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รายช่ือรัฐวิสาหกิจจ านวน ๕๒ แห่ง แยกตามสาขา 

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.  องค์การสวนพฤษศาสตร์ 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.  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กนอ.  การกีฬาแห่งประเทศไทย กกท. 
   องค์การเภสัชกรรม อภ. 
   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  อพวช. 
   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย 
วว. 
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รายช่ือรัฐวิสาหกิจจ านวน ๕๒ แห่ง แยกตามสาขา (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 

พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ (พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ) 
มาตรา ๒๒ ก าหนดให้มีแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจซึ่งมีระยะเวลาคร้ังละห้าปี เพื่อก าหนดเปูาหมาย นโยบาย  
และทิศทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ โดยอย่างน้อย  
ให้ค านึงถึงหลักวินัยการเงินการคลังของประเทศ ภารกิจของรัฐวิสาหกิจในบริบทที่เปลี่ยนแปลง และบทบาท
หน้าที่ของรัฐวิสาหกิจที่มีต่อการพัฒนาประเทศ และมาตรา ๒๓ ก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(คนร.) ก าหนดแนวทางให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจเสนอกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทาง  
การลงทุนของรัฐวิสาหกิจในก ากับ  

คนร. ก าหนดให้มีการจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ) 
เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓  
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานให้สามารถบรรลุเปูาหมายของประเทศได้ โดยให้ ส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงเจ้าสังกัด 
หารือร่วมกัน เพื่อก าหนดทิศทางและเปูาหมายการพัฒนารัฐวิสาหกิจต่อไป ทั้งน้ี คนร. ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์
การเสนอกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (หลักเกณฑ์ฯ) เพื่อให้กระทรวง  
เจ้าสังกัดก าหนดกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในก ากับ (กรอบนโยบายฯ) ที่ชัดเจน  

คนร. ในคราวประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ มีมติแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ (คณะอนุกรรมการจัดท าแผนฯ) โดยมีหน้าที่จัดท าร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
ระยะ ๕ ปี เพื่อก าหนดเปูาหมาย นโยบาย และทิศทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ทั้งน้ี คณะอนุกรรมการจัดท า
แผนฯ ได้พิจารณากรอบนโยบายฯ พร้อมทั้งหารือกับกระทรวงเจ้าสังกัด และจัดท ากรอบการจัดท าแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจฯซึ่งได้มีการพิจารณาบทบาทของรัฐวิสาหกิจและกรอบการจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ รายสาขา 
เพื่อใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๓ ต่อไป 
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๒. พระราชบัญญัตกิารพัฒนาการก ากบัดแูลและบริหารรัฐวิสาหกจิ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ ดังน้ี 
มาตรา ๒๒ ให้มีแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจซึ่งมีระยะเวลาคร้ังละห้าปี เพื่อก าหนดเปูาหมาย นโยบาย  

และทิศทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ โดยอย่างน้อย  
ให้ค านึงถึงหลักวินัยการเงินการคลังของประเทศ ภารกิจของรัฐวิสาหกิจในบริบทที่เปลี่ยนแปลงและบทบาท
หน้าที่ของรัฐวิสาหกิจที่มีต่อการพัฒนาประเทศ 

มาตรา ๒๓ ในการจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๒๒ ให้ คนร. ก าหนดแนวทาง 
ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจเสนอกรอบนโยบายฯ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ที่ คนร. ก าหนด 

มาตรา ๒๔ ให้ คนร. เสนอแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจที่จัดท าต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

ในกรณีที่สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงหรือมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง คนร.  อาจพิจารณา
ปรับปรุงแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจก็ได้ ทั้งน้ี เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อได้มีการประกาศแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้หน่วยงาน 
ของรัฐและรัฐวิสาหกิจด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจน้ัน 

มาตรา ๒๕ ให้รัฐวิสาหกิจจัดท าแผนวิสาหกิจที่มีกรอบระยะเวลาห้าปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
โดยต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ เสนอต่อส านักงานตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด 

ให้ส านักงานรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของรัฐวิสาหกิจตามวรรคหน่ึง 
เสนอต่อ คนร. 

มาตรา ๒๖ ให้ส านักงานจัดท าผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ เสนอต่อ 
คนร. ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ที่ คนร. ก าหนด 

เมื่อครบก าหนดสามปีนับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ ให้ คนร. จัดท า
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และเปิดเผย 
ต่อสาธารณชนด้วย 

มาตรา ๒๗ การก าหนดนโยบายต่อรัฐวิสาหกิจเป็นรายกรณีที่ไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
รัฐวิสาหกิจน้ันจะด าเนินการมิได้ เว้นแต่จะได้มีการแก้ไขหรือปรับปรุงแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจแล้ว 
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๓. ความสอดคล้องของนโยบายและแผนของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ 

 ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ซึ่งเป็นที่มาของการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของรัฐบาล  
ซึ่งมีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ คือ ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ๒) ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 

 ๓.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๖๘๐) 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นแผนที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ .ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยมีการก าหนดประเด็นและ เปูาหมายต่างๆ ให้สามารถเชื่อมโยงกัน  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ทั้งน้ี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) มีจ านวน ๒๓ ประเด็น ได้แก่ ความมั่นคง การต่างประเทศ การเกษตร อุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต การท่องเที่ยว พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์  
และดิจิทัล ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การพัฒนาการเรียนรู้ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
ศักยภาพการกีฬา พลังทางสังคม เศรษฐกิจฐานราก ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม การเติบโต 
อย่างยั่งยืน การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ การต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 ๓.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๓ เป็นแผนที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๔ ประการ ไ ด้แก่ เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่ เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค วิถีที่ยั่งยืน และปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ  
และมีประเด็นการพัฒนาที่มีความส าคัญต่อการพลิกโฉมประเทศ ๑๓ หมุดหมาย ดังน้ี  
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หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 

 
 
หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. เพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
GDP สาขาเกษตรเติบโต 4.5  ต่อปี

2. เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื นฐานของภาคเกษตร
3. เพิ่มศักยภาพและบทบาทของผู้ประกอบการเกษตร

 จ านวนวิสาหกิจชุมชนในระดับดี เพิ่มข้ึน 35 

เป าหมาย กลยุทธ์

ไทยเป นประเทศ
ชั นน าด้านสินค้า

เกษตร และเกษตร
แปรรูปมูลค่าสูง

1. ใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมแบบมุง่เป า เพื่อยกระดับการผลิต 
   และเพิ่มมูลค่า
2. ส่งเสริมการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรมูลค่าสูง
3. ขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนและเป นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการน  า
5. ส่งเสริมตลาดกลางและตลาดออนไลน์
6. สนับสนุนระบบประกันภัยและมาตรฐานสินค้าเกษตร
7. พัฒนาประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
8. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีที่ท ากินและรักษาพื นทีเ่กษตรกรรม

 ทีเ่หมาะสม
9. พัฒนาฐานข้อมูลและการใช้ประโยชน์ข้อมูลการเกษตร
10. ยกระดับขีดความสามารถเกษตรกร
11. พัฒนากลไกเช่ือมโยงภาคีต่าง  ของภาคเกษตร

   ความสามารถในการแข่งขัน                      โอกาสและความเสมอภาค                     เป นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม2 4 5

หมุดหมายที่   

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.      –     )

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี   

ผู้ผลิตสินค้าเกษตร

อสค. ยสท.กยท.

ก. เกษตรและสหกร ์ ก. การคลัง

เป าหมาย 
• การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (อสค. กยท. ยสท.)

กรอบทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ

อส.ปตท.

ตัวชี วัด
• อัตราก าไร (Profit Margin) ของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงเพิ่มขึ้นร้อยละ XX ต่อปี (อสค. กยท. ยสท.)

การส่งเสริมผู้ประกอบการเกษตร

ตลาดออนไลน์

ก. ดิจิทัล 

ปณท.

การวิจัยและพัฒนา

ก. การอุดมศึกษา 

วว.

แหล่งเงินทุน

ก. การคลัง

ธกส.

การใช้ผลผลิตทางการเกษตรเป นวัตถุดิบ

ก. พลังงาน ก. การคลัง

การสนับสนุนอ่ืน

รัฐวิสาหกิจทุกแหง่

กระทรวงเจ้าสงักัดของรัฐวิสาหกจิทกุแหง่

เป าหมาย 
• การส่งเสริมการใชผ้ลผลิตทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบส าหรบัผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (ปตท. อส.)
• การให้เงินทนุในการพัฒนาสนิค้าเกษตร การส่งเสรมิให้เกษตรเข้าถงึข้อมูลและสามารถใช้ความรู้ที่เหมาะสมได้ การพัฒนาระบบเกษตรแบบองค์รวม 

และการพัฒนาฐานข้อมูลและ Digital Platform ด้านเกษตร (ธกส.)
• การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรออนไลน ์(E – Commerce) (ปณท.)
• การวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรปูใหมี้มูลค่าสูง  (วว.)
• การส่งเสริมศักยภาพผูป้ระกอบการเกษตร การส่งเสริมช่องทางการจัดจ าหนา่ย การกระจายสินค้า การขนส่ง (รัฐวิสาหกิจทุกแหง่)

ตัวชี วัด
• ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานแผนตามที่รัฐวิสาหกิจเสนอ

1. ยกระดับการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวคุ ภาพสูง
 ค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 10  ต่อปี

2. เพิ่มการพึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศและกระจาย
 รายได้สู่พื นที่
 รายได้จากการท่องเท่ียวเมืองรองเพิ่มข้ึน 10  ต่อปี

3. บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในทุกมิติ
 ชุมชนท่ีผ่านมาตรฐานการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนปีละ 50 ชุมชน

เป าหมาย กลยุทธ์

ไทยเป นจุดหมาย
ของการท่องเที่ยว 

ที่เน้นคุ ภาพ
และความยั่งยืน

1. ส่งเสริมกิจกรรมสินค้าและบริการการท่องเที่ยวมูลค่าสูง
2. พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
3. ยกระดับการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและเป นทีย่อมรับ
   ของตลาดสากล
4. พัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรในภาคการท่องเที่ยว
5. ปรับปรุงก หมาย ก ระเบียบทีล่้าสมัยและเป็นอุปสรรค
    ต่อการประกอบธุรกิจ
6. พัฒนาระบบข้อมูลการท่องเที่ยวอัจฉริยะที่สามารถเข้าถึง

 และใช้ประโยชนไ์ด้ง่าย

                    ความสามารถในการแข่งขัน2

หมุดหมายที่   

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.      –     )

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี   

กรอบทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ

การส่งเสริมการท่องเท่ียว

ททท.

เป าหมาย
• การขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพอย่างสมดุล
• การสร้างความเชื่อม่ันในคุณค่าแบรนด์ประเทศไทยใหแ้ตกต่างและประทับใจ
• การจัดท าระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยว รวมถึงการสนับสนุน Platform ของภาคเอกชน
• การพัฒนาองค์ความรู้เชิงลึกใหม่ร่วมกันของภาครัฐและผู้ประกอบการให้สามารถท ากิจกรรมการตลาดเพื่อเขา้ถึง

กลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ โดยใช้ Data Analytics

ตัวชี วัด
• ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริปของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
• สัดส่วนนักท่องเที่ยวไทยต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น
• อันดับยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ (Preferred Destination) เพิ่มขึ้น

ก. การท่องเที่ยวและก ีา

การสนับสนุนการท่องเท่ียว

การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว

กกท.

ก. การท่องเที่ยวและกี า

อสค.อสพ.

ก. เกษตรและสหกร ์ 

อสส.
ก. ทรัพยากรธรรมชาติ 

อพวช.

ก. อุดมศึกษา 
ออป.

โครงสร้างพื นฐาน

ก. มหาดไทย

กฟน. กฟภ.

กปภ.กปน.

การเดินทาง

ก. คมนาคม

รฟม. ทอท.รฟท.

บขส.ขสมก.

รัฐวิสาหกิจทุกแหง่

การสนับสนุนอ่ืน

กระทรวงเจ้าสงักัดของ
รัฐวิสาหกิจทุกแหง่

เป าหมาย
• การสนับสนุนการท่องเที่ยวเชงิกีฬา (กกท.)
• การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ /แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (อพวช. อสพ. อสส. ออป. อสค.)
• การพัฒนาระบบการคมนาคมในการเดินทางและสิ่งอ านวยความสะดวกในการสนับสนุนการท่องเที่ยว (ขสมก. บขส. รฟท. รฟม. ทอท.)
• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการสนับสนนุการท่องเที่ยว (กฟน. กฟภ. กปน. กปภ.)
• สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่หรือชมุชนบริเวณสถานประกอบการด้วย (รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง)

ตัวชี วัด
• ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานแผนตามที่รัฐวิสาหกิจเสนอ



- ๕ - 
 

หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟูาที่ส าคัญของโลก 

 
 

หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สร้างอุปสงค์ของการใช้รถยนต์ไฟฟูา 
 สัดส่วนการใช้ยานยนต์ไฟฟูาเพิ่มเป็น 26% ภายใน 2570

2. สนับสนุนการลงทุนและการปรับตัวของผู้ประกอบการเดิม
 ไทยเป็นฐานการผลิตอันดับ 1 ในอาเซียน

3. สร้างความพร้อมของป จจัยสนับสนุนอย่างเป็นระบบ
 สถานีอัดประจุเพิ่มข้ึน 5,000 หัวจ่าย 
 แรงงานด้านยานยนต์ไฟฟูาไม่น้อยกว่า 30,000 คน

เป าหมาย กลยุทธ์

ไทยเป นฐาน
การผลิต

ยานยนต์ไฟฟ า
ที่ส าคัญของโลก

1. ส่งเสริมการปรับเปล่ียนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ า
2. สนับสนุนการขยายตัวของตลาดส่งออก
3. ก าหนดแผนการเปล่ียนผ่านไปสู่ยานยนตไ์ฟฟูา
    ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
4. ยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
5. ก าหนดมาตรการส าหรับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ
6. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
7. สร้างความพร้อมของโครงสร้างพื นฐานด้านพลังงาน
8. ปรับปรุงก ระเบียบให้เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม
9. ผลิตและพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
10. ก าหนดมาตรฐานด้านคุ สมบัติและความปลอดภัย
11. สนับสนุนเงินทุนให้ผู้ประกอบการ

   ความสามารถในการแข่งขัน                      ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   เป นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม2 3 5

หมุดหมายที่   

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.      –     )

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี   

กรอบทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ

การสร้างอุปสงค์ของยานยนต์ไฟฟ า

บขส. ขสมก.

ระบบขนส่งมวลชน โลจิสติกส์ การใช้รถในองค์กร

ก. คมนาคม

รัฐวิสาหกิจทุกแหง่

กระทรวงเจ้าสงักัดของรัฐวิสาหกจิทกุแหง่

เป าหมาย 
• การน ายานยนต์ไฟฟูา (มุ่งเน้นที่ผลิตในประเทศ) มาใช้ในระบบขนส่งมวลชน/โลจิสติกส์/ในองค์กรมากขึ้น 
ตัวชี วัด 
• สัดส่วนจ านวนรถ EV ต่อจ านวนรถที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น

การสร้างความพร้อมโครงสร้างพื นฐานด้านพลังงาน

กฟผ. กฟน.  กฟภ. ปตท.

ก. มหาดไทย ก. พลังงาน

เป าหมาย 
• การสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานมีความพร้อมรองรับการใช้ EV ในอนาคตได้อย่างหมาะสมและเพียงพอ 

รฟท. ปณท.

ก. ดิจิทัล 

กนอ.

ก. อุตสาหกรรม

กคช.

ก. การพัฒนาสังคม 

การส่งเสริมอุตสาหกรรมและการพัฒนา
ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ า

เป าหมาย 
• การพัฒนาธุรกิจยานยนต์ไฟฟูาครบวงจรในประเทศ (ปตท.)
• การส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูา (กนอ.)

ตัวชี วัด 
• จ านวนสถานีอัดประจุไฟฟูาสาธารณะ/หัวจ่ายชาร์จเร็ว (ปตท. กฟผ. กนอ. กคช.) 
• แผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาระบบไฟฟูาให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับปริมาณความต้องการประจุไฟฟูาไดเ้พียงพอตลอดเวลา (กฟน. กฟภ.)

ปตท.

ก. พลังงาน ตัวชี วัด 
• ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิงานแผนตามที่รัฐวิสาหกิจเสนอ

กนอ.

ก. อุตสาหกรรม

1. สร้างมูลค่าจากสินค้าและบริการสุขภาพ
 สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อ GDP เพิ่มเป็น 1.7%

2. สร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
3. สร้างความเป นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ 

 ให้มีความพร้อม รองรับภัยคุกคามสุขภาพ

เป าหมาย กลยุทธ์

ไทยเป นศูนย์กลาง
ทางการแพทย์ 
และสุขภาพ
มูลค่าสูง

1. เพิ่มศักยภาพของบริการทางการแพทย์ในการสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ

2. สร้างความสามารถในการเป นศูนยก์ลางของบริการส่งเสรมิ 
    สุขภาพระดับโลก
3. สร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ
4. สร้างเสริมขีดความสามารถด้านการวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
5. บริหารจัดการระบบบริการสุขภาพที่สมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ

 และสุขภาพของคนไทย
6. ยกระดับศักยภาพระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน
   ด้านสาธารณสุข

                        ความสามารถในการแข่งขัน                            โอกาสและความเสมอภาค2 4

หมุดหมายที่   

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.      –     )

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี   

กรอบทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ

การรักษาความมั่นคงทางยาและเวชภั  ์

อภ.

เป าหมาย 
• ประชาชนสามารถเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์และวัคซีนอย่างทั่วถึง
• การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ/วิจัยทางการแพทย์/สมุนไพร (ยาและเวชภัณฑ์)
ตัวชี วัด 
• ต้นทุนการผลิตยาและเวชภัณฑ์ขององค์กรลดลง
• จ านวนผลงานวิจัยทางการแพทย/์สมุนไพร (ยาและเวชภัณฑ์) ที่น าไปใช้และต่อยอดในการผลิตยา

ก. สาธาร สุข

การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยส าหรับคนสูงวัยแบบครบวงจร

กคช.

เป าหมาย 
• การพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรบัเป็นชุมชนคนสูงวัยแบบครบวงจร
ตัวชี วัด 
• แผนงาน/โครงการในการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรบัคนสูงวัย

ก. การพัฒนาสังคม 

การวิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธาร สุข

เป าหมาย 
• การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ตัวชี วัด 
• จ านวนผลงานวิจยัหรือสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ก. อุดมศึกษา 

วว.
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หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 

 
 

หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่ส าคัญของโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มุ่งสู่การเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค
Ease of doing business 20 อันดับแรกของโลก

2. ส่งเสริมให้ไทยเป็นห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค
 มูลค่าการลงทุนรวมขยายตัวไม่น้อยกว่า 6% ต่อปี

3. ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมและโลจิสติกส์
 ของภูมิภาค
 ดัชนีประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 25 อันดับแรก

เป าหมาย กลยุทธ์

ไทยเป นประตู
การค้าการลงทุน
และยุทธศาสตร์
ทางโลจิสติกส์

ที่ส าคัญ
ของภูมิภาค

1. สร้างจุดยืนของไทยภายใต้บริบทโลกใหม่
2. ลงทุนโครงสร้างพื นฐาน เพื่อเป็นประตูการค้าการลงทุน

 และฐานเศรษฐกิจส าคัญของภูมิภาค
3. ลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเป าหมาย
   สู่ไทยแลนด์ 4.0

   ความมั่นคง                     ความสามารถในการแข่งขัน                            เป นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม1 2 5

หมุดหมายที่   

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.      –     )

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี   

กรอบทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ

NTรฟม. ทอท.รฟท. กทท. ปณท.กทพ. บขส.

การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและโลจิสติกส์

ด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์

ด้านสาธาร ูปโภคและพลังงาน

ด้านดิจิทัล

กฟผ.กฟน. กฟภ. กปภ.กปน. กนอ.ปตท.

ก. คมนาคม ก. ดิจิทัล 

ก. มหาดไทย ก. พลังงาน ก. อุตสาหกรรม

ก. ดิจิทัล 

เป าหมาย 
• การวางโครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทั้งระบบ 
• การเชื่อมโยงระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ตั้งแต่ระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค และชายแดน อย่างไร้รอยต่อ ให้เป็น Multimodal Transportation
• การส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชน
ตัวชี วัด 
• อันดับความสามารถด้านการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดีขึ้น
• การลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามแผน

อจน.

1. ส่งเสริมการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัลภายในประเทศ
 สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อ GDP เพิ่มเป็น 30%

2. เพิ่มการส่งออกของอุตสาหกรรมอิเล กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 สัดส่วนการส่งออกเพิ่มเป็น 60% ของอุตสาหกรรมไฟฟูา
  และอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมด

3. เพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรม 
 อิเล กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 Startup ด้านเทคโนโลยีเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 6 000 แห่ง 

เป าหมาย กลยุทธ์

ไทยเป นฐาน
การผลิตอุปกร ์
อิเล กทรอนิกส์

อัจฉริยะท่ีส าคัญ
ของโลก

1. ขับเคล่ือนสังคมและเศรษฐกิจไทยด้วยดิจิทัล
2. พัฒนาต่อยอดฐานอุตสาหกรรมไฟฟ าและอิเล กทรอนิกส์
3. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมดิจิทัล

ในประเทศ
4. พัฒนาระบบนิเวศเพื่อสนับสนนุการพัฒนาดิจิทัลและ

 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

หมุดหมายที่   

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.      –     )

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี   

กรอบทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ

การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านดิจิทัล

ก. ดิจิทัล 

การส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมไฟฟ าและอิเล กทรอนิกส์อัจฉริยะ

NT

เป าหมาย
• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพ ครอบคลุม เพียงพอ และเข้าถึงได้
• การบรูณาการระบบเส้นใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) ร่วมกับรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง (NT เป็นหลักในการด าเนินการร่วมกับ กฟภ. กฟน.  รฟท. 

และ รฟม.)
• การเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลจราจรอินเตอร์เนต็ระหว่างประเทศ
ตัวชี วัด 
• การลงทุนเป็นไปตามแผน
• อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่ร้อยละ 100

ก. อุตสาหกรรม

กนอ.

เป าหมาย
• การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของนิคมอุตสาหกรรมในการรองรับอุตสาหกรรมไฟฟูาและอิเล็กทรอนกิส์อัจฉริยะ
ตัวชี วัด 
• การลงทุนเป็นไปตามแผน

                    ความสามารถในการแข่งขัน2



- ๗ - 
 

หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถ
แข่งขันได้ 

 
 

หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื ออ านวยต่อการเติบโต
   และแข่งขัน
2. พัฒนาศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ และการปรับตัว

 ของ SMEs สู่การแข่งขันใหม่
 สัดส่วน GDP ของ SMEs เพิ่มเป็น 36.5%

3. สร้างการเข้าถึงและการแข่งขันใหม่ได้รับการส่งเสริม
 จากภาครัฐอย่างมีประสิทธิผล

เป าหมาย กลยุทธ์

ไทยมีวิสาหกิจ
ขนาดกลาง

และขนาดย่อม
ท่ีเข้มแข ง

 มีศักยภาพสูง 
และสามารถ
แข่งขันได้

1. พัฒนาระบบนิเวศให้เอื้อต่อ SMEs
2. พัฒนาแพลตฟอร์มเช่ือมโยงข้อมูล SMEs
3. จัดให้มีกลไกทางการเงินที่เหมาะสม
 . ส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
5. ยกระดับกระบวนการส่งเสริม SMEs ของรัฐ
6. พัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพ แหล่งเงินทุน และการเช่ือมโยง

 เครือข่ายระดับโลก
7. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพเชิงธุรกิจ    

หมุดหมายที่   

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.      –     )

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี   

กรอบทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ

การพัฒนาการให้บริการ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน

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

เป าหมาย
• การพัฒนา Digital Platform ในการให้บริการลูกค้าแต่ละกลุ่ม (SMEs/Startup/รายย่อย) ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวก
• การบูรณาการเพื่อพัฒนาการให้บริการรว่มกัน

การสนับสนุน SMEs ท่ีมีศักยภาพ

ก. การคลัง

ออมสิน

ธ.ก.ส. ธสน.

ธอท. ธพว.

กฟผ.

ปตท.

ก. พลังงาน

กฟน.

กฟภ.

ก. มหาดไทย

เป าหมาย 
• การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพทั้งด้านเงินทุนและการด าเนินธุรกิจ (ออมสิน ธ.ก.ส. ธสน. ธอท. ธพว. ปตท. กฟผ. กฟน. และ กฟภ.)
• การส่งเสริมความรู้ในการด าเนนิธุรกิจ (รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง)
• การสนับสนุนสินค้า/บริการของผู้ประกอบการ SMEs (รัฐวิสาหกิจทกุแหง่)

ตัวชี วัด
• ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานแผนตามที่รัฐวิสาหกิจเสนอ
• อัตราการซื้อสินค้า/บริการจากผู้ประกอบการ SMEs เพิ่มขึ้น

ตัวชี วัด 
• สัดส่วนสินเชื่อ SME/Startup/รายย่อย ต่อสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ XX
• จ านวน SME/Startup/รายย่อย รายใหม่ที่เข้าถึงสินเชื่อเพิ่มขึ้น XX ราย

รัฐวิสาหกิจทุกแหง่

กระทรวงเจ้าสังกัด
ของรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

การสนับสนุนสินค้า บริการของ SMEs

การสนับสนุน SMEs

   ความสามารถในการแข่งขัน                      ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   โอกาสและความเสมอภาค2 3 4

1. เพิ่มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุน
    ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2. ลดความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาค
3. พัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ ยั่งยืน พร้อมรับมือ
   และปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงเพ่ือให้ประชาชน
   ทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เป าหมาย กลยุทธ์

ไทยมีพื นท่ี
และเมืองอัจฉริยะ

ท่ีน่าอยู่                 
ปลอดภัย เติบโต

ได้อย่างย่ังยืน

1. สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
2. ส่งเสริมกลไกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาพื้นที่และเมือง
3. สร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื นฐาน โลจิสติกส์ 
   และดิจิทัล
4. เสริมสร้างความเข้มแข งในการบริหารจัดการพื้นที่
   และเมือง

หมุดหมายที่   

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.      –     )

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี   

กรอบทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ

การสนับสนุนด้านโครงสร้างพื นฐานและบริการสาธาร ะ ระบบโลจิสติกส์ ดิจิทัล

ก. คมนาคม

ขสมก. ทอท.

บขส.

รฟท.

กทพ.รฟม.

ก. มหาดไทย ก. พลังงาน

กฟผ.

ปตท.กปน.

กปภ.

กฟน.

กฟภ.

ก. ดิจิทัล 

NT

เป าหมาย
• การสร้างความพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัลรองรับพื้นที่เศรษฐกิจหลักและเมือง
ตัวชี วัด 
• ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานแผนตามที่รัฐวิสาหกิจเสนอ

การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ

ก. อุตสาหกรรม

กนอ.

เป าหมาย
• การยกระดับนิคมอุตสาหกรรมไปสู่นิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
ตัวชี วัด 
• ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานแผนตามที่รัฐวิสาหกิจเสนอ

อจน.

   ความสามารถในการแข่งขัน                      โอกาสและความเสมอภาค                     เป นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม2 4 5



- ๘ - 
 

หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม  
ที่เพียงพอเหมาะสม 

 
 

หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป าหมาย กลยุทธ์

ศักยภาพทรัยากรมนุษย์ โอกาสและความเสมอภาค

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.      –     )

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี   

กรอบทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ

3 4

ไทยมีความยากจน
ข้ามรุ่นลดลง 

และคนไทยทุกคน
มคีวามคุ้มครอง

ทางสังคม
ทีเ่พียงพอ 
เหมาะสม

หมุดหมายที่   

1. เพิ่มโอกาสให้ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น หลุดพ้น
     ความยากจน อย่างยั่งยืน
    ทุกครัวเรือนจนข้ามรุ่นหลุดพ้นความยากจนภายใน 2570
2. จัดความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ
     ต่อการด ารงชีวิตแก่คนไทยทุกช่วงวัย
    แรงงานอยู่ในระบบประกันสังคมไม่น้อยกว่า 60%
    สัดส่วนผู้สูงอายุยากจนลดลงเหลือไม่เกิน 4%

1. แก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่นแบบมุง่เป า
2. สร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด กจากครัวเรือนยากจนขา้มรุ่น
3. ยกระดับความคุ้มครองทางสังคมส าหรับคนทุกช่วงวัย
4. พัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ
5. บูรณาการฐานข้อมูล เพ่ือลดความยากจนข้ามรุ่น
     และจัดความคุ้มครองทางสังคม

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ก. การคลัง
ธพว. บสย. สธค.ธ.ก.ส. ธอส.ออมสิน ธอท.

เป าหมาย
• การส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และความรู้ในการวางแผนทางการเงิน การออม และมีโอกาสในการประกอบอาชีพที่มีรายได้สูงขึ้น

ก. การพัฒนาสังคม 

ตัวชี วัด
• จ านวนสินเชื่อที่ปล่อยให้รายย่อย

สวัสดิการทางสังคมและการสินค้าเพ่ือการยังชีพ

ก. คมนาคม
ขสมก. บขส.รฟท. รฟม.

ก. มหาดไทย ก. การพัฒนาสังคม 

กคช.กปน. กปภ.กฟน. กฟภ.

ก. พลังงาน

ปตท.

ก. ดิจิทัล 

NT

เป าหมาย
• การเข้าถึงบริการสาธารณะหรอืสินค้าที่จ าเปน็ต่อการด ารงชีวิตรวมถึงที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการและผู้สูงอายุ
ตัวชี วัด
• จ านวนครัวเรือนที่เข้าถงึบริการไฟฟูา ประปา

การจ้างงาน

รัฐวิสาหกิจทุกแหง่

กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

เป าหมาย
• การส่งเสริมการจ้างงานกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการและผู้สูงอายุ
ตัวชี วัด
• อัตราการจ้างงานกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการ และผู้สูงอายุต่อการจ้างงานของรัฐวิสาหกิจทัง้หมดเพิ่มขึ้น

การบูร าการฐานข้อมูล

รัฐวิสาหกิจทุกแหง่

กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

เป าหมาย
• การพัฒนาฐานข้อมูลรายบุคคลที่ครอบคลุม และเป็นข้อมูลเปิด (Open data) เพื่อใหห้น่วยงานต่างๆ ใช้ในการวิเคราะหแ์ละก าหนดมาตรการส่งเสริมแบบมุ่งเปาู
ตัวชี วัด
• ระบบฐานข้อมูลของประชาชนฐานรากและผู้มีรายได้น้อย ที่จ าเป็นและเพียงพอ

• จ านวนบัญชีเงินฝากของประชาชนฐานราก • ร้อยละหนี้เสียต่อสินเชื่อรายย่อยลดลง

• จ านวน Unit ที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการและผู้สูงอายุ

เป าหมาย กลยุทธ์

  ความมั่นคง ความสามารถในการแข่งขัน เป นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.      –     )

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี   

กรอบทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ

1 2 5

ไทยมีเศรษฐกิจ
หมุนเวียน
และสังคม
คาร์บอนต ่า

หมุดหมายที่    

1. เพิ่มมูลค่าจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

    มูลค่า GDP จากเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่า 1%
2. อนุรักษ์ ฟ  นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างยั่งยืน
  ดัชนีสมรรถนะส่ิงแวดล้อมอยู่ใน 4 อันดับแรกของอาเซียน
3. สร้างสังคมคาร์บอนต่ าและยั่งยืน
   สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 10% 
    ปริมาณขยะต่อหัวลดลง 10%

1. พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ ตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต ่า

2. สร้างรายได้ให้ชุมชน ท้องถิ่น และเกษตรกร 
     จากเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต ่า
3. ฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด
4. พัฒนาเทคโนโลยีและกลไกสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน
    และสังคมคาร์บอนต ่า
5. ปรับพฤติกรรมเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน

รัฐวิสาหกิจทุกแหง่

กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

เป าหมาย 
• การน าเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้เป็นพื้นฐานส าคัญในการด าเนินงาน  ทั้งในเรื่องของการลดการใช้ทรัพยากรการน าทรพัยากรกลับมาใช้ใหม่ รวมถึ ง

การใช้วัสดุทดแทน
ตัวชี วัด
• การลดการใช้ทรัพยากรโดยการน าทรพัยากรกลบัมาผลิตใหม่/การใช้วัสดุทดแทน ลง 1 ใน 4 จากปัจจุบัน

การใช้พลังงานหมุนเวียน

ก. พลังงาน  

กฟผ.

เป าหมาย
• การผลิตไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy : RE)
ตัวชี วัด
• สัดส่วนการใช้ RE เป็นร้อยละ 19 – 22 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายภายในปี 2570
• ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนที่รัฐวิสาหกิจเสนอ

ปตท.

ก. มหาดไทย  

กฟน. กฟภ.

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เป าหมาย
• การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตัวชี วัด
• ร้อยละความส าเร็จของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ร้อยละ XX ภายในปี 2570)

รัฐวิสาหกิจทุกแหง่

กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง



- ๙ - 
 

หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง 
  สภาพภูมิอากาศ 

 
 

หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป าหมาย กลยุทธ์

  ความมั่นคง ความสามารถในการแข่งขัน เป นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.      –     )

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี   

กรอบทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ

1 2 5

ไทยสามารถ
ลดความเส่ียง
และผลกระทบ

จากภัยธรรมชาติ 
และการ

เปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

หมุดหมายที่    

1. ลดความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2. ลดความเส่ียงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

3. สร้างภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

1. ปูองกันและลดผลกระทบในพื นที่ส าคัญ
2. เพิ่มศักยภาพในการรับมือของประชาชนและชุมชน
3. ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจดัการความเสี่ยง
4. อนุรักษ์ ฟ  นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อปูองกัน

และลดผลกระทบ
5. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและการบริโภค
6. ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ

การมีเสถียรภาพของโครงสร้างพื นฐานและการให้บริการขั นพื นฐาน 

ก. คมนาคม

ขสมก.

ทอท.

บขส.

รฟท. กทท.

รฟม.

ก. มหาดไทย ก. พลังงาน

กฟผ.

ปตท.กปน.

กปภ.

กฟน.

กฟภ.

ก. ดิจิทัล 

NT

อจน. ปณท.

เป าหมาย
• โครงสร้างพื้นฐานมีเสถียรภาพในการรองรบัผลกระทบจากภยัธรรมชาติ และให้บริการขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นต่อประชาชนได้อย่างต่อเนือ่ง

ตัวชี วัด
• แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)
• ความรวดเร็วในการกลับมาให้บริการเม่ือเกิดภัยธรรมชาติ

การให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินกร ีเกิดภัยธรรมชาติ

เป าหมาย
• การให้ความช่วยเหลือด้านการเงินกรณีการเกิดภยัธรรมชาติ

ตัวชี วัด
• ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนที่รัฐวิสาหกิจเสนอ

ธพว. บสย.ธ.ก.ส. ธอส.ออมสิน ธอท.

การอนุรักษ์ฟ  นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน

รัฐวิสาหกิจทุกแหง่

กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

เป าหมาย
• การท ากิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในการสร้างจิตส านึกและอนุรักษ์และฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติ
ตัวชี วัด
• ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนที่รัฐวิสาหกิจเสนอ

เป าหมาย กลยุทธ์

  ความสามารถในการแข่งขัน   ศักยภาพทรัยากรมนุษย์                             โอกาสและความเสมอภาค

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.      –     )

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี   

กรอบทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ

2 3 4

 . พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างเต มศักยภาพ ทั้งสมรรถนะ 
คุณลักษณะ และภูมิคุ้มกัน 

    ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพิ่มข้ึนเป็น 88% 
     ผลิตภาพแรงงานไม่ต่ ากว่า 4% ต่อปี
 . พัฒนาก าลังคนให้ตรงความต้องการของภาคการผลิต

เปูาหมาย
    คะแนนความสามารถในการแข่งขันด้านทักษะของ WEF

เพิ่มข้ึน 20%
 . ส่งเสริมการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต
    คะแนนประเมนิสมรรถนะผู้ใหญ่ของไทย ไม่ต่ ากว่าคา่เฉล่ียโลก

1. พัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ ทั้งการเรียนรู้ของเด็ก
สมรรถนะของแรงงาน และคุณค่าของผู้สูงอายุ

2. พัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูงเพิ่มก าลังคนที่มีคุณภาพ 
และสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยพัฒนาระบบนิเวศ
และสร้างทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้

การสร้างอุปสงค์ของแรงงานท่ีมีความรู้ ทักษะเฉพาะ

รัฐวิสาหกิจทุกแหง่

กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

การพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากร

รัฐวิสาหกิจทุกแหง่

กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

เป าหมาย
• การเพิ่มความรู้ความสามารถด้านการใช้ Digital literacy พัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญทักษะเดิม (Upskill) และเพิ่มทักษะความรู้ใหม่ๆ (Reskill) 
ตัวชี วัด
• ทักษะการใช้ Digital literacy ของบุคลากรเพ่ิมขึ้น

เป าหมาย
• การเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตแรงงานที่มีความรู้/ทักษะเฉพาะที่สอดคล้องกับความต้องการของรัฐวิสาหกจิ 

เช่น ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพลังงานทางเลือก 

ตัวชี วัด
• ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนที่รัฐวิสาหกิจเสนอ

ไทยมีก าลังคน
สมรรถนะสูง 
มุ่งเรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง 
ตอบโจทย์
การพัฒนา
แห่งอนาคต

หมุดหมายที่    



- ๑๐ - 
 

หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

 
 
 ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) กับ ๑๓ หมุดหมายของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป าหมาย กลยุทธ์

                                ความมั่นคง                                       ความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.      –     )

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี   

กรอบทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ

ไทยมีภาครัฐ
ที่ทันสมัย 

มปีระสิทธิภาพ 
และตอบโจทย์

ประชาชน

หมุดหมายที่    

1. ยกระดับคุ ภาพและการเข้าถึงบริการภาครัฐ
  ความพึงพอใจในบริการภาครัฐไม่ต่ ากวา่ 85%
2. พัฒนาภาครัฐให้มีสมรรถนะสูงและคล่องตัว 
   ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อยู่ใน 40 อันดับแรกของโลก

1. พัฒนาคุ ภาพบริการภาครัฐ ให้ตอบโจทย์สะดวก
และประหยัด

2. ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ ให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง
เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพ

3. ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาประเทศ
4. พัฒนาทักษะของบุคลากรภาครัฐ และปรับปรุงก หมาย 

ระเบียบมาตรการภาครัฐ ให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

เป าหมาย
•  การปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัล ทั้งในด้านการให้บริการและการบริหารจดัการ

ตัวชี วัด
• การปรับองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบภายในป ี2570

การพัฒนารัฐวิสาหกิจไปสู่องค์กรดิจิทัล (E – SOEs)

รัฐวิสาหกิจทุกแหง่

กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

                                       โอกาสและความเสมอภาค                      ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการจัดการภาครัฐ

1 2

4 6

ส านักงานค ะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
ด้านความม่ันคง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4
ด้านการสร้างโอกาส 

ความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน
ทางสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5
ด้านการสร้างการเตบิโต

บนคุ ภาพชีวิตที่เป นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 6
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจดัการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ป 

แผนพัฒน์  
ฉบับท่ี 13

หมุดหมายที่
 

หมุดหมายที่
 

หมุดหมายที่
 

หมุดหมายที่
 

หมุดหมายที่
 

หมุดหมายที่
 

หมุดหมายที่
 

หมุดหมายที่
 

หมุดหมายที่
 

หมุดหมายที่
  

หมุดหมายที่
  

หมุดหมายที่
  

หมุดหมายที่
  

เกษตรและ
เกษตรแปรรูป

ท่องเที่ยว ยานยนต์ไฟฟ า การแพทย์ และ
บริการสุขภาพ

การค้า 
การลงทุน 

และโลจสิติกส์

อิเล กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

SMEs พื นที่
และเมือง

ความยากจน
ข้ามรุ่นและ
ความคุ้มครอง
ทางสังคม

เศรษฐกิจ
หมุนเวียน
และสังคม

คาร์บอนต่ า

ลดความเสี่ยง
จาก

ภัยธรรมชาติ

ก าลังคน ภาครัฐ

13



- ๑๑ - 
 

๔. หลักเก  ์การเสนอกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 

 คนร. ในคราวประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์
การเสนอกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวสรุปได้ ๒ ส่วน 
ดังน้ี 
  ส่วนที่ ๑ กรอบนโยบายการพัฒนาของรัฐวิสาหกิจในก ากับ 
 

 
 

  ส่วนที่ ๒ ทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในก ากับ 

 

  ขั้นตอนการเสนอกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุน 
การเสนอกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในก ากับ ให้ด าเนินการดังน้ี 

 
 ทั้งน้ี เมื่อวันที่  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ฝุายเลขานุการ คนร. ได้ด าเ นินการแจ้งหลักเกณฑ์ 

กรอบนโยบายฯ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดจัดส่งกรอบนโยบายฯ ของรัฐวิสาหกิจเป็นรายแห่ง ซึ่งกระทรวงเจ้าสังกัด
ได้จัดส่งข้อมูลครบถ้วนแล้ว 

 
 
 

ส านักงานค ะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ระเบียบวาระท่ี  .  เร่ืองเพ่ือพิจาร า
เร่ือง หลักเก  ์การเสนอกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

   

ส่วนที่   กรอบนโยบายการพัฒนาของรัฐวิสาหกิจในก ากับ

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ    ป 

แผนพัฒน์ฯ
แผนพัฒนา

ประเทศ
ด้านต่างๆ

นโยบายการพัฒนาของรัฐวิสาหกิจในก ากับ 

เพื่อใช้เป็นทิศทางการพัฒนาและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการพิจารณา
บทบาทรัฐวิสาหกิจท่ีสามารถตอบสนองต่อการด าเนินการเพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนต่างๆ ให้บรรลุเปูาหมายได้

โครงการส าคัญ

 เพื่อให้ทราบถึงโครงการส าคัญท่ีสามารถส่งผลให้รัฐวิสาหกิจด าเนินงาน
ตามนโยบายการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของรัฐวิสาหกิจในก ากับ
ให้บรรลุเปูาหมายได้

 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดตัวช้ีวัดเพื่อก ากับและติดตาม
การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ

แนวทางการพัฒนาของรัฐวิสาหกิจในก ากับ

กระทรวงเจ้าสังกัดเสนอแนวทางการพัฒนาของรัฐวิสาหกิจในก ากับ 
โดยมีการระบุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแนวทางการพัฒนา

เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถน าไปสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ ของแผนได้

กระทรวงเจ้าสังกัดเสนอ
แนวนโยบายการพัฒนา
ของรัฐวิสาหกิจในก ากับ 
โดยสอดคล้องกับ

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ

กระทรวงเจ้าสังกัดเสนอโครงการส าคัญที่รัฐวิสาหกิจต้องด าเนินการ

ส านักงานค ะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ระเบียบวาระท่ี  .  เร่ืองเพ่ือพิจาร า
เร่ือง หลักเก  ์การเสนอกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

3.2.2 ข้ันตอนการเสนอกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในก ากับ (กรอบนโยบายฯ)

ด าเนินการจัดท าข้อมูล
ตามแบบขอข้อมูล

การเสนอกรอบนโยบายฯ 
แต่ละแห่ง

น าส่งข้อมูลพร้อมเอกสาร
ที่เก่ียวข้องที่ผ่าน

ความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เจ้าสังกัดแล้วให้ คนร.

รวบรวมข้อมูลการเสนอ
กรอบนโยบายฯ  

จากกระทรวงเจ้าสังกัด

ยกร่างแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจโดยน าทิศทาง
ในลักษณะ Top – down 

direction และ 
Bottom – up policy 

มาประกอบการพิจารณา

เสนอแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ

เพ่ือ คนร. พิจารณาต่อไป

     
กระทรวงเจ้าสังกัด สคร. ในฐานะฝ ายเลขานุการ คนร. ค ะอนุกรรมการจัดท าแผน  

ส่วนที่   ทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในก ากับ 

กระทรวงเจ้าสังกัดจัดท าทิศทางการลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจในก ากับเพื่อเสนอโครงการลงทุนส าคัญ
ท้ังท่ีเป็นโครงการท่ีรัฐวิสาหกิจด าเนินการเอง
และโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
โดยค านึงถึงการลงทุนร่วมกันระหว่างรัฐ วิสาหกิจ
เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการลงทุนด้วย ท้ังน้ี 
ให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายการพัฒนาของ
รัฐวิสาหกิจในก ากับในส่วนท่ี 1 โดยข้อมูลโครงการ
ลงทุนแต่ละโครงการอย่างน้อยควรประกอบด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

มูลค่าและแหล่งเงินของโครงการ

 เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ รวมถึงความจ าเป็นของโครงการท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของรัฐวิสาหกิจในก ากับ

 เพื่อให้ทราบว่าโครงการลงทุนเป็นโครงการท่ีรัฐวิสาหกิจด าเนินการเองหรือเป็น
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โดยค านึงการลงทุนร่วมกันระหว่าง
รัฐวิสาหกิจเพื่อลดความซ้ าซ้อนในการลงทุนด้วย

 เพื่อก าหนดจุดเร่ิมต้นและส้ินสุดโครงการ ให้สามารถก ากับและติดตาม
การด าเนินงานโครงการให้บรรลุผลส าเร็จ

 เพื่อให้ทราบถึงมูลค่าและแหล่งเงิน และให้การด าเนินโครงการของรัฐวิสาหกิจ
มีแหล่งเงินท่ีชัดเจนและเพียงพอต่อการด าเนินโครงการให้บรรลุเปูาหมายได้

รูปแบบการด าเนินโครงการ

ระเบียบวาระท่ี  .  เร่ืองเพ่ือพิจาร า
เร่ือง หลักเก  ์การเสนอกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

3.2.2 ข้ันตอนการเสนอกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในก ากับ (กรอบนโยบายฯ)

ด าเนินการจัดท าข้อมูล
ตามแบบขอข้อมูล

การเสนอกรอบนโยบายฯ 
แต่ละแห่ง

น าส่งข้อมูลพร้อมเอกสาร
ที่เก่ียวข้องที่ผ่าน

ความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เจ้าสังกัดแล้วให้ คนร.

รวบรวมข้อมูลการเสนอ
กรอบนโยบายฯ  

จากกระทรวงเจ้าสังกัด

ยกร่างแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจโดยน าทิศทาง
ในลักษณะ Top – down 

direction และ 
Bottom – up policy 

มาประกอบการพิจารณา

เสนอแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ

เพ่ือ คนร. พิจารณาต่อไป

     
กระทรวงเจ้าสังกัด สคร. ในฐานะฝ ายเลขานุการ คนร. ค ะอนุกรรมการจัดท าแผน  

ส่วนที่   ทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในก ากับ 

กระทรวงเจ้าสังกัดจัดท าทิศทางการลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจในก ากับเพื่อเสนอโครงการลงทุนส าคัญ
ท้ังท่ีเป็นโครงการท่ีรัฐวิสาหกิจด าเนินการเอง
และโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
โดยค านึงถึงการลงทุนร่วมกันระหว่างรัฐ วิสาหกิจ
เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการลงทุนด้วย ท้ังน้ี 
ให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายการพัฒนาของ
รัฐวิสาหกิจในก ากับในส่วนท่ี 1 โดยข้อมูลโครงการ
ลงทุนแต่ละโครงการอย่างน้อยควรประกอบด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

มูลค่าและแหล่งเงินของโครงการ

 เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ รวมถึงความจ าเป็นของโครงการท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของรัฐวิสาหกิจในก ากับ

 เพื่อให้ทราบว่าโครงการลงทุนเป็นโครงการท่ีรัฐวิสาหกิจด าเนินการเองหรือเป็น
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โดยค านึงการลงทุนร่วมกันระหว่าง
รัฐวิสาหกิจเพื่อลดความซ้ าซ้อนในการลงทุนด้วย

 เพื่อก าหนดจุดเร่ิมต้นและส้ินสุดโครงการ ให้สามารถก ากับและติดตาม
การด าเนินงานโครงการให้บรรลุผลส าเร็จ

 เพื่อให้ทราบถึงมูลค่าและแหล่งเงิน และให้การด าเนินโครงการของรัฐวิสาหกิจ
มีแหล่งเงินท่ีชัดเจนและเพียงพอต่อการด าเนินโครงการให้บรรลุเปูาหมายได้

รูปแบบการด าเนินโครงการ
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๕. บทบาทของรัฐวิสาหกิจ 
 

 รัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ จ านวน ๕๒ แห่ง มีหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการ 
ตามบทบาทและภารกิจตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์การจัดต้ัง รวมถึงต้องมีการด าเนินการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ และแผนพัฒนาประเทศต่างๆ ในด้านที่ เกี่ยวข้อง 
ทั้งน้ี เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถเป็นเคร่ืองมือของภาครัฐในการผลักดันการด าเนินการตามยุทธศาตร์ชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ และแผนต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องให้สามารถบรรลุเปูาหมายหรือผลสัมฤทธิ ที่ ต้ังไว้ได้  
จึงได้ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจที่ส าคัญ ๕ ด้าน ดังน้ี 
 ๑) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) หมายถึง โครงสร้างทางกายภาพหรือระบบพื้นฐานที่ส่งเสริม 
ความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม เช่น ถนน ระบบราง ท่าเรือ  
และท่าอากาศยาน โครงสร้างพื้นฐานด้านโครงข่ายพลังงาน โครงข่ายโทรคมนาคม โครงข่ายประปา เป็นต้น 
 ๒) บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน หมายถึง บริการสาธารณะที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตขั้นพื้นฐาน 
ของประชาชน เช่น ระบบการให้บริการขนส่งสาธารณะ ไฟฟูา น้ าประปา เป็นต้น 
 ๓) กิจการที่ไม่มีเอกชนด าเนินการได้อย่างเพียงพอ หมายถึง กิจการที่ภาครัฐจ าเป็นต้องด าเนินการ 
เพื่อสร้างความสมดุลของตลาดหรือเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในฐานะผู้บริโภค เช่น การให้บริการทางการเงิน
แก่ผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อน าไปใช้เป็นทุนในการด าเนินธุรกิจ หรือเพื่อการอื่นได้ 
การจัดให้มีที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น 
 ๔) กิจการที่รัฐต้องควบคุม หมายถึง กิจการที่มีความจ าเป็นต้องควบคุมโดยรัฐ เน่ืองจากเป็นกิจการ  
ที่มีผลกระทบต่อสังคมหรือความมั่นคงของประเทศ เช่น การผลิต/จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นต้น 
 ๕) ภารกิจเชิงส่งเสริม หมายถึง รัฐวิสาหกิจที่จัดต้ังขึ้นเพื่อส่งเสริมธุรกิจหรือกิจกรรมบางประเภท  
เป็นการเฉพาะ เช่น การท่องเที่ยว การเกษตร การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น 
 ทั้ ง น้ี  คณะอนุกรรมการ จัดท าแผนฯ ไ ด้พิจารณาวั ตถุ ประสงค์การจัด ต้ังของ รัฐวิสาหกิ จ 
และการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้มีความสอดคล้องกับแผนต่างๆ ข้างต้นแล้ว จึงได้มีการก าหนดบทบาท
ของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ดังน้ี 

 

 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  .  เร่ืองเพ่ือทราบ
เร่ือง ความคืบหน้าการด าเนินงานของค ะอนุกรรมการจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ

การพิจาร าบทบาทของรัฐวิสาหกิจ

หมายเหตุ : * รัฐวิสาหกิจท่ีอาจมีการพิจารณาทบทวนบทบาท
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๖. กรอบทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

 ๖.๑ แนวนโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
   แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทิศทางการพัฒนาและการลงทุน 
ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม รวมถึงให้รัฐวิสาหกิจสามารถท าหน้าที่ในการด าเนินการและสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ ได้ จึงได้ก าหนดแนวนโยบาย  
การพัฒนารัฐวิสาหกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ๖ ด้าน ได้แก่  
   ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
   รัฐวิสาหกิจมีการด าเนินงานและบริการสาธารณะให้มีความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจและสังคม ต้ังแต่
ระดับชาติ สังคม ชุมชน และบุคคล และมีความจ าเป็นต้องรับมือกับภัยคุกคาม ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
บริการสาธารณะ ที่อยู่อาศัย อาหาร ยา และเวชภัณฑ์ รวมทั้งความมั่นคงเร่งด่วนในการรักษาความปลอดภั ย
ทางไซเบอร์ 
   ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   รัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งในด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัล โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Synergy) การร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน 
(Public – Private Partnership : PPP) การขับเคลื่อนธุรกิจโดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี การลดการสูญเสีย
ในกระบวนการผลิต การเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ 
และการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมุนษย์ 
  รัฐวิสาหกิจมีการส่งเสริมพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะสูง และมีทักษะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
   ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
   รัฐวิสาหกิจมีการส่งเสริมโครงสร้างเศรษฐกิจฐานรากและการกระจายศูนย์กลางความเจริญที่สร้าง
ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   รัฐวิสาหกิจมีการส่งเสริมการเติบโตบนคุณภาพชี วิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงน าโมเดล
เศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้ในการด าเนินงาน 
  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   รัฐวิสาหกิจมีการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีระบบธรรมาภิบาล มุ่งผลสัมฤทธิ  
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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๖.๒ กรอบการจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจรายสาขา  
 กรอบการจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจรายสาขา จัดท าขึ้นเพื่อเป็นทิศทางให้รัฐวิสาหกิจแต่ละสาขา

สามารถด า เ นินการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ รวมถึงแผนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้บรรลุผลสัมฤทธิ ได้  
ซึ่งกรอบการจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ  ไ ด้ก าหนดแนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ โดยเชื่อมโยง 
กับหมุดหมายต่างๆ ภายใต้ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ดังน้ี  

 

 

 
 

 

 

ส านักงานค ะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ     

ร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 – 2570 ได้ก าหนดกรอบการจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจรายสาขาเพ่ือเป็นทิศทางให้รัฐวิสาหกิจแตล่ะแห่ง โดยได้เช่ือมโยง
กับหมุดหมายต่างๆ ภายใต้ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ดังน้ี 

สาขา

 
สินค้า
เกษตร
มูลค่าสูง

 
การท่อง
เที่ยว

 
ยานยนต์
ไฟฟ า

 
การแพทย ์
สุขภาพ

 
การค้าการ

ลงทุน
โลจิสติกส์

 
อิเล ก

ทรอนิกส์
อัจริยะ

 
SME
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พื นที ่เมือง
อัจฉริยะ

 
ความ

ยากจนข้าม
รุ่น

  
Carbon

ต่ า

  
ภัย

ธรรมชาติ

  
คน

สมรรถนะสูง

  
ภาครัฐ
ทันสมัย

ขนส่ง

หลัก ขสมก. บขส. รฟท. กทพ. 
ทอท. บวท. 

กทท.

รฟท. รฟม.
ขสมก. บขส.

สบพ.

สนับสนุน รฟท. รฟม.
ขสมก.บขส.
ทอท. 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.

กฟผ. กฟน.
กฟภ.

ปตท. กฟผ.
กฟน. กฟภ.

กฟน. กฟภ. ปตท.

ร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ.      -     

ส านักงานค ะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ     

สาขา

 
สินค้า
เกษตร
มูลค่าสูง

 
การท่อง
เที่ยว

 
ยานยนต์
ไฟฟ า

 
การแพทย์ 
สุขภาพ

 
การค้าการ

ลงทุน
โลจิสติกส์

 
อิเล ก

ทรอนิกส์
อัจริยะ

 
SME
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พื นที ่เมือง
อัจฉริยะ

 
ความ

ยากจน
ข้ามรุ่น

  
Carbon

ต่ า

  
ภัย

ธรรมชาติ

  
คน

สมรรถนะสงู

  
ภาครัฐ
ทันสมัย

สาธาร ูปการ

หลัก กนอ. กคช. กปน. กปภ.
อจน. กนอ.

กนอ. กปน. กปภ.
อจน. กนอ.

กปน. กปภ.
กคช.

อจน. กนอ. ธพส.

สนับสนุน กปน. กปภ.

สถาบันการเงิน

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

ออมสิน
ธ.ก.ส. ธอส.
ธอท. สธค.

ธ.ก.ส.

สนับสนุน บสอ. บสอ.

สื่อสาร

หลัก ปณท 
บมจ. เอ็นที

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

สนับสนุน ปณท ปณท บมจ. เอ็นที

ร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ.      -     

ส านักงานค ะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ     

สาขา

 
สินค้า
เกษตร
มูลค่าสูง

 
การท่อง
เที่ยว

 
ยานยนต์
ไฟฟ า

 
การแพทย์ 
สุขภาพ

 
การค้าการ

ลงทุน
โลจิสติกส์

 
อิเล ก

ทรอนิกส์
อัจริยะ

 
SME
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พื นที ่เมือง
อัจฉริยะ

 
ความ

ยากจน
ข้ามรุ่น

  
Carbon

ต่ า

  
ภัย

ธรรมชาติ

  
คน

สมรรถนะสงู

  
ภาครัฐ
ทันสมัย

เกษตร

หลัก กยท. อสป.
อ.ส.ค. อ.ต.ก.
อคส. อต.

สนับสนุน อสป. อ.ส.ค.

ทรัพยากรธรรมชาติ

หลัก อ.อ.ป.

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. ททท. วว. วว.

อุตสาหกรรมและพา ิชยกรรม

หลัก ยสท.
องค์การสุราฯ

สนับสนุน สลากฯ องค์การสุราฯ

ร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ.      -     
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  ๖.๒.๑ กรอบการจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่ง  

กระทรวงคมนาคม : การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การรถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.)  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด (บวท.)  
สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 

1) บทบาทของสาขาขนส่ง 

บทบาท รฟท. รฟม. กทพ. ขสมก. บขส. ทอท. บวท. สบพ. กทท. 
โครงสร้างพ้ืนฐาน          
บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน          
กิจการที่ไม่มีเอกชนด าเนินการ 
ได้อย่างเพียงพอ 

         

กิจการที่รัฐต้องควบคุม          
ภารกิจเชิงส่งเสริม          
 

2) กรอบภารกิจของสาขาขนส่ง 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและให้บ ริการสาธารณะ ที่มี คุณภาพและสวัส ดิภาพ 
ของผู้ใช้บริการเพื่อส่งเสริมให้มีผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งบริหารจัดการโครงข่ายคมนาคม
และโลจิสติกส์ที่มุ่งเน้นการขนส่งทางรางและให้มีการเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการอตุสาหกรรมการบิน 
และการส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟูาในระบบขนส่งสาธารณะ  

3) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

 
 

๑. ความมั่นคง
๒. การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

๕. การสร้างการเติบโต
บนคุ ภาพชีวิตทีเ่ป นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ป 

        
             
          

                                  
             

๓. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

                     
                   

            
          

๔. การสร้างโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม
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หมุดหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 

 

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.

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

สนับสนุน
 จัดหา

รถจักรดีเซล
ไฟฟูา

หลัก
สร้างและพัฒนา

ระบบรถไฟฟูาและ
ให้บริการรถไฟฟูา

สนับสนุน
สร้างและพัฒนา
ระบบรถไฟฟูา
และให้บริการ

รถไฟฟูา

สนับสนุน
ให้บริการ
รถไฟฟูา

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

หลัก
สร้างหอบังคับ
การบินและ
ให้บริการ

การเดินอากาศ

หลัก
สร้างและ

ให้บริการท่าเรือ
ขนส่งสินค้า

หลัก
พัฒนาคน/

พัฒนา
หลักสูตร

สนับสนุน
สร้างและ
ให้บริการ
สนามบิน
สนับสนุน
ให้บริการ

การเดินอากาศ
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4) แนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

 ๔.๑) หมุดหมายท่ี ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟูาที่ส าคัญของโลก 
 การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่งสาธารณะ โดยส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟูา

ทดแทนรถโดยสารเดิมเพื่อลดการปล่อยมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากระบบขนส่งสาธารณะ และการเตรียม
ความพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟูาในระบบขนส่งสาธารณะ  
 

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 
หลัก : 
ขสมก. บขส.  
 
 
 
 

การใช้ยานยนต์ไฟฟูาเพ่ือลดการปล่อยมลพิษ 
ทางอากาศ (PM ๒.๕) ได้ตามแผน  
 

 

หลัก :  
- โครงการเช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟูา (EV) : จ านวน 
๒,๕๑๑ คัน : ปี ๒๕๖๖ (๓๑,๐๔๒ ลบ.) (ขสมก.) 
- โครงการจ้างเหมาบริการเดินรถโดยสารปรับอากาศที่ใช้
พลังงานสะอาด (EV และ NGV) : จ านวน ๔๐๐ คัน ในปี๒๕๖๖ 
(๑,๒๐๘ ลบ.) (ขสมก.) 
- โครงการการจัดหารถโดยสารพลังงานทางเลือก :  
จ านวน ๗๒ คัน ในปี ๒๕๖๗ (๑,๕๒๗ ลบ.) (บขส.) 
 

 

 ๔.๒) หมุดหมายท่ี ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมและโลจิสติกส์ที่มุ่งเน้นระบบรางในการเชื่อมต่อและบริหาร
จัดการโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ได้อย่างต่อเน่ืองหลายรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุน 
และส่งเสริมฐานเศรษฐกิจที่ส าคัญของภูมิภาค 
 

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 
รฟท. กทพ.  
ทอท. บวท. 
กทท.  
 
 

การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ จ านวน
โครงการ ๓๔ โครงการ  
 
  

มูลค่าโครงการรวมทั งหมด ๑,๗๐๐,๙๐๒ ลบ. : ภายใน 
ป  ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ จ านวน ๑,๒๖๐,๗๙๙ ลบ.  
ภายหลังป  ๒๕๗๐ จ านวน ๔๔๐,๑๐๓ ลบ. 
 

รฟท. มี ๒๒ โครงการ มูลค่ารวมทั งสิ น ๑,๐๑๓,๘๙๒ ลบ.  
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ๑๒ โครงการ มูลค่ารวม ๕๐๔ ๔๐๔ ลบ. 
สายเหนือ ๔ โครงการ มูลค่ารวม ๒๒๗,๔๕๘ ลบ.   
๑. ช่วงลพบุรี – ปากน้ าโพ : ปี ๒๕๖๖ (๒๔,๗๒๒ ลบ.) 
๒. ช่วงปากน้ าโพ – เด่นชัย : ปี ๒๕๖๙ (๕๙,๔๐๐ ลบ.) 
๓. ช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่  : ปี ๒๕๖๙ (๕๗,๙๙๒ ลบ.) 
๔. สายเด่นชัย - เชียงราย – เชียงของ (สายใหม่) : ปี ๒๕๗๐ 
(๘๕,๓๔๔ ลบ.) 
 
 
 
 
 



- ๑๘ - 
 

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 
สายตะวันออกเฉยีงเหนือ ๔ โครงการ มูลค่ารวม 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.) 
สายใต้ ๔ โครงการ มูลค่ารวม ๑๓๐,๑๑๐ ลบ. 
๙. ชว่งนครปฐม – 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 ๒ โครงการ มูลค่ารวม 
๔๐๓ ๙๕๖ ลบ. 
๑๓. สายกรุงเทพ – นครราชสีมา : ปี ๒๕๗๐ (๑๗๙,๔๑๒ ลบ.) 
๑๔. เชื่อมต่อสามสนามบิน : ปี ๒๕๗๐ (๒๒๔,๕๔๔ ลบ.) 
โครงการจัดหาและซื้อรถจักร และแคร่บรรทุกสินค้า  
๔ โครงการ มูลค่ารวม ๓๗ ๙๕๗ ลบ.  
๑๕. โครงการรถจักรดีเซลรางปรบัอากาศ จ านวน ๑๘๔ คัน : 
ในปี ๒๕๖๙ (๑๔,๒๖๐ ลบ.) 
๑๖. โครงการรถจักรดีเซลไฟฟูา ๕๐ คัน : ปี ๒๕๖๖ (๖,๕๒๕ ลบ.) 
๑๗. โครงการจัดหารถดีเซลราง จ านวน ๒๑๖ คัน : ปี ๒๕๖๙ 
(๑๕,๐๑๐ ลบ.) 
๑๘. โครงการจัดหาแคร่บรรทุกสินค้า จ านวน ๙๖๕ คัน : ปี ๒๕๗๐ 
(๒,๑๖๒ ลบ.) 
โครงการระบบรถไฟชานเมือง ๔ โครงการ มูลค่ารวม 
๖๗,๕๗๕ ลบ. 
๑๙. สายสีแดงช่วงบางซื่อ พญาไท มักกะสัน หัวหมาก และ 
ช่วงบางซือ่ หวัล าโพง (Missing Link) : ปี ๒๕๗๐ (๔๔,๑๕๘ ลบ.) 
๒๐. สายสีแดงช่วงรังสิต – ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต :  
ปี ๒๕๖๘ (๖,๕๗๐ ลบ.) 
๒๑. สายสีแดงช่วงตลิ่งชัน – ศาลายา : ปี ๒๕๖๘ (๑๐,๒๐๒ ลบ.) 
๒๒. สายสีแดงช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช : ปี ๒๕๖๘ (๖,๖๔๕ ลบ.) 
 

กทพ. มี ๕ โครงการ มูลค่ารวมทั งสิ น ๑๒๑,๙๓๗ ลบ. 
โครงการก่อสร้างทางพิเศษ ๔ โครงการ มลูค่ารวม ๘๓ ๘๐๕ ลบ. 
๒๓. สายเมืองใหม่ – เกาะแก้ว - กะทู้ จังหวัดภูเก็ต : ปี ๒๕๗๐ 
(๓๐ ๔๕๖ ลบ.) (PPP) 
๒๔. สายฉลองรัช – นครนายก - สระบุรี (ช่วงจตุโชติ – ถนน
วงแหวนรอบนอก รอบที่ ๓) : ปี ๒๕๗๐ (๒๑ ๙๑๙ ลบ.) (PPP) 



- ๑๙ - 
 

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 
๒๕. ระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ระยะที่ ๑ (ตอน N๒ 
ถนนประเสริฐมนูกิจ - ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ด้านตะวันออก) : ปี ๒๕๖๙ (๑๖ ๙๖๐ ลบ.) (TFFIF) 
๒๖. สายกะทู้-ปุาตอง จังหวัดภูเก็ต : ปี ๒๕๗๐ (๑๔,๔๗๐ ลบ.) 
(PPP) 
โครงการแกไ้ขปัญหาการจราจร ๑ โครงการ มลูค่า ๓๘ ๑๓๒ ลบ. 
๒๗. โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษ 
ระยะที่ ๑  : ปี ๒๕๗๐ (PPP) 

ทอท. มี ๓ โครงการ มูลค่ารวมทั งสิ น ๑๐๖,๖๙๑ ลบ.  
๒๘. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐) : ปี ๒๕๖๘ (๖๒ ๕๐๓ ลบ.) 
๒๙. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ ๑ :  
ป ี๒๕๖๙ (๑๖ ๑๓๗ ลบ.) 
๓๐. โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ ๓ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ:  
ปี ๒๕๖๖ (๒๘ ๐๕๑ ลบ.) 

บวท. มี ๑ โครงการ มูลค่า ๑,๒๕๖ ลบ. 
๓๑. แผนงานพัฒนาการบริการการเดินอากาศ ณ สนามบิน 
อู่ตะเภา : สร้างหอควบคุมการจราจรทางอากาศเปิดให้บริการ
ปี ๒๕๖๙ 

กทท. มี ๓ โครงการ มูลค่ารวมทั งสิ น ๑๗,๐๒๓ ลบ.  
๓๒. โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ของ กทท. 
บริเวณพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา (ระยะที่ ๑) : ปี ๒๕๖๙ 
(๑๒,๐๙๖ ลบ.) (PPP) 
๓๓. โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและ 
ทางพิเศษ สายบางนา -อาจณรงค์ (S๑) : ปี ๒๕๖๙ 
(๒ ๗๗๗ ลบ.)  
๓๔. โครงการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและ 
การให้บริการของท่าเรือระนอง : ปี ๒๕๖๙ (๒,๑๕๐ ลบ.)  

โครงการที่จะด าเนินการแล้วเสร จภายหลังป  ๒๕๗๐  
มี ๔ โครงการ มูลค่ารวมทั งสิ น ๔๔๐,๑๐๓ ลบ.  
๑. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที ่๓ : ปี ๒๕๗๒ 
(๓๖,๘๓๐ ลบ.) (ทอท.) 
๒. โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ ๓ (ในส่วนของ 
ท่าเทียบเรือ F) : ปี ๒๕๗๒ (๖๔,๒๒๖ ลบ.) ( PPP) (กทท.) 
 
 
 



- ๒๐ - 
 

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 
๓. โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ระยะที่ ๒ 
(ตอน N๑ บางซื่อ – ถนนประเสริฐมนูกิจ – ถนนวงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันออก) : ปี ๒๕๗๑ 
(๒๐ ๙๑๐ ลบ.) (PPP) (กทพ.) 
๔. โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง สายนครราชสีมา – 
หนองคาย : ปี ๒๕๗๑ (๓๑๘,๑๓๗ ลบ.) (รฟท.) 

 ๔.๓) หมุดหมายท่ี ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
 การเพิ่มผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้นและการส่งเสริมการเดินทางที่ใช้พลังงานสะอาด 

ในระบบขนส่งสาธารณะและเป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม โดยการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ 
อย่างต่อเน่ืองหลายรูปแบบให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เพื่อสร้างสังคมคาร์บอนต่ าอย่างยั่งยืน 

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 
รฟท. รฟม. 
ขสมก. บขส. 

การเพ่ิมขึ้นของผู้ใช้บริการด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะตามแผนการเชื่อมโยงรูปแบบ 
การเดินทางทั้งในเมืองและระหว่างเมือง  
(ระบบ Feeder โดย ขสมก. และ บขส.) 
 
 

๑. รฟท. 
- โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ๑๒ โครงการ มูลค่ารวม 

๕๐๔,๔๐๔ ลบ. 
- โครงการจัดหาและซื้อรถจักร ๓ โครงการ มูลค่ารวม 

๓๕,๗๙๕ ลบ. 
- โครงการระบบรถไฟชานเมือง ๔ โครงการ มูลค่ารวม 

๖๗,๕๗๕ ลบ. 
๒. โครงการรถไฟฟูา ๔ โครงการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น ๓๓๒ ๖๕๗ ลบ. 
(รฟม.) 
๓. ขสมก. 

- โครงการเช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟูา (EV)  
จ านวน ๒,๕๑๑ คัน : ปี ๒๕๖๖ (๓๑,๐๔๒ ลบ.) 

- โครงการจ้างเหมาบริการเดินรถโดยสารปรับอากาศ 
ที่ใช้พลังงานสะอาด (EV และ NGV) : จ านวน ๔๐๐ คัน : 
ปี ๒๕๖๖ (๑,๒๐๘ ลบ.) 
๔. โครงการการจัดหารถโดยสารพลังงานทางเลือก :
จ านวน ๗๒ คัน ปี ๒๕๖๗ (๑,๕๒๗ ลบ.) (บขส.) 
 
โครงการที่จะด าเนินการแล้วเสร จภายหลังป  ๒๕๗๐  
มี ๗ โครงการ มูลค่ารวมทั งสิ น ๕๕๘,๐๘๖ ลบ.  
๑. โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง สายนครราชสมีา  
– หนองคาย : ปี ๒๕๗๑ (๓๑๘,๑๓๗ ลบ.) (รฟท.) 
๒. รฟม. 

- โครงการสายสสี้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรม 
แห่งประเทศไทย : ปี ๒๕๗๑ (๑๒๒,๐๔๑ ลบ.) (PPP) 

 



- ๒๑ - 
 

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 
- โครงการสายสีน้ าตาล ช่วงแคราย - ล าสาลี (บึงกุ่ม) : 

ปี ๒๕๗๑ (๔๘,๓๘๖ ลบ.) (PPP) 
- โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยาน

นานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง : ปี ๒๕๗๑ (๓๕,๒๐๑ ลบ.) (PPP) 
- โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ (สายสีแดง) 

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

- โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา (สายสีเขียว) 
ช่วงตลาดเซฟวัน – สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ : 
ปี ๒๕๗๑ (๗,๑๑๕ ลบ.) (PPP) 

- โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก (สายสีแดง) 
ช่วงมหาวิทยาลัย พิษณุโลก – ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
พิษณุโลก : ปี ๒๕๗๓ (๑,๕๖๗ ลบ.) (PPP) 

 

๔.๔ หมุดหมายท่ี ๑๒ ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
การพัฒนาและผลิตบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวเน่ือง รวมถึงพัฒนา

หลักสูตรให้รองรับกับความต้องการของอุตสาหกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและยกระดับมาตรฐาน  
ด้านการบินของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 
สบพ. การพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

การบินระยะยาวและเพ่ิมรายได้ใหไ้ด้ตามแผน 
- โครงการจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและ

อวกาศอู่ตะเภา : ปี ๒๕๗๐ (๑,๒๐๐ ลบ.) 
  

 ๔.๕) การสนับสนุนหมุดหมายอ่ืน    

รัฐวิสาหกิจ หมุดหมายสนับสนุน โครงการ 
รฟท. รฟม. 
ขสมก. บขส. 
ทอท. บวท. 

หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยว 
ที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 

๑. รฟท. 
- โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ๑๒ โครงการ มูลค่ารวม 

๕๐๔,๔๐๔ ลบ. 
- โครงการจัดหาและซื้อรถจักร ๓ โครงการ มูลค่ารวม 

๓๕,๗๙๕ ลบ. 
- โครงการระบบรถไฟชานเมือง ๔ โครงการ มูลค่ารวม 

๖๗,๕๗๕ ลบ. 
๒. โครงการรถไฟฟูา ๔ โครงการ มูลค่ารวม ๓๓๒ ๖๕๗ ลบ. 

(รฟม.) 
- โครงการสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี : ปี ๒๕๖๖ 

(๕๐,๙๓๗ ลบ.) (PPP) 
- โครงการสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส าโรง :  

ปี ๒๕๖๖ (๔๘,๐๐๒ ลบ.) (PPP) 
 



- ๒๒ - 
 

รัฐวิสาหกิจ หมุดหมายสนับสนุน โครงการ 
- โครงการสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

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

กาญจนาภิเษก) (สุวินทวงศ์) : ปี ๒๕๗๐ (๑๒๔,๗๙๑ ลบ.) 
(PPP) 
๓. ขสมก 

- โครงการเช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟูา (EV) :
จ านวน ๒,๕๑๑ คัน ในปี ๒๕๖๖ (๓๑,๐๔๒ ลบ.) 

- โครงการจ้างเหมาบริการเดินรถโดยสารปรับอากาศ 
ที่ใช้พลังงานสะอาด (EV และ NGV) : จ านวน ๔๐๐ คัน  
ปี ๒๕๖๖ (๑,๒๐๘ ลบ.) 
๔. โครงการการจัดหารถโดยสารพลังงานทางเลือก :
จ านวน ๗๒ คัน : ปี ๒๕๖๗ (๑,๕๒๗ ลบ.) (บขส.) 
๕. ทอท. 

- โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐) : ปี ๒๕๖๘ (๖๒ ๕๐๓ ลบ.) 

- โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ ๑ :  
ปี ๒๕๖๙ (๑๖ ๑๓๗ ลบ.) 

- โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ ๓ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
: ปี ๒๕๖๖ (๒๘ ๐๕๑ ลบ.) 
๖. แผนงานพัฒนาการบริการการเดินอากาศ ณ สนามบิน 
อู่ตะเภา : สร้างหอควบคุมการจราจรทางอากาศ 
เปิดให้บริการปี ๒๕๖๙ (๑,๒๕๖ ลบ.) (บวท.) 
 

รฟท. หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์
ไฟฟูาที่ส าคัญของโลก 

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

รฟท. รฟม. 
ขสมก. 

หมุดหมายที ่๘ ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะ 
ที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 

๑. รฟท. 
- โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ๒ โครงการ  

มูลค่ารวม ๔๐๓,๙๕๖ ลบ. 
- โครงการซื้อรถจักรดีเซลไฟฟูา ๕๐ คัน : ปี ๒๕๖๐ 

(๖,๕๒๕ ลบ.) 
๒. โครงการรถไฟฟูา ๔ โครงการ มูลค่ารวม ๓๓๒ ๖๕๗ ลบ.
(รฟม.) 

- โครงการสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี : ปี ๒๕๖๖ 
(๕๐,๙๓๗ ลบ.) (PPP) 

- โครงการสายสเีหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส าโรง : ปี ๒๕๖๖ 
(๔๘,๐๐๒ ลบ.) (PPP) 

- โครงการสายสสี้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  
– มีนบุรี (สุวินทวงศ์) : ปี ๒๕๖๘ (๑๐๘,๙๒๗ ลบ.) (PPP) 
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รัฐวิสาหกิจ หมุดหมายสนับสนุน โครงการ 
- โครงการสายสมี่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บรูณะ (วงแหวน

กาญจนาภิเษก) (สุวินทวงศ์) : ปี ๒๕๗๐ (๑๒๔,๗๙๑ ลบ.) (PPP) 
๓. ขสมก. 

- โครงการเช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟูา (EV) :
จ านวน ๒,๕๑๑ คัน .ในปี ๒๕๖๖ (๓๑,๐๔๒ ลบ.) 

- โครงการจ้างเหมาบริการเดินรถโดยสารปรับอากาศ 
ที่ใช้พลังงานสะอาด (EV และ NGV) : จ านวน ๔๐๐ คัน 
ปี ๒๕๖๖ (๑,๒๐๘ ลบ.) 

รฟท.  
ขสมก. 

หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง 
และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม  
ที่เพียงพอเหมาะสม  

๑. รฟท. 
- โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ๑๒ โครงการ มูลค่ารวม 

๕๐๔,๔๐๔ ลบ. 
- โครงการจัดหาและซื้อรถจักร ๓ โครงการ มูลค่ารวม 

๓๕,๗๙๕ ลบ. 
- โครงการระบบรถไฟชานเมือง ๔ โครงการ มูลค่ารวม 

๖๗,๕๗๕ ลบ. 
๒. ขสมก. 

- โครงการเช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟูา (EV)  
จ านวน ๒,๕๑๑ คัน : ปี ๒๕๖๖ (๓๑,๐๔๒ ลบ.) 

- โครงการจ้างเหมาบริการเดินรถโดยสารปรับอากาศ 
ที่ใช้พลังงานสะอาด (EV และ NGV) จ านวน ๔๐๐ คัน :  
ปี ๒๕๖๖ (๑,๒๐๘ ลบ.) 

 

5) ความเห นของค ะอนุกรรมการจัดท าแผน  
๕.๑) การจัดท าแผนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟูาในการให้บริการขนส่งสาธารณะ โดยค านึงถึง

ต้นทุนที่สูงขึ้นและแนวทางที่ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ 
๕.๒) การจัดท าพอร์ตการลงทุน (Investment portfolio) โดยให้มีการพิจารณาสัดส่วนแหล่งเงินลงทุน

ทางเลือกส าหรับโครงการต่างๆ เช่น การร่วมลงทุนกับเอกชน (PPP) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) เป็นต้น เพื่อแสดงสัดส่วนแหล่งเงินทุน และสามารถวางแผนการลงทุน 
ให้เป็นไปตามเปูาหมายได้ 

๕.๓) การบริหารสินทรัพย์และการบริหารจัดการทางการเงิน (Financing) ของรัฐวิสาหกิจให้มีความเหมาะสม 
๕.๔) การทบทวนเส้นทางเดินรถโดยสารสาธารณะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่

ระหว่างจังหวัด โดยให้มีการปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารสาธารณะให้มีเชื่อมต่อกับการขนส่งรูปแบบอื่น  
ที่หลากหลาย 

๕.๕) การเร่งรัดให้รัฐวิสาหกิจที่ประสบปัญหาทางการเงินด าเนินการตามแผนแก้ไขปัญหาองค์กร  
และก าหนดตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ (Performance) เพื่อให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานมากขึ้น 
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6) ข้อเสนอของค ะอนุกรรมการจัดท าแผน  
๖.๑) ต่อกระทรวงเจ้าสังกัด  

๖.๑.๑) จัดท าแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มุ่งเน้นระบบรางในการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม 
และโลจิสติกส์ ซึ่งรวมถึงการปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารที่เชื่อมได้อย่างต่อเน่ืองหลายรูปแบบภายในประเทศ  
ทั้งในเมืองและระหว่างเมือง และภูมิภาค  

๖.๑.๒) จัดท าพอร์ตการลงทุน (Investment portfolio) โดยให้มีการพิจารณาเพิ่มสัดส่วนการใช้
แหล่งเงินลงทุนทางเลือกส าหรับโครงการต่างๆ เช่น การร่วมลงทุนกับเอกชน (PPP) และกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) เป็นต้น รวมถึงเร่งรัดและติดตามการลงทุนให้เป็นไปตามแผน 

๖.๑.๓) มีนโยบายหรือแผนในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนให้มีการใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะมากขึ้น รวมถึงการใช้ยานยนต์ไฟฟูาในการให้บริการขนส่งสาธารณะ เช่น ระบบต๋ัวร่วมส าหรับ
ระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่เมืองและระหว่างเมือง 

๖.๑.๔) ก ากับและติดตามให้รัฐวิสาหกิจด าเนินการตามบทบาทและภารกิจ รวมถึงด าเนินการ  
ตามแนวทางการพัฒนาตามหมุดหมายหลักและหมุดหมายสนับสนุน 

๖.๑.๕) เพิ่มประสิทธิภาพในการด า เ นินงานของ รัฐวิสาหกิจ โดยการเ ร่ง รัดและติดตาม  
การแก้ไขปัญหาขององค์กร เช่น รฟท. และ ขสมก. เป็นต้น 

๖.๒) ต่อรัฐวิสาหกิจ 
๖.๒.๑) ด าเนินงานตามบทบาทและภารกิจขององค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา 

ตามหมุดหมายหลักและหมุดหมายสนับสนุน  
๖.๒.๒) ด าเนินการลงทุนโครงการต่างๆ ภายใต้แนวทางการพัฒนาให้เป็นไปตามแผน พร้อมทั้ ง 

เพิ่มสัดส่วนการใช้แหล่งเงินทุนทางเลือกในการลงทุนโครงการต่างๆ 
๖.๒.๓) เร่งแก้ไขปัญหาขององค์กร พร้อมทั้งบริหารทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
๖.๒.๔) ยกระดับการให้บริการและมาตรฐานความปลอดภัยในระบบสาธารณะและระบบโลจิสติกส์ 
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 ๖.๒.๒ กรอบการจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ สาขาพลังงาน 

กระทรวงพลังงาน : บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (ปตท.) และการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
กระทรวงมหาดไทย : การไฟฟูานครหลวง (กฟน.) และการไฟฟูาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
 

1) บทบาทของสาขาพลังงาน 

บทบาท ปตท. กฟผ. กฟน. กฟภ. 
โครงสร้างพ้ืนฐาน     
บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน     
กิจการที่ไมม่ีเอกชนด าเนินการได้
อย่างเพียงพอ 

    

กิจการที่รัฐต้องควบคุม     
ภารกิจเชิงส่งเสริม     

2) กรอบภารกิจของสาขาพลังงาน 
สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมผู้ใช้บริการและการใช้งาน

ยานยนต์ไฟฟูา รวมถึงรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปิดเสรีด้านพลังงาน ส่งเสริมการบูรณาการ 
ด้านพลังงานและการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
 

 
 

 

๑. ความมั่นคง
๒. การสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน

๕. การสร้างการเติบโต
บนคุ ภาพชีวิตทีเ่ป นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป 

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

๑๐. เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม
คาร์บอนต่ า

๓. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์



- ๒๖ - 
 

 
 

หมุดหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 

 
 

กรอบการจัดท าแผนพัฒนาของรัฐวิสาหกิจ สาขาพลังงาน

  

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

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

รส. ๑
สินค้า
เกษตร
มูลค่าสูง

๒
การท่อง
เที่ยว

๓
ยานยนต์
ไฟฟ า

๔
การแพทย/์

สุขภาพ

๕
การค้า

การลงทุน 
โลจิสติกส์

๖
อิเล ก

ทรอนิกส์
อัจฉริยะ

๗
SME

๘
พื นที ่เมือง
อัจฉริยะ

๙
ความ

ยากจน
ข้ามรุ่น

๑๐
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน 
carbonต่ า

๑๑
ภัย

ธรรมชาติ

๑๒
ก าลังคน

สมรรถนะ
สูง

๑๓
ภาครัฐ
ทันสมัย

กฟผ. สนับสนุน
โรงไฟฟูา
ชุมชน
ชีวมวล

สนับสนุน 
เขื่อน  

เข้าถึงไฟฟูา

หลัก
Smart Grid

หลัก
ระบบส่ง

Synergy
Smart Grid

หลัก
โครงการ 
Floating 

Solar

ปตท. สนับสนุน
Biofuel

หลัก
ธุรกิจส่งเสริม 

EV

หลัก 
ระบบท่อส่ง

ก๊าซ

สนับสนุน
R&D 

ท่ีวังจันทร์
ใน EECi

หลัก
R&D 

เรื่อง Carbon 
Capture

สนับสนุน
โรงเรียน 
KVIS, 

VISTEC

กฟน. สนับสนุน
เข้าถึงไฟฟูา 
๓ จังหวัด

หลัก
พัฒนา 

Smart Grid

หลัก
ระบบ

จ าหน่าย

Synergy
Smart Grid

สนับสนุน
เข้าถึงไฟฟูา 
๓ จังหวัด

หลัก
จ าหน่ายไฟฟูา

กฟภ. สนับสนุน
โรงไฟฟูา
ชุมชน
ชีวมวล

สนับสนุน
เกาะ เข้าถึง

ไฟฟูา
ภูมิภาค

หลัก 
พัฒนา

Smart Grid

หลัก
ระบบ

จ าหน่าย

Synergy
Smart Grid

สนับสนุน
เข้าถึงไฟฟูา

ภูมิภาค

หลัก
โรงไฟฟูาชุมชน

หมุดหมายตามแผนพัฒน์  ฉบับท่ี ๑๓

- ๒๖ - 



- ๒๗ - 
 

 
 

๔) แนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

๔.๑) หมุดหมายท่ี ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟูาที่ส าคัญของโลก 
การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์เดิมไปสู่ยานยนต์ไฟฟูา 

อย่างเป็นระบบและเพียงพอต่อปริมาณความต้องการการใช้งานยานยนต์ไฟฟูาในอนาคต 
 

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 
ปตท. กฟผ. 
กฟน. กฟภ. 

 

การบูรณาการเกี่ยวกับจ านวนสถานีอัดประจุไฟฟูา
สาธารณะ ๒๗๐ สถานี และหัวจ่ายชาร์จเร็ว
ร่วมกัน รวมทั้งสิ้น ๑ ๓๗๖ หัวจ่าย  
ภายในปี ๒๕๗๐  

มูลค่าโครงการรวมทั งสิ น ๑,๖๙๐ ลบ. จ านวน ๒๗๐ สถานี 
๑,๓๗๖ หัวจ่าย 
- แผนการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟูา (EV) : ติดต้ังหัวชาร์จ 
EV ๕๐๐ หัวชาร์จ ในปี ๒๕๗๐ (๑๕๐ ลบ.) (กฟน.) 
- โครงการ EleX by EGAT : EGAT EV Charging Station : 
พัฒนา EV Charging Station : Fast Charging Station 
๑๗๐ สถานี และมีหัวจ่ายชาร์จเร็ว จ านวน ๓๔๐ หัวจ่าย  
ในปี ๒๕๗๐ (๓๙๐ ลบ.) (กฟผ.) 
- โครงการ On-ion Public Charging Services : หัวจ่าย
ชาร์จเร็ว ๕๓๖ หัวจ่าย ในปี ๒๕๗๐ (๘๐๐ ลบ.)  
(บริษัท อรุณพลัส จ ากัด : บริษัทในเครือ ปตท.) 
- แผนงานติดต้ังสถานีอัดประจุไฟฟูาส าหรับยานยนต์ไฟฟูา  
(Fast Charge) ระยะที่ ๒ : ติดต้ังสถานีอัดประจุไฟฟูาส าหรับ
ยานยนต์ไฟฟูา ๑๐๐ สถานี ในปี ๒๕๖๖ (๓๕๐ ลบ.) (กฟภ.) 
- แผน Smart Metro Grid (งานติดต้ัง TLM ที่หม้อแปลง
จ าหน่าย) : ติดต้ังหม้อแปลงจ านวน ๖๐ ๐๐๐ ชุด  
ภายในปี ๒๕๗๐ (๑ ๐๕๖ ลบ.) (กฟน.) 
- โครงการ Repurpose Battery : ก่อสร้างโรงงาน  
ในปี ๒๕๗๐ (๑ ๔๔๕ ลบ.) (กฟผ.) 

๔.๒) หมุดหมายท่ี ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
การพัฒนาและขยายระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น 

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 
ปตท. กฟผ. 
กฟน. กฟภ. 

 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาและขยายระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตามแผน  

มูลค่าโครงการรวมทั งสิ น ๒๒๙,๘๗๘ ลบ. : ภายในป  ๒๕๗๐ 
จ านวน ๑๖๐,๔๑๘ ลบ. และภายหลังป  ๒๕๗๐ จ านวน 
๖๙,๔๖๐ ลบ.  
โครงการภายในปี ๒๕๗๐  
- โครงการท่อส่งก๊าซบางปะกง – พระนครใต้ : แล้วเสร็จ 
ปี ๒๕๖๘ (๑๑ ๐๐๐ ลบ.) (ปตท.) 
- โครงการปรับปรุงและขยายระบบจ าหน่ายพลังงานไฟฟูา  
ระยะที่ ๑๓ : มีระบบสายปูอน ๒ ๒๗๕ วงจร-กม. มีระบบ 
สายแรงต่ า ๔ ๙๓๘ วงจร-กม. ติดต้ังหม้อแปลงจ าหน่าย 



- ๒๘ - 
 

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 
๒ ๕๘๕ MVA มีเครื่องวัดหน่วยไฟฟูา ๑.๒๙๙ ล้านเครื่อง 
และติดต้ังคาปาซิเตอร์ ๓๙๒ เมกะวาร์ ในปี ๒๕๗๐ 
(๒๖ ๒๑๘ ลบ.) (กฟน.) 
- โครงการขยายระบบส่งไฟฟูาระยะที่ ๑๒ : ก่อสร้างระบบส่ง 
ตามโครงการขยายระบบส่งไฟฟูา ระยะที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๘ 
(๖๐ ๐๐๐ ลบ.) (กฟผ.) 
- โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟูาบริเวณภาคตะวันตก - 
ภาคใต้เพ่ือเสริมความมั่นคงระบบไฟฟูา ในปี ๒๕๖๗ (กฟผ.) 
(๖๓,๒๐๐ ลบ.) 
โครงการภายหลังปี ๒๕๗๐  
- โครงการพัฒนาระบบส่งและจ าหน่ายระยะที่ ๓ : ก่อสร้าง
สถานีไฟฟูาสายส่งและระบบจ าหน่าย ได้ร้อยละ ๔  
ในปี ๒๕๗๐ (๓๘ ๕๖๐ ลบ.) (กฟภ.) 
- โครงการเพ่ิมความมั่นคงของระบบไฟฟูาระยะที่ ๑ : 
ก่อสร้าง/ปรับปรุงสายส่ง ๑๑๕ เควี ได้ร้อยละ ๖๐  
และก่อสร้างสถานีจุดจ่ายไฟระบบ ๒๒ เควี ได้ร้อยละ ๔๕  
ในปี ๒๕๗๐ (๑๒ ๐๐๐ ลบ.) (กฟภ.) 
- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบจ าหน่าย
แรงต่ า ระยะที่ ๑ : ด าเนินการได้ร้อยละ ๖๐ ในปี ๒๕๗๐ 
(๑๘ ๙๐๐ ลบ.) (กฟภ.) 

 

๔.๓) หมุดหมายท่ี ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
การส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดภายในประเทศเพื่อรองรับ 

การเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 
ปตท. กฟผ. 

กฟน. กฟภ. 

๑. เพ่ิมปริมาณก าลังการผลิตและติดต้ัง
พลังงานทดแทน จ านวน ๓๔๘ MW  
ในปี ๒๕๖๙ 
๒. ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน 
ไดออกไซต์ (CO2) ได้ตามแผน 

- โครงการโรงไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ าร่วมกับ
โรงไฟฟูาพลังน้ า : มีก าลังการผลิต ๓๔๘ MW ในปี ๒๕๖๙ 
(๑๕ ๑๖๐ ลบ.) (กฟผ.) 
- โครงการพัฒนาโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่และแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ : มีโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่ต้นแบบ 
ของประเทศไทย ในปี ๒๕๖๘ และมีโรงงานรีไซเคิล 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้นแบบของประเทศไทย  
ในปี ๒๕๗๐ (๑ ๓๘๘ ลบ.) (กฟผ.) 
- โครงการขยายเขตไฟฟูาให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟูา 
ใช้โดยพลังงานทดแทน : ปี ๒๕๖๘ (๓ ๒๘๐ ลบ.) (กฟภ.) 
- โครงการ EGAT Energy Excellence Center  
(EGA  - EEC) : พัฒนาต้นแบบในการบริหารจัดการพลังงาน 
ไฟฟูาและติดต้ังระบบ Micro Grid Solutions ประยุกต์ใช้ 



- ๒๙ - 
 

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 
ในพ้ืนที่จริง ในปี ๒๕๗๐ (กฟผ.) 
- โครงการฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร์ ๕ : มีระบบฉลาก
ประหยัดไฟฟูาเบอร์ ๕ อัจฉริยะ ในปี ๒๕๖๗ (กฟผ.) 
- โครงการ PEA ปลูก ดูแล รักษ์ปุา : ปลูกต้นไม้และดูแล
บ ารุงรักษาในพ้ืนที่ ๙ เชต (๓.๕๐ ลบ.) (กฟภ.)  
- โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟูาอัจฉริยะ : ติดต้ัง  
Smart Meter จ านวน ๘๐๐ ๐๐๐ ราย ปี ๒๕๗๗  
จ านวน ๑๗๐ ๐๐๐ ราย ปี ๒๕๗๐ (๗ ๐๒๐ ลบ.) (กฟภ.) 
- โครงการพัฒนาโครงข่ายให้มีความทันสมัยรองรับระบบ
ไฟฟูาในอนาคต ระยะที่ ๑ : ระบบไมโครกริดและกักเก็บ
พลังงานไฟฟูา ๑๒ ระบบ ระบบบริหารจัดการแหล่งไฟฟูา
แบบกระจายตัว และระบบวิเคราะห์ข้อมูลโครงข่ายไฟฟูา 
เชิงลึก (Grid Analytics) ปี ๒๕๗๕ (๓ ๗๒๕ ลบ.) (กฟภ.) 
- การวิจัยและพัฒนากระบวนการดักจับก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ 
(Carbon Capture) (ปตท.) 

๔.๔) การสนับสนุนหมุดหมายอ่ืน  

รัฐวิสาหกิจ หมุดหมายสนับสนุน โครงการ 

ปตท. กฟผ. 

กฟภ. 

หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นน า 

ด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 

- โรงไฟฟูาชุมชนเพ่ือผลิตไฟฟูาชีวมวล (กฟผ. และ บริษัท 
PEA ENCOM) 
- การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับวัสดุชีวภาพ (Biomaterial)  
และชีวเคมี (Biochemical) (ปตท.) 

กฟผ. กฟน. 

กฟภ. 

หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมาย 

ของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 

- การพัฒนาพ้ืนที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ของ กฟผ. เพ่ือสนับสนุน
การท่องเที่ยว (กฟผ.) 
- โครงการปรับปรุงและขยายระบบจ าหน่ายพลังงานไฟฟูา 
(กฟน.)  
- โครงการพัฒนาระบบไฟฟูาให้พ้ืนที่เกาะต่างๆ (กฟภ.) 
- โครงการเพ่ิมความสามารถในการจ่ายไฟด้วยสายเคเบิ้ล 
ใต้น้ าให้เกาะต่างๆ ที่มีไฟฟูาใช้แล้ว (กฟภ.) 

ปตท. กฟผ. 

กฟน. กฟภ. 

หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะ 

ที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

- โครงการพัฒนาพ้ืนที่วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง (ปตท.) 
- โครงการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) (กฟผ.) 
- โครงการพัฒนาโครงข่ายอัจฉริยะ (กฟภ.) 
- โครงการพัฒนาโครงข่ายให้มีความทันสมัยรองรับระบบ
ไฟฟูาในอนาคต ระยะที่ ๑ (กฟภ.) 
- โครงการพัฒนาระบบไฟฟูาในเมืองใหญ่ ระยะที่ ๒ (กฟภ.) 
- แผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน ระยะที่ ๒ (กฟภ.) 
- แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟูา 
(กฟภ.) 
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รัฐวิสาหกิจ หมุดหมายสนับสนุน โครงการ 

กฟน. กฟภ. หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง 

และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม  

ที่เพียงพอเหมาะสม  

- โครงการปรับปรุงและขยายระบบจ าหน่ายพลังงานไฟฟูา 
(กฟน.)  
- โครงการขยายเขตไฟฟูาให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่  
และให้พ้ืนที่ท ากินทางการเกษตร (กฟภ.) 
- โครงการขยายเขตไฟฟูาให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟูาใช้  
โดยพลังงานทดแทน (กฟภ.) 

ปตท. หมุดหมายที ่๑๒ ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง  

มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนา 

แห่งอนาคต 

- โรงเรียนก าเนิดวิทย์ (KVIS) และสถาบันวิทยสิริเมธี 
(VISTEC) (ปตท.) 

๕) ความเห นของค ะอนุกรรมการจัดท าแผน  

๕.๑)  การเสนอโครงการ/แผนงานติดต้ังสถานีอัดประจุไฟฟูาสาธารณะ/หัวจ่ายชาร์จเร็ว  ในปี ๒๕๗๐  
เพื่อรองรับตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายของหมุดหมายที่ ๓ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓  
โดยให้มีการบูรณาการร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการลงทุน และสนับสนุนภาคเอกชนติดต้ังมิเตอร์ไฟฟูา
เพื่อชาร์จยานยนต์ไฟฟูาที่บ้าน 

๕.๒)  การส่งเสริมการพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีแบตเตอร่ี การส่งเสริมการต้ังโรงงานยานยนต์ไฟฟูา  
เพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟูาในอนาคตควบคู่กับการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม 

๕.๓)  การบูรณาการร่วมกันด้านโครงข่ายสมาร์ทกริดของรัฐวิสาหกิจให้บรรลุตามเปูาหมายของโครงการ 
/แผนงานต่างๆ เพื่อรองรับการผลิตไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียนจ านวนมาก รองรับการพัฒนายานยนต์ไฟฟูา 
ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และรองรับการเปลี่ยนบทบาทของผู้บริโภคเป็นผู้ผลิตไฟฟูา (Prosumer) รวมถึงการพัฒนา
ทางด้านพลังงานให้มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถรองรับหมุดหมายที่ ๓ หมุดหมายที่ ๕  
และหมุดหมายที่ ๑๐ ได้อย่างครอบคลุม และอ านวยความสะดวกในการติดต้ังมิเตอร์และติดต้ังแผงโซล่าเซลล์  
(Solar cell) ระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนหลังคา 

๕.๔)  การสนับสนุนให้มี โครงการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน 
ไดออกไซต์ (CO2 Reduction)  

๕.๕)  การสนับสนุนหมุดหมายอื่นๆ โดยให้รัฐวิสาหกิจพิจารณาการด าเนินงานที่สนับสนุ นด้านต่างๆ  
ที่เกี่ยวเน่ืองกับด้านพลังงาน เช่น ด้านการเกษตร (หมุดหมายที่ ๑) โดยสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชพลังงาน 
(กระถินณรงค์ ยูคาลิปตัส ปาล์ม มันส าปะหลัง ข้าวโพด เป็นต้น) และมีส่วนร่วมในโครงการโรงไฟฟูาชุมชน 
ชีวมวล 
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๖) ข้อเสนอของค ะอนุกรรมการจัดท าแผน   
๖.๑) ต่อกระทรวงเจ้าสังกัด  

๖.๑.๑) ก ากับและติดตามให้รัฐวิสาหกิจด าเนินการตามบทบาทและภารกิจ รวมถึงด าเนินการ 
ตามแนวทางการพัฒนาตามหมุดหมายหลักและหมุดหมายสนับสนุน 

๖.๑.๒) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดเร่งรัดและก ากับการด าเนินงานและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตาม
แผนแม่บท แผนพัฒนาและแผนบูรณาการต่างๆ ด้านพลังงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
และการเปิดเสรีด้านพลังงาน และลดการลงทุนซ้ าซ้อน เช่น ด้านโครงข่ายสมาร์ทกริด ด้านก าลังการผลิตไฟฟูา  
ด้านบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ด้านการลงทุน
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น รวมถึงติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 

๖.๑.๓) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดผลักดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียน 
ในการผลิตไฟฟูามากขึ้น โดยลดการใช้ก๊าซธรรมชาติ พร้อมทั้งพัฒนาและขยายโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับ
การผลิตไฟฟูาจากพลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ (Carbon Emission) ตลอดจน
ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการสามารถผลิตไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียนใช้เอง 

๖.๒) ต่อรัฐวิสาหกิจ 
๖.๒.๑) ด าเนินงานตามบทบาทและภารกิจขององค์กรให้สอดคล้อ งกับแนวทางการพัฒนา 

ตามหมุดหมายหลักและหมุดหมายสนับสนุน 
๖.๒.๒) ให้ด าเนินการลงทุนในโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผน รวมทั้งมีการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ ยั่ งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมเพื่อให้ เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน  
และมีประสิทธิภาพ  

๖.๒.๓) ให้จัดท าแผนที่มีการบูรณาการต่างๆ ด้านพลังงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันและลด 
การลงทุนซ้ าซ้อน พร้อมทั้งยกระดับการให้บริการประชาชนและสนับสนุนการด าเนินการที่เกี่ยวเน่ือง เช่น การอ านวย
ความสะดวกในการติดต้ังมิเตอร์และติดต้ัง Solar cell ให้แก่ประชาชน และการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 
บริเวณโรงไฟฟูาชุมชนชีวมวล เป็นต้น 
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 . ความ
มั่นคง

 . การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

 . การสร้าง
โอกาสและ

ความเสมอภาค
ทางสังคม

 . การสร้าง
การเติบโต

บนคุ ภาพชีวิตท่ีเป น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 . การปรับ
สมดุล 

และพัฒนา
ระบบบริหาร

ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ป 

หมุดหมาย
ตามแผนพัฒน์  

ฉบับท่ี   

 . ยานยนต์
ไฟฟ า

 . การแพทย์ 
สุขภาพ

 .
อิเล กทรอนิกส์

อัจฉริยะ

 . การพัฒนา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

 . การค้า 
การลงทุน 
โลจิสติกส์

 . พื นท่ี เมือง
อัจฉริยะ

 . ความ
ยากจนข้ามรุ่น

  . เศรษฐกิจ
หมุนเวียน 
คาร์บอนต่ า

  . ภาครัฐ
ทันสมัย

๖.๒.๓ กรอบการจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ สาขาสาธาร ูปการ 

กระทรวงมหาดไทย : การประปานครหลวง (กปน.) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) องค์การจัดการน้ าเสีย (อจน.) 
กระทรวงอุตสาหกรรม : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ : การเคหะแห่งชาติ (กคช.) 
กระทรวงการคลัง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) 

๑) บทบาทของสาขาสาธาร ูปการ 

บทบาท กปน. กปภ. อจน. กนอ. กคช. ธพส. 
๑. โครงสร้างพ้ืนฐาน       
๒. บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน       
๓. กิจการที่ไมม่ีเอกชนด าเนินการ

ได้อย่างเพียงพอ 
      

๔. กิจการที่รัฐต้องควบคุม       
๕. ภารกิจเชิงส่งเสริม       

๒) กรอบภารกิจของสาขาสาธาร ูปการ 
 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ าและน้ าเสีย และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  
ของประชาชน รองรับการเจริญเติบโตของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพควบคู่ไปกับการเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

 )                   ธ      ช    (      ๕๖  –  ๕๘ ) 
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หมุดหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 

 

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 

และจ าหน่าย
น้ าประปา และ
บริหารจัดการ
ระบบบ าบัด

น้ าเสีย

หลัก/Synergy
จัดหา ผลิต 

และจ าหน่าย
น้ าประปา 
และบริหาร
จัดการระบบ

บ าบัด
น้ าเสีย)

หลัก/Synergy 
จัดหา ผลิต 

และจ าหน่าย
น้ าประปา)กปภ.

อจน. หลัก 
การบริหาร

จัดการน้ าเสีย
ชุมชน เพื่อ
แก้ไขปัญหา
มลพิษทางน้ า

กนอ. หลัก
จัดตั้งนิคม
เพื่อการ
ลงทุน

ด้าน EV

หลัก 
การพัฒนา

ท่าเรือ

หลัก 
การจัดตั้ง

นิคม
เพื่อการ

ลงทุนด้าน
อิเล็กทรอ
นิกส์และ
เครื่องใช้
ไฟฟูา

หลัก 
การพัฒนา

นิคม
ในพื้นที่ EEC 
และรองรับ
การลงุทน 

New 
S-Curve

หลัก
เมือง

อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ

   หลัก
การ

พัฒนา
ที่อยู่
อาศัย
ส าหรับ
คนสูงวัย

หลัก
การพัฒนา
ที่อยู่อาศัย
ส าหรับ

ผู้มีรายได้น้อย 
- ปานกลาง

    หลัก
การพัฒนา

อสังหา
ริมทรัพย์
และศูนย์
ราชการ
ที่ทันสมัย

หมุดหมายตามแผนพัฒน์  ฉบับท่ี ๑๓
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๔)                           
 ๔.๑) หมุดหมายท่ี ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟูาที่ส าคัญของโลก 

การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในรูปแบบการร่วมงานกับเอกชนในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมที่สามารถ
รองรับการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟูาตามนโยบายรัฐบาล 

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 
กนอ. การมีนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบส าหรับ 

การประกอบกิจการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง 
ของอาเซียน ภายในปี ๒๕๗๐ (เป็นไปตามแผน) 

โครงการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิต้ี  
มูลค่าโครงการประมาณ ๔,๘๕๖ ลบ. 
- กนอ. สามารถเปิดให้ผู้ประกอบการเข้ามาใช้บริการ 
พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกครบวงจรภายในปี ๒๕๗๐ 
(ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนในประเทศประมาณ ๓๓,๒๐๐ ลบ.  
และเกิดการจ้างงานประมาณ ๘,๓๐๐ คน) 
- ผู้ประกอบการขออนุญาตใช้ที่ดินเพ่ือประกอบกิจการ 
ในนิคมอุตสาหกรรม ร้อยละ ๕๐ สะสม 

 ๔.๒) หมุดหมายท่ี ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
 การพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงวัยแบบครบวงจร 

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 
กคช. การพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงวัยแบบครบวงจร  

(เป็นไปตามแผน) 
 
 

โครงการที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ จ านวน ๗,๕๔๔ หน่วย 
ภายในปี ๒๕๗๒ (๓,๕๐๗.๑๔๗ ลบ.)  
- โครงการบ้านเคหะสุขเกษม (จ. สมุทรปราการ เทพารักษ์) : 
จ านวน ๑,๘๘๖ หน่วย ภายในปี ๒๕๗๐ (๕๙๑.๑๔๗ ลบ.)  
หลังปี ๒๕๗๐ (จ านวน ๒,๑๕๘ หน่วย) 
- โครงการบ้านเคียงวัด : จ านวน ๑,๐๐๐ หน่วย  
ภายในปี ๒๕๗๐ ( ไม่ใช้เงินลงทุน)  
- โครงการบ้านพักส าหรับผู้สูงอายุ (Senior Village) 
: จ านวน ๒,๕๐๐ หน่วย ภายในปี ๒๕๗๑ (ภายในปี ๒๕๗๐ 
๒,๙๑๖ ลบ.) 
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 ๔.๓) หมุดหมายท่ี ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
การขยายพื้นที่การจัดสรรน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเป็นระบบ รวมถึงจัดหา

แหล่งน้ าดิบเพื่อผลิตและจ าหน่ายให้เพียงพอและทั่วถึง มีการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียครอบคลุมทุกพื้นที่ 
และร่วมมือกับเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญของประเทศ 
 

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 
กปน. กปภ. 
อจน. และ 

กนอ. 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าประปา 
และน้ าเสีย รวมถึงท่าเรืออุตสาหกรรม  
เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  
และเชื่อมโยงการค้าการลงทุน  
(เป็นไปตามแผน) 

 

กนอ. 
โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ 
(ช่วงที่ ๒) โดยมูลค่าโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรม 
มาบตาพุดระยะที่ ๓ ทั้งหมด จ านวน ๕๕,๐๐๐. ลบ.
แบ่งเป็น 

๑) เงินลงทุนของ กนอ. ในส่วนที่เป็นการลงทุน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน มูลค่า ๑๒,๙๐๐ ลบ. 

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

๔,๓๐๐ ลบ.และลงทุนธุรกิจเกี่ยวเน่ือง มูลค่า ๓,๒๐๐ ลบ.) 
: โดยเอกชนก่อสร้างท่าเทียบเรือบนพ้ืนที่ถมทะเล 
แล้วเสร็จ และเปิดให้บริการได้ภายในปี ๒๕๖๘ การด าเนิน
โครงการดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์
ทางน้ า และเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียน 
เพ่ือรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมหลักของประเทศได้ 

กปน. 
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก  
ครั้งที่ ๙ โดยมี ๕ แผนงานภายในปี ๒๕๗๐ (๔๒,๗๕๐ ลบ.) 
๑. แผนงานขยายก าลังการผลิตน้ าโรงงานผลิตน้ ามหาสวัสดิ 
เพ่ิมอีก ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และสถานีไฟฟูาย่อย 

(๖,๙๖๒.๖ ลบ.) 
๒.  แผนงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ าจากโรงงานผลิตน้ ามหาสวัสดิ  
พร้อมทั้งอุโมงค์ส่งน้ าเชื่อมฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก 
(๑๕,๘๙๘.๔ ลบ.) 
๓. แผนงานเพ่ิมสถานีสูบจ่ายน้ าแห่งใหม่ (บางมด)  
สถานีไฟฟูาย่อย และขยายถังเก็บน้ าสถานีสูบจ่ายน้ ามีนบุรี 
ลาดกระบัง บางพลี ลาดพร้าว และส าโรง (๖,๔๙๘ ลบ.) 
๔. แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ า (๑๐,๑๙๖.๘ ลบ.) 
๕. แผนงานบริหารและควบคุมโครงการ (๓,๑๙๔ ลบ.)  
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  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก  

ครั้งที่ ๑๐ (อยู่ระหว่าง สศช. พิจารณา)  
โดยมี ๖ แผนงานภายในปี ๒๕๗๐ (๒๑,๙๖๕ ลบ.) 

๑. แผนงานขยายก าลังการผลิตน้ าโรงงานผลิตน้ ามหาสวัสดิ 
เพ่ิมอีก ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รองรับการผันน้ าประปา

ฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา (๔,๗๕๐ ลบ.) 
๒. แผนงานก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ าบางบัวทอง  
ขนาด ๔๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (๘๓๕ ลบ.) 
๓. แผนงานกอ่สร้างขยายถังเกบ็น้ าโรงงานผลติน้ าบางเขน  
ขนาด ๑๙๐,๐๐๐ ลกูบาศก์เมตรต่อวัน (๑,๖๐๐ ลบ.) 
๔. แผนงานกอ่สร้างอุโมงค์ส่งน้ าเส้นใหมเ่ชื่อมต่อระบบส่งน้ า
พ้ืนที่ฝั่งตะวันตกสู่ตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา (๗,๙๐๐ ลบ.) 
๕. แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ าโดยการ
ปรับเปลี่ยน/วางท่อประปาขนาดต่างๆ (๓,๗๓๐ ลบ.) 
๖. แผนงานบริหารและควบคุมโครงการ (๓,๑๕๐ ลบ.) 

กปภ. 
โครงการ/แผนงานก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงระบบประปา 
และขยายเขตการให้บริการมี ๑๖ โครงการ ภายในปี ๒๕๗๐ 
(๑๒.๒๐๒.๘๙ ลบ.)  
๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย สาขาปราจีนบุรี 
(ประจันตคาม) - (ศรีมหาโพธิ) : ๒๘๐.๑๒ ลบ. 
๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย สาขาศรีสะเกษ  -  
(อุทมพรพิสัย) - (ทุ่งไชย) - (ห้วยทับทัน) : ๔๙๙.๓๖ ลบ. 
๓. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย สาขาสมุทรสาคร - 
นครปฐม ระยะที่ ๑ ส่วนที่ ๑ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร - 
กระทุ่มแบน - บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร อ าเภอเมือง
นครปฐม - นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อ าเภอโพธาราม - 
บางแพ จังหวัดราชบุรี : ๗๐๗.๕๖ ลบ. 
๔. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย สาขาสมุทรสาคร -
นครปฐม ระยะที่ ๑ ส่วนที่ ๒ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  
กระทุ่มแบน – บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  
อ าเภอเมืองนครปฐม - นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
อ าเภอโพธาราม-บางแพ จังหวัดราชบุรี : ๓๖๙.๐๔ ลบ. 
๕. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพังงา - 
ภูเก็ต ระยะที่ ๑ ส่วนที่ ๑ อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอตะกั่วทุ่ง 
จังหวัดพังงา อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต : ๘๔๖.๒๗ ลบ. 
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  ๖. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย สาขาพังงา - ภูเก็ต  

ระยะที่ ๑ ส่วนที่ ๒ อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอตะกั่วทุ่ง  
จังหวัดพังงา อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต : ๘๘๙.๔๗ ลบ. 
๗. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย สาขาพังงา - ภูเก็ต 
ระยะที่ ๑ ส่วนที่ ๓ อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอตะกั่วทุ่ง 
จังหวัดพังงา อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต : ๘๖๑.๒๗ ลบ. 
๘. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย สาขาเชียงใหม่ - แม่ริม - 
สันก าแพง ระยะที่ ๑ ส่วนที่ ๑ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ -  
สันทราย - ดอยสะเก็ด - สารภี - หางดง - แม่ริม - สันก าแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ : ๙๔๐.๗๘ ลบ. 
๙. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย สาขาเชียงใหม่ - แม่ริม - 
สันก าแพง ระยะที่ ๑ ส่วนที่ ๒ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ -  
สันทราย - ดอยสะเก็ด - สารภี - หางดง - แม่ริม - สันก าแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ : ๙๔๓.๕๒ ลบ. 
๑๐. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย สาขาเชียงใหม่ - แม่ริม - 
สันก าแพง ระยะที่ ๑ ส่วนที่ ๓ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ - 
สันทราย - ดอยสะเก็ด - สารภี - หางดง - แม่ริม - สันก าแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ : ๕๘๗.๐๓ ลบ. 
๑๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย สาขาสมุทรสาคร - 
นครปฐม ระยะที่ ๑ ส่วนที่ ๓ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร - 
กระทุ่มแบน - บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร อ าเภอเมือง
นครปฐม - นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อ าเภอโพธาราม -  
บางแพ จังหวัดราชบุรี : ๙๖๓.๙๑๔ ลบ. 
๑๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย สาขาสมุทรสาคร - 
นครปฐม ระยะที่ ๑ ส่วนที่ ๔ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร -  
กระทุ่มแบน - บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร อ าเภอเมือง
นครปฐม - นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อ าเภอโพธาราม - 
 บางแพ จังหวัดราชบุรี : ๘๓๒.๘๕ ลบ. 
๑๓. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย สาขาสมุทรสาคร - 
นครปฐม ระยะที่ ๑ ส่วนที่ ๕ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร - 
กระทุ่มแบน - บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร อ าเภอเมือง
นครปฐม นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อ าเภอโพธาราม 
บางแพ จังหวัดราชบุรี : ๗๗๒.๑๙ ลบ. 
๑๔. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย สาขาเกาะสมยุ  
ระยะที่ ๒ ส่วนที่ ๑ อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
: ๗๔๐.๗๕ ลบ. 
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  ๑๕. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย สาขาเกาะสมยุ  

ระยะที่ ๒ ส่วนที่ ๒ อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
: ๘๕๑.๑๙ ลบ. 
๑๖. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย สาขาเพชรบรูณ์ - 
หล่มสัก ระยะที่ ๑ อ าเภอเมืองเพชรบรูณ์ - หล่มสัก - 
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ : ๑,๑๑๗.๖๐ ลบ. 

  อจน. 
มูลค่าโครงการภายในปี ๒๕๗๐ ทั้งหมด ๑,๕๒๐ ลบ. 
โครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย : จ านวน ๑๙ แห่ง  
โดยมีวงเงินลงทุนแห่งละประมาณ ๘๐ ลบ. 

 ๔.๔) หมุดหมายท่ี ๖ ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่ส าคัญของโลก 
การส่งเสริมการลงทุน โดยจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในรูปแบบการร่วมงานกับเอกชนเพื่อรองรับ  

การลงทุนของภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเคร่ืองใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายรัฐบาล 

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 

กนอ. การมีนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบส าหรบั 

การประกอบกิจการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะของอาเซียน ภายในปี ๒๕๗๐  

(เป็นไปตามแผน) 

 

โครงการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก  
เป็นรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงานระหว่าง กนอ. 
กับบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอุตสาหกรรม
ระยอง ไทย - จีน จ ากัด (๓,๗๖๘.๑๔ ลบ.) 

- กนอ. สามารถเปิดให้ผู้ประกอบการเข้ามาใช้บริการ
พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกครบวงจรภายในปี ๒๕๖๘ : 
ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนในประเทศประมาณ ๔๕,๘๔๐ ลบ. 
และเกิดการจ้างงานประมาณ ๑๑,๔๖๐ คน 

- ผู้ประกอบการสามารถขออนุญาตใช้ที่ดิน 
เพ่ือประกอบการกิจการภายในนิคมอุตสาหกรรมได้ 
ร้อยละ ๓๐ (สะสม) ภายในปี ๒๕๗๐ 
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 ๔.๕) หมุดหมายท่ี ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
 การขยายพื้นที่การจัดสรรน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเป็นระบบ และผลิต จ าหน่ายน้ า
ให้เพียงพอ พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ าให้ได้มาตรฐาน รวมถึงการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียให้ครอบคลุม 
ทุกพื้นที่ และพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 
กนอ. กปน. 

กปภ. อจน. 

๑. การสร้างความพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐาน  
โลจิสติกส์ และดิจิทัลรองรับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก
และเมือง  
๒. การผลิตจ่ายน้ าในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกสามารถใช้บริการได้อย่าง
เพียงพอและคุณภาพน้ าได้มาตรฐาน  
รวมถึงมรีะบบบรหิารจัดการน้ าเสีย 
๓. การมีนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบส าหรบั 
การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม  
Smart park ภายในปี ๒๕๖๘ (เป็นไปตามแผน) 

กนอ. 
โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก : นิคมอุตสาหกรรม Smart Park  
มูลค่าโครงการทั้งหมด จ านวน ๒,๓๗๐.๗๑๘ ลบ.  
: กนอ. มีนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ 
พร้อมทั้งมีระบบ Smart Facility และสิ่งอ านวยความสะดวก
ครบวงจรส าหรับการเปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ภายในปี ๒๕๖๘ โดยโครงการดังกล่าว
ช่วยรองรับการลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมาย  
เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบิน 
และโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นต้น 

  กปน. 
แผนงานการรื้อย้ายท่อประปาเดิมและวางท่อประปาใหม่
ทดแทนเพ่ือรองรับงานก่อสร้างรถไฟฟูาความเร็วสูง  
(เชื่อมสนามบิน) โดยมีเปูาหมายในการด าเนินการวางท่อ
ประปาใหมท่ดแทนท่อประปาเดิมที่รื้อย้ายเน่ืองจากท่อ
ประปาเดิมกีดขวางการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง
เชื่อม ๓ สนามบิน : แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๙ (๒๗๙.๑ ลบ.) 

กปภ. 
โครงการ/แผนงานก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงระบบประปา 
และขยายเขตการให้บริการ มี ๔ โครงการ ภายในปี ๒๕๗๐ 
(๔,๔๕๐.๐๑ ลบ.)  
๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย สาขาแม่สาย - (ห้วยไคร้) 
- (แม่จัน) - (เชียงแสน) : ๙๑๖.๐๙ ลบ. 
๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาชลบุร-ีพนัสนิคม 
(พานทอง) - (ท่าบุญมี) ระยะที่ ๒ : ๑,๗๐๐ ลบ. 
๓. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย สาขาพัทยา - แหลมฉบัง  
- ศรีราชา : ๑,๕๐๐ ลบ. 
๔. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย สาขานครพนม  
: ๓๓๓.๙๒ ลบ. 
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รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 

  อจน. 
โครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย (๑,๖๑๓.๑๔ ลบ) 
: จ านวน ๕ แห่ง แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๗๐  
(ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย จ านวน ๕ แห่ง ภายในปี ๒๕๗๐ 
ได้แก่ ในพ้ืนที่ มาบตาพุด จังหวัดระยอง พ้ืนที่แสนสุข 
จังหวัดชลบุรี พ้ืนที่ศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ้ืนที่บ้านเพ  
จังหวัดระยอง และพ้ืนที่บางเสร่ จังหวัดชลบุรี  
โดยมีปรมิาณน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดเฉลีย่ปีละ 
๕,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี) 

๔.๖) หมุดหมายท่ี ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม  
ที่เพียงพอเหมาะสม 

การขยายพื้นที่การจัดสรรน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเป็นระบบ รวมถึงจัดหา
แหล่งน้ าดิบเพื่อผลิตและจ าหน่ายให้เพียงพอและทั่วถึง มีการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียครอบคลุมทุกพื้นที่ 
และร่วมมือกับเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญของประเทศ และสนับสนุนการเข้าถึงที่อยู่อาศัย 
ที่ได้มาตรฐานในระดับราคาที่กลุ่มเปูาหมายเข้าถึงได้ 

รัฐวิสาหกิจ หมุดหมายสนับสนุน โครงการ 
กคช.  

กปน. กปภ 
๑. การเข้าถึงบริการสาธารณะหรือสินค้า 
ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตรวมถึงที่อยู่อาศัย
ส าหรับผูม้ีรายได้น้อย ผู้พิการและผู้สูงอาย ุ
๒. ประชาชนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ มีรายได้ที่เพียงพอ 
๓. การมีที่อยู่อาศัย (Smart Community) 
แบบครบวงจร ส าหรับผูม้ีรายได้น้อย ปานกลาง 
และผู้สูงวัย ภายในปี ๒๕๗๐  
 

กคช. 
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มรีายได้น้อย 
-ปานกลาง และผู้สุงอายุ มี ๒๔ โครงการ  
ภายในปี ๒๕๗๐ (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 
(ประชานิเวศน์ ๓) (๐ ลบ.) 
๗. โครงการอาคารเช่าส าหรับผู้มรีายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ 
ระยะที่ ๑ (๒๑๙.๙๘) 
๘. โครงการอาคารเช่าส าหรับผู้มรีายได้น้อย  
ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๒ (๗๕ ลบ.) 
๙. โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ)  
จ.สงขลา และ จ.ปัตตานี (๐ ลบ.) 
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รัฐวิสาหกิจ หมุดหมายสนับสนุน โครงการ 
  ๑๐. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟูา  

(ล าลูกกา คลองสอง) (๔๒๕.๘๐ ลบ.) 
๑๑. โครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม 
ระยะที่ ๒ ๓ และ ๔ (๗,๖๔๑.๘๐ ลบ.) 
๑๒. โครงการที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ (โครงการ 
บ้านเคหะกตัญญู คลองหลวง ๑) (๓๐๑.๑๕ ลบ.) 
๑๓. โครงการอาคารเช่าส าหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๖๐  
(จ.ล าปาง) (๐ ลบ.) 
๑๔. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๒ ระยะที่ ๑  
(๑๖๙.๑๕ ลบ.) 
๑๕. โครงการบ้านเช่าส าหรับผู้มีรายได้น้อย  
“บ้านเคหะสุขประชา” (๐ ลบ.) 
๑๖. โครงการบ้านผู้สูงอายุ (เคหะสุขเกษม) (๕๙๑.๑๕ ลบ.) 
๑๗. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวโครงข่ายคมนาคม 
TOD (ร่มเกล้า/คลองจ๋ัน) (๑๙,๒๓ ลบ.) 
๑๘. โครงการบ้านพักส าหรับผู้สูงอายุ (Senior Village) 
(๒,๙๑๖ ลบ.) 
๑๙. โครงการบ้านผู้สูงอายุ (เคียงวัด) (๐ ลบ.) 
๒๐. โครงการอาคารเช่าส าหรับผู้มีรายได้น้อย  
ระยะ ๔ - ๙ (๗,๘๐๘.๘๒ ลบ.) 
๒๑. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ ๓ ระยะ ๑ - ๕ 
(๒๓,๓๘๔.๔๖ ลบ.) 
๒๒. โครงการอาคารเช่าส าหรับผู้มีรายได้น้อย ระยะ ๔.๑ 
(๒๔๔.๘๕๓ ลบ.) 
๒๓. โครงการอาคารเช่าส าหรับแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(๔๘.๓๖ ลบ.) 
๒๔. โครงการพัฒนาทีอ่ยู่อาศัยชุดที่ ๓ ระยะ ๑/๑ (๑๘๓.๐๑ ลบ.) 
โครงการบ้านเคหะสุขประชา ๑๐๐,๐๐๐ หน่วย ภายใน 
ปี ๒๕๖๘ (ด าเนินโครงการปี ๒๕๖๕ ถึง ๒๕๖๘) (PPP) 

  กปน. 
แผนงานการขยายการให้บริการน้ าประปา ภายในปี ๒๕๗๐ 
(๑,๐๓๘.๔๕ ลบ.)  
แผนงานการขยายการให้บริการน้ าประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ 
มั่นคง : ในการส ารวจเส้นทางที่ประชาชนยังไม่มีน้ าใช้ 
และด าเนินการก่อสร้างวางท่อประปาตามเส้นทาง 
ที่ส ารรวจแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐ กิโลเมตรต่อปี  
ในช่วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
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รัฐวิสาหกิจ หมุดหมายสนับสนุน โครงการ 
  กปภ. 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรบัโอน
จาก อปท. มี ๗ โครงการ ภายในปี ๒๕๗๐ (๓๗๔.๒๘ ลบ.) 
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. เขาหินซ้อน) (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. 

 ๔.๗) หมุดหมายท่ี ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ าเสียชุมชน ทั้งในรูปแบบการจัดให้มีการฟื้นฟู และเข้าด าเนินการ

บริหารจัดการน้ าเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 
รวมถึงต้องมีการบูรณาการเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ าเสีย การพัฒนาการจัดการน้ าเสีย  
ด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ า 
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ  
ได้อย่างทันสถานการณ์ พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและมุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ 

 

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 
กนอ. อจน. ปริมาณน้ าเสียได้รับการบ าบัดได้ตามมาตรฐาน

น้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน รวม ๔๖๐  
ล้านลูกบาศก์เมตร ภายในปี ๒๕๗๐  
(เป็นไปตามแผน) และน้ าเสียหลังการบ าบัด 
ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากระบบ 
บ าบัดน้ าเสียชุมชนที่ก าหนด ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๙ 

กนอ. 
โครงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs)  
จากกิจกรรมการให้บริการสาธารณูปโภคของนิคม/ท่าเรือ 
ที่ กนอ. ด าเนินการ : จ านวน ๑๖ แห่ง สามารถลดปรมิาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ โดยมีค่าแฟกเตอร์  
Eco - efficiency ทั้งหมด๒,๕๐๐,๐๐๐ KgCO2e  
ภายในปี ๒๕๖๘  

  อจน. 
มูลค่าโครงการภายในปี ๒๕๗๐ ทั้งหมด ๑,๕๒๐ ลบ. 
โครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย : จ านวน ๑๙ แห่ง  
โดยมีวงเงินลงทุนแห่งละประมาณ ๘๐ ลบ. 
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 ๔.๘) หมุดหมายท่ี ๑๓ ไทยมีภาครัฐทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน 
การบริหารจัดการศูนย์ราชการของภาครัฐให้มีความทันสมัย  

 

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 
ธพส. การมีศูนย์ราชการเป็นต้นแบบ อาคารประหยัด

พลังงาน (Smart Building) และเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีระบบการบริหารจัดการ 
ที่ทันสมัยเพ่ือรองรบัการให้บริการที่สะดวก 
รวดเร็วแกป่ระชาชน โดยมีการน านวัตกรรม 
มาใช้ (ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินโครงการ
อื่นๆ ของ ธพส. ต่อไปด้วย) 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรติ 
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โซนซี): การส่งมอบ
โครงการและรับรู้รายได้ภายในปี ๒๕๗๐ 

 ๔.๙) การสนับสนุนหมุดหมายอ่ืน  

รัฐวิสาหกิจ หมุดหมายสนับสนุน โครงการ 
กปน. กปภ. หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของ 

การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
โครงการ/แผนงานก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุง 
ระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ 

๕) ความเห นค ะอนุกรรมจัดท าแผน  
 ๕.๑) รัฐวิสาหกิจด้านกิจการประปาควรมีการจัดท าแผนการบูรณาการทั้งระบบ (น้ าประปาและน้ าเสีย) 
 ๕.๒) ควรมีการผลักดันให้รัฐวิสาหกิจด้านน้ าประปาบริหารจัดการเพื่อลดน้ าสูญเสียและเร่งจัดท าแผน 
การลดน้ าสูญเสีย 
 ๕.๓) ควรมีการ Synergy ร่วมกันกับหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เช่น ด้านน้ าประปา น้ าเสีย ที่อยู่อาศัย 
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานที่ครบวงจร 
๖) ข้อเสนอของค ะอนุกรรมการจัดท าแผน  

 ๖.๑) ความเห นต่อกระทรวง 
  ๖.๑.๑) กปน. กปภ. และ อจน. เป็นรัฐวิสาหกิจที่ด าเนินการด้านน้ าประปาและน้ าเสีย รวมทั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ดังน้ัน จึงควรก ากับ 
ให้มีการจัดท าแผนบูรณาการร่วมกันเพื่อให้มีระบบประปาและการบริหารจัดการบ าบัดน้ าเสียมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เพื่อเป็นการลดความซ้ าซ้อนในการลงทุนและพื้นที่การให้บริการ  รวมถึงควรมีการพัฒนารูปแบบ 
การให้บริการที่สอดคล้องและต่อเน่ืองกันด้วย 
  ๖.๑.๒) ก ากับและติดตามให้รัฐวิสาหกิจด าเนินการตามบทบาทและภารกิจ รวมถึงด าเนินการ 
ตามแนวทางการพัฒนาตามหมุดหมายหลักและหมุดหมายสนับสนุน 
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 ๖.๒) ความเห นต่อรัฐวิสาหกิจ  
  ๖.๒.๑) ด าเนินงานตามบทบาทและภารกิจให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามหมุดหมายหลัก 
และหมุดหมายสนับสนุน 
  ๖.๒.๒) กปน. กปภ. และ อจน. ควรมีการจัดท าแผนบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้ การด าเนินงาน 
ของรัฐวิสาหกิจในกิจการประปาเป็นระบบและสอดคล้องกัน (ให้ร่วมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ด้านน้ าประปาและน้ าเสียด้วย เช่น อปท.)  
  ๖.๒.๓) กปน. และ กปภ. ควรด าเนินการบริหารจัดการลดน้ าสูญเสียให้ได้ ร้อยละ ๒๐ (กปภ.)  
และร้อยละ ๒๓ (กปน.) ตามแผนภายในปี ๒๕๗๐ โดยมีการวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่แท้จริงที่ส่งผลต่ออัตรา 
น้ าสูญเสียขององค์กร เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและควรจัดสรรน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ า
ของประชาชน และในโรงงานอุตสาหกรรมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งมีน้ าประปาสะอาดได้มาตรฐานสากล 
  ๖.๒.๔) อจน. ควรจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ปริมาณน้ าเสียที่ต้องมีการบ าบัด รวมถึงการน าน้ าเสีย 
ที่ผ่านการบ าบัดมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยการติดตามปริมาณการใช้น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดเพื่อน ามาใช้จัดท า
แผนการด าเนินงานขององค์กร 
  ๖.๒.๕) กปภ. ควรเร่งจัดท าแนวทางการในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเงินเพื่อให้องค์กร 
มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการลงทุน 
  ๖.๒.๖) ธพส. ควรเร่งด าเนินการจัดหาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐให้มีความทันสมัยรองรับ
ความเป็นอัจฉริยะและเป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนจัดหาทรัพย์สินใหม่ๆ และบริหารทรัพย์สิน 
ของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบาทภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดต้ัง 
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 ๖.๒.๔ กรอบการจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการเงิน 

กระทรวงการคลัง : ธนาคารออมสิน (ออมสิน) ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) บริษัท บริหาร
สินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ ากัด (บสอ.) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ : ส านักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (สธค.) 

๑) บทบาทของสาขาสถาบันการเงิน 

บทบาท ออมสิน ธสน. ธ.ก.ส. ธอส. ธพว. ธอท. บสอ. บสย. สธค. 
โครงสร้างพ้ืนฐาน          
บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน          
กิจการที่ไม่มีเอกชนด าเนินการ 
ได้อย่างเพียงพอ 

         

กิจการที่รัฐต้องควบคุม          
ภารกิจเชิงส่งเสริม          

๒) กรอบภารกิจสาขาสถาบันการเงิน 
 เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา และสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึง ควบคู่กับ 
การให้ความรู้ทางการเงิน รวมทั้งสนับสนุนความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

๓) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

 
 

๑. ความม่ันคง
๒. การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

๔. การสร้าง
โอกาสและ

ความเสมอภาค
ทางสังคม

๕. การสร้างการเติบโต
บนคุ ภาพชีวิตทีเ่ป น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ป 

           
         
          

        
              

            
        

๓. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

๗  SMEs                          
      ธ   ช   
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หมุดหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
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๔) แนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

 ๔.๑) หมุดหมายท่ี ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
 การเพิ่มบทบาทการให้บริการทางการเงินที่สร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานการเกษตร รวมถึง
การเชื่อมโยงธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานและพัฒนาการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร และพัฒนาแพลตฟอร์ม
เชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - Commerce Platform) ส าหรับการขายสินค้าเกษตรออนไลน์ 
รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 

ธ.ก.ส. 
 
 

พัฒนาแพลตฟอร์มเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(E - Commerce Platform) ส าหรับการขาย
สินค้าเกษตรออนไลน์ 
 

-  แผนงานพัฒนาช่องทางการตลาด Online ด้วย Platform 
ขยายการเติบโตภาคเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางการเงิน 
(VCF)  
- แผนงานเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารจัดการตลาดกลาง
สินค้าเกษตร (ธ.ก.ส.) ทั้งตลาด Online และ Offline  
เพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจ เป็นศูนย์กระจายสินค้าและ Logistic 
ร่วมกับเครือข่าย : ประสิทธภิาพการเชื่อมโยงธุรกิจ 
business matching โดยในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ ปรมิาณ
และมูลค่าธุรกิจเพ่ิมขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๑๕ ต่อป ี
- แผนงานพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมลู (Data Analytic) 
: การน าข้อมูล information base ไปใช้ในการออก
ผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น โดยในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ จะมีการจ่าย
สินเชื่อสะสม ๕๐ ๐๐๐ ลบ.  

 ๔.๒) หมุดหมายท่ี ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้ 
 การเข้าถึงบริการทางการเงินส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)  
และรายใหม่ที่เร่ิมต้นธุรกิจ (SMEs Startups) และยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs โดยการให้ความรู้
ทางด้านการเงินและทักษะในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบ การ SMEs  
และบริบทของระบบเศรษฐกิจ 
รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 

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

 

๑. การเข้าถึงบริการทางการเงินส าหรับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) และรายใหม่ที่เริ่มต้นธุรกิจ (SMEs 
Startups) เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
๒. จ านวน SMEs ผู้ส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ 
ต่อปี 

ธ.ก.ส. 
-  โครงการยกระดับลูกค้าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ให้เป็น SME เกษตรหัวขบวน : โดยในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ 
จ านวน SME เกษตรหัวขบวนเพ่ิมขึ้นรวม ๔๐ ๐๐๐ ราย 
- โครงการต่อยอด New Gen, Smart Farmer, Young 
Smart Farmer เพ่ือสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจร่วมกับ
เครือข่ายธุรกิจ : โดยในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ จ านวน  
New Gen, Smart Farmer, Young Smart Farmer : 
เพ่ิมขึ้นรวม ๑ ๒๐๐ ราย 

 

 

 

 

 

 



- ๔๘ - 
 

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 
 ๓. จ านวน SMEs รายใหม่ที่เข้าถึงมาตรการ/

โครงการของภาครัฐไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ๐๐๐ ราย 
ภายในปี ๒๕๗๐ 

 
 

ออมสิน 
- สินเชื่อธุรกิจ SMEs : โดยในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ 
มีการสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการรายย่อย 
ผู้ประกอบการชุมชน SMEs และ SMEs Startup  
โดยสนับสนุนสินเชื่อเพ่ิมขึ้นรวม ๗๙ ๐๐๐ ลบ.  
และสัดส่วนต่อสินเชื่อรวม ร้อยละ ๙.๕ 
- โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ 
รายย่อย/SMEs/SME Startup เพ่ือเสริมสร้างทักษะ 
และความรู้ที่จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจเพ่ือเตรียม 
ความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs /SMEs Startup 
: โดยในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ ผู้ประกอบการรายย่อยเพ่ิมขึ้น 
รวม ๒๕๐ ๐๐๐ ราย และ SMEs/SMEs Startup เพ่ิมขึ้น 
๑๗๖ ๐๐๐ ราย 

ธพว. 
- โครงการแผนขยายสินเชื่อปี ๒๕๖๕- ๒๕๖๙ :  
โดยในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ ยอดเบิกจ่ายสินเชื่อเพ่ิมขึ้น 
รวม ๓๑๙ ๖๐๖ ลบ. 
- โครงการการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
SMEs ให้เข้าถึงแหล่งทุนผ่านกองทรัสต์เพ่ือกิจการร่วมลงทุน 
(Private Equity Trust Fund : PE Trust) :  
โดยในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ จ านวนผู้ประกอบการ SMEs 
ได้รับการร่วมลงทุนและสามารถ Exit เพ่ิมขึ้นรวม  
๑๓ บริษัท 
- โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง SMEs :  
โดยในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ การยกระดับความเข้มแข็ง 
ของลูกหน้ี ธพว. กลุ่มปกติ และ Turn Around เพ่ิมขึ้น 
รวม ๖๐ ๐๐๐ ราย และยกระดับ ความเข้มแข็งของกลุ่ม
ผู้ประกอบการ SMEs เพ่ิมขึ้นรวม ๑๘ ๓๓๐ ราย 

ธสน. 
- โครงการสนับสนุนสินเชื่อ SMEs เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
ด้วยการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ : โดยในปี ๒๕๖๕ - 
๒๕๖๙ ยอดคงค้างสินเชื่อส าหรับ SMEs เพ่ิมขึ้นรวม 
๙๗๐ ๐๕๐ ลบ. 
-  โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการไทย ให้พร้อมส่งออกและ
ลงทุน ในต่างประเทศได้อย่างเข้มแข็ง : โดยในปี ๒๕๖๕ - 
๒๕๖๙ จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนด้านไม่ใช่
การเงิน สะสมเพ่ิมขึ้นรวม ๙๐ ๐๐๐ ราย 
 



- ๔๙ - 
 

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 
บสย. 
- โครงการค้ าประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme 
ระยะที๑่๐ (PGS๑๐) : โดยในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ วงเงินอนุมัติ
ค้ าประกันสินเชื่อเพ่ิมขึ้นรวม ๑๕๐ ๐๐๐ ลบ. 
- โครงการค้ าประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme 
ระยะที่ ๑๑ (PGS๑๑) : โดยในปี ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ วงเงิน
อนุมัติค้ าประกันสินเชื่อเพ่ิมขึ้นรวม ๑๐๐ ๐๐๐ ลบ. 
- โครงการค้ าประกันสินเชื่อเพ่ือผูป้ระกอบการ Micro 
Entrepreneurs ระยะที่ ๕ (Micro ๕) : โดยในปี ๒๕๖๕ - 
๒๕๖๖ วงเงินอนุมัติค้ าประกันสินเชื่อเพ่ิมขึ้นรวม ๓๐ ๐๐๐ ลบ. 
-  โครงการค้ าประกันสินเชื่อเพ่ือผู้ประกอบการ Micro 
Entrepreneurs ระยะที่ ๖ (Micro ๖) :  
โดยในปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ วงเงินอนุมัติค้ าประกันสินเชื่อ
เพ่ิมขึ้นรวม ๒๐ ๐๐๐ ลบ. 
- โครงการค้ าประกันสินเชื่อเพ่ือผูป้ระกอบการ Micro 
Entrepreneurs ระยะที่ ๗  (Micro ๗) :  
โดยในปี ๒๕๖๙ วงเงินอนุมัติค้ าประกันสินเชื่อเพ่ิมขึ้นรวม 
๑๐ ๐๐๐ ลบ. 
- โครงการพัฒนาศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs :  
โดยในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ จ านวนรายของผู้ที่เข้ารบั
ค าปรึกษาแล้วได้รบัสินเชื่อ (มีและไม่มี บสย. ค้ าประกัน)  
หรือได้ปรับโครงสร้างหน้ีต่อจ านวนรายที่ผ่านการคัดกรอง
น าส่งสถาบันการเงิน ร้อยละ ๓๒ 

ธอท. 
- มีเปูาหมายขยายสินเชื่อ SMEs : โดยในปี ๒๕๖๕ - 
๒๕๖๙ จ านวนสินเชื่อเพ่ิมขึ้นรวม ๑๖ ๗๐๐ ลบ. 

 

 ๔.๓) หมุดหมายท่ี ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม  
ที่เพียงพอเหมาะสม 
 ๔.๓.๑) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างการเข้าถึงแหล่งทุนที่ เป็นธรรม และยกระดับ
คุณภาพชีวิต ยกระดับความเข้มแข็งแก่ เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ควบคู่กับ 
การส่งเสริมการออม สร้างวินัยทางการเงิน และให้ความรู้ทางการเงินอย่างต่อเน่ือง 
 ๔.๓.๒) การสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเสมอภาค โดยให้บริการทางการเงินแก่ประชาชน
กลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางเป็นกลุ่มเปูาหมายหลัก 
 ๔.๓.๓) การช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ขาดแคลนเงินใช้ในการด ารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพ โดยน าทรัพย์สินมาจ าน าเสียดอกเบี้ยในอัตราต่ ากว่าเอกชน รวมถึงการตรึงระดับอัตราดอกเบี้ยรับจ าน า 
มิให้โรงรับจ าน าเอกชนเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยที่สูง 



- ๕๐ - 
 

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 
ธ.ก.ส. 
ออมสิน 
ธอท. ธอส. 
สธค. 
 

๑. เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือประชาชนผู้มี
รายได้น้อยที่ต้องการบริการทางการเงินสามารถ
เข้าถึงบริการทางการเงินเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐  
๒. เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และประชาชนผู้มี
รายได้น้อยที่ได้รบัการอบรมความรูท้างการเงินมี
รายได้เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ ๑๐ 
๓. SFIs มีการบูรณาการกัน (synergy)  
ในการจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็นไป
ตามแผน 

ธ.ก.ส. 
- โครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินและฟ้ืนฟูลูกค้า
ปรับปรุง โครงสร้างหน้ีอย่างยั่งยืนและลูกค้าหน้ีนอกระบบ : 
โดยในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ จ านวนเกษตรกรที่ผ่านการพัฒนา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีรายได้และเงินออมเพ่ิมขึ้นรวม 
๓๗๕ ๐๐๐ ราย 
- แผนงานยกระดับธุรกิจชุมชนสร้างไทย โดยพัฒนา 
ให้ชุมชนมีแผนธุรกิจ และสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือยกระดับ
ธุรกิจชุมชน : โดยในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ พัฒนาชุมชน 
ให้มีแผนธุรกิจเพ่ิมขึ้นรวม ๑๘ ๔๐๐ ธุรกิจชุมชน 

ออมสิน 
- สินเชื่อบุคคล (ไม่รวมสินเชื่อบุคลากรภาครัฐ) :  
โดยในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ สินเชื่อเพ่ิมขึ้นรวม ๓๑ ๗๐๐ ลบ.  
และสัดส่วนต่อสินเชื่อรวมร้อยละ ๘.๘ 
-  สินเชื่อเศรษฐกิจฐานราก : โดยในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙  
สินเชื่อเพ่ิมขึ้นรวม ๑๘ ๖๖๐ ลบ. และสัดส่วนต่อสินเชื่อรวม 
ร้อยละ ๗.๖ 
-  สินเชื่อบุคลากรภาครัฐ : โดยในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ สินเชื่อ
เพ่ิมขึ้นรวม ๕๑ ๐๐๐ ลบ. และสัดส่วนต่อสินเชื่อรวม 
ร้อยละ ๕.๒ 
- เงินฝาก : โดยในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ เงินฝากเพ่ิมขึ้นรวม 
๒๒๓,๐๐๐ ลบ. 

ธอท. 
- โครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนซื่อสัตย์ : โดยในปี ๒๕๖๕ - 
๒๕๖๙ มุสลิมสามารถเข้าถึงการใช้บริการทางการเงิน 
ของธนาคารผ่านมัสยิดสะสม ๓ ๕๐๐ ลบ. 
- โครงการ Mobile Banking : โดยในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ 
จ านวนรายลูกค้า (CIF) ที่ Download Application  
ของธนาคารเพ่ิมขึ้นรวม ๑๒๓ ๕๐๐ ราย 
- โครงการซะกาตเพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ยากจน :  
จ่ายซะกาตได้คิดเป็นร้อยละ ๘๐ และผู้ได้รับซะกาตประเภท
ทุนประกอบอาชีพมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยสามารถปรับเปลี่ยน
จากสถานะยากจนเป็นสถานะขัดสน และ/หรือมรีายได้
เพ่ิมขึ้น เท่ากับร้อยละ ๕๐ ของจ านวนผู้ได้รับซะกาต 
ประเภททุนประกอบอาชีพทั้งหมดจากการที่ผูไ้ด้รับซะกาต 
มีความรู้ด้าน Financial Literacy ดีขึ้น โดยพิจารณาจาก 
ผู้ได้รับซะกาตมีการจัดท าบัญชีครัวเรือนได้ร้อยละ ๕๐ 
 



- ๕๑ - 
 

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 

ธอส. 
- การขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ กลุ่ม Social : โดยในปี 
๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ เปูาหมายเฉลี่ยปีละ ๑๕๑ ๐๐๐ ลบ. 

สธค. 
- โครงการขยายสาขา : โดยในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
เพ่ิมจ านวนสาขาในกรุงเทพและปริมณฑล เพ่ือให้กลุ่มลูกค้า
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการใช้บริการปีละ ๒ สาขา 

 ๔.๔) หมุดหมายท่ี ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ 
 การส่งเสริมให้เกษตรกรมีเคร่ืองมือการบริหารความเสี่ยงที่จ าเป็น และแหล่งเงินทุนให้แก่ธุรกิจ 
หรือโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

รัฐวิสาหกิจ เปูาหมายหลัก โครงการและเปูาหมาย 

ธ.ก.ส. 
 
 
 
 

สัดส่วนลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. ที่เข้าถึงประกันภัย
ร้อยละ ๙๔ ต่อปี (ปี ๒๕๖๖ -๒๕๖๘)  
และสินเชื่อเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Green Credit)  
ปีละ ๔ ๐๐๐ ล้านบาท (ปี ๒๕๖๖ -๒๕๖๘) 

- แผนงานส่งเสริมภูมิคุ้มกันการประกอบอาชีพ : โดยในปี 
๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ สัดส่วนลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. ที่เข้าถึง
ประกันภยัปีละร้อยละ ๙๕  
- โครงการสินเชื่อเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Green Credit) :  
โดยในปี ๒๕๖๖ -๒๕๖๘ จะมียอดจ่ายสินเชื่อปีละ  
๔ ๐๐๐ ลบ. 

๕) ข้อเสนอของค ะอนุกรรมการจัดท าแผน  
 ๕.๑) สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) เป็นแหล่งเงินทุนของภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็น SMEs 
รายย่อย ชุมชน และบุคคล ซึ่งตอบโจทย์หมุดหมายที่ส าคัญ เช่น หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศ ชั้นน า 
ด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนเกษตรหรือชุมชนให้สามารถต่อยอดสินค้า
เกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร หมุดหมายที่ ๗ ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถ
แข่งขันได้ โดย ธพว. และออมสินสนับสนุน SMEs  
 ๕.๒) ถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายสนับสนุน Startup แต่การขอสินเชื่อค่อนข้างยาก ซึ่งอาจเกิดจาก 
Startup ไม่มีศักยภาพเพียงพอหรือสถาบันการเงินกลัวเกิดผลเสียหายแล้วจะถูกตรวจสอบในภายหลั งจาก
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่ง ธพว. ควรเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนารูปแบบและทักษะการวิเคราะห์
สินเชื่อ SMEs หรือ Startup เพื่อสร้างความพร้อมของนักวิเคราะห์ให้สามารถการประเมินศักยภาพของ SMEs 
หรือ Startup ได้อย่างถูกต้อง เน่ืองจากการวิเคราะห์จะต้องพิจารณาจากหลายปัจจัย ถ้าใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์
สินเชื่อแบบเดียวกับที่ใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจทั่วไป จะท าให้ SMEs หรือ Startup ไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะได้รับสินเชื่อ 
นอกจากน้ี ตัวชี้วัดในการประเมินผลการสนับสนุน SMEs ควรมีการวัดทั้ งด้านจ านวนเงินที่ ให้สินเชื่อ 
กับ SMEs และความส าเร็จของ SMEs ที่ได้รับสินเชื่อ 
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 ๕.๓) SFIs ควรน าเทคโนโลยีการเงิน (Financial Technology : FinTech) มาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์บริการ 
และส่งเสริมการออมของประชาชนเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระการคลังของภาครัฐในการดูแลผู้สูงอายุในอนาคต 
รวมถึงการให้ความรู้ในการลงทุนของประชาชนเป็นสิ่งส าคัญ เน่ืองจาก Digital Disruption ท าให้เกิดสินทรัพย์
ดิจิทัล (Digital Assets) เช่น Cyptocurency ซึ่งประชาชนอาจเข้าใจผิดว่าเป็นการลงทุน 

๖) ข้อเสนอของค ะอนุกรรมการจัดท าแผน  
 ๖.๑) ต่อกระทรวงเจ้าสังกัด 
 ๖.๑.๑) ควรก ากับและติดตามให้รัฐวิสาหกิจด าเนินการตามบทบาทและภารกิจ รวมถึงด าเนินการ 
ตามแนวทางการพัฒนาตามหมุดหมายหลักและหมุดหมายสนับสนุน เพื่อปิดช่องว่างของผู้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 
และลดความเหลื่อมล้ า  
 ๖.๑.๒) ควรมีการบูรณาการระหว่าง SFIs ในการพัฒนา Digital Platform ในการให้บริการลูกค้า  
เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและคล่องตัว 
 ๖.๑.๓) ควรมีนโยบายที่ชัดเจนต่อบทบาทของ SFIs ในอนาคต ซึ่งได้รับผลกระทบจาก Disruptive 
technology  
 ๖.๒) ต่อรัฐวิสาหกิจ 
  ๖.๒.๑) ควรมีการด าเนินงานให้เป็นตามแผนการ/โครงการ และบทบาทหน้าที่ของ SFIs แต่ละแห่ง 
รวมถึงพัฒนา Digital Platform ในการให้บริการลูกค้า 
  ๖.๒.๒)  ควรมีการบูรณาการระหว่างรัฐวิสาหกิจในการพัฒนา Digital Platform และข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) รวมถึงการก าหนดกลุ่มเปูาหมายในการให้ความรู้ทางการเงิน เพื่อไม่ให้เกิดความทับซ้อนกัน 
ในการให้ความรู้ทางการเงิน 
  ๖.๒.๓) ควรมีการจัดท าแผนรองรับผลกระทบจาก Disruptive technology ซึ่ ง จะส่ งผล ต่อ 
การด าเนินงานของ SFIs ในอนาคต 
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  ๖.๒.๕ กรอบการจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ สาขาสื่อสาร  

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (ปณท) และบริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) (บมจ. เอ็นที)  
ส านักนายกรัฐมนตรี : บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (บมจ. อสมท) 

๑) บทบาทของสาขาสื่อสาร 

บทบาท ป ท บมจ. เอ นที บมจ. อสมท 
๖. โครงสร้างพ้ืนฐาน    
๗. บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน    
๘. กิจการที่ไม่มีเอกชนด าเนินการได้อย่างเพียงพอ    
๙. กิจการที่รัฐต้องควบคุม    
๑๐.ภารกิจเชิงส่งเสริม    
 

๒) กรอบภารกิจของสาขาสื่อสาร 
 จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและบริการโทรคมนาคมและสื่อสาร ในการสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมของประเทศ 

๓) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

 
 

๑. ความมั่นคง
๒. การสร้าง

ความสามารถ
ในการแข่งขัน

๔. การสร้าง
โอกาสและ

ความเสมอภาค
ทางสังคม

๕. การสร้าง
การเติบโต

บนคุ ภาพชีวิตที่เป น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๖. การปรับสมดุล
และพัฒนา

ระบบบริหาร
   ธ      ช         

           
          
          

          
         

             

                 
        

            
        

๓. การพัฒนา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
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หมุดหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 

ประเด นหารือของรัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสาร

  2

1. ข้อเสนอต่อบทบาทภารกิจตามหมุดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
 ป ท เสนอ หมุดหมาย 13    สคร. เสนอ หมุดหมาย เพิ่ม 5 (หลัก)  1  3 (สนับสนุน)
 NT เสนอ หมุดหมาย 5  6  8  13 สคร. เสนอ หมุดหมาย 5  6  8  13 (หลัก)  เพ่ิม 9 (หลัก)  12 (สนับสนุน)
 อสมท เสนอ หมุดหมาย 12 สคร. เสนอ หมุดหมาย 12 (หลัก)

ข้อเสนอ: แบ่งเป น 3 กลุ่ม คือ หมุดหมายหลัก หมุดหมายสนับสนุน และหมุดหมายที่ต้องบูร าการความร่วมมือ (Synergy)

   1
      
     

         

2
   

          

3
       
     

4
   

     /
      

5
      

         
          

6
      

        
        

7
SME

8
             
        

9
    
     
        

10
        
          
carbon    

11
   

ธ   ช   

12
        
       

   

13
      
       

ป ท สนับสนุน
จัดส่ง

ผลผลิต
จากผู้ผลิต
จนถึงลูกค้า
ปลายทาง

สนับสนุน
รถขนส่ง

ไปรษณีย์ EV

หลัก
เป็นผู้ให้บริการ

ไปรษณีย์พ้ืนฐาน
และโลจิสติกส์

บมจ. 
เอ นที

หลัก
ลงทุนโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้าน
โทรคมนาคม
และดิจิทัล

หลัก
ให้บริการ

โครงข่ายเชื่อมโยง
ทั้งในและระหว่าง

ประเทศ

หลัก
ลงทุน

โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน
โทรคมนาคม
และดิจิทัล

หลัก
ขยาย

โครงข่าย
อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง
ครอบคลุม
ทุกหมู่บ้าน

ทั่วไทย

สนับสนุน
พัฒนา

ก าลังคน
ด้าน

เทคโนโลยี
ดิจิทัล

หลัก
สนับสนุน
ภาครัฐ

ให้สามารถ
เปลี่ยนผ่าน
ไปสู่รัฐบาล

ดิจิทัล

บมจ.
อสมท

หลัก
ให้ข้อมูล
ข่าวสาร
และสร้าง 
Content 
หรือองค์

ความรู้ใหม่
แก่ประชาชน 

                             13
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๔) แนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
 ๔.๑) หมุดหมายท่ี ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 

 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการโลจิสติกส์ โทรคมนาคมและดิจิทัล เพื่อรองรับการค้าการลงทุน 

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 
ปณท 

 
 
 
 

 

๑. การพัฒนาโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และบริการโลจิสติกส์แล้วเสร็จตามแผน 
๒. การปรับปรุงและพัฒนารปูแบบการขนส่ง 
และโลจิสติกส์ให้มีประสิทธภิาพ เพ่ือลดต้นทุน
การให้บริการต่อหน่วยลงไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ 
ต่อปี 
 

- แผนก่อสร้างศูนย์ไปรษณีย์และศูนย์รบั/กระจายสินค้า 
และตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ : เริ่มก่อสร้างปี ๒๕๖๕ 
และทยอยเปิดใช้งานปี ๒๕๖๖ 
- แผนพัฒนาคลังสินค้าบริการระหว่างประเทศ 
- แผนงานการพัฒนาระบบจัดการเส้นทางขนส่ง 
และจ าหน่าย/แผนงานการพัฒนาจุดพักน าจ่ายสิ่งของ 
ส่งทางไปรษณีย ์

บมจ. เอ็นที ๑. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและให้บริการ
โทรคมนาคมและดิจิทัลแล้วเสร็จตามแผน 
๒. การให้บริการและใช้ประโยชน์ ๕G  
แล้วเสร็จตามแผนภายในปี ๒๕๖๘ 
 

- แผน ASEAN Digital Hub  
- โครงการการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๕G บนคลื่น  
๗๐๐ MHz  
- แผนการให้บริการ ๕G Infra Sharing 
- แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
(ไม่มรีายละเอียดโครงการ อยู่ระหว่างกระทรวงเจ้าสังกัด
จัดท าข้อมูล) 

 ๔.๒) หมุดหมายท่ี ๖ ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่ส าคัญของโลก 
 การขยายบริการอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่ความเร็วสูงที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง  
เท่าเทียมกันในทุกพื้นที่ และการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศ 

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 
บมจ. เอ็นที การให้บริการโครงข่ายเชื่อมโยงทั้งใน 

และต่างประเทศ 
- การมีบริการอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่ความเร็วสูง 
ที่พร้อมใช้งานครอบคลุมพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน ชุมชน 
และสถานที่ท่องเที่ยวภายในปี ๒๕๗๐ 
- การมีจุดเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมลูจราจร
อินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศที่เป็นศูนย์กลาง
ของภูมิภาคภายในปี ๒๕๖๗ 

- แผน ASEAN Digital Hub  
- โครงการบริการ ๕G ส าหรับลูกค้าองค์กร (ให้บริการ ๕G 
บนคลื่น ๒๖ GHz) 
- แผนการให้บริการ ๕G Infra Sharing (ไม่มีรายละเอียด
โครงการ อยู่ระหว่างกระทรวงเจ้าสังกัดจัดท าข้อมูล) 
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 ๔  ) หมุดหมายท่ี ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการโทรคมนาคมและดิจิทัล เพื่อรองรับพื้นที่ เศรษฐกิจหลัก 
และเมืองอัจฉริยะ 

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 

บมจ. เอ็นที การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ
โทรคมนาคมและดิจิทัล เพ่ือรองรับพ้ืนที่เศรษฐกิจ
หลักและเมืองอัจฉริยะ  
- การให้บริการในพ้ืนที่ EEC และเมืองอัจฉริยะ 
(Smart City) โดยสามารถให้บริการครอบคลมุ 
ทุกพ้ืนที่เปูาหมายภายในปี ๒๕๗๐ 
- การให้บริการ Infra Sharing ร่วมกับ 
เจ้าของพ้ืนที่อย่างน้อย ๑๐ โครงการ 
ภายในปี ๒๕๖๙ 

- แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการด้านโทรคมนาคม
และดิจิทัลรองรับพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ (ไม่มีรายละเอียด
โครงการ อยู่ระหว่างกระทรวงเจ้าสังกัดจัดท าข้อมูล) 

 ๔.๔) หมุดหมายท่ี ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ 
เหมาะสม 
  การขยายบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงเท่าเทียมกัน
ในทุกพื้นที่ 

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 

บมจ. เอ็นที การพัฒนาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่พร้อม 
ใช้งานครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ชุมชน  
และสถานที่ท่องเที่ยว ภายในปี ๒๕๗๐ 

- โครงการ Big Rock 
- โครงการ Universal Service Obligation (USO) 
- โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของประชาชน 
เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ 
ผ่านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอินเตอร์เน็ตสาธารณะ (ข้อมูล
เบื้องต้น) (ไม่มีรายละเอียดโครงการ อยู่ระหว่างกระทรวง 
เจ้าสังกัดจัดท าข้อมูล) 

 ๔.๕) หมุดหมายท่ี ๑๒ ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่สังคมอย่างถูกต้อง เท่าเทียม และทันสถานการณ์ ตลอดจนจัดหาเน้ือหา 
(content) หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของคนไทย 

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 
บมจ. อสมท การเผยแพร่เน้ือหาสาระเชิงสร้างสรรค์ 

หรือให้ความรู้แกป่ระชาชน โดยมีเน้ือหา
ดังกล่าวไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ของเน้ือหา
ทั้งหมดในแต่ละป ี

แผนพัฒนาการผลิตและจัดหา Content ภายใต้แนวคิด 
“Inform & Verify”: เรตต้ิงรายการข่าวหลัก  
ติด Top ๕ ความผิดพลาดของข้อมูลข่าวเป็นศูนย์ 
และยอดวิวบน Social Platform เพ่ิมจากปี ๒๕๖๔ 
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 ๔.๖) หมุดหมายท่ี ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
 การพัฒนาบริการเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 
บมจ. เอ็นที การสนับสนุนการน าระบบดิจิทัลมาใช้ในภาครัฐ

ให้เกิดการบูรณาการการใช้ทรัพยากร 
การเชื่อมโยงระบบงานและการใช้ฐานข้อมูล 
ขนาดใหญ่ของรัฐร่วมกัน (เช่น โครงการ 
การให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC)  
และการดูแลความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐ)  
 - จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual 
Machine) เพ่ือใช้ส าหรับคลาวด์กลางภาครัฐ 
เป็นต้น 

- แผนขยายการให้บริการ Security แก่หน่วยงานภาครัฐ 
(บมจ. เอ็นที)  
- แผนจัดท า Universal Communication ส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ (บมจ. เอ็นที)  
- โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government 
Data Center and Cloud Service: GDCC) 
- แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ Digital Solution ส าหรับแต่ละ
ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม (ไมม่ีรายละเอียดโครงการ  
อยู่ระหว่างกระทรวงเจ้าสังกัดจัดท าข้อมูล) 

 ๔.๗) การสนับสนุนหมุดหมายอ่ืน  

รัฐวิสาหกิจ หมุดหมายสนับสนุน โครงการ 
ปณท หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นน า 

ด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรปูมูลค่าสูง 
 

- แผนขยายจุดให้บริการไปรษณีย ์
- แผนงานปรับปรุงรถยนต์ขนส่งของ ปณท เป็นรถ
ควบคุมอุณหภูมิ (Cold Storage Service & Logistics) 

- แผนปรับปรุงรถยนต์ขนส่งของ ปณท เป็นรถควบคุม
อุณหภูมริองรับสินค้าเกษตร 

- แผนพัฒนาระบบจ าหน่ายสินค้า e - Commerce  
บน Platform ของ ปณท ไปต่างประเทศ 

ปณท หมุดหมายที่ ๓ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์
ไฟฟูาที่ส าคัญของโลก 

- แผนการน ายานยนต์ไฟฟูามาใช้ในระบบงานไปรษณีย ์

บมจ. เอ็นที หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง 
มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนา 
แห่งอนาคต 

- แผนจัดท ารูปแบบการสรรหาและบริหารบุคลากร 
สาขาที่ขาดแคลนสอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรม 
- โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของประชาชน 
เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ  
ผ่านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอินเตอร์เน็ตสาธารณะ (ข้อมูล
เบื้องต้น) 

๕) ความเห นของค ะอนุกรรมการจัดท าแผน  
 ๕.๑) กระทรวงเจ้าสังกัด 
  ๕.๑.๑) รัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารอยู่ในสภาวะอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันรุนแรง และมีการเปลี่ยนแปลง
ความต้องการความคาดหวังของผู้บ ริโภคและเทคโนโลยีอย่างรวดเ ร็ว ( Technology Disruption)  
ท าให้รัฐวิสาหกิจหลายแห่งยังไม่สามารถด าเนินการปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปล งที่รวดเร็ว 
ดังน้ัน กระทรวงเจ้าสังกัดจึงต้องก าหนดนโยบายให้รัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารเร่งด าเนินงานในการปรับรูปแบบ
ธุรกิจ (Business Model) ให้ทันต่อสถานการณ์ในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากน้ี 
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ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร กระบวนการท างานภายใน และผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ตอบสนอง
กับแนวโน้มการด าเนินธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
  ๕.๑.๒) ก าหนดนโยบายในการเป็นเคร่ืองมือรัฐและการด าเนินงานเชิงพาณิชย์ของ บมจ. เอ็นที  
 ให้ชัดเจน รวมถึงมุ่งให้เกิดการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้ประโยชน์จากคลื่ น ๕G  
การบริหารจัดการดาวเทียมที่ได้รับโอนสิทธิมาจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น ทั้งน้ี  
เพื่อให้เป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ได้มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนภายหลังการควบรวมเป็น บมจ. เอ็นที 
  ๕.๑.๓) เร่งรัดให้รัฐวิสาหกิจที่ประสบปัญหาทางการเงินด าเนินการตามแผนแก้ไขปัญหาองค์กร  
และก าหนดตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ (Performance) เพื่อให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานมากขึ้น 
  ๕.๑.๔) ก ากับและติดตามให้รัฐวิสาหกิจด าเนินการตามบทบาทและภารกิจ รวมถึงด าเนินการ 
ตามแนวทางการพัฒนาตามหมุดหมายหลักและหมุดหมายสนับสนุน 
 ๕.๒) รัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสาร 
  ๕.๒.๑) ควรพิจารณาก าหนดบทบาทของ ปณท ที่ยังต้องเป็นผู้ให้บริการไปรษณีย์และโลจิสติกส์  
และควรพิจารณาการปรับโครงสร้างธุรกิจ (Restructure business) ให้มีประสิทธิภาพในด้านการแข่งขัน  
โดยใช้จุดแข็งของ ปณท อาทิ การเข้าถึงผู้รับบริการในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้สามารถด าเนินการในเชิงพาณิชย์  
รวมไปถึงการหาพันธมิตรที่เหมาะสมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันต่อไป 
   ๕.๒.๒) บมจ. เอ็นที เป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ระหว่างแก้ไขปัญหาองค์กร จึงควรเร่งก าหนดแนวทาง 
การบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการพัฒนาธุรกิจใหม่ที่สามารถให้บริการได้ก่อนปี ๒๕๖๘
เพื่อทดแทนรายได้จากพันธมิตรที่จะหมดไปในปี ๒๕๖๙ และจัดท ารายละเอียดของแผนงาน/โครงการที่ส าคัญ 
รวมถึงงบประมาณให้ชัดเจน รวมถึงก าหนดผู้ รับผิดชอบ เปูาหมาย งบประมาณ และผลลัพธ์ที่ได้รับ  
แต่ละแผนงาน/โครงการ ตลอดจนปรับปรุงประมาณการทางการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินการ
ข้างต้น 
   ๕.๒.๓) ด าเ นินงานตามบทบาทและภารกิจขององค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา  
ตามหมุดหมายหลักและหมุดหมายสนับสนุน 

๖) ข้อเสนอของค ะอนุกรรมการ  
 ๖.๑) ต่อกระทรวงเจ้าสังกัด  
  เห็นควรให้กระทรวงเจ้าสังกัดเร่งรัดให้รัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถ  
ในการหารายได้จากทรัพย์สินที่มีและประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพื่อลดต้นทุนต่างๆ ตลอดจนเร่งปรับปรุง  
แผนแก้ไขปัญหาองค์กรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 
 ๖.๒) ต่อรัฐวิสาหกิจ 
  รัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารที่มีการด าเนินการเชิงสังคมร่วมกับเชิงพาณิชย์ อาจต้องมีการประเมินผล  
การด าเนินงานเชิงประสิทธิภาพด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การวัดผลด้านการเงิน และให้การประเมินผลด้านการเงิน 
ในส่วนที่สามารถแข่งขันในเชิงพาณิชย์ได้แทน 



- ๕๙ - 
 

 
 

 ๖.๒.๖ กรอบการจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ สาขาเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกร ์ : การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
(อ.ส.ค.) องค์การสะพานปลา (อสป.) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) 
กระทรวงพา ิชย์ : องค์การคลังสินค้า (อคส.) 
กระทรวงมหาดไทย : องค์การตลาด (อต.) 

๑) บทบาทของสาขาเกษตร 
 

บทบาท กยท. อ.ส.ค. อสป. อ.ต.ก. อคส. อต. 
โครงสร้างพ้ืนฐาน       
บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน       
กิจการที่ไมม่ีเอกชนด าเนินการได้อย่างเพียงพอ       
กิจการที่รัฐต้องควบคุม       
ภารกิจเชิงส่งเสริม       

 

๒) กรอบภารกิจของสาขาเกษตร 
 การเพิ่มมูลค่าและขีดความสามารถการแข่งขันทางการเกษตร โดยเสริมสร้างศักยภาพด้านการผลิต  
และตลาดสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรและชุมชน รวมถึงสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความยั่งยืน 
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หมุดหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
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- ๖๐ - 



- ๖๑ - 
 

 
 

๔)                           

 ๔  ) หมุดหมายท่ี ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
  การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยการวิจัยและพัฒนาและน านวัตกรรม 
มาใช้ในการเพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity) และการแปรรูปผลผลิต รวมทั้งการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 
อย่างครบวงจร โดยสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพของเกษตรกร 
และอุตสาหกรรมในภาพรวม 
 

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 

กยท. อ.ส.ค. 
อสป. อคส. 
อ.ต.ก. อต. 

๑. การวิเคราะห์ความต้องการของตลาด 
เพ่ือให้เกษตรกรผลิตสินค้า/บริการได้ตรง 
ตามความต้องการของตลาด (Demand Driven) 

- รัฐวิสาหกิจมีการวิเคราะห์ความต้องการ
ของตลาดอย่างเป็นระบบ (รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่หรือ
พัฒนาขึ้นใหม่) และสามารถน าข้อมูลไปใช้
ส่งเสริมเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตร 
ให้ตรงตามความต้องการได้ภายในปี ๒๕๖๘ 

การจัดท าระบบนิเวศทางการตลาดแบบขับเคลื่อนด้วย 
อุปสงค์ (Demand Driven Market Ecosystem) เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการก าหนดปริมาณการผลิต ต้นทุนการผลิต 
และลดความเสี่ยงและความไมแ่น่นอนของความไม่สมดุล
ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิด 
ความผันผวนของราคาและสภาวะสินค้าล้นตลาด 
(ปี ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) (อต.) 

กยท. อ.ส.ค. 
อสป. อคส. 
อต. อ.ต.ก. 

๒. การเพ่ิมผลิตภาพการผลิต (Productivity) 
ในด้านการเพ่ิมปริมาณผลผลิต การลดต้นทุน
การผลิต การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร  
และการพัฒนาคุณภาพ/วิจัยและพัฒนา 

- ก าไรของรัฐวิสาหกิจเพ่ิมขึ้น/ขาดทุนลดลง 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อป ี
 

- โครงการจัดต้ังโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์ 
อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
ก าลังการผลิต ๘๐ ตันต่อวัน : ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๗ 
และสามารถแปรรปูผลิตภัณฑ์นมได้ในปี ๒๕๖๘ (อ.ส.ค.) 
- โครงการจัดต้ังโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมผง อ.ส.ค. 
อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ีในปี ๒๕๖๘ รองรับ 
น้ านมดิบ ๑๒๐ ตันต่อวัน : ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๗ 
และสามารถแปรรปูผลิตภัณฑ์นมผงได้ในปี ๒๕๖๘ (อ.ส.ค.) 
- โครงการส่งเสริมการท าสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ : 
สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่มีต้นทุน 
การผลิตลดลงร้อยละ ๕ (กยท.) 
- โครงการจัดท านวัตกรรมระดับต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า  
ที่สามารถน าไปใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตหรือมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ : จ านวนไม่น้อยกว่ากลุ่มละ ๑ เรื่อง  
รวม ๓ เรื่องต่อปี (กยท.) 
- แผนงานส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนยางเพ่ือการปลูกแทน : เกษตรกร 
มีการโค่นยางเก่าและปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี ๑๐๐ ๐๐๐ไร่/ปี 
(ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และเกษตรกรมีการโค่นยางเก่า 
และปลูกแทนด้วยพืชเศรษฐกิจอื่น ๑๐๐ ๐๐๐ไร่/ปี  
(ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (กยท.) 



- ๖๒ - 
 

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 

- แผนสร้างผลิตภัณฑ์ โดยการพัฒนาและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ข้าวถุง ผลิตภัณฑ์จากประมง ผลิตภัณฑ์จาก 
ปศุสัตว์ พืชสวน และพืชไร่ : รายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าระดับราคาขั้นต่ า และมีผู้เข้าร่วม
โครงการเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๐ ต่อปี (อคส.) 

กยท. อ.ส.ค. 
อสป. อคส. 
อต. อ.ต.ก. 

๓. การส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร โดยการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนา 
องค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร 
 - จ านวน Smart Farmer เพ่ิมขึ้น 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี (อ.ส.ค. และ กยท.) 
 - รายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อป ี

- โครงการพัฒนาเกษตรกรโคนมสู่ SMART Farmers : 
จ านวนเกษตรกรโคนมที่ผ่านการอบรมพัฒนาเกษตรกร 
โคนมให้เป็น SMART Farmers ในปี ๒๕๗๐ จ านวน 
๔,๖๕๗ ราย (อ.ส.ค.) 
- โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร (Smart Farmer) (กยท.) 
- โครงการส่งเสริมการท าสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ : 
เกษตรกรชาวสวนยางรวมตัวกันเพ่ือน าพ้ืนที่สวนยาง 
มาเข้าร่วมโครงการเป็นสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่รวม 
๕๐ ๐๐๐ ไร/่ปี (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (กยท.) 
- โครงการสนับสนุนการยางแห่งประเทศไทย เพ่ือขอจัดต้ัง
เขตส่งเสริมนวัตกรรมยางพาราระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคใต้ (SECri) เพ่ือให้เกิดการลงทุนในโครงสร้างอุตสาหกรรม
ยางและยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของ
อุตสาหกรรม : มีการลงทุนใน SECri ในปี ๒๕๖๖ (กยท.) 

กยท. อ.ส.ค. 
อสป. อคส. 
อ.ต.ก. อต. 

๔. การเพ่ิมช่องทางการกระจาย 
และจ าหน่ายสินค้าโดยร่วมมือกับภาครัฐและ
เอกชน 
 - มีการกระจายและจ าหน่ายสินค้าเกษตร
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยจ านวน ๓ รายต่อปี 

- โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวสารคุณภาพ อ.ต.ก. : กระจาย
ผลผลิตข้าวสารของเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบัน
เกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ ตัน/ปี (ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๗๐) 
(อ.ต.ก) 
- โครงการส่งเสรมิตลาดผูบ้ริโภคผลไมไ้ทย : มูลค่าการจ าหน่าย
สินค้าจากโครงการส่งเสริมตลาดผู้บริโภคผลไม้ไทยได้ 
ไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ./ปี (ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๗๐) (อ.ต.ก.) 
- โครงการสร้างพันธมิตร/คู่ค้าธุรกิจในการขับเคลื่อนสินค้า
เกษตรคุณภาพตาม Supply Chain ของสินค้าเกษตร 
(อ.ต.ก.)  
- โครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (อ.ต.ก.) 
- โครงการ Market Place หรือ Life DD Market by 
Aortor เป็นโครงการจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 
ที่จะเน้นจ าหน่ายสินค้า OTOP - สินค้าท้องถิ่น (อต.) 
- แผนร่วมมือกับบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากัด เพ่ือเพ่ิม
เครือข่ายพันธมิตรในการขนส่งสินค้า (อต.) 
 
 



- ๖๓ - 
 

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 

- แผนเพ่ิมเครือข่ายพันธมิตรโดยการสร้างความร่วมมือ 
ด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร : 
มีความร่วมมือบรหิารจัดการสินค้าเกษตร ๕ แห่ง  
ในปี ๒๕๗๐ (อคส.) 
- แผนเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค :  
มีช่องทางการจ าหน่ายไม่น้อยกว่า ๔๐ แห่ง ในปี ๒๕๗๐ 
เช่น ร้านค้าธงฟูา เป็นต้น (อคส.) 
- แผนเพ่ิมคลังสินค้า (เพ่ิมศูนย์กระจายและขนส่งสินค้า) :  
มีศูนย์กระจายสินค้าไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง ในปี ๒๕๗๐ (อคส.) 
- โครงการศูนย์กระจายสินค้าสัตว์น้ าและเกษตร (ท่าบก) 
ภาคเหนือ :เปิดด าเนินการได้ในปี ๒๕๖๗ (อสป.) 
- โครงการศูนย์กระจายสินค้าสัตว์น้ าและเกษตร (ท่าบก)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เปิดด าเนินการได้ในปี ๒๕๖๘ 
(อสป.) 

อ.ต.ก. อคส. 
อต. 

การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนส่งเสริม 
การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและการด าเนินงาน
ร่วมกัน ภายในปี ๒๕๖๖  

ให้รัฐวิสาหกิจ ๓ แห่ง จัดท าแผนส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่า
สินค้าเกษตรและการด าเนินงานร่วมกัน เพ่ือส่งเสริมสินค้า
เกษตรอย่างครบวงจร และให้การบรหิารจัดการของรัฐวิสาหกิจ 
มีประสิทธิภาพและลดความทับซ้อนระหว่างกัน โดยปรับปรุง
ให้การด าเนินงานมีความเชื่อมต่อและส่งเสริมซึ่งกันและกัน
มากยิ่งขึ้น 

 

 ๔.๒) หมุดหมายสนับสนุน 

รัฐวิสาหกิจ หมุดหมายสนับสนุน โครงการ 

อ.ส.ค. อสป. หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการ
ท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 

- โครงการพัฒนาพ้ืนที่การท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย -  
เดนมาร์ค (อ.ส.ค.) 
- โครงการเมืองประมงเชิงท่องเที่ยวและอนุรักษ์ปุาชายเลน  
สิเหร่ จังหวัดภูเก็ต (อสป.) 
- โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ (อสป.) 

 

๕) ความเห นของค ะอนุกรรมการจัดท าแผน  
 ๕.๑)  การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของตลาดโดยการใช้นวัตกรรมในการแปรรูปผลผลิต 
ทางการเกษตร โดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 ๕.๒) การเพิ่มผลิตภาพผลผลิต (Productivity) เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตร และพัฒนาคุณภาพ/วิจัยและพัฒนา 
 ๕.๓) การสร้างตลาดเพื่อรองรับสินค้าเกษตร เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมามีตลาดรองรับ 
 ๕.๔) การเพิ่มช่องทางการตลาดและการจัดจ าหน่ายสินค้าเกษตรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึง  
การส่งผ่านผลผลิตไปถึงมือผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ๕.๕)                                                                                   
         

 

๖)                                   
 ๖.๑) ต่อกระทรวงเจ้าสังกัด  
  ๖.๑.๑) ก าหนดบทบาทและภารกิจ และเปูาหมายการด าเนินงานที่กระทรวงเจ้าสังกัดคาดหวัง 
จากรัฐวิสาหกิจให้มีความชัดเจน เพื่อรัฐวิสาหกิจน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนงาน/โครงการให้เป็นไป 
ตามเปูาหมายต่อไป 
  ๖.๑.๒) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ ๓ แห่ง ได้แก่ อ.ต.ก. อคส. และ อต. เข้ามามีส่วนร่วม 
และก ากับการจัดท าแผนส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการด าเนินงานร่วมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริม  
สินค้าเกษตรอย่างครบวงจร และให้การบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพและลดความทับซ้อน
ระหว่างกัน โดยปรับปรุงให้การด าเนินงานมีความเชื่อมต่อและส่งเสริมซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น ตลอดจน 
การก ากับติดตามการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว 
  ๖.๑.๓) ก ากับให้รัฐวิสาหกิจน าโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาใช้ในการส่งเสริมเกษตรกรและพัฒนาสินค้า
เกษตร ต้ังแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร 
  ๖.๑.๔) เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยการเร่งรัดและติดตามการแก้ไขปัญหา 
ขององค์กร เช่น อ.ต.ก. และ อคส. เป็นต้น 
  ๖.๑.๕) ก ากับและติดตามให้ รัฐวิสาหกิจด าเนินการตามบทบาทและภารกิจ รวมถึงด าเนินงาน 
ตามแนวทางการพัฒนาตามหมุดหมายหลักและหมุดหมายสนับสนุน 
 ๖.๒) ต่อรัฐวิสาหกิจ 
 ๖.๒.๑) อตก. อคส. และ อต. ร่วมกันพิจารณาจัดท าแผนส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษ ตร 
และการด าเนินงานร่วมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร และให้การบริหารจัดการ  
ของรัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพและลดความทับซ้อนระหว่างกัน โดยปรับปรุงให้การด าเนินงานมีความเชื่อมต่อ 
และส่งเสริมซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น 
 ๖.๒.๒) น าโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาใช้ในการส่งเสริมเกษตรกรและพัฒนาสินค้าเกษตร ต้ังแต่ต้นน้ า 
ถึงปลายน้ า โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร 
 ๖.๒.๓) เร่งแก้ไขปัญหาขององค์กร พร้อมทั้งบริหารทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
และใช้ประโยชน์จากโครงการที่ลงทุนไปให้คุ้มค่า อาทิ โครงการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงระนอง 
ของ อสป. เป็นต้น 
 ๖.๒.๔) ด าเ นินการตามบทบาทและภารกิจขององค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา  
ตามหมุดหมายหลักและหมุดหมายสนับสนุน 
 ๖.๒.๕ ด าเนินการการลงทุนโครงการต่างๆ ภายใต้แนวทางการพัฒนาให้เป็นไปตามแผน พร้อมทั้ง 
เพิ่มสัดส่วนการใช้แหล่งเงินทุนทางเลือกในการลงทุนโครงการต่างๆ 
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 ๖.๒.๗ กรอบการจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(อสส.) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ (อ.อ.ป.) 

๑) บทบาทของสาขาทรัพยากรธรรมชาติ 

บทบาท อสส. อ.ส.พ. อ.อ.ป. 
โครงสร้างพ้ืนฐาน    
บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน    
กิจการที่ไม่มีเอกชนด าเนินการได้อย่างเพียงพอ    
กิจการที่รัฐต้องควบคุม    
ภารกิจเชิงส่งเสริม    
 
 

 ) กรอบภารกิจของสาขาทรัพยากรธรรมชาติ  
 พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ ควบคู่กับการอนุรักษ์และสร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้แก่ชุมชนและประชาชน รวมถึงบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ 

 )                   ธ      ช    (          -     ) 

 
 

๑. ความม่ันคง
๕. การสร้างการเติบโต

บนคุ ภาพชีวิตที่เป นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ป 

           
          
           

            
          carbon    
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หมุดหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 

 

 

ประเด นหารือของรัฐวิสาหกิจสาขาทรัพยากรธรรมชาติ

  4

 . ข้อเสนอต่อบทบาทภารกิจตามหมุดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี   
 อสส. เสนอหมุดหมายที่ 2 สคร. เสนอ 2 และ 12 (สนับสนุน) 
 อ.ส.พ. เสนอหมุดหมายที่ 2 10 11 12 และ 13 สคร. เสนอ 2 และ 12 (สนับสนุน) 
 อ.อ.ป เสนอหมุดหมายที่ 2 สคร. เสนอ 2 และ 10 (สนับสนุน) 
ข้อเสนอ : แบ่งเป น   กลุ่ม คือ หมุดหมายหลัก หมุดหมายสนับสนุน และหมุดหมายท่ีต้องบูร าการความร่วมมือ (Synergy)

รส. 1
      
     
      
   

2
   
    
      

3
       
     

4
   

     /
      

5
      

         
          

6
      

        
        

7
SME

8
        
     

        

9
    
     
        

10
        
         
 carbon

    

11
   

ธ   ช   

12
        
       

   

  
      
       

อสส. สนับสนุน
แหล่ง
เรียนรู้
และ

ท่องเที่ยว

สนับสนุน
พัฒนา
ทักษะ
ความรู้

อ.ส.พ. สนับสนุน
ส่งเสริม

การ
ท่องเที่ยว

สนับสนุน
พัฒนา
ทักษะ
ความรู้

อ.อ.ป. สนับสนุน
พัฒนา
ธุรกิจ

ท่องเที่ยว

หลัก
ลดก๊าซ
เรือน

กระจก

หมุดหมายตามแผนพัฒน์  ฉบับที่ 13
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๔) แนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
 ๔.๑) หมุดหมายท่ี ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
 อนุรักษ์ฟื้นฟู และคืนถิ่นทรัพยากรพันธุ์พืช เพื่อคืนความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ 
พื้นที่ปุา เพื่อส่งเสริมการสร้างความมั่นคงของทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศ 

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 
อ.อ.ป. -          ้                           

                   ่              . . . 
      ี 2567        715,133     

  
 

- โครงการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
ภาคปุาไม้ของ อ.อ.ป.  

- กิจกรรมพัฒนาร้ือปลูกสวนปุาเศรษฐกิจ 
แปลงใหม่ ในพื้นที่    ่      . . .  
      ี 2570        14,000     

 ๔.๒) การสนับสนุนหมุดหมายอ่ืน  

 รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 
อสส. อ.ส.พ. 

อ.อ.ป. 
 

หมุดหมายท่ี    
ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้น
คุณภาพและความยั่งยืน 

- โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ เพื่อเป็น 
แหล่งนันทนาการรองรับการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (อสส.) 

- โครงการสร้างและพัฒนา ขยายขอบข่าย 
การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ ให้เป็น
แหล่งอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย แหล่งเรียนรู้ 
ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่ส าคัญ
ของประเทศ (อ.ส.พ.) 

- กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศในสวนปุาของ อ.อ.ป. และศูนย์
อนุรักษ์ช้างไทย (อ.อ.ป.) 

อสส. อ.ส.พ. หมุดหมายท่ี     
ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้ 
อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต 

- จัดท า MOU ร่วมมือกับหน่วยงานระดับ
มหาวิทยาลัยในการสรรหานักวิชาการรุ่นใหม่ 
และความร่วมมือด้านการฝึกอบรม (อ.ส.พ.) 
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๕) ความเห นของค ะอนุกรรมการจัดท าแผน  
 ๕.๑) รัฐวิสาหกิจทั้ง ๓ แห่ง ควรมีการพัฒนาศักยภาพของสถานที่ในความรับผิดชอบในด้านการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศเพื่อ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นโดยก าหนดเปูาหมายของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยี่ยมชม  
ในเชิงอนุรักษ์ด้วย 
 ๕.๒) รัฐวิสาหกิจควรด าเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น การวิจัย
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรของ อ.ส.พ. หรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ของ อ.อ.ป. ซึ่งจะช่วยสนับสนุน 
หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงได้ 
 ๕.๓) ควรมีการต้ังเปูาหมายในการพัฒนาพื้นที่ปุาเศรษฐกิจของ อ.อ.ป. และส่งเสริมการน าคาร์บอนเครดิต
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยอาจร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  

๖) ข้อเสนอของค ะอนุกรรมการจัดท าแผน  
 ๖.๑) ต่อกระทรวงเจ้าสังกัด  
 ๖.๑.๑) ก ากับและติดตามให้รัฐวิสาหกิจด าเนินงานตามบทบาทและภารกิจ รวมถึงด าเนินงาน 
ตามแนวทางการพัฒนาตามหมุดหมายหลักและหมุดหมายสนับสนุน 
 ๖.๑.๒) ส่งเสริมให้ อ.อ.ป. ด าเนินการปลูกปุา โดยพิจารณาแนวทางในการร่วมมือกับภาครัฐ  
และภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมคาร์บอนเครดิตในประเทศไทย  
 ๖.๑.๓) การสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ เช่น ด้านการวิจัย  
ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการบริหารจัดการพื้นที่ เป็นต้น 
 ๖.๒) ต่อรัฐวิสาหกิจ 
 ๖.๒.๑) ด าเนินงานตามบทบาทและภารกิจขององค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา 
ตามหมุดหมายหลักและหมุดหมายสนับสนุน 
 ๖.๒.๒) ควรมีการพัฒนาศักยภาพของสถานที่ในความรับผิดชอบในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้น โดยก าหนดเปูาหมายของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยี่ยมชมในเชิงอนุรักษ์ด้วย 
 ๖.๒.๓) ควรมีการต้ังเปูาหมายในการพัฒนาพื้นที่ปุาเศรษฐกิจของ อ.อ.ป. เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม 
ไม้เศรษฐกิจ และให้ อ.อ.ป. เป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่ปลูกปุา โดยพิจารณาแนวทางในการร่วมมือกับภาครัฐ
และภาคเอกชน 
 ๖.๒.๓) อ.ส.พ. ควรสนับสนุนการวิจัยที่เป็นประโยชน์และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ เช่น การน า  
พืชพฤกษศาสตร์ มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สปา ยา และสมุนไพร เป็นต้น  
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 ๖.๒.๘ กรอบการจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ สาขาสังคมและเทคโนโลยี  

กระทรวงสาธาร สุข : องค์การเภสัชกรรม (อภ.)  
กระทรวงการท่องเท่ียวและกี า : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
 

๑) บทบาทของสาขาสังคมและเทคโนโลยี 

บทบาท อภ. ททท. กกท. วว. อพวช. 
โครงสร้างพ้ืนฐาน      
บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน      
กิจการที่ไมม่ีเอกชนด าเนินการได้
อย่างเพียงพอ 

     

กิจการที่รัฐต้องควบคุม      
ภารกิจเชิงส่งเสริม      

๒) กรอบภารกิจของสาขาสังคมและเทคโนโลยี 
 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงให้มีการศึกษาและวิจัยการผลิตยาและเวชภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
และการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง  

๓) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
๒. การสรา้ง

ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

๔. การสรา้ง
โอกาสและความ
เสมอภาคทาง

สังคม 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป  

หมุดหมายตาม
แผนพัฒน์   
ฉบับที่ ๑๓ 

๒. การท่องเทีย่ว 
๔. การแพทย์ 

สุขภาพ 

๑๒. ก าลังคนและ 
 สมรรถนะสูง 

๓. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

๗. SME 



- ๗๐ - 
 

หมุดหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 

 
 
 

 
 



- ๗๑ - 
 

 
 

๔) แนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

 ๔.๑) หมุดหมายท่ี ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 

  การพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว รวมถึงเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมและบริการต่างๆ ที่เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ 
 

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 
ททท.  
กกท. 

 
 
 
 
 
 
 

๑. การยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์ โดยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ม ี
การใช้จ่ายต่อคนต่อวันเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี  
๒. การยกระดับศักยภาพและมาตรฐาน 
ด้านการกีฬา โดยสนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขัน
กีฬาที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี  
 
 

- โครงการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสู่ความเป็น
คุณภาพผ่านวิถีไทย : นักท่องเที่ยวต่างประเทศมีทัศนคติ 
เชิงบวกต่อประเทศไทย (Positive Brand Sentiment)  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ต่อปี (ททท.) 
- โครงการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทย :  
มีอัตราการเดินทางท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
กระแส ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ต่อปี (ททท.) 
- โครงการกระจายพ้ืนที่และช่วงเวลาท่องเที่ยว : จ านวน 
ผู้ซื้อสินค้าและบริการในพ้ืนที่เมืองรอง ได้ร้อยละ ๑๐๐  
ต่อปี และอัตราความต้องการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ต่อปี (ททท.) 
- โครงการกระจายประโยชน์ทางการท่องเที่ยวสู่ชุมชน : 
ความส าเร็จในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชมุชน 
ได้ตามเปูาหมายร้อยละ ๑๐๐ ต่อปี (ททท.) 
- โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าวิถีไทย :  
มีระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า ๔.๕ ต่อปี 
(ททท.) 
- โครงการการสนับสนุนและจัดการแข่งขันกิจกรรมกฬีา 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sports Tourism) : มีมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการจัดการแข่งขันกีฬาระดับอาชีพ 
(World Class Event) การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
(Invitation) และการจัดการการแข่งขันมวลชนระดับโลก 
(World Mass Participation Event) ของแต่ละกิจกรรม
เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี (กกท.) 
- โครงการการพัฒนาเมืองกีฬา (Sports City) : มีการส่งเสริม
เมืองกีฬาใน ๑๖ จังหวัด ภายในปี ๒๕๗๐ และมีมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นทุกปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ (กกท.) 
- โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหกรรมท่องเที่ยว 
เชิงกีฬา ๒ มหาสมุทร Air Sea Land Southern 
International Sports Tourism Festival : มีมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี (กกท.) 

 
 



- ๗๒ - 
 

 ๔.๒) หมุดหมายท่ี ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตยาและเวชภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุน 
ให้เกิดความมั่นคงของระบบสาธารณสุขและสามารถแข่งขันในภูมิภาคได้ พร้อมทั้งมีกิจกรรมและพื้นที่รองรับ
ส าหรับการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัย  
 

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 
อภ. กกท. ๑. การน าผลงานวิจัยการผลิตยาและเวชภัณฑ์

ใหม่ไปต่อยอดและจ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
อย่างน้อย ๓๕ ผลงาน ภายในปี ๒๕๗๐  
๒. การส่งเสริมสขุภาพและปลูกฝังค่านิยม 
การออกก าลังกาย โดยมีอัตราประชากร 
ที่มีการออกก าลังกายเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ ต่อป ี

- โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด - ๑๙ : สามารถผลิต
และจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ ๒๕ - ๕๐ ล้านโดส ในปี ๒๕๗๐ 
(๑ ๙๑๐ ลบ.) (อภ.) 
 

 

 ๔.๓) หมุดหมายท่ี ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้ 
 การพัฒนาและส่งเสริมผลงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
 

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 

วว. จ านวนผู้ประกอบการใหม่ และผูป้ระกอบการ 
SMEs ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน จ านวน ๑๒๐ ราย 
ในปี ๒๕๗๐ 
 
 

- โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริการด้านบรรจุภัณฑ์ 
อย่างครบวงจร เพ่ือยกระดับ SMEs : จ านวน SMEs  
ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีจ านวน ๖๐๐ คน 
ในปี ๒๕๗๐ (วว.) 
- โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้านการผลิต 
และวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางในระดับ
อุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการแข่งขันของ SMEs : 
มีกลุ่ม OTOP ที่สามารถส่งออกเครื่องส าอางได้มาตรฐาน
ตาม GMP จากโครงสร้างพ้ืนฐานของ วว. จ านวน ๒๕ ราย 
ในปี ๒๕๗๐ (วว.) 

 

 ๔.๔) หมุดหมายท่ี ๑๒ ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
 การพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีมาตรฐานเพื่อส่งเสริม  
การเรียนรู้และการศึกษาเพื่อให้คนไทยมีสมรรถนะเพิ่มสูงขึ้น  

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 
อพวช. การยกระดับการบรหิารจัดการพิพิธภัณฑ์ 

จัดนิทรรศการและแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้ได้มาตรฐานในระดับสากล 
รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจและการตระหนัก
เรียนรู้ภายในปี ๒๕๗๐ 
 
 

- โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) : 
ก่อสร้างเสร็จ ในปี ๒๕๖๖ (๑ ๗๕๖ ลบ.) 
- โครงการศิลปวิทยาสถาน (SciArtium) : ก่อสร้าง 
ได้ร้อยละ ๗๕ ในปี ๒๕๗๐ (๑ ๐๒๔ ลบ.) และก่อสร้าง 
แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๗๑ 
 
 



- ๗๓ - 
 

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 
- โครงการอาคารบริการผู้เข้าชม : ก่อสร้างได้ร้อยละ ๗๕ 
ในปี ๒๕๗๐ (๖๗๖ ลบ.) และก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๗๑ 
- โครงการศูนย์อนุรักษ์ตัวอย่างอ้างอิงทางธรรมชาติวิทยา 
และใช้ประโยชน์หลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ : ก่อสร้างเสร็จ 
ในปี ๒๕๗๐ (๑๗๖ ลบ.) 

 

 ๔.๕) การสนับสนุนหมุดหมายอ่ืน  

รัฐวิสาหกิจ หมุดหมายสนับสนุน โครงการ 
ททท. วว. หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นน า 

ด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
- โครงการสนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจฐานราก 
แบบมีส่วนร่วมและตอบสนองวิถีชีวิตในอนาคต (วว.) 

ททท. วว. หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
และสุขภาพมูลค่าสูง 

- โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และพัฒนาศักยภาพ 
การทดสอบชีวกลศาสตร์การแพทย์ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร (วว.) 

วว. หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน
และยทุธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมภิาค 

- โครงการพัฒนาการวิเคราะห์และทดสอบระบบรางรถไฟ
ความเร็วสูง (๙๖๘ ลบ.) 
- โครงการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีขนส่งและรถไฟความเร็วสูง  

ททท. หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง 
และสามารถแข่งขันได้ 

 

ททท. หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง  
และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม 
ที่เพียงพอเหมาะสม 

 

วว. หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียน 
และสังคมคาร์บอนต่ า 

- โครงการพัฒนาเทคโนโลยีจัดการขยะชุมชนเพ่ือผลิต
พลังงานและสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิม  
- โครงสร้างนวัตกรรมการจัดการและแปรรูปขยะชุมชน 
และบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเพ่ือสร้างมูลค่า 
และใช้ประโยชน์ตามเศรษฐกิจหมุนเวียน  

วว. หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยง 
และผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

- โครงการต้นแบบการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูถิ่นที่อาศัย 
เพ่ือรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์
อย่างยิ่งยืนในพ้ืนที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช 

 

 

 

 

 

 



- ๗๔ - 
 

๕) ความเห นของค ะอนุกรรมการจัดท าแผน  
 ๕.๑) นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึง 
แผนการด าเนินงานที่รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ 
 ๕.๒)  วว. มีภารกิจเชิงส่ง เสริมด้านการวิ จัย  พัฒนา และให้ บริการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชน  เป็นหน่วยงานที่ส่งผ่าน
ผลงานวิจัยให้แก่ผู้ประกอบการ จึงอาจมุ่งเน้นในการให้บริการและส่งเสริมการประกอบกิจการของวิสาหกิจ
ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับหมุดหมายที่ ๗ 
 ๕.๓)  กกท. มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และปลูกฝังค่านิยมของประชาชนในการออกก าลังกาย  
เล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา จึงอาจมุ่งเน้นให้เกิดการออกก าลังกายของประชาชนทุกกลุ่มและส่งเสริมสุขภาพ
รูปแบบใหม่ที่น าไปสู่การสร้างสังคมสูงวัยที่มีสุขภาวะ โดยมีพื้นที่ ด้านกีฬาและการ ออกก าลังกาย 
ที่ดึงดูดผู้ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับหมุดหมายที่ ๔ 
 ๕.๔)  ททท. มีภารกิจในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงอาจสนับสนุนกิจกรรม 
ที่ก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การแพทย์และสุขภาพ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และการกระจายรายได้  
สู่ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับหมุดหมายที่ ๑ หมุดหมายที่ ๔ หมุดหมายที่ ๗ และหมุดหมายที่ ๙ นอกเหนือจาก 
การมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว ประกอบกับ ภาครัฐควรสนับสนุนแพลตฟอร์มการท่องเที่ยว  
ของเอกชนเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวด้วย 

๖) ข้อเสนอของค ะอนุกรรมการจัดท าแผน  
 ๖.๑) ต่อกระทรวงเจ้าสังกัด  
  ๖.๑.๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวเพื่ออ านวยความสะดวก  
ด้านข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก และการเดินทางในทุกรูปแบบ โดยสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลของภาครัฐ  
และเอกชน 
  ๖.๑.๒) ส่งเสริม สนับสนุน และปลูกฝังค่านิยมของประชาชนในการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาของประชาชนทุกกลุ่มและส่งเสริมสุขภาพรูปแบบใหม่ที่น าไปสู่การสร้างสังคมสูงวัยที่มีสุขภาวะ 
โดยมีพื้นที่ด้านกีฬาและการออกก าลังกายที่ดึงดูดผู้ใช้บริการ  
  ๖.๑.๓) ก ากับและติดตามให้ รัฐวิสาหกิจด าเนินงานตามบทบาทและภารกิจ รวมถึงด าเนินงาน 
ตามแนวทางการพัฒนาตามหมุดหมายหลักและหมุดหมายสนับสนุน 
 ๖.๒) ต่อรัฐวิสาหกิจ 
  ๖.๒.๑) ด าเนินงานตามบทบาทและภารกิจขององค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา 
ตามหมุดหมายหลักและหมุดหมายสนับสนุน  
  ๖.๒.๒) ททท. ควรมีแผนด้านการประชาสัมพันธ์และการสนับสนุนแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยว 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทาง โดยสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลของภาครัฐและเอกชน ข้อมูล 
แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก และการเดินทางในทุกรูปแบบ 
  ๖.๒.๓) กกท. ควรมีแผนด าเนินการที่ปลูกฝังค่านิยมในการออกก าลังกายของประชาชนทุกกลุ่ม  
โดยมีพื้นที่ด้านกีฬาและกิจกรรมออกก าลังกายที่ดึงดูดผู้ใช้บริการ  
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  ๖.๒.๙ กรอบการจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ สาขาอุตสาหกรรมและพา ิชยกรรม 

กระทรวงการคลัง : ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ส านักงานสลากฯ) การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) 
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต (โรงงานไพ่ฯ) องค์การสุรา กรมสรรพสามิต (องค์การสุราฯ) บริษัท สหโรงแรมไทย 
และการท่องเที่ยว จ ากัด (สรท.) 
กระทรวงกลาโหม : บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด (บอท.) 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ : โรงพิมพ์ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (โรงพิมพ์ฯ) 
กระทรวงมหาดไทย : องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อต.) 

๑) บทบาทของสาขาอุตสาหกรรมและพา ิชยกรรม 

บทบาท ส านักงาน
สลาก  

ยสท. โรงงาน 
ไพ่  

องค์การ
สุรา  

สรท. บอท. โรงพิมพ์  อต. 

โครงสร้างพ้ืนฐาน         
บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน         
กิจการที่ไมม่ีเอกชนด าเนินการ
ได้อย่างเพียงพอ 

    
* 


* 

*  

กิจการที่รัฐต้องควบคุม         
ภารกิจเชิงส่งเสริม         

หมายเหตุ : * เป็นบทบาทตามการจัดต้ัง แต่ปัจจุบันอาจมีการพิจารณาทบทวนบทบาท 

๒) กรอบภารกิจของสาขาอุตสาหกรรมและพา ิชยกรรม 

 การพิจารณาภารกิจขององค์กรให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศ  
และบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

๓) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
 

 
 
 

๒. การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

๔. การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

๕. การสร้างการเติบโต
บนคุ ภาพชีวิตที่เป นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

๒๐ ป 

           
          
           

                       



- ๗๖ - 
 

 
 

หมุดหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 

 
 

   หมายเหตุ : * น าไปพิจารณาร่วมกับรัฐวิสาหกิจสาขาเกษตร 

ประเด นหารือของรัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพา ิชยกรรม (ต่อ)

รส. ๑
สินค้า
เกษตร
มูลค่าสูง

๒
การ
ท่อง
เที่ยว

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
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

สนับสนุน
ผลิต

แอลกอฮอล์

สรท.

บอท.

โรงพิมพ์ 

อต.* หลัก
การบริหาร

จัดการสินค้า
เกษตร

หมุดหมายตามแผนพัฒน์  ฉบับที่ ๑๓
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๔) แนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

๔.๑) หมุดหมายท่ี ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  

 ส่งเสริมเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์  

รัฐวิสาหกิจ เป าหมายหลัก โครงการและเป าหมาย 

ยสท. 
องค์การ 
สุราฯ 

การพัฒนา/วิจัย เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของวัตถุดิบ 

ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น ใบยาสูบ อ้อย  

เป็นต้น 

 

- โครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของธุรกิจ
แอลกอฮอล์ประเทศไทยด้วยระบบการผลิตแอลกอฮอล์
คุณภาพสูง ๙๙.๙๙ ดีกร ี: การก่อสร้างโรงงานและติดต้ัง
ระบบการผลิตแอลกอฮอล์คุณภาพสูง ๙๙.๙๙ ดีกร ี
แล้วเสร็จ ในปี ๒๕๗๐ (องค์การสุราฯ ) (๑ ๕๐๐ ลบ.) 
- โครงการพัฒนากระบวนการผลิตเพ่ือผลิตภัณฑ์
คุณภาพสูง : การก่อสร้างห้องสะอาดเพ่ือพัฒนา
กระบวนการผลิตคุณภาพสูงแล้วเสร็จ ในปี ๒๕๖๗  
(องค์การสุราฯ ) (๒๗ ลบ.) 

 

๔.๒) การสนับสนุนหมุดหมายอ่ืน  

รัฐวิสาหกิจ หมุดหมายสนับสนุน โครงการ 
ส านักงาน
สลากฯ 

หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง
และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม 
ที่เพียงพอ เหมาะสม 

การจัดสรรตัวแทนจ าหน่ายสลากของผู้ค้ารายย่อยที่เป็น 
ผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้พิการ 

องค์การ 
สุราฯ 

 

หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียน 
และสังคมคาร์บอนต่ า  

- โครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของธุรกิจแอลกอฮอล์
ประเทศไทยด้วยระบบการผลิตแอลกอฮอล์คุณภาพสูง 
๙๙.๙๙ ดีกรี : การก่อสร้างโรงงานและติดต้ังระบบการผลิต
แอลกอฮอล์คุณภาพสูง ๙๙.๙๙ ดีกรี แล้วเสร็จ ในปี ๒๕๗๐  

 

๕) ความเห นของค ะอนุกรรมการจัดท าแผน  
 ๕.๑) ควรมีการทบทวนบทบาทของ บอท. และโรงพิมพ์ฯ รวมถึงการพิจารณาแนวทางการด าเนินงาน 
ของ สรท. เน่ืองจากบทบาทตามการจัดต้ังได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
 ๕.๒) ยสท. ควรส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาใบยาสูบให้สามารถผลิตเป็นยาหรือวัคซีน รวมถึงพัฒนาผลผลิต
ใบยาสูบนอกจากน้ี ในกรณีขององค์การสุราฯ ควรมีการผลักดันให้มีการใช้ แอลกอฮอล์ที่ผลิตในประเทศ 
จากสินค้าเกษตรในรูปแบบอื่นมากขึ้น นอกเหนือจากการใช้เป็นเชื้อเพลิง เช่น แอลกอฮอล์ที่ใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนหมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตร
แปรรูปมูลค่าสูง และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรอีกด้วย 
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๖) ข้อเสนอค ะอนุกรรมการจัดท าแผน  
 ๖.๑) ต่อกระทรวงเจ้าสังกัด  
  ๖.๑.๑) ก ากับให้ รัฐวิสาหกิจมีการพัฒนารูปแบบธุรกิจ (Business Model) ของรัฐวิสาหกิจ 
ให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างเสถียรภาพ และเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันให้องค์กร รวมถึงการทบทวนบทบาทของรัฐวิสาหกิจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม 
เช่น บอท. โรงพิมพ์ฯ และ สรท. 
  ๖.๑.๒) ก ากับและติดตามให้รัฐวิสาหกิจด าเนินงานตามบทบาทและภารกิจ รวมถึงด าเนินงาน 
ตามแนวทางการพัฒนาตามหมุดหมายหลักและหมุดหมายสนับสนุน  
 ๖.๒) ต่อรัฐวิสาหกิจ 
  ๖.๒.๑) ควรพิจารณารูปแบบธุรกิจ (Business Model) ขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร 
ให้สามารถแข่งขันได้ โดยปรับรูปแบบการท างาน เทคนิค และก าลังการผลิต เป็นต้น รวมถึ งทบทวนบทบาท
ขององค์กรส าหรับรัฐวิสาหกิจที่มีปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น บอท. โรงพิมพ์ฯ และ สรท. 
  ๖.๒.๒) ด าเ นินงานตามบทบาทและภารกิจขององค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา  
ตามหมุดหมายหลักและหมุดหมายสนับสนุน 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง 

 

๓๑๐ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ชั้น ๒  
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

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


