
 
 
 

แบบสอบถาม   
เพ่ือประกอบการพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปีบัญชี 2561 

“รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น”  

ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร 
 

ส าหรับ 
 

รัฐวิสาหกิจ : ……………………………………………………………. 
 
 

     ค ำช้ีแจง 
1. ก ำหนดควำมยำวของกำรอธิบำยรำยละเอียดไม่เกิน 30 หน้ำ กระดำษ A 4 ตัวอักษร SIZE 16 pt. 

2. ในหัวข้อที่มีเอกสำรแนบ () ขอให้ท ำเครื่องหมำย  ใน  (หำกมี) และโปรดระบุ “เลขที่อ้างอิง” ของเอกสำร

ส ำหรับค ำถำมในแต่ละข้อให้ชัดเจน โดยจะส่งคืนเอกสำรทั้งหมดภำยหลังจำกกำรตัดสินรำงวัลเสร็จสิ้นแล้ว 
3. ขอให้รัฐวิสำหกิจน ำส่งแบบรำยงำนประกอบกำรพิจำรณำรำงวัลรัฐวิสำหกิจดีเด่น ทั้งในรูปเอกสำรและไฟล์ที่กรอก          

ข้อมูลสมบูรณ์แล้ว (ในรูปแบบของ Microsoft Word) 

ทั้งน้ี ขอให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติมในรูปแบบ CD หรือ DVD และแบบสอบถามเพ่ือประกอบการพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น          
ในรูปแบบของ Microsoft Word (ถ้ามี) 

กรุณาส่งกลับคืนที่: ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตัดสินรำงวัลรัฐวิสำหกิจดีเด่น ประจ ำปี 2561  
 ส ำนักก ำกับและประเมินผลรัฐวิสำหกิจ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 

                           เลขที่ ๓๑๐ อำคำรธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย 
                       ช้ัน 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท 10400 

ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น 

 หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ :  
- ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

นำยทำยำท ชมเชย  โทรศัพท์ 02-298-5880-7 ต่อ 3117 E-mail: tayat_c@sepo.go.th 
นำงสำวปนิตำ ปฐมมำณิศ โทรศัพท์ 02-298-5880-7 ต่อ 3147 E-mail: panita_p@sepo.go.th 
นำยธนรัตน์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ โทรศัพท์ 02-298-5880-7 ต่อ 3149 E-mail: thanarat_r@sepo.go.th 
นำยวิวัฒน์ แพ่งโยธำ  โทรศัพท์ 02-298-5880-7 ต่อ 3117 E-mail: wiwat_p@sepo.go.th 

- บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
นำยยุทธนำ สีน้ ำเงิน  โทรศัพท์ 02-032-3000 ต่อ 8218 หรือ 09-9323-2916 

 E-mail: yutthana@tris.co.th 
นำยณวัชร์ สุขวำณิชวิชัย  โทรศัพท์ 02-032-3000 ต่อ 8223 หรือ 09-4919-6994  

 E-mail: nawat@tris.co.th 
นำงสำวรัชนี เวียงกระโทก  โทรศัพท์ 02-032-3000 ต่อ 8210 หรือ 08-9924-4537  

 E-mail: ratchanee@tris.co.th   

สามารถ Download แบบสอบถามได้ตาม QR Code : หรือ Download แบบรายงานประกอบการพิจารณามอบ 
รางวัลรฐัวิสาหกจิดีเด่น ประจ าปี 2561 ได้ที่ www.sepo.go.th
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ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร 
 
ชื่อรัฐวิสาหกิจที่ให้การสนับสนุน .................................................................................. .................. 
ชื่อผู้บริหาร ที่มีส่วนร่วม....................................................... ต ำแหน่ง ........................................... 

ชื่อรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการสนับสนุน ................................................................................... ............ 
ชื่อผู้บริหาร ที่มีส่วนร่วม....................................................... ต ำแหน่ง .......................................... 
 
ผู้ประสานงาน 1............................................................................ ......... 
โทรศัพท์............................................... E-mail: .................................... 

ผู้ประสานงาน 2............................................................................... ....... 
โทรศัพท์............................................... E-mail: .................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร โดยคู่รัฐวิสาหกิจต้องมีการก าหนด
แผนงานในการด าเนินการที่ชัดเจน รวมถึงการก าหนดผลลัพธ์ในการพัฒนาร่วมกันเพ่ือยกระดับการบริหาร
จัดการองค์กรแต่ละประเด็น และผลลัพธ์ในแต่ละกิจกรรมในช่วงปีได้ 



 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

ส่วนที่ 1. แผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น  ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร  
 

1. โครงกำรควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำระหว่ำงคู่รัฐวิสำหกิจของท่ำนเป็นกำรยกระดับกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
ด้ำนใดบ้ำง  
  บทบำทคณะกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ   กำรบริหำรควำมเสี่ยง   กำรควบคุมภำยใน   
  กำรตรวจสอบภำยใน      กำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ   กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 

2. กำรมีส่วนรวมและส่งเสริมกำรด ำเนินโครงกำรขององค์กรของท่ำน อยู่ในระดับใดบ้ำง 

 คณะกรรมกำร                                   ผู้บริหำร         พนักงำน 

โปรดอธิบำย : ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………………………………………………….......................... 
 

3. องค์กรของท่ำนมีนโยบำยด้ำนควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำระหว่ำงคู่รัฐวิสำหกิจ ซึ่งเป็นนโยบำยที่องค์กร
ด ำเนินงำนภำยใต้กำรริเริ่มขององค์กรเอง ไม่ได้เกิดจำกกำรเรียกร้องหรือกำรบังคับจำกท้ังภำคสังคมและภำครัฐ  
หรือไม่ได้เกิดจำกควำมจ ำเป็นที่ต้องด ำเนินงำนตำมภำรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร 

 ไม่มีนโยบำยด้ำนควำมร่วมมือ  มีนโยบำยด้ำนควำมร่วมมือ 

 โปรดอธิบำย : ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 

   เอกสำรแนบที่ 1.1  (หำกมี) 
 

4. กำรก ำหนดแผนงำนในกำรปฏิบัติงำน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนหรือไม่ และในแผนงำนมีกำรก ำหนด
ตัวชี้วัด หรือผลลัพธ์ที่ต้องกำร หรือไม่  
 ไม่มีกำรก ำหนดแผนงำน  มีกำรก ำหนดแผนงำน 

 

 ไม่มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
โปรดอธิบำย : …………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 

   เอกสำรแนบที่ 1.2  (หำกมี) 
 

5. กำรติดตำมควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินงำนของโครงกำร มีควำมถ่ีอย่ำงไร และรำยงำนผลต่อผู้บริหำรระดับใด 
 ไม่มีกำรติดตำม  มีกำรติดตำม ระบุควำมถี่..........      

(เพ่ิมเติมในส่วนที่ 2)  
 

 น ำเสนอรำยงำนต่อผู้บริหำรระดับสูง  น ำเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำร      
(เพ่ิมเติมในส่วนที่ 2) 

โปรดอธิบำย : …………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 

   เอกสำรแนบที่ 1.3  (หำกมี) 



 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

6. กรุณำระบุชื่อโครงกำรที่น ำเสนอ และรำยละเอียดโครงกำร เพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำ 
โปรดระบุชื่อโครงกำร : …………………………………………………………………………………………………………………......... 
รำยละเอียดโครงกำร :  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ปีที่เริ่ม/ปี
ที่สิ้นสุด 

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

จ านวนพนักงานของ
รัฐวิสาหกิจที่มสี่วน

ร่วมในโครงการ 

ผู้บริหารที่เข้าร่วม
โครงการ (ระบุต าแหน่ง

ของผู้บริหาร) 

จ านวนผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบขั้น

แรก 

การสร้างคุณค่า
ให้รัฐวิสาหกจิ 

      
      
      
   เอกสำรแนบที่ 1.4  (หำกมี) 

 

7. งบประมำณในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
รัฐวิสำหกิจที่ให้กำรสนับสนุน ....................................................................................ล้ำนบำท  
รัฐวิสำหกิจที่ได้รับกำรสนับสนุน ................................................................................ล้ำนบำท  
รำยละเอียด :  …………………………………………………………………………………………………………………………............. 
 

8. ท่ำนมีกำรจัดท ำแผนงำนทั้งระยะสั้น และระยะยำว ของโครงกำรที่น ำเสนอเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำ หรือไม่ 
อย่ำงไร รวมทั้งมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย และผลลัพธ์ (Outcome) ของกำรด ำเนินโครงกำรในแต่ละปีหรือไม่     
หำกมี ให้ระบุเป้ำหมำย และผลลัพธ์ ให้ชัดเจน (เพ่ิมเติมในข้อ 10) 
 ไม่มีกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูล  มีกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูล  
โปรดอธิบำย : ………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

   เอกสำรแนบที่ 1.5  (หำกมี) 
 

9. โปรดอธิบำยถึงกำรมีส่วนร่วมในริเริ่มโครงกำรทั้งรัฐวิสำกิจที่ให้กำรสนับสนุน และรัฐวิสำหกิจที่ได้รับกำรสนับสนุน 
ได้แก ่กำรก ำหนดแผนงำน/โครงกำร กำรด ำเนินงำน และกำรจัดหำทรัพยำกรมำสนับสนุนกำรท ำงำนร่วมกัน เป็นต้น 
 

9.1 รัฐวิสาหกิจที่ให้การสนับสนุน 

ระดับ การมีส่วนร่วม (โดยละเอียด) 
 คณะกรรมกำร   
 ผู้บริหำร   
 พนักงำน   

    เอกสำรแนบที่ 1.6  (หำกมี) 
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9.2 รัฐวิสาหกิจที่ได้รับการสนับสนุน 

ระดับ การมีส่วนร่วม (โดยละเอียด) 
 คณะกรรมกำร    
 ผู้บริหำร  
 พนักงำน  

   เอกสำรแนบที่ 1.7  (หำกมี) 
 

10. โปรดอธิบำยถึงแผนงำนที่ด ำเนินกำรร่วมกัน   
ประเด็นส าคัญ ระบุรายละเอียด 

1. แผนงำน 
       ระยะสั้น 
       ระยะยำว 

 
...........................................................................................  
.............................................................. .............................  

1. กำรวิเครำะห์ เพ่ือพิจำรณำศักยภำพ  
ควำมพร้อม รวมถึงทรัพยำกรที่ต้อง
น ำมำใช้ในกำรด ำเนินงำน 

...........................................................................................  

...........................................................................................  

...........................................................................................  
2. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ และ

เป้ำหมำย 
...........................................................................................  
...........................................................................................  
........................................................................ ................... 

3. ปัจจัยควำมส ำเร็จ / ปัจจัยยั่งยืน /  
ปัจจัยควำมล้มเหลว 

...........................................................................................  

...........................................................................................  

...........................................................................................  
4. กิจกรรม (รูปแบบ และวิธีกำร) ........................................................................................... 

...........................................................................................  

...........................................................................................  

........................................................................................... 
5. ประเด็นในกำรยกระดับกำรบริหำร

จัดกำร 
...........................................................................................  
...........................................................................................  

6. กำรจัดหำทรัพยำกรมำสนับสนุน/
ส่งเสริมกำรท ำงำนร่วมกัน  
(Resource Sharing) 

      คณะกรรมกำร   
      ผู้บริหำร 
     พนักงำน 

........................................................................................... 

...........................................................................................  

...........................................................................................  

...........................................................................................  

...........................................................................................  

........................................................................ ................... 
7. ระยะเวลำด ำเนินงำน ...........................................................................................  

........................................................... ................................ 
 



 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

ประเด็นส าคัญ ระบุรายละเอียด 
8. ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ...........................................................................................  

...........................................................................................  
9. ตัวชี้วัด (เชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพ)  ........................................................................................... 

...........................................................................................  
10. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome) ...........................................................................................  

...........................................................................................  

........................................................................ ................... 
11. ควำมยั่งยืน โดยแสดงถึงควำมต่อเนื่อง

และกำรต่อยอดของโครงกำร เช่น 
แผนงำนที่ชัดเจนในระยะยำว               
ที่สะท้อนถึงกำรยกระดับกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรได้อย่ำงยั่งยืน 

...........................................................................................  

...........................................................................................  

........................................................................ ................... 

...........................................................................................  

...........................................................................................  
12. อ่ืนๆ ระบ.ุ...................      ...........................................................................................  

........................................................................................... 

........................................................................ ................... 
 เอกสำรแนบที่ 1.8  (หำกมี) 

 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินโครงการ 
 

1. กำรติดตำมควำมคืบหน้ำและผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำดีเด่น ด้ำนกำรยกระดับ 
กำรบริหำรจัดกำรองค์กร 

ประเด็นส าคัญ ระบุรายละเอียด 
1. ควำมถี่ของกำรติดตำม 
      คณะกรรมกำร   
      ผู้บริหำร 
      พนักงำน 

 
...........................................................................................  
...........................................................................................  
........................................................................................... 

2. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
      คณะกรรมกำร   
      ผู้บริหำร 

 
...........................................................................................  
...........................................................................................  

3. มีกำรหำรือ และกำรแก้ไขปัญหำร่วมกัน 
      คณะกรรมกำร   
      ผู้บริหำร 
      พนักงำน 

 
...........................................................................................  
...........................................................................................  
........................................................................ ................... 
...........................................................................................  
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ประเด็นส าคัญ ระบุรายละเอียด 
4. ระดับควำมส ำเร็จของโครงกำร 
       ร้อยละควำมส ำเร็จของแผนงำน/

โครงกำร 
       ผลที่เกิดขึ้นเทียบกับเป้ำหมำย

และตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้ 

 
...........................................................................................  
...........................................................................................  
........................................................................ ................... 
.........................................................................................  

5. ประสิทธิภำพของโครงกำร  ........................................................................................... 
........................................................................................... 

6. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome)           
ที่เกิดขึ้น  

...........................................................................................  

...........................................................................................  

...........................................................................................  
7. ควำมยั่งยืน โดยแสดงควำมต่อเนื่อง

และกำรต่อยอดโครงกำร เช่น 
แผนงำนที่ชัดเจนในระยะยำว         
ที่สะท้อนถึงกำรยกระดับกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรได้อย่ำงยั่งยืน  

...........................................................................................  

...........................................................................................  

...........................................................................................  

........................................................................ ................... 

...........................................................................................  
 เอกสำรแนบที่ 2.1  (หำกม)ี 
 

2. โปรดอธิบำยระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินโครงกำรของท่ำน อยู่ในระดับใด 
โปรดอธิบำย : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสำรแนบที่ 2.2  (หำกมี) 
 

3. โปรดอธิบำยถึงผลกระทบของโครงกำรที่ชัดเจน ทั้งรัฐวิสำหกิจที่ให้กำรสนับสนุน และรัฐวิสำหกิจที่ได้รับ             
กำรสนับสนุน รวมถึงหน่วยงำนหรือองค์กรอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
โปรดอธิบำย : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสำรแนบที่ 2.3  (หำกมี) 
 

4. โปรดอธิบำยโดยละเอียด ถึงควำมโดดเด่นหรือเหตุผลที่คู่รัฐวิสำหกิจของท่ำนสมควรได้รับรำงวัลโครงกำร          
ควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำดีเด่นด้ำนกำรยกระดับกำรบริหำรจัดกำร ประจ ำปี 2561 
โปรดอธิบำย : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสำรแนบที่ 2.4  (หำกมี) 

      หมำยเหตุ : ท่ำนสำมำรถให้ข้อมูล และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมได้ตำมควำมเหมำะสม 


