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แบบรายงานประกอบการพิจารณามอบรางวัลการด าเนินงาน 
เพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจ าปี 2560  

 

ค าชี้แจง 
 
1. แบบรายงานประกอบการพิจารณามอบรางวัลการด าเนินงานเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น  

ประจ าปี 2560  
2. ก าหนดความยาวของการอธิบายรายละเอียดไม่เกิน 30 หน้า กระดาษ A 4 ตัวอักษร SIZE 16 pt. 
3. ในหัวข้อที่มีเอกสารแนบ () ขอให้ท าเครื่องหมาย  ใน  (หากมี) และโปรดระบุ “เลขที่อ้างอิง” 

ของเอกสารส าหรับค าถามในแต่ละข้อให้ชัดเจน โดยจะส่งคืนเอกสารทั้งหมดภายหลังจากการตัดสิน
รางวัลเสร็จสิ้นแล้ว 

4. ขอให้รัฐวิสาหกิจน าส่งแบบรายงานประกอบการพิจารณารางวัลรางวัลการด าเนินงานเพ่ือสังคมและ
สิ่งแวดล้อมดีเด่นประจ าปี 2560 ทั้งในรูปเอกสารและไฟล์ที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว (ในรูปแบบของ 
Microsoft Word) ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ สคร. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่
รับพิจารณาเอกสารที่รัฐวิสาหกิจน าส่งหลังจากวันที่ได้ก าหนด  

5. Download แบบรายงานประกอบการพิจารณามอบรางวัลการด าเนินงานเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
ประจ าปี 2560 ได้ที่ www.sepo.go.th  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sepo.go.th/
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การด าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (Corporate Social Responsibility: CSR) 
 
ชื่อรัฐวิสาหกิจ...................................................................................... .. 
ชื่อผู้บริหารสูงสุด.................................................................................. . 
 
ผู้ประสานงาน 1................................................................................... . 
โทรศัพท์............................................... E-mail: ................................... 
ผู้ประสานงาน 2................................................................................... . 
โทรศัพท์............................................... E-mail: ................................... 
 
 
กรณีที่ข้อมูลในประเด็นค าถามนั้นๆ รัฐวิสาหกิจได้เคยให้รายละเอียดใบแบบรายงานนี้เมื่อปีก่อนหน้า ให้ระบุว่าเป็นข้อมูล           
ที่รัฐวิสาหกิจได้ตอบแล้วเมื่อปีก่อนหน้า หรือให้รายละเอียดเฉพาะส่วนเพิ่มที่รัฐวิสาหกิจได้ด าเนินการจัดท าเพิ่มเติมหรือทบทวน 
(เช่นการทบทวนแผนหรือการปรับแผนท่ีเกี่ยวเนื่องกับเรื่องน้ันๆ) 
 

รายงานประกอบการพิจารณามอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี 2560 ที่รัฐวิสาหกิจได้จัดส่ง 
 

หมวดการด าเนินงานเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม    
 เอกสารแนบ จ านวน .......... ชุด 
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ส่วนที่ 1 (ภาพรวมนโยบายและการด าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม) 
 
1. องค์กรของท่านมีนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนโยบายที่องค์กรด าเนินงานภายใต้การริเริ่ม         

ขององค์กรเอง ไม่ได้เกิดจากการเรียกร้องหรือการบังคับให้กระท าจากท้ังภาคสังคมและภาครัฐ  หรือไม่ได้
เกิดจากความจ าเป็นที่ต้องด าเนินงานตามภารกิจ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร 

 ไม่มีนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  มีนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

โปรดอธิบาย : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสารแนบที่ CSR-1.1  (หากมี) 
 

2. การมีส่วนรวมในการคิดริเริ่มและส่งเสริมให้มีนโยบายหรือกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรของท่าน 
อยู่ในระดับใดบ้าง 

 คณะกรรมการ    ผู้บริหาร  พนักงาน 

โปรดอธิบาย : ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสารแนบที่ CSR-1.2  (หากมี) 

 
3. การก าหนดแผนงานในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม /กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม มีการก าหนดแผนงาน 

ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนหรือไม่ และในแผนงานมีการก าหนดตัวชี้วัด หรือผลลัพธ์ที่ต้องการหรือไม่  
 ไมม่ีการก าหนดแผนงาน  มีการก าหนดแผนงาน 

 

 ไม่มีการก าหนดตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   มีการก าหนดตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
โปรดอธิบาย : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสารแนบที่ CSR-1.3  (หากมี) 

 
4. การติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานที่เป็นไปตามนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีหรือนโยบาย

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความถ่ีอย่างไร และรายงานผลต่อผู้บริหารระดับใด 
 ไม่มีการติดตาม  มีการติดตาม ระบุความถี่.......... 

 

 น าเสนอรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง  น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ 
โปรดอธิบาย : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 เอกสารแนบที่ CSR-1.4  (หากมี) 
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5. จ านวนโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรของท่านในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา โปรดอธิบายและเรียงล าดับ
ความโดดเด่นของโครงการ (ให้ข้อมูลเพ่ิมได้ตามความเหมาะสม) 

 

ปีที่เริ่ม             
/ปีที่

สิ้นสุด 

ชื่อโครงการ            
ด้านสังคมและ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ชื่อโครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม 

และวัตถุประสงค ์
ของโครงการ 

จ านวน
พนักงานของ
รัฐวิสาหกิจ               
ที่มีส่วนร่วม         
ในโครงการ 

จ านวน
พนักงานของ
รัฐวิสาหกิจ

ทั้งหมด 

ผู้บริหารที่เข้า
ร่วมโครงการ 
(ระบุต าแหน่ง
ของผู้บริหาร) 

จ านวนผู้                
ที่ได้รับ

ผลกระทบ             
ขั้นแรก 

       
       
       
       
       

 เอกสารแนบที่ CSR-1.5  (หากมี) 
 

6. งบประมาณในการด าเนินงานและงบประชาสัมพันธ์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรของท่าน                 
ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา  
 งบด าเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม........................................................... .ล้านบาท 
 (ระบุงบประมาณในแต่ละปี) 
 งบประชาสัมพันธ์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม..................................................... ล้านบาท 
 (ระบุงบประมาณในแต่ละปี) 
 

7. รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่องค์กรของท่านได้รับในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา  
(โปรดเรียงล าดับปีที่ได้รับ) (ให้ข้อมูลเพ่ิมได้ตามความเหมาะสม) 

 

ปีที่ได้
รางวัล 

ชื่อรางวัลหรือประกาศ
เกียรติคุณ 

รายละเอียดของรางวัลโดยสังเขป ชื่อองค์กรหรือสถาบัน            
ที่มอบรางวัล 

    
    
    
    
    

 
8. องค์กรของท่านมีการจัดท ารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมประจ าปี (Corporate Social Responsibility 

Report) 
 ไม่มีการจัดท า  มีการจัดท า เริ่มตั้งแต่ปี _____________________ 
โปรดอธิบาย : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 เอกสารแนบที่ CSR-1.8  (หากมี) 
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9. กรุณาระบุโครงการ CSR ที่น าเสนอเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเพียง 1 โครงการ 
โปรดระบุชื่อโครงการ : …………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสารแนบที่ CSR-1.9  (หากมี) 
 

10. องค์กรของท่านมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ CSR ที่น าเสนอเพ่ือเข้ารับ       
การพิจารณา ก่อนเริ่มโครงการและเมื่อโครงการแล้วเสร็จ หรือไม่ อย่างไร (กรุณาแนบเอกสารแผนงาน       
และรายละเอียดการวิเคราะห์โครงการ (หากมี)  
 ไม่มีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล  มีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
โปรดอธิบาย : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 เอกสารแนบที่ CSR-1.10  (หากมี) 
 

11. องค์กรของท่านมีการจัดท าแผนงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว ของโครงการ CSR ที่น าเสนอเพ่ือเข้ารับการพิจารณา 
หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งมีการก าหนดเป้าหมาย และผลลัพธ์ (Outcome) ของการด าเนินโครงการในแต่ละปีหรือไม่ 
(หากมี) ให้ระบุเป้าหมาย และผลลัพธ์ (Outcome) ให้ชัดเจน 
 ไม่มีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล  มีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
โปรดอธิบาย : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 เอกสารแนบที่ CSR-1.11  (หากมี) 
 

12. การด าเนินโครงการ CSR ที่น าเสนอเพ่ือเข้ารับการพิจารณาขององค์กรท่าน มีความเชื่อมโยงของโครงการ 
CSR กับภารกิจหลักขององค์กรอย่างไร (โปรดอธิบายความเชื่อมโยง และความสอดคล้องของโครงการ CSR 
และภารกิจหลักขององค์กร) 
โปรดอธิบาย : ……………………………………………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสารแนบที่ CSR-1.12  (หากมี) 
 

13. องค์กรของท่านมีการติดตามประเมินผลโครงการ CSR ที่น าเสนอและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร 
(หากมี) โปรดระบุวิธีการติดตามประเมินผลโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบการติดตามประเมินผลโครงการ 
ความสม่ าเสมอในการติดตามและประเมินผลโครงการ และเอกสารรายงานติดตามประเมินผลโครงการ และการพัฒนา
ปรับปรุงโครงการจากผลการติดตามในปีก่อนหน้า (ท้ังกรณีท่ีโครงการสิ้นสุด หรืออยู่ระหว่างด าเนินโครงการ) 
 ไม่มีติดตามประเมินผลโครงการ CSR  มีติดตามประเมินผลโครงการ CSR 
โปรดอธิบาย : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสารแนบที่ CSR-1.13  (หากมี) 
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14. องค์กรของท่านมีการพัฒนาปรับปรุงโครงการ ภายหลังจากการติดตามประเมินผลโครงการ CSR ที่น าเสนอ
และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร (หากมี) โปรดระบุวิธีการติดตามประเมินผลโครงการ หน่วยงาน       
ที่รับผิดชอบการติดตามประเมินผลโครงการ และเอกสารรายงานติดตามประเมินผลโครงการ ดังกล่าว (ทั้งกรณ ี       
ที่โครงการสิ้นสุด หรืออยู่ระหว่างด าเนินโครงการ) 
 ไม่มีติดตามประเมินผลโครงการ CSR  มีติดตามประเมินผลโครงการ CSR 
โปรดอธิบาย : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสารแนบที่ CSR-1.14  (หากมี) 
 

15. องค์กรของท่านมีการประเมินระดับความส าเร็จ ของการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ CSR ที่น าเสนอ อย่างไร 
 ไมมี่การประเมินระดับความส าเร็จ 

 ของการด าเนินงาน 
 มีการประเมินระดับความส าเร็จ 

 ของการด าเนินงาน 

 หากมีการประเมิน กรุณาระบุ    
 จ านวนแผนงาน/กิจกรรม ที่ด าเนินการได้ครบถ้วน....... 
 จ านวนแผนงาน/กิจกรรม ที่ต้องด าเนินการทั้งหมด....... 
โปรดอธิบาย : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 เอกสารแนบที่ CSR-1.15  (หากมี) 
  

16. จ านวนพนักงานที่เป็นผู้ด าเนินโครงการ CSR ที่น าเสนอ 
 จ านวนพนักงานที่เป็นผู้รับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ CSR ที่น าเสนอ.................คน 
 จ านวนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ CSR ที่น าเสนอ ในปี 2560 .........................คน 
 จ านวนพนักงานทั้งหมดขององค์กร.........................คน 
 ระดับต าแหน่งผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 
โปรดระบุต าแหน่งผู้บริหาร : …………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
เอกสารแนบที่ CSR-1.16  (หากมี) 
 

17. จ านวนผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จาการด าเนินโครงการ CSR ที่น าเสนอ 
 จ านวนผู้ที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรง (ระบุจ านวนชุมชน หรือจ านวนประชาชน) ในการด าเนินโครงการ 

 CSR ที่น าเสนอ.................คน  
 จ านวนผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ทางอ้อมจากการด าเนินโครงการ CSR ที่น าเสนอ ในปี 2560 .................คน 
 
โปรดระบุรายละเอียดผู้รับผลประโยชน์ และวิธีการประเมินจ านวนผู้รับผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
เอกสารแนบที่ CSR-1.17  (หากมี) 
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ส่วนที่ 2 (ผลการด าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น) 
1. องค์กรของท่านมีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) 

และมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code of Conduct) ที่เป็นรูปธรรมเช่นไร 
โปรดอธิบาย : …………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสารแนบที่ CSR-2.1  (หากมี) 
 

2. ในรอบปีบัญชี 2559 ที่ผ่านมา องค์กรของท่านมีการตรวจพบถึงการทุจริตในการด าเนินงานหรือไม่ 
 ไม่มีการตรวจพบ                             มีการตรวจพบ 
โปรดอธิบาย : …………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสารแนบที่ CSR-2.2  (หากมี) 

 
3. ในรอบปีบัญชี 2559 ที่ผ่านมา องค์กรของท่านมีการตรวจพบถึงกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(Conflict of Interest) ทั้งในระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหรือไม่ 
 ไม่มีการตรวจพบ   มีการตรวจพบ 
โปรดอธิบาย : …………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสารแนบที่ CSR-2.3  (หากมี) 
 

4. องค์กรของท่านมีการส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ตระหนักและมีส่วนร่วม                 
ในการด าเนินธุรกิจที่สุจริตและเป็นธรรมเช่นไร 
 ไม่มีการส่งเสริม   มีการส่งเสริม 
โปรดอธิบาย : …………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสารแนบที่ CSR-2.4  (หากมี) 

 
5. คณะกรรมการและผู้บริหารขององค์กรของท่าน มีการพิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในหรือไม่ 
 ไม่มีการพิจารณา  มีการพิจารณา 
โปรดอธิบาย : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสารแนบที่ CSR-2.5  (หากมี) 



แบบรายงานประกอบการพิจารณามอบรางวัลการด าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น  2560 
 

 

                                      8 

6. องค์กรของท่านด าเนินธุรกิจและปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล และพิจารณา
รวมถึงบริษัทในเครือ ผู้ร่วมทุน และคู่ค้าเช่นไร 
โปรดอธิบาย : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสารแนบที่ CSR-2.6  (หากมี) 
 

7. องค์กรของท่านมีรูปแบบของ Committee หรือคณะท างานที่เปิดโอกาสให้ชุมชนผู้ได้รับผลกระทบ 
จากการด าเนินธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่ และ Committee หรือคณะท างาน มีการด าเนินการอย่างไร 
โปรดอธิบาย : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสารแนบที่ CSR-2.7  (หากมี) 
 

8. องค์กรของท่านเคยได้รับหรือได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยใน
สถานที่ท างานหรือไม่ 
 ไม่เคยได้รับการรับรอง  เคยได้รับหรือได้รับการรับรอง 
โปรดอธิบาย : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสารแนบที่ CSR-2.8  (หากมี) 
 

9. องค์กรของท่านมีช่องทางการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ
มีช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการกับข้อร้องเรียนของพนักงานอย่างเหมาะสมและเป็น
รูปธรรมเช่นไร 

   ไม่มีช่องทางและกระบวนการดังกล่าว  มีช่องทางและกระบวนการดังกล่าว 
โปรดอธิบาย : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสารแนบที่ CSR-2.9  (หากมี) 
 

10. องค์กรของท่านมีการด าเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค และสร้างความตระหนัก
ให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภคได้ค านึงถึงเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมมากข้ึนเช่นไร 
โปรดอธิบาย : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสารแนบที่ CSR-2.10  (หากมี) 
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11. องค์กรของท่านส่งเสริมและสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเช่นไร  
โปรดอธิบาย : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 เอกสารแนบที่ CSR-2.11  (หากมี) 
 

12. องค์กรของท่านเคยได้รับหรือได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 
 ไม่เคยได้รับการรับรอง  เคยได้รับหรือได้รับการรับรอง 
โปรดอธิบาย : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หากไม่เคยได้รับการรับรอง องค์กรของท่านได้จัดให้มีระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม 
และมีส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอเช่นไร 
โปรดอธิบาย : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสารแนบที่ CSR-2.12  (หากมี) 

 
13. องค์กรของท่านมีการให้ความส าคัญ/การสร้างความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต  

การให้บริการ หรือการด าเนินงานขององค์กร (CSR In-process) ผ่านการด าเนินงานในกระบวนการ
ผลิตสินค้าและบริการ หรือการด าเนินงานตามภารกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับ การลดมลพิษ การใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การบรรเทาและปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อน และการปกป้องและฟ้ืนฟูสิ่งมีชีวิต
โปรดอธิบาย: (ให้อธิบายกระบวนการ CSR In process –ขององค์กรของท่าน)………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสารแนบที่ CSR-2.13  (หากมี) 

 
14. องค์กรของท่านมีการน านโยบายและปฏิบัติตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร        

ต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) ในหน่วยงานภาครัฐ หรือไม่ 
 ไม่มี  มี 
โปรดอธิบาย : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสารแนบที่ CSR-2.14  (หากมี) 
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15. องค์กรของท่านมีการศึกษาผลกระทบทางลบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจขององค์กร 
และมีแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมหรือไม่ 
 ไม่มีการศึกษา  มีการศึกษาและแนวทางแก้ไข 
โปรดอธิบาย : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสารแนบที่ CSR-2.15  (หากมี) 
 

16. องค์กรของท่านมีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 
 ไม่มีนวัตกรรม  มีนวัตกรรม 
โปรดอธิบาย : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสารแนบที่ CSR-2.16  (หากมี) 
 

17. องค์กรของท่านมีการวัดผลงานจากการด าเนินงานด้าน CSR ขององค์กรหรือไม่ 
 ไม่มีการวัดผล  มีการวัดผล 
โปรดอธิบาย : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสารแนบที่ CSR-2.17  (หากมี) 
 

18. องค์กรของท่านมีการก าหนดตัววัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) 
ขององค์กรหรือไม่ 
 ไม่มีการวัดผล  มีการวัดผล 
โปรดอธิบาย : (ถ้ามี ให้ระบุผลของการประเมินตั้งแต่ในปีแรก จนถึงปีปัจจุบัน)………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสารแนบที่ CSR-2.18  (หากมี) 
 

19. โปรดอธิบายโดยสังเขปถึงการด าเนินงานตามแนวทางเรื่องวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise)  
19.1 องค์กรของท่านได้มีการน าความคิดเรื่องวิสาหกิจเพ่ือสังคมมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน         

ในองค์กร หรือมีแผนงานโครงการที่เก่ียวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) อย่างไร  
 โปรดอธิบาย : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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19.2 องค์กรของท่านได้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานในระดับองค์กร (อาจเป็นวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ หรือยุทธศาสตร์) ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรที่สะท้อน 
การแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไร  
 โปรดอธิบาย :………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

19.3 รูปแบบการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ หรือแนวทางที่จะท าให้องค์กรมีความยั่งยืนทางการเงิน         
ที่นอกเหนือจากการพ่ึงพิงรายได้งบประมาณ มีการก าหนดอย่างไร  
 โปรดอธิบาย :………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

19.4 ผลตอบแทนจากการด าเนินงานประจ าปี นอกเหนือจากการน าส่งรายได้ให้กระทรวงการคลังแล้ว 
องค์กรของท่านมีแนวทางในการน าผลตอบแทนกลับคืนสู่สังคมอย่างไร  
โปรดอธิบาย :……………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
20. โปรดอธิบายโดยสังเขป ถึงความโดดเด่นหรือเหตุผลที่องค์กรของท่านสมควรได้รับรางวัลการด าเนินงาน 

เพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจ าปี 2560 
โปรดอธิบาย : …………………………………………………………………………………………………………………............ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

หมายเหตุ : ท่านสามารถให้ข้อมูล เอกสาร เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 
 
 หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ :  

- ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นายธนรัตน์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ โทรศัพท์ 02-298-5880-7             
 ต่อ 3149 E-mail : thanarat_r@sepo.go.th และ นางสาวสิริลักษณ์ จันทรเกตุ โทรศัพท์ 02-298-5880-7       
 ต่อ 3137 E-mail : sirilak_j@sepo.go.th 

- บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด นายจตุพิธ ทองประสิทธิ์ และนางสาววรรณฤดี มันโยทัย โทรศัพท์ 02-231-3011  
  หรือ 02-697-3000 ต่อ 332 348 โทรสาร 02-231-3681 E-mail : jatupith@tris.co.th และ    
  wunrudee@tris.co.th 

 กรุณาส่งกลับคืนที่ : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี 2560 ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ 310 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย 
ช้ัน 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โดยน าส่งท้ังรูปแบบเอกสารและไฟล์ที่กรอก
ข้อมูลสมบรูณ์ (CD-Rom) ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี ้สคร. ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับ
พิจารณาเอกสารที่รัฐวิสาหกิจน าสง่หลังจากวันที่ได้ก าหนด 
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