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ส าหรับ 
 

รัฐวิสาหกิจ : ……………………………………………………………. 
 
 

     ค ำช้ีแจง 
1. ก ำหนดควำมยำวของกำรอธิบำยรำยละเอียดไม่เกิน 30 หน้ำ กระดำษ A 4 ตัวอักษร SIZE 16 pt. 
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ไฟล์ที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว (ในรูปแบบของ Microsoft Word) 

ทั้งน้ี ขอให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติมในรูปแบบ CD หรือ DVD และแบบสอบถามเพ่ือประกอบการพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น          
ในรูปแบบของ Microsoft Word (ถ้ามี) 
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ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท 10400 
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การด าเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
 
ชื่อรัฐวิสาหกิจ......................................................................................  
ชื่อผู้บริหารสูงสุด..................................................................................  
 
ผู้ประสานงาน 1................................................................................... 
โทรศัพท์............................................... E-mail: ................................... 
ผู้ประสานงาน 2...................................................................................  
โทรศัพท์............................................... E-mail: ................................... 
 
 
 
กรณีที่ข้อมูลในประเด็นค ำถำมนั้นๆ รัฐวิสำหกิจได้เคยให้รำยละเอียดใบแบบรำยงำนนี้เมื่อปีก่อนหน้ำ ให้ระบุว่ำ
เป็นข้อมูลที่รัฐวิสำหกิจได้ตอบแล้วเมื่อปีก่อนหน้ำ หรือให้รำยละเอียดเฉพำะส่วนเพ่ิมที่ รัฐวิสำหกิจได้ด ำเนินกำร
จัดท ำเพ่ิมเติมหรือทบทวน (เช่นกำรทบทวนแผน หรือกำรปรับแผนที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนั้นๆ) 

 
รำยงำนประกอบกำรพิจำรณำมอบรำงวัลรัฐวิสำหกิจดีเด่น ประจ ำปี 2561 ที่รัฐวิสำหกิจได้จัดส่ง                      
หมวดกำรด ำเนินงำนด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม    
 เอกสำรแนบ จ ำนวน .......... ชุด 
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ส่วนที่ 1 (ภาพรวมนโยบายและการด าเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม) 
1. องค์กรของท่ำนมีนโยบำยด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนโยบำยที่องค์กรด ำเนินงำนภำยใต้ 

กำรริเริ่มขององค์กรเอง ไม่ได้เกิดจำกกำรเรียกร้องหรือกำรบังคับให้กระท ำจำกท้ังภำคสังคมและภำครัฐ              
หรือไม่ได้เกิดจำกควำมจ ำเป็นที่ต้องด ำเนินงำนตำมภำรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร 

 ไม่มีนโยบำยด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม  มีนโยบำยด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 โปรดอธิบำย : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 เอกสำรแนบที่ CSR-1.1  (หำกมี) 
 

2. กำรมีส่วนรวมในกำรคิดริเริ่มและส่งเสริมให้มีนโยบำยหรือกิจกรรมด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร          
ของท่ำน อยู่ในระดับใดบ้ำง 

 คณะกรรมกำร    ผู้บริหำร  พนักงำน 

โปรดอธิบำย : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 เอกสำรแนบที่ CSR-1.2  (หำกมี) 

 

3. กำรก ำหนดแผนงำนในกำรปฏิบัติงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม /กิจกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม มีกำรก ำหนดแผนงำน 
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนหรือไม่ และในแผนงำนมีกำรก ำหนดตัวชี้วัด หรือผลลัพธ์ที่ต้องกำรหรือไม่  
 ไม่มีกำรก ำหนดแผนงำน  มีกำรก ำหนดแผนงำน 

 

 ไม่มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 

โปรดอธิบำย : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 เอกสำรแนบที่ CSR-1.3  (หำกมี) 

 

4. กำรติดตำมควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำมนโยบำยด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีหรือด้ำนนโยบำย
สังคมและสิ่งแวดล้อม มีควำมถี่อย่ำงไร และรำยงำนผลต่อผู้บริหำรระดับใด 
 ไม่มีกำรติดตำม  มีกำรติดตำม ระบุควำมถี่.......... 

 

 น ำเสนอรำยงำนต่อผู้บริหำรระดับสูง  น ำเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำร 
โปรดอธิบำย : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 เอกสำรแนบที่ CSR-1.4  (หำกมี) 
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5. จ ำนวนโครงกำรด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรของท่ำนในช่วง 5 ปี ที่ผ่ำนมำ โปรดอธิบำย : โปรดเรียงล ำดับ
ควำมโดดเด่นของโครงกำร (ให้ข้อมูลเพ่ิมได้ตำมควำมเหมำะสม) 

 

ปีที่เริ่ม/
ปีที่

สิ้นสุด 

ชื่อโครงการด้าน
สังคมและ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ชื่อโครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม 

และวัตถุประสงคข์อง
โครงการ 

จ านวน
พนักงานของ
รัฐวิสาหกิจที่มี
ส่วนร่วมใน
โครงการ 

จ านวน
พนักงานของ
รัฐวิสาหกิจ

ทั้งหมด 

ผู้บริหารที่เข้า
ร่วมโครงการ 
(ระบุต าแหน่ง
ของผู้บริหาร) 

จ านวนผู้       
ที่ได้รับ

ผลกระทบ 
ขั้นแรก 

       
       
       
       
       

 เอกสำรแนบที่ CSR-1.5  (หำกมี) 
 

6. งบประมำณในกำรด ำเนินงำนและงบประชำสัมพันธ์ด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรของท่ำนในช่วง 5 ปี ที่ผ่ำนมำ  
 

 งบด ำเนินงำนด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม...........................................................ล้ำนบำท 
 (ระบุงบประมำณในแต่ละปี) 
 งบประชำสัมพันธ์ด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม......................................................ล้ำนบำท 
 (ระบุงบประมำณในแต่ละปี) 
 

7. รำงวัลหรือประกำศเกียรติคุณด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมที่องค์กรของท่ำนได้รับในช่วง 5 ปี ที่ผ่ำนมำ  
(โปรดเรียงล ำดับปีที่ได้รับ) (ให้ข้อมูลเพ่ิมได้ตำมควำมเหมำะสม) 

 

ปีที่ได้
รางวัล 

ชื่อรางวัลหรือประกาศ
เกียรติคุณ 

รายละเอียดของรางวัลโดยสังเขป ชื่อองค์กรหรือสถาบันที่
มอบรางวัล 

    
    
    
    
    

 

8. องค์กรของท่ำนมีกำรจัดท ำรำยงำนด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมประจ ำปี (Corporate Social Responsibility Report) 
 ไม่มีกำรจัดท ำ  มีกำรจัดท ำ เริ่มตั้งแต่ปี _____________________ 
โปรดอธิบำย : ……………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 เอกสำรแนบที่ CSR-1.8  (หำกมี) 
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9. กรุณำระบุโครงกำร CSR ที่น ำเสนอเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำ เพียง 1 โครงกำร 
โปรดระบุชื่อโครงกำร : ……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10. องค์กรของท่ำนมีกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร CSR ที่น ำเสนอเพ่ือเข้ำรับ             
กำรพิจำรณำ ก่อนเริ่มโครงกำรและเมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ หรือไม่ อย่ำงไร (กรุณำแนบเอกสำรแผนงำน         
และรำยละเอียดกำรวิเครำะห์โครงกำรหำกมี)  
 ไม่มีกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูล  มีกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูล 
โปรดอธิบำย : ……………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 เอกสำรแนบที่ CSR-1.10  (หำกมี) 
 

11. องค์กรของท่ำนมีกำรจัดท ำแผนงำนทั้งระยะสั้น และระยะยำว ของโครงกำร CSR ที่น ำเสนอเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำ 
หรือไม่ อย่ำงไร  รวมทั้งมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย และผลลัพธ์ (Outcome) ของกำรด ำเนินโครงกำรในแต่ละปีหรือไม่ 
หำกมี ให้ระบุเป้ำหมำย และผลลัพธ์ ให้ชัดเจน 
 ไม่มีกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูล  มีกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูล 
โปรดอธิบำย : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
 เอกสำรแนบที่ CSR-1.11  (หำกมี) 
 

12. กำรด ำเนินโครงกำร CSR ที่น ำเสนอเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำขององค์กรท่ำน มีควำมเชื่อมโยงของโครงกำร CSR 
กับภำรกิจหลักขององค์กรอย่ำงไร (โปรดอธิบำยควำมเชื่อมโยง และควำมสอดคล้องของโครงกำร CSR และ
ภำรกิจหลักขององค์กร) 
โปรดอธิบำย : ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. ........................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสำรแนบที่ CSR-1.12  (หำกมี) 
. 

13. องค์กรของท่ำนมีกำรติดตำมประเมินผลโครงกำร CSR ที่น ำเสนอและพัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องหรือไม่ 
อย่ำงไร หำกมีระบุวิธีกำรติดตำมประเมินผลโครงกำร หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรติดตำมประเมินผลโครงกำร 
ควำมถี่ในกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร และเอกสำรรำยงำนติดตำมประเมินผลโครงกำร และกำรพัฒนำ
ปรับปรุงโครงกำรจำกผลกำรติดตำมในปี 
ก่อนหน้ำ (ท้ังกรณีท่ีโครงกำรสิ้นสุด หรืออยู่ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร) 
 ไม่มีติดตำมประเมินผลโครงกำร CSR  มีติดตำมประเมินผลโครงกำร CSR 
โปรดอธิบำย : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 เอกสำรแนบที่ CSR-1.13  (หำกมี) 
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14. องค์กรของท่ำนมีกำรพัฒนำปรับปรุงโครงกำร ภำยหลังจำกกำรติดตำมประเมินผลโครงกำร CSR ที่น ำเสนอและ
พัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องหรือไม่ อย่ำงไร หำกมีระบุวิธีกำรติดตำมประเมินผลโครงกำร หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กำรติดตำมประเมินผลโครงกำร และเอกสำรรำยงำนติดตำมประเมินผลโครงกำร ดังกล่ำว (ทั้งกรณีท่ีโครงกำรสิ้นสุด 
หรืออยู่ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร) 
 ไม่มีติดตำมประเมินผลโครงกำร CSR  มีติดตำมประเมินผลโครงกำร CSR 
โปรดอธิบำย : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 เอกสำรแนบที่ CSR-1.14  (หำกมี) 
 

15. องค์กรของท่ำนมีกำรประเมินระดับควำมส ำเร็จ ของกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำร CSR ที่น ำเสนอ อย่ำงไร 
 ไมม่ีกำรประเมินระดับควำมส ำเร็จของกำร

ด ำเนินงำน 
  มีกำรประเมินระดับควำมส ำเร็จของกำร

ด ำเนินงำน 
หำกมีกำรประเมิน กรุณำระบุ    
จ ำนวนแผนงำน/กิจกรรม ที่ด ำเนินกำรได้ครบถ้วน....... 
จ ำนวนแผนงำน/กิจกรรม ที่ต้องด ำเนินกำรทั้งหมด....... 

โปรดอธิบำย : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 เอกสำรแนบที่ CSR-1.15  (หำกมี) 
 

16. จ ำนวนพนักงำนที่เป็นผู้ด ำเนินโครงกำร CSR ที่น ำเสนอ 
 จ ำนวนพนักงำนที่เป็นผู้รับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำร CSR ที่น ำเสนอ.................คน  
 จ ำนวนพนักงำนเข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำร CSR ที่น ำเสนอ ในปี 2561 .........................คน 
 จ ำนวนพนักงำนทั้งหมดขององค์กร...................................................คน 
 ระดับต ำแหน่งผู้บริหำรที่มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำร 
โปรดระบุต ำแหน่งผู้บริหำร : …………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
เอกสำรแนบที่ CSR-1.16  (หำกมี) 

 

17. จ ำนวนผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จำกำรด ำเนินโครงกำร CSR ที่น ำเสนอ 
 จ ำนวนผู้ที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรง (ระบุจ ำนวนชุมชน หรือจ ำนวนประชำชน) ในกำรด ำเนินโครงกำร CSR  

ที่น ำเสนอ.................คน  
 จ ำนวนผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ทำงอ้อมจำกกำรด ำเนินโครงกำร CSR ที่น ำเสนอ ในปี 2561 .............คน 

 

โปรดระบุรำยละเอียดผู้รับผลประโยชน์ และวิธีกำรประเมินจ ำนวนผู้รับผลประโยชน์ทำงตรงและทำงอ้อม :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
เอกสำรแนบที่ CSR-1.17  (หำกมี) 
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ส่วนที่ 2 (ผลการด าเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม) 
1. องค์กรของท่ำนมีนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate Governance: CG)       

และมีจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) ที่เป็นรูปธรรมเช่นไร 
โปรดอธิบำย : ………………………………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสำรแนบที่ CSR-2.1  (หำกมี) 
 

2. ในรอบปีบัญชี 2560 ที่ผ่ำนมำ องค์กรของท่ำนมีกำรตรวจพบถึงกำรทุจริตในกำรด ำเนินงำนหรือไม่ 
 ไม่มีกำรตรวจพบ                             มีกำรตรวจพบ 
โปรดอธิบำย : ………………………………………………………………………………………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสำรแนบที่ CSR-2.2  (หำกมี) 

 

3. ในรอบปีบัญชี 2560 ที่ผ่ำนมำ องค์กรของท่ำนมีกำรตรวจพบถึงกรณีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict 
of Interest) ทั้งในระดับคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนหรือไม่ 
 ไม่มีกำรตรวจพบ   มีกำรตรวจพบ 
โปรดอธิบำย : ………………………………………………………………………………………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสำรแนบที่ CSR-2.3  (หำกมี) 
 

4. องค์กรของท่ำนมีกำรส่งเสริมให้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในกำรด ำเนิน
ธุรกิจที่สุจริตและเป็นธรรมเช่นไร 
 ไม่มีกำรส่งเสริม   มีกำรส่งเสริม 
โปรดอธิบำย : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสำรแนบที่ CSR-2.4  (หำกมี) 

 

5. คณะกรรมกำรและผู้บริหำรขององค์กรของท่ำน มีกำรพิจำรณำควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในหรือไม่ 
 ไม่มีกำรพิจำรณำ  มีกำรพิจำรณำ 
โปรดอธิบำย : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสำรแนบที่ CSR-2.5  (หำกมี) 
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6. องค์กรของท่ำนด ำเนินธุรกิจและปฏิบัติตำมข้อก ำหนดสิทธิมนุษยชนตำมมำตรฐำนสำกล และพิจำรณำรวมไปถึง
บริษัทในเครือ ผู้ร่วมทุน และคู่ค้ำเช่นไร 
โปรดอธิบำย : ……………………………………………………………………………………………………………………………............ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 
 เอกสำรแนบที่ CSR-2.6  (หำกมี) 
 

7. องค์กรของท่ำนมีรูปแบบของ committee หรือคณะท ำงำนที่เปิดโอกำสให้ชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจำกกำร
ด ำเนินธุรกิจเข้ำมำมีส่วนร่วมหรือไม่ และ committee หรือคณะท ำงำน มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร 
โปรดอธิบำย : ……………………………………………………………………………………………………………………………........... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
 เอกสำรแนบที่ CSR-2.7  (หำกมี) 
 

8. องค์กรของท่ำนเคยได้รับหรือได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในสถำนที่
ท ำงำนหรือไม่ 
 ไม่เคยได้รับกำรรับรอง  เคยได้รับหรือได้รับกำรรับรอง 
โปรดอธิบำย : …………………………………………………………………………………………………………………………............... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
 เอกสำรแนบที่ CSR-2.8  (หำกมี) 
 

9. องค์กรของท่ำนมีช่องทำงกำรสื่อสำรที่เปิดโอกำสให้พนักงำนได้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น และ                     
มีช่องทำงกำรร้องเรียนและกระบวนกำรจัดกำรกับข้อร้องเรียนของพนักงำนอย่ำงเหมำะสมและเป็นรูปธรรมเช่นไร 

      ไม่มีช่องทำงและกระบวนกำรดังกล่ำว  มีช่องทำงและกระบวนกำรดังกล่ำว 
โปรดอธิบำย : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสำรแนบที่ CSR-2.9  (หำกมี) 
 

10. องค์กรของท่ำนมีกำรด ำเนินธุรกิจที่มีควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำหรือผู้บริโภค และสร้ำงควำมตระหนักให้กับ
ลูกค้ำหรือผู้บริโภคได้ค ำนึงถึงเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมมำกข้ึนเช่นไร 
โปรดอธิบำย : ………………………………………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
 เอกสำรแนบที่ CSR-2.10  (หำกมี) 
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11. องค์กรของท่ำนส่งเสริมและสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนและท้องถิ่นเช่นไร  
โปรดอธิบำย : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
 เอกสำรแนบที่ CSR-2.11  (หำกมี) 
 

12. องค์กรของท่ำนเคยได้รับหรือได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 
 ไม่เคยได้รับกำรรับรอง  เคยได้รับหรือได้รับกำรรับรอง 
โปรดอธิบำย : ………………………………………………………………………………………………………………………............... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
หำกไม่เคยได้รับกำรรับรอง องค์กรของท่ำนได้จัดให้มีระบบกำรบริหำรงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม และ
มีส่งเสริมให้พนักงำนได้ตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่ำงสม่ ำเสมอเช่นไร 

โปรดอธิบำย : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสำรแนบที่ CSR-2.12  (หำกมี) 

 

13. องค์กรของท่ำนมีกำรให้ควำมส ำคัญ/กำรสร้ำงควำมตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมในกระบวนกำรผลิต                  
กำรให้บริกำร หรือกำรด ำเนินงำนขององค์กร (CSR In-process) ผ่ำนกำรด ำเนินงำนในกระบวนกำรผลิตสินค้ำ
และบริกำร หรือกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับ กำรลดมลพิษ กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ             
กำรบรรเทำและปรับตัวต่อสภำวะโลกร้อน และกำรปกป้องและฟ้ืนฟูสิ่งมีชีวิตโปรดอธิบำย:  (ให้อธิบำย
กระบวนกำร CSR In process –ขององค์กรของท่ำน)……………………………....................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
 เอกสำรแนบที่ CSR-2.13  (หำกมี) 

 

14. องค์กรของท่ำนมีกำรน ำนโยบำยและปฏิบัติตำมแนวทำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Green Procurement) ในหน่วยงำนภำครัฐ หรือไม่ 
 ไม่มี  มี 
โปรดอธิบำย : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสำรแนบที่ CSR-2.14  (หำกมี) 
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15. องค์กรของท่ำนมีกำรศึกษำผลกระทบทำงลบด้ำนสิ่งแวดล้อมที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร และ
มีแนวทำงแก้ไขที่เป็นรูปธรรมหรือไม่ 
 ไม่มีกำรศึกษำ  มีกำรศึกษำและแนวทำงแก้ไข 
โปรดอธิบำย : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสำรแนบที่ CSR-2.15  (หำกมี) 
 

16. องค์กรของท่ำนมีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 
 ไม่มีนวัตกรรม  มีนวัตกรรม 
โปรดอธิบำย : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกสำรแนบที่ CSR-2.16  (หำกมี) 
 

17. องค์กรของท่ำนมีกำรวัดผลงำนจำกกำรด ำเนินงำนด้ำน CSR ขององค์กรหรือไม่ 
 ไม่มีกำรวัดผล  มีกำรวัดผล 
โปรดอธิบำย : …………………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 เอกสำรแนบที่ CSR-2.17  (หำกมี) 
 

18. องค์กรของท่ำนมีกำรก ำหนดตัววัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)  
ขององค์กรหรือไม่ 
 ไม่มีกำรวัดผล  มีกำรวัดผล 
โปรดอธิบำย : (ถ้ำมี ให้ระบุผลของกำรประเมินตั้งแต่ในปีแรก จนถึงปีปัจจุบัน)…………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
 เอกสำรแนบที่ CSR-2.18  (หำกมี) 
 

19. โปรดอธิบำยโดยสังเขปถึงกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงเรื่องวิสำหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise)  
19.1 องค์กรของท่ำนได้มีกำรน ำควำมคิดเรื่องวิสำหกิจเพ่ือสังคมมำประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำนในองค์กร      

หรือมีแผนงำนโครงกำรที่เกี่ยวกับวิสำหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) อย่ำงไร  
โปรดอธิบำย : ………………………………………………………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
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19.2 องค์กรของท่ำนได้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนในระดับองค์กร (อำจเป็นวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
เป้ำประสงค์ หรือยุทธศำสตร์) ทำงสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรที่สะท้อนกำรแก้ไขปัญหำหรือพัฒนำ
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงไร  

โปรดอธิบำย : ………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………............... 

19.3 รูปแบบกำรด ำเนินงำน ยุทธศำสตร์ หรือแนวทำงที่จะท ำให้องค์กรมีควำมยั่งยืนทำงกำรเงิน                        
ที่นอกเหนือจำกกำรพ่ึงพิงรำยได้งบประมำณ มีกำรก ำหนดอย่ำงไร  

โปรดอธิบำย : …………………………………………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............ 

19.4 ผลตอบแทนจำกกำรด ำเนินงำนประจ ำปี นอกเหนือจำกกำรน ำส่งรำยได้ให้กระทรวงกำรคลังแล้ว              
องค์กรของท่ำนมีแนวทำงในกำรน ำผลตอบแทนกลับคืนสู่สังคมอย่ำงไร  

โปรดอธิบำย : ………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………............... 

 
20. โปรดอธิบำยโดยสังเขป ถึงควำมโดดเด่นหรือเหตุผลที่องค์กรของท่ำนสมควรได้รับรำงวัล CSR Award  

ประจ ำปี 2561 
โปรดอธิบำย : …………………………………………………………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
..................……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


