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คารับรองการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เอกสารประกอบ 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เอกสารประกอบคารับรองการปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)
คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555

คารับรองการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เอกสารประกอบ 1

แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง (ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน)
 วิเคราะห์ กลั่นกรอง และทาความเห็นเกี่ยวกับการให้คารับรองโครงการ ตลอดจนติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับคารับรอง
 ส่งเสริมการพัฒนาโครงการ และการตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง
 เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ดาเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก
 จัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับคารับรอง และการขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง ทั้งนี้ ตามนโยบายที่คณะกรรมการแห่งชาติและคณะกรรมการกาหนด
 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้คาแนะนาแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก
 ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อานาจหน้าที่
 ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง หรือก่อตั้งทรัพยสิทธิต่างๆ
 ก่อตั้งสิทธิ หรือทานิติกรรมทุกประเภทผูกพันสินทรัพย์ ตลอดจนทานิติกรรมอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการขององค์การ
 จัดให้มีหรือให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก
 เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการดาเนินการ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกาหนด
 มอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ชานาญการหรือเชี่ยวชาญ ทาการศึกษาวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ และเสนอรายงานหรือความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
 ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
 ปฏิบัติงานหรือดาเนินการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการแห่งชาติหรือคณะกรรมการมอบหมาย
วิสัยทัศน์
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิผล เพื่อช่วยเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดล้อม และเกื้อกูลสังคม

คารับรองการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เอกสารประกอบ 1

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

วิเคราะห์ กลั่นกรอง และทาความเห็นเกี่ยวกับการให้คารับรองโครงการ ตลอดจนติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับคารับรอง
ส่งเสริมการพัฒนาโครงการ และการตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง
เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ดาเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก
จัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับคารับรอง และการขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง ทั้งนี้ตามนโยบายที่คณะกรรมการแห่งชาติและคณะกรรมการ
กาหนด
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้คาแนะนาแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
6. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผลผลิต
ระบบการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : การรับรองโครงการก๊าซเรือนกระจกภายในระยะเวลาไม่เกิน 80 วัน
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจานวนโครงการที่ยื่นขอจดทะเบียนจาก CDM EB และที่ยื่นขอรับรอง CERs ได้รับการติดตามประเมินผล ร้อยละ 100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาข้อมูลอ้างอิงของประเทศ ปีละ 2 เรื่อง
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจเอกชนที่เข้าร่วมงานการส่งเสริมตลาดคาร์บอน จานวน 550 ราย
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ร้อยละ 90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีส่วนร่วมในการจัดการก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 80
ผลลัพธ์
- การดาเนินงานของ อบก. ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ภาคีที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกและเครื่องมือที่ อบก. พัฒนาขึ้น

คารับรองการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เอกสารประกอบ 1

การประเมินสาหรับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย มิติ 4 ด้าน น้าหนักรวม ร้อยละ 100 ดังนี้
1. มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
ร้อยละ 60
2. มิติที่ 2
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ
12
3. มิติที่ 3
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ร้อยละ
14
4. มิติที่ 4
มิติด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ร้อยละ
14
การประเมินสาหรับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์
( การมหาชน) คานวณจากผลคะแนนถ่วงน้าหนักของมิติ 4 ด้าน ดังนี้
เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
น้าหนัก
ผลคะแนน
(%)
1
2
3
4

5

1. ผลคะแนนถ่วงน้าหนักของมิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

60

1

2

3

4

5

2. ผลคะแนนถ่วงน้าหนักของมิติด้านคุณภาพการให้บริการ

12

1

2

3

4

5

3. ผลคะแนนถ่วงน้าหนักของมิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

14

1

2

3

4

5

4. ผลคะแนนถ่วงน้าหนักของมิติด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ

14

1

2

3

4

5

100

1

2

3

4

5

รวม

คารับรองการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เอกสารประกอบ 1

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
นโยบายรัฐบาล

ตัวชี้วัด

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 60)
ตัวชี้วัดตามนโยบายรัฐบาล (ร้อยละ 20)
นโยบายรัฐบาล
1.1 ระดับความสาเร็จของการ
(ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
พัฒนาข้อมูลอ้างอิงของประเทศ
ระดับ 1 รวบรวมข้อมูล ก๊าซ
สิ่งแวดล้อม)
เรือนกระจก
จัดทาฐานข้อมูลและสถานการณ์ก๊าซ
ระดับ 2 วิเคราะห์ ข้อมูล จัด
เรือนกระจก เพื่อบริการภาคเอกชนและ
หมวดหมูและพั
่
ฒนาโครงสร้าง
ประชาชน
ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
ระดับ 3 ดาเนินการสร้าง
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
ข้อมูลอ้างอิงด้านก๊าซเรือน
เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่เกี่ยวกับ
กระจกของประเทศจานวน 3
สถานการณ์ดาเนินงานด้านก๊าซเรือน
เรื่อง แล้วเสร็จ
กระจก
ระดับ 4 มีการวิเคราะห์
ตรวจสอบการศึกษาข้อมูลอ้างอิง
ด้านก๊าซเรือนกระจก โดย
คณะทางานวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ
และจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมทั้งนาข้อคิดเห็นไปปรับปรุง
ผลการศึกษาและรับรองโดย
คณะกรรมการ อบก. เพื่อ
ประกาศเป็นข้อมูลอ้างอิงด้าน
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศแล้ว
เสร็จ จานวน 2 เรื่อง

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
น้าหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2556 2553 2554 2555

4

ระดับ 3

-

-

ระดับ 3

เกณฑ์การให้คะแนน
หมายเหตุ
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ตัวชี้วดั ตามนโยบายรัฐบาล
อ้างอิงรายงานการประชุมรับมอบ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข) ในการปฏิบัติ
ราชการ ที่ ทส.0207.2/ว2703 วันที่ 6
กันยายน 2554
- ข้อมูลอ้างอิงด้านก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัยในสาขาต่างๆ เพื่อนามา
กาหนดเป็นข้อมูลอ้างอิสง าหรับการ
คานวนการปล่อยหรือการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศไทย
ประกอบด้วย
 การศึกษาเพื่อกาหนดกรณีฐานของ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 การศึกษาข้อมูลCarbon Intensity
 การศึกษาเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ เช่น การศึกษาค่า Grid
Emission Factor ของภาคไฟฟ้า
 ระบบสารสนเทศเพื่อแสดงการ
ปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
ในสาขาเกษตร ป่าไม้ และการใช้

คารับรองการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

นโยบายรัฐบาล

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
น้าหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2556 2553 2554 2555

เอกสารประกอบ 1

เกณฑ์การให้คะแนน
หมายเหตุ
1

2

3

4

5

ระดับ 5 มีการวิเคราะห์
ตรวจสอบการศึกษาข้อมูลอ้างอิง
ด้านก๊าซเรือนกระจก โดย
คณะทางานวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ
และจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมทั้งนาข้อคิดเห็นไปปรับปรุง
ผลการศึกษาและรับรองโดย
คณะกรรมการ อบก. เพื่อ
ประกาศเป็นข้อมูลอ้างอิงด้าน
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศแล้ว
เสร็จ จานวน 3 เรื่อง

นโยบายรัฐบาล
1.2 ระดับความสาเร็จของระบบ
(ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้านการ
ประเมินการปล่อยก๊าซเรือน
สิ่งแวดล้อม)
กระจกจากภาคพืน้ ดิน (Soil
- จัดทาฐานข้อมูลและสถานการณ์ก๊าซ
Carbon)
เรือนกระจก เพื่อบริการภาคเอกชน
ระดับ 1 รวบรวมข้อมูลราย
และประชาชน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องและวาง
แผนการวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จสิ้น
ระดับ 2 วิเคราะห์ผลข้อมูล
ระดับรายจังหวัดและนาข้อมูล

4

ระดับ
3

-

ระดับ 4 ระดับ 4

1

2

3

4

5

ประโยชน์ที่ดิน
- ใช้ผลการศึกษาวิจัยช่วงปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 – 2556 โดยใน
ปีงบประมาณ 2556 ได้มีการศึกษา
ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับค่าสัมประสิทธิ์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
เชื้อเพลิงในประเทศไทย เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสาหรับค่า
สัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากเชื้อเพลิงในประเทศไทย
 สนับสนุนการจัดทาบัญชีก๊าซเรือน
กระจกในภาคพลังงานของ
ประเทศไทย เพราะค่าที่ได้จาก
การศึกษานั้น จะเป็นค่าเฉพาะ
ของค่าสัมประสิทธิการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากเชื้อเพลิงใน
ประเทศไทย
ตัวชี้วดั ตามนโยบายรัฐบาล
อ้างอิงรายงานการประชุมรับมอบ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข) ในการปฏิบัติ
ราชการ ที่ ทส.0207.2/ว2703 วันที่ 6
กันยายน 2554
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก

คารับรองการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

นโยบายรัฐบาล
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่เกี่ยวกับ
สถานการณ์ดาเนินงานด้านก๊าซเรือน
กระจก

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
น้าหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2556 2553 2554 2555

เอกสารประกอบ 1

เกณฑ์การให้คะแนน
หมายเหตุ
1

2

3

4

5

เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
ระดับ 3 มีโปรแกรมการ
คานวณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากภาคพื้นดิน (Soil
Carbon)
ระดับ 4 มีผลสรุปการคานวณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
ภาคพื้นดิน (Soil Carbon) ใน
รูปแบบตารางและแผนที่ระดับ
รายจังหวัด
ระดับ 5 รับรองผลการศึกษา
โดยคณะกรรมการ อบก. และ
เผยแพร่ผลการศึกษาบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน

นโยบายรัฐบาล
1.3 ระดับความสาเร็จของการ
(ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อม)
กลั่นกรองโครงการลดก๊าซเรือน
- จัดทาฐานข้อมูลและสถานการณ์ก๊าซ
กระจกสาหรับโครงการกลไก
เรือนกระจก เพื่อบริการภาคเอกชน
การพัฒนาที่สะอาดแบบควบ
และประชาชน
รวม (Bundling) และแบบ
แผนงานโครงการ
(Programme of Activities:
PoA)

4

ระดับ
3

-

ระดับ 4
(โครงการ
ทั่วไป)

-

1

2

3

4

5

ภาคพื้นดิน (Soil Carbon) ประกอบไป
ด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้
(1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาค
ปศุสัตว์
(2) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
พื้นดิน เนื่องจากการสูญเสีย
อินทรียวัตถุในดินปริมาณคาร์บอนที่
สะสมในดินแร่ธาตุและดินอินทรีย์
(3) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
ใช้ปุ๋ยยูเรีย ปูนขาว และ โดโลไมต์ใน
พื้นที่เกษตร
(4) การปลดปล่อยไนตรัสออกไซด์
ทางตรงและทางอ้อมในพื้นที่ที่มีการ
จัดการดินและการจัดการมูลสัตว์
ตัวชี้วัด Hybrid (กระบวนการ+
ผลผลิต)
ตัวชี้วดั ตามนโยบายรัฐบาล
อ้างอิงรายงานการประชุมรับมอบ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข) ในการปฏิบัติ
ราชการ ที่ ทส.0207.2/ว2703 วันที่ 6
กันยายน 2554

คารับรองการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

นโยบายรัฐบาล
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
จัดทาฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการ
ที่ได้รับคารับรองและการขายปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง ตาม
นโยบายที่คณะกรรมการแห่งชาติและ
คณะกรรมการกาหนด

ตัวชี้วัด
ระดับ 1 วิเคราะห์ความ
ต้องการของระบบเสร็จสิ้น
ระดับ 2 ออกแบบ
กระบวนการทางานและ
ออกแบบข้อมูลพื้นฐาน
Database
ระดับ 3 พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้
(Graphic User Interface;
GUI) เป็นส่วนประกอบของ
ระบบที่ให้ผู้ใช้เข้ามากรอก
ข้อมูล และสามารถตรวจสอบ
ความผิดพลาดของการกรอก
ข้อมูล รวมทั้งดาเนินการ
ประมวลผลบางส่วน และให้ผู้ใช้
เรียกดูรายงานผล
ระดับ 4 ทดสอบการทางาน
ของระบบ และพัฒนาการออก
รายงานวิเคราะห์ข้อมูล
ระดับ 5 อบรมเจ้าหน้าที่
อบก. เพื่อให้สามารถใช้ระบบได้

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
น้าหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2556 2553 2554 2555

เอกสารประกอบ 1

เกณฑ์การให้คะแนน
หมายเหตุ
1

2

3

4

5
- ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
วิเคราะห์กลั่นกรองโครงการลดก๊าซ
เรือนกระจกสาหรับโครงการกลไกการ
พัฒนาที่สะอาดแบบควบรวม
(Bundling) และแบบแผนงาน
โครงการ (Programme of
Activities: PoA) เป็นระบบในรูปแบบ
web application ซึ่งสนับสนุนการ
ทางานของเจ้าหน้าที่ของ อบก. ให้
สามารถบันทึกข้อมูลผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต และช่วยในการวิเคราะห์
และกลั่นกรองโครงการกลไกการ
พัฒนาที่สะอาดแบบควบรวม และ
แบบแผนงานโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- วิเคราะห์ความต้องการของระบบ
(Requirement Analysis) หมายถึง
การเก็บรวบรวมความต้องการของ
ระบบงาน เพื่อการออกแบบระบบงาน
- ออกแบบกระบวนงาน (System
Design) หมายถึง การออกแบบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบ เช่น
เริ่มต้นจากการรับข้อมูลตามลาดับ
การตรวจสอบความผิดพลาดของการ
กรอกข้อมูล การคานวนและ
ประมวลผล การสรุปข้อมูลเพื่อการ
รายงาน

คารับรองการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

นโยบายรัฐบาล

นโยบายรัฐบาล
(ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)
- ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการลด
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ตัวชี้วัด

1.4 จานวนองค์กรภาครัฐและภาค
ธุรกิจที่มีการจัดทาคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
น้าหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2556 2553 2554 2555

8

15

-

-

-

เอกสารประกอบ 1

เกณฑ์การให้คะแนน
หมายเหตุ
1

5

2

10

3

15

4

20

5

25

- การกาหนดชุดข้อมูลและออกแบบ
Database หมายถึง การบ่งชี้ข้อมูลที่
ต้องการ (Data Identification) ที่ต้อง
จัดเก็บ และออกแบบโครงสร้างของ
ฐานข้อมูลในการจัดเก็บชุดข้อมูล
ดังกล่าว
- ดาเนินการประมวลผล หมายถึง การ
เขียนโปรแกรมให้ระบบประมวลผล
ข้อมูลที่จัดเก็บ โดย แบ่งเป็น 2 ส่วน
คือ ส่วนประมวลผลเพื่อตรวจสอบ
ความผิดพลาดของการกรอกข้อมูล
และการคานวนเพื่อประมวลผลสาหรับ
ข้อมูลที่จัดเก็บ
- อบรมเจ้าหน้าที่ อบก. เพื่อให้สามารถ
ใช้ระบบได้ หมายถึง การจัดการ
ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ อบก. มีความ
เข้าใจในการทางานที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบ และสามารถปฏิบัติงานได้ เช่น
การกรอกข้อมูล และการเรียกดูผลการ
คานวณผ่านทางการรายงานของระบบ
ตัวชี้วัด Hybrid (กระบวนการ+
ผลผลิต)
ตัวชี้วดั ตามนโยบายรัฐบาล
อ้างอิงรายงานการประชุมรับมอบนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข) ในการปฏิบัติ
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นโยบายรัฐบาล
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
น้าหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2556 2553 2554 2555

เอกสารประกอบ 1

เกณฑ์การให้คะแนน
หมายเหตุ
1

2

3

4

5
ราชการ ที่ ทส.0207.2/ว2703 วันที่ 6
กันยายน 2554
- นับจานวนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ
ที่มีการจัดทาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กร (Carbon Footprint for
Organization: CFO) ซึ่งเป็นวิธีการ
ประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ปล่อยจากกิจกรรมทั้งหมดขององค์กร
และคานวณออกมาในรูป
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า อันจะ
นาไปสู่การกาหนดแนวทางการบริหาร
จัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน
ระดับเมือง ระดับโรงงาน ระดับ
อุตสาหกรรม และระดับประเทศ
- ภาครัฐหมายถึง หน่วยงานของรัฐแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ แต่ใน
ปีงบประมาณ 2556 จะเน้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- การจัดทาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
ต้องมีรายงานการดาเนินงานที่นาเสนอ
แผนการลดก๊าซเรือนกระจกและค่า
เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของ
องค์กร
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
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วัตถุประสงค์
การจัดตั้ง
ตามกฎหมาย

อานาจหน้าที่

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง (ร้อยละ 40)
วิเคราะห์ กลั่นกรอง และให้ ความเห็น 1.5 ระยะเวลาเฉลี่ย (วัน) ในการ
เกี่ยวกับการให้คารับรองโครงการ
ดาเนินงานรับรองโครงการ
ตลอดจนติดตามประเมินผลโครงการที่ได้
(นับจากการยื่นขอการรับรองถึง
รับคารับรอง
การผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ อบก.)
1.5.1 ระยะเวลาเฉลี่ย (วัน) ในการ
ดาเนินงานรับรองโครงการกลไก
การพัฒนาที่สะอาดประเภท
ทั่วไป

1.5.2 ระยะเวลาเฉลี่ย (วัน) ในการ
ดาเนินงานรับรองโครงการกลไก
การพัฒนาที่สะอาดประเภท
เฉพาะโครงการกลไกการพัฒนา
ที่สะอาดขนาดเล็กแบบรวม
โครงการ (Small Scale CDM
Bundling)
1.5.3 ระยะเวลาเฉลี่ย (วัน) ในการ
ดาเนินงานรับรองโครงการกลไก

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
น้าหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2556 2553 2554 2555

3

70 วัน

64 วัน

-

-

75 วัน

61 วัน

เอกสารประกอบ 1

เกณฑ์การให้คะแนน
หมายเหตุ
1

2

3

4

5

80

75

70

65

60

83

78

73

68

63

113

108

103

98

93

(61 โครงการ)

3

73 วัน

-

73 วัน

N/A

(2 โครงการ) (ไม่มีผู้ยื่น
เสนอขอ
รับรอง
โครงการ)

3

103
วัน

-

103 วัน

66 วัน

(PoA 1

( 5 โครงการ )

- การประเมินโครงการกลไกการพัฒนา
ที่สะอาด จะไม่นับรวมโครงการที่ถูก
คืนและเสนอกลับเข้ามาใหม่ (โครงการที่
ถูก Reject)
- กรณีที่มีบางรายดาเนินการนานเกิน
จากระเบียบที่กาหนดไว้ที่ 180 วัน ให้
ปรับลดคะแนน 0.25 ต่อ 1 รายการ
- ประเมินโครงการกลไกการพัฒนาที่
สะอาดประเภททั่วไป จะรวม
โครงการประเภทใหม่ๆ เช่น ป่าไม้
ขนส่ง เป็นต้น
- การประเมินโครงการกลไกการพัฒนา
ที่สะอาด จะไม่นับรวมโครงการที่ถูก
คืนและเสนอกลับเข้ามาใหม่ (โครงการ
ที่ถูก Reject)
- กรณีที่มีบางรายดาเนินการนานเกินจาก
ระเบียบที่กาหนดไว้ที่ 180 วัน ให้ปรับ
ลดคะแนน 0.25 ต่อ 1 ราย
- การประเมินโครงการกลไกการพัฒนา
ที่สะอาด จะไม่นับรวมโครงการที่ถูก
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วัตถุประสงค์
การจัดตั้ง
ตามกฎหมาย

อานาจหน้าที่

ตัวชี้วัด

การพัฒนาที่สะอาดประเภท
เฉพาะโครงการกลไกการพัฒนาที่
สะอาดแบบแผนงาน
(Programmatic CDM/
Programme of Activities)
วิเคราะห์ กลั่นกรอง และให้ ความเห็น 1.6 ระดับความสาเร็จของการ
เกี่ยวกับการให้คารับรองโครงการ
ติดตามประเมินผลโครงการ
ตลอดจนติดตามประเมินผลโครงการที่ได้
ระดับ 1 มีรายงานการติดตาม
รับคารับรอง
ประเมินผลโครงการที่
ดาเนินการแล้วที่ยื่นขอการขึ้น
ทะเบียน และโครงการที่ขอ
รับรองปริมาณการลดก๊าซเรือน
กระจกจาก CDM EB ร้อยละ
90 ของจานวนโครงการทั้ง
สองประเภท
ระดับ 2 มีรายงานการติดตาม
ประเมินผลโครงการที่
ดาเนินการแล้วที่ยื่นขอการขึ้น
ทะเบียน และโครงการที่ขอ
รับรองปริมาณการลดก๊าซเรือน
กระจกจาก CDM EB ร้อยละ
95 ของจานวนโครงการทั้งสอง
ประเภท

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
น้าหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2556 2553 2554 2555

เอกสารประกอบ 1

เกณฑ์การให้คะแนน
หมายเหตุ
1

2

3

4

5

โครงการ
=
103 วัน)

6

ระดับ 3

-

-

-

-

1

2

3

4

5

-

-

ระดับ 3 มีรายงานการติดตาม
ประเมินผลโครงการที่

คืนและเสนอกลับเข้ามาใหม่ (โครงการ
ที่ถูก Reject)
กรณีที่มีบางรายดาเนินการนานเกิน
จากระเบียบที่กาหนดไว้ท180
ี่ วัน ให้
ปรับลดคะแนน 0.25 ต่อ 1 ราย
การติดตามประเมินผล หมายถึง การ
ออกไปดาเนินการตรวจสอบในพื้นที่
โครงการที่ได้รับหนังสือรับรองว่าเป็น
โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดจาก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์กรมหาชน) เพื่อตรวจสอบว่า
โครงการมีการดาเนินการเป็นไปตาม
เอกสารข้อเสนอโครงการและรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นที่นาเสนอเพื่อขอการรับรอง
รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆที่ได้มีการกาหนดไว้
เพิ่มเติม
CDM EB (CDM Executive Board)
หมายถึง คณะกรรมการบริหารกลไก
การพัฒนาที่สะอาด
ดาเนินการแล้ว หมายถึง โครงการที่มี
การก่อสร้างแล้วเสร็จและมีการเดิน
ระบบแล้ว
การรายงานการติดตามประเมินผล
หมายถึง รายงานผลการดาเนินการ
ติดตามประเมินผลโครงการที่จะแสดง
ถึงสถานภาพการดาเนินงานของ
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วัตถุประสงค์
การจัดตั้ง
ตามกฎหมาย

อานาจหน้าที่

ตัวชี้วัด
ดาเนินการแล้วที่ยื่นขอการขึ้น
ทะเบียน และโครงการที่ขอ
รับรองปริมาณการลดก๊าซเรือน
กระจกจาก CDM EB ร้อยละ
100 ของจานวนโครงการทั้ง
สองประเภท
ระดับ 4 มีรายงานการติดตาม
ประเมินผลโครงการที่
ดาเนินการแล้วที่ยื่นขอการขึ้น
ทะเบียน และโครงการที่ขอ
รับรองปริมาณการลดก๊าซเรือน
กระจกจาก CDM EB ร้อยละ
100 ของจานวนโครงการทั้ง
สองประเภท และมีรายงานการ
ติดตามประเมินผลโครงการที่
ได้รับการรับรองปริมาณการลด
ก๊าซเรือนกระจากจาก CDM EB
ไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
และมีการนาเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการองค์การฯ เพื่อ
พิจารณาอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
ระดับ 5 มีรายงานการติดตาม
ประเมินผลโครงการที่
ดาเนินการแล้วที่ยื่นขอการขึ้น
ทะเบียน และโครงการที่ขอ
รับรองปริมาณการลดก๊าซเรือน
กระจกจาก CDM EB ร้อยละ

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
น้าหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2556 2553 2554 2555

เอกสารประกอบ 1

เกณฑ์การให้คะแนน
หมายเหตุ
1

2

3

4

5
โครงการว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
พัฒนาที่ยั่งยืนและมาตรการที่ได้
นาเสนอไว้ในเอกสารที่ได้รับการ
รับรอง และหรือมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการไปจากเดิมหรือไม่
อย่างไร และปฏิบัติตามมติเงื่อนไขของ
คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก
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วัตถุประสงค์
การจัดตั้ง
ตามกฎหมาย

อานาจหน้าที่

ตัวชี้วัด

100 ของจานวนโครงการทั้ง
สองประเภท และมีรายงานการ
ติดตามประเมินผลโครงการที่
ได้รับการรับรองปริมาณการลด
ก๊าซเรือนกระจากจาก CDM EB
ไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
และมีการนาเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการองค์การฯ เพื่อ
พิจารณาอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
ส่งเสริมการพัฒนาโครงการ การตลาด 1.7 ระดับความสาเร็จในการพัฒนา
ซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับ
Guideline และหลักเกณฑ์การ
การรับรอง
รับรองกิจกรรมชดเชยคาร์บอน
เพื่อสนับสนุนให้เกิดอุปสงค์
คาร์บอนเครดิตสาหรับตลาด
คาร์บอนของประเทศไทย ด้วย
กิจกรรมชดเชยคาร์บอน
ระดับ 1 รวบรวมและศึกษา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 2 พัฒนา Guideline
และหลักเกณฑ์การรับรอง
กิจกรรมชดเชยคาร์บอน
ระดับ 3 นา Guideline และ
หลักเกณฑ์การรับรองกิจกรรม
ชดเชยคาร์บอนมารับฟังความ
คิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ระดับ 4 Guideline และ
หลักเกณฑ์การรับรองกิจกรรม

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
น้าหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2556 2553 2554 2555

7

ระดับ
5

-

-

-

เอกสารประกอบ 1

เกณฑ์การให้คะแนน
หมายเหตุ
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

- การวัดผลความสาเร็จของการเตรียมความ
พร้อมเพื่อให้เกิดอุปสงค์ D( emand) ของ
โครงการ CDM (Certified Emission
Reductions : CERs) โครงการลดก๊าซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานสากล V( erified Emission
Reduction: VERs) และโครงการลดก๊าซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน
ของประเทศไทย หรือ(Thailand
Voluntary Emission Reduction: TVER)
- หลักฐานแสดงคือ Guideline และ
หลักเกณฑ์การรับรองกิจกรรมชดเชย
คาร์บอนที่เหมาะสมสาหรับประเทศไทย
ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ อบก.
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ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตลอดจน
ให้คาแนะนแาก่หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ตลอดจนให้คาแนะนแาก่หน่วยงาน

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
น้าหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2556 2553 2554 2555

ชดเชยคาร์บอนได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ อบก.
ระดับ 5 จานวนองค์กรที่สมัคร
เข้าร่วมเป็นองค์กรนาร่องใน
กิจกรรมชดเชยคาร์บอนของ
อบก. ไม่น้อยกว่า 2 องค์กร
1.8 ระดับความสาเร็จและประสิทธิภาพของ6
การดาเนินการ
พัฒนาขีด
ความสามารถขององค์กรและ
เครือข่าย
ระดับ 1 กาหนดกลุ่มเป้าหมาย
และวิเคราะห์ความต้องการใน
การจัดฝึกอบรม
ระดับ 2 มีพัฒนาและจัดทา
หลักสูตร ไม่ต่ากว่า 3 หลักสูตร
ระดับ 3 ดาเนินการจัดอบรม
ตามหลักสูตรที่กาหนดได้แล้ว
เสร็จหรือ 100%
ระดับ 4 ผู้เข้ารับการอบรมผ่าน
เกณฑ์การทดสอบไม่ต่ากว่า
70 % ของเกณฑ์การทดสอบ
ระดับ 5 ผู้เข้ารับการอบรมผ่าน
เกณฑ์การทดสอบไม่ต่ากว่า
80% ของเกณฑ์การทดสอบ
1.9 จานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นทะเบียน
ฉลากคาร์บอน

7

เอกสารประกอบ 1

เกณฑ์การให้คะแนน
หมายเหตุ
1

2

3

4

5

5

ระดับ 3

-

-

-

1

2

3

4

257

128

234

411

123

190

257

324

ตัวชี้วัด Hybrid (กระบวนการ+
ผลผลิต)

391 - นับรวมผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เข้าร่วม
โครงการ 3 ประเภท คือ
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การจัดตั้ง
ตามกฎหมาย

อานาจหน้าที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
น้าหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2556 2553 2554 2555

ภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

เผยแพร่และประชาสัมพันเกีธ์ ่ยวกับการ
จัดการก๊าซเรือนกระจก

1.10 ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของ
ความถี่ในการใช้บริการทางเว็บไซต์
1.10.1 Unique IP

1

1.10.2 Accumulated Hit

1

1.10.3 Rate of return (%)

1

เอกสารประกอบ 1

เกณฑ์การให้คะแนน
หมายเหตุ
1

2

3

4

5

1. Carbon Reduction Label (CRL)
2. Carbon Footprint Label (CFP)
3. CoolMode Label (CM)
(ขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556)
- จานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นทะเบียน
ฉลากคาร์บอน = ∑xi
x หมายถึง จานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้น
ทะเบียนฉลากคาร์บอน
.i หมายถึง ลาดับที่ของผลิตภัณฑ์ที่ได้
ขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน
- Base line ของเกณฑ์การได้คะแนน = 3
มาจากการคานวณค่าเฉลี่ยของจานวน
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนฉลาก
คาร์บอนในปี 53, 54 และ 55
- ปี 53 = 128 ผลิตภัณฑ์/ปี
- ปี 54 = 234 ผลิตภัณฑ์/ปี
- ปี 55 = 411 ผลิตภัณฑ์/ปี
ประเมินจากการความถี่ในการเข้าเว็บไซต์
เพื่อดูข้อมูล และการเข้าเว็บไซต์เพื่อถาม
59,856 68,667 74,361 70,057 29,928 44,892 59,856 74,819 89,783 คาถาม โดยประเมินจากสิ่งบ่งชี้ ดังนี้
- Unique IP
IP
IP
IP
IP
462,835 505,516 435,046 326,494 231,418 347,126 462,835 578,544 694,253 - Accumulated Hit
- Rate of return (%) คือ อัตราการกลับ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
เข้าเยี่ยมชมซ้าของผู้ใช้
ร้อยละ
ร้อยละ ร้อยละ 76
78 79 80
82
79
78.83
83..60
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วัตถุประสงค์
การจัดตั้ง
ตามกฎหมาย
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ตัวชี้วัด
1.10.4 จานวนเรื่อง/องค์ความรู้ ที่เผยแพร่

บนลงในเว็บไซต์ จาแนกตามกลุ่ม
องค์ความรู้ (KM) องค์ความรู้ละ 3
เรื่อง
กลุ่มองค์ความรู้ K( M) มี 6 กลุ่ม คือ
(1) กลไก ระบบ และมาตรฐาน
การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก
(2) ระบบสารสนเทศและ
ศูนย์กลางข้อมูลก๊าซเรือน
กระจก
(3) การพัฒนาธุรกิจ
(4) การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ
(5) การพัฒนาองค์ความรู้และ
ศักยภาพแก่ภาคส่วนต่างๆ
(6) กลไกการสนับสนุนภายใน
องค์การ

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
น้าหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2556 2553 2554 2555
2

12 เรื่อง

-

24
เรื่อง

162
เรื่อง

เอกสารประกอบ 1

เกณฑ์การให้คะแนน
หมายเหตุ
1

2

3

4

5

6

9

12

15

18

- กลุ่มองค์ความรู้ K( M) มี 6 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1. กลไก ระบบ และมาตรฐาน
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
กลุ่มที่ 2. ระบบสารสนเทศและ
ศูนย์กลางข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
กลุ่มที่ 3. การพัฒนาธุรกิจ
กลุ่มที่ 4. การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ
กลุ่มที่ 5. การพัฒนาองค์ความรู้และ
ศักยภาพแก่ภาคส่วนต่างๆ
กลุ่มที่ 6. กลไกการสนับสนุนภายใน
องค์การ
- เกณฑ์ในการประเมินองค์ความรู้ตาม
ตัวชี้วัด คือ
 เป็นองค์ความรู้ใหม่N( ovelty) ที่ไม่
เคยมีการนาเสนอลงในเว็บไซต์มา
ก่อน
 กรณีเป็นชื่อเรื่องเดียวกันแต่เนื้อหา
สาระภายใต้เรื่องดังกล่าวมีการ
เปลี่ยนแปลงแสดงความก้าวหน้า
ตามสถานการณ์ก็ให้นับได้
 มีความสอดคล้อง (Consistency)
กับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์
ของ อบก หรือเป็นกลไกการ
สนับสนุนภายในองค์การ เพื่อให้
หน่วยงานภายในสามารถ
ดาเนินงานได้ตามยุทธศาสตร์อย่าง
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วัตถุประสงค์
การจัดตั้ง
ตามกฎหมาย

อานาจหน้าที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
น้าหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2556 2553 2554 2555

เอกสารประกอบ 1

เกณฑ์การให้คะแนน
หมายเหตุ
1

2

3

4

5
มีประสิทธิภาพ

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ 12)
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2.1 ระดับความสาเร็จของการสารวจ
ความพึงพอใจและพฒนาการ
ให้บริการ
2.1.1 ระดับความสาเร็จของการ
ใช้ผลการสารวจความพึงพอใจ
เพื่อพัฒนาการให้บริการ
ระดับ 1 วิเคราะห์ผลการสารวจ
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ของปีที่ผ่านมา
ระดับ 2 กาหนดแนวทางการ
ปรับปรุงงานตามผลการสารวจ
ระดับ 3 คณะกรรมการ อบก.
เห็นชอบการปรับปรุงงานตามผล
การสารวจ
ระดับ 4 ดาเนินการปรับปรุงงาน
ตามผลสารวจ
ระดับ 5 รายงานผลการปรับปรุง
งานตามผลการสารวจต่อ
คณะกรรมการ อบก.
2.1.2 ร้อยละของระดับความพึง
พอใจในการให้บริการ

5

ระดับ 3

-

-

-

1

2

3

4

5

ตัวชี้วัดร่วม

5

ร้อยละ
80

-

-

83.36

70

75

80

85

90

ตัวชี้วัดร่วม
เงื่อนไข
- องค์การมหาชนจัดหาองค์กร/ผู้ประเมิน
จากภายนอกเป็นผู้ดาเนินการสารวจความ
พึงพอใจ
- วิธีการสารวจ/แบบสอบถามต้องได้รับ
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วัตถุประสงค์
การจัดตั้ง
ตามกฎหมาย

อานาจหน้าที่

ตัวชี้วัด

2.2 ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นต่อ
การดาเนินงานตามบทบาท
หน้าที่ขององค์การมหาชน
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 14)
3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนการ
ใช้จ่ายเงิน
3.2 ต้นทุนต่อหน่วย
ระดับ 1 จัดทาหรือทบทวน
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานโครงการสาหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดย
แสดงให้เห็นสัดส่ว น การใช้
ทรัพยากรต่อผลผลิตที่ดีขึ้นกว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ระดับ 2 จัดทาบัญชีต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด และรายงานผลการ
คานวณต้นทุนตามรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางกาหนด โดยเสนอ
ให้สานักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง และสานักงาน
ก.พ.ร. ทราบ

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
น้าหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2556 2553 2554 2555

-

-

เกณฑ์การให้คะแนน
หมายเหตุ
1

2

3

4

5
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การ
มหาชนก่อนดาเนินการสารวจ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์

2

ร้อยละ
80

70

75

80

85

90

5

ร้อยละ
ร้อยละ 90 80
90
ระดับ 3 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ5 1

85

90

95

100 ตัวชี้วัดร่วม

2

3

4

9

-

เอกสารประกอบ 1

5

ตัวชี้วัด Hybrid (กระบวนการ+
ผลผลิต)
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วัตถุประสงค์
การจัดตั้ง
ตามกฎหมาย

อานาจหน้าที่

ตัวชี้วัด

ระดับ 3 นาข้อมูลจากการ
จัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยมา
วิเคราะห์สาเหตุ ความแตกต่าง
โดยเปรียบเทียบข้อมูลสาหรับช่วง
ระยะเวลาที่แตกต่างกัน
ระดับ 4 นาข้อมูลที่วิเคราะห์
ได้มาเปรียบเทียบกับแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพที่กาหนดไว้ แล้ว
นามาเป็นมาตรฐานในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
จัดทาแผนในปีต่อไป และรายงาน
แผนเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ดาเนินงานตามโครงการ ปี 2556
ระดับ 5 จัดทาแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
โครงการสาหรับปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
มิติที่ 4 มิติด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 14)
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกากับ
การกากับดูแลกิจการ
ดูแลกิจการ
4.2 การพัฒนาองค์การ
4.2.1 ระดับความสาเร็จของการ
ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อการ
ปฏิบัติงาน
ระดับ 1 กฎระเบียบที่ปรับปรุง
ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
น้าหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2556 2553 2554 2555

10
4

ระดับ 3 ระดับ ระดับ
4.6857 5.0000
ระดับ 3
-

ระดับ
5.0000
-

เอกสารประกอบ 1

เกณฑ์การให้คะแนน
หมายเหตุ
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

-

ตัวชี้วัดร่วม

1
2
3
4 - ตัวชี้วัดผลผลิต
เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง - กฎระบียบ หมายถึง กฏ ระเบียบ
ข้อบังคับ มาตรการ ฯลฯ
- การได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการ หมายถึง
คณะกรรมการ อบก. ให้อานาจ
คณะอนุกรรมการให้ความเห็นชอบได้

คารับรองการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

วัตถุประสงค์
การจัดตั้ง
ตามกฎหมาย

อานาจหน้าที่

ตัวชี้วัด
และประกาศใช้ 0 เรื่อง
ระดับ 2 กฎระเบียบที่ปรับปรุง
ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
และประกาศใช้ 1 เรื่อง
ระดับ 3 กฎระเบียบที่ปรับปรุง
ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
และประกาศใช้ 2 เรื่อง
ระดับ 4 กฎระเบียบที่ปรับปรุง
ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
และประกาศใช้ 3 เรื่อง
ระดับ 5 กฎระเบียบที่ปรับปรุง
ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
และประกาศใช้ 4 เรื่อง
น้าหนักรวม

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
น้าหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2556 2553 2554 2555

100
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เกณฑ์การให้คะแนน
หมายเหตุ
1

2

3

4

5
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เอกสารประกอบ 1

เอกสารแนบคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง โดยมีผลสัมฤทธิ์ที่แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่า
เทียบกับงบประมาณที่ได้รับ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
งบประมาณที่ได้รับตั้งแต่ปีที่ได้รับการจัดตั้ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

31.5 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

80 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

80 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

99.8 ล้านบาท
94.7 ล้านบาท
105.3 ล้านบาท

อัตรากาลัง (ปัจจุบัน) 1 กันยายน 2555
ผู้บริหาร 2 อัตรา
(ผอ.อบก. - อัตรา รอง ผอ.อบก. 2 อัตรา)
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 49 อัตรา
ลูกจ้าง 19 อัตรา
(ลูกจ้างประจา 5 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา)

คารับรองการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เอกสารประกอบ 1

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ (ในภาพรวม) ตั้งแต่ปีที่ได้รับการจัดตั้ง – พ.ศ.2555 (31 มีนาคม 2555)

1. วิเคราะห์ กลั่นกรอง และ
ทาความเห็นเกี่ยวกับการ
ให้คารับรองโครงการ
ตลอดจนติดตามประเมินผล
โครงการที่ได้รับคารับรอง

 ผลการดาเนินงานตั้งแต่ได้รับการจัดตั้ง ปี 2550 – 2555 มีจานวนโครงการที่ได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) จาก อบก.จานวน 168
โครงการ คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดได้รวม 10.12 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี โครงการดังกล่าวได้ขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการบริหาร
กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Executive Board of CDM : CDM EB) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติแล้ว จานวน 67 โครงการ คิดเป็นปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่สามารถลดได้รวม 3.50 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และได้รับใบรับรองปริมาณการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก (CER) แล้ว จานวน 11
โครงการ คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดได้รวม 1.90 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่
ต่อปีา พร้อมนี้ อบก. ได้ทาการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับคา
รับรอง (LoA) ตั้งแต่ปี 2551 – 2555 รวมทั้งสิ้น 104 โครงการ (ปี 51 = 5 โครงการ ปี 52 = 29 โครงการ ปี 53 = 8 โครงการ ปี 54 = 25 โครงการ ปี55 = 29
โครงการ)

2. ส่งเสริมการพัฒนาโครงการ
และการตลาดซื้อขาย
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ได้รับการรับรอง

 อบก. ได้ดาเนินการส่งเสริมการตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองตั้งแต่ปี 2552 โดยการจัดกิจกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ การจัดสัมมนาเพื่อให้
ความรู้แก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 8 ครั้ง การจัดให้ผู้ซื้อ (ผู้ต้องการซื้อ Carbon Credit ซึ่งมีทั้งผู้แทนประเทศ Annex I กองทุน และ
สถาบันการเงิน) พบผู้ขาย (ผู้พัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก, CDM) โดยตรงผ่านงาน Carbon Forum Asia และ Carbon Expo นอกจากนี้ยังผลักดันให้มีมาตรการ
ทางภาษีเพื่อสนับสนุนการลงทุนพัฒนาโครงการ CDM โดยประสานกับกรมสรรพากรในการยกร่างพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 514) พ.ศ. 2555 และฉบับกฤษฎีกา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ว่าด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผุ้ประกอบการโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้ประกาศใช้แล้วในราชกิจจานุเบกษา และได้มีผู้พัฒนาโครงการภาคสมัครใจจานวน 5ราย ได้ขอให้ อบก. ออกหนังสือขึ้นทะเบียนโครงการ
และรับรองการขายคาร์บอนเครดิต เพื่อขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ทั้งนี้ได้มีการส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตผ่านมาตรฐานในภาค
สมัครใจ โดยร่วมมือกับ Verified Carbon Standard (VCS) ในการเชื่อมโยงมาตรฐานมงกุฎไทยกับมาตรฐาน VCS ซึ่งเป็นมาตฐานชั้นแนวหน้าในตลาดภาคสมัครใจ
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ โดยการติดสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานมงกุฎไทยในคาร์บอนเครดิตที่มีชื่อว่า VCU ปัจจุบันมีโครงการ VCS
มากกว่า 720 โครงการทั่วโลก และมีปริมาณคาร์บอนเครดิต 94 ,104,138 VCUs ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยในจานวนนี้มีโครงการ pre-registered CDM ของไทย
จานวน 30 โครงการ
 อบก.ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศโดยใช้กลไกตลาด ด้วยการพัฒนารูปแบบการซื้อขายคาร์บอนเครดิต
T-VER การทดสอบระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบสมัครใจในภาคอุตสาหกรรมTVETSและพัฒนาวิธีการคานวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก
(Methodology) ที่เหมาะสมสาหรับกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในเขตเมืองในประเทศไทย มีกิจกรรมที่มีศักยภาพในการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 10
กิจกรรม

คารับรองการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
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ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ (ในภาพรวม) ตั้งแต่ปีที่ได้รับการจัดตั้ง – พ.ศ.2555 (31 มีนาคม 2555)

3. เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่
เกี่ยวกับสถานการณ์
ดาเนินงานด้านก๊าซเรือน
กระจก

 ดาเนินการจัดทาฐานข้อมูล และพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย โดยมีการพัฒนาเพื่อจัดทาข้อมูลและแบบจาลองสาหรับ
Emission Inventory ของประเทศไทย และการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อแสดงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์
ที่ดินในการบูรณาการ การจัดทาบัญชีก๊าซเรือนกระจก ในสาขาเกษตร ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับรายจังหวัด รายอาเภอ จนถึงรายตาบล นอกจากนี้ยังมีการ
คาดการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต และออกแบบระบบรายงานข้อมูล เพื่อใช้ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกต่อไป
 ดาเนินการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา และเผยแพร่เป็นข้อมูลอ้างอิงของประเทศไทย ซึ่งมีโครงการสาคัญที่ได้ดาเนินการไป ดังนี้
 การศึกษาทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีในการลดก๊าซเรือนกระจก และการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการกาหนดกรณีฐาน (Baseline) ของการพัฒนาโครงการ
กลไกการพัฒนาที่สะอาด
 การศึกษากรณีฐาน และการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์สาหรับโครงการกลไกการพัฒนาที่ สะอาดด้านพลังงานหมุนเวียน
 การกาหนดค่า Carbon Intensity ของภาคอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เหล็ก และอุตสาหกรรมพลังงาน (โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล)
 การกาหนดค่า Carbon Intensity ของอุตสาหกรรมเคมี อาหาร สิ่งทอ แก้ว และเซรามิค
 จัดทา Baseline การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส่งในจังหวัดนาร่อง และการศึกษาแนวทางในการส่งเสริมกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาค
ขนส่ง
 การพัฒนาระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต (Registry System) และการเชื่อมต่อกับระบบInternational Transaction Log (ITL) ที่เหมาะสมสาหรับประเทศไทย

4. จัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการที่ได้รับคารับรอง
และการขายปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ได้รับการ
รับรอง ทั้งนี้ตามนโยบายที่
คณะกรรมการแห่งชาติและ
คณะกรรมการกาหนด

 ดาเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ กลั่นกรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด โดยจัดทาโปรแกรม และฐานข้อมูลสาหรับเก็บข้อมูลการให้
คะแนนโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดรวมทั้งสมามารถสืบค้นและจัดทาข้อมูลสรุปของโครงการ นอกจากนี้ อบก.ยังได้พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลโครงการ
เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์กลั่นกรองโครงการที่ผ่านการรับรองตามกลไกการพัฒาที่สะอาดเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการส่งข้อมูลโครงการไปยัง
สานักงานสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งนี้ยังสามารถเรียกดูรายงานสรุป และรายงานการติดตามประเมินผลโครงการที่ผ่านการรับรองที่ได้รับอนุมัติ

5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ตลอดจนให้คาแนะนาแก่
หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการก๊าซเรือน

 ดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร จานวน 5 ครั้ง ตลอดจนให้คาแนะนาแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด และโครงการที่เกี่ยวข้องในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยในปี 2552–2554 รวม
จานวนหลักสูตรทั้งสิ้น 20 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 2,057 คน ซึ่งได้ดาเนินการ ดังนี้
 การสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับสังคม เป็นทางเลือกเพิ่มขึ้นให้กับสังคมไทย ดังนี้
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กระจก

เอกสารประกอบ 1

ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ (ในภาพรวม) ตั้งแต่ปีที่ได้รับการจัดตั้ง – พ.ศ.2555 (31 มีนาคม 2555)
 ฉลากลดคาร์บอน เป็นฉลากที่แสดงระดับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตอย่างน้อยร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2545) ทาให้ผู้บริโภค
รับทราบว่าผู้ผลิตได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการดาเนินงานปี
2551-2555 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555) มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ฉลากลดคาร์บอนจานวน 159 ผลิตภัณฑ์จาก 52 บริษัท
 เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นเครื่องหมายบ่งบอกปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งการ
ดาเนินงานปี 2552-2555 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555) ทาให้ประเทศไทยมีแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ สาหรับใช้เป็นแนวทางในการ
คานวณและให้การรับรองค่าปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ มีหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเพื่อขอใช้เครื่องหมายมีระบบการทวนสอบข้อมูลปริมาณ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่สอดคล้องตามหลักมาตรฐานสากล (Third Party Verification) ทาให้ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสินค้าไทยได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อใน
ต่างประเทศ มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจานวน 480 ผลิตภัณฑ์ จาก 123 บริษัท ทั้งนีป้ ระเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในASEAN ที่มีระบบการรับรอง
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
 คูลโหมด (CoolMode) เป็นโครงการที่ดาเนินการเพื่อพัฒนาเสื้อผ้าลดโลกร้อน เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ช่วยลดโลกร้อนสามารถนามาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าเพิ่ม
ความเย็นสบายให้กับผู้สวมใส่ และเหมาะสมกับสภาพอากาศและการรณรงค์ตั้งอุณหภูมิในห้องทางานที่ 25 องศาเซลเซียส โดยตั้งแต่เริ่มต้นโครงการปี 25522555 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555) มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 18 ผลิตภัณฑ์ จาก 7 บริษัท

6. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการจัดการก๊าซ
เรือนกระจก

 ประชาสัมพันธ์ด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่ปี 2551-2555 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555) โดนมีการประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุ โทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ
การประชาสัมพันธ์ในสื่อมัลติมีเดีย เว็บไซต์ Social Media การประชาสัมพันธ์ผ่านการทากิจกรรมอาทิเช่น แถลงข่าวผลการดาเนินงาน การดาเนินโครงการประกวด
แนวความคิดการออกแบบบ้านและอาคารตึกแถวคาร์บอนต่การจั
า ดนิทรรศการและร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่บทบาทและภารกิจขององค์การ
และจัดทาเอกสารเผยแพร่และวัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์การและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นต้น

7. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

 ดาเนินโครงการ Low Carbon City เพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการจัดทาบัญชีก๊าซเรือนกระจก หรือ GHG Inventory ของเมืองขนาดเล็ก และจัดทาเป็น Thai Model
Guideline เป็นคู่มือสาหรับเทศบาลขนาดเล็กนาไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ ในการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่า โดยกาหนดพื้นที่โครงการในเขตเทศบาลตาบลเมืองแกลง
จังหวัดระยอง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลเมืองแกลง สานักงานเทศบาล ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ผู้สนใจและมีส่วนร่วม
ในการบ่งชี้ความต้องการในการพัฒนาเมืองแบบคาร์บอนต่า ซึ่งทาให้เทศบาลตาบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง ได้เป็นต้นแบบของเมืองขนาดเล็กที่ได้มีการจัดทาบัญชีก๊าซ
เรือนกระจก และพัฒนาแผนงานกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกจานวน 2 กิจกรรมที่นาไปสู่การคานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่จะตรวจวัดได้
 จัดทาข้อมูลทางวิชาการ “ศักยภาพการดาเดินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMAs)” โดยอบก. ได้ศึกษาวิเคราะห์ นโยบายของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับภาคการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ของประเทศไทยเพื่อกลั่นกรองหาศักยภาพและความเป็นไปได้ในการพัฒนาเป็นการดาเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย (Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) โดยวิเคราะห์ในรูปแบบของ (1) Domestically supported NAMAs และ (2)
Internationally Supported NAMAs รวมทั้ง ศึกษาแนวทางการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ (MRV) และนาไปสู่การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เพื่อพิจาณาให้ข้อเสนอแนะต่อข้อมูลด้านศักยภาพการดาเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ดังนี้ ประชุม
หารือเรื่องศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ในภาคพลังงาน / ในภาคป่าไม้ และภาคการเกษตร/ ในภาคอุตสาหกรรม การผลิตพลังงานจากขยะ และ
ภาคคมนาคม
ศึกษาทบทวนและพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ เกี่ยวกับการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (GHG Reporting) โดยการศึกษาวิจัย พร้อมทั้งจัดทาข้อเสนอแนะแนวทาง
พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ของ อบก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการจัดทารายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
ผู้ดาเนินการหลักโครงการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและฉลากประสิทธิภาพพลังงาน ร่วมกับ United Nations Development Programme (UNDP) โดยมี
ระยะเวลาดาเนินโครงการ 5 ปี (พ.ศ. 2552-2556) และได้รับเงินสนับสนุนจาก Global Environment Facility (GEF) โดยมีเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยอมรับ
และนาฉลากและมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานไปใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป้าหมายภายใต้โครงการ ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น มอเตอร์ บัลลาสต์ พัดลม
และหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ ตลอดจนพัฒนาให้วิธีการทดสอบมาตรฐานและฉลากของประเทศภาคีสมาชิก (ได้แก่ ประเทศจีน อินโดนีเซีย เวียดนาม บังคลาเทศ
ปากีสถาน และไทย) ให้มีความสอดคล้องเข้ากันได้
ดาเนินการประเมินสถานภาพของการดาเนินงานและมาตรการก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย และหาแนวทางในการพัฒนาระบบ แนวทาง ระเบียบวิธีการ และเครื่องมือในการติดตา
มาตรการและการดาเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศ จากการจัดการประชุมระดมความคิดเห็น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม รวม 87 คน จาก 34 หน่วยงาน อบก.ได้นาผล
การศึกษาดังกล่าวไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบ ระเบียบวิธีการและเครื่องมือในการการติดตามมาตรการและการดาเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยให้ตร
ความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
อบก. ได้จัดให้มีการประกวดแนวความคิดออกแบบบ้านและอาคารตึกแถว (ระยะเวลาดาเนินการประกวด พฤษภาคม 2554 – มกราคม
และได้จัด2555)
การศึกษาดูงานด้านเทคนิคการ
ออกแบบบ้าน และอาคารคาร์บอนต่Low
า ( Carbon Design Workshop) ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการ
ออกแบบบ้านและอาคารคาร์บอนต่าร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศสิงคโปร์ โดยมีคณะผู้บริหาร อบก. คณะทางานโครงการประกวด
แนวความคิดออกแบบบ้านและอาคารตึกแถวคาร์บอนต่า นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบบ้านและอาคารตึกแถว และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 26 คนเข
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จะปฏิบัติงานให้เกิดความคุ้มค่าเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ดังนี้
1. การดาเนินโครงการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ ช่วยส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนในโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทาให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่
จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศพัฒนาแล้วสู่ประเทศไทย การลงทุน การจ้างงาน และมีรายได้เข้าประเทศจากการขายคาร์บอนเครดิต นอกจากนี้ การพัฒนาโครงการ
กลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ที่ผ่านมา พบว่าส่วนมากเป็นโครงการผลิตความร้อนและกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จึงช่วยลดการนาเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิล และช่วยให้ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองใน
ด้านพลังงานได้มากขึ้น ดังนั้น การดาเนินโครงการจึงก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ต่อชุมชน และประเทศในภาพรวม
อบก. ได้ดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการทบทวน พัฒนาระบบการวิเคราะห์กลั่นกรองโครงการให้มีความเหมาะสมและชัดเจน
สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้ง มีแผนดาเนินการติดตามตรวจสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับคารับรองว่าเป็นโครงการCDM เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการติดตามประเมินผลโครงการร่วมกับสานักงานสิ่งแวดล้อมภาค ตลอดจนการพัฒนาระบบตรวจวัด รายงานผล และการทวนสอบ Measurable,
(
Reportable and Verification:
MRV) สาหรับการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นโครงการมีการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
2.
การดาเนินงานโครงการพัฒนาตลาดของฉลากคาร์บอน ซึ่งประกอบด้วย 3 ฉลาก ได้แก่ ฉลากลดคาร์บอน เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และคูลโหมด ซึ่งถือว่าได้สร้างนวัตกรรมการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก คือ เพื่อให้ผู้บริโภคใช้ประกอบการตัดสินใจบริโภคสินค้าที่ใส่ใจในเรื่องลดโลกร้อน รวมทั้งมีการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันเพื่อนาไปสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่า ดาเนินการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยสามารถนาแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรไปประยุกต์ใช้ ซึ่งทาให้สามารถบ่งชี้ได้ว่า
ท้องถิ่นมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไร นาไปสู่การดาเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมในท้องถิ่น อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไปสู่เมืองลดคาร์บอน มีการพัฒนาตลาดคาร์บอนโดยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 3 เรื่อง
คือ การสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ การพัฒนาโครงการ Carbon Offset เพื่อจาแนกผู้ซื้อในตลาด และการสร้างระบบ MRV ให้เหมาะสมกับโครงการนาร่อง
3. การดาเนินการพัฒนาข้อมูลของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก คือ (1) การศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อมูลอ้างอิงและพัฒนาองค์ความรู้ (2) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการ
บริหารจัดการข้อมูล สาหรับการดาเนินงานในส่วนที่ 1 นั้น อบก. ได้ดาเนินการศึกษาวิจัย อาทิ ศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคไฟฟ้า และ การศึกษาเพื่อกาหนดกรณีฐานของโครงการ
ประเภทพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้ผู้พัฒนาโครงการใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงการคานวนปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก นอกจากนั้นแล้วการจัดทาข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจก การศึกษาการพยากรณ์ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก และการศึกษาเพื่อประเมินความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของเทคโนโลยีลดก๊าซเรือนกระจกประเภทต่างๆ ยังเป็นผลการวิจัยที่ใช้ประกอบการวางแผนเชิงนโยบายระดับประเทศด้านก๊าซเรือน
กระจก และการกาหนดท่าทีของประเทศในเวทีการเจรจาระดับโลก สาหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลนั้น อบก. ได้พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อรองรับการจัดทาบัญชีก๊าซเรือนกระจก เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลจานวนมากให้ทาให้สามารถปรับปรุงข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกให้ทันสมัยยิ่งขึ้น และยังได้พัฒนาเทคนิคการคานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินโดยใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การคานวณที่แม่นยายิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้ดาเนินการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการดาเนินการของ
อบก. เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการอนุมัติโครงการฯ และระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามประเมินผลโครงการฯ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงให้สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล
โครงการบนระบบนี้ผ่านทางเครือข่าย Internet
4. การดาเนินการพัฒนาศักยภาพ และองค์ความรู้ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ช่วยส่งเสริมให้มีการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้การดาเนินงานของ อบก. การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดาเนินการพัฒนาและจัดทาหลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ หลักสูตรพื้นฐานด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกสาหรับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้กระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการลดก๊าซเรือนกระจก และนาองค์
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในหน่วยงานและท้องถิ่นของตนในอนาคต และหลักสูตรเฉพาะด้านสาหรับผู้ประกอบการ ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นหลักสูตรเฉพาะทางด้าน PoA CDM และการจัดทา Carbon
Footprint ขององค์กรเพื่อเน้นให้ผู้ประกอบการสามารถเตรียมความพร้อมในการจัดทาพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดที่มีความซับซ้อนมากขึ้นและเตรียมความพร้อมสาหรับการลดก๊าซเรือนกระจกใน
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สถานประกอบการของตน นอกจากนี้จากการดาเนินงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล และองค์ความรู้ สู่สาธารณะผ่านสื่อต่างๆ ทาให้ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ เกิดความรู้ความเข้าใจ และมี
ความตระหนักและให้ความร่วมมือในการลดก๊าซเรือนกระจกและการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
5. ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้น นับเป็นกระแสโลกที่ส่งอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาประเทศ ที่ทุกประเทศตระหนักดีแล้วว่า ต้องมีการพัฒนา
แบบปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์มุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่า (Low Carbon Society) ที่จะส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่ปรับเปลี่ยนการผลิต
และบริโภครวมถึงวิถีชีวิตให้ยั่งยืนมากกว่าเดิม ซึ่ง อบก. ได้มีผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้แทนประเทศร่วมจัดทาและผลักดันท่าทีประเทศไทย ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ให้เข้าสู่ก้าว
สาคัญของกระบวนการเจรจาระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(UNFCCC) และพิธีสารเกียวโต เพื่อสร้างศักยภาพและความพร้อมของประเทศด้าน
การแข่งขันกับนานาชาติได้ในระยะยาว รวมทั้ง อบก. ได้มุ่งเน้นให้มีการนาผลเจรจาระหว่างประเทศ มาสื่อสารอย่างถูกต้องต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้เกิดการดาเนินงานภายในประเทศ ทั้งใน
ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น สืบเนื่องกันไป ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และองค์ความรู้ด้านการต่อสู่กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้กับภาคีและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง เตรียมการจัดทาแนวทางการพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่า ซึ่งจะเสริมสร้างให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกได้ ทั้งต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจที่จะมุ่งสู่
เศรษฐกิจคาร์บอนต่า สังคมคาร์บอนต่า มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป
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