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องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



อบก. เป็นหน่วยงานปฏิบัติ 
ที่มพีันธกิจ และเปา้หมาย เชื่อมโยงกับ 
นโยบายประเทศ และ ยุทธศาสตร์ ทส. 

พันธกิจ

เป็นองค์กรสนับสนนุการบรรลุเป้าหมายตามเจตจ านง
ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ภายในปี 2563 และ 2573

 
เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
ลดก๊าซเรือนกระจก 24 ล้านตัน CO2 equivalent 

ภายในปี 2564
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เจตจ านง ลดก๊าซเรือนกระจก ของประเทศไทย
ที่แสดงต่อ อนุสัญญา UNFCCC
• ลดก๊าซเรือนกระจก 7 % – 20 % from BAU 
 ภายในปี 2563

• ลดก๊าซเรือนกระจก 20 % – 25 % from BAU 
 ภายในปี 2573
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เจตจ านงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

“Thailand will endeavor, on a voluntary basis, to reduce its GHG 

emissions in the range of 7 to 20 percent below the Business as Usual 

(BAU) in energy and transportation sectors in 2020, subject to the level 

of international support provided […]”

“Thailand intends to reduce its greenhouse gas emissions by 20 

percent from the projected business-as-usual (BAU) level by 2030. The 

level of contribution could increase up to 25 percent, subject to adequate 

and enhanced [support] through a balanced and ambitious global agreement 

[…]”

 การด าเนินงานลดกา๊ซเรอืนกระจกทีเ่หมาะสมของประเทศ (NAMAs) ภายในปี 2563

    ขอ้เสนอการมสีว่นรว่มของประเทศในการลดกา๊ซเรอืนกระจกและการด าเนินงานดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ ภายหลงัปี ค.ศ. 2020 (INDC) ภายในปี 2573

RE EE Bio-fuels Transport

Inclusion of LULUCF will be decided later

Coverage:

Coverage: Economy-wide

Pre-2020

Post-2030



ความเชื่อมโยงพันธกิจ อบก. กับ นโยบาย และแผน พัฒนาประเทศ 

9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน...

4

ข้อ 5.5 ลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตัวช้ีวัดที่ 4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในภาคพลังงานและคมนาคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 
ของการปล่อยปกติ ภายในป ี2563

ตัวชี้วัดที่ 4.2  ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อหน่วย (บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า) มีแนวโน้มลดลง

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgjKCO5LzUAhWCm5QKHZ8KDS8QjRwIBw&url=https://www.dek-d.com/quiz/supertest/40949/&psig=AFQjCNEu6Zxo1tv1_-LcJx1WfvlL8UnY1A&ust=1497510666359919


หมายเหตุ : 1* ผอ. อบก.  คณะกรรมการเปน็ผู้สรรหา แต่งตั้ง
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ผู้อ านวยการ (1*)

ที่ปรึกษาองค์การ/ผู้เชี่ยวชาญ

ส านักยุทธศาสตร์ (สนย.) (7)

ส านักพัฒนาธุรกิจ (สพธ.) (9)

ส านักพัฒนาศักยภาพ
และเผยแพร่ (สพค.) (7)

องค์ความรู้ (สพค.)

ส านักวิเคราะห์
และติดตามประเมินผล (สวป.) (10)

ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (ศขก.) (9)

ส านักอ านวยการ
(สอก.) (17)

ส านักสนับสนุนวิชาการ
ลดก๊าซเรือนกระจก (สพว.) (3)

ส านักสื่อสารองค์กร (สสอ.) (3)

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร (2)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
องค์การฯ

คณะกรรมการ
องค์การบรหิารจัดการก๊าซเรือนกระจก

รองผู้อ านวยการ (1)รองผู้อ านวยการ (1)

กรอบอัตราก าลัง 71 +1* อัตรา

โครงสรา้งองค์กร

โครงสร้างขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

หน่วยตรวจสอบภายใน (2)
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ผลลัพธ์จากความส าเร็จในการด าเนินภารกิจ อบก.
ผลลัพธ์ที่ได้รับ ในเชิงเศรษฐกิจ

โครงการ ปริมาณคาร์บอนเครดติที่คาดว่าจะลดได ้
(MtCO2eq/y)

ปริมาณคาร์บอนเครดติที่ได้รับการ
รับรอง (พร้อมขาย) (MtCO2eq)

CDM/UNFCCC 12.71 9.70
ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนในธุรกิจหลกั (เช่น การผลิตไฟฟ้า การน าความร้อนเหลือใช้และอื่น ๆ)

257,242 ล้านบาท 
และเกิดการลด GHG ไดค้าร์บอนเครดิตเป็นส่วนเพิ่ม

JCM/THAILAND-JAPAN
(JCM Model Project)

0.08* -
เกิดการลงทุน 4,178 ล้านบาท

T-VER 1.65 0.91
เกิดการลงทุน 56,379 ล้านบาท

หมายเหตุ *จากการประเมินเบื้องต้น เนื่องจากอยู่ระหว่างพัฒนาให้การขึ้นทะเบียนรับรองปริมาณ



สนับสนุนธุรกิจภาคเอกชนในการแข่งขันทางการค้า : 
การรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ของผลิตภัณฑ์ 
มากกว่า 2,739 ผลิตภัณฑ์ จาก 560 บริษัท
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ผลลัพธ์จากความส าเร็จในการด าเนินภารกิจ อบก.

ผลลัพธ์ที่ได้รับ ในเชิงเศรษฐกิจ

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj53NGa-JfMAhXMmpQKHZjeCB4QjRwIBw&url=http://www.sdlwonga.com/about.php&psig=AFQjCNFZQmDVo_n3IJQ_FE6aVvCUE6ysbw&ust=1461060382699497
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ผลลัพธ์จากความส าเร็จในการด าเนินภารกิจ อบก.

ผลลัพธ์ที่ได้รับ ในเชิงสิ่งแวดล้อมและสังคม
• ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ จากมาตรการภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการบรรลุผลงานของประเทศไทยตามท่ีได้

แสดงเจตจ านง ต่อประชาคมโลก ภายใต้อนุสัญญา UNFCCC คือ การลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย ให้ได้  
ไม่ต ่ากว่า  48 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี 2564 (ตามยุทธศาสตร์ อบก. ปี 60-64)
(ผลการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากมาตรการ ด้านพลังงาน และด้านขนส่ง (9 มาตรการ) ปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 
37.55 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2eq) หรือ คิดเป็นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ BAU ในปี พ.ศ. 2563)

  

• สนับสนุน อปท. และท้องถิ่นไทย พัฒนาเมืองคาร์บอนต่ า  200 เทศบาล (CFO 127 เทศบาล+ CCF 73 เทศบาล )

• ข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกของไทยและต่างประเทศ

• ศูนย์วิชาการนานาชาติ Climate Change International Technical and Training Center
โดยได้รับความร่วมมือระหว่างประเทศ เพือ่ให้ไทยเป็น ศูนย์กลางฝึกอบรมด้าน climate change ของอาเซียน

 

• มาตรการสร้างแรงจูงใจ เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ในประเทศไทย 

การลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) 
มีโครงการท่ีได้ขึ้นทะเบียนแล้วสะสม 48 โครงการ 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีคาดว่าจะลดไดส้ะสม 1.65 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคส่วนต่าง ๆ (LESS) 
รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดและกักเก็บได้ 185.44 ล้านตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
จาก  2,780 กิจกรรม  96 หน่วยงาน



พัฒนากลไก ให้การรับรอง
“ปริมาณก๊าซเรือนกระจก”

ส่งเสริม ให้การรับรอง“ปริมาณกา๊ซเรือนกระจก” 

ผลงานส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขึ้นทะเบียน โครงการลดก๊าซเรือน
กระจก ตามมาตรฐานประเทศไทย 
แล้ว  48 โครงการ
คิดเป็น ปริมาณก๊าซเรอืนกระจก

ที่คาดว่าลดได้ / กักเก็บได้
1.65 ล้านตัน CO2eq ต่อปี

 รับรอง ประกาศเกียรติคุณ
96  หน่วยงาน 2,780  กิจกรรม 
คิดเป็น ปริมาณก๊าซเรอืน

กระจกท่ีลดได ้
185.44 ล้านตัน CO2eq

ออกหนังสือให้ค ารับรอง ส าหรับ 
โครงการลดก๊าซเรือนกระจก 

นับแต่ปี 2551 เป็นต้นมา
พิ จ า ร ณ า อ อ ก  ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง 

ให้กับ โครงการลดก๊าซเรือนกระจก 
ในประเทศไทยแล้ว 222 โครงการ
คิดเป็น ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่จะ

ลดได้  12.71 ล้านตัน CO2 eq ต่อปี
กระตุ้นให้ เกิดการลงทุน 257,242 

ล้านบาท เพื่อการพัฒนาคาร์บอนต่ า

9
เพิ่มพื้นที่สีเขียว พ้ืนที่ป่าไม้ 
เพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจก

การจัดการ ขยะ 
น้ าเสีย และของเสีย

เพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน



    ส่งเสริม พัฒนา “ตลาดคาร์บอน และ ธุรกิจคาร์บอน”

ผลงานส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ฟุตพริ้นทข์องผลิตภณัฑ์

302 ผลิตภัณฑ์

ฉลากลดโลกร้อน
19 ผลิตภัณฑ์

GHG 44,346 tCO2eq

คูลโหมด
4 ผลิตภัณฑ์

ฟุตพรินท์องค์กร
28 เทศบาล
35 โรงงาน

รับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 325  ผลิตภัณฑ์ และ จัดท าฟุตพริ้นท์ 63 องค์กร 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj53NGa-JfMAhXMmpQKHZjeCB4QjRwIBw&url=http://www.sdlwonga.com/about.php&psig=AFQjCNFZQmDVo_n3IJQ_FE6aVvCUE6ysbw&ust=1461060382699497


  สนับสนุน “ประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก”
  (NAMA: 2563 และ NDC: 2573)

ผลงานส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ผลงานส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลการประเมิน

ปี 2559 ปี 2560

จ านวน
มาตรการ

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ที่ลดได้ (MtCO2eq)

จ านวน
มาตรการ

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ที่ลดได้ (MtCO2eq)

ภาคพลังงาน 7 37.47 9 40.14

ภาคขนส่ง 2 0.08

รวม  9 37.55 9 40.14

เป้าหมาย : ติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก จากมาตรการในภาคพลังงานและภาคขนส่ง 
               48  ลา้นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2eq) ในปี 2564

อยู่ระหว่างการด าเนินงาน



ปริมาณการลด 
GHG

ประเมินปริมาณก๊าซฯ ใน ชั้นบรรยากาศ
Remote Sensing พื้นที่ประเทศไทย

        เป็น “ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับสถานการณ์ด าเนนิงาน”
 ด้านก๊าซเรือนกระจก 

ผลงานส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ผลงานส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ระดับ
เมือง /
เทศบาล จังหวัด

ปี 57 3 -
ปี 58 18 -
ปี 59 24 2
ปี 60 28 2

รวม  73 4

จัดท าข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก
เป้าหมาย : ครบทุกเมือง/เทศบาล 1,517 แห่ง 

ในปี 2565

พัฒนา ระบบสารสนเทศ ส าหรับ บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

โครงการลด
GHG

แสดงข้อมูลการปล่อย กักเก็บ และลดก๊าซฯ โดยใช้ 

Internet Map Server

ระบบทะเบียนคาร์บอน
เครดิต

 การอนุมัติ และ ติดตาม 
CDM

 รองรับการด าเนินงาน 
ของ กลไกการตลาด 
เพื่อการลดก๊าซ อบก.



o พัฒนาศักยภาพ ภาครัฐ ภาคเอกชน ของไทยและกลุม่ประเทศอาเซียน
    นับตั้งแต่ ปี 52 – 60 มีผู้ที่เข้ารับการอบรมแล้ว ไม่ต่ ากว่า 3,000 คน
o เครือข่ายวิชาการภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ

           พัฒนา “ศักยภาพทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก”

ผลงานส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ผลงานส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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การจัดท าบัญชีก๊าซเรือน
กระจก (ไทย)

การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (ไทย)

กลไกการลดก๊าซเรือนกระจก
(ไทย)

  ความรู้เบ้ืองต้นด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกรายสาขา 
(ไทย อาเซียน) 

การพัฒนาอย่างย่ังยืนที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(ไทย-อาเซียน)

กลไกการลดก๊าซเรือนกระจก
(ไทย-อาเซียน)

เศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ระดับกลาง(ไทย)

การเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (อาเซียน)

 การจดัท าบญัชีกา๊ซเรอืนกระจกรายสาขา (ไทย) 

 การพฒันาอยา่งยัง่ยืนท่ีตอบสนองต่อการ 
เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ (ไทย อาเซียน)

 กลไกการลดกา๊ซเรอืนกระจก (ไทย อาเซียน)

 เศรษฐศาสตรก์ารเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ  
ระดบักลาง  (ไทย)

 การเงินด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ  
(อาเซียน)

 การปรบัตวัต่อผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมิูอากาศ (ไทย)

เป้าหมาย :  เพิ่มบทบาทไทย ต่ออาเซียน
  ในการพัฒนาศักยภาพ  โดย 

 พัฒนาหลกัสูตร และจัดอบรมกว่า 10 หลกัสตูร
 พัฒนาเครือข่ายวิชาการ อย่างต่อเนื่อง

ปี 61ปี 59-60ปี 52-58
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ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
1. การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ 

ยังอยู่ในวงจ ากัดเปน็ไปโดย
ความสมัครใจ

ต้องมีการสนับสนุนด้านนโยบายให้การด าเนินงาน
ด้าน Low Carbon เป็นวาระแหง่ชาติ

ผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างแรงจูงใจ
หรือมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ต้องมีการสนับสนุนให้เกิดแผนงานบรูณาการด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2. ขาดข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ในภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอันดับ 2 
ของประเทศ

พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ รองรับการรายงานข้อมูล
ก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
ลดก๊าซเรือนกระจกในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

3. การสื่อสารความรู้ ความเข้าใจ 
ทุกภาคส่วน ทุกระดับให้แพร่หลาย
มากขึ้น

 ใช้เครือข่ายภาคเอกชน ภาครัฐในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ปรับปรงุวิธีการสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ

ใช้สื่อที่เหมาะสม ใช้ภาษาที่ง่ายแก่การเข้าใจ
14

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
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โครงสรา้งองค์กร

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559-2560

ปี 2559  100%

ปี 2560  60%

หน
่วย

: ล
้าน

บา
ท

ภาพรวมงบประมาณ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
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รวมงบประมาณ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

153.3929 ล้านบาท

รวมงบประมาณกลุม่ Function ทั้งสิ้น 106.4818 ล้านบาท
 

  1. แผนงานบคุลากร   47.4841 ล้านบาท
  2. แผนงานพื้นฐาน   24.9938 ล้านบาท
     (แผนงาน : จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติ)

  3. แผนงานยทุธศาสตร์   80.9150 ล้านบาท
      (ยุทธศาสตร์ : จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ)

รวมงบประมาณกลุม่ Agenda ทั้งสิ้น -     ล้านบาท
   1. แผนงานบูรณาการ -     ล้านบาท

สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561



ผลผลิต : ระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก
•ส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชนใน
การสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมใน
การลดก๊าซเรือนกระจก 
(3.88 ลบ.)

•พัฒนาข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก
และระบบสารสนเทศด้านการจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (4.00 ลบ.)

•พัฒนาคุณภาพบริหารองค์กร (16.11 ลบ.)
•งบครุภัณฑ์ (1.01 ลบ.)

แผนงานพื้นฐาน : จัดการผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติ

80.92 ลบ.
(53 %)47.48 ลบ.

(31 %)

24.99 ลบ.
(16 %)

• โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก 
(22.00 ลบ.)

• โครงการพัฒนาธุรกิจและตลาดคาร์บอน
ภายในประเทศ (22.10 ลบ.)

• โครงการพัฒนาระบบการติดตามและ
ประเมนิผลการลดก๊าซเรือนกระจกจาก
มาตรการของประเทศ (8.50 ลบ.)

• โครงการพัฒนาศักยภาพภาคส่วนไทย
และภูมิภาคอาเซียน ด้านการ
เปลี ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ (13.50 ลบ.)

• โครงการส่งเสรมิการลดก๊าซเรือนกระจก
ระดับเมืองแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็นเมืองคาร์บอนต่ า (11.22 ลบ.)

• โครงการพัฒนาระบบตดิตามและ
ประเมนิต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจก
จากมาตรการของประเทศ (3.40 ลบ.)

แผนงานบคุลากรภาครัฐ
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แผนงานยุทธศาสตร์ :
จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติ

พัฒนาธุรกิจและตลาด
คาร์บอนภายในประเทศ 

(22.10 ลบ.) 

  พัฒนาระบบการติดตาม
และประเมนิผลการ

ลดก๊าซฯ จากมาตรการ
ของประเทศ (8.5 ลบ.)

ส่งเสริมการลดก๊าซเรือน
กระจก (22.20 ลบ.)

o  ส่งเสริม สนับสนนุ การลดก๊าซฯ T-VER  LESS และ CDM
• ปริมาณก๊าซฯ คาดว่าลดได้ 1,650,000 ตันฯ
• พัฒนาแนวทาง วิธีการลดก๊าซฯ รายสาขา
• ปริมาณก๊าซฯ ที่ลดได้ 75,000 ตันฯ จากการรับรอง 100 กิจกรรม
• ติดตามประเมนิผล (T-VER+CDM) 110 โครงการ
 

o  ศึกษา เตรียมความพรอ้ม รองรับกลไกใหม ่(SDM)
 

o  ส่งเสริมภาคีสนบัสนุนพื้นที่ป่าชุมชน  4 แห่ง

o ติดตามประเมินผลการลดก๊าซฯ  ของประเทศ  
38,000,000 ตนัฯ และไดร้ับรองภายใต้โครงสร้าง
คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ

  

o สร้างความพร้อม สาขาเกษตรกรรม

o  ส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต เพื่อชดเชย  6,000 ตนัฯ
 

o น าร่อง ระบบใบอนุญาต และ คาร์บอนฟุตพริ้นภาคอุตสาหกรรม     
     70 องค์กร  ปรมิาณกา๊ซฯ คาดว่าลดได้ 100,000 ตันฯ
 

o  ส่งเสรมิ ฉลากคาร์บอน 300 ผลิตภัณฑ์
     ปริมาณก๊าซฯ ทีล่ดลง  25,000 ตนัฯ 
 

o  ศึกษา ความเป็นไปได ้และโอกาส การขายคาร์บอนเครดิต
     โดยไมก่ระทบต่อเป้าหมายประเทศ



แผนงานยุทธศาสตร์ :
จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติ

ประเมินต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจก 
จากมาตรการของประเทศ 
(บาทตอ่ตันคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า)  2 มาตรการ

พัฒนาศักยภาพ
ภาคส่วนไทย

และภูมิภาคอาเซียน
(13.50 ลบ.)

ส่งเสริมการลดก๊าซฯ 
ระดับเมืองแบบบรูณาการ 
เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ า 

(11.22 ลบ.)

พัฒนาระบบติดตาม 
ประเมนิต้นทุนการลดก๊าซฯ 
จากมาตรการของประเทศ 

(3.40 ลบ.)

o พัฒนา ปรับปรุง ชุดองค์ความรู้ 4 ชุด/เรื่อง
o พัฒนาศักยภาพเชิงลึก (Technical Technique)
o ประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
o พัฒนา เครือข่าย ด้านวิชาการของ ไทยและอาเซียน

o คาร์บอนฟุตพริ้น และรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 

ระดับเมือง / เทศบาล 18 แห่ง

o รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ระดับจังหวัด  3 แห่ง  



แผนงานพื้นฐาน :
ผลผลิต : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ความร่วมมือ  ภาครัฐ  ภาคเอกชน
สร้างความเข้าใจ การมีส่วนร่วม

ในการลดก๊าซเรือนกระจก

พัฒนาข้อมูล
และ เผยแพร่องค์ความรู้

พัฒนาคุณภาพบริหารองค์การ

สนับสนุนการบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก



             แผนงานบุคลากร :
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แผนงานบุคลากร  47.48 ลบ.
เงินเดือนค่าจ้างประจ า 71 อัตรา   และค่าใช้จ่ายตามสิทธิ



ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 

โทร 0 2141 9790 โทรสาร 0 2143 8400

Email :  info@tgo.or.th  

22



ตัวชี้วัด ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

1.  ปริมาณก๊าซฯ ทีค่าดว่าจะลดได้จากโครงการ/กิจกรรม 
ที่ อบก. ส่งเสริม (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อปี)

0.60 1.65 1.75 1.85 1.95

2.  ติดตามประเมินผลการลดก๊าซฯ ของประเทศ
(ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) (NAMA: 2563)

12
(NAMA)

38
(NAMA)

40
(NAMA)

42
(NAMA)

49
(NDC)

3.  ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการก๊าซฯ 
(เครอืข่าย/หน่วยงาน/องค์กร)

60 150 220 250 280

4. ข้อมูลต้นทุนต่อหนว่ยการลดก๊าซฯ ของประเทศ (มาตรการ) - 2 1 1 1

5. รายงานประจ าปีผลการลดก๊าซฯ ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน
ภายใต้โครงสร้างคณะกรรมนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแห่งชาติ (ฉบับ/ปี)

- 1 1 1 1

ภาคีภาคส่วนไทย มีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ที่ประเมินและตรวจวัดได้ 
เพื่อตอบสนองการบรรลุเป้าหมาย ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

เป้าหมายการให้บริการ : ภาคีที่เกี่ยวขอ้งมีส่วนร่วมในการบรหิารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้
     อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกลไกและเครื่องมือที่ อบก. พัฒนาขึ้น


