
เกณฑ์การพิจารณารางวลัรฐัวิสาหกิจดีเด่นในปี ๒๕๕๕ 
 

เกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๕ สามารถแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้ดังนี้ 
 
กลุ่มที่ ๑ สําหรับประเภทรางวัลที่สามารถอ้างอิงคะแนนประเมินผลในการคัดเลือกเบื้องต้น จะ

นําคะแนนประเมินผลฯ ใช้ในการคัดเลือกเบื้องต้น ได้แก่ ประเภทรางวัลที่ ๑ รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจําปี 
๒๕๕๕ ประเภทรางวัลที่ ๒ รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทรางวัลที่ ๓ รางวัลการบริหารจัดการ
องค์กรดีเด่น ประเภทรางวัลที่ ๔ รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ประเภทรางวัลที่ ๕ รางวัลผู้นําองค์กรดีเด่น และ
ประเภทรางวัลที่ ๖ รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น สรุปได้ดังนี้ 

 
        ขั้นตอนที่ ๑     ขั้นตอนที่ ๒              ขั้นตอนที่ ๓ 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: * การสัมภาษณ์เชิงลึก/เข้าพบองค์กร จะพิจารณาตามความเหมาะสม 

 
กลุ่มที่ ๒ สําหรับประเภทรางวัลที่รัฐวิสาหกิจส่งโครงการเข้าประกวด โดยจะให้รัฐวิสาหกิจจัดส่ง    

แบบรายงานข้อมูลประกอบการพิจารณารางวัลเข้ารับการพิจารณาต่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ ได้แก่          
ประเภทรางวัลที่ ๗ รางวัลการดําเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (CSR) และประเภทรางวัลที่ ๘           
รางวัลนวัตกรรมดีเด่น สรุปได้ดังนี้ 

 
       ขั้นตอนที่ ๑                                 ขั้นตอนที่ ๒                                   ขั้นตอนที่ ๓ 

  

  

  

 
 

หมายเหตุ: * การสัมภาษณ์เชิงลึก/เข้าพบองค์กร จะพิจารณาตามความเหมาะสม  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• คะแนนประเมินผลฯ 
เพื่อคัดเลือกรัฐวิสาหกิจท่ี
มีความเหมาะสมเบื้องต้น 

• ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ ์(Result-Based-KPIs) 

- ผลลัพธ์เชิงปริมาณท่ีเทียบเคียงได้ระหว่างองค์กร 

• แบบสอบถามข้อมูลประกอบการพิจารณา 

• เหตุการณ์สําคัญทีเ่ก่ียวข้อง (Incident) หรือ
สะท้อนต่อภาพลักษณ์องค์กร 

 

การสัมภาษณ์เชิงลึก / เข้าพบองค์กร
*
 

• รัฐวิสาหกิจส่งรายงานการ
ดําเนินโครงการ         
เข้าประกวด   

  
     
 

• พิจารณาโครงการของรัฐวิสาหกิจ    
ที่ส่งเข้าประกวดจากรายงาน
ประกอบการพิจารณารางวัล 

 

การพิจารณาของคณะกรรมการตัดสิน
รางวัลฯ 
• การทําการสํารวจ 
• เหตุการณ์สําคัญทีเ่ก่ียวข้อง (Incident) 

หรือสะทอ้นต่อภาพลักษณ์องค์กร 
• การสัมภาษณ์เชิงลึก /เข้าพบองค์กร* 

/โดยรายละเอียด... 

เอกสารแนบ ๑ /สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 



-๒- 
 

โดยรายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ ในแต่ละประเภทรางวัล เป็นดังนี้ 
 

๑) รางวลัรัฐวิสาหกิจยอดเย่ียมประจําปี ๒๕๕๕ 
ขั้นตอนการพิจารณาตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๕ ในรางวัลรัฐวิสาหกิจ

ยอดเยี่ยมประจําปี ๒๕๕๕ เป็นดังนี้          
     ขั้นตอนที ่๑          ขั้นตอนที ่๒                     ขั้นตอนที่ ๓ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: ๑. * สําหรับรัฐวิสาหกิจท่ีอยู่ภายใต้ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) จะมีการจัดทําข้อมูลให้สามารถเทียบเคียงกันได้ 

  ๒. ในประเภทรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเย่ียม ประจําปี ๒๕๕๕ จะมีการแบ่งกลุ่มรัฐวิสาหกิจออกเป็น ๓ กลุ่ม              
ตามขนาดและภารกิจ เช่นเดียวกับปี ๒๕๕๔  

๓.  รัฐวิสาหกิจท่ีได้รับรางวัลนี้แล้ว จะไม่มีสิทธิรับรางวัลอื่นๆ อีก ยกเว้น ๑. รางวัลผู้นําองค์กรดีเด่น ๒. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๒) รางวลั... 
 

• พิจารณารัฐวิสาหกิจ ท่ีมีคะแนน
ประเมินผลฯ ภาพรวม           
ปี ๒๕๕๔ ต้ังแต่ ๔.๕๐ * 
(หรือตามที่กําหนด)  

• และเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีผ่าน     
การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์   
ในรางวัลอื่นที่สะท้อนความเป็น
องค์กร “ดีเด่น” ได้แก่ รางวัล 
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น, 
การบริหารจัดการจัดการองค์กร
ดีเด่น และ CSR  เป็นต้น 

 

๑. ผลงานที่เป็นรูปธรรมของแต่ละกิจการ
ของรัฐวิสาหกิจเพื่อแสดงประสิทธิภาพ 
และ Performance ในภาพรวม  
๒. รายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐวิสาหกิจ ได้แก ่

• จุดเด่น และ จุดด้อยขององค์กร 

• กลยุทธ์ ท่ีทําให้ประสบความสําเร็จ 

• ปัญหาและอุปสรรคและการแก้ไข 

• รางวัลท่ีได้รับ (ถ้ามี)  

• Incidents ท่ีสําคัญขององค์กร 
นอกเหนือจากที่ท่ีปรึกษาสรุปไว้แล้ว 
(เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณา/
สอบถามในช่วงการสัมภาษณ์เชิงลึก / 
เข้าพบองค์กร)  

 

การสัมภาษณ์เชิงลึก 
/ เข้าพบองค์กร 



-๓- 
 

๒) รางวลัคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น  
ขั้นตอนการพิจารณาตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๕                  

ในรางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น เป็นดังนี้          
 

     ขั้นตอนที ่๑          ขั้นตอนที ่๒                     ขั้นตอนที่ ๓ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: * สําหรับรัฐวิสาหกิจท่ีอยู่ภายใต้ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) จะมีการจัดทําข้อมูลให้สามารถเทียบเคียงกันได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัฐวิสาหกิจท่ีมีคะแนนประเมินผลฯ 
บทบาทคณะกรรมการ *             
ปี ๒๕๕๔ ต้ังแต่ ๔.๕๐ 
(หรือตามที่กําหนด) 

๑. (๑) ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นรูปธรรม เช่น 
ระยะเวลาการทําหน้าท่ีของกรรมการ การ
แสดงบทบาทในการกําหนดนโยบายและให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ รัฐวิสาหกิจ
รางวัลเกี่ยวกับคณะกรรมการที่ได้รับ (ถ้ามี) 

(๒) Incidents ท่ีเกี่ยวข้องหรือสะท้อน
การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
(เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณา/
สอบถามตอน Site Visit) 

๒. รายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐวิสาหกิจได้แก่ 

• จุดเด่น และ จุดด้อยของ
คณะกรรมการ (สรุปจากแบบ
ประเมินตนเอง) 

• กิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับองค์กร 
 

การสัมภาษณ์เชิงลึก 
/ เข้าพบองค์กร  
 

/๓) รางวลั... 



-๔- 
 

๓) รางวลัการบริหารจดัการองค์กรดีเด่น   
ขั้นตอนการพิจารณาตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๕              

ในรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น เป็นดังนี้          
     ขั้นตอนที ่๑          ขั้นตอนที ่๒                     ขั้นตอนที่ ๓ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
หมายเหตุ: * สําหรับรัฐวิสาหกิจท่ีอยู่ภายใต้ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) จะมีการจัดทําข้อมูลให้สามารถเทียบเคียงกันได้ 
 

๔) รางวลัพัฒนาองค์กรดีเด่น  
๔.๑) รางวัลพฒันาองค์กรดีเด่นในภาพรวม        

     ขั้นตอนที ่๑          ขั้นตอนที ่๒                     ขั้นตอนที่ ๓ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รัฐวิสาหกิจท่ีมีคะแนน
ประเมินผลฯ ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร ปี ๒๕๕๔ ต้ังแต่ 
๔.๐๐ และมีคะแนนแต่ละข้อ
ย่อยไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ * 
(หรือตามท่ีกําหนด)  
 

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

๒. รายงานข้อมูลเพิ่มเติมจาก รส. ได้แก่ 

• นโยบาย การดําเนินการ และ
กิจกรรม เพื่อส่งเสริม พัฒนาแต่ละด้าน 
(Risk, IC/IA, IS, HR)  

• การแก้ไขปัญหาหรือจุดอ่อนแต่ละ
ด้าน (Risk, IC/IA, IS, HR)  

• Incidents ท่ีเกี่ยวข้องแต่ละด้าน 
(Risk, IC/IA, IS, HR) พร้อมคําอธิบาย/
ชี้แจง ประกอบ 

การสัมภาษณ์เชิงลึก / 
เข้าพบองค์กร  
 

รัฐวิสาหกิจท่ีมีคะแนนประเมินผลฯ 
ภาพรวมที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ๒ ปี
ติดต่อกัน (ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔)  
(หรือตามที่กําหนด)  
 

๑. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นรูปธรรม  

• ผลประกอบการด้านการเงิน และด้าน
ท่ีไม่ใช่การเงินที่สําคัญ 

• แนวโน้มของความยั่งยืนในการพัฒนา
องค์กร (พิจารณาจากข้อ ๓ การบริหาร
จัดการองค์กร) 

๒. รายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ 

• สิ่งสําคัญที่ทําให้สามารถพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารองค์กร
รูปแบบใหม่ท่ีนํามาใช้ (ถ้ามี) 

• ปัญหาและอุปสรรคและการแก้ไข 

• Incidents ท่ีเกี่ยวขอ้งกับรัฐวิสาหกิจ 
พร้อมคําอธิบาย/ชี้แจง ประกอบ 

การสัมภาษณ์เชิงลึก / 
เข้าพบองค์กร 

/๔.๒) รางวัล... 



-๕- 
 

๔.๒) รางวัลพฒันาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
 

     ขั้นตอนที ่๑          ขั้นตอนที ่๒                     ขั้นตอนที่ ๓ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

๔.๓) รางวัลพฒันาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

     ขั้นตอนที ่๑          ขั้นตอนที ่๒                     ขั้นตอนที่ ๓ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

รัฐวิสาหกิจท่ีมีคะแนนประเมินผลฯ 
ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ    
ท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ๒ ปีติดต่อกัน  
(ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔)  
(หรือตามที่กําหนด)  
 

๑. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นรูปธรรม  

• ผลการดําเนินงานและการพัฒนาท่ี
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ แนวโน้ม
ของความยั่งยืนในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ท่ีสําคัญ  

๒. รายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐวิสาหกิจ ได้แก ่

• สิ่งสําคัญที่ทําให้สามารถพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบริหาร
องค์กรรูปแบบใหม่ท่ีนํามาใช้ (ถ้ามี) 

• ปัญหาและอุปสรรคและการแก้ไข 

• Incidents ท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
พร้อมคําอธิบาย/ชี้แจง ประกอบ 

การสัมภาษณ์เชิงลึก / 
เข้าพบองค์กร 
 

รัฐวิสาหกิจท่ีมีคะแนนประเมินผลฯ  
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ๒ ปีติดต่อกัน  
(ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔)  
(หรือตามที่กําหนด)  
 

๑. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นรูปธรรม  

• ผลการดําเนินงานและการพัฒนาท่ี
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และ การ
บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญ 

• แนวโน้มของความยั่งยืนในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ และ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญ  

๒. รายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐวิสาหกิจ ได้แก ่

• สิ่งสําคัญที่ทําให้สามารถพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบริหาร
องค์กรรูปแบบใหม่ท่ีนํามาใช้ (ถ้ามี) 

• ปัญหาและอุปสรรคและการแก้ไข 

• Incidents ท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
พร้อมคําอธิบาย/ชี้แจง ประกอบ 

 

การสัมภาษณ์เชิงลึก / 
เข้าพบองค์กร 

/๕) รางวลั... 



-๖- 
 

๕) รางวลัผูน้าํองค์กรดเีด่น 
ขั้นตอนการพิจารณาตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๕                   

ในรางวัลผู้นําองค์กรดีเด่น เป็นดังนี้          
     ขั้นตอนที ่๑          ขั้นตอนที ่๒                     ขั้นตอนที่ ๓ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ: ในประเภทรางวัลผู้นําองค์กรดีเด่น กําหนดให้ผู้ท่ีได้รับรางวัลผู้นําองคก์รในปี ๒๕๕๔ ถูกจัดไว้ในทําเนียบผู้นําองค์กร

รัฐวิสาหกิจดีเด่น (Hall of Fame) และจะไม่ได้รับการพิจารณาอีกในปี ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้นําของรัฐวิสาหกิจท่ีเป็น 
short list รางวัล
รัฐวิสาหกิจยอดเย่ียม หรือ  
รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น
ภาพรวม ซ่ึงอยู่ในตําแหน่ง
อย่างน้อย ๒ ปี  
หมายเหตุ:   
รางวัลผู้นําองค์กรดีเด่น 
จะ ไม่พิจารณาผู้ท่ี
รักษาการ ในตําแหน่ง
ผู้บริหารสูงสุด  
 

๑. พิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานในปี ๒๕๕๔  )และ
พิจารณาผลงานเพิ่มเติมย้อนหลัง ๒ ปี ประกอบ  (ได้แก่  

๑) ผลประกอบการตามภารกิจ  
๒) ผลประกอบการทางการเงิน  
๓) การดําเนินการตามนโยบาย  
๔) การบริหารจัดการ  

๒. ข้อมูลพื้นฐาน  
๑) กลยุทธ์ ท่ีทําให้ประสบความสําเร็จ หรือ ท่ีทํา
ให้สามารถพัฒนาองค์กรได้  
๒) ปัญหาและอุปสรรคและการแก้ไข  
๓) Incidents ท่ีสําคัญขององค์กร พร้อมคําอธิบาย/
ชี้แจง ประกอบข้อมูลจากแบบสอบถามที่ผู้นํา 
(ผู้บริหารสูงสุด) ตอบกลับ ได้แก่ 

(๑) วิสัยทัศน์ของผู้นํา 
(๒) การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ 
(๓) บทบาทของผู้นําในการสร้างกลยุทธ์ท่ีทํา
ให้ประสบความสําเร็จ หรือ ท่ีทําให้สามารถ
พัฒนาองค์กรได้  
(๔) บทบาทของผู้นําในการแก้ไขปัญหา 
(๕) การให้ความสําคัญ และการดําเนินการ
ด้าน CG, CSR ของผู้นํา  
(๖) การให้ความสําคัญ และการดําเนินการ
เพื่อพัฒนาองค์กรให้ย่ังยืนของผู้นํา  

 

การสัมภาษณ์เชิงลึก/ 
เข้าพบองค์กร 
(การสัมภาษณ์
ผู้บริหารสูงสุดของ 
รัฐวิสาหกิจ) 
 

/๖) รางวลั... 



-๗- 
 

๖) รางวลัการเปิดเผยข้อมลูดีเด่น 
ขั้นตอนการพิจารณาตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๕                    

ในรางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น เป็นดังนี้          
     ขั้นตอนที ่๑          ขั้นตอนที ่๒                         ขั้นตอนที ่๓ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ: รัฐวิสาหกิจท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนและกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จะไม่ได้รับการพิจารณาในประเภทรางวัลนี้ 
 

๗) รางวลัประเภทรางวลัการดําเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น(CSR) 
ขั้นตอนการพิจารณาตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๕            

ในรางวัลการดําเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (CSR) เป็นดังนี้          
       ขั้นตอนที่ ๑    ขั้นตอนที่ ๒                                 ขั้นตอนที่ ๓ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

รัฐวิสาหกิจส่งรายงาน
การดําเนินงาน
โครงการเข้าประกวด 
 

ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีส่งให้ รส. ตอบกลับ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล  
๑. แนวปฏิบัติการดําเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ ๔๐) 

๑.๑ บทบาทของคณะกรรมการฯ ในการส่งเสริมการดําเนินงานด้าน CG 
และ CSR ขององค์กร 
๑.๒ ความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน 
๑.๓ พนักงานและผู้ใช้แรงงานได้รับการดูแลและปฏิบัติอย่างเหมาะสม
และเป็นธรรม 
๑.๔ ความใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม 
๑.๕ การดําเนินธุรกิจด้วยความไม่เอาเปรียบ 
๑.๖ การไม่เอาเปรียบผู้บรโิภค 
๑.๗ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
๑.๘ การจัดทํารายงานด้าน CSR  

๒.โครงการด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งเข้าประกวด (ร้อยละ ๖๐) 
๒.๑ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการดา้นสงัคมและสิ่งแวดล้อม  

การสัมภาษณ์เชิงลึก / 
เข้าพบองค์กร  
(การเยี่ยมชมโครงการ 
ซ่ึงคณะกรรมการจะ
พิจารณาตามความ
เหมาะสม) 

/๘) รางวลั... 

รัฐวิสาหกิจท่ีมีคะแนน
ประเมิน หัวข้อเปิดเผย
ข้อมูลและสารสนเทศ   
ปี ๒๕๕๔ ต้ังแต่ ๔.๕๐ 
คะแนนขึ้นไป (หรือ
ตามที่กําหนด) 

ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ส่งให้รัฐวิสาหกิจ /รายงาน
ประจําปี และช่องทางสื่อสารอื่นๆ ได้แก่  

• นโยบาย แนวปฏิบัติ และผู้ดูแลรับผิดชอบการรายงาน
และเปิดเผยข้อมูล  

• จํานวนสื่อและช่องทางที่รัฐวิสาหกิจเปิดเผยข้อมูล 

• ข้อมูลท่ีรัฐวิสาหกิจเปิดเผยสู่สาธารณะ ท้ังด้านการเงิน 
และด้านที่ไม่ใช่การเงิน  

• คุณภาพของการรายงานและเปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบ
กับแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีเป็นที่ยอมรับ เช่น การรายงานและ
เปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น 

• พัฒนาการด้านการรายงานและเปิดเผยข้อมูลของ
รัฐวิสาหกิจเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

การสัมภาษณ์เชิงลึก / 
เข้าพบองค์กร  
 



-๘- 
 

๘) รางวลันวตักรรมดีเด่น 
ขั้นตอนการพิจารณาตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๕                 

ในรางวัลนวัตกรรมดีเด่น เป็นดังนี้          
     ขั้นตอนที ่๑          ขั้นตอนที ่๒                           ขั้นตอนที่ ๓ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รัฐวิสาหกิจส่งรายงาน
การดําเนินโครงการเข้า
ประกวด 
 

ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ส่งให้รัฐวิสาหกิจตอบกลับ     
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณารางวลัฯ 
๑. การดําเนินงานด้านการสร้างนวัตกรรม (ร้อยละ ๓๐) 

- นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานด้านนวัตกรรม  
- ระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม  
- การจัดสรรทรัพยากรด้านนวัตกรรม          

(Resource Allocation)   
- การจัดให้มีกิจกรรม และช่องทางการสื่อสารเพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนวัตกรรมภายใน
รัฐวิสาหกิจ 

๒. ชิ้นงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวด (ร้อยละ ๓๐) 
- ระดับ “ความใหม่” ของนวัตกรรม  
- ระดับความสอดคล้องและสนับสนุนการดาํเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ 

- การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรในการสร้าง
นวัตกรรม 

๓. ผลลัพธ์เชิงบวก/ประโยชน์ของนวัตกรรมที่ส่งเข้า
พิจารณาที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ ๔๐) 
- ผลลัพธ์เชิงบวก/ประโยชน์ทางการเงิน (ร้อยละ ๒๐) 
- ผลลัพธ์เชงิบวก/ประโยชน์ด้านที่ไม่ใช่การเงนิ (ร้อยละ ๒๐) 

การสัมภาษณ์เชิงลึก / 
เข้าพบองค์กร  
(คณะกรรมการจะพิจารณา
ตามความเหมาะสม) 
 


