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หมวดที่ 1. การดําเนินงานดา้นสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
 
ชื่อรัฐวิสาหกิจ...................................................................................... 
ผู้ประสานงาน 1................................................................................... 
โทรศัพท์............................................... E-mail: ................................... 
ผู้ประสานงาน 2................................................................................... 
โทรศัพท์............................................... E-mail: ................................... 
 
 
 
กรณีท่ีข้อมูลในประเด็นคําถามนั้นๆ รัฐวิสาหกิจได้เคยให้รายละเอียดใบแบบรายงานนี้เมื่อปีก่อนหน้า ให้ระบุว่าเป็นข้อมูลท่ี
รัฐวิสาหกิจได้ตอบแล้วเมื่อปีก่อนหน้า หรือให้รายละเอียดเฉพาะส่วนเพิ่มท่ีรัฐวิสาหกิจได้ดําเนินการจัดทําเพิ่มเติมหรือทบทวน 
(เช่น การทบทวนแผนหรือการปรับแผนที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนั้นๆ) 
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ส่วนที่ 1 (ภาพรวมนโยบายและการดาํเนินงานดา้นสงัคมและสิ่งแวดล้อม) 
1. องค์กรของท่านมีนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเปน็นโยบายที่องค์กรดําเนินงานภายใต้ 

การริเริ่มขององค์กรเอง ไม่ได้เกิดจากการเรียกร้องหรือการบังคับให้กระทําจากทั้งภาคสังคมและภาครัฐ  
หรือไม่ได้เกิดจากความจําเป็นที่ต้องดําเนินงานตามภารกิจ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร 

 ไม่มีนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  มีนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 โปรดอธิบาย : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 เอกสารแนบที่ CSR-1.1  (หากมี) 
 

2. การมีส่วนรวมในการคิดริเริ่มและส่งเสริมใหม้ีนโยบายหรือกิจกรรมด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรของ
ท่าน อยู่ในระดับใดบ้าง 

 คณะกรรมการ    ผู้บริหาร  พนักงาน 

โปรดอธิบาย : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 เอกสารแนบที่ CSR-1.2  (หากมี) 
 

3. การกําหนดแผนงานในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม /กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม มีการกําหนดแผนงาน 
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนหรือไม่ และในแผนงานมีการกําหนดตัวช้ีวัด หรือผลลัพธ์ที่ต้องการหรือไม่  

 ไม่มีการกาํหนดแผนงาน  มีการกําหนดแผนงาน 
 

 ไม่มีการกาํหนดตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   มีการกําหนดตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

โปรดอธิบาย : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 เอกสารแนบที่ CSR-1.3  (หากมี) 
 

4. การติดตามความคืบหน้าของการดําเนินงานที่เป็นไปตามนโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีหรือด้าน
นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความถี่อย่างไร และรายงานผลต่อผู้บริหารระดับใด 

 ไม่มีการติดตาม  มีการติดตาม ระบุความถี่.......... 
 

 นําเสนอรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง  นําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ 
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โปรดอธิบาย : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 เอกสารแนบที่ CSR-1.4  (หากมี) 
 

5. จํานวนโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรของท่านในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา โปรดอธิบาย : โปรด
เรียงลําดับความโดดเด่นของโครงการ (ให้ขอ้มูลเพิ่มได้ตามความเหมาะสม) 

ปีที่เริ่ม/ปีที่
สิ้นสุด 

ชื่อโครงการ
ด้านสังคมและ
วัตถุประสงค์   
ของโครงการ 

ชื่อโครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม 

และวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

จํานวน
พนักงานของ
รัฐวิสาหกิจที่มี
ส่วนร่วมใน
โครงการ 

จํานวน
พนักงานของ
รัฐวิสาหกิจ
ทั้งหมด 

ผู้บริหารที่เข้า
ร่วมโครงการ 
(ระบุตําแหน่ง
ของผู้บริหาร) 

จํานวนผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบขั้นแรก 

       

       

       

       

       

 เอกสารแนบที่ CSR-1.5  (หากมี) 
 

6. งบประมาณในการดําเนินงานและงบประชาสัมพันธ์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององคก์รของท่านในช่วง 5 ปี  
ที่ผ่านมา  

 งบดําเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม...........................................................ล้านบาท 
 (ระบุงบประมาณในแต่ละปี) 

 งบประชาสัมพันธ์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม......................................................ล้านบาท 
 (ระบุงบประมาณในแต่ละปี) 
 

7. รางวัลหรือประกาศเกยีรติคณุด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่องค์กรของท่านได้รับในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา       
(โปรดเรียงลําดับปีที่ได้รับ) (ให้ข้อมูลเพิ่มได้ตามความเหมาะสม) 
ปีที่ได้
รางวัล 

ชื่อรางวัลหรือประกาศ
เกียรติคุณ 

รายละเอียดของรางวัลโดยสังเขป ชื่อองค์กรหรือสถาบัน     
ที่มอบรางวัล 
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8. องค์กรของท่านมีการจัดทํารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมประจําปี (Corporate Social Responsibility 
Report) 

 ไม่มีการจดัทํา  มีการจัดทาํ เริ่มต้ังแต่ปี _____________________ 
โปรดอธิบาย : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 เอกสารแนบที่ CSR-1.8  (หากมี) 
 

9. กรุณาระบุโครงการ CSR ที่นาํเสนอเพื่อเข้ารับการพิจารณา เพียง 1 โครงการ 
โปรดระบุช่ือโครงการ : ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10. องค์กรของท่านมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกีย่วข้องกับโครงการ CSR ที่นําเสนอเพื่อเข้ารับการ
พิจารณา ก่อนเริ่มโครงการและเมื่อโครงการแล้วเสร็จ หรอืไม่ อย่างไร (กรุณาแนบเอกสารแผนงานและ
รายละเอียดการวิเคราะห์โครงการหากมี)  

 ไม่มีการศกึษาและวิเคราะห์ข้อมูล  มีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
โปรดอธิบาย : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 เอกสารแนบที่ CSR-1.10  (หากมี) 
 

11. องค์กรของท่านมีการจัดทําแผนงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว ของโครงการ CSR ที่นาํเสนอเพื่อเข้ารับการ
พิจารณา หรือไม่ อย่างไร  รวมทั้งมีการกําหนดเป้าหมาย และผลลัพธ์ (Outcome) ของการดําเนินโครงการใน
แต่ละปีหรือไม ่หากมี ให้ระบเุป้าหมาย และผลลัพธ์ ให้ชัดเจน 

 ไม่มีการศกึษาและวิเคราะห์ข้อมูล  มีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
โปรดอธิบาย : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 เอกสารแนบที่ CSR-1.11  (หากมี) 
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12. การดําเนินโครงการ CSR ที่นาํเสนอเพื่อเข้ารับการพิจารณาขององค์กรท่าน มีความเชื่อมโยงของโครงการ 
CSR กับภารกิจหลักขององค์กรอย่างไร (โปรดอธิบายความเช่ือมโยง และความสอดคล้องของโครงการ CSR 
และภารกิจหลกัขององค์กร) 
โปรดอธิบาย : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 เอกสารแนบที่ CSR-1.12  (หากมี) 
 

13. องค์กรของท่านมีการติดตามประเมินผลโครงการ CSR ทีน่ําเสนอและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 
อย่างไร หากมีระบุวิธีการติดตามประเมินผลโครงการ หนว่ยงานที่รับผิดชอบการติดตามประเมินผลโครงการ 
ความถี่ในการติดตามและประเมินผลโครงการ และเอกสารรายงานติดตามประเมินผลโครงการ และการพัฒนา
ปรับปรุงโครงการจากผลการติดตามในปี 
ก่อนหน้า (ทั้งกรณีที่โครงการสิ้นสุด หรืออยู่ระหว่างดําเนินโครงการ) 

 ไม่มีติดตามประเมินผลโครงการ CSR  มีติดตามประเมินผลโครงการ CSR 
โปรดอธิบาย : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 เอกสารแนบที่ CSR-1.13  (หากมี) 
 

14. องค์กรของท่านมีการพัฒนาปรับปรุงโครงการ ภายหลังจากการติดตามประเมินผลโครงการ CSR ทีน่ําเสนอ
และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร หากมีระบุวิธีการติดตามประเมินผลโครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบการติดตามประเมินผลโครงการ และเอกสารรายงานติดตามประเมินผลโครงการ ดังกล่าว (ทั้งกรณี
ที่โครงการสิ้นสุด หรืออยู่ระหว่างดําเนินโครงการ) 

 ไม่มีติดตามประเมินผลโครงการ CSR  มีติดตามประเมินผลโครงการ CSR 
โปรดอธิบาย : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 เอกสารแนบที่ CSR-1.14  (หากมี) 
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15. องค์กรของท่านมีการประเมินระดับความสําเร็จ ของการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ CSR ที่นาํเสนอ 
อย่างไร 

 ไม่มีการประเมินระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

  มีการประเมินระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

หากมีการประเมิน กรุณาระบุ    
จํานวนแผนงาน/กิจกรรม ทีดํ่าเนินการได้ครบถ้วน....... 
จํานวนแผนงาน/กิจกรรม ทีต้่องดําเนินการทั้งหมด....... 

โปรดอธิบาย : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 เอกสารแนบที่ CSR-1.15  (หากมี) 
 

16.  จํานวนพนักงานที่เป็นผู้ดําเนินโครงการ CSR ที่นําเสนอ 
 จํานวนพนักงานที่เป็นผู้รับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ CSR ที่นําเสนอ.................คน  
 จํานวนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ CSR ที่นําเสนอ ในปี 2557 .........................คน 
 จํานวนพนักงานทั้งหมดขององค์กร...................................................คน 
 ระดับตําแหน่งผู้บริหารทีม่ีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ 

โปรดระบุตําแหน่งผู้บริหาร : …………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

เอกสารแนบที ่CSR-1.16  (หากมี) 
 

17. จํานวนผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จาการดําเนินโครงการ CSR ที่นําเสนอ 
 จํานวนผู้ทีไ่ด้รับผลประโยชน์โดยตรง (ระบุจํานวนชุมชน หรือจํานวนประชาชน) ในการดําเนินโครงการ 

CSR ที่นําเสนอ.................คน  
 จํานวนผู้ทีไ่ด้รับผลประโยชน์ทางอ้อมจากการดําเนินโครงการ CSR ที่นําเสนอ ในปี 2557 .............คน 

โปรดระบุรายละเอียดผู้รับผลประโยชน์ และวิธีการประเมินจํานวนผู้รับผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

เอกสารแนบที ่CSR-1.17  (หากมี) 
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ส่วนที่ 2 (ผลการดําเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม) 
1. องค์กรของท่านมีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) 

และมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Code of Conduct) ที่เป็นรูปธรรมเช่นไร 
โปรดอธิบาย : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 เอกสารแนบที่ CSR-2.1  (หากมี) 
 

2. ในรอบปีบัญชี 2557 ที่ผ่านมา องค์กรของท่านมีการตรวจพบถึงการทุจริตในการดําเนินงานหรือไม่ 
 ไม่มีการตรวจพบ                             มีการตรวจพบ 

โปรดอธิบาย : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 เอกสารแนบที่ CSR-2.2  (หากมี) 
 

3. ในรอบปีบัญชี 2557 ที่ผ่านมา องค์กรของท่านมีการตรวจพบถึงกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(Conflict of Interest) ทั้งในระดับคณะกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานหรือไม่ 

 ไม่มีการตรวจพบ   มีการตรวจพบ 
โปรดอธิบาย : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 เอกสารแนบที่ CSR-2.3  (หากมี) 
 

4. องค์กรของท่านมีการส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ตระหนักและมสี่วนร่วมในการ
ดําเนินธุรกิจที่สุจริตและเป็นธรรมเช่นไร 

 ไม่มีการสง่เสริม   มีการส่งเสริม 
โปรดอธิบาย : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 เอกสารแนบที่ CSR-2.4  (หากมี) 
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5. คณะกรรมการและผู้บริหารขององค์กรของท่าน มีการพิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในหรือไม่ 
 ไม่มีการพจิารณา  มีการพิจารณา 

โปรดอธิบาย : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 เอกสารแนบที่ CSR-2.5  (หากมี) 
 

6. องค์กรของท่านดําเนินธุรกิจและปฏิบัติตามข้อกําหนดสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล และพิจารณา
รวมไปถึงบริษัทในเครือ ผู้ร่วมทุน และคู่ค้าเช่นไร 
โปรดอธิบาย : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 เอกสารแนบที่ CSR-2.6  (หากมี) 
 

7. องค์กรของท่านมีรูปแบบของ committee หรือคณะทํางานที่เปิดโอกาสให้ชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจาก
การดําเนินธุรกิจเข้ามามีส่วนรว่มหรือไม่ และcommittee หรือคณะทํางาน มีการดําเนินการอย่างไร 
โปรดอธิบาย : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 เอกสารแนบที่ CSR-2.7  (หากมี) 
 

8. องค์กรของท่านเคยได้รับหรือได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย  
ในสถานทีท่ํางานหรือไม่ 

 ไม่เคยได้รบัการรับรอง  เคยได้รับหรือได้รับการรับรอง 
โปรดอธิบาย : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 เอกสารแนบที่ CSR-2.8  (หากมี) 
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9. องค์กรของท่านมีช่องทางการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ
มีช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการกับข้อร้องเรียนของพนักงานอย่างเหมาะสมและเป็น
รูปธรรมเช่นไร 

      ไม่มีช่องทางและกระบวนการดังกล่าว  มีช่องทางและกระบวนการดังกล่าว 
โปรดอธิบาย : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 เอกสารแนบที่ CSR-2.9  (หากมี) 
 

10. องค์กรของท่านมีการดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้บรโิภค และสร้างความตระหนัก
ให้กับลูกค้าหรอืผู้บริโภคได้คํานึงถึงเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเช่นไร 
โปรดอธิบาย : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 เอกสารแนบที่ CSR-2.10  (หากมี) 
 

11. องค์กรของท่านส่งเสริมและสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเช่นไร  
โปรดอธิบาย : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 เอกสารแนบที่ CSR-2.11  (หากมี) 
 

12. องค์กรของท่านเคยได้รับหรือได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 
 ไม่เคยได้รบัการรับรอง  เคยได้รับหรือได้รับการรับรอง 

โปรดอธิบาย : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หากไม่เคยได้รับการรับรอง องค์กรของท่านได้จัดให้มีระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็น
รูปธรรม และมีส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ําเสมอเช่นไร 
โปรดอธิบาย : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 เอกสารแนบที่ CSR-2.12  (หากมี) 
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13. องค์กรของท่านมีการให้ความสําคัญ/การสร้างความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต  
การให้บริการ หรือการดําเนินงานขององค์กร (CSR In-process) ผ่านการดําเนินงานในกระบวนการ
ผลิตสินค้าและบริการ หรือการดําเนินงานตามภารกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับ การลดมลพิษ การใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การบรรเทาและปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อน และการปกป้องและฟื้นฟูสิ่งมีชีวิต
โปรดอธิบาย: (ให้อธิบายกระบวนการ CSR In process –ขององค์กรของท่าน)…………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 เอกสารแนบที่ CSR-2.13  (หากมี) 
 

14. องค์กรของท่านมีการนํานโยบายและปฏิบัติตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green Procurement) ในหน่วยงานภาครัฐ หรือไม ่

 ไม่ม ี  ม ี
โปรดอธิบาย : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 เอกสารแนบที่ CSR-2.14  (หากมี) 
 

15. องค์กรของท่านมีการศึกษาผลกระทบทางลบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจของ
องค์กร และมแีนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมหรือไม่ 

 ไม่มีการศกึษา  มีการศึกษาและแนวทางแก้ไข 
โปรดอธิบาย : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 เอกสารแนบที่ CSR-2.15  (หากมี) 
 

16. องค์กรของท่านมีนวัตกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิง่แวดล้อมหรือไม่ 
 ไม่มีนวัตกรรม  มีนวัตกรรม 

โปรดอธิบาย : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 เอกสารแนบที่ CSR-2.16  (หากมี) 
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17. องค์กรของท่านมีการวัดผลงานจากการดําเนินงานด้าน CSR ขององค์กรหรือไม่ 
 ไม่มีการวัดผล  มีการวัดผล 

โปรดอธิบาย : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 เอกสารแนบที่ CSR-2.17  (หากมี) 
 

18. องค์กรของท่านมีการกําหนดตัววัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-
efficiency)  ขององค์กรหรือไม่ 

 ไม่มีการวัดผล  มีการวัดผล 
โปรดอธิบาย : (ถ้ามี ให้ระบุผลของการประเมินต้ังแต่ในปีแรก จนถึงปีปัจจุบัน)………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 เอกสารแนบที่ CSR-2.18  (หากมี) 
 

19. โปรดอธิบายโดยสังเขป ถึงความโดดเด่นหรือเหตุผลที่องค์กรของท่านสมควรได้รับรางวัล CSR Award 
ประจําปี 2558 
โปรดอธิบาย : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

หมายเหตุ : ท่านสามารถให้ข้อมูล เอกสาร เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 
• หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ :  

- สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ: นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ นางสาวศยามล เฉลยผล หรือนายวรพจน์ 
ปิณจีเสคิกุล โทรศัพท์ 02-298-5880-7 ต่อ 2126, 3142 และ 3149 E-mail: ausanee_m@sepo.go.th, 
sayamon_c@sepo.go.th และ vorapod_p@sepo.go.th 

- บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จํากัด  นายจตุพิธ ทองประสิทธ์ิ หรือนางสาววรรณฤดี มันโยทัย โทรศัพท์  
02-231-3011 หรือ 02-697-3000 ต่อ  332/348 โทรสาร 02-231-3681 e-mail: jatupith@tris.co.th, 
wunrudee@tris.co.th 

• กรุณาส่งกลับคืนที่: ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจําปี 2558 สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 310 อาคารธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 


