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บทบัญญัติของ พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

มาตรา 22 
คนร. 

มาตรา 23 
คนร. 

มาตรา 24 
คนร. 

มาตรา 25 
สคร. 

มาตรา 26 
สคร. และ คนร. 

มาตรา 27 

ให้มีแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจซึ่งมีระยะเวลาครั้งละห้าปี เพื่อก าหนดเปูาหมาย นโยบาย และทิศทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒน์ฯ  และแผนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ โดยอย่างน้อยให้ค านึงถึงหลักวินัยการเงินการคลังของประเทศ ภารกิจของรัฐวิสาหกิจ 
ในบริบททีเ่ปลี่ยนแปลง และบทบาทหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจที่มีต่อการพัฒนาประเทศ 

ในการจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจตามมาตรา 22 ให้ คนร. ก าหนดแนวทางให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจเสนอกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 
ในก ากับ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ คนร. ก าหนด 

 ให้ คนร. เสนอแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจท่ีจัดท าต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  
 ในกรณีที่สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงหรอืมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง คนร. อาจพิจารณาปรับปรงุแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจกไ็ด ้ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วใหป้ระกาศ 

ในราชกิจจานุกเบกษา  
 เมื่อได้มีการประกาศแผนพัฒนารฐัวิสาหกิจในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารฐัวิสาหกจินั้น 

 ใหรั้ฐวิสาหกิจจัดท าแผนวิสาหกิจที่มีกรอบระยะเวลาห้าปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ เสนอต่อส านักงานตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
ก าหนด  

 ใหส้ านักงานรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของรัฐวิสาหกจิตามวรรคหนึ่ง เสนอต่อ คนร. 

 ใหส้ านักงานจัดท าผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกจิตามแผนพัฒนารฐัวิสาหกิจเสนอต่อ คนร. ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ คนร. ก าหนด  
 เมื่อครบก าหนดสามปีนับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ ให้ คนร. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และเปิดเผย 

ต่อสาธารณชนด้วย 

การก าหนดนโยบายต่อรัฐวิสาหกิจเป็นรายกรณทีี่ไม่สอดคลอ้งกับแผนพัฒนารฐัวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนั้นจะด าเนินการมิได้ เว้นแต่จะได้มีการแกไ้ขหรือปรับปรงุแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจแลว้ 

การจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

การน าแผนพัฒนารัฐวิสาหกจิไปปฏิบัต ิ

การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

การก าหนดนโยบายต่อรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารฐัวิสาหกิจ 
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การจัดท าแผน 
ของรัฐวิสาหกิจ (มาตรา 25) 

แผนปฏิบัติการประจ าปี  

แผนวิสาหกิจ 5 ปี 

การประเมินผลประจ าปี 

ความ
สอดคล้อง 

 ก าหนดเปูาหมายในการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 

 นโยบายในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
 ทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 5 ปี 

ค านึงถึงหลักวินัยการเงินการคลัง  
+ ภารกิจของรัฐวิสาหกิจ + บริบท 
ท่ีเปลี่ยนแปลง + บทบาทหน้าท่ีของ
รัฐวิสาหกิจต่อการพัฒนาประเทศ 

กรอบการจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ (มาตรา 22)  

คนร. ก าหนดหลักเกณฑ์แนวทางให้กระทรวงเจา้สังกัด 
เสนอกรอบนโยบายฯ (มาตรา 23) 

รัฐธรรมนูญ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนฯ์ 
แผนพัฒนา 
ประเทศ 
ด้านต่างๆ 

กรอบนโยบายฯ 
ของกระทรวง 

เจ้าสังกัด  

การน าเสนอแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 

คนร. เสนอแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
ทีจ่ัดท าต่อคณะรัฐมนตรี 

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(มาตรา 24) 

            การรายงานผล 

รายงานผล คนร. 

ก าหนดหลักเกณฑ์การ
รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

(มาตรา 26) 

การรายงานผลการด าเนนิงาน รายงานผลการปฏิบัติตาม 
รัฐวิสาหกิจ การด าเนินงานตาม 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 
(มาตรา 25) 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
    ของรัฐวิสาหกิจ (มาตรา 25) 
2. แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ  
    (มาตรา 26) 

สคร. 
ตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

เมื่อครบ 3 ปี 
(มาตรา 26) 

คณะรัฐมนตรี 
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2. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ 
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  แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 – 2570 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนาและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
ทั้ง 6 ด้าน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ดังนี้ 
 

ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการสร้างโอกาส 

ความเสมอภาค และเท่าเทยีมกัน
ทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการสร้างการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตที่เป นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

แผนพัฒน์ฯ 
ฉบับท่ี 13

หมุดหมายที่
1

หมุดหมายที่
2

หมุดหมายที่
3

หมุดหมายที่
4

หมุดหมายที่
5

หมุดหมายที่
6

หมุดหมายที่
7

หมุดหมายที่
8

หมุดหมายที่
9

หมุดหมายที่
10

หมุดหมายที่
11

หมุดหมายที่
12

หมุดหมายที่
13

เกษตรและ
เกษตรแปรรูป

ท่องเท่ียว ยานยนต์ไฟฟ า การแพทย์ และ
บริการสุขภาพ

การค้า 
การลงทุน 

และโลจิสติกส์

ดิจิทัล SMEs พ้ืนที่
และเมือง

ความยากจน
ข้ามรุ่นและ
ความคุ้มครอง
ทางสังคม

เศรษฐกิจ
หมุนเวียน
และสังคม
คาร์บอนต่ า

ลดความเสี่ยง
จาก

ภัยธรรมชาติ

ก าลังคน ภาครัฐ
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3. ร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 - 2570 
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  เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580  
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 ให้บรรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ จึงได้ก าหนดแนวนโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจ และกรอบแนวทางการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 

รัฐวิสาหกิจมีการด าเนินงานและบริการสาธารณะให้มีความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน และบุคคล และมีความจ าเป็น 
ต้องรับมือกับภัยคุกคาม ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน บริการสาธารณะ ที่อยู่อาศัย อาหาร ยา และเวชภัณฑ์ รวมทั้งความมั่นคงเร่งด่วนในการ รักษา 
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านความม่ันคง 

รัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัล โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน (Synergy) การร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (Public – Private Partnership : PPP) การขับเคลื่อนธุรกิจโดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต การเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

รัฐวิสาหกิจมีการส่งเสริมพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะสูง และมีทักษะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อม 
ทีเ่อ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพ
ทรัพยากรมุนษย์ 

  แนวนโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
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รัฐวิสาหกิจมีการส่งเสริมการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงน าโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้ในการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้าง 
การเติบโต 

บนคุณภาพชีวิต 
ทีเ่ป นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม 

รัฐวิสาหกิจมีการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีระบบธรรมาภิบาล มุ่งผลสัมฤทธิ์ ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ

การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

รัฐวิสาหกิจมีการส่งเสริมโครงสร้างเศรษฐกิจฐานรากและการกระจายศูนย์กลางความเจริญที่สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาค

ทางสังคม  

  แนวนโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
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ร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 – 2570 ได้ก าหนดกรอบการจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจรายสาขาเพื่อเป็นทิศทางให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง โดยได้เชื่อมโยง 
กับหมุดหมายต่างๆ ภายใต้ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 ดังนี้  

สาขา 

1 
สินค้า
เกษตร

มูลค่าสูง 

2 
การท่อง 
เที่ยว 

3 
ยานยนต์
ไฟฟ า 

4 
การแพทย์/
สุขภาพ 

5 
การค้าการ

ลงทุน 
โลจิสติกส์ 

6 
อิเล็ก 

ทรอนิกส์ 
อัจริยะ 

7 
SME 

8 
พื้นที่/เมือง 
อัจฉริยะ 

9 
ความ

ยากจนข้าม
รุ่น 

10 
Carbon 

ต่ า 

11 
ภัย

ธรรมชาต ิ

12 
คน

สมรรถนะสูง 

13 
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.  
 

ร่างแผนพัฒนารฐัวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 - 2570 
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สาขา 

1 
สินค้า
เกษตร

มูลค่าสูง 

2 
การท่อง 
เที่ยว 

3 
ยานยนต์
ไฟฟ า 

4 
การแพทย์/
สุขภาพ 

5 
การค้าการ

ลงทุน 
โลจิสติกส์ 

6 
อิเล็ก 

ทรอนิกส์ 
อัจริยะ 

7 
SME 

8 
พื้นที่/เมือง 
อัจฉริยะ 

9 
ความ
ยากจน 
ข้ามรุ่น 

10 
Carbon 

ต่ า 

11 
ภัย

ธรรมชาต ิ

12 
คน

สมรรถนะสูง 

13 
ภาครัฐ
ทันสมัย 

สาธารณูปการ 

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. เอ็นท ี

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

สนับสนุน ปณท ปณท บมจ. เอ็นที 

ร่างแผนพัฒนารฐัวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 - 2570 
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สาขา 

1 
สินค้า
เกษตร

มูลค่าสูง 

2 
การท่อง 
เที่ยว 

3 
ยานยนต์
ไฟฟ า 

4 
การแพทย์/
สุขภาพ 

5 
การค้าการ

ลงทุน 
โลจิสติกส์ 

6 
อิเล็ก 

ทรอนิกส์ 
อัจริยะ 

7 
SME 

8 
พื้นที่/เมือง 
อัจฉริยะ 

9 
ความ
ยากจน 
ข้ามรุ่น 

10 
Carbon 

ต่ า 

11 
ภัย

ธรรมชาต ิ

12 
คน

สมรรถนะสูง 

13 
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. 

อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

หลัก ยสท. 
องค์การสุราฯ 

สนับสนุน สลากฯ  องค์การสุราฯ 

ร่างแผนพัฒนารฐัวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 - 2570 
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ร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 – 2570 รายสาขา 
 (9 สาขา) 
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รฟท. รฟม. กทพ. ขสมก. บขส. ทอท. บวท. สบพ. กทท. 

หมุดหมายหลัก แนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ โครงการ 

หมุดหมายที ่3 
(ขสมก. บขส. )  

การจัดเตรียมโครงสรา้งพื้นฐานด้านระบบ
ขนส่งสาธารณะ โดยส่งเสริมการใช้งาน 
ยานยนต์ไฟฟูาทดแทนรถโดยสารเดิมเพื่อลด
การปล่อยมลพิษทางอากาศที่เกิดขึน้จากระบบ
ขนส่งสาธารณะ และการเตรียมความพรอ้ม 
สิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับการใช้ 
ยานยนต์ไฟฟูาในระบบขนส่งสาธารณะ 

- โครงการเช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟูา (EV) และจ้างเหมาบรกิารเดินรถโดยสารปรับอากาศที่ใช้พลังงานสะอาด (EV และ NGV) (ขสมก.) 
- โครงการการจัดหารถโดยสารพลังงานทางเลือก (บขส.)  

หมุดหมายที ่5 
(รฟท. กทพ. ทอท. บวท. 
กทท.) 
 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม
และโลจิสติกส์ที่มุ่งเน้นระบบรางในการ
เชื่อมต่อและบริหารจัดการโครงข่ายคมนาคม
และโลจิสติกส์ได้อย่างต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
เพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนและส่งเสริม
ฐานเศรษฐกิจท่ีส าคญัของภูมิภาค 

- โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง รถไฟชานเมือง จัดหาและซื้อรถจกัร และแคร่บรรทุกสนิค้า (รฟท.) 
- โครงการก่อสร้างทางพิเศษ และแก้ไขปัญหาการจราจร (กทพ.) 
- โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ เชียงใหม่ และก่อสร้างทางวิ่งเส้นท่ี 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทอท.)  
- แผนงานพัฒนาการบริการการเดินอากาศ ณ สนามบินอู่ตะเภา (บวท.) 
- โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) บริเวณพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา (ระยะที่ 1) พัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพ 
   และทางพิเศษ สายบางนา -อาจณรงค์ (S1) และพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและการให้บรกิารของท่าเรือระนอง (กทท.) 

สาขาขนส่ง  

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและให้บริการสาธารณะ ที่มีคุณภาพและสวัสดิภาพของผู้ใช้บริการเพื่อส่งเสริมให้มีผู้ใช้บริการ
ขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งบริหารจัดการโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ที่มุ่งเน้นการขนส่งทางรางและให้มีการเช่ือมต่อได้หลาย
รูปแบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการอุตสาหกรรม
การบินและการส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟูาในระบบขนส่งสาธารณะ 

กรอบภารกิจ 

โครงสร้างพ้ืนฐาน : รฟท. รฟม. กทพ. ทอท. บวท. กทท. 
บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน : รฟท. รฟม. ขสมก. บขส.  
ภารกิจเชิงส่งเสริม : สบพ.  
 

บทบาท 
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รฟท. รฟม. กทพ. ขสมก. บขส. ทอท. บวท. สบพ. กทท. 

หมุดหมายหลัก แนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ โครงการ 

หมุดหมายที่ 10 
(รฟท. รฟม. ขสมก. 
บขส.) 

การเพิ่มผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ 
มากยิ่งข้ึนและการส่งเสรมิการเดินทางที่ใช้
พลังงานสะอาดในระบบขนส่งสาธารณะ 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนา
โครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ อย่างต่อเนื่อง
หลายรูปแบบให้ครอบคลุมทั่วท้ังประเทศ  
เพื่อสร้างสังคมคาร์บอนต่ าอย่างยั่งยืน 

- โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ โครงการก่อสร้างรถไฟความเรว็สูง รถไฟชานเมือง จัดหาและซื้อรถจักร (รฟท.) 
- โครงการรถไฟฟูา โครงการระบบขนส่งมวลชน (รฟม.) 
- โครงการเช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟูา (EV) โครงการจ้างเหมาบริการเดินรถโดยสารปรับอากาศที่ใช้พลังงานสะอาด  
  (EV และ NGV) (ขสมก.) 
- โครงการการจัดหารถโดยสารพลังงานทางเลือก (บขส.) 

หมุดหมายที่ 12 
(สบพ.) 
 

การพัฒนาและผลิตบุคลากรในอุตสาหกรรม
การบินและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง 
รวมถึงพัฒนาหลักสูตรให้รองรับ 
กับความต้องการของอุตสาหกรรม  
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและยกระดับ
มาตรฐานด้านการบินของไทยให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานสากล 

- โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา 

สาขาขนส่ง (ต่อ)  
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ปตท. กฟผ. กฟภ. กฟน. 

หมุดหมายหลัก แนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ โครงการ 

หมุดหมายที ่3 
(ปตท. กฟผ. กฟภ. กฟน.)  

การจัดเตรียมโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่าน
อุตสาหกรรมยานยนต์เดิมไปสู่ยานยนต์ไฟฟูาอย่างเป็นระบบ
และเพียงพอต่อปริมาณความต้องการการใช้งานยานยนต์ไฟฟูา
ในอนาคต 

- แผนงานติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟูา/แผนงานติดตั้งหัวจ่ายชาร์จเร็ว (ปตท. และบริษัทในเครือ กฟผ. กฟภ. กฟน.) 
- แผน Smart Metro Grid (ติดตั้งหม้อแปลง) (กฟน.) 
- โครงการ Repurpose Battery (ก่อสร้างโรงงาน) (กฟผ.) 

หมุดหมายที ่5 
(ปตท. กฟผ. กฟภ. กฟน.)  
 
 

การพัฒนาและขยายระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเสริมสรา้ง
ความมั่นคงด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น 

- โครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (ปตท.) 
- โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟูา (กฟผ.) 
- โครงการปรับปรุงและขยายระบบจ าหน่ายพลังงานไฟฟูา (กฟภ. กฟน.)  
- โครงการพัฒนาระบบส่งและจ าหน่ายไฟฟูา และปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟูา (กฟภ.) 

หมุดหมายที่ 10 
(ปตท. กฟผ. กฟภ. กฟน.) 

การส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด
ภายในประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงาน
สะอาดควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

- โครงการโรงไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ า การพัฒนาโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรีแ่ละแผงเซลล์แสงอาทิตย ์ 
และการพัฒนาต้นแบบในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟูา (ระบบ Micro Grid Solutions) (กฟผ.)  

- โครงการขยายเขตไฟฟูาโดยพลังงานทดแทน การพัฒนาโครงข่ายไฟฟูาอัจฉริยะและการพัฒนาโครงข่าย 
ให้มีความทันสมัย (กฟภ.) 

- โครงการอื่นๆ เช่น โครงการฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร์ 5 (กฟผ.) และโครงการปลูก ดูแล รักษ์ปุา (กฟภ.) เป็นต้น 

สาขาพลังงาน 

สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมผูใ้ช้บริการและการใช้งานยานยนต์ไฟฟูา  
รวมถึงรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปิดเสรดี้านพลังงาน ส่งเสริมการบูรณาการด้านพลังงานและการใช้อย่างมีประสทิธิภาพ 
ตลอดจนสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนท่ีเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

กรอบภารกิจ 

โครงสร้างพ้ืนฐาน : ปตท. กฟผ. กฟภ. กฟน. 
บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน : กฟผ. กฟภ. กฟน. 
 

บทบาท 

ร่างแผนพัฒนารฐัวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 - 2570 
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กปน. กปภ. อจน. กนอ. กคช. ธพส. 

หมุดหมายหลัก แนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ โครงการ 

หมุดหมายท่ี 3 
(กนอ.) 

การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในรูปแบบการร่วมงานกับเอกชน 
ในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมท่ีสามารถรองรับการลงทุน 
ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟูาตามนโยบายรัฐบาล 

- โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้  
 

หมุดหมายท่ี 4 
(กคช.) 

การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้สูงวัยแบบครบวงจร  - โครงการที่อยู่อาศัยส าหรับผูสู้งอายุ  

หมุดหมายท่ี 5 
(กปน. กปภ. อจน. กนอ.) 

การขยายพื้นท่ีการจัดสรรน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคอย่างมีคุณภาพท่ัวถึง
และเป็นระบบ รวมถึงจัดหาแหล่งน้ าดิบเพื่อผลิตและจ าหน่าย 
ให้เพียงพอและทั่วถึง มีการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี และร่วมมือกับเอกชนในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีส าคัญของประเทศ 

- โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 2) 
- โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 และ 10 
- โครงการ/แผนงานก่อสร้างพัฒนาและปรับปรงุระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ  
- โครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย  

หมุดหมายท่ี 6 
(กนอ.) 

การส่งเสริมการลงทุน โดยจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในรูปแบบ 
การร่วมงานกับเอกชนเพื่อรองรับการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายรัฐบาล 

- โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก  

หมุดหมายท่ี 8 
(กนอ. กปน. กปภ. อจน.) 
 

การขยายพื้นท่ีการจัดสรรน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคอย่างมีคุณภาพท่ัวถึง
และเป็นระบบและผลิต จ าหน่ายน้ าให้เพียงพอ พร้อมท้ังควบคุม
คุณภาพน้ าให้ได้มาตรฐาน รวมถึงการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ า
เสียให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีและพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นท่ี
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

- โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : นิคมอุตสาหกรรม Smart Park  
- แผนงานการรื้อย้ายท่อประปาเพื่อรองรับงานกอ่สรา้งรถไฟฟูาความเรว็สูง (เชื่อมสนามบิน) 
- โครงการ/แผนงานก่อสร้างพัฒนาและปรับปรงุระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ  
- โครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย  

สาขาสาธารณูปการ  

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ าและน้ าเสีย และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รองรับ 
การเจริญเติบโตของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพควบคู่ไปกับการเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
 

กรอบภารกิจ 

โครงสร้างพ้ืนฐาน : กปน. กปภ. อจน. 
บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน : กปน. กปภ. อจน. 
กิจการที่ไม่มีเอกชนด าเนินการได้อย่างเพียงพอ : กนอ. กคช. ธพส. 

บทบาท 

ร่างแผนพัฒนารฐัวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 - 2570 
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กปน. กปภ. อจน. กนอ. กคช. ธพส. 

หมุดหมายหลัก แนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ โครงการ 

หมุดหมายท่ี 9 

(กคช. กปน. กปภ.) 

การขยายพื้นท่ีการจัดสรรน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคอย่างมีคุณภาพท่ัวถึง
และเป็นระบบ  รวมถึงจัดหาแหล่งน้ าดิบเพื่อผลิตและจ าหน่าย 
ให้เพียงพอและทั่วถึง มีการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี และร่วมมือกับเอกชนในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีส าคัญของประเทศ และสนับสนุนการเข้าถึงท่ีอยู่อาศัย 
ท่ีได้มาตรฐานในระดับราคาท่ีกลุ่มเปูาหมายเข้าถึงได้ 

- โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย - ปานกลาง และผู้สุงอายุ  
- แผนงานการขยายการให้บริการน้ าประปา  
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนจาก อปท.  

หมุดหมายท่ี 10 
(กนอ. อจน.) 

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ าเสียชุมชน ท้ังในรูปแบบ 
การจัดให้มีการฟื้นฟู และเข้าด าเนินการบริหารจัดการน้ าเสียชุมชน
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ รวมถึงต้องมีการบูรณาการเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ในการจัดการน้ าเสีย การพัฒนาการจัดการน้ าเสียด้วยการประยุกต์ใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหามลพิษทางน้ าท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
ได้อย่างทันสถานการณ์ พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและมุ่งสู่
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ 

- โครงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs)  
- โครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย  

หมุดหมายท่ี 13 
(ธพส.) 

การบริหารจัดการศูนย์ราชการของภาครัฐให้มีความทันสมัย  - โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (โซนซ)ี  

สาขาสาธารณูปการ (ต่อ) 

ร่างแผนพัฒนารฐัวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 - 2570 
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ออมสิน ธสน. ธ.ก.ส. ธอส. ธพว. ธอท. บสอ. บสย. สธค. 

หมุดหมายหลัก แนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ โครงการ 

หมุดหมายท่ี 1 
(ธ.ก.ส.)  

การเพิ่มบทบาทการให้บริการทางการเงินท่ีสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานการเกษตร 
รวมถึงการเชื่อมโยงธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานและพัฒนาการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร 
และพัฒนาแพลตฟอร์มเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - Commerce Platform) ส าหรับการขาย
สินค้าเกษตรออนไลน์ 

- แผนงานพัฒนาช่องทางการตลาด Online ด้วย Platform 
- แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการตลาดกลางสินค้าเกษตร (ธ.ก.ส.)  

ทั้งตลาด Online และ Offline 
- แผนงานพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) : การน าข้อมูลไปใช้ 

information base ในการออกผลิตภัณฑ์ 

หมุดหมายท่ี 7 
(ธ.ก.ส. ออมสิน ธพว. ธสน. 
บสย. ธอท.) 

การเข้าถงึบริการทางการเงินส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
และรายใหม่ท่ีเริ่มต้นธุรกิจ (SMEs Startups) และยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs 
โดยการให้ความรู้ทางด้านการเงินและทักษะในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ประกอบการ SMEs และบริบทของระบบเศรษฐกิจ 

- โครงการการสินเช่ือส าหรบั SMEs และ SMEs Startups 
- โครงการค้ าประกันสินเช่ือ SMEs 
- โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs 
- โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ SMEs ให้พร้อมส่งออกและลงทุนในต่างประเทศ 

หมุดหมายท่ี 9 
(ธ.ก.ส. ออมสิน ธอท. ธอส. 
สธค.) 
 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างการเข้าถึงแหล่งทุนท่ีเป็นธรรม และยกระดับ
คุณภาพชีวิต ยกระดับความเข้มแข็งแก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือประชาชนผู้มีรายได้น้อย 
ควบคู่กับการส่งเสริมการออม สร้างวินัยทางการเงิน และให้ความรู้ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง 
- การสนับสนุนให้ประชาชนมีท่ีอยู่อาศัยอย่างเสมอภาค โดยให้บริการทางการเงินแก่ประชาชน
กลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางเป็นกลุ่มเปูาหมายหลัก 
- การช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยท่ีขาดแคลนเงินใช้ในการด ารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพ โดยน าทรัพย์สินมาจ าน าเสียดอกเบี้ยในอัตราต่ ากว่าเอกชน รวมถึงการตรึงระดับ
อัตราดอกเบี้ยรับจ าน ามิให้โรงรับจ าน าเอกชนเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยท่ีสูง 

- โครงการให้ความรู้เสริมสรา้งทักษะส าหรบัอาชีพและธุรกิจ  
- โครงการส่งเสริมการเขา้ถึงแหลง่เงินทุนแก่ประชาชนฐานรากเพื่อลดความเหลื่อมล้ า 
- โครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินและฟื้นฟูลูกค้าปรับปรงุ โครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน

และลูกค้าหนี้นอกระบบ 
- โครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินและฟื้นฟูลูกค้าปรับปรงุ โครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน

และลูกค้าหนี้นอกระบบ 
- โครงการให้ความรู้ทางการเงินควบคู่กับการให้สินเช่ือแก่ประชาชนฐานราก 
-  โครงการซะกาตเพื่อส่งเสรมิอาชีพให้กับผู้ยากจน 
- โครงการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ 
- โครงการขยายสาขาโรงรับจ าน า 

หมุดหมายท่ี 11 
(ธ.ก.ส.)  

การส่งเสริมให้เกษตรกรมีเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่จ าเป็นและแหล่งเงินทุนให้แก่
ธุรกิจหรือโครงการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

- แผนงานส่งเสริมภูมิคุ้มกันการประกอบอาชีพ 
- โครงการสินเช่ือเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Credit) 

สาขาสถาบันการเงิน  

เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา และสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างท่ัวถึง ควบคู่กับการให้ความรู้ทางการเงิน 
รวมทั้งสนับสนุนความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 

กรอบภารกิจ 

กิจการที่ไม่มีเอกชนด าเนินการได้อย่างเพียงพอ :ออมสิน ธสน. 
ธ.ก.ส. ธอส. ธพว. ธอท. บสย. สธค. 
ภารกิจเชิงส่งเสริม : บสอ.  

บทบาท 

ร่างแผนพัฒนารฐัวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 - 2570 
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ปณท บมจ. เอ็นที บมจ. อสมท 

หมุดหมายหลัก แนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ โครงการ 

หมุดหมายที ่5 
(ปณท บมจ. เอ็นที) 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบรกิารโลจิสตกิส์ โทรคมนาคม
และดิจิทัล เพื่อรองรับการค้าการลงทุน 

- แผนก่อสร้างศูนย์ไปรษณีย์ ศูนย์รับ/กระจายสินคา้ และคลังสินค้าบริการระหว่างประเทศ (ปณท)  
- แผน ASEAN Digital Hub (บมจ. เอ็นท)ี 

หมุดหมายที ่6 
(บมจ. เอ็นที) 
 

การขยายบริการอนิเตอร์เน็ตเคลื่อนที่ความเร็วสูงท่ีพร้อมใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงเท่าเทียมกันในทุกพ้ืนท่ี  
และการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงท้ังในและต่างประเทศ 

- โครงการบริการ 5G 

หมุดหมายที ่8 
(บมจ. เอ็นที) 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบรกิารโทรคมนาคมและดิจทิัล 
เพื่อรองรับพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักและเมืองอัจฉรยิะ 

- แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบรกิารด้านโทรคมนาคมและดิจทิัลรองรบัพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 

หมุดหมายที ่9 
(บมจ. เอ็นที) 

การขยายบริการอนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่พร้อมใช้งาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงเท่าเทียมกันในทุกพ้ืนท่ี 

- โครงการ Big Rock  โครงการ Universal Service Obligation (USO) 

หมุดหมายที ่12 
(บมจ. อสมท) 

การให้ข้อมูลข่าวสารแก่สังคมอย่างถูกต้อง เท่าเทียม  
และทันสถานการณ ์ตลอดจนจัดหาเนื้อหา (content)  
หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของคนไทย 

- แผนพัฒนาการผลิตและจัดหา Content ภายใต้แนวคิด “Inform & Verify” 

หมุดหมายที ่13 
(บมจ. เอ็นที) 

การพัฒนาบริการเพื่อรองรับการปรบัเปลี่ยนไปสู่รฐับาลดิจิทัล - โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครฐั (Government Data Center and Cloud Service: GDCC) 

สาขาสื่อสาร  

จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและบรกิารโทรคมนาคมและสือ่สาร ในการสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมของประเทศ 

กรอบภารกิจ 

โครงสร้างพ้ืนฐาน : บมจ. เอ็นที บมจ. อสมท 
บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน : ปณท บมจ. เอ็นที 

บทบาท 

ร่างแผนพัฒนารฐัวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 - 2570 
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กยท. อสป. อ.ส.ค. อ.ต.ก. อคส. อต.* 

หมุดหมายหลัก แนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ โครงการ 

หมุดหมายที ่1 
(กยท. อสป. อ.ส.ค. อ.ต.ก. 
อคส. อต.) 

การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด 
โดยการวิจัยและพัฒนาและน านวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่ม 
ผลิตภาพการผลิต (Productivity) และการแปรรปูผลผลติ  
รวมทั้งการบริหารจัดการสินคา้เกษตรอย่างครบวงจร  
โดยสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน 
ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพของเกษตรกรและอตุสาหกรรม 
ในภาพรวม 

- โครงการวิเคราะห์ความต้องการของตลาด (Top Down) (อต.) 
- โครงการแปรรูป พัฒนานวัตกรรม หรือสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพการผลิต  

(กยท. อ.ส.ค. และ อคส.) 
- โครงการสนับสนุนเกษตรกรเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตหรอืลดตน้ทุนการผลิตและเพิ่มศกัยภาพเกษตรกร  

(กยท. และ อต.) 
- โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (Smart Farmers) (กยท. และ อ.ส.ค.) 
- โครงการสร้างพันธมิตรในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจรเพื่อขนส่ง กระจาย และจ าหน่ายสินค้า 

ในภูมิภาคต่างๆ (อคส. อตก. และ อต.) 

สาขาเกษตร  

การเพิ่มมูลค่าและขีดความสามารถการแขง่ขันทางการเกษตร โดยเสริมสร้างศักยภาพด้านการผลิตและตลาดสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับ
รายได้และคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรและชุมชน รวมถึงสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความยั่งยืน 
 
 

กรอบภารกิจ 

ภารกิจเชิงส่งเสริม : กยท. อสป. อ.ส.ค. อ.ต.ก. อคส. อต.  
 
 
 

บทบาท 

หมายเหตุ : *ปัจจุบัน อต. เป็นรัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

ร่างแผนพัฒนารฐัวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 - 2570 
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อสส. อ.ส.พ. อ.อ.ป. 

หมุดหมายหลัก แนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ โครงการ 

หมุดหมายท่ี 10 
(อ.อ.ป.) 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และคืนถิ่นทรัพยากรพันธุ์พืช เพื่อคืนความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
พ้ืนท่ีปุา เพ่ือส่งเสริมการสร้างความมั่นคงของทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศ 

- โครงการลดปริมาณกา๊ซเรอืนกระจกภาคปุาไม้ของ อ.อ.ป. 
- กิจกรรมพัฒนารื้อปลูกสวนปุาเศรษฐกิจแปลงใหม่ 

สาขาทรัพยากรธรรมชาติ 

พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ ควบคู่กับการอนุรักษ์และสร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชนและประชาชน 
รวมถึงบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดมลูค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ 

กรอบภารกิจ 

ภารกิจเชิงส่งเสริม : อสส. อ.ส.พ. อ.อ.ป.  
 

บทบาท 

ร่างแผนพัฒนารฐัวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 - 2570 
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อภ. ททท. กกท. วว. อพวช. 

หมุดหมายหลัก แนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ โครงการ 

หมุดหมายที ่2 
(ททท. กกท.)  

การพัฒนาและยกระดบัการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยว รวมถึงเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมและบริการต่างๆ 
ที่เพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ 

- โครงการยกระดับภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวสู่ความเป็นคุณภาพผ่านวิถีไทย สร้างสรรค์นวัตกรรม 
และเพิ่มมูลค่าวิถีไทย กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทย กระจายพื้นที่และช่วงเวลาท่องเที่ยว  
และกระจายประโยชน์ทางการท่องเที่ยวสู่ชุมชน (ททท.) 

- โครงการสนับสนุนและจัดการแข่งขันกิจกรรมกีฬา และการพัฒนาเมืองกีฬา (กกท.) 

หมุดหมายที ่4 
(อภ. กกท.) 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลติยาและเวชภัณฑ์ใหม่ 
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุนให้เกดิความมั่นคง
ของระบบสาธารณสุขและสามารถแข่งขันในภูมิภาคได้ พร้อมทั้ง
มีกิจกรรมและพื้นท่ีรองรบัส าหรบัการออกก าลงักายที่เหมาะสม
กับทุกช่วงวัย 

- โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด - 19 (อภ.) 

หมุดหมายที่ 7 
(วว.) 

การพัฒนาและส่งเสริมผลงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
และเพิ่มศักยภาพในการแขง่ขันของ SMEs  

- โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการบรกิารและมาตรฐานด้านการผลิตเพิ่มศักยภาพ 
ด้านการแข่งขันของ SMEs (วว.) 

หมุดหมายที่ 12 
(อพวช.) 

การพัฒนาและยกระดบัแหล่งเรียนรูท้างวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีให้มีมาตรฐานเพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้และการศึกษา
เพื่อให้คนไทยมีสมรรถนะเพิ่มสูงขึ้น  

- โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต ศิลปวิทยาสถาน (SciArtium) ศูนย์อนุรักษ์ตัวอย่างอ้างอิง 
ทางธรรมชาติวิทยาและใช้ประโยชน์หลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (อพวช.) 

สาขาสังคมและเทคโนโลยี  

ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงเสริมสร้างการเรยีนรูเ้พื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสงัคม 
รวมถึงให้มีการศึกษาและวิจัยการผลิตยาและเวชภัณฑ์เพื่อเสริมสรา้งความมั่นคงและการเขา้ถึงผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสขุได้อย่างทั่วถึง  

กรอบภารกิจ 

ภารกิจเชิงส่งเสริม : อภ. ททท. กกท. วว. อพวช.  
 

บทบาท 

ร่างแผนพัฒนารฐัวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 - 2570 
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ส านักงานสลากฯ  ยสท. โรงงานไพ่ฯ องค์การสุราฯ สรท. บอท. โรงพิมพ์ฯ และ อต.* 

หมุดหมายหลัก แนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ โครงการ 

หมุดหมายที ่1 
(ยสท. และองค์การสุราฯ)  

การพัฒนา/วิจัย เพื่อเพิ่มคุณภาพของวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น ใบยาสูบ 
อ้อย เป็นต้น 

- โครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของธุรกิจแอลกอฮอล์ประเทศไทยดว้ยระบบ
การผลิตแอลกอฮอลค์ุณภาพสูง 99.99 ดีกรี  

- โครงการพัฒนากระบวนการผลติเพ่ือผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง 

สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

การพิจารณาภารกิจขององค์กรให้เหมาะสมกับบรบิทที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศ และบริหารจัดการองค์กร
ด้วยหลักธรรมาภิบาลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 
 
 

กรอบภารกิจ 

กิจการที่ไม่มีเอกชนด าเนินการได้อย่างเพียงพอ : สรท. บอท.  
และโรงพิมพ์ฯ  
กิจการที่รัฐต้องควบคุม : ส านักงานสลากฯ  ยสท. โรงงานไพ่ฯ  
และองค์การสุราฯ   
ภารกิจเชิงส่งเสริม : อต.  

บทบาท 

หมายเหตุ : * น าไปพิจารณาร่วมกับรัฐวิสาหกิจสาขาเกษตร   

ร่างแผนพัฒนารฐัวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 - 2570 
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สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
ต่อร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 – 2570  

ได้ที่ http://www.sepo.go.th หรือ 
  
 
 
 

(ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565) 

http://www.sepo.go.th/
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ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ  
กระทรวงการคลัง 

 
310 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ชั้น 2  

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400 
โทรศัพท์ 0 2298 5880 – 7 http://www.sepo.go.th 
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ร่างแผนพัฒนารฐัวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 - 2570 

สรุปมูลค่าโครงการลงทนุที่ส าคัญของรัฐวิสาหกจิ ภายใต้แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 - 2570 

รัฐวิสาหกิจ (สาขา) มูลค่าโครงการรวม (ล้านบาท) 

1. สาขาขนส่ง 

2. สาขาพลังงาน 

3. สาขาสาธารณูปการ 

4. สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

5. สาขาสื่อสาร 

6. สาขาเกษตร 

7. สาขาทรัพยากรธรรมชาติ 

8. สาขาสังคมและเทคโนโลยี 

9. สาขาสถาบันการเงิน 

รวม 


