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ความส�าคญัของปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้รับผลกระทบทั้งด้านสิ่ง

แวดล้อม สงัคม และรปูแบบการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

ประเทศไทย เช่นเดยีวกบัหลายประเทศท่ีปรับเปลีย่นแนวทาง

การพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแบบ

คาร์บอนต�า่  (Low Carbon Economy) และการพฒันาเศรษฐกิจ

เขยีว (Green Growth) เพือ่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ของประเทศและของโลกในบรบิทของการพฒันาอย่างยัง่ยนื

ผลการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ

เปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ ตัง้แต่ COP 15 (ค.ศ. 2009)  

ณ เมอืงโคเปนเฮเกน COP 16 (ค.ศ. 2010) ณ เมอืงแคนคนู 

COP 17 (ค.ศ. 2011) ณ เมอืงเดอร์บนั มคีวามชดัเจนเพิม่มาก

ขึน้ว่าทกุประเทศทัง้ทีพ่ฒันาแล้ว และก�าลงัพฒันา ซึง่รวมถงึ

ประเทศไทยด้วยนัน้จะต้องมส่ีวนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจกอย่างจรงิจงัมากขึน้

จากปัญหาสภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ส่งผลกระทบ 

ต่อประเทศต่างๆ รวมถงึประเทศไทย ซึง่ส่งผลต่อการลงทนุใน

การพัฒนาโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด (Clean Develop-

ment Mechanism : CDM) ซึง่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ในระดบัโครงการในระยะต่อไป คณะกรรมการองค์การบรหิาร

จดัการก๊าซเรือนกระจกจึงได้เสนอแนะให้มกีารพฒันาและจดัตัง้

ตลาดคาร์บอนของประเทศไทย เพือ่เป็นกลไกรปูแบบใหม่ทีจ่ะ

ช่วยส่งเสริมให้ภาคเอกชนและภาครัฐด�าเนินโครงการลดก๊าซ

เรอืนกระจกให้มากขึน้ โดยใช้กลไกตลาดภายในประเทศ 



องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

คณะกรรมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้เลง็เหน็ความส�าคญัในการปรบัเปลีย่นการด�าเนนิงาน

ให้สอดคล้องและรองรบักบับรบิทของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไป ทัง้นี ้อบก. จะต้องมุง่เน้นการด�าเนนิงานโดยการพฒันา

กลไกและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่รองรับการบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพฒันา 

ตลาดคาร์บอนภาคสมคัรใจภายในประเทศ การจดัตัง้และพฒันาระบบทะเบยีน (Registry) กจิกรรมการลด

ก๊าซเรอืนกระจก การพฒันากระบวนการตรวจวดั รายงานผล และทวนสอบ (Measurement Reporting and 

Verification : MRV) การพฒันาแนวทางการด�าเนนิงานลดก๊าซเรอืนกระจกทีเ่หมาะสมของประเทศ (NAMAs) 

การจดัท�าข้อมลูบญัชก๊ีาซเรอืนกระจกแห่งชาต ิ(National GHG Inventories) และสร้างระบบเครอืข่ายการมี

ส่วนร่วมของภาครฐัและเอกชนในการรายงานข้อมลูก๊าซเรอืนกระจก รวมทัง้การพฒันาศกัยภาพและเผยแพร่

องค์ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป จากการด�าเนินงานดังกล่าวจะผลักดันให้

ประเทศไทยสามารถบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจกได้อย่างมปีระสทิธภิาพพร้อมก้าวไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมคาร์บอนต�า่ (Low Carbon Society) ได้อย่างยัง่ยนืต่อไป

 

	 (นายสนัทดั		สมชวีติา)

 ประธานกรรมการองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก
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องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน : 

อบก.) กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ในฐานะ

หน่วยงานผู ้แทนประเทศไทย (Designated National  

Authority : DNA) ตามพิธีสารเกียวโตของอนุสัญญา

สหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (United 

Nations Framework Convention on Climate Change : 

UNFCCC) และเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและ

สนับสนุนการด�าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของ

ประเทศไทย การให้ค�ารับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก 

ซึ่งเป็นกลไกการพัฒนาที่สะอาดภายใต้พิธีสารเกียวโต การ 

ออกหนังสือให้ค�ารับรองว่าเป็นโครงการท่ีส่งเสริมการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนในประเทศไทย ซึ่งในระยะตั้งแต่เริ่มจัดตั้งองค์การฯ 

จนถงึปัจจบัุน ได้ให้ค�ารับรองโครงการฯ แล้วทัง้สิน้ 211 โครงการ 

มีปรมิาณการลดก๊าซเรอืนกระจกได้ประมาณ 11.71 ล้านตนั

คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าต่อปี และก่อให้เกดิการลงทนุใน

โครงการลดก๊าซเรอืนกระจกประมาณ 200,000 ล้านบาท

องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) 

ได้ตระหนกัถงึสภาวการณ์ต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

รวมทัง้ข้อตกลงจากการเจรจาภายใต้อนสุญัญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ภาวะเศรษฐกจิของโลก

และประเทศ จึงได้เตรยีมการในการพฒันากลไกใหม่ๆ เพือ่ส่งเสรมิ

ให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศอย่างยั่งยืน 

เกดิผลดต่ีอการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม มกีาร

ด�าเนนิโครงการ กจิกรรมต่างๆ ได้แก่ การส่งเสรมิการพฒันา

โครงการและการตลาดซือ้ขายปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีไ่ด้รบั

สารจากผูอ้�านวยการ
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การรบัรอง ทัง้ในตลาดทางการ (Compliance Market) และคาร์บอนออฟเซท็ในตลาดสมคัรใจ (Voluntary 

Market) การพฒันาธรุกจิคาร์บอนอืน่ๆ เช่น การพฒันาตลาดของฉลากคาร์บอนของผลติภณัฑ์ การส่งเสรมิ

การใช้คาร์บอนฟตุพริน้ท์ของผลติภณัฑ์และองค์กร และการเตรียมการพฒันาตลาดคาร์บอนภาคสมคัรใจ 

ในประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER) ตลอดทัง้การด�าเนนิงาน 

เป็นศนูย์กลางข้อมลูทีเ่กีย่วกบัสถานการณ์ด�าเนนิงานด้านก๊าซเรอืนกระจก และการพฒันาศกัยภาพส�าหรบั

บคุคลภายนอกและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และการประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ความรูต่้างๆ

การด�าเนนิการดงักล่าวมส่ีวนสนบัสนนุนโยบายรฐับาล (นายกรฐัมนตร ี นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร)  

ทีไ่ด้แถลงต่อรฐัสภา วนัที ่23 สงิหาคม 2554 ในด้านส่งเสริมการพฒันาเมอืงและกิจกรรมทีล่ดการผลติ 

ก๊าซเรอืนกระจก โดยมเีป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นสงัคมคาร์บอนต�า่ และในแผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ 

2555-2558 ข้อ 5.7 สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจาก 

การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศและพบิตัภิยัธรรมชาต ิซึง่เป็นผลมาจากความร่วมมอืของภาคส่วนต่างๆ  

ทัง้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ส�านกังานสิง่แวดล้อมภมูภิาค กระทรวงพลงังาน กระทรวง

อตุสาหกรรม กระทรวงการคลงั ภาคธรุกจิเอกชน และองค์กรเครอืข่ายต่างๆ ฯลฯ อบก. ต้องขอขอบคณุ 

ในการด�าเนินงานด้วยความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด อันจะท�าให้ประเทศไทยสามารถพัฒนากลไกและ 

เครือ่งมอืในการบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจกของประเทศได้อย่างก้าวหน้าและมปีระสทิธผิลยิง่ขึน้ต่อไป

	 (นางประเสรฐิสขุ		จามรมาน)

 รองผูอ้�านวยการองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก

 รกัษาการผูอ้�านวยการองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก
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ปัญหาสภาวการณ์โลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศได้ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง 

มากขึ้น โดยส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจก การปรับตัวต่อผลกระทบและการลดก๊าซ 

เรอืนกระจกจงึเป็นเรือ่งจ�าเป็นของประเทศ ดงันัน้ เพือ่ให้การ

ด�าเนินโครงการทีจ่ะน�าไปสูก่ารลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

และโครงการตามกลไกการพฒันาทีส่ะอาดบรรลผุลตามความ

มุง่หมาย ตลอดจนพฒันาขดีความสามารถและศกัยภาพในการ

แข่งขันของภาคเอกชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ด�าเนิน

โครงการทีม่ส่ีวนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก รกัษาคณุภาพ

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการ

พัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน จึงได้มีการจัดตั้งองค์การบริหาร

จดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) ขึน้ เพือ่ให้การบรหิาร

จัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศมีความเป็นเอกภาพและ

คล่องตัวในการด�าเนนิงาน รวมทัง้เป็นศนูย์กลางในการประสาน

ความร่วมมอืระหว่างภาครฐั ภาคเอกชนและองค์การระหว่าง

ประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อบก. มกีารด�าเนนิงาน

ตามภารกจิทีส่�าคญั ดงันี้

	 การให้ค�ารับรองโครงการตามกลไกการพัฒนาที่
สะอาด	(โครงการ	CDM)	และการตดิตามประเมนิผล
อบก. ได้มกีารพจิารณาให้ค�ารบัรองโครงการ CDM รวม

ทัง้สิน้ 65 โครงการ มปีรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีค่าดว่าจะลดได้ 

2.91 MtCO2e/y และมีโครงการที่ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็น

โครงการ CDM จาก CDM EB จ�านวน 13 โครงการ สามารถ

บทสรปุผูบ้รหิาร
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ลดก๊าซเรอืนกระจกได้ 0.54 MtCO2e/y และมโีครงการลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกทีไ่ด้รบัการรบัรองแล้ว (CERs) จ�านวน 11 โครงการ 

ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดได้ 0.75 MtCO2e

ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2555 อบก. ได้มกีารพจิารณา

และออกหนงัสอืให้ค�ารบัรองโครงการ CDM ของประเทศไทย จ�านวน

รวมทัง้สิน้ 211 โครงการ น�าไปสูก่ารลดก๊าซเรอืนกระจกทีค่าดว่าจะ

สามารถลดได้รวม 11.71 MtCO2e/y ในจ�านวนดงักล่าวเป็นโครงการที่

ได้รับการอนมุตัจิาก CDM EB ให้ขึน้ทะเบยีนเป็นโครงการ CDM จ�านวน

ทัง้สิน้ 74 โครงการ เป็นปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีค่าดว่าจะสามารถลด

ได้ 3.70 MtCO2e/y และมโีครงการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีไ่ด้

รบัการรบัรองแล้ว (CERs) จ�านวน 7 โครงการ ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก

ทีล่ดได้ 1.73 MtCO2e

นอกจากนี้ อบก. ได้ร่วมกบัส�านกังานสิง่แวดล้อมภาค ในการ

ตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลโครงการ CDM ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 มกีารตดิตามประเมนิผลโครงการ รวมทัง้สิน้ 94 โครงการ เป็น

โครงการประเภทก๊าซชวีภาพมากทีส่ดุ ซึง่ท�าให้ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 - 2555 ได้ตดิตามประเมนิผลโครงการ รวมทัง้สิน้ 161 โครงการ

	 ธรุกจิคาร์บอน
อบก. ได้พฒันาธรุกจิคาร์บอนเพือ่ช่วยสนบัสนนุการลดการปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ โดยขบัเคลือ่นตลาดคาร์บอน ผ่านการส่ง

เสรมิให้เกิดการซ้ือขายคาร์บอนเครดิต สร้างแรงจงูใจทางการตลาด และ

การพฒันากลไกตลาดคาร์บอนภาคสมคัรใจในประเทศไทย นอกจากนี้ 

ยงัได้เชือ่มโยงไปสูก่ารผลติและการบรโิภคทีย่ัง่ยนืด้วยนวตักรรมฉลาก

คาร์บอน และสร้างศกัยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้สามารถจดั

ท�าคาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กรเพือ่ก�าหนดแนวทางการลดการปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจก ก้าวไปสูก่ารเป็นเมอืงคาร์บอนต�า่ ตลอดจนเตรยีมความ

พร้อมในการเข้าสูต่ลาดคาร์บอน
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การพฒันาตลาดคาร์บอนภาคสมคัรใจ

อบก. ได้เตรียมการจัดตั้งตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายใน

ประเทศขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยมีกิจกรรมการลดก๊าซเรือน

กระจกโดยใช้กลไกตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อทิศทาง

ตลาดคาร์บอนโลก ตลอดจนช่วยสร้างตลาดภายในประเทศเพือ่รองรบั

คาร์บอนเครดติ (CERs) จากโครงการ CDM ของไทยทีม่ข้ีอจ�ากดัในการ

ขาย CERs ให้กบัประเทศในภาคผนวกที ่1 ภายใต้พธิสีารเกยีวโต ส�าหรบั

ตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศไทย ปัจจุบันมีการซื้อขาย

คาร์บอนเครดติ (Verified Emission Reductions : VERs) จากโครงการ

ลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานต่างประเทศอยูแ่ล้ว และ 

อบก. จะมกีารเริม่โครงการน�าร่องการซือ้ขายคาร์บอนเครดติ (Thailand 

Voluntary Emission Reduction : TVER) จากโครงการลดก๊าซเรอืนกระจก

ภาคสมคัรใจตามมาตรฐานประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission 

Reduction Project : T-VER) และเริ่มโครงการน�าร่องการซื้อขาย 

ใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจในระดับอุตสาหกรรม 

(Thailand Voluntary Emissions Trading Scheme : TVETS) ในระยะ 

ต่อไป
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กจิกรรมสมัมนาและกจิกรรมผูซ้ือ้พบผูข้าย

อบก. จดักจิกรรมส่งเสรมิการซือ้ขายคาร์บอนเครดติโดยด�าเนนิ

การ 3 ด้าน 

●	 จดัสมัมนาให้ความรู ้จ�านวน 8 ครัง้  

●	 ส่งเสรมิให้ผูซ้ือ้พบผูข้าย เพือ่สนบัสนนุให้ผูพ้ฒันาโครงการ

ลดก๊าซเรอืนกระจกมโีอกาสพบกับผูท้ีม่ส่ีวนเก่ียวข้อง โดย 

อบก. ได้เข้าร่วมในการประชุมนานาชาติ เพื่อเผยแพร่

ประชาสมัพนัธ์องค์กรและโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกของ

ประเทศไทย 2 งานส�าคญั คอื งาน Carbon Forum Asia 

2011 (พฤศจกิายน 2554) ณ ประเทศสงิคโปร์ และงาน 

Carbon Expo 2012 (พฤษภาคม 2555) ณ สหพันธ์

สาธารณรฐัเยอรมนั

●		 เผยแพร่ข้อมูลด้านตลาดคาร์บอนให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็น 

ส่วนส�าคัญในการเผยแพร่แนวคิดการบริหารจัดการก๊าซ 

เรือนกระจก ข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการด้าน

ต่างๆ ทีส่่งผลกระทบต่อตลาดคาร์บอนในประเทศไทย

การสร้างแรงจงูใจทางการตลาด	สทิธปิระโยชน์ทางภาษี

ส่งเสริมให้มีผู้มาขอใช้สิทธิ์ตามประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ

ยกเว้นรษัฎากร (ฉบบัที ่514) พ.ศ. 2554 โดยมผีูพ้ฒันาโครงการลดการ

ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจ (VER) จ�านวน 8 ราย ขอขึน้ทะเบยีน

โครงการ ซึง่มปีรมิาณคาร์บอนเครดติ 896,756 tCO2e ในจ�านวนนี้  

มผีูพ้ฒันาโครงการ VER จ�านวน 3 ราย ท่ี อบก. ออกหนังสือรบัรอง 

การขายคาร์บอนเครดติ ปรมิาณ 424,219 tCO2e มลูค่า 14,312,823.36 บาท 

เพือ่น�าไปรบัสทิธปิระโยชน์ในการยกเว้นภาษเีงนิได้จากกรมสรรพากร

กจิกรรมชดเชยคาร์บอน	

พฒันาระบบการชดเชยคาร์บอนโดยส่งเสรมิให้ซือ้คาร์บอนเครดติ

มาชดเชยกบัปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีป่ล่อยออกมาจากกจิกรรมต่างๆ 

ขององค์กร หรอื ผลติภณัฑ์ หรอื เหตกุารณ์ หรอื บคุคล เพือ่ท�าให้การ

ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากองค์กร หรอื ผลติภณัฑ์ หรอื เหตกุารณ์ หรอื 

บคุคล ลดลง ทีเ่รยีกว่า Carbon Offsetting หรอื เท่ากบัศนูย์ ทีเ่รยีก

ว่า Carbon Neutral
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นวตักรรมฉลากคาร์บอน	

อบก. ได้พฒันาฉลากคาร์บอนขึน้ 3 รปูแบบ ได้แก่ เครือ่งหมาย

คาร์บอนฟตุพริน้ท์ (Carbon Footprint) ฉลากลดคาร์บอน (Carbon 

Reduction Label) และฉลากคลูโหมด (CoolMode) เพือ่เป็นการ

แสดงออกถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยการให้ข้อมลูแก่ผูบ้รโิภค และ

ช่วยในการบรหิารจดัการการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กิดจากผลติภัณฑ์ 

กิจกรรม หรอืบรกิารของตน ส�าหรบัผูบ้รโิภค ฉลากคาร์บอนทีต่ดิอยูบ่น

ผลติภัณฑ์เป็นข้อมลูทีช่่วยในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์ทีม่คีวาม

ใส่ใจต่อปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ซึง่ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 มผีลติภณัฑ์ทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการให้ใช้

เครือ่งหมายฉลากคาร์บอน รวมทัง้สิน้ 411 ผลติภณัฑ์ จาก 91 บรษิทั

คาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กรระดบัท้องถิน่ 

เพ่ือส่งเสรมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถประเมนิขนาด

คาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กรได้ด้วยตนเอง และด�าเนนิกจิกรรมลดก๊าซ

เรอืนกระจกประเภทต่างๆ ทีเ่หมาะสม ตลอดจนสามารถบรหิารจดัการ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธภิาพ และก้าวไปสูก่ารเป็น

เมอืงคาร์บอนต�า่ (Low-Carbon City) ได้ในทีส่ดุ ในปีงบประมาณ 2555 

มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 

ทั้งสิ้น 23 แห่ง ค�านวณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของเทศบาลที่เข้าร่วม 

โครงการฯ 23 แห่ง พบว่า มปีรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทัง้หมด 

787,293.83 tCO2e/y โดยมค่ีาเฉล่ียของปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืน

กระจกจากกจิกรรมของเทศบาล 34,230.17 tCO2e/y ต่อเทศบาล

 การส่งเสรมิและการพฒันาศกัยภาพหน่วยงานภาครฐัและ	
ภาคเอกชน
➲ ด�าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรให้แก่หน่วยงานและ

บคุลากรท้ังภาครฐัและภาคเอกชน เพือ่พฒันาศกัยภาพและเตรยีมความ

พร้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรทีส่ามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

และเกดิเครือข่ายด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ในปีงบประมาณ 2555 

ได้มกีารจดัอบรมทัง้หมด 7 หลกัสตูร มผีูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม จ�านวน  

621 คน
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➲	 ศนูย์วชิาการนานาชาตด้ิานการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	

(Climate Change International Technical and Training Center: 

CITC)  จดัตัง้ข้ึนโดยมวีตัถุประสงค์เพือ่อบรมพฒันาศกัยภาพ และ

ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับ

บคุลากรทีเ่กีย่วข้องทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถงึ 

การเสรมิสร้าง และพฒันาเครอืข่ายองค์ความรูด้้านการเปลีย่นแปลง

สภาพภมูอิากาศในประเทศไทย และในกลุม่ประเทศ ASEAN โดยใน

ระยะเริม่แรกนีไ้ด้รบัความร่วมมอืและการสนบัสนนุจากองค์กรความร่วม

มอืระหว่างประเทศของญีปุ่น่ (Japan International Cooperation 

Agency : JICA)
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 การประชาสมัพนัธ์บทบาทภารกจิขององค์กร
การประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจขององค์การตลอดจน

กจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการลดก๊าซเรอืนกระจกผ่านสือ่ อาทเิช่น การจดั

ท�าภาพยนตร์โฆษณารณรงค์การใช้สนิค้าทีม่ฉีลากคาร์บอน เพือ่เผยแพร่

ในสือ่โทรทศัน์ดาวเทยีมและ Digital Screen ในห้างสรรพสนิค้าต่างๆ  

การประชาสมัพนัธ์เผยแพร่กจิกรรมการลดก๊าซเรอืนกระจกผ่านสือ่วทิยุ 

วพท. มติิข่าว 90.5 การผลติและประชาสมัพนัธ์โครงการน�าร่องการ 

ลดก๊าซเรอืนกระจกผ่านรายการ Energy Update ช่อง NBT นอกจากนี้ 

มกีารประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่มลัตมิเีดยี เวบ็ไซต์ Social Media เช่น 

Facebook ในการสื่อสารไปยังกลุ่มผู้ใช้งานซึ่งเน้นไปที่กลุ่มเยาวชน 

มากย่ิงขึน้ รวมทัง้ได้จดัท�า Climate Change Chanal เพือ่เป็นช่องทาง 

การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูได้มากขึน้

 การพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการ	
ก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ
➲	 การจัดท�าข้อมลูก๊าซเรือนกระจก ศกึษาการคาดการณ์การ

ปล่อยและลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ภาพฉายในอนาคตโดยใช้แบบ

จ�าลอง โดยได้ฉายภาพในอนาคต ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2010 - 2050 

➲	 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการด�าเนินงานด้าน

ก๊าซเรอืนกระจก  ศกึษาและพฒันาระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ (GIS) 

เพือ่แสดงการปล่อยและกกัเกบ็ก๊าซเรอืนกระจกในสาขาเกษตร ป่าไม้

และการใช้ประโยชน์ทีด่นิ และการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่ตดิตาม

ประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดที่ได้รับการอนุมัติ ทั้ง

โครงการ CDM ประเภททัว่ไป โครงการ CDM ขนาดเลก็ แบบควบรวม

โครงการ และโครงการ CDM แบบแผนงาน

➲	 การเผยแพร่ข้อมลู เพือ่ประชาสมัพนัธ์โครงการ กจิกรรม และ

บริการเฉพาะด้าน เพือ่ให้ผูใ้ช้บรกิารสามารถเข้าถึงเนือ้หาของเวบ็ไซต์

ย่อย (Sub Domain Website) ได้อย่างรวดเรว็ โดยใช้วธีิการสร้าง  

Portal Page แทรกก่อนการเข้าถงึหน้าเวบ็ไซต์หลกั ผูใ้ช้สามารถเข้าถงึ

เนือ้หาทีต้่องการสะดวกมากขึน้ และเชือ่มโยงให้เหน็ถงึความสมัพนัธ์

ของเนือ้หาทีน่�าเสนอในเวบ็ไซต์ทัง้หมดขององค์การฯ
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 ส่งเสรมิและสนบัสนนุการด�าเนนิงานด้านการเปลีย่นแปลง	
สภาพภมูอิากาศ
➲	 การศกึษาวเิคราะห์ศกัยภาพและเป้าหมายการลดก๊าซเรอืน

กระจกของประเทศไทยร่วมกบัภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง	(NAMAs)

ศกึษาวเิคราะห์ นโยบายของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัภาคการ

ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่างๆ ของประเทศไทย ได้แก่ ภาคพลงังาน ภาค

ป่าไม้ ภาคการเกษตร ภาคอตุสาหกรรม การผลติพลงังานจากขยะ 

และภาคคมนาคม อาท ินโยบาย/แผนของกระทรวงพลงังาน กระทรวง

อตุสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่

แวดล้อม และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็ Waste-to-Energy ทีม่ี

อยู่ในปัจจุบัน เพื่อกลั่นกรองหาศักยภาพและความเป็นไปได้ในการ

พฒันาเป็นการด�าเนินงานลดก๊าซเรอืนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศไทย 

(Nationally Appropriate Mitigation Actions : NAMAs) โดยวเิคราะห์

ในรปูแบบของ 

	 ➠ การด�าเนนิการลดก๊าซเรอืนกระจกโดยใช้การสนบัสนนุ

ภายในประเทศ	(Domestically	Supported	NAMAs)	

	 ➠  การด�าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกโดยการขอรับการ

สนบัสนนุระหว่างประเทศ	(Internationally	Supported	NAMAs)	

➲	 การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลก ๊าซ 

เรอืนกระจกของต่างประเทศ ศกึษากฎหมายเก่ียวกับการรายงานข้อมลู

ก๊าซเรอืนกระจกของต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลยี ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา และประเทศญีปุ่น่ เป็นต้น เพือ่เตรยีมความพร้อมส�าหรบั

การจดัท�าบญัชกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและรายงานผลการด�าเนนิงาน

ลดก๊าซเรอืนกระจกทกุๆ 2 ปี (Biennial Update Report : BUR) ซึง่เป็น

ส่วนหนึง่ของการจดัท�ารายงานแห่งชาต ิ(National Communication) 

ทกุๆ 4 ปี และการด�าเนนิงานเกีย่วกบัระบบรายงานข้อมลูก๊าซเรอืน

กระจกทีจ่ะมขีึน้ในอนาคต 
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ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2555 อบก. ได้มกีารพจิารณา

และออกหนงัสอืให้ค�ารบัรองโครงการ CDM ของประเทศไทย จ�านวน

ทัง้สิน้ 211 โครงการ มลูค่าการลงทนุ 249,716 ล้านบาท น�าไปสูก่าร 

ลดก๊าซเรอืนกระจกทีค่าดว่าจะสามารถลดได้รวม 11.71 MtCO2e/y  ใน

จ�านวนดังกล่าวเป็นโครงการทีไ่ด้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรหิาร

กลไกการพฒันาทีส่ะอาด (CDM Executive Board - CDM  EB) ให้ขึน้

ทะเบยีนเป็นโครงการ CDM (Registered) จ�านวน 74 โครงการ คดิเป็น

ปริมาณก๊าซเรอืนกระจกทีค่าดว่าจะสามารถลดได้ 3.70 MtCO2e/y และ

มโีครงการลดก๊าซเรอืนกระจกทีไ่ด้รบัการรบัรองแล้ว (Certified Emission 

Reductions : CERs) จ�านวน 19 โครงการ ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกที่

ลดได้ 1.73 MtCO2e 

เมือ่พจิารณาผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมา พบว่า ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 จ�านวนโครงการทีไ่ด้รบัการขึน้ทะเบยีนและได้รบั CERs มี

จ�านวนเพิม่ขึน้ ดงัแสดงสถานภาพโครงการ CDM ของประเทศไทย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2555 ในรูปที่	1 ปริมาณการลดก๊าซ 

เรอืนกระจกจากโครงการ CDM ของประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 - 2555 ในรปูที	่2 และโครงการทีไ่ด้รบัการรบัรองเป็นโครงการ 

CDM จากประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2555 แบ่งตาม

ประเภทโครงการและปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีค่าดว่าจะลดได้ (211 

โครงการ) ในรปูที	่3

การให้ค�ารบัรองโครงการตามกลไกการพฒันาทีส่ะอาด 
(Clean	Development	Mechanism	:	CDM)	
และการติดตามประเมนิผล

การให้ค�ารบัรองโครงการ	CDM
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ปริิมาณกาซเรือนกระจกที่ลดได (tCO2e/y)
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ภาคขนสง
ลดการปลอยกาซจากภาคขนสง (1)

ลดการปลอยกาซจากการขุดเจาะเชื้อเพลิง (2)

ลดการปลอยกาซไนตรัสออกไซด (1)

ผลิตปุยชีวภาพ (1)

เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน (2)

PoA เพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (เปลี่ยนหลอดไฟ) (1)

ผลิตพลังงานไฟฟาและพลังงานความรอนจากกาซธรรมชาติ (2)

ผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานลม (3)

ผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ำ (6)

ผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย (25)

PoA ผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย (2)

ผลิตไฟฟาจากลมรอนทิ้งของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต (9)

ผลิตไฟฟาและความรอนจากชีวมวล (1)

PoA ผลิตพลังงานไฟฟาจากชีวมวล (1)

ผลิตความรอนจากแกลบ (2)

ผลิตไฟฟาจากหญาวิทัย (1)

ผลิตไฟฟาจากขุยมะพราว และทางมะพราว (1)

ผลิตไฟฟาจากชิ้นไมสับ (7)

ผลิตไฟฟาจากเศษไมยูคาลิปตัส (3)

ผลิตไฟฟาจากเศษไมยางพารา (1)

ผลิตไฟฟาจากทะลายปาลมเปลา (4)

ผลิตไฟฟาจากตนกระถินยักษ (1)

ผลิตไฟฟาจากแกลบ (14)

ผลิตไฟฟาจากกากออย และใบออย (5)

กาซชีวภาพ (Biogas)

พลังงานจากขยะ

เชื้อเพลิงขยะ RDF

ชีวมวล (Biomass)

ลมรอนทิ้งของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต

พลังงานแสงอาทิตย

อ
ื่น
 ๆ

 (
O
th

er
)

ช�ว
ม
วล

 (
Bi

om
as

s)
กา

ซช
ีวภ

าพ
 (B

io
ga

s)

ผลิตไฟฟาจากหลุมฝงกลบขยะ (9)

ผลิตความรอนจากน้ำเสียเฟอรฟูรัลและฟอรฟริลแอลกอฮอล (1)

ผลิตความรอนจากน้ำเสียโรงงานแปรรูปเนื้อไกและอาหารแปรรูป (1)

ผลิตไฟฟาและความรอนจากน้ำเสียโรงงานแปง (26)

ผลิตไฟฟาและความรอนจากน้ำเสียโรงงานผลิตเอทานอล (3)

ลดการปลอยกาซมีเทนจากการยอยสลายสารอินทรีย ในน้ำเสีย
โรงงานผลิตเอทานอล (3)

PoA ผลิตพลังงานไฟฟา และ/หรือพลังงานความรอน
จากกาซชีวภาพ (ฟารมสุกร) (1)

PoA ผลิตพลังงานไฟฟา และ/หรือพลังงานความรอน หรือเผาทิ้ง
หรือเปนโครงการบำบัดกากตะกอนแบบใชอากาศ (1)

ผลิตความรอนจากน้ำเสียโรงงานผลิตและแปรรูปสับปะรดกระปอง (1)

ผลิตความรอนจากน้ำเสียโรงงานผลิตเอทานอล (3)

ผลิตความรอนจากน้ำเสียโรงงานสุรา (5)

ผลิตความรอนจากน้ำเสียโรงงานแปง (7)

ผลิตความรอนจากน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาลม (1)

ผลิตไฟฟาจากน้ำเสียโรงงานขนมจีน (1)

ผลิตไฟฟาจากน้ำเสียโรงงานผลิตเอทานอล (4)

ผลิตไฟฟาจากน้ำเสียโรงงานแปงและกากมันสำปะหลัง (3)

ผลิตความรอนจากน้ำเสียโรงงานแปง (7)

ผลิตไฟฟาจากน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาลมและยาง (2)

ผลิตไฟฟาจากน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาลม (27)

ผลิตไฟฟาจากน้ำเสียฟารมสุกร (7)

พลังงานน้ำ

พลังงานลม

PoA ผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน (1)

พลังงานหมุนเวียน

กาซธรรมชาติ

เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน

ผลิตปุยชีวภาพ

ลดการปลอยกาซจากการขุดเจาะเชื้อเพลิง

ลดการปลอยกาซไนตรัสออกไซด

ผลิตพลังงานไฟฟาจากเชื้อเพลิง RDF (1)

รปูที	่3  โครงการทีไ่ด้รับการรับรองเป็นโครงการ CDM ของประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2555 แบ่งตามประเภทโครงการและ
ปรมิาณก๊าซเรือนกระจกทีค่าดว่าจะลดได้ (211 โครงการ)
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อบก. ได้พจิารณาและออกหนงัสอืให้ค�ารบัรองโครงการ CDM ทัง้สิน้ 65 โครงการ โดยโครงการ 

ที่มีการขอการรับรองโครงการมากที่สุด คือ โครงการประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 37 

รองลงมาเป็นโครงการประเภทก๊าซชวีภาพ คดิเป็นร้อยละ 31 และโครงการประเภทชวีมวล คดิเป็นร้อยละ 16 

โครงการ CDM ทีไ่ด้รบัการรบัรองแบ่งตามประเภทโครงการแสดงในรปูที	่4 โดยมมีลูค่าการลงทนุประมาณ 

96,224 ล้านบาท และคาดว่าจะสามารถลดก๊าซเรอืนกระจกได้ทัง้สิน้ 2.91 MtCO2e/y

 โครงการ	CDM	ประเภททัว่ไป	(Single	Project) จ�านวน 60 โครงการ มลูค่าการลงทนุประมาณ 

93,697 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถลดก๊าซเรอืนกระจกได้ทัง้สิน้ 2.87 MtCO2e/y

โครงการ	CDM	ประเภททัว่ไป	(Single	Project) ภายใต้พธิสีารเกยีวโต ได้ก�าหนดและแบ่งประเภท

ออกเป็น 15 ประเภท ดงันี้

1) อุตสาหกรรมด้านพลังงาน 2) อุตสาหกรรมการจ�าหน่ายพลังงาน 3) การใช้พลังงาน  

4) อตุสาหกรรมการผลติ 5) อตุสาหกรรมเคม ี6) การก่อสร้าง 7) การขนส่ง 8) การท�าเหมอืงแร่และ 

การถลงุแร่ 9) การผลติโลหะ 10) การรัว่ไหลของก๊าซเรอืนกระจกจากเชือ้เพลงิ 11) การรัว่ไหลของ 

ก๊าซเรอืนกระจกจากกระบวนการผลติและการใช้ Halocarbons และ Sulphur Hexafluoride 12) การใช้

สารละลาย 13) การจดัการของเสยี 14) การปลกูป่าและการฟ้ืนฟปู่า 15) การเกษตร 

ผลการด�าเนนิงาน	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555

รปูที	่4 โครงการ CDM ทีไ่ด้รับการรับรองจากประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แบ่งตามประเภทโครงการ

37%

31%

25%

3%

1%
1%

2% โครงการประเภทพลงังานแสงอาทติย์ 24 โครงการ (37%)

โครงการประเภทก๊าซชวีภาพ 20 โครงการ (31%)

โครงการประเภทชวีมวล 16 โครงการ (25%)

โครงการประเภทพลงังานลม 2 โครงการ (3%)

โครงการประเภทเชือ้เพลงิ RDF 1 โครงการ (1%)

โครงการลดการปล่อยก๊าซจากการขุดเจาะเชือ้เพลงิ 1 โครงการ (1%)

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพพลงังาน 1 โครงการ (2%)
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	โครงการ	CDM	ขนาดเลก็แบบควบรวมโครงการ	(Small	Scale	CDM	Bundling) ปี พ.ศ. 2555 

ไม่มโีครงการประเภทขนาดเลก็แบบควบรวมโครงการยืน่ขอค�ารบัรองโครงการ

 โครงการ	CDM	แบบแผนงาน	(Programmes	of	Activities	หรอื	Programmatic	CDM	:	PoA) 

จ�านวน 5 โครงการ มลูค่าการลงทนุ 2,526 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถลดก๊าซเรอืนกระจกได้ทัง้สิน้ 0.04 

MtCO2e/y

โครงการ	CDM	ขนาดเล็กแบบควบรวมโครงการ	(Small	Scale	CDM	Bundling) เป็นการควบรวม

โครงการ CDM ทีม่ปีรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดได้น้อยกว่าโครงการ CDM ทัว่ไป โดยแบ่งออกเป็น 4 

ลกัษณะกจิกรรม ได้แก่  

1) โครงการพลงังานหมนุเวยีน ทีม่กี�าลงัการผลติสงูสดุไม่เกนิ 15 MWe 

2) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังาน ทีส่ามารถลดการใช้พลงังานได้ไม่เกนิ 60 GWh ต่อปี 

3) โครงการอืน่ๆ ทีส่ามารถลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกจิกรรมของมนษุย์ โดยที่

โครงการดงักล่าวมกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกไม่เกนิ 60,000 tCO2e/y 

4) โครงการปลกูป่าและการฟ้ืนฟสูภาพป่าขนาดเลก็ ทีม่กีารดูดซับก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า 16,000 

tCO2e/y หากมกีารดดูซบัเกนิกว่านี ้ส่วนทีเ่กนิจะไม่ถกูนบัเป็นคาร์บอนเครดติ

โครงการ	CDM	แบบแผนงาน	(Programmes	of	Activities	หรอื	Programmatic	CDM	:	PoA) เป็นการ

เสนอแผนงาน (PoA) เพือ่ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก โดยสามารถเพิม่โครงการหรอืกลุม่ของโครงการ 

(CDM Program Activity : CPA) ในแผนงานได้ตลอดอายขุองแผนงานโครงการ คอื ภายใน 28 ปี ส�าหรบั

โครงการประเภททัว่ไป และไม่เกนิ 60 ปี ส�าหรบัโครงการประเภทป่าไม้ โดย CPA หนึง่ๆ ไม่จ�าเป็นจะ

ต้องเริม่พร้อมกนั แต่สามารถเริม่เมือ่ใดกไ็ด้ภายใต้อายขุอง PoA ทีไ่ด้รบัการขึน้ทะเบยีนแล้ว ซึง่มคีวาม

แตกต่างจากโครงการ CDM ขนาดเลก็แบบควบรวมโครงการ (Small Scale CDM Bundling) ทีต้่องระบุ

จ�านวนโครงการย่อยทกุโครงการทีร่วมเข้าด้วยกันตัง้แต่เริม่ต้นโครงการและไม่สามารถเพิม่เตมิโครงการ

ย่อยได้ภายหลงั โดยในการด�าเนนิโครงการ CDM แบบแผนงาน จะมข้ีอแตกต่างจากการด�าเนนิโครงการ 

CDM ทัว่ไป คอื จะต้องมหีน่วยงานบรหิารโครงการ ทีเ่รยีกว่า Coordinating/Managing Entity (C/ME) 

ในการบริหารจดัการแผนงานหรอืประสานงานต่างๆ โดย C/ME ต้องได้รบัการอนมุตัใิห้เป็นผูบ้รหิาร/

ประสานงานแผนงานโครงการ และต้องได้รบัการรบัรองโครงการจาก Host Party หรอืประเทศเจ้าบ้านที่

เกีย่วข้อง
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เมือ่พจิารณาระยะเวลาในการพจิารณาโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อบก. ใช้ระยะเวลา 

ในการพจิารณาโครงการ CDM ประเภททัว่ไป โดยเฉลีย่ 61 วนัท�าการ ส�าหรบัโครงการ CDM แบบแผนงาน 

(PoA) ใช้ระยะเวลาเฉลีย่ 66 วนัท�าการ ซึง่ใช้ระยะเวลาในการพจิารณาโครงการน้อยกว่าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2554 (ใช้ระยะเวลาเฉลีย่ 75 และ 78 วนัท�าการ ตามล�าดบั) และน้อยกว่า 180 วนัท�าการ ตามระเบยีบ

คณะกรรมการ อบก. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การพจิารณาให้ค�ารบัรองว่าเป็นโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด 

พ.ศ. 2553

อบก.	 ได้พฒันา	 “มาตรฐานมงกฎุไทย”	 ส�าหรบัโครงการ	CDM	 เพือ่ให้เป็นมาตรฐานแสดงคณุภาพ

โครงการ	CDM	ของประเทศไทย	ให้เทยีบเท่ามาตรฐานระดบัสากล	ควบคูก่บัการพฒันาทีย่ัง่ยนื	และก่อให้

เกดิประโยชน์ต่อทกุฝ่ายทัง้ผูพ้ฒันาโครงการ	สงัคมและสิง่แวดล้อม	ตลอดจนเป็นการผลกัดันให้คาร์บอนเครดติ

จากโครงการ	CDM	ของประเทศไทยเป็นทีย่อมรบัในตลาดโลกและมมีลูค่าสงูขึน้ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มโีครงการ CDM ทีไ่ด้รบัหนงัสอืให้ค�ารบัรองทัง้สิน้ 65 โครงการ  และ

เป็นโครงการทีผ่่านการรบัรองเป็นโครงการตามมาตรฐานมงกฎุไทย จ�านวน 19 โครงการ ดงัแสดงในตารางที่	

1 ท�าให้ประเทศไทย มีโครงการ CDM ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานมงกุฎไทย ตั้งแต่เริ่มด�าเนินการ 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555) จ�านวนทัง้สิน้ 40 โครงการ 

มาตรฐานมงกฎุไทย	(Crown	Standard)
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ตารางที	่1 โครงการ CDM ทีผ่่านการรับรองเป็นโครงการตามมาตรฐานมงกฎุไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ล�าดับ โครงการ ผู้พัฒนาโครงการ ประเภทโครงการ

1 BECO 125 MW biomass power 
project

Biomass Energy Company 
Limited (BECO)

ผลิตพลังงานไฟฟ้า 
จากชีวมวล

2 Rice husk based Power 
project in Nakhonratchasima, 
Thailand

TRC Clean Energy Co., Ltd. ผลิตพลังงานไฟฟ้า 
จากชีวมวล

3 EA Solar Farm at Lopburi, 
Thailand

EA Solar Co., Ltd. ผลิตพลังงานไฟฟ้า 
จากพลังงานแสง

อาทิตย์

4 West Huaybong 2 wind farm 
project

K.R.Two Co., Ltd ผลิตพลังงานไฟฟ้า 
จากพลังงานลม

5 West Huaybong 3 wind farm 
project

First Korat Wind Co., Ltd ผลิตพลังงานไฟฟ้า 
จากพลังงานลม

6 Chang Raek Biomass Power 
Plant

Chang Raek Biopower 
Co., Ltd.

ผลิตพลังงานไฟฟ้า 
จากชีวมวล

7 Solar Farm at Phitsanulok, 
Thailand

Energy Absolute Public 
Co., Ltd. (Public entity)

ผลิตพลังงานไฟฟ้า 
จากพลังงานแสง

อาทิตย์

8 Solar Farm at Nakhonsawan, 
Thailand

Energy Absolute Public 
Co., Ltd. (Public entity)

ผลิตพลังงานไฟฟ้า 
จากพลังงานแสง

อาทิตย์

9 Solar Farm at Lampang, 
Thailand

Energy Absolute Public
Co., Ltd. (Public entity)

ผลิตพลังงานไฟฟ้า 
จากพลังงานแสง

อาทิตย์

10 Nakhon Ratchasima solar PV 
Project 

Nakhon Ratchasima solar 
Company Limited

ผลิตพลังงานไฟฟ้า 
จากพลังงานแสง

อาทิตย์

11 Chiang Rai solar PV project Chiang Rai solar Company 
Limited

ผลิตพลังงานไฟฟ้า 
จากพลังงานแสง

อาทิตย์

12 Photovoltaic Power 
Generation Project at Tumbol 
Cham Phak Phaeo, Thailand 

Iinfinit Green Co., Ltd. ผลิตพลังงานไฟฟ้า 
จากพลังงานแสง

อาทิตย์
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ล�าดับ โครงการ ผู้พัฒนาโครงการ ประเภทโครงการ

13 Photovoltaic Power 
Generation Project at Tumbol 
HuaiHaeng, Thailand 

Iinfinit Green Co., Ltd. ผลิตพลังงานไฟฟ้า 
จากพลังงานแสง

อาทิตย์

14 Waste Water and Root Cake 
to Energy at P.V.D.

Carbon Energy Co., Ltd. ผลิตพลังงานไฟฟ้า 
จากก๊าซชีวภาพ

15 Biomass power plant by 
Sahagreen Forest Project

Sahagreen Forest Co., Ltd. ผลิตพลังงานไฟฟ้า 
จากชีวมวล

16 SPP2 Solar Power Project SPP Two Company Limited ผลิตพลังงานไฟฟ้า 
จากพลังงานแสง

อาทิตย์

17 SPP3 Solar Power Project SPP Three Company Limited ผลิตพลังงานไฟฟ้า 
จากพลังงานแสง

อาทิตย์

18 SPP4 Solar Power Project SPP Four Company Limited ผลิตพลังงานไฟฟ้า 
จากพลังงานแสง

อาทิตย์

19 SPP5 Solar Power Project SPP Five Company Limited ผลิตพลังงานไฟฟ้า 
จากพลังงานแสง

อาทิตย์
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ในระยะทีผ่่านมา มผีูพ้ฒันาโครงการได้ยืน่โครงการเพือ่

ให้การรบัรองเป็นโครงการ CDM อย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ อบก.  

เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของ

งานวิเคราะห์และรบัรองโครงการ จงึจดัให้มกีารพฒันาระบบ

วิเคราะห์และรับรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดตาม 

มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 โดยเริม่ตัง้แต่ขัน้ตอนการรบัเอกสาร

จากผูพั้ฒนาโครงการ การวเิคราะห์และรบัรองโครงการ ตลอดจนการออกหนงัสอืรบัรองโครงการ (LoA)  

เพ่ือให้ผูเ้กีย่วข้องมัน่ใจว่า อบก. ได้ด�าเนนิการวเิคราะห์และให้ค�ารบัรองโครงการอย่างเป็นระบบและมมีาตรฐาน

ในการด�าเนินงาน และสามารถน�าระบบบริหารงานคุณภาพไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผลรวมทั้ง 

มกีารปรบัปรงุระบบอย่างต่อเนือ่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อบก. ได้แต่งตัง้ผูแ้ทนฝ่ายบรหิารด้านคณุภาพ 

(Quality Management Representative : QMR) และคณะท�างานการพัฒนาระบบจัดการคุณภาพ 

การวเิคราะห์และรบัรองโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาดตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 รวมทัง้ได้มกีาร 

จัดท�านโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ คู่มือคุณภาพ และเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติที่จ�าเป็น 

ต่อกระบวนการ โดยมกีารประกาศบงัคบัใช้เอกสารและการด�าเนนิตามระบบดงักล่าว อย่างไรกต็าม เพือ่ให้

มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก�าหนดขึ้น อบก. ได้มีการแต่งตั้งทีม 

ตรวจตดิตามภายในและด�าเนนิการตรวจตดิตามภายใน พร้อมทัง้จดัท�าแนวทางแก้ไขและป้องกนัข้อบกพร่อง

ตามข้อสงัเกตต่างๆ ทีต่รวจพบให้เป็นไปตามข้อก�าหนด

ในการด�าเนินขัน้ตอนต่อไป อบก. จะจัดให้มกีารทบทวนของฝ่ายบรหิาร (Management Review) และ

ยืน่ขอการรบัรองระบบตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จากหน่วยงานตรวจตดิตามภายนอก อบก. ทีใ่ห้การ

รบัรองระบบมาตรฐาน ISO (Certification Body) โดยคาดว่าจะแล้วเสรจ็ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

การพฒันาระบบบรหิารงานคณุภาพการวเิคราะห์และรบัรองโครงการกลไก 
การพฒันาทีส่ะอาดตาม	ISO	9001:2008
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การตดิตามประเมนิผล

อบก. ให้ความส�าคญักบัคณุภาพสิง่แวดล้อมและผลกระทบทีม่ต่ีอชมุชนทีอ่ยูโ่ดยรอบโครงการ CDM ท่ี

ได้รบัการรบัรอง โดยเฉพาะอย่างยิง่มลพษิทางอากาศ ทางเสยีง กลิน่ น�า้เสยี และของเสยี โดยด�าเนนิการ

ติดตามประเมนิผลโครงการ CDM หลงัจากผูพ้ฒันาโครงการได้รบัหนงัสอืค�ารบัรองว่าเป็นโครงการ CDM และ

ได้ด�าเนินกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว และในช่วงระหว่างที่ผู้พัฒนาโครงการได้ยื่นขอ 

ขึ้นทะเบียนและขอการรับรองปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Issuance of CERs) เพื่อเสนอ 

ความเหน็เกีย่วกบัโครงการต่อ CDM EB ท�าให้มัน่ใจได้ว่าโครงการ CDM ท่ีได้รบัการรบัรองได้สนับสนุนการ

พัฒนาอย่างย่ังยืนและได้ด�าเนนิการตามมาตรการทีเ่สนอต่อ อบก. รวมถึงเงือ่นไขต่างๆ ทีค่ณะกรรมการ อบก. 

ได้ก�าหนดเพิม่เตมิ

ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2555 ได้ตดิตามประเมนิผลโครงการ รวมทัง้สิน้ 161 โครงการ  

โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ตดิตามประเมนิผลโครงการ CDM จ�านวน 94 โครงการ ในจ�านวนนีเ้ป็น

โครงการ CDM ประเภทก๊าซชวีภาพมากทีส่ดุ ดงัแสดงในรปูที	่5 

จากการตดิตามประเมนิผลโครงการ CDM ทีไ่ด้รบัหนงัสอืให้ค�ารบัรอง โดยพจิารณาจากหลกัเกณฑ์

การพัฒนาทีย่ัง่ยนืพบว่า เกอืบทกุโครงการได้ด�าเนนิการตามมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบทางสิง่แวดล้อม

ตามทีไ่ด้เสนอต่อ อบก. แต่ยงัมบีางโครงการมกีารเปลีย่นแปลงในส่วนของรายละเอยีดเทคโนโลยขีองโครงการ 

ซึง่เป็นโครงการทีย่งัไม่ได้เริม่ด�าเนนิการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก เช่น การเปลีย่นบรษิทัผูผ้ลติเครือ่งยนต์

ผลติไฟฟ้า การตดิตัง้อปุกรณ์เพิม่เตมิ เป็นต้น เจ้าหน้าทีต่ดิตามประเมนิผลจะบนัทกึข้อมลูการเปลีย่นแปลง

และตรวจสอบผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง และในกรณทีีพ่บปัญหาอืน่ๆ หรอืพบว่าโครงการไม่สามารถ

ด�าเนินการได้ตามข้อมลูทีเ่สนอต่อ อบก. เจ้าหน้าทีจ่ะมหีนงัสอืแจ้งให้ผู้พฒันาโครงการแก้ไขปัญหา และ 

จะด�าเนนิการตดิตามประเมนิผลต่อเนือ่ง เพือ่ตรวจสอบผลการแก้ไขปัญหาดงักล่าว 

รูปที	่5	ประเภทของโครงการ CDM ทีม่กีารตดิตามประเมนิผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

โครงการประเภทก๊าซชวีภาพ 62 โครงการ (66%)

โครงการประเภทชวีมวล 16 โครงการ (17%)

โครงการประเภทอืน่ ๆ 16 โครงการ (17%)

●	 ผลติพลงังานจากพลงังานแสงอาทิตย์ 5 โครงการ

●	 ผลติพลงังานไฟฟ้าและพลงังานความร้อนจากก๊าซธรรทชาต ิ4 โครงการ

●	 ผลติพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานน�า้ 3 โครงการ

●	 ผลติพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานลม 1 โครงการ

●	 ผลติพลงังานไฟฟ้าจากลมร้อนท้ิง 1 โครงการ

●	 เพ่ิมประสทิธภิาพพลงังาน 1 โครงการ

●	 ลดการปล่อยก๊าซไนตรสัออกไซด์ 1 โครงการ

17%

66%
17%



องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

การสร้างเครอืข่ายในการตดิตามประเมนิผลกบัส�านกังานสิง่แวดล้อมภาค
 

ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา อบก. ได้มกีารจดัท�าบันทึกความร่วมมอืร่วมกับส�านักงาน 

สิง่แวดล้อมภาคที ่1 - 16 (สสภ.) สงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ซึง่ปฏบิตังิานพืน้ทีใ่น

ส่วนภมูภิาค ในการด�าเนนิการตดิตามประเมนิผล การเข้าร่วมรบัฟังความคิดเห็นในการพัฒนาโครงการ CDM 

โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อบก. ได้จดัให้มกีารฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี สสภ. เพือ่พฒันาศกัยภาพองค์ความรู้

เกีย่วกบัโครงการลดก๊าซเรือนกระจกและการปฏบิตัภิารกจิติดตามประเมนิผลตามแนวทางทีก่�าหนดได้อย่าง

ถกูต้อง ดงัแสดงตวัอย่างการจดัหลกัสตูรการตดิตามประเมนิผลโครงการ CDM เพือ่ให้ความรูแ้ก่เจ้าหน้าที่ 

สสภ. ในรปูที	่6	ดงันี้

●	 ฝึกอบรมหลกัสตูรการตดิตามประเมนิผลโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด ส�าหรบัเจ้าหน้าทีข่อง

สิง่แวดล้อมภาค จ�านวน 3 ครัง้ 

●		 ฝึกอบรมหลกัสตูรการใช้ระบบสารสนเทศเร่ืองการตดิตามประเมนิผลโครงการกลไกการพฒันาที่

สะอาด จ�านวน 1 ครัง้ 

●		 ฝึกอบรมแบบ On the Job Training จ�านวน 25 ครัง้ 

สสภ. ได้มีการปฏิบัติงานติดตามประเมินผลโครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงการเข้า 

ตรวจสอบโครงการทีม่เีรือ่งร้องเรยีน และเข้าร่วมประชมุรบัฟังความคดิเหน็ในการพฒันาโครงการ CDM ซึง่

ท�าให้ อบก. สามารถตดิตามประเมนิผลโครงการฯ ได้อย่างครอบคลมุทัว่ถงึเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และ

มข้ีอมลูความก้าวหน้าของโครงการทีเ่ป็นปัจจบุนั รวมทัง้มกีารตรวจสอบว่าโครงการ CDM ทีไ่ด้รบัการรบัรอง

เป็นไปตามเกณฑ์และเงือ่นไขทีไ่ด้รบัการรบัรอง

รปูที	่6	 แสดงตวัอย่างการจดัหลกัสตูรการติดตามประเมนิผลโครงการ CDM เพือ่ให้ความรูแ้ก่เจ้าหน้าทีข่อง สสภ. 
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รูปที	่7 แสดงตวัอย่างโครงการ CDM ทีไ่ด้มกีารตดิตามประเมนิผล

โครงการ	Wastewater	Treatment	with	Biogas	Technology	in	a	Tapioca	Processing	
Plant	at	P.V.D.	International	Company	Limited,	Thailand	 

โครงการ Wastewater Treatment with Biogas Technology in a Tapioca Processing 
Plant at P.V.D. International Company Limited, Thailand ตัง้อยูท่ี ่98 หมูท่ี ่4 ต.หนองยายเทยีม 
อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสมีา เป็นโครงการผลติพลงังานไฟฟ้าจากน�า้เสยีโรงงานผลติแป้งมนัส�าปะหลงั 
ได้รบัการออกหนงัสอืรบัรองปรมิาณการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (CERs) 57,737 tCO2e

โครงการ	Lopburi	Solar	Power	Plant	Project	
โครงการ Lopburi Solar Power Plant Project ตัง้อยูท่ี ่ต.วงัเพลงิ อ.โคกส�าโรง จ.ลพบรุ ีเป็น

โครงการผลติพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ ก�าลงัการผลติ 84 MW คาดว่าจะสามารถลดก๊าซ
เรอืนกระจกได้ 60,801 tCO2e/y

โครงการ	Grid-connected	Electricity	Generation	from	Biomass	at	Bua	Yai	Bio	Power
โครงการ Grid-connected Electricity Generation from Biomass at Bua Yai Bio Power  

ตัง้อยูท่ี ่88 หมู ่5 ต.ด่านช้าง อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา เป็นโครงการผลติพลงังานไฟฟ้าจากแกลบ 
ก�าลงัการผลติ 7.5 MW คาดว่าจะสามารถลดก๊าซเรอืนกระจกได้ 27,243 tCO2e/y



องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

อบก. ได้มกีารส่งเสรมิ สนบัสนนุการพฒันาโครงการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก โดยการศกึษา วจิยั 

และรวบรวมข้อมลูทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาโครงการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในด้านต่างๆ ดงันี้

การส่งเสรมิการพฒันาโครงการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

เพ่ือศึกษาแนวทางในการด�าเนินโครงการลดการปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจกจากการท�าลายป่าและความเสือ่มโทรมของป่าใน
ประเทศไทย โดยมกีารศกึษาและรวบรวมข้อมลู การวเิคราะห์ข้อด-ี 
ข้อเสียจากการด�าเนินโครงการทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจน
วิเคราะห์พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการดังกล่าวใน
ประเทศไทย 

ผลการศึกษาได้ข้อเสนอแนวทางในการด�าเนินงานลดการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการท�าลายป่าและความเสือ่มโทรมของ
ป่าทีเ่หมาะสมกบัประเทศไทย การวเิคราะห์ทางเลอืกด้านการเงนิ 
การก�าหนดระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมของชมุชน ตลอดจนการตรวจวดั การรายงานและการทวนสอบ (Measurement Reporting and 
Verification : MRV) ในกลไก REDD+ โดยเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อดี - ข้อเสียจากประสบการณ์
ของประเทศต่างๆ ที่ได้ด�าเนินการแล้ว และได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาดังกล่าว 
เมื่อเดือนกันยายน 2554 และเผยแพร่ผลการศึกษาในเว็บไซต์ อบก. แล้ว

โครงการศกึษาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการท�าลายป่า	และความเสือ่มโทรมของป่า
(Reducing	Emission	from	Deforestation	and	forest	Degradation	Plus	:	REDD+)	

ของประเทศไทย
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เพือ่ศกึษาและก�าหนดค่า Carbon Intensity ในอตุสาหกรรมเคม ีอาหาร สิง่ทอ แก้ว และเซรามกิ
เพ่ือให้มข้ีอมลูเพยีงพอทีจ่ะใช้ประกอบในการเจรจาด้านการลดก๊าซเรอืนกระจกในการประชมุระหว่าง
ประเทศ และเป็นข้อมลูส�าหรบัส่งเสรมิการลดก๊าซเรอืนกระจก โดยเป็นการศกึษาลกัษณะ Sectoral  
Approach คือ การลดก๊าซเรือนกระจกรายสาขาการผลิตหรือแต่ละประเภทอุตสาหกรรมทั้ง 
ภายในประเทศและต่างประเทศ จดัท�าข้อตกลงระหว่างประเทศ  (การจดัท�าข้อตกลงระหว่างประเทศใน
อุตสาหกรรมเดียวกันด้วยการก�าหนดระดับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกันระหว่างผู้ผลิตใน 
อุตสาหกรรมนัน้ๆ) 

อบก. ได้ด�าเนนิการศกึษาวจิยัค่า Carbon Intensity ในอตุสาหกรรม เคม ีอาหาร สิง่ทอ แก้ว 
และเซรามกิ รวมถงึการประเมนิศกัยภาพและแนวทางในการลดก๊าซเรอืนกระจกในแต่ละสาขาการผลติ 
และได้จดัรบัฟังความคดิเหน็ต่อผลการศกึษาดงักล่าว เมือ่เดอืนธนัวาคม 2554 โดยผลการศกึษาสามารถ
น�ามาวางแผนการด�าเนนิการลดก๊าซเรอืนกระจกของอตุสาหกรรมดงักล่าว และใช้เป็นข้อมลูในการเจรจา
ระดบันานาชาตต่ิอไป ซึง่ได้เผยแพร่สรปุผลการศกึษาขึน้เวบ็ไซต์ของ อบก. แล้ว

โครงการศกึษาและก�าหนดค่า	Carbon	Intensity	ของอตุสาหกรรมเคมี
อาหาร	สิง่ทอ	แก้ว	และเซรามกิ		

โครงการศกึษาและก�าหนดค่า	Carbon	Intensity	ของอตุสาหกรรมการจดัหาน�า้มนั	
ก๊าซธรรมชาต	ิและปิโตรเคมี

การศึกษาและก�าหนดค่า Carbon Intensity ในอุตสาหกรรมการจัดหาน�้ามัน ก๊าซธรรมชาติ 
และปิโตรเคมี เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอในการเจรจาต่อรองและเป็นข้อมูลส�าหรับส่งเสริมการลดก๊าซ 
เรอืนกระจกต่อไป และ อบก. ได้จดัประชมุรบัฟังความคดิเหน็ต่อผลการศกึษาดงักล่าว เมือ่เดอืนมนีาคม 
2555 โดยผลการศกึษาสามารถน�ามาวางแผนการด�าเนนิการลดก๊าซเรอืนกระจกของอตุสาหกรรมดงักล่าว 
และใช้เป็นข้อมลูในการเจรจาระดบันานาชาติ
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ปริมาณการปล ่อยก ๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส ่ง  
(Transportation Sector) มปีรมิาณมากเป็นอนัดบั 2 ของปรมิาณ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีป่ล่อยจากการใช้พลงังานของประเทศไทย 
ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดโครงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากภาคขนส่ง อบก. จึงได้มีการศึกษาเพือ่หาค่า Baseline 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่งของพืน้ทีศ่กึษา และเสนอ
แนวทางการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส่ง 
ที่เหมาะสม รวมทั้งแนวทางการแก้ปัญหาและการส่งเสริมการลด
ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและโครงการ CDM ภาคขนส่ง 

ผลการศกึษาได้แสดงวธิแีละผลการตรวจวดั การค�านวณค่า
กรณฐีาน (Baseline) การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในภาคขนส่ง และแสดงผลการศกึษาความเหมาะสมและ
วิเคราะห์ต้นทนุระบบจากการส่งเสรมิกจิกรรมหรือโครงการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ละ
มาตรการ พร้อมทัง้จดัท�าคูม่อืการด�าเนนิโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาดภาคขนส่งส�าหรบัผูพ้ฒันา
โครงการ และเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของ อบก. แล้ว

โครงการศกึษาและจดัท�ากรณฐีาน	(Baseline)	การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากภาคขนส่งในจงัหวดั 
น�าร่อง	และการศกึษาแนวทางในการส่งเสรมิกจิกรรมลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากภาคขนส่ง

ศกึษาแนวทางและพฒันาหลักเกณฑ์ในการพจิารณาผลประโยชน์ร่วม (Co-benefit) ทีเ่กดิจาก
โครงการลดก๊าซเรอืนกระจกในภาคพลงังานและการจดัการขยะ รวมทัง้แนวทางการพสิจูน์ผลประโยชน์
ร่วมของโครงการ โดยครอบคลมุมติด้ิานเศรษฐศาสตร์ สงัคม และสิง่แวดล้อม

ผลการด�าเนนิงานอยูใ่นระหว่างการศกึษา โดยคาดว่าจะด�าเนนิการแล้วเสรจ็ในช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556

โครงการจดัท�าแนวทางการพสิจูน์ผลประโยชน์ร่วมส�าหรบัโครงการลดก๊าซเรอืนกระจก
ภาคพลงังานและการจดัการขยะ
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จัดท�ากรณีฐาน (Baseline) ในการปล่อย/การกักเก็บก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ของประเทศ  
การพฒันาระบบตรวจสอบ รายงานผล และทวนสอบ (MRV) ภาคป่าไม้ นอกจากนีย้งัได้มกีารพฒันา
หลักเกณฑ์การประเมินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกจากการท�าลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า 
(REDD+) พร้อมทัง้ประเมนิศกัยภาพพืน้ทีใ่นการพฒันาโครงการน�าร่องเพือ่ทดสอบเกณฑ์การประเมนิ
โครงการดงักล่าว

ผลการด�าเนนิงานอยูใ่นระหว่างการศกึษา โดยคาดว่าจะด�าเนนิการแล้วเสรจ็ในช่วง ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556

โครงการศกึษาและก�าหนดเกณฑ์พืน้ฐานในการประเมนิโครงการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
จากการท�าลายป่าและความเสือ่มโทรมของป่า	(Reducing	Emission	from	Deforestation

and	forest	Degradation	Plus	;	REDD+)	ของประเทศไทย

โครงการพฒันาระบบตรวจวดั	รายงานผล	และการทวนสอบ	(Measurement,	Reporting	and
Verification;	MRV)	ส�าหรบัแผนการลดก๊าซเรอืนกระจก	(NAMAs)	ภาคพลงังานของประเทศไทย

ศกึษารวบรวมองค์ความรูแ้ละข้อมลูเกีย่วกบัการพัฒนาระบบตรวจวัด รายงานผล และการทวนสอบ 
(MRV) ส�าหรบัแผนการลดก๊าซเรอืนกระจก (NAMAs) ภาคพลงังานของประเทศต่างๆ เพือ่น�ามาพฒันา
ระบบ MRV ทีเ่หมาะสมส�าหรบัแผนการลดก๊าซเรอืนกระจก ภาคพลงังานของประเทศไทย ทัง้ด้านการ
ผลติพลงังานทดแทน การเพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังาน และการใช้พลงังานในภาคขนส่ง ตลอดจน
เผยแพร่ให้ความรูก้ารพฒันาระบบ MRV แก่ภาครฐั เอกชน และบคุคลทัว่ไปทีม่คีวามสนใจต่อไป

ผลการด�าเนนิงานอยูใ่นระหว่างการศกึษา โดยคาดว่าจะด�าเนนิการแล้วเสรจ็ในช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556
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อบก. ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจภายใน
ประเทศ ภายใต้โครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย หรอื T-VER 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อบก. ได้พฒันาเครือ่งมอืในการค�านวณปรมิาณการลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก (Methodology) จากกจิกรรมต่างๆ ของโครงการ โดยคณะอนกุรรมการระเบยีบวธิกีาร
ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ และคณะท�างานระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ  
2 สาขา คอื สาขาการผลติ และใช้พลงังาน อตุสาหกรรม การจดัการของเสยี และการขนส่ง และ 
สาขาป่าไม้และการเกษตร ได้พฒันาระเบยีบวธีิการลดก๊าซเรือนกระจกในแต่ละสาขา เสนอแนะ ให้
ข้อคิดเห็นในการพัฒนา การทบทวน และการยกเลิกระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึง 
การพิจารณากลัน่กรองและท�าความเหน็เกีย่วกับระเบยีบวธีิการลดก๊าซเรอืนกระจกทีเ่สนอขอการรบัรอง
จากผูพ้ฒันาโครงการหรอืหน่วยงานอืน่ๆ 

ผลการด�าเนินงาน อยู่ระหว่างการด�าเนินงานก�าหนดระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาค 
สมคัรใจ แนวทางการบรหิารจดัการและการขึน้ทะเบยีนโครงการ รวมทัง้หลกัเกณฑ์ต่างๆ ทีใ่ช้ในการ
พจิารณาโครงการ T-VER เป็นต้น โดยคาดว่าจะมรีะบบ หลกัเกณฑ์ แนวทางรองรบัการพฒันาโครงการ
ดงักล่าวในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการพฒันาเครือ่งมือในการค�านวณปรมิาณการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจ 
ตามมาตรฐานของประเทศไทย	(Thailand	Voluntary	Emission	Reduction	Program:	T-VER)
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เพือ่ความย่ังยนื

กลไกตลาดเป็นมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มี

ประสทิธิภาพมาตรการหนึง่ เพือ่สร้างแรงจงูใจโดยก�าหนดให้คาร์บอน

เครดิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าส�าหรับการซื้อขาย ท�าให้เกิดตลาด

คาร์บอน ซึง่เป็นตลาดโภคภณัฑ์ทีส่�าคญัของโลก มมีลูค่าการซือ้ขาย 

176 พนัล้านเหรยีญสหรฐั (ในปี พ.ศ. 2554) มาตรการดงักล่าวยงัเป็น

เครื่องมือส�าคัญที่สามารถเชื่อมโยงสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต

และการบรโิภคให้เกดิความยัง่ยนื ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมโดยรวม

ของประเทศ และขบัเคลือ่นประเทศไทยไปสูร่ะบบเศรษฐกจิและสงัคม

คาร์บอนต�า่ 

อบก. ตระหนักถึงความส�าคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนาธุรกิจ

คาร์บอนเพือ่สนบัสนนุการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ 

โดยขับเคลื่อนตลาดคาร์บอน ผ่านการส่งเสริมให้เกิดการซื้อขาย

คาร์บอนเครดิต สร้างแรงจูงใจทางการตลาด และการพัฒนากลไก

ตลาดคาร์บอนภาคสมคัรใจในประเทศไทย นอกจากนี ้ยงัได้เชือ่มโยง

ไปสูก่ารผลติและการบรโิภคทีย่ัง่ยนืด้วยนวตักรรมฉลากคาร์บอน และ

สร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สามารถจัดท�าคาร์บอน

ฟตุพริน้ท์ขององค์กรเพือ่ก�าหนดแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

ก้าวไปสูก่ารเป็นเมอืงลดคาร์บอน ตลอดจนเตรยีมความพร้อมในการ

เข้าสู่ตลาดคาร์บอน ดังแสดงกรอบด�าเนินการในการพัฒนาธุรกิจ

คาร์บอน ในรปูที	่8
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ผลการประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Conference of  
Parties under UNFCCC) ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา มแีนวโน้มว่าประเทศก�าลงัพฒันาจะต้องมส่ีวนร่วมและก�าหนด
เป้าหมายในการลดก๊าซเรอืนกระจกตัง้แต่ปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) นอกจากนี ้ตลาดคาร์บอนทีใ่หญ่ทีส่ดุของ
โลกและเป็นกลุม่ผูซ้ือ้คาร์บอนเครดติจากโครงการ CDM ทีใ่หญ่ทีส่ดุ ได้แก่ สหภาพยโุรป ได้ประกาศระเบยีบ
เพิม่เตมิส�าหรบัระบบการซือ้ขายใบอนญุาตปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของสหภาพยโุรป (EU Emissions Trading 
Scheme : EU ETS) ระยะทีส่าม (ค.ศ. 2013 - 2020) ท�าให้เกดิข้อจ�ากดัต่อการเข้าถงึตลาดของผูป้ระกอบการ
ไทยและส่งผลกระทบต่อการจ�าหน่ายคาร์บอนเครดติจากโครงการ CDM

อบก. จงึได้พฒันาตลาดคาร์บอนภาคสมคัรใจภายในประเทศขึน้ เพือ่สนบัสนนุให้ประเทศไทยมกีจิกรรม
การลดก๊าซเรอืนกระจกโดยใช้กลไกตลาดอย่างมปีระสทิธภิาพ ตอบสนองต่อทศิทางตลาดคาร์บอนโลก ตลอด
จนช่วยสร้างตลาดภายในประเทศเพือ่เป็นทางออกให้กบัโครงการ CDM ของไทยทีม่ข้ีอจ�ากดัในการขาย CERs 
ให้กบัประเทศในภาคผนวกที ่1 ภายใต้พธิสีารเกยีวโต ตลาดคาร์บอนภาคสมคัรใจในประเทศไทยในปัจจบุนั
มกีารซือ้ขายคาร์บอนเครดติ (Verified Emission Reductions : VERs) จากโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาค
สมคัรใจตามมาตรฐานต่างประเทศ 

อบก. อยู่ระหว่างพัฒนาการซ้ือขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ  
(Thailand Voluntary Emission Reduction : TVER) ตามมาตรฐานประเทศไทย (Thailand Voluntary 
Emission Reduction Project : T-VER) และการซือ้ขายใบอนญุาตปล่อยก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจในระดบั
อตุสาหกรรม (Thailand Voluntary Emissions Trading Scheme : TVETS)

โครงสร้างพืน้ฐานของตลาดคาร์บอนภาคสมคัรใจของประเทศไทยแสดงในรปูที	่9

การพฒันาตลาดคาร์บอนภาคสมคัรใจของประเทศไทย

รูปที	่8	กรอบด�าเนนิการในการพฒันาธรุกจิคาร์บอน

ฉลากลด
คารบอน

คารบอนฟุตพร้ินท
ของผลิตภัณฑ

คูลโหมด

ตลาด
คารบอน

การผลิตและ
การบริโภค
อยางยั่งยืน

การจัดทำแผนธุรกิจ
รานค่าผลิตภัณฑ

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

การสราง
แรงจูงใจ

ทางการตลาด

สิทธประโยชน
ทางภาษี

กองทุนรวม
คารบอน

VCS+Crown
Standard

การจัดสัมมนา กิจกรรมผูซื้อ
พบผูขาย

การเผยแพรขอมูล
ตลาดคารบอน

กิจกรรม
สงเสริมการซื้อขาย
คารบอนเคาดิต

การจัดทำคารบอน
ฟุตพริ้นทขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

การพัฒนาตลาด
คารบอนภาคสมัครใจ
(T-VER/TVETS)

กิจกรรมชดเชย
คารบอน

ฉลากคารบอน
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โครงการลดก๊าซเรอืนกระจก
ตามมาตรฐานต่างประเทศ	 

(VER)

รูปที	่9		รูปแบบตลาดคาร์บอนภาคสมคัรใจในประเทศไทย

การซือ้ขายใบอนญุาตปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจก

ในภาคอตุสาหกรรม	(TVETS)

โครงการลดก๊าซเรอืนกระจก
ตามมาตรฐานประเทศไทย	 

(T-VER)

TYPE	:	Project	-	based
Eligibility	: Energy efficiency, 
etc.
MRV	: มาตรฐานภายในประเทศ 
คาร์บอนเครดติ	: TVERs
ระบบทะเบยีน	: T-VERs
ผูซ้ือ้	: ภาครฐั / บรษิทั / CSR /
Brokers
สถานะ	:	จะเริม่ ตลุาคม 2556

TYPE	:	Project	-	based
Eligibility	: โครงการลด GHG, 
Pre-registered CDM
MRV	: มาตรฐานต่างประเทศ 
(VCS, GS, etc)
คาร์บอนเครดิต	:	VERs
ระบบทะเบียน	: Standard 
Owners
ผูซ้ือ้	: ผู้ซือ้ต่างประเทศ
สถานะ	: มอียูแ่ล้ว

TYPE	:	Cap	-	and	-	Trade
กลุม่เป้าหมาย	: อตุสาหกรรม
MRV	:	ISO 14064-1 / 14064-3 / 
14065
คาร์บอนเครดติ	: Allowances
ระบบทะเบยีน	: ETS
ผูซ้ือ้	:	หน่วยงานทีเ่ข้าร่วมใน
ระบบ / Traders
สถานะ	: จะเริม่ ตลุาคม 2557

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้มีการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการและการขึ้นทะเบียนโครงการ 

T-VER การประชุมหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มอุตสาหกรรม การจัดกิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้ 

และการจดัท�าโครงการน�าร่องเพือ่พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานส�าหรบัใช้ในตลาดคาร์บอนภาคสมคัรใจของไทย 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

อบก. ได้พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการและการขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER ขึ้น จากการหารือ

ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงส่ิงแวดล้อมประเทศญี่ปุ่น และ Institute for Global Environmental 

Strategies (IGES) ของประเทศญี่ปุ่น และการด�าเนินโครงการ The 2nd Phase of the Project for  

Dissemination of Verified Emission Reductions Project (VER) to Thailand (VER2) ร่วมกับ Korea 

Energy Management Corporation (KEMCO) ของสาธารณรัฐเกาหลี ท�าให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทาง

การด�าเนินงาน รายละเอียด กฎเกณฑ์ และประเด็นที่ส�าคัญในการจัดตั้งตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ  

การพัฒนาระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ และระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต ที่สามารถน�ามา

ประยุกต์ใช้กับตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจของประเทศไทยได้ต่อไป

การพฒันาแนวทางการบรหิารจดัการและการข้ึนทะเบยีนโครงการ	T-VER
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ภายใต้โครงการ T-VER อบก. ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  

ธนาคารกสกิรไทย จ�ากดั (มหาชน) และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ ีจดัท�าโครงการน�าร่อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอาคาร 

ของไทย จ�านวน 12 อาคาร ดังแสดงในรูปที่	10 ผลที่ได้รับจากโครงการฯ คือ 

●	 อาคารน�าร่องทัง้ 12 แห่ง มกีารเพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังานและลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

●		 การพฒันาแบบฟอร์มเอกสารประกอบโครงการ (Project Design Document : PDD) 

●		 การพฒันาระเบยีบวธิกีารลดก๊าซเรอืนกระจกส�าหรบักจิกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังาน   

 ของอาคาร 9 ระเบยีบวธิี  

●		 แนวทางการตรวจสอบและทวนสอบโครงการลดก๊าซเรอืนกระจก (Monitoring and Reporting 

 Guideline : MRG) และแนวทางการตดิตามผลและรายงานปรมิาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

 (Validation and Verification Guideline : VVG) ทีส่อดคล้องกบัแนวทางการตรวจสอบและ 

 ทวนสอบ (M&V) ของการตรวจประเมนิด้านพลงังาน (Energy Audit) ในอาคาร  

●		 การทดสอบระบบ MRV ในอาคารน�าร่อง 

●		 รายงานการติดตามผล รายงานการตรวจสอบ และรายงานการทวนสอบโครงการ ซึ่งเป็น 

 องค์ความรูท้ีจ่�าเป็นในการก�าหนดหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขของโครงการ T-VER

  

รูปที	่10 รายชือ่อาคารน�าร่องจ�านวน 12 อาคาร

1. อาคารชมุสายของบรษิทั ทร ูคอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั มหาชน (เพลนิจิต)  

2. โรงแรม The Peninsula Bangkok  

3. ห้างสรรพสนิค้ามาบญุครองของบรษิทั เอม็ บี เค จ�ากดั (มหาชน)  

4. โรงพยาบาลบางปะกอก 1  

5. อาคาร IT DATA CENTER ของบรษิทั ทร ูคอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั มหาชน (นนทบุร)ี

6. โรงแรม ฮอลเิดย์ รสีอร์ท รเีจ้นท์ บชี ชะอ�า  

7. ธนาคารกสกิรไทย ส�านกังานใหญ่ ราษฎร์บรูณะ  

8. ศนูย์ฝึกอบรมของธนาคารกสกิรไทย อ�าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

9. อาคารสริิภญิโญ  

10. ศนูย์การค้าเซน็ทรลั สาขาพระรามสาม

11. อาคารของ TOPs Daily

12. ศนูย์การค้าโรบนิสนั ซคีอนสแควร์
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การพฒันาแนวทางการบรหิารจดัการระบบซือ้ขายใบอนญุาต
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

อบก. ได้ท�าการศึกษาต่อยอดเพื่อพัฒนาระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ภาคสมคัรใจในระดบัอตุสาหกรรม (TVETS) อย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้มคีวามชดัเจนมากขึน้ และสามารถน�าผล 

ทีไ่ด้จากการศกึษาไปปรบัใช้ในการจดัตัง้ตลาดได้อย่างเป็นรปูธรรมต่อไป ผลการศกึษาประกอบด้วย 

➲ กลไกและโครงสร้าง กฎ ระเบยีบ กระบวนการ และวธิกีารด�าเนนิการขบัเคลือ่นตลาดคาร์บอน

ภาคสมคัรใจในระดบัอตุสาหกรรม ตามรปูแบบของ TVETS ทีเ่หมาะสมกบับรบิทของอตุสาหกรรมไทย 

➲ ขัน้ตอนในการจดัตัง้ TVETS ทีส่ามารถน�าไปใช้ได้อย่างเป็นรปูธรรม 

➲ ข้อเสนอเชงินโยบายในการก�าหนดมาตรการจงูใจในการเข้าร่วมตลาด TVETS ทีเ่หมาะสมกับบรบิท

ของภาคอตุสาหกรรมไทย โดยค�านงึถงึจ�านวนอตุสาหกรรมทีจ่ะเข้าร่วม ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และ

ความยัง่ยนืของตลาด 

ตัวอย่างเช่น โครงสร้างเชิงสถาบันที่เหมาะสมส�าหรับ TVETS ควรมีลักษณะรวมศูนย์ กล่าวคือ  

มอีงค์กรผูก้�ากบัตลาดท�าหน้าทีค่วบคมุดแูลตลาดเพยีงองค์กรเดยีว แต่ควรจดัตัง้คณะกรรมการก�ากบันโยบาย

ตลาดคาร์บอนภาคสมคัรใจ ทีป่ระกอบด้วย ผูแ้ทนจากหน่วยงานส�าคญัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง ท�าหน้าทีใ่นการ

ก�าหนดและก�ากบันโยบายการด�าเนนิงานตลาดคาร์บอน เพ่ือให้เกดิการบรูณาการระหว่างการด�าเนินงานของ

ตลาดคาร์บอน กับเป้าหมายและมาตรการนโยบายการจดัการก๊าซเรอืนกระจกของประเทศไทยในภาพรวม

ส�าหรบักฎเกณฑ์การเข้าร่วมตลาด ไม่ควรมข้ีอก�าหนดเกีย่วกบัประเภทของอตุสาหกรรมทีจ่ะเข้าร่วม 

เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมภาคต่างๆ ทีม่คีวามตัง้ใจสามารถเข้าร่วมตลาดได้ โดยไม่มี

ข้อจ�ากดัทีไ่ม่จ�าเป็น ในขณะที ่ จ�ากดัชนดิของก๊าซเรอืนกระจกทีจ่ะอยูภ่ายใต้การควบคมุของตลาด TVETS  

ไว้เพยีง “ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในส่วนของภาคพลงังาน” (Energy CO2) เท่านัน้  
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ส�าหรบักระบวนการด�าเนนิงานของตลาด ให้มกีารก�าหนดปฏทินิการด�าเนนิงานตลาด TVETS ในแต่ละ

ช่วงปีพันธกรณอีอกเป็น 3 ช่วงเวลา โดยในช่วงปีแรกของการด�าเนนิการตลาด ให้มช่ีวงเวลาเตรยีมการ 

(Preparation Period) 1 ปี ช่วงเวลาพนัธกรณ ี(Commitment Period) 1 ปี และช่วงเวลาสรปุผล (Concluding 

Period) 6 เดอืน ส่วนในปีที	่2	เป็นต้นไป ให้ลดช่วงระยะเวลาทัง้ 3 ดงักล่าวลงเหลอื 8 เดอืน 1ปี และ 4 เดอืน 

ตามล�าดบั และควรมมีาตรการลงโทษและการบรหิารจดัการความเสีย่ง เพือ่ป้องกนัไม่ให้ผูเ้ข้าร่วมตลาด 

หลกีเลีย่งการด�าเนินงานตามเงือ่นไขทีก่�าหนด และบรรเทาภาระความเสีย่งของผูเ้ข้าร่วมตลาด ตลอดจนมี

มาตรการสนบัสนนุทางการเงนิทีช่ดัเจนจากภาครฐั เพราะเป็นปัจจยัความส�าเรจ็ของการจดัตัง้ตลาด TVETS  

รปูที	่11	 การจดัประชมุรบัฟังความคดิเหน็ร่วมกบัภาคอตุสาหกรรม 
เมือ่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2555  

 ณ ศนูย์การประชมุแห่งชาติสริิกิต์ิ กรุงเทพฯ

อย่างไรกต็าม อบก. ตระหนกัว่า ตลาดคาร์บอนและระบบการซือ้ขายใบอนญุาตปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

เป็นเร่ืองใหม่ของผูป้ระกอบการไทย จงึได้จดัสมัมนาเพือ่เผยแพร่ความรูใ้ห้กบัภาคอตุสาหกรรมในสาขาต่างๆ 

พร้อมรับฟังความคดิเหน็และข้อเสนอแนะในเร่ือง

ดงักล่าว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้มกีาร

จดัสมัมนารวมทัง้สิน้ 4 คร้ัง ให้แก่  (1) อุตสาหกรรม

เหลก็ ซเิมนต์ แก้ว (2) สมาชกิของสภาหอการค้าไทย 

(3) อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีเคม ีพลาสตกิ ผลติไฟฟ้า 

และโรงกลัน่น�า้มนั และ (4) อตุสาหกรรมสิง่ทอ  

เยือ่และกระดาษ และอโลหะ ดงัตวัอย่างการจดั

ประชุมรับฟังความคดิเหน็ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 

เมือ่วนัที ่15 พฤษภาคม 2555 ณ ศนูย์การประชมุ

แห่งชาตสิริกิติิ ์กรงุเทพฯ แสดงในรปูที	่11
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อบก. ได้จดักจิกรรมส่งเสรมิการซือ้ขายคาร์บอนเครดติ โดยด�าเนนิการใน 3 ด้าน คอื การจดัสมัมนา

ให้ความรู้ การส่งเสริมให้ผู้ซื้อพบผู้ขาย และการเผยแพร่ข้อมูลด้านตลาดคาร์บอนให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อบก. จัดการ

สัมมนาจ�านวน 8 ครั้ง เพื่อให ้ความรู ้แก ่ 

ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

กลุม่พลังงาน (การผลติพลงังานจากชวีมวล ก๊าซ

ชีวภาพ ลม และแสงอาทิตย์) กลุ่มการจัดการ

ของเสียและวัสดุเหลือใช้ กลุ่มภาคอุตสาหกรรม 

(เหล็ก ส่ิงทอ เยื่อและกระดาษ ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ แก้วและกระจก เคมี ยานยนต์ 

พลาสติก) กลุ่มป่าไม้ การใช้ที่ดิน ปศุสัตว์ และทุกประเภท โดยมีผู้มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการเข้า

ร่วมสัมมนาจ�านวน 753 คน จากจ�านวนผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 875 คน ตัวอย่างการจัดสัมมนาส่งเสริม

การซื้อขายคาร์บอนเครดิต ดังแสดงในรูปที่	12

อบก. สนับสนุนให้ผู้พัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกมีโอกาสพบกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่  

บริษัทหรือรัฐบาลที่เป็นผู้ซื้อหรือขายคาร์บอนเครดิต บริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการลดก๊าซ 

เรือนกระจก บริษัทผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบและทวนสอบข้อมูล องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กร

ระหว่างประเทศ ในการประชมุนานาชาตทิีเ่กีย่วข้องกบัตลาดคาร์บอน เพือ่สร้างโอกาสในการแลกเปลีย่นข้อมลู

ข่าวสารและการซื้อขายคาร์บอนเครดิต และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อบก. ได้เข้าร่วมในการประชุม

นานาชาติ เพือ่เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์องค์กรและโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศไทย 2 งานส�าคญั 

คือ

● งาน	Carbon	Forum	Asia	2011	ณ	ประเทศสิงคโปร์ ในเดือนพฤศจิกายน 2554 อบก. ได้ร่วมงาน 

Carbon Forum Asia 2011 โดยมีการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กรและโครงการ  

CDM ในประเทศไทย การน�าเสนอผลการด�าเนินโครงการ CDM ที่ได้รับ LoA และการแจกเอกสาร CDM 

Country Fact Sheet ให้แก่ผู้ที่สนใจ จ�านวน 200 ฉบับ มีตัวแทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและองค์กร 

 การจดัสมัมนาเรือ่งตลาดคาร์บอน

 กจิกรรมส่งเสรมิให้ผูซ้ือ้พบผูข้าย

รปูที	่12 การจดัสมัมนาส่งเสรมิการซือ้ขายคาร์บอนเครดติ

กจิกรรมส่งเสรมิการซือ้ขายคาร์บอนเครดิต...
สร้างความรูคู้โ่อกาสในการท�าธุรกจิคาร์บอน
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ต่างประเทศให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก โดยในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว มีหน่วยงานปฏิบัติการในการ 

ตรวจสอบ (Designated Operational Entity : DOE) 4 ราย ที่ปรึกษา 6 ราย ผู้ซื้อ 17 ราย ที่แสดง 

ความสนใจ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อการติดต่อประสานงาน และสร้างความร่วมมือในอนาคต

●	 งาน	Carbon	Expo	2012	ณ	สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ในเดือนพฤษภาคม 2555 อบก. ได้

เข้าร่วมงาน Carbon Expo 2012 โดยมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น การน�าโปสเตอร์แสดงผลการ

ด�าเนินโครงการ CDM ของประเทศไทยไปแสดงในงานนิทรรศการและแจกเอกสาร CDM Country Fact 

Sheet จ�านวน 300 ฉบบั ซึง่มผู้ีทีส่นใจและเข้ามาสอบถามข้อมลูจ�านวนมาก โดยในกลุม่เป้าหมายดงักล่าว 

มีหน่วยงานผู้มีอ�านาจด�าเนินการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Designated National Authority : DNA)  

1 ราย หน่วยงานในการปฏิบัติในการตรวจสอบ (Designated Operational Entity : DOE) 1 ราย ที่ปรึกษา 

5 ราย นักลงทุน 2 ราย ผู้ซื้อ 7 ราย แสดงความสนใจในการเจรจาซื้อขายคาร์บอนเครดิต มีการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการติดต่อประสานงานและสร้างความร่วมมือในอนาคต โดยมีกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจ 

เช่น บริษัท Gazprom Marketing & Trading Limited ได้แสดงความประสงค์ที่จะซื้อ CERs จากโครงการ

ลดก๊าซเรือนกระจกประเภทที่มีการพัฒนาในกลุ่ม Landfill Gas หรือ Waste Management และบริษัท 

AitherCO2 Ltd. แสดงความสนใจทีจ่ะรบัซือ้ VER จากโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกจากประเทศไทย ตวัอย่าง

การออกบูธนิทรรศการในงาน Carbon Expo 2012 ดังแสดงในรูปที่	13

 

ผลจากการเข้าร่วมประชมุในเวทนีานาชาตเิหล่านี ้ก่อให้เกดิกจิกรรมทีส่�าคญัในการส่งเสรมิให้ผูซ้ือ้พบ

ผูข้าย คอื การจดัให้มกีารจบัคูท่างธรุกจิระหว่างผูพ้ฒันาโครงการ CDM ซึง่เป็นผูข้ายทีเ่ข้าร่วมการประชมุกบั

ผูซ้ือ้ทีม่าจากประเทศในภาคผนวกที ่1 และกลุม่นกัลงทนุ ตามเวทกีารประชมุนานาชาตต่ิางๆ จากผลการ

ด�าเนนิการดงักล่าว มผีูแ้สดงความประสงค์ทีจ่ะซือ้คาร์บอนเครดิต และร่วมลงทนุในการพฒันาโครงการ CDM 

รปูที	่13  การออกบูธนทิรรศการในงาน Carbon Expo 2012 ณ สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนั ในเดอืนพฤษภาคม 2555
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ของประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก ซึง่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อบก. ได้ด�าเนนิการจบัคูท่างธุรกิจให้แก่ บรษัิท 

แอดวานซ์ เอน็เนอร์ยี ่พลสั จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัทีป่รกึษาและผูพ้ฒันาโครงการ CDM ร่วม ให้กบัผูซ้ือ้รายใหญ่

จากยโุรป 2 ราย ได้แก่ บรษิทั First Climate (เยอรมน)ี และบรษิทั Carbon Trading & Finance (อติาล)ี โดย

ทัง้ 2 บรษิทัได้ตกลงซือ้คาร์บอนเครดติทัง้ประเภท CERs และ VERs จากโครงการ CDM ประเภทก๊าซชวีภาพ

จากฟาร์มหม ูและโครงการ CDM ประเภทชวีมวล รวม 3 โครงการ และได้น�าผูพ้ฒันาโครงการ CDM ของ

ไทยจ�านวน 1 ราย ได้แก่ บรษิทั วจิติรภณัฑ์ปาล์มออยล์ จ�ากดั เข้าร่วมประชมุวชิาการ และจดันทิรรศการ

ในงาน Carbon Expo ท�าให้ผูพ้ฒันาโครงการของไทยมโีอกาสพบปะผูซ้ือ้ทีม่าจากประเทศในภาคผนวกที ่1 

และกลุม่นกัลงทนุ ตลอดจนได้จบัคูท่างธรุกจิกบัผูซ้ือ้รายใหญ่จากยโุรป 2 ราย ได้แก่ AitherCO2 Ltd. และ 

Shell International Trading & Shipping Company 

การประชาสมัพนัธ์ข้อมลูตลาดคาร์บอน นบัเป็นส่วนส�าคญัในการเผยแพร่แนวคดิการบรหิารจดัการก๊าซ

เรอืนกระจกโดยใช้กลไกตลาด ส่งเสรมิให้เกดิการซือ้ขายคาร์บอนเครดติ และขยายเครอืข่ายพนัธมติรระหว่าง

ผูพ้ฒันาโครงการและผู้ซือ้คาร์บอนเครดติ อกีทัง้ยงัเป็นช่องทางในการพฒันาขีดความสามารถของผูพ้ฒันา

โครงการและผู้ซือ้คาร์บอนเครดติ รวมถงึหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัตลาดคาร์บอนในการบรหิารจดัการก๊าซ 

เรือนกระจก ตลอดจนการรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ 

ตลาดคาร์บอนในประเทศไทย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อบก. ได้ด�าเนนิกจิกรรม

การเผยแพร่ข้อมลูด้านตลาดคาร์บอน ดงันี้

●	 จดัท�าจดหมายข่าวรายเดอืน		(E-newsletter) ฉบบั

ภาษาองักฤษ และฉบบัภาษาไทย รวม 24 ฉบบั โดยน�าเสนอ

ข่าวสารกจิกรรมและการสมัมนาประจ�าเดอืน สถานะของ

โครงการ CDM ในประเทศไทย และโครงการทีไ่ด้รบัการขึน้

ทะเบยีนกบั UNFCCC บทวเิคราะห์ตลาดคาร์บอน สรปุผล

การสัมมนาที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

และได้จดัส่งจดหมายข่าวคาร์บอนรายเดอืนให้กบัผูพ้ฒันา

โครงการ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ภาค

การศกึษา และประชาชนทัว่ไปทีส่นใจ ผ่านทางจดหมาย

อเิลก็ทรอนกิส์ จ�านวนกว่า 2,700 ราย รปูที	่14 แสดงจดหมาย

ข่าวคาร์บอนรายเดอืน

 การเผยแพร่ข้อมลูด้านตลาดคาร์บอน

รปูที	่14 จดหมายข่าวคาร์บอนรายเดอืน
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●		 จดัท�าข้อมลูตลาดคาร์บอนรายสปัดาห์	(Carbon	Market	Update	Weekly) ฉบบัภาษาไทยและภาษา

องักฤษ รวม 100 ฉบบั ซึง่เป็นการน�าเสนอข่าวสารความเคลือ่นไหวของตลาดคาร์บอนทัง้ในและต่างประเทศ 

และราคาซือ้ขายคาร์บอนในตลาดต่างประเทศ และเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์บนเวบ็ไซต์ของ อบก. (http://

carbonmarket.tgo.or.th/) ทกุสปัดาห์ รปูที	่15 ตวัอย่างข้อมลูตลาดคาร์บอนรายสปัดาห์ บนหน้าเวบ็ไซต์ 

http://carbonmarket.tgo.or.th/

●		 เป็นวิทยากรรับเชิญให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อเผยแพร่เร่ืองตลาดคาร์บอนในการประชุมและ 

สมัมนาขององค์กรทีเ่กีย่วข้อง เช่น กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม ส�านกังานสิง่แวดล้อมภาค กลุม่นกัธรุกจิด้าน

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR Club) เป็นต้น

รปูที	่15	ตวัอย่างข้อมลูตลาดคาร์บอนรายสปัดาห์ บนหน้าเวบ็ไซต์http://carbonmarket.tgo.or.th/
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การสร้างแรงจงูใจทางการตลาด...

สทิธปิระโยชน์ท่ีสมประโยชน์เพือ่ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

 สทิธปิระโยชน์ทางภาษี

เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการลงทนุพัฒนาโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกในประเทศทีส่ามารถขายคาร์บอนเครดติได้ 

อบก. และกรมสรรพากร ได้ผลกัดนัให้เกดิมาตรการให้สทิธปิระโยชน์ด้านภาษแีก่ธรุกรรมคาร์บอนเครดติ และ

ขณะนีก้รมสรรพากรได้ออกประกาศพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้น

รษัฎากร (ฉบบัที ่514) พ.ศ. 2554 ในราชกจิจานเุบกษา ฉบบักฤษฎกีา ให้มผีลบงัคบัใช้ในวนัที ่21 กมุภาพนัธ์ 

2554 ก�าหนดให้ยกเว้นภาษเีงนิได้ส�าหรบัก�าไรสทุธใินการด�าเนนิการโครงการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

ในแต่ละโครงการ เฉพาะส่วนทีเ่กดิจากการจ�าหน่ายคาร์บอนเครดติ แก่ผูป้ระกอบการโครงการ CDM ภายใต้

พธิสีารเกยีวโต และโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกอืน่ๆ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อบก. ได้ส่งเสรมิให้มผีูม้าขอใช้สทิธิต์ามประมวลรษัฎากร โดยมผีูพ้ฒันา

โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจ (VER) จ�านวน 8 ราย ขอขึน้ทะเบยีนโครงการ ซึง่มปีรมิาณ

คาร์บอนเครดติ 896,756 tCO2e ในจ�านวนนี ้มผีูพ้ฒันาโครงการ VER จ�านวน 3 ราย ที ่อบก. ออกหนงัสอื

รบัรองการขายคาร์บอนเครดติ ปรมิาณ 424,219  tCO2e มลูค่า 14,312,823.36 บาท เพือ่น�าไปรบัสทิธปิระโยชน์

ในการยกเว้นภาษเีงนิได้จากกรมสรรพากร

กจิกรรมส�าคญัอีกกจิกรรมหน่ึงที ่อบก. ได้ด�าเนนิการร่วมกบั ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) คอื การจดัตัง้กองทนุรวมคาร์บอนของประเทศไทย เพือ่สนบัสนนุการลงทนุ 

ในการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศไทย ซึง่จะช่วยให้ผูป้ระกอบการเข้าถึงแหล่งทนุและ

ตลาดคาร์บอนเครดิตได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ การจัดตั้งกองทุนดังกล่าว ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาตลาดทุนไทย 

พ.ศ. 2553 - 2557 ของกระทรวงการคลงั

ก.ล.ต. ได้อนมุตัหิลกัการจดัตัง้กองทนุคาร์บอนในประเทศไทย	เมือ่วนัที	่6	มกราคม	2554	โดยให้จดั

ต้ังในรูปแบบกองทนุรวม และได้ร่างหลกัเกณฑ์เพือ่รองรบัการจดัตัง้กองทนุรวมคาร์บอนของประเทศไทย  

ตลอดจนเปิดให้มกีารรบัฟังความคดิเหน็จากสาธารณะผ่านทางเวบ็ไซต์ ตัง้แต่วนัที ่8 - 26 กนัยายน 2554 และ

ในวนัที ่31 สงิหาคม 2555 ก.ล.ต. ได้ประกาศใช้หลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีารจดัตัง้และจดัการกองทนุรวม

คาร์บอนของประเทศไทย จ�านวน 5 ฉบบั ท�าให้ประเทศไทยมกีรอบด�าเนนิการด้านกฎหมาย ระเบยีบ และ

ข้อบงัคบั ให้แก่ผูส้นใจจะลงทนุ สามารถน�าไปเป็นหลกัการในการจดัตัง้กองทนุรวมคาร์บอนได้ ดงันี้

 กองทนุรวมคาร์บอนของประเทศไทย
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อบก. ได้พัฒนา ”มาตรฐานมงกุฎไทย” ส�าหรับโครงการ CDM เพื่อเป็นมาตรฐานแสดงคุณภาพ

ของโครงการ ว่ามีการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กับประโยชน์ที่เกิดข้ึนกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ทั้งผู้พัฒนา

โครงการ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการผลักดันให้คาร์บอนเครดิตจากโครงการ CDM เป็นที่

ยอมรับในตลาดโลกและมีมูลค่าสูงขึ้น ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2555 มีโครงการ CDM ที่ได้รับเครื่องหมาย 

“มาตรฐานมงกุฎไทย” จ�านวน 19 โครงการ

ต่อมา อบก. ได้ร่วมมอืกบัหน่วยงานมาตรฐานคาร์บอนภาคสมคัรใจ (Verified Carbon Standard : 

VCS) ในการตดิเคร่ืองหมาย “มาตรฐานมงกฎุไทย” ให้กบัคาร์บอนเครดิตทีเ่กดิจากโครงการลดก๊าซเรอืน

กระจกภาคสมคัรใจทีไ่ด้รบัการรบัรองตามมาตรฐาน VCS และมหีน่วยเรยีกว่า Verified Carbon Unit (VCU) 

เพือ่เป็นการเพิม่คณุค่าให้กบัโครงการ T-VER หรอื VER และอาจท�าให้ผูพ้ฒันาโครงการสามารถขาย	VCU	 

ในราคาทีส่งูขึน้กว่าเดมิ	(premium	price) ซึง่ผูพ้ฒันาโครงการ VCS สามารถมาขอรบัการรบัรองมาตรฐาน

มงกฎุไทยจาก อบก. ได้

 การตดิเครือ่งหมาย	“มาตรฐานมงกฎุไทย”	ให้กบัโครงการมาตรฐานคาร์บอนภาคสมคัรใจ	
    (Verified	Carbon	Standard	:	VCS)

ประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ ที ่ทน. 42/2555 
เรือ่ง ข้อผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมคาร์บอนกบับรษิทัจดัการกองทนุรวม

ประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ ที ่ทน. 42/2555 
เรือ่ง หลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีารจดัตัง้และจดัการกองทนุรวมคาร์บอน

ประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ ที ่ทน. 44/2555 
เรือ่ง การจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทนุรวมและการแก้ไขเพิม่เตมิรายการทางทะเบยีน (ฉบบัที ่2)

ประกาศส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที ่สน. 22/2555 
เรือ่ง หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมคาร์บอน

ประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที ่กจ. 12/2555 
เรือ่ง การก�าหนดประเภทหลกัทรพัย์เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่8)
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กิจกรรมชดเชยคาร์บอน หมายถึง กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยกับปริมาณ 

ก๊าซเรอืนกระจกทีป่ล่อยออกมาจากกจิกรรมต่างๆ ขององค์กร หรอื ผลติภณัฑ์ หรอื เหตกุารณ์ หรอื บคุคล 

เพื่อท�าให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากองค์กร หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือ เหตุการณ์ หรือ บุคคล ลดลง  

ทีเ่รยีกว่า Carbon Offsetting หรอื เท่ากบัศนูย์ ทีเ่รยีกว่า Carbon Neutral

กจิกรรมชดเชยคาร์บอน มขีัน้ตอนด�าเนนิงาน 4 ขัน้ตอน ได้แก่ (1) การตรวจวดัปรมิาณการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจก (2) การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกด้วยตนเองบางส่วน (3) การชดเชยปรมิาณการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจก (Offsetting) ในส่วนทีเ่หลอืบางส่วน และ (4) การจดัท�าเอกสารและทวนสอบปรมิาณการปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจก

อบก. เห็นความส�าคัญของการพัฒนาแผนงานชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsetting Program) 

ในการสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ จึงได้ด�าเนินการพัฒนาแผนงานดังกล่าว 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ส่งเสรมิให้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคอตุสาหกรรม 

ท�ากจิกรรมชดเชยคาร์บอนเพือ่เป็นการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: 

CSR) ในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ 2) สร้างอปุสงค์คาร์บอนเครดติจากโครงการ CDM 

และโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจในประเทศไทย อนัจะช่วยสนบัสนนุและขบัเคลือ่นตลาดคาร์บอน

ภาคสมคัรใจภายในประเทศ 3) สร้างความรูค้วามเข้าใจเรือ่งกิจกรรมชดเชยคาร์บอน ของบคุคล องค์กร สนิค้า

และบรกิารการจดังานอเีว้นท์ ให้แก่ทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง

ขณะนีไ้ด้จดัท�า (ร่าง) แนวทางการด�าเนนิกจิกรรมชดเชยคาร์บอนขององค์กร ซึง่ผ่านการประชมุหารอื

กบัองค์กรธรุกจิโดยเฉพาะกลุม่ทีม่คีวามรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี และการสร้างความรู้

ความเข้าใจผ่านการจดัสมัมนาเผยแพร่แนวคดิการท�ากจิกรรมชดเชยคาร์บอนขององค์กรแก่ภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง 

ตลอดจนการก�าหนดแนวทางในการค�านวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกจิกรรมทีต้่องการชดเชยคาร์บอน 

และการให้การรับรองโดยบคุคลที ่3 (Third-party Certification) รวมไปถงึการประชุมกบัผูเ้ช่ียวชาญของ 

ต่างประเทศและการสร้างเครอืข่าย ซึง่เป็นการวางโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่ขบัเคลือ่นแผนงานดงักล่าวต่อไป

กจิกรรมชดเชยคาร์บอน
การแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคมรปูแบบใหม่
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ส่งเสรมิการผลติและการบรโิภคทีย่ัง่ยนื
ด้วยนวตักรรมฉลากคาร์บอนและคาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กรระดับท้องถิน่

รปูที	่16 เครือ่งหมาย “ฉลากคาร์บอน”

	ฉลากคาร์บอน...	นวตักรรมการตลาดเพือ่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ฉลากคาร์บอน
(Carbon	Reduction	Label)

เคร่ืองหมายคาร์บอนฟตุพร้ินท์
(Carbon	Footprint)

ฉลากคูลโหมด

“ฉลากคาร์บอน” คือเคร่ืองมือทางการตลาด

ประเภทหนึง่ท่ีเป็นกลไกขบัเคลือ่นผูผ้ลติและผูบ้รโิภคไป

สู่การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมใน

การลดก๊าซเรือนกระจก ส�าหรบัผูผ้ลติ ฉลากคาร์บอน 

เป็นการแสดงออกถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมในการให้

ข้อมูลแก่ผู้บริโภค และช่วยในการบริหารจัดการการ

ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิจากผลิตภณัฑ์ กจิกรรม หรอื

บรกิารของตน ส�าหรบัผูบ้รโิภค ฉลากคาร์บอนทีต่ดิอยู่

บนผลิตภัณฑ์เป็นข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อ

ผลติภณัฑ์ทีม่คีวามใส่ใจต่อปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ

อบก. ได้พฒันาฉลากคาร์บอนขึน้ 3 รปูแบบ คอื เครือ่งหมายคาร์บอนฟตุพริน้ท์ (Carbon Footprint) 

ฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label) และฉลากคลูโหมด (CoolMode) เครือ่งหมายฉลากคาร์บอน 

ดงัแสดงในรปูที	่16 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้

 คาร์บอนฟตุพริน้ท์ของผลติภณัฑ์

“คาร์บอนฟตุพริน้ท์ของผลติภณัฑ์” เป็นข้อมลูก๊าซเรอืนกระจกทีร่ะบไุว้บน

ฉลากติดสินค้าเพื่อสื่อสารให้ผู้บริโภคได้รับทราบถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่

ปล่อยออกมาตลอดวฏัจกัรชีวติของผลติภัณฑ์ ตัง้แต่การได้มาซึง่วตัถุดิบ การขนส่ง 

การผลิต/การประกอบช้ินส่วน การใช้งาน จนถึงการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลัง 

ใช้งาน ค�านวณออกมาใน รปูของคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า (CO2e) ต่อหน่วยการท�างานของผลติภณัฑ์ 

(Functional Unit)

	 โครงการ	 “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ

ผลติภณัฑ์” ของประเทศไทย เกดิภายใต้ความร่วม

มือของ อบก. กับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ 

แห่งชาติ (MTEC) เพือ่ส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการมี
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รปูที	่17 รปูแบบการค�านวณคาร์บอนฟตุพริน้ท์ของผลติภณัฑ์

รปูที	่18 ตวัอย่างของผลติภณัฑ์ทีข่ึน้ทะเบยีนคาร์บอนฟตุพริน้ท์

การประเมนิปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของผลติภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพือ่ให้สามารถน�าไปใช้

ประกอบการวางแผนการด�าเนนิงานเพือ่ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ตรงจดุมปีระสทิธภิาพ ตลอดจน 

ท�าให้ผูป้ระกอบการส่งออกไทยเตรยีมความพร้อมด้านข้อมลูให้กบัผูซ้ือ้ในต่างประเทศ และใช้เป็นใบเบกิทาง

สร้างความได้เปรียบเชงิแข่งขนัในการส่งออกสนิค้าออกไปยงัตลาดโลก ทัง้นี ้ แนวทางการค�านวณคาร์บอน 

ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14067 ที่คาดว่าจะประกาศใช ้

ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2556 ดงัแสดงรปูแบบการค�านวณคาร์บอนฟตุพริน้ท์ของผลติภณัฑ์ ในรปูที	่17

ผลจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานในการส่งเสริมการใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์บน

ผลิตภัณฑ์ อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย สถาบนัอาหาร กรมส่งเสรมิ

คณุภาพส่ิงแวดล้อม ท�าให้ในปีงบประมาณ	

2555	 มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองค่า

คาร ์บอนฟุตพริ้นท์แล ้วจ�านวน	 399	

ผลิตภัณฑ์	 จาก	83	 บริษัท เมื่อรวม

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผ่านการรับรองค่า

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ตั้งแต่เร่ิมโครงการใน 

ปี 2553 จะมจี�านวน 632 ผลติภณัฑ์ จาก 

143 บรษิทั

ผลติภณัฑ์ทีผ่่านการรับรองมคีวาม

หลากหลาย เช่น ผลิตภัณฑ์เกษตรและ

อาหาร วัสดุก่อสร้าง บรรจุภัณฑ์ เครื่อง

ส�าอาง เมลด็พลาสตกิและเคมภีณัฑ์ โดย

เฉพาะอตุสาหกรรมอาหารมคีวามสนใจขอ

การรับรองค่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์อย่างมาก 

อาทเิช่น กะท ิไก่สด ไก่แปรรปู เนือ้หม ูข้าว 

อาหารกระป๋อง น�า้ผลไม้ เครือ่งดืม่ บะหมี่

กึง่ส�าเรจ็รปู น�า้มนัพชื แป้งมนั นม โยเกร์ิต 

กุง้แห้ง กนุเชยีง น�า้ลูกยอ ตวัอย่างผลิตภณัฑ์

ที่ขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพร้ินท์ แสดงใน 

รปูที	่18

ผลผลติทีส่�าคญัอกีประการหนึง่ของโครงการฯ คอื การพฒันาทีป่รกึษาในการจดัท�าคาร์บอนฟตุพริน้ท์

ของผลติภณัฑ์ ประเภทบคุคล จ�านวน 38 คน และนติบิคุคล 3 หน่วยงาน และผูท้วนสอบข้อมลู จ�านวน  
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รปูที	่19  คู่มือแนวทางการประเมินคาร์บอน
ฟตุพริน้ท์ด้านการบรกิาร

18 คน และ 1 หน่วยงาน ท�าให้ระบบการรบัรองของไทยมคีวามก้าวหน้าและได้รบัการยอมรบัในระดบัสากล	

ตลอดจนประหยดังบประมาณของรฐัและค่าใช้จ่ายในการจ้างทีป่รกึษาต่างประเทศ	 นอกจากนี	้ ไทยยงัเป็น

ประเทศแรกและประเทศเดยีวในอาเซยีนทีม่รีะบบการรบัรองคาร์บอนฟตุพริน้ท์ของผลติภณัฑ์

จากการทีป่ระเทศไทยเป็นศนูย์กลางด้านธรุกจิบรกิารหลายด้าน 

อาท ิการท่องเทีย่วและโรงแรม บรกิารด้านสขุภาพ ดงันัน้ การส่งเสรมิ

ให้ภาคบรกิารมกีารด�าเนนิงานด้านคาร์บอนฟตุพริน้ท์ จะสามารถสร้าง

ความได้เปรียบให้กับธุรกิจของไทยมากย่ิงขึ้น อบก. จึงได้พัฒนา 

“แนวทางการประเมนิคาร์บอนฟตุพร้ินท์ด้านการบรกิาร” และข้อก�าหนด

เฉพาะ (Product Category Rule: PCR) ด้านบรกิารโรงแรมและ 

บริการการพิมพ์ และวางแผนที่จะขยายผลไปสู่บริการด้านอื่นๆ 

ในปีงบประมาณต่อไป คูม่อืแนวทางการประเมนิคาร์บอนฟตุพริน้ท์ 

ด้านการบรกิาร แสดงในรปูที	่19

พร้อมกนันี ้อบก. ได้ท�าการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ 

ให้ขยายไปในวงกว้างมากขึน้ทัง้ในระดบัประเทศ และการประชาสมัพนัธ์

ผลิตภัณฑ์ของไทยทีไ่ด้มกีารขึน้ทะเบยีนในเวทสีากล อนัจะช่วยส่งเสรมิ

ขดีความสามารถของผูป้ระกอบการไทยในตลาดโลกอกีทางหนึง่

 การขึน้ทะเบยีนฉลากลดคาร์บอน

“ฉลากลดคาร์บอน” เป็นฉลากทีแ่สดงระดบัการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ในกระบวนการผลติสนิค้า ท�าให้ผูบ้รโิภคทราบว่าผูผ้ลติมกีารด�าเนนิธรุกจิทีใ่ส่ใจต่อ 

ส่ิงแวดล้อมและสังคม และได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจก โดยกลุม่เป้าหมายเป็นผลติภณัฑ์และบรกิารทีจ่�าหน่ายในประเทศ โครงการ

ฉลากลดคาร์บอนเป็นการด�าเนนิงานร่วมกนัระหว่าง อบก. และสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พบว่า มีผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนเพิ่มขึ้น โดย  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2555 มผีลติภณัฑ์ทีไ่ด้ขึน้ทะเบยีนเพิม่ขึน้ จ�านวน 12 ผลติภณัฑ์ จาก 8 บรษิทั 

อตุสาหกรรมทีใ่ห้ความสนใจฉลากประเภทนีเ้ป็นพเิศษ ได้แก่ อตุสาหกรรมก่อสร้าง อาท ิผูผ้ลติกระเบือ้ง

มงุหลงัคา กระเบือ้งปผูนงัและพืน้ ไม้ฝา ปนูซเีมนต์ สขุภณัฑ์ห้องน�า้ ทัง้นี ้เป็นผลมาจากการทีผ่ลติภณัฑ์

ฉลากลดคาร์บอนได้รับการบรรจุไว้ใน	“เกณฑ์การประเมนิความยัง่ยนืทางพลงังานและสิง่แวดล้อมไทยส�าหรบั

การก่อสร้างและปรบัปรงุโครงการใหม่”	 ของสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ดงันัน้ จงึมผีลติภณัฑ์ทีไ่ด้รับการขึน้ทะเบยีนแล้วตัง้แต่เริม่ด�าเนนิการ จ�านวน 163 ผลติภณัฑ์ จาก 42 บรษิทั 

ตวัอย่างผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รบัการขึน้ทะเบยีนฉลากคาร์บอน แสดงในรปูที	่20
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รปูที	่20 ตวัอย่างผลติภณัฑ์ทีไ่ด้ข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน

รูปที	่21 ตัวอย่างผลติภณัฑ์ทีไ่ด้ขึน้ทะเบยีน “CoolMode”

เกณฑ์การขึน้ทะเบยีนฉลากลดคาร์บอนผลติภณัฑ์ 
ต้องมคีณุสมบตัข้ิอใดข้อหนึง่ใน	3	ข้อ	คอื

1) มกีารลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกระบวนการ
ผลติลงอย่างน้อยร้อยละ 10 เมือ่เทยีบกบัปรมิาณการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกโดยเฉลีย่จากการผลติในรอบ 1 
ปีของปีฐาน (ข้อมลูของปีฐาน สามารถใช้ของปีล่าสดุ 
หรอืปีก่อนหน้า แต่ไม่ควรเก่ากว่าปี 2545) หรอื 

2) มีการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากชีวมวลหรือจากของเสียใน
โรงงาน โดยอาจตัง้ระบบผลติไฟฟ้าเอง หรอืซือ้จาก 
ผู้ผลิตภายนอกได้ แต่ไม่ควรซื้อเกินร้อยละ 5 ของ
ปรมิาณไฟฟ้าทัง้หมดทีใ่ช้ผลติสนิค้า หรอื

3) กระบวนการผลติทีม่กีารใช้เทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพสงู

 การส่งเสรมิการพฒันาเสือ้ผ้าลดโลกร้อน

“CoolMode” เป็นฉลากทีม่อบให้กบัเสือ้ผ้า หรอืผลติภณัฑ์ทีม่ี

คณุสมบตัพิเิศษในการซบัเหงือ่และระบายความร้อนได้ด ี ท�าให้สวมใส่

สบาย ไม่ร้อนอบอ้าว สามารถสวมใส่ในอาคารหรือห้องที่มีอุณหภูม ิ

เครือ่งปรบัอากาศ ≥25 �C ได้โดยไม่รูส้กึอดึอดั เนือ่งจากวสัดทุีใ่ช้ในการ

ตัดเย็บเป็นผ้าที่มีการพัฒนาให้มี คณุสมบตัพิเิศษในการซบัเหงือ่จากผิวหนงัและระเหยออก จงึช่วยเพ่ิม

ความสบายและความเยน็ในขณะสวมใส่ เสือ้ผ้า CoolMode จงึช่วยรองรบัการเปลีย่นพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค

ทีต้่องการมส่ีวนช่วยลดการใช้กระแสไฟฟ้าจากเครือ่งปรบัอากาศ และลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ตวัอย่าง

ผลติภณัฑ์ทีไ่ด้ขึน้ทะเบยีน “CoolMode” แสดงในรปูที	่21
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อบก. และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

ได้ร่วมกนัด�าเนนิโครงการส่งเสรมิการพฒันาเสือ้ผ้าลด

โลกร้อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภค 

มีส่วนร่วมในการลดโลกร้อนจากการเลือกซื้อเสื้อผ้า 

ที่ตัดเย็บจากวัสดุที่ได้รับเครื่องหมาย CoolMode 

ปัจจบุนัมผีลติภณัฑ์ทีผ่่านการข้ึนทะเบยีนคลูโหมดแล้ว 

จ�านวน 18 โครงสร้างผ้า จาก 6 บรษิทั แม้ว่าผลติภณัฑ์

ผ้าที่ผ ่านการขึ้นทะเบียนคูลโหมดยังไม่มีมากนัก

เนือ่งจาก ผูป้ระกอบการจ�าเป็นต้องอาศยัระยะเวลาใน

การวิจัยและพัฒนาผ้าให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 

ที่ก�าหนดขึ้น แต่ก็มีโครงสร้างผ้าที่หลากหลายที่ขึ้น

ทะเบยีนแล้ว ทัง้ฝ้าย โพลเีอสเตอร์ ไนลอน สามารถ

น�าไปใช้ในการตัดเย็บทั้งเสื้อทีเชิ้ต โปโล เชิ้ท สูท 

ชดุนอน ชดุกฬีา  

นอกจากนี ้ เสือ้ผ้าคลูโหมดยงัได้รบัความสนใจ

จากผู้ซื้อในต่างประเทศ มีผู้ประกอบการสิ่งทอไทย 

ทีน่�าผ้าคลูโหมดไปใช้ตดัเยบ็เป็นเสือ้ผ้ากฬีาตามค�าสัง่

ซือ้จากต่างประเทศได้ตดิต่อมายงั อบก. เพือ่สอบถาม

รายช่ือผู้ผลิตที่มีผ้าข้ึนทะเบียนคูลโหมดเพื่อให้มีผ้า

ส�าหรับน�าไปใช้ตัดเย็บและส่งออกได้หลากหลายมาก 

ยิ่งขึ้น ในขณะที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดซื้อ 

จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ

ภาครฐั ซึง่มกีรมควบคมุมลพษิและส�านกังานมาตรฐาน

ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมเป็นฝ่ายเลขานกุาร มแีผนทีจ่ะ

ผลักดันผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคูลโหมดให้อยู่ใน

บญัชรีายการสนิค้าและบรกิารทีอ่ยูใ่นแผนส่งเสรมิการ

จดัซือ้จดัจ้างสนิค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม

ของภาครฐัต่อไป
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เพือ่มุง่สูก่ารเป็นเมอืงคาร์บอนต�า่

อบก. ด�าเนนิกจิกรรมส่งเสรมิการจดัท�าคาร์บอนฟตุพริน้ท์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่มุง่สูก่ารเป็นสงัคมคาร์บอนต�า่ ตัง้แต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยผลลพัธ์ท่ีได้จากกจิกรรมสามารถพัฒนา

เป็นแนวทางและหลกัเกณฑ์การประเมนิคาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน

กจิกรรมต่างๆ เช่น การจดัการมลูฝอย การจดัการระบบบ�าบดัน�า้เสยี 

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ระบบการคมนาคม และการเพิ่ม

ประสทิธภิาพการใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อบก. ได้ขยายผลให้องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ น�าแนวปฏิบัติดังกล่าวไปประยุกต ์

ใช้ภายใต้ “โครงการขยายผลกจิกรรมลดก๊าซเรอืนกระจกในท้องถิน่

เพ่ือมุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต�่าและสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาค

สมคัรใจของประเทศไทย” เพือ่ส่งเสรมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

สามารถประเมินขนาดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรได้ด้วยตนเอง 

และด�าเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกประเภทต่างๆ ที่เหมาะสม 

ตลอดจนสามารถบรหิารจดัการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของตน

อย่างมีประสิทธิภาพ และก้าวไปสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต�่า (Low-

Carbon City) ได้ในทีส่ดุ ทัง้นี ้มอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ผ่านการ

คดัเลอืกให้เข้าร่วมโครงการทัง้สิน้ 23 แห่ง คอื เทศบาลนคร 6 แห่ง 

เทศบาลเมอืง 7 แห่ง และเทศบาลต�าบล 10 แห่ง ครอบคลมุทกุภมูภิาค 

ได้แก่ ภาคเหนอื จ�านวน 10 แห่ง ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จ�านวน 

5 แห่ง ภาคตะวนัออก จ�านวน 4 แห่ง ภาคใต้ จ�านวน 3 แห่ง และ

ภาคกลาง จ�านวน 1 แห่ง ดงัมรีายชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ 

เข้าร่วมโครงการขยายผลผลกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในท้องถ่ิน 

เพื่อมุ ่งสู ่การเป็นสังคมคาร์บอนต�่าและสนับสนุนตลาดคาร์บอน 

ภาคสมคัรใจของประเทศไทย แสดงในตารางที	่2

การขยายผลกจิกรรมลดก๊าซเรอืนกระจกในท้องถิน่



องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ผลการด�าเนินโครงการดังกล่าว ท�าให้เกิดแนวทางและขั้นตอนการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย ท�าให้การค�านวณ

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ 23 แห่ง ก่อนและหลังการปรับปรุง ผ่านการทวนสอบ

ตามหลักมาตรฐานสากล ซึ่งจากผลการค�านวนคาร์บอนฟุตพร้ินท์ในภาพรวมของเทศบาลทั้ง 23 แห่ง 

พบว่า มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 787,293.83 tCO2e/y โดยมีค่าเฉลี่ยของปริมาณ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของเทศบาล 34,230.17 tCO2e/y ต่อเทศบาล

นอกจากนี้ เทศบาลที่เข้าร่วมโครงการได้มีการจัดท�าแผนงานโครงการ/กิจกรรมการลดก๊าซเรือน

กระจกรวมทั้งสิ้น 60 โครงการ มีการด�าเนินการแล้วเสร็จ 17 โครงการ/กิจกรรม และสามารถลดปริมาณ

ก๊าซเรือนกระจกได้ 441.93 tCO2e ซึ่งภายหลังการทวนสอบผลการค�านวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ทีเ่ข้าร่วมโครงการทัง้ 23 แห่ง เมือ่เทยีบกบัปีฐานก่อนและหลงัด�าเนนิการลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก พบว่า มี 13 เทศบาล สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ รวมทั้งสิ้น 

17,068.54 tCO2e รูปที่	 22	 แสดงงานสัมมนาเผยแพร่ผลส�าเร็จและมอบเกียรติบัตรส�าหรับเทศบาล 

ที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน

ตารางที	่	2  รายชือ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีเ่ข้าร่วมโครงการขยายผลผลกจิกรรมลดก๊าซเรอืนกระจกในท้องถิน่ เพือ่มุง่สูก่ารเป็น
สงัคมคาร์บอนต�า่และสนบัสนนุตลาดคาร์บอนภาคสมคัรใจของประเทศไทย
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รปูที	่22 งานสมัมนาเผยแพร่ผลส�าเร็จ
  และมอบเกยีรตบิตัรส�าหรบั

เทศบาลทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
  เมือ่วนัที ่6 พฤศจกิายน 2555 
  ณ โรงแรมโกลเด้น ทวิลปิ 

ซอฟเฟอรนิ

นอกจากน้ี อบก. ได้ท�าการปรับปรุงคู่มือตัวช้ีวัดและเกณฑ์

มาตรฐานส�าหรับการเป็นเมืองลดคาร์บอน (Low-Carbon City) 

ดังแสดงในรูปที่	23 ที่ได้จากโครงการส่งเสริมการจัดท�าคาร์บอน 

ฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลด

คาร์บอน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้มคีวามเหมาะสมยิง่ขึน้ และ

จดัพมิพ์จ�านวน 2,000 เล่ม เพือ่น�าไปขยายผลไปยงัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอื่นๆ โดยผ่านทางสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง

ประเทศไทย พร้อมทัง้แจกจ่ายให้กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและผูท้ีส่นใจ

ทัว่ไปต่อไป รปูที	่23 คู่มือตัวชี้วัดและเกณฑ์มาตรฐาน
ส�าหรับการเป็นเมอืงลดคาร์บอน

  (Low-Carbon City) 
  (ฉบับปรับปรุง)
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การส่งเสรมิจดัท�าแผนธรุกจิร้านค้าสเีขียว

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อบก. ร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และ 

มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร จัดท�าโครงการประกวดการจัดท�าแผนธุรกิจร้านค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดท�าแผนธุรกิจร้านค้าที่จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม (Green Retail Shop) โครงการดังกล่าว เริ่มด�าเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 - 

31 พฤษภาคม 2555 โดยกลุ่มเป้าหมายคือ นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยทั่ว

ประเทศ และภายหลังที่ได้จัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการฯ ไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ จ�านวน 54 แห่ง 

จากทั้งหมด 62 แห่งทั่วประเทศ พบว่า มีนิสิต นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 30 ทีม จาก 22 

มหาวิทยาลัย โดยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศสุดท้ายทั้งหมด 6 ทีม ได้แก่ 1) ทีม Green Life Society จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) ทีม Green Heart จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 3) ทีม Gen Vi จาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4) ทีม HU Team จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 5) ทีม I Green จากมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์ และ 6) ทีมร้านม่านฝ้าย จากมหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งผลการพิจารณาคะแนนรอบสุดท้าย 

คณะกรรมการมีมติให้แผนธุรกิจร้านเครื่องเขียนค้าปลีกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม be leaf ของทีม Green 

Life Society จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังแสดงในรูปที่	24 ทีมผู้ชนะเลิศรางวัล

ที่ 1 โครงการประกวดการจัดท�าแผนธุรกิจร้านค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ แผนธุรกิจของ

นักศึกษาทั้ง 6 ทีมได้น�าไปประชาสัมพันธ์และ

เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ อบก. เรียบร้อยแล้ว

กจิกรรมดงักล่าว	ช่วยให้เยาวชนสามารถ

แสดงความคิดเห็นในการจัดท�าแผนธุรกิจ 

เ พ่ือสิ่ งแวดล ้อมและลดก ๊าซเรือนกระจก 

อย่างเป็นรูปธรรม	 และช่วยปลูกฝังเจตคติใน

เรื่องดังกล่าวแก่คนรุ ่นใหม่เพื่ออนาคตของ

ประเทศไทยในวันข้างหน้า	 ทั้งนี้	 แผนธุรกิจฯ 

ที่ได้จากโครงการ	 ยังสามารถน�าไปพัฒนา	

เป็นต้นแบบและขยายผลเพื่อให้ตลาดสินค้า 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยเติบโตได้ในวงกว้าง อันจะเป็นการกระตุน้ตลาดและเพิม่จ�านวน 

ผูบ้รโิภคสนิค้าทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมให้มมีากขึน้ และเป็นมาตรการส่งเสรมิการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

จากภาคการผลติและภาคการบรโิภคอกีทางหนึง่

รปูที	่24  ทมีผูช้นะเลศิรางวลัที ่1 โครงการประกวดการจดัท�าแผนธรุกจิ
ร้านค้าผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม  



การส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพด้านการบรหิารจดัการ
ก๊าซเรอืนกระจก
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การส่งเสรมิและการพฒันาศกัยภาพตลอดจนการให้ค�าแนะน�าแก่หน่วยงานภาครฐั เอกชนเกีย่วกบั 

การบรหิารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นภารกจิหลกัที ่ อบก. ให้ความส�าคญั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

อบก. ได้ด�าเนินการพฒันาศักยภาพบคุคลากรให้แก่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องไม่ต�า่กว่า 1,200 คน ดงัแสดงใน 

รปูที	่25 โดยการด�าเนนิงานภายใต้กจิกรรมต่างๆ ดงันี้ 

 การพฒันาศกัยภาพและองค์ความรูภ้ายใต้โครงการ	“พฒันาหลกัสตูรและเพิม่ศกัยภาพการเตรยีมความ	

	 พร้อมในการบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก”

รปูที	่25 ตวัอย่างกิจกรรมการพฒันาศักยภาพของ อบก. ให้แก่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องภายใต้โครงการ 
  “พฒันาหลกัสตูรและเพิม่ศักยภาพการเตรยีมความพร้อมในการบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก”
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พัฒนาศักยภาพให้ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เตรียมความพร้อมในการลดก๊าซ 
เรอืนกระจก และเสริมสร้างศกัยภาพบคุลากรในองค์กรให้เกดิความเข้มแขง็และเกดิการเรยีนรู ้เพือ่น�าไปสูก่าร
สร้างเครอืข่ายด้านการลดก๊าซเรอืนกระจกในอนาคต โดยมกีารจดัอบรม ดงันี้

 
หลกัสตูร จ�านวน	

(คน)

1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ และการติดตาม
ประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดส�าหรับส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาค (ภาคกลางและภาคใต้)

69

2. หลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ และการติดตาม
ประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดส�าหรับส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาค (ภาคเหนือ) 

74

3. หลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ และการติดตาม
ประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดส�าหรับส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

66

4. หลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก การอบรม เรื่อง “บทบาทสถาบันการศึกษาใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม : สภาวะโลกร้อน” ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

257

5. หลักสูตรเฉพาะทางด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก การฝึกอบรม เรื่อง “Coordinating/ Managing 
Entity : C/ME และการด�าเนินการโครงการ CDM-PoA ด้าน เขื่อน ลม แสงอาทิตย์ และขยะ”

42

6. หลักสูตรพื้นฐานความรู้ด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เรื่อง “เหลียวหน้า แลหลัง เมืองลดคาร์บอน 
กับการด�าเนินการของประเทศไทย” ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

67

7. หลักสูตรเฉพาะทางด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เรื่อง “การจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจกขององค์กร 
ด้วยมาตรฐาน ISO 14064-1 และ GHG Protocol” ให้กับผู้ประกอบการและผู้สนใจ 

46 

รวม 621

รายละเอยีด จ�านวน
(คน)

1. การจัดการประชุม “The First Regional Academy of the Mitigation Action Implementation Network : 
MAIN-ASIA” ระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมอินดิโก เพิร์ล จังหวัดภูเก็ต 60

2. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการการส�ารวจความคิดเห็น ต่อการติดตามมาตรการและการด�าเนินงาน
ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันสิ่งแวดล้อมโลก (World Resource 
Institute)  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554

60

3. จัดสัมมนาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย  วันที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ อบก. 80

4. จัดการฝึกอบรม เรื่อง “ธุรกิจการบินไทย ก้าวไกลด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์” เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 
 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

100

5. จัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกส�าหรับนักปกครองระดับสูง เร่ือง “บทบาทประเทศไทย 
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมโลก : ภาวะโลกร้อน” เมื่อวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วิทยาลัยมหาดไทย  
อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
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6. จัดการประชุม Fourth Meeting of CCMF Task Force on New Market Mechanism under The AWG-LCA 
ร่วมกับ Carbon Market Forum เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม 2 อบก. 

40

7. จัดการสัมมนา MRV Methodologies Development in New Market Mechanism in Thailand ส�าหรับ 
หน่วยงานภาครัฐร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ IGES จากประเทศญ่ีปุ่น เม่ือวันที่ 7 กันยายน 2555 
ณ ห้องอบรม อบก. 

60

รวม 460

 การพฒันาศกัยภาพอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก
อบก. ได้ด�าเนินการจัดการอบรม และพัฒนาศักยภาพให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด้านการบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจกเพิม่เตมิ ดงันี้
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โครงการศนูย์วชิาการนานาชาตด้ิานการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ
(Climate	Change	International	Technical	and	Training	Center	:	CITC)

อบก. ได้เล็งเหน็ความส�าคญัในการบรูณาการองค์ความรูด้้านการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากร 

ทีเ่กีย่วข้องทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึง การเสรมิสร้าง และพฒันา

เครอืข่ายองค์ความรูด้้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในประเทศไทย และในกลุม่

ประเทศ ASEAN โดยในระยะเริม่ต้น อบก. ได้มกีารลงนามกรอบความร่วมมอืในการ

ด�าเนนิโครงการศนูย์วจิยันานาชาตด้ิานการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (CITC) หรอื 

Minute of Meeting on Japanese Technical Cooperation Project for Capacity 

Development on Mitigation / Adaptation for Climate Change in the Southeast 

Asia Region in the Kingdom of Thailand ระหว่าง อบก. และองค์กรความร่วมมอืระหว่างประเทศของญีปุ่น่ 

(Japan International Cooperation Agency : JICA) เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2555 แสดงในรปูที	่26

รูปที	่26 พธีิลงนามในกรอบความร่วมมือในการด�าเนนิโครงการ CITC ระหว่าง อบก. และ JICA 
เมือ่วันที ่10 สงิหาคม 2555 ณ ห้องประชมุ 1 ชัน้ 9 อบก.



องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

การพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กรเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ 

ทัง้ในด้านการบริหารและด้านวิชาการ เพือ่ให้เจ้าหน้าที ่อบก. น�าไปประยกุต์ใช้ในการท�างานให้มปีระสทิธภิาพ

มากย่ิงขึน้ รวมถงึการจดักจิกรรมพฒันาความสมัพนัธ์และการท�างานร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพภายในองค์กร

เพือ่ส่งเสรมิการด�าเนนิการให้บรรลเุป้าหมายขององค์กร ปี พ.ศ. 2555 อบก. จดัให้มกิีจกรรมร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอก โดยจดักจิกรรมร่วมสร้างฝาย ภายใต้ โครงการ SCG รกัษ์น�า้ เพือ่อนาคต “สร้างฝายในใจคน... 

สูช่มุชนยัง่ยนื” ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัชมุชนแม่ทะ เมือ่วนัที ่3 กมุภาพนัธ์ 

2555 ดงัแสดงในรปูที	่27 ณ จงัหวดัล�าปาง 

การสร้างฝายในคร้ังน้ี ได้น้อมน�าแนวพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ด้านการบรหิาร

จดัการทรพัยากรน�า้มาปฏบิตัอิย่างจรงิจงัและต่อเนือ่ง เพือ่แก้ปัญหาน�า้ขาดน�า้เกนิ น�า้เสยี ช่วยสร้างสมดลุให้

กับระบบนิเวศ บรรเทาภาวะโลกร้อน คนืคณุภาพชวีติทีด่ ีและความสขุสูส่งัคมอย่างยัง่ยนื โดย SCG ได้ร่วมกบั

ชมุชนสร้างฝายชะลอน�า้มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 และมเีป้าหมายทีจ่ะสร้างฝายชะลอน�า้ให้ครบ 50,000 ฝาย  

ในปี พ.ศ. 2556 เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วและสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์ 

พระบรมราชนินีาถ

รปูที	่27  อบก. ร่วมสร้างฝายเพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล ภายใต้ โครงการ SCG รกัษ์น�า้ เพือ่อนาคต สร้างฝายในใจคน... 
  สูช่มุชนยัง่ยนื เมือ่วันที ่3 กุมภาพนัธ์ 2555 ณ ชมุชนแม่ทะ จงัหวดัล�าปาง

การพฒันาศกัยภาพบคุลากรภายในองค์กร
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การประกวดแนวความคดิออกแบบบ้านและอาคารตกึแถวคาร์บอนต�า่

รูปที	่28  งานแถลงข่าวโครงการประกวดแนวความคดิออกแบบบ้านและอาคารตกึแถวคาร์บอนต�า่  
       เมือ่วนัที ่20 มถุินายน 2554 ณ ลาน Atrium 2 ห้างสรรพสนิค้า Siam Center 

อบก. ได้เหน็ความส�าคญัในการลดก๊าซเรอืนกระจกในภาคทีพ่กัอาศยั จงึด�าเนนิโครงการประกวด 

แนวความคดิออกแบบบ้านและอาคารตกึแถวคาร์บอนต�า่ เพือ่ส่งเสรมิให้มกีารออกแบบบ้านและอาคารตกึแถว

ทีส่ามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ตลอดจน 

ใช้ทรพัยากรอย่างเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม โดยแบบดงักล่าวจะได้รบัการเผยแพรเ่ป็นต้นแบบให้กบัองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิน่หรอืประชาชนทัว่ไป พร้อมทัง้รณรงค์ให้ผูป้ระกอบอาชีพทางสถาปัตยกรรม ผูป้ระกอบ

ธรุกจิด้านทีอ่ยูอ่าศยั และผูท้ีต้่องการซือ้หรอืสร้างบ้านและอาคารตกึแถวเกดิความตระหนกัและเหน็ความส�าคญั

ต่อการลดโลกร้อน ได้ทราบถงึหลกัเกณฑ์ทีส่�าคญัทีค่วรค�านงึถงึและให้ความสนใจต่อการออกแบบทีอ่ยูอ่าศยั

ทีม่ส่ีวนช่วยในการลดก๊าซเรอืนกระจก ดงัแสดงในรปูที	่28 และรปูที	่29

รปูที	่29 ภาพบรรยากาศการน�าเสนอแบบบ้านและอาคารตกึแถวคาร์บอนต�า่ของผูส่้งผลงานเข้าประกวดรอบตดัสนิ
  เมือ่วนัที ่3 ตลุาคม 2554  ณ ห้องประชมุ 2 ชัน้ 9 อบก.



องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

การประกวดแนวความคิดออกแบบบ้านและอาคารตกึแถว มผีลการตดัสนิผลงานของผูส่้งผลงานเข้า

ร่วมการประกวด ดงันี้ 

 

รางวลัส�าหรบัผูส่้งผลงานเข้าประกวดได้รบัการสนบัสนนุจาก บรษิทัปนูซเิมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) 

โดยรางวัลส่วนหนึง่ได้สนบัสนนุให้มกีารศกึษาดงูานด้านเทคนคิการออกแบบบ้าน และอาคารคาร์บอนต�า่  

(Low Carbon Design Workshop) ณ ประเทศสงิคโปร์ เมือ่วนัที ่24 - 27 เมษายน 2555 แสดงในรปูที	่30 

โดยมีคณะท�างานโครงการประกวดแนวความคิดออกแบบบ้านและอาคารตึกแถวคาร์บอนต�่า นักศึกษาที ่

ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบบ้านและอาคารตึกแถว และผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ร่วมเดนิทางศกึษาดงูานในครัง้นี ้ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นการพฒันาศกัยภาพและเสรมิสร้างประสบการณ์

แก่ผูช้นะการประกวด และได้มีโอกาสแลกเปลีย่นความคดิเหน็ด้านการออกแบบบ้านและอาคารคาร์บอนต�า่

ร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญ สถาบนัการศกึษาและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องของประเทศสงิคโปร์ 

กลุม่ รางวัล ทมี หน่วยงาน/มหาวทิยาลยั

บุคคลทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ TRZ 07 นิติบุคคล

รางวัลรองชนะเลิศ
lo-fi design นิติบุคคล

M.E.P. นิติบุคคล

นิสิต	นักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ออกซิเจนเยอะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รางวัลรองชนะเลิศ
DISCOVERY มหาวิทยาลัยศิลปากร

Tagbulo มหาวิทยาศิลปากร

กลุม่ รางวัล ทมี หน่วยงาน/มหาวทิยาลยั

บุคคลที่มีใบประกอบวิชาชีพ
รางวัลชนะเลิศ - -

รางวัลรองชนะเลิศ D.N.A. นิติบุคคล

นิสิต	นักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ Sponge จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศ เดี่ยวเดียว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รปูที	่30 การศึกษาดงูานด้านเทคนคิการออกแบบบ้านและอาคารคาร์บอนต�า่ (Low  Carbon  Design Workshop) 
  ณ ประเทศสงิค์โปร์ เมือ่วนัที ่24 - 27 เมษายน 2555

ประเภท บ้านเดี่ยว

ประเภท อาคารตึกแถว 
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 การประชาสมัพนัธ์ผ่านการสือ่สารมวลชนต่างๆ   

ในปี พ.ศ. 2555 อบก. ได้ด�าเนนิการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจขององค์การและ

กจิกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัการลดก๊าซเรอืนกระจกผ่านสือ่

ประชาสมัพนัธ์ในรปูแบบทีห่ลากหลายมากยิง่ขึน้ ไม่

ว่าจะเป็นการจดัท�าภาพยนตร์โฆษณาประชาสมัพนัธ์

กิจกรรมที่มีส่วนช่วยในการลดก๊าซเรือนกระจก สู่

เยาวชน นสิติ  นกัศกึษา และประชาชนทัว่ไป โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการบริโภค

สินค้าท่ีมีส่วนช่วยในการลดก๊าซเรือนกระจกให้กับ

กลุม่เป้าหมาย ผ่านสือ่ Digital Screen ทีต่ดิตัง้ใน

สถาบนัการศกึษาชัน้น�า 6 แห่ง และห้างสรรพสนิค้า

ในเครือ M Group (Siam Paragon/The Mall) 

และเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ แสดงในรูปที่	 31 การ

ประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่ Digital Screen ห้างสรรพสนิค้า

ในเครือ M Group (Siam Paragon / The Mall)  

และเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ รวมไปถึงการเผยแพร่

ภาพยนตร์โฆษณาผ่านโทรทศัน์ดาวเทยีม (Satellite 

TV) ไปพร้อมกนัแสดงในรปูที	่32 การประชาสมัพนัธ์

ผ่านรายการ 360 องศา ไทยทวีสีช่ีอง 3

นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 

ข้อมูลด้านการลดก๊าซเรอืนกระจกในรปูแบบสารคดี

สัน้ ทีอ่อกอากาศในคลืน่วทิย ุวพท.มติข่ิาว 90.5 MHz. 

และการประชาสัมพันธ์โครงการน�าร่องการลดก๊าซ

เรือนกระจกของประเทศไทยผ่านรายการ Energy 

Update สถานโีทรทศัน์ NBT

รวมทัง้การประชาสัมพนัธ์บทบาทและภารกจิ

ขององค์การฯ และโครงการด้านการลดก๊าซเรือน

กระจกในสือ่นิตยสาร - วารสารวิชาการทีเ่กีย่วข้อง

กบัด้านพลงังานและสิง่แวดล้อม เป็นต้น

รปูที	่31 การประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่ Digital Screen
  ห้างสรรพสนิค้าในเครอื M Group
  (Siam Paragon / The Mall) และเซน็ทรลั แจ้งวฒันะ

รปูที	่32 การประชาสมัพนัธ์ผ่านรายการ 360 องศา 
  ไทยทวีสีช่ีอง 3

การประชาสมัพนัธ์บทบาทและภารกจิขององค์กร



องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 การประชาสมัพนัธ์ในสือ่มลัตมิเีดยี	เวบ็ไซต์	Social	Media

เพ่ือให้ทนักบัสถานการณ์ในยคุปัจจบุนั ในปี 2555 อบก. ได้เพิม่ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมลูผ่านเวบ็ไซต์

องค์การ การใช้สือ่ Social Media เช่น Facebook ในการสือ่สารไปยงักลุม่ผูใ้ช้งานซึง่เน้นไปทีก่ลุม่เยาวชน

มากยิง่ขึน้ ดงัแสดงในรปูที	่33	ช่องทางการประชาสมัพนัธ์ผ่าน facebook และ Climate Change Channel  

ที ่อบก. จดัท�า

 การประชาสมัพนัธ์ผ่านการจดักจิกรรม

ด�าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านการท�ากิจกรรม 

อาทเิช่น การจดักจิกรรมทีมุ่ง่ไปสูภ่าคประชาชนโดยพา 

คณะส่ือมวลชนเยีย่มชมโครงการน�าร่องเมอืงลดก๊าซเรอืน

กระจก ณ เทศบาลต�าบลเมอืงแกลง จงัหวดัระยอง เมือ่ 

วันที ่22-23 มนีาคม 2555 และการสนบัสนนุการจดัท�าชดุ

ส่ือและนทิรรศการกึง่ถาวร ณ ศนูย์การเรยีนรูล้ดโลกร้อน 

เทศบาลต�าบลเมอืงแกลง จงัหวดัระยอง ดงัแสดงในรปูที	่34

 การจดันทิรรศการและร่วมกจิกรรมกบัหน่วยงานที	่ 	

	 เกีย่วข้องเพือ่เผยแพร่ภารกจิองค์กร

อบก. ได้ร่วมการจดันทิรรศการและกจิกรรมกบัหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน สถาบนัการศกึษา หน่วยงาน

ภาคต่ีางๆ ดงัแสดงในรปูที	่35 เพือ่เผยแพร่บทบาทและภารกจิ

เป็นการสร้างความรูค้วามเข้าใจในโครงการกลไกการพฒันาที่

สะอาด (CDM) และกจิกรรมทีม่ส่ีวนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจก อาทเิช่น กิจกรรมในวนัเด็กเพือ่ปลกูฝังให้เยาวชน 

รูถ้งึปัญหาภาวะโลกร้อนและรณรงค์ให้เกดิการรกัษาทรพัยากร 

ธรรมชาต ินอกจากนี ้อบก. ร่วมกบักรมพฒันาพลงังานทดแทน

และอนรุกัษ์พลงังาน ในการให้ข้อมลูโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาดของประเทศไทยรวมไปถงึการด�าเนนิ

กจิกรรมท่ีมส่ีวนช่วยในการลดก๊าซเรอืนกระจก ให้กบัผูแ้ทนจากประเทศกลุม่ APEC

รปูที	่33	 ช่องทางการประชาสมัพนัธ์ผ่าน facebook และ Climate Change Channel ที ่อบก. จดัท�า

รปูที	่34 การจดักจิกรรมพาส่ือมวลชนเย่ียมชม “โครงการ
น�าร่องเมืองลดก๊าซเรือนกระจก (Low-Carbon 
City)” ณ เทศบาลต�าบลเมอืงแกลง จงัหวดัระยอง

  เมือ่วนัที ่22 - 23 มนีาคม 2555 

รปูที	่35 การจดันิทรรศการในการเข้าร่วมกิจกรรมและ
การประชมุต่างๆ ของ อบก.
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 การคาดการณ์การปล่อยและลดก๊าซเรอืนกระจกภายใต้ภาพฉายในอนาคตโดยใช้แบบจ�าลอง

อบก. ได้ด�าเนนิการเกบ็ข้อมลูการปล่อยและการลดก๊าซเรอืนกระจกในอดตีและปัจจบุนัเพือ่น�าไปใช้ 

ในการพัฒนาฐานข้อมลูก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ เพือ่ใช้ในการวเิคราะห์เส้นฐานการปล่อยและการลดก๊าซ

เรอืนกระจกในอนาคต ดงันัน้ อบก. จงึได้มแีนวคดิทีจ่ะพฒันาแบบจ�าลองการปล่อยและการลดก๊าซเรอืน

กระจกในอนาคตเพือ่ใช้เป็นข้อมลูประกอบการวเิคราะห์การหาแนวทางในการบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก 

โดยให้ความส�าคญักบัคณุภาพและความถกูต้องของข้อมลูและความเป็นไปได้จรงิในการด�าเนนิการ

การศกึษาการคาดการณ์การปล่อยและลดก๊าซเรอืนกระจกภายใต้ภาพฉายในอนาคตโดยใช้แบบจ�าลอง 

เป็นการศกึษาการคาดการณ์การปล่อยและลดก๊าซเรอืนกระจกในอนาคตภายใต้สถานการณ์ (scenario) ต่างๆ 

และศึกษาผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ จากการก�าหนดระดับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกเทียบกับ 

กรณฐีาน การศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกั คอื 1) การศกึษาทางด้านเทคโนโลย ีและ 2) การศกึษาทางด้าน

เศรษฐศาสตร์ แสดงในรปูที	่36	  

 

การศึกษาด้านเทคโนโลยีประกอบด้วย การศกึษาปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในอนาคตโดยใช้

วธิเีศรษฐมติ ิและแบบจ�าลอง Long-Range Energy Alternatives Planning System (LEAPs) ทัง้ภาคพลงังาน 

(Energy Sector) และไม่ใช่พลงังาน (Non Energy Sector) ด้วยวธิกีารค�านวณตามคูม่อื IPCC 2006  

การจดัท�าข้อมลูก๊าซเรอืนกระจก

รูปที	่36 กรอบในการด�าเนนิงานศกัยภาพคาดการณ์การปล่อยและลดก๊าซเรอืนกระจกภายใต้ภาพฉายในอนาคตโดยใช้แบบจ�าลอง

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
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Guidelines โดยก�าหนดให้ปี 2009 เป็นปีฐานและท�าการคาดการณ์ถงึปี 2050 รวมทัง้การศกึษามาตรการใน

การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในสาขาต่างๆ (Mitigation Option) และการจดัท�า Marginal Abatement 

Cost Curve (MAC) 

ส�าหรับการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจมหภาค 

(Macroeconomic) จากการด�าเนนิมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก โดยใช้แบบจ�าลองดลุยภาพทัว่ไป 

(Computable General Equilibrium : CGE)

➲	การคาดการณ์ในรปูแบบการจ�าลองสถานการณ์	(Scenario)	ออกเป็น	4	กรณ	ีโดยการเปรยีบเทยีบ

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของ	4	กรณ	ีแสดงไว้ในรปูที	่37	คอื

1)	Business	as	Usual	Scenario คอื การจ�าลองในสถานการณ์ปกต ิทีไ่ม่มกีารเปลีย่นแปลงโครงสร้าง

ทางเศรษฐกจิ ไม่มกีารใช้เทคโนโลยใีหม่และนโยบายใหม่

2)	Official	Policy	Scenario	 (OP) คือ การจ�าลองสถานการณ์ตามแผนงานหรือมาตรการ 

ทีไ่ด้มกีารประกาศเป็นทางจากภาครฐัในปัจจบุนั เช่น แผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย ปี ค.ศ. 

2012 - 2030 (PDP2010 R3) แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 25% ใน 10 ปี และแผนอนรุกัษ์

พลงังาน 20 ปี เป็นต้น

3)	New	Policy	Scenario	(NP) คอื การจ�าลองสถานการณม์าตรการหรอืนโยบายใหมเ่พิม่เตมิจากกรณี 

OP โดยเป็นมาตรการหรือเทคโนโลยทีีม่กีารใช้งานในเชิงพาณชิย์แล้วและมคีวามเป็นไปได้ทัง้ด้านเงนิลงทนุ

และสงัคม สิง่แวดล้อม

4)	Stringent	Policy	Scenario	(SP) คอื การจ�าลองสถานการณ์มาตรการหรอืนโยบายแบบเข้มข้นที่

เพิม่เตมิจากกรณ ีNP โดยอาจเป็นมาตรการหรอืเทคโนโลยทีีย่งัอยูใ่นห้อง Lab มคีวามเสีย่งในการลงทนุและ

การยอมรบัของสงัคมหรอืสิง่แวดล้อม

ผลการศกึษาของทัง้	3 กรณ ีเมือ่เทยีบกบัค่า Baseline ประกอบด้วย 

กรณทีี ่1 มาตรการ นโยบายและแผนงานในปัจจบุนั (Official Policy Scenario: OP) 

กรณทีี ่2 มาตรการ นโยบายและแผนงานเพิม่เตมิใหม่ (New Policy Scenario: NP) และ 

กรณทีี ่3 มาตรการ นโยบายและแผนงานเข้มข้น (Stringent Policy Scenario: SP) แสดงให้เหน็ว่า 

ผลการศกึษาของทัง้ 3 กรณ ี เมือ่เทยีบกบัค่า Baseline ถ้าสามารถด�าเนนิการได้ตามนโยบายของภาครฐั 

ทัง้ 3 แผน กรณ ีOP จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ร้อยละ 28, 36 และ 34 เทยีบกบักรณปีกติ 

(baseline) ในปี 2020, 2030 และ 2050 ตามล�าดบั 

อย่างไรกต็าม จากผลการศกึษาพบว่า ถ้ามกีารด�าเนนิมาตรการเพิม่เตมิจากกรณ ีOP ดงัเช่นในกรณี 

NP และ SP จะท�าให้การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเพิม่ขึน้ ส�าหรบักรณ ีNP จะลดลงเท่ากบัร้อยละ 52, 62 

และ 67 ในปี 2020, 2030 และ 2050 ตามล�าดบั และในกรณ ีSP จะลดลงเท่ากบัร้อยละ 54, 67 และ 80 ในปี 

2020, 2030 และ 2050 ตามล�าดบัเนือ่งจากได้มกีารรวมมาตรการในภาคกระบวนการอตุสาหกรรมและ 
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ภาคเกษตรเข้าไปด้วย อนึง่เป็นทีน่่าสงัเกตได้ว่า ถ้าสามารถด�าเนนิมาตรการในกรณ ีSP ได้ส�าเรจ็ จะท�าให้การ

ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในปี 2050 ลดลงมค่ีาใกล้เคยีงกบัค่าการปล่อยในปี 2009

 

➲	การวเิคราะห์ต้นทนุเพิม่	(Marginal	Abatement	Cost	Curve)	ในภาพรวม

การวิเคราะห์ต้นทุนเพิ่มในภาพรวมของมาตรการที่ส�าคัญจากภาคพลังงาน ภาคกระบวนการ

อตุสาหกรรมและภาคเกษตร  อบก. ได้ท�าการวเิคราะห์และคดักรองมาตรการทางด้านเทคโนโลย ีทัง้ 3 ภาค

ผลการวเิคราะห์ต้นทนุส่วนเพิม่ในกรณ ีSP Scenario พบว่า ถ้ามกีารด�าเนนิมาตรการ นโยบายในแต่ละ

เทคโนโลยทีีส่�าคญัในแต่ละภาค จะท�าให้เกดิการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทัง้หมด เท่ากบั 108, 195 และ 

391 MtCO2e ในปี 2020, 2030 และ 2050 ตามล�าดบั โดยทีม่าตรการในภาคเกษตร มศีกัยภาพมากทีส่ดุ  

ซึง่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ เท่ากบั 74, 112 และ 195 MtCO2e ในปี 2020, 2030 และ 2050 

ตามล�าดบั โดยรวม พบว่า มาตรการลดการใช้ปุย๋จากการวเิคราะห์ดนิ หรอืเทคโนโลยกีารจดัการธาตอุาหาร

เฉพาะที ่(Site Specific Nutrient Management) เป็นมาตรการทีม่คีวามคุม้ทนุมากทีส่ดุ (เนือ่งจากตวัเลขใน

แกน y ติดลบมากทีส่ดุ แสดงว่าท�าให้เกดิประโยชน์มากทีส่ดุ) ส�าหรบัด้านการลงทนุ พบว่าถ้าด�าเนนิมาตรการ

ทัง้ 3 ภาค จะท�าให้เกดิความคุม้ทนุด้านการลงทนุ ในปี 2020, 2030 และ 2050 และเกดิประโยชน์ -1,930, 

-760 และ -3,336  ล้านเหรยีญสหรฐั ตามล�าดบั

➲	การวเิคราะห์ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ

ผลการศึกษาแสดงให้เหน็ว่าประเทศไทยจะได้รบัผลกระทบเชงิลบต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศจาก

นโยบายการก�าหนดเป้าหมายเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก และผลกระทบจะมากขึ้นเมื่อระดับเป้าหมาย 

ปรบัเพิม่สงูขึน้ โดยทีร่ะดบัเป้าหมายร้อยละ 30 เมือ่เทยีบกบักรณฐีาน ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

ในปี ค.ศ. 2020 - 2050 จะลดลงร้อยละ 0.2 เมือ่เทยีบกบักรณฐีาน และส่งผลกระทบต่อการลดของการใช้จ่าย

รปูที	่37 กราฟเปรยีบเทยีบการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของ 4 กรณี

Year
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เพ่ือการอปุโภคบรโิภคของภาคครวัเรอืนจากร้อยละ 0.3 เมือ่เทยีบกบักรณฐีาน และลดลงอกีร้อยละ 1.6  

ในช่วงปีเดยีวกนั (2020 - 2050) สอดคล้องกบั Consumer Welfare ทีล่ดลงจาก EV = -0.07 ในปี 2020  

เป็น EV = -1.08 ในปี 2050 ในส่วนการค้าต่างประเทศ พบว่า ประเทศไทยสญูเสยีความได้เปรยีบทางการค้า 

(Competitive Trade) เมือ่มกีารน�านโยบายเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกมาใช้ในประเทศ สรุปได้ว่า  

เป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจกส่งผลเชงิลบต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศไทย

แต่อย่างไรกด็ ี เมือ่พจิารณาถงึกจิกรรมการผลติรายสาขาในด้าน Gross Output ลดลงร้อยละ 0.2 

ในปี 2020 จากการลดก๊าซเรอืนกระจกร้อยละ 30 เมือ่เทยีบกบักรณฐีาน Gross Output และลดลงร้อยละ 0.7 

จากกรณีฐานในปี 2030 และพบว่ากิจกรรมการผลิตที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกจากการลดการปล่อยก๊าซ 

เรอืนกระจกทีเ่พิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญั ได้แก่คอื ภาคการผลติไฟฟ้าพลงัน�า้ การผลติไฟฟ้าและความร้อนร่วม 

(Combined Heat and Pwer : CHP) การผลติไฟฟ้าจากชวีมวล และการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน และ

ภาคผลติชิน้ส่วนเครือ่งจกัรและอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ ส่วนกิจกรรมการผลติทีไ่ด้รบัผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ 

ภาคการผลติไฟฟ้าจากถ่าน เหมอืงถ่านหนิ การผลติไฟฟ้าจากน�า้มนัเตา และการกลัน่น�า้มนั 

ส�าหรับผลกระทบต่อความต้องการขั้นสุดท้ายทั้งหมดส�าหรับสินค้าและบริการ พบว่าในปี 2020  

ความต้องการสนิค้าลดลงร้อยละ 0.2 เมือ่เทยีบกบักรณฐีาน ภายใต้เงือ่นไขเป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจก

ร้อยละ 30 โดยสนิค้าทีไ่ด้รบัผลกระทบด้านลบจากการก�าหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจก คอื ไฟฟ้า 

แก๊สโซลีน แก๊สโซฮอล และดีเซล อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาบ่งช้ีว่าการก�าหนดเป้าหมายเพื่อลดก๊าซ 

เรอืนกระจกจะส่งผลประโยชน์ทางอ้อมด้านสิง่แวดล้อมในการลดปรมิาณ SO2 และ NOx โดยราคา CO2  

ทีเ่ป้าหมายร้อยละ 30 - 50 ในปี ค.ศ. 2020 อยูท่ี ่44 - 100 บาทต่อตนั และปรบัเพิม่ขึน้เป็น 1,000 - 2,400 

บาทต่อตนั ในปี ค.ศ. 2050

➲	การน�าไปใช้ประโยชน์

การศกึษาในแบบจ�าลองนีเ้ป็นการจ�าลองโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศให้อยูใ่นรูปแบบของสมการ

ทางคณติศาสตร์ภายในแบบจ�าลองดลุยภาพทัว่ไป (Computable General Equilibrium : CGE) และประยกุต์

ใช้ข้อมลู Input - Output (I/O) รวมทัง้ตารางบญัชเีศรษฐกจิ - สงัคม (Social Accounting Matrix) ของ

ประเทศไทยที่มีปฏิสัมพันธ์กับการด�าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกในแต่ละทางเลือกเพื่อประเมินผลกระทบ 

ต่อเศรษฐกจิมหภาค (Macro Economic) ของประเทศโดยรวม
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 การศกึษาและพฒันาระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์	(GIS)	เพือ่แสดง	

	 การปล่อยและกกัเกบ็ก๊าซเรอืนกระจกในสาขาเกษตร	ป่าไม้และการ	

	 ใช้ประโยชน์ทีด่นิ 

การศกึษาและพฒันาระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ (GIS) เพือ่แสดง

การปล่อยและกกัเกบ็ก๊าซเรอืนกระจกในสาขาเกษตร ป่าไม้และการใช้

ประโยชน์ทีด่นิ (Agricultural Forestry and Other Land Use : AFOLU) 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการบูรณาการการจัดท�าบัญชี 

ก๊าซเรือนกระจกในสาขาเกษตร ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ให้สามารถวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในระดับเชิง

พืน้ที ่(Spatial Data) ได้แก่ ระดบัรายจงัหวดั รายอ�าเภอ จนถงึระดบั

รายต�าบล โดยจัดท�าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร ์  

(Geo-Spatial  Database) แหล่งการปล่อยและกกัเกบ็ก๊าซเรอืนกระจก 

พร้อมทัง้พฒันาโปรแกรมการค�านวณก๊าซเรอืนกระจกทีเ่ป็นระบบ GIS 

Based แบ่งการศกึษาออกเป็น 2 ระยะ คอื ระยะที ่1 ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 ภายใต้โครงการ “การศึกษาและพฒันาระบบสารสนเทศ

ภมูศิาสตร์ (GIS) เพือ่แสดงการปล่อยและกกัเกบ็ก๊าซเรอืนกระจกใน

สาขาเกษตร ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ทีด่นิ” มขีอบเขตการศกึษาใน 

3 กลุม่กจิกรรม ได้แก่ การใช้ทีด่นิ และการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์

ทีด่นิ (Lands and Land Use Change) การปล่อยก๊าซมเีทนในนาข้าว 

(Rice Cultivation) และการเผาไหม้ชวีมวล (Biomass Burning) และ

การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรบัการด�าเนนิงานด้านก๊าซเรอืนกระจก
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ระยะที ่2 ด�าเนนิการศกึษาต่อเนือ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภายใต้โครงการ“การประเมนิการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจกจากภาคพืน้ดนิ ในสาขาเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ทีด่นิ (AFOLU) ระดบัรายจงัหวดัด้วย

ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์” โดยเพิม่การศกึษาในอกี 3 กลุม่กจิกรรม เพือ่ให้ระบบมคีวามครบถ้วน ถกูต้อง 

สมบรูณ์ยิง่ขึน้ได้แก่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคปศสุตัว์ การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากภาคผนืดิน 

จากการใช้ทีด่นิและแหล่งรวมอืน่ๆ จากการจดัการดนิในพืน้ทีเ่กษตร (Aggregate Source on Lands and 

Emissions from Manage Soil) การศกึษามขีัน้ตอนการด�าเนนิงานต่างๆ ดงันี้ 

➲ พฒันาฐานข้อมลูกจิกรรมการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกภาคการใช้ประโยชน์ทีดิ่น ประกอบไปด้วย 

การวเิคราะห์ข้อมลู GIS Layer ต่างๆ ได้แก่ 

➠ ประเมนิปรมิาณ Carbon Stock ทีเ่ปลีย่นไปต่อปีจากการใช้ประโยชน์ทีด่นิและการเปลีย่นแปลง

การใช้ประโยชน์ทีด่นิ ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2545 ถงึ ปี พ.ศ. 2550 โดยแบ่งการใช้ทีด่นิออก 

เป็น 6 กลุม่ คอื พืน้ทีป่่าไม้ พืน้ทีเ่กษตร พืน้ทีทุ่ง่หญ้า พืน้ทีเ่มอืง พืน้ทีน่�า้ และพืน้ทีอ่ืน่ๆ  

ดงัแสดงไว้ในรปูที	่38	 แผนทีก่ารเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่นิของประเทศในช่วงปี พ.ศ. 

2545 - 2550

➠ ประเมินแหล่งการเกิดการเผาชีวมวลในการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ จากภาพถ่ายดาวเทียม 

MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) ดงัแสดงในรปูที	่39 พืน้ที่ 

ไฟป่าและการเผาในพืน้ทีเ่กษตร ปี พ.ศ. 2550
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รปูที	่38  แผนทีก่ารเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีดิ่นของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2545 - 2550

3B1a Forest land Remaining Forest Land 3B3a Grassland Remaining Grassland 3B5bii Cropland Converted to Settlements
3B1bi Cropland Converted to Forest Land 3B3bi Forest Land Converted to Grassland 3B5biii Grassland Converted to Settlements
3B1bii Grassland Converted to Forest Land 3B3bii Cropland Converted to Grassland 3B5biv Wetlands Converted to Settlements
3B1biii Wetlands Converted to Forest Land 3B3biii Wetlands Converted to Grassland 3B5bv Other Land Converted to Settlements
3B1biv Settlements Converted to Forest Land 3B3biv Settlements Converted to Grassland 3B6a Other Land Remaining Other Land
3B1bv Other Land Converted to Forest Land 3B3bv Other Land Converted to Grassland 3B6bi Forest Land Converted to Other Land
3B2a Cropland Remaining Cropland 3B4ai Peatlands Remaining peatlands 3B6bii Cropland Converted to Other Land
3B2bi Forest Land Converted to Cropland 3B4aii Flooded Land Remaining Flooded 3B6biii Grassland Converted to Other Land
3B2bii Grassland Converted to Cropland 3B4bi Land Converted for Peat Extraction 3B6biv Wetlands Converted to Other Land
3B2biii Wetlands Converted to Cropland 3B4bii Land Converted to Flooded Land 3B6bv Settlements Converted to Other Land
3B2biv Settlements Converted to Cropland 3B5a Settlements Remaining Settlements
3B2bv Other Land Converted to Cropland 3B5bi Forest Land Converted to Settlements   
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➠ จ�าแนกประเภทนาข้าวตามระบบการจดัการน�้า โดยใช้ข้อมลู GIS พืน้ทีเ่ขตการชลประทาน 

วเิคราะห์ ร่วมกบัข้อมลูคณุสมบตักิลุม่ชดุดนิ ระดบัน�า้ และระยะเวลาทีน่�า้ท่วมขงัในแต่ละกลุม่

ชดุดนิ เพือ่จ�าแนกนาข้าวออกเป็น นาปี นาปรงั นาไร่ และนาข้าวตามแต่ละระดับความลกึ 

ของน�า้ในนาข้าว ดงัแสดงไว้ในรปูที	่40	พืน้ทีน่าข้าวจ�าแนกตามระบบการจดัการน�า้ ปี พ.ศ. 

2550

➲ พฒันาฐานข้อมลูสารสนเทศภมูศิาสตร์กจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกภาคพืน้ดนิ 

ได้แก่

➠ ข้อมลูการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในภาคปศสุตัว์

➠ ข้อมลูการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากผนืดินจากการใช้ทีดิ่นและการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์

ทีด่นิ แบ่งออกเป็น                    

  ●	 ปรมิาณคาร์บอนทีส่ะสมในดนิแร่ธาตุ

	 	 ●	 ปรมิาณคาร์บอนทีส่ะสมในดนิอนิทรย์ี   

รูปที	่39  พืน้ทีไ่ฟป่าและการเผาในพืน้ทีเ่กษตร ปี พ.ศ. 2550 รปูที	่40  พืน้ทีน่าข้าวจ�าแนกตามระบบการจดัการน�า้ ปี พ.ศ. 2550

พืน้ทีไ่ฟป่าและการเผา
ในพืน้ทีเ่กษตร ปี 2550

พืน้ทีน่าข้าวจ�าแนกตามระบบ
การจดัการน�า้ ปี 2550
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➠ ข้อมลูการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากแหล่งรวมอืน่ๆ จากการจดัการดนิในพืน้ทีเ่กษตร แบ่งออก

เป็น

  ●	 การใช้ปนูขาว (Liming) และ โดโลไมต์ (Dolomite)

  ●	 การใช้ปุย๋ยเูรยีในพืน้ทีก่ารเกษตร

  ●	 การปลดปล่อยไนตรสัออกไซด์ทางตรงในพืน้ทีท่ีม่กีารจดัการ

	 	 ●		การปลดปล่อยไนตรสัออกไซด์ทางอ้อมในพืน้ทีท่ีม่กีารจดัการ 

	 	 ●		การปลดปล่อยไนตรสัออกไซด์ทางอ้อมจากกจิกรรมการจดัการมลูสตัว์ 

➲ พฒันาโปรแกรมการค�านวณการปล่อยและกกัเกบ็ก๊าซเรอืนกระจกในรปูแบบของ Extension เสรมิ 

ชือ่ว่า IPCC Manager Tool ท�างานผ่านโปรแกรม ArcGIS 10 ดงัแสดงไว้ในรปูที	่41 แสดงภาพของโปรแกรม

การค�านวณก๊าซเรอืนกระจกและผลการค�านวณก๊าซเรอืนกระจกในจงัหวดักาญจนบรุ ี จากภาพแผนทีแ่สดง

ปรมิาณการกระจายของการปล่อยและการกกัเกบ็ก๊าซเรอืนกระจก ใช้การไล่เฉดสแีละตวัเลขประกอบการ

อธบิายความเข้มข้นในแต่ละพืน้ที ่(เครือ่งหมาย - แสดงค่าการกกัเกบ็ และเครือ่งหมาย + แสดงค่าการปล่อย) 

สเีขยีวถงึสเีหลอืงแสดงบรเิวณทีม่กีารกกัเกบ็ก๊าซเรอืนกระจกจากสงูไปต�า่ การกกัเกบ็ส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีป่่าไม้

และพ้ืนท่ีการเกษตรทีป่ลกูพชืระยะยาว เช่น สวนผลไม้ เป็นต้น สแีดงถงึสส้ีมแสดงความเข้มข้นของการปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจกจากสูงไปต�า่ ส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีป่่าไม้ทีถ่กูหกัร้างถางพงเพือ่ใช้ท�าการเกษตรและพืน้ทีอ่ยูอ่าศยั 

เป็นต้น

ปัจจบัุน โครงการศกึษาในระยะท่ี 1 ด�าเนนิการเสรจ็สิน้แล้ว ผลทีไ่ด้รบัคอื มรีะบบฐานข้อมลูและโปรแกรม

ทีส่ามารถค�านวณการปล่อยและกกัเกบ็ก๊าซเรอืนกระจก ในสาขาเกษตร ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ทีด่นิ และ

รปูที	่41	โปรแกรมการค�านวณก๊าซเรอืนกระจก และตวัอย่างผลการค�านวณก๊าซเรอืนกระจกในจงัหวัดกาญจนบุรี
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รายงานผลทัง้ระดบัประเทศและระดบัรายจังหวดั การปล่อยปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกสทุธิ ปี พ.ศ. 2550 

ในแต่ละจงัหวดัของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง ดงัแสดงในรปูที	่42	ขณะนี ้อยูร่ะหว่างการด�าเนนิงาน

ในระยะที ่2 ซึง่เป็นการศกึษาและพฒันาโปรแกรมเพิม่เตมิในกจิกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการประเมนิการ

ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและการสะสมคาร์บอนในดิน ทัง้นีจ้ะสิน้สดุโครงการในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 และ

เมือ่ระบบพัฒนาเสรจ็สิน้แล้วจะมกีารจดัการอบรมหลกัการประเมนิก๊าซเรอืนกระจกและการใช้งานโปรแกรม

ให้กับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อการบรหิารจดัการ การส่งเสรมิการด�าเนนิงานเก่ียวกับ 

การลดก๊าซเรอืนกระจกทัง้ระดบันโยบายและมาตรการต่างๆ ในระดบัพืน้ทีต่่อไป

 การพฒันาฐานข้อมลูและระบบสารสนเทศเพือ่ตดิตามประเมนิผลโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด 

	 ทีไ่ด้รบัการอนมุตัิ

อบก. ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดที่ได้รับ 

การอนมุตั ิ(CDM Monitoring System) บนพืน้ฐานเวบ็ไซต์ (Web Base Application) ทัง้นีเ้ป็นการพฒันา 

ต่อเนือ่งโดยอาศยัข้อมลูเดมิจากระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการวเิคราะห์กลัน่กรองโครงการภายใต้การ

ด�าเนนิงานตามกลไกการพฒันาทีส่ะอาด เป็นฐานตัง้ต้นและพฒันาส่วนเช่ือมต่อเพิม่เตมิ โดยระบบสารสนเทศ

เพ่ือติดตามประเมนิผลโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาดทีไ่ด้รบัการอนมุตั ิสามารถรองรบัการใช้งานจากผูใ้ช้

หลายคนพร้อมกนัได้ ขณะเดยีวกนัระบบยงัสนบัสนนุการท�างานของส�านกังานสิง่แวดล้อมภาค (สสภ. 1-16) 

ซึ่งมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ อบก. ในการติดตามประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด 

ทีไ่ด้รบัการอนมุตั ิโดย สสภ. สามารถศกึษารายละเอยีดข้อมลูของโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาดทีไ่ด้รบั 

การอนมุตัทิีอ่ยู่ในพืน้ทีค่วามรบัผดิชอบได้จากระบบน้ี ผ่านทางอนิเทอร์เน็ต ทัง้นีเ้ป็นการช่วยประหยดัค่าใช้
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รูปที	่42 ปรมิาณการปล่อยและกกัเกบ็ก๊าซเรอืนกระจกจากการใช้ทีดิ่นและเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีดิ่น ปี พ.ศ. 2550 
 ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง
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จ่ายและทรัพยากร รวมถึงระยะเวลาในการส่งข้อมูล

โครงการไปยงัส�านกังานสิง่แวดล้อมภาคต่างๆ และยงั

อ�านวยความสะดวกให้ อบก. สามารถเรยีกดูรายงาน 

สรปุสถานการณ์และรายงานตดิตามประเมนิผลโครงการ

กลไกการพัฒนาที่สะอาดที่ได้รับการอนุมัติ ระบบ

สารสนเทศและระบบฐานข้อมลูโครงการเพือ่การตดิตาม

และประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดที่ 

ได้รบัการอนมุตั ิแสดงในรปูที	่43

ทั้งนี้ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามประเมินผล

โครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาดทีไ่ด้รบัการอนมุตั ิ ได้

ด�าเนนิการพฒันาแล้วเสร็จ พร้อมทัง้จดัการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศให้กบัเจ้าหน้าทีข่อง อบก. 

และเจ้าหน้าทีส่�านกังานสิง่แวดล้อมภาคต่างๆ (สสภ. 1-16) เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว ดงัแสดงในรปูที	่44

 การพฒันาฐานข้อมลู	และระบบสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการวิเคราะห์กลัน่กรองโครงการภายใต้การด�าเนิน

งานตามกลไกการพฒันาทีส่ะอาด	ส�าหรบัโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาดขนาดเลก็แบบควบรวมโครงการ	

และแบบแผนงาน

อบก. ได้ด�าเนนิการพฒันาระบบสารสนเทศและฐานข้อมลูเพือ่ให้ครอบคลมุถงึโครงการกลไกการพฒันา

ท่ีสะอาดขนาดเล็กแบบควบรวมโครงการ และโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดแบบแผนงาน โดยมี

วตัถปุระสงค์ ให้ระบบมคีวามสามารถในการรองรบัการจดัเกบ็ข้อมลูทางด้านเทคนคิ และข้อมลูอืน่ๆ พร้อม

ทัง้สามารถเอือ้อ�านวยต่อการสบืค้นข้อมลูส�าหรบัแต่ละขัน้ตอนการวเิคราะห์ และบนัทกึการให้คะแนนตาม

ดชันกีารพฒันาอย่างยัง่ยนื รวมทัง้บนัทกึข้อมลูเงือ่นไข ข้อสงัเกต ข้อคดิเหน็จากการประชมุของคณะกรรมการ

รูปที	่43 ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลโครงการ เพื่อ 
การตดิตามและประเมนิผลโครงการกลไกการพฒันา
ทีส่ะอาดทีไ่ด้รบัการอนมุตัิ

รูปที	่44	 เจ้าหน้าที่ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาค (ภาคที่ 1-16) เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตามและ 
ประเมนิผลโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาดทีไ่ด้รบัการอนมุตั ิในวันที ่9 เมษายน 2555 ณ โรงแรมสยาม ซิตี ้กรงุเทพมหานคร
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องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจกในระหว่างกระบวนการกลัน่กรองโครงการ รวมถงึสามารถเชือ่มโยง

ข้อมลูกบัระบบสารสนเทศและฐานข้อมลูส�าหรบัการวเิคราะห์กลัน่กรองโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด 

ทีไ่ด้รบัการอนมุตั ิส�าหรบัโครงการประเภททัว่ไป ได้อย่างเป็นระบบ

ปัจจุบันระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์กลั่นกรองโครงการภายใต้การด�าเนินงาน 

ตามกลไกการพฒันาทีส่ะอาด ส�าหรบัโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาดขนาดเลก็แบบควบรวมโครงการ และ

แบบแผนงาน อยูร่ะหว่างด�าเนนิการพฒันาระบบส่วนตดิต่อผูใ้ช้ (Graphical User Interface : GUI) และการ

พัฒนารูปแบบรายงาน รวมไปถึงการทดสอบการใช้งานระบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังแสดงไว้ใน 

รปูที	่45 และ รูปที	่46 ซึง่เมือ่ระบบพฒันาแล้วเสรจ็จะเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าที่

ในด้านการวเิคราะห์ กลัน่กรองโครงการและการออกหนงัสอืให้ค�ารบัรองโครงการ นอกจากนัน้ยงัเป็นระบบ 

ทีส่นบัสนนุการสบืค้นข้อมลูประวตัขิองโครงการเพือ่การตดิตามประเมนิผล 

รปูที	่46  รปูแบบฟอร์มการจดัเก็บข้อมลูโครงการ ซ่ึงอยูร่ะหว่างการพฒันา

รูปที	่45	การก�าหนดรปูแบบประเภทโครงการ (PoA: แผนงาน, Bundle: ควบรวม, Single: ทัว่ไป) เพือ่ให้ง่ายต่อการใช้งานระบบ
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การเผยแพร่ข้อมลู

 การบรหิารจดัการเวบ็ไซต์	www.tgo.or.th

ปัจจบุนัเวบ็ไซต์ อบก. นอกจากเวบ็ไซต์หลกั (www.tgo.or.th) ทีใ่ช้ในการประชาสมัพนัธ์และบรกิาร

ข้อมลูแล้วยงัมกีารสร้างเวบ็ไซต์ย่อย (Sub Domain Website) เช่น conference.tgo.or.th, carbonmarket.

tgo.or.th และ thaicarbonlabel.tgo.or.th เพือ่ประชาสมัพนัธ์โครงการ กิจกรรม และบรกิารเฉพาะด้าน  

ภายใต้การด�าเนนิงานของ อบก. ท�าให้มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องปรบัรปูแบบการแสดงผล เพือ่ให้ผูใ้ช้บรกิาร

สามารถเข้าถงึเนือ้หาของเวบ็ไซต์ย่อยได้อย่างรวดเรว็ โดยใช้วธิกีารสร้าง Portal Page แทรกก่อนการเข้าถงึ

หน้าเวบ็ไซต์หลัก เพือ่ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถงึเนือ้หาทีต้่องการได้อย่างสะดวกมากขึน้ และเชือ่มโยงให้เหน็ถึง

ความสมัพนัธ์ของเนือ้หาทีน่�าเสนอในเวบ็ไซต์ทัง้หมดขององค์การฯ ดงัแสดงไว้ในรปูที	่47 และ รปูที	่48

นอกจากนี้ อบก. ได้เตรียมความพร้อมในการรองรับ เว็บไซต์ย่อยซึ่งคาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นในการ 

ด�าเนนิงานปี 2556 โดยการตดิตัง้ Virtual Host เพือ่รองรบัเวบ็ไซต์ย่อย ไว้เรยีบร้อยแล้ว 

รปูที	่47	 เว็บไซต์ Portal ซ่ึงอยูร่ะหว่างการทดสอบ
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 การพฒันาระบบบรหิารทรพัยากรขององค์กร	(Enterprise	Resource	Planning)

 อบก. ได้มีการด�าเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในเร่ืองการพัฒนาการบริหาร 

ทรัพยากรขององค์กรขึ้น โดยน�าเอาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์การฯ (Enterprise Resource  

Planning System : ERP) หรอืทีเ่รยีกว่า ระบบ ERP โดยพฒันาระบบงานย่อยทีส่�าคญั คอื

■ ระบบงานบรหิารโครงการ (Project Management)

■ ระบบงานงบประมาณ (Budgeting and Planning)

■ ระบบงานการเงนิ (Financial)

■ ระบบงานบญัช ี(Accounting)

■ ระบบงานพสัด ุ/ จดัซือ้-จดัจ้าง (Purchasing)

■ ระบบงานสนิทรพัย์ (Asset)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการใช้งานต่างๆ ให้สอดคล้องกับ 

การด�าเนินงานของ อบก. เพือ่เกดิประสทิธิภาพสงูสดุในการใช้งานระบบ และได้ด�าเนนิการเรือ่งการจดัท�า 

รปูแบบรายงานต่างๆ ดงัแสดงในรปูที	่49 ทีอ่อกจากระบบ ERP ดงันี้

■ ระบบย่อยด้านงานการเงนิมรีายงานต่างๆ ได้แก่ รายงานรบัเงนิ รายงานจ่ายเงนิ รายงานกระแส

เงนิสด และรายงานสรปุภาษหีกั ณ ทีจ่่าย

■ ระบบย่อยด้านงานบัญชี มีรายงานต่างๆ ได้แก่ รายงานงบทดลอง รายงานงบดุล รายงาน 

รายละเอยีดประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ รายงานงบรายได้และค่าใช้จ่าย รายงานบญัชแียกประเภท และ

รายงานทะเบยีนสนิทรพัย์

การพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุงานด้านบรหิารองค์กร

รปูที	่49	หน้าจอระบบแสดงส่วนของรายงานต่างๆ ในระบบ ERP
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■ ระบบย่อยด้านบรหิารงานพสัด ุมรีายงานต่างๆ ได้แก่รายงานค�าสัง่ซือ้-สัง่จ้าง รายปีงบประมาณ  

รายงานสญัญาจ้างทีป่รกึษา รายงานครภุณัฑ์ รายงานบญัชวีสัด ุดงัตวัอย่างรายงานทะเบยีนคมุสญัญาจ้างที่

ปรกึษา แสดงในรปูที	่50

■ ระบบย่อยบรหิารโครงการและงบประมาณ มรีายงานต่างๆ ได้แก่ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 

และรายงานเปรยีบเทยีบแผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จ�าแนกตามแหล่งเงนิ จ�าแนกตามช่วงเวลาการ

รายงาน ได้แก่ รายเดอืน รายไตรมาส และรายปี ดังตวัอย่างรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

อย่างไรกต็าม การด�าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นีย้งัไม่ครอบคลมุรายละเอยีดของงาน 

ทัง้หมด ซึง่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อบก. ได้วางแผนการด�าเนนิงานพฒันาระบบ ERP อย่างต่อเนือ่ง 

เพือ่ให้ระบบ ERP ด�าเนนิการรองรบัการปฎบิตังิานของ อบก. ได้อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ

รปูที	่50	ตวัอย่างรายงานทะเบียนคุมสญัญาจ้างทีป่รกึษา



การส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงาน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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รูปที่	 51 การประชุมหารือเรื่องศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก 
ของประเทศไทย ในภาคพลงังาน เมือ่วันที ่6 กุมภาพนัธ์ 2555  
ณ จงัหวัดเชียงราย

 โครงการศกึษาศกัยภาพการด�าเนนิงานลดก๊าซเรอืนกระจกทีเ่หมาะสมของประเทศไทยร่วมกบัภาคส่วน 

	 ทีเ่กีย่วข้อง	(NAMAs) 

➲ อบก.	ร่วมกบั	สถาบนันานาชาตสิรินิธร	(SIIT)	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	และกรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน	 ศกึษาวเิคราะห์	 นโยบายของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัภาคการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกต่างๆ	ของประเทศไทย ได้แก่ ภาคพลงังาน ภาคป่าไม้ ภาคการเกษตร ภาคอตุสาหกรรม การผลติ
พลงังานจากขยะ และภาคคมนาคม อาท ินโยบาย/แผนของกระทรวงพลงังาน กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวง
คมนาคม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็ Waste-to-
Energy ทีม่อียูใ่นปัจจบุนั เพือ่กลัน่กรองหาศกัยภาพและความเป็นไปได้ในการพฒันาเป็น “การด�าเนนิงานลด
ก๊าซเรอืนกระจกของประเทศไทย” (Nationally Appropriate Mitigation Actions : NAMAs) โดยวเิคราะห์ใน
รปูแบบของ 

 ●	 การด�าเนนิงานลดก๊าซเรอืนกระจกทีเ่หมาะสมของประเทศ โดยการสนบัสนนุภายในประเทศ 
(Domestically Supported NAMAs) 

 ●	 การด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ โดยขอรับการสนับสนุนจาก 
   ต่างประเทศ (Internationally Supported NAMAs) 

รวมทัง้ ศึกษาแนวทางการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ และมกีารประชมุหารอืระหว่าง 
อบก. คณะกรรมการองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการลดก๊าซเรอืน
กระจกของประเทศ เพือ่พจิารณาให้ข้อเสนอแนะต่อข้อมลูด้านศกัยภาพการด�าเนนิงานลดก๊าซเรอืนกระจกของ
ประเทศไทย เพือ่วเิคราะห์ประเมนิในเชงิวชิาการและการจดัท�าข้อเสนอเพือ่ใช้ประกอบการตดัสนิใจเชิงนโยบาย
ต่อไป ดงันี้

➲ ประชมุหารอืเรือ่งศกัยภาพการลดก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศไทย	 ในภาคพลังงาน 
ร่วมกับกระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ส�านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)  
เมือ่วนัที ่6 กมุภาพนัธ์ 2555 ณ จงัหวดัเชยีงราย 
ดงัแสดงในรปูที	่51



องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

➲ ประชุมหารือเรื่องศักยภาพ 

การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย	

ในภาคป่าไม้	และภาคการเกษตร ร่วมกบั

กรมป่าไม้ กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า 

และพันธ์ุพืช กรมทรพัยากรทางทะเลและ

ชายฝั ่ง กรมพัฒนาที่ดิน ส�านักงาน

เศรษฐกจิการเกษตร ในระหว่างวนัที ่3 - 5 

เมษายน 2555 ณ เมอืงพทัยา จงัหวดั

ชลบรุ ีดงัแสดงในรปูที	่52

➲ ประชุมหารือเรื่องศักยภาพ 

การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย	

ในภาคอตุสาหกรรม	การผลติพลงังานจากขยะ	และภาคคมนาคม ร่วมกบักระทรวงอตุสาหกรรม กรมโรงงาน

อตุสาหกรรม กรมควบคมุมลพษิ กรงุเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม ส�านกังานนโยบายและแผนการขนส่ง

และจราจร การรถไฟแห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

รวมทัง้ ผูแ้ทนจากภาคเอกชนและสถาบนัการศกึษา อาท ิสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้า

แห่งประเทศไทย บรษิทั การบนิไทย จ�ากดั(มหาชน) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติ

สรินิธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และบณัฑติวทิยาลยัร่วมด้านพลงังานและสิง่แวดล้อม ในวนัที ่10 พฤษภาคม 

2555 ณ โรงแรมปทมุวนั ปริน๊เซส กรงุเทพฯ ดงัแสดงในรปูที	่53

  

รูปที	่53 การประชุมหารือเรื่องศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ในภาคอุตสาหกรรม การผลิตพลังงานจากขยะ  
และภาคคมนาคม เมือ่วนัที ่10 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมปทมุวัน ปริน๊เซส กรงุเทพฯ

รปูที	่52 การประชุมหารอืเรือ่งศักยภาพการลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศไทย 
ในภาคป่าไม้ และภาคการเกษตร  เมือ่วันที ่3-5 เมษายน 2555 

 ณ เมอืงพทัยา จงัหวัดชลบุรี
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➲ ประชมุหารอืเรือ่งศกัยภาพการลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศไทย	ในภาคพลงังาน ร่วมกบั กรม

พฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม และนกัวชิาการผู้ทรงคณุวฒุ ิจากสถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

และผูเ้กีย่วข้องต่างๆ เมือ่วนัที ่6 กนัยายน 2555 ณ โรงแรมพลูแมน กรงุเทพฯ 

สรปุผลการศกึษาศกัยภาพการลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศไทย	ในภาคพลงังาน	(สาขาผลติไฟฟ้า	

อตุสาหกรรม	และพลงังานจากขยะ)	และภาคการขนส่ง	ในปี	ค.ศ.	2020	พบว่ามศีกัยภาพรวมทัง้สิน้ประมาณ	

73	MtCO2e	หรอืประมาณร้อยละ	20	ของปี	ค.ศ.	2020 

ศักยภาพดังกล่าวประเมินจากแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 10 ปี ในสาขาผลิตไฟฟ้าที่อ้างอิงจาก 

PDP2007 และการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพในโรงงานและอาคาร ในขณะทีศ่กัยภาพในภาคการขนส่ง

ประเมนิจากแผนแม่บทในการพฒันาระบบการขนส่งทีย่ัง่ยนืฯ ทีศ่กึษาโดยส�านกังานนโยบายและแผนการ 

ขนส่งและจราจร (สนข.) ซึง่ประกอบด้วย 

● การลดก๊าซเรอืนกระจกจากภาคพลงังาน    61	MtCO2e

 (สาขาผลติไฟฟ้า อตุสาหกรรม และพลงังานจากขยะ)

● การลดก๊าซเรอืนกระจกจากภาคการขนส่ง   12	MtCO2e

 ซึง่เป็นศกัยภาพทีม่าจากการปรบักระบวนทรรศน์ใหม่ทีส่่งเสรมิการพฒันาระบบขนส่งอย่างยัง่ยนื 

เพ่ือลดการใช้พลงังานและลดก๊าซเรอืนกระจกภาคขนส่ง ได้แก่ การหลกีเลีย่ง (Avoid) การเปลีย่น (Shift)  

และการพฒันา (Improve) ตามยทุธศาสตร์ของแผนแม่บทฯ 

จากศกัยภาพทัง้หมด 73 MtCO2e สามารถแยกเป็นลกัษณะการด�าเนนิงานใน 2 กรณ ีคอื

● การด�าเนนิการลดก๊าซเรอืนกระจก โดยใช้การสนบัสนนุภายในประเทศ 

 (Domestically Supported NAMAs) มศีกัยภาพ ประมาณ	23	MtCO2e 

● การด�าเนนิการลดก๊าซเรอืนกระจก โดยใช้การสนบัสนนุระหว่างประเทศ 

 (Internationally Supported NAMAs) มศีกัยภาพ ประมาณ	50	MtCO2e 

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานและกระทรวงคมนาคมได้เสนอทางเลือกในการจัดศักยภาพของ NAMAs 

เป็น 3 Scenarios ดงันี้ 
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อบก.	 ได้น�าสรปุผลการศกึษาและผลจากการจดัประชมุหารอืและเสนอต่อคณะกรรมการ	 อบก.	 เพือ่

พจิารณา	 เมือ่วันที	่24	 กนัยายน	2555	 และได้มอบหมายให้	 อบก.	 พจิารณาเพิม่เตมิข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบั 

ผลกระทบต่อเศรษฐกจิของประเทศไทยจากการลดก๊าซเรอืนกระจก	เพือ่ประกอบการจดัท�าข้อเสนอทางวชิาการ

ด้านแผนการด�าเนนิงานลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ	(NAMAs)	ด้านพลงังาน	ต่อไป	

 การศกึษากฎหมายเกีย่วกบัการรายงานข้อมลูก๊าซเรอืนกระจกของต่างประเทศ

อบก. ได้ด�าเนนิการศกึษากฎหมายเกีย่วกบัการรายงานข้อมลูก๊าซเรอืนกระจกของต่างประเทศ ได้แก่ 

ประเทศออสเตรเลยี ประเทศสหรฐัอเมรกิา และประเทศญีปุ่น่ เป็นต้น เพือ่เตรยีมความพร้อมส�าหรบัการจดั 

ท�าบญัชกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและรายงานผลการด�าเนนิงานลดก๊าซเรอืนกระจกทกุๆ 2 ปี (Biennial  

Update Report : BUR) ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของการจดัท�ารายงานแห่งชาต ิ(National Communication)  

ทกุๆ 4 ปี และการด�าเนนิงานเกีย่วกบัระบบรายงานข้อมลูก๊าซเรอืนกระจกทีจ่ะมขีึน้ในอนาคต 

นอกจากนีไ้ด้มกีารศกึษาและวเิคราะห์โครงสร้างและแนวทางระบบการรายงานข้อมลูก๊าซเรอืนกระจก

ของประเทศต่างๆ และหารอืกบัหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้องกบัการรายงานข้อมลูก๊าซเรอืนกระจก เพือ่น�ามา

ใช้เป็นข้อมลูประกอบเพือ่วเิคราะห์และจดัท�าข้อเสนอแนะและแนวทางทีเ่หมาะสมส�าหรบัการจดัท�าโครงสร้าง

และพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการจัดท�าระบบและการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ของ

ประเทศไทยต่อไป
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
หน่วย
วัด

น�้า
หนัก
(ร้อย
ละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินงาน

1 2 3 4 5 
ผลการ
ด�าเนิน
งาน

ค่า
คะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วงน�้า
หนัก

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 57 4.8242

1.1 ระยะเวลาเฉลี่ย (วัน) ในการด�าเนินงานรับรองโครงการ

1.1.1	ระยะเวลาเฉลี่ย	(วัน)	ในการด�าเนินงานรับรองโครงการกลไก
การพัฒนาที่สะอาดประเภททั่วไป

วัน 3 80 75 70 65 60 60.83 4.8333 0.1495

1.1.2	ระยะเวลาเฉลี่ย	(วัน)	ในการด�าเนินงานรับรองโครงการกลไก
การพัฒนาที่สะอาดประเภทเฉพาะโครงการกลไกการพัฒนาที่
สะอาดขนาดเล็ก	แบบรวมโครงการ	(Small	Scale	CDM	
Bundling)

วัน 3 83 78 73 68 63 
* อ.ก.พ.ร. มีมติเห็นชอบ 

ให้ยกเลิกตัวชี้วัด

1.1.3	ระยะเวลาเฉลี่ย	(วัน)	ในการด�าเนินงานรับรองโครงการกลไก
การพัฒนาที่สะอาดประเภทเฉพาะ	โครงการกลไกการพัฒนา
ที่สะอาดแบบแผนงาน	(Programmatic	CDM/Programme	
of	Activities

วัน 3 113 108 103 98 93 66.40 5.0000 0.1546

1.2 ระดับความส�าเร็จของการติดตามประเมินผลโครงการ ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2577

1.3 ระดบัความส�าเรจ็ของการสง่เสรมิผูป้ระกอบการฯ รายประเภท ระดับ 6 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.3093

1.4 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาข้อมูลอ้างอิงของประเทศ ระดับ 4 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2062

1.5 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ระดับ 4 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2062

1.6 ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและเครือข่าย

1.6.1	ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการพัฒนาศักยภาพ
หลักสูตรทั่วไป

ระดับ 1 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0515

1.6.2	ประสิทธิภาพของผู้ผ่านการอบรม	หลักสูตรเฉพาะด้าน ระดับ 4 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2062

1.7 ร้อยละของจ�านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน ร้อยละ 10 80 85 90 95 100 5 5.0000 0.5155

1.8 ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้�าหนักของความถี่ในการใช้บริการทางเว็บไซต์

1.8.1	Unique	IP ครั้ง 2 29,928 44,892 59,856 74,819 89,783 70,057 3.6817 0.0759

1.8.2	Accumulate	Hit ครั้ง 2 231,418 347,126 462,835 578,544 694,253 326,494 1.8217 0.0376

1.8.3	Rate	or	return	(%) ร้อยละ 1 76 78 79 80 82 83.60 5.0000 0.0515

1.8.4	จ�านวนเรื่อง/องค์ความรู้ที่เผยแพร่ลงบนในเว็บไซต์ เรื่อง 1 20 25 30 40 50 162 5.0000 0.0515

1.9 ระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจกรรมลดก๊าซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทยโดยใช้กลไกตลาด

ระดับ 8 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.4124

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 10 3.6720

2.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้�าหนักของความพึงพอใจในการให้บริการ ร้อยละ 10 70 75 80 85 90 83.36 3.6720 0.3786

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 10 5.0000

3.1 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2577

3.2 ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน ร้อยละ 5 80 85 90 95 100 100 5.0000 0.2577

มิติที่ 4 มิติด้านการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ 23 4.6957

4.1 ระดับการพัฒนาด้านการก�ากับดูแลกิจการ ระดับ 20 1 2 3 4 5 4.80 4.8000 0.9897

4.2 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาระบบจัดการคุณภาพการ
วิเคราะห์และรับรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด ตาม
มาตรฐาน ISO 9001-2008

ระดับ 3 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.1237

น้�าหนักรวม 97 ค่าคะแนนที่ได้ 4.6931

คะแนนผลการประเมนิการปฏบิตังิานตามค�ารบัรองการปฏบิตังิาน  
องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

*	อ.ก.พ.ร.	เฉพาะกจิเกีย่วกบัการส่งเสริมและพฒันาองค์การมหาชนฯ	เมือ่วนัที	่17	มกราคม	2556	มมีตเิหน็ชอบให้ตดัน�า้หนักคะแนนตวัชีว้ดัที	่1.1.2	ระยะ
เวลาเฉลีย่	(วนั)	 ในการด�าเนนิงานรับรองโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาดประเภทเฉพาะโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาดขนาดเลก็แบบรวมโครงการ	
(Small	Scale	CDM	Bundling)	(น�า้หนกัร้อยละ	3)	ออก	จากน�า้หนักคะแนนรวม	100	โดยเหลอืน�า้หนักคะแนนรวม	97
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องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	

(องค์การมหาชน)	พ.ศ.	2550

หมวด	5	ข้อ	36	และ	ข้อ	37	ให้องค์การจดัท�างบดลุ	งบการเงนิ	

และบญัช	ีส่งผูต้รวจสอบบญัช	ีภายในหนึง่ร้อยยีส่บิวนันบัตัง้แต่วนัสิน้ปี

บญัชทีกุปี	 และต้องจดัให้มกีารตรวจสอบภายในเกีย่วกบัการเงนิ	 การ

บญัช	ีและการพสัด	ุและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบ

อย่างน้อยปีละครัง้

ในรอบปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	คณะกรรมการองค์การบรหิาร

จดัการก๊าซเรอืนกระจกได้มมีตใินการประชมุครัง้ที	่1/2555	 วนัที	่25	

มกราคม	2555	 เห็นชอบให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	(สตง.)	 

เป็นผูต้รวจสอบบญัชขีององค์การฯ

อบก.	ได้จดัท�ารายงานงบการเงนิ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	

(1	ตลุาคม	2554	-	30	กนัยายน	2555)	เสนอคณะอนกุรรมการตรวจสอบ

และประเมนิผล	ให้ความเหน็ชอบแล้วในการประชมุ	ครัง้ที	่1/2556	เมือ่

วนัที	่21	มกราคม	2556	และได้เสนอคณะกรรมการ	อบก.	พจิารณาโดย

การเวยีนวาระ	 ได้รบัความเหน็ชอบแล้ว	 เมือ่วนัที	่28	 มกราคม	2556	

และได้น�าเสนอส�านกังานตรวจการตรวจเงนิแผ่นดนิ	(สตง.)	แล้ว	ตาม

หนงัสอืที	่อบก.	01/0074	ลงวนัที	่31	มกราคม	2556	และ	สตง.	ได้ตรวจ

สอบงบการเงนิส�าหรบัปีสิน้สดุ	วนัที	่30	กนัยายน	2555	และ	2554	ของ	

อบก.	แล้ว	ตามหนงัสอืที	่ตผ.	0031/1874	ลงวนัที	่17	กรกฎาคม	2556

รายงานงบการเงนิ
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รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ คณะกรรมการองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน	 ณ	 วันที่	30	 กันยายน	2555	 
และ	2554	งบรายได้และค่าใช้จ่าย	และงบกระแสเงนิสด	ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของแต่ละปีขององค์การบรหิาร
จัดการก๊าซเรอืนกระจก	(องค์การมหาชน)	ซึง่ผูบ้รหิารขององค์การเป็นผูร้บัผดิชอบต่อความถกูต้องและครบถ้วน
ของข้อมลูในงบการเงนิเหล่านี	้ ส่วนส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่อ
งบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของส�านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป	 
ซึ่งก�าหนดให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่าง 
มเีหตผุลว่า	 งบการเงนิแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่	 การตรวจสอบรวมถึง
การใช้วธิกีารทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทัง้ทีเ่ป็นจ�านวนเงนิและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิ	
การประเมนิความเหมาะสมของหลกัการบัญชีท่ีองค์การใช้และประมาณการเกีย่วกบัรายการทางการเงนิ
ทีเ่ป็นสาระส�าคญั	ซึง่ผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัท�าขึน้	ตลอดจนการประเมนิถงึความเหมาะสมของการแสดงรายการ
ทีน่�าเสนอในงบการเงินโดยรวม	 ส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิเชือ่ว่าการตรวจสอบดงักล่าว	 ให้ข้อสรปุ 
ทีเ่ป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเหน็ของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ

ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเหน็ว่า	งบการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิ	ณ	วันที	่30	กนัยายน	
2555	และ	2554	ผลการด�าเนนิงานและกระแสเงนิสด	ส�าหรบัปีสิน้สดุวันเดียวกนัของแต่ละปีขององค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรอืนกระจก	(องค์การมหาชน)	โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระส�าคญัตามหลกัการบัญชี

ทีก่ระทรวงการคลังก�าหนด   

 (นางสาวพชัรพงา	สโรบล)		

	 ผูอ้�านวยการส�านกัตรวจสอบการเงนิที	่11

 

	 (นางศภุรางค์	พทิยะเวสด์สนุทร)

	 ผูอ้�านวยการกลุม่
ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน

วันท่ี	19	มีนาคม	2556



องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
(หน่วย : บาท)

 หมายเหตุ  2555 2554
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 45,249,522.20 58,356,268.07
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 124,040.94 370,500.00
ลูกหนี้การค้า 3 5,270,390.00 -
เงินลงทุนระยะสั้น 4 53,466,891.03 25,199,452.05
วัสดุคงเหลือ	  261,420.79 240,782.31
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 5  2,531,866.12 6,444,199.95 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 106,904,131.08 90,611,202.38 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อาคารและอุปกรณ์	(สุทธิ) 6 4,005,069.08 5,686,558.50 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(สุทธิ) 7 8,096,734.83 7,575,656.54
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 12,101,803.91 13,262,215.04

รวมสินทรัพย์ 119,005,934.99 103,873,417.42
หนี้สิน    

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า 1,988,882.30 -
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 8 6,966,293.52  12,032,225.25
รวมหนี้สินหมุนเวียน 8,955,175.82 12,032,225.25

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินรับฝากระยะยาว 9 2,274,303.14 3,546,558.85
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว 10 853,563.51 1,642,005.48
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,127,866.65 5,188,564.33
รวมหนี้สิน 12,083,042.47 17,220,789.58

สินทรัพย์สุทธิ 106,922,892.52 86,652,627.84
สินทรัพย์สุทธิ

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 11 106,922,892.52 86,652,627.84
รวมสินทรัพย์สุทธิ 106,922,892.52 86,652,627.84 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

                     
	(นางประเสริฐสุข		จามรมาน) 												(นางฐิตยา		ทวีศักดิ์)

รองผู้อ�านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
รักษาการผู้อ�านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผู้อ�านวยการส�านักอ�านวยการ
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องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
งบรายได้และค่าใช้จ่าย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2555 2554
รายได้จากการด�าเนินงาน

รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากงบอุดหนุน 94,695,700.00 99,844,800.00 
รายได้เงินอุดหนุนโอนตรงให้กรมธนารักษ์ 19 19,188,000.00 19,188,000.00
รวมรายได้จากรัฐบาล 113,883,700.00 119,032,800.00

รายได้จากแหล่งอื่น
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 12 27,915,564.40 13,483,432.41
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค 6,535,183.30 21,810,436.89 
รายได้อื่น 2,418,375.19 1,649,971.58
รวมรายได้จากแหล่งอื่น 36,869,122.89 36,943,840.88 

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน 150,752,822.89 155,976,640.88
ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 13 35,120,475.65 32,344,270.79 
ค่าตอบแทนกรรมการ 4,809,000.00 4,101,000.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 14 5,109,250.19 11,065,442.56
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 15 10,876,506.01 5,612,370.40
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 16 15,548,169.36 19,035,583.13
ค่าสาธารณูปโภค 17 2,654,272.06 2,465,525.07
ค่าเช่าพื้นที่และบริการ 18 19,188,000.00 19,188,000.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 19 5,427,139.87 4,667,117.46 
ค่าจ้างที่ปรึกษา 20 29,054,349.44 37,241,519.76
ค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	 21 3,444,895.63 1,059,021.00 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 131,232,058.21 136,779,850.17
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 19,520.764.68 19,196,790.71
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องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
(หน่วย : บาท)

2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 19,520,764.68 19,196,790.71
ปรับ กระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน

รายได้สูงกว่ารายจ่ายสะสมรับมาจากโครงการ	BRESEL - 1,052.42
ปรับปรุงค่าใช้จ่ายปี	2554	ลดลง 749,500.00 -
ลูกหนี้ยืมเงินทดรอง	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง 246,459.06 (263,740.00)
ลูกหนี้การค้า	(เพิ่มขึ้น) (5,270,390.00) -
เงินลุงทุนระยะสั้น	(เพิ่มขึ้น) (28,267,438.98) (25,199,452.05)
วัสดุคงเหลือ	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง (20,638.48) 145,447.88
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 5,360,820.50 4,667,117.46
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง 3,912,333.83 (6,295,083.64)
เจ้าหนี้การค้า	เพิ่มขึ้น 1,988,882.30 -	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น	(ลดลง) (5,065,931.73) 2,520,350.87
เงินรับฝากระยะยาว	เพิ่มขึ้น	(ลดลง) (1,272,255.71) 1,652,907.25
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว	(ลดลง) (788,441.97) (6,681,623.06)

เงินสดสุทธิจากได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน (8,906,336.50) (10,256,232.16)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายปรับปรุงอาคารและซื้อครุภัณฑ์ (543,783.37) (1,289,320.45)
เงินสดจ่ายจ้างท�าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3,656,626.00) (3,827,894.50)

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (4,200,409.37) (5,117,214.95)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ (13,106,745.87) (15,373,447.11)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ	ณ	วันต้นงวด 58,356,268.07 73,729,715.18
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 45,249,522.20 58,356,268.07
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องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน)
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน

ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่ 30 กนัยายน  2555 และ 2554

ข้อมลูทัว่ไป

องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	(องค์การมหาชน)	(อบก.)	จดัตัง้ขึน้ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้

องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	(องค์การมหาชน)	พ.ศ.	2550	โดยอาศยัอ�านาจตามความในมาตรา	5	

แห่งพระราชบญัญตัอิงค์การมหาชน	พ.ศ.	2542	ซึง่มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่เมือ่วนัที	่7	กรกฎาคม	2550	การจดัตัง้	

อบก.	มวีตัถปุระสงค์	ดงันี้	

1.	วเิคราะห์	กลัน่กรอง	และท�าความเหน็เกีย่วกบัการให้ค�ารบัรองโครงการ	ตลอดจนตดิตามประเมนิ

ผลโครงการทีไ่ด้รบัค�ารบัรอง

2.	ส่งเสรมิการพฒันาโครงการ	และการตลาดซือ้ขายปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีไ่ด้รบัการรบัรอง

3.	เป็นศนูย์กลางข้อมลูทีเ่กีย่วกบัสถานการณ์ด�าเนนิงานด้านก๊าซเรอืนกระจก

4.	จดัท�าฐานข้อมลูเกีย่วกบัโครงการทีไ่ด้รบัค�ารบัรอง	และการขายปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีไ่ด้รบัการ

รบัรอง	ทัง้นี	้ตามนโยบายทีค่ณะกรรมการแห่งชาตแิละคณะกรรมการก�าหนด

5.	ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพ	ตลอดจนให้ค�าแนะน�าแก่หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนเกีย่วกบัการ

บรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก

6.	เผยแพร่และประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัการจดัการก๊าซเรอืนกระจก

7.	ส่งเสรมิและสนบัสนนุการด�าเนนิงานด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	(องค์การมหาชน)	ตัง้อยูท่ี	่อาคารรฐัประศาสนภกัด	ี80	พรรษา	

ชัน้	9	เลขที	่120	หมู	่3	อาคาร	B	ถนนแจ้งวฒันะ	แขวงทุง่สองห้อง	เขตหลกัสี	่กรงุเทพฯ	10210			

หมายเหตทุี ่1 สรปุนโยบายการบญัชทีีส่�าคญั

1.1 หลกัเกณฑ์ในการจดัท�างบการเงนิ

	 งบการเงินจัดท�าขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง	 โดยเป็นไปตามข้อก�าหนดในหลักการและนโยบาย 

การบญัชสี�าหรบัหน่วยงานภาครฐั	ฉบบัที	่2	ลงวนัที	่6	มกราคม	2546

		 การจดัประเภทและการแสดงรายการในงบการเงนิถอืปฏบิตัติามหนงัสอืกรมบญัชกีลางทีด่่วนทีส่ดุ	

กค	0423.2/ว	410		ลงวนัที	่21	พฤศจกิายน	2551	เรือ่ง	รปูแบบรายงานการเงนิของหน่วยงานภาครฐั

		 รอบระยะเวลาบญัชตีัง้แต่วนัที	่1	ตลุาคม	ของปี	ถงึวนัที	่30	กนัยายน	ของปีถดัไป
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1.2 การรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่าย

 ➣ รายได้เงนิอดุหนนุรบัจากรฐับาล	รบัรูเ้มือ่ได้รบัอนมุตัคิ�าขอเบกิเงนิจากกรมบญัชกีลาง

   ➣ รายได้จากเงนิช่วยเหลอืและเงนิบรจิาค	รบัรูเ้มือ่ได้รบัเงนิช่วยเหลอืหรอืเงนิบรจิาค	เงนิทีไ่ด้รบั

โดยไม่ได้ระบวัุตถปุระสงค์รับรู้เป็นรายได้ทัง้จ�านวนในงวดทีเ่กดิรายการและทีร่บัโดยระบวุตัถปุระสงค์จะทยอย

รบัรูเ้ป็นรายได้ตามสดัส่วนค่าใช้จ่าย

   ➣ รายได้ค่าธรรมเนยีม	รบัรูเ้มือ่ออกหนงัสอืให้ค�ารบัรองโครงการ

  ➣ รายได้ดอกเบีย้	รบัรูต้ามเกณฑ์สดัส่วนของเวลาโดยค�านงึถึงอตัราผลตอบแทนทีธ่นาคารก�าหนด

 ➣ รายได้อืน่	และค่าใช้จ่ายรบัรูต้ามเกณฑ์คงค้าง	

1.3 ลกูหนีเ้งนิยมื

	 รบัรูต้ัง้แต่วนัทีจ่่ายเงนิตามจ�านวนเงนิในสญัญาการยมืเงนิ

1.4 วสัดคุงเหลอื  

		 บนัทกึรบัรูใ้นราคาทนุทีไ่ด้มา	และแสดงตามราคาทนุทีค่�านวณ	โดยวธิเีข้าก่อนออกก่อน	(FIFO)	

1.5 อาคารและอปุกรณ์ 

	 ส่วนปรบัปรงุอาคาร	-	สทุธ	ิแสดงในราคาทนุหลงัหกัค่าเสือ่มราคาสะสม	

			 อปุกรณ์	-	สทุธ	ิแสดงในราคาทนุ	หลงัหกัค่าเสือ่มราคาสะสมเฉพาะทีม่มีลูค่าต่อหน่วยหรอืต่อชดุ

เกนิกว่า	5,000	บาท	ขึน้ไป	ส่วนทีม่มีลูค่าต�า่กว่านัน้ถอืเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทีเ่กดิรายการ

1.6 สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน

	 สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน	-	สทุธ	ิแสดงในราคาทนุหลงัหกัค่าตดัจ�าหน่ายสะสม

1.7 รายได้รอการรบัรูร้ะยะยาว 

	 รายได้ของหน่วยงานทีร่บัเงนิตามโครงการช่วยเหลอืหรอืความร่วมมอืจากองค์กรต่างๆ	หรอืบคุคล

ใดๆ	เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานของหน่วยงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์	หรอืได้รบับรจิาคเป็นเงนิหรอืสนิทรพัย์	

เงนิทีไ่ด้รบัโดยระบวุตัถปุระสงค์	ก่อให้เกดิประโยชน์แก่หน่วยงานมากกว่าหนึง่รอบระยะเวลาบญัช	ีบนัทกึรบั

รูเ้ป็นหนีส้นิ	และทยอยรบัรูเ้ป็นรายได้ตามสดัส่วนของค่าใช้จ่าย	กรณเีป็นสนิทรพัย์ทีไ่ด้รบัมาก่อให้เกดิประโยชน์

แก่หน่วยงานมากกว่าหนึง่รอบระยะเวลาบญัช	ีให้รบัรูเ้ป็นรายได้ตลอดอายกุารใช้งานของสนิทรพัย์ตามเกณฑ์

สดัส่วนของค่าเสือ่มราคาของสนิทรพัย์นัน้

1.8 ค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ�าหน่าย

	 ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่าย	ค�านวณจากราคาทนุของอาคาร	อปุกรณ์	และสนิทรพัย์ไม่มตีวั

ตน	โดยวธิเีส้นตรงตามอายกุารใช้งานโดยประมาณของสนิทรพัย์		ดงันี้

			 ส่วนปรบัปรงุอาคาร	 5	 ปี

			 อปุกรณ์	 3	-	10	 ปี

			 โปรแกรมคอมพวิเตอร์	 3	 ปี
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หมายเหตทุี ่2  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

เงินฝากสถาบันการเงิน	จ�านวน	45,199,522.20	บาท	เป็นเงินฝากออมทรัพย์	ได้แก่	เงินงบประมาณ	

จ�านวน	16,176,899.20	 บาท	 เงินสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 จ�านวน	658,807.37	 บาท	 

เงนิค่าธรรมเนียมการออกหนงัสือรับรองโครงการ	จ�านวน	18,867,996	บาท	เงนิฝากฉลากคาร์บอน	จ�านวน	

1,412,195.13	บาท	เงินฝากค่าใช้จ่ายบุคลากร	จ�านวน	381,375.84	บาท	เงินโครงการส่งเสริมและพัฒนา

มาตรฐานและฉลากประสิทธิภาพพลังงาน	(BRESL)	390,602.39	บาท	เงินบริจาคเพื่อกิจการ	อบก.	จ�านวน	

7,167,637.73	บาท	และเงินฝากโครงการติดตามการด�าเนินงาน	GHG-MAPT	จ�านวน	144,008.54	บาท		

หมายเหตทุี ่3  ลกูหนีก้ารค้า ณ วนัที ่30 กนัยายน 2555

จ�านวน	5,270,390.00	บาท	ประกอบด้วย	ลูกหนี้รายได้ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์โครงการ	 เป็น

จ�านวน	4,809,890.00	บาท	และลูกหนี้รายได้ค่าขึ้นทะเบียน	Carbon	Footprint		จ�านวน	460,500.00	บาท	

หมายเหตทุี ่4  เงนิลงทนุระยะสัน้ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2555

จ�านวน	53,466,891.03	บาท	เป็นเงินฝากธนาคารประเภท	บัญชีเงินฝากประเภท	9	เดือน	10	เดือน	

และ	11	เดือน

 (หน่วย	:	บาท)
2555 2554 

เงินสดย่อย 50,00.00 50,00.00

เงินฝากสถาบันการเงิน 45,199,522.20 58,306,268.07

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 45,249,522.20 58,356,268.07
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  (หน่วย : บาท)

2555 2554

หมายเหตทุี ่ 5 สนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าโครงการความร่วมมือกับสิ่งแวดล้อมภาค - 5,707,580.00

ค่าใช้จ่าย	จ่ายล่วงหน้าอื่น 692,939.25 165,033.72

ดอกเบี้ยค้างรับ 1,032,330.39 431,980.24

ค่าเบี้ยประกันสุขภาพค้างรับ 39,964.48 43,382.07

รายได้เงินสนับสนุนค้างรับ - 96,223.92

ลูกหนี้เงินยืมประสบภัยน�้าท่วม 766,632.00 										-

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2,531,866.12 6,444,199.95

หมายเหตทุี ่ 6 อาคารและอปุกรณ์ (สทุธ)ิ

ส่วนปรับปรุงอาคาร 556,482.95 556,482.95

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม 313,676.41 202,379.83

ส่วนปรับปรุงอาคาร (สุทธิ) 242,806.54 354,103.12

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5,609,575.80 5,413,338.28

หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม 4,399,863.53 3,235,559.54

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สุทธิ) 1,209,712.27 2,177,778.74

ครุภัณฑ์ส�านักงาน 2,668,559.05 2,587,961.40

หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม 977,723.63 605,677.96

ครุภัณฑ์ส�านักงาน (สุทธิ) 1,690,835.42 1,982,283.44

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2,126,456.20 1,899,508.00

หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม 1,272,362.35 742,350.90

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สุทธิ) 854,129.85 1,157,157.10

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 27,115.00 27,115.00

หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม 19,531.00 13,221.40

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สุทธิ) 7,584.00 13,893.60

ครุภัณฑ์ส�ารวจ 22,900.00 22,900.00

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม 22,899.00 21,557.50

ครุภัณฑ์ส�ารวจ (สุทธิ) 1.00 1,342.50

รวมอาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 4,005,069.08 5,685,558.50
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หมายเหตทุี ่7  สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (สทุธ)ิ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,019,736.00           2,880,761.00

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม 1,949,375.11 1,086,912.09

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ) 1,070,360.89 1,793,848.91

ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์กลั่นกรอง	CDM		 5,150,000.00 5,150,000.00

หัก		ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม 3,855,849.87 2,139,354.87

ระบบฐานข้อมูลฯ (สุทธิ) 1,294,150.13 3,010,645.13

ระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ	CDM 1,330,000.00 1,276,275.00

หัก		ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม 184,098.16 												-

ระบบฐานข้อมูลฯ (สุทธิ) 1,145,901.84            1,276,275.00

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 2,200,000.00 1,210,000.00

หัก		ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม 322,554.26 												-

ระบบฐานข้อมูลฯ (สุทธิ) 1,877,445.74 1,210,000.00

ระบบ	ERP 1,899,250.00 284,887.50

หัก		ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม    89,937.27                    												-

ระบบฐานข้อมูลฯ (สุทธิ) 1,809,312.73 284,887.50

ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ	CDM-Bundling,	PoA	ระหว่างพฒันา 899,563.50 												-

ระบบฐานข้อมูลระหว่างพัฒนา 899,563.50 												-

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 8,096,734.83 7,575,656.54

หมายเหตทุี ่8  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ภาษีเงินได้	หัก	ณ	ที่จ่ายรอน�าส่ง 228,182.37 328,988.15

ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย 6,288,168.36 11,443,552.10

ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย 200,000.00 200,000.00

เจ้าหนี้รอการเบิกคืน - 59,935.00

เงินรับฝากสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรอการ
โอน

48,099.00 750.00

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 201,843.79 												-

รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 6,966,293.52 12,032,225.25
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หมายเหตทุี ่9  เงนิรบัฝากระยะยาว  

เงินประกันสัญญา	/	ประกันซอง 85,130.00 507,082.00

เงินประกันผลงาน 1,535,117.24 2,603,980.05

เงินรับฝากสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		 654,055.90 435,496.80

รวมเงินรับฝากระยะยาว 2,274,303.14 3,546,558.85

หมายเหตทุี ่10  รายได้รอการรบัรูร้ะยะยาว

เงินสนับสนุนการศึกษาโอกาสทางการค้าของประเทศไทย - 180,000.00

เงินสนับสนุนโครงการประกวดแนวความคิดออกแบบบ้าน		
และอาคารตึกแถวคาร์บอนต�่า

42,519.44 920,000.00

เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและฉลาก
ประสิทธิภาพพลังงาน	(BRESL)										

328,985.31 580,473.83

เงินสนับสนุนจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรเพื่อการศึกษาวิจัย
โครงการ	Low	Carbon	Policy	in	Agriculture	Sector	Using	
Co-benefit	Model

341,068.20 -

เงินสนับสนุนโครงการติดตามมาตรการและการด�าเนินงานลด
ก๊าซเรือนกระจก

140,990.56 -

853,563.51 1,608,473.83

สินทรัพย์รับบริจาครอการรับรู้ 										-					 33,531.65

รวมรายได้รอการรับรู้ระยะยาว 853,563.51 1,642,005.48   

หมายเหตทุี ่11 รายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	ณ	1	ตุลาคม	2554 86,652,627.84 67,454,784.71

บวก	รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	โครงการ	BRESL - 1,052.42

					ปรับปรุงค่าใช้จ่าย	ปี	2554	ลดลง 749,500.00 -

     รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิงวดประจ�าปี 19,520,764.68 19,196,790.71

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม ณ 30 กันยายน 2555 106,922,892.52 86,652,627.84
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หมายเหตทุี ่ 12  รายได้จากการขายสนิค้าและบรกิาร

รายได้ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองโครงการ 26,324,901.90 10,157,657.40

รายได้ค่าใบสมัคร/ขึ้นทะเบียนการให้เครื่องหมาย	CoolMode 1,522,000.00 2,156,000.00

รายได้ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน 68,662.50 819,175.00

รายได้จากการลงทะเบียน/ค่าบูธ 												-					 350,600.01    

รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 27,915,564.40 13,483,432.41  

หมายเหตทุี ่13 ค่าใช้จ่ายด้านบคุลากร

เงินเดือน 30,692,635.21 28,795,190.30

ค่าผลประโยชน์ตอนแทนอื่น 2,021,856.09 1,745,319.32

เงินช่วยเหลือสวัสดิการและเงินสงเคราะห์ 2,405,984.35 1,803,761.17       

รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร 35,120,475.65          32,344,270.79

หมายเหตทุี ่14 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม-ในประเทศ 3,044,922.68            7,236,355.53

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม-ต่างประเทศ 2,064,327.51 3,829,087.03       

รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 5,109,250.19 11,065,442.56      

หมายเหตทุี ่15 ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 

ค่าใช้จ่ายเดินทาง	-	ในประเทศ 2,698,752.95 541,573.41

ค่าใช้จ่ายเดินทาง	-	ต่างประเทศ 8,177,753.06 5,070,796.99

รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 10,876,506.01 5,612,370.40
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หมายเหตทุี ่16  ค่าวสัดแุละค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ 1,810,559.15 1,192,916.98

ค่าน้�ามันเชื้อเพลิง 62,919.40 68,902.70            

ค่าจ้างเหมาบริการ 2,478,720.39 1,735,458.04

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด 732,537.81 2,980,186.04

ค่าสอบบัญชี 100,000.00 100,000.00

ค่าประชาสัมพันธ์ 6,789,096.16 11,221,011.28

ค่าใช้สอยอื่น																																											 3,574,336.45 1,737,108.09  

รวมค่าวัสดุและค่าใช้สอย 15,548,169.36 19,035,583.13

  

หมายเหตทุี ่17  ค่าสาธารณปูโภค

ค่าไฟฟ้า 1,994,845.11            1,853,049.56        

ค่าสาธารณูปโภคอื่น 659,426.95                612,475.51           

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,654,272.06           2,465,525.07                  

หมายเหตทุี ่18  ค่าเช่าพืน้ทีแ่ละค่าบรกิาร

ค่าเช่าพื้นที่-ศูนย์ราชการ 16,848,000.00     16,848,000.00

ค่าบริการเฟอร์นิเจอร์-ศูนย์ราชการ 2,340,000.00 2,340,000.00

รวมค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการ 19,188,000.00 19,188,000.00

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ประชุมเมื่อวันที่	9	 พฤษภาคม	2549	 มีมติอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันข้าม 

ปีงบประมาณฯ	 โครงการศนูย์ราชการกรงุเทพมหานคร	 เพือ่ให้กรมธนารกัษ์ตัง้งบประมาณและด�าเนนิการ

ท�านติิกรรมแทนหน่วยงานต่างๆ	ทีเ่ข้าใช้พืน้ท่ีอาคารศนูย์ราชการฯ	โดยให้กรมธนารกัษ์จดัท�าบนัทกึข้อตกลง

กับหน่วยงานเพื่อให้เกิดข้อผูกพันที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน	 และให้กรมธนารักษ์แจ้งค่าเช่าในแต่ละปีให ้

หน่วยงานทีใ่ช้พืน้ทีท่ราบเพือ่กระจายต้นทนุค่าเช่าอาคารไปให้กบัหน่วยงาน	 ซึง่กรมธนารกัษ์แจ้งว่าได้ตัง้ 

งบประมาณ	เพือ่ช�าระค่าเช่าพืน้ทีแ่ละบรกิารมกี�าหนด	30	ปี	ค่าเช่าบรกิารเฟอร์นเิจอร์มกี�าหนดเวลา	5	ปี	

แทน	อบก.	นบัตัง้แต่วนัที	่1	กรกฎาคม	2551	ถงึวนัที	่30	มถินุายน	2556	อบก.	ได้ย้ายส�านกังานเข้ามาอยู่

ทีศ่นูย์ราชการเมือ่วนัที	่27	สงิหาคม	2552	แต่ปัจจบุนั	อบก.	ยงัมไิด้ลงนามในบนัทกึข้อตกลงระหว่างกนั				
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หมายเหตทุี ่19 ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่าย

ส่วนปรับปรุงอาคาร 111,296.58 111,271.53

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,346,108.10 1,390,488.15

ครุภัณฑ์ส�านักงาน 362,251.63 349,943.49

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 452,761.72 393,643.38

ครุภัณฑ์ส�ารวจ 12,863.53 7,630.86

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			 6,309.60 6,423.30

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  3,135,548.71 2,407,716.75              

รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 5,427,139.87 4,667,117.46

  

หมายเหตทุี ่20 ค่าจ้างทีป่รกึษา

1. โครงการจัดท�าแนวทางการพัฒนาเพื่อจัดท�าข้อมูลแบบจ�าลอง
ส�าหรับ	Emission	Inventory	ของประเทศไทย

- 724,507.50

2. โครงการน�าร่องการพัฒนาตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ
ในนิคมอุตสาหกรรม

- 200,000.00

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้าน
กลไกการพัฒนาที่สะอาด

- 375,000.00

4. โครงการศึกษาทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีในการลดก๊าซเรือน
กระจกและการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์	เพื่อการก�าหนดกรณี
ฐานของการพัฒนาโครงการ	CDM

- 328,000.00

5. โครงการน�าร่องเมืองลดก๊าซเรือนกระจก - 1,795,350.00

6. โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตักิารดา้นการพัฒนาองคค์วามรูใ้ห้กบั
เครือข่ายศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

- 140,000.00

7. โครงการศึกษาและก�าหนดค่า	Carbon	Inventory	
ของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์	เหล็ก	และอุตสาหกรรมพลังงาน

- 952,800.00

8. โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการตอบสนองต่อความเสี่ยง	 จากการ
ก�าหนดมาตรการระหว่างประเทศด้านการลดก๊าซเรือนกระจก

- 6,384,000.00

9. โครงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการเป็น
ผู้ตรวจประเมินโครงการ	CDM	(DOE)

- 390,000.00

10. โครงการศกึษาแนวทางการพฒันาระบบทะเบียนคารบ์อนเครดิต	
(Registry	System)	และการเชื่อมต่อกับระบบ	International

- 464,044.50
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11. โครงการส่งเสริมการจัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
ในนิคมอุตสาหกรรม

- 1,300,000.00

12. โครงการประเมนิผลการด�าเนนิงานเพือ่พฒันาปรบัปรงุระบบการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

- 1,800,000.00

13. โครงการสง่เสรมิการจดัท�าคารบ์อนฟตุพริน้ทข์ององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน

1,200,000.00 800,000.00                  

14. โครงการศึกษากรณีฐานและการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์
ส�าหรบัโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาดด้านพลงังานหมนุเวยีน

875,000.00 1,625,000.00

15. โครงการพฒันาตลาดคารบ์อนภาคสมคัรใจในระดบัอตุสาหกรรม	
ระยะที่	2

199,958.00 799,832.00

16. โครงการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้กับภาคเอกชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลดก๊าซเรือนกระจก

550,000.00            2,200,000.00                

17. โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการท�าลายป่าและ
ความเสื่อมโทรมของป่า	(REDD)	ของประเทศไทย

872,500.00 2,617,500.00                 

18. โครงการคาดการณก์ารปลอ่ยและลดกา๊ซเรอืนกระจกภายใตภ้าพ
ฉายในอนาคตโดยใช้แบบจ�าลอง

1,745,000.00 1,745,000.00                 

19. โครงการศึกษาและก�าหนดค่า	 Carbon	 Intensity	 ของ
อุตสาหกรรมเคมี	อาหาร	สิ่งทอ	แก้ว	และเซรามิค

750,000.00 2,250,000.00

20. โครงการศึกษาและก�าหนดค่า	Carbon	 Intensity	 ของ
อุตสาหกรรมการจัดหาน�้ามัน	ก๊าซธรรมชาติฯ

1,500,000.00 1,000,000.00

21. โครงการศึกษาและจัดท�า	Baseline	 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
จากภาคขนส่งในจังหวัดน�าร่อง	 และการศึกษาแนวทางในการ 
ส่งเสริมกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคขนส่ง

899,876.25 1,099,848.75

22. โครงการส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร	ประจ�าปีงบประมาณ 
2554

199,925.00 199,925.00

23. โครงการจัดท�าข้อเสนอแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ	(NAMAs)

525,000.00 1,225,000.00

24. โครงการพัฒนาวิธีการค�านวณการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
จากกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองลด
ก๊าซเรือนกระจกและตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศไทย

602,140.00 258,060.00

25. โครงการทบทวนและพัฒนากฎหมายกฎระเบียบเพ่ือการจัดต้ัง
ระบบรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก	(GHG	Reporting	System)

320,000.00 480,000.00

26. โครงการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและฉลากประสิทธิภาพ
พลังงาน	(BRESL)

3,166,160.19 6,087,652.01
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2555 2554

27. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือติดตาม
ประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด

513,490.00 -

28. โครงการการส�ารวจความคดิเหน็ต่อการตดิตามมาตรการและการ
ด�าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย

600,000.00 -

29. โครงการน�าร่องเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใช้พลังงานและลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอาคารของไทย

750,000.00 -

30. โครงการขยายผลกจิกรรมลดก๊าซเรอืนกระจกในท้องถิน่เพือ่มุง่สู่
การเป็นเมอืงลดคาร์บอนและสนบัสนนุตลาดคาร์บอนภาคสมคัร
ใจของประเทศไทย	(ระยะที่	1)

1,750,000.00 -

31. โครงการจดัประชมุหารอืด้านศกัยภาพและเป้าหมายการลดก๊าซ
เรอืนกระจกของประเทศไทยร่วมกบัภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง	(พลงังาน	
อุตสาหกรรม	คมนาคมและการเปลี่ยนแปลงขยะเป็นพลังงาน)

1,490,000.00 -

32. โครงการจัดท�าข้อก�าหนดเฉพาะส�าหรับการประเมินคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร

399,250.00 -

33. โครงการพัฒนาตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ	ระยะที่	3	(TVERS	3) 400,000.00 -

34. โครงการส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรอืนกระจก		(องค์การมหาชน)	ประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2555

263,000.00 -

35. โครงการการปรบัปรงุข้อก�าหนดเฉพาะของกลุม่ผลติภณัฑ์ส�าหรบั
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์

200,000.00 -

36. โครงการพฒันาหลกัสตูรและเพิม่ศกัยภาพการเตรยีมความพร้อม
ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

2,200,000.00 -

37. โครงการจัดท�าแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้านการ
บริหาร

350,000.00 -

38. โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดรายงานผลและทวนสอบ	(MRV)	
ส�าหรับแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงานของ
ประเทศไทย

1,040,000.00 -

39. โครงการศกึษาและก�าหนดเกณฑ์พ้ืนฐานในการประเมนิโครงการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก	 การท�าลายป่าและความ
เสื่อมโทรมของป่า	(REDD+)ของประเทศไทย

2,202,200.00 -

40. โครงการจัดท�าแนวทางการพิสูจน์	 ประโยชน์ส่วนร่วมส�าหรับ
โครงการการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคพลงังานและการจดัการขยะ

600,00.00 -

41. โครงการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพื้นดินในสาขา
เกษตร	 ป่าไม้	 และการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 (AFOLU)	 ระดับราย
จังหวัดด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

1,000,000.00



องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

(หน่วย : บาท)

2555 2554

42. โครงการฉลากคาร์บอนส�าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน		 195,850.00 -

43. โครงการขยายผลกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่น 
เพือ่มุง่สูก่ารเป็นเมอืงคาร์บอน	และสนบัสนนุตลาดคาร์บอนภาค
สมัครใจของประเทศไทย	(ระยะที่	2)

360,000.00 -

44. โครงการศึกษาวิจัยผลตอบแทนทางตรง	-	ทางอ้อม	ที่เกษตรกร
ได้รับเมื่อมีการปรับตัวลดการปล่อยคาร์บอน	(Low	Carbon	
Policy	in	Agriculture	Sector	Using	Co-benefit	Model)

900,000.00 -

45. โครงการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลก๊าซเรือน
กระจกของต่างประเทศ

435,000.00 											-

รวมค่าจ้างที่ปรึกษา 29,054,349.44 37,241,519.76  

หมายเหตทุี ่21  ค่าใช้จ่ายอืน่

เงนิสนบัสนนุโครงการสร้างสรรค์สงัคมลดโลกร้อนโดยแผนธรุกจิ
ร้านค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- 500,000.00

เงินสนบัสนนุเพ่ือพัฒนาข้อมลูทีใ่ช้ค�านวณคาร์บอนฟตุพริน้ท์ของ
ผลิตภัณฑ์

477,000.00                 248,521.00

เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 355,000.00 300,000.00

เงินสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 50,000.00 -

บริจาคสินทรัพย์ให้หน่วยงานภายนอก 2,035,525.63 -

ค่าตอบแทนอื่น 527,370.00 10,500.00

รวมค่าใช้จ่ายอื่น 3,444,895.63 1,059,021.00
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หมายเหตทุี ่22  ภาระผกูพนัของหน่วยงาน ปี 2555

1. โครงการน�าร่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในภาคอาคารของไทย

750,000.00           

2. โครงการพัฒนาตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจระยะที่	3	(TVERs	3) 100,000.00

3. โครงการพัฒนาหลักสูตรและเพิ่มศักยภาพการเตรียมความพร้อมในการบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก

550,000.00

4. โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดรายงานผลและการทวนสอบ	(MRV)	ส�าหรับแผนการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	(NAMAs)	ภาคพลังงานของประเทศไทย

1,040,000.00

5. โครงการศึกษาและก�าหนดเกณฑ์พื้นฐานในการประเมินโครงการลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกจากการท�าลายป่าและความเสือ่มโทรมของป่า	(REDD+)	ของประเทศไทย

943,800.00

6. โครงการจัดท�าแนวทางการพิสูจน์ประโยชน์ส่วนร่วม	 ส�าหรับโครงการลดก๊าซเรือน
กระจก	ภาคพลังงานและการจัดการขยะ

900,000.00

7. โครงการพัฒนาฐานข้อมลูและระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการวเิคราะห์กลัน่กรอง
โครงการภายใต้การด�าเนินงานตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดส�าหรับโครงการกลไก
การพฒันาทีส่ะอาด	แบบควบรวม	(Bundling)	และแบบแผนงานโครงการ	(Programme	
of	Activities:	POA)                                     

1,099,466.50

8. โครงการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพื้นดินในสาขาเกษตร	ป่าไม้	 และ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน	(AFOLU)	ระดับรายจังหวัดด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

1,500,000.00

9. โครงการขยายผลกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่นเพ่ือมุ่งสู่การเป็นเมืองลด
คาร์บอนและสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจของประเทศไทย	(ระยะที่	2)

1,440,00.00

10. โครงการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของต่าง
ประเทศ

  1,015,000.00

11. โครงการศกึษาการเตรยีมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพ่ือสนบัสนนุการลดก๊าซเรอืน
กระจก

2,200,000.00

12. โครงการออกแบบและตดิตัง้โครงสร้างพ้ืนฐานการเชือ่มต่อเครอืข่ายและระบบรกัษา
ความปลอดภัยส�าหรับระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต

1,439,685.00

13. โครงการฉลากคาร์บอนส�าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน 783,400.00

14. โครงการศึกษาวิจัยผลตอบแทนทางตรง-ทางอ้อม	 ที่เกษตรกรได้รับเมื่อมีการปรับ
ตัวลดการปล่อยคาร์บอน	(Low	Carbon	Policy	in	Agriculture	Sector	Using	Co-
benefit	Model)

600,000.00

15. จ้างท�าภาพยนตร์โฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและสื่อดิจิตอล 405,777.00

16. จ้างท�าชุดนิทรรศการ	 ณ	 ศูนย์การเรียนรู้ลดโลกร้อนเทศบาล	 เมืองแกลง	 จังหวัด
ระยอง

209,994.99

รวมภาระผูกพันของหน่วยงาน 14,977,123.49



องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

อบก.	 ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	2555	 เป็นเงินอุดหนุน	 รวมทั้งสิ้น	

94,695,700	บาท	และมเีงนิเหลอืจ่ายปีงบประมาณ	พ.ศ.	2554	สมทบเป็นเงนิทนุ	อบก.	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	

2555	จ�านวน	3,461,825	บาท	รวมเป็นเงนิงบประมาณในปี	พ.ศ.	2555	ทัง้สิน้	98,157,525	บาท	มค่ีาใช้จ่าย

ในการด�าเนนิงานปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	จ�านวน	92,640,330	บาท	คดิเป็นร้อยละ	94.37	 โดยค่าใช้จ่าย 

รายจ่ายอืน่มสีดัส่วนมากทีส่ดุ	 เนือ่งจากเป็นการด�าเนนิงานโครงการตามภารกจิภายใต้ยทุธศาสตร์หลกั	2	

ยุทธศาสตร์	 การเปรยีบเทยีบวงเงนิงบประมาณ	 พ.ศ.	2555	 ของ	 อบก.	 ทีไ่ด้รบัจดัสรรและงบเบกิจ่ายจรงิ 

แสดงไว้ในรปูที ่54	และตารางที ่3 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณจ�าแนกตามยทุธศาสตร์การปฏบิตังิาน

	 ส�าหรบังบประมาณเหลอืจ่ายปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	 จ�านวน	5,517,195	 บาท	 คณะกรรมการ	

อบก.	ในการประชมุครัง้ที	่6/2555	เมือ่วนัที	่26	มถินุายน	2555	และครัง้ที	่9/2555	เมือ่วนัที	่24	กนัยายน	2555	

มีมติให้เปลีย่นแปลงเป็นเงนิทนุ	 อบก.	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	2556	 งบด�าเนนิงานและงบลงทนุค่าครภัุณฑ์ 

ทีไ่ม่ได้รบัจดัสรร	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	
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รปูที ่54 การเปรยีบเทยีบวงเงนิงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของ อบก. ทีไ่ด้รบัจดัสรรและงบเบิกจ่ายจรงิ

บคุคลากร
งบประมาณ
เบกิจ่าย

ดำาเนนิงาน รายจ่ายอืน่ รวม

รายงานการวเิคราะห์ด้านการเงนิของ อบก.
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2555
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อบก.	 มรีายได้จากด�าเนนิงานในการออกหนงัสอืให้ค�ารับรองโครงการเป็นโครงการกลไกการพฒันา 

ทีส่ะอาด	การขึน้ทะเบยีนฉลากคาร์บอน	และเงนิสนบัสนนุเพือ่การศกึษาและวจิยัทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ	จนถงึ	30	

กนัยายน	2555	มรีายได้จากการด�าเนนิงาน	ตามรายการดงัแสดงในตารางที ่4

ตารางที ่3 การใช้จ่ายงบประมาณจำาแนกตามยทุธศาสตร์การปฏบัิตงิาน

ยุทธศาสตร์/ตัวช้ีวัด แผน ผล

รวม งบประมาณ 98,157,525 บาท
เบิกจ่าย 92,640,330 บาท

(ร้อยละ 94.37)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ

งบประมาณ	82,137,703	บาท เบิกจ่าย	77,117,375	บาท

ตัวชี้วัด
➣	 ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ไม่น้อยกว่า	1.5	MtCO2e/y 3.7687	MtCO2e/y

➣	 การรับรองโครงการลดก๊าซเรือน
กระจกภายในระยะเวลาไม่เกิน	180	วัน

ภายใน	90	วัน 61	วัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มี
ส่วนร่วมในการลดก๊าซ
เรือนกระจก

งบประมาณ	16,019,822	บาท เบิกจ่าย	15,522,955	บาท

ตัวชี้วัด
➣	 กลไก/เครื่องมือ	 ที่ส ่งเสริมการ

บรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ
1	กลไก/เครื่องมือ 1	กลไก/เครื่องมือ

➣	 จ�านวนผู้รับบริการที่ได้รับการส่ง
เสริมและพัฒนาศักยภาพให้มีส่วนร่วมใน
การจัดการก๊าซเรือนกระจก

350	ราย 621	ราย

➣	 จ�านวนผู้ประกอบการ	 และภาค
ธุรกิจเอกชนที่เข้าร่วมงานการส่งเสริม
ตลาดคาร์บอน

500	ราย 781	ราย

➣	 จ�านวนผลติภณัฑ์/องค์กรทีเ่ข้าร่วม
งานฉลากคาร์บอน

148	ผลิตภัณฑ์/องค์กร 411	ผลิตภัณฑ์

➣	 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพให้มีส่วนร่วมในการ
จัดการก๊าซเรือนกระจก

ร้อยละ	75 ร้อยละ	83.36

ค่าธรรมเนียมการ
ออกหนังสือรับรอง

โครงการ

เงินสนับสนุน
การด�าเนินงานด้าน
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

เงินสนับสนุนจาก
ค่าธรรมเนียม
การขึ้นทะเบียน
ฉลากคาร์บอน

เงินสนับสนุน
การด�าเนินงาน
ของ อบก.

รวมรายได้

54,994,923.04 658,807.17 4,313,695.13 8,071,887.73 68,039,313.07

ตารางที ่4 รายได้จากการดำาเนนิงานตัง้แต่เริม่ดำาเนนิงาน จนถึง 30 กันยายน 2555
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เม่ือเปรยีบเทยีบรายได้ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	กบั	พ.ศ.	2554	พบว่า	รายได้ค่าธรรมเนยีมให้ค�ารบัรอง

โครงการมจี�านวนเพิม่ขึน้จากปี	พ.ศ.	2554	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2554	มจี�านวนโครงการทีข่อค�ารบัรอง	

จ�านวน	24	โครงการ	และในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	มจี�านวนโครงการทีข่อค�ารบัรอง	จ�านวน	65	โครงการ	

เพิม่ขึน้จากปี	2554	จ�านวน	36	 โครงการ	 เนือ่งจากต้นปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	 เป็นช่วงเวลาทีใ่กล้สิน้สดุ 

รอบพนัธกรณ	ี และความไม่ชดัเจนของกรอบการเจรจารอบพนัธกรณทีี	่2	 ท�าให้ผูพ้ฒันาโครงการบางส่วน

ต้องการขึน้ทะเบยีนโครงการ	CDM	ให้ได้ก่อนปลายปี	พ.ศ.	2555	จงึท�าให้จ�านวนโครงการทีย่ืน่ขอค�ารบัรอง

เพิม่ขึน้	 ในส่วนฉลากคาร์บอน	ทัง้	3	ประเภท	คอื	ฉลากลดคาร์บอน	เครือ่งหมายคาร์บอนฟตุพริน้ท์	และ 

ฉลากคลูโหมด	มผีูป้ระกอบการขอขึน้ทะเบยีนฉลากคาร์บอนในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	รวมทัง้สิน้จ�านวน	

411	ผลติภณัฑ์	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2554	มจี�านวนรวมทัง้สิน้	234	ผลติภณัฑ์	เนือ่งจากผูป้ระกอบการไทย

ได้ให้ความสนใจต่อกระแสการจดัการห่วงโซ่อปุทานของโลก	 โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศพฒันาแล้ว	 เช่น	

สหภาพยุโรป	 ประเทศแถบสแกนดเินเวยี	 อตุสาหกรรมทีใ่ห้ความสนใจขอขึน้ทะเบยีนเครือ่งหมายคาร์บอน 

ฟุตพริน้ท์ของผลติภณัฑ์อย่างมาก	 ได้แก่	 อตุสาหกรรมอาหาร	 สิง่ทอ	 ก่อสร้าง	 บรรจภัุณฑ์	 และพลาสตกิ 

ส่วนฉลากคาร์บอนและฉลากคลูโหมด	มผีูส้นใจสมคัรขอข้ึนทะเบยีนน้อยลง	เน่ืองจากไม่มกีระแสความต้องการ

ของผูบ้รโิภคในตลาด	 ตลอดจนต้องใช้เวลาในการพฒันาผลติภณัฑ์เพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้	

ทัง้น้ี	อบก.	ได้ด�าเนนิการส่งเสรมิ	สนบัสนนุการข้ึนทะเบยีนให้กบัผูป้ระกอบการด้วยการลดอตัราค่าธรรมเนยีม

ในการขอขึน้ทะเบยีนฉลากคาร์บอน	 จงึส่งผลให้รายได้จากค่าธรรมเนยีมฉลากคาร์บอน	 ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.	2555		มจี�านวนลดลง	ส่วนรายได้เงนิสนบัสนนุเพือ่กจิการ	อบก.	ในปี	พ.ศ.	2555	เป็นการสนบัสนนุ 

งบประมาณเพื่อการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกจากหน่วยงานภายนอก	 

และรายได้	เพือ่การสนบัสนนุการด�าเนนิโครงการประกวดแนวคดิออกแบบบ้านและอาคารตกึแถวคาร์บอนต�า่	

รปูที ่55	แสดงการเปรยีบเทยีบรายได้จากการด�าเนนิงานในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2554	และ	พ.ศ.	2555
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รปูที ่55 การเปรยีบเทยีบรายได้จากการดำาเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ 2555

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	อบก.	มกีารจดัระบบบรหิารการเงนิ	โดยมกีารน�าฝากเงนิงบประมาณ

และเงนิรายได้ทีย่งัไม่มกีารเคลือ่นไหว	 ไว้ในธนาคารพานชิย์	 ประเภทเงนิฝากประจ�า	 เพือ่ให้ได้รบัประโยชน์

ตอบแทนทีด่แีละในเวลาทีเ่หมาะสม

30,000,000.00

25,000,000.00

20,000,000.00

15,000,000.00

10,000,000.00

5,000,000.00

บา
ท

10,207,325.00 3,005,000.00 103,001.00 7,228,895.00 20,544,221.00

21,829,981.00 1,144,420.00 349,837.00 4,817,759.00 28,141,997.00

ค่าธรรมเนยีม
รบัรองโครงการ

ค่าธรรมเนยีม
ฉลากคาร์บอน     

เงนิสนบัสนนุด้าน
การดำาเนนิงาน อบก.

รวม
เงนิสนบัสนนุด้าน
การเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ

ปี 2554
ปี 2555



รายงานการตรวจสอบ 
คณะอนกุรรมการตรวจสอบและประเมนิผล

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

www.tgo.or.th
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมนิผล	ได้รับการแต่งตัง้จาก

คณะกรรมการองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	(องค์การมหาชน)	

เมือ่วนัที	่3	เมษายน	2552	ประกอบด้วย	นายศภุชยั	วฒันางกรู	เป็น

ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	 นายปริทรรศน์	

พนัธุบรรยงก์	นางพรพมิล	บางยีข่นั	และนางสาวสนุทร	ีสภุาสงวน	เป็น

อนกุรรมการตรวจสอบและประเมนิผล	นางสภุาภัค	ธนาสมัฤทธ์ิ	ผูต้รวจ

สอบภายใน	 ท�าหน้าทีเ่ป็นเลขานกุารคณะอนกุรรมการตรวจสอบและ

ประเมนิผล

ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	2555	 คณะอนกุรรมการตรวจสอบและ

ประเมนิผล	จดัให้มกีารประชมุ	รวมทัง้สิน้	10	ครัง้	 โดยมกีารประชมุ

หารอืร่วมกับฝ่ายบริหาร	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	เพือ่ปฏิบตังิานตาม

หน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการองค์การฯ	และข้อบงัคบั

ขององค์การฯ	 โดยคณะอนกุรรมการตรวจสอบฯ	 ได้สรปุผลการปฏบิตัิ

งาน	และพจิารณาเรือ่งส�าคญัๆ	พร้อมความเหน็สรปุได้	ดงันี้

1.	 การสอบทานรายงานงบการเงนิประจ�าปี	และงบการเงนิราย

ไตรมาส	ร่วมกบัผูส้อบบญัชแีละฝ่ายบรหิาร	เพือ่ชีแ้จงและให้ข้อคดิเหน็

ทีเ่ป็นประโยชน์	 เพือ่ให้มัน่ใจว่า	กระบวนการจดัท�างบการเงนิได้จดัท�า

ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป	และมกีารเปิดเผยข้อมลูในสาระส�าคญั

ทีค่รบถ้วนเพยีงพอก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการองค์การฯ

2.	 สอบทานรายงานงบกระแสเงนิสด	(Cash	Flows)	 เป็นการ

บรหิารเงนิสดเพือ่ให้มคีวามโปร่งใสและเป็นการหาผลตอบแทนเพือ่ให้ได้

ผลประโยชน์สงูสดุให้กบัองค์การ

3.	 สอบทานและทบทวนปรับปรุงข้อบังคับของ	 อบก.	 เพื่อให้ 

เป็นไปตามนโยบาย	 ตามระเบยีบข้อบงัคบัและกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกบั 

องค์การฯ	 และน�าเสนอคณะกรรมการองค์การ	 เพื่อปรับปรุงแก้ไข 

ข้อบงัคบัให้สอดคล้องกบัการปฏบิตังิาน

รายงานการตรวจสอบของ
คณะอนกุรรมการตรวจสอบและประเมนิผล 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555



องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

4.	 สอบทานความเหมาะสมและความมปีระสทิธภิาพของระบบการควบคมุภายในโดยพจิารณาสรปุผล

การตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในและของผูส้อบบญัช	ีเพือ่ให้เป็นไปตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจ

เงนิแผ่นดนิ	ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน	พ.ศ.	2544	และร่วมประชมุหารอืกบัฝ่ายบรหิาร	

และหน่วยตรวจสอบภายใน	เกีย่วกบั	แนวทางการตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ตลอดจนตดิตามผล

การแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบ

5.	 สอบทานและวิเคราะห์ความเส่ียงรายไตรมาส	 เพือ่ให้การบรหิารความเสีย่งมคีวามเหมาะสมและ 

มปีระสทิธภิาพ	รวมทัง้หาแนวทางและเสนอแนะในการป้องกนัเพือ่ลดความเสีย่งทีส่ามารถยอมรบัได้

6.	 ก�ากบัดแูลการตรวจสอบภายใน	พจิารณาความเหมาะสมของหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ	ขอบเขต

การปฏิบตังิาน	และความเป็นอสิระของผูต้รวจสอบภายใน	รวมถงึอนมุตัแิผนการตรวจสอบ	และการปฏบิตังิาน 

ประจ�าปี	2556	 รวมถึงมีการประชุมหารือกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องขององค์การฯ	 

เกีย่วกบัผลการด�าเนนิงานและผลการตรวจสอบภายใน	และพจิารณาความดคีวามชอบผูต้รวจสอบภายใน

7.	 การตดิตามโครงการทีม่มีลูค่าตัง้แต่	1.5	ล้านบาทหรอืล่าช้าเกนิ	3	เดอืน	เพือ่ให้มกีารเร่งรดั	ให้มี

การด�าเนนิโครงการและการน�าผลการศกึษาไปใช้เพือ่ประโยชน์กบัองค์การและหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน	

และมกีารตดิตามเกณฑ์การจ้างทีป่รกึษาเพือ่ให้มกีารปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

8.	 พิจารณาเสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีขององค์การฯ	 โดยเห็นสมควรแต่งตั้ง

ส�านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ	ให้เป็นผูต้รวจสอบบญัชขีององค์การฯ	ส�าหรบัปี	2555

คณะอนกุรรมการตรวจสอบและประเมนิผลมคีวามเหน็ว่า	 การด�าเนนิงานขององค์การฯ	 เป็นไปตาม 

ข้อก�าหนด	และการปฏบิตังิานเป็นไปตามจรรยาบรรณทีพ่งึปฏบิตั	ิคงไว้ซึง่ระบบการควบคมุภายในทีด่ี

(นายศภุชยั  วฒันางกรู)

ประธานอนกุรรมการตรวจสอบและประเมนิผล
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ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์การ



องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

อาศยัอ�านาจตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องค์การบรหิารจดัการ

ก๊าซเรอืนกระจก	(องค์การมหาชน)	พ.ศ.	2550	มาตรา	5	ให้จดัตัง้องค์การ

มหาชนขึน้เรยีกว่า	 “องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	(องค์การ

มหาชน)”	 เรยีกโดยย่อว่า	 “อบก.”	 และให้ใช้ช่ือเป็นภาษาองักฤษว่า	

“Thailand	Greenhouse	Gas	Management	Organization	(Public	

Organization)”	 เรยีกโดยย่อว่า	“TGO”	 เพือ่เป็นหน่วยงานผูแ้ทนของ

ประเทศไทย	ทีช่่วยส่งเสรมิและสนบัสนนุการด�าเนนิงานด้านการลดก๊าซ

เรอืนกระจกของประเทศไทย	มบีทบาทหน้าทีก่ลัน่กรองโครงการ	CDM	

ซึ่งเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้พิธีสารเกียวโต	 และออก

หนังสือให้ค�ารับรองว่าเป็นโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนใน

ประเทศไทย	 รวมไปถงึการด�าเนนิงานอืน่ๆ	 ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก	 ได้แก่	 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

ทีเ่กีย่วข้อง	ทัง้ภาครฐั	ภาคเอกชน	ภาคประชาชน	 ในการด�าเนนิงาน

เกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูล

สถานการณ์ด้านก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ	เพือ่ใช้เป็นระบบฐานข้อมลู

ส�าคญัของประเทศในด้านก๊าซเรอืนกระจก	นอกจากนี	้ในด้านการตลาด

และการลงทนุ	อบก.	มหีน้าทีใ่ห้บริการแก่ภาครัฐและภาคเอกชน	ทีส่นใจ

จะลงทนุในการพฒันาโครงการ	 ทัง้ในเร่ืองข้อมลูเก่ียวกับสถานการณ์	

สภาวะการตลาด	Carbon	Market	 ราคาซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต	 

แหล่งทุนต่างๆ	 ในประเทศและต่างประเทศ	 การเข้าถึงแหล่งทุน	 

ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	 

ภาคเอกชน	และองค์การระหว่างประเทศด้านการลดก๊าซเรอืนกระจก

ประวัติความเป็นมาของ
องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก 
(องค์การมหาชน)
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วตัถปุระสงค์การจดัตัง้องค์การ

มาตรา 7 ให้องค์การมวีตัถปุระสงค์ ดงัต่อไปนี้
1.	 วเิคราะห์	กลัน่กรอง	และท�าความเหน็เกีย่วกบัการให้ค�ารบัรองโครงการ	ตลอดจนตดิตามประเมนิ

ผลโครงการทีไ่ด้รบัค�ารบัรอง
2.	 ส่งเสรมิการพฒันาโครงการ	และการตลาดซือ้ขายปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีไ่ด้รบัการรบัรอง
3.	 เป็นศนูย์กลางข้อมลูทีเ่กีย่วกบัสถานการณ์ด�าเนนิงานด้านก๊าซเรอืนกระจก
4.	 จดัท�าฐานข้อมลูเกีย่วกบัโครงการทีไ่ด้รบัค�ารบัรอง	และการขายปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีไ่ด้รบัการ

รบัรอง	ทัง้นี	้ตามนโยบายทีค่ณะกรรมการแห่งชาติ1	และคณะกรรมการก�าหนด2

5.	 ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ	ตลอดจนให้ค�าแนะน�าแก่หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนเกีย่วกบัการ
บรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก

6.	 เผยแพร่และประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัการจดัการก๊าซเรอืนกระจก	
7.	 ส่งเสรมิและสนบัสนนุการด�าเนนิงานด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

อ�านาจหน้าที่

มาตรา 8 เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามมาตรา 7 ให้องค์การมอี�านาจและหน้าที ่ดงัต่อไปนี้
1.	 ถอืกรรมสทิธิ	์มสีทิธคิรอบครอง	หรอืก่อตัง้ทรพัยสทิธต่ิางๆ
2.		ก่อตัง้สทิธ	ิหรอืท�านติกิรรมทกุประเภทผกูพนัสนิทรพัย์	ตลอดจนท�านติกิรรมอืน่ใดเพือ่ประโยชน์ใน

การด�าเนนิกจิการขององค์การ
3.		จัดให้มีหรือให้ทุนเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก	 ตามหลักเกณฑ์และอัตรา 

ทีค่ณะกรรมการก�าหนด
4.		เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีม	ค่าบ�ารงุ	ค่าตอบแทนหรอืค่าบรกิารในการด�าเนนิการ	ทัง้นี	้ตามหลกัเกณฑ์

และอตัราทีค่ณะกรรมการก�าหนด
5.		มอบหมายให้บคุคลหรอืหน่วยงานซึง่เป็นผูช้�านาญการหรอืเช่ียวชาญ	ท�าการศกึษาวเิคราะห์ข้อเสนอ

โครงการ	และเสนอรายงานหรอืความเหน็เพือ่ประกอบการพจิารณา
6.	 ด�าเนนิการอืน่ใดทีจ่�าเป็นหรอืต่อเนือ่งเพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์การตามทีค่ณะกรรมการ 

มอบหมาย
7.	 ปฏบิตังิานหรือด�าเนนิการอ่ืนใดตามทีค่ณะรฐัมนตรี	 คณะกรรมการแห่งชาตหิรอื	 คณะกรรมการ

มอบหมาย

1  คณะกรรมการแห่งชาติ หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติตามระเบียบ 
 ส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการด�าเนินงานด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
2 คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการองค์กร



องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

โครงสร้างและอตัราก�าลงั

คณะกรรมการ	อบก.	ในการประชมุครัง้ที	่11/2553	เมือ่วนัที	่23	ธนัวาคม	2553	มมีตเิหน็ชอบการปรบั

โครงสร้างขององค์การฯ	ใหม่	เพือ่ให้การด�าเนนิงานมปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้	และสอดคล้องกบัสถานการณ์

การพฒันากลไกการพฒันาทีส่ะอาดและกลไกการลดก๊าซเรอืนกระจกอืน่ๆ	ยิง่ขึน้	ซึง่	อบก.	ได้ด�าเนนิการออก

ข้อบงัคบัองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก	 ว่าด้วยการจดัแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าทีข่องส่วนงาน	

(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2554	ข้อ	5	ลงวนัที	่6	มกราคม	2554	ให้จดัแบ่งหน่วยงานขององค์การฯ	ออกเป็น	6	ส�านกั/

ศนูย์	ดงัแสดงโครงสร้างของ	อบก.	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	ไว้ในรปูที ่56 โดยมรีายละเอยีด	ดงันี้

●	 หน่วยตรวจสอบภายใน	(ตสน.)

●	 ส�านกัอ�านวยการ	(สอก.)																															

●	 ส�านกัยทุธศาสตร์	(สนย.)

●	 ส�านกัพฒันาธรุกจิ	(สพธ.)

●	 ส�านกัวเิคราะห์และตดิตามประเมนิผล	(สวป.)				

●	 ส�านกัพฒันาศกัยภาพและเผยแพร่องค์ความรู	้(สพค.)

●	 ศนูย์ข้อมลูก๊าซเรอืนกระจก	(ศขก.)

 

รูปที ่56 โครงสร้างของ อบก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

คณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก

หนวยตรวจสอบภายใน

ผูอำนวยการ

รองผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการองคการฯ
● ดานกฎหมาย        ● ดานเศรษฐศาสตร      ● ดานทุนและการตลาด
● ดานวิจัยและพัฒนา  ● ดานขอมูลสารสนเทศ  ● ดานอื่น ๆ

สำนักยุทธศาสตร (สนย.) สำนักวิเคราะหและติดตามประเมินผล
(สวป.)

ศูนยขอมูลกาซเรือนกระจก (ศขก.)
สำนักพัฒนาธุรกิจ (สพธ.)

สำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร
องคความรู (สพค.)

ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญพิเศษสำนักอำนวยการ (สอก.)
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อตัราก�าลงัของ อบก. 

ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	2555	 อบก.	 มอีตัราก�าลงัทัง้สิน้	56	 อตัรา	 จ�าแนกเป็น	 ต�าแหน่งผูอ้�านวยการ 

(อยูร่ะหว่างการสรรหา)	รองผูอ้�านวยการ	2	อตัรา	เจ้าหน้าทีข่องรฐั	49	อตัรา	และลกูจ้างประจ�า	5	อตัรา	โดย

อตัราก�าลงัของ	อบก.	จ�าแนกตามกลุม่/สายงานผูบ้รหิารและส�านกั/ศนูย์	ดงัแสดงในรปูที ่57	และอตัราก�าลงั

จ�าแนกตามสายงาน	ในรปูที ่58

        

รูปที ่57 อัตรากำาลงัของ อบก. จำาแนกตามผูบ้รหิารและสำานกั/ศนูย์ (ข้อมลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2555)

รูปที ่58 อัตรากำาลงัของ อบก. จำาแนกตามสายงาน (ข้อมลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2555) 

ผอ.อบก. (คณะกรรมการเปนผูสรรหาแตงตั้ง)

รอง ผอ.อบก.

หนวยตรวจสอบภายใน (ตสน.)

สำนักอำนวยการ (สอก.)

สำนักยุทธศาสตร (สนย.)

สำนักพัฒนาธุรกิจ (สพธ.)

สำนักวิเคราะหและติดตามประเมินผล (สวป.)

สำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพรองคความรู (สพค.)

ศูนยขอมูลกาซเรือนกระจก (ศขก.)

ผอ.อบก.
(อยูระหวาง
การสรรหา)

รอง ผอ.อบก.
2 อัตรา

ตสน.
1 อัตรา

สอก.
16 อัตรา

สนย.
6 อัตรา

สพธ.
6 อัตรา

สวป.
10 อัตรา

สพค.
7 อัตรา

ศขก.
8 อัตรา

ผูตรวจสอบภายในอาวุโส (1)

นิติกร (1)

ผูชวยนักวิชาการอาวุโส (20)

นักวิชาการ (5)

นักวิชาการอาวุโส (7)

จนท.ผูชำนาญการเงิน (1)
จนท.ผูชำนาญการบัญชี (1)
จนท.ผูชำนาญการพัสดุ (1)

จนท.บริหารงานทั่วไป (3)

นักวิชาการ (1)

ลูกจางประจำ (5)
เลขานุการ (2)

รองผอ.อบก. (2)
ผอ.สำนัก/ศูนย (6)

สายงาน
บริหาร

สายงาน
วิชาการ

สายงาน
สนับสนุน

สายงาน
วิชาการ
เฉพาะทาง



องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

คณะผู้บรหิารองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก

นางประเสรฐิสขุ  จามรมาน
รองผูอ้ำานวยการ
องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก  
รกัษาการผูอ้ำานวยการ
องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก

นายชยัวฒัน์  มัน่เจรญิ
รองผูอ้ำานวยการ
องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก

1 2
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นางประเสรฐิสขุ  จามรมาน
รองผูอ้ำานวยการ
องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก  
รกัษาการผูอ้ำานวยการ
องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก

นายชัยวฒัน์  มัน่เจรญิ
รองผูอ้ำานวยการ
องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก

นายจกักนติย์  คณานรุกัษ์
ผูอ้ำานวยการสำานกัพฒันาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้

นายเจษฎา  สกลุคู
ผูอ้ำานวยการศูนย์ข้อมลูก๊าซเรอืนกระจก

นางสาวณฐัรกิา  วายภุาพ
ผูอ้ำานวยการสำานกัยทุธศาสตร์

นางสาวพงษ์วภิา  เหล่าสมบรูณ์
ผูอ้ำานวยการสำานกัพฒันาธรุกิจ

นางบงกช  กติตสิมพนัธ์ 
ผูอ้ำานวยการสำานกัวิเคราะห์และตดิตามประเมนิผล

นางฐติยา  ทวศีกัดิ์
ผูอ้ำานวยการสำานกัอำานวยการ

นางสภุาภคั  ธนาสมัฤทธิ์ 
ผูต้รวจสอบภายใน

1
1

2

3

4

5

6

7

2 43 56 7



องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เพือ่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	 พุทธศกัราช	2550 

และพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่	ีพทุธศกัราช	2546	

ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ	 ทั้งนี้	 เพื่อให้การบริหาร

องค์การเป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ	 และมธีรรมาภบิาล	 อนัจะท�าให้ประชาชนเกดิความมัน่ใจ	

ศรัทธา	และไว้วางใจในการบรหิารกจิการขององค์การ

องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)	 จงึได้จดัท�านโยบายการก�ากบั

ดูแลองค์การทีด่ี	 ซึง่ประกอบด้วยนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการก�ากบัดูแล

องค์การทีด่ด้ีานต่างๆ	ทัง้นี	้เพือ่เป็นมาตรฐานและแนวทางปฏบิตั	ิรวมทัง้เป็นค่านยิมร่วมส�าหรบั

องค์การและบุคลากรทุกคน	 การก�ากับดูแลองค์การที่ดีพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับ 

กฎ	ข้อบงัคบัอืน่ๆ	อย่างทัว่ถงึ 

(ลงชือ่)......................................................

(นางประเสรฐิสขุ จามรมาน)

รองผูอ้�านวยการองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก

รกัษาการผูอ้�านวยการองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก

วนัที	่31	เดอืน	มกราคม	พ.ศ.	2555

นโยบายการก�ากบัดูแลองค์การท่ีดี
องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน)
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เพือ่แสดงความมุง่มัน่ต่อการบรหิารราชการตามแนวธรรมาภบิาล	 อบก.	 ได้ก�าหนดนโยบายการ

ก�ากบัดูแลองค์การทีด่	ีประกอบด้วยนโยบายหลกั	และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายด้านรฐั	สังคม

และสิง่แวดล้อม นโยบายด้านผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	นโยบายด้านองค์การ	และนโยบายด้าน

ผูป้ฏบิตังิาน	

นโยบายการก�ากบัดแูลองค์การทีดี่ ของ อบก.

นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ กิจกรรม/โครงการ

● นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม

● มุ่งมั่นรักษาผลประโยชน์
ของรัฐไว้สูงสุด

● สร้างกลไกการก�ากับดูแลการ
ด�าเนินการตามภารกิจต่างๆ	
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายและกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด

● การทบทวน/จัดท�าแผนยุทธศาสตร์	
อบก.	(พ.ศ.2555	-	2559)	ที่สนับสนุน
แนวนโยบายแห่งรัฐ	

● การด�าเนินงานรับรองโครงการกลไก
การพัฒนาท่ีสะอาดให้ครอบคลุมทุก
ประเภท	

● ยกระดับการรายงานผลด้าน
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศ	

● การพัฒนาข้อมูลอ้างอิงของประเทศ	

● สร้างกลไกการมส่ีวนร่วม
ขององค์กรทีเ่กีย่วข้องใน
การบริหารจัดการ 

● การเปิดโอกาสให้องค์กรอื่นมี
ส่วนร่วมในการติดตามประเมนิ
ผลโครงการ

● การติดตามประเมินผลโครงการกลไก
การพฒันาทีส่ะอาดโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของส�านักงานสิ่งแวดล้อม
ภูมิภาค	
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นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ กิจกรรม/โครงการ

● นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

● ส่งเสริมการให้บริการ
โดยยึดหลักความพึง
พอใจของผู้รับบริการ

● มุง่การให้บริการท่ีมีคุณภาพต่อ
ผูรั้บบริการด้วยความประทบัใจ	
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
ได้รับการอ�านวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองตาม
ต้องการ

● การส�ารวจความพึงพอใจในการให้
บริการ	4	งานบริการ	คือ	
➣ ความพึงพอใจของในการขอการ

รับรองโครงการ	
➣ ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม

ส่งเสรมิการซ้ือขายคาร์บอนเครดิต
ให้กบัผูป้ระกอบการฯ	รายประเภท	

➣ ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
กจิกรรมการให้ความรูแ้ก่ผู้ประกอบ
การและผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย	

➣ ความพึงพอใจจากการเข้าใช้
เว็บไซต์ 

● สร้างกลไกและจติส�านกึ
ในการให้บริการที่ตอบ
สนองความต้องการของ
ผูร้บับรกิาร	และผูม้ส่ีวน
ได้ส่วนเสีย

● พฒันาศกัยภาพของผูร้บับรกิาร
ให้มีความรู้ความเข้าในการให้
บริการขององค์การ

● การด�าเนินโครงการพัฒนาขีดความ
สามารถขององค์กรและเครือข่าย	

	 (การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ	 และ
ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ)

● สร้างระบบบริหารงาน
	 ที่มีความโปร่งใส
	 ตรวจสอบได้

● สนบัสนนุและให้ความส�าคญัต่อ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และองค์ความรู้ขององค์การฯ

● การเผยแพร่องค์ความรู/้ข้อมลูองค์การ
ที่ส�าคัญ	ลงในเว็บไซต์	

● การดูแลติดตามผลการด�าเนินงาน 
ท้ังในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน	
(ด้านภารกิจหลัก)	อย่างสม�่าเสมอ	

● นโยบายด้านองค์การ

● ส่งเสรมิจดัให้มกีารจดัท�า	
แผนด�าเนนิงาน	(Action	
Plan)	ท่ีชดัเจนตามแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วย
งานภาครัฐ

● ถ่ายทอดค่าเป้าหมาย	
	 (cascading)	 แผนบริหาร

ราชการแผ่นดิน	 แผนปฏิบัติ
ราชการกระทรวง	แผนยทุธศาสตร์	
องค ์การฯ	 สู ่แผนปฏิบัติงาน
องค์การ

● การจัดท�าแผนปฏิบัติงาน	4	ปี	
	 (พ.ศ.	2556	-	2559)	และ	1	ปี	
	 (พ.ศ.	2556)	

● ส่งเสริมให้เกิดความ
	 คุ้มค่าของการใช้
	 งบประมาณ	และ
	 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

● สร้างกลไกการบริหารจัดการ
	 งบประมาณที่ประสิทธิภาพ	

และให้เกิดความคุ้มค่าในการ
	 ด�าเนินการ

● การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
รายไตรมาส	 และการจัดท�าต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต
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● ส่งเสริมให้เกิด
	 คุณภาพมาตรฐาน
	 ในการปฏิบัติงาน

● น�าการพัฒนาระบบจัดการ
คุณภาพมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพงานบริการ

● การพัฒนาระบบจัดการคุณภาพการ
วเิคราะห์และรบัรองโครงการกลไกการ
พัฒนาท่ีสะอาด	 ตามมาตรฐาน	 ISO	
9001-2008

● ส่งเสรมิให้เกดิระบบการ
บริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน	 ที่มี
ประสิทธิภาพ

● ก�าหนดแนวทางผลักดันให้เจ้า
หน ้าที่ทุกระดับตระหนักถึง
ความเส่ียงต่อการด�าเนินงานที่
ผิดต่อคุณธรรม	 จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล

● จัดวางและด�าเนินระบบบริหาร
	 ความเสี่ยงและระบบการควบคุม

ภายใน	ประจ�าปีงบประมาณ	2555	
น�าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลและคณะกรรมการ	
อบก.   

● ให้ความส�าคัญกับการ
ออกกฎ	ระเบียบ	

	 ข้อบังคับ	ฯลฯ	เพื่อ
สนับสนุนประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

● ทบทวนกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	
ฯลฯ	เป็นประจ�าทุกปี

● ทบทวน/ปรบัปรงุ/เพ่ิมเติม	กฎ	ระเบยีบ	
ข้อบังคับ	 ฯลฯ	 เสนอคณะกรรมการ	
อบก.	เพื่อพิจารณา	เป็นประจ�าทุกปี	

● นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน

● มุ่งส่งเสริมให้บุคลากร
	 มีคุณภาพชีวิตที่ดี

● วางระบบการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล	 ทั้งในเรื่องการบริการ
และการพฒันาทรพัยากรบคุคล	
และการพฒันาองค์การเพือ่การ
สร้างภาพลกัษณ์และวฒันธรรม
องค์การที่ดี	ส่งเสริมให้มีความ
รู้ความสามารถอย่างทั่วถึง	

● จัดท�าและด�าเนินงานภายใต้แผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ	 อบก.	
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	

● สนับสนุนให้มีระบบในการ
	 แลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์

จากการปฏิบัติงาน

● การจัดกิจกรรม	KM	

● จดัหาอุปกรณ์เครือ่งใช้ทีจ่�าเป็น
ในการปฏิบัติงานแก่ผู ้ปฏิบัติ
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

● จัดหาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ส�านักงานส�าหรับเจ้าหน้าที่ใช้
ปฏิบัติงาน	

● จัดท�าสวัสดิการค่าตอบแทน	
	 ที่เป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน
	 ภายใต้ระบบการบริหารค่าจ้าง

และตอบแทน

● ด�าเนินงานตามระเบียบสวัสดิการและ
ประโยชน์เกื้อกูลส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน	
พ.ศ.	2551	

● จัดท�าแนวทางการเติบโตของ
สายอาชีพ	 พร้อมเปิดเผยให้
ทราบโดยทั่วกัน

● จัดท�าเส้นทางความ	ก้าวหน้า
 (career	path)	ของเจ้าหน้าทีอ่งค์การฯ	

พร้อมเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน	
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จากผลการประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สมยัที	่18	(COP18)	และสมชัชารฐัภาคพีธิสีารเกยีวโต	สมยัที	่8	(CMP8)	ระหว่างวนัที	่26	พฤศจกิายน	-	 
7	ธนัวาคม	2555	ณ	กรงุโดฮา	ประเทศกาตาร์	มทีศิทางทีช่ดัเจนว่าประเทศก�าลงัพฒันา	จะมส่ีวนร่วมลด 
ก๊าซเรือนกระจกในบรบิทของการพฒันาอย่างยัง่ยนืโดยสมคัรใจ	 รวมทัง้ได้รบัการสนบัสนนุทางเทคโนโลย	ี 
การเงนิ และการเสรมิสร้างศกัยภาพ	 เพือ่มุง่หมายให้บรรลุการลดก๊าซเรอืนกระจกลงจากการปล่อยตามปกติ	
ภายในปี	พ.ศ.	2563	อบก.	จงึเลง็เหน็ความส�าคัญในการปรบัเปล่ียนการด�าเนินงานให้สอดคล้องและรองรบักบั
บรบิทของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไป	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	อบก.	จะมุง่เน้นการด�าเนนิงานในประเดน็หลกั 
ดงันี้

➲ ศกึษาวจิยักลไกและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่รองรบัการบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจกภายในประเทศ	
เช่น	การพฒันาแนวทางการด�าเนนิงานลดก๊าซเรอืนกระจกทีเ่หมาะสมของประเทศ	(NAMAs)	ภาคพลงังาน	
เป็นต้น

➲ พัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดการข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ	(National	GHG	 
Inventories)	และสร้างระบบเครอืข่ายการมส่ีวนร่วมของภาครฐัและเอกชนในการรายงานข้อมลูก๊าซฯ	รวมทัง้	
ข้อมูลการลดก๊าซฯ	 และข้อมูลการได้รับการสนับสนุนจากประเทศพัฒนาแล้ว	 จัดตั้งและพัฒนาระบบ 
ลงทะเบยีน	(Registry)	เพือ่บนัทกึกจิกรรมลดก๊าซฯ	ทีต้่องการขอรบัการสนบัสนนุระหว่างประเทศ	เพือ่ช่วยใน
การจบัคูก่ารสนบัสนนุทางการเงนิ	เทคโนโลย	ีและการเสรมิศกัยภาพ	ต่อกจิกรรมลดก๊าซฯ	ดงักล่าว

➲ พฒันาตลาดคาร์บอนภาคสมคัรใจ	(Voluntary	Carbon	Market)	 เพือ่สนบัสนนุและส่งเสรมิ 
ภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องในการด�าเนนิงานลดก๊าซเรอืนกระจกภายในประเทศ

➲ พฒันา	 “กระบวนการตรวจวัด	 รายงาน	 และทวนสอบ”	(MRV)	 เพือ่รองรบักลไกและมาตรการ 
ด้านการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีจ่ะเกดิขึน้ใหม่	กล่าวคอื

 ตรวจวดัการลดก๊าซฯ	(Measurement)	กจิกรรมลดก๊าซเรอืนกระจก	จะมลีกัษณะทีต่รวจวดัได้ว่า	
ลดปรมิาณก๊าซฯ	ลงได้เท่าใด	ด้วยวธิกีารใด

 รายงานผล (Reporting)	เช่น	การจดัท�ารายงานแห่งชาต	ิรายงานการลดก๊าซเรอืนกระจก	ทีจ่ะมี
การพฒันาปรบัปรงุ	ทัง้ด้านประสทิธภิาพการจดัท�ารายงาน	และด้านเวลา

 ทวนสอบ (Verification)	กล่าวคอื	ต้องมกีารทวนสอบเกีย่วกบัปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดได้จรงิ
➲ พฒันาศกัยภาพและเผยแพร่องค์ความรู	้ตลอดจนให้ค�าแนะน�าแก่หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน

ทีเ่กีย่วกบัการบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	
ในการด�าเนินงาน	 อบก.	 ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญในเรื่องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างยิ่ง	 

โดยมุ่งเน้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมหรือการด�าเนินงานของ	 อบก.	 ซึ่งมีทั้งในรูปแบบของ 
ผลกระทบทางบวก/ทางลบ	และทางตรง/ทางอ้อม	และได้มกีารด�าเนนิกระบวนการต่างๆ	 เพือ่เป็นช่องทาง	
รบัรูผ้ลกระทบทีม่ต่ีอผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	อาท	ิการส�ารวจความพึงพอใจ	การจดัให้มีโครงการรบัฟังความคิดเหน็ 
และการเปิดรบัข้อร้องเรยีนต่างๆ	เป็นต้น	ทัง้นี	้เพือ่น�ามาปรบัปรงุ	อบก.	ให้สามารถด�าเนนิงานเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการหรอืความคาดหวงัของผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

แนวทางการด�าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ กิจกรรมที่ด�าเนินการ

รัฐบาล

● องค์การมีการด�าเนินงานอย่าง
มั่นคงเป็นไป	ตามวัตถุประสงค์
การจัดตั้งและสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล

● การบรหิารงานดว้ยความโปรง่ใส

● การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล

ผู้รับบริการ

● ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ
● การบริการที่เป็นเลิศ
● ราคาที่สมเหตุสมผล

● การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ	 มีความ
หลากหลาย	และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

● การส�ารวจความพึงพอใจและการรับฟัง
	 ความคิดเห็นเพื่อน�ามาปรับปรุง
	 การด�าเนินงานขององค์การ
● การก�าหนดนโยบายการคิดค่าธรรมเนียม
	 การให้บริการ

คู่ค้า
● การจัดซื้อจัดจ้างแบบโปร่งใส
● ราคาที่เหมาะสม
● การช�าระเงินตรงเวลา

● การก�าหนดระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีชดัเจน
และมีการด�าเนินงานอย่างโปร่งใส

พนักงาน

● สวัสดิการและค่าตอบแทน
● การดูแลความปลอดภัยและ

สขุภาพ	ในการท�างานและสภาพ
แวดล้อม

● การพัฒนาความรู้

● การจัดสวัสดิการต่างๆ	และจ่ายผลตอบแทน
ที่เหมาะสม

● การจัดการสภาพแวดล้อมในการท�างาน
	 ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด	
● การจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรทั้งด้าน

วิชาการและด้านอื่นๆ	
● การมอบหมายให้ไปฝึกอบรมในต่างประเทศ	

หน่วยงานราชการ
● การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	 ข้อ

บังคับต่างๆ
● ความร่วมมือในการด�าเนินงาน

● การฝกึอบรมและให้ความรูใ้ห้กบัผูท่ี้เกีย่วขอ้ง
● การสนับสนุนการด�าเนินงานในด้านต่างๆ

ส่วนราชการ
ท้องถิ่น

● การเสรมิสรา้งความรู้ความเข้าใจ
● การให้ค�าปรึกษาเฉพาะกลุ่ม

● การจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ	และ
	 ความรู้ความเข้าใจให้กับส่วนราชการท้องถิ่น

องค์การระหว่าง
ประเทศ

● ความร่วมมือในการด�าเนินงาน
ระหว่างประเทศ

● การเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ
● การสนับสนุนการด�าเนินงานในด้านต่างๆ	

นักวิชาการ และ
องค์กรอิสระ

● การพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ	
● การเป็นแหล่งศึกษาให้ความรู้

● รวบรวมข้อมูลก๊าซเรือนกระจกและ
	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีอยู่
	 ในปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ
● ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
● รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ชุมชน
● การด�าเนนิโครงการทีไ่มส่ง่ผลตอ่

สิ่งแวดล้อมในบริเวณชุมชน
● การพัฒนาหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน
● การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา
	 ที่สะอาดที่ได้รับค�ารับรอง

ประชาชนทั่วไป
● การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
● การเสริมสร้างความรู้ความ

เข้าใจ	

● การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ
● การจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ	และ

ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไป



133/133
รายงานประจำาปี 2555

รายงานประจำาปี 2555

www.tgo.or.th

การก�ากับดูแลองค์การ



องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ให้ผูอ้�านวยการ เป็นกรรมการและเลขานกุารโดยต�าแหน่ง  
และให้ผูอ้�านวยการแต่งตัง้ผูช่้วยเลขานกุารได้ตามความจ�าเป็น

องค์ประกอบคณะกรรมการ

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550

มาตรา	15	ให้มคีณะกรรมการคณะหนึง่เรยีกว่า	“คณะกรรมการ

องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก”	ประกอบด้วย

ซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้	 จากผูม้คีวามรู	้ ความเชีย่วชาญ	 และ

ประสบการณ์สงูทางด้านการบรหิาร

จ�านวนสี่คน	 ได้แก่	 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	 อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	
เลขาธิการส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม	และผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร

จ�านวนไม่เกินห้าคน	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง	 จากผู้แทนของ 
ส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	 
และประสบการณ์สงูเป็นทีป่ระจกัษ์	 ในด้านการบรหิารธุรกิจ	 พลงังาน	
ป่าไม้	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพ	สิง่แวดล้อม	

หรอืการอตุสาหกรรม

คณะกรรมการ
องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก

ประธานกรรมการ

กรรมการโดยต�าแหน่ง

กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

ประธานกรรมการ

กรรมการ
โดยต�าแหน่ง

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ
และเลขานุการ

ผูช่้วย
เลขานุการ
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อ�านาจหน้าทีค่ณะกรรมการ

มาตรา 20 คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
องค์การให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และโดยเฉพาะให้มีอ�านาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้

1.	 ก�าหนดทศิทาง	 เป้าหมาย	 และนโยบายในการบรหิารงานของ
องค์การ

2.	 ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาและการให้ 
ค�ารบัรองโครงการ

3.	 ให้ค�ารับรองการเป็นโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด	 
เพือ่ประโยชน์ในการขายปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก

4.	 ก�าหนดอตัราค่าธรรมเนยีม	ค่าบ�ารงุ	ค่าตอบแทน	หรอืค่าบรกิาร
ในการด�าเนินการ

5.	 ตดิตามประเมนิผลโครงการทีไ่ด้รับค�ารับรอง	 รวมทัง้การขาย
ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก

6.	 อนมุตัแิผนงาน	 แผนการลงทนุ	 แผนการเงนิ	 โครงการ	 และ 
งบประมาณประจ�าปีขององค์การ

7.	 จดัตัง้และยบุเลกิส�านกังานสาขา	 ในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นและ
เหน็สมควรเพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์การ	และก�าหนดวธิกีารบรหิาร
งานของส�านกังานสาขาดงักล่าว

8.	 สรรหา	 แต่งตั้ง	 ประเมินผลการปฏิบัติงาน	 และถอดถอน 
ผู้อ�านวยการ

9.	 ออกระเบยีบ	 ข้อบงัคบั	 ข้อก�าหนด	 หรือประกาศเกีย่วกบัการ
บรหิารงานทัว่ไปขององค์การการประสานระหว่างองค์การกบัส�านกังานสาขา	
การจัดแบ่งส่วนงานขององค์การและขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของส่วนงาน 
ดังกล่าว	 การบริหารงานบุคคล	 เงินเดือนและค่าจ้าง	 ผู้ปฏิบัติงานของ
องค์การ	การเงนิ	การพสัดุและทรพัย์สนิ	การงบประมาณ	การบญัช	ีการ
จ�าหน่ายทรพัย์สนิจากบญัชเีป็นสญู	การตรวจสอบภายใน	การสรรหาหรอื
คดัเลอืกผูอ้�านวยการ	การปฏบิตังิานของผูอ้�านวยการ	การมอบให้ผูอ้ืน่รกัษา
การแทนหรือปฏิบัติการแทนผู้อ�านวยการ	 และการจัดสวัสดิการและ 
สทิธิประโยชน์อืน่แก่คณะกรรมการ	 ทีป่รกึษาคณะกรรมการ	 ผูอ้�านวยการ	
คณะอนกุรรมการ	คณะท�างาน	ทีป่รกึษาคณะท�างาน	เจ้าหน้าที	่และลกูจ้าง
ขององค์การ

10.	กระท�าการอื่นใดที่จ�าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
อ�านาจหน้าทีข่ององค์การหรอืทีค่ณะรฐัมนตรีและคณะกรรมการแห่งชาติ

มอบหมาย
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ประวตัคิณะกรรมการองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก

ประวัติการศึกษา
●	 ปริญญาโท	สาขาสถาปัตยกรรมเมืองร้อน	Pratt	

Institute,	Brooklyn,	New	York	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
●	 ปริญญาตรี	สถาปัตยกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ในการท�างาน
●	 ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และ

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและ 
สิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2541-	2547

●	 รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและ 
สิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2539	-	2541

●	 เลขาธิการส�านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม	
พ.ศ.	2535	-	2539

ประวัติการศึกษา
●		 ปริญญาโท	สาขากฎหมายทะเล	โรงเรียนกฎหมาย	

มหาวิทยาลัยวอชิงตัน	(ซีแอทเทิล)	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
●	 ปริญญาโท	ทางกฎหมาย	โรงเรียนกฎหมาย	

มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย	(เบอร์กลีย์)	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
●	 เนติบัณฑิตไทย	
	 ส�านักอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา
●	 ปริญญาตรี	สาขานิติศาสตร์	
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ต�าแหน่งปัจจุบัน
●	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภาสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	
●	 กรรมการผูท้รงคณุวฒุ	ิสถาบันมาตรวทิยาแห่งชาต	ิ
●	 ประธานกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผลประจ�ากระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

●	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม	
	 คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลง
	 สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
●	 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 บริษัทบุญรอดบริวเวอร์รี่	จ�ากัด

ประสบการณ์ในการท�างาน
●	 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร	

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2549	-	2550
●	 สมาชิกวุฒิสภา	พ.ศ.	2543	-	2549
●	 คณบดี	คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

พ.ศ.	2529-2531
ต�าแหน่งปัจจุบัน
●	 ที่ปรึกษาพิเศษด้านกฎหมาย	
	 กรมทรัพยากรน�้าบาดาล

นายสันทัด สมชีวิตา
MR. SUNTHAD SOMCHEVITA

ต�าแหน่ง	:	ประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
วัน เดือน ปีเกิด	:	17	มีนาคม	พ.ศ.	2487
E-mail :	sunthad@tgo.or.th

นายพนัส ทัศนียานนท์
MR. PANAT TASNEEYANOND

ต�าแหน่ง	:	ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านกฎหมาย
วัน เดือน ปีเกิด :	28	ตุลาคม	พ.ศ.	2485
E-mail :	panat_panat@hotmail.com
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MR. KITTI LIMSKUL

ต�าแหน่ง	:	ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านเศรษฐศาสตร์
วัน เดือน ปีเกิด :	5	เมษายน	พ.ศ.	2497

E-mail :	emf@chula.ac.th

ประวัติการศึกษา
●	 ปริญญาเอก	เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต	

มหาวิทยาลัยนาโกย่า	ประเทศญี่ปุ่น	
●	 ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
	 (ภาษาอังกฤษ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประสบการณ์ในการท�างาน
●	 ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	
	 พ.ศ.	2548	
●	 ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	
	 พ.ศ.	2546

ประวัติการศึกษา
●		 ปริญญาโท	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	
	 สาขาการใช้ที่ดินและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
●			ปริญญาตรี	วิทยาศาสตรบัณฑิต	
	 สาขาธรณีวิทยา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประสบการณ์ในการท�างาน 
●		 อธิบดีกรมทรัพยากรน�้าบาดาล	
	 พ.ศ.	2552	-	2553	
●		 รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้าบาดาล	
	 พ.ศ.	2550	-	2552	

ต�าแหน่งปัจจุบัน
●	 รองศาสตราจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
●	 ผู้อ�านวยการ	โครงการพัฒนาศาสตร์ด้านแบบ

จ�าลอง	และพยากรณ์เศรษฐกิจ	
	 คณะเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

●		 ผู้อ�านวยการส�านักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
	 น�้าบาดาล	กรมทรัพยากรน�้าบาดาล	
	 พ.ศ.	2548	-	2550
●		 ผู้อ�านวยการส�านักควบคุมกิจการน�้าบาดาล
	 กรมทรัพยากรน�้าบาดาล	พ.ศ.	2547	-	2548
ต�าแหน่งปัจจุบัน
●		 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 

(กันยายน	พ.ศ.	2553	-	ปัจจุบัน)

นายโชติ ตราชู   
 MR. CHOTE TRACHU 

 ต�าแหน่ง	:	กรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
 วัน เดือน ปีเกิด	:	7	มกราคม	พ.ศ.	2505

 E-mail	:	chotetrachu@yahoo.com
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นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา 
MR. KRAIRIT NILKUHA

ต�าแหน่ง	:		กรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
วัน เดือน ปีเกิด	:	10	ธันวาคม	พ.ศ.	2494	
 E-mail : krairit@dede.go.th

นายสุพัฒน์  หวังวงศ์วัฒนา 
MR. Supat Wang-wongwatana

ต�าแหน่ง	:	กรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
วัน เดือน ปีเกิด :	4	กันยายน	พ.ศ.	2498
E-mail	:	supat@ndc2548.com

ประวัติการศึกษา
●		 ปริญญาโท	M.Sc.	(Petroleum	Engineering)	New	

Mexico	Institute	of	Mining	and	Technology	
ประเทศสหรัฐอเมริกา

●	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	สาขา
วิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ในการท�างาน
●	 รองปลัดกระทรวงพลังงาน	พ.ศ.	2551	-	2552	
●	 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	พ.ศ.	2548	-	2551
●	 รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	
	 พ.ศ.	2546	-	2548
●	 ผู้อ�านวยการกอง	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	
	 พ.ศ.	2541	-	2546

ประวัติการศึกษา
●	 ปริญญาเอก	Air	Pollution	Engineering	University	

of	Cincinnati	:	USA.	
●	 ปริญญาโท	Environmental	Technology	and	

Management		Asian	Institute	of	Technology	:	
Thailand

●		 ปริญญาตรี	วทบ.	สาธารณสุขศาสตร์	
	 (อาชีวอนามัย)มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์ในการท�างาน
●	 อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ	พ.ศ.	2549	-	2554
●	 รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ	พ.ศ.	2545 -	2549	
●	 ผู้อ�านวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสยีง	

พ.ศ.	2537	-	2545	
 

●	 ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผน	กองเชื้อเพลิงธรรมชาติ	
พ.ศ.	2535	-	2541

●	 หัวหน้าฝ่ายสัมปทานปิโตรเลียม	กองเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ	พ.ศ.	2531	-	2535

 ต�าแหน่งปัจจุบัน
●	 อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ 

อนุรักษ์พลังงาน	
	 (มิถุนายน	พ.ศ.	2552	-	30	กันยายน	2555)

●	 รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการกองประสานการ
จัดการมลพิษ	พ.ศ.	2543		

●	 รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการกองจัดการ
คุณภาพอากาศและเสียง	พ.ศ.	2535	-	2537

ต�าแหน่งปัจจุบัน
●	 เลขาธิการส�านักงานนโยบายและ
	 แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
	 (ตุลาคม	พ.ศ.	2554	-	มีนาคม	พ.ศ.	2555)
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 MR. Wijarn simachaya

 ต�าแหน่ง	:	กรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
 วัน เดือน ปีเกิด	:	10	ธันวาคม	พ.ศ.	2501

 E-mail	:	wijarn2002@yahoo.com

ประวัติการศึกษา
●		 Ph.D.	(Environmental	Engineering),	
	 University	of	Guelph	ประเทศแคนาดา	
●		 ปริญญาโท	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	

(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)	
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
●		 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	
	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
●		 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์บัณฑิต	
	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
ประสบการณ์ในการท�างาน
●		 อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ	พ.ศ.	2554
●		 ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2554	
●		 รองอธบิดกีรมควบคมุมลพษิ	กรมควบคมุมลพษิ	

พ.ศ.	2553
●		 ผู้อ�านวยการส�านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง	

กรมควบคุมมลพิษ	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2551

●		 ผู้อ�านวยการฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
	 ห้องปฏิบัตกิาร	กรมควบคุมมลพิษ	
	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม	
	 พ.ศ.	2550
●		 ผู้อ�านวยการกองสิ่งแวดล้อม	และผู้ช่วยหัวหน้า 

ผู้บริหารส�านักงาน	ส�านักงานเลขาธิการคณะ
กรรมาธิการแม่น�้าโขง	กรุงเวียงจันทน์	

	 สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	พ.ศ.	2548
●		 ผู้อ�านวยการส�านักจัดการคุณภาพน�้า	(บริหาร)	

และผู้อ�านวยการศูนย์แบบจ�าลองและประเมิน
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม	กรมควบคุมมลพิษ	
พ.ศ.	2546

ต�าแหน่งปัจจุบัน
●		 เลขาธิการส�านักงานนโยบายและ
	 แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
	 พฤษภาคม	พ.ศ.	2555	-	ปัจจุบัน

นางสร้อยทิพย์  ไตรสุทธิ ์
MRS. SOITHIP TRISUDDHI

ต�าแหน่ง	:	กรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
วัน เดือน ปีเกิด	:	17	มกราคม	พ.ศ.	2498

E-mail	:	soithip_t@otp.go.th
ประวัติการศึกษา
●		 ปริญญาโท	วารสารศาสตรมหาบัณฑิต	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
●		 ปริญญาตรี	ศิลปศาสตรบัณฑิต	
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ในการท�างาน
●		 ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	

(กทพ.)	พ.ศ.	2552	-	2554	
●		 กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	
	 พ.ศ.	2551	-	2552	
●		 รองประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์	

กระทรวงคมนาคม	พ.ศ.	2549	-	2551	
●		 ประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงิน

ทดแทน	คณะที่	5	พ.ศ.	2546	-	2551	

●		 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม			
พ.ศ.	2550	-	2551	

●		 ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม	
	 พ.ศ.	2545	-	2549
●		 หัวหน้าส�านักงานเลขานุการรัฐมนตรี	
	 กระทรวงคมนาคม	พ.ศ.	2532	-	2545	
●		 นักวิชาการสื่อสาร	กรมไปรษณีย์โทรเลข	

กระทรวงคมนาคม	พ.ศ.	2520	-	2532
ต�าแหน่งปัจจุบัน
●		 ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง

และจราจร	(มิถุนายน	2555)



องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

นายจุฬา สุขมานพ
Mr. Chula  Sukmanop

ต�าแหน่ง	:		กรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
วัน เดือน ปีเกิด	:	10	มกราคม	พ.ศ.	2508
E-mail	:	chula@otp.go.th

นายศุภชัย  วัฒนางกูร  
Mr. Supachai  Watanangura

ต�าแหน่ง	:		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ
ว ัน เดือน ปีเกิด	:	19	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2487
E-mail	:	supachai@tgo.or.th

ประวัติการศึกษา
●	 Ph.D.	(Maritime	Law	or	Admiralty)	University	

of	Southampton	
●		 ปริญญาโท	LL.M.	(Maritime	Law)	University	of	

Southampton
●		 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์บัณฑิต	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการท�างาน
●		 ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม	
	 พ.ศ.	2553	-	2555	
●		 ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผน
	 ส�านกังานปลดักระทรวงคมนาคม	พ.ศ.	2552	-	2553	
●		 รองผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและ
	 แผนการขนส่งและจราจร	พ.ศ.	2550	-	2552	

ประวัติการศึกษา
●		 ปริญญาโท	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	เทคโนโลยี

การเชื่อมโลหะ	มหาวิทยาลัยแครนฟิลด์	มณฑล
เบดฟอร์ดเชียร์	ประเทศอังกฤษ

 ประสบการณ์ในการท�างาน
●		 ผู้จัดการทั่วไป	ฝ่ายกิจการองค์กรและเลขานุการ	

คณะกรรมการค่าจ้างและ	ผลตอบแทนพนักงาน	
บริษัท	ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์	จ�ากัด	
(มหาชน)	พ.ศ.	2538	-	2548	

●		 กรรมการบริหาร	บริษัทอิตัลสยาม	มอเตอร์ส	
จ�ากัด	และผู้อ�านวยการบริหารร่วมบริษัทสยาม	

	 ซุชิยะ	แมนูแฟคเจอริ่ง	จ�ากัด	พ.ศ.	2535	-	2538	
●		 ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท	บางกอกกล๊าส	จ�ากัด	
	 พ.ศ.	2529	-	2535	
●		 ผู้จัดการทั่วไป	บริษัทสยามอุตสาหกรรมรถยนต์	

●		 ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีการขนส่งและจราจร	
ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	
พ.ศ.	2547	-	2549	

●		 ผู้อ�านวยการส่วนพัฒนาระบบการขนส่ง	ส�านักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

	 พ.ศ.	2545	-	2547	
●		 เลขานุการกรม	 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 

การพาณิชยนาวี	พ.ศ.	2544	-	2545	
●		 นติกิร	 ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการพาณชิย- 

นาว	ีพ.ศ.	2530	-	2544
ต�าแหน่งปัจจุบัน
●		 ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง

และจราจร(กรกฎาคม	พ.ศ.	2555	-	ปัจจุบัน)

จ�ากัด	(โรงงานประกอบรถยนต์ของกลุ่มบริษัท
สยามกลการ)	พ.ศ.	2523	-	2529		

ต�าแหน่งปัจจุบัน
●		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการบริหารใน

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ	กระทรวงอุตสาหกรรม
●		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันยานยนต์
	 แห่งประเทศไทย
●		 ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี	

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
●		 กรรมการอ�านวยการสถาบันปิโตรเลียม
	 แห่งประเทศไทย
●		 กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทคอบร้า	อินเตอร์เนชั่นนัล	จ�ากัด
●		 กรรมการอิสระ	
	 บริษัท	ไลท์ติ้ง	แอนด์	อีควิปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)
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Khunying Thongtip Ratanarat 

 ต�าแหน่ง	:	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน
วัน เดือน ปีเกิด :	24	มิถุนายน	พ.ศ.	2485

E-mail :	ktr@ptit.org

ประวัติการศึกษา
●		 Honorary	Doctorate,	Applied	Geophysics,	

ChiengMai	University
●		 ปริญญาตรี	และ	ปริญญาโท	Chemical	
	 Engineering,	University	of	Canterbury,	

Christchurch,	New	Zealand
ประสบการณ์ในการท�างาน
●		 อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมเคมี	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

●		 ผู้อ�านวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	
พ.ศ.	2528	-	2548

●		 คณะกรรมการปิโตรเลียม	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	
กระทรวงพลังงาน	พ.ศ.	2547

ต�าแหน่งปัจจุบัน
●		 กรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่ง

ประเทศไทย	และกรรมการอ�านวยการสถาบัน
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

นายปริทรรศน์  พันธุบรรยงก์ 
Mr. Paritud Bhandhubanyong

ต�าแหน่ง	:	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยี
วันเดือน ปีเกิด :	24	สิงหาคม	พ.ศ.	2497

E-mail :	paritud@tpa.or.th

ประวัติการศึกษา
●		 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
	 Nagaoka	University	of	Technology	
●		 ปริญญาเอก	วิศวกรรมโลหะการ	
	 มหาวิทยาลัยโตเกียว	
●		 ปริญญาโท	พาณิชยศาสตร์	(บริหารธุรกิจ)	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
●		 ปริญญาโท	วิศวกรรมอุตสาหการ	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			
●		 ปริญญาตรี	วิศวกรรมอุตสาหการ	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ประสบการณ์ในการท�างาน
●		 ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	
●		 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
●		 รองศาสตราจารย์	หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรม 

โลหะการ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ต�าแหน่งปัจจุบัน
●		 ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการ	ส�านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
 



องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

นายด�ารงค์  ศรีพระราม  
Mr. Damrong  Sripraram

ต�าแหน่ง	:	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านป่าไม้
วัน เดือน ปีเกิด :	5	ธันวาคม	พ.ศ.	2506
E-mail :	ffordrs@ku.ac.th

นายศิริธัญญ์  ไพโรจน์บริบูรณ์  
Mr. Sirithan  Pairoj-Boriboon

ต�าแหน่ง	:	กรรมการและเลขานุการ
วัน เดือน ปีเกิด :	20	พฤษภาคม	พ.ศ.	2494
E-mail : sirithan@tgo.or.th

ประวัติการศึกษา
●		 ปริญญาเอก	Forest	Engineering,	
	 The	United	Graduate	School	Tokyo	University	

of	Agriculture	and	Technology,	Japan
●		 ปริญญาโท	Forest	Engineering,	State	University	

of	New	York,	Syracuse,	U.S.A.	
ประสบการณ์ในการท�างาน
●		 คณบดีคณะวนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

พ.ศ.	2549	-	2553	
●		 ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการวิจัย

ระบบนิเวศระยะยาวของประเทศไทย	
	 พ.ศ.	2550	-	2553

ประวัติการศึกษา
●		 ปริญญาโท	Environmental	Science,	
	 Tulane	University,	USA
●		 ปริญญาตรี	อาชีวอนามัย	เกียรตินิยม	

มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์ในการท�างาน
●		 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายราชการประจ�า	

ส�านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	
	 พ.ศ.	2546	-	2550	
●		 อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 พ.ศ.	2545	-	2546

●		 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
	 พ.ศ.	2550	-	2551
ต�าแหน่งปัจจุบัน
●		 รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ	
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
●		 รักษาการคณบดีวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
●		 ประธานคณะกรรมการด�าเนินงานโครงการความ

ร่วมมือระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรแห่ง
ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

●		 อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ	กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	พ.ศ.	2543	-	2545	

●		 รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและ
	 สิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2542
●		 อธิบดีกรมควมคุมมลพิษ	พ.ศ.	2540	-	2542

ต�าแหน่งปัจจุบัน
●		 ผูอ้�านวยการองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก
	 (2	มกราคม	2551	-	2	มกราคม	2555)
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Mrs. Prasertsuk  Chamornmarn

ต�าแหน่ง	:	กรรมการและเลขานุการ
 วัน เดือน ปีเกิด :	17	เมษายน	พ.ศ.	2498

E-mail :	sertsuk@tgo.or.th

ประวัติการศึกษา
●	 ปริญญาโท	สังคมวิทยามหาบัณฑิต	

(ประชากรศาสตร์),	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
●		 ปริญญาตรี	ครุศาสตร์บัณฑิต	

(วิทยาศาสตร์กายภาพ)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ในการท�างาน
●		 ผู้อ�านวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลง
	 สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย	
	 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
	 และสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2549	
●		 ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ	
	 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
	 และสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.		2548

●		 ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนสิ่งแวดล้อม	
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

	 และสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2547
ต�าแหน่งปัจจุบัน
●		 รองผู้อ�านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน

กระจก	รักษาการผู้อ�านวยการองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก

	 (3	มกราคม	2555	-	ปัจจุบัน)



องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

คณะอนกุรรมการองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก

●		 คณะอนกุรรมการบรหิารงานบคุคล

●		 คณะอนกุรรมการตรวจสอบและประเมนิผล

●		 คณะอนกุรรมการปรบัปรงุเกณฑ์ชีว้ดัการพฒันาทีย่ัง่ยนื	 และมาตรฐานคณุภาพโครงการกลไกการ

พฒันาทีส่ะอาด

●		 คณะอนกุรรมการกลัน่กรองโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด

●		 คณะอนกุรรมการระเบยีบวธิกีารลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจ

    
องค์ประกอบ

1.		นายศุภชัย	วัฒนางกูร	 ที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมการ

2.		ผู้อ�านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก			 ประธานอนุกรรมการ

3.		นายพงษ์อาจ	ตรีกิจวัฒนากุล	 อนุกรรมการ

4.	นายสมรัตน์	ยินดีพิธ	 อนุกรรมการ

5.	นายเจษฎา	สกุลคู
			ตัวแทนเจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

อนุกรรมการ

6.	นางประเสริฐสุข	จามรมาน
			รองผู้อ�านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกด้านบริหาร

เลขานุการ

7.	นางพรทิพย์	ชื่นศิริพงษ์
			หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยเลขานุการ

 (ค�าส่ัง คก.อบก. ท่ี 8/2551 ลงวนัท่ี 4 กนัยายน 2551)

คณะอนุกรรมการบรหิารงานบุคคล

อ�านาจหน้าที่
ให้คณะอนกุรรมการมอี�านาจหน้าทีต่ามทีก่�าหนดไว้ในข้อ 7 แห่งข้อบงัคบัคณะกรรมการองค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 ดังนี้
1.	ออกระเบียบ	หลักเกณฑ์	และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	ตลอดจนสวัสดิการของ

เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
2.	พิจารณาจัดท�าแผนอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง	เพื่อใช้เป็นกรอบในการด�าเนินการจ้าง

หรือแต่งตั้ง
3.	 รับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา	 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ

อื่นๆ	เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง	และก�าหนดอัตราเงินเดือนที่ได้รับ
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คณะอนุกรรมการตรวจและประเมนิผล

4.		ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อบังคับนี้
5.		เสนอแนะให้ค�าปรึกษาแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
6.		เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรแต่งตั้งให้เป็นประธานอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ต่อ

คณะกรรมการ
7.		รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการ	 เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบการ

บริหารงานบุคคล
8.		แต่งตั้งคณะท�างาน	หรือบุคคล	ท�าการใดอันอยู่ในอ�านาจและหน้าที่
9.		ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

องค์ประกอบ

1.	นายศุภชัย	วัฒนางกูร		 	 	 	 	 ประธานอนุกรรมการ

2.	นายปริทรรศน์	พันธุบรรยงก์		 	 	 	 	 อนุกรรมการ

3.	นางพรพิมล	บางยี่ขัน		 	 	 	 	 อนุกรรมการ

4.	นางสาวสุนทรี	สุภาสงวน			 	 	 	 	 อนุกรรมการ

5.	ผู้ตรวจสอบภายใน	 	 	 	 	 	 เลขานุการ
คณะอนุกรรมการ

(ค�าส่ัง คก.อบก. ท่ี 18/2552 ลงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2552)

อ�านาจหน้าที่
1.	สอบทานและติดตามประเมินผลการด�าเนินงานและรายงานผลสถานะทางการเงินของ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
2.	สอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน	 (Internal	

Control)	และรายงานการตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	
3.	สอบทานการปฏิบัติตามระเบียบ	หรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง
4.	ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
5.	ก�ากบัการปฏบิตัใิห้เป็นไปตามประมวลจรยิธรรมขององค์การ	และจดัท�ารายงานการก�ากบั

ดูแลกิจการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	และเปิดเผยในรายงานประจ�าปี
6.		พิจารณา	คัดเลือก	เสนอแต่งตั้ง	ผู้สอบบัญชีขององค์การ
7.		ปฏิบัติงานอื่นใด	 ตามที่คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกมอบหมาย

ตามความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล



องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

องค์ประกอบ

1.	นายสมรัตน์	ยินดีพิธ			 	 	 	 ประธานอนุกรรมการ

2.	นายเสกสรร	แสงดาว		 	 	 	 	 	
กรมควบคุมมลพิษ

อนุกรรมการ

3.	นายรินทวัฒน์	สมบัติศิริ		 	 	 	 	
			กรมโรงงานอุตสาหกรรม

อนุกรรมการ

4.	นางสาวอารีรัตน์	อยู่หุ่น		 	 	 	 	
			กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

อนุกรรมการ

5.	นายสุรชัย	คุ้มสิน			 	 	 	 	 	
			ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อนุกรรมการ

6.	นางสาวคัทลียา	ศิลารัตน์		 	 	 	 	 	
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อนุกรรมการ

7.	นายไชยยศ	บุญญากิจ		 	 	 	 	
			สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

อนุกรรมการ

8.	นายประวิทย์	ประกฤตศรี		 	 	 	 	
			สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทสไทย

อนุกรรมการ

9.	ผู้อ�านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	  อนุกรรมการและ
เลขานุการ

10.	เจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก		 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

(ค�าส่ัง คก.อบก. ท่ี 19/2552 ลงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2552)

คณะอนุกรรมการปรบัปรงุเกณฑ์ชีว้ดัการพฒันาทีย่ัง่ยนืและมาตรฐานคณุภาพ
โครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด

อ�านาจหน้าที่
1.	พิจารณาปรับปรุงเสนอเกณฑ์ดัชนี้ชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อ 

การพัฒนาโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด
2.	พิจารณามาตรฐานคุณภาพโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด
3.	ปฏิบัติงานอื่นใด	ตามที่คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกมอบหมาย
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องค์ประกอบ

1.	ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		 ประธานอนุกรรมการ

2.	นายกิตติ	ลิ่มสกุล รองประธานอนุกรรมการ

3.	นางสิรินทรเทพ	เต้าประยูร	 รองประธานอนุกรรมการ

4.	 เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
	 สังคมแห่งชาติ	หรือผู้แทน				

อนุกรรมการ

5.	อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	หรือผู้แทน อนุกรรมการ

6.	อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ	หรือผู้แทน						 อนุกรรมการ

7.	อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม	หรือผู้แทน									 อนุกรรมการ

8.	 เลขาธกิารส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
หรือผู้แทน

อนุกรรมการ

9.		ผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร	หรอืผูแ้ทน อนุกรรมการ

10.	ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในสาขาที่เกี่ยวข้อง	
 

อนุกรรมการ

11.	ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ

12.	ผู้แทนมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ

13.	ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยพลังงาน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	หรือผู้แทน อนุกรรมการ

14.	นางนิศากร	โฆษิตรัตน์ อนุกรรมการ

15.	นายบัณฑิต	ลิ้มมีโชคชัย อนุกรรมการ

16.	นายปริทรรศน์	พันธุบรรยงก์ อนุกรรมการ

17.	นางสาวอารีรัตน์	อยู่หุ่น อนุกรรมการ

18.	นายรินทวัฒน์	สมบัติศิริ อนุกรรมการ

19.	นายเสกสรร	แสงดาว	 อนุกรรมการ

20.	ผู้อ�านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก							 อนุกรรมการและ
เลขานุการ

21.	รองผู้อ�านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ผู้ช่วยเลขานุการ

     

คณะอนุกรรมการกลัน่กรองโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด

(ค�าส่ัง คก.อบก. ท่ี 19/2554 ลงวนัท่ี 7 ตุลาคม 2554)



องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

องค์ประกอบ

1. ผู้อ�านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ประธานอนุกรรมการ

2. รองผู้อ�านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก รองประธานอนุกรรมการ

3. ผู้แทนส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน อนุกรรมการ

4. ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อนุกรรมการ

5. ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม อนุกรรมการ

6. ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร อนุกรรมการ

7. ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช อนุกรรมการ

8. ผู้แทนส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร อนุกรรมการ

9. ผู้แทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศชาติ อนุกรรมการ

10. ผู้แทนสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อนุกรรมการ

11. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อนุกรรมการ

12. ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ

13. ผู้แทนสมาคมธุรกิจร่วมกลไกการพัฒนาที่สะอาด อนุกรรมการ

14. นายบัณฑิต	ลิ้มมีโชคชัย อนุกรรมการ

15. นายชโลธร	แก่นสันติสุขมงคล อนุกรรมการ

16. นางลัดดาวัลย์	พวงจิตร อนุกรรมการ

อ�านาจหน้าที่
1.	พิจารณากลั่นกรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด	(CDM)	 เพื่อเสนอคณะกรรมการ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	 พิจารณาให้ค�ารับรองการเป็นโครงการกลไกการพัฒนา 
ที่สะอาด

2.	 เสนอแนะแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนา 
ที่สะอาด

3.	แต่งตั้งคณะท�างานตามที่เห็นสมควร	เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.	 เชิญหน่วยงานหรือบุคคลมาเพื่อให้ข้อมูล	 รายละเอียด	 หรือช้ีแจงต่อคณะอนุกรรมการฯ	

ได้ตามที่เห็นสมควร
5.	ปฏิบัติงานอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกมอบหมาย

คณะอนุกรรมการระเบยีบวธิกีารลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจ

(ค�าส่ัง คก.อบก. ท่ี 8/2555 ลงวนัท่ี 14 มีนาคม 2555)
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18. นายสมรัตน์	ยินดีพิธ อนุกรรมการ

19. นายอาณัติ	ประภาสวัสดิ์ อนุกรรมการ

20. นายกนกศักดิ์	เอี่ยมโอภาส อนุกรรมการ

21. ผู้อ�านวยการส�านักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล อนุกรรมการและ
เลขานุการ

22. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

●		 คณะท�างานส่งเสริมและพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกและการซื้อขายคาร์บอนเครดิต

●		 คณะท�างานพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ด�าเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก

●		 คณะท�างานส่งเสริมการใช้ฉลากคาร์บอน

●		 คณะท�างานวางแผนยุทธศาสตร์

●		 คณะท�างานส่งเสริมการพัฒนาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

●		 คณะท�างานเพื่อศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าของ

ประเทศไทย

●		 คณะท�างานส่งเสริมการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ของประเทศไทย

●		 คณะท�างานด้านวิชาการ	การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

●		 คณะท�างานด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

อ�านาจหน้าที่
1.	 เสนอแนะแนวทาง	หลักเกณฑ์และมาตรฐานในการพัฒนาระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจก

ภาคสมัครใจในประเทศไทย	(T-VER	methodology)
2.	 เสนอแนะการก�าหนด	ปรับปรุง	และยกเลิก	ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

ภายในประเทศ
3.	แต่งตั้งคณะท�างานตามที่เห็นสมควร	เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.	ปฏิบัติงานอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกมอบหมาย

คณะท�างานองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก



องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 
องค์ประกอบ

1.		นายกิตติ		ลิ่มสกุล		 	 	 	 	 	 ประธานคณะท�างาน

2.		ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย		 	 	 	 รองประธานคณะท�างาน

3.		ผู้แทนส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	    คณะท�างาน

4.		ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 คณะท�างาน

5.		ผู้แทนกรมสรรพากร		 	 	 	 	 คณะท�างาน

6.		ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  คณะท�างาน

7.		ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม		 	 	 	 คณะท�างาน

8.		ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คณะท�างาน

9.		ผู้แทนส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะท�างาน

10.	ผู้อ�านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  คณะท�างานและ
เลขานุการ

11.	รองผู้อ�านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	 
 

คณะท�างานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

12.	เจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	 	 คณะท�างานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

(ค�าส่ัง คก.อบก. ท่ี 4/2551 ลงวนัท่ี 1 กนัยายน 2551)

คณะท�างานส่งเสรมิและพฒันาโครงการลดก๊าซเรอืนกระจก
และการซือ้ขายคาร์บอนเครดติ

อ�านาจหน้าที่
1.	 เสนอแนะแนวทางและมาตรการการส่งเสริมการด�าเนินงานโครงการลดก๊าซเรือนกระจก			
2.	 เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต
3.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่จะได้รับมอบหมาย
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องค์ประกอบ

1.	นายกิตติ	ลิ่มสกุล	 	 	 	 	 	 ที่ปรึกษาคณะท�างาน

2.	นายด�ารงค์	ศรีพระราม	     ที่ปรึกษาคณะท�างาน

3.	ผู้อ�านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	  ประธานคณะท�างาน

4.	นายจ�ารูญ	ตั้งไพศาลกิจ     
			รักษาการในต�าแหน่งนักวิชาการขนส่ง	10	(ผู้เชี่ยวชาญ)

คณะท�างาน

5.	นางบงกช	กิตติสมพันธ์		 	 	 	 	
			กรมโรงงานอุตสาหกรรม

คณะท�างาน

6.	นางสาวอารีรัตน์	อยู่หุ่น		 	 	 	 	
			กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

คณะท�างาน

7.	ผู้แทนส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 คณะท�างาน

8.	ผู้แทนกรมป่าไม้		 	 	 	 	 	 คณะท�างาน

9.	ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง		 	 	 คณะท�างาน

10.	ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช		 	 คณะท�างาน

11.	ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 	 	 คณะท�างาน

12.	ผู้แทนบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน) คณะท�างาน

13.	ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาและ/หรือสถาบันวิจัย		 คณะท�างาน

14.	รองผู้อ�านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	 
 

คณะท�างานและ
เลขานุการ

15.	เจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	 	 คณะท�างานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะท�างานพัฒนาศนูย์ข้อมลูสถานการณ์ด�าเนนิงานด้านก๊าซเรอืนกระจก

(ค�าส่ัง คก.อบก. ท่ี 5/2551 ลงวนัท่ี 1 กนัยายน 2551)

อ�านาจหน้าที่
1.	พัฒนาศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ด�าเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
2.	จัดท�า	(ร่าง)	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
3.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกมอบหมาย



องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

(ค�าสัง่ คก.อบก. ที ่9/2551 ลงวนัที ่12 กนัยายน 2551)

องค์ประกอบ

1.		ผู้อ�านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  ประธานคณะท�างาน

2.		รองผู้อ�านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	 รองประธานคณะท�างาน

3.		ผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา		 	 	 	 คณะท�างาน

4.		ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม		 คณะท�างาน

5.		ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ	 	 	 	 	 คณะท�างาน

6.		ผู้แทนสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ	 	 คณะท�างาน

7.		ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน			 คณะท�างาน

8.		นายธ�ารงรัตน์	มุ่งเจริญ		  คณะท�างาน

9.		นายสุชาติ	เหลืองประเสริฐ คณะท�างาน

10.	นายศุภชัย	ปัญญาวีร์		 	 คณะท�างาน

11.	นายธนินวัฒน์	พัฒนวีรคุณ		 	 คณะท�างาน

12.	เจ้าหน้าที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย คณะท�างานและ
เลขานุการ

13.	เจ้าหน้าที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย คณะท�างานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

14.	เจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก คณะท�างานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะท�างานส่งเสรมิการใช้ฉลากคาร์บอน

อ�านาจหน้าที่
1.		ศึกษาความเหมาะสมและพัฒนากลไกในการส่งเสริมการใช้ฉลากคาร์บอนในประเทศไทย	
2.	 วิเคราะห์	 กล่ันกรองกระบวนการลดก๊าซเรือนกระจกของสินค้าเพื่อขึ้นทะเบียนให้ฉลาก

คาร์บอน
3.		ศึกษา	ก�าหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาให้ฉลากคาร์บอน
4.		ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การใช้ฉลากคาร์บอน
5.		ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่จะได้รับมอบหมาย
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องค์ประกอบ

1.		นายกิตติ	ลิ่มสกุล	 	 	 	 	 	 ที่ปรึกษาคณะท�างาน

2.		ผู้อ�านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  ประธานคณะท�างาน

3.		นายปริทรรศน์	พันธุบรรยงก์	 	 	 	 	 คณะท�างาน

4.		นายสมรัตน์	ยินดีพิธ		 	 	 	 	 คณะท�างาน

5.		รองผู้อ�านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกฝ่ายบริหาร คณะท�างาน

6.		รองผู้อ�านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
				ฝ่ายวิชาการ

คณะท�างาน

7.		ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมการลงทุนและการตลาด  คณะท�างาน

8.		ผู้อ�านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์                                   คณะท�างานและ
เลขานุการ

9.		เจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก			 	 คณะท�างานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ																											

4. คณะท�างานวางแผนยทุธศาสตร์

(ค�าสัง่ คก. อบก. ที ่21/2552 ลงวนัที ่18 สงิหาคม 2552)

อ�านาจหน้าที่
1.	ทบทวนปรบัปรงุแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏบิตังิานองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	

(องค์การมหาชน)	ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญต่างๆ
2.	ก�ากับให้มีการถ่ายทอดแผนเพื่อน�าไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าประสงค์และกลยุทธหลัก
3.	ติดตามและรายงานเปรียบเทียบผลส�าเร็จของงานกับเป้าหมายของแผนเป็นระยะ
4.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกมอบหมาย



องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

คณะท�างานเพื่อศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย

(ค�าสัง่ คก.อบก. ที ่2/2553 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2552)

องค์ประกอบ

1.	นายชัยวัฒน์		มั่นเจริญ					 	 	 	
			องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)																									

ประธานคณะท�างาน 

2.	นายบัณฑิต		ลิ้มมีโชคชัย			 	 	 	
			สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

คณะท�างาน

3.	นางสาวอารีรัตน์		อยู่หุ่น			 	 	 	 	 	
	 กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

คณะท�างาน

4.	นายกิตติ		คัมภีระ		 	 	 	 	 	 คณะท�างาน

5.	ผู้แทนส�านักนโยบายและแผนพลังงาน	    คณะท�างาน

6.	ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม		 	 	 คณะท�างาน

7.	ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ		 	 	 	 	 คณะท�างาน

8.	ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 	 	 คณะท�างาน

9.	ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง	 	 	 	 	 คณะท�างาน

10.	ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 	 	 	 	 คณะท�างาน

11.	นางสาวสุกมล		หิญชีระนันทน์
				กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	 																																																																											

คณะท�างานและเลขานุการ

12.	นายรองเพชร		บุญช่วยดี	 	 	 	
				เจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

คณะท�างานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

อ�านาจหน้าที่
1.	ศึกษาข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าของโรงงานไฟฟ้าจาก 

เชื้อเพลิงประเภทต่างๆ	ในประเทศไทย
2.	หาค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย

โดยใช้แนวทางปัจจุบันที่สุดที่ก�าหนดโดย	CDM	Executive	Board
3.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกมอบหมาย
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องค์ประกอบ
1.		คุณหญิงทองทิพ		รัตนะรัต ที่ปรึกษาคณะท�างาน

2.		รองปลัดกระทรวงพลังงาน
	(นายณอคุณ		สิทธิพงศ์)

ที่ปรึกษาคณะท�างาน

3.		ผู้อ�านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ประธานคณะท�างาน

4.		ผู้แทนกระทรวงต่างประเทศ คณะท�างาน

5.		ผู้แทนกระทรวงพลังงานคณะท�างาน คณะท�างาน

6.		ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม คณะท�างาน

7.		ผู้แทนส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร คณะท�างาน

8.		ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช คณะท�างาน

9.		ผู้แทนกรมป่าไม้ คณะท�างาน

10.	ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะท�างาน

11.	ผู้แทนส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะท�างาน

12.	ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ คณะท�างาน

13.	ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะท�างาน

14.	ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คณะท�างาน

15.	ผู้แทนบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน) คณะท�างาน

16.	นางสาวแสงจันทร์		ลิ้มจิรกาล คณะท�างาน

17.	นางสิรินทรเทพ		เต้าประยูร คณะท�างาน

18.	นายชโลทร		แก่นสันติสุขมงคล คณะท�างาน

19.	เจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เลขานุการคณะท�างาน

คณะท�างานติดตามและเสนอแนะท่าทีการเจรจาด้านการลดก๊าซเรือนกระจก

(ค�าสัง่ คก.อบก. ที ่2/2553 ลงวนัที ่2 กมุภาพนัธ์ 2553)

อ�านาจหน้าที่
1.	ติดตามผลการประชุมต่างๆ	 ที่คาดว่าจะมีผลต่อการลดก๊าซเรือนกระจกและการบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
2.	 วิเคราะห์	กลั่นกรองแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง	และข้อมูลด้านก๊าซเรือนกระจก	ทั้งจาก

แหล่งก�าเนิดและแหล่งดูดซับ	(Slink	&	Source)	รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอแนะแนวทางและ
ท่าทีการเจรจาในการประชุมระดับต่างๆ	ที่จะมีขึ้น

3.	 เสนอแนะแนวทางการด�าเนินงานโครงการ	 กิจกรรมและแผนงานการลดก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศที่เหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	ตลอดจนการค้าระหว่างประเทศ

4.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่จะได้รับมอบหมาย



องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

อ�านาจหน้าที่
1.	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้
2.	 จดัท�าแนวทางและหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการพจิารณาโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด

ภาคป่าไม้	
3.	จดัท�าแนวทางการด�าเนนิโครงการและกจิกรรมทีเ่ป็นไปตามการด�าเนนิงานด้านการลดการ

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ท�าลายป่าและการท�าให้ป่าเสื่อมโทรม	 การอนุรักษ์ป่าไม้	
การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	และการเพิ่มพื้นที่กักเก็บคาร์บอน	(REDD-Plus)	ในประเทศไทย

4.	 ให้ค�าปรึกษาด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้
5.	ปฏิบัติงานอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกมอบหมาย

องค์ประกอบ

1.		รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 	
				(กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	

ที่ปรึกษาคณะท�างาน

2.		นายพูลศักดิ์	ประณุทนรพาล	 	 	 ที่ปรึกษาคณะท�างาน

3.		นายสนิท	อักษรแก้ว ประธานคณะท�างาน

4.		ผู้อ�านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  รองประธานคณะท�างาน

5.		นายด�ารงค์		ศรีพระราม    คณะท�างาน

6.		ผู้แทนกรมป่าไม้	 	 	 	 	 	 คณะท�างาน

7.		ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	 คณะท�างาน

8.		ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 	 	 คณะท�างาน

9.	 ผู้แทนส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
	 สิ่งแวดล้อม	 	

คณะท�างาน

10.	ผู้แทนส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร คณะท�างาน

11.	ผู้แทนศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก	 คณะท�างาน

12.	เจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	 คณะท�างานและ
เลขานุการ		

คณะท�างานส่งเสริมการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้

(ค�าสัง่ คก.อบก. ที ่11/2553 ลงวนัที ่4 พฤษภาคม 2553)
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องค์ประกอบ

1. นายบุญญวัฒน์	ทิพทัส ประธานกรรมการ

2. ผู้อ�านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก รองประธานกรรมการ

3. ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คณะท�างาน

4. ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง คณะท�างาน

5. นายกเทศมนตรีเทศบาลต�าบลแกลง	จังหวัดระยอง คณะท�างาน

6. นายกเทศมนตรีเทศบาลต�าบลอัมพวา	จังหวัดสมุทรสงคราม คณะท�างาน

7. ผู้แทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย คณะท�างาน

8. ผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยาม	ในพระบรมราชูปถัมป์ คณะท�างาน

9. ผู้แทนสภาสถาปนิก คณะท�างาน

10. ผู้แทนสภาวิศวกร คณะท�างาน

11. ผู้แทนมูลนิธิอาคารเขียวไทย คณะท�างาน

12. รศ.ดร.บรรรโศภิษฐ์	เมฆวิชัย คณะท�างาน

13. นางสาวอุมาพร	เจริญศักดิ์ คณะท�างาน

14. ผศ.รัชด	ชมภูนิช คณะท�างาน

15. ผศ.ดร.อรรจน์	เศรษฐบุตร คณะท�างาน

16. รศ.ดร.วรวรรณ	โรจนไพบูลย์ คณะท�างาน

17. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เลขานุการคณะท�างาน

18. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ผู้ช่วยเลขานุการฯ

คณะท�างานโครงการประกวดการออกแบบบ้านและอาคารคาร์บอนต�่า 
(LOW CARBON HOME & TOWNHOME DESIGN COMPETITION 2011)

(ค�าสัง่ คก.อบก. ที ่5/2556 ลงวนัที ่10 กมุภาพนัธ์ 2554 และ ค�าสัง่ คก.อบก. ที ่6/2554 ลงวนัที ่22 มนีาคม 2554)

อ�านาจหน้าที่
1.	 ให้ความเห็น	 ข้อเสนอแนะในการด�าเนินโครงการประกวดการออกแบบบ้านและอาคาร

ตึกแถวคาร์บอนต�่า
2.	พิจารณาตัดสินการประกวดผลงาน
3.	สนับสนุนการจัดท�าโครงการให้เกิดประโยชน์และมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น



องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

องค์ประกอบ

1.		คุณหญิงทองทิพ		รัตนะรัต	 	 	 	 	 ที่ปรึกษาคณะท�างาน

2.		นายกิตติ		ลิ่มสกุล ที่ปรึกษาคณะท�างาน

3.		ผู้อ�านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  ประธานคณะท�างาน

4.		ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ	 	 	 	 คณะท�างาน

5.		ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม	 	 	 	 คณะท�างาน

6.		ผู้แทนส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  คณะท�างาน

7.		ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	 	 คณะท�างาน

8.		ผู้แทนส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน   คณะท�างาน

9.		ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	 	 คณะท�างาน

10.	ผู้แทนกรมป่าไม้	 	 	 	 	 	 คณะท�างาน

11.	ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะท�างาน

12.	ผู้แทนส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะท�างาน

13.	ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	 	 	 คณะท�างาน

14.	ผู้แทนส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง    คณะท�างาน

15.	ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
					และนวัตกรรมแห่งชาติ	

คณะท�างาน

16.	ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 	 	 คณะท�างาน

17.	ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	 	 	 	 คณะท�างาน

18.	ผู้แทนบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)  คณะท�างาน

19.	นายจ�ารูญ	ตั้งไพศาลกิจ     คณะท�างาน

20.	นางสาวแสงจันทร์	ลิ้มจิรกาล		 	 	 คณะท�างาน

21.	นางสิรินทรเทพ	เต้าประยูร	 	 	 	 	 คณะท�างาน

22.	นายชโลทร	แก่นสันติสุขมงคล	 	 	 	 คณะท�างาน

23.	นางสาวนิรมล	สุธรรมกิจ	 คณะท�างาน

24.	นายบัณฑิต	ลิ้มมีโชคชัย คณะท�างาน

25.	เจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	 เลขานุการคณะท�างาน

คณะท�างานด้านวิชาการ การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

(ค�าสัง่ คก.อบก. ที ่9/2554 ลงวนัที ่25 กรกฎาคม 2554)
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องค์ประกอบ

1.		ผู้อ�านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  ประธานคณะท�างาน
2.		นายธ�ารงรัตน์	มุ่งเจริญ     รองประธานคณะท�างาน
3.		ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	 	 คณะท�างาน
4.		ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ	 	 	 	 	 คณะท�างาน
5.		ผู้อ�านวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม   
				สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	

คณะท�างาน

6.		ผู้อ�านวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คณะท�างาน
7.		นายไชยยศ	บุญญากิจ คณะท�างาน
8.		นายวิรัตน์	อาชาอภิสิทธิ์	 	 	 	 คณะท�างาน
9.		นายสุรพล		ลีนิรันดร			 	 คณะท�างาน
10.	เจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก				 	 คณะท�างานและ

เลขานุการ

อ�านาจหน้าที่
1.	พจิารณาให้ความเหน็ต่อการศกึษาทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการก๊าซเรอืนกระจกของประเทศไทย
2.	 เสนอแนะแนวทางการด�าเนินงานโครงการ	 กิจกรรมและแผนงานการลดก๊าซเรือนกระจก

ของประเทศที่เหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และการค้าระหว่างประเทศ	
3.	ติดตามผลการประชุมระหว่างประเทศที่คาดว่าจะมีผลต่อการลดก๊าซเรือนกระจก	 และ 

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย	 รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องเพื่อเสนอแนะ 
แนวทางและท่าทีการเจรจาในการประชุมระดับต่างๆ	ที่จะมีขึ้น

4.	ปฏิบัติงานอื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะท�างานส่งเสรมิการพฒันาคาร์บอนฟตุพริน้ท์ของผลติภณัฑ์

(ค�าส่ัง คก.อบก. ท่ี 13/2554 ลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2554)

อ�านาจหน้าที่
1.		พจิารณากลยทุธ์และแผนการส่งเสริมการจดัท�าคาร์บอนฟตุพร้ินท์ของผลติภัณฑ์และขององค์กร
2.	 พจิารณาหลกัเกณฑ์	 กระบวนการ	 และค่าธรรมเนยีมการออกเครือ่งหมายคาร์บอนฟตุพริน้ท์

ให้กบัผลติภณัฑ์
3.	 ประสานการด�าเนินงานของคณะกรรมการด้านเทคนิค	 ที่ตั้งโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ 

วสัดแุห่งชาต	ิและให้ค�าแนะน�าเพือ่แก้ไขปัญหาและอปุสรรคทีเ่กดิขึน้
4.	 ก�าหนดเกณฑ์คณุสมบตัขิองทีป่รกึษา	และผูท้วนสอบ
5.	 พจิารณาอนมุตัเิกณฑ์ผูม้คีณุสมบตัเิป็นผูท้วนสอบ
6.	 พจิารณาอนมุตัขิัน้ตอนการขึน้ทะเบยีนคาร์บอนฟตุพริน้ท์ของผลติภณัฑ์
7.	 ตดิตามตรวจสอบสถานการณ์การใช้คาร์บอนฟุตพริน้ท์ของผลิตภณัฑ์ในตลาด	และประเมนิผล

การด�าเนนิงาน
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องค์ประกอบ

1.	นายพนัส	ทัศนียานนท์ ประธานคณะท�างาน

2.	ผู้อ�านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  รองประธานคณะท�างาน

3.	ผู้แทนส�านักงานที่ปรึกษากฎหมาย
			ส�านักงานอัยการสูงสุด

คณะท�างาน

4.	ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
			กระทรวงมหาดไทย

คณะท�างาน

5.	ผู้แทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย คณะท�างาน

6.	นางวลัยพร	ศรีประยูรสกุล คณะท�างาน

7.	นางสาวคนึงนิจ	ศรีบัวเอี่ยม คณะท�างาน

8.	นายสมบูรณ์	กิติญาณทรัพย์ คณะท�างาน

9.	นางพีระพรรณ		ตังสุวรรณ คณะท�างาน

10.	เจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	 เลขานุการคณะท�างาน

11.	เจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	 ผู้ช่วยเลขานุการคณะท�างาน

(ค�าสัง่ คก.อบก. ที ่18/2554 ลงวนัที ่7 ตลุาคม 2554)

คณะท�างานด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

อ�านาจหน้าที่ี่
1.	 พจิารณาให้ข้อเสนอแนะและความเหน็	ด้านกฎหมาย	กฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบัต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง

กบัการจดัการก๊าซเรอืนกระจก
2.	 เสนอแนะร่างกฎหมาย	กฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบัต่างๆ	ทีเ่กีย่วกบัการจดัการก๊าซเรอืนกระจก
3.	 รายงานความก้าวหน้าการด�าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซ 

เรอืนกระจกเป็นระยะๆ
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(ค�าสัง่ คก.อบก. ที ่22/2555 ลงวนัที ่24 กนัยายน 2555)

สาขาการผลิตและใช้พลังงานอุตสาหกรรม การจัดการของเสีย และการขนส่ง

องค์ประกอบ

1. นายบัณฑิต	ลิ้มมีโชคชัย
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์

ประธานกรรมการ

2. นายกนกศักดิ์	เอี่ยมโอภาส
คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

รองประธานกรรมการ

3. รองผู้อ�านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก คณะท�างาน
4. นายวงกต	วงศ์อภัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะท�างาน

5. นายสรวิศ	นฤปิติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะท�างาน

6. นายรินทวัฒน์	สมบัติศิริ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

คณะท�างาน

7. นายไพรัตน์	ตังคเศรณี
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คณะท�างาน

8. ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

คณะท�างาน

9. ผู้อ�านวยการส�านักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

คณะท�างานและ
เลขานุการ

10. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	 คณะท�างานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

สาขาป่าไม้และการเกษตร
องค์ประกอบ

1. นางลดาวัลย์	พวงจิตร
คณะวนศาตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธานคณะท�างาน

2. นายสมเจตน์	ประทุมมินทร์
กรมวิชาการเกษตร

รองประธานคณะท�างาน

3. รองผู้อ�านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก คณะท�างาน
4. นายคมสัน	เรืองฤทธิ์สาระกุล

ส�านักจัดการป่าชุมชน	กรมป่าไม้
คณะท�างาน

5. นายพสุธา	สุนทรห้าว
คณะวนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะท�างาน

6. นางสาวจีราภา	อินธิแสง	
ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

คณะท�างาน

7. ผู้อ�านวยการส�านักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

คณะท�างานและ
เลขานุการ

8. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก คณะท�างานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ



องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

องค์ประกอบ

1. นายพนัส	ทัศนียานนท์ ที่ปรึกษาคณะท�างาน
2. ผู้อ�านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ประธานคณะท�างาน
3. รองผู้อ�านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก คณะท�างาน
4. ผู้แทนส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะท�างาน
5. นายเพิ่มสิน	วิชิตนาค คณะท�างาน
6. นางวลัยพร	ศรีประยูรสกุล คณะท�างาน
7. นางสาวคนึงนิจ	ศรีบัวเอี่ยม คณะท�างาน
8. นายชัยยุทธนา	วงศ์วานิช	 	 คณะท�างาน
9.  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เลขานุการคณะ

ท�างาน
10.  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะท�างาน

(ค�าสัง่	คก.อบก.	ที	่23/2555	ลงวนัที	่1	ตลุาคม	2555)

อ�านาจหน้าที่
1.	 จัดท�าแผนงานในการพัฒนาระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกของแต่ละสาขา	 ก�าหนด

กิจกรรมโครงการ	 และน�าเสนอคณะอนุกรรมการระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 
เพือ่ให้ความเหน็ชอบ

2.	 จดัท�าระเบยีบวธิกีารลดก๊าซเรอืนกระจก	และเคร่ืองมอืส�าหรับกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก	
ในสาขาท่ีรบัผดิชอบตามหลกัเกณฑ์	 และมาตรฐานในการพฒันาระเบยีบวธิกีารลดก๊าซเรอืนกระจก 
ทีก่�าหนด

3.	 เสนอแนะ	 ให้ข้อคดิเหน็ในการพฒันา	 การทบทวน	 และการยกเลกิระเบยีบวธีิการลดก๊าซ 
เรอืนกระจกในสาขาทีร่บัผดิชอบ

4.	 การจดัท�าขัน้ตอน	เอกสารเพือ่เสนอการรบัรองระเบยีบวธิกีารลดก๊าซเรอืนกระจกทีม่กีารพฒันา
ขึน้โดยผูพ้ฒันาโครงการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ	พจิารณากลัน่กรองและท�าความเหน็เกีย่วกบัระเบยีบวธิกีาร
ลดก๊าซเรือนกระจกทีเ่สนอขอการรบัรอง	เพือ่น�าเสนอคณะอนกุรรมการระเบยีบวธิกีารลดก๊าซเรอืนกระจก
ภาคสมคัรใจเพือ่พจิารณาให้ความเหน็ชอบในเบือ้งต้น

5.	 ปฏบิตังิานอืน่ๆ	ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย

(ค�าสั่ง คก.อบก. ที่ 16/2552 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2552)

คณะท�างานเฉพาะกิจปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550

อ�านาจหน้าที่
1.	 พิจารณายกร่างปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	

(องค์การมหาชน)	พ.ศ.	2550	ให้แล้วเสรจ็ภายใน	3	เดอืน
2.	 รายงานผลความคบืหน้าให้คณะกรรมการองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจกพจิารณา 

ให้ความเหน็ชอบ



162/163
รายงานประจำาปี 2555

อบก.	ได้ก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	คณะอนกุรรมการ	

และคณะท�างาน	ไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส	เป็นไปตามพระราชบญัญตัอิงค์การมหาชน	พ.ศ.	2542	ประกอบ

กับมาตรา	20	(9)	 และมาตรา	23	 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	

(องค์การมหาชน)	พ.ศ.	2550	โดย	อบก.	ไม่มีการให้ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่กรรมการองค์การบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก	 เช่น	 โบนัส	 ฯลฯ	 ซึ่งมีรายละเอียดการก�าหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	 

คณะอนุกรรมการ	และคณะท�างาน	ของ	อบก.	ดังแสดงในตารางที่ 5

 

การก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ และคณะท�างาน

ตารางที ่5   การกำาหนดค่าเบีย้ประชมุกรรมการ อนกุรรมการ และคณะทำางานของ อบก.
(หน่วย	:	บาท)

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท�างาน

ค่าเบี้ยประชุม
(เหมาจ่ายรายเดือนเฉพาะ

เดือนที่มีการประชุม)

ประธาน กรรมการ ประธาน อนุกรรมการ ประธาน คณะท�างาน

20,000 16,000 10,000 8,000 5,000 4,000

ประชุมคณะกรรมการ อบก. จ�านวน (คน) ร้อยละ

ครั้งที	่10/2554	(5/10/2554) 9/10 90

ครั้งที	่11/2554	(23/11/2554) 8/10 80

ครั้งท่ี	12/2554	(21/12/2554) 10/10 100

ครั้งที	่1/2555	(25/1/2555) 10/10 100

ครั้งที	่2/2555	(29/2/2555) 9/10 90

ครั้งที	่3/2555	(28/3/2555) 9/10 90

ครั้งที	่4/2555	(23/4/2555) 9/10 90

ครั้งท่ี	5/2555	(24/5/2555) 10/10 100

ครั้งท่ี	6/2555	(26/6/2555) 9/10 100

ครั้งที	่7/2555	(30/7/2555) 8/9* 90

ครั้งที	่8/2555	(22/8/2555)	 9/9* 100

ครั้งที	่9/2555	(24/9/2555)	 8/9* 90
ร้อยละของจ�านวนการประชุม คก.อบก. มีกรรมการเข้าประชุม 

ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ�านวนกรรมการ (12/12) × 100 = 100

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

หมายเหต ุ:  1. การนับจ�านวนคณะกรรมการ อบก. จะไม่นบัรวมทีป่รกึษาคณะกรรมการ อบก. จ�านวน 2 ท่าน และไม่นบัรวมกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒด้ิานการอตุสาหกรรม 1 ท่าน 

 2. *ครัง้ที ่7 - 9 / 2555 คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุด้ิานพลงังาน 1 ท่าน (อยูร่ะหว่างการสรรหา)
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การเข้าประชมุของคณะกรรมการองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก

ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	2555	 มกีารก�าหนดวนัประชุมคณะกรรมการ	 อบก.	 ล่วงหน้าและน�าเสนอให้ 

ทีป่ระชมุรบัทราบในการประชมุครัง้ที	่12/2554	เมือ่วนัที	่21	ธนัวาคม	2554	เพือ่ให้คณะกรรมการ	อบก.	และ

ผูบ้ริหารจัดสรรเวลาเพือ่เข้าร่วมประชมุได้อย่างมปีระสทิธิผล	 โดยในกรณมีคีวามจ�าเป็นเร่งด่วนอาจจะมกีาร

ประชมุนดัพเิศษ

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	มกีารประชมุคณะกรรมการ	อบก.	รวมทัง้สิน้	12	ครัง้	โดยมกีารประชมุ

อย่างน้อยเดือนละ	1	 ครั้ง	 และมีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า	 เพื่อที่กรรมการทุกท่าน 

จะได้จดัสรรเวลาในการพจิารณาเอกสารและข้อมลูก่อน	 ในการประชมุแต่ละครัง้ใช้เวลาประมาณ	4	 ชัว่โมง	

การประชุมทุกครั้งคณะกรรมการ	 อบก.	 สามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างเสรีและเปิดเผย	 และฝ่าย 

เลขานกุารฯ	ได้มกีารจดบนัทกึรายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร	และจดัเกบ็รายงานการประชมุทีผ่่าน

การรบัรองของคณะกรรมการ	อบก.

การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	 โดยมรีายละเอยีดสรปุ 

ดงัตารางที ่6

ตารางที ่6   สรุปการเข้าประชมุคณะกรรมการองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจกประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง
ร่วมประชุม/
การประชุม
ทั้งหมด

จ�านวน
ร้อยละที่เข้า

ประชุม

1.		นายสันทัด	สมชีวิตา ประธานกรรมการ 11/12 91.67

2.		นายพนัส	ทัศนียานนท์ กรรมการที่ปรึกษาด้าน
กฎหมาย

08/12 66.67

3.		นายกิตติ	ลิ่มสกุล กรรมการที่ปรึกษาด้าน
เศรษฐศาสตร์

10/12 83.33

4.		ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติหรือผู้แทน
				นายโชติ		ตราชู
				นายวิจารย์		สิมาฉายา
				นายวิเชียร		จุ่งรุ่งเรือง
				นางอรพินท์		วงศ์ชุมพิศ
				นายสุพจน์		โตวิจักขณ์ชัยกุล

กรรมการ 11/12 91.67
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ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง
ร่วมประชุม/
การประชุม
ทั้งหมด

จ�านวน
ร้อยละที่เข้า

ประชุม

5.		อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ 
				อนุรักษ์พลังงาน	หรือผู้แทน
				นายไกรฤทธิ์	นิลคูหา
				นายธรรมยศ	ศรีช่วย

กรรมการ 12/12 100.00

6.		เลขาธิการส�านักงานนโยบายและแผน
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทน
				นายสันติ		บุญประคับ 
				นายสุพัฒน์		หวังวงศ์วัฒนา
				นายวิจารย์		สิมาฉายา

กรรมการ 11/12 91.67

7.			ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนการ
				ขนส่งและจราจรหรือผู้แทน
				นางสร้อยทิพย์	ไตรสุทธิ์
				นายชาญชัย		สุวิสุทธะกุล

กรรมการ 12/12 100.00

8.		คุณหญิงทองทิพ	รัตนะรัต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านพลังงาน

06/9 66.67

9.		นายศุภชัย	วัฒนางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านบริหารธุรกิจ

12/12 100.00

10.	นายปริทรรศน์	พันธุบรรยงก์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

11/12 91.67

11.	นายด�ารงค์	ศรีพระราม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านป่าไม้

12/12 100.00

12.	ผู้อ�านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซ 
				เรือนกระจก	

กรรมการและเลขานุการ 12/12 100.00
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ผลการพจิารณาวาระเรือ่งส�าคญั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของคณะกรรมการองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก

วาระเรื่องส�าคัญ สถานภาพ

กิจกรรมการให้ค�ารับรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดและการพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางในการ
พิจารณาให้ค�ารับรองโครงการ

1.		ให้ค�ารับรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด มติให้ค�ารับรองโครงการ
65	โครงการ

2.		แนวทางในการพิจารณารับรองมาตรฐานมงกุฎไทยส�าหรับ
โครงการ	VER	ของ	VCS

มติเห็นชอบ	
ครั้งที่	1/2555	(25	ม.ค.	2555)

3.		การพิจารณาให้การรับรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
	 ที่ได้รับการรับรองโดยมติคณะรัฐมนตรีเพื่อขอยกเว้นภาษีเงินได้

มติเห็นชอบ	
ครั้งที่	5/2555	(24	พ.ค.	2555)

4.		ผลการศึกษาการก�าหนดเทคโนโลยีที่มี	Additionality	ส�าหรับ
โครงการ	CDM	ประเภท	Microscale	ของประเทศไทย

มติเห็นชอบ	
ครั้งที่	5/2555	(24	พ.ค.	2555)

5.	 การก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมส�าหรับโครงการกลไกการพัฒนาที่
สะอาดที่ได้รับรองโดยคณะรัฐมนตรี

มติเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับแก้ไขในรายละเอียดเพิ่มเติม
ครั้งที่	9/2555	(24	ก.ย.	2555)
ครั้งที่	10/2555	(18	ต.ค.	2555)	

และครั้งที่	11/2555	
(21	พ.ย.	2555)

กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด

1.		ความก้าวหน้าของการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการด�าเนินการ
ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศโดยใช้กลไกการ
ตลาด	

มติเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับแก้ไขในรายละเอียดเพิ่มเติม
ครั้งที่	7/2555	(30	ก.ค.	2555)

2.		การเป็นเจ้าภาพร่วมในงานประชุมและแสดงนิทรรศการ	Carbon	
Forum	Asia	2012

มติเห็นชอบ	
ครั้งที่	2/2555	(29	ก.พ.	2555)

กิจกรรมด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ และด้านนโยบายยุทธศาสตร์ 

1.		ทิศทางการด�าเนินงานในอนาคตของ	องค์การบริหารจัดการ
	 ก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)	
	 นับแต่ปี	พ.ศ.	2556	(Post-2012)

มติเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับแก้ไขในรายละเอียดเพิ่มเติม
ครั้งที่	1/2555	(25	ม.ค.	2555) 
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2.		การปรับปรุง	พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการ
	 ก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)	พ.ศ.	2550	

มติเห็นชอบในหลักการและ
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับแก้ไขใน

รายละเอียดเพิ่มเติม
ครั้งที่	4/2555	(23	เม.ย.	2555)	

ครั้งที่	7/2555	(30	ก.ค.	2555)	และ	
ครั้งที่	8/2555	(22	ส.ค.	2555)

3.		ด้านศักยภาพและการด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม
ของประเทศไทยร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	(NAMAs)	:	

	 ภาคพลังงาน

มติเห็นชอบและให้	อบก.	ประสาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท�า

ข้อเสนอฯ	เสนอต่อคณะกรรมการ
นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศแห่งชาติ
ครั้งที่	6/2555	(26	มิ.ย.	2555)

4.		โครงการภาคีเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาด	เพื่อสนับสนุน
การลดก๊าซเรือนกระจก	(Partnership	for	Market	Readiness;	
PMR)	ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารโลก	(World	Bank)

มติเห็นชอบให้	อบก.	
ใช้เงินรายได้จ�านวน	3,000,000	

บาท	ด�าเนินการ
ครั้งที่	6/2555	(26	มิ.ย.	2555)

5.		สรปุผลการประชมุสมัมนารว่ม	(Joint-Seminar)	เรือ่งศกัยภาพการ
ด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย	ในภาคพลังงาน	

มติเห็นชอบ
ครั้งที่	9/2555	(24	ก.ย.	2555)

6.		ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศไทย	
	 ในภาคพลังงาน	(สาขาผลิตไฟฟ้า	อุตสาหกรรม	และพลังงานจาก

ขยะ)	และภาคคมนาคม

มติเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับแก้ไขในรายละเอียดเพิ่มเติม
ครั้งที่	10/2555	(18	ต.ค.	2555)

7.		แผนยุทธศาสตร์	อบก.	พ.ศ.	2556	-	2560	และแผนปฏิบัติงาน
	 อบก.	4	ปี	(พ.ศ.	2556	-	2559)	และ	พ.ศ.	2556

มติเห็นชอบ
ครั้งที่	8/2555	(22	ส.ค.	2555)
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อบก.	ได้มกีารจดักจิกรรมเพือ่พฒันาความรูค้วามสามารถของคณะกรรมการ	สรปุรายงานจากกิจกรรม

ทีด่�าเนนิให้แล้วเสรจ็ภายในงบประมาณ	พ.ศ.	2555	และคณะกรรมการ	อบก.	ได้รบัทราบแล้วในการประชมุ

ครัง้ที	่10/2555	เมือ่วนัที	่18	ตลุาคม	2555	ดงันี้

การเสรมิสร้างพฒันาศกัยภาพของคณะกรรมการองค์การบรหิารจดัการก๊าซ
เรอืนกระจก

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ประโยชน์ที่ได้รับและ
การน�าผลมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรม อบก.

การเข้าร่วมการฝึกอบรม “The 4th Capacity Building”  
เมื่อวันที่ 17-21 ตุลาคม 2554 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
(สอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์การจดัตัง้องค์การฯ ข้อ 1-7)

เข้าร่วมงานนทิรรศการ	Green	Energy	Show	2011	
และการประชุม	Global	Green	Growth	Performance	
Conference	เพ่ือแลกเปลีย่นประสบการณ์และรบัฟังผล
ส�าเร็จในการด�าเนินโครงการความร่วมมือเพื่อเผยแพร่
แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของสาธารณรฐั
เกาหลี	 (Korea	Voluntary	 Emission	Reduction	
Program:	KVER) ซึ่ง	Korea	Energy	Management	
Corporation	(KEMCO)	ทีม่กีารด�าเนนิงานร่วมกบั	อบก.	
ในประเทศไทยและร่วมกับประเทศอ่ืนๆ	 ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น	 เวียดนาม	 อินโดนีเซีย	
เป็นต้น

โดยมคีณะกรรมการ อบก. เข้าร่วม คอื นายสนัทดั 
สมชีวิตา และ นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา

กรรมการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ 
รบัฟังผลส�าเรจ็ในการด�าเนนิโครงการความร่วมมอื
เพื่อเผยแพร่แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของสาธารณรัฐเกาหลี	(Korea	Voluntary	
Emission	Reduction	Program:	KVER)	 และ 
น�าความรู้ดังกล่าวใช้ประกอบในการให้ข้อคิดเห็น
ต่องานการพฒันาตลาดคาร์บอนภาคสมคัรใจของ
ประเทศไทย

การเข้าร่วมประชมุ “United Nations Climate Change 
Conference 2011” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน-9 
ธันวาคม 2554 ณ เมือง Durban สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
(สอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์การจดัตัง้องค์การฯ ข้อ 1-7)

ได้เข้าร ่วมการประชุมประเทศภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และพิธีสารเกียวโต	รวมทั้งการประชุมขององค์การย่อย
และคณะท�างานต่างๆ	 (COP17,	CMP7,	 SBSTA35,	 
SBI35,	AWG-KP16	 และ	AWG-LCA14)	 ในประเด็น 
ทีเ่กีย่วข้องกบัการลดก๊าซเรอืนกระจกและโครงการกลไก
การพัฒนาที่สะอาด

โดยมีคณะกรรมการ อบก. เข้าร่วม คือ คุณหญิง 
ทองทพิ รตันะรัต นางประเสริฐสขุ จามรมาน รกัษาการ 
ผอ.อบก. และนายชัยวัฒน์ มั่นเจริญ รองผอ.อบก.

กรรมการได้รับทราบความก้าวหน้าและ
ทิศทางการด�าเนินงานประเทศภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติว ่าด ้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต	 รวมทั้งการประชุม
ขององค์การย่อยและคณะท�างานต่างๆ	(COP17,	
CMP7,	SBSTA35,	SBI35,	AWG-KP16	และ	AWG-
LCA14)	 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซ 
เรอืนกระจกและโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด
ในระยะต่อไปและน�าความรู ้ดังกล่าวมาใช้ใน 
การพิจารณาการก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน 
ในอนาคตของ	อบก.	นับแต่ปี	พ.ศ.	2556	(Post-
2012)
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คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ประโยชน์ที่ได้รับและ

การน�าผลมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรม อบก.
การเข้าร่วมสัมมนา “การประชุมหารือเพื่อก�าหนด

เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน” 
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ณ จ.เชียงราย

(สอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์การจดัตัง้องค์การฯ ข้อ 1-7)
เข้าร่วมสัมมนา	 เรื่อง	 การหารือเกี่ยวกับศักยภาพ	

และการก�าหนด	(ร่าง)	เป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย	 ในภาคพลังงาน	 ซึ่งเน้นประเด็นศักยภาพ
ของการด�าเนินงานตาม 

■	แผนพัฒนาพลังงานทดแทน	15	ปี	
	 	(พ.ศ.	2551	-	2565)	
■	แผนอนุรักษ์พลังงาน	20	ปี	(พ.ศ.	2554	-	2573)	
การประชุมดังกล่าว	 มีผู ้บริหารระดับสูงของ

กระทรวงพลังงาน,	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม	รวมทัง้ผูบ้รหิารระดบัสงูของกรม	และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือในประเด็นดังกล่าวด้วย 

โดยมคีณะกรรมการ อบก. เข้าร่วม คอื นายสนัทดั 
สมชีวิตา นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ นายศุภชัย  
วัฒนางกูร คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต นายพนัส 
ทัศนียานนท์ นายกิตติ ลิ่มสกุล นายวิชัย จุ่งรุ่งเรือง 
(ผู้แทนปลดั ทส.) นายสันต ิบญุประคบั (ผูแ้ทนเลขาฯ สผ.)

กรรมการ	อบก.	ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นและปรึกษาหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 โดย
เฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานก�าหนดนโยบายในภาค
พลังงาน	 โดยผลการจากการประชุมสามารถได้ข้อ
สรปุเบือ้งต้นในการประเมนิศกัยภาพการด�าเนนิงาน
ด้านการลดก๊าซเรอืนกระจกทีเ่หมาะสมของประเทศ	
(NAMAs)	ในภาคพลงังาน	ซึง่ยดึโยงกบัแผนพฒันา
พลังงานทดแทน	10	ปี	(พ.ศ.	2555	-	2564)	ในสาขา
ผลิตไฟฟ้าที่อ้างอิงจากแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทย	พ.ศ.	2553	-	2573	(PDP	2010)	
และ	แผนอนุรักษ์พลังงาน	20	ปี	(พ.ศ.	2554	-	2573)	
โดยผลการประชมุกรรมการได้น�าไปใช้ประกอบการ
พิจารณาในรายละเอียดของหลักการก�าหนด 
เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย	
เพื่อให้สอดคล้องกับการด�าเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล	แผนพฒันาพลังงานทดแทน	15	ปี	และแผน
อนรุกัษ์พลงังาน	20	ปี	และการก�าหนดศกัยภาพและ
การด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของ
ประเทศไทยร่วมกบัภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง	(ภาคพลงังาน) 
(NAMAs)

การเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชม “โครงการน�าร่องเมืองลด
ก๊าซเรือนกระจก (Low Carbon City)” 

เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2555 
ณ เทศบาลต�าบลเมืองแกลง จ.ระยอง

(สอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์การจดัตัง้องค์การฯ ข้อ 6, 7)
เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชม	“โครงการน�าร่องเมืองลด

ก๊าซเรือนกระจก	(Low	Carbon	City)”	ซึ่ง	อบก.	ร่วมกับ	
บัณฑิตวิทยาลัยร ่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 (JGSEE)	
ท�าการศึกษาแนวทางการพฒันาเมอืงลดก๊าซเรอืนกระจก
ต้นแบบ	 และพัฒนาคู ่มือเมืองลดก๊าซเรือนกระจก 
ที่ เหมาะสมส�าหรับประเทศไทย	 โดยได้เล็งเห็นถึง 
ความพร้อมด้านต่างๆ	โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการจดัการ
ฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาเมืองของผู้บริหารที่ให้ความสาคัญในเรื่องการ
พฒันาคุณภาพชวิีตและสิง่แวดล้อม	และได้เลอืกเทศบาล
ต�าบลเมืองแกลง	 จังหวัดระยอง	 เป็นพื้นที่น�าร่องเพื่อ 
ผลกัดนัให้เป็นเมอืงตัวอย่างของเมอืงลดก๊าซเรอืนกระจก

 

กรรมการ	อบก.	ได้รบัความรูแ้ละประสบการณ์
การพัฒนาเมืองลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้จากการ่วม
กันพัฒนาเทศบาลต�าบลเมืองแกลง	 จังหวัดระยอง	
ทั้งด้านการมีรส่วนร่วมของประชาชน	 เทคโนโลยี
และนวตักรรมในการลดก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กีย่วข้อง	
และได้น�าไปใช้ในการพจิารณาการขอตัง้งบประมาณ 
อบก.	 ปี	2556	 เพื่อจัดท�าโครงการขยายผลและ 
น�าไปประยุกต์ในการพัฒนาชุมชน	 เพ่ือให้เกิด 
เมืองน�าร่องลดก๊าซเรือนกระจกแห่งอื่นๆ	ต่อไป
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กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ประโยชน์ที่ได้รับและ
การน�าผลมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรม อบก.

อบก. ได้ส่งเสริมกิจกรรมที่มีส่วนช่วยในการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2 โครงการ ประกอบด้วย   

1.	 ก่อสร้างโรงเรือนและติดตั้งสายพานคัดแยกขยะ	 
มส่ีวนช่วยในการคดัแยกขยะอนิทรย์ี	และช่วยลดค่าใช้จ่าย
ในการจ�ากัดขยะของเทศบาล	 ก่อให้เกิดรายได้จากการ
จ�าหน่ายขยะรีไซเคิลและยืดอายุการใช้งานของหลุมฝัง
กลบขยะ	

2.	 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และตดิตัง้เครือ่งสข้ีาว 
สามารถช่วยลดการขนส่งสินค้าเกษตร	 ลดการพึ่งพิง
อาหารจากนอกเขตพืน้ท่ีเทศบาล	ลดก๊าซเรือนกระจกจาก
ภาคการขนส่ง	นอกจากนี้	เทศบาลต�าบลเมืองแกลงยังมี
กิจกรรมส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบอื่นๆ	
อย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้เทศบาลต�าบลเมืองแกลงได้รับการ
ยกย่องให้เป็น	“ศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและ
สิ่งแวดล้อมประจ�าภาคตะวันออก”

การเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและ
การศึกษาดูงานด้านเทคนิคการออกแบบบ้าน และ

อาคารคาร์บอนต�่าของประเทศสิงค์โปร์ 
(Low Carbon Design Workshop) 

เมื่อวันที่ 24 - 27 เมษายน 2555 ณ ประเทศสิงคโปร์
(สอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์การจดัตัง้องค์การฯ ข้อ 6, 7)

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษา 
ดูงานด้านเทคนิคการออกแบบบ้าน	และอาคารคาร์บอน
ต�า่ของประเทศสงิค์โปร์	(Low	Carbon	Design	Workshop)	
ซึ่ง	อบก.	ได้มีการด�าเนินโครงการประกวดแนวความคิด
ออกแบบบ้านและอาคารตึกแถวคาร์บอนต�า่	เพือ่ส่งเสรมิ
ให้มกีารออกแบบบ้านและอาคารตึกแถวท่ีสามารถช่วยลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 และการปรับตัวต่อการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	ตลอดจนใช้ทรัพยากรอย่าง
เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	โดยแบบดงักล่าวจะได้รบัการเผย
แพร่เป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ประชาชนท่ัวไป		โดยได้ด�าเนนิการประกวดและพิจารณา
ตดัสนิผลงานผูเ้ข้ารับการประกวดเมือ่เดอืนมกราคม	2555	
และ	ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน
ด้านเทคนิคการออกแบบบ้าน	 และอาคารคาร์บอนต�่า
ประเทศสิงคโปร์	 (Low	Carbon	Design	Workshop)	 
เมื่อวันที่	24	-	27	เมษายน	2555	ณ	ประเทศสิงคโปร์

โดยมีคณะกรรมการ อบก. เข้าร่วม คือ นายสันทัด 
สมชีวิตา นายด�ารงค์ ศรีพระราม นายกิตติ ลิ่มสกุล  
คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต

กรรมการ	 อบก.	 ได้รับความรู้เรื่องโครงการ
ประกวดแนวความคิดออกแบบบ้านและอาคาร
ตึกแถวคาร์บอนต�่า	 ตัวอย่างแบบบ้านและอาคาร
ตกึแถวทีไ่ด้รางวลัชนะเลศิของประเทศไทย	และการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการศึกษาดูงานด้าน
เทคนิคการออกแบบบ้าน	 และอาคารคาร์บอนต�่า
ของประเทศสงิค์โปร์	และได้น�ามาใช้ในการให้ข้อคดิ
เหน็แก่	อบก.	เพือ่การน�าแบบบ้านและอาคารตกึแถว
ทีไ่ด้รางวลัชนะเลศิจากโครงการประกวดแนวความ
คิดออกแบบบ้านและอาคารตึกแถวคาร์บอนต�่า	 
น�าไปพัฒนาเป็นแบบพิมพ์เขียว	 เพื่อเป็นต้นแบบ 
ให้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรอืประชาชนทัว่ไป	
ใช้เป็นแบบในการก่อสร้างทีอ่ยูอ่าศยั	(บ้านและอาคาร
ตึกแถว)	 ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อมได้	 และการประชาสัมพันธ์ 
สร้างกระแสให้เกิดการตื่นตัวและตระหนักในการ
ออกแบบก่อสร้างที่อยู ่อาศัยที่ลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก
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คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ประโยชน์ที่ได้รับและ

การน�าผลมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรม อบก.
การเข้าร่วมประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการในงาน 

Carbon Expo 2012: The World’s Leading 
International Trade Fair and Conference for 

Emissions Trading, Carbon Abatement Solutions 
and Clean Technologies เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 

ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ณ เมืองโคโลญจ์ 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การฯ 
ข้อ 3, 6, 7)

เข้าร่วมประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการในงาน	
Carbon	Expo	2012	ซึ่งมีกิจกรรมส�าคัญ	คือ

 ■	การออกบูธเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและบริการให้ค�า
ปรึกษาจากองค์กรต่างๆ	 ทั่วโลกที่เป็นผู้ที่อยู่ในตลาด
คาร์บอน	 อาทิ	 บริษัทหรือรัฐบาลท่ีเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขาย
คาร์บอนเครดิต	บริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจก	บริษัทผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบ
และทวนสอบข้อมูล	(DOE/Verification	bodies)	องค์กร
พัฒนาเอกชน	องค์กรระหว่างประเทศ	ซึ่ง	อบก.	ได้ร่วม
จัดนิทรรศการและแจกเอกสาร	CDM	Country	Fact	
Sheet

■	 การประชุมหลัก	 และการประชุม	Side	Events	
ซึง่เป็นการประชมุเพือ่แลกเปลีย่นข่าวสารทีเ่กีย่วข้องหรอื
มผีลกระทบต่อตลาดคาร์บอนทัง้ในภาคทางการและภาค
สมัครใจ	

โดยมคีณะกรรมการ อบก. เข้าร่วม คอื นายสนัทดั 
สมชีวิตา

กรรมการได้รับความรู้ข้อมูลการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารที่ เกี่ยวข ้องหรือมีผลกระทบต่อตลาด
คาร์บอนทั้งในภาคทางการและภาคสมัครใจ	ตั้งแต่
นโยบายในการใช้กลไกตลาดเพื่อส่งเสริมการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศ	
มาตรฐานการพัฒนาโครงการ	 สถานภาพของ 
ตลาดคาร์บอน	 จนถึงการคาดการณ์สภาวะตลาด
คาร์บอนในอนาคต	และน�ามาใช้ในการให้ข้อคดิเหน็
แก่	 อบก.	 ในการก�าหนดทิศทางและนโยบายการ
ด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และตลาดการซื้อขายคาร์บอนเครดิต	 การพัฒนา
แนวทางและรูปแบบการด�าเนินการลดก๊าซเรือน
กระจกภาคสมัครใจของประเทศไทยโดยใช้กลไก
ตลาด	 และการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาด
เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก	(Partnership	
for	Market	Readiness;	PMR)



www.tgo.or.th

ภาคผนวก
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AFOLU เกษตร	ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน	
(Agricultural	Forestry	and	Other	Land	Use)

ArcGIS 10 เครื่องหมายการค้าโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล	GIS	Version	ที่	10

BUR รายงานการด�าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกราย	2	ปี
(Biennial	Update	Report)

MODIS ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง
(Moderate	Resolution	Imaging	Spectroradiometer)

GIS ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(Geographic	Information	System)

IPCC Guideline 2006 คู่มือการจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจก	ฉบับปี	ค.ศ.	2006	
จดัท�าโดยคณะกรรมการระหว่างรฐับาลว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
(Intergovernmental	Panel	on	Climate	Change	Guideline	2006)

CDM โครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด
(Clean	Development	Mechanism)

CDM Bundling โครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดขนาดเล็กแบบการควบรวมโครงการ	
(Small	Scale	CDM	Bundling)	

CDM EB คณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด
(CDM	Executive	Board)	

CERs การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองแล้ว
(Certified	Emission	Reductions)	

CPA โครงการภายใต้แผนงานของโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดแบบการ
รวมโครงการ	
(CDM-Programme	of	Activity)	

CSR ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
(Corporate	Social	Responsibility)

MtCO2e/y ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
(Milliontons	Carbondioxide	equivalent	per	year)

LoA หนังสือให้ค�ารับรองการเป็นโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด	ที่	DNA	
รับรอง
(Letter	of	Approval)	

DNA องค์กรก�ากับดูแลการด�าเนินงานตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด	
(Designated	National	Authority)	

DOE หน่วยงานปฏิบัติการในการตรวจสอบ
(Designated	Operational	Entity)

อภธิานศพัท์
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GHGs ก๊าซเรือนกระจก
(Greenhouse	Gases)

C/ME หน่วยงานบริหารโครงการ
(Coordinating/Managing	Entity)	

EU-ETS ระบบการควบคุมการค้าสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ในกลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรป
(European	Union	Emission	Trading	Scheme)	

MW เมกะวัตต์
(Megawatt)

GS มาตรฐานทองค�า
(Gold	Standard)

GWh เป็นหน่วยของพลังงานไฟฟ้า		
(Gigawatt	hour)

RDF เชื้อเพลิงขยะเป็นรูปแบบของการจัดการขยะเพื่อน�ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงวิธีหนึ่ง	
โดยการปรับปรุงและแปลงสภาพของขยะมูลฝอยให้เป็นเชื้อเพลิงแข็งที่มี
คุณสมบัติในด้านค่าความร้อน	(Heating	Value)	ความชื้น	ขนาด	และความ
หนาแน่น	เหมาะสมในการใช้เป็นเชื้อเพลิงป้อนหม้อไอน�้า	เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือ
ความร้อน	และมีองค์ประกอบทั้งทางเคมีและกายภาพสม�่าเสมอ
(Refuse	Derived	Fuel)

ISO 9001 - 2008 ระบบบริหารคุณภาพ
(Quality	Management	System)

ISO 14067 มาตรฐานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ส�าหรับผลิตภัณฑ์	เกี่ยวกับการวัดปริมาณ	และ
การสื่อสาร
(Requirements	and	Guidelines	for	Quantification	and	Communication)

QMR ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ
(Quality	Management		Representative)

MoU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(Memorandum	of	Understanding)

MRV การตรวจวัด	รายงานผล	และทวนสอบ	
(Measurement,	Reporting	and	Verification)	

tCO2e ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
(Ton	of	Carbondioxide	equivalent)

REDD+ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการท�าลายป่าและการท�าให้ป่า
เสื่อมโทรม	
(Reducing	Emission	from	Deforestation	and	Forest	Degradation	Plus)	

NAMAs ส่วนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกตามเหมาะสมของแต่ละประเทศ	
(Nationally	Appropriate	Mitigation	Actions)	
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TVER การซื้อขายคาร์บอนเครดิต	จากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ	
ตามมาตรฐานของประเทศไทย	
(Thailand	Voluntary	Emission	Reduction)

T-VER โครงการ/กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย	 
(Thailand	Voluntary	Emission	Reduction	Program)	

TVETS ระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
ในระดับอุตสาหกรรม	
(Thailand	Voluntary	Emission	Trading	Scheme)

VCS มาตรฐานคาร์บอนภาคสมัครใจ
(Voluntary	Carbon	Standard)

VCU ปริมาณการลดการปล่อยหรือก�าจัดก๊าซเรือนกระจก	มีหน่วยเป็น	tCO2e	
ที่รับรองโดยมาตรฐาน	VCS	เพื่อแสดงถึงสิทธิของผู้ถือบัญชีเครดิต
ก๊าซเรือนกระจกต่อปริมาณนี้	ซึ่งผ่านการรับรองโดยหน่วยงานตรวจสอบ/
รับรองโครงการ	ตามกฎเกณฑ์ของมาตรฐาน	VCS	และมีการบันทึกปริมาณ	
VCU	ในระบบบัญชีเพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้นในการแสดงสิทธิ์ของผู้ถือบัญชี
ต่อปริมาณ	VCU	นั้น
(Verified	Carbon	Unit)

UNFCCC กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(United	Nations	Framework	Convention	on	Climate	Change)

VER การซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานต่างประเทศ
(Voluntary	Emission	Reductions)

PDD เอกสารเสนอโครงการ
(Project	Design	Document)

MRG แนวทางการติดตามผลและรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	
(Monitoring	and	Reporting	Guideline)

VGG แนวทางการตรวจสอบและทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
(Validation	and	Verification	Guideline)

PCR วัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์	
(Product	Category	Rule)
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ที่ปรึกษา
นางประเสริฐสุข	จามรมาน

รองผู้อ�านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	
รักษาการ	ผู้อ�านวยการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	

นายชัยวัฒน์	มั่นเจริญ รองผู้อ�านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

คณะผู้จัดท�า

นางฐิตยา	ทวีศักดิ์ ผู้อ�านวยการส�านักอ�านวยการ

นางสาวณัฐริกา	วายุภาพ ผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์

นางบงกช	กิตติสมพันธ์ ผู้อ�านวยการส�านักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล

นางสาวพงษ์วิภา	หล่อสมบูรณ์ ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาธุรกิจ

นายจักกนิตต์	คณานุรักษ์ ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้

นายเจษฎา	สกุลคู ผู้อ�านวยการศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

นางสุภาภัค	ธนาสัมฤทธิ์ ผู้ตรวจสอบภายใน

นายสาธิต	จรรยาสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่	อบก.

นายธวัชชัย	สมนาม เจ้าหน้าที่	อบก.

นางสาวทิพวรรณ	สหธารา เจ้าหน้าที่	อบก.

นางสาวอโณทัย	สังข์ทอง เจ้าหน้าที่	อบก.

นางสาวนารีรัตน์	ธนะเกษม เจ้าหน้าที่	อบก.

นางสาววรารัตน์	ชะอุ่มเครือ เจ้าหน้าที่	อบก.

นายพหล	เศวตจินดา เจ้าหน้าที่	อบก.

นางเอมอร	สายชุ่มดี เจ้าหน้าที่	อบก.

นางสาวกรวิภา	อมรประภาธีรกุล เจ้าหน้าที่	อบก.

นายวิทวัส	พานิช เจ้าหน้าที่	อบก.

จดัท�าโดย




