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 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
ณ สิ้นปี 2559 รัฐวิสาหกิจทั้งระบบมีสินทรัพย์รวมประมาณกว่า 14 ล้านล้านบาท มีการบริหาร
จัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับรัฐวิสาหกิจและประเทศชาติได้เป็นอย่างมาก
ในระยะเวลาที่ผ่ านมา โดยส่ ว นใหญ่รั ฐ วิ ส าหกิจสามารถพัฒ นาการดาเนินงานให้ มีประสิ ทธิภ าพและ
ประสิทธิผล มีการให้บริการที่มีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและสังคม โดยสามารถเทียบเคียงได้ในระดับ
สากลนอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดาเนินนโยบายของประเทศ
จนประสบผลสาเร็จในอดีตที่ผ่านมา
กระทรวงการคลังในฐานะที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น เล็งเห็นความสาคัญของรัฐวิสาหกิจ จึงได้มอบหมาย
ให้สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ดาเนินการจัดงานมอบ “รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ”
(SOE Award) ขึ้นประจาทุกปี นับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา เพื่อเผยแพร่และประกาศผลงานที่โดดเด่นของ
รัฐวิสาหกิจให้สาธารณชนและสังคมได้รับรู้รับทราบ ซึ่งจะเป็ นการสร้างความภูมิใจและเป็นขวัญกาลังใจ
ให้รัฐวิสาหกิจในการปฏิบัติงานต่อไป อีกทั้ง เป็นการสร้างกระบวนการและช่องทางให้ประชาชนและสังคม
ได้มีส่วนในการติดตามการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยมีการพิจารณาประเภทของรางวัลในแต่ละประเภท
เพื่อสะท้อนผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่โดดเด่นในแต่ละด้าน รวมทั้ง เป็นการต่อยอดระบบประเมินผล
การดาเนินงานรัฐวิสาหกิจที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อปี 2538 ให้นาระบบดังกล่าวมาใช้ในการกากับดูแลและ
ติดตามการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การคัดเลือกรัฐวิสาหกิจเข้ารับ
รางวัลในประเภทต่างๆ เป็นไปด้วยความรอบคอบ มีความโปร่งใส และมีมาตรฐาน กระทรวงการคลังได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจาปีขึ้น เพื่อทาหน้าที่กาหนดเกณฑ์การตัดสินรางวัล พิจารณา
คัดเลือกรัฐวิสาหกิจ และกากับดูแลการดาเนินการจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา การจัดงานได้รับการตอบรับจากรัฐวิสาหกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เป็นอย่างดี คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการดาเนินงาน และ
ให้ความสาคัญในการยกระดับมาตรฐาน การบริหารจัดการ รัฐวิสาหกิจได้ตระหนักถึงความสาคัญในการสร้าง
มูลค่าให้กับองค์กร เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ รางวัล
อัน ทรงคุ ณค่ า “รางวัล รั ฐ วิ ส าหกิ จ ดี เ ด่น ” ที่ มอบให้ รัฐ วิส าหกิจ เป็น เครื่ อ งยืน ยัน ถึง ประสิ ท ธิภ าพ
ในการดาเนินงาน มาตรฐานในการบริหารจัดการ และความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป
ผู้เข้าร่วมโครงการ
รัฐวิสาหกิจ จานวน 55 แห่ง (อยู่ในระบบประเมินผลฯ จานวน 54 แห่ง)
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ประเภทรางวัล
ประเภทของรางวัล ตั้งแต่ปี 2548 – 2560 เป็นดังนี้
ปี
2548
2549

2550

2551

2552

2553

จานวนประเภทรางวัล
ประเภทรางวัล
3 ประเภทรางวัล 1. รางวัลผลการดาเนินงานดีเด่น
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
3. รางวัลการจัดการองค์กรดีเด่น
5 ประเภทรางวัล 1. รางวัลผลการดาเนินงานดีเด่น
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
3. รางวัลการจัดการองค์กรดีเด่น
4. รางวัลการดาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
5. รางวัลการปรับสถานภาพองค์กรดีเด่น
5 ประเภทรางวัล 1. รางวัลผลการดาเนินงานดีเด่น
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
3. รางวัลการจัดการองค์กรดีเด่น
4. รางวัลการดาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
5. รางวัลการปรับสถานภาพองค์กรดีเด่น
5 ประเภทรางวัล 1. รางวัลผลการดาเนินงานดีเด่น
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
4. รางวัลการดาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
5. รางวัลการปรับสถานภาพองค์กรดีเด่น
8 ประเภทรางวัล 1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจาปี
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
4. รางวัลการดาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
5. รางวัลการปรับสถานภาพองค์กรดีเด่น
6. รางวัลผู้นาองค์กรดีเด่น
7. รางวัลการให้บริการดีเด่น
8. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น
10 ประเภทรางวัล 1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจาปี
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
4. รางวัลการพัฒนาปรับสถานภาพองค์กรดีเด่น
5. รางวัลผู้นาองค์กรดีเด่น
6. รางวัลการดาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
7. รางวัลการให้บริการดีเด่น
8. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น
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ปี

จานวนประเภทรางวัล

2554

8 ประเภทรางวัล

2555

8 ประเภทรางวัล

2556

8 ประเภทรางวัล

ประเภทรางวัล
9. รางวัลการพัฒนาตามโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร
10. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น
1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจาปี แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มสาธารณูปโภค สาธารณูปการ กลุ่มสถาบันการเงิน และกลุ่มอื่นๆ
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
4. รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น
5. รางวัลผู้นาองค์กรดีเด่น
6. รางวัลการดาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
7. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น
8. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น
1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจาปี แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มสาธารณูปโภค สาธารณูปการ กลุ่มสถาบันการเงิน และกลุ่มอื่นๆ
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
4. รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น
4.1 พัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม
4.2 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ
4.3 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. รางวัลผู้นาองค์กรดีเด่น
6. รางวัลการดาเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
7. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น
8. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น
1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจาปี แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มสาธารณูปโภค สาธารณูปการ กลุ่มสถาบันการเงิน และกลุ่มอื่นๆ
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
4. รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น
4.1 พัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม
4.2 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ
4.3 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. รางวัลผู้นาองค์กรดีเด่น
6. รางวัลการดาเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
7. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น
8. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น
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ปี
2557

2558

2559

จานวนประเภทรางวัล
ประเภทรางวัล
9 ประเภทรางวัล 1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจาปี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มสาธารณูปโภค สาธารณูปการ กลุ่มสถาบันการเงิน และกลุ่มอื่นๆ
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
3. รางวัลการบริหารการจัดการองค์กรดีเด่น
4. รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น
4.1 พัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม
4.2 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านบริหารจัดการสารสนเทศ
4.3 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. รางวัลผู้นาองค์กรดีเด่น
6. รางวัลการดาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
7. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น
8. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น
9. รางวัลพิเศษ “รางวัลรัฐวิสาหกิจแห่งความภาคภูมิใจ”
8 ประเภทรางวัล 1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจาปี
1.1 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจาปี 2557 กลุ่มสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
1.2 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยีย่ มประจาปี 2557 กลุ่มสถาบันการเงิน
1.3 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยีย่ มประจาปี 2557 กลุ่มอื่นๆ
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
4. รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น
4.1 พัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม
4.2 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ
4.3 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. รางวัลผู้นาองค์กรดีเด่น
6. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น
7. รางวัลการดาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
8. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น
9 ประเภทรางวัล 1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจาปี
1.1 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจาปี 2559 กลุ่มสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
1.2 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจาปี 2559 กลุ่มสถาบันการเงิน
1.3 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจาปี 2559 กลุ่มอื่นๆ
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
4. รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น
4.1 พัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม
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ปี

จานวนประเภทรางวัล

ประเภทรางวัล
4.2 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ
4.3 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. รางวัลผู้นาองค์กรดีเด่น
6. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น
7. รางวัลการดาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
8. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น
9. รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น (เป็นประเภทรางวัลใหม่ในปี 2559)

ทั้งนี้ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ในปี 2560 ประกอบด้วย 9 ประเภทรางวัล ดังนี้
ประเภทรางวัล
1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจาปี
1.1 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจาปี 2560 กลุ่มสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.2 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจาปี 2560 กลุ่มสถาบันการเงิน
1.3 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจาปี 2560 กลุ่มอื่นๆ
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
4. รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น
4.1 พัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม
4.2 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ
4.3 พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. รางวัลผู้นาองค์กรดีเด่น
6. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น
7. รางวัลการดาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
8. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น
9. รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น
หมายเหตุ : จานวนรางวัลแต่ละประเภทรางวัลขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินรางวัล
1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจาปี 2560 มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีความโดดเด่น และมีมาตรฐาน
ในการดาเนินงานทุกๆ ด้าน สามารถสนองตอบความต้องการและความคาดหวังของประชาชน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ได้เป็นอย่างดี รวมถึง คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารสูงสุดที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้
อย่างเหมาะสม ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการให้บริการที่เป็นไปตามความคาดหวังของ
ลูกค้าและมีมาตรฐานในการให้บริการ มุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ซึ่งแสดงถึงความยอดเยี่ยม
ทั้ง คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และการบริหารจัดการองค์กร ดังนั้น รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลนี้แล้วจะไม่ได้
รับรางวัลในประเภทรางวัลอื่นอีก ยกเว้น รางวัลผู้นาองค์กรดีเด่น ที่มอบให้กับบุคคลที่เป็นผู้บริหารสูงสุด
ขององค์กร รางวัลการดาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น รางวัลนวัตกรรมดีเด่น และรางวัลประชา
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รัฐวิสาหกิจดีเด่น ซึ่งเป็นรางวัลที่ภาครัฐต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นในรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ได้แบ่งประเภท
รัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณามอบรางวัล 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 2) กลุ่ม
สถาบันการเงิน และ 3) กลุ่มอื่นๆ
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น มอบให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจซึ่งปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นภาครัฐ ในการกากับดูแลรัฐวิสาหกิจ และส่งเสริมการบริหารงานของฝ่ายจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี การให้ความสาคัญและมีส่วนร่วมใน
การกาหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดาเนินงาน มีบทบาทในการกากับดูแลที่ดี (Good Corporate
Governance) มีการกาหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการติดตาม
การดาเนินงานในเรื่องต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
หมายเหตุ รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น (เกียรติยศ) มอบให้รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัล
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น ติดต่อกัน 3 ปี
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีระบบบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
ที่จะทาให้รัฐวิสาหกิจมีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
รัฐวิสาหกิจ และมีการเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ทั้งการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น
4.1 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา และ
ปรับสถานะขององค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริหารด้านสถานะทางการเงิน
เพื่ อ ให้ ส ามารถตอบสนองต่ อ พั น ธกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
ผลประกอบการด้านการเงิน และด้านที่มิใช่การเงินที่สาคัญ แนวโน้มของความยั่งยืน
ในการพัฒนาองค์กร สิ่งสาคัญที่ทาให้สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคที่สาคัญ
4.2 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มี
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการสารสนเทศให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้ม
ของความยั่งยืนในการพัฒนาระบบการบริหารจัด การสารสนเทศที่สาคัญ และสิ่งสาคัญที่ทา
ให้สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญ
4.3 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มี
ความมุ่งมั่น ในการพัฒนาในด้านการบริห ารจัดการทรัพยากรบุค คลให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มีแนวโน้มของความยั่ งยื นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และ
สิ่งสาคัญที่ทาให้สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญ
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5. รางวัลผู้นาองค์กรดีเด่น มอบให้ผู้บริหารสูงสุดที่สามารถนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จได้อย่างยั่งยืน
โดยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และสามารถผลักดันองค์กรให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คัดเลือกจาก
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในประเภทรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมแห่งปี และรางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น
6. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น มอบให้รัฐวิสาหกิจทั่วไปทั้งที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์และไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นรัฐวิสาหกิจที่คณะกรรมการ
จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่นาไปสู่การกากับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริต (Anti – Corruption) และ
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Development) ในอนาคต รัฐวิสาหกิจดังกล่าวจึงต้องมีนโยบาย
แนวปฏิบัติ ผู้ดูแลรับผิดชอบ และระบบการรายงานและเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน และได้มาตรฐานตามกรอบ
หลักการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Global
Reporting Initiative เป็นต้น
7. รางวัลการดาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีการส่งเสริม
การดาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกาหนดเป็นนโยบายชัดเจนขององค์กร
มีแผนการดาเนินงาน มีกระบวนการมีส่วนร่วมและการสร้างจิตสานึกให้แก่พนักงานโดยทั่วไป และมีโครงการ
ที่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ได้ ด าเนิ น การ ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่ ส ะท้ อ นถึ ง ผลลั พ ธ์ ข องการด าเนิ น การตามนโยบาย
ด้านดาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรด้วย
8. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น มอบให้รัฐวิสาหกิจที่ผลักดันและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการสร้าง
นวัตกรรมภายในองค์กร มีการนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ใหม่
กระบวนการทางานการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน การลดต้นทุน ส่งผลให้มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
โดยนวัตกรรม หมายถึง การคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ กระบวนการผลิตหรือกระบวนการบริการใหม่
รวมถึงการปรับปรุงหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการผลิต หรือกระบวนการบริการที่มีอยู่เดิมโดยใช้
ความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะและประสบการณ์ทางเทคโนโลยี หรือการจัดการมาพัฒนาเพื่อให้เกิดการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการการให้บริการ และยกระดับศักยภาพการแข่งขันขององค์กร
9. รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มี การดาเนินงานดีเด่นในการดาเนินงาน
ร่วมกันระหว่าง รัฐวิสาหกิจ กับ ประชาชน และอาจรวมถึงองค์กรภาคประชาสังคม เอกชน หรือหน่วยงาน
ภาครัฐอื่น เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการสอดคล้องพันธกิจหลักของรัฐวิสาหกิจ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง
ยั่งยืน โดยอาศัยจุดแข็งของแต่ละองค์กรภาคีมาหนุนเสริมกัน โดยแบ่งออกเป็นประเภทดังนี้
9.1 รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีการดาเนินงานดีเด่นในการดาเนินงาน
ร่วมกันระหว่าง รัฐวิสาหกิจ กับ ประชาชน และอาจรวมถึงองค์กรภาคประชาสังคม เอกชน
หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ความสาเร็จของ
การดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ รวมถึง
การต่อเนื่อง การต่อยอด และการขยายผลของโครงการ
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9.2 รางวั ล ประชารั ฐ วิ ส าหกิ จ เชิ ด ชู เ กี ย รติ มอบให้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ มี ก ารด าเนิ น งานดี เ ด่ น ใน
การดาเนินงานร่วมกันระหว่าง รัฐวิสาหกิจ กับ ประชาชน และอาจรวมถึงองค์กรภาคประชา
สั ง คม เอกชน หรื อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ อื่ น โดยพิ จ ารณาจาก บทบาทของคณะกรรมการ
ผู้บริหารและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ รวมถึงคุณภาพของแผนงานโครงการ โดยมี
การริเริ่มโครงการ แต่ยังไม่มีผลลัพธ์ของโครงการ
โดยในปีนี้มุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจด้วยกัน ในการใช้จุดแข็งของแต่ละหน่วยงาน
ในการดาเนินกิจกรรมร่วมกันที่เรียกว่า “ประชารัฐวิสาหกิจ” เพื่อสานประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประชาชนและชุมชน
โดยเปิ ดโอกาสให้ รั ฐวิสาหกิจที่เป็ นผู้ ริ เริ่ มโครงการสามารถส่ งโครงการเข้าประกวดเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็ น
การผลักดัน ส่งเสริม และให้กาลังใจรัฐวิสาหกิจในการดาเนินกิจกรรมร่วมกันในปีต่อๆ ไปด้วย
เกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจาปี 2560
กรอบหลักเกณฑ์และการแบ่งกลุ่มประเภทรางวัล
กลุ่มที่ 1
ประเภทรางวัลที่อิงคะแนนประเมินผล
การดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
 แนวทางการพิจารณา
พิจารณาตัดสินรางวัล โดยใช้ข้อมูลผลการ
ดาเนิ นงานตามบั นทึกข้อตกลงฯ ประจ าปี
2560

 ประเภทรางวัล
1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจาปี 2560
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
4. รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น
4.1 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ในภาพรวม
4.2 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการ
บริหารจัดการสารสนเทศ
4.3 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
5. รางวัลผู้นาองค์กรดีเด่น
6. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น

กลุ่มที่ 2
ประเภทรางวัลที่รัฐวิสาหกิจ
ส่งโครงการเข้าประกวด
 แนวทางการพิจารณา
พิจารณาตัดสินรางวัลตามหลักเกณฑ์ที่ประยุกต์ตามหลักการ
และแนวคิดการมอบรางวัลเฉพาะด้านที่เป็นหลักการสากล
และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณา
รางวัลประเภทส่งโครงการเข้าประกวด ในแต่ละประเภท
รางวัลพิจารณาคัดเลือกในเบื้องต้น ก่อนเสนอคณะกรรมการ
ตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจาปี 2560
 ประเภทรางวัล
1. รางวัลการดาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
2. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น
3. รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น
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1. กรอบหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
กรอบหลักเกณฑ์สาหรับการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น อ้างอิงหลักการและแนวคิดการมอบรางวัล
เฉพาะด้านที่เป็นหลักการสากลและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เช่น รางวัลการดาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ดีเด่น รางวัลนวัตกรรมดีเด่น และรางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น เป็นต้น และข้อมูลผลการดาเนินงานตามบันทึก
ข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจประจาปี จากกลุ่มรางวัลข้างต้นสามารถอธิบายแนวคิด
พื้นฐาน และหลักเกณฑ์ตัดสินรางวัลแต่ละประเภท สามารถแบ่งรางวัลออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
(1) กลุ่มที่ 1 ประเภทรางวัลอ้างอิงคะแนนประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
พิจารณาตัดสินรางวัล โดยใช้ข้อมูลผลการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ประจาปี ที่มี
การระบุ กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานที่อ้างอิงตามหลั กการของ Balanced
Scorecard ซึ่งสะท้อนการประเมินผลการดาเนินงานระดับองค์กรที่ครบถ้วนทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน
และมิใช่การเงิน ได้แก่ ด้านลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้าน
การเรียนรู้และพัฒนาองค์กร ร่วมกับแนวคิดการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ (New Management
Organization Approach) ซึ่งเป็นหลักการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในองค์กร
ทุกระบบให้มีองค์ประกอบสาคัญที่ครบถ้วน และมีการดาเนินงานที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล ได้แก่
การกากับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารจัดการ
สารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล และสาหรับรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในระบบประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ (SEPA) จะมีการจัดทาข้อมูลให้สามารถเทียบเคียงกันได้ โดยสรุปหลักการในการพิจารณา
ได้ดังนี้
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(2) กลุ่มที่ 2 ประเภทรางวัลที่รัฐวิสาหกิจส่งโครงการเข้าประกวด
พิจารณาตัดสินรางวัลตามหลักเกณฑ์ที่ประยุกต์ ตามหลักการและแนวคิดการมอบรางวัล
เฉพาะด้านที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

โดยมีรายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณาตัดสินของแต่ละประเภทรางวัล ดังนี้
รางวัลที่ 1 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจาปี 2560
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หมายเหตุ :
1. *สาหรับรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) จะมีการจัดทาข้อมูลให้
สามารถเทียบเคียงกันได้
2. ในประเภทรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจาปี 2560 จะมีการแบ่งกลุ่มรัฐวิสาหกิจออกเป็น
3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 2) กลุ่มสถาบันการเงิน และ 3) กลุ่มอื่นๆ
3. รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลนี้แล้ว จะไม่มีสิทธิรับรางวัลอื่นๆ อีก ยกเว้น 1) รางวัลผู้นาองค์กรดีเด่น
2) รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 3) รางวัลการดาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และ 4) รางวัล
ประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น
รางวัลที่ 2 รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น

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

หมายเหตุ: * การสัมภาษณ์เชิง
ลึก/เข้าพบองค์กร จะพิจารณา
ตามความเหมาะสม

รางวัลที่ 4 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น
รางวัลที่ 4.1 รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม

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

หมายเหตุ: * การสัมภาษณ์เชิง
ลึก/เข้าพบองค์กร จะพิจารณา
ตามความเหมาะสม

รางวัลที่ 4.3 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ: * การสัมภาษณ์เชิง
ลึก/เข้าพบองค์กร จะพิจารณา
ตามความเหมาะสม
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รางวัลที่ 5 รางวัลผู้นาองค์กรดีเด่น

รางวัลที่ 6 รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น

ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารตั ด สิ น รางวั ล โดยอ้ า งอิ ง จากเกณฑ์ ก ารประเมิ น การเปิ ด เผยข้ อ มู ล และ
ความโปร่งใสในการประเมินบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ร่วมกับการประยุกต์หลักการ/แนวคิดและ
ข้อมูลหลักที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้องเปิดเผย ทั้งตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กาหนดให้บริษัทที่
มีการกากับดูแลที่ดีต้องมีการเปิดเผยข้อมูลด้านการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างโปร่งใสผ่านรายงานที่สาคัญ เช่น
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การรายงานข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแบบรายงาน 56-1 และการรายงานการ
ปฏิบัติงานตามหลักการกากับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance : CG) และการรายงานข้อมูลด้าน
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เป็นต้น ซึ่งสรุปประเด็น
สาคัญที่ต้องเปิดเผยในแต่ละหลักการและแนวคิดได้ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการประเมินบทบาทคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ กาหนดประเด็นสาคัญที่ต้องเปิดเผย ได้แก่
1) การเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญขององค์กรในรายงานประจาปี ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
อย่างถูกต้องเชื่อถือได้ เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์
1.1 คาอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ายจัดการ ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
(Management Discussion & Analysis: MD&A)
1.2 ด้านการเงิน
1.3 ด้านที่ไม่ใช่การเงิน
2) การเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญใน Website ขององค์กรทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงินอย่าง
ครบถ้วนถูกต้อง และทันกาล
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กาหนดประเด็นสาคัญที่ต้องเปิดเผย
ได้แก่
1. โครงสร้างและการจัดการองค์กรเพื่อการดาเนินงาน
2. อานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงาน
3. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ หรือคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงาน
ของรัฐ
4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คาสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการ
ตีความ
5. ผลการพิจารณาหรือคาวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อประชาชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคาสั่งที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
6. นโยบาย ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปี
7. คู่มือหรือคาสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของ
ประชาชน
8. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน
9. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้
ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ในการ
พิจารณาด้วย
10. ข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศอื่น
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3. การรายงานข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแบบรายงาน 56-1 กาหนด
ประเด็นสาคัญที่ต้องเปิดเผย ได้แก่
3.1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
3.2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
3.3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
4. หลักการรายงานการพัฒนาความยั่งยืนตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI)
5. หลักการต่อต้านการทุจริตที่ครอบคลุมนโยบาย การปฏิบัติ และผลสาเร็จ เช่น ผลประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment – ITA)
6. ความเห็นของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
รางวัลที่ 7 รางวัลการดาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

เกณฑ์คัดกรองเบื้องต้น : รัฐวิสาหกิจต้องผ่านเกณฑ์คัดกรองเบื้องต้น โดยต้องไม่เข้าเงื่อนไข ดังนี้
1) ตรวจพบหรือมีหลักฐานเป็นรูปธรรมว่ามีรายงานของการทุจริตเกิดขึ้น
2) ได้รับรายได้ทางตรงที่เป็นตัวเงิน (Direct Financial Return) จากโครงการ/กิจกรรมด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
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3) ใช้โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ในการกีดกันทางการค้า หรือใช้โครงการด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่สนองประโยชน์ของตนเองมากกว่าสนองประโยชน์ต่อ
สังคม ชุมชนสิ่งแวดล้อม
4) นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรไม่ได้เกิดจากการริเริ่มขององค์กรเอง แต่เกิดจากการ
เรียกร้องหรือการบังคับให้กระทาจากทั้งภาคสังคมและภาครัฐ หรือเกิดจากความจาเป็นที่ต้อง
ดาเนินงานตามภารกิจ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร
5) ใช้งบประมาณในการทาประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อม มากกว่างบประมาณของ
โครงการ/กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
รางวัลที่ 8 รางวัลนวัตกรรมดีเด่น

เกณฑ์คัดกรองเบื้องต้น : รัฐวิสาหกิจต้องผ่านเกณฑ์คัดกรองเบื้องต้น ดังนี้
1) เป็นผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือขั้นตอนที่ “จับต้องได้/ใช้ได้” ไม่ใช่เพียง “ความคิดใหม่”
2) มี “ความใหม่” จากการปรับปรุง/พัฒนา/ต่อยอด หรือ ประดิษฐ์/คิดค้นใหม่
3) เกิดจากความตั้งใจในการผลิต/สร้าง ไม่ใช่ความบังเอิญ
4) เกิดจากบุคลากรภายในของรัฐวิสาหกิจหรือการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในรัฐวิสาหกิจ
5) นามาใช้จริง และเกิดผลเชิงบวกต่อรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นรูปธรรม
6) ไม่มีกรณีฟ้องร้องหรือพิพาททางกฎหมาย
7) นวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดไม่ใช่งานตามภารกิจหลักของรัฐวิสาหกิจ แต่สอดคล้องและสนับสนุน
ภารกิจหลักขององค์กร
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รางวัลที่ 9 รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น

หมายเหตุ:
1. รัฐวิสาหกิจอาจส่งโครงการเพิ่มเติม กรณีที่โครงการที่มีการร่วมดาเนินการระหว่างรัฐวิสาหกิจ ให้รฐั วิสาหกิจที่เป็นผู้ริเริ่ม
โครงการเป็นผูส้ ่งโครงการเข้าประกวด โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือในการดาเนินการร่วมกันอย่างชัดเจนใน
แผนปฏิบัติงานของโครงการ และการติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องนาเสนอให้คณะกรรมการและผู้บริหารของ
รัฐวิสาหกิจนั้นทราบทุกขั้นตอนของการดาเนินโครงการดังกล่าว
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2. แนวทางการพิจารณา รัฐวิสาหกิจที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ อาจมีโอกาสได้รับรางวัลเช่นเดียวกับผู้ริเริ่มโครงการได้
ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ ับระดับของการมีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว
3. รัฐวิสาหกิจควรส่งรูปภาพ หรือวีดิโอ หรือรายงานเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
4. การสัมภาษณ์เชิงลึก/เข้าพบองค์กร จะพิจารณาตามความเหมาะสม

เกณฑ์คัดกรองเบื้องต้น : รัฐวิสาหกิจต้องผ่านเกณฑ์คัดกรองเบื้องต้น ดังนี้
1) เป็นโครงการที่มีส่วนร่วมในการวางแผน จัดการและดาเนินงาน ร่วมกันของภาคี ภาคส่วน
ต่างๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ ประชาชน ประชาสังคม เอกชน
2) ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ต้องเกิดขึ้นกับประชาชนและสังคม
3) โครงการที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ซ้าซ้อนกับโครงการ CSR
แนวทางการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจ
เครื่องมือเพื่อสารวจและรวบรวมข้อมูล และกาหนดแนวทางการพิจารณาตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
เป็นดังนี้
การสร้างแบบสอบถามข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
ตามลาดับต่อไปนี้
(1) ศึกษาตารา ทฤษฎี เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการบริหารงาน
การบริหารจัดการองค์กร ความสามารถในการเป็นผู้นา มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO:9002
แนวคิดเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวปฏิบัติที่ดี ISO:26000 คุณภาพการบริการ โดย
ประยุกต์ใช้เกณฑ์การตัดสินรางวัลของ Malcom Baldrige National Quality Award
(MBNQA) หมวด 3 Customer Focus มาประยุกต์ใช้ภายใต้บริบทการดาเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ และการวัดคุณภาพการบริการ และหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัล เพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถาม
(2) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น
(3) จัดทาแบบสอบถาม โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
(4) นาแบบสอบถามที่จัดทาขึ้น เสนอฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแบบสอบถาม เพื่อให้ได้คาถามที่มีความครอบคลุม
ตามหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัล
(5) นาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ
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 วิธีการสอบถามข้อมูล
สคร. ใช้วิธีการจัดส่งแบบสอบถามข้อมูลของแต่ละประเภทรางวัลให้กับรัฐวิสาหกิจเพื่อให้
รัฐวิสาหกิจให้รายละเอียดข้อมูลตามแบบสอบถามข้อมูลข้างต้น และส่งคืนให้ สคร. ในระยะเวลา
ที่กาหนด
 การวิเคราะห์และสรุปผลสอบถามข้อมูล
ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantity Approach) และเชิงคุณภาพ (Quality Approach)
ของข้อมูลจากแบบสอบถาม ประกอบกับฐานข้อมูลการประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ประจาปี 2557-2559 เพื่อสรุปผลและนาเสนอต่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
ประจาปี 2560 เพื่อประกอบการดาเนินงานในขั้นถัดไป
การตรวจเยี่ยมรัฐวิสาหกิจ/การสัมภาษณ์รัฐวิสาหกิจ ของคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ
การตรวจเยี่ยมรัฐวิสาหกิจ (Site Visit) /การสัมภาษณ์รัฐวิสาหกิจ เป็นกระบวนการเพื่อให้คณะกรรมการ
ตัดสินรางวัลฯ ประจาปี ได้สอบถามมาตรฐานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงเปิดโอกาส
ให้คณะกรรมการ พิจารณารางวัลฯ ได้สัมภาษณ์คณะกรรมการและผู้ บริหารของรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับมุมมอง
วิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจนั้นๆ โดยข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยม/การสัมภาษณ์เชิงลึก
จะเป็นข้อมูลประกอบที่สาคัญยิ่งข้อมูลหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้การพิจารณาตัดสินรางวัลเป็นไปอย่างรอบด้าน
ครบถ้วนทุกประเด็น ทั้งจากเอกสารแบบสอบถามรายงานผลการดาเนินงาน การสัมภาษณ์ และการตรวจเยี่ยมการ
ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง โดยรางวัลที่มีการนากระบวนการตรวจเยี่ยมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการพิจารณา
ตัดสินรางวัลในปีบัญชี 2560 นั้น ประกอบด้วยทุกรางวัลยกเว้น รางวัลการดาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ดีเด่น รางวัลนวัตกรรมดีเด่น และรางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น ซึ่งจะมีคณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลประเภท
ส่งโครงการเข้าประกวดในแต่ละประเภทรางวัลพิจารณาในรายละเอียดแล้ว
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รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม
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รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจาปี 2560

บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
บริ ษั ท ปตท. จากั ด (มหาชน) (ปตท.) มี ค ณะกรรมการ ปตท. มี ค วามรู้ ความสามารถ
มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่หลากหลายให้การสนับสนุน กาหนดนโยบาย ข้อเสนอแนะ
และติดตามการดาเนินงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงในปีที่ผ่านมาการบริหารจัดการของ ปตท. มุ่งมั่น ดูแลผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล ปฏิบัติภารกิจหลักในการจัดหาพลังงานให้แก่ประเทศอย่างพอเพียง ทั่วถึง เป็นธรรม
และยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อม ได้เป็นอย่างดี
ปี 2559 ปตท. มีผลการดาเนินงานที่ดีเยี่ยม คะแนนผลการดาเนินงานในภาพรวมตามระบบประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ประจาปี 2559 ของ ปตท. อยู่ในระดับ 4.9221 จากคะแนนเต็มทั้งหมด 5.0000
ปตท. ได้ น้ อ มน าหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสู่การดาเนินงาน
ในทุ กมิติ มุ่ งเน้ น การลงทุ น ที่เ หมาะสม และไม่ห ยุด แสวงหาโอกาส
การเติบโตในธุรกิจใหม่ ๆ สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อความมั่นคง ด้วยการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส เป็นธรรม พร้อมกับสร้างสรรค์คุณค่า
ต่ อ ชุ ม ชนสั ง คม และรั บ ผิ ด ชอบสิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ยการดู แ ลใส่ ใ จ
อย่างต่อเนื่องจริงจัง

ปี 2559
PTT GROUP VISION:
“บริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนา”
PTT GROUP MISSION:
“ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นพลั ง งานและปิ โ ตรเคมี อ ย่ า ง
ครบวงจรในฐานะเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ โดย
มีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล”
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คณะกรรมการ ปตท. ได้กาหนดนโยบายด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี หรื อบรรษัทภิบาลของ ปตท.
(PTT’s Corporate Governance Policy) เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร ซึ่งมีเป้าหมาย
ที่จะให้ ปตท. เป็นบริษัทที่เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth Strategy) โดยรักษาสมดุลใน 3 ด้าน คือ
การมุ่ งสู่ องค์ กรแห่ งความเป็ นเลิ ศ (High
Performance Organization: HPO) ที่มีการพัฒนา
เทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้าน
การบริ ห ารจั ด การ กระบวนการท างาน การผลิ ต
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์และการบริการ
การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Corporate
Governance: CG) ภายใต้จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
ที่มุ่งเน้นการดาเนินงานอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้
เคารพกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด
- การให้ความสาคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมชุมชนที่ เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินธุรกิจ ด้วยความใส่ใจ ห่วงใย แบ่งปัน (Care, Share, Respect: CSR) เพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างคุณค่าเพิ่ม
ร่วมกัน (Creating Shared Value: CSV)
แผนงาน โครงการ หรือผลงานที่สาคัญที่ดาเนินการในปี 2559
1. การดาเนินการตามมาตรการลด ละ เลื่อน
ในปี 2559 ปตท. ได้ ด าเนิ น การทบทวนลงตามมาตรการ ลด ละ เลื่ อ น โดยท าการปรั บ แผน
ชะลอแผน และยกเลิกแผนงานตามความจาเป็นเร่งด่วน รวมถึงการเจรจาต่อรองกับผู้รับเหมาให้ได้ราคาที่เหมาะสม
โดยมี คุณภาพตามข้อก าหนดที่ระบุ ไว้เพื่ อเป็ นการช่วยลดต้นทุนและเกิดการประหยัด โดยสามารถลดการใช้
งบลงทุน ลดลง 3,983 ล้านบาท และงบดาเนินการงบดาเนินการ ลดลง 15,733 ล้านบาท
2. การเพิ่มประสิทธิภาพจากการดาเนินงาน (Productivity Improvement)
ในปี 2559 ปตท. ได้ดาเนินมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจาหน่าย อย่างเคร่งครัด ทุกหน่วย
ธุรกิจและบริษัทลูกของ ปตท. อาทิ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติปรับปรุงกระบวนการผลิต ธุรกิจน้ามันมุ่งเน้นการขยาย
สาขา Café Amazon เพื่อเพิ่มผลตอบแทนทางธุรกิจนอกสถานีบริการในทาเลที่มีศักยภาพและสร้างความได้เปรียบ
ในระยะยาว ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและการผลิต ต่อรองราคากับคู่ค้า มีการทบทวน
แผนงานเพื่อลดหรือยกเลิกขอบเขตงานที่ไม่คุ้มค่า เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการและธุรกิจ รวมทั้งหาโอกาส
สร้างรายได้เพิ่ม
3. การขยายโครงข่ายพลังงานเพื่อรองรับความต้องการก๊าซฯ ในระยะยาว
ในปี 2559 ปตท. ได้ดาเนินการจัดทาแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคง
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และ ส่วนที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
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การจัดหา/นาเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว นอกจากนี้ ปตท. ได้ดาเนินการแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซ
ธรรมชาติ ซึง่ ได้รับความเห็นชอบจาก กพช. และ ครม. และอนุมัติให้ดาเนินโครงการตามแผนฯ ในปี 2559
4. การลดการขาดทุนของธุรกิจ NGV
โดยการเสนอให้ภาครัฐปรับราคา NGV ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง หรือได้รับการชดเชยจากภาครัฐตาม
ปริมาณที่จาหน่ายจริงเพื่อให้ภาครัฐ และประชาชนได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และ
มีประสิทธิภาพ ซึง่ การลอยตัวราคา NGV ส่งผลให้ลดภาระขาดทุน 5,600 ล้านบาท
5. การต่อรองราคาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
โดยดาเนิ นการสร้ างความมั่นคงด้านพลั งงานในระยะยาว โดยการจัดหาปริมาณ LNG ให้ เพียงพอ
มีคุณภาพตรงตามความต้องการ ได้มาตรฐาน และราคาเป็นธรรม เพื่อรองรับกับความต้องการก๊าซธรรมชาติ
ในระยะยาว ซึ่ง ปตท. สามารถจัดหา LNG เพื่อความสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศในราคาที่ปรับ
ลดลง จากผลการเจรจาของ ปตท.
กลุ่ม ปตท. สานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธาน โดยได้น้อมนา
หลั กปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงเป็ นแนวทางการด าเนินงานร่ วมกับภาคีเครือข่ายทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคสังคมในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ การดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้ผ่านสถาบัน
ปลูกป่า ปตท. สถาบันลูกโลกสีเขียวและศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี การอนุรักษ์ดินและ
น้าผ่านโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดาริ รวมถึงการส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพา
ตนเองด้านพลังงานได้อย่างยั่งยืนผ่านโครงการพัฒนาพลังงานชุมชน
ในปีที่ผ่านมา กลุ่ม ปตท. ได้ดาเนินงานพัฒนาต่อยอดจากโครงการเดิม และริเริ่มโครงการใหม่รวมกว่า 40
โครงการทั้งการดาเนินงานโดยตรง และผ่านมูลนิธิต่าง ๆ ที่ ปตท. จัดตั้งขึ้น ตลอดจนร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อ
สร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนและสังคมไทยใน 3 แนวทางหลัก คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา
สังคมและชุมชน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการต่าง ๆ ที่สาคัญ
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รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
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รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มุ่งมั่นที่จะมีความสามารถ
อยู่ในกลุ่มระดับชั้นนาของโลก (Top Quartile) มีการพัฒนาการจัดการอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน ส่งผลให้
การดาเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
การดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงดาเนินงานตามแนวทาง
COSO-ERM เป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก าร
มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทาหน้าที่กากับดูแล
กาหนดนโยบาย กาหนดความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้( Risk
Appetite) และระดั บ ความเบี่ย งเบนที่ ย อมรั บ ได้
(RiskTolerance)การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก
เชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจโดยมีการติดตามประเมินผล
เป็นประจาทุกไตรมาส
ในการบริหารความเสี่ยงช่วงปี 2559 ปัจจัยเสี่ยงที่ กฟผ. สามารถบริหารจัดการได้ตามเป้าหมายและ
อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้มีทั้งหมด 14 ปัจจัย แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์และการแข่งขัน 1
ปัจจัย ด้านการเงิน 5 ปัจจัย ด้านการดาเนินงาน 6 ปัจจัย ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 2 ปัจจัย
ทั้ ง นี้ ใ นการบริ ห ารปั จ จั ย เสี่ ย งดั ง กล่ า วในปี 2559 กฟผ. ได้ จั ด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย งเสนอ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งในแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าวมีการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของ
ปัจจัยเสี่ยงและมีการกาหนดแผนงาน/มาตรการเพื่อลดระดับความรุนแรง และมีการติดตามรายงานผลเป็น
ประจาทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยง ทั้งนี้ในปี 2559 มีแผนงาน/มาตรการทั้งหมด 68
แผนงาน 12 มาตรการ โดย กฟผ. สามารถดาเนินการได้ตามทุกแผนงาน/มาตรการ จึงส่งผลให้สามารถบริหาร
จัดการปัจจัยเสี่ยงได้ตามเป้าหมาย
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การดาเนินงานด้านการควบคุมภายใน
กฟผ. ได้ จั ด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในตาม
ระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น (คตง.) ว่ า ด้ ว ย
การก าหนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน พ.ศ. 2544
ถื อ ปฏิ บั ติ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก าร โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว่ า ระบบการควบคุ ม ภายใน
มี ค วามเพี ย งพอ เหมาะสม โดยมี ก ารสอบทานเอกสาร
ประกอบการประเมินการควบคุมภายในร่วมกับสายงานเพื่อ
ความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3
ด้าน คือ
- การดาเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
- การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
กฟผ. มีระบบการควบคุมภายในที่สาคัญครบถ้วนตามภารกิจหลัก และจัดการได้เป็นอย่างดี อาทิ
เหตุการณ์ในรอบปี 2559 มีการหยุ ดจ่ ายก๊าซธรรมชาติจานวน 2 ครั้ง ซึ่ง กฟผ. มีการควบคุมภายในที่ดี
สามารถควบคุมคุณภาพไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดช่วงการทางานและสถานภาพระบบไฟฟ้าอยู่ ใน
สภาวะปกติ และเมื่อเกิดเหตุการณ์ระบบสามารถรองรับ N–1 ได้ นอกจากนี้ มีการดาเนินการทดสอบเปลี่ยน
เชื้ อเพลิ งโรงไฟฟ้ าถึ ง 150 ครั้ ง เพื่ อสร้ างความมั่น ใจได้ว่ าจะสามารถดาเนิ น การลดผลกระทบได้แ ม้เ กิ ด
เหตุการณ์หยุดจ่ายก๊าซ
การดาเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน
สานักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบงานของหน่วยงานต่างๆ ภายใน กฟผ. โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดาเนินงานขององค์การ การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมาย
โดยใช้วิธีการที่เป็นระบบมาประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ ยง การควบคุม
ภายใน และการกากับดูแลกิจการ และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงการบริหารและการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดังนั้นเพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร และผู้รับตรวจมั่นใจว่า
ผลการตรวจสอบที่นาเสนอมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพตรวจสอบภายใน จึงมีการดาเนินการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการประจาทุกปี จากผู้รับการ
ตรวจสอบ ผู้ บ ริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบ และส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของผลการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
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การดาเนินงานด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ
กฟผ. ได้จัดทาแผนพัฒนาดิจิทัล กฟผ. พ.ศ. 2559-2569 ขึ้นในปี 2559 โดยให้ความสาคัญกับการนา
ดิจิทัลมาขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการ มาตรการ
และกฎระเบี ย บต่ า ง ๆ ให้ ทั ด เที ย มกั บ มาตรฐานสากล วางรากฐานที่ มั่ น คงให้ เ ทคโนโลยี ส นั บ สนุ น
การดาเนินงานตามพันธกิจของ กฟผ. โดยการทบทวนยุทธศาสตร์ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย
ภายใน และปัจจัยภายนอก ทั้งปัจจัยด้านธุรกิจ ด้านนโยบายภาครัฐ และด้านเทคโนโลยี
กฟผ. มี ก ารพั ฒ นาระบบสารสนเทศมาช่ ว ย
สนั บสนุ นหรื อติ ดตามการเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว
ที่ ส าคั ญ พร้ อ มทั้ ง แจ้ ง ให้ ท ราบถึ ง เหตุ ก ารณ์ ห รื อ
ความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง มี ผ ลกระทบรุ น แรงต่ อ
การดาเนินงานองค์กร และทาให้องค์กรสามารถปรับตัว
ได้ทันต่อสถานการณ์ เช่น ระบบติดตามตรวจวัดข้อมูล
ระยะไกลด้านความปลอดภัยเขื่อน (DAM SAFETY
REMOTE MONITORING SYSTEM: DS-RMS) เป็นต้น

การดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
กฟผ. ให้ ค วามส าคั ญ กั บ บุ ค ลากร โดยถื อ เป็ น
ทรัพยากรสาคัญและมีคุณค่าต่อการเจริญเติบโตขององค์การ
การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมุ่งเน้นการบริหารจัดการคน
ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและผูกพันกับองค์การ ซึ่งในปี
2559 กฟผ. ได้ดาเนินการปลูกฝังให้ บุคลากรมีพฤติกรรม
การทางานตามค่า นิ ย มองค์ก าร กฟผ. FIRM-C เพื่อธ ารง
รั ก ษาไว้ ซึ่ ง วั ฒ นธรรมองค์ ก ร “รั ก องค์ ก าร มุ่ ง งานเลิ ศ
เทิ ด คุ ณ ธรรม” อั น จะน าไปสู่ ก ารเป็ น องค์ ก ารที่ เ ป็ น
ความภาคภู มิ ใ จของคนทั้ ง ชาติ นอกจากนี้ เ พื่ อ เป็ น
การสนับสนุนการสรรหาบุคลากรและส่งเสริมการศึกษา กฟผ. ได้ให้ทุนการศึกษาบุคคลภายนอกในระดับ
ปริญญาตรี และเมื่อเข้าทางานกับ กฟผ. ก็จะให้ทุนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไปอีกด้วย
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รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น

ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิ น มี ก ารบริ ห ารจั ด การองค์ ก รที่ ดี และมี ก ารพั ฒ นาการจั ด การอย่ า งต่ อเนื่ อ ง
ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการพัฒนา Technology ส่งผลให้การดาเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กาหนด
การดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารได้ปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ ยงเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมที่นาไปสู่การสร้างสรรค์มูลค่าให้กับองค์กร (Value
creation) มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีมุมมองด้านการบริหารความเสี่ยง
ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ได้
มองว่าความเสี่ยงเป็นแค่ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ซึ่งเป็น
เรื่องปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับทุกองค์กรได้เท่านั้น แต่ยังมองว่าถ้า
ธนาคารสามารถมีการบริหารจัดการที่ดีรองรับความเสี่ยงที่สูงขึ้น
ก็ จ ะทาให้ ธ นาคารมี โ อกาส (Opportunity)
ในการได้ รั บ
ผลตอบแทนที่มากขึ้น “High Risk High Return”
ธนาคารได้ยกระดับศักยภาพในการดาเนินงาน โดยมีการบูรณาการกระบวนการการบริหารความเสี่ยง
กับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และกระบวนการวัดผลการดาเนินงาน ตั้งแต่การวิเคราะห์ความเสี่ยง
(Risk Analysis) ร่วมกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร ( SWOT Analysis) และการวิเคราะห์คุณค่าของ
ลูกค้า (Customer Value Analysis) เพื่อนาไปกาหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)
ที่จะนาไปสู่โอกาสทางกลยุทธ์ (Strategic Opportunity) ในแต่ละทางเลือก โดยมีการพิจารณาถึงความเสี่ยง
สัมพัทธ์ (Relative Risk) ทั้งด้านการเงิน และมิใช่การเงินอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจในทางเลือกกลยุทธ์ ที่จะ
ทาให้ธนาคารได้รับประโยชน์จากโอกาสทางกลยุทธ์มากกว่าโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ซึ่งจะมีกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และการติดตามผลการดาเนินงาน ตั้งแต่
การระบุความเสี่ยง (Risk Factor) ประเมินระดับความเสียหาย (Impact & Likelihood) และกาหนด
ช่วงความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite & Risk Tolerance) และตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs)
ครอบคลุมทุกประเภทความเสี่ยง (Strategic Risk, Operational Risk, Financial Risk, Liquidity Risk,
Compliance Risk, Image & Reputation Risk)
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การดาเนินงานด้านการควบคุมภายใน
ธนาคารมี ร ะบบการควบคุ ม ภายในครบ 5
องค์ประกอบ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่ า ด้ ว ยการกาหนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน พ.ศ.
2544 ที่เหมาะสม ภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่มกากับ
และธรรมาภิ บ าล มี ก ารก าหนดให้ ทุ ก หน่ ว ยงานจั ด ท า
แผนการควบคุมภายในที่บูรณาการกับการบริห ารความ
เสี่ยง พร้อมติดตามประเมินผล และรายงานการปรับปรุง
การควบคุมภายในด้วยตนเอง ( RCSA) เป็นรายไตรมาส
โดยมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะท างานประมวลผลในภาพรวม
ท าหน้ า ที่ ก าหนดแนวทางและควบคุ ม หน่ ว ยงานย่ อ ย
ภายในธนาคารให้ ปฏิบัติตามแนวทาง การจัดทารายงานการประเมินผล และประมวลผลในภาพรวมของ
ธนาคารเสนอผู้อานวยการธนาคารออมสินคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารพิจารณาก่อน
นาส่งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ธนาคารได้ส ร้ า งความตระหนั กให้ พนั กงานมีคุ ณธรรมและจริ ยธรรมในการปฏิบั ติง านอย่ างเป็ น
รูปธรรมผ่านกระบวนการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีและด้านการควบคุมภายใน อาทิ กาหนดให้การยืนหยัด
ในความถูกต้อง ( Virtue) เป็นค่านิยม (Core Value) ขององค์กร กาหนดแผนแม่บทการกากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ บริ ห าร พนักงานประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรมจรรยาบรรณ จนสร้างเป็น
วัฒนธรรมธรรมาภิบาล เป็นต้น
การดาเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน
ในปี 2559 กระบวนการตรวจสอบภายในของธนาคาร
ออมสิน ได้ตรวจสอบการดาเนินงานและประเมินความเสี่ยงด้าน
ต่างๆ ภายในธนาคารตามคานิยามของการตรวจสอบภายใน คือ
การให้ความเชื่อมั่นและการให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็น
อิส ระ เพื่อเพิ่ม คุณค่าและปรั บ ปรุ งการดาเนิน งานขององค์ก ร
ช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง การควบคุ ม
ภายใน และการกากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าระบบ
และกระบวนการต่ า ง ๆ สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น เครื่ อ งมื อ ของผู้ บ ริ ห ารและ
การให้บริการสร้างความเชื่อมั่น รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาแก่ผู้บริหารและผู้เกี่ ยวข้อง กระบวนการตรวจสอบ
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ภายในจึงตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร (ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยรับ
ตรวจและหน่วยงานกากับดูแล) โดยกระบวนการตรวจสอบภายในของธนาคารออมสินได้สร้างมูลค่าเพิ่ม
ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่การดาเนินงานของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารให้ความสาคัญ กับการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในทุกระดับตาแหน่ง ให้มีมาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับและส่งเสริม สนับสนุน ให้พนักงานกลุ่มตรวจสอบพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาชีพของ
ผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดเป็นแผนพัฒนาบุคลากรตรวจสอบประจาปี
การดาเนินงานด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ
การบริหารจัดการ สารสนเทศของธนาคารออมสิน
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ท างยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก คื อ การเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
องค์กรในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มคุณค่าด้านการให้บริการ
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 ตั้ งแต่ก ารวางแผนออกแบบ พั ฒ นา ติ ดตั้ ง ใช้ งาน ปฏิบั ติ งาน บริห ารจั ดการ และประยุ ก ต์
ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่อ ให้ บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ท างธุร กิ จ และสร้า งคุ ณค่ า ให้ กั บ ธนาคาร และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการกากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างคุณค่าจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งการจัดการด้านประโยชน์ และคุณค่าที่ได้รับ (Benefit realization) การจัดการด้านความเสี่ยง (Risk
optimization) และการจัดการด้านทรัพยากร (Resource optimization)
นอกจากนี้ ธนาคารยั ง ปรั บ ปรุ ง ระบบ Core
Banking Systems (CBS), Internet and Cooperate
Internet Banking, Card Management (Card-M),
Mobile Banking (MyMo), ATM/ADM อย่างต่อเนื่อง
และเพิ่มระบบบัตรเครดิต ทาให้ธนาคารมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ที่ทันต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด
ซึ่ ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา และยั ง คงพั ฒ นาและ
ปรั บ ปรุ งระบบสารสนเทศเพื่อสนั บ สนุ น การ 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
การดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในปี 2559 ธนาคารมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและ
อัตรากาลังรองรับการปรับปรุงกระบวนการทางานสู่ยุคดิจิทัล
ในการบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพขององค์กร
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ เพื่ อ ทดแทน
ตาแหน่งและเตรียมผู้นาในอนาคต ซึ่งบรรจุในแผนแม่บทด้าน
ทรัพยากรบุคคคล ( HR Master Plan) โดยมีแผนงาน
การด าเนิ น งาน ที่ ชั ด เจน และ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งเป็ น ระบบ
ผ่านโครงการ พัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง ( GSB Talent Management) มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้านนวัตกรรมทางการเงิน
ผลส าเร็ จ จากการที่ ธ นาคารได้ เ ตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากร รองรั บ
การเปลี่ ย นแปลงสู่ยุ คดิจิทัล ที่เป็น รู ปธรรม คือ พนักงานที่ได้รับการอบรมได้นาความรู้ไปใช้ในการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยเฉพาะการพัฒนาต่อยอดบริการธนาคารบนมือถือ (MyMo) ได้แก่ การซื้อสลาก
ออมสินผ่าน MyMo (Digital Salak) การชาระเงินค่างวดผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชีวิต การดูข้อมูลเกี่ยวกับการรับ
เงินผลประโยชน์ การเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก สินเชื่อทุก
ประเภทที่มีธุรกรรมกับธนาคาร บริการ GSB PromptPay
MyMo MyCard ที่ให้บริการถอนเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มด้วยมือ
ถือ โดยไม่ต้องใช้บัตร ซึ่งเป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศ
ไทย และมีการออกผลิตภัณฑ์บัตรสิน เชื่อ Prima card
และ People card เพื่อตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้า
บุคคลและกลุ่มลูกค้าฐานราก
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องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาโดยรวม
อย่ างต่อเนื่ อง มีความสามารถในการแข่งขัน ส่ งผลให้ อ.ส.ค. มี ส่ ว นแบ่งการตลาดนมพร้อมดื่ม
เป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย

UHT

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ
ส่งเสริมกิจการ โคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2514 เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มีบทบาทหน้าที่ที่สาคัญใน 2 ด้าน คือ ด้านส่งเสริมกิจการโคนม เป็นการดาเนินการในการอบรมให้ความรู้
ช่ว ยเหลื อแนะน า และให้ บ ริ ก ารเพื่ อ ส่ ง เสริ ม อาชี พ การเลี้ ย งโคนมสนองนโยบายรั ฐ บาล และด้ า นธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมนม เป็นการดาเนินการเชิงรุกทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการตลาดทั้งในส่วนของโคนม
น้านมดิบ ตลอดจนการผลิตภัณฑ์นมจากน้านมดิบของเกษตรกร ซึ่ งผลจากการดาเนินงานของ อ.ส.ค. มีส่วน
ช่วยให้การเลี้ยงโคนมมีการขยายตัวอย่างกว้างขวางไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทาให้อาชีพการเลี้ยงโคนม
เป็นอาชีพที่มั่นคง อันเนื่ องมาจากการมีระบบการรับซื้อน้านมดิบในราคาประกันให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับ
การลงทุน และเพื่ อเป็น การรองรั บการขยายตัวและการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมตามนโยบายรัฐ บาล
อ.ส.ค. ได้ดาเนินการจัดตั้งโรงงานเพื่อรับซื้อและแปรรูปนมไปตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ
วิสัยทัศน์:
“อ.ส.ค. องค์กรชั้นนาด้านอุตสาหกรรมโคนมไทยก้าวไกลสู่อาเซียนด้วยมาตรฐานสากลและนวัตกรรมบริการ”
พันธกิจ:
1. ขยายเครือข่ายเกษตรกรและพันธมิตรทางการผลิตน้านมดิบ เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมนม
2. ยกระดับการดาเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
3. มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นมาตรฐานสากล
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ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
ปีบัญชี 2557-2559

ผลประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ปีบัญชี 2557-2559
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ผลการดาเนินงาน
ผู้บิรหารให้ความสาคัญกับการดาเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด โดยมีการถ่ายทอด KPI และติดตามผลการ
ดาเนินงานของทุกตัวชี้วัด ผ่านการประชุมและติดตามผ่านผู้บริหารเป็นประจาทุกเดือน
อ.ส.ค. เริ่มมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูง (High Value Added Product) คือ นมออร์แกนิค ทา
ให้มีความแตกต่างและสามารถสร้างการรับรู้ใหม่จากผลิตภัณฑ์นมชนิดเดิม
ฝ่ายการตลาดสามารถเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์นมจาก 7,804 ล้านบาท ในปี 2558 เพิ่มขึ้นมาเป็น 8,221
ล้านบาท ในปี 2559 หรือคิดเป็นร้อยละ 5.34 ส่งผลให้ EBITDA ของภารกิจเชิงพาณิชย์ ปี 2559
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2558
อ.ส.ค. เริ่มผลักดันและยกระดับมาตรฐานฟาร์มของเกษตรกรโคนม จานวน 10 ฟาร์ม เพื่อเป็นฟาร์ม
ตัวอย่างในการพัฒนาไปสู่ฟาร์มมาตรฐานโคนม
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โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
โรงงานยาสู บ กระทรวงการคลัง (รยส.) เป็น องค์ก รที่มีก ารพัฒ นาโดยรวมอย่างต่ อเนื่อง
จนสามารถแข่งขันกับบุหรี่จากต่างประเทศ รักษาส่วนแบ่งการตลาด นาเงินส่งรัฐในรูปแบบของภาษีประเภท
ต่างๆ และรายได้นาส่งที่เพิ่มขึ้น

โรงงานยาสูบ (รยส.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสั งกัดกระทรวงการคลัง ก่อตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2482 ดาเนินธุรกิจการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อหารายได้ให้รัฐนาไปใช้ใน
การพั ฒ นาประเทศและส่ ง เสริ ม ให้ ค นไทยมี ค วามสามารถประกอบการอุ ต สาหกรรมยาสู บ ด้ ว ยตนเอง
โดยรั ฐบาลไทยทาการซื้อกิจการของห้ างหุ้ นส่ ว นจากัด บูรพายาสู บ และกิจการการผลิ ตบุห รี่ของเอกชน
รายอื่นๆ ในประเทศเข้ามาอยู่ภายใต้ควบคุมของ รยส. กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ต่อมาในปี พ.ศ.
2486 รัฐบาลได้ออกประกาศพระราชบัญญัติยาสูบโดยมีสาระสาคัญที่กาหนดให้การประกอบอุตสาหกรรม
บุหรี่เป็นอุตสาหกรรมผูกขาดของรัฐ
วิสัยทัศน์:
“เป็นองค์กรชั้นนาในธุรกิจยาสูบ และมุ่งมั่นพัฒ นาสู่ธุรกิจอื่นเพื่อความยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล”
1.
2.
3.
4.

พันธกิจ:
สร้างรายได้หลักจากธุรกิจยาสูบ
พัฒนาธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน
ผลิตและจาหน่ายสินค้าคุณภาพ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
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ผลการดาเนินงาน
รยส. ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การควบคุ ม คุ ณ ภาพบุ ห รี่ โดยสามารถผลิ ต บุ ห รี่ ไ ด้ ต ามมาตรฐานด้ า น
องค์ประกอบทางเคมีในควันของบุหรี่ นอกจากนี้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ มีมูลค่าจาหน่ายรวม
ดีกว่าเป้าหมายมาก
จากการที่ รยส. ได้ให้ความสาคัญกับการสารวจความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงความพึง
พอใจของลูกค้า Agent และเครือข่าย แล้วนาผลการสารวจความพึงพอใจมาปรับปรุง ส่งผลให้ รยส.
สามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดบุหรี่รวมในประเทศได้
รยส. สามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดบุหรี่รวมในประเทศได้
รยส. ได้ให้ความสาคัญกับการพิจารณากาไรของ Product Opportunity Analysis โดยมีรายงาน
จัดทา/วิเคราะห์กาไรรายตรา เสนอต่อผู้บริหารเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารและตัดสินใจเป็นราย
เดือน มีการปรับโครงสร้างราคาบุหรี่ ส่งผลให้ รยส. มีกาไรสุทธิที่ 8,861 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558
ประมาณร้อยละ 25
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.)

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.) เป็น
องค์กรที่มีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ธนารั ก ษ์ พั ฒ นาสิ น ทรั พ ย์ จ ากั ด (ธพส.)
ดาเนินภารกิจหลัก คือ สร้างและบริหารศูนย์ราชการที่ทันสมัยในมิติ
ใหม่ของการอยู่ร่วมกัน และพัฒนา และบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรชั้นนาในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
ผลการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ
ธพส. มีแผนงานที่สนับสนุนการใช้ข้อมูลร่วมกัน เช่น แผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ ในการปรับปรุงระบบเครือข่ายของ ธพส. เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ภายนอก เป็นต้น รวมถึงมีตัวชี้วัดและเป้าหมายของทุกแผนงาน/โครงการ สามารถวัดผลได้อย่ างชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม และมีการกาหนดเป้าหมายทุกโครงการซึ่งสามารถสะท้อนถึงผลลัพธ์ที่คาดหวังได้อย่างชัดเจน
ในปี 2559 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดทาแผนงาน/โครงการสารสนเทศจานวน
มากซึ่งในแต่ละโครงการได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มุ่ งเน้นการดาเนินงาน
ภายใต้ ค วามต้ อ งการของภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ทั้ ง กลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายในและภายนอก โดย ธพส.
ได้ดาเนิ น การปรั บ ปรุ งโครงสร้ างพื้น ฐานทางด้านการสื่ อ สารที่ มีคุณภาพ การออกแบบและพัฒ นาระบบ
เพื่อนาไปสู่องค์กรดิจิทัลในอนาคต นอกจากนี้ยังมีโครงการดาเนินการเพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการกาหนดแผนงาน / โครงการ ได้ถูกถ่ายทอด
มาจากแผนแม่บท (IT Master Plan) ขององค์กร แผนธุรกิจของ ธพส. รวมถึงเกณฑ์การประเมินภาครัฐ
การบริหารจัดการองค์กร-การบริหารจัดการสารสนเทศ
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สานักงานธนานุเคราะห์
สานักงานธนานุเคราะห์ เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
ส านั กงานธนานุ เคราะห์ (สธค.) เป็น รัฐ วิส าหกิจในสั งกั ด
กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุษย์ ก่อตั้งขึ้นใน
สมัย ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.
2498 มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นเฉพาะหน้ า แก่
ประชาชน และให้ความช่วยเหลือด้านดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ากว่าโรงรับ
จานาเอกชนการดาเนินงานในระยะแรกมีฐานะเป็นหน่วยงานราชการ
ในปี พ.ศ. 2545 สานักงานธนานุเคราะห์ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
ผลการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ
สธค. มีการกาหนดตัวชี้วัดที่ประเมินผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการนาแผนงาน/โครงการมาใช้ นอกจากนี้
ยังมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน เช่น การประหยัดค่าใช้จ่ายจากการลดระยะเวลาในการทางาน
ของพนักงาน ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายพนักงานได้ และเมื่อแผนงาน/โครงการดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จะมีการประเมิน ถึงผลของการน าระบบดังกล่ าวมาใช้ในเรื่องของระยะเวลาที่ล ดลงเปรียบเทียบระหว่าง
ก่อน -หลังนาระบบมาใช้
สานักงานธนานุเคราะห์ ได้ ให้ความสาคัญของการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ อันเนื่องมาจาก
ปัจจัยสาคัญ คือนโยบายของรัฐบาล และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
ทั้ ง นี้ ส านั ก งานธนานุ เ คราะห์ ไ ด้ ด าเนิ น การติ ด ตั้ ง ระบบงานรั บ จ าน าและปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มู ล ลู ก ค้ า
พร้อมปรับปรุงกระบวนการการให้บริการรับจานา อีกทั้งยังได้ดาเนินการพัฒนาและติดตั้งระบบงานรับจานา
และปรั บ ปรุงฐานข้อมูล ลู กค้าโดยการบู ร ณาการด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศกับการให้ บริการรับจานาของ
สถานธนานุเคราะห์เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการบริการขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ลู ก ค้า และลู กค้ าเกิด ความพึ งพอใจสู ง สุ ด ซึ่ งมี ปัจ จั ยที่ ส าคัญ คือ การเพิ่ มรายได้ การลดต้ นทุ น การลด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และคุณภาพการบริการที่ดีขึ้น ทั้งนี้ในการปรับปรุงกระบวนการให้บริการครั้งนี้
ได้ น าเครื่ อ งสแกนลายนิ้ ว มื อ บาร์ โ ค๊ ด เครื่ อ งอ่ า นบาร์ โ ค๊ ด และเครื่ อ งอ่ า นบั ต รประชาชน ซึ่ ง สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายในการสั่งพิมพ์แบบฟอร์มตั๋วจานาได้ปีละประมาณ 769,223 บาท
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.) เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุ บัน บริษัท ธนารั กษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด
(ธพส.) ด าเนิ น ภารกิ จ หลั ก คื อ สร้ า งและบริ ห ารศู น ย์
ราชการที่ทันสมัยในมิติใหม่ของการอยู่ร่วมกัน และพัฒนา
และบริหารจัดการทรัพย์สิน ของรัฐ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ใน
การเป็ น องค์ ก รชั้ น น าในการพั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การ
ทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ผลการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ธพส. มีการจัดทาแผนด้าน HR ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์องค์กรที่ชัดเจน และ
มีการถ่ายทอด KPI ลงไปได้ถึงระดับบุคคล โดยมีการทบทวนและปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของ HRD นั้น มีการวิเคราะห์และประเมิน Competency gap ได้ทั่วทั้งองค์กร รวมถึง
มีการทา Talent Management และจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง นอกจากนี้ หน่วยงาน HR ของ ธพส.
เริ่มมีการดาเนินงานเชิงรุกและปรับบทบาทตนเองให้เป็น Strategic partner ของหน่วยงานในองค์กร
มีการดาเนิ นการในด้านระบบบริ หารและพัฒนาทรัพยกรมนุษย์เพื่อสนับสนุนและส่ งเสริมนโยบาย
Thailand 4.0 โดย ธพส. ได้จัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพงานที่มุ่งเน้นความเป็นนวัตกรรม ภายใต้แผนการพัฒนา
ภาวะผู้นา โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีภาวะผู้นาและกระตุ้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ฝึกการนาไปใช้จากการลงมือปฏิบัติจริงอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร พัฒนาคุณภาพงานที่มุ่งเน้นความเป็นนวัตกรรม
โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของผู้ที่มีประสบการณ์ในฝ่ายงาน (IQC-Innovation Quality circle) รวมถึง
พัฒนาคุณภาพงานของแต่ละส่วนงานที่มาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative) ของบุคลากรเองจนบรรลุ
เป้าหมายตามความคาดหวังขององค์กร ทั้งนี้ ธพส.ได้เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายงานนาเสนอโครงการที่เป็นการพัฒนา
คุณภาพงานที่มุ่งเน้นความเป็นนวัตกรรม โดยในปี 2559 ธพส.ได้รับโครงการจากฝ่ายงานต่างๆรวมทั้งสิ้น 13
โครงการ และมีการจัดเวทีให้ฝ่ายงานต่างๆนาเสนอโครงการของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อีกทั้งเสริม
ทักษะการอบรมเรื่อง Speed of Trust เพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่างกันด้วย
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โรงพิมพ์ตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ
โรงพิมพ์ตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลอย่างต่อเนื่อง
โรงพิมพ์ตารวจ (โรงพิมพ์ฯ) สังกัดสานักงาน
ต ารวจแห่ ง ชาติ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการก่ อ ตั้ ง เพื่ อ
จั ดพิมพ์แบบพิมพ์ สิ่ ง พิมพ์ต่าง ๆ และหนั งสื อตารา
ของทางราชการกรมตารวจ (สานักงานตารวจแห่งชาติ
ในปัจจุบัน) ทุกชนิด รวมทั้งจัดพิมพ์เอกสารราชการ
ลับ และงานเร่งด่วนของทางราชการในราคาย่อมเยา
ในบางกรณี โดยทุกหน่ ว ยงานของส านั กงานตารวจ
แห่งชาติจ ะต้องจ้ างพิมพ์ที่โ รงพิมพ์ตารวจ ตลอดจน
หน่วยราชการ และรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ สามารถจ้างพิมพ์ที่โรงพิมพ์ตารวจได้ โดยวิธีกรณีพิเศษในราคามาตรฐาน
ที่กระทรวงการคลังกาหนด โดยไม่ต้องสอบราคาหรือประกวดราคาแต่อย่างใด รวมถึงเอกชนทั่วไปสามารถจ้าง
พิมพ์ได้เช่นเดียวกัน
ผลการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้บ ริห าระดับสู งสุ ด โรงพิมพ์ตารวจให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบงาน HR อย่างสม่าเสมอ
มีการกาหนด KPI ด้าน HR เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม ได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้มีการวิเคราะห์
ปัจจัยภายใน/ภายนอก ประเมินสภาพแวดล้อมด้าน HR รวมถึงความคิดเห็นและความคาดหวังของพนักงาน
ถูกนามาใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ด้าน HR รวมถึงการทบทวนและประเมินสมรรถนะ (Competency) สามารถ
ทาได้อย่างต่อเนื่อง สาหรับการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมนั้นได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับการดาเนินงาน
ขององค์กรได้ดี รวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน HR มีการให้ความสาคัญกับการดาเนินงานเชิงรุกมากขึ้น
โดยเริ่มปรับบทบาทในการเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์กับหน่วยงานภายในองค์กร อีกทั้งทีมงานที่รับผิดชอบด้าน
HR เป็นทีมงานที่ทางานมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ ของ HR มีความคืบหน้าทุกปี
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องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
องค์ ก ารอุ ต สาหกรรมป่ า ไม้ เป็ น องค์ ก รที่ มี ก ารพั ฒ นาด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
อย่างต่อเนื่อง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เดิมเป็นส่วนงานในสังกัดกรม
ป่ าไม้ โดยได้ จั ดตั้ งขึ้ น เมื่ อวั น ที่ 1 มกราคม 2490 มี ภารกิ จหลั กด้ าน
การทาไม้ ซึ่งในเวลาต่อมารัฐบาลมีนโยบาย จะทาป่าไม้สักให้มากยิ่งขึ้น
และยกองค์ ก ารอุ ต สาหกรรมป่ า ไม้ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คล จึ ง ได้ ต ราพระราช
กฤษฎีกาจั ดตั้ งองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ เป็นรัฐวิสาหกิ จ ขึ้นตรงกั บ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2499 โดยพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2499 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2517, พ.ศ. 2533, พ.ศ. 2542 ต่อมา
ได้มีพระราชกฤษฎีกาจั ดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับที่ 5) วันที่ 27 สิ งหาคม 2546 ให้โอนองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ไปเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในกลุ่มธุรกิจหลัก
ของ อ.อ.ป. แบ่ งออกเป็ น 3 กลุ่ ม คื อ ธุ ร กิ จป่ าไม้ ธุ รกิ จอุ ตสาหกรรมไม้ และธุ รกิ จบริ การ และปั จจุ บั น
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 6) วันที่ 30 สิงหาคม
2559 ให้รองรับการดาเนินภารกิจเกี่ยวกับการบริบาลและอนุรักษ์ช้างไทยซึ่งมีการเพิ่มอานาจให้ อ.อ.ป. สามารถ
กู้หรื อยืมเงินในวงเงินที่สู งขึ้นและมีอานาจออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนหรือเพื่อประโยชน์
แก่กิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผลการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
อ.อ.ป. มีนโยบายและกลยุทธ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งถูกกาหนดไว้ในแผนแม่บทด้านทรัพยากร
มนุษย์ ปี พ.ศ. 2559-2564 มีความสอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ในการ ”เป็นผู้นาการจัดการสวนป่า
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้ของ อ.อ.ป.” โดยมีการแปลงนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าว
เป็นแผนงานประจาปี มีการทบทวนคาบรรยายลักษณะงานให้มีความเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ได้มีพัฒนาสมรรถนะ (Competency) มาอย่างต่อเนื่อง โดยนามาใช้ใน
กระบวนการสรรหาและคัดเลื อกพนักงาน รวมถึงมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบต่าง ๆ เช่น การจัดการ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการคนเก่ง การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
ในการทางาน เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้อยู่กับองค์กร
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รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
1. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเปิดเผยข้อมูลองค์กร
คณะกรรมการ ปตท. ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และเป็นธรรม
ต่ อผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยทุ กฝ่ าย จึ งได้ ก าหนดนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ด้ านการเปิ ดเผยข้ อมู ลขององค์ กร
สอดคล้องกับกฎหมายที่รัฐวิสาหกิจและกฎหมายที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตาม
ไว้ในคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ (CG)
นโยบาย ให้ มีการเปิ ดเผยสารสนเทศทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงิน
อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท.ได้รับสารสนเทศ
อย่ า งเท่ า เที ย มกั น รวมทั้ ง จั ด ให้ มี ห น่ ว ยงานประชาสั ม พั น ธ์ แ ละหน่ ว ยงานนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์
เพื่อรับผิดชอบในการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป
แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ปตท. ต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ อย่ า งครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง แม่ น ย า และ
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้ประกอบการตัดสินใจ การเปิดเผยข้อมูล เป็นดัชนีชี้วัด
ความโปร่งใสในการดาเนินงานประการหนึ่ง ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
ถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการดาเนินงาน และเป็นกลไกในการตรวจสอบการดาเนินงาน ปตท. จึงให้
ความสาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างมาก และพยายามเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลตลอดเวลา
2. ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลองค์กร
ปตท. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจน โดยมีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล
ทั้งภายในและภายนอก ได้แก่
- ปตท. มีช่องทางเปิดเผยข้อมูลภายในองค์กรทั้งหมด 18 ช่องทาง อาทิเช่น CEO พบผู้บริหาร
และพนั กงาน เพื่อถ่ายทอด นโยบาย / ทิศทาง / กลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจ การประชุม
ในหน่ ว ยงาน กิ จ กรรมสร้ า งสั ม พั น ธ์ ภ ายใน อิ น ทราเน็ ต (Intranet) on
Mobile
เป็น Application ที่ใช้แสดงข้อมูลพนักงาน ข้อมูลด้าน HR และข่าวสารต่างๆ เป็นต้น
- ปตท. มีช่องทางเปิดเผยข้อมูลภายนอกองค์กร ครอบคลุมทุกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้ถือหุ้น/
นักลงทุน ประชาชน สั งคมชุมชน และสื่ อมวลชน ลู กค้า คู่ค้า หน่ว ยงานราชการ 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 สอดคล้องกับแนวทางการกากับ
ดูแลที่ดีที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
ปตท. ได้มีการจัดทารายงานความยั่งยืนประจาปี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยจัดทารายงานตาม
Sustainability Reporting Guidelines ของ Global Reporting Initiatives (GRI) รุ่นที่ 4 และ
แนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาหรับกลุ่มธุรกิจน้ามันและก๊าซ (Oil and Gas Sector Disclosure:
OGSD) เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพเกี่ยวกับการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลง
ในประเด็นที่มีสาระสาคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ปตท. ดาเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยรักษาสมดุลด้านการมุ่งสู่องค์กรแห่ง
ความเป็นเลิศ (High Performance Organization: HPO) ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
องค์ความรู้ อย่ างต่อเนื่ อง ทั้งด้านการบริห ารจัดการ กระบวนการทางาน การผลิ ต การจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์และการบริการ ด้วยการดาเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Treasure for Sustainability)
ควบคู่ไปกับรักษาสมดุลด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี (Compliance and Governance: CG) ภายใต้
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เคารพกฎหมายและข้อบังคับอย่าง
เคร่งครัด ตลอดจนการให้ความสาคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม และรักษาสมดุลด้านความรับผิดชอบ
(Corporate Social Responsibility: CSR) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินธุรกิจ ด้วยการสร้างความภาคภูมิใจโดยการมีส่วนร่วม (Pride with Inclusiveness)
เพื่อที่จ ะเป็น องค์กรแห่งความภาคภูมิใจและเป็นสมบัติอันล้าค่าของคนไทย หรือ “Pride and
Treasure of Thailand”
4. การสารวจความพึงพอใจด้านการเปิดเผยข้อมูล
ปตท. มีการสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลขององค์กร ภายในผ่านการสารวจความคิดเห็น ที่มีต่อการรับสื่อประชาสัมพันธ์
และการสื่อความภายในของ ปตท. ประจาปี ในหัวข้อความคิดเห็นต่อสื่อภายในของ ปตท. อาทิเช่น
ความพึงพอใจในช่องทางสื่อความภายใน ความรวดเร็ว ความครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหาเข้าใจง่าย
และเนื้อหาครบถ้วน เป็นต้น ภายนอกผ่านการสารวจชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ปตท. ในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย ประจ าปี ในหั ว ข้อความโปร่ง ใสในการเปิ ดเผยข้อมูล และ การรับ รู้ข่าวสารบริษัทและ
แหล่งข้อมูล อีกทั้ง ยังทาการสารวจการรับรู้ต่อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของ ปตท.
สาหรับ การส ารวจความพึงพอใจของนักวิเคราะห์ มีการจัดทาแบบส ารวจความพึงพอใจ
หลังการจัดงาน Analyst meeting ทุกไตรมาส และ Analyst site visit ทุกปี เพื่อให้นักวิเคราะห์
ระบุ ค วามต้อ งการเพิ่ม เติ ม ในการเปิ ดเผยข้ อมู ล ผลส ารวจความพึ งพอใจ การจั ดงาน Analyst
meeting โดยเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 90 ทุกรายไตรมาส ผลสารวจความพึงพอใจ การจัดงานผู้ถือหุ้นกู้
โดยเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 90
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ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
1. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเปิดเผยข้อมูลองค์กร
ในการเปิดเผยข้อมูลสาคัญของธนาคาร ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น และ
ข้อมูล สารสนเทศของธนาคาร (ซึ่งสายงานกากับกฎเกณฑ์และกฎหมายรับผิ ดชอบ) ได้ดาเนินการให้
สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกากับ ดังนี้ 1) พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 56 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556
2) พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 101 และหลักเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของสานักงาน ก.ล.ต. 3) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ บจ./ป 11 – 00 เรื่ อง หลั กเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและ
การปฏิบั ติการใด ๆ ของบริ ษัทจดทะเบียน และ 4) ธนาคารออกระเบียบปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับ
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และ พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 รวมทั้งจัดทา
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 เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และ
เรื่องราวต่าง ๆ จากพนักงาน โดยให้คาปรึกษาทั้งเรื่องงาน เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา หรือเรื่องใด ๆ
ที่ต้องการเสนอแนะ 2) ER News – เป็นช่องทางสื่อสารให้พนักงานรับทราบเกี่ยวกับข่าวสาร บทความ
ภายนอกหรือสาระน่ ารู้ เกี่ย วกับ ด้านแรงงาน หรือคาพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ หรือที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 3) อยากบอกให้รู้ – เป็นช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับการแนะนา
ให้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจในการปฏิ บั ติง านที่ อ าจจะเสี่ ย งต่ อ การกระท าความผิ ด ทางวิ นั ยของธนาคาร
4) Safety Together – เป็นช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับเกร็ดความรู้ ความเข้าใจ ให้พนักงานรับทราบถึง
การทางานที่ถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน 5) INTRANET เป็นช่อง
ทางการเปิดเผยข้อมูลภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และความเคลื่อนไหวต่างๆ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยแต่ละหน่วยงานยังสามารถปรับแก้ไข และเพิ่มเติมข้อมูลได้เอง เพื่อให้
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
เป็นโครงการที่นาข้อหารือในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ที่มีผลกระทบกับพนักงาน ไปชี้แจง
ให้ ข้ อ มู ล และท าความเข้ า ใจกั บ ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ รั บ ทราบมติ ใ นการประชุ ม
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 2 ) การสื่อสารเพื่อให้ ความรู้ สร้าง
เข้าใจ ในด้านความมุ่งมั่นผูกพัน (Employee Engagement) และการยกย่องชมเชย (Recognition)
โดยพนักงานผู้สนใจสามารถสื่อสารข้อมูล บทความ ความคิดเห็นต่าง ๆ กลับมายังส่วนกลาง เพื่อนามาใช้
เป็นข้อมูลในการเสริมสร้าง ยกระดับ และปรับปรุงในเรื่องต่าง ๆ ของธนาคารต่อไป
3. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยอย่างครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล สอดคล้องกับแนวทางการกากับ
ดูแลที่ดีที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
ธนาคารได้ มี ก ารจั ด ท ารายงานการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น และผลการด าเนิ น งานด้ า นการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นประจาทุกปี โดยเล่มล่าสุดฉบับปี 2559 ธนาคารนาแนวทางการเขียน
รายงานตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting Initiatives Guidelines (GRI)-G4 มาใช้เป็น
แนวทางการรายงานการดาเนิน งานด้านความรับผิดชอบต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้อมทั้งที่อยู่ในกระบวน
การหลักขององค์กร (CSR-in-process) และที่แยกต่างหากจากกระบวนการหลักขององค์กร (CSR-afterprocess) ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร ซึ่งประกอบด้วยพนักงาน ลูกค้า สังคม ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และ
หน่ วยงานกากับ ได้รับ ทราบถึงความมุ่งมั่น และแนวทางการดาเนินงาน ตลอดจนผลการดาเนินงาน
ที่สอดคล้องกับการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร ซึ่งประเด็นใน
การนาเสนอ ได้มาจากการพิจารณาถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียกลุ่มต่างๆ ที่สอดคล้องประเด็น
ด้านความยั่งยืนของธนาคาร
4. การสารวจความพึงพอใจด้านการเปิดเผยข้อมูล
ธนาคารมีการสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ในส่วนของ 1. ช่องทางการเปิดเผย
ข้อมูล การติดต่อ หรือการร้องเรียนกับธนาคาร โดยวัดสัดส่วนการเข้าใช้ และวัดระดับความพึงพอใจ
ในแต่ละช่องทาง 2. การเปิดเผยข้อมูลรายงานประจาปี และข้อมูลประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ซึ่งสารวจจากผู้ถือหุ้นของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารได้นาผลการประเมินดังกล่าว มาทบทวนและปรับปรุง
การเปิดเผยข้อมูลของธนาคารอย่างสม่าเสมอทุกปี มีการจัดเก็บสถิติการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และ
สารสนเทศขององค์ ก ร โดยจั ด เก็ บ สถิ ติ ข องผู้ เ ข้ า ใช้ ร ะบบตามแต่ ล ะประเภทของข้ อ มู ล ที่ เ ปิ ด เผย
การเปิ ดเผยข้อมูล ให้ แก่นั กลงทุน และผู้ ถือหุ้ น ฝ่ ายสถาบันการเงินและนักลงทุนสั มพันธ์มีห น้าที่ห ลั ก
ในการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับผลประกอบการและแผนธุรกิจของธนาคาร โดยมีการเผยแพร่รายงาน
ทางการเงิน ต่างๆ ผ่ านทาง Website ของธนาคาร ในหั ว ข้อ นักลงทุน สั มพั นธ์ อีกทั้ ง หน่ว ยงาน
มีการจัดทา Database ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการสืบค้นที่สามารถค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว รวมถึง
มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
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รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น

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”
ซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต มี จิ ตรั บผิ ดชอบ โปร่ งใสตรวจสอบได้ ต่ อต้ านทุ จริ ต ยึ ดหลั กปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง
S “Specialist” รอบรู้ เชี่ยวชาญในงานที่ทา แบ่งปัน สร้างสรรค์และพัฒนา T “Teamwork” มุ่งมั่นทางาน
เป็นทีม มีน้าใจ เปิดใจกว้างแบ่งปันทักษะ +E “Engagement” รักองค์กร ทุ่มเท เสียสละ ทางานอย่างเต็ม
กาลังความสามารถ นอกจากนั้น ผู้ว่าการ กฟภ. ได้มีนโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทาง
การปฏิบัติงานสาหรับผู้บริหารและพนักงานทุกหน่วยงานพึงยึดถือปฏิบัติอย่างทั่วถึง ดังนี้
1. การให้ บริ การที่เป็ นธรรมพร้ อมรั บการตรวจสอบได้ โดยกาหนดให้ มี มาตรฐานการให้ บริการ และ
ประกาศมาตรฐานการให้บริการ รวมถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผ่านช่องทางต่าง ๆ อีกทั้งเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของ
หน่วยงาน
2. การเปิดเผยข้อมูลทั้งทางการเงินและไม่ใช่การเงิน อย่างครบถ้วน ทันเวลา ชัดเจน และเชื่อถือได้ ผ่าน
ช่องทางที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงได้สะดวก จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนได้สืบค้นข้อมูล
และเข้าตรวจสอบได้อย่างเท่าเทียม
3. การจั ดการข้อร้ องเรี ยน ให้ ทุกหน่วยงานปฏิบั ติตามคู่ มือ การะบวนการ และกาหนดผู้ รับผิ ดชอบ
ในการบริ หารจั ดการเรื่ องร้ องเรี ยนอย่ างเป็นระบบ รวมถึงเร่ งรั ดแก้ ปั ญหาและตอบสนองผู้ ร้ องเรียนให้
สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพงานบริการ
4. การต่อต้านและป้องปรามการทุจริตให้ผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อต้านการทุจริต และคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการด าเนิ นธุ รกิ จ ของกฟภ. ปลู กจิ ตส านั กให้ พนั กงานปฏิ บั ติ งานด้ ว ยความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต ป้ องกั น
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน พัฒนากลไกการตรวจสอบและควบคุมภายในเพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยง
จากการทุจริตคอร์รัปชั่น
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2. ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลองค์กร
กฟภ. มีการกาหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูลโดยมีช่องทางภายในองค์กรทั้งหมด
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 สอดคล้องกับแนวทางการกากับ
ดูแลที่ดีที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
ในปี 2559 กฟภ. มีการเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และผลการดาเนินงานด้าน
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) จัดทารายงาน
ความยั่ งยืน (รายงานความรับผิ ดชอบต่อสั งคม) ตามกรอบการรายงานขององค์การแห่ งความริเริ่มว่าด้วย
การรายงานสากล (Global Reporting Initiative : GRI) ฉบับ G4 ที่ให้ความสาคัญกับการเปิดเผยข้อมูล
ที่ ส ะท้ อ นถึ ง ผลกระทบด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อมที่ เ กิ ด จากการด าเนิ น งานขององค์ กร
อย่างมีนัยสาคัญ และเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจและประเมินผลสถานะความ
ยั่งยืนขององค์กร (Materiality) โดยจัดทาข้อมูลรายงานผ่านกระบวนการรายงาน 5 ระยะ ได้แก่ การจัดทา
ภาพร่างรายงานการสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ การกาหนดประเด็นและจัดลาดับความสาคัญ
ของประเด็นที่ต้องการรายงาน การเก็บข้อมูลสาหรับนามาจัดทารายงาน และการจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
และเผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ
4. การสารวจความพึงพอใจด้านการเปิดเผยข้อมูล
กฟภ. ได้มีการสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลขององค์กรทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ โดย Third party ทุกปี และมีการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยตนเอง ซึ่งผลการสารวจเป็นดังนี้
- การส ารวจความพึงพอใจต่อการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี พบว่าผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ยภายใน
มีความพึงพอใจที่ระดับ 3.97 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีความพึงพอใจที่ระดับ 4.22
- การสารวจความพึงพอใจต่อการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ www.pea.co.th พบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในมีความพึงพอใจที่ระดับ 3.91 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีความพึงพอใจที่ระดับ 4.20
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รางวัลการดาเนินงานเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้อมดีเด่น
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รางวัลการดาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
โครงการพลังงานธรรมชาติ พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน
โครงการพลังงานธรรมชาติ พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน เริ่มต้นปี 2556 มีวัตถุประสงค์หลักในการแก้ไข
ปั ญหาการเข้า ถึงแหล่ งน้ า และการบริ ห ารจัดการน้ าของชุมชนเป็ นส าคั ญ การประเมินความส าเร็ จของ
โครงการจึงมุ่งเน้นการวัดประสิทธิผลของการแก้ไขปัญหา เช่น จานวนครัวเรือนในชุมชนที่สามารถเข้าถึงน้า
จานวนน้าสะอาดที่ชุมชนสามารถเข้าถึงได้ผ่านโครงการ การจัดตั้งกลไกบริหารจัดการน้าอย่างยั่งยืนโดยชุมชน
เป็นต้น
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ประเด็นสาคัญ
• ปตท. น าความรู้ และความเชี่ย วชาญทางด้านพลังงานและวิศวกรรมระบบท่อส่ งก๊าซฯ มาพัฒ นา
นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและข้อจากัดของชุมชนที่จะช่ว ยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าและ
น้าอย่างยั่งยืน
• ปตท. มีการเข้าไปสารวจพื้นที่ร่วมกับตัวแทนของหมู่บ้าน สารวจความต้องการและทราบถึงสภาพ
ปัญหา และทาการศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบความเป็นไปได้ทางวิศวกรรม ในการนาพลังงาน
ทางเลื อกประเภทต่ าง ๆ มาใช้ ให้ ส อดคล้ องและเหมาะสมกั บลั กษณะภู มิป ระเทศที่แ ตกต่า งกั น
ในแต่ ล ะพื้ น ที่ จึ ง น ามาสู่ ก ารตั้ งสมมติ ฐ านที่จ ะนาพลั ง งานน้ามาใช้ โดยอาศั ย อุป กรณ์ เครื่ องกล
ได้แก่ เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้า (Low head hydro Micro Turbine) และเครื่องตะบันน้า
(Hydraulic Ram Pump) อุปกรณ์ส่งน้าขึ้นที่สูงและระยะไกล ร่วมกับการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จาก
การปฏิบัติงานของสายงานระบบท่อส่งก๊าซฯในการคานวณและออกแบบระบบส่งน้าและผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานน้า
• ปตท. มีการพัฒนาอุปกรณ์ คานวณและออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าและระบบส่งน้า เมื่อแผนงานระยะ
ริ เ ริ่ ม ส าเร็ จ (บ้ า นขนุ น คลี่ ) จึ ง ได้ มี ก ารขยายผลโครงการมาที่ บ้ า นภู เ ตย ต.ชะแล อ.ทองผาภู มิ
จ.กาญจนบุ รี ซึ่งมีลักษณะพื้น ที่ฝายและอ่างเก็บน้า ทั้งนี้ ปัญหาของชุมชนบ้ านภูเตย คือ ชุมชน
มีอ่างเก็บน้าแต่ไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีภาระค่าไฟฟ้า
สูงอีกด้วย
• ปตท. มีการส่ งเสริมให้ ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้ ร่ว มกับทีม ปตท. ทั้งการออกแบบและติดตั้ง
รวมถึงเทคนิคการดูแลบารุงรักษาเครื่ องตะบันน้าและระบบส่งน้า คุณภาพของน้าที่จะนาไปใช้ใน
การอุปโภค บริโภค การดูแลแหล่งน้า และการส่งเสริมการใช้น้าอย่างคุ้มค่า กลไกการบริหารจัดการ
โครงการ (รายได้และค่าใช้จ่ายโครงการ) รวมทั้ง การดูแลป่าต้นน้าให้แก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการโครงการและพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว (Exit Strategy)
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การประปานครหลวง
โครงการระบบประปาโรงเรียนจากรินหลวงสู่แม่กลอง
เป็ น โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่ งเสริมความมีจิตสาธารณะของพนักงานและปลู กฝังจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้แก่ประชาชน ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของ
พนั ก งานและผู้ บ ริ ห ารของ กปน. ด้ ว ยส านึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม โดยการน าความเชี่ ย วชาญและ
องค์ความรู้เรื่องระบบประปาขององค์กรไปช่วยเหลือชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนได้มีน้าสะอาดใช้ สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับชุมชน
โครงการนี้เริ่มจากการปลูกป่าเป็นกิจกรรมแรกในบริเวณ ชุมชนบ้านรินหลวง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่ (ต้นน้าแม่น้าเจ้าพระยา) และได้มีการวางแผนขยายกิจกรรมที่ดาเนินการเพิ่มเติม โดยเข้าไปพัฒนา
โรงเรียนและชุมชน ปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาให้แก่โรงเรียน มีการสร้างฝายชะลอน้า อนุรักษ์และ
พัฒนาแหล่งน้า ในอีกหลายพื้นที่ เกิดกลุ่มพนักงานที่มีจิตอาสา และมีการดาเนินการโครงการมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เป็นต้นแบบ ซึ่งในปี 2559 ได้ต่อยอดไปยังพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรี (ต้นน้าแม่น้าแม่กลอง)
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• โครงการของ กปน. เป็ น โครงการต่อยอดมาจากโครงการปลู กป่าในบริเวณ ชุมชนบ้านรินหลวง
ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (ต้นน้าแม่น้าเจ้าพระยา) และได้มีการขยายกิจกรรม โดยเข้าไป
พัฒนาโรงเรียนและชุมชน ปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาให้แก่โรงเรียน มีการสร้างฝายชะลอน้า
อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้า
• โครงการของ กปน. ได้เข้ามาทาระบบน้าประปาของโรงเรียน และติดตั้ งเครื่องกรองน้า เพื่อให้
นักเรียนได้มีน้าประปาและน้าดื่มที่สะอาด ซึ่งเมื่อก่อนทางโรงเรียนต้องใช้น้าประปาภูเขาที่ใช้ร่วมกัน
ทั้ ง ชุ ม ชน ท าให้ มี น้ าดื่ ม น้ าใช้ ที่ ไ ม่ ส ะอาด ส่ ง ผลต่ อ เสี ย ต่ อ สุ ข ภาพของนั ก เรี ย น และเมื่ อ ชุ ม ชน
มีการขยายตัว ส่งผลให้น้าประปาไม่พอใช้โดยเฉพาะในฤดูแล้งที่จะไม่มีน้าใช้ นอกจากนี้ชุมชนสามารถ
เข้ามาเอาน้าประปาและน้าดื่มที่โรงเรียนได้ เพื่อให้ชุมชนได้มีน้าประปาที่สะอาดได้ใช้งาน
• โครงการของ กปน. มี ห ลายภาคส่ ว นที่ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม โดยเฉพาะหน่ ว ยงานภาครั ฐ เช่ น
กรมทรัพยากรน้าบาดาล ภาคเอกชน เช่น บริษัท เธียรสุรัตน์ จากัด บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้าไทย
จากัด มูลนิธิกลุ่มทีนร่วมใจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และชุมชน เพื่อให้โครงการเกิด
ความสาเร็จและยั่งยืนโดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความถนัดของภาคีในแต่ละด้าน
• โครงการของ กปน. มีการติดตามในเรื่องการให้ความรู้และการอบรมการดูแลรักษาระบบประปาและ
เครื่องกรองน้า อย่างไรก็ตามยังไม่มีการติดตามผลลัพธ์ของโครงการอย่างชัดเจน เช่น สุขอนามัยของ
นักเรียนครู มีสุขอนามัยดีขึ้นอย่างไร นอกจากนี้ การสร้างความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์น้ายังไม่มี
ความชัดเจน ได้แก่ ชุมชนที่เข้ามาเอาน้าประปาและน้าดื่มไม่ได้มีค่าใช้จ่ายในเรื่องน้า ดังนั้นอาจทาให้
ชุมชนไม่ได้ตระหนักในเรื่องการใช้น้าอย่างรู้คุณค่า รวมทั้งในส่วนของการบริหารจัดการโครงการ
(ทั้งรายได้ ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล สถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ ภั ย จากผู้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า ที่ พ บการเกิ ด อุ บั ติ ภั ย จนท าให้ ก ารจ่ า ย
กระแสไฟฟ้าไม่ส ามารถจ่ ายได้ และมี ผลต่ อผู้ ใช้ไฟฟ้า กฟภ. ได้ร่ว มกับสถาบันการศึ กษา โดยการลงนาม
ความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และกรมป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย ตั้งแต่ปี 2556
เพื่อดาเนินโครงการชุมฃนปลอดภัยใช้ไฟ PEA โดยการนาศักยภาพของฃ่างไฟฟ้า และวิศวกรไฟฟ้า ไปให้ความรู้
กับนักศึกษาอาชีวศึกษา โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรุ้แก่นักศึกษาวิชาไฟฟ้า ในระดับ ปวช. ปวส.
เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้า การส่งเสริมและปลูก
จิตสานึกให้ประชาชนและเยาวชนให้ใช้พลังงานไฟฟ้า อย่างถูกต้องปลอดภัย และลดอุบัติภัยจากการใช้ไฟฟ้า
รวมทั้งการลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟ้า ซึ่งการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
ปลอดภัย และถูกวิธี ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษา จากนั้นนานักศึกษาที่ผ่านการอบรมลง
พื้นทีต่ รวจสอบ แนะนา และซ่อมระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือน โรงเรียน และอาคารต่างๆ ภายในชุมชน
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• กฟภ. มีก ารท าสานเสวนากั บ ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย เพื่ อร่ว มกาหนดรู ปแบบและวิธีก ารด าเนิ นงาน
ในแต่ละพื้นที่ให้มีความเหมาะสม
• นั กศึกษาที่เข้าร่ ว มโครงการให้ อาจารย์ในวิทยาลั ยเป็นคนคัดเลื อกนักศึกษาพิจารณาจากเรียนดี
สมั ค รใจ และเป็ น คนในพื้ น ที่ และวิ ธี ก ารในการคั ด เลื อ กวิ ท ยาลั ย เข้ า ร่ ว มให้ สิ ท ธิ์ กั บ ทุ ก แห่ ง
ในการขอเข้าร่วมโครงการ
• กฟภ. จะคัดเลือกชุมชนในการเข้าไปดาเนินโครงการ ซึ่งชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก จะเป็นบ้านเรือน
เก่าแก่และระบบไฟฟ้าภายในทรุดโทรม ระบบจาหน่ายไฟฟ้าภายนอกติดตั้งมานาน มีการติดตั้งและ
พาดสายสื่ อ สารไม่ เ ป็ น ระเบี ย บ โดยการเข้ า ตรวจสอบครั ว เรื อ นด าเนิ น การหลั ง จากฝึ ก อบรม
ให้นักศึกษา
• วิศ วกรไฟฟ้ า ของ กฟภ. เป็ น วิ ท ยากรในการให้ ค วามรู้ เกี่ ยวกั บการใช้ ไฟฟ้ า ระบบไฟฟ้ า และ
ความปลอดภั ย ในการใช้ ง าน แก่ นั ก ศึ ก ษาช่ า งไฟฟ้ า ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ และร่ ว มออกพื้ น ที่
ในการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในครัวเรือนในชุมชน และให้การสนับสนุนสาหรับ
บ้านที่ไม่มีความพร้อม เช่น การเปลี่ยนสายไฟ เปลี่ยนปลั๊กไฟ หรือคัทเอ้าท์ เป็นต้น และติดตามอัตรา
การเกิดอุบัติภัยของครัวเรือน และอัตราการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนหลังเข้าโครงการ ว่ามีอัตราที่ลดลง
ตามเป้าหมายโครงการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินโครงการ
• “โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA สู่ท่ามะกาโมเดล” มีการบูรณาการโครงการย่อยที่ กฟภ.
ดาเนินการอยู่แล้ว เช่น ศูนย์การเรียนรู้ safety center ให้ความรู้แก่การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
การจัดตั้งคณะทางานด้านความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน โดยมี อบต. ผู้นาชุมชน
ประชาชน พนั กงาน กฟภ. เพื่อติดตามวางแผน ตรวจสอบความปลอดภัยภายในชุมชน เป็นต้น
เพื่อจัดทาเป็น success model ในการจัดตั้งชุมชนต้นแบบเพื่อเป็นกรณีศึกษา และเป็นศูนย์
การเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่นๆ ได้ศึกษาดูงานด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ปลอดภั ย / ด้านพลังงาน
ทดแทน (Solar Cell) สาหรับสูบน้าเพื่อการเกษตร / ด้านการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ /การมีภูมิทัศน์
ของระบบจาหน่ายไฟฟ้า และสายสื่อสารภายนอกโดยรอบและบริเวณชุมชนใกล้เคียง ปลอดภัย
เป็นตามมาตรฐาน
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รางวัลนวัตกรรมประเภทดีเด่น
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน): พลาสติกชีวภาพคอมพาวน์จากเยื่อกาแฟ
 คุณลักษณะ/การใช้งานของนวัตกรรม :
การนาเยื่อกาแฟจากโรงคั่วกาแฟของ ปตท.
ซึ่งเป็นของเสียมาเป็นส่วนผสมของพลาสติก
คอมพาวน์ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ เองตาม
ธรรมชาติ และมี คุ ณ สมบั ติ ใ กล้ เ คี ย งกั บ
พลาสติกดั้งเดิม เป็นการแก้ปัญหาเรื่องขยะ
อิ น ทรี ย์ ลดปั ญ หาชี ว อนามั ย จากขยะเยื่ อ
กาแฟ สร้างโอกาสทางธุรกิจ ช่วยลดต้นทุน
ในการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพคอมพาวน์ไ ด้
ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 40 และสามารถสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มจากเยื่อกาแฟ 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 : จะเริ่มจาหน่ายเชิงพาณิชย์ปลายเดือนมิถุนายน 2560
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ด้านการเงิน :
- ลดต้นทุนในการกาจัดขยะอินทรีย์มูลค่า 700 - 1,000 บาทต่อตัน
ด้านไม่ใช่การเงิน :
- ช่วยแก้ไขปัญหาขยะอินทรีย์และพลาสติก
- เพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
- สร้างกระแสการใช้งานพลาสติกชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ความโดดเด่นของนวัตกรรม :
การประกวดนวัตกรรมของสถาบันอื่น :
- เหรียญทองการแสดงนวัตกรรมงาน International Exhibition Invention of Geneva
2017
- PPT Innovation Award 2016 ระดับ Platinum
การจดสิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร :
- ได้รับการจดสิทธิบัตร

 61 

รางวัลนวัตกรรมดีเด่น
รางวัลนวัตกรรมประเภทชมเชย
การประปานครหลวง : หุ่นยนต์ดาน้าสารวจภายในท่อประปา “ไกรทอง”
 คุณลักษณะ/การใช้งานของนวัตกรรม :
เป็ นเครื่ องมื อส ารวจภายในท่ อประปา
ทั้ ง สภาพที่ ท่ อ นั้ น มี ห รื อไม่ มี น้ าประปา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ตรวจสอบและ
ระบุ ต าแหน่ งของจุ ดรั่ ว โดยดู จากภาพ
วีดีโอที่ส่งมาจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้
ในหุ่ นยนต์ ซึ่ งแต่ เดิ มใช้ ห ลั กการดั กฟั ง
เ สี ย ง น้ า รั่ ว ใ น ก า ร ห า จุ ด รั่ ว
2) เพื่อตรวจสอบสภาพความเสื่อม และ
ความสะอาดภายในท่ อ เพื่ อเป็ นข้ อมู ล
ประกอบการปรับปรุ งเปลี่ ยนท่อประปา
ใหม่ 3) ช่วยลดระยะเวลาของการขุ ดเปิดแนวร่ องดิ นในการซ่ อมท่อจ่ ายน้ า และท่อประธาน และ
ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมคืนสภาพผิวจราจรและทางเท้า และ 4) เพื่อทางานแทนมนุษย์ในการดาน้าเข้าไป
ส ารวจภายในท่ อประธาน ซึ่งนั บว่าเป็นงานที่ มีความเสี่ ยงมาก โดยหุ่ นยนต์สามารถส ารวจภายใน
ท่อประปาตั้ งแต่ขนาดศูนย์ กลาง 100 ม.ม. ขึ้นไป ระยะทางในการส ารวจ 90 ม. ทนแรงดันน้าได้
ประมาณ 1 บาร์ และสามารถทางานใต้น้าได้กว่า 2 ชั่วโมง
 ผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรม : บุคลากรของ กปน.
 งบประมาณในการประดิษฐ์อุปกรณ์ : 190,000 บาท ต่อชุด
 ระยะเวลาวิจัยพัฒนา : 6 เดือน (มกราคม 2559 - มิถุนายน 2559)
 ระยะเวลาที่ใช้นวัตกรรม : ตั้งแต่มิถุนายน 2559
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ด้านการเงิน :
- ลดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการสารวจ การขุดเปิดและซ่อมคืนผิวจราจร เป็นเงินประมาณ
302,000 บาท/ปี/พื้นที่สาขา
- ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างนักประดาน้าเป็นเงินประมาณ 170,500 บาท/ปี/พื้นที่สาขา
- ลดต้นทุนน้าสูญเสีย คิดเป็นเงินประมาณ 2,505,360 บาท/ปี/พื้นที่สาขา
ด้านไม่ใช่การเงิน :
- เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการสารวจหาจุดรั่ว
- ลดความเสี่ยงที่จะเกิดกับชีวิต
 ความโดดเด่นของนวัตกรรม :
การประกวดนวัตกรรมของสถาบันอื่น :
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลนวัตกรรมแห่งขาตืด้านสังคม ประจาปี 2559 จัดโดย
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
การจดสิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร :
- ยื่นขอรับสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559
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รางวัลนวัตกรรมประเภทชมเชย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ :
โปรแกรมหาราคากลางจากระบบฐานข้อมูลประเมินราคาหลักประกันเพื่อการตั้งสารองหนี้
 คุณลักษณะ/การใช้งานของนวัตกรรม :
เป็นนวัตกรรมกระบวนการบริหาร
เพื่ อ หาราคากลางจากฐานข้ อ มู ล
ราคาประเมินหลักประกันจากระบบ
ส า ร ส น เ ท ศ ภู มิ ศ า ส ต ร์ เ พื่ อ
การประเมิ น ราคา (Geographic
Information System: GIS)
เพื่อนามาตั้งสารองหนี้ ตามนโยบาย
การประเมินราคาหลักประกัน และ
อสังหาริมทรัพย์รอการขาย ที่ ธปท.
กาหนดให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ต้องประเมินมูลค่าหลั กประกันส าหรับสิ นทรัพย์จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน สิ นทรัพย์จัดชั้นสงสั ย และ
สินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญทุก 3 ปี ซึ่งนวัตกรรมนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยาในการประเมิน
ราคาหลักประกัน ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการหาราคากลางเพื่อการสารองหนี้ของธนาคาร และ
เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของราคากลางที่คานวณได้นี้ ธนาคารจะมีการสุ่มตรวจสอบ หรือ Back Testing
โดยนาราคาประเมินจริงนามาเปรียบเทียบกับราคากลางที่ใช้แทนค่าทุกปี และนาเสนอ ธปท. รับทราบ
เป็นประจาทุกปี
 ผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรม : บุคลากรฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ของ ธอส.
 งบประมาณในการวิจัยพัฒนา : 44 ล้านบาท
 ระยะเวลาวิจัยพัฒนา : มีนาคม 2557 - 2558 (ธปท. และ ก. คลังรับรองปี 2558)
 ระยะเวลาที่ใช้นวัตกรรม : 2558 - 2559
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ด้านการเงิน :
- ลดค่าใช้จ่ายประเมินหลักประกันที่มีวันที่ประเมินเกิน 3 ปี ได้ 800,000 หลักประกัน
ค่าประเมินรายละ 1,600 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,280,000 บาท
ด้านไม่ใช่การเงิน :
- เพิ่มความแม่นยาในการประเมินราคาหลักประกัน เพื่อการสารองหนี้
- เพิ่มความรวดเร็วในการประเมินราคาหลักประกันจาก 3 วันทาการ เหลือเพียง 1 วันทาการ
- เพิ่มความรวดเร็วในการตั้งสารองหนี้
 ความโดดเด่นของนวัตกรรม :
การประกวดนวัตกรรมของสถาบันอื่น :
การจดสิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร :
- จดแจ้งลิขสิทธิ์แล้วเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

 65 

รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น

 66 

รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
“โครงการตลาดประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”
ธ.ก.ส. มีน โยบายสนับ สนุน การเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรลู กค้า วิสาหกิจชุมชน และ
ผู้ประกอบการเกษตร (SMAEs) โดยจัดทาเป็นโครงการในรูปแบบต่าง ๆ หลายโครงการตลอดระยะเวลาหลาย
ปีที่ผ่านมา และในปีบัญชี 2558 ธ.ก.ส. ได้เริ่มจัดทาโครงการ “ตลาดประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”
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
โครงการตลาดประชารั ฐ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ฐานราก ของ ธ.ก.ส. สอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์
“เป็ น ธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่น คง มีการจัดการที่ทันสมัย ให้บริการทางการเงินครบวงจร เพื่อยกระดับ
คุณ ภาพชี วิต ของเกษตรกร” และเป็ น ไปตามพัน ธกิ จที่ 1 การบริก ารทางการเงิ น ครบวงจร เพื่ อเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพของห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า สิ น ค้ า เกษตร และตอบสนองความต้ อ งการลู ก ค้ า อย่ า งมี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ โดย ธ.ก.ส. ได้ให้การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า
สินค้าเกษตร (Value Chain Financing : VCF) รวมถึงสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการรวบรวม
แปรรูป และเก็บรักษาผลผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐาน และส่งเสริม
สินค้า Premium ที่มีคุณภาพสูง พร้อมทั้งสนับสนุนช่องทางการตลาดที่หลากหลายเพื่อรองรับการผลิตสินค้า
ที่ดีและมีคุณภาพของเกษตรกร รวมทั้งพันธกิจที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อเสริมสร้าง
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 เพื่อให้ ธ.ก.ส. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสนับสนุนช่องทางตลาดสินค้าเกษตรเชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขาย
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ธนาคารออมสิน (ออมสิน)
โครงการ “ออมสินประชารัฐสีชมพู”
จากแนวคิดของผู้ บริ หารที่วิเคราะห์ จากวงจรความยากจน ซึ่งเกิดจากประชาชนมีรายได้ต่า
มีเงินไม่พอใช้ ส่งผลให้ไม่มีเงินออม / สินทรัพย์ / เงินทุน ในการดาเนินชีวิต ทาให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการ
ทางการเงินในระบบได้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ประชาชนฐานรากส่วนใหญ่ต้องหันไปกู้เงินนอกระบบซึ่งมีดอกเบี้ยสูง
ทาให้มีรายได้ไม่พอกับรายจ่ ายเป็น วงจรต่อเนื่อง ประกอบกับธนาคารออมสิน มีกลุ่มลูกค้าฐานรากที่ดูแล
อยู่จานวน มากกว่า 10.58 ล้านราย
“ออมสินประชารัฐสีชมพู” เป็นโครงการที่สนับสนุนการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การเชื่อมโยง
ธุรกิจ การยกระดับคุณภาพชีวิต และการสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความสุข ชุมชนมีการพัฒนา
และมี ค วามเข้ ม แข็ ง โดยมุ่ ง แก้ ปั ญ หาของผู้ ป ระกอบการรายย่ อ ย ผู้ บ ริ โ ภค และเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน
ด้ ว ยการประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งธนาคารออมสิ น กั บ ภาครั ฐ ภาคเอกชน และชุ ม ชน (Synergy)
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายประชารัฐ /การขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานราก/คืนความสุขให้กับประชาชน ของ
รัฐบาล มีการดาเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่
1. พัฒนาคุณค่าของผลิตภัณฑ์การส่งมอบและการตลาด : โดยส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มใน
ผลิตภัณฑ์และบริการแก่ผู้ประกอบการรายย่อ ย ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างโอกาสทาง
การตลาดและการแข่งขัน
2. การพัฒนาความรู้ทางการเงิน : โดยพัฒนาความรู้ทั้งด้านการเงิน การลงทุน การลงบัญชี -รับ
จ่าย และการออม เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีวินัยและความแข็งแกร่งทางการเงิน
3. การจัดให้มีช่องทางการตลาด : โดยจัดงานมหกรรมตลาดนัดประชารัฐสีชมพู ซึ่งมีสินค้าราคา
ประหยัด มีกิจกรรมบันเทิง การประกวดร้องเพลง และการจับรางวัล เพื่อกระตุ้นให้มีผู้ซื้อและ
ผู้ขายจานวนมาก รวมถึงการสร้างเครือข่ายในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
4. การสนับสนุนบริการทางการเงิน : โดยให้บริการทั้งด้านเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และบริการทาง
การเงิน รู ปแบบต่างๆ (อาทิ การโอนและการชาระเงิน การประกันชีวิตและการประกันภัย
บริการอิเล็คทรอนิคส์) แก่ประชาชนในชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อย
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รายนามคณะกรรมการ
ตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
ประจาปี 2560
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รายนามคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจาปี 2560

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงค์
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง
ประธานทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์

นายสมชัย ฤชุพันธุ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายโกวิทย์ โปษยานนท์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายสมชัย สัจจพงษ์
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ

นายอานวย ปรีมนวงศ์
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
รองประธานกรรมการ

นายปรัชญา เวสารัชช์
กรรมการ

นายยุทธ วรฉัตรธาร
กรรมการ

นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล
กรรมการ

นายไชยยศ บุญญากิจ
กรรมการ

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
กรรมการ

นายทศพร ศิริสัมพันธ์
กรรมการ

นายเอกนิติ นิตทิ ัณฑ์ประภาศ
ผู้อานวยการ สคร.
กรรมการ

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
กรรมการและเลขานุการ

นางสาววรชยา ลัทธยาพร
ผู้อานวยการสานักกากับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
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ผลการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
ประจาปี 2548-2560
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ผลการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจาปี 2548-2560
2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจาปี

 บริษัท ปตท. จากัด  บริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน)

แยกเป็น 3 กลุ่มในปี 2554-2559

(มหาชน)

กลุ่มสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

 บริษัท ปตท. จากัด  บริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน)

(มหาชน)

 ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่ผ่าน  ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่  ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่  บริษัท ปตท. จากัด  บริษัท ปตท. จากัด
การพิจารณา

ผ่านการพิจารณา

ผ่านการพิจารณา

(มหาชน)

(มหาชน)

กลุ่มสถาบันการเงิน

 ธนาคารออมสิน

 ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

 ธนาคารเพื่อ

 ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่  ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่  ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่  ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่

การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

ผ่านการพิจารณา

ผ่านการพิจารณา

ผ่านการพิจารณา

ผ่านการพิจารณา

กลุ่มอื่น
ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่ผ่านการพิจารณา
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
รางวัลเกียรติยศ
 การเคหะ
 ธนาคารกรุงไทย
แห่งชาติ
จากัด (มหาชน)
 การประปานครหลวง  ธนาคารเพื่อการ
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ส่งออก และนาเข้า
แห่งประเทศไทย
แห่งประเทศไทย
 ธนาคารอาคาร  ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์
สงเคราะห์
 สถาบันวิจัย
 สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย
ประเทศไทย

 การไฟฟ้านครหลวง  การนิคมอุตสาหร  การนิคม
 ธนาคารกรุงไทย
รมแห่
ง
ประเทศ
อุ
ต
สาหกรรมแห่
ง
จากัด (มหาชน)
 ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์

ไทย
 ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน)
 ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
 บริษัท ปตท.
จากัด (มหาชน)

ประเทศไทย
 การไฟฟ้านคร
หลวง
 ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน)

รางวัลเกียรติยศ

รางวัลเกียรติยศ

 ธนาคารกรุงไทย  การประปานครหลวง  ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย จากัด จากัด (มหาชน)
(มหาชน)

รางวัลดีเด่น

รางวัลเกียรติยศ

รางวัลดีเด่น

 การประปานครหลวง  การประปานคร
หลวง
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รางวัลเกียรติยศ

 ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

 ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

 ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

 ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่
ผ่านการพิจารณา

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

รางวัลเกียรติยศ

รางวัลเกียรติยศ

รางวัลเกียรติยศ

รางวัลเกียรติยศ

รางวัลเกียรติยศ

2556

2557

2558

2559

2560

3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น

 การไฟฟ้านคร

 การประปานคร
หลวง
หลวง
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  การไฟฟ้า
แห่งประเทศไทย
นครหลวง
 การไฟฟ้าส่วน
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ภูมิภาค
แห่งประเทศไทย
 ธนาคารอาคาร  การไฟฟ้าส่วน
สงเคราะห์
ภูมิภาค
 บริษัท วิทยุการ
 บริษัท วิทยุการ
บินแห่งประเทศ
บินแห่งประเทศไทย
ไทย จากัด
จากัด

รางวัลเกียรติยศ

 การไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้านคร  การไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้านครหลวง  ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่ผ่าน  บริษัท ปตท.  ธนาคารออมสิน  การไฟฟ้านคร  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
จากัด (มหาชน)
หลวง
แห่งประเทศไทย
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  บริษัท วิทยุการบิน หลวง
 การประปานครหลวง  การประปานครหลวง การพิจารณา
แห่งประเทศไทย
แห่งประเทศไทย
แห่งประเทศไทย  การประปานครหลวง
 การประปา
 ธนาคารออมสิน
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
นครหลวง
 บริษัท ปตท. จากัด  บริษัท วิทยุการบิน จากัด
แห่งประเทศไทย
(มหาชน)
แห่งประเทศไทย
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
 บริษัท วิทยุการบิน จากัด
แห่งประเทศไทย
จากัด
รางวัลดีเด่น

รางวัลดีเด่น

รางวัลดีเด่น

รางวัลดีเด่น

รางวัลดีเด่น

 การประปานคร  การประปานครหลวง  ธนาคารออมสิน  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  การไฟฟ้าส่วน
หลวง
ภูมิภาค
 ธนาคารออมสิน
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย
 บริษัท ปตท. จากัด

ธนาคารกรุ
ง
ไทย
แห่งประเทศไทย
(มหาชน)

จากัด (มหาชน)

4. รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น
4.1 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม

 ในปี 2548 ไม่ได้  บริษัท ไปรษณีย์ไทย  การทางพิเศษแห่ง  ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่  องค์การเภสัชกรรม  การเคหะแห่งชาติ  บริษัท การบินไทย  การท่าเรือแห่งประเทศ  บริษัท ไปรษณีย์
กาหนดรางวัล
ประเภทนี้

จากัด

ประเทศไทย
 การนิคม
อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

ผ่านการพิจาณา
เกณฑ์

4.2 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ
ไม่ได้กาหนดรางวัลประเภทนี้

จากัด (มหาชน)
ไทย
 บริษัท อสมท จากัด
(มหาชน)

ไทย จากัด

 ธนาคารอิสลามแห่ง  สานักงานธนานุ
ประเทศไทย
 บริษัท อสมท จากัด
(มหาชน)
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เคราะห์
 สานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทา
สวนยาง

 สานักงานกองทุน  บริษัท ธนารักษ์  บริษัท ธนารักษ์  องค์การส่งเสริม
สงเคราะห์การทา
สวนยาง

พัฒนาสินทรัพย์
จากัด

พัฒนาสินทรัพย์
จากัด

กิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย
 โรงงานยาสูบ
กระทรวงการคลัง

 ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่  องค์การส่งเสริม  องค์การส่งเสริม  บริษัท ธนารักษ์
ผ่านการพิจารณา

กิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย

กิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย

พัฒนาสินทรัพย์
จากัด
 สานักงานธนา
นุเคราะห์

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

4.3 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ไม่ได้กาหนดรางวัลประเภทนี้

2555

 การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศ
ไทย
 บรรษัทตลาดรอง
สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย

2556

2557

2558

2559

2560

 ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่  ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่  ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่  บริษัท ท่าอากาศ  บริษัท ธนารักษ์
ผ่านการพิจารณา

ผ่านการพิจารณา

ผ่านการพิจารณา

ยานไทย จากัด
(มหาชน)

พัฒนาสินทรัพย์
จากัด
 โรงพิมพ์ตารวจ
สานักงานตารวจ
แห่งชาติ
 องค์การ
อุตสาหกรรม
ป่าไม้

5. รางวัลผู้นาองค์กรดีเด่น
ไม่ได้กาหนดรางวัลประเภทนี้

 บริษัท ปตท. จากัด  บริษัท ปตท. จากัด  ธนาคารออมสิน

 ธนาคารเพื่อการเกษตร  การไฟฟ้านครหลวง  บริษัท ปตท.

(มหาชน)
 การไฟฟ้านครหลวง

และสหกรณ์การเกษตร
 ธนาคารกรุงไทย

(มหาชน)
 การไฟฟ้านครหลวง
 การประปานครหลวง

จากัด (มหาชน)

 ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่  ธนารักษ์พัฒนา  ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่
ผ่านการพิจารณา

สินทรัพย์ จากัด

ผ่านการพิจารณา

 บริษัท ปตท.
การเกษตรและ
จากัด (มหาชน)
สหกรณ์การเกษตร  ธนาคารเพื่อ
 บริษัท ปตท. จากัด การเกษตรและ
(มหาชน)
สหกรณ์
การเกษตร
 ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน)

 บริษัท ปตท. จากัด

6. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น

 การประปานครหลวง  การประปานครหลวง  ธนาคารออมสิน
 การนิคมอุตสาหกรรม  การนิคมอุตสาหกรรม  การประปานครหลวง
แห่งประเทศไทย
 การประปาส่วนภูมิภาค

แห่งประเทศไทย
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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 การประปานคร

 การประปานคร  ธนาคารเพื่อ

หลวง
 ธนาคารออมสิน

หลวง
 ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์
การเกษตร

(มหาชน)

 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

 ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน)

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

7. รางวัลการดาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

ดีเด่น

 ในปี 2548 ไม่ได้  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  การไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้านคร  การไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้าส่วน
กาหนดรางวัล
แห่งประเทศไทย  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต หลวง
ภูมิภาค
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ประเภทนี้
 บริษัททีโอที จากัด
แห่งประเทศไทย  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย
แห่งประเทศไทย
(มหาชน)
แห่งประเทศไทย  ธนาคารกรุงไทย จากัด  ธนาคารเพือ่ การเกษตรและ
 ธนาคารเพื่อ
 บริษัท ปตท. จากัด การเกษตรและ  ธนาคารกรุงไทย
(มหาชน)
สหกรณ์การเกษตร
(มหาชน)
สหกรณ์การเกษตร จากัด (มหาชน)  ธนาคารเพื่อการเกษตร
 บริษัทปตท.จากัด  ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร
(มหาชน)
และสหกรณ์
 ธนาคารออมสิน

 การไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  ธนาคารเพื่อ  การประปานครหลวง  ธนาคารเพื่อ  บริษัท ปตท. จากัด
แห่งประเทศไทย
การเกษตรและ  บริษัท ปตท. จากัด การเกษตรและ
(มหาชน)
 ธนาคารกรุงไทย จากัด
สหกรณ์
สหกรณ์
 การประปานคร
(มหาชน)
(มหาชน)

การเกษตร

 บริษัท ปตท.
จากัด (มหาชน)

ชมเชย

 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

 ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน)

 ธนาคารออมสิน
 บริษัท การบินไทย
จากัด (มหาชน
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การเกษตร

การเกษตร
 การไฟฟ้านคร
หลวง

หลวง

 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

8. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น

ดีเด่น

ปี 2548 - 2551 ไม่ได้กาหนดรางวัลประเภทนี้

 บริษัท วิทยุการบิน  บริษัท ปตท. จากัด  บริษัท ปตท. จากัด  บริษัท ปตท. จากัด
แห่งประเทศไทยจากัด
 บริษัททีโอที จากัด
(มหาชน)

(มหาชน)
 บริษัทการบินไทยจากัด
(มหาชน)
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(มหาชน)
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
 บริษัททีโอที จากัด
(มหาชน)

(มหาชน)
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย

 บริษัท ปตท. จากัด  บริษัท ปตท. จากัด  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  การไฟฟ้าฝ่าย
(มหาชน)

(มหาชน)

แห่งประเทศไทย
 บริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน)

 บริษัท ปตท. จากัด
ผลิตแห่งประเทศ (มหาชน)
ไทย
 บริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน)
 บริษัท ทีโอที
จากัด (มหาชน)
 บริษัท กสท
โทรคมนาคม
จากัด (มหาชน)

ชมเชยระดับองค์กร

 การไฟฟ้านครหลวง
 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

ชมเชย

 บริษัทกสทโทรคมนามคม  การไฟฟ้านครหลวง  การประปานครหลวง  บริษัท กสท
 บริษัท กสท
 การไฟฟ้านคร
จากัด(มหาชน)
โทรคมนาคม
โทรคมนาคม
หลวง
 บริษัท วิทยุการบินแห่ง  การไฟฟ้าส่วน
จากัด (มหาชน)
จากัด (มหาชน)  การไฟฟ้าส่วน
ประเทศไทย จากัด
ภูมิภาค
 องค์การเภสัชกรรม
ภูมิภาค
 บริษัท ทีโอที จากัด  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  บริษัท ทีโอที
(มหาชน)
 บริษัท กสท
โทรคมนาคม จากัด
(มหาชน)

แห่งประเทศไทย
 บริษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน)
 การประปาส่วนภูมิภาค
 บริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย
จากัด

แห่งประเทศไทย
 บริษัท วิทยุการ
บินแห่งประเทศ
ไทย จากัด
 บริษัท ทีโอที
จากัด (มหาชน

จากัด (มหาชน

ชมเชยระดับบุคคล

 การประปานครหลวง
 การประปาส่วนภูมิภาค
 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค
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 บริษัท ไปรษณีย์  การประปาส่วนภูมิภาค
ไทย จากัด
 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

 การประปานคร
หลวง

 ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์

2548

2549

2550

2551

รางวัลการให้บริการดีเด่น
ปี 2548 – 2551 ไม่ได้กาหนดรางวัลประเภทนี้

2552

2553

2554

 ธนาคารออมสิน  บริษัทกสทโทรคมนาคม
 ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน)
จากัด (มหาชน)  บริษัทไปรษณีย์ไทย

2555

2556

2557

2558

2559

2560

ในปี 2554 - 2559 ไม่ได้กาหนดรางวัลประเภทนี้

จากัด
รางวัลการพัฒนาตามโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร
ในปี 2548 - 2552 ไม่ได้กาหนดรางวัลประเภทนี้

 ธนาคารอิสลามแห่ง

ในปี 2554 - 2559 ไม่ได้กาหนดรางวัลประเภทนี้

ประเทศไทย จากัด
รางวัลผลการดาเนินงานดีเด่น
เกียรติยศ

 ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
 ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์
 บริษัท ปตท.
จากัด (มหาชน)

ในปี 2553 - 2559 ไม่ได้กาหนดรางวัลประเภทนี้

 ธนาคารเพื่อการเกษตร  ธนาคารเพื่อการเกษตร  ธนาคารเพื่อการเกษตร  ในปี 2552
และสหกรณ์การเกษตร

 ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์

 บริษัท ปตท. จากัด

และสหกรณ์การเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร

(มหาชน)

(มหาชน)

 บริษัท ปตท. จากัด  บริษัท ปตท. จากัด

(มหาชน)

เปลี่ยนเป็นรางวัล
รัฐวิสาหกิจยอด
เยี่ยมแห่งปี และ
ได้รับเพียง 1 แห่ง
เท่านั้น

ดีเด่น

 การไฟฟ้านครหลวง
 บริษัท ไปรษณีย์ไทย
จากัด
รางวัลประชารัฐดีเด่น
ในปี 2548 - 2558 ไม่ได้กาหนดรางวัลประเภทนี้

 ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

 ธนาคารออมสิน
 ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์
การเกษตร

รางวัลประชารัฐเชิดชูเกียรติ
ในปี 2548 - 2558 ไม่ได้กาหนดรางวัลประเภทนี้

 ธนาคารออมสิน  ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่
ผ่านการพิจารณา
 บริษัท ไปรษณีย์
ไทย จากัด
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