
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี
ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัต ิ กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
๑. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
๑.๑ มุ่งมั่น รักษา
ผลประโยชน์ของรัฐ
ไว้สูงสุด 

๑.๑.๑ สร้างกลไกการก ากับดูแลการ
ด าเนินการตามภารกิจต่างๆ ให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและ
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 

๑.๑.๑.๑ การด าเนินงานรับรอง
โครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด
ประเภทท่ัวไป เฉลี่ยภายใน ๘๐ 
วัน 

อบก.ได้ด าเนินการรับรองโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดประเภททั่วไป ได้ในระยะเวลา
เฉลี่ย๖๕ วัน โดยมีโครงการทั้งสิ้นจ านวน ๖ โครงการ คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ี
คาดว่าจะลดได้ ๓๙๑,๙๓๘ (๕๕,๙๙๑ tCO2e/y/โครงการ) 

 ๑.๑.๒ ยกระดับการรายงานผลด้าน
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศ  
 

๑.๑.๒.๑ การสนับสนุนองค์กร
ภาครัฐและภาคธุรกิจในการจัดท า
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 

๑) อบก. ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  โดยมีสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาด าเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กรในภาคอุตสาหกรรม ในเบื้องต้นที่ปรึกษาได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนและ
รับสมัครองค์กรภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้
ความสนใจเป็นจ านวนมาก และได้ด าเนินการคัดเลือกองค์กรฯ ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
เกณฑ์เพื่อเข้าร่วมโครงการเพื่อจัดท าคาร์บอนฟุตพรินท์ท้ังสิ้น ๒๖ องค์กร 

๒)  อบก. ประสานกับ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ด าเนินโครงการ
ขยายผลการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระยะที่ ๓ ในช่วง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยมีระยะเวลา ๑๑ เดือน (ธันวาคม ๒๕๕๕ – พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดท าคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ขององค์กรและด าเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรมของตน 
ตลอดจนสามารถรายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเป็นไปตามแนวทางการประเมิน
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ อบก. ก าหนดและประกาศใช้ มี
เทศบาลที่แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการโดยยื่นใบสมัครเข้ามาทั้งสิ้น ๔๗ แห่ง และ
ผ่านการคัดเลือก จ านวน ๑๙ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๔๕ องค์กร 



นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัต ิ กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
๑.๒ สร้างกลไกการ
มีส่วนร่วมของ
องค์กรที่เกี่ยวข้องใน
การบริหารจัดการ  
 
 
 
 

๑.๒.๑ การเปิดโอกาสใหอ้งค์กรอื่นมี
ส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล
โครงการ 

๑.๒.๑.๑ การติดตามประเมินผล
โครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ร่วมกับ สสภ. และการพัฒนา
ระบบการปฏิบัติงาน 

    อบก.มีการด าเนินงานร่วมกับ สสภ.๑-๑๖ ใน การติดตามประเมินผลโครงการที่
ด าเนินการแล้วที่ยื่นขอข้ึนทะเบียน และโครงการที่ขอรับรองปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก
จาก CDM EB จ านวน ๔๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รวมทั้ง มีการติดตามประเมินผล
โครงการที่ได้รับการรับรองปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจากจาก CDM EB ไปแล้ว จ านวน 
๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔ 
    และได้น าเสนอรายงานผลการตรวจติดตามประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด
ต่อคณะกรรมการ อบก. เพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๑๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  โดยคณะกรรมการ อบก. มีมติเห็นชอบรายงานผลการตรวจติดตาม
ประเมินผลโครงการดังกล่าว 

๒. นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒.๑ ส่งเสริมการ
ให้บริการโดยยึด
หลักความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

๒.๑.๑ มุ่งการให้บริการที่มีคุณภาพต่อ
ผู้รับบริการด้วยความประทับใจ 
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับ
การอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองตามต้องการ 

๒.๑.๑.๑ การส ารวจความพึง
พอใจในการให้บริการ และความ
เชื่อมั่นต่อการด าเนินงานตาม
บทบาทหน้าท่ีของ อบก. 
 

   อบก.ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจโดยใช้ผู้ประเมินภายนอก คือ บริษัททริส คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด มาจัดท าแบบสอบถาม และด าเนินการส ารวจฯ แล้วเสร็จ โดยมีผลส ารวจ
ความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับร้อยละ ๘๔.๙๖ และผลส ารวจความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 
๘๒.๒๐ 

๒.๒ สร้างกลไกและ
จิตส านึกในการ
ให้บริการที่
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

๒.๒.๑ พัฒนาการให้บริการของ
องค์การฯแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

๒.๒.๑.๑ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
วิเคราะห์กลั่นกรองโครงการลด
ก๊าซเรือนกระจกส าหรับโครงการ
กลไกการพัฒนาท่ีสะอาดแบบ
ควบรวม (Bundling) และแบบ
แผนงานโครงการ (Programme 
of Activities : PoA) 

อบก. ได้ด าเนินการดังนี ้
     ๑. ออกแบบแนวคิด และกระบวนการในการจ าแนกรูปแบบโครงการตามกลไกการ
พัฒนาท่ีสะอาด และได้ด าเนินการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ เพื่อ
น ามาใช้ก าหนดแนวทางการออกแบบฐานข้อมูลและออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบ
อนุมัติโครงการประเภท PoA และ Bundling และรายงานไว้ในรายงานเบื้องต้น 
(Inception Report) 
     ๒. ด าเนินการออกแบบ Data Flow และออกแบบโครงสร้างของฐานข้อมูล และ
ออกแบบตรรกะการประมวลผลของข้อมูล และรายงานไว้ในรายงานความก้าวหน้าฉบับท่ี ๑ 
    ๓. พัฒนา Graphic User Interface : GUI พร้อมด าเนินการติดตั้งการใช้งานผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท่ีhttp://monitor.tgo.or.th/project (เป็น Demo web) และ
รายงานไว้ในรายงานความก้าวหน้าฉบับท่ี ๑ 
    ๔. ทดสอบการท างานของระบบผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ 
http://monitor.tgo.or.th/project (เป็น Demo web) พร้อมพัฒนาการออกรายงานสถิติ 
และจัดท าร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์



นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัต ิ กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
     ๕. จัดการฝึกอบรม และสาธิตการใช้งานระบบ เมื่อวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๖ พร้อมกับ
ส่งมอบคู่มือการใช้งานระบบ และรายงานฉบับสมบูรณ์ รวมทั้งติดตั้งระบบลงใน URL 
http://ra.tgo.or.th 

๒.๓ สร้างระบบ
บริหารงานท่ีมีความ
โปร่งใสตรวจสอบได ้

๒.๓.๑ สนับสนุนและให้ความส าคัญต่อ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้
ขององค์การฯ 

๒.๓.๑.๑ การก าหนดผู้รับผิดชอบ
จัดท าแผนและรายละเอียดกลุ่ม
ข้อมูลและองค์ความรู้ที่จะ
เผยแพร่ในเว็บไซด์และการ
ติดตามผลการด าเนินงานรายไตร
มาส  

อบก. ได้ก าหนดกลุ่มองค์ความรู้ ๖ กลุ่มดังนี ้
    กลุ่มที่ ๑. กลไก ระบบ และมาตรฐานการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (ผู้รับผิดชอบ สวป.) 

    กลุ่มที่ ๒. ระบบสารสนเทศและศูนย์กลางข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (ผู้รับผิดชอบ ศขก.) 
    กลุ่มที่ ๓. การพัฒนาธุรกิจ (ผู้รับผิดชอบ สพธ.) 
    กลุ่มที่ ๔. การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (ผู้รับผิดชอบ สนย.) 
    กลุ่มที่ ๕. การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพแก่ภาคส่วนต่างๆ (ผู้รับผิดชอบ สพค..) 
    กลุ่มที่ ๖. กลไกการสนับสนุนภายในองค์การ (ผู้รับผิดชอบ สอก.)  
      โดยก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มองค์ความรู้อย่างชัดเจน และน าเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
อบก. เรียบร้อยแล้ว 

๓. นโยบายด้านองค์การ 
๓.๑ ส่งเสริมจัดให้มี
การจัดท าแผน
ด าเนินงาน (Action 
Plan) ที่ชัดเจนตาม
แผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานภาครัฐ 

๓.๑.๑ ถ่ายทอดค่าเป้าหมาย 
(cascading) แผนบริหารราชการ
แผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการกระทรวง 
แผนยุทธศาสตร์องค์การฯ สู่แผนปฏิบัติ
งานองค์การ 

๓.๑.๑.๑ การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ 
การจัดท าแผนปฏิบัติงาน ๔ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) และ ๑ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖)  
 

อบก. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ อบก. พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ และแผนปฏิบัติงาน อบก. ๔ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) และ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีการปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์และกิจกรรมให้
สอดรับกับผลการประชุมเจรจาสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๑๘ (COP๑๘) นโยบายรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์
ประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) และได้
น าเสนอต่อคณะกรรมการ อบก.เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และได้เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ www.tgo.or.th แล้ว 

๓.๒ ส่งเสริมให้เกิด
ความคุ้มค่าของการ
ใช้งบประมาณ และ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓.๒.๑ สร้างกลไกการบริหารจัดการ
งบประมาณที่ประสิทธิภาพ และให้เกิด
ความคุ้มค่าในการด าเนินการ 
 

๓.๒.๑.๑ การจัดท าต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

     อบก. ได้จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน โครงการฉลากคาร์บอน เพื่อลด
ต้นทุนผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และด าเนินการทบทวนแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
การด าเนินโครงการฉลากคาร์บอนส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว โดยด าเนินการ
ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพที่ก าหนดไว้เดิม และแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ แสดงผลการ
ด าเนินงานเปรียบเทียบส าหรับไตรมาสที่ ๑ ,๒ และ ๓ 

๓.๓ ส่งเสริมให้เกิด
ระบบการบริหาร
ความเสี่ยงละการ

๓.๓.๑ ก าหนดแนวทางผลักดันให้
เจ้าหน้าท่ีทุกระดับตระหนักถึงความ
เสี่ยงต่อการด าเนินงานท่ีผิดต่อคุณธรรม 

๓.๓.๑.๑ จัดวางและด าเนินระบบ
บริหารความเสี่ยงและระบบการ
ควบคุมภายใน  ประจ าปีงบ 

อบก.ได้ด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ อบก.และน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล และคณะกรรมการ อบก. ให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ 



นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัต ิ กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ควบคุมภายใน ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 

๒๕๕๖  เมื่อวันท่ี ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๖ และมีการรายงานผลต่อคณะอนุกรรมการฯและคณะกรรมการฯ
ทุกไตรมาส พร้อมน าข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุงรายงานท้ังสองให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

๓.๔ ให้ความส าคัญ
กับการออกกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ฯลฯ เพื่อสนับสนุน
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

๓.๔.๑ ทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ฯลฯ เป็นประจ าทุกป ี
 

๓.๔.๑.๑ การทบทวนและ
ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อการ
ปฏิบัติงานประจ าป ี

   อบก.ได้มีการการทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อการปฏิบัติงานประจ าป ี๒๕๕๖ 
จ านวน ๕ ระเบียบ ดังนี ้
    ๑. ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
    ๒. ระเบียบองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์
เกื้อกูลส าหรับผู้ปฏิบัติงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
    ๓. ระเบียบองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยเงินบ าเหน็จ ค่าชดเชย เงิน
สงเคราะห์กรณีถึงแก่กรรม และเงินพิเศษกรณีถึงแก่กรรมในหน้าที่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
    ๔ ระเบียบองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
    ๕.  ข้อบังคับคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๔. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
๔.๑ มุ่งส่งเสริมให้
บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
 
 
 

๔.๑.๑ วางระบบการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ท้ังในเรื่องการบริการและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และการพัฒนา
องค์การเพื่อการสร้างภาพลักษณ์และ
วัฒนธรรมองค์การที่ดี ส่งเสริมให้มี
ความรู้ความสามารถอย่างท่ัวถึง  

๔.๑.๑.๑ จัดท าและด าเนินงาน
ตามแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคล ปี ๒๕๕๖   
 

    อบก. ได้มี การจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ อบก. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
และได้รับความเห็นชอบแล้ว  และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส พร้อมน า
ข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 


