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แบบรายงานประกอบการพิจารณามอบรางวลัประชารัฐวสิาหกิจดีเด่น ประจ าปี 2560 
 

ค าชี้แจง 
 
1. แบบรายงานประกอบการพิจารณามอบรางวัลประชารัฐวิสาหกิจ ประจ าปี 2560 ประกอบด้วย 

2 ส่วน ดังนี้  
 - ส่วนที่ 1 แนวปฏิบัติการด าเนินงานด้านประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น 
 - ส่วนที่ 2 การด าเนินโครงการ  
2. ในหัวข้อที่มีเอกสารแนบ () ขอให้ท าเครื่องหมาย  ใน  (หากมี) และโปรดระบุ “เลขที่อ้างอิง” 

ของเอกสารส าหรับค าถามในแต่ละข้อให้ชัดเจน โดยจะส่งคืนเอกสารทั้งหมดภายหลังจากการตัดสิน
รางวัลเสร็จสิ้นแล้ว 

3. ขอให้รัฐวิสาหกิจน าส่งแบบรายงานประกอบการพิจารณารางวัลประชารัฐวิสาหกิจ ประจ าปี 2560               
ทั้งในรูปเอกสารและไฟล์ที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว (ในรูปแบบของ Microsoft Word) ภายในวันที่               
5 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 น. ทั้งนี ้สคร. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาเอกสารที่รัฐวิสาหกิจ
น าส่งหลังจากวันที่ได้ก าหนด  

4. Download แบบรายงานประกอบการพิจารณามอบรางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี 2560           
ได้ที่ www.sepo.go.th  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sepo.go.th/
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แบบรายงานประกอบการพิจารณามอบรางวลัประชารัฐวสิาหกิจดีเด่น ประจ าปี 2560 
 
ชื่อรัฐวิสาหกิจ......................................................................................  
ชื่อผู้บริหารสูงสุด..................................................................................  
 
รายงานประกอบการพิจารณามอบรางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี 2560 ทีร่ัฐวิสาหกิจได้จัดส่ง 
 

 ส่วนที่ 1 แนวปฏิบัติการด าเนินงานด้านประชารัฐวิสาหกิจ 
 เอกสารแนบ จ านวน .......... ชุด 

 
 ส่วนที่ 2 การด าเนินโครงการ  
 เอกสารแนบ จ านวน .......... ชุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ เอกสารหน้านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบรายงานประกอบการพิจารณามอบรางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น                              

ประจ าปี 2560 ที่ต้องจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ 

“ประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น”  หมายถึง การด าเนินงานร่วมกันระหว่าง รัฐวิสาหกิจ กับ ประชาชน และ
อาจรวมถึงองค์กรภาคประชาสังคม เอกชน หรือหน่วยงานภาครฐัอ่ืน เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการตามพันธ
กิจหลักของรัฐวิสาหกิจ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างย่ังยืน โดยอาศัยจุดแข็งของแต่ละองค์กรภาคี
มาหนุนเสริมกัน 
 
หมายเหตุ: ๑. รัฐวสิาหกิจอาจส่งโครงการเพ่ิมเติม กรณีท่ีโครงการที่มีการร่วมด าเนินการระหว่างรัฐวิสาหกิจ    

ให้รัฐวิสาหกิจที่เป็นผู้ริเริ่มโครงการเป็นผู้ส่งโครงการเข้าประกวด โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึง 
ความร่วมมือในการด าเนินการร่วมกันอย่างชัดเจนในแผนปฏิบัติงานของโครงการ และการติดตาม 
โครงการอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องน าเสนอให้คณะกรรมการและผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น 
ทราบทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการดังกล่าว  

2. แนวทางการพิจารณา รัฐวิสาหกิจที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ อาจมีโอกาสได้รับรางวัล
เช่นเดียวกับผู้ริเริ่มโครงการได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับระดับของการมีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว 

3. รัฐวิสาหกิจควรส่งรูปภาพ หรือวีดิโอ หรือรายงานเพ่ือประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 
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ส่วนที่ 1. แนวปฏิบัติการด าเนินงานด้านประชารัฐวิสาหกิจ 
 
ชื่อรัฐวิสาหกิจ......................................................................................  
ผู้ประสานงาน 1...................................................................................  
โทรศัพท์............................................... E-mail: ................................... 
ผู้ประสานงาน 2...................................................................................  
โทรศัพท์............................................... E-mail: ................................... 
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ส่วนที่ 1. แนวปฏิบัติการด าเนินงานด้านประชารัฐวิสาหกิจ  
 
1. โปรดอธิบายถึง โครงการประชารัฐวิสาหกิจที่น าเสนอเพ่ือเข้ารับการพิจารณาการรับรางวัล น ั้นเป็นไปตาม

ภารกิจ/พันธกิจหลักของรัฐวิสาหกิจอย่างไร ?  
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 เอกสารแนบที่ 1.1  (หากมี) 

 
2. โปรดอธิบายถึง บทบาทของคณะกรรมการฯ และผู้บริหารในการส่งเสริมการด าเนินงานด้านประชารรัฐวิสาหกิจ 

ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐวิสาหกิจด าเนินงานภายใต้การริเริ่มของรัฐวิสาหกิจเอง หรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ 
จากนโยบายของรัฐ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 เอกสารแนบที่ 1.2  (หากมี) 
 
 

3. โปรดอธิบายถึง การมีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มและส่งเสริมให้มีนโยบาย หรือ ในกิจกรรม แผนงาน/โครงการ 
หรือ ในการด าเนินงาน หรือ ในการจัดหาทรัพยากร มาสนับสุนการท างานร่วมกันโครงการประชารัฐวิสาหกิจ  

ระดับ* การมีส่วนร่วม 
 คณะกรรมการฯ    
 ผู้บริหาร  
 พนักงาน  
  อ่ืนๆ ระบุ.........  

  * ท่านสามารถตอบได้มากกว่า 1 ระดับ 
 เอกสารแนบที่ 1.3  (หากมี) 

 
4. โปรดอธิบายถึง บทบาทของภาคส่วนต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในโครงการการด าเนินงานด้านประชารัฐวิสาหกิจ  

ภาคส่วนต่างๆ บทบาท 
 ภาคประชาชน  
 ภาคประชาสังคม    
 ภาคเอกชน       
 ภาครัฐวิสาหกิจ      
 ภาครัฐ      
 อ่ืนๆ ระบุ....................       

  * ท่านสามารถตอบได้มากกว่า 1 ภาคส่วน 
 เอกสารแนบที่ 1.4  (หากมี) 
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5. โปรดอธิบายถึง การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการคิดริเริ่มและส่งเสริมให้มีนโยบาย หรือ ในกิจกรรม 
แผนงาน/โครงการ หรือ ในการด าเนินงาน หรือ ในการจัดหาทรัพยากร มาสนับสุนการท างานร่วมกัน
โครงการประชารัฐวิสาหกิจ 

ภาคส่วนต่างๆ การมีส่วนร่วม 
 ภาคประชาชน  
 ภาคประชาสังคม    
 ภาคเอกชน       
 ภาครัฐวิสาหกิจ      
 ภาครัฐ      
 อ่ืนๆ ระบุ....................       

 * ท่านสามารถตอบได้มากกว่า 1 ภาคส่วน 
 เอกสารแนบที่ 1.5  (หากมี) 
 

6. โปรดอธิบายถึง แผนงาน/โครงการประชารัฐวิสาหกิจ มีการก าหนดประเด็นส าคัญ หรือไม่   
ประเด็นส าคัญ ระบรุายละเอียด 

แผนงาน/โครงการที่ส่งประกวด  
แผนงานระยะสั้น – ระยะยาว  
เป็นไปตามตามภารกิจ/พันธกิจหลัก  
มีการศึกษาและวิเคราะห์แผนงาน/
โครงการก่อนเริ่มโครงการและหลัง
โครงการ 

 

ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ  
งบประมาณท่ีใช้ประชาสัมพันธ์ (ถ้ามี)  
กลุ่มเป้าหมายหลัก และกลุ่มเป้าหมาย
รองที่จะได้รับสินค้าหรือบริการ 

 

ประโยชน์ที่เกิดข้ึนที่ตรงตามหลักการ
ประชารัฐวิสาหกิจ 

 

กลุ่มเป้าหมายหลัก และกลุ่มเป้าหมาย
รองที่จะได้รับผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน 

 

เป้าหมาย  
ผลลัพธ์ (Outcome)  
ความยั่งยืน  
 เอกสารแนบที่ 1.6  (หากมี) 
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7. โปรดกรุณาระบุกิจกรรม ขั้นตอน กระบวนการของแผนงาน/โครงการด้านประชารัฐวิสาหกิจพร้อมทั้ง โปรด
อธิบายถึงความส าเร็จของการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ 

ประเด็นส าคัญ ระบุรายละเอียด 
ปีท่ีเริ่ม/ปีท่ีสิ้นสดุ  
ช่ือโครงการ  
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
เป้าหมายของโครงการ  
ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย (ถ้ามี)  
กิจกรรม ขั้นตอน 
กระบวนการของโครงการ 

 

 เอกสารแนบที่ 1.7  (หากมี) 
 
8. การด าเนินงานด้านประชารัฐวิสาหกิจในช่วงปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) โปรดอธิบายรายละเอียดตามตารางข้างล่างนี้  

ประเด็นส าคัญ ระบุรายละเอียด 
ปีท่ีเริ่ม/ปีท่ีสิ้นสดุ  
ช่ือโครงการ  
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
เป้าหมายของโครงการ  
ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย (ถ้ามี)  
จ านวนพนักงานของรัฐวิสาหกิจ
ที่มีส่วนร่วมในโครงการ 

 

จ านวนพนักงานของรัฐวิสาหกิจ
ทั้งหมด 

 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการ 
(ระบุต าแหน่งของผู้บริหาร) 

 

ภาคส่วนต่างๆ ท่ีมีส่วนร่วม  
(จ านวน) 

 

จ านวนผู้ที่ได้รับผลกระทบ  

 เอกสารแนบที่ 1.8  (หากมี) 
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ส่วนที่ 2 การด าเนินโครงการ 
 

1. ระบบการติดตามความคืบหน้าและการประเมินผลการด าเนินงานโครงการประชารัฐวิสาหกิจ  
ประเด็นส าคัญ ระบุรายละเอียด 

ความถี่ของการติดตาม  
การจัดท ารายงานการติดตาม 
รายงานสรุปผลและบทวิเคราะห์ 

 

ระดับความส าเร็จของโครงการ  
การน าเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการ 

 

การน าเสนอรายงานต่อผู้บริหาร  
มีการหารือ/แก้ไขปัญหาร่วมกัน  
มีแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง
โครงการร่วมกันในปีต่อไป 

 

ประสิทธิภาพของโครงการ (Input 
and Output) 

 

ประสิทธิผลของโครงการ (Result 
and Goal) 

 

ความต่อเนื่องและการต่อยอด
โครงการ 

 

โอกาสการขยายผล  
ผลกระทบ  
 เอกสารแนบที่ 2.1  (หากมี 
 

2. โปรดอธิบาย ระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการประชารัฐวิสาหกิจตามแผนงานของรัฐวิสาหกิจ    
อยู่ในระดับใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสารแนบที่ 2.2  (หากมี) 

 
3. จ านวนภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น ที่ได้รับผลประโยชน์จาการ

ด าเนินโครงการประชารัฐ วิสาหกิจ ที่น าเสนอ 
 จ านวนชุมชน/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรง (ระบุจ านวนประชาชนหรือจ านวนภาคประชาสังคม 

หรือ ภาคเอกชน) ในการด าเนินโครงการ รัฐวิสาหกิจ-ประชารัฐ ที่น าเสนอ.................คน  
 จ านวนชุมชน/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ทางอ้อมจากการด าเนินโครงการประชารัฐ ที่น าเสนอ         

ในปี 2560 .............คน 
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โปรดระบุรายละเอียดผู้รับผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน และวิธีการประเมินจ านวนผู้รับผลประโยชน์ทางตรง
และทางอ้อม :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
  เอกสารแนบที่ 2.3  (หากมี) 
 

4. การด าเนินโครงการสร้างประโยชน์ที่เกิดข้ึน และมีความยั่งยืน ต่อประชาชน ประชาสังคม เอกชน และ
หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ รวมถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนทั้งในปัจจุบันรวมถึงในอนาคต อย่างไร 

ประโยชน์ที่เกิดข้ึน ความยั่งยืน ผลกระทบ  ระบุรายละเอียด 
ประชาชน  
ประชาสังคม  
รัฐวิสาหกิจ  
เอกชน   
หน่วยงานภาครัฐอื่น  
 เอกสารแนบที่ 2.4  (หากมี) 

 
หมายเหตุ : ท่านสามารถให้ข้อมูล เอกสาร เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 
 
 หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ :  

- ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นางสาวปนิตา ปฐมมาณิศ โทรศัพท์ 02-298-5880-7 ต่อ 3147           
  E-mail: panita_p@sepo.go.th หรือ นายธนรตัน์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ โทรศัพท์ 02-298-5880-7 ต่อ 3149      
  E-mail: thanarat_r@sepo.go.th 
- บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด นางสาวอารีวรรณ ขจรวานิชไพบูลย์ โทรศัพท์ 02-231-3011 หรือ 02-697-3000    
  ต่อ 327 โทรสาร 02-231-3681 E-mail: areewan@tris.co.th 

 กรุณาส่งกลับคืนที่: ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี 2560 ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ 310 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย 
ช้ัน 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โดยน าส่งท้ังรูปแบบเอกสารและไฟล์ที่กรอก
ข้อมูลสมบูรณ์ (CD-Rom) ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ สคร. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณา
เอกสารทีร่ัฐวิสาหกิจน าส่งหลังจากวันท่ีได้ก าหนด 
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