
รายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ ในแต่ละประเภทรางวัล  
 

๑). รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจ าปี ๒๕๖๐ 
  คณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๐ จะพิจารณาในขั้นตอนสุดท้าย             

โดยรัฐวิสาหกิจที่จะได้รับรางวัลต้องเป็นรัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลในประเภทรางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น           
และประเภทรางวัลการบริหารจัดการจัดการองค์กรดีเด่นด้วย  
 

หมายเหตุ: ๑. ในประเภทรางวลัรฐัวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจ าปี ๒๕๖๐ จะมีการแบ่งกลุ่มรัฐวสิาหกิจออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่      
       กลุ่มสาธารณปูโภค สาธารณปูการ กลุ่มสถาบันการเงิน และกลุ่มอื่นๆ 

๒. รัฐวิสาหกจิที่ได้รับรางวัลนีแ้ลว้ จะไม่มสีิทธิรบัรางวลัอื่นๆ อีก ยกเว้น ๑. รางวลัผู้น าองค์กรดีเด่น ๒. รางวลันวตักรรมดีเด่น 
  ๓. รางวัลการด าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ๔. รางวัลประชารัฐวิสาหกจิดีเด่น 

 

๒). รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น  
 

     ขั้นตอนที่ ๑     ขั้นตอนที่ ๒      ขั้นตอนที่ ๓                        

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: * การสัมภาษณ์เชิงลึก/เข้าพบองค์กร จะพิจารณาตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๓) รางวัล … 
 
 

 
 
 

 รัฐวิสาหกิจที่มีคะแนนประเมินผลฯ  
 บทบาทคณะกรรมการ ปี ๒๕๕๙  
 ตั้งแต่ ๔.๕๐ (หรือตามที่ก าหนด) 
 พิจารณาประเด็นที่ส าคัญ               

ที่เกี่ยวข้องน ามาพิจารณาประกอบ  

  ตามความเหมาะสม 
 ส าหรับรัฐวสิาหกิจที่อยูภ่ายใต ้

  ระบบ SEPA จะมีการจัดท าข้อมูล  

  ให้สามารถเทียบเคยีงกันได ้
 
 
 

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

(๒) Incidents ที่เกี่ยวข้องหรือสะท้อน
การปฏิบัตหิน้าท่ีของคณะกรรมการ 
(เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการพิจารณา    
/สอบถามตอนเข้าพบองค์กร) 

๒. รายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐวิสาหกิจ   
  ได้แก่ 
  จุดเด่น และจดุด้อยของคณะกรรมการ 

(สรุปจากแบบประเมินตนเอง) 
  กิจกรรมที่มสี่วนร่วมกับองค์กร 

 การสัมภาษณ์เชิงลึก            
/เข้าพบองค์กร* 

 



-๒- 
 

๓) รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น  
  

     ขั้นตอนที่ ๑          ขั้นตอนที่ ๒            ขั้นตอนที่ ๓ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ: *การสัมภาษณ์เชิงลกึ/เข้าพบองค์กร จะพิจารณาตามความเหมาะสม 
 

๔) รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น  
 

๔.๑) รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม        
 

     ขั้นตอนที่ ๑                    ขั้นตอนที่ ๒                       ขั้นตอนที่ ๓ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: *การสัมภาษณ์เชิงลกึ/เข้าพบองค์กร จะพิจารณาตามความเหมาะสมได้หมาย 
 

 
 
 
 

/๔.๒) รางวัล … 
เหตุ: * ส าหรับรัฐวสิาหกิจที่อยูภ่ายใต้ระบบประเมินการจดัท าข้อมูลให้สามารถเทียบเคยีงกันได 

 รัฐวิสาหกิจที่มคีะแนน
ประเมินผลฯ ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร ปี ๒๕๕๙ 
ตั้งแต่ ๔.๐๐ และมีคะแนน
แต่ละข้อย่อยไม่น้อยกว่า 
๔.๐๐ (หรือตามที่ก าหนด) 

 ส าหรับรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้ 
ระบบ SEPA จะมีการจัดท าข้อมูล  

 ให้สามารถเทียบเคยีงกันได้  
 

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

๒. ข้อมูลเพิม่เตมิจากรัฐวสิาหกิจ ไดแ้ก ่
 นโยบาย การด าเนินการ และกจิกรรม  

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

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

IA, IS, HR) พร้อมค าอธิบาย/ช้ีแจงประกอบ 

การสัมภาษณเ์ชิงลึก           
/เข้าพบองค์กร*  
 

 รัฐวิสาหกิจที่มคีะแนนประเมินผลฯ 
ภาพรวมที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน
ต่อเนื่อง ๒ ปีติดต่อกัน (ปี ๒๕๕๘-
๒๕๕๙) (หรือตามทีก่ าหนด)  
 พิจารณาการกระจายตัวของ            

ส่วนเพ่ิมของคะแนน 
 

๑.  ข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นรูปธรรม  
 ผลประกอบการด้านการเงิน และ              

ด้านทีไ่ม่ใช่การเงินท่ีส าคญั 
 แนวโน้มของความยั่งยืนในการพฒันา

องค์กร (พิจารณาจากข้อ ๓ การบริหาร
จัดการองค์กร) 

๒.  รายงานข้อมลูเพิ่มเติมจากรัฐวสิาหกิจ 
ได้แก ่
 สิ่งทีส่ าคัญที่ท าใหส้ามารถพัฒนาได้

อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารองค์กร
รูปแบบใหม่ท่ีน ามาใช้ (ถ้ามี) 
 ปัญหาและอุปสรรคและการแก้ไข 
 Incidents ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ 

พร้อมค าอธิบาย/ช้ีแจง ประกอบ 
 

การสัมภาษณเ์ชิงลึก            
/เข้าพบองค์กร* 



-๓- 
 

๔.๒) รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
 
 

     ขั้นตอนที่ ๑           ขั้นตอนที่ ๒                 ขั้นตอนที่ ๓ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ: * การสัมภาษณเ์ชิงลกึ/เข้าพบองค์กร จะพิจารณาตามความเหมาะสม 
 

๔.๓) รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

     ขั้นตอนที่ ๑          ขั้นตอนที่ ๒                  ขั้นตอนที่ ๓ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ: * การสัมภาษณ์เชิงลึก/เข้าพบองค์กร จะพิจารณาตามความเหมาะสม 

หมายเหตุ: * ส าหรับรัฐวสิาหกิจทีอ่ยู่ภายใต้ระบบประเมินคุณภาพรฐัวิสาหกิจ (SEPA) จะมีการจัด 
 

/๕) รางวัล... 

 รัฐวิสาหกิจที่มคีะแนนประเมินผลฯ 
ด้านการบริหารจดัการสารสนเทศ     
ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนต่อเนื่อง ๒ ปี
ติดต่อกัน (ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙  

   (หรือตามที่ก าหนด)  
 พิจารณาการกระจายตัวของส่วนเพิ่ม

ของคะแนน 
 
 

๑.  ข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นรูปธรรม  
 ผลการด าเนินงานและการพัฒนาที่เกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ แนวโน้มของความยั่งยืนใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีส าคญั  

๒.  รายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐวิสาหกิจ ได้แก ่
 สิ่งทีส่ าคัญที่ท าใหส้ามารถพัฒนาได้อย่าง

ต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารองค์กรรูปแบบใหม่
ที่น ามาใช้ (ถ้ามี) 
 ปัญหาและอุปสรรคและการแก้ไข 
 Incidents ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจพร้อม

ค าอธิบาย/ช้ีแจง ประกอบ 
 การพิจารณาข้อมลูในเชิงคุณภาพเพิ่มเติม

โดยเฉพาะประเด็นท่ีมตี่อการพัฒนาและ   
เป็นการพัฒนาทีม่ีนัยส าคญัมากน้อยเพยีงใด 

  

การสัมภาษณเ์ชิงลึก            
/เข้าพบองค์กร* 
 

 รัฐวิสาหกิจที่มคีะแนนประเมินผลฯ  
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ที่ดีขึ้นอย่าชัดเจนต่อเนื่อง ๒ ปี
ติดต่อกัน (ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙)      

  (หรือตามที่ก าหนด)  
 พิจารณาการกระจายตัวของส่วนเพิ่ม

ของคะแนน 
 

๑.  ข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นรูปธรรม  
 ผลการด าเนินงานและการพัฒนาที่เกี่ยวกับ

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส าคญั 
 แนวโน้มของความยั่งยืนในการพฒันา 

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส าคญั  
๒.  รายงานข้อมลูเพิ่มเตมิจากรัฐวสิาหกิจ ได้แก ่
 สิ่งที่ส าคัญที่ท าให้สามารถพัฒนา   

ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบริหาร
องค์กรรูปแบบใหม่ที่น ามาใช้ (ถ้ามี) 
 ปัญหาและอุปสรรคและการแก้ไข 
 Incidents ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ

พร้อมค าอธิบาย/ช้ีแจงประกอบ 
 การพิจารณาข้อมูลในเชิงคุณภาพเพิ่มเติม 

โดยเฉพาะประเด็นท่ีมตี่อการพัฒนา
และเป็นการพัฒนาที่มีนัยส าคัญมาก
น้อยเพียงใด 
 

 

การสัมภาษณเ์ชิงลึก  
/เข้าพบองค์กร* 



-๔- 
 

 
๕) รางวัลผู้น าองค์กรดีเด่น 
 

     ขั้นตอนที่ ๑      ขั้นตอนที่ ๒                       ขั้นตอนที่ ๓ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

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

อีกในปี 25๖๐  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

/๖) รางวัล... 
 
 
 
 

ผู้น าของรัฐวิสาหกิจทีเ่ป็น 
short list รางวัลรัฐวสิาหกิจ
ยอดเยี่ยม หรือ รางวลัพัฒนา
องค์กรดีเด่นภาพรวม ซึ่งอยู่
ในต าแหน่งอย่างน้อย ๒ ปี  
หมายเหตุ:   
รางวัลผู้น าองค์กรดีเด่น  
จะไม่พิจารณาผู้ที่รักษาการ 
ในต าแหน่งผู้บริหารสูงสุด  
 
 

๑. พิจารณาจากข้อมลูพื้นฐานในปี ๒๕๕๙                
(และพิจารณาผลงานเพิม่เตมิย้อนหลัง ๒ ปี 
ประกอบ) ได้แก ่
  ผลประกอบการตามภารกิจ  
  ผลประกอบการทางการเงิน  
  การด าเนินการตามนโยบาย  
  การบริหารจัดการ  

๒. ข้อมูลพื้นฐาน  
  กลยุทธ์ ที่ท าให้ประสบความส าเร็จหรือที่ท าให้ 

 สามารถพัฒนาองค์กรได้  
  ปัญหาและอุปสรรคและการแกไ้ข  
  Incidents ที่ส าคัญขององค์กร พร้อมค าอธิบาย     

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

    ๒) การถา่ยทอดวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัต ิ
  ๓) บทบาทของผู้น าในการสร้างกลยุทธ ์              

ที่ท าให้ประสบความส าเร็จหรือทีท่ าให้
สามารถพัฒนาองค์กรได้  

  ๔) บทบาทของผู้น าในการแก้ไขปัญหา 
  ๕) การให้ความส าคญั และการด าเนินการ

ด้าน CG, CSR ของผู้น า  
  ๖) การให้ความส าคญัและการด าเนินการ    

 เพื่อพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนของผู้น า  
 

การสัมภาษณเ์ชิงลึก  
/เข้าพบองค์กร*   
(การสัมภาษณ์ 
ผู้บริหารสูงสุดของ 
รัฐวิสาหกิจ) 
 



-๕- 
 

๖) รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่นและความโปร่งใสดีเด่น 
 

         ขั้นตอนที่ ๑          ขั้นตอนที่ ๒                    ขั้นตอนที่ ๓ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ: * การสัมภาษณเ์ชิงลกึ/เข้าพบองค์กร จะพิจารณาตามความเหมาะสม 
 

๗) รางวัลการด าเนินงานเพือ่สังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
 

         ขั้นตอนที่ ๑          ขั้นตอนที่ ๒                    ขั้นตอนที่ ๓ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ: * การสัมภาษณเ์ชิงลกึ/เข้าพบองค์กร จะพิจารณาตามความเหมาะส 

 รัฐวิสาหกิจทีม่ีคะแนน
ประเมินผลฯ หัวข้อเปิดเผย
ข้อมูลและสารสนเทศ ปี ๒๕๕๙ 
ตั้งแต่ ๔.๕๐ คะแนนขึ้นไป 
(หรือตามที่ก าหนด) 

 เงื่อนไขในการพิจารณามอบ
รางวัลรัฐวสิาหกิจในระบบ
ประเมินผลฯ  

ข้อมูลจากแบบสอบถาม/รายงานประจ าปี และช่องทางสื่อสารต่างๆ 
ที่เกี่ยวกับการต่อตา้นการทุจริตเพือ่การก ากับดูแลกจิการที่ดีและ
ความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจโดยครอบคลุมยวสิาหกิจโดยครอบคลมุ  
๑.  นโยบาย แนวปฏิบัติ และผูดู้แลรับผิดชอบการรายงานและ

เปิดเผยข้อมูล  
๒.  กรอบหลักการ/มาตรฐานสากลที่ใช้อ้างอิง เช่น ตลาดหลักทรัพย์

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

กับแนวปฏิบตัิที่ดีโดยทั่วไป เช่น ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และ Global Reporting Initiative เป็นต้น 

๕.  ความพึงพอใจของผู้ได้ข้อมลูข่าวสารของรัฐวิสาหกิจ 
๖.  พัฒนาการด้านการรายงานและเปิดเผยข้อมลูของรัฐวิสาหกจิ 

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

การสัมภาษณ์เชิงลึก     
/เข้าพบองค์กร*  
 

ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ส่งให้รัฐวิสาหกิจตอบกลับ 
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ 
๑. แนวทางการปฏิบตัิการด าเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  
    (ร้อยละ ๒๕)  

๑.๑ บทบาทของคณะกรรมการฯ ในการส่งเสริม 
การด าเนินงานด้าน CG และ CSR ขององค์กร 

๑.๒ ความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษย์ชน 
๑.๓ พนักงานและผู้ใช้แรงงานได้รบัการดูแล 
    และปฏิบัติอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
๑.๔ ความเข้าใจใสเ่รื่องของสิ่งแวดล้อม 
๑.๕ การด าเนินธรุกิจด้วยความไมเ่อาเปรียบ 
๑.๖ การไม่เอาเปรียบผูบ้ริโภค  
๑.๗ การมสี่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
๑.๘ การจัดรายงานด้านการด าเนนิงานเพื่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อมดเีด่น 

๒. โครงการด้านการสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีส่งเข้าประกวด (ร้อยละ ๗๕) 
๒.๑ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ 

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

/๘) รางวัล... 

รัฐวิสาหกิจส่งรายงาน
การด าเนินโครงการ  
เข้าประกวด 
 

การสัมภาษณ์เชิงลึก            
/เข้าพบองค์กร*                
(การเยี่ยมชมโครงการ            
ซึ่งคณะกรรมการจะ 
พิจารณาตามความ
เหมาะสม) 
 



-๖- 
 

๘) รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 
 

  ขั้นตอนที่ ๑       ขั้นตอนที่ ๒                                 ขั้นตอนที่ ๓ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: * การสัมภาษณเ์ชิงลกึ/เข้าพบองค์กร จะพิจารณาตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๙) รางวัล... 
 

 
 
 
 
 

รัฐวิสาหกิจส่งรายงาน
การด าเนินโครงการ  
เข้าประกวด 
 

ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ส่งให้รัฐวิสาหกิจตอบกลับ     
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ 
๑.  การบริหารจดัการเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมในรัฐวิสาหกจิ 

(ร้อยละ ๒๐) 
  นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานด้านนวัตกรรม (ร้อยละ 5) 
  ระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม (ร้อยละ ๖) 
  การจัดสรรทรัพยากรด้านนวัตกรรม               

        (Resource Allocation) (ร้อยละ ๔) 
  การจดัให้มีกิจกรรม และช่องทางการสื่อสาร 

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

 ของภารกิจ/ธุรกิจของรัฐวสิาหกิจ (ร้อยละ ๑๐) 
  การมสี่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรในการสร้าง 

 นวัตกรรม (ร้อยละ ๑๐) 
๓. ผลลพัธ์เชิงบวก/ประโยชน์ของนวตักรรมทีส่่งเข้าพิจารณา 

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

  (ร้อยละ ๒๐) 

การสัมภาษณเ์ชิงลึก                 
/เขา้พบองคก์ร*                  
(การเยี่ยมชมโครงการ              
ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณา
ตามความเหมาะสม) 
 



-๗- 
 

๙) รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น  
  

กรณีที่ ๑ : รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น  
 

       ขั้นตอนที่ ๑                                    ขั้นตอนที่ ๒                                           ขั้นตอนที่ ๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กรณีที่ ๒ : รางวัลเชิดชูเกียรติ   
 

ขั้นตอนที่ ๑                                         ขั้นตอนที่ ๒                                           ขั้นตอนที่ ๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

/หมายเหตุ... 

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 และผูบ้ริหารในการส่งเสริม

การด าเนินงานด้านประชารัฐวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจ 
(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/พันธกิจของรัฐวิสาหกจิ(ร้อย

ละ 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
พิจารณาตาม               
ความเหมาะสม) 



-๘- 
 

 
หมายเหตุ:  

1. รัฐวิสาหกิจอาจส่งโครงการเพิ่มเติม กรณีที่โครงการที่มีการร่วมด าเนินการระหว่างรัฐวสิาหกิจ ให้รฐัวิสาหกิจที่เป็นผู้ริเริ่มโครงการ      
เป็นผู้ส่งโครงการเข้าประกวด โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงความร่วมมอืในการด าเนินการร่วมกันอย่างชัดเจนในแผนปฏิบัติงานของ
โครงการ และการติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องน าเสนอให้คณะกรรมการและผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจนั้นทราบ            
ทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการดังกล่าว  

2. แนวทางการพิจารณา รัฐวสิาหกิจท่ีเข้ามามสี่วนร่วมในโครงการ อาจมีโอกาสไดร้ับรางวัลเช่นเดียวกับผู้ริเริ่มโครงการได้ ทั้งนี้       
ขึ้นอยู่กับระดับของการมีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว 

3. รัฐวิสาหกิจควรส่งรูปภาพ หรือวีดิโอ หรือรายงานเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 
4. การสัมภาษณ์เชิงลึก/เข้าพบองค์กร จะพิจารณาตามความเหมาะสม 

 
 

 
 

 


