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 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น  
 

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 
 

ณ สิ้นปี 2563 รัฐวิสาหกิจทั้งระบบมีสินทรัพย์รวมประมาณกว่า 16.64 ล้านล้านบาท มีการบริหาร
จัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับรัฐวิสาหกิจและประเทศชาติได้เป็นอย่างมาก            
ในระยะเวลาที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่รัฐวิสาหกิจสามารถพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล          
มีการให้บริการที่มีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและสังคม  โดยสามารถเทียบเคียงได้ในระดับสากล
นอกจากน้ี รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายของประเทศจน
ประสบผลสำเร็จในอดีตที่ผ่านมา 

กระทรวงการคลังในฐานะที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น เล็งเห็นความสำคัญของรัฐวิสาหกิจ จึงได้มอบหมาย
ให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ดำเนินการจัดงานมอบ “รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น” 
(SOE Award) ขึ้นประจำทุกปี นับต้ังแต่ปี 2548 เป็นต้นมา เพื่อเผยแพร่และประกาศผลงานที่โดดเด่นของ
รัฐวิสาหกิจให้สาธารณชนและสังคมได้รับรู้รับทราบ  ซึ่งจะเป็นการสร้างความภูมิใจและเป็นขวัญกำลังใจ               
ให้รัฐวิสาหกิจในการปฏิบัติงานต่อไป อีกทั้ง เป็นการสร้างกระบวนการและช่องทางให้ประชาชนและสังคม             
ได้มีส่วนในการติดตามการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยมีการพิจารณาประเภทของรางวัลในแต่ละประเภท
เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่โดดเด่นในแต่ละด้าน รวมทั้งเป็นการต่อยอดระบบประเมินผล
การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อปี 2538 ให้นำระบบดังกล่าวมาใช้ในการกำกับดูแลและ
ติดตามการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้การคัดเลือกรัฐวิสาหกิจเข้ารับ
รางวัลในประเภทต่างๆ เป็นไปด้วยความรอบคอบ มีความโปร่งใส และมีมาตรฐาน กระทรวงการคลังได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปีขึ้น เพื่อทำหน้าที่กำหนดเกณฑ์การตัดสินรางวัล พิจารณา
คัดเลือกรัฐวิสาหกิจ และกำกับดูแลการดำเนินการจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา การจัดงานได้รับการตอบรับจากรัฐวิสาหกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน และ ให้ความสำคัญ       
ในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ รัฐวิสาหกิจได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างมูลค่าให้กับองค์กร 
เสริมสร้างศักยภาพในการแขง่ขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งน้ี รางวัลอันทรงคุณค่า “รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น” 
ที่มอบให้รัฐวิสาหกิจเป็นเคร่ืองยืนยันถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน มาตรฐานในการบริหารจัดการ และ 
ความ ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบั ติงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ                  
ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป 

ทั้งน้ี กระทรวงการคลังได้แต่งต้ังคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี น้ันๆ ขึ้น               
เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ ในการตัดสินรางวัลฯ พิจารณาคัดเลือกรัฐวิสาหกิจที่สมควรได้รับรางวัล
ประเภทต่างๆ กำกับดูแลการดำเนินการจัดงานมอบรางวัลฯ รวมทั้งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน
เพื่อดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวเน่ือง 
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ผู้เข้าร่วมโครงการ 
รัฐวิสาหกิจที่อยู่ในระบบประเมินผลฯ จำนวน 52 แห่ง 

 

ประเภทรางวัล 
ประเภทของรางวัล ต้ังแต่ปี 2548 – 2564 เป็นดังน้ี 

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. รางวัลการพัฒนาตามโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่ม 
    ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร 
10. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น 

2554 8 ประเภทรางวัล 1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
    กลุ่มสาธารณูปโภค สาธารณูปการ กลุ่มสถาบันการเงิน และกลุ่มอื่นๆ 
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 และกลุ่มอื่นๆ 
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 และกลุ่มอื่นๆ 
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 ได้แก ่
    กลุ่มสาธารณูปโภค สาธารณูปการ กลุม่สถาบันการเงิน และกลุม่อื่นๆ 
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการบริหารการจัดการองค์กรดีเด่น 
4. รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น 
    4.1 พัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม 
    4.2 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านบริหารจัดการสารสนเทศ 
    4.3 พฒันาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น 
6. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
7. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 
8. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น 
9. รางวัลพิเศษ “รางวัลรัฐวิสาหกิจแห่งความภาคภูมิใจ” 

2558 
 
 
 

8 ประเภทรางวัล 1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 
   1.1 รางวัลรัฐวสิาหกิจยอดเยีย่มประจำป ี2557 กลุ่มสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 
   1.2 รางวัลรัฐวสิาหกิจยอดเยีย่มประจำป ี2557 กลุ่มสถาบันการเงิน 
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ปี จำนวนประเภทรางวัล ประเภทรางวัล 
2558    1.3 รางวัลรัฐวสิาหกิจยอดเยีย่มประจำป ี2557 กลุ่มอื่นๆ 

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 กลุ่มอื่นๆ 
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  
   (1) ประเภทดีเด่น 
   (2) ประเภทเชิดชูเกียรติ 

2560 
 
 
 
 
 
 
 

9 ประเภทรางวัล 1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 
    1.1 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2560 กลุ่มสาธารณูปโภค 
 สาธารณูปการ 
    1.2 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2560 กลุ่มสถาบันการเงิน 
    1.3 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2560 กลุ่มอื่นๆ 
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
4. รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น 
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ปี จำนวนประเภทรางวัล ประเภทรางวัล 
2560     4.1 พัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม 

    4.2 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
    4.3 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น 
6. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น 
7. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
8. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 
9. รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น 

(1) ประเภทดีเด่น 
    (2) ประเภทเชิดชูเกียรติ 

2561 10 ประเภทรางวัล 1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2561 
   1.1 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2561 กลุ่มสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
   1.2 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2561 กลุ่มสถาบันการเงิน 
   1.3 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2561 กลุ่มอื่นๆ 
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
   3.1 กลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ (กลุ่มที่ 1) 
   3.2 กลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (กลุ่มที่ 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 ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
9. รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น 

(1) ประเภทดีเด่น 
    (2) ประเภทเชิดชูเกียรติ 
10. รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น 
     10.1 ด้านการยกระดับการบริหารจัดการ 
     10.2 ด้านความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์ 

        (1) ประเภทดีเด่น 
            (2) ประเภทเชิดชูเกียรติ 
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ปี จำนวนประเภทรางวัล ประเภทรางวัล 
2562 10 ประเภทรางวัล 1.  รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2562 

    1.1 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2562 กลุ่มสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
    1.2 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2562 กลุ่มสถาบันการเงิน 
    1.3 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2562 กลุ่มอื่นๆ 
2.  รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3.  รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
4.  รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น 
5.  รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น 
6.  รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น 
7.  รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
8.  รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น 
    8.1 ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
    8.2 ด้านนวัตกรรม 
9.  รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น 
    9.1 ด้านการยกระดับการบริหารจัดการ 
    9.2 ด้านความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์ 

     (1) ประเภทดีเด่น 
         (2) ประเภทเชิดชูเกียรติ 
10. รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล (Digital Transformation 
Initiative) 

 (1) ประเภทดีเด่น 
 (2) ประเภทเชิดชูเกียรติ 

2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 ประเภทรางวัล 1.  รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2563 
2.  รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3.  รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
4.  รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น 
5.  รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น 
6.  รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น 
7.  รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
8.  รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น 
    8.1 ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
    8.2 ด้านนวัตกรรม 
9.  รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น 
    9.1 ด้านการยกระดับการบริหารจัดการ 
    9.2 ด้านความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์ 

     (1) ประเภทดีเด่น 



  

                                                                         8 

ปี จำนวนประเภทรางวัล ประเภทรางวัล 
2563          (2) ประเภทเชิดชูเกียรติ 

10. รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล (Digital Transformation 
Initiative) 

 (1) ประเภทดีเด่น 
 (2) ประเภทเชิดชูเกียรติ 

11. รางวัลบริการดีเด่น 
12. รางวัลความสามารถในการจัดการวิกฤติโควิด-19 ดีเด่น 

ท้ังนี ้รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ในปี 2564 ประกอบด้วย 11 ประเภทรางวัล ดังนี้ 

ประเภทรางวัล 
1.  รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี  
2.  รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3.  รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
4.  รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น 
5.  รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น 
6.  รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น 
7. รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล 
8.  รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
    8.1 กลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ 
    8.2 กลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและเล็ก 
9.  รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น 
    9.1 ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
    9.2 ด้านนวัตกรรม 
10.  รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น 
     10.1 ประเภทดีเด่น 
     10.2 ประเภทเชิดชูเกียรติ 
11. รางวัลบริการดีเด่น 
หมายเหตุ : จำนวนรางวัลแต่ละประเภทรางวัลขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินรางวัล 

1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีความโดดเด่น และมีมาตรฐานในการ
ดำเนินงานทุกๆ  ด้าน สามารถสนองตอบความต้องการและความคาดหวังของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
เป็นอย่างดี รวมถึง คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารสูงสุดที่ปฏิบั ติหน้าที่ ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม              
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการให้บริการที่เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าและมีมาตรฐาน
ในการให้บริการ มุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ซึ่งแสดงถึงความยอดเยี่ยมทั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
และการบริหารจัดการองค์กร  
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2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น มอบให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทน
ของผู้ถือหุ้นภาครัฐ ในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ และส่งเสริมการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ ดี การให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ 
นโยบายและทิ ศทางการดำเนิ นงาน มีบทบาทในการกำกับดูแลที่ ดี  (Good Corporate Governance)                
มีการกำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม  รวมทั้ งการติดตามการดำเนินงาน                     
ในเร่ืองต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 
หมายเหตุ: รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น (เกียรติยศ) เป็นรางวัลที่มอบให้รัฐวิสาหกิจที่สามารถรักษามาตรฐาน          

การดำเนินงานได้ดีเด่นอย่างต่อเน่ือง มอบให้รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น ติดต่อกัน                
เป็นปีที่ 3 

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

หมายเหตุ : รางวัลการบรหิารจัดการองค์กรดีเดน่ (เกียรติยศ) เป็นรางวัลที่มอบให้รัฐวิสาหกิจที่สามารถรกัษามาตรฐานการดำเนินงาน
ได้ดีเด่นอย่างต่อเน่ืองมอบให้รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 

4. รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา และปรับสถานะ           
ขององค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการบริหารด้านสถานะทางการเงิน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อพันธกิจ
ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผลประกอบการด้านการเงิน และด้านที่มิใช่การเงินที่สำคัญ แนวโน้ม
ของความยั่งยืนในการพัฒนาองค์กร สิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเน่ือง รวมถึงการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคที่สำคัญ 

5. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น มอบให้ผู้บริหารสูงสุดที่สามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน 
โดยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และสามารถผลักดันองค์กรให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คัดเลือกจาก
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในประเภทรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมแห่งปี และรางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น 

6. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น มอบให้รัฐวิสาหกิจทั่วไปทั้งที่จดทะเบียน                   
ในตลาดหลักทรัพย์และไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยเป็นรัฐวิสาหกิจที่คณะกรรมการ
จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่นำไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริต (Anti – Corruption) และ
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Development) ในอนาคต รัฐวิสาหกิจดังกล่าวจึงต้องมีนโยบาย 
แนวปฏิบัติ ผู้ดูแลรับผิดชอบ และระบบการรายงานและเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน และได้มาตรฐานตามกรอบ
หลักการที่ เป็นที่ยอมรับทั้ งในและต่างประเทศ  เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ Global 
Reporting Initiative ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 
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7. รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีความโดดเด่นที่สามารถสร้างสรรค์
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาองค์กรในมิติต่างๆ รองรับการเปลี่ยนแปลง ได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

8. รางวัลการดำเนินงานเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น  มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีการส่งเสริม                 
การดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง  โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายชัดเจนขององค์กร                  
มีแผนการดำเนินงาน มีกระบวนการมีส่วนร่วมและการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานโดยทั่วไป และมีโครงการ                
ที่ รัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการ ซึ่ งเป็ นส่วนสำคัญที่สะท้อนถึงผลลัพธ์ของการดำเนินการตามนโยบาย                       
ด้านดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรด้วย 

9. รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น  มอบให้รัฐวิสาหกิจที่ผลักดันและสนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้ และการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร มีการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการทำงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การลด
ต้นทุน ส่งผลให้มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเน่ือง โดยนวัตกรรม หมายถึง การคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
บริการใหม่ กระบวนการผลิตหรือกระบวนการบริการใหม่ รวมถึงการปรับปรุงหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ บริการ 
กระบวนการผลิต หรือกระบวนการบริการที่มีอยู่เดิม  โดยใช้ความรู้ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ทักษะและ
ประสบการณ์ทางเทคโนโลยี  หรือการจัดการมาพัฒนาเพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน          
การบริหารจัดการการให้บริการ และยกระดับศักยภาพการแข่งขันขององค์กร ทั้งน้ี ได้แบ่งประเภทรัฐวิสาหกิจ
เพื่อพิจารณามอบรางวัล 2 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความคิดสร้างสรรค์ และ 2) ด้านนวัตกรรม 

10. รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาดีเด่น มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีความร่วมมือ
ระหว่างรัฐวิสาหกิจ (Collaboration) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด          
ทั้งต่อรัฐวิสาหกิจ ประชาชนและประเทศชาติ โดยแนวทางการพิจารณารางวัลน้ีแบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัล คือ  

- ประเภทดีเด่น เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วและมีผลลัพธ์ชัดเจน 

- ประเภทเชิดชูเกียรติ เป็นโครงการที่ริเร่ิมดำเนินงานในระดับแผนงาน 

11. รางวัลบริการดีเด่น มอบให้กับรัฐวิสาหกิจที่มีระดับคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้า/ประชาชน 
ของรัฐวิสาหกิจ ทั้งการบริการตามภารกิจหลักและภารกิจเกี่ยวเน่ือง โดยมุ่งเน้นการตอบสนองตามความ
ต้องการ ความคาดหวัง ของลูกค้า/ประชาชน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อย่างสมดุล มีประสิทธิภาพ 
คล่องตัว และมีมาตรฐานเทียบเคียงในระดับอุตสาหกรรม/ระดับประเทศ/ระดับสากล ตามบริบทของ
รัฐวิสาหกิจ 
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เกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564 
กรอบหลักเกณฑ์และการแบ่งกลุ่มประเภทรางวัล 

กลุ่มท่ี 1 
ประเภทรางวัลท่ีอิงคะแนนประเมินผล 

การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

 กลุ่มท่ี 2 
ประเภทรางวัลท่ีรัฐวิสาหกิจ 

ส่งโครงการเข้าประกวด 
❖ แนวทางการพิจารณา  ❖ แนวทางการพิจารณา 
พิ จารณ า ตัด สิ น รางวัล  โดย ใช้ ข้ อมู ลผ ล         
การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปี 
2563 

 พิจารณาตัดสินรางวัลตามหลักเกณฑ์ที่ประยุกต์ตามหลักการ
และแนวคิดการมอบรางวัลเฉพาะด้านที่เป็นหลักการสากล
และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณา
รางวัลประเภทส่งโครงการเข้าประกวด  ในแต่ละประเภท
รางวัลพิจารณาคัดเลือกในเบื้องต้น ก่อนเสนอคณะกรรมการ
ตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำป ี 2564 

❖ ประเภทรางวัล  ❖ ประเภทรางวัล 
1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี  
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
4. รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น 
5. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น 
6. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ดีเด่น 
7. รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล 

 1. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
    1.1 กลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ 
    1.2 กลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและเล็ก 
2. รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น 
    2.1 ด้านนวัตกรรม 
    2.2 ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
3. รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น 
    3.1 ประเภทดีเด่น 
    3.2 ประเภทเชิดชูเกียรติ 
5. รางวัลบริการดีเด่น 

 
1. กรอบหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 

กรอบหลักเกณฑ์สำหรับการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น อ้างอิงหลักการและแนวคิดการมอบรางวัล
เฉพาะด้านที่เป็นหลักการสากลและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เช่น รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ดีเด่น รางวัลนวัตกรรมดีเด่น และรางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น เป็นต้น และข้อมูลผลการดำเนินงานตามบันทึก
ข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจประจำปี จากกลุ่มรางวัลข้างต้นสามารถอธิบายแนวคิด
พื้นฐาน และหลักเกณฑ์ตัดสินรางวัลแต่ละประเภท สามารถแบ่งรางวัลออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

(1) กลุ่มท่ี 1 ประเภทรางวัลอ้างอิงคะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
พิจารณาตัดสินรางวัล โดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปีที่มีการระบุ

กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานที่อ้างอิงตามระบบประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดย
สรุปหลักการในการพิจารณา ได้ดังน้ี 
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(2) กลุ่มท่ี 2 ประเภทรางวัลท่ีรัฐวิสาหกิจส่งโครงการเข้าประกวด 
พิจารณาตัดสินรางวัลตามหลักเกณฑ์ที่ประยุกต์ ตามหลักการและแนวคิดการมอบรางวัล

เฉพาะด้านที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
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โดยมีรายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณาตัดสินของแต่ละประเภทรางวัล ดังนี้ 

รางวัลท่ี 1 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี  

 

รางวัลท่ี 2 รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
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รางวัลท่ี 3 รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 

 

รางวัลท่ี 4 รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น 
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รางวัลท่ี 5 รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น 

 

รางวัลท่ี 6 รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น 
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รางวัลท่ี 7 รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล 

 

รางวัลท่ี 8 รางวัลการดำเนินงานเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
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รางวัลท่ี 9 รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น 
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รางวัลท่ี 10 รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาดีเด่น 
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รางวัลท่ี 11 รางวัลบริการดีเด่น 
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รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม 
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รางวัลรัฐวิสาหกจิยอดเยี่ยมประจำปี 
 

 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลน้ีสะท้อนความเป็นองค์กร “ดีเด่น” ทั้งในด้านคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ดีเด่น และการบริหารจัดการจัดการองค์กรดีเด่น 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการทุกๆ ด้าน โดยมีคณะกรรมการ
และคณะผู้บริหารที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจ
แห่งเดียวที่มีผลการดำเนินงานสะท้อนถึงความเป็นรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมโดยผ่านการพิจารณาได้รับรางวัล
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น และรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 

ปตท. มุ่งมั่นเป็นองค์กรที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ มุ่งยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน               
ของประเทศ พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีมาใช้ในทุกภาคส่วน 
รวมทั้งเป็นพลังขับเคลื่อนวิถีชีวิตผู้คน สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ให้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้า 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งอนาคต” (Powering Life with Future Energy and 
Beyond) โดยมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล ซึ่งครอบคลุม ประเทศ สังคม ชุมชน               
ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน รวมถึงส่งเสริมค่านิยมองค์กร SPIRIT: Synergy สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่, 
Performance Excellence ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ , Innovation ร่วมสร้างนวัตกรรม , Responsibility for 
Society ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม , Integrity & Ethics ร่วมสร้างพลังความดี, Trust & Respect ร่วมสร้าง
ความเชื่อมั่น เพื่อให้ ปตท. มุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 
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รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
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รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
ประเภทเกยีรตยิศ 

 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลประเภทเกียรติยศ มอบให้ รัฐวิสาหกิจที่สามารถรักษามาตรฐานการ
ดำเนินงานได้ดีเด่นอย่างต่อเน่ือง มอบให้รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น ติดต่อกัน
เป็นปีที่ 3 เป็นต้นไป ซึ่งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นภาครัฐ ในการกำกับ
ดูแลรัฐวิสาหกิจ และส่งเสริมการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตาม
การดำเนินงานในเรื่องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 

คณะกรรมการ ปตท. มีการทำงานเป็นทีมกับผู้บริหารของ ปตท. คณะกรรมการมีการทบทวน
วิสัยทัศน์ขององค์กรให้สอดรับกับกระแสโลก สถานการณ์เศรษฐกิจ พลังงานที่เปลี่ยนแปลง มีส่วนร่วมในการ
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ ปตท. อย่างสม่ำเสมอ 
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รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกดั (มหาชน) 

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลน้ีสะท้อน คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ภาครัฐ ในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ และส่งเสริมการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ ดี มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทาง               
การดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 

คณะกรรมการธนาคาร มีการริเร่ิมนโยบายที่สำคัญจนประสบความสำเร็จ และส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อ
ธนาคาร เช่น การสร้างระบบให้ธนาคารซึ่งมีขนาดใหญ่และมีพนักงานจำนวนมาก ให้สามารถดำเนินงานตาม
นโยบายและทิศทางของธนาคารจนบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน โดยการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายให้กระจาย
ไปทั่วองค์กร ผ่านโครงการ 1 แผนงาน 1 ความยั่งยืน เป็นต้น  รวมถึงคณะกรรมการมีการติดตาม ให้
ข้อเสนอแนะ ส่งผลให้ธนาคารสามารถดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่สำคัญประสบความสำเร็จ 

 

 

 

 

 

 

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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รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
 

 

 

 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลน้ีสะท้อน คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ภาครัฐ ในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ และส่งเสริมการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ ดี มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทาง             
การดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 

คณะกรรมการธนาคาร  มีการนำเคร่ืองมือการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ มาผลักดันให้เกิดการ
ดำเนินงานของ ธ.ก.ส. เป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากน้ีมีการผลักดัน และติดตามนโยบายของรัฐบาล 
และธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จ 
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รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
ประเภทเกยีรตยิศ 

 

 

 

ธนาคารออมสิน 

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลประเภทเกียรติยศน้ี มอบให้กับรัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลบริหารจัดการ
องค์กรเกียรติยศติดต่อกันเป็นปีที่  3 เป็นต้นไป  ซึ่งสะท้อนระบบบริหารจัดการองค์กรดีเด่นที่จะทำให้  
รัฐวิสาหกิจมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
รัฐวิสาหกิจ และมีการเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

 ธนาคารออมสิน มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดีอย่างต่อเน่ือง มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเป็น Social 
Banking และสามารถแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิผล และมีการปรับปรุงอย่าง
สม่ำเสมอ ส่งผลให้ธนาคารบรรลุเป้าหมายที่สำคัญจำนวนมากอย่างต่อเน่ือง และมีผลงานที่สำคัญในรอบปีที่
ผ่านมา เช่น การลดค่าใช้จ่ายขององค์กร เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ในการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 เป็นต้น 
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รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
 

 

 

 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลน้ีสะท้อนระบบบริหารจัดการองค์กรดีเด่นที่จะทำให้ รัฐวิสาหกิจมีการดำเนินงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่รัฐวิสาหกิจ และมีการเจริญเติบโต        
ได้อย่างยั่งยืน 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี โดยทำให้ ปตท. เป็นองค์กรที่ดีและเก่ง 
ซึ่ง ปตท. สามารถรักษาระดับผลการดำเนินงานให้อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเน่ือง มีธรรมาภิบาล  มีความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากน้ีมีการบูรณาการกระบวนการทำงานระหว่างหน่วยงานที่ชัดเจน 
มากขึ้น ทำให้กระบวนการทำงานเกิดความเชื่อมโยงกัน และลดความซ้ำซ้อนของการทำงาน 
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รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 

 

 

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(ธอส.) 

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลน้ีสะท้อนระบบบริหารจัดการองค์กรดีเด่นที่จะทำให้ รัฐวิสาหกิจมีการดำเนินงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่รัฐวิสาหกิจ และมีการเจริญเติบโต        
ได้อย่างยั่งยืน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยมีการกำหนด Strategy และ Process ที่ชัดเจน มีการลงทุนที่
เน้นประสิทธิภาพและการให้บริการลูกค้าอย่างคุ้มค่า ไม่มุ่งเน้นการลงทุนตามกระแส มีการบริหา รจัดการที่
ส่งผลให้บรรลุผลลัพธ์ที่สำคัญ ทั้งการดำเนินงานตามพันธกิจ ความแข็งแกร่งและยั่งยืนของสถานะการเงิน และ
การให้ความช่วยเหลือจากสถานการณ์ COVID-19 

 

 



  

                                                                         30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น
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รางวัลการพัฒนาองคก์รดีเด่นในภาพรวม 
 

 

 

 

ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลน้ีสะท้อน ความมุ่งมั่นในการพัฒนา และปรับสถานะขององค์กรให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะการตอบสนองต่อพันธกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แนวโน้มของความ
ยั่งยืน ในการพัฒนาองค์กร สิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเน่ือง รวมถึงการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคที่สำคัญ 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มีความมุ่งมั่นในการ
พัฒนา และปรับสถานะขององค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง มีการพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการภายใน การบูรณาการ
ทำงานภายในโดยมุ่งเน้นประโยชน์ของลูกค้า การสร้างธรรมภิบาล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รว มถึง        
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาช่องทางการรับฟังลูกค้า และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ส่งผลให้            
มีระยะเวลาการให้บริการที่รวดเร็วขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของเอกสารในการให้บริการ สามารถพัฒนา SMEs         
ได้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยนื รวมถึงการพัฒนากระบวนการทำงานร่วมกันหน่วยงานกำกับและสมาคมต่างๆ 
ส่งผลให้มีการดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐได้สำเร็จ 
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รางวัลการพัฒนาองคก์รดีเด่น  
ด้านการวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ 

 

 

 

การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) 

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลน้ีสะท้อน ความมุ่งมั่นในการพัฒนา และปรับสถานะขององค์กรให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งมีการพัฒนากระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ หรือ            
การวางแผนกลยุทธ์  (Strategic Planning) ซึ่งเป็นกระบวนการตัดสินใจเพื่อกำหนดทิศทางในอนาคต                
ขององค์กร โดยกำหนดสภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องบรรลุ และกำหนดแนวทางในการบรรลุสภาพการณ์                 
ที่กำหนดบนพื้นฐานข้อมูลที่รอบด้านอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีการวิเคราะห์ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์              
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความสามารถพิเศษขององค์กร เพื่อนำมากำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
และเป้าประสงค์ ที่สำคัญ เพื่อนำมาสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในเชิงปฏิบัติเพื่อให้บรรลุประสิทธิผล
สูงสุด 

การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา และปรับสถานะขององค์กรให้ดีขึ้น
อย่างต่อเน่ืองในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ โดยให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ทั้งมิติของ         
การพัฒนาธุรกิจ โดยมียุทธศาสตร์ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติในการขายบุหร่ี โดยไม่ส่งเสริมการบริโภคบุหร่ี 
แต่สร้างการแข่งขันกับบุหร่ีต่างประเทศ โดยรักษาส่วนแบ่งตลาด นอกจากน้ีมียุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายที่ประสบความสำเร็จ ส่งผลให้กำไรสุทธิของ ยสท. มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการดูแล
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ และการมีส่วนร่วมและสนับสนุนในการปราบปรามบุหร่ีผิดกฎหมาย
ตามนโยบายของภาครัฐ 
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รางวัลการพัฒนาองคก์รดีเด่น 
ด้านการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

 

 

 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลน้ีสะท้อน ความมุ่งมั่นในการพัฒนา และปรับสถานะขององค์กรให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งมีการพัฒนาการตอบสนองกับ
สภาพแวดล้อมในการดำเนินภารกิจ/ธุรกิจ การแข่งขันความต้องการของผู้ใช้บริการ และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล  เป็นต้น ซึ่ งการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน          
เป็นกลไกหน่ึงที่จะสร้างการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา และปรับสถานะ
ขององค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ืองในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้ภารกิจการส่งเสริม      
การเลี้ยงโคนม และภารกิจด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์นมได้ตามเป้าหมาย โดยมีการพัฒนากระบวนการบริหาร   
ความเสี่ยงองค์กรอย่างต่อเน่ือง ทั้งในเชิงกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร การสร้างวัฒนธรรม ความตระหนักในองค์กรในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมถึง
การปรับเปลี่ยนแผนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์อย่างเหมาะสม 
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รางวัลการพัฒนาองคก์รดีเด่น 
ด้านการบริหารทุนมนุษย ์

 

 

 

องค์การเภสัชกรรม (อภ.) 

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลน้ีสะท้อน ความมุ่งมั่นในการพัฒนา และปรับสถานะขององค์กรให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะด้านการบริหารทุนมนุษย์ ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ         
มีความตระหนักเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษย์ที่ดี  และสามารถไปพัฒนาระบบงานด้านการบริหารทุนมนุษย์   
ที่จะเป็นกลไกที่สร้างความเท่าเทียม (Equality) ความเสมอภาค (Equity) และ/หรือความแตกต่างที่เหมาะสม 
(Appropriate Difference) ในการสนับสนุนให้บุคลากรได้สร้างคุณค่าให้แก่ตนเองและองค์กร รวมถึงสามารถ
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เกิดความยั่งยืน สร้างศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

องค์การเภสัชกรรม (อภ.) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา และปรับสถานะขององค์กรให้ดีขึ้นอย่า ง
ต่อเน่ืองในการพัฒนาด้านการบริหารทุนมนุษย์ โดยมีวิสัยทัศน์ “ทรัพยากรบุคคลที่ล้ำหน้าเพื่อมุ่งสู่การเป็น
ผู้นำด้านธุรกิจยาและเวชภัณฑ์” บุคลากรมีความภาคภูมิใจในการสร้างความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์  
พัฒนาระบบการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation) และการโอนย้ายงาน (Job Transfer) การสร้างคน  
รุ่นใหม่  (Talent) เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถและโอกาสในการเติบโตที่หลากหลาย มีการพัฒนา
กระบวนการ Upskill และ Reskill ส่งผลให้องค์กรมีผลลัพธ์ที่ ดีขึ้น เช่น Productivity Ratio ที่เพิ่มขึ้น       
อย่างต่อเน่ือง โดยพิจารณาจากรายได้ต่อหัว ผลผลิตจากสายการผลิตต่อหัว การลดการสูญเสีย (Loss) และ   
มีผลประเมินความผูกพันที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการสร้างการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรจากการย้ายโรงงาน 
นอกจากน้ีมีการสื่อสารเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ จากผู้บริหารให้บุคลากรภายในมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง          
มีความมั่นใจในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ถูกการแทรกแซงจากภายนอก และมีการสื่อสารต่อภายนอก 
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รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น 
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รางวัลการเปดิเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น 
 

 

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(ธอส.) 

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลน้ีสะท้อน รัฐวิสาหกิจที่มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนได้
มาตรฐานตามกรอบหลักการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนได้มาตรฐานตามกรอบ
หลักการที่ เป็ นที่ยอมรับทั้ งในและต่างประเทศ มีการสำรวจความต้องการเกี่ยวกับประเด็นสำคัญ                    
ของการเปิดเผยข้อมูลภายในองค์กรและภายนอก มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและ
ภายนอกองค์กร มีการปรับปรุงประเด็นการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการพัฒนาความยั่งยืน มีการเก็บข้อมูล
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล และมีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานและผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงภาพรวมองค์กรมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
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รางวัลการเปดิเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น 
 

 

 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลน้ีสะท้อน รัฐวิสาหกิจที่มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนได้
มาตรฐานตามกรอบหลักการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 

 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนได้มาตรฐานตามกรอบ
หลักการที่ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ มีการสำรวจความต้องการเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของ                
การเปิดเผยข้อมูลภายในองค์กรและภายนอก มีการปรับปรุงช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมจากในปีที่ผ่านมา   
มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กร  มีการปรับปรุงประเด็น             
การเปิดเผยข้อมูลในรายงานการพัฒนาความยั่งยืน มีการเก็บข้อมูลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล 
และมีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานและผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงภาพรวม
องค์กรมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
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รางวัลการเปดิเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น 
 

 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลน้ีสะท้อน รัฐวิสาหกิจที่มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนได้
มาตรฐานตามกรอบหลักการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนได้มาตรฐานตามกรอบ
หลักการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ มีการสำรวจความต้องการเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของการ
เปิดเผยข้อมูลภายในองค์กรและภายนอก มีการปรับปรุงช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมจากในปีที่ผ่านมา  
มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กร  มีการปรับปรุงประเด็น         
การเปิดเผยข้อมูลในรายงานการพัฒนาความยั่งยืน มีการเก็บข้อมูลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล 
และมีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานและผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  รวมถึงภาพรวม
องค์กรมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
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รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น
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รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น 
 

 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

นายสมพงษ ์ปรีเปรม 

 

 

 

 

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ระหว่างการดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ได้มีผลงานประจักษ์มากมาย 
เป็นผู้นำการบริหารจัดการองค์กร ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม การบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงมีทักษะการสื่อสารโดดเด่นด้วยการใช้ เทคโนโลยี Social Media และ Application            
ที่กำลังเป็นที่ นิยม เพื่อให้เข้าถึงพนักงาน ทั่ วประเทศเกือบ 3 หมื่นคน ส่งผลให้สามารถนำพา กฟภ. ให้มี               
ผลการดำเนินงานที่สำคัญๆ ได้บรรลุเป้าหมาย เช่น การริเริ่มการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทั่วประเทศ         
เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การพัฒนาธุรกิจใหม่ และ    
การทำเพื่อผู้ใช้ไฟฟ้าและสังคมข้าถึงไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น เป็นต้น 

ผลงานท่ีสำคัญระหว่างการดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรท่ีผ่านมา 

การจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ส่งผลให้ปี 2563        
ได้ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารไปกว่า 3,891 เส้นทาง ระยะทาง 7,608 กม. เป็นการจัดระเบียบฯ           
คร้ังใหญ่ที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยดำเนินการ และมีการดำเนินการอย่างต่อเน่ือง 

การปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ส่งผลให้มีการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำและติดต้ังหม้อแปลง        
เพิ่ม รวมกว่า 65,400 จุด ทั่วประเทศ ข้อร้องเรียนด้านแรงดันไฟฟ้าตกปี 2564 ลดลงได้ 59.6% 

การพัฒนาด้านดิจิทัล ส่งผลให้การดำเนินการโครงการด้านดิจิทัลสำเร็จเป็นรูปธรรมตามแผนเร็วขึ้น 
สามารถแก้ปัญหาอุปสรรคได้เร็วขึ้น เกิดผลิตภัณฑ์จากผลงานนวัตกรรมต่างๆ จากพนักงานที่เป็นนวัตกร รม
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จำนวนมาก และสามารถนำไปใช้งานได้จริง เกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน สร้างความพึงพอใจ
ให้กับพนักงานและลูกค้า 

การสื่อสารองค์กร ในอดีตการสื่อสารนโยบายต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นการสั่งการ        
ผ่านการประชุมรายเดือนของผู้บริหารระดับสูง และถูกนำมาถ่ายทอดต่อไปตามลำดับชั้น ผ่านบันทึกหรือ
เอกสารแจ้งเวียน รวมถึงการติดประกาศต่างๆ ซึ่งเกิดปัญหาความล่าช้า ไม่ทั่วถึง ไม่ทันต่อสถานการณ์ รวมถึง
ทำให้พนักงานไม่สามารถรายงานปัญหาต่างๆ ต่อผู้บริหารระดับสูงได้ทันท่วงที เกิดเป็นช่องว่างทางการสื่อสาร 

การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การพัฒนาธุรกิจใหม่ และการทำเพื่อผู้ใช้ไฟฟ้าและสังคมเข้าถึง
ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น โดยลดค่าธรรมเนียมเหลือเพียง 10 -20% ของอัตราค่าธรรมเนียมเดิม ลดมาตรฐาน           
การให้บริการ การขอใช้ไฟฟ้าจากปกติ 3 วัน เหลือเพียง 1 วัน ในพื้นที่เขตเทศบาล และจาก 5 วัน เหลือเพียง 
3 วันในพื้นที่นอกเขตเทศบาล ลดค่าใช้จ่ายสมทบในการก่อสร้างระบบไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าจากเดิม
จ่ายผู้ใช้ไฟฟ้าจ่าย 50% ปรับเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องจ่ายค่าสมทบหากระยะทางไม่เกิน 140 เมตร ปรับปรุง
กฎระเบียบให้ผู้ใช้ EV สามารถขอมิเตอร์ไฟฟ้าตัวที่สองได้ ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องยุ่งยากในการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าในบ้านให้รองรับ EV ปรับปรุงการขอไฟฟ้าแรงต่ำจากเดิมจำกัดเพียงไม่เกิน 100 แอมป์ เพิ่มเป็น 200 
แอมป์ ช่วยลดภาระการลงทุนของผู้ใช้ไฟฟ้า และจัดทำโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับ
โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่งๆ ละ 10 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 770 ล้านบาท 
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รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกจิดจิิทัล 
 

 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลน้ีสะท้อนความโดดเด่นที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการพัฒนาองค์กรในมิติต่างๆ รองรับการเปลี่ยนแปลง ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีเป้าหมายในการพลิกองค์กรสู่การเป็น Digital Utility อย่างชัดเจน
ทั้งการให้บ ริการลูกค้าและการพัฒนาภายในองค์กร ซึ่งด้านบุคลากรมุ่งสู่การเป็น Digital Workplace           
มีการบรูณาการกระบวนการทำงานทั้งองค์กรด้วย Digitalization และมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้โดย
ตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้รับ และการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
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รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกจิดจิิทัล 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกดั (มหาชน) 

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลน้ีสะท้อนความโดดเด่นที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการพัฒนาองค์กรในมิติต่างๆ รองรับการเปลี่ยนแปลง ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

 

 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้
ในธนาคาร เช่น การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลดทุจริตและความผิดพลาด การปรับอัตรากำลังให้สอดคล้องกับ
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ เป็นต้น รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนนโยบายภาครัฐได้        
ประสบความสำเร็จอย่างชัดเจน เช่น การสร้าง Platform ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 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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รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกจิดจิิทัล 
 

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลน้ีสะท้อนความโดดเด่นที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการพัฒนาองค์กรในมิติต่างๆ รองรับการเปลี่ยนแปลง ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีเป้าหมายในการพัฒนาระบบดิจิทัลอย่างชัดเจน        
เช่น มุ่งสู่องค์กรไร้กระดาษในปี  2569 การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสร้างรายได้จากธุรกิจใหม่ และการลด
ค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์อัตรากำลังที่เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นต้น นอกจากน้ี
องค์กรมกีารบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
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รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและส่ิงแวดล้อมดีเด่น 
 

 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทน พัฒนาความย่ังยืนเพื่อชุมชน 

เป็นโครงการต้นแบบในการแก้ปัญหาผลกระทบโดยตรงในพื้นที่  หมู่บ้านลาดค่าง จ.เลย จากการ
ดำเนินกิจการการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำ ลำน้ำสาน โดยชุมชนดังกล่าวได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฝาย
บริเวณแก่งสายสวรรค์ เพื่อผันน้ำจากลำน้ำสานเข้าสู่อุโมงค์ส่งไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก เพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้าซึ่งอุโมงค์มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ปัญหาในภาพรวมของชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดค่างที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างฝายผันน้ำของ PEA อีกทั้งในช่วงฤดูแล้ง พื้นที่บริเวณท้ายฝายมีปริมาณ
น้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคของชุมชน เน่ืองจากต้องผันน้ำเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า รวมทั้ง       
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กน้ำสาน ทำให้ระยะทางในการล่องแก่งลำน้ำสานมีระยะทางที่สั้นลง 
ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

     เพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการดำเนินกิจการการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน จึงดำเนินโครงการ 
“โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทน พัฒนาความยั่งยืนเพื่อชุมชน” เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ หมู่บ้านลาดค่าง 
ตำบลลาดค่าง และ หมู่บ้านไฮตาก ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย อีกทั้งยกระดับพื้นที่ชุมชนโดยรอบ
โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่มีศักยภาพเพื่อยกระดับเป็นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พลังงาน โดย กฟภ. 
ออกแบบ และกำหนดแนวทางเพื่อนำเสนอกับ อบต. ถึงรูปแบบในการแก้ปัญหาพื้นที่หน้าฝาย และพัฒนา
ส่งเสริมบ้านไฮตากเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของพื้นที่ และดำเนินโครงการสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจชุมชน
มุ่งเน้นการส่งเสริม ในการติดต้ัง ระบบพังงานแสงอาทิตย์ ติดต้ังระบบควบคุมผ่าน IoT ระบบควบคุมประปา
หมู่บ้านอบรมวิธีใช้งานและวิธีการดูแลรักษา และสร้างการตระหนักรับรู้ และ เป็นต้นแบบให้ชุมชนใช้พลังงาน
ทดแทน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนรวมถึงยกระดับพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พลังงาน 
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รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและส่ิงแวดล้อมดีเด่น 
 

 

 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

 โครงการศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ 

ปตท. มีแนวคิดที่จะพัฒนาพื้นที่ของ ปตท. ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าบก  จากเดิมที่มีพื้นที่
เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีแล้วน้ัน จึงได้เชื่อมโยงแนวคิดดังกล่าวกับแผนการลงทุนพัฒนาพื้นที่
วังจันทร์วัลเลย์ ของกลุ่ม ปตท. ในจังหวัดระยอง ขนาดพื้นที่ 3 ,327 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่สนับสนุนการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศและพัฒนาธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ แนวทาง
การศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาโครงการป่าวังจันทร์ ใน 3 มิติ ดังน้ี 1. การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้าน
การปลูกป่าของประเทศ (Content Provider) 2. การพัฒนาพื้นที่สีเขียว 3. การพัฒนาชุมชนโดยรอบพื้นที่  
โดยจัดทำแผนตามแนวทางการบริการจัดการศูนย์เรียนรู้ 5 ด้าน คือ “T-SEED” ประกอบด้วย ด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Tourism) สังคมชุมชน (Social) การศึกษา (Education) สิ่งแวดล้อม (Environment) 
และด้านเทคโนโลยีดิ จิทัล  (Digital) สำหรับศูนย์ เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ให้ความสำคัญ ต่อด้านการศึกษา 
(Education) และด้านสิ่ งแวดล้อม (Environment) แบ่งโซนภายในพื้นที่ เป็น 3 โซน ได้แก่ Education 
Zone, Innovation Zone และ Community Zone ซึ่ ง ปตท. จัดสรรพื้นที่  Education Zone จำนวน 
351.35 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์  นอกจากบทบาทการเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วยังมีส่วนช่วยสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์มีวัตถุประสงค์หลักในการเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ 
พัฒนางานวิจัยด้านการฟื้นฟูป่าของ ปตท. และยังเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ เปิดให้ประชาชนผู้สนใจ       
ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ และพักผ่อน 
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รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและส่ิงแวดล้อมดีเด่น 
 

 

 

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

โครงการ MEA E-Fix : ยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง ดูแลเร่ืองไฟฟ้าในบ้านด้วยช่าง
ผู้ชำนาญการจากชุมชน 

จากความเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม โดยเฉพาะในด้านประชากรที่กำลังเข้าสู่การเป็นสังคม
ผู้สูงอายุ กฟน. พบประเด็นที่สำคัญประการหน่ึง คือ มีการสอบถามกรณีการให้บริการหลังเคร่ืองวัดฯ         
เป็นจำนวนมากถึง 12,000 คร้ังต่อปี (เฉลี่ย 1,000 คร้ังต่อเดือน) โดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีลักษณะ
ครัวเรือนอยู่คนเดียวและกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งมีประเด็นที่ต้องการให้ กฟน. ดำเนินการคือ ต้องการช่องทางในการ
ติดต่อช่างไฟฟ้าที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ในการแก้ไขปัญหาและติดต้ังระบบไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัย กฟน. จึงเกิด
แนวคิดในการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบใหม่ และเป็นที่มาของการดำเนินโครงการ“ MEA E-Fix : 
ยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง ดูแลเรื่องไฟฟ้าในบ้าน ด้วยช่างผู้ชำนาญการจากชุมชน” ช่างไฟฟ้ามืออาชีพของ 
กฟน. โดยการจัดทำหลักสูตร ขั้นตอนการอบรม ทดสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบั ติ มีการจัดต้ังศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน พร้อมอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ณ อาคารฝึกอบรม การไฟฟ้า          
นครหลวงเขตนนทบุรี ดำเนินการและบริหารจัดการโดยฝ่ายฝึกอบรม ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในที่มีลักษณะงาน
เกี่ยวเน่ือง เพื่อยกระดับช่างไฟฟ้าจากชุมชน สู่ การเป็นช่างไฟฟ้าที่สามารถให้บริการได้อย่างมีมาตรฐาน 
ถูกต้อง ปลอดภัย และไว้ใจได้ พร้อมประเมินขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จากน้ัน ได้พัฒนา Application MEA E-Fix และนำรายชื่อเข้าสู่ระบบ 
เพื่อพร้อมให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป 
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รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและส่ิงแวดล้อมชมเชย 
 

 

 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) 

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร และ       
แผนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ 

โครงการเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทำงาน (CSR in Process) 
ในการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ ธสน. โดยเลือกกลุ่มลูกค้าในธุรกิจส่งออก-นำเข้า 
และธุรกิจลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
เน่ืองจากกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs มักขาดความรู้และความเชี่ยวชาญในการยกระดับการส่งออกให้เทียบเท่า
หรือเหนือคู่แข่งได้ในระยะยาว เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศให้เป็นผู้ส่งออกหรือเพื่อให้ผู้ส่งออก 
SMEs สามารถส่งออกได้เพิ่มมากขึ้น โดยการอบรมบ่มเพาะ เป็นการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs            
2. ต่อยอด เป็นการให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการ SMEs (Advisory Service) และ 3. สร้างโอกาส         
ทางธุรกิจ เป็นการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs          
ให้ก้าวเข้าสู่การค้าออนไลน์ (E-Commerce) 
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รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและส่ิงแวดล้อมชมเชย 
 

 

 

การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) 

โครงการส่งเสริมการทำสวนยางตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน 

การยางแห่งประเทศไทย กำหนดมาตรการส่งเสริมการทำสวนยางของเกษตรกรชาวสวนยางให้เป็น 
ไปตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามหลักสากล เพื่อสร้างมาตรฐานสวนยางของประเทศไทยเข้าสู่
ระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามหลักสากล อาทิเช่น FSCTM , PEFCTM เป็นต้น เพื่อขยายตลาด             
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้ยางและผลผลิตยางพาราไปยังตลาดต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์             
ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยนำร่องในปีแรกเป้าหมาย 18 ,025 ไร่ รวมทั้งกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจ 
ประสงค์จะให้การยางแห่งประเทศไทยจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนที่ เชื่อมโยงกับธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์          
จากผลผลิตยางพารา 
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รางวัลความคิดสรา้งสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น
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รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น 
ด้านความคดิสร้างสรรค์ดเีด่น 

 

 

 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  

นวัตกรรมเคร่ืองต้นแบบบำบัด PM2.5 และเชื้อโรคในอากาศ (Innovative Hybird 
Treatment Prototype for PM2.5 & Airbone Pathogens Removal) 

นวัตกรรมเคร่ืองต้นแบบบำบัด PM2.5 และเชื้อโรคในอากาศได้ถูกพัฒนาขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์
ในการประยุกต์ผสมผสานเทคโนโลยีการบำบัดอากาศแบบผสม (Hybrid System) ประกอบด้วยเทคโนโลยี
การปล่อยไอออนประจุไฟฟ้า (Ionization) ร่วมกับเทคโนโลยีออกซิเดชันขั้นสูง (Advanced Oxidation 
Process; AOPs) โดยมีจุดเด่นคือ กำจัดได้ทั้งฝุ่น PM2.5 ได้มากกว่า 90% และกำจัดเชื้อโรคที่ปนเปื้อนใน
อากาศ (เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อไวรัส) มากกว่า 99% โดยระบบบำบัดส่วนใหญ่ในตลาดจะสามารถ
บำบัดได้เพียง PM2.5 อย่างเดียว บำบัดอากาศที่ไม่ใช้แผ่นกรองอากาศ จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแผ่น
กรอง และด้วยข้อจำกัดของขนาดรูพรุนของแผ่นกรองในท้องตลาดมีขนาดใหญ่กว่า 0.3 µm ทำให้ไม่สามารถ
กำจัดเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กกว่า 0.1 µm เป็นนวัตกรรมการบำบัดอากาศที่ไม่ใช้แสง UV-C ในการกำจัดเชื้อโรค
เหมือนที่มีในท้องตลาด จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้งานบริเวณโดยรอบ เน่ืองจากการใช้แสง UV-C อาจเกิดอันตรายต่อ
ดวงตาและมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งผิวหนังได้ 
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รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น 
ด้านความคดิสร้างสรรค์ดเีด่น 

 

 

 

การประปานครหลวง (กปน.) 

C.I.A Camera Intelligence Alert 

C.I.A. Camera Intelligence Alert ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และการวางท่อประปา 
โดยผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมิน ผู้รับจ้างพร้อมรูปถ่ายสภาพสนาม (พื้นที่
ก่อสร้างจริง) ขณะก่อสร้าง เช่น การไม่ปิดฝาท่อและการไม่รักษาความสะอาดบริเวณงานก่อสร้าง พฤติกรรม
ดังกล่าวเป็นจุดเสี่ยงที่จะทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนน้ำประปาปลอดภัย กปน. จึงได้คิดค้น อุปกรณ์
ช่วยเก็บบันทึกภาพเหตุการณ์การปฏิบัติงานบริเวณหน้างาน ทีมงานสายงานบริการจึงมีแนวคิดในการนำระบบ
กล้องวงจรปิดซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้งานภาคสนามได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับการเชื่อมโยง
เครือข่ายการสื่อสารส่งภาพรายงานผลต่อผู้ควบคุมงานแบบ Real time เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของ             
ผู้รับจ้าง สนับสนุนการตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการวางท่อประปาระยะไกลได้อย่างทั่วถึงตลอดเวลา  
โดยนำเทคโนโลยี  AI มาพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตรวจจับการปิด -เปิดฝาท่อประปา โดยอาศัย
กระบวนการ Big Data ในการสร้าง AI วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ Deep Learning จากภาพถ่ายงานก่อสร้าง
วางท่อประปา นำมาจัดทำโมเดลทางคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการ Convolutional Neural Network – CNN หรือ 
โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันมาช่วยตรวจจับและแจ้งเตือนผ่าน Application Line 
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รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น 
ด้านความคดิสร้างสรรค์ดเีด่น 

 

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

ระบบพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน 

ระบบพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Forecast 
System) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ควบคุมระบบไฟฟ้าทั้งประเทศของ กฟผ. สามารถคาดการณ์ปริมาณ
การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทที่มีความผันผวนสูง (พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงาน
ลม) ได้ล่วงหน้า และมีความแม่นยำมากขึ้น โดยอาศัยการทำงานของระบบโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial 
Neural Network: ANN) ซึ่งผ่านสมมติฐานการทดลองซ้ำ ๆ โดยใช้ชุดข้อมูลการผลิตไฟฟ้าและสภาพอากาศ
ในอดีต จนได้แบบจำลองพยากรณ์ที่มีความเชื่อถือได้ องค์ประกอบของระบบพยากรณ์ที่ กฟผ. คิดค้นและ
พัฒนาขึ้นมี 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของแบบจำลองพยากรณ์ ซึ่งเป็นระบบที่ทำงานอยู่เบื้องหลังโดยใช้หลักการของ 
ANN และส่วนของการแสดงผลซึ่งพัฒนาขึ้นในลักษณะของ Web Application ที่สามารถเรียกดูค่าพยากรณ์
ของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบได้อย่างสะดวก รวมทั้งยังสามารถเรียกดูค่าพยากรณ์อากาศ วิเคราะห์
ทางสถิติของค่าการพยากรณ์ และแจ้งข้อมูลให้กับผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบผ่านทาง Line Chatbot ได้อีกด้วย 
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รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น 
ด้านความคดิสร้างสรรค์ดเีด่น 

 

 

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(ธอส.) 

GHB Appraised Valued Model By AI 

เป็นการยกระดับกระบวนการประเมินราคาหลักประกันในการขอสินเชื่อของธนาคาร และ          
การทบทวนราคาหลักทรัพย์ที่มีผู้กู้นำมาค้ำประกันไว้ทุก 3 ปี ซึ่งปัจจุบันธนาคารมีการจ้างบริษัทประเมิน          
ในการประเมินหลักประกันดังกล่าว ทั้งน้ีบริษัทประกันไม่สามารถประเมินหลักประกันทั้งหมดได้ โดยการ
พัฒนาแบบจำลอง (Model) ในการประเมินราคาหลักประกัน ซึ่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence : AI) หรือระบบประมวลผลที่มีการวิเคราะห์เชิงลึกมาใช้ในการสร้างแบบจำลองการวิเคราะห์
แบบอัตโนมัติ โดยธนาคารจะกำหนดแบบจำลองขึ้น และระบบจะเลือกปัจจัยอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับราคา
หลักประกัน เช่น ราคาประเมินหลักประกันในระยะใกล้เคียง ระยะห่างจากสถานที่สำคัญ เช่น รถไฟฟ้า 
ห้างสรรพสินค้า และระบบจะทำการประมวลผลผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้แบบจำลองมีความ
แม่นยำมากยิ่งขึ้นและสามารถวิเคราะห์ เรียนรู้และเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งระบบ       
จะมีการประมวลผลในรูปแบบการให้คะแนน และระบบสามารถประเมินราคาหลักประกันได้ทันทีและมีความ
แม่นยำสูง ลดความผิดพลาดจาก Human Error 
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รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น 
ด้านนวัตกรรมดเีด่น 

 

 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  

ชุดควบคุมโหลดเบรกสวิตช์ชนิด SF6 แบบอเนกประสงค์ 

ชุดควบคุมโหลดเบรกสวิตช์ชนิด SF6 แบบอเนกประสงค์ เป็นนวัตกรรมที่สามารถใช้งานทดแทน 
ชุดตู้ควบคุมโหลดเบรกสวิตช์ช นิด SF6 ที่  กฟภ. ใช้งานได้ถึง  7 ผลิตภัณ ฑ์  โดยมี ค่าใช้ จ่าย ต่ำกว่า 
การซื้อทดแทน หรือ ซื้อชุดอะไหล่ ซึ่งมีต้นทุนผลิตเองอยู่ที่ 60,000 บาท เทียบกับราคาซื้อใหม่ 130,000 - 
175,000 บาท ทั้งน้ีชุดอุปกรณ์ RCS หลายผลิตภัณฑ์มีตู้ควบคุมชำรุด และไม่สามารถใช้งานทดแทนกันได้
ระหว่างผลิตภัณฑ์ อีกทั้งผู้ผลิตบางรายได้ยกเลิกการผลิตอะไหล่อย่างถาวร ทำให้ตู้ควบคุมอุปกรณ์ RCS  
ขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทำให้ กฟภ. ต้องหาวิธีการเพื่อที่จะสามารถหาอุปกรณ์ RCS ดังกล่าว         
มาเปลี่ยนทดแทนได้อย่างทันท่วงที โดยปัจจุบันมีรายงานการชำรุดเสียหายหรือการเสื่อมสภาพอยู่ที่ประมาณ 
15-20 ชุด/เขต/ปี รวมทั้งประเทศ 180 - 240 ชุด/ปี นอกจากน้ี กฟภ. ได้พัฒนาชุดตรวจสอบการทำงานของ
อุปกรณ์ RCS ขึ้นเองได้ในราคาชุดละ 35 ,000.-บาท มีต้นทุนถูกลง 30-50% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ใน
ท้องตลาด ซึ่งสามารถตรวจสอบการทำงานของ RCS ทุกผลิตภัณฑ์ที่ กฟภ. มีการใช้งานอยู่ 
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รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น 
ด้านนวัตกรรมดเีด่น 

 

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

โครงการยกระดับสายส่งโดยวิธีไม่ดับกระแสไฟฟ้า 

การยกระดับสายส่งไฟฟ้า 115 -230 กิโลโวลต์โดยวิธีไม่ดับกระแสไฟฟ้าน้ี ทำให้เกิดการคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ เพื่อสนับสนุนกระบวนการ ดังน้ี 1) อาร์มชั่วคราว เพื่อย้ายแนวสายไฟฟ้า ระดับแรงดัน 115 , 
230 kV. (Temporary Arm Hot Line) เป็นนวัตกรรมที่สามารถที่ใช้ในกระบวนการ ถ่างแนวสายไฟฟ้า           
โดยอุปกรณ์ต้องรับน้ำหนักสายไฟฟ้า และเลื่อนแนวสายไฟฟ้า ออกจากจุดเดิมอีก 2.75 เมตร เพื่อให้สายไฟฟ้า
ที่ต้องจ่ายกระแสไฟฟ้า อยู่ห่างจากพื้นที่ต้ังเสาต้นใหม่ และสามารถต้ังเสาต้นใหม่ที่สูงกว่าต้นเดิม โดยไม่ดับ
กระแสไฟฟ้าได้ 2) คานฉนวนยกสายไฟฟ้า (Insulate Smart Bar) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการ ย้ายจุด
แขวนสายไฟฟ้า โดยอุปกรณ์จะต้องมีความเป็นฉนวน และรับน้ำหนักสายไฟฟ้าได้ เพื่อใช้ดึงสายไฟ ขึ้นไปที่
อาร์มเสาต้นใหม่ โดยไม่ดับกระแสไฟฟ้าได้ อย่างปลอดภัย และ 3) แม็กกาซีน อาเมอร์รอด (Magazine 
Amour rod) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการย้ายจุดแขวนสายไฟฟ้า โดยใช้ในการเก็บ Amour rod ลงใน
ช่องให้เป็นระเบียบ เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำ Amour rod ออกมาใช้งานได้สะดวก ปลอดภัย ในจุดงาน
ที่ต้องทำงานโดยไม่ดับกระแสไฟฟ้า 

 

 
 



  

                                                                         59 

รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น 
ด้านนวัตกรรมดเีด่น 

 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

PTT EV Charger and Charging Platform 

ปตท. ได้พัฒนานวัตกรรม PTT EV Charger and Charging Platform ทั้งในส่วน Hardware และ 
Software ร่วมกับระบบ Mobile Application และอย่างครบวงจรเป็นรายเดียวของประเทศไทย ตอบโจทย์
การชาร์จไฟฟ้าที่หลากหลายของผู้ใช้ นอกจากน้ัน ปตท. ยังมีแผนการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ 
รวมทั้ง Features ใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองการใช้งานผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร โดยมี
เป้าหมายในการสร้างความมั่นคงของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า ให้ผู้ใช้งานพึงพอใจ และมั่นใจในการใช้          
ยานยนต์ไฟฟ้า นวัตกรรม PTT EV Charger and Charging Platform เกิดจากองค์ความรู้ของนักวิจัย ปตท. 
ส่งผลให้การผลิตและประกอบเกิดขึ้นในประเทศไทย ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจและการสร้างรายได้ในโรงงานที่
เกี่ยวเน่ืองใน Value Chain ลดการสูญเสียเงินตราสู่ต่างประเทศจากการนำเข้า EV Charger ปัจจุบันมีติดต้ัง
การให้บริการเติมไฟฟ้าโดยใช้ PTT EV Charger and Charging Platform ให้กับลูกค้าหลากหลายกลุ่ม เช่น 
กลุ่มอาคารที่พักอาศัย (SC Asset) รวม 13 จุด กลุ่มห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงานและศูนย์การประชุม 
เช่น True Digital Park 2 จุด, ไบเทค บางนา 6 จุด 
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รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น 
ด้านนวัตกรรมชมเชย 

 

 

 

การประปานครหลวง (กปน.) 

เคร่ืองมือเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาน้ำเค็ม (Anti Salinity Tool : ANSAT) 

เน่ืองจากผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งส่งผลให้น้ำกักเก็บในเขื่อนหลักโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา             
มีปริมาณน้อยลง ประกอบกับภาวะรุกล้ำของน้ำเค็ม ทำให้แหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าความเค็มสูงกว่า 
เกณฑ์เฝ้าระวัง กปน. จึงพัฒนาคร่ืองมือเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาน้ำเค็ ม (Anti Salinity Tool : 
ANSAT) โดยจัดทำแบบจำลอง (Model) พยากรณ์ค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาแบบอัตโนมัติได้ล่วงหน้า  
1-3 วัน ซึ่งการพยากรณ์เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analysis) และมีคววามแม่นยำสูง ผล
การพยากรณ์ที่ได้สามารถนำมาใช้ในการวางแผนบริหารจัดการสูบน้ำดิบที่มีค่าความเค็มที่เหมาะสมเข้าสู่คลอง
ประปา ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำ นอกจากน้ียังบูรณาการร่วมกับกรมชลประทานวางแผนผลักดัน
น้ำเค็มให้ลงห่างจากสถานีสูบน้ำดิบสำแล ในปฏิบัติการ Water Hammer Flow Operation in Chao Praya 
River นอกจากจะช่วยให้ กปน. สามารถผลิตน้ำที่มีคุณภาพแล้ว ยังช่วยลดผลกระทบในเรื่องต่างๆ เช่น      
ภาคครัวเรือน (ผู้ใช้น้ำฝั่งตะวันออก) ซึ่งหากในกรณีที่ผู้ใช้น้ำบริโภคน้ำประปาที่มีค่าความเค็มสูงในปริมาณมาก
อาจส่งผลต่อสุขภาพหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ภาคการเกษตร อาจเกิดความเสียหายต่อ ผลผลิตทาง
การเกษตรและการประมงน้ำจืด ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำบริสุทธิ์ในกระบวนการผลิต จะไม่เกิดความ
เสียหาย 

 

 
 



  

                                                                         61 

รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น 
ด้านนวัตกรรมชมเชย 

 

 

 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 

ชุดตรวจสอบแมงกานีสในน้ำแบบภาคสนาม (Mn-Aqua8 Test) 

ชุดตรวจสอบแมงกานีสในน้ำแบบภาคสนาม (Mn-Aqua8 Test) มุ่งเน้นการใช้งานแบบภาคสนาม 
โดยอ่านผลจากแผ่นเทียบสีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ทั้งน้ำผิวดิน น้ำบาดาล และน้ำประปา ใช้งานง่าย 
ให้ผลทดสอบที่ รวดเร็ว ผ่านการทดสอบความถูกต้อง ชุดตรวจสอบแมงกานีสในน้ำแบบภาคสนาม                  
(Mn-Aqua8 Test) มีแนวคิดในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้ผลทดสอบที่รวดเร็ว เพื่อให้มีผล              
การบริหารจัดการผลิตน้ำประปาที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถเฝ้าระวังคุณภาพน้ำได้ดี และสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเคร่ืองมือทดสอบภาคสนามที่มีราคาแพงมาใช้  ชุดตรวจสอบแมงกานีสในน้ำ                   
แบบภาคสนามได้ยื่นขออนุสิทธิบัตรเมื่อวันที่  9 มกราคม 2562 เลขที่คำขอ 1903000170 แต่เน่ืองจาก                
ติดสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผลการพิจารณาล่าช้า คาดว่าจะได้รับเลขอนุสิทธิบัตรภายในเดือนเมษายน 
2564 
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รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น 
ด้านนวัตกรรมชมเชย 

 

 

 

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

ระบบวัดคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ (MEA Smart Energy) 

 เป็นระบบมอนิเตอร์ (Monitor) รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และควบคุมระบบไฟฟ้าที่  กฟน. 
ออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. ประกอบด้วย 3 หน้าที่หลัก คือ          
1) จ่ายไฟกลับอัตโนมัติ  (Line Transfer Function : LTF) พัฒนาเพื่อทำให้ระบบไฟฟ้ากลับสู่สภาพ            
การจ่ายไฟฟ้าแบบปกติให้รวดเร็วที่สุด เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องในระบบ 2) ตรวจสอบระบบไฟฟ้าได้ทุกที่ 
(Substation Data Anywhere : SDA) เพื่อตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้าโดยการส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยัง
ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับผ่าน LINE Application ทำให้สามารถสั่งการและเข้าไปแก้ไขปัญหาก่อนเกิดไฟฟ้าดับ
เป็ นบ ริเวณ กว้ า ง 3) ควบ คุ มระบบ ไฟ ฟ้ าไ ด้ทั นที  (Substation Remote Terminal/Substation 
Automation : SRTU/SA) ออกแบบและพัฒนาเพื่อให้ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ กฟน. สามารถควบคุม
อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าด้วยโปรโตคอล DNP3 เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน 
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ด้านนวัตกรรมชมเชย 

 

 

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(ธอส.) 

การประมูลบ้านมือสองออนไลน์บน GH Bank Smart NPA Mobile Application 

ระบบประมูลบ้านมือสองออนไลน์ บน G H Bank Smart NPA Mobile Application สามารถช่วย
สนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารได้โดยตรง ในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์รอการขาย (NPA) ของ
ธนาคาร เพื่อจำหน่าย NPA ของธนาคารให้ เป็นไปตามเป้าหมาย และลดการสำรองค่าเผื่อ ด้อยค่า
อสังหาริมทรัพย์รอการขาย โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) 
ที่มีความปกติใหม่ (New Normal) และมาตรการต่างๆของรัฐบาลที่ทำให้ธนาคารไม่สามารถจัดงานประมูล  
ณ สถานที่จริงได้ การประมูลผ่านระบบ Application จึงสามารถช่วยให้ธนาคารยังคงสามารถขายทรัพย์ NPA 
ได้ และประชาชนยังสามารถซื้อบ้านได้ตามความต้องการ 
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รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาดีเด่น 
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รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น 
ประเภทดเีด่น 

 

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการเคหะแหง่ชาต ิ(กคช.) 

โครงการพฒันาบา้นเบอร์ 5 ภายใต้โครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน
สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย 

  เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ ลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคบ้านที่อยู่อาศัย ที่บูรณาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ และ
เป็นการดำเนินกลยุทธแบ่งปันทรัพยากร เพื่อให้ดำเนินการตามเป้าหมาย โดยการวิเคราะห์กลยุทธในการ
ร่วมมือกันทางยุทธศาสตร์ การนำความเชี่ยวชาญ จุดเด่น และจุดด้อยของทั้งสองหน่วยงาน กล้าที่จะริเร่ิม
ประยุกต์และผสมผสานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในบริบทใหม่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ส่งผลให้เกิดการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพในบ้านที่อยู่อาศัย โดยผู้บริหารสูงสุดของทั้งสองหน่วยงาน ได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริม 
และได้ลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริมโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
พลังงานสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย และโครงการชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” 
สนองตอบยุทธศาสตร์ของทั้งสองหน่วยงานในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าและพัฒนาที่อยู่อาศัย             
ให้ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 511,790 หน่วย/ปี ลด
ค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 1,842,444 บาท/ปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 244.124 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี และเมื่อรวมการขยายผลส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้ารวม 4.82 ล้าน
หน่วย/ปี ลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า 17.35 ล้านบาท/ปี ค่าใช้จ่ายที่ลดลงเฉลี่ยประมาณ 4 ,500 บาท/            
ปีต่อยูนิต และ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2,298 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี 
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รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น 
ประเภทดเีด่น 

 

 

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแหง่

ประเทศไทย (ธสน.) 

โครงการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (SMEs) ธ.ก.ส. วว. และ ธสน. 

  โครงการมีการพัฒนาโครงการอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2563 จะเน้น Inside-Out คือ เลือกสินค้า
เกษตรที่มีศักยภาพ มาเพิ่มมูลค่าด้วยงานวิจัย และสร้างโอกาสทางธุรกิจ ส่ วนในปี 2564 จะเน้น Outside-In 
คือ สำรวจความต้องการและรสนิยมของผู้บริโภคในตลาดเป้าหมาย และนำมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ทำให้สามารถ
ส่งออกได้มากยิ่งขึ้น สามารถออกสิทธิพิเศษในผลิตภัณฑ์และบริการร่วมกัน 3 หน่วยงาน (ธ.ก.ส. วว. และ 
ธสน.) ในด้านการเงิน พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริหารความเสี่ยง สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 
เพิ่มพันธมิตรทั้งด้านการจับคู่ธุรกิจ และการอบรม รวมถึงขยายการสนับสนุนการค้าออนไลน์ในรูปแบบ         
E-Commerce มีการเก็บผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
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รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น 
ประเภทเชิดชูเกยีรต ิ

 

 

 

การประปานครหลวง (กปน.) และ องคก์ารจดัการน้ำเสีย (อจน.) 

โครงการความร่วมมือการบูรณาการบริหารจดัการน้ำประปาและน้ำเสียอย่างยัง่ยืน 

  ปัจจุบันทรัพยากรน้ำนับได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์มากที่สุด 
ประกอบกับจากสภาวะภูมิอากาศที่แปรปรวนของโลก ส่งผลทำให้ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล บางปีน้ำแล้ง บางปี     
น้ำมาก รวมไปถึงคุณภาพน้ำที่ด้อยลงจากการไม่รักษาแหล่งน้ำ ดังน้ัน หากไม่มีการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำจะทำให้เกิดปัญหาในอนาคต เพื่อเป็นการบริหารจัดการด้านน้ำดีและ       
น้ำเสียเชิงรุก จึงได้นำ Core Competency ของ กปน. ในเร่ืองการจัดการน้ำดี คือ การวางระบบประปา         
การรักษาแหล่งน้ำ และ Core Competency ของ อจน . ในเร่ืองการจัดการน้ำเสียมาบูรณาการและ            
เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ชุมชนใกล้แหล่งน้ำแบบครบวงจร ซึ่งในอดีตเคยมีการดำเนินงานในลักษณะเดียวกัน
แต่เป็นความร่วมมือระยะสั้น และไม่ได้มีการกำหนดเป้าหมายร่วมกันส่งผลให้คุณภาพน้ำกลับมาแย่เหมือนเดิม 
ซึ่งโครงการในปัจจุบันดำเนินการครบ 4R (Reduce Reuse Repair และ Recycle) เกิดผลลัพธ์ในทุกมิติและ
ดีกว่าการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งการบูรณาการร่วมกันจะส่งผลให้มีการประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 
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ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(ธอส.) และองค์การสะพานปลา (อสป.) 

โครงการโรงเรียนการเงิน ธอส. – อสป. 

  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ธอส. และ อสป. อย่างต่อเน่ือง หลังจากสิ้นสุดโครงการ      
พี่เลี้ยง โดย ธอส. ยังคงสามารถให้ความช่วยเหลือ หาก อสป. ร้องขอ ซึ่งเป็นการดำเนินงานในรูปแบบ            
ทั้งเป็นทางการและไม่ เป็นทางการ ตามเงื่อนไขที่ เคยดำเนินงานในโครงการพี่ เลี้ยงต่อเน่ือง  การจับคู่              
ความร่วมมือ ธอส. – อสป. อย่างต่อเน่ืองเป็นปีที่ 4 ซึ่งเป็นรูปแบบการดำเนินงานความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์
ที่ทำให้ ธอส. และ อสป. ได้นำความเชี่ยวชาญขององค์กรมายกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย        
และลูกค้าของ อสป. ซึ่งได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจประมง ชาวประมง เจ้าของกิจการแพปลา เจ้าของ
เรือประมง ธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ำ ธุรกิจต่อเน่ืองด้านการประมง ได้พัฒนาวิธีการบริหารจัดการ และแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมต่อองค์กรและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การสะพานปลา ซึ่งได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการ
ธุรกิจประมง ชาวประมง เจ้าของกิจการแพปลา เจ้าของเรือประมง ธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ำ ธุรกิจต่อเน่ืองด้าน
การประมง ซึ่ง ธอส. จะได้รับทราบความต้องการ ความคาดหวัง (Voice of Customer) ของลูกค้ากลุ่มการ
ประมงอย่างเป็นระบบเป็นคร้ังแรก นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ธนาคารยังไม่เคยคำนึงถึง คือการให้
สินเชื่อเพื่อการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ซึ่งเกิดจากการรับรู้ความต้องการที่แท้จริงในกลุ่มการประมงจากการดำเนิน
โครงการน้ี ขณะที่ อสป. ได้เรียนรู้วิธีการทำงานจาก ธอส. ในการให้บริการลูกค้า การค้นหาความต้องการ       
ที่แท้จริงจากลูกค้าที่ได้จากการดำเนินโครงการเพื่อนำไปจัดทำกลยุทธ์ที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริง          
ให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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รางวัลบริการดีเด่น 
 

 

 

ธนาคารออมสิน 

  ธนาคารออมสิน มีการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งมิติด้านการลด
ดอกเบี้ยให้เป็นธรรม (การเข้าสู่ธุรกิจสินเชื่อจำนำรถทะเบียนในตลาด จากร้อยละ 24 เหลือร้อยละ 12 -18) 
การสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า การปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้
มีระยะเวลาในการให้บริการที่รวดเร็วขึ้น การให้บริการที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมการให้ความรู้ และระบบการเงิน
ของชุมชน 
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อปรับปรุงกระบวนการ และ
สนับสนุนการให้บริการที่ดีผ่านโครงการต่างๆ ทั้งการให้บริการต่อประชาชนโดยตรง และการปรับปรุง
กระบวนการภายในเป็นจำนวนมาก เช่น โครงการติดมิเตอร์ทันใจกับไฟฟ้าภูมิภาค ส่งผลให้จากเดิมในเขต
ชุมชนจาก 2 วันทำการ เหลือ 1 วันทำการ และนอกเขตชุมชนจาก 5 วันทำการ เหลือ 3 วันทำการ ปรับปรุง
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ โดยวิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ และ ติดต้ังหม้อแปลง ส่งผลให้           
ข้อร้องเรียนด้านแรงดันไฟฟ้าตก ลดลงร้อยละ 50 เป็นต้น 
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ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(ธอส.) 

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีการให้บริการเชิงรุก เช่น โครงการ โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องเข้ามา
ใช้บริการที่สาขา โดยจะมีพนักงานสินเชื่อออกไปรับลูกค้าสินเชื่อด้วยตนเอง มีการพัฒนาเทคโนโลยีในการรับ
ฟังเสียงลูกค้า (Social Media Monitoring & Listening 24hr) และ นำไปวิเคราะห์ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ 
การบริการส่งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีข้อร้องเรียนที่ลดลง มีการพัฒนา
บุคลากรทั่วทั้งองค์กรในการให้บริการที่เป็นมาตรฐานและมีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในการให้บริการ 
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รายนามคณะกรรมการ 
ตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน่ 

ประจำป ี2564 
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รายนามคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ประธานท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ  

นายสมชัย  ฤชุพันธุ์ 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

นายโกวิทย์  โปษยานนท์ 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 
ปลัดกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการ 

นายจำเริญ โพธิยอด 
รองปลัดกระทรวงการคลัง 

กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน 

รองประธานกรรมการ  

นายปรัชญา  เวสารัชช์ 
กรรมการ 

นายยุทธ  วรฉัตรธาร 

กรรมการ 
นายสุทธิพร  ปทุมเทวาภิบาล 

กรรมการ 

นายไชยยศ  บุญญากิจ 
กรรมการ 

นายภควัต  โกวิทวัฒนพงศ์ 
กรรมการ 

นายมนูญ สรรค์คุณากร
กรรมการ 

นายชาญวิทย์ นาคบุรี 
ท่ีปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 

กรรมการและเลขานุการ 

นางปานทิพย์ ศรีพิมล
ผู้อำนวยการ สคร. 

กรรมการ 

นางภูริวรรณ ทวีสิทธิ์ 
ผู้อำนวยการสำนักกำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกจิ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ประจำปี 2548-2564
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