
 

 

ร่างรายงานการประชุม 

คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี ๒๕61 
ครั้งที่ ๑/๒๕61 

วันพุธที่ 17 มกราคม 2561  
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

 
 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายปรัชญา           เวสารัชช ์ ประธานอนุกรรมการ 
2. นายไชยยศ              บุญญากิจ อนุกรรมการ 
๓. นางสาวรสา กาญจนสาย อนุกรรมการ 

ทีผู่้อ านวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๒ 
รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 

๔. นางสาววรชยา ลัทธยาพร อนุกรรมการและเลขานุการ  
    ผู้อ านวยการส านักก ากับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 

๕. นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      

กรรมการผู้ไม่มาประชุม 
1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ อนุกรรมการ 
 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
๑. นายทายาท            ชมเชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๒. นายวิวัฒน์         แพ่งโยธา             นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ 
     

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (ทริส)  
๑. นายไวฑูรย์ โภคาชัยพัฒน์  กรรมการผู้จัดการ 
๒. นางสาวรัชนี  เวียงกระโทก                           ผู้จัดการส่วนอาวุโส 
3. นายจักรพันธ์ เลิศประชานุรักษ์  นักวิเคราะห์อาวุโส 
4. นายอมเรศ ศุภรัตนากุล  นักวิเคราะห์ 
   
 
เริ่มประชุมเวลา  10.30 น. 
  

                         ประธานอนุกรรมการฯ กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี 2561  
ประธานอนุกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลประชารัฐวิสาหกิจ
ดีเด่น ประจ าปี 2561 (คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลฯ) แจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารางวัล
ประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี ๒๕61 

   /อนุกรรมการ... 



-๒- 
 

 

     อนุกรรมการและเลขานุการฯ )นางสาววรชยาฯ( แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยกระทรวงการคลัง 
มีนโยบายในการมอบรางวัลให้แก่รัฐวิสาหกิจที่มีผลการด าเนินงานดีเด่น ในด้านต่างๆ โดยได้ ก าหนดให้มีประเภท
รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายส าคัญของรัฐบาล โดยเน้นความร่วมมือ
ของรัฐวิสาหกิจ ผู้มีส่วนได้เสีย และภาครัฐในการเชื่อมโยงและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน 
เพ่ือการพัฒนาประเทศ พัฒนาชุมชนและพัฒนาองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบ จึงได้ก าหนดให้มีการก าหนดรายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณารางวัล
และกลั่นกรองรายชื่อรัฐวิสาหกิจที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ในเบื้องต้น (Shortlist) ในประเภทรางวัลดังกล่าวก่อน
น าเสนอต่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๑ โดยเห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณารางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 
 

     ๑. องค์ประกอบ 
๑) นายปรัชญา    เวสารัชช ์ ประธานอนุกรรมการ 
๒) นายภควัต      โกวิทวัฒนพงศ์ อนุกรรมการ 
๓) นายไชยยศ     บุญญากิจ  อนุกรรมการ 
๔) ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 
    หรือรองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 
    นโยบายรัฐวิสาหกิจที่ก ากับดูแลส านักก ากับ 
    และประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 

อนุกรรมการ  

๕) ผู้อ านวยการส านักก ากับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 
    ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

อนุกรรมการและเลขานุการ  

๖) นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

     ๒. อ านาจหน้าที่ 
     ๑) ก าหนดรายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณารางวัลในประเภทรางวัลประชารัฐวิสาหกิจ

ดีเด่น ประจ าปี 2561 
     ๒) พิจารณากลั่นกรองรายชื่อรัฐวิสาหกิจที่ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกในเบื้องต้น 

(Shortlist) ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี ๒๕61 
       ๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 

ประจ าป ี๒๕61 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑   เกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณารางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี ๒๕61 

       อนุกรรมการและเลขานุการฯ )นางสาววรชยาฯ( รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับเกณฑ์ 
การพิจารณารางวัลในประเภทรางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี ๒๕61 ดังนี้  

   ๑. ความเป็นมา 
       กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

ด าเนินการจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจ าทุกปีตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ ซ่ึงในปี 2559 ได้ก าหนด
ประเภทรางวัลใหม่คือ รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น  โดยก าหนดนิยามไว้ว่า “ประชารัฐวิสาหกิจ” หมายถึง 

/การด าเนินงาน... 



-๓- 
 

 

การด าเนินงานร่วมกันระหว่าง รัฐวิสาหกิจ กับ ประชาชน และอาจรวมถึงองค์กรภาคประชาสังคม เอกชน  หรือ
หน่วยงานภาครัฐอ่ืน เพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการตามพันธกิจหลักของรัฐวิสาหกิจ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
อย่างยั่งยืน โดยอาศัยจุดแข็งของแต่ละองค์กรภาคีมาหนุนเสริมกัน โดยก าหนดเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณา สรุป
ได้ดังนี ้
 

กรณีที่ ๑ : รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น  
  

       ขั้นตอนที่ ๑                                    ขั้นตอนที่ ๒                                           ขั้นตอนที่ ๓ 
 
 
 
 
 

 
 

    
 
 
 
  
 
 
 
 

 

กรณีที่ ๒ : รางวัลเชิดชูเกียรติ   
 

ขั้นตอนที่ ๑                                         ขั้นตอนที่ ๒                                         ขั้นตอนที่ ๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ทั้งนี้ ในคราวประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 

1/2561 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้รางวัลประชารัฐวิสาหกิจมีเพียงประเภทเดียว คือ 
ประเภทดีเด่น โดยให้ตัดประเภทชูเกียรติออก เพ่ือจ ากัดจ านวนประเภทรางวัล 

รัฐวิสาหกิจส่งแผนงาน/
ผลการด าเนินงาน
โครงการ 
 

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีอื่น (ร้อยละ 30)  
1.1 การมสี่วนร่วมการวางแผนและการจัดการ 
1.2 การมสี่วนร่วมในการด าเนินงาน 
1.3 การจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุนการท างานร่วมกัน 
      (resource sharing) 

2. ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นกับประชาชนและภาคีอื่น (ร้อยละ 30) 
3. ประสิทธิภาพการด าเนินการ (ร้อยละ 20) 

3.1 ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ  
3.2 ประสิทธิภาพ (Input vs. Output)  
3.3 ประสิทธิผลของโครงการประชารัฐวิสาหกิจ  
      (Result vs. Goal)   

4. ความยั่งยืน (ร้อยละ 20) 
4.1 ความต่อเนื่องและการต่อยอด  
4.2 โอกาสการขยายผลและผลกระทบ 

การสัมภาษณเ์ชิงลึก/ 
เข้าพบองค์กร  
(การเยี่ยมชมโครงการ 
ซึ่งคณะกรรมการจะ
พิจารณาตามความ
เหมาะสม) 

รัฐวิสาหกิจส่งแผนงาน/
ผลการด าเนินงาน
โครงการ 
 

1. แนวปฏิบัติการด าเนินงานด้านประชารัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 50) 
1.1 บทบาทของคณะกรรมการฯ และผูบ้ริหารในการ

ส่งเสริมการด าเนินงานดา้นประชารัฐวิสาหกิจของ
รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 10) 

1.2 บทบาทของภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ รัฐวิสาหกิจ กับ 
ประชาชนและอาจรวมถึงองค์กรภาคประชาสังคม 
เอกชน หรือ หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ในการด าเนินงาน
ร่วมกัน (ร้อยละ 40)  

2. คุณภาพของแผนงานหรือโครงการประชารัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 50) 
2.1 ความสอดคล้องกับ ภารกจิ/พันธกิจของรัฐวิสาหกิจ

(ร้อยละ 10) 
2.2 การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ประโยชน์ที่เกิดขึ้น) 
      ที่ตรงตาม หลักการประชารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจนเป็น

รูปธรรม (ร้อยละ 10) 
2.3 การก าหนดผู้รับผิดชอบ งบประมาณ (ร้อยละ 10) 
2.4 การก าหนดกิจกรรม ขั้นตอน กระบวนการที่ชัดเจน 
(ร้อยละ 10) 
2.5 ความยั่งยืน (ร้อยละ 10) 

การสัมภาษณเ์ชิงลึก/ 
เข้าพบองค์กร  
(การเยี่ยมชมโครงการ 
ซึ่งคณะกรรมการจะ
พิจารณาตามความ
เหมาะสม) 

/ผู้แทน... 
 



-๔- 
 

 

ผู้แทนบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด )นายไวฑูรย์ฯ( รายงานต่อท่ีประชุมว่า ประเภทรางวัล   
รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี 2561 ประกอบด้วย 
 

ประเภทรางวัล จ านวนรางวัล 

ประเภทรางวัลที่อิงคะแนนประเมินผลการด าเนินงานงานรัฐวิสาหกิจ  

๑. รางวัลรัฐวิสาหกจิยอดเยี่ยมประจ าปี ๒๕๖๑  

    ๑.๑ กลุ่มสาธารณูปโภค สาธารณูปการ จ านวน ๑ รางวัล 

    ๑.๒ กลุ่มสถาบันการเงิน จ านวน ๑ รางวัล 

    ๑.๓ กลุ่มอื่นๆ จ านวน ๑ รางวัล 

๒. รางวัลคณะกรรมการรัฐวสิาหกจิดีเด่น จ านวน ๓ รางวัล 

๓. รางวัลการบริหารจดัการองค์กรดีเด่น 
    3.1 รัฐวิสาหกิจใหญ่ 2 รางวัล 
    3.2 รัฐวิสาหกิจกลางและเล็ก 2 รางวัล 

จ านวน 4 รางวัล 

๔. รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น  

๔.๑ รางวัลพัฒนาองค์กรดเีด่นในภาพรวม จ านวน 3 รางวัล 

๔.๒ รางวัลพัฒนาองค์กรดเีด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ จ านวน 3 รางวัล 

๔.๓ รางวัลพัฒนาองค์กรดเีด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวน  3 รางวัล 

๕. รางวัลผู้น าองค์กรดเีด่น จ านวน  ๓ รางวัล 

๖. รางวัลการเปดิเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น จ านวน 2 รางวัล 

ประเภทรางวัลที่รฐัวิสาหกจิส่งเขา้ประกวด  

๗. รางวัลการด าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (CSR) จ านวน  ๓ รางวัล 

๘. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น จ านวน ๓ รางวัล 

๙.  รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น  จ านวน ๓ รางวัล 

10. รางวัลความร่วมมือระหว่างรฐัวิสาหกิจดเีด่น จ านวน 3 รางวัล 

 
โดยในประเภทรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ประจ าปี 2561 จะมีการแบ่งกลุ่มรัฐวิสาหกิจเป็น 2 กลุ่มคือ 
กลุ่มศักยภาพสูง จ านวน 18 แห่ง และกลุ่มศักยภาพปานกลาง จ านวน 36 แห่ง ส าหรับรางวัลประชารัฐวิสาหกิจ
ดีเด่นใน 2559 – 2560 มีผูไ้ด้รับรางวัลดังนี้ 
  

ประเภทรางวัล 2559 2560 

รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น ธ.ก.ส. ธ.ก.ส. 
ธนาคารออมสิน 

รางวัลประชานัฐวิสาหกิจเชิดชูเกียรติ ธนาคารออมสิน 
ปณท. 

ไม่มีรัฐวิสาหกิจผ่านการพิจารณา 

/โดย... 



-๕- 
 

 

โดยมีตัวอย่างโครงการที่ได้รับรางวัลดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

/ตัวอย่าง... 



-๖- 
 

 

 
 

การพิจารณาของท่ีประชุม 
๑. ในปี 2561 ยังคงนิยามของค าว่า “ประชารัฐวิสาหกิจ” หมายถึง การด าเนินงานร่วมกัน

ระหว่าง รัฐวิสาหกิจ กับ ประชาชน และอาจรวมถึงองค์กรภาคประชาสังคม เอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐอ่ืน เพ่ือ
ผลิตสินค้าหรือบริการตามพันธกิจหลักของรัฐวิสาหกิจ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืน โดยอาศัยจุดแข็ง  
ของแต่ละองค์กรภาคมีาหนุนเสริมกัน  

๒. เกณฑ์การพิจารณากิจกรรม/โครงการที่จะเข้าประกวดรางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่นจะต้อง
มี ๔ องค์ประกอบ คือ ๑) สอดคล้องกับภารกิจและวัตถุประสงค์หลักของรัฐวิสาหกิจนั้น ๒) รัฐวิสาหกิจ จะต้องมี
การเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือ ชุมชน ๓) กิจกรรม/โครงการจะต้องเกิดประโยชน์กับประชาชน
เป็นหลัก และ ๔) ประโยชน์ของกิจกรรม/โครงการนั้นจะต้องมีความยั่งยืน  
  3. ที่ปรึกษาควรพิจารณาทบทวน ศึกษา และวิ เคราะห์  รวมทั้ งชี้แจง เกี่ยวกับกรณี 
ของรัฐวิสาหกิจที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกว่ามาจากสาเหตุอะไร และมีเสียงสะท้อนจากรัฐวิสาหกิจ
อย่างไรบ้าง ซึ่งจะต้องมีความชัดเจนเพ่ือให้การพิจารณารางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 จะได้
สามารถตอบข้อซักถาม และชี้แจงในประเด็นดังกล่าวได้ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจจะได้เตรียมตัวในการส่งโครงการ  
เข้าประกวดต่อไป 

/๔.ในการ... 



-๗- 
 

 

  4. ในการด าเนินโครงการของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชนควรส ารวจความต้องการ 
ของประชาชนในบริเวณนั้นก่อน เพ่ือจะได้ทราบความต้องการที่แท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินการของ
รัฐวิสาหกิจได้รับความร่วมมือในการด าเนินการโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจต้องค านึงถึงหลักการที่ว่า 
“ประชา” และ “รัฐ” เป็นหลักในการด าเนินโครงการ 
  5. กรณีที่มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐวิสาหกิจหลายรัฐวิสาหกิจในการด าเนินการโครงการ  
ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ซึ่งในการที่จะพิจารณาให้รางวัลนั้น ควรพิจารณาเกี่ยวกับระดับความร่วมมือ มีการ  
ตั้งสัตยาบันร่วมกัน มีการท าข้อตกลงร่วมกัน ถ้าหากบางรัฐวิสาหกิจให้ความร่วมมือน้อยหรือไม่ให้ความร่วมมือ
อย่างต่อเนื่อง ก็ไม่ควรได้รับรางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่นเช่นรัฐวิสาหกิจที่ให้ความร่วมมือและให้ความส าคัญ  
ต่อประชนเป็นหลัก 
  6. ควรมุ่งเน้นและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐ ซึ่งรัฐเห็นว่ารัฐวิสาหกิจ 
แต่ละแห่งมีทรัพยากรและศักยภาพ ซึ่งหากรัฐวิสาหกิจด าเนินการฝ่ายเดียวหรือต่างฝ่ายต่างด าเนินการ  จะท าให้ 
ไม่ก่อเกิดความเจริญก้าวหน้าในการด าเนินการที่เพียงพอ เพราะฉะนั้นรัฐจึงเล็งเห็นว่า รัฐวิสาหกิจและประชาชน
ควรจะร่วมมือกัน ประกอบกับท่านนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) มอบนโยบายไว้ว่า ประชารัฐวิสาหกิจ
ไม่ใช่ประชาชนเป็นเพียงผู้รับบริการอย่างเดียว ประชาชนยังมีศักยภาพที่จะเข้ามาร่วมมือ ร่วมแสดงความคิดเห็น 
และร่วมพัฒนา เพราะฉะนั้นถ้าหากรัฐวิสาหกิจร่วมมือกันกับประชาชนท ากิจกรรมประโยชน์ ต่อส่วนรวม 
จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน โดยจะเป็นพลังที่ส าคัญแก่ประเทศชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาล
ต้องการจะเห็นในความร่วมมือภาครัฐและภาคประชาชนดังกล่าว   
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบตามความเห็นของที่ประชุม และให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งเวียนให้รัฐวิสาหกิจทราบ   
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี 2561 เพ่ือทราบต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องอ่ืน ๆ  
 

          - ไม่มี -  
  
ปิดประชุมเวลา ๑1.45 น. 
 
 
 
 

นายทายาท ชมเชย 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ 
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการพิเศษ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  
 


