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Global Level
ประเทศไทย แสดงเจตจ ำนง ลดก๊ำซเรือนกระจก ต่ออนสุญัญำ UNFCCC 
- ภำยในปี 2563 เจตจ ำนง NAMA  ลดก๊ำซเรือนกระจกลดลง 7 % - 20 % 
จำก Business as Usual ในภำคพลังงำน และขนส่ง

- ภำยในปี 2573 เจตจ ำนง NDC ลดก๊ำซเรือนกระจกลดลง 20 -25 %
จำก Business as Usual ในภำค Economy-wide sectors

- แผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี
- แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี
- แผนกำรปฏิรูปประเทศ
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12

- แผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
- แผนแม่บทรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
- แผนที่น ำทำงกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของประเทศไทย
- แผนปฏิบัติกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่น ำทำงฯ
- แผนกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศแห่งชำติ
- แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม

เป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื (SDGs)
- เป้ำหมำยที่ 12 : แผนกำรบริโภคและกำรผลิตที่ยั่งยืน
- เป้ำหมำยที่ 13 : กำรรับมือกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

National Level

Ministerial Level

เป็นองค์กรหลักสนับสนุนกำรลดกำ๊ซเรือนกระจกตำมเป้ำหมำย
ของประเทศไทยในเวทีโลกเพือ่พฒันำสูเ่ศรษฐกจิสงัคมคำร์บอนต่ ำ

- วิสัยทศัน ์-

- พันธกจิ -
1. พัฒนำและส่งเสริมกำรลดก๊ำซเรือนกระจกในทุกภำคส่วน และรับรองปริมำณก๊ำซเรือนกระจก
2. พัฒนำธุรกิจคำร์บอน กลไกรำคำ และตลำดคำร์บอน เพื่อสนับสนุนกำรลดก๊ำซเรือนกระจก
3. สนับสนุนกำรประเมินผลกำรลดก๊ำซเรือนกระจกในระดับมำตรกำร/นโยบำยและ ผลกระทบที่

เกิดข้ึน
4. ให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศ องค์ควำมรู้ และค ำปรึกษำที่เกี่ยวกับสถำนกำรณ์และกำรจัดกำรก๊ำซ

เรือนกระจก  
5. พัฒนำศักยภำพบุคลำกร เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมตระหนักด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
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ผลส ำเรจ็จำกกำรด ำเนนิภำรกจิ องค์กำรบรหิำรจดักำรก๊ำซเรอืนกระจก (องคก์ำรมหำชน)

เกิดกำรลงทุนเทคโนโลยีคำร์บอนต่ ำ และกำร
ลงทนุต่ำงๆ ด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม และเกิดผล
พลอยได้ในกำรช่วยลดก๊ำซเรือนกระจกด้วย 
ประมำณ 250,000 ล้ำนบำท

สนับสนุนธุรกิจภำคเอกชนในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ :.กำร
รับรองฉลำกคำร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์มำกกว่ำ 3,460 
ผลิตภัณฑ์ จำก 572 บริษัท
มูลค่ำกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรขึ้นทะเบียนคำร์บอน

ฟุตพริ้นท์ในประเทศไทย มูลค่ำประมำณ 1,300 ล้ำนบำท

ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ลดได้ จำกมำตรกำรภำครัฐ เพื่อสนับสนุน
กำรบรรลุผลงำนของประเทศไทยตำมที่ได้แสดงเจตจ ำนงต่อประชำคมโลก
ภำยใต้อนุสัญญำ UNFCCC คือ กำรลดก๊ำซเรือนกระจกในประเทศไทย
ให้ได้ไม่ต่ ำกว่ำ 48 ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ ภำยในปี 2564 

สนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและท้องถิ่นไทย 
พัฒนำเมืองคำร์บอนต่ ำ 245 
เทศบำล 

ศูนย์วิชำกำรนำนำชำติ Climate Change International Technical 
and Training Center โดยได้รับควำม
ร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อให้ไทย
เป็นศูนย์กลำงฝึกอบรมด้ำน 
Climate Change ของอำเซียน

ผลกำรประเมินปรมิำณกำ๊ซเรอืน
กระจกทีล่ดไดจ้ำกมำตรกำร
ภำคพลงังำนและคมนำคมขนสง่ 
8 มำตรกำร ข้อมูล ณ ปี 2560 
เท่ำกบั 52.22 ล้ำนตนัคำรบ์อนไดออกไซด์
เทียบเทำ่ คิดเปน็รอ้ยละ 14.22
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งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำป ีพ.ศ. 2562 ค ำของบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2563 
และงบประมำณประมำณเหลอืจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2563
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งบประมำณทีไ่ดร้บัจดัสรรประจ ำป ีพ.ศ. 2562 
ทั้งสิน้ 157.2833 ล้ำนบำท

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ 19 กรกฎำคม 2562
ทั้งสิ้น 115.9080 ล้ำนบำท 

ร้อยละ 74

แผนกำรใช้จ่ำย 
ไตรมำส 4 ทั้งสิ้น
41.3753 ล้ำนบำท 

ค ำขอตัง้งบประมำณประจ ำป ีพ.ศ. 2563 
ทั้งส้ิน 371.2462 ล้ำนบำท
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งบประมำณปี 2562 ค ำขอตั้งงบปี 2563 
ล้ำนบำท

ค ำขอตั้งงบประมำณ เพิ่มขึ้นจำกปี 2562 ทั้งสิ้น 213.9629 ล้ำนบำท 
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- ศูนย์วิชำกำรนำนำชำติด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (CITC) 
เป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำเครือข่ำยองค์ควำมรู้ กำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกร และกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและสำรสนเทศ ด้ำนกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศไทยและอำเซียน

- กำรพัฒนำกลไกทำงเศรษฐศำสตร์ เพื่อส่งเสริมและสร้ำงแรงจูงใจ
ให้ภำคเอกชนมีส่วนร่วมในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภำคเอกชนผลิตสินค้ำและบริกำรให้ได้รับ
กำรรับรองฉลำกคำร์บอน 

- ส่งเสริมผลักดันโรงงำนอุตสำหกรรมคำร์บอนต่ ำในเขตพัฒนำ
พิเศษภำคตะวันออก (EEC)

3. โครงกำรพัฒนำศักยภำพและองค์ควำมรู้ทำง
วิชำกำรด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

4. โครงกำรพัฒนำกลไกทำงเศรษฐศำสตร์เพื่อลด
ก๊ำซเรือนกระจก

5. โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคอย่ำงยั่งยืน

1. โครงกำรส่งเสริมกำรลดก๊ำซเรือนกระจก
- สนับสนุนกำรด ำเนินงำนลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกภำคสมัครใจ
ระดับโครงกำร

- ด ำเนินงำนลดก๊ำซเรือนกระจกระดับกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ทุกภำค
ส่วนลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

- ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท ำข้อมูลก๊ำซเรือนกระจก 
และแผนกำรลดก๊ำซเรือนกระจกในระดับพื้นที่

- พัฒนำระบบสำรสนเทศข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกำรเปล่ียนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศท้ังในและต่ำงประเทศ

- ด ำเนินงำนควำมตกลงทวิภำคีควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศญี่ปุ่นกับ
ประเทศไทยในกำรพัฒนำกลไกเครดิตร่วม

โครงกำรเรง่ดว่นทีห่น่วยงำนตอ้งด ำเนินกำร

2. โครงกำรพัฒนำระบบติดตำมและประเมินผลกำรลด
ก๊ำซเรือนกระจกจำกมำตรกำรของประเทศ

- ติดตำมประเมินผลกำรลดก๊ำซเรือนกระจกโดยบูรณำกำรร่วมกับ
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และ
หน่วยงำนหลัก

- กำรจัดท ำข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยกำรลดก๊ำซเรือนกระจกในระดับ
นโยบำย/มำตรกำรของประเทศ


