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วัตถุประสงค์ของการมอบรางวัล รส.1

ประเภทรางวัล รส. ประจ าปี 25552

การจัดกลุ่ม รส. เพื่อพิจารณามอบรางวัลประจ าปี3

หลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณารางวัล รส.4
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วัตถุประสงค์การมอบรางวัล รส.

3

 เผยแพร่และประกาศผลงานของ รส. ให้สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งจะเป็นการ

สร้างความภูมิใจและเป็นขวญัและก าลงัใจให้ รส. ในการปฏิบัติงาน

สร้างกระบวนการและช่องทางใหป้ระชาชนได้มีส่วนในการติดตามการ

ด าเนนิงานของ รส. ผ่านการมอบรางวัลประเภทต่างๆ ที่สะท้อนนโยบายที่

ภาครฐัต้องการผลักดันเพื่อให้เกิดการพฒันาใน รส.

ต่อยอดระบบประเมินผลการด าเนินงาน รส. ตามมติคณะรัฐมนตรปีี 2538 ที่

ต้องการใหน้ าระบบประเมินผลฯมาใช้ในการก ากบัดูแล และติดตามการ

ด าเนนิงานของ รส. ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

1

2

3
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ประเภทรางวัล รส. ประจ าปี 2555
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1. รางวัลรฐัวิสาหกิจยอดเยี่ยม 

3. รางวัลการบรหิารจัดการองค์กรดีเด่น

4. รางวัลพฒันาองคก์รดีเด่น

4.1 พัฒนาองค์กรภาพรวม

4.2 (1) ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ

4.2 (2) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

5. รางวัลผู้น าองค์กรดีเด่น

7. รางวัลการด าเนินงานเพื่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 

8. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น

2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น

1. กลุ่มรางวัลที่ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงาน

จากระบบประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ

2. กลุ่มรางวัลที่ รส. สมัครใจ                         

ส่งเข้าประกวด

6. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น



LOGO

ความหมาย/ขอบเขตการพิจารณา

มอบรางวัลรายประเภท

5

 คณะกรรมการ รส. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นภาครัฐ ในการก ากับดูแล รส. และ

ส่งเสริมการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแล

กิจการที่ดี

 รส. ที่มีความโดดเด่น และมีมาตรฐานในการด าเนินงานทุก ๆ ด้าน แสดงถึงความยอดเยี่ยมทั้ง 

คณะกรรมการ รส. การจัดการองค์กร การด าเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น รส. ที่ได้รับ

รางวัลนี้แล้วจะไม่ได้รับรางวัลในประเภทรางวลัอื่นอีก ยกเว้น รางวัลผู้น าองค์กรดีเด่น และรางวัล

นวัตกรรมดีเด่น

 รส. ที่มีระบบบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ที่จะท าให้ รส. มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มี

ศักยภาพในการแข่งขัน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่รส. และมีการเจริญเติบโตได้อย่าง

ยั่งยืน 

รางวลัรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจ าปี 2555

รางวัลคณะกรรมการรัฐวสิาหกจิดีเด่น

 รางวัลการบรหิารจดัการองค์กรดีเด่น
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ความหมาย/ขอบเขตการพิจารณา

มอบรางวัลรายประเภท (ต่อ)
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 รส. ที่มีการพัฒนา และปรับสถานะองค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมีผลการด าเนินงานด้านการจัดการร

ระบบสารสนเทศ    ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 รส. ที่มีการพัฒนา และปรับสถานะองค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผลประกอบการด้านการเงิน และ

ด้านที่ไม่ใช่การเงินที่แสดงแนวโน้มของการเติบโตอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน

รางวลัพฒันาองค์กรดีเด่นในภาพรวม

รางวลัพฒันาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ

 รส. ที่มีการพัฒนา และปรับสถานะองค์กร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รางวลัพฒันาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
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ความหมาย/ขอบเขตการพิจารณา

มอบรางวัลรายประเภท (ต่อ)
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 ผู้บริหารสูงสุดที่สามาถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้อย่างย่ังยืน โดยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และ

สามารถผลักดันองค์กรให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระยะเวลาในด ารงต าแหน่ง

เพียงพอที่จะสร้างความส าเร็จให้เกิดผลเป็นที่ประจักษ์แก่องค์กร

รางวลัรางวัลผู้น าองค์กรดีเด่น 

 รส. ที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ท่ีมีระบบการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อเปิดเผย

ข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันกาลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก

องค์กรให้สามารถติดตามการด าเนินงานของ รส. ได้อย่างโปร่งใสตามหลักการการก ากับดูแลที่ดี

โดยทั่วไป

 รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น
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ความหมาย/ขอบเขตการพิจารณา

มอบรางวัลรายประเภท (ต่อ)
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 รส. ที่มีการผลักดันและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร  มีการ

น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

และการลดต้นทุน ส่งผลให้มีผลการประกอบการดีอย่างต่อเนื่อง

รางวลันวัตกรรมดีเดน่ 

 รส. ที่มีการส่งเสริมการด าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยมีนโยบาย / แผนการ

ด าเนินงาน / กระบวนการมีส่วนร่วม และการสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานโดยทั่วไป รวมทั้งมี

โครงการด้าน CSR ที่สะท้อนถึงผลลัพธ์ของการด าเนินการตามนโยบายด้าน CSR ขององค์กร

 รางวัลการด าเนินการเพือ่สังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 

8



LOGO

การจัดกลุ่ม รส. เพื่อพิจารณา         

มอบรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจ าปี*

9

กลุ่มที่ 1 

สาธารณุปโภค 

สาธารณูปการ

กลุ่มที่ 2

 สถาบัน

การเงิน

รัฐวิสาหกิจ

55 แห่ง

กลุ่มที่ 3

อื่นๆ

• กทพ. รฟม. รฟท. ขสมก. บขส. ทอท. บกท. บวท. สบพ. กทท.

• กฟผ. กฟน. กฟภ. ปตท.  

•ทีโอที กสท ปณท อสมท 

•กปน. กปภ. อจน.  ธพส. กนอ. กคช

กรุงไทย ออมสิน ธพว. 

บสย. ธสน. ธอท. ธอส. 

บตท. ธกส. 

•อสป. อ.ส.ค. อ.ต.ก. อคส. สกย. อ.ส.ย. อ.อ.ป. อสพ. อสส.

•วว. กกท. อพวช. อภ. ททท.

•รยส. รง.พ. อส. สสร. โรงพิมพ์ฯ บอท. อต. สธค. 

24 แห่ง

9 แห่ง

22 แห่ง

* หมายเหตุ : แบ่งกลุ่มส าหรับรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมเพียง 1 ประเภทรางวัลเท่านั้น ส าหรับ 7 ประเภทรางวัลที่เหลือ 

ไม่มีการแบ่งกลุ่มในการพิจารณา
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การพิจารณามอบรางวัล รส.
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มอบให้  รส. ที่ ได้รับรางวัลดี เด่นในประเภทนั้น  ๆ ซึ่ งได้แก่รางวัล

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ รางวัลการบริหารจัดการองค์กร  รางวัลพัฒนา

องค์กร รางวัลผู้น าองค์กร รางวัลการเปิดเผยข้อมูล รางวัลการด าเนินงานเพื่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม และรางวัลนวัตกรรม 

รางวัล

เกียรติยศ

รางวัลรัฐวิสาหกิจ

ยอดเยี่ยม

รางวัลดีเด่น

เป็นรางวัลส าหรับ รส. ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ติดต่อกัน 3 ปี ส าหรับรางวัลใน 

ประเภทรางวัลที่ใช้คะแนนจากผลการประเมิน ในการพิจารณา ซึ่งได้แก่ รางวัล

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น , รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ,รางวัล

พัฒนาองค์กรดีเด่น และ รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น 

เป็นการพิจารณารางวัลโดยการแบ่งกลุ่ม รส. เป็น 3 กลุ่ม ซึ่งให้ รส. ที่มีความ

โดดเด่น และมีมาตรฐานในการด าเนินงานทุก ๆ ด้าน แสดงถึงความยอดเยี่ยม

ทั้ง คณะกรรมการ รส. การจัดการองค์กร การด าเนินงานด้านสังคมและ

สิ่งแวดล้อม ดังนั้น รส. ที่ได้รับรางวัลนี้แล้วจะไม่ได้รับรางวัลในประเภทรางวัล

อื่นอีก ยกเว้น รางวัลผู้น าองค์กรดีเด่น และรางวัลนวัตกรรมดีเด่น  
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หลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณารางวัล รส.
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1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม

12

• พิจารณา รส. ทั้งระบบประเมินผลเดิม 

และระบบ SEPA  โดยระบบประเมินผล

เดิมมีคะแนนประเมินผลฯ ภาพรวม ปี 

2554 ตั้งแต่ 4.50 (หรือตามที่ก าหนด)  

ส าหรับรส. ในระบบ SEPA พิจารณา

คะแนนตามที่คณะกรรมการก าหนด

•  และเป็น รส. ที่ผ่านการคัดเลือกตาม

หลักเกณฑ์ในรางวัลอื่นที่สะท้อนความ

เป็นองค์กร “ดีเด่น” ได้แก่ รางวัล 

Board, การบริหารจัดการ และ CSR  

•  ด าเนินงานตาม OFI Roadmap  ได้

ครบถ้วน

1. ผลงานที่เป็นรูปธรรมของแต่ละกิจการ

      ของ รส. เพ่ือแสดง ประสิทธิภาพ และ 

Performance ในภาพรวม

2.   รายงานข้อมูลเพิ่มเติมจาก รส. ได้แก่

• จุดเด่น และ จุดด้อยขององค์กร

• กลยุทธ์ ที่ท าให้ประสบความส าเร็จ

• ปัญหาและอุปสรรคและการแก้ไข

• รางวัลที่ได้รับ (ถ้ามี) 

• Incidents ที่ส าคัญขององค์กร นอกเหนือ              

จากที่ที่ปรึกษาสรุปไว้แล้ว (เพ่ือเป็นส่วน

หนึ่งของการพิจารณา/สอบถามในช่วงการ

สัมภาษณ์เชิงลึก/เข้าพบองค์กร)

การสัมภาษณ์เชิงลึก/

เข้าพบองค์กร

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนท่ี 2

Note: 1.ส าหรับรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) จะมีการจัดท าข้อมูลให้สามารถเทียบเคียงกันได้

2. ในประเภทรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจ าปี 2555 จะมีการแบ่งกลุ่มรัฐวิสาหกิจออกเป็น 3 กลุ่ม ตามขนาดและภารกิจ เชน่เดียวกับปี 2554

3. รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลนี้แล้ว จะไม่มีสิทธิรับรางวัลอื่นๆ อีก ยกเว้น 1. รางวัลผู้น าองค์กรดีเด่น 2. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น

ขั้นตอนที่ 3

กลุม่ที ่1 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(24 แหง่)

กลุม่ที ่2 
สถาบนัการเงนิ
( 10 แหง่)

กลุม่ที ่3  อืน่ๆ
(22 แหง่) 

การจดักลุม่ รส. ส าหรบัรางวลั
รฐัวสิาหกจิยอดเยีย่มระบบ
ประเมนิฯ เดมิ
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2. รางวัลคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจดีเด่น

13

รส. ที่มีคะแนนประเมินผลฯ 

บทบาทคณะกรรมการ*           

ปี 2554 ตั้งแต่ 4.50

(หรือตามที่ก าหนด) 

* ส าหรับรัฐวิสาหกิจระบบ SEPA  

จะท าการประเมินโดยพิจารณา

จากเกณฑ์ที่บูรณาการจากระบบ

ประเมินผลฯ เดิม เพื่อให้สามารถ

เทียบเคียงได้

1. (1) ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นรูปธรรม เช่น 

ระยะเวลาการท าหน้าที่ของกรรมการ การ

แสดงบทบาทในการก าหนดนโยบายและให้

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ รส. รางวัล

เกี่ยวกับคณะกรรมการที่ได้รับ (ถ้ามี)

(2) Incidents ที่เกี่ยวข้องหรือสะท้อนการ

ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (เพื่อเป็นส่วน

หนึ่งของการพิจารณา/สอบถามตอน Site 

Visit)

2. รายงานข้อมูลเพิ่มเติมจาก รส. ได้แก่

• จุดเด่น และ จุดด้อยของคณะกรรมการ (สรุป

จากแบบประเมินตนเอง)

• กิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับองค์กร

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

การสัมภาษณ์เชิงลึก/

เข้าพบองค์กร



LOGO

3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น

14

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นรูปธรรม เช่น จุดเด่น และ 

จุดด้อยของแต่ละด้าน (Risk, IC/IA,  IS, HR) 

ผลประเมินที่ผ่านมาในอดีต (3 ปี)

2.รายงานข้อมูลเพิ่มเติมจาก รส. ได้แก่

• นโยบายการด าเนินการ และกิจกรรม เพื่อ

ส่งเสริมพัฒนาแต่ละด้าน (Risk, IC/IA, IS, 

HR) 

• การแก้ไขปัญหาหรือจุดอ่อนแต่ละด้าน  

(Risk, IC/IA, IS, HR) 

• Incidents ที่เกี่ยวข้องแต่ละด้าน (Risk,          

IC/IA, IS, HR) พร้อมค าอธิบาย/ชี้แจง 

ประกอบ

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

รส. ที่มีคะแนนประเมินผลฯ ด้าน

การบริหารจัดการองค์กร    

ปี 2554 ตั้งแต่ 4.00 และมี

คะแนนแต่ละข้อย่อยไม่น้อยกว่า 

4.00 (หรือตามที่ก าหนด) 

* ส าหรับรัฐวิสาหกิจระบบ SEPA  

จะท าการประเมินโดยพิจารณา

จากเกณฑ์ที่บูรณาการจากระบบ

ประเมินผลฯ เดิม เพื่อให้สามารถ

เทียบเคียงได้

การสัมภาษณ์เชิงลึก/

เข้าพบองค์กร
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4. รางวัลพฒันาองค์กรดีเด่น

4.1 รางวัลพัฒนาองคก์รดีเด่นในภาพรวม

15

รส. ที่มีคะแนนประเมินผลฯ 

ภาพรวมที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

2 ปีติดต่อกัน 

(ปี 2553-2554)

(หรือตามที่ก าหนด)

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นรูปธรรม 

• ผลประกอบการด้านการเงิน และด้านที่ไม่ใช่

การเงินที่ส าคัญ

• แนวโน้มของความยั่งยืนในการพัฒนาองค์กร 

(พิจารณาจากข้อ 3 การบริหารจัดการ

องค์กร)

2. รายงานข้อมูลเพิ่มเติมจาก รส. ได้แก่

• สิ่งส าคัญที่ท าให้สามารถพัฒนาได้อย่าง

ต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารองค์กรรูปแบบ

ใหม่ที่น ามาใช้ (ถ้ามี)

• ปัญหาและอุปสรรคและการแก้ไข

• Incidents ที่เกี่ยวข้องกับ รส. พร้อม

ค าอธิบาย/ชี้แจง ประกอบ

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

การสัมภาษณ์เชิงลึก/

เข้าพบองค์กร
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4.2 รางวัลพัฒนาองคก์รดีเด่น ด้านการบริหารจัดการ

สารสนเทศ

16

รส. ที่มีคะแนนประเมินผลฯ 

ด้านการบรหิารจัดการ

สารสนเทศ

ที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

2 ปีติดต่อกัน 

(ปี 2553-2554)

(หรือตามที่ก าหนด)

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นรูปธรรม 

• ผลการด าเนินงานและการพัฒนาที่เก่ียวกับระบบ

สารสนเทศ แนวโน้มของความย่ังยืนในการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ ที่ส าคัญ

2. รายงานข้อมูลเพิ่มเติมจาก รส. ได้แก่

• สิ่งส าคัญที่ท าให้สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 

รวมถึงการบริหารองค์กรรูปแบบใหม่ที่น ามาใช้ 

(ถ้ามี)

• ปัญหาและอุปสรรคและการแก้ไข

• Incidents ที่เกี่ยวข้องกับ รส. พร้อมค าอธิบาย/

ชี้แจง ประกอบ

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

การสัมภาษณ์เชิงลึก/

เข้าพบองค์กร
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รส. ที่มีคะแนนประเมินผลฯ 

ด้านการบรหิารทรัพยากร

บุคคล

ที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

2 ปีติดต่อกัน 

(ปี 2553-2554)

(หรือตามที่ก าหนด)

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นรูปธรรม 

• ผลการด าเนินงานและการพัฒนาที่เก่ียวกับการ

บริหารทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญ

• แนวโน้มของความยั่งยืนในการพัฒนาระบบ

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญ

2. รายงานข้อมูลเพิ่มเติมจาก รส. ได้แก่

• สิ่งส าคัญที่ท าให้สามารถพัฒนาได้อย่าง

ต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารองค์กรรูปแบบใหม่

ที่น ามาใช้ (ถ้ามี)

• ปัญหาและอุปสรรคและการแก้ไข

• Incidents ที่เกี่ยวข้องกับ รส. พร้อมค าอธิบาย/

ชี้แจง ประกอบ

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

การสัมภาษณ์เชิงลึก/

เข้าพบองค์กร

4.2 รางวัลพัฒนาองคก์รดีเด่น ด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
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5. รางวัลผู้น าองค์กรดีเด่น 

18

ผู้น าของ รส. ที่เป็น shortlist 

รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม 

หรือ 

รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น

ภาพรวม

ซึ่งอยู่ในต าแหนง่

อย่างน้อย 2 ปี

หมายเหตุ: รางวัลผู้น าองค์กรดีเด่น

จะ ไม่พิจารณาผู้ที่รักษาการ ใน

ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุด

พิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานในปี 2554  และพิจารณาผลงาน

เพิ่มเติมย้อนหลัง 2 ปี ประกอบ ได้แก่

1. ผลประกอบการตามภารกิจ 2. ผลประกอบการทางการเงิน 

3. การด าเนินการตามนโยบาย 4. การบริหารจัดการ 

ข้อมูลพื้นฐาน 1. กลยุทธ์ ท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ หรือ ท่ีท า

ให้สามารถพัฒนาองค์กรได้ 2. ปัญหาและอุปสรรคและการ

แก้ไข 3. Incidents ที่ส าคัญขององค์กร พร้อมค าอธิบาย/ชี้แจง 

ประกอบ

ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ผู้น า (ผู้บริหารสูงสุด) ตอบกลับ ได้แก่

1. วิสัยทัศน์ของผู้น า/2. การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปสู่การ

ปฏิบัติ/3. บทบาทของผู้น าในการสร้างกลยุทธ์ที่ท าให้ประสบ

ความส าเร็จ หรือ ที่ท าให้สามารถพัฒนาองค์กรได้ /4. บทบาท

ของผู้น าในการแก้ไขปัญหา/5. การให้ความส าคัญ และการ

ด าเนินการด้าน CG, CSR ของผู้น า /6. การให้ความส าคัญ และ

การด าเนินการเพื่อพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน                                              

ของผู้น า 

การสัมภาษณ์
ผู้บรหิารสูงสุด

ของ รส.

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

หมายเหตุ: ในประเภทรางวัลผู้น าองค์กรดีเด่น ก าหนดให้ผู้ที่ได้รับรางวัล

ผู้น าองค์กรตั้งแต่ปี 2553 ถูกจัดไว้ในท าเนียบผู้น าองค์กร รัฐวิสาหกิจ

ดีเด่น (Hall of Fame) และจะไม่ได้รับการพิจารณาอีกในปี 2555
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6. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น

19

รส .  ที่ มี คะแนนประเมิน

หัวข้อเปิดเผยข้อมูลและ

สารสนเทศ ปี 2554 ตั้งแต่ 

4.50 คะแนนขึ้นไป (หรือ

ตามที่ก าหนด)

ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ส่งให้ รส. /รายงาน

ประจ าปี และช่องทางส่ือสารอื่นๆ ได้แก่

• นโยบาย แนวปฏิบัติ และผู้ดูแลรับผิดชอบการ

รายงานและเปิดเผยข้อมูล

• จ านวนสื่อและช่องทางที่ รส. เปิดเผยข้อมูล

• ข้อมูลที่ รส. เปิดเผยสู่สาธารณะ ทั้ง ด้านการเงิน 

และด้านที่ไม่ใช่การเงิน

• คุณภาพของการรายงานและเปิดเผยข้อมูล

เปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นที่ยอมรับ 

เช่น การรายงานและเปิดเผยข้อมูลของตลาด

หลักทรัพย์ เป็นต้น

• พัฒนาการด้านการรายงานและเปิดเผยข้อมูล

ของรัฐวิสาหกิจเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

การสัมภาษณ์เชิงลึก/

เข้าพบองค์กร

หมายเหตุ. : รัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและกระจายหุ้นในตลาด

หลักทรัพย์จะไม่ได้รับการพิจารณาในประเภทรางวัลนี้
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7. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น

ประจ าปี 2555

Innovation Award
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ประเด็นน าเสนอ

วัตถุประสงค์การมอบรางวัลนวัตกรรมดีเด่นปี 25551

นิยามนวัตกรรมของรัฐวิสาหกิจ   2

คุณลักษณะและประเภทนวัตกรรม3

หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการพิจารณารางวัลนวัตกรรมดีเด่น                

ปี 2555
4
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การจัดการความรู้ และการเสริมสร้างนวัตกรรมในรัฐวิสาหกิจที่เป็นระบบและยั่งยืน

• พัฒนากระบวนการบริหาร

จัดการความรู้ใน รส. 

• สร้างเสริมระบบการพัฒนา

นวัตกรรมของ รส อย่าง

ต่อเนื่องและยั่งยืน

• สร้างเสริมวัฒนธรรมด้าน

นวัตกรรมใน รส.

• พัฒนาศักยภาพการด าเนินงาน

ของ รส. โดยใช้นวัตกรรมที่

ทันสมัย

• ผลักดันการใช้นวัตกรรม รส. 
เพื่อสร้างประโยชน์ต่อ

สิ่งแวดล้อม ประชาชน และ

สังคมภายนอก 

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์การมอบรางวัลนวัตกรรมดีเดน่ ปี 2555
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นิยามนวัตกรรมของรัฐวิสาหกิจ

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ กระทรวงการคลงั.

• การคิดสรา้งสรรค์ผลติภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ กระบวนการผลติหรือกระบวนการบริการใหม่ 

• การปรับปรุงหรือดัดแปลง ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการผลติ หรือกระบวนการบริการที่มีอยู่เดิม

• โดยใช้ความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะและประสบการณ์ทางเทคโนโลยี หรือการจัดการมา

พัฒนา

• เพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิตัิงาน การบรหิารจัดการ การใหบ้ริการ และยกระดับ

ศักยภาพการแข่งขันขององค์กร 

แหล่งอ้างอิง : รางวัลนวัตกรรมของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

1. ความใหม่ (Newness)

2. การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 

(Knowledge and Creativity)

3. ประโยชน์เชงิเศรษฐกิจ และสังคม

(Economic Benefits)



24

สิ่งประดิษฐ/์

ผลงานวิจัยพัฒนา
สินค้า/

ผลิตภัณฑ์

ประเภท

นวัตกรรม

A B

D

บริการ

C

คุณลักษณะและประเภทนวัตกรรม

กระบวนการ/

การบริหารจดัการ
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ขั้นตอนที่ 2 : เกณฑ์พจิารณารางวัลฯขั้นตอนที่ 1

รัฐวิสาหกิจส่งรายงานการด าเนินโครงการเข้า

ประกวด

คัดกรองเบื้องต้นจากข้อมูลจากแบบสอบถามที่ รส. 

ตอบกลับ

1. เป็นผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือขั้นตอนที่ “จับ

ต้องได้/ใช้ได้” ไม่ใช่เพียง “ความคิดใหม่”

2. มี “ความใหม่” จากการปรับปรุง /พัฒนา /ต่อ

ยอด หรือ ประดิษฐ์/คิดค้นขึ้นใหม่ 

3. เกิดจากความตั้งใจในการผลิต/สร้าง ไม่ใช่

ความบังเอิญ

4. เกิดจากบุคลากรภายในของ รส. หรือการมีส่วน

ร่วมของบุคลากรภายใน รส. 

5. น ามาใช้จริง และเกิดผลเชิงบวกต่อรส. อย่าง

เป็นรูปธรรม

6. ไม่มีกรณีฟ้องร้องหรือพิพาททางทางกฎหมาย 

7. นวัตกรรมท่ีส่งประกวดไม่ใช่งานตามภารกิจหลัก       

ของ รส.  แต่สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร

ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีส่งให้ รส. ตอบกลับ

1. การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมใน รส. (ร้อยละ 30)

• นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานด้านนวัตกรรม (ร้อยละ 10)

• ระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม (ร้อยละ 6)

• การจัดสรรทรัพยากรด้านนวัตกรรม (Resource Allocation) (ร้อยละ 6) 

• การจัดให้มีกิจกรรม และช่องทางการสื่อสารด้านนวัตกรรม (ร้อยละ 8)

2. ชิ้นงานนวัตกรรมท่ีส่งเข้าประกวด (ร้อยละ 30)

• ระดับ “ความใหม”่ ของนวัตกรรม (ร้อยละ 15)

• ระดับความสอดคล้องและสนับสนุนความส าเร็จของภารกิจ/ธุรกิจของ รส. 

  (ร้อยละ 7.5)

• การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรในการสร้างนวัตกรรม (ร้อยละ 7.5)

3. ผลลัพธ์เชิงบวก/ประโยชน์ของนวัตกรรมที่ส่งเข้าพิจารณาท่ีมี 

    ต่อ รส. (ร้อยละ 40)

• ผลลัพธ์เชิงบวก/ประโยชน์ทางการเงิน (ร้อยละ 20)

• ผลลัพธ์เชิงบวก/ประโยชน์ด้านที่ไม่ใช่การเงิน (ร้อยละ 20)

การสัมภาษณ์เชิงลึก / เข้าพบองค์กร 

(คณะกรรมการจะพิจารณาตามความเหมาะสม)

หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการพิจารณารางวัลนวัตกรรมดีเด่น ปี 2555

ขั้นตอนที่ 3
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1

2
3

4

5

ระบบการบรหิารจัดการ

นวัตกรรม

นโยบาย และกลยุทธ์

แผนงานระยะยาว และประจ าปี

การจัดสรรทรพัยากร            

ด้านนวัตกรรม
กิจกรรมและช่องทาง

สื่อสารด้านนวัตกรรม

ระบบบริหารจัดการนวักรรม กิจกรรมด้านนวัตกรรม

เช่น 

• ผู้ดูแลรับผิดชอบ

• ระบบติดตาม/รายงานผล

• การบริหารจัดการและพัฒนา

ความรู้ในองค์กร เป็นต้น

เช่น 

• การจัดประกวดรางวัล

• การมอบทุนวิจัยและพัฒนา              

เป็นต้น

ช่องทางการสื่อสาร

เช่น 

• เอกสารสิง่พิมพ์ 

• เว็บไซต์ 

• สื่อโทรทัศน์ 

• สื่อวิทยุ เป็นต้น

หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการพิจารณารางวัลนวัตกรรมดีเด่น ปี 2555 (ต่อ)

การบริหารจัดการ

เพื่อเสริมสร้าง

นวัตกรรมใน รส.
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หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการพิจารณารางวัลนวัตกรรมดีเด่น ปี 2555 (ต่อ)

ช้ินงานนวตักรรม ประโยชน์ของนวตักรรม

 ระดับความใหม่ของ

นวัตกรรม

ความสอดคล้องและ

สนับสนุนความส าเร็จของ

ภารกิจ/ธุรกิจหลักของ

รัฐวิสาหกิจ

 การมีส่วนร่วมของบุคลากร 

รัฐวิสาหกิจ

สิ่งประดิษฐ/์

ผลงานวิจัยพฒันา
สินค้า/

ผลิตภัณฑ์

ประเภท

นวัตกรรม

A B

D

บริการ

C
กระบวนการ/

การบริหารจัดการ

ประโยชน์ด้านการเงิน

ประโยชน์ด้านที่ไม่ใช่การเงิน 

เช่น การเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขัน / การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

และการปฏิบัติงานในองค์กร / 

การเสริมสร้างการแสดงความ

รับผิดชอบทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กร เป็นต้น
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1

2
3

4

5

การประดิษฐ์/คิดค้นนวัตกรรมใหม่

ระดับองค์กร : 

การประดิษฐ์/คิดค้นนวัตกรรมขึ้น

ใหม่ มีความใหม่ระดับองค์กร

การปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้

ทันสมัย :

 การปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์หรือ

กระบวนการ "เดิม" ใน

องค์กรให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

การประดิษฐ์/คิดค้นนวัตกรรมใหม่จากองค์

ความรู้เดิม :

การพัฒนาเพิ่มเติม/ต่อยอดองค์กรความรู้

เดิมให้เกิด "นวัตกรรมใหม่“ แก่องค์กร

การประดิษฐ์/คิดค้นนวัตกรรมใหม่

ระดับอุตสาหกรรม :

การประดิษฐ์/คิดค้นนวัตกรรมขึ้น

ใหม่ มีความใหม่ระดับ

อุตสาหกรรม

การประดิษฐ์/คิดค้นนวัตกรรม

ใหม่ระดับประเทศ :

การประดิษฐ์/คิดค้นนวัตกรรมขึ้น

ใหม่ มีความใหม่ระดับประเทศ

ระดับความใหม่ของนวัตกรรม
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หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการพิจารณารางวัลนวัตกรรมดีเด่น ปี 2555

พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คัดกรอง 

ซึ่งใช้แนวทางการพิจารณาในลักษณะ Pass () Fail ()

พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์พิจารณา                               

รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ปี 2555

พิจารณาเกณฑ์

ระดับที่ 1

พิจารณาเกณฑ์

ระดับที่ 2

นวัตกรรมที่ผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้น

รส. ส่งแบบสอบถามและข้อมูลนวัตกรรมที่ส่ง

เข้าประกวด

Group 
Decision



8. รางวลัการด าเนนิงานเพือ่สงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม ประจ าปี 2555

Corporate Social Responsibility Award



การด าเนนิงานเพือ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม : CSR 

ความหมายของ Corporate Social Responsibility : CSR

33

Corporate

บรษัิท / หน่วยงาน /  
องคก์ร ทัง้ธรุกจิและ

องคก์รของรัฐ 

Responsibility

การยอมรับทัง้ผลทีไ่มด่ี
และผลทีด่ใีนกจิการทีไ่ด ้
ท าลงไป หรอือยูใ่นความ
ดแูลของกจิการ ซึง่สง่
ปลกระทบตอ่ผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยีกลุม่ตา่งๆ

Social

กลุม่คนทีม่ี
ความสมัพันธก์นัหรอืมี
วถิรีว่มกนั รวมถงึ
สิง่มชีวีติอืน่และ

สิง่แวดลอ้มทีอ่ยูร่าย
รอบ



ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบั CSR

34

ผูถ้อืหุน้
ผูบ้รหิาร 
พนกังาน

องคก์ร

ลกูคา้ คูค่า้ ครอบครวัของ
พนกังาน ชุมชนทีอ่งคก์ร
ต ัง้อยู ่ส ิง่แวดลอ้มรอบขา้ง

ประชาชนท ัว่ไป  คูแ่ขง่ขนัทางธรุกจิ



แนวปฏบิตัขิอง CSR

ตวัอยา่งแนวปฏบิตัขิอง CSR

 ISO 26000 Social Responsibility

 สถาบนัธรุกจิเพือ่สงัคม โดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย

 The OECD Guidelines for Multinational 
Enterprises

35



ISO 26000 Social Responsibility*

 เเนวปฏบิตัใินเรือ่ง CSR ไดเ้ป็น 7 หวัขอ้ ดงันี้

36

*www.iso.org/iso/social_responsibility



สถาบนัธรุกจิเพือ่สงัคม 
โดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย*

 เเนวปฏบิตัใินเรือ่ง CSR ไดเ้ป็น 8 หวัขอ้ ดงันี้

37

*www.csri.or.th

การก ากบั
ดเูเล
กจิการทีด่ ี

การประกอบ
ธุรกจิดว้ย
ความเป็น
ธรรม

การเคารพ
สทิธแิละการ
ปฎบิตัติอ่
เเรงงาน
อยา่งเป็น
ธรรม

ความ
รบัผดิชอบ
ตอ่ผูบ้รโิภค

การรว่มพฒันา
ชุมชนและ
สงัคม

การดเูเล
รกัษาสิง่
เเวดลอ้ม

การเผยเเพร่
นวตักรรม
จากการ
ด าเนนิความ
รบัผดิชอบ
ตอ่สงัคม

การจดัท า
รายงานดา้น
สงัคมและสิง่
เเวดลอ้ม



The OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises*

38

 เเนวปฏบิตัใินเร ือ่ง CSR ส าหรบับรรษทัขา้มชาต ิ7 หวัขอ้ ดงันี้

www.oecd.org

Employment
and 

industrial 
Relations

Environ

ment

Combating 
Bribery

Consumer 
Interests

Sciences 
and 

Technology

Competition

Taxation



การปรบัปรงุเกณฑก์ารใหร้างวลัประจ าปี 2555 
: แนวคดิการก าหนดเกณฑก์ารใหร้างวลั

39

หลกัเกณฑ/์แนวปฏบิตั ิ SOE Award SET Award

1. การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี* - 

2. บทบาทของคณะกรรมการฯ ในการสง่เสรมิการด าเนนิงานดา้น 
CG และ CSR ขององคก์ร

 -

3. ความตระหนกัในเรือ่งสทิธมินษุยชน*
 -

4. พนกังานและผูใ้ชแ้รงงานไดร้บัการดแูลและปฏบิตัอิยา่ง
เหมาะสมและเป็นธรรม*

 

5. ความใสใ่จในเรือ่งของสิง่แวดลอ้ม *
 

6. การด าเนนิธุรกจิดว้ยความไมเ่อาเปรยีบ*
 -

7. การไมเ่อาเปรยีบผูบ้รโิภค*
 

8. การมสีว่นรว่มในการพฒันาชุมชน*
 

9. นวตักรรมและการเผยแพรน่วตักรรมจากการด าเนนิความ
รบัผดิชอบตอ่สงัคม

- 

10. การจดัท ารายงานดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม
 

11. ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของโครงการดา้นสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม

 -

หมายเหต:ุ * หลกัเกณฑข์อง ISO 26000
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การปรบัปรงุเกณฑก์ารใหร้างวลัประจ าปี 2555 
: การเปรยีบเทยีบเกณฑก์ารใหร้างวลั 2554 vs. 2555

หลกัเกณฑ ์2554

1.1 บทบาทของคณะกรรมการฯ ในการสง่เสรมิการ
ด าเนนิงานดา้น CG และ CSR ขององคก์ร 

1.2 ความตระหนกัในเรือ่งสทิธมินษุยชน 

1.3 พนกังานและผูใ้ชแ้รงงานไดร้บัการดแูลและปฏบิตั ิ
อยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 

1.4 ความใสใ่จในเรือ่งของสิง่แวดลอ้ม

1.5 การด าเนนิธุรกจิดว้ยความไมเ่อาเปรยีบ

1.6 การไมเ่อาเปรยีบผูบ้รโิภค

1.7 การมสีว่นรว่มในการพฒันาชุมชน

1.8 การจดัท ารายงานดา้น CSR

หลกัเกณฑ ์2555

1.1 บทบาทของคณะกรรมการฯ ในการสง่เสรมิการ
ด าเนนิงานดา้น CG และ CSR ขององคก์ร

1.2 ความตระหนกัในเรือ่งสทิธมินษุยชน

1.3 พนกังานและผูใ้ชแ้รงงานไดร้บัการดแูลและปฏบิตั ิ
อยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม

1.4 ความใสใ่จในเรือ่งของสิง่แวดลอ้ม
       เพิม่ประเด็นในการใหค้วามส าคญั/การสรา้งความ

ตระหนกัในเรือ่งสิง่แวดลอ้มในกระบวนการผลติ 
การใหบ้รกิาร หรอืการด าเนนิงานขององคก์ร

1.5 การด าเนนิธุรกจิดว้ยความไมเ่อาเปรยีบ

1.6 การไมเ่อาเปรยีบผูบ้รโิภค

1.7 การมสีว่นรว่มในการพฒันาชุมชน

1.8 การจดัท ารายงานดา้น CSR

สว่นที ่1: 40 คะแนน
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การปรบัปรงุเกณฑก์ารใหร้างวลัประจ าปี 2555 
: การเปรยีบเทยีบเกณฑก์ารใหร้างวลั 2554 vs. 2555

หลกัเกณฑ ์2554

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของโครงการดา้นสงัคม
และสิง่แวดลอ้ม

2.1 การศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูตา่งๆทีเ่ก ีย่วขอ้งกบั
โครงการ

2.2 การก าหนดแผนงาน และผูร้บัผดิชอบ

2.3 ประสทิธภิาพการด าเนนิงานของโครงการ

2.4 การใหค้วามส าคญัตอ่โครงการของบคุลากร
      ในองคก์ร

2.5 การตดิตามและประเมนิผล

2.6 ผลกระทบตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

หลกัเกณฑ ์2555

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของโครงการดา้นสงัคม
และสิง่แวดลอ้ม

2.1 การศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูตา่งๆทีเ่ก ีย่วขอ้งกบั
โครงการ
เพิม่ประเด็นการแสดงความเชือ่มโยงของแนวคดิใน
การด าเนนิโครงการกบัภารกจิหลกัขององคก์ร

2.2 การก าหนดแผนงาน และผูร้บัผดิชอบ

2.3 ประสทิธภิาพการด าเนนิงานของโครงการ 

2.4 การใหค้วามส าคญัตอ่โครงการของบคุลากร
    ในองคก์ร

2.5 การตดิตามและประเมนิผล

2.6 ผลกระทบตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

สว่นที ่2 : 60 คะแนน 
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ข ัน้ที ่2

* พรอ้มขอ้มลูพืน้ฐาน ไดแ้ก ่ค าอธบิายเกีย่วกับโครงการทีส่ง่เขา้ประกวด

ขอ้มลูจากแบบสอบถามทีส่ง่ให ้รส. ตอบกลบั ตามหลกัเกณฑก์าร
พจิารณารางวลั*
1. แนวปฏบิตักิารด าเนนิงานดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม (รอ้ยละ 

40)
1.1 บทบาทของคณะกรรมการฯ ในการสง่เสรมิการด าเนนิงานดา้น CG 

และ CSR ขององคก์ร
1.2 ความตระหนกัในเร ือ่งสทิธมินษุยชน
1.3 พนกังานและผูใ้ชแ้รงงานไดร้บัการดแูลและปฏบิตัอิยา่งเหมาะสมและ

เป็นธรรม
1.4 ความใสใ่จในเร ือ่งของสิง่แวดลอ้ม
       เพิม่ประเด็นในการใหค้วามส าคญั/การสรา้งความตระหนกัในเรือ่ง

ส ิง่แวดลอ้มในกระบวนการผลติการใหบ้รกิาร หรอืการด าเนนิงานของ
องคก์ร

1.5 การด าเนนิธุรกจิดว้ยความไมเ่อาเปรยีบ
1.6 การไมเ่อาเปรยีบผูบ้รโิภค
1.7 การมสีว่นรว่มในการพฒันาชุมชน
1.8 การจดัท ารายงานดา้น CSR

2. โครงการด้านส ังคมและสิ่ง แวดล้อมที่ส่ง เข้าประกวด 
    (รอ้ยละ 60)
2.1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการด้านสงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม

หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาคดัเลอืก
รางวลัการด าเนนิงานเพือ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มดเีดน่

ข ัน้ที ่3

การสมัภาษณ์เชงิลกึ 
/เขา้พบองคก์ร
(การเยีย่มชม
โครงการซึง่

คณะกรรมการจะ
พจิารณาตามความ

เหมาะสม)

ข ัน้ที1่

รฐัวสิาหกจิสง่
รายงาน

การ
ด าเนนิงาน

โครงการเขา้
ประกวด



หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาคดัเลอืกเบือ้งตน้จากขอ้มลูที่
ไดร้บัจากแบบสอบถาม

43

หลกัเกณฑใ์น
การพจิารณา
คดัเลอืกรางวลั
การด าเนนิงาน
เพือ่สงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม 
ข ัน้ที ่2

□ ไมม่นีโยบายดา้น CG และไมม่ ีCode of Conduct หรอื Code 
of Ethics 

□ ตรวจพบหรอืมีหลกัฐานเป็นรูปธรรม ว่ามรีายงานของการ
ทจุรติเกดิขึน้

□ ไดร้บัรายไดท้างตรงทีเ่ป็นตวัเงนิ (Direct Financial Return) 
จากโครงการ /กจิกรรม CSR

□ ใชโ้ครงการ CSR เพือ่ประโยชนใ์นการกดีกนัทางการคา้ หรอื
ใชโ้ครงการ  CSR เป็นเครือ่งมอืทางธุรกจิทีส่นอง ประโยชน์
ของตนเองมากกว่าสนองประโยชน์ต่อสงัคม ชุมชนและ
สิง่แวดลอ้ม

□ นโยบายดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มขององคก์รไม่ไดเ้กดิจาก
การรเิร ิม่ของ องคก์รเอง แต่เกดิจากการเรยีกรอ้งหรอืการ
บงัคบัใหก้ระท าจากท ัง้ภาคสงัคมและภาครฐั หรอืเกดิจาก
ความจ าเป็นทีต่อ้งด าเนนิงานตามภารกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
ขององคก์ร

□ ใชง้บประมาณในการท า PR ทีเ่กีย่วขอ้งกบั CSR มากกว่า
งบประมาณของ    โครงการ /กจิกรรม CSR 



หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาคดัเลอืกรางวลัการด าเนนิงาน
เพือ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  ข ัน้ที ่2

สว่นที ่1

1.1 บทบาทของคณะกรรมการฯ ในการสง่เสรมิการด าเนนิงานดา้น CG 
และ CSR ขององคก์ร (Good governance)

1.2 ความตระหนกัในเรือ่งสทิธมินษุยชน (Human rights)

1.3 พนกังานและผูใ้ชแ้รงงานไดร้บัการดูแลและปฏบิตัอิยา่งเหมาะสมและ
เป็นธรรม (Labor Practices)

1.4  ความใสใ่จในเรือ่งของสิง่แวดลอ้ม 
(The environment) 

1.5 การด าเนนิธุรกจิดว้ยความไมเ่อาเปรยีบ
(Fair operating Practices)

1.6 การไมเ่อาเปรยีบผูบ้รโิภค (Consumer issues)

1.7 การมสีว่นรว่มในการพฒันาชุมชน
(Community involvement & Development) 

1.8 การจดัท ารายงานดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
(Corporate Social Responsibility Report) 
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อา้งองิมาตรฐาน 
ISO  26000 และ
สถาบนัธุรกจิเพือ่

สงัคม

สว่นที ่2 2.1 ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของโครงการดา้นสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม



การปรบัปรงุเกณฑก์ารใหร้างวลัประจ าปี 2555 
: รายละเอยีดหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาคดัเลอืก

1.1 บทบาทของคณะกรรมการฯ ในการสง่เสรมิการด าเนนิงานดา้น CG และ CSR ขององคก์ร

 บทบาทและการ
ปฏบิตัหินา้ทีข่อง
คณะกรรมการ

บทบาทของ
คณะกรรมการฯ 
ในการสง่เสรมิ
การด าเนนิงาน
ดา้น CG และ 

CSR 

 จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณของ
นกับรหิารและ
พนกังาน

1.2 ความตระหนกัในเรือ่งสทิธมินุษยชน

ด าเนนิธุรกจิและ
ปฏบิตัติามขอ้ก าหนด
สทิธมินษุยชนตาม
มาตรฐานสากล

 การใหส้ทิธแิกชุ่มชน
ผูไ้ดร้บัผลกระทบจาก
การด าเนนิธุรกจิมสีว่น
รว่มในการแสดง
    ความคดิเห็น

สว่นที ่1 แนวปฏบิตักิารด าเนนิงานดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม
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1.3.  พนกังานและผูใ้ชแ้รงงานไดร้บัการดแูลและปฏบิตัอิยา่งเหมาะสม
และเป็นธรรม

นโยบายและ
กระบวน

การท างานที่
ตระหนกัถงึความ
ปลอดภยัและ
อาชวีอนามยั

ผลตอบแทน
และสทิธิ
ประโยชนท์ี่
เป็นธรรม

การปรบัปรงุเกณฑก์ารใหร้างวลัประจ าปี 2555 
: รายละเอยีดหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาคดัเลอืก

ชอ่งทางการ
รอ้งเรยีนและ

กระบวนการการ
ตอบสนองตอ่ขอ้

รอ้งเรยีน
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1.4 ความใสใ่จในเรือ่งของสิง่แวดลอ้ม

ระบบการ
บรหิารงานดา้น
สิง่แวดลอ้ม

นโยบายการ
กระบวนการผลติ
สนิคา้และบรกิาร

หรอืการ
ด าเนนิงานตาม
ภารกจิหลกั

เพิม่หลกัเกณฑ์
ตามขอ้สงัเกต 
คณะกรรมการฯ



การปรบัปรงุเกณฑก์ารใหร้างวลัประจ าปี 2555 
: รายละเอยีดหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาคดัเลอืก

1.5 การด าเนนิธรุกจิดว้ยความไมเ่อาเปรยีบ

การหลกีเหลีย่ง
การด าเนนิงานที่
อาจกอ่ใหเ้กดิ

ความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์

แนวทางการ
บรหิารจดัการเพือ่
ป้องกนัการจา่ย
สนิบนหรอืทจุรติ

1.6 การไมเ่อาเปรยีบผูบ้รโิภค

การด าเนนิธุรกจิที่
มคีวามรบัผดิชอบ

ตอ่ผูบ้รโิภค

การสรา้งความ
ตระหนกัใหผู้บ้รโิภค
เห็นความส าคญัของ
การใชส้นิคา้/บรกิาร

    ทีค่ านงึถงึ
สิง่แวดลอ้ม
และสงัคม
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การปรบัปรงุเกณฑก์ารใหร้างวลัประจ าปี 2555 
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1.7  การมสีว่นรว่มในการพฒันาชุมชน

การสง่เสรมิและ
สนบัสนนุหรอืมี
สว่นรว่มในการ
พฒันาชุมชนและ

ทอ้งถิน่ 

                     

1.8 การจดัท ารายงานดา้น CSR

การจดัท า
รายงานดา้น
สงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม
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2.3

 ประสทิธภิาพ
การ

ด าเนนิงาน
ของโครงการ

2.1

การศกึษาและ
วเิคราะหข์อ้มลู
ตา่งๆทีเ่ก ีย่วขอ้ง
กบัโครงการ
และความ

เชือ่มโยงของ
การด าเนนิ
โครงการกบั

ภารกจิหลกัของ
องคก์ร

2.5

การตดิตาม
และ

ประเมนิผล

2.4

การให้
ความส าคญั
ตอ่โครงการ
ของบคุลากร
ในองคก์ร

สว่นที ่2 :  โครงการดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม
- ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของโครงการดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

การก าหนด
แผนงาน 
และ

ผูร้บัผดิชอบ

2.2

2.6

ผลกระทบ
ตอ่ผูม้สีว่นได้
สว่นเสยี
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หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาคดัเลอืกรางวลั
การด าเนนิงานเพือ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม

คณุภาพของ
การเตรยีมการ
ของโครงการ การด าเนนิงาน

ทีค่รบถว้นตาม
แผนงาน

การก าหนด
แผนปฏบิตั ิ
การทีช่ดัเจน พนกังานทีม่สีว่นรว่ม

ตอ่จ านวนพนกังาน
ท ัง้หมด และ 

ผูบ้รหิารทีม่สีว่นรว่ม
ในโครงการ

การตดิตาม
ประเมนิผลและ
พฒันาปรบัปรงุ
อยา่งตอ่เนือ่ง

จ านวนผูท้ ี่
ไดร้บั

ผลกระทบ



ขอบพระคณุ
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