
รายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ ในแต่ละประเภทรางวัล  
 

๑) รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจ าปี ๒๕๖1 
 

     ขั้นตอนที่ ๑     ขั้นตอนที่ ๒      ขั้นตอนที่ ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ๑. ในประเภทรางวลัรฐัวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจ าปี ๒๕๖1 จะมีการแบ่งกลุ่มรัฐวสิาหกิจออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่      
       กลุ่มสาธารณปูโภค สาธารณปูการ กลุ่มสถาบันการเงิน และกลุ่มอื่นๆ 

๒. รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลนี้ จะไม่มีสิทธิ์รับรางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น และรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
3. ในปี 2561 พิจารณารายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐวิสาหกิจ คือ การน านโยบาย Thailand 4.0 ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  

   ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
4. * การสัมภาษณ์เชิงลึก/เข้าพบองค์กร จะพิจารณาตามความเหมาะสม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

/๒). รางวัล... 
 

 รัฐวิสาหกิจที่มีคะแนนประเมินผลฯ  
 ภาพรวม ปี 2560 ตั้งแต ่            
๔.๕๐00 คะแนนข้ึนไป             
(หรือตามที่ก าหนด) 
 เป็นรัฐวิสาหกิจทีผ่่านการคดัเลอืก

ตามหลักเกณฑ์ในรางวัลอื่นๆ          
ที่สะท้อนความเป็นองค์กรดีเด่น 
ได้แก่ รางวัลคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจดีเด่น และรางวัล              
การบริหารจดัการองค์การดเีด่น เป็นต้น 

๑. ผลงานท่ีเป็นรูปธรรมของแตล่ะกิจการ
ของรัฐวิสาหกิจเพื่อแสดงประสิทธิภาพ
และผลการด าเนินงานในภาพรวม  

2. รายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐวิสาหกิจ 
    ได้แก่  
จุดเด่น และ จุดด้อยขององค์กร 

กลยุทธ์ ท่ีท าให้ประสบความส าเรจ็  
ปัญหาและอุปสรรคและการแก้ไข 
รางวัลที่ได้รับ (ถ้ามี)  
Incidents ที่ส าคัญขององค์กร 

นอกเหนือจากที่ท่ีปรึกษาสรุปไว้แล้ว 
(เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการพิจารณา/ 
สอบถามในช่วงการสัมภาษณเ์ชิงลกึ / 

 การสัมภาษณ์เชิงลึก            
/เข้าพบองค์กร* 

 



-๒- 
 

๒) รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น  
 

     ขั้นตอนที่ ๑     ขั้นตอนที่ ๒      ขั้นตอนที่ ๓ 
                       

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: 1. * การสัมภาษณ์เชิงลึก/เข้าพบองค์กร จะพิจารณาตามความเหมาะสม 

   2.  ในปี 2561 พิจารณรายงานข้อมูลเพิ่มเติมจาก รัฐวิสาหกจิ ได้แก่  
        1) ความสอดคล้องของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
        2) สอบถามเกี่ยวกับความคิดริเริ่มหรือแผนงานส าคัญที่เชื่อมโยงกับนโยบาย Thailand 4.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๓) รางวัลการ... 
 
 

 รัฐวิสาหกิจที่มีคะแนนประเมินผลฯ  
 บทบาทคณะกรรมการ ปี ๒๕60  
 ตั้งแต่ ๔.๕๐00  (หรือตามที่ก าหนด) 
 พิจารณาประเด็นที่ส าคัญ                  
   ที่เกี่ยวข้องน ามาพิจารณา 
   ประกอบตามความเหมาะสม 
 ส าหรับรัฐวสิาหกิจที่อยูภ่ายใต ้

  ระบบ SEPA จะมีการจัดท าข้อมูล  

  ให้สามารถเทียบเคยีงกันได ้
 
 
 

๑.  (๑) ข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นรูปธรรม เช่น 
ระยะเวลาการท าหน้าที่ของกรรมการ 
การแสดงบทบาทในการก าหนดนโยบาย
และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
แก่รัฐวิสาหกิจรางวัลเกี่ยวกับ
คณะกรรมการที่ได้รับ (ถ้ามี) 

(๒) Incidents ที่เกี่ยวข้องหรือสะท้อน
การปฏิบัตหิน้าท่ีของคณะกรรมการ 
(เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการพิจารณา    
/สอบถามตอนเข้าพบองค์กร) 

๒. รายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐวิสาหกิจ   
  ได้แก่ 
  จุดเด่น และจดุด้อยของคณะกรรมการ 

(สรุปจากแบบประเมินตนเอง) 
  กิจกรรมที่มสี่วนร่วมกับองค์กร 

 การสัมภาษณ์เชิงลึก            
/เข้าพบองค์กร* 

 



-๓- 
 

๓) รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น  
  

     ขั้นตอนที่ ๑          ขั้นตอนที่ ๒            ขั้นตอนที่ ๓ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: 1. *การสัมภาษณเ์ชิงลึก/เข้าพบองค์กร จะพิจารณาตามความเหมาะสม 
2. ในปี 2561 พิจารณารายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐวิสาหกิจ คือ การน านโยบาย Thailand 4.0 ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
   ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
3. ไม่นับรวมการประเมินบทบาทของคณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

/การแบ่งกลุ่ม... 
 

กลุ่มที่ 1 รัฐวสิาหกิจขนาดใหญ่ 
 รัฐวิสาหกิจที่มคีะแนน

ประเมินผลฯ ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร ปี ๒๕60 
ตั้งแต่ ๔.๐00๐ และมีคะแนน
แต่ละข้อย่อยไม่น้อยกว่า  
๔.๐00๐ (หรือตามที่ก าหนด) 

 ส าหรับรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้ 
ระบบ SEPA จะมีการจัดท าข้อมูล  

 ให้สามารถเทียบเคยีงกันได้  
 

๑. ข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นรูปธรรม เช่น จุดเด่น 
และ จุดด้อยของแต่ละด้าน (Risk, IC, 
IA, IS, HR) ผลประเมินทีผ่่านมาในอดีต 
(๓ ปี)  

๒. รายงานข้อมลูเพิ่มเติมจากรัฐวสิาหกิจ 
    ได้แก่ 
 นโยบาย การด าเนินการ และกจิกรรม  

เพื่อส่งเสริม พัฒนาแตล่ะด้าน           
(Risk, IC, IA, IS, HR)  
 การแก้ไขปัญหาหรือจดุอ่อนแต่ละด้าน 

(Risk, IC, IA, IS, HR)  
 Incidents ที่เกี่ยวข้องแต่ละด้าน (Risk, 

IC,  IA, IS, HR) พร้อมค าอธิบาย/ 
ช้ีแจงประกอบ 

กลุ่มที่ 1 รัฐวิสาหกิจ
ขนาดใหญ่ 
การสัมภาษณเ์ชิงลึก           
/เข้าพบองค์กร*  
 

กลุ่มที่ ๒ รัฐวิสาหกิจขนาดกลาง
และเล็ก 
 รัฐวิสาหกิจที่มคีะแนน

ประเมินผลฯ ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร ปี ๒๕60 
ตั้งแต่ 3.5000 และมีคะแนน
แต่ละข้อย่อยไม่น้อยกว่า  
3.5000 (หรือตามที่ก าหนด) 

 ส าหรับรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้ 
ระบบ SEPA จะมีการจัดท าข้อมูล  

 ให้สามารถเทียบเคยีงกันได้  
 

กลุ่มที่ ๒ รัฐวิสาหกิจ
ขนาดกลางและเล็ก 
การสัมภาษณเ์ชิงลึก           
/เข้าพบองค์กร*  
 



-๔- 
 

การแบ่งกลุ่มรัฐวิสาหกิจด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่1. สินทรัพย์ 2 รายได้ 3. จ านวนพนักงาน และ             
4. การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสามารถออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  
 

กลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ (18 แห่ง) กลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและเล็ก (36 แห ่ง) 
1. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
2. การประปานครหลวง 
3. การประปาส่วนภูมิภาค 
4. การไฟฟ้านครหลวง 
5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
6. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
7. ธนาคารกรุงไทย 
8. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
9. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
10. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
11. บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
12. บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
13. บริษัท การท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
14. ธนาคารออมสิน 
15. บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
16. บริษัท ทีโอที จ ากัด จ ากัด (มหาชน) 
17. การรถไฟแห่งประเทศไทย 
18. บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  
 

1. การกีฬาแห่งประเทศไทย  
2. การเคหะแห่งชาติ 
3. การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
4. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
5. การยางแห่งประเทศไทย 
6. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งประเทศไทย 
7. ส านักงานธนานุเคราะห์ 
8. สถาบันการบินพลเรือน 
9. ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
10. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
11. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
12. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
13. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
14. ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้า           

แห่งประเทศไทย 
15. องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 
16. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
17. องค์การคลังสินค้า  
18. องค์การเภสัชกรรม 
19. องค์การจัดการน้ าเสีย 
20. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
21. บริษัท ขนส่ง จ ากัด 
22. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
23. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
24. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 
25. องค์การตลาด  
26. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
27. องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 
28. องค์การสะพานปลา 
29. องค์การสวนพฤษศาสตร์ 
30. บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด  
31. โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
32. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
33. โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 
34. โรงพิมพ์ต ารวจ 
35. องค์การสวนสัตว์ 
36. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 
/๔) รางวัลพัฒนา... 



-๕- 
 

 ๔) รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น  
๔.๑) รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม        
 

     ขั้นตอนที่ ๑                    ขั้นตอนที่ ๒                       ขั้นตอนที่ ๓ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ: 1. * การสัมภาษณเ์ชิงลึก/เข้าพบองค์กร จะพิจารณาตามความเหมาะสมได้ 

2. ในปี 2561 พิจารณารายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐวิสาหกิจ คือ การน านโยบาย Thailand 4.0 ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
ด้านการพัฒนาองค์กร 

เหตุ: * ส าหรับรัฐวสิาหกิจที่อยู่ภายใตร้ะบบประเมินการจัดท าข้อมลูใหส้ามารถเทียบเคียงกันได 
๔.๒) รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
 
 

     ขั้นตอนที่ ๑           ขั้นตอนที่ ๒                 ขั้นตอนที่ ๓ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: 1. * การสมัภาษณ์เชิงลึก/เข้าพบองค์กร จะพิจารณาตามความเหมาะสม 

2. ในปี 2561 พิจารณารายงานข้อมูลเพิ่มเตมิจากรัฐวสิาหกิจ คือ การน านโยบาย Thailand 4.0 ในการเพิม่ประสิทธภิาพ 
ด้านการบริหารจดัการสารสนเทศ 

 

 รัฐวิสาหกิจที่มคีะแนนประเมินผลฯ 
ภาพรวมที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน
ต่อเนื่อง ๒ ปีติดต่อกัน (ปี ๒๕๕8-
๒๕60) (หรือตามที่ก าหนด)  
 พิจารณาการกระจายตัวของ            

ส่วนเพ่ิมของคะแนน 
 

๑.  ข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นรูปธรรม  
 ผลประกอบการด้านการเงิน และ              

ด้านทีไ่ม่ใช่การเงินท่ีส าคญั 
 แนวโน้มของความยั่งยืนในการพฒันา

องค์กร (พิจารณาจากข้อ ๓ การบริหาร
จัดการองค์กร) 

๒.  รายงานข้อมลูเพิ่มเติมจากรัฐวสิาหกิจ 
ได้แก ่
 สิ่งทีส่ าคัญที่ท าใหส้ามารถพัฒนาได้

อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารองค์กร
รูปแบบใหม่ท่ีน ามาใช้ (ถ้ามี) 
 ปัญหาและอุปสรรคและการแก้ไข 
 Incidents ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ 

พร้อมค าอธิบาย/ช้ีแจง ประกอบ 
 

การสัมภาษณเ์ชิงลึก            
/เข้าพบองค์กร* 

 รัฐวิสาหกิจที่มคีะแนนประเมินผลฯ 
ด้านการบริหารจดัการสารสนเทศ     
ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนต่อเนื่อง ๒ ปี
ติดต่อกัน (ปี ๒๕๕8-๒๕60) 

   (หรือตามที่ก าหนด)  
 พิจารณาการกระจายตัวของส่วนเพิ่ม

ของคะแนน 
 
 

๑.  ข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นรูปธรรม  
 ผลการด าเนินงานและการพัฒนาที่เกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ 
  แนวโน้มของความยั่งยืนในการพฒันาระบบ

สารสนเทศท่ีส าคัญ  
๒.  รายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ 
 สิ่งทีส่ าคัญที่ท าใหส้ามารถพัฒนาได้อย่าง

ต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารองค์กรรูปแบบใหม่
ที่น ามาใช้ (ถ้ามี) 
 ปัญหาและอุปสรรคและการแก้ไข 
 Incidents ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจพร้อม

ค าอธิบาย/ช้ีแจง ประกอบ 
 การพิจารณาข้อมลูในเชิงคุณภาพเพิ่มเติม

โดยเฉพาะประเด็นท่ีมตี่อการพัฒนาและ   
เป็นการพัฒนาทีม่ีนัยส าคญัมากน้อยเพยีงใด 

  

การสัมภาษณเ์ชิงลึก            
/เข้าพบองค์กร* 
 

/๔.๓) รางวัลพัฒนา... 



-๖- 
 

... 
๔.๓) รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

     ขั้นตอนที่ ๑          ขั้นตอนที่ ๒                  ขั้นตอนที่ ๓ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ: 1. * การสัมภาษณ์เชิงลึก/เข้าพบองค์กร จะพิจารณาตามความเหมาะสม 

2.  ในปี 2561 พิจารณารายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐวิสาหกิจ คือ การน านโยบาย Thailand 4.0  
ในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

หมายเหตุ: * ส าหรับรัฐวสิาหกิจทีอ่ยู่ภายใต้ระบบประเมินคุณภาพรฐัวิสาหกิจ (SEPA) จะมีการจัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/๕) รางวัลผู้น า... 

 รัฐวิสาหกิจที่มคีะแนนประเมินผลฯ  
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ที่ดีขึ้นอย่าชัดเจนต่อเนื่อง ๒ ปี
ติดต่อกัน (ปี ๒๕๕8-๒๕60)      

  (หรือตามที่ก าหนด)  
 พิจารณาการกระจายตัวของส่วนเพิ่ม

ของคะแนน 
 

๑.  ข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นรูปธรรม  
 ผลการด าเนินงานและการพัฒนาที่เกี่ยวกับ

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส าคญั 
 แนวโน้มของความยั่งยืนในการพฒันา 

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส าคญั  
๒.  รายงานข้อมลูเพิ่มเติมจากรัฐวสิาหกิจ 
ได้แก ่
 สิ่งที่ส าคัญที่ท าให้สามารถพัฒนา   

ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบริหาร
องค์กรรูปแบบใหม่ที่น ามาใช้ (ถ้ามี) 
 ปัญหาและอุปสรรคและการแก้ไข 
 Incidents ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ

พร้อมค าอธิบาย/ช้ีแจงประกอบ 
 การพิจารณาข้อมูลในเชิงคุณภาพเพิ่มเติม 

โดยเฉพาะประเด็นท่ีมตี่อการพัฒนา
และเป็นการพฒันาทีม่ีนัยส าคญั           
มากน้อยเพยีงใด 
 

 

การสัมภาษณเ์ชิงลึก  
/เข้าพบองค์กร* 



-๗- 
 

 
๕) รางวัลผู้น าองค์กรดีเด่น 
 

     ขั้นตอนที่ ๑      ขั้นตอนที่ ๒                       ขั้นตอนที่ ๓ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ๑.* การสัมภาษณ์เชงิลึก/เข้าพบองค์กร จะพิจารณาตามความเหมาะสม 
     ๒.   ประเภทรางวัลผู้น าองค์กรดีเด่น ก าหนดให้ผู้ทีไ่ดร้ับรางวัล ผู้น าองค์กรในปีที่ผ่านมา จะไม่ไดร้ับการพิจารณา                 

อีกในปี 25๖1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

/๖) รางวัลการเปิดเผย... 
 

 

ผู้น าของ รส. ที่เป็น short list 
รางวัลการบริหารจัดการ
องค์กรดีเด่น และต้องมี
คะแนนประเมินผลฯ 
ภาพรวม ปี 2560 ตั้งแต่ 
4.5000* (หรือตามที่
ก าหนด)** หรือ รางวัลพัฒนา
องค์กรดีเด่นภาพรวม  และ
อยู่ในต าแหน่งอย่างน้อย 2 ปี 
หมายเหตุ:   
รางวัลผู้น าองค์กรดีเด่น         
จะไม่พิจารณาผู้ทีร่ักษาการ 
ในต าแหน่งผู้บริหารสูงสุด  
 
 

๑. พิจารณาจากข้อมลูพื้นฐานในปี ๒๕60                
(และพิจารณาผลงานเพิม่เตมิย้อนหลัง ๒ ปี 
ประกอบ) ได้แก ่
  ผลประกอบการตามภารกิจ  
  ผลประกอบการทางการเงิน  
  การด าเนินการตามนโยบาย  
  การบริหารจัดการ  

๒. ข้อมูลพื้นฐาน  
  กลยุทธ์ ที่ท าให้ประสบความส าเร็จหรือที่ท าให้ 

 สามารถพัฒนาองค์กรได้  
  ปัญหาและอุปสรรคและการแกไ้ข  
  Incidents ที่ส าคัญขององค์กร พร้อมค าอธิบาย     

 /ช้ีแจง ประกอบข้อมูลจากแบบสอบถามที่ผู้น า  
 (ผู้บริหารสูงสดุ) ตอบกลับ ได้แก ่
  ๑) วิสัยทัศน์ของผู้น า 

    ๒) การถา่ยทอดวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัต ิ
  ๓) บทบาทของผู้น าในการสร้างกลยุทธ ์              

ที่ท าให้ประสบความส าเร็จหรือท่ีท าให้
สามารถพัฒนาองค์กรได้  

  ๔) บทบาทของผู้น าในการแก้ไขปัญหา 
  ๕) การให้ความส าคญั และการด าเนินการ

ด้าน CG, CSR ของผู้น า  
  ๖) การให้ความส าคญัและการด าเนินการ    

 เพื่อพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนของผู้น า  
 

การสัมภาษณเ์ชิงลึก  
/เข้าพบองค์กร*   
(การสัมภาษณ์ 
ผู้บริหารสูงสุดของ 
รัฐวิสาหกิจ) 
 



-๘- 
 

 
๖) รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น 
 

         ขั้นตอนที่ ๑          ขั้นตอนที่ ๒                    ขั้นตอนที่ ๓ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: 1. * การสัมภาษณ์เชิงลึก/เข้าพบองค์กร จะพิจารณาตามความเหมาะสม 

2. ** พิจารณารวมถึงรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๗) รางวัลการด าเนินงาน... 
 

 รัฐวิสาหกิจทีม่ีคะแนน
ประเมินผลฯ หัวข้อเปิดเผย
ข้อมูลและสารสนเทศ ปี ๒๕60 
ตั้งแต่ ๔.๕๐00 คะแนนขึ้นไป 
(หรือตามที่ก าหนด)** 

พิจารณาข้อมูลจากแบบสอบถาม รายงานประจ าปี องค์ประกอบและ
ช่องทางสื่อสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดับรัฐวิสาหกิจโดยครอบคลุมาห 
๑.  นโยบาย แนวปฏิบัติ และผูดู้แลรับผิดชอบการรายงานและ 
     เปิดเผยข้อมูล  
๒.  กรอบหลักการ/มาตรฐานสากลที่ใช้อ้างอิง เช่น ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และ Global Reporting Initiative เป็นต้น  
๓.  จ านวนสื่อและช่องทางที่รัฐวิสาหกิจเปิดเผยข้อมลู 
๔.  ความครบถ้วนและคณุภาพของข้อมูลที่เปิดเผยเปรียบเทยีบ  

กับแนวปฏิบตัิที่ดีโดยทั่วไป เช่น ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และ Global Reporting Initiative เป็นต้น 

๕.  ความพึงพอใจของผู้ได้ข้อมลูข่าวสารของรัฐวิสาหกิจ 
๖.  พัฒนาการด้านการรายงานและเปิดเผยข้อมลูของรัฐวิสาหกจิ 

เมื่อเทียบกับปีท่ีผา่นมา  
๗.  การต่อตา้นการทุจริต (Anti – Corruption) 
๘.  รายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Development: SD   
     ตามแนวทางสากล) 
9. ความเห็นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
 

การสัมภาษณ์เชิงลึก     
/เข้าพบองค์กร*  
 



-๙- 
 

 
 

๗) รางวัลการด าเนินงานเพือ่สังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
 

         ขั้นตอนที่ ๑          ขั้นตอนที่ ๒                    ขั้นตอนที่ ๓ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๘) รางวัลนวัตกรรมดีเด่น... 
 
 
 

ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ส่งให้รัฐวิสาหกิจตอบกลับ 
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ 
๑. แนวทางการปฏิบตัิการด าเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  
    (ร้อยละ ๒๕)  

๑.๑ บทบาทของคณะกรรมการฯ ในการส่งเสริม 
การด าเนินงานด้าน CG และ CSR ขององค์กร 

๑.๒ ความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษย์ชน 
๑.๓ พนักงานและผู้ใช้แรงงานได้รบัการดูแล 
    และปฏิบัติอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
๑.๔ ความเข้าใจใสเ่รื่องของสิ่งแวดล้อม เพิ่มประเด็นในการให ้
       ความส าคัญ/การสรา้งความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม  
        ในกระบวนการผลิตการให้บริการ หรือการด าเนินงานขององค์กร 
๑.๕ การด าเนินธรุกิจด้วยความไมเ่อาเปรียบ 
๑.๖ การไม่เอาเปรียบผูบ้ริโภค  
๑.๗ การมสี่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
๑.๘ การจัดรายงานด้านการด าเนนิงานเพื่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อมดเีด่น 

๒. โครงการด้านการสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีส่งเข้าประกวด (ร้อยละ ๗๕) 
  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ 

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

รัฐวิสาหกิจส่งรายงาน
การด าเนินโครงการ  
เข้าประกวด 
 

การสัมภาษณ์เชิงลึก            
/เข้าพบองค์กร                
(การเยี่ยมชมโครงการ            
ซึ่งคณะกรรมการจะ 
พิจารณาตาม            
ความเหมาะสม) 
 



-๑๐- 
 

 
 

๘) รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 
 

  ขั้นตอนที่ ๑       ขั้นตอนที่ ๒                                 ขั้นตอนที่ ๓ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ:  
  ๑. รายละเอียดเพิ่มเติมของเกณฑ์การพิจารณารางวัลนวัตกรรมดีเด่น ดังน้ี  

  - เป็นผลิตภณัฑ์ กระบวนการ หรือขั้นตอนที่จับต้องได้ สามารถใช้งานได้จริง ไม่ใช่เพียง ความคิดใหม่ 
  -  ความหมายของ ความใหม ่คอื มีการปรับปรุง พัฒนา ต่อยอด และประดิษฐ์หรือคิดค้นขึ้นมาใหม ่
  - มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการผลติและสร้างนวัตกรรม 
  -  เกิดจากบุคลากรหรือการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในรัฐวสิาหกิจน ามาใช้งานจริงและ                   
         ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อรฐัวิสาหกิจ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป 

                         - ไม่มีกรณีฟ้องร้องหรือกรณีพิพาททางกฎหมาย  
 

 
 
 

/๙) รางวัลนวัตกรรม... 

รัฐวิสาหกิจส่งรายงาน
การด าเนินโครงการ  
เข้าประกวด 
 

ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ส่งให้รัฐวิสาหกิจตอบกลับ     
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ 
๑.  การบริหารจดัการเพื่อเสริมสรา้งนวัตกรรมภายใต้

กรอบนโยบายภาครัฐ เช่น นโยบาล Thailand 4.0  
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital 
Economy : DE) เป็นต้น ในรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ ๒๐) 
 นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานด้านนวัตกรรม (ร้อยละ 5) 
  ระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม (ร้อยละ ๖) 
  การจัดสรรทรัพยากรด้านนวัตกรรม               

        (Resource Allocation) (ร้อยละ ๔) 
  การจัดให้มีกิจกรรม และช่องทางการสื่อสาร 

 ด้านนวัตกรรม (ร้อยละ ๕) 
๒.  ช้ินงานนวัตกรรมทีส่่งเข้าประกวด (ร้อยละ ๔๐) 
  ระดับ “ความใหม”่ ของนวัตกรรม (ร้อยละ ๒๐) 
  ระดับความสอดคล้องและสนับสนุนความส าเร็จ 

 ของภารกิจ/ธุรกิจของรัฐวสิาหกิจ (ร้อยละ ๑๐) 
  การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรในการสร้าง 

 นวัตกรรม (ร้อยละ ๑๐) 
๓. ผลลพัธ์เชิงบวก/ประโยชน์ของนวตักรรมทีส่่งเข้าพิจารณา 

  ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ ๔๐) 
  ผลลพัธ์เชิงบวก/ประโยชน์ทางการเงิน (ร้อยละ ๒๐) 
  ผลลัพธ์เชิงบวก/ประโยชน์ด้านที่ไม่ใช่การเงิน      

  (ร้อยละ ๒๐) 

การสัมภาษณเ์ชิงลึก                 
/เขา้พบองคก์ร                  
(การเยี่ยมชมโครงการ              
ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณา
ตามความเหมาะสม) 
 



-๑๑- 
 

กรณีที่ 2 : รางวัลนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ 
 

       ขั้นตอนที่ ๑                                    ขั้นตอนที่ ๒                                           ขั้นตอนที่ ๓ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ:  
    รายละเอียดเพิ่มเติมของเกณฑก์ารพิจารณารางวลันวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้  

  - เป็น ความคิดสรา้งสรรค์ ที่มีเปา้หมายการสร้างสรรค์ชัดเจนเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของรัฐวิสาหกิจ               
    หรือสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่องค์กรอย่างมีสาระส าคัญ 

- เป็น ความคิดสร้างสรรค์ ที่มีความใหม่ โดยสามารถเป็นการปรับปรุง การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ผลติภณัฑ ์บริการ  
     กระบวนการ หรือรูปแบบธุรกจิการด าเนินงานทางธุรกิจ ท่ีมีอยู่เดิมหรือการต่อยอด และสร้างสิ่งใหม ่
     ทั้งในระดับองค์กร อุตสาหกรรม ประเทศ และระดับโลก  
   -  เป็น ความคิดสร้างสรรค์  ที่เกิดจากการมสี่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรของรัฐวสิาหกิจในการพัฒนา 
      ความสร้างสรรค ์

        -  เป็น ความคิดสร้างสรรค์ ที่มีผลการศึกษา และวิเคราะห์วิจยั ถึงความเป็นไปได้ทั้งในระดับกระบวนการผลิต  
          และการตลาด ที่จะสามารถถูกน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือเชิงสังคม ได้จริงในอนาคต 
        - เป็น ความคิดสร้างสรรค์ ที่ไม่มีกรณีพิพาทเกี่ยวกับการถูกฟ้องร้อง หรือการเรียกร้องสิทธิความเป็น 
         เจ้าของทางกฎหมาย 
          - กรณีที่มกีารส่ง ความคดิสรา้งสรรค์  ที่เคยได้รบัรางวลัในปีท่ีผา่นมา เขา้รับการพิจารณา ความคดิสร้างสรรค ์ดังกล่าว            
         ต้องมีการพัฒนา/ปรับปรุงในแนวคิดแตกต่างจากปีท่ีผ่านมาอย่างมีสาระส าคัญ 

 
/๙) รางวัลประชา... 

รัฐวิสาหกิจส่งรายงาน
การด าเนินโครงการ  
เข้าประกวด 
 

ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ส่งให้รัฐวิสาหกิจตอบกลับ     
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ 
๑. การส่งเสริมและการผลักดันความคิดสร้างสรรค์ของ

รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 20)  
  การจัดนโยบายเพื่อส่งเสริมการมีความคิดสร้างสรรค์ 
    (ร้อยละ 3) 
  การมีผู้รับผดิชอบการส่งเสรมิการมีความคิด

สร้างสรรค์ (ร้อยละ 2) 
  การบริการจัดการความรูเ้พื่อเป็นพื้นฐานส าหรับ 
   การสร้างสรรค์ความคิดใหม่ )รอ้ยละ 5(  
  การจัดสภาพแวดล้อม ช่องทางสื่อสาร และกิจกรรม 
    ส่งเสริมการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ร้อยละ 10) 

2. ความคิดสร้างสรรค์ของรัฐวสิาหกิจ (ร้อยละ 80) 
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และบุคลากรของ 
   รัฐวิสาหกิจในการสร้างความคดิสร้างสรรค์       
    (ร้อยละ 20)  
  ความแปลกใหม่ในเชิงสร้างสรรคข์องความคิด 

(ร้อยละ 20)  
  ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ในทางปฏิบัติ      
    โดยมีกรอบแนวทางการแปลงความคิดสู่          
     การปฏิบัติที่ชัดเจน (ร้อยละ 20) 
  ผลลัพธ์ที่คาด ทั้งที่เป็นการเงิน และไม่ใช่การเงิน 

 (ร้อยละ 20 ) 

การสัมภาษณเ์ชิงลึก                 
/เขา้พบองคก์ร                  
(การเยี่ยมชมโครงการ              
ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณา
ตามความเหมาะสม) 
 



-๑๒- 
 

๙) รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น  
  

       ขั้นตอนที่ ๑                                    ขั้นตอนที่ ๒                                           ขั้นตอนที่ ๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ:  

1. รัฐวิสาหกิจอาจส่งโครงการเพิ่มเติม กรณีที่โครงการที่มีการร่วมด าเนินการระหว่างรัฐวสิาหกิจ ให้รฐัวิสาหกิจที่เป็นผู้ริเริ่มโครงการ      
เป็นผู้ส่งโครงการเข้าประกวด  

2. แนวทางการพิจารณา รัฐวสิาหกิจท่ีเข้ามามสี่วนร่วมในโครงการ อาจมีโอกาสไดร้ับรางวัลเช่นเดียวกับผู้ริเริ่มโครงการได้ ทั้งนี้       
ขึ้นอยู่กับระดับของการมีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว 

3. รัฐวิสาหกิจที่การใหภ้าคเอกชนเข้ามามสี่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการ เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
อย่างยั่งยืน  

4. รัฐวิสาหกิจควรส่งรูปภาพ หรือวีดิโอ หรือรายงานเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 
 

10) รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น 
 

กรณี 1 รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น (ด้านการยกระดับการบริหารจัดการ) 
 

  ขั้นตอนที่ ๑       ขั้นตอนที่ ๒                                 ขั้นตอนที่ ๓ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ:  

1  รัฐวิสาหกจิที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการมโีอกาสไดร้ับรางวัลเช่นเดียวกับผูร้ิเริ่มโครงการได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระดับของการมีส่วนร่วม 
     ในโครงการดังกล่าว 
2. รัฐวิสาหกิจควรส่งรูปภาพ หรือวีดิโอ หรือรายงานเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 

รัฐวิสาหกิจส่งแผนงาน             
/ผลการด าเนินงาน
โครงการ 
 

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีอื่น (ร้อยละ 30)  
  การมีส่วนร่วมการวางแผนและการจัดการ 
  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
  การจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุนการท างานร่วมกัน 
  (resource sharing) 

2. ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นกับประชาชนและภาคีอื่น (ร้อยละ 30) 
3. ประสิทธิภาพการด าเนินการ (ร้อยละ 20) 
  ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ  
  ประสิทธิภาพ (Input vs. Output)  
  ประสิทธิผลของโครงการประชารฐัวิสาหกิจ  
  (Result vs. Goal)   

4. ความยั่งยืน (ร้อยละ 20) 
 ความต่อเนื่องและการต่อยอด  
 โอกาสการขยายผลและผลกระทบ 

การสัมภาษณเ์ชิงลึก              
/เข้าพบองค์กร* 
(การเยี่ยมชมโครงการ 
ซึ่งคณะกรรมการจะ
พิจารณาตามความ
เหมาะสม) 

รัฐวิสาหกิจที่มคีวาม
ร่วมมือระหว่างกัน  
ส่งแผนงาน/ผลการ
ด าเนินงานโครงการ 
 
 

1. การร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 40)  
1.1 การมสี่วนร่วมการวางแผนและการจัดการ 
      ของคู่รัฐวิสาหกิจ 
1.2 การมสี่วนร่วมติดตามและแกไ้ขปัญหา                      
      ในการด าเนินงาน 
1.3 การจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุน/ส่งเสริม 

           การท างานร่วมกัน  (Resource Sharing) 
2. ความส าเรจ็ของการด าเนินงาน (ร้อยละ  40) 
3. ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน (ร้อยละ 10) 
4. ความยั่งยืน (ร้อยละ 10) 
      ความต่อเนื่องและการวางแผนต่อยอดในระยะยาว  

การสัมภาษณเ์ชิงลึก              
/เข้าพบองค์กร* 
(การเยี่ยมชมโครงการ 
ซึ่งคณะกรรมการจะ
พิจารณาตามความ
เหมาะสม) 

/กรณี ๒ รางวัล... 



-๑๓- 
 

 
กรณี ๒ รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น (ความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์ (Collaboration)) 

 

  ขั้นตอนที่ ๑           ขั้นตอนที่ ๒                        ขั้นตอนที่ ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
หมายเหตุ: 
1  รัฐวิสาหกจิที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการมโีอกาสไดร้ับรางวัลเช่นเดียวกับผูร้ิเริ่มโครงการได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระดับของการมีส่วนร่วม 
     ในโครงการดังกล่าว 
2. รัฐวิสาหกิจควรส่งรูปภาพ หรือวีดิโอ หรือรายงานเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 
 
กรณี 3 รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิดชูเกียรติ 
 

  ขั้นตอนที่ ๑           ขั้นตอนที่ ๒                           ขั้นตอนที่ ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: 
1  รัฐวิสาหกจิที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการมโีอกาสไดร้ับรางวัลเช่นเดียวกับผูร้ิเริ่มโครงการได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระดับของการมีส่วนร่วม 
     ในโครงการดังกล่าว 
2. รัฐวิสาหกิจควรส่งรูปภาพ หรือวีดิโอ หรือรายงานเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 

 

รัฐวิสาหกิจที่มคีวามร่วมมือ
ระหว่างกัน ส่งแผนงาน/ 
ผลการด าเนินงานโครงการ 
 
. 
 
 
 
 

2. การร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 30)  
1.1 การมสี่วนร่วมการวางแผนและการจัดการ 
      ของคู่รัฐวิสาหกิจ 
1.2 การมสี่วนร่วมติดตามและแกไ้ขปัญหา                      
      ในการด าเนินงาน 
1.3 การจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุน/ส่งเสริม 

           การท างานร่วมกัน  (Resource Sharing) 
2. ความส าเรจ็ของการด าเนินงาน (ร้อยละ  30) 
3. ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน (ร้อยละ 20) 
4. ความยั่งยืน (ร้อยละ 20) 
      ความต่อเนื่องและการวางแผนต่อยอดในระยะยาว  

การสัมภาษณเ์ชิงลึก              
/เข้าพบองค์กร 
(การเยี่ยมชมโครงการ 
ซึ่งคณะกรรมการจะ
พิจารณาตามความ
เหมาะสม) 

รัฐวิสาหกิจที่มคีวามร่วมมือ
ระหว่างกัน ส่งแผนงาน/ 
ผลการด าเนินงานโครงการ 
 
. 
 
 
 
 

1. การมสี่วนร่วมการวางแผนและการจัดการ (ร้อยละ 25) 
1.1 บทบาทของคณะกรรมการฯ และผูบ้ริหาร           

ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจ 
1.2 บทบาทของรัฐวิสาหกิจที่มีความร่วมมือระหว่างกัน 

2. คุณภาพของแผน (ร้อยละ 75) 
2.1 เหตผุล และ/หรือ การวิเคราะห์การคดัเลือก 

ความร่วมมือ 
2.2 การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ประโยชน์ท่ี

เกิดขึ้น) ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม  
2.3 การก าหนดบทบาทและผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  
2.4 การก าหนดกิจกรรม/ขั้นตอน กระบวนการที่ชัดเจน             
2.5 ความยั่งยืน 

 

การสัมภาษณเ์ชิงลึก              
/เข้าพบองค์กร 
(การเยี่ยมชมโครงการ 
ซึ่งคณะกรรมการจะ
พิจารณาตาม         
ความเหมาะสม) 


