๖. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวทางเส้นทางรถไฟฟูา (ประชา

นิเวศน์ ๓) (๐ ลบ.) 
๗. โครงการอาคารเช่าสําหรับผูม้ีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ 

(๒๑๙.๙๘ ลบ.) 



- ๒๘ - 
 

รัฐวิสาหกิจ ลักษณะโครงการ ตัวอย่างโครงการ/แผนงานและเป้าหมาย 
๘. โครงการอาคารเช่าสําหรับผู้มรีายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๒ 

(๗๕ ลบ.) 
๙. โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จ.สงขลา  

และ จ.ปัตตานี (๐ ลบ.) 
๑๐. โครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟูา (ลําลูกกา 

คลองสอง) (๔๒๕.๘๐ ลบ.) 
๑๑. โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ ๒ ๓ 

และ ๔ (๗,๖๔๑.๘๐ ลบ.) 
๑๒. โครงการที่อยู่อาศัยสําหรับผูสู้งอายุ (โครงการบ้านเคหะกตัญญู 

คลองหลวง ๑) (๓๐๑.๑๕ ลบ.) 
๑๓. โครงการอาคารเช่าสําหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๖๐ (จ.ลําปาง)  

(๐ ลบ.) 
๑๔. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๒ ระยะที่ ๑ (๑๖๙.๑๕ ลบ.) 
๑๕. โครงการบา้นเช่าสําหรับผู้มรีายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” (๐ ลบ.) 
๑๖. โครงการบ้านผู้สูงอายุ (เคหะสุขเกษม) (๕๙๑.๑๕ ลบ.) 
๑๗. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวโครงข่ายคมนาคม TOD  

(ร่มเกล้า/คลองจั๋น) (๑๙.๒๓ ลบ.) 
๑๘. โครงการบ้านพักสําหรับผู้สูงอายุ (Senior Village) (๒,๙๑๖ ลบ.) 
๑๙. โครงการบ้านผู้สูงอายุ (เคยีงวัด) (๐ ลบ.) 
๒๐. โครงการอาคารเช่าสําหรับผู้มรีายไดน้้อย ระยะ ๔ - ๙ (๗,๘๐๘.๘๒ ลบ.) 
๒๑. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ ๓ ระยะ ๑ - ๕ (๒๓,๓๘๔.๔๖ ลบ.) 
๒๒. โครงการอาคารเช่าสําหรับผู้มีรายได้น้อย ระยะ ๔.๑ (๒๔๔.๘๕๓ ลบ.) 
๒๓. โครงการอาคารเช่าสําหรับแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๔๘.๓๖ ลบ.) 
๒๔. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ ๓ ระยะ ๑/๑ (๑๘๓.๐๑ ลบ.) 
๒๕. โครงการบ้านเคหะสุขประชา ๑๐๐,๐๐๐ หน่วย ภายในปี ๒๕๖๘ 

(ดําเนินโครงการปี ๒๕๖๕ ถึง ๒๕๖๘) (PPP) 

สาขาสถาบันการเงิน 

ธ.ก.ส. ออมสิน 
ธอท. ธอส. สธค. 
(หมุดหมายหลัก) 

 

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
ควบคู่กับการส่งเสรมิการออม 
สร้างวินัยทางการเงิน 
และให้ความรู้ทางการเงิน 

ธ.ก.ส. 
๑. โครงการเสรมิสร้างวินัยทางการเงินและฟื้นฟูลูกค้าปรับปรุง 

โครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนและลูกคา้หนี้นอกระบบ : โดยในปี ๒๕๖๕ 
- ๒๕๖๘ จํานวนเกษตรกรที่ผ่านการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  
มีรายได้และเงินออมเพิ่มขึ้นรวม ๓๗๕,๐๐๐ ราย 

๒. แผนงานยกระดับธุรกิจชุมชนสร้างไทย โดยพัฒนาให้ชุมชน 
มีแผนธุรกิจ และสนับสนุนสินเช่ือเพื่อยกระดับธุรกิจชุมชน :  
โดยในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ พัฒนาชุมชนให้มีแผนธุรกิจเพิ่มขึ้นรวม 
๑๘,๔๐๐ ธุรกิจชุมชน 
 

 



- ๒๙ - 
 

รัฐวิสาหกิจ ลักษณะโครงการ ตัวอย่างโครงการ/แผนงานและเป้าหมาย 
ออมสิน 
๑. สินเช่ือบุคคล (ไม่รวมสินเช่ือบุคลากรภาครัฐ) : โดยในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ 

สินเช่ือเพิม่ขึ้นรวม ๓๑,๗๐๐ ลบ. และสดัส่วนต่อสนิเช่ือรวมร้อยละ ๘.๘ 
๒. สินเช่ือเศรษฐกิจฐานราก : โดยในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ สินเช่ือเพิ่มขึ้น

รวม ๑๘,๖๖๐ ลบ. และสัดส่วนต่อสินเช่ือรวมร้อยละ ๗.๖ 
๓. สินเช่ือบุคลากรภาครัฐ : โดยในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ สินเช่ือเพิ่มขึ้นรวม 

๕๑,๐๐๐ ลบ. และสัดส่วนต่อสินเช่ือรวมร้อยละ ๕.๒ 
๔. เงินฝาก : โดยในป ี๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ เงินฝากเพิ่มขึน้รวม ๒๒๓,๐๐๐ ลบ. 
ธอท. 
๑. โครงการผลติภณัฑ์ชุมชนซื่อสตัย์ : โดยในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ มุสลมิ

สามารถเข้าถึงการใช้บริการทางการเงินของธนาคารผ่านมัสยิด
สะสม ๓,๕๐๐ ลบ. 

๒. โครงการ Mobile Banking : โดยในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ จํานวน
รายลูกคา้ (CIF) ที่ Download Application ของธนาคารเพิ่มขึ้น
รวม ๑๒๓,๕๐๐ ราย 

๓. โครงการซะกาตเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ยากจน : จ่ายซะกาตได้
คิดเป็นร้อยละ ๘๐ และผู้ได้รับซะกาตประเภททุนประกอบอาชีพ 
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยสามารถปรับเปลี่ยนจากสถานะยากจน 
เป็นสถานะขดัสน และ/หรือมรีายได้เพิ่มขึ้น เท่ากับร้อยละ ๕๐ 
ของจํานวนผู้ไดร้ับซะกาต ประเภททุนประกอบอาชีพท้ังหมด 
จากการที่ผูไ้ดร้ับซะกาตมีความรู้ดา้น Financial Literacy ดีขึ้น 
โดยพิจารณาจากผูไ้ดร้ับซะกาตมีการจัดทําบญัชีครัวเรือน 
ได้ร้อยละ ๕๐ 

ธอส. 
การขยายสินเช่ือที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ กลุ่ม Social : โดยในปี ๒๕๖๕  
- ๒๕๖๘ เปูาหมายเฉลี่ยปีละ ๑๕๑,๐๐๐ ลบ. 
สธค. 
โครงการขยายสาขา : โดยในปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มจํานวนสาขา 
ในกรุงเทพและปรมิณฑล เพื่อให้กลุ่มลูกค้าสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
และการใช้บริการปลีะ ๒ สาขา 

สาขาสื่อสาร 

บมจ. เอ็นที 
(หมุดหมายหลัก) 

การขยายบริการอินเทอรเ์น็ต
ความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพ
และทั่วถึง 

๑. โครงการ Big Rock 
๒. โครงการ Universal Service Obligation (USO) 
๓. โครงการพัฒนาทักษะดา้นดิจิทลัของประชาชนเพื่อส่งเสรมิ

เศรษฐกิจดิจิทลัและฟื้นฟูเศรษฐกจิของประเทศ ผ่านโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล อินเทอร์เนต็สาธารณะ  
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รัฐวิสาหกิจ ลักษณะโครงการ ตัวอย่างโครงการ/แผนงานและเป้าหมาย 
สาขาขนส่ง 

รฟท. ขสมก. 
(หมุดหมายสนบัสนนุ) 

การให้บริการระบบขนส่ง
สาธารณะ 

รฟท. 
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเหนือ (๒๒๗,๔๕๘ ลบ.) 
๑. ช่วงลพบุร ี– ปากน้าํโพ : ปี ๒๕๖๖ (๒๔,๗๒๒ ลบ.) 
๒. ช่วงปากน้ําโพ – เด่นชัย : ปี ๒๕๖๙ (๕๙,๔๐๐ ลบ.) 
๓. ช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่  : ปี ๒๕๖๙ (๕๗,๙๙๒ ลบ.) 
๔. สายเด่นชัย - เชียงราย – เชียงของ (สายใหม่) : ปี ๒๕๗๐ (๘๕,๓๔๔ ลบ.) 
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายตะวันออกเฉียงเหนือ (๑๔๖,๘๓๖ ลบ.) 
๕. ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ : ปี ๒๕๖๙ (๑๗,๙๖๔ ลบ.) 
๖. ช่วงขอนแก่น – หนองคาย : ปี ๒๕๖๘ (๒๕,๘๔๒ ลบ.) 
๗. ช่วงชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี : ปี ๒๕๖๙ (๓๖,๖๘๓ ลบ.) 
๘. สายบ้านไผ่ - มุกดาหาร – นครพนม (สายใหม่) : ปี ๒๕๗๐  

(๖๖,๓๔๗ ลบ.) 
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายใต้ (๑๓๐,๑๑๐ ลบ.) 
๙. ช่วงนครปฐม – ชุมพร : ปี ๒๕๖๖ (๔๑,๗๘๐ ลบ.)   
๑๐. ช่วงชุมพร – สุราษฎร์ธานี  : ปี ๒๕๖๙ (๒๔,๒๙๔ ลบ.) 
๑๑. ช่วงสุราษฎร์ธานี – สงขลา : ปี ๒๕๗๐ (๕๗,๓๗๕ ลบ.) 
๑๒. ช่วงหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ : ปี ๒๕๗๐ (๖,๖๖๑ ลบ.) 
โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง (๗๒๒,๐๙๓ ลบ.) 
๑๓. สายกรุงเทพ – นครราชสีมา : ปี ๒๕๗๐ (๑๗๙,๔๑๒ ลบ.) 
๑๔. เชื่อมต่อสามสนามบิน : ปี ๒๕๗๐ (๒๒๔,๕๔๔ ลบ.) 
๑๕. โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง สายนครราชสีมา – หนองคาย  

: ปี ๒๕๗๑ (๓๑๘,๑๓๗ ลบ.) 
โครงการจดัหาและซื้อรถจักร และแคร่บรรทุกสินค้า (๓๗,๙๕๗ ลบ.) 
๑๖. โครงการรถจักรดีเซลรางปรับอากาศ จํานวน ๑๘๔ คัน : ในปี ๒๕๖๙ 

(๑๔,๒๖๐ ลบ.) 
๑๗. โครงการรถจักรดเีซลไฟฟูา ๕๐ คัน : ปี ๒๕๖๖ (๖,๕๒๕ ลบ.) 
๑๘. โครงการจดัหารถดีเซลราง จํานวน ๒๑๖ คัน : ปี ๒๕๖๙ (๑๕,๐๑๐ ลบ.) 
๑๙. โครงการจัดหาแคร่บรรทุกสินค้า จํานวน ๙๖๕ คัน : ปี ๒๕๗๐  

(๒,๑๖๒ ลบ.) 
ขสมก. 
๑. โครงการเช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟูา (EV) จํานวน ๒,๕๑๑ คัน :  

ปี ๒๕๖๖ (๓๑,๐๔๒ ลบ.) 
๒. โครงการจ้างเหมาบริการเดินรถโดยสารปรับอากาศที่ใช้พลังงานสะอาด 

(EV และ NGV) จํานวน ๔๐๐ คัน : ปี ๒๕๖๖ (๑,๒๐๘ ลบ.) 
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รัฐวิสาหกิจ ลักษณะโครงการ ตัวอย่างโครงการ/แผนงานและเป้าหมาย 

สาขาพลังงาน 

กฟน. กฟภ. 
(หมุดหมายสนบัสนนุ) 

การขยายเขตไฟฟูา 
ให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม ่
พื้นที่ทํากินทางการเกษตร 
และพลังงานทดแทน 
สําหรับบา้นเรือนทีไ่ม่ม ี
ไฟฟูาใช้ 

กฟน. 
โครงการปรับปรุงและขยายระบบจําหน่ายพลังงานไฟฟูา ระยะที่ ๑๓ 

กฟภ. 
๑. โครงการขยายเขตไฟฟูาให้บ้านเรอืนราษฎรรายใหม่ และให้พื้นที ่

ทํากินทางการเกษตร ระยะที่ ๓ 
๒. โครงการขยายเขตไฟฟูาให้บ้านเรอืนที่ไม่มีไฟฟูาใช้ โดยพลังงาน

ทดแทน  

สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

สํานักงานสลากฯ 
(หมุดหมายสนบัสนนุ) 

การจัดสรรตัวแทนจําหน่าย
สลากของผู้ค้ารายย่อยที่เป็น 
ผู้มีรายได้น้อยและผู้พิการ 

โครงการจดัสรรตัวแทนจําหน่ายสลากของผู้ค้ารายย่อยที่เป็น 
ผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้พิการ 

 
  



- ๓๒ - 
 

หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 

รัฐวิสาหกิจ ลักษณะโครงการ ตัวอย่างโครงการ/แผนงานและเป้าหมาย 
รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 
(หมุดหมายหลัก) 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 
แบบองค์รวม (BCG Model)  

- 

การลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 

กนอ. 
โครงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs) จากกิจกรรม
การให้บริการสาธารณูปโภคของนคิม/ท่าเรือที่ กนอ. ดําเนินการ : 
จํานวน ๑๖ แห่ง สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้  
โดยมีคา่แฟกเตอร์ co - efficiency ทั้งหมด๒,๕๐๐,๐๐๐ KgCO2eq
ภายในปี ๒๕๖๘ 
อ.อ.ป. 
โครงการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกภาคปุาไม้ขององค์การอุตสาหกรรม
ปุาไม ้
ปตท. 
การวิจัยและพัฒนากระบวนการดกัจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(Carbon Capture) 
ธสน. 
โครงการสนบัสนุนสินเช่ือยกระดับธรุกิจไทยสูเ่ศรษฐกิจสเีขียว : ยอดคงค้าง
สินเช่ือท่ีสนับสนุนความยั่งยืน เท่ากับ ๘๕,๘๐๐ ลบ. ภายในปี ๒๕๗๐ 

สาขาขนส่ง 

รฟท. รฟม. 
ขสมก. บขส. 

(หมุดหมายหลัก) 

การส่งเสริมการเดินทาง 
ที่ใช้พลังงานสะอาด 
ในระบบขนส่งสาธารณะ 

รฟท.  
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ๑๒ โครงการ (มูลค่ารวม ๕๐๔,๔๐๔ ลบ.) 
๑. ช่วงลพบุร ี– ปากน้าํโพ : ปี ๒๕๖๖ (๒๔,๗๒๒ ลบ.) 
๒. ช่วงปากน้ําโพ – เด่นชัย : ปี ๒๕๖๙ (๕๙,๔๐๐ ลบ.) 
๓. ช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่  : ปี ๒๕๖๙ (๕๗,๙๙๒ ลบ.) 
๔. สายเด่นชัย - เชียงราย – เชียงของ (สายใหม่) : ปี ๒๕๗๐  

(๘๕,๓๔๔ ลบ.) 
๕. ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ : ปี ๒๕๖๙ (๑๗,๙๖๔ ลบ.) 
๖. ช่วงขอนแก่น – หนองคาย : ปี ๒๕๖๘ (๒๕,๘๔๒ ลบ.) 
๗. ช่วงชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี : ปี ๒๕๖๙ (๓๖,๖๘๓ ลบ.) 
๘. สายบ้านไผ่ - มุกดาหาร – นครพนม (สายใหม่) : ปี ๒๕๗๐  

(๖๖,๓๔๗ ลบ.) 
๙. ช่วงนครปฐม – ชุมพร : ปี ๒๕๖๖ (๔๑,๗๘๐ ลบ.)   
๑๐. ช่วงชุมพร – สุราษฎร์ธานี  : ปี ๒๕๖๙ (๒๔,๒๙๔ ลบ.) 
๑๑. ช่วงสุราษฎร์ธานี – สงขลา: ปี ๒๕๗๐ (๕๗,๓๗๕ ลบ.) 
๑๒. ช่วงหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ : ปี ๒๕๗๐ (๖,๖๖๑ ลบ.) 

 

 



- ๓๓ - 
 

รัฐวิสาหกิจ ลักษณะโครงการ ตัวอย่างโครงการ/แผนงานและเป้าหมาย 
โครงการจัดหาและซื้อรถจักร ๓ โครงการ (มูลค่ารวม ๓๕,๗๙๕ ลบ.) 
๑๓. โครงการรถจักรดีเซลรางปรับอากาศ จํานวน ๑๘๔ คัน : ในปี ๒๕๖๙ 

(๑๔,๒๖๐ ลบ.) 
๑๔. โครงการรถจักรดเีซลไฟฟูา ๕๐ คัน : ปี ๒๕๖๖ (๖,๕๒๕ ลบ.) 
๑๕. โครงการจดัหารถดีเซลราง จํานวน ๒๑๖ คัน : ปี ๒๕๖๙ 

(๑๕,๐๑๐ ลบ.) 
โครงการระบบรถไฟชานเมือง ๔ โครงการ (มูลค่ารวม ๖๗,๕๗๕ ลบ.)  
๑๖. สายสแีดงช่วงบางซื่อ พญาไท มักกะสัน หัวหมาก และช่วงบางซือ่ หัว

ลําโพง (Missing Link) : ปี ๒๕๗๐ (๔๔,๑๕๘ ลบ.) 
๑๗. สายสีแดงช่วงรังสิต – ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต :  

ปี ๒๕๖๘ (๖,๕๗๐ ลบ.) 
๑๘. สายสีแดงช่วงตลิ่งชัน – ศาลายา : ปี ๒๕๖๘ (๑๐,๒๐๒ ลบ.) 
๑๙. สายสีแดงช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช : ปี ๒๕๖๘ (๖,๖๔๕ ลบ.) 
โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง (๗๒๒,๐๙๓ ลบ.) 
๒๐. สายกรุงเทพ – นครราชสีมา : ปี ๒๕๗๐ (๑๗๙,๔๑๒ ลบ.) 
๒๑. เชื่อมต่อสามสนามบิน : ปี ๒๕๗๐ (๒๒๔,๕๔๔ ลบ.) 
๒๒. โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง สายนครราชสีมา – หนองคาย  

: ปี ๒๕๗๑ (๓๑๘,๑๓๗ ลบ.) 
รฟม. 
โครงการรถไฟฟูา ๔ โครงการ (ภายในปี ๒๕๗๐) (๓๓๒,๖๕๗ ลบ.) 
โครงการภายหลังปี ๒๕๗๐ ๖ โครงการ 
๑. โครงการรถไฟฟูาสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี : ปี ๒๕๖๖ 

(๕๐,๙๓๗ ลบ.) (PPP) 
๒. โครงการรถไฟฟูาสายสเีหลือง ช่วงลาดพร้าว – สําโรง :  

ปี ๒๕๖๖ (๔๘,๐๐๒ ลบ.) (PPP) 
๓. โครงการรถไฟฟูาสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย –  

มีนบุรี (สุวินทวงศ์) : ปี ๒๕๖๘ (๑๐๘,๙๒๗ ลบ.) (PPP) 
๔. โครงการรถไฟฟูาสายสมี่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ  

(วงแหวนกาญจนาภิเษก) : ปี ๒๕๗๐ (๑๒๔,๗๙๑ ลบ.) (PPP) 
๕. โครงการรถไฟฟูาสายสสี้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง

ประเทศไทย : ปี ๒๕๗๑ (๑๒๒,๐๔๑ ลบ.) (PPP) 
๖. โครงการรถไฟฟูาสายสีน้ําตาล ช่วงแคราย - ลําสาลี (บึงกุ่ม) :  

ปี ๒๕๗๑ (๔๘,๓๘๖ ลบ.) (PPP) 
๗. โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวดัภูเก็ต ระยะที่ ๑ ช่วงท่าอากาศ

ยานนานาชาติภเูก็ต – ห้าแยกฉลอง : ปี ๒๕๗๑ (๓๕,๒๐๑ ลบ.) 
(PPP) 
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รัฐวิสาหกิจ ลักษณะโครงการ ตัวอย่างโครงการ/แผนงานและเป้าหมาย 
๘. โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวดัเชียงใหม่ (สายสีแดง)  

ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามคัค ี:  
ปี ๒๕๗๑ (๒๕,๖๓๙ ลบ.) (PPP) 

๙. โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา (สายสเีขียว)  
ช่วงตลาดเซฟวัน – สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 
บ้านนารีสวสัดิ์ : ปี ๒๕๗๑ (๗,๑๑๕ ลบ.) (PPP) 

๑๐. โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวดัพิษณุโลก (สายสีแดง)  
ช่วงมหาวิทยาลัยพิษณโุลก – ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก : 
ปี ๒๕๗๓ (๑,๕๗๒ ลบ.) (PPP) 

ขสมก. 
๑. โครงการเช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟูา (EV) จํานวน ๒,๕๑๑ คัน : 

ปี ๒๕๖๖ (๓๑,๐๔๒ ลบ.) 
๒. โครงการจ้างเหมาบริการเดินรถโดยสารปรับอากาศท่ีใช้พลังงาน

สะอาด (EV และ NGV) : จํานวน ๔๐๐ คนั : ปี ๒๕๖๖ (๑,๒๐๘ ลบ.) 
บขส. 
๑. โครงการการจัดหารถโดยสารพลังงานทางเลือก :จํานวน ๗๒ คัน  

ปี ๒๕๖๗ (๑,๕๒๗ ลบ.)  
๒. โครงการการบริการรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Sevice :  

มีรถโดยสารใหม่ให้ใช้บริการตั้งแตป่ี ๒๕๖๗ 

สาขาพลังงาน 

กฟผ. 
กฟน. กฟภ. 

(หมุดหมายหลัก) 

การส่งเสริมการผลิต 
และใช้พลังงานทดแทน 
และพลังงานสะอาด
ภายในประเทศ 

กฟผ. 
๑. โครงการโรงไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ําร่วมกับโรงไฟฟูา 

พลังน้ํา : มีกําลังการผลิต ๓๔๘ MW ในปี ๒๕๖๙ (๑๕,๑๖๐ ลบ.)  
๒. โครงการพัฒนาโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ :  

มีโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่ต้นแบบของประเทศไทย ในปี ๒๕๗๐ 
และมีโรงงานรไีซเคลิแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้นแบบของประเทศไทย  
ในปี ๒๕๖๘ (๑,๓๘๘ ลบ.)  

๓. โครงการ EGAT Energy Excellence Center (EGA  - EEC)  
: พัฒนาต้นแบบในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟูาและติดตั้งระบบ 
Micro Grid Solutions ประยุกต์ใช้ในพื้นที่จริง ในปี ๒๕๗๐  

๔. โครงการฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร์ ๕ : มีระบบฉลากประหยัดไฟฟูา
เบอร์ ๕ อัจฉริยะ ในปี ๒๕๖๗  
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รัฐวิสาหกิจ ลักษณะโครงการ ตัวอย่างโครงการ/แผนงานและเป้าหมาย 
  กฟภ. 

๑. โครงการขยายเขตไฟฟูาให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟูาใช้โดยพลังงาน
ทดแทน : ปี ๒๕๖๘ (๓,๒๘๐ ลบ.)  

๒. โครงการ PEA ปลูก ดูแล รักษ์ปุา : ปลูกต้นไม้และดูแลบํารุงรักษา 
ในพื้นที่ ๙ เขต (๓.๕๐ ลบ.) 

๓. โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟูาอัจฉริยะ : ติดตั้ง Smart Meter 
จํานวน ๘๐๐,๐๐๐ ราย ปี ๒๕๗๗ จํานวน ๑๗๐,๐๐๐ ราย  
ปี ๒๕๗๐ (๗,๐๒๐ ลบ.)  

๔. โครงการพัฒนาโครงข่ายให้มีความทันสมัยรองรับระบบไฟฟูา 
ในอนาคต ระยะที่ ๑ : ระบบไมโครกริดและกักเก็บพลังงานไฟฟูา  
๑๒ ระบบ ระบบบริหารจัดการแหล่งไฟฟูาแบบกระจายตัว  
และระบบวิเคราะห์ข้อมูลโครงข่ายไฟฟูาเชิงลึก (Grid Analytics)  
ปี ๒๕๗๕ (๓,๗๒๕ ลบ.)  

กฟน. 
- 

สาขาสาธาณูปการ 

อจน. 
(หมุดหมายหลัก) 

การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การจัดการน้ําเสียชุมชน 

โครงการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย : จํานวน ๑๙ แห่ง  
โดยมีวงเงินลงทุนแห่งละประมาณ ๘๐ ลบ. 
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หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

รัฐวิสาหกิจ ลักษณะโครงการ ตัวอย่างโครงการ/แผนงานและเป้าหมาย 
รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 
(หมุดหมายหลัก) 

การบริหารความต่อเนื่อง 
ในการดําเนินธุรกจิและ 
การให้บริการประชาชน 

- 

การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
อย่างยั่งยืน 

- 

สาขาสถาบันการเงิน 

ออมสิน ธ.ก.ส. ธอส. 
ธพว. ธอท. บสย. 
(หมุดหมายหลัก) 

การมีแหล่งเงินทุนสําหรับ 
ผู้ประสบภยัธรรมชาต ิ

ธ.ก.ส. 
โครงการสินเช่ือเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Credit) : โดยในปี ๒๕๖๖  
- ๒๕๖๘ จะมียอดจ่ายสินเชื่อปีละ ๔,๐๐๐ ลบ. 
ออมสิน ธ.ก.ส. ธอส. ธพว. ธอท. บสย. 
- 

ธ.ก.ส. 
(หมุดหมายหลัก) 

 

การบริหารความเสี่ยง 
จากภัยธรรมชาติและ 
การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของเกษตรกร 

๑. แผนงานส่งเสริมภูมิคุ้มกันการประกอบอาชีพ : โดยในปี ๒๕๖๖  
- ๒๕๖๘ สดัส่วนลูกค้าสินเช่ือ ธ.ก.ส. ท่ีเข้าถึงประกันภัยปีละ 
ร้อยละ ๙๕  

๒. โครงการสินเช่ือเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Credit) : โดยในปี ๒๕๖๖ 
- ๒๕๖๘ จะมียอดจ่ายสินเชื่อปีละ ๔,๐๐๐ ลบ. 

 
  



- ๓๗ - 
 

หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

รัฐวิสาหกิจ ลักษณะโครงการ ตัวอย่างโครงการ/แผนงานและเป้าหมาย 
รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 
(หมุดหมายหลัก) 

การพัฒนาบุคลากร 
ให้มีศักยภาพทันต่อ 
การเปลีย่นแปลงและสอด
รับกับทิศทางการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 

- 

สาขาสื่อสาร 

บมจ. อสมท 
(หมุดหมายหลัก) 

การให้ข้อมูลข่าวสาร 
และการเผยแพร่เนื้อหาสาระ
เชิงสร้างสรรค์ 

แผนพัฒนาการผลิตและจัดหา Content ภายใต้แนวคิด “Inform  
& Verify”: เรตติ้งรายการข่าวหลกัติด Top ๕ ความผดิพลาดของ 
ข้อมูลข่าวเป็นศูนย์และยอดวิวบน Social Platform เพิ่มจากปี ๒๕๖๔ 

บมจ. เอ็นที 
(หมุดหมายสนับสนุน) 

การพัฒนาทักษะด้านดจิิทัล
ของประชาชน 

๑. แผนจัดทํารูปแบบการสรรหาและบริหารบุคลากรสาขาท่ีขาดแคลน
สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรม 

๒. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของประชาชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัลและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
อินเทอร์เน็ตสาธารณะ (ข้อมูลเบื้องต้น) 

สาขาสังคมและเทคโนโลย ี

อพวช. 
(หมุดหมายหลัก) 

การพัฒนาและยกระดับ
แหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

๑. โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) : ก่อสร้างเสร็จ  
ในปี ๒๕๖๖ (๑,๗๕๖ ลบ.) 

๒. โครงการศลิปวิทยาสถาน (SciArtium) : ก่อสร้างไดร้้อยละ ๗๕  

ในปี ๒๕๗๐ และก่อสร้างแล้วเสรจ็ภายในปี ๒๕๗๑ (๑,๐๒๔ ลบ.) 

๓. โครงการอาคารบริการผูเ้ข้าชม : ก่อสร้างได้ร้อยละ ๗๕  

ในปี ๒๕๗๐ และก่อสร้างแล้วเสรจ็ภายในปี ๒๕๗๑ (๖๗๖ ลบ.) 

๔. โครงการศูนย์อนุรักษ์ตัวอย่างอ้างอิงทางธรรมชาติวิทยา 

และใช้ประโยชน์หลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ : ก่อสร้างเสร็จ  

ในปี ๒๕๗๐ (๑๗๖ ลบ.) 

สาขาขนส่ง 

สบพ. 
(หมุดหมายหลัก) 

การพัฒนาและผลติ
บุคลากรในอุตสาหกรรม
การบินและอตุสาหกรรม
เกี่ยวเนื่อง 

๑. โครงการจดัตั้งศูนยฝ์ึกอบรมบคุลากรด้านการบินและอวกาศ 

อู่ตะเภา : ปี ๒๕๗๐ (๑,๒๐๐ ลบ.) 

๒. การเรยีน/การสอน/การฝึกอบรมหลักสตูรภาคพื้นและหลักสูตร 

ทางอากาศ 

สาขาพลังงาน 

ปตท. 
(หมุดหมายสนับสนุน) 

โรงเรียนกาํเนิดวิทย์ (KVIS) 
และสถาบันวิทยสริิเมธี 
(VISTEC) 

โรงเรียนกําเนิดวิทย์ (KVIS) และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)  

  



- ๓๘ - 
 

รัฐวิสาหกิจ ลักษณะโครงการ ตัวอย่างโครงการ/แผนงานและเป้าหมาย 

สาขาทรัพยากรธรรมชาต ิ

อสส. อ.ส.พ. 
(หมุดหมายสนับสนุน) 

การร่วมมือกับหน่วยงาน
ระดับมหาวิทยาลัย ในการ
สรรหานักวิชาการรุ่นใหม่
และความร่วมมือด้าน 
การฝึกอบรม 

อ.ส.พ. 

จัดทํา MOU ร่วมมือกับหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยในการสรรหา

นักวิชาการรุ่นใหม่ และความร่วมมือด้านการฝึกอบรม  

อสส. 

- 

 

  



- ๓๙ - 
 

หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

รัฐวิสาหกิจ ลักษณะโครงการ ตัวอย่างโครงการ/แผนงานและเป้าหมาย 
รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 
(หมุดหมายหลัก) 

การขับเคลื่อนรัฐวิสาหกิจ 
ไปสู่องค์กรดิจิทัล 

- 

การขับเคลื่อนองค์กร 
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

- 

การบริหารจัดการองค์กร 
ให้โปร่งใส 
การบูรณาการร่วมกัน 
ของรัฐวิสาหกิจและ 
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

- 

สาขาสาธารณูปการ 
ธพส. 

(หมุดหมายหลัก) 
การบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ 

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โซนซี) : การส่งมอบโครงการและรับรูร้ายได ้
ภายในปี ๒๕๖๗ 

สาขาสื่อสาร 

บมจ. เอ็นที  
ปณท 

(หมุดหมายหลัก) 

การพัฒนาบริการเพื่อรองรับ
การปรับเปลี่ยนไปสูร่ัฐบาล
ดิจิทัล 

บมจ. เอ็นที 
๑. แผนขยายการให้บริการ Security แก่หน่วยงานภาครัฐ 
๒. แผนจัดทํา Universal Communication สําหรับหน่วยงานภาครัฐ 
๓. โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data 

Center and Cloud Service: GDCC) 
๔. แผนพัฒนาผลิตภณัฑ์ Digital Solution สําหรับแต่ละภาครัฐ 

และภาคอุตสาหกรรม  
ปณท. 
- 

 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง 

 

๓๑๐ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ชั้น ๒  
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๕๘๘๐ – ๗ ต่อ ๓๑๖๐ หรือ ๓๑๖๔  หรือ ๓๑๗๗ 




