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แนวทางการด าเนินงานระดับองค์กร
(Corporate Guideline) 

ข้อมูลเอกสารฉบับล่าสุด  

หมายเลขเอกสาร SQM-WI-0003 สายงาน STS ฝ่าย/ส่วน SQM 

ชื่อเอกสาร  แนวทางบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของ
ระบบนิเวศ กลุ่ม GPSC 

สถานะ ประกาศใช ้

การแก้ไข 01 วันท่ีประกาศใช ้ 20 กันยายน 2564 จ านวนหน้า 9 

ต าแหน่งท่ีจัดเก็บไฟล์เอกสาร  
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การควบคุมเอกสาร : 

ผู้จัดท าเอกสาร:  

ช่ือ – นามสกุล ช่ือต าแหนง่ วัน / เดือน / ปี 

1. นายปัญญา ประทุมวัง  พ.บริหารความม่ังปลอดภัย ปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  

10 พฤษภาคม 2564 

2. คณะท างาน ENV Taskforce  10 พฤษภาคม 2564 

 

ผู้ทบทวนเอกสาร: 

ช่ือ – นามสกุล ช่ือต าแหนง่ วัน / เดือน / ปี 
1. นายวีระวงศ์ จงเกษมวงศ์ SMM 19 พฤษภาคม 2564 

2. นายวัลลพ กล้าหาญ  HGM 19 พฤษภาคม 2564 
3. นางนัทชธีร์ญา บัวสรวง  HEM 19 พฤษภาคม 2564 
4. นายธนาวุฒิ ชัยเบญจกุล  SQM 19 พฤษภาคม 2564 

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

 

ผู้อนุมัติเอกสาร: 

ช่ือ – นามสกุล ช่ือต าแหนง่ 
นายจารุวัฒน์ สิงห์สมดี  STS 

 

ผู้ประกาศใช้เอกสาร: 

ช่ือ – นามสกุล ช่ือต าแหนง่ 
นางสาวสุภารดี ศักดิ์เอี่ยม  พนักงานบริหารระบบคุณภาพ 

 

การแจกจ่ายเอกสาร : 

ตารางต่อไปนี้เป็นหน่วยงานทีจ่ะได้รับการแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ (และ เอกสารฉบับใหม่เมื่อมีการแก้ไข)  

ที ่ หน่วยงาน รูปแบบเอกสาร 

1 All department  Intranet  
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บันทึกการแก้ไขเอกสาร : 

ตารางต่อไปนี้แสดงบันทกึการแก้ไขเอกสารฉบับนี้  

ครั้งที่แก้ไข 
เลขที่ร้องขอ

แกไ้ขเอกสาร 

ผู้จัดท า

เอกสาร 
รายละเอียดทีแ่ก้ไขเอกสาร  วันทีป่ระกาศใช้เอกสาร 

01 
DAR-2021-

00592 

นายปัญญา 

ประทุมวัง 

เพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการความ

หลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบ

นิเวศ กลุ่ม GPSC 

20 ก.ย. 64 

     

 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับเอกสารฉบับน้ี   (พ้ืนท่ีท่ีน าเอกสารน้ีไปปฏิบัติ): 

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการหน่วยงานที่น าเอกสารฉบับนีไ้ปปฏบิัติ 

ที่ หน่วยงาน ชื่อย่อหน่วยงาน 

1 All department  Intranet  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

การฝึกอบรม 
 

[ X ] ไม่ต้องฝกึอบรม เหตุผล 
 
 

[    ] 
ต้องฝึกอบรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน 
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สารบัญ 

หน้า 

1. วัตถุประสงค์          5 
 

2. ขอบเขต          5 
 

3. ค าศัพท์และค านิยาม        5 
 

4. หลักการและเหตุผล        6 
 

5. รายละเอียดกระบวนการ         8 
 

6. ภาคผนวก          9 
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1. วัตถุประสงค์ 
 

การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเป็นส่ิงที่จ าเป็นต้องท าเพ่ือลดผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นต่อมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศ กลุ่ม GPSC จึงได้จัดท าแนวทาง

บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศ กลุ่ม GPSC ฉบับนี้ขึ้นมา โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 

1) เพ่ือก าหนดกรอบการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของ
ระบบนิเวศ อันจะส่งเสริมให้การด าเนินงานกลุ่ม GPSC บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามค าแสดง
เจตจ านงด้านการจัดการความหลายหลายทางชีวภาพ กลุ่ม GPSC  

2) เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานในการปกป้องและจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศ 

3) เพ่ือเป็นการอธิบายและสร้างความเข้าใจต่อกระบวนการด้านการบริหารจัดการความหลากหลาย

ทางชีวภาพ กลุ่ม GPSC โดยมีการจัดทาแนวทางการด าเนินงาน (Guidelines) ในแต่ละขั้นตอน 
 

2.ขอบเขต  
 

แนวทางด้านการบริหารจัดการความหลายหลายทางชีวภาพ กลุ่ม GPSC สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ได้กับ ทุกสายปฏิบัติการภายใน GPSC และทุกบริษัทใน กลุ่ม GPSC  

 

3.ค าศัพท์และค านิยาม 
 

ค าศัพท์ ค านิยาม 

การบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
Biodiversity 

Ecosystem Services 
Management (BES) 

การด าเนินงานเพ่ือการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมูลค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพและบริการของระบบนิเวศ อาทิ การอนุรักษ์และปกปอ้งความ
หลากหลายทางชีวภาพ การจัดการฟื้นฟูพ้ืนที่เส่ือมโทรม การป้องกันมลพิษ

ทางน้ า อากาศ และดิน การฟื้นฟูถ่ินทีอ่ยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ที่มีความ
หลากหลาย และการบูรณะรักษาถ่ินที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ต่างๆ ให้คงความ
สมบูรณ์ 

ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
Biodiversity 

ความหลากหลายของชนิดส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศต่าง ๆ อาท ิระบบนเิวศป่าไม้ 

ระบบนิเวศทางทะเล และ ระบบนเิวศน้ าจืด และยังรวมถึง ความซับซ้อนในเชิง

นิเวศของส่ิงมีชีวิตต่างๆ อันได้แก ่ความหลากหลายในชนิดพันธุ์ ความแตกต่าง

ระหว่างชนิดพันธุ์ และความหลากหลายของระบบนิเวศ (ตามอนุสัญญาว่าด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพ) 

มูลค่าของความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

มูลค่าที่มีอยู่ของความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในระดับของ พันธุกรรม ชนิด
พันธุ์ และระบบนเิวศ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ มูลคา่ความหลากหลายทาง
ชีวภาพขึ้นอยู่กับสภาพในระบบนิเวศ ความหายาก และ การน ามาใช้ประโยชน์

ของมนุษย ์
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ค าศัพท์ ค านิยาม 

ความเส่ียงต่อความ

หลากหลายทางชีวภาพ 
Biodiversity Risk 
Assessment 

ระดับของผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อมลูค่าความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ความเส่ียงต่อความหลากหลายทางชีวภาพนั้นขึน้อยู่กบัภัยคุกคามต่างๆ 
ที่เกิดขึน้ อาทิ ผลกระทบต่อชนิดพันธุ ์ถ่ินที่อยูอ่าศยัถูกท าลายและมีสภาพ
เส่ือมโทรม 

แผนการด าเนินงานด้าน

ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
Biodiversity Action 

Plan: BAP 

แผนการด าเนินงานที่ช่วยควบคุมผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นในพ้ืนที่ที่มีความเส่ียง

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพสูง 

บริการของระบบนเิวศ

หรือ นิเวศบริการ 
Ecosystem Services 

ทรัพยากรและกระบวนการในระบบนิเวศที่สนบัสนุนและเปน็ประโยชน์ต่อ

กิจกรรมของมนุษย ์อันได้แก่ บริการด้านการเปน็แหล่งผลิต (บริการที่ธรรมชาติ
จัดเตรียมให้) อันได้แก ่อาหาร พลังงาน และน้ า บริการด้านการควบคุม
สภาพแวดล้อม (บริการที่ธรรมชาติสร้างให้) เช่น การป้องกันน้ าท่วม และภัย

แล้ง การควบคุมสภาพภูมิอากาศ บริการด้านวัฒนธรรม (บริการที่ไม่ใช่เชิงวัตถุ) 
และบริการด้านการสนับสนุนต่อกระบวนการเชิงนิเวศต่างๆ อนัไดแ้ก่ 
กระบวนการสร้างดิน และวัฏจักรสารอาหาร 

ถ่ินที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อมและพ้ืนที่เชิงนเิวศที่เป็นแหลง่ที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ใดชนิด

พันธุ์หนึ่ง และเป็นพ้ืนทีท่ี่เอือ้ต่อการพัฒนาวงจรชีวิตของชนดิพันธุ์นั้นๆ ในทีน่ี้
หมายรวมถึงสภาพทางกายภาพและสภาพแวดล้อมโดยรอบของพ้ืนทีน่ั้นๆ ที่

ก่อให้เกิดการพัฒนาเตบิโตของแต่ละชนิดพันธุแ์ละการขยายพันธุ์ด้วย 

พ้ืนที่คุ้มครอง/พ้ืนที่
อนุรักษ์ 

พ้ืนที่ที่ได้รับการประกาศให้มีการคุ้มครองทางกฎหมาย เนื่องจากเป็นพ้ืนทีท่ี่มี
คุณค่าและมูลค่าเชิงนิเวศ เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมสูง โดยพ้ืนทีคุ่้มครองนี้
หมายรวมถึงพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเลซ่ึงถูกประกาศให้เปน็พ้ืนที่อนุรักษ์

ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลที่ส าคัญด้วย (IUCN 
2011) 

 

4. หลักการและเหตุผล 
4.1 กรอบการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพฯ เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล และสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อก าหนด มาตรฐานที่ ยึดถือปฏิบัต ิได้แก ่ 
 

1. GRI Sustainability Reporting Standard (GRI Standard) 

2. หลักมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO14001 
3. มาตรฐานการด าเนินงานของบริษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC Performance Standards) 
4. แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2556 – 2564  

5. แผนปฏิบัตกิารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560 – 2564 ของประเทศไทย 
6. อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity) 

7. International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA) 
 

 จึงก าหนดกรอบการปฏิบัติให ้แต่ละกลุ่มธุรกิจ และบริษัทในกลุ่ม GPSC น าไปประยุกตป์ฏิบัต ิดังนี ้
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4.1.1 ค าแสดงเจตจ านงด้านการจัดการความหลายหลายทางชีวภาพ 
 

1. บูรณาการการประเมินและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการบังคับใช้นโยบาย 
QSHE กลุ่ม GPSC 

2. จัดการความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ที่อ่อนไหวด้านความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ

พ้ืนที่ใกล้เคียง โดยด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่ยึดถือปฏบิัติ 
3. ปฏิบัติตามข้อควรปฏิบตัิ (Operating Practices/ Procedures) ที่ก าหนด เพ่ือหลกีเลี่ยงและ ลด

การสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
4. แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทีจ่ะไม่ก่อให้เกดิความสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (No-

Net-Loss) ภายใต้ขอบเขตที่สามารถจัดการได้ 

5. หลีกเลี่ยงการสารวจบุกเบิกและด าเนนิธุรกิจในพ้ืนทีท่ี่ได้ถูกกาหนดใหเ้ปน็มรดกโลก และพ้ืนที่
อนุรักษ์ตามที่ IUCN ก าหนด 

 

4.1.2 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน 
 
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแนวทางการด าเนนิงานตามที่ก าหนดในตาราง จัดท าขึ้นเพ่ือให้แตล่ะ

บริษัทฯ น าไปประยุกต์ใช้ เพ่ือปกป้องและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศ 
โดยมีความสอดคล้องกับค าแสดงเจตจ านงด้านการจัดการความหลายหลายทางชีวภาพ  
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน 

ตระหนักถึงความเส่ียงอนัอาจจะเกิดขึ้นจากการ

ด าเนินกจิการของกลุ่ม GPSC ต่อมูลค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศ 

ท าการประเมินความเส่ียงรวมทั้งจ าแนกระดับ

ความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นของพ้ืนทีป่ฏิบตัิการ 
รวมทั้งท าการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน
ความเส่ียงอย่างสม่าเสมอ 

น าหลักการบรรเทาผลกระทบในทุกล าดบัช้ันไปใช้
ในการด าเนินการโครงการใหม่ทีจ่ะเกิดขึน้ 

ประยุกต์ใช้หลักการบรรเทาผลกระทบในทกุล าดับ
ช้ันเพ่ือหลีกเลี่ยง ลดความเส่ียง และ ชดเชยต่อ

ผลกระทบอันอาจจะเกิดขึ้นตอ่มูลค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพจากการด าเนินงานของ 
กลุ่ม GPSC 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน 

ประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ และบริการ
ของระบบนิเวศที่มีตอ่กิจการหรือโครงการใหม่ 
ของกลุ่ม GPSC 

ท าการตรวจสอบและประเมินว่ามีความ
หลากหลายทางชีวภาพ ประเภทบริการของระบบ
นิเวศใดบ้าง ทีไ่ด้รับผลกระทบและเอื้อต่อกิจการ

หรือโครงการใหม่ของกลุ่ม GPSC 

หลีกเลี่ยงการส ารวจบุกเบิกและด าเนนิธุรกิจใน
พ้ืนที่ที่ได้ถูกก าหนดให้เป็นมรดกโลก และพ้ืนที่

อนุรักษ์ตามที่ IUCN ก าหนด 

หลีกเลี่ยงการด าเนนิกิจการ หรือโครงการใหม่ ใน
พ้ืนที่ที่เปน็มรดกโลก และพ้ืนที่อนุรักษ์ตามที่ 

IUCN ก าหนด ยกเว้นมหีลักฐานเชิงประจักษ์ที่
แสดงให้เห็นได้ถึงการได้รับความเหน็ชอบส าหรับ

การส ารวจบุกเบิกและด าเนนิธุรกิจในพ้ืนทีด่ังกล่าว 

เคารพและปฏิบัติตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายของ
พ้ืนที่คุ้มครองต่างๆ 

ค านึงถึงและปฏิบัตติามข้อกฎหมายและ
กฎระเบียบที่ได้ถูกก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ใน

การด าเนินกิจการใดๆ ทั้งในปัจจบุันและการ
ด าเนินโครงการใหม่ๆ ของกลุ่ม GPSC ในพ้ืนที่
คุ้มครองนัน้ 

จัดท าแผนการด าเนินงานด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพ่ือส่งเสริมการจัดการและปกป้อง

มูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพในกิจการที่มี
ความเส่ียงสูง 

จัดท าแผนการด าเนินงานต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพส าหรับกิจการ หรือ โครงการปัจจบุัน 

ที่มีความเส่ียงสูง 

ท างานร่วมกับชุมชนในการส่งเสริม ปกป้องและ

ฟื้นฟูมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพ 

น าชุมชนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระบวนการ

ศึกษาและประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
รวมทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนการ
ด าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของ

กลุ่ม GPSC 

 

5. รายละเอียดกระบวนการ 
 

5.1 แนวทางการด าเนิน  

 แนวทางการด าเนนิงานในแต่ละขัน้ตอน ตามเอกสาร ดังนี้ 
1. การประเมินความเส่ียงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และบริการของระบบนิเวศ 
2. การจัดท าแผนการด าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และบริการของระบบนิเวศ 

3. การประเมินความสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และบริการของระบบนิเวศ กลุ่ม GPSC 
 

5.2 การด าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
 การด าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศ สามารถพิจารณาขั้นตอน
การจัดการ และบทบาทหน้ าทีข่องผู้รับผิดชอบ อ้างอิง “ขัน้ตอนการด าเนินงานด้านความหลากหลายทาง

ชีวภาพและบริการของระบบนิเวศ” 
 
 

 
 
 

 
 



GPSC Group   หน้า 9  
แนวทางการด าเนนิงานระดับองค์กร (Corporate Guideline) ครั้งทีแ่ก้ไข 01 
ช่ือเอกสาร: แนวทางบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  วันที่ประกาศ 20 กันยายน 2564 
 และบริการของระบบนิเวศ กลุม่ GPSC     

หมายเลขเอกสาร  : SQM-WI-0003   

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออเิล็คทรอนกิส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุม 

5.2 ตัวช้ีวัด (Key Performance Indicator : KPI)  
 

ตัววัดความส าเร็จ (KPI) ค่ าเป้าหมาย (Target) 

จ านวนพ้ืนที่ปฏบิัติการตามที่ก าหนดมีการประเมินและทบทวนความ

เส่ียงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เปน็ประจ าทกุป ี

100% 

พ้ืนที่ปฏิบัตกิารที่มีความเส่ียงด้านความหลากหลายทางชีวภาพสูง มี
การจัดท าแผนการด าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

(Biodiversity Action Plan; BAP) 

100% 

พ้ืนที่ปฏิบัตกิารของโครงการใหม่ ซ่ึงอยู่ในพ้ืนที่อนุรักษ์ IUCN ตามที่

ก าหนด มีการประเมินความสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
และบริการของระบบนเิวศ  

100% 

 

6 ภาคผนวก 
- 

 
 


