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ปัญหาสภาวการณ์โลกร้อนและการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ได้ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมาก
ขึ้น โดยส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
กิจกรรมของมนุษย์และการพัฒนาประเทศอย่างเร่งรัดในระยะเวลา 
100 ปีที่ผ่านมา จากรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการระหว่าง
รั ฐ บ า ล ว่ า ด้ ว ย ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ 
(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ซึ่งเป็น
องค์กรที่ท าหน้าที่ให้ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC)   มีผลการศึกษาออกมาว่า ในปี 
พ.ศ. 2550 ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศอยู่ที่ประมาณ 380 ส่วนในล้านส่วน (part per 
million: PPM) และมีแนวโน้มมากขึ้นทุกปี โดยมีกิจกรรมของมนุษย์เป็นสาเหตุหลักที่ท าให้ก๊าซเรือนกระจกเพ่ิม
มากขึ้น  

จากการคาดการณ์ของ IPCC ต่อค่าเฉลี่ยอุณหภูมิของโลกในอีก 100 ปีข้างหน้า อุณหภูมิเฉลี่ย
ของโลกจะสูงขึ้นประมาณ 1.1 – 6.4 องศาเซลเซียส ในกรณีที่ไม่มีการด าเนินการใดๆ นักวิทยาศาสตร์และนัก
เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ประมาณการว่าหากปริมาณก๊าซเรือนกระจก

เพ่ิมสูงขึ้นมากกว่า 450 ppm และจะท าให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลก
เพ่ิมสูงขึ้นเกินกว่า 2 อาศาเซลเซียส ซึ่งจะถึงจุดที่ระบบนิเวศและ
เศรษฐกิจของโลก จะได้รับความเสียหายจนไม่สามารถฟ้ืนตัวกลับให้
เป็นอย่างเดิมได้ และหมายถึงร้อยละ 30 ของสิ่งมีชีวิตทั่วโลกจะมี
ความล่อแหลมต่อการสูญพันธ์ ผลผลิตข้าว ธัญพืชในเขตร้อนลดลง 
และในเขตอบอุ่นมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นของปรากฎการณ์ปะการังฟอก
ขาว ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
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สิ่งแวดล้อมของทุกประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

ปัจจุบัน การเจรจาภายใต้อนุสัญญา UNFCCC มีความเข้มข้นมากขึ้นโดยตั้งเปูาหมายที่จะรักษา
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้เพ่ิมขึ้นไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส ท าให้กลไกตลาดในการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้พิธี
สารเกียวโตยังคงมีความส าคัญที่จะมีการด าเนินการและพัฒนาต่อไป เนื่องจากได้ประสบความส าเร็จที่ท าให้ 
First Commitment Period ของประเทศพัฒนาแล้วเป็นไปตามเปูาหมายและช่วยให้การลดก๊าซเรือนกระจก
เป็นไปด้วยค่าใช้จ่ายต่ าสุด (cost effective) ในขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสให้ประเทศก าลังพัฒนาสามารถมีส่วน
ร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกด้วย  

การด าเนินงานของประเทศไทยที่ผ่านมา โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้
จัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ขึ้นเป็นองค์การมหาชน ภายใต้พระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน พ.ศ.2542 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
2550 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นองค์กรผู้มีอ านาจตามพิธีสารเกียวโต 
(Designated National Authority: DNA) ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ภายใต้พิธีสารเกียวโตหรือโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) 
รวมถึงการด าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยด้วยมาตรการต่างๆ ทั้งในระดับโครงการและ
นโยบายที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการ
ลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย มีความเป็นเอกภาพและคล่องตัวในการด าเนินงาน รวมทั้ง เป็นศูนย์ข้อมูล
ก๊าซเรือนกระจกและศูนย์กลางการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจก ในอันที่จะช่วยส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในส่วน
ที่เกี่ยวข้องด้วย เนื่องจากการด าเนินงานหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มีส่วนกระตุ้นและส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมและลงทุน
ในการลดก๊าซเรือนกระจก  

ดังนั้น การด าเนินงานของ อบก. ในภาพรวมจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ อบก.จึง
จ าเป็นต้องด าเนินการตามบทบาทที่เข้มข้นมากขึ้น ทั้งในส่วนที่ต้องด าเนินการเอง หรือการประสานงานให้
องค์กรที่มีบทบาทรับผิดชอบโดยตรงให้มากขึ้น และการที่ต้องจัดการให้ภาคส่วนต่างๆรวมทั้งประชาชนได้มี
บทบาทมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา 
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1.1 วัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรอืนกระจก  

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550  

มาตรา 7   ให้องค์การมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
(1) วิเคราะห์ กลั่นกรอง และท าความเห็นเกี่ยวกับการให้ค ารับรองโครงการ 

ตลอดจนติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับค ารับรอง 
(2) ส่งเสริมการพัฒนาโครงการ และการตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจก  

ที่ได้รับการรับรอง 
(3) เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ด าเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก  
(4) จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับค ารับรอง และการขายปริมาณก๊าซ

เรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง  ทั้งนี้ ตามนโยบายที่คณะกรรมการแห่งชาติและคณะกรรมการก าหนด 
(5) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานภาครัฐ 

และภาคเอกชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(6) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(7) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

มาตรา 8   เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้องค์การมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
(1) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง หรือก่อตั้งทรัพยสิทธิต่างๆ  
(2) ก่อตั้งสิทธิ หรือท านิติกรรมทุกประเภทผูกพันสินทรัพย์ ตลอดจนท า 

นิติกรรมอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการขององค์การ 
  (3) จัดให้มีหรือให้ทุนเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก  

(4) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการ
ด าเนินการ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการก าหนด 

(5) มอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ช านาญการหรือเชี่ยวชาญ
ท าการศึกษาวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ และเสนอรายงานหรือความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(6) ด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

(7) ปฏิบัติงานหรือด าเนินการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการแห่งชาติ
หรือคณะกรรมการมอบหมาย 

 

 



       แผนยทุธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555–2559 
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อน่ึง เนื่องจากปัจจุบันมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลด
ก๊าซเรือนกระจกอย่างเห็นได้ชัดจากเวทีการเจรจาระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญา UNFCCC รวมทั้ง 
การด าเนินการรูปแบบใหม่ในประเทศต่างๆ ที่ประเทศไทยต้องริเริ่มจัดการกลไกที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง
ไปด้วยเพื่อมิให้เสียโอกาสด้านการพัฒนา ดังนั้น อ านาจหน้าที่ของ อบก. ภายใต้พระราชกฤษฎีกาฯ  
ข้างต้นจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนต่อไปเพ่ือให้มีบทบาทที่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ 
 

1.2  โครงสร้างการบริหารจัดการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้น เพ่ือเป็นองค์กรที่ช่วยส่งเสริมการ

ด าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ทั้งในระดับโครงการและระดับนโยบาย เพ่ือด าเนินงานให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ต่อชุมชน และประเทศในภาพรวม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินโครงการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ ที่ก่อให้เกิด Carbon Credit 
นอกจากจะเป็นรายได้เพ่ิมขึ้นแล้วยังจะสามารถใช้เป็นเครดิตของประเทศในการเจรจาต่อรองในเวทีโลก ซึ่งจะเป็น
การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในระดับนานาชาติ  

นอกจากนั้น อบก. ช่วยส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและการลงทุน เกิดผลต่อเศรษฐกิจใน
ภาพรวม และเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนในโครงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งท าหน้าที่ใน
การพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ ภาคเอกชน ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และเป็น
ศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ด้านก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายของประเทศ และ
การเจรจาต่อรองในเวทีโลก และให้บริการแก่ภาครัฐ และภาคเอกชนที่สนใจจะลงทุนในการพัฒนาโครงการ ทั้งใน
เรื่อง สถานการณ์ สภาวะการตลาด Carbon Market ราคาซื้อ-ขาย แหล่งทุนต่างๆ และการเข้าถึงแหล่งทุน ตลอดจน
เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ  
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ในระยะเริ่มแรกปี 2551 อบก. ได้ก าหนดการจัดแบ่งโครงสร้างส่วนงานและอัตราก าลังของ
องค์การฯ ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ แบ่งเป็น 5 หน่วยงานหลัก ดังนี้  

 1) ส านักบริหารองค์การ  
 2) ส านักส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาการตลาด  
 3) ส านักวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ 
 4) ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 
 5) สถาบันพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ 

ต่อมา คณะกรรมการ อบก. ได้พิจารณาเห็นควรให้มีการจัดแบ่งโครงสร้างส่วนงานใหม่ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น และสอดคล้องกับสถานการณ์ของการพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่
สะอาดและกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ยิ่งขึ้น โดยใชท้ดลองปฏิบัติตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 และได้มีมติ
ในการประชุมครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 ให้ปรับโครงสร้างใหม่ ซึ่งอบก. ได้ด าเนินการออก 

ข้อบังคับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 5 ลงวันที่ 6 มกราคม 2554  ให้จัดแบ่งหน่วยงานขององค์การ ดังนี้ 

 1) ส านักอ านวยการ (สอก.) 
 2) ส านักยุทธศาสตร์ (สนย.) 
 3) ส านักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล (สวป.) 
 4) ส านักพัฒนาธุรกิจ (สพธ.) 
 5) ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (ศขก.) 
 6) ส านักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ (สพค.) 

อัตราก าลังปัจจุบัน  อบก. มีอัตราก าลังทั้งสิ้น 48 อัตรา จ าแนกเป็น ต าแหน่งผู้อ านวยการ 1 อัตรา และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  47 อัตรา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2554)    
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      หมายเหตุ: คณะกรรมการองคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก  เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 11/2553 เมื่อวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2553  

 

แผนภาพ 1 ผังโครงสร้างองค์การบริหารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 

คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

รองผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 

ส านักยุทธศาสตร์ (สนย.) 
 

ส านักพัฒนาธุรกิจ (สพธ.) 
 

ส านักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ 
(สพค.) 

 

ส านักวิเคราะห์และติดตามประเมนิผล (สวป.) 
 

ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (ศขก.) 
 

ที่ปรึกษาองค์การ/ผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษ 

 

ส านักอ านวยการ (สอก.) 

หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.) 

ผู้อ านวยการ 

 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์การ 
− ด้านกฎหมาย              
− ด้านเศรษฐศาสตร ์ 
− ด้านทุนและการตลาด      
− ด้านวิจัยและพัฒนา  
− ด้านข้อมลูสารสนเทศ       
− ด้านอื่นๆ 
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1.3 งบประมาณที่ได้รบัการจัดสรร 

ปี 2551   ได้รบั 31.7 ล้านบาท  

ปี 2552   ได้รบั 80.0 ล้านบาท  

ปี 2553  ได้รบั 80.0 ล้านบาท  

ปี 2554 ได้รบั 99.8 ล้านบาท  

 

1.4  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารจัดการ 
      ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ.2551-2554 
 

นับแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2551 อบก. ได้ด าเนินงานและบริหารองค์กรตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้ง และภารกิจขององค์กร  โดยยุทธศาสตร์ของ อบก. ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมานั้น มุ่งด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมและรับรองการพัฒนาโครงการ CDM ในฐานะหน่วยงานรับรองโครงการของประเทศเจ้าบ้าน 
(Designated National Authority) ส่งเสริมและพัฒนาตลาดคาร์บอน รวมถึงสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ทางเลือกในการลดก๊าซเรือนกระจก รวบรวมข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับสถานการณ์การ
ด าเนินงานก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพการจัดการก๊าซเรือน
กระจกให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของ อบก. 
ได้ก่อให้เกิดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และผลกระทบ (Impacts) ที่สอดคล้องต่อแนว
ทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนช่วยเพ่ิมศักยภาพ
ในการแข่งขันและบทบาทของของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

สืบเนื่องจากการขยายตัวของการพัฒนาโครงการ CDM ของประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่าน
มา ท าให้ ณ ปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับการหนังสือรับรอง (LoA) จาก อบก. จ านวน 143 โครงการ ซึ่ง
สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนได้กว่า 8.72 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งจะก่อให้เกิดคาร์บอน
เครดิตเป็นมูลค่าประมาณ 5.5 พันล้านบาทต่อปี ขณะเดียวกัน สถานที่ตั้งของโครงการซึ่งกระจายอยู่
เกือบทั่วประเทศ ได้กระตุ้นให้เม็ดเงินลงทุนกว่า 50,000 ล้านบาทมีการหมุนเวียนภายในประเทศ 
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ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในการกระจายรายได้และเพ่ิมการจ้างงานในภูมิภาค อีกทั้งก่อให้เกิดธุรกิจ
ต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจที่ปรึกษาการจัดท าเอกสารการออกแบบโครงการ การรับรองการออกแบบโครงการ 
การยืนยันปริมาณคาร์บอนเครดิต นายหน้าซื้อขายคาร์บอนเครดิต เป็นต้น 

 

 

การพัฒนาโครงการ CDM ย ง  ง      รเ    ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดต้นทุนการ
ผลิตของผู้ประกอบการ รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ ลดการน าเข้าเชื้อเพลิง
ฟอสซิล ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคการผลิตและสร้างความ
มั่นคงทางพลังงานในประเทศแล้ว ยังส่งผลดีต่อสภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
บริเวณใกล้เคียงโครงการ จากการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่สะอาด และการจัดการของเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการรับผิดชอบต่อสังคม ลดภาระของภาครัฐในการ
จัดการปัญหามลพิษ 

ENVIRONMENT SOCIAL 

ECONOMIC 

รายได้จาก
คาร์บอนเครดิต 

กระตุ้นการลงทุน 

สร้างงานและกระจาย
รายได ้

เกิดธุรกิจ
ต่อเนื่อง 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต 

ลดการน าเข้า
เชื้อเพลิงฟอสซิล 

ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต ส่งเสริม CSR ใน

ภาคเอกชน. 

เสรมิสร้างการมสี่วนร่วม
ผ่านฉลากคาร์บอน 

โครงการ CDM มี
มาตรฐานตามแนวทาง SD 

ลดมลพิษและพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม. มีการพัฒนาและถ่ายทอด

เทคโนโลยีสะอาด. 

เพิ่มการใช้ประโยชน์ของเสีย 
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

ส่งเสริมการใช้
พลังงานหมุนเวียน 
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อนึ่ง เพ่ือยกระดับการพัฒนาโครงการ CDM ของประเทศไทย อบก. ยังได้ริเริ่มพัฒนา 
มาตรฐานมงกุฏไทย เพ่ือให้เป็นมาตรฐานแสดงคุณภาพโครงการ CDM ของประเทศไทยที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝุายทั้ง
ผู้พัฒนาโครงการ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการผลักดันให้คาร์บอนเครดิตจากโครงการ CDM 
ของประเทศไทย เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกและมีมูลค่าสูงขึ้น 

นอกจากนี้ อบก. ยังได้พัฒนานวัตกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการ
พัฒนาตลาดของฉลากคาร์บอน ซึ่งประกอบด้วย ฉลากลดคาร์บอน เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
และคูลโหมด เพื่อสร้างทางเลือกให้กับประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
จากการเลือกบริโภคสินค้าที่ผู้ผลิตให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วม
โครงการเป็นจ านวนมาก โดยในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากคาร์บอนทั้ง 3 ประเภทรวมกันไม่น้อย
กว่า 400 ผลิตภัณฑ์ 

การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกใน
ประเทศไทย เป็นอีกภารกิจที่ อบก. ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเพ่ือให้
สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลสถานการณ์ด้านก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 
ทั้งนี้ ฐานข้อมูลที่ อบก. พัฒนาขึ้น นอกจากจะใช้เพ่ือรองรับการด าเนินงานของ อบก. เอง และเป็นข้อมูล
อ้างอิงส าหรับผู้พัฒนาโครงการ CDM      ย ง  ประ ย   ต่อการใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการก าหนดท่าที
ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงมีความส าคัญต่อ
การก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เพ่ือมุ่งสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าใน
อนาคตต่อไป 
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ภารกิจของ อบก. มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามแผนและนโยบายของภาครัฐ

ในระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

2.1 นโยบายรัฐบาล (นายกรัฐมนตรี นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร) 

นโยบายรัฐบาล (นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 

23 สิงหาคม 2554  มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และการด าเนินงานของ
องค์การฯ ดังนี้ 

3. นโยบายเศรษฐกิจ 

 3.2 นโยบายสร้างรายได้ 
  3.2.6 ดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศในสาขาที่เป็นการผลิตสินค้าและบริการที่มี

พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีมีมูลค่าสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้แก่คนไทย รวมถึงการลงทุนในการสร้างเมืองใหม่ในพื้นที่ที่
เหมาะสม และโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ โดยปรับปรุงกฎ ระเบียบ และ
สภาวะแวดล้อมของการลงทุนให้เอื้ออ านวยและดึงดูดนักลงทุน  

 3.3 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 

  3.3.2 ภาคอุตสาหกรรม 
7) เร่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้ โดยปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตลดการ
ใช้ทรัพยากร และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยหลักการการลดการ
ใช ้ซ้ าและการน ากล ับมาใช ้ใหม่ เพิ ่มปร ิมาณการใช้พล ังงานทดแทนใน
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสร้างรายได้จากการขายคาร์บอน
เครดิต และลดภาวะโลกร้อน รวมทั้ง สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
แก้ไขปัญหาและตรวจสอบสภาวะแวดล้อม และพัฒนาเมืองหรือพื้นที่อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศที่สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวเพื่อน าไปสู่สังคมคาร์บอนต่ า 
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8) ส่งเสริมและจัดให้มีมาตรการทางภาษีและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงาน
ทดแทน และการใช้พลังงานจากภาคเกษตร อุตสาหกรรมรถยนต์ประหยัด
พลังงานอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใช้พลังงานทดแทนและสะอาด ได้แก่ เอทานอล 
ไบโอดีเซล และก๊าซธรรมชาติ (NGV) 

9) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกสาขาการผลิตเข้า
ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีความพร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน ความเพียงพอของแหล่งพลังงาน การจัดการของเสีย การจัดการมลพิษ
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงการจัดและวางระบบการผลิตที่จะเอื้อประโยชนต์อ่การ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว 

 

  3.3.4  การตลาด การค้า และการลงทุน 
   4) ปรับปรุงมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้ครอบคลุมการให้

สิทธิประโยชน์แก่ธุรกิจในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวการกีฬา 
และบริการ โดยเน้นกิจการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี
การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม 

6) พัฒนาสินค้าและบริการที่สร้างโอกาสใหม่ในการหารายได้ การ
ผลิตสินค้าและบริการอันเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลก ซึ่งพัฒนา
จากแนวคิดระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่ใช้นวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดย
ค านึงถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะขยายโอกาสในการส่งออก ลด
ต้นทุนจากการพัฒนาระบบการกระจายสินค้าจากแหล่งผลิตท้องถิ่นไปสู่ตลาด
ในทุกระดับ โดยให้ความส าคัญในการเชื่อมโยงให้ประเทศไทยเป็นประตูสู่
ตลาดโลกของภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศ และศูนย์กลางการผลิตและส่งออก
อาหารฮาลาลในโลก 
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 3.5  นโยบายพลังงาน 
  3.5.4 

 
 
 

3.5.5 

ส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก โดยตั้งเป้าหมายให้สามารถทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ภายใน 10 ปี ทั้งนี้ ให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร 
 

ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยลดระดับการใช้
พลังงานต่อผลผลิตลงร้อยละ 25 ภายใน 20 ปี และมีการพัฒนาอย่างครบวงจร 
ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์และอาคารสถานที่ที่มีประสิทธิภาพสูง ส่งเสริมกลไกการ
พัฒนาพลังงานที่สะอาดเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน 
สร้างจิตส านึกของผู้บริโภคในการใช้พลังงานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ
ให้เป็นระบบจริงจังและต่อเนื่องทั้งภาคการผลิต ภาคการขนส่ง และภาค
ครัวเรือน 

 

5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ โดยการปรับปรุงกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
ปรับปรุงกองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เอื้อต่อการเข้าถึงขององค์กรภาคประชาชน  ผลักดัน
กฎหมายว่าด้วยองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษทางอากาศขยะ น้ าเสีย กลิ่น และ
เสียง ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค โดยเฉพาะเร่งรัดการสร้างระบบบ าบัดน ้าเสียที่เกิดขึ้น
จากสังคมเมืองและการผลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม  การจัดการระบบก าจัดขยะ 
ของเสียอันตราย มลพิษทางอากาศ หมอกควันโดยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีด
ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้ า

เสียชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและกิจกรรมที่ลดการผลิตก๊าซเรือนกระจก โดยมี
เป้าหมายให้ประเทศไทยเป็น สังคมคาร์บอนต่ า และสร้างกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมเพ่ือให้

เกิดสมดุลระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อม  และส่งเสริมการใช้
หลักการบุคคลที่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย และหลักการการตอบแทน
คุณค่าระบบนิเวศอย่างเป็นรูปธรรม 
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5.5 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.8 

 

ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส านึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การ
ด าเนินกิจกรรม และการปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคสินค้าและการบริการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญแก่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินการตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่จะน า มาสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดย
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่ชุมชน  ท้องถิ่นส่งเสริมการท าวิจัยร่วมกับ
ต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
อย ่างประหย ัดและช ่วยลดมลพิษ  จ ัดหาบ ุคลากรทางว ิทยาศาสตร ์ด ้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนา
เครือข่ายนักวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและภาคีอื่นๆ  สนับสนุนการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร  รวมทั้งการฟื้นฟูดินและ
การปูองกันการชะล้างท าลายดิน ด าเนินการศึกษา ส ารวจและก าหนดยุทธศาสตร์การใช้
ทรัพยากรธรณีอย่างยั่งยืน รวมถึงการศึกษาและอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ 
 

  

7. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 7.3 

 
 
 
 
 
 
 

เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและองค์กรระดับภูมิภาคต่างๆ เพื่อรักษา
สันติภาพและความมั่นคง ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม 
สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนร่วมมือในการแก้ไขประเด็นปัญหาข้ามชาติ
ทุกด้านที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์ 
 
 
 
 



17 
       แผนยุทธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555–2559 

 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รกัษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

7.4 
 
 
 

7.6 

กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศ และ
องค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทส าคัญของโลกเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในประเทศ
ไทย พร้อมกับการสร้างภูมิคุ้มกันและขีดความสามารถในการแข่งขันให้เศรษฐกิจไทย 
 
ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและการ
เปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย เพ่ือก่อให้เกิดฉันทามติในการก าหนด
นโยบายและด าเนินนโยบายต่างประเทศ 
 

 

2.2 ร่าง แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
 

    ส่วนที่ 3 บทท่ี 8 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

           วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

           4.1 วัตถุประสงค์ 

  4.1.2 เพ่ือขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประเทศ
ก้าวไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 

  4.1.3 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และประเด็นสิ่งแวดล้อมโลก 

  4.2 เป้าหมาย 

  4.2.3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
จากการพัฒนา โดยควบคุมคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าหลักและแม่น้ าสายส าคัญให้อยู่ในเกณฑ์ตั้งแต่พอใช้
ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 คุณภาพอากาศในเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การ
จัดการขยะชุมชนถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น และมี
การน าขยะกลับมาใช้ใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
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  4.2.4 เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติให้มีความพร้อมทั้งระดับประเทศ พ้ืนที่ และชุมชน 

  4.2.5 เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

  4.3 ตัวชี้วัด 

   4.3.4 สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

                             และสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัวประชากรที่ก าหนดจากล าดับขั้น
การพัฒนาที่เหมาะสมของประเทศไทย (แสดงโดยรายได้ต่อหัวของประเทศไทย) 

  4.3.5 เครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ฐานข้อมูลและแผนที่แสดงพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้ง
ระดับประเทศภูมิภาค และจังหวัด  

  5. แนวทางการพัฒนา 

              5.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีแนวทางหลัก ดังนี้ 

   5.2.1 ปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ าและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

    3) เร่งพัฒนากลไกและมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศ  ท่ี
สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อการปรับตัวของกลไกและมาตรการระหว่างประเทศด้าน
การลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเร่งพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่
น าไปสู่การเป็นสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม ภาษีคาร์บอน การ
พัฒนาระบบฉลากคาร์บอน และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ติดกับสินค้าที่มาจากการผลิตที่ลดก๊าซเรือนกระจก 
การเพ่ิมมาตรฐานบังคับเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมระบบการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
รวมถึงการส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ตลอดจน
สนับสนุนการ วิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมในสาขาการผลิตต่างๆที่น าไปสู่การ
ลดก๊าซเรือนกระจก 
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“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รกัษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

   5.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคขนส่ง เพ่ือลดปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก โดย 

    2) ส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่ใช้พลังงานที่สะอาดขึ้น หรือใช้พลังงาน
ที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ โดยส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพและก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ 
พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ที่สะอาดและช่วยประหยัดพลังงาน ควบคู่กับการควบคุมประสิทธิภาพการใช้
พลังงานภายใต้ศักยภาพของเทคโนโลยี โดยการก าหนดมาตรฐานอัตราการบริโภคเชื้อเพลิง เพ่ือให้เกิด
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญในการลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว 

   5.2.4 ปรับพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมคาร์บอนต่ าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โดย 

    1) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส านึกรับผิดชอบเรื่องสิ่งแวดล้อม 
โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต เพ่ือเป็นต้นแบบของสังคมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมผ่านระบบการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย โดยให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้จริงปลูกฝังแนวคิดให้เกิดความตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกื้อกูลต่อการอยู่รอดและการพัฒนาของสังคมมนุษย์ ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแนวคิดจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุดในระยะสั้น สู่การอยู่ร่วมกันอย่าง
เกื้อกูล และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

    3) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการบริโภคที่ย่ังยืนเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการเลือกบริโภคสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

        5.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน มีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 

   5.3.1 พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบ และการปรับตัวรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย 

    1) ศึกษาวิจัยและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและการคาดการณ์ การ
ประเมินความเสี่ยง ความเปราะบาง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
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วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รกัษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

รายสาขาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีความแม่นย ามากขึ้น ทั้งต่อระบบนิเวศปุาไม้ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ้ืนที่ชายฝั่งการขาดแคลนน้ า ภัยธรรมชาติ และภาคการผลิตที่ส าคัญของประเทศ เพ่ือ
วางแผนในการรับมือและจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

    2) สนับสนุนการวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว โดยครอบคลุมการศึกษาเพ่ือเสนอแนะ
แนวทาง/มาตรการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการปล่อยก๊าซที่ส าคัญและมีความเสี่ยงสูง  โดย
ค านึงถึงศักยภาพ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการลดก๊าซเรือนกระจก การศึกษาวิจัยเพ่ือเตรียมการ
พัฒนาระบบตลาดคาร์บอนในประเทศการศึกษาวิจัยเพ่ือเตรียมการรองรับการลดก๊าซเรือนกระจกราย
สาขา เช่น สาขาพลังงาน สาขาเกษตรกรรมการศึกษาวิจัยเพ่ือเตรียมการรองรับมาตรการหรือกลไก
ใหม่ๆ ที่ส าคัญ อาทิ การลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเหมาะสมในระดับชาติ  (National 
Appropriation Mitigation Action : NAMA) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการ
ท าลายปุาและความเสื่อมโทรมของปุา การอนุรักษ์ การจัดการปุาไม้อย่างยั่งยืน และการเพ่ิมการกักเก็บ
คาร์บอนในพ้ืนที่ปุาในประเทศก าลังพัฒนา (Reducing Emission from Deforestation and 
Degradation and the Role of Forest Carbon Stocks in Developing Countries : REDD-Plus) 
และโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาดรายสาขา (Sectoral CDM) เป็นต้น 

    3) สร้างนักวิจัยและเครือข่ายวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความรู้ และการมีส่วนร่วม ตลอดจนจัดหลักสูตรการศึกษาว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

    4) พัฒนากลไกการประเมินองค์ความรู้ รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้ทุกภาคส่วนได้ทราบ เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่
ประชาชนในการร่วมกันด าเนินการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

  5.3.2 พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือรับมือกับความท้าทายจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย 

   1) สนับสนุนให้มีการจัดท าแผนเตรียมความพร้อมของประเทศเพ่ือรองรับ
ผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว  ๒๐ ปี โดยให้ความส าคัญกับ



21 
       แผนยุทธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555–2559 

 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รกัษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น การวางแผนปูองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง และ
การปูองกันน้ าท่วม รวมทั้งการจัดท าแผนระยะยาวในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 

   2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการรายงานเกี่ยวกับข้อมูลการปล่อยและ
การลดก๊าซเรือนกระจกและด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัผล
ของภาวะโลกร้อน และผลที่เกิดขึ้นจากพันธกรณีต่างๆ จัดท าฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของประเทศ  
และข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายสาขาให้ทันสมัยและมีมาตรฐาน  จัดท าระบบฐานข้อมูลเชิง
พ้ืนที่เพ่ือบ่งชี้พ้ืนที่เสี่ยงภัยรวมทั้งฐานข้อมูลเกี่ยวกับฉลากคาร์บอน และคาร์บอนฟุตพริ้นต์ของการ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ ระบบข้อมูลโครงการเทคโนโลยีสะอาดของประเทศ และข้อมูลการซื้อขาย
คาร์บอนเครดิตในตลาดภาคบังคับและคาร์บอนออฟเซตในตลาดภาคสมัครใจ ตลอดจนท าการประเมิน
ความต้องการในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเงิน และเทคโนโลยี เพื่อใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานของ ประเทศใน
การขอรับการสนับสนุนทางการเงินและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

   4) สนับสนุนให้มีการจัดท าเป้าหมายและแผนปฏิบัติการระยะกลางและระยะ
ยาวในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยสมัครใจ โดยค านึงถึงประโยชน์ร่วม รวมทั้ง พัฒนาระบบ
ติดตามโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และระบบการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ 
(Measurable, Reportable and Verifiable : MRV) ทั้งในระดับโครงการและระดับประเทศ รวมทั้ง
สร้างระบบจูงใจและกลไกเพื่อให้กิจกรรมของภาคส่วนต่างๆในประเทศที่ด าเนินกิจกรรมแบบสมัครใจใน
การลดก๊าซเรือนกระจกถูกบันทึกอย่างเป็นระบบ 

   5) ศึกษาวิจัยและพัฒนาตลาดคาร์บอนทุกรูปแบบ เพ่ือแสวงหาโอกาสจากการ
สร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กรวมถึงชุมชน  
ศึกษารูปแบบและมาตรฐานที่จะสามารถเชื่อมต่อกับตลาดคาร์บอนในต่างประเทศทั้งแบบสมัครใจและ
แบบทางการ ศึกษาการก าหนดปริมาณการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และระบบการจัดสรร
สิทธิการปล่อยก๊าซ รวมถึงศึกษาความคุ้มทุนและประสิทธิภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
และต้นทุนในการบริหารจัดการ เมื่อเทียบกับการเก็บภาษีคาร์บอน 

   6) จัดท าการขึ้นทะเบียนเพ่ือสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
(National Registry System) โดยให้มีระบบการรายงานและบันทึกกิจกรรมการจัดการก๊าซเรือน
กระจกภายใต้มาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเหมาะสม  (NAMAs) ทั้งนี้เพ่ือแสวงหาการ
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“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รกัษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

สนับสนุนด้านการเงินเทคโนโลยี และการเพ่ิมขีดความสามารถจากต่างประเทศ รวมทั้งการจัดตั้งตลาด
คาร์บอนของประเทศไทยในอนาคต 

   7) จัดตั้งและพัฒนากองทุนคาร์บอน เพ่ือเป็นแหล่งรับซื้อคาร์บอนเครดิตและ
คาร์บอนออฟเซ็ทในประเทศ ตลอดจนการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งตลาดคาร์บอนของกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  5.5 การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย 

   5.5.1 ติดตามและเฝ้าระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผล
กระทบต่อการค้าและการลงทุน ทั้งที่เป็นมาตรการฝุายเดียวของภาคีการค้าหลัก และมาตรการใน
กรอบทวิภาคีและพหุภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมในการปูองกันหรือรองรับมาตรการดังกล่าว โดย
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคเอกชน 

   5.5.2 เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้า
และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยเฉพาะ
มาตรการภาษีที่เก็บจากสินค้าข้ามพรมแดน (Border Tax Adjustments : BTAs) ตามบทบัญญัติของ
ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าหรือแกตต์ ซึ่งอาจน ามาใช้ในการเก็บภาษีคาร์บอน ณ จุด
ผ่าน แดน การบังคับซื้อใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเก็บภาษีคาร์บอนกับสินค้าน าเข้า และ
การใช ้ มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี เช่น มาตรการฉลากคาร์บอน และข้อมูลที่แสดงการใช้น้ า เป็นต้น เพ่ือลด
เงื่อนไขการกีดกันการค้ากับประเทศไทย 

   5.5.3 ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกท าคาร์บอนฟุตพริ้นต์ โดยสนับสนุนทั้งด้านการเงิน 
การให้ความรู้และการอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้ส่งออกรายย่อยได้รับการรับรองมากขึ้น รวมทั้ง
ส่งเสริมการท าบัญชีต้นทุนคาร์บอนในระดับแหล่งวัตถุดิบ โดยเฉพาะในภาคเกษตรและประมง ตลอดจน
พัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ 

   5.5.5 สร้างแรงจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน หรือที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งสร้างตลาดรองรับ โดยส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
ต่อยอดด้านการค้าการลงทุน ตลอดจนสนับสนุนธุรกิจการค้าคาร์บอนเครดิต 
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  5.6  การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตก
ลงและพันธกรณีดา้นสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดย 

   5.6.1 ศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจของพันธกรณี รวมทั้งติดตาม
สถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ  

   5.6.2 พัฒนาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียน และประเทศคู่ค้าส าคัญ 

   5.6.4 สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

   5.6.5 ผลักดันให้มีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิรูปการบริหาร
จัดการงบประมาณของประเทศ  

  5.8 สร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

   ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ให้มีการอนุรักษ์ การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมท้องถิ่นและพืชพ้ืนบ้าน เพ่ือสร้างนวัตกรรมใน
การผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมและเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ  เช่น สมุนไพร เวชภัณฑ์ 
เครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู แหล่งก าเนิดทรัพยากรที่ใช้ร่วมด้วย สนับสนุนการน ากลไกใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นใน
เวทีประชาคมโลก มาปรับใช้เพ่ือสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้องในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม อาทิ กลไกการลดก๊าซเรือนกระจกจากการท าลายปุาและความเสื่อม
โทรมของปุา การอนุรักษ์ การจัดการปุาอย่างยั่งยืน และการเพ่ิมพูนปริมาณคาร์บอนในประเทศก าลัง
พัฒนา การเก็บค่าบริการเชิงนิเวศ (Payment for Ecosystem Services : PES) และกลไกการพัฒนา
ที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) โดยร่วมมือกับภาคีการพัฒนาทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงภาคเอกชน ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายเฝูาระวังการรุกล้ า
พ้ืนที่อนุรักษ์ โดยสนับสนุนบทบาทภาคประชาชนและชุมชน 
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2.3 นโยบายและแผนเฉพาะด้าน 

นโยบายด้านสิ่งแวดลอ้มและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

2.3.1 (รา่ง) แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 
2559  

 

 การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 ส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน โดยสร้างขีดความสามารถ
และความตระหนักของภาคส่วนต่างๆ ในการเลือกบริโภค
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนากลไกในการ
สร้างตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น 
ฉลากสิ่งแวดล้อม ฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงาน เป      

 สร้างแรงจูงใจโดยใช้มาตรการทางการเงินและการ
คลังในการปรับโครงสร้างการผลิตในสาขาเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ 
เกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 พัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานและส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนในภาคการขนส่งและระบบสาธารณูปโภค 

 การสร้างภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 

 สนับสนุนให้ประเทศไทยพ ัฒนาปสู่เศรษฐกิจคาร์บอน

ต่ า ส่งเสริมการลดก๊าซการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการ
ผลิตต่างๆ และเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก 

 ศึกษาและจัดท าแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกที่
เหมาะสมแห่งชาติ (NAMAs) จัดท าเปูาหมายและแผนลดก๊าซ
เรือนกระจกในระยะปานกลาง และระยะยาว 
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 ส่งเสริมการลงทุนโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
พัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือรองรับการบริหาร
จัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาตลาด
คาร์บอนทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดตั้งกองทุนคาร์บอน 

 พัฒนาและจัดท าฐานข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ ตลอดจนพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียน
โครงการและการซื้อขายถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตเพ่ือรองรับ
ตลาดคาร์บอนในประเทศ 

 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

 สนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 ผลักดันและส่งเสริมกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เร่งจัดเตรียมมาตรการ
รองรับผลกระทบที่เกิดจากมาตรการกีดกันทางการค้าเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2.3.2 ยุทธศาสตร์แห่งชาตวิ่า
ด้วยการจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551 – 2555 

 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิม
แหล่งดูดซับก๊าซบนพ้ืนฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้าใจที่
ชัดเจนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 สร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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 เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การด าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 พัฒนาการด า เนิ น ง าน ในกรอบความร่ วมมื อกั บ
ต่างประเทศ 

2.3.3 (ร่าง) แผนแม่บทรองรับ
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ
แห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2562 

 

 การสร้างความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรับมือและลด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 การสนับสนุนทุกภาคส่วนในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และเพ่ิมแหล่งดูดซับก๊าซฯ บนพ้ืนฐานการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

 การบูรณาการการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

2.3.4 แผนแม่บทดา้นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรม
อุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธุ์
พืช 

 

 การบริหารจัดการพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ เ พ่ือบรรเทาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 เพ่ิมศักยภาพของแหล่งดูดซับก๊าซฯ ในพ้ืนที่ปุา
อนุรักษ์ 

 ลดการปล่อยก๊าซฯ จากการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ปุา
อนุรักษ์ 

นโยบายเฉพาะด้านอื่น ๆ 

2.3.5 แผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551 – 2565) 

 ส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน  

 ก าหนดมาตรการจูงใจที่เหมาะสม เอื้อต่อการพัฒนา
พลังงานทดแทน และเป็นธรรมต่อประชาชน 
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 ก าหนดใหป้ระชาชนมีส่วนรว่มในการพัฒนาการผลติ
การใช ้การบริหารจดัการพลังงานทดแทนด้วยตนเอง 

 ผลักดันโครงการพลังงานทดแทนสู่กลไกการพัฒนาที่
สะอาด (CDM)  

 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน 

 สร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนในประเทศและ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 รณรงค์สร้างจิตส านึกและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 

 รณรงค์ ให้ประชาชนและภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้อง
ตระหนักถึงความส าคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงาน
ทดแทน 

2.3.6 แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 
ปี (พ.ศ. 2554 – 2573) 

 

 ใช้มาตรการแบบผสมผสานทั้งการบังคับด้วยกฎระเบียบ
และมาตรฐาน และการส่งเสริมและสนับสนุนด้วยการจูงใจใน
การลดการใช้พลังงานในภาคเศรษฐกิจต่างๆ 

 สร้างความตระหนักและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ใช้พลังงานของผู้ใช้พลังงาน ผลักดันแนวคิดและส่งเสริม
กิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ า  

 กระจายภาระความรับผิดชอบด้านการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานสู่ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมมากขึ้น โดยให้
ภาคเอกชนเป็นหุ้นส่วนที่ส าคัญ และการเพ่ิมบทบาทของ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  

 ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพพลังงานและลดต้นทุนเทคโนโลยี  
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 ส่งเสริมการพัฒนามืออาชีพด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถเชิงสถาบันของหน่วยงาน/
องค์กรของทั้งภาครัฐและเอกชนในการด าเนินมาตรการ
อนุรักษ์พลังงาน 

 

2.3.7 แผนหลกัการพัฒนา
ระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554 - 
2563 

 ส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนมาใช้รูปแบบการ
ขนส่งทางรางและทางน้ าเพิ่มมากขึ้น 

 ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให้มีการใช้พลังงาน
และยานพาหนะที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ยกระดับการเข้ าถึ งและเ พ่ิมการใช้ ระบบขนส่ ง
สาธารณะ 

2.3.8 แผนยุทธศาสตร์ 
กระทรวง อุตสาหกรรม ตามแผน
แม่บทกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 
2553 - 2557 

 พัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม 

 ก ากับและดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ให้มีการ
พัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมี
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ชุมชน สังคม รวมถึงสนับสนุน
การประกอบการที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และพัฒนา
กระบวนการผลิตสู่ Green & Clean Industry  

ดังนั้น การด าเนินงานของ อบก. จึงมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตลอดจนนโยบายและแผนด้านสิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ของโลกที่ให้
ความส าคัญอย่างเร่งด่วนในการด าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก เพ่ือบรรเทาปัญหาจาก
ผลกระทบภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา อบก.ได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์องค์การฯ พ.ศ. 2551 และ 

2552-2554 ซึ่งงานหลักเป็นกิจกรรมส่งเสริมและรองรับการพัฒนาโครงการ CDM การส่งเสริม
ตลาดคาร์บอน ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก การเผยแพร่องค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพการจัดการ
ก๊าซเรือนกระจกให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคธุรกิจและประชาชน
ด้วยมาตรการพัฒนาฉลากคาร์บอนประเภทต่างๆ เป็นส าคัญ 

 

3.1 ผลการด าเนินงานในมิติการพัฒนาที่ยั่งยืน  

นับแต่ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นปีแรก ของการด าเนินงานและบริหารองค์กร ตามวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้ง และภารกิจขององค์กรดังกล่าวข้างต้น การด าเนินงานจนถึงเดือนมกราคม 2554 นั้น 
อบก. มีผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์โดยรวมของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อประเทศไทย ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 

1. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  

1.1) มีโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศหรือ โครงการกลไกการพัฒนา 
ที่สะอาด (CDM) ภายใต้พิธีสารเกียวโตที่ได้รับหนังสือให้ค ารับรองว่าเป็นโครงการตามกลไกการพัฒนาที่
สะอาด (Letter of Approval: LoA) จาก อบก. รวมทั้งสิ้นจ านวน 143 โครงการ คิดเป็นปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่สามารถลดได้รวม 8.72 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ต่อปี (tons CO2 
equivalent/ year: ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2554) 
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ในจ านวน 143 โครงการ CDM ที่ได้รับหนังสือให้ค ารับรองว่าเป็นโครงการตามกลไก
การพัฒนาที่สะอาด (LoA) ดังกล่าว มีโครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก CDM Executive Board 
ทั้งสิ้น 54 โครงการ โดยได้รับการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ (Issuance of CERs) แล้ว 
จ านวน 6 โครงการ 

จ  านวนโครงการที่ไดร้บั LoA สะสมตั้งแตปี่งบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2554 

14 

41 

90 

118 

143 

1.13 

2.94 

5.86 

7.37 

8.72 

ปรมิาณการลดกา๊ซเรอืนกระจกสะสมจากโครงการที่ไดร้บั LoA  
ตั้งแตปี่งบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2554 (MtCO2eq) 
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1.2) มูลค่าการลงทุนรวมจากโครงการ CDM ที่ได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นโครงการ
ตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด (LoA) จ านวน 143 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนประมาณ 40,000 
ล้านบาท ซึ่งผลจากการลงทุนโครงการจะก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนที่โครงการ
ตั้งอยู่ทั้ง 44 จังหวัด นับเป็นการกระจายรายได้ ก่อให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจไปทั่วประเทศ  

ตารางแสดงจ านวนโครงการ CDM ที่ได้รับหนังสอืให้ค ารับรองฯ โดยแบ่งตามภูมิภาค 

       

 

 

 

 

 

 

 
 

1.3) ก่อให้เกิดรายได้จากมูลค่าคาร์บอนเครดิตเข้าประเทศ จากโครงการ CDM ทั้ง 
143 โครงการ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าเทียบเท่าประมาณ 5,500 ล้านบาท ต่อปี และจะมีรายได้ต่อเนื่องทุกปี 
ตลอดระยะเวลาโครงการ เช่น อายุโครงการ 7 ปี หรือ 10 ปี ตามที่ก าหนดไว้ใน เอกสารการออกแบบ
โครงการ  

1.4) ก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับกลไกการพัฒนาที่สะอาด และการซื้อขาย
คาร์บอนเครดิต เช่น ธุรกิจการจัดท าเอกสารการออกแบบโครงการ การรับรองการออกแบบโครงการ 
การทวนสอบปริมาณคาร์บอนเครดิต นายหน้าซื้อขายคาร์บอนเครดิต นอกจากนี้ ยังสามารถพัฒนาเป็น
โอกาสของประเทศ ในการก้าวไปเป็นตลาดศูนย์กลางการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต 

1.5) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานเป็นอย่างมาก เช่น อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี จาก

ภาค จ านวนโครงการ 

เหนือ 4 

ใต ้ 36 

ตะวันออก 13 

ตะวันตก 10 

กลาง 38 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 37 

ตั้งอยู่มากกว่า 1 จังหวัด 5 

รวม 143 
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การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน ท าให้สามารถลดต้นทุนในภาคการผลิตไปได้เป็นจ านวนมาก ช่วยให้
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวมดียิ่งขึ้น  

1.6) ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในประเทศมากยิ่งขึ้น การผลิตไฟฟูาจากก๊าซ
ธรรมชาติ เชื้อเพลิงชีวมวล วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ฯลฯ ที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ สามารถผลิต
ปริมาณไฟฟูาทดแทนปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยได้ถึงร้อยละ 2.34 เทียบเท่ากับปริมาณ
น้ ามันดีเซลถึง 295 ล้านลิตร หรือ 254.53 กิโลตันน้ ามันดิบเทียบเท่า ซึ่งส่งผลดีต่อเสถียรภาพ
ทางด้านพลังงานของประเทศไทย 

1.7) โครงการ CDM ประเภทประหยัดพลังงานและการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน ที่ผ่านมาสามารถสร้างโอกาสให้ประชาชนในชนบทมีไฟฟูาใช้เพ่ิมขึ้นได้มากกว่า 600,000 
ครัวเรือน  

1.8) โครงการพัฒนาและส่งเสริมฉลากคาร์บอน โดยเฉพาะคาร์บอนฟุตปริ้นท์ได้รับ
ความสนใจและตอบรับจากภาคธุรกิจอย่างมากซึ่งเป็นมาตรการที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการ
แข่งขันของภาคธุรกิจที่มีกิจการส่งออก ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการรองรับมาตรการกีด
กันทางการค้าโดยใช้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล ้

1.9) ยกระดับความน่าเชื่อถือในสายตาของนักวิเคราะห์และนักลงทุนต่างประเทศ
เกี่ยวกับโครงการ CDM ในภาพรวม จากการจัดล าดับการประเมินผลการด าเนินงาน CDM โดย
หน่วยงานต่างประเทศ เป็นที่ทราบกันดีว่า อบก.ในฐานะองค์กรผู้มีอ านาจตามพิธีสารเกียวโต 
(Designated National Authority: DNA) ได้ปฏิบัติงานมากกว่าการรับรองโครงการฯแต่ช่วย
เสริมสร้างมาตรการส่งเสริมโครงการฯด้วย  ทั้งนี้  อบก .ได้ท าการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการพิจารณาให้ค ารับรองโครงการ CDM ท าให้สามารถลดระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการ
วิเคราะห์กลั่นกรองโครงการเพ่ือออกหนังสือให้ค ารับรอง (LoA) ลงได้อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งมีผลต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาโครงการ CDM ในประเทศเป็นอย่างมาก 

1.10) ผลักดันมาตรการทางการคลังในการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาโครงการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผู้ประกอบการ  อบก. ประสบความส าเร็จในการประสานและ
ผลักดันเชิงนโยบาย โดยด าเนินงานร่วมกับกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้
ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิต ทั้งแบบภาคทางการ (CER) และภาคสมัครใจ 
(VER) สามารถขอยกเว้นภาษีส าหรับก าไรสุทธิในการด าเนินการโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือน



34 
       แผนยุทธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555–2559 

 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รกัษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

กระจกตามที่ก าหนดในแต่ละโครงการ เฉพาะส่วนที่เกิดจากการจ าหน่ายคาร์บอนเครดิตไม่ว่าจะ
กระท าในหรือนอกประเทศ เป็นเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน (พระราชกฤษฎีกา ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 516) พ.ศ. 2554) 

2. ผลประโยชน์ทางสังคม 

2.1) นวัตกรรม ที่เพ่ิมทางเลือกในการลดก๊าซเรือนกระจกให้กับภาคส่วนต่างๆ   

อบก. ตระหนักถึงความส าคัญของภาคประชาชนในฐานะผู้บริโภค และภาคเอกชนใน
ฐานะผู้ผลิตสินค้า จึงได้พัฒนานวัตกรรมกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกที่สามารถเพ่ิมศักยภาพให้
ภาคเอกชน และเพ่ิมทางเลือกให้กับสังคมไทยส าหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันก็ช่วย
ลดก๊าซเรือนกระจกด้วยจากการบริโภคสินค้าที่ผลิตจากกระบวนการที่ลดก๊าซเรือนกระจก และเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าใส่ใจและพัฒนากระบวนการผลิตที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นวัตกรรมต่างๆ 
ได้แก่ 

2.1.1) ฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Labeling)  

เป็นฉลากที่ออกให้ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตลงได้เฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปจาก
การปล่อยก๊าซฯ ณ ปี 2545 โดยที่ อบก. ด าเนินงานร่วมกับสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Environment Institute: TEI) ซึ่งประเทศไทย
นับเป็นประเทศแรกในอาเซียน ที่มีการส่งเสริมการติดฉลากลดคาร์บอน
บนผลิตภัณฑ์  

ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนฉลาก
ลดคาร์บอนแล้วจ านวน 37 บริษัทและได้รับอนุมัติให้ฉลากคาร์บอน 151 ผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 
กันยายน 2554)  

2.1.2) คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) บนผลิตภัณฑ์  

คาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นเครื่องหมาย
ส าหรับ บ่งบอกปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจาก
ผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฏจักรชีวิต (Life cycle) ของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่ ง เป็นงานที่  อบก . ด าเนินการร่วมกับศูนย์
เทคโนโลยี โ ลหะและวั สดุ แห่ งชาติ  ส านั กงานพัฒนา
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งมีผู้ช านาญการจากมหาวิทยาลัยต่างๆร่วมด้วย   

ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกใน อาเซียนที่มีการพัฒนากลไกและวิธีค านวณ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และให้เป็นฉลากผลิตภัณฑ์  

ปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์แล้วจ านวน 233 
ผลิตภัณฑ์ จาก 68 บริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2554) 

2.1.3) เสื้อผ้าลดโลกร้อน (CoolMode)  

อ บ ก .  ร่ ว ม กั บ ส ถ า บั น พั ฒ น า
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ก าหนดมาตรฐานสิ่งทอที่มีคุณสมบัติ
นอกเหนือไปจากความคงทนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตา
มาตรฐานสากลแล้ว ยังมีคุณสมบัติดูดซับเหงื่อและระเหย
ความร้อนจากร่างกายได้เร็วด้วย มาตรฐานดังกล่าวให้กับสิ่ง
ทอในลักษณะเป็นฉลาก CoolMode เพื่อด าเนินการส่งเสริมให้เป็นเสื้อผ้าลดโลกร้อนในแนวคิดที่จะเปน็
สิ่งรองรับการเปลี่ยนพฤติกรรมให้ผู้บริโภคปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้สูงขึ้นเพ่ือลดการใช้ไฟฟูาซึ่ง
เป็นการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยในขณะที่สามารถอยู่ในห้องปรับอากาศที่อุณหภูมิสูงขึ้นได้อย่างสบายไม่
ชื้นอึดอัดเหนียวตัว ในขณะเดียวกันก็เหมาะสมกับการสวมใส่ในสภาพแวดล้อมของภูมิอากาศในเขตรอ้น
ชื้นของประเทศไทยและเอเซียใต้ นับเป็นนวัตกรรมเชิงรุกของอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยด้วย  

ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการได้รับเครื่องหมายฉลากสัญลักษณ์ CoolMode แล้ว
จ านวน 6 ราย และสิ่งทอจ านวน 18 โครงสร้าง (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2554) 

2.2) การส่งเสริมมาตรฐานมงกุฏไทย (Crown Standard) 
ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ให้กับโครงการ CDM ของประเทศไทยที่นอกจากจะรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับสูงแล้ว ยังก่อประโยชน์ต่อสังคมจาก
การด าเนินโครงการด้วยรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตที่เอื้อให้ชุมชน
ข้างเคียงมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วย มาตรฐานมงกุฎไทยจะช่วยให้ผู้ประกอบการ
ได้รับมาตรฐานทองค า (Gold Standard) ง่ายขึ้นในระยะเวลาสั้นกว่าและด้วย
ค่าใช้จ่ายต่ ากว่า ในขณะเดียวกันก็สามารถเพิ่มมูลค่าราคาคาร์บอนเครดิตได้ด้วย 
ปัจจุบันมีโครงการได้รับมาตรฐานมงกุฏไทยจ านวน 22 โครงการ  
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2.3) พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ในประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้พัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่จะน าไปใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิงแล้ว ยังสามารถน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเพ่ือมุ่งสู่
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ า ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการก าหนดท่าทีของประเทศไทย
ส าหรับการเจรจาในเวทีระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และรองรับการ
ด าเนินการจัดท ารายงานก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยตามพันธกรณี เช่น การจัดท า National 
Greenhouse Gas Inventory และ National Communication เป็นต้น  

3.  ผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม 

3.1) ช่วยลดมลพิษและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ CDM ที่แปลงของ
เสียเป็นพลังงานโดยเฉพาะการจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสีย กิจกรรมที่ด าเนินการจะชะล้างท าความ
สะอาดสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ซึ่งท าให้สิ่งแวดล้อมบริเวณที่โครงการตั้งอยู่และโดยรอบมีคุณภาพดีขึ้น
อย่างชัดเจน ช่วยให้ประชาชน และชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการมีส่วนร่วมในการจัดการต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของภาคเอกชน ลดการร้องเรียนด้านมลพิษ 
อีกทั้งยังสามารถลดภาระของภาครัฐในการจัดการกับปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น  

3.2) ช่วยลดการใช้ทรัพยากรเชื้อเพลิงฟอสซิลจากธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป โดย
การส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทน/พลังงานหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาด และไม่ก่อ
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ ท าให้สภาวะสิ่งแวดล้อมของประเทศดีขึ้น  

3.3) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดของไทยในระดับเชิงพาณิชย์ 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีการแปลงน้ าเสียเป็นก๊าซชีวภาพ ซึ่งสามารถขยายกิจการเผยแพร่ให้ประเทศ
ข้างเคียงด้วย และก่อให้เกิดการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดจากต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 



37 
       แผนยุทธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555–2559 

 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รกัษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

3.2 ผลการด าเนินงานในมิติการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  

1.  การขึ้นทะเบียนโครงการ (Registration) ที่ CDM Executive Board  

ณ วันที่ 13 กันยายน 2554 โครงการ CDM ของไทยได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นอันดับที่ 10 ของ
โลก และเมื่อเทียบในกลุ่มอาเซียน ไทยมีโครงการที่ขึ้นทะเบียนแล้วอยู่ในอันดับที่ 5 รองจากมาเลเซีย 
อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์  

 

ตาราง แสดงผลการด าเนินงานของไทย ดา้นการขึ้นทะเบียนโครงการ CDM  

Ranking Host Country Number of Registered CDM 
projects 

1)  China 1,573 

2)  India 720 

3)  Brazil 195 

4)  Mexico 130 

5)  Malaysia 100 

6)  Indonesia 74 

7)  Republic of Korea 70 

8)  Viet Nam 62 

9)  Philippines 55 

10)  Thailand 54 

Source: UNFCCC (5 Sep 2011) 
 

 

2. ปริมาณ CERs Issued โดย CDM Executive Board  

ประเทศไทยมีปรมิาณ CERs Issued อยู่ในอันดับที่ 20 ของโลก อันดับที ่9 ของเอเซีย 
และเป็นอนัดบัที่ 4 ของอาเซียน  
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ตารางแสดงปริมาณ CERs Issued ของประเทศตา่งๆ  

Ranking Country CERs Issued (MtCO2e) % CERs Issued 

1)  China 408,848,789 57.42 

2)  India 112,173,710 15.75 

3)  Republic of Korea 74,696,182 10.49 

4)  Brazil 57,377,019 8.06 

5)  Mexico 10,078,009 1.42 

6)  Argentina 7,163,463 1.01 

7)  Chile 7,077,779 0.99 

8)  Egypt 6,651,434 0.93 

9)  Viet Nam 6,646,339 0.93 

10)  Indonesia 3,007,368 0.42 

11)  Pakistan 2,982,626 0.42 

12)  South Africa 1,900,276 0.27 

13)  Malaysia 1,460,675 0.21 

14)  Israel 1,159,713 0.16 

15)  Ecuador 1,131,968 0.16 

16)  Bolivia 1,117,802 0.16 

17)  Colombia 1,069,716 0.15 

18)  Guatemala 1,023,229 0.14 

19)  Jordan 985,992 0.14 

20)  Thailand 865,069 0.12 

 Others 4,655,847 0.65 

 Total 712,073,005 100.00 

   Source: UNFCCC (5 Sep 2011) 
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4.1 สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 

ประเทศไทยโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ได้จัดท าข้อมูลบัญชีก๊าซ

เรือนกระจก โดยรวบรวมข้อมูลกิจกรรมการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Activities Data) จากข้อมูล
สถิติทางการของภาคธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2543 ถึงปี 
พ.ศ. 2547 และจัดท าข้อมูลปี พ.ศ. 2537 เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบย้อนหลังกับข้อมูลในรายงาน
แห่งชาติฉบับที่1 (Initial National Communication) และท าการศึกษาทบทวนเพ่ือก าหนดค่า
สัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) ที่เหมาะสมส าหรับการค านวนปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับประเทศเพ่ือจัดท าข้อมูล Emission Inventory ของประเทศไทย ซึ่ง
ข้อมูลดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการจัดท ารายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 (The Second National 
Communication) เพื่อเสนอต่อ UNFCCC ต่อไป 

การจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วยข้อมูลกิจกรรมที่เป็นสาเหตุของการปลอ่ยกา๊ซ
เรือนกระจกจากภาคเศรษฐกิจต่างๆ ของประเทศไทย ตามมาตรฐานของ IPCC ซึ่งประกอบด้วย 

 ภาคพลังงาน (Energy) 

 ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม (Industrial Processes, Solvent and Other 
Product Use) 

 ภาคการเกษตร (Agriculture) 

 ภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่และปุาไม้ (Land-Use Change and Forestry) 

 ภาคของเสีย (Waste) 
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นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาเพ่ือประเมินศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคเศรษฐกิจต่างๆ 
รวมทั้งการวิเคราะห์ด้านต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของแต่ละมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก
ด้วย 

ผลการศึกษาการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย พบว่าในปีพ.ศ. 2543 
ประเทศไทยมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 229.08 MtCO2eq โดยมีภาคพลังงานเป็นแหล่งที่มี
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดถึง 69.58% ภาคการเกษตรมีปริมาณการปล่อยมากเป็นอันดับ 2 ท่ี 
22.65% ล าดับถัดไปคือ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการจัดการของเสียที่ 7.16% และ 4.07% 
ตามล าดับ และมีการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของภาคการใช้ประโยชน์ที่ดินและปุาไม้เป็นสัดส่วนเท่ากับ 
3.45% ดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 

 

 

 

 

 

สดัส่วนการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกรายสาขาในปี 2543 
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ตารางที่ 1 แสดงปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของประเทศไทย                                      
ระหว่างปี พ.ศ. 2543 ถึงป ีพ.ศ. 2547 เปรียบเทยีบกบัข้อมูลการปล่อยเมื่อปี 2537 

 

 

 

 

ประเภทของแหล่งปล่อยและ
แหล่งดดูกลับของก๊าซเรือน
กระจก 

 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเทา่ (ล้านตัน) 

2537 

(1994) 

2543  

(2000) 

2544 

(2001) 

2545 

(2002) 

2546 

(2003) 

2547 

(2004) 

ภาคพลังงาน 129.00 159.39 169.85 177.33 188.33 203.97 

ภาคกระบวนการอตุสาหกรรม 14.90 16.39 19.54 23.87 22.00 23.34 

ภาคการเกษตร 57.71 51.88 54.64 51.42 56.07 55.00 

ภาคการเปลีย่นแปลงการใช้
พ้ืนที่และป่าไม ้ 30.63 -7.90 -29.01 -24.54 -26.14 -28.50 

ภาคของเสยี 6.04 9.32 10.01 10.74 11.49 12.08 

รวม 238.28 229.08 225.03 238.81 251.75 265.89 



43 
       แผนยุทธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555–2559 

 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รกัษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

ตารางที่ 2 แสดงสัดส่วน (%) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย                      
ระหว่างปีพ.ศ.2543 ถึงปี พ.ศ.2547 เปรียบเทยีบกับข้อมูลการปล่อยเมื่อปี 2537 

ประเภทของแหล่งปล่อย
และแหล่งดดูกลับของก๊าซ
เรือนกระจก 

สัดส่วนการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเทา่(%) 

2537 
(1994) 

2543 
(2000) 

2544 
(2001) 

2545 
(2002) 

2546 
(2003) 

2547 
(2004) 

ภาคพลังงาน 54.14 69.58 75.48 74.25 74.81 76.71 

ภาคกระบวนการ
อุตสาหกรรม 

6.25 7.16 8.68 10.00 8.74 8.78 

ภาคการเกษตร 24.22 22.65 24.28 21.53 22.27 20.69 

ภาคการเปลีย่นแปลงการใช้
พ้ืนที่และป่าไม ้

12.86 -3.45 -12.89 -10.28 -10.38 -10.72 

ภาคของเสยี 2.54 4.07 4.45 4.50 4.57 4.54 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 

ในช่วง 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2543 – 2547 ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้นทุกปี
ในอัตราร้อยละ 3.8 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าการปล่อยในช่วง 11 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2537 – 2547 ที่มี
อัตราการเพ่ิมปริมาณการปล่อยที่ร้อยละ 2.0 ต่อปี ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเพ่ิมการปล่อยคือการ
พัฒนาประเทศ จากความต้องการพลังงานที่เพ่ิมสูงขึ้น การผลิตทางอุตสาหกรรมที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
รวมถึงของเสียที่เพ่ิมสูงขึ้นตามแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของประชากร และพิจารณาจากอัตราการเพ่ิมขึน้ของ
ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมแห่งชาติ (GDP) ในรอบ 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2543 – 2547 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8 
ต่อปี แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาประเทศในช่วงดังกล่าว ส่งผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพ่ิมขึ้น 
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ทั้งนี้เมื่อคิดปริมาณการปล่อยโดยไม่รวมปริมาณการดูดกลับในภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่และปุา
ไม้พบว่า อัตราการเพ่ิมขึ้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วง 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2543 – 2547 
เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งแสดงว่าภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่และปุาไม้ มีความส าคัญใน
การช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศ  

 

ในกรณีที่ใช้ปี พ.ศ. 2543 เป็นฐาน จะเห็นได้ว่าทุกภาคการปล่อยยกเว้นภาคการ
เปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่และปุาไม้ ระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2543 – 2547 ล้วนมีอัตราการปล่อยเพ่ิมขึ้น
ทั้งสิ้นทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคที่การเพ่ิมมากที่สุด ที่ร้อยละ 40 ส่วนภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้
พ้ืนที่และปุาไม้มีส่วนช่วยในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกเช่นกัน จึงควรให้ความส าคัญต่อทั้งสองภาคใน
การวางแผนและนโยบายเพ่ือการลดการปล่อยและเพ่ิมการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกในอนาคต  

ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคเศรษฐกิจต่างๆ  

ความสามารถในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคธุรกิจต่างๆ มีความสามารถ
แตกต่างกันตามข้อจ ากัดทางด้านต้นทุนของการด าเนินงาน รวมถึงความยากง่ายในการบริหารจัดการใน
มาตรการเหล่านั้น ซึ่งพอจะสรุปเป็นตัวอย่างถึงมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพของ
ประเทศไทย โดยเรียงล าดับจากมาตรการที่มีผลตอบแทนการลงทุนที่ดีจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
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 การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

 การผลิตพลังงานจากก๊าซชีวภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 การผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวล 

 การบริหารจัดการและการคัดแยกขยะ  

 การผลิตพลังงานจากก๊าซชีวภาพจากการจัดการขยะ 

 การปรับปรุงกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม 

 การปลูกปุาและฟื้นฟูพ้ืนที่ปุา 

 การบริหารจัดการทางเขตกรรมเพื่อการเพาะปลูก 

4.2  แนวโน้ม ข้อตกลง และมาตรการระหวา่งประเทศด้านการลดก๊าซเรือนกระจก 

การด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัจจุบันเป็น
กระแสโลกที่มีอิทธิพลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศซึ่งทุกประเทศตระหนักแล้วว่าต้องเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ (Paradigm shift) สู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า (Low Carbon Society) ที่จะส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่ปรับเปลี่ยนการผลิตและบริโภค
รวมถึงวิถีชีวิตให้ยั่งยืนมากกว่าเดิม ซึ่งแนวคิดดังกล่าวระบุไว้จากผลการประชุม UNFCCC/COP 16 ท่ี
ผ่านมา หากประเทศไทยยังคงพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบเดิมอาจส่งผลให้ล้าหลังได้และไม่สามารถ
แข่งขันกับนานาชาติได้ในระยะยาว จึงควรพิจารณาแนวทางในรูปแบบของเศรษฐกิจสีเขียว (Green 
Growth Economy) ด้วย การเจรจาในเวทีสหประชาชาติภายใต้อนุสัญญา UNFCCC ในช่วง 3 ปีที่ผ่าน
มามีความเข้มข้นมากขึ้นถึงเปูาหมาย แนวทางและกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกที่จะมีผลกระทบต่อ
ประเทศก าลังพัฒนาเช่นประเทศไทยซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  

1. กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปและญี่ปุุนซึ่งมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ
ร้อยละ 30 ต้องการให้สหรัฐอเมริกาและจีนซึ่งเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซฯมากที่สุดเข้าร่วมขบวนการ
ก าหนดเปูาหมายและให้ค ามั่นสัญญา (commitment) ในการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยในท านอง
เดียวกัน จึงเป็นเหตุให้มีแนวโน้มของการเกิดข้อตกลงใหม่หรือกลไกใหม่ในการลดก๊าซฯที่
นอกเหนือไปจากพิธีสารเกียวโต 
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2. กลุ่มประเทศพัฒนาสนับสนุนให้มีกลไกตลาดในการลดก๊าซเรือนกระจกต่อไปเพราะถือ
เป็นวิธีการที่มีประสิทธิผลที่สุดในการบรรลุเปูาหมายการลดก๊าซเรือนกระจก (cost effective) 

3. รัฐบาลญี่ปุุนประกาศที่จะไม่รับให้มี second commitment หลังปี ค.ศ.2012 แต่
ยังคงสนับสนุนกลไกตลาด โดยได้แสดงเจตนาที่จะด าเนินการในลักษณะข้อตกลงแบบทวิภาคี 
(Bilateral Agreement) ในขณะที่สหภาพยุโรปยังพิจารณาให้มี second commitment หลังปี ค.ศ. 
2012 

4. กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจ านวนมากที่แสดงเจตนารมณ์ในการลดก๊าซเรือนกระจกและ
ระบุเปูาหมายแบบสมัครใจดังจะเห็นได้จากการที่ได้แจ้งเข้าร่วม Copenhagen Accord 

5. ผลการเจรจาในเวที UNFCCC/COP 16/CMP 6 ที่เมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโก
เมื่อเดือนธันวาคม 2553 ได้มีการรับรองข้อตกลงแคนคูน (Cancun Agreement) ซึ่งแสดงถึง
ทิศทางและแนวโน้มของพันธกรณีที่จะมีผลต่อการด าเนินงานของ อบก. สรุปได้ดังต่อไปนี้  

(1) ให้คณะท างาน Working Group on Further Commitment ด าเนินการที่จะ
มั่นใจได้ว่าจะไม่มีช่องว่างระหว่างช่วงพันธกรณีที่หนึ่งกับพันธกรณีที่สอง (no gap 
between the first and second commitment)  

(2) ให้ใช้กลไก ด้าน Emission Trading และ Project-based mechanism ภายใต้พิธี
สารเกียวโตตามมติที่ CMP จะเห็นชอบต่อไป 

(3) ให้ใช้ ปี ค.ศ.1990 เป็น Based Year ในการก าหนดเปูาหมายหรือค านวณปริมาณ
การลดก๊าซเรือนกระจก 

(4) รับทราบเปูาหมายการลดก๊าซฯของประเทศพัฒนา (ที่ระบุไว้ในการแจ้งเข้าร่วม 
Copenhagen Accord)  

(5) Cancun Agreement ให้พิจารณาจัดตั้งกลไกตลาดในการลดก๊าซเรือนกระจกให้
มากขึ้นอีกหนึ่งกลไกและกลไกอื่นๆ ส าหรับพิจารณาในการประชุม COP 17 ที่อัฟ-
ริกาใต้ 
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(6) ให้ประเทศก าลังพัฒนาต้องจัดท า National Communications ทุก 4 ปีและ
รวบรวมข้อมูลจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจก (National GHG Inventory) ทุก 2 ปี  

(7) ค่า GWP ที่จะใช้ค านวณคาร์บอนเครดิตให้ใช้ค่าตามที่ IPCC ก าหนดโดยการเห็นชอบ
จาก CMP  

(8) ให้ประเทศก าลังพัฒนาต้องจัดท าแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 
(Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) ที่เหมาะสมกับล าดับ
ขั้นของการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี  การเงิน และการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร และให้มีเปูาหมายในการลดก๊าซฯเปรียบเทียบกับการ
ปล่อยก๊าซฯตามปกติ (BAU: Business as Usual) ในปี ค.ศ. 2020 รวมถึง
แผนการอนุรักษ์ปุาไม้ (REDD+) ที่สามารถขอรับการสนับสนุนระหว่างประเทศได้  

(9) การลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนระหว่างประเทศให้ใช้การ
ตรวจสอบด้วยกลไกระหว่างประเทศ (International MRV) แต่หากใช้เงินทุนของ
ตนเองให้ตรวจสอบด้วยกลไกของประเทศนั้นๆตามแนวทางที่ COP จะได้ก าหนด
ต่อไป 

4.3 การวเิคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ได้จัดประชุมระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
ภายในองค์การ เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานขององค์กร 
(SWOT Analysis) โดยสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ได้ดังนี้  

4.3.1 จุดแข็ง (Strength) 

1) อบก. เป็นองค์กรที่มีภารกิจชัดเจน มีการบริหารงานที่ยืดหยุ่นในการบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก และลักษณะงานมีผลให้ได้ประโยชน์ต่อทุกฝุาย (win-win) จึงส่งผลให้การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศมีความเป็นเอกภาพและด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 

2) รูปแบบและหน้าที่องค์กร ของ อบก. ในฐานะ DNA มีความหลากหลายต่างจาก DNA ประเทศ
อื่น : จึงได้รับการติดต่อและประสานงานพัฒนาข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กรและ
ระหว่างประเทศได้หลายรูปแบบ  
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3) อบก. เป็นศูนย์ข้อมูลกิจกรรมการจัดการก๊าซเรือนกระจกที่เป็นทางการแห่งเดียวของประเทศ 
อบก. จึงได้รับความสนใจจากภาคส่วนต่างๆ  

4.3.2 จุดอ่อน (Weakness)  

1) อ านาจหน้าที่ของ อบก. ยังมีข้อจ ากัด : โดยอ านาจหน้าที่ของ อบก. ที่ออกตาม พ.ร.ฎ. จัดตั้งฯ 
ยังจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานรองรับกลไกใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงระหว่างประเทศ  

2) อบก. ยังต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญภายนอก เนื่องจาก บุคลากร อบก. ยังขาดองค์ความรู้และทักษะ
บางประการที่จ าเป็น เช่น ด้าน MRV และกลไกการลดก๊าซฯ ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ เนื้อหามีความ
ซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เป็นศาสตร์สหสาขา รวมทั้งต้องมีการด าเนินการใน
ระยะเวลาอันจ ากัด 

3) ฐานะและบทบาทขององค์การมหาชนยังไม่เป็นที่รับรู้ของบางภาคส่วน จึงยังมีข้อจ ากัดในความ
ร่วมมือในฐานะองค์กรของรัฐ  

4.3.3  โอกาส (Opportunity) 

1) กลไกตลาดยังคงได้รับความส าคัญต่อไป และยังมีกลไกอื่นเพ่ิมขึ้น ซึ่งเพ่ิมบทบาทของ อบก .ไม่
ว่ากลไกจะเปลี่ยนไปอย่างไร ทั้งข้อตกลงแบบพหุภาคี และทวิภาคี กลไกตลาดคาร์บอนระหว่าง
ประเทศที่เติบโตอย่างรวดเร็วสามารถเป็นต้นแบบให้ อบก.พัฒนาตลาดคาร์บอนในประเทศได้  

2) อบก. มีโอกาสในการขยายโครงสร้างมากขึ้นในการรับรองจ านวนโครงการที่จะเพ่ิมขึ้น จากการ
ที่รัฐบาลให้แรงจูงใจด้านภาษีและการจัดตั้งกองทุนคาร์บอนส าหรับผู้ที่ด าเนินโครงการลดก๊าซ
เรือนกระจก  

3) การที่ COP16 ระบุให้ต้องจัดท า NAMAs, NC ทุก 4 ปี และ NI ทุก 2 ปี ท าให้อบก. มีบทบาท
มากขึ้นในการจัดท า NAMAs และการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจก 

4) กระแสสังคมด้านภาวะโลกร้อนจะช่วยให้ อบก.เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายง่ายขึ้นในการพัฒนา
ศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก 

5) การค้าระหว่างประเทศเริ่มน าเรื่องโลกร้อนเข้ามาเป็นเงื่อนไข NTB ท าให้ อบก.มีความส าคัญ
มากขึ้นในการส่งเสริมฉลากคาร์บอนและการพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน 
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6) ระบบ MRV มีความส าคัญต่อประเทศก าลังพัฒนาเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะท าให้ อบก. มีบทบาทใน
การเร่งรัดด าเนินการพัฒนาทั้ง ระบบและบุคลากรเกี่ยวกับ MRV เพ่ือรองรับกลไกระหว่าง
ประเทศตามข้อตกลงทั้งพหุภาคีและทวิภาคีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

4.3.4 ภัยคุกคาม (Threat) 

1) การปรับเปลี่ยนพิธีสารเกียวโตจากผลของการเจรจาในเวทีสหประชาชาติ (UNFCCC/COP) อาจ
ส่งผลให้เกิดข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานตาม พรฎ จัดตั้งองค์การฯ รวมทั้งความไม่แน่นอนในท่าที
ของหลายประเทศต่อ พันธกรณีรอบ 2 ท าให้ผู้พัฒนาโครงการชะลอการพัฒนาโครงการ  

2) ปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ อบก อาทิ การขึ้นทะเบียนและการรับรอง
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนเครดิตของ CDM EB และ จ านวนของ 
Designated Operational Entity (DOE) ที่ไม่เพียงพอ ตลอดจนยังไม่มีหน่วยงาน DOE ของ
ไทย จึงท าให้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการค่อนข้างสูง เพราะต้องอาศัย DOE จาก
ต่างประเทศ ท าให้ผู้ประกอบการมีความไม่มั่นใจที่จะพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก  

3) การซื้อขายคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจ (VERs) มีกลไกที่ไม่ต้องผ่านการพิจารณารับรองของ 
อบก. จึงท าให้ อบก ไม่สามารถส่งเสริมได้เต็มที่  

4) ระบบการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐไม่สอดคล้องกับภารกิจในการเผยแพร่ข้อมูลและ
ประชาสัมพันธ์ในระดับที่จะมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อกลุ่มเปูาหมาย 

5) การได้มาซึ่งข้อมูลในการท า NI จ าเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง
จ านวนมาก ซึ่งอาจเป็นการเพ่ิมภาระของหน่วยงาน ท าให้ไม่สามารถบรรลุภารกิจที่จะรองรับ
ข้อตกลงระหว่างประเทศได้  
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               S                        
     O 

1. อบก. เปน็องค์กรทีม่ีภารกจิชัดเจน มกีาร
บริหารงานที่ยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก และลกัษณะงานมีผลให้ได้
ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย (win-win) 

2. รูปแบบและหน้าท่ีองค์กร ของ อบก. ใน
ฐานะ DNA มีความหลากหลายต่างจาก 
DNA ประเทศอื่น 

3. อบก. เป็นศูนย์ข้อมลูกจิกรรมการ
จัดการก๊าซเรือนกระจกที่เป็นทางการแห่ง
เดียวของประเทศ 

1. กลไกตลาดยังคงด าเนินการต่อไปและจะยิ่งมีความ ส าคัญมากขึ้น
รวมถึงบทบาทของ อบก.ในการรองรับกลไกตลาดที่อาจมีข้อตกลง
ใหม่ๆทั้งในลักษณะพหุภาคีและทวิภาคี 

   

2. อบก. มีโอกาสในการขยายโครงสร้างมากขึ้นในการรับรอง
จ านวนโครงการที่จะเพ่ิมขึน้ จากการที่รัฐบาลให้แรงจูงใจด้าน
ภาษีและการจัดต้ังกองทุนคาร์บอนส าหรับผู้ที่ด าเนินโครงการลด
ก๊าซเรือนกระจก  

   

3. การที่ COP16 ระบุให้ต้องจัดท า NAMAs, NC ทุก 4 ปี และ 
NI ทุก 2 ปี ท าให้อบก. มีบทบาทมากขึ้นในการจัดท า NAMAs 
และการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจก 

   

4. กระแสสังคมด้านภาวะโลกร้อนจะช่วยให้ อบก .เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายง่ายขึ้นในการพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมใน
การลดก๊าซเรือนกระจก 

   

5. การค้าระหว่างประเทศเร่ิมน าเร่ืองโลกร้อนเข้ามาเป็นเงื่อนไข 
NTB ท าให้ อบก.มีความส าคัญมากขึ้นในการส่งเสริมฉลาก
คาร์บอนและการพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน 

   

6. ระบบ MRV มีความส าคัญต่อประเทศก าลังพัฒนาเพ่ิมมากขึ้น 
ซ่ึงจะท าให้ อบก. มีบทบาทในการเร่งรัดด าเนินการพัฒนาทั้ง 
ระบบและบุคลากรเกี่ยวกับ MRV เพ่ือรองรับกลไกระหว่าง
ประเทศตามข้อตกลงท้ังพหุภาคีและทวิภาคีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
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           S 
      T                  

1. อบก. เป็นองค์กรที่มีภารกิจชดัเจน มี
การบริหารงานที่ยืดหยุ่นในการบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก และลักษณะงานมี
ผลให้ได้ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย (win-win) 

2. รูปแบบและหน้าท่ีองค์กร ของ อบก. 
ในฐานะ DNA มีความหลากหลายต่าง
จาก DNA ประเทศอื่น 

3. อบก. เป็นศูนย์ข้อมลูกจิกรรมการ
จัดการก๊าซเรือนกระจกที่เป็นทางการแห่ง
เดียวของประเทศ 

1. การปรับเปลี่ยนพิธีสารเกียวโตจากผลของการเจรงจาในเวที
สหประชาชาติ (UNFCCC/COP) อาจส่งผลให้เกิดข้อจ ากัดในการ
ปฏิบัติงานตาม พรฎ จัดต้ังองค์การฯ รวมท้ังความไม่แน่นอนในท่าที
ของหลายประเทศต่อ พันธกรณีรอบ 2 ท าให้ผู้พัฒนาโครงการชะลอ
การพัฒนาโครงการ  

   

2. ปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ อบก อาทิ การขึ้น
ทะเบียนและการรับรองปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอน
เครดิตของ CDM EB และ จ านวนของ Designated Operational 
Entity (DOE) ที่ไม่เพียงพอ ตลอดจนยังไม่มีหน่วยงาน DOE ของ
ไทย  

   

3. การซ้ือขายคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจ (VERs) มีกลไกที่ไม่ต้อง
ผ่านการพิจารณารับรองของ อบก.  

    

4. ระบบการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐไม่สอดคล้องกับภารกิจ
ในการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ในระดับที่จะมีผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 

   

5. การได้มาซ่ึงข้อมูลในการท า NI จ าเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก ซ่ึงอาจเป็นการเพ่ิมภาระ
ของหน่วยงาน ท าให้ไม่สามารถบรรลุภารกิจที่จะรองรับข้อตกลง
ระหว่างประเทศได้  
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           W 
      O                  

1. อ านาจหน้าทีข่อง อบก. ยงัมีขอ้จ ากัด : 
โดยอ านาจหน้าทีข่อง อบก. ที่ออกตาม 
พ.ร.ฎ. จัดต้ังฯ ยังจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงานรองรับกลไกใหม่ๆ ที่เกดิขึ้นตาม
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

2.  อบก.  ยั ง ต้องอาศัย ผู้ เชี่ ยวชาญ
ภายนอก เนื่องจาก บุคลากร อบก. ยัง
ขาดองค์ความรู้และทักษะบางประการที่
จ าเป็น เช่น ด้าน MRV และกลไกการลด
ก๊าซฯ ต่างๆ 

3.  ฐานะและบทบาทขององค์การ
มหาชนยังไม่เป็นที่รับรู้ของบางภาคส่วน 
จึงยังมีข้อจ ากัดในความร่วมมือในฐานะ
องค์กรของรัฐ  

1. กลไกตลาดยังคงด าเนินการต่อไปและจะยิ่งมีความ ส าคัญมากขึ้น
รวมถึงบทบาทของ อบก.ในการรองรับกลไกตลาดที่อาจมีข้อตกลง
ใหม่ๆทั้งในลักษณะพหุภาคีและทวิภาคี 

   

2. อบก. มีโอกาสในการขยายโครงสร้างมากขึ้นในการรับรองจ านวน
โครงการที่จะเพ่ิมขึ้น จากการที่รัฐบาลให้แรงจูงใจด้านภาษีและการ
จัดต้ังกองทุนคาร์บอนส าหรับผู้ที่ด าเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจก  

   

3. การที่ COP16 ระบุให้ต้องจัดท า NAMAs, NC ทุก 4 ปี และ NI 
ทุก 2 ปี ท าให้อบก. มีบทบาทมากขึ้นในการจัดท า NAMAs และ
การจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจก 

   

4.  กระแสสั งคมด้านภาวะโลกร้อนจะช่วยให้  อบก . เข้ าถึ ง
กลุ่มเป้าหมายง่ายขึ้นในการพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมใน
การลดก๊าซเรือนกระจก 

   

5. การค้าระหว่างประเทศเร่ิมน าเร่ืองโลกร้อนเข้ามาเป็นเงื่อนไข 
NTB ท าให้ อบก.มีความส าคัญมากขึ้นในการส่งเสริมฉลากคาร์บอน
และการพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน 

   

6. ระบบ MRV มีความส าคัญต่อประเทศก าลังพัฒนาเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงจะท า
ให้ อบก. มีบทบาทในการเร่งรัดด าเนินการพัฒนาทั้ง ระบบและบุคลากร
เกี่ยวกับ MRV เพ่ือรองรับกลไกระหว่างประเทศตามข้อตกลงทั้งพหุภาคีและ
ทวิภาคีท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  
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           W 
      T                  

1. อ านาจหน้าทีข่อง อบก. ยงัมีขอ้จ ากัด : 
โดยอ านาจหน้าทีข่อง อบก. ที่ออกตาม 
พ.ร.ฎ. จัดต้ังฯ ยังจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงานรองรับกลไกใหม่ๆ ที่เกดิขึ้นตาม
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

2.  อบก.  ยั ง ต้องอาศัย ผู้ เชี่ ยวชาญ
ภายนอก เนื่องจาก บุคลากร อบก. ยัง
ขาดองค์ความรู้และทักษะบางประการที่
จ าเป็น เช่น ด้าน MRV และกลไกการลด
ก๊าซฯ ต่างๆ 

3.  ฐานะและบทบาทขององค์การ
มหาชนยังไม่เป็นที่รับรู้ของบางภาคส่วน 
จึงยังมีข้อจ ากัดในความร่วมมือในฐานะ
องค์กรของรัฐ  

1. การปรับเปลี่ยนพิธีสารเกียวโตจากผลของการเจรงจาในเวที
สหประชาชาติ (UNFCCC/COP) อาจส่งผลให้เกิดข้อจ ากัดในการ
ปฏิบัติงานตาม พรฎ จัดต้ังองค์การฯ รวมท้ังความไม่แน่นอนในท่าที
ของหลายประเทศต่อ พันธกรณีรอบ 2 ท าให้ผู้พัฒนาโครงการชะลอ
การพัฒนาโครงการ  

   

2. ปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ อบก. อาทิ การขึ้น
ทะเบียนและการรับรองปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอน
เครดิตของ CDM EB และ จ านวนของ Designated Operational 
Entity (DOE) ที่ไม่เพียงพอ ตลอดจนยังไม่มีหน่วยงาน DOE ของ
ไทย  

   

3. การซ้ือขายคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจ (VERs) มีกลไกที่ไม่ต้อง
ผ่านการพิจารณารับรองของ อบก.  

   

4. ระบบการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐไม่สอดคล้องกับภารกิจ
ในการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ในระดับที่จะมีผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 

   

5. การได้มาซ่ึงข้อมูลในการท า NI จ าเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก ซ่ึงอาจเป็นการเพ่ิมภาระ
ของหน่วยงาน ท าให้ไม่สามารถบรรลุภารกิจที่จะรองรับข้อตกลง
ระหว่างประเทศได้  
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4.4 การวเิคราะหเ์ชิงกลยุทธ์ 

 4.4.1 กลยุทธเ์ชิงรกุ (Strength-Opportunity Strategy) 

1) ในขณะที่เป็นที่ทราบแล้วว่ากลไกตลาดในการลดก๊าซเรือนกระจกได้รับความส าคัญที่จะมีการ
ด าเนินการต่อไปไม่ว่าผลการเจรจาในเวที UNFCCC จะมีผลลัพธ์อย่างไร รวมทั้งมีแนวโน้มว่าจะมีข้อตกลงทวิ
ภาคีที่ใช้กลไกตลาดซึ่งอาจแตกต่างไปจากกลไกการพัฒนาที่สะอาดตามพิธีสารเกียวโต โดยเฉพาะในท่าทีของ
รัฐบาลญี่ปุุนและสาธารณรัฐเกาหลี อบก.มีความคุ้นเคยและปฏิบัติตามกลไกตลาดอยู่แล้ว จึงควรสร้างความ
แข็งแกร่ง และศักยภาพในกลไกด้านนี้ให้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเทคนิคการตรวจสอบ รายงานและการทวนสอบ 
การลดก๊าซเรือนกระจก (MRV) ให้เป็นที่น่าเชื่อถือได้เพราะไม่ว่ากลไกตลาดจะเป็นในรูปแบบใดก็ต้องใช้ระบบ
MRV เป็นส าคัญ 

2) การที่ อบก.เป็น DNA ในรูปแบบองค์การมหาชนที่มีหน้าที่มากกว่าการรับรองโครงการฯซึ่งต่าง
จาก DNA ของประเทศอื่น จึงเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นในวงการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) การติดต่อ
สร้างความร่วมมือกับภาคีหรือองค์กรต่างๆระหว่างประเทศจึงมีความเป็นไปได้มาก การพัฒนาข้อตกลงในการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบก.หรือของประเทศไทยจะเป็นประโยชน์มิใช่เฉพาะการพัฒนาระบบและ
ศักยภาพในการด าเนินงานเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อการที่จะได้มีข้อตกลงทวิภาคีที่จะเอื้อประโยชน์ต่อประเทศไทย
โดยรวมด้วย  

3) การสร้างแรงจูงใจโดยรัฐบาลให้ยกเว้นภาษีรายได้นิติบุคคล (3 ปี) จากการขายคาร์บอนเครดิตทั้ง
ภาคทางการและภาคสมัครใจ รวมทั้งการพัฒนากองทุนคาร์บอนในประเทศไทย ตลอดจนแรงจูงใจอื่นๆเช่น 
adder cost, ESCO Fund นับเป็นเครื่องมือส่งเสริมการลงทุนด้านนี้ได้ดี จึงควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
โดยอาจด าเนินการร่วมกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และกิจกรรมของกระทรวงพาณิชย์ ในการ
ส่งเสริมการลงทุนและตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตในประเทศด้วย 

4) เนื่องจากกลไก PoA จะสามารถด าเนินการส่งเสริมกิจการขนาดเล็ก-กลาง (SME) ให้พัฒนา
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกได้มากขึ้น การพัฒนาส่งเสริมให้มีหน่วยจัดการโครงการ (C/ME) มากขึ้นจึงเป็นสิ่งที่
ควรเร่งด าเนินการ  

5) จากการที่ข้อตกลงแคนคูน (Cancun Agreement) ระบุให้ประเทศก าลังพัฒนาต้องจัดเตรียม
แผนและมาตรการระดับชาติในการลดก๊าซเรือนกระจก (NAMAs) จึงควรเร่งด าเนินการโดยบ่งชี้กิจกรรมที่
สามารถเป็นไปได้ตามศักยภาพของประเทศไทยก่อนที่จะมีข้อตกลงที่อาจระบุเปูาหมายให้ต้องลดก๊าซเรือน
กระจกซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจได้ กิจกรรมใน NAMAs ได้แก่ แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 
แผนการฟื้นฟูเพ่ิมพื้นที่ปุา การพัฒนาตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศ 
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      6) กระแสโลกร้อนในสังคมไทยยังได้รับความสนใจอยู่มาก การประชาสัมพันธ์ฉลากคาร์บอนต่างๆ
ของ อบก.จึงเริ่มเร่งด าเนินการควบคู่ไปกับการให้ข้อมูลองค์ความรู้ต่อสาธารณะหรือผู้บริโภค ซึ่งการด าเนินงาน
จ าเป็นต้องจัดให้มีเจ้าภาพหรือองค์กรหุ้นส่วน (Partnership) มากขึ้นเพราะข้อจ ากัดของงบประมาณด้านนี้ 

      7) การริเริ่มด าเนินการเกี่ยวกับฉลากคาร์บอนประเภทต่างๆนั้น นับเป็นมาตรการที่ อบก.และ
หน่วยงานหุ้นส่วนได้ช่วยสร้างศักยภาพการแข่งขันให้อุตสาหกรรมไทยในช่วงแรกแล้ว ในระยะต่อไปจึงควร
เร่งรัดระบบการรับรองให้เครื่องหมายเป็นที่น่าเชื่อถือมากขึ้น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่วมกับกิจกรรมของ
กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์  

      8) เร่งพัฒนาตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศ (Domestic Voluntary Carbon Market) โดย
เริ่มบ่งชี้ประเภทกิจกรรมและพัฒนาวิธีการลดก๊าซฯและการค านวณ (Methodologies) ที่เหมาะสมส าหรับ
ประเทศไทยและกลไกตลาดในประเทศโดยระยะแรกให้มีการซื้อขายจากกลไก CSR ก่อนแล้วจึงด าเนินการขอ
แรงจูงใจจากรัฐบาลให้ผู้ซื้ออย่างเป็นทางการต่อไป 

      9) การพัฒนาตลาดคาร์บอนในประเทศ และการส่งเสริมโครงการลดก๊าซเรือนกระจก จ าเป็นต้อง
เปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาให้เห็นว่าการลดก๊าซเรือนกระจกเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ร่วมต่อส่วนรวม 
(Co-benefit) มิใช่ภาระที่ขัดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเช่น การลดก๊าซเรือนกระจกจะช่วยลดมลพิษ ลด
รายจ่ายสร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจแบบพอเพียง เป็นต้น 

       
4.4.2 กลยุทธ์ควบคุม (Strength-Threat Strategy & Weakness-Opportunity Strategy)  

1) การที่ผู้ประกอบการอาจเกิดความลังเลในการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกจากความไม่
แน่นอนของการเจรจาในเวทีสหประชาชาตินั้น จ าเป็นต้องเผยแพร่ข้อมูลผลลัพธ์จากการเจรจาเพ่ือให้ทราบ
ความก้าวหน้า แนวโน้มของตลาดคาร์บอน และมาตรการต่างๆระหว่างประเทศที่จะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากการ
เผยแพร่ด้วยสื่อต่างๆแล้ว การจัดตั้งเวทีตลาดคาร์บอน (Carbon Market Forum) ร่วมกับสภาหอการค้าไทย
และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้น 

2) ข้อตกลงแคนคูน ระบุให้ประเทศก าลังพัฒนาต้องจัดท า National GHG Inventory ทุก 2 ปีซึ่ง
จะอยู่ใน National Communication Report ทุก 4 ปี อบก.จ าเป็นต้องสร้างระบบการรายงานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเพื่อใช้ค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ซึ่งสิ่งที่ต้องด าเนินการคือ 
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 2.1) การออกแบบรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในสาขาต่างๆ 

2.2) การสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพการรายงานขององค์กรที่เกี่ยวข้อง (ด าเนินการ
มาแล้วระยะหนึ่ง)  

2.3) การก าหนดกฎระเบียบในการรายงานซึ่งอาจเป็นมติคณะรัฐมนตรี หรือ กฎหมายใหม่ 

2.4) การพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูล และการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจก 

2.5) การพัฒนาระบบการตรวจสอบ รายงานและการทวนสอบข้อมูล (MRV) ระดับชาติ 

3) เร่งพัฒนาแผนและมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกระดับชาติ (NAMAs) โดยพิจารณาความ
เหมาะสมในการก าหนดเปูาหมายเทียบกับ BAU 2020 ตามที่ระบุในข้อตกลงแคนคูนซึ่งอาจขอรับการสนับสนุน
ด าเนินกิจกรรมจากกองทุนระหว่างประเทศ 

4) สนับสนุนการจัดตั้งและการด าเนินงานกองทุนคาร์บอน (Thailand Carbon Fund) เพือ่ส่งเสริม
การลงทุนในโครงการลดก๊าซเรือนกระจกและการพัฒนาโครงการฯในกิจการ SME ซึ่งปัจจุบัน กลต.มีมติให้
ด าเนินการเป็นกองทุนแบบ Mutual Fund รวมทั้งสนับสนุนการจัดการด้านการเงินอื่นๆในสถาบันการเงินให้มี
แรงจูงใจในการลงทุนด้านนี้มากขึ้น  

5) เร่งพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (VERs) ทั้งโครงการที่
ซื้อขายระหว่างประเทศ และโครงการฯในตลาดสมัครใจในประเทศ เพ่ือรองรับกลไกการยกเว้นภาษีของ
กระทรวงการคลัง 

6) เร่งส่งเสริมพัฒนาหน่วยงานรับรองและทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งระดับระหว่าง
ประเทศ (DOE: Designated Operational Entity) และระดับประเทศ (Domestic DOE) เพ่ือรองรับกลไก
ต่างๆที่เป็นข้อตกลงภายใต้อนุสัญญา UNFCCC ได้แก่ การจัดท า Natinal GHG Inventory, CDM, Reformed 
CDM และ Bilateral Agreements รวมทั้งรองรับตลาดคาร์บอนในประเทศด้วย  

      7) กลไกตลาดยังคงอยูแ่ละมคีวามส าคญัมากขึน้ อบก.ตอ้งปรับแก้ พ.ร.ฎ.จดัตัง้องคก์ารฯให้
ครอบคลุมงานด้านนี้ตามแนวโนม้ของการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรงุกลไกสากล และเร่งพัฒนาระบบตลาด
คาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศและพฒันาศักยภาพบุคลากรรองรับกลไกด้านนี้เพื่อให้ทนัตอ่สถานการณ์
โดยเฉพาะระบบการตรวจสอบ รายงานและการทวนสอบ (MRV) ซึ่งมแีนวทางการด าเนินงานคือ 
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7.1) การทบทวนกฎหมายหรือกฎระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

7.2) การออกแบบโครงสร้างระบบและบง่ชี้หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งให้ชดัเจน และขั้นตอนการ
ตรวจสอบ รายงานและการทวนสอบทั้งระดับโครงการและระดบัชาติ รวมทั้งระบบการขึ้นทะเบียนโครงการ ผู้
รับรอง (Validator) และผู้ทวนสอบ (Verifier) 

7.3) พัฒนาวิธีการและการค านวณการลดก๊าซเรือนกระจก (Methodologies) และเกณฑ์
พ้ืนฐาน (Baseline) ส าหรบักิจกรรมตา่งๆ      

7.4) ระยะแรกให้จัดตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่เป็น Validator และ Verifier ส าหรบัโครงการ
ลดก๊าซเรอืนกระจกไปก่อนจนกวา่จะมีสถาบนัหรือบคุลากรพร้อม 

7.5) การฝึกอบรมบุคคลากรทั้งของ อบก. และหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวขอ้ง 
โดยความร่วมมือจากองคก์รหรือประเทศในกลุม่ Annex I 

4 พัฒนาระบบการจดัการองคค์วามรู้ภายใน อบก.ใหเ้จ้าหน้าที่เขา้ใจและรับทราบความก้าวหนา้
ในงานทีเ่กี่ยวข้อง โดยเฉพาะงานการวิเคราะห์รบัรองโครงการ CDM, Carbon Labeling, MRV และ NAMAs 

 

 4.4.3 กลยุทธ์ป้องกัน (Weakness-Threat Strategy) 

1) สร้างเวที CDM Clinic and Carbon Market Forum โดยศึกษาบ่งชี้จุดอ่อนจุดแข็งของ
ผู้ประกอบการในการพัฒนาโครงการ และประสานงานกับองค์กร DOE เพ่ือให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบการโดย
จัดให้มีเวทีสัมมนาเรื่องนี้เป็นประจ า 

2) เร่งรัดด าเนินการด้านเครือข่ายการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกและ MRV ดังกล่าวข้างต้นเพ่ือ
รองรับเงื่อนไขด้าน National Communications และ GHG Inventory 

3) ส่งเสริมให้มีผู้จัดการประสานโครงการ (C/ME) มากขึ้นในการพัฒนาโครงการแบบแผนงาน 
(PoA) เพื่อสนับสนุนให้กิจการ SME พัฒนาโครงการฯมากขึ้น 

4) การพัฒนาตลาดคาร์บอนในประเทศและกลไกการยกเว้นภาษีจะช่วยให้ อบก. สามารถรวบรวม
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินการในภาคสมัครใจได้ดีขึ้น  

5) ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไทยให้สามารถขึ้นทะเบียน
เป็น DOE ได้มากขึ้นจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการและร่นระยะเวลาการรับรองและทวนสอบ
โครงการด้วย 
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วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รกัษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

วิสยัทศัน ์: บรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจกอยา่งมีประสทิธิผล         

เพ่ือช่วยเศรษฐกิจ รกัษาสิง่แวดลอ้ม และเก้ือกูลสงัคม 

การให้บรกิาร 
ได้แก่ การให้
ค าแนะน าการ
รับรองโครงการ 
และบริการอื่นๆ 

การพัฒนาระบบ กลไก 
มาตรการต่างๆ ที่

สนับสนุนการลดกา๊ซเรือน
กระจก เช่น การวางระบบ 
MRV ของประเทศ กลไก
ตลาดและเครือ่งมอืทาง
เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น 

เป็นศูนย์ข้อมูลใน
ด้านการบรหิาร
จัดการก๊าซเรือน
กระจกของ
ประเทศ 

สนับสนุนให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการก๊าซ

เรือนกระจก 
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การปรบัเปลี่ยนภาวะเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมของโลก รวมทั้งผลจากการเจรจาในเวที

สหประชาชาติภายใต้อนุสัญญาว่าดว้ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2551-2554)
มีแนวโน้มน าไปสู่การก าหนดเปูาหมายลดกา๊ซเรือนกระจกของทกุประเทศที่เขม้ขน้มากยิ่งขึ้น รฐัภาคีอนุสัญญาฯ 
ต่างตระหนักถงึทิศทางหลกัของการพัฒนา ซึง่จะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทศัน์สู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ า
บนพ้ืนฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน องคก์ารบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) ในฐานะ
หนว่ยงานหลักในการสง่เสรมิและสนับสนุนการด าเนินงานดา้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 
จึงต้องวางยุทธศาสตร์การท างานให้สอดคล้องกับทิศทางการพฒันาตามกระแสโลกดังกลา่ว โดยปรบัเปลี่ยน
บทบาทจากเดิมที่เน้นการเปน็องคก์รรบัรองโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด ไปสู่การเปน็องค์กรหลกัท่ี
ชี้น าการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและผลักดนัการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนา โดยเน้นการสร้าง
เครือข่าย (Networking) เชื่อมโยงกับหนว่ยงานรัฐและทุกภาคสว่นทีเ่กี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกนัผลักดันเปูาหมายเชิง
นโยบายในการลดกา๊ซเรือนกระจกของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการมีสว่นร่วมของภาคส่วนตา่งๆ ให้เข้ามามี
บทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่สงัคมคารบ์อนต่ าอย่างเปน็รูปธรรม 

5.1 วิสยัทัศน์ 

 “บริหารจดัการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิผล เพ่ือช่วยเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดล้อม และ

เกื้อกูลสังคม” 
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5.2 พันธกิจ 

พันธกิจขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกมี 7 ประ  ร   ง    

(1) วิเคราะห์ กลั่นกรอง และท าความเห็นเกี่ยวกับการให้ค ารับรองโครงการ ตลอดจนติดตาม
ประเมินผลโครงการที่ได้รับค ารับรอง 

(2) ส่งเสริมการพัฒนาโครงการ และการตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง 

(3) เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ด าเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก 

(4) จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับค ารับรอง และการขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับ
การรับรอง  ทั้งนี้ ตามนโยบายที่คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ และ
คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ก าหนด 

(5) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(6) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(7) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

5.3 ประเด็นท้าทาย 

 อบก. มีประเด็นท้าทายต่อการปฏิบตัิงาน ไดแ้ก่ 
 สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อม 
 ภารกิจที่ตอ้งขบัเคลื่อนไปสูค่วามส าเร็จทีไ่ดร้ับมอบหมาย (รายละเอียดในบทที่ 2-3) 
 ความต้องการของผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ประเดน็กลยุทธ์จากการวเิคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและ SWOT ของ อบก. (รายละเอยีดใน      

บทที่ 4) 

5.4 ประเด็นยุทธศาสตร ์

ในการมุ่งสู่วิสัยทัศน์และสนองตอบต่อพันธกิจ ภายใต้บริบทของปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ตลอดจนประเด็นท้าทายข้างต้น องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกจึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ โดยใช้
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แนวทาง Balanced Scorecard (BSC) เป็นหลักในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนที่ยุทธศาสตร์ โดย
พิจารณาจากมิติด้านต่างๆ คือ 

 มิติประสิทธิผลตามกลยุทธ์ (Effectiveness)  

 มิติคุณภาพการให้บริการ (Quality)  

 มิติประสิทธิภาพกระบวนการภายใน (Internal Process)  

 มิติการพัฒนาองค์การ (Learning and Growth)  

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก 
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 เป้าประสงค์  

การด าเนินงานของ อบก. ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ตัวชี้วดั 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ ไม่น้อยกว่า 15 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ณ สิ้นปี 
งบประมาณ พ.ศ.2559 (นับจากโครงการ/กิจกรรมที่ อบก. ส่งเสริมสนับสนุน) 

 กลยุทธ์หลกั  

พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National MRV System & 
NAMAs 
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 กิจกรรม/โครงการหลกั 

1) พัฒนาการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

 โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์กลั่นกรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก 

 โครงการติดตามประเมินผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจก 

 โครงการจัดท าแผนงานการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (NAMAs) 

 โครงการจัดตั้งระบบตรวจสอบ รายงาน และการทวนสอบระดับชาติ (National MRV) 
เพื่อรองรับกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศ 

2) พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก 

 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศการลดก๊าซเรือนกระจก 

 

 

 

 เป้าประสงค์  

ภาคีที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกและเครื่องมือที่ อบก. พัฒนาขึ้น 

 ตัวชี้วดั 

กลไก/เครื่องมือที่ส่งเสริมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศอย่างน้อยปีละ 1 กลไก/
เครื่องมือ 

 กลยุทธ์หลกั  

1) ส่งเสริมและพัฒนาตลาดคาร์บอนและธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

2) เสริมสร้างศักยภาพทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก 
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       แผนยทุธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555–2559 

 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รกัษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรม/โครงการหลกั 

1) ส่งเสริมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

 โครงการพัฒนาระบบตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ 

 โครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต 

 โครงการพัฒนาตลาดของฉลากคาร์บอน 

2) เสริมสร้างศักยภาพทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

 โครงการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

 โครงการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์แก่ภาคส่วนต่างๆ เพ่ือ
ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก 
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       แผนยุทธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555–2559 

 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รกัษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

แผนภาพ 2   กรอบยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 และแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2555 – 2558 ของ อบก. 
ส าหรับในการจัดท าแผนปฏิบตัิราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ปี 2555 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
ส่วนที่ 8 แนวนโยบายด้านที่ดนิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
ส่วนที่ 3 บทที ่8การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

นโยบายรัฐบาล 
3. นโยบายเศรษฐกิจ  
5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ แผนการบริหารราชการแผ่นดนิ 

ข้อ 3 นโยบายเศรษฐกิจ     
ข้อ 5 นโยบายทีด่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  
ข้อ 7 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 

 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี พ.ศ. 2555 
    ข้อ 3 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  

เป้าหมายการให้บริการ ทส. : พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายได้รบัการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 
 

แผนยุทธศาสตร์ อบก. พ.ศ. 2555-2559 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2555 ของ อบก. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. สง่เสรมิทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก 

เป้าประสงค์/เปา้หมายการให้บริการ  
1. การด าเนนิงานของ อบก. ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

เป้าประสงค์/เป้าหมายการใหบ้ริการ  
2. ภาคีที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกและเครื่องมือ  

ที่ อบก.พัฒนาขึ้น 

กลยุทธ์ 1.พัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก          
            อย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม – โครงการ 

ผลผลิต – ผลลัพธ์ 

กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดคารบ์อนและธุรกจิที่เกี่ยวกับการบริหาร  
              จัดการก๊าซเรือนกระจก 
กลยุทธ์ 2. เสริมสร้างศักยภาพทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือน
กระจก 

กิจกรรม – โครงการ 
 

ผลผลิต – ผลลัพธ์ 

ระ
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       แผนยุทธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555–2559 

 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รกัษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

แผนภาพ 3 แผนยุทธศาสตร์ องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2555 -2559 
พัน

ธกิ
จ

วิเคราะห์ กลั่นกรอง 
ให้ค ารับรอง และ
ติดตามประเมินผล

โครงการ

ส่งเสริมการพัฒนา
โครงการ และตลาด
ซื้อขายก๊าซเรือน

กระจก

เป็นศนูย์กลางข้อมูล
สถานการณ์การ

ด าเนนิงานด้านก๊าซ
เรือนกระจก

จัดท าฐานข้อมูล
โครงการที่ได้รับค า
รับรองและการขาย
ปริมาณก๊าซเรือน

กระจก

ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพทุกภาค
ส่วนในการบริหาร
จัดการก๊าซเรือน

กระจก

เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับก๊าซ
เรือนกระจก

ส่งเสริมและ
สนับสนนุการ
ด าเนนิงานด้าน
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

เป้าประสงค์ 1: การด าเนินงานของ อบก  ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

ตัวชี้วัด 1: ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีค่าดว่าจะลดได้ปีละไม่น้อยกว่า   MtCO2eq 
 นับจากโครงการ กิจกรรมที่ อบก  ส่งเสริมสนับสนนุ 

กลยุทธ์  : พัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนนุการลดก๊าซเรือนกระจกอย่าง
มีประสิทธิภาพ

โครงการหลัก
• พัฒนาระบบการวิเคราะห์กลั่นกรอง
โครงการ
• ติดตามประเมินผลโครงการ
• จัดท า NAMAs
• จัดตั้งระบบ National MRV

โครงการหลัก
• พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศการลดก๊าซเรือนกระจก

เป้าประสงค์ 2: ภาคีที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไก/เครื่องมือที่ 
อบก พัฒนาขึ้น

ตัวชี้วัด 2: กลไก เครื่องมือที่ส่งเสริมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศอย่าง
น้อยปีละ   กลไก เครื่องมือ

โครงการหลัก
• พัฒนาระบบตลาด VER 
ภายในประเทศ
• จัดกิจกรรมส่งเสริมการซื้อขาย
คาร์บอนเครดติ
• พัฒนาตลาดของฉลากคาร์บอน
• พัฒนา Low Carbon City Program

กลยุทธ์ 1: ส่งเสริมและพัฒนาตลาด
คาร์บอนและธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก

โครงการหลัก
• พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ในการบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก
• สร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ภาคส่วนต่างๆ 
และประชาชน ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้
ชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแบบคาร์บอนต่ า
• พัฒนาเมืองลดคาร์บอน

วิสัยทัศน์ อบก       -     

กลยุทธ์  : เสริมสร้างศักยภาพทุกภาคส่วนให้
มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก

กิจกรรม  : พัฒนาการบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก

กิจกรรม 2: พัฒนาระบบสารสนเทศ
เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก กิจกรรม 3: ส่งเสริมการบริหารจัดการ

ก๊าซเรือนกระจก
กิจกรรม 4: เสริมสร้างศักยภาพทุกภาคส่วนใน
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
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       แผนยุทธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555–2559 

 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รกัษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

แผนภาพ 4   แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2555 ของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
วิสัยทัศน ์: บริหารจัดการก๊าซเรอืนกระจกอย่างมีประสทิธิผลเพ่ือช่วยเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดล้อม และเกื้อกูลสังคม 
พันธกิจ  : พันธกิจ อบก. ข้อ 1.  - 7    
ค่านิยม :LOW-C (L = Leadership, O = Management by Objectives, W = Wisdom, C = Creative) 
          ริเริ่มสร้างสรรค์  ชี้น าการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีสว่นร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก 
เป้าประสงค์/เปา้หมายการให้บริการ 1:  

การด าเนินงานของ อบก. ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกใหมี้ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
เป้าประสงค์/เปา้หมายการให้บริการ 2: ภาคีที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือน

กระจกผ่านกลไกและเครื่องมือ ที่ อบก.พัฒนาขึ้น 
ตัวชี้วัด 1ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกทีค่าดว่าจะ
ลดได้ ไม่น้อยกว่า 10.5 
ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ภายในสิ้นปี 
งบประมาณ พ.ศ. 
2558 (นับจาก
โครงการ/กิจกรรมที่ 
อบก. ส่งเสริม
สนับสนุน) 

ปี55 
อย่างน้อย 
1.5 ล้าน
ตัน
คาร์บอน 
ไดออกไซด์
เทียบเท่า 

ปี56 
อย่าง
น้อย 2 
ล้านตัน
คาร์บอน 
ได
ออกไซด์
เทียบเท่า 

ปี57 
อย่าง
น้อย 3 
ล้านตัน
คาร์บอน 
ได
ออกไซด์
เทียบเท่า 

ปี58 
อย่างน้อย 
4 ล้านตัน
คาร์บอน 
ไดออกไซด์
เทียบเท่า 

รวม 
อย่างน้อย 
10.5 ล้าน
ตัน
คาร์บอน 
ไดออกไซด์
เทียบเท่า 

ตัวชี้วัด 2   
กลไก/เครื่องมือ ที่
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศ อย่างน้อยปี
ละ 1 กลไก/เครื่องมือ 

ปี55 
1กลไก/
เครื่องมือ 

ปี56 
1กลไก/
เครื่องมือ 

ปี57 
1กลไก/
เครื่องมือ 

ปี58 
1กลไก/
เครื่องมือ 

รวม 
อย่าง
น้อย 4
กลไก/
เครื่องมือ 

กลยุทธ์ 1.พัฒนาระบบและโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมและพัฒนาตลาดคาร์บอนและธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก 
กลยุทธ์ 2 เสริมสร้างศักยภาพทุกภาคส่วนให้มีสว่นร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก 

ผลผลิต;                                  
กิจกรรม  1 – พัฒนาการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กิจกรรม 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

กิจกรรม 4 เสริมสร้างศักยภาพทุกภาคส่วน กิจกรรม  2 พัฒนาระบบสารสนเทศเก่ียวกับการจดัการก๊าซเรือนกระจก 
กิจกรรมสนับสนุน  
หมายเหตุ  กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมตามเอกสารค าขอตั้งงบ 55 
หน่วยงานรับผิดชอบ สวป.  ศขก. สนย. หน่วยงานรับผดิชอบ สพธ. สพค. 
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       แผนยุทธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555–2559 

 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รกัษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

แผนภาพ 5 ความเชื่อมโยงยทุธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เป้าหมายการให้บริการและหน่วยงานของ อบก. 
ยุทธศาสตร์

จัดสรรงบ 2555 
ข้อ 5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างสมดุลเพือ่รองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกทั้งระดับชมุชนและระดับประเทศ   

ตลอดจนสรา้งจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในหมู่ประชาชนและผู้ประกอบการ 

เป้าหมายการ
ให้บริการ ทส.  

 
พื้นที่หรือกลุม่เป้าหมายได้รบัการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

เป้าประสงค์/
เป้าหมายการ
ให้บริการ อบก. 
และตัวชี้วัด 

 
1. การด าเนินงานของ อบก. ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
2. ภาคีที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกและเครื่องมือที่ อบก.พัฒนาขึ้น 
 

  ตัวชี้วัด 1 ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ ปีละไม่น้อยกว่า 1 ล้านตนัคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเทา่ (นบัจากโครงการ/กจิกรรมที่ อบก. ส่งเสริมสนบัสนุน) 

ตัวชี้วัด 2 กลไก/เครื่องมือ ที่ส่งเสริมการบริหารจัดการกา๊ซเรือนกระจกของประเทศ อย่างน้อย ปีละ 1 
กลไก/เครื่องมือ  (หมายเหตุ นับรวมถึงการพฒันาวิธีการค านวณ)  

 
ผลผลิต 
อบก. 

และตัวชี้วัด 

ผลผลิต; ระบบบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
- ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ : ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได ้ปีละไม่น้อยกว่า 1 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า (นับจากโครงการ/กิจกรรมที่ อบก. ส่งเสริมสนับสนุน) 
- ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้รบับรกิารที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้มีส่วนร่วมในการจัดการก๊าซเรือนกระจก 
- ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ:  ระบบสารสนเทศเกีย่วกับการจดัการก๊าซเรือนกระจก 
- ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ : จ านวนผูป้ระกอบการ และภาคธุรกิจเอกชนที่เข้ารว่มงานการส่งเสริมตลาดคาร์บอน 
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ได้รับการพัฒนาศกัยภาพให้มีส่วนรว่มในการจัดการกา๊ซเรือนกระจก 
- ตัวชีว้ัดเชิงเวลา : การรับรองโครงการก๊าซเรือนกระจกภายในระยะเวลาไม่เกนิ 180 วัน 

กิจกรรม/ 
กิจกรรม  1  

พัฒนาการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
 

กิจกรรม  2  
พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับ
การจัดการก๊าซเรือนกระจก 

กิจกรรม 3  
ส่งเสริมการบริหารจัดการก๊าซเรือน

กระจก 

กิจกรรมที่ 4  
เสริมสร้างศักยภาพทุกภาคส่วนในการ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

กิจกรรม
สนับสนุน 

โครงการ 
อบก. 

1.โครงการพัฒนาระบบการวเิคราะห์กลัน่กรอง
โครงการลดก๊าซเรือนกระจก (ปี 55-59) 

1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูและ
ระบบสารสนเทศการลดกา๊ซเรือน
กระจก (ปี 55-59) 

1. โครงการพัฒนาระบบตลาดคาร์บอน
ภาคสมัครใจภายในประเทศ (ปี 55-59) 

1. โครงการพัฒนาศกัยภาพและองค์ความรู้ใน
การบริหารจัดการกา๊ซเรือนกระจก (ปี 55-59) 

1.การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การบริหาร
องค์การ 
 
2.การจัดท า
รายงานประจ าปี  
ของ อบก. 
 
3. การส ารวจ
ความพึงพอใจการ
บริการของอบก. 
ประจ าปี 

1.1 การศึกษาจัดท าแนวทาง การพิสูจน์ส่วนเพิ่ม 
(Additionality) และประโยชน์ส่วนร่วม(Co-
Benefit) รวมทั้งการค านวณ การรบัรองและทวน
สอบปริมาณก๊าซเรือนกระจก ส าหรับโครงการภาค
พลังงาน (ปี 55) 

1.1 การออกแบบระบบรายงานข้อมูล
และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์
ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (ปี 55-59) 

1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมลดกา๊ซเรือนกระจกภาค
สมัครใจของประเทศไทยโดยใช้กลไกตลาด 
(ชื่อเดิม การพฒันาตลาดคารบ์อนภาค
สมัครใจ ระยะที่ 3) (ปี 55-56) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรและเพิ่มศักยภาพและ
เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (ปี 55-59) 

1.2 การศกึษาและก าหนดเกณฑ์พื้นฐาน 
(Baseline) การปล่อยและศักยภาพการลดก๊าซ
เรือนกระจกในภาคป่าไม้รวมทั้งการพฒันาระบบ
ตรวจวัด รายงานและการทวนสอบโครงการอนุรักษ์
ป่าไม ้(REDD) (ปี 55) 

1.2 การออกแบบและพฒันาระบบ
สารสนเทศการอนุมัติรบัรองและ
ติดตามประเมินผลโครงการลดก๊าซ
เรือนกระจก (ปี 55-59) 

1.2 การขยายผลกิจกรรมลดก๊าซเรือน
กระจกในท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่เมืองลด
คาร์บอนและสนบัสนุนตลาดคาร์บอนภาค
สมัครใจของประเทศไทย (ชื่อเดมิ การ
ขยายผลกิจกรรมลดกา๊ซเรือนกระจกใน
ท้องถิ่นเพื่อสนับสนนุตลาดคารบ์อนภาค
สมัครใจของประเทศไทย) (ปี 55) 

1.2 การพฒันาศักยภาพ และองค์ความรู้ด้าน
การตรวจวัด การรายงานผล และการทวนสอบ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดไดจ้ากการด าเนิน
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
(Measurement Reporting and 
Verification: MRV) (ปี 55-59) 



68 
       แผนยุทธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555–2559 

 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รกัษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

1.3 การศกึษาจัดท าแนวทาง การพิสูจน์ส่วนเพิ่ม 
(Additionality) และประโยชน์ส่วนร่วม(Co-
Benefit) รวมทั้งการค านวณ การรบัรองและทวน
สอบปริมาณก๊าซเรือนกระจก ส าหรับโครงการภาค
อ่ืนๆ (ปี 56-59) 

1.3 การปรับข้อมูลกา๊ซเรือนกระจก
ให้เป็นปจัจุบันส าหรบัระบบ
ฐานข้อมลูบัญชีกา๊ซเรือนกระจก
ระดับประเทศ (ปี 55-59) 

1.3 การพัฒนาแผนงานชดเชยคาร์บอน  
(Carbon Offsetting Program)  เพื่อ
สนับสนุนตลาดภาคสมัครในภายใน 
ประเทศ (ปี 55-56) 
     - โครงการน าร่อง Carbon 
Offsetting ปี 57- 59  

2. โครงการสร้างเสริมความรู้ ความเขา้ใจ และ
ประชาสัมพันธ์แกภ่าคส่วนตา่งๆ เพื่อส่งเสริม
การลดกา๊ซเรือนกระจก (ปี 55-59) 

 1.4 การจัดท าหลักเกณฑ์ในการพจิารณาให้ค า
รับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจกประเภทตา่งๆ 
(ปี 56-59) 

1.4 การพฒันาระบบทะเบียน
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งภาค
ทางการและสมัครใจในประเทศไทย 
(ปี 55-59) 

1.4 การพฒันาระบบตรวจสอบ รายงาน
และการทวนสอบ (MRV) ส าหรับตลาด
คาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศ (ปี 55-59) 

2.1 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจขอ้มูล
ก๊าซเรือนกระจก คาร์บอนเครดิต และการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ (ปี 55-59) 

 

1.5 โครงการศกึษาและพัฒนาข้อมูลอ้างอิงของ
ประเทศในเรื่องต่างๆ เช่น Baseline, 
Benchmark, Carbon Intensity, 
Methodology, Grid Emission Factor, 
Emission Factor อ่ืนๆ (ปี 56-59) 

1.5 การประเมินการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกภาคผืนดิน จากการใช้ที่ดินเพื่อ
การเกษตร ดว้ยระบบภูมิสารสนเทศ 
(Geoinformatics) (ปี 55-59) 

1.5 การพฒันา Sectoral Crediting 
Programe (ปี 56-57) 

  

1.6 การพัฒนาระบบคุณภาพแลพมาตราฐานในการ
วิเคราะห์กลั่นกรองโครงการและติดตามประเมินผล 
(ปี 56-59) 

1.6 การจัดท าระบบแม่ขา่ยแผนที่ 
(Internet Map sever) การปล่อย 
การกกัเก็บ และการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศไทย (ปี 55-59) 

1.6 โครงการพัฒนาการซื้อขายใบอนญุาต
ปล่อยกา๊ซเรือนกระจก ใน
ภาคอุตสาหกรรม (ปี 57-59) 

 

2. โครงการติดตามประเมนิผลโครงการลดก๊าซ
เรือนกระจก (ปี 55-59) 

1.7 การพฒันากฏหมายหรือ
กฎระเบียบการรายงานข้อมูลการ
ปล่อยกา๊ซเรือนกระจก (ปี 55-59) 

2. โครงการการจัดกจิกรรมส่งเสริมการ
ซื้อขายคาร์บอนเครดิต (ปี 55-59) 

 

2.1 การจัดท าคูม่ือ การติดตามประเมินผล และ
ทวนสอบ โครงการลดกา๊ซเรือนกระจก (ปี 55-59) 

 3. โครงการพัฒนาตลาดของฉลาก
คาร์บอน (ปี 55-59) 

 

2.2 การติดตามประเมินผลโครงการลดก๊าซเรือน
กระจกที่ได้รบัค ารบัรอง(LoA) (ปี 55-59) 

   

2.3 การพฒันาและปรบัปรุงแนวทางในการติดตาม
ประเมินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกส าหรับ
โครงการประเภทอื่นๆ (ปี 56-59) 

   

3. โครงการจัดท าแผนงานการลดก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศ (Nationally Appropriate 
Mitigation Actions : NAMAs) (ปี 55-59) 

   

3.1 การจัดท าแผนการลดกา๊ซเรือนกระจก 
(NAMAs)ของประเทศไทยตามข้อตกลงใน
อนุสัญญา UNFCCC (ปี 55-59) 
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                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555–2559 

 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รกัษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

4. โครงการจัดตั้งระบบ ตรวจสอบ รายงาน และ
การทวนสอบ ระดับชาติ (National MRV) เพื่อ
รองรับกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศ 
(ปี 55) 

    

5. โครงการพฒันาปรับปรุงระบบการตรวจสอบ 
รายงาน และการทวนสอบในระดบัต่างๆ เพื่อ
รองรับกลไก การลดก๊าซเรือนกระจกระหว่าง
ประเทศ อ่ืนๆ (ปี 56-59) 

    

หน่วยงาน (ส านัก/
ศูนย์ )และงบ
รายจา่ยอ่ืนรวม 
(ปี 55-59) 

สวป.    
สนย. 

ศขก. สพธ. 
สพค.  
สวป. 

ศขก. 
สอก. 

งบรายจ่ายอ่ืน  
ปี 55-59 รวม 

 

100.7 ล้านบาท  
(ปี 55 =16.5, ปี 56 =  18.0, 

ปี 57 = 20.0, ปี 58 = 22.0, ป ี59 = 24.2 ) 

160.8 ล้านบาท  
(ปี 55 =26.3, ปี 56 =  29.0 , 
ปี 57 = 32.0,ปี 58 = 35.0, 

ปี 59 = 38.5) 

91.5 ล้านบาท  
(ปี 55 =15.0, ปี 56 = 16.5, 
ปี 57 = 18.0, ปี 58 = 20.0, 

ปี 59 = 22.0 ) 

52.1 ล้านบาท  
(ปี 55 =8.5, ปี 56 = 9.4, 

ปี 57 = 10.3, ปี 58 = 11.4, ป ี59 = 12.5 ) 

16.1 ล้านบาท 
(ปี 55 = 2.8, 
ปี 56 = 3.0, 
ปี 57 = 3.2, 
ปี 58 = 3.4, 
ปี 59 = 3.7 ) 

งบค่าใชจ้่ายด าเนนิงานพืน้ฐาน (Fixed Cost)  ปี 55-59 รวม  390.1 ลา้นบาท (ปี 55 =65.1 ,ปี 56 =  70.9 ,ปี 57 = 77.3 ,ปี 58 = 84.2  ,ป ี59 = 92.6) 
 

 
 
 



70 
       แผนยทุธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555–2559 

 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รกัษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

 

 

 

 
 

เป้าประสงค์/เป้าหมาย

การให้บริการ 

ตัวชี้วัด 

ระดับผลลัพธ ์

(Outcome) 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Based Line) 

แผน (ผล) 

 

เป้าหมาย (Target)  

52 53 54 55 56 57 58 59 

1. การด าเนินงานของ 

อบก. ส่งเสริมการลด

ก๊าซเรือนกระจกใหม้ี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

1. ปริมาณก๊าซเรือน

กระจกที่คาดวา่จะลดได้ 

ไมน่อ้ยกว่า 15 ล้านตัน

คารบ์อนไดออกไซด์

เทียบเท่า ณ สิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ.

2559 (นับจากโครงการ/

กิจกรรมท่ี อบก. 

ส่งเสริมสนับสนุน) 

3.0 

ล้านตัน 

 

1.52 

ล้านตัน 

 

1.27 

ล้านตัน 

 

(ข้อมูล 

2 กย.

54) 

ไม่

น้อย

กว่า 

1 .5

ลา้น

ตัน 

ไม่

น้อย

กว่า 

2 

ลา้น

ตัน 

ไม่

น้อย

กว่า 

3 

ลา้น

ตัน 

ไม่

น้อย

กว่า 

4

ลา้น

ตัน 

ไม่

น้อย

กว่า 

4.5

ลา้น

ตัน 

หมายเหตุ การตั้งค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 ก าหนดเป็นค่าประมาณการ (ค่าต่ ากว่าผลการด าเนินงานในปงีบประมาณ พ.ศ. 

2552-2554)  เนื่องจาก อาจมีปัจจัยภายนอกที่ท าให้ผู้พัฒนาโครงการตัดสินใจไม่ด าเนินโครงการหรือชะลอการด าเนินโครงการ CDM  เนื่องจากโครงการ

ขนาดใหญ่ได้มีการพัฒนาโครงการไปในช่วงแรกดังกล่าว แล้ว จึงเหลือแต่โครงการขนาดเล็ก ซึ่งไม่มีความคุ้มค่าในการด าเนินโครงการแม้จะมีรายได้จากการ

ขายคาร์บอนเครดิต รวมถงึขั้นตอนการพัฒนาโครงการบางโครงการมีความยุ่งยากและใช้ระยะเวลานาน  กอปรกับใกล้สิ้นสุดช่วงพันธกรณีแรกของพิธีสารเกียว

โต (ปี ค.ศ. 2012) และความไม่แน่นอนของการเจรจาในเวทีโลก 

 

กลยทุธ์/  หน่วยงานรับผิดชอบผลผลิต/กิจกรรมหลัก   

กลยุทธ ์ หน่วยงาน

รับผดิชอบ 

1.พัฒนาระบบและโครงสรา้งพื้นฐานที่สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมี

ประสิทธิภาพ      

สวป. 

ศขก.สนย 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 
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       แผนยทุธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555–2559 

 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รกัษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

ผลผลิต / กิจกรรมหลกั 

ผลผลิต กจิกรรมหลัก 

ระบบบริหารจัดการก๊าซเรือน

กระจก 

กิจกรรม  1 - พัฒนาการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

กิจกรรม  2 พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือน

กระจก 

ตัวชี้วัดผลการด าเนนิงาน 

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีค่าดว่าจะลดได้ ปีละไม่นอ้ยกว่า 1 ล้านตัน  

                              คารบ์อนไดออกไซด์เทียบเทา่ (นับจากโครงการ/กิจกรรมที่ อบก.  

                              ส่งเสริมสนบัสนนุ)  

- ตัวชี้วัดเชิงเวลา     :  การรับรองโครงการก๊าซเรอืนกระจกภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน  

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  ระบบสารสนเทศเก่ียวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก  

กิจกรรม/โครงการ ปีที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

กจิกรรม  1 - พัฒนาการบรหิารจัดการกา๊ซเรือนกระจก   

1.โครงการพัฒนาระบบการวเิคราะห์กลัน่กรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก    2555 - 2559 สวป. 

1.1 การศึกษาจัดท าแนวทาง การพสิูจน์ส่วนเพิ่ม (Additionality) และประโยชนส์่วน

ร่วม(Co-Benefit) รวมท้ังการค านวณ การรับรองและทวนสอบปริมาณก๊าซเรือน

กระจก ส าหรับโครงการภาคพลังงาน  

2555 สวป. 

1.2 การศึกษาและก าหนดเกณฑ์พืน้ฐาน (Baseline) การปล่อยและศักยภาพการลด

ก๊าซเรือนกระจกในภาคปา่ไมร้วมท้ังการพัฒนาระบบตรวจวัด รายงานและการทวน

สอบโครงการอนุรักษป่์าไม ้(REDD)  

2555 สวป. 

1.3 การศึกษาจัดท าแนวทาง การพิสูจนส์่วนเพิ่ม (Additionality) และประโยชนส์่วน

ร่วม(Co-Benefit) รวมท้ังการค านวณ การรับรองและทวนสอบปริมาณก๊าซเรือน

กระจก ส าหรับโครงการภาคอื่นๆ  

2556 - 2559 สวป. 

1.4 การจัดท าหลักเกณฑใ์นการพจิารณาใหค้ ารับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก

ประเภทตา่งๆ  

2556 - 2559 สวป. 

1.5 โครงการศึกษาและพัฒนาขอ้มูลอา้งอิงของประเทศในเร่ืองตา่งๆ เชน่ Baseline, 

Benchmark, Carbon Intensity, Methodology, Grid Emission Factor, Emission Factor 

อื่นๆ  

2556 - 2559 สวป. 

1.6 การพัฒนาระบบคุณภาพแลพมาตราฐานในการวเิคราะห์กลั่นกรองโครงการและ

ตดิตามประเมินผล  

2556 - 2559 สนย. 
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       แผนยทุธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555–2559 

 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รกัษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

กิจกรรม/โครงการ ปีที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2. โครงการตดิตามประเมินผลโครงการลดกา๊ซเรือนกระจก  2555 - 2559 สวป. 

2.1 การจัดท าคู่มอื การตดิตามประเมินผล และทวนสอบ โครงการลดก๊าซเรือน

กระจก  

2555 - 2559 สวป. 

2.2 การตดิตามประเมินผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับค ารับรอง(LoA)  2555 - 2559 สวป. 

2.3 การพัฒนาและปรับปรุงแนวทางในการติดตามประเมินโครงการลดก๊าซเรือน

กระจกส าหรับโครงการประเภทอื่นๆ  

2556 - 2559 สวป. 

3. โครงการจัดท าแผนงานการลดกา๊ซเรือนกระจกของประเทศ (Nationally 

Appropriate Mitigation Actions : NAMAs)  

2555 - 2559 สนย. 

3.1 การจัดท าแผนการลดกา๊ซเรือนกระจก (NAMAs)ของประเทศไทย  ตามขอ้ตกลง

ในอนุสัญญา UNFCCC  

2555 - 2559 สนย. 

4. โครงการจัดตั้งระบบ ตรวจสอบ รายงาน และการทวนสอบ ระดับชาต ิ

(National MRV) เพื่อรองรบักลไกการลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศ 

2555 สนย. 

5. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการตรวจสอบ รายงาน และการทวนสอบใน

ระดับตา่งๆ เพื่อรองรับกลไก การลดก๊าซเรือนกระจกระหวา่งประเทศ อื่นๆ  

2556 - 2559 สวป. 

กจิกรรม  2 พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก   

1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศการลดก๊าซเรือน

กระจก 

2555 - 2559 ศขก. 

1.1 การออกแบบระบบรายงานข้อมูลและพัฒนาศักยภาพเครอืขา่ยศูนย์ขอ้มูลก๊าซ

เรือนกระจก 

2555 - 2559 ศขก. 

1.2 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศการอนุมัติรับรองและตดิตาม

ประเมินผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจก 

2555 - 2559 ศขก. 

1.3 การปรับข้อมูลก๊าซเรือนกระจกให้เป็นปัจจุบันส าหรับระบบฐานขอ้มูลบัญชกี๊าซ

เรือนกระจกระดับประเทศ 

2555 - 2559 ศขก. 

1.4 การพัฒนาระบบทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกทัง้ภาคทางการและสมคัร

ใจในประเทศไทย 

2555 - 2559 ศขก. 

1.5 การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคผืนดิน จากการใชท่ี้ดนิเพื่อ

การเกษตร ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics) 

2555 - 2559 ศขก. 

1.6 การจัดท าระบบแมข่่ายแผนท่ี (Internet Map sever) การปล่อย การกักเก็บ และ

การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 

2555 - 2559 ศขก. 

1.7 การพัฒนากฏหมายหรือกฎระเบียบการรายงานขอ้มูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2555 - 2559 ศขก. 
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       แผนยทุธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555–2559 

 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รกัษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

 

 

 

 

 
 

เป้าประสงค์/

เป้าหมาย

การ

ให้บริการ 

ตัวชี้วัด 

ระดับผลลัพธ ์

(Outcome) 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Based Line) 

แผน (ผล) 

 

เป้าหมาย (Target) 

52 53 54 55 56 57 58 59 

ภ า คี ท่ี

เ กี่ ย ว ข้ อ ง มี

ส่ วน ร่ วม ใ น

การลดก๊ าซ

เรือนกระจก

ผ่ า น ก ล ไ ก

และเครื่องมือ

ท่ี  อ บ ก .

พัฒนาขึ้น 

 

2. กลไก/เครื่องมือ ที่

ส่งเสริมการบริหาร

จัดการก๊าซเรือน

กระจกของประเทศ 

อย่างน้อยปีละ 1 
กลไก/เครื่องมือ ( นับ

รวมถึงการพัฒนา

วธีิการค านวณ) 

  - - -  1  

กลไก/

เครื่องมือ 

1  

กลไก/

เครื่องมือ 

1 

 กลไก/

เครื่องมือ) 

1  

กลไก/

เคร่ืองมอื 

1  

กลไก/

เครื่องมือ 

 

กลยทุธ์/  หน่วยงานรับผิดชอบผลผลิต/กิจกรรมหลัก   

กลยุทธ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2.ส่งเสริมและพัฒนาตลาดคารบ์อนและธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สพธ. 

3.เสริมสรา้งศักยภาพทุกภาคส่วนให้มสี่วนรว่มในการลดก๊าซเรือนกระจก  สพค. 

 

ผลผลิต / กิจกรรมหลกั 

ผลผลิต กิจกรรมหลัก 

ระบบบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กิจกรรม3 ส่งเสริมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

กิจกรรมที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพทุกภาคส่วน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 
 



74 
       แผนยทุธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555–2559 

 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รกัษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

ตัวชี้วัดผลการด าเนนิงาน 

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลไก/เครื่องมือ ที่ส่งเสริมการบริหารจัดการก๊าซเรอืนกระจกของ                    

                                ประเทศ อยา่งน้อยปลีะ 1 กลไก/เครื่องมอื  ( นับรวมถึงการพัฒนา 

                                วิธีการค านวณ) 

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผูร้ับบรกิารทีไ่ด้รับการส่งเสรมิและพฒันาศักยภาพใหม้ี 

                                ส่วนรว่มในการจดัการก๊าซเรอืนกระจก  

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผูป้ระกอบการ และภาคธุรกิจเอกชนที่เข้าร่วมงานการ 

                                ส่งเสริมตลาดคารบ์อน                     

    -    ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลิตภัณฑ์/องค์กรที่เขา้รว่มงานฉลากคารบ์อน  

    -    ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพงึพอใจของผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพใหม้ีส่วนรว่มในการ 

                                    จัดการกา๊ซเรอืนกระจก  
 

กจิกรรมหลัก/โครงการ ปีที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 

กจิกรรม 3 ส่งเสริมการบรหิารจัดการก๊าซเรือนกระจก    

1. โครงการพฒันาระบบตลาดคารบ์อนภาคสมคัรใจภายในประเทศ  2555 - 2559 สพธ. 

1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจกรรมลดกา๊ซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

ของประเทศไทยโดยใชก้ลไกตลาด (ชื่อเดิม การพัฒนาตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ 

ระยะที่ 3)  

2555 - 2556 สพธ. 

1.2 การขยายผลกิจกรรมลดกา๊ซเรือนกระจกในท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่เมอืงลดคารบ์อน

และสนับสนุนตลาดคารบ์อนภาคสมัครใจของประเทศไทย (ชื่อเดิม การขยายผล

กิจกรรมลดกา๊ซเรือนกระจกในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนตลาดคารบ์อนภาคสมัครใจของ

ประเทศไทย)  

2555 สพธ. 

1.3 การพัฒนาแผนงานชดเชยคารบ์อน  (Carbon Offsetting Program)  เพื่อสนับสนุน

ตลาดภาคสมัครใจภายในประเทศ  

     - โครงการน าร่อง Carbon Offsetting  

2555 – 2556 

 

2557 - 2559 

สพธ. 

 

สพธ. 

1.4 การพัฒนาระบบตรวจสอบ รายงานและการทวนสอบ (MRV) ส าหรับตลาด

คารบ์อนภาคสมัครใจในประเทศ  

2555 - 2559 สพธ. 

1.5 การพัฒนา Sectoral Crediting Programe  2556 - 2557 สพธ. 

1.6 โครงการพัฒนาการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใน

ภาคอุตสาหกรรม 

2557 - 2559 สพธ. 

2. โครงการการจัดกจิกรรมสง่เสริมการซื้อขายคารบ์อนเครดิต  2555 - 2559 สพธ. 

3. โครงการพัฒนาตลาดของฉลากคาร์บอน 2555 - 2559 สพธ. 
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       แผนยทุธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555–2559 

 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รกัษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

 

 

สรุปตัวชี้วัด เป้าหมาย ของ อบก. 

 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด แหลง่ที่มา เป้าหมาย/หน่วยนับ 

ปี 55 ปี 56 ป5ี7 ป5ี8 ปี59 ป5ี5-59 

ประเด็น

ยุทธศาสต

ร์ท่ี 1  

ส่งเสริม

การลด

ก๊าซเรือน

กระจกของ

ประเทศ 

  

ปริมาณการลดก๊าซ

เรือนกระจกไมน่อ้ย

กว่า 15 ล้านตัน 

คารบ์อนไดออกไซด์

เทียบเท่า ณ สิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ.

2559 จากโครงการ/

กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

แผนปฏิบัต ิ

4 ปี และ

เอกสาร

งบประมาณ

ประจ าป ี

ไม่น้อย

กว่า  

1.5 ลา้น

ตัน

คารบ์อน

ไดออก 

ไซด์

เทียบ 

เท่า 

ไม่น้อย

กว่า  

2 ลา้น

ตัน

คารบ์อน

ไดออก 

ไซด์

เทียบ 

เท่า 

ไม่น้อย

กว่า  

3 ลา้น

ตัน

คารบ์อน

ไดออก 

ไซด์

เทียบ 

เท่า 

ไม่น้อย

กว่า  

4 ลา้น

ตัน

คาร์บอน

ไดออก 

ไซด์

เทียบ 

เท่า 

ไม่น้อย

กว่า  

4.5 ลา้น

ตัน

คารบ์อน

ไดออก 

ไซด์

เทียบ 

เท่า 

ไม่น้อย

กว่า  

15 ลา้นตัน

คารบ์อน

ไดออก 

ไซด์เทยีบ 

เท่า 

การรับรองโครงการ

ก๊าซเรือนกระจก

ภายในระยะเวลาไม่

เกิน 180 วัน  

เอกสาร

งบประมาณ

ประจ าป ี

90 วัน 80 วัน 80 วัน 80 วัน 80 วัน 80 วัน 

 ระบบสารสนเทศ

เกี่ยวกับการจัดการ

ก๊าซเรือนกระจก  

 

เอกสาร

งบประมาณ

ประจ าป ี
1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 

กจิกรรมที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพทุกภาคสว่น   

1. โครงการพฒันาศักยภาพและองค์ความรู้ในการบรหิารจัดการกา๊ซเรือน

กระจก 

2555 - 2559       สพค. 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรและเพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ

ก๊าซเรือนกระจก 

2555 - 2559 สพค. 

1.2 การพัฒนาศักยภาพ และองค์ความรู้ดา้นการตรวจวัด การรายงานผล และการ

ทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการด าเนนิโครงการลดก๊าซเรือนกระจก

ของประเทศไทย (Measurement Reporting and Verification: MRV)  

2555 - 2559 สพค. 

2. โครงการสร้างเสริมความรู ้ความเขา้ใจ และประชาสัมพนัธ์แก่ภาคส่วนต่างๆ 

เพื่อสง่เสริมการลดกา๊ซเรือนกระจก 

2555 - 2559      สพค. 

2.1 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลกา๊ซเรือนกระจก คารบ์อนเครดิต และ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2555 - 2559 สพค. 
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       แผนยทุธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555–2559 

 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รกัษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด แหลง่ที่มา เป้าหมาย/หน่วยนับ 

ปี 55 ปี 56 ป5ี7 ป5ี8 ปี59 ป5ี5-59 

ประเด็น

ยุทธศาสต

ร์ท่ี 2  

ส่งเสริมทุก

ภาคส่วนให้

มสี่วนร่วม

ในการลด

ก๊าซเรือน

กระจก 

 

กลไก/เครื่องมือ ที่

ส่งเสริมการบริหาร

จัดการก๊าซเรือน

กระจกของประเทศ 

อย่างนอ้ยปีละ 1 

กลไก/เครื่องมือ  

(นับรวมถึงการ

พัฒนาวิธีการ

ค านวณ) 

แผนปฏิบัต ิ

4 ปี 

อย่าง

น้อย 1 

 กลไก/

เครื่อง 

มอื 

อย่าง

น้อย 1 

 กลไก/

เครื่อง 

มอื 

อย่าง

น้อย 1 

 กลไก/

เครื่อง 

มอื 

อย่าง

น้อย1 

 กลไก/

เครื่อง 

มอื 

อย่าง

น้อย 1 

 กลไก/

เครื่อง 

มอื 

อย่างนอ้ย 

5 

 กลไก/

เครื่องมือ 

 จ านวนผู้รับบริการท่ี

ได้รับการสง่เสริม

และพัฒนาศักยภาพ

ให้มีสว่นร่วมในการ

จัดการก๊าซเรือน

กระจก  

เอกสาร

งบประมาณ

ประจ าป ี

350 

ราย 

400 

ราย 

423 

ราย 

465 

ราย 

512 

ราย 

2,150 

ราย 

 จ านวน

ผู้ประกอบการ และ

ภาคธุรกิจเอกชนท่ี

เข้าร่วมงานการ

ส่งเสริมตลาด

คารบ์อน          

เอกสาร

งบประมาณ

ประจ าป ี 500 

ราย 

550 

ราย 

605 

ราย 

665 

ราย 

732 

ราย 

3,052 

ราย 

 จ านวนผลิตภัณฑ์/

องคก์รท่ีเข้าร่วมงาน

ฉลากคารบ์อน  

เอกสาร

งบประมาณ

ประจ าป ี

148  

ผลิต 

ภัณฑ/์

องคก์ร 

162  

ผลิต 

ภัณฑ/์

องคก์ร 

178  

ผลิต 

ภัณฑ/์

องคก์ร 

195  

ผลิต 

ภัณฑ/์

องคก์ร 

215  

ผลิต 

ภัณฑ/์

องค์กร 

898  

ผลิต 

ภัณฑ/์

องคก์ร 

 ความพงึพอใจของผู้

ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพให้มสี่วน

ร่วมในการจัดการ

ก๊าซเรือน 

กระจก  

เอกสาร

งบประมาณ

ประจ าป ี

ร้อยละ 

75 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 
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       แผนยทุธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555–2559 

 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รกัษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

ผลกระทบท่ีคาดหวัง 
 
 เมื่อสิ้นสดุแผนยุทธศาสตร์ อบก. (พ.ศ. 2555-2559) อบก. คาดหวงั แผนที่ก าหนดไว้จะท าให้เกิดผล
กระทบต่อผูร้ับบริการหรือผูม้ีส่วนได้สว่นเสีย และการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ดังนี้ 
 

1. การด าเนินโครงการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ ชว่ยส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันและสง่เสริมการลงทนุในโครงการที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม ท าให้เกดิการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากประเทศพัฒนาแล้วสู่ประเทศไทย การลงทนุ การจา้ง
งาน และมรีายได้เข้าประเทศจากการขายคาร์บอนเครดติ นอกจากนี้ การพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด 
(CDM) ที่ผ่านมา พบว่าสว่นมากเป็นโครงการผลิตความร้อนและกระแสไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียน จึงชว่ยลด
การน าเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิล และช่วยให้ประเทศไทยสามารถพ่ึงตนเองในด้านพลังงานได้มากขึ้น ดงันั้น การด าเนิน
โครงการจึงก่อให้เกดิการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านสิง่แวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคม ต่อชุมชน และประเทศใน
ภาพรวม  

    อบก. ได้ด าเนินการสง่เสริมและพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 
โดยจะมีการทบทวน พัฒนาระบบการวิเคราะห์กลัน่กรองโครงการใหม้ีความเหมาะสมและชดัเจน สามารถ
ด าเนนิงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้ง มีแผนด าเนนิการติดตามตรวจสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่
ได้รับค ารับรองว่าเป็นโครงการ CDM เพ่ือให้มั่นใจว่าโครงการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก โดยสร้างเครือขา่ย
ความรว่มมือในการติดตามประเมินผลโครงการร่วมกบัส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ตลอดจนการพัฒนาระบบ
ตรวจวดั รายงานผล และการทวนสอบ (Measurable, Reportable and Verification: MRV) ส าหรับการด าเนนิ
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการปล่อยและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือให้เกดิ
ความเชื่อมัน่ว่าโครงการมีการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง 

 
 2. การด าเนนิงานโครงการพัฒนาตลาดของฉลากคาร์บอน ซึง่ประกอบดว้ย 3 ฉลาก ได้แก่ ฉลากลด
คาร์บอน เครือ่งหมายคารบ์อนฟุตพริน้ท์ และคูลโหมด ซึ่งถือว่าได้สร้างนวัตกรรมการลดการปล่อยกา๊ซเรอืน
กระจก คือ เพื่อให้ผู้บริโภคใช้ประกอบการตัดสนิใจบริโภคสินค้าที่ใส่ใจในเรือ่งลดโลกร้อน รวมทั้งมีการพัฒนา
อุตสาหกรรมให้มศีักยภาพในการลดกา๊ซเรือนกระจกมากขึ้น และเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัเพ่ือน าไปสู่
อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ า ด าเนนิการส่งเสริมใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นของไทยสามารถน าแนวทางการ
ประเมินคารบ์อนฟุตพริ้นทข์ององค์กรไปประยกุต์ใช ้ ซึ่งท าให้สามารถบ่งชีไ้ด้ว่าทอ้งถิน่มกีารปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเท่าไร น าไปสู่การด าเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกประเภทต่างๆ ทีเ่หมาะสมในท้องถิน่ อนัเปน็การ
เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทอ้งถิน่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไปสู่
เมืองลดคาร์บอน มีการพฒันาตลาดคาร์บอนโดยมีการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่รองรบักิจกรรมลดกา๊ซเรือน
กระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย ซึ่งประกอบดว้ย 3 เรื่อง ดังนี ้

1) การสรา้งแรงจงูใจในการเข้าร่วมตลาดคาร์บอนภาคสมคัรใจภายในประเทศ 
2) การพัฒนาโครงการ Carbon Offset เพื่อจ าแนกผูซ้ื้อในตลาด 
3) การสรา้งระบบ MRV ให้เหมาะสมกับโครงการน าร่อง 
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          3.  การด าเนินการพัฒนาข้อมูลของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 2 องคป์ระกอบหลัก คือ (1) การ
ศึกษาวิจัยเพ่ือจดัท าข้อมูลอา้งอิงและพัฒนาองค์ความรู ้ (2) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหาร
จัดการข้อมลู ส าหรบัการด าเนินงานในส่วนที่ 1 นัน้ อบก. ได้ด าเนนิการศึกษาวจิัย อาท ิ ศึกษาค่าสัมประสทิธิ์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคไฟฟูา และ การศึกษาเพื่อก าหนดกรณีฐานของโครงการประเภทพลังงาน
หมุนเวียน เพื่อให้ผู้พฒันาโครงการใช้เปน็ขอ้มูลอ้างอิงการค านวนปริมาณการลดกา๊ซเรอืนกระจก นอกจากนัน้
แล้วการจดัท าขอ้มูลบญัชีกา๊ซเรือนกระจก การศึกษาการพยากรณป์รมิาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
การศกึษาเพื่อประเมินความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตรข์องเทคโนโลยีลดก๊าซเรือนกระจกประเภทตา่งๆ ยังเป็น
ผลการวิจัยที่ใช้ประกอบการวางแผนเชิงนโยบายระดับประเทศดา้นกา๊ซเรือนกระจก และการก าหนดท่าทีของ
ประเทศในเวทีการเจรจาระดับโลก ส าหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารจดัการข้อมูลนัน้ อบก. ได้
พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อรองรบัการจดัท าบญัชีก๊าซเรือนกระจก เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการข้อมูลจ านวน
มากให้ท าให้สามารถปรับปรุงข้อมูลบญัชีก๊าซเรอืนกระจกให้ทันสมัยย่ิงขึน้ และยังได้พัฒนาเทคนคิการค านวณ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิโดยใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม และ
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ์ (GIS) เพื่อให้ได้ผลลพัธ์การค านวณที่แม่นย ายิง่ขึน้ นอกจากนี้ยังไดด้ าเนินการ
พัฒนาระบบเพื่อรองรับการด าเนินการของ อบก. เชน่ ระบบสารสนเทศเพื่อการอนุมตัิโครงการฯ และระบบ
สารสนเทศเพื่อการตดิตามประเมนิผลโครงการฯ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงให้ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค เข้ามามีส่วน
ร่วมในการตดิตามประเมินผลโครงการบนระบบนี้ผา่นทางเครือข่าย Internet 
 

4. การด าเนนิการพัฒนาศักยภาพ และองคค์วามรู้ในการบรหิารจดัการก๊าซเรือนกระจก ช่วยสง่เสรมิให้
มีการพฒันาขีดความสามารถของหนว่ยงานภาครัฐ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ภาคเอกชนและหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้งให้มสี่วนร่วมในการลดกา๊ซเรือนกระจก ภายใต้การด าเนนิงานของ อบก. การสง่เสรมิและการพัฒนา
ศักยภาพอย่างตอ่เนือ่ง โดยไดด้ าเนนิการพัฒนาและจดัท าหลกัสูตรที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย อาทิ 
หลักสูตรพื้นฐานด้านการบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจกส าหรบัหน่วยงานภาครัฐและองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
เพื่อให้กระตุน้ให้เกดิความตระหนักในการลดก๊าซเรือนกระจก และน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในหน่วยงานและ
ท้องถิน่ของตนในอนาคต และหลักสตูรเฉพาะด้านส าหรับผูป้ระกอบการ ภาคเอกชนและหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
เช่นหลกัสูตรเฉพาะทางด้าน PoA CDM และการจัดท า Carbon Footprint ขององค์กรเพ่ือเนน้ให้
ผู้ประกอบการสามารถเตรียมความพร้อมในการจดัท าพฒันาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดทีม่ีความซับซ้อน
มากขึน้และเตรียมความพรอ้มส าหรับการลดก๊าซเรือนกระจกในสถานประกอบการของตน นอกจากนี้จากการ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์และเผยแพรข่่าวสาร ขอ้มูล และองค์ความรู ้สู่สาธารณะผ่านสื่อต่างๆ ท าให้ประชาชน 
และภาคสว่นต่างๆ เกิดความรู้ความเข้าใจ และมคีวามตระหนักและใหค้วามรว่มมือในการลดก๊าซเรือนกระจก
และการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 
 
         5. ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้น นับเป็นกระแสโลกที่ส่งอิทธิพลต่อ
การปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาประเทศ ที่ทุกประเทศตระหนักดีแล้วว่า ต้องมีการพัฒนาแบบปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์มุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า (Low Carbon Society) ที่จะส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่ปรับเปลี่ยนการผลิตและบริโภครวมถึงวิถีชีวิตให้
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ยั่งยืนมากกว่าเดิม ซึ่ง อบก. ได้มีผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้แทนประเทศร่วมจัดท าและ
ผลักดันท่าทีประเทศไทย ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ให้เข้าสู่ก้าวส าคัญของกระบวนการเจรจาระหว่าง
ประเทศภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) และพิธีสาร
เกียวโต เพ่ือสร้างศักยภาพและความพร้อมของประเทศด้านการแข่งขันกับนานาชาติได้ในระยะยาว  รวมทั้ง 
อบก. ได้มุ่งเน้นให้มีการน าผลเจรจาระหว่างประเทศ มาสื่อสารอย่างถูกต้องต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และ
ผลักดันให้เกิดการด าเนินงานภายในประเทศ ทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น สืบเนื่องกันไป ทั้งนี้ เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และองค์ความรู้ด้านการต่อสู่กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ให้กับภาคีและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เตรียมการจัดท าแนวทางการพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่ า ซึ่ง
จะเสริมสร้างให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกได้ ทั้งต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
เชิงเศรษฐกิจที่จะมุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ า สังคมคาร์บอนต่ า มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป        
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บทที่ 6 

แผนการติดตามประเมินผล 

 
 

 การติดตามประเมนิผลตามแผนยุทธศาสตร ์อบก. (พ.ศ. 2555 – 2558 ) ได้ก าหนดแนวทางการตดิตาม
ประเมินผลไว ้2 ระดบั ดังนี ้
 

1. การติดตามประเมนิผลตนเอง ประกอบดว้ยการประเมิน 2 ประเภท 
1.1 ประเมินด้านประสิทธิภาพ เปน็การประเมนิกระบวนการ (Process  

Evalution) เพื่อดวู่าได้เกิดผลผลิตตามที่คาดหวังไวห้รอืไม่ ไดแ้ก ่ 
      -  ประเมินจากการเปรียบเทยีบ แผน-ผลการปฏบิัตงิาน และการใช้จ่ายไตรมาส 
      -  ประเมินจากการท าตน้ทุนผลผลิต (รายจ่ายจรงิ) ประจ าปี ภายใตร้ะบบ GFMIS 

1.2 ประเมินด้านประสิทธิผล เปน็การประเมินผลลัพธ ์(Output Evaluation) เพือ่ 
ดูว่าได้ผลลัพธ์ตามประสิทธผิลหรือไม่ ไดแ้ก่ 

      -  ประเมินจากตวัชี้วดั (เชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทนุ) 
      -  ประเมนิดว้ยเครื่องมือวเิคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่าย

งบประมาณประจ าป ี(PART : Performance Assessment Rating Tools) ประจ าป ี
 
    ทั้งนี้ ภายหลงัการรวบรวมผลการด าเนนิงานของทุกหนว่ยน าสง่ผลผลิต/หน่วยปฏิบัติ (ส านัก/ศนูย์/

หนว่ย) ตามแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้กรอบของตัวชีว้ดัผลส าเร็จของการด าเนนิงาน เช่น รายไตรมาส ราย 6 
เดือน และราย 12 เดือน จะมีการประเมนิผลตนเองและจัดท ารายงานสรปุผลการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบกบั
เปูาหมายที่ก าหนด เสนอตอ่ผู้บริหาร คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมนิผล และคณะกรรมการองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อใหไ้ดร้ับทราบข้อมลูย้อนกลับจากหน่วยน าส่งผลผลิต/หนว่ยปฏิบตั ิ (ส านกั/
ศูนย์/หนว่ย) ตลอดจนปัญหา อปุสรรค ที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะข้อคดิเห็นจากหน่วยประเมิน และใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการบริหารจดัการของผู้บรหิาร เพื่อใหส้อดรบักับสถานการณ์ทีอ่าจเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้
หากผู้บริหาร คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมนิผล และคณะกรรมการองค์การบรหิารจดัการกา๊ซเรอืน
กระจก มนีโยบาย/การสัง่การใดๆ ออกมาเพ่ือจดัการแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าว หรอืเปน็เพียงการรับทราบ ก็
จะต้องส่งผ่านข้อมูลย้อนกลบัให้แก่ 
 
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง รวมทั้งจะมีการติดตามความคืบหนา้ของการ
ด าเนินงานของหนว่ยน าสง่ผลผลิต/หนว่ยปฏิบตั ิ (ส านกั/ศูนย์/หนว่ย) เพื่อรายงานผู้บริหาร คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล และ คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเป็นระยะๆ ดว้ย 
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       แผนยทุธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555–2559 

 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รกัษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

 
  2. การประเมนิโดยหน่วยงานภายนอก ไดแ้กก่ารประเมินผลการด าเนนิงาน ให้ครอบคลุมด้าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประจ าปี การประเมินผลการปฏิบตัิงานระยะ 3 ป ี ของ อบก. ตามมาตรา 39  
และการจดัท ารายงานประจ าปี โดยการวา่จ้างทีป่รึกษาภายนอก  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


