
Roadmap Roadmap ภภารกิจหลัก ารกิจหลัก 
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก ((องคการมหาชนองคการมหาชน))

ปจจุบัน ปจจุบัน ((25582558)) อนาคต อนาคต ((25592559--25622562))อดีต อดีต ((25502550--25572557))

ภารกิจหลัก ภารกิจหลัก 1 1 : : พัฒนากลไกพัฒนากลไก และระบบและระบบ ในการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกในการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
                                      และวิเคราะหใหการรับรองโครงการและวิเคราะหใหการรับรองโครงการ
ภารกิจหลัก ภารกิจหลัก 2 2 ::  พัฒนาตลาดคารบอนของประเทศ  พัฒนาตลาดคารบอนของประเทศ  

และสงเสริมการตลาดซื้อขายปริมาณกาซเรือนกระจกและสงเสริมการตลาดซื้อขายปริมาณกาซเรือนกระจก

ภารกิจหลัก ภารกิจหลัก 5 5 ::  สนับสนุนการดําเนินงานสนับสนุนการดําเนินงาน ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภารกิจหลัก ภารกิจหลัก 4 4 ::  พัฒนาศักยภาพทุกภาคสวน และเผยแพรประชาสัมพันธพัฒนาศักยภาพทุกภาคสวน และเผยแพรประชาสัมพันธ

และสงเสริมการตลาดซื้อขายปริมาณกาซเรือนกระจกและสงเสริมการตลาดซื้อขายปริมาณกาซเรือนกระจก

ภารกิจหลัก ภารกิจหลัก 3 3 : : ศูนยกลางขอมูลสารสนเทศกาซเรือนกระจกศูนยกลางขอมูลสารสนเทศกาซเรือนกระจก

ภารกิจสนับสนุน ภารกิจสนับสนุน ::  งานอํานวยการองคการฯงานอํานวยการองคการฯ



25502550  --  25572557 25582558 25592559  --  25622562 เปาประสงค /ผลลัพธ
(Expected 
outcomes) ตัวชี้วัด

ภารกจิหลกั ภารกจิหลกั 1 1 : : พ ัพฒันากลไกฒนากลไก และระบบและระบบ ในการบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจกในการบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก
และวเิคราะหใ์หก้ารรบัรองโครงการและวเิคราะหใ์หก้ารรบัรองโครงการ

ผลผลิตกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม

เกิดการลด
กาซเรือน
กระจกใน
ประเทศ 
ผานกลไก 
ระบบ และ
โครงการที่
พัฒนาขึ้น

ปริมาณ
กาซเรือน
กระจกที่   
ลดไดจาก
กลไกตางๆ 
ที่ อบก. 
พัฒนา ขึ้น
 วิธีการวัด
การลด/ดูด
ซับกาซเรือน
กระจกที่เปน
มาตรฐาน
ของประเทศ

2.พัฒนากลไก
การวิเคราะห 
กลั่นกรองและ
ใหคํารับรอง

  กลไกการลดกาซเรือน
กระจกภาคสมัครใจ 
(T-VER) 1 ระบบ

  ระเบียบวิธีการลดกาซ
เรือนกระจก ภาคสมัคร

2. พัฒนากลไก
การวิเคราะห 
กลั่นกรองและ
ใหคํารับรอง

  ระเบียบวธิกีารลดกาซ
เรือนกระจกภาคสมัคร
ใจ เพิ่มเติม

  จํานวนโครงการนาํรอง

2. ขยายผลการพัฒนา
โครงการลดกาซเรือน
กระจก ภาคสมัครใจ
รวมทั้ง ภายใตกลไกอื่นๆ 

  กลไกการลดกาซ เรือนกระจก
ภาคสมัครใจ : EPC, LCC, 

  ระเบียบวิธีการลดกาซเรือน
กระจก ภาคสมัครใจ ไมนอย
กวา16 ระเบียบฯ

1. พัฒนากลไก
การวิเคราะห 
กลั่นกรองและ
ใหคํารับรอง
โครงการ CDM 

สําหรับโครงการ CDM

  โครงการ CDM ไดรับคํา
รับรอง 222 โครงการ 
(คิดเปนปริมาณกาซ
เรือนกระจกที่คาดวาจะ
ลดได 12.714 MtCO2e)

  มีระบบ MRV สาขา
พลังงาน

 Grid emission factor 
สําหรับโครงการ CDM

1. วิเคราะห 
กลั่นกรองและ
ใหคํารับรอง
โครงการ CDM 

 จํานวนโครงการCDM-PoA
ที่มีการเพิ่มกิจกรรม
โครงการที่มีการวิเคราะห
และออกหนังสือตอบ
รับทราบการเพิม่กจิกรรม
(Letter of 
Acknowledgement)

1.วิเคราะห กลั่นกรอง
และใหคํารับรอง
โครงการ CDM และ
โครงการภาคสมัครใจ

จํานวนโครงการ CDM-PoA ที่มี
การเพิ่มกิจกรรมโครงการที่มี
การวิเคราะหและออกหนังสือ
ตอบรับทราบการเพิ่มกจิกรรม
(Letter of 
Acknowledgement)

ของประเทศ
ไทยใหคํารับรอง

โครงการภาค
สมัครใจ

เรือนกระจก ภาคสมัคร
ใจ 14 ระเบียบฯ ซึ่ง
ผานอนุกรรมการ และ 
คก.อบก. แลว และ
นําไปประกาศใชเปน
ของประเทศ

 โครงการนํารองภายใต 
T-VER จํานวน10  
โครงการ

ใหคํารับรอง
โครงการภาค
สมัครใจ

  จํานวนโครงการนาํรอง
ภายใต T-VER ไมนอย
กวา 10 โครงการ

 กลไกการลดกาซเรือน
กระจกภายใตโครงการ/
กิจกรรมสนับสนนุสังคม
คารบอนต่ํา 1ระบบ
 การพัฒนากลไก EPC, 

LCC 

รวมทั้ง ภายใตกลไกอื่นๆ 
อาทิ Energy 
Performance 
Certificate, Low 
Carbon City, NAMA

กวา16 ระเบียบฯ
  โครงการลดกาซเรือนกระจก

ภาคสมัครใจภายใต T-
VER,LESS ,EPC, LCC ไมนอย
กวา 50 โครงการ

3. สรางระบบ 
Measurement, Reporting 
and Verification (MRV) 
สําหรับกลไก NAMA

 ระบบการประเมินปริมาณกาซ
เรือนกระจกที่ลดไดจากภาคีและ
หนวยงานตางๆ

5. พัฒนาแนวทางการ
ประเมิน Mitigation 
Assessment and its 
Effect (MAE)

  แนวทางการประเมินฯ    แนวทางการประเมินฯ  
Mitigation Assessment and 
its Effect (MAE)

จํานวนโครงการกิจกรรมท่ีมี
การวิเคราะหและประเมิน

3. พัฒนา
ระบบติดตาม
ประเมินผล
โครงการ 
CDM

จํานวนโครงการที่มีการ
ติดตามประเมินผล 175
โครงการ

  มีระบบ MRV สาขา
พลังงาน

  ระบบสาร สนเทศใน
การติดตามประเมิน ผล
โครงการ CDM แบบ
ทั่วไป Bundling, PoA

3. ติดตาม
ประเมินผล
โครงการ CDM 
และโครงการภาค
สมัครใจ

4. พัฒนาเครือขาย 
และระบบ
สารสนเทศ ในการ
ติดตามประเมินผล
โครงการลดกาซ
เรือนกระจก

 จํานวนโครงการที่มกีาร
ติดตามประเมินผล

  จํานวนเครือขายที่
ไดรับการพัฒนาเพื่อ
ติดตามประเมินผล
โครงการ
(ผูประเมินภายนอก)

4. ขยายเครือขายการ
ติดตามประเมินผล
โครงการลดกาซเรือน
กระจก

จํานวนเครือขายที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือ
ติดตามประเมินผลโครงการ 

  เกิดเกิด
ประโยชนประโยชน
รวมอืน่ๆรวมอืน่ๆ
นอกเหนือ นอกเหนือ 
จากการลดจากการลด
กาซเรือนกาซเรือน
กระจกกระจก

ปริมาณ
เชื้อเพลิง
ฟอสซิล
ที่ลดลงจาก
โครงการลด
กาซเรือน
กระจก
การลงทุน
ที่เกิดขึ้นจาก
การพัฒนา
โครงการลด
กาซเรือน
กระจกใน
ประเทศ



25502550  --  25572557 25582558 25592559  --  25622562

ภารกจิหลกั ภารกจิหลกั 2 2 ::    พ ัพฒันาตลาดคารบ์อนของประเทศ และสง่เสรมิการตลาดซื�อขายปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกฒนาตลาดคารบ์อนของประเทศ และสง่เสรมิการตลาดซื�อขายปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก

ผลผลิตกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม
เปาประสงค /ผลลัพธ

(Expected 
outcomes)

ตัวชี้วัด

2. พัฒนาตลาด
คารบอนภาค
สมัครใจของ
ไทยและเตรียม

  มีแนวทางการบริหารจัดการ 
และการขึ้นทะเบียนโครงการ T-
VER

 (ราง) ระเบียบวิธีการลดกาซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจ 9 

 กลุมเปาหมาย 
(อุตสาหกรรม 
ผูพัฒนา
โครงการ อปท. 
และหนวยงาน
ของรัฐ) มี
ความรูเก่ียวกับ
การลดกาซ
เรือนกระจก
โดยใชกลไก
ตลาด

 จํานวนผูที่ไดรับ
ความรูเก่ียวกับการ
ลดกาซเรือนกระจก
โดยใชกลไกตลาด

จํานวนบริษัท/
องคกรที่แสดง
ความสนใจ
โครงการของ
ประเทศไทยผาน 
อบก.

2. พัฒนาระบบ
การซื้อขาย
ใบอนุญาต
ปลอยกาซ

 มแีนวทางการตรวจวัด รายงาน 
และทวนสอบของ Thailand V-ETS

 มีกฎการดาํเนินงานสําหรบั

2. พัฒนา
Thailand V-
ETS และ
เตรียมความ

 ขยายขอบเขตอุตสาหกรรม
นํารองที่เขารวมระบบ
Thailand V-ETS ให

 ตลาดคารบอน
ของไทยมีความ
พรอม สามารถ

 แนวทางการตรวจวดั 
รายงาน และทวนสอบของ
Thailand V-ETS

1. สงเสริม
การซื้อขาย
คารบอน
เครดิต จาก
โครงการลด
กาซเรือน
กระจกภาค
ทางการ 
(CDM)

  มีผูพัฒนาโครงการไดรับความรู
มากกวา 3,700 ราย

 มีผูพัฒนาโครงการยื่น LoI
มากกวา 400 โครงการ

 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการซื้อ
ขายคารบอนเครดิต 40 คร้ัง

 จํานวนบริษัทที่แสดงความสนใจ
ซื้อคารบอนเครดิตโครงการของ
ประเทศไทยผาน อบก. 90 
บริษัท

 มีผูไดรับขอมูลขาวสารตลาด
คารบอนมากกวา 4,500 ราย 
และมี IP Account ใหมที่เขา
เยี่ยมชมเว็บไซตตลาดคารบอน 
5,743 IP 

1. ขยายผล
การสงเสริม
การลดกาซ
เรือนกระจก
ทั้งภาค
ทางการและ
ภาคสมัครใจ
ผานกลไก
ตลาด

มีการจดักิจกรรมสงเสริม
การตลาดอยางนอย 8 ครั้ง

มีผูที่ไดรับความรูเรื่องตลาด
คารบอน (รวมผูประกอบการ) 
มากกวา 650 คน

 จํานวนบริษัทที่แสดงความ
สนใจโครงการของประเทศ
ไทยผาน อบก

 ไดรับขอมูลขาวสารของ
ตลาดคารบอนอยางตอเนื่อง
ผาน Carbon Market 
Weekly Updates และ
Monthly E-newsletter 
จํานวนกวา 4,500 ราย

1. ขยายผล
การสงเสริม
การลดกาซ
เรือนกระจก
ทั้งภาค
ทางการและ
ภาคสมัครใจ
ผานกลไก
ตลาด

  มีการจัดกิจกรรม
สงเสริมการตลาดอยาง
นอย 8 ครั้ง

   มีผูที่ไดรับความรูเรื่อง
ตลาดคารบอนมากกวา 
2,500 คน

   ไดรับขอมูลขาวสารของ
ตลาดคารบอนอยางตอเนื่อง
ผาน Carbon Market 
Weekly Updates และ
Monthly E-newsletter 
จํานวนกวา 5,000 ราย

แปซิฟก /

ไทยและเตรียม
ความพรอมใน
การเชื่อมโยง
กับตลาด
คารบอน 
ภายในกลุม
อาเซียน และ
ภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟก /

 (ราง) ระเบียบวิธีการลดกาซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจ 9 
ระเบียบวิธีการ

  มีโครงการนํารอง 10 แหง
 ทดสอบระเบียบวิธีการลดกาซ
เรือนกระจก

  รายงานความเหมาะสมเบื้องตน
ในการเชื่อมโยงตลาดคารบอน
ของอาเซียนกับตลาดคารบอน
ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟก เชื่อมโยงกับ

ปลอยกาซ
เรือนกระจก
ภาคสมัครใจ
ของไทย 
(Thailand V-
ETS) และ
เตรียมความ
พรอมในการ
เชื่อมโยงกับ

 มีกฎการดาํเนินงานสําหรบั
Thailand V-ETS

 โรงงานนาํรอง 15 แหงและมี
บุคลากรทีม่ีความรูเรือ่งระบบ 
Thailand V-ETS อยางนอย 15 คน

 มูลคาคารบอนเครดติและอตัราภาษี
คารบอนเพือ่สนับสนนุการลดกาซฯ

เตรียมความ
พรอมในการ
เชื่อมโยงกับ
ตลาดคารบอน 
ภายในกลุม
อาเซียน และ
ภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟก

Thailand V-ETS ให
ครอบคลุมโรงงานนํารองใน
อุตสาหกรรมท่ีมีการปลอย
กาซฯสูงมากขึ้น

 มีการปรับปรุงกฎการ
ดําเนินงานและพัฒนาระบบ
การซื้อขายใบอนุญาตฯ

พรอม สามารถ
เชื่อมโยงกับ
ตลาดคารบอน
ของตางประเทศ

Thailand V-ETS
 กฎการดาํเนนิงานและ

กลไกการซือ้ขาย
ใบอนญุาตฯ

 จํานวนโรงงานนาํรอง และ
จํานวนบุคลากรที่มีความรู
เรื่อง Thailand V-ETS

 กิจกรรมชดเชย
คารบอนเปน
เครื่องมือชวย
สงเสริมใหเกิด
การลดกาซ
เรือนกระจกใน
ภาคสวนตางๆ

 จํานวนผูที่ไดรับการ
รับรองใหใช
เครื่องหมาย 
Carbon Offset 
และ Carbon 
Neutral

  ปริมาณการซื้อ
คารบอนเครดิตจาก
การทํากิจกรรม
ชดเชยคารบอน

3. สงเสริมและ
ขยายผลใหมี
การทํากิจกรรม
ชดเชย
คารบอน เพ่ือ
สรางความ
ตองการซื้อ
คารบอนเครดิต
(CERs, VERs, 
TVERs)

 มีแนวทางการทํากิจกรรมชดเชย
คารบอนและหลักเกณฑการ
รับรอง

 ผูทีผ่านการรับรองกิจกรรมชดเชย
คารบอน ประเภทองคกร 11 
บริษัท ประเภทผลิตภัณฑ 8 
ผลิตภัณฑ จาก 5 บริษัท ประเภท
บุคคล 263 คน และประเภทการ
จัดประชุม/สัมมนา และอีเวนท 
จํานวน 4 อีเวนท 

 มีปริมาณการซื้อคารบอนเครดิต
จากการทํากิจกรรมชดเชย
คารบอนรวมทั้งสิ้น 9,120 tCO2e

3. ขยายผล
กิจกรรมชดเชย
คารบอนทั้ง
ประเภทบุคคล  
องคกร สินคา
และบริการ  
การจัดงาน
อีเวนท

 กลุมเปาหมายไดรับทราบและมี
การดําเนินกจิกรรมชดเชย
คารบอนดวยการซื้อคารบอน
เครดิต อยางนอย 4,000 
tCO2e

 สัมมนาเพ่ือสรางความรูความ
เขาใจเรื่องกิจกรรมชดเชย
คารบอนใหแกทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของอยางนอย 4 ครั้ง

3. ขยายผล
กิจกรรมชดเชย
คารบอนอยาง
ตอเนื่อง ให
ครอบคลุมทุก
ประเภทของ
การใหการ
รับรอง

มีผูเขารวมกิจกรรม
ชดเชยคารบอนและ
ไดรับการรับรองเพิ่มขึ้น
ครอบคลุมทุกประเภท

การสนับสนนุ
ดานการยกเวน
ภาษี (Tax 
exemption)

 มีผูยื่นขอขึ้นทะเบียนโครงการ
ลดกาซเรือนกระจกเพื่อขอ
หนังสือรับรองการขายคารบอน
เครดิตในตลาดภาคสมัครใจใน
การใชสิทธิประโยชนทางภาษี 
จํานวน 39 โครงการ โดยมีผูใช
สิทธิแลว 11 โครงการ คิดเปน
คารบอนเครดิตที่มีการขาย 2.92 
MtCO2e มีมูลคาการซื้อขาย
กวา 92.67 ลานบาท

ตลาดคารบอน 
ภายในกลุม
อาเซียน และ
ภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟก 

 ผลการศึกษาความเปนไปได ขอดี 
ขอเสีย ในการพัฒนาตลาดคารบอน
ระหวางประเทศ โดยพิจารณา
เปรียบเทียบระหวางมูลคาคารบอน
เครดิต

ศึกษาแนวทาง
การใชกลไก
ตลาดรูปแบบ
ใหมและกลไก
อื่นเพื่อสนับสนุน
การลดกาซเรือน
กระจกของ
ประเทศ

 โรงงานนํารอง 80 แหงและ
บุคลากรอยางนอย 80 คนมี
ความรูเรื่องระบบ Thailand V-
ETS

 มีกลไกตลาดรูปแบบใหมและ
กลไกอืน่ เปนทางเลือกในการ
สนบัสนุนการลดกาซฯ

 มีกลไกรูปแบบอื่น เๆปน
ทางเลือกในการสนบัสนนุ
การลดกาซฯ
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ภารกจิหลกั ภารกจิหลกั 3 3 :  :  ศูศนูยก์ลางขอ้มลูสารสนเทศกา๊ซเรอืนกระจกนยก์ลางขอ้มลูสารสนเทศกา๊ซเรอืนกระจก

ผลผลิตกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม

1. จัดทาํฐานขอมูล
สถานการณกาซ
เรือนกระจกของ
ประเทศ
1.1 จัดทํา
ฐานขอมูลบญัชีกาซ
เรือนกระจกของ
ประเทศ ในสาขา 
Energy, IPPU, 
AFOLU

 ฐานขอมูลบัญชี กาซเรือน
กระจกของประเทศในสาขา 
Energy, IPPU, AFOLU

 มีการคาดการณ การปลอยกาซ
เรือนกระจกในอนาคต และ
ออกแบบระบบรายงานขอมูล 

 ศึกษาวิจัยเพื่อเผยแพรเปนขอมูล
อางอิงของประเทศไทย
- การศึกษาทางเลือกในการใช
เทคโนโลยีในการลดกาซเรือนกระจก 
และการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร
เพื่อการกําหนดกรณีฐาน (Baseline) 
ของการพัฒนาโครงการ CDM
- การศึกษากรณีฐาน และการ
วิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร
สําหรับโครงการ CDM ดานพลังงาน
หมุนเวียน

1. จัดทําฐานขอมูล
สถานการณกาซเรือน
กระจกของประเทศ

1.1 อัพเดทขอมูลสาขาท่ี
มีอยูใหเปนปจจุบัน 
(ดําเนินงานตอเนื่อง)

1.2 จัดทําฐานขอมูลบัญชี
กาซเรือนกระจกของ
ประเทศในสาขา Waste

1.3 จัดทําสถานการณ
กาซเรือนกระจกดานอื่น

 ฐานขอมูลบัญชีกาซ
เรือนกระจกของ
ประเทศ ที่เปนปจจุบัน 
ในสาขา Energy, 
IPPU, AFOLU

  ฐานขอมูลบัญชีกาซ
เรือนกระจกของ
ประเทศในสาขา
Waste

 ฐานขอมูลสถานการณ
กาซเรือนกระจกดาน
อื่นๆ

1. จัดทาํฐานขอมูลสถานการณ
กาซเรอืนกระจกของประเทศ

1.1 พัฒนาระบบ Greenhouse 
Gas Reporting System

1.2  อัพเดทขอมูลบัญชี
กาซเรือนกระจกของประเทศ 
ทุกสาขาใหเปนปจจุบัน 
(ดําเนินงานตอเนื่อง)

1.3 จัดทําสถานการณกาซเรือน
กระจกดานอื่น

 ระบบ Greenhouse 
Gas Reporting 
System

 ฐานขอมูลบัญชีกาซเรือน
กระจกของประเทศ ที่
เปนปจจุบัน ในสาขา 
Energy, IPPU, AFOLU, 
Waste (ดําเนินงาน
ตอเนื่อง)

 ฐานขอมูลสถานการณ
กาซเรือนกระจกดาน
อื่นๆ

2. พัฒนาระบบจัดการขอมูล
ปริมาณการปลอย GHG 

 ระบบแสดงโครงการ ลด 2. พัฒนาระบบ   ระบบสารสนเทศ    

  สถานการณการสถานการณการ
ปลอย กาซเรือนปลอย กาซเรือน
กระจกของประเทศกระจกของประเทศ
ไทย มีการรายงานไทย มีการรายงาน
อยางถูกตองตามอยางถูกตองตาม
มาตรฐานสากล มาตรฐานสากล 
และมีความและมีความ
ตอเนื่องตอเนื่อง

- รายงาน
สถานการณการ
ปลอย 
(Mitigation 
Action) และการ
ลด (Emission 
Reduction) กาซ
เรือนกระจกของ
ประเทศไทย ตาม
มาตรฐาน IPCC

ประเทศไทยมีประเทศไทยมี
ระบบขอมูลบัญชีระบบขอมูลบัญชี

-ระบบ แสดง
โครงการ ลด 

หมุนเวียน
- การกําหนดคา Carbon 
Intensity ของภาคอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต เหล็ก และอุตสาหกรรม
พลังงาน  (โรงไฟฟาจากเช้ือเพลิง
ฟอสซลิ) และ อุตสาหกรรมเคมี 
อาหาร สิ่งทอ แกว และเซรามิค
- จัดทํา Baseline การปลอยกาซ
เรือนกระจกจากภาคขนสงในพื้นท่ีนํา
รอง และการศึกษาแนวทางในการ
สงเสริมกจิกรรมลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกจากภาคขนสง

2. พัฒนาระบบจัดการขอมูล
ปริมาณการปลอย GHG 
(Emission Management) 
เพื่อคํานวณปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจกระดับโครงการ

 ระบบแสดงโครงการ ลด 
GHG และขอมูลการ
ปลอย GHG

1.2 พัฒนาระบบอนุมัติ
และติดตามประเมินผล
โครงการ CDM

 ระบบอนุมตัิและตดิตาม
ประเมินผลโครงการ CDM

2. ศึกษาการพัฒนา

ระบบทะเบียน
โครงการ และ
คารบอนเครดติ

 แนวทางการพัฒนาระบบทะเบียน
โครงการ และคารบอนเครดติ 
และการเชื่อมตอกับระบบ
International Transaction Log 
(ITL) ที่เหมาะสมสําหรับประเทศ
ไทย

3. พัฒนาระบบทะเบียน
คารบอนเครดิตของ
โครงการ T-VER

 ระบบทะเบียนคารบอน
เครดิตของโครงการ 
T-VER

3. พฒันาระบบอนุมัติ
โครงการประเภทใหม เชน
T-VER, PMR

 ระบบสารสนเทศ
สนับสนนุการอนุมัติ
โครงการ T-VER, PMR

2. พัฒนาระบบ
สารสนเทศแมขายแผนที่

  ระบบสารสนเทศ    
แมขายแผนที่เพื่อ
นําเสนอขอมูล

4. จัดทําแผนการรายงาน
ดานการประเมนิผลการลด
กาซเรอืนกระจกและ
ผลกระทบที่เกิดขึน้ 
(Mitigation Assessment 
and its Effect ; MAE) 
เพือ่สนบัสนนุการจดัทํา 
BUR ของประเทศ

  แผนการรายงานดาน
การประเมินผลการลด
กาซเรือนกระจกและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
(MAE) เพื่อสนับสนุน
การจัดทํา BUR ของ
ประเทศ

4.. พัฒนาระบบการรายงาน
ดานการประเมนิผลการลดกาซ
เรือนกระจกและผลกระทบที่
เกิดขึน้เพ่ือสนับสนนุการจัดทาํ 
BUR ของประเทศ

  ระบบการรายงาน 
(MAE) เพื่อสนบัสนุนการ
จัดทํา BUR ของประเทศ

3. พัฒนาเว็บไซต
เผยแพรขอมูล
วิชาการ

 เว็บไซตเผยแพรขอมูล
วิชาการ

5.. พัฒนาจัดทํา เว็บไซตทํา 
(Portal page) และพัฒนา
เว็บไซตใหรองรบั Mobile 
Browser

 เว็บไซตทํา (Portal 
page) และ Mobile  
Page

ระบบขอมูลบัญชีระบบขอมูลบัญชี
กาซฯ เพ่ือการกาซฯ เพ่ือการ
บริหารจัดการ บริหารจัดการ 
((National National 
SystemSystem)  )  

โครงการ ลด 
GHG และขอมูล
การปลอย GHG

  สาธารณชนไดรับสาธารณชนไดรับ
ขอมูลการจัดการกาซขอมูลการจัดการกาซ
เรือนกระจกเรือนกระจก

- ขอมูลการจัดการ
กาซเรือนกระจกที่
เผยแพรสู
สาธารณะ

5. ปรับปรุงเว็บไซตทีม่ีอยูให
เปนปจจุบันอยางตอเนือ่ง

 เว็บไซตที่มีความทันสมัย
และเปนปจจบุัน
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ผลผลิตกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม
1.พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของดาน
การบริหาร
จัดการกาซ
เรือนกระจก

หลักสูตรฝกอบรมดาน 
Mitigation
 การพัฒนาโครงการ 

CDM
 การพัฒนาโครงการ

CDM-PoA
 Carbon Footprint และ

Carbon Label
 ความรูเบือ้งตนดานการ

บริหารจัดการกาซเรือน
กระจก

 หลักสูตรการจัดทําบัญชี
กาซเรือนกระจกสําหรับ
หนวยงานภาครัฐใน
สวนกลาง

รวมจํานวนการอบรมทั้งสิ้น 
38 ครั้ง มีผูเขารับการ

1.พัฒนาศักยภาพ
บุ ค ล า ก ร แ ล ะ
ห น ว ย ง า น ที่
เกี่ยวของ

1.พัฒนาหลักสูตร
ค ว า ม รู แ น ว
ทางการพัฒนา
ต า ม สั ง ค ม
ค า ร บ อ น ต้ํ า  
(LCS)

1.2 ชุดความรูกลไก
ก า ร ล ด ก า ร
ป ล อ ย ก า ซ
เรือนกระจก

1 . 3  ห ลั ก สู ต ร 
Climate 

  ห ลั ก สู ต ร ก า ร
พั ฒ น า ต า ม
แ นว ทา ง สั ง ค ม
คารบอนต้ํา 

 หลั ก สู ต ร ก ล ไ ก
การลดการปลอย
กาซเรือนกระจก

 Training of the 
Trainers ของ
หลั ก สู ต ร ก ล ไ ก
การลดการปลอย
กาซเรือนกระจก

 หลักสูตร
 Climate Change 

Economic

1.พัฒนาศูนย CITC รวมกับ
การพัฒนาศักยภาพดานการ
บริหารจัดการกาซเรือน
กระจก ไปยังผูรับบริการ ทั้ง
ในประเทศและในกลุม
ประเทศอาเซียน
 จัดทําและทดลองหลักสูตร Low 

carbon Society, Mitigation 
Mechanism, Sustainable 
GHG  Management ของไทย
และกลุมประเทศอาเซียน

 Training of the Trainers ของ
หลักสูตร  LCS , MM ,SGM

  หลักสูตร Low carbon 
Society, Mitigation 
Mechanism, 
Sustainable GHG  
Management ของ
ประเทศไทยและกลุม
ประเทศอาเซียน

 Training of the 
Trainers ของหลักสูตร  
LCS ,MM,SGM

 ศูนย CITC 
เปนศูนยกลาง
ในการพัฒนา
ศักยภาพและ
เผยแพรองค
ความรูดานการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
ในภูมิภาค
อาเซียน 
(Knowledge 
hub)

 เครือขายใน
อาเซียน มีการ

 จํานวน
ผูเขารับ
การอบรม 
(trainers  
และ
trainees)

 จํานวน
ครั้งของ
การจัด

ขยายผลการฝกอบรม 
(กลุมเปาหมายในภูมิภาค
อาเซียน)
 E-learning / website
  เครือขายความรวมมือการ

ขยายผลการฝกอบรม 
(กลุมเปาหมายในภูมิภาค
อาเซียน)
 E-learning / website
  เครือขายความรวมมอืการ38 ครั้ง มีผูเขารับการ

ฝกอบรม จํานวน 3,000 
คน

Climate 
Change 
Economic

Economic อาเซียน มีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรูและ
ประสานอยาง
ตอเนื่อง

ครั้งของ
การจัด
กิจกรรม
รวมในกลุม
ประเทศ 
ASEAN

 E-learning / website
  เครือขายความรวมมือการ

ฝกอบรมในประเทศและระหวาง
ประเทศ

  เครือขายความรวมมอืการ
ฝกอบรมในประเทศและ
ระหวางประเทศ

2.พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร อบก.
ใหเปนวิทยากร
โดยรวมมือกับ
องคกรระหวาง
ประเทศ โดย
รวมมือกับ
องคการความ
รวมมือระหวาง
ประเทศกับ JICA 
,WRI, IGES ,EU

 บุคลากร อบก.ไดรับ
การฝกอบรมใหเปน
วิทยากร 10 คน (ไดรับ
certificate จาก JICA)

2. จัดตั้งศูนย Climate 
Change International 
Technical and 
Training Center (CITC))
ประเมินความตองการ
ฝกอบรม ของอาเซียน
พัฒนาและทดสอบ
หลักสูตรการจัดทําบัญชี
กาซเรือนกระจก 4 สาขา 
กลุมประเทศอาเซียน
พัฒนาเว็บไซต CITC 
เพื่อเปนศูนยรวมองค
ความรู

ความตองการ  
ฝกอบรมของ
อาเซียน

หลักสูตรการ
อบรม

  เว็บไซต CITC

2. พัฒนาศักยภาพดานการ
พัฒนาตามแนวทางสังคม
คารบอนต่ําใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

อบรมใหความรูการการ
พัฒนาตามแนวทางสังค
ม า ค า ร บ อ นต่ํ า ใ ห กั บ
อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น
ทองถิ่นของประเทศไทย
และอบรมทักษะวิทยากร
เ พื อ ใ ห ท อ ง ถิ่ น เ ป น
ผู ถ า ย ท อ ด ต อ ไ ป ใ น
อนาคต 

3. เผยแพร
ประชาสัมพันธ
องคความรู

  จัดนิทรรศการ 160 ครั้ง 
  กิจกรรมเผยแพรบทบาท 75 

ครั้ง
  เอกสารและวัสดุ ปชส. 80 

ครั้ง
  ปชส. ผานสื่อสารมวลชน 

1450 ครั้ง
  จัดประชุมวิชาการระดับชาติ 

CTC (2010/2011) 2 ครั้ง 
ครงละ 1,000 คน 

 จัดประชุม ASEAN TNA 1 
ครั้ง จํานวน 200 คน

3. เผยแพร
ประชาสัมพันธ 
การบริหารจัดการ
กาซเรือนกระจก 
โดยใช Social 
media รูปแบบ
ใหมๆ

 Info Graphic
Climate Change 

Channel  
 PR Campaign 

(PR สัญจร)
 PR medias / 

events

3. ขยายผลเพิ่มเติม การ
เผยแพรประชาสัมพันธ โดย
ใช social media รูปแบบ
ใหมๆ

 Info Graphic
 Climate Change 

Channel on TV
 PR campaign (PR สัญจร)
 Low Carbon 

Competition
 Application ใหมๆ ,  

GAME 
 - PR medias / events

ประชาชนเกิด
ความตระหนัก
ในเรื่องการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

เทศบาล
สามารถนํา
ขอมูลไปใชใน
การวางแผนการ
พัฒนาเมืองสู
สังคมคารบอน
ต่ํา

 จํานวน
สื่อที่เผย 
แพรแก
กลุมเปา 
หมาย และ
จํานวน
เครือขายที่
เกิดขึ้น

 จํานวน
เทศบาลที่
เขารวมการ
พัฒนาตาม
แนวทาง
สังคม
คารบอนต่ํา
และจาํนวน
วิทยากร



25502550  --  25525577 25525588 2552559 9 --  25622562

ภารกจิหลกั ภารกจิหลกั 5 5 สสนบัสนนุการดาํเนนิงานนบัสนนุการดาํเนนิงาน ดา้นการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ ดา้นการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

ผลผลิตกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม
เปาประสงค /ผลลัพธ

(Expected outcomes)
ตัวชี้วัด

11. . การดําเนินการตรวจวัด การดําเนินการตรวจวัด 
รายงาน และทวนสอบแผนรายงาน และทวนสอบแผน
ดําเนินงานลดกาซฯ ที่ดําเนินงานลดกาซฯ ที่
เหมาะสมของประเทศ      เหมาะสมของประเทศ      
ที่ไดรับการสนับสนุนในที่ไดรับการสนับสนุนใน
ประเทศ ประเทศ (MRV of (MRV of 
DomesticallyDomestically--
supported NAMAs)supported NAMAs)

ขอมูลการ
ดําเนินงานลด
กาซเรือนกระจก
ในประเทศ

ผลการลดการ
ปลอยกาซเรือน
กระจกจากแผน 
NAMA

  22..โครงการสนับสนุนเมืองโครงการสนับสนุนเมือง  ระบบการจัดการ

ประเทศไทย ประเทศไทย ::
ดํ า เ นิ น แ ผ นดํ า เ นิ น แ ผ น
ดําเนิน งานลดกาซดําเนิน งานลดกาซ
เ รื อ น ก ร ะ จ ก ที่เ รื อ น ก ร ะ จ ก ที่
เ ห ม า ะ ส ม ข อ งเ ห ม า ะ ส ม ข อ ง
ประเทศตามที่ ไดประเทศตามที่ ได
แ ส ด ง เ จ ต จํ า น ง แ ส ด ง เ จ ต จํ า น ง 
NAMAs NAMAs 

ระบบการ ระบบการ MRV MRV ที่ที่
เหมาะสมเพื่อติดตามเหมาะสมเพื่อติดตาม
ผลการดําเนินงานลดผลการดําเนินงานลด
ก าซเรื อนกระจกก าซเรื อนกระจก

 ประเทศไทยมี
การดําเนิน งานลด
กาซเรือนกระจก 
โดยการสนับ สนุน
ใ น ป ร ะ เ ท ศ  ซึ่ ง
ตรวจวัด รายงาน 
แ ล ะ ท ว น ส อ บ 
(MRV) ได
ปริมาณการลด
ก า ร ป ล อ ย ก า ซ
เ รื อ น ก ร ะ จ ก ที่
ล ด ล ง ไ ด จ า ก

ผลการศึกษา“ศักยภาพ
การดําเนินงานลดกาซ
เรือนกระจกที่เหมาะสม
ของประเทศ” 
ประเทศไทยสามารถแสดง
เจตจํานง NAMA ตอ
อนุสัญญาสหประชาชาติ

1.1.   การดาํเนินงาน      การดาํเนินงาน      
ลดกาซเรือนกระจกที่ลดกาซเรือนกระจกที่
เหมาะสม ของประเทศ เหมาะสม ของประเทศ 
(Nationally (Nationally 
Appropriate Mitigation Appropriate Mitigation 
Actions: NAMAs)Actions: NAMAs)

22. . พัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการ
สรางแรงจูงใจ สรางแรงจูงใจ 
((Incentives) Incentives) เพื่อเพื่อ

ขอเสนอมาตรการ
สรางแรงจูงใจ 

1.1.ผลักดันแนวทางการผลักดันแนวทางการ
ตรวจวัด รายงานและทวนตรวจวัด รายงานและทวน
สอบ สอบ (MRV) (MRV) สําหรับ สําหรับ 
NAMA NAMA ภายในประเทศไปสูภายในประเทศไปสู
การปฎิบัติการปฎิบัติ

22. . พัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการ
สรางแรงจูงใจ สรางแรงจูงใจ 
((Incentives) Incentives) เพื่อเพื่อ

 ขอเสนอแนะทาง
วิชาการสําหรับ

 มีการประชุมเชิงปฎิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
จัดการระบบ MRV
การฝกอบรมการใหความรู
การจัดการระบบ MRV

  22..โครงการสนับสนุนเมืองโครงการสนับสนุนเมือง
สูสังคมคารบอนต่ําอยางสูสังคมคารบอนต่ําอยาง
ยั่งยืน ยั่งยืน ((UNDPUNDP) ) ระยะระยะ
ดําเนินโครงการดําเนินโครงการ

 ระบบการจัดการ
ของเมอืงนาํรอง ที่
นําไปสูการลดกาซ
เรือนกระจก ใน
ภาคการจัดการ
ของเสีย และภาค
การคมนาคม
ขนสง 

 จํานวนบุคลากร
ของเมอืงที่ไดรับ
การฝกอบรมหรือ
เสริมสราง
ศักยภาพ

 จํานวนโครงการ
หรือกิจกรรมลด
กาซเรือนกระจกที่
เกิดขึ้น

ก าซเรื อนกระจกก าซเรื อนกระจก
อยางมีประสิทธิภาพอยางมีประสิทธิภาพ

เ มื อ ง นํ า ร อ ง มีเ มื อ ง นํ า ร อ ง มี
ระบบการจัดการระบบการจัดการ
ของเสียและระบบของเสียและระบบ
การคมนาคมขนสงการคมนาคมขนสง
ที่ มี ประสิทธิภ าพที่ มี ประสิทธิภ าพ
และประสิทธิผลและประสิทธิผล

ล ด ล ง ไ ด จ า ก
โครงการ NAMAs

แ น ว ท า ง ก า ร
พั ฒ น า เ มื อ ง
คารบอนต่ําอยาง
ยั่งยืน
ป ริ ม า ณ ก า ซ
เรือนกระจกที่ลด
ไดจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม33. . พัฒนาระบบตรวจวัด พัฒนาระบบตรวจวัด 

รายงาน และทวนสอบรายงาน และทวนสอบ
แผนดําเนินงานลดกาซฯ แผนดําเนินงานลดกาซฯ 
ที่เหมาะสมของประเทศ      ที่เหมาะสมของประเทศ      
ที่ไดรับการสนับสนุนในที่ไดรับการสนับสนุนใน
ประเทศ ประเทศ (MRV of (MRV of 
DomesticallyDomestically--
supported NAMAs)supported NAMAs)

 มีระบบ MRV ของ
ประเทศไทย เพื่อ
ติดตาม วิเคราะหขอมูล
การลดกาซฯ ของ
ประเทศ ตามแผน 
NAMAs ภายในประเทศ
(MRV of Domestically-
supported NAMAs)  
ในสาขาพลังงานทดแทน 
และการอนุรักษพลังงาน

((Incentives) Incentives) เพื่อเพื่อ
สงเสริมและสนับสนุนสงเสริมและสนับสนุน
การบริหารจัดการกาซการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจกของประเทศ เรือนกระจกของประเทศ 
ระยะที่ ระยะที่ 11

สรางแรงจูงใจ 
(Incentives) โดย
มุงเนนทีก่ารแสวงหา
มาตรการสนับสนุน
ภายในประเทศ 
(Domestic support) 
จํานวน 5 มาตรการ

((Incentives) Incentives) เพื่อเพื่อ
สงเสริมและสนับสนุนสงเสริมและสนับสนุน
การบริหารจัดการกาซการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจกของประเทศเรือนกระจกของประเทศ
ระยะที่ ระยะที่ 22  

วิชาการสําหรับ
มาตรการตางๆ เพือ่ให
เกิดการดําเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพ

 แนวทางในการผลักดัน
ไปสูการปฏบิัติ และ
โครงสรางเชิงองคกรที่
เกี่ยวของ และบทบาท
หนาที่

  33. . โครงการสนับสนุนโครงการสนับสนุน
เมืองสูสังคมคารบอนต่ําเมืองสูสังคมคารบอนต่ํา
อ ย า ง ยั่ ง ยื น  อ ย า ง ยั่ ง ยื น  (( UNDPUNDP) ) 
ระยะศึกษาทบทวนขอมูลระยะศึกษาทบทวนขอมูล

โครงการหรือกิจกรรมที่
แตละเมืองจะดําเนินการ
ในการลดคารบอนทั้ง
ภาคการจัดการของเสีย
และภาคการคมนาคม
ขนสง 

แผนการดําเนินงาน 
และงบประมาณ



25502550  --  25572557 25582558 25592559  --  25622562

ภารกจิหลกั ภารกจิหลกั 5 5   สสนบัสนุนการดาํเนนิงานนบัสนุนการดาํเนนิงาน ดา้นการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศดา้นการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ

ผลผลิตกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม

เปาประสงค /ผลลัพธ
(Expected 
outcomes) ตัวชี้วัด

1. พัฒนาระบบ
ฉลากคารบอน
ของผลิตภัณฑ 
รวมทั้งสงเสริม
การขึ้นทะเบียน
ฉลาก อาทิ 
เผยแพร
ประชาสัมพนัธ
และพฒันา
ขอกําหนด
เฉพาะของกลุม

  มีผลิตภัณฑที่ไดรับการ
ขึ้นทะเบียนฉลาก
คารบอน ทั้ง 3 ประเภท 
รวม 1,423 ผลิตภัณฑ 
จาก 338 บริษัท

  มีที่ปรึกษาประเภท
บุคคล จํานวน 65 คน 
และประเภทนิติบุคคล 
จํานวน 6 หนวยงาน 

  มีผูทวนสอบประเภท
บุคคล จํานวน 31 คน 
และประเภทนิติบุคคล 
จํานวน 4 หนวยงาน 

  คูมือแนวทางการ
ประเมิน CFP ของ

1. ขยายการ
ดําเนินงานฉลาก
คารบอนของไทย
ไปสู AEC โดย
ประชมุหารือกับ
ประเทศสมาชิก 
AEC /มีการ
เสริมสรางระบบ
การรับรองให
เขมแข็ง รวมทั้ง
เสริมสราง
ศักยภาพในการ
แขงขันทางการคา

 เปนเจาภาพจัดประชุม
หารือการวางระบบฉลาก
คารบอนใน AEC 

มีผลิตภัณฑที่ไดรับการขึ้น
ทะเบียนฉลากคารบอนทั้ง 
3  ประเภท เพิ่มขึ้น
มากกวา 300 ผลิตภัณฑ

มีการพัฒนา PCRs ของ
ผลิตภัณฑ และบริการ ที่
สําคัญ 

มีที่ปรึกษาและผูทวนสอบ
ฉลากคารบอนเพิ่มขึ้น 30 
ราย

2. พัฒนาระบบ
การรับรองฉลาก

  มีการลดกาซเรือนกระจก

1. ขยายการ
ดําเนินงาน
ฉลากคารบอน
ของไทยไปสู 
AEC

  มีเครือขายในการ
ดําเนินงานฉลาก
คารบอนใน AEC

2. ขยายผลและ
สงเสริมการขึ้น

มีผูผลิตของไทย
ที่ขอการรับรอง

  ผูผลิตและผูผลิตและ
ผูบริโภคมีผูบริโภคมี
สวนรวมในสวนรวมใน
การลดกาซการลดกาซ
เรือนกระจกเรือนกระจก

 จํานวน
ผลิตภัณฑที่
ไดรับการขึ้น
ทะเบียนฉลาก
คารบอนทั้ง 3  
ประเภท

  สินคาไทยสินคาไทย
แขงขนัไดในแขงขนัไดใน
ตลาดโลกตลาดโลก

 ปริมาณสินคา
สงออกที่ขึน้
ทะเบียน
คารบอนเฉพาะของกลุม

ผลิตภัณฑ 
(PCRs)

  คูมือแนวทางการ
ประเมิน CFP ของ
ประเทศไทย และ
หลักเกณฑเงื่อนไขในการ
ใชเครื่องหมาย

การรับรองฉลาก
Carbon 
Footprint 
Reduction 
(CFR) เพ่ือลด
กาซเรือนกระจก

  มีการลดกาซเรือนกระจก
ที่เกิดจากฉลาก CFR 
อยางนอย 7,000 tCO2e

สงเสริมการขึ้น
ทะเบียนฉลาก
Carbon 
Footprint 
Reduction 
เพ่ือลดกาซเรือน
กระจก

ที่ขอการรับรอง
การใชเครื่องหมาย
Carbon 
Footprint 
Reduction 
เพิ่มขึ้น

องคกรที่ทํา องคกรที่ทํา 
CFO CFO รูรู
ศักยภาพในศักยภาพใน
การลด การลด GHG GHG 
ของตนเองของตนเอง

คารบอน
ฟุตพร้ินท

 จํานวน
ที่ปรึกษาและ
ผูทวนสอบที่
ไดรับการขึ้น
ทะเบียนกับอบก.

• จํานวนบริษัทที่มี
การจัดทาํ CFO
•ปริมาณกาซเรือน
กระจกที่ลดลงจาก
ผลการบริหาร
จัดการดาน CFO

  สรางอาชีพสรางอาชีพ
สีเขียวสีเขียว

2. พัฒนา
แนวทางการ
ประเมิน
คารบอนฟุตพ
ริ้นทขององคกร 
(CFO) และ
ขยายผลใหมี
การจัดทํา
คารบอนฟุตพ
ริ้นทขององคกร
ในประเทศไทย 

  คูมือแนวทางการประเมิน
คารบอนฟตุพริ้นทขององคกร 
และโปรแกรมสําเรจ็รูปที่ชวย
คํานวณสําหรับ
ภาคอุตสาหกรรมและอปท.

  มีที่ปรกึษา CFO ประเภท
บุคคล จํานวน 11 คน และ
ประเภทนิติบุคคล 2 
หนวยงาน

 มีผูทวนสอบ CFO ประเภทนิติ
บุคคล จํานวน 12 หนวยงาน

  มีผูเชี่ยวชาญดาน CFO อปท. 
จํานวน 20 คน

 กลุมเปาหมายมีการจดัทํา 
CFO (เทศบาล 46 แหง 
อุตสาหกรรม 71 องคกร 
ภาครัฐ 3 หนวยงาน และ
มหาวิทยาลัย 2 แหง)

3. ขยายผลใหมี
การจัดทํา
คารบอน
ฟุตพริ้นทของ
องคกรในประเทศ
ไทย 
(อุตสาหกรรม) 
และพฒันาระบบ
การทวนสอบ 

 มีชุดเครื่องมือสนับสนุน
การจัดทําคารบอนฟุตพ
ริ้นทขององคกรเพื่อการ
คํานวณอยางงาย

  มีระบบรับรองทวนสอบ
คารบอนฟุตพริ้นทของ
องคกร 

 มีองคกรนํารอง เพ่ิมขึ้น
อยางนอย 35 องคกร 

3. สงเสริม
ภาคอุตสาหกรร
มใหมีการจัดทํา 
CFO เพ่ิมมาก
ขึ้น

  มีองคกรที่จัดทํา
คารบอนฟุตพริ้นท
เพิ่มขึ้น

มีจํานวนที่ปรึกษา
และผูทวนสอบ
ไทยที่ขึ้นทะเบียน
เพิ่มขึ้น

4. พัฒนา
เครือขาย 
การจัดทํา
คารบอนฟุตพ
ริ้นทขององคกร
ไปสู AEC

  มีเครือขายการ
ดําเนินงานดาน
การจัดทํา CFO 
ระดับอาเซียน



25502550  --  25572557 25582558 25592559  --  25622562
ผลผลิตกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม

เปาประสงค /ผลลัพธ
(Expected 
outcomes)

ตัวชี้วัด

1. ออก/ปรับปรุง 
ระเบียบ ขอบังคับองคการฯ 
เพื่อใชเปนกรอบในการ
ดําเนินงานขององคการ 

  ระเบียบ ขอบังคับ 
องคการฯ ที่จาํเปน
ตอการใชงาน ดาน
การเงิน พัสดุ 
บุคคล สารบรรณ

1. ออก/ปรับปรุง 
ระเบียบ ขอบังคับ 
องคการฯ ใหทันสมัย 
เปนปจจุบัน

  มีการออก/
ปรับปรุง 
ระเบียบ 
ขอบังคับ อยาง
นอย 2 ฉบับ

1. ออก/ปรับปรุง 
ระเบียบ ขอบังคับ
องคการฯ ใหทันสมัย
เปนปจจุบัน

  ระเบียบ 
ขอบังคับ 
องคการฯ  
ที่ทันสมัย 
เหมาะสม
กับการใชงาน

 ระเบียบ ขอบังคับ 
องคการฯ
ที่ทันสมัย 
เหมาะสม
กับการใชงาน

 ระเบียบ 
ขอบังคับ 
องคการฯ ไดรับ
การพิจารณา/
ปรับปรุง ทุกป

ภารกจิสนบัสนุน ภารกจิสนบัสนุน ::  งานอาํนวยการองคก์ารฯงานอาํนวยการองคก์ารฯ

2. นําระบบการบริหาร
ทรัพยากรขององคกร
(Enterprise Resource 
Planning: ERP)     มาบริหาร
จัดการระบบบัญชี การเงิน 
พัสดุ งานบริหารงบประมาณ
และโครงการ และระบบบริหาร

  มีระบบการบริหาร
ทรัพยากรของ
องคกร
(Enterprise 
Resource 
Planning: ERP) 
ใชบริหารจัดการ
ระบบบัญชี การเงิน 
พัสดุ งานบริหาร

2. พัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็คทรอนิกส

 ระบบสารบรรณ
อิเล็คทรอนิกส      
ในการเชื่อมโยง
เครือขายกับ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรม

2. พัฒนาระบบ ERP 
  บริหารจัดการระบบบัญชี 

การเงิน พัสดุ งานบริหาร
งบประมาณและโครงการ 
ใหครอบคลุมงานใหมที่มี
ภารกิจเพิ่มเติม และการ
เชื่อมโยงการรายงานผลตอ

• ระบบบริหาร
ทรัพยากร
องคกร (ERP) 
เพื่อการ
บริหารองคกร
• การคิดตนทุน

 มีระบบการบริหาร
ทรัพยากรของ
องคกร
(Enterprise 
Resource 
Planning: ERP) 
สามารถใชในการ
วางแผนการ

ประสิทธิภาพการ
ใชระบบการ
บริหารทรัพยากร
ขององคกร
(Enterprise 
Resource 
Planning: ERP) 

3. พัฒนาระบบบริหาร
องคการตอเนื่อง

 การมุงเนนทรัพยากร
บุคคล : จัดทําและ
ดําเนินงานตามแผนกลยทุธ
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 การวัด การวิเคราะหการ
จัดการความรู และการ
จัดการกระบวนการ: พัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารองคกร การพัฒนา
ระบบรายงานผลงาน และ
พัฒนาระบบองคความรูของ
องคกร

กํากับดูแลองคการตาม
หลักธรรมาภบิาล (ตอ)

  องคการฯ มี
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
อยางเปนระบบ
ภายใตแผนกล
ยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

 ระบบ
สารสนเทศการ
ติดตาม
ประเมนิผลและ
การเผยแพรองค
ความรูของ
องคกรที่มี
ประสิทธิภาพ

และโครงการ และระบบบริหาร
เงินเดือนบุคลากรอิเล็คทรอนิค 
(Payroll)

พัสดุ งานบริหาร
งบประมาณและ
โครงการ และ
ระบบบริหาร
เงินเดือนบุคลากร
อิเล็คทรอนิคส 
(Payroll)  และมี
ความเชื่อมโยงกัน

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม 

3. พฒันาระบบบริหารองคการ
  การนําองคกร : กําหนดวิสัยทัศน 

คานิยม เปาประสงคองคการและการ
กํากับดูแลองคการตามหลักธรรมาภิบาล 

  วางแผนเชิงยุทธศาสตรและถายทอด
แผนสูการปฏิบัติการใหความสําคัญกับ
ผูรับบริการกับผูมีสวนไดสวนเสีย

 กํากับดูแลองคการตาม
หลักธรรมาภิบาล

- ประกาศจริยธรรมของ คก.อบก.
- ประกาศนโยบายการกํากับองคการดูแล

ที่ดี (Organization Governance : OG)
- จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาล

 องคการมวีิสัยทัศน 
เปาประสงคการ
ดําเนินงานทีช่ัดเจน 
ทันสมัย
 Roadmap อบก.

องคการมีการ
กํากับดูแลองคการ
ตามหลักธรรมาภิ
บาล

เชื่อมโยงการรายงานผลตอ
หนวยงานภายนอก 

  ขยายผลระบบบริหาร
บุคลากร ไดแก JD  KPI 
ระดับบุคคล เชื่อมโยงกับ
การพิจารณาข้ันเงินเดือน 
การพัฒนาบุคลากร

• การคิดตนทุน
ตอหนวยโดย
ระบบ ERP

3. พัฒนาระบบบริหาร
องคการตอเนื่อง
 การมุงเนนทรัพยากร

บุคคล : จัดทําและ
ดําเนนิงานตาม
แผนพัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรขององคการ 
และการปรับปรุง JD  
และ KPI ระดับบุคคล

 กํากับดูแลองคการตาม
หลักธรรมาภิบาล (ตอ)

•  บุคลากร
ไดรับการ
พัฒนา
ศักยภาพอยาง
เหมาะสม 
และ มี JD 
และ KPIระดับ
บุคคล  ที่
เหมาะสมกับ
สภาพงาน
ปจจบุัน

วางแผนการ
ดําเนนิงานและ
บริหารทรัพยากร
ขององคกรฯ 
โดยรวมไดอยางมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดผลประโยชน
สูงสุด

Planning: ERP) 
และระบบงาน
อิเล็คทรอนิกส

 ระบบบริหารงาน
องคการสู
มาตรฐานภาครัฐ
และตามหลักธรร
มาภิบาล

บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได
บรรลุตาม
เปาประสงคของ
ยุทธศาสตร
องคการจัดทํา
แผนกลยุทธการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล

  องคการมีการ
กํากับดูแลตาม
หลักธรรมาภบิาล

 


