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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 48 ล้านตัน CO2 eq

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

• ลดก๊าซเรือนกระจก 20 % – 25 % from BAU 
 ภายในปี 2573 (NDC)
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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 าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMAs) ภายในปี 2563

    ข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการด าเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ ภายหลังปี 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 
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ข้อ 3.1 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการเมืองเพื่อมุง่สู่เมืองคาร์บอนต่ า

ตัวช้ีวัดที่ 4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในภาคพลังงานและคมนาคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 
ของการปล่อยปกติ ภายในป ี2563

ตัวช้ีวัดที่ 4.2  ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อหน่วย (บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า) มีแนวโน้มลดลง

3.3 ก าหนดกลไกที่เหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจเชิง
เศรษฐศาสตร์ให้ภาคเอกชน ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก

3.4 ส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการด าเนิน
กิจกรรมในชีวิตประจ าวันเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

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 5

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 7.41 13.35

JCM/THAILAND-JAPAN
(JCM Model Project)

0.0043 0.000149

T-VER 2.75 1.90

เกิดการลงทุนเทคโนโลยีคาร์บอนต่่า และการลงทนุโครงการต่าง ๆ 
ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และเกิดผลพลอยได้ในการช่วยลด GHG ด้วย 

ประมาณ 250,000 ล้านบาท
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ผลลัพธ์จากความส าเร็จในการด าเนินภารกิจ อบก.

ผลลัพธ์ที่ได้รับ ในเชิงเศรษฐกิจ

 
สนับสนุนธุรกิจภาคเอกชนในการแข่งขันทางการค้า : 

การรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ของผลิตภัณฑ์ 
มากกว่า 3,460 ผลิตภัณฑ ์จาก 572 บริษัท

มูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ในประเทศไทย มูลค่าประมาณ 1,300 ล้านบาท

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)

( ผลการประเมินปรมิาณก๊าซเรือนกระจกทีล่ดได้จากมาตรการ ภาคพลังงาน และภาคคมนาคมขนสง่ ( 11 มาตรการ ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.  2558)  
เทา่กบั 40.26  ลา้นตันคาร์บอนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่ (MtCO2eq) หรือ คิดเป็นร้อยละ 11  เมื่อเทียบกบั BAU ในป ีพ.ศ. 2563 )

  

• สนับสนุน อปท. และท้องถิ่นไทย พัฒนาเมืองคาร์บอนต่ า  245 เทศบาล (CFO 150 เทศบาล+ CCF 95 เทศบาล )

• ข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกของไทยและต่างประเทศ

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

 

• มาตรการสร้างแรงจูงใจ เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ในประเทศไทย 

การลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) 
มีโครงการท่ีได้ขึ้นทะเบียนแล้วสะสม 89 โครงการ 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีคาดว่าจะลดไดส้ะสม 2.45 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคส่วนต่าง ๆ (LESS) 
รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดและกักเก็บได้ 186.66 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
จาก  5,341 กิจกรรม   184 หน่วยงาน



พัฒนากลไก ให้การรับรอง
“ปริมาณก๊าซเรือนกระจก”

ส่งเสริม ให้การรับรอง“ปริมาณกา๊ซเรือนกระจก” 

ผลงานส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561

ขึ้นทะเบียน โครงการลดก๊าซเรือน
กระจก ตามมาตรฐานประเทศไทย 
แล้ว  80 โครงการ
คิดเป็น ปริมาณก๊าซเรอืนกระจก

ที่คาดว่าลดได้ / กักเก็บได้
2.33 ล้านตัน CO2eq ต่อปี

 รับรอง ประกาศเกียรติคุณ
184  หน่วยงาน 
5,341  กิจกรรม 
คิดเป็น ปริมาณก๊าซเรอืน

กระจกท่ีลด/กักเก็บได้ 
186.66 ล้านตัน CO2eq

ออกหนังสือให้ค ารับรอง ส าหรับ 
โครงการลดก๊าซเรือนกระจก 

นับแต่ปี 2551 เป็นต้นมา
พิจารณาออก หนังสือรับรอง 

ให้กับ โครงการลดก๊าซเรือนกระจก 
ในประเทศไทยแล้ว 222 โครงการ
คิดเป็น ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่จะ

ลดได้ 12.71 ล้านตัน CO2eq ต่อปี
กระตุ้นให้เกิดการลงทุน 257,242 
ล้านบาท ซึ่งมีส่วนช่วยลด GHGด้วย
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เพิ่มพื้นที่สีเขียว พ้ืนที่ป่าไม้ 
เพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจก

การจัดการ ขยะ 
น้ าเสีย และของเสีย

เพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน



    ส่งเสริม พัฒนา “ตลาดคาร์บอน และ ธุรกิจคาร์บอน”

ผลงานส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561

ฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑ์
1,910 ผลิตภัณฑ์

ฉลากลดโลกร้อน

459 ผลิตภัณฑ์
GHG 2,721,790 tCO2eq

คูลโหมด
59 ผลิตภัณฑ์

ฟุตพร้ินท์องค์กร

104  เทศบาล
149  แห่ง

รับรองฟุตพริ้นท์  2,428 ผลิตภัณฑ์ 
และฟุตพริ้นท์   253 องค์กร 

• โรงงานเข้าร่วม T-VETS  9 กลุม่อุตสาหกรรม 91 โรงงาน
• ศึกษา : ความเป็นไปได้ พฒันาตลาดคาร์บอนระหวา่งประเทศและการ

ก าหนดมูลค่าคาร์บอนฯ   ผลกระทบระบบ T-VETS ต่อระบบเศรษฐกิจไทย 
ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยในการใช้กลไกราคาลดก๊าซฯ เพิ่มเตมิ
จากเป้าหมายของประเทศภายหลังปี 2563  และศึกษากฎหมายเกี ยวกับ
การซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซฯของต่างประเทศ 10

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. 2558-2561

ปีด าเนินการ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ (MtCO2eq)

ภาคพลังงาน ภาคขนส่ง รวม

2558
14.34

(5 มาตรการ)
- 14.34

(5 มาตรการ)

2559
37.47

(7 มาตรการ)
0.08

(2 มาตรการ)
37.55

(9 มาตรการ)

2560
40.14

(9 มาตรการ)
0.12

(2 มาตรการ)
40.26

(11 มาตรการ)

2561  เป้าหมาย : ติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 40 MtCO2eq 
(อยู่ระหว่างด่าเนินการ)

เป้าหมาย : ติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก จากมาตรการในภาคพลังงานและภาคขนส่ง 
 48  ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2eq) ในปี 2564
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        เป็น “ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับสถานการณ์
ด าเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก” 

ผลงานส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ผลงานส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561

ปี

ระดับเมือง /เทศบาล ระดับจังหวัด

จ านวน
ปริมาณการ

ปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 

(MtCO2eq)

ศักยภาพการลด
ก๊าซเรือนกระจก 

ณ ปี 2573
(MtCO2eq)

จ านวน
ปริมาณการ

ปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 

(MtCO2eq)

ศักยภาพการลด
ก๊าซเรือนกระจก 

ณ ปี 2573
(MtCO2eq)

2557 3 0.39 0.20 - - -
2558 18 3.57 0.19 - - -
2559 23 2.42 1.44 2 43.43 11.38
2560 28 2.26 0.37 2 11.77 2.70
2561 23 อยู่ระหว่างด่าเนินการ 4 อยู่ระหว่างด่าเนินการ

รวม  95 8.62 2.20 8 55.20 14.08

เป้าหมาย : ครบทุกเมือง/เทศบาล 2,440 แห่งในปี 2565 เป้าหมาย : ครบทุกจังหวัด 77 แห่งในปี 2566
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           พัฒนา “ศักยภาพทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก”

ผลงานส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ผลงานส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561
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การจัดท าบัญชีก๊าซเรือน
กระจก (ไทย)

การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (ไทย)

กลไกการลดก๊าซเรือนกระจก
(ไทย)

  เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้นด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (ไทย) 

การจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกรายสาขา 
(ไทย อาเซียน) 

การพัฒนาอย่างย่ังยืนที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(ไทย-อาเซียน)

กลไกการลดก๊าซเรือนกระจก
(ไทย-อาเซียน)

เศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ระดับกลาง(ไทย)

การเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (อาเซียน)

 การจดัท าบญัชีกา๊ซเรอืนกระจกรายสาขา (ไทย) 

 การพฒันาอยา่งยัง่ยืนท่ีตอบสนองต่อการ 
เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ (ไทย)

 กลไกการลดกา๊ซเรอืนกระจก (ไทย อาเซียน)

 เศรษฐศาสตรก์ารเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ  
ระดบักลาง  (ไทย)

 การเงินด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ  
(อาเซียน)

 การปรบัตวัต่อผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมิูอากาศ (ไทย)

ปี 61ปี 59-60ปี 58

เป้าหมาย: เพิ่มบทบาทไทยต่ออาเซียน 
และ ขีดความสามารถบุคลากร
 พัฒนาหลักสูตรไทยอาเซียน 14 หลักสูตร

และจัดอบรม ไม่ต่ ากว่าปีละ 700 คน ภายในปี 2569
 พัฒนาเครือข่ายวิชาการ อย่างต่อเนื่อง

พัฒนาศักยภาพ ภาครัฐ ภาคเอกชน ของไทย
และกลุ่มประเทศอาเซียน
มีผู้เข้ารับการอบรมแล้ว ไม่ต่ ากว่า 1,249 คน

เครือข่ายวิชาการภาครัฐ  ภาคเอกชน  
สถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ
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ปริมาณการลด 
GHG

ประเมินปริมาณก๊าซฯ ใน ชัน้บรรยากาศ
Remote Sensing

        “ ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารสร้างการรับรู้ ” 
ผลงานส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ผลงานส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561

ระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต
Like : 6,767 คน

Follow : 6,804 คน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันคุ้มครองโลก

วันสิ่งแวดล้อม
โลก

โครงการลด
GHG

สมาชิก line@TGO
775 คน

แสดงข้อมูลการปล่อย กักเก็บ และลดก๊าซฯ 

โดยใช้ Internet Map Server

“สร้างการรับรู้ ผ่านสื่อสังคม”
3.46 ล้านคน   

14

 การอนุมตัิ และ ติดตาม 
CDM
 รองรับการด าเนินงาน 

ของ กลไกการตลาด 
เพ่ือการลดก๊าซ อบก.

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDx-Xx28_bAhXMu48KHVEkAGkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kraftur.is/kraftur-er-a-facebook/&psig=AOvVaw2U3Jq7lc8Yjr2zzA88G4Hs&ust=1528947589786252
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid1-Sem9DbAhWLqY8KHZe1BucQjRx6BAgBEAU&url=http://1000logos.net/youtube-logo/&psig=AOvVaw21N1dCwnrxU0qSiKKgTzbD&ust=1528964606278201
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihw6XNnNDbAhVBQY8KHZ20DmYQjRx6BAgBEAU&url=http://90sheji.com/sucai/16840914.html&psig=AOvVaw2S-ldN_NmlgJBlKvLOW8yV&ust=1528964950804120
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY2vH7l9DbAhWJqI8KHZ6jDV0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.tlcthai.com/education/history-of-thailand/4463.html&psig=AOvVaw1ZcNL0DGaLEltkWEJLk5o0&ust=1528963740099384
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5gr3nn9DbAhXJOo8KHYQZDCAQjRx6BAgBEAU&url=http://pr.prd.go.th/mahasarakham/ewt_news.php?nid=5619&filename=index&psig=AOvVaw09-eegrP5wkt5vdMhUm4vx&ust=1528965850826580
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjolKiWodDbAhXCQY8KHRFpDscQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/channel/UCmfRNHbNXNtFQyY2ZdXdeTg&psig=AOvVaw2-b3rOhxf4Nsikn-N8HqMs&ust=1528966220200886
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjIwsL0mtDbAhVJQo8KHcYOCyQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.appdisqus.com/2016/07/24/how-to-change-phone-number-in-line-application.html&psig=AOvVaw3s19bS1WiuGXdfcW17W-nU&ust=1528964537990947
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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
15

ปัญหาและอปุสรรคและแนวทางการแก้ไข
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โครงสรา้งองค์กร

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560-2561

ปี 2560  100%

ปี 2561  60%

หน
่วย

: ล
้าน

บา
ท

ภาพรวมงบประมาณ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

สรุปแผนงาน งปม. 2560 งปม. 2561
บุคลากรภาครฐั 46.3124 47.4841
พ้ืนฐาน 27.3557 24.9938
ยุทธศาสตร์ 82.0000 80.9150
บูรณาการ - -

รวม 155.6681 153.3929
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ภาคีภาคส่วนไทย มีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ที่ประเมินและตรวจวัดได้ 
เพื่อตอบสนองการบรรลุเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

• ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก

• พัฒนาธุรกิจและตลาดคาร์บอน  
ภายในประเทศ

• พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการลดก๊าซฯ
จากมาตรการของประเทศ 

• ส่งเสริมการลดก๊าซฯ ระดับเมือง

• ต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย
ในระดับมาตรการ/นโยบาย

• พัฒนาการยกระดับศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ก๊าซฯ 
เพื่อให้บริการแก่ทุกภาคส่วนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการลงทุนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ าและการ
ลงทุนในโครงการด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมตา่ง ๆ ซึง่มีผลช่วยลด
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกรวมทั้งการประหยัดค่าใช้จ่าย (ค่าที่ปรึกษา
ต่างประเทศในการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้ท์) 2,400 ล้านบาท

ประเทศไทยประสบผลส าเร็จในการลดก๊าซ ตามเป้าหมาย
ที่แสดงเจตจ านงต่อ UNFCCC   

ข้อมลูต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยที สามารถใช้อ้างอิงการ
จัดท าตัวชี้วัดของแผนพัมนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่12

แผนงานยุทธศาสตร์  82.10 ล้านบาท 

ศูนย์กลางในการน าเสนอและให้บริการข้อมูล 
ข่าวสาร   เกี ยวกับการบริหารจัดการก๊าซฯ 

ภาคประชาชน ภาคเมือง มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการมุ่งสู่เมือง – สังคมคาร์บอนต่ า ( 28 แห่ง)

• สร้างความรู้ ความเข้าใจ ภาคประชาชน และพฒันาขีดความสามารถ
ในไทยและในอาเซียน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

ความร่วมมือทางวิชาการ ในประเทศ 
และกลุ่มประเทศอาเซยีน
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ภาคีภาคส่วนไทย มีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ที่ประเมินและตรวจวัดได้ 
เพ่ือตอบสนองการบรรลุเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

• พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
และเครือข่ายประชารัฐเพื่อ
สนับสนุนการลดก๊าซฯ ในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ น่าไปสู่
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่
เขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออก มุ่งเน้นการ

พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการลดปริมาณก๊าซฯ 
และสร้างความตระหนกัในภาคอุตสาหกรรม

มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR)

แผนงานบูรณาการ (เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์)  9.28 ล้านบาท

แผนงานบุคลากร 46.02  ล้านบาท

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารงาน ของ อบก. อย่างต่อเนื อง 

ครอบคลุมการประเมินทุกมิติ
จากหน่วยงานภายนอก

ผลผลิต : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซฯ
(สารสนเทศ, บริหารองค์กร)

แผนงานพื้นฐาน  20.74  ล้านบาท สรุปแผนงาน งปม. 2562
บุคลากรภาครัฐ 46.0199
พื้นฐาน 20.7407
ยุทธศาสตร์ 82.1000
บูรณาการ 9.2847

รวม 158.1453 18
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ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 

โทร 0 2141 9790 โทรสาร 0 2143 8400

Email :  info@tgo.or.th  

19


