รายงานการประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีภารกิจและบทบาทในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการบริหารจัดการของประเทศไทยให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยทา
หน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการรับรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทยตามพิธีสารเกียวโต
(Designated National Authority : DNA) ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(UNFCCC) ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชนที่จะลงทุนในการพัฒนาโครงการ ทั้งในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก สถานการณ์ตลาดคาร์บอน (Carbon Market) แหล่งทุนต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศ
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือระหว่า งภาครัฐ ภาคเอกชนในการบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก และทาหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
(National Committee on Climate Change: NCCC) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการ ร่วมกับ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
พระราชกฤษฎีก าจั ด ตั้ง องค์ การบริห ารจั ดการก๊ าซเรื อ นกระจก (องค์ ก ารมหาชน) พ.ศ. 2550
กาหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อ
1) วิเ คราะห์ กลั่ น กรอง และท าความเห็ น เกี่ย วกับ การให้ ค ารั บรองโครงการ ตลอดจนติ ดตาม
ประเมินผลโครงการที่ได้รับคารับรอง
2) ส่งเสริมการพัฒนาโครงการ และการตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง
3) เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ดาเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก
4) จัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับคารับรอง และการขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับ
การรับรอง ทั้งนี้ ตามนโยบายที่คณะกรรมการแห่งชาติ*1 และคณะกรรมการ*2 กาหนด
5) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้คาแนะนาแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
6) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก
7) ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หมายเหตุ :
1

* คณะกรรมการแห่งชาติ หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดาเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2

* คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

2
1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
1.4 ผู้อานวยการ : นางประเสริฐสุข จามรมาน
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ (วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
คณะกรรมการ

ตาแหน่ง

1. นายธงชัย ศรีดามา
2. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
4. เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
6. นายเจน นาชัยศิริ
7. นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์
8. นางสาวแสงจันทร์ ลิ้มจิรกาล
9. นายดารงค์ ศรีพระราม
10. นายรัชดา สิงคาลวณิช
11. คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต
12. นางสาวกัณฑรีย์ บุญประกอบ
13. นายสันทัด สมชีวิตา
14. นางประเสริฐสุข จามรมาน
รองผู้อานวยการรักษาการผู้อานวยการฯ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
กรรมการและ
เลขานุการ

1.6 โครงสร้างและอัตรากาลัง
ข้อบังคับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของ
ส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 5 ลงวันที่ 6 มกราคม 2554 ให้จัดแบ่งหน่วยงานขององค์การฯ ดังนี้
1) สานักอานวยการ (สอก.)
2) สานักยุทธศาสตร์ (สนย.)
3) สานักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล (สวป.)
4) สานักพัฒนาธุรกิจ (สพธ.)
5) ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (ศขก.)
6) สานักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ (สพค.)
7) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการลดก๊าซเรือนกระจก
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อัตรากาลัง (ณ วันที่ 30 กันยายน 2557) จานวน 55 อัตรา
รองผู้อานวยการ
2
ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่
48
ลูกจ้าง
5
รวม
55
1.7 เงินงบประมาณที่ได้รับ (เงินอุดหนุน) 128.7373 ล้านบาท
1.8 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
“บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิผล เพื่อช่วยเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดล้อม และ
เกื้อกูลสังคม”
พันธกิจ
1) วิเคราะห์ กลั่น กรอง และทาความเห็นเกี่ยวกับการให้ คารับรองโครงการตลอดจนติดตาม
ประเมินผลโครงการที่ได้รับคารับรอง
2) ส่งเสริมการพัฒนาโครงการ และการตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง
3) เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ดาเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก
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4) จัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับการคารอง และการขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ได้รับการรับรอง ทั้งนี้ ตามนโยบายที่คณะกรรมการแห่งชาติ*1 และคณะกรรมการ*2กาหนด
5) ส่งเสริ มและพัฒ นาศักยภาพ ตลอดจนให้คาแนะนาแก่ห น่ว ยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
6) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก
7) ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (แผนยุทธศาสตร์ อบก. พ.ศ. 2556-2560)
1) การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการดาเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก
2) ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก (Enabling Environment)

2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) (อบก.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในภาพรวมได้คะแนน 4.8640 โดยผลการปฏิบัติงานใน
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน มิติที่ 4 ด้านการกากับ
ดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ได้คะแนน 5.0000 และมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ คะแนน 4.2444
2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ 2558

ผลประเมินแยกตำมมิติ
ประสิทธิผลของกำร
มิติที่ 1
ปฏิบตั ิงำน
มิติที่ 2 คุณภำพกำรให้บริกำร
ประสิทธิภำพของ
มิติที่ 3
กำรปฏิบตั ิงำน
กำรก้ำกับดูแลกิจกำร
มิติที่ 4
และกำรพัฒนำองค์กำร
รวมทุกมิติ

น้ำหนัก ผลคะแนน

ระดับคะแนน
5.0000

60%

5.0000

18%

4.2444

3.0000

7%

5.0000

2.0000

15%

5.0000

1.0000

100%

4.8640

4.0000

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวมทุกมิติ
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2.2 เปรียบเทียบผลการประเมินรายปีขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2558
คะแนน พ.ศ.
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

มิติที่ 1
4.5767
4.1503
4.1992
4.8242
4.6036
4.8000
5.0000

มิติที่ 2
3.9673
3.6800
3.7680
3.6720
4.3200
3.8975
4.2444

มิติที่ 3
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000

มิติที่ 4
4.6578
4.4560
5.0000
4.6957
4.9882
5.0000
5.0000

รวม
4.5785
4.1788
4.3748
4.6931
4.6789
4.7477
4.8640

5
4
3
2
1
0
2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558
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ตำรำงสรุปคะแนนผลกำรประเมิน กำรปฏิบัติงำนตำมค้ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของ
องค์กำรบริห ำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน)
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ตัวชีวัดผลกำรปฏิบตั งิ ำน
มิตทิ ี่ 1 มิตดิ ำ้ นประสิทธิผลตำมแผนปฏิบตั งิ ำน
1.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการจัดทา
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง
1.2 ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่
คาดว่าจะลดได้จากโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจ
1.3 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการส่งเสริม
ให้ใช้เครื่องหมาย Carbon Footprint
Reduction
1.4 ระดับความสาเร็จในการส่งเสริมศักยภาพในการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
1.4.1 ระดับความสาเร็จการพัฒนาชุดความรู้เพือ่
เพิม่ ศักยภาพการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
1.4.2 จานวนบทความที่เผยแพร่ในวารสารใน
ประเทศ และบทความที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ในเว็บไซต์
1.5 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาแนวทางกลไก
เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)

หน่วยวัด

ระดับ

เกณฑ์กำรให้คะแนน

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

1

2

3

4

5

60
15

1

2

3

4

5

ผลกำรด้ำเนินงำน
ผลกำร ค่ำคะแนน คะแนน
ด้ำเนินงำน
ที่ได้ ถ่วงน้ำหนัก
5.0000
5
5.0000 0.7500

ตันคาร์บอน
ไดออกไซด์
เทียบเท่า
ต่อปี
ตันคาร์บอน
ไดออกไซด์
เทียบเท่า
ต่อปี
ระดับ

14

80,000 90,000 100,000 110,000 120,000

590,176

5.0000

0.7000

12

3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

54,076

5.0000

0.6000

14

1

2

3

4

5

ระดับ

12

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.6000

เรื่อง

2

17

19

21

23

25

42

5.0000

0.1000

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2500

0.3640
0.4000

มิตทิ ี่ 2 มิตดิ ำ้ นคุณภำพกำรให้บริกำร
18
2.1 ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึงพอใจ
ระดับ
10
และพัฒนาการให้บริการ
2.2 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบการซื้อ
ระดับ
8
ขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัคร
ใจของประเทศไทย (ระยะที่ 1)
มิตทิ ี่ 3 มิตดิ ำ้ นประสิทธิภำพของกำรปฏิบตั งิ ำน
7
3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จา่ ยเงิน
ร้อยละ
3
3.2 ต้นทุนต่อหน่วย
ร้อยละ
4
มิตทิ ี่ 4 มิตดิ ำ้ นกำรก้ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำร
15
4.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาด้านการกากับ
ระดับ
10
ดูแลกิจการ
4.2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
ระดับ
5
ของหน่วยงาน
น้ำหนักรวม 100

1

2

3

4

5

3.64

4.2444
3.6400

1

-

3

-

5

5

5.0000

80
1

85
2

90
3

95
4

100
5

100
5

1

2

3

4

5

5

1

2

3

4

5

5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000

0.1500
0.2000
0.5000

5
5.0000 0.2500
(ร้อยละ 85.35)
ค่ำคะแนนที่ได้ 4.8640
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3. ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามแผนการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 60) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
อบก. มีการกาหนดตัวชี้วัดที่เป็นผลการดาเนินงานทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับพันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ของ อบก. ซึ่งมีผลการดาเนินงานโดยสรุป ดังนี้
3.1.1 การดาเนินการจัดทาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง: ผลการประเมินอยู่ที่
ระดับ 5.0000 อบก. ได้เปิดรับสมัครเทศบาลที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการจานวน
16 เทศบาล และดาเนินการต่อเนื่องกับ 2 เทศบาลที่ได้เข้าร่วมในโครงการต้นแบบ โดย อบก. ได้จัดพิธีลงนาม
บันทึกความร่วมมือการดาเนินโครงการกับเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 และได้ประชุม
หารือกับเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อกาหนดทิศทางในการดาเนินโครงการและการสารวจข้อมูลกิจกรรมหลักที่
ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ดังนี้
1. เทศบาลตาบลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 8 ธันวาคม 2557
2. เทศบาลเมืองพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี
วันที่ 9 ธันวาคม 2557
3. เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 18 ธันวาคม 2557
4. เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 19 ธันวาคม 2557
5. เทศบาลตาบลมาบอามฤต จังหวัดชุมพร
วันที่ 22 ธันวาคม 2557
6. เทศบาลตาบลเรณูนคร
จังหวัดนครพนม
วันที่ 23 ธันวาคม 2557
7. เทศบาลตาบลโคกกรวด
จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 30 ธันวาคม 2557
8. เทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
วันที่ 6 มกราคม 2558
9. เทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 7 มกราคม 2558
10. เทศบาลเมืองป่าตอง
จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 8 มกราคม 2558
11. เทศบาลนครภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 9 มกราคม 2558
12. เทศบาลนครเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
วันที่ 13 มกราคม 2558
13. เทศบาลเมืองลาพูน
จังหวัดลาพูน
วันที่ 14 มกราคม 2558
14. เทศบาลตาบลนาแก้ว
จังหวัดลาปาง
วันที่ 15 มกราคม 2558
15. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 19 มกราคม 2558
16. เทศบาลเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร
วันที่ 20 มกราคม 2558
17. เทศบาลเมืองหนองสาโรง จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 21 มกราคม 2558
18. เทศบาลนครเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 26 มกราคม 2558
** หมายเหตุ เทศบาลนครเชียงใหม่ประสานทางโทรศัพท์ขอเปลี่ยนแปลงวันเข้าพบเพื่อประชุมหารือโครงการ “การจัดทาข้อมูลปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง” (City Carbon Footprint) จากวันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 เป็นวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558
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อบก. และที่ปรึกษาได้ลงพื้นที่เพื่อทาการสารวจกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและเก็บ
รวบรวมข้อมูลกิจกรรม จานวน 18 เทศบาล โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมการใช้พลังงานในส่วนของที่พักอาศัย/ถนนสาธารณะ
2. กิจกรรมการใช้พลังงานในส่วนของธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมการผลิต
3. กิจกรรมการใช้พลังงานในส่วนของอาคารภาครัฐและเอกชน
4. กิจกรรมการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตพลังงาน
5. กิจกรรมการขนส่งของยานพาหนะทางถนน
6. กิจกรรมการขนส่งของยานพาหนะทางรถไฟ
7. กิจกรรมการขนส่งของยานพาหนะทางน้า
8. กิจกรรมการขนส่งของยานพาหนะทางอากาศ
9. กิจกรรมการจัดการของเสียด้วยวิธีฝังกลบ
10. กิจกรรมการจัดการของเสียด้วยวิธีทางชีวภาพ
11. กิจกรรมการจัดการของเสียด้วยวิธีการเผาไหม้
12. กิจกรรมการจัดการน้าเสียและปล่อยทิ้ง
13. กิจกรรมการเลี้ยงและการจัดการปศุสัตว์
14. กิจกรรมการเพาะปลูกข้าว
15. กิจกรรมการใช้ปุ๋ย
16. กิจกรรมการจัดการพื้นที่ป่าไม้
หลังจากที่เทศบาลเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็มีการทวนสอบข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้เพื่อพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล จากนั้นก็ได้มีการคาปริมาณก๊าซเรือนกระจกของทั้ง 18
เทศบาล โดยมีรายละเอียดคือ

9
ลาดับที่

เทศบาล

1

เทศบาลตาบลพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
เทศบาลตาบลมาบอามฤต จังหวัดชุมพร
เทศบาลตาบลเรณูนคร จังหวัดนครพนม
เทศบาลตาบลโคกกรวด จังหวัด
นครราชสีมา
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
เทศบาลเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
เทศบาลตาบลนาแก้ว จังหวัดลาปาง
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
เทศบาลเมืองหนองสาโรง จังหวัดอุดรธานี
เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
(tCO2e)*
14,425.20
39,555.41
34,728.47
103,904.64
23,950.01
7,433.03
25,441.25
574,190.43
59,209.67
784,531.06
479,319.60
424,365.52
65,648.04
10,828.46
71,077.51
77,574.24
48,807.07
619,008.60

*หมายเหตุ : ผลการจากการคานวณของข้อมูลปี พ.ศ. 2556 (มกราคม-ธันวาคม)

จากนั้นได้มีการประเมินของกิจกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทของเทศบาลแต่ละเทศบาล โดยสามารถสรุปแนวทางการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลทั้งหมด ได้แก่
1. การปล่อยหลอด LED ในครัวเรือน
2. การเปลี่ยนหลอด LED ไฟฟ้าสาธารณะ
3. Solar Roof Top
4. การทาปุ๋ย Composting

10
จากนั้นได้มีการนาเสนอแนวทาง/แผนปฏิบัติการให้กับเทศบาลเพื่อนาไปสู่เมืองคาร์บอนต่า และได้มีการ
จั ดงานแถลงผลส าเร็ จ ของโครงการฯ เมื่อวั นที่ 28 กั นยายน 2558 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ ต
กรุงเทพฯ
3.1.2 ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาค
สมัครใจ: ผลการประเมินอยู่ที่ระดับ 5.0000 อบก. ได้ขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐาน
ประเทศไทย (T-VER) จานวน 11 โครงการ มีปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้รวม 590,176
tCO2e/y เป็นโครงการ
 สาขาการผลิตและใช้พลังงาน อุตสาหกรรม การจัดการของเสี ยและการขนส่ ง 6 โครงการ มี
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ 583,165 tCO2e/y (ร้อยละ 98.81)
 สาขาป่าไม้และการเกษตร 5 โครงการ ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ 7,011
tCO2e/y (ร้อยละ 1.19)
โดยเป็นโครงการต้นแบบ T-VER จานวน 7 โครงการ มีปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้รวม
509,863 tCO2e/y เป็นสาขาการผลิตและใช้พลังงาน อุตสาหกรรม การจัดการของเสียและการขนส่ง จานวน 5
โครงการ มีปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ 509,051 tCO2e/y (ร้อยละ 99.8) และสาขาป่าไม้
และการเกษตร 2 โครงการ มีปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ 812 tCO2e/y (ร้อยละ 0.2)
ทั้ง นี้ โครงการต้ น แบบที่ มี ผ ลต่ อ ปริ ม าณการลดก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ ค าดว่ า จะลดได้ ม าก คื อ โครงการ
Mitrphol bio-power (Dan chang) Block 2 มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ 266,197 tCO2e/y
(ร้อยละ 45.1 จาก 11 โครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน)
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

ผู้พัฒนาโครงการ

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่คาดว่าจะลดได้/กักเก็บได้

วันที่ขึ้นทะเบียน

(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี)

1

2

3

4

5

Methane Recovery and
Utilization Project at Kaenkwan
Co., Ltd., Khonkaen, Thailand
Sustainable Forestation Project
of PTTRFI at Wangchan
Sustainable Forest Restoration
under PTTEP Reforestation
Project
Cogeneration Plant at TCCC

Cogeneration Plant at GPSC
(Central Utility Plant #2 : CUP-2)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ
เอ็นเนอร์ยี่ จากัด

74,114

สถาบันปลูกป่า ปตท.
บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน)

176

บริษัท ปตท.สารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)

4,940

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จากัด
(มหาชน)

3,298

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์
ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)

149,248

27 ต.ค. 2557
(ประชุมคณะอนุฯ
ครั้งที่ 7/2557)
2 ธ.ค. 2557
(ประชุมคณะอนุฯ
ครั้งที่ 8/2557)
2 ธ.ค. 2557
(ประชุมคณะอนุฯ
ครั้งที่ 8/2557)
21 ก.ค. 2558
(ประชุมคณะอนุฯ
ครั้งที่ 3/2558)
21 ก.ค. 2558
(ประชุมคณะอนุฯ
ครั้งที่ 3/2558)
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6

The Renewable Energy from
Distillery Slop Project, Ubon
Ratchathani Province
Mitrphol bio-power (Dan chang)
Block 2

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ
เอ็นเนอร์ยี่ จากัด

86,346

บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์
(ด่านช้าง) จากัด

266,197

8

Biodiesel Production for Use as
Fuel of Vehicle by CPF

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จากัด(มหาชน)

3,961

9

PTT Eco-Forest Rayong Wanarom

บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

1,083

10

Carbon Sequestration and
Reducing Emission in Orchards
of Non Hua Chang Farmers,
Sangkho Sub-district, Phuphan
District, Sakon Nakhon Province
Reducing Emission from
Deforestation and Forest
Degradation and Enhancing
Carbon Sequestration in BanKong-Tabang community forest,
Petchaburi Province
(P-REDD+ in Ban-Kong-Tabang
community forest, Petchaburi
Province)

กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนหัวช้าง

69

กรมป่าไม้

743

7

11

21 ก.ค. 2558
(ประชุมคณะอนุฯ
ครั้งที่ 3/2558)
21 ก.ค. 2558
(ประชุมคณะอนุฯ
ครั้งที่ 3/2558)
21 ก.ค. 2558
(ประชุมคณะอนุฯ
ครั้งที่ 3/2558)
21 ก.ค. 2558
(ประชุมคณะอนุฯ
ครั้งที่ 3/2558)
20 ส.ค. 2558
(ประชุมคณะอนุฯ
ครั้งที่ 4/2558)

18 ก.ย. 2558
(ประชุมคณะอนุฯ
ครั้งที่ 5/2558)

3.1.3 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการส่งเสริมให้ใช้เครื่องหมาย Carbon Footprint
Reduction: ผลการประเมินอยู่ที่ระดับ 5.0000 อบก. มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียน Carbon Footprint
Reduction จานวน 62 ผลิตภัณฑ์ จาก 19 บริษัท จาก 6 ประเภทอุตสาหกรรม ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง อาหาร
พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยางพารา และยานยนต์ ส่งผลให้เกิดการลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจก จานวน 54,076 tCO2e รายละเอียดดังนี้
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ชื่อบริษัท
บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จากัด
บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จากัด*
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)
บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จากัด
บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จากัด
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด
(มหาชน)
บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จากัด
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท เดอะ สยามเซรามิค กรุป๊ อินดัสทรี่ส์
จากัด
บริษัท โอตานิ เรเดียล จากัด
บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จากัด
บริษัท หาดทิพย์ จากัด (มหาชน)
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้า จากัด
บริษัท พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จากัด
บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จากัด
บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ายางข้น จากัด
บริษัท คาร์โก้ เพอร์เฟ็ค จากัด
ชาวไทยภูเขา

จานวน
ผลิตภัณฑ์
10
4

ปริมาณการลด
(tCO2e)
968
5,845

DC Cooling Fan

1

126

เส้นหมี่อบแห้ง
ฉนวน
เกี้ยวกุ้ง

1
3
1

5,161
152
1,334

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน

17

30,329

แป้งมันสาปะหลัง
บรรจุภัณฑ์พลาสติก

1
2

5,158
445

ผลิตภัณฑ์กระเบื้องปูพื้น

1

216

1

249

8
1
2

1,403
792
76

4

1,598

1
1

199
20

2

2

1
62

3
54,076

ประเภทผลิตภัณฑ์
กระเบื้องบุผนัง
ซุปไก่สกัด

ยางเรเดียล สาหรับ
รถบรรทุก
แก้วน้าพลาสติก
น้าอัดลม
เต้าหู้และปูอัด
แผ่นไม้อัดความหนาแน่น
ปานกลาง
ลูกชิ้นปลา
ยางแท่ง STR 5 CV
คอนเทนเนอร์ไลน์เนอร์
ฟิล์มชนิดแอลแอลดีพีอี
อิตาเลียน เอสเปรสโซ่
รวม

3.1.4 การส่งเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก: ผลการประเมินอยู่ที่ระดับ
5.0000 การประเมินผลพิจารณาจากความสาเร็จของการดาเนินงานของ อบก. 2 เรื่อง ดังต่อไปนี้
1) ระดับความสาเร็จการพัฒนาชุดความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ผล
การประเมินอยู่ที่ระดับ 5.0000 อบก. มีการดาเนินการจัดทากรอบชุดความรู้กลไกการลดก๊าซ
เรือนกระจก ประกอบด้วย

13
 หลักการและที่มาของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับนานาชาติและของประเทศไทย
 กลไกการลดก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วย กลไกตลาด และกลไกที่ไม่ใช่กลไกตลาด
 เทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจก

อบก. มีชุดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลไกการลดการปล่อยลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วย คู่มือผู้สอน
คู่มือผู้เรียน และคู่มือวิทยากรของโครงการพัฒนาชุดองค์ความรู้ด้านกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก ( Mitigation
Mechanism) สาหรับประเทศไทย
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อบก. มีการนาชุดความรู้มาจัดฝึกอบรมเพื่อทดสอบชุดความรู้โดยมีผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า
50 คน/ครั้ง (รวม 150 คน) และ 3 ครั้ง ในปี 2558 และมีผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบไม่ต่ากว่า
80% ของการทดสอบ และนาผลการทดสอบไปปรับปรุงชุดความรู้
ผู้อบรม

ผู้เข้าทดสอบ
(คน)

เกณฑ์การ
ทดสอบ

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกสาหรับ
เจ้าหน้าที่ อบก. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558

22

21

96.41

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ กลไกการลดก๊าซเรือนกระจกสาหรับ
ประเทศไทย สาหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เมื่อ
วันที่ 7 กันยายน 2558

81

81

85.66

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจก
กลไกการลดก๊าซเรือนกระจกสาหรับประเทศไทย สาหรับ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558

81

81

93.65

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ทักษะการเป็นวิทยากร กลไกการลด
ก๊าซเรือนกระจกสาหรับประเทศไทย สาหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
เมื่อวันที่ 9 – 10 กันยายน 2558 ภาครัฐและเอกชน

50

42

98

การฝึกอบรม

2) จานวนบทความที่เผยแพร่ในวารสารในประเทศ และบทความที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ ผลการประเมินอยู่ที่ระดับ 5.0000 อบก. ได้นากลุ่มองค์ความรู้ (KM) มี 5 กลุ่ม 1) กลไก
ระบบ และมาตรฐานการบริห ารจัดการก๊าซเรือนกระจก 2) ระบบสารสนเทศและศูนย์กลาง
ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 3) การพัฒนาธุรกิจ 4) การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
5) การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพแก่ภาคส่วนต่างๆ
บทความ
เผยแพร่ในวารสารในประเทศ
แปลเป็นภาษาอังกฤษเผยแพร่ในเว็บไซต์

จานวนบทความ (เรื่อง)
24
18

3.1.5 การพัฒนาแนวทางกลไกเพื่อสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS): ผลการ
ประเมินอยู่ที่ระดับ 5.0000 อบก. ได้นา (ร่าง) แนวทางการพิจารณาออกหนังสือให้คารับรอง LoR สาหรับองค์กร/
ธุรกิจที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001” ที่ อบก. ได้พัฒนาขึ้นไปดาเนินการ
ซึ่งการออกหนังสือให้คารับรองฯ ดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะผู้ที่พัฒนาโครงการ/กิจกรรมในกลุ่มอุตสาหกร รม
และอาคารเท่านั้น ดังนั้น จึงเป็นกรอบแนวคิดในการจัดทาแนวทางการบริหารจัดการโครงการสนับสนุนกิจกรรม
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ลดก๊าซเรือนกระจก [Low Emission Supporting Scheme (LESS) General Guideline] ให้ครอบคลุมผู้ที่
สามารถพัฒนาโครงการ/กิจกรรม LESS ในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในระดับชุมชน ทั้ งผู้ที่ดาเนินการเอง ผู้ให้การ
สนับสนุน และผู้รับการสนับสนุน อบก. ได้จัดทา (ร่าง) แนวทางการบริหารจัดการโครงการสนับสนุนกิจกรรมลด
ก๊าซเรือนกระจก (LESS General Guideline) ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน แนวทาง และวิธีการ
รับรองกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก และนาเสนอ ต่อคณะกรรมการ อบก. ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้นาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และที่ปรึกษาไปพิจารณาและ
ปรั บ ปรุ ง (ร่ าง) แนวทางการบริ ห ารจั ดการโครงการสนั บสนุน กิจกรรมลดก๊ าซเรือ นกระจก และนาเสนอต่ อ
คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนาเสนอให้คณะกรรมการ
อบก. ทราบต่อไป
คณะกรรมการ อบก. พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบต่อกรอบแนวทางและขั้น ตอนการ
รับรองกิจกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
อบก. นาเสนอ (ร่าง) แนวทางการบริหารจัดการโครงการสนับสนุนกิ จกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
[Low Emission Supporting Scheme (LESS) General Guideline] ต่อคณะกรรมการ อบก. ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการบริหารจัดการโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก [Low Emission Supporting Scheme (LESS) General Guideline]
อบก. นาเสนอกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อขอการรับรองผลการประเมินปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้ และออกใบประกาศเกียรติคุณสาหรับกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการ LESS ต่อ
คณะกรรมการ อบก. ในการประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 และในการประชุมครั้งที่ 9/2558
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ที่ประชุมมีมติรับทราบการรับรองผลการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้
และออกใบประกาศเกียรติคุณให้กับกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการ LESS จานวน 413 กิจกรรม จาก
32 หน่วยงาน และรับรองผลการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 184,369,108 tCO2e
อบก. จัดทารายงานสรุปและประเมินผลการนาแนวทางและหลักเกณฑ์ในการรับรองกิจกรรมที่
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปใช้
3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้าหนักร้อยละ 18) ค่าคะแนนที่ได้ 4.2444
การใช้ผลการสารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการ อบก. ได้ดาเนินการวิเคราะห์ผล
การสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งกาหนดแนวทางการปรับปรุงงานตามผลการ
ส ารวจ และได้ เ สนอให้ แ ก่ ท างคณะกรรมการ อบก. เห็ น ชอบแนวทางการปรั บ ปรุ ง ตามผลส ารวจ
ในปีงบประมาณ 2558 อบก. ได้ดาเนินการปรับปรุงงานตามผลการสารวจได้แล้วเสร็จ และได้จัดทารายงานผลการ
ปรับปรุงงานตามผลการสารวจเสนอต่อคณะกรรมการ อบก.
อบก. ได้ ม อบหมายให้ บ ริ ษั ท ทริ ส คอร์ ป อเรชั่ น จ ากั ด ส ารวจความพึ ง พอใจในคุ ณ ภาพ
การให้บริการและความเชื่อมั่นต่อการดาเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ อบก. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ผลการสารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของ อบก. ภาพรวมเป็นร้อยละ 83.20 อยู่ในระดับคะแนน 3.6400
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 7) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.3.1 อบก. เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม 136,092,423 บาท จากเงินงบประมาณ
รายจ่ ายที่ได้รับการจัดสรรในปี งบประมาณ 2558 ทั้งหมด 145,048,558 บาทคิดเป็นร้อยละ 93.83 อย่างไรก็ตาม
อบก. ใช้งบประมาณ โดยสามารถนาส่งผลผลิ ตได้ครบถ้วนตามเป้าหมายตัวชี้วัดในแต่ละปีที่กาหนด ดังนั้นผลการ
เบิกจ่ายตามแผนการใช้เงินเท่ากับร้อยละ 100 เป็นไปตามเงื่อนไข กรณีที่องค์การมหาชนปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ได้ผลผลิตตามที่กาหนดและมีเงินเหลือจ่ายให้คานวณผลการประเมินเป็นร้อยละ 100
3.3.2 ผลการดาเนินงานในเรื่องต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเป้าหมาย อบก. ดาเนินการจัดทาบัญชี
ต้นทุนต่อหน่วย โดยจัดทาเอกสารหลักฐานประกอบการจัดทาต้นทุนตามระดับที่ 1 ถึง 5 ครบถ้วนเพื่อการนาส่ง
กพร. มีการรายงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพของการดาเนิ นงานตามโครงการในปีงบประมาณ 2558 จานวน 2
โครงการ ตามที่กาหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพไว้ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก และ
2) โครงการขยายผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)
อบก. ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลได้มาเปรียบเทียบกับแผนเพิ่มประสิทธิภาพปีงบประมาณ 2557
และปีงบประมาณ 2558 แล้วนาข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาเป็นมาตรฐานในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดทา
แผนสาหรับปีงบประมาณ 2559 ต่อไป
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร (น้าหนักร้อยละ 16) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.4.1 การพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ การประเมินระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแล
กิจการเป็นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างมากของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานของ
องค์การมหาชน ผลการประเมินจะแสดงให้เห็นว่าองค์การสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับการวางรากฐานให้มี
ศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และสิ่ งแวดล้ อม มิใช่เพื่อการบรรลุเป้าหมายระยะสั้นเท่านั้น โดยให้ความสาคัญกับการบริห ารงานตามหลั ก
ธรรมาภิบาลและการกากับดูแลตนเองที่ดี โดยพิจารณาจากกระบวนการส่งเสริมให้มีการกากับดูแลที่ดี และการ
สนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล
ผลการดาเนินงานของ อบก. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อยู่ที่ค่าคะแนน 5.0000 จาแนก
ตามประเด็นการประเมินผลย่อย ได้ดังนี้
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ประเด็นกำรประเมิน
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี ภายในเวลาที่กาหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงานของ
องค์การมหาชนรายไตรมาส
1.3 การรายงานผลการดาเนินงานต่อรัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การมหาชน
1.4 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม
คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นที่เกีย่ วกับผล
ประเมินและกาหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
2.2 มีการจัดให้มีกจิ กรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของ
คณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
คะแนนรวม

น้ำหนัก ผลประเมิน
2.00
5.0000
1.75

5.0000

0.50
1.00
1.75
2.00

5.0000
5.0000
5.0000
5.0000

1.00

5.0000

10.00

5.0000

ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ = 5.0000 คะแนน
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจาปี
ภายในเวลาที่กาหนด
5.0
มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการ

4.0
3.0

บทบาทของคณะกรรมการในการ
ติดตามผลการดาเนินงานขององค์การมหาชน
รายไตรมาส

2.0
1.0
มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นที่
เกี่ยวกับผลประเมินและกาหนดแนวทางปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

0.0
การรายงานผลการดาเนินงานต่อ
รัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การมหาชน

การเข้าร่วมการประชุมของ
คณะกรรมการ อนุกรรมการ
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1) บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริหารมีการพิจารณากาหนดแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย โดยให้
ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจาปี ในด้านการติดตามและทบทวนความพอเพียงของ
ระบบงานที่สาคัญ อบก. ได้จัดทาแผนงานประจาปีเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการที่สาคัญทั้ง 7 เรื่องอันได้แก่
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ ยง การจัดการสารสนเทศ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล การรายงานด้านการเงิน และการรายงานด้านภารกิจหลัก อบก. มีการจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานรายไตรมาสเสนอต่อคณะกรรมการครบทุกไตรมาส และได้จัดทาสรุป ความเห็นหรือข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารจากการประชุมไว้ครบถ้วนทุกครั้ง
- อบก. ได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานต่อรัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การมหาชน โดย
มีเนื้อหาของรายงานเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 41 แห่ง พ.ร.บ.องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ที่กาหนดให้
รายงานที่นาเสนอรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนต้องกล่าวถึงผลงานในปีที่ผ่าน
มา และคาชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทาในภายหน้า โดย อบก. ได้
มีการรายงานผลการเป็นไปตามเป้าหมายในปีงบประมาณ 2558
- การให้ ความส าคัญแก่การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริห าร มีผ ลการเข้าร่ว ม
ประชุมของคณะกรรมการบริหารในปี งบประมาณ 2558 คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนการประชุมที่มี
กรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนกรรมการ
- คณะกรรมการบริหารได้ติดตาม ดูแลผลการดาเนินงาน ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่
การเงิน อย่างสม่าเสมอรายไตรมาส และมอบข้อวินิจฉัยในที่ประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน ตลอดจน
มีการติดตามผลการดาเนิ น งานตามข้อสั งเกต/ข้ อเสนอแนะ คณะกรรมการบริห ารมีการกากับให้ มีการ
ประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด 2 ระดับขององค์กร
- อบก. มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สาคัญต่อองค์การมหาชนทั้งในด้านการเงิน
และไม่ใช่การเงิน (ด้านภารกิจหลัก) อย่างถูกต้องเชื่อถือได้ในรายงานประจาปี งบประมาณ โดยมีการเปิดเผย
คาอธิบายและการวิเคราะห์ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขที่สาคัญ
พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน ตลอดจนระบุแนวทางแก้ไข
- อบก. มีการเปิดเผยงบการเงิน โดยประกอบด้ว ยรายละเอียดดังนี้ งบดุล งบกาไร
ขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน และในรายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
และเว็บไซต์ขององค์การมหาชนมีการเผยแพร่ประวัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย อายุ วุฒิ การศึกษา
ประวัติการทางาน และตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน พร้อมทั้ง โครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการ ได้
ครบทุกคณะ และมีการเปิดเผยพันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน และกลยุทธ์ขององค์การมหาชน
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2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อบก. มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกาหนดแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการได้กาหนดเนื้อหา
เป็ น ไปตามกรอบการประเมิ น ผลได้ อ ย่ า งครบถ้ ว น อั นได้ แ ก่ โครงสร้ างและคุ ณ สมบั ติ ของคณะกรรมการ
การปฏิ บั ติ ต ามบทบาทหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ การประชุ ม ของคณะกรรมการ การท าหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการ ความสั มพั น ธ์กับ ฝ่ ายบริ ห าร และความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการบริ ห ารการจัดประชุมของฝ่ า ย
เลขานุการในด้านต่าง ๆ
ในส่วนของการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ อบก. ได้จัดกิจกรรม ประกอบด้วย การอบรม การดูงาน การสัมมนา และการเยี่ยมชม
การปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน โดยมีเนื้อหาสาระของกิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจหลัก
ขององค์การมหาชน มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับงาน
ขององค์การมหาชน โดยมีการระบุระยะเวลาของการจัดกิจกรรม และจานวนกรรมการที่เข้าร่วม
3.4.2 ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน
ผลการประเมินโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ส านัก งาน ป.ป.ช.) อบก. มีร ะดับ คุณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนิน งานสูง มาก คิด เป็น ร้อ ยละ
85.35 ผลการประเมิน อยู่ที่ร ะดับ 5.0000 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบ
ดัชนีที่ 1 ความโปร่งใส (Transparency)
ดัชนีที่ 2 ความพร้อมรับผิด (Accountability)
ดัชนีที่ 3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free)
ดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)
ดัชนีที่ 5 คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity)
คะแนน ITA

ผลการประเมิน
91.78
85.79
99.17
78.81
64.55
85.35

4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดี ขององค์การมหาชน
1) อบก. ได้พัฒนาเครื่องหมาย Carbon Footprint Reduction โดยได้วางแนวทางและหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาได้แล้วเสร็จ เป็นประเด็นที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากสังคมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มอนุรักษ์
สิ่ ง แวดล้ อ ม และผู้ ป ระกอบการไทย โดย อบก. ได้ รั บการสนับ สนุน ด้ านวิ ช าการจากคณะกรรมการเทคนิ ค
ด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และบริ การ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ทาให้ การกาหนดเกณฑ์แ ละเงื่อ นไขต่า งๆ สามารถดาเนินการได้เหมาะสมกั บสถานภาพการดาเนิน งานของ
ผู้ประกอบการในประเทศไทย
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2) อบก. ได้จัดทาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนในการคานวณปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากกิจกรรมต่างๆ คือ ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก (T-VER) 2 สาขา 7 ระเบียบวิธีการ ซึ่งช่วยสนับสนุนการ
พัฒนาโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจในประเทศไทย
3) อบก. มีระบบมาตรฐานในการตรวจติดตามและประเมินผลที่ดี ในการตรวจพื้นที่โครงการที่ได้รับ
หนังสือให้คารั บรองว่าเป็น โครงการตามกลไกการพัฒ นาที่สะอาดจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)

5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) ผลการดาเนินงานในส่วนของจานวนคาร์บอนเครดิตที่มีการซื้ อขายจากการทากิจกรรมชดเชย
คาร์บอนแม้ว่าจะบรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนด แต่หากพิจารณาในภาพรวมแล้วยังถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก
และเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มเดิมๆ ดังนั้น อบก. จึงควรเร่งการทางานเชิงรุกเพื่อพัฒนาระบบการซื้อขายคาร์บอน
เครดิต และมีจานวนผู้ที่ได้รับการรั บรองกิจกรรมชดเชยคาร์บอน ให้มีจานวนมากยิ่งขึ้น อันเป็นการสะท้อนต่อ
ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการในประเทศ
2) เทศบาลบางแห่งไม่สามารถหาข้อมูลกิจกรรมที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิได้ จึงทาให้ต้องใช้ข้อมูลทุติยภูมิ
สาหรับการคานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งทาให้ผลการคานวณอาจมีความคลาดเคลื่อนได้
3) ประเทศไทยยังไม่มีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกหรือกฎหมายที่บังคับให้ภาคส่วนต่างๆ ต้อง
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทาให้ขาดความต้องการซื้อคาร์บอนเครดิตที่ได้จากการพัฒนาโครงการ จึงมีผู้สนใจ
พัฒนาโครงการน้อยเนื่องจากยังไม่ มีความชัดเจนว่าจะมีรายได้จากการจาหน่ายคาร์บอนเครดิตหรือไม่ ในขณะที่
การพัฒนาโครงการ T-VER ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเอกสาร
ข้อเสนอโครงการ ค่าติดตั้งและสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด ค่าจัดเก็บข้อมูล ค่าจัดทารายงานผลการติดตาม
ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและทวนสอบโดยผู้ประเมินภายนอก
4) การคานวณข้อมูลสาหรับสมัครขึ้นทะเบียนใช้เครื่องหมาย Carbon Footprint Reduction หรือ
CFR จาเป็นต้องคานวณทั้งปีปัจจุบันและปีฐาน ทาให้ผู้ประกอบการต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทั้งขั้นตอนการ
คานวณโดยที่ปรึกษา และการทวนสอบข้อมูลโดยผู้ทวนสอบ เมื่อเทียบกับการคานวณเพื่อสมัครขอขึ้นทะเบียน
Carbon Footprint of Product หรือ CFP ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางส่วนเลือกคานวณเฉพาะปีปัจจุบันเพื่อ
สมัครขอขึ้นทะเบียน CFP เท่านั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึง เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุตามเป้าหมายของ อบก.
ในอนาคต
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