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1. วัตถุประสงค์ 

   เพื่อให้บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ มีแนวทางในการจดัการดา้นสังคม
และส่ิงแวดลอ้มเป็นไปในทิศทางเดียวกนัอย่างเป็นระบบ โดยมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันาการ
ด าเนินงานใหอ้ยู ่บนพื้นฐานของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืตามหลกัสากล สอดคลอ้งกบัประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญั
ต่อธุรกิจ (Materiality) และเพื่อเป็นการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางดา้นสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มโดยรอบโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายใตก้ารบริหารของ CKPower ให้มีภาพลกัษณ์และแนวปฏิบติั     
ท่ีดี สามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนต่าง ๆ รอบโรงไฟฟ้า รวมไปถึงการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้           
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน ไดมี้ความเช่ือมัน่ในการด าเนินการของโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ บริษทัฯ จึงไดป้รับปรุงแนวปฏิบติัดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อเป็นแนวทางของบริษทัและ
บริษทัในเครือ CKPower   
2. ขอบเขต 

2.1 หมวดการมีส่วนร่วมในบทบาทการพฒันาท่ียั่งยืนทางสังคม (Sustainable Social Development) 
2.1.1 ขอบข่ายการด าเนินงาน  

บริษทัและบริษทัในเครือเข้าไปมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมพฒันาคุณภาพชีวิตในชุมชนพื้นท่ี
ปฏิบติังานตามแต่ท่ีโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งเห็นสมควร รวมไปถึงสังคมโดยรวมในประเทศท่ีเขา้ไปด าเนินธุรกิจ 
โดยเฉพาะยามเกิดวิกฤตการณ์ส าคญั ๆ ต่าง ๆ โดยด าเนินกิจกรรม หรือโครงการท่ีมุ่งเน้นการตอบสนอง
ความคาดหวงัและสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและชุมชน พร้อมกบัสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่สังคม
ทางดา้นเศรษฐกิจเป็นหลกั โดยใชค้วามรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีพนกังานของบริษทัและบริษทัในเครือ 
เพื่อเป็นการเพิ่มแนวทางการสร้างรายได้ภายในชุมชนต่าง ๆ ให้สามารถพึ่งพาเล้ียงตนเองได้อย่างย ัง่ยืน         
ในการสร้างการมีส่วนร่วมดงักล่าว บริษทัในเครือควรพิจารณาการด าเนินการให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ 
ดงัน้ี  

• ด้านเศรษฐกิจ  แสวงหาแนวทางพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการด าเนินชีวิตของชุมชนอยา่ง
ต่อเน่ืองและยัง่ยืน โดยมีการก าหนดเป้าหมาย วิธีการวดัผล การติดตาม และการประเมินความยัง่ยืนของ
กิจกรรมการพฒันาสังคมต่าง ๆ หรือส่งเสริมใหเ้กิดนวตักรรมทางสังคม  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความเติบโต
ของชุมชนเคียงขา้งกบัองคก์รในระยะยาวเพื่อประโยชน์ร่วมกนั  

• ด้านสิทธิมนุษยชน ปฏิบติัต่อบุคคลกลุ่มต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบติั ไม่มีการใช้
แรงงานบุคคลท่ีมีอายุต ่ากว่า 18 ปี และแรงงานผิดกฎหมาย มีส่วนร่วมดูแลและคุม้ครองความปลอดภยัแก่
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ชุมชนและสังคม รวมทั้งปกป้องสิทธิส่วนบุคคล การเก็บรักษาขอ้มูลความลบั การเปิดเผยขอ้มูล และการใช้
ประโยชน์ข้อมูลส่วนบุคคล เคารพสิทธิ และเคารพในความแตกต่าง ให้เกียรติ ด้วยความเสมอภาคและ
ค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

• การเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ จดักิจกรรมเพื่อพฒันาศกัยภาพ ความรู้ ความสามารถของ
ชาวบา้นในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ดว้ยการจดัอบรมให้ความรู้และจดัหาทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่าง ๆ  พร้อมทั้ง
สร้างสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในธุรกิจหลกัขององค์กร รวมไปถึงการ
กระตุน้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการหารายได้ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอย่างย ัง่ยืน และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารืออย่างโปร่งใสและสร้างสรรค์ 
เพื่อพฒันาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าใหเ้ขม้แขง็ 

• ด้านสุขภาพและความปลอดภัย แสวงหาแนวทางการส่งเสริมให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 
มีสุขอนามยัท่ีดี และมีความปลอดภยัทั้งในชีวิตและทรัพยสิ์น รวมทั้งการป้องกนัอุบติัภยั รวมไปถึงการให้
ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นการแยกขยะ การก าจดัของเสียภายในชุมชน การบริโภคอาหารท่ีสะอาดและ
ถูกสุขลกัษณะ การอบรมดบัเพลิง การช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินร้ายแรง (CPR) เป็นตน้  

• การท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์เพ่ือสังคม  เราจะร่วมให้การสนับสนุนในกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ของชุมชนทอ้งถ่ินและส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นศิลปวฒันธรรม สวสัดิการสังคม 
กีฬา หรือ อุบติัภยั วิกฤตการณ์ต่าง ๆ ตามโอกาสและความเหมาะสม ในฐานะองคก์รสมาชิกของสังคมท่ีดี 

2.1.2 แนวปฏิบติั 
ก่อนเขา้ด าเนินงานก่อสร้าง ระหว่างการด าเนินงานก่อสร้าง และภายหลงัการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ในทุกพื้นท่ี บริษัทและบริษัทในเครือจะด าเนินการสานสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าท่ีได้รับ
ผลกระทบทุกแห่ง อย่างเหมาะสม มีการส่ือสารในประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมในทิศทางและ
แนวนโยบาย ด้วยการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ โดยมุ่งเน้นการสร้างความเขา้ใจ ท ากิจกรรม
ร่วมกนั สร้างความสัมพนัธ์อนัดี เช่ือมโยงเครือข่ายประสานงานผูท่ี้เก่ียวขอ้ง สร้างความเช่ือมัน่ สร้างการ
ยอมรับต่อกลุ่มผูมี้ส่วนได ้ส่วนเสีย ชุมชน และสังคมในทุกพื้นท่ีท่ีเขา้ไปด าเนินธุรกิจ พร้อมจดัท ารายงาน
เสนอต่อคณะท างานด้านความยัง่ยืน (Sustainability Working Team) เป็นประจ าทุกไตรมาส ตามรูปแบบ        
ท่ีก าหนดแนบท้ายแนวปฏิบติัน้ี โดยกิจกรรมท่ีบริษทัและบริษทัในเครือจะด าเนินการภายหลังการสาน
สัมพันธ์  เพื่อตอบสนองความคาดหวังหรือข้อกังวลของชุมชนนั้ น สามารถด าเนินการบูรณาการ                  
ความรับผิดชอบต่อสังคมได้ทั้ งในรูปแบบภายในกระบวนการด าเนินธุรกิจ (CSR In Process) และนอก
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กระบวนการด าเนินธุรกิจ (After Process) แต่ตอ้งเป็นการด าเนินงานท่ีสามารถตอบเป้าหมายความยัง่ยนืแห่ง
สหประชาชาติ (UNSDGs) ขอ้ท่ีบริษทัมีส่วนร่วมสนบัสนุนดา้นสังคม ดงัน้ี 

- เป้าหมายท่ี 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยูท่ี่ดี 
- เป้าหมายท่ี 4  การศึกษาท่ีเท่าเทียม 
- เป้าหมายท่ี 7  พลงังานสะอาดท่ีทุกคนเขา้ถึงได ้
- เป้าหมายท่ี 8  การจา้งงานท่ีมีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
- เป้าหมายท่ี 11  เมืองและถ่ินฐานมนุษยอ์ยา่งย ัง่ยนื 
- เป้าหมายท่ี 12  แผนการบริโภคและการผลิตท่ีย ัง่ยนื 
- เป้าหมายท่ี 13  การรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- เป้าหมายท่ี 14  การใชป้ระโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล 

โดยก่อนการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการทาง CSR ต่าง ๆ ของแต่ละบริษทัในเครือ CKPower 
จ าเป็นท่ีจะตอ้งน าเสนอแผนงาน พร้อมก าหนดเป้าหมายชดัเจนท่ีตอ้งการจะสนบัสนุน รวมทั้งก าหนดตวัช้ีวดั 
ในการบรรลุเป้าหมายแต่ละขอ้ ให้ฝ่ายบริหารความยัง่ยืนองค์กรพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ 
และในระหว่างการด าเนินการตลอดจนเสร็จส้ินการด าเนินการ บริษทัในเครือ CKPower มีการจดัท าขอ้มูล
ประกอบต่าง ๆ ดงัน้ี  

- การติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ ตามตวัช้ีวดัในมาตรฐานสากลท่ีก าหนด 
- การเก็บรวบรวมขอ้มูลผลการด าเนินงาน และหลกัฐานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ฝ่ายบริหาร

ความยัง่ยืนองคก์รสามารถน าไปจดัท ารายงานประจ าปีและรายงานความยัง่ยืน เพื่อเปิดเผย
ผลการด าเนินงานต่าง ๆ ทางสังคมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
พร้อมรายงานข้อมูลข้างต้นให้ฝ่ายบริหารความยัง่ยื่นองค์กรทราบเป็นรายไตรมาส           
เพื่อส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านสังคม                 
ตามมาตรฐานสากลอย่าง Global Reporting Initiative (GRI) โดยมุ่งรายงานสาระส าคัญ
ครอบคลุมแนวทางการบริหารจดัการเชิงยทุธศาสตร์ แผนงาน/โครงการหลกั และผลส าเร็จ
จากการด าเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างครบถว้น เพื่อให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ชุมชน และสังคม สามารถติดตามความคืบหน้าของการจดัการดา้นสังคมไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 
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2.1.3 หน่วยงานผูรั้บผิดชอบเพื่อจดัการและดูแลดา้นสังคม 
กรรมการผูจ้ัดการ และ/หรือผูอ้  านวยการ ผูจ้ดัการโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง เป็นผูรั้บผิ ดชอบเพื่อ

จดัการและดูแลดา้นสังคม โดยจะตอ้งน าเสนอผลการด าเนินงานดา้นสังคมของแต่ละโรงไฟฟ้าต่อท่ีประชุม
คณะท างานดา้นความยัง่ยนืเป็นประจ าทุกไตรมาส 
2.2 หมวดการมีส่วนร่วมในบทบาทการพัฒนาท่ียั่งยืนทางส่ิงแวดล้อม (Sustainable Environmental 
Development) 

2.2.1 ขอบข่ายการด าเนินงาน  
บริษทัและบริษทัในเครือเขา้ไปมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืน ตลอดจนร่วมฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและระบบนิเวศในบริเวณใกลเ้คียงกบั
โรงไฟฟ้าของบริษทัในกลุ่ม CKPower โดยด าเนินกิจกรรมหรือโครงการท่ีมุ่งเน้นการตอบสนองความ
คาดหวงัและสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและชุมชนในดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะในประเด็น
ของพลงังาน อากาศ น ้ า และของเสีย พร้อมกับสร้างคุณค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจผ่านนวตักรรมท่ีบริษทั
เลือกใช้ในกระบวนการท างานซ่ึงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมไปถึงจดัให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง
เทคโนโลยีให้แก่ผูเ้ก่ียวข้องตามความเหมาะสม ในการสร้างการมีส่วนร่วมดังกล่าว บริษทัในเครือควร
พิจารณาการด าเนินการใหค้รอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

• การรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจดัการเพื่อลดภาวะโลกร้อน 
• การป้องกนัมลพิษท่ีเกิดจากการปฏิบติังานของโรงไฟฟ้าต่าง ๆ  
• การลดผลกระทบเชิงลบการปฏิบติังานของโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ 

สุขภาพอนามยั และส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชน 
• การจดัการน ้าเสีย ขยะ และขยะอนัตราย 
• การเลือกใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า ย ัง่ยนื และรักษาส่ิงแวดลอ้มตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของบริษทั 
• การจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ 

2.2.2 แนวปฏิบติั 
เพื่อให้การจัดการส่ิงแวดลอ้มของบริษทัและบริษทัในเครือมีทิศทางท่ีชัดเจนไปในแนวทาง

เดียวกนั อนัจะน ามาซ่ึงการรวบรวมขอ้มูลการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ ผ่านคณะท างาน
ดา้นความยัง่ยืน และเป็นรากฐานของความยัง่ยืนของบริษทัและโลก บริษทัจึงก าหนดแนวปฏิบติัร่วมกนัดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
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• ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยขอ้มูลประสิทธิภาพในการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม และการ
รายงานการพฒันาความยัง่ยืนตามมาตรฐานสากลอย่าง Global Reporting Initiative (GRI) โดยมุ่งรายงาน
สาระส าคญัครอบคลุมแนวทางการบริหารจดัการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการหลกั และผลส าเร็จจาก
การด าเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างครบถว้น เพื่อให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และสังคม 
สามารถติดตามและรับรู้ความคืบหน้าของการจัดการทางส่ิงแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และมี
ประสิทธิภาพ 

• ด าเนินการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และความหลากหลายทางชีวภาพ ตามเกณฑ์ของ
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งลงทุน พฒันา และปรับปรุงระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง
แสวงหามาตรการและวิธีการใหม่ ๆ เพื่อยกระดบัประสิทธิภาพการจดัการและควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี
ยิง่ขึ้นอยา่งสม ่าเสมอ 

• คิดคน้และแสวงหาแนวทางและวิธีการลดการใชท้รัพยากรและพลงังานตลอดจนลดการ
ปล่อยมลพิษของเสียและก๊าซเรือนกระจก เพื่อป้องกนั ควบคุม และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และ
สังคมใหน้อ้ยท่ีสุด 

• ก าหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการด าเนินธุรกิจของบริษทัและ
บริษทัในเครือ พร้อมก าหนดวิธีการประเมินความเส่ียงและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ี
มีต่อการผลิตไฟฟ้าและธุรกิจของกลุ่ม CKPower ในภาพรวม และแสวงหามาตรการลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ และวิธีการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อใหธุ้รกิจสามารถ
เติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 

• ให้ความส าคญักบัการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองภายใตส้ถานการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดจากภยัพิบติั
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยจดัให้มีนโยบายการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Policy) พร้อม
มอบหมายให้หน่วยงานดา้นความปลอดภยัและชีวอนามยัร่วมกบัหน่วยงานดา้นบริหารความเส่ียง วิเคราะห์
และวางแนวทางบริหารจดัการสถานการณ์ฉุกเฉินดงักล่าว จดัท าเป็นแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business 
Continuity Plan) และแผนการป้องกนัและบรรเทาภยัประจ าแต่ละโรงไฟฟ้า ซ่ึงครอบคลุมการด าเนินงาน    
ทั้งภายในโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง รวมถึงชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า โดยแผนงานจะระบุทั้งขอบเขตการปฏิบติังาน 
ผูรั้บผิดชอบ กระบวนการแจง้เหตุฉุกเฉิน กลยุทธ์การจดัการความต่อเน่ือง และการส่ือสารสร้างความรู้ความ
เขา้ใจแก่พนักงาน และผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น ผูป้ระกอบการ และชุมชน เป็นตน้ เพื่อให้เกิดการร่วมซักซ้อมและ
แกไ้ขเหตุฉุกเฉินไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง แนวปฏิบัตด้ิานสังคมและส่ิงแวดล้อม 

หน้าท่ี 6/7 

แก้ไขคร้ังที่ 00 

มีผลบังคับใช้วันที่   
21 พฤศจิกายน 2562 

 

บริษทัและบริษทัในเครือ สามารถด าเนินโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มตามแนวปฏิบติัขา้งตน้ และ
ตามขอ้ก าหนดของหน่วยงานด้านการก ากับดูแลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยตอ้งมีการส่ือสารในประเด็นความ
รับผิดชอบต่อสังคม ในทิศทางและแนวนโยบาย ดว้ยการใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ โดยมุ่งเนน้การ
สร้างความเขา้ใจ ท ากิจกรรมร่วมกนัสร้างความสัมพนัธ์อนัดี เช่ือมโยงเครือข่ายประสานงานผูท่ี้เก่ี ยวขอ้ง 
สร้างความเช่ือมัน่ สร้างการยอมรับต่อกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ชุมชน และสังคมในทุกพื้นท่ีท่ีเขา้ไปด าเนิน
ธุรกิจ พร้อมจดัท ารายงานด้านส่ิงแวดลอ้มให้คณะท างานด้านความยัง่ยืน (Sustainability Working Team) 
ทราบทุกไตรมาส ตามรูปแบบท่ีก าหนดแนบทา้ยแนวปฏิบติัน้ี โดยกิจกรรมท่ีบริษทัและบริษทัในเครือจะ
ด าเนินการเพื่อตอบสนองความคาดหวงัหรือข้อกังวลของชุมชนหรือสังคมด้านส่ิงแวดลอ้มนั้น สามารถ
ด าเนินการไดอิ้สระแต่ตอ้งสามารถสนบัสนุนเป้าหมายความยัง่ยนืแห่งสหประชาชาติ (UNSDGs) ขอ้ท่ีบริษทั
มีส่วนร่วมสนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

- เป้าหมายท่ี 7  พลงังานสะอาดท่ีทุกคนเขา้ถึงได ้
- เป้าหมายท่ี 11  เมืองและถ่ินฐานมนุษยอ์ยา่งย ัง่ยนื 
- เป้าหมายท่ี 12  แผนการบริโภคและการผลิตท่ีย ัง่ยนื 
- เป้าหมายท่ี 13  การรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- เป้าหมายท่ี 14  การใชป้ระโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล 

2.2.3 หน่วยงานผูรั้บผิดชอบเพื่อจดัการและดูแลดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ฝ่าย Hydrology & Environment เป็นผู ้จัดท าแนวนโยบายท่ีเ ก่ียวข้องทางด้านส่ิงแวดล้อม            

เพื่อควบคุมให้บริษทัในเครือด าเนินตามนโยบายท่ีก าหนด และกรรมการผูจ้ัดการ และ/หรือ ผูอ้  านวยการ 
ผูจ้ดัการโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งเป็นผูรั้บผิดชอบเพื่อจดัการและดูแลดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยจะตอ้งน าเสนอผลการ
ด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มของแต่ละโรงไฟฟ้าต่อท่ีประชุมคณะท างานดา้นความยัง่ยนืเป็นประจ าทุกไตรมาส 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

 

                              - ลายมือช่ือ - 
       (นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย)์ 

                           กรรมการผูจ้ดัการ 
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แบบฟอร์มรายงานคณะท างานด้านความยั่งยืน 

โครงการเพ่ือการพฒันาอย่างยั่งยืนของโรงไฟฟ้าในมิติเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
พร้อมผลการด าเนินงาน 

โรงไฟฟ้า _____________________      ไตรมาส __________ 

มิติการพฒันาท่ียั่งยืน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การตอบสนองความคาดหวัง ความ
กงัวล 

ดา้นเศรษฐกิจ (การพฒันา
เศรษฐกิจชุมชน) 

  

ใส่ช่ือโครงการ (ปีท่ีด าเนินการ) ระบุกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
เช่น หมู่บา้น  

อธิบายการด าเนินการท่ีตอบสนอง
ความคาดหวงั ความกงัวลของชุมชน 

ดา้นสังคม (การพฒันาสังคม)   
 
 

  

ดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม   
   

 

 


