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 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น  
 

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 
 

ณ สิ้นปี 2559 รัฐวิสาหกิจทั้งระบบมีสินทรัพย์รวมประมาณกว่า 14 ล้านล้านบาท มีการบริหาร
จัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับรัฐวิสาหกิจและประเทศชาติได้เป็นอย่างมาก            
ในระยะเวลาที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่รัฐวิสาหกิจสามารถพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีการให้บริการที่มีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและสังคม โดยสามารถเทียบเคียงได้ในระดับ
สากลนอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินนโยบายของประเทศ
จนประสบผลส าเร็จในอดีตที่ผ่านมา 

กระทรวงการคลังในฐานะที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น เล็งเห็นความส าคัญของรัฐวิสาหกิจ จึงได้มอบหมาย
ให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ด าเนินการจัดงานมอบ “รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น” 
(SOE Award) ขึ้นประจ าทุกปี นับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา เพ่ือเผยแพร่และประกาศผลงานที่โดดเด่นของ
รัฐวิสาหกิจให้สาธารณชนและสังคมได้รับรู้รับทราบ ซึ่งจะเป็นการสร้างความภูมิใจและเป็นขวัญก าลังใจ               
ให้รัฐวิสาหกิจในการปฏิบัติงานต่อไป อีกทั้ง เป็นการสร้างกระบวนการและช่องทางให้ประชาชนและสังคม             
ได้มีส่วนในการติดตามการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยมีการพิจารณาประเภทของรางวัลในแต่ละประเภท
เพ่ือสะทอ้นผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่โดดเด่นในแต่ละด้าน รวมทั้ง เป็นการต่อยอดระบบประเมินผล
การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อปี 2538 ให้น าระบบดังกล่าวมาใช้ในการก ากับดูแลและ
ติดตามการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การคัดเลือกรัฐวิสาหกิจเข้ารับ
รางวัลในประเภทต่างๆ เป็นไปด้วยความรอบคอบ มีความโปร่งใส และมีมาตรฐาน กระทรวงการคลังได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจ าปีขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดเกณฑ์การตัดสินรางวัล พิจารณา
คัดเลือกรัฐวิสาหกิจ และก ากับดูแลการด าเนินการจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา การจัดงานได้รับการตอบรับจากรัฐวิสาหกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง            
เป็นอย่างดี คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการด าเนินงาน และ 
ให้ความส าคัญในการยกระดับมาตรฐาน การบริหารจัดการ รัฐวิสาหกิจได้ตระหนักถึงความส าคัญในการสร้าง
มูลค่าให้กับองค์กร เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  ทั้งนี้ รางวัล                   
อันทรงคุณค่า “รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น” ที่มอบให้รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องยืนยันถึงประสิทธิภาพ                         
ในการด าเนินงาน มาตรฐานในการบริหารจัดการ และความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้มี                 
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 55 แห่ง (อยู่ในระบบประเมินผลฯ จ านวน 54 แห่ง) 
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ประเภทรางวัล 
ประเภทของรางวัล ตั้งแต่ปี 2548 – 2560 เป็นดังนี้ 

ปี จ านวนประเภทรางวัล ประเภทรางวัล 
2548 

 
3 ประเภทรางวัล 1. รางวัลผลการด าเนินงานดีเด่น 

2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการจัดการองค์กรดีเด่น 

2549 5 ประเภทรางวัล 1. รางวัลผลการด าเนินงานดีเด่น 
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการจัดการองค์กรดีเด่น 
4. รางวัลการด าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
5. รางวัลการปรับสถานภาพองค์กรดีเด่น 

2550 5 ประเภทรางวัล 1. รางวัลผลการด าเนินงานดีเด่น 
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการจัดการองค์กรดีเด่น 
4. รางวัลการด าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
5. รางวัลการปรับสถานภาพองค์กรดีเด่น 

2551 5 ประเภทรางวัล 1. รางวัลผลการด าเนินงานดีเด่น 
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
4. รางวัลการด าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
5. รางวัลการปรับสถานภาพองค์กรดีเด่น 

2552 8 ประเภทรางวัล 1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจ าปี 
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
4. รางวัลการด าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
5. รางวัลการปรับสถานภาพองค์กรดีเด่น 
6. รางวัลผู้น าองค์กรดีเด่น 
7. รางวัลการให้บริการดีเด่น 
8. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 

2553 10 ประเภทรางวัล 1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจ าปี 
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
4. รางวัลการพัฒนาปรับสถานภาพองค์กรดีเด่น 
5. รางวัลผู้น าองค์กรดีเด่น 
6. รางวัลการด าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
7. รางวัลการให้บริการดีเด่น 
8. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 
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ปี จ านวนประเภทรางวัล ประเภทรางวัล 
9. รางวัลการพัฒนาตามโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพ่ือเพ่ิม 
   ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร 
10. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น 

2554 8 ประเภทรางวัล 1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจ าปี แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
   กลุ่มสาธารณูปโภค สาธารณูปการ กลุ่มสถาบันการเงิน และกลุ่มอ่ืนๆ 
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
4. รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น 
5. รางวัลผู้น าองค์กรดีเด่น 
6. รางวัลการด าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
7. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 
8. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น 

2555 8 ประเภทรางวัล 1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจ าปี แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
   กลุ่มสาธารณูปโภค สาธารณูปการ กลุ่มสถาบันการเงิน และกลุ่มอ่ืนๆ 
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
4. รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น 
    4.1 พัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม 
    4.2 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
    4.3 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5. รางวัลผู้น าองคก์รดีเด่น 
6. รางวัลการด าเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
7. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 
8. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น 

2556 8 ประเภทรางวัล 1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจ าปี แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
   กลุ่มสาธารณูปโภค สาธารณูปการ กลุ่มสถาบันการเงิน และกลุ่มอ่ืนๆ 
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
4. รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น 
    4.1 พัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม 
    4.2 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
    4.3 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5. รางวัลผู้น าองค์กรดีเด่น 
6. รางวัลการด าเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
7. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 
8. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น 
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ปี จ านวนประเภทรางวัล ประเภทรางวัล 
2557 9 ประเภทรางวัล 1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจ าปี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

    กลุ่มสาธารณูปโภค สาธารณูปการ กลุ่มสถาบันการเงิน และกลุ่มอ่ืนๆ 
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการบริหารการจัดการองค์กรดีเด่น 
4. รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น 
    4.1 พัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม 
    4.2 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านบริหารจัดการสารสนเทศ 
    4.3 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5. รางวัลผู้น าองค์กรดีเด่น 
6. รางวัลการด าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
7. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 
8. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น 
9. รางวัลพิเศษ “รางวัลรัฐวิสาหกิจแห่งความภาคภูมิใจ” 

2558 8 ประเภทรางวัล 1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจ าปี 
   1.1 รางวัลรฐัวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจ าปี 2557 กลุ่มสาธารณปูโภค 

สาธารณูปการ 
   1.2 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยีย่มประจ าปี 2557 กลุ่มสถาบันการเงิน 
   1.3 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยีย่มประจ าปี 2557 กลุ่มอ่ืนๆ 
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
4. รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น 
    4.1 พัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม 
    4.2 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
    4.3 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5. รางวัลผู้น าองค์กรดีเด่น 
6. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น 
7. รางวัลการด าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
8. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 

2559 9 ประเภทรางวัล 1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจ าปี 
    1.1 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจ าปี 2559 กลุ่มสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
    1.2 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจ าปี 2559 กลุ่มสถาบันการเงิน 
    1.3 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจ าปี 2559 กลุ่มอ่ืนๆ 
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
4. รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น 
    4.1 พัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม 
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ปี จ านวนประเภทรางวัล ประเภทรางวัล 
    4.2 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
    4.3 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5. รางวัลผู้น าองค์กรดีเด่น 
6. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น 
7. รางวัลการด าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
8. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 
9. รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น (เป็นประเภทรางวัลใหม่ในปี 2559) 

 

ทั้งนี้ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ในป ี2560 ประกอบด้วย 9 ประเภทรางวัล ดังนี้ 

ประเภทรางวัล 
1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจ าปี 
    1.1 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจ าปี 2560 กลุ่มสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
    1.2 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจ าปี 2560 กลุ่มสถาบันการเงิน 
    1.3 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจ าปี 2560 กลุ่มอ่ืนๆ 
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
4. รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น 
    4.1 พัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม 
    4.2 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
    4.3 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5. รางวัลผู้น าองค์กรดีเด่น 
6. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น 
7. รางวัลการด าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
8. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 
9. รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น 
หมายเหตุ : จ านวนรางวัลแต่ละประเภทรางวัลขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินรางวัล 

1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจ าปี 2560 มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีความโดดเด่น และมีมาตรฐาน
ในการด าเนินงานทุกๆ ด้าน สามารถสนองตอบความต้องการและความคาดหวังของประชาชน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้เป็นอย่างดี รวมถึง คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารสูงสุดที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้                   
อย่างเหมาะสม ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการให้บริการที่เป็นไปตามความคาดหวังของ
ลูกค้าและมีมาตรฐานในการให้บริการ มุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร ซึ่งแสดงถึงความยอดเยี่ยม              
ทั้ง คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และการบริหารจัดการองค์กร ดังนั้น รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลนี้แล้วจะไม่ได้                
รับรางวัลในประเภทรางวัลอ่ืนอีก ยกเว้น รางวัลผู้น าองค์กรดีเด่น ที่มอบให้กับบุคคลที่เป็นผู้บริหารสูงสุด               
ขององค์กร รางวัลการด าเนินงานเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น รางวัลนวัตกรรมดีเด่น และรางวัลประชา
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รัฐวิสาหกิจดีเด่น ซึ่งเป็นรางวัลที่ภาครัฐต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นในรัฐวิสาหกิจ  ทั้งนี้ ได้แบ่งประเภท
รัฐวิสาหกิจเพ่ือพิจารณามอบรางวัล 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 2) กลุ่ม
สถาบันการเงิน และ 3) กลุ่มอ่ืนๆ 

2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น มอบให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจซึ่งปฏิบัติหน้าที่                     
เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นภาครัฐ ในการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ และส่งเสริมการบริหารงานของฝ่ายจัดการ                    
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี การให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมใน                   
การก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการด าเนินงาน มีบทบาทในการก ากับดูแลที่ดี (Good Corporate 
Governance) มีการก าหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการติดตาม                 
การด าเนินงานในเรื่องต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 

หมายเหตุ รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น (เกียรติยศ) มอบให้รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัล
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น ติดต่อกัน 3 ปี 

3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีระบบบริหารจัดการองค์กรดีเด่น               
ที่จะท าให้รัฐวิสาหกิจมีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
รัฐวิสาหกิจ และมีการเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ทั้งการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล 

4. รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น 
4.1 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา และ

ปรับสถานะขององค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริหารด้านสถานะทางการเงิน 
เ พ่ือให้สามารถตอบสนองต่อพันธกิจที่ ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด                      
ผลประกอบการด้านการเงิน และด้านที่มิใช่การเงินที่ส าคัญ แนวโน้มของความยั่งยืน                  
ในการพัฒนาองค์กร สิ่งส าคัญที่ท าให้สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคที่ส าคัญ 

4.2 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มี                
ความมุ่งม่ันในการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการสารสนเทศให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้ม
ของความยั่งยืนในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่ส าคัญ และสิ่งส าคัญที่ท า
ให้สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ 

4.3 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มี                  
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง               
มีแนวโน้มของความยั่งยืนในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  และ                 
สิ่งส าคัญท่ีท าให้สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ 
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5. รางวัลผู้น าองค์กรดีเด่น มอบให้ผู้บริหารสูงสุดที่สามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้อย่างยั่งยืน 
โดยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และสามารถผลักดันองค์กรให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คัดเลือกจาก
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในประเภทรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมแห่งปี และรางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น 

6. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น มอบให้รัฐวิสาหกิจทั่วไปทั้งที่จดทะเบียน                   
ในตลาดหลักทรัพย์และไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นรัฐวิสาหกิจที่คณะกรรมการ
จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่น าไปสู่การก ากับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริต (Anti – Corruption) และ
การพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน (Sustainability Development) ในอนาคต รัฐวิสาหกิจดังกล่าวจึงต้องมีนโยบาย 
แนวปฏิบัติ ผู้ดูแลรับผิดชอบ และระบบการรายงานและเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน และได้มาตรฐานตามกรอบ
หลักการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Global 
Reporting Initiative เป็นต้น 

7. รางวัลการด าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีการส่งเสริม                 
การด าเนินงานเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการก าหนดเป็นนโยบายชัดเจนขององค์กร                  
มีแผนการด าเนินงาน มีกระบวนการมีส่วนร่วมและการสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานโดยทั่วไป และมีโครงการ                
ที่รัฐวิสาหกิจได้ด าเนินการ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่สะท้อนถึงผลลัพธ์ของการด าเนินการตามนโยบาย                       
ด้านด าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรด้วย 

8. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น มอบให้รัฐวิสาหกิจที่ผลักดันและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการสร้าง
นวัตกรรมภายในองค์กร มีการน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ 
กระบวนการท างานการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน การลดต้นทุน ส่งผลให้มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
โดยนวัตกรรม หมายถึง การคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ กระบวนการผลิตหรือกระบวนการบริการใหม ่
รวมถึงการปรับปรุงหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการผลิต หรือกระบวนการบริการที่มีอยู่เดิมโดยใช้
ความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ทักษะและประสบการณ์ทางเทคโนโลยี หรือการจัดการมาพัฒนาเพ่ือให้เกิดการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการการให้บริการ และยกระดับศักยภาพการแข่งขันขององค์กร 

9. รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีการด าเนินงานดีเด่นในการด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่าง รัฐวิสาหกิจ กับ ประชาชน และอาจรวมถึงองค์กรภาคประชาสังคม เอกชน หรือหน่วยงาน
ภาครัฐอื่น เพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการสอดคล้องพันธกิจหลักของรัฐวิสาหกิจ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง
ยั่งยืน โดยอาศัยจุดแข็งของแต่ละองค์กรภาคีมาหนุนเสริมกัน โดยแบ่งออกเป็นประเภทดังนี้ 

9.1 รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีการด าเนินงานดีเด่นในการด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่าง รัฐวิสาหกิจ กับ ประชาชน และอาจรวมถึงองค์กรภาคประชาสังคม เอกชน 
หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ความส าเร็จของ
การด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ รวมถึง    
การต่อเนื่อง การต่อยอด และการขยายผลของโครงการ 



 

                                                                         8 

9.2 รางวัลประชารัฐวิสาหกิจเชิดชูเกียรติ  มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีการด าเนินงานดีเด่นใน                   
การด าเนินงานร่วมกันระหว่าง รัฐวิสาหกิจ กับ ประชาชน และอาจรวมถึงองค์กรภาคประชา
สังคม เอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐอ่ืน โดยพิจารณาจาก บทบาทของคณะกรรมการ 
ผู้บริหารและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ รวมถึงคุณภาพของแผนงานโครงการ โดยมี
การริเริ่มโครงการ แตย่ังไม่มีผลลัพธ์ของโครงการ 

โดยในปีนี้มุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจด้วยกัน ในการใช้จุดแข็งของแต่ละหน่วยงาน
ในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันที่เรียกว่า “ประชารัฐวิสาหกิจ” เพ่ือสานประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประชาชนและชุมชน 
โดยเปิดโอกาสให้รัฐวิสาหกิจที่เป็นผู้ริเริ่มโครงการสามารถส่งโครงการเข้าประกวดเพ่ิมเติมได้ ทั้งนี้ เพ่ือเป็น                 
การผลักดัน ส่งเสริม และให้ก าลังใจรัฐวิสาหกิจในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันในปีต่อๆ ไปด้วย 

เกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี 2560 
กรอบหลักเกณฑ์และการแบ่งกลุ่มประเภทรางวัล 

กลุ่มที่ 1 
ประเภทรางวัลที่อิงคะแนนประเมินผล 

การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

 กลุ่มที่ 2 
ประเภทรางวัลที่รัฐวิสาหกิจ 

ส่งโครงการเข้าประกวด 
 แนวทางการพิจารณา   แนวทางการพิจารณา 
พิจารณาตัดสินรางวัล โดยใช้ข้อมูลผลการ
ด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ประจ าปี 
2560 

 พิจารณาตัดสินรางวัลตามหลักเกณฑ์ที่ประยุกต์ตามหลักการ
และแนวคิดการมอบรางวัลเฉพาะด้านที่เป็นหลักการสากล
และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณา
รางวัลประเภทส่งโครงการเข้าประกวด ในแต่ละประเภท
รางวัลพิจารณาคัดเลือกในเบื้องต้น ก่อนเสนอคณะกรรมการ
ตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจ าปี 2560 

 ประเภทรางวัล   ประเภทรางวัล 
1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจ าปี 2560 
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
4. รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น 
   4.1 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ในภาพรวม 
   4.2 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการ

บริหารจัดการสารสนเทศ 
   4.3 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 
5. รางวัลผู้น าองค์กรดีเด่น 
6. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น 

 1. รางวัลการด าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
2. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 
3. รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น 
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1. กรอบหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
กรอบหลักเกณฑ์ส าหรับการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น อ้างอิงหลักการและแนวคิดการมอบรางวัล

เฉพาะด้านที่เป็นหลักการสากลและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เช่น รางวัลการด าเนินงานเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม
ดีเด่น รางวัลนวัตกรรมดีเด่น และรางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น เป็นต้น และข้อมูลผลการด าเนินงานตามบันทึก
ข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจประจ าปี จากกลุ่มรางวัลข้างต้นสามารถอธิบายแนวคิด
พ้ืนฐาน และหลักเกณฑ์ตัดสินรางวัลแต่ละประเภท สามารถแบ่งรางวัลออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่

(1) กลุ่มที่ 1 ประเภทรางวัลอ้างอิงคะแนนประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
พิจารณาตัดสินรางวัล โดยใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ประจ าปี ที่ม ี            

การระบุกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานที่อ้างอิงตามหลักการของ Balanced 
Scorecard ซึ่งสะท้อนการประเมินผลการด าเนินงานระดับองค์กรที่ครบถ้วนทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน
และมิใช่การเงิน ได้แก่ ด้านลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้าน
การเรียนรู้และพัฒนาองค์กร ร่วมกับแนวคิดการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ (New Management 
Organization Approach) ซึ่งเป็นหลักการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในองค์กร                 
ทุกระบบให้มีองค์ประกอบส าคัญท่ีครบถ้วน และมีการด าเนินงานที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล ได้แก่ 
การก ากับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารจัดการ
สารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล และส าหรับรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในระบบประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ (SEPA) จะมีการจัดท าข้อมูลให้สามารถเทียบเคียงกันได้ โดยสรุปหลักการในการพิจารณา 
ได้ดังนี ้
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(2) กลุ่มที่ 2 ประเภทรางวัลที่รัฐวิสาหกิจส่งโครงการเข้าประกวด 
พิจารณาตัดสินรางวัลตามหลักเกณฑ์ที่ประยุกต์ ตามหลักการและแนวคิดการมอบรางวัล

เฉพาะด้านที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

 

 

โดยมีรายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณาตัดสินของแต่ละประเภทรางวัล ดังนี้ 

รางวัลที่ 1 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจ าปี 2560 
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หมายเหตุ :  

1. *ส าหรับรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) จะมีการจัดท าข้อมูลให้
สามารถเทียบเคียงกันได้ 

2. ในประเภทรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจ าปี 2560 จะมีการแบ่งกลุ่มรัฐวิสาหกิจออกเป็น               
3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 2) กลุ่มสถาบันการเงิน และ 3) กลุ่มอ่ืนๆ  

3. รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลนี้แล้ว จะไม่มีสิทธิรับรางวัลอ่ืนๆ อีก ยกเว้น 1) รางวัลผู้น าองค์กรดีเด่น  
2) รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 3) รางวัลการด าเนินงานเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และ 4) รางวัล
ประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น 

 

รางวัลที่ 2 รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:  
* การสัมภาษณ์เชิงลึก/เข้าพบ
องค์กร  จะพิจารณาตามความ
เหมาะสม 
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รางวัลที่ 3 รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 

 
 

รางวัลที่ 4 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น 

รางวัลที่ 4.1 รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: * การสัมภาษณ์เชิง
ลึก/เข้าพบองค์กร จะพิจารณา
ตามความเหมาะสม 

หมายเหตุ: * การสัมภาษณ์เชิง
ลึก/เข้าพบองค์กร จะพิจารณา
ตามความเหมาะสม 
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รางวัลที่ 4.2 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านบริหารจัดการสารสนเทศ 

 

 

 

 

รางวัลที่ 4.3 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: * การสัมภาษณ์เชิง
ลึก/เข้าพบองค์กร จะพิจารณา
ตามความเหมาะสม 

หมายเหตุ: * การสัมภาษณ์เชิง
ลึก/เข้าพบองค์กร จะพิจารณา
ตามความเหมาะสม 
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รางวัลที่ 5 รางวัลผู้น าองค์กรดีเด่น 

 

 
รางวัลที่ 6 รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น 

 

ก าหนดหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลโดยอ้างอิงจากเกณฑ์การประเมินการเปิดเผยข้อมูลและ                   
ความโปร่งใสในการประเมินบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ร่วมกับการประยุกต์หลักการ/แนวคิดและ
ข้อมูลหลักที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้องเปิดเผย ทั้งตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ก าหนดให้บริษัทที่
มีการก ากับดูแลที่ดีต้องมีการเปิดเผยข้อมูลด้านการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างโปร่งใสผ่านรายงานที่ส าคัญ เช่น 
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การรายงานข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแบบรายงาน 56-1 และการรายงานการ
ปฏิบัติงานตามหลักการก ากับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance : CG) และการรายงานข้อมูลด้าน
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เป็นต้น ซึ่งสรุปประเด็น
ส าคัญท่ีต้องเปิดเผยในแต่ละหลักการและแนวคิดได้ดังนี้ 

1. เกณฑ์การประเมินการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการประเมินบทบาทคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ก าหนดประเด็นส าคัญท่ีต้องเปิดเผย ได้แก่ 
1) การเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญขององค์กรในรายงานประจ าปี ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน

อย่างถูกต้องเชื่อถือได้ เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ 
1.1 ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ  ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน 

(Management Discussion & Analysis: MD&A) 
1.2 ด้านการเงิน 
1.3 ด้านที่ไม่ใช่การเงิน 

2) การเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญใน Website ขององค์กรทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงินอย่าง
ครบถ้วนถูกต้อง และทันกาล 
 

2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดประเด็นส าคัญที่ต้องเปิดเผย 
ได้แก่ 
1.  โครงสร้างและการจัดการองค์กรเพื่อการด าเนินงาน 
2.  อ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
3.  สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ หรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงาน

ของรัฐ 
4.  กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการ

ตีความ 
5.  ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อประชาชน รวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่งที่

เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 
6.  นโยบาย ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
7.  คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของ

ประชาชน 
8.  สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน 
9.  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้

ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการ
พิจารณาด้วย 

10. ข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศอ่ืน 
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3. การรายงานข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแบบรายงาน 56-1 ก าหนด
ประเด็นส าคัญท่ีต้องเปิดเผย ได้แก่ 
3.1  ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 
3.2  บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
3.3  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

4. หลักการรายงานการพัฒนาความยั่งยืนตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) 
5. หลักการต่อต้านการทุจริตที่ครอบคลุมนโยบาย การปฏิบัติ และผลส าเร็จ เช่น ผลประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) 

6. ความเห็นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
 

รางวัลที่ 7 รางวัลการด าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 

 
 
 

เกณฑ์คัดกรองเบื้องต้น : รัฐวิสาหกิจต้องผ่านเกณฑ์คัดกรองเบื้องต้น โดยต้องไม่เข้าเง่ือนไข ดังนี้ 
1) ตรวจพบหรือมีหลักฐานเป็นรูปธรรมว่ามีรายงานของการทุจริตเกิดขึ้น 
2) ได้รับรายได้ทางตรงที่เป็นตัวเงิน (Direct Financial Return) จากโครงการ/กิจกรรมด้านสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 
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3) ใช้โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือประโยชน์ในการกีดกันทางการค้า หรือใช้โครงการด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่สนองประโยชน์ของตนเองมากกว่าสนองประโยชน์ต่อ
สังคม ชุมชนสิ่งแวดล้อม 

4) นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรไม่ได้เกิดจากการริเริ่มขององค์กรเอง  แต่เกิดจากการ
เรียกร้องหรือการบังคับให้กระท าจากทั้งภาคสังคมและภาครัฐ หรือเกิดจากความจ าเป็นที่ต้อง
ด าเนินงานตามภารกิจ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร 

5) ใช้งบประมาณในการท าประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อม มากกว่างบประมาณของ
โครงการ/กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

รางวัลที่ 8 รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 

 

เกณฑ์คัดกรองเบื้องต้น : รัฐวิสาหกิจต้องผ่านเกณฑ์คัดกรองเบื้องต้น ดังนี้ 
1) เป็นผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือขั้นตอนที ่“จับต้องได้/ใช้ได”้ ไม่ใช่เพียง “ความคิดใหม่” 
2) มี “ความใหม”่ จากการปรับปรุง/พัฒนา/ต่อยอด หรือ ประดิษฐ์/คิดค้นใหม ่
3) เกิดจากความตั้งใจในการผลิต/สร้าง ไม่ใช่ความบังเอิญ 
4) เกิดจากบุคลากรภายในของรัฐวิสาหกิจหรือการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในรัฐวิสาหกิจ 
5) น ามาใช้จริง และเกิดผลเชิงบวกต่อรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นรูปธรรม 
6) ไม่มีกรณีฟ้องร้องหรือพิพาททางกฎหมาย 
7) นวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดไม่ใช่งานตามภารกิจหลักของรัฐวิสาหกิจ  แต่สอดคล้องและสนับสนุน

ภารกิจหลักขององค์กร 
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รางวัลที่ 9 รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น 

 

 

 

หมายเหตุ:  

1. รัฐวิสาหกิจอาจส่งโครงการเพิ่มเติม กรณีที่โครงการที่มีการร่วมด าเนินการระหว่างรัฐวสิาหกิจ ให้รฐัวิสาหกิจที่เป็นผู้ริเริ่ม
โครงการเป็นผูส้่งโครงการเข้าประกวด โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือในการด าเนินการร่วมกนัอย่างชัดเจนใน
แผนปฏิบัติงานของโครงการ และการติดตามโครงการอยา่งต่อเนื่อง โดยจะต้องน าเสนอให้คณะกรรมการและผู้บรหิารของ
รัฐวิสาหกิจนั้นทราบทุกข้ันตอนของการด าเนินโครงการดังกล่าว  
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2. แนวทางการพิจารณา รัฐวสิาหกิจท่ีเข้ามามสี่วนร่วมในโครงการ อาจมีโอกาสไดร้ับรางวัลเช่นเดียวกับผู้ริเริ่มโครงการได้ 
ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ับระดับของการมีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว 

3. รัฐวิสาหกิจควรส่งรูปภาพ หรือวีดิโอ หรือรายงานเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 
4. การสัมภาษณ์เชิงลึก/เข้าพบองค์กร จะพิจารณาตามความเหมาะสม 
 
เกณฑ์คัดกรองเบื้องต้น : รัฐวิสาหกิจต้องผ่านเกณฑ์คัดกรองเบื้องต้น ดังนี้ 

1) เป็นโครงการที่มีส่วนร่วมในการวางแผน จัดการและด าเนินงาน ร่วมกันของภาคี ภาคส่วน
ต่างๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ ประชาชน ประชาสังคม เอกชน 

2) ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ต้องเกิดขึ้นกับประชาชนและสังคม 
3) โครงการที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการ CSR 

 
แนวทางการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจ 

เครื่องมือเพ่ือส ารวจและรวบรวมข้อมูล และก าหนดแนวทางการพิจารณาตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
เป็นดังนี้ 

การสร้างแบบสอบถามข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ

ตามล าดับต่อไปนี้ 
(1)  ศึกษาต ารา ทฤษฎี เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการบริหารงาน 

การบริหารจัดการองค์กร ความสามารถในการเป็นผู้น า มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO:9002 
แนวคิดเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวปฏิบัติที่ดี ISO:26000 คุณภาพการบริการ โดย
ประยุกต์ใช้เกณฑ์การตัดสินรางวัลของ Malcom Baldrige National Quality Award 
(MBNQA) หมวด 3 Customer Focus มาประยุกต์ใช้ภายใต้บริบทการด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ และการวัดคุณภาพการบริการ และหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัล เพ่ือเป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถาม 

(2)  ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น 
(3)  จัดท าแบบสอบถาม โดยอาศัยกรอบแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง 
(4)  น าแบบสอบถามที่จัดท าขึ้น เสนอฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ เพ่ือพิจารณา

ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแบบสอบถาม เพ่ือให้ได้ค าถามที่มีความครอบคลุม
ตามหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัล 

(5)  น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ 
 
 
 
 



 

                                                                         20 

 วิธีการสอบถามข้อมูล 
สคร. ใช้วิธีการจัดส่งแบบสอบถามข้อมูลของแต่ละประเภทรางวัลให้กับรัฐวิสาหกิจเพ่ือให้
รัฐวิสาหกิจให้รายละเอียดข้อมูลตามแบบสอบถามข้อมูลข้างต้น และส่งคืนให้ สคร. ในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

 การวิเคราะห์และสรุปผลสอบถามข้อมูล 
ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantity Approach) และเชิงคุณภาพ (Quality Approach) 
ของข้อมูลจากแบบสอบถาม ประกอบกับฐานข้อมูลการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปี 2557-2559 เพ่ือสรุปผลและน าเสนอต่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
ประจ าปี 2560 เพ่ือประกอบการด าเนินงานในขั้นถัดไป 

 
การตรวจเยี่ยมรัฐวิสาหกิจ/การสัมภาษณ์รัฐวิสาหกิจ ของคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ 

การตรวจเยี่ยมรัฐวิสาหกิจ (Site Visit) /การสัมภาษณ์รัฐวิสาหกิจ เป็นกระบวนการเพ่ือให้คณะกรรมการ
ตัดสินรางวัลฯ ประจ าปี ได้สอบถามมาตรฐานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงเปิดโอกาส
ให้คณะกรรมการ พิจารณารางวัลฯ ได้สัมภาษณ์คณะกรรมการและผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับมุมมอง 
วิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจนั้นๆ โดยข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยม/การสัมภาษณ์เชิงลึก 
จะเป็นข้อมูลประกอบที่ส าคัญยิ่งข้อมูลหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้การพิจารณาตัดสินรางวัลเป็นไปอย่างรอบด้าน
ครบถ้วนทุกประเด็น ทั้งจากเอกสารแบบสอบถามรายงานผลการด าเนินงาน การสัมภาษณ์ และการตรวจเยี่ยมการ
ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง โดยรางวัลที่มีการน ากระบวนการตรวจเยี่ยมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการพิจารณา
ตัดสินรางวัลในปีบัญชี 2560 นั้น ประกอบด้วยทุกรางวัลยกเว้น รางวัลการด าเนินงานเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม
ดีเด่น รางวัลนวัตกรรมดีเด่น และรางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น ซึ่งจะมีคณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลประเภท
ส่งโครงการเข้าประกวดในแต่ละประเภทรางวัลพิจารณาในรายละเอียดแล้ว 
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รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม 
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รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเย่ียมประจ าปี 2560 

    

            

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
 
 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (ปตท.) มีคณะกรรมการ ปตท. มีความรู้ ความสามารถ                      
มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่หลากหลายให้การสนับสนุน ก าหนดนโยบาย ข้อเสนอแนะ 
และติดตามการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงในปีที่ผ่านมาการบริหารจัดการของ ปตท. มุ่งมั่น ดูแลผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล ปฏิบัติภารกิจหลักในการจัดหาพลังงานให้แก่ประเทศอย่างพอเพียง ทั่วถึง เป็นธรรม
และยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อม ได้เป็นอย่างด ี

ปี 2559 ปตท. มีผลการด าเนินงานที่ดีเยี่ยม คะแนนผลการด าเนินงานในภาพรวมตามระบบประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ประจ าปี 2559 ของ ปตท. อยู่ในระดับ 4.9221 จากคะแนนเต็มทั้งหมด 5.0000 

 

ปตท. ได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสู่การด าเนินงาน           
ในทุกมิติ มุ่งเน้นการลงทุนที่เหมาะสม และไม่หยุดแสวงหาโอกาส            
การเติบโตในธุรกิจใหม่ ๆ สร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือความมั่นคง ด้วยการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส เป็นธรรม พร้อมกับสร้างสรรค์คุณค่า        
ต่อชุมชนสั งคม และรับผิดชอบสิ่ งแวดล้อมด้วยการดูแลใส่ ใจ              
อย่างต่อเนื่องจริงจัง 

 

ปี 2559 
PTT GROUP VISION:  
“บริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นน า” 

PTT GROUP MISSION:  
“ด าเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่าง             
ครบวงจรในฐานะเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ โดย          
มีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล” 
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คณะกรรมการ ปตท. ได้ก าหนดนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี หรือบรรษัทภิบาลของ ปตท. 
(PTT’s Corporate Governance Policy) เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร ซึ่งมีเป้าหมาย 
ที่จะให้ ปตท. เป็นบริษัทที่เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth Strategy) โดยรักษาสมดุลใน 3 ด้าน คือ 

- การมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High 
Performance Organization: HPO) ที่มีการพัฒนา
เทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้าน
การบริ หารจั ดการ กระบวนการท างาน การผลิ ต               
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และการบริการ  

- การก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Corporate 
Governance: CG) ภายใต้จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
ที่มุ่งเน้นการด าเนินงานอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
เคารพกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด  

- การให้ความส าคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ                       
การด าเนินธุรกิจ ด้วยความใส่ใจ ห่วงใย แบ่งปัน (Care, Share, Respect: CSR) เพ่ือพัฒนาไปสู่การสร้างคุณค่าเพ่ิม
ร่วมกัน (Creating Shared Value: CSV) 

แผนงาน โครงการ หรือผลงานที่ส าคัญที่ด าเนินการในปี 2559 

1. การด าเนินการตามมาตรการลด ละ เลื่อน 
ในปี  2559 ปตท. ได้ด าเนินการทบทวนลงตามมาตรการ ลด ละ เลื่อน โดยท าการปรับแผน                

ชะลอแผน และยกเลิกแผนงานตามความจ าเป็นเร่งด่วน รวมถึงการเจรจาต่อรองกับผู้รับเหมาให้ได้ราคาที่เหมาะสม
โดยมีคุณภาพตามข้อก าหนดที่ระบุไว้เพ่ือเป็นการช่วยลดต้นทุนและเกิดการประหยัด โดยสามารถลดการใช้                   
งบลงทุน ลดลง 3,983 ล้านบาท และงบด าเนินการงบด าเนินการ ลดลง 15,733 ล้านบาท 

2. การเพิ่มประสิทธิภาพจากการด าเนินงาน (Productivity Improvement) 
ในปี 2559 ปตท. ได้ด าเนินมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและจ าหน่าย อย่างเคร่งครัด ทุกหน่วย

ธุรกิจและบริษัทลูกของ ปตท. อาทิ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติปรับปรุงกระบวนการผลิต ธุรกิจน้ ามันมุ่งเน้นการขยาย
สาขา Café Amazon เพ่ือเพ่ิมผลตอบแทนทางธุรกิจนอกสถานีบริการในท าเลที่มีศักยภาพและสร้างความได้เปรียบ
ในระยะยาว ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและการผลิต ต่อรองราคากับคู่ค้า มีการทบทวน
แผนงานเพ่ือลดหรือยกเลิกขอบเขตงานที่ไม่คุ้มค่า เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารโครงการและธุรกิจ รวมทั้งหาโอกาส
สร้างรายได้เพ่ิม 

3. การขยายโครงข่ายพลังงานเพื่อรองรับความต้องการก๊าซฯ ในระยะยาว 
ในปี 2559 ปตท. ได้ด าเนินการจัดท าแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพ้ืนฐานก๊าซธรรมชาติเพ่ือความมั่นคง 

ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และ ส่วนที่ 2 โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ 
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การจัดหา/น าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว นอกจากนี้ ปตท. ได้ด าเนินการแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพ้ืนฐานก๊าซ
ธรรมชาติ ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจาก กพช. และ ครม. และอนุมัติให้ด าเนินโครงการตามแผนฯ ในปี 2559 

4. การลดการขาดทุนของธุรกิจ NGV 
โดยการเสนอให้ภาครัฐปรับราคา NGV ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง หรือได้รับการชดเชยจากภาครัฐตาม

ปริมาณที่จ าหน่ายจริงเพ่ือให้ภาครัฐ และประชาชนได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า  และ                 
มีประสิทธิภาพ ซ่ึงการลอยตัวราคา NGV ส่งผลให้ลดภาระขาดทุน 5,600 ล้านบาท 

5. การต่อรองราคาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 
 โดยด าเนินการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว โดยการจัดหาปริมาณ LNG ให้เพียงพอ           
มีคุณภาพตรงตามความต้องการ ได้มาตรฐาน และราคาเป็นธรรม เพ่ือรองรับกับความต้องการก๊าซธรรมชาติ                  
ในระยะยาว ซึ่ง ปตท. สามารถจัดหา LNG เพ่ือความสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศในราคาที่ปรับ
ลดลง จากผลการเจรจาของ ปตท. 

 
กลุ่ม ปตท. ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธาน โดยได้น้อมน า

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ                 
ภาคสังคมในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ การดูแลรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ผ่านสถาบัน
ปลูกป่า ปตท. สถาบันลูกโลกสีเขียวและศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี การอนุรักษ์ดินและ
น้ าผ่านโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริ รวมถึงการส่งเสริมให้ชุมชนพ่ึงพา
ตนเองด้านพลังงานได้อย่างยั่งยืนผ่านโครงการพัฒนาพลังงานชุมชน 

ในปีที่ผ่านมา กลุ่ม ปตท. ได้ด าเนินงานพัฒนาต่อยอดจากโครงการเดิม และริเริ่มโครงการใหม่รวมกว่า 40 
โครงการทั้งการด าเนินงานโดยตรง และผ่านมูลนิธิต่าง ๆ ที่ ปตท. จัดตั้งขึ้น ตลอดจนร่วมกับภาคีเครือข่าย เพ่ือ
สร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนและสังคมไทยใน 3 แนวทางหลัก คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา
สังคมและชุมชน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการต่าง ๆ ที่ส าคัญ 
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  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มุ่งมั่นที่จะมีความสามารถ
อยู่ในกลุ่มระดับชั้นน าของโลก (Top Quartile) มีการพัฒนาการจัดการอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน ส่งผลให้
การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
การด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง 

 
การบริหารความเสี่ยงด าเนินงานตามแนวทาง 

COSO-ERM เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้ งองค์การ              
มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่ก ากับดูแล 
ก าหนดนโยบาย ก าหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้(Risk 
Appetite) และระดับความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้
(RiskTolerance)การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก
เชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจโดยมีการติดตามประเมินผล
เป็นประจ าทุกไตรมาส 

ในการบริหารความเสี่ยงช่วงปี 2559 ปัจจัยเสี่ยงที่ กฟผ. สามารถบริหารจัดการได้ตามเป้าหมายและ
อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้มีทั้งหมด 14 ปัจจัย แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่  ด้านกลยุทธ์และการแข่งขัน 1 
ปัจจัย ด้านการเงิน 5 ปัจจัย ด้านการด าเนินงาน 6 ปัจจัย ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 2 ปัจจัย  

ทั้งนี้ในการบริหารปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวในปี 2559 กฟผ. ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเสนอ         
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งในแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าวมีการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของ
ปัจจัยเสี่ยงและมีการก าหนดแผนงาน/มาตรการเพ่ือลดระดับความรุนแรง และมีการติดตามรายงานผลเป็น
ประจ าทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ในปี 2559 มีแผนงาน/มาตรการทั้งหมด 68 
แผนงาน 12 มาตรการ โดย กฟผ. สามารถด าเนินการได้ตามทุกแผนงาน/มาตรการ จึงส่งผลให้สามารถบริหาร
จัดการปัจจัยเสี่ยงได้ตามเป้าหมาย 
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การด าเนินงานด้านการควบคุมภายใน 
 

กฟผ. ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)  ว่าด้วย            
การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544                 
ถือปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่ วทั้ งองค์การ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายใน                
มีความเพียงพอ เหมาะสม โดยมีการสอบทานเอกสาร
ประกอบการประเมินการควบคุมภายในร่วมกับสายงานเพ่ือ
ความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 
ด้าน คือ 

- การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน 
- การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 

กฟผ. มีระบบการควบคุมภายในที่ส าคัญครบถ้วนตามภารกิจหลัก และจัดการได้เป็นอย่างดี อาทิ
เหตุการณ์ในรอบปี 2559 มีการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจ านวน 2 ครั้ง ซึ่ง กฟผ.  มีการควบคุมภายในที่ดี
สามารถควบคุมคุณภาพไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดช่วงการท างานและสถานภาพระบบไฟฟ้าอยู่ ใน
สภาวะปกติ และเมื่อเกิดเหตุการณ์ระบบสามารถรองรับ N–1 ได้ นอกจากนี้ มีการด าเนินการทดสอบเปลี่ยน
เชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าถึง 150 ครั้งเพ่ือสร้างความมั่นใจได้ว่าจะสามารถด าเนินการลดผลกระทบได้แม้เกิด
เหตุการณ์หยุดจ่ายก๊าซ 

 
การด าเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน 
 

ส านักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบงานของหน่วยงานต่างๆ ภายใน กฟผ. โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์การ  การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมาย 
โดยใช้วิธีการที่เป็นระบบมาประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ ยง การควบคุม
ภายใน และการก ากับดูแลกิจการ และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน  เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงการบริหารและการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ดังนั้นเพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร และผู้รับตรวจมั่นใจว่า 
ผลการตรวจสอบที่น าเสนอมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพตรวจสอบภายใน จึงมีการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการประจ าทุกปี จากผู้รับการ
ตรวจสอบ ผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของผลการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี   
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การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
 
กฟผ. ได้จัดท าแผนพัฒนาดิจิทัล กฟผ. พ.ศ. 2559-2569 ขึ้นในปี 2559 โดยให้ความส าคัญกับการน า

ดิจิทัลมาขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ              
การสื่อสาร ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการ มาตรการ
และกฎระเบียบต่าง ๆ ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล วางรากฐานที่มั่นคงให้เทคโนโลยีสนับสนุน                 
การด าเนินงานตามพันธกิจของ กฟผ. โดยการทบทวนยุทธศาสตร์ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย
ภายใน และปัจจัยภายนอก ทั้งปัจจัยด้านธุรกิจ ด้านนโยบายภาครัฐ และด้านเทคโนโลยี 

กฟผ. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศมาช่วย
สนับสนุนหรือติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว              
ที่ ส าคัญพร้อมทั้ งแจ้ ง ให้ทราบถึ ง เหตุการณ์หรื อ                
ความเสี่ ยงที่ จะเกิดขึ้นซึ่ งมีผลกระทบรุนแรงต่อ                 
การด าเนินงานองค์กร และท าให้องค์กรสามารถปรับตัว
ได้ทันต่อสถานการณ์ เช่น ระบบติดตามตรวจวัดข้อมูล
ระยะไกลด้านความปลอดภัยเขื่อน (DAM SAFETY 
REMOTE MONITORING SYSTEM: DS-RMS) เป็นต้น 

 
 

การด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  

กฟผ. ให้ความส าคัญกับบุคลากร โดยถือเป็น
ทรัพยากรส าคัญและมีคุณค่าต่อการเจริญเติบโตขององค์การ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมุ่งเน้นการบริหารจัดการคน
ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและผูกพันกับองค์การ ซึ่งในปี 
2559 กฟผ. ได้ด าเนินการปลูกฝังให้บุคลากรมีพฤติกรรม
การท างานตามค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C เพ่ือธ ารง
รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กร “รักองค์การ มุ่งงานเลิศ                
เทิดคุณธรรม” อันจะน าไปสู่ การเป็นองค์การที่ เป็น                 
ความภาคภูมิ ใจของคนทั้ งชาติ  นอกจากนี้ เ พ่ือ เป็น                   
การสนับสนุนการสรรหาบุคลากรและส่งเสริมการศึกษา กฟผ.  ได้ให้ทุนการศึกษาบุคคลภายนอกในระดับ
ปริญญาตรี และเม่ือเข้าท างานกับ กฟผ. ก็จะให้ทุนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไปอีกด้วย 
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 ธนาคารออมสิน  
 
ธนาคารออมสิน มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี และมีการพัฒนาการจัดการอย่างต่อเนื่อง           

ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการพัฒนา Technology ส่งผลให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด  
 
การด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง 
 

ธนาคารได้ปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมที่น าไปสู่การสร้างสรรค์มูลค่าให้กับองค์กร (Value 
creation) มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีมุมมองด้านการบริหารความเสี่ยง
ที่เปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ได้
มองว่าความเสี่ยงเป็นแค่ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ซึ่งเป็น
เรื่องปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับทุกองค์กรได้เท่านั้น แต่ยังมองว่าถ้า
ธนาคารสามารถมีการบริหารจัดการที่ดีรองรับความเสี่ยงที่สูงขึ้น  
ก็จะทาให้ธนาคารมีโอกาส (Opportunity) ในการได้รับ
ผลตอบแทนที่มากข้ึน “High Risk High Return” 

ธนาคารได้ยกระดับศักยภาพในการดาเนินงาน โดยมีการบูรณาการกระบวนการการบริหารความเสี่ยง 
กับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และกระบวนการวัดผลการด าเนินงาน ตั้งแต่การวิเคราะห์ความเสี่ยง             
(Risk Analysis) ร่วมกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร ( SWOT Analysis) และการวิเคราะห์คุณค่าของ
ลูกค้า (Customer Value Analysis) เพ่ือน าไปก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)            
ที่จะน าไปสู่โอกาสทางกลยุทธ์ (Strategic Opportunity) ในแต่ละทางเลือก โดยมีการพิจารณาถึงความเสี่ยง
สัมพัทธ์ (Relative Risk) ทั้งด้านการเงิน และมิใช่การเงินอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจในทางเลือกกลยุทธ์ ที่จะ
ท าให้ธนาคารได้รับประโยชน์จากโอกาสทางกลยุทธ์มากกว่าโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ซึ่งจะมีกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และการติดตามผลการด า เนินงาน ตั้งแต่
การระบุความเสี่ยง (Risk Factor) ประเมินระดับความเสียหาย (Impact & Likelihood) และก าหนด                   
ช่วงความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite & Risk Tolerance) และตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs) 
ครอบคลุมทุกประเภทความเสี่ยง (Strategic Risk, Operational Risk, Financial Risk, Liquidity Risk, 
Compliance Risk, Image & Reputation Risk) 

รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
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การด าเนินงานด้านการควบคุมภายใน 
 

ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในครบ 5 
องค์ประกอบ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ที่เหมาะสม ภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่มก ากับ
และธรรมาภิบาล มีการก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท า
แผนการควบคุมภายในที่บูรณาการกับการบริหารความ
เสี่ยง พร้อมติดตามประเมินผล และรายงานการปรับปรุง
การควบคุมภายในด้วยตนเอง ( RCSA) เป็นรายไตรมาส 
โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานประมวลผลในภาพรวม                 
ท าหน้าที่ก าหนดแนวทางและควบคุมหน่วยงานย่อย

ภายในธนาคารให้ปฏิบัติตามแนวทาง การจัดท ารายงานการประเมินผล และประมวลผลในภาพรวมของ
ธนาคารเสนอผู้อ านวยการธนาคารออมสินคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารพิจารณาก่อน
น าส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ธนาคารได้สร้างความตระหนักให้พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างเป็น
รูปธรรมผ่านกระบวนการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีและด้านการควบคุมภายใน อาทิ ก าหนดให้การยืนหยัด
ในความถูกต้อง ( Virtue) เป็นค่านิยม (Core Value) ขององค์กร ก าหนดแผนแม่บทการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรมจรรยาบรรณ จนสร้าง เป็น
วัฒนธรรมธรรมาภิบาล เป็นต้น 
 
การด าเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน 
 

ในปี 2559 กระบวนการตรวจสอบภายในของธนาคาร
ออมสิน ได้ตรวจสอบการด าเนินงานและประเมินความเสี่ยงด้าน
ต่างๆ ภายในธนาคารตามค านิยามของการตรวจสอบภายใน คือ 
การให้ความเชื่อม่ันและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็น
อิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร 
ช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าระบบ
และกระบวนการต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือของผู้บริหารและ               
การให้บริการสร้างความเชื่อมั่น รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาแก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง กระบวนการตรวจสอบ
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ภายในจึงตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร (ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยรับ
ตรวจและหน่วยงานกากับดูแล) โดยกระบวนการตรวจสอบภายในของธนาคารออมสินได้สร้างมูลค่าเพ่ิม                
ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่การด าเนินงานของธนาคาร 

นอกจากนี้ ธนาคารให้ความส าคัญ กับการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในทุกระดับต าแหน่ง ให้มีมาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับและส่งเสริม สนับสนุน ให้พนักงานกลุ่มตรวจสอบพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาชีพของ             
ผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดเป็นแผนพัฒนาบุคลากรตรวจสอบประจ าปี 

 
การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 

  
 การบริหารจัดการ สารสนเทศของธนาคารออมสิน  

มีวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์หลัก คือ การเพ่ิมศักยภาพ
องค์กรในการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าด้านการให้บริการ
แก่ลูกค้าและความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

ในปี 2559 ธนาคาร ได้นาหลักการและแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ 
(Standard and Best Practice) ได้แก่ มาตรฐาน ISO/IEC 38500:2015 (Governance of IT for the 
Organization) และ COBIT5 (A Business Framework for the Governance and Management of 
Enterprise IT) มาใช้ในการกากับดูแลและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี โดยมีการประเมิน (Evaluate)   
สั่งการ (Direct) และติดตามผล (Monitor) ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมกับสภาพ ในปัจจุบัน
และอนาคต ตั้งแต่การวางแผนออกแบบ พัฒนา ติดตั้งใช้งาน ปฏิบัติงาน บริหารจัดการ และประยุกต์                    
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและสร้างคุณค่าให้กับธนาคาร และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการกากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างคุณค่าจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทั้งการจัดการด้านประโยชน์และคุณค่าที่ได้รับ (Benefit realization) การจัดการด้านความเสี่ยง (Risk 
optimization) และการจัดการด้านทรัพยากร (Resource optimization) 

นอกจากนี้  ธนาคารยังปรับปรุงระบบ Core 
Banking Systems (CBS), Internet and Cooperate 
Internet Banking, Card Management (Card-M), 
Mobile Banking (MyMo), ATM/ADM อย่างต่อเนื่อง 
และเพ่ิมระบบบัตรเครดิต ทาให้ธนาคารมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
ที่ทันต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด 
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และยังคงพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ ตรวจสอบ
ภายใน เพื่อสอบทานจุดควบคุมความเสี่ยงด้านต่างๆ ของระบบงานและกระบวนการ เช่น ระบบการตรวจจับ
รายการธุรกรรมต้องสงสัยกระทาการทุจริต (Surveillance Systems), โปรแกรม TeamMate สาหรับการ
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ปฏิบัติงานตรวจสอบ โปรแกรม ACL (AuditCommand Language) ช่วยในการจัดการข้อมูลที่ได้จาก
ระบบงานหลักของธนาคาร เพื่อคัดกรองข้อมูลมาใช้ในการตรวจสอบตามเงื่อนไขที่ผู้ตรวจสอบต้องการ รวมถึง 
ระบบสนับสนุนการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย ( Anti-Money Laundering and Combating the Financing Terrorism : 
AML/CFT) เป็นต้น 

 
การด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  

ในปี 2559 ธนาคารมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและ
อัตราก าลังรองรับการปรับปรุงกระบวนการท างานสู่ยุคดิจิทัล 

ในการบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพขององค์กร
เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การพัฒนาทุนมนุษย์ เพ่ือทดแทน
ต าแหน่งและเตรียมผู้น าในอนาคต ซึ่งบรรจุในแผนแม่บทด้าน
ทรัพยากรบุคคคล ( HR Master Plan) โดยมีแผนงาน                     
การด าเนินงาน ที่ชัดเจน และ มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ                

ผ่านโครงการ พัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง ( GSB Talent Management) มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานด้านนวัตกรรมทางการเงิน 

ผลส าเร็จจากการที่ธนาคารได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รองรับ                       
การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลที่เป็นรูปธรรม คือ พนักงานที่ได้รับการอบรมได้น าความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยเฉพาะการพัฒนาต่อยอดบริการธนาคารบนมือถือ (MyMo) ได้แก่ การซื้อสลาก  
ออมสินผ่าน MyMo (Digital Salak) การช าระเงินค่างวดผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชีวิต การดูข้อมูลเกี่ยวกับการรับ
เงินผลประโยชน์ การเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก สินเชื่อทุก
ประเภทที่มีธุรกรรมกับธนาคาร บริการ GSB PromptPay 
MyMo MyCard ที่ให้บริการถอนเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มด้วยมือ
ถือ โดยไม่ต้องใช้บัตร ซึ่งเป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศ
ไทย และมีการออกผลิตภัณฑ์บัตรสินเชื่อ Prima card 
และ People card เพ่ือตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้า
บุคคลและกลุ่มลูกค้าฐานราก 
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รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม 
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 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาโดยรวม
อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการแข่งขัน ส่งผลให้ อ.ส.ค. มีส่วนแบ่งการตลาดนมพร้อมดื่ม UHT                 
เป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย 

 

 

 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ
ส่งเสริมกิจการ โคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2514 เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญใน 2 ด้าน คือ ด้านส่งเสริมกิจการโคนม เป็นการด าเนินการในการอบรมให้ความรู้ 
ช่วยเหลือแนะน า และให้บริการเพ่ือส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมสนองนโยบายรัฐบาล และด้านธุรกิจ
อุตสาหกรรมนม เป็นการด าเนินการเชิงรุกทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการตลาดทั้งในส่วนของโคนม 
น้ านมดิบ ตลอดจนการผลิตภัณฑ์นมจากน้ านมดิบของเกษตรกร ซึ่งผลจากการด าเนินงานของ อ.ส.ค. มีส่วน
ช่วยให้การเลี้ยงโคนมมีการขยายตัวอย่างกว้างขวางไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ท าให้อาชีพการเลี้ยงโคนม
เป็นอาชีพที่มั่นคง อันเนื่องมาจากการมีระบบการรับซื้อน้ านมดิบในราคาประกันให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับ                  
การลงทุน และเพ่ือเป็นการรองรับการขยายตัวและการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมตามนโยบายรัฐบาล 
อ.ส.ค. ได้ด าเนินการจัดตั้งโรงงานเพื่อรับซื้อและแปรรูปนมไปตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ  

วิสัยทัศน์:  
“อ.ส.ค. องค์กรชั้นน าด้านอุตสาหกรรมโคนมไทยก้าวไกลสู่อาเซียนด้วยมาตรฐานสากลและนวัตกรรมบริการ” 

พันธกิจ: 
1. ขยายเครือข่ายเกษตรกรและพันธมิตรทางการผลิตน้ านมดิบ เพ่ือตอบสนองอุตสาหกรรมนม 
2. ยกระดับการด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาด 
3. มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นมาตรฐานสากล 

 

รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม 
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ผลการด าเนินงานในภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 
+  ผู้บิรหารให้ความส าคัญกับการด าเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด โดยมีการถ่ายทอด KPI และติดตามผลการ

ด าเนินงานของทุกตัวชี้วัด ผ่านการประชุมและติดตามผ่านผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน 
+  อ.ส.ค. เริ่มมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูง (High Value Added Product) คือ นมออร์แกนิค ท า

ให้มีความแตกต่างและสามารถสร้างการรับรู้ใหม่จากผลิตภัณฑ์นมชนิดเดิม 
+  ฝ่ายการตลาดสามารถเพ่ิมยอดขายผลิตภัณฑ์นมจาก 7,804 ล้านบาท ในปี 2558 เพ่ิมขึ้นมาเป็น 8,221 

ล้านบาท ในปี 2559 หรือคิดเป็นร้อยละ 5.34 ส่งผลให้ EBITDA ของภารกิจเชิงพาณิชย์ ปี 2559 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 จากปี 2558 

+  อ.ส.ค. เริ่มผลักดันและยกระดับมาตรฐานฟาร์มของเกษตรกรโคนม จ านวน 10 ฟาร์ม เพ่ือเป็นฟาร์ม
ตัวอย่างในการพัฒนาไปสู่ฟาร์มมาตรฐานโคนม 

 

 

ผลประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ         
ปีบัญชี 2557-2559 

ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร 
ปีบัญชี 2557-2559 
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โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง  
 

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง (รยส.) เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาโดยรวมอย่างต่อเนื่อง              
จนสามารถแข่งขันกับบุหรี่จากต่างประเทศ รักษาส่วนแบ่งการตลาด น าเงินส่งรัฐในรูปแบบของภาษีประเภท
ต่างๆ และรายได้น าส่งที่เพ่ิมข้ึน 

 

โรงงานยาสูบ (รยส.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ก่อตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี                        
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2482 ด าเนินธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เพ่ือหารายได้ให้รัฐน าไปใช้ใน                 
การพัฒนาประเทศและส่งเสริมให้คนไทยมีความสามารถประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบด้วยตนเอง                     
โดยรัฐบาลไทยท าการซื้อกิจการของห้างหุ้นส่วนจ ากัด บูรพายาสูบ และกิจการการผลิตบุหรี่ของเอกชน                   
รายอ่ืนๆ ในประเทศเข้ามาอยู่ภายใต้ควบคุมของ รยส. กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ต่อมาในปี พ.ศ. 
2486 รัฐบาลได้ออกประกาศพระราชบัญญัติยาสูบโดยมีสาระส าคัญที่ก าหนดให้การประกอบอุตสาหกรรม
บุหรี่เป็นอุตสาหกรรมผูกขาดของรัฐ  

วิสัยทัศน์:  
“เป็นองค์กรชั้นน าในธุรกิจยาสูบ และมุ่งมั่นพัฒนาสู่ธุรกิจอ่ืนเพ่ือความยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการอย่าง               
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล” 

พันธกิจ: 
1.  สร้างรายได้หลักจากธุรกิจยาสูบ 
2.  พัฒนาธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวเนื่องเพ่ือสนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน 
3.  ผลิตและจ าหน่ายสินค้าคุณภาพ 
4.  พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องเพ่ือก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
 

รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม 
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ผลการด าเนินงานในภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 
+  รยส. ให้ความส าคัญกับการควบคุมคุณภาพบุหรี่  โดยสามารถผลิตบุหรี่ได้ตามมาตรฐานด้าน

องค์ประกอบทางเคมีในควันของบุหรี่ นอกจากนี้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ มีมูลค่าจ าหน่ายรวม
ดีกว่าเป้าหมายมาก 

+  จากการที่ รยส. ได้ให้ความส าคัญกับการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงความพึง
พอใจของลูกค้า Agent และเครือข่าย แล้วน าผลการส ารวจความพึงพอใจมาปรับปรุง ส่งผลให้ รยส. 
สามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดบุหรี่รวมในประเทศได้ 

+  รยส. สามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดบุหรี่รวมในประเทศได้ 
+  รยส. ได้ให้ความส าคัญกับการพิจารณาก าไรของ Product Opportunity Analysis โดยมีรายงาน

จัดท า/วิเคราะห์ก าไรรายตรา เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการบริหารและตัดสินใจเป็นราย
เดือน มีการปรับโครงสร้างราคาบุหรี่ ส่งผลให้ รยส. มีก าไรสุทธิที่ 8,861 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 
ประมาณร้อยละ 25 
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รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น 

ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) 

 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) เป็น
องค์กรที่มีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจุบัน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) 
ด าเนินภารกิจหลัก คือ สร้างและบริหารศูนย์ราชการที่ทันสมัยในมิติ
ใหม่ของการอยู่ร่วมกัน และพัฒนา และบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ 
เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรชั้นน าในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

ผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 

ธพส. มีแผนงานที่สนับสนุนการใช้ข้อมูลร่วมกัน เช่น แผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ ในการปรับปรุงระบบเครือข่ายของ ธพส. เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ภายนอก เป็นต้น รวมถึงมีตัวชี้วัดและเป้าหมายของทุกแผนงาน/โครงการ สามารถวัดผลได้อย่ างชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม และมีการก าหนดเป้าหมายทุกโครงการซึ่งสามารถสะท้อนถึงผลลัพธ์ที่คาดหวังได้อย่างชัดเจน 

ในปี 2559 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดท าแผนงาน/โครงการสารสนเทศจ านวน
มากซึ่งในแต่ละโครงการได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มุ่ งเน้นการด าเนินงาน
ภายใต้ความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก โดย ธพส.                     
ได้ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านการสื่อสารที่มีคุณภาพ การออกแบบและพัฒนาระบบ                 
เพ่ือน าไปสู่องค์กรดิจิทัลในอนาคต นอกจากนี้ยังมีโครงการด าเนินการเพ่ือให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ 
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการก าหนดแผนงาน / โครงการ ได้ถูกถ่ายทอด               
มาจากแผนแม่บท (IT Master Plan) ขององค์กร แผนธุรกิจของ ธพส. รวมถึงเกณฑ์การประเมินภาครัฐ                   
การบริหารจัดการองค์กร-การบริหารจัดการสารสนเทศ   

 

 

 

รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจดัการสารสนเทศ 
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ส านักงานธนานุเคราะห์ 
 

  ส านักงานธนานุเคราะห์ เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

ส านักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก่อตั้งขึ้นใน
สมัย ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 
2498 มีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแก่
ประชาชน และให้ความช่วยเหลือด้านดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ ากว่าโรงรับ
จ าน าเอกชนการด าเนินงานในระยะแรกมีฐานะเป็นหน่วยงานราชการ 
ในปี พ.ศ. 2545 ส านักงานธนานุเคราะห์ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ              
ความมั่นคงของมนุษย์ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

ผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 

สธค. มีการก าหนดตัวชี้วัดที่ประเมินผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการน าแผนงาน/โครงการมาใช้ นอกจากนี้ 
ยังมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน เช่น  การประหยัดค่าใช้จ่ายจากการลดระยะเวลาในการท างาน    
ของพนักงาน ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายพนักงานได้ และเมื่อแผนงาน/โครงการด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว              
จะมีการประเมินถึงผลของการน าระบบดังกล่าวมาใช้ในเรื่องของระยะเวลาที่ลดลงเปรียบเทียบระหว่าง               
ก่อน -หลังน าระบบมาใช้ 

ส านักงานธนานุเคราะห์  ได้ให้ความส าคัญของการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ อันเนื่องมาจาก
ปัจจัยส าคัญ คือนโยบายของรัฐบาล และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ  
ทั้ งนี้ส านักงานธนานุ เคราะห์ ได้ด าเนินการติดตั้ งระบบงานรับจ าน าและปรับปรุงฐานข้อมูลลูกค้า                      
พร้อมปรับปรุงกระบวนการการให้บริการรับจ าน า อีกทั้งยังได้ด าเนินการพัฒนาและติดตั้งระบบงานรับจ าน า
และปรับปรุงฐานข้อมูลลูกค้าโดยการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการให้บริการรับจ าน าของ    
สถานธนานุเคราะห์เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมด้านการบริการขององค์กรเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้า และลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งมีปัจจัยที่ส าคัญคือการเพ่ิมรายได้  การลดต้นทุน  การลด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และคุณภาพการบริการที่ดีขึ้น ทั้งนี้ในการปรับปรุงกระบวนการให้บริการครั้งนี้               
ได้น าเครื่องสแกนลายนิ้วมือ บาร์โค๊ด เครื่องอ่านบาร์โค๊ด และเครื่องอ่านบัตรประชาชน ซึ่งสามารถ                 
ลดค่าใช้จ่ายในการสั่งพิมพ์แบบฟอร์มตั๋วจ าน าได้ปีละประมาณ 769,223 บาท 
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด  

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจุบัน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
(ธพส.) ด าเนินภารกิจหลัก คือ สร้างและบริหารศูนย์
ราชการที่ทันสมัยในมิติใหม่ของการอยู่ร่วมกัน และพัฒนา 
และบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ใน
การเป็นองค์กรชั้นน าในการพัฒนาและบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ผลการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ธพส. มีการจัดท าแผนด้าน HR ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์องค์กรที่ชัดเจน และ                   
มีการถ่ายทอด KPI ลงไปได้ถึงระดับบุคคล โดยมีการทบทวนและปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของ HRD นั้น มีการวิเคราะห์และประเมิน Competency gap ได้ทั่วทั้งองค์กร รวมถึง             
มีการท า Talent Management และจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง นอกจากนี้ หน่วยงาน HR ของ ธพส.              
เริ่มมีการด าเนินงานเชิงรุกและปรับบทบาทตนเองให้เป็น Strategic partner ของหน่วยงานในองค์กร 

มีการด าเนินการในด้านระบบบริหารและพัฒนาทรัพยกรมนุษย์เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมนโยบาย 
Thailand 4.0 โดย ธพส. ได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพงานที่มุ่งเน้นความเป็นนวัตกรรม ภายใต้แผนการพัฒนา
ภาวะผู้น า โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีภาวะผู้น าและกระตุ้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ฝึกการน าไปใช้จากการลงมือปฏิบัติจริงอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร พัฒนาคุณภาพงานที่มุ่งเน้นความเป็นนวัตกรรม  
โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของผู้ที่มีประสบการณ์ในฝ่ายงาน (IQC-Innovation Quality circle) รวมถึง
พัฒนาคุณภาพงานของแต่ละส่วนงานที่มาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative) ของบุคลากรเองจนบรรลุ
เป้าหมายตามความคาดหวังขององค์กร ทั้งนี้ ธพส.ได้เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายงานน าเสนอโครงการที่เป็นการพัฒนา
คุณภาพงานที่มุ่งเน้นความเป็นนวัตกรรม โดยในปี 2559 ธพส.ได้รับโครงการจากฝ่ายงานต่างๆรวมทั้งสิ้น 13 
โครงการ และมีการจัดเวทีให้ฝ่ายงานต่างๆน าเสนอโครงการของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อีกท้ังเสริม
ทักษะการอบรมเรื่อง Speed of Trust เพ่ือสร้างความไว้วางใจระหว่างกันด้วย 
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โรงพิมพ์ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

โรงพิมพ์ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลอย่างต่อเนื่อง 

โรงพิมพ์ต ารวจ (โรงพิมพ์ฯ) สังกัดส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ  มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ งเ พ่ือ
จัดพิมพ์แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และหนังสือต ารา
ของทางราชการกรมต ารวจ (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ในปัจจุบัน) ทุกชนิด รวมทั้งจัดพิมพ์เอกสารราชการ
ลับ และงานเร่งด่วนของทางราชการในราคาย่อมเยา
ในบางกรณี โดยทุกหน่วยงานของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติจะต้องจ้างพิมพ์ที่โรงพิมพ์ต ารวจ ตลอดจน
หน่วยราชการ และรัฐวิสาหกิจอ่ืน ๆ สามารถจ้างพิมพ์ที่โรงพิมพ์ต ารวจได้ โดยวิธีกรณีพิเศษในราคามาตรฐาน
ที่กระทรวงการคลังก าหนด โดยไม่ต้องสอบราคาหรือประกวดราคาแต่อย่างใด รวมถึงเอกชนทั่วไปสามารถจ้าง
พิมพ์ได้เช่นเดียวกัน 

ผลการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผู้บริหาระดับสูงสุดโรงพิมพ์ต ารวจให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบงาน HR อย่างสม่ าเสมอ              
มีการก าหนด KPI ด้าน HR เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม ได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้มีการวิเคราะห์
ปัจจัยภายใน/ภายนอก ประเมินสภาพแวดล้อมด้าน HR รวมถึงความคิดเห็นและความคาดหวังของพนักงาน 
ถูกน ามาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ด้าน HR รวมถึงการทบทวนและประเมินสมรรถนะ (Competency) สามารถ
ท าได้อย่างต่อเนื่อง ส าหรับการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมนั้นได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับการด าเนินงาน
ขององค์กรได้ดี รวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน HR มีการให้ความส าคัญกับการด าเนินงานเชิงรุกมากขึ้น 
โดยเริ่มปรับบทบาทในการเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์กับหน่วยงานภายในองค์กร  อีกทั้งทีมงานที่รับผิดชอบด้าน 
HR เป็นทีมงานที่ท างานมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ ของ HR มีความคืบหน้าทุกป ี
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องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล               
อย่างต่อเนื่อง 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เดิมเป็นส่วนงานในสังกัดกรม
ป่าไม้ โดยได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2490 มีภารกิจหลักด้าน            
การท าไม้ ซึ่งในเวลาต่อมารัฐบาลมีนโยบาย  จะท าป่าไม้สักให้มากยิ่งขึ้น 
และยกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นนิติบุคคล จึงได้ตราพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นรัฐวิสาหกิจ ขึ้นตรงกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2499 โดยพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2499 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2517, พ.ศ. 2533, พ.ศ. 2542 ต่อมา        
ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับที่ 5) วันที่ 27 สิงหาคม 2546 ให้โอนองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ไปเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในกลุ่มธุรกิจหลัก
ของ อ.อ.ป. แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ธุรกิจป่าไม้ ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ และธุรกิจบริการ และปัจจุบัน                  
ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 6) วันที่ 30 สิงหาคม 
2559 ให้รองรับการด าเนินภารกิจเกี่ยวกับการบริบาลและอนุรักษ์ช้างไทยซึ่งมีการเพ่ิมอ านาจให้ อ.อ.ป. สามารถ
กู้หรือยืมเงินในวงเงินที่สูงขึ้นและมีอ านาจออกพันธบัตรหรือตราสารอ่ืนใดเพ่ือการลงทุนหรือเพ่ือประโยชน์          
แก่กิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

ผลการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

อ.อ.ป. มีนโยบายและกลยุทธ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งถูกก าหนดไว้ในแผนแม่บทด้านทรัพยากร
มนุษย์  ปี พ.ศ. 2559-2564 มีความสอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ในการ ”เป็นผู้น าการจัดการสวนป่า
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไม้ของ อ.อ.ป.” โดยมีการแปลงนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าว
เป็นแผนงานประจ าปี มีการทบทวนค าบรรยายลักษณะงานให้มีความเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ได้มีพัฒนาสมรรถนะ (Competency) มาอย่างต่อเนื่อง โดยน ามาใช้ใน
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน รวมถึงมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบต่าง ๆ เช่น การจัดการ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการคนเก่ง การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
ในการท างาน เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้อยู่กับองค์กร 
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บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  

 
1. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเปิดเผยข้อมูลองค์กร 

คณะกรรมการ ปตท. ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และเป็นธรรม
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเปิดเผยข้อมูลขององค์กร
สอดคล้องกับกฎหมายที่รัฐวิสาหกิจและกฎหมายที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตาม 
ไว้ในคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (CG) 

นโยบาย ให้มีการเปิดเผยสารสนเทศทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงิน              
อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท.ได้รับสารสนเทศ
อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์                     
เพ่ือรับผิดชอบในการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป 

แนวปฏิบัติที่ดี ปตท. ต้องเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่างครบถ้วน ถูกต้อง แม่นย า และ                      
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้ประกอบการตัดสินใจ การเปิดเผยข้อมูล เป็นดัชนีชี้วัด
ความโปร่งใสในการด าเนินงานประการหนึ่ง ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
ถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการด าเนินงาน และเป็นกลไกในการตรวจสอบการด าเนินงาน ปตท. จึงให้
ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างมาก และพยายามเพ่ิมช่องทางในการให้ข้อมูลตลอดเวลา 

 
2. ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลองค์กร 

ปตท. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจน โดยมีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล
ทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ 

- ปตท. มีช่องทางเปิดเผยข้อมูลภายในองค์กรทั้งหมด 18 ช่องทาง อาทิเช่น CEO พบผู้บริหาร
และพนักงาน เพ่ือถ่ายทอด นโยบาย / ทิศทาง / กลยุทธ์ การด าเนินธุรกิจ  การประชุม                
ในหน่วยงาน กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ภายใน อินทราเน็ต ( Intranet) on Mobile                    
เป็น Application ที่ใช้แสดงข้อมูลพนักงาน ข้อมูลด้าน HR และข่าวสารต่างๆ เป็นต้น 

- ปตท. มีช่องทางเปิดเผยข้อมูลภายนอกองค์กร ครอบคลุมทุกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้ถือหุ้น/
นักลงทุน ประชาชน สังคมชุมชน และสื่อมวลชน ลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานราชการ โดยมี
ช่องทางมากกว่า 10 ช่องทาง อาทิ Call center 6. Social Media (Facebook PTT 
News/We Love PTT/Tevin at PTT, PTT Group Line (Official Account) เป็นต้น 
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3. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยอย่างครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล สอดคล้องกับแนวทางการก ากับ
ดูแลที่ดีท่ีเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ  

ปตท. ได้มีการจัดท ารายงานความยั่งยืนประจ าปี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยจัดท ารายงานตาม 
Sustainability Reporting Guidelines ของ Global Reporting Initiatives (GRI) รุ่นที่ 4 และ
แนวทางการเปิดเผยข้อมูลส าหรับกลุ่มธุรกิจน้ ามันและก๊าซ (Oil and Gas Sector Disclosure: 
OGSD) เพ่ือเปิดเผยข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพเกี่ยวกับการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลง                
ในประเด็นที่มีสาระส าคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

ปตท. ด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยรักษาสมดุลด้านการมุ่งสู่องค์กรแห่ง
ความเป็นเลิศ (High Performance Organization: HPO) ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการบริหารจัดการ กระบวนการท างาน การผลิต การจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์และการบริการ ด้วยการด าเนินธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน (Treasure for Sustainability) 
ควบคู่ไปกับรักษาสมดุลด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Compliance and Governance: CG) ภายใต้
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เคารพกฎหมายและข้อบังคับอย่าง
เคร่งครัด ตลอดจนการให้ความส าคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม และรักษาสมดุลด้านความรับผิดชอบ 
(Corporate Social Responsibility: CSR) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินธุรกิจ ด้วยการสร้างความภาคภูมิใจโดยการมีส่วนร่วม (Pride with Inclusiveness) 
เพ่ือที่จะเป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจและเป็นสมบัติอันล้ าค่าของคนไทย หรือ “Pride and 
Treasure of Thailand” 

 
4. การส ารวจความพึงพอใจด้านการเปิดเผยข้อมูล 

ปตท. มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลขององค์กร ภายในผ่านการส ารวจความคิดเห็น ที่มีต่อการรับสื่อประชาสัมพันธ์ 
และการสื่อความภายในของ ปตท. ประจ าปี ในหัวข้อความคิดเห็นต่อสื่อภายในของ ปตท. อาทิเช่น 
ความพึงพอใจในช่องทางสื่อความภายใน ความรวดเร็ว ความครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหาเข้าใจง่าย 
และเนื้อหาครบถ้วน เป็นต้น ภายนอกผ่านการส ารวจชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ปตท. ในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ประจ าปี ในหัวข้อความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล และ การรับรู้ข่าวสารบริษัทและ
แหล่งข้อมูล อีกท้ัง ยังท าการส ารวจการรับรู้ต่อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของ ปตท.   

ส าหรับการส ารวจความพึงพอใจของนักวิเคราะห์ มีการจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจ   
หลังการจัดงาน Analyst meeting ทุกไตรมาส และ Analyst site visit ทุกปี เพ่ือให้นักวิเคราะห์
ระบุความต้องการเพ่ิมเติมในการเปิดเผยข้อมูล  ผลส ารวจความพึงพอใจ การจัดงาน Analyst 
meeting โดยเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 90 ทุกรายไตรมาส ผลส ารวจความพึงพอใจ การจัดงานผู้ถือหุ้นกู้                   
โดยเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 90  
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ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

1. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเปิดเผยข้อมูลองค์กร 
ในการเปิดเผยข้อมูลส าคัญของธนาคาร ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น และ 

ข้อมูลสารสนเทศของธนาคาร (ซึ่งสายงานก ากับกฎเกณฑ์และกฎหมายรับผิดชอบ) ได้ด าเนินการให้
สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานก ากับ ดังนี้  1) พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 56 และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 
2) พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 101 และหลักเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของส านักงาน ก.ล.ต. 3) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ที่ บจ./ป 11 – 00 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและ                  
การปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน และ 4) ธนาคารออกระเบียบปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และ พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 รวมทั้งจัดท า
หนังสือเวียนในเรื่องดังกล่าวเมื่อมีกฎหมาย หรือประกาศจากทางราชการเพิ่มเติม   

 
2. ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลองค์กร 

ธนาคารกรุงไทย จัดให้มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบงานด้านการเปิดเผยข้อมูลอย่างจัดเจน การสื่อสาร
แบบ One way Communication มีทั้งหมด 6 ช่องทาง โดยผ่านทาง KTB Mail ดังนี้ 1) HR Hotline – 
เนื่องจากฝ่ายบริหารงานวินัยฯ เปิดช่องทางสายด่วน 02-208-8887 เพ่ือรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และ
เรื่องราวต่าง ๆ จากพนักงาน โดยให้ค าปรึกษาทั้งเรื่องงาน เพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา หรือเรื่องใด ๆ                
ที่ต้องการเสนอแนะ 2) ER News – เป็นช่องทางสื่อสารให้พนักงานรับทราบเกี่ยวกับข่าวสาร บทความ
ภายนอกหรือสาระน่ารู้เกี่ยวกับด้านแรงงาน หรือค าพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ หรือที่เกี่ยวข้องกับ                
การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 3) อยากบอกให้รู้ – เป็นช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับการแนะน า 
ให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่อาจจะเสี่ยงต่อการกระท าความผิดทางวินัยของธนาคาร                   
4) Safety Together – เป็นช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับเกร็ดความรู้ ความเข้าใจ ให้พนักงานรับทราบถึง                
การท างานที่ถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 5) INTRANET เป็นช่อง
ทางการเปิดเผยข้อมูลภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และความเคลื่อนไหวต่างๆ 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยแต่ละหน่วยงานยังสามารถปรับแก้ไข และเพ่ิมเติมข้อมูลได้เอง เพ่ือให้
ข้อมูลมีความทันสมัยและถูกต้อง 6) HR NEWS เป็นช่องทางการสื่อสารหลักของสายงานทรัพยากรบุคคล
และบรรษัทภิบาล ใช้สื่อสารประชาสัมพันธ์งานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ HR  
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การสื่อสารแบบ Two way Communication 1) ผ่ า น โ ค ร ง ก า ร พ นั ก ง า น สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง รุ ก                    
เป็นโครงการที่น าข้อหารือในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ที่มีผลกระทบกับพนักงาน ไปชี้แจง 
ให้ข้อมูลและท าความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้รับทราบมติในการประชุม
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 2 ) การสื่อสารเพ่ือให้ความรู้ สร้าง
เข้าใจ ในด้านความมุ่งมั่นผูกพัน (Employee Engagement) และการยกย่องชมเชย (Recognition)               
โดยพนักงานผู้สนใจสามารถสื่อสารข้อมูล บทความ ความคิดเห็นต่าง ๆ กลับมายังส่วนกลาง เพ่ือน ามาใช้
เป็นข้อมูลในการเสริมสร้าง ยกระดับ และปรับปรุงในเรื่องต่าง ๆ ของธนาคารต่อไป 

3. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยอย่างครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล สอดคล้องกับแนวทางการก ากับ
ดูแลที่ดีท่ีเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ  
ธนาคารได้มีการจัดท ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และผลการด าเนินงานด้านการแสดง                   

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นประจ าทุกปี โดยเล่มล่าสุดฉบับปี 2559 ธนาคารน าแนวทางการเขียน
รายงานตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting Initiatives Guidelines (GRI)-G4 มาใช้เป็น               
แนวทางการรายงานการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งที่อยู่ในกระบวน              
การหลักขององค์กร (CSR-in-process) และที่แยกต่างหากจากกระบวนการหลักขององค์กร (CSR-after-
process) ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร ซึ่งประกอบด้วยพนักงาน ลูกค้า สังคม ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และ
หน่วยงานก ากับ ได้รับทราบถึงความมุ่งมั่น และแนวทางการด าเนินงาน ตลอดจนผลการด าเนินงาน                 
ที่สอดคล้องกับการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร ซึ่งประเด็นใน
การน าเสนอ ได้มาจากการพิจารณาถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียกลุ่มต่างๆ ที่สอดคล้องประเด็น
ด้านความยั่งยืนของธนาคาร 

4. การส ารวจความพึงพอใจด้านการเปิดเผยข้อมูล 
ธนาคารมีการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ในส่วนของ 1. ช่องทางการเปิดเผย

ข้อมูล การติดต่อ หรือการร้องเรียนกับธนาคาร โดยวัดสัดส่วนการเข้าใช้ และวัดระดับความพึงพอใจ                
ในแต่ละช่องทาง 2. การเปิดเผยข้อมูลรายงานประจ าปี และข้อมูลประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ซึ่งส ารวจจากผู้ถือหุ้นของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารได้น าผลการประเมินดังกล่าว มาทบทวนและปรับปรุง             
การเปิดเผยข้อมูลของธนาคารอย่างสม่ าเสมอทุกปี มีการจัดเก็บสถิติการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และ
สารสนเทศขององค์กร โดยจัดเก็บสถิติของผู้ เข้าใช้ระบบตามแต่ละประเภทของข้อมูลที่เปิดเผย                     
การเปิดเผยข้อมูลให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น ฝ่ายสถาบันการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่หลัก               
ในการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับผลประกอบการและแผนธุรกิจของธนาคาร โดยมีการเผยแพร่รายงาน
ทางการเงินต่างๆ ผ่านทาง Website ของธนาคาร ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ อีกทั้ง หน่วยงาน                       
มีการจัดท า Database ในการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการสืบค้นที่สามารถค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว รวมถึง                       
มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

1. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเปิดเผยข้อมูลองค์กร 
กฟภ.  (กฟภ.) ในยุค PEA 4.0 ที่มุ่งสู่การเป็นการไฟฟ้าแห่งอนาคต “The Electric Utility of the 

Future” มุ่งเน้นการพัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี ขับเคลื่อนองค์กรด้วยความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม มีนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 และค่านิยมองค์กร “ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม” ผ่านปัจจัยขับเคลื่อน TRUST+E คือ                   
T “Technology Savvy” ทันโลก เรียนรู้ เข้าใจ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ R “Rush to 
Service” บริการด้วยใจ รวดเร็ว เป็นธรรม ทันสมัย ใส่ใจผู้รับบริการ U “Under Good Governance” 
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตรับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ ต่อต้านทุจริต ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                      
S “Specialist” รอบรู้ เชี่ยวชาญในงานที่ท า แบ่งปัน สร้างสรรค์และพัฒนา T “Teamwork” มุ่งมั่นท างาน
เป็นทีม มีน้ าใจ เปิดใจกว้างแบ่งปันทักษะ +E “Engagement” รักองค์กร ทุ่มเท เสียสละ ท างานอย่างเต็ม
ก าลังความสามารถ นอกจากนั้น ผู้ว่าการ กฟภ.  ได้มีนโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส เพ่ือเป็นมาตรฐานแนวทาง               
การปฏิบัติงานส าหรับผู้บริหารและพนักงานทุกหน่วยงานพึงยึดถือปฏิบัติอย่างทั่วถึง ดังนี้ 

1. การให้บริการที่เป็นธรรมพร้อมรับการตรวจสอบได้ โดยก าหนดให้มีมาตรฐานการให้บริการ และ
ประกาศมาตรฐานการให้บริการ รวมถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผ่านช่องทางต่าง ๆ อีกท้ังเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของ
หน่วยงาน 

2. การเปิดเผยข้อมูลทั้งทางการเงินและไม่ใช่การเงิน อย่างครบถ้วน ทันเวลา ชัดเจน และเชื่อถือได้ ผ่าน
ช่องทางที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงได้สะดวก จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนได้สืบค้นข้อมูล 
และเข้าตรวจสอบได้อย่างเท่าเทียม 

3. การจัดการข้อร้องเรียน ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามคู่มือ การะบวนการ และก าหนดผู้รับผิดชอบ                 
ในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ รวมถึงเร่งรัดแก้ปัญหาและตอบสนองผู้ร้องเรียนให้
สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพงานบริการ 

4. การต่อต้านและป้องปรามการทุจริตให้ผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อต้านการทุจริต และคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ              
ในการด าเนินธุรกิจของกฟภ.  ปลูกจิตส านักให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ป้องกัน                    
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน พัฒนากลไกการตรวจสอบและควบคุมภายในเพ่ือควบคุมและป้องกันความเสี่ยง
จากการทุจริตคอร์รัปชั่น 

รางวัลการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสดีเดน่ 
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2. ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลองค์กร 
กฟภ. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูลโดยมีช่องทางภายในองค์กรทั้งหมด 

20 ช่องทาง อาทิ รายการโทรทัศน์ภายในองค์กร PEA Channel รายการเสียงตามสาย PEA Radio   
และ Line Application (Line Group : ผู้บริหารและพนักงาน กฟภ. / กฟภ. กับศูนย์บริการข้อมูล                
ผู้ใช้ไฟ 1129 PEA Call Center) เป็นต้น ส่วนภายนอกองค์กรทั้งหมด 31 ช่องทาง อาทิ Live Chat ทาง 
Web Application ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟ 1129 PEA Call Center วารสารสายใจไฟฟ้า PEA Mobile 
Office ทั่วประเทศ เป็นต้น 

 
3. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยอย่างครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล สอดคล้องกับแนวทางการก ากับ

ดูแลที่ดีท่ีเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ  
ในปี 2559 กฟภ. มีการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และผลการด าเนินงานด้าน                 

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) จัดท ารายงาน
ความยั่งยืน (รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม) ตามกรอบการรายงานขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วย                  
การรายงานสากล (Global Reporting Initiative : GRI) ฉบับ G4 ที่ให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูล                  
ที่สะท้อนถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมที่ เกิดจากการด าเนินงานขององค์ กร                     
อย่างมีนัยส าคัญ และเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจและประเมินผลสถานะความ
ยั่งยืนขององค์กร (Materiality) โดยจัดท าข้อมูลรายงานผ่านกระบวนการรายงาน 5 ระยะ ได้แก่ การจัดท า
ภาพร่างรายงานการสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ การก าหนดประเด็นและจัดล าดับความส าคัญ
ของประเด็นที่ต้องการรายงาน การเก็บข้อมูลส าหรับน ามาจัดท ารายงาน และการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์
และเผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 
4. การส ารวจความพึงพอใจด้านการเปิดเผยข้อมูล 

กฟภ. ได้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลขององค์กรทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ โดย Third party ทุกปี และมีการส ารวจความพึงพอใจของ                
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยตนเอง ซึ่งผลการส ารวจเป็นดังนี้ 

- การส ารวจความพึงพอใจต่อการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ าปี พบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน                 
มีความพึงพอใจที่ระดับ 3.97 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีความพึงพอใจที่ระดับ 4.22  

- การส ารวจความพึงพอใจต่อการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pea.co.th พบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในมีความพึงพอใจที่ระดับ 3.91 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีความพึงพอใจที่ระดับ 4.20 
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รางวัลการด าเนนิงานเพื่อสังคมและสิง่แวดล้อมดีเด่น 
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บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
 

โครงการพลังงานธรรมชาติ พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน 
โครงการพลังงานธรรมชาติ พลังงานสะอาดเพ่ือชุมชน เริ่มต้นปี 2556 มีวัตถุประสงค์หลักในการแก้ไข

ปัญหาการเข้าถึงแหล่งน้ า และการบริหารจัดการน้ าของชุมชนเป็นส าคัญ การประเมินความส าเร็จของ
โครงการจึงมุ่งเน้นการวัดประสิทธิผลของการแก้ไขปัญหา เช่น จ านวนครัวเรือนในชุมชนที่สามารถเข้าถึงน้ า 
จ านวนน้ าสะอาดที่ชุมชนสามารถเข้าถึงได้ผ่านโครงการ การจัดตั้งกลไกบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืนโดยชุมชน 
เป็นต้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

รางวัลการด าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอ้มดเีด่น 
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ประเด็นส าคัญ 
• ปตท. น าความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านพลังงานและวิศวกรรมระบบท่อส่งก๊าซฯ มาพัฒนา

นวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาและข้อจ ากัดของชุมชนที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าและ               
น้ าอย่างยั่งยืน 

• ปตท. มีการเข้าไปส ารวจพ้ืนที่ร่วมกับตัวแทนของหมู่บ้าน ส ารวจความต้องการและทราบถึงสภาพ
ปัญหา และท าการศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบความเป็นไปได้ทางวิศวกรรม ในการน าพลังงาน
ทางเลือกประเภทต่าง ๆ มาใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกัน              
ในแต่ละพ้ืนที่ จึงน ามาสู่การตั้งสมมติฐานที่จะน าพลังงานน้ ามาใช้ โดยอาศัยอุปกรณ์เครื่องกล              
ได้แก่ เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ า (Low head hydro Micro Turbine) และเครื่องตะบันน้ า
(Hydraulic Ram Pump) อุปกรณ์ส่งน้ าขึ้นที่สูงและระยะไกล ร่วมกับการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จาก                   
การปฏิบัติงานของสายงานระบบท่อส่งก๊าซฯในการค านวณและออกแบบระบบส่งน้ าและผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานน้ า 

• ปตท. มีการพัฒนาอุปกรณ์ ค านวณและออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าและระบบส่งน้ า เมื่อแผนงานระยะ
ริเริ่มส าเร็จ (บ้านขนุนคลี่ ) จึงได้มีการขยายผลโครงการมาที่บ้านภูเตย ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ                    
จ.กาญจนบุรี ซึ่งมีลักษณะพ้ืนที่ฝายและอ่างเก็บน้ า ทั้งนี้ ปัญหาของชุมชนบ้ านภูเตย คือ ชุมชน                 
มีอ่างเก็บน้ าแต่ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีภาระค่าไฟฟ้า
สูงอีกด้วย 

• ปตท. มีการส่งเสริมให้ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกับทีม ปตท. ทั้งการออกแบบและติดตั้ง 
รวมถึงเทคนิคการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องตะบันน้ าและระบบส่งน้ า คุณภาพของน้ าที่จะน าไปใช้ใน                 
การอุปโภค บริโภค การดูแลแหล่งน้ า และการส่งเสริมการใช้น้ าอย่างคุ้มค่า  กลไกการบริหารจัดการ
โครงการ (รายได้และค่าใช้จ่ายโครงการ) รวมทั้ง การดูแลป่าต้นน้ าให้แก่ชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการโครงการและพ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาว (Exit Strategy) 
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                   การประปานครหลวง 

 

โครงการระบบประปาโรงเรียนจากรินหลวงสู่แม่กลอง 

 เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความมีจิตสาธารณะของพนักงานและปลูกฝังจิตส านึก                
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้แก่ประชาชน ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของ
พนักงานและผู้บริหารของ กปน. ด้วยส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการน าความเชี่ยวชาญและ                   
องค์ความรู้เรื่องระบบประปาขององค์กรไปช่วยเหลือชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนได้มีน้ าสะอาดใช้ สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับชุมชน 

โครงการนี้เริ่มจากการปลูกป่าเป็นกิจกรรมแรกในบริเวณ ชุมชนบ้านรินหลวง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว 
จ.เชียงใหม่ (ต้นน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา) และได้มีการวางแผนขยายกิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ิมเติม โดยเข้าไปพัฒนา
โรงเรียนและชุมชน ปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาให้แก่โรงเรียน มีการสร้างฝายชะลอน้ า อนุรักษ์และ
พัฒนาแหล่งน้ า ในอีกหลายพื้นที่ เกิดกลุ่มพนักงานที่มีจิตอาสา และมีการด าเนินการโครงการมาอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้เป็นต้นแบบ ซึ่งในปี 2559 ได้ต่อยอดไปยังพื้นท่ีในจังหวัดกาญจนบุรี (ต้นน้ าแม่น้ าแม่กลอง)   
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ประเด็นส าคัญ 
• โครงการของ กปน. เป็นโครงการต่อยอดมาจากโครงการปลูกป่าในบริเวณ ชุมชนบ้านรินหลวง                

ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (ต้นน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา) และได้มีการขยายกิจกรรม โดยเข้าไป
พัฒนาโรงเรียนและชุมชน ปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาให้แก่โรงเรียน มีการสร้างฝายชะลอน้ า 
อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ า  

• โครงการของ กปน. ได้เข้ามาท าระบบน้ าประปาของโรงเรียน และติดตั้ งเครื่องกรองน้ า เพ่ือให้
นักเรียนได้มีน้ าประปาและน้ าดื่มที่สะอาด ซึ่งเมื่อก่อนทางโรงเรียนต้องใช้น้ าประปาภูเขาที่ใช้ร่วมกัน
ทั้งชุมชน ท าให้มีน้ าดื่มน้ าใช้ที่ไม่สะอาด ส่งผลต่อเสียต่อสุขภาพของนักเรียน และเมื่อชุมชน                
มีการขยายตัว ส่งผลให้น้ าประปาไม่พอใช้โดยเฉพาะในฤดูแล้งที่จะไม่มีน้ าใช้ นอกจากนี้ชุมชนสามารถ
เข้ามาเอาน้ าประปาและน้ าดื่มที่โรงเรียนได้ เพ่ือให้ชุมชนได้มีน้ าประปาท่ีสะอาดได้ใช้งาน  

• โครงการของ กปน. มีหลายภาคส่วนที่ เข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ เช่น                    
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ภาคเอกชน เช่น บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ าไทย 
จ ากัด มูลนิธิกลุ่มทีนร่วมใจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และชุมชน เพ่ือให้โครงการเกิด
ความส าเร็จและยั่งยืนโดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความถนัดของภาคีในแต่ละด้าน 

• โครงการของ กปน. มีการติดตามในเรื่องการให้ความรู้และการอบรมการดูแลรักษาระบบประปาและ
เครื่องกรองน้ า  อย่างไรก็ตามยังไม่มีการติดตามผลลัพธ์ของโครงการอย่างชัดเจน เช่น สุขอนามัยของ
นักเรียนครู มีสุขอนามัยดีขึ้นอย่างไร นอกจากนี้ การสร้างความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์น้ ายังไม่มี
ความชัดเจน ได้แก่ ชุมชนที่เข้ามาเอาน้ าประปาและน้ าดื่มไม่ได้มีค่าใช้จ่ายในเรื่องน้ า ดังนั้นอาจท าให้
ชุมชนไม่ได้ตระหนักในเรื่องการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า  รวมทั้งในส่วนของการบริหารจัดการโครงการ             
(ท้ังรายได้ ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา 
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 
โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA 
 จากการเก็บข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติภัยจากผู้ใช้ไฟฟ้า ที่พบการเกิดอุบัติภัย จนท าให้การจ่าย
กระแสไฟฟ้าไม่สามารถจ่ายได้ และมีผลต่อผู้ใช้ไฟฟ้า กฟภ. ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา โดยการลงนาม                
ความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และกรมป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย ตั้งแต่ปี 2556 
เพ่ือด าเนินโครงการชุมฃนปลอดภัยใช้ไฟ PEA โดยการน าศักยภาพของฃ่างไฟฟ้า และวิศวกรไฟฟ้า ไปให้ความรู้
กับนักศึกษาอาชีวศึกษา โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรุ้แก่นักศึกษาวิชาไฟฟ้า ในระดับ ปวช. ปวส. 
เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้า การส่งเสริมและปลูก
จิตส านึกให้ประชาชนและเยาวชนให้ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างถูกต้องปลอดภัย และลดอุบัติภัยจากการใช้ไฟฟ้า  
รวมทั้งการลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟ้า ซึ่งการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 
ปลอดภัย และถูกวิธี ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษา จากนั้นน านักศึกษาที่ผ่านการอบรมลง
พ้ืนทีต่รวจสอบ แนะน า และซ่อมระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือน โรงเรียน และอาคารต่างๆ ภายในชุมชน 
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ประเด็นส าคัญ 
• กฟภ. มีการท าสานเสวนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือร่วมก าหนดรูปแบบและวิธีการด าเนินงาน              

ในแต่ละพ้ืนที่ให้มีความเหมาะสม 
• นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการให้อาจารย์ในวิทยาลัยเป็นคนคัดเลือกนักศึกษาพิจารณาจากเรียนดี          

สมัครใจ และเป็นคนในพ้ืนที่  และวิธีการในการคัดเลือกวิทยาลัยเข้าร่วมให้สิทธิ์กับทุกแห่ง                     
ในการขอเข้าร่วมโครงการ 

• กฟภ. จะคัดเลือกชุมชนในการเข้าไปด าเนินโครงการ ซึ่งชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก จะเป็นบ้านเรือน
เก่าแก่และระบบไฟฟ้าภายในทรุดโทรม ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าภายนอกติดตั้งมานาน มีการติดตั้งและ
พาดสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบ โดยการเข้าตรวจสอบครัวเรือนด าเนินการหลังจากฝึกอบรม             
ให้นักศึกษา  

• วิศวกรไฟฟ้า ของ กฟภ. เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า และ             
ความปลอดภัยในการใช้งาน แก่นักศึกษาช่างไฟฟ้า ที่ เข้าร่วมโครงการ และร่วมออกพ้ืนที่                 
ในการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในครัวเรือนในชุมชน และให้การสนับสนุนส าหรับ
บ้านที่ไม่มีความพร้อม เช่น การเปลี่ยนสายไฟ เปลี่ยนปลั๊กไฟ หรือคัทเอ้าท์ เป็นต้น และติดตามอัตรา
การเกิดอุบัติภัยของครัวเรือน และอัตราการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนหลังเข้าโครงการ ว่ามีอัตราที่ลดลง
ตามเป้าหมายโครงการ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินโครงการ  

• “โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA สู่ท่ามะกาโมเดล” มีการบูรณาการโครงการย่อยที่ กฟภ. 
ด าเนินการอยู่แล้ว เช่น ศูนย์การเรียนรู้ safety center ให้ความรู้แก่การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย            
การจัดตั้งคณะท างานด้านความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน โดยมี อบต. ผู้น าชุมชน 
ประชาชน พนักงาน กฟภ. เพ่ือติดตามวางแผน ตรวจสอบความปลอดภัยภายในชุมชน เป็นต้น           
เพ่ือจัดท าเป็น success model ในการจัดตั้งชุมชนต้นแบบเพ่ือเป็นกรณีศึกษา และเป็นศูนย์                
การเรียนรู้ให้กับชุมชนอ่ืนๆ ได้ศึกษาดูงานด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ปลอดภัย / ด้านพลังงาน
ทดแทน (Solar Cell) ส าหรับสูบน้ าเพื่อการเกษตร / ด้านการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ /การมีภูมิทัศน์
ของระบบจ าหน่ายไฟฟ้า และสายสื่อสารภายนอกโดยรอบและบริเวณชุมชนใกล้เคียง ปลอดภัย          
เป็นตามมาตรฐาน 
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รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 
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รางวัลนวัตกรรมประเภทดีเด่น 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน): พลาสติกชีวภาพคอมพาวน์จากเยื่อกาแฟ 

 คุณลักษณะ/การใช้งานของนวัตกรรม :  
การน าเยื่อกาแฟจากโรงคั่วกาแฟของ ปตท. 
ซึ่งเป็นของเสียมาเป็นส่วนผสมของพลาสติก
คอมพาวน์ซึ่งสามารถย่อยสลายได้เองตาม
ธรรมชาติ  และมีคุณสมบัติ ใกล้ เคียงกับ
พลาสติกดั้งเดิม เป็นการแก้ปัญหาเรื่องขยะ
อินทรีย์ ลดปัญหาชีวอนามัยจากขยะเยื่อ
กาแฟ สร้างโอกาสทางธุรกิจ ช่วยลดต้นทุน
ในการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพคอมพาวน์ได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากเยื่อกาแฟ ได้มีการจดสิทธิบัตร 
“สูตรพลาสติกชีวภาพที่มีองค์ประกอบของ
ชีวมวลและกระบวนการผลิต” ต่อกรมทรัพย์
สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 
 

 ผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรม  : บุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี 
ปตท. จากฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ฝ่ายวิจัยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
และเทคโนโลยีเชื้อเพลิงทางเลือก ทีมงานจากธุรกิจคาเฟ่อเมซอน 
 

 งบประมาณในการวิจัยพัฒนา : ค่าบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ 1.8 ล้านบาท 
 

 ระยะเวลาวิจัยพัฒนา : สิงหาคม 2558 - มีนาคม 2560 
 

 ระยะเวลาที่ใช้นวัตกรรม : จะเริ่มจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ปลายเดือนมิถุนายน 2560 
 
 

รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 
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 ผลลัพธ์ของนวัตกรรม 
ด้านการเงิน :  

   - ลดต้นทุนในการก าจัดขยะอินทรีย์มูลค่า 700 - 1,000 บาทต่อตัน 

ด้านไม่ใช่การเงิน :  
    - ช่วยแก้ไขปัญหาขยะอินทรีย์และพลาสติก 
    - เพ่ิมมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 
    - สร้างกระแสการใช้งานพลาสติกชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 ความโดดเด่นของนวัตกรรม :   
การประกวดนวัตกรรมของสถาบันอ่ืน : 

    - เหรียญทองการแสดงนวัตกรรมงาน International Exhibition Invention of Geneva 
2017 

    - PPT Innovation Award 2016 ระดับ Platinum 

การจดสิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร : 
    - ได้รับการจดสิทธิบัตร 
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รางวัลนวัตกรรมประเภทชมเชย 

การประปานครหลวง : หุ่นยนต์ด าน้ าส ารวจภายในท่อประปา “ไกรทอง” 

 คุณลักษณะ/การใช้งานของนวัตกรรม :  
เป็นเครื่องมือส ารวจภายในท่อประปา              
ทั้งสภาพที่ท่อนั้นมีหรือไม่มีน้ าประปา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ตรวจสอบและ
ระบุต าแหน่งของจุดรั่ว โดยดูจากภาพ
วีดีโอที่ส่งมาจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้
ในหุ่นยนต์ ซึ่งแต่เดิมใช้หลักการดักฟัง
เ สี ย ง น้ า รั่ ว ใ น ก า ร ห า จุ ด รั่ ว                        
2) เพ่ือตรวจสอบสภาพความเสื่อม และ
ความสะอาดภายในท่อ เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการปรับปรุงเปลี่ยนท่อประปา

ใหม่ 3) ช่วยลดระยะเวลาของการขุดเปิดแนวร่องดินในการซ่อมท่อจ่ายน้ า และท่อประธาน และ                    
ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมคืนสภาพผิวจราจรและทางเท้า และ 4) เพ่ือท างานแทนมนุษย์ในการด าน้ าเข้าไป
ส ารวจภายในท่อประธาน  ซึ่งนับว่าเป็นงานที่มีความเสี่ยงมาก โดยหุ่นยนต์สามารถส ารวจภายใน                     
ท่อประปาตั้งแต่ขนาดศูนย์กลาง 100 ม.ม. ขึ้นไป ระยะทางในการส ารวจ 90 ม.  ทนแรงดันน้ าได้
ประมาณ 1 บาร์ และสามารถท างานใต้น้ าได้กว่า 2 ชั่วโมง 
 

 ผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรม  : บุคลากรของ กปน. 
 

 งบประมาณในการประดิษฐ์อุปกรณ์ :  190,000 บาท ต่อชุด 
 

 ระยะเวลาวิจัยพัฒนา : 6 เดือน (มกราคม 2559 - มิถุนายน 2559) 
 

 ระยะเวลาที่ใช้นวัตกรรม : ตั้งแต่มิถุนายน 2559 
 
 

รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 
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 ผลลัพธ์ของนวัตกรรม 
ด้านการเงิน :  

   - ลดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการส ารวจ การขุดเปิดและซ่อมคืนผิวจราจร เป็นเงินประมาณ 
302,000 บาท/ปี/พื้นที่สาขา 

   - ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างนักประดาน้ าเป็นเงินประมาณ 170,500 บาท/ปี/พื้นที่สาขา 
   - ลดต้นทุนน้ าสูญเสีย คิดเป็นเงินประมาณ 2,505,360 บาท/ปี/พื้นที่สาขา 

ด้านไม่ใช่การเงิน :  
 - เพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการส ารวจหาจุดรั่ว 
 - ลดความเสี่ยงที่จะเกิดกับชีวิต 

 
 ความโดดเด่นของนวัตกรรม :   

การประกวดนวัตกรรมของสถาบันอ่ืน : 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลนวัตกรรมแห่งขาตืด้านสังคม ประจ าปี 2559 จัดโดย

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

การจดสิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร : 
- ยื่นขอรับสิทธิบัตรเมื่อวันที ่30 สิงหาคม 2559 
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รางวัลนวัตกรรมประเภทชมเชย 

            ธนาคารอาคารสงเคราะห์ :  

โปรแกรมหาราคากลางจากระบบฐานข้อมูลประเมินราคาหลักประกันเพื่อการตั้งส ารองหนี้ 

 คุณลักษณะ/การใช้งานของนวัตกรรม :  
            เป็นนวัตกรรมกระบวนการบริหาร 

เพ่ือหาราคากลางจากฐานข้อมูล
ราคาประเมินหลักประกันจากระบบ
ส า ร ส น เ ท ศ ภู มิ ศ า ส ต ร์ เ พ่ื อ                  
การประเมินราคา (Geographic 
Information System: GIS)                 
เพ่ือน ามาตั้งส ารองหนี้ ตามนโยบาย
การประเมินราคาหลักประกัน และ
อสังหาริมทรัพย์รอการขาย ที่ ธปท. 
ก าหนดให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ต้องประเมินมูลค่าหลักประกันส าหรับสินทรัพย์จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน สินทรัพย์จัดชั้นสงสัย และ
สินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญทุก 3 ปี ซึ่งนวัตกรรมนี้จะเพ่ิมประสิทธิภาพและความแม่นย าในการประเมิน
ราคาหลักประกัน ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการหาราคากลางเพ่ือการส ารองหนี้ของธนาคาร และ
เพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือของราคากลางที่ค านวณได้นี้ ธนาคารจะมีการสุ่มตรวจสอบ หรือ Back Testing 
โดยน าราคาประเมินจริงน ามาเปรียบเทียบกับราคากลางที่ใช้แทนค่าทุกปี และน าเสนอ ธปท. รับทราบ
เป็นประจ าทุกปี 
 

 ผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรม  : บุคลากรฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ของ ธอส. 
 

 งบประมาณในการวิจัยพัฒนา :  44 ล้านบาท  
 

 ระยะเวลาวิจัยพัฒนา : มีนาคม  2557 - 2558 (ธปท. และ ก. คลังรับรองปี 2558) 
 

 ระยะเวลาที่ใช้นวัตกรรม : 2558 - 2559 

รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 
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 ผลลัพธ์ของนวัตกรรม 
ด้านการเงิน :  

   - ลดค่าใช้จ่ายประเมินหลักประกันที่มีวันที่ประเมินเกิน 3 ปี ได้ 800,000 หลักประกัน                     
ค่าประเมินรายละ 1,600 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,280,000 บาท  

ด้านไม่ใช่การเงิน :  
    - เพ่ิมความแม่นย าในการประเมินราคาหลักประกัน เพ่ือการส ารองหนี้ 
    - เพ่ิมความรวดเร็วในการประเมินราคาหลักประกันจาก 3 วันท าการ เหลือเพียง 1 วันท าการ 
    - เพ่ิมความรวดเร็วในการตั้งส ารองหนี้ 
 

 ความโดดเด่นของนวัตกรรม :   
การประกวดนวัตกรรมของสถาบันอ่ืน : 
        -  
 
การจดสิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร : 

                  - จดแจ้งลิขสิทธิ์แล้วเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 
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รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น 
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   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

“โครงการตลาดประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” 

ธ.ก.ส. มีนโยบายสนับสนุนการเพ่ิมช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรลูกค้า  วิสาหกิจชุมชน และ
ผู้ประกอบการเกษตร (SMAEs) โดยจัดท าเป็นโครงการในรูปแบบต่าง ๆ หลายโครงการตลอดระยะเวลาหลาย
ปีที่ผ่านมา และในปีบัญชี 2558 ธ.ก.ส. ได้เริ่มจัดทาโครงการ “ตลาดประชารัฐเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” 
ร่วมกับเครือข่ายภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน             
ในการพัฒนาตลาด 4 ระดับ ได้แก่ ตลาดประชารัฐขั้นที่ 1 เป็นตลาดที่มีการซื้อขายสินค้าระหว่างสมาชิก
ภายในชุมชน ตลาดประชารัฐขั้นที่ 2 เป็นตลาดที่มีการเชื่อมโยงจากชุมชนสู่ชุมชน หรือชุมชนไปสู่สหกรณ์ 
หรือ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) ตลาดประชารัฐขั้นที่ 3 เป็นการเชื่อมโยงการตลาด
สู่ระบบสากล (Modern Trade/Export) ตลาดประชารัฐขั้นที่ 4 เป็นตลาดที่มีการซื้อขายเชื่อมโยงระหว่าง
ชุมชน/สหกรณ์ ไปสู่ระบบ E-Commerce 

โครงการตลาดประชารัฐเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ของ ธ.ก.ส. สอดคล้องกับวิสัยทัศน์              
“เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย ให้บริการทางการเงินครบวงจร เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร” และเป็นไปตามพันธกิจที่ 1 การบริการทางการเงินครบวงจร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร และตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ โดย ธ.ก.ส. ได้ให้การสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า
สินค้าเกษตร (Value Chain Financing : VCF) รวมถึงสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการรวบรวม 
แปรรูป และเก็บรักษาผลผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐาน และส่งเสริม
สินค้า Premium ที่มีคุณภาพสูง พร้อมทั้งสนับสนุนช่องทางการตลาดที่หลากหลายเพ่ือรองรับการผลิตสินค้า                
ที่ดีและมีคุณภาพของเกษตรกร รวมทั้งพันธกิจที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเกษตรกร ชุมชน สถาบันการเงินชุมชน และสถาบันเกษตรกรอย่างเกื้อกูล แบ่งปัน และ             
เป็นธรรม โดย ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจของสมาชิก สกต. และส่งเสริมให้ สกต. 
สหกรณ์การเกษตร และเครือข่าย โดยการจัดทาตลาดประชารัฐ ขั้นที่ 2 รวมทั้งพัฒนาช่องทางตลาดที่ทันสมัย
ผ่านระบบ E-Commerce ซึ่งเป็นตลาดประชารัฐขั้นที่ 4 ตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนตลาด
สินค้าเกษตร เพ่ือให้ ธ.ก.ส. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสนับสนุนช่องทางตลาดสินค้าเกษตรเชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขาย 
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    ธนาคารออมสิน (ออมสิน) 

โครงการ “ออมสินประชารัฐสีชมพู” 

จากแนวคิดของผู้บริหารที่วิเคราะห์จากวงจรความยากจน ซึ่งเกิดจากประชาชนมีรายได้ต่ า       
มีเงินไม่พอใช้ ส่งผลให้ไม่มีเงินออม / สินทรัพย์ / เงินทุน ในการด าเนินชีวิต ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการ            
ทางการเงินในระบบได้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ประชาชนฐานรากส่วนใหญ่ต้องหันไปกู้เงินนอกระบบซึ่งมีดอกเบี้ยสูง             
ท าให้มีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายเป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบกับธนาคารออมสิน มีกลุ่มลูกค้าฐานรากที่ดูแล            
อยู่จ านวน มากกว่า 10.58 ล้านราย 

“ออมสินประชารัฐสีชมพู” เป็นโครงการที่สนับสนุนการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การเชื่อมโยง
ธุรกิจ การยกระดับคุณภาพชีวิต และการสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีความสุข ชุมชนมีการพัฒนา 
และมีความเข้มแข็ง โดยมุ่ งแก้ปัญหาของผู้ประกอบการรายย่อย ผู้บริ โภค และเศรษฐกิจชุมชน                     
ด้วยการประสานความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน กับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน (Synergy)                    
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายประชารัฐ/การขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานราก/คืนความสุขให้กับประชาชน ของ
รัฐบาล มีการด าเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ 

1. พัฒนาคุณค่าของผลิตภัณฑ์การส่งมอบและการตลาด : โดยส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมใน
ผลิตภัณฑ์และบริการแก่ผู้ประกอบการรายย่อย ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างโอกาสทาง
การตลาดและการแข่งขัน 

2. การพัฒนาความรู้ทางการเงิน : โดยพัฒนาความรู้ทั้งด้านการเงิน การลงทุน การลงบัญชี-รับ
จ่าย และการออม เพ่ือให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีวินัยและความแข็งแกร่งทางการเงิน  

3. การจัดให้มีช่องทางการตลาด :  โดยจัดงานมหกรรมตลาดนัดประชารัฐสีชมพู ซึ่งมีสินค้าราคา
ประหยัด  มีกิจกรรมบันเทิง การประกวดร้องเพลง และการจับรางวัล เพ่ือกระตุ้นให้มีผู้ซื้อและ
ผู้ขายจ านวนมาก รวมถึงการสร้างเครือข่ายในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย  

4. การสนับสนุนบริการทางการเงิน : โดยให้บริการทั้งด้านเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และบริการทาง
การเงินรูปแบบต่างๆ (อาทิ การโอนและการช าระเงิน การประกันชีวิตและการประกันภัย 
บริการอิเล็คทรอนิคส์) แก่ประชาชนในชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อย 
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รายนามคณะกรรมการ 
ตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 

ประจ าปี 2560 
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นายอภิศักดิ์  ตันติวรวงค์ 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
ประธานทีป่รึกษากิตติมศักดิ ์ 

นายสมชยั  ฤชุพันธุ ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

นายโกวิทย์  โปษยานนท์ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

นายสมชยั สัจจพงษ ์
ปลัดกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการ 

นายอ านวย ปรีมนวงศ ์
รองปลัดกระทรวงการคลัง 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจดา้นทรัพย์สิน 

รองประธานกรรมการ 

นายปรชัญา  เวสารชัช ์
กรรมการ 

นายยุทธ  วรฉัตรธาร 
กรรมการ 

นายสุทธิพร  ปทมุเทวาภบิาล 
กรรมการ 

นายไชยยศ  บุญญากิจ 
กรรมการ 

นายภควัต  โกวิทวัฒนพงศ์ 
กรรมการ 

นายทศพร  ศิริสัมพันธ ์
กรรมการ 

นายเอกนิติ  นิตทิัณฑ์ประภาศ 

ผู้อ านวยการ สคร. 
กรรมการ 

นายภูมิศักดิ ์อรัญญาเกษมสขุ         
ที่ปรึกษาดา้นการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 

กรรมการและเลขานุการ 

นางสาววรชยา  ลัทธยาพร 
ผู้อ านวยการส านักก ากับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 

กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
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1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจ าปี 

  บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) 

 บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) 

แยกเป็น 3 กลุ่มในปี 2554-2559 

    กลุ่มสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

  บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) 

 บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) 

 ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่ผ่าน
การพิจารณา 

 ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่
ผ่านการพิจารณา 

 ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่
ผ่านการพิจารณา 

 บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) 

 บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) 

    กลุ่มสถาบันการเงิน 

  ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื่อ 
การเกษตรและ 
สหกรณ์การเกษตร 

 ธนาคารเพื่อ 
การเกษตรและ 
สหกรณ์การเกษตร 

 ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่
ผ่านการพิจารณา 

 ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่
ผ่านการพิจารณา 

 ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่
ผ่านการพิจารณา 

 ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่
ผ่านการพิจารณา 

กลุ่มอื่น 

 ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่ผ่านการพิจารณา 

  2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น         

     รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ 
  

รางวัลเกียรติยศ 
 

 การเคหะ
แห่งชาติ 

 การประปานครหลวง 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย 
 ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ 
 สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 

 

 ธนาคารกรุงไทย  
จ ากัด (มหาชน) 
 ธนาคารเพื่อการ

ส่งออก และน าเข้า
แห่งประเทศไทย 
 ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ 
 สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 

 การไฟฟ้านครหลวง 
 ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ 
 

 การนิคมอุตสาหร
รมแห่งประเทศ
ไทย 
 ธนาคารกรุงไทย 

จ ากัด (มหาชน) 
 ธนาคารเพื่อ 

การเกษตรและ 
สหกรณ์การเกษตร 
 บริษัท ปตท. 

จ ากัด (มหาชน) 

 การนิคม 
อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 
 การไฟฟ้านคร

หลวง 
 ธนาคารกรุงไทย 

จ ากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

 

รางวัลดีเด่น 

 การประปานครหลวง 

 ธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

 

รางวัลดีเด่น 

 การประปานคร
หลวง 

 การประปานครหลวง 
 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 

(มหาชน) 
 

 

 ธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

 

 ธนาคารเพื่อ 
การเกษตรและ 
สหกรณ์การเกษตร 

 

 ธนาคารเพื่อ 
การเกษตรและ 
สหกรณ์การเกษตร 

 

 ธนาคารเพื่อ 
การเกษตรและ 
สหกรณ์การเกษตร 

 

 ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่
ผ่านการพิจารณา 

ผลการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจ าปี 2548-2560 
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  3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 

   รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ     

 การไฟฟ้านคร
หลวง 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย 
 การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
 ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ 
 บริษัท วิทยุการ

บินแห่งประเทศ
ไทย จ ากัด 

 การประปานคร
หลวง 
 การไฟฟ้า 

นครหลวง 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย 
 การไฟฟ้าส่วน 

ภูมิภาค 

 การไฟฟ้านครหลวง 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย 
 บริษัท ปตท. จ ากัด 

(มหาชน) 
 บริษัท วิทยุการบิน

แห่งประเทศไทย  
จ ากัด 
 

 การไฟฟ้านครหลวง 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย 
 บริษัท วิทยุการบิน

แห่งประเทศไทย  
จ ากัด 
 

 การไฟฟ้านครหลวง 
 บริษัท วิทยุการบิน

แห่งประเทศไทย  
จ ากัด 

 

 

 การไฟฟ้านคร
หลวง 
 การประปานครหลวง 
 

 

 

 การไฟฟ้านครหลวง 
 การประปานครหลวง 
 

 

 

 การไฟฟ้านครหลวง 
 การประปานครหลวง 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย 
 

 ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่ผ่าน
การพิจารณา 

 

 บริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) 

 

 ธนาคารออมสิน 
 

 การไฟฟ้านคร
หลวง 
 การประปา 

นครหลวง 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย 
 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 
 ธนาคารออมสิน 

 

 บริษัท วิทยุการ
บินแห่งประเทศไทย 
จ ากัด 

รางวัลดีเด่น 

 การประปานคร
หลวง 

 บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) 

รางวัลดีเด่น 

 การประปานครหลวง 
 ธนาคารออมสิน 

รางวัลดีเด่น 

 ธนาคารออมสิน 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย 

รางวัลดีเด่น 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 
 ธนาคารกรุงไทย 

จ ากัด (มหาชน) 

รางวัลดีเด่น 

 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

 

     

4. รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น 

  4.1 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม 

 ในปี 2548 ไม่ได้
ก าหนดรางวัล
ประเภทนี้  

 บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด 

 การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย 
 การนิคม

อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

 ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่
ผ่านการพิจาณา
เกณฑ์ 

 องค์การเภสัชกรรม  การเคหะแห่งชาติ 
 

 บริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) 
 บริษัท อสมท จ ากัด 

(มหาชน) 

 การท่าเรือแห่งประเทศ
ไทย 

 บริษัท ไปรษณีย์ 
ไทย จ ากัด 

 ส านักงานกองทุน
สงเคราะห์การท า
สวนยาง 

 บริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ 
จ ากัด 
 

 บริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ 
จ ากัด 
 

 องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย 
 โรงงานยาสูบ 

กระทรวงการคลัง 

4.2 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 

ไม่ได้ก าหนดรางวัลประเภทนี้  ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย 
 บริษัท อสมท จ ากัด 

(มหาชน)  

 ส านักงานธนานุ
เคราะห์ 
 ส านักงานกองทุน

สงเคราะห์การท า
สวนยาง 

 ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่
ผ่านการพิจารณา 
 

 องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย 

 องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย 

 บริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ 
จ ากัด 
 ส านักงานธนา         

นุเคราะห์ 
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4.3 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ไม่ได้ก าหนดรางวัลประเภทนี้  การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศ
ไทย 
 บรรษัทตลาดรอง

สินเชื่อ   ที่อยู่อาศัย 

 ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่
ผ่านการพิจารณา 
 

 ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่
ผ่านการพิจารณา 
 

 ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่
ผ่านการพิจารณา 
 

 บริษัท ท่าอากาศ
ยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

 บริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ 
จ ากัด 
 โรงพิมพ์ต ารวจ 

ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 
 องค์การ

อุตสาหกรรม 
ป่าไม้ 

5. รางวัลผู้น าองค์กรดีเด่น 

ไม่ได้ก าหนดรางวัลประเภทนี้  บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) 
 การไฟฟ้านครหลวง 

 บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) 
 การไฟฟ้านครหลวง 
 การประปานครหลวง 

 ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 
 ธนาคารกรุงไทย 

 การไฟฟ้านครหลวง  บริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) 
 

 ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่
ผ่านการพิจารณา 
 

 ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ ากัด 

 ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่
ผ่านการพิจารณา 

6. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น 

  การประปานครหลวง 
 การนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย 
 การประปาส่วนภูมิภาค 

 การประปานครหลวง 
 การนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 ธนาคารออมสิน 
 การประปานครหลวง 

 

 การประปานคร
หลวง 
 ธนาคารออมสิน 

 การประปานคร
หลวง 
 ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและ
สหกรณ์
การเกษตร 
 

 ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
 บริษัท ปตท. จ ากัด 

(มหาชน) 
 

 บริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) 
 ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและ
สหกรณ์
การเกษตร 
 ธนาคารกรุงไทย 

จ ากัด (มหาชน) 
 

 บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) 
 การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
 ธนาคารกรุงไทย 

จ ากัด (มหาชน) 
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7. รางวัลการด าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 

ดีเด่น 

 ในปี 2548 ไม่ได้
ก าหนดรางวัล
ประเภทนี้  

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 
 บริษัท ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน) 
 บริษัท ปตท. จ ากัด 

(มหาชน) 
 

 การไฟฟ้านครหลวง 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย 
 ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
 บริษัท ปตท. จ ากัด 

(มหาชน) 
 

 การไฟฟ้านคร
หลวง 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย 
 ธนาคารกรุงไทย 

จ ากัด (มหาชน) 
 ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์
การเกษตร 
 บริษัท ปตท. 

จ ากัด (มหาชน) 

 การไฟฟ้านครหลวง 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย 
 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 

(มหาชน) 
 ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร 
 ธนาคารออมสิน 

 การไฟฟ้านครหลวง 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย 
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร 
 

 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

 การไฟฟ้านครหลวง 
 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 

(มหาชน) 
 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

 ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์
การเกษตร 
 

 การประปานครหลวง 
 บริษัท ปตท. จ ากัด 

(มหาชน) 
 

 ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์
การเกษตร 
 การไฟฟ้านคร

หลวง 
 

 บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) 
 การประปานคร

หลวง 
 การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
 

ชมเชย 

   การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 
 ธนาคารกรุงไทย 

จ ากัด (มหาชน) 
 ธนาคารออมสิน 
 บริษัท การบินไทย 

จ ากัด (มหาชน 
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     8. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 

ปี 2548 - 2551 ไม่ได้ก าหนดรางวัลประเภทนี้ ดีเด่น 

 บริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ ากัด 
 บริษัท ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน) 
 

 

 บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) 
 บริษัท การบินไทย จ ากัด 

(มหาชน) 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย  
 บริษัท ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน) 
 

 

 บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย  

 บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) 

 

 บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) 

 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย  
 บริษัท ปตท. จ ากัด 

(มหาชน) 
 

 การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศ
ไทย  
 บริษัท ปตท. จ ากัด 

(มหาชน) 
 บริษัท ทีโอที 

จ ากัด (มหาชน) 
 บริษัท กสท 

โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) 

 บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) 
 

ชมเชยระดับองค์กร ชมเชย 

 การไฟฟ้านครหลวง 
 การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
 

  บริษัท กสท โทรคมนามคม 
จ ากัด (มหาชน) 
 องค์การเภสัชกรรม 

 

 

 การไฟฟ้านครหลวง  
 บริษัท วิทยุการบินแห่ง

ประเทศไทย จ ากัด 
 บริษัท ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน) 
 บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) 
 

 การประปานครหลวง 
 การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย  
 บริษัท ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน) 
 การประปาส่วนภูมิภาค 
 บริษัท วิทยุการบิน

แห่งประเทศไทย 
จ ากัด 

 บริษัท กสท 
โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย  
 บริษัท วิทยุการ

บินแห่งประเทศ
ไทย จ ากัด 
 บริษัท ทีโอที 

จ ากัด (มหาชน 
 

 บริษัท กสท 
โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) 
 บริษัท ทีโอที 

จ ากัด (มหาชน 
 

 การไฟฟ้านคร
หลวง  
 การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
 

 การประปานคร
หลวง 
 ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ 
 

ชมเชยระดับบุคคล 

   การประปานครหลวง 
 การประปาส่วนภูมิภาค 
 การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 

   บริษัท ไปรษณีย์
ไทย จ ากัด 

 การประปาส่วนภูมิภาค 
 การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
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 รางวัลการให้บริการดีเด่น 
ปี 2548 – 2551 ไม่ได้ก าหนดรางวัลประเภทนี้  ธนาคารออมสิน 

 ธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

 บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) 
 บริษัท ไปรษณีย์ไทย 

จ ากัด 

ในปี 2554 - 2559 ไม่ได้ก าหนดรางวัลประเภทนี้ 

รางวัลการพัฒนาตามโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร 

ในปี 2548 - 2552 ไม่ได้ก าหนดรางวัลประเภทนี้  ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด 

ในปี 2554 - 2559 ไม่ได้ก าหนดรางวัลประเภทนี้ 

     รางวัลผลการด าเนินงานดีเด่น 

   เกียรติยศ  ในปี 2553 - 2559 ไม่ได้ก าหนดรางวัลประเภทนี้ 

 ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
 ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ 
 บริษัท ปตท. 

จ ากัด (มหาชน) 

 ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 
 ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ 
 บริษัท ปตท. จ ากัด 

(มหาชน) 

 ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 
 บริษัท ปตท. จ ากัด 

(มหาชน) 

 ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 
 บริษัท ปตท. จ ากัด 

(มหาชน) 
 

 ในปี 2552 
เปลี่ยนเป็นรางวัล
รัฐวิสาหกิจยอด
เยี่ยมแห่งปี และ
ได้รับเพียง 1 แห่ง
เท่านั้น 

   ดีเด่น  

    การไฟฟ้านครหลวง 
 บริษัท ไปรษณีย์ไทย 

จ ากัด 

 

รางวัลประชารัฐดีเด่น 

ในปี 2548 - 2558 ไม่ได้ก าหนดรางวัลประเภทนี้  ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

 ธนาคารออมสิน 
 ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและ
สหกรณ์
การเกษตร 

รางวัลประชารัฐเชิดชูเกียรติ 

ในปี 2548 - 2558 ไม่ได้ก าหนดรางวัลประเภทนี้  ธนาคารออมสิน 
 บริษัท ไปรษณีย์

ไทย จ ากัด 

 ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่
ผ่านการพิจารณา 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


