แนวปฏิ บตั ิ ส่งเสริ มการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน
บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)

1. การปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเปิ ดเผยข้อมูล การสื่อสารการ
ดาเนิ นงาน การป้ องกันหรือลดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน
1.1 จัดทำรำยกำรกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และหรือแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องหน่วยงำนกำกับดูแล
ทีเ่ กีย่ วข้องให้ครบถ้วน เป็ นปั จจุบนั และพร้อมสำหรับกำรนำไปใช้งำนอยู่เสมอ
1.2 ดำเนินกำรศึกษำรำยละเอียดของกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และหรือแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี พร้อม
ทัง้ จัดทำรำยกำรสำหรับทวนสอบกำรปฏิบตั งิ ำนทีเ่ กีย่ วข้อง
1.3 ควบคุมให้ผเู้ กีย่ วข้องปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และหรือแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี ตำม
รำยกำรทีจ่ ดั ทำ
1.4 จัดให้มกี ำรทวนสอบกำรปฏิบตั งิ ำน อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
2. การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้มีส่วนได้เสีย ใน
ชุมชนในพื้นที่ดาเนิ นกิ จการ ตลอดจนสนับสนุนการป้ องกันและหรือลดความเสี่ยงทาง
สังคม ที่อาจส่งผลกระทบต่อความยังยื
่ นขององค์กร
2.1 จัดให้มกี ำรสำรวจและวิเครำะห์สภำพชุมชน สังคม และผลกระทบจำกกำรดำเนินงำนของ
องค์กร พร้อมทัง้ จัดทำแผนติดตำมและบรรเทำผลกระทบ โดยแบ่งตำมช่วงเวลำทีอ่ ำจ
ก่อให้เกิดผลกระทบ ดังนี้
- ก่อนดำเนินโครงกำร
- ช่วงก่อสร้ำง
- ช่วงดำเนินกำรจนถึงสิน้ สุดสัญญำ
- และหรือช่วงเวลำอื่นทีม่ กี ำรดำเนินกำรใดๆ ทีอ่ ำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
ทัง้ นี้ ขอบเขตและแนวทำงกำรดำเนินกำรให้อำ้ งอิงตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และหรือ
แนวปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องหน่วยงำนกำกับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
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2.2 จัดให้มกี ำรกำหนดและจัดลำดับควำมสำคัญของกลุ่มผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในชุมชน เพือ่ ระบุขอ้
กังวลด้ำนผลกระทบต่อคุณภำพชีวติ หรือควำมต้องกำรของชุมชน ทีม่ คี วำมเกี่ยวข้องกับกำร
ดำเนินงำนขององค์กร
2.3 จัดให้มกี ำรให้ข้อ มูล และควำมรู้เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนขององค์กรแก่ชุมชน ก่อนที่จะเข้ำ
ดำเนินกำรในพืน้ ทีใ่ ดๆ โดยครอบคลุมกลุ่มผูม้ สี ่วนได้เสียที่ สำคัญในชุมชนที่มสี ่วนเกี่ยวข้อง
ต่อกำรดำเนินกิจกำรขององค์กรในพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ และเป็ นไปตำมข้อกำหนดกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้อง
2.4 ส่งเสริมให้ก ลุ่ มผู้มีส่ว นได้เ สียที่เ กี่ยวข้อ งที่มีค วำมสำคัญ อยู่ใ นระดับสูง มีส่ว นร่ว มในกำร
ด ำเนิ น งำนหรือ ให้ข้อ เสนอแนะต่ อ กำรด ำเนิ น งำนขององค์ก รในรู ป แบบควำมร่ ว มมือ ที่
เหมำะสมตำมบริบทกำรดำเนินกิจกำรในแต่ละพืน้ ที่ อำทิ รูปแบบของคณะกรรมกำรไตรภำคี
คณะทำงำน หน่ วยงำนร่วมพัฒนำโครงกำร และหรือรูปแบบอื่นที่เหมำะสม โดยประกอบไป
ด้วยผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่ำงน้อย 3 กลุ่ม ได้แก่ องค์กร หน่วยงำนภำครัฐ และชุมชนทีเ่ กีย่ วข้อง
2.5 เปิ ดโอกำสให้กลุ่มผูม้ สี ่วนได้เสียที่สำคัญในชุมชนได้แลกเปลีย่ นควำมคิดเห็นกับองค์กร ตำม
ประเด็นทีส่ อดคล้องกับ ข้อกังวลของชุมชนในรูปแบบทีเ่ หมำะสม
2.6 จัดให้มกี ำรทบทวนประเด็นควำมคำดหวัง ของกลุ่มผู้มสี ่วนได้เสียที่สำคัญในชุมชน อย่ำงน้อย
ปี ละ1 ครัง้
2.7 ริเริม่ ดำเนินโครงกำรและหรือเข้ำร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และกิจกรรมต่ำงๆ ของชุมชน
อย่ำงต่อเนื่อง เพือ่ ส่งเสริมควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชนในพืน้ ทีใ่ นระยะยำว
3. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
3.1 ริเริม่ และดำเนินโครงกำรทีส่ อดคล้องกับกระบวนกำรดำเนินธุรกิจ หรือควำมต้องกำรของชุมชน
ทีม่ คี วำมสอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยังยื
่ น
3.2 มุง่ เน้นกำรส่งเสริมเสริมศักยภำพและควำมเข้มแข็งให้ชุมชนอย่ำงยังยื
่ น
3.3 มุ่งเน้นกำรดำเนินงำนที่มสี ่ว นแก้ไขปั ญหำและหรือก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อ สังคมตำมบริบ ท
ท้องถิน่ ได้อย่ำงแท้จริงและยังยื
่ น
3.4 มุ่งเน้นกำรผสำนควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนกับหน่วยงำน ภำคีเครือข่ำย และผูเ้ กีย่ วข้องทุก
ภำคส่วน โดยเปิ ดโอกำสให้ชุมชนมีสว่ นร่วมในกำรดำเนินโครงกำร
3.5 ส่งเสริมกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ สู่ชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีกำรเรียนรู้ และหรือกำรพัฒนำ
ศักยภำพอย่ำงยังยื
่ น
3.6 ส่งเสริมกำรกระจำยรำยได้สู่ชุมชน อำทิ กำรสนับสนุนกำรจ้ำงงำนและกำรสร้ำงงำนในท้องถิน่
ตำมเงือ่ นไขทีเ่ หมำะสม สนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อกำรประกอบ
อำชีพและกำรสร้ำงรำยได้เสริมของชุมชน เป็ นต้น
3.7 สนั บ สนุ น ให้ชุ ม ชนมีค วำมเข้ม แข็ง สำมำรถพึ่ง พำตนเองได้ และกำรพัฒ นำอย่ ำ งยัง่ ยืน
ครอบคลุ มมิติของกำรพัฒนำต่ำงๆ ที่จำเป็ นต่ำงๆ อำทิ กำรศึกษำ กำรอนุ รกั ษ์ ว ฒ
ั นธรรม
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ประเพณี ท้อ งถิ่น กำรส่ ง เสริม ควำมปลอดภัย และเสริม สร้ ำ งสุ ข อนำมัย ที่ดี กำรพัฒ นำ
เทคโนโลยีทส่ี อดคล้องกับภูมปิ ั ญญำท้องถิน่ และกำรพัฒนำสำธำรณูปโภค เป็ นต้น
3.8 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมปกป้ องและฟื้ นฟู สงิ่ แวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติ ระบบนิเวศและควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพในพืน้ ที่ ครอบคลุม สิง่ มีชวี ติ สัตว์ป่ำและพันธุพ์ ชื ทัง้ ทำงบกและทำงน้ำ
ในฐำนะทีเ่ ป็ นฐำนทรัพยำกรทีส่ ำคัญต่อกำรพัฒนำชุมชนอย่ำงยังยื
่ น ทัง้ นี้ กำรพัฒนำดังกล่ำว
สำมำรถเพิม่ เติมประเด็นอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง โดยพิจำรณำจำกควำมสำคัญของสภำพปั ญหำและ
ควำมต้อ งกำรของชุมชนในแต่ล ะพื้นที่ โดยไม่ขดั ต่อ กฎระบียบ ข้อ กำหนดทำงกฎหมำยที่
เกีย่ วข้องทัง้ ในระดับพืน้ ที่ ระดับประเทศ และระดับสำกล
3.9 ให้ควำมช่วยเหลือชุมชนในภำวะวิกฤต ภำวะฉุกเฉิน และกรณีภยั พิบตั ทิ ำงธรรมชำติ
ครอบคลุมกำรจัดหำเครื่องใช้ทจ่ี ำเป็ น อำหำรและยำ ทีอ่ ยู่อำศัย กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยและ
กำรดำเนินงำนอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
4. ปลูกฝังและส่งเสริ มพนักงานและผู้เกี่ยวข้องให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชน
4.1 เผยแพร่นโยบำย แนวปฎิบตั ิ เป้ ำหมำย และผลกำรดำเนินงำนให้พนักงำนและผู้เกี่ยวข้อ งได้
รับทรำบอย่ำงทัวถึ
่ ง
4.2 เปิ ดโอกำสให้พนักงำนและผูเ้ กีย่ วข้องเข้ำรับกำรฝึกอบรมหรือเข้ำร่วมสัมมนำ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ กำร
มีสว่ นร่วมพัฒนำชุมชน
4.3 สนับสนุ นให้พนักงำนและผู้เกี่ยวข้องได้ถ่ำยทอดประสบกำรณ์กำรมีส่วนร่วมในโครงกำรเพื่อ
ชุมชนและสังคมให้พนักงำนท่ำนอื่นๆ และบุคคลภำยนอกได้รบั ทรำบ
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงำนมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรเพือ่ ชุมชน ตำมรูปแบบทีเ่ หมำะสม
4.5 ส่งเสริมให้ผู้เ กี่ยวข้อ ง (stakeholder) มีโอกำสเข้ำร่วมในโครงกำรเพื่อชุมชน ตำมรูปแบบที่
เหมำะสม
5. เผยแพร่ผลการดาเนิ นกิ จการต่อชุมชนและสาธารณชนอย่างสมา่ เสมอ
5.1 เปิ ดโอกำสให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในชุมชน ได้เยีย่ มชมกำรดำเนินงำนของกิจกำร (Plant Visit)
หำกมีกำรร้องขอ และหรือริเริม่ ให้มกี ำรจัดกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆ ได้ตำมควำมเหมำะสมของ
แต่ละพืน้ ที่
5.2 จัดทำเอกสำรเผยแพร่ขอ้ มูลควำมรูเ้ กี่ยวกับ กำรดำเนินงำนขององค์กร กำรมีสว่ นร่วมกับผูม้ ี
ส่วนได้เสีย และกำรมีสว่ นร่วมพัฒนำชุมชน อย่ำงน้อยปี ละ 1 ฉบับ
5.3 เผยแพร่ขอ้ มูลผลกำรดำเนินกิจกำรอย่ำงรับผิดชอบต่อสังคม และกำรมีสว่ นร่วมพัฒนำชุมชน
ให้ชุมชนและสำธำรณชนได้รบั ทรำบตำมช่องทำงทีเ่ หมำะสม โดยมีควำมสอดคล้องกับแนว
ปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องหน่วยงำนกำกับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
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6. แสวงหาโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์จากการดาเนิ นงานกับ
หน่ วยงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง
6.1 เข้ำร่วมในกิจกรรม/โครงกำรของเครือข่ำยหรือหน่วยงำน ต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องด้ำนกำรพัฒนำ
ชุมชนอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
6.2 ประมวลผลองค์ควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์จำกกำรดำเนินงำนและกำรเข้ำร่วมแลกเปลีย่ น
ประสบกำรณ์กบั หน่วยงำนต่ำงๆ เพือ่ เป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนในอนำคต ตำมควำม
เหมำะสม
7. จัดให้มีช่องทางติ ดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
7.1 จัดให้มชี ่องทำงติดต่อสือ่ สำรทีช่ ดั เจน ตำมควำมเหมำะสมทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียในชุมชนแต่ละพืน้ ที่
สำมำรถเข้ำถึงได้ อย่ำงน้อย 1 ช่องทำง ให้ครอบคลุมถึงกำรติดต่อสือ่ สำรเพือ่ แจ้งเหตุฉุกเฉิน
หรือเหตุวกิ ฤต ทีอ่ ำจส่งผลกระทบต่อชีวติ และทรัพย์สนิ
7.2 ระบุหน่วยงำนหรือบุคคลผูร้ บั ผิดชอบในกำรรับเรื่องจำกช่องทำงติดต่อสือ่ สำร
ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียได้รบั ทรำบอย่ำงชัดเจน
8. ติ ดตามและประเมิ นผล
8.1 จัดให้มกี ำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนในข้อ 1-7 อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
8.2 จัดให้มกี ระบวนกำรนำผลกำรดำเนินงำนในข้อ 8.1 มำใช้เป็ นข้อมูลประกอบกำรจัดทำ
แผนกำรดำเนินงำนประจำปี เพือ่ ส่งเสริมให้มกี ำรพัฒนำกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
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