
 เกณฑการพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดเีดน ป 2553 
 1. รางวัล “รัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจําป” 

ข้ันตอนการพิจารณาตัดสนิรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน ประจําป 2553 ในรางวัล 

“รัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจําป” ดังนี้           
             ขั้นตอนที่ 1    ขั้นตอนที่ 2                     ขั้นตอนที่ 3 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

หมายเหตุ: รัฐวิสาหกิจที่ไดรับรางวัลนี้แลว จะไมมีสิทธิรับรางวัลอ่ืนๆ อีก ยกเวน รางวัลผูนําองคกรดีเดน  ซึ่งเปนรางวัลท่ี  

มอบใหกับบุคคลที่เปนผูบริหารสูงสุดขององคกร เละรางวัลนวัตกรรมดีเดน ท่ีเปนรางวัลท่ีตองการผลักดันให

นวัตกรรมกรรมเกิดขึ้นในรัฐวิสาหกิจ 

 

 2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเดน 
ข้ันตอนการพิจารณาตัดสนิรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน ประจําป 2553 ในรางวัล

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเดน ดังนี้           
             ขั้นตอนที่ 1    ขั้นตอนที่ 2                         ขั้นตอนที่ 3 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

/3. รางวัล... 

• รัฐวิสาหกิจท่ีมีคะแนน

ประเมินผลฯ ภาพรวม  ป 

2552 ตั้งแต 4.50 (หรือ

ตามที่กําหนด)และเปน

รัฐวิสาหกิจท่ีผานการ

คัดเลือกในรางวัลอ่ืนที่สะทอน

ความเปนองคกร “ดีเดน” 

ไดแก รางวัล Board, การ

จัดการ, CSR, Service  

1. ผลงานที่เปนรปูธรรมของแตละกิจการของ รส. 

เพ่ือแสดง ประสทิธิภาพ และ Performance 
ในภาพรวม เชน SAIFI, SAIDI, NPL, 
Loss Ratio.  

2. รายงานขอมูลเพ่ิมเติมจาก รส. ไดแก 
• จุดเดน และ จุดดอยขององคกร 

• กลยุทธ ท่ีทําใหประสบความสาํเร็จ 
• ปญหาและอุปสรรคและการแกไข 
• รางวลัท่ีไดรับ (ถามี)  

• Incidents ท่ีสําคัญขององคกร 
นอกเหนือจากที่ท่ีปรึกษาสรุปไวแลว (เพ่ือ

เปนสวนหนึ่งของการพิจารณา/สอบถาม

ตอน Site Visit) 

 
การเขาพบรัฐวิสาหกิจ    
(Site Visit) 

 

 

รัฐวิสาหกิจที่มีคะแนน

ประเมินผลฯ หัวขอ

บทบาทของ

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ   

ป 2552 ตั้งแต 4.50 

(หรือตามที่

คณะกรรมการตัดสิน

รางวัลฯ ท่ีกําหนด) 

1. (1) ขอมูลพ้ืนฐานที่เปนรูปธรรม เชน ระยะเวลา

การทําหนาท่ีของกรรมการ การแสดงบทบาทในการ

กําหนดนโยบายและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน

แก รส. รางวัลเกีย่วกับคณะกรรมการทีไ่ดรับ (ถามี) 
   (2) Incidents ท่ีเกี่ยวของหรือสะทอนการปฏิบตัิ
หนาท่ีของคณะกรรมการ (เพ่ือเปนสวนหนึง่ของการ

พิจารณา/สอบถามตอน Site Visit) 
2. รายงานขอมูลเพ่ิมเติมจากรัฐวิสาหกิจไดแก 

• จุดเดน และ จุดดอยของคณะกรรมการ(สรุป

จากแบบประเมินตนเอง) 

• กิจกรรมที่มีสวนรวมกับองคกร 

 
การเขาพบรฐัวิสาหกิจ    

(Site Visit) 
 

เอกสารแนบ 1 /ส่ิงที่สงมาดวย 1 
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 3. รางวัลการจัดการองคกรดีเดน 

ข้ันตอนการพิจารณาตัดสนิรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน ประจําป 2553 ในรางวัล

การจัดการองคกรดีเดน ดังนี้           
             ขั้นตอนที่ 1        ขั้นตอนที่ 2                          ขั้นตอนที่ 3 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 4. รางวัลพัฒนาปรับสถานภาพองคกรดีเดน 

ข้ันตอนการพิจารณาตัดสนิรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน ประจําป 2553 ในรางวัล

พัฒนาปรับสถานภาพองคกรดีเดน ดังนี ้          
             ขั้นตอนที่ 1    ขั้นตอนที่ 2                          ขั้นตอนที่ 3 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 

/5. รางวัล... 

รัฐวิสาหกิจที่มีคะแนน

ประเมินผลฯ ดานการ

บริหารจัดการองคกร ป 

2552 ตั้งแต 4.00 และมี

คะแนนแตละขอยอยไม

นอยกวา4.00 

(หรือตามที่

คณะกรรมการตัดสิน

รางวัลฯ กําหนด) 

1. ขอมูลพ้ืนฐานที่เปนรูปธรรม เชน จุดเดน และ จดุ

ดอยของแตละดาน (Risk, IC/IA, IS, HR) ผล
ประเมินที่ผานมาในอดีต (3 ป)  

2. รายงานขอมูลเพ่ิมเติมจาก รส. ไดแก 
• นโยบาย การดําเนินการ และกจิกรรม เพ่ือ

สงเสริม พัฒนาแตละดาน (Risk, IC/IA, IS, 
HR)  

• การแกไขปญหาหรือจุดออนแตละดาน (Risk, 
IC/IA, IS, HR)  

• Incidents ท่ีเกี่ยวของแตละดาน (Risk, 
IC/IA, IS, HR) พรอมคําอธิบาย/ชี้แจง 

ประกอบ 

 
การเขาพบรฐัวิสาหกิจ     

(Site Visit) 
 

รัฐวิสาหกิจที่มีคะแนน

ประเมินผลฯ ภาพรวม ท่ี

ดีขึ้นอยางตอเนื่อง 2 ป

ติดตอกัน (ป 2550-

2552) 

(หรือตามที่

คณะกรรมการตัดสิน

รางวัลฯ กําหนด) 

1. ขอมูลพ้ืนฐานที่เปนรูปธรรม  
•  ผลประกอบการดานการเงนิ และดานที่ไมใช

การเงนิที่สาํคัญ 

•  แนวโนมของความยั่งยืนในการพฒันาองคกร 
(พิจารณาจากขอ 3 การบริหารจัดการ

องคกร) 

2. รายงานขอมูลเพ่ิมเติมจากรัฐวิสาหกิจ ไดแก 

•  สิ่งสําคัญที่ทําใหสามารถพัฒนาไดอยาง
ตอเนื่อง รวมถึงการบรหิารองคกรรูปแบบ

ใหมท่ีนํามาใช (ถามี) 

•  ปญหาและอุปสรรคและการแกไข 
•  Incidents ท่ีเกี่ยวของกับ รส. พรอม
คําอธิบาย/ชีแ้จง ประกอบ 

 
การเขาพบรฐัวิสาหกิจ 

 (Site Visit) 
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 5. รางวัลผูนําองคกรดีเดน 

ข้ันตอนการพิจารณาตัดสนิรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน ประจําป 2553 ในรางวัล

ผูนําองคกรดีเดน ดังนี้           
          ขั้นตอนที่ 1        ขั้นตอนที่ 2                        ขั้นตอนที่ 3 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 6. รางวัลการดําเนินงานเพ่ือสังคมและสิง่แวดลอม (CSR) 

ข้ันตอนการพิจารณาตัดสนิรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน ประจําป 2553 ในรางวัล

การดําเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR) ดังนี้           
                                     ขั้นตอนที่ 1      ขั้นตอนที่ 2 

 

 
 
 
 
 
 
  
หมายเหตุ: อาจเปนโครงการเดิมที่ไดเคยนําเสนอแลว แตควรใหขอมูลวาไดดําเนินการใดเพ่ิมเติมบางจากที่ผานมา 
 

/7. รางวัล... 
 

- พิจารณาจากผูบริหารของ
รัฐวิสาหกิจที่อยูในตําแหนง

อยางนอย 1 ป และไมอยู

ในตําแหนงรักษาการ โดยดู

จากขอมูลพ้ืนฐานในป 

2552 (และอาจดูยอนหลัง 

2 ป ประกอบ) ไดแก 1. 

ผลประกอบการตามภารกิจ 

2. ผลประกอบการทาง

การเงิน 3. การดําเนินการ

ตามนโยบาย 4. การบริหาร

จัดการ  

 
การเขาพบรัฐวิสาหกิจ 

 (Site Visit) 
 

ขอมูลจากแบบสอบถามที่สงใหรัฐวิสาหกิจไดแก 

• นโยบายดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

• การสรางจิตสํานึก (Awareness)  

• การมีสวนรวมในระดับตางๆ ขององคกร 

• กิจกรรมดาน CSR ท้ังหมดที่มี 

• การดําเนินการดาน CSR ท่ีเปนระบบ ไดแก การกําหนดกลยุทธและการ

แปลงสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล การดําเนินการดาน CSR  

• ตัวอยางโครงการ*ดาน CSR ท่ีสําคัญ 

• ผลการดําเนินการดาน CSR ท่ีสําคัญ 

 
การเขาพบรัฐวิสาหกิจ 

 (Site Visit) 
 

- ขอมูลเชิงผลลัพธ 1. กลยุทธ ท่ีทําใหประสบ

ความสําเร็จหรือท่ีทําใหสามารถพัฒนาองคกรได 

2. ปญหาและอุปสรรค และการแกไข 3. 

เหตุการณสําคัญในปท่ีผานมา 

- ขอมูลจากแบบสอบถามท่ีผูนํา (ผูบริหารสูงสุด) 

ของรัฐวิสาหกิจตอบกลับ ไดแก 

1. วิสัยทัศนของผูนํา 

2. การถายทอดวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติ 
3. บทบาทของผูนําในการสรางกลยุทธท่ีทําให

ประสบความสําเร็จ หรือ ท่ีทําใหสามารถ

พัฒนาองคกรได  

4. บทบาทของผูนําในการแกไขปญหา 

5. การใหความสําคัญ และการดําเนินการดาน 

CG, CSR ของผูนํา  
6. การใหความสําคัญ และการดําเนินการเพ่ือ

พัฒนาองคกรใหยั่งยืนของผูนํา  
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 7. รางวัลการใหบริการดีเดน 

ข้ันตอนการพิจารณาตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน ประจําป 2553 ในรางวัลการใหบริการดีเดน ดังนี้    
        

                                      ขั้นตอนที่ 1                 ขั้นตอนที่ 2 
   พิจารณาระบบ และการจดัการของประเภท “บริการ” ที่เสนอ            “ความพึงพอใจ”  

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 8. รางวัลนวัตกรรมดีเดน 

ข้ันตอนการพิจารณาตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน ประจําป 2553 ในรางวัลนวัตกรรมดีเดน ดงันี้           
                                        ขั้นตอนที่ 1                              ขั้นตอนที่ 2 

พิจารณาระบบ หรือการจัดการของประเภท “นวัตกรรม” ที่เสนอ           “ความพึงพอใจ”  

 

 
 
 
 
 
 
 
                 
 

 /รายละเอียด ... 
 

ขอมูลจากแบบสอบถามที่สงใหรัฐวิสาหกิจตอบกลับเก่ียวกับ”บริการ” ท่ีรัฐวิสาหกิจ

นําเสนอมาใหพิจารณา ไดแก 

1. การจัดการ “บริการ” ท่ี รัฐวิสาหกิจเสนอ (รอยละ 60) 

    - นโยบาย กลยุทธ และแผนงาน ของ “บริการ” ท่ีเสนอ 

    - การสรางบุคลากรเพื่อ “บริการ”   

    - การริเริ่ม การนําเทคนิค/เทคโนโลยี มาใชในการบริการ (Initiative)  

    - การกําหนดมาตรฐานการใหบริการ (Service Level Agreement) 

    - การพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการ 

    - การบริหารขอรองเรียน  

2. ระบบสนับสนุนการใหบริการ(รอยละ 20)  

    - ขอมูลและการจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับลูกคาและบริการ 

    - ชองทางการสื่อสารเพ่ือตอบสนองการใหบริการ 

3. ขอมูลท่ีเปนรูปธรรมของ “บริการ” ท่ีเสนอ (รอยละ 20)  

    - ขอมูลตางๆ ไดแก จํานวน/ประเภทขอรองเรียน จํานวน/อัตราการตอบกลับ จํานวน

ขอรองเรียนที่ไดรับการแกไข การติดตามการแกไข และ รางวัลท่ีไดรับ (ถามี) 

 
ผลการสํารวจความพึง

พอใจของผูรับบริการ

และผูมีสวนไดเสีย 

ขอมูลจากแบบสอบถามที่สงใหรัฐวิสาหกิจตอบกลับเก่ียวกับตัว “นวัตกรรม” ท่ีสง

ประกวด ไดแก 

1. การดําเนินการดานการสรางนวัตกรรมของรัฐวิสาหกิจ(รอยละ 20) 

    - นโยบาย กลยุทธ แผนงาน และกระบวนการสรางนวัตกรรม 

    - ทรัพยากรที่ใช (Resource Allocation) 

    - ระดับของการมีสวนรวมในระดับตางๆ ขององคกร  

2. ระดับของนวัตกรรมที่สงใหพิจารณา (รอยละ 10)  

    - ระดับ “ความใหม” ของนวัตกรรม (ตอยอด หรือ คิดใหม) 

    - ระดับของนวัตกรรม (ระดับองคกร ระดับอุตสาหกรรม/ธุรกิจที่เก่ียวของ  

หรือ ระดับประเทศ) 

3. ผลลัพธเชิงบวก/ประโยชนท่ีมีของนวัตกรรมที่สงใหพิจารณา ท้ังท่ีมีตอ

รฐัวิสาหกิจผูมีสวนไดเสียภายนอก หรือ สังคมโดยรวม (รอยละ 70)  

 
การเขาพบรัฐวิสาหกิจ 

 (Site Visit) 
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9. รางวัลการพัฒนาตามโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ                     

ดานการบริหารจัดการองคกร 
- พิจารณาจาก รัฐวิสาหกิจในโครงการสนบัสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการองคกร  )โครงการพี่เล้ียง (  
- ข้ันตอนการพิจารณาตัดสนิรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน ประจําป 2553 ในรางวัล

การพัฒนาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพดานการบรหิารจัดการองคกร ดังนี้       
             ขั้นตอนที่ 1    ขั้นตอนที่ 2                      ขั้นตอนที่ 3 

  

 
 
 
 
 
 
 

 3. รางวัลการรายงานและเปดเผยขอมูลดีเดน  
- พิจารณาจาก รัฐวิสาหกิจในระบบประเมินผลการดาํเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

(ยกเวน รัฐวิสาหกิจที่เปนบริษัทจดทะเบยีนและกระจายหุนในตลาดหลักทรัพย) 
- ข้ันตอนการพิจารณาตัดสนิรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน ประจําป 2553 ในรางวัล

การรายงานและเปดเผยขอมูลดีเดน ดังนี ้      
             ขั้นตอนที่ 1     ขั้นตอนที่ 2                      ขั้นตอนที่ 3 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

• รัฐวิสาหกิจใน

โครงการฯ ท่ีมีคะแนน

ประเมินผลฯ ภาพรวม  

ป 2552 ดีขึ้นสงูสุด 5 

แหงในโครงการพ่ีเลี้ยง 

(โดยไมกําหนด Min 
Improvement Score)  

 

1. ผลงานที่เปนรปูธรรมของแตละกิจการของ

รัฐวิสาหกจิเพ่ือแสดง ประสิทธิภาพ และ 

Performance ในภาพรวม 
2. รายงานขอมูลเพ่ิมเติมจากรัฐวิสาหกิจ ไดแก 

• จุดเดน และ จุดดอยขององคกร 

• กลยุทธ ท่ีทําใหประสบความสาํเร็จ 
• ปญหาและอุปสรรคและการแกไข 
• Incidents ท่ีสําคัญขององคกร  

การพิจารณาของ

คณะกรรมการ

ตัดสินรางวัลฯ  

สวนท่ี 2 : เกณฑพิจารณาขั้นท่ี 2  
1. นโยบาย และแนวปฏิบัติในการเปดเผยขอมูลของรฐัวิสาหกิจ  
2. ความครบถวนและประสิทธิภาพของระบบการเปดเผยขอมูลของ 
รส. เชน หนวยงาน/ผูดูแลรับผิดชอบงานดานการเปดเผยขอมูล

ของ รส. / ศูนยขอมูลขาวสาร / ระบบขอมูลขาวสารสารสนเทศ

ของ รส. และกฎ ระเบียบ ขอบังคับและแนวทางที่เปนมาตรฐานใน

การเปดเผยขอมูลสาํหรับพนักงานใน รส. เปนตน   
3. ชองทางการเปดเผยขอมูลของ รส.  
4. ความครบถวน ถกูตอง เพียงพอ และทันกาลของขอมูลท่ีเปดเผย 

โดยไดมาตรฐานตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบงัคับที่เกี่ยวของ 

เชน พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปนตน  
5. การเปรียบเทียบการเปดเผยขอมูลของ รส. กับแนวปฏิบัติท่ีดีท่ี

เปนที่ยอมรับทั้งในและตางประเทศ เชน การรายงานขอมูลของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ตามแบบรายงาน 56-1 / 

การรายงานการปฏิบัติงานตามหลกัการกํากับดแูลท่ีดี (Good 
Corporate Governance ; CG) และการรายงานการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมตามแนวทาง (Corporate Social 
Responsibility ; CSR) เปนตน 

การพิจารณา

ของ

คณะกรรมการ

ตัดสินรางวัลฯ  
 

สวนท่ี 1 : เกณฑคัดกรอง
เบื้องตน  
1.1 เปน รส. ท่ีไมไดจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย  

1.2 รส. ท่ีมีคะแนนสูงสุด 5 อันดบั

แรกของเกณฑประเมินยอยที่ 1.6 

เรื่องการเปดเผยขอมูลและความ

โปรงใส ในหัวขอการประเมินที่ 3.1 

บทบาทคณะกรรมการรัฐวสิาหกจิ  

1.3 งบการเงินของ รส. ไดรับการ

รับรองจาก สตง. อยางเปนปจจุบัน  


