
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี  
ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ กิจกรรม/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
๑. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
๑.๑ มุ่งมั่น รักษาผลประโยชน์
ของรัฐไว้สูงสุด 

๑.๑.๑ ส่งเสริมการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ 

๑.๑.๑.๑ การลดก๊าซเรือนกระจก ราย
โครงการ (T-VER CDM) 
 
 
 
 
๑.๑.๑.๒ การลดก๊าซเรือนกระจกราย
กิจกรรม (LESS)   
 
๑.๑.๑.๓ การประเมินปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้จากการดําเนินงานของภาคี
ภาครัฐ และเอกชน  
 
 
.๑.๑.๔ การส่ง เสริมให้ใช้ เครื่องหมาย 
Carbon Footprint Reduction 

๑.๑.๑.๑ โครงการ T-VER ได้รับการขึ้นทะเบียน 
จํานวน ๓๙ โครงการ มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาด
ว่าจะลดได้ ๑,๐๘๒,๕๓๔ tCO2e/y และติดตาม
ประเมินผลโครงการ CDM จํานวน ๑๒๔ โครงการ มี
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ๒๔,๑๓๙,๖๐๒ 
tCO2e/y 
๑.๑.๑.๒ โครงการ LESS ที่ได้รับรองผลการประเมิน
จํานวน ๒๙๓ กิจกรรม มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด
ได้ ๗๙,๒๐๐.๒๐ tCO2e 
๑.๑.๑.๓ อบก. ร่วมกับกระทรวงพลังงาน ดําเนินการ
ติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจาก
มาตรการภาคพลังงานรวมทั้งสิ้น ๓๗.๕๕ MtCO2 จาก 
๙ มาตรการ โดยผ่านการรับรองผลการประเมินจาก
กระทรวงพลังงาน 
๑.๑.๑.๔ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียน Carbon 
Footprint Reduction จํานวน ๙๔ ผลิตภัณฑ์ 
สามารถลดก๊าซ เรื อนกระจกไ ด้  ๑ ,๓๔๗,๐๐๒ 
tCO2e/y 

๒. นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ กิจกรรม/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
๒.๑ ส่งเสริมการให้บริการโดย
ยึดหลั กความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

๒.๑.๑ มุ่งการให้บริการที่มีคุณภาพ
ต่อผู้รับบริการด้วยความประทับใจ 
ผู้ รับบริการ/ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้รับการอํานวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองตามต้องการ 

๒.๑.๑.๑ ร้อยละความพึงพอใจในการ
ให้บริการ  
 
 

ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ ๒ งานบริการ 
งานบริการ ร้อยละ 

การติดตามประเมินผลโครงการลดก๊าซ
เรือนกระจก 

86.60 

การพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์
ความรู้ 

87.40 

รวม 87  
๒.๒ สร้างกลไกและจิตสํานึก 
ในการให้บริการที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๒.๒.๑ พัฒนาการให้บริการของ
องค์การฯ แก่ผู้รับบริการและผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

๒.๒.๑.๑ การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ
องค์กร 
 

 อบก. ได้จัดทําและวางระบบการจัดการข้อร้องเรียน
แล้วเสร็จ โดยมีช่องการรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
อบก. 

๒.๓ สร้างระบบบริหารงานที่มี
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

๒ . ๓ . ๑  ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ใ ห้
ความสําคัญต่อการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการเผยแพร่ข้อมูล
ข่ า ว ส า ร แล ะ อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ข อ ง
องค์การฯ 
๒ .๓ .๒  ให้ ความสํ า คัญ ต่อการ
เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร  ก า ร
ดําเนินงานขององค์กรอย่างถูกต้อง 
โปร่งใส และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

๒ .๓ .๑ .๑  กา ร เ ผยแพร่ ข้ อ มูลผลการ
ดําเนินงานทั้งภารกิจหลักและการเงินของ
องค์การ 

ดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลผลการดําเนินงานทั้งภารกิจ
หลักและการเงินขององค์การแล้วในเว็บไซต์ 

๓. นโยบายด้านองค์การ 
๓.๑ ส่งเสริมให้เกิดความคุ้มค่า
ของการใช้งบประมาณ และ

๓.๑.๑ สร้างกลไกการบริหารจัดการ
งบประมาณที่ประสิทธิภาพ และให้

๓.๑.๑.๑ การจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ระดับโครงการ 

๓.๑.๑.๑ อบก. ได้จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานและทบทวนแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ



นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ กิจกรรม/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
การบริหารจัดการทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เกิดความคุ้มค่าในการดําเนินการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
๓.๑.๑.๒ การติดตามผลการใช้จ่ายเงินราย
ไตรมาส 

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อลดต้นทุนผลผลิตของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๒ โครงการ คือ  
โครงการพัฒนาศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก 
และโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก 
๓.๑.๑.๒ อบก. มีการจัดทําแผนการใช้จ่ ายเ งิน
งบประมาณและรายงานผลการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส 
เสนอต่อคณะกรรมการ อบก. ทุกไตรมาส 

๓.๒ ส่งเสริมให้เกิดระบบการ
บริหารความเสี่ยงละการควบคุม
ภายใน ที่มีประสิทธิภาพ 

๓.๒.๑ กําหนดแนวทางผลักดันให้
เจ้ าหน้า ที่ ทุกระดับตระหนักถึง
ความเสี่ยงต่อการดําเนินงานที่ผิด
ต่อ คุณธรรม จริยธรรม และธรร-
มาภิบาล 

๓.๒.๑.๑ จัดวางและดําเนินระบบ 
บริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุม
ภายใน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อบก. มีการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงและระบบ
การควบคุมภายใน  โดยเสนอแผนและรายงานผลต่อ
คณะกรรมการ อบก. ทุกไตรมาส 

๓.๓ ให้ความสําคัญกับการออก
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯลฯ เพื่อ
สนับสนุนประสิ ทธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงาน 

๓ . ๓ . ๑  ท บท ว น กฎ  ร ะ เ บี ย บ 
ข้อบังคับ ฯลฯ เป็นประจําทุกปี 
 

๓ .๓ . ๑ .๑  กา รทบทวนและปรั บปรุ ง
กฎระเบียบเพื่อการปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อบก. มีข้อบังคับคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การบริหาร
และการใช้จ่ายเงินรายได้ขององค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชน (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. 2559 และ ระเบียบคณะกรรมการองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วย ค่าตอบแทน
บุคคลภายนอก พ.ศ. 2559 

๓ .๔  ส่ ง เ ส ริ ม ให้ เ กิ ดคว าม
ปลอดภัยขององค์การ 

๓.๔.๕ กําหนดแนวทางเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน 

๓.๔.๑.๕ การทบทวนและดําเนินงานตาม
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตโดย
การฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟประจําปี 

อบก. ได้จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อวันที่ 
๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ และ ธพส. ได้ฝึกซ้อมการอพยพ
หนีไฟ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

๔. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 



นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ กิจกรรม/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
๔.๑ มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 
 

๔.๑.๑ วางระบบการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ทั้งในเรื่องการ
บริการและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และการพัฒนาองค์การเพื่อ
การสร้างภาพลักษณ์และวัฒนธรรม
องค์การที่ดี ส่งเสริมให้มีความรู้
ความสามารถอย่างทั่วถึง  

๔.๑.๑.๑ จัดทําและดําเนินงานตามแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  
๔.๑.๑.๒ การสํารวจความผาสุข 

๔.๑.๑.๑ อบก. ได้จัดทําแผนและรายงานผลต่อ
คณะกรรมการ อบก. ทุกไตรมาส  
๔.๑.๑.๒ อบก. ได้ดําเนินการสํารวจความผาสุขแล้ว
เสร็จ และได้เสนอแผนคณะอนุกรรมการบริหารงาน

บุคคลในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบแผนการดําเนินงาน
เสริมสร้างความผาสุกของเจ้าหน้าที่ อบก. 

 


