
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงองค์กร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการกาชเรือนกระจก ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประกอบด้วย 4 ปัจจัยเสี่ยง ที่จะส่งผลกระทบในด้านลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
ดังนี้ 

o ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 การไม่ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ และภาคเอกชนในการร่วมโครงการกิจกรรม
ด้านการลดก๊าชเรือนกระจก กับ อบก.  สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง คือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือ
สร้างความตระหนักและเห็นความส าคัญรวมถึงประโยชน์ของการท าโครงการ/กิจกรรม T-VER และ 
CFR ไปยังภาครัฐ และเอกชน ยังไม่เพียงพอ และขาดแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการลดก๊าซเรือน
กระจกและขนาดของโครงการ/กิจกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในระดับองค์การ คือ ปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากโครงการ T-VER (T-VER ใหม่ปี 62 = 321,679 tCO2e/y) และ
การส่งเสริมให้ใช้เครื่องหมายรับรองลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint Reduction หรือ 
CFR) (CFR ใหม่ปี 62 = 186,189 tCO2e) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อบก. มีแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยง ดังนี้ 

1) จัดงานสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจกับภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง 
2) จัดกิจกรรมสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฉลากคาร์บอนให้ผู้ประกอบการเพ่ือให้รับทราบ

และเห็นประโยชน์ของฉลากคาร์บอนอย่างต่อเนื่อง  
3) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบโครงการ T-VER 
4) จัดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาเอกสารข้อเสนอโครงการและรายงานการติดตามประเมินผล

โครงการ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาเอกสารประกอบโครงการ 
5) ก าหนดให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากโครงการเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาให้

งบประมาณการสนับสนุนการตรวจสอบความใช้ได้ /ทวนสอบแก่ผู้ประกอบการ  
 
o ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 วิธีการค านวณและกระบวนการ MRV ที่ใช้ในการติดตามประเมินผลการลดก๊าซ

เรือนกระจกจากมาตรการภายใต้ NDC Roadmap ภายในปี พ  2564 – 2573 ไม่ได้รับการรับรอง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง คือ ผู้รับผิดชอบหลักของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาด
ความเข้าใจในหลักการของกระบวนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการ/
นโยบาย (วิธีการค านวณและกระบวนการ MRV) ซึ่งส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในระดับองค์กรท าให้
อบก.ไม่สามารถติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกได้ครบทุกมาตรการภายใต้ NDC 
Roadmap ภายในปี พ.ศ. 2564 – 2573 และประเทศไทยไม่สามารถรายงานผลการลดก๊าซเรือน
กระจกได้ครบทุกมาตรการภายใต้ NDC Roadmap ภายในปี พ.ศ. 2564 – 2573 อบก. มีแนวทางใน
การบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1) ประสานความร่วมมือและจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและพัฒนาวิธีการค านวณและกระบวนการ MRV ร่วมกัน 

2) ประชุมเพ่ือวางแผนและขอบเขตการด าเนินงานร่วมกัน 



3) ประชุมเพ่ือชี้แจง /ผลการลดก๊าซติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานเพ่ือเตรียมการติดตาม
เรือนกระจกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4) น าเสนอ )ร่าง (วิธีประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกและกระบวนการ MRV ให้กับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

 
o ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 การไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ในการเข้าร่วมพัฒนาต้นแบบด้านการ

ลดก๊าชเรือนกระจกในพื้นที่ EEC  สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง คือ โรงงานหรือสถานประกอบการไม่ให้
ความร่วมมือที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเป็นต้นแบบอุตสาหกรรมด้านการลดก๊าชเรือนกระจก รวมถึง
ระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพให้โรงงานอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ ายังไม่เพียงพอ ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อองค์กร คือ สถานประกอบการเขารวมพัฒนาต้นแบบด้านการลดก๊าชเรือนกระจกในพ้ืนที่ 
EEC ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (จ านวน 20 แหง) และโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ EEC ไม่ผ่านเกณฑ์
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 2 ภายใต้ตัวชี้วัดแผนบูรณาการงบประมาณ พ.ศ.2562  ร่วมกับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม อบก.มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1) จัดประชาสัมพันธ์โครงการ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ เปิดรับสมัครเพ่ือเป็นต้นแบบอุตสาหกรรม
ด้านการลดก๊าชเรือนกระจกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2) จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานร่วมกัน ก าหนดให้มีการจัดท า
แผนการด าเนินงานและเป้าหมายที่ชัดเจน 

3) ประสานการท างานร่วมกัน และจัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือติดตามความคืบหน้าผลการด าเนินงาน
กิจกรรม/โครงการเป็นระยะ 

4) จัดท าแผนการด าเนินงาน ก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินงานที่ชัดเจนในแต่ละกิจกรรม 
5) จัดประชุมโรงงานเพ่ือติดตามการด าเนินงานของโครงการ  
6) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (โรงงาน ที่ปรึกษา อบก.)   
7) สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ชลบุรี และ

ฉะเชิงเทรา เพ่ือช่วยส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให้กับโรงงานอุตสาหกรรม 
 
o ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 บทบาท และภารกิจของ อบก. ยังไม่เป็นที่รับรู้ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  

สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง คือ ช่องทาง (Channel) และรูปแบบ (Approach) ของการติดต่อสื่อสารสร้าง
การรับรู้ ความเข้าใจ ยังไม่เพียงพอต่อการสร้างการรับรู้ถึงบทบาทภารกิจของ อบก  .ให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐ กลุ่มเป้าหมาย และเนื้อหา (Content) ที่สื่อสารประชาสัมพันธ์เข้าใจยากและไม่ตรงกับความ
สนใจของหน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์การ ท าให้หน่วยงานภาครัฐขาดการ
รับรู้และให้ความร่วมมือส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก รวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณไม่เห็นถึง
ความส าคัญของการเพ่ิมงบประมาณให้ อบก  . ที่เป็นหน่วยงานหลักสนับสนุนการด าเนินงานลดก๊าซ
เรือนกระจก ส่งผลกระทบในระดับประเทศ ท าให้สังคมไทยยังไม่สามารถมุ่งสู่การเป็น “สังคม
คาร์บอนต่ า”ตามนโยบายและแผนของรัฐบาล อบก.มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้  

1) ศึกษารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์แยกแยะ หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือจัดท าแผน
สื่อสารสร้างการรับรู้ บทบาทภารกิจของ อบก. ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  



2) ด าเนินการเพ่ือพัฒนาเพ่ิมช่องทางและรูปแบบการสื่อสาร สร้างการรับรู้ ถึงบทบาทภารกิจ
ของ อบก.ไปยัง หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายและเชื่อมโยงถึงแนวทางการด าเนินงานลด
ก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน ร่วมกัน 

3) การพัฒนาและปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลด
ก๊าซเรือนกระจกท่ีสอดคล้องกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายมีความน่าสนใจรับรู้เข้าถึงและเข้าใจง่าย 


