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แบบรายงานประกอบการพิจารณามอบรางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น       
                                                           ประจ าปี 2559 

 

ค าชี้แจง 
 
1. แบบรายงานประกอบการพิจารณามอบรางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี 2559  
    รางวัลประชารัฐวิสาหิจดีเด่น 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 าส่งแบบรายงานประกอบการพิจารณารางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี 2559 
ทั้งในรูปเอกสารและไฟล์ที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว (ในรูปแบบของ Microsoft Word) ภายในวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ จะไม่รับพิจารณาเอกสารที่รัฐวิสาหกิจน าส่งภายหลังวันที่ได้
ก าหนด 

4. Download แบบรายงานประกอบการพิจารณามอบรางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี 2559            
ได้ที่ www.sepo.go.th  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sepo.go.th/
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          แบบรายงานประกอบการพิจารณามอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น  
                                                             ประจ าปี 2559  

ประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น 
 
ชื่อรัฐวิสาหกิจ................................................................................................ 
ชื่อผู้บริหารสูงสุด.................................................................................. ......... 
 
ผู้ประสานงาน ๑. ............................................................................................ 
โทรศัพท์ ............................................. E-mail : ............................................. 
ผู้ประสานงาน ๒. ............................................................................................ 
โทรศัพท์ ............................................. E-mail : ............................................. 
 
รายงานประกอบการพิจารณามอบรางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี 2559 ทีร่ัฐวิสาหกิจได้จัดส่ง 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น*” หมายถึง การด าเนินงานร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจ กับ ประชาชน   
และอาจรวมถึงองค์กรภาคประชาสังคม เอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐอ่ืน เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการ          
ตามพันธกิจหลักของรัฐวิสาหกิจ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืน โดยอาศัยจุดแข็งของแต่ละ
องค์กรภาคีมาหนุนเสริมกัน 
 
หมายเหตุ: * อาจจะมีการปรับเปลี่ยนชื่อรางวัลดีเด่น ตามความเหมาะสม 



 รายงานประกอบการพิจารณามอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น             2559 
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ส่วนที่ 1. แนวปฏิบัติการด าเนินงานด้านประชารัฐวิสาหกิจ  
 
1. โปรดอธิบายถึง โครงการประชารัฐวิสาหกิจที่น าเสนอเพ่ือเข้ารับการพิจารณารับรางวัล เป็นไปตามภารกิจ/

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

 
2. โปรดอธิบายถึง บทบาทของคณะกรรมการฯ และผู้บริหารในการส่งเสริมการด าเนินงานด้านประชา

รัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐวิสาหกิจด าเนินงานภายใต้การริเริ่มของรัฐวิสาหกิจเอง หรือจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรือ จากนโยบายของรัฐ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 เอกสารแนบที่ 1.2  (หากมี) 
 
 

3. โปรดอธิบายถึง การมีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มและส่งเสริมให้มีนโยบาย หรือ ในกิจกรรม แผนงาน/โครงการ 
หรือ ในการด าเนินงาน หรือ ในการจัดหาทรัพยากร มาสนับสนุนการท 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  
กลุ่มเป้าหมายหลัก และ
กลุ่มเป้าหมายรองที่จะได้รับสินค้า
หรือบริการ 

 

ประโยชน์ที่เกิดข้ึนที่ตรงตาม
หลักการโครงการประชารัฐวิสาหกิจ 

 

กลุ่มเป้าหมายหลัก และ
กลุ่มเป้าหมายรองที่จะได้รับ
ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน 

 

ผลลัพธ์ (Outcome)  
ความยั่งยืน  
 เอกสารแนบที่ 1.6  (หากมี) 
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7. โปรดระบกุิจกรรม ขั้นตอน กระบวนการของแผนงาน/โครงการด้านประชารัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้ง                   
โปรดอธิบายถึงความส าเร็จของการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ 

ปีที่เริ่ม/ 
ปีทีส่ิ้นสุด 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย (ถ้ามี) กิจกรรม ขั้นตอน  
กระบวนการของโครงการ 

      
      
      
      
 เอกสารแนบที่ 1.7  (หากมี) 

 
8. งบประมาณในการด าเนินงานและงบประชาสัมพันธ์โครงการการด าเนินงานด้านประชารัฐวิสาหกิจ                  

ในปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 
ปีที่เริ่ม/ปี
ที่สิ้นสุด 

ชื่อโครงการ งบประมาณการด าเนินงาน 
ด้านประชารฐัวิสาหกิจ  

(ล้านบาท) 

งบประชาสัมพันธ ์
ด้านประชารฐัวิสาหกิจ 

(ล้านบาท) 
    
    
    
    
 เอกสารแนบที่ 1.8  (หากมี) 

 
๙. การด าเนินงานด้านประชารัฐวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจในช่วงปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) โปรดอธิบายรายละเอียด

ตามตารางข้างล่างนี้  
ปีที่เริ่ม/

ปีที่
สิ้นสุด 

ชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

จ านวน
พนักงานของ
รัฐวิสาหกิจที่มี
ส่วนร่วมใน
โครงการ 

จ านวน
พนักงานของ
รัฐวิสาหกิจ

ทั้งหมด 

ผู้บริหารที่เข้า
ร่วมโครงการ 
(ระบุต าแหน่ง
ของผู้บริหาร) 

ภาคส่วน
ต่างๆ ที่มี
ส่วนร่วม  
(จ านวน) 

จ านวนผู้ที่
ได้รับ

ผลกระทบ 
 

        
        
        
        

 เอกสารแนบที่ 1.๙  (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 ที่ได้รับผลประโยชน์จาก

การด าเนินโครงการประชารัฐวิสาหกิจ ที่น าเสนอ 
 จ านวนชุมชน/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรง (ระบุจ านวนประชาชนหรือจ านวนภาคประชาสังคม 

หรือ ภาคเอกชน) ในการด าเนินโครงการประชารัฐวิสาหกิจที่น าเสนอ.................คน  
 จ านวนชุมชน/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ทางอ้อมจากการด าเนินโครงการประชารัฐวิสาหกิจ ที่น าเสนอ 

ในปี 2559 .............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 านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ นางสาวมยุรี บรรเลงรมย,์ นายธเนศ สุนทรโรปกรณ ์

โทรศัพท์ ๐๒-๒๙๘-๕๘๘๐-๗ ต่อ ๓๑๔๑/๓๑๔๗ โทรสาร ๐๒-๒๙๘-๖๑๕๒  
e-mail:  Mayuree_b@sepo.go.th หรือ Thanate_s@sepo.go.th 

- บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  นางสาวอารีวรรณ ขจรวานิชไพบูลย์ โทรศัพท ์02-231-3011 ต่อ  327 
โทรสาร 02-231-3681 e-mail: areewan@tris.co.th 

 กรุณาส่งกลับคืนที:่  ขอให้จัดส่งแบบสอบถาม และเอกสารประกอบ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงแผ่นซีด ี
จ านวน ๑ แผ่น ส่งกลับคืนมาทีส่ านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ กระทรวงการคลัง อาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  
(นางสาวมยุรี บรรเลงรมย,์ นายธเนศ สุนทรโรปกรณ์) ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.  

 


