รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ขอมูลทั่วไป
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) มีภารกิจและบทบาทในการสนับสนุนและ
สงเสริมการบริหารจัดการของประเทศไทยใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยทํา
หนาที่เปนหนวยงานกลางในการรับรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทยตามพิธีสารเกียวโต
(Designated National Authority : DNA) ของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(UNFCCC) ใหแกภาครัฐและภาคเอกชนที่จะลงทุนในการพัฒนาโครงการ ทั้งในเรื่องขอมูลเกี่ยวกับสถานการณการ
ปลอยกาซเรือนกระจก สถานการณตลาดคารบอน (Carbon Market) แหลงทุนตางๆ ในประเทศและตางประเทศ
การเขาถึงแหลงเงินทุน การพัฒนาศักยภาพของหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการบริหารจัดการกาซเรือน
กระจก ตลอดจนเปนศูนยกลางในการประสานความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนในการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก และทําหนาที่ผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการ นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ
(National Committee on Climate Change : NCCC) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานคณะกรรมการ รวมกับ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)
1.2 วัตถุประสงคการจัดตั้ง
พระราชกฤษฎีก าจัด ตั้ ง องค ก ารบริห ารจัด การก าซเรื อนกระจก (องค การมหาชน) พ.ศ. 2550
กําหนดวัตถุประสงคการจัดตั้งเพื่อ
1) วิ เ คราะห กลั่ นกรอง และทํ า ความเห็ นเกี่ย วกับ การให คํ า รับ รองโครงการ ตลอดจนติด ตาม
ประเมินผลโครงการที่ไดรับคํารับรอง
2) สงเสริมการพัฒนาโครงการ และการตลาดซื้อขายปริมาณกาซเรือนกระจกที่ไดรับการรับรอง
3) เปนศูนยกลางขอมูลที่เกี่ยวกับสถานการณดําเนินงานดานกาซเรือนกระจก
4) จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับโครงการที่ไดรับคํารับรอง และการขายปริมาณกาซเรือนกระจกที่ไดรับ
การรับรอง ทั้งนี้ ตามนโยบายที่คณะกรรมการแหงชาติ*1 และคณะกรรมการ*2 กําหนด
5) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนใหคําแนะนําแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ย วกับ
การบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
6) เผยแพรและประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดการกาซเรือนกระจก
7) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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หมายเหตุ :
1
* คณะกรรมการแหงชาติ หมายความวา คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2
* คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก

1.3 รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดลอม
1.4 ผูอํานวยการ : อยูระหวางการสรรหา
(นางประเสริฐสุข จามรมาน รองผูอํานวยการ รักษาการผูอํานวยการ)
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ (วันที่ 4 ธันวาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)
คณะกรรมการ

ตําแหนง

1. นายสันทัด สมชีวิตา
2. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
4. เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
6. นายเจน นําชัยศิริ
7. นายวิโรจน มาวิจักขณ
8. นางสาวแสงจันทร ลิ้มจิรกาล
9. นายดํารงค ศรีพระราม
10. นายรัชดา สิงคาลวณิช
11. นายพนัส ทัศนียานนท
12. คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต
13. นางสาวกัณฑรีย บุญประกอบ
14. นางประเสริฐสุข จามรมาน
รองผูอํานวยการรักษาการผูอํานวยการฯ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
กรรมการและ
เลขานุการ
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1.6 โครงสรางและอัตรากําลัง
ขอบังคับองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกวาดวยการจัดแบงสวนงานและขอบเขตหนาที่ข อง
สวนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 5 ลงวันที่ 6 มกราคม 2554 ใหจัดแบงหนวยงานขององคการฯ ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)

สํานักอํานวยการ (สอก.)
สํานักยุทธศาสตร (สนย.)
สํานักวิเคราะหและติดตามประเมินผล (สวป.)
สํานักพัฒนาธุรกิจ (สพธ.)
ศูนยขอมูลกาซเรือนกระจก (ศขก.)
สํานักพัฒนาศักยภาพและเผยแพรองคความรู (สพค.)

อัตรากําลัง (ณ วันที่ 30 กันยายน 2556) จํานวน 56 อัตรา
รองผูอํานวยการ
เจาหนาที่ของรัฐ

จํานวน 2 อัตรา
จํานวน 52 อัตรา
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1.7 วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
“บริหารจัดการกาซเรือนกระจกอยางมีประสิทธิผล
เพื่อชวยเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดลอม และเกื้อกูลสังคม”
พันธกิจ
1) วิเ คราะห กลั่นกรอง และทํ าความเห็นเกี่ย วกับการให คํารับรองโครงการตลอดจนติด ตาม
ประเมินผลโครงการที่ไดรับคํารับรอง
2) สงเสริมการพัฒนาโครงการ และการตลาดซื้อขายปริมาณกาซเรือนกระจกที่ไดรับการรับรอง
3) เปนศูนยกลางขอมูลที่เกี่ยวกับสถานการณดําเนินงานดานกาซเรือนกระจก
4) จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับโครงการที่ไดรับ การคํารอง และการขายปริมาณกาซเรือนกระจกที่
ไดรับการรับรอง ทั้งนี้ ตามนโยบายที่คณะกรรมการแหงชาติ*1 และคณะกรรมการ*2กําหนด
5) สง เสริมและพั ฒนาศักยภาพ ตลอดจนใหคําแนะนําแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
6) เผยแพรและประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดการกาซเรือนกระจก
7) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศาสตร (แผนยุทธศาสตร อบก. พ.ศ. 2556-2560)
1) การเตรียมโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการดําเนินงานลดกาซเรือนกระจก
2) สงเสริมทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการลดกาซเรือนกระจก (Enabling Environment)
2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิ บั ติ ง านตามคํ ารับ รองการปฏิ บั ติ ง านขององค ก ารบริห ารจัด การก าซเรื อ นกระจก
(องคการมหาชน) (อบก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในภาพรวมไดคะแนน 4.6789 ซึ่งอยูในระดับดีกวา
เปาหมายที่กําหนดไว
ผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานไดคะแนน 5.0000 รองลงมา
ไดแก มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ ไดคะแนน 4.9882 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงาน ไดคะแนน 4.6036 และสุดทายในมิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ ไดคะแนน 4.3200
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2.1 ตารางสรุ ปคะแนนผลการประเมินการปฏิ บัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคก ารบริหาร
จัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) (อบก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
5.0000

ประสิทธิผลตาม
มิติที่ 1
แผนปฏิบัติงาน

60%

มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ

12%

4.6036
4.0000

4.3200
3.0000

ประสิทธิภาพของ
มิติที่ 3
การปฏิบัติงาน

14%

การกํากับดูแลกิจการ
มิติที่ 4
และการพัฒนาองคการ

14%

รวมทุกมิติ

100%

5.0000
2.0000

4.9882
1.0000

4.6789

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวมทุกมิติ
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หนวยวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน
1

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดตามนโยบายรัฐบาล (รอยละ 20)
1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาขอมูลอางอิงของประเทศ

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ คาคะแนน คะแนน
ดํา เนินงาน ที่ได ถวงน้ําหนัก

60

4.6036

ระดับ

4

1

2

3

4

5

3.5

3.5000

0.1400

ระดับ

6

1

2

3

4

5

4

4.0000

0.2400

ระดับ

4

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2000

องคกร

8

5

10

15

20

25

25

5.0000

0.4000

วัน

3

80

75

70

65

60

65.7

3.8667

0.1160

1.6 ระดับความสําเร็จของการติดตามประเมินผลโครงการ

ระดับ

8

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.4000

1.7 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา Guideline และหลักเกณฑการ
รับรองกิจกรรมชดเชยคารบอนเพื่อสนับสนุนใหเกิดอุปสงคคารบอน
เครดิตสําหรับตลาดคารบอนของประเทศไทยดวยกิจกรรมชดเชย
คารบอน

ระดับ

7

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.3500

ระดับ

6

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.3000

ผลิตภัณฑ

7

123

190

257

324

391

561

5.0000
3.6562

0.3500
-

UIP

1

29,928 44,892 59,856 74,819 89,783

86,832

4.8028

0.0480

ครั้ง
รอยละ

1
1

##### ##### ##### ##### #####

76

78

79

80

82

287,907
77.98

1.4882
1.9900

0.0149
0.0199

เรื่อง

2

6

9

12

15

18

21

5.0000

0.1000

ระดับ

2

1

2

3

4

5

5

4.1667

0.0833

1.2 ระดับความสําเร็จของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ดานการประเมิน
การปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคพื้นดิน (Soil Carbon)
1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการ
วิเคราะหกลั่นกรองโครงการลดกาซเรือนกระจกสําหรับโครงการ
กลไกการพัฒนาที่สะอาดแบบควบรวม (Bundling) และแบบ
แผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA)
1.4 จํานวนองคกรภาครัฐและภาคธุรกิจที่มีการจัดทําคารบอนฟุตพริ้นท
ขององคกร
ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงคการจัดตั้งและแผนฯ (รอยละ 40)
1.5 ระยะเวลาเฉลี่ย (วัน) ในการดําเนินงานรับรองโครงการกลไกการ
พัฒนาทสะอาดประเภททั่วไป (นับจากการยื่นขอการรับรองถึงการ
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อบก.)

1.8 ระดับความสําเร็จและประสิทธิภาพของการดําเนินการพัฒนาขีด
ความสามารถขององคกรและเครือขาย
1.9 จํานวนผลิตภัณฑที่ไดขึ้นทะเบียนฉลากคารบอน
1.10 ระดับคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความถี่ในการใชบริการทาง
เว็บไซต
1.10.1 Unique IP
1.10.2 Accumulated Hit
1.10.3 Rate of Return (%)
1.10.4 จํานวนเรื่อง/องคความร็ ที่เผยแพรลงบนเว็บไซด จําแนก
ตามกลุมองคความรู (KM) องคความรูละ 3 เรื่อง
1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระเบียบวิธีการลดกาซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจ
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
2.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและพํฒนาการ
ใหบริการ
2.1.1 ระดับความสําเร็จของการใชผลการสํารวจความพึงพอใจเพื่อ
พัฒนาการใหบริการ
2.1.2 รอยละของระดับความพึงพอใจในการใหบริการ
2.2 รอยละของระดับความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่
ขององคการมหาชน
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
3.1 รอยละการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน
3.2 ตนทุนตอหนวย
มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ
4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ
4.2 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อการปฏิบัติงาน
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4.3200

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2500

รอยละ
รอยละ

5
2

70
70

75
75

80
80

85
85

90
90

84.96
82.20

3.9920
3.4400

0.1996
0.0688

รอยละ

14
5

80

85

90

95

100

100

5.0000
5.0000

0.2500

ระดับ

9

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.4500

14
10
4
100

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

5
5

4.9882
4.9835
5.0000
คาคะแนนที่ได

0.4984
0.2000
4.6789

ระดับ
ระดับ
น้าํ หนักรวม
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2.2 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายปขององคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการ
มหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556
คะแนน พ.ศ.
2552
2553
2554
2555
2556

มิติที่ 1
4.5767
4.1503
4.1992
4.8242
4.6036

มิติที่ 2
3.9673
3.6800
3.7680
3.6720
4.3200

มิติที่ 3
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000

มิติที่ 4
4.6578
4.4560
5.0000
4.6957
4.9882

รวม
4.5785
4.1788
4.3748
4.6931
4.6789

3 ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2556
3.1 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 60) คาคะแนนที่ได 4.6036
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านของ อบก. สวนใหญเปนตัวชี้วัดในเชิงผลผลิตและกระบวนการทีม่ ี
ความครอบคลุมวัตถุประสงคการจัดตั้งและพันธกิจ ดังนี้
1) วิเคราะห กลั่นกรอง และทําความเห็นเกี่ยวกับการใหการรับรองโครงการ ตลอดจนติด ตาม
ประเมินผลโครงการที่ไดรับคํารับรอง
อบก. ไดทําการวิเคราะหโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดประเภททั่วไป จํานวน 7 โครงการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชเวลาเฉลี่ยในการพิจารณา 65.67 วัน ซึ่งนอยกวาระยะเวลาตามระเบียบทีก่ ําหนดไว
ที่ 180 วันตอโครงการ
ในสวนของการติดตามประเมินผลโครงการ อบก. ไดติดตามประเมินผลโครงการที่ยื่นขอการ
ขึ้นทะเบียนจาก CDM EB จํานวน 54 โครงการ โครงการที่ยื่นขอรับรองปริมาณการลดกาซเรือนกระจก จํานวน
16 โครงการ และโครงการที่ไดรับการรับรองปริมาณการลดกาซเรือนกระจกจาก CDM EB ไปแลว 18 โครงการ

8
(จากทั้งหมดถึงวันที่ 20 กันยายน 2556 จํานวน 33 โครงการ) โดยไดรับความรวมมือจากสํานักงานสิ่งแวดลอม
ภาค (สสภ.) ทั้ง 16 ภาค ในการดําเนินการประเมินผลโครงการดวย
2) สงเสริมการพัฒนาโครงการ และการตลาดซื้อขายปริมาณกาซเรือนกระจกที่ไดรับการรับรอง
อบก. ไดพัฒนาคูมือแนวทางการจัดทํากิจกรรมชดเชยคารบอน และหลักเกณฑในการใหการ
รับรองใหใชเครื่องหมาย Carbon Offset และ Carbon Neutral ใน 4 ประเภท ไดแก
(1) กิจกรรมขององคกร
(2) ผลิตภัณฑ (สินคาและบริการ)
(3) การจัดประชุม หรือ งานอีเวนท
(4) กิจกรรมสวนบุคคล
อบก. ไดจัดกิจกรรมเปดตัวโครงการกิจกรรมชดเชยคารบอน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 ใน
ปงบประมาณ 2556 มีผูที่ผานการรับรองกิจกรรมชดเชยคารบอน ประเภทองคกร 1 บริษัท ประเภทผลิตภัณฑ 2
บริษัท และประเภทบุคคลจากองคกรตางๆ 12 องคกร รวมทั้งสิ้น 138 คน
3) เปนศูนยกลางขอมูลที่เกี่ยวกับสถานการณดําเนินงานดานกาซเรือนกระจก
อบก. ไดจัดทําขอมูล อางอิงดานกาซเรือนกระจกของประเทศใน 2 ประเภท ไดแก (1) ขอมูล
Carbon Intensity ในอุตสาหกรรมพลังงาน ประกอบดวยอุตสาหกรรมจัดหาน้ํามัน อุต สาหกรรมกาซธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมปโตรเลียม และ (2) ขอมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อแสดงการปลอยและกักเก็บกาซเรือนกระจก
ในสาขาเกษตร ปาไม และการใชประโยชนที่ดินในป 2550 ประกอบดวย การกักเก็บกาซเรือนกระจกในพื้นที่ปาไม
การปลอยกาซเรื อนกระจกในภาคการใชที่ดิ นและการเปลี่ย นแปลงการใชประโยชนที่ดิ น การปลอยกาซเรือ น
กระจกในพื้นที่นาขาว และการปลอยกาซเรือนกระจกจากการเผา
นอกเหนือจากการพัฒนาขอมูลอางอิงของประเภททั้ง 7 เรื่องดังกลาว อบก. ยังไดดําเนินการ
พัฒ นาระบบสารสนเทศภู มิศ าสตร (GIS) ด า นการประเมินการปลอยกาซเรื อนกระจกจากภาคพื้ นดิ น (Soil
Carbon) ของประเทศไทย เพื่อแสดงการปลอยกาซเรือนกระจกในสาขาปาไมและการใชป ระโยชนที่ดินในสาขา
เกษตร ปาไมและการใชประโยชนที่ดิน ซึ่งสามารถสรุปผลการคํานวณในรูปแบบแผนที่ระดับจังหวัดได เพื่อใชใน
การบริหารจัดการกาซเรือนกระจกตอไป
4) จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับโครงการที่ไดรับคํารับรอง และการขายปริมาณกาซเรือนกระจก
ที่ไดรับการรับรอง ทั้งนี้ ตามนโยบายที่คณะกรรมการแหงชาติและคณะกรรมการ อบก. กําหนด
อบก. ไดดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห กลั่นกรองโครงการ
กลไกการพัฒนาที่สะอาดแบบควบรวม (Bundling) และแบบแผนงานโครงการ (Programme of Activities :
PoA) โดยจัดทําโปรแกรมและฐานขอมูลสําหรับเก็บขอมูลการใหค ะแนนโครงการกลไกการพัฒนาที่ส ะอาด ที่
สามารถสืบคนและจัดทําขอมูลสรุปของโครงการได อยางไรก็ตามจากการสุมดูขอมูลในระบบ พบวายังมีขอมูล ไม
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สมบูรณ โดยจากโครงการประเภท PoA 7 โครงการ และประเภท Bundle 5 โครงการ พบวาโครงการ CPF ซึ่ง
เปนโครงการประเภท Bundle มีเพียงชื่อโครงการเทานั้น ไมมีขอมูลในสวนรายละเอียดของโครงการเลย
5) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนใหคําแนะนําแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
อบก. ไดจัดทําหลักสูตร 3 หลักสูตร ไดแก (1) หลักสูตรความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ การจัดทํา
บัญชีกาซเรือนกระจก (2) แนวทางการจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกในระดับองคกรสําหรับภาคเอกชน (3) แนวทาง
การจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกและการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกในระดับภูมิภาค ทองถิ่น โดยไดดําเนินการ
อบรมตามหลักสูตรที่ไดพัฒนาขึ้นทั้ง 3 หลักสูตร มีผูเขารับการอบรมจํานวน 149 คน
นอกจากการอบรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพแลว อบก. ไดดําเนินการสงเสริมศักยภาพ
ของผูประกอบการผานโครงการจัดทําคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร ซึ่งเปนวิธีการประเมินปริมาณกาซเรือนกระจก
ที่ปลอยจากกิจกรรมทั้งหมดขององคกรและคํานวณออกมาในรูป คารบอนไดออกไซดเทีย บเทา อันจะนําไปสูการ
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป ซึ่งไดดําเนินการ
รวมกับภาคเอกชนจํานวน 216 องคกร และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอีก 19 องคกร
เครื่อ งมืออีก ประเภทหนึ่ง ที่ อบก. นํามาใช ในการสงเสริมศั กยภาพของผู ป ระกอบการ
รวมทั้งยังเปนการสงเสริมตลาดคารบอนอีกทางหนึ่งดวย คือการใหการรับรองฉลากคารบอน ซึ่งประกอบดวย 3
รูปแบบ คือ ฉลากลดคารบอน (CRL: Carbon Reduction Label) เครื่องหมายรับรองคารบอนฟุตพริ้นท (CFP:
Carbon Footprint Label) และฉลากคูลโหมด (CM: CoolMode Label)
ในปงบประมาณ 2556 มีผลิตภัณฑที่ไดขึ้นทะเบียนฉลากคารบอน จํานวน 561 ผลิตภัณฑ
จากผูประกอบการ 142 ราย จําแนกเปนฉลากลดคารบอน 66 ผลิตภัณฑ เครื่องหมายรับรองคารบ อนฟุต พริ้นท
484 ผลิตภัณฑ และฉลากคูลโหมด 11 ผลิตภัณฑ
6) เผยแพรและประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดการกาซเรือนกระจก
อบก. ได ดํา เนินการผ านชองทางตางๆ ในสวนของ Website นั้น ไดดํ าเนินการผา นทั้ ง
www.tgo.or.th ทีเ่ ปน Website หลักของ อบก. และ Website ยอยตางๆ เพื่อใหขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดการ
กา ซเรื อนกระจก เช น carbonmarket.tgo.or.th, thaicfcalculator.tgo.or.th, conference.tgo.or.th,
thaicarbonlabel.tgo.or.th โดยมีสถิติผูใชบริการ ดังนี้ Unique IP 86,832 ครั้ง Accumulated Hit 287,907
ครั้ง และ Rate of Return รอยละ 77.98
รวมทั้งยังมีการเผยแพรค วามรูจํานวน 21 เรื่อง ครอบคลุมกลุมองคค วามรูดาน (1) กลไก
ระบบและมาตรฐานการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (2) ระบบสารสนเทศและศูนยกลางขอมูลกาซเรือนกระจก
(3) การพัฒนาธุรกิจ (4) การบริหารจัดการกาซเรือนกระจกของประเทศ (5) การพัฒนาองคความรูและศักยภาพ
แกภาคสวนตางๆ (6) กลไกการสนับสนุนภายในองคกร
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7) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อบก. ไดพัฒ นาระเบี ย บวิ ธีการลดกา ซเรือนกระจกภาคสมัค รใจ ซึ่ งเป นวิ ธี การคํ านวณ
ปริ ม าณการปล อ ยกา ซเรื อ นกระจกสํ าหรั บ โครงการลดก า ซเรื อ นกระจกในสาขาการผลิ ต และใช พลั ง งาน
อุตสาหกรรม การจัดการของเสีย และขนสง 5 ระเบียบวิธีการ และสาขาปาไมและการเกษตร 2 ระเบีย บวิธีการ
รวมทั้งสิ้น 7 ระเบียบวิธีการ
3.2 มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 12) คาคะแนนที่ได 4.3200
อบก. ไดนําผลสํารวจความพึงพอใจของปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มาพิจารณาและดําเนินการ
ปรับปรุง ในงานบริการทั้ง 4 ดาน ไดแก งานบริการใหคํารับรองโครงการกลไกการพัฒนาที่ส ะอาด งานบริการ
สงเสริมผูประกอบการในการซื้อขายคารบอนเครดิต งานบริการข อมูลกาซเรือนกระจก และงานบริการพัฒนา
ศักยภาพและองคความรู
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 อบก. ไดมอบหมายให บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด ดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ในงานบริการจํานวน 4 งานบริการเดิม ผลปรากฏวา ผูรับบริการมีความพึง
พอใจตอการใหบริการของ อบก. ในภาพรวม คิดเปนรอยละ 84.96 สูงกวาป 2555 ที่รอยละ 83.36 และสามารถ
จําแนกผลการสํารวจในแตละงานบริการไดดังนี้
งานบริการ

น้ําหนัก

งานบริการใหคํารับรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
งานบริการสงเสริมผูประกอบการในการซื้อขายคารบอนเครดิต
งานบริการขอมูลกาซเรือนกระจก
งานบริการพัฒนาศักยภาพและองคความรู

40
20
20
20
รวม

รอยละความพึงพอใจ
2555
2556
83.00
90.80
83.40
81.20
81.20
76.00
86.20
86.00
83.36
84.96

ทั้ง นี้ อบก. ควรศึกษาและใช ประโยชนจากผลการสํา รวจความพึง พอใจดั งกลาว โดยเฉพาะ
ความเห็นที่เปนขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของ อบก. ตอไป
ผูรับบริการมีขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงคุณภาพงานบริการดานตางๆ ของ
อบก. ดังนี้
1) งานบริการใหคํารับรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
จุดที่ผูรับบริการเสนอแนะอยากใหแกไขปรับปรุง ไดแก ขอมูลที่ยังไมตรงตามความตองการ
การเพิ่มชองทางการติดตอสมัครเขาอบรม/สัมมนา การขยายตลาดใหสามารถรองรับ โครงการที่เตรีย มไว และ
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรมไมเหมาะสม
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2) งานบริการสงเสริมผูประกอบการในการซื้อขายคารบอนเครดิต
ในการจั ด กิจกรรมส ง เสริม ผู ป ระกอบการหรื อ กิ จกรรมผู ซื้ อ พบผู ข ายนั้น ผู รับ บริ ก ารมี
ความเห็นวาเอกสารยังไมชัดเจนผูเขาอบรมอานไมคอยเขาใจ ระยะเวลาไมเหมาะสม ไดรับขอมูลไมครบถวน และ
การลงทะเบียนควรเปนออนไลนเพื่อจะไดสะดวก
3) งานบริการขอมูลกาซเรือนกระจก
จากการใหความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบริการขอมูล กาซเรือนกระจกบนเว็บ ไซต พบวา งาน
บริการที่ควรปรับปรุงแกไขในการใหบริการ คือ การอัพเดทขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ และทําใหเมนูการใชงานงาย
มากขึ้น
4) งานบริการพัฒนาศักยภาพและองคความรู
การจัดกิจกรรมตางๆ ควรมีการประชาสัมพันธอยางทั่วถึงครอบคลุมกลุม เปาหมายขององคกร
ใหมีค วามหลากหลายมากยิ่ง ขึ้น และควรตองปรับปรุงเนื้อหาสาระจากการฝกอบรมใหเปนประโยชนต อการ
นําไปใชในการปฏิบัติงานได
นอกเหนือจากการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการแลว อบก. ยังไดดําเนินการสํารวจความ
เชื่อมั่นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งดําเนินการโดยบริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด เชนเดียวกับการ
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
ผลการสํารวจความเชื่อมั่นตอบทบาทการดําเนินงานของ อบก. มีระดับความเชื่อมั่นภาพรวมอยู
ในระดับเชื่อมั่นมาก คะแนนเฉลี่ย 4.11 โดยมีความเชื่อมั่นมากที่สุดในเรื่อง อบก. ปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต คะแนนเฉลี่ย 4.17 รองลงมาคือ อบก. ปฏิบัติหนาที่ภายใตกรอบกฎหมาย ระเบียบขอบังคับอยาง
เครงครัดและเปนธรรม คะแนนเฉลี่ย 4.15 และนอยที่สุด คือ อบก. สามารถตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไดในระยะเวลาที่กําหนด คะแนนเฉลี่ย 4.01 ดังนี้
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จากการใหความคิดเห็นของผูใชบริการ พบวา เพื่อสรางความเชื่อมั่น อบก. ควรเรงดําเนินการ
มากที่สุดในเรื่องประชาสัมพันธใหรูจักองคกรในวงกวางกวานี้ มีโครงการที่เปนรูปเปนรางใหเห็นเปนที่ประจักษ มี
ฐานขอมูลที่ทันสมัย และนาเชื่อถือ ตลอดจนสรางระดับการรูจักใหมากขึ้น ทํางานเชิงรุกเพื่อใหมีผลงานเปนที่
ประจักษและชี้แจงแนวทางการดําเนินงานขององคกรในอนาคต
มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 14) คาคะแนนที่ได 5.0000
อบก. กําหนดตัวชี้วัดตามมิตินี้ไว 2 ประเด็น ไดแก การเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน และการ
จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต สําหรับการเบิกจายตามแผนการใชจายเงินนั้น อบก. มีวงเงินงบประมาณเพื่อใช
ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากงบประมาณที่ไดรับการจัด สรร และจากเงินทุน อบก. จํานวนรวม
110,659,047 บาท โดย อบก. มีผ ลการเบิ กจ า ย ณ วัน ที่ 30 กันยายน 2556 ทั้ ง สิ้ น รวมยอดผู กพั นแล ว
103,414,058 บาท (คิดเปนรอยละ 93.45) และมีวงเงินเหลือจายจํานวน 7,244,990 บาท (คิดเปนรอยละ 6.55)
ซึ่งถือเปนเงินที่ประหยัดได เนื่องจาก อบก. สามารถสงมอบผลผลิตตามเปาหมายผลผลิตของสํานักงบประมาณได
ครบถวน
ในการจัด ทํ า ต น ทุ น ต อ หน ว ย อบก. ได คั ด เลื อ กโครงการฉลากคาร บ อนมาดํ า เนิ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานเพื่อลดตนทุนผลผลิต โดยกําหนดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ 2 กิจกรรม ไดแก
(1) สงเสริมใหผูประกอบการสมัครขอขึ้นทะเบียนฉลากคารบอน ซึ่งทั้งตัวชี้วัดและคาเปาหมายเปน
จํานวนผลิตภัณฑที่ผานการขึ้นทะเบียน 400 ผลิตภัณฑ และมีผูประกอบการเขารวมสัมมนา 100 ราย
(2) สงเสริมใหภาคสวนตางๆ รูจักความสําคัญและประโยชนของฉลากคารบอน ซึ่งทั้งตัวชี้วัด และ
คาเปาหมายเปนจํานวนครั้งของการเปนวิทยากรใหความรู 5 ครั้ง และมีจํานวนผูเขารวมสัมมนา 100 ราย
ผลการดําเนินการทั้ง 2 กิจกรรมดีกวาเปาหมายที่กําหนด
นอกเหนือจากนั้น อบก. ไดจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และจัดทํา
แผนเพิ่มประสิท ธิภ าพในป 2557 โดยคั ดเลื อกโครงการการพัฒนาศักยภาพในการลดกา ซเรือนกระจก และ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการบริหารงานภายในเพื่อดําเนินการตอไป
3.3 มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ (น้ําหนักรอยละ 14) คาคะแนนที่ได
4.9882
อบก. กําหนดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานในมิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการ
พัฒนาองคการไว 2 ประเด็นหลักๆ ไดแก (1) การพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งจะประเมินบทบาทและการ
ปฏิบัติหนาที่ข องคณะกรรมการและการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ และ (2) การพัฒนาองคการโดยการ
ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อการปฏิบัติงาน
การประเมินระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ เปนองคประกอบที่สําคัญอยางมากของ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน ผลการประเมินจะแสดงใหเห็นวา

13
องคการสามารถเติบ โตอยางยั่งยืน ไดรับ การวางรากฐานใหมีศักยภาพในการพัฒนาอยา งตอเนื่องภายใต การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม มิใชเพื่อการบรรลุเปาหมายระยะ
สั้นเทานั้น
การประเมินในที่นี้ใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแ ล
ตนเองที่ ดี โดยพิจารณาจากกระบวนการส งเสริม ให มีการกํา กับ ดูแ ลที่ ดี และการสนับ สนุ นให ค ณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบอยางครบถวนและมีประสิทธิผล
ผลการประเมินตั วชี้วัด เรื่องบทบาทและการปฏิบั ติห นาที่ ของคณะกรรมการ และการพัฒนา
ตนเองของคณะกรรมการในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีคาคะแนนที่ได 4.9835 คะแนน โดยจําแนกตามประเด็น
การประเมินผลยอย ไดดังนี้
ประเด็นการประเมินผล
1 บทบาทและการปฏิบตั ิหนาทีข่ องคณะกรรมการองคการมหาชน
1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบตั ิ
งานประจําปภายในเวลาที่กําหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานของ
องคการมหาชนรายไตรมาส
1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการ
มหาชน
1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
2 การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
2.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่
ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็น
เกีย่ วกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหนาที่
2.2 มีการจัดใหมกี ิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของ
คณะกรรมการในการปฏิบัตหิ นาทีก่ รรมการ

น้ําหนัก

ผลการประเมิน

(แปลงเปน 100)

(คะแนนเต็ม = 5)

80
20

4.9800

17.5

4.9286

5

5.0000

10
17.5
20
20

5.0000
5.0000

10

5.0000

5.0000
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ในปงบประมาณ พ.ศ.2556 ผลการปฏิบตั งิ านที่สําคัญดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนา
องคการของ อบก. มีดงั นี้
1) บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการองคการมหาชน
- คณะกรรมการบริหารใหค วามเห็นชอบแผนยุท ธศาสตรแ ละแผนปฏิ บัติงานประจํา ป
ในการประชุมครั้งที่ 8/2555 วันที่ 22 สิงหาคม 2555 โดยมีเนื้อหาของแผนยุทธศาสตรค รบถวนใน 5 ประเด็นที่
กําหนดไว แตสําหรับแผนปฏิบัติงานประจําปยังขาดเนื้อหาในประเด็นระยะเวลา
- มีการติด ตามผลการดําเนินงานขององคการมหาชนรายไตรมาส โดย อบก. ไดจัดทํ า
แผนงานประจําปเกี่ยวกับ ระบบการบริหารจัดการที่สําคัญ อาทิ เรื่อง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
การบริห ารความเสี่ ย ง การบริหารสารสนเทศ การบริห ารทรั พยากรบุค คล เป นตน รวมทั้ง ไดติ ด ตามผลการ
ดําเนินงาน ทั้งในดานการเงินและไมใชการเงิน และมีการรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารอยาง
สม่ําเสมอรายไตรมาส
อยางไรก็ตาม ในสวนของการดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคลนั้น อบก. ไมแสดงใหเห็ น
หลักฐานการประเมินผลงานผูบริหารระดับสูงระดับรองผูอํานวยการ มีเพียงการประเมินในระดับผูอํานวยการสํานัก
เทานั้น
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- อบก. มีการรายงานผลการดําเนินงานแกรัฐมนตรีที่กํากับดูแล (รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) อยางตอเนื่อง
- คณะกรรมการบริหารมีส วนรวมในการเข าประชุ มในระดั บสู ง ซึ่งในการประชุ มจํ านวน
ทั้งหมด 11 ครั้งในปงบประมาณ 2556 ทุกครั้งมีจํานวนคณะกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 90 ของ
จํานวนคณะกรรมการทั้งหมด
- มีการเผยแพรขอมูลและสารสนเทศที่ สํ าคั ญขององค การ ในรายงานประจําป และใน
Website อยางครบถวน
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
- มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ โดยเปดเผยความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ
ตอการประเมินตนเองใน 6 ดาน 38 หัวขอยอย ไดคะแนนเฉลี่ ย 4.59 คะแนน จากคะแนนเต็ ม 5 คะแนน และ
คณะกรรมการไดรวมแสดงความคิดเห็นในเรื่องของเอกสารการประชุม ทั้งในดานของระยะเวลา และความเปน
ปจจุบันของขอมูล
- อบก. ไดจัดใหมีเอกสารขอมูลขององคกรนําเสนอคณะกรรมการ อบก. ชุดใหม พรอมทั้ง
จัดให มีการปฐมนิเ ทศคณะกรรมการ อบก. ชุดใหมขึ้ นในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ 2556 รวมทั้ง ไดจัดกิจกรรม
พัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการหลายครั้ง
นอกเหนือจากการประเมินบทบาทและการปฏิบตั หิ นาที่ของคณะกรรมการและการพัฒนาตนเอง
ของคณะกรรมการแลว อบก. ยังดําเนินการพัฒนาองคการดานการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อการปฏิบัติงาน โดยได
ปรับปรุงกฎระเบียบทั้งสิ้น 4 ฉบับ ซึ่งได รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อบก. และประกาศใหเ จาหนา ที่
อบก. รับทราบแลว

4 จุดเดน / พัฒนาการที่ดี ขององคการมหาชน
1) อบก. สามารถดําเนินการดานการกํากับดูแ ลกิจการและการพัฒนาองคการไดเปนอยางดี
คณะกรรมการใหความสําคัญในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานขององคการ ติดตามระบบการบริหารจัดการ
และการดําเนินงาน ตลอดจนใหความรวมมือเปนอยางยิ่งในการประชุมและรวมกิจกรรมตางๆ

5 ขอสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการนั้น มีขอนาสังเกตวาถึงแมคะแนนในภาพรวมจะสูงขึ้น
แตมีถึง 3 งานบริการจากการสํารวจทั้งหมด 4 งานบริการที่คะแนนความพึงพอใจลดลง ดังนั้น ในการดําเนินการ
ปรับปรุง อบก. ควรพิจารณาถึงความคาดหวังของผูรับบริการ รวมทั้งการเทียบเคียงกับองคกรอื่นๆ ประกอบดวย
นอกเหนือจากขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากผูรับบริการเทานั้น
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2) ในการจัดทําตนทุน ตอหนวยผลผลิต เพื่อการปรับปรุงประสิท ธิภ าพการบริหารจัดการและลด
ตนทุนนั้น ควรมีการวิเคราะหและทบทวนเปาหมายผลผลิตและกิจกรรมใหมีความชัดเจนและสามารถเปรียบเทียบ
กันได รวมทั้งอาจตองพิจารณาผลลัพธในเชิงคุณภาพประกอบดวย
ปจจุบัน การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิ ตนั้น อบก. กําหนดหนวยนับเปนโครงการ/กิจกรรม
ดัง นั้น ต นทุ นตอ หนว ยที่ คํา นวณได ก็จะเป นต นทุ นรวมของโครงการ/กิจกรรม ซึ่งไม ใช ห นว ยผลผลิต ภายใต
โครงการ/กิจกรรมจริงๆ ทําใหการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงตลอดจนการกําหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพอาจขาด
ขอมูลที่เหมาะสมในการวิเคราะห นอกเหนือจากนั้น ในการกําหนดเกณฑการปนสวน ควรพิจารณาถึงหนวยที่จะ
นํามาใชเพื่อสามารถปนสวนผลผลิตไดอยางเหมาะสม ไมควรใชเปนจํานวนโครงการที่แตละศูนยตนทุนดําเนินการ
เพราะผลผลิตยอยของโครงการแตกตางกัน จะทําใหไมสามารถวิเคราะหหาจุดที่ควรปรับปรุงที่ชัดเจนได
………………………………….

