
 

                                       

สารบัญ 
           

 
1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
 

1 

▪ ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

2 

▪ ประเภทรางวัล 
 

2 

▪ เกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563 
 

11 

2. ผลการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563 
 

21 

3. รายนามคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563 
 

77 

4. ผลการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2548 - 2563 79 
 



  

                                                                         1 

 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น  
 

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 
 

ณ สิ้นปี 2562 รัฐวิสาหกิจทั้งระบบมีสินทรัพย์รวมประมาณกว่า 16 ล้านล้านบาท มีการบริหาร
จัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับรัฐวิสาหกิจและประเทศชาติได้เป็นอย่างมาก            
ในระยะเวลาที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่รัฐวิสาหกิจสามารถพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล          
มีการให้บริการที่มีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและสังคม  โดยสามารถเทียบเคียงได้ในระดับสากล
นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายของประเทศจน
ประสบผลสำเร็จในอดีตที่ผ่านมา 

กระทรวงการคลังในฐานะที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น เล็งเห็นความสำคัญของรัฐวิสาหกิจ จึงได้มอบหมาย
ให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ดำเนินการจัดงานมอบ “รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น” 
(SOE Award) ขึ้นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา เพ่ือเผยแพร่และประกาศผลงานที่โดดเด่นของ
รัฐวิสาหกิจให้สาธารณชนและสังคมได้รับรู้รับทราบ  ซึ่งจะเป็นการสร้างความภูมิใจและเป็นขวัญกำลังใจ               
ให้รัฐวิสาหกิจในการปฏิบัติงานต่อไป อีกทั้ง เป็นการสร้างกระบวนการและช่องทางให้ประชาชนและสังคม             
ได้มีส่วนในการติดตามการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยมีการพิจารณาประเภทของรางวัลในแต่ละประเภท
เพ่ือสะท้อนผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่โดดเด่นในแต่ละด้าน รวมทั้งเป็นการต่อยอดระบบประเมินผล
การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อปี 2538 ให้นำระบบดังกล่าวมาใช้ในการกำกับดูแลและ
ติดตามการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การคัดเลือกรัฐวิสาหกิจเข้ารับ
รางวัลในประเภทต่างๆ เป็นไปด้วยความรอบคอบ มีความโปร่งใส และมีมาตรฐาน กระทรวงการคลังได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปีขึ้น เพ่ือทำหน้าที่กำหนดเกณฑ์การตัดสินรางวัล พิจารณา
คัดเลือกรัฐวิสาหกิจ และกำกับดูแลการดำเนินการจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา การจัดงานได้รับการตอบรับจากรัฐวิสาหกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน และ ให้ความสำคัญ       
ในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ รัฐวิสาหกิจได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างมูลค่าให้กับองค์กร 
เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ รางวัลอันทรงคุณค่า “รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น” 
ที่มอบให้รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องยืนยันถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน มาตรฐานในการบริหารจัดการ และความ
ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่จะขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป 

ทั้งนี้  กระทรวงการคลังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปีนั้นๆ ขึ้น               
เพ่ือทำหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ ในการตัดสินรางวัลฯ พิจารณาคัดเลือกรัฐวิสาหกิจที่สมควรได้รับรางวัล
ประเภทต่างๆ กำกับดูแลการดำเนินการจัดงานมอบรางวัลฯ รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน
เพ่ือดำเนินการต่างๆ ที่เก่ียวเนื่อง 
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ผู้เข้าร่วมโครงการ 
รัฐวิสาหกิจทีอ่ยู่ในระบบประเมินผลฯ จำนวน 53 แห่ง 

 
ประเภทรางวัล 
ประเภทของรางวัล ตั้งแต่ปี 2548 – 2563 เป็นดังนี้ 

ปี จำนวนประเภทรางวัล ประเภทรางวัล 
2548 

 
3 ประเภทรางวัล 1. รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น 

2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการจัดการองค์กรดีเด่น 

2549 5 ประเภทรางวัล 1. รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น 
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการจัดการองค์กรดีเด่น 
4. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
5. รางวัลการปรับสถานภาพองค์กรดีเด่น 

2550 5 ประเภทรางวัล 1. รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น 
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการจัดการองค์กรดีเด่น 
4. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
5. รางวัลการปรับสถานภาพองค์กรดีเด่น 
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ปี จำนวนประเภทรางวัล ประเภทรางวัล 
2551 5 ประเภทรางวัล 1. รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น 

2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
4. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
5. รางวัลการปรับสถานภาพองค์กรดีเด่น 

2552 8 ประเภทรางวัล 1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
4. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
5. รางวัลการปรับสถานภาพองค์กรดีเด่น 
6. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น 
7. รางวัลการให้บริการดีเด่น 
8. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 

2553 10 ประเภทรางวัล 1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
4. รางวัลการพัฒนาปรับสถานภาพองค์กรดีเด่น 
5. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น 
6. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
7. รางวัลการให้บริการดีเด่น 
8. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 
9. รางวัลการพัฒนาตามโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพ่ือเพ่ิม 
    ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร 
10. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น 

2554 8 ประเภทรางวัล 1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
    กลุ่มสาธารณูปโภค สาธารณูปการ กลุ่มสถาบันการเงิน และกลุ่มอ่ืนๆ 
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
4. รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น 
5. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น 
6. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
7. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 
8. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น 

2555 
 
 
 

8 ประเภทรางวัล 1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
    กลุ่มสาธารณูปโภค สาธารณูปการ กลุ่มสถาบันการเงิน และกลุ่มอ่ืนๆ 
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
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ปี จำนวนประเภทรางวัล ประเภทรางวัล 
2555  4. รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น 

    4.1 พัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม 
    4.2 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
    4.3 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น 
6. รางวัลการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
7. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 
8. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น 

2556 8 ประเภทรางวัล 1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
    กลุ่มสาธารณูปโภค สาธารณูปการ กลุ่มสถาบันการเงิน และกลุ่มอ่ืนๆ 
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
4. รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น 
    4.1 พัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม 
    4.2 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
    4.3 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น 
6. รางวัลการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
7. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 
8. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น 

2557 9 ประเภทรางวัล 1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
    กลุ่มสาธารณูปโภค สาธารณูปการ กลุ่มสถาบันการเงิน และกลุ่มอ่ืนๆ 
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการบริหารการจัดการองค์กรดีเด่น 
4. รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น 
    4.1 พัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม 
    4.2 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านบริหารจัดการสารสนเทศ 
    4.3 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น 
6. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
7. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 
8. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น 
9. รางวัลพิเศษ “รางวัลรัฐวิสาหกิจแห่งความภาคภูมิใจ” 

2558 
 
 
 

8 ประเภทรางวัล 1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 
   1.1 รางวัลรฐัวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2557 กลุ่มสาธารณปูโภค 

สาธารณูปการ 
   1.2 รางวลัรัฐวิสาหกิจยอดเยีย่มประจำปี 2557 กลุ่มสถาบันการเงิน 
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ปี จำนวนประเภทรางวัล ประเภทรางวัล 
2558    1.3 รางวลัรัฐวิสาหกิจยอดเยีย่มประจำปี 2557 กลุ่มอ่ืนๆ 

2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
4. รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น 
    4.1 พัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม 
    4.2 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
    4.3 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น 
6. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น 
7. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
8. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 

2559 9 ประเภทรางวัล 1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 
    1.1 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2559 กลุ่มสาธารณูปโภค 
 สาธารณูปการ 
    1.2 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2559 กลุ่มสถาบันการเงิน 
    1.3 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2559 กลุ่มอ่ืนๆ 
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
4. รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น 
    4.1 พัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม 
    4.2 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
    4.3 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น 
6. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น 
7. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
8. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 
9. รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น  

2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 ประเภทรางวัล 1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 
    1.1 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2560 กลุ่มสาธารณูปโภค 
 สาธารณูปการ 
    1.2 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2560 กลุ่มสถาบันการเงิน 
    1.3 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2560 กลุ่มอ่ืนๆ 
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
4. รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น 
    4.1 พัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม 
    4.2 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
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ปี จำนวนประเภทรางวัล ประเภทรางวัล 
2560     4.3 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

5. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น 
6. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น 
7. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
8. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 
9. รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น 

2561 10 ประเภทรางวัล 1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2561 
   1.1 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2561 กลุ่มสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
   1.2 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2561 กลุ่มสถาบันการเงิน 
   1.3 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2561 กลุ่มอ่ืนๆ 
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
   3.1 กลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ (กลุ่มที่ 1) 
   3.2 กลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (กลุ่มท่ี 2) 
4. รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น 
   4.1 พัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม 
   4.2 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
   4.3 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น 
6. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น 
7. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
8. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 
    8.1 ด้านนวัตกรรม 
    8.2 ด้านความคิดสร้างสรรค ์
9. รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น 
10. รางวัลความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาดีเด่น 
     10.1 ด้านการยกระดับการบริหารจัดการ 
     10.2 ด้านความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์ 

2562  1.  รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2562 
    1.1 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2562 กลุ่มสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
    1.2 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2562 กลุ่มสถาบันการเงิน 
    1.3 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2562 กลุ่มอ่ืนๆ 
2.  รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3.  รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
4.  รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น 
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ปี จำนวนประเภทรางวัล ประเภทรางวัล 
5.  รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น 
6.  รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น 
7.  รางวัลการดำเนินงานเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 

(1) ประเภทดีเด่น 
(2) ประเภทชมเชย 

8.  รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น 
    8.1 ด้านความคิดสร้างสรรค์ 

(1) ประเภทดีเด่น 
(2) ประเภทชมเชย 

    8.2 ด้านนวัตกรรม 
(1) ประเภทดีเด่น 
(2) ประเภทชมเชย 

9.  รางวัลความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาดีเด่น 
    9.1 ด้านการยกระดับการบริหารจัดการ 
    9.2 ด้านความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์ 
10. รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล (Digital Transformation 
Initiative) 

 (1) ประเภทดีเด่น 
 (2) ประเภทชมเชย 

ทั้งนี้ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ในป ี2563 ประกอบด้วย 12 ประเภทรางวัล ดังนี้ 

ประเภทรางวัล 
1.  รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2563 
2.  รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3.  รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
4.  รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น 
5.  รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น 
6.  รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น 
7.  รางวัลการดำเนินงานเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 

(1) ประเภทดีเด่น 
(2) ประเภทชมเชย 

8.  รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น 
    8.1 ด้านความคิดสร้างสรรค์ 

(1) ประเภทดีเด่น 
(2) ประเภทชมเชย 
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    8.2 ด้านนวัตกรรม 
(1) ประเภทดีเด่น 
(2) ประเภทชมเชย 

9.  รางวัลความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาดีเด่น 
    9.1 ด้านการยกระดับการบริหารจัดการ 
    9.2 ด้านความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์ 
10. รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล (Digital Transformation Initiative) 

 (1) ประเภทดีเด่น 
 (2) ประเภทชมเชย 

11. รางวัลบริการดีเด่น 
12. รางวัลความสามารถในการจัดการวิกฤติโควิด-19 ดีเด่น  
หมายเหตุ : จำนวนรางวัลแต่ละประเภทรางวัลขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการตดัสินรางวลั 

1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2563 มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีความโดดเด่น และมีมาตรฐานใน
การดำเนินงานทุกๆ  ด้าน สามารถสนองตอบความต้องการและความคาดหวังของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้เป็นอย่างดี รวมถึง คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารสูงสุดที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม              
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการให้บริการที่เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าและมีมาตรฐาน
ในการให้บริการ มุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร ซึ่งแสดงถึงความยอดเยี่ยมทั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
และการบริหารจัดการองค์กร  

2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น มอบให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทน
ของผู้ถือหุ้นภาครัฐ ในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ และส่งเสริมการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ 
นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน มีบทบาทในการกำกับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) มีการ
กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการติดตามการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ 
อย่างสมำ่เสมอ 
หมายเหตุ: รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น (เกียรติยศ) เป็นรางวัลที่มอบให้รัฐวิสาหกิจที่สามารถรักษามาตรฐานการ

ดำเนินงานได้ดีเด่นอย่างต่อเนื่อง มอบให้รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 

3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีระบบบริหารจัดการองค์กรดีเด่นที่จะทำให้ 
รัฐวิสาหกิจมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่รัฐวิสาหกิจ 
และมีการเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ทั้งในด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการบริหารทุนมนุษย์ 
ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม และด้านการตรวจสอบภายใน 

หมายเหตุ : รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น (เกียรติยศ) เป็นรางวัลที่มอบให้รัฐวิสาหกิจที่สามารถรักษามาตรฐานการดำเนินงาน
ได้ดีเด่นอย่างต่อเนื่องมอบให้รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีท่ี 3 
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4. รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา และปรับสถานะ           
ขององค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริหารด้านสถานะทางการเงิน เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อพันธกิจ
ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผลประกอบการด้านการเงิน และด้านที่มิใช่การเงินที่สำคัญ แนวโน้ม
ของความยั่งยืนในการพัฒนาองค์กร สิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคที่สำคัญ 

5. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น มอบให้ผู้บริหารสูงสุดที่สามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน 
โดยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และสามารถผลักดันองค์กรให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คัดเลือกจาก
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในประเภทรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมแห่งปี และรางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น 

6. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น  มอบให้รัฐวิสาหกิจทั่วไปทั้งที่จดทะเบียน                   
ในตลาดหลักทรัพย์และไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นรัฐวิสาหกิจที่คณะกรรมการ
จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่นำไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริต (Anti – Corruption) และ
การพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน (Sustainability Development) ในอนาคต รัฐวิสาหกิจดังกล่าวจึงต้องมีนโยบาย 
แนวปฏิบัติ ผู้ดูแลรับผิดชอบ และระบบการรายงานและเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน และได้มาตรฐานตามกรอบ
หลักการที่ เป็นที่ยอมรับทั้ งในและต่างประเทศ  เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Global 
Reporting Initiative ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 

7. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น  มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีการส่งเสริม                 
การดำเนินงานเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายชัดเจนขององค์กร                  
มีแผนการดำเนินงาน มีกระบวนการมีส่วนร่วมและการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานโดยทั่วไป และมีโครงการ                
ที่รัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สะท้อนถึงผลลัพธ์ของการดำเนินการตามนโยบาย                       
ด้านดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรด้วย 

8. รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น  มอบให้รัฐวิสาหกิจที่ผลักดันและสนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้ และการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร มีการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการทำงานการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การลดต้นทุน 
ส่งผลให้มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยนวัตกรรม หมายถึง การคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ 
กระบวนการผลิตหรือกระบวนการบริการใหม่ รวมถึงการปรับปรุงหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการผลิต 
หรือกระบวนการบริการที่มีอยู่เดิม โดยใช้ความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะและประสบการณ์ทาง
เทคโนโลยี หรือการจัดการมาพัฒนาเพ่ือให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการการ
ให้บริการ และยกระดับศักยภาพการแข่งขันขององค์กร ทั้งนี้ ได้แบ่งประเภทรัฐวิสาหกิจเพ่ือพิจารณามอบรางวัล 2 
ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความคิดสร้างสรรค์ และ 2) ด้านนวัตกรรม 

9. รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น เพ่ือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจ        
ใน 2 ด้าน คือ  
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9.1 ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร หรือโครงการพี่เลี้ยง โดยเป็นการจับคู่รัฐวิสาหกิจ 
จำนวน 18 คู่ ระหว่างรัฐวิสาหกิจที่มีศักยภาพสูง จำนวน 14 แห่ง กับรัฐวิสาหกิจที่มีความต้องการที่จะพัฒนา
ตนเอง จำนวน 18 แห่ง เพ่ือให้เกิดความช่วยเหลือทางวิชาการ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการองค์กรให้เข้าสู่มาตรฐาน ซึ่งรัฐวิสาหกิทั้งคู่ต้องมีการกำหนดแผนงานปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงานที่
มีจุดบกพร่อง รวมถึงกำหนดผลลัพธ์ในแต่ละประเด็นของการพัฒนาร่วมกันและแสดงผลลัพธ์แต่ละกิจกรรม
ในช่วงปีได้ และเนื่องจากโครงการพ่ีเลี้ยงต้องการเน้นผลงานที่เกิดขึ้นจริง จึงกำหนดเป็นรางวัลประเภทดีเด่น 

9.2 ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์  (Collaboration) เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อรัฐวิสาหกิจ ประชาชนและประเทศชาติ โดยแนวทางการพิจารณา
รางวัลนี้แบ่งเป็น ๒ ประเภทรางวัล คือ  

- ประเภทดีเด่น เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วและมีผลลัพธ์ชัดเจน 
- ประเภทเชิดชูเกียรติ เป็นโครงการที่ริเริ่มดำเนินงานในระดับแผนงาน 

10. รางวัลการพัฒนาสู่ รัฐวิสาหกิจดิจิทัล (Digital Transformation Initiative) มอบให้
รัฐวิสาหกิจที่มีความโดดเด่นที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาองค์กรใน
มิติต่างๆ รองรับการเปลี่ยนแปลง ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ประเภทดีเด่น เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วและมีผลลัพธ์ชัดเจน 
- ประเภทเชิดชูเกียรติ เป็นโครงการที่ริเริ่มดำเนินงานในระดับแผนงาน 

11. รางวัลบริการดีเด่น มอบให้กับรัฐวิสาหกิจที่มีระดับคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้า/ประชาชน 
ของรัฐวิสาหกิจ ทั้งการบริการตามภารกิจหลักและภารกิจเกี่ยวเนื่อง โดยมุ่งเน้นการตอบสนองตามความ
ต้องการ ความคาดหวัง ของลูกค้า/ประชาชน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อย่างสมดุล มีประสิทธิภาพ 
คล่องตัว และมีมาตรฐานเทียบเคียงในระดับอุตสาหกรรม/ระดับประเทศ/ระดับสากล ตามบริบทของ
รัฐวิสาหกิจ 

12. รางวัลความสามารถในการจัดการวิกฤติโควิด-19 ดีเด่น* มอบให้กับรัฐวิสาหกิจที่มีความโดด
เด่นในการขับเคลื่อนองค์กรในภาวะวิกฤต (COVID-19) พร้อมทั้งสามารถเปลี่ยนจากวิกฤติเป็นโอกาส ในการ
ดำเนินธุรกิจ ทั้งในเชิงกระบวนการทำงาน และผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมายเหตุ *: เน่ืองจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ทางคณะกรรมการตัดสิน
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น จึงมีมติให้เพิ่มประเภทรางวัลอีก 1 ประเภท เป็นรางวัลพิเศษ (Surprise) ที่มอบให้กับรัฐวิสาหกิจที่มีความโดดเด่นใน
การขับเคลื่อนองค์กรในภาวะวิกฤตโควิด 19 รวมถึงสามารถผลักดันนโยบายรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ประสบความสำเร็จ รวดเร็ว 
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เกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563 
กรอบหลักเกณฑ์และการแบ่งกลุ่มประเภทรางวัล 

กลุ่มที ่1 
ประเภทรางวัลที่อิงคะแนนประเมินผล 

การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

 กลุ่มที ่2 
ประเภทรางวัลที่รัฐวิสาหกิจ 

ส่งโครงการเข้าประกวด 
❖ แนวทางการพิจารณา  ❖ แนวทางการพิจารณา 
พิจารณาตัดสินรางวัล  โดยใช้ข้อมูลผลการ
ดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ  ประจำปี  
2563 

 พิจารณาตัดสินรางวัลตามหลักเกณฑ์ที่ประยุกต์ตามหลักการ
และแนวคิดการมอบรางวัลเฉพาะด้านที่เป็นหลักการสากล
และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณา
รางวัลประเภทส่งโครงการเข้าประกวด  ในแต่ละประเภท
รางวัลพิจารณาคัดเลือกในเบื้องต้น ก่อนเสนอคณะกรรมการ
ตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2563 

❖ ประเภทรางวัล  ❖ ประเภทรางวัล 
1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2563 
    1.1 กลุ่มสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
    1.2 กลุ่มสถาบันการเงิน 
    1.3 กลุ่มอ่ืนๆ 
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
4. รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น 
5. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น 
6. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น 
7. รางวัลความสามารถในการจัดการวิกฤติโควิด-19 
ดีเด่น 

 1. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
2. รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น 
    2.1 ด้านนวัตกรรม 
    2.2 ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
3. รางวัลความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาดีเด่น 
    3.1 ด้านการยกระดับการบริหารจัดการ 
    3.2 ด้านความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์ 
4. รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล  
   (Digital Transformation Initiative) 
5. รางวัลบริการดีเด่น 

 
1. กรอบหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 

กรอบหลักเกณฑ์สำหรับการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น อ้างอิงหลักการและแนวคิดการมอบรางวัล
เฉพาะด้านที่เป็นหลักการสากลและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เช่น รางวัลการดำเนินงานเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม
ดีเด่น รางวัลนวัตกรรมดีเด่น และรางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น เป็นต้น และข้อมูลผลการดำเนินงานตามบันทึก
ข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจประจำปี จากกลุ่มรางวัลข้างต้นสามารถอธิบายแนวคิด
พ้ืนฐาน และหลักเกณฑ์ตัดสินรางวัลแต่ละประเภท สามารถแบ่งรางวัลออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่

(1) กลุ่มที ่1 ประเภทรางวัลอ้างอิงคะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
พิจารณาตัดสินรางวัล โดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปีที่มีการระบุ

กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานที่อ้างอิงตามระบบประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดย
สรุปหลักการในการพิจารณา ได้ดังนี้ 
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(2) กลุ่มที ่2 ประเภทรางวัลที่รัฐวิสาหกิจส่งโครงการเข้าประกวด 
พิจารณาตัดสินรางวัลตามหลักเกณฑ์ที่ประยุกต์ ตามหลักการและแนวคิดการมอบรางวัล

เฉพาะด้านที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
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โดยมีรายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณาตัดสินของแต่ละประเภทรางวัล ดังนี้ 

รางวัลที ่1 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 

 

 

รางวัลที ่2 รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
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รางวัลที ่3 รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 

 
รางวัลที ่4 รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น 

 

รางวัลที ่5 รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น 

 



  

                                                                         15 

รางวัลที ่6 รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น 

 

รางวัลที ่7 รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
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รางวัลที ่8 รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น 
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รางวัลที่ 9 รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น 
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รางวัลที่ 10 รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล (Digital Transformation Initiative) 

 

 
 
รางวัลที่ 11 รางวัลบริการดีเด่น 

 
 
 



  

                                                                         20 

รางวัลที่ 11 รางวัลความสามารถในการจัดการวิกฤตโควิด-19 ดีเด่น 
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รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม 
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รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเย่ียม ประจำปี 2563 
 

 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลนี้สะท้อนความเป็นองค์กร “ดีเด่น” ทั้งในด้านคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ดีเด่น และการบริหารจัดการจัดการองค์กรดีเด่น 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการทุกๆ ด้าน โดยมีคณะกรรมการ
และคณะผู้บริหารที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม สามารถรักษาระดับคะแนนประเมินผลการ
ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจอยู่ในระดับสูงมากอย่างต่อเนื่อง โดยปีที่ผ่านมาได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงาน
เท่ากับ 4.7721 ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของรัฐวิสาหกิจ 

วิสัยทัศน์ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงาน
ไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม          
อย่างยั่งยืน” 
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รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
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รางวัลคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจดีเด่น 
 

 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลนี้สะท้อน คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ภาครัฐ ในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ และส่งเสริมการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการ
ดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 

คณะกรรมการ กฟภ. มีส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบาย ผลักดัน และติดตามการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ กฟภ. สามารถพัฒนาเครื่องมือการบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ในการ
ให้บริการเพ่ือตอบสนองต่อพฤติกรรมความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป (Customer Behavior)  
มุ่งเน้นการพัฒนาการให้บริการผ่าน Digital Channel (Mobile Application และ Website) เพ่ือตอบสนอง
การพัฒนาสังคมไทยสู่สังคมดิจิทัล เช่น สถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charing station)  เป็นต้น 
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รางวัลคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจดีเด่น 
 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลนี้สะท้อน คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ภาครัฐ ในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ และส่งเสริมการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการ
ดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 

คณะกรรมการธนาคาร มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน มีการกำกับ ติดตามความคืบหน้าการ
ดำเนินงานอย่างใกล้ชิด มีการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะตามหลักการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) เป็น
ประโยชน์ต่อธนาคาร ริเริ่มนโยบายสำคัญอาทิ การเข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีใหม่มา
สนับสนุนการให้บริการทางการเงินของธนาคาร (Own Sandbox) 

 

 

 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2ztrp_MfPAhUDKY8KHfPODK4QjRwIBw&url=http://www.siam55.com/news36612.html&psig=AFQjCNGHtTIldoN0aDS4JY871aSYQ-TdAA&ust=1475905006559924
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รางวัลคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจดีเด่น 
 

 

 

ธนาคารออมสิน 

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลนี้สะท้อน คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ภาครัฐ ในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ และส่งเสริมการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการ
ดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 

คณะกรรมการธนาคาร มีการติดตามผลการดำเนินงานของธนาคาร ข้อมูลและแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ พร้อมให้คำแนะนำ
ปรึกษาแก่ผู้บริหารธนาคาร ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับ
ทิศทางเป้าหมาย นโยบายต่างๆ ของธนาคาร และนโยบายจากรัฐบาล 
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รางวัลคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจดีเด่น 

 

บริษัท ปตท. จำกดั (มหาชน)  

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลนี้สะท้อน คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ภาครัฐ ในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ และส่งเสริมการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการ
ดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 

คณะกรรมการ ปตท. มีบทบาทในการคิดริเริ่มเชิงนโยบาย กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกล
ยุทธ์ที่จะเป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจ ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
สมดุล เน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงานเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการทบทวน
กระบวนการกำกับดูแลบริษัทลูก โดยเฉพาะนโยบายดูแลบริษัทลูกที่ไม่จำเป็น 
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รางวัลการบริหารจดัการองค์กรดีเด่น 
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รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
ประเภทเกียรติยศ 

 

 

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลประเภทเกียรติยศนี้ มอบให้กับรัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลบริหารจัดการ
องค์กรเกียรติยศติดต่อกันเป็นปีที่ 3 เป็นต้นไป ซึ่งสะท้อนระบบบริหารจัดการองค์กรดีเด่นที่จะทำให้ 
รัฐวิสาหกิจมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
รัฐวิสาหกิจ และมีการเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง มุ่งเน้นการขับเคลื่อนในให้องค์กรประสิทธิภาพสูงอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรรายย่อยด้วยกลไก ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (SMAEs) และ
สถาบันเกษตรกร และพัฒนาศักยภาพองค์กรและชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก ผลักดันมาตรการรัฐ ช่วยเหลือเกษตรกร และครอบครัวได้เป็นอย่างดี 
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รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
 

 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลนี้สะท้อนระบบบริหารจัดการองค์กรดีเด่นที่จะทำให้ รัฐวิสาหกิจมีการดำเนินงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่รัฐวิสาหกิจ และมีการเจริญเติบโต        
ได้อย่างยั่งยืน 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ขับเคลื่อนสู่การเป็นการ ไฟฟ้ายุคดิจิทัล 
() มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ร่วมสร้างคุณค่าสู่
สังคมและสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้า อาทิ Charging 
station และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือจัดระเบียบสารสื่อสารทั่วประเทศ 
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รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลนี้สะท้อนระบบบริหารจัดการองค์กรดีเด่นที่จะทำให้ รัฐวิสาหกิจมีการดำเนินงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่รัฐวิสาหกิจ และมีการเจริญเติบโต        
ได้อย่างยั่งยืน 

ธนาคารกรุงไทย มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี เป็นธนาคารของรัฐที่ช่วยสร้าง Digital ที่ลด              
ความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรม จัดทำ Process Digitization ภายในธนาคาร เพ่ือรองรับการก้าวไปสู่ 
Technology-based สามารถพัฒนา Platform สนับสนุนนโยบายภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว และประสบ
ความสำเร็จ สร้างเสริมศักยภาพการแข่งขันด้าน Digital Banking ของธนาคารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาวะแวดล้อมที่รวดเร็ว ตลอดจนยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชน (Public Trust) 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2ztrp_MfPAhUDKY8KHfPODK4QjRwIBw&url=http://www.siam55.com/news36612.html&psig=AFQjCNGHtTIldoN0aDS4JY871aSYQ-TdAA&ust=1475905006559924
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รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 

 

 

 

ธนาคารออมสิน  

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลนี้สะท้อนระบบบริหารจัดการองค์กรดีเด่นที่จะทำให้ รัฐวิสาหกิจมีการดำเนินงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่รัฐวิสาหกิจ และมีการเจริญเติบโต         
ได้อย่างยั่งยืน 

ธนาคารออมสิน มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี แม้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไป
อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจ ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการเงิน
การธนาคาร เกิดเป็นรูปแบบการให้บริการใหม่ที่ตอบโจทย์ลูกค้าในยุคดิจิทัล อย่างไรก็ตามธนาคารออมสิน           
มีการบริหารจัดการที่สามารถเร่งปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี รวมถึงการปรับกลยุทธ์โดย
เน้นการเข้าช่วยเหลือคนด้อยโอกาสให้มากยิ่งขึ้น 
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รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเดน่
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รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น 
 

 

 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลนี้สะท้อน ความมุ่งมั่นในการพัฒนา และปรับสถานะขององค์กรให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตอบสนองต่อพันธกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แนวโน้มของความ
ยั่งยืนในการพัฒนาองค์กร สิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคที่สำคัญ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา และปรับสถานะ
ขององค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคุมการสูญเสียและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยนำระบบ Total 
Productive Maintenance มาปรับใช้ในองค์กรเพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมนม มีการจัด
จำหน่ายที่ถึงผู้บริโภคโดยตรง เช่น ร้าน Milk Land และร้าน Milk Shop ส่งผลให้มีอัตราการเติบโตของยอด
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมขององค์กรเติมโตอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนแบ่งการตลาดนม UHT ชนิด General 
milk ครองเป็นอันดับ 1 
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รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น 
 

 

 

องค์การสะพานปลา (อสป. ) 

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลนี้สะท้อน ความมุ่งมั่นในการพัฒนา และปรับสถานะขององค์กรให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตอบสนองต่อพันธกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แนวโน้มของความ
ยั่งยืนในการพัฒนาองค์กร สิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคที่สำคัญ 

องค์การสะพานปลา (อสป.) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา และปรับสถานะขององค์กรให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง มีการบริหารทรัพย์สิน พัฒนาตลาดสะพานปลาให้เป็น Landmark แห่งใหม่ที่สำคัญที่ช่วยกระตุน
เศรษฐกิจและเป็นจุดดึงดู การปรับโครงสร้างองค์กร และทบทวนระบบประเมินผล สร้างขวัญ และกำลังใจของ
บุคลากรในองค์กร ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการให้กับพนักงานในองค์กรและ
ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งผลให้องค์กรมีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้น 
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รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น 
 

 

 

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต (รง.พ.) 

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลนี้สะท้อน ความมุ่งมั่นในการพัฒนา และปรับสถานะขององค์กรให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตอบสนองต่อพันธกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แนวโน้มของความ
ยั่งยืนในการพัฒนาองค์กร สิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคที่สำคัญ 

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต (รง.พ.) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา และปรับสถานะขององค์กรให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง มีปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นผู้นำสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และ Digital Solution จากการ
ปรับธุรกิจ ส่งผลให้องค์กรมีแนวโน้มกำไรที่เพ่ิมขึ้นอย่างมาก มีแนวโน้มส่วนแบ่งการตลาดไพ่ ไปสู่ประเทศ
เพ่ือนบ้านมากยิ่งข้ึน 
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รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเดน่ 
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รางวัลการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสดีเดน่ 
 

 

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลนี้สะท้อน รัฐวิสาหกิจที่มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนได้
มาตรฐานตามกรอบหลักการท่ีเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนได้มาตรฐานตามกรอบ
หลักการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ เน้นการเพ่ิมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอก ในการดำเนินงานด้านต่างๆของธนาคาร และ นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน ส่งผลให้
ธนาคารประสบความสำเร็จในการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐให้สู่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 จากหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 
8,303 หน่วยงาน ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 
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รางวัลการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสดีเดน่ 
 

 

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลนี้สะท้อน รัฐวิสาหกิจที่มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนได้
มาตรฐานตามกรอบหลักการท่ีเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน
ได้มาตรฐานตามกรอบหลักการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ยึดมั่นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
ควบคู่ องค์กรพอเพียง มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
ในการเปิดเผยข้อมูลและสื่อสารเพ่ือบริการลูกค้า และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการตัดสินใจของฝ่าย
จัดการ 
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รางวัลการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสดีเดน่ 
 

 

 

ธนาคารออมสิน 

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลนี้สะท้อน รัฐวิสาหกิจที่มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนได้
มาตรฐานตามกรอบหลักการท่ีเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 

 

มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนได้มาตรฐานตามกรอบหลักการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและ
ต่างประเทศ มีการกำหนดนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยเฉพาะในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูล เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ มีการ
พัฒนาปรับปรุงช่องทางและรูปแบบการเปิดเผยข้อมูล ตามผลสำรวจการรับรู้ข่าวสารของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ของธนาคาร 
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รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น
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รางวัลผู้นำองค์กรดีเดน่ 
 

 

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ 

 

 

 

 

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ระหว่างการดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ได้มีผลงานประจักษ์
มากมาย เป็นผู้นำที่มุ่งมั่นที่ขับเคลื่อนงานเพ่ือก้าวสู่การเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่จะเป็น
ศูนย์กลางทางการเงินภาคการเกษตรและภาคชนบท Rural Universal Bank และการขับเคลื่อนงานภารกิจ          
สู่ความสำเร็จแห่งการฟ้ืนฟูสหกรณ์และเกษตรกรลูกค้า พัฒนาระบบงาน สานต่อ SMAEs บริการดีจากใจ 

ผลงานที่สำคัญระหว่างการดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่ผ่านมา 

2560 ปีแรกที่เข้ารับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานเพ่ือ
ก้าวสู่การเป็น “ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางทางการเงินภาคการเกษตร
และภาคชนบท (Rural Universal Bank) โดยได้มีผลงานที่สำคัญ เช่น 1) การเตรียมความพร้อมในการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการเงินและสร้างนวัตกรรมทางด้านการเงิน เพ่ือให้เกษตรกรลูกค้าและประชาชน
ทั่วไปได้เข้าถึงบริการของ ธ.ก.ส. ได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น (พัฒนาระบบ  Mobile Phone Banking  ชื่อว่า 
“ธ.ก.ส. A-Mobile” พัฒนาระบบ BAAC Corporate Banking ให้บริการ QR Code Payment 2)การรับ
ลงทะเบียนและส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีรายได้น้อย โดยได้พัฒนาโปรแกรมระบบลงทะเบียนทั้ง
แบบ On-line และแบบ Off-line  ระบบการติดตามผลการรับลงทะเบียนแบบ Real-Time และระบบการส่ง
มอบบัตรเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ 3) การพัฒนาลูกค้าเกษตรกรโดยยกระดับลูกค้าเป็น Smart Farmer และ 
SMAEs โดยการจัดอบรมความรู้ให้เกษตรกร 4) การยกระดับรายได้เกษตรกรโดยเน้นระบบสหกรณ์การเกษตร
เพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) ทั่วประเทศ 75 แห่ง โดยการพัฒนาต้นแบบความสำเร็จด้วย “นครสวรรค์
โมเดล” ซึ่งเป็นโครงการจัดการข้าวเพ่ือยกระดับรายได้ชาวนาอย่างยั่งยืนด้วยระบบสหกรณ์และประสานความ
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ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ5) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ได้พัฒนาและ GoLive ระบบงาน
ตรวจจับการทุจริตและระบบงานป้องกันการฟอกเงิน (Fraud Detection) ซึ่งเป็นการสร้างมาตรฐานใน
ระบบงานตรวจสอบการทุจริตที่เป็นสากลและลดความเสี่ยงให้กับลูกค้า  

2561 ได้กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานภารกิจสู่ความสำเร็จ (Bank Agenda) “ปีแห่งการฟ้ืนฟู
สหกรณ์และเกษตรกรลูกค้า พัฒนาระบบงาน สานต่อ SMAEs บริการดีจากใจ” โดยได้มีผลงานที่สำคัญ เช่น 
1) โครงการบัตรเกษตรสุขใจ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร 2) จัดทำบัตร Smart Card อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้แก่ อสม. ทั่วประเทศ 3) การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตระดับท้องถิ่นผ่านโครงการชุมชนต้องเที่ยว 35 ชุมชนทั่วประเทศ 4) ส่งเสริมศักยภาพ SMEs สู่
ความเป็นเลิศ 5) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร  โดยพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพ่ือ
บริหารความเสี่ยงพอร์ตสินเชื่อเกษตรกรบน Mobile Application 

2562 ได้กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานภารกิจสู่ความสำเร็จ (Bank Agenda) เช่นเดียวกับปี 2561  
“ปีแห่งการฟ้ืนฟูสหกรณ์และเกษตรกรลูกค้า พัฒนาระบบงาน สานต่อ SMAEs บริการดีจากใจ” โดยได้มี
ผลงานที่สำคัญ เช่น 1) การพัฒนาอาชีพและเพ่ิมรายได้ของผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ โดย
การดูแลกลุ่มลูกค้าตามศักยภาพที่แท้จริง 2) ธ.ก.ส. สานพลังปฏิรูปภาคเกษตรไทย เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูป
ภาคการเกษตรตามแนวทางประชารัฐ 3) การพัฒนาและขยายขอบเขตการบริการผ่านช่องทางดิจิทัลเพ่ือให้
เกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงบริการของ ธ.ก.ส. ได้ง่ายและสะดวก 4) โครงการธุรกิจชุมชน
สร้างไทย เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน 5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานควบคู่กับการบริหารความ
เปลี่ยนแปลง 6) การออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID – 19 โดยได้ออกมาตรการช่วยเหลือ 7 มาตรการ 7) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสร้างไทยผ่าน
โครงการ “New Gen Hug บ้านเกิด” เพ่ือค้นหาทายาทเกษตรกรและคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดีย 8) ออกพันธบัตร
เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติในการยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐาน
การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



  

                                                                         44 

รางวัลผู้นำองค์กรดีเดน่ 
 

 

 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) 

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา 

 

 

 

 

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา ระหว่างการดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ได้มีผลงานประจักษ์
มากมาย เป็นผู้นำที่มุ่งมั่นให้เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจชั้นนำระดับภูมิภาคที่เป็นกลไกสำคัญในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของไทย มีการปรับบทบาท และยุทธศาสตร์ที่
มุ่งเน้น SMEs ส่งผลให้องค์กรมีการเติบโตทั้งด้านสินเชื่อ ประกัน และจำนวนลูกค้า อย่างต่อเนื่อง และ Stable 
ให้ความสำคัญการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ขยายเครือข่ายการดำเนินงานกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ผลงานที่สำคัญระหว่างการดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่ผ่านมา 

ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงบริบทภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของธสน. จึงเริ่ม
ดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Transformation) ตั้งแต่ปี 2559 ผ่านการจัดทำแผนแม่บทปี 
2570 เพ่ือให้ ธสน. สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ในการ “เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจชั้นนำระดับภูมิภาคที่เป็น
กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของไทย(Regional ECA) ” 
(ระยะสั้น-ระยะกลาง) และ “เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจชั้นนำระดับโลกที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของไทย (Global ECA)” (ระยะยาว) เพ่ือเป็นเป้าหมายใน
การบริหารจัดการและแนวทางในการดำเนินงานของธนาคารตามพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ส่งออก การนำเข้า และการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

กำหนดเป้าหมายในการเพ่ิมบทบาทการพัฒนาเศรษฐกิจไทยทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
โดยพิจารณาจากสัดส่วนสินเชื่อและบริการประกันที่ ธสน. ให้การสนับสนุนต่อรายได้มวลรวมประชาชาติ 
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(GNI) ซึ่งพบว่า ในปี 2562 สัดส่วนต่อ GNI ของ ธสน. (ร้อยละ 1.5) สูงกว่าคู่เทียบ ได้แก่ มาเลเซีย (ร้อยละ 
0.5) และอินโดนีเซีย (ร้อยละ 0.7) แสดงให้เห็นว่า ธสน. เป็นผู้นำ ECA ระดับภูมิภาคอย่างแท้จริง 

ให้ความสำคัญการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ขยายเครือข่ายการดำเนินงานกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 – 8 ตุลาคม 
2563 ธสน. มีการสร้างความสัมพันธ์เพ่ือขยายความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในการสนับสนุน
ผู้ประกอบการไทยมากกว่า 100 หน่วยงาน และมีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพ่ือสร้างความร่วมมือ
อย่างเป็นรูปธรรมกับหน่วยงานต่างๆ มากกว่า 76 ฉบับ  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งได้ส่งผลต่อเศรษฐกิจและการ
ดำเนินธุรกิจเป็นวงกว้าง นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนาจึงเน้นเยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs 
ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและตลาดส่งออกท่ียังมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างมั่นใจ และเมื่อเศรษฐกิจกลับมา
ฟ้ืนตัวอย่างเต็มที่ ธสน. จะยืนหยัดสนับสนุนให้ผู้ประกอบการพร้อมเติบโตเป็นผู้ส่งออกมืออาชีพและขยายการ
ลงทุนไปยังต่างประเทศมากขึ้น จึงมีการปรับวิสัยทัศน์ให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว ให้ธสน. “เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจชั้นนำระดับภูมิภาค ที่อยู่ เคียงข้างผู้ส่งออกและนัก
ลงทุนไทย และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนของประเทศ” (ระยะสั้น -
ระยะกลาง) และ “เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจชั้นนำระดับโลก ที่อยู่เคียงข้างผู้ส่งออกและนักลงทุนไทย และ
เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนของประเทศ” (ระยะยาว) 
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รางวัลผู้นำองค์กรดีเดน่ 
 

 

 

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต (รง.พ.) 

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุง์าม 

 

 

 

 

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ระหว่างการดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ได้มีผลงานประจักษ์
มากมาย เป็นผู้นำที่มุ่งมั่นวิเคราะห์และศึกษาถึงโอกาส ทิศทาง และแนวโน้มการพัฒนาให้โรงงานไพ่เติบโต
ก้าวหน้าได้ มั่นคง ยั่งยืน ไม่พ่ึงพิงแหล่งรายได้หลักเพียงที่เดียว คือ สัมปทานไพ่ เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ของ
โรงงานไพ่ไปสู่ ผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ ด้วยการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส 
พัฒนาบุคลากรและลงทุนเครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยี เพื่อรองรับงานการพิมพ์แบบใหม่ 

ผลงานที่สำคัญระหว่างการดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่ผ่านมา 

วัตถุประสงค์หลัก (เดิม) คือ การผลิตไพ่เพ่ือจำหน่ายและรับจ้างผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไปเป็นหลัก เพ่ือหา
รายได้และนำส่งรายได้แผ่นดินเข้ารัฐ เมื่อเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงานไพ่ จึงทำการวิเคราะห์และศึกษา
ถึงโอกาส ทิศทาง และแนวโน้มการพัฒนาโรงงานไพ่ให้เติบโตก้าวหน้าตามเป้าหมายเดิมซึ่งรายได้หลักมาจาก
การผลิตและจำหน่ายไพ่ (ตามเงื่อนไขสัมปทานเดิมที่มีมานานหลายสิบปี) ซึ่งนับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2532 ถึงปัจจุบัน
การพนัน (ที่มีไพ่เป็นเครื่องมือหลัก) เป็นสิ่งที่สนับสนุนให้เกิดการพนันที่ผิดกฎหมาย จึงได้ตระหนักถึงการแนว
ทางการปรับพันธกิจของโรงงานไพ่ให้สอดคล้องต่อกฎหมายและสภาวการณ์ในปัจจุบัน(ปี 60) ตลอดจนการ
พัฒนาโรงงานไพ่ให้เติบโตก้าวหน้าและสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต โดยยังคง
ประคองพันธกิจเดิมให้คงอยู่อย่างมั่นคง  

ระหว่างช่วงการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้โรงงานไพ่ยังคงนำส่งรายได้เข้ารัฐได้ไม่น้อยกว่าในอดีตที่ผ่านมา 
จากนั้นจึงทำการทบทวนถึงศักยภาพทั้งบุคลากรและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือหาโอกาสพัฒนา
และต่อยอดศักยภาพของโรงงานไพ่ให้เติบโตไปในทิศทางเป็นไปได้ มั่นคง ยั่งยืน และคุ้มค่าการลงทุน นอกจาก
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จะพบว่าโรงงานไพ่มีความสามารถในการผลิตไพ่และสิ่งพิมพ์ทั่วไปแล้ว ยังมีศักยภาพที่จะต่อยอดไปในด้านการ
ผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง โดยมุ่งกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นหน่วยงานรัฐ จึงรับผลิตแสตมป์ของ
สรรพสามิตเป็นผลงานชิ้นแรกมียอดผลิต 337,800,000 ดวง คิดเป็นมูลค่า 6,756,000 บาท  นับเป็นก้าวแรก
ที่นำโรงงานไพ่เข้าสู่การผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
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รางวัลผู้นำองค์กรดีเดน่ 
 

 

 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ 

 

 

 

 

นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ระหว่างการดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ได้มีผลงาน
ประจักษ์มากมาย เป็นผู้นำที่กล้าปรับเปลี่ยนจากการเช่าเครื่องจักรเป็นการลงทุนเครื่องจักร เพ่ือแก้ปัญหา
องค์กรระยะยาว ด้วยประสิทธิภาพเครื่องจักรที่ดีขึ้นส่งผลให้จำนวนของเสียที่ลดลงอย่างมาก สินค้ามีคุณภาพ 
ผลักดันให้องค์กรมีส่วนแบ่งการตลาดนม UHT ชนิด General milk ครองเป็นอันดับ 1 ริเริ่มสร้างช่องทาง
การตลาดใหม่  เช่น ร้าน Milk Land และร้าน Milk Shop เปิดโอกาสให้ผู้แทนเกษตรกร/สหกรณ์ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกร/สหกรณ์กับ อ.ส.ค. 

ผลงานที่สำคัญระหว่างการดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่ผ่านมา 

❖ เปิดโอกาสให้ผู้แทนเกษตรกร / สหกรณ์ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือเป็นการ
ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกร/สหกรณ์กับ อ.ส.ค. (CRM) 

❖ เพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนม โดยยกระดับการให้บริการแบบมืออาชีพแก่ เกษตรกร / สหกรณ์  
(การลดต้นทุน การจัดการด้านอาหาร การทำฟาร์มตัวอย่าง การทำฟาร์มประสิทธิภาพสูง) 

❖ สนับสนุนการส่งต่ออาชีพสู่ทายาท โดยให้ทุนการศึกษาในสาขาสัตวบาล  และสนับสนุนโครงการ 
young smart farmer 

❖ ยกระดับศูนย์รับน้ำนมดิบมาตรฐาน 
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❖ ควบคุมการสูญเสียและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยนำระบบ Total Productive Maintenance 
มาปรับใช้ในองค์กรเพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมนม 

❖ จัดทำมาตรฐานการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพ่ือเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ 
❖ ส่งเสริมกระบวนการผลิตคำนึงสิ่งแวดล้อม โครงการรีไซเคิลกล่องนม 
❖ ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเทียบเท่ามาตรฐานระดับโลกรวมถึงขยายกำลังการ

ผลิตนมยูเอชที และผลิตภัณฑ์นมเย็น  
❖ สร้างเครือข่ายความร่วมมือการทำงาน และR&D กับหน่วยงานภายนอก สถาบันการศึกษา 

ภาคเอกชน องค์กรมหาชน 
❖ เพ่ิมช่องทางการตลาดต่างประเทศในกลุ่ม CLMV 
❖ เพ่ิมช่องทางการจัดจำหน่ายที่ถึงผู้บริโภคโดยตรง เช่น ร้าน Milk Land และร้าน Milk Shop ใน

สถาบันการศึกษา ฯลฯ 
❖ เพ่ิมผู้แทนจำหน่ายให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกจังหวัด 
❖ สื่อสารและการสร้างการยอมรับของผู้บริโภค สร้างให้พนักงานทุกคนเป็น Brand Ambassador 

องค์กร  
❖ รณรงค์ให้คนไทยดื่มนมมากขึ้น (เน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กีฬาประเภทต่าง นันทนาการ) 
❖ นมไทย-เดนมาร์ค เป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านตลาดนม ยูเอชที ปัจจุบันมีส่วนแบ่งการตลาดที่ 50% 

ของประเทศ ในกลุ่ม General Milk 
❖ ผลประกอบการมีกำไรอย่างต่อเนื่อง  
❖ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 2 จาก 10 อันดับนมพร้อมดื่มยูเอชทีที่น่าเชื่อถือที่สุด ประจำปี 

2562 ทำการวิจัยโดย นิตยสาร BRANDAGE 
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รางวัลการดำเนนิงานเพื่อสังคมและสิง่แวดล้อมดีเด่น 
  



  

                                                                         51 

รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอ้มดเีด่น 
 

 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า 

เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนช่างไฟฟ้าในท้องถิ่นที่ให้บริการด้านไฟฟ้าภายในอาคาร และ
ใช้องค์กร ความรู้ของ PEA ในการยกระดับคุณภาพของช่างไฟฟ้าภายในตำบลให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และส่งเสริมและพัฒนาอาชีพช่างไฟฟ้าให้เกิดความยั่งยืน โดยการ
ใช้ความสามารถของ PEA ในสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างชุมชนท้องถิ่น ช่างไฟฟ้า และ PEA 

 



  

                                                                         52 

รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอ้มดเีด่น 
 

 

 

บริษัท ปตท. จำกดั (มหาชน) 

 โครงการศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี 

เพื่อบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ ปตท. 5 ด้าน 1. ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2. ด้านสังคมชุมชน 3. 
ด้านการศึกษา 4. ด้านสิ่งแวดล้อม และ 5. ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้โครงการศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบ
นิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านต่างๆ ของชุมชน ด้วยการ
ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกับ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบนฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอ้มดเีด่น 
 

 

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                    
เพ่ือยกระดับสู่ชุมชนอุดมสุข  

เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบฯ โดยสนับสนุนองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการ
ทรัพยากรให้สามารถพึ่งพาตนเอง เกิดการรวมกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มการเงิน เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน
นำไปสู่ชุมชนอุดมสุข ในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี และพัฒนาทักษะการบริหาร
จัดการธุรกิจและการตลาดของกลุ่มอาชีพภายในชุมชนให้เป็นเครือข่ายการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต 
(Value Chain) โดยสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาให้สมาชิกชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เกิดการ
เชื่องโยงผลผลิตกับผู้ประกอบการ SME ตลาดประชารัฐ หรือสหกรณ์ 
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รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอ้มดเีด่น 
 

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเข่ือนภูมิพล 

จากปัญหาการชะล้างพังทะลายของหน้าดินอย่างรุนแรง ปัญหาน้ำป่าไหลหลาก ปัญหาการตื้น
เขินของอ่างเก็บน้ำที่เกิดจากการไหลลงของตะกอนดินทำให้กักเก็บน้ำได้ลดลงซึ่งมีสาเหตุจากการทำ
เกษตรไร่เลื่อนลอย กฟผ. จึงริเริ่มโครงการเพื่อเป็นโครงการต้นแบบการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ โดยได้ดำเนินการ
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555 ประกอบด้วย 1) การสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่า รักษ์น้ำ และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 2) การป้องกันไฟป่าด้วยการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสำรวจแนวกันไฟ ชิงเผาทำ
แนวกันไฟป่ารอบพื้นที่และปรับปรุงเส้นทางแนวกันไฟป่า รวมถึงปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการป้องกันไฟป่า
ด้วยการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันไฟป่าใหม่ทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ชำรุด และจัดเวรยามในระยะวิกฤตไฟป่า
ประจำปี 3) การจัดหาแหล่งน้ำ โดยการสำรวจลำห้วยและพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับทำแหล่งกักเก็บน้ำ 
สร้างฝายชะลอน้ำ และสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก รวมถึงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำที่ชำรุด 4) การปลูกต้น
กล้าด้วยการเพาะพันธุ์กล้าไม้ท้องถิ่น ปรับปรุงพื้นที่และโรงเก็บกล้าไม้สำหรับการปลูกป่า และการดูแล
บำรุงรักษา เช่น กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย พรวนดิน เป็นต้น 
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รางวัลความคิดสรา้งสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น
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รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดเีดน่ 
ด้านความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น 

 

 

 

บริษัท ปตท. จำกดั (มหาชน)  

วัสดุปิดแผลไบโอเซลลูโลสคอมพอสิต อินอควา (Innaqua) 

การพัฒนาต่อยอดของทีมวิจัยพอลิเมอร์ของสถาบันนวัตกรรม ปตท. เพื่อเป็นการสนับสนุนพันธ
กิจของ ปตท . และประเทศในการสร้าง NEW S-Curve ด้าน Medical hub โดยในการประยุกต์ใช้
วัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ จนนำไปสู่การค้นพบวัสดุชนิดใหม่คือ ไบโอเซลลูโลส (Biocellulose) 
ซึ่งเป็นวัสดุที่ผลิตได้จากจุลินทรีย์ โดยการการคัดเลือกสายพันธ์จุลินทรีย์ท่ีสามารถเติบโตบนวัสดุฐานรอง
ประเภทผ้าก็อซเกรดทางการแพทย์โดยตรงโดยไม่ต้องใช้กาวยึดติด ส่งผลให้สามารถสร้างวัสดุปิดแผลคอม
พอสิตที่มีความบริสุทธิ์สูงและไม่เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์สำเร็จเป็นรายแรกของโลก ทั้งนี้ชั้นคอมพอสิตมี
หน้าที่ช่วยเพิ่มเสถียรภาพในด้านการคงรูปของวัสดุปิดแผลในระหว่างการใช้งาน ความสะดวกของแพทย์
และพยาบาลในการใช้งาน พร้อมกับให้ประโยชน์อ่ืนทางการแพทย์ 
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รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดเีดน่ 
ด้านนวัตกรรมดีเด่น 

 

 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  

ชุดตัดเช่ือมสายเคเบิลแรงสูงอัจฉริยะ (PEA Smart Cable Tools) 

เป็นนวัตกรรมาที่ทำให้งานตัดสาย,งานปอกสาย และงานเชื่อมสาย สามารถทำเสร็จได้ด้วยการใช้
เครื่องมือเพียงชุดเดียว ตอบโจทย์ของงานก่อสร้างและงานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้า ของ กฟภ. ได้
เป็นอย่างดี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติงาน สร้างความสะดวก
และรวดเร็วในการให้บริการ ย่อมจะส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าให้สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่าง
ม่ันคงและมีเสถียรภาพมากขึ้น 
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รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดเีดน่ 
ด้านนวัตกรรมดีเด่น 

 

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

การประเมินอายุใช้งานที่เหลือของหม้อแปลงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

การวิเคราะห์หาค่าความแข็งแรงของฉนวนกระดาษในรูปของ Degree of Polymerization ซึ่ง
เป็นปัจจัยหลักที่กำหนดอายุการใช้งานของหม้อแปลงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และนำข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์และสร้างแบบจำลองการเสื่อมสภาพของฉนวนกระดาษ โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างค่า 
Degree of Polymerization ของฉนวนกระดาษกับอายุการใช้งาน (Lifetime) ของหม้อแปลงสำหรับ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นการคิดค้นแบบจำลองการเสื่อมสภาพ (Aging Model) เพื่อใช้ในกิจการไฟฟ้า 
การพัฒนานวัตกรรมการประเมินอายุหม้อแปลงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ใช้ในการบริหารสินทรัพย์
ตลอดช่วงอายุ  (Asset Life Cycle Management) ของหม้อแปลงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามี
ประสิทธิภาพและเพิ่มความน่าเชื่อถือ โดยสามารถวางแผนบำรุงรักษา ทำการปรับปรุง ( Improvement 
/ Recondition) และเปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทน (Replacement) อย่างเหมาะสม 
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รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดเีดน่ 
ด้านนวัตกรรมชมเชย 

 

 

 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเส้นทางทราฟฟิค 

ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้โทรศัพท์ (Accounting Management System : AMS) ซึ่ง
เป็นระบบเดิมใช้สำหรับการบริหารจัดการเส้นทางทราฟฟิค (Routing) และการจัดทำต้นทุนและราคาขาย
ของกลุ่มบริการโทรศัพท์ หรือ CAT Voice แต่เนื่องจากเป็นระบบที่มีการใช้งานมายาวนานและได้สิ้นสุด
การรับประกันจากผู้ขายและผู้ผลิต หากจะต่อประกันสัญญาใหม่จะต้องใช้งบประมาณในการดูแลอีกทุกปี 
และแม้ปัจจุบันมูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ IDD มีแนวโน้มการเติบโตลดลงอย่างต่อเนื่อง 
แต่ CAT ต้องมีกลยุทธ์การบริหารงานโดยการลดต้นทุนบริการให้ต่ำลง จึงได้พัฒนาระบบระบบบริหาร
จัดการเส้นทางทราฟฟิค ขึ้นมาใช้งานเองทดแทนการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานภายนอก ลดค่าใช้จ่าย
ขององค์กรสำหรับการจัดซื้อระบบและค่าบำรุงรักษา โดยระบบ RMS มีหลักการทำงานในการจัดเส้นทาง
โดยนำข้อมูลจากราคาซื้อ ราคาขาย ราคาต้นทุน รวมถึง Routing นำมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดทำเส้นทางได้ รวดเร็ว ถูกต้อง และมีคุณภาพ สามารถแสดงผลทาง Web Brower และจัดทำ 
Reports ในรูปแบบต่างๆ ตามฟังก์ชั่น 
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รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น 
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รางวัลความร่วมมือเพือ่การพัฒนาดีเด่น 
ด้านการยกระดับการบริหารจัดการ 

 

 

 

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ องค์การสะพานปลา 

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีความทุ่มเท ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และ
พนักงาน มีกระบวนการทำงานชัดเจนเป็นรูปธรรม ได้รับการยอมรับจาก องค์การสะพานปลา (อสป.) โดย 
ธอส. มีการแบ่งปันองค์ความรู้ แนวทางการบริหารจัดการ และการแบ่งปันทรัพยากร ให้กับ อสป. ส่งผล
ให้เกิดความสำเร็จของโครงการในการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร แนวโน้มผลประกอบการทั้งด้าน
การเงิน และไม่ใช่การเงินของ อสป. ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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รางวัลความร่วมมือเพือ่การพัฒนาดีเด่น 
ด้านการยกระดับการบริหารจัดการ 

   

 

 

ประเภทชมเชย 

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง 
การไฟฟ้านครหลวง และ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

  การไฟฟ้านครหลวง มีความทุ่มเทในการช่วยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร
ขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทยเข้าสู่มาตรฐาน นอกจากนี้มีความช่วยเหลือในทางธุรกิจโดยมี
โครงการนำร่องทดลองติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชนิดเติมเงินสำหรับห้องพักอาศัยในตลาดสาขาตลิ่งชัน
ให้อีกด้วย 
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รางวัลความร่วมมือเพือ่การพัฒนาดีเด่น 
ด้านการยกระดับการบริหารจัดการ 

   

 

 

ประเภทชมเชย 

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง 
บริษัท ปตท. จำกดั (มหาชน) และ การรถไฟแห่งประเทศไทย 

  บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มีความทุ่มเทในทุกระดับตั้งแต่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร 
พนักงาน ในการช่วยการพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการองค์กรของการรถไฟแห่งประเทศไทย ส่งผลให้
การบริหารจัดการองค์กรด้านต่างๆ อาทิ บทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ การบริหารจัดการสารสนเทศ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นระบบมากยิ่งข้ึน 
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รางวัลความร่วมมือเพือ่การพัฒนาดีเด่น 
ด้านการยกระดับการบริหารจัดการ 

   

 

 

ประเภทชมเชย  

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความทุ่มเทในทุกระดับตั้งแต่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร 
พนักงาน ในการช่วยการพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการองค์กรของโรงพิมพ์ตำรวจ  สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ มีความร่วมมือเพื่อการพัฒนา โดยการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ เป็นระบบและสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่โรงพิมพ์ตำรวจ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำไปพัฒนาให้องค์กรมีระบบ
การบริหารจัดการดียิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                         65 

รางวัลความร่วมมือเพือ่การพัฒนาดีเด่น 
ด้านความร่วมมอืเชิงยทุธศาสตร ์ประเภทดีเดน่ 

   

 

 

ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  

  โครงการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
เป็นการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรช่วยในการบ่มเพาะเชื่อมโยงตลาดนำผลิต สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยช่วยในการยกระดับ ประยุกต์ใช้นวัตกรรม งานวิจัย เพิ่มผลลัพธ์ มีมาตรฐาน 
และธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยช่วยต่อยอดเชื่อมโยงตลาดสู่สากล สร้างเครือข่ายคู่
ค้าในระดับนานาชาติ 
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รางวัลความร่วมมือเพือ่การพัฒนาดีเด่น 
ด้านความร่วมมอืเชิงยทุธศาสตร์ ประเภทเชิดชูเกียรติ 

   

 

 

ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ การปร  ะปาส่วนภูมิภาค 

  โครงการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปา
ส่วนภูมิภาค เป็นความร่วมมือในการดำเนินการพัฒนาในส่วนของระบบรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า และ
น้ำประปา การปรับปรุงการออกใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าและน้ำประปาในใบเดียวกัน และความร่วมมือด้าน
เครือข่าย ศูนย์ข้อมูล และศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
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รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล  
(Digital Transformation Initiative)
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รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวสิาหกิจดิจิทัล (Digital Transformation Initiative) 
ประเภทเชิดชเูกียรต ิ

 

 

 

 
ธนาคารออมสิน 

  ธนาคารออมสิน มุ่งสู่การเป็น Digi-Thai Banking “Digital for All Thais” โดยมีแนวคิดมุ่งเน้นให้
ลูกค้ากว่า 20 ล้านราย และประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบ (Financial 
Inclusion) มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินพ้ืนฐาน (Basic Banking Account) ควบคู่กับการให้ความรู้
ทางการเงินและดิจิทัล (Financial/Digital Literacy) สำหรับประชาชนฐานราก เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และความพร้อมในการใช้บริการทางการเงินดิจิทัลอย่างปลอดภัย (Digitalization on financial Services) 
โดยยกระดับการบริหารจัดการภายในของธนาคารให้มีความเป็นเลิศในทุกด้าน ( Internal Excellence) 
ปรับปรุงกระบวนการให้เป็นอัตโนมัติมากข้ึน (Digitization) และเพ่ือผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบของ
การให้บริการของธนาคารให้มีความทันสมัย ง่ายต่อการต่อขยายไปยังธุรกิจใหม่ๆ และตอบรับกับกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศนวัตกรรมที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 

 

ด้านลูกค้า  ด้านพนักงาน  ด้านสาขา/เขต

1. My money My mobile : MyMo

ลูกค้าสามารถท ารายการ financial Transaction 
ได้ง่าย ปลอดภัย และทุกท่ี ทุกเวลา

2. Line Chat Bot : GSB NOW

บริการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวทางบัญชี  รับ
ข่าวสาร โปรโมช่ัน หรือค้นหาตู้ ATM ผ่าน Line

3. Accounting Mobile Application : ACMO 

จัดการบัญชีมากกว่าจดบันทึก ช่วยบันทึกการเงินท้ัง 
รับ ออม และจ่าย พร้อมประเมินสุขภาพทางการเงิน

1. Modern Employee on Mobile : MEMo
  ระบบวัดผลการด าเนินงานของสาขา โดย
แสดงผลการด าเนินงานเป็นรายวัน
- ระบบบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล
2. Digital Virtual Agent 

น าระบบ Speech Technology มาลดการ
ปฏิบัติงานของ IT Help Desk ซึ่งสามารถตอบ
ปัญหาท่ีซ้ าๆ แทนพนักงานได้ 24 ช่ัวโมง
3. Microsoft 365

ช่วยให้การท างานร่วมกันของพนักงานและการ
ท างานกับบุคคลภายนอก เป็นไปอย่างราบรื่น  
ในยุค New Normal และ Work from Home

1. Sales and Services Unit on Mobile : SUMO
เครื่องมือในการให้บริการลูกค้านอกสถานท่ี เช่น 
เปิดบัญชีเงินฝาก, สมัคร MyMo

2. Collection on Mobile : COMO

เครื่องมือให้พนักงานสามารถติดตามหน้ีและบันทึก

ข้อมูลลูกหน้ีนอกสถานท่ีได้สะดวก รวดเร็ว
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รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวสิาหกิจดิจิทัล (Digital Transformation Initiative) 
ประเภทเชิดชเูกียรต ิ

 

 

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
 

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้ความสำคัญกับการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรกร ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับการผลิต 
การตลาดของเกษตรกร พัฒนา Platform ซื้อขายสินค้า Online และยกระดับเกษตรกรลูกค้าสู่ Smart 
farmer SMAEs รวมถึงพัฒนากระบวนการทำงานที่สำคัญโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการ
ทำงานให้มีประสิทธิภาพ ก่อเกิดกระบวนการทำงานใหม่ รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ของพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาลูกค้าในการเป็น Smart Sales และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายใต้ IT Governance การจัดการข้อมูลให้รองรับการใช้เทคโนโลยี Big data Analytics เพ่ือ
ก้าวสู่การเป็น Business Intelligence ซึ่ง ธ.ก.ส. ให้ความสำคัญและยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารและตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วนและทันการณ์ และใช้ฐานข้อมู ล (BI) ในการ
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือตอบสนองการบริการลูกค้าเชิงรุกได้มากยิ่งขึ้น โดยเน้นการตอบสนองลูกค้าแบบราย
กลุ่ม มีผลิตภัณฑ์ บริการ และ เทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มลูกค้า (High Technology & High Touch 
service Organization)  และปฏิรูปภาคเกษตรด้วยการปรับ เปลี่ยน พัฒนา โดยเน้นการใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรมการเกษตร  มีการพัฒนาช่องทางการขายสินค้าเกษตรผ่าน E-Commerce Platform   
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รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวสิาหกิจดิจิทัล (Digital Transformation Initiative) 
ประเภทเชิดชเูกียรต ิ

 

 

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ระยะที่ 1 ปี 2560 – 2561 Transformation to digital services เป็นการ
วางรากฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารทั้งในส่วน Front Office ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า
โดยตรง ผ่านโครงการจัดทำระบบ Loan Repayment Machine: LRM เป็นเครื่องรับชำระหนี้เงินกู้ Online แบบ
ใช้เงินสด สามารถรับชำระหนี้พร้อมกันได้หลายบัญชี โดยใช้เวลาไม่เกิน 1 นาทีและลูกค้าจะได้รับใบเสร็จทันที  
โครงการ Dynamic QR Noncash Payment เป็นเครื่องชำระหนี้เงินกู้ไร้เงินสด โดยลูกค้าสามารถเลือกบัญชีเงินกู้
เพ่ือสร้าง Dynamic QR Code และนำ QR Code ไปชำระหนี้เงินกู้ผ่าน Mobile App. ธนาคารใดก็ได้  โครงการ 
Mobile Application : GHB ALL คือ Mobile Application ของธอส. ที่ลูกค้าสามารถชำระหนี้เงินกู้ ฝาก-โอนเงิน 
รวมไปถึงสามารถจองคิวเพ่ือมาใช้บริการที่สาขาธนาคาร ซึ่งจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บริการอย่างครบ
วงจรในด้านสินเชื่อ ในระยะที่  2-3 และในส่วนของ Back Office และกระบวนการสนับสนุน ผ่านโครงการ  
Change Platform CBS โครงการ ERP-HR และโครงการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนระบบงานหลักใหม่ (Core 
Banking System) หรื อที่ เรี ยกกั นภายในธนาคารว่ า GHB System เพ่ื อให้ เกิ ดการขั บ เคลื่ อน  Digital 
Transformation ส่งผลให้ธนาคารสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
  ระยะที่ 2 ปี 2561 – 2562 Digital Services เป็นระยะที่มุ่งการพัฒนาเข้าสู่ธนาคารดิจิทัลแบบเต็ม
รูปแบบ (Fully Support Digital Service) ซึ่งธนาคารได้พัฒนาและนำระบบงานหลักใหม่ ในชื่อ GHB System 
ทดแทนระบบงานหลักเดิม โดยระบบได้ถูกออกแบบให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาให้บูรณาการทั้งด้าน
สินเชื่อ เงินฝาก รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะนำไปสู่ Digital Service ได้หลายหลายรูปแบบ ออกผลิตภัณฑ์และ
บริการด้านสินเชื่อและเงินฝาก เช่น การออกสลากออมทรัพย์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ธนาคารไม่เคยดำเนินการมา
ก่อน นอกจากนี้ ธนาคารยังมีโครงการ Cyber Security เพ่ือให้มั่นใจว่าธนาคารมีระบบที่มีความปลอดภัย เชื่อถือ
ได้ ซึ่งผลทำให้ธนาคารมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น และสามารถปล่อยสินเชื่อได้สูงขึ้นในอนาคต 
  ระยะที่  3 ปี  2563 – 2564 Smart Digital Services เป็นการมุ่ งเน้นการดำเนินการ Technology 
Adoption เพ่ือให้เกิดการพัฒนารูปแบบการให้บริการดิจิทัลแบบก้าวกระโดด รวมถึงการสร้างดำเนินการงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแบบ Ecosystem เพ่ือตอบสนองนโยบายภาครัฐและพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไปและ
เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าและแข่งขันได้ ภายใต้ต้นทุนที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์
อ่ืน 
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีระบบงานบริการ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล และพัฒนาการบริการให้ประชาชน
ได้รับการบริการที่เป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง นอกจากนี้มีการนำระบบดิจิทัลจะเข้ามาช่วย
สนับสนุนและวิเคราะห์งานบริการต่าง ๆ เพ่ือให้การบริการมีความยืดหยุ่น ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างรวดเร็ว 
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ธนาคารออมสิน 

  ธนาคารออมสิน มีการให้บริการครบวงจรแก่ลูกค้า มีผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองลูกค้าในทุก
ช่วงชีวิต มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลายมากกว่าสถาบันการเงินอ่ืนทั้ง Physical และ Digital Channel 
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ มีการดำเนินงานที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุก
กระบวนการให้บริการ รวมถึงมีการพัฒนาและยกระดับความเข้มแข็งแก่ลูกค้าฐานราก องค์กรชุมชน 
SMEs/Start up เน้นการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการบริการลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย สามารถใช้บริการได้ทุกท่ีทุกเวลา 
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ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีการส่งเสริม ผลักดันทิศทาง/นโยบายดังกล่าวผ่าน
การจัดโครงสร้างองค์กรให้เป็นแบบ Customer Centric และกระตุ้นพฤติกรรมของบุคลากรให้มุ่งเน้นคุณภาพ
การให้บริการแก่ลูกค้า/ประชาชน ผ่านระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ธ.ก.ส. (PMS) และระบบ
แรงจูงใจของ ธ.ก.ส. มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการให้บริการลูกค้าและประชาชนด้วยใจ 
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ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

  เนื่องจากในปีนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ COVID-19 
ทางคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น จึงมีมติให้เพิ่มประเภทรางวัลอีก 1 ประเภท เป็นรางวัล
พิเศษ (Surprise) ที่มอบให้กับรัฐวิสาหกิจที่มีความโดดเด่นในการขับเคลื่อนองค์กรในภาวะวิกฤตโควิด 
19 รวมถึงสามารถผลักดันนโยบายรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ประสบความสำเร็จ รวดเร็ว 

  ซึ่งรัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลนี้สะท้อน รัฐวิสาหกิจที่มีความโดดเด่นในการขับเคลื่อนองค์กรใน
ภาวะวิกฤต (COVID-19) พร้อมทั้งสามารถเปลี่ยนจากวิกฤติเป็นโอกาส ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในเชิง
กระบวนการทำงาน และผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  โดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจที่สามารถจัดการตอบสนองโนบายภาครัฐใน
การให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างโดดเด่น รวดเร็ว และสื่อสารนโยบายได้อย่างประสบความสำเร็จ 
รวมถึงสามารถเปลี่ยนจากวิกฤติเป็นโอกาส โดยการต่อยอดแพลตฟอร์มต่างๆ อาทิ แอปพลิเคชั่น เป๋าตัง 
เป็นต้น 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2ztrp_MfPAhUDKY8KHfPODK4QjRwIBw&url=http://www.siam55.com/news36612.html&psig=AFQjCNGHtTIldoN0aDS4JY871aSYQ-TdAA&ust=1475905006559924
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รางวัลความสามารถในการจัดการวิกฤติโควิด-19 ดีเด่น 
 

 

 

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

  เนื่องจากในปีนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ COVID-19 
ทางคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น จึงมีมติให้เพิ่มประเภทรางวัลอีก 1 ประเภท เป็นรางวัล
พิเศษ (Surprise) ที่มอบให้กับรัฐวิสาหกิจที่มีความโดดเด่นในการขับเคลื่อนองค์กรในภาวะวิกฤตโควิด 
19 รวมถึงสามารถผลักดันนโยบายรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ประสบความสำเร็จ รวดเร็ว 

  ซึ่งรัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลนี้สะท้อน รัฐวิสาหกิจที่มีความโดดเด่นในการขับเคลื่อนองค์กรใน
ภาวะวิกฤต (COVID-19) พร้อมทั้งสามารถเปลี่ยนจากวิกฤติเป็นโอกาส ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในเชิง
กระบวนการทำงาน และผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  โดยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีระบบการจัดการที่ดีส่งผลลัพธ์ให้ผลการ
ดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายภายใต้สถานการณ์ COVID-19 สามารถสนองนโยบายภาครัฐได้
อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ 
New Normal และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) 

  เนื่องจากในปีนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ COVID-19 
ทางคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น จึงมีมติให้เพิ่มประเภทรางวัลอีก 1 ประเภท เป็นรางวัล
พิเศษ (Surprise) ที่มอบให้กับรัฐวิสาหกิจที่มีความโดดเด่นในการขับเคลื่อนองค์กรในภาวะวิกฤตโควิด 
19 รวมถึงสามารถผลักดันนโยบายรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ประสบความสำเร็จ รวดเร็ว 

  ซึ่งรัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลนี้สะท้อน รัฐวิสาหกิจที่มีความโดดเด่นในการขับเคลื่อนองค์กรใน
ภาวะวิกฤต (COVID-19) พร้อมทั้งสามารถเปลี่ยนจากวิกฤติเป็นโอกาส ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในเชิง
กระบวนการทำงาน และผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นรัฐวิสาหกิจที่คณะกรรมการ
และฝ่ายบริหารร่วมกันจัดการ ปรับกระบวนการทำงาน เพื่อผลักดันให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
สามารถรักษามาตรฐานการให้บริการ และไม่มีข้อร้องเรียนที่เป็นนัยสำคัญเกิดขึ้นจากให้บริการการทำ
ธุรกรรมทางการเงินภายใต้สถานการณ์ COVID-19 รวมถึงการปรับเปลี่ยนทิศทางขับเคลื่อนองค์กรอย่าง
รวดเร็วในการส่งเสริมผู้ประกอบการส่งออกเพื่อเปลี่ยนจากวิกฤติเป็นโอกาส 
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รายนามคณะกรรมการ 
ตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 

ประจำปี 2563 
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รายนามคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ประธานทีป่รึกษากิตติมศักดิ ์ 

นายสมชยั  ฤชุพันธุ ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

นายโกวิทย์  โปษยานนท์ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 
ปลัดกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการ 

นายจุมพล ริมสาคร 
รองปลัดกระทรวงการคลัง 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจดา้นทรัพย์สิน 

รองประธานกรรมการ 

นายปรชัญา  เวสารชัช ์
กรรมการ 

นายยุทธ  วรฉัตรธาร 
กรรมการ 

นายสุทธิพร  ปทมุเทวาภบิาล 
กรรมการ 

นายไชยยศ  บุญญากิจ 
กรรมการ 

นายภควัต  โกวิทวัฒนพงศ ์
กรรมการ 

นายมนูญ สรรค์คุณากร
กรรมการ 

นายชาญวิทย์ นาคบุร ี
ที่ปรึกษาดา้นการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 

กรรมการและเลขานุการ 

นายประภาศ คงเอียด
ผู้อำนวยการ สคร. 

กรรมการ 

นางสาววรชยา  ลัทธยาพร 
ผู้อำนวยการสำนักกำกับและประเมินผลรฐัวิสาหกิจ 

กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
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ผลการตัดสินรางวลัรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
ประจำปี 2548-2563



  

                                                                                                                80 

 

 

 

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเย่ียมประจ าปี ดีเด่น

▪ ปตท. ▪ ปตท. ▪ กฟภ.

   กลุ่มสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

▪ ปตท. ▪ ปตท. ▪ ไมม่ี ▪ ไมม่ี ▪ ไมม่ี ▪ ปตท. ▪ ปตท. ▪ ปตท. ▪ กฟภ. ไมไ่ด้ก ำหนดกลุ่ม
▪ กฟภ.

   กลุ่มสถาบันการเงิน

▪ ธ.ออมสิน ▪ ธ.ก.ส. ▪ ธ.ก.ส. ▪ ไมม่ี ▪ ไมม่ี ▪ ไมม่ี ▪ ไมม่ี ▪ ธ.ออมสิน ▪ ธอส. ไมไ่ด้ก ำหนดกลุ่ม

   กลุ่มอ่ืน

▪ ไมม่ี ▪ ไมม่ี ▪ ไมม่ี ▪ ไมม่ี ▪ ไมม่ี ▪ ไมม่ี ▪ ไมม่ี ▪ ไมม่ี ▪ ไมม่ี ไมไ่ด้ก ำหนดกลุ่ม

2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น

ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น เกียรติยศ เกียรติยศ เกียรติยศ เกียรติยศ ดีเด่น ดีเด่น เกียรติยศ ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น

▪ กคช. ▪ ธ.กรุงไทย ▪ กฟน. ▪ กนอ. ▪ กนอ. ▪ ธ.กรุงไทย ▪ ธ.กรุงไทย ▪ กปน. ▪ ธ.กรุงไทย ▪ ธ.ก.ส. ▪ ธ.ก.ส. ▪ ธ.ก.ส. ▪ ไมม่ี ▪ ธ.ก.ส. ▪ ธ.ก.ส. ▪ กฟภ.
▪ กปน. ▪ ธสน. ▪ ธอส. ▪ ธ.กรุงไทย ▪ กฟน. ▪ ธ.กรุงไทย ▪ ปตท. ▪ ธ.ออมสิน
▪ กฟผ. ▪ ธอส. ▪ ธ.ก.ส. ▪ ธ.กรุงไทย ▪ กปน. ▪ ปตท.
▪ ธอส. ▪ วว. ▪ ปตท. ▪ ธ.กรุงไทย
▪ วว.

ดีเด่น ดีเด่น

▪ กปน. ▪ กปน.

3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น

ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น เกียรติยศ เกียรติยศ เกียรติยศ เกียรติยศ เกียรติยศ เกียรติยศ ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น เกียรติยศ กลุ่มท่ี 1 เกียรติยศ เกียรติยศ

▪ กฟน. ▪ กปน. ▪ กฟน. ▪ กฟน. ▪ กฟน. ▪ กฟน. ▪ กฟน. ▪ กฟน. ▪ ไมม่ี ▪ ปตท. ▪ ธ.ออมสิน ▪ กฟน. ▪ กฟผ. ▪ กฟผ. ▪ กฟผ. ▪ ธ.ก.ส.

▪ กฟผ. ▪ กฟน. ▪ กฟผ. ▪ กฟผ. ▪ บวท. ▪ กปน. ▪ กปน. ▪ กปน. ▪ กปน. ▪ ธ.ออมสิน ดีเด่น กลุ่มท่ี 1 ดีเด่น ดีเด่น

▪ กฟภ. ▪ กฟผ. ▪ ปตท. ▪ บวท. ▪ กฟผ. ▪ กฟผ. ▪ ธอส. ▪ ปตท. ▪ กฟภ.
▪ ธอส. ▪ กฟภ. ▪ บวท. ▪ ธ.ก.ส. ▪ ธ.ก.ส. ▪ ธ.ออมสิน

▪ บวท. ▪ บวท. ดีเด่น กลุ่มท่ี 2 ▪ ธ.ออมสิน ▪ ธ.กรุงไทย

ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ▪ บสย. ▪ กฟน.

▪ กปน. ▪ กปน. ▪ ธ.ออมสิน ▪ กฟผ. ▪ กฟภ.
▪ ปตท. ▪ ธ.ออมสิน ▪ กฟผ. ▪ ธ.กรุงไทย

4. รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น

4.1 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม

▪ ไมไ่ด้ก ำหนด ▪ ปณท ▪ กทพ. ▪ ไมม่ี ▪ อภ. ▪ กคช. ▪ บกท. ▪ กทท. ▪ ปณท ▪ สกย. ▪ ธพส. ▪ ธพส. ▪ อ.ส.ค. ▪ ธพว. ▪ อพวช. ▪ อ.ส.ค.

    รำงวัลประเภทนี้ ▪ กนอ. ▪ อสมท ▪ ยสท. ▪ โรงพิมพ์ฯ ▪ รง.พ.

▪ อสป.

ไมไ่ด้ก ำหนดรำงวัลประเภทนี้

ไมไ่ด้ก ำหนดรำงวัลประเภทนี้

ไมไ่ด้ก ำหนดรำงวัลประเภทนี้

ไมไ่ด้ก ำหนดรำงวัลประเภทนี้ แยกเป็น 3 กลุ่ม

(1) ด้านภาพรวมดีเด่น

ผลการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2548-2563 
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▪ ธพส. ไมไ่ด้ก ำหนดรำงวัลประเภทนี้

4.2 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ

▪ ธอท. ▪ สธค. ▪ ไมม่ี ▪ อ.ส.ค. ▪ อ.ส.ค. ▪ ธพส. ▪ ธพส. ▪ กยท. ไมไ่ด้ก ำหนดรำงวัลประเภทนี้

▪ อสมท ▪ สกย. ▪ สธค.

4.3 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

▪ รฟม. ▪ ไมม่ี ▪ ไมม่ี ▪ ไมม่ี ▪ ทอท. ▪ ธพส. ▪ อ.ส.ค. ▪ อ.ส.ค. ไมไ่ด้ก ำหนดรำงวัลประเภทนี้

▪ บตท. ▪ โรงพิมพ์ฯ ▪ สธค.
▪ ออป.

5. รางวัลผู้น าองค์กรดีเด่น

▪ ปตท. ▪ ปตท. ▪ ธ.ออมสิน ▪ ธ.ก.ส. ▪ กฟน. ▪ ปตท. ▪ ไมม่ี ▪ ธพส. ▪ ไมม่ี ▪ ปตท. ▪ ธอส. ▪ ธ.ก.ส.

▪ กฟน. ▪ กฟน. ▪ ธ.กรุงไทย ▪ กฟภ. ▪ ธสน.
▪ กปน. ▪ ธ.ออมสิน ▪ อ.ส.ค.

▪ รง.พ.

6. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น

            ไมไ่ด้ก ำหนดรำงวัลประเภทนี้ ▪ กปน. ▪ กปน. ▪ ธ.ออมสิน ▪ กปน. ▪ กปน. ▪ ธ.ก.ส. ▪ ปตท. ▪ ปตท. ▪ ปตท. ▪ ปตท. ▪ ธ.ออมสิน
▪ กนอ. ▪ กนอ. ▪ กปน. ▪ ธ.ออมสิน ▪ ธ.ก.ส. ▪ ปตท. ▪ ธ.ก.ส. ▪ กฟภ. ▪ กฟภ. ▪ กฟภ. ▪ ธ.ก.ส.
▪ กปภ. ▪ กฟภ. ▪ ธ.กรุงไทย ▪ ธ.กรุงไทย ▪ ธ.กรุงไทย ▪ ธ.กรุงไทย ▪ ธอส.

7. รางวัลการด าเนินงานเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อมดีเด่น

ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น

▪ ไมไ่ด้ก ำหนด ▪ กฟผ. ▪ กฟน. ▪ กฟน. ▪ กฟน. ▪ กฟน. ▪ กฟภ. ▪ กฟน. ▪ กฟผ. ▪ ธ.ก.ส. ▪ กปน. ▪ ธ.ก.ส. ▪ ปตท. ▪ ปตท. ▪ ปตท. ▪ ปตท.

    รำงวัลประเภทนี้ ▪ ทีโอที ▪ กฟผ. ▪ กฟผ. ▪ กฟผ. ▪ กฟผ. ▪ ธ.กรุงไทย ▪ ปตท. ▪ กฟน. ▪ กปน. ▪ กฟภ. ▪ กฟภ. ▪ กฟภ.
▪ ปตท. ▪ ธ.ก.ส. ▪ ธ.กรุงไทย ▪ ธ.กรุงไทย ▪ ธ.ก.ส. ▪ กฟภ. ▪ ธ.ก.ส. ▪ ธ.ก.ส.

▪ ปตท. ▪ ธ.ก.ส. ▪ ธ.ก.ส. ▪ กฟผ. ▪ กฟผ.
▪ ปตท. ▪ ธ.ออมสิน

ชมเชย ชมเชย ชมเชย

▪ กฟภ. ▪ กฟน. ▪ ไมม่ี
▪ ธ.กรุงไทย
▪ ธ.ออมสิน
▪ บกท.

     ไมไ่ด้ก ำหนดรำงวัลประเภทนี้

     ไมไ่ด้ก ำหนดรำงวัลประเภทนี้

ไมไ่ด้ก ำหนดรำงวัลประเภทนี้

     ไมไ่ด้ก ำหนดรำงวัลประเภทนี้

(2) ด้านการตรวจสอบภายในดีเด่น

(3) ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลดีเด่น

(4) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น
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รางวัลนวัตกรรมดีเด่น

ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น

▪ บวท. ▪ ปตท. ▪ ปตท. ▪ ปตท. ▪ ปตท. ▪ ปตท. ▪ กฟผ. ▪ กฟผ. ▪ ปตท. ▪ กฟผ. ▪ กฟผ. ▪ กฟภ.
▪ ทีโอที ▪ บกท. ▪ กฟผ. ▪ กฟผ. ▪ ปตท. ▪ ปตท. ▪ ทีโอที ▪ ปตท. ▪ กฟผ.

▪ กฟภ. ▪ ทีโอที ▪ ทีโอที ▪ กปภ.
▪ กสท

▪ กฟน. ▪ ไมม่ี ▪ กสท. ▪ กฟน. ▪ กปน. ▪ กสท ▪ กสท ▪ กฟน. ▪ กปน. ▪ ปตท. ▪ กปน. ▪ กสท
▪ กฟภ. ▪ อภ. ▪ บวท. ▪ กฟภ. ▪ กฟผ. ▪ ทีโอที ▪ กฟภ. ▪ ธอส. ▪ กฟภ. ▪ กฟภ.

▪ ทีโอที ▪ กฟผ. ▪ บวท. ▪ ธ.ออมสิน ▪ กทพ.
▪ กสท ▪ ทีโอที ▪ ทีโอที ▪ บวท.

▪ กปภ.
▪ บวท.

▪ ไมม่ี ▪ ไมม่ี ▪ กปน. ▪ ไมม่ี ▪ ไมม่ี ▪ ปณท ▪ กปภ. ▪ ไมม่ี ▪ ไมม่ี ▪ ไมม่ี ▪ ปตท. ▪ ปตท.
▪ กปภ. ▪ กฟภ.
▪ กฟภ.

▪  กฟภ. ▪  ปณท. ▪ ไมม่ี

รางวัลการพัฒนาตามโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร

▪ ธอท.

รางวัลผลการด าเนินงานดีเด่น

ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น เกียรติยศ

▪ ธ.ก.ส. ▪ ธ.ก.ส. ▪ ธ.ก.ส. ▪ ธ.ก.ส.
▪ ธอส. ▪ ธอส. ▪ ปตท. ▪ ปตท.
▪ ปตท. ▪ ปตท.

ดีเด่น

▪ กฟน.
▪ ปณท

รางวัลประชารัฐดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น

▪ ธ.ก.ส. ▪ ธ.ออมสิน ▪ ไมม่ี

▪ ธ.ก.ส.

เชิดชูเกียรติ เชิดชูเกียรติ

▪ ธ.ออมสิน ▪ ไมม่ี
▪ ปณท

ไมไ่ด้ก ำหนดรำงวัลประเภทนี้

ไมไ่ด้ก ำหนดรำงวัลประเภทนี้

ไมไ่ด้ก ำหนดรำงวัลประเภทนี้

ไมไ่ด้ก ำหนดรำงวัลประเภทนี้

ชมเชยระดับบุคคล

ชมเชยระดับองค์กร

8. รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น

นวัตกรรมชมเชย

(1) ด้านนวัตกรรมดีเด่น

(2) ด้านความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น

ความคิดสร้างสรรค์ชมเชย

ไมไ่ด้ก ำหนดรำงวัลประเภทนี้

▪ 

เปล่ียนเป็น
รำงวัล

รัฐวิสำหกิจ
ยอดเย่ียม
ประจ ำปี

ไมไ่ด้ก ำหนดรำงวัลประเภทนี้
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9. รางวัลความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาดีเด่น

ด้านการยกระดับการบริหารจัดการ ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น

▪ ปตท. - รฟท. ▪ ปตท. - รฟท. ▪ ธอส. - อสป.
▪ ปตท. - อคส. ▪ กฟน. - อต.
▪ ธ.ก.ส. - อ.ต.ก.
▪ ธ.ก.ส. - อ.ส.ค.
▪ กฟน. - อต.
▪ ธอส. - อสป.

ชมเชย ชมเชย

▪ ธอส. - อสป. ▪ กฟน. - อต.
▪ กปน. - อ.ส.พ. ▪ ปตท. - รฟท.

▪ กฟภ. - โรงพิมพ์ฯ

ด้านความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์ ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น

▪ ไมม่ี ▪ ไมม่ี ▪ ธ.ก.ส. - วว. - ธสน.

เชิดชูเกียรติ เชิดชูเกียรติ เชิดชูเกียรติ

▪ กฟภ. - กฟน. - กฟผ. ▪ ไมม่ี ▪ กฟภ. - กปภ.

▪ ธอส. - บสย. - ธพว.

10. รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล (Digital Transformation Initiative) 

ดีเด่น ดีเด่น

▪ ไมม่ี ▪ ไมม่ี

เชิดชูเกียรติ เชิดชูเกียรติ

▪ ปตท. ▪ ธ.ออมสิน

▪ กฟภ. ▪ ธ.ก.ส.

▪ กฟผ. ▪ ธอส.

 รางวัลการให้บริการดีเด่น 11. รางวัลบริการดีเด่น

▪ ธ.ออมสิน ▪ กสท ดีเด่น

▪ ธ.กรุงไทย ▪ ปณท ▪ ธ.ออมสิน

▪ ธ.ก.ส.

▪ กฟภ.

12. รางวัลความสามารถในการจัดการวิกฤติโควิด-19 ดีเด่น

ดีเด่น

▪ ธ.กรุงไทย
▪ กฟน.
▪ ธสน.

ไมไ่ด้ก ำหนดรำงวัลประเภทนี้ ไมไ่ด้ก ำหนดรำงวัลประเภทนี้

ไมไ่ด้ก ำหนดรำงวัลประเภทนี้

ไมไ่ด้ก ำหนดรำงวัลประเภทนี้

ไมไ่ด้ก ำหนดรำงวัลประเภทนี้

ไมไ่ด้ก ำหนดรำงวัลประเภทนี้



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


