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เกณฑ์การคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจาปี พ.ศ.2561
ประเภทการเพิ่มผลผลิต
เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก แบ่ ง ออกเป็ น 6 หมวด คะแนนรวม 1,000 คะแนน
มีรายละเอียดดังนี้
หมวด 1 ความเป็นผู้นา
1.1 ปรัชญา หรือนโยบายที่เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต
• อธิบายความหมายของปรัชญา นโยบาย และเป้าหมายของการเพิ่มผลผลิต

(100 คะแนน)
(20 คะแนน)

1.2 บทบาทของผู้บริหารระดับสูง
(60 คะแนน)
1.2.1 บรรยากาศของการเพิ่มผลผลิต
• ผู้บริหารดาเนินการอย่างไรในการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต
การสร้ า งนวั ต กรรมและความคล่ อ งตั ว ขององค์ ก ร รวมทั้ ง ด าเนิ น การอย่ า งไรในการสร้ า ง
บรรยากาศ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในระดับองค์กรและพนักงาน
1.2.2 การสื่อสารและสมรรถนะขององค์กร
• ผู้ บ ริ ห ารด าเนิ น การอย่ า งไรในการกระตุ้ น ให้ เ กิ ด การสื่ อ สารที่ ต รงไปตรงมาและเป็ น ไป
ในลักษณะสองทิศทาง รวมทั้งการให้รางวัลและการยกย่องชมเชยพนักงานเพื่อเสริมสร้างให้
เกิดผลการดาเนินการที่ดี
• ผู้บริหารดาเนินการอย่างไรในการทาให้เกิดการมุ่งเน้นการปฏิบัติการเพื่อบรรลุเป้ าหมายการ
เพิ่มผลผลิตขององค์กร
1.3. ความรับผิดชอบต่อสังคม และการเป็นผลเมืองดี
(20 คะแนน)
1.3.1. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการดาเนินงานอย่างมีจริยธรรม
• องค์ ก รด าเนิ น การอย่ า งไรในกรณี ที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ บริ ก าร และการปฏิ บั ติ ก ารมี ผ ลกระทบ
ในเชิงลบต่อสังคม
• องค์กรได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึ
• งความกังวลของสาธารณะที่มีต่อผลิตภัณฑ์ บริการ และการปฏิบัติการ ทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคตอย่างไร
หมวด 2 การวางแผนการเพิ่มผลผลิต
2.1 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านการเพิ่มผลผลิต
2.1.1 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านการเพิ่มผลผลิต

(180 คะแนน)
(80 คะแนน)
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• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการวางแผนกลยุทธิ์ด้านการเพิ่มผลผลิต ขั้นตอนและผู้เกี่ยวข้อง
ที่สาคัญของการวางแผนกลยุทธ์ด้านการเพิ่มผลผลิต และกรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้น
และระยะยาวคืออะไร
• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยเหล่านี้เพื่อนามาเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านการเพิ่มผลผลิต
- จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กร
- การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
- ความสามารถในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ด้านการเพิ่มผลผลิต
2.1.2 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มผลผลิต
• วัตถุประสงค์ของการเพิ่มผลผลิตที่สาคัญขององค์กรมีอะไรบ้าง ให้ระบุตารางเวลาที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์เหล่านั้น เป้าประสงค์ที่สาคัญที่สุดของวัตถุประสงค์ของการเพิ่มผลผลิตเหล่านั้นมี
อะไรบ้าง
2.2 การนาแผนการเพิ่มผลผลิตไปปฏิบัติ
(100 คะแนน)
• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการเพิ่มผลผลิตและการถ่ายทอดเพื่อนาไป
ปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเพิ่มผลผลิตที่สาคัญ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร เพื่อทาให้
มั่นใจว่าสามารถปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการด้านการเพิ่มผลผลิตได้สาเร็จ
• แผนปฏิบัติการด้านการเพิ่มผลผลิตทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สาคัญขององค์กรมีอะไรบ้าง หากมีการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญในผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งลูกค้า องค์กรจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว
• แผนด้านทรัพยากรบุคคลที่ ส าคั ญที่เป็ นผลจากวั ตถุ ประสงค์ ของการเพิ่ มผลผลิต และแผนปฏิบัติการ
ด้านการเพิ่มผลผลิตทั้งระยะสั้นและระยะยาวมีอะไรบ้าง
• ตัววัดหรือดัชนีชี้วัดผลการดาเนินการที่สาคัญที่ใช้ติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการ
เพิ่มผลผลิตมีอะไรบ้าง
หมวด 3 การตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า

(80 คะแนน)

3.1 ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด
(40 คะแนน)
• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการรับฟัง และเรียนรู้ เพื่อกาหนดความต้องการที่สาคัญของลูกค้ามาใช้ใน
การเพิ่มผลผลิต
• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าทั้งในปัจจุบันและในอดีต
และข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียนมาใช้ในการวางแผนการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงกระบวนการ
เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึ้น
3.2 ความสัมพันธ์กับลูกค้า และความพึงพอใจของลูกค้า
ก. ความสัมพันธ์กับลูกค้า

(40 คะแนน)
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• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลู กค้า องค์กรมีวิธีการอย่างไรที่ทาให้
มั่ น ใจว่ า ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเหล่ า นั้ น ได้ รั บ การแก้ ไ ขอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ พ ลและทั น ท่ ว งที และองค์ ก ร
มีวิธีการอย่างไรในการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อร้องเรียนเพื่อใช้ในการปรับปรุ งทั่วทั้งองค์กร
รวมทั้งให้คู่คา้ นาไปใช้ในการปรับปรุง
หมวด 4 การบริหารทรัพยากรบุคคล

(140 คะแนน)

4.1 การวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล
(30 คะแนน)
• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการกาหนดคุณลักษณะ และทักษะที่จาเป็นของพนักงานที่องค์กรต้องการ
เพื่อให้ตอบสนองต่อแผนการเพิ่มผลผลิต
• ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร รวมถึงการให้ข้อมูลป้อนกลับสนับสนุน
การทางานที่ให้ผลการดาเนินการที่ดีและส่งผลต่อการบรรลุแผนปฏิบัติการด้านการเพิ่มผลผลิตของ
องค์กรอย่างไร รวมถึงการบริหารค่าตอบแทน การยกย่องชมเชย ตลอดจนการให้รางวัลและสิ่งจูงใจ
กับพนักงานที่มีผลการดาเนินการที่ดีเหล่านั้น
• องค์กรมี วิธีการอย่างไรในการทาให้การสื่อสาร การแบ่งปันทักษะระหว่างผู้ ที่อยู่ต่างหน่วยงาน
ต่างภาระงาน และต่างสถานที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
4.2 การให้การศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร
(30 คะแนน)
• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเสาะหาและนาข้อมูลจากพนักงาน หัวหน้า และผู้จัดการมาใช้ในการ
จัดทาความต้องการด้านการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาด้านการเพิ่มผลผลิต
• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการให้การศึกษา และการฝึกอบรม เพื่อส่งผลให้แผนปฏิบัติการด้านการ
เพิ่มผลผลิตบรรลุผล
• องค์ ก รมี วิ ธี ก ารอย่ า งไรเพื่ อ ให้ ก ารศึ ก ษา การฝึ ก อบรม และการพั ฒ นาพนั ก งานตอบสนอง
ความต้องการที่สาคัญในด้านการเพิ่มผลผลิต และการปรับปรุงผลดาเนินการขององค์กร
4.3 สภาพแวดล้อม และความพึงพอใจของบุคลากร

(40 คะแนน)

4.3.1 สภาพแวดล้อมในการทางาน
• องค์ ก รมี วิ ธี ก ารอย่ า งไรในการท าให้ มั่ น ใจว่ า สถานที่ ท างานมี สุ ข อนามั ย ความปลอดภั ย
การป้องกันภัย และการยศาสตร์ (ergonomics) และได้มีการปรับปรุง สิ่งเหล่านี้ในเชิงรุก โดยให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงดังกล่าวอย่างไร และมีตัววัดผลการดาเนินการหรือเป้าหมาย
การปรับปรุงในเรื่องที่สาคัญดังกล่าวอะไรบ้าง
• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทาให้มั่นใจว่าสถานที่ทางานมีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติ หรือ
ภาวะฉุกเฉิน
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4.3.2 การสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากร
• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการกาหนดปัจจัยที่สาคัญซึ่งมีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และ
แรงจูงใจของพนักงาน องค์กรจาแนกปัจจัยเหล่านี้ให้เหมาะสมกับพนักงานที่หลากหลาย โดยให้
เหมาะสมกับกลุ่มและประเภทของพนักงานที่แตกต่างกันอย่างไร
• องค์กรมีวิธีการตรวจประเมินและตัววัดอะไรบ้าง ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ที่ใช้ในการ
ประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของพนักงาน วิธีการและตัววัดเหล่านี้มีความ
แตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้ครอบคลุมความหลากหลายของพนักงาน กลุ่ มและประเภทของ
พนักงาน องค์กรได้ใ ช้ดัชนีชี้วัดอื่น ๆ เช่น การรักษาให้พนักงานอยู่กับองค์กร การขาดงาน
การร้ อ งทุ ก ข์ ความปลอดภั ย และผลิ ต ภาพ เพื่ อ ตรวจประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ความผาสุ ก
ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของพนักงานอย่างไร
4.4 การส่งเสริมและการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเพิ่มผลผลิต
(40 คะแนน)
• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัด / บริหารงาน และภาระงาน รวมถึงทักษะของพนักงาน เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดความร่วมมือ ความคิดริเริ่ม การให้อานาจในการตัดสินใจ นวัตกรรม และวัฒนธรรมองค์กร
• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัด / บริหารงานและภาระงาน รวมถึงทักษะของพนักงาน เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัว และเพื่อให้บรรลุแผนปฏิบัติการด้านการเพิ่มผลผลิตขององค์กร
• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจูงใจพนักงานให้พัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อการเพิ่ม
ผลผลิต
หมวด 5 การจัดการกระบวนการ

(300 คะแนน)

5.1 กระบวนการหลักที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ และกระบวนการสนับสนุน

(200 คะแนน)

5.1.1 กระบวนการหลักที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ
• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการกาหนดกระบวนการหลักที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ
และองค์กรมีกระบวนการหลักที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการอะไรบ้าง และกระบวนการ
เหล่านี้ส่งผลต่อกาไรและความสาเร็จทางธุรกิจอย่างไร
• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการนาเรื่องของรอบเวลา ผลิตภาพ การควบคุมต้นทุน ตลอดจนปัจจัย
ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลอื่น ๆ มาใช้ประกอบในการออกแบบกระบวนการหลักเหล่านี้
อีกทั้งองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการนากระบวนการหลักเหล่านี้ไปปฏิบัติเพื่อทาให้มั่นใจว่าได้ผล
ตามข้อกาหนดของการออกแบบกระบวนการ
• ตัววัดสมรรถนะหลัก หรือตัวชี้วัดที่ใช้ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการเหล่านี้คืออะไร องค์กรมี
วิธีการอย่างไรในการนาตัววัดภายในกระบวนการมาใช้ในการจัดการกระบวนการดังกล่าว
องค์ ก รมี วิ ธี ก ารอย่ า งไรในการน าข้ อ มู ล จากลู ก ค้ า ผู้ ส่ ง มอบ และคู่ ค้ า มาใช้ ใ นการจั ด การ
กระบวนการดังกล่าว
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• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการลดต้นทุนโดยรวมที่เกี่ยวข้อ งกับการตรวจสอบ การทดสอบ และ
การตรวจประเมินกระบวนการหรือผลการดาเนินการ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการป้องกัน
ไม่ให้เกิดสิ่งบกพร่องและการทางานซ้า
• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการปรับปรุงกระบวนการหลักที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และบริการ
ดังกล่าว เพื่อบรรลุผลการดาเนินการที่ดีขึ้น ลดความแปรปรวนของกระบวนการ และปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์และบริการให้ดีขึ้น รวมทั้งองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการแบ่งปันเรื่องการปรับปรุงและ
บทเรียนที่ได้รับระหว่างหน่วยงานและกระบวนการอื่น ๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการเรียนรู้และ
นวัตกรรมในองค์กร
5.1.2 กระบวนการสนับสนุนที่สาคัญ
• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการกาหนดกระบวนการสนับสนุนที่สาคัญ ที่สนับสนุนกระบวนการ
หลักที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการมีอะไรบ้าง
• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการนาเรื่องของรอบเวลา ผลิตภาพ การควบคุมต้นทุน ตลอดจนปัจจัย
ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลอื่น ๆ มาใช้ประกอบในการออกแบบกระบวนการสนับสนุน
เหล่านี้ อีกทั้งองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการนากระบวนการที่สาคัญเหล่านี้ไปปฏิบัติเพื่อทาให้
มั่นใจว่าได้ผลตามข้อกาหนดของการออกแบบกระบวนการ
• ตัววัดสมรรถนะหลักหรือตัวชี้วัดที่ใช้ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนที่สาคัญ เหล่านี้
คื อ อะไรองค์ ก รมี วิ ธี ก ารอย่ า งไรในการน าตั ว วั ด ภายในกระบวนการมาใช้ ใ นการจั ด การ
กระบวนการสนั บ สนุน ที่ สาคัญ ดั ง กล่าว องค์ ก รมี วิ ธี ก ารอย่า งไรในการน าข้อ มูลจากลูกค้า
ผู้ส่งมอบ และคู่ค้ามาใช้ในการจัดการกระบวนการสนับสนุนที่สาคัญดังกล่าว
• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการลดต้นทุนโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ การทดสอบ และ
การตรวจประเมินกระบวนการหรือผลการดาเนินการ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการป้องกัน
ไม่ให้เกิดสิ่งบกพร่องและการทางานซ้า
• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนที่สาคัญดังกล่าว เพื่อบรรลุผลการ
ดาเนินการที่ดีขึ้น และลดความแปรปรวนของกระบวนการ รวมทั้งองค์กรมีวิธีการอย่างไร
ในการแบ่งปันเรื่องการปรับปรุงและบทเรียนที่ได้รับระหว่ างหน่วยงานและกระบวนอื่น ๆ
เพื่อผลักดันให้เกิดการเรียนรู้และนวัตกรรมในองค์กร
5.2 การวัดผลการดาเนินการ และการจัดการความรู้ขององค์กร

(100 คะแนน)

5.2.1 การวัดสมรรถนะ
• องค์กรมี วิธีการอย่างไรในการเลือก รวบรวม ทาให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และ
บูรณาการของข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อติดตามการปฏิบัติการประจาวัน และเพื่อติดตามผล
การดาเนินการขององค์กรโดยรวม รวมทั้งความก้าวหน้าเทียบกับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มผลผลิต
และแผนปฏิบัติการด้า นการเพิ่ม ผลผลิต และตัว วัด ผลการด าเนินการด้านการเพิ่ มผลผลิ ต
ที่สาคัญขององค์กรมีอะไรบ้าง
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• องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่สาคัญด้านการ
เพิ่มผลผลิต และทาให้มั่นใจได้อย่างไรว่าได้นาไปใช้อย่างมีประสิทธิผลในการสนับสนุนการ
ตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ์
5.2.2 การจัดการความรูข้ ององค์กร
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความรู้ขององค์กรเพื่อให้บรรลุผลดังต่อไปนี้
• การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของพนักงาน
• การถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ระหว่างองค์กรกับลูกค้า ผู้ส่งมอบ และคู่ค้า
• การค้นหาและระบุ การแบ่งปัน และการนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) ไปปฏิบัติ
อย่างรวดเร็ว
5.2.3 คุณภาพของข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทาให้มั่นใจว่าข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ขององค์กรมี :
• ความถูกต้องและเชื่อถือได้
• ความทันเหตุการณ์
หมวด 6 ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

(200 คะแนน)

6.1 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
(30 คะแนน)
• ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดด้านความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของลูกค้า
เป็นอย่างไร ผลผลัพธ์เหล่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อคู่แข่งเป็นอย่างไร
6.2 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
(40 คะแนน)
• ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่สาคัญของผลการดาเนินการด้านผลิตภัณฑ์และ
บริ ก ารต่ อ ลู ก ค้ า เป็ น อย่ า งไร ผลลั พ ธ์ เ หล่ า นี้ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผลการด าเนิ น การของคู่ แ ข่ ง
เป็นอย่างไร
6.3 ผลลัพธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
(40 คะแนน)
• ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดด้านการเรียนรู้และการพัฒนาของพนักงานเป็นอย่างไร
• ผลลั พ ธ์ ปั จ จุ บั น และแนวโน้ ม ของตั ว วั ด หรื อ ดั ช นี ชี้ วั ด ด้ า นความผาสุ ก ความพึ ง พอใจ และ
ความไม่พึงพอใจของพนักงานเป็นอย่างไร
• ผลลัพธ์ของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่สาคัญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายเป็น
อย่างไร
6.4 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลขององค์กร
(60 คะแนน)
• ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดของผลการดาเนินการด้านการปฏิบัติการของ
กระบวนการหลักที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการเป็นอย่างไร รวมทั้งผลิตภาพ รอบเวลา ผลการ
ดาเนินการของผู้ส่งมอบและคู่ค้า รวมถึงตัววัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอื่น ๆ ที่เหมาะสม
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• ผลลั พ ธ์ ปั จ จุ บั น และแนวโน้ ม ของตั ว วั ด หรื อ ดั ช นี ชี้ วั ด ที่ ส าคั ญ ของผลการด าเนิ น การด้ า นการ
ปฏิ บั ติ ก ารของกระบวนการสนั บ สนุ น ที่ ส าคั ญ เป็ น อย่ า งไร รวมทั้ ง ผลิ ต ภาพ รอบเวลา ผลการ
ดาเนินการของผู้ส่งมอบและคู่ค้า รวมทั้งตัววัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอื่น ๆ ที่เหมาะสม
6.5 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กร
(30 คะแนน)
• ผลลัพธ์ของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่สาคัญของการบรรลุนโยบายและเป้าประสงค์ของการเพิ่มผลผลิต
รวมทั้งแผนปฏิบัติการด้านการเพิ่มผลผลิตขององค์กรเป็นอย่างไร
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เกณฑ์การคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2561
ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) หรือเทียบเท่าที่มีขอบเขตครอบคลุม
กิ จ กรรมทั้ ง หมดของโรงงาน โดย ณ วั น ที่ สิ้ น สุ ด การรั บ สมั ค รหนั ง สื อ รั บ รองมาตรฐานระบบการจั ด การ
สิ่ ง แวดล้ อ มต้ อ งยั ง ไม่ สิ้ น อายุ ในกรณี ที่ ห นั ง สื อ รั บ รองมาตรฐานสิ้ น อายุ ต้ อ งแสดงหลั ก ฐานการต่ อ อายุ
หนังสือรับรอง
2. การควบคุมและบาบัดมลพิษเป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงเงื่อนไขแนบท้าย
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก แบ่งออกเป็น 5 หมวด คะแนนรวม 1,000 คะแนน มีรายละเอียด ดังนี้
หมวด 1 นโยบายและแผนการดาเนินงานด้านการรักษาคุณภาสิ่งแวดล้อม
150 คะแนน
และการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ
หมวด 2 สภาวะแวดล้อมในการทางานและการเตรียมการรองรับเหตุการณ์
200 คะแนน
ฉุกเฉินด้านสิง่ แวดล้อม
หมวด 3 การควบคุมมลพิษและกากของเสียเป็นไปตามหลักวิชาการ
200 คะแนน
หมวด 4 การประยุกต์ใช้หลักการป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention)
350 คะแนน
เช่น หลักการเทคโนโลยีการผลิตทีส่ ะอาด (Cleaner
Technology : CT) หลักการ 3Rs หลักการประเมินวงจรวัฏจักร
ชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment) หลักการออกแบบ
เพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Design) หรือหลักการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมวด 5 ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงาน (ด้านสิ่งแวดล้อม)
100 คะแนน
คะแนนรวม
1,000 คะแนน
หมวดที่ 1 นโยบายและแผนการดาเนินงานด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วม
ของพนักงาน ทุกระดับ
1.1 นโยบายการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.1.1 มีนโยบายการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับขนาด ลักษณะ
และปัญหามลพิษของโรงงาน พร้อมทั้งครอบคลุมการแก้ไขปัญหา
มลพิษและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
1.12 การนานโยบายการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติใช้ และเกิดผล
ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

(150 คะแนน)
(20 คะแนน)

(20 คะแนน)
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1.2 แผนการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
1.2.1
1.2.2
1.2.3

มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดาเนินงานแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมทีส่ อดคล้องกับกฎหมายและปัญหามลพิษของโรงงาน
ผลการดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการ
ดาเนินงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วน
มีแผนการดาเนินงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคตที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม กฎหมาย และปัญหามลพิษ
ของโรงงาน

1.3 การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
1.3.1 เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามลพิษ
และมีการสร้างแรงจูงใจหรือให้รางวัลเพื่อการกระตุ้นให้พนักงาน
ทุกระดับมีส่วนร่วม
1.3.2 ผลลัพธ์ของการดาเนินงาน
หมวดที่ 2 สภาวะแวดล้อมในการทางานและการเตรียมการรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ด้านสิ่งแวดล้อม
2.1 การจัดการสภาพแวดล้อมในบริเวณโรงงาน
2.1.1 ความสวยงามของการจัดภูมิทัศน์หรือสภาพแวดล้อมในบริเวณโรงงาน
2.1.2 การดาเนินการ 5ส. ของโรงงาน
2.2 การควบคุมสภาวะแวดล้อมและความปลอดภัยในการทางานเป็นไปตามที่
กฎหมายกาหนด เช่น ระดับของความร้อน แสงสว่าง เสียงดังในพื้นที่ปฏิบัติงาน
และไอระเหยของสารเคมีในพื้นที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น
2.3 การจัดเก็บ ขนถ่าย สารเคมี/วัตถุอันตรายภายในโรงงาน
2.3.1 มีฉลากและ MSDS ของสารเคมี/วัตถุอันตรายที่ชัดเจนในพื้นที่เก็บ
2.3.2 มีขั้นตอนการปฏิบัติงานการเคลื่อนย้ายและขนถ่ายสารเคมี/
วัตถุอันตรายและมีป้ายเตือนอันตรายที่ชัดเจนในพื้นที่เก็บ
2.3.3 มีการจัดเก็บสารเคมี/วัตถุอันตรายถูกต้องตามหลักวิชาการ
2.3.4 มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายอย่างครบถ้วน
2.3.5 พนักงานที่ทาหน้าที่การจัดเก็บ ขนถ่ายสารเคมี/วัตถุอันตราย อุปกรณ์
ใช้ป้องกันอันตรายเมื่อปฏิบัติงาน
2.4 แผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม
2.4.1 มีแผนฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม พร้องทั้งมีบุคลากร อุปกรณ์ และ
เครื่องมือรองรับอย่างครบถ้วน
2.4.2 การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม

(20 คะแนน)
(20 คะแนน)
(20 คะแนน)

(20 คะแนน)

(30 คะแนน)
(200 คะแนน)

(20 คะแนน)
(30 คะแนน)
(50 คะแนน)

(10 คะแนน)
(10 คะแนน)
(25 คะแนน)
(10 คะแนน)
(10 คะแนน)

(25 คะแนน)
(10 คะแนน)
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หมวดที่ 3 การควบคุมมลพิษและกากของเสียเป็นไปตามหลักวิชาการ (200 คะแนน)
3.1 การควบคุม กาจัด บาบัดมลพิษเป็นไปตามหลักวิชาการ
3.2 ประสิทธิภาพของการดาเนินการควบคุม กาจัด บาบัดมลพิษ
3.3 มีเกณฑ์การควบคุม กาจัด บาบัดมลพิษที่ดีกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายกาหนด

(90 คะแนน)
(90 คะแนน)
(20 คะแนน)

หมวดที่ 4 การประยุกต์ใช้หลักการป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention) เช่น หลักการเทคโนโลยี
การผลิตที่สะอาด (Cleaner Technology : CT) หลักการ 3Rs หลักการประเมินวงจรวัฏจักร
ชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment) หลักการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Design)
หรือหลักการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(350 คะแนน)
4.1 มีการประยุกต์ใช้หลักการป้องกันมลพิษ
(50 คะแนน)
4.2 ผลลัพธ์และประสิทธิผลการดาเนินงานในข้อ 4.1
(250 คะแนน)
4.3 การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง/อย่างยั่งยืน (Sustainable)
(50 คะแนน)
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงาน (ด้านสิ่งแวดล้อม)
5.1 มีการดาเนินงานเกี่ยวกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ
กระทรวงอุตสาหกรรม หรือเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรืออื่น ๆ ที่เทียบเท่า
5.2 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5.2.1 รูปแบบการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5.2.2 ผลการดาเนินงาน (รวมถึงผลการตอบสนองความต้องการของชุมชน)
5.2.3 รูปแบบการดาเนินงานในอนาคต

(100 คะแนน)
(25 คะแนน)

(25 คะแนน)
(40 คะแนน)
(10 คะแนน)
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เกณฑ์การคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2561
ประเภทการบริหารความปลอดภัย
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก แบ่งออกเป็น 6 หมวด คะแนนรวม 1,000 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้
หมวด 1
การบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
380 คะแนน
หมวด 2
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
70 คะแนน
หมวด 3
การป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมอันตราย
300 คะแนน
หมวด 4
การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ
70 คะแนน
หมวด 5
การป้องกันภัยและแผนฉุกเฉิน
100 คะแนน
หมวด 6
การพัฒนาการบริหารจัดการความปลอดภัย
80 คะแนน
สู่ความยัง่ ยืน
คะแนนรวม
1,000 คะแนน
หมวด 1 การบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
(380 คะแนน)
1.1 การกาหนดนโยบายความปลอดภัย
(10 คะแนน)
1.2 การจัดองค์กรด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ (10 คะแนน)
1.3 การส่งเสริมและการสื่อสารด้านความปลอดภัย (ทั้งในงานและนอกงาน)
(30 คะแนน)
1.4 การมีส่วนร่วมของพนักงาน กิจกรรมความปลอดภัย พบปะหารือเรื่องความปลอดภัยของ (50 คะแนน)
พนักงาน การเสนอแนะด้านความปลอดภัยเพื่อการปรับปรุงงาน
1.5 การชี้บ่งอันตราย การประเมินอันตราย และการจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(70 คะแนน)
รวมทั้งแผนงานด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุมและต่อเนื่อง
1.6 การปฏิบัติตามกฎหมาย (รวมทั้งผลน้า อากาศ กาก รวมทั้งเงื่อนไขในใบอนุญาต)
(90 คะแนน)
1.7 มาตรฐาน กฎระเบียบ และมาตรการความปลอดภัยในการทางาน
(70 คะแนน)
1.8 การจัดสรรบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นๆ
(30 คะแนน)
1.9 การประชุมสาหรับผู้บริหารในเรื่องความปลอดภัย และการทบทวน ระบบบริหารความปลอดภัย (20 คะแนน)
หมวด 2 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
2.1 การคัดเลือกพนักงานใหม่ การสับเปลี่ยนงาน และการตรวจสุขภาพ ของพนักงาน
ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วง
2.2 การอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน และผู้รับเหมา

(70 คะแนน)
(20 คะแนน)

หมวด 3 การป้องกันอุบัตเิ หตุ และควบคุมอันตราย
3.1 การควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทางานและสารเคมี
3.2 การควบคุมอันตรายของเครื่องจักร และอุปกรณ์การปฏิบัติงาน
และการซ่อมบารุง เครื่องจักร อุปกรณ์ป้องกันอันตราย เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ

(300 คะแนน)
(80 คะแนน)
(60 คะแนน)

(50 คะแนน)
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3.3 การควบคุมอันตรายของระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์การปฏิบัติงาน และ การซ่อมบารุง
3.4 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3.5 การขออนุญาตงานที่เป็นอันตราย (Work permit)
3.6 การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
3.7 การตรวจประเมินความปลอดภัย
3.8 ความปลอดภัยในการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
(รวมทั้งอันตรายและไม่อันตราย)

(60 คะแนน)
(20 คะแนน)
(20 คะแนน
(30 คะแนน)
(20 คะแนน)
(10 คะแนน)

หมวด 4 การสอบสวนและวิเคราะห์อบุ ัตเิ หตุ
4.1 การสอบสวนอุบัติเหตุและวิเคราะห์หาสาเหตุอุบัติเหตุ
4.2 การรายงานและการเก็บบันทึกข้อมูล

(70 คะแนน)
(40 คะแนน)
(30 คะแนน)

หมวด 5 การป้องกันภัยและแผนฉุกเฉิน
5.1 แผนฉุกเฉิน และการดาเนินการตามแผน
5.2 การป้องกันและระงับอัคคีภัย

(100 คะแนน)
(30 คะแนน)
(70 คะแนน)

หมวด 6 การพัฒนาการบริหารจัดการความปลอดภัยสูค่ วามยั่งยืน
(80 คะแนน)
6.1 การควบคุมอัตราการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง
(20 คะแนน)
6.2 การสอบสวนและติดตามผลข้อร้องเรียน
(30 คะแนน)
6.3 ชุมชนสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคม (รวมถึงความปลอดภัยนอกงาน)
(10 คะแนน)
6.4 การส่งเสริมสุขภาพ
(10 คะแนน)
- มีการดาเนินการให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมเป็นเขตห้ามจาหน่ายและ
ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- มีการดาเนินการให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมเป็นเขตปลอดบุหรี่
- มีการจัดให้มสี ถานที่หรือสนับสนุนให้มีการออกกาลังกาย
- เข้าร่วมโครงการต่าง เช่น โรงงานสีขาว, To Be Number One, อนามัยเจริญพันธุ,์ มุมนมแม่ ฯลฯ
6.5 แผนงานและการดาเนินการใหม่ๆ ในเรื่องความปลอดภัยที่ไม่เคยทามาก่อน
(10 คะแนน)
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เกณฑ์การคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2561
ประเภทการบริหารงานคุณภาพ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็ น โรงงานตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน พ.ศ. 2535 และมี ใ บอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโรงงาน
เลขทะเบียนโรงงาน หรือ สถานประกอบการตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ที่มีประทานบัตร หรือ
ใบอนุญาตแต่งแร่ หรือใบอนุญาตประกอบโลหกรรม โดยไม่จากัดประเภทและขนาดวิสาหกิจ
2. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองระบบการบริหารงาน ตามมาตรฐาน มอก./ISO9001 หรือ ระบบการ
บริหารงานคุณภาพสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ตามมาตรฐาน ISO/TS 16949
หรือ IATF16949 หรือ ระบบการบริหารงานคุณภาพสาหรับเครื่องมือแพทย์ ตามมาตรฐาน มอก./
ISO 13485 หรือ ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ตามมาตรฐาน มอก./ISO 22000
3. ต้องไม่เคยได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ หรือเคยได้รับรางวัลมาแล้ว
เกินกว่า 3 ปี
4. ต้ อ งไม่ ก ระท าผิ ด กฎหมายใด ๆ ของประเทศ และไม่ เ คยถู ก ร้ อ งเรี ย น หรื อ เคยถู ก ร้ อ งเรี ย น
โดยเรื่องร้องเรียนมีมูลเหตุจากโรงงาน แต่ยุติแล้วเป็นเวลา 3 ปี ขึ้นไป
5. ต้องไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต ในระยะ 3 ปี ย้อนหลัง
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก แบ่งออกเป็น 5 หมวด คะแนนรวม 1,000 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้
หมวด 1 นโยบายและกลยุทธ์
200 คะแนน
หมวด 2 การบริหารทรัพยากร
200 คะแนน
หมวด 3 การบริหารกระบวนการ
200 คะแนน
หมวด 4 การเฝ้าติดตาม การวัดผล การวิเคราะห์ และการทบทวน
200 คะแนน
หมวด 5 การปรับปรุง นวัตกรรม และการเรียนรู้
200 คะแนน
คะแนนรวม
1,000 คะแนน
หมวดที่ 1 นโยบายและกลยุทธ์
(200 คะแนน)
1.1 การกาหนดนโยบายและกลยุทธ์
(50 คะแนน)
1) นโยบายและกลยุทธ์ขององค์กรได้กาหนดขึ้นมาอย่างชัดเจน
2) การเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กรดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
3) กระบวนการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ ได้มีการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและกฎระเบียบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง สินค้า/การบริการ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่าง ๆ
4) มีกระบวนการในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและกลยุทธ์
1.2 การดาเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์
1) มีกระบวนการและแนวปฏิบัติสาหรับการดาเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์

(100 คะแนน)
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2) มีกระบวนการในการเฝ้าติดตาม วัดผล วิเคราะห์ ทบทวน และรายงานผลการดาเนินการตามนโยบาย
และกลยุทธ์
3) มีการพิจารณาถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างองค์กร ระบบ และกระบวนการต่าง ๆ
1.3 การสื่อสารนโยบายและกลยุทธ์
(50 คะแนน)
1) การสื่อสารนโยบาย และกลยุทธ์ ดาเนินการได้อย่างทันต่อเวลา และต่อเนื่อง
2) กระบวนการสื่อสารมีกลไกในการรับข้อมูลย้อนกลับ (feedback) มีการทบทวนอย่างสม่าเสมอ
และมีความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
3) มีการสื่อสารที่เกิดประสิทธิผลในทุกระดับ มีรายละเอียดของเนื้อหาและการใช้ภาษาที่มีความเหมาะสม
หมวดที่ 2 การบริหารทรัพยากร

(200 คะแนน)

2.1 ด้านการเงิน
(20 คะแนน)
1) มีการพิจารณาทรัพยากรด้านการเงินที่ต้องการ และการได้มาซึ่งทรัพยากรด้านการเงินที่จะนามาใช้
ในการดาเนินงานในปัจจุบันและในอนาคต
2) มีกระบวนการในการเฝ้าติดตาม ควบคุม และรายงานถึงประสิทธิผลของการจัดสรรและประสิทธิภาพ
ของการใช้ทรัพยากรด้านการเงินต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร
3) มีแนวทางการปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น หากพบว่าผลการใช้ทรัพยากรด้านการเงินไม่มีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ
4) การทบทวนของฝ่ายบริหาร ครอบคลุมถึงรายงานด้านการเงินของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สมรรถนะของระบบการบริหารงาน และการผลิตสินค้า/การบริการให้สอดคล้องกับข้อกาหนด
5) มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสามารถ
ส่งผลให้ดีต่อผลทางด้านการเงินขององค์กร
2.2 ด้านทรัพยากรบุคคล
(40 คะแนน)
1) การทาให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยทาให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดได้
2) การผลักดันให้บุคลากรเกิดการพัฒนา การเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ และการทางานเป็นทีม
3) กระบวนการกระจายอานาจ (Empower) ให้แก่บุคลากร
4) การกาหนดแผนการพัฒนาบุคลากร (People Development Plan) รวมทั้งผลการดาเนินการ
5) กระบวนการในการชี้บ่ง การพัฒนา และการปรับปรุงความสามารถของบุคลากร
2.3 ด้านหุ้นส่วนและผู้ส่งมอบ
(30 คะแนน)
1) การสร้างความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนและผูส้ ่งมอบเพื่อสร้างคุณค่า (Value) ร่วมกัน
2) การคัดเลือก การประเมิน และการปรับปรุงขีดความสามารถของผู้ส่งมอบและหุ้นส่วน
3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา การส่งมอบของสินค้า/การบริการจากผู้ส่งมอบ
และหุ้นส่วน
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2.4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(30 คะแนน)
1) การวางแผน การจัดหา และการจัดการโครงสร้างพื้นฐานอย่างเหมาะสม
2) ประเมินถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน มีการจัดการเพื่อขจัดความเสี่ยง และ
จัดทาแผนฉุกเฉิน (Contingency plan) มารองรับอย่างเพียงพอ
2.5 ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
(30 คะแนน)
1) การจัดหาและจัดการเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่เหมาะสม
2) การพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ และทางกายภาพมาประกอบด้วย
3) สภาพแวดล้อมในการทางานสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อกาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.6 ด้านความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี
(30 คะแนน)
1) กระบวนการในการชี้บ่ง การได้มา การรักษาไว้ การป้องกัน การนาไปใช้ และการประเมินถึงความ
ต้องการทรัพยากรด้านความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี
2) การแบ่งปันทรัพยากรดานความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
3) การได้มาซึ่งความรู้ (knowledge) ที่ต้องการ
4) กระบวนการในการรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
5) การเลือกเทคโนโลยีและการนามาใช้ในการดาเนินงาน
2.7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
(20 คะแนน)
1) การพิจารณาประเด็นความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการคงเหลืออยู่ และการใช้พลังงาน และ
ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
2) การออกแบบสินค้าหรือการบริการที่มีการคานึงถึงประเด็นการป้องกันผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งการพัฒนากระบวนการให้พิจารณาถึงการลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
หมวดที่ 3 การบริหารกระบวนการ

(200 คะแนน)

3.1 การจัดการกระบวนการภายใน
(100 คะแนน)
1) การจัดการกระบวนการต่าง ๆ ในเชิงรุก ซึ่งรวมทั้งกระบวนการที่ให้หน่วยงานอื่นดาเนินการแทน
(Outsourced processes) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการต่าง ๆ มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
สามารถบรรลุนโยบายและกลยุทธ์ที่กาหนดไว้
2) การทบทวนกระบวนการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อพิจารณาถึง
ความเหมาะสมและการปรับปรุง
3) การสร้างและทาความเข้าใจถึงการเชื่อมโยงของกระบวนการ ลาดับก่อนหลังและปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อกัน
ในเชิงระบบ (System approach to management) การแสดงความเชื่อมโยง หรือเครือข่าย
สามารถอธิบายได้โดยใช้แผนผังของกระบวนการ (Map of processes)
3.2 การวางแผนและการควบคุมกระบวนการ
(50 คะแนน)
1) การชี้บ่งและวางแผนสาหรับกระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณาถึงกิจกรรมต่าง ๆ ทีจ่ าเป็น
เพื่อที่จะทาให้สินค้าและการบริการเป็นไปตามข้อกาหนดของความต้องการและความคาดหวังของ
ลูกค้าและผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง
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2) การวางแผนและควบคุมกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบรรลุนโยบายและกลยุทธ์ทกี่ าหนดไว้
ประกอบด้วย กิจกรรมการบริหารงาน การจัดการทรัพยากร การทาให้เกิดสินค้าและการบริการ
การเฝ้าติดตาม การวัด และการทบทวน
3.3 การกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกระบวนการ
(50 คะแนน)
1) การมอบหมายบุคลากรเพื่อรับผิดชอบในแต่ละกระบวนการ (Process Owner)
2) ความรับผิดชอบ อานาจหน้าที่ และบทบาทของเจ้าของกระบวนการได้รับการยอมรับทั่วทั้งองค์กร
3) บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนั้น ๆ มีความสามารถในการดาเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 4 การเฝ้าติดตาม การวัดผล การวิเคราะห์ และการทบทวน

(200 คะแนน)

4.1 การเฝ้าติดตาม
(40 คะแนน)
1) กระบวนการในการเฝ้าติดตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่องค์กรเกี่ยวข้อง
2) การรวบรวมและการจัดการสารสนเทศต่าง ๆ ทีม่ ีความจาเป็นสาหรับ การชี้บ่งและทาความเข้าใจกับ
ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ต่าง ๆ การประเมินสถานะภาพขององค์กร และขีดความสามารถของกระบวนการ
4.2 การวัดผล
(100 คะแนน)
4.2.1 การกาหนดตัวชี้วัดสมรรถนะ
(25 คะแนน)
1) ตัวชี้วัดถูกกาหนดขึ้นสาหรับกระบวนการที่สาคัญต่าง ๆ และสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์
2) ตัวชี้วัดสามารถวัดผลได้ เพื่อนาไปสู่การกาหนดวัตถุประสงค์ การเฝ้าติดตาม การคาดการณ์
และมีการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันหากจาเป็น
4.2.2 การตรวจประเมินภายใน
(25 คะแนน)
1) การบริหารโปรแกรมการตรวจประเมินเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) ดาเนินการตรวจประเมินตามแผนที่กาหนดไว้ โดยผู้ประเมินที่มีความสามารถ และมีความเป็นอิสระ
จากกิจกรรมทีต่ รวจประเมิน
3) ผลของการตรวจประเมินมีการระบุถึงประเด็นข้อปัญหา ความเสี่ยง และความไม่สอดคล้องต่าง ๆ
เพื่อนาไปสู่กระบวนการปรับปรุงแก้ไขและการป้องกันต่อไป
4) นาเสนอผลการตรวจประเมินในการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร
4.2.3 การประเมินตนเอง
(25 คะแนน)
1) การประเมินตนเองตามเกณฑ์ข้อกาหนด/แนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับ (Best Practice) เพื่อทราบ
ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กรในด้านต่าง ๆ
2) สื่อสารผลการประเมินให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรได้รับทราบ
3) นาเสนอในการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร
4.2.4 การประเมินเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น
(25 คะแนน)
1) วิธีการที่เลือกใช้สาหรับการประเมินเพื่อเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร
และเพื่อการเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น ๆ
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2) สื่อสารผลการประเมินให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรได้รับทราบ
3) นาเสนอในการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร
4.3 การวิเคราะห์
(30 คะแนน)
1) การนาข้อมูลที่รวบรวมจากการเฝ้าติดตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจขององค์กร ความเสี่ยงและโอกาส
ต่าง ๆ มาทาการวิเคราะห์ และจัดทาแผนการดาเนินงานขึ้นมารองรับอย่างเหมาะสม
2) ผลการวิเคราะห์ได้นาไปปรับนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร
4.4 การทบทวนข้อมูล
(30 คะแนน)
1) การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล (Data) ได้มาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
2) การทบทวนข้อมูลได้ดาเนินการอย่างเป็นระบบ ตามช่วงระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้ และนามา
ประกอบการพิจารณาเพื่อตัดสินใจ และประเมินผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
หมวดที่ 5 การปรับปรุง นวัตกรรม และการเรียนรู้

(200 คะแนน)

5.1 การปรับปรุง
(50 คะแนน)
1) การกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงสินค้า/การบริการ กระบวนการ โครงสร้าง และระบบการ
บริหารงาน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
2) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual improvement) ที่ทาให้เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
ขององค์กร
5.2 การสร้างนวัตกรรม
(100 คะแนน)
1) การสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
2) การจัดทา การรักษา และการจัดการกระบวนการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร
3) การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกิจกรรมนวัตกรรมที่ได้วางแผนไว้ และการเตรียมการเพื่อการ
ปฏิบัติการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยง รวมทั้งการเตรียมแผนฉุกเฉินรองรับหากจาเป็น
4) การสร้างนวัตกรรมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น สินค้า/บริการ เทคโนโลยี กระบวนการ องค์กร
ระบบการบริหาร
5.3 การเรียนรู้

(50 คะแนน)

1) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการรวบรวมสารสนเทศจากเหตุการณ์และแหล่งที่มาต่าง ๆ ทั้งจาก
ภายในและภายนอก รวมทั้งตัวอย่างเรื่องราวเกี่ยวกับการประสบความสาเร็จ (Success stories) และ
ความล้มเหลว การเรียนรู้อย่างลึกซึ้งจากการวิเคราะห์สารสนเทศที่ได้รวบรวมไว้
2) การเข้าถึงและการนาความรู้ความสามารถของบุคลากรแต่ละคนที่มีอยูม่ าใช้ได้อย่างรวดเร็วและ
เพิ่มความสามารถขององค์กรในการจัดการและรักษาไว้ได้ซึ่งการประสบความสาเร็จที่ยงั่ ยืน
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เกณฑ์การคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2561
ประเภทการจัดการพลังงาน
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก แบ่งออกเป็น 6 หมวด คะแนนรวม 1,000 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้
หมวดที่ 1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการพลังงาน
50 คะแนน
หมวดที่ 2 โครงสร้างการจัดการพลังงาน
50 คะแนน
หมวดที่ 3 การวางแผนและดาเนินงาน
400 คะแนน
หมวดที่ 4 การควบคุมการปฏิบัติงาน
200 คะแนน
หมวดที่ 5 การติดตาม การควบคุม ดัชนีพลังงาน
100 คะแนน
และค่าพลังงานคาดหมาย
หมวดที่ 6 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
200 คะแนน
คะแนนรวม
1,000 คะแนน
หมวดที่ 1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการพลังงาน

คะแนนเต็ม 50 คะแนน

หมวดนี้ได้จากการทบทวนโดยฝ่ายบริหารที่ได้ระบุไว้ในหมวดที่ 6 เพื่อนามาใช้กาหนดนโยบาย
และเป้าหมายการจัดการพลังงาน พร้อมประกาศให้บุคลากรทราบทั่วทั้งองค์กรทราบ ดังในลักษณะสมบัติ
โดยรวมที่ต้องปรากฏแนบท้ายตารางนี้ เพื่อเชื่อมโยงไปยังหมวดที่ 2 ต่อไป
ลาดับ
รายละเอียด
คะแนนเต็ม
1.1 มีนโยบายเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณการใช้พลังงานขององค์กรแสดงความมุ่งมั่น
10
ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง สมรรถนะด้ า นการจั ด การพลั ง งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งแสดงความมุ่ ง มั่ น
ที่จะสนับสนุนให้มีข้อมูลและทรัพยากรที่จาเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย
และเป้าหมายการจัดการพลังงาน
1.2 แสดงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
15
การใช้พลังงาน ปริมาณการใช้พลังงานและประสิทธิภาพพลังงาน
1.3 มีแนวทางใช้กาหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายการ
15
จัดการพลังงาน สนับสนุนการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ
และทาให้มีการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน
1.4 มีการจัดทาเอกสารและใช้เพื่อสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับภายในองค์กรและมีการ
10
ทบทวนและปรับปรุงตามความจาเป็นอย่างสม่าเสมอ
ลั ก ษณะสมบั ติ โ ดยรวมที่ ต้ อ งปรากฏ : องค์ ก รต้ อ งมี ก ารประกาศนโยบายและเป้ า หมายการ
จัดการพลั งงานที่ ได้จากการทบทวนโดยฝ่ายบริหารในหมวดที่ 6, กฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องให้
ครอบคลุมการใช้พลังงานทั้งหมดภายในองค์กร โดยผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้ลงนามในประกาศนี้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของ
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ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง สุ ด ที่ ต้ อ งแสดงความมุ่ ง มั่ น และสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ อ งค์ ก ร ต้ อ งด าเนิ น การด้ า นการ
จัดการพลังงานดังกล่าว โดยมีตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน ดังต่อไปนี้
ลาดับที่ 1.1 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้
(1) มีการจัดทาประกาศนโยบายและเป้าหมายการจัดการพลังงาน มีผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้ลงนาม
(2) มีการแสดงเจตจานงให้มีการดาเนินงานด้านการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง
(3) มีการระบุความเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณการใช้พลังงานขององค์กร
(4) มีการแสดงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงสมรรถนะด้านการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง
(5) มีการแสดงความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้มีข้อมูลและทรัพยากรที่จาเป็น เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายการจัดการพลังงาน
ลาดับที่ 1.2 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้
(1) มีการแสดงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้พลังงาน
(2) มีการแสดงความมุ่งมั่นที่จะดาเนินการใช้ปริมาณพลังงานอย่างเหมาะสม
(3) มีการแสดงความมุ่งมั่นที่จะดาเนินการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ลาดับที่ 1.3 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้
(1) มีแนวทางใช้กาหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายการจัดการพลังงาน
(2) มีการสนับสนุนการจัดหาผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้งาน
(3) มีการสนับสนุนให้มีการจัดหาการบริการด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง มาใช้
ปรับปรุงสมรรถนะด้านการจัดการพลังงาน
ลาดับที่ 1.4 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้
(1) มีการจัดทาเป็นเอกสาร เพื่อสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับภายในองค์กรให้ทราบ
วัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายการจัดการพลังงาน
(2) มีการสนับสนุนให้จัดทาเอกสาร เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรทุกระดับมีความเข้าใจ
มีจิตสานึกการอนุรักษ์พลังงาน
(3) มีการสนับสนุนให้จัดทาเอกสารด้านพลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานของ
พนักงานทั้งหมดภายในองค์กร
(4) มีการทบทวนและปรับปรุงเอกสารตามความจาเป็นอย่างสม่าเสมอ
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หมวดที่ 2 โครงสร้างการจัดการพลังงาน

คะแนนเต็ม 50 คะแนน

หมวดนี้เชื่อมโยงจากหมวดที่ 1 คือ นโยบายและการเป้าหมายการจัดการพลังงาน ที่ได้ประกาศใช้
โดยผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด เป็ น ผู้ ล งนาม จ าเป็ น ต้ อ งน านโยบายดั ง กล่ า ว มาก าหนดเป็ น โครงสร้ า งการ
จัดการพลังงานขึ้ น และมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ไปดาเนินการระบบการจัดการพลังงานให้บรรลุผล
ดังแสดงในลักษณะสมบัติโดยรวมที่ต้องปรากฏแนบท้ายตารางนี้ เพื่อเชื่อมโยงไปยังหมวดที่ 3 ต่อไป
ลาดับ
รายละเอียด
คะแนนเต็ม
2.1 ผู้บริหารสูงสุดต้องแต่งตั้งคณะทางานและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
10
2.2 ผูบ้ ริหารสูงสุดต้องแต่งตั้งผู้จัดการพลังงานและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
20
2.3 ผูบ้ ริหารสูงสุดต้องสนับสนุนให้บุคลากรในทุกระดับได้รวมกลุ่มจัดทากิจกรรม
10
เพื่อวิเคราะห์วางแผน ดาเนินการโครงการการอนุรักษ์พลังงาน
2.4 บุคลากรที่ใช้พลังงาน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้พลังงาน หรือแปรรูปพลังงาน
10
อย่างมีนัยสาคัญ ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และได้รับการฝึกอบรมให้ใช้พลังงาน
หรือแปรรูปพลังงานอย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องมีการประเมินความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ลักษณะสมบัติโดยรวมที่ต้องปรากฏ : องค์กรต้องมีการกาหนดโครงสร้างการจัดการพลังงานไว้
ในองค์กร รวมทั้ งมี คาสั่ งการแต่งตั้งผู้ จัดการพลังงาน และคณะทางานฯ โดยผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้ลงนาม
ไว้ในโครงสร้างการจัดการพลังงานนี้ และให้จัดทาเอกสารเผยแพร่คาสั่งการแต่งตั้งดังกล่าว เพื่อให้บุคลากร
ทุกระดับในองค์กรได้รับทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุดที่ต้องแสดงความมุ่งมั่น เพื่อสนับสนุน
ให้องค์กรมีระบบการจัดการ พลังงานที่มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมาย
ที่ประกาศไว้ในหมวดที่ 1 โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ต้องมีความรับผิดชอบและอานาจหน้าที่ โดยมีตัวชี้วัด
ของเกณฑ์การตรวจประเมิน ดังต่อไปนี้
ลาดับที่ 2.1 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้
มีการแต่งตั้งคณะทางานด้านพลังงาน พร้อมระบุให้มีความรับผิดชอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) มีการวางแผน ดาเนินงาน และติดตามการใช้พลังงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย
และเป้าหมายด้านการจัดการพลังงาน
(2) มีการกาหนดวิธีปฏิบัติและเกณฑ์ของการควบคุมระบบการจัดการพลังงานเพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าดาเนินงานระบบการจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิผล
(3) การกาหนดเกณฑ์ความรับผิดชอบและอานาจหน้าที่และวิธีสื่อสาร เพื่อให้การจัดการ
พลังงานมีประสิทธิผล
(4) การสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อการกาหนดทิศทาง และแนวทางการการ
อนุรักษ์พลังงาน
(5) การกาหนดวิธีสื่อสารให้บุคลากรภายในองค์กรตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการพลังงาน
(6) การรณรงค์เพื่อสร้างจิตสานึกด้านการอนุรักษ์พลังงานกับพนักงานทั้งองค์กร
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(7) การติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดาเนินงานด้านการจัดการพลังงาน
ลาดับที่ 2.2 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้
มีการแต่งตั้งผู้จัดการพลังงาน พร้อมระบุให้มีความรับผิดชอบและอานาจหน้าที่ เพื่อมีความมั่นใจ
ในการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
(1) มีการนาระบบการจัดการพลังงาน ไปปฏิบัติรักษาไว้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยต้อง
กาหนดกรอบระยะเวลาในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(2) มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมด้านการจัดการพลังงาน ให้สนับสนุนนโยบายและ
เป้าหมายการจัดการพลังงาน
(3) การวางแผนกิจกรรมด้านการจัดการพลังงาน เพื่อให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์
ตามนโยบายและเป้าหมายขององค์กรได้
(4) การกาหนดตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานที่เหมาะสมกับองค์กร
(5) การวัดผลการดาเนินงานและรายงานตามช่วงเวลาที่กาหนดไว้
ลาดับที่ 2.3 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้
(1) ผู้บริหารสูงสุดสนับสนุนให้บุคลากรในทุกระดับได้รวมกลุ่มจัดทากิจกรรมให้ทุกคน
มีส่วนร่วม
(2) สนับสนุนให้บุคลากรจัดทากิจกรรมเป็นกลุ่มย่อยเพื่อการวิเคราะห์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
(3) สนับสนุนให้บุคลากรร่วมกันวางแผนเป็นกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อดาเนินการโครงการ
การอนุรักษ์พลังงาน
(4) มี ก ารชี้ บ่ ง บุ ค ลากรที่มี อ านาจหน้ า ที่ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสม เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกับ
ผู้ จั ด การพลั ง งานและคณะท างานด้ า นพลั ง งานช่ ว ยสนั บ สนุ น กิ จ กรรมด้ า นการ
จัดการพลังงาน แบบทุกคนมีส่วนร่วม
ลาดับที่ 2.4 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้
(1) บุคลากรที่ใช้พลังงาน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้พลังงาน หรือแปรรูปพลังงาน
อย่างมีนัยสาคัญ ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
(2) บุคลากรที่ใช้พลังงาน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้พลังงาน หรือแปรรูปพลังงานอย่างมี
นัยสาคัญ ต้องได้รับการฝึกอบรมให้ใช้พลังงาน หรือแปรรูปพลังงานอย่างถูกต้อง
(3) บุคลากรที่ใช้พลังงาน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้พลังงาน หรือแปรรูปพลังงานอย่างมี
นัยสาคัญ ต้องมีการประเมินความรู้ความสามารถของบุคลากรดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
(4) มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรมีความตระหนักรู้ต่อวัตถุประสงค์ตาม
นโยบายและเป้าหมายการจัดการพลังงาน
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หมวดที่ 3 การวางแผนและการดาเนินงาน

คะแนนเต็ม 400 คะแนน

หมวดนี้ เ ชื่ อมโยงจากหมวดที่ 1 และ 2 เป็นหมวดที่มีความส าคัญมาก โดยองค์กรต้องมีก าร
วางแผนและการดาเนินงานให้เหมาะสม เพื่อให้ระบบการจัดการพลังงานมีความสัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง
ทั้งทางด้านข้อกาหนดด้านกฎหมายและข้อกาหนดอื่น ๆ การทบทวนด้านพลังงาน ข้อมูลฐานด้านพลังงาน
ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน วัตถุประสงค์ด้านพลังงาน เป้าหมายพลังงาน และแผนปฏิบัติการด้านการ
จัดการพลังงาน จึงเป็นหมวดที่มีนัยสาคัญต่อความสัมฤทธิ์ผลของการจัดการพลังงานดังกล่าว ดังแสดงใน
ลักษณะสมบัติโดยรวมที่ต้องปรากฏแนบท้ายตารางนี้ เพื่อเชื่อมโยงไปยังหมวดที่ 4
ลาดับ
รายละเอียด
3.1 องค์กรต้องวางแผนและดาเนินงานจัดการพลังงานในแต่ละกระบวนการ และระบบทีใ่ ช้
สนับสนุนด้านพลังงานต่าง ๆ (Utility Systems) โดยต้องจัดให้มีแผนผังการใช้พลังงาน
(Energy Chart & Layout) ที่แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.1 ศักยภาพพลังงานที่แหล่ง (ต้น) กาเนิด (Original Energy Potential) และศักยภาพ
พลังงานที่ป้อนกระบวนการ (Process Input Energy Potential) ทุกประเภท
3.1.2 ลักษณะการใช้ประโยชน์จากพลังงาน (Energy Use)
3.1.3 ศักยภาพพลังงานที่เหลือจากกระบวนการ (Process Residual Energy Potential)
3.1.4 ศักยภาพพลังงานที่เหลือจากผลิตภัณฑ์และเครื่องจักร (Machine and Product
Residual Energy Potential)
3.2 องค์กรต้องประเมิน และวิเคราะห์ลักษณะการใช้พลังงาน ตัวแปรของกระบวนการ
(Process Parameter) และวางแผนลดค่าตัวแปรที่ต้องควบคุมในกระบวนการให้มี
ค่าเหมาะสมที่สุด (Optimized Process Parameter)
3.3 องค์กรต้องประเมินความเหมาะสมของศักยภาพพลังงานที่แหล่งกาเนิด และศักยภาพ
พลังงานที่ป้อนกระบวนการ รวมทั้งวางแผนลดการใช้พลังงานให้เหมาะสมที่สุด
3.4 องค์กรต้องประเมินและวิเคราะห์ประเภทพลังงาน (Energy Type) ต้นทุนพลังงาน
ที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้พลังงาน และพลังงานที่แหล่งกาเนิด และวางแผนปรับปรุง
พลังงานแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้พลังงาน และพลังงานที่แหล่งกาเนิด
3.5 องค์กรต้องประเมินและวิเคราะห์เพื่อรักษาศักยภาพพลังงาน (Energy Potential
Preservation) และวางแผนปรับปรุงให้เหมาะสมกับแหล่งกาเนิดพลังงาน ในการใช้
ประโยชน์จากพลังงานแต่ละลักษณะ และพลังงานที่แหล่งกาเนิด
3.6 องค์กรต้องประเมินและวิเคราะห์โอกาส เพื่อนาพลังงานและทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
(Energy and Resource Recovery) ได้แก่ พลังงานที่เหลือจากกระบวนการ เครื่องจักร
หรือผลิตภัณฑ์ ให้นากลับมาใช้ใหม่และดาเนินการวางแผนปรับปรุง เป็นต้น
3.7 องค์กรต้องติดตาม รวบรวม ข้อกาหนดการใช้พลังงานของอุปกรณ์ระบบสนับสนุนการ
ผลิตต่างๆ และวิธีปฏิบัติงานที่ดีที่สุด (Best Practice) เพือ่ เปรียบเทียบกับการดาเนินงาน

คะแนนเต็ม
30
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45
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40
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ลาดับ

รายละเอียด
ต่าง ๆ ให้ได้ตามข้อกาหนด และองค์กรต้องดาเนินการปรับปรุง (Improvement) การ
ติดตาม (Monitoring) แผนงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย

คะแนนเต็ม

ลักษณะสมบัติโดยรวมที่ต้องปรากฏ : องค์กรต้องมีการวางแผนการจัดการพลังงานและจัดทาเป็น
เอกสารขึ้น โดยต้องสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการพลังงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 1 และโครงสร้างการ
จั ดการพลั งงานในหมวดที่ 2 และต้ อ งมี ก ารวางแผนทบทวนกิ จ กรรมขององค์ ก รที่ ส่ ง ผลต่ อ สมรรถนะ
ด้านพลังงาน เพื่อใช้ปรับปรุงสมรรถนะด้านการจัดการพลังงานให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวชี้วัดของเกณฑ์
การตรวจประเมิน ดังต่อไปนี้
ลาดับที่ 3.1 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้
องค์กรมีการวางแผนและดาเนินงานจัดการพลังงานในแต่ละกระบวนการและระบบที่ใช้
สนับสนุนด้านพลังงานต่าง ๆ โดยต้องจัดให้มีแผนผังการใช้พลังงาน ที่แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) องค์กรมีการวางแผนการจัดการพลังงานในแต่ละกระบวนการอย่างเหมาะสม
(2) องค์กรมีการจัดทาแผนผังการจัดการพลังงานในแต่ละกระบวนการอย่างเหมาะสม
(3) องค์กรมีการดาเนินงานตามแผนผังการจัดการพลังงานในแต่ละกระบวนการอย่างเหมาะสม
(4) องค์กรมีการวางแผน จัดทาแผนผังและดาเนินการระบบที่ใช้สนับสนุนด้านพลังงาน
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
(5) มีการประเมินศักยภาพพลังงานที่แหล่งกาเนิด และศักยภาพพลังงานที่ป้อนกระบวนการ
ทุกประเภท
(6) มีการประเมินลักษณะการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
(7) มีการประเมินศักยภาพพลังงานที่เหลือจากกระบวนการ
(8) มีการประเมินศักยภาพพลังงานที่เหลือจากผลิตภัณฑ์และเครื่องจักร
ลาดับที่ 3.2 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้
องค์กรมีการประเมิน และวิเคราะห์ลักษณะการใช้พลังงาน ตัวแปรของกระบวนการ และ
วางแผนลดค่าตัวแปรที่ต้องควบคุมในกระบวนการให้มีค่าเหมาะสมที่สุด
(1) องค์กรมีการประเมินการใช้พลังงานให้มีค่าที่เหมาะสมที่สุด
(2) องค์กรมีการวิเคราะห์ลักษณะการใช้พลังงาน
(3) องค์กรมีการวิเคราะห์ตัวแปรของกระบวนการให้มีค่าเหมาะสมที่สุด
(4) องค์กรมีการวางแผนลดค่าตัวแปรที่ต้องควบคุมในกระบวนการให้มีค่าเหมาะสมที่สุด
ลาดับที่ 3.3 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้
องค์กรมีการประเมินความเหมาะสมของศักยภาพพลัง งานที่แหล่งกาเนิด และศักยภาพ
พลังงานที่ป้อนกระบวนการ รวมทั้งวางแผนลดการใช้พลังงานให้เหมาะสมที่สุด
(1) องค์กรมีการประเมินความเหมาะสมของศักยภาพพลังงานที่แหล่งกาเนิดให้เหมาะสมที่สุด
(2) องค์กรมีการประเมินความเหมาะสมของศักยภาพพลังงานที่ป้อนให้เหมาะสมที่สุด
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(3) องค์กรมีการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการให้เหมาะสมที่สุด
(4) องค์กรมีการประเมินความเหมาะสมของการวางแผนลดการใช้พลังงานให้เหมาะสมที่สุด
ลาดับที่ 3.4 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้
องค์ ก รมี ก ารประเมิ น และวิ เ คราะห์ ป ระเภทพลัง งาน ต้ น ทุ น พลั ง งานที่ เ หมาะสมกับ
ลักษณะการใช้พลังงานและพลังงานที่แหล่งกาเนิด และวางแผนปรับปรุงประเภทพลังงานให้เหมาะสมกับ
ลักษณะการใช้พลังงาน และพลังงานที่แหล่งกาเนิด
(1) องค์กรมีการประเมินประเภทพลังงานที่ใช้อย่างเหมาะสม
(2) องค์กรมีการวิเคราะห์ตน้ ทุนพลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้พลังงาน
(3) องค์กรมีการวิเคราะห์การใช้พลังงานที่แหล่งกาเนิด
(4) องค์กรมีการวางแผนปรับปรุงประเภทพลังงานให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้พลังงาน
(5) องค์กรมีการวางแผนปรับปรุงพลังงานที่แหล่งกาเนิดให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้พลังงาน
ลาดับที่ 3.5 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้
องค์กรมีการประเมินและวิเคราะห์เพื่อรักษาศักยภาพพลังงาน และวางแผนปรับปรุงให้
เหมาะสมกับแหล่งกาเนิดพลังงาน ในแต่ละลักษณะการใช้ประโยชน์จากพลังงาน และพลังงานที่แหล่งกาเนิด
(1) องค์กรมีการประเมินเพื่อรักษาศักยภาพของแหล่งกาเนิดได้อย่างเหมาะสม
(2) องค์กรมีการวิเคราะห์เพื่อรักษาศักยภาพพลังงานของแหล่งกาเนิดได้อย่างเหมาะสม
(3) องค์กรมีการวางแผนปรับปรุงศักยภาพพลังงานให้เหมาะสมกับแหล่งกาเนิดพลังงาน
ในแต่ละลักษณะของการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
(4) องค์กรมีการวางแผนปรับปรุงศักยภาพพลังงานที่แหล่งกาเนิดได้อย่างเหมาะสม
ลาดับที่ 3.6 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้
องค์กรมีการประเมินและวิเคราะห์โอกาสเพื่อนาพลังงานและทรัพ ยากรกลับมาใช้ใหม่
ได้แก่ พลังงานที่เหลือจากกระบวนการ เครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ์ให้นากลับมาใช้ใหม่และดาเนินการวางแผน
ปรับปรุง เป็นต้น
(1) องค์กรมีการประเมินโอกาสนาพลังงานและทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
(2) องค์กรมีการวิเคราะห์โอกาสเพื่อนาพลังงานและทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ได้แก่
พลังงานที่เหลือจากกระบวนการ เครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ์
(3) องค์กรมีการดาเนินการวางแผนปรับปรุงโอกาสโดยรวม เพื่อนาพลังงานกลับมาใช้ใหม่
ลาดับที่ 3.7 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้
องค์กรมีการติดตาม รวบรวม ข้อกาหนดการใช้พลังงานของอุปกรณ์ ระบบสนับสนุน การ
ผลิตต่าง ๆ และวิธีปฏิบัติงานที่ดีที่สุด เพื่อเปรียบเทียบการดาเนินงานต่าง ๆ ให้ได้ตามข้อกาหนด และองค์กร
ต้องดาเนินการปรับปรุงการติดตามแผนงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย
(1) องค์กรมีการติดตาม รวบรวม ข้อกาหนดการใช้พลังงานของอุปกรณ์อย่างครบถ้วน
(2) องค์กรมีการติดตาม รวบรวม ข้อกาหนดการใช้พลังงานของระบบสนับสนุนการผลิตต่าง ๆ
อย่างครบถ้วน
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(3) องค์กรมีการติดตาม รวบรวมวิธีปฏิบัติงานที่ดีที่สุด เพื่อเปรียบเทียบการดาเนินงานต่าง ๆ
ให้ได้ตามข้อกาหนด
(4) องค์กรมีการดาเนินการปรับปรุง การติดตามแผนงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างครบถ้วน
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หมวดที่ 4 การควบคุมการปฏิบัติงาน

คะแนนเต็ม 200 คะแนน

หมวดนี้มีความสาคัญต่อการดาเนินงาน เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลเพือ่ ให้เป็นไป
ตามหมวดที่ 3 คือ การวางแผนและการดาเนินงาน การควบคุมการปฏิบัติงานในหมวดนี้จึงให้ ความสาคัญ
กั บ ความสามารถของบุ ค ลากรการสื่ อ สาร เอกสารที่ ใ ช้ การควบคุ ม ด้ านปฏิ บั ติ ก าร การวางแผน
การจัดหาอุปกรณ์การออกแบบ รวมทั้งการจัดหาบริการด้านพลังงาน ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์และพลังงาน
ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบไปยังหมวดที่ 5 อย่างมีนัยสาคัญ ดังระบุไว้ในลักษณะสมบัติโดยรวมที่ต้อง
ปรากฏแนบท้ายตารางนี้ เพื่อเชื่อมโยงไปยังหมวดที่ 5 ต่อไป
ลาดับ
รายละเอียด
4.1 องค์กรต้องกาหนดผู้รับผิดชอบควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงาน จัดทาวิธี
การปฏิบัติงาน หรือมีระเบียบการใช้งาน พร้อมทั้งแสดงสถานะ การเปิด-ปิด และองค์กร
ต้องจัดทาและปฏิบัติตามขั้นตอนในแต่ละกรณีเมื่อพลังงานที่แหล่ง (ต้น) กาเนิด หรือ
เครื่องจักรต้นกาลังขัดข้อง
4.2 องค์กรต้องวิเคราะห์และประเมินโอกาสที่เครื่องจักรเดินตัวเปล่า (Idle) รวมทั้งให้
จัดทาและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของการควบคุมไม่ให้เครื่องจักรเดินตัวเปล่า
4.3 องค์กรต้องวิเคราะห์กระบวนการขนส่ง จัดส่ง เคลื่อนย้ายภายในโรงงาน การจัดส่งสินค้า
จากผู้จัดส่ง (Supplier) ไปยังลูกค้า รวมทั้งจัดทาและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของ
การควบคุมการขนส่ง
4.4 องค์กรต้องวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักร ในประเภทเดียวกันทุกกลุ่ม ระบบสนับสนุน
การผลิตทุกระบบ และจัดทาวิธีการปฏิบัติงาน หรือระเบียบปฏิบัติการใช้งานเครื่องจักร
อุปกรณ์โดยเลือกใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงก่อน
4.5 องค์กรต้องจัดทาและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติดังนี้
4.5.1 การวางแผนการใช้ระบบสนับสนุนการผลิตให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิต
เช่น ศักยภาพพลังงาน และจานวนเครื่องจักร
4.5.2 การบารุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงาน
4.5.3 การควบคุมการปรับปรุงกระบวนการ หรือการเพิ่มกาลังการผลิต โดยต้อง
พิจารณาถึงความสูญเปล่าด้านพลังงาน เช่น ศักยภาพพลังงานของระบบสนับสนุน
การใช้พลังงานเมื่อกาลังการผลิตแปรผัน
4.5.4 การจัดซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานโดยต้องพิจารณาถึงต้นทุนใน
การจัดซื้อ และค่าใช้จา่ ยการใช้พลังงาน ค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ ตลอดอายุการใช้งาน
รวมทั้งการออกแบบใหม่ ดัดแปลง หรือบูรณะ หน่วยประกอบการ อุปกรณ์ระบบ
และกระบวนการที่ส่งผลต่อสมรรถนะด้านพลังงานอย่างมีนัยสาคัญ

คะแนนเต็ม
25

35
20

20

25
25
25

25
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ลั ก ษณะสมบั ติ โ ดยรวมที่ ต้ อ งปรากฏ : องค์ ก รต้ อ งมี ก ารน าเอาการวางแผนและแนวทางการ
ดาเนินงานในหมวดที่ 3 มาใช้ควบคุมการปฏิบัติงานในหมวดที่ 4 นี้ โดยแสดงการใช้เอกสารควบคุม การ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน โดยมีตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน ดังต่อไปนี้
ลาดับที่ 4.1 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้
องค์กรต้องกาหนดผู้รับผิดชอบควบคุมการเปิด -ปิดอุปกรณ์ ที่มีการใช้พลังงาน จัดทา
วิธีการปฏิบัติงาน หรือมีระเบียบการใช้งาน พร้อมทั้งแสดงสถานะการเปิด-ปิด และองค์กรต้องจัดทาและปฏิบัติ
ตามขั้นตอนในแต่ละกรณีเมื่อพลังงานที่แหล่งกาเนิด หรือเครื่องจักรต้นกาลังขัดข้อง
(1) องค์กรต้องกาหนดผู้รับผิดชอบควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงาน
(2) จัดทาวิธีการปฏิบัติงาน หรือมีระเบียบการใช้งาน พร้อมทั้งแสดงสถานะ การเปิด-ปิด
(3) องค์กรมีการต้องจัดทาเอกสารขั้นตอนปฏิบัติเมื่อพลังงานที่แหล่งกาเนิด หรือ
เครื่องจักรต้นกาลังขัดข้อง
(4) องค์กรมีการปฏิบัติตามขั้นตอนในแต่ละกรณีเมื่อพลังงานที่แหล่งกาเนิด หรือ
เครื่องจักรต้นกาลังขัดข้อง
ลาดับที่ 4.2 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้
องค์กรมีการวิเคราะห์และประเมินโอกาสที่เครื่องจักรเดินตัวเปล่า รวมทั้งให้จัดทาและ
ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของการควบคุมไม่ให้เครื่องจักรเดินตัวเปล่า
(1) องค์กรมีการประเมินโอกาสที่เครื่องจักรเดินตัวเปล่า
(2) องค์กรมีการวิเคราะห์เครื่องจักรเดินตัวเปล่า
(3) องค์กรมีการจัดทาเอกสารขั้นตอนปฏิบัติของการควบคุมเครื่องเดินตัวเปล่า
(4) องค์กรมีการดาเนินการตามระเบียบปฏิบัติของการควบคุมไม่ให้เครื่องจักรเดินตัวเปล่า
ลาดับที่ 4.3 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้
องค์กรมีการวิเคราะห์ กระบวนการขนส่ง จัดส่ง เคลื่อนย้ายภายในโรงงาน การจัดส่ง
สินค้าจากผู้จัดส่งไปยังลูกค้า รวมทั้งจัดทาและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของการควบคุมการขนส่ง
(1) องค์กรมีการวิเคราะห์กระบวนการขนส่ง จัดส่ง เคลื่อนย้ายภายในโรงงานอย่างเหมาะสม
(2) องค์กรมีการวิเคราะห์การจัดส่งสินค้าจากผู้จัดส่งไปยังลูกค้าอย่างเหมาะสม
(3) องค์กรมีการจัดทาเอกสารขั้นตอนปฏิบัติของการควบคุมการขนส่งอย่างเหมาะสม
(4) องค์กรมีการดาเนินการตามขั้นตอนของระเบียบปฏิบัติการควบคุมการขนส่งอย่างเหมาะสม
(5) องค์กรมีการปรับปรุงเอกสารขั้นตอนปฏิบัติของกระบวนการขนส่ง จัดส่งเคลื่อนย้าย
ภายในโรงงานอย่างเหมาะสม
(6) องค์กรมีการปรับปรุงเอกสารขั้นตอนปฏิบัติของการจัดส่งสินค้าจากผู้จัดส่งไปยัง
ลูกค้าอย่างเหมาะสม
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ลาดับที่ 4.4 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้
องค์กรมีการวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักร ในประเภทเดียวกันทุกกลุ่ม ระบบสนับสนุน
การผลิตทุกระบบและจัดทาวิธีการปฏิบัติงาน หรือระเบียบปฏิบัติการใช้งานเครื่องจักร อุปกรณ์โดยเลือกใช้
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงก่อน
ลาดับที่ 4.5 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้
องค์กรมีการจัดทาและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ดังนี้
(1) มีการวางแผนการใช้ระบบสนับสนุนการผลิตให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิต เช่น
ศักยภาพพลังงานและจานวนเครื่องจักร
(2) มีการบารุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงาน
(3) มีการควบคุมการปรับปรุงกระบวนการ หรือการเพิ่มกาลังการผลิต โดยต้องพิจารณา
ถึงความสูญเปล่าด้านพลังงานเช่น ศักยภาพพลังงานของระบบสนับสนุน การใช้ พลังงาน
เมื่อกาลังการผลิตแปรผัน
(4) การจัดซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานโดยต้องพิจารณาถึงต้นทุนในการจัดซื้อ
และค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานที่อาจมีผลกระทบต่อลักษณะการใช้งานที่ มีนัยสาคัญ
ต่อสมรรถนะด้านพลังงานองค์กร
(5) มีการกาหนดและปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินลักษณะการใช้พลังงาน ปริมาณการ
ใช้พลังงาน และประสิทธิภาพพลังงานตามแผนหรือช่วงอายุของการใช้งานที่ประมาณการไว้
(6) มีการออกแบบอุปกรณ์เครื่องจักรใหม่ดัดแปลงหรือบูรณะ หน่วยประกอบการอุปกรณ์
ของระบบ ที่ส่งผลต่อสมรรถนะด้านพลังงานอย่างมีนัยสาคัญ
(7) มีการออกแบบกระบวนการที่ส่งผลต่อสมรรถนะด้านพลังงานอย่างมีนัยสาคัญใหม่
เพื่อให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(8) องค์กรมีการกาหนดข้อกาหนดรายละเอียดในการจัดซื้อพลังงานเป็นเอกสารตาม
ความเหมาะสม
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หมวดที่ 5 การติดตาม การควบคุม ดัชนีพลังงาน และค่าพลังงานคาดหมาย
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
หมวดนี้ เชื่อมโยงมาจากหมวดที่ 4 คือการควบคุมการปฏิบัติงานที่เน้นความสามารถของบุคลากร
และเอกสารบันทึกการควบคุมด้านปฏิบัติการฯ เป็นการรวบรวมผลการใช้พลังงานทั้งหมดในองค์กรที่ได้
จากการควบคุมการปฏิบัติงาน มาใช้สร้างสมการพลังงาน เพื่ อการติดตาม การควบคุม การวิเคราะห์ดัชนี
การใช้พลังงานและค่าพลังงานคาดหมาย รวมทั้งการเปรียบเทียบการใช้พลังงาน ดังระบุไว้ในลักษณะ
สมบัติโดยรวมที่ต้องปรากฏแนบท้ายตารางนี้ เพื่อเชื่อมโยงไปยังหมวดที่ 6 คือ การทบทวนโดยฝ่ายบริหารต่อไป
ลาดับ
รายละเอียด
5.1 มีการสร้างสมการพลังงาน องค์กรต้องจัดสร้างสมการพลังงานเพื่ออธิบายการใช้
พลังงานแต่ละประเภทภายในองค์กร
5.2 แสดงสัดส่วนการใช้พลังงาน องค์กรต้องพิจารณาสัดส่วนพลังงานคงที่ที่ได้จากสมการ
พลังงาน เช่น สัดส่วนพลังงานคงที่ต่อพลังงานเฉลี่ยที่ใช้ตอ่ เดือน ต้องประเมินสัดส่วน
พลังงานคงที่ต่อพลังงานที่ใช้ทุกประเภท การดาเนินการเพื่อลดสัดส่วนพลังงานคงที่
ดัชนีการใช้พลังงาน และตัวชี้วัดสมรรถนะพลังงาน
5.3 มีการติดตามตรวจวัดการใช้พลังงานโดยรวม องค์กรต้องดาเนินการตรวจวัดการใช้
พลังงานจากสมการพลังงานเทียบกับค่าพลังงานที่ใช้จริง ประเมินความผิดปกติในการ
ใช้พลังงาน และการเปรียบเทียบกับข้อมูลฐานด้านพลังงาน รวมทั้งการตรวจประเมิน
ภายใน

คะแนนเต็ม
35
35

30

ลักษณะสมบัติโดยรวมที่ต้องปรากฏ : องค์กรต้องมีการนาเอาผลที่ได้จากการควบคุมการปฏิบัติงานใน
หมวดที่ 4 ประกอบด้วย ผลการติดตาม การตรวจวัด การควบคุม ค่าดัชนีการใช้พลังงาน และค่าพลังงานคาดหมาย
โดยรวมขององค์กรในหมวดที่ 5 นี้ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่างหมวดที่ 3 กับ ที่ 4 โดยแสดงสมการ
พลังงาน เพื่ออธิบายการใช้พลังงานแต่ละประเภทภายในองค์กร แสดงสัดส่วนพลังงานคงที่ที่ได้จากสมการ และ
แสดงการวัดเปรียบเทียบค่าพลังงานที่ใช้จริงกับค่าพลังงานที่ได้จากสมการ เพื่อประเมินความผิดปรกติที่อาจเกิดขึ้น
ได้โดยมีตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน ดังต่อไปนี้
ลาดับที่ 5.1 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้
(1) มีการสร้างสมการพลังงานทุกประเภทที่ใช้ในองค์กร อย่างเหมาะสม
(2) มีการจัดทาเป็นเอกสารแสดงสมการพลังงานทุกประเภทของพลังงานที่ใช้ในองค์กร
(3) องค์กรมีการอธิบายสมการพลังงานที่สร้างขึ้น จากผลการใช้พลังงานในแต่ละประเภทขององค์กร
ลาดับที่ 5.2 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้
(1) มีการประเมินสัดส่วนการใช้พลังงานทุกประเภทที่ใช้ในองค์กร
(2) องค์กรมีการแสดงสัดส่วนพลังงานคงที่ที่ได้จากสมการพลังงาน เช่น สัดส่วนพลังงานคงที่
ต่อพลังงานเฉลี่ยที่ใช้ต่อเดือน
(3) องค์กรมีการประเมินสัดส่วนพลังงานคงที่ต่อพลังงานที่ใช้ทุกประเภท
(4) องค์กรมีการดาเนินการเพื่อลดสัดส่วนพลังงานคงที่ได้อย่างเหมาะสม
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(5) องค์กรมีการประเมินค่าดัชนีการใช้พลังงานทุกประเภท อย่างเหมาะสม
(6) องค์กรมีการแสดงตัวชี้วัดสมรรถนะพลังงานของกระบวนการและระบบ อย่างเหมาะสม
(7) องค์กรมีการจัดทาวิธีการกาหนดตัวชี้วัดสมรรถนะพลังงานของกระบวนการและระบบ
(8) องค์การมีแนวทางการปรับปรุงตัวชี้วัด ที่ชัดเจน
(9) องค์กรมีการจัดทาเอกสารบันทึกและมีการใช้ทบทวนอย่างสม่าเสมอ
ลาดับที่ 5.3 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้
(1) มีการติดตามตรวจวัดการใช้พลังงานโดยรวม ตามแผนงานที่กาหนดไว้
(2) องค์กรต้องดาเนินการตรวจวัดการใช้พลังงานจากสมการพลังงานเทียบกับค่าพลังงานที่ใช้จริง
(3) มีการประเมินความผิดปกติในการใช้พลังงานระหว่างค่าพลังงานจากสมการพลังงาน
กับข้อมูลพลังงานที่ใช้จริง
(4) มีการเปรียบเทียบผลของการใช้พลังงานจริงกับข้อมูลฐานของการใช้พลังงาน ที่กาหนดไว้
(5) มีการตรวจประเมินภายในเพื่อติดตามและตรวจสอบผลตามช่วงเวลาที่กาหนด เพื่อให้มั่นใจ
ว่าระบบการจัดการพลังงานมีการดาเนินงานเป็นไปตามการจัดการด้านพลังงานที่กาหนดไว้
(6) มีการตรวจประเมินภายในเพื่อติดตามและตรวจสอบผล ตามแผนงานเพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายพลังงานที่กาหนด
(7) มีการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นผลของการใช้พลังงานไว้เป็นเป็นหลักฐานเพื่อใช้ตรวจสอบ
และติดตามผลตามแผนงานที่กาหนด
(8) มีการปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานทุกประเภทภายในองค์กร อย่างมี
ประสิทธิผล
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หมวดที่ 6 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

คะแนนเต็ม 200 คะแนน

หมวดนี้ เป็ นการน าผลที่ ได้จากการดาเนินงานของระบบการจั ดการพลั งงานในหมวดที่ 1 ถึ ง 5
มาทบทวน โดยเน้นที่หัวข้อหลัก คือ ข้อมูลที่ใช้ในการทบทวนการจัดการ และ ผลจากการทบทวนการจัด
การพลังงานดังระบุไว้ในลักษณะสมบัติโดยรวมที่ต้องปรากฏที่แนบท้ายตารางนี้ เพื่อเชื่อมโยงไปยังหมวดที่ 1
คือ การกาหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการพลังงาน ต่อไป
ลาดับ
รายละเอียด
6.1 มีการประชุมทบทวนระบบการจัดการพลังงาน และระบุผลที่ได้จากการทบทวน
การจัดการพลังงาน
6.2 มีการประชุมทบทวนประสิทธิผลที่ได้จากการจัดการพลังงาน และติดตามผลตาม
แผนงานที่มีการปรับปรุงในมาตรการต่าง ๆ
6.3 มีการประชุมทบทวน การติดตาม การตรวจวัด และประสิทธิผลที่ได้รับ โดยมี
จุดประสงค์เพื่อการดาเนินงาน ดังนี้
6.3.1 เพื่อควบคุมประมาณการใช้พลังงาน เช่น ค่าพลังงานไฟฟ้าและอื่น ๆ โดยรวม
6.3.2 เพื่อทบทวน การติดตาม ตรวจวัด และประสิทธิผลที่ได้จากการควบคุม
พลังงานที่คงที่
6.3.3 เพื่อทบทวน การติดตาม ตรวจวัด และประสิทธิผลที่ได้จากการควบคุม
พลังงานที่ผันแปรโดยตรงกับการผลิต
6.3.4 เพื่อทบทวน การติดตาม ตรวจวัด และประสิทธิผลที่ได้จากการควบคุม
พลังงานที่ผันแปรกับการผลิตเพื่อสนับสนุนการผลิต

คะแนนเต็ม
30
30

20
20
50
50

ลั กษณะสมบั ติ โดยรวมที่ ต้ องปรากฏ : องค์ กรต้ องมี การน าผลที่ ได้ รั บจากด าเนิ นการระบบการ
จั ดการพลั งงานทุ กหมวด ดั งกล่ าว โดยผู้ บริ หารสู งสุ ดต้ องด าเนิ นการให้ มี การประชุ มทบทวนระบบการ
จัดการพลังงานขององค์กรตามช่วงเวลาที่กาหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทบทวนในหมวดที่ 1, 3, 4 และ 5 เพื่อให้
มั่นใจว่ายังคงมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งต้องแสดงเอกสารที่บันทึกข้อมูลผล
การทบทวนและเก็บรักษาไว้ โดยมีตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน ดังต่อไปนี้
ลาดับที่ 6.1 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้
(1) มีการประชุมทบทวนระบบการจัดการพลังงาน
(2) มีการประชุมผลที่ได้จากการทบทวนการจัดการพลังงาน
(3) มีการติดตามผลจากการทบทวนการจัดการที่ผ่านมา หรือ
(4) การทบทวนนโยบายพลังงาน หรือ
(5) การทบทวนสมรรถนะด้านพลังงาน และตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง หรือ
(6) ผลการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และข้อกาหนด
อื่นที่องค์กรต้องปฏิบัติ หรือ
(7) ระดับการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายพลังงาน หรือ
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(8) ผลการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน
(9) สถานะของการปฏิบัติการแก้ไขและการปฏิบัติการป้องกัน หรือ
(10) สมรรถนะด้านพลังงานทีค่ าดการณ์ไว้ในช่วงเวลาต่อไป หรือ
(11) มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
(12) มีผลการเปลี่ยนแปลงสถานะด้านพลังงานขององค์กร หรือ
(13) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพลังงาน หรือ
(14) การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน หรือ
(15) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือองค์ประกอบของระบบการจัดการ
พลังงานซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หรือ
(16) การเปลี่ยนแปลงการจัดสรรทรัพยากร
ลาดับที่ 6.2 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้
(1) มีการดาเนินงานด้านประสิทธิผลการประชุมทบทวนการจัดการพลังงาน
(2) มีการประชุมติดตามผล แผนการปรับปรุงมาตรการต่าง ๆ เช่น มาตรการด้านความร้อน
มาตรการด้านไฟฟ้า
ลาดับที่ 6.3 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้
มีการติดตาม ตรวจวัด และประสิทธิผลการประชุมทบทวนการติดตามการตรวจวัดการใช้
พลังงาน มีการประชุม ทบทวนการติดตามควบคุมประมาณ ค่าพลังงานไฟฟ้าและอื่น ๆ โดยรวม
(1) เพื่อควบคุมประมาณการใช้พลังงาน เช่น ค่าพลังงานไฟฟ้าและอื่น ๆ โดยรวม
(2) เพื่อทบทวน การติดตาม ตรวจวัด และประสิทธิผลที่ได้จากการควบคุมพลังงานที่คงที่
(3) เพื่อทบทวน การติดตาม ตรวจวัด และประสิทธิผลที่ได้จากการควบคุมพลังงานที่ผันแปร
โดยตรงกับการผลิต
(4) เพื่อทบทวน การติดตาม ตรวจวัด และประสิทธิผลที่ได้จากการควบคุมพลังงานที่ผันแปร
กับการผลิตเพื่อสนับสนุนการผลิต
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เกณฑ์การประเมินคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2561
ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก แบ่งออกเป็น 9 หมวด คะแนนรวม 1,000 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด

1
2
3
4
5
6
7
8
9

บทบาทผู้บริหารและภาวะผูน้ า
การวางแผนการดาเนินธุรกิจ
การบริหารการผลิตและควบคุมคุณภาพสินค้า/การบริการ
การบริหารการตลาด และการขาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารการเงิน และการบัญชี
การบริหารข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดาเนินธุรกิจ
ธรรมาภิบาล
คะแนนรวม

100 คะแนน
100 คะแนน
100 คะแนน
100 คะแนน
100 คะแนน
100 คะแนน
100 คะแนน
200 คะแนน
100 คะแนน
1,000 คะแนน

หมวดที่ 1 บทบาทผู้บริหารและภาวะผู้นา
100 คะแนน
1.1 ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์
ผู้บริหารสามารถแสดงวิสั ยทั ศน์ กาหนดนโยบายจากการวิเคราะห์ ปัจจัย ธุรกิจ มีทิศทาง และ
เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจทั้งระยะสั้น และระยะยาว มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นา
ทั้งด้านความคิดและการกระทา
1.2 การจัดการองค์กร
มีการกาหนดโครงสร้างองค์กร การมอบหมายงาน และมีการสื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจตรงกัน
1.3 การกากับดูแลกิจการ
มีการกาหนดจริยธรรมธุรกิจ สามารถชี้แนะและกระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติได้ มีการเรียนรู้อย่าง
ต่ อ เนื่ อ งกระตุ้ น ให้ พ นั ก งานท างานเป็ น ที ม เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการแก้ ปั ญ หาในการท างาน
มีการปรับปรุงกิจการ ของตนให้ดีขึ้น สร้างความก้าวหน้าให้แก่องค์การโดยรวม
หมวดที่ 2 การวางแผนการดาเนินธุรกิจ
100 คะแนน
2.1 การวางแผนการดาเนินธุรกิจ
มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ แผนการดาเนินธุรกิจ และสามารถนาแผนการดาเนินธุรกิจไปปฏิบัติได้จริง
โดยแผนธุรกิจมีรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดหาเงินทุน กระบวนการผลิตสินค้า
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า เป็นต้น มีการปรับปรุง
คุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต / การบริการ และการพัฒนาบุคลากร การลดต้นทุน การ
สร้างกาไร การพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
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หมวดที่ 3 การบริหารการผลิตและควบคุมคุณภาพสินค้า / การบริการ
100 คะแนน
3.1 การวางแผนการผลิต / การบริการ
มี ก ารวางแผนการผลิ ต อย่ า งมี ป ระสิทธิ ภ าพ โดยค านึ ง ถึ ง ก าลั ง การผลิต ความต้ อ งการสินค้า
ระยะเวลาการส่งมอบสินค้า ความปลอดภัย และการลดต้นทุนการผลิต เช่น การใช้พลังงานอย่าง
ประหยัด เป็นต้น
3.2 การวิจัย และพัฒนารูปแบบสินค้า / การบริการ
มีการวิจัย การพัฒนารูปแบบสินค้าตามความต้องการของลูกค้า โดยมีการประสานงานและรับข้อมูล
จากฝ่ายการตลาดเพื่อใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีการทบทวนผลการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
เพื่อการแก้ไขปรับปรุงอันก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทาให้กระบวนการผลิตมีการคิดค้ นและ
การปรับปรุงเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เช่น การปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ และวิธีการทางาน
เป็นต้น
3.3 การควบคุมคุณภาพสินค้า / การบริการ
มีการควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างเป็นระบบ เช่น มีหน่วยงานหรือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการควบคุม
คุณภาพ มีการนาเอาวิธีการทางสถิติมาใช้ เป็นต้น
3.4 การจัดการคลังสินค้า
มีการจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ปริมาณสินค้าคงคลังสัมพันธ์กับแผนการผลิตโดยมีระบบ
การจัดเก็บ ควบคุม และตรวจสอบสินค้าคงคลัง
3.5 การซ่อมบารุงเครื่องจักร และอุปกรณ์
มีระบบการซ่อมบารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยมีแผนการบารุงรักษา การตรวจสอบซ่อมแซมและ
บันทึกข้อมูลการใช้งานของเครื่องจักร และอุปกรณ์นั้น ๆ ทั้งนี้ ควรยึดหลักการบารุงรักษาเชิง
ป้องกันมากกว่าการแก้ไข
3.6 ระบบ และมาตรการความปลอดภัยในสถานประกอบการ
มีระบบ และมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานประกอบการ ที่มีประสิทธิภาพ
หมวดที่ 4 การบริหารการตลาดและการขาย
100 คะแนน
4.1 การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
องค์กรมีการกาหนดเป้าหมาย จากสถิติข้อมูลความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย มีการประสานงาน
กับฝ่ายผลิต เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกันในการผลิต และการออกแบบสินค้าตามความ
ต้องการของลูกค้าและแนวโน้มทางการตลาด
4.2 การวางแผนการตลาดและการขาย
มีการศึกษาและวิจัยตลาด โดยการศึกษาจุดอ่อน-จุดแข็ง-โอกาส-อุปสรรค ระหว่างตนเองและคู่แข่ง
มีการกาหนดตาแหน่งทางการตลาด มีความเข้าใจถึงวงจรชีวิตของสินค้า และมีการคาดการณ์โอกาส
ทางธุรกิจ การวางแผนการแข่งขัน มีการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายส่วนแบ่งตลาด และ
เจาะตลาดใหม่ๆ เน้นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า การสร้างภาพลักษณ์
และตราสินค้าของกิจการ
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หมวดที่ 5 การบริหารทรัพยากรบุคคล
100 คะแนน
5.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล
มีการบริหารทรัพยากรบุคคลกรอย่างเป็นระบบ มีระบบการสรรหา มีการกาหนด คุณลักษณะและ
ทักษะที่จาเป็นของพนักงาน การพิจารณาผลตอบแทนการประเมินผลและการสร้างแรงจูงใจอย่ าง
เหมาะสมและเป็นธรรม มีระบบสวัสดิการที่ดีสาหรับพนักงานนอกเหนือจากข้อกาหนดตามกฎหมาย
5.2 การพัฒนาบุคลากร
มีการพัฒนาความรู้พื้นฐานและจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างสม่าเสมอ และมีการจัดสรรงบ
สาหรับการพัฒนาความสามารถของบุคลากรอย่างเหมาะสม
5.3 การสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานและลูกจ้าง
มีการจัดทากิจกรรมการพัฒนาโรงงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ด้วยการให้ข้อเสนอแนะ การจัดกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ การนาเสนอผลงาน และการนาผลงาน ไปสู่การ
ปฏิบัติโดยพนักงาน
5.4 การให้ความสาคัญต่อคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากร
มี ก ารให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานของบุ ค ลากร มี ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการทางาน คานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย เพื่อสร้างขวัญกาลังใจ
ให้พนักงาน รวมทั้งครอบครัวในบางโอกาส มีการจัดสรรสิ่ง อานวยความสะดวกให้แก่พนักงาน
ตามความเหมาะสม มีการให้รางวัลและการเอื้ออาทรโดยเท่าเทียมกัน นอกเหนือจากข้อกาหนด
ตามกฎหมาย
หมวดที่ 6 การบริหารการเงิน และการบัญชี
100 คะแนน
6.1 การจัดการการบัญชี
มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการเงิ น และบั ญ ชี ซึ่ ง มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละประสบการณ์ ต รงกั บ งานและเพี ย งพอ
สามารถแสดงงบการเงินที่สาคัญคือ งบกาไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้องและ
สามารถสื่อให้เข้าใจได้
6.2 การบริหารและควบคุมภายใน
มีการวางแผนจัดหาเงินทุนและนาไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง และเหมาะสม มีการบริหาร ควบคุม
เงินทุนหมุนเวียน การจัดทางบกระแสเงินสด การประมาณการรายรับ - รายจ่าย อย่างน้อยเป็น
รายไตรมาส มีการพยากรณ์เงินสดเข้าออกล่วงหน้า เพื่อวางแผนจัดหาเงินทุนระยะสั้นมาป้องกันการ
ขาดแคลนเงินสด
6.3 การจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเงิน
มีบัญชีต้นทุน เก็บบันทึกข้อมูลต้นทุนที่ใช้ในการผลิต แยกตามชนิดของผลิตภัณฑ์ และการผลิต
เพื่อวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการวางแผนกาไร
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หมวดที่ 7 การบริหารข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
100 คะแนน
7.1 การจัดเก็บข้อมูลทางธุรกิจ
มี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ส าคั ญ อย่ า งเป็ น ระบบ เช่ น ประวั ติ ลู ก ค้ า ข้ อ มู ล ด้ า นการเงิ น การตลาด
และพนักงาน เป็นต้น และมีการนาข้อมูลที่จัดเก็บดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงบริหารและ
การตัดสินใจ
7.2 ระบบสารสนเทศ
มีระบบการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย และถูกต้องอยู่ตลอดเวลา ด้วยการนาระบบสารสนเทศ
อันทันสมัยมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ สามารถอ้างอิงถึงข้อมูล ได้รวดเร็ว และถูกต้องมี
การสนับสนุนและอานวยความสะดวกการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหาร พนักงาน ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ
และผู้ ซื้ออย่างกว้างขวาง และมีการเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างสม่าเสมอในรูปแบบที่
เหมาะสม
หมวดที่ 8 ผลการดาเนินธุรกิจ
200 คะแนน
8.1 ด้านการประกอบการ
พิจารณาจากยอดขาย ความสามารถในการทากาไร ผลตอบแทนการลงทุน อัตราส่วนด้านการเงิน
โดยกิจการต้องมีผลกาไร อย่างน้อย 2 ใน 3 รอบปีภาษีที่ผ่านมา
8.2 ด้านการเงิน
แสดงผลจากเอกสารด้านการเงิน งบดุล งบกาไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และรายงานการเงิน
โดยผู้ตรวจสอบบัญชีได้รับอนุญาต
8.3 ด้านคุณภาพสินค้าและการบริการ
มีการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง มีผลิตภัณฑ์ใหม่ มีนวัตกรรม ความสูญเสีย
ในระบบการผลิตมีน้อย การส่งมอบ ตรงต่อเวลา มีการบริหารและการผลิตที่ดี ได้รับการรับรอง
ระบบคุณภาพที่จาเป็น เช่น ระบบมาตรฐาน ISO 9000 มาตรฐาน GMP และ QCC เป็นต้น
8.4 ด้านการตลาดและลูกค้า
มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้า หรือบริการที่ได้รับในรูปแบบสอบถาม ความนิยม
ในผลิตภัณฑ์ สถิติการซื้อซ้า จานวนคาร้องทุกข์และการคืนสินค้า การเติบโตของจานวนลูกค้า
จานวนข้อร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
8.5 ด้านบุคลากรขององค์กร
มีการประเมินความพึงพอใจของพนักงาน ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการทางาน ค่าตอบแทน
และความเอาใจใส่ของผู้บริหาร สิ่งแวดล้อมในการทางาน เกณฑ์ในการวัดผล ได้แก่ อัตราการ
ขาดงานของพนักงานและลูกจ้าง รวมทั้งอัตราการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการเข้าออกของพนักงาน เป็นต้น
8.6 ด้านการพัฒนาและการปรับตัว
องค์กรได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการในด้านต่างๆ ในทางที่ดีขึ้น ได้แก่ ผลการดาเนินธุรกิจดีขึ้น
กว่าในอดีต การลดต้นทุน การพัฒนาสู่ความเป็นสากล การปรับตัวและอยู่รอดได้ในสภาวะเศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการได้ประโยชน์จากนโยบายของภาครัฐอย่างเหมาะสมและมีการขอรับ
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บริการจากหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการให้เจริญก้าวหน้า และสามารถเป็นตัวอย่ างได้
เป็นต้น
หมวดที่ 9 ธรรมาภิบาล
100 คะแนน
9.1 จริยธรรมทางธุรกิจ
องค์กรมีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม มีความจริงใจ และไม่เอาเปรียบพนักงาน
ลู ก ค้ า และสั ง คม เช่ น มี ก ารเสี ย ภาษี อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตามข้ อ เท็ จ จริ ง แสดงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ บริ การที่ เ ป็น ประโยชน์ต่ อ ลูก ค้า ในการเลือ กบริ โภคไม่บิ ด เบือ นตราสิน ค้ า และ
ชื่ อ ธุ ร กิ จ อื่ น โดยไม่ ล อกเลี ย นแบบสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารของผู้ อื่ น รวมถึ ง การโฆษณาท าให้ เ กิ ด
ความเข้าใจผิด รวมทั้งให้โอกาสแก่บุคลากรในการเสนอความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ มีการตอบสนอง
ต่อข้อคิดเห็น เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กร และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจแก่พนักงานในฐานะเป็น
ส่วนสาคัญต่อความสาเร็จของธุรกิจ
9.2 ความรับผิดชอบต่อผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
องค์กรมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจ ต่อพนักงาน ลูกค้าและสังคม
9.3 การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม และชุมชน
องค์กรมีส่วนร่วมในการสร้างคุณประโยชน์แก่ชุนชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม
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หลักเกณฑ์การคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น ประจาปี 2561
ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ขอบเขตรางวัลประเภทการจัดการโลจิสติกส์ ครอบคลุมกระบวนการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์
รวมถึงการบริหารจัดการโซ่อุปทาน โดยเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก แบ่งออกเป็น 5 หมวด คะแนนรวม 1,000
คะแนน มีรายละเอียดดังนี้
หมวดที่ 1 การกาหนดกลยุทธ์สถานประกอบการ
1.1 การให้ความสาคัญต่อกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
องค์กรตระหนักถึงความสาคัญของกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
โดยผู้บริหารให้การสนับสนุน และจัดตั้งคณะทางานหรือหน่วยงานที่
ทาหน้าที่ดแู ลกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทานโดยเฉพาะทั้งนี้
ในกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานขององค์กรต้องมีการกาหนด
ตัวชี้วัดที่ชัดเจนและวัดผลทีส่ ะท้อนถึงความร่วมมือภายในองค์กรได้

200 คะแนน
(40 คะแนน)

1.2 การทาข้อตกลงกับผู้ส่งมอบหลักและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
องค์กรมีการทาข้อตกลงกับผู้ส่งมอบหลักอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนากิจกรรมโลจิสติกส์ โดยอยู่บนพื้นฐานที่
ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย (Win-Win Solution)

(40 คะแนน)

1.3 การทาข้อตกลงกับลูกค้าหลักและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
องค์กรมีการทาข้อตกลงกับลูกค้าหลักอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนากิจกรรมโลจิสติกส์ โดยอยู่บนพื้นฐานที่ได้
ประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย (Win-Win Solution)

(40 คะแนน)

1.4 การจัดทาระบบในการประเมินและพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า
องค์ ก รมี ร ะบบในการประเมิ น ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ด าเนิ น การ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน รวมทั้งร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาระดับความ
พึงพอใจ โดยสามารถวัดผลได้เป็นรูปธรรม

(40 คะแนน)

1.5 การจัดทาระบบในการพัฒนาและประเมินพนักงาน
องค์กรมีระบบในการพัฒนาและประเมินผลงานของพนักงาน รวมทั้งมี
การนาหลักการและการจัดการองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในองค์กร

(40 คะแนน)
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หมวดที่ 2 การวางแผนและความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
2.1 การกาหนดแผนงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
องค์กรมีการกาหนดแผนงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานคานึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร
และโซ่อุปทาน และกาหนดแผนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนก้าว
ไปสู่ ความร่วมมื อกับลูกค้าและผู้ส่งมอบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
รวมทั้งพัฒนาไปสู่การวางแผนแก้ปัญหาหรือการพัฒนาในระยะยาว
ร่วมกัน

240 คะแนน
(40 คะแนน)

2.2 การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มทางการตลาด
องค์กรมีความเข้าใจแนวโน้มของตลาดสินค้า ใช้วิธีการทางสถิติในการ
พยากรณ์ความต้องการของลูกค้า และนาผลของการพยากรณ์มาใช้
ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การวางแผนการตลาด การวางแผนการขาย การ
วางแผนการทางานสาหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต
ตลอดจนความร่วมมือในองค์กรเพื่อให้การพยากรณ์มีความแม่นยาขึ้น
และก้าวไปสู่ความร่วมมือด้านข้อมูลกับลูกค้า โดยมีการกาหนดตัวชี้วัด
และเป้าหมายที่ชัดเจน

(40 คะแนน)

2.3 การวางแผนและการปรับแผนการทางานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ของสถานประกอบการ
แผนงานและการดาเนินกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่าง ๆ
ขององค์กรมีความสอดคล้องกัน เช่น มีการวางแผนการขาย การสั่งซื้อ
วัตถุดิบ และการจัดส่งสินค้าร่วมกัน รวมถึงการพิจารณาปริมาณสินค้า
คงคลังและการประสานงานเพื่อความยืดหยุ่น (Resilience) และการ
ตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็ว (Quick Response) เมื่อแผนงานมีการ
เปลี่ยนแปลง

(40 คะแนน)

2.4 ระบบการจัดการและติดตามสถานะของสินค้า วัสดุคงคลัง และ
กิจกรรมด้านโลจิสติกส์
องค์กรมีระบบในการจัดการ ติดตาม ตรวจสอบสถานะและปริมาณของ
สินค้าวัสดุคงคลัง และสินค้ารับคืน รวมทั้งสามารถติดตามกิจกรรมการ
จัดซื้อหรือจัดหาในองค์กรและผู้ส่งมอบได้ถูกต้องแม่นยา

(40 คะแนน)

2.5 การพัฒนาขั้นตอนการทางานและกระบวนการทางานที่เป็นมาตรฐาน
องค์ ก รมี ก ารก าหนดและน ามาตรฐานมาใช้ สาหรั บวิ ธี ก ารทางานใน
องค์กร รวมทั้งกิจกรรมที่มีการติดต่อกับผู้ส่งมอบและลูกค้าขององค์กร
และมี ก ารพั ฒ นาการท างานภายในองค์ ก รอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเป็ น
มาตรฐานที่สามารถชี้บ่งประสิทธิภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม

(40 คะแนน)
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2.6 การพัฒนาหน่วยงานรับผิดชอบด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
องค์ ก รมี ก ารก าหนดหน่ ว ยงานหรื อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กาหนดอานาจหน้ าที่และจานวนบุคลากรที่
เ ห ม า ะ ส ม กั บ ป ริ ม า ณ ง า น แ ล ะ แ ผ น ง า น ก า ห น ด ส ม ร รถนะ
(Competency) ของบุคลากรในตาแหน่งต่าง ๆ และมีการพัฒนาตาม
ผลการประเมินความสามารถ รวมทั้งเตรียมความพร้อมของบุคลากร
ทดแทนของตาแหน่งต่างๆ

(40 คะแนน)

หมวดที่ 3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3.1 การพัฒนากิจกรรมด้านโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
องค์กรปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมโลจิสติกส์ด้านต่างๆ ภายในองค์กร
ให้สามารถเชื่อมโยงถึงกัน และสามารถประสานกับลูกค้าและผู้ส่งมอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การลดเวลาในการเตรียมการผลิต การลด
ขนาดของจานวนการสั่ งซื้ อ หรื อสั่ งผลิ ต การพัฒนาบรรจุภั ณฑ์ การ
พัฒนาคลั งสิ นค้า การพัฒนาวิธีการหยิบที่ลดระยะเวลาและหยิบได้
อย่างถูกต้องแม่นยา รวมทั้งกิจกรรมที่เป็นนวัตกรรม เป็นต้น

350 คะแนน
(40 คะแนน)

3.2 อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover) และรอบเวลา
ในการหมุนเวียนเงินสด (Cash to Cash Cycle Time)
องค์ ก รวั ด อั ต ราการหมุ น เวี ย นสิ น ค้ า คงคลั ง และรอบเวลาในการ
หมุนเวียนเงินสดอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ โดยอัตราการหมุนเวียนสินค้า
คงคลังมีการเก็บข้อมูลแยกกันระหว่างผู้ส่งมอบแต่ละราย และชิ้นส่วน
ประกอบแต่ล ะประเภท รวมทั้งมีการบริหารสินค้าคงคลังที่สามารถ
เชื่อมโยงกับการจัดการกระแสเงินสดขององค์กร

(45 คะแนน)

3.3 ช่วงเวลานาในการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า (Customer Lead Time)
และประสิทธิภาพในการจัดการคาสั่งซื้อ
องค์กรทราบช่วงเวลานาในการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าแต่ละรายและมี
แนวทางในการก าหนดระยะเวลาน าของลู ก ค้ า ที่ ชั ด เจน สามารถ
นามาใช้ในการบริหารจัดการและเชื่อมโยงกับแผนการจัดส่งเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าโดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน

(45 คะแนน)

3.4 ประสิทธิภาพและคุณภาพในการส่งมอบสินค้า
องค์กรทราบประสิทธิภาพและคุณภาพในการส่งมอบสินค้า รวมทั้งให้
ความส าคัญ กับการพัฒ นาประสิท ธิภ าพด้ านนี้อ ย่า งต่อ เนื่ อ ง โดยให้
ลูกค้าและผู้ส่งมอบมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ขององค์กร
เพื่อให้ประสิทธิภาพในการส่งมอบสินค้าดีขึ้น ทั้งทางด้านต้นทุน เวลา
และความน่าเชื่อถือที่ตรวจวัดได้

(45 คะแนน)
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3.5 สินค้าคงคลังและต้นทุนค่าเสียโอกาส
องค์กรต้องมี การบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างเป็นระบบ มีการ
แบ่งกลุ่มของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบเพื่อการบริหารจัดการควบคุมระดับ
สิ น ค้ า คงคลั ง ที่ เ หมาะสม และมี แ ผนพั ฒ นาที่ ชั ด เจนเพื่ อ ลดความ
เบี่ยงเบนของสินค้าคงคลังที่เก็บไว้จริง กับที่กาหนดไว้อีกทั้งสามารถ
ประเมินต้นทุนการเสียโอกาสในการขายสินค้าอันเนื่องมาจากการขาด
แคลนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตได้

(45 คะแนน)

3.6 กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พลังงาน ความปลอดภัยและสังคมที่
สถานประกอบการมีส่วนร่วม
องค์ ก รเข้ า ใจถึ ง ความส าคั ญ ของการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม การจั ด การ
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสภาพการทางานที่ปลอดภัย โดย
การลดขั้ น ตอนหรื อ ปรั บ เปลี่ ย นกระบวนงานด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ มี
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม พลังงาน ความปลอดภัย และสังคม เช่น
สิทธิมนุษยชน การบริหารความเสี่ยง ความมีธรรมาภิบาล การพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development)

(30 คะแนน)

3.7 การบริหารจัดการต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
องค์กรทราบต้นทุนในแต่ละกิจกรรมหลักของกระบวนการด้านโลจิสติ กส์
ภายในองค์ ก ร ประกอบด้ ว ย ต้ น ทุ น การเก็ บ รั ก ษาสิ น ค้ า คงคลั ง
( Inventory Carrying Cost) ต้ น ทุ น ก า ร จั ด ก า ร ค ลั ง สิ น ค้ า
(Warehousing Cost) ต้นทุนการขนส่ง(Transportation Cost) และ
ต้ นทุ นการบริ หารจั ดการ(Administration Cost) ตลอดจนต้ นทุ นโลจิ
สติกส์ ต ลอดโซ่ อุ ป ทาน รวมถึ ง มี ก ารน ามาใช้ เ ป็ น แนวทางในการลด
ต้ น ทุ น เพื่ อ ผลประโยชน์ โ ดยรวมของสมาชิ ก ในโซ่ อุ ป ทานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

(70 คะแนน)

3.8 ความสามารถในการปรับตัวในโซ่อุปทาน
องค์กรมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัว เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยไม่มีสินค้าคงเหลือ หรือโดนลูกค้าปรับ
และส่งผลกระทบต่อองค์กรในทางที่เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
หมวดที่ 4 ระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 การกาหนดรหัสมาตรฐานสาหรับสินค้าและกระบวนการ
องค์กรมีการกาหนดรหัสที่เป็นมาตรฐานสาหรับระบุให้กับสินค้า หรือ
กระบวนการต่ า ง ๆ เช่ น รหั ส สิ น ค้ า รหั ส ลู ก ค้ า รหั ส ผู้ ส่ ง มอบ
รหัสคลังสินค้า รหัสใบสั่งซื้อ รหัสใบสั่งผลิต เพื่อ

(30 คะแนน)

150 คะแนน
(40 คะแนน)
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• การสื่อสารข้อมูลในองค์กรง่าย สะดวก รวดเร็ว และเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน
• การพัฒนาไปสู่การจัดการระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศในองค์กร
ทั้งการบันทึกข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล
• การนาไปประยุกต์ใช้กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานอื่น ๆ ต่อไปได้
4.2 การจัดการข้อมูลด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
องค์กรมีการนาคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(ซอฟท์แวร์) มาช่วยในการจัดการข้อมูลด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมา
ใช้ในองค์กร ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวอาจพัฒนาขึ้นเองภายในองค์กร หรือ
ซื้อโปรแกรมสาเร็จรูปจากตัวแทนจาหน่ายต่าง ๆ มาติดตั้ง เพื่อช่วยใน
การเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล หรือการแสดงผลข้อมูลใน
กระบวนการต่าง ๆ เช่น การทารายการสินค้าคงคลัง การวางแผนการ
ผลิต การทาบัญชีต้นทุนโลจิสติกส์ เพื่อ
• ความสะดวกและรวดเร็วในการทางานมากขึ้น
• การเชื่อมโยงสารสนเทศเหล่านั้นให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถ
สนับสนุนการตัดสิ นใจภายในองค์กรและระหว่างคู่ค้า (ผู้ส่งมอบ
หรือ ลูกค้า) ในโซ่อุปทานได้

(70 คะแนน)

4.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกี่ยวกับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
องค์กรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหาร
จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เช่น
ซอฟท์แวร์ด้านโลจิสติกส์ และ โซ่อุปทาน (เช่น ระบบ ERP ระบบ CRM
ระบบ TMS เป็นต้น) ระบบตรวจติดตามอัตโนมัติ (เช่น ระบบบาร์โค้ด
ระบบ GPS เป็นต้น) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDI,
XML/EDI) เพือ่ ให้บุคลากรในองค์กรสามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้กับ
กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการ
ทางานได้

(40 คะแนน)

หมวดที่ 5 ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
5.1 ความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ระหว่างธุรกิจที่เป็นพันธมิตรและธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน
องค์กรตระหนักถึงความสาคัญของการร่วมมือด้านโลจิสติกส์ระหว่าง
ธุรกิจที่เป็นพันธมิตร และธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยอยู่บนพื้นฐานของ
การได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย (Win-Win Solution) เช่น การตกลง

60 คะแนน
(30 คะแนน)
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ใช้พาหนะบรรทุกสินค้าร่วมกันเพื่อลดการวิ่งรถเปล่า การร่วมกันสั่งซื้อ
วัตถุดิบจากต่างประเทศเพื่อสร้างอานาจต่อรองราคากับผู้ส่งมอบ
รวมทั้งการมาตรฐานต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกัน เป็นต้น
5.2 การให้ความสาคัญด้านความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
ระหว่างสถานประกอบการ และ/หรือ สถาบันการศึกษา และ/หรือ
หน่วยงานวิจัยหรือพัฒนา
องค์กรตระหนักถึงความสาคัญของการร่วมมือด้านโลจิสติกส์ ระหว่าง
องค์กร และ/หรือ สถาบันการศึกษา และ/หรือ หน่วยงานวิจัยหรือ
พัฒนา เพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมหรือมูลค่าเพิ่ม (Value-Added) โดย
อยู่บนพื้นฐานของการได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย (Win-Win
Solution)

(30 คะแนน)
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หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2561
ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ
หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร จานวนรางวัล การคานวณคะแนน และเกณฑ์การ
พิจารณา มีดังนี้
1. นิยามของอุตสาหกรรมศักยภาพ คือ อุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ
และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม นาไปสู่การสร้างรายได้ให้กับประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้
อย่างยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่
1.1 อุตสาหกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) คือ อุตสาหกรรมที่
ไทยมีความเชี่ยวชาญเป็นทุนเดิม แต่ต้องการพัฒนาต่อยอดด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
และพัฒนาให้กลุ่มนี้เติบโตต่อไปได้ ประกอบด้วย (1) ยานยนต์สมัยใหม่ (2) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริย ะ
(3) เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และ (4) การแปรรูปอาหาร
1.2 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) คือ กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอย่างเข้มข้น กลุ่มนี้มีความสามารถในการเติบโตต่อไปในอนาคตสูง ประกอบด้วย (1) หุ่นยนต์
และระบบอัตโนมั ติ (2) การบินและโลจิสติกส์ (3) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (4) ดิจิทัล และ
(5) การแพทย์ครบวงจร (ไม่รวมบริการทางการแพทย์)
1.3 อุตสาหกรรมที่ควรปฏิรูป (Second Wave S-Curve) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีก ารใช้
เทคโนโลยีแบบเดิม มีความสามารถในการเติบโตจากัด จาเป็นต้องมีการปฏิรูปใหม่ เช่น การรวมกลุ่มเป็น
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมใหญ่ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อให้สามารถ
กลับมาเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้และเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย (1) สิ่งทอและแฟชั่น (2) วัสดุ
และ (3) ปิ โ ตรเคมี แ ละพลาสติ ก สะอาด หรื อ พลาสติ ก เขี ย ว (Green Plastic) หรื อ พลาสติ ก ชี ว ภาพ
(Bioplastic)
2. คุ ณ สมบั ติ ข องบริ ษั ท ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ ต้ อ งมี ค วามยั่ ง ยื น และมี ค วามมั่ น คง เป็ น สถาน
ประกอบการที่ถูกกฎหมาย โดยบริษัทที่สามารถสมัครเข้าร่วมจะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติทั่วไปของ
อุตสาหกรรมดีเด่น ซึ่งระบุว่าต้องเป็นไปตาม พรบ. โรงงาน พ.ศ.2535 และมีใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน เลขทะเบียนโรงงาน หรือ สถานประกอบการตาม พรบ. แร่ พ.ศ.2560 ที่มีประทานบัตร หรือ
ใบอนุญาตแต่งแร่ หรือใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดงานรางวัล
อุตสาหกรรมประจาปีได้กาหนดไว้
3. จานวนรางวัล แบ่งเป็น
3.1 บริษัทขนาดใหญ่ที่ผ่านเกณฑ์คะแนนในช่วง 800-1,000 คะแนน เป็นผู้มีสิทธิได้รับรางวัล
3.2 บริษัทขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ทีผ่ ่านเกณฑ์คะแนนในช่วง 750-1,000 เป็นผู้มีสิทธิได้รับ
รางวัล
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4. เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนแบ่งเป็น 6 หมวด ได้แก่
หมวดที่ 1 นโยบายและการวางแผนธุ ร กิ จ (Business Model & Business Plan) (200
คะแนน) ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 2 นวัตกรรม (Innovation) (250 คะแนน) ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 3 มาตรฐาน (Standard) (100 คะแนน) ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 4 การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) (100 คะแนน) ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 5 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Economic Drive) (150 คะแนน) ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 6 การพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี (200 คะแนน) ประกอบด้วย
2 ตัวชี้วัด
5. คะแนนในแต่ละตัวชี้วัดแบ่งเป็น 5 ระดับ มีค่าถ่วงน้าหนัก ดังนี้ ระดับที่ 1 = 0.5 ระดับที่ 2 = 0.6
ระดับที่ 3 = 0.7 ระดับที่ 4 = 0.8 และ ระดับที่ 5 = 1.0
6. การคานวณคะแนน ให้นาคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดมาคูณค่าถ่วงน้าหนักของแต่ละตัวชี้วัด แล้ว
จึงรวมเป็นคะแนนของแต่ละหมวด
7. เกณฑ์การพิจารณาของแต่ละหมวด มีรายละเอียด ดังนี้
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หมวดที่ 1

นโยบายและการวางแผนธุรกิจ (Business Model & Business Plan) (200 คะแนน)
การดาเนินธุรกิจที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะยกระดับอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายอุตสาหกรรมศักยภาพ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเพื่ออนาคต
เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การนาองค์กรที่ดี (2) การวางแผนธุรกิจที่ดี (3) ความใ ส่ใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ
Stakeholder และ (4) ผลลัพธ์การดาเนินการ
ตัวชี้วัด
1.1 การนาองค์กรที่ดี
(45 คะแนน)

ความหมาย
องค์กรมีการกาหนดแผน
สามารถขับเคลื่อนแผนงาน
ไปสู่การปฏิบัติ โดยมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ทางาน และการสร้างสรรค์ให้
เกิดความคิดและนวัตกรรมที่
ทาให้เกิดการพัฒนาองค์กร
และ Supply Chain

ระดับ 1 (0.5)
ผู้บริหารองค์กรมีวิสัยทัศน์
โครงสร้างและการ
ดาเนินงานที่เป็นระบบโดย
มีการกาหนดนโยบาย
แผนงาน และเป้าหมายใน
การพัฒนาเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น
ระบบอัตโนมัติ ระบบ
สารสนเทศ ระบบดิจิทัล
ที่จะเพิ่มจุดแข็งและคุณค่า
ให้ธุรกิจ และพัฒนาพื้น
ฐานความรู้ ยกระดับ
ศักยภาพทีส่ อดคล้องกับ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้แก่
บุคลากร

ระดับ 2 (0.6)
ผู้บริหารองค์กร
มีการสื่อสาร
ถ่ายทอด
แผนงาน และ
จัดการองค์
ความรู้สามารถ
แบ่งปันข้อมูล
และองค์ความรู้
ที่จาเป็นต่อการ
พัฒนางาน

ระดับ 3 (0.7)
ผู้บริหารองค์กร
มีการลงทุน
เพื่อขับเคลื่อน
แผนงานในการ
พัฒนา
เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ
นวัตกรรม และ
การยกระดับ
บุคลากรให้
สอดคล้องกับ
เทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง

ระดับ 4 (0.8)
ผู้บริหาร
องค์กร
สามารถ
ผลักดัน
แผนงานไปสู่
การปฏิบัติได้
อย่างเป็น
รูปธรรมและ
นาไปสู่การ
พัฒนาธุรกิจที่
แข่งขันได้
อย่างยั่งยืน

ระดับ 5 (1.0) คะแนน
ผู้บริหารองค์กร
สามารถผลักดัน
แผนงานไปสู่
การปฏิบัติและ
ผลักดันให้
Supply Chain
สามารถพัฒนา
เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ
นวัตกรรม
มาตรฐาน และ
บุคลากรได้
อย่างเป็น
รูปธรรม
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ตัวชี้วัด
1.2 การวางแผนธุรกิจ
ที่ดี (45 คะแนน)

ความหมาย
องค์กรมีแผนธุรกิจที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงและสร้าง
ความแตกต่างให้กับสินค้า
สามารถแข่งขันได้ในปัจจุบัน
และมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดี
ในอนาคต และสามารถขยาย
ผลไปสู่ Supply Chain

ระดับ 1 (0.5)
องค์กรมีการวางแผนธุรกิจ
ที่มีรายละเอียดวิธีการ
และกระบวนการดาเนิน
ธุรกิจที่ชัดเจนดาเนินการ
ได้จริง และสามารถ
วัดผลได้

1.3 ความใส่ใจ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง หรือ
Stakeholder
(45 คะแนน)

องค์กร รวมทั้ง Supply
องค์กรมีช่องทางสื่อสาร
Chain ให้ความสาคัญกับการ กับผูร้ ับบริการและ
พัฒนาสินค้าที่สอดรับกับความ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต้องการของผู้รับบริการ และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ระดับ 2 (0.6)
แผนธุรกิจของ
องค์กรมีการ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารใน
การบริหาร
จัดการสินค้า
ไปสู่ตลาด
องค์กรมีการใช้
ช่องทางการ
สื่อสารประเมิน
ความพึงพอใจ
และความ
ผูกพันของ
ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง

ระดับ 3 (0.7)
องค์กรมีการ
ทบทวนและ
ปรับปรุงแผน
ธุรกิจให้สอดรับ
กับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างสม่าเสมอ

ระดับ 4 (0.8)
องค์กรมีแผน
จัดการบริหาร
ความเสี่ยง
หรือ มีการ
วางแผนพร้อม
รับมือการ
เปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรม
องค์กรมีการนา องค์กรมีการ
ผลการประเมิน ใช้เทคโนโลยี
ความพึงพอใจ หรือนวัตกรรม
มาปรับปรุง
ในการ
และพัฒนา
ตอบสนอง
ความต้องการ
องค์กรอย่าง
ของ
สม่าเสมอ
ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง

ระดับ 5 (1.0) คะแนน
องค์กรมีการ
วางแผนธุรกิจที่
ดีและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
แผนธุรกิจของ
Supply Chain

องค์กรมีส่วน
ร่วมในการ
ผลักดันให้
Supply Chain
มีการดาเนินการ
ที่ตอบสนอง
ความต้องการ
ของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
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ตัวชี้วัด
1.4 ผลลัพธ์การ
ดาเนินการ
(65 คะแนน)

ความหมาย
องค์กรมีผลการดาเนินงานเป็น
ที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับใน
ระดับประเทศและระดับสากล
และเชื่อมโยงไปสู่ Supply
Chain

ระดับ 1 (0.5)
บุคลากรระดับบริหาร
ได้รับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรการยกระดับและ
พัฒนาการบริหารธุรกิจยุค
ใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ระดับ 2 (0.6)
บุคลากรระดับ
บริหารได้รับ
การฝึกอบรมใน
หลักสูตรการ
ยกระดับและ
พัฒนาการ
บริหารธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง

ระดับ 3 (0.7)
องค์กรได้รับ
การรับรองการ
บริหารจัดการ
จากหน่วยงาน
ราชการหรือ
เอกชน

ระดับ 4 (0.8)
องค์กรได้รับ
รางวัลการ
บริหารจัดการ
ในระดับ
ประเทศ หรือ
ต่างประเทศ
เช่น รางวัล
PM Award ,
ASIA Award

ระดับ 5 (1.0) คะแนน
องค์กรสามารถ
ผลักดันให้
Supply Chain
ได้รับรางวัลการ
บริหารจัดการ
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หมวดที่ 2

นวัตกรรม (Innovation) (250 คะแนน)

การเปลี่ยนแปลงสาคัญที่นาไปสู่การเกิดกระบวนการผลิตใหม่ (Process Innovation) หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Innovation) โดยการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวต้องทาได้จริง หรือสามารถจาหน่ายเชิงพาณิชย์ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) ระดับความใหม่ของนวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีใ หม่ (Newness) (2) การมีส่วน
ร่วมในการสร้างนวัตกรรม (Engagement) และ (3) การพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง (Continuous Development)
ตัวชี้วัด
2.1 ระดับความใหม่
ของนวัตกรรม
รวมถึง
เทคโนโลยีใหม่
(Newness)
(70 คะแนน)

ความหมาย
องค์กรมีการนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้เกิด
กระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ใหม่
ด้วยการปรับปรุงจากของเดิมหรือ
พัฒนาขึ้นใหม่ ทั้งนี้เพื่อนาไปสู่การเพิ่ม
ผลิตภาพหรือมูลค่าในเชิงพาณิชย์

ระดับ 1 (0.5)
องค์กรมี
การนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
มาใช้

ระดับ 2 (0.6)
องค์กรมี
การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมใน
องค์กร

ระดับ 3 (0.7)
องค์กรมีการ
พัฒนา
กระบวนการผลิต
หรือผลิตภัณฑ์
ขึ้นมาใหม่จน
สาเร็จและ
มีความใหม่
ในระดับองค์กร

ระดับ 4 (0.8)
องค์กรมี
การพัฒนา
กระบวนการ
ผลิตหรือ
ผลิตภัณฑ์
ขึ้นมาใหม่
จนสาเร็จและมี
ความใหม่ใน
ระดับประเทศ
เช่น การขึ้น
บัญชี
นวัตกรรม
เป็นต้น

ระดับ 5 (1.0) คะแนน
องค์กรมี
การพัฒนา
กระบวนการผลิต
หรือผลิตภัณฑ์
ขึ้นมาใหม่จน
สาเร็จและมีความ
ใหม่ในระดับ
นานาชาติ หรือ
ระดับสากล หรือ
ได้รับรางวัลด้าน
นวัตกรรมในระดับ
นานาชาติ หรือ
ระดับสากล หรือ
เป็นเจ้าของ

- 50 -

ตัวชี้วัด

ความหมาย

ระดับ 1 (0.5) ระดับ 2 (0.6)

2.2 การมีส่วนร่วมใน
การสร้าง
นวัตกรรม
(Engagement)
(90 คะแนน)

องค์กรมีการสร้างนวัตกรรมโดยดึง
ทักษะและความคิดใหม่ ๆ จาก
บุคลากรภายในและภายนอกองค์กร
เพื่อทาให้เกิดกระบวนการผลิตหรือ
ผลิตภัณฑ์ใหม่

องค์กรมี
กระบวนการ
รับฟัง
ความคิดเห็น
และการมีส่วน
ร่วมจากภายใน
ในกระบวนการ
สร้างนวัตกรรม

2.3 การพัฒนา
นวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง
(Continuous
Development)

องค์กรมีการพัฒนานวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ได้กระบวนการผลิต
หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการและสถานการณ์โลกที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

องค์กรมีการ
มอบหมาย
หรือจัดตั้ง
คณะทางาน/

ระดับ 3 (0.7)

ระดับ 4 (0.8)

ระดับ 5 (1.0) คะแนน
สิทธิบัตร (ไม่รวม
อนุสิทธิบัตร)
องค์กรมี
องค์กรมี
องค์กรมี
- องค์กรมีการร่วม
กระบวนการรับ กระบวนการนา กระบวนการ สร้างนวัตกรรมกับ
ฟังความคิดเห็น ข้อมูลจากภายใน รับฟัง
supply chain
และการมีส่วน และนอกมา
ความคิดเห็น คู่ค้า หน่วยวิจัย
ร่วมจาก
ประมวลใช้ใน
และการมีส่วน หรือ
ภายนอกใน
กระบวนการสร้าง ร่วมจาก
สถาบันการศึกษา
กระบวนการ
นวัตกรรม
ภายในและ
(co-creation)
สร้างนวัตกรรม
ภายนอกใน
การตัดสินใจ
และทบทวน
นโยบาย/แผน
ในการพัฒนา
นวัตกรรม
องค์กรมี
องค์กรมี
องค์กรมี
องค์กรมี
นโยบาย/แผน การดาเนินการ
การสร้าง/
การพัฒนา
ในการพัฒนา ตามนโยบาย/
ขยายเครือข่าย กระบวนการผลิต
นวัตกรรมอย่าง แผนใน
ความร่วมมือ หรือมีผลิตภัณฑ์
การพัฒนา
กับหน่วยงาน
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ตัวชี้วัด
(90 คะแนน)

ความหมาย

ระดับ 1 (0.5) ระดับ 2 (0.6) ระดับ 3 (0.7)
ทีมนวัตกรรม ต่อเนือ่ งและ
นวัตกรรม
ในองค์กร
ชัดเจน
ที่องค์กรกาหนด
- องค์กรมีการ
ลงทุนด้านการ
สร้างนวัตกรรม
หรือต่อยอดด้าน
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจาก
งานวิจัย
(Laboratory
Scale)
เชิงพาณิชย์

ระดับ 4 (0.8) ระดับ 5 (1.0)
เช่น
ใหม่ออกสู่ตลาด
สถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
สถาบันวิจัย
เพือ่ แลกเปลี่ยน
ข้อมูล หรือ
ร่วมศึกษา
ผลิตและคิดค้น
สิ่งใหม่ ๆ
ที่จะนาไปสู่
การเพิ่มผลิต
ภาพ หรือสร้าง
มูลค่าเพิ่ม

คะแนน

- 52 -

หมวดที่ 3

มาตรฐาน (Standard) (100 คะแนน)
การสร้างและยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สินค้าได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ประกอบด้วย
2 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และ (2) สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน พร้อมทั้งให้ความสาคัญด้านความปลอดภัย และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
3.1 ยกระดับ
คุณภาพ และ
มาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง
(50 คะแนน)

ความหมาย
องค์กรมีการกาหนดแผนการพัฒนายกระดับ
คุณภาพ มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการรักษาและพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐาน สามารถขับเคลื่อนแผนงานไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถขยาย
ผลไปสู่ Supply Chain

ระดับ 1 (0.5)
องค์กรมีการ
วางแผนพัฒนา
ยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานที่
ขับเคลื่อนไปสู่
การปฏิบัติได้
จริงและ
สามารถวัดผล
ได้

ระดับ 2 (0.6)
องค์กรสามารถ
สื่อสาร
ถ่ายทอด
แผนงาน และ
สามารถ
แบ่งปันและต่อ
ยอดองค์
ความรู้ที่
เกี่ยวกับการ
รักษา-พัฒนา
ยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานได้
อย่างต่อเนื่อง

ระดับ 3 (0.7)
บุคลากรใน
องค์กรมีส่วน
ร่วมในการ
ดาเนินการ
ตามแผนเพื่อ
การพัฒนา
ยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐาน
อย่างต่อเนื่อง

ระดับ 4 (0.8)
องค์กรมีการสร้าง
และพัฒนา
บุคลากรด้านการ
พัฒนาคุณภาพ
และ มาตรฐาน
อย่างต่อเนื่อง

ระดับ 5 (1.0) คะแนน
องค์กร
สามารถ
ผลักดันให้
Supply
Chain
นาแผนการ
พัฒนา
ยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานของ
องค์กรไปใช้
เป็นต้นแบบ
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ตัวชี้วัด
3.2 สินค้ามีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน
พร้อมทั้งให้
ความสาคัญ
ด้านความ
ปลอดภัย และ
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
(50 คะแนน)

ความหมาย
องค์กรสามารถสร้างและพัฒนายกระดับสินค้า
และกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการให้
ความสาคัญด้านความปลอดภัย และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถขยายผลไปสู่
Supply Chain

ระดับ 1 (0.5)
มีการกาหนด
แผนงานเพื่อ
การพัฒนา
ยกระดับ
มาตรฐานของ
สินค้าให้ได้รับ
การรับรอง
มาตรฐาน
สาคัญในสินค้า
นัน้ ๆ

ระดับ 2 (0.6)
องค์กรมีการ
ยื่นขอประเมิน
เพื่อให้ได้การ
รับรอง
มาตรฐาน
สินค้า

ระดับ 3 (0.7)
องค์กรได้รับ
การประเมิน
เพื่อรับรอง
มาตรฐาน
สาคัญในสินค้า

ระดับ 4 (0.8)
องค์กรได้รบั การ
ประเมินเพื่อ
รับรองมาตรฐาน
ระบบการจัดการ
ISO 9001 หรือ
เทียบเคียง

ระดับ 5 (1.0) คะแนน
องค์กรได้รับ
การประเมิน
เพื่อรับรอง
มาตรฐาน
ระบบการ
จัดการ ISO
9001 หรือ
เทียบเคียง
และระบบ
มาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อม
ISO 14001
หรือเทียบเคียง
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หมวดที่ 4

การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) (100 คะแนน)
การปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือการนาเทคโนโลยีการบริหารจัดการมาใช้ในกระบวนการตามแนวคิด Industry 4.0 เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขัน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การเพิ่มผลิตภาพโดยมุ่งเน้นการนาเทคโนโลยี ดิจิทัล นวัตกรรม และระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการ
ผลิต (2) ยกระดับผลิตภาพแรงงานให้มีทักษะที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง และ (3) ผลลัพธ์ของการเพิ่มผลิตภาพ
ตัวชี้วัด
4.1 การเพิ่มผลิตภาพ
โดยมุ่งเน้นการนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
นวัตกรรม
และระบบการ
บริหารจัดการ
สมัยใหม่มาใช้ใน
กระบวนการผลิต
(40 คะแนน)

ความหมาย
องค์กรมีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อ
เพิ่มผลิตภาพ (Productivity) โดยการ
พัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาเทคโนโลยี (เช่น
นาระบบดิจิทัล ระบบ IT ระบบ
Automation) นวัตกรรม หรือระบบ
การบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการอยู่เสมอ และ
สามารถขยายผลไปสู่ Supply Chain

ระดับ 1 (0.5)
องค์กรมีแนว
ทางการวางแผน
กลยุทธ์ด้านการ
เพิ่มผลิตภาพโดย
เทคโนโลยี และ
ระบบการบริหาร
จัดการสมัยใหม่
อย่างเป็นระบบ

4.2 ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานให้มี
ทักษะที่สามารถ
ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง

องค์กร และ Supply Chain สร้างและ
พัฒนาบุคลากรและแรงงานให้สามารถ
ใช้เทคโนโลยี (เช่น ดิจิทัล IT
Automation) นวัตกรรม หรือ การ
บริหารจัดการสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มผลิต

องค์กรมีแนวทาง
อย่างเป็นระบบใน
การหาข้อมูลเพื่อ
จัดทาความ
ต้องการด้าน

ระดับ 2 (0.6)
องค์กรนา
แนวทางที่
กาหนดไว้ไป
ถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติ รวมถึง
การจัดสรร
ทรัพยากร
เพื่อให้มั่นใจว่า
ปฏิบัติตาม
แผนได้อย่าง
สมบรูณ์
องค์กรจัดการ
ศึกษาและ
ฝึกอบรม
พนักงาน เพื่อ
ตอบสนอง

ระดับ 3 (0.7)
องค์กรมีการ
ตรวจสอบ
และติดตาม
ผลการปฏิบัติ
ตามแผน
เพื่อให้มั่นใจ
ว่าแผนนั้น
ส่งผลต่อ
ความสาเร็จ
ทางธุรกิจ

ระดับ 4 (0.8)
องค์กรมีการ
ทบทวนและ
ปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง มีการ
เรียนรู้ รวมถึง
สร้างนวัตกรรม
เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทีด่ ี
ขึ้น

ระดับ 5 (1.0) คะแนน
องค์กรมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาผลิตภาพ
ให้กับ Supply
Chain
อย่างต่อเนื่อง

องค์กรมีการ
ติดตาม
ประสิทธิผล
การฝึกอบรม
ว่าหัวข้อ และ

องค์กรมีการ
ทบทวนระบบ
การฝึกอบรม
ว่าวิธีการ หัวข้อ
ระบบติดตามผล

องค์กรมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาผลิตภาพ
แรงงานของ
Supply Chain
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ตัวชี้วัด
(40 คะแนน)

4.3 ผลลัพธ์ของการ
เพิ่มผลิตภาพ
(20 คะแนน)

ความหมาย
ภาพ (Productivity) และพัฒนาทักษะ
ในหลายด้าน เพื่อตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง และสามารถขยายผลไปสู่
Supply Chain

ระดับ 1 (0.5)
การศึกษา
ฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาด้านการ
เพิ่มผลิตภาพ
โดยเทคโนโลยี
และระบบการ
บริหารจัดการ
สมัยใหม่

องค์กร และ Supply Chain มีผลการ องค์กรสามารถ
ดาเนินงานเป็นที่ประจักษ์
ลดเวลา และ
ลดต้นทุนการ
ดาเนินงานอย่าง
เห็นได้ชัดเจน

ระดับ 2 (0.6)
ความต้องการ
ที่สาคัญด้าน
การเพิ่มผลิต
ภาพ โดย
เทคโนโลยี
และระบบการ
บริหารจัดการ
สมัยใหม่ และ
ปรับปรุงผล
การดาเนินงาน
ขององค์กร
ผลิตภาพรวม
หรือผลิตภาพ
แรงงาน
เพิ่มขึน้

ระดับ 3 (0.7)
วิธีการ
เหมาะสม
หรือไม่ โดยใช้
ข้อมูล เช่น
ประสิทธิภาพ
การทางาน
อัตราการเกิด
ของเสีย

ระดับ 4 (0.8)
มีความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์
ปัจจุบัน และ
สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ มีการ
รวบรวมและ
ถ่ายทอด
องค์ความรู้

ระดับ 5 (1.0) คะแนน

ผลิตภาพรวม
และผลิตภาพ
แรงงาน
เพิ่มขึ้น

องค์กรมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาผลิต
ภาพรวม หรือ
ผลิตภาพ
แรงงานของ
Supply Chain

องค์กรมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาผลิต
ภาพรวม และ
ผลิตภาพ
แรงงานของ
Supply Chain
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หมวดที่ 5

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Economic Drive) (150 คะแนน)
การสร้างให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อสังคมในวงกว้าง โดยการสร้างมูลค่าจากการจาหน่ายสินค้า เกิดการค้าและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้าง
รายได้ และคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชนและสังคม ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) สามารถจาหน่ายสินค้าได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อานวยให้เกิด
การค้าและการลงทุนเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง (2) กระจายรายได้ สร้างงาน พัฒนายกระดับฝีมือแรงงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มหรือเกิดคุณประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัด
5.1 สามารถ
จาหน่ายสินค้า
ได้ทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ
อานวยให้เกิด
การค้าและการ
ลงทุนเพิ่มขึ้นใน
อุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้อง
(80 คะแนน)
5.2 กระจายรายได้
สร้างงาน
พัฒนายกระดับ
ฝีมือแรงงาน

ความหมาย
องค์กรสามารถสร้างมูลค่าจากการ
พัฒนานวัตกรรมโดยมีการเติบโต
ของการค้าหรือการลงทุนเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง หรือเป็นส่วนหนึ่งของ
Global Supply Chain และ
สามารถขยายผลไปสู่ Supply
Chain ขององค์กร

ระดับ 1 (0.5)
องค์กรมีการ
จาหน่ายสินค้า
ให้กับลูกค้าใน
ประเทศหรือ
ต่างประเทศ

ระดับ 2 (0.6)
องค์กรมีรายได้
เพิ่มขึ้น และมี
การขยายฐาน
ลูกค้า

ระดับ 3 (0.7)
องค์กรมีการ
ขยายฐานลูกค้า
หรือ มีการ
ขยายลงทุน
เพิ่มขึ้น

องค์กรสามารถก่อให้เกิดการสร้าง
งานในประเทศ หรือพัฒนายกระดับ
ฝีมือบุคลากรทีม่ ีความรู้หรือทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

องค์กรมี (1)
แผนพัฒนา
บุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์

องค์กรมี (1)
การพัฒนา
บุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์

องค์กรมี (1)
การพัฒนา
บุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์

ระดับ 4 (0.8)
องค์กรเป็นส่วน
หนึ่งของ
Global
Supply Chain
และมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการ
จาหน่ายสินค้า
ในต่างประเทศ
โดยมีการเติบโต
ของรายได้
อย่างต่อเนื่อง
องค์กรมี (1)
การพัฒนา
บุคลากรและ
(2) มีการขยาย

ระดับ 5 (1.0)
องค์กรผลักดันให้
Supply Chain
มีรายได้จากการ
จาหน่ายสินค้าใน
ประเทศ หรือ
ต่างประเทศ

องค์กรมี (1) การ
พัฒนาบุคลากร
และ (2) มีการ
ขยายการจ้างงาน

คะแนน
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ตัวชี้วัด
ด้าน
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
หรือเกิด
คุณประโยชน์
ต่อระบบ
เศรษฐกิจ
(70 คะแนน)

ความหมาย
นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
เศรษฐกิจไทย มีการขยายการใช้
วัตถุดิบในประเทศให้เพิ่มขึ้น และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
โดยมีการทากิจกรรมสอดรับกับ
ความต้องการและเกิดประโยชน์ตอ่
สังคม

*CSR = Corporate Social Responsibility

ระดับ 1 (0.5)
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม หรือ
(2) มีแผนขยาย
การจ้างบุคลากร
ที่มีความรู้หรือ
ทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม หรือ
(3) มีแผนขยาย
การใช้วัตถุดิบใน
ประเทศที่
ดาเนินการและ
วัดผลได้จริง

ระดับ 2 (0.6)
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
เพิ่มขึ้น หรือ (2)
มีการจ้างงาน
เพิ่มขึ้นสาหรับ
บุคลากรที่มี
ความรู้หรือ
พัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม หรือ
(3) มีการขยาย
การใช้วัตถุดิบใน
ประเทศ

ระดับ 3 (0.7)
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมและ
(2) มีการจ้าง
งานเพิ่มขึ้น
สาหรับ
บุคลากรที่มี
ความรู้หรือ
พัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และ
(3) มีการขยาย
การใช้วัตถุดิบ
ในประเทศ

ระดับ 4 (0.8)
การจ้างงาน
สาหรับ
บุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และ
(3) มีการใช้
วัตถุดิบใน
ประเทศ โดยมี
การเติบโตของ
การใช้วัตถุดิบ
อย่างต่อเนื่อง

ระดับ 5 (1.0) คะแนน
สาหรับบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และ
(3) มีการใช้
วัตถุดิบในประเทศ
โดยมีการเติบโตของ
การใช้วัตถุดิบอย่าง
ต่อเนื่อง และ
(4) มีการทา CSR
ที่สอดรับกับความ
ต้องการและเกิด
ประโยชน์ต่อสังคม
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หมวดที่ 6

การพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี (200 คะแนน)
การสร้างบุคลากรในองค์กร ให้มีความพร้อมด้านความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ศักยภาพ และมีส่วนในการพัฒนาธุรกิจขององค์กรได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาธุรกิจขององค์กรไปสู่กระบวนการผลิตใหม่ หรือมีการผลิตสินค้าใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การพัฒนา
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และ (2) การพัฒนายกระดับศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด
6.1 การพัฒนา
องค์ความรู้เพื่อ
พัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง
(120 คะแนน)

ความหมาย
องค์กรมีการจัดการความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อให้บุคลากรสามารถนา
ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการ
พัฒนากระบวนการผลิตหรือ
ผลิตภัณฑ์ให้กบั องค์กรได้อย่าง
ต่อเนื่อง

ระดับ 1 (0.5)
องค์กรมีการ
มอบหมาย
บุคลากรหรือ
ทีมงานให้
รับผิดชอบใน
การจัดการ
ความรู้ของ
องค์กร

ระดับ 2 (0.6)
องค์กรมีการ
จัดทาแผน
จัดการความรู้
ด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

ระดับ 3 (0.7)
องค์กรมีการ
ปฏิบัติตามแผน
จัดการความรู้
ที่จัดทาขึ้น

ระดับ 4 (0.8)
องค์กรมีการ
ตรวจสอบและ
ประเมินผล
การปฏิบัติตาม
แผนจัดการ
ความรู้ และทา
การปรับปรุง/
แก้ไขแผนการ
จัดการความรู้
หากพบปัญหา
จากการปฏิบัติ

ระดับ 5 (1.0)
องค์กรมีการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้กับ
Supply Chain

คะแนน
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ตัวชี้วัด
6.2 การพัฒนา
ยกระดับ
ศักยภาพของ
บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง
(80 คะแนน)

ความหมาย
องค์กรให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากร
มีความรู้ความสามารถ ความ
เข้าใจ มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อทาให้องค์กรสามารถพัฒนา
ธุรกิจไปสู่กระบวนการผลิตใหม่
หรือมีการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม

ระดับ 1 (0.5)
องค์กรมีการ
มอบหมาย
บุคลากรหรือ
ทีมงานให้
รับผิดชอบใน
การพัฒนา
บุคลากรของ
องค์กรด้าน
การพัฒนา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

ระดับ 2 (0.6)
องค์กรมีการ
จัดทา
แผนพัฒนา
บุคลากรด้าน
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

ระดับ 3 (0.7)
องค์กรมีการ
ปฏิบัติตาม
แผนพัฒนา
บุคลากรด้าน
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่
จัดทาขึ้น

ระดับ 4 (0.8)
องค์กรมีการ
ตรวจสอบและ
ประเมินผล
การปฏิบัติตาม
แผนพัฒนา
บุคลากร และทา
การปรับปรุง/
แก้ไขแผนพัฒนา
บุคลากร หากพบ
ปัญหาจาก
การปฏิบัติ

ระดับ 5 (1.0)
องค์กรมีการผลักดันให้
Supply Chain มีการ
พัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

คะแนน
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เกณฑ์การคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจาปีพ.ศ.2560
ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เคยได้รับรางวัล CSR-DIW continuous หรือ CSR-DPIM continuous อย่างต่อเนื่องติดต่อกันไม่น้อยกว่า
2 ปีและยังไม่พ้นระยะเวลา 1 ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับรางวัล
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก แบ่งออกเป็น 3 หมวด คะแนนรวม 1,000 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้
หมวด 1 ความรับผิดชอบต่อชุมชนโดยรอบ
500 คะแนน
หมวด 2 ความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวม
300 คะแนน
หมวด 3 การสร้างนวัตกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
200 คะแนน
คะแนนรวม
1,000 คะแนน
เกณฑ์การให้รางวัล
1. รางวัลประเภทอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก จานวนสูงสุดไม่เกิน 5 รางวัล
2. รางวัลประเภทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จานวนสูงสุดไม่เกิน 5 รางวัล
3. คะแนนในแต่ละหมวดต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
4. คะแนนรวมทั้ง 3 หมวด ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5. คาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
หมวดที่ 1 ความรับผิดชอบต่อชุมชนโดยรอบ
(500 คะแนน)
1.1 ช่องทางและประสิทธิภาพของการสื่อสาร และการเข้าถึงข้อมูลของชุมชนโดยรอบ
ในด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัย รวมถึงการแจ้งกรณีมีเหตุฉุกเฉิน
(50 คะแนน)
1.1.1 โครงสร้างการสื่อสาร
(20 คะแนน)
1.1.2 เครื่องมือหรือกลไกการสื่อสาร
(20 คะแนน)
1.1.3 การวัดประสิทธิภาพการเข้าถึงชุมชนโดยรอบ
(10 คะแนน)
1.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบ
(100 คะแนน)
1.2.1 มีไตรภาคีในการร่วมตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กร (Open House)
(40 คะแนน)
1.2.2 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดาเนินการกิจกรรมความรับผิดชอบขององค์กร (40 คะแนน)
1.2.3 การไปเสริมสร้างกิจกรรมร่วมกับชุมชน
(20 คะแนน)
1.3 ผลกระทบต่อชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ
(100 คะแนน)
1.3.1 ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมการสร้างรายได้หรือลดรายจ่าย (30 คะแนน)
1.3.2 มูลค่ารายได้ของชุมชนที่เพิ่มขึ้น
(30 คะแนน)
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1.3.3 ความเหมาะสมของกิจกรรมของรายได้ให้กับชุมชน
(เปรียบเทียบกับขนาดองค์กร)
1.4 ผลกระทบต่อชุมชนทางด้านสังคม
1.4.1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับชุมชน
1.4.2 กิจกรรมสนับสนุนด้านการศึกษา
1.4.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.4.4 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
1.5 ผลกระทบต่อชุมชนทางด้านสิ่งแวดล้อม
1.5.1 ประสิทธิภาพการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5.2 การตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของชุมชนโดยรอบ
1.6 ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบต่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
(การลงพื้นที่สอบถามความพึงพอใจจากชุมชนโดยรอบ)
หมวดที่ 2 ความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวม
2.1 ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมด้านเศรษฐกิจ
2.1.1 ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
2.1.2 ประสิทธิภาพการใช้น้า
2.1.3 ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
2.2 ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมด้านสังคม
2.2.1 กิจกรรมสร้างคนดีให้กับสังคม
2.2.2 กิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชัน
2.2.3 กิจกรรมต่อต้านแรงงานผิดกฎหมาย
2.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมด้านสิ่งแวดล้อม
2.3.1 กิจกรรมส่งเสริมให้สังคมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2.3.2 การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.3.3 การจัดซือ้ จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(40 คะแนน)
(100 คะแนน)
(25 คะแนน)
(25 คะแนน)
(25 คะแนน)
(25 คะแนน)
(100 คะแนน)
(50 คะแนน)
(50 คะแนน)
(50 คะแนน)

(300 คะแนน)
(100 คะแนน)
(30 คะแนน)
(30 คะแนน)
(40 คะแนน)
(100 คะแนน)
(40 คะแนน)
(30 คะแนน)
(30 คะแนน)
(100 คะแนน)
(40 คะแนน)
(30 คะแนน)
(30 คะแนน)

หมวดที่ 3 การสร้างนวัตกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
(200 คะแนน)
3.1 การสร้างนวัตกรรมด้านความรับผิดชอบสังคมเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน (100 คะแนน)
3.2 เป็นแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ในการดาเนินงาน
(50 คะแนน)
3.3 เป็นต้นแบบการเรียนรู้แก่องค์กรอื่น
(50 คะแนน)

