รายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ ในแต่ละประเภทรางวัล
๑) รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยีย่ มประจําปี ๒๕๕๘
คณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๘ จะพิจารณาในขั้นตอนสุดท้าย
โดยรัฐวิสาหกิจที่จะได้รับรางวัลต้องเป็นรัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลในประเภทรางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
และประเภทรางวัลการบริหารจัดการจัดการองค์กรดีเด่นด้วย
หมายเหตุ: ๑. ในประเภทรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจําปี ๒๕๕๘ จะมีการแบ่งกลุ่มรัฐวิสาหกิจออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ กลุ่มสถาบันการเงิน และกลุ่มอื่นๆ
๒. รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลนี้แล้ว จะไม่มีสิทธิรับรางวัลอื่นๆ อีก ยกเว้น ๑. รางวัลผู้นําองค์กรดีเด่น ๒. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น

๒) รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
ขั้นตอนที่ ๑
ขั้นตอนที่ ๒
• รัฐวิสาหกิจที่มีคะแนนประเมินผลฯ

บทบาทคณะกรรมการ
ปี ๒๕๕๗* ตั้งแต่ ๔.๕๐
(หรือตามที่กําหนด)
• พิจารณาประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง
นํามาพิจารณาประกอบ
ตามความเหมาะสม

๑. (๑) ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นรูปธรรม เช่น
ระยะเวลาการทําหน้าที่ของกรรมการ
การแสดงบทบาทในการกําหนดนโยบาย
และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่
รัฐวิสาหกิจรางวัลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ที่ได้รับ (ถ้ามี)
(๒) Incidents ที่เกี่ยวข้องหรือสะท้อน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
(เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณา/
สอบถามตอนการสัมภาษณ์เชิงลึก /
เข้าพบองค์กร)
๒. รายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐวิสาหกิจได้แก่
• จุดเด่นและจุดด้อยของคณะกรรมการ
(สรุปจากแบบประเมินตนเอง/
แบบสอบถามพนักงาน)
• กิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับองค์กร

ขั้นตอนที่ ๓
การสัมภาษณ์เชิงลึก
/ เข้าพบองค์กร

หมายเหตุ: * สําหรับรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) จะมีการจัดทําข้อมูลให้สามารถเทียบเคียงกันได้

/๓) รางวัล...

-๒๓) รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
ขั้นตอนที่ ๑
ขั้นตอนที่ ๒
รัฐวิสาหกิจที่มีคะแนน
ประเมินผลฯ ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร ปี ๒๕๕๗ ตั้งแต่
๔.๐๐ และมีคะแนนแต่ละข้อ
ย่อยไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ *
(หรือตามที่กําหนด)

๑. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นรูปธรรม เช่น จุดเด่น
และ จุดด้อยของแต่ละด้าน (Risk, IC/IA, IS,
HR) ผลประเมินที่ผ่านมาในอดีต (๓ ปี)
๒. รายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐวิสาหกิจ ได้แก่
• นโยบาย การดําเนินการ และกิจกรรม
เพื่อส่งเสริม พัฒนาแต่ละด้าน (Risk,
IC/IA, IS, HR)
• การแก้ไขปัญหาหรือจุดอ่อนแต่ละด้าน
(Risk, IC/IA, IS, HR)
• Incidents ที่เกี่ยวข้องแต่ละด้าน (Risk,
IC/IA, IS, HR) พร้อมคําอธิบาย/ชีแ้ จง
ประกอบ

ขั้นตอนที่ ๓
การสัมภาษณ์เชิงลึก /
เข้าพบองค์กร

หมายเหตุ: * สําหรับรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) จะมีการจัดทําข้อมูลให้สามารถเทียบเคียงกันได้

๔) รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น
๔.๑) รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม
ขั้นตอนที่ ๑
ขัน้ ตอนที่ ๒
• รัฐวิสาหกิจที่มีคะแนนประเมินผลฯ

ภาพรวมที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน
ต่อเนื่อง ๒ ปีติดต่อกัน (ปี ๒๕๕๕๒๕๕๗) (หรือตามที่กําหนด)
• พิจารณาการกระจายตัวของ
ส่วนเพิ่มของคะแนน

๑. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นรูปธรรม
• ผลประกอบการด้านการเงิน และด้าน
ที่ไม่ใช่การเงินที่สําคัญ
• แนวโน้มของความยั่งยืนในการพัฒนา
องค์กร (พิจารณาจากข้อ ๓ การบริหาร
จัดการองค์กร)
๒. รายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐวิสาหกิจ ได้แก่
• สิ่งสําคัญที่ทําให้สามารถพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารองค์กร
รูปแบบใหม่ที่นํามาใช้ (ถ้ามี)
• ปัญหาและอุปสรรคและการแก้ไข
• Incidents ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
พร้อมคําอธิบาย/ชี้แจงประกอบ

ขั้นตอนที่ ๓
การสัมภาษณ์เชิงลึก /
เข้าพบองค์กร

หมายเหตุ: * สําหรับรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) จะมีการจัดทําข้อมูลให้สามารถเทียบเคียงกันได้

/๔.๒) รางวัล...

-๓๔.๒) รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ
ขั้นตอนที่ ๑
ขั้นตอนที่ ๒
• รัฐวิสาหกิจที่มีคะแนนประเมินผลฯ
ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ
ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนต่อเนื่อง ๒ ปี
ติดต่อกัน (ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗)
(หรือตามที่กําหนด)
• พิจารณาการกระจายตัวของ
ส่วนเพิ่มของคะแนน

๑. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นรูปธรรม
• ผลการดําเนินงานและการพัฒนาที่เกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ แนวโน้มของความยั่งยืน
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สําคัญ
๒. รายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐวิสาหกิจ ได้แก่
• สิ่งสําคัญที่ทําให้สามารถพัฒนาได้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารองค์กรรูปแบบ
ใหม่ที่นํามาใช้ (ถ้ามี)
• ปัญหาและอุปสรรคและการแก้ไข
• Incidents ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
พร้อมคําอธิบาย/ชี้แจง ประกอบ

ขั้นตอนที่ ๓
การสัมภาษณ์เชิงลึก /
เข้าพบองค์กร

หมายเหตุ: * สําหรับรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) จะมีการจัดทําข้อมูลให้สามารถเทียบเคียงกันได้

๔.๓) รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขั้นตอนที่ ๑
ขั้นตอนที่ ๒
• รัฐวิสาหกิจที่มีคะแนนประเมินผลฯ

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ดีขึ้นอย่างอย่างชัดเจนต่อเนื่อง
๒ ปีติดต่อกัน (ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗)
(หรือตามที่กําหนด)
• พิจารณาการกระจายตัวของ
ส่วนเพิ่มของคะแนน

๑. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นรูปธรรม
• ผลการดําเนินงานและการพัฒนาที่เกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สําคัญ
• แนวโน้มของความยั่งยืนในการพัฒนา
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สําคัญ
๒. รายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐวิสาหกิจ ได้แก่
• สิ่งสําคัญที่ทําให้สามารถพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบริหาร
องค์กรรูปแบบใหม่ที่นํามาใช้ (ถ้ามี)
• ปัญหาและอุปสรรคและการแก้ไข
• Incidents ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
พร้อมคําอธิบาย/ชี้แจง ประกอบ

ขั้นตอนที่ ๓
การสัมภาษณ์เชิงลึก /
เข้าพบองค์กร

หมายเหตุ: * สําหรับรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) จะมีการจัดทําข้อมูลให้สามารถเทียบเคียงกันได้

/๕) รางวัล...

-๔๕) รางวัลผูน้ าํ องค์กรดีเด่น
ขั้นตอนที่ ๑
ผู้นําของรัฐวิสาหกิจที่เป็น
short list รางวัล
รัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม หรือ
รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น
ภาพรวม ซึ่งอยู่ในตําแหน่ง
อย่างน้อย ๒ ปี
หมายเหตุ:
รางวัลผู้นําองค์กรดีเด่น
จะ ไม่พิจารณาผู้ที่
รักษาการ ในตําแหน่ง
ผู้บริหารสูงสุด

ขั้นตอนที่ ๒

๑. พิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานในปี ๒๕๕๖ (และ
พิจารณาผลงานเพิ่มเติมย้อนหลัง ๒ ปี ประกอบ)
ได้แก่
๑) ผลประกอบการตามภารกิจ
๒) ผลประกอบการทางการเงิน
๓) การดําเนินการตามนโยบาย
๔) การบริหารจัดการ
๒. ข้อมูลพื้นฐาน
๑) กลยุทธ์ ที่ทําให้ประสบความสําเร็จ หรือ ที่ทํา
ให้สามารถพัฒนาองค์กรได้
๒) ปัญหาและอุปสรรคและการแก้ไข
๓) Incidents ที่สําคัญขององค์กร พร้อมคําอธิบาย/
ชี้แจง ประกอบข้อมูลจากแบบสอบถามที่ผู้นํา
(ผู้บริหารสูงสุด) ตอบกลับ ได้แก่
(๑) วิสัยทัศน์ของผู้นํา
(๒) การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ
(๓) บทบาทของผู้นําในการสร้างกลยุทธ์ที่ทํา
ให้ประสบความสําเร็จ หรือ ที่ทําให้สามารถ
พัฒนาองค์กรได้
(๔) บทบาทของผู้นําในการแก้ไขปัญหา
(๕) การให้ความสําคัญ และการดําเนินการ
ด้าน CG, CSR ของผู้นํา
(๖) การให้ความสําคัญ และการดําเนินการ
เพื่อพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนของผู้นํา

ขั้นตอนที่ ๓
การสัมภาษณ์เชิงลึก/
เข้าพบองค์กร
(การสัมภาษณ์
ผู้บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจ)

/๖) รางวัล...

-๕๖) รางวัล Disclosure and Transparency
ขั้นตอนที่ ๑
ขั้นตอนที่ ๒

ขั้นตอนที่ ๓

พิจารณาข้อมูลจากแบบสอบถาม รายงานประจําปี องค์ประกอบ
การสัมภาษณ์
และช่องทางสื่อสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับของรัฐวิสาหกิจโดยครอบคลุม
เชิงลึก/เข้าพบ
๑. นโยบาย แนวปฏิบัติ และผู้ดูแลรับผิดชอบการรายงานและ
องค์กร
เปิดเผยข้อมูล
๒. กรอบหลักการ/มาตรฐานสากลที่ใช้อ้างอิง เช่น ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Global Reporting
Initiative เป็นต้น
๓. จํานวนสื่อและช่องทางที่รัฐวิสาหกิจเปิดเผยข้อมูล
๔. ความครบถ้วนและคุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผยเปรียบเทียบ
กับแนวปฏิบัติที่ดีโดยทั่วไป เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และ Global Reporting Initiative เป็นต้น
๕. ความพึงพอใจของผู้ได้ข้อมูลข่าวสารของรัฐวิสาหกิจ
๖. พัฒนาการด้านการรายงานและเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
๗. การต่อต้านการทุจริต (Anti – Corruption)
๘. รายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Development: SD
ตามแนวทางสากล)
หมายเหตุ: * สําหรับรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) จะมีการจัดทําข้อมูลให้สามารถเทียบเคียงกันได้
รัฐวิสาหกิจที่มีคะแนน
ประเมินผลฯ หัวข้อ
เปิดเผยข้อมูลและ
สารสนเทศ ปี ๒๕๕๗
ตั้งแต่ ๔.๕๐๐๐
คะแนนขึ้นไป (หรือ
ตามที่กําหนด)

๗) รางวัลนวัตกรรมดีเด่น
ขั้นตอนที่ ๑
รัฐวิสาหกิจส่งรายงาน
การดําเนินโครงการ
เข้าประกวด

ขั้นตอนที่ ๒

ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ส่งให้รัฐวิสาหกิจตอบกลับ
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ
๑. การดําเนินงานด้านการสร้างนวัตกรรม (ร้อยละ ๒๐)
- นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานด้านนวัตกรรม
- ระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม
- การจัดสรรทรัพยากรด้านนวัตกรรม
(Resource Allocation)
- การจัดให้มีกิจกรรม และช่องทางการสื่อสารเพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมงานด้านนวัตกรรมภายในรัฐวิสาหกิจ
๒. ชิ้นงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวด (ร้อยละ ๔๐)
- ระดับ “ความใหม่” ของนวัตกรรม
- ระดับความสอดคล้องและสนับสนุนการดําเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ
- การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรในการสร้างนวัตกรรม
๓. ผลลัพธ์เชิงบวก/ประโยชน์ของนวัตกรรมที่ส่งเข้า
พิจารณาที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ ๔๐)
- ผลลัพธ์เชิงบวก/ประโยชน์ทางการเงิน (ร้อยละ ๒๐)
- ผลลัพธ์เชิงบวก/ประโยชน์ดา้ นที่ไม่ใช่การเงิน (ร้อยละ ๒๐)

ขั้นตอนที่ ๓
การสัมภาษณ์เชิงลึก /
เข้าพบองค์กร
(คณะกรรมการจะพิจารณา
ตามความเหมาะสม)

-๖๘) รางวัลการดําเนินงานเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมดีเด่น
ขั้นตอนที่ ๑
ขั้นตอนที่ ๒
รัฐวิสาหกิจส่งรายงาน
การดําเนินงาน
โครงการเข้าประกวด

ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ส่งให้รัฐวิสาหกิจตอบกลับ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล
๑. ผลการดําเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ ๒๕)
๑.๑ บทบาทของคณะกรรมการฯ ในการส่งเสริมการดําเนินงานด้าน CG
และ CSR ขององค์กร
๑.๒ ความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน
๑.๓ พนักงานและผู้ใช้แรงงานได้รับการดูแลและปฏิบัติอย่างเหมาะสม
และเป็นธรรม
๑.๔ ความใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม โดยจะพิจารณาเพิ่มเติมใน
ส่วนของประเด็นการให้ความสําคัญ/การสร้างความตระหนักใน
เรื่องสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตการให้บริการ หรือการ
ดําเนินงานขององค์กร (CSR In Process) และการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐสีเขียว (Green Procurement)
๑.๕ การดําเนินธุรกิจด้วยความไม่เอาเปรียบ
๑.๖ การไม่เอาเปรียบผู้บริโภค
๑.๗ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
๑.๘ การจัดทํารายงานด้านการดําเนินงานเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้อมดีเด่น
โดยจะพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
(ECO-EFFICIENCY)
๒. โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งเข้าประกวด (ร้อยละ ๗๕)
- ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนที่ ๓
การสัมภาษณ์เชิงลึก /
เข้าพบองค์กร
(การเยี่ยมชมโครงการ
ซึ่งคณะกรรมการจะ
พิจารณาตามความ
เหมาะสม)

