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๑ 
 

สารบัญ                                                                                                                              
              หน้า 

คํานํา            ๒ 
ประกาศเจตนารมณ์          ๓ 
ข้อมูลองค์การ           ๕ 
โครงสร้างองค์การ          ๖ 
หลักการและแนวคิด          ๗ 
วัตถุประสงคใ์นการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี     ๙ 
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 

- นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม       ๑๐ 
- นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     ๑๐ 
- นโยบายด้านองค์การ         ๑๑ 
- นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน        ๑๒ 

แนวทางการส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี  ๑๓ 
ภาคผนวก           ๑๕ 
ใบลงนามรับทราบของผู้ปฏิบัติงาน 
 - รองผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก    ๒๓ 
 - สํานักอํานวยการ (สอก.)        ๒๕ 

- สํานักพัฒนาธุรกิจ (สพธ.)        ๒๖ 
 - สํานักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล (สวป.)      ๒๗ 
 - สํานักยุทธศาสตร์ (สนย.)        ๒๘ 
 - สํานักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ (สพค.)     ๒๙ 
 - ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (ศขก.)       ๓๐ 
 - หน่วยตรวจสอบภายใน        ๓๑ 

 

 

 

  



 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
 

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารองค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล
การบริหารกิจการขององค์การ 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ดูแลองค์การที่ดี ซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่
ดีด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ 
บุคลากรทุกคน การกํากับดูแลองค์การที่ดีพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ
อย่างทั่วถึง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

คํานํา 

นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารองค์การ

และมีธรรมาภิบาล อันจะ  ทําให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธา 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จึงได้จัดทํานโยบายการกํากับ
ซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่
เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมสําหรับองค์การและ

การกํากับดูแลองค์การที่ดีพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ

 
(ลงช่ือ).........................................

  (นางประเสรฐิสุข จามรมาน
รองผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

รักษาการผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
วันที่........ เดือนมกราคม พ.ศ. 

 

๒ 

) 

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
พุทธศักราช ๒๕๔๖ ซึ่ง

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารองค์การเป็นไป
ศรัทธา และไว้วางใจใน  

จึงได้จัดทํานโยบายการกํากับ
ซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่

รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมสําหรับองค์การและ
การกํากับดูแลองค์การที่ดีพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ 

)...................................................... 
นางประเสรฐิสุข จามรมาน) 

ริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
รักษาการผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

. ๒๕๕๕ 



๓ 
 

ประกาศเจตนารมณ ์

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาศัยอํานาจตามตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐  

มาตรา ๗ ให้องค์การมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
๑. วิเคราะห์ กล่ันกรอง และทําความเห็นเกี่ยวกับการให้คํารับรองโครงการ ตลอดจน

ติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับคํารับรอง 
๒. ส่งเสริมการพัฒนาโครงการ และการตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการ

รับรอง 
๓. เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ดําเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก 
๔. จัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับคํารับรอง และการขายปริมาณก๊าซเรือน

กระจกที่ได้รับการรับรอง ทั้งนี้ ตามนโยบายที่คณะกรรมการแห่งชาติและคณะกรรมการกําหนด 
๕. เสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้คําแนะนําแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

เกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
๖. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก  
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

มาตรา ๘ ให้องค์การมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑. ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง หรือก่อตั้งทรัพยสิทธิต่างๆ 
๒. ก่อตั้งสิทธิ หรือทํานิติกรรมทุกประเภทผูกพันสินทรัพย์ ตลอดจนทํานิติกรรมอื่นใด 

เพื่อประโยชนใ์นการดําเนินกิจการขององค์การ 
๓. จัดให้มีหรือให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก 
๔. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดําเนินการ ทั้งนี้

ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกําหนด 
๕. มอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ชํานาญการหรือเช่ียวชาญทําการศึกษา 

วิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ และเสนอรายงานหรือความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา 
๖. ดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย 
๗. ปฏิบัติงานหรือดําเนินการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการแห่งชาติหรือ

คณะกรรมการมอบหมาย 



 

ในฐานะผู้บริหารของ
ให้มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของ
มหาชน) เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
การบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจนโปร่งใส มีธรรมาภิบาล
เป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของ
ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดไป

นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
ได้รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติ
ที่ดีบนพื้นฐานธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้องประกอบด้วย คณะกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร ผู้รับบริการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยบุคคลทุกระดับขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
การกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 
ปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฎอยูใ่นนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของ
เสมอ อีกทั้ง เพื่อเป็นการแสดงถึงพันธะสัญญาระหว่าง
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน
ฉบับนี้ พร้อมทั้งยอมรับเป็นหลักการปฏิ
 

ในฐานะผู้บริหารขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน
ให้มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน
มีความชัดเจนโปร่งใส มีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีขององค์การ พร้อมสร้างความไว้วางใจและศรัทธาจากประชาชน 
ติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดไป 

นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
ได้รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งมาตรฐานการทํางาน ความ
ที่ดีบนพื้นฐานธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่ของรัฐและลูกจ้าง ตามความคาดหวังของสังคม และผู้ที่เกี่ยว

คณะกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร ผู้รับบริการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จะสามารถนํานโยบาย

การกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ ไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดําเนินงาน และจะไม่ละเลยการ
ปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฎอยูใ่นนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้ 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จะพิจารณาทบทวน และ
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การเป็นประจํา ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่

เพื่อเป็นการแสดงถึงพันธะสัญญาระหว่างองค์การและบุคลากรขององค์การบริหาร
องค์การมหาชน) จึงขอให้ทุกคนได้ลงช่ือในหนังสือรับทราบดังที่แนบมาพร้อมกับคู่มือ

พร้อมทั้งยอมรับเป็นหลักการปฏิบัติงานตลอดไป 

(ลงช่ือ).........................................
  (นางประเสรฐิสุข จามรมาน

รองผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
รักษาการผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

วันที่........ เดือนมกราคม พ.ศ. 

 

๔ 

องค์การมหาชน) เห็นสมควร
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ

องค์การมหาชน) มีระบบ
เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะ

พร้อมสร้างความไว้วางใจและศรัทธาจากประชาชน 

ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งมาตรฐานการทํางาน ความประพฤติ

ตามความคาดหวังของสังคม และผู้ที่เกี่ยว 
คณะกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร ผู้รับบริการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

จะสามารถนํานโยบาย
ไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดําเนินงาน และจะไม่ละเลยการ

จะพิจารณาทบทวน และปรับปรุง
เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่

องค์การบริหารจัดการ
จึงขอให้ทุกคนได้ลงช่ือในหนังสือรับทราบดังที่แนบมาพร้อมกับคู่มือ

)...................................................... 
ฐสุข จามรมาน) 

รองผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
รักษาการผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

. ๒๕๕๕ 

 



๕ 
 

ข้อมูลองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 

วิสัยทัศน์ : 

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิผล เพื่อช่วยเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดล้อม 
และเกื้อกูลสังคม 
 

พันธกิจ : 

๑. วิเคราะห์ กล่ันกรอง และทําความเห็นเกี่ยวกับการให้คํารับรองโครงการ ตลอดจนติดตามประเมินผล
โครงการที่ได้รับคํารับรอง   

๒. ส่งเสริมการพัฒนาโครงการ และการตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง  

๓. เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ดําเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก 

๔. จัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับคํารับรอง และการขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการ
รับรอง ทั้งนี้ ตามนโยบายที่คณะกรรมการแห่งชาติและคณะกรรมการกําหนด 

๕. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้คําแนะนําแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

๖. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก 

๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 

ค่านิยม : 

LOW-C (L = Leadership, O = Management by Objectives, W = Wisdom, C = Creative) 

ริเริ่มสร้างสรรค์ ช้ีนําการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ 

 

 

 



๖ 
 

ผังโครงสร้างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
หมายเหตุ : คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เห็นชอบในการประชุมคร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันท่ี 
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๕ 

 

คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ผู้อํานวยการ 

สํานักอํานวยการ (สอก.) ท่ีปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญพเิศษ 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการองค์การฯ 

���� ด้านกฎหมาย              ���� ด้านเศรษฐศาสตร์  
���� ด้านทุนและการตลาด      ���� ด้านวิจัยและพัฒนา  
���� ด้านข้อมูลสารสนเทศ       ���� ด้านอื่นๆ 

สํานักยุทธศาสตร์ (สนย.) 

สํานักพัฒนาธุรกิจ (สพธ.) 

สํานักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร ่
องค์ความรู้ (สพค.) 

สํานักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล 

(สวป.) 

ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (ศขก.) 

รองผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ 



๗ 
 

หลักการและแนวคิด 

การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) นับเป็นการสนองตอบต่อแนวคิดธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวม ดังนี้ 

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๔ หน้าที่ของชนชาวไทย 
มาตรา ๗๔ กําหนดให้ “บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม อํานวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดใีนการปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่ง
ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง….” และมาตรา ๗๘ (๔) และ (๕) รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบาย
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 

(๔)  พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคูไ่ปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

(๕)  จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทําและการให้บริการ
สาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

๒. การกําหนดให้มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการนํา
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการ
บริหารราชการแผ่นดินของไทย ดังเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมา
เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ 

“การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ
และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอํานาจ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลงาน 

การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดํารงตําแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่
ต้องคํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 



๘ 
 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล 
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการส่ังการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้” 

๓. คําแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔
ประกอบด้วย พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง เน้นการบริหารเชิงกลยุทธใ์นระดับชาติอย่างมีวิสัยทัศน์
และมุ่งผลสัมฤทธิ์ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพเสริม 
สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
พัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบที่
โปร่งใสขึ้น โดยการวางระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 
ความคุ้มค่า พัฒนากระบวนการติดตาม เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอด 
จนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินให้เกิดความสุจริตและมีประสิทธิภาพ พัฒนาและส่งเสริมระบบการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่สามารถประเมินผลงานได้ด้วย
ระบบคุณธรรม และให้หลักประกันความม่ันคงบนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและผลงานสาธารณะ 
ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน  พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริการสาธารณะ ตลอด 
จนพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีขึ้น และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

วัตถุประสงค์ในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี 

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีผลใน 
ทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีจึง
ได้ยึดหลักการที่สําคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

๑) เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นใน
หน่วยงานและสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ขององค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทําให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ 
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) 

๓) เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเช่ือถือ ความม่ันใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ 
ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
 

นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี 

เพื่อแสดงความมุ่งม่ันต่อการบริหารราชการตามแนวธรรมาภิบาล องค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ประกอบด้วยนโยบาย
หลัก และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายด้านองค์การ และนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน  

นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 
๑. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
๑.๑ มุ่งม่ันรักษาผลประโยชน์
ของรัฐไว้สูงสุด 

๑.๑.๑ สร้างกลไกการกํากับดูแล
การดําเนินการตามภารกิจต่างๆ ให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 

๑.๑.๑.๑ การทบทวน/จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ อบก. (พ.ศ. ๒๕๕๕ - 
๒๕๕๙) ท่ีสนับสนุนแนวนโยบาย
แห่งรัฐ (สนย.) 

๑ = ดําเนินการไม่แล้วเสร็จ 
๕ = ดําเนินการแล้วเสร็จ 
 

  ๑.๑.๑.๒ การดําเนินงานรับรอง 
โครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด
ให้ครอบคลุมทุกประเภท (สวป.) 
 
 

๑ = ๑ ประเภท 
๒ = ๒ ประเภท 
๕ = ๓ ประเภท 

หมายเหตุ การรับรองโครงการกลไก
การพัฒนาท่ีสะอาดให้ครอบคลุมทุก
ประเภท ๓ ประเภท คือ   
๑. ประเภทท่ัวไป  
๒. ประเภทโครงการกลไกการพัฒนาท่ี

สะอาดขนาดเล็กแบบรวมโครงการ 
(Small Scale CDM Bundling)  

๓. ประเภทแผนงาน (Programmatic 
CDM/ Programme of Activities) 

 ๑.๑.๒ ยกระดับการรายงานผลด้าน
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศ  
 

๑.๑.๒.๑ การพัฒนาข้อมูลอ้างอิง
ของประเทศ (ศขก.) 

ตามคํารับรองปี ๕๕ มิติ ๑ (๑.๔) 
๑ = ระดับ ๑       ๔ = ระดับ ๔ 
๒ = ระดับ ๒       ๕ = ระดับ ๕ 
๓ = ระดับ ๓ 
 

๑.๒ สร้างกลไกการมีส่วนร่วม
ขององค์กรท่ีเก่ียวข้องในการ
บริหารจัดการ  

๑.๒.๑ การเปิดโอกาสให้องค์กรอื่นมี
ส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล
โครงการ 

๑.๒.๑.๑ การติดตามประเมินผล 
โครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
สํานักงานส่ิงแวดล้อมภูมิภาค (สวป.) 

ตามคํารับรองปี ๕๕ มิติ ๑ (๑.๑.๓) 
๑ = ระดับ ๑       ๔ = ระดับ ๔ 
๒ = ระดับ ๒       ๕ = ระดับ ๕ 
๓ = ระดับ ๓ 
 

๒. นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒.๑ ส่งเสริมการให้บริการโดย
ยึดหลักความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

๒.๑.๑ มุ่งการให้บริการท่ีมีคุณภาพ
ต่อผู้รับบริการด้วยความประทับใจ 
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้รับการอํานวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองตามต้องการ 

๒.๑.๑.๑ การสํารวจความพึงพอใจ
ในการให้บริการ ๔ งานบริการ คือ  
๑) ความพึงพอใจของในการขอการ

รับรองโครงการ (สวป.) 
๒) ความพึงพอใจของผูร้่วมกิจกรรม

ส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต
ให้กับผู้ประกอบการฯ รายประเภท 
(สพธ.) 

ตามคํารับรองปี ๕๕ มิติ ๒ (๒.๑) 
๑ = ร้อยละ ๗๐  
๒ = ร้อยละ ๗๕  
๓ = ร้อยละ ๘๐  
๔ = ร้อยละ ๘๕  
๕ = ร้อยละ ๙๐ 



๑๑ 
 

นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 
๓) ความพึงพอใจของผูร้ับบริการ

ต่อกิจกรรมการให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการและผูร้ับบริการ
กลุ่มเป้าหมาย (สพค.) 

๔) ความพึงพอใจจากการเข้าใช้
เว็บไซต์ (ศขก.) 

๒.๒ สร้างกลไกและจิตสํานึก
ในการให้บริการท่ีตอบสนอง
ความต้องการของผูร้ับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๒.๒.๑ พัฒนาศักยภาพของ 
ผู้รับบริการให้มีความรู้ความเข้าใน
การให้บริการขององค์การ  
 

๒.๒.๑.๑ การดําเนินโครงการพัฒนา
ขีดความสามารถขององค์กรและ
เครือข่าย (การให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการและ ผู้รับบริการ
กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ)  (สพค.) 

ตามคํารับรองปี ๕๕ มิติ ๑ (๑.๖.๑ -
๑.๖.๒) 
๑ = ระดับ ๑       ๔ = ระดับ ๔ 
๒ = ระดับ ๒       ๕ = ระดับ ๕ 
๓ = ระดับ ๓ 

๒.๓ สร้างระบบบริหารงานท่ีมี
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

๒.๓.๑ สนับสนุนและให้ความสําคัญ
ต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและองค์
ความรู้ขององค์การฯ 

๒.๓.๑.๑ การเผยแพรอ่งค์ความรู้/
ข้อมูลองค์การท่ีสําคัญ ลงในเว็บไซต์
(ศขก.) 
 

ตามคํารับรองปี ๕๕ มิติ ๑ (๑.๘.๔) 
๑ = ๒๐ เรื่อง       ๔ = ๔๐ เรื่อง 
๒ = ๒๕ เรื่อง       ๕ = ๕๐ เรื่อง 
๓ = ๓๐ เรื่อง 

  ๒.๓.๑.๒ การดูแลติดตามผลการ
ดําเนินงานท้ังในด้านการเงินและ
ไม่ใช่การเงิน (ด้านภารกิจหลัก) 
อย่างสมํ่าเสมอ (สอก., กพบ.) 

ตามคํารับรองปี ๕๕ มิติ ๔ (๑.๓) 
๑ = เสนอ คก.อบก. ๑ ครั้ง/ปี 
๒ = เสนอ คก.อบก. ๒ ครั้ง/ปี 
๓ = เสนอ คก.อบก. ๓ ครัง้/ปี 
๔ = เสนอ คก.อบก. ทุก ๓ เดือน  
(รายไตรมาส)  
๕ = เสนอ คก.อบก. ทุก ๓ เดือนและ
เป็นวาระพิจารณา มีการรายงาน
รัฐมนตรีท่ีกํากับ อย่างน้อย ๒ ครัง้/ปี 
และเผยแพร่ลงเว็บไซด์ 

๓. นโยบายด้านองค์การ 
๓.๑ ส่งเสริมจัดให้มีการจัดทํา
แผนดําเนินงาน (Action Plan) ท่ี
ชัดเจนตามแผนยุทธศาสตร์ของ 
หน่วยงานภาครัฐ 

๓.๑.๑ ถ่ายทอดค่าเป้าหมาย 
(cascading) แผนบริหารราชการ
แผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการกระทรวง 
แผนยุทธศาสตร์องค์การฯ สู่
แผนปฏิบัติงานองค์การ 

๓.๑.๑.๑ การจัดทําแผนปฏิบัติงาน 
๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) และ 
๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖) (สอก.) 

๑ = ไม่ได้จัดทํา/อยู่ระหว่างดําเนินการ 
๕ = ดําเนินการแล้วเสร็จ 
 

๓.๒ ส่งเสริมให้เกิดความคุ้มค่า
ของการใช้งบประมาณ และ
การบริหารจัดการทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๒.๑ สร้างกลไกการบริหารจัดการ
งบประมาณท่ีประสิทธิภาพ และให้
เกิดความคุ้มค่าในการดําเนินการ 
 

๓.๒.๑.๑ การติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณรายไตรมาส และ 
การจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
(สอก.) 

ตามคํารับรองปี ๕๕ มิติ ๒ (๒.๑) มิติ 
๓ (๓.๑) 
๑ = ระดับ ๑       ๔ = ระดับ ๔ 
๒ = ระดับ ๒       ๕ = ระดับ ๕ 
๓ = ระดับ ๓ 

๓.๓ ส่งเสริมให้เกิดคุณภาพ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

๓.๓.๑ นําการพัฒนาระบบจัดการ
คุณภาพมาใชใ้นการพัฒนาคุณภาพ
งานบริการ 

๓.๓.๑.๑ การพัฒนาระบบจัดการ
คุณภาพการวิเคราะห์และรับรอง
โครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 
ตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑-๒๐๐๘ 
(สวป.) 

ตามคํารับรองปี ๕๕ มิติ ๑ (๑.๘.๔) 
๑ = ระดับ ๑       ๔ = ระดับ ๔ 
๒ = ระดับ ๒       ๕ = ระดับ ๕ 
๓ = ระดับ ๓ 

๓.๔ ส่งเสริมให้เกิดระบบการ
บริหารความเส่ียงละการควบคุม
ภายใน ท่ีมีประสิทธิภาพ 

๓.๔.๑ กําหนดแนวทางผลักดันให้
เจ้าหน้าท่ีทุกระดับตระหนักถึงความ
เส่ียงต่อการดําเนินงานท่ีผิดต่อ
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

๓.๔.๑.๑ จัดวางและดําเนินระบบ 
บริหารความเส่ียงและระบบการ
ควบคุมภายใน  ประจําปีงบ ๒๕๕๕ 
นําเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ตามคํารับรองปี ๕๕ มิติ ๔ (๑.๓) 
๑ = เสนอ คก.อบก. ๑ ครั้ง/ปี 
๒ = เสนอ คก.อบก. ๒ ครั้ง/ปี 
๓ = เสนอ คก.อบก. ๓ ครัง้/ปี 



๑๒ 
 

นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 
 และประเมินผลและคณะกรรมการ 

อบก.  (สอก.) 
 

๔ = เสนอ คก.อบก. ทุก ๓ เดือน  
(รายไตรมาส)  
๕ = เสนอ คก.อบก. ทุก ๓ เดือนและ
เป็นวาระพิจารณา 

๓.๕ สร้างระบบการบรหิารผล
การปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางท่ีดีกว่า
เสมอแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุก
ระดับ โดยผลักดันทุกหน่วยงาน
ให้มุ่งเน้น พัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา 

๓.๕.๑ ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน 
(KPI) ท่ีมีการกําหนดไว้อย่างชัดเจน 
เป็นเครื่องมือในการวางแผนและ
ควบคุมผลการดําเนินงาน และมี
การรายงานผลการดําเนินงานเพื่อ
การประเมินผลและการขึ้นเงินเดือน
อย่างสมํ่าเสมอ 

๓.๕.๑.๑ ประเมินผลงานบุคลากร
ในองค์การฯ โดยมีการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดของระดับองค์การสู่ระดับ 
สํานัก/ศูนย์/หน่วย และระดับบุคคล 
และใชใ้นการประเมินผลการขึ้น
เงินเดือนประจําปี (สอก.) 

 

ตามคํารับรองปี ๕๕ มิติ ๔ (๑.๔) 
๑ = ระดับ ๑       ๔ = ระดับ ๔ 
๒ = ระดับ ๒       ๕ = ระดับ ๕ 
๓ = ระดับ ๓ 

๓.๖ ให้ความสําคัญกับการออก
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯลฯ เพื่อ
สนับสนุนประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

๓.๖.๑ ทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ฯลฯ เป็นประจําทุกปี 
 

๓.๖.๑.๑ ทบทวน/ปรับปรุง/เพ่ิมเติม 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯลฯ เสนอ
คณะกรรมการ อบก. เพื่อพิจารณา 
เป็นประจําทุกปี (สนย.) 

๑ = ไม่ได้ดําเนินการ 
๕ = ดําเนินการอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี 
 

๔. นโยบายด้านผู้ปฏบิัติงาน 
๔.๑ มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
 
 
 

๔.๑.๑ วางระบบการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ท้ังในเรื่องการ
บริการและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และการพัฒนาองค์การเพื่อ
การสร้างภาพลักษณ์และวัฒนธรรม
องค์การท่ีดี ส่งเสริมให้มีความรู้
ความสามารถอย่างท่ัวถึง  

๔.๑.๑.๑ จัดทําและดําเนินงาน
ภายใต้แผนการบริหารทรัพยากร
บุคคล ของ อบก. ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ (สอก.)   

ตามคํารับรองปี ๕๕ มิติ ๔ (๑.๒.๕) 
๑ = เสนอ คก.อบก. ๑ ครั้ง/ปี 
๒ = เสนอ คก.อบก. ๒ ครั้ง/ปี 
๓ = เสนอ คก.อบก. ๓ ครัง้/ปี 
๔ = เสนอ คก.อบก. ทุก ๓ เดือน  
(รายไตรมาส)  
๕ = เสนอ คก.อบก. ทุก ๓ เดือนและ
เป็นวาระพิจารณา 

 ๔.๑.๒  สนับสนุนให้มีระบบในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์จาก
การปฏิบัติงาน 

๔.๑.๒.๑ การจัดกิจกรรม KM (สอก.) 
 

๑ = ๑ ครั้ง/ปี    
๒ = ๒ ครั้ง/ปี    
๓ = ๓ ครั้ง/ปี 
๔ = ๔ ครั้ง/ปี 
๕ = มากกว่า ๔ ครั้ง/ปี 

 ๔.๑.๓ จัดหาอุปกรณ์เครือ่งใช้ท่ี
จําเป็นในการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติ
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

๔.๑.๓.๑ จัดหาอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สํานักงาน
สําหรับเจ้าหน้าท่ีใช้ปฏิบัติงาน 
(ศขก., สอก.) 

๑ = ร้อยละ ๘๐  
๒ = ร้อยละ ๘๕  
๓ = ร้อยละ ๙๐ 
๔ = ร้อยละ ๙๕ 
๕ = ร้อยละ ๑๐๐  

 ๔.๑.๔ จัดทําสวัสดิการค่าตอบแทน 
ท่ีเป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานภายใต้
ระบบการบรหิารค่าจ้างและตอบ
แทน 

๔.๑.๔.๑ ดําเนินงานตามระเบียบ
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
สําหรับผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(สอก.) 

๑ = บุคคลได้รับสิทธิ์ตามระเบียบไม่
ครบทุกคน 
๕ = บุคคลได้รับสิทธิ์ตามระเบียบครบ
ทุกคน 

 ๔.๑.๕ จัดทําแนวทางการเติบโต
ของสายอาชีพ พร้อมเปิดเผยให้
ทราบโดยท่ัวกัน 

๔.๑.๕.๑ จัดทําเส้นทางความ ก้าวหน้า 
(carea path) ของเจ้าหน้าท่ีองค์การฯ 
พร้อมเปิดเผยให้ทราบโดยท่ัวกัน 
(สอก.) 

๑ = ไม่ได้จัดทํา/อยู่ระหว่างดําเนินการ 
๕ = ดําเนินการแล้วเสร็จ 
 

 



๑๓ 
 

แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกาํกับดูแลองค์การท่ีดี 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จึงกําหนดหลักปฏิบัติที่สําคัญ ดังนี้ 

๑)   องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้
รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 

๒)   องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จะจัดระบบบริหารธรรมาภิ
บาลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกคนม่ันใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่าง
เคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องทําความเข้าใจ 
ยึดม่ัน และปฏิบัติให้ถูกต้องในการทํางานประจําวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรือ
อนุญาตให้บุคลากรขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) คนใด 
กระทําการใด ที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้ 

๓)   องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมี
การรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบาย
ฉบับนี้ ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจ
ขอคําปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ 
ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้คําแนะนําผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามลําดับช้ันให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแล
องค์การที่ดีฉบับนี้ 

๔)   นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
ทุกปีโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน)  

๕)   องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จะกําหนดแนวทางวัดและ
ประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ต่อไป
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสมํ่าเสมอ 

๖)   หากผู้ใดมีข้อสังสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการคําแนะนําเกี่ยวกับ
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร (กพบ.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โทร. 
๐๒-๑๔๑-๙๘๑๘-๙ 

  



๑๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย 

กลุ่มพัฒนาระบบบรหิารและเลขานุการคณะกรรมการ (กพบ.)  
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

เมื่อวันที่ ๓๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 



๑๕ 
 

ภาคผนวก 
ตารางที่ ๑ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์การระบุและประเมินความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล และมาตรการป้องกันภายใต้นโยบายกํากับและดูแลองค์การที่ดี อบก. 

ประเภทความเสี่ยง 
 
 

๑(๑) 

สาเหตุความเสี่ยง 
 
 

๑(๒) 

ความเสี่ยง 
 
 

๑(๓) 

โอกาสที่
จะเกิด / 
ความถี่ 
๑(๔) 

ผล 
กระทบ 

 
๑(๕) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

 
๑(๖) 

นโยบายกํากับ&แนวทางการแก้ไข 

ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 

G๑ หลักประสิทธิผล 
(Effectiveness)  
 

รัฐบาล (นายกรัฐมนตรี นางสาว   
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ประกาศ
นโยบายและแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน  พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘  

แผนยุทธศาสตร์ อบก. ฉบับ
ปัจจุบัน บางสาระยังไม่เป็นปัจจุบัน
และสอดคล้องกับแนวนโยบาย
รัฐบาลที่ประกาศใหม ่

๕ ๕ ๒๕ ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

นโยบายหลัก  
- มุ่งมัน่รักษาผลประโยชน์ของรัฐไว้สูงสุด 

แนวทางปฏิบัติ 
- สร้างกลไกการกํากบัดูแลการดําเนนิการตามภารกิจต่างๆ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์

ของกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 

กิจกรรม/โครงการ 
- การทบทวน/จัดทําแผนยุทธศาสตร์ อบก. (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ที่สนับสนุน

แนวนโยบายแห่งรัฐ (สนย.) 

 ข้อตกลงจากการประชุมเจรจา
สมัชชารัฐภาคีอนุสญัญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยน 
แปลงสภาพภูมิอากาศและรัฐภาคี
พิธีสารเกียวโต (COP ๑๗) มีการ
กําหนดรายละเอียดการรายงาน
ผลด้านก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ ซึ่งประเทศสมาชิกต้องมี
การดําเนินงานตามเกณฑฯ์ 
 

การดําเนินงานของประเทศไทยใน
อนาคตในเรื่อง การรายงานผล
ด้านก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 
บางเรื่องอาจยังไม่เป็นไปตาม
ข้อตกลงจากเกณฑ์การดําเนินงาน
ตามผลการประชุม COP ๑๗  

๔ ๕ ๒๕ ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

นโยบายหลัก 
- มุ่งมัน่รักษาผลประโยชน์ของรัฐไว้สูงสุด 

แนวทางปฏิบัติ 
- ยกระดับการรายงานผลด้านก๊าซเรือนกระจกของประเทศ  

กิจกรรม/โครงการ 
- การพัฒนาข้อมูลอ้างอิงของประเทศ (ศขก.) 



๑๖ 
 

ประเภทความเสี่ยง 
 
 

๑(๑) 

สาเหตุความเสี่ยง 
 
 

๑(๒) 

ความเสี่ยง 
 
 

๑(๓) 

โอกาสที่
จะเกิด / 
ความถี่ 
๑(๔) 

ผล 
กระทบ 

 
๑(๕) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

 
๑(๖) 

นโยบายกํากับ&แนวทางการแก้ไข 

G๒ หลักประสิทธิภาพ  
(Efficiency)  
 

ยังไม่มีการจัดทําแผนดําเนินงาน 
(Action Plan) ที่ชัดเจนตามแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐ 

ขาดการถ่ายทอดค่าเป้าหมาย 
(cascading) แผนบริหารราชการ
แผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการกระทรวง 
แผนยุทธศาสตร์องค์การฯ สู่
แผนปฏิบัติงานองค์การ 
 

๕ ๕ ๒๕ ด้านองค์การ 

นโยบายหลัก 
- ส่งเสริมจัดให้มีการจัดทาํแผนดําเนนิงาน (Action Plan) ที่ชัดเจนตามแผนยุทธศาสตร์

ของหน่วยงานภาครัฐ 

แนวทางปฏิบัติ 
- ถ่ายทอดค่าเป้าหมาย (cascading) แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏบิัติราชการ

กระทรวง แผนยุทธศาสตร์องคก์ารฯ สู่แผนปฏิบัตงิานองค์การ 

กิจกรรม/โครงการ 
- การจัดทําแผนปฏิบัติงาน ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) และ ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖) 
(สอก.) 

 

 มีการดําเนินงานรับรองโครงการ
กลไกการพัฒนาทีส่ะอาดเฉพาะ
โครงการประเภททั่วไป 

โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
ประเภทอื่นๆ ยังไม่อยู่ในข่ายการ
ขอรับการรับรองโครงการ 

๔ ๓ ๑๒ ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นโยบายหลัก 
- ขยายขอบเขตการให้บริการและสร้างกลไกและจิตสํานึกในการให้บริการที่ตอบ 

สนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แนวทางปฏิบัติ 
- ขยายขอบเขตการให้บริการ 

กิจกรรม/โครงการ 
- การดําเนินงานรับรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดให้ครอบคลุมทกุประเภท 

(สวป.) 

 

 



๑๗ 
 

ประเภทความเสี่ยง 
 
 

๑(๑) 

สาเหตุความเสี่ยง 
 
 

๑(๒) 

ความเสี่ยง 
 
 

๑(๓) 

โอกาสที่
จะเกิด / 
ความถี่ 
๑(๔) 

ผล 
กระทบ 

 
๑(๕) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

 
๑(๖) 

นโยบายกํากับ&แนวทางการแก้ไข 

ยังไม่มีการกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของงานบริการที่เป็น
ภารกิจหลัก 

ผู้รับบริการอาจได้รับบริการที่ไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน 

๓ ๔ ๑๒ ด้านองค์การ 

นโยบายหลัก 
- ส่งเสริมให้เกิดคุณภาพมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

แนวทางปฏิบัติ 
- นําการพัฒนาระบบจัดการคุณภาพมาใชใ้นการพัฒนาคุณภาพงานบริการ 
กิจกรรม/โครงการ 
- การพัฒนาระบบจัดการคุณภาพการวิเคราะห์และรับรองโครงการกลไกการพัฒนา

ที่สะอาด ตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑-๒๐๐๘ (สวป.) 
 

การบริหารจัดการงบประมาณ ยัง
ไม่แสดงถึงประสทิธิภาพ และเกดิ
ความคุม้ค่า 

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป
ตามแผน และงาน/โครงการสําคัญ 
ยังแสดงแผนบริหารงบประมาณให้
เกิดความคุ้มค่าอย่างชัดเจน 

๔ ๓ ๑๒ ด้านองค์การ 

นโยบายหลัก 
- ส่งเสริมให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ และการบริหารจัดการ

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางปฏิบัติ 
- สร้างกลไกการบริหารจัดการงบประมาณที่ประสิทธิภาพ และให้เกิดความคุ้มค่า

ในการดําเนินการ 
กิจกรรม/โครงการ 
- การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส (สอก.) 

- การจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (สอก.) 
 
 
 



๑๘ 
 

ประเภทความเสี่ยง 
 
 

๑(๑) 

สาเหตุความเสี่ยง 
 
 

๑(๒) 

ความเสี่ยง 
 
 

๑(๓) 

โอกาสที่
จะเกิด / 
ความถี่ 
๑(๔) 

ผล 
กระทบ 

 
๑(๕) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

 
๑(๖) 

นโยบายกํากับ&แนวทางการแก้ไข 

G๓ หลักการตอบ 
สนอง (Respond-
siveness) 

อบก. มีการพัฒนา/ขยายขอบเขต
การให้บริการมากขึ้น เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

ระบบงาน/เครื่องมือ/ขั้นตอนของ
การให้บริการที่ได้พัฒนาขึ้น อาจ
ยังมีปัญหาอุปสรรคเมื่อให้บริการ
แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียจริง 

๔ ๕ ๒๐ ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นโยบายหลัก  
- ส่งเสริมการให้บริการโดยยึดหลักความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
แนวทางปฏิบัติ 
- มุ่งการให้บริการที่มคีุณภาพต่อผู้รับบริการด้วยความประทับใจ ผู้รับบริการ/ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองตามต้องการ 

กิจกรรม/โครงการ 
- การสํารวจความพงึพอใจในการให้บริการ ๔ งานบริการ คือ  

๑) ความพึงพอใจของในการขอการรับรองโครงการ (สวป.) 

๒) ความพงึพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตให้กับ

ผู้ประกอบการฯ รายประเภท (สพธ.) 

๓) ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกิจกรรมการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ

และผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย (สพค.) 

๔) ความพึงพอใจจากการเข้าใช้เว็บไซต ์(ศขก.) 

G๔. หลักภาระ
รับผิดชอบ  
(Accountability)  
 

ยังไม่มีระบบบริหารความเสี่ยงและ
การควบคมุภายในที่ครอบคลมุ
งาน/โครงการสําคญัขององค์การ 
ทุก งาน/โครงการ 

อาจเกิดปัญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน/โครงการสําคญัของ
องค์การที่ไมไ่ด้มกีารบริหารความ
เสี่ยงและการควบคมุภายในไว้
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

๔ ๔ ๑๖ ด้านองค์การ 

นโยบายหลัก  
- ส่งเสริมปลกูฝังและกระตุ้นให้ตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงจนเป็นวัฒนธรรม

ขององค์การ โดยเน้นย้ําถึงผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินงานที่ไม่สอดคลอ้งกับ
หลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

แนวทางปฏิบัติ 
- กําหนดแนวทางผลักดันให้เจา้หน้าทีทุ่กระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการ

ดําเนินงานที่ผิดต่อคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 



๑๙ 
 

ประเภทความเสี่ยง 
 
 

๑(๑) 

สาเหตุความเสี่ยง 
 
 

๑(๒) 

ความเสี่ยง 
 
 

๑(๓) 

โอกาสที่
จะเกิด / 
ความถี่ 
๑(๔) 

ผล 
กระทบ 

 
๑(๕) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

 
๑(๖) 

นโยบายกํากับ&แนวทางการแก้ไข 

กิจกรรม/โครงการ 
- จัดวางและดําเนินระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคมุภายใน ประจําปี

งบ ๒๕๕๕ นําเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลและคณะกรรมการ 

อบก. (สอก.) 

 

G๕ หลักความโปร่งใส  
(Transparency)  
 

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
องค์ความรู้ขององค์การฯ ยังมีน้อย 
 

ผู้รับบริการใช้ประโยชน์ไดไ้ม่เพียงพอ ๔ ๕ ๒๐ นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
นโยบายหลัก  
- สร้างระบบบริหารงานที่มคีวามโปร่งใสตรวจสอบได้ 
แนวทางปฏิบัติ 
- สนับสนุนและให้ความสําคัญต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารและองคค์วามรู้ขององคก์ารฯ 

กิจกรรม/โครงการ 
- การเผยแพร่องค์ความรู้/ข้อมูลองคก์ารที่สําคญั ลงในเว็บไซต ์(ศขก.) 

- การดูแลติดตามผลการดําเนินงานทัง้ในด้านการเงินและไมใ่ช่การเงิน (ด้านภารกิจ

หลัก) อย่างสม่ําเสมอ (สอก., กพบ.) 

 

G๖ หลักการมีส่วน
ร่วม (Participation)  
 

ผู้ประกอบการและกลุม่ผู้รับบริการ
มีความเข้าใจงานบริการด้านการ
รับรองโครงการขยายวงไม่
กว้างขวาง  

การยื่นขอการรับรองโครงการมี
จํานวนจํากัด  

๓ ๔ ๑๒ ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นโยบายหลัก 
- สร้างกลไกและจิตสํานกึในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แนวทางปฏิบัติ 
- พัฒนาศักยภาพของผู้รับบริการให้มีความรู้ความเข้าในการให้บริการขององคก์าร  



๒๐ 
 

ประเภทความเสี่ยง 
 
 

๑(๑) 

สาเหตุความเสี่ยง 
 
 

๑(๒) 

ความเสี่ยง 
 
 

๑(๓) 

โอกาสที่
จะเกิด / 
ความถี่ 
๑(๔) 

ผล 
กระทบ 

 
๑(๕) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

 
๑(๖) 

นโยบายกํากับ&แนวทางการแก้ไข 

กิจกรรม/โครงการ 
- การดําเนินโครงการพัฒนาขดีความสามารถขององค์กรและเครือข่าย (การให้

ความรู้แก่ผู้ประกอบการและ ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ) (สพค.) 
 

G๗ หลักการกระจาย
อํานาจ  
(Decentralization)  
 

มีข้อจํากัดของจํานวนบุคลากรและ
งบประมาณในการติดตาม
ประเมินผลโครงการ 

การติดตามประเมินผลโครงการที่
ได้รับการรับรองเป็นไปอย่างไม่
ครอบคลุม 

๔ ๔ ๑๖ ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
นโยบายหลัก 
- สร้างกลไกการมีส่วนร่วมขององคก์รที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ  

แนวทางปฏิบัติ 
- การเปิดโอกาสให้องคก์รอื่นมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลโครงการ 
กิจกรรม/โครงการ 
- การติดตามประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดโดยกระบวนการมีส่วน

ร่วมของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภูมิภาค (สวป.) 
 

G๘ หลักนิติธรรม  
(Rule of Law)  
 

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯลฯ บาง
กรณี ยังไม่มีการกําหนดหรือยังไม่
มีความทันสมัย  

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯลฯ บางอย่าง
เป็นอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

๓ ๔ ๑๒ ด้านองค์การ 
นโยบายหลัก 
-  ให้ความสําคญักับการทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯลฯ เพื่อสนับสนุน
ประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน 

แนวทางปฏิบัติ 
- ทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบงัคับฯลฯ เป็นประจําทุกป ี
กิจกรรม/โครงการ 
- ทบทวน/ปรับปรุง/เพิ่มเติม กฎ ระเบียบ ข้อบังคบัฯลฯ เสนอคณะกรรมการ อบก. 

เพื่อพิจารณา เป็นประจําทุกปี (สนย.) 
 



๒๑ 
 

ประเภทความเสี่ยง 
 
 

๑(๑) 

สาเหตุความเสี่ยง 
 
 

๑(๒) 

ความเสี่ยง 
 
 

๑(๓) 

โอกาสที่
จะเกิด / 
ความถี่ 
๑(๔) 

ผล 
กระทบ 

 
๑(๕) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

 
๑(๖) 

นโยบายกํากับ&แนวทางการแก้ไข 

G๙ หลักความเสมอ
ภาค (Equity)  

ความชัดเจนในเรื่องการดําเนินงาน
ตามแผนการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ยังมไีม่เพียยงพอ 

บุคลากรบางส่วนอาจแรงจูงใจ 
ความมั่นคง ในการปฏิบัติงาน 

๔ ๔ ๑๖ ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

นโยบายหลัก 
- มุ่งสง่เสริมให้บคุลากรมีคุณภาพชีวติที่ดี 

แนวทางปฏิบัติ 
- วางระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งในเรื่องการบริการและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาองคก์ารเพื่อการสร้างภาพลักษณ์และวัฒนธรรม
องค์การที่ดี ส่งเสริมใหม้ีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึง  

กิจกรรม/โครงการ 
- จัดทําและดําเนินงานภายใต้แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ อบก. ประจําปี 

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  (สอก.)   

      แนวทางปฏิบัติ 
- สนับสนุนใหม้ีระบบในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบตัิงาน 

กิจกรรม/โครงการ 
- การจัดกิจกรรม KM (สอก.)   

      แนวทางปฏิบัติ 
- จัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่า

เทียมกัน 

กิจกรรม/โครงการ 
- จัดหาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สํานักงานสําหรับเจ้าหน้าที่ใช้

ปฏิบัติงาน (ศขก., สอก.) 



๒๒ 
 

ประเภทความเสี่ยง 
 
 

๑(๑) 

สาเหตุความเสี่ยง 
 
 

๑(๒) 

ความเสี่ยง 
 
 

๑(๓) 

โอกาสที่
จะเกิด / 
ความถี่ 
๑(๔) 

ผล 
กระทบ 

 
๑(๕) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

 
๑(๖) 

นโยบายกํากับ&แนวทางการแก้ไข 

      แนวทางปฏิบัติ 
- จัดทําสวัสดกิารค่าตอบแทน ที่เป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานภายใต้ระบบการบริหาร

ค่าจ้างและตอบแทน 

กิจกรรม/โครงการ 
- ดําเนินงานตามระเบียบสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลสําหรับผู้ปฏบิัติงาน พ.ศ. 

๒๕๕๑ (สอก.)   

      แนวทางปฏิบัติ 
- จัดทําแนวทางการเติบโตของสายอาชีพ พร้อมเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน 

กิจกรรม/โครงการ 
- จัดทําเส้นทางความก้าวหน้า (carea path) ของเจ้าหน้าที่องค์การฯ พร้อมเปิดเผย

ให้ทราบโดยทั่วกัน (สอก.)   

 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

ใบลงนามรับทราบของผู้ปฏิบัติงาน 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 

๑. ข้าพเจ้าได้รับ/รับทราบนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้แล้ว 

๒. ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีและแนวทาง
ปฏิบัติเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมุ่งม่ันที่จะนําแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีด้าน
ต่างๆ ซึ่งระบุไว้ ไปยึดถือปฏิบัติ หรือนําไปกําหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีธรรมาภิบาลต่อไป 

 
 
 
 

(นางประเสรฐิสุข  จามรมาน) 
รองผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

ใบลงนามรับทราบของผู้ปฏิบัติงาน 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 

๑. ข้าพเจ้าได้รับ/รับทราบนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้แล้ว 

๒. ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีและแนวทาง
ปฏิบัติเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมุ่งม่ันที่จะนําแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีด้าน
ต่างๆ ซึ่งระบุไว้ ไปยึดถือปฏิบัติ หรือนําไปกําหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีธรรมาภิบาลต่อไป 

 
 
 

(นางชัยวัฒน์    ม่ันเจริญ) 
รองผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 
 

ใบลงนามรับทราบของผู้ปฏิบัติงาน 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 

๑. ข้าพเจ้าได้รับ/รับทราบนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้แล้ว 

๒. ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีและแนวทาง
ปฏิบัติเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมุ่งม่ันที่จะนําแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีด้าน
ต่างๆ ซึ่งระบุไว้ ไปยึดถือปฏิบัติ หรือนําไปกําหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีธรรมาภิบาลต่อไป 

 

สํานักอํานวยการ 
ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นางพรทิพย ์ช่ืนศิริพงษ ์ ผอ.สอก.   

๒ นางวัลยล์ดา อศัวนุวัฒน ์ พัสด ุ   

๓ นางเอมอร สายชุ่มด ี บัญชี   

๔ น.ส.จีรพา พุม่ม่วง การเงิน   

๕ น.ส.สุภาภร ปรากฏช่ือ จนท.บริหารงาน   

๖ นายณัฐพจน์ ตรังคิณีนาถ ฝ่ายบุคคล   

๗ น.ส.บุษบงกช ดีวาจา งบประมาณ   

๘ นายจิรเดช โพธิ์คํา การเงิน   

๙ น.ส.วรี กิจสุนทร บัญชี   

๑๐ น.ส.ฐนิชา นลิแก้ว พัสด ุ   

๑๑ น.ส.อาภัสรา ป้ันทอง ประชาสัมพันธ ์   

๑๒ น.ส.ศิลปส์ม สงัขพงษ ์ นิติกร 
 

๑๓ น.ส.ศรีสุรางค์ สุขประเสริฐ เลขา ผอ.อบก.   

๑๔ น.ส.อนธุิดา ศรีสวัสดิ ์ เลขา รอง ผอ.อบก.   

๑๕ นางฐติยา ทวีศักดิ ์ นวช.อาวุโส 
 

๑๖ น.ส.กรวิภา อมรประภาธีรกุล นวช. 
 

                                                                     
                                                                          สํานักอํานวยการ  
                                                 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

                                     วันที่........เดือน........................พ.ศ. ๒๕๕๕ 



๒๖ 
 

ใบลงนามรับทราบของผู้ปฏิบัติงาน 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 

๑. ข้าพเจ้าได้รับ/รับทราบนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้แล้ว 

๒. ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีและแนวทาง
ปฏิบัติเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมุ่งม่ันที่จะนําแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีด้าน
ต่างๆ ซึ่งระบุไว้ ไปยึดถือปฏิบัติ หรือนําไปกําหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีธรรมาภิบาลต่อไป 

 

สํานักพัฒนาธุรกิจ 
ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ น.ส.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ ์ ผอ.สพธ.   
๒ น.ส.ภคมน สุภาพพันธ ์ นวช.อาวุโส   
๓ น.ส.สุมน สุเมธเชิงปรัชญา นวช.อาวุโส   
๔ นายธาดา วรุณโชติกุล ผช.นวช.อาวุโส   
๕ น.ส.อโณทัย สังข์ทอง ผช.นวช.อาวุโส   
๖ นายนพรัตน ์พรหมอนิทร์ ผช.นวช.อาวุโส 

 
  

                                                                                 สํานักพัฒนาธุรกิจ 
                                                     องค์การบรหิารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

                                                       วันที่........เดือน........................พ.ศ. ๒๕๕๕ 

    
 

 

 

 

 



๒๗ 
 

ใบลงนามรับทราบของผู้ปฏิบัติงาน 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 

๑. ข้าพเจ้าได้รับ/รับทราบนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้แล้ว 

๒. ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีและแนวทาง
ปฏิบัติเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมุ่งม่ันที่จะนําแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีด้าน
ต่างๆ ซึ่งระบุไว้ ไปยึดถือปฏิบัติ หรือนําไปกําหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีธรรมาภิบาลต่อไป 

 

สํานักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล 
ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นางบงกช กิตติสมพันธ ์ ผอ.สวป.   
๒ น.ส.ปวีณา พาณิชยพิเชฐ นวช.อาวุโส   
๓ น.ส.เพ็ญพร เพชรศรี นวช.อาวุโส   
๔ น.ส.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ นวช.อาวุโส   
๕ น.ส.แอนนา เขยีวชอุ่ม ผช.นวช.อาวุโส 

 
๖ น.ส.ไตรทิพย์ สุรเมธางกูร ผช.นวช.อาวุโส   
๗ น.ส.ศิริพร วิริยาตั้งสกุล ผช.นวช.อาวุโส 

 
๘ น.ส.ทิพวรรณ สหธารา นวช. 

 
๙ น.ส.นีรชา ตรีเดช นวช. 

 
      
 
                                                               สํานักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล 

                                          องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
                                              วันที่........เดือน........................พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

        

 



๒๘ 
 

 ใบลงนามรับทราบของผู้ปฏิบัติงาน 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 

๑. ข้าพเจ้าได้รับ/รับทราบนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้แล้ว 

๒. ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีและแนวทาง
ปฏิบัติเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมุ่งม่ันที่จะนําแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีด้าน
ต่างๆ ซึ่งระบุไว้ ไปยึดถือปฏิบัติ หรือนําไปกําหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีธรรมาภิบาลต่อไป 

 

สํานักยุทธศาสตร์ 
ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ น.ส.ณัฐริกา วายุภาพ  ผอ.สนย.   

๒ นายสาธิต จรรยาสวัสดิ ์ ผช.นวช.อาวุโส   

๓ นายธวัชชัย สมนาม ผช.นวช.อาวุโส   

          
 
                                                                               สํานักยุทธศาสตร์ 

                                                   องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
                                                     วันที่........เดือน........................พ.ศ. ๒๕๕๕ 

        
 

 

        

 

 

 



๒๙ 
 

ใบลงนามรับทราบของผู้ปฏิบัติงาน 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 

๑. ข้าพเจ้าได้รับ/รับทราบนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้แล้ว 

๒. ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีและแนวทาง
ปฏิบัติเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมุ่งม่ันที่จะนําแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีด้าน
ต่างๆ ซึ่งระบุไว้ ไปยึดถือปฏิบัติ หรือนําไปกําหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีธรรมาภิบาลต่อไป 

    

สํานักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ 
ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายจักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผอ.สพค.   
๒ น.ส.นารีรัตน์ ธนะเกษม ผช.นวช.อาวุโส   
๓ น.ส.ณัฐธีรา กาญจน์วัฒกุล นวช.   
๔ น.ส.นัทธ์ชนนั วัฒนจินดา นวช.   
๕ นายธิติพงศ์ พิบูลกุลสมัฤทธิ ์ นวช.   
๖ น.ส.วิริญา ป้ันทับ นวช.   

 

                                                             สํานักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ 
                                                องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

                                              วันที่........เดือน........................พ.ศ. ๒๕๕๕ 

        

 

 

 

 



๓๐ 
 

ใบลงนามรับทราบของผู้ปฏิบัติงาน 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 

๑. ข้าพเจ้าได้รับ/รับทราบนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้แล้ว 

๒. ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีและแนวทาง
ปฏิบัติเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมุ่งม่ันที่จะนําแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีด้าน
ต่างๆ ซึ่งระบุไว้ ไปยึดถือปฏิบัติ หรือนําไปกําหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีธรรมาภิบาลต่อไป 

 

ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 
ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายเจษฎา สกุลคู ผอ.ศขก.   

๒ นายรองเพชร บุญช่วยด ี ผช.นวช.อาวุโส 
 

๓ น.ส.วาสนิ ีช่ืนบาน ผช.นวช.อาวุโส   

๔ น.ส.วรารัตน ์ชะอุ่มเครือ นวช.   

๕ น.ส.เมธ์วด ีเสรีเสถียรทรัพย ์ นวช.   

๖ นายพหล เศวตจินดา นวช.   

 
 

ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

วันที่........เดือน........................พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

ใบลงนามรับทราบของผู้ปฏิบัติงาน 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 

๑. ข้าพเจ้าได้รับ/รับทราบนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้แล้ว 

๒. ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีและแนวทาง
ปฏิบัติเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมุ่งม่ันที่จะนําแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีด้าน
ต่างๆ ซึ่งระบุไว้ ไปยึดถือปฏิบัติ หรือนําไปกําหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีธรรมาภิบาลต่อไป 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นางสุภาภัค ธนาสมัฤทธิ ์ ตรวจสอบภายใน 
 

                                                             
 
                                                                       หน่วยตรวจสอบภายใน 
                                                 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

                                     วันที่........เดือน........................พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 


