
 
 
 

แบบสอบถาม   
เพ่ือประกอบการพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปีบัญชี 2561 

“รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น”  
 

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 ทั้งในรูปเอกสำรและไฟล์ที่กรอกข้อมูล

สมบูรณ์แล้ว (ในรูปแบบของ Microsoft Word) 

ทั้งน้ีขอให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติมในรูปแบบ CD หรือ DVD และแบบสอบถามเพ่ือประกอบการพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น          
ในรูปแบบของ Microsoft Word (ถ้ามี) 

กรุณาส่งกลับคืนที่: ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตัดสินรำงวัลรัฐวิสำหกิจดีเด่น ประจ ำปี 2561  
 ส ำนักก ำกับและประเมินผลรัฐวิสำหกิจ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ  

                       เลขท่ี ๓๑๐ อำคำรธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย 
                       ช้ัน 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท 10400 
 

ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 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 แบบรายงานประกอบการพิจารณา 
มอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี 2561 ได้ที่ www.sepo.go.th
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ชื่อรัฐวิสาหกิจ......................................................................................  
ชื่อโครงการประชารัฐวิสาหกิจ.................................................................................. 
 
ผู้ประสานงาน 1................................................................................... 
โทรศัพท์............................................... E-mail: ................................... 
ผู้ประสานงาน 2...................................................................................  
โทรศัพท์............................................... E-mail: ................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น” หมายถึง การด าเนินงานร่วมกันระหว่าง รัฐวิสาหกิจ กับ ประชาชน และ
อาจรวมถึงองค์กรภาคประชาสังคม เอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐอ่ืน เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการตาม     
พันธกิจหลักของรัฐวิสาหกิจ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืน โดยอาศัยจุดแข็งของแต่ละองค์กร
ภาคีมาหนุนเสริมกัน 
 

หมำยเหตุ:  
1. รัฐวิสำหกิจอำจส่งโครงกำรเพ่ิมเติม กรณีที่โครงกำรที่มีกำรร่วมด ำเนินกำรระหว่ำงรัฐวิสำหกิจ              

ให้รัฐวิสำหกิจที่เป็นผู้ริเริ่มโครงกำรเป็นผู้ส่งโครงกำรเข้ำประกวด โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงควำมร่วมมือ      
ในกำรด ำเนินกำรร่วมกันอย่ำงชัดเจนในแผนปฏิบัติงำนของโครงกำร และกำรติดตำมโครงกำร           
อย่ำงต่อเนื่อง โดยจะต้องน ำเสนอให้คณะกรรมกำรและผู้บริหำรของรั ฐวิสำหกิจนั้นทรำบทุกขั้นตอน     
ของกำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำว  

2. แนวทำงกำรพิจำรณำ รัฐวิสำหกิจที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในโครงกำร อำจมีโอกำสได้รับรำงวัลเช่นเดียวกับ         
ผู้ริเริ่มโครงกำรได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับระดับของกำรมีส่วนร่วมในโครงกำรดังกล่ำว 

3. รัฐวิสำหกิจที่มีกำรให้ภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนโครงกำร เพ่ือผลิตสินค้ำหรือบริกำร       
ที่เป็นประโยชน์ต่อประชำชนอย่ำงยั่งยืน เป็นหนึ่งในตัวอย่ำงของรำงวัลประชำรัฐวิสำหกิจดีเด่น   

4. รัฐวิสำหกิจควรส่งรูปภำพ หรือวีดิโอ หรือรำยงำนเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำเพ่ิมเติม 
5. กำรสัมภำษณ์เชิงลึก/เข้ำพบองค์กร จะพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม 
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ส่วนที่ 1. แนวปฏิบัติการด าเนินงานด้านประชารัฐวิสาหกิจ  
 
1. โปรดอธิบำยถึง โครงกำรประชำรัฐวิสำหกิจที่น ำเสนอเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำกำรรับรำงวัล นั้นเป็นไปตำมภำรกิจ/

พันธกิจหลักของรัฐวิสำหกิจอย่ำงไร  
โปรดอธิบำย : …………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 
 เอกสำรแนบที่ 1.1  (หำกมี) 

 

2. โปรดอธิบำยถึง บทบำทของคณะกรรมกำรฯ และผู้บริหำรในกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนด้ำนประชำรัฐวิสำหกิจ            
ซึ่งเป็นนโยบำยที่รัฐวิสำหกิจด ำเนินงำนภำยใต้กำรริเริ่มของรัฐวิสำหกิจเอง หรือจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ             
จำกนโยบำยของรัฐ  
โปรดอธิบำย : …………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 
 เอกสำรแนบที่ 1.2  (หำกมี) 
 

3. โปรดอธิบำยถึง กำรมีส่วนร่วมในกำรคิดริเริ่มและส่งเสริมให้มีนโยบำย หรือกิจกรรม แผนงำน/โครงกำร หรือ
กำรด ำเนินงำน หรือกำรจัดหำทรัพยำกรมำสนับสุนกำรท ำงำนร่วมกันโครงกำรประชำรัฐวิสำหกิจ  

ระดับ การมีส่วนร่วม 
 คณะกรรมกำรฯ    
 ผู้บริหำร  
 พนักงำน  
  อ่ืนๆ ระบุ.........  

   เอกสำรแนบที่ 1.3  (หำกมี) 
 

4. โปรดอธิบำยถึง บทบำทของภำคส่วนต่ำงๆ ที่มีส่วนร่วมในโครงกำรกำรด ำเนินงำนด้ำนประชำรัฐวิสำหกิจ  

ภาคส่วนต่างๆ บทบาท 
 ภำคประชำชน  
 ภำคประชำสังคม    
 ภำคเอกชน       
 ภำครัฐวิสำหกิจ      
 ภำครัฐ      
 อ่ืนๆ ระบุ....................       

   เอกสำรแนบที่ 1.4  (หำกมี) 
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5. โปรดอธิบำยถึง กำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำงๆ ในกำรคิดริเริ่มและส่งเสริมให้มีนโยบำย หรือกิจกรรม 
แผนงำน/โครงกำร หรือกำรด ำเนินงำน หรือกำรจัดหำทรัพยำกร มำสนับสนุนกำรท ำงำนร่วมกันโครงกำร
ประชำรัฐวิสำหกิจ 

ภาคส่วนต่างๆ การมีส่วนร่วม 
 ภำคประชำชน  
 ภำคประชำสังคม    
 ภำคเอกชน       
 ภำครัฐวิสำหกิจ      
 ภำครัฐ      
 อ่ืนๆ ระบุ....................       

  เอกสำรแนบที่ 1.5  (หำกมี) 
 

6. โปรดอธิบำยถึงแผนงำน/โครงกำรประชำรัฐวิสำหกิจ   
 

ประเด็นส าคัญ ระบุรายละเอียด 
1. แผนงำน/โครงกำรที่ส่งประกวด ...........................................................................................  
2. แผนงำนระยะสั้น – ระยะยำว ...........................................................................................  

........................................................................................... 
3. เป็นไปตำมตำมภำรกิจ/พันธกิจหลัก ...........................................................................................  

...........................................................................................  
4. มีกำรศึกษำและวิเครำะห์แผนงำน/

โครงกำรก่อนเริ่มโครงกำรและ           
หลังโครงกำร 

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

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

.........................................................................................  
5. ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ........................................................................................... 

...........................................................................................  
6. งบประมำณท่ีใช้ในโครงกำร ...........................................................................................  

...........................................................................................  
7. งบประมำณท่ีใช้ประชำสัมพันธ์ (ถ้ำมี) ...........................................................................................  

...........................................................................................  
8. กลุ่มเป้ำหมำยหลัก และ

กลุ่มเป้ำหมำยรองที่จะได้รับสินค้ำ
หรือบริกำร 

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

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

9. ประโยชน์ที่เกิดข้ึนที่ตรงตำมหลักกำร
ประชำรัฐวิสำหกิจ 

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

........................................................................................... 
10. กลุ่มเป้ำหมำยหลัก และ

กลุ่มเป้ำหมำยรองที่จะได้รับ
ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน 

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

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

.........................................................................................  
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ประเด็นส าคัญ ระบุรายละเอียด 
11. เป้ำหมำยที่ชัดเจน ...........................................................................................  

...........................................................................................  
12. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome) ...........................................................................................  

...........................................................................................  
13. ควำมยั่งยืนของโครงกำร ........................................................................................... 

...........................................................................................  
 เอกสำรแนบที่ 1.6  (หำกมี) 
 

7. โปรดกรุณำระบุกิจกรรม ขั้นตอน กระบวนการของแผนงาน/โครงการด้ำนประชำรัฐวสิำหกิจพร้อมทั้ง             
โปรดอธิบำยถึงควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนแผนงำน/โครงกำร 
 

ประเด็นส าคัญ ระบุรายละเอียด 
1. ปีที่เริ่ม/ปีที่สิ้นสุด ...........................................................................................  
2. ชื่อโครงกำร ...........................................................................................  

...........................................................................................  
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร ...........................................................................................  

...........................................................................................  
4. เป้ำหมำยของโครงกำร ........................................................................................... 

...........................................................................................  
5. ตัวชี้วัด (เชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพ)  

และค่ำเป้ำหมำย (ถ้ำมี) 
.............................................................. ............................. 
...........................................................................................  

6. กิจกรรม ขั้นตอน และกระบวนกำร
ของโครงกำร 

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

...........................................................................................  
7. ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนของ

โครงกำร 
...........................................................................................  
........................................................................................... 

8. จ ำนวนพนักงำนของรัฐวิสำหกิจ              
ที่มีส่วนร่วมในโครงกำร 

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

........................................................................................... 
9. จ ำนวนพนักงำนของรัฐวิสำหกิจ

ทั้งหมด 
...........................................................................................  
...........................................................................................  

10. ผู้บริหำรที่เข้ำร่วมโครงกำร (ระบุ
ต ำแหน่งของผู้บริหำร) 

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

...........................................................................................  
11. ภำคส่วนต่ำงๆ ที่มีส่วนร่วม (จ ำนวน) ...........................................................................................  

........................................................................................... 
12. จ ำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบ ...........................................................................................  

.................................................................................. ......... 
 เอกสำรแนบที่ 1.7  (หำกมี) 
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8. กำรด ำเนินงำนด้ำนประชำรัฐวิสำหกิจในช่วงปีที่ผ่ำนมำ (ถ้ำมี)  
 

ประเด็นส าคัญ ระบุรายละเอียด 
1. ปีที่เริ่ม/ปีที่สิ้นสุด ...........................................................................................  

...........................................................................................  
2. ชื่อโครงกำร ...........................................................................................  

........................................................... ................................ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร ...........................................................................................  

...........................................................................................  
4. เป้ำหมำยของโครงกำร ...........................................................................................  

...........................................................................................  
5. ตัวชี้วัด (เชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพ)

และค่ำเป้ำหมำย (ถ้ำมี) 
...........................................................................................  
...........................................................................................  

6. กิจกรรม ขั้นตอน และกระบวนกำรของ
โครงกำร 

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

...........................................................................................  
7. ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนของ

โครงกำร 
...........................................................................................  
...........................................................................................  

8. จ ำนวนพนักงำนของรัฐวิสำหกิจที่มีส่วน
ร่วมในโครงกำร 

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

...........................................................................................  
9. จ ำนวนพนักงำนของรัฐวิสำหกิจทั้งหมด ........................................................... ................................ 

...........................................................................................  
10. ผู้บริหำรที่เข้ำร่วมโครงกำร (ระบุ

ต ำแหน่งของผู้บริหำร) 
............................................................................ ............... 
...........................................................................................  

11. ภำคส่วนต่ำงๆ ที่มีส่วนร่วม (จ ำนวน) ...........................................................................................  
...........................................................................................  

12. จ ำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบ ...........................................................................................  
........................................................................................... 

 เอกสำรแนบที่ 1.8  (หำกมี) 
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ส่วนที่ 2 การด าเนินโครงการ 
 

1. กำรติดตำมควำมคืบหน้ำและผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรประชำรัฐวิสำหกิจ  
 

ประเด็นส าคัญ ระบุรายละเอียด 
1. ควำมถี่ของกำรติดตำม 
      คณะกรรมกำร   
      ผู้บริหำร 
      พนักงำน 

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

2. กำรจัดท ำรำยงำนกำรติดตำม รำยงำน
สรุปผลและบทวิเครำะห์ 

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

........................................................................................... 
3. ระดับควำมส ำเร็จของโครงกำร ........................................................................................... 

................................................................. .......................... 
4. กำรน ำเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำร ........................................................................................... 

...........................................................................................  
5. กำรน ำเสนอรำยงำนต่อผู้บริหำร ........................................................................................... 

...........................................................................................  
6. มีกำรหำรือ และแก้ไขปัญหำร่วมกัน 
      คณะกรรมกำร   
      ผู้บริหำร 
      พนักงำน 

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

7. มีแนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุง
โครงกำรร่วมกันในปีต่อไป 

      คณะกรรมกำร   
      ผู้บริหำร 
      พนักงำน 

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

8. ประสิทธิภำพของโครงกำร (Input 
and Output) 

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

...........................................................................................  
9. ประสิทธิผลของโครงกำร (Result 

and Goal) 
........................................................................................... 
...........................................................................................  

10. ควำมต่อเนื่องและกำรต่อยอด
โครงกำร 

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

...........................................................................................  
11. โอกำสกำรขยำยผล ........................................................................................... 

...........................................................................................  
12. ผลกระทบ ........................................................................................... 

................................................................. .......................... 
 เอกสำรแนบที่ 2.1  (หำกม)ี 
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2. โปรดอธิบำย ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินโครงกำรประชำรัฐวิสำหกิจตำมแผนงำนของรัฐวิสำหกิจ อยู่ในระดับใด 
โปรดอธิบำย : …………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 
 เอกสำรแนบที่ 2.2  (หำกมี) 

 

3. จ ำนวนภำคประชำชน ภำคประชำสังคม ภำคเอกชน หรือหน่วยงำนภำครัฐอื่น ที่ได้รับผลประโยชน์จำกกำรด ำเนิน
โครงกำรประชำรัฐ วิสำหกิจ ที่น ำเสนอ 
 จ ำนวนชุมชน/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรง (ระบุจ ำนวนประชำชนหรือจ ำนวนภำคประชำสังคม หรือ 

ภำคเอกชน) ในกำรด ำเนินโครงกำร รัฐวิสำหกิจ-ประชำรัฐ ที่น ำเสนอ.................คน  
 จ ำนวนชุมชน/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ทำงอ้อมจำกกำรด ำเนินโครงกำรประชำรัฐ ที่น ำเสนอ ในปี 2561 

.............คน 
โปรดระบุรำยละเอียดผู้รับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น และวิธีกำรประเมินจ ำนวนผู้รับผลประโยชน์ทำงตรงและทำงอ้อม : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 
  เอกสำรแนบที่ 2.3  (หำกมี) 
 

4. กำรด ำเนินโครงกำรสร้ำงประโยชน์ที่เกิดข้ึน และมีควำมยั่งยืน ต่อประชำชน ประชำสังคม เอกชน และหน่วยงำน
ภำครัฐอื่นๆ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันรวมถึงในอนำคต อย่ำงไร 
 

ประโยชน์ที่เกิดข้ึน ควำมยั่งยืน ผลกระทบ  ระบุรายละเอียด 
  ภำคประชำชน  
  ภำคประชำสังคม  
  ภำครัฐวิสำหกิจ  
  ภำคเอกชน   
  หน่วยงำนภำครัฐอื่น  

   เอกสำรแนบที่ 2.4  (หำกมี) 
 

5. โครงกำร “ประชำรัฐ” เคยได้รับรำงวัลจำกองค์กรภำครัฐ/เอกชน  
 เคย                                               ไม่เคย         
โปรดอธิบำย : …………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 
 เอกสำรแนบ 2.5  (หำกมี) 

6. โปรดอธิบำยโดยสังเขป ถึงควำมโดดเด่นหรือเหตุผลที่องค์กรของท่ำนสมควรได้รับรำงวัลประชำรัฐวิสำหกิจดีเด่น
ประจ ำปี 2561 
โปรดอธิบำย : …………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 
 

หมำยเหตุ : ท่ำนสำมำรถให้ข้อมูล และเอกสำรประกอบเพ่ิมเติมได้ตำมควำมเหมำะสม 


