
 

คุณสมบัติเฉพาะประเภทรางวัล 
 

8. ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
1.1 สถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงาน 
      อุตสาหกรรม (CSR-DIW) และด าเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงาน  
  อุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous) มาอย่างน้อย 2 ปี (ไม่จ าเป็นต้องต่อเนื่องกัน) หรือ 

สถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ของ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (CSR-DPIM) และด าเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่อย่างต่อเนื่อง (CSR-DPIM Continuous)  
มาอย่างน้อย 2 ปี (ไม่จ าเป็นต้องต่อเนื่องกัน) 

1.2 สถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจ าโรงงาน 
      ประเภทบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป หรือสถานประกอบกิจการ 
      อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ต้องเป็นสมาชิกเครือข่าย CSR-DPIM 
1.3 การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมต้องเป็นไป 
      ตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งทางตรงและทางอ้อม 
1.4 สถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่เคยถูกร้องเรียน หรือเคยถูกร้องเรียนโดยเรื่องร้องเรียนมี 

มูลเหตุจากโรงงาน แต่ยุติแล้วเป็นเวลา 3 ปีขึ้นไป และต้องแนบหลักฐานจากส านักงานอุตสาหกรรม 
จังหวัด หรือส านักงานนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ที่โรงงานตั้งอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  /การจัดท ารายงาน... 
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2. ตัวอักษร Angsana New 16 

3. กั้นหน้า – หลัง กั้นหน้า 2.50 ซม. 
กั้นหลัง 1.50 ซม. 

4. วิธีเข้าเล่ม แบบสันกระดูกงู 

5. กระดาษ/จ านวนหน้า - 

 
 หมายเหตุ  1. รายงานต้องประกอบด้วย 
   - ปกหน้า  ปกหลัง  สารบัญ 
   - ใส่หมายเลขและหัวข้อตามเกณฑ์การพิจารณาของแต่ละประเภทรางวัลให้เรียงหน้า 
ทุกหน้า มีหมายเลขก ากับรูปภาพ กราฟและตารางด้วย (พร้อมด้วย CD ข้อมูลประกอบเอกสาร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              /เอกสารที่ต้องการ... 
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เอกสารที่ต้องการของแต่ละประเภทรางวัล 
ประเภทรางวัล เอกสารที่ต้องการ หมาย 

เหตุ 
8. ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปสถานประกอบการอุตสาหกรรม 

     • ชื่อสถานประกอบกิจการ  เลขทะเบียนสถานประกอบ
กิจการ ทุนจดทะเบียน จ านวนพนักงาน ที่ตั้ง และผู้
ประสานงาน 

     • ลักษณะการประกอบกิจการ  วัตถุดิบ  และผลิตภัณฑ์ 
     • นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร 
     • นโยบายด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม 
     • ส าเนาใบเกียรติบัตรตามมาตรฐานความรับผิดชอบของ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (CSR-DIW) และส าเนาใบเกียรติบัตรตาม
มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
(CSR-DIW Continuous) หรือ ส าเนาใบเกียรติบัตร
ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (CSR DPIM) 
และส าเนาใบเกียรติบัตรตามมาตรฐานความรับผิดชอบ
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DPIM 
Continuous) หรือเอกสารอ่ืนๆที่สอดคล้องกัน 

• (ณ ปัจจุบัน) ได้รับมาตรฐานการรับรองด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม , สิ่งแวดล้อม , แรงงาน , พลังงาน 
และอ่ืนๆ 

- มีเอกสารหลักฐานแสดงว่าได้รับเกียรติบัตร/
ใบรับรอง มาตรฐานต่างที่เกี่ยวข้อง (หรือมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ 

ที่เก่ียวข้อง) 

บทที่ 2 ความรับผิดชอบต่อชุมชนโดยรอบ 
     • การสื่อสาร และการเข้าถึงข้อมูลของชุมชน 
          - โครงสร้างการสื่อสาร 
          - เครื่องมือหรือกลไกการสื่อสาร 
          - การวัดประสิทธิภาพการเข้าถึงชุมชน 

 

 
           /ประเภทรางวัล... 
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ประเภทรางวัล เอกสารที่ต้องการ หมายเหตุ 
8. ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม      • การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 

          -  มีไตรภาคีในการร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของ
องค์กร (Open House) 

          - การมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินการกิจกรรม
ความรับผิดชอบขององค์กร 

          - การไปเสริมสร้างกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
     • ผลกระทบต่อชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ 
          - ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม

การสร้างรายได้หรือลดรายจ่าย 
          - มูลค่ารายได้ของชุมชนที่เพ่ิมข้ึน 
          - ความเหมาะสมของกิจกรรมต่อรายได้ให้กับชุมชน  
     • ผลกระทบต่อชุมชนทางด้านสังคม 
          - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับชุมชน 

 - กิจกรรมสนับสนุนด้านการศึกษา วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

          - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     • ผลกระทบต่อชุมชนทางด้านสิ่งแวดล้อม 

- มาตรการและประสิทธิภาพการป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

          - การตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของชุมชนโดยรอบ 
     • ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบต่อกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
 (การลงพ้ืนที่สอบถามความพึงพอใจจากชุมชนโดยรอบ) 

บทที่ 3 ความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวม 
     • ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมด้านเศรษฐกิจ 
          - ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร (วัตถุดิบ) 
          - ประสิทธิภาพการใช้น้ า 
          - ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
     • ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมด้านสังคม 
          - กิจกรรมสร้างคนดีให้กับสังคม 
          - กิจกรรมต่อต้านคอรร์ัปชั่น 
          - กิจกรรมต่อต้านแรงงานผิดกฎหมาย 
          - กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
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ประเภทรางวัล เอกสารที่ต้องการ หมายเหตุ 
8. ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม      • ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมด้านสิ่งแวดล้อม 

           - กิจกรรมส่งเสริมให้สังคมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
           - การผลิตสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 - การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

บทที่ 4 การสร้างแนวคิดและต้นแบบเชิงสร้างสรรค์ 
          ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

• มีการสร้างแนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ 
  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

     • มีผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
       ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและมีการใช้เครื่องมือ 
       ในการประเมินผลตอบแทนทางสังคม  
       (SROI : Social Return On Investment) 
     • เป็นองค์กรต้นแบบการเรียนรู้การด าเนินงานโครงการ/ 
       กิจกรรม ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่องค์กรอ่ืนๆ 

 

 
 


