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ความเป็นมาและวตัถุประสงค์โครงการรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน่ 
 

ความเป็นมาและวัตถุประสงค ์
 

 สิ้นปี 2555 รัฐวิสาหกิจท้ังระบบมีสินทรัพย์รวมประมาณกว่า 11 ล้านล้านบาท มีการบริหารจัดการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับรัฐวิสาหกิจและประเทศชาติได้เป็นอย่างมาก ในระยะเวลาที่ผ่านมา โดยส่วน
ใหญ่รัฐวิสาหกิจสามารถพัฒนาการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการให้บริการที่มีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับ
ของลูกค้าและสังคม โดยสามารถเทียบเคียงได้ในระดับสากล นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เป็นกลไก       
ในการขับเคลื่อนการดําเนินนโยบายที่เร่งด่วนของประเทศจนประสบผลสําเร็จในอดีตท่ีผ่านมา 
 กระทรวงการคลังในฐานะที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น เล็งเห็นความสําคัญของรัฐวิสาหกิจ จึงได้มอบหมายให้สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ดําเนินการจัดงานมอบ “รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น” (SOE Award) ขึ้นประจําทุกปี 
นับต้ังแต่ปี 2548 เป็นต้นมา เพื่อเผยแพร่และประกาศผลงานที่โดดเด่นของรัฐวิสาหกิจให้สาธารณชนและสังคมได้รับรู้
รับทราบ ซ่ึงจะเป็นการสร้างความภูมิใจและเป็นขวัญกําลังใจให้รัฐวิสาหกิจในการปฏิบัติงานต่อไป อีกท้ัง เป็นการสร้าง
กระบวนการและช่องทางให้ประชาชนและสังคมได้มีส่วนในการติดตามการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยมีการพิจารณา
ประเภทของรางวัลในแต่ละประเภทเพื่อสะท้อนผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจท่ีโดดเด่นในแต่ละด้าน รวมทั้ง เป็นการ 
ต่อยอดระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อปี 2538 ให้นําระบบดังกล่าวมาใช้ในการกํากับ
ดูแลและติดตามการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การคัดเลือกรัฐวิสาหกิจเข้ารับรางวัล  
ในประเภทต่างๆ เป็นไปด้วยความรอบคอบ มีความโปร่งใส และมีมาตรฐาน กระทรวงการคลังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจําปีขึ้น เพื่อทําหน้าท่ีกําหนดเกณฑ์การตัดสินรางวัล พิจารณาคัดเลือกรัฐวิสาหกิจ และกํากับ
ดูแลการดําเนินการจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น  
 ตลอด 8 ปีท่ีผ่านมา การจัดงานได้รับการตอบรับจากรัฐวิสาหกิจและผู้ท่ีเกี่ยวข้องเป็นอย่างดี คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
ผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการดําเนินงาน และให้ความสําคัญในการยกระดับมาตรฐาน              
การบริหารจัดการ รัฐวิสาหกิจได้ตระหนักถึงความสําคัญในการสร้างมูลค่าให้กับองค์กร เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
และความเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน ท้ังนี้ รางวัลอันทรงคุณค่า “รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น” ท่ีมอบให้รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องยืนยัน
ถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน มาตรฐานในการบริหารจัดการ และความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ท่ีจะขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง
อย่างย่ังยืนต่อไป 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 56 แห่ง (อยู่ในระบบประเมินผลฯ จํานวน 55 แห่ง) 
 

ประเภทรางวัล 
ประเภทของรางวัล ต้ังแต่ปี 2549 – 2555 เป็นดังนี้ 
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ปี จํานวนประเภทรางวัล ประเภทรางวัล  

2548 3 ประเภทรางวัล 1. รางวัลผลการดําเนินงานดีเด่น 
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการจัดการองค์กรดีเด่น 

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

2550 5 ประเภทรางวัล 1. รางวัลผลการดําเนินงานดีเด่น 
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการจัดการองค์กรดีเด่น 
4. รางวัลการดําเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
5. รางวัลการปรับสถานภาพองคก์รดีเด่น 

2551 5 ประเภทรางวัล 1. รางวัลผลการดําเนินงานดีเด่น 
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
4. รางวัลการดําเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
5. รางวัลการปรับสถานภาพองคก์รดีเด่น 

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

2553 10 ประเภทรางวัล 1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจําป ี
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
4. รางวัลการพัฒนาปรับสถานภาพองค์กรดีเด่น 
5. รางวัลผู้นําองค์กรดีเด่น 
6. รางวัลการดําเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
7. รางวัลการให้บริการดีเด่น 
8. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 
9. รางวัลการพัฒนาตามโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
10. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น 
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ปี จํานวนประเภทรางวัล ประเภทรางวัล  

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 
4. รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น 

4.1 พัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม 
4.2 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
4.3 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

5. รางวัลผู้นําองค์กรดีเด่น 
6. รางวัลการดําเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
7. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 
8. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น 
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ทั้งนี้ รางวัลรฐัวิสาหกิจดีเด่น ในปี 2556 ประกอบด้วย 8 ประเภทรางวัล ดังนี ้
ประเภทรางวัล 

1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจําปี 
1.1 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจําปี 2556 กลุ่มสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.2 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจําปี 2556 กลุ่มสถาบันการเงิน 
1.3 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจําปี 2556 กลุ่มอื่นๆ 

2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
4. รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น  

4.1 พัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม 
4.2 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
4.3 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

5. รางวัลผู้นําองค์กรดีเด่น 
6. รางวัลการดําเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
7. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น  

8. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น 

* หมายเหตุ : จํานวนรางวัลแต่ละประเภทรางวลัขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินรางวลั 
 

1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจําปี 2556 มอบให้รัฐวิสาหกิจท่ีมีความโดดเด่น และมีมาตรฐานในการ
ดําเนินงานทุกๆ ด้าน สามารถสนองตอบความต้องการตามความคาดหวังของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เป็นอย่างดี 
รวมถึง คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารสูงสุดท่ีปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกันได้อย่างเหมาะสม ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม มีการให้บริการที่เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าและมีมาตรฐานในการให้บริการ มุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับองค์กร ซ่ึงแสดงถึงความยอดเยี่ยมท้ัง คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ การบริหารจัดการองค์กร และการดําเนินงานด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น รัฐวิสาหกิจท่ีได้รับรางวัลนี้แล้วจะไม่ได้รับรางวัลในประเภทรางวัลอื่นอีก ยกเว้น รางวัลผู้นําองค์กร
ดีเด่น ท่ีมอบให้กับบุคคลที่เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ซ่ึงเป็นรางวัลท่ีภาครัฐต้องการผลักดันให้
เกิดขึ้นในรัฐวิสาหกิจ ท้ังนี้ ได้แบ่งประเภทรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณามอบรางวัล 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ กลุ่มสถาบันการเงิน และกลุ่มอื่นๆ 

2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น มอบให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ภาครัฐ ในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ และส่งเสริมการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับ
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การให้ความสําคัญและมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดําเนินงาน   
มีบทบาทในการกํากับดูแลท่ีดี (Good Corporate Governance) มีการกําหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการติดตามการดําเนินงานในเรื่องต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ 

3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น มอบให้รัฐวิสาหกิจท่ีมีระบบบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ท่ีจะทําให้
รัฐวิสาหกิจมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่รัฐวิสาหกิจ และมีการ
เจริญเติบโตได้อย่างย่ังยืน ท้ังการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ 
และการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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4. รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น 
4.1 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม มอบให้รัฐวิสาหกิจท่ีมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา และปรับสถานะของ

องค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริหารด้านสถานะทางการเงิน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อพันธกิจ
ท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผลประกอบการด้านการเงิน และด้านที่มิใช่การเงินที่สําคัญ 
แนวโน้มของความยั่งยืนในการพัฒนาองค์กร สิ่งสําคัญที่ทําให้สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญ 

4.2 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ มอบให้รัฐวิสาหกิจท่ีมีความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาในด้านการบริหารจัดการสารสนเทศให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มของความยั่งยืนในการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สําคัญ และสิ่งสําคัญที่ทําให้สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญ 

4.3 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มอบให้รัฐวิสาหกิจท่ีมีความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มของความยั่งยืนในการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และสิ่งสําคัญที่ทําให้สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญ 

5. รางวัลผู้นําองค์กรดีเด่น มอบให้ผู้บริหารสูงสุดท่ีสามารถนําองค์กรไปสู่ความสําเร็จได้อย่างย่ังยืน โดยมีวิสัยทัศน์
ท่ีกว้างไกล และสามารถผลักดันองค์กรให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คัดเลือกจากผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อ         
ในประเภทรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมแห่งปี และรางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น 

6. รางวัลการดําเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น มอบให้รัฐวิสาหกิจท่ีมีการส่งเสริมการดําเนินงานเพื่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกําหนดเป็นนโยบายชัดเจนขององค์กร มีแผนการดําเนินงาน มีกระบวนการ     
มีส่วนร่วมและการสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานโดยทั่วไป และมีโครงการที่รัฐวิสาหกิจได้ดําเนินการ ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญที่
สะท้อนถึงผลลัพธ์ของการดําเนินการตามนโยบายด้านดําเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรด้วย 

7. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น มอบให้รัฐวิสาหกิจท่ีผลักดันและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการสร้างนวัตกรรม
ภายในองค์กร มีการนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังในด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการทํางาน 
การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน การลดต้นทุน ส่งผลให้มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยนวัตกรรม หมายถึง  
การคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ กระบวนการผลิตหรือกระบวนการบริการใหม่ รวมถึงการปรับปรุงหรือดัดแปลง 
ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการผลิต หรือกระบวนการบริการท่ีมีอยู่เดิมโดยใช้ความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะและ
ประสบการณ์ทางเทคโนโลยี หรือการจัดการมาพัฒนาเพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ    
การให้บริการ และยกระดับศักยภาพการแข่งขันขององค์กร 

8. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น มอบให้รัฐวิสาหกิจท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย      
โดยเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการประเมินบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ร่วมกับการ
ประยุกต์หลักการ/แนวคิดและข้อมูลหลักท่ีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้องเปิดเผย ท่ีกําหนดให้รัฐวิสาหกิจท่ีมีการกํากับ
ดูแลท่ีดีต้องมีการเปิดเผยข้อมูลด้านการเงินและมิใช่การเงินอย่างโปร่งใสผ่านรายงานที่สําคัญ เช่น การรายงานข้อมูลผลการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และการรายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกํากับดูแลท่ีดี (Good Corporate 
Governance : CG) และการรายงานข้อมูลด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : 
CSR) งบการเงินได้รับการรับรองจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นปัจจุบัน เป็นต้น 
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“รางวัลเกียรติยศ” เป็นรางวัลท่ีมอบให้รัฐวิสาหกิจท่ีสามารถรักษามาตรฐานการดําเนินงานและการบริหารจัดการ
องค์กรได้อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณามอบให้ในประเภทรางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น และรางวัลการจัดการองค์กร
ดีเด่น รัฐวิสาหกิจท่ีได้รับรางวัลดีเด่นในประเภทรางวัลนั้นๆ ติดต่อกัน 3 ปีขึ้นไป จะไดร้ับรางวัลเกียรติยศ 
 

เกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจ ประจําปี 2556 
 

กรอบหลักเกณฑ์และการแบ่งกลุ่มประเภทรางวัล 
กลุ่มที ่1 

ประเภทรางวัลที่อิงคะแนนประเมินผล 
การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

 กลุ่มที ่2 
ประเภทรางวัลที่รัฐวิสาหกิจ 
ส่งโครงการเข้าประกวด 

  แนวทางการพิจารณา   แนวทางการพิจารณา 

พิจารณาตัดสินรางวัล โดยใช้ข้อมูลผลการดําเนินงาน
ตามบันทึกข้อตกลงฯ ประจําปี 2555 

 พิจารณาตัดสินรางวัลตามหลักเกณฑ์ท่ีประยุกต์ตามหลักการ
และแนวคิดการมอบรางวัลเฉพาะด้านที่เป็นหลักการสากลและ
เป็นที่ยอมรับโดยท่ัวไป โดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณารางวัล
ประเภทส่งโครงการเข้าประกวด ในแต่ละประเภทรางวัล
พิจารณาคัดเลือกในเบื้องต้น ก่อนเสนอคณะกรรมการตัดสิน
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจําปี 2556 

  ประเภทรางวัล   ประเภทรางวัล 

1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจําปี 2556 
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
4. รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น 

4.1 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม 
4.2 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหาร

จัดการสารสนเทศ 
4.3 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
5. รางวัลผู้นําองค์กรดีเด่น 
6. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น 

 1. รางวัลการดําเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
2. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 

 
1.  กรอบหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 

กรอบหลักเกณฑ์สําหรับการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น อ้างอิงหลักการและแนวคิดการมอบรางวัลเฉพาะด้านที่เป็น
หลักการสากลและเป็นที่ยอมรับโดยท่ัวไป เช่น รางวัลการดําเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 
เป็นต้น และข้อมูลผลการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจประจําปี จากกลุ่ม
รางวัลข้างต้นสามารถอธิบายแนวคิดพื้นฐาน และหลักเกณฑ์ตัดสินรางวัลแต่ละประเภท สามารถแบ่งรางวัลออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ 
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(1) กลุ่มที่ 1 ประเภทรางวัลอ้างอิงคะแนนประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
พิจารณาตัดสินรางวัล โดยใช้ข้อมูลผลการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ประจําปี ท่ีมีการระบุกรอบหลักเกณฑ์  

การประเมินผลการดําเนินงานที่อ้างอิงตามหลักการของ Balanced Scorecard ซ่ึงสะท้อนการประเมินผลการดําเนินงาน
ระดับองค์กรที่ครบถ้วนทุกด้าน ท้ังด้านการเงินและมิใช่การเงิน ได้แก่ ด้านลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน
ด้านการเงิน และด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร ร่วมกับแนวคิดการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ (New Management 
Organization Approach) ซ่ึงเป็นหลักการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในองค์กรทุกระบบให้มีองค์ประกอบสําคัญ
ท่ีครบถ้วนและมีการดําเนินงานที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล ได้แก่ การกํากับดูแลท่ีดี การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล และสําหรับรัฐวิสาหกิจท่ีอยู่ในระบบ
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) จะมีการจัดทําข้อมูลให้สามารถเทียบเคียงกันได้ โดยสรุปหลักการในการพิจารณา ได้ดังนี้ 

 
หมายเหตุ: *การสัมภาษณ์รัฐวิสาหกิจ/เข้าพบองค์กร จะพิจารณาตามความเหมาะสม 

 
(2) กลุ่มที่ 2 ประเภทรางวัลที่รัฐวิสาหกิจส่งโครงการเข้าประกวด 

พิจารณาตัดสินรางวัลตามหลักเกณฑ์ท่ีประยุกต์ ตามหลักการและแนวคิดการมอบรางวัลเฉพาะด้านที่เป็นที่ยอมรับ
โดยท่ัวไป 

 
หมายเหตุ: *การสัมภาษณ์รัฐวิสาหกิจ/เข้าพบองค์กร จะพิจารณาตามความเหมาะสม 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 

รัฐวิสาหกิจส่ งรายงานการ
ดําเนินโครงการเข้าประกวด 

พิจารณาโครงการของรัฐวิสาหกิจท่ี
ส่ ง เ ข้ า ป ร ะ ก ว ด จ า ก ร า ย ง า น
ประกอบการพิจารณารางวัล 

การพิจารณาของคณะกรรมการ
ตัดสินรางวัลฯ 

 เหตุการณ์สําคัญท่ีเกี่ยวข้อง 
(Incident) หรือสะท้อน
ต่อภาพลักษณ์องค์กร 

 การสัมภาษณ์รัฐวิสาหกิจ/
เข้าพบองค์กร* 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 

 คะแนนประเมินผลฯ 
เพื่อคัดเลือกรัฐวิสาหกิจท่ีมี
ความเหมาะสมในเบื้องต้น 

 ตัวชี้วัดเชิงผลลพัธ์ 
(Result Based KPIs) 
- ผลลัพธ์เชิงปริมาณท่ีเทียบเคียงได้
ระหว่างองค์กร (Industry Norm) หรือ 
- ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ที่ สํ า คั ญ ท่ี
เปรียบเทียบกับองค์กรอื่นลักษณะ
ใกล้ เ คี ย ง  หรื อธุ รกิ จ เดี ย วกั น 
(Benchmark) 

 แบบสอบถามข้ อ มู ลประกอบ   
การพิจารณา 

 เหตุการณ์ (Incident) สําคัญที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ห รื อ ส ะ ท้ อ น ต่ อ
ภาพลักษณ์องค์กร 

การสัมภาษณ์รั ฐวิสาหกิจ/  
เข้าพบองค์กร* 
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โดยมีรายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณาตัดสินของแต่ละประเภทรางวัล ดังนี้ 

รางวัลที่ 1 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจําปี 2556 

 
หมายเหตุ: 1. * สําหรับรัฐวิสาหกิจท่ีอยู่ภายใต้ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) จะมีการจัดทําข้อมูลให้สามารถเทียบเคียงกันได้ 
 2. ในประเภทรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจําปี 2556 จะมีการแบ่งกลุ่มรัฐวิสาหกิจออกเป็น 3 กลุ่ม ตามขนาดและภารกิจ 

เช่นเดียวกับปี 2555 
 3. รัฐวิสาหกิจท่ีได้รับรางวัลนี้แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับรางวัลอื่นๆ อีก ยกเว้น 1. รางวัลผู้นําองค์กรดีเด่น และ 2. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 
 

รางวัลที่ 2 รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 

 
หมายเหตุ: *สําหรับรัฐวิสาหกิจท่ีอยู่ภายใต้ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) จะมีการจัดทําข้อมูลให้สามารถเทียบเคียงกันได้  

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 

รัฐวิสาหกิจท่ีมีคะแนนประเมินผลฯ 
หัวข้อบทบาทคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ* ปี 2555 ตั้งแต่ 
4.50 (หรือตามท่ีกําหนด) 

1. (1) ข้อมูลพื้ นฐานที่ เป็นรูปธรรม  เ ช่น 
ระยะเวลาการทําหน้าท่ีของกรรมการ 
การแสดงบทบาทในการกํ าหนด
นโยบายและให้ข้อเสนอแนะที่ เป็น
ประโยชน์แก่รัฐวิสาหกิจ รางวัลเกี่ยวกับ
คณะกรรมการที่ได้รับ (ถ้ามี) 

 (2) Incident ท่ีเกี่ยวข้องหรือสะท้อนการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ (เพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณา/สอบถาม
ตอนสัมภาษณ์เชิงลึกหรือเข้าพบองค์กร 

2. รายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ 

 จุดเด่น และจุดด้อยของคณะกรรมการ 
(สรุปจากแบบประเมินตนเอง) 

 กิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับองค์กร 

การสัมภาษณ์เชิงลึก/
เข้าพบองค์กร 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 

 พิ จ า รณ า รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ท่ี มี
คะแนนประเมินผลฯ ภาพรวม
ปี 2555 ตั้งแต่ 4.50* (หรือ
ตามท่ีกําหนด) 

 และเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีผ่านการ
คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ใน
รางวัลอื่นท่ีสะท้อนความเป็น
องค์กร “ดีเด่น” ได้แก่ รางวัล
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น, 
การบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
เป็นต้น ท้ังนี้ สคร. จะมีการ
พิจารณาการดําเนินงานด้าน 
CSR ของรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม 

1. ผลงานที่เป็นรูปธรรมของแต่ละกิจการ
ของรัฐวิสาหกิจ เพื่อแสดงประสิทธิภาพ
และ Performance ในภาพรวม 

2. รายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐวิสาหกิจ 
ได้แก่ 

 จุดเด่น และจุดด้อยขององค์กร 

 กลยุทธ์ ท่ีทําให้ประสบความสําเร็จ 

 ปัญหาและอุปสรรคและการแก้ไข 

 รางวัลท่ีได้รับ (ถ้ามี) 

 Incident ท่ีสําคัญขององค์กร นอกเหนือ 
จากท่ีปรึกษาสรุปไว้แล้ว (เพื่อเป็นส่วน
หนึ่งของการพิจารณา/สอบถามช่วง
การสัมภาษณ์เชิงลึก/เข้าพบองค์กร) 

การสัมภาษณ์เชิงลึก/เข้า
พบองค์กร 
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รางวัลที่ 3 รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 

 
หมายเหตุ: *สําหรับรัฐวิสาหกิจท่ีอยู่ภายใต้ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) จะมีการจัดทําข้อมูลให้สามารถเทียบเคียงกันได้  

 

รางวัลที่ 4 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น 
รางวัลที่ 4.1 รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 

รัฐวิสาหกิจท่ีมีคะแนนประเมินผลฯ 
ภาพรวมดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2 ปี
ติดต่อกัน (ปี 2553-2555) (หรือ
ตามท่ีกําหนด) 

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นรูปธรรม 

 ผลประกอบการด้านการเงิน และด้านท่ี
ไม่ใช่การเงินท่ีสําคัญ 

 แนวโน้มของความยั่งยืนในการพัฒนา
องค์กร (พิจารณาจากข้อ 3 การบริหาร
จัดการองค์กร) 

2. รายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ 

 สิ่งท่ีสําคัญท่ีทําให้สามารถพัฒนาได้อย่าง
ต่อ เนื่ อง  รวมถึ งการบริหารองค์กร
รูปแบบใหม่ท่ีนํามาใช้ (ถ้ามี) 

 ปัญหาและอุปสรรคและการแก้ไข 

 Incidents ท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจพร้อม
คําอธิบาย/ช้ีแจง ประกอบ 

การสัมภาษณ์เชิงลึก/
เข้าพบองค์กร 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 

รัฐวิสาหกิจท่ีมีคะแนนประเมินผลฯ 
ด้านการบริหารจัดการองค์กร  
ปี 2555 ตั้งแต่ 4.00 และมีคะแนน   
แต่ละข้อย่อยไม่น้อยกว่า 4.00* 
(หรือตามท่ีกําหนด) 

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นรูปธรรม เช่น จุดเด่น
และจุดด้อยของแต่ละด้าน (Risk, IC, IA, IS, HR) 
ผลประเมินท่ีผ่านมาในอดีต (3 ปี) 

2. รายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ 

 นโยบาย การดําเนินการ และกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริม พัฒนาแต่ละด้าน (Risk, IC, IA, IS, HR) 

 การแก้ไขปัญหาหรือจุดอ่อนแต่ละด้าน  
(Risk, IC, IA, IS, HR) 

 Incidents ท่ีเกี่ยวข้องแต่ละด้าน (Risk, IC, IA, 
IS, HR) พร้อมคําอธิบาย/ช้ีแจงประกอบ 

การสัมภาษณ์เชิงลึก/
เข้าพบองค์กร 
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รางวัลที่ 4.2 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านบริหารจัดการสารสนเทศ 

 
 

รางวัลที่ 4.3 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 

รัฐวิสาหกิจท่ีมีคะแนนประเมินผลฯ 
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดีขึ้น
อย่ างต่ อ เนื่ อง  2  ปี ติ ดต่ อกั น   
(ปี  2553-2555) (หรื อตามท่ี
กําหนด) 

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นรูปธรรม 

 ผลการดํา เนินงานและการพัฒนาท่ี
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญ 

 แนวโน้มของความยั่งยืนในการพัฒนา  
การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญ 

2. รายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ 

 สิ่งท่ีสําคัญท่ีทําให้สามารถพัฒนาได้อย่าง
ต่อ เนื่ อง  รวมถึ งการบริหารองค์กร
รูปแบบใหม่ท่ีนํามาใช้ (ถ้ามี) 

 ปัญหาและอุปสรรคและการแก้ไข 

 Incidents ท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจพร้อม
คําอธิบาย/ช้ีแจง ประกอบ 

การสัมภาษณ์เชิงลึก/
เข้าพบองค์กร 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 

รัฐวิสาหกิจท่ีมีคะแนนประเมินผลฯ 
ด้านบริหารจัดการสารสนเทศที่ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2 ปีติดต่อกัน   
(ปี  2553-2555) (หรื อตามท่ี
กําหนด) 

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นรูปธรรม 

 ผลการดํา เนินงานและการพัฒนาท่ี
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 

 แนวโน้มของความยั่งยืนในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่สําคัญ 

2. รายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ 

 สิ่งท่ีสําคัญท่ีทําให้สามารถพัฒนาได้อย่าง
ต่อ เนื่ อง  รวมถึ งการบริหารองค์กร
รูปแบบใหม่ท่ีนํามาใช้ (ถ้ามี) 

 ปัญหาและอุปสรรคและการแก้ไข 

 Incidents ท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจพร้อม
คําอธิบาย/ช้ีแจง ประกอบ 

การสัมภาษณ์เชิงลึก/
เข้าพบองค์กร 
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รางวัลที่ 5 รางวัลผู้นําองค์กรดีเด่น 

 
หมายเหตุ: ในประเภทรางวัลผู้นําองค์กรดีเด่น กําหนดให้ผู้ท่ีได้รับรางวัลผู้นําองค์กรในปีท่ีผ่านมา ถูกจัดไว้ในทําเนียบผู้นําองค์กร

รัฐวิสาหกิจดีเด่น (Hall of Fame) และจะไม่ได้รับการพิจารณาอีกในปี 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานในปี 2555 และ
พิจารณาผลงานเพิ่มเติมย้อนหลัง 2 ปี 
ประกอบ ได้แก่ 
1) ผลประกอบการตามภารกิจ 
2) ผลประกอบการทางการเงิน 
3) การดําเนินการตามนโยบาย 
4) การบริหารจัดการ 

2. ข้อมูลพื้นฐาน 
1) กลยุทธ์ ท่ีทําให้ประสบความสําเร็จ หรือ

ท่ีทําให้สามารถพัฒนาองค์กรได้ 
2) ปัญหาและอุปสรรคและการแก้ไข 
3) Incidents ท่ีสําคัญขององค์กร พร้อม

คําอธิบาย/ ช้ีแจง ประกอบข้อมูลจาก
แบบสอบถามที่ผู้นํา (ผู้บริหารสูงสุด) 
ตอบกลับ ได้แก่ 
(1) วิสัยทัศน์ของผู้นํา 
(2) การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ 
(3) บทบาทของผู้นําในการสร้างกลยุทธ์

ท่ีทําให้ประสบความสําเร็จ หรือท่ีทํา
ให้สามารถพัฒนาองค์กรได้ 

(4) บทบาทของผู้นําในการแก้ไขปัญหา 
(5) การให้ความสําคัญ และการดําเนินการ

ด้าน CG และ CSR ของผู้นํา 
(6) การให้ความสําคัญ และการดําเนินการ

เพื่อพัฒนาองค์กรให้ย่ังยืนของผู้นํา 

การสัมภาษณ์เชิงลึก/เข้าพบ
องค์กร 
(การสัมภาษณ์ผู้บริหารสูงสุด
ของรัฐวิสาหกิจ) 

ผู้นํ าของรัฐวิสาหกิจ ท่ี เป็น 
Short list รางวัลรัฐวิสาหกิจ
ยอดเย่ียม หรือรางวัลพัฒนา
องค์กรดีเด่นภาพรวม ซ่ึงอยู่ใน
ตําแหน่งอย่างน้อย 2 ปี  
หมายเหตุ : รางวัลผู้นําองค์กร
ดีเด่น จะไม่พิจารณาผู้ท่ีรักษาการใน
ตําแหน่งผู้บริหารสูงสุด 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 
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รางวัลที่ 6 รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น 

 
หมายเหตุ: รัฐวิสาหกิจท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนและกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่ได้รับการพิจารณาในประเภทรางวัลนี้ 

 
กําหนดหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลโดยอ้างอิงจากเกณฑ์การประเมินการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการประเมิน
บทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ร่วมกับการประยุกต์หลักการ/แนวคิดและข้อมูลหลักท่ีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน   
ต้องเปิดเผย ท้ังตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลท่ีดีของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กําหนดให้บริษัทท่ีมีการกํากับดูแลท่ีดีต้องมีการเปิดเผยข้อมูลด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน  
อย่างโปร่งใสผ่านรายงานที่สําคัญ เช่น การรายงานข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแบบรายงาน 56-1 
และการรายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกํากับดูแลท่ีดี (Good Corporate Governance : CG) และการรายงานข้อมูล
ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เป็นต้น ซ่ึงสรุปประเด็นสําคัญที่ต้อง
เปิดเผยในแต่ละหลักการและแนวคิดได้ดังนี้ 
 

1. เกณฑ์การประเมินการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการประเมินบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
กําหนดประเด็นสาํคัญที่ต้องเปิดเผย ได้แก่ 
1. การเปิดเผยข้อมูลท่ีสําคัญขององค์กรในรายงานประจําปี ท้ังในด้านการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างถูกต้อง 

เชื่อถือได้ เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ 
1.1 คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ท้ังในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน (Management 

Discussion & Analysis: MD&A) 
1.2 ด้านการเงิน 
1.3 ด้านที่ไม่ใช่การเงนิ 

2. การเปิดเผยข้อมูลท่ีสําคัญใน website ขององค์กรทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างครบถ้วนถูกต้อง
และทันกาล 

 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 

รัฐวิสาหกิจท่ีมีคะแนนประเมิน
หั ว ข้ อ เ ปิ ด เ ผยข้ อ มู ล และ
สารสนเทศ ปี 2555 ตั้งแต่ 
4 .50 คะแนนขึ้น ไป  (หรือ
ตามท่ีกําหนด) 

ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ส่งให้รัฐวิสาหกิจ/
รายงานประจําปี และช่องทางอื่นๆ ได้แก่ 

 นโยบาย แนวปฏิบัติ และผู้ดูแลรับผิดชอบ
การรายงานและเปิดเผยข้อมูล 

 จํานวนสื่อและช่องทางที่รัฐวิสาหกิจเปิดเผย
ข้อมูล 

 ข้อมูลท่ีรัฐวิสาหกิจเปิดเผยสู่สาธารณะ   
ท้ังด้านการเงิน และด้านท่ีไม่ใช่การเงิน 

 คุณภาพของการรายงานและเปิดเผยข้อมูล
เปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติ ท่ีดี ท่ี เป็น ท่ี
ยอมรับ เช่น การรายงานและเปิดเผยข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น 

 พัฒนาการด้านการรายงานและเปิดเผย
ข้อมูลของรัฐวิสาหกิจเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

การสัมภาษณ์เชิงลึก/
เข้าพบองค์กร 
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2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดประเด็นสําคัญที่ต้องเปิดเผย ได้แก่ 
1. โครงสร้างและการจัดการองค์กรเพื่อการดําเนินงาน 
2. อํานาจหน้าท่ีท่ีสําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
3. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ หรือคําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตีความ 
5. ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงต่อประชาชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคําสั่งที่เกี่ยวข้องในการ

พิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 
6. นโยบาย ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
7. คู่มือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าท่ีของประชาชน 
8. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน 
9. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ท้ังนี้ให้ระบุรายชื่อ

รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นํามาใช้ในการพิจารณาด้วย 
10. ข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศอื่น 

 
3. การรายงานข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแบบรายงาน 56-1 กําหนดประเด็น

สําคัญที่ต้องเปิดเผย ได้แก่ 
1. ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 
2. บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ 
3. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

รางวัลที่ 7 รางวัลการดําเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 

 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 

รัฐวิสาหกิจส่งรายงานการ
ดําเนินโครงการเข้าประกวด 

ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีส่งให้รัฐวิสาหกิจตอบกลับ   
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ 
1. แนวปฏิบัติการดําเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 40) 

1.1 บทบาทของคณะกรรมการฯ ในการส่งเสริมการ
ดําเนินงานด้าน CG และ CSR ขององค์กร 

1.2 ความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน 
1.3 พนักงานและผู้ใช้แรงงานได้รับการดูแลและปฏิบัติอย่าง

เหมาะสมและเป็นธรรม 
1.4 ความใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม 
1.5 การดําเนินธุรกิจด้วยความไม่เอาเปรียบ 
1.6 การไม่เอาเปรียบผู้บริโภค 
1.7 การมีส่วนรว่มในการพัฒนาชุมชน 
1.8 การจัดทํารายงานด้าน CSR 

2. โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีส่งเข้าประกวด (ร้อยละ 60) 
2.1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการด้าน

สังคมและสิ่งแวดล้อม 

การสัมภาษณ์เชิงลึก/
เข้าพบองค์กร  
(การเยี่ยมชมโครงการ
ซ่ึงคณะกรรมการจะ
พิจารณาตามความ
เหมาะสม) 
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รางวัลที่ 8 รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 

 
 

กําหนดหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลโดยพิจารณาประยุกต์จากแนวคิดและหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลด้านนวัตกรรมของ
หน่วยงานหลักของประเทศไทย ได้แก่ สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สนช.) และสมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ซ่ึงสรุปความหมาย 
คุณลักษณะสําคัญ และหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลด้านนวัตกรรมไว้ ดังนี้ 
 

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 นิยาม  นิยาม 
1. การผลิต การเรียนรู้ การจัดการความรู้ และการใช้ประโยชน์จาก

ความคิดใหม่ เพื่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง
การกํ าเนิ ดผลิตภัณฑ์  การบริการ กระบวนการผลิตใหม่  
การปรับปรุงเทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์
และเกิดผลพวงทางเศรษฐกิจและสังคม 

2. การกระทําโดยวิธีการใหม่ หรือใช้แนวคิดใหม่ท่ีอาจนําไปสู่
ประโยชน์ด้านการสร้างความรู้ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือ
บริการที่แปลกใหม่หรือดีกว่าสิ่งท่ีมีอยู่เดิม 

ความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะและ
ประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการ มาพัฒนาและผลิต
สินค้าใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ หรือบริการใหม่ ซ่ึงตอบสนอง
ความต้องการของตลาด 

 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 

รัฐวิสาหกิจส่งรายงานการ
ดําเนินโครงการเข้าประกวด 

ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีส่งให้รัฐวิสาหกิจตอบกลับ   
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ 
1. การดําเนินงานด้านการสร้างนวัตกรรม (ร้อยละ 30) 

- นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานด้านนวัตกรรม 
- ระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม 
- การจัดสรรทรัพยากรด้านนวัตกรรม (Resource 

Allocation) 
- การจัดให้มีกิจกรรม และช่องทางการสื่อสารเพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนวัตกรรมภายใน
รัฐวิสาหกิจ 

2. ช้ินงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวด (ร้อยละ 30) 
- ระดับ “ความใหม่” ของนวัตกรรม 
- ระดับความสอดคล้องและสนับสนุนการดําเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ 

- การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรในการสร้าง
นวัตกรรม 

3. ผลลัพธ์ เชิงบวก/ประโยชน์ของนวัตกรรมที่ส่งเข้า
พิจารณาที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 40) 
- ผลลัพธ์เชิงบวก/ประโยชน์ทางการเงิน (ร้อยละ 40) 
- ผลลัพธ์เชิงบวก/ประโยชน์ด้านท่ีไม่ใช่การเงิน (ร้อยละ 20) 

การสัมภาษณ์เชิงลึก/
เข้าพบองค์กร  
(การเยี่ยมชมโครงการ
ซ่ึงคณะกรรมการจะ
พิจารณาตามความ
เหมาะสม) 
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สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 คุณลักษณะของนวัตกรรม  

1. เป็นผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือขั้นตอนที่ “จับต้องใช้ได้” 
ภายในองค์กร สําหรับ “ความคิดใหม่” อาจเป็นเพียง
จุดเริ่มต้นของนวัตกรรม แต่ไม่อาจเรียกว่าเป็นนวัตกรรมได้ 

2. ต้องมีความใหม่ในระดับกลุ่ม ฝ่าย หรือองค์กร ในขณะที่บางครั้ง
ไม่จําเป็นต้องใหม่ในระดับบุคคลท่ีสร้างนวัตกรรมนั้นๆ 

3. ต้องมาจาก “ความตั้งใจ” ท่ีต้องการให้เกิดขึ้นมากกว่าจะ
เกิดขึ้นโดยบังเอิญ 

4. ต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นประจํา เช่น การรับสมัคร
พนักงานใหม่ 

5. ต้องมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลกําไรให้แก่องค์กร หรือก่อเกิด
ประโยชน์ให้แก่สังคมในวงกว้าง ท้ังนี้นวัตกรรมจะไม่รวมถึง
การทําลายล้าง วินาศกรรม หรือการก่อการร้าย นวัตกรรม
จะต้องส่งผลกระทบที่ดีต่อสาธารณะ การเปลี่ยนแปลงของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีไม่เกิดผลต่อบุคคลอ่ืน หรือไม่เกิดการ
ประยุกต์ใช้ภายในองค์กร จะไม่ถือว่าเป็นนวัตกรรม 

 

 เกณฑ์พิจารณารางวัล  เกณฑ์พิจารณารางวัล 
1. ระดับของความใหม่ พิจารณาจาก ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับ

รางวัลต้องมีความใหม่ในระดับโลก ระดับประเทศหรือระดับ
บริษัท ดูระดับความใหม่ของนวัตกรรมดังกล่าวว่าอยู่ในระดับใด 

2. กระบวนการบริหารจัดการ พิจารณาจาก ผลงานนวัตกรรม
ต้องสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการ
บริหารจัดการ มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ รวมทั้งการใช้
วัตถุดิบและทรัพยากรภายในประเทศ (มีสิทธิบัตรหรือได้รับ
การรับรองจากสถาบันใดมาก่อนหรือไม่) 

3. ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ พิจารณาจาก ผลของนวัตกรรม
ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังส่งผล
ต่อชุมชนท้องถิ่นและเศรษฐกิจระดับรากหญ้า 

1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
2. ศักยภาพเชิงนวัตกรรมของโครงงานที่สามารถเปลี่ยนเป็น  

เชิงอุตสาหกรรม หรือเชิงพาณิชย์ได้โดยคํานึงถึงตลาด 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการใช้งาน 

3. ประเด็นปัญหาที่มาของโครงงาน ข้อมูลและแนวคิด จาก
เอกสารสิทธิบัตรท่ีใกล้เคียง (ถ้ามี) รวมท้ังการแก้ปัญหา  
เชิงเทคนิค 

4. ส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ความสมบูรณ์ของเอกสารโครงงาน 
คุณภาพของงานและการนําเสนอ 

แหล่งที่มา : ข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์โดยสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
2. แนวทางการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจ 

เครื่องมือเพื่อสํารวจและรวบรวมข้อมูล และกําหนดแนวทางการพิจารณาตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น เป็นดังนี้ 
2.1 การสร้างแบบสอบถามข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือตามลําดับต่อไปนี้ 
(1) ศึกษาตํารา ทฤษฎี เอกสาร บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการบริหารงาน การบริหาร

จัดการองค์กร ความสามารถในการเป็นผู้นํา มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO:9002 แนวคิดเรื่องสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวปฏิบัติท่ีดี ISO:26000 คุณภาพการบริการ โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์การตัดสินรางวัลของ 
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Malcom Baldrige National Quality Award (MBNQA) หมวด 3 Customer Focus มาประยุกต์ใช้ภายใต้
บริบทการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และการวัดคุณภาพการบริการ และหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัล เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

(2) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจท่ีผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น 
(3) จัดทําแบบสอบถาม โดยอาศัยกรอบแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง 
(4) นําแบบสอบถามที่จัดทําขึ้น เสนอฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ

ในการปรับปรุงแบบสอบถาม เพื่อให้ได้คําถามที่มีความครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัล 
(5) นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ 

 วิธีการสอบถามข้อมูล 
สคร. ใช้วิธีการจัดส่งแบบสอบถามข้อมูลของแต่ละประเภทรางวัลให้กับรัฐวิสาหกิจเพื่อให้รัฐวิสาหกิจ       
ให้รายละเอียดข้อมูลตามแบบสอบถามข้อมูลข้างต้น และส่งคืนให้ สคร. ในระยะเวลาที่กําหนด 

 การวิเคราะห์และสรุปผลสอบถามข้อมูล 
ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantity Approach) และเชิงคุณภาพ (Quality Approach) ของข้อมูล
จากแบบสอบถาม ประกอบกับฐานข้อมูลการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปี 2553-2555 
เพื่อสรุปผลและนําเสนอต่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจําปี 2556 เพื่อประกอบการ
ดําเนินงานในขั้นถัดไป 

 

การตรวจเยี่ยมรัฐวิสาหกิจ/การสัมภาษณ์รัฐวิสาหกิจ ของคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ 

การตรวจเยี่ยมรัฐวิสาหกิจ (Site Visit) /การสัมภาษณ์รัฐวิสาหกิจ เป็นกระบวนการเพื่อให้คณะกรรมการตัดสิน
รางวัลฯ ประจําปี ได้สอบถามมาตรฐานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
พิจารณารางวัลฯ ได้สัมภาษณ์คณะกรรมการและผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับมุมมอง วิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหาร
จัดการรัฐวิสาหกิจนั้นๆ โดยข้อมูลท่ีได้จากการตรวจเยี่ยม/การสัมภาษณ์เชิงลึก จะเป็นข้อมูลประกอบที่สําคัญย่ิงข้อมูลหนึ่ง   
ท่ีจะช่วยสนับสนุนให้การพิจารณาตัดสินรางวัลเป็นไปอย่างรอบด้านครบถ้วนทุกประเด็น ท้ังจากเอกสารแบบสอบถามรายงาน
ผลการดําเนินงาน การสัมภาษณ์ และการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง 

โดยรางวัลท่ีมีการนํากระบวนการตรวจเยี่ยมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการพิจารณาตัดสินรางวัลในปีบัญชี 
2556 นั้น ประกอบด้วยทุกรางวัลยกเว้น รางวัลการดําเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และ รางวัลนวัตกรรมดีเด่น  
ซ่ึงจะมีคณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลประเภทส่งโครงการเข้าประกวดในแต่ละประเภทรางวัลพิจารณาในรายละเอียดแล้ว 
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รายนามคณะกรรมการ 
ตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกจิดีเด่น 

ประจําปี 2556 
 
 
 
 
 
 
 
  



น
ที
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หัวหน้
ร

นายยุ

น
ผู้
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รา

นายพนัส  สิมะ
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ยจักรกฤศฏิ์  พา
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กรรมการ
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ะเสถียร 
รรมการ 
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งการคลัง 
ด้านทรัพย์สิน 
รรมการ 

 
าร นาย
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ก
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ดัสินรางวลั
 

ายกิตติรัตน์ ณ
รีและรัฐมนตรีว
ะธานที่ปรึกษากิ

ายโกวิทย์  โปษ
ที่ปรึกษาคณะก

นายสมชัย  ฤ
กรรมกา

 
ารัชช์ 

 
นา

นางปานทิพย์  
องผู้อํานวยการส
กรรมการนโยบา
รรมการและเล

 

รฐัวิสาหกิจ

 
 ระนอง 
ว่าการกระทรวง
กิตติมศักด์ิ 

 
ษยานนท์ 
รรมการ 

 
ชุพันธ์ุ 
ร 

ายสุทธิพร  ปทุ
กรรมก

 
 ศรีพิมล 
สํานักงาน
ายรัฐวิสาหกิจ 
ลขานุการ 

ดีเด่น ประจ

งการคลัง 

ป

นา

 
ทุมเทวาภิบาล 
การ 

 

น
ผู้อาํ

ป
กรรม

จําป ี2556 

นายอารีพงศ์  
ปลัดกระทรวงก

ประธานกรรม

ยเทียนฉาย  กี
กรรมการ

 นายไชยย
กรร

นางวชิรญา  เพิ
านวยการสํานัก
ประเมินผลรัฐวิ
มการและผู้ช่วย

 

 
 ภู่ชอุ่ม 
การคลัง 
มการ 

 
ระนันทน์ 
ร 

 
ศ  บุญญากิจ 
รมการ 

 
พ่ิมภูศรี 
กกํากับและ
สาหกิจ 
ยเลขานุการ 
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ผลการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
ประจําปี 2556 
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สรุปรายชื่อรฐัวิสาหกิจที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล 
รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจาํปี 2556 

 

รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจําปี 2556 กลุ่มที่ 2 สถาบนัการเงนิ 
 

 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 

 
 

รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
 

 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 

 
 

รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น 
รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม 

 

 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 

 

 
 

รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
 

 
สํานักงานธนานุเคราะห์ 

 
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง 

 

 
 

รางวัลผูน้ําองค์กรดีเด่น 
 

 

คุณอาทร  สินสวัสด์ิ 
ผู้ว่าการ 

การไฟฟ้านครหลวง 
 

 
 

รางวัลการเปดิเผยข้อมูลดีเด่น 
 

 
การประปานครหลวง 

 
ธนาคารออมสิน 
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รางวัลการดําเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
“โรงไฟฟ้าพลังน้ําชุมชนบ้านคลองเรือ” 

 

 
 

รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 
 

 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) 
“เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพดีเซลสังเคราะห์” 

 

การประปานครหลวง 
“ระบบเฝ้าติดตามและจ่ายคลอรีน    
แบบอัตโนมัติในระบบจ่ายน้ํา”  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
“Smart Phase Indicator (SPI)” 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
“เครื่องควบคุมการสื่อสารทางเสียง
สําหรับศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้ากําลัง 
(Voice Communication Control 

System: VCCS)” 

 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
“ระบบการวัดประสิทธิภาพโครงข่าย 

(TOT netview)” 

 

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
จํากัด 

“โครงการพัฒนาระบบเครื่องช่วย      
การเดินอากาศนําร่องต้นแบบ      

สําหรับการซ่อมบํารุง และฝึกอบรม” 

 

การประปาส่วนภูมิภาค 
“โปรแกรมประยุกต์ Wmap 9.12 

สําหรับการจัดทําแผนท่ีแนวท่อประปา” 
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รางวัลรัฐวิสาหกจิยอดเยี่ยม 
ประจําปี 2556 กลุ่มสถาบันการเงนิ 
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รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจําป ี2556 
กลุ่มสถาบันการเงิน 

 

 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

 
ความสําเร็จที่ภาคภูมิใจ 

ธ.ก.ส. เป็นสถาบันการเงินของรัฐบาลที่มีความม่ันคงทางการเงิน มีฐานเงินทุนเข้มแข็งและได้รับความไว้วางใจจาก  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีภาพลักษณ์องค์กรที่ดี ทําให้ได้รับความไว้วางใจในการเป็นองค์กรที่ตอบสนองโครงการและนโยบายต่างๆ 
ของรัฐบาล ธนาคารให้ความสําคัญกับการจัดหาเงินฝากต้นทุนต่ําและไม่แข่งขันด้านราคา เพื่อนําเงินไปใช้ในโครงการตาม
นโยบายของรัฐบาล และด้วยความร่วมมือจากฝ่ายกิจการสาขาส่งผลให้ ธ.ก.ส. มีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์เงินฝาก       
ออมทรัพย์ทวีโชค จํานวน 38,328 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ 30,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ในปี 2555 ธนาคารได้รับ
การเพิ่มทุน จํานวน 2,593 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังนําเงินปันผลกลับมาซ้ือหุ้นเพิ่ม จํานวน 1,843 ล้านบาท และเงิน
งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2556 จํานวน 750 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ 31 มี.ค. 2556 ธนาคารมีทุนเรือนหุ้นที่ออกและเรียก
ชําระแล้ว จํานวน 51,842 ล้านบาท ทําให้เงินกองทุนเพิ่มขึ้นเป็นจํานวน 97,628 ล้านบาท อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 
(CAR) อยู่ท่ีร้อยละ 11.30 แสดงถึงความมั่นคงทางการเงินของธนาคาร 
 
แผนงานโครงการ หรือ ผลงานที่สําคัญที่ดําเนินการในปี 2555 

1. ผลการดําเนินงานด้านการเงิน 
ธ.ก.ส. มีกําไรสุทธิในปีบัญชี 2555 จํานวน 9,088 ล้านบาท โดย ณ สิ้นปีบัญชี 2555 ธ.ก.ส. มีสินทรัพย์ท้ังสิ้น 

1,195,024 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีบัญชี 2554 จํานวน 139,475 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.21 NPLs/Loans ลดลง
จากร้อยละ 5.34 ณ สิ้นปีบัญชี 2554 เหลือร้อยละ 3.95 

2. ผลการดําเนินงานด้านอื่นๆ ท่ีไม่ใชก่ารเงิน 
(1) การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเพิ่มศักยภาพการเกษตรและคุณภาพชีวิต 

ธ.ก.ส. มีการขยายบริการทางการเงินครอบคลุมท่ัวภูมิภาคของประเทศ ณ สิ้นปีบัญชี 2555 ธ.ก.ส.           
มีสํานักงาน ธ.ก.ส. ระดับจังหวัด 77 แห่ง ทําหน้าท่ีกํากับดูแลสาขาในสังกัดท่ัวประเทศ 1,137 สาขา จําแนกเป็นสาขาระดับ
อําเภอ 828 สาขา และสาขาย่อย (อยู่ในการกํากับดูแลของสาขาระดับอําเภอ) จํานวน 309 สาขา มีหน่วยอําเภอ ซ่ึงเป็น
สถานที่ติดต่อเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรลูกค้าท่ีกระจายอยู่ในท้องที่อําเภอต่างๆ รวม 1,018 หน่วยอําเภอ ในภาคการเกษตร 
มีเกษตรกรที่ได้รับบริการสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. จํานวน 7,467,337 ครัวเรือน จําแนกเป็นเกษตรกรลูกค้ารายคนที่ได้รับบริการ
สินเชื่อจาก ธ.ก.ส. โดยตรง จํานวน 5,582,703 ครัวเรือน สมาชิกสหกรณ์การเกษตร จํานวน 1,876,814 ครัวเรือน และ
สมาชิกกลุ่มเกษตรกร จํานวน 7,820 ครัวเรือน รวมลูกค้าทุกประเภทเพิ่มขึ้น 750,790 ครัวเรือน โดยการให้บริการสินเชื่อ    
ณ สิ้นปีบัญชี 2555 ธ.ก.ส. มีเงินให้สินเชื่อคงเหลือ (ต้นเงินกู้คงเป็นหนี้) จํานวน 876,332 ล้านบาท ประกอบด้วย สินเชื่อ
การเกษตรจํานวน 528,470 ล้านบาท สินเชื่อสร้างงานในชนบท จํานวน 209,313 ล้านบาท สินเชื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
จํานวน 92,073 ล้านบาท สินเชื่อนโยบายรัฐจํานวน 41,625 ล้านบาท และสินเชื่อประเภทอื่นจํานวน 4,851 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 60.30  23.89  10.51  4.75  และ  0.55  ของเงินสินเชื่อคงเหลือทั้งหมด ตามลําดับ 
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เกษตรกร
พสกนิกรช
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(2) การพฒั
ธนาคา

วิตของเกษตรก
จึงน้อมนําปรัช
ชาวไทย โดยยึด
รรม มุ่งสู่เป้าห
ม โดยกําหนดย
ชนต้นแบบตาม
ะสงค์เพื่อสนับส
กรรมด้านการเก

ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
ขั้นที่ 3

โดยมีสา
 

 

การดาํเนินงานที

ย์เรียนรู้เพื่อการพ
ษฐกิจพอเพียง 

ชนต้นแบบเศรษฐ

ท่ี 1 พึ่งพาตนเอง

ท่ี 2 พึ่งพาซ่ึงกนั

ท่ี 3 เชื่อมโยงเปน็

ฒนาชุมชนต้นแ
รได้กําหนดวิสั
กรรายย่อย โดย
ชญาของ “เศรษ
หลักการความพ
หมาย คือ การพ
ยุทธศาสตร์ กา
มหลักปรัชญาขอ
สนุนส่งเสริมให้เ
กษตร มีการกําห
1 ก่อเกิดจิตสํานึ
2 ขับเคลื่อนสู่กา
3 พัฒนาเป็นวิสา
เรียนรู้เป็นเครื่
าระสําคัญ ดังนี้

ที่สําคัญ 

พัฒนา

ฐกิจพอเพียง 

ง 

และกัน 

นเครือข่าย 

แบบตามหลักป
ัยทัศน์ “เป็นธน
ยเฉพาะภารกิจก
ษฐกิจพอเพียง”
พอประมาณ คว
พัฒนาที่สมดุล
ารพัฒนาระบบ
องเศรษฐกิจพอ
เกษตรกรนําแน
หนดกรอบการพ

นกึในการพึ่งพาต
ารรวมกลุ่มพึ่งพ
าหกิจชุมชนแล
องมือหลักในกา

น ้

เป้าหมายตามแผ
ปี 2554 

84 ศูนย์ 

4,900 ชุมช

- 

- 

- 
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รัชญาเศรษฐกจิ
นาคารพัฒนาช
การเป็นสถาบัน
” ซ่ึงพระบาทส
วามมีเหตุผล แล
 ม่ันคง ย่ังยืนข
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จพอเพียงไปใช้เ
อน ดังนี้ 
ชิกชุมชน 
ในชุมชน และระ
อข่ายเศรษฐกิจช

 

ารดาํเนินงาน 
ปี 2554 

84 ศูนย์ 
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- 

- 

- 
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การดํารงชีวิต 

จกรรมเวทีการแ
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 และการ

แลกเปลี่ยน

การดาํเนินงาน 
ปี 2555 

84 ศูนย์ 

- 

,060 ชุมชน 

,000 ชุมชน 

456 ชุมชน 
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โดยประเมินสถ
ณ์การจ่ายเงินกู้
ด้านภาพลักษณ
รับจํานําอย่างต่อ
ไปกรณีมีข่าวเกี่ย
ด้านการดําเนิน
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ษาระบบการคว

วบคุมและกฎระ

การและนโยบา
ษตรกร 
องรัฐบาลที่ต้องก
อันทําให้เกิดควา
บายรัฐบาล โด
บัตรสินเชื่อเกษ
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ณฑ์ทางการเกษ
ctronic Data 

นท้องถิ่น จํานว
ชน) จํานวน 38

นําข้าวเปลือก 
รงาน คณะกรร
จํานํา โดยมีอําน
นโครงการรับจํา
ลอดจนรายงาน
ท่ี กขช. แต่งตั้ง  
อง  ได้มีการประ
ถานการณ์การผ
กู้เป็นรายสัปดาห
ณ์  ธนาคารไดจ้ั
อเนื่องและสม่ํา
ยวกับปัญหากา
นงาน ได้ดําเนิน
รวจสอบ โดยก
วบคุมภายในที่ส
เบียบท่ีสําคัญข

ายสําคัญ 

การให้เกษตรกร
มสะดวก ความป
ยปีบัญชี 2555

ษตรกรและส่งให
ล้านบาท โดยจํา
ตร คิดเป็นร้อย

 Capture : EDC
น 1,238 เครื่อ
86 เครื่อง 

 ปีการผลิต  25
รมการ ธ.ก.ส. ไ
นาจหน้าท่ีในกา
านํา  รวมทั้งติด
นปัญหา อุปสรร
 
ะสานงานระหว่
ผลิตและคาดก
ห์   
จัดให้มีการประช
เสมอ  สําหรับส
รดําเนินโครงกา
นการโดยมีการ
การศึกษาแนวท
สําคัญโครงการน
องโครงการด้าน
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รมีบัตรสินเชื่อเพ
ปลอดภัยและเพิ
5 ธ.ก.ส. ดําเนิ
ห้สาขา 1,978,
าแนกประเภทซ้ื
ละ 8 และน้ํามั
C) ให้ร้านค้า 4
อง และสถานีบ ิ

555/56 
ด้มีมติแต่งตั้งคณ
ารพิจารณากําห
ดตามกํากับการ
รคใดๆ ต่อคณะ

างส่วนงานภาย
การณ์จ่ายเงินกู้

ชาสัมพันธ์ผ่านสื
ส่วนงานภายในไ
าร 
ควบคุมภายใน
ทางกฎหมายแ
นโยบายรัฐ ต้ังแ
นสภาพคล่อง   

 

พื่อใช้แทนเงินส
พิ่มวงเงินหมุนเวีย
นการอนุมัติสัญ
212 บัตร สาข
ซ้ือปัจจัยการผลิ
ันเชื้อเพลิง คิด
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ริการน้ํามันขอ

ณะอนุกรรมการ
หนดนโยบายก
บริหารความเสี่
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กู้รายเดือนและ

สื่อต่างๆ รวมทัง้
ได้จัดทําหนังสือ

และการตรวจส
ละมติ ครม. ที
แต่ก่อนและหลัง
 

สดในการซื้อปัจ
ยนแก่ระบบเศร
ญญาบัตรสินเชื
าส่งมอบบัตรให
ิต ดังนี้ ปุ๋ย คิด
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ดยเป็นร้านค้า ส
งบริษัท บางจา

รติดตามกํากับแ
ลยุทธ์ และกรอ

สียงจากการดําเน
ท่ีควบคุมและกํ

ยมความพร้อมใ
ะประสานงานอ

งการแถลงข่าวเพ
อซักซ้อมแนวทา

สอบภายใน ได้ป
ท่ีเกี่ยวข้อง พิจ
ังการปฏิบัติงาน

จัยการผลิต เครื
รษฐกิจในภาคชน
ชื่อเกษตรกรแล้
ห้ลูกค้า ซ่ึงเปิดใ
เป็นร้อยละ 74
 ท้ังนี้ ได้ติดต้ัง 
สกต. และเครือข
ากปิโตรเลียม จ

และบริหารควา
อบแนวทางในก
นินโครงการให้
กํากับการดําเนิ

ในการดํารงสภา
อย่างใกล้ชิดแล

พื่อทําความเข้า
างการชี้แจงเกษ

ปรับปรุงแผนแล
ารณาจุดควบค
น และสอบทาน

รื่องอุปโภค
นบท ธ.ก.ส. 
ล้ว จํานวน 
ใช้งานแล้ว 
 เมล็ดพันธุ์ 
 เครื่องอ่าน
ข่าย 2,428 

 จํากัด และ

ามเสี่ยงจาก
การบริหาร 
เป็นไปตาม
นโครงการ     

าพคล่องให้
ละประเมิน

าใจเกี่ยวกับ
ษตรกรและ

ละแนวทาง  
คุมท่ีสําคัญ     
นการปฏิบัติ
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ปัจจัยสําเร็จที่ส่งผลให้การดําเนินงานมีความโดดเด่น 
1. บทบาทของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. 

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ท้ังสิ้นจํานวน 15 ท่าน เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการ ในปีบัญชี 2555  คณะกรรมการ ธ.ก.ส. มีดําริโดยให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกภาคส่วน  ในการกําหนดกรอบนโยบายและกลยุทธ์ท่ีสําคัญในระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2556 – 2560) โดยจัดให้มีการประชุม
เชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์และกําหนดกรอบทิศทางยุทธศาสตร์การดําเนินงาน ซ่ึงได้กําหนดวิสัยทัศน์ไว้คงเดิม คือ 
“เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ม่ันคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย”และเพิ่มพันธกิจท่ี 5 
“มุ่งมั่นหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและยึดม่ันในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความมั่นคง และย่ังยืน” 
พร้อมทั้งเพิ่มยุทธศาสตร์ท่ี 6 การยกระดับความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ครอบคลุมกับภารกิจของ ธ.ก.ส. มากข้ึน 
และริเริ่มนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ท่ีสําคัญต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงาน อาทิเช่น ยุทธศาสตร์ด้านการ
สนับสนุนสินเชื่อเชิงรุกอย่างมีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับลูกค้า 
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การแห่งความเป็นเลิศ และยุทธศาสตร์การ
ยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการถ่ายทอดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ไปยังผู้บริหารและ
พนักงานเพื่อนําไปปฏิบัติให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีกําหนด โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และการวาง
ระบบการถ่ายทอด/สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังอย่างเป็นทางการและอย่างไม่เป็นทางการ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีการกําหนดนโยบายด้านธรรมาภิบาล ธ.ก.ส. โดยให้ กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน ธ.ก.ส. นําหลักการและแนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล มายึดถือและปฏิบัติใน ธ.ก.ส. ให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์กร และได้เห็นชอบแผนแม่บทด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2556 - 2560) และแผนงานด้านธรรมาภิบาล 
ประจําปีบัญชี 2556 ซ่ึงมีการกํากับและติดตาม การดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสมํ่าเสมอท้ังปี ผ่าน
คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (ประกอบด้วยกรรมการ ธ.ก.ส. จํานวน 4 ท่านเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ) 
ตลอดจน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธ.ก.ส. มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี
อย่างสม่ําเสมอ  

สําหรับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) นั้น คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้เห็นถึงความสําคัญของ CSR 
จึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกํากับดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ซ่ึงประกอบด้วย กรรมการธนาคาร 
จํานวน 4 ท่าน เพื่อเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ โดยมีผู้จัดการ เป็นเลขานุการโดยคณะอนุกรรมการ CSR มีหน้าท่ีในการ
กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดําเนินงานด้าน CSR นอกจากนี้ยังทําหน้าท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
แผนงาน/โครงการด้าน CSR รวมทั้งติดตามการดําเนินงานด้าน CSR อย่างสม่ําเสมอทั้งปี โดยมีการประชุมเป็นประจําทุกเดือน 

2. การนําเครื่องมือการจัดการ (Management Tools) มาใช้ในการพัฒนาองค์กรจนเกิดผลสําเร็จ 
ธ.ก.ส. ได้มีการพัฒนาเครื่องมือการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับสถานการณ์ความท้าทายต่างๆ และ

ช่วยสนับสนุนการดําเนินงานในกระบวนการทํางานต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย อาทิเช่น กระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคาร (Enterprise Risk Management : ERM) โดยใช้หลัก 8 องค์ประกอบของ COSO-ERM ในกระบวนการวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ มาจัดทําแผนความเสี่ยงองค์กร Balanced Scorecard (BSC) และ Economic Value Management 
(EVM) โดย ธ.ก.ส. เริ่มพัฒนาระบบ BSC ท่ีเชื่อมโยงกับระบบ EVM เพื่อนํามาใช้บริหารงานภายใน เพื่อเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ Core Competency เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของ
พนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคารในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรอย่างย่ังยืนและ
ต่อเนื่อง Benchmarking หรือการวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะของธนาคารเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันในอุตสาหกรรม     
ซ่ึงนํามาใช้ในการวางแผนและการติดตามประเมินผล 
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3. การบริหารจัดการองค์กร 
คณะกรรมการ ALCO มีบทบาทสําคัญในการกํากับ ติดตาม รวมท้ังผลักดันแนวทางมาตรการต่างๆ เพื่อให้เกิด

ความสมดุลของการบริหารพอร์ตสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านการเงิน ปรับปรุงตัวชี้วัดและค่า
เกณฑ์วัดในการประเมิน Credit Rating ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และจากการที่ ธ.ก.ส. เผชิญกับความเสี่ยงจากการ     
ท่ีธนาคารพาณิชย์สามารถพัฒนาเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่า ทําให้อาจสูญเสียส่วนแบ่งตลาดในอนาคต ดังนั้น ธ.ก.ส. 
จึงได้พัฒนาระบบงานธุรกิจหลัก (Core Banking System : CBS) เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าและมีแผนพัฒนาระบบ
ธนาคารบนอินเตอร์เน็ต (Internet Banking หรือ i-banking) เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าเทคโนโลยีท่ีมีอยู่เพียงพอที่จะสนองความ
ต้องการในการให้บริการแก่ลูกค้าในปัจจุบันและในอนาคตได้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของ ธ.ก.ส. ให้มีความสามารถพิเศษ
หลักในด้านการพัฒนา เข้าถึงและได้รับการไว้วางใจจาก ชุมชน และผู้นําชุมชนจึงสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ สู่ชุมชน
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และธนาคารยังได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรโดยปรับเพิ่มศูนย์ธุรกิจ ปรับโครงสร้างเป็น Flat 
Organization เพื่อให้การทํางานมีความคล่องตัวย่ิงขึ้น 

 
รางวัลแห่งความสําเร็จ 

ในปี 2555 ธ.ก.ส. ได้รับรางวัลสําคัญๆ อาทิเช่น 

รางวัล 

1 รางวัล Bank of The Year 2012 

2 รางวัล BIBOR Awards for Best Interbank Dealer 
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รางวัลคณะกรรมการ 
รัฐวิสาหกิจดีเด่น 
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รางวัลเกียรติยศ 
รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเดน่ 

 

 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (กรุงไทย) 

 
คณะกรรมการธนาคารกรุงไทย ตระหนักถึงความสําคัญในการยกระดับคุณภาพการบริการและมุ่งมั่นรักษาพันธสัญญา

ในการอํานวยความสะดวก เพื่อชีวิตท่ีสบายของลูกค้า ด้วยการคิดค้นและสร้างความแตกต่างด้วยนวัตกรรมทางการเงิน
หลากหลายรูปแบบท่ีสอดรับกับรูปแบบการดําเนินชีวิตสมัยใหม่และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มได้มากย่ิงขึ้น  
 
นโยบาย/กลยุทธ์ หรือผลงานที่สําคัญที่ได้ให้นโยบาย 

ในปี 2555 คณะกรรมการธนาคารมีบทบาทอย่างสําคัญในการระดมสมองเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี และแผน
ธุรกิจ ปี 2556 ภายใต้วิสัยทัศน์ในการเป็น “ธนาคารแสนสะดวก” (The Convenient Bank) ท่ีดูแลและบริการลูกค้าดีท่ีสุด 
รวมถึงได้กําหนดค่านิยมหลักขององค์กร “KTB FIRST” ประกอบด้วย Firm ความม่ันคง Innovative ความคิดสร้างสรรค์ 
Responsible ความรับผิดชอบ Service ความมุ่งมั่นในการให้บริการ และ Teamwork การทํางานเป็นทีม 

ท้ังนี้ คณะกรรมการธนาคารได้มอบนโยบายที่ชัดเจน และเป็นประโยชน์สําหรับการวางแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี และ
แผนธุรกิจปี 2556 ดังนี้ 

Strategic Goal ของธนาคารจะประกอบด้วย Sustainable Growth/ Quality Profit/ Government’s 
Bank of Choice และ Expanding to AEC โดยมีกลยุทธ์หลักท่ีเน้น Customer Centric ดังนี้ 

- การกระจายแหล่งที่มาของรายได้จากกลุ่มลูกค้าท่ีหลากหลาย  

- คง Growth Strategy เพื่อเป็น Market Leader ด้านสินเชื่อ เงินฝาก และสินทรัพย์ 

- การพัฒนากระบวนการทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Marketing Process)  ให้ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม  

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

- การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานในเชิงบูรณาการ (Integrated Transformation)  

- การขยายธุรกิจและพัฒนาในทุกภาคส่วนเพื่อรองรับ AEC 2015 

- การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ 

- การผนึกกําลังในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน 
จากกลยุทธ์ 1) Sustainable Growth 2) Quality Profit 3) Government’s Bank of Choice และ 4) Expanding to AEC 

คณะกรรมการมีวิธีการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปยังผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้ 
1. ถ่ายทอดผ่านกระบวนการจัดทําแผนธุรกิจของธนาคาร ซ่ึงจะมีการสัมมนาร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูง และ

คณะกรรมการธนาคาร ปีละ 2-3 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนและระดมความคิดในการทําแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร 
และสายงานต่างๆ จะนําเสนอแผนงานสําคัญของสายงาน เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาให้คําแนะนํา
ปรับปรุง กอ่นที่จะรวบรวมสรุปเป็นแผนยุทธศาสตร์ธนาคาร 
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2. เมื่อคณะกรรมการธนาคารอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ประจําปีแล้ว จะจัดให้มีการสัมมนาคณะกรรมการและผู้บริหาร
ธนาคารกรุงไทย (KTB BUSINESS STRATEGY SEMINAR) ต้ังแต่ต้นปี เพื่อให้ผู้บริหารตั้งแต่ผู้จัดการสาขา 
ผู้บริหารสํานักงานเขต และผู้บริหารฝ่ายขึ้นไป ได้รับทราบนโยบายและทิศทางในการบริหารงาน ตลอดจน
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานเชิงรุกให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 

3. คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการประเมินผล และคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาการกําหนด KPIs และการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 
และผู้บริหารกลุ่ม เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน KPIs และเป้าหมายของธนาคาร จะถูกถ่ายทอดลงไป
ยังผู้ปฏิบัติงาน เพื่อใหมี้ผู้รับผิดชอบครบถ้วน และสอดคล้องกันระหว่างสายงานต่าง ๆ ของธนาคาร เพื่อผลักดัน
ให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 
 

คณะกรรมการธนาคารติดตามผลการดําเนินงานของ KPIs ระดับธนาคารเปรียบเทียบกับเป้าหมายของธนาคารจาก
รายงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO Report) เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของธนาคารอย่างรวดเร็วในประชุม
คณะกรรมการธนาคารต้นเดือน และติดตามผลการดําเนินงานตาม KPIs (ด้าน Financial Data Internal Data และ 
External Data) จากรายงาน KTB Corporate War Room Leaflet เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของธนาคารเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายเป็นรายเดือน นอกจากนั้น คณะกรรมการธนาคารยังติดตามผลการดําเนินงานธนาคารเปรียบเทียบกับคู่เทียบ 
และเป้าหมาย สคร. เป็นรายไตรมาส  รวมทั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธนาคาร
ประเมินผลการดําเนินงานตาม KPIs ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการประเมินผล คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการธนาคารประเมินผลการดําเนินงานตาม KPIs ของ ผู้บริหารสายงาน เป็นรายงวด 
 
บทบาทที่สําคัญในการกาํกับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) 

ในปี 2555 คณะกรรมการฯ มีจํานวน 12 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระ จํานวน 4 ท่าน ซ่ึงเป็นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจ
หรือการงานที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน นอกจากนี้ได้จัดให้มี
อนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วน ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม   
อีกท้ังได้จัดทํานโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมาโดยตลอดมีการสื่อสารและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานทุกระดับ
รับทราบและนําไปปฏิบัติให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร สําหรับในปี 2554 ธนาคารได้กําหนดนโยบายในการขยายเครือข่าย
ด้านบรรษัทภิบาลไปยังพันธมิตรของธนาคารให้มีการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น คณะกรรมการฯมีการประชุมทุกเดือนเพื่อมอบ
นโยบายและติดตามการดําเนินงานด้าน CG & CSR โครงการ CG Awards จัดกิจกรรมวัน CG & CSR Day การส่งเสริม
กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล และการกําหนดเรื่องบรรษัทภิบาล ใน Core Course ของโครงการ
พัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานของธนาคาร 

 
นโยบาย /กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility)  

คณะกรรมการฯ ได้ริเริ่มและกําหนดให้การดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมของ
ธนาคาร เป็นหนึ่งในพันธกิจท่ีสําคัญของการดําเนินธุรกิจ คือ “การเสริมสร้างทุนทางปัญญา” เนื่องจากได้เล็งเห็นว่า ทุนทาง
ปัญญาเป็นทุนที่ย่ังยืน ไม่มีวันหมด ย่ิงใช้ย่ิงงอกเงย ย่ิงใช้ย่ิงมีคุณค่า และเป็นพื้นฐานสําคัญในการรักษาและสร้างทุนทรัพย์
สืบไป เช่น โรงเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน 94 โรงเรียน เป็นต้น 
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การติดตามผลการดําเนินการในปี 2555 
คณะกรรมการธนาคารได้มีการประชุมระดมความคิดร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของธนาคารในการกําหนดกลยุทธ์ของ

ธนาคาร และให้ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดําเนินงานที่เป็นประโยชน์และผลักดันให้ผลงานของธนาคารบรรลุตามวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของธนาคาร เป็นผลให้ในปี 2555 ธนาคารมีกําไรสุทธิสูงเป็นประวัติการณ์ท่ีระดับ 23,527 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
กอ่น 6,500 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.17 ซ่ึงเป็นผลมาจากการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการ
ร่วมมือร่วมใจกันของพนักงานทั่วท้ังองค์กร นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้ตระหนักถึงหน้าท่ีสําคัญในการกํากับดูแล
ธนาคารตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ให้ความสําคัญสูงสุด 4 ด้าน ได้แก่ 1. ระบบบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ 2. มีเงินกองทุนที่แข็งแกร่งสามารถรองรับความเสี่ยงของกิจการทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้ 3. มีการ
ดําเนินงานที่เป็นไปตามเกณฑ์ของทางการ 4. มีระบบธรรมาภิบาลท่ีดี 

 

Incident ที่สําคัญ การบริหารจัดการหรือบรรเทาผลกระทบ 

 นโยบายปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ํา 300 บาท ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล ในปี 2555 และ 300 บาท ท่ัวประเทศในปี 2556 
ส่งผลให้ลูกค้าธุรกิจท่ีใช้แรงงานเข้มข้น (Labor Intensive) 
ได้รับผลกระทบจากต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะลูกค้า
ในจังหวัดห่างไกล และมีค่าจ้างขั้นต่ําก่อนปรับขึ้นต่ําท่ีสุด 
ในแต่ละภูมิภาค อย่างไรก็ดี การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ํา ก็มีผลให้
รายได้และกําลังซ้ือของประชาชนโดยรวมขยับสูงขึ้นด้วย ซ่ึง
จะส่งผลเชิงบวกต่อธนาคาร 

ธนาคารร่วมมือกับสํานักงานประกันสังคม สนับสนุนโครงการสินเชือ่
เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ในวงเงิน 2,000 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมให้
สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม มีศักยภาพในการจ้าง
งาน และเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงาน 

 ธนาคารทํา Stress Test ผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงต่อธุรกิจ
ต่างๆ พร้อมท้ังติดตามดูแล ให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างใกล้ชิด 
โดยเฉพาะธุรกิจท่ีมีสัดส่วนต้นทุนแรงงานสูง อาทิ สถานีบริการ
น้ํามัน/ก๊าซ ธุรกิจก่อสร้าง โรงแรม/ภัตตาคาร เครื่องหนัง สิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม 

 
ปัจจัยสําเร็จที่ส่งผลให้การดําเนินงานมีความโดดเด่น 

การมุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ คณะกรรมการธนาคารมีการกําหนดแผนกลยุทธ์สําคัญในการปรับภาพลักษณ์และ
มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพบริการของสาขา เนื่องจากสาขาเป็นช่องทางให้บริการหลักท่ีสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับธนาคารและสร้าง
ความผูกพันกับลูกค้า โดยผลการสํารวจความผูกพันที่ลูกค้ามีต่อธนาคาร (Customer Engagement) มีแนวโน้มท่ีดีขึ้น และเข้า
ใกล้ระดับเป้าหมายที่ธนาคารตั้งไว้ 

การสร้างผลตอบแทนที่ดีได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการธนาคารมีแนวนโยบายในการดําเนินธุรกิจเพื่อให้มีผล
ประกอบการที่ดี สามารถสร้างผลกําไรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่งคง โดยธนาคารต้องดําเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและ
โปร่งใส ภายใต้ เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้น และพนักงาน ได้อย่างย่ังยืน 

การส่งเสริมการสร้างทุนทางปัญญา ตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการธนาคารมีเจตนารมณ์ท่ีมุ่งมั่น
และแน่วแน่ในการเสริมสร้างทุนทางปัญญาให้กับสังคม ผ่านกิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR) ท่ีมุ่งเน้นให้
เกิดการพัฒนาและเรียนรู้ใน 4 มิติ ได้แก่ มิติการศึกษา มิติศิลปวัฒนธรรม มิติสังคมและสิ่งแวดล้อม และมิติกีฬา ภายใต้แนวนโยบาย
และกรอบการดําเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมถึงมีความต่อเนื่อง อันจะช่วยพัฒนาสังคมได้อย่างย่ังยืนและแท้จริง 

การยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้รับรางวัล SET Awards of Honor 2012 ประเภทรายงาน
บรรษัทภิบาลดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ซ่ึงธนาคารได้รับรางวัลนี้เป็นปีท่ี 4 
ติดต่อกัน ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลักกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีความโปร่งใส และ
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย 
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การสนับสนุนการดําเนินงานภาครัฐ  โดยการเป็นแหล่งเงินกู้ให้กับรัฐบาลสําหรับงบประมาณรายจ่าย เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และขยายสินเชื่อรายย่อยให้แก่พนักงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เพื่อเสริม
สวัสดิการที่องค์กรจัดให้ และเพิ่มอํานาจซ้ือ อันจะส่งผลดีต่อเนื่องในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการให้สินเชื่อราย
ย่อยตามนโยบายรัฐอีกหลายโครงการ อาทิ สินเชื่อ KTB Micro Bank เพื่อการค้า และสินเชื่อ KTB Micro Bank for Lady 
สําหรับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นต้น 

 
รายนามคณะกรรมการประจําปี 2555 

 รายชื่อคณะกรรมการที่ดํารงตําแหน่งในปีบัญชี 2555 มีดังนี้ 
ลําดบัที ่ รายนามคณะกรรมการ ตําแหน่ง 

1 นายวรวิทย์ จําปรีัตน ์ ประธานกรรมการบริหาร 

2 นายจุลสิงห ์ วสันตสิงห ์ ประธานกรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

3 นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการอสิระ  
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

4 นายพยุงศักดิ ์ ชาติสุทธผิล กรรมการธนาคาร  
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสังคม 

5 นายประเสริฐ บุญสมัพันธ ์ กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ประธานกรรมการกํากบัการปฏิบัตติามกฎเกณฑ ์
กรรมการตรวจสอบ 

6 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ กรรมการธนาคาร 
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

7 นายวีรภัทร ศรีไชยา กรรมการอสิระ  
กรรมการบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบตอ่สังคม 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

8 นางอรณุภรณ ์ ลิ่มสกุล กรรมการธนาคาร  
กรรมการบริหาร 
กรรมการบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบตอ่สังคม 

9(1) นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ ์ กรรมการธนาคาร  
กรรมการบริหาร 

10(2) นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ กรรมการอสิระ 
กรรมการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

11(3) นายวรภัค ธันยาวงษ ์ กรรมการผู้จดัการใหญ ่
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
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 รายชื่อกรรมการที่ออกจากตําแหน่งระหว่างปี 2555 – 2556 
ลําดบัที ่ รายนามคณะกรรมการ ตําแหน่ง 

1 นางเบญจา หลุยเจรญิ ประธานกรรมการธนาคาร 

2 ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ ์ ประธานกรรมการธนาคาร 

3 นายอภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์
กรรมการผู้จดัการใหญ ่

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

4(4) นายปสันน ์ เทพรักษ ์
กรรมการธนาคาร 
กรรมการบริหาร 

5 นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย 
กรรมการอสิระ 

กรรมการบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบตอ่สังคม 

 
หมายเหตุ  
(1) นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธ์ิ รับตําแหน่งกรรมการธนาคาร วันที่ 1 มกราคม 2555 
   แทนนายจําลอง  อติกุล ท่ีลาออกจากตําแหน่งกรรมการธนาคาร 
   ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 
(2) นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ รับตําแหน่งกรรมการธนาคาร วันที่ 24 มกราคม 2556 
   แทนนายปสันน์  เทพรักษ์ ท่ีลาออกจากตําแหน่งกรรมการธนาคาร 
   ต้ังแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 
(3) นายวรภัค  ธันยาวงษ์ รับตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ ่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 
   แทนนายอภิศักด์ิ  ตันติวงวงศ์ ท่ีครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
(4) นายปสันน์  เทพรักษ์ รับตําแหน่งกรรมการธนาคาร วันที่ 22 มีนาคม 2555 
   แทน นายจเรรัฐ  ปิงคลาศัย ท่ีลาออกจากตําแหน่งกรรมการธนาคาร 
   ต้ังแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2555 
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รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม 
 

 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด (ปณท) 

 
ปณท แยกกิจการออกจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) และจดทะเบียนจัดต้ังเป็นบริษัทเมื่อวันที่ 14 

สิงหาคม 2546 โดยยังคงสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีกระทรวงการคลัง
ถือหุ้นทั้งหมด การดําเนินงานของ ปณท ในปัจจุบันได้แบ่งตลาดบริการไปรษณีย์ออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ คือ ธุรกิจบริการสื่อสาร 
ธุรกิจบริการขนส่ง ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจบริการการเงิน โดยธุรกิจบริการสื่อสารเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายได้ให้ ปณท มากท่ีสุด     
คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ท้ังหมด ท้ังนี้ ปณท มีท่ีทําการไปรษณีย์ 1,194 แห่ง ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จํานวน 6 แห่ง     
ท่ีทําการไปรษณีย์อนุญาต 3,421 แห่ง  ตู้ไปรษณีย์ 28,776 แห่ง สถานที่รับรวบรวมไปรษณีย์จดทะเบียนกับ ปณท 973 แห่ง 

 

 ผลการดําเนินงานในภาพรวม 

- ปณท มีการพัฒนาและปรับปรุงงานทั้งด้านการให้บริการ ด้านระบบงาน และด้านบริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดําเนินงาน รวมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน และ
สังคมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
สนับสนุนนโยบายภาครัฐ เช่น การให้บริการแก่คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) บริการขนส่งเอกสารสําคัญ/

ข้อสอบจากสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ) 
การขนส่งและคลังจัดเก็บชุดน้ํายาล้างไตให้กับองค์การเภสัชกรรม การช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการขนส่งและกระจายผลผลิต
ทางการเกษตรไปสู่ผู้บริโภคตามภูมิภาคต่างๆ ท้ังการรับสั่ง-ซ้ือส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ของจังหวัดสมุทรสงคราม ลิ้นจี่ของจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นต้น 

ด้านบริการ เช่น ในการเปิดให้บริการเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์โลจิสติกส์ (THP Logistics) จํานวน 53 แห่ง 
เพื่อให้บริการรับส่งสิ่งของขนาดใหญ่ บริการไปรษณีย์ไม่มีจ่าหน้า การขยายบริการรับย่ืนคําร้องขอวีซ่า และบริการจัดส่ง
หนังสือเดินทางที่ได้รับอนุมัติวีซ่า เป็นต้น 

ด้านบริหาร/ระบบงาน เช่น การพัฒนาระบบรับฝากนอกที่ทําการ การพัฒนาระบบงานนําจ่าย ณ ท่ีทําการ เป็นต้น 
ด้านบุคลากร เช่น การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การสร้างความผูกพันในองค์กร และการสร้างองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ เป็นต้น 

- ปณท เป็นองค์กรที่ดําเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2426 ในสังกัดกรมไปรษณีย์โทรเลข  ซ่ึงส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กรที่
มีพนักงานส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นเก่าทําให้การพัฒนาบุคลากรไม่สามารถดําเนินการได้อย่างเต็มท่ี ซ่ึง ปณท        
ได้เตรียมปรับปรุงโครงสร้างพนักงานให้เหมาะสม โดยการดําเนินโครงการเกษียณก่อนอายุ (Early retirement) 
และคาดว่าสามารถทําให้องค์กรมีทิศทางการพัฒนาท่ีดีขึ้น 

- ในปี 2555 ปณท มีรายได้รวมทั้งสิ้น 18,257 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีบัญชี 2554 จํานวน 2,236 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 13.96 โดยมีรายได้ของธุรกิจหลัก 2 กลุ่ม คือ ธุรกิจสื่อสาร โดยเฉพาะบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 
และธุรกิจขนส่ง ดีกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจาก ปณท ได้วางแนวทางการดําเนินงานในกลุ่มธุรกิจขนส่งด้วยการ
พัฒนาด้าน โลจิสติกส์ โดยนําเครือข่ายท่ีมีอยู่มาต่อยอด และพัฒนาให้เกิดการเชื่อมโยงกันในลักษณะ Logistics 
Center ประจําภูมิภาคเพื่อเชื่อมต่อการให้บริการทั่วประเทศ รวมทั้งในกลุ่มธุรกิจสื่อสารได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ



 37  

บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึ้น โดยเน้นที่กลุ่มลูกค้าธุรกิจท่ีมีการส่งใบแจ้งหนี้ 
โฆษณาประชาสัมพันธ์  ในส่วนของค่าใช้จ่ายรวมปี 2555 มีจํานวน 17,123 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 คิดเป็น 
1,408 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายเกษียณอายุก่อนกําหนดจํานวน รวมทั้งการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และ
การปรับอัตราเงินเดือนและค่าจ้างขั้นต่ําให้พนักงานและลูกจ้างประจําตามมติ ครม. ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายท่ี 
เพิ่มขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายรวมท่ีเพิ่มขึ้นนั้น ส่วนใหญ่เป็นผลอันเนื่องจาก ปริมาณงานไปรษณีย์มี
จํานวนชิ้นงานที่มากขึ้นสอดคล้องกับรายได้ท่ีเพิ่มขึ้นมาก  โดยสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายหลักได้ดีกว่าเป้าหมาย 
ส่งผลให้มีกําไรก่อนหักโบนัสและภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงถึง 2,214 ล้านบาท ซ่ึงเป็นผลงานที่ดีท่ีสุดในรอบ 5 ปี 

- ผลการดําเนินงานด้านการเงิน เพิ่มขึ้นการจากการเร่งขยายฐานการให้บริการของ ปณท เพื่อรองรับปัจจัยบวก
ด้านการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจ e – Commerce และความต้องการใช้บริการขนส่งที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ
ในประเทศ และการจัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประสานงานกับลูกค้ารายใหญ่เป็นการเฉพาะเพื่อรักษา
ความสัมพันธ์และให้ลูกค้ามีการใช้บริการอยู่ต่อไป ส่งผลให้ปริมาณงาน และรายได้ ดีกว่าเปา้หมายมาก 

- การควบคุมต้นทุนบุคลากรเช่น การจัดโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด การวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบเพื่อเพิ่มผลิตภาพของบุคลากร ส่งผลให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายพนักงานต่อรายได้จากการดําเนินงานมีการ
ปรับตัวดีขึ้น 

- ปณท ให้ความสําคัญและได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาจุดบกพร่องและวางแนว
ทางแก้ไขเพื่อให้การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดอยู่เสมอ ดังจะเห็นได้จากผลของอัตราสําเร็จต่อ
มาตรฐานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงคุณภาพบริการโดยเฉพาะ EMS จนได้รับรางวัลจาก
สหภาพสากลไปรษณีย์ (UPU) ในระดับเหรียญเงิน  

- การให้ความสําคัญระดับความพึงพอใจของลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการมุ่งเน้นและพัฒนาด้าน
คุณภาพการให้บริการจนทําให้อัตราสําเร็จต่อมาตรฐานดีขึ้นมาโดยตลอด นอกจากนี้ ปณท มุ่งมั่นต่อการนําผล
จากการสํารวจความพึงพอใจ โดยเฉพาะประเด็นบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไข ไปดําเนินการแก้ไขอย่างเป็น
รูปธรรม 

 
นอกจากนี้ ปณท มียุทธศาสตร์ท่ีใช้เพื่อสร้างเสริมความย่ังยืนในอนาคตนี้ ได้แก่ 

 ปรับรูปแบบบริการไปรษณีย์ด้ังเดิมรองรับการใช้งานในลักษณะสื่อเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และพัฒนา
บริการที่เชื่อมโยงกับ/หรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ 
ด้วยแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจโฆษณาและการเปิดรับสื่อการโฆษณารูปแบบใหม่เพิ่มมากขึ้นใน

กลุ่มผู้ใช้บริการ ประกอบกับความสามารถด้านการนําจ่ายระดับครัวเรือนและฐานข้อมูลลักษณะเฉพาะของแต่ละครัวเรือน  
ถือเป็นปัจจัยท่ีจะช่วยสนับสนุนให้การนําบริการไปรษณีย์ด้ังเดิมมารองรับต่อกิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้รับการตอบ
รับจากผู้ใช้บริการมากขึ้น โดย ปณท จําเป็นต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาฐานข้อมูล
ลักษณะเฉพาะระดับครัวเรือนและระดับบุคคลเพิ่มขึ้นควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ผู้ใช้บริการตัดสินใจใช้บริการไปรษณีย์เพื่อการ
โฆษณาได้ง่ายขึ้น และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยการลดลงของปริมาณงานเดิมได้ในระยะยาว รวมทั้งด้วยวิถีชีวิตของคนรุ่น
ใหม่ท่ีผูกพันกับการสื่อสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มการใช้บริการไปรษณีย์ของคนใน
ยุคต่อไปมีแนวโน้มลดลง แนวทางที่จะชักจูงให้คนรุ่นใหม่ยังคงเห็นความสําคัญของระบบการสื่อสารผ่านไปรษณีย์ได้ทางหนึ่ง
คือ การสร้างระบบการให้บริการท่ีเชื่อมโยงกับระบบการสื่อสารสมัยใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกน่าสนใจในบริการและตัดสินใจ
ทดลองใช้บริการต่อไป 
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 การวางระบบและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการทํางานเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ การปรับ
ระบบงานและการบริหารบุคลากรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง การวางแนวทางการบริหาร
จัดการระบบงานและการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ในอนาคต และการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่าง
บูรณาการเพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
จากแนวโน้มการเปิดตลาดเสรีท่ีเด่นชัดขึ้นในอนาคต การที่ ปณท จะสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และพร้อมต่อการแข่งขันได้นั้น จําเป็นต้องคํานึงถึงการปรับระบบการบริหารจัดการให้ได้ตามมาตรฐานท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล เพราะหากองค์กรมีระบบการบริหารที่มีมาตรฐานก็เป็นปัจจัยผลักดันให้การขยายความร่วมมือทางการค้ากับหน่วยงาน
ชั้นนําในระดับนานาชาติเป็นไปได้ง่ายย่ิงขึ้น ดังนั้น การพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานจึง
ถือเป็นวัตถุประสงค์สําคัญประการหนึ่งที่จะสร้างโอกาสทางการแข่งขันแก่ ปณท ได้ในระยะยาว 

 

 การสร้างอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดในกลุ่มบริการขนส่งในประเทศ การพัฒนาระบบงานและมาตรฐานการ
บริการให้ทัดเทียมกับคู่แข่งเอกชนข้ามชาติ และการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน การมีส่วนร่วม และ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ 
ภายหลังการเปิดเสรีทางการค้าตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เหตุการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น คือ 

การเข้ามาของผู้ให้บริการเอกชนข้ามชาติท่ีจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากและจะกระทบต่อการดําเนินงานของ ปณท โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงในกลุ่มบริการขนส่งภายในประเทศ เนื่องจากมูลค่าตลาดของกลุ่มบริการนี้มีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามความ
ต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของกลุ่มผู้ประกอบการในธุรกิจขายตรงและ e – Commerce ท่ีจําเป็นต้องจัดส่งสินค้าผ่านบริการแบบ
ด่วนพิเศษ ซ่ึงในปัจจุบัน ปณท. ถือเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ในตลาดที่มีรายได้จากการให้บริการกว่า 4,000 ล้านบาทในปีท่ีผ่านมา 
ดังนั้น การสร้างอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของคู่แข่งรายใหม่จึงถือเป็นวัตถุประสงค์สําคัญประการหนึ่งที่จะช่วยชะลอ
ผลกระทบจากการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจเอกชนข้ามชาติให้มีผลกระทบต่อ ปณท น้อยลงได้ โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็ง
ในตราไปรษณีย์ไทย และการสร้างความใกล้ชิดกับเครือข่ายพันธมิตรเพื่อสร้างระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง
เตรียมการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านราคาของ ปณท ในระยะยาวต่อไป 

 

 การพัฒนาบริการโลจิสติกส์ ด้านการขนส่งทางถนนเพื่อขยายไปสู่การให้บริการในลักษณะ  3PL 
ภายในประเทศ การพัฒนารูปแบบบริการและจัดระบบงานรองรับการทําธุรกิจ e – Commerce อย่างครบ
วงจรเพื่อขยายไปสู่บริการในลักษณะ 4PL การวางกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ด้านบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
ธุรกิจ e – Commerce ถือเป็นธุรกิจท่ีมีแนวโน้มการเติบโตเป็นอย่างดีในช่วงเวลาที่ผ่านมา และคาดว่าจากการ

เปิดเสรีทางการค้าจะเป็นแรงกระตุ้นให้ธุรกิจมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสสําคัญ
สําหรับ ปณท ท่ีจะวางแนวทางในการพัฒนาระบบงานรองรับการทําธุรกิจ e – Commerce อย่างครบวงจร เพราะที่ผ่านมา
ผู้ประกอบการกลุ่ม e – Commerce มีความคุ้นเคยกับไปรษณีย์อยู่ก่อนแล้ว เนื่องจากไปรษณีย์เป็นช่องทางหลักในการจัดส่ง
สินค้าท่ีผู้ประกอบการเลือกใช้ หาก ปณท สามารถพัฒนาบริการในลักษณะอื่นเพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการได้
อย่างครบวงจร การตัดสินใจเลือกใช้บริการเหล่านั้นกับ ปณท ก็จะมีโอกาสสูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้แม้ ปณท จะมีความ
เชี่ยวชาญสูงในการให้บริการไปรษณีย์ แต่สําหรับบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ถือเป็นบริการรูปแบบใหม่ท่ีบุคลากรส่วน
ใหญ่ยังขาดความชํานาญ ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาธุรกิจประสบความสําเร็จได้อย่างย่ังยืนในระยะยาว จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิง
ท่ี ปณท จะต้องวางรากฐานการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านอื่นๆ 
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 การพัฒนาบริการตัวแทนเพื่อบูรณาการการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายที่ทําการไปรษณีย์ และการกําหนด
แนวทางในการบริหารจัดการและการปรับปรุงเครือข่ายที่ทําการไปรษณีย์ในอนาคต 
จากการแข่งขันจัดต้ังจุดให้บริการของธุรกิจเครือข่ายอื่นๆ ท่ีเพิ่มขึ้นมากในปัจจุบันตามที่กล่าว จึงถือเป็นความ

จําเป็นที่ ปณท จะต้องวางแนวทางในการทบทวนระบบการจัดการของเครือข่ายให้บริการทุกระดับท่ีมีอยู่เพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงรูปแบบของเครือข่ายเหล่านั้นให้มีความเหมาะสม และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างแท้จริงแก่องค์กร สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้ และขณะเดียวกันต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการควบคุมต้นทุนการดําเนินงานของ ปณท 
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รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น 
ด้านการบรหิารจัดการสารสนเทศ 

 

 
สํานักงานกองทุนสงเคราะหก์ารทําสวนยาง (สกย.) 

 
นับต้ังแต่ปีบัญชี 2552 ท่ี สกย. ได้เข้าสู่ระบบประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลังเป็นต้นมา สกย.      

มีแนวโน้มผลการดําเนินงานในภาพรวมดีขึ้นโดยตลอด เหตุผลหลักเนื่องจากคะแนนในกรอบการบริหารจัดการทั้ง 6 ข้อ       
ท่ีประกอบด้วย บทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหาร
จัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ส่งผลต่อความยั่งยืนในการดําเนินงานตาม
วิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร โดยเฉพาะการดําเนินงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศ ผลการดําเนินงานตลอด 4 ปีท่ีผ่านมา 
สกย. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรได้อย่างเกิดประสิทธิผล สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ผ่านการดําเนินงานตามกรอบแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศระยะยาวของ สกย. ท่ีถูกถ่ายทอดและมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นอย่างดี โดยคะแนน  
การบริหารจัดการสารสนเทศในปีบัญชี 2555 ท่ีผ่านมา สกย. มีผลการดําเนินงานอยู่ท่ีระดับ 3.3200 คะแนน เพิ่มขึ้นจาก
คะแนนในปีบัญชี 2554 จํานวน 0.2235 คะแนน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 7 และเมื่อเทียบกับคะแนนในปีบัญชี 2552   
ท่ีเป็นปีแรกที่เข้าสู่ระบบประเมิน พบว่า สกย. มีผลการดําเนินงานด้าน การบริหารจัดการสารสนเทศที่เพิ่มขึ้นสูงถึง 1.0635 คะแนน 
หรือเพิ่มขึ้นเกือบ ร้อยละ 50 

โดยในปีบัญชี 2555 สกย. ได้มีการพัฒนาและต่อยอดระบบสารสนเทศหลายระบบที่สําคัญ ได้แก่ 

 การนําระบบสารสนเทศด้านการให้การสงเคราะห์ ซ่ึงเป็นภารกิจ
หลักของ สกย. มาขยายผลใช้ในพื้นที่การปลูกยางพาราที่ยังไม่เคย
ใช้ระบบสารสนเทศดังกล่าว ทําให้ช่วยลดระยะเวลาในกระบวนการ
ติดต่อของลูกค้า ความถูกต้องของข้อมูล รวมถึงเพิ่มความพึงพอใจ
ให้กบัลูกค้า  

 การพัฒนา Website ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ผ่านการระบุ
ประเด็นต่างๆ อย่างครบถ้วน ทําให้การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ
ต่างๆ ของเกษตรกร กระทรวงต้นสังกัด และผู้ท่ีเกี่ยวข้องอื่นเกิด
ประสิทธิผล  

 
 การนําระบบสารสนเทศที่รองรับให้หน่วยงานทั่วท้ังองค์กรบันทึกวันทํางาน วันลา และวันออกพื้นที่ เพื่อให้
หน่วยงาน HR กลางสามารถดําเนินการตรวจสอบและอนุมัติความถูกต้องจากระบบได้โดยตรง 

 การประเมินผลการนําระบบสารสนเทศที่สําคัญอย่างสมํ่าเสมอผ่านการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นหลัก โดยผลการประเมินดังกล่าวจะถูกเป็นประเด็นและข้อมูลหลัก ในการทบทวน/ปรับปรุง กรอบการ
ดําเนินงานด้านสารสนเทศขององค์กร ซ่ึงได้แก่ แผนแม่บทสารสนเทศของ สกย. เพื่อให้การดําเนินงานด้านบริหาร
จัดการสารสนเทศของ สกย. สามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรและทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปในอนาคตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 



พิจารณาถึ
สารสนเทศ
ธุรกิจและ

พื้นฐานขอ
การพัฒน
เพื่อสําหรั
แผนกู้คืนร
สธค. มีกา

 

 
 
 
 

สธค. มีการพัฒ
ถึงความสอดคล
ศในระยะยาว แ
เพิ่มประสิทธิภา
 
สธค. ได้ดําเนิน
อง พ.ร.บ. โรงรั
าระบบรับจํานํ
ับให้พนักงานภ
ระบบและข้อมูล
รดําเนินการด้า

ฒนาและดําเนิน
ล้องกับวิสัยทัศ
และในแต่ละปีได
าพในการทํางาน

นการพัฒนาระบ
รับจํานํา พ.ศ. 2
นํามาใช้เพื่อเพิ่ม
ภายในองค์กรได้
ลภายหลังภัยพิบ
นสารสนเทศทีส่

รางวัลพ
ด้านการบริ

 

นการบริหารจัดก
น์ พันธกิจ แ
ด้มีการทบทวนแ
น 

บบสารสนเทศข
2505 เช่น ก
มประสิทธิภาพ
ด้เรียนรู้ความรู้ต
บัติ  (Disaster
สําคัญดังต่อไปนี
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พัฒนาองคก์
รหิารจัดการ

 

สํานักงานธน

 
การสารสนเทศ
และเป้าหมายข
แผนแม่บทเทคโ

ขององค์กรในด้า
ารพัฒนาระบบ

พในการทํางาน
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้
r Recovery P
นี้ 

 จัดทําระบบส
ขององค์กร 

 จัดทําแผนกูค้ื
Recovery P

 พัฒนาระบบ
องค์กรเช่น ร
และระบบงา

 การยกระดับ
มากขึ้น เพื่อใ
ในอนาคต 

 การจัดทํานโ
เป็นมาตรฐาน

 

กรดีเด่น 
รสารสนเทศ

นานุเคราะห์ (

ศมาช่วยในการบ
ขององค์กร รวม
โนโลยีสารสนเท

านต่างๆ ให้สอด
บ MIS/EIS 
ขององค์กร รว
องกับธุรกิจของ
Plan) ของระบ

สารสนเทศ เชน่

คืนระบบและข้อ
Plan) พร้อมทั้งไ

เพื่อช่วยเพิ่มปร
ะบบ Intranet ร
นประมูลทรัพย์

บและพัฒนาบุคล
ให้สอดคล้องกบั

ยบายการรักษา
นในการรองรับก

ศ 

(สธค.) 

บริหารจัดการอ
มท้ังได้มีการจัด
ทศเพื่อให้สอดค

ดคล้องกับธุรกิจ
เพื่อสนับสนุน

วมท้ังเริ่มมีการ
ง สธค. นอกจา

บบงานต่างๆ โด

น MIS/EIS เพื่อติ

อมูลภายหลังภัย
ได้มีการทดสอบ

ระสิทธิภาพในก
ระบบตรวจสอบ
ย์หลุดจํานํา เปน็

ลากรในองค์กรท
บการพัฒนาระบ

าความปลอดภัย
การทํางาน 

องค์กร อย่างต่อ
ดทําแผนแม่บท
คล้องกับความต้

จขององค์กร 
การตัดสินใจขอ
พัฒนาระบบ e
ากนี้ยังให้ความ
ยต้ังแต่ปี 2553

ติดตามผลการดํ

ยพิบัติ (Disaste
บตามแผนดังกล่

ารดําเนินงานภ
บภายใน ระบบงา
นต้น 

ทางด้าน IT ใหมี้
บบสารสนเทศท่ี

ยข้อมูลสารสนเท

อเนื่อง โดย
เทคโนโลยี
้องการทาง

และอยู่บน
องผู้บริหาร     
e-learning    
สําคัญของ 
3 – 2555  

ดําเนินงาน

er 
าว 

ายใน
านรับจํานํา 

มีความรู้
ท่ีจะเกิดขึ้น

ทศ เพื่อใช้
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รางวัลผู้นําองค์กรดีเด่น 
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รางวัลผู้นําองค์กรดีเด่น 
 

 
การไฟฟา้นครหลวง (กฟน.) 

 

 

นายอาทร สนิสวัสดิ์ อาย ุ58 ปี 
ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การดํารงตําแหน่ง  

 พ.ย. 2553 – สิ้นปีบัญชี 2555 (2 ปี 1 เดือน) 
ประสบการณ์การทํางาน 

 รองผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร 

 รองผู้ว่าการบริหารจัดการระบบจาํหน่าย 

 ผู้ช่วยผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศระบบสื่อสาร 

 ผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า 
 
บทบาทที่สําคัญในฐานะผู้นําองค์กร 

• การมุ่งเน้นการวางรากฐานให้ม่ันคง เพื่อการเติบโตอย่างย่ังยืนขององค์กร ให้ความสําคัญในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันกับผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงาน สหภาพแรงงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก รวมทั้งชี้แจงทําความเข้าใจ
ด้วยตนเอง ในกรณีท่ีมีข้อร้องเรียนที่สําคัญทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร 

• ผลงานที่สําคัญ 

 การพัฒนาโครงการ Smart Grid ท่ีบูรณาการทั้งด้านระบบไฟฟ้า ด้านการบริการ และด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
และพลังงานทดแทน 

 การกระตุ้นให้ผู้บริหารระดับสูงเสริมสร้างให้มีกระบวนการทํางานเชิงระบบ ในลักษณะ Project-Based ผ่านการปรับปรุง
และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามหลักการ PDCA และการทํางานร่วมกันเป็นทีม 

 กําหนดนโยบายและกลยุทธ์การดําเนินโครงการเปลี่ยนระบบจําหน่ายพลังไฟฟ้าของ กฟน. จากระบบสายอากาศ 
เป็นระบบสายใต้ดิน 

 การผลักดันให้งาน CSR เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานปกติของทุกหน่วยงานภายในองค์กร โดยผ่านกลไก CSA   
มีการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ของทุกกระบวนงาน รวมทั้งนํา ISO 26000 Guideline มาใช้ 
โดยกําหนดตัวชี้วัดท่ีชัดเจนและนําแนวทางมาปรับปรุงงานในลักษณะ CSR in Process รวมทั้งการสร้างจิตสํานึก
ความรับผิดชอบต่อสังคมในกลุ่มพนักงาน เยาวชน และประชาชน 

 การนําระบบ ICT เข้ามาสนับสนุนงานอย่างบูรณาการ  



 44  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น 
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รางวัลการเปิดเผยข้อมลูดีเด่น 
 

  
การประปานครหลวง (กปน.) 

 

1. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเปิดเผยข้อมูลองค์กร 
กปน. มีการกําหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการ

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจองค์กร เช่น พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ 
ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 เป็นต้น จัดทําเป็นค่านิยมการเปิดเผยที่
ระบุว่า "เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น " และแนวปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี และคู่มือหลักธรรมาภิบาล เผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับถือปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
 

2. ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลองค์กร 
กปน. จัดให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ท่ีสํานักงานใหญ่ และฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้ดูแล

รับผิดชอบในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่พนักงาน ผู้ใช้น้ํา และประชาชน โดยในปี 2555 ได้จัดให้มีช่องทางในการเปิดเผย
ข้อมูลแก่พนักงานภายในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกอย่างครบถ้วน และหลากหลายถึง 17 ช่องทาง ได้แก่ 

 ช่องทางภายใน เช่น 1. อินทราเน็ต 2.วารสารน้ําก๊อก 3. เสียงตามสาย และ 4. โทรทัศน์ เป็นต้น 

 ช่องทางภายนอก เช่น 1. internet : www.mwa.co.th 2. โทรทัศน์ 3. สถานีวิทยุ 4. สื่อสิ่งพิมพ์ 5. รายงาน
ประจําปี และ 6. Call Center 1125 

ซ่ึงพัฒนาการในปี 2555 กปน. ได้จัดให้มี Website ถึง 2 ภาษา เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ข้อมูลข่าววารสารขององค์กรแก่
ประชาชนทั้งในและต่างประเทศ และยังได้จัดให้มีการเพิ่ม 1 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศใหม่ ได้แก่ MWA Feed 
(โปรแกรมแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านระบบมือถือ) 

 

3. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยอย่างครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล สอดคล้องกับแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่เป็นที่ยอมรับ
ทั้งในและต่างประเทศ  

กปน. มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล โดยมีคะแนนด้านการเปิดเผยข้อมูล ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของผลการประเมินบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจปีบัญชี 2555 สูงสุดติดอันดับ 1 ใน 3 ของรัฐวิสาหกิจกลุ่มท่ีไม่ได้  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีความโดดเด่นโดยเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีมีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ Corporate Social Responsibility Report (CSR 
Report) แยกจากรายงานประจําปีอย่างเป็นรูปธรรม มีการเปิดเผยรายงานประชุมคณะกรรมการ กปน. เป็นรายเดือนใน 
Website และแผนการบริหารธุรกิจต่อเนื่อง (BCP) อย่างชัดเจนในปี 2555 ซ่ึงเป็นการดําเนินการที่ดีเกินกว่ามาตรฐานของ
แนวทางการกํากับดูแลท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน จนในปี 2555 ได้รับรางวัลเปิดเผยข้อมูลเดีเด่นและ
รางวัลการประกวดแผนงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจจากสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ปี 2555 
 

4. การสํารวจความพึงพอใจด้านการเปิดเผยข้อมูล 
กปน. จัดให้มีการสํารวจความพึงพอใจด้านการเปิดเผยข้อมูลท้ังภายในและภายนอกองค์กรอย่างสม่ําเสมอทุกปี ซ่ึงมี

ผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับท่ีดีอย่างต่อเนื่อง 
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รางวัลการเปิดเผยข้อมลูดีเด่น 
 

 
ธนาคารออมสนิ (ออมสิน) 

 

1. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเปิดเผยข้อมูลองค์กร 
ออมสินมีการกําหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการ

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจองค์กร เช่น ระเบียบธนาคารออมสิน  ฉบับท่ี 347 ว่าด้วยการบริหาร
ข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสิน ประกาศธนาคารออมสิน เรื่องการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ คําสั่งธนาคารออมสินที่ 38/2543 เรื่อง การให้ข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสิน เป็นต้น 
ซ่ึงเพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเกิดผลท่ีดีท่ีเป็นที่ยอมรับโดยท่ัวไป นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับข้างต้น ธนาคารยังกําหนด
เป็นนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีให้พนักงานทั่วท้ังองค์กรถือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอีกทางหนึ่ง 
 

2. ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลองค์กร 
ออมสินจัดให้มีคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสิน (กบส.) ทําหน้าท่ีกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบขออนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสารของธนาคาร นอกจากนั้นยังได้จัดให้มี
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสิน สังกัดฝ่ายสื่อสารองค์กร ท่ีสํานักงานใหญ่ เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไป
อย่างทั่วถึงย่ิงขึ้น ซ่ึงจากการกําหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน ส่งผลให้ธนาคารมีการพัฒนาช่องทางการเปิดเผยข้อมูล
ท่ีเพียงพอ เหมาะสม และหลากหลาย โดยในปี 2555 มีจํานวนช่องทางทั้งสิ้น 16 ช่องทาง ได้แก่ 

 ช่องทางภายใน เช่น 1. อินทราเน็ต 2. จุลสารออมสิน (รายปักษ์) และ 3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร เป็นต้น 

 ช่องทางภายนอก เช่น 1. Website ของธนาคาร (www.gsb.or.th) 2. โทรทัศน์ 3. ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 
(Call Center) 4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail Address : news@gsb.or.th และ 5. หน้าจอตู้ ATM เป็นต้น 

ซ่ึงพัฒนาการในปี 2555 ออมสิน ได้จัดให้มี Website ถึง 2 ภาษา เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรแก่
ประชาชนทั้งในและต่างประเทศ และยังได้จัดให้มีการเพิ่ม 1 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศใหม่ ได้แก่ GSB Youth 
Club (Website ท่ีมุ่งเน้นกลุ่มเยาวชนโดยเฉพาะ) 

 

3. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยอย่างครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล สอดคล้องกับแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่เป็นที่ยอมรับ
ทั้งในและต่างประเทศ 

ออมสินมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล โดยมีคะแนนด้านการเปิดเผยข้อมูล ซ่ึงเป็น     
ส่วนหนึ่งของผลการประเมินบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจปีบัญชี 2555 สูงสุดติดอันดับ 1 ใน 3 ของรัฐวิสาหกิจกลุ่มท่ี
ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีความโดดเด่นโดยเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีมีการจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ Corporate Social Responsibility Report 
(CSR Report) ตามหลักการของ The Global Reporting Initiative (GRI) แยกจากรายงานประจําปีอย่างเป็นชัดเจน และมี
การเปิดเผยรายงานการสรุปการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2555 ซ่ึงเป็นการดําเนินการที่ดีกว่าข้อกําหนด
หรือแนวปฏิบัติของรัฐวิสาหกิจท่ัวไปในปัจจุบัน 

 

4. การสํารวจความพึงพอใจด้านการเปิดเผยข้อมูล 
ออมสินจัดให้มีการสํารวจความพึงพอใจด้านการเปิดเผยข้อมูลท้ังภายในและภายนอกองค์กรอย่างสม่ําเสมอทุกปี  

ซ่ึงมีผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับท่ีดีอย่างต่อเนื่อง 
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รางวัลการดําเนนิงาน 
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
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รางวัลการดําเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
 

การประกวดการดําเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น เป็นรางวัลท่ีต้องการมอบให้รัฐวิสาหกิจให้ความสําคัญใน
การดําเนินงานที่คํานึงถึงสงัคมและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงในปี 2556 มีรัฐวิสาหกิจให้ความสนใจในการส่งผลงานด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมเข้าร่วมจํานวน 18 แห่ง ได้แก่ 

รัฐวิสาหกจิ โครงการที่ส่งเข้าประกวด 

1. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) รางวัลลกูโลกสีเขยีว 

2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เยาวชนรักษ์โลก ลดภาวะโลกร้อน 

3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าพลังน้าํชุมชนบ้านคลองเรอื 

4. ธนาคารออมสิน (ออมสิน) ธนาคารปูมา้ ออมสิน 99 ป ี99 ชุมชน 

5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จากต้นน้ํา สู่ ต้นกล้า 

6. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) ศรัทธาธรรมนาํชีวติ 

7. ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) (กรุงไทย) กรุงไทย ต้นกลา้สขีาว 

8. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(ธอส.)  สร้าง-ซ่อม บ้านใหแ้ก่ผู้ดอ้ยโอกาสทางด้านท่ีอยู่อาศัย ป ี2553-2556 

9. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ศูนย์คอมพิวเตอร์ SME 

10. บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (กสท.) สื่อสารเรียนรู้ สู่ชุมชน 

11. การประปานครหลวง (กปน.) บริหารจดัการคุณภาพน้ําดืม่ได ้

12. การเคหะแหง่ชาต ิ(กคช.) บ้านสบายเพื่อยายตา 

13. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ปลูกต้นไม้พลกิฟืน้แผ่นดิน 

14. บริษัท ขนสง่ จํากัด (บขส.) 1 สตางค์ 1 ความด ี

15. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กล่องวิเศษ ทางพิเศษ รักษ์โลก 

16. การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ปะการังเทียม “ประภาคารปลา การท่าเรือฯ เฉลมิพระเกียรติ” 

17. บริษัท การบนิไทย จํากัด (มหาชน) (บกท.) ลดกา๊ซ CO2 ในช้ันบรรยากาศ โดยการล้างทําความสะอาดลาํตัว
เครื่องบินและเครื่องยนต ์

18. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคืนคนดีสู่สังคม 
 

 รัฐวิสาหกิจท่ีได้นําเสนอเพื่อรับการพิจารณาในรอบสุดท้ายนั้น จะเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีมีนโยบายด้านธรรมาภิบาล และมี
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน มีนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการ และผู้บริหาร  
มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านธรรมาภิบาล และด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการดําเนินธุรกิจและ
ปฏิบัติตามข้อกําหนดสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล นโยบายและกระบวนการทํางานที่ตระหนักถึงความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย รวมทั้งมีการติดตามความคืบหน้าของการดําเนินงาน ความใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อม การดําเนินธุรกิจด้วย
ความไม่เอาเปรียบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้น ในการส่งเสริมและสนับสนุนหรือมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น การให้ความรู้กับพนักงานผ่านกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง การให้
ความสําคัญ/การสร้างความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตการให้บริการหรือการดําเนินงานขององค์กร  
มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการทั้งก่อนและหลังดําเนินโครงการ และโครงการที่ดําเนินงานมีความเชื่อมโยงกับภารกิจหลัก
ขององค์กร การกําหนดแผนงาน และผู้รับผิดชอบ การให้ความสําคัญต่อโครงการของบุคลากรในองค์กร การติดตาม
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนเสียท้ังในรูปผลกระทบและผลลัพธ์ (Impact และ Outcome) จากการดําเนินโครงการ รวมทั้งมี
ผลลัพธ์และผลกระทบจากโครงการที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
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 เกณฑ์คัดกรองเบื้องต้น : รัฐวิสาหกิจต้องผ่านเกณฑ์คัดกรองเบื้องต้น โดยต้องไม่เข้าเงื่อนไข ดังนี้ 

 ตรวจพบหรือมีหลักฐานเป็นรูปธรรม ว่ามีรายงานของการทุจริตเกิดขึ้น 

 ได้รับรายได้ทางตรงที่เป็นตัวเงิน (Direct Financial Return) จากโครงการ/กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 ใช้โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ในการกีดกันทางการค้า หรือใช้โครงการด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือทางธุรกิจท่ีสนองประโยชน์ของตนเองมากกว่าสนองประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนสิ่งแวดล้อม 

 นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรไม่ได้เกิดจากการริเริ่มขององค์กรเอง แต่เกิดจากการเรียกร้องหรือการ
บังคับให้กระทําจากท้ังภาคสังคมและภาครัฐ หรือเกิดจากความจําเป็นที่ต้องดําเนินงานตามภารกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ
ขององค์กร 

 ใช้งบประมาณในการทําประชาสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อม มากกว่างบประมาณของโครงการ/
กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก : รัฐวิสาหกิจท่ีผ่านการพิจารณาคัดกรองเบื้องต้น จะมีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 1 : แนวปฏิบัติการดําเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

1.1 บทบาทของคณะกรรมการฯ ในการส่งเสริมการดําเนินงานด้าน CG และ CSR ขององค์กร (Good 
Governance & Corporate Social Responsibility)  

1.2 ความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน (Human rights) 
1.3 พนักงานและผู้ใช้แรงงานได้รับการดูแลและปฏิบัติอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม (Labor Practices) 
1.4 ความใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม (The environment) 
1.5 การดําเนินธุรกิจด้วยความไม่เอาเปรียบ (Fair operating Practices) 
1.6 การไม่เอาเปรียบผู้บริโภค (Consumer Issues)  
1.7 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน (Community involvement & Development) 
1.8 การจัดทํารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility Report) 

ส่วนที่ 2 โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
2.1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการและความเชื่อมโยงของการดําเนินโครงการกับ

ภารกิจหลักขององค์กร 
2.2 การกําหนดแผนงาน และผู้รับชอบ 
2.3 ประสิทธิภาพการดําเนินงานของโครงการ 
2.4 การให้ความสําคัญต่อโครงการของบุคลากรในองค์กร 
2.5 การติดตามและประเมินผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 
2.6 ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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2. โครงการ CSR 
 
โรงไฟฟ้าพลังน้ําชุมชนบ้านคลองเรือ 

จากคําขวัญ “กฟผ. ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย” 
กฟผ. จึงได้มีแนวคิดท่ีจะใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ํา 
ให้เป็นประโยชน์ในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้แก่ชุมชนที่อยู่
ห่างไกลจากระบบไฟฟ้า และยากต่อการเชื่อมโยงกับระบบ
หลัก โดยได้ริเริ่มโครงการนําร่องจัดการความรู้ด้านพลังงาน
ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ดําเนินการศึกษาศักยภาพเบื้องต้นของ
พื้นที่ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและองค์กรชุมชน โดยการ
ดําเนินงานโครงการดังกล่าวได้สนับสนุนให้ชุมชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วม ต้ังแต่ การวางแผน การระดมทรัพยากร การดําเนินงาน
ตามแผน การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เป็นต้น 

 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการและผลลัพธ์ที่ได้ 
เริ่มการดําเนินโครงการฯ ต้ังแต่ปี 2551 โดยได้มีการติดต้ัง

โรงฟ้าเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2554 และเริ่มทดสอบเดินเครื่อง
ในเดือนมกราคม 2555 ผลิตไฟฟ้าขนาด 100 กิโลวัตต์ และ
รายได้ค่าไฟฟ้าจะนําเข้ากองทุนของชุมชน เพื่อใช้ในการพัฒนา
และสนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ําชุมชนต่อไป  

 
 

 
 

ความเชื่อมโยงกับการดําเนินงานของ รัฐวิสาหกิจ 
วัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ คือ การจัดหาพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลังน้ําให้แก่ชุมชน ท่ีขาดแคลนไฟฟ้า           

ซ่ึงสอดคล้องกับภารกิจหลักของ กฟผ. คือ การผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจําหน่ายซ่ึงพลังงานไฟฟ้า ซ่ึงชุมชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในโครงการ โดยมีการระดมค่าใช้จ่าย รวมถึงมีส่วนร่วมในการก่อสร้างด้วย ซ่ึงถือเป็นการสร้างการเรียนรู้ของชุมชนด้าน
การจัดการทรัพยากรและพลังงานต่างๆ รวมทั้งการผลิตไฟฟ้า เพื่อพัฒนาแหล่งต้นน้ําให้เกิดประโยชน์ต่อเนื่อง และเป็นการ
ส่งเสริมพลังงานสะอาด ท้ังนี้ ชุมชนบ้านคลองเรือเป็นชุมชนต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และชุมชนมีการจัดต้ังกองทุนหมุนไป
เพื่อนํารายได้จากกองทุนไปสนับสนุนให้กับชุมชนเครือข่ายท่ีขาดแคลนและต้องการมีไฟฟ้าเพื่อใช้ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าใน
ชุมชนของตนเอง  
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ทางเคมีเหมือนกับน้ํามันดีเซลท่ีมาจากปิโตรเลียม และมีคุณสมบัติสูงกว่าน้ํามันดีเซล EURO V ท้ังนี้ กระบวนการผลิต
ใช้การป้อนวัตถุดิบน้ํามันปาล์มร่วมกับน้ํามันดิบ และใช้กระบวนการผลิตของโรงกลั่นน้ํามันดิบ (Crude Oil) ท่ีมีอยู่
เดิม (Hydro-treating Unit) ทําให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างโรงกลั่นใหม่ โดยนวัตกรรมดังกล่าว ลดการนําเข้า
น้ํามันดิบจากต่างประเทศ 150,000 บาร์เรล/ปี และลดเงินลงทุนในการก่อสร้างโรงงานใหม่ 13,000 ล้านบาท/โรงงาน 
และปัจจุบันอยู่ระหว่างย่ืนขอจดสิทธิบัตร (เลขที่สิทธิบัตร PCT/TH2012/000044) ขอความคุ้มครองใน 4 ประเทศ 
ได้แก่ เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และยุโรปตะวันออก  

 ระบบเฝ้าติดตามและจ่ายคลอรีนแบบอัตโนมัติในระบบจ่ายน้ํา ของการประปานครหลวง (กปน.)  
เป็นนวัตกรรมการจ่ายคลอรีนอัตโนมัติในระบบสูบจ่ายน้ํา (ปลายสาย) ซ่ึงเป็นการติดต้ังจุดตรวจวัดและอุปกรณ์การ
จ่ายคลอรีนแบบอัตโนมัติ เพื่อรักษาระดับคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ําประปาที่สูบจ่ายให้ผู้ใช้น้ํา ตามท่ีองค์การอนามัย
โลก (WHO) รับรอง พร้อมกับบูรณาการเข้ากับระบบตรวจวัดคุณภาพน้ําระยะไกล และเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพน้ํา 
(คลอรีนอิสระคงเหลือ และความขุ่น) แบบ Real Time ผ่าน Website ของการประปานครหลวง ส่งผลทําให้ไม่ต้องใช้
คลอรีนในปริมาณท่ีสูงเกินไปในโรงงานผลิตน้ํา (ต้นสาย) เพราะไปจ่ายคลอรีนที่สถานีสูบจ่ายน้ํา (ปลายสาย) แทน โดย
ลดปริมาณการจ่ายคลอรีนของทั้งระบบลง (ปี 55 ลดลง 22 ล้านบาท)  

 Smart Phase Indicator (SPI) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
เป็นอุปกรณ์ท่ีออกแบบมาสําหรับตรวจสอบระบบไฟฟ้า โดยตรวจสอบที่เฟสของสายไฟที่ต่อเข้ากับมิเตอร์ 1 เฟส 
(มิเตอร์บ้าน) และระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 380/220 โวลต์ (สายไฟบนเสาไฟฟ้า) โดยสามารถนําข้อมูลท่ีได้จากการ
ตรวจสอบไปใช้จัดทําฐานข้อมูลในระบบแผนที่ภูมิศาสตร์ (GIS) และร่วมกับโปรแกรมที่ช่วยใช้จัดการให้สมดุล เพื่อลด
ค่าความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า โดยลดไฟฟ้าสูญเสีย (Loss) คิดเป็นเงินประมาณ 23 ล้านบาทต่อเดือน 

 เครื่องควบคุมการสื่อสารทางเสียงสําหรับศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้ากําลัง ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
เป็นเครื่องควบคุมการสื่อสารทางเสียงที่รวบรวมอุปกรณ์สื่อสารประเภทต่างๆ ไว้ในอุปกรณ์ชิ้นเดียว สามารถนําไปติดต้ังที่
โต๊ะควบคุม ทําให้สามารถสื่อสารและปฏิบัติการควบคุมไฟฟ้าได้ในขณะเดียวกัน โดยชิ้นงานดังกล่าวประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการซื้อเครื่องมือจากต่างประเทศ จากราคา 1 ล้านบาท เหลือ 0.2 ล้านบาท และได้รับรางวัลจากหน่วยงาน
ภายนอกและภายในองค์กรรวม 3 รางวัล 

 ระบบการวัดประสิทธิภาพโครงข่าย (TOT-netview) ของบริษัท ทีโอที จํากัด มหาชน (ทีโอที) 
เป็นระบบตรวจสอบเส้นทางคุณภาพบนโครงข่ายของทีโอที ท่ีมีอุปกรณ์ Probe (TOT netveiw) ท่ีติดต้ังอยู่บน
โครงข่าย ซ่ึงระบบดังกล่าวประหยัดการซ้ือ Probe (TOT netview) จากบริษัทเอกชน 133,261 บาทต่อชุด และ
ประหยัดจากการซ้ือ Server จากบริษัทเอกชน ลดลง 13 ล้านบาท 

 โครงการพัฒนาระบบเครื่องช่วยการเดิน อากาศนําร่องต้นแบบ สําหรับการซ่อมบํารุง และฝึกอบรม ของบริษัท 
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด (บวท.) 
เป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทระบบจําลอง (simulator) สําหรับผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้เสมือนการปฏิบัติงานจริง ในเรื่องของ
การใช้งานของวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศที่ใช้บอกมุมให้แก่อากาศยาน ในการนําร่องเข้าหาสนามบิน โดยลด
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 16.058 ล้านบาท และลดค่าใช้จ่ายจากการทดสอบจากระบบจริง 5.655 ล้านบาท รวมถึงเกิด
รายได้จากการฝึกอบรม 3 ล้านบาท และได้รับรางวัลดีเด่นประเภทนวัตกรรมทางเทคโนโลยีจากการประกวดผลงาน
นวัตกรรม บวท ประจําปี 2555 

 โปรแกรมประยุกต์ Wmap 9.12 สําหรับการจัดทําแผนที่แนวท่อประปา ของการประปาส่วนภมูิภาค (กปภ.) 
เป็นโปรแกรมประยุกต์ท่ีพัฒนาขึ้นสําหรับการจัดทําแผนที่แนวท่อประปาในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ท่ีมี
คุณสมบัติเป็น User Friendly มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานเป็นภาษาไทย และมีฟังก์ชั่นในการตรวจสอบความถูกต้องของ
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รูปแบบข้อมูล ป้องกันไม่ให้ข้อมูลท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานผ่านเข้าไปจัดเก็บในฐานข้อมูลได้ โดยลดค่าใช้จ่ายใน    
การจ้างพัฒนาโปรแกรม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรบพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูล และค่าใช้จ่ายพนักงาน 
รวม 397,878 บาท (หมายเหตุ: ข้อมูลเฉพาะ กปภ.ข.9 เชียงใหม่) และได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวด
นวัตกรรมใน กปภ. ปี 2555 

 
เกณฑ์คัดกรองเบื้องต้น : รัฐวิสาหกิจต้องผ่านเกณฑ์คัดกรองเบื้องต้น ดังนี้ 

1. เป็นผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือขั้นตอนที่ “จับต้องได้/ใช้ได้” ไม่ใช่เพียง “ความคิดใหม่” 
2. มี “ความใหม่” จากการปรับปรุง/พัฒนา/ต่อยอด หรือ ประดิษฐ์/คิดค้นใหม่ 
3. เกิดจากความต้ังใจในการผลิต/สร้าง ไม่ใช่ความบังเอิญ 
4. เกิดจากบุคลากรภายในของรัฐวิสาหกิจหรือการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในรัฐวิสาหกิจ 
5. นํามาใช้จริง และเกิดผลเชิงบวกต่อรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นรูปธรรม 
6. ไม่มีกรณีฟ้องร้องหรือพิพาททางกฎหมาย 
7. นวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดไม่ใช่งานตามภารกิจหลักของรัฐวิสาหกิจ แต่สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจหลักขององค์กร 

 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก : รัฐวิสาหกิจท่ีผ่านการพิจารณาคัดกรองเบื้องต้น จะมีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
ต่อไปนี้ 

1. การดําเนินงานด้านการสร้างนวัตกรรม 

 นโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และกระบวนการสร้างนวัตกรรม 

 ทรัพยากรที่ใช้ (Resource Allocation) 

 ระดับของการมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจ 

 การจัดให้มีกิจกรรม และช่องทางการสื่อสารเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนวัตกรรมภายในรัฐวิสาหกิจ 
2. ชิ้นงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวด 

 ระดับ “ความใหม่” ของนวัตกรรม 

 ระดับความสอดคล้องและสนับสนุนการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรในการสร้างนวัตกรรม 
3. ผลลัพธ์เชิงบวก/ประโยชน์ของนวัตกรรมที่ส่งเข้าพิจารณาที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ 

 ผลลัพธ์เชิงบวก/ประโยชน์ทางการเงิน 

 ผลลัพธ์เชิงบวก/ประโยชน์ด้านที่ไม่ใช่การเงิน 
 
ท้ังนี้ คณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ มีมติให้มีการพิจารณามอบรางวัลชมเชยในระดับองค์กร ท้ังนี้เพื่อเป็นขวัญ

กําลังใจและเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในรัฐวิสาหกิจมากย่ิงขึ้น 
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รางวัลนวตักรรมดีเด่น 
 

  
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) 

 
นวัตกรรม : เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพดีเซลสังเคราะห์  
 

คุณลักษณะ/การใช้งานของนวัตกรรม :  
เป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมแรกของโลกในการผลิต น้ํามันดีเซลชีวภาพสังเคราะห์คุณภาพสูง (Bio-hydrogenated 

Diesel: BHD) โดยเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของน้ํามันที่ได้จากพืชให้เป็นน้ํามันดีเซล ซ่ึงผลิตภัณฑ์ท่ีได้มีคุณลักษณะทางเคมี
เหมือนกับน้ํามันดีเซลท่ีมาจากปิโตรเลียม และมีคุณสมบัติสูงกว่าน้ํามันดีเซล EURO V ท้ังนี้ กระบวนการผลิตใช้การป้อน
วัตถุดิบน้ํามันปาล์มร่วมกับน้ํามันดิบ และใช้กระบวนการผลิตของโรงกลั่นน้ํามันดิบ (Crude Oil) ท่ีมีอยู่เดิม (Hydro-treating 
Unit) ทําให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างโรงกลั่นใหม่ 

 

ผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรม : นักวิจัยสถาบันวิจัยและ
เทคโนโลยี ปตท. 
งบประมาณในการวิจัยพัฒนา : 70 ล้านบาท 
ระยะเวลาวิจัยพัฒนา : ป ี2549 - 2555  
ระยะเวลาที่ใช้นวัตกรรม : เริ่มมีการผลิตเชิงพาณิชย์
เมื่อปี 2555 โดยส่งให้กับโรงกลั่นน้ํามันของ IRPC และ
มีการจําหน่ายให้กับบริษัทในเครือ ปตท. ในปี 2556  
 
 

ผลลัพธ์ของนวัตกรรม 
1. ด้านการเงิน:  

- ลดการนําเข้าน้ํามันดิบจากต่างประเทศ 
- ลดเงินลงทุนในการก่อสร้างโรงงานใหม่ 

2. ด้านไม่ใช่การเงิน:  
- ได้นวัตกรรมเป็นชิ้นแรกของโลกทางด้าน BHD Co-Processing 
- มีผลิตภัณฑ์น้ํามันดีเซลเกรดพิเศษคุณภาพเหนือคู่แข่ง 

3. ผลลัพธ์อื่นนอกเหนือแผนงาน :  
- สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศ 
- ได้การยอมรับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

ความโดดเด่นของนวัตกรรม 
การจดสิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร 
อยู่ระหว่างการขอจดสิทธิบัตร (เลขที่สิทธิบัตร PCT/TH2012/000044) ขอความคุ้มครองในต่างประเทศ เช่น 

เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และยุโรปตะวันออก 
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รางวัลนวตักรรม (ชมเชย) 
 

   
การประปานครหลวง (กปน.) 

 
นวัตกรรม : ระบบเฝ้าติดตามและจ่ายคลอรีนแบบอัตโนมัติในระบบจ่ายน้ํา 
 

คุณลักษณะ/การใช้งานของนวัตกรรม : 
 เป็นนวัตกรรมการจ่ายคลอรีนอัตโนมัติในระบบสูบจ่าย
น้ํา (ปลายสาย) ซ่ึงเป็นการติดต้ังจุดตรวจวัดและอุปกรณ์การจ่าย
คลอรีนแบบอัตโนมัติ เพื่อรักษาระดับคลอรีนอิสระคงเหลือใน
น้ําประปาที่สูบจ่ายให้ผู้ใช้น้ํา ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) 
รับรอง พร้อมกับบูรณาการเข้ากับระบบตรวจวัดคุณภาพน้ํา
ระยะไกล และเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพน้ําแบบ Real Time ผ่าน 
Website 
ผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรม : บุคลากรการประปานครหลวง 10 ท่าน 
งบประมาณในการประดิษฐ์อุปกรณ์ : สําหรับ Pilot Scale 290,000 บาท 
ระยะเวลาวิจัยพัฒนา : 10 เดือน (24 ก.พ. 2552 – 11 พ.ย. 2552) 
ระยะเวลาที่ใช้นวัตกรรม : ปี 2553- ปัจจุบัน 

 
ผลลัพธ์/ประโยชน์ของนวัตกรรม : 

1. ด้านการเงิน:  
- ลดปริมาณการจา่ยคลอรีนของทั้งระบบลง (ปี 55 ลดลง 22 ล้านบาท) 

2. ด้านไม่ใช่การเงิน:  
- สร้างความพึงพอใจของผู้ใช้น้ําเพิ่มขึ้น 
- สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าน้ําประปาสามารถดื่มได้ 
- สนับสนุน ส่งเสริมสุขลักษณะของผู้ใช้น้ํามีคุณภาพดีขึ้น 

3. ผลลัพธ์/ประโยชน์อื่น :  
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน  
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รางวัลนวตักรรม (ชมเชย) 
 

  
การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

 
นวัตกรรม : Smart Phase Indicator (SPI) 

คุณลักษณะ/การใช้งานของนวัตกรรม : 
 เป็นอุปกรณ์ท่ีออกแบบมาสําหรับตรวจสอบระบบไฟฟ้า โดย
ตรวจสอบที่เฟสของสายไฟที่ต่อเข้ากับมิเตอร์ 1 เฟส (มิเตอร์บ้าน) และ
ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 380/220 โวลต์ (สายไฟบนเสาไฟฟ้า) โดย
สามารถนําข้อมูลท่ีได้จากการตรวจสอบไปใช้จัดทําฐานข้อมูลในระบบ
แผนที่ภูมิศาสตร์ (GIS) และร่วมกับโปรแกรมที่ช่วยใช้จัดการให้สมดุล 
เพื่อลดค่าความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า  
ผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรม : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองวิศวกรรม
บํารุงรักษา การไฟฟ้าเขต 3 ภาคกลาง (จังหวัดนครปฐม) 
งบประมาณในการวิจัยพัฒนา : 22,000 บาท/เครื่อง 
 

ระยะเวลาวิจัยพัฒนา : 2 ปี (ปี 2554-2556) 
ระยะเวลาที่ใช้นวัตกรรม :  ปี 2556 
ผลลัพธ์/ประโยชน์ของนวัตกรรม :  

1. ด้านการเงิน: 
- ลดไฟฟ้าสูญเสีย (Loss) คิดเป็นเงินประมาณ 23 ล้านบาทต่อเดือน  

2. ด้านไม่ใช่การเงิน:  
- ลดระยะเวลา เพิ่มความสะดวก และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  

3. ผลลัพธ์/ประโยชน์อื่น : 
 -  
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รางวัลนวตักรรม (ชมเชย) 
 

 
การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

 
นวัตกรรม : เครื่องควบคุมการสื่อสารทางเสียงสําหรับศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้ากําลัง (Voice Communication 

Control System: VCCS) 
 

คุณลักษณะ/การใช้งานของนวัตกรรม :  
เครื่องควบคุมการสื่อสารทางเสียงที่รวบรวมอุปกรณ์

สื่อสารประเภทต่างๆ ไว้ในอุปกรณ์ชิ้นเดียว สามารถนําไปติดต้ังที่
โต๊ะควบคุม ทําให้สามารถสื่อสารและปฏิบัติการควบคุมไฟฟ้าได้
ในขณะเดียวกัน 

 
ผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรม : ศูนย์ควบคุมระบบกําลังไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
งบประมาณในการวิจัยพัฒนา : ค่าใช้จ่ายสร้าง 200,000 บาท/ชุด  
ระยะเวลาวิจัยพัฒนา : พ.ค. 2550 - ก.ย. 2552 (2 ปี 4 เดือน )  
ระยะเวลาที่ใช้นวัตกรรม : มี.ค. 2554 - ปัจจุบัน  
ผลลัพธ์/ประโยชน์ของนวัตกรรม :  

1. ด้านการเงิน :  

- ประหยัดคา่ใช้จ่ายในการซื้อเครื่องมือจากต่างประเทศ จากราคา ≈ 1,000,000 บาท เหลือเพียง 200,000 บาท 
2. ด้านไม่ใช่การเงิน :  

- เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร (มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน) 
- ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานควบคุมไฟฟ้า 

3. ผลลัพธ์/ประโยชน์อื่น :  
- เป็นการคิดค้นขึ้นโดยบุคลากรภายในองค์กร ทําให้สามารถแก้ไขและบํารุงรักษาได้เอง รวมถึงสามารถจัดทํา

ฟงัก์ชันได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
- ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นองค์กรชั้นนําในกิจการไฟฟ้าในระดับสากล 

ความโดดเด่นของนวัตกรรม  
การได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับ 
- รางวัลดีเย่ียม การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อ กฟผ. ประจําปี 2553 
- รางวัลประกาศเกียรติคุณ ประเภทผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจําปี 2555 จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
- รางวัล Gold Prize จากงาน Seoul International Invention Fair 2012 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
- รางวัล เหรียญทองแดง จากงาน International Exhibition of Inventions of Geneva ครั้งที่ 41 (เม.ย. 2556)  
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รางวัลนวตักรรม (ชมเชย) 
 

 
บริษัท ทีโอท ีจํากัด (มหาชน) (ทีโอที) 

 
นวัตกรรม : ระบบการวัดประสิทธิภาพโครงข่าย (TOT netview) 

 
คุณลักษณะ/การใช้งานของนวัตกรรม : 
 ระบบตรวจสอบเส้นทางคุณภาพบนโครงข่าย ของ ทีโอที ท่ีมี
อุปกรณ์ Probe (TOT netview) ท่ีติดต้ังอยู่บนโครงข่าย  
ผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรม : สถาบันนวัตกรรม ทีโอที โดยจัดต้ัง
คณะทํางานร่วมและปรึกษาจากผู้ผลิตอุปกรณ์  
งบประมาณในการวิจัยพัฒนา : 5,000 บาทต่อชุด  
ระยะเวลาวิจัยพัฒนา : ม.ค. 2554 - 2555  
ระยะเวลาที่ใช้นวัตกรรม : 2555 - ปัจจุบัน 

ผลลัพธ์/ประโยชน์ของนวัตกรรม :  
1. ด้านการเงิน:  

- ต้นทุน ประหยัดจากการซ้ือ Probe (TOT netview) จากบริษัทเอกชน ลดลง 155 ล้านบาท (ยอดผลิต 
1,165 ชุด หรือลดลง 133,261 บาทต่อชุด ) 

- ต้นทุน ประหยัดจากการซ้ือ Server จากบริษัทเอกชน ลดลง 13 ล้านบาท  รวมแล้วสามารถลดต้นทุนได้ 
168 ล้านบาท 

2. ด้านไม่ใช่การเงิน:  
- สามารถลดระยะเวลาของปัญหาของเหตุขัดข้อง 
- เกิดการบริการที่ดีต่อลูกค้าและผู้ใช้บริการขององคก์ร 
- สร้างภาพลักษณท่ี์ดีต่อองค์กร 
- สามารถปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของระยะเวลาการแก้ไขคืนดีท่ีกําหนดไว้  

3. ผลลัพธ์/ประโยชน์อื่น :  
- 
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รางวัลนวตักรรม (ชมเชย) 
 

 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด (บวท.) 

 
นวัตกรรม : โครงการพัฒนาระบบเครื่องช่วยการเดิน อากาศนําร่องต้นแบบ สําหรับการซ่อมบํารุง และฝึกอบรม 
 

คุณลักษณะ/การใช้งานของนวัตกรรม :  
เป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทระบบจําลอง (simulator) 

สําหรับผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้ เสมือนการปฏิบัติงานจริง      
ในเรื่องของการใช้งานของวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศที่ใช้
บอกมุมให้แก่อากาศยาน ในการนําร่องเข้าหาสนามบิน  
ผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรม : บุคลากรในกองวิศวกรรม
ระบบเครื่องช่วยการเดนิอากาศของ บวท. 
งบประมาณในการวิจัยพัฒนา :  ค่าอุปกรณ์ ท่ีพัฒนา 
184,000 บาท  

ระยะเวลาวิจัยพัฒนา : ม.ค. 2555 - ก.ย. 2555  
ระยะเวลาที่ใช้นวัตกรรม : ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน  
ผลลัพธ์/ประโยชน์ของนวัตกรรม : 

1. ด้านการเงิน :  
- ลดค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 16.058 ล้านบาท 
- ลดค่าใช้จ่ายจากการทดสอบจากระบบจริง 5.655 ล้านบาท  
- รายได้จากการฝึกอบรม 3 ล้านบาท  

2. ด้านไม่ใช่การเงิน :  
- ลดระยะเวลาในการเดินทางของพนักงานที่จะต้องไปฝึกอบรมต่างประเทศ  
- ลดการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงและก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ กรณีท่ีทดสอบจากการบินจริง  

3. ผลลัพธ์/ประโยชน์อื่น :  
 - 
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รางวัลนวตักรรม (ชมเชย) 
 

 
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 

 
นวัตกรรม : โปรแกรมประยุกต์ Wmap 9.12 สําหรับการจัดทําแผนที่แนวท่อประปา 
 

คุณลักษณะ/การใช้งานของนวัตกรรม :  
เป็นโปรแกรมประยุกต์ท่ีพัฒนาขึ้นสําหรับการจัดทํา

แผนที่แนวท่อประปาในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ท่ีมี
คุณสมบัติเป็น User Friendly มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานเป็น
ภาษาไทย และมีฟังก์ชั่นในการตรวจสอบความถูกต้องของ
รูปแบบข้อมูล ป้องกันไม่ให้ข้อมูลท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานผ่าน
เข้าไปจัดเก็บในฐานข้อมูลได้ 
ผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรม : เจ้าหน้าท่ี กปภ. ฝ่ายงานแผนที่
แนวท่อ  
งบประมาณในการวิจัยพัฒนา : ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 

ระยะเวลาวิจัยพัฒนา : 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ส.ค. 2554 - 31 ส.ค. 2555)  
ระยะเวลาที่ใช้นวัตกรรม : 30 กันยายน 2555 - ปัจจุบัน 
ผลลัพธ์/ประโยชน์ของนวัตกรรม :  

1. ด้านการเงิน :  
- ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาโปรแกรม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรบพนักงาน ค่าตรวจสอบข้อมูล และค่าใช้จ่าย
พนักงาน รวม 397,878 บาท 

2. ด้านไม่ใช่การเงิน :  
- ลดระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูล และการสํารวจติดต้ังต่อราย เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทําแผนที่แนวท่อประปา 
และช่วยสร้างองค์ความรู้ใหม่แก่พนักงาน  

3. ผลลัพธ์/ประโยชน์อื่น :  
 -  

 
 



 

 
 
 
 
 
 

ผลการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
ประจําปี 2548-2556 

 
 
 

 



 

ผลการตัดสนิรางวัลรฐัวสิาหกิจดีเด่นประจําปี 2548-2556 
2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

1. รางวัลรัฐวิสาหกจิยอดเยี่ยมประจาํป ี

    -  บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) 

-  บริษทั ปตท. จาํกดั 
(มหาชน) 

แยกเป็น 3 กลุ่ม ในป ี2554 - 2556 

กลุ่มสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

 -  บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) 

-  บริษทั ปตท. จาํกดั 
(มหาชน) 

ไม่มีรัฐวสิาหกจิที่ผ่าน
การพจิารณา 

กลุ่มสถาบันการเงิน 

 - ธนาคารออมสิน - ธนาคารเพือ่การเกษตร
และสหกรณ์
การเกษตร 

- ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

กลุ่มอื่นๆ 

 ไม่มีรัฐวสิาหกจิที่ผ่านการพจิารณา 

2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกจิดีเด่น 

     รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ 

-  การเคหะแห่งชาติ 
- การประปานครหลวง 
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย 
- ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 

-  ธนาคารกรงุไทย  
จํากดั (มหาชน) 

-  ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนําเข้าแห่งประเทศไทย 

-  ธนาคารอาคาร
สงเคราะห ์

-  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 

-  การไฟฟ้านครหลวง 
-  ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์

- การนิคมอุตสาหรรม  
แห่งประเทศไทย 

- ธนาคารกรงุไทย     
จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณก์ารเกษตร 

- บริษัท ปตท. จํากดั 
(มหาชน) 

-  การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 

-  การไฟฟ้านครหลวง 
-  ธนาคารกรงุไทย  

จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกรงุไทย   
จํากดั (มหาชน) 

 
 
 
รางวัลดีเด่น 
-  การประปานครหลวง 

- ธนาคารกรงุไทย   จํากัด 
(มหาชน) 

 
 
 
รางวัลดีเด่น 

- การประปานครหลวง 

- การประปานครหลวง 
- ธนาคารกรงุไทย   

จํากดั (มหาชน) 
 
 
 

- ธนาคารกรงุไทย   
จํากดั (มหาชน) 
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3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเดน่ 

 รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ 

-  การไฟฟ้านครหลวง 
-  การไฟฟ้าฝ่ายผลติ 

แห่งประเทศไทย 
-  การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
-  ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์
-  บริษัท วิทยุการบนิ

แหง่ประเทศไทย 
จํากัด 

-  การประปานครหลวง 
-  การไฟฟ้านครหลวง 
-  การไฟฟ้าฝ่ายผลติ 

แห่งประเทศไทย 
-  การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
-  บริษัท วิทยุการบนิ

แหง่ประเทศไทย จาํกดั 

-  การไฟฟ้านครหลวง 
-  การไฟฟ้าฝ่ายผลติ 

แห่งประเทศไทย 
-  บริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) 
-  บริษัท วิทยุการบนิ

แหง่ประเทศไทย 
จํากัด 

- การไฟฟ้านครหลวง 
-  การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง

ประเทศไทย 
-  บริษัท วิทยุการบนิแห่ง

ประเทศไทย จํากดั 

- การไฟฟ้านครหลวง 
-  บริษัท วิทยุการบนิ

แห่งประเทศไทย 
จํากดั 

- การไฟฟ้านครหลวง 
-  การประปานครหลวง 

- การไฟฟ้านครหลวง 
- การประปานครหลวง 

- การไฟฟ้านครหลวง 
- การประปานครหลวง 

ไม่มีรัฐวสิาหกจิที่ผ่าน
การพจิารณา 

รางวัลดีเด่น รางวัลดีเด่น รางวัลดีเด่น รางวัลดีเด่น รางวัลดีเด่น รางวัลดีเด่น 

- การประปานครหลวง 
- บริษัท ปตท. จํากดั 

(มหาชน) 

- การประปานครหลวง 
- ธนาคารออมสิน 

- ธนาคารออมสิน 
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  

แห่งประเทศไทย 

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต    
แห่งประเทศไทย 

- ธนาคารกรงุไทย จํากดั 
(มหาชน) 

- การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
 

ไม่มีรัฐวสิาหกจิที่ผ่าน
การพจิารณา 

4. รางวัลพฒันาองคก์รดีเด่น 

4.1 รางวัลพฒันาองค์กรดีเด่นในภาพรวม 

รางวัลดีเด่น 

ไม่ได้กาํหนดรางวลั
ประเภทนี้ ในปี 2548 

-  บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จํากดั 

-  การทางพิเศษแหง่
ประเทศไทย 

-  การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 

-  ไม่มีรัฐวสิาหกจิที่ผ่าน
การพจิาณาเกณฑ ์

- องค์การเภสัชกรรม - การเคหะแห่งชาต ิ -  บริษัท การบินไทย 
จํากดั (มหาชน) 

-  บริษัท อสมท จาํกัด 
(มหาชน) 

-  การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย 

- บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จํากดั 

4.2 รางวัลพฒันาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 

ไม่ได้กาํหนดรางวลัประเภทนี้ - ธนาคารอิสลาม     
แห่งประเทศไทย 

- บริษัท อสมท จาํกดั 
(มหาชน) 

- สํานกังานธนานุเคราะห์ 
- สํานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทํา
สวนยาง 
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4.3 รางวัลพฒันาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ไม่ได้กาํหนดรางวลัประเภทนี้ - การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย 

- บรรษัทตลาดรอง
สินเชื่อที่อยู่อาศัย 

ไม่มีรัฐวสิาหกจิที่ผ่าน
การพจิารณา 

5. รางวัลผู้นําองค์กรดีเด่น 

ไม่ได้กาํหนดรางวลัประเภทนี้ - บริษัท ปตท. จํากดั 
(มหาชน) 

- การไฟฟ้านครหลวง 

- บริษัท ปตท. จํากดั 
(มหาชน) 

- การไฟฟ้านครหลวง 
- การประปานครหลวง 

- ธนาคารออมสิน - ธนาคารเพือ่การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 

- ธนาคารกรงุไทย  
จํากดั (มหาชน) 

- การไฟฟ้านครหลวง 

6. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น 

ไม่ได้กาํหนดรางวลัประเภทนี้ -  การประปานครหลวง 
-  การนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย 
-  การประปาสว่นภมูิภาค 

-  การประปานครหลวง 
-  การนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย 
-  การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

- การประปานครหลวง - การประปานครหลวง 
- ธนาคารออมสิน 

7. รางวัลการดําเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเดน่ 

ดีเด่น 

-  ไม่ได้กาํหนดรางวลั
ประเภทนี้ ในปี 2548 

-  การไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทย 

-  บริษัท ทีโอที จาํกัด 
(มหาชน) 

-  บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) 

- การไฟฟ้านครหลวง 
-  การไฟฟ้าฝ่ายผลติ

แห่งประเทศไทย 
-  ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณก์ารเกษตร 
-  บริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) 

-  การไฟฟ้านครหลวง 
-  การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง

ประเทศไทย 
-  ธนาคารกรงุไทย จํากดั 

(มหาชน) 
-  ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณก์ารเกษตร 
-  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

-  การไฟฟ้านครหลวง 
-  การไฟฟ้าฝ่ายผลติ

แห่งประเทศไทย 
-  ธนาคารกรงุไทย 

จํากดั (มหาชน) 
-  ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณก์ารเกษตร 
-  ธนาคารออมสิน 

-  การไฟฟ้านครหลวง 
-  การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง

ประเทศไทย 
-  ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณก์ารเกษตร 
 

- การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
 

-  การไฟฟ้านครหลวง 
-  ธนาคารกรงุไทย 

จํากดั (มหาชน) 

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 
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  ชมเชย       

  - การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
-  ธนาคารกรงุไทย 

จํากดั (มหาชน) 
-  ธนาคารออมสิน 
-  บริษัท การบินไทย 

จํากดั (มหาชน) 

      

8. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 

ไม่ได้กาํหนดรางวลัประเภทนี้ ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น 

- บริษัท วิทยุการบนิแห่ง
ประเทศไทย จํากดั 

-   บริษัท ทีโอที จาํกดั   
(มหาชน) 

- บริษัท ปตท. จาํกดั 
(มหาชน) 

- บริษัท การบินไทย จาํกัด 
(มหาชน) 

- การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

-  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
-  การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง

ประเทศไทย  
-  บริษัท ทีโอที จาํกัด 

(มหาชน) 

- บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) 

-  การไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทย 

- บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) 

ชมเชย  ชมเชย ชมเชย ชมเชย 

- การไฟฟา้นครหลวง 
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 - บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากดั (มหาชน) 

-  องค์การเภสัชกรรม 
 
ชมเชย ระดับกลุม่บุคคล 

-  การประปานครหลวง 
-  การประปาส่วนภูมิภาค 
- การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

- การไฟฟา้นครหลวง 
-  บริษทั วิทยุการบินแหง่

ประเทศไทย จาํกัด 
-  บริษัท ทีโอที จาํกัด 

(มหาชน) 
-  บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จาํกดั 
(มหาชน) 

 

- การประปานครหลวง 
- การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย 
- บริษัท ทีโอที จาํกดั   

(มหาชน) 
- บริษัท วิทยุการบนิแหง่

ประเทศไทย จาํกัด 
- การประปาส่วนภูมิภาค 
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2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 
รางวัลการให้บริการดีเด่น 

ป ี2548 – 2551 ไม่ได้กาํหนดรางวลัประเภทนี้ - ธนาคารออมสิน 
- ธนาคารกรงุไทย 
จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จาํกดั 
(มหาชน) 

- บริษัท ไปรษณีย์
ไทย จํากดั 

ในปี 2554 – 2556 ไม่ได้กาํหนดรางวัลประเภทนี้ 

รางวัลการพฒันาตามโครงการสนบัสนนุรัฐวิสาหกจิเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดา้นการบริหารจัดการองค์กร 

ป ี2548 – 2552 ไม่ได้กาํหนดรางวลัประเภทนี้ - ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย 

ในปี 2554 – 2556 ไม่ได้กาํหนดรางวัลประเภทนี้ 

รางวัลผลการดําเนินงานดีเดน่ 

 เกียรติยศ  

- ธนาคารเพือ่การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 

- ธนาคารอาคาร
สงเคราะห ์

- บริษัท ปตท. จํากดั 
(มหาชน) 

- ธนาคารเพือ่การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 

- ธนาคารอาคาร
สงเคราะห ์

บริษัท ปตท. จํากดั 
(มหาชน) 

- ธนาคารเพือ่การเกษตร
และสหกรณก์ารเกษตร 

- บริษัท ปตท. จํากดั 
(มหาชน) 

- ธนาคารเพือ่การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 

- บริษัท ปตท. จํากดั 
(มหาชน) 

- ในปี 2552 เปลี่ยน 
เป็นรางวัลรัฐวิสาหกิจ 
ยอดเยี่ยมแห่งปี และ
ได้รับเพียง 1 แห่ง
เท่านั้น 

ในปี 2553 – 2556 ไม่ได้กาํหนดรางวัลประเภทนี้ 

 ดีเด่น  

   - การไฟฟ้านครหลวง 
- บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จํากดั 
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