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ในปี พ.ศ. 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 8 สิงหาคม 2560 อนุมัติ 

แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกชุดใหม่ตามที่กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ เพื่อกำากับดูแลองค์การบริหารจัดการ

ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อเป็นองค์กรหลักในการสนับสนุนการลดก๊าซเรือน

กระจกและพัฒนาประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำา โดยที่ทราบ

กันดีว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสำาคัญระดับโลก  

ท่ีจะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในระยะยาว 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และทรัพยากรน้ำา  

ตลอดจนความผิดปกติของการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีแนวโน้ม 

จะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำาให้ทุกประเทศในประชาคมโลกและ

ประชาชนทกุภาคสว่น จะตอ้งเขา้มามสีว่นรว่มในการลดกา๊ซเรอืนกระจกจาก

กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ในบริบทและความรับผิดชอบของตนแต่ละฝ่าย 

อย่างเหมาะสม

ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือกับประชาคมโลก 

ในการดำาเนนิงานลดกา๊ซเรอืนกระจกอยา่งมเีปา้หมายทีเ่หมาะสม (Nationally 

Appropriate Mitigation Actions หรอื NAMAs) และมกีารตดิตามประเมินผล 

การลดกา๊ซเรอืนกระจกอยา่งจรงิจงั เพือ่มุง่สูก่ารบรรลเุปา้หมายท่ีไทยได้แสดง

เจตจำานงไว้ต่อสหประชาชาติ (Thailand’s NAMAs pledge, Dec. 2014)  

โดยมกีารบรูณาการรว่มกนัระหวา่งหนว่ยงานภาครฐั ภาคเอกชน และเช่ือมโยง 

กับทุกภาคส่วนในสังคม ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ได้แสดงบทบาทอย่าง

สำาคัญในการแสดงจุดยืนด้านการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมุ่งมั่นของชาติ 

(Nationally Determined Contribution หรือ NDCs) ในฐานะของประเทศ

กำาลังพัฒนาในเวทีโลก เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันกับรัฐภาคีต่างๆ โดยให้

สัตยาบันรับรองความตกลงปารีส 2558 (2015) และการแสดงเจตจำานงเพิ่ม

เติม (Thailand’s NDCs pledge, Dec. 2015) ต่อสหประชาชาติเพื่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.  

ในฐานะหน่วยงานของรัฐภายใต้กำากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจสำาคัญในด้านการสนับสนุน

และส่งเสริมให้เกิดการจัดการลดก๊าซเรือนกระจก ได้ร่วมกับภาคีที่

เกี่ยวข้อง พัฒนากลไกและมาตรฐานที่สามารถประเมินปริมาณก๊าซเรือน

กระจกที่ปล่อยสู่บรรยากาศและที่ลดลงได้ รวมทั้งเป็นหน่วยงานทาง

นายคุรุจิต นาครทรรพ
ประธานกรรมการองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก

สารจากประธานกรรมการ
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วิชาการที่ให้การรับรองปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก จากกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิด

ความมั่นใจได้ว่าสามารถวัดและสอบทานปริมาณ

การลดก๊าซเรือนกระจก ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมหรือ

โครงการนั้นๆ อย่างเป็นรูปธรรมและมีมาตรฐาน 

ที่เชื่อถือได้ และสามารถให้คำาแนะนำากับภาคส่วนต่างๆ 

ด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างตรงจุด

และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขันให้กับภาคธุรกิจไทยผ่านระบบการรับรอง

ฉลากคาร์บอน ภายใต้เครื่องหมายรับรองต่างๆ ท่ีเป็น

สากลและเป็นที่ยอมรับ 

นอกจากนี้ การพัฒนาคน ซึ่งนับเป็นหัวใจสำาคัญของ 

การพฒันาประเทศใหม้ศีกัยภาพ ความรูแ้ละความพรอ้ม

เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อบก. จึงมีการ

ดำาเนินงานเสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้ ให้กับ

บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน ใหส้ามารถมบีทบาทในการลดการปลอ่ยกา๊ซ

เรือนกระจกแบบมีส่วนร่วม และในอนาคต อบก. ยังคง

มุง่ม่ันส่งเสริมให้เกิดการจดัการกา๊ซเรอืนกระจกรว่มกบั 

ทุกภาคส่วนต่อไป เพื่อสนับสนุนประเทศไทยมุ่งสู่ 

การเปน็เศรษฐกจิสังคมคารบ์อนต่ำา และบรรลเุป้าหมาย

การลดก๊าซเรือนกระจกลง ร้อยละ 20 - 25 ภายในปี  

พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) เม่ือเทยีบกบักรณฐีานการดำาเนิน 

งานตามปกติ (Business as Usual หรือ BAU) ตามที่ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย 

ไดป้ระกาศแสดงเจตจำานงไว ้ในทีป่ระชมุสมัชชารฐัภาคี

ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 ณ กรุงปารีส ประเทศ

ฝรั่งเศส เมื่อเดือนธันวาคม 2558 นั้น

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการ อบก. ทั้งชุด

ก่อนและชุดปัจจุบัน ผู้บริหารและพนักงานของ อบก. 

ทกุคน ตลอดจนผูท้ีเ่กีย่วขอ้งจากทกุภาคสว่น คอืภาครฐั  

ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่สนับสนุนการ

ดำาเนินงานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(องค์การมหาชน) ด้วยดีตลอดมาและหวังเป็นอย่าง

ยิ่งว่า เราจะได้รับความร่วมมือ ร่วมเป็นภาคี และเป็น 

ส่วนหนึ่งของการดำาเนินงานของประเทศไทยในการ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสนับสนุนให้เกิดการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป

นายคุรุจิต นาครทรรพ
ประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
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นับแต่วันแรกของการจัดตั้ง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ

มหาชน) หรือ อบก. ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ ในปี พ.ศ. 2550 เพื่อ 

เป็นหน่วยงานให้บริการเทคนิควิชาการด้านการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมี

ภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ลดก๊าซเรือนกระจก ติดตาม

ประเมินผลและให้การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ทั้งในระดับ

มาตรการ โครงการและกิจกรรม ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจคาร์บอน 

ตลาดคาร์บอน ฉลากคาร์บอนประเภทต่างๆ พัฒนาฐานข้อมูลสถานการณ์ 

ก๊าซเรือนกระจกในระดับสาขาและเชิงพื้นที่ รวมทั้งจัดฝึกอบรมพัฒนา

ศกัยภาพบคุลากรใหมี้ความรูด้้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศใหก้บัภาค

สว่นตา่งๆ ของไทยและอาเซยีน โดยสรา้งภาคเีครอืขา่ยเชือ่มโยงกบัหนว่ยงาน 

ภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันผลักดัน 

ให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการดำาเนินงานด้านการจัดการ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ในปี พ.ศ. 2560 อบก. ดำาเนินงานมาครบรอบ 10 ปี และนับเป็นปีแห่งการ

เปล่ียนแปลงไมว่่าจะเปน็ดา้นสงัคม เศรษฐกิจ และสิง่แวดลอ้ม ทัง้ในระดบัโลก

และภูมิภาค จากทิศทางการเปล่ียนแปลงดังกล่าว และข้อตัดสินใจจากสมัย

ประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศที่มีมาเป็นลำาดับ ส่งผลให้ประเทศไทย ต้องเพิ่มบทบาทการดำาเนิน

งานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อสนับสนุน

การดำาเนินการของประเทศไทย อบก. ในฐานะหน่วยปฏิบัติภายใต้กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงต้องเร่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมดำาเนิน

งานลดก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน และเสริมสร้างแรงจูงใจด้านต่างๆ 

เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงาน ตลอดจนแสวงหาภาคีร่วมดำาเนินงานทั้งภาครัฐ  

ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันผลักดันเป้าหมายของประเทศ 

ในการลดก๊าซเรือนกระจกให้บรรลุผลสำาเร็จ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืนของประเทศเป็นสำาคัญ

ในโอกาสนี้ ดิฉันขอขอบคุณ ท่านคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่

ทุกท่าน ตลอดจนทุกภาคีท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ  

ในการดำาเนนิงานกบั อบก. จนประสบผลสำาเรจ็ดว้ยดเีสมอมา ซึง่ อบก. จะมุง่มัน่ 

และทุ่มเทในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ

ประเทศและประชาชนสืบไป

 

 นางประเสริฐสุข จามรมาน
 ผู้อำานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

นางประเสริฐสุข จามรมาน
ผู้อำานวยการองค์การบริหารจัดการ 
ก๊าซเรือนกระจก

สารจากผู้อำานวยการ
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ความเป็นมา

อาศัยอำานาจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ

บรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

พ.ศ. 2550 มาตรา 5 ให้จัดตั้งองค์การมหาชนขึ้นเรียก

ว่า “องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ

มหาชน)” เรียกโดยย่อว่า “อบก.” และให้ใช้ชื่อเป็น

ภาษาอังกฤษว่า “Thailand Greenhouse Gas  

Management Organization (Public Organization)” 

เรียกโดยย่อว่า “TGO” เพื่อเป็นหน่วยงานผู้แทนของ

ประเทศไทยทีช่ว่ยสง่เสรมิและสนบัสนนุการดำาเนนิงาน

ดา้นการลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกของประเทศไทย 

มีบทบาทหน้าที่กลั่นกรองโครงการ CDM ซ่ึงเป็น

โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้พิธีสาร 

เกียวโต และออกหนังสือให้คำารับรองว่าเป็นโครงการ 

ที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย รวมไปถึง

การดำาเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

กา๊ซเรอืนกระจก ไดแ้ก ่การพฒันาศกัยภาพของบุคลากร

ทีเ่ก่ียวขอ้ง ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการ 

ดำาเนินงานเก่ียวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ด้านก๊าซเรือนกระจก

ของประเทศ เพ่ือใช้เป็นระบบฐานข้อมูลสำาคัญของ

ประเทศในด้านก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ ในด้าน 

การตลาดและการลงทุน อบก. 

มีหน้าที่ให้บริการแก่ภาครัฐและภาคเอกชน ที่สนใจจะ

ลงทุนในการพัฒนาโครงการ ทั้งในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับ

สถานการณ์ สภาวะการตลาด Carbon Market ราคา

ซือ้-ขายคาร์บอนเครดติ แหลง่ทนุตา่งๆ ในประเทศและ

ตา่งประเทศ การเขา้ถงึแหลง่ทุน ตลอดจนเปน็ศูนยก์ลาง

ในการประสานความรว่มมอืระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน 

และองค์การระหว่างประเทศด้านการลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจก

วิสัยทัศน์
สร้างความพร้อมประเทศไทย 
ลดภาวะโลกร้อน  

พันธกิจ
ตามมาตรา 7 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550

1. วเิคราะห ์กลัน่กรอง และทำาความเห็นเกีย่วกบัการ

ใหค้ำารบัรองโครงการ ตลอดจนตดิตามประเมนิผล

โครงการที่ได้รับคำารับรอง

2. สง่เสริมการพฒันาโครงการ และการตลาดซ้ือขาย

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง

3. เปน็ศนูย์กลางขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัสถานการณด์ำาเนนิ

งานด้านก๊าซเรือนกระจก

4. จดัทำาฐานขอ้มลูเกีย่วกบัโครงการทีไ่ดร้บัคำารบัรอง 

และการขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการ

รับรอง ทั้งนี้ ตามนโยบายท่ีคณะกรรมการแห่ง

ชาติและคณะกรรมการกำาหนด

5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้คำา

แนะนำาแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยว

กับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

6. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการ

ก๊าซเรือนกระจก

7. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินงานด้านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560)

ประวัติการศึกษา
	ปริญญาบัตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51, วิทยาลัยป้องกัน 

ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551-2552

	Ph.D. in Petroleum Engineering, University of Oklahoma, U.S.A.

	M.S. in Petroleum Engineering, University of Oklahoma, U.S.A.

	B.S. (with Special Distinction) in Petroleum Engineering,  

University of Oklahoma, U.S.A.

ประสบการณ์ในการทำางาน
	ปลัดกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2558

	รองปลัดกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2549-2551, พ.ศ. 2553-2558

	อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พ.ศ. 2551-2553, พ.ศ. 2557

	สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) พ.ศ. 2558-2560

	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการบริหาร สภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2559

	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) พ.ศ. 2557-2558

	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน) พ.ศ. 2557-2560

	กรรมการ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) พ.ศ. 2557

	กรรมการและประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  

พ.ศ. 2554-2558

	ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)  

พ.ศ. 2554-2558

ตำาแหน่งปัจจุบัน
	กรรมการกฤษฎีกา

	ประธานร่วม (ฝ่ายไทย) ในองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย

	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยขอนแก่น

	กรรมการอิสระ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำากัด (มหาชน)

	กรรมการอิสระ บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่จำากัด (มหาชน)

นายคุรุจิต นาครทรรพ
ประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก

อายุ 62 ปี
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นายสันทัด สมชีวิตา
ที่ปรึกษา 
อายุ 73 ปี

คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต
ที่ปรึกษา 
อายุ 75 ปี

ประวัติการศึกษา

	ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมเมืองร้อน Pratt Institute, 

Brooklyn, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา

	ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ในการทำางาน

	ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และปลัด

กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 

2541-2547

	รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. 2539-2541

	เลขา ธิการสำ านักงานนโยบายและแผนสิ่ งแวดล้อม  

พ.ศ. 2535-2539

	อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

ตำาแหน่งปัจจุบัน

	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมการนโยบายการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

	กรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ประวัติการศึกษา

	ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเคมี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

	ปรญิญาวทิยาศาสตรด์ษุฎีบณัฑิตกติตมิศักดิ ์สาขาธรณฟีสิกิส์

ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

	ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมเคม ีมหาวทิยาลัยแคนเทอรเ์บอรี ่

ไคร์สท์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์
	ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมเคม ีมหาวิทยาลยัแคนเทอรเ์บอรี ่

ไคร์สท์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์

	ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่ 

ไคร์สท์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์

ประสบการณ์ในการทำางาน

	ประธานคณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จริงเหตุการณ์น้ำามนั

ดิบรั่วไหลลงทะเล เดือนกรกฎาคม 2556

	ผูอ้ำานวยการสถาบนัปโิตรเลยีมแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2528 

-2548

	คณะกรรมการปิโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวง

พลังงาน พ.ศ. 2547

	อาจารย์ประจำาภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำาแหน่งปัจจุบัน

	กรรมการมลูนธิเิพ่ือสถาบนัปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย และ

กรรมการอำานวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

	ที่ปรึกษาอิสระในธุรกิจน้ำามัน ก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเคมี

	กรรมการท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ EECO (Eastern Economic 

Corridor Office) สำานักงานเพ่ือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก กระทรวงอุตสาหกรรม พฤษภาคม 2560

	คณะกรรมการบริหารโครงการจัดต้ังศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เดือนมิถุนายน 2559
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นายวิจารย์ สิมาฉายา
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อายุ 59 ปี

นางรวีวรรณ   ภูริเดช
เลขาธิการ สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 อายุ 47 ปี

ประวัติการศึกษา

	ปรญิญาเอก Environmental Engineering, University of 

Guelph, Canada

	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

	ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประสบการณ์ในการทำางาน

	อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

	รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

พ.ศ. 2555

	เลขาธิการสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2555

	อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2553

	ผูต้รวจราชการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้ม 

พ.ศ. 2554

	รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2553 

	ผู้อำานวยการสำานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  

กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2551

	ผู้อำานวยการฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ  

กรมควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550

	ผู้อำานวยการกองสิ่งแวดล้อม สำานักงานเลขาธิการแม่น้ำา

โขง (องค์การระหว่างประเทศ) กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2548

	ผู้อำานวยการสำานักจัดการคุณภาพน้ำา กรมควบคุมมลพิษ 

พ.ศ. 2545

ตำาแหน่งปัจจุบัน

	ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประวัติการศึกษา

	ปริญญาเอก Civil and Environmental Engineering, 

University of Wisconsin - Madison, USA

	ปริญญาโท Water Resources Systems Engineering, 

University of Newcastle Upon Tyne. UK

	ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำา), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ในการทำางาน

	ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำานกังานปลัดกระทรวงทรพัยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557-2558

	รองเลขาธิการ สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2557

	ผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

สำานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. 2552-2555

	หัวหน้าสำานักงาน (ผู้อำานวยการ) สำานักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 มิ.ย. 2552 

-7 ธ.ค. 2552

	นักวิชาการส่ิงแวดล้อม 6ว.-8ว.สำานักงานนโยบายและแผน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545-2551

	ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2542-2545

	อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ และอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2536-2542

ตำาแหน่งปัจจุบัน

	เลขาธิการสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
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นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

อายุ 56 ปี

นายชัยวัฒน์ ทองคำาคูณ
ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

 อายุ 58 ปี

ประวัติการศึกษา

	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรม

เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตเครื่องกล สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์ในการทำางาน

	รองปลัดกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2558-2559

	ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 1 ต.ค. 2557-20 ก.ค. 2558

	รองผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

(นักบริหารระดับต้น) พ.ศ. 2557

	รองผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

(นักบริหารระดับต้น) ก.พ. 2557-ก.ย. 2557

	ผู้อำานวยการสำานัก (อำานวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรม) สูง) 

สำานักพัฒนาเช้ือเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2551-2557

ตำาแหน่งปัจจุบัน

	อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประวัติการศึกษา

	Master of Science (Transport Planning and Engineering) 

The University of Leeds, England 

	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ในการทำางาน

	รองผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ

จราจร พ.ศ. 2556-2559

	ผู้อำานวยการสำานักการขนส่งสินค้า ระดับ 9 กรมการขนส่ง

ทางบก พ.ศ. 2526-2556

	ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการขนส่งสินค้า ระดับ 9 กรมการ

ขนส่งทางบก

	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดระบบการขนส่งทางบก ระดับ 

9 และรกัษาการผูอ้ำานวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ กรม

การขนส่งทางบก

	ผูอ้ำานวยการกองวชิาการและวางแผน ระดบั 8 กรมการขนสง่

ทางบก

	หวัหนา้ฝา่ยสถานขีนส่งสนิคา้ ระดบั 7 กรมการขนส่งทางบก

	หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ระดับ 7  

กรมการขนส่งทางบก

	วิศวกรโยธา ระดับ 3-7 กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2526

ตำาแหน่งปัจจุบัน

	ผู้อำานวยการสำานกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
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นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน

 อายุ 69 ปี

นายเจน นำาชัยศิริ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ

 อายุ 61 ปี

ประวัติการศึกษา

	Ph.D. in Civil Engineering, University of Texas at 

Austin, USA 

	M.Sc. in Civil Engineering, University of Texas at 

Austin, USA

	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ในการทำางาน

	กรรมการและกรรมการอำานวยการ บริษัทไทยออยล์ จำากัด 

(มหาชน) และกรรมการบรษิทัผลติไฟฟ้าอสิระ (ประเทศไทย) 

จำากัด พ.ศ. 2549-2552

	กรรมการผู้จัดการบริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ จำากัด (มหาชน) 

	กรรมการบริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำากัด

	กรรมการบริษัท พีทีที ฟีนอล จำากัด 

	กรรมการบริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำากัด และกรรมการบริษัท พี

ทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด

	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท จำากัด (มหาชน)    

	ผู ้อำานวยการกลุ ่มธุรกิจปิโตรเคมี การปิโตรเลียมแห่ง 

ประเทศไทย พ.ศ. 2539-2541

	รองผูว่้าการ การเงนิองค์กร การปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2537-2539

ตำาแหน่งปัจจุบัน

	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กลุ่มโรงพยาบาล

วิชัยเวช บริษัทศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำากัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา

	ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมอุตสาห

การ Stanford University, California, USA

	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาตร์บัณฑิต (อุตสาหการ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ในการทำางาน

	กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรรมการบริหาร สถาบันวิจัย

พลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

	กรรมการขับเคลื่อนและสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พ.ศ. 2555-2558

	รองประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันพลังงาน 

เพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 

2553 -2559

	ประธานสหพันธ์ส่ิงทอแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550-2551

	คณะกรรมการบริหารสถาบันส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรม 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546-2551

	รองประธานสหพนัธส่ิ์งทอแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2542-2550

ตำาแหน่งปัจจุบัน

	ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

	คณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน (กกร.)

	กรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) 

	กรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำากัด (มหาชน)

	กรรมการและผู้จัดการ บริษัท ศิริโฮลดิ้ง จำากัด

	กรรมการและผู้จัดการ บริษัท เจน แอน จุล จำากัด
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นายไชยเจริญ อติแพทย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 อายุ 65 ปี

นางลดาวัลย์ พวงจิตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านป่าไม้

 อายุ 58 ปี

ประวัติการศึกษา

	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, Cebu Institute of 

Technology, Philippines

	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำาลัง Cebu Institute of 

Technology, Philippines

ประสบการณ์ในการทำางาน

	คณะกรรมการบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำากัด

	คณะกรรมการบรหิารศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาติ

	คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ

	ผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ ่ปตท. เทคโนโลยสีารสนเทศ; สถาบนัวจิยั

และพัฒนา ; Sustainability

	กรรมการผู้จัดการบริษัท PTT ICT Solutions จำากัด

	นายกสมาคม CIO 16

	นายกสมาคม สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศไทย

	ประธานชมรมไอซีทีรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย

	Chairman Technology Innovation Management 

Group (TIMG, TMA)

ตำาแหน่งปัจจุบัน

	สำานักงานรัฐบาลอิ เล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

	คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ

	อกพ.วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาคุณภาพกำาลังคน

ภาครัฐ (สำานักงาน กพ.)

	คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศสโมสรนักลงทุน

	President ASEAN CIO ASSOCIATION

ประวัติการศึกษา

	D.Sc. (Silviculture), University of Helsinki, Finland

	ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ในการทำางาน

	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รักษาการแทน) มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558-2559

	ผูช่้วยอธกิารบดฝีา่ยวชิาการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. 

2555-2558

	ผู้อำานวยการศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

สำานกังานอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. 2554-

2555

	รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549-2553

ตำาแหน่งปัจจุบัน

	อาจารย์ประจำาคณะวนศาสตร์

	รักษาการแทนอธิการบดีฝ ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

	รกัษาการแทนคณอธกิารบดคีณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์
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นายประสงค์ นรจิตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอุตสาหกรรม

 อายุ 61 ปี

นางประเสริฐสุข จามรมาน
กรรมการและเลขานุการ

 อายุ 62 ปี

ประวัติการศึกษา

	ปริญญาโท เศรษศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์

อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ในการทำางาน

	ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

	รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

	ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2551-2557

	ผูอ้ำานวยการสำานกังานทะเบยีนเครือ่งจกัรกลาง กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม

	ผู้อำานวยการสำานักบริหารยุทธศาสตร์  กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2549

	วิศวกรตรวจโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ตำาแหน่งปัจจุบัน

	คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 

	คณะกรรมการประเมินผลงานเลื่อนระดับตำาแหน่งสายงาน

วิศวกร สังกัดสำานักงานอุตสาหกรรม จังหวัด

	อนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำานาญการประกอบ

วิชาชีพระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกรสาขา

วิศวกรรมอุตสาหการสภาวิศวกร

	อนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สภาวิศวกร

ประวัติการศึกษา

	ปริญญาโท สังคมวิทยามหาบัณฑิต (ประชากรศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์กายภาพ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ในการทำางาน

	รองผู้อำานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

รักษาผู้อำานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

พ.ศ. 2555-2557

	รองผู้อำานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  

พ.ศ. 2551-2556

	ผู้อำานวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ

ประเทศไทย สำานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 2549

	ผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ  

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548

	ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนสิ่งแวดล้อม สำานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547

ตำาแหน่งปัจจุบัน

	ผู้อำานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
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ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ครั้งที่ วันประชุม กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (คน)

11/2559 27 ตุลาคม 2559 9/11 คน (คิดเป็นร้อยละ 81.82)

12/2559 23 พฤศจิกายน 2559 10/11 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91)

13/2559 26 ธันวาคม 2559 10/11 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91)

1/2560 26 มกราคม 2560 10/11 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91)

2/2560 23 กุมภาพันธ์ 2560 10/11 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91)

3/2560 23 มีนาคม 2560 11/11 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)

4/2560 27 เมษายน 2560 10/11 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91)

5/2560 18 พฤษภาคม 2560 10/11 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91)

6/2560 29 มิถุนายน 2560 10/11 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91)

7/2560 19 กรกฎาคม 2560 9/11 คน (คิดเป็นร้อยละ 81.82)

8/2560 17 สิงหาคม 2560 11/11 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)

9/2560 28 กันยายน 2560 11/11 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)
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คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำางาน

คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบ

1. นายวิโรจน์   มาวิจักขณ์ ประธานกรรมการ

2. นายเจน   นำาชัยศิร ิ กรรมการ

3. นางพรพิมล   บางยี่ขัน กรรมการ

4. นายสมรัตน์   ยินดีพิธ กรรมการ

5. นางสุภาภัค   ธนาสัมฤทธิ์ เลขานุการ 

ผู้ตรวจสอบภายใน

อำานาจหน้าที่

1. เสนอคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี ท้ังน้ี เฉพาะกรณีท่ีผู้สอบ

บัญชีไม่ใช่สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ติดตามผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนในการสอบบัญชี

2. พิจารณาตัดสินในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน

3. พจิารณาและใหค้วามเห็นตอ่คณะกรรมการองคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจกเกีย่วกบัการแต่งต้ัง โยกย้าย 

ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำาแหน่ง และประเมินผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน

4. ทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบและงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายใน

5. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เช่ียวชาญทางวิชาชีพ ในการให้คำาแนะนำา หรือช่วยในการปฏิบัติงานตรวจ

สอบ โดยใช้ค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

6. ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และที่ปรึกษาภายนอกตามความจำาเป็นและเหมาะสม

7. จัดทำารายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง

8. ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วย การตรวจสอบ ภายใน

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2560

9. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกมอบหมาย

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

องค์ประกอบ

1. ผู้อำานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ประธานอนุกรรมการ

2. นายประสงค์  นรจิตร์ ที่ปรึกษาและอนุกรรมการ

3. นายพงษ์อาจ  ตรีกิจวัฒนากุล อนุกรรมการ

4. นายศุภชัย  วัฒนางกูร อนุกรรมการ

5. นายดำารงค์  ศรีพระราม อนุกรรมการ

6. รองผู้อำานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก คนที่ 1 อนุกรรมการ

7. รองผู้อำานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก คนที่ 2 อนุกรรมการ

8. ตัวแทนเจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก อนุกรรมการ
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9. ผู้อำานวยการสำานักอำานวยการ เลขานุการ

10. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ผู้ช่วยเลขานุการ

อำานาจหน้าที่

ให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล มีอำานาจและหน้าท่ีตามที่กำาหนดไว้ในข้อ 8 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการ

องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก วา่ดว้ย การบริหารงานบคุคล พ.ศ. 2556 ซ่ึงแกไ้ขเพิม่เติมโดยขอ้บงัคบัคณะ

กรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

องค์ประกอบ

1. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานอนุกรรมการ

2. นายรัชดา  สิงคาลวณิช รองประธานอนุกรรมการ คนที่ 1

3. ผู้อำานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  รองประธานอนุกรรมการ คนที่ 2

4. อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือผู้แทน อนุกรรมการ

5. อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้แทน อนุกรรมการ

6. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หรือผู้แทน อนุกรรมการ

7. อธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้แทน อนุกรรมการ

8. เลขาธิการสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาต ิ อนุกรรมการ 

และสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน

9. ผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน  อนุกรรมการ

10. นางลดาวัลย์ พวงจิตร อนุกรรมการ

11. นายบัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย อนุกรรมการ

12. นายอำานวย ทองสถิตย์ อนุกรรมการ

13. นางนิศากร โฆษิตรัตน์  อนุกรรมการ

14. รองผู้อำานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  อนุกรรมการและเลขานุการ

อำานาจหน้าที่

1. พิจารณากลัน่กรองโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) เพือ่เสนอ

คณะกรรมการองคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจกใหค้วามเหน็ชอบในการออกหนังสอืใหค้ำารบัรองโครงการ 

(Letter of Approval: LoA) และหนงัสอืรับทราบ (Letter of Acknowledgement) การเพิม่กจิกรรมโครงการ

ภายใต้โครงการ CDM แบบแผนงาน (CDM -PoA)

2. พิจารณาให้การข้ึนทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศ (Thailand Voluntary 

Emission Reduction: T-VER) และรับรองปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากโครงการลดก๊าซเรือน

กระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกกำาหนด

3. พิจารณาให้การรับรองผลการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลด

ก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Supporting Scheme : LESS) 
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4. พจิารณาหลกัเกณฑ์และมาตรฐานในการพฒันาระเบยีบวธีิการลดกา๊ซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจในประเทศไทย 

(T-VER Methodology) และใหค้วามเหน็ชอบ ทบทวน ปรับปรุง และยกเลิกระเบยีบวธิกีารลดกา๊ซเรือนกระจก

ภาคสมัครใจ เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกทราบและประกาศใช้

5. พิจารณาการขึ้นทะเบียน พัก และเพิกถอนผู้ประเมินภายนอก (Validation and Verification Body : VVB)

6. เสนอแต่งตั้งคณะทำางานตามที่เห็นสมควร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

7. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกมอบหมาย

คณะอนุกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และการบริหารความเสี่ยงองค์กร

องค์ประกอบ

1. นายเจน  นำาชัยศิริ ประธานอนุกรรมการ

2. ผู้อำานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก รองประธานอนุกรรมการ

3. นายคุรุจิต นาครทรรพ ที่ปรึกษาและอนุกรรมการ

4. นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อนุกรรมการ 

5. นายประสงค์ นรจิตร์ อนุกรรมการ

6. นางลดาวัลย์ พวงจิตร อนุกรรมการ

7. รองผู้อำานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก คนที่ 1  อนุกรรมการ

8. รองผู้อำานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก คนที่ 2 อนุกรรมการ

9. ผู้อำานวยการสำานักยุทธศาสตร์ อนุกรรมการและเลขานุการ

อำานาจหน้าที่

1. เสนอแนะ ให้คำาแนะนำาต่อการจัดทำายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ

มหาชน) ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี นโยบายกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องคก์ารบริหารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก (องค์การ

มหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. เสนอแนะ ใหค้ำาแนะนำาตอ่การปรบัปรงุโครงสรา้งขององค์การบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

3. กำาหนดนโยบาย วางระบบการบรหิารความเสีย่ง สง่เสรมิและสนบัสนนุใหห้นว่ยงานยอ่ยขององคก์รดำาเนนิการ

บริหารความเสี่ยงตามนโยบายที่กำาหนด

4. พิจารณากลัน่กรองรายละเอยีดการจดัทำาแผนบรหิารความเสีย่ง ตดิตามความกา้วหนา้ของการดำาเนนิงาน และ

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง

5. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกมอบหมาย

คณะอนุกรรมการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

องค์ประกอบ

1. นางสาวลดาวัลย์  คำาภา  ประธานอนุกรรมการ

2. ผู้อำานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก รองประธานอนุกรรมการ
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3. นายสันทัด สมชีวิตา ที่ปรึกษาและอนุกรรมการ

4. คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต ที่ปรึกษาและอนุกรรมการ

5. รองผู้อำานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก อนุกรรมการ

6. ผู้แทนสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     อนุกรรมการ

7. ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อนุกรรมการ

8. ผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ อนุกรรมการ

9. ผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน               อนุกรรมการ

10. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ            อนุกรรมการ

11. ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา อนุกรรมการ

12. ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู ้ อนุกรรมการและเลขานุการ

อำานาจหน้าที่

1. พัฒนาและกำากับการดำาเนินงานศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2. พิจารณาแผนการบริหารงานของศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3. พิจารณา เสนอแนะ และให้ข้อคิดเห็นต่อการจัดทำาหลักสูตร การฝึกอบรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการ

ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. ติดตาม ประเมินผลการดำาเนินงานของศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

5. เสนอแตง่ตัง้คณะทำางานชดุตา่งๆ เพือ่สนบัสนนุการดำาเนนิงานของศนูย์วชิาการนานาชาติด้านการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

6. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกมอบหมาย

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

องค์ประกอบ

1. อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประธานอนุกรรมการ

2. นายดำารงค์ ศรีพระราม อนุกรรมการ 

3. นายเจน นำาชัยศิริ อนุกรรมการ

4. นางโสภาพรรณ อมตะเดชะ อนุกรรมการ

5. ผู้อำานวยการสำานักอำานวยการ เลขานุการ 

อำานาจหน้าที่

1. พิจารณากำาหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซ

เรือนกระจก นำาเสนอคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกพิจารณา

2. พจิารณาประเมนิผลการปฏิบัตงิานของผูอ้ำานวยการองคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก ตามหลกัเกณฑแ์ละ

ขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งคณะกรรมการองคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจกและผูอ้ำานวยการองคก์ารบรหิาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก และนำาเสนอคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกพิจารณา
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3. เชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือชี้แจง เพื่อพิจารณาดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่

4. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกมอบหมาย

คณะทำางานตลาดคาร์บอน

องค์ประกอบ

1. นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์ ประธานคณะทำางาน

2. รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  รองประธานคณะทำางาน คนที่ 1

3. ผู้อำานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก รองประธานคณะทำางาน คนที่ 2

4. นายคุรุจิต นาครทรรพ ที่ปรึกษาและคณะทำางาน

5. นายเจน นำาชัยศิริ ที่ปรึกษาและคณะทำางาน

6. อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือผู้แทน คณะทำางาน

7. อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้แทน คณะทำางาน

8. ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือผู้แทน คณะทำางาน

9. ผู้อำานวยการสำานักงานบริหารหนี้สาธารณะ หรือผู้แทน คณะทำางาน

10. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือผู้แทน คณะทำางาน

11. เลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์  คณะทำางาน 

และตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้แทน 

12. เลขาธิการสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ  คณะทำางาน 

และสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน 

13. ผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน คณะทำางาน

14. นายเพิ่มสิน วิชิตนาค คณะทำางาน

15. นายชยันต์ ตันติวัสดาการ  คณะทำางาน

16. รองผู้อำานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก คณะทำางานและเลขานุการ

หน้าที่

1. เสนอแนะแนวทางในการสรา้งตลาดคาร์บอนในประเทศ ระบบรองรับการดำาเนนิงาน รวมทัง้โครงสร้างพืน้ฐาน

ที่สนับสนุนการดำาเนินงานด้านตลาดคาร์บอนในประเทศ 

2. เสนอแนะมาตรการ แรงจงูใจ ระเบียบ และขอ้บงัคบั กฎหมาย เพือ่สนบัสนนุการดำาเนนิงานดา้นตลาดคารบ์อน 

3. กำากับ ดูแลการดำาเนินโครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก 

4. สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจการดำาเนินงานด้านตลาดคาร์บอนให้กับภาคีที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

5. รายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นระยะ 

6. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกมอบหมาย
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คณะทำางานพัฒนาและส่งเสริมฉลากคาร์บอน

องค์ประกอบ

1. ผู้อำานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ประธานคณะทำางาน

2. นายธำารงรัตน์ มุ่งเจริญ รองประธานคณะทำางาน คนที่ ๑

3. รองผู้อำานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก รองประธานคณะทำางาน คนที่ ๒

4. ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คณะทำางาน

5. ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ คณะทำางาน

6. ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คณะทำางาน

7. ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม คณะทำางาน

8. ผู้แทนสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะทำางาน

9. ผู้อำานวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  คณะทำางาน 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

10. นายไชยยศ บุญญากิจ คณะทำางาน

11. นายสุรพล ลีนิรันดร คณะทำางาน

12. ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาธุรกิจ คณะทำางานและเลขานุการ

อำานาจหน้าที่

1. กำาหนดกลยุทธ์ และแผนการส่งเสริมการจัดทำาฉลากคาร์บอน

2. กำาหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการ และค่าธรรมเนียมการขอใช้เครื่องหมายฉลากคาร์บอน

3. กำาหนดเกณฑ์คุณสมบัติของที่ปรึกษา และผู้ทวนสอบ

4. อนุมัติการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน และอนุมัติการขึ้นทะเบียนผู้ทวนสอบ

5. ประสานการดำาเนนิงานกบัคณะกรรมการทางเทคนคิวชิาการท่ีเกีย่วขอ้งทีแ่ต่งต้ังโดยศูนยเ์ทคโนโลยีโลหะและ

วัสดุแห่งชาติ 

6. ตดิตามสถานการณ์ฉลากคารบ์อนของตา่งประเทศ และตรวจสอบประเมนิผลการใชเ้คร่ืองหมายฉลากคารบ์อน

ของประเทศไทย 

7. รายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นระยะ 

8. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกมอบหมาย

คณะทำางานพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

องค์ประกอบ

1. ผู้อำานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ประธานคณะทำางาน

2. รองผู้อำานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก รองประธานคณะทำางาน

3. นายสันทัด สมชีวิตา ที่ปรึกษาและคณะทำางาน

4. ผู้แทนสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะทำางาน
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5. ผู้แทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  คณะทำางาน

6. นายเพิ่มสิน วิชิตนาค คณะทำางาน

7. นางวลัยพร ศรีประยูรสกุล คณะทำางาน

8. นายชาคริต สิทธิเวช คณะทำางาน

9. นายชัยยุทธนา วงศ์วานิช คณะทำางาน

10. ผู้อำานวยการสำานักยุทธศาสตร์     คณะทำางานและเลขานุการ

หน้าที่

1. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและความเห็นด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการก๊าซ

เรือนกระจก และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2. เสนอแนะกฎ ระเบียบ ข้อตกลง ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก และการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

3. รายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นระยะ 

4. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกมอบหมาย

คณะทำางานพัฒนาหลักสูตร องค์ความรู้

องค์ประกอบ

1. ผู้อำานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  ประธานคณะทำางาน

2. รองผู้อำานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก รองประธานคณะทำางาน

3. ผู้แทนสำานักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะทำางาน 

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะทำางาน

5. ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา คณะทำางาน

6. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล คณะทำางาน 

7. ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้   คณะทำางานและเลขานุการ

หน้าที่

1. พัฒนาหลักสูตร องค์ความรู้ สำาหรับการฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

2. พัฒนาแนวทางการประเมินผลการฝึกอบรม

3. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะอนุกรรมการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมอบ

หมายหรือคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกมอบหมาย
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คณะทำางานด้านเทคนิคส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจก

องค์ประกอบ

1. ผู้อำานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ประธานคณะทำางาน

2. รองผู้อำานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก รองประธานคณะทำางาน

3. ผู้อำานวยการสำานักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล คณะทำางาน

4. ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คณะทำางาน

5. ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม คณะทำางาน  

6. ผู้แทนสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม คณะทำางาน 

7. ผู้แทนคณะกรรมการพลังงาน หอการค้าไทย คณะทำางาน

8. เจ้าหน้าที่สำานักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล คณะทำางานและเลขานุการ

หน้าที่

1. เสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนา และนำากลไก Energy Performance Certificate scheme (EPC) มา

ใช้เพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจก 

2. เสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็นต่อประเด็นด้านเทคนิค เช่น ระบบ MRV การจัดการข้อมูลด้านพลังงาน การกำาหนด

เป้าหมายการลดการใช้พลังงาน เป็นต้น

3. สนับสนุนข้อมูลเพื่อการพัฒนากลไก EPC scheme

4. พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นต่อผลการศึกษาภายใต้โครงการ

5. กำากับการดำาเนินกลไก EPC scheme เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

6. รายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะทำางานตลาดคาร์บอน เป็นระยะ

7. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะทำางานตลาดคาร์บอนมอบหมาย หรือคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซ

เรือนกระจกมอบหมาย
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1. นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

2. นางสาวพงษ์วิภา  หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

3. นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

4. นางสาวฐิติมา ฐิติประวัติ ผู้อำานวยการสำานักอำานวยการ

5. นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาธุรกิจ

6. นางบงกช  กิตติสมพันธ์ ผู้อำานวยการสำานักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล

7. นายธวัชชัย แสงคำาสุข ผู้อำานวยการสำานักยุทธศาสตร์

8. นายจักกนิตต์  คณานุรักษ์ ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้

9. นายเจษฎา  สกุลคู ผู้อำานวยการศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

10. นายรองเพชร บุญช่วยดี ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและสนับสนุนวิชาการ

11. นายทักษิณา ณ ตะกั่วทุ่ง ผู้อำานวยการสำานักสื่อสารองค์กร

12. นางสุภาภัค  ธนาสัมฤทธิ์ ผู้ตรวจสอบภายใน

1 3
5

10
9

117
2

4
6

8

12

คณะผู้บริหารองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
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โครงสร้างองค์กร
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ความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการ อบก. และคณะผู้บริหาร ให้ความ

สำาคัญต่อการบริหารจัดการความเส่ียง โดย

สื่อสารกับพนักงานทุกระดับ และบูรณาการให้อยู่ใน

กระบวนการทำางานปกต ิตัง้แตก่ระบวนการคดิ ตดัสินใจ 

กำาหนดและดำาเนนินโยบาย ตลอดจนการปฏบัิตงิานและ

ขับเคลื่อนองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่า อบก. จะสามารถ

ตอบสนองต่อแผน นโยบายรัฐ และความต้องการของ

ผูม้สีว่นไดเ้สยี รวมถึงการทำาให้มัน่ใจไดว่้าองคก์รมคีวาม

พร้อม รองรับการเปลี่ยนแปลงการดำาเนินงานในระยะ

ยาว จากความสำาคัญดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการ 

อบก. ได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงในฐานะ 

อนุกรรมกรรมการบริหารความเสี่ยง ติดตามบริหาร

จดัการความเสีย่งอยา่งสม่ำาเสมอตลอดจนมกีารประชมุ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส เพื่อให้

แนวทางการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับการตรวจ

สอบกิจการภายใน และตัวชี้วัดตามที่ สำานักงาน ก.พ.ร. 

กำาหนดกรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สำาหรับปี 2560 อบก. มีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงหลายด้าน อาทิ


ระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต/รองรับการส่ง
เสริมโครงการและตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก พบว่าความเสี่ยง คือ ระบบทะเบียน

คาร์บอนเครดิตไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้

เต็มที่ โดยมีสาเหตุของความเสี่ยง อาทิ การบุกรุกโดย

บุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต ความบกพร่องของอุปกรณ์ 

ความไม่เสถียรของกระแสไฟฟ้า การโจมตีแบบสุ่ม จุด

บกพร่อง (Bug) ของ Software หรือ ผู้ใช้งานทั่วไป

ขาดความเข้าใจในการใช้งานระบบฯ จึงมีแนวทางและ

มาตรการ ดังนี้

1) สร้างระบบพิสูจน์ตัวตนและใช้เทคโนโลยี VPN 

ในการเข้ารหัสข้อมูล เพ่ือป้องกันการสวมสิทธิ์ 

(spoofing or Man in the middle) และยืนยัน

ตัวตนผู้ใช้งาน

2)  สำารองข้อมูล ทั้งส่วนโปรแกรม Application 

และฐานข้อมูล โดยอุปกรณ์สำารองข้อมูลจะมีการ

ป้องกันการโจมตีแบบสุ่ม ตลอดจนพัฒนา ระบบ 

Firewall ท่ีกำาหนด Package Filtering สำาหรับการ

ป้องกันการโจมตีจากภายนอก (Drop package, 

block IP) มีการติดตามพฤติกรรม เช่น brute 

Force รวมถึงการเข้าใช้งานที่ผิดปกติและจัดทำา 

Quality of Service ในการใช้งาน bandwidth

3)  จัดทำา คู่มือการใช้งานระบบฯ และเผยแพร่ในช่อง

ทางเว็บไซต์ของอบก. และจัดฝึกอบรมการใช้งาน 

ระบบฯ ให้กับผู้เปิดบัญชีทะเบียนคาร์บอนเครดิต
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มีจำานวนผู้เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจน้อย เนื่องจากการซื้อขายคาร์บอน

เครดิตภาคสมัครใจภายในประเทศอยู่ในระยะเริ่มต้น 

และปริมาณน้อย ทำาให้ผู้ประกอบการ/หน่วยงานขาด

แรงจูงในการเข้าร่วมโครงการตลอดจนมีค่าใช้จ่ายสูง

ในการพัฒนาโครงการ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือในการ

ติดตามปริมาณก๊าซเรือนกระจก ค่าตรวจสอบและ 

คา่ทวนสอบโครงการ อบก. เพิม่กจิกรรมการจัดสัมมนา

ประชาสัมพันธ์การพัฒนาโครงการ T-VER และตลาด

คาร์บอนเครดิตภายในประเทศ เพื่อเชิญชวนให้มีผู้เข้า 

ร่วมโครงการ รวมท้ังให้การสนับสนุนงบประมาณด้าน 

การตรวจสอบและหรือทวนสอบโครงการ T-VER  

ให้ผูเ้ขา้รว่มโครงการ เพือ่มุง่หวงัใหม้กีารพฒันาโครงการ 

และขึ้นทะเบียนโครงการมากขึ้น


การข้ึนทะเบียนผู้ประเมินภายนอก สำาหรับ
โครงการภาคสมัครใจ และยกระดับผู้ประเมิน
ภายนอกให้เข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล จำานวน

องค์กรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประเมิน

ภายนอกลดลง เนื่องจากบุคลากรที่มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน

ภายนอกมีจำานวนน้อยและผู้ประเมินภายนอกไม่สนใจ

ที่จะมาขึ้นทะเบียน อบก. จึงเพิ่มกิจกรรม อาทิ จัด

อบรมหลักสูตรการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ

โครงการฯ สำาหรับผู้ประเมินภายนอก เชิญชวนกลุ่ม 

เป้าหมายที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ประเมินภายนอก 

มาขึ้นทะเบียนให้มากข้ึน และสร้างแรงจูงใจ โดยการ

ส่งมอบโครงการ T-VER ท่ี อบก. ให้การสนับสนุน 

งบประมาณ ให้แก่ผู้ประเมินภายนอก ที่ได้รับการ 

ขึ้นทะเบียนรายใหม่ เป็นผู้ประเมิน เพื่อสร้างโอกาส

ในการตรวจสอบความใช้ได้ และทวนสอบ (Validate 

and Verify)

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลสถานการณ์
ดำาเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก ความเสี่ยงที่พบ 

คือ ระบบสารสนเทศแม่ข่ายไม่สามารถให้บริการได้ 

เนื่องจากข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของ อบก. ไม่เป็น

ปัจจุบัน และรูปแบบชุดข้อมูลไม่สอดคล้องกับความ

ต้องการของผูใ้ชง้าน และไมส่ามารถสง่ผา่นขอ้มลู ใหน้ำา

ไปใช้ต่อได้ในวงกว้าง (ในระดับกระทรวง หรือ ผู้ใช้งาน

ทัว่ไป) ซ่ึง อบก. ได้ปรบัปรงุขอ้มลูโครงสรา้งพืน้ฐานของ 

อบก. และประสานร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ศทส.) ในการพัฒนาและจัดทำาชุด

ข้อมูลเพื่อให้รูปแบบชุดข้อมูลสามารถนำาไปใช้ร่วมกับ  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ตลอด

จนเผยแพร่ชุดข้อมูลผ่านทาง data.go.th ออกแบบ

ระบบและเครื่องมือต่างๆ ให้ง่ายต่อผู้ใช้งาน

 

การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับภาค
ประชาชน และเยาวชนอย่างต่อเน่ือง ความเสี่ยง

ที่พบคือการสื่อประชาสัมพันธ์ของ อบก. ยังไม่เพียง

พอและไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง 

ด้วยงบประมาณ และสื่อความรู้เกี่ยวกับการลดก๊าซ

เรือนกระจกเป็นเนื้อหาเชิงวิชาการเข้าใจยาก อบก. จึง

เน้นการสื่อสารในเชิงลึกมากขึ้น อาทิ คัดเลือกสื่อที่มี

ประสิทธิภาพ ภายใต้งบประมาณที่จำากัด การหาช่อง

ทางการสือ่สารใหม ่ๆ  ทีไ่ม่จำาเปน็ต้องใชง้บประมาณ เช่น 

เว็บไซต์และเฟสบุ๊ค ของ อบก. ปรับปรุงรูปแบบสื่อสมัย

ใหม่ (new media) และจัดทำาเนื้อหาให้เข้าใจง่ายกลุ่ม 

เป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น
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รายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 

2560 ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ อบก. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ

ประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน ประกอบด้วย 

1. นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายเจน นำาชัยศิร ิ กรรมการตรวจสอบ 

3. นางพรพิมล บางยี่ขัน กรรมการตรวจสอบ

4. นายสมรัตน์ ยินดีพิธ กรรมการตรวจสอบ

5. นางสุภาภัค ธนาสัมฤทธิ์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 ผู้ตรวจสอบภายใน                                                                                                                            

ในปงีบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 ถงึ 30 กันยายน 2560) มกีารประชุมรวมท้ังสิน้ 10 ครัง้ โดยมกีารประชุมหารอืรว่มกับ 

ฝา่ยบรหิาร และหน่วยตรวจสอบภายใน เพือ่พจิารณา สอบทาน และตดิตามผลการดำาเนนิทีส่ำาคญัขององคก์าร เพือ่เพิม่มลูค่า

และปรบัปรงุการดำาเนนิงานขององคก์าร ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล คณะกรรมการตรวจสอบ 

ได้ดำาเนินตามบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสำาคัญ ดังนี้

1. สอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงิน

ประจำาปี และรายงานการรับ – จ่ายเงิน และรายงาน

การรับ – จ่ายเงินของโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก

ต่างประเทศ โดยได้ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและฝ่าย

บริหาร เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ให้แก่องค์กร 

เพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการจัดทำางบการเงินได้จัดทำา

ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ก่อนนำาเสนอต่อ

คณะกรรมการ อบก.

2. สอบทานรายงานงบกระแสเงินสด (Cash Flows) เพื่อ

ให้การบริหารเงินฝากธนาคาร มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการบริหารจัดการงานด้านการเงิน เพ่ือ

ให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดกับ อบก.

3. สอบทานความเหมาะสม ความมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณา

สรุปผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในและ

ผู้สอบบัญชีตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงิน

แผ่นดิน 

4. พิจารณาสำานักงานการตรวจเงินแผน่ดิน เปน็ผูส้อบบัญชี 

และไดน้ำาเสนอคณะกรรมการองคก์าร เพือ่ขอความเหน็

ชอบค่าตอบแทน 

5. พิจารณาความเหมาะสมหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน และความเป็นอิสระของผู้ตรวจ

สอบภายใน รวมถงึอนมุติัแผนการตรวจสอบ การประชุม

หารือกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้บริหารขององค์การฯ 

เกีย่วกับผลการดำาเนนิงาน ผลการตรวจสอบภายใน และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

6. สอบทานผลการใช้เงินงบประมาณ รายไตรมาส และมี

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เงินงบประมาณ เพื่อให้เป็น

ไปตามแผนการใช้เงินประจำาปี

7. พิจารณากฎบัตรของผู้ตรวจสอบภายใน

8. พิจารณาระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการ

ก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูล

ทางการเงินขององค์การ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และการปฏิบัติงานเป็น

ไปตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ คงไว้ซึ่งระบบการควบคุม

ภายในที่ดี

 (นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์)

  ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

งบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

อบก. มีงบประมาณเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำานวน 185.25 ล้านบาท ประกอบด้วย  

1) เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2) เงินคงเหลือสะสมยกมา 3) เงินรายได้ (ท่ีคณะกรรมการ อบก. อนุมัติ

ให้ใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)  4) เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน (เงินท่ีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือ

ดำาเนินงาน) และมีผลการเบิกจ่าย จำานวน 177.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.78

หมายเหตุ ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 95.78 ทั้งนี้ อบก. สามารถนำาส่งผลผลิตครบถ้วนตามเป้าหมายท่ีกำาหนด และมีเงินคงเหลือสะสมยกมา  

วงเงิน 6.4859 ล้านบาท ซึ่ง คก.อบก.ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 และ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 มี

มติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงเงินคงเหลือสะสมยกมาไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินรายได้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อบก. มีรายได้ จำานวน 12.96 ล้านบาท จากค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน 

จำานวน 2.42 ลา้นบาท และคา่ลงทะเบยีนการอบรม จำานวน 0.05 ล้านบาท และมเีงินสนบัสนนุจากจาก World Bank 

เพื่อดำาเนินโครงการ จำานวน 10.49 ล้านบาท
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ตารางเปรียบเทียบเงินรายได้จากการดำาเนินงานของ อบก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560
หน่วย : บาท

ปีงบ 
ประมาณ

รายการ รวมรายได้

(โดยหักรายการที่ 

2 เนื่องจากเป็นการ

รับเงินโอน 1% ของ 

รายการที่ 1.)

1. ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม

การออกหนังสือ

รับรองโครงการ 

CDM

2. เงินสนับสนุนการ

ดำาเนินงานด้าน

การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

3. คา่ธรรมเนียมการ

ขึ้นทะเบียนฉลาก

คาร์บอน

4. เ งิ น ส นั บ ส นุ น

การดำา เนินงาน 

ของ อบก.

5. คา่ลงทะเบยีนการ

อบรม

2556 8,660,155.96 86,894.80 2,303,475.80 11,622,389.87 - 22,586,021.63

2557 - - 3,433,301.60 9,087,866.92* - 12,521,168.52

2558 150,000 1,500 2,597,440.42 8,188,448.35 11,214.95 10,947,103.72

2559 - - 2,527,400.00 6,366,480.35 22,429.93 8,916,310.28

2560 - - 2,420,695.00 10,492,151.62 45,252.34 12,958,098.96

หมายเหตุ *รับเงินสนับสนุน 102,528.07 เหรียญสหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 32 บาทเท่ากับ 1 เหรียญสหรัฐ)

จากตาราง เมื่อเปรียบเทียบเงินรายได้จากการดำาเนิน
งาน ของ อบก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2560 พบว่า

• ค่าธรรมเนียมให้คำารับรองโครงการ CDM ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ไม่มีรายได้ในการ
จากการให้คำารับรองโครงการ CDM เนื่องจากตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไม่มีโครงการขอคำารับรอง 
สำาหรับรายได้ที่เกิดขึ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
เป็นรายได้ที่ได้จากการเพิ่มกิจกรรมโครงการของ
โครงการ CDM แบบแผนงาน ซึ่งไม่เป็นรายได้จาก
การให้คำารับรองโครงการ CDM เนื่องจากราคาของ
คารบ์อนเครดติลดลงและมจีำานวนผูซ้ือ้ลดลง ซึง่เปน็
ผลจากสถานการณ์ตลาดคาร์บอน และสถานการณ์
ใน EU

• เงินสนับสนุนการดำาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เป็นการรับโอน 1% ของค่า
ธรรมเนียมให้คำารับรองโครงการ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 - 2560 ไม่มีรายได้ เนื่องจากไม่มีค่า
ธรรมเนียมให้คำารับรองโครงการ CDM

• ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน ทั้ง 3 
ประเภทฉลาก ได้แก่ Carbon Reduction Label, 
Carbon Footprint และ CoolMode มีผู้ประกอบ
การขอขึน้ทะเบยีนฉลากคารบ์อนปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 รวมทัง้สิน้จำานวน 561 ผลิตภัณฑ์ จำานวน 2.30 
ลา้นบาท ปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 จำานวนรวมทัง้สิน้ 
402 ผลติภณัฑ ์จำานวน 3.43 ลา้นบาท ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 จำานวนรวมทัง้สิน้ 620 ผลติภณัฑ ์จำานวน 
2.60 ลา้นบาท ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 จำานวนรวม
ทั้งสิ้น 665 ผลิตภัณฑ์ จำานวน 2.53 ล้านบาท และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำานวนรวมทั้งสิ้น 649 
ผลิตภัณฑ์ จำานวน 2.42 ล้านบาท

• เงินสนับสนนุการดำาเนนิงานของ อบก. มจีำานวนลด
ลงเนือ่งจากเปน็ระยะสดุทา้ยของการสิน้สดุโครงการ
ที่ได้รับเงินสนับสนุน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
อบก. ได้รับเงินสนับสนุนจากต่างประเทศสำาหรับ
โครงการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มี 2 
โครงการ คือ โครงการความร่วมมือภาคีเตรียมความ
พร้อมด้านกลไกตลาดเพ่ือสนบัสนนุการลดกา๊ซเรือน
กระจก” (Partnership for Market Readiness : 
PMR)  ระยะท่ี 1จาก World Bank จำานวน 1.30 ลา้น
บาท และโครงการพัฒนาศักยภาพการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย” (Thailand’s 
Low Emission Capacity Building Project : 
LECB) จาก UNDP จำานวน 5.07 ล้านบาท  ปัจจุบัน 
อบก. ได้รับการสนับสนุนจาก World Bank ดำาเนิน
การโครงการความรว่มมอืภาคเีตรียมความพรอ้มด้าน
กลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก” 
(Partnership for Market Readiness : PMR) ระยะ
ที่ 2 โดยมีระยะเวลาดำาเนินการ 3 ปี วงเงิน 3 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  อบก. 
ได้ดำาเนินการโครงการแล้ว จำานวน 10.50 ล้านบาท 
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สรุปผลการดำาเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

อบก. ได้จัดทำาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และคณะกรรมการ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 

สำาหรับใช้เป็นกรอบในการดำาเนินงาน และการรายงานผลการดำาเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ยุทธศาสตร์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ของ อบก. ซึ่งผลการดำาเนินงานสามารถบรรลุผลสูงกว่า

เป้าหมายและเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำาเนินงาน ผลการประเมิน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการลดก๊าซ 

เรือนกระจก (Mitigation) ในประเทศไทย

งบประมาณ 

68,013,350.00 บาท

เบิกจ่าย 

67,343,830.55 บาท

ร้อยละ 99.02

1. โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก

ตัวชี้วัด

• ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จาก 

โครงการต่าง ๆ ที่ อบก.ส่งเสริม 

 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า : tCO2eq)

600,000 3,223,633.61 สูงกว่าเป้าหมาย

• จำานวนกลไก/ระบบ/เครื่องมือการจัดการก๊าซ

เรือนกระจกที่พัฒนาและปรับปรุง (กลไก/ระบบ/

เครื่องมือ)

1 1 เป็นไปตามเป้าหมาย

• พื้นที่ป่าชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนผ่านโครงการ

อย่างน้อย (แห่ง)

6 แห่ง 7 แห่ง สูงกว่าเป้าหมาย

• ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีได้รับการรับรองจาก

โครงการ (สะสม)

 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า : tCO2eq)

500,000 1,035,672 สูงกว่าเป้าหมาย

• ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากกิจกรรม

 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า : tCO2eq)

100,000 2,187,961.61 สูงกว่าเป้าหมาย

2. โครงการพัฒนาธุรกิจและตลาดคาร์บอนภายในประเทศ

• ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกทีค่าดวา่จะลดไดจ้ากการ

ส่งเสริมตลาดและธุรกิจคาร์บอน

 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า : tCO2eq)

110,000 111,586.61 สูงกว่าเป้าหมาย

• จำานวนองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาธุรกิจและ

ตลาดคาร์บอน (องค์กร)

35 37 สูงกว่าเป้าหมาย

• แนวทางการตรวจวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม (สาขาอุตสาหกรรม)

2 5 สูงกว่าเป้าหมาย

• จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมตลาด (คน) 350 388 สูงกว่าเป้าหมาย

• ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลงจากการส่งเสริม

ให้ใช้เครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า : tCO2eq)

25,000 1,198,116 สูงกว่าเป้าหมาย

• จำานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฉลาก

คาร์บอนทั้ง 3 ประเภท (ผลิตภัณฑ์)

300 649 สูงกว่าเป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำาเนินงาน ผลการประเมิน

3. โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ

• ติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจาก

มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า : tCO2eq)

12,000,000 40,260,000 สูงกว่าเป้าหมาย

• จำานวนวิธีการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก

จากมาตรการ/นโยบายของประเทศ (วิธีการ)

1 1 เป็นไปตามเป้าหมาย

4. โครงการจดัทำารายงานขอ้มลูปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกระดบัเมือง และขอ้มลูปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกรายสาขาของ

ประเทศไทย

• จำานวนชุดข้อมูล และข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือน

กระจกที่มีการพัฒนา หรือปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

(ชุด/เรื่อง)

3 4 สูงกว่าเป้าหมาย

• จำานวนเมือง/เทศบาล ที่จัดทำารายงานข้อมูลก๊าซ

เรือนกระจก (เมือง)

20 28 สูงกว่าเป้าหมาย

• จำานวนเมืองขนาดใหญท่ีม่กีารจัดทำารายงานขอ้มลู

ก๊าซเรือนกระจก (เมือง)

2 2 เป็นไปตามเป้าหมาย

• ชุดข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศของ

ประเทศไทยจากระบบดาวเทียม (ชุด)

1 1 เป็นไปตามเป้าหมาย

• จำานวนโครงการ/กิจกรรมร่วม (Joint Project) 

ภาคีเครือข่าย (โครงการ/กิจกรรม)

5 5 เป็นไปตามเป้าหมาย

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 เสรมิสรา้งศกัยภาพบคุลากร และเสริม

สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการและผลกระ

ทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

งบประมาณ  

15,747,500 บาท

เบิกจ่าย 

15,652,489.10 บาท
ร้อยละ 99.40

1. โครงการพัฒนาศักยภาพภาคส่วนไทยและภูมิภาคอาเซียน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด

• จำานวนชุดองค์ความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือน

กระจกที่มีการพัฒนา หรือปรับปรุง (ชุด)

4 4 เป็นไปตามเป้าหมาย

• กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเฉพาะด้าน

ในเชิงลึก (Technical Technique) ในเร่ืองการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือน

กระจก (โดยกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ความเข้าใจ

เฉพาะด้านในเชิงลึก (Technical Technique) เร่ือง

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซ

เรือนกระจก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70) (คน)

330 343 สูงกว่าเป้าหมาย

2. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกและเผยแพร่ความรู้สู่ภาคประชาชน

• จำานวนเครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร ที่เข้าร่วม

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการก๊าซเรือนกระจก

 (เครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร)

60 136 สูงกว่าเป้าหมาย
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• ภาคประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านส่ือสารมวลชน 

(คน)

600,000 3,461,277 สูงกว่าเป้าหมาย

• จำานวนกิจกรรมที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเสริม

สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการก๊าซ

เรือนกระจกลดภาวะโลกร้อนต่อสาธารณชนและ

ประชาชนในทุกภาคส่วน (กิจกรรม)

30 81 สูงกว่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กร งบประมาณ

71,907,250 บาท

เบิกจ่าย

67,749,152.12 บาท

ร้อยละ 94.22

• ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการบริการจาก อบก. ร้อยละ 80 ร้อยละ 84.10 สูงกว่าเป้าหมาย

ปัญหา และอุปสรรค และแนวทางการดำาเนินงานในระยะต่อไปของ อบก.

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข

1. การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ  

ยังอยู่ในวงจำากัดเป็นไปโดยความ

สมัครใจ

1.1 ต้องมีการสนับสนุนด้านนโยบายให้การดำาเนินงานด้าน Low 

Carbon เป็นวาระแห่งชาติ

1.2 ผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างแรงจูงใจหรือมาตรการ 

ต่าง ๆ  เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำาเนินการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

1.3 ต้องมกีารสนบัสนนุใหเ้กดิแผนบรูณาการด้านการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ

2. ขาดขอ้มูลปริมาณกา๊ซเรอืนกระจก

ในภาคอตุสาหกรรมซึง่มกีารปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอันดับ 2 

ของประเทศ

2.1 พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ รองรับการรายงานข้อมูลก๊าซ

เรอืนกระจกในประเทศไทย เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการลดกา๊ซเรอืน

กระจกในภาคอุตสาหกรรม

3. การสื่อสารความรู้ ความเข้าใจ ทุก

ภาคส่วน ทุกระดับให้แพร่หลาย

มากขึ้น

3.1 ใช้เครือข่ายภาคเอกชน ภาครัฐในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ

3.2 ปรับปรุงวิธีการสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ ใช้สื่อที่เหมาะสม 

ใช้ภาษาที่ง่ายแก่การเข้าใจ
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รายงานงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2560 2559

สินทรัพย์

 สินทรัพย์หมุนเวียน

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 40,432,909.82 41,668,253.52

  ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 6 294,800.00 568,012.00

  ลูกหนี้การค้า – สุทธิ 7 89,131.00 18,190.00

  เงินลงทุนระยะสั้น 8 71,161,713.29 67,229,572.61

  วัสดุคงเหลือ 9 414,715.94 368,679.00

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 10 3,542,683.57 5,973,654.29

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 115,935,953.62 115,826,361.42

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 11 5,998,116.09 5,788,896.66

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ 12 5,719,111.97 10,126,362.12

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,717,228.06 15,915,258.78

รวมสินทรัพย์/ส่วนทุน     127,653,181.68 131,741,620.20

หนี้สิน

 หนี้สินหมุนเวียน

  เจ้าหนี้ระยะสั้น 13 7,844,046.73 3,112,052.28

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 14 836.61 3,176.30

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 15 10,490,152.36 7,857,823.76

  รวมหนี้สินหมุนเวียน 18,335,035.70 10,973,052.34

 หนี้สินไม่หมุนเวียน

  เงินรับฝากระยะยาว 16 4,547,767.54 4,117,388.02

  รายได้รอการรับรู้ระยะยาว 17 276,388.38 8,014.64

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4,824,155.92 4,125,402.66

รวมหนี้สิน 23,159,191.62 15,098,455.00

สินทรัพย์/ส่วนทุน     104,493,990.06 116,643,165.20

สินทรัพย์/ส่วนทุน  

  รายได้สูง (ต่ำา) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 18 104,493,990.06 116,643,165.20

รวมสินทรัพย์/ส่วนทุน     104,493,990.06 116,643,165.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

    

 (นางประเสริฐสุข จามรมาน) (นางสาวฐิติมา ฐิติประวัติ)

 ผู้อำานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ผูอ้ำานวยการสำานักอำานวยการ

หมายเหตุ: อยู่ระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
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งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2560 2559

รายได้

 รายได้จากงบประมาณ 19 174,200,900.00 154,071,000.00

 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 20 2,518,652.33 2,455,044.88

 รายได้จากเงินช่วยเหลือและบริจาค 21 651,027.11 6,630,131.37

 รายได้อื่น 22 2,074,751.80 2,572,814.05

 รวมรายได้ 179,445,331.24 165,728,990.30

ค่าใช้จ่าย

 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 23 47,934,395.87 44,805,543.26

 ค่าตอบแทนกรรมการ 4,652,600.00 4,704,600.00

 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 24 7,213,883.94 8,361,784.41

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 25 11,095,285.14 11,999,223.91

 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 26 41,871,947.54 30,564,147.16

 ค่าสาธารณูปโภค 27 3,160,962.12 3,116,489.41

 ค่าเช่าพื้นที่และบริการ 28 18,532,800.00 18,532,800.00

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย  29 9,528,901.85 11,222,152.84

 ค่าจ้างที่ปรึกษา 30 44,943,665.50 40,872,266.13

 ค่าใช้จ่ายอื่น 31 2,660,064.42 958,907.40

รวมค่าใช้จ่าย 191,594,506.38 175,137,914.52

รายได้สูง(ต่ำา)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน (12,149,175.14) (9,408,924.22)

 ต้นทุนทางการเงิน - -

รายได้สูง (ต่ำา) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (12,149,175.14) (9,408,924.22)

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

หมายเหตุ: อยู่ระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
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งบกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559

(หน่วย : บาท)

2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

       รายได้สูง (ต่ำา) กว่าต่าใช้จ่ายสุทธิ (12,149,175.14) (9,408,924.22)

       ปรับ กระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน

       ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 9,528,901.85 11,222,152.84

       รายได้รอการรับรู้โอนเป็นรายได้ 20,611.62 (6,760,295.05)

       สินทรัพย์ชำารุดและตัดบัญชี - 5,170.02

       ลูกหนี้เงินยืม (เพิ่มขึ้น) ลดลง (273,212.00) 3,017,450.00

       ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง (70,941.00) 133,750.00

       เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น) ลดลง (3,932,140.68) 35,370,427.41

       วัสดุคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (46,036.94) 53,127.90

       สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 2,430,970.72 500,830.65

       เจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้น (ลดลง) 4,721,194.45 (708,053.36)

       เจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) 10,800.00 (3,600.00)

       หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) (2,339.69) (503,975.20)

       ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง) 2,737,130.64 (887,955.21)

       เงินรับฝากระยะยาว เพิ่มขึ้น (ลดลง) (430,379.52) (259,715.03)

       รายได้รอการรับรู้ระยะยาว เพิ่มขึ้น (ลดลง) 268,373.74 6,768,309.69

       สินทรัพย์รับบริจาค (เพิ่มขึ้น) ลดลง 276,388.38 (36,589.11)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน 3,090,146.43 38,502,111.33

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

       เงินสดจ่ายซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงอาคาร (2,970,057.13) (3,296,551.65)

       เงินสดจ่ายจ้างทำาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1,355,433.00) (2,184,993.44)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (4,325,490.13) (5,481,545.09)

       เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ (1,235,343.70) 33,020,566.24

       เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด 41,668,253.52 8,647,687.28

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 40,432,909.82 41,668,253.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

หมายเหตุ: อยู่ระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559

(หน่วย : บาท)

ทุน
รายได้สูง/ต่ำากว่า 

ค่าใช้จ่ายสะสม

องค์ประกอบอื่น

ของสินทรัพย์

สุทธิ/ส่วนทุน

รวมสินทรัพย ์

สุทธิ/ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556-ตามที่

รายงานไว้เดิม

- 105,663,084.37 - 105,663,084.37

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน - (9,510.01) - (9,510.01)

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556-หลังการ

ปรับปรุง

- 105,653,574.36 - 105,653,574.36

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/ส่วนทุนสำาหรับปี 2557

รายได้สูง/(ต่ำา)กว่าค่าใช้จ่ายสำาหรับงวด - 25,054,447.67 - 25,054,447.67

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 - 130,708,022.03 - 130,708,022.03

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 - 130,708,022.03 - 130,708,022.03

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/ส่วนทุนสำาหรับปี 2558

รายได้สูง/(ต่ำา)กว่าค่าใช้จ่ายสำาหรับงวด - (4,655,932.61) - (4,655,932.61)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 - 126,052,089.42 - 126,052,089.42

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 - 126,052,089.42 - 126,052,089.42

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/ส่วนทุนสำาหรับปี 2559

รายได้สูง/(ต่ำา)กว่าค่าใช้จ่ายสำาหรับงวด - (9,408,924.22) - (9,408,924.22)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 - 116,643,165.20 - 116,643,165.20

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 - 116,643,165.20 - 116,643,165.20

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/ส่วนทุนสำาหรับปี 2560

รายได้สูง/(ต่ำา)กว่าค่าใช้จ่ายสำาหรับงวด - (12,149,175.14) - (12,149,175.14)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 - 104,493,990.06 - 104,493,990.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

หมายเหตุ: อยู่ระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(หน่วย : บาท)

รายการ งบสุทธิ ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงบประมาณ : การบริหารจัดการกาซเรือนกระจก

     ค่าใช้จ่ายบุคลากร 40,259,100.00 - 39,099,284.56 1,159,815.44

     ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน 23,643,850.00 490,738.39 20,471,851.46 2,681,260.15

     ค่าใช้จ่ายลงทุน 1,905,000.00 13,375.00 1,858,470.86 33,154.14

    ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น 89,860,150.00 15,707,136.02 73,104,615.48 1,048,398.50

รวม 155,668,100.00 16,211,249.41 134,534,222.36 4,922,628.23

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(หน่วย : บาท)

รายการ งบสุทธิ ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงบประมาณ : การบริหารจัดการกาซเรือนกระจก

     ค่าใช้จ่ายบุคลากร 37,561,600.00 - 36,284,553.78 1,277,046.22

     ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน 21,799,600.00 531,529.60 20,521,941.99 746,128.41

     ค่าใช้จ่ายลงทุน 2,038,500.00 130,481.36 1,701,601.64 206,417.00

    ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น 74,138,500.00 4,967,471.65 67,385,062.39 1,785,965.96

รวม 135,538,200.00 5,629,482.61 125,893,159.80 4,015,557.59

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

(อบก.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 

2550 โดยอาศัยอำานาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระ

ราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ซ่ึงมีผลบังคับ

ใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2550 การจัดตั้ง อบก. มี

วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ กลั่นกรอง และทำาความเห็นเกี่ยวกับการ

ให้คำารับรองโครงการ ตลอดจนติดตามประเมินผล

โครงการที่ได้รับคำารับรอง

2. ส่งเสริมการพัฒนาโครงการ และการตลาดซื้อขาย

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

3. เปน็ศูนยก์ลางขอ้มูลทีเ่กีย่วกบัสถานการณด์ำาเนินงาน

ด้านก๊าซเรือนกระจก

4. จัดทำาฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับคำารับรอง 

และการขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการ

รับรอง ทั้งนี้ ตามนโยบายที่คณะกรรมการแห่งชาติ

และคณะกรรมการกำาหนด

5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้คำาแนะนำา

แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

6. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการก๊าซ

เรือนกระจก

7. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินงานด้านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

ตัง้อยูท่ี ่ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา อาคาร

รัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคาร B ถนน

แจง้วัฒนะ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ 10210
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หมายเหตุที่ 2  เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

งบการเงินน้ีจัดทำาข้ึนตามเกณฑ์คงค้าง ตามมาตรฐาน

และนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลัง

ประกาศใช้ โดยแสดงรายการในงบการเงินตามหนังสือ

กรมบญัชกีลางที ่กค 0423.2/ว 237 ลงวันที่ 8 กนัยายน 

2557 เรื่องแนวทางปฏิบติทางบัญชีประกอบมาตรฐาน

การบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่องการนำาเสนองบการเงิน

รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีปัจจุบัน 

ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป

หมายเหตท่ีุ 3  มาตรฐานและนโยบายการบัญชภีาค
รัฐฉบับใหม่

กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีภาค

รัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำาเสนองบการเงิน มีผลบังคับ

ใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 

ตุลาคม 2556 โดยกำาหนดให้หน่วยงานจัดทำางบแสดง

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน และนำาเสนอ

งบการเงินเปรียบเทียบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เป็นต้นไป

มาตรฐานการบญัชภีาครฐัทีก่รมบญัชกีลางประกาศแลว้  

แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้กับงบการเงินงวดปัจจุบัน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้

ยืม มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2559

มาตรฐานการบญัชภีาครฐั ฉบบัที ่16 เรือ่ง อสงัหารมิทรพัย์

เพื่อการลงทุน มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2559

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2560

ผู้บริหารของ อบก. ได้ประเมินและคาดว่ามาตรฐานการ

บญัชภีาครฐั ฉบับดงักลา่วข้างตน้ จะไมม่ผีลกระทบทีเ่ปน็

สาระสำาคัญต่องบการเงินของ อบก. ในปีที่เริ่มใช้

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะ

สั้นที่มีสภาพคล่องซึ่งมีระยะเวลาครบกำาหนดท่ีจะ

เปลี่ยนให้เป็นเงินสดได้ภายใน 3 เดือน เช่น เงิน

ฝากประจำาที่ครบกำาหนดภายใน 3 เดือน

4.2 ลูกหนี้เงินยืม

ลกูหนีเ้งนิยมื รบัรูต้ัง้แต่วนัทีจ่า่ยเงินตามจำานวนเงนิ

ในสัญญาการยืมเงิน

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้า รับรู้ลูกหนี้จากการขายสินค้าและ

บรกิารตามมลูคา่สทุธทิีไ่ดร้บั โดยตัง้บัญชคีา่เผ่ือหนี้

สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะไม่สามารถ

เรียกเก็บได้

4.4 วัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือ แสดงในราคาทุนที่ได้มา และตีราคา

วัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)

4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ส่วนปรับปรุงอาคาร – สุทธิ แสดงในราคาทุนหลัง

หักค่าเสื่อมราคาสะสม 

อุปกรณ์ – สุทธิ แสดงในราคาทุนหลังหักค่าเสื่อม

ราคาสะสมเฉพาะที่มีมูลค่าต่อหน่วย หรือต่อชุด

เกินกว่า 5,000 บาท ขึ้นไป ส่วนที่มีมูลค่าต่ำากว่า

นั้นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สนิทรพัยไ์มม่ตัีวตน แสดงในราคาทนุหลงัหกัคา่ตดั

จำาหน่ายสะสม

4.7 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจำาหนา่ย คำานวณจากราคา

ทุนของอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

โดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของ

สินทรัพย์ ดังนี้

ส่วนปรับปรุงอาคาร 5  ปี

อุปกรณ์     3 – 10 ปี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3  ปี
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4.8 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว

รายได้ของหน่วยงานที่เกิดจากการรับเงินตามโครงการช่วยเหลือหรือความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ หรือได้

รบับรจิาคเปน็เงนิสดหรอืสนิทรพัย ์รับรูเ้มือ่ไดรั้บการบรจิาคหรอืไดร้บัความชว่ยเหลอืเป็นเงนิหรอืสนิทรพัยแ์ละ

ได้รับอนุญาตให้เก็บไว้เพื่อใช้ในการดำาเนินงานโดย

• เงนิทีไ่ดร้บัไมไ่ดร้ะบวุตัถปุระสงคห์รอืสนิทรัพยท์ีไ่ด้รับกอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กห่นว่ยงานภายในรอบระยะเวลา

บัญชีบันทึกรับรู้เป็นรายได้ทั้งจำานวนในงวดที่ได้รับ

• เงินทีไ่ดร้บัระบวุตัถปุระสงคก์อ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กห่นว่ยงานมากกวา่หนึง่รอบระยะเวลาบญัช ีบนัทกึรบัรูเ้ปน็

หนีส้นิ และทยอยรบัรูเ้ปน็รายไดต้ามสัดสว่นของคา่ใชจ่้าย กรณเีป็นสินทรัพยท์ีไ่ด้รับมาและกอ่ใหเ้กดิประโยชน์

แก่หน่วยงานมากกวา่หนึง่รอบระยะเวลาบญัช ีใหร้บัรูเ้ปน็รายไดต้ลอดอายกุารใชง้านของสนิทรพัยต์ามเกณฑ์

สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์นั้น

4.9 ทุน

ทุนบันทึกรับรู้เมื่อรัฐบาลให้เงินทุนประเดิม

4.10 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

• รายได้เงินอุดหนุนรับจากรัฐบาล รับรู้เมื่อได้รับอนุมัติคำาขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง

• รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค รับรู้เมื่อได้รับเงินช่วยเหลือหรือเงินบริจาค เงินที่ได้รับโดยไม่ได้ระบุ

วัตถุประสงค์รับรู้เป็นรายได้ทั้งจำานวนในงวดที่เกิดรายการ และที่รับโดยระบุวัตถุประสงค์จะทยอยรับรู้เป็น

รายได้ตามสัดส่วนค่าใช้จ่าย

• รายได้ค่าธรรมเนียมรับรู้เมื่อออกหนังสือให้คำารับรองโครงการ

• รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ธนาคารกำาหนด

• รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

หมายเหตุที่ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : บาท)

2560 2559

เงินสดย่อย 50,000.00        50,000.00

เงินฝากธนาคาร – ออมทรัพย์ 40,382,909.82 41,618,253.52

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 40,432.909.82 41,668,253.52

เงินฝากธนาคารจำานวน 40,382,909.82 บาท ประกอบด้วย เงินงบประมาณจำานวน 34,445,380.75 บาท เงินฝาก

รายได้ อบก. จำานวน 4,761,081.04 บาท เงินสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำานวน 736,450.70 บาท 

และเงินฝากค่าใช้จ่ายบุคลากรจำานวน 439,997.33 บาท 
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หมายเหตุที่ 6 ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย

(หน่วย : บาท)

2560 2559

ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย 294,800.00 568,012.00

รวมลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย 294,800.00 568,012.00

หมายเหตุที่ 7  ลูกหนี้การค้า

(หน่วย : บาท)

2560 2559

ลูกหนี้การค้า - รายได้ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์

โครงการ

      1,334,450.00 1,334,450.00        

ลูกหน้ีการค้า - รายได้ค่าข้ึนทะเบียน ฉลากคาร์บอน 

และ Carbon Footprint                     

89,131.00   18,190.00

รวมลูกหนี้การค้า 1,423,581.00 1,352,640.00

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     (1,334,450.00)     (1,334,450.00)        

รวมลูกหนี้การค้า – สุทธิ  89,131.00   18,190.00

หมายเหตุที่ 8  เงินลงทุนระยะสั้น

(หน่วย : บาท)

2560 2559

เงินฝากประจำา 71,161,713.29 67,229,572.61

รวมเงินลงทุนระยะสั้น 71,161,713.29 67,229,572.61

หมายเหตุที่ 9  วัสดุคงเหลือ

(หน่วย : บาท)

2560 2559

วัสดุคงเหลือคอมพิวเตอร์ 312,396.37 279,263.00

วัสดุคงเหลือสำานักงาน 102,319.57  89,416.00  

รวมวัสดุคงเหลือ 414,715.94 368,679.00
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หมายเหตุที่ 10  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย : บาท)

2560 2559

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอื่น 190,310.93 186,837.55 

ลูกหนี้กรมสรรพากร 3,152,393.86 4,849,268.11

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ         - 66,292.62

ดอกเบี้ยค้างรับ        141,824.62        813,894.74

ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า           22,275.65                    18,754.02          

ค่าเบี้ยประกันสุขภาพค้างรับ          35,858.51          38,607.25

ลูกหนี้ค้างรับ                                                      20.00        -

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  3,542,683.57 5,973,654.29

ลูกหนี้กรมสรรพากรจำานวน 3,152,393.86 บาท เกิดจาก อบก. มียอดภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย ตั้งแต่เดือนกันยายน 

2557 – กันยายน 2558 เป็นจำานวนเงิน 1,873,502.75 บาท อบก. ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.พ. 30 ขอคืนภาษีมูลค่า

เพิ่มจากกรมสรรพากร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 ยอดภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 – เมษายน 

2559 เปน็จำานวนเงนิ 976,135.33 บาท อบก. ยืน่แบบแสดงรายการ ภ.พ. 30 ขอคนืภาษมีลูคา่เพ่ิมจากกรมสรรพากร 

ณ สิ้นเดือนเมษายน 2559 ยอดภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559 เป็นจำานวนเงิน 

302,160.78 บาท อบก. ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.พ. 30 ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากร ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 

2559 ซึ่งอยู่ระหว่างการดำาเนินการตรวจสอบของกรมสรรพากร และภาษีขายที่ยื่นไว้เกิน จำานวนเงิน 595 บาท ยื่น

แบบแสดงรายการ ภ.พ. 30 ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560

หมายเหตุที่ 11  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ

(หน่วย : บาท)

2560 2559

ส่วนปรับปรุงอาคาร 4,288,335.47             3,521,928.65             

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (2,016,700.72) (1,306,608.50)

ส่วนปรับปรุงอาคาร – สุทธิ  2,271,634.75                 2,215,320.15                

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   11,764,707.50 10,496,495.25

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม   (10,064,202.29) (8,696,448.62)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ – สุทธิ  1,700,505.21             1,800,046.63            

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ –LECB        148,944.00 148,944.00

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม – LECB              (148,940.00)       (137,096.08)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ – LECB – สุทธิ          4.00                          11,847.92                      
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(หน่วย : บาท)

2560 2559

ครุภัณฑ์สำานักงาน                         4,152,167.61 3,311,453.01

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (2,832,270.05)              (2,422,683.10)              

ครุภัณฑ์สำานักงาน – สุทธิ      1,319,897.56 888,769.91

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 64,098.00                 46,015.00                 

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (37,721.23)               (30,830.03)               

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว – สุทธิ            26,376.77                        15,184.97                  

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3,219,446.82            2,972,234.32            

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (2,603,413.73)            (2,366,202.92)            

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ – สุทธิ           616,033.09   606,031.40

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 59,815.33 59,815.33

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (28,744.18)  (16,781.11)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ – สุทธิ 31,071.15 43,034.22

ครุภัณฑ์สำารวจ 71,414.50                 46,264.49                 

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม    (38,820.94)                    (33,325.08)                 

ครุภัณฑ์สำารวจ – สุทธิ           32,593.56                             12,939.41                         

ปรับปรุงพื้นที่สำานักงาน           - 195,722.05

รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ         5,998,116.09             5,788,896.66           

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีจำานวน  5,998,116.09 บาท ประกอบด้วยครุภัณฑ์

ของ อบก. สทุธจิำานวน 5,998,112.09 บาท และครุภณัฑท์ีไ่ด้มาจากการใชจ่้ายเงินสนบัสนนุจาก UNDP ตามโครงการ

พัฒนาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก (LECB) สุทธิจำานวน 4 บาท เนื่องจากการดำาเนินโครงการ LECB เสร็จสิ้นแล้ว 

แต่ UNDP ยังไม่ส่งมอบครุภัณฑ์ให้แก่ อบก. ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวจะเป็นของ อบก. เพื่อใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อไป

หมายเหตุที่ 12  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ

(หน่วย : บาท)

2560 2559

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 43,866,242.12             41,505,428.12             

หัก  ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (38,147,130.15)              (31,379,066.00)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ – สุทธิ 5,719,111.97 10,126,362.12

ระบบฐานข้อมูลระหว่างพัฒนา      -   -

รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ 5,719,111.97 10,126,362.12
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หมายเหตุที่ 13  เจ้าหนี้ระยะสั้น

(หน่วย : บาท)

2560 2559

เจ้าหนี้การค้า    7,826,046.73    3,104,852.28

เจ้าหนี้อื่น 18,000.00 7,200.00

รวมเจ้าหนี้อื่น  7,844,046.73 3,112,052.28

หมายเหตุที่ 14 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(หน่วย : บาท)

2560 2559

เงินรับฝากอื่น                                                            836.61          3,176.30

รายได้รับล่วงหน้า       -    -

รวมหนี้สินอื่น  836.61 3,176.30

หมายเหตุที่ 15 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

(หน่วย : บาท)

2560 2559

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำาส่ง     232,225.62 104,949.49

ค่าจ้างที่ปรึกษาค้างจ่าย 6,853,042.40 4,348,497.40

ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย                      2,114,673.97 1,658,461.60

ค่าตรวจสอบบัญชีค้างจ่าย                              750,000.00 650,000.00

เงนิรบัฝากสนบัสนนุการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 

– รอการโอน

13,344.50 13,344.50

ใบสำาคัญค้างจ่าย     21,098.65 49,419.00

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย                                               309,791.18 701,050.78

ภาษีขายยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 5,831.01 1,190.00

เจ้าหนี้สรรพากร 8,330.00 35,315.00

ค่าเบี้ยประชุมรอเบิกจ่าย       42,000.00 11,000.00

พักรอการโอน    139,815.03    284,595.99

รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                               10,490,152.36 7,857,823.76
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หมายเหตุที่ 16 เงินรับฝากระยะยาว

(หน่วย : บาท)

2560 2559

เงินประกันสัญญา/ประกันซอง       500,127.96                       336,836.10                 

เงินประกันผลงาน     3,311,188.88                 3,044,101.22              

เงนิรบัฝากสนบัสนนุการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ      736,450.70                  736,450.70               

รวมเงินรับฝากระยะยาว 4,547,767.54           4,117,388.02

           

หมายเหตุที่ 17 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว

(หน่วย : บาท)

2560 2559

เงนิสนบัสนนุโครงการพฒันาศกัยภาพการลดกา๊ซเรอืน

กระจก (LECB)

          - 8,014.64

รับโอนสินทรัพย์ 276,388.38            -

รวมรายได้รอการรับรู้ระยะยาว 276,388.38 8,014.64            

หมายเหตุที่ 18 รายได้สูง (ต่ำา) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

(หน่วย : บาท)

2560 2559

รายได้สูง(ต่ำา)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้นงวด     116,643,165.20 126,052,089.42

หัก รายได้สูง(ต่ำา)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (12,149,175.14)       (9,408,924.22)       

รวมรายได้สูง(ต่ำา)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 104,493,990.06 116,643,165.20 

หมายเหตุที่ 19 รายได้จากงบประมาณ

(หน่วย : บาท)

2560 2559

รายได้จากงบอุดหนุน – ค่าใช้จ่ายบคุลากร                                                                             33,066,000.00 37,561,600.00

รายได้จากงบอุดหนุน – ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน 54,925,100.00 21,799,600.00 

รายได้จากงบอุดหนุน – ค่าใช้จ่ายลงทุน 1,257,000.00         2,038,500.00         
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(หน่วย : บาท)

2560 2559

รายได้จากงบอุดหนุน – ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น 66,420,000.00 74,138,500.00

รายได้เงินอุดหนุนโอนตรงให้กรมธนารักษ์      18,532,800.00    18,532,800.00 

รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ              174,200,900.00           154,071,000.00           

หมายเหตุที่ 20 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

(หน่วย : บาท)

2560 2559

รายได้ค่าใบสมัคร/ขึ้นทะเบียน Carbon Footprint 2,479,400.00            2,421,400.00            

รายได้ค่าลงทะเบียน 39,252.33 33,644.88 

รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ              2,518,652.33           2,455,044.88 

          

หมายเหตุที่ 21 รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค

(หน่วย : บาท)

2560 2559

เงนิชว่ยเหลอืโครงการพฒันาศกัยภาพการลดกา๊ซเรอืน

กระจก (LECB)

        - 5,468,793.38

เงินสนับสนุนอื่น           651,027.11      1 ,161,337.99

รวมรายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค          651,027.11 6,630,131.37

หมายเหตุที่ 22 รายได้อื่น

(หน่วย : บาท)

2560 2559

รายได้ดอกเบี้ยรับ                                                                                       1,920,230.48 2,572,793.57

รายได้ค่าปรับ                                                                                                 3,700.00       -

รายได้ผลประโยชน์จากกองทุนทิสโก้ 2,156.79       -

รายได้อื่น 148,664.53 20.48

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน            -            -

รวมรายได้อื่น 2,074,751.80 2,572,814.05
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หมายเหตุที่ 23 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

(หน่วย : บาท)

2560 2559

เงินเดือน                                                  41,195,617.89           38,226,682.18           

ค่าผลประโยชน์ตอบแทนอื่น                            4,991,034.58             4,492,398.68             

เงินช่วยเหลือสวัสดิการและเงินสงเคราะห์         1,747,743.40               2,086,462.40             

รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร                    47,934,395.87 44,805,543.26

หมายเหตุที่ 24 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

(หน่วย : บาท)

2560 2559

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม – ในประเทศ                          6,932,452.11             7,389,305.69             

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม – ต่างประเทศ    281,431.83               972,478.72            

รวมค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 7,213,883.94            8,361,784.41 

           

หมายเหตุที่ 25 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

(หน่วย : บาท)

2560 2559

ค่าใช้จ่ายเดินทาง – ในประเทศ                          3,498,894.30             3,439,297.17             

ค่าใช้จ่ายเดินทาง – ต่างประเทศ   7,596,390.84              8,559,926.74            

รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 11,095,285.14          11,999,223.91          

หมายเหตุที่ 26 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย

(หน่วย : บาท)

2560 2559

ค่าวัสดุ 2,078,622.00             1,963,571.39             

ค่าน้ำามันเชื้อเพลิง    126,548.70                    86,860.60                 

ค่าจ้างเหมาบริการ 19,056,365.54            11,708,412.12            

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด 1,347,529.07               1,484,623.59               
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(หน่วย : บาท)

2560 2559

ค่าสอบบัญชี 400,000.00               350,000.00               

ค่าประชาสัมพันธ์ 14,658,724.74            11,519,925.06            

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำากว่าเกณฑ์ 3,081.60 56,020.02

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 13,800.00 1,840.00

ค่าใช้จ่ายในการประชุม – อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,415,777.95 1,623,491.00

ค่ารับรองและพิธีการ 17,952.76 110,887.38

ค่าตอบแทนวิทยากร 65,900.00 35,000.00

ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 352,526.45 282,590.26

ค่าใช้สอยอื่น        1,335,118.73                 1,341,175.74            

รวมค่าวัสดุและค่าใช้สอย                              41,871,947.54          30,564,147.16

          

หมายเหตุที่ 27 ค่าสาธารณูปโภค

(หน่วย : บาท)

2560 2559

ค่าไฟฟ้า 1,966,952.99 2,002,132.91

ค่าน้ำาประปา 4,622.40 4,446.00

ค่าโทรศัพท์ 611,796.83 600,724.46

ค่าอินเทอร์เน็ต 351,794.40 349,806.04

ค่าไปรษณีย์                                   225,796.00              159,380.00              

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,160,962.12           3,116,489.41

           

หมายเหตุที่ 28 ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการ

(หน่วย : บาท)

2560 2559

ค่าเช่าพื้นที่ – ศูนย์ราชการ                               18,532,800.00          18,532,800.00          

รวมค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการ 18,532,800.00          18,532,800.00          

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 อนุมัติการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการศูนย์ราชการ

กรุงเทพมหานคร เพื่อให้กรมธนารักษ์ตั้งงบประมาณและดำาเนินการทำานิติกรรมแทนหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าใช้พ้ืนที่

อาคารศูนย์ราชการฯ โดยมอบให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำากัด เป็นผู้ดำาเนินการและจัดทำาบันทึกข้อตกลง

กับหน่วยงานเพื่อให้เกิดข้อผูกพันที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันและให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำากัด แจ้งค่าเช่าใน
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แตล่ะปใีหห้นว่ยงานทีใ่ช้พืน้ทีท่ราบเพือ่กระจายตน้ทนุคา่เชา่อาคารไปให้กบัหนว่ยงาน ซ่ึงกรมธนารกัษแ์จง้ว่าได้ตัง้งบ

ประมาณเพื่อชำาระค่าเช่าพื้นที่และบริการมีกำาหนด 30 ปี ค่าเช่าบริการเฟอร์นิเจอร์มีกำาหนดเวลา 5 ปี แทน อบก. นับ

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 อบก. ได้ย้ายสำานักงานเข้ามาอยู่ที่ศูนย์ราชการเมื่อวันที่ 

27 สิงหาคม 2552 ปัจจุบัน อบก. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่อาคาร ฉบับที่ 1/2556 ลง

วันที่ 16 กันยายน 2556 และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำากัด ได้นำาส่งบันทึกข้อตกลงให้แก่ อบก. ตามหนังสือ 

ที่ ธพส.4292/2556 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556       

หมายเหตุที่ 29  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

(หน่วย : บาท)

2560 2559

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,367,753.67 1,364,619.46

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ – LECB 11,843.92 49,643.00

ครุภัณฑ์สำานักงาน 409,586.95 382,739.38

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่         237,210.81                    192,633.88               

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ – BRESL           -           2,607.89                       

ครุภัณฑ์สำารวจ 5,495.86                 2,920.59                 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว            6,891.20           3,718.03

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 11,963.07          11,963.10

ส่วนปรับปรุงอาคาร 710,092.22                      502,620.92

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 6,768,064.15                  8,708,686.62

รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 9,528,901.85            11,222,152.84 

หมายเหตุที่ 30  ค่าจ้างที่ปรึกษา

(หน่วย : บาท)

2560 2559

1. โครงการการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานในการจัดทำาบัญชีก๊าซ

เรือนกระจกในภาคการขนส่ง (Transportation Sub-sector) และ

การจดัการของเสยี (Waste Sector) : โครงการ LECB (ส.24/2557)

      - 707,270.00

2. โครงการนำาร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ภาคสมัครใจของประเทศไทย (ส.5/2558)

       - 440,000.00

3. โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาด

คาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ (ส.9/2558)

       - 199,848.00
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(หน่วย : บาท)

2560 2559

4. โครงการการขยายผลโครงการลดกา๊ซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจตาม

มาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) สาขาการผลิตและใช้พลังงาน 

อุตสาหกรรม การจัดการของเสียและการขนส่ง (ด้านการพัฒนา

พลังงานหมุนเวียน) (ส.12/2558)

      - 336,000.00

5. โครงการการขยายผลโครงการลดกา๊ซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจตาม

มาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) สาขาการผลิตและใช้พลังงาน 

อุตสาหกรรม การจัดการของเสียและการขนส่ง (ด้านการเพิ่ม

ประสิทธิภาพพลังงาน) (ส.13/2558)   

      - 224,000.00

6. โครงการการจัดทำาข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับ

เมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำา (ส. 17/2558)

       - 1,049,300.00

7. โครงการพัฒนาชุดองค์ความรู้ด้านกลไกการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก (Mitigation Mechanism) สำาหรบัประเทศไทย (ส.21/2558)

     - 360,000.00

8. โครงการพฒันากระบวนการจดัทำาขอ้เสนอแนะแผนงานการลดก๊าซ

เรือนกระจก (Mitigation Action Plan) พรอ้มทัง้พัฒนากระบวนการ

ตรวจวดัการรายงานและการทวนสอบ (Measurement Reporting 

and Verification : MRV) ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการ 

LECB (ส.11/2558) 

   - 2,976,750.00

9. โครงการจัดทำาข้อกำาหนดเฉพาะของกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน (ส.3/2559)

     - 599,800.00

10. โครงการขยายผลการสง่เสรมิการจดัทำาคารบ์อนฟตุพร้ินทข์ององคก์ร

ในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 5 (ส.4/2559)

    - 3,997,400.00

11. โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศสำาหรับการบริหารจัดการ

สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก (ส.5/2559)

    - 1,893,760.00

12. โครงการการพัฒนาโครงการต้นแบบ T-VER การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตพลังงานความร้อน (ส.6/2559)

    - 580,373.83

13. โครงการการพัฒนาโครงการต้นแบบ T-VER การผลิตปุ๋ยจากขยะ

อนิทรยีแ์ละการรวบรวมกา๊ซมีเทนจากการจดัการขยะมลูฝอยชมุชน

เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์หรือเผาทำาลาย  (ส.7/2559)

   - 1,199,738.00

14. โครงการการพัฒนาโครงการต้นแบบ T-VER การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตพลังงานไฟฟ้าและการผลิตเชื้อเพลิงขยะจากขยะมูลฝอย

ชุมชน (ส.8/2559)

360,000.00 800,747.67
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(หน่วย : บาท)

2560 2559

15. โครงการการพัฒนาโครงการต้นแบบ T-VER การเผาขยะมูลฝอย

ชมุชนด้วยเตาเผา และการนำาความรอ้นเหลอืท้ิงกลับมาใชป้ระโยชน์

ใหม่เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าของโรงงานผลิตปูนซิเมนต์ (ส.9/2559)

360,000.00 800,747.67

16. โครงการการพัฒนาโครงการต้นแบบ T-VER เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอน

ต่ำา (ส.10/2559)

     - 1,160,747.67

17. โครงการการพัฒนาโครงการต้นแบบ T-VER การกักเก็บก๊าซมีเทน

จากการหมักขยะอินทรีย์แบบไร้อากาศเพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ และ

การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบำาบัดน้ำาเสียฟาร์มสุกร (ส.11/2559)

     - 1,185,600.00

18. โครงการการสง่เสรมิการจดัทำาคารบ์อนฟุตพริน้ทข์ององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถ่ินและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำา (ส. 12/2559)

1,200,000.00 4,800,000.00

19. โครงการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการดำาเนิน

งานของภาคีภาครัฐ ระยะที่ 2 (ภาคพลังงานและภาคการขนส่ง) (ส.

13/2559)

      - 3,000,000.00

20. โครงการการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศด้วย

เทคโนโลยีการสำารวจข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing)  ในพื้นที่

ประเทศไทย (ส.14/2559)

269,933.25 1,529,621.75

21. โครงการนำาร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ภาคสมัครใจของประเทศไทย (ส.15/2559)

639,720.00 2,558,880.00

22. โครงการสำารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการของ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ส.16/2559)

     - 429,102.72

23. โครงการประเมินผลการดำาเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ

มหาชน) ปีงบประมาณ 2556 – 2558 (ส.17/2559)

     - 1,700,671.50

24. โครงการวิเคราะห์ศักยภาพและสร้างความพร้อมหน่วยงานภาครัฐ

ในการดำาเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการการจัดการของ

เสียและน้ำาเสีย (ส.18/2559)

     - 1,495,575.00

25. โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาด

คาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ปีที่ 3 (ส.19/2559)

299,970.00 699,930.00

26. โครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศต่อ

ประเทศไทย (ส.20/2559)

300,000.00 1,200,000.00
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(หน่วย : บาท)

2560 2559

27. โครงการการพัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

ระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม 

(ส.23/2559)

623,111.25 1,779,652.32

28. โครงการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการจัดทำาบัญชีก๊าซเรือนกระจก

สำาหรับกลุ่มประเทศอาเซียน (หลักสูตร Internationa0l) (ส.

27/2559)

260,000.00 1,040,000.00

29. โครงการการพัฒนาโครงการต้นแบบ T-VER สาขาป่าไม้และ

การเกษตร (ส.28/2559)

270,000.00 630,000.00

30. โครงการกำาหนดค่าอ้างอิงและแนวทางในการติดตามประเมินผล

พารามิเตอร์ภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม

มาตรฐานของประเทศไทย  (T-VER) (ส.32/2559)

- 400,000.00

31. โครงการการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การสื่อสาร และผลิตสื่อเพื่อเผย

แพร่ โครงการ LECB (ส.39/2558)

- 1,096,750.00

32. โครงการพฒันาระบบตดิตามและประเมนิผลการลดกา๊ซเรือนกระจก

จากมาตรการของประเทศ (ส.7/2560)

4,400,000.00 -

33. โครงการการพัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

ระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม  

(ส.9/2560)

2,499,874.00 -

34. โครงการต้นแบบ T-VER เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำาสำาหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ส.10/2560)

1,739,285.00 -

35. โครงการขยายผลสง่เสรมิการจดัทำาคารบ์อนฟตุพริน้ทข์ององคก์รใน

ภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 6  (ส.11/2560)

3,998,500.00 -

36. โครงการพัฒนาตลาดของฉลากคาร์บอน  (ส.12/2560) 699,800.00 -

37. โครงการพัฒนาโครงการ T-VER ประเภทการเพิ่มประสิทธิภาพ

พลังงานและประเภทอื่นๆ  (ส.13/2560)

2,200,000.00 -

38. โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาด

คาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ปีที่4 (ส.14/2560)

1,000,000.00 -

39. โครงการส่งเสริมการจัดทำาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่และรายงานขอ้มลูกา๊ซเรอืนกระจกระดบัเมอืงสนบัสนนุ

การพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำา (ส.15/2560)

5,500,000.00 -
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(หน่วย : บาท)

2560 2559

40. โครงการศึกษาผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิไทยในการใช้กลไกราคา

เพือ่ลดกา๊ซเรอืนกระจกเพิม่เตมิจากเปา้หมายของประเทศภายหลังป ี

2563 (ส.16/2560)

1,800,000.00 -

41. โครงการพัฒนาและปรับปรุงชุดข้อมูลสารสนเทศสถานการณ์ก๊าซ

เรือนกระจกเชิงพื้นท่ี ภาคเกษตร ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

(ส.17/2560)

1,195,900.00 -

42. โครงการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศด้าน

เทคโนโลยีการสำารวจข้อมูลระยะไกล(Remote Sensing) ระยะที่ 

2 (ส.18/2560)

1,799,700.00 -

43. โครงการนำาร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ภาคสมัครใจของประเทศไทย (ส.19/2560)

6,468,150.00 -

44. โครงการพัฒนาวิธีประเมินและติดตามการลดก๊าซเรือนกระจก

ของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ

ประเทศไทย (ส.21/2560)

2,200,000.00 -

45. โครงการพฒันาโครงการ T-VER ประเภทกปา่ไมแ้ละพืน้ทีส่เีขยีว (ส.

23/2560)

660,000.00 -

46. โครงการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ ระดับกลาง (Intermediate Course) (ส.24/2560)

1,199,722.00 -

47. โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของ อบก. ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-

2579)  (ส.25/2560)

1,400,000.00 -

48. โครงการพฒันาแนวทางสง่เสรมิภาคเอกชนสนบัสนนุปา่ลดโลกรอ้น 

(ส.28/2560)

1,600,000.00 -

รวมค่าจ้างที่ปรึกษา   44,943,665.50 40,872,266.13

หมายเหตุที่ 31  ค่าใช้จ่ายอื่น

(หน่วย : บาท)

2560 2559

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,868,997.48 -

2. เงนิสนบัสนนุเพือ่พัฒนาขอ้มลูทีใ่ชค้ำานวณคารบ์อนฟตุพริน้ท์

ของผลิตภัณฑ์

750,570.00 947,037.38



52

AN
N

UAL REPO
RT 2017

(หน่วย : บาท)

2560 2559

3. เงินสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วม งาน”ประชารัฐ

รว่มใจ ใตร้ม่พระบารม”ี 4 สงิหาคม 2560 ทีท่ำาเนยีบรฐับาล

20,000.00 -

4. เงินสนับสนุนพิธีอุปสมบทหมู่เนื่องในวโรกาสสวรรคตของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

20,000.00 -

5. เงินสนับสนุนให้ อบก. (เงินสนับสนุนจาก UNDP โครงการ 

LECB เป็นยอดดอกเบี้ย ณ วันปิดบัญชี โอนให้ อบก.)

   496.94 -

รวมค่าใช้จ่ายอื่น 2,660,064.42      958,907.40
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ผลการประเมินองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ตามคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ)

Functional Based Agenda Based Area Based Innovation Based Potential Based สรุปผลประเมิน คะแนน ITA

สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย ไม่มีตัวชี้วัด สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ ร้อยละ 91.79

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เป้าหมาย ผลการดำาเนินงาน
ผลการประเมิน

ตัวชี้วัด องค์ประกอบ

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 1

 
Fu

nc
tio

na
l B

as
ed

1.1 ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการและกิจกรรมที่ อบก. ส่งเสริมและสนับสนุน

ผ่าน

สูงกว่า 

เป้าหมาย

1.1.1 ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่คาด
ว่าจะ ลดได้จากโครงการลดก๊าซเรือน
กระจกภาคสมัครใจ (T-VER)

1,500,000 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อปี

2,118,206 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อปี

1.1.2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจาก
การส่งเสรมิใหใ้ชเ้ครือ่งหมาย Carbon 
Footprint  Reduction

1,372,022 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า

2,599,214 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า

1.2 ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีสามารถ
ติดตามประเมินผลได้จากมาตรการ/นโยบาย
ของประเทศ

36.00 
ล้านตันคาร์บอน 

ไดออกไซด์เทียบเท่า

40.26 
ล้านตันคาร์บอน 

ไดออกไซด์เทียบเท่า
ผ่าน

1.3 จำานวนแนวทางการตรวจวดั รายงาน และทวน
สอบ สำาหรับสาขาย่อยของอุตสาหกรรม ที่มี
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง

3 แนวทาง 
(3 สาขาย่อย)

5 แนวทาง 
(สาขาอาหาร/แก้วและ

กระจก/เซรามิค/ 
โรงกลั่น/พลาสติก)

ผ่าน

1.4 จำานวนเมืองท่ีมีการจัดทำารายงานข้อมูลก๊าซ
เรือนกระจกระดับเมือง

26 แห่ง 28 แห่ง ผ่าน

1.5 การสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการดูแล
รักษาป่าชุมชนลดโลกร้อน 

พ้ืนที่ป่าชุมชนได้รับการ
สนับสนนุผา่นโครงการภาคี
สนับสนุนป่าชุมชนลดโลก
ร้อน 6 แห่ง

7 แห่ง ผ่าน

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 2

  
Ag

en
da

 B
as

ed

2.1 รอ้ยละการดำาเนนิการตามแผนการสรา้ง ความ
รู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน

สูงกว่า 

เป้าหมาย

2.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อ
สถานการณ์

ร้อยละ 100

อบก. ไม่มีประเด็นที่ต้องชี้แจง ให้
วัดเฉพาะตัวชี้วัดข้อ 2.1.1 เท่านั้น2.3 รอ้ยละของประชาชนกลุม่เปา้หมายทีร่บัรู้และ

เข้าใจในการดำาเนินงานตามนโยบายสำาคัญ
ของรัฐบาล 

ร้อยละ 75

องค์ประกอบที่ 3 Area Based  (ไม่มีตัวชี้วัด)

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 4

 In
no

va
tio

n 
Ba

se
d 4.1 ระดับความสำาเร็จของการสำารวจความพึง

พอใจและพัฒนาการให้บริการ
ร้อยละ 80 ร้อยละ 84.20

ผ่าน

สูงกว่า 

เป้าหมาย

4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 96 ร้อยละ 100 ผ่าน

4.3 การกำากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน

คะแนนประเมิน ตั้งแต่ 
4.0000 ขึ้นไป

5.0000
ผ่าน

4.4 ข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของ
หน่วยงาน (การพัฒนาระบบการให้บริการ
ออนไลน์สำาหรับโครงการสนับสนุนกิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจก (LESS))

มี ร ะบบกา ร ให้ บ ริ ก า ร
ออนไลน์สำาหรับโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซ
เรือนกระจก (LESS)

ร ะ บ บ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ออนไลน์สำาหรับโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซ
เรือนกระจกเสร็จสมบูรณ์

ผ่าน

องค์ประกอบที่ 5 Potential Based

5.1 การจัดทำาและดำาเนินการตามแผนการขับ
เคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ   

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน
สูงกว่า 

เป้าหมาย
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ผลการดำาเนินงาน
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โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 
ตามมาตรฐานของประเทศไทย

(THAILAND VOLUNTARY EMISSION  REDUCTION PROGRAM : T-VER)  

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัคร

ใจตามมาตรฐานของประเทศไทย เป็น

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่ อบก. พัฒนา

ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาค

ส่วนมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกใน

ประเทศโดยความสมัครใจ และสามารถนำา

ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ของโครงการ ที่เรียกว่า “คาร์บอนเครดิต 

(TVERs)” ไปขายได้ในตลาดคาร์บอนภาค

สมคัรใจภายใน ประเทศ โดย อบก. ไดก้ำาหนด

หลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนในการพฒันาโครงการ 

ระเบียบวิธีการคำานวณการลด/กักเก็บก๊าซ

เรือนกระจก การข้ึนทะเบียนโครงการ และ

การรับรองปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่

ได้จากการดำาเนินโครงการ

แผนการยกระดับโครงการ T-VER เพื่อให้คาร์บอนเครดิตท่ีได้จาก
โครงการเป็นท่ียอมรับในระดับสากล และพฒันาแนวทางหรือกลไกเพือ่
รองรับการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในอนาคต

แผนการยกระดับมาตรฐานของโครงการ T-VER ให้เทียบเท่า 
มาตรฐานสากล

การพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกรายสาขา

การพัฒนากลไกรองรับ  
Sustainable Development Mechanism (SDM)

SBL

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการ T-VER ที่ได้รับ 
การขึ้นทะเบียน

จำานวน 41 โครงการ 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะ 

ลดได้รวม 1,035,672 tCO
2
eq/year

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560

โครงการ T-VER ได้รับการขึ้นทะเบียน  

จำานวน 80 โครงการ 

มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้รวม 

2,118,206 tCO
2
eq/year

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การพัฒนาระเบียบวิธีการคำานวณ 
การลดก๊าซเรือนกระจก

จำานวน 5 ระเบียบวิธีการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

มีระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก 

ภาคสมัครใจและประกาศใช้  

จำานวน 33 ระเบียบวิธีการ และ 5 เครื่องมือ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการ T-VER ที่ได้รับ 
การรับรองคาร์บอนเครดิต

จำานวน 22 โครงการ 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้รวม 

493,207 tCO
2
eq

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560

โครงการ T-VER ที่ได้รับการรับรองคาร์บอน

เครดิต จำานวน 44 โครงการ

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้รวม  

1,082,356 tCO
2
eq

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำาหรับ
โครงการภาคสมัครใจ

จำานวน 6 ราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

มีผู้ประเมินภายนอกสำาหรับ 

โครงการภาคสมัครใจได้รับการขึ้นทะเบียน 

จำานวน 17 ราย
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ปีงบประมาณ 2560 อบก. 

ขยายผลการใช้งานระบบ

ทะเบียนคาร์บอนเครดิตอย่าง

ต่อเนื่อง โดยดำาเนินการจัดฝึก

อบรมการใช้งานระบบให้ กับ 

ผู้พัฒนาโครงการ T-VER จำานวน 

2 ครัง้ รวมถงึไดเ้ปดิบญัชใีนระบบ

ทะเบียนคาร์บอนเครดิต จำานวน 

14 บัญชี ดังนี้

ระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต

ชื่อบัญชี ประเภทผู้เปิดใช้งาน

1. บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ

นิติบุคคล/ 

บริษัทเอกชน

2. บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำากัด

3. บริษัท อีทีซี ไบโอพาวเวอร์ จำากัด

4. บริษัท เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จำากัด

5. บริษัท อีเอ โซลาร์ จำากัด

6. บริษัท โกลว์พลังงาน จำากัด

7. บริษัท ซีพีพี เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด

8. CMO Public Company Limited

9. บริษัท ศิวยาธร จำากัด (โรงแรม ศิวาเทล กรุงเทพฯ)

10. องค์การบริหารส่วนตำาบลคำาแคน

หน่วยงานภาครัฐ/ 

สถาบันการศึกษา
11. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

12. องค์การบริหารส่วนตำาบลท่ามะนาว

13. นายธนพงษ์ ดวงมณี
บุคคลทั่วไป

14. นางสาวศิริพร วิริยะตั้งสกุล

REGISTRY SYSTEM

จำานวนบัญชีที่เปิดในระบบทะเบียนคาร์บอน โดยแยกตามปีงบประมาณ และประเภทหน่วยงาน

3 34

3

2

2

5

9

2
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โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด 

CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM : CDM 

อบก. เป็นหน่วยงานกลาง

ประสานการดำ า เนินงาน

ตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดของ

ประเทศไทย ทำาหน้าที่พิจารณาให้

คำารบัรองโครงการ CDM ซึง่จะชว่ย

สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ใน 3 ด้าน ได้แก่

การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ

สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16 

เป็นการสร้างศักยภาพในการติดตาม

ประเมินผลโครงการ CDM โดยได้

ดำาเนินการจัดฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ ประชุมหารือเพื่อรับฟัง

ปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินการ

ทั้งในส่วนของผู้พัฒนาโครงการ CDM 

และเจ้าหน้าที่ สสภ. เพื่อให้การติดตาม

ประเมินผลโครงการมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลยิ่งขึ้น ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ได้มีการติดตามประเมินผล

โครงการ จำานวน 131 โครงการ

สรุปจำานวนโครงการ CDM ที่เข้าติดตามประเมินผล

ปีงบประมาณ
โครงการที่ได้รับคำารับรองว่าเป็นโครงการ CDM จำานวนโครงการ 

ที่ติดตามประเมินผลจำานวน รวมสะสม

พ.ศ. 2550 14* 14 0

พ.ศ. 2551 27 41 5

พ.ศ. 2552 49 90 29

พ.ศ. 2553 28 118 8

พ.ศ. 2554 28 146 25

พ.ศ. 2555 65 211 94

พ.ศ. 2556 7 218 125

พ.ศ. 2557 1 219 76

พ.ศ. 2558 0 219 70

พ.ศ. 2559 0 219 124

พ.ศ. 2560 0 219 131

LOA
219
RECEIVED

P R O J E C T S

12.10
MtCO2eq/Year

1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม

ลดมลพิษจากการใช้พลังงาน

หมุนเวียนทดแทนการใช ้

เชื้อเพลิงฟอสซิล

เพิ่มแหล่งดูดซับ 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก

การสนับสนุนปลูกไม้ยืนต้นทั้ง

ภายในและภายนอก 

พื้นที่โครงการ

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา

อุตสาหกรรมสีเขียว

154

REGISTERED

P R O J E C T S

7.41
MtCO2eq/Year

CDM

ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 

ด้านพลังงาน

กระตุ้นเศรษฐกิจ 

ภายในชุมชน

สนับสนุนกิจกรรมด้าน 

การพัฒนาสังคมและ

วัฒนธรรมในชุมชน

2. ด้านเศรษฐกิจ 
และสังคม

CERs
64

I S S U A N C E

P R O J E C T S

12.81
MtCO2eq

เกิดการถ่ายทอด 

เทคโนโลยีและองค์ความรู ้

จากต่างประเทศไปสู่บุคลากร

ภายในประเทศ

เกิดการพัฒนาต่อยอด

เทคโนโลยีภายในประเทศ

3.ด้านเทคโนโลยี

1 2 3

1. LOA RECEIVED : หนังสือให้คำารับรองเป็นโครงการ CDM

2. REGISTERED CDM : โครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียน

3. CERs ISSUANCE : โครงการที่ได้รับการรับรองปริมาณ 

ก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้

* หมายเหตุ: เป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
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โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

LOW EMISSION SUPPORT SCHEME : LESS

การพัฒนารูปแบบการดำาเนินกิจกรรม 

เพื่อสร้างความตระหนักให้ทุกภาค

ส่วนมีส่วนร่วมในการดำาเนินกิจกรรมลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผนวกกับแนวคิด

การให้การสนับสนุน (Support) จาก “ผู้

ให้” ในภาคองค์กร/ธุรกิจ ไปสู่ “ผู้รับ” ใน

สังคม/ชุมชน ทำาให้เกิดเป็นโครงการ LESS 

โดย อบก. ให้การรับรองผลการประเมิน

ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกทีล่ดไดห้รอืกกัเกบ็ได ้

ยกย่องผู้ทำาความดีโดยการมอบใบประกาศ

เกียรติคุณ (Letter of Recognition: LOR)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลการดำาเนินงาน ดังนี้

พัฒนาวิธีการคำานวณเพิ่ม จำานวน 10 วิธีการ

ใหก้ารรบัรองผลการประเมนิปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก จำานวน 86 

หน่วยงานหลักจาก 4,578 กิจกรรม 

 ประเภทกลุ่มพลังงานและการจัดการของเสีย  
4,455 กิจกรรม

  ประเภทป่าไม้และพื้นที่สีเขียว 
123 กิจกรรม

ประโยชน์ที่ได้จากการเป็นส่วนหนึ่งของ LESS 
	สร้างความตระหนักให้แก่องค์กร หน่วยงาน และชุมชน ในการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 

	ช่วยฟื้นฟูและรักษาสมดุลของระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	ชมุชนมีโอกาสไดรั้บการสนบัสนนุทัง้ทางดา้นเงนิทนุ เทคโนโลย ีและการพฒันาศกัยภาพในการดำาเนนิโครงการลดกา๊ซเรอืนกระจก 

2,187,962 
tCO

2
eq

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
ที่ลดและกักเก็บได้ เท่ากับ 
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โครงการนำาร่องระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย

Thailand Voluntary Emission Trading Scheme : Thailand V-ETS

ระบบซือ้ขายสทิธใินการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก เปน็

หนึ่งในมาตรการภาคสมัครใจของประเทศไทยที่

ใช้กลไกตลาดขับเคลื่อนให้เกิดแรงจูงใจในการลดก๊าซ

เรือนกระจกที่ อบก. พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  

เพื่อเตรียมความพร้อมและเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่ 

ภาคสว่นทีเ่ก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภาคอตุสาหกรรม

ทีม่กีารปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกสงู ไดม้โีอกาสเรียนรู้และ

ทำาความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบดงักลา่ว ซึง่เป็นมาตรการที่

หลายประเทศให้การยอมรับว่าสามารถบริหารจัดการ

ต้นทุนในการลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิผล

มากที่สุดมาตรการหนึ่ง อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบาย

ของภาครัฐที่มุ่งเตรียมความพร้อมทุกภาคส่วนของ

ประเทศไทยให้สามารถรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

จากมาตรการทางการค้าและข้อตกลงระหว่างประเทศ

ที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ 

มุ่งให้ภาคอุตสาหกรรมไทย ขับเคล่ือนไปสู่ระบบเศรษฐกิจ 

และสังคมคาร์บอนต่ำาตามยุทธศาสตร์ของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในปีงบประมาณ 2560 มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ 

เขา้ร่วมโครงการจำานวน 40 แหง่ จาก 9 สาขาอตุสาหกรรม  

ซึ่งแต่ละสาขาอุตสาหกรรมได้กำาหนดค่าเป้าหมาย 

ในการลดก๊าซเรือนกระจกและการจัดสรรสิทธิใน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงรายงานการปล่อย 

ก๊าซเรอืนกระจกและประเมนิผลการลดกา๊ซเรอืนกระจก 

ตามเป้าหมาย ซ่ึงพบว่า มีสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

เหลือในระบบ Thailand V-ETS ทั้งสิ้น 862,361 ตัน 

คาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงแนวทาง 

ติดตามผลและรายงานปริมาณการปล่อย ก๊าซ 

เรือนกระจกเฉพาะสาขาอุตสาหกรรม สำาหรับ 9 กลุ่ม

อุตสาหกรรม และนำาผลการดำาเนินงานกิจกรรม

นำาร่องมาปรับปรุงกฎการดำาเนินงาน รวมถึงการ

พัฒนาแนวทางการซ้ือขายคาร์บอนเครดิตของระบบ  

Thailand V-ETS ทีเ่หมาะสมกับบริบทของอตุสาหกรรม

ในประเทศไทยเพื่อพัฒนาไปสู่ระบบซื้อขายสิทธิใน 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต

ประโยชน์ของระบบซื้อขายสิทธิในการ 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

	ช่วยให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือน
กระจกด้วยต้นทุนที่ถูกกว่า และตอบสนอง
ต่อความผกผันของระบบเศรษฐกิจได้ดีกว่า
นโยบายอื่นๆ

	กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมการลดก๊าซเรือน
กระจก และช่วยให้การดำาเนินธุรกิจมีความ
ยัง่ยนืมากขึน้ดว้ยการคน้หามาตรการลดก๊าซ
เรือนกระจกที่มีต้นทุนต่ำาสุด

	เป็นทางเลือกนโยบายที่มีประสิทธิภาพ 
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

	ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกโดยรวมลด
ลงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

	โรงงาน/องค์กร มีแรงจูงใจทางการเงิน ที่จะ
ลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่ม
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กลุ่มอุตสาหกรรม
วิธีการ 

กำาหนดเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย 
การลด GHG 
(ภายใน 3 ปี)

ปีฐาน
ช่วงเวลาดำาเนินงาน

(จัดทำารายงานและ
ทวนสอบ)

การจัดสรรสิทธิ 
ในการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจก

1. ปิโตรเคมี Intensity ร้อยละ 2 2555-2556 ปี 2557-2559 Grandfathering

2. ปูนซีเมนต์ Intensity ร้อยละ 0.5 2555-2556 ปี 2558-2560 Grandfathering

3. เหล็กและเหล็กกล้า Intensity ร้อยละ 2 2557 ปี 2558-2560 Grandfathering

4. เยื่อและกระดาษ Intensity ร้อยละ 3 2558 ปี 2559-2561 Grandfathering

5. การกลั่นน้ำามันฯ การกลั่นน้ำามันฯ ร้อยละ 2 2555-2556 ปี 2560-2562 Grandfathering

6. แก้วและกระจก Intensity ร้อยละ 0.1 2559 ปี 2560-2562 Grandfathering

7. เซรามิก Absolute ร้อยละ 0.5 2555-2556 ปี 2560-2562 Grandfathering

8. พลาสติก

- พลาสติก-ต้นน้ำา Intensity ร้อยละ 6 2555-2556 ปี 2560-2562 Grandfathering

- พลาสติก-ปลายน้ำา Intensity ร้อยละ 10 2557 ปี 2560-2562 Grandfathering

9. อาหาร

- อาหารแปรรูป Intensity ร้อยละ 5 2558 ปี 2560-2562 Grandfathering

- อาหารสัตว์ Intensity ร้อยละ 5 2556 ปี 2560-2562 Grandfathering
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อบก. ได้ศึกษาผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทย

ในการใช้กลไกราคาเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

เพิ่มเติมจากเป้าหมายของประเทศภายหลังปี 2563  

(ค.ศ. 2020) เพือ่พยากรณผ์ลกระทบทางเศรษฐกจิทีจ่ะ

เกิดขึน้ตอ่ประเทศไทยจากการใชก้ลไกราคาเพือ่ลดกา๊ซ

เรือนกระจก โดยวิเคราะห์การใช้เครื่องมือเชิงนโยบาย

ด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วย 

การกำากับดูแลทางตรง (Regulation) และการวางแผน

พลังงาน (Energy Planning) ภาษคีารบ์อน (Carbon Tax) 

และ กลไกตลาด (Emission Trading) และใช้เครื่องมือ 

ในการศึกษา 2 เครื่องมือ ประกอบด้วยการใช้แบบ

จำาลองดุลยภาพทั่วไป และแบบจำาลองกลไกราคา โดย 

ทั้ง 2 แบบจำาลองจะทำางานร่วมกัน ทำาให้สามารถ

วิ เคราะห์ครอบคลุมทั้ ง ในระดับจุลภาค ระดับ

อุตสาหกรรม และระดับมหภาค ผลการประมาณการ

จากแบบจำาลอง สรุปได้ ดังนี้

กรณีการกำากับดูแลทางตรงและการวางแผนพลังงาน

 มาตรการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี โดยเฉพาะในสาขา

การผลิตไฟฟ้าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้  

114-115 ล้ านตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่ า  

(MtCO2eq) ในปี ค.ศ. 2025 ซึ่งเป็นการบรรลุเป้า

หมายก่อนปี ค.ศ. 2030 ตามท่ีได้ระบุไว้ใน NDC และ

ยังมีแนวโน้มท่ีจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึง  

115-185 MtCO2eq ในปี ค.ศ. 2025-2030

 การใช้มาตรการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี สามารถเพิ่ม

ศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเม่ือเทียบกับแนว

โน้มในอดีต

 การลงทุนด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจะส่งผลให้การปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกต่อผลผลิตลดลง ตลอดช่วงเวลาศึกษา

กรณีภาษีคาร์บอน

 รัฐบาลจำาเป็นต้องนำารายรับภาษีมาหมุนเวียนเพื่อลงทุน

ในระบบเศรษฐกิจมหภาค โดยไม่เจาะจงสาขาเศรษฐกิจ

ใดเป็นการเฉพาะ ซึ่งในกรณีดังกล่าว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวล

รวมประชาชาต ิมแีนวโนม้ลดลงบา้งเลก็น้อยคดิเปน็ ร้อยละ 

-0.08, -0.07 และ -0.05 ในปี ค.ศ. 2020 2025 และ 

2030 ตามลำาดับ

 จากการวิเคราะห์โครงสร้างเศรษฐกิจไทยโดยใช้วิธีการ

คำานวณและการใช้ดัชนีต่างๆ พบว่า สาขาปิโตรเลียมและ

การกล่ันน้ำามัน เป็นสาขาที่มีความเช่ือมโยงกับสาขาอื่นๆ 

ในระบบเศรษฐกิจสูงมาก และสาขาการผลิตปูนซีเมนต์  

การผลิตเหล็ก และการขนส่ง ยังมีความสัมพันธ์สูงกับ

โครงสร้างในระบบเศรษฐกิจไทยเช่นกัน

 สาขาการผลิตขา้งตน้มกีารปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกในระดบัที ่

สูง การใช้ภาษีคาร์บอนในระบบเศรษฐกิจไทยจึงส่งผลกระทบ 

เป็นวงกว้างในระบบเศรษฐกิจ  ดังนั้นจึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องใช้นโยบายต้านวัฎจักร (Counter cyclical) ควบคู่

กับนโยบายภาษีคาร์บอน

กรณีกลไกตลาด

 ตลาดซ้ือขายสิทธิ (ETS) มีศักยภาพในการเป็นหนี่งใน 

เครื่องมือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกเหนือไปจาก

แนวทางที่ได้กำาหนดใน NDC และส่งผลให้ GDP ของ

ประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.002, 0.012 และ 0.025 ในปี 

ค.ศ. 2020 2025 และ 2030 ตามลำาดับ

 หากมีการใช้ตลาดซื้อขายสิทธิ (ETS) ร่วมกับภาษีคาร์บอน 

ตลาดซื้อขายสิทธิ (ETS) สามารถช่วยลดผลกระทบเชิงลบ

ต่อเศรษฐกิจมหภาคได้เมื่อเทียบกับการใช้ภาษีคาร์บอน

เพียงอย่างเดียว ดังตารางผลการพยากรณ์มลูคา่ผลิตภัณฑ์

มวลรวมประชาชาติ 

(หน่วย:ร้อยละการเปลี่ยนแปลงจากรณีฐาน (BAU))

ปี
ภาษคีารบ์อน 

(Tax)

ระบบซื้อขาย

สิทธิ (ETS)
ETS และ Tax

2020 -0.08 0.002 -0.002

2025 -0.07 0.012 0.007

2030 -0.05 0.025 0.018

การศึกษาผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยในการใช้
กลไกราคาเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก
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กิจกรรมการส่งเสริมให้ผู้ซื้อพบผู้ขาย

กิจกรรมผู้ซ้ือพบผู้ขายเพ่ือส่งเสริมให้ผู้พัฒนาโครงการของไทย

ได้เจรจาธุรกิจกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดจากหน่วยงาน/

องค์กรทั้งในและต่างประเทศ โดยมีบริษัท/องค์กรที่แสดงความ

สนใจซื้อคาร์บอนเครดิต จำานวน 4 แห่ง ดังนี้

1) บริษัท เซาท์โพล คาร์บอน แอสเซท แมเนจเมนท์ จำากัด 

มีความประสงค์จะรับซื้อหน่วยการผลิตไฟฟ้า (MWh) จาก

โครงการ T-VER เฉพาะประเภทพลังงานทดแทนต่างๆ 

แบบ on-grid สำาหรับโครงการที่มีการรับรองเครดิต TVERs 

เรียบร้อยแล้ว

2) สมาคมสโมสรราชวรุณในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ชลบุรี มีความสนใจซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการ T-VER 

เพื่อนำาไปชดเชยกับการจัดการแข่งขันเรือใบนานาชาติ

3) Indeed Creation Co., Ltd. และ CDM - Conference 

& Destination Management มีความสนใจซื้อคาร์บอน

เครดิตจากโครงการ T-VER เพื่อนำาไปชดเชยการจัดงาน

ประชุมหรืออีเว้นท์ต่างๆ เพื่อลดภาวะโลกร้อน 

ผลการจดักจิกรรมสง่เสริมการซือ้ขายคารบ์อนเครดติ 

ทำาใหเ้กิดการซือ้คารบ์อนเครดติจากโครงการ T-VER ใน

ปริมาณ 33,465 tCO2eq และซื้อคาร์บอนเครดิตจาก

โครงการลดกา๊ซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐาน

สากล ในปริมาณ 3 tCO2eq ดังนัน้ ในภาพรวมกระตุ้น

ให้เกิดตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ 

มูลค่าการซื้อขายรวมประมาณ 5.02 ล้านบาท

กิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต

กิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอน

เครดิตได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง 

โดยเผยแพร่ความรู้และให้ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโครงการลดก๊าซ 

เรือนกระจกตามมาตรฐานต่างๆ ทั้งในและ

ต่างประเทศ สถานการณ์ของตลาดคาร์บอน 

รวมถึงราคาคาร์บอนเครดิต และกลไกตลาด

รูปแบบใหม่ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิดการ

ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกภายในประเทศ

ให้มากยิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการซื้อ

ขายคาร์บอนเครดิตในตลาดภาคทางการ

และตลาดภาคสมัครใจ และสร้างโอกาสให้

ผู้พัฒนาโครงการพบกับผู้ซื้อคาร์บอนเครดิต

โดยตรง

การจัดสัมมนาเรื่องตลาดคาร์บอน

อบก. รว่มกับองค์กรระหวา่งประเทศ อาทิ Asian 
Development Bank และ Federal Ministry 
for the Environment, Nature Conservation, 
Building and Nuclear Safety สหพันธ์ 
สาธารณรัฐเยอรมน ีจดัสมัมนาเรือ่งระบบซ้ือขาย
สิทธใินการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก และเรือ่งอืน่ๆ 
อาท ิมาตรการดา้นกลไกตลาดเพือ่ลดการปลอ่ย
ก๊าซเรือนกระจกของภาคการบิน  ความคืบหน้า 
การพัฒนาแนวทางการดำาเนินงานสำาหรับ
กลไกตลาด ภายใต้ความตกลงปารีส (Article 
6)  รูปแบบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาย
ใต้กลไกตลาดในอนาคต  สถานการณ์อุปสงค์
และอุปทานของตลาดคาร์บอน แหล่งเงินทุน
สนับสนนุกจิกรรม/โครงการลดกา๊ซเรอืนกระจก 
ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้พัฒนา
โครงการ บริษัทที่ปรึกษา และหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดย จัดสัมมนา 7 ครั้ง มี
ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำานวน 388 คน
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ฉลากคาร์บอน

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
(Carbon Footprint of Product ; CFP)

คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การ

จัดหาวัตถุดิบสำาหรับการใช้ในการผลิต 

การขนส่ง การผลิตหรือการประกอบ

ชิ้นส่วน การใช้งานผลิตภัณฑ์ และ

การจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน 

โดยคำานวณออกมาในรูปแบบของ

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2eq) 

ต่อผลิตภัณฑ์

ปีงบประมาณ 2560 มีผลิตภัณฑ์

ท่ี ได้ รั บขึ้ นทะ เบี ยนคาร์ บอน 

ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ จำานวน 

537 ผลิตภัณฑ์ จาก 77 บริษัท 

ตั้งแต่เริ่มดำาเนินการมีผลิตภัณฑ์ท่ี

ไดรั้บขึน้ทะเบยีนคารบ์อนฟตุพริน้ท ์

ของผลิตภัณฑ์ จำานวน 2,579 

ผลิตภัณฑ์ จาก 506 บริษัท 

เครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
ของผลิตภัณฑ์หรือ ฉลากลดโลกร้อน
(Carbon Footprint Reduction ; CFR)

คือ ฉลากที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์มีการ 

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอด

วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์

ปีงบประมาณ 2560 มีผลิตภัณฑ์ที่

ได้รับขึ้นทะเบียนเครื่องหมายลด

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ จำานวน 106 

ผลติภณัฑ ์จาก 21 บรษิทั สามารถ

ลดก๊าซเรือนกระจกได้ 1,198,116 

tCO
2
eq/year ตั้งแต่เร่ิมดำาเนิน

การมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับขึ้นทะเบียน

เคร่ืองหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ของผลิตภัณฑ์ 323 ผลิตภัณฑ์ จาก 

64 บริษัท สามารถลดก๊าซเรือน

กระจกได้ 2,666,613 tCO
2
eq/

year

คูลโหมด (CoolMode)

คือ ฉลากที่รับรองเสื้อผ้าที่มีคุณสมบัติ

พิเศษในการซับเหง่ือและระบายความ

ร้อนได้ดี ทำาให้สวมใส่สบาย ไม่ร้อน

อบอ้าว จึงช่วยรองรับพฤติกรรมของผู้

บริโภคที่ต้องการมีส่วนช่วยลดการใช้

กระแสไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศและ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ปัจจุบันมีหน่วยงานที่นำาเส้ือผ้าคูลโหมด

ไปใช้ตัดเย็บเป็นชุดยูนิฟอร์ม และเสื้อผ้า

ในงานกิจกรรมต่างๆ มากกว่า 50 ราย 

อาทิ สายการบินบางกอกแอร์เวย์

ปีงบประมาณ 2560 มีโครงสร้าง

ผ้าท่ีได้ผ่านการรับรอง จำานวน 6 

โครงสร้างผ้า จาก 3 บริษัท ต้ังแต่เร่ิม

ดำาเนินการมีโครงสร้างผ้าท่ีผ่านการ

ข้ึนทะเบียนคูลโหมดแล้ว จำานวน 76 

โครงสร้างผ้า จาก 16 บริษัท

เปน็เครือ่งมอืบ่งชีใ้หผู้ผ้ลติทราบถงึสถานภาพการปลอ่ย
กา๊ซเรอืนกระจก และใชบ้รหิารจดัการเพ่ือลดการปลอ่ย

กา๊ซเรอืนกระจก และสำาหรบัผูบ้รโิภคฉลากคารบ์อนชว่ย
บ่งช้ีให้ผู้บริโภคได้รับทราบว่าเป็นสินค้าและบริการที่
ใส่ใจต่อภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ ทัง้นี ้ฉลากคารบ์อน ประกอบดว้ย 3 รปูแบบ ไดแ้ก ่
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint 
of Product) เครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์  

(Carbon Footprint Reduction) หรือ ฉลากลดโลก
ร้อน และฉลากคูลโหมด (CoolMode) ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่
ผ่านการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนนั้น จะได้บรรจุเข้า
สู่มาตรฐานต่างๆ อาทิ บัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมภาครัฐโดยกรมควบคุมมลพิษ ระบบ
บัตรเดียวเขียวท่ัวไทยโดยกรมส่งเสริมคุณภาพและ 
สิ่งแวดล้อม มาตรฐานอาคารเขียว (TREEs) โดยสถาบัน
อาคารเขียวไทย
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อบก. พัฒนากิจกรรมชดเชยคาร์บอนข้ึนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพื่อสร้าง

อุปสงค์ต่อคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย โดยจัดทำาแนวทางและหลักเกณฑ์

การทำากิจกรรมชดเชยคาร์บอนและการให้การรับรอง

“Carbon Offset” หมายถงึ การ

ซือ้ขายคารบ์อนเครดติ มาชดเชย

กับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่

ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ 

ขององค์กร หรือผลิตภัณฑ์ หรือการจัดประชุมสัมมนา

และอีเว้นท์ หรือบุคคล หลังจากได้ดำาเนินการลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยตนเองแล้ว ทำาให้การปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกจากองค์กร หรือผลิตภัณฑ์ หรือการ

จัดประชุม สัมนาและอีเว้นท์ หรือบุคคล ลดลงบางส่วน

“Carbon Neutral” หมาย

ถึง การซื้อขายคาร์บอนเครดิต 

มาชดเชยกับปริมาณก๊าซเรือน

กระจกที่ ปล่อยออกมาจาก

กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร หรือผลิตภัณฑ์ หรือการ

จัดประชุม สัมมนาและอีเว้นท์ หรือบุคคล หลังจากได้

ดำาเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยตนเอง

แล้ว ทำาให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากองค์กร หรือ

ผลิตภัณฑ์ หรือการจัดประชุม สัมนาและอีเว้นท์ หรือ

บุคคล เท่ากับศูนย์

สรุปผลการดำาเนินงานกิจกรรมชดเชยคาร์บอน ดังนี้

ประเภท

ปี 2560 ตั้งแต่เริ่มโครงการ (2556 - 2560)

ปริมาณการซื้อคาร์บอน

เครดิตเพื่อชดเชย
ผู้ที่ผ่านการรับรอง

ปริมาณการซื้อคาร์บอน

เครดิตเพื่อชดเชย
ผู้ที่ผ่านการรับรอง

ผลิตภัณฑ์ 146 8 ผลิตภัณฑ์ 5 บริษัท 1,268 21 ผลิตภัณฑ์ 8 บริษัท

องค์กร 32,182 14 องค์กร 52,202 40 องค์กร

อีเว้นท์ 47 2 อีเว้นท์ 1,476 21 อีเว้นท์

บุคคล 1,093 301 คน 2,982 700 คน

รวม 33,468  tCO2eq 57,928 tCO2eq

ประโยชน์ที่ได้จากการทำากิจกรรมชดเชยคาร์บอน

	เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็นโอกาส 
ในการสรา้งกระบวนการมสีว่นรว่มของบุคลากรในองคก์ร ในการวางแผน  ดำาเนนิการ และประเมนิความสำาเร็จ  
เพื่อทำากิจกรรมชดเชยคาร์บอนขององค์กร

	เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม

	ช่วยสรา้งรายได้ใหก้บัชมุชน ส่งเสรมิใหช้มุชนมคีวามเปน็อยูท่ีด่ขีึน้ อนัจะนำาไปสูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยนืตอ่ไป

	มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของประเทศไทย

กิจกรรมชดเชยคาร์บอน
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การจัดทำาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ 
องค์กรภาคอุตสาหกรรม

การสง่เสรมิใหภ้าคอตุสาหกรรมจดัทำาคารบ์อนฟุตพริน้ท์ขององคก์ร เปน็กลไกในการพัฒนาให้ภาคอตุสาหกรรมมี

แนวทางการลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของตน และเปน็การเตรยีมความพรอ้มใหก้บัภาคอตุสาหกรรม

ไทยสามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในระยะยาวในเวทีอาเซียนและเวทีโลก รวมทั้งสร้างโอกาสด้าน

การลงทุนร่วมกับกลุ่มธุรกิจที่ให้ความสำาคัญกับการลดผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจก อบก. จึงได้พัฒนาแนวทางการ

ประเมนิคารบ์อนฟตุพริน้ท์ขององคก์ร ซึง่สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ISO 14064-1 (Carbon Footprint for Organization)  

จากนั้นจึงได้ส่งเสริมการจัดทำาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

ตัง้แตป่งีบประมาณ 2554 – 2560 มอีงคก์รทีผ่า่นการขึน้

ทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรแล้ว 281 องค์กร 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีโรงงานอุตสาหกรรม

ที่มีการใช้พลังงานสูงเข้าร่วมโครงการ จำานวนทั้งสิ้น 37 

แห่ง ซึ่งสามารถแบ่งตามประเภทอุตสาหกรรม ดังนี้  

1) อุตสาหกรรมพลาสติก 

2)  อุตสาหกรรมเหล็ก 

3)  อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 

4)  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

5)  อุตสาหกรรมน้ำามันปิโตรเลียม

6)  อุตสาหกรรมอาหาร 

7)  อุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า 

8)  อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 

9)  อุตสาหกรรมเซรามิก 

10)  อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

11)  อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ 

12)  อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง

13)  อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

14)  อุตสาหกรรมเคมี 

15)  อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง

16)  อุตสาหกรรมยารักษาโรค 

พบว่า ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ 

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรทั้งหมด 37 แห่ง มีค่า

เท่ากับ 2,317,178.50 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ

เทา่ (tCO2eq) (คดิเฉพาะผลรวมจากการปลอ่ยโดยตรง

และการปล่อยทางอ้อมจากการใช้พลังงาน) หากโรงงาน

ที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด สามารถดำาเนินการตาม 

เป้าหมายและแนวทางการจัดการเพื่อลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก คาดว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกลงได้ 111,587.91 tCO2eq คิดเป็นร้อยละ 

4.82 ของปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกท้ังหมดของ

โรงงานทัง้ 37 แหง่ (เทยีบกบัผลรวมคา่คารบ์อนฟตุพริน้ท ์

องคก์รจากการปลอ่ยโดยตรงและการปลอ่ยทางออ้มจาก

การใช้พลังงาน)

นอกจากนี้ การดำาเนินงานด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ขององค์กร ยังได้รับการบรรจุเข้าสู่มาตรฐานต่างๆ 

มากมาย อาท ิสำานกังานสเีขยีว โรงแรมสเีขยีว และ

มหาวิทยาลัยสีเขียว ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ง

แวดลอ้ม มาตรฐานหอ้งสมดุสเีขียวของสมาคมหอ้ง

สมดุแหง่ประเทศไทย ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระ

เทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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นอกจากน้ี อบก. ได้พัฒนาระบบการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกสำาหรับการจัดทำาคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรแบบออนไลน์  

(CFO Reporting Platform) เพื่อนำาข้อมูลที่ได้จากการรายงานการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกขององค์กรภาคอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร

จัดการและกำาหนดมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างความ

เข้มแข็งให้แก่กลไกการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กรของ

ประเทศ

ปงีบประมาณ 2560 ได้ติดต้ังระบบรายงานฯ ที ่http://cforeporting.tgo.
or.th และพร้อมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้งานในปีงบประมาณ 2561 (pilot 
phase ดำาเนินการคู่ขนานกับรูปแบบเดิม) โดยผู้ใช้งาน และผู้ทวนสอบ 
สามารถเข้าถึงการรายงานขอ้มลูและขึน้ทะเบยีนผา่นระบบออนไลนไ์ด ้และ
เปน็การสนบัสนนุการปรบัเปลีย่นภาครฐัสู่การเปน็รฐับาลดจิิทัลและนโยบาย
ลดการใช้กระดาษในสำานักงาน

ตัวอย่างระบบ CFO Reporting Platform
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ในปีงบประมาณ 2560 มีเทศบาล

เข้าร่วมจำานวน 28 แห่ง ซ่ึงสรุปผล

รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ลำาดับ เมือง/เทศบาล
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (tCO2eq)

ระดับเมือง ระดับองค์กร

ภาคเหนือ

1 เทศบาลตำาบลท่าข้าม จังหวัดเพชรบูรณ์ 5,260.54 755.64

2 เทศบาลตำาบลลวงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 14,506.57 2,270.58

3 เทศบาลตำาบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ 16,791.45 3,003.94

4 เทศบาลตำาบลแม่กา จังหวัดพะเยา 52,218.74 1,080.83

5 เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 123,678.19 14,593.49

6 เทศบาลเมืองล้อมแรด จังหวัดลำาปาง 38,716.42 2,641.68

7 เทศบาลเมืองปางมะค่า จังหวัดกำาแพงเพชร 30,363.21 791.85

8 เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 167,695.71 12,962.13

ภาคกลาง

9 เทศบาลตำาบลหนองบัว จังหวัดกาญจนบุรี 11,391.92 1,803.12

10 เทศบาลตำาบลสรรพยา จังหวัดชัยนาท 12,033.22 788.49

11 เทศบาลเมอืงท่าเรอืพระแทน่ จงัหวดักาญจนบรุี 99,245.15 8,273.86

ภาคตะวันออก

12 เทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 189,369.92 14,433.51

13 เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี 251,307.01 41,289.99

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

14 เทศบาลตำาบลภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 8,644.94 711.28

15 เทศบาลเมืองกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 100,924.30 5,495.78

16 เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 99,795.52 6,782.37

17 เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 119,768.55 11,068.34

18 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 90,900.48 7,464.16

19 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 106,219.04 22,122.75

ภาคใต้

20 เทศบาลตำาบลหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 8,986.68 1,003.49

21 เทศบาลตำาบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 13,395.71 694.50

22 เทศบาลตำาบลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 26,750.36 1,228.94

23 เทศบาลตำาบลคลองขุด จังหวัดสตูล 36,162.75 3,445.90

24 เทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 73,811.19 3,381.13

25 เทศบาลเมืองคอหงส์ จังหวัดสงขลา 149,836.92 16,632.46

26 เทศบาลเมืองควนลัง จังหวัดสงขลา 117,526.54 8,539.29

27 เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 125,175.70 30,717.93

28 เทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 165,047.37 9,115.62

การจัดทำาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองเพื่อสนับสนุน 
การพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำา
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การรายงานข้อมูลก๊าซ
เรือนกระจกระดับเมือง
ขนาดใหญ่และแผนการ
ลดก๊าซเรือนกระจกท่ี
เหมาะสม

อบก. ดำาเนินโครงการการพัฒนา

แนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือน

กระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการ

ลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมอย่างต่อ

เนื่องและในปีงบประมาณ 2560 อบก. 

ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

กับจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสงขลา  

เมือ่วนัที ่2 ธนัวาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด ์

เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดนนทบุรี ในปีฐาน พ.ศ. 
2557 พบว่า จังหวัดนนทบุรีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำานวน 
5,558,457 tCO2eq โดยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละ
กิจกรรม ดังนี้

การใช้พลังงาน  
มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3,026,755 tCO2eq  
หรือคิดเป็นร้อยละ 54.45

การขนส่ง  
มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1,857,867 tCO2eq  
หรือคิดเป็นร้อยละ 33.42

การจัดการของเสีย  
มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 433,898 tCO2eq  
หรือคิดเป็นร้อยละ 7.81

การเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 239,937 tCO2eq  
หรือคิดเป็นร้อยละ 4.32

กระบวนการอุตสาหกรรม  
ไม่มีกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
การใช้ผลิตภัณฑ ์
ไม่สามารถประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

แผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดนนทบุรี ประกอบ
ด้วย มาตรการลดก๊าซเรือนกระจก 23 มาตรการ สามารถแบ่งออกเป็น 
5 กลุ่มมาตรการ ดังนี้

กลุ่มมาตรการ
ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก

รวม ณ ปี พ.ศ. 2573 
(tCO2eq)

1. การใช้พลังงานในอาคารของเอกชน 383,225

2. การใช้พลังงานในหน่วยงานรัฐและ 

แสงสว่างสำาหรับสาธารณะ

24,533

3. การขนส่ง 1,003,112

4. การจัดการของเสีย 647,751

5. อื่นๆ (การเพิ่มพื้นที่สีเขียว) 153

รวม 2,058,774

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดสงขลา ใน
ปีฐาน พ.ศ. 2557 พบว่า จังหวัดสงขลามีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจำานวน 6,216,158 tCO2eq โดย
มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละกิจกรรม ดังนี้

การใช้พลังงาน  
มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3,046,527 tCO2eq  
หรือคิดเป็นร้อยละ 49.01

การขนส่ง มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
2,164,078 tCO2eq  
หรือคิดเป็นร้อยละ 34.81

การเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 698,328 tCO2eq  
หรือคิดเป็นร้อยละ 11.24

การจัดการของเสีย  
มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 307,225 tCO2eq 
หรือคิดเป็นร้อยละ 4.94

กระบวนการอุตสาหกรรม  
ไม่มีกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
การใช้ผลิตภัณฑ ์
ไม่สามารถประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

แผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดสงขลา ประกอบ
ด้วย มาตรการลดก๊าซเรือนกระจก 25 มาตรการ สามารถแบ่งออกเป็น 
5 กลุ่มมาตรการ ดังนี้

กลุ่มมาตรการ
ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก

รวม ณ ปี พ.ศ. 2573 
(tCO2eq)

1. การใช้พลังงานในอาคารของเอกชน 122,348

2. การใช้พลังงานในหน่วยงานรัฐและ 

แสงสว่างสำาหรับสาธารณะ

8,191

3. การขนส่ง 174,840

4. การจัดการของเสีย 311,870

5. อื่นๆ (การเพิ่มพื้นที่สีเขียว) 29,360

รวม 646,609
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การจัดทำาข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกรายสาขา เป็นการจัดทำา

ข้อมูลเพื่อบ่งชี้ถึงสาเหตุการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก ทำาใหส้ามารถบรหิารจดัการกจิกรรม

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการ

ดำาเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกได้

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการประเมิน

ตามคู่มือ 2006 IPCC Guidelines for  

National Greenhouse Gas Inventories 

และ อบก. จัดทำาข้อมูลปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก ปี พ.ศ. 2557 จำานวน 4 ชุด

ข้อมูลจาก 2 สาขา ดังนี้

การจัดทำาข้อมูลปริมาณ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายสาขาของประเทศไทย

สาขาพลังงาน

ชุดที่ 1 ข้อมลูปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากการเผา

ไหมเ้ชือ้เพลงิเพือ่ผลติพลงังาน โดยมผีลการคำานวณ 

คอื 113,383 กกิะกรมัคารบ์อนไดออกไซด์เทยีบเทา่

ต่อปี (GgCO2eq/year)

ชุดที่ 2 ขอ้มลูปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากการใช้

เชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง โดยมีผล

การคำานวณ คือ 40,720 GgCO2eq/year

สาขาเกษตร ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ชุดที่ 1 ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ

จัดการมูลสัตว์ โดยมีผลการคำานวณ คือ 4,342 

GgCO2eq/year

ชุดที่ 2  ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ

การเพาะปลูกขา้ว โดยมผีลการคำานวณ คอื 27,301 

GgCO2eq/year

หมายเหตุ:  1. มีข้อจำากัดในการศึกษาเนื่องจากข้อมูลจากแหล่ง

ข้อมูลไม่ครบ

 2. ไม่สามารถนำาข้อมูลไปอ้างอิงของประเทศได้
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การพัฒนาและปรับปรุงชุดข้อมูลสารสนเทศสถานการณ ์
ก๊าซเรือนกระจกเชิงพื้นที่ภาคเกษตรป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน

การจดัทำาขอ้มลูกา๊ซเรอืนกระจกในสาขาเกษตร ปา่ไม ้

และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เป็นสาขาท่ีมีการคำานวณ

ค่อนข้างซับซ้อน เน่ืองจากมีกิจกรรมท่ีทำาให้เกิดทั้งการ

ปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งเดียวกัน 

จำาเป็นต้องใช้ข้อมูลเชิงพ้ืนที่มาวิเคราะห์ร่วมด้วย ดังนั้น 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information 

System: GIS) จึงเป็นเครื่องมือในการจัดระบบการจัดเก็บ

ข้อมลูกิจกรรมใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ข้ึนและชว่ยลดความ

ซ้ำาซอ้นในการคำานวณและสามารถแสดงผลกา๊ซเรอืนกระจก

ออกมาในรูปของแผนท่ี หรือเรียกว่า “ข้อมูลก๊าซเรือน

กระจกระดับ area based” โดยมชุีดข้อมลูสารสนเทศ ดงันี้

ระบบสารสนเทศข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือน

กระจกเชิงพื้นที่ http://ghgims.tgo.or.th 

สามารถแสดงผลข้อมูลการปล่อย กักเก็บ และ

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร  

ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบของ

แผนท่ี ตารางข้อมูล กราฟเปรียบเทียบ ซ่ึง

สามารถระบุตำาแหน่งการปล่อย และตำาแหน่ง

การกักเก็บ อ้างอิงการคำานวณจากคู่มือ 2006 

IPCC Guidelines for National Greenhouse 

Gas Inventories 2006 ผู้ใช้งานสามารถเลือก

สืบค้นรายเขตการปกครอง ได้แก่ รายภาค  

รายจงัหวดั รายอำาเภอ รายเทศบาล หรอืตามเขต

ป่าอนุรักษ์ ป่าชุมชน ซึ่งจะแสดงผลข้อมูลผ่าน

เครือขา่ยอินเทอร์เนต็ในลักษณะของ web base 

application ผู้ใช้งานสามารถเรียกแสดงผล 

ข้อมูลผ่าน web browser เช่น Internet  

Explorer หรือ Google Chrome โดยจะมกีาร

ให้สิทธิ์การเข้าใช้งานแก่ผู้เข้าใช้ระบบ ตามที่  

อบก. กำาหนดไว้

การปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากการใช ้

ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

การประเมินก๊าซเรือนกระจกจากการปล่อยไนตรัส

ออกไซด์ทางตรงในพื้นที่ที่มีการจัดการ

การประเมินก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ปุ๋ยยูเรีย 

ในพื้นที่การเกษตร

การประเมินก๊าซเรือนกระจกจากการปล่อยก๊าซ 

มีเทนในนาข้าว

การประเมินก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ปูนขาวเพื่อ 

การปรับสภาพดินในพื้นที่เกษตร

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน

ภาคปศุสัตว์

การประเมินก๊าซเรือนกระจก

จากการเผาไหม้ชีวมวล
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ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Climate Change International Technical and Training Center : CITC

ศูน ย์ วิ ช า ก า ร น า น า ช า ติ ด้ า น ก า ร

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็น

ศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้ ศักยภาพ

บุคลากร และพัฒนาเครือข่าย ตลอดจน

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ

ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้

การพัฒนาองค์ความรู้ โดยมีสาระการเรียนรู้ ดังนี้

 นโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน

 กลไกการลดก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 กลไกสนับสนุนการดำาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ อาทิ เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ และการเงินด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

 วทิยาศาสตร์ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ และการ

จัดทำาบัญชีก๊าซเรือนกระจก

การพัฒนาความร่วมมือไทยสู่อาเซียน

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ VNU  

มหาวิทยาลัยแห่งชาติ สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม

กิจกรรมที่จะดำาเนินการร่วมกัน

 การแลกเปลีย่นทรพัยากรบุคคล อาท ิวทิยากร และผูบ้รรยายในการประชุมเชงิปฎิบตักิารและแผนงานการฝกึอบรม

 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา แผนงานการฝึกอบรม 

 เอกสารเผยแพร่ และกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ อาทิ สนับสนุนข่าวสารและกิจกรรมในเว็บไซต์ของหน่วยงานทั้ง

สองฝ่าย และเผยแพร่เอกสารเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของหน่วยงานอีกฝ่ายหนึ่ง
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การจัดฝึกอบรม

หลักสูตรการพัฒนา 

อย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักสูตรกลไกการลดก๊าซเรือน

กระจก

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ด้านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

(ระดับกลาง)

หลักสูตรการจัดการผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศในบริบทการวางแผน

เมืองและชุมชน

ผู้เข้ารับการอบรม 89 คน ผู้เข้ารับการอบรม 45 คน ผู้เข้ารับการอบรม 44 คน ผู้เข้ารับการอบรม 30 คน

หลักสูตรการจัดทำาบัญชีก๊าซเรือนกระจกรายสาขา 

(สาขาพลังงาน สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรม และสาขาเกษตร)

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้อง

ต้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

หลักสูตรการจัดทำาบัญชีก๊าซ

เรือนกระจกสำาหรับกลุ่ม

ประเทศอาเซียน

ผู้เข้ารับการอบรม 81 คน ผู้เข้ารับการอบรม 43 คน ผู้เข้ารับการอบรม 41 คน

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ E-Learning ร่วมกับมหาวิทยาลัย

ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ได้นำาระบบ E-Learning มาประยุกต์ใช้กับหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ

รว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษานำาองคค์วามรูแ้ละระบบ E-learning เขา้สูร่ายวชิาและการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยั

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มีนักศึกษาเข้าร่วม จำานวน 29 คน

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มีนักศึกษาเข้าร่วม จำานวน 64 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มีนักศึกษาเข้าร่วม จำานวน 63 คน

การผลิตสื่อ Social Media เพื่อการเรียนรู้

Youtube:  
Low Carbon and Resilient Society (LCRS)  
The Series

Facebook:  
CITC Society
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การประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ข้อมูลตลาดคาร์บอน

จดหมายข่าวรายเดือน (E-newsletter)

จัดทำาจดหมายข่าวรายเดือนฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย เผยแพร่ให้

กบัผูพ้ฒันาโครงการ หนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้งท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศกึษา 

และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

ตลาดคาร์บอนรายสัปดาห ์

ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ตลาดคาร์บอนของ 

อบก. เป็นประจำาทุกสัปดาห์ 

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

นำาเสนอข้อมูลที่ทันสมัยและน่าสนใจ อาทิ ข่าวกิจกรรมการจัดสัมมนา ราคาซ้ือขายคาร์บอนเครดิตในตลาดต่าง

ประเทศ กิจกรรมชดเชยคาร์บอน ระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจ

กิจกรรม อบก. เพื่อสังคม ปลูกป่า สร้างฝาย เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี

เมื่อวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2560 อบก. จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน "ผู้พิทักษ์ท้องฟ้า" เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการ 

ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน ณ โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก และร่วมกันสร้างฝายถาวร ณ ป่าชุมชนบ้านโค้งตาบาง 

อำาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
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งานวันคุ้มครองโลก ประจำาปี 2560

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยสำานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำานักงานนโยบาย

เเละเเผนทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม และ อบก. ร่วมกันจัดงานวันคุ้มครองโลก ประจำาปี 2560 ภายใต้

แนวคิด “ผนึกพลงัไทยทัง้ชาต ิลดกา๊ซเรอืนกระจก ลดโลกรอ้น” เพือ่แสดงเจตนารมณล์ดก๊าซเรอืนกระจก ลดโลกรอ้น  

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงต่างๆ  

ท่ีเกี่ยวข้อง มีการจัดนิทรรศการที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกของแต่ละหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติ

จาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำาขบวนเดินรณรงค์ลด

ก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน และเป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำาปี 2560

เมื่อวันที่ 17 - 27 สิงหาคม 2560 อบก. ร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำาปี 2560 มีหัวข้อนิทรรศการ 

คือ “รวมพลังงานผู้พิทักษ์น้อย ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน” โดย 

นทิรรศการของ อบก. มุง่เนน้ทีจ่ะเสรมิสรา้งองคค์วามรูด้า้นการลดกา๊ซเรอืน

กระจก ลดโลกร้อน ที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน

มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำาไปปรับใช ้

ในชีวิตประจำาวัน ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี

กิจกรรม อบก. เพื่อสังคม รอบพิเศษ

เม่ือวนัที ่15-16 กนัยายน 2560 อบก. จดักจิกรรมปลูกต้นไม ้ภายใต้โครงการ “ประชารฐัรว่มใจ ปลกูต้นไมใ้หแ้ผน่ดิน” 

เพื่อแสดงความรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร 

รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  

ในรชักาลที ่9 และเปน็การเพิม่พืน้ทีส่เีขียวเพือ่ลดผลกระทบจากเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ ตลอดจนการจัดกจิกรรม

ทำาความดีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดนครราชสีมา
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สื่อสัญจรโลกร้อน

เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 อบก. ร่วมกับชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม 

และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ จัดกิจกรรมสื่อสัญจรโลกร้อน โดย 

เข้าเยี่ยมชม บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) ใน

การดำาเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก และเดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่วัด  

ขุนสมทุราวาส ทีป่ระสบกบัวกิฤตน้ำากดัเซาะชายฝัง่ นอกจากนี ้คณะสือ่มวลชน 

เดนิทางเขา้เยีย่มชมพ้ืนทีช่มุชนบา้นปา่เด็ง อำาเภอแกง่กระจาน จงัหวดัเพชรบรุ ี 

ที่ดำาเนินการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 อบก. จัดพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตร

ในงานร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและ

ภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ ในปี 2560 ได้รับเกียรติจากปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดร.วิจารย์  สิมาฉายา) และประธาน

กรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (ดร.คุรุจิต นาครทรรพ)  

เปน็ประธานในพิธ ีโดยในงานมผู้ีบริหารขององคก์รต่างๆ ทีม่ส่ีวนร่วมในการ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นรับเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ 

และมผีูแ้ทนจากภาครฐั เอกชน อตุสาหกรรม และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งท่ีเขา้

รว่มงานเพ่ือเปน็เกยีรติแกผู้่รับรางวัล จำานวนกวา่ 1,000 คน ตลอดจนมีผูส้ือ่

ขา่วและสือ่มวลชนจากสือ่ตา่งๆ อาท ิวารสาร หนงัสอืพมิพ ์รายการโทรทศัน์ 

โซเชียลมีเดีย เข้าร่วมงานกว่า 70 คน จาก 22 สำานักข่าว
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สื่อประชาสัมพันธ์

อบก. พัฒนา Mobile Application “Carbon4thai” เพ่ือให้

ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านก๊าซเรือนกระจก 

ได้สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น ข้อมูลสถิติการปล่อย และ

การลดกา๊ซเรือนกระจกในกลุ่มประเทศอาเซียนในแบบกราฟเสน้

สีเชิงเปรียบเทียบ หรือแบบไฟล์ภาพ รวมทั้งสามารถดาวน์โหลด

ชุดข้อมูลดังกล่าวในลักษณะไฟล์เอกสารได้

การผลิตสื่อสมัยใหม่ที่เข้าใจง่าย เหมาะสมกับกลุ่ม

เปา้หมาย เพือ่เผยการสรา้งอตัลกัษณอ์งคก์ร และ

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดก๊าซเรือนกระจก 

ลดโลกร้อน 

 วารสารฟ้า ราย 6 เดือน

 การ์ตูน เรื่อง ก๊าซเรือนกระจก

 Social media:  Facebook Official page, 

Line@ อบก. TGO, TGO Channel on  

Youtube

 สื่อแอนิเมชั่น:  ให้ความรู้เรื่องการลดก๊าซ 

เรือนกระจก ลดโลกร้อน

Facebook Line Youtube

การออกแบบและพัฒนา  
Mobile Application | Carbon4thai
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โครงการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จาก
การดำาเนินงานของภาคีภาครัฐและภาคเอกชน

จากการที่ประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตจำานง

ดำาเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ 

หรอื NAMA (7-20% ในปี พ.ศ. 2563) และข้อเสนอการ

มีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและ

การดำาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ภายหลังปี ค.ศ. 2020 หรือ INDC (20-25% ในปี พ.ศ. 

2573) ต่อสำานักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) 

นั้น ทำาให้ประเทศไทยต้องพัฒนาระบบการติดตาม

ประเมินปริมาณกา๊ซเรอืนกระจกทีล่ดไดจ้ากการดำาเนนิ

มาตรการภายในประเทศ เพือ่รายงานผลปรมิาณการลด

กา๊ซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้ในประเทศตอ่สำานกัเลขาธกิาร 

UNFCCC ในปีงบประมาณ 2560 อบก. ได้ดำาเนินการ

ติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับ

มาตรการหรือนโยบายของประเทศ ได้แก่ โครงสร้าง

การรายงาน แนวทาง และวิธีการติดตามประเมินผล

การลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงกระบวนการตรวจวัด 

การรายงาน และการทวนสอบ หรือกระบวนการ MRV 

ทัง้ในส่วนของการจัดทำารายงานการติดตามประเมินผล

การลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงานและ

ภาคการขนสง่ ป ีพ.ศ. 2558 และการเตรยีมความพรอ้ม

สำาหรับการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก

ในระดับมาตรการ/นโยบายในภาคเกษตร 

ภาคพลังงาน

จากการดำาเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน โดยใช้ข้อมูลปี พ.ศ. 2558 

จำานวน 9 มาตรการ สามารถลดกา๊ซเรือนกระจกได้ 40.14 MtCO2eq  ได้รับมติเหน็ชอบจาก 

คณะกรรมการนโยบายการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศแหง่ชาต ิเมือ่วนัที ่27 กันยายน 2560  

ทั้งนี้ ผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงานดังกล่าว จะนำาเสนอใน 

รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 2 ต่อปี

มาตรการ 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 

(MtCO2eq) 

1. มาตรการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ประเภทพลังงานธรรมชาติ  

(แสงอาทิตย์ พลังลม พลังน้ำา)

3.60

2. มาตรการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ประเภทพลังงานชีวภาพ  

(ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ)

7.96

3. มาตรการผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทน ประเภทพลังงานธรรมชาติ  

(แสงอาทิตย์)

0.01

4. มาตรการผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทน ประเภทพลังงานชีวภาพ  

(ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ)

21.35

5. มาตรการใช้ไบโอดีเซลในภาคการขนส่ง 3.34

6. มาตรการใช้เอทานอลในภาคการขนส่ง 2.55

7. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า (ร่วมกับ กฟผ.) 0.15

8. มาตรการผลิตไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้าเทคโนโลยีสะอาด (ร่วมกับ กฟผ.) 0.75

9. มาตรการเกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์เบอร์ 5 (ร่วมกับ กฟผ.) 0.43

รวม 40.14
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นอกจากนี้ อบก. ร่วมกับ สผ. ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ

โครงสร้างการรายงานผลการประเมินการลดก๊าซ

เรือนกระจก เพื่อให้สอดคล้องกับการดำาเนินการใน

ปัจจุบัน

ภาคการขนส่ง

 

จากการดำาเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่ง โดยใช้ข้อมูลปี พ.ศ. 2558 

จำานวน 2 มาตรการ สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 0.12 MtCO2eq 

มาตรการ 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้  

(MtCO2eq) 

1. มาตรการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 0.09 

2. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบิน 0.03

รวม 0.12

อบก. ลงนามบนัทกึความรว่มมอืทางวิชาการกบัสำานกังานการบนิพลเรอืนแหง่
ประเทศไทย (กพท.) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 เพื่อประสานและบูรณาการ 
ในการร่วมพัฒนาวิธีการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้
มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของ กพท. และสนับสนุนการบรรลุผล NAMA 
ภายในปี ค.ศ. 2020 และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรทั้งสองฝ่าย สำาหรับเตรียมความพร้อมในการดำาเนินงาน 
ภายใต้ NDC ภายหลังปี ค.ศ. 2020 รวมถึง การดำาเนินงานอื่นใด ภายใต้การ
แสดงเจตจำานงดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของประเทศไทยในอนาคต

ภาคการเกษตร

อบก. ลงนามบันทกึความรว่มมอืทางวชิาการกบักรมวชิาการเกษตร (กวก.) เมือ่วันที ่9 มีนาคม 
2560 เพือ่เตรยีมความพร้อมในการพัฒนาโครงสร้างการรายงาน แนวทาง และวธิกีารติดตาม
ประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกสำาหรับมาตรการในภาคเกษตร ภายใต้การดำาเนินงาน 
ของ กวก. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย NDC ภายในปี พ.ศ. 2573 
รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการสำาหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของท้ังสอง
ฝ่าย ให้มีความพร้อมสำาหรับการดำาเนินงานภายใต้การแสดงเจตจำานงด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตต่อไป
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โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำาผ่าน
ระบบจัดการเมืองอย่างยั่งยืน

ACHIEVING LOW CARBON GROWTH IN CITIES THROUGH SUSTAINABLE 
URBAN SYSTEMS MANAGEMENT IN THAILAND (LCC-GEF5)

อบก. และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP ร่วมกัน

ดำาเนินโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำาผ่านระบบจัดการ

เมืองอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก

กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF) 

จำานวน 3.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม

การพฒันาเมอืงคารบ์อนต่ำาอยา่งยัง่ยนื มุง่เสรมิสรา้งศกัยภาพและ

กระบวนการในการบรูณาการแนวคดิและการพฒันาแบบคาร์บอน

ต่ำาลงในระดบัทอ้งถิน่ เพือ่นำาไปสูก่ารพฒันาเมอืงคารบ์อนต่ำาอยา่ง

เปน็รปูธรรม ใน 4 เมอืงนำารอ่งของประเทศไทย ได้แก ่เทศบาลนคร

เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น เทศบาล

นครนครราชสีมา จ.นครราชสีมา และเทศบาลนครเกาะสมุย 

จ.สุราษฎร์ธานี

เป้าหมายของโครงการ
ลดก๊าซเรอืนกระจกของเมืองนำารอ่งทัง้ 4 แหง่ จากกจิกรรม

ที่โครงการเข้าไปมีส่วนสนับสนุน รวมไม่น้อยกว่า 177,708 

tCO2eq ภายใน 4 ปี ของการดำาเนินโครงการ (ตั้งแต่วันที่ 

1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564)

โดยเน้นเรื่อง

 การพัฒนาระบบการจัดการเมืองคาร์บอนต่ำา 

 การจัดทำา City Carbon Footprint 

 การพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการลดกา๊ซเรือนกระจก 

 ส่งเสริมการลงทุนโครงการในด้านการจัดการขยะ  

ของเสีย การขนส่งที่ยั่งยืน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้จัดตั้งคณะ

กรรมการอำานวยการจากหน่วยงานภาค

ส่วนต่างๆ และจัดพิธีลงนามบันทึกความ

ร่วมมือโครงการ โดยมีนายกเทศมนตรีเข้า

ร่วมทั้ง 4 แห่ง ที่โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ 

เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 

2560 เพื่อบูรณาการความร่วมมือโครงการ

ร่วมกัน ตลอดจนการติดตามงานร่วมกัน

กับเทศบาลทั้ง 4 แห่ง ในการพิจารณาตัวชี้

วดัผลลพัธ ์ผลผลิต การหารอืระดับนโยบาย 

การลงพื้นที่เมืองนำาร่องเพ่ือชี้แจงโครงการ

เก่ียวกับแผนจัดการเมืองและกิจกรรมที่

เทศบาลแต่ละแห่งประสงค์และตอบสนอง

ต่อเป้าหมายของการพัฒนาเมืองคาร์บอน

ต่ำาอย่างยั่งยืน
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ในปีงบประมาณ 2560 มีการประชุมภายใต้กรอบ

อนุสญัญาสหประชาชาตวิา่ด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (UNFCCC) จำานวน 2 ครั้ง ได้แก่

1) การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วย

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ สมยัที ่22 (COP 22)  

การประชมุรัฐภาคีพธิสีารเกยีวโต สมยัที ่12 (CMP 12)  

การประชุมรัฐภาคคีวามตกลงปารสี สมยัท่ี 1 (CMA 1)  

และการประชุมองค์กรย่อยที่เกี่ยวข้อง ณ เมือง 

มาร์ราเกซ ราชอาณาจักรโมร็อกโก ระหว่างวันที่ 

7-18 พฤศจิกายน 2559

2) การประชุมรอบกลางปี ซึ่งเป็นการประชุมองค์กร

ย่อย จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 8-18 พฤษภาคม 2560  

ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำาหนด

แนวทางการดำาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศร่วมกันระดับโลก โดยเฉพาะการกำาหนด 

รายละเอียดของการดำาเนินงานตามความตกลงปารีส 

ซ่ึงมีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 โดย 

ที่ประชุมได้มีข้อตัดสินใจให้เร่งการพัฒนาแนวปฏิบัติ

เพื่อรองรับการดำาเนินงานตามความตกลงปารีสให้ 

แล้วเสร็จ โดยช้าที่สุด ภายในปี พ.ศ. 2561

ความก้าวหน้าการพัฒนาแนวปฏิบัติระหว่างประเทศภายใต ้
กรอบอนุสัญญา UNFCCC และ การเจรจาและเตรียมความพร้อม 
การดำาเนินงานของไทยด้านกลไกตลาดระหว่างประเทศ

กลไกตลาดระหว่างประเทศภายใต้
ความตกลงปารีส
ข้อ 6 (Article 6) ของความตกลงปารีสรับรองการ
จัดทำาความร่วมมือโดยสมัครใจระหว่างภาคีในการ
ดำาเนินงานตาม “การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำาหนด” 
(Nationally Determined Contribution: NDC) 
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ คือ 

องค์ประกอบ 1  
การดำาเนนิความรว่มมอืทีม่กีารใชผ้ลการลดกา๊ซเรอืน
กระจกทีถ่า่ยโอนระหวา่งประเทศ (Internationally 
Transferred Mitigation Outcomes: ITMOs)  
เพื่อบรรลุ NDC

องค์ประกอบ 2  
จัดตั้งกลไกที่นำาไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกและ
สนบัสนุนการพฒันาทีย่ัง่ยนื (ขอ้ 6.4 ของความตกลง
ปารีส) ภายใต้อำานาจและแนวทางของที่ประชุมรัฐ
ภาคีความตกลงปารีส

องค์ประกอบ 3  
กำาหนดกรอบการดำาเนินงานสำาหรับแนวทางที่ไม่ใช้
ตลาดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ซึง่ทีป่ระชมุ COP 21 ไดม้อบหมายให้องคก์รยอ่ยเพือ่
ให้คำาปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ 
SBSTA ดำาเนินการพัฒนาและเสนอแนะแนวปฏิบัติ 
ที่ เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดำาเนินงานตามองค์
ประกอบดังกล่าว



81

กลไกตลาดระหว่างประเทศภายใต้บริบทความตกลงปารีส

ที่ผ่านมา SBSTA มีการประชุมหารือเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติภายใต้ข้อ 6 ของความตกลงปารีส จำานวน 3 ครั้ง โดยที่

ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อการตีความบทบัญญัติข้อ 6 ของความตกลงปารีส ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ

องคป์ระกอบทีเ่หน็วา่ควรระบุถึง เพือ่รองรบัการดำาเนนิงานตามขอ้ 6 ดังกลา่ว โดยภาคยีงัมขีอ้คดิเหน็ในหลายประเดน็

ที่แตกต่างกัน จึงตกลงที่จะหารือต่อไป ในการประชุม COP 23 ซึ่งมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2560

กลไกการพัฒนาที่สะอาด 
ภายใต้พิธีสารเกียวโต

ที่ประชุม CMP 12 เห็นชอบ 

ขอ้ตดัสนิใจเก่ียวกบักลไกการพฒันา

ที่สะอาด (Clean Development 

Mechanism: CDM) ภายใต้พิธี

สารเกียวโต ซึง่ในสาระสำาคญั ขอให ้

CDM Executive Board มุ่งพัฒนา

กระบวนการในการดำาเนินกลไก 

CDM ให้มีความเรียบง่าย สะดวก 

มากยิง่ขึน้ และลดคา่ใชจ้า่ย ในขณะ 

ที่ยั่ งคงทำาให้มั่นใจได้ว่ามีความ 

น่าเชื่อถือในกระบวนการลดก๊าซ

เรือนกระจก รวมทั้ง ที่ประชุมได้เร่ง 

ให้ประเทศต่างๆ มอบสารการยอมรับ 

ขอ้แก้ไขโดฮา เพือ่ใหพ้ธิสีารเกียวโต 

ระยะที่ 2 (ค.ศ. 2013 - 2020) มีผล

ใช้บังคับโดยเร็ว

บทบาทการดำาเนินงานของ อบก.

1. เสนอท่าทีเจรจา และจัดทำาข้อคิดเห็น (submission) ของไทย ต่อการ

พฒันากฎกติกาภายใตข้อ้ 6 ของความตกลงปารสี : อบก. ในฐานะหนว่ย

งานหลักที่ติดตามประเด็นเจรจาเกี่ยวกับกลไกตลาดระหว่างประเทศ ได้

จัดทำาข้อคิดเห็นของไทยต่อการพัฒนากฎกติกาภายใต้ข้อ 6 ของความ

ตกลงปารีส ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 21 

กลุ่มประเทศ ท่ีได้จัดส่งข้อคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวแก่สำานักเลขาธิการ

อนุสัญญา UNFCCC เพื่อประกอบการเจรจาในการประชุม COP 23  

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560

2. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่ม 77 และจีน : ได้ส่งผู้แทนร่วมใน

คณะเจ้าหน้าที่สนับสนุนเชิงเทคนิคของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจของประธานกลุ่ม 77 และ

จีน สำาหรับกรอบอนุสัญญา UNFCCC ระหว่างการประชุม COP 22 และ

การประชุมที่เกี่ยวข้อง

3. วิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย และศึกษาศักยภาพความพร้อมของประเทศไทย

ในการดำาเนินความร่วมมือลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกตลาดระหว่าง

ประเทศ : จากผลการประชมุ COP 22 อบก. อยูร่ะหวา่งดำาเนนิการตามมต ิ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2560 ท่ีมอบหมายกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย อบก. “วิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย 

และศกึษาศกัยภาพความพรอ้มของประเทศไทยในการดำาเนนิความรว่มมอื 

ลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกตลาดระหว่างประเทศ เช่น กรอบทวิภาคี 

และกรอบพหุภาคีอื่นๆ”
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โครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาด 
เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก

PARTNERSHIP FOR MARKET READINESS: PMR

ในปี พ.ศ. 2554 อบก. เข้าร่วม

โครงการเตรียมความพร้อม

ด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการ

ลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งพัฒนาโดย

ธนาคารโลก (World Bank) PMR 

เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง

ประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศ

กำาลงัพฒันา เพือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพ

ให้แก่ประเทศผู้เข้าร่วมโครงการใน

การเตรียมความพร้อมด้านกลไก

ตลาด และการดำาเนินการใช้เคร่ือง

มือทางการตลาดเพื่อสนับสนุนการ

ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่

เข้าร่วม

จากการประชุม Partnership Assembly (PA) ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 3 
มีนาคม 2557 ณ เมืองเม็กซิโกซิตี้ สหรัฐเม็กซิโก ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ให้เงินสนับสนุนแก่ประเทศไทยเป็นจำานวนเงิน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อ
ศึกษาและเตรียมการใน 4 องค์ประกอบหลัก ในช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2562

1. การเตรียมองค์ประกอบที่สำาคัญสำาหรับการดำาเนินกลไก Energy  
Performance Certificate (EPC) Scheme แบบสมัครใจ

2. การพัฒนาแผนการลดก๊าซเรือนกระจก การศึกษาการกำาหนดราคา
คาร์บอนเครดิต และมาตรการจูงใจ สำาหรับ Low Carbon City Program

3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านกรอบโครงสร้างกฎหมายสำาหรับการ
ดำาเนินกลไก Emission Trading Scheme (ETS)

4. การบริหารจัดการโครงการ (Project Management Unit: PMU)

 การศึกษากฎหมายเพื่อรองรับกลไก EPC

 การพัฒนาระบบการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ (MRV)

 การทวนสอบข้อมูลพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมนำาร่อง

 การกำาหนดเป้าหมายสำาหรับกลไก EPC

 การศึกษาค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
(Specific Energy Consumption: SEC) 11 รายสาขา

1. ปูนซีเมนต์ 

2. เซรามิก 

3. กระดาษ 

4. เหล็กและเหล็กกล้า

5. ปิโตรเคมี 

6. อาหารและเครื่องดื่ม

7. ห้างสรรพสินค้า

8. โรงไฟฟ้าพลังความร้อน

9. โรงพยาบาล 

10. สำานักงาน 

11. โรงแรม

 การศึกษากลไกด้านราคา และมาตรการจูงใจเพื่อรองรับกลไก EPC และ LCC

การจัดทำาแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของเทศบาล จำานวน 25 แห่ง

การศึกษากรอบโครงสร้างด้านกฎหมายเพื่อรองรับการดำาเนินกลไก ETS

กิจ
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ความตกลงทวิภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
กับประเทศไทยในการพัฒนากลไกเครดิตร่วม

JOINT CREDITING MECHANISM : JCM

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม กับนางทามาโยะ มารุกาวะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่ง

ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ลงนามความตกลง

ทวิภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศญ่ีปุ่น

กับประเทศไทยในการพัฒนากลไกเครดิต

ร่วม (Joint Crediting Mechanism: JCM)  

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ กระทรวง

สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น กรุงโตเกียว 

อบก. ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้ เป็นสำานัก

เลขาธิการกลไก JCM จัดประชุมคณะกรรมการร่วมกลไก

เครดิตร่วม JCM ฝ่ายไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสำาหรับ 

การประชุมคณะกรรมการร่วมทั้งสองฝ่าย ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่  

21 สิงหาคม 2560 เพื่อพิจารณาให้การรับรองกฎระเบียบ 

หลักเกณฑ์ และแบบฟอร์มท่ีใช้ในการดำาเนินงาน ตลอดจน 

การรับรองระเบียบวิธีการคำานวณปริมาณการลดก๊าซ 

เรือนกระจก จำานวน 5 วิธี ผู้ตรวจประเมินโครงการ (Third 

Party Entity: TPE) จำานวน 2 ราย และขึ้นทะเบียนโครงการ 

จำานวน 1 โครงการ

รายชื่อระเบียบวิธีการคำานวณปริมาณการลดก๊าซเรือน
กระจกที่ได้รับการรับรอง

 Energy Saving by Introduction of High Efficiency 

Inverter Type Centrifugal Chiller

 Energy Saving by Introduction of High Efficiency 

Non-Inverter Type Centrifugal Chiller

 Installation of Displacement Ventilation Air 

Conditioning Unit in the Clean room of Semi-

conductor Manufacturing Factory

 Installation of Energy Saving Air Jet Loom at 

Textile Factory

 Energy Saving by Introduction of Multi-stage 

Oil-Free Air Compressor

รายชื่อผู้ตรวจประเมินโครงการ

1. Japan Quality Assurance Organization (JQA)

2. Japan Management Association (JMA)

โครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

1. Introduction of Solar PV Systems on Rooftops 

of Factory and office Building.
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อบก. ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ กระทรวงสิ่ง

แวดลอ้ม (MoE) และ Institute for Global Environmental Strategies 

(IGES) จดังานประชมุ สัมมนาและอบรมเชงิปฏบิตักิารใหกั้บผูท้ีส่นใจ เพือ่

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ JCM และการยื่นข้อเสนอขอรับทุนจากกระทรวง

สิง่แวดลอ้ม ประเทศญ่ีปุ่น รวมท้ังสิน้ 10 ครัง้ มผีูส้นใจเขา้รว่มกวา่ 636 คน

โครงการของประเทศไทยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม 
ประเทศญี่ปุ่น นับจากวันที่ได้ลงนามความตกลงทวิภาคีความร่วมมือฯ 
มีจำานวนทั้งหมด 23 โครงการ

ประเภทโครงการ จำานวน (โครงการ)

1. ผลิตพลังงานไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทติย์ 5

2. ผลิตพลังงานร่วมจากชีวมวล 1

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 17

โดยมูลค่าการสนับสนุนมากกว่า 1.5 พันล้านบาทและปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่คาดว่าจะลดได้เท่ากับ 99,870 tCO2/year
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