
 

รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน 
ประจําป พ.ศ. 2565 

ประเภทความรับผิดชอบตอสังคม 

 

 
 
 
 
 
 
ติดตอและสมัครไดที่ : กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
  ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท  
  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

 
  นายพิพัฒน เชฏฐพินิต 
  นายนพรัตน ชนะภัย 
  นายตฤณ จันทรสวาง 

 
โทรศัพท : 0 2430 6310 ตอ 1907 หรือ 1903 
โทรสาร : 0 2430 6310 ตอ 1999 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : PMAWARDCSR@gmail.com 
 
 

mailto:PMAWARDCSR@gmail.com


-2-                                        เกณฑการพิจารณาใหคะแนน 
 

เกณฑการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประจาํป พ.ศ. 2565 

ประเภทความรับผิดชอบตอสังคม 

คุณสมบัติของผูสมัคร 
1. มีคุณสมบัติตามขอกําหนด และคุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัครรางวัลอุตสาหกรรม ประจําป พ.ศ. 2565 
2. สถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ตองผานเกณฑมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการ 
(CSR-DIW) และดําเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการอยางตอเนื่อง (CSR-DIW 
Continuous) มาอยางนอย 2 ป (ไมจําเปนตองตอเนื่องกัน) ในชวงเวลา 5 ปยอนหลังจนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2560 - 
2564) หรือสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหมืองแรตองผานเกณฑมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร (CSR-DPIM) และดําเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการ
อุตสาหกรรมแรอยางตอเนื่อง (CSR-DPIM Continuous) มาอยางนอย 2 ป (ไมจําเปนตองตอเนื่องกัน) ในชวงเวลา 5 
ปยอนหลังจนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2560 - 2564) 
3. สถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตองมีบุคลากรเฉพาะดานความรับผิดชอบตอสังคมประจําโรงงานประเภท
บุคลากรเฉพาะดานการบริหารความรับผิดชอบตอสังคมระดับท่ัวไปหรือระดับอาวุโส* หรือสถานประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมเหมืองแร ตองเปนสมาชิกเครือขาย CSR-DPIM 
4. การดําเนินงานของสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหมืองแร 
ตองเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวของท้ังหมด 
5. สถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหมืองแรตองไมเคยถูกรองเรียน
หรือเคยถูกรองเรียนโดยเรื่องรองเรียนมีมูลเหตุจากการประกอบกิจการ แตยุติแลวเปนเวลา 3 ปข้ึนไป (พ.ศ. 2562 - 
2564) และตองแนบหลักฐานจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือสํานักงานนิคม
อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีท่ีโรงงานตั้งอยู 
 

 

เกณฑการพิจารณาคัดเลือก แบงออกเปน 4 หมวด คะแนนรวม 1,000 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 
หมวด 1 ไดรับมาตรฐานระบบการรับรองดานตางๆ ท่ีเก่ียวของ      100 คะแนน 
หมวด 2 ความรับผิดชอบตอสังคมในกระบวนการดําเนินงานของธุรกิจ (CSR in Process)      300 คะแนน 
หมวด 3 ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจกับชุมชนโดยรอบ (CSR after Process)      300 คะแนน 
หมวด 4 กิจกรรมหรือโครงการท่ีเปนตนแบบเชิงนวัตกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมท่ียั่งยืน      300 คะแนน 

คะแนนรวม 1,000 คะแนน 
เกณฑการใหรางวัล 

1. อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME : Small and Medium Industry) 
1.1 คะแนนในแตละหมวดตองไมนอยกวารอยละ 60 
2.2 คะแนนรวมท้ัง 4 หมวด ตองไมนอยกวารอยละ 70 
2.3 คําตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

2. อุตสาหกรรมขนาดใหญ (Large Industry)  
2.1 คะแนนในแตละหมวด ตองไดไมนอยกวารอยละ 70 
2.2 คะแนนรวมท้ัง 4 หมวด ตองไมนอยกวารอยละ 80 
2.3 คําตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

หมายเหตุ *ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การข้ึนทะเบียนบุคลากรเฉพาะดานความรับผิดชอบตอสังคม 
              ประจําโรงงาน พ.ศ. 2559 
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หมวดท่ี 1... 
หมวดท่ี 1 (ณ ปจจุบัน) ไดรับรางวัล เกียรติบัตร หรือมาตรฐานการรับรอง ดานความรับผิดชอบตอสังคม ,  
              ส่ิงแวดลอม , แรงงาน , พลังงาน และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ    (200 คะแนน) 

 ในหมวดนี้แสดงใหเห็นถึงสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบกิจการอุตสาหกรรม
เหมืองแร มีความตระหนักตอการดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีใสใจตอผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับชุมชน สังคม และ 
สิ่งแวดลอมหรือผู มีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของ โดยมีการนําระบบมาตรฐานตางๆ มาใชในการประกอบกิจการ 
เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

   อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี ......................................... ไดป .................................................................. 

   EMS for SMEs จาก .................................................... ไดป ................................................................... 

   Eco Factory (โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ) จาก ........................................ ไดป ................................ 

   โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม ไดป ..................................................................................................... 

   มรท. 8001 – 2563 ไดป ………………………………………………………………………………………………………. 

   มาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม จาก .............................. ไดป ................... 

   มาตรฐาน ISO 50001 : 2018 ระบบการจัดการดานพลังงาน จาก ............................ ไดป ................... 

   มาตรฐาน OHSAS 18001 : 2007 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไดป ................... 

   มาตรฐาน ISO 45001 : 2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จาก ........ ไดป ........ 

   มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ระบบบริหารงานคุณภาพ จาก ............................ ไดป ............................ 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................................................................................................................................... 

 

ลําดับท่ี รายละเอียด 
คะแนนเต็ม 

100 คะแนน 
หมายเหตุ 

1 
ไดรับรางวัล/เกียรติบัตร/ใบรับรอง และมีเอกสาร
หลักฐานแสดงไมนอยกวา 10 รายการ 

100 
- ไมนับรวมเกียรติบัตร/
ใบรับรอง CSR-DIW 
Award และเกียรติบัตร/
ใบรับรอง CSR-DPIM 
Award 

- รางวัล/เกียรติบัตร/
ใบรับรอง ยอนหลังไม
เกิน 3 ป 

 

2 
ไดรับรางวัล/เกียรติบัตร/ใบรับรอง และมีเอกสาร
หลักฐาน แสดงไมนอยกวา 8 รายการ 

80 

3 
ไดรับรางวัล/เกียรติบัตร/ใบรับรอง และมีเอกสาร
หลักฐาน แสดงไมนอยกวา 6 รายการ 

60 

4 
ไดรับรางวัล/เกียรติบัตร/ใบรับรอง และมีเอกสาร
หลักฐาน แสดงไมนอยกวา 4 รายการ 

40 

5 
ไดรับรางวัล/เกียรติบัตร/ใบรับรอง และมีเอกสาร
หลักฐาน แสดงไมนอยกวา 2 รายการ 

20 

หมายเหตุ กรณีระบบมาตรฐานตางๆ ตามท่ีระบุไวมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง ใหสถานประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหมืองแร แสดงเอกสารหลักฐานรางวัล/เกียรติบัตร/
ใบรับรอง ท่ีไดในปลาสุดมาดวย 

หมวดท่ี 2... 
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หมวดท่ี 2 ความรับผิดชอบตอสังคมในกระบวนการดําเนินงานของธุรกิจ (CSR in Process)  (300 คะแนน) 

 ในหมวดนี้แสดงใหเห็นถึงสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบกิจการเหมืองแร 
ท่ีดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมดวยความรับผิดชอบตอสังคมและไดรับความไววางใจจากภาคประชาชน และสังคม 
สามารถอยูรวมกันไดอยางปกติสุข เสริมสรางภาพลักษณท่ีดีเพ่ือใหประเทศไทยเปนฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
ท่ีมีการพัฒนาและเติบโตรวมกันอยางสมดุลและยั่งยืน 

2.๑ ดานการใชทรัพยากร          (90 คะแนน) 
 2.๑.๑ ประสิทธิภาพการใชวัตถุดิบ          
 2.๑.๒ ประสิทธิภาพการใชน้ํา        
 2.๑.๓ ประสิทธิภาพการใชพลังงาน         

2.๒ ดานสังคม            (120 คะแนน) 
 2.๒.๑ กิจกรรมสรางคนดีใหกับสังคม       
 2.๒.๒ กิจกรรมตอตานคอรรัปชัน          

2.๒.๓ กิจกรรมตอตานแรงงานผิดกฎหมาย         
 2.๒.4 กิจกรรมสงเสริมสวัสดกิารและคุมครองแรงงาน       

2.๓ ดานสิ่งแวดลอม            (90 คะแนน) 
 2.๓.๑ กิจกรรมสงเสริมใหสังคมลดการปลอยกาซเรือนกระจก      
 2.๓.๒ การผลิตสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม        
 2.๓.๓ การจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม      

หมายเหต ุ1) เอกสารหลักฐานท่ีนํามาแสดงในหมวดนี้ ตองเปนผลการดําเนินงานของกิจกรรม ในรูปแบบดังนี้  
- กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน ตั้งแต เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 หรือ 
- กิจกรรมท่ีดําเนินการมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

  2) การคํานวณรอยละของผลการดาํเนินงานของกิจกรรม = 
ผลการดําเนินงานในปนัน้ๆ

ผลการดําเนินงานในปฐาน
x 100 

 - ปฐาน คือ ปกอนหนาท่ีจะเริ่มดําเนินกิจกรรม 

 

หมวดท่ี 3 ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจกับชุมชนโดยรอบ (CSR after Process) (300 คะแนน) 

 ในหมวดนี้แสดงใหเห็นถึงสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบกิจการเหมืองแร  
ท่ีดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมดวยความรับผิดชอบตอสังคมและคํานึงถึงการแบงปนผลประโยชนคืนใหแกชุมชน 
ดวยการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสิ่งแวดลอม โดยไมเก่ียวกับการดําเนินงานธุรกิจ อุตสาหกรรม
ขององคกรโดยตรง พรอมท้ังเปนการยกระดับการมีสวนรวมของภาคธุรกิจและชุมชน  

3.1 การใหความสําคัญดานความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ      (30 คะแนน) 
การใหความสําคัญดานความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ เชน มีนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม, 

      การเปดโอกาสใหพนักงานเขารวมกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม, งบประมาณสนับสนุนกิจกรรม 
      ดานความรับผิดชอบตอสังคม เปนตน 
    
 

 / 3.2 การส่ือสาร... 
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3.2 การส่ือสาร และการเขาถึงขอมูลของชุมชน          (30 คะแนน) 
 3.2.1 โครงสรางการสื่อสาร           
 3.2.2 เครื่องมือหรือกลไกการสื่อสาร         
 3.2.3 การวัดประสิทธิภาพการเขาถึงชุมชน         
3.3 การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน         (40 คะแนน) 
 3.3.1 การมีสวนรวมตรวจสอบการดําเนินงานขององคกร (Open House)       
 3.3.2 การมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม     
 3.3.3 การมีสวนรวมขององคกรในการดําเนินกิจกรรมรวมกับชุมชน       

3.4 ประโยชนตอชุมชนทางดานเศรษฐกิจ           (40 คะแนน) 
 3.4.1 รอยละของครัวเรือนท่ีไดรับประโยชนจากกิจกรรมการสรางรายไดหรือลดรายจาย   
 3.4.2 มูลคารายไดของชุมชนท่ีเพ่ิมข้ึน          
 3.4.3 ความเหมาะสมของกิจกรรมตอรายไดใหกับชุมชน          

3.5 ประโยชนตอชุมชนทางดานสังคม        (40 คะแนน) 
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ หรือดานการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี หรือความปลอดภัยในชีวิต  

       และทรัพยสิน หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของใหกับชุมชน ครอบคลุมชุมชนโดยรอบรศัมี 5 กิโลเมตร 

3.6 ประโยชนตอชุมชนทางดานส่ิงแวดลอม        (40 คะแนน) 
 3.6.1 มาตรการและประสิทธิภาพการปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอม     
 3.6.2 การตอบสนองตอขอเรียกรองของชุมชนโดยรอบ       

3.7 ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบตอกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม       (80 คะแนน) 
การลงพ้ืนท่ีสอบถามความพึงพอใจจากชุมชนโดยรอบตอภาพรวมของกิจกรรมดานความรับผิดชอบ 

       ตอสังคมขององคกร    

หมายเหต ุ1) เอกสารหลักฐานท่ีนํามาแสดงในหมวดนี้ ตองเปนผลการดําเนินงานของกิจกรรม ในรูปแบบดังนี้  
- กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน ตั้งแต เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 หรือ 
- กิจกรรมท่ีดําเนินการมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

  2) การคํานวณรอยละของผลการดาํเนินงานของกิจกรรม = 
ผลการดําเนินงานในปนัน้ๆ

ผลการดําเนินงานในปฐาน
x 100 

 - ปฐาน คือ ปกอนหนาท่ีจะเริ่มดําเนินกิจกรรม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

หมวดท่ี 4  กิจกรรมหรือโครงการท่ีเปนตนแบบเชิงนวัตกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมท่ีย่ังยืน (300 คะแนน) 
 ในหมวดนี้ใหองคกรเลือกเพียง 1 กิจกรรมหรือโครงการ ท่ีแสดงถึงตนแบบเชิงนวัตกรรมดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมและมุงตอบโจทยการพัฒนาท่ียั่งยืน 

4.1 แผนการดําเนินงานของกิจกรรม/โครงการ      (25 คะแนน) 

มีการกําหนดแผนงาน ผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินกิจกรรม งบประมาณ/ทรัพยากรอ่ืนๆ เปาหมาย 
       และวิธีการประเมินผลสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ 
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4.2 ความเปนนวัตกรรมหรือความคิดสรางสรรคของกิจกรรม/โครงการ   (45 คะแนน) 
4.2.1 การกําหนดกิจกรรม/โครงการอาศัยแนวคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking Process)   
4.2.2 กิจกรรม/โครงการสะทอนใหเห็นถึงการเปนตนแบบเชิงนวัตกรรม/ความคิดสรางสรรค/ความแปลกใหม   

4.3 ความสอดคลองกับสมรรถนะหลักขององคกร (30 คะแนน) 
 กิจกรรม/โครงการสอดคลองกับความเชี่ยวชาญของบุคลากร ทรัพยากรทางการผลิต  
      และกระบวนการดําเนินงาน/การผลิตขององคกร  
4.4 การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย  (40 คะแนน) 

กลุมเปาหมายหลัก/กลุมคนในพ้ืนท่ีการดําเนินงาน ผูบริหารขององคกร บุคลากรจากสวนงานตางๆ ภายใน
องคกร องคกรภาคีเครือขายภายนอก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรภาครัฐ องคกรภาคประชาสังคม  
เปนตน เขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ   

4.5 ความสําเร็จและการมุงตอบโจทยความย่ังยืน (110 คะแนน) 
4.5.1 ผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด  
4.5.2 กิจกรรม/โครงการสามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามเปาหมายการพัฒนาอยางท่ียั่งยืน (SDGs)  

 4.5.3 การวิเคราะหผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) และการวิเคราะหผล 
         ตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI) ของโครงการ  

4.6 การเปนแหลงเรียนรูและการขยายผลการดําเนินงาน (50 คะแนน) 
      มีการถายทอดองคความรูเก่ียวกับการดําเนินกิจกรรม/โครงการใหกับผูมีสวนไดเสียกลุม ตางๆ เชน องคกร

ชุมชน สถาบันการศึกษา บริษัทในเครือ เปนตน มีการจัดตั้งเปนศูนยการเรียนรู หรือแหลงการเรยีนรู มีการขยาย
ผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการไปยังกลุมเปาหมายหรือพ้ืนท่ีอ่ืนๆ กิจกรรม/โครงการมีรูปแบบการพัฒนาท่ี
ชุมชนหรือกลุมเปาหมายสามารถตอยอดการดําเนินกิจกรรมดวยตนเอง เชน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ สมาคม 
กลุมเกษตรกร กลุมแมบานหรือกลุมอาชีพ เปนตน  

  

หมายเหต ุเอกสารหลักฐานท่ีนํามาแสดงในหมวดนี้ ตองเปนผลการดําเนินงานของกิจกรรม/โครงการ ในรูปแบบดังนี้  
- กิจกรรม/โครงการ ท่ีเกิดข้ึน ตั้งแต เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 หรือ 
- กิจกรรม/โครงการ ท่ีดําเนินการมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

 

 


