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หลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564 
ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. มีคุณสมบัติตามข้อก าหนด และคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครรางวัลอุตสาหกรรม ประจ าปี พ.ศ. 2564 
2. สถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ      
    (CSR-DIW) และด าเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW  
    Continuous) มาอย่างน้อย 2 ปี (ไม่จ าเป็นต้องต่อเนื่องกัน) ในช่วงเวลา 5 ปีย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน  
    (พ.ศ. 2559 - 2563) หรือสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบ 
    ต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) และด าเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม 
    ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่อย่างต่อเนื่อง (CSR-DPIM Continuous) มาอย่างน้อย 2 ปี (ไม่จ าเป็นต้อง 
    ต่อเนื่องกัน) ในช่วงเวลา 5 ปีย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2559 - 2563) 
3. สถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจ าโรงงาน 
    ประเภทบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไปหรือระดับอาวุโส* หรือ 
    สถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ต้องเป็นสมาชิกเครือข่าย CSR-DPIM 
4. การด าเนินงานของสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 
    ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
5. สถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ต้องไม่เคยถูกร้องเรียน  
    หรือเคยถูกร้องเรียนโดยเรื่องร้องเรียนมีมูลเหตุจากการประกอบกิจการ แตยุ่ติแล้วเป็นเวลา 3 ปีขึ้นไป  
    (พ.ศ. 2561 - 2563) และต้องแนบหลักฐานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  
    หรือส านักงานนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ที่โรงงานตั้งอยู่ 
 

 
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก แบ่งออกเป็น 4 หมวด คะแนนรวม 1,000 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 
หมวด 1 ได้รับมาตรฐานระบบการรับรองด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง      200 คะแนน 
หมวด 2 ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการด าเนินงานของธุรกิจ (CSR in Process)      300 คะแนน 
หมวด 3 ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจกับชุมชนโดยรอบ (CSR after Process)      300 คะแนน 
หมวด 4 กิจกรรมหรือโครงการที่เป็นต้นแบบเชิงสร้างสรรค์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

ที่ยั่งยืน 
     200 คะแนน 

คะแนนรวม 1,000 คะแนน 
 
เกณฑ์การให้รางวัล 
รางวัลจ านวนสูงสุดไม่เกิน 3 รางวัล เรียงล าดับตามคะแนนสูงสุด โดย 

1. คะแนนในแต่ละหมวด ต้องไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
2. คะแนนรวมทั้ง 4 หมวด ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ค าตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
หมายเหตุ *ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
              ประจ าโรงงาน พ.ศ. 2559 

หมวดที่ 1... 
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หมวดที ่1 (ณ ปัจจุบัน) ได้รับรางวัล เกียรติบัตร หรือมาตรฐานการรับรอง ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ,  
              สิ่งแวดล้อม , แรงงาน , พลังงาน และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง    (200 คะแนน) 

 ในหมวดนี้แสดงให้เห็นถึงสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบกิจการอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ มีความตระหนักต่อการด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใส่ใจต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชน สังคม 
และ สิ่งแวดล้อมหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยมีการน าระบบมาตรฐานต่างๆ มาใช้ในการประกอบกิจการ 
เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

   อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ ......................................... ได้ปี .................................................................. 
   EMS for SMEs จาก .................................................... ได้ปี ................................................................... 
   Eco Factory (โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ) จาก ........................................ ได้ปี ................................ 
   โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ได้ปี ..................................................................................................... 
   มรท. 8001 – 2563 ได้ปี ………………………………………………………………………………………………………. 
   มาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม จาก .............................. ได้ปี ................... 
   มาตรฐาน ISO 50001 : 2018 ระบบการจัดการด้านพลังงาน จาก ............................ ได้ปี ................... 
   มาตรฐาน OHSAS 18001 : 2007 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้ปี ................... 
   มาตรฐาน ISO 45001 : 2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จาก ........ ได้ปี ........ 
   มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ระบบบริหารงานคุณภาพ จาก ............................ ได้ปี ............................ 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................ .......................... 
 

ล าดับที่ รายละเอียด 
คะแนนเต็ม 

200 คะแนน 
หมายเหตุ 

1 
ได้รับรางวัล/เกียรติบัตร/ใบรับรอง และมีเอกสาร
หลักฐานแสดงไม่น้อยกว่า 10 รายการ 

200 
- ไม่นับรวมเกียรติบัตร/
ใบรับรอง CSR-DIW 
Award และเกียรติบัตร/
ใบรับรอง CSR-DPIM 
Award 

- รางวัล/เกียรติบัตร/
ใบรับรอง ย้อนหลังไม่
เกิน 3 ปี 

2 
ได้รับรางวัล/เกียรติบัตร/ใบรับรอง และมีเอกสาร
หลักฐาน แสดงไม่น้อยกว่า 8 รายการ 

180 

3 
ได้รับรางวัล/เกียรติบัตร/ใบรับรอง และมีเอกสาร
หลักฐาน แสดงไม่น้อยกว่า 6 รายการ 

160 

4 
ได้รับรางวัล/เกียรติบัตร/ใบรับรอง และมีเอกสาร
หลักฐาน แสดงไม่น้อยกว่า 4 รายการ 

140 

5 
ได้รับรางวัล/เกียรติบัตร/ใบรับรอง และมีเอกสาร
หลักฐาน แสดงไม่น้อยกว่า 2 รายการ 

120 

หมายเหตุ กรณีระบบมาตรฐานต่างๆ ตามที่ระบุไว้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง ให้สถานประกอบ
กิจการโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ แสดงเอกสารหลักฐานรางวัล/ 
เกียรติบัตร/ใบรับรอง ที่ได้ในปีล่าสุดมาด้วย 

 
 

หมวดที่ 2... 
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หมวดที่ 2 ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการด าเนินงานของธุรกิจ (CSR in Process)  (300 คะแนน) 

 ในหมวดนี้แสดงให้เห็นถึงสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบกิจการเหมืองแร่  
ที่ด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและได้รับความไว้วางใจจากภาคประชาชน และสังคม 
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
ที่มีการพัฒนาและเติบโตร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน 

2.๑ ด้านการใช้ทรัพยากร          (90 คะแนน) 
 2.๑.๑ ประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบ        
 2.๑.๒ ประสิทธิภาพการใช้น้ า        
 2.๑.๓ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน       

2.๒ ด้านสังคม            (120 คะแนน) 
 2.๒.๑ กิจกรรมสร้างคนดีให้กับสังคม         
 2.๒.๒ กิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชัน         
 2.๒.๓ กิจกรรมต่อต้านแรงงานผิดกฎหมาย       
 2.๒.4 กิจกรรมส่งเสริมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน    

2.๓ ด้านสิ่งแวดล้อม            (90 คะแนน) 
 2.๓.๑ กิจกรรมส่งเสริมให้สังคมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก      
 2.๓.๒ การผลิตสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม        
 2.๓.๓ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

หมายเหต ุ1) เอกสารหลักฐานที่น ามาแสดงในหมวดนี้ ต้องเป็นผลการด าเนินงานของกิจกรรม ในรูปแบบดังนี้  
- กิจกรรมที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 หรือ 
- กิจกรรมที่ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

  2) การค านวณร้อยละของผลการด าเนินงานของกิจกรรม = 
ผลการด าเนินงานในปีนัน้ๆ

ผลการด าเนินงานในปีฐาน
x 100 

 - ปีฐาน คือ ปีก่อนหน้าที่จะเริ่มด าเนินกิจกรรม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

หมวดที่ 3 ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจกับชุมชนโดยรอบ (CSR after Process) (300 คะแนน) 

 ในหมวดนี้แสดงให้เห็นถึงสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบกิจการเหมืองแร่  
ที่ด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและค านึงถึงการแบ่งปันผลประโยชน์คืนให้แก่ชุมชน  
ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยไม่เกี่ยวกับการด าเนินงานธุรกิจ 
อุตสาหกรรมขององค์กรโดยตรง พร้อมทั้งเป็นการยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและชุมชน  

3.1 การให้ความส าคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ      (30 คะแนน) 
การให้ความส าคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ เช่น มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม, 

      การเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม, งบประมาณสนับสนุนกิจกรรม 
      ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น 
 
 

3.2 การสื่อสาร... 
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4.3 ประโยชน์... 

3.2 การสื่อสาร และการเข้าถึงข้อมูลของชุมชน          (30 คะแนน) 
 3.2.1 โครงสร้างการสื่อสาร           
 3.2.2 เครื่องมือหรือกลไกการสื่อสาร         
 3.2.3 การวัดประสิทธิภาพการเข้าถึงชุมชน 
3.3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน         (40 คะแนน) 
 3.3.1 การมีส่วนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร (Open House)     
 3.3.2 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
 3.3.3 การมีส่วนร่วมขององค์กรในการด าเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน    
3.4 ประโยชน์ต่อชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ          (40 คะแนน) 
 3.4.1 ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมการสร้างรายได้หรือลดรายจ่าย  
 3.4.2 มูลค่ารายได้ของชุมชนที่เพ่ิมขึ้น       
 3.4.3 ความเหมาะสมของกิจกรรมต่อรายได้ให้กับชุมชน       
3.5 ประโยชน์ต่อชุมชนทางด้านสังคม         (40 คะแนน) 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ หรือด้านการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี หรือความปลอดภัยในชีวิต  
       และทรัพย์สิน หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับชุมชน ครอบคลุมชุมชนโดยรอบรัศมี 5 กิโลเมตร 
3.6 ประโยชน์ต่อชุมชนทางด้านสิ่งแวดล้อม         (40 คะแนน) 
 3.6.1 มาตรการและประสิทธิภาพการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
 3.6.2 การตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของชุมชนโดยรอบ        
3.7 ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบต่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม        (80 คะแนน) 

การลงพ้ืนที่สอบถามความพึงพอใจจากชุมชนโดยรอบต่อภาพรวมของกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ 
       ต่อสังคมขององค์กร 

หมายเหต ุ1) เอกสารหลักฐานที่น ามาแสดงในหมวดนี้ ต้องเป็นผลการด าเนินงานของกิจกรรม ในรูปแบบดังนี้  
- กิจกรรมที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 หรือ 
- กิจกรรมที่ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

  2) การค านวณร้อยละของผลการด าเนินงานของกิจกรรม = 
ผลการด าเนินงานในปีนัน้ๆ

ผลการด าเนินงานในปีฐาน
x 100 

 - ปีฐาน คือ ปีก่อนหน้าที่จะเริ่มด าเนินกิจกรรม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

หมวดที่ 4  กิจกรรมหรือโครงการที่เป็นต้นแบบเชิงสร้างสรรค์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ย่ังยืน   (200 คะแนน) 
 ในหมวดนี้ให้เลือกเพียงหนึ่งกิจกรรมหรือหนึ่งโครงการ ที่แสดงถึงแนวคิดและต้นแบบเชิงสร้างสรรค์ 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนในด้านเศรษฐกิจ หรือสังคม หรือ
สิ่งแวดล้อม หรืออ่ืนๆ 
4.1 แผนการด าเนินงาน      (50 คะแนน) 

4.1.1 ที่มาของแผนงานของกิจกรรม/โครงการ เช่น  การสานเสวนา, สอบถามความเห็นจากชุมชน,  
รายละเอียดความเป็นมาของกิจกรรม/โครงการ  

4.1.2 รายละเอียดของแผนการด าเนินงาน  
4.2 การด าเนินงานตามแผน (25 คะแนน) 
 ร้อยละของการด าเนินงานตามแผน และ การมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง        
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4.3 ประโยชน์ที่ได้รับที่ได้รับจากการด าเนินงานตามแผน       (50 คะแนน) 
 4.3.1 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 4.3.2 ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ (ครัวเรือน)         
 4.3.3 ความพึงพอใจของชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมายต่อกิจกรรม/โครงการ 
                    (ควรมีหนังสือหรือเอกสารจากชุมชนที่แสดงถึงความพึงพอใจต่อกิจกรรม/โครงการ) 
 4.3.4 การประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI: Social Return On Investment) 
4.4 ความย่ังยืน  (75 คะแนน) 

4.4.1 กิจกรรม/โครงการ มีรูปแบบการพัฒนาที่ชุมชนสามารถต่อยอดการด าเนินกิจกรรม  
                   ด้วยตนเอง เช่น วิสาหกิจชุมชน, สหกรณ,์ สมาคม, กลุ่มเกษตรกร, กลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มอาชีพ เป็นต้น 

4.4.2 กิจกรรม/โครงการ มีรูปแบบการพัฒนาที่สามารถให้องค์กรอ่ืนน าไปประยุกต์ใช้  
         เช่น เป็นองค์กรต้นแบบ (Model) ให้กับองค์กรอ่ืน, เป็นพี่เลี้ยงเพื่อแนะน าการด าเนินงาน 
         ตามต้นแบบการเรียนรู้ให้กับองค์กรอ่ืนๆ, มีความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายเพื่อการอยู่ร่วมกัน 
         อย่างยั่งยืนในพื้นที่หรือพ้ืนที่อ่ืนๆ, มีคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติต้นแบบการเรียนรู้ (Best practice)  
         และเผยแพร่ให้กับองค์กรอื่น, มีการน าแนวทาง Digitalization มาด าเนินกิจกรรมหรือโครงการ 

(เช่น การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนปรับปรุงกระบวนการท างาน), เปิดโอกาสให้องค์กรอ่ืน 
เข้ามาเรียนรู้กระบวนการตามต้นแบบสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตนเองได้ เป็นต้น 

 4.4.3 กิจกรรม/โครงการสามารถสนับสนุนการด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  
                   (อย่างน้อย 1 ด้าน) 

หมายเหต ุเอกสารหลักฐานที่น ามาแสดงในหมวดนี้ ต้องเป็นผลการด าเนินงานของกิจกรรม/โครงการ ในรูปแบบดังนี้  
- กิจกรรม/โครงการ ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 หรือ 
- กิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 


