หน้ าที่ 1/7
แก้ไขครั้งที่ 00
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ
เรื่ อง แนวปฏิบัตดิ ้ านสังคมและสิ่งแวดล้อม

มีผลบังคับใช้ วันที่
21 พฤศจิกายน 2562

1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริ ษทั ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ มีแนวทางในการจัดการด้านสังคม
และสิ่ งแวดล้อมเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกันอย่างเป็ นระบบ โดยมีบทบาทและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการ
ดาเนินงานให้อยู่ บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามหลักสากล สอดคล้องกับประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญ
ต่อธุ รกิจ (Materiality) และเพื่อเป็ นการบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งทางด้านสังคมและ
สิ่ งแวดล้อมโดยรอบโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การบริ หารของ CKPower ให้มีภาพลักษณ์และแนวปฏิบตั ิ
ที่ ดี สามารถสร้ างคุณค่าเพิ่มให้แก่ ชุมชนต่าง ๆ รอบโรงไฟฟ้ า รวมไปถึ งการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วน ได้มีความเชื่ อมัน่ ในการดาเนิ นการของโรงไฟฟ้ าต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ บริ ษทั ฯ จึงได้ปรับปรุ งแนวปฏิบตั ิดา้ นสังคมและสิ่ งแวดล้อม เพื่อเป็ นแนวทางของบริ ษทั และ
บริ ษทั ในเครื อ CKPower
2. ขอบเขต
2.1 หมวดการมีส่วนร่ วมในบทบาทการพัฒนาที่ยั่งยืนทางสั งคม (Sustainable Social Development)
2.1.1 ขอบข่ายการดาเนินงาน
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ในเครื อ เข้า ไปมี บ ทบาทหรื อ มี ส่ ว นร่ วมพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ตในชุ ม ชนพื้ น ที่
ปฏิบตั ิงานตามแต่ที่โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งเห็นสมควร รวมไปถึงสังคมโดยรวมในประเทศที่เข้าไปดาเนิ นธุ รกิจ
โดยเฉพาะยามเกิดวิกฤตการณ์สาคัญ ๆ ต่าง ๆ โดยดาเนิ นกิจกรรม หรื อโครงการที่มุ่งเน้นการตอบสนอง
ความคาดหวังและสร้างความเชื่อมัน่ ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและชุมชน พร้อมกับสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่สังคม
ทางด้านเศรษฐกิจเป็ นหลัก โดยใช้ความรู ้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่พนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ
เพื่อเป็ นการเพิ่มแนวทางการสร้ างรายได้ภายในชุ มชนต่าง ๆ ให้สามารถพึ่งพาเลี้ ยงตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
ในการสร้างการมีส่วนร่ วมดังกล่าว บริ ษทั ในเครื อควรพิจารณาการดาเนิ นการให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ
ดังนี้
• ด้ านเศรษฐกิจ แสวงหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพการดาเนินชีวิตของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่ องและยัง่ ยืน โดยมี การกาหนดเป้ าหมาย วิธีการวัดผล การติ ดตาม และการประเมิ นความยัง่ ยืนของ
กิจกรรมการพัฒนาสังคมต่าง ๆ หรื อส่ งเสริ มให้เกิดนวัตกรรมทางสังคม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความเติบโต
ของชุมชนเคียงข้างกับองค์กรในระยะยาวเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
• ด้ านสิ ทธิมนุ ษยชน ปฏิบตั ิต่อบุคคลกลุ่มต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่มีการใช้
แรงงานบุคคลที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี และแรงงานผิดกฎหมาย มีส่วนร่ วมดูแลและคุม้ ครองความปลอดภัยแก่
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ชุมชนและสังคม รวมทั้งปกป้ องสิ ทธิ ส่วนบุคคล การเก็บรักษาข้อมูลความลับ การเปิ ดเผยข้อมูล และการใช้
ประโยชน์ข ้อมูลส่ วนบุ คคล เคารพสิ ทธิ และเคารพในความแตกต่าง ให้เกียรติ ด้วยความเสมอภาคและ
คานึงถึงศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
• การเข้ าถึงการศึ กษาที่มีคุณภาพ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู ้ ความสามารถของ
ชาวบ้านในชุมชนรอบโรงไฟฟ้ า ด้วยการจัดอบรมให้ความรู ้และจัดหาทรัพยากรที่จาเป็ นต่าง ๆ พร้อมทั้ง
สร้างสภาพแวดล้อมในการเรี ยนรู ้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในธุ รกิจหลักขององค์กร รวมไปถึงการ
กระตุน้ ให้เกิ ดความคิดสร้ างสรรค์ในการหารายได้ไ ด้ด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอย่างยัง่ ยืน และ
ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนผ่านการรับฟังความคิดเห็น การปรึ กษาหารื ออย่างโปร่ งใสและสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าให้เข้มแข็ง
• ด้ า นสุ ข ภาพและความปลอดภั ย แสวงหาแนวทางการส่ ง เสริ ม ให้ชุ ม ชนรอบโรงไฟฟ้ า
มีสุขอนามัยที่ดี และมีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการป้ องกันอุบตั ิภยั รวมไปถึงการให้
ความรู ้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็ นการแยกขยะ การกาจัดของเสี ยภายในชุมชน การบริ โภคอาหารที่สะอาดและ
ถูกสุขลักษณะ การอบรมดับเพลิง การช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินร้ายแรง (CPR) เป็ นต้น
• การท ากิ จ กรรมสาธารณประโยชน์ เ พื่ อ สั ง คม เราจะร่ ว มให้ ก ารสนับ สนุ น ในกิ จ กรรม
สาธารณประโยชน์ของชุ มชนท้องถิ่นและส่ วนรวม ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านศิลปวัฒนธรรม สวัสดิการสังคม
กีฬา หรื อ อุบตั ิภยั วิกฤตการณ์ต่าง ๆ ตามโอกาสและความเหมาะสม ในฐานะองค์กรสมาชิกของสังคมที่ดี
2.1.2 แนวปฏิบตั ิ
ก่อนเข้าดาเนิ นงานก่อสร้าง ระหว่างการดาเนิ นงานก่อสร้าง และภายหลังการก่อสร้างโรงไฟฟ้ า
ในทุ ก พื้ น ที่ บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ในเครื อ จะด าเนิ น การสานสั ม พัน ธ์ กับ ชุ ม ชนโดยรอบโรงไฟฟ้ า ที่ ไ ด้รั บ
ผลกระทบทุ ก แห่ ง อย่า งเหมาะสม มี ก ารสื่ อ สารในประเด็ น ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมในทิ ศ ทางและ
แนวนโยบาย ด้วยการให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยมุ่งเน้นการสร้า งความเข้าใจ ทากิจกรรม
ร่ วมกัน สร้างความสัมพันธ์อนั ดี เชื่ อมโยงเครื อข่ายประสานงานผูท้ ี่เกี่ยวข้อง สร้างความเชื่ อมัน่ สร้างการ
ยอมรับต่อกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ ส่ วนเสี ย ชุมชน และสังคมในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดาเนิ นธุ รกิจ พร้อมจัดทารายงาน
เสนอต่อคณะทางานด้านความยัง่ ยืน (Sustainability Working Team) เป็ นประจาทุกไตรมาส ตามรู ปแบบ
ที่ ก าหนดแนบท้ายแนวปฏิ บตั ิ น้ ี โดยกิ จกรรมที่ บ ริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อจะดาเนิ นการภายหลังการสาน
สั ม พัน ธ์ เพื่ อ ตอบสนองความคาดหวัง หรื อข้ อ กั ง วลของชุ ม ชนนั้ น สามารถด าเนิ น การบู ร ณาการ
ความรั บ ผิ ดชอบต่ อสั ง คมได้ท้ งั ในรู ป แบบภายในกระบวนการดาเนิ นธุ รกิ จ (CSR In Process) และนอก
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กระบวนการดาเนินธุรกิจ (After Process) แต่ตอ้ งเป็ นการดาเนิ นงานที่สามารถตอบเป้ าหมายความยัง่ ยืนแห่ง
สหประชาชาติ (UNSDGs) ข้อที่บริ ษทั มีส่วนร่ วมสนับสนุนด้านสังคม ดังนี้
- เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็ นอยูท่ ี่ดี
- เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม
- เป้าหมายที่ 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
- เป้าหมายที่ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
- เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยัง่ ยืน
- เป้าหมายที่ 12 แผนการบริ โภคและการผลิตที่ยงั่ ยืน
- เป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เป้าหมายที่ 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
โดยก่อนการดาเนิ นกิจกรรมหรื อโครงการทาง CSR ต่าง ๆ ของแต่ละบริ ษทั ในเครื อ CKPower
จาเป็ นที่จะต้องนาเสนอแผนงาน พร้อมกาหนดเป้าหมายชัดเจนที่ตอ้ งการจะสนับสนุน รวมทั้งกาหนดตัวชี้วดั
ในการบรรลุเป้ าหมายแต่ละข้อ ให้ฝ่ายบริ หารความยัง่ ยืนองค์กรพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดาเนิ นการ
และในระหว่างการดาเนิ นการตลอดจนเสร็ จสิ้ นการดาเนิ นการ บริ ษทั ในเครื อ CKPower มีการจัดทาข้อมูล
ประกอบต่าง ๆ ดังนี้
- การติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ ตามตัวชี้วดั ในมาตรฐานสากลที่กาหนด
- การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนิ นงาน และหลักฐานอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ฝ่ายบริ หาร
ความยัง่ ยืนองค์กรสามารถนาไปจัดทารายงานประจาปี และรายงานความยัง่ ยืน เพื่อเปิ ดเผย
ผลการดาเนินงานต่าง ๆ ทางสังคมได้อย่างถูกต้อง โปร่ งใสและตรวจสอบได้
พร้ อ มรายงานข้อ มู ล ข้า งต้น ให้ ฝ่ ายบริ ห ารความยัง่ ยื่ น องค์ก รทราบเป็ นรายไตรมาส
เพื่ อ ส่ ง เสริ มให้ มี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ หารจัด การด้า นสั ง คม
ตามมาตรฐานสากลอย่า ง Global Reporting Initiative (GRI) โดยมุ่งรายงานสาระส าคัญ
ครอบคลุมแนวทางการบริ หารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการหลัก และผลสาเร็ จ
จากการดาเนิ นงานทั้งในเชิงปริ มาณและคุณภาพอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ชุมชน และสังคม สามารถติดตามความคืบหน้าของการจัดการด้านสังคมได้อย่างถูกต้อง
โปร่ งใส และมีประสิ ทธิภาพ
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2.1.3 หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบเพื่อจัดการและดูแลด้านสังคม
กรรมการผูจ้ ัดการ และ/หรื อผูอ้ านวยการ ผูจ้ ดั การโรงไฟฟ้ าแต่ละแห่ ง เป็ นผูร้ ับผิ ดชอบเพื่ อ
จัดการและดูแลด้านสังคม โดยจะต้องนาเสนอผลการดาเนินงานด้านสังคมของแต่ละโรงไฟฟ้าต่อที่ประชุม
คณะทางานด้านความยัง่ ยืนเป็ นประจาทุกไตรมาส
2.2 หมวดการมี ส่ วนร่ ว มในบทบาทการพัฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ทางสิ่ ง แวดล้ อ ม (Sustainable Environmental
Development)
2.2.1 ขอบข่ายการดาเนินงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อเข้าไปมีบทบาทหรื อมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน ตลอดจนร่ วมฟื้ นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและระบบนิ เวศในบริ เวณใกล้เคียงกับ
โรงไฟฟ้ า ของบริ ษ ทั ในกลุ่ม CKPower โดยดาเนิ นกิ จกรรมหรื อโครงการที่ มุ่งเน้นการตอบสนองความ
คาดหวังและสร้างความเชื่อมัน่ ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและชุมชนในด้านสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะในประเด็น
ของพลังงาน อากาศ น้ า และของเสี ย พร้ อมกับสร้ างคุณค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิ จผ่านนวัตกรรมที่ บ ริ ษ ทั
เลื อกใช้ในกระบวนการทางานซึ่ งเป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม รวมไปถึ งจัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู ้ ทาง
เทคโนโลยีให้แก่ ผูเ้ กี่ ย วข้องตามความเหมาะสม ในการสร้ างการมี ส่ วนร่ วมดังกล่ าว บริ ษทั ในเครื อควร
พิจารณาการดาเนินการให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
• การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริ หารจัดการเพื่อลดภาวะโลกร้อน
• การป้องกันมลพิษที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานของโรงไฟฟ้าต่าง ๆ
• การลดผลกระทบเชิงลบการปฏิบตั ิงานของโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสภาพความเป็ นอยู่
สุ ขภาพอนามัย และสิ่ งแวดล้อมภายในชุมชน
• การจัดการน้ าเสี ย ขยะ และขยะอันตราย
• การเลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ยัง่ ยืน และรักษาสิ่ งแวดล้อมตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของบริ ษทั
• การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
2.2.2 แนวปฏิบตั ิ
เพื่ อให้ก ารจัดการสิ่ งแวดล้อมของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ในเครื อมี ทิ ศ ทางที่ ชัดเจนไปในแนวทาง
เดียวกัน อันจะนามาซึ่ งการรวบรวมข้อมูลการดาเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างเป็ นระบบ ผ่านคณะทางาน
ด้านความยัง่ ยืน และเป็ นรากฐานของความยัง่ ยืนของบริ ษทั และโลก บริ ษทั จึงกาหนดแนวปฏิบตั ิร่วมกันด้าน
สิ่ งแวดล้อม ดังนี้
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• ส่ งเสริ มให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม และการ
รายงานการพัฒนาความยัง่ ยืนตามมาตรฐานสากลอย่าง Global Reporting Initiative (GRI) โดยมุ่งรายงาน
สาระสาคัญครอบคลุมแนวทางการบริ หารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการหลัก และผลสาเร็ จจาก
การดาเนิ นงานทั้งในเชิ งปริ มาณและคุณภาพอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย ชุ มชน และสังคม
สามารถติ ด ตามและรั บ รู ้ ค วามคื บ หน้า ของการจัด การทางสิ่ ง แวดล้อ มได้อ ย่ า งถู ก ต้อ ง โปร่ ง ใส และมี
ประสิ ทธิภาพ
• ดาเนิ นการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม และความหลากหลายทางชี วภาพ ตามเกณฑ์ของ
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งลงทุน พัฒนา และปรับปรุ งระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม รวมทั้ง
แสวงหามาตรการและวิธีการใหม่ ๆ เพื่อยกระดับประสิ ทธิภาพการจัดการและควบคุมคุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่ดี
ยิง่ ขึ้นอย่างสม่าเสมอ
• คิดค้นและแสวงหาแนวทางและวิธีการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานตลอดจนลดการ
ปล่อยมลพิษของเสี ยและก๊าซเรื อนกระจก เพื่อป้ องกัน ควบคุม และลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ชุมชน และ
สังคมให้นอ้ ยที่สุด
• กาหนดเป้ าหมายการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากกระบวนการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั และ
บริ ษทั ในเครื อ พร้อมกาหนดวิธีการประเมินความเสี่ ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
มีต่อการผลิตไฟฟ้าและธุรกิจของกลุ่ม CKPower ในภาพรวม และแสวงหามาตรการลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรื อนกระจกสู่ ช้ นั บรรยากาศ และวิธีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ธุรกิจสามารถ
เติบโตได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
• ให้ความสาคัญกับการดาเนิ นธุ รกิจอย่างต่อเนื่ องภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิ นที่เกิดจากภัยพิบตั ิ
ด้านสิ่ งแวดล้อม โดยจัดให้มีนโยบายการบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Policy) พร้อม
มอบหมายให้หน่วยงานด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยร่ วมกับหน่วยงานด้านบริ หารความเสี่ ยง วิเคราะห์
และวางแนวทางบริ หารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิ นดังกล่าว จัดทาเป็ นแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business
Continuity Plan) และแผนการป้ องกันและบรรเทาภัยประจาแต่ละโรงไฟฟ้า ซึ่ งครอบคลุมการดาเนิ นงาน
ทั้งภายในโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง รวมถึงชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า โดยแผนงานจะระบุท้ งั ขอบเขตการปฏิบตั ิงาน
ผูร้ ับผิดชอบ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิ น กลยุทธ์การจัดการความต่อเนื่อง และการสื่ อสารสร้างความรู ้ความ
เข้าใจแก่พนักงาน และผูเ้ กี่ยวข้อง เช่น ผูป้ ระกอบการ และชุมชน เป็ นต้น เพื่อให้เกิดการร่ วมซักซ้อมและ
แก้ไขเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิ ทธิผล
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บริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ สามารถดาเนิ นโครงการด้านสิ่ งแวดล้อมตามแนวปฏิบตั ิขา้ งต้น และ
ตามข้อกาหนดของหน่ วยงานด้านการกากับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีการสื่ อสารในประเด็นความ
รับผิดชอบต่อสังคม ในทิศทางและแนวนโยบาย ด้วยการให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างความเข้าใจ ทากิจกรรมร่ วมกันสร้างความสัมพันธ์อนั ดี เชื่อมโยงเครื อข่ายประสานงานผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง
สร้างความเชื่อมัน่ สร้างการยอมรับต่อกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ชุมชน และสังคมในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดาเนิ น
ธุ รกิ จ พร้ อมจัดทารายงานด้านสิ่ งแวดล้อมให้คณะทางานด้านความยัง่ ยืน (Sustainability Working Team)
ทราบทุกไตรมาส ตามรู ปแบบที่กาหนดแนบท้ายแนวปฏิบตั ิ น้ ี โดยกิจกรรมที่บริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อจะ
ดาเนิ นการเพื่อตอบสนองความคาดหวัง หรื อข้อกังวลของชุ มชนหรื อสังคมด้า นสิ่ งแวดล้อมนั้น สามารถ
ดาเนินการได้อิสระแต่ตอ้ งสามารถสนับสนุนเป้าหมายความยัง่ ยืนแห่งสหประชาชาติ (UNSDGs) ข้อที่บริ ษทั
มีส่วนร่ วมสนับสนุนด้านสิ่ งแวดล้อม ดังนี้
เป้าหมายที่ 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยัง่ ยืน
เป้าหมายที่ 12 แผนการบริ โภคและการผลิตที่ยงั่ ยืน
เป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เป้าหมายที่ 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
2.2.3 หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบเพื่อจัดการและดูแลด้านสิ่ งแวดล้อม
ฝ่ าย Hydrology & Environment เป็ นผู ้จั ด ท าแนวนโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งทางด้ า นสิ่ ง แวดล้อ ม
เพื่อควบคุมให้บริ ษทั ในเครื อดาเนิ นตามนโยบายที่กาหนด และกรรมการผูจ้ ั ดการ และ/หรื อ ผูอ้ านวยการ
ผูจ้ ดั การโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบเพื่อจัดการและดูแลด้านสิ่ งแวดล้อม โดยจะต้องนาเสนอผลการ
ดาเนินงานด้านสิ่ งแวดล้อมของแต่ละโรงไฟฟ้าต่อที่ประชุมคณะทางานด้านความยัง่ ยืนเป็ นประจาทุกไตรมาส
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบตั ิโดยทัว่ กัน
- ลายมือชื่อ (นายธนวัฒน์ ตรี วิศวเวทย์)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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แบบฟอร์ มรายงานคณะทางานด้านความยั่งยืน
โครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงไฟฟ้าในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
พร้ อมผลการดาเนินงาน
โรงไฟฟ้า _____________________
ไตรมาส __________
มิติการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านเศรษฐกิจ (การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน)
ใส่ชื่อโครงการ (ปี ที่ดาเนินการ)
ด้านสังคม (การพัฒนาสังคม)

ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย

ระบุกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย
เช่น หมู่บา้ น

การตอบสนองความคาดหวัง ความ
กังวล

อธิบายการดาเนินการที่ตอบสนอง
ความคาดหวัง ความกังวลของชุมชน

