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รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี 2562 
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2. กลุ่มรางวัลที่รัฐวิสาหกิจส่งเข้าประกวด 

1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจ าปี  

2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเดน่ 

3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดเีด่น 

4. รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น 

5. รางวัลผู้น าองค์กรดีเด่น 

6. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น 

1. กลุ่มรางวัลที่ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานจากระบบ
ประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ 

7. รางวัลการด าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอ้มดเีด่น  

8. รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดเีด่น 

 9. รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น 

หมายเหตุ:  
: “รางวัลเกียรติยศ” เป็นรางวัลที่มอบให้รัฐวิสาหกิจที่สามารถรักษา
มาตรฐานการด าเนินงานได้ดีเด่นอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการพิจารณา
มอบให้ในประเภทรางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น และรางวัล
การบริหารจัดการองค์กรดีเด่นที่ได้รับรางวัลดีเด่นติดต่อกันเป็นปีที่ 3 

 10. รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกจิดิจิทัล                             
(Digital Transformation Initiative) 

ประเภทรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี 2562 
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ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 2 

• พิจารณารัฐวิสาหกิจ ที่มีคะแนน
ประเมินผลฯ ภาพรวม ปี 2561 
ตั้งแต่ 4.5000* (หรือตามที่
ก าหนด)**  

• และเป็นรัฐวิสาหกิจที่ผ่าน  
การคัดเลือกตามหลกัเกณฑ์  
ในรางวัลอื่นที่สะท้อนความเป็น
องค์กร “ดีเด่น” ได้แก่ รางวัล 
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น, 
รางวัลการบริหารจัดการจัดการ
องค์กรดีเด่น เป็นต้น 

1. ผลงานที่เป็นรูปธรรมของแต่ละกิจการของ
รัฐวิสาหกิจเพ่ือแสดงประสิทธิภาพ และ 
Performance ในภาพรวม  

2. รายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐวิสาหกิจ*** 
ได้แก่ 

• จุดเด่น และ จุดด้อยขององค์กร 
• กลยุทธ์ ที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
• ปัญหาและอุปสรรคและการแก้ไข 
• รางวัลที่ได้รับ (ถ้ามี)  
• Incidents ที่ส าคัญขององค์กร 

นอกเหนือจากที่ที่ปรึกษาสรุปไว้แล้ว  
(เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณา/
สอบถามในช่วงการสัมภาษณ์เชิงลึก /  
เข้าพบองค์กร)  

การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-Depth Interview)  

/เข้าพบองค์กร * 

หมายเหตุ :  
*  การสัมภาษณ์เชิงลึก/เข้าพบองค์กร 
จะพิจารณาตามความเหมาะสม  

หมายเหตุ: *** พิจารณารายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐวิสาหกิจ ดังนี้  
 การน าประเด็น Thailand 4.0 มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการองค์กร 
 

หมายเหตุ : ** 
•  มีการแบ่งกลุ่มรฐัวิสาหกิจออกเป็น 3 กลุ่ม         

คือ 1) กลุ่มสาธารณูปโภค สาธารณูปการ                 
2) กลุ่มสถาบันการเงิน และ 3) กลุ่มอ่ืนๆ 
•  รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวลันี้ จะไม่มีสิทธิรับ

รางวัลคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจดีเด่น และ
รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก  
รางวัล “รัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจ าป”ี 
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หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก  
รางวัล “คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น” 

หมายเหตุ :  
* การสัมภาษณ์เชิงลึก/เข้าพบองค์กร  
จะพิจารณาตามความเหมาะสม  

• รส. ที่มีคะแนนประเมินผลฯ หัวข้อ
บทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกจิ 
ปี 2561 ตั้งแต่ 4.5000 (หรือ
ตามที่ก าหนด) 

• พิจารณาประเด็นที่ส าคัญ 
ที่เกี่ยวข้อง น ามาพิจารณา
ประกอบ ตามความเหมาะสม 

 
• ส าหรับรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้

ระบบ SEPA ทางที่ปรึกษาจะมี
แบบสอบถามและการตรวจสอบ
เอกสารข้อมูลเพิ่มเติม 

1. (1) ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นรูปธรรม เช่น ระยะเวลา 
การท าหน้าที่ของกรรมการ การแสดงบทบาท
ในการก าหนดนโยบายและให้ข้อเสนอแนะ    
ที่เป็นประโยชน์แก่รัฐวิสาหกิจรางวัลเกี่ยวกับ
คณะกรรมการที่ได้รับ (ถ้ามี) 

 (2) Incidents ที่เกี่ยวข้องหรือสะท้อนการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (เพ่ือเป็นส่วน
หนึ่งของการพิจารณา/สอบถามตอน Site Visit)** 

2. รายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐวิสาหกิจ** ได้แก่ 
• จุดเด่น และ จุดด้อยของคณะกรรมการ 

(สรุปจากแบบประเมินตนเอง) 
• กิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับองค์กร 

การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-Depth Interview) 

/เข้าพบองค์กร * 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 2 

หมายเหตุ : ** พิจารณารายงานข้อมูลเพิ่มเติมจาก รัฐวิสาหกิจ ดังนี้  
1. ความสอดคล้องของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
2. สอบถามเกี่ยวกับ Initiative หรือแผนงานส าคัญท่ีเชื่อมโยงกับ Thailand 4.0  
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หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก  
รางวัล “การบริหารจัดการองค์กรดีเด่น” 

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

2.  รายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐวิสาหกิจ* 
ได้แก่  
• นโยบาย การด าเนินการ และกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมพัฒนาแต่ละด้าน** 
(Risk , IC , IA , IS , HR) 

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

• Incidents ที่เกี่ยวข้องแต่ละด้าน (Risk, 
IC, IA, IS, HR) พร้อมค าอธิบาย / ชี้แจง
ประกอบ 

 

การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-Depth Interview) 

/เข้าพบองค์กร * 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 2 

หมายเหตุ :  
• ส าหรับรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้ระบบ SEPA   

ทีป่รึกษาจะมีแบบสอบถามและตรวจสอบ
เอกสารข้อมูลเพิ่มเติม 

• ไม่นับรวมการประเมินบทบาทของ
คณะกรรมการ 

• รัฐวิสาหกิจที่มีคะแนนประเมินผลฯ  
ด้านการบริหารจัดการองค์กร*   
ปี 2561 ตั้งแต่ 4.0000 และ           
มีคะแนนแต่ละข้อย่อยไม่น้อย
กว่า 4.0000 (หรือตามก าหนด) 

หมายเหตุ :  
* การสัมภาษณ์เชิงลึก/เข้าพบองค์กร  
จะพิจารณาตามความเหมาะสม  

หมายเหตุ: ** พิจารณารายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐวิสาหกิจ ดังนี้  
 การน าประเด็น Thailand 4.0 มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการองค์กร 
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หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก  
รางวัล “การพัฒนาองค์กรดีเด่น” 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 

การสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-Depth Interview) 

/เข้าพบองค์กร * 

• รัฐวิสาหกิจที่มีคะแนนภาพรวมการ
ประเมินผลฯ หรือคะแนนการบริหาร
จัดการองค์กรในด้านต่างๆ ที่ดีขึ้น
อย่างชัดเจนต่อเนื่อง 2 ปีติดต่อกัน 
(ปี 2560-2561) พิจารณาการ
กระจายตัวของส่วนเพ่ิมของ
คะแนน 

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นรูปธรรม  

• ผลประกอบการด้านการเงิน และด้านที่ไม่ใช่
การเงินที่ส าคัญ 

• แนวโน้มของความยั่งยืนในการพัฒนาองค์กร 
ในด้านต่างๆ 

2.  ข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐวิสาหกิจ** ได้แก่ 
• สิ่งส าคัญที่ท าให้สามารถพัฒนาได้อย่าง

ต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารองค์กรรูปแบบ
ใหม่ที่น ามาใช้  (ถ้ามี) 

• ปัญหาและอุปสรรคและการแก้ไข 

• Incidents ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ 
พร้อมค าอธิบาย/ชี้แจง ประกอบ 

หมายเหตุ :  
* การสัมภาษณ์เชิงลึก/เข้าพบองค์กร 
จะพิจารณาตามความเหมาะสม  

หมายเหตุ : ** พิจารณารายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐวิสาหกิจดังนี้  
 การน าประเด็น Thailand 4.0 มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ

พัฒนาองค์กร 

หมายเหตุ :  
• ส าหรับรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้ระบบ SEPA               

ที่ปรึกษาจะมีแบบสอบถามและตรวจสอบเอกสาร
ข้อมูลเพ่ิมเติม 

• ไม่นับรวมการประเมินบทบาทของคณะกรรมการ 
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หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก  
รางวัล “ผู้น าองค์กรดีเด่น” 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 2 

การสัมภาษณ์เชิงลึก                     
(In-Depth Interview) 

/เข้าพบองค์กร  
(การสัมภาษณ์ผู้บริหาร
สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ) * 

ผู้น าของ รส. ที่เป็น Short list  
รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดเีด่น 
และต้องมีคะแนนประเมินผลฯ 
ภาพรวม ปี 2561 ตั้งแต่ 4.5000* 
(หรือตามที่ก าหนด)**  
หรือ รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น 
และต้องมีคะแนนประเมินผลฯ
ภาพรวมดีขึ้นอย่างชัดเจนต่อเนื่อง 2 
ปีติดต่อกัน (ปี 2560-2561) และ 
อยู่ในต าแหน่งอย่างน้อย 2 ปี 
หมายเหตุ:  
รางวัลผู้น าองค์กรดีเด่นจะ           
ไม่พิจารณาผู้ที่รักษาการ               
ในต าแหน่งผู้บริหารสูงสุด 

1. พิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานในปี 2561  และพิจารณาผลงาน
เพิ่มเติมย้อนหลัง 2 ปี ประกอบ ได้แก่ 
1) ผลประกอบการตามภารกิจ 
2) ผลประกอบการทางการเงิน  
3) การด าเนินการตามนโยบาย 
4) การบริหารจัดการ 

2. ข้อมูลพื้นฐาน  
1) กลยุทธ์ที่ท าให้ประสบความส าเร็จ หรือ ที่ท าให้สามารถ

พัฒนาองค์กรได้  
2) ปัญหาและอุปสรรคและการแก้ไข 
3) Incidents ที่ส าคัญขององค์กร พร้อมค าอธิบาย/ชี้แจง 

ประกอบ ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีผู้น า (ผู้บริหารสูงสุด) 
ตอบกลับ ได้แก่  
3.1) วิสัยทัศน์ของผู้น า  
3.2) การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ  
3.3) บทบาทของผู้น าในการสร้างกลยุทธ์ที่ท าให้ประสบ

ความส าเร็จ หรือ ที่ท าให้สามารถพัฒนาองค์กรได้ 
3.4) บทบาทของผู้น าในการแก้ไขปัญหา 
3.5) การให้ความส าคัญ และการด าเนินการด้าน CG, CSR 

ของผู้น า และ 
3.6) การให้ความส าคัญ และการด าเนินการเพื่อพัฒนา

องค์กรให้ ย่ังยืน ของผู้น า 

หมายเหตุ :  

ประเภทรางวัลผู้น าองค์กรดีเด่น ก าหนด 
ให้ผู้ท่ีได้รับรางวัลผู้น าองค์กรในปีท่ีผ่านมา   
จะไม่ได้รับการพิจารณาอีก 

หมายเหตุ :  
* การสัมภาษณ์เชิงลึก/เข้าพบองค์กร  
จะพิจารณาตามความเหมาะสม  
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หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก  
รางวัล “การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น” 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 2 

การสัมภาษณ์เชิงลึก                       
(In-Depth Interview) 

/เข้าพบองค์กร * 

รัฐวิสาหกิจที่มี คะแนนประเมิน
หัวข้อเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ  
ปี 2561 ตั้งแต่ 4.5000 คะแนนขึ้นไป 
(หรือตามที่ก าหนด) ** 
 

พิจารณาข้อมูลจากแบบสอบถาม รายงานประจ าปี 
องค์ประกอบและช่องทางสื่อสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
รัฐวิสาหกิจโดยครอบคลุม  
1.นโยบาย แนวปฏิบัติ และผู้ดูแลรับผิดชอบการรายงาน

และเปิดเผยข้อมูล  
2.กรอบหลักการ/มาตรฐานสากลที่ใช้อ้างอิง เช่น  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ  
Global Reporting Initiative เป็นต้น  

3.จ านวนสื่อและช่องทางที่รัฐวิสาหกิจเปิดเผยข้อมูล 
4.ความครบถ้วนและคุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผย

เปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติที่ดีโดยท่ัวไป เช่น  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ  
Global Reporting Initiative เป็นต้น 

5.ความพึงพอใจของผู้ได้ข้อมูลข่าวสารของรัฐวิสาหกิจ 
6.พัฒนาการด้านการรายงานและเปิดเผยข้อมูลของ

รัฐวิสาหกิจเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา  
7.การต่อต้านการทุจริต (Anti – Corruption) 
8.รายงานแห่งความย่ังยืน (Sustainability 

Development: SD ตามแนวทางสากล) 
9.ความเห็นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 

หมายเหตุ :  
*  การสัมภาษณ์เชิงลึก/เข้าพบองค์กร 
จะพิจารณาตามความเหมาะสม  หมายเหตุ :  

** พิจารณารวมถึงรัฐวิสาหกิจที่อยู่ 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
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หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก  
รางวัล “การด าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น” 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 2 

การสัมภาษณ์เชิงลึก   
/เข้าพบองค์กร 

(การเยี่ยมชมโครงการ 
ซึ่งคณะกรรมการจะ 

พิจารณาตามความเหมาะสม) 

รัฐวิสาหกิจส่งรายงาน 
การด าเนินงาน 

โครงการเข้าประกวด 

ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีส่งให้รัฐวิสาหกิจตอบกลับตามหลักเกณฑ์
การพิจารณารางวัล 
1. แนวปฏิบัติการด าเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
    (ร้อยละ 25) 

1.1 บทบาทของคณะกรรมการฯ ในการส่งเสริมการด าเนินงาน
ด้าน CG และ CSR ขององค์กร 

1.2 ความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน 
1.3 พนักงานและผู้ใช้แรงงานได้รับการดูแลและปฏิบัติ 

อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
1.4 ความใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม เพิ่มประเด็นในการให้

ความส าคัญ/การสร้างความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม 
ในกระบวนการผลิตการให้บริการ หรือการด าเนินงานของ
องค์กร 

1.5 การด าเนินธุรกิจด้วยความไม่เอาเปรียบ 
1.6 การไม่เอาเปรียบผู้บริโภค 
1.7 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
1.8 การจัดท ารายงานด้าน CSR 

2. โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งเข้าประกวด (ร้อยละ 75) 
 2.1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการด้านสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 
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หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก  
รางวัล “ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น” 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 2 

การสัมภาษณ์เชิงลึก                       
(In-Depth Interview) 

/เข้าพบองค์กร  
(คณะกรรมการจะพิจารณา

ตามความเหมาะสม)  

ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีส่งให้รัฐวิสาหกิจตอบกลับ 
1. การส่งเสริมและผลักดันความคิดสร้างสรรค์ของรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 20) 

1.1 การจัดให้มีนโยบายเพื่อเสริมสร้างการมีความคิดสร้างสรรค์ (ร้อยละ 3) 
1.2 การมีผู้รับผิดชอบการส่งเสริมการมีความคิดสร้างสรรค์ (ร้อยละ 2) 
1.3 การบริหารจัดความรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการสร้างสรรค์ความคิด

ใหม่ ๆ (ร้อยละ 5) 
1.4 การจัดสภาพแวดล้อม ช่องทางสื่อสาร และกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ร้อยละ 10) 
2.การพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ที่ส่งประกวด (ร้อยละ 60) 

2.1 การมีกระบวนการ และส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรของ รส. ใน
การสร้างความคิดสร้างสรรค์ (ร้อยละ 20) 

2.2 ความแปลกใหม่ในเชิงสร้างสรรค์ของความคิด (ร้อยละ 20) 
2.3 ความเป็นไปได้ในการน าไปชี้ในทางปฏิบัติ โดยมีความกรอบแนวทาง 

การแปลงความคิดสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจน (ร้อยละ 20) 
3. ผลลัพธ์ที่คาด ทั้งที่เป็นทางการเงินและไม่ใช่การเงิน (ร้อยละ 20) 

3.1 ผลลัพธ์เชิงบวก/ประโยชน์ทางการเงิน (ร้อยละ 10) 
3.2 ผลลัพธ์เชิงบวก/ประโยชน์ด้านที่ไม่ใช่การเงิน (ร้อยละ 10) 

รัฐวิสาหกิจส่งรายงาน 
การด าเนินงานโครงการเข้าประกวด 

ด้านความคิดสร้างสรรค์ 

เกณฑ์คัดกรอง 
• เป็น “ความคิดสร้างสรรค์” ที่มีเป้าหมายการสร้างสรรค์ชัดเจน  

เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของรัฐวิสาหกิจ หรือสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกแก่องค์กร/สังคม อย่างมีสาระส าคัญ 

• เป็น “ความคิดสร้างสรรค์” ที่มี “ความใหม่” โดยสามารถเป็น
การปรับปรุง /พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ 
หรือรูปแบบการด าเนินงานทางธุรกิจ ที่มีอยู่เดิม หรือการต่อยอด 
และสร้างสิ่งใหม่ทั้งในระดับองค์กร อุตสาหกรรม ประเทศ และ
ระดับโลก 

• เป็น “ความคิดสร้างสรรค”์ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
และบุคลากรของรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาความสร้างสรรค์ 

• เป็น “ความคิดสร้างสรรค์” ที่มีผลการศึกษา และวิเคราะห์วิจัย 
ถึงความเป็นไปได้ทั้งในระดับกระบวนการผลิต และการตลาด    
ที่จะสามารถถูกน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือเชิงสังคม 
ได้จริงในอนาคต 

• เป็น “ความคิดสร้างสรรค์” ที่ไม่มีกรณีพิพาทเกี่ยวกับการถูก
ฟ้องร้อง หรือการเรียกร้องสิทธิความเป็นเจ้าของทางกฎหมาย 

• กรณีที่มีการส่ง “คิดสร้างสรรค์” ที่เคยได้รับรางวัลในปีที่ผ่านมา 
เข้ารับการพิจารณา “ความคิดสร้างสรรค์” ดังกล่าวต้องมีการ
พัฒนา/ปรับปรุงในแนวคิดแตกต่างจากปีที่ผ่ านมาอย่างมี
สาระส าคัญ 
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ขั้นตอนที่ 1 
ขั้นตอนที่ 3 

ขั้นตอนที่ 2 

การสัมภาษณ์เชิงลึก                       
(In-Depth Interview) 

/เข้าพบองค์กร  
(คณะกรรมการจะพิจารณา

ตามความเหมาะสม)  

ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีส่งให้รัฐวิสาหกิจตอบกลับ 
1. การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมใน รส. (ร้อยละ 20) 

1.1 นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานด้านนวัตกรรม (ร้อยละ 5) 
1.2 ระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม (ร้อยละ 6) 
1.3 การจัดสรรทรัพยากรด้านนวัตกรรม (Resource Allocation) (ร้อยละ 4)  
1.4 การจัดให้มีกิจกรรม และช่องทางการสื่อสารด้านนวัตกรรม (ร้อยละ 5) 

2. ชิ้นงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวด (ร้อยละ 40) 
2.1 ระดับ “ความใหม่” ของนวัตกรรม (ร้อยละ 20) 
2.2 ระดับความสอดคล้องและสนับสนุนความส าเร็จของภารกิจ/ธุรกิจของ รส. 

(ร้อยละ 10) 
2.3 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรในการสร้างนวัตกรรม (ร้อยละ 10) 

3. ผลลัพธ์เชิงบวก/ประโยชน์ของนวัตกรรมที่ส่งเข้าพิจารณาที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ/
สังคม (ร้อยละ 40) 
 3.1 ผลลัพธ์เชิงบวก/ประโยชน์ทางการเงิน (ร้อยละ 20) 
 3.2 ผลลัพธ์เชิงบวก/ประโยชน์ด้านที่ไม่ใช่การเงิน (ร้อยละ 20) 

รัฐวิสาหกิจส่งรายงาน 
การด าเนินงานโครงการ 

เข้าประกวด 

ด้านนวัตกรรม 

เกณฑ์คัดกรอง 

• เป็นผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือขั้นตอนที่  
“จับต้องได้/ใช้ได้” ไม่ใช่เพียง “ความคิด
ใหม”่ 

• มี “ความใหม่” จากการปรับปรุง /พัฒนา / 
ต่อยอด หรือ ประดิษฐ์/คิดค้นขึ้นใหม่  

• มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการผลิต
และสร้างนวัตกรรม 

• เกิดจากบุคลากรภายในของรัฐวิสาหกิจ หรือ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน
รัฐวิสาหกิจน ามาใช้จริง และเกิดผลเชิงบวก
ต่อรัฐวิสาหกิจ/สังคม อย่างเป็นรูปธรรม  
(ไม่เกินปี 2559) 

• ไม่มีกรณีฟ้องร้องหรือพิพาททางกฎหมาย  

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก  
รางวัล “ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น” (ต่อ) 
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1. การร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและผู้บริหาร 
(ข้อก าหนดพื้นฐาน)  
1.1 การมีส่วนร่วมการวางแผนและการจัดการของคู่รัฐวิสาหกิจ 
1.2 การมีส่วนร่วมติดตามและแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน 
1.3 การจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุน/ส่งเสริมการท างานร่วมกัน (Resource 

Sharing) 
2. ความต่อเนื่องของการด าเนินงานตามแผน (ร้อยละ 40) 

1.1 กระบวนการท างานของคู่ความร่วมมือ 
1.2 การแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

3. ผลลัพธ์และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน (ร้อยละ 40) 
2.1 คะแนนส่วนเพิ่มหัวข้อด้านการบริหารจัดการองค์กร 
2.2 การเปลี่ยนแปลงส าคัญท่ีเกิดขึ้น (กระบวนการ, บุคลากร, วัฒนธรรม

องค์กร, ฯลฯ) 
2.3 การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นต่อองค์กร 

(ภาพรวมองค์กร, ตัวช้ีวัดที่ส าคัญขององค์กร ฯลฯ) 
4. ความย่ังยืนและการขยายผล (ร้อยละ 20) 

4.1 ความต่อเนื่องและการวางแผนต่อยอดในระยะยาว 
4.2 การจัดท าองค์ความรู้และเผยแพร่ (Knowledge Management) 
4.3 การขยายผลไปสู่การด าเนินงานต่างๆ (การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ลูกค้า และรัฐวิสาหกิจอื่น, การริเริ่มสิ่งใหม่ 
ฯลฯ) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 2 

รัฐวิสาหกิจที่มีความร่วมมือระหว่างกัน 
ส่งแผนงาน/ผลการด าเนินงานโครงการ 

ตามแบบฟอร์มที่ออกแบบขึ้น* 

หมายเหตุ : * 
• รัฐวิสาหกิจที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการมี

โอกาสได้รับรางวัลเช่นเดียวกับผู้ริเริ่มโครงการได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับของการมีส่วนร่วมในโครงการ
ดังกล่าว 
• รัฐวิสาหกิจควรส่งรูปภาพ หรือวีดิโอ หรือ

รายงานเพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม 

กรณีที่ 1 : รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการ 

การสัมภาษณ์/ 
การเยี่ยมชมโครงการ 

(พิจารณาตามความเหมาะสม) 

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก  
รางวัล “ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาดีเด่น” 
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กรณีที่ 1 : รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการ (ต่อ) 

คู่ความร่วมมือรัฐวิสาหกิจ 18 คู่รัฐวิสาหกิจ 
รัฐวิสาหกิจที่มีศักยภาพสูง 14 แห่ง  -  รัฐวิสาหกิจที่มีความต้องการพัฒนาตนเอง 18 แห่ง 

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก  
รางวัล “ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาดีเด่น” (ต่อ) 
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กรณีที่ 1 : รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการ (ต่อ) 

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก  
รางวัล “ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาดีเด่น” (ต่อ) 
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1. ความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 30)  
1.1 การวางแผนและการจัดการร่วมกันของรัฐวิสาหกิจ 
1.2 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารระดับสูง 
1.3 การมีส่วนร่วมติดตามและแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน 
1.4 การจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุน/ส่งเสริมการท างานร่วมกัน (Resource Sharing) 
1.5 การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ 

2. ความส าเร็จของการด าเนินงาน (ร้อยละ 30) 
2.1 การด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนด  
2.2 แนวคิดและกระบวนการท างานใหม่ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ (Product, 

Service, Process, Business Model, etc.) 
3. ผลลัพธ์และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน (ร้อยละ 20) 

3.1 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับรัฐวิสาหกิจ/ประชาชน/สังคม/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
3.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการน าไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง 

4. ความย่ังยืนและการขยายผล (ร้อยละ 20) 
4.1 ความต่อเนื่องและการวางแผนต่อยอดในระยะยาว 
4.2 การจัดท าองค์ความรู้และเผยแพร่ (Knowledge Management) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 2 

รัฐวิสาหกิจที่มีความร่วมมือ 
 (ส่งแผนงาน/ผลการด าเนินงานโครงการ

ตามแบบฟอร์มที่ออกแบบขึ้น* 

หมายเหตุ : * 
• รัฐวิสาหกิจที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการมี

โอกาสได้รับรางวัลเช่นเดียวกับผู้ริเริ่มโครงการได้ 
ทั้ งนี้  ขึ้นอยู่ กับระดับของการมีส่ วนร่ วมใน
โครงการดังกล่าว 
• รัฐวิสาหกิจควรส่งรูปภาพ หรือวีดิโอ หรือ

รายงานเพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม 

กรณีที่ 2 : รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์ 

การสัมภาษณ์/ 
การเยี่ยมชมโครงการ 

(พิจารณาตามความเหมาะสม) 

(1)  ประเภทดีเด่น 

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก  
รางวัล “ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาดีเด่น” (ต่อ) 
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1. ความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 50)  
1.1 การวางแผนและการจัดการร่วมกันของรัฐวิสาหกิจ 
1.2 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารระดับสูง 
1.3 การมีส่วนร่วมติดตามและแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน 
1.4 การจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุน/ส่งเสริมการท างานร่วมกัน (Resource Sharing) 
1.5 การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ 

2. ความส าเร็จของการด าเนินงาน (ร้อยละ 50) 
2.1 การด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนด  
2.2 แนวคิดและกระบวนการท างานใหม่ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ (Product, 

Service, Process, Business Model, etc.) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 2 

รัฐวิสาหกิจที่มีความร่วมมือ 
 (ส่งแผนงาน/ผลการด าเนินงานโครงการ

ตามแบบฟอร์มที่ออกแบบขึ้น* 

หมายเหตุ : * 
• รัฐวิสาหกิจที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการมี

โอกาสได้รับรางวัลเช่นเดียวกับผู้ริเริ่มโครงการได้ 
ทั้ งนี้  ขึ้นอยู่ กับระดับของการมีส่ วนร่ วมใน
โครงการดังกล่าว 
• รัฐวิสาหกิจควรส่งรูปภาพ หรือวีดิโอ หรือ

รายงานเพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม 

กรณีที่ 2 : รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์ 

การสัมภาษณ์/ 
การเยี่ยมชมโครงการ 

(พิจารณาตามความเหมาะสม) 

(2)  ประเภทเชิดชูเกียรติ 

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก  
รางวัล “ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาดีเด่น” (ต่อ) 
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หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก  
รางวัล “การพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล” 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 2 

• รัฐวิสาหกิจส่งแผนงาน/                
ผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามแบบฟอร์มที่ออกแบบขึ้น 

   หรือการแนะน าโครงการที่เกิดจาก
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

1. การส่งเสริมและผลักดันสู่การเป็นรฐัวิสาหกจิดิจิทัล (ร้อยละ 40)  
1.1 การก ากับดูแล และนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารระดับสูง 
1.2 การจัดสรรทรัพยากร การสื่อสารและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
2. คุณภาพของแผนสร้างสรรค์และใช้ประโยชนจ์ากเทคโนโลยีดิจิทัล

ในการพัฒนาองค์กรในมิติต่าง ๆ (ร้อยละ 40)  
2.1 แผนประจ าปีและแผนระยะยาวของโครงการ 
2.2 การประเมินประสิทธิผล/ความคุ้มค่าของการน าเทคโนโลยีดิจิทัล

มาปรับใช ้
3. ความส าเร็จของการด าเนินงาน (ร้อยละ 20)  

การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-Depth Interview)  

/เข้าพบองค์กร * 

หมายเหตุ :  
*  การสัมภาษณ์เชิงลึก/เข้าพบองค์กร 
จะพิจารณาตามความเหมาะสม  

1) ประเภทดีเด่น 
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หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก  
รางวัล “การพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล” (ต่อ) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 2 

• รัฐวิสาหกิจส่งแผนงาน/                
ผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามแบบฟอร์มที่ออกแบบขึ้น 

   หรือการแนะน าโครงการที่เกิดจาก
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

1. การส่งเสริมและผลักดันสู่การเป็นรฐัวิสาหกจิดิจิทัล (ร้อยละ 50)  
1.1 การก ากับดูแล และนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารระดับสูง 
1.2 การจัดสรรทรัพยากร การสื่อสารและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
2. คุณภาพของแผนสร้างสรรค์และใช้ประโยชนจ์ากเทคโนโลยีดิจิทัล

ในการพัฒนาองค์กรในมิติต่าง ๆ (ร้อยละ 50)  
2.1 แผนประจ าปีและแผนระยะยาวของโครงการ 
2.2 การประเมินประสิทธิผล/ความคุ้มค่าของการน าเทคโนโลยีดิจิทัล

มาปรับใช ้

การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-Depth Interview)  

/เข้าพบองค์กร * 

หมายเหตุ :  
*  การสัมภาษณ์เชิงลึก/เข้าพบองค์กร 
จะพิจารณาตามความเหมาะสม  

2) ประเภทเชิดชูเกียรติ 



Thank You 
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