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ปัญหาสภาว ะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ได้ทวีความรุนแรงและส่งผล

กระทบเป็นวงกว้างมากขึ้น ผลการศึกษาของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ( Intergovernmental Panel on Climate Change: 
IPCC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ให้ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ต่ออนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( United 
Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC)  
รายงานว่า ปัจจุบันอุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกสูงขึ้นประมาณ 0.8 องศา
เซลเซียส เมื่อเทียบกับ 100 ปีที่แล้ว  และมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่า 
“อุณหภูมิโลก” สัมพันธ์กับ “ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในชั้น

บรรยากาศ” ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 650,000 ปีที่ผ่านมา ไม่มีช่วงใดเลยที่ชั้นบรรยากาศโลกมีปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สูงเกิน 300 ppm (part per million) ในขณะที่ปัจจุบัน ชั้นบรรยากาศโลกมีความเข้มข้น
ของคาร์บอนไดออกไซด์สูงถึง 380 ppm 

IPCC คาดการณ์ว่า หากอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังเป็นเช่นนี้ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลก อาจ
เพิ่มขึ้นถึง 6 องศาเซลเซียสในปี พ.ศ. 2643 หรืออีก 100 ปี
ข้างหน้า นักวิทยาศาสตร์และนักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ประมาณการว่าหากปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 450 ppm ซึ่งจะท าให้อุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่า 2 อาศาเซลเซียส จะถึงจุดที่
ระบบนิเวศและเศรษฐกิจของโลก จะได้รับความเสียหายจนไม่
สามารถฟื้นตัวกลับให้เป็นอย่างเดิมได้ 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(อบก.) ขึ้นเป็นองค์การมหาชน ภายใต้พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2550 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นองค์กรผู้มีอ านาจตามพิธีสารเกียวโต (Designated National Authority: DNA) ซึ่งมี

บทบาทหน้าที่ในการรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้พิธี
สารเกียวโตหรือโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean 
Development Mechanism: CDM) รวมถึงการด าเนินงานด้านการ
ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยด้วยมาตรการต่างๆ ทั้งในระดับ
โครงการและนโยบายที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการลดก๊าซเรือน
กระจกในประเทศไทย มีความเป็นเอกภาพและคล่องตัวในการ

ด าเนินงาน รวมทั้ง  เป็นศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกและศูนย์กลางการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจก ในอันที่จะ ช่วยส่งเสริมการเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย เนื่องจากการด าเนินงานหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มีส่วนกระตุ้น
และส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมและลงทุนในการลดก๊าซเรือนกระจก  

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 านาจหน้าที่ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  

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 และเสนอรายงานหรือความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา 

(6) ด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

(7) ปฏิบัติงานหรือด าเนินการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการแห่งชาติ
หรือคณะกรรมการมอบหมาย 
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อน่ึง เนื่องจากปัจจุบันมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงกลไกต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง กับการลด
ก๊าซเรือนกระจกอย่างเห็นได้ชัดจากเวทีการเจรจาระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญา UNFCCC รวมทั้ง 
การด าเนินการรูปแบบใหม่ในประเทศต่างๆ ท่ีประเทศไทยต้องริเริ่มจัดการกลไกที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง
ไปด้วยเพ่ือมิให้เสีย โอกาสด้าน การพัฒนา ดังน้ัน อ านาจหน้าที่ของ อบก. ภายใต้ พระราชกฤษฎีกาฯ  
ข้างต้นจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนต่อไป เพ่ือให้มีบทบาทที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ 
 

1.2  โครงสร้างการบริหารจัดการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นองค์กรที่ช่วยส่งเสริมการ

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

นอกจากนั้น อบก. ช่วยส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการลงทุน เกิดผลต่อเศรษฐกิจใน
ภาพรวม และเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนในโครงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งท าหน้าที่ใน
การพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ ภาคเอกชน ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และเป็น
ศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ด้านก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก 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 เพื่อให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  และสอดคล้องกับสถานการณ์ของการพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่
สะอาดและกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ยิ่งขึ้น โดยใช้ทดลองปฏิบัติตั้งแต่เดือนกันยายน 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 ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ 2 อัตรา และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 45 อัตรา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555)    
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      หมายเหตุ: คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553  

 

แผนภาพ 1 ผังโครงสร้างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 

คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  

รองผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 

ส านักยุทธศาสตร์ (สนย.) 

 

ส านักพัฒนาธุรกิจ (สพธ.) 
 

ส านักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ (สพค.) 
 

ส านักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล (สวป.) 
 

ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (ศขก.) 
 

ที่ปรึกษาองค์การ/ผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษ 

 

ส านักอ านวยการ (สอก.) 

หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.) 

ผู้อ านวยการ 

 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์การ 
− ด้านกฎหมาย              
− ด้านเศรษฐศาสตร์  
− ด้านทุนและการตลาด      
− ด้านวิจัยและพัฒนา  
− ด้านข้อมูลสารสนเทศ       
− ด้านอื่นๆ 
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1.3 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

ปี 2551   ได้รับ 31.7 ล้านบาท  

ปี 2552   ได้รับ 80.0 ล้านบาท  

ปี 2553  ได้รับ 80.0 ล้านบาท  

ปี 2554 ได้รับ 99.8 ล้านบาท  

ปี 2555   ได้รับ 94.7 ล้านบาท 

ปี 2556 ได้รับ 105.3 ล้านบาท 
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ภารกิจของ อบก. มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามแผนและนโยบายของภาครัฐ

ในระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

2.1 นโยบายรัฐบาล (นายกรัฐมนตรี นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร) 

นโยบายรัฐบาล (นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ 

ชินวัตร) ที่ไดแ้ถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554  มีส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และการ
ด าเนินงานขององค์การฯ 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
ใช้ซ้ าและการน ากลับมาใช้ใหม่  เพ่ิมปริมาณการใช้พลังงานทดแทนใน
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสร้างรายได้จากการขายคาร์บอน
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เครดิต  และลดภาวะโลกร้อน  รวมทั้ง  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
แก้ไขปัญหาและตรวจสอบสภาวะแวดล้อม  และพัฒนาเมืองหรือพ้ืนที่อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศท่ีสอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เพื่อน าไปสู่สังคมคาร์บอนต่ า  

8) ส่งเสริมและจัดให้มีมาตรการทางภาษีและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน  การใช้พลังงาน
ทดแทน  และการใช้พลังงานจากภาคเกษตร  อุตสาหกรรมรถยนต์ประหยัด
พลังงานอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใช้พลังงานทดแทนและสะอาด  ได้แก่ เอทานอล 
ไบโอดีเซล และก๊าซธรรมชาติ (NGV) 

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

  3.3.4  การตลาด การค้า และการลงทุน 
   4) ปรับปรุงมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้ครอบคลุมการให้

สิทธิประโยชน์แก่ธุรกิจในภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  การท่องเที่ยวการกีฬา  
และบริการ  โดยเน้นกิจการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  มี
การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  และมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม  

6) พัฒนาสินค้าและบริการที่สร้างโอกาสใหม่ในการหารายได้  การ
ผลิตสินค้าและบริการอันเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลก ซึ่งพัฒนา
จากแนวคิดระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่ใช้นวัตกรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
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
พัฒนาพลังงานท่ีสะอาดเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน  
สร้างจิตส านึกของผู้บริโภคในการใช้พลังงานอย่างประหยัด  และมีประสิทธิภาพ
ให้เป็นระบบจริงจังและต่อเนื่องทั้งภาคการผลิต  ภาคการขนส่ง  และภาค
ครัวเรือน 

 

5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ  โดยการปรับปรุงกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม  รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  
ปรับปรุงกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เอื้อต่อการเข้าถึงขององค์กรภาคประชาชน  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  และสร้างกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อให้

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  มาสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
 

พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดย
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่ชุมชน  ท้องถิ่นส่งเสริมการท าวิจัยร่วมกับ
ต่างประเทศ  รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
อย่างประหยัดและช่วยลดมลพิษ  จัดหาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พัฒนา
เครือข่ายนักวิจัยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและภาคีอื่นๆ  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  
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7.4 
 
 
 

7.6 

กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศ และ
องค์การระหว่างประเทศท่ีมีบทบาทส าคัญของโลก เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในประเทศ
ไทย พร้อมกับการสร้างภูมิคุ้มกันและขีดความสามารถในการแข่งขันให้เศรษฐกิจไทย 
 
ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและการ
เปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย  เพื่อก่อให้เกิดฉันทามติในการก าหนด
นโยบายและด าเนินนโยบายต่างประเทศ  
 

 

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

  ส่วนที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  

  และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 

  บทที่ 8 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง 

  ยั่งยืน 

 

4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

4.1  วัตถุประสงค์ 

4.1.2 เพื่อขับเคลื่อนการผลิตและการบรโิภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อใหป้ระเทศ

ก้าวไปสู่การเป็นสังคมคารบ์อนต่่า 

4.1.3 เพื่อสร้างภูมคิุ้มกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ และประเด็นสิ่งแวดล้อมโลก 

4.2  เป้าหมาย 

4.2.3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี  ลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

จากการพัฒนา  โดยควบคุมคุณภาพน้่าในแหล่งน้่าหลักและแม่น้่าสายส่าคัญ  ให้อยู่ในเกณฑ์

ตั้งแต่พอใช้ข้ึนไปไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  80 ฟื้นฟูคุณภาพน้่าทะเลชายฝ่ังโดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทย

ตอนในไม่ได้อยูใ่นเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก คุณภาพอากาศในเขตเมอืงและเขตอุตสาหกรรมอยูใ่น
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เกณฑ์มาตรฐาน การจัดการขยะชุมชนถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึน้มากกว่ารอ้ยละ  50 ของปรมิาณ

ขยะมูลฝอยที่เกดิขึ้น และมีการน่าขยะกลับมาใช้ใหมไ่ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 30 

4.2.4 เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมอิากาศและภัยพบิัติใหม้ีความพรอ้มทั้งระดับประเทศ พื้นที ่และชุมชน 

4.2.5 เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

4.3 ตัวชี้วัด 

4.3.4 สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกตอ่หัวต่อหัว เปรยีบเทียบกับล่าดับขัน้การ

พัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 

4.3.5 เครื่องมือและกลไกในการบรหิารจัดการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

ฐาน ขอ้มูลและแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ทั้ง

ระดับประเทศภูมภิาค และจังหวัด กลไกการเฝูาระวังและระบบเตือนภัยล่วงหน้าในพืน้ที่ที่ได้รับ

ผลกระทบและพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาต ิ

5. แนวทางการพัฒนา 

5.2   การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคล่ือนประเทศเพื่อเตรียมพร้อม

ไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี

แนวทางหลัก ดังนี้ 

5.2.1 ปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจ

คาร์บอนต่่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย 

3) เรง่พัฒนากลไกและมาตรการลดกา๊ซเรอืนกระจกในประเทศ  ที่สนับสนุนการ

พัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อการปรับตัวของกลไกและมาตรการระหวา่งประเทศด้านการลด

ก๊าซเรอืนกระจก  รวมทั้งเร่งพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรห์ลักเกณฑ์  และเงื่อนไขที่น่าไปสู่

การเป็นสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  อาทิ ภาษีสิ่งแวดล้อม  ภาษีคาร์บอน  การพัฒนาระบบ

ฉลากคารบ์อน  และคารบ์อนฟุตพริ้นท์  การเพิ่มมาตรฐานบังคับเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม  การ

ส่งเสริมระบบการประเมินวัฏจักรชีวติผลิตภัณฑ์  รวมถึงการส่งเสรมิการออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ที่ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก  ตลอดจนสนับสนุนการวจิัยพัฒนาทางวทิยาศาสตร์  

เทคโนโลยี และนวัตกรรมในสาขาการผลิตต่างๆ ที่น่าไปสู่การลดกา๊ซเรอืนกระจก 
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5.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง เพื่อลดปรมิาณ

ก๊าซเรือนกระจก โดย 

2) ส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่ใช้พลังงานที่สะอาดขึ้น หรือใช้พลังงานที่สามารถ

น่ากลับมาใช้ใหม ่โดยส่งเสริมการใช้เชือ้เพลิงชวีภาพและก๊าซธรรมชาติส่าหรับยานยนต ์พัฒนา

เทคโนโลยยีานยนต์ที่สะอาดและช่วยประหยัดพลังงาน ควบคู่กับการควบคุมประสิทธิภาพการใช้

พลังงานภายใตศ้ักยภาพของเทคโนโลย ีโดยการก่าหนดมาตรฐานอัตราการบรโิภคเชือ้เพลิง 

เพื่อใหเ้กดิการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และลดการใช้น้่ามันเชือ้เพลิง ซึ่งจะเป็นกลไก

ส่าคัญในการลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกในระยะยาว 

5.2.4 ปรับพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมคาร์บอนต่่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย 

1) ส่งเสรมิใหป้ระชาชนทุกภาคส่วนมสี่านึกรับผิดชอบเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยน่า

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด่าเนินชีวติ เพื่อเป็นต้นแบบของสังคมที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมผา่นระบบการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย โดยใหเ้ชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและ

สามารถน่าไปประยุกต์ใช้ได้จรงิปลูกฝังแนวคิดให้เกิดความตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเกื้อกูลต่อการอยูร่อดและการพัฒนาของสังคมมนุษย ์ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแนวคิด

จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุดในระยะสั้น สู่การอยู่

รว่มกันอย่างเกื้อกูล และการใช้ประโยชน์อยา่งย่ังยืน 

3) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลขา่วสารและถ่ายทอดความรูค้วามเข้าใจแก่

ประชาชนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการบรโิภคที่ย่ังยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนใน

การเลือกบรโิภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.3  การยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน มีแนวทางส่าคัญ ดังนี ้

5.3.1 พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบ  และการปรับตัวรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย 

1) ศึกษาวิจัยและพัฒนาความรูเ้กี่ยวกับสาเหตุและการคาดการณ ์การประเมิน

ความเสี่ยง ความเปราะบาง และผลกระทบที่จะเกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศใน

รายสาขา ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มคีวามแม่นย่ามากขึ้น ทั้งต่อระบบนิเวศป่าไม ้ความ

หลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่ชายฝ่ังการขาดแคลนน้่า ภัยธรรมชาติ และภาคการผลิตที่ส่าคัญ

ของประเทศ เพื่อวางแผนในการรับมือและจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
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2) สนับสนุนการวิจัยพัฒนาทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวัตกรรมที่

เกี่ยวขอ้งกับการลดกา๊ซเรอืนกระจกและการปรับตัว โดยครอบคลุมการศกึษาเพื่อเสนอแนะ

แนวทางและมาตรการด้านการลดกา๊ซเรอืนกระจกในภาคการปล่อยก๊าซที่ส่าคัญและมีความ

เสี่ยงสูง โดยค่านึงถึงศักยภาพประสิทธ ิภาพและความคุ้มค่าในการลดก๊าซเรอืนกระจก การ

ศึกษาวิจัยเพื่อเตรียมการพัฒนาระบบตลาดคารบ์อนในประเทศ การศกึษาวิจัยเพื่อเตรียมการ

รองรับการลดก๊าซเรอืนกระจกรายสาขา เช่น สาขาพลังงาน สาขาเกษตรกรรม การศกึษาวิจัย

เพื่อเตรียมการรองรับมาตรการหรอืกลไกใหม่ๆ  ที่ส่าคัญ อาท ิการลดกา๊ซเรอืนกระจกอย่าง

เหมาะสมในระดับชาต ิ(National Appropriation Mitigation Action: NAMA) การลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกที่เกดิจากการท่าลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า การอนุรักษ์ การจัดการป่าไม้

อยา่งย่ังยืน และการเพิ่มการกักเก็บคารบ์อนในพืน้ที่ป่าในประเทศก่าลังพัฒนา (Reducing 

Emission from Deforestation and Degradation and the Role of Forest Carbon Stocks in 

Developing Countries: REDD-Plus) และโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาดรายสาขา เป็นต้น 

3) สร้างนักวิจัยและเครอืขา่ยวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ รวมทั้ง

พัฒนาเครอืขา่ยความรู ้และการมสี่วนรว่ม ตลอดจนจัดหลักสูตรการศกึษาว่าด้วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

4) พัฒนากลไกการประเมินองค์ความรู ้รวมทั้งเผยแพรอ่งค์ความรูเ้กี่ยวกับการ

เปลี่ยน แปลงสภาพภูมอิากาศ ให้ทุกภาคส่วนได้ทราบ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนใน

การร่วมกันด่าเนินการแกไ้ขและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

5.3.2 พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรับมอืกับความท้าทายจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย 

1) สนับสนุนใหม้ีการจัดท่าแผนเตรยีมความพรอ้มของประเทศเพื่อรองรับ

ผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศในระยะยาว 20 ป ีโดยให้

ความส่าคัญกับผลกระทบที่จะเกิดขึน้ในด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น การวางแผนป้องกันเมือง

และพื้นที่ชายฝ่ัง และการป้องกันน้่าท่วม รวมทั้งการจัดท่าแผนระยะยาวในการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกของประเทศ 

2) พัฒนาระบบฐานขอ้มูลและระบบการรายงานเก่ียวกับข้อมูลการปล่อยและการ

ลดก๊าซเรอืนกระจกและด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ โดยพัฒนาจัดท่าฐานข้อมูลที่

เกี่ยวขอ้งกับผลของภาวะโลกรอ้น และผลที่เกิดขึน้จากพันธกรณีต่างๆ ฐานข้อมูลก๊าซเรอืน
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กระจกของประเทศ และขอ้มูลการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกรายสาขาให้ทันสมัยและมีมาตรฐาน 

พัฒนาจัดท่าระบบฐานขอ้มูลเชิงพื้นที่เพื่อบ่งชีพ้ื้นที่เสี่ยงภัย รวมทั้งฐานขอ้มูลเก่ียวกับฉลาก

คารบ์อน และคารบ์อนฟุตพริ้นต์ของการประกอบกิจกรรมต่างๆ ระบบข้อมูลโครงการเทคโนโลยี

สะอาดของประเทศ และขอ้มูลการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในตลาดภาคบังคับและคารบ์อน

ออฟเซตในตลาดภาคสมัครใจ ตลอดจนท่าการประเมินความต้องการในด้านต่าง  ๆทั้งด้าน

การเงิน และเทคโนโลย ีเพื่อใช้เป็นขอ้มูลพืน้ฐานของประเทศในการขอรับการสนับสนุนทาง

การเงินและเทคโนโลยจีากต่างประเทศ 

4) สนับสนุนใหม้ีการจัดท่าเป้าหมายและแผนปฏิบัติการระยะกลางและระยะยาว

ในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกโดยสมัครใจ โดยค่านึงถึงประโยชน์ร่วม รวมทั้งพัฒนาระบบ

ติดตามโครงการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และระบบการตรวจวัด การรายงาน และการ

ทวนสอบ (Measurable, Reportable and Verifiable: MRV) ทั้งในระดับโครงการและ

ระดับประเทศ รวมทั้งสร้างระบบจูงใจและกลไกเพื่อให้กิจกรรมของภาคส่วนต่าง  ๆในประเทศที่

ด่าเนินกจิกรรมแบบสมัครใจในการลดกา๊ซเรอืนกระจกถูกบันทึกอย่างเป็นระบบ 

5) ศึกษาวิจัยและพัฒนาตลาดคารบ์อนทุกรูปแบบ เพื่อแสวงหาโอกาสจากการ

สร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญแ่ละขนาดเล็กรวมถึง

ชุมชน ศึกษารูปแบบและมาตรฐานที่จะสามารถเชื่อมต่อกับตลาดคารบ์อนในต่างประเทศทั้งแบบ

สมัครใจและแบบทางการ ศึกษาการก่าหนดปรมิาณการควบคุมการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และ

ระบบการจัดสรรสิทธิการปล่อยก๊าซ รวมถึงศึกษาความคุ้มทุนและประสิทธิภาพในการลดการ

ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และต้นทุนในการบรหิารจัดการ เมื่อเทียบกับการเก็บภาษีคาร์บอน 

6) ส่งเสริมใหม้ีระบบการข้ึนทะเบียนเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรอืนกระจกของ

ประเทศ(National Registry System) โดยใหม้กีารพัฒนาระบบการรายงานและบันทึกกิจกรรม

การจัดการก๊าซเรอืนกระจกภายใตม้าตรการการลดกา๊ซเรอืนกระจกอย่างเหมาะสมในระดับชาติ 

รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ทั้งนี ้เพื่อแสวงหาการสนับสนุน

ด้านการเงิน เทคโนโลย ีและการเพิ่มขดีความสามารถจากต่างประเทศ รวมทั้งการจัดตั้งตลาด

คารบ์อนของประเทศไทยในอนาคต 

7) พัฒนากองทุนคารบ์อน เพื่อเป็นแหล่งรับซื้อคารบ์อนเครดิตและคารบ์อนออฟ

เซ็ทในประเทศ ตลอดจนการศกึษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งตลาดคารบ์อนของกลุ่มประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน 
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5.5  การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวกิฤตจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย 

5.5.1 ติดตามและเฝ้าระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบ

ต่อการค้าและการลงทุน ทั้งที่เป็นมาตรการฝ่ายเดียวของภาคีการค้าหลัก และมาตรการใน

กรอบทวิภาคีและพหุภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันหรอืรองรับมาตรการ

ดังกลา่ว โดยสนับสนุนใหเ้กดิความร่วมมอืจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง โดยเฉพาะภาคเอกชน 

5.5.2 เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้าและ

ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

โดยเฉพาะมาตรการภาษีที่เก็บจากสินค้าข้ามพรมแดน ตามบทบัญญัตขิองข้อตกลงทั่วไปว่าด้วย

ภาษีศุลกากรและการค้าหรอืแกตต ์ซึ่งอาจน่ามาใช้ในการเก็บภาษีคารบ์อน ณ จุดผ่านแดน การ

บังคับซือ้ใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรอืนกระจก การเก็บภาษีคารบ์อนกับสินค้าน่าเข้า และการใช้

มาตรการที่ไมใ่ช่ภาษ ีเช่น มาตรการฉลากคารบ์อน และขอ้มูลที่แสดงการใช้น้่า เป็นต้น เพื่อลด

เงื่อนไขการกีดกันการค้ากับประเทศไทย 

5.5.4 ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกท่าคาร์บอนฟุตพริ้นต ์โดยสนับสนุนทั้งด้านการเงิน การให้

ความรูแ้ละการอ่านวยความสะดวกเพื่อให้ผูส้่งออกรายย่อยได้รับการรับรองมากขึ้น รวมทั้ง

ส่งเสริมการท่าบัญชีต้นทุนคารบ์อนในระดับแหล่งวัตถุดบิ โดยเฉพาะในภาคเกษตรและประมง 

ตลอดจนพัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ ์

5.5.5 สร้างแรงจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ  เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอยา่ง

ยั่งยนื หรือที่เน้นความคิดสร้างสรรค์  รวมทั้งสร้างตลาดรองรับ  โดยส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา

เพื่อต่อยอดด้านการค้าการลงทุน ตลอดจนสนับสนุนธุรกิจการค้าคารบ์อนเครดิต 

5.6   การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความ

ตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดย 

5.6.1 ศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจของพันธกรณี  รวมทั้งตดิตาม

สถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ  ภายใต้อนุสัญญาขอ้ตกลงและพันธกรณี

ด้านสิ่งแวดล้อมและกรอบความตกลงอื่นๆ  ที่มีประเด็นเก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  ที่จะมีผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบต่อประเทศ  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม และ

สิ่งแวดล้อม เพื่อใหส้ามารถกาหนดท่าทีของประเทศที่เหมาะสมโดยเฉพาะท่าทีการเจรจาในเชิง
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รุก โดยต้องเสริมสรา้งความเขา้ใจและสนับสนุนใหเ้กดิความร่วมมอืจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง  

ระหว่างภาคการเมือง หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน 

5.6.3 พัฒนาความร่วมมอืในกลุ่มอาเซียน  และประเทศคู่ค้าส่าคัญ  เพื่อประโยชน์

รว่มกันโดยเฉพาะความรว่มมอืในการพัฒนาทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารลดกา๊ซเรอืน

กระจก และการปรับตัวการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติรว่มกันอย่างย่ังยืน อาทิ 

ด้านทรัพยากรนา้ ความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างแนวร่วมเพื่อสร้างอานาจต่อรองในเวที

ระหว่างประเทศด้านการค้า  การลงทุน และสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งจัดเตรยีมแผนรองรับการเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศ ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ 

5.6.4 สนับสนุนการด่าเนินงานตามพันธกรณแีละข้อตกลงระหว่างประเทศด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งข้อตกลง  อนุสัญญา และพธิีสารที่เก่ียวข้อง  อาทิ 

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  และพธิีสารที่เก่ียวข้องเพื่อคุ้มครองและอนุรักษ์

ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและพันธุกรรม  โดยใหชุ้มชนมีการเขา้ถึงเพื่อใช้ประโยชน์

อยา่งย่ังยืน  กาหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ  และสนับสนุนใหเ้กดิกลไกการ

แบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรมเมื่อมีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  รวมทั้งพันธกรณีและขอ้ตกลง

ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน  อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ  อนุสัญญาบาเซล  

และอนุสัญญาสต๊อกโฮลม์วา่ด้วยสารมลพษิที่ตกค้างยาวนาน เป็นต้น 

5.8   การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี

ประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ มีแนวทางหลัก ดังนี ้

5.8.5 ผลักดันให้มีการจัดเก็บภาษสีิ่งแวดล้อม  รวมถึงการปฏิรูปการบริหาร

จัดการงบประมาณของประเทศ ตามแนวทางการปฏิรูประบบภาษีเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมให้

เป็นรูปธรรม เช่น พจิารณาเก็บภาษีการปล่อยมลพิษ  ภาษีหรอืค่าธรรมเนียมในการใช้สินค้าที่

ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภาษีสารเคมีเป็นต้น และนารายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียม

ดังกลา่วมาสนับสนุนการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก

มลพิษ และส่งเสริมการผลิตที่ยั่งยืน 

5.8.6 สร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิจากทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ 

ให้มีการอนุรักษ ์การวจิัยและพัฒนาพันธุกรรมท้องถิ่นและพชืพืน้บ้าน เพื่อสร้างนวัตกรรมในการ
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ผลิตสินค้าและบริการที่มมีูลค่าเพิ่มและเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ เช่น สมุนไพร เวชภัณฑ ์

เครื่องส่าอาง และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกจิสร้างสรรค ์โดยค่านึงถึง

การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งก่าเนิดทรัพยากรที่ใช ้รว่มด้วยสนับสนุนการน่ากลไกใหม่ๆ  ที่เกิดขึน้ใน

เวทีประชาคมโลก มาปรับใช้เพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจใหกั้บชุมชนและภาคีที่เกี่ยวขอ้งในการ

ดูแลทรัพยากรธรรมชาติอยา่งเหมาะสม อาท ิกลไกการลดกา๊ซเรอืนกระจกจากการท่าลายป่า

และความเสื่อมโทรมของป่า การอนุรักษ ์การจัดการป่าอยา่งย่ังยืน และการเพิ่มพูนปริมาณ

คารบ์อนในประเทศก่าลังพัฒนา การเก็บค่าบรกิารเชิงนิเวศ (Payment for Ecosystem Services: 

PES) และกลไกการพัฒนาที่สะอาด 

2.3 นโยบายและแผนเฉพาะด้าน 

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

2.3.1  แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2555 – 2559  

 

 การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ส่งเสริมการบริโภคที่ย่ังยืน โดยสร้างขีดความสามารถและความ

ตระหนักของภาคส่วนต่างๆ ในการเลือกบริโภคสินค้าและบริการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนากลไกในการสร้างตลาดสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากสิ่งแวดล้อม ฉลากแสดงประสิทธิภาพ
พลังงาน เป็นต้น 
 สร้างแรงจูงใจโดยใช้มาตรการทางการเงินและการคลังในการ

ปรับโครงสร้างการผลิตในสาขาเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ เกษตร 
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
 พัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงาน

ทดแทนในภาคการขนส่งและระบบสาธารณูปโภค 
 การสร้างภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
 สนับสนุนให้ประเทศไทยพ ัฒนาปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ า ส่งเสริม

การลดก๊าซการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจา กภาคการผลิตต่างๆ และเพิ่ม
แหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก 
 ศึกษาและจัดท าแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม

แห่งชาติ (NAMAs) จัดท าเปูาหมายและแผนลดก๊าซเรือนกระจกในระยะ
ปานกลาง และระยะยาว 
 ส่งเสริมการลงทุนโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดพัฒนา
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เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือรองรับการบริหารจัดการด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาตลาดคาร์บอนทุกรูปแบบ รวมถึง
การจัดตั้งกองทุนคาร์บอน 
 พัฒนาและจัดท าฐานข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ

ประเทศ ตลอดจนพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนโครงการและการซื้อขาย
ถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตเพื่อรองรับตลาดคาร์บอนในประเทศ 
 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ

ด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก 
 สนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาค

ส่วนต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 ผลักดันและส่งเสริมกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งใน

ระดับทวิภาคีและพหุภาคี เร่งจัดเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิด
จากมาตรการกีดกันทางการค้าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

2.3.2 ยุทธศาสตร์
แห่งชาติว่าด้วยการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. 2551 – 
2555 

 

 
 
 
 
 

 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มแหล่งดูดซับ
ก๊าซบนพ้ืนฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 สร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 พัฒนาการด าเนินงานในกรอบความร่วมมือกับต่างประเทศ 
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2.3.3  แผนแม่บท
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแห่งชาต ิพ.ศ. 
2553 – 2562 

 
 

 การสร้างความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือและลดผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 การสนับสนุนทุกภาคส่วนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
เพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซฯ บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 การบูรณาการการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2.3.4 แผนแม่บทด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช 

 
 

 การบริหารจัดการพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์เพ่ือบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

 เพิ่มศักยภาพของแหล่งดูดซับก๊าซฯ ในพื้นที่ปุาอนุรักษ์ 
 ลดการปล่อยก๊าซฯ จากการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ 

นโยบายเฉพาะด้านอื่น ๆ 

2.3.5 แผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก 25% ใน 10 ป ี

 ก าหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนคิดเป็น 25% ของการใช้
พลังงานรวมทั้งหมดของประเทศ ในปี 2564  
 การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงาน
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(พ.ศ. 2555 – 2564) ทดแทนอย่างกว้างขวาง 
 การปรับมาตรการจูงใจส าหรับการลงทุนจากภาคเอกชนให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 การแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบที่ยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนา

พลังงานทดแทน 
 การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบสายส่ง สาย

จ าหน่ายไฟฟ้ารวมทั้งการพัฒนาสู่ระบบ Smart Grid 
 การประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน 
 การส่งเสริมให้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรม

พลังงานทดแทนแบบครบวงจร 
 ก าหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนรายเทคโนโลยี 
 พลังงานทดแทนเพ่ือการผลิตไฟฟ้า 
 พลังงานรูปแบบใหม่เพ่ือการผลิตไฟฟ้า 
 พลังงานทดแทนในภาคขนส่ง (ทดแทนการใช้น้ ามัน) 
 พลังงานทดแทนเพ่ือการผลิตความร้อน (Renewable Heat) 

2.3.6 แผนอนุรักษ์
พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554 – 
2573) 

 

 ใช้มาตรการแบบผสมผสานทั้งการบังคับด้วยกฎระเบียบและ
มาตรฐาน และการส่งเสริมและสนับสนุนด้วยการจูงใจในการลดการใช้
พลังงานในภาคเศรษฐกิจต่างๆ 

 สร้างความตระหนักและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงาน
ของผู้ใช้พลังงาน  ผลักดันแนวคิดและส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ า  

 กระจายภาระความรับผิดชอบด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
สู่ภาคส่วนต่างๆ  ของสังคมมากขึ้น  โดยให้ภาคเอกชนเป็นหุ้นส่วนที่
ส าคัญ และการเพ่ิมบทบาทขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  

 ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
พลังงานและลดต้นทุนเทคโนโลยี  
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 ส่งเสริมการพัฒนามืออาชีพด้านการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจน
พัฒนาขีดความสามารถเชิงสถาบันของหน่วยงาน /องค์กรของทั้งภาครัฐ
และเอกชนในการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

2.3.7 แผนหลักการ
พัฒนาระบบขนส่งและจราจร 
พ.ศ. 2554 – 2563 

 

 

 ส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนมาใช้รูปแบบการขนส่งทาง
รางและทางน้ าเพิ่มมากขึ้น 

 ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้มีการใช้พลังงานและ
ยานพาหนะที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ยกระดับการเข้าถึงและเพิ่มการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 

2.3.8 แผนยุทธศาสตร์ 
กระทรวง อุตสาหกรรม ตาม
แผนแม่บทกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2553 - 
2557 

 พัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม 

 ก ากับและดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ให้มีการพัฒนา
อย่างสมดุลและยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภค ชุมชน สังคม รวมถึงสนับสนุนการประกอบการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และพัฒนากระบวนการผลิตสู่ Green & Clean Industry  

 2.3.9 (ร่าง) ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้าน
การเกษตร พ.ศ. 2556 - 2559 

 การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

 การเตรียมความพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกัน 
 การลดผลกระทบ การรับมือ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ 
 การลดการปล่อยและการเก็บก๊าซเรือนกระจก 
 การพัฒนาระบบข้อมูลและองค์ความรู้ก๊าซเรือนกระจก  
 ส่งเสริม สนับสนุนการปรับระบบการผลิตสู่เกษตรที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 การพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ 
 การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วน 
 การเพ่ิมศักยภาพบุคลากร  
 การพัฒนาการด าเนินงานตามกรอบความร่วมมือกับต่างประเทศ 
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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 ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้    

1. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  

1.1) มีโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศ หรือ โครงการกลไกการพัฒนา 
ที่สะอาด (CDM) ภายใต้พิธีสารเกียวโตที่ได้รับหนังสือให้ค ารับรองว่าเป็นโครงการตามกลไกการพัฒนาที่
สะอาด (Letter of Approval: LoA) จาก อบก. รวมทั้งสิ้นจ านวน 168 โครงการ คิดเป็นปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่สามารถลดได้รวม 10.12  ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ต่อปี  (tons CO2 
equivalent/ year: ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555)  
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ในจ านวน 168 โครงการ  CDM ที่ได้รับหนังสือ ให้ค ารับรองว่าเป็นโครงการตามกลไก
การพัฒนาที่สะอาด (LoA) ดังกล่าว มี โครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก  CDM Executive Board 
ทั้งสิ้น 67 โครงการ  โดยได้รับการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ (Issuance of CERs) แล้ว 
จ านวน 13 โครงการ 
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1.2) มูลค่าการลงทุนรวมจากโครงการ CDM ที่ได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นโครงการ
ตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด (LoA) จ านวน 168 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนประมาณ 186,131 
ล้านบาท ซึ่งผลจากการลงทุนโครงการจะก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนที่โครงการ
ตั้งอยู่ นับเป็นการกระจายรายได้ ก่อให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจไปทั่วประเทศ  

ตารางแสดงจ านวนโครงการ CDM ที่ได้รับหนังสือให้ค ารับรองฯ โดยแบ่งตามภูมิภาค 

       

 

 

 

 

 

 

 

1.3) ก่อให้เกิดรายได้จากมูลค่าคาร์บอนเครดิตเข้าประเทศ จากโครงการ CDM ทั้ง 
168 โครงการ หากมีการขายคาร์บอนเครดิต จะมีรายได้เข้าประเทศอีกประมาณ  2 ,075  ล้านบาท  
(5 ยูโร/1ตัน อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร  = 41 บาท)  และเป็นรายได้ต่อเนื่องทุกปี ตลอดระยะเวลา
โครงการ เช่น อายุโครงการ 7 ปี หรือ 10 ปี ตามที่ก าหนดไว้ใน เอกสารการออกแบบโครงการ  

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

1.5) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานเป็นอย่างมาก เช่น อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี จาก
การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน ท าให้สามารถลดต้นทุนในภาคการผลิตไปได้เป็นจ านวนมาก ช่วยให้
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวมดียิ่งขึ้น  

ภาค จ านวนโครงการ 

เหนือ 3 

ใต ้ 40 

ตะวันออก 14 

ตะวันตก 11 

กลาง 45 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 45 

ตั้งอยู่มากกว่า 1 จังหวัด 10 

รวม 168 
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1.6) ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน
ประเทศ ซึ่งส่งผลดีต่อเสถียรภาพทางด้านพลังงานของประเทศไทย 

1.7) โครงการพัฒนาและส่งเสริมฉลากคาร์บอน โดยเฉพาะคาร์บอนฟุตปริ้นท์ได้รับ
ความสนใจและตอบรับจากภาคธุรกิจอย่างมาก ซึ่งเป็นมาตรการที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการ
แข่งขันของภาคธุรกิจที่มีกิจการส่งออก  ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการรองรับมาตร การกีด
กันทางการค้า โดยใช้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ 

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

1.9) ผลักดันมาตรการทางการคลังในการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา โครงการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผู้ประกอบการ   อบก. ประสบความส าเร็จในการประสานและ
ผลักดันเชิงนโยบาย โดยด าเนินงานร่วมกับกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิต ทั้งแบบภาคทางการ (CER) และภาคสมัครใจ 
(VER) สามารถขอยกเว้นภาษีส าหรับก าไรสุทธิในการด าเนินการโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ตามที่ก าหนดในแต่ละโครงการ  เฉพาะส่วนที่เกิดจากการจ าหน่ายคาร์บอนเครดิตไม่ว่าจะ
กระท าในหรือนอกประเทศ เป็นเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเน่ืองกัน  (พระราชกฤษฎีกา ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 516) พ.ศ. 2554) 

2. ผลประโยชน์ทางสังคม 

2.1) นวัตกรรม ท่ีเพ่ิมทางเลือกในการลดก๊าซเรือนกระจกให้กับภาคส่วนต่างๆ   

อบก. ตระหนักถึงความส าคัญของภาคประชาชนในฐานะผู้บริโภค และภาคเอกชนใน
ฐานะผู้ผลิตสินค้า จึงได้พัฒนานวัตกรรมกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกที่สามารถเพ่ิมศักยภาพให้
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ภาคเอกชน และเพิ่มทางเลือกให้กับสังคมไทยส าหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันก็ช่วย
ลดก๊าซเรือนกระจกด้วยจากการบริโภคสินค้าที่ผลิตจากกระบวนการที่ลดก๊าซเรือนกระจก และเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าใส่ใจและพัฒนากระบวนการผลิตที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นวัตกรรมต่างๆ 
ได้แก ่

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 52 บริษัทและได้รับอนุมัติให้ฉลากคาร์บอน 159 ผลิตภัณฑ ์(ข้อมูล ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2555)  

2.1.2) คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) บนผลิตภัณฑ ์ 

คาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นเครื่องหมาย
ส าหรับ บ่งบอกปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจาก
ผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฏจักรชีวิต (Life cycle) ของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นงานที่ อบก. ด าเนินการร่วมกับศูนย์
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งมีผู้ช านาญการจากมหาวิทยาลัยต่างๆร่วมด้วย   

ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกใน อาเซียนที่มีการพัฒนากลไกและวิธีค านวณ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และให้เป็นฉลากผลิตภัณฑ์  

ปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับฉลากคาร์บอน ฟุตพริ้นท์แล้วจ านวน  480 
ผลิตภัณฑ์ จาก 123 บริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555) 
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2.1.3) เสื้อผ้าลดโลกร้อน (CoolMode)  

อบก. ร่วมกับสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ก าหนดมาตรฐานสิ่งทอที่มีคุณสมบัติ
นอกเหนือไปจากความคงทนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตา
มาตรฐานสากลแล้ว ยังมีคุณสมบัติดูดซับเหงื่อและระเหย
ความร้อนจากร่างกายได้เร็วด้วย มาตรฐานดังกล่าวให้กับสิ่ง
ทอในลักษณะเป็นฉลาก CoolMode เพื่อด าเนินการส่งเสริมให้เป็นเสื้อผ้าลดโลกร้อนในแนวคิดที่จะเป็น
สิ่งรองรับการเปลี่ยนพฤติกรรมให้ผู้บริโภคปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้สูงขึ้นเพื่อลดการใช้ไฟฟูาซึ่ง
เป็นการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยในขณะที่สามารถอยู่ในห้องปรับอากาศที่อุณหภูมิสูงขึ้นได้อย่างสบายไม่
ชื้นอึดอัดเหนียวตัว ในขณะเดียวกันก็เหมาะสมกับการสวมใส่ในสภาพแวดล้อมของภูมิอากาศในเขตร้อน
ชื้นของประเทศไทยและเอเซียใต้ นับเป็นนวัตกรรมเชิงรุกของอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยด้วย  

ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการได้รับเครื่องหมายฉลากสัญลักษณ์ CoolMode แล้ว
จ านวน 18 ผลิตภัณฑ์ จาก 7 บริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555) 

2.2) การส่งเสริมมาตรฐานมงกุ ฏไทย (Crown Standard) 
ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ให้กับโครงการ CDM ของประเทศไทยที่นอกจากจะรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับสูงแล้ว ยังก่อประโยชน์ต่อสังคมจาก
การด าเนินโครงการด้วยรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตที่เอื้อให้ชุมชน
ข้างเคียงมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วย มาตรฐานมงกุฎไทยจะช่วยให้ผู้ประกอบการ
ได้รับมาตรฐานทองค า (Gold Standard) ง่ายขึ้นในระยะเวลาสั้นกว่าและด้วย
ค่าใช้จ่ายต่ ากว่า ในขณะเดียวกันก็สามารถเพิ่มมูลค่าราคาคาร์บอนเครดิตได้ด้วย 
ปัจจุบันมีโครงการได้รับมาตรฐานมงกุฏไทยจ านวน 27 โครงการ  

2.3) พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ในประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้พัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่จะน าไปใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิงแล้ว ยังสามารถน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเพื่อมุ่งสู่
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ า ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน ในการก าหนดท่าทีของประเทศไทย
ส าหรับการเจรจา ในเวทีระหว่างประเทศ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และรองรับการ
ด าเนินการจัดท ารายงานก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยตามพันธกรณี เช่น การจัดท า National 
Greenhouse Gas Inventory และ National Communication เป็นต้น  
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2.4) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้ค าแนะน าแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการจัดฝึกอบรม การบรรยายให้ความรู้ การ
จัดท าคู่มือและสื่อเผยแพร่ต่างๆ การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น 

3.  ผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม 

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

3.2) ช่วยลดการใช้ทรัพยากรเชื้อเพลิงฟอสซิล จากธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป โดย
การส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทน/พลังงานหมุนเวียน เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาด และไม่ก่อ
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ ท าให้สภาวะสิ่งแวดล้อมของประเทศดีขึ้น  

3.3) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดของไทย ในระดับเชิงพาณิชย์  
โดยเฉพาะเทคโนโลยีการแปลงน้ าเสียเป็นก๊าซชีวภาพ  ซึ่งสามารถขยายกิจการเผยแพร่ให้ประเทศ
ข้างเคียงด้วย และก่อให้เกิดการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดจากต่างประเทศ 
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3.2 ผลการด าเนินงานในมิติการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  

1.  การขึ้นทะเบียนโครงการ (Registration) ที่ CDM Executive Board  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 โครงการ CDM ของไทยได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นอันดับที่ 9 ของโลก 
อันดับที่ 7 ของเอเซีย และอันดับที่ 4 ของอาเซียน  

ตาราง แสดงผลการด าเนินงานของไทย ด้านการขึ้นทะเบียนโครงการ CDM  

Ranking Host Country Number of Registered CDM 
projects 

1)  China 1,851 

2)  India 795 

3)  Brazil 201 

4)  Mexico 136 

5)  Malaysia 106 

6)  Viet Nam 105 

7)  Indonesia 75 

8)  Republic of Korea 67 

9)  Thailand 66 
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2. ปริมาณ CERs Issued โดย CDM Executive Board  
ประเทศไทยมีปริมาณ CERs Issued อยู่ในอันดับที่ 21 ของโลก อันดับที่ 8 ของเอเซีย 

และเป็นอันดับที่ 4 ของอาเซียน  
ตารางแสดงปริมาณ CERs Issued ของประเทศต่างๆ  

Ranking Country CERs Issued (MtCO2e) % CERs Issued 

1)  China 529.53 59.78 

2)  India 136.44 15.40 

3)  Republic of Korea 84.03 9.49 

4)  Brazil 61.81 6.98 

5)  Mexico 13.93 1.57 

6)  Argentina 8.90 1.00 

7)  Chile 8.53 0.96 

8)  Egypt 7.43 0.84 

9)  Viet Nam 6.74 0.76 

10)  Indonesia 3.60 0.41 

11)  Pakistan 3.26 0.37 

12)  South Africa 2.87 0.32 

13)  Malaysia 2.14 0.24 

14)  Colombia 1.91 0.22 

15)  Peru 1.74 0.20 

16)  Bolivia 1.42 0.16 

17)  Ecuador 1.28 0.14 

18)  Israel 1.23 0.14 

19)  Guatemala 1.17 0.13 

20)  El salvador 1.09 0.12 

21)  Thailand 1.05 0.12 

 Other 5.70 0.64 

 Total 885.79 100.00 
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4.1 สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 

ประเทศไทยโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ได้จัดท าข้อมูลบัญชีก๊าซเรือน
กระจก โดยรวบรวมข้อมูลกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Activities Data) จากข้อมูลสถิติทางการของ
ภาคธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2543 ถึงปี พ.ศ. 2547 และจัดท า
ข้อมูลปี พ .ศ. 2537 เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบย้อนหลังกับข้อมูลในรายงานแห่งชาติฉบับที่ 1 (Initial National 
Communication) และท าการศึกษาทบทวนเพื่อก าหนดค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission 
Factor) ที่เหมาะสมส าหรับการค านวนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับประเทศเพ่ือจัดท าข้อมูล 
Emission Inventory ของประเทศไทย ซึ่งข้อมูลดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการจัดท ารายงานแห่งชาติฉบับที่ 
2 (The Second National Communication) เพ่ือเสนอต่อ UNFCCC ต่อไป 

การจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วยข้อมูลกิจกรรมท่ีเป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากภาคเศรษฐกิจต่างๆ ของประเทศไทย ตามมาตรฐานของ IPCC ซึ่งประกอบด้วย 

 ภาคพลังงาน (Energy) 
 ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม ( Industrial Processes, Solvent and Other Product 

Use) 
 ภาคการเกษตร (Agriculture) 
 ภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่และปุาไม้ (Land-Use Change and Forestry) 
 ภาคของเสีย (Waste) 

นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาเพ่ือประเมินศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคเศรษฐกิจต่างๆ 
รวมทั้งการวิเคราะห์ด้านต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของแต่ละมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกด้วย 

ผลการศึกษาการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย พบว่า ในปีพ.ศ. 2543 ประเทศ
ไทยมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 229.08 MtCO2eq โดยมีภาคพลังงานเป็นแหล่งที่มีการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกมากที่สุดถึง 69.6 % ภาคการเกษตรมีปริมาณการปล่อยมากเป็นอันดับ 2 ที่ 22.6% ล าดับถัดไป
คือ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการจัดการของเสียที่ 7.2 % และ 4.1% ตามล าดับ และมีการกักเก็บก๊าซเรือน
กระจกของภาคการใช้ประโยชน์ที่ดินและปุาไม้เป็นสัดส่วนเท่ากับ 3.5% ดังแสดงในรูป  
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ตารางท่ี 1 แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2543 ถึงปี พ.ศ. 2547 เปรียบเทียบกับข้อมูลการปล่อยเม่ือปี 2537  

 
กราฟแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 

ระหว่างปี พ.ศ. 2543 ถึงปี พ.ศ. 2547 เปรียบเทียบกับข้อมูลการปล่อยเม่ือปี 2537 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของแหล่งปล่อยและ
แหล่งดูดกลับของก๊าซเรือน

กระจก 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (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 
ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม 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 
ภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่
และป่าไม้ 30.63 -7.90 -29.01 -24.54 -26.14 -28.50 
ภาคของเสีย 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 



42 
       แผนยุทธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556–2560 

 

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

“บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิผล เพื่อช่วยเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดล้อม และเกื้อกูลสังคม” 
22 สิงหาคม 2555 

แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 

ในช่วง 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2543 – 2547 
ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมข้ึนทุกปีใน
อัตราร้อยละ 3.8 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าการปล่อย
ในช่วง 11 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2537 – 2547 ที่มีอัตรา
การเพ่ิมปริมาณการปล่อยที่ร้อยละ 2.0 ต่อปี ปัจจัย
หลักท่ีส่งผลต่อการเพิ่มการปล่อยคือการพัฒนา
ประเทศ จากความต้องการพลังงานที่เพ่ิมสูงขึ้น การ
ผลิตทางอุตสาหกรรมที่ขยายตัวเพ่ิมข้ึน รวมถึงของเสีย
ที่เพ่ิมสูงขึ้นตามแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากร และ
พิจารณาจากอัตราการเพ่ิมข้ึนของค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมแห่งชาติ ( GDP) ในรอบ 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2543 – 
2547 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8 ต่อปี แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาประเทศในช่วงดังกล่าว ส่งผลต่อการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกที่เพ่ิมข้ึน ทั้งนี้เมื่อคิดปริมาณการปล่อยโดยไม่รวมปริมาณการดูดกลับในภาคการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้พื้นที่และปุาไม้พบว่า อัตราการเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วง 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2543 – 
2547 เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งแสดงว่าภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่และปุาไม้ มีความส าคัญใน
การช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศ  

 

ในกรณีที่ใช้ปี พ.ศ. 2543 เป็นฐาน จะเห็นได้ว่าทุกภาคการปล่อยยกเว้นภาคการเปลี่ยนแปลง
การใช้พื้นท่ีและปุาไม้ ระหว่างช่วงปี พ.ศ.  2543 – 2547 ล้วนมีอัตราการปล่อยเพ่ิมข้ึนทั้งสิ้นทั้งนี้
ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคท่ีการเพ่ิมมากท่ีสุด ที่ร้อยละ 40 ส่วนภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่และปุาไม้มี
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ส่วนช่วยในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกเช่นกัน จึงควรให้ความส าคัญต่อทั้งสองภาคในการวางแผนและนโยบาย
เพ่ือการลดการปล่อยและเพ่ิมการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกในอนาคต  

4.2  แนวโน้ม ข้อตกลง และมาตรการระหว่างประเทศด้านการลดก๊าซเรือนกระจก 

การด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัจจุบันเป็น
กระแสโลกที่มีอิทธิพลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศซึ่งทุกประเทศตระหนักแล้วว่าต้องเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ (Paradigm shift) สู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า (Low Carbon Society) ที่จะส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่ปรับเปลี่ยนการผลิตและบริโภค
รวมถึงวิถีชีวิตให้ยั่งยืนมากกว่าเดิม ซึ่งแนวคิดดังกล่าวระบุไว้จากผลการประชุม UNFCCC COP 16 
หากประเทศไทยยังคงพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบเดิมอาจส่งผลให้ล้าหลังได้และไม่สามารถแข่งขัน
กับนานาชาติได้ในระยะยาว จึงควรพิจารณาแนวทางในรูปแบบของเศรษฐกิจสีเขียว (Green Growth 
Economy) ด้วย  

การเจรจาในเวทีสหประชาชาติภายใต้อนุสัญญา UNFCCC ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีความ
เข้มข้นมากขึ้นถึงเปูาหมาย แนวทางและกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกที่จะมีผลกระทบต่อประเทศก าลัง
พัฒนาเช่นประเทศไทยซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้   

1. ผลการเจรจาในเวที UNFCCC  COP 16/CMP 6 ณ เมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโก
เมื่อเดือนธันวาคม 2553  ได้มีการรับรอง ข้อตกลงแคนคูน (Cancun Agreement) ซึ่งแสดงถึงทิศ
ทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศก าลังพัฒนา อาทิเช่น  

(1) ตกลงว่า  ประเทศก าลังพัฒนา จะด าเนินงาน ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 
(Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) ในบริบทของ การ
พัฒนาที่ยั่งยืน  ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี การเงิน และการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร โดยมุ่งหมายให้บรรลุการลดก๊าซเรือนกระจกลงจาก  Business 
as Usual ในปี ค.ศ. 2020 

(2) ตัดสินใจว่า การลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคีระหว่างประเทศ
(Internationally Supported Mitigation Actions) จะถูกตรวจสอบ รายงาน 
และทวนสอบ  (Measured, Reported and Verified: MRV) ภายในประเทศ 
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และขึ้นอยู่กับ International MRV ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง (Guidelines) ท่ีจะ
พัฒนาขึ้นภายใต้อนุสัญญาฯ 

(3) ตัดสินใจ ว่า  กา รลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้ ด าเนินการเองภายใน ประเทศ  
(Domestically Supported Mitigation Actions) จะถูกตรวจสอบ รายงาน และ
ทวนสอบ  (MRV) ภายในประเทศ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางทั่วไป (General 
Guidelines) ที่จะพัฒนาขึ้นภายใต้อนุสัญญาฯ 

(4) ตัดสินใจว่า จะพิจารณาจัดตั้งกลไกตลาด (Market-based Mechanisms) ในการ
ลดก๊าซเรือนกระจกให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งกลไกที่
มิใช่กลไกตลาด (Non-market-based Mechanisms) 

(5) ตัดสินใจ ที่จะ ยกระดับการรายงานในรายงานแห่งชาติ  (National 
Communications) ซึ่งรวมถึงบัญชีก๊าซเรือนกระจก ( Inventories) จากประเทศ
ก าลังพัฒนา ในเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบ และการสนับสนุนที่ได้รับ  

 ประเทศก าลังพัฒนาควรจัดส่งรายงานแห่งชาติ ทุก 4 ปี หรือตามข้อมติของ 
COP ที่ว่าด้วยความถี่ของการส่งรายงาน  

 ประเทศก าลังพัฒนาควรจัดส่งรายงานราย 2 ปี (Biennial Update Report) 
โดยเป็นไปตามศักยภาพที่มีและระดับการสนับสนุนที่ได้รับส าหรับการรายงาน 

2. การประชุม UNFCCC COP17 ซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2554 ณ 
เมืองเดอร์บัน สาธารณรัฐ อัฟริกาใต้ ได้มขี้อมติ Decision1/CP.17 “ Durban Platform” ซ่ึงม ี
ข้อตัดสินใจหลักที่ควร กล่าวถึงคือ 

(1) ตัดสินใจ เริ่มกระบวนการพัฒนา “พิธีสาร (protocol) หรือ ตราสารกฎหมาย 
(legal instrument) หรือผลลัพทธ์ที่ตกลงกันที่มีผลบังคับทางกฏหมาย (agreed 
outcome with legal force)” ภายใต้อนุสัญญาฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้กับทุกประเทศ 
ผ่านองค์กรย่อยภายใต้อนุสัญญาฯ ซึ่งในที่ณีจะจัดตั้ง “คณะท างาน Ad Hoc 
Working Group on Durban Platform for Enhanced Action (AWG-DP)” ขึ้น 



45 
       แผนยุทธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556–2560 

 

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

“บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิผล เพื่อช่วยเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดล้อม และเกื้อกูลสังคม” 
22 สิงหาคม 2555 

(2) ตัดสินใจว่า คณะท างาน AWG-DP ต้องด าเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ไม่เกิน
ปี 2015 เพื่อให้ที่ประชุม COP 21 สามารถรับรอง (adopt) “พิธีสาร หรือ ตราสาร
กฎหมาย หรือผลลัพธ์ที่ตกลงกันซึ่งมีผลทางกฏหมาย” ดังกล่าว และมีผลบังคับใช้ 
และด าเนินการได้นับจากปี 2020 

ข้อมติดังกล่าวถือเป็นทิศทางการก าหนดกติกาโลกส าหรับประเทศพัฒนาแล้วและ
ประเทศก าลังพัฒนาที่จะเข้มข้นมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธกรณีลดก๊าซเรือนกระจก 
ภายหลังปี พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) เป็นต้นไป 

4.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

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

4.3.1 จุดแข็ง (Strength) 

1) รูปแบบการบริหารงานที่คล่องตัวของ อบก. และภารกิจที่หลากหลาย สร้างความแตกต่างจาก
หน่วยงาน DNA ประเทศอื่นๆ  

2) ความเชี่ยวชาญวิชาการในภารกิจปัจจุบัน (current missions)  

 วิเคราะห์กลั่นกรอง ให้ค ารับรองโครงการลดก๊าซฯ  

 ให้ค าแนะน ารูปแบบ วิธีการ บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  

3) เป็น DNA ที่มุ่งเน้นพัฒนา Innovation ลดก๊าซเรือนกระจกสู่สังคม  ควบคู่ไปกับ ภารกิจวิคราะห์
โครงการ ส่งเสริมตลาดคาร์บอน ศูนย์ข้อมูลก๊าซฯ และการพัฒนาศักยภาพภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4.3.2 จุดอ่อน (Weakness)  

1) การด าเนินงานรองรับ ภารกิจเพิ่มเติมในอนาคต จะมีข้อจ ากัดเรื่องอ านาจหน้าที่ตาม พรฎ. จัดตั้ง  

2) ข้อจ ากัดด้าน จ านวนบุคลากร หากต้องด าเนินการ รองรับภารกิจ กลไกใหม่ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
ปัจจัยต่างประเทศ  
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3) ยังต้องการ องค์ความรู้เฉพาะด้าน ส าหรับ New missions/ New Mechanisms อาทิเช่น ระบบ 
NAMA, MRV; Registry System; Carbon Market establishment; การก าหนด Carbon pricing; 
New Market Mechanisms เป็นต้น  

4.3.3  โอกาส (Opportunity) 

1) ทิศทางตลาดคาร์บอนในอนาคตจะมี  new market mechanism ใหม่ๆ เกิดขึ้น ท าให้ 
อบก. มีโอกาสในการส่งเสริมการผลิตสินค้า (carbon credit) ทั้งภาคบังคับ และภาคสมัคร
ใจ หลากหลายรูปแบบ  เช่น CER, VUS, GVU ที่ตอบสนองต่อความหลากหลายของตลาด
คาร์บอน  

2) การก าหนดให้ประเทศก าลังพัฒนา จัดท า BUR & MRV จะเป็นโอกาสให้ประเทศก าลัง
พัฒนา สามารถขอรับ support เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการจัดท ารายงานก๊าซเรือน
กระจก ท าให้ประเทศไทยจะมีการพัฒนาระบบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกที่ทันสมัยและถูกต่องมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นภารกิจที่ อบก. จะต้องให้ความส าคัญ  

3) โอกาสและความท้าทายของ อบก. ในการ วางโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับ GHG 
Mitigation Actions ตามภารกิจ/กลไกใหม่  อาทิ NAMAs, MRV, Registry, GHG 
Reporting โดยเพ่ิมเติมจาก existing missions ที่ด าเนินการอยู่  

4) โอกาสด้านการ ส่งเสริม Innovation การลดก๊าซฯ ที่มีอยู่  และ พัฒนา       ต่อยอด 
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นให้ภาคส่วนต่างๆ ร่วมลดก๊าซฯ ในลักษณะ win-win ให้มากยิ่งขึ้น  
อาทิเช่น  Carbon Offsetting Program; T-VER;  T-VETS; CFO;  CFP;  Low Carbon City 
Program เป็นต้น  

4.3.4 ภัยคุกคาม (Threat) 

1) ความไม่แน่นอนเรื่อง 2nd Commitment Period ของพิธีสารเกียวโต  ส่งผลกระทบต่อ 
Demand และราคา CERs ในตลาดโลก  
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4.4 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ ์

 4.4.1 กลยุทธ์เชิงรุก (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) จากการที่ข้อมติ COP16 (Cancun Agreement) ระบุให้ประเทศก าลังพัฒนาควรจัดเตรียมแผน
ด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (NAMAs) จึงควรเร่งด าเนินการโดยบ่งชี้กิจกรรมที่สามารถเป็นไปได้
ตามศักยภาพของประเทศไทย 
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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 าเป็นต้องเผยแพร่ข้อมูลผลลัพ ธ์จากการเจรจาเพื่อให้ทราบ
ความก้าวหน้า แนวโน้มของตลาดคาร์บอน และมาตรการต่างๆระหว่างประเทศที่จะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากการ
เผยแพร่ด้วยสื่อต่างๆแล้ว การจัดตั้งเวทีตลาดคาร์บอน (Carbon Market Forum) ร่วมกับสภาหอการค้าไทย
และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้น 

2) ข้อมติ COP16 (Cancun Agreement)  ระบุให้ประเทศก าลังพัฒนา ควรจัดท า National GHG 
Inventory ทุก 2 ปีซึ่งจะอยู่ใน National Communication Report ทุก 4 ปี อบก.จึงเห็นความจ าเป็นในการ
สร้างระบบการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ ซึ่งสิ่งที่ควรเร่งด าเนินการคือ 

 



50 
       แผนยทุธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556–2560 

 

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

“บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิผล เพื่อช่วยเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดล้อม และเกื้อกูลสังคม” 
22 สิงหาคม 2555 

 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) เร่งพัฒนาแผน ด าเนินงาน ลดก๊าซเรือนกระจก ของประเทศ  (NAMAs) โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก  ซึ่งอาจขอรับการสนับสนุนด าเนินกิจกรรมจาก ภาคีหรือกลไก
ระหว่างประเทศได้ 

4) สนับสนุนการจัดตั้งและการด าเนินงานกองทุนคาร์บอนของไทย (Thailand Carbon Fund) เพื่อ
ส่งเสริมการลงทุนในโครงการลดก๊าซเรือนกระจกและการพัฒนาโครงการในกิจการ SME ซึ่งปัจจุบัน กลต.มีมติ
ให้ด าเนินการเป็นกองทุนแบบ Mutual Fund รวมทั้งสนับสนุนการจัดการด้านการเงินอื่นๆ ในสถาบันการเงินให้
มีแรงจูงใจในการลงทุนด้านนี้มากขึ้น  

5) เร่งพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจ กภาคสมัครใจ (VERs) ทั้งโครงการที่
ซื้อขายระหว่างประเทศ และโครงการในตลาดสมัครใจในประเทศ เพื่อรองรับกลไกการยกเว้นภาษีของ
กระทรวงการคลัง 

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

      7) กลไกตลาดยังคงอยู่และมบีทบาททีส่ าคัญ อบก.ต้องปรับแก้ พ.ร.ฎ.จัดตั้งองค์การฯ ให้ครอบคลุม
งานด้านนี้ตามแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงกลไกสากล และเร่งพัฒนาระบบตลาดคาร์บอน
ภาคสมัครใจภายในประเทศและพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับกลไกด้านนี้เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะ
ระบบการตรวจสอบ รายงานและการทวนสอบ (MRV) ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงานคือ 
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7.1) การทบทวนกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

7.2) การออกแบบโครงสร้างระบบและบ่งชี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน และขั้นตอนการ
ตรวจสอบ รายงานและการทวนสอบทั้งระดับโครงการและระดับชาติ รวมทั้งระบบการขึ้นทะเบียนโครงการ ผู้
รับรอง (Validator) และผู้ทวนสอบ (Verifier) 

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

7.4) ระยะแรกให้จัดตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่เป็น Validator และ Verifier ส าหรับโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจกไปก่อนจนกว่าจะมีสถาบันหรือบุคลากรพร้อม 

7.5) การฝึกอบรมบุคคลากรทั้งของ อบก. และหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
โดยความร่วมมือจากองค์กรหรือประเทศในกลุ่ม Annex I 

4 พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ภายใน อบก.ให้เจ้าหน้าที่เข้าใจและรับทราบความก้าวหน้า
ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะงานการวิเคราะห์รับรองโครงการ 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 เพื่อให้ค 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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วิสัยทัศน์ : บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิผล         

เพื่อช่วยเศรษฐกิจ รักษาส่ิงแวดล้อม และเก้ือกูลสังคม 

การให้บริการ 
ได้แก่ การให้
ค าแนะน าการ
รับรองโครงการ 
และบริการอื่นๆ 

การพัฒนาระบบ กลไก 
มาตรการต่างๆ ที่

สนับสนุนการลดก๊าซเรือน
กระจก เช่น การวางระบบ 
MRV ของประเทศ กลไก
ตลาดและเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น 

เป็นศูนย์ข้อมูลใน
ด้านการบริหาร
จัดการก๊าซเรือน
กระจกของ
ประเทศ 

สนับสนุนให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการก๊าซ
เรือนกระจก 
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การปรับเปลี่ยนภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของโลก รวมทั้งผลจากการเจรจาในเวที

สหประชาชาติภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2551-2554)
มีแนวโน้มน าไปสู่การก าหนดเปูาหมายลดก๊าซเรือนกระจกของทุกประเทศที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น รัฐภาคีอนุสัญญาฯ 
ต่างตระหนักถึงทิศทางหลักของการพัฒนา ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ า
บนพ้ืนฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในฐานะ
หน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 
จึงต้องวางยุทธศาสตร์การท างานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาตามกระแสโลกดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยน
บทบาทจากเดิมที่เน้นการเป็นองค์กรรับรองโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด ไปสู่การเป็นองค์กรหลักที่
ชี้น าการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและผลักดันการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนา โดยเน้นการสร้าง
เครือข่าย (Networking) เชื่อมโยงกับหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันผลักดันเปูาหมายเชิง
นโยบายในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ  ให้เข้ามามี
บทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่ าอย่างเป็นรูปธรรม   

5.1 วิสัยทัศน์ 

 “บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิผล เพ่ือช่วยเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดล้อม และ

เกื้อกูลสังคม” 
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5.2 พันธกิจ 

พันธกิจขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกมี 7 ประการ ดังนี้ 

(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 ประเด็ นท้าทาย 

 อบก. มีประเด็นท้าทายต่อการปฏิบัติงาน ได้แก ่
 สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
 ภารกิจที่ต้องขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จที่ได้รับมอบหมาย (รายละเอียดในบทที่ 2-3) 
 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ประเด็นกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและ SWOT ของ อบก. (รายละเอียดใน      

บทที่ 4) 

5.4 ประเด็นยุทธศาสตร์  

ในการมุ่งสู่วิสัยทัศน์และสนองตอบต่อพันธกิจ ภายใต้บริบทของปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ตลอดจนประเด็นท้าทายข้างต้น องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกจึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ โดยใช้
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วิสัยทัศน์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

“บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิผล เพื่อช่วยเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดล้อม และเกื้อกูลสังคม” 
22 สิงหาคม 2555 

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 การเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก (Enabling 

environment) 
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       แผนยทุธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556–2560 

 

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

“บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิผล เพื่อช่วยเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดล้อม และเกื้อกูลสังคม” 
22 สิงหาคม 2555 

 

 

 

 เป้าประสงค/์เป้าหมายการให้บริการของ อบก./ผลลัพธ ์ 

การด าเนินงานของ อบก. ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ตัวชี้วัด 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ ไม่น้อยกว่า 18.5 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ณ สิ้น
ปี งบประมาณ พ.ศ.2560 (นับจากโครงการ/กิจกรรมที่ อบก. ส่งเสริมสนับสนุน) 

 กลยุทธ์หลัก  

1) พัฒนาระบบรองรับภารกิจลดก๊าซเรือนกระจก CDM, PoA, NAMAs, MRV, Registry และการใช้
กลไกตลาด (Market Mechanism) ลดก๊าซเรือนกระจก  (ปี57-60 ใช้ชื่อเป็น พัฒนาการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ) 

2) ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ (External Environment) (ปี 57-60 ใช้ชื่อเป็น วิเคราะห์ ติดตาม สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก 
และปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National MRV System & 

NAMAs 

CDM 

GHG Information Centre& 

National GHG Registry 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรยีมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการด่าเนินงาน 

                           ลดก๊าซเรือนกระจก 

กลยุทธ์เชิงรุก 

กลยุทธ์เชิงรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก 
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       แผนยทุธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556–2560 

 

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

“บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิผล เพื่อช่วยเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดล้อม และเกื้อกูลสังคม” 
22 สิงหาคม 2555 

 กิจกรรม/โครงการหลัก 

1) พัฒนาการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (ปี 57-60 เปลี่ยนช่ือเป็น พัฒนา กลไก ระบบ และมาตรฐานการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก) 

 โครงการพัฒนาระบบตรวจวัด รายงานผล และการทวนสอบ( MRV) และระบบงานผู้ตรวจ
ประเมิน และระบบบริหารงานคุณภาพ 

 โครงการพัฒนา การด าเนินงาน ลดก๊าซเรือนกระจก ที่เหมาะสมของประเทศ ของประเทศ 
(Nationally Appropriate Mitigation Actions : NAMAs)  

 โครงการพัฒนา Standardize Baseline สาขาพลังงาน สาขาอุตสาหกรรมต่างๆ สาขาการ
จัดการของเสีย และอ่ืนๆ  

 การจัดท าแนวทางการพิสูจน์ประโยชน์ส่วนร่วม(Co-Benefit) รวมทั้งการค านวณ การรับรอง
และทวนสอบในสาขาต่างๆ  

 โครงการติดตามประเมินผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจก 

 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของ
ประเทศไทยโดยใช้กลไกตลาด 

 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต 

 โครงการวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
เพ่ือตอบสนองทิศทางด าเนินงานระหว่างประเทศ 

 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารองค์การ 
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       แผนยทุธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556–2560 

 

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

“บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิผล เพื่อช่วยเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดล้อม และเกื้อกูลสังคม” 
22 สิงหาคม 2555 

2) พัฒนาระบบสารสนเทศ และศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก 

 โครงการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาระบบรายงานข้อมูลและการทวน
สอบความถูกต้อง 

 โครงการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามประเมินผลโครงการลดก๊าซ
เรือนกระจกส าหรับโครงการประเภท PoA และ Bundle 

 โครงการจัดท าข้อมูลค่าสัมประสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเชื้อเพลิงในประเทศไทย 
(Specific Emission Factor of Fuels in Thailand) 

 โครงการพัฒนาระบบทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งภาคทางการและภาคสมัครใจ
ในประเทศไทย ระยะที่ 2 
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       แผนยทุธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556–2560 

 

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

“บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิผล เพื่อช่วยเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดล้อม และเกื้อกูลสังคม” 
22 สิงหาคม 2555 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก (Enabling  
environment) 

 

 เป้าประสงค/์เป้าหมายการให้บริการของ อบก./ผลลัพธ ์ 

ภาคีที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกและเครื่องมือที่ อบก. พัฒนาขึ้น 

 ตัวชี้วัด 

กลไก/เครื่องมือที่ส่งเสริมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศอย่างน้อยปีละ 1 กลไก/
เครื่องมือ (ป ี57-60 ใช้ช่ือเป็น กลไก/เคร่ืองมือ ที่ส่งเสริม ภาคส่วนต่างๆใน การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ อย่างน้อย ปลีะ 1 กลไก/เคร่ืองมือ  

(นับรวมถึงการพัฒนาวิธกีารค านวณ)) 

 กลยุทธ์หลัก  

1) ผลักดันให้ทุกภาคส่วนเร่งพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก และผลักดันและร่วมมือกับ
ภาครัฐ ออกนโยบาย มาตรการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก 

2) แสวงหาความร่วมมือจากภาคี (partnership) ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ และเป็น
ผู้น าในภูมิภาคในการเสริมสร้างศักยภาพของทุกภาคส่วนในการลดก๊าซเรือนกระจก 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacity building & Outreach 

Carbon Business 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมลด    

      ก๊าซเรือนกระจก (Enabling environment) 

กลยุทธ์หลัก 
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       แผนยทุธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556–2560 

 

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

“บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิผล เพื่อช่วยเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดล้อม และเกื้อกูลสังคม” 
22 สิงหาคม 2555 

 กิจกรรม/โครงการหลัก 

1) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

 โครงการขยายผลกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่นเพ่ือมุ่งไปสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน
และสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจของประเทศไทย 

 โครงการพัฒนาแผนการชดเชยคาร์บอน ( Carbon Offsetting Programe) ระยะที่ 2 เพ่ือ
สนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ 

 โครงการส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในภาคอุตสาหกรรม 

 โครงการพัฒนาตลาดของฉลากคาร์บอน 

 โครงการพัฒนากฏหมายหรือกฏระเบียบ เพื่อรองรับข้อตกลงภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ 

 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการลดก๊าซเรือนกระจกเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าทุกภาคส่วน 

 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารขององค์การฯ ผ่านการ
ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ 

 โครงการส่งเสริมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นการ
สังคมคาร์บอนต่ า  

2) เสริมสร้างศักยภาพทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (ปี57-60 เปลี่ยนชื่อเป็น พัฒนาองค์ความรู้และ
เสริมสร้างศักยภาพทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก) 

 โครงการประชุมต้นสักนานาชาติ (World Teak Conference 2013) ในโครงการ “รวมใจภักดิ์
ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว” สนับสนุนโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) (ด าเนินการปี 56) 

 โครงการศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Change 
International Training Center (CITC) 

 โครงการประชุมและแสดงนิทรรศการ Carbon Forum Asia (CFA) 
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       แผนยุทธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556–2560 

 

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

“บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิผล เพื่อช่วยเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดล้อม และเกื้อกูลสังคม” 
22 สิงหาคม 2555 

ผังความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง  
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556 - 2560 และแผนปฏิบัติงาน พ.ศ. 2556 – 2559 ของ อบก. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
ส่วนที่ 3 บทที่ 8 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

นโยบายรัฐบาล 
ข้อ 5 นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5.3  ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ  
 

 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ข้อ 5 นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5.3  ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ 
 
 

 

เป้าหมายการให้บริการ ทส. : พ้ืนที่หรือกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริหารจัดการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 

แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556 - 2560  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก  (Enabling environment) 
 

ระ
ดับ

ปร
ะเ

ทศ
 

ระ
ดับ

กร
ะท

รว
ง 

ระ
ดับ

 อ
บก

. 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2556 
ข้อ 5 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
ข้อ 5.5 การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
ส่วนท่ี 8 แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วิสัยทัศน์ อบก. 2556-2560 

“บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิผล เพื่อช่วยเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดล้อม และเกื้อกูลสังคม” 

วิเคราะห์ กลั่นกรอง และท า
ความเห็นเกี่ยวกับการให้ค า
รับรองโครงการ ตลอดจนติดตาม
ประเมินผลโครงการที่ได้รับค า
รับรอง 

ส่งเสริมการพัฒนาโครงการ 
และการตลาดซื้อขาย
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ได้รับการรับรอง 

เป็นศุนย์กลางข้อมูลที่
เกี่ยวกับสถานการณ์
ด าเนินงานด้านก๊าซเรือน
กระจก 

จัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการที่ได้รับค า
รับรอง และการขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ได้รับการรับรอง ทั้งนี้ตามนโยบายที่
คณะกรรมการแห่งชาติและคณะกรรมการ
ก าหนด 

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
ตลอดจนให้ค าแนะน าแก่หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก 

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ตามนโยบายที่
คณะกรรมการแห่งชาติและ
คณะกรรมการก าหนด 
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       แผนยุทธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556–2560 

 

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

“บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิผล เพื่อช่วยเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดล้อม และเกื้อกูลสังคม” 
22 สิงหาคม 2555 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

อบก.  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก  (Enabling environment) 

เป้าประสงค์/
เป้าหมายการ
ให้บริการ/
ผลลัพธ์  

และตัวช้ีวัด 

1. การด าเนินงานของ อบก. ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งข้ึน 2. ภาคีท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกและเคร่ืองมือท่ี อบก. พัฒนาข้ึน 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ ไม่น้อยกว่า 18 .5 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (นับจากโครงการ/กิจกรรมที่ อบก. ส่งเสริมสนับสนุน) 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 กลไก/เครื่องมือ ที่ส่งเสริมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 กลไก/เครื่องมือ (นับรวมถึง
การพัฒนาวิธีการค านวณ) (ปี 57-60 ใช้ช่ือเป็น กลไก/เครื่องมือ ที่ส่งเสริมภาคส่วนต่างๆในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 
กลไก/เครื่องมือ (นับรวมถึงการพัฒนาวิธีการค านวณ)) 

ปี 2556 
ไม่น้อยกว่า  
2 ล้านตัน
คาร์บอน 

ไดออกไซด์
เทียบเท่า 

ปี 2557 
ไม่น้อยกว่า  
3 ล้านตัน
คาร์บอน 

ไดออกไซด์
เทียบเท่า 

ปี 2558 
ไม่น้อยกว่า  
4 ล้านตัน
คาร์บอน 

ไดออกไซด์
เทียบเท่า 

ปี 2559 
ไม่น้อยกว่า  
4.5 ล้านตัน
คาร์บอน 

ไดออกไซด์
เทียบเท่า 

ปี 2560 
ไม่น้อยกว่า 
5 ล้านตัน
คาร์บอน 

ไดออกไซด์
เทียบเท่า 

รวม 
ไม่น้อยกว่า 

18.5 ล้านตัน
คาร์บอน 

ไดออกไซด์
เทียบเท่า 

ปี 2556 
1 

กลไก/เครื่องมือ 

ปี 2557 
1 

กลไก/เครื่องมือ 

ปี 2558 
1 

กลไก/เครื่องมือ 

ปี 2559 
1 

กลไก/เครื่องมือ 

ปี 2560 
1 

กลไก/เครื่องมือ 

รวม 
อย่างน้อย 

5 
กลไก/เครื่องมือ 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ 1.1  พัฒนาระบบรองรับภารกิจลดก๊าซเรือน
กระจก CDM, PoA, NAMA, MRV, Registry และ การ
ใช้กลไกตลาด (Market Mechanism)   
(ป5ี7-60 ใช้ช่ือเป็น พัฒนาการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ) 

กลยุทธ์ 1.2 ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ External 
Environment  (ปี 57-60 ใช้ช่ือเป็น วิเคราะห์ ติดตาม สถานการณ์ก๊าซ
เรือนกระจก และปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ) 

กลยุทธ์ 2.1 ผลักดันให้ทุกภาคส่วนเร่งพัฒนาโครงการ 
ลดก๊าซเรือนกระจก และผลักดันและร่วมมือกับภาครัฐ  
ออกนโยบาย มาตรการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก 

กลยุทธ์ 2.2 แสวงหาความร่วมมือจากภาคี (partnership) ทั้งใน
ประเทศ และระหว่างประเทศ และเป็นผู้น าในภูมิภาคในการ
เสริมสร้างศักยภาพของทุกภาคส่วนในการลดก๊าซเรือนกระจก 

ผลผลิต 
 และ

ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต : การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : การรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 80 วัน 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจ านวนโครงการที่ยื่นขอจด
ทะเบียนจาก CDM EB และที่ยื่นขอรับรอง CERs ได้รับ
การติดตามประเมินผล ร้อยละ 100 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาข้อมูลอ้างอิงของประเทศ  ปี
ละ 2 เรื่อง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจเอกชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมตลาดคาร์บอน 3,357 ราย 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ข้ึน
ทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ร้อยละ 90 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการจัดการก๊าซเรือนกระจกเพิ่มข้ึน ร้อยละ 70 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้มีส่วนร่วมในการจัดการก๊าซเรือนกระจก  ร้อยละ 80 

กิจกรรม 
กิจกรรมท่ี 1 - พัฒนาการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  
(ปี 57-60 เปลี่ยนช่ือเป็น พัฒนา กลไก ระบบ และมาตรฐานการบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก) 

กิจกรรมท่ี 2 - พัฒนาระบบสารสนเทศและศูนย์กลาง
ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก  

กิจกรรมท่ี 3 - ส่งเสริมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก 

กิจกรรมท่ี 4 – เสริมสร้างศักยภาพทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (ป5ี7-60 เปลี่ยนช่ือเป็น พัฒนาองค์ความรู้และ
เสริมสร้างศักยภาพทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก) 

โครงการ 
(หน่วย : 
ล้านบาท) 

1. โครงการพัฒนาระบบตรวจวัด รายงานผล และการทวน
สอบ (MRV) และระบบงานผู้ตรวจประเมิน (Verifier) และ
ระบบบริหารงานคุณภาพ  สวป.    
   1.1  โครงการพัฒนาระบบตรวจวัด รายงานผล และการ
ทวนสอบ (MRV) ส าหรับแผนการลดก๊าซเรือนกระจกภาค
สมัครใจในระดับประเทศและในการจัดการของเสียของ
ประเทศไทย  (ปี 56 = 3.97, ปี 57= 4.5 , ปี 58 = 4.5 , ปี 
59 = 4.5 , ปี 60 = 4.5)  
   1.2 โครงการพัฒนาระบบงานผู้ตรวจประเมิน (Verifier)  
ในการตรวจสอบและรับรองกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก

1. โครงการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลก๊าซเรือนกระจก การ
พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลและการทวนสอบความ
ถูกต้อง ศขก.   
(ปี 56 = 2 , ปี 57= 2.5 , ปี 58 = 2.5 , ปี 59 = 2.5 , ปี 
60 = 2.5 )  

1. โครงการขยายผลกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในท้องถ่ิน เพื่อมุ่ง
ไปสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอนและสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาค
สมัครใจของประเทศไทย  
   1.1 โครงการขยายผลการจัดท าคาร์บอน 
ฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สพธ. (ปี 56 = 3) 
    1.2 โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ า (Low Carbon City) 
สนย.  (ปี 56 = 0.5) 

1. โครงการประชุมต้นสักนานาชาติ (World Teak Conference 
2013) ในโครงการ “รวมใจภักด์ิปลูกมเหสักข์- สักสยามินทร์ 
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” สนับสนุนโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สพค. 
(ปี 56 = 5 ) 
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22 สิงหาคม 2555 

ภาคสมัครใจ (ปี 56 = 0.65) 
  1.3 การพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001-2008) 
ระบบให้ค ารับรองโครงการ CDM (ปี 56 = 0.08,  
ปี 57= 0.03 , ปี 58 = 0.03 , ปี 59 = 0.11 , ปี 60 = 0.03)  
2. โครงการพัฒนาการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่
เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate 
Mitigation Actions : NAMAs) 
 2.1 โครงการจัดท าแนวทางการด าเนินงานลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ (NAMAs) สวป.          
(ปี 56 = 1.3, ปี 57= 1.65 , ปี 58 = 1.8 , ปี 59 = 2 , ปี 60 = 2.2)  
  2.2 โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน
ลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally 
Appropriate Mitigation Actions : NAMAs) (ปี 56 = 1) 

2. โครงการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ติดตามประเมินผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกส าหรับ
โครงการประเภท PoA และ Bundle   ศขก.   
  (ปี 56 = 1.9, ปี 57= 2 , ปี 58 = 2 , ปี 59 = 2 , ปี 60 = 2) 

2. โครงการพัฒนาแผนการชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsetting 
Programs) ระยะที่ 2 เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ
ภายในประเทศ  สพธ.          
(ปี 56 = 1.5, ปี 57= 2.2 , ปี 58 = 2.5, ปี 59 = 2.7 , ปี 60 = 3.0) 

2. โครงการศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ Climate Change International Training Center 
(CITC)  
 สพค.  (ปี 56 = 1 , ปี 57= 8 , ปี 58 = 10 , ปี 59 = 12 , ปี 60 = 14)  

3.โครงการพัฒนา Standardize Baseline สาขาพลังงาน 
สาขาอุตสาหกรรมต่างๆ สาขาการจัดการของเสีย และอื่นๆ 
สวป. ( ปี 57= 3 , ปี 58 = 3.3 , ปี 59 = 3.63 , ปี 60 = 4)  

3. โครงการจัดท าข้อมูลค่าสัมประสิทธิการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากเชื้อเพลิงในประเทศไทย (Specific Emission 
Factor of Fuels in Thailand)  ศขก.   
(ปี 56 = 2.5 , ปี 57= 5, ปี 58 = 5, ปี 59 = 5, ปี 60 = 5)  

3. โครงการส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ใน
ภาคอุตสาหกรรม  สพธ.          
(ปี 56 = 2.5, ปี 57= 2.2 , ปี 58 = 2.5, ปี 59 = 2.7 , ปี 60 = 3.0)  

3. โครงการประชุมและแสดงนิทรรศการ Carbon Forum Asia 
(CFA)  สพธ.  (ปี 56 = 1.5 ) 

4.การจัดท าแนวทางการพิสูจน์ประโยชน์ส่วนร่วม(Co-Benefit) 
รวมท้ังการค านวณ การรับรองและทวนสอบในสาขาต่างๆ สวป.  
(ปี 57= 2.5 , ปี 58 = 2.5 , ปี 59 = 2.5 ,ปี 60 = 2.5)  

 4 โครงการการพัฒนาระบบทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือน
กระจกทั้งภาคทางการและภาคสมัครใจในประเทศไทย 
ศขก. (ปี 56 = 5.5, ปี 58 = 5.5 , ปี 60 = 5.5) 

 4. โครงการพัฒนาตลาดของฉลากคาร์บอน  สพธ.          
(ปี 56 = 2.5 , ปี 57= 3 , ปี 58 = 3.3, ปี 59 = 3.60 , ปี 60 = 4)  

 

5. โครงการติดตามประเมินผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ร่วมกับสิ่งแวดล้อมภาค และการพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงาน สวป.          
   5.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 
9001-2008) ในการตรวจติดตามประเมินผลโครงการลด
ก๊าซเรือนกระจก  (ปี 56 = 0.5 , ปี 57= 0.08 , ปี 58 = 
0.03 , ปี 59 = 0.03 , ปี 60 = 0.11)  
  5.2 โครงการความร่วมมือในการติดตามประเมินผล
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกกับ สสภ.        
(ปี 56 = 1.5, ปี 57= 1.7 , ปี 58 = 1.82 , ปี 59 = 2 , ปี 60 = 2.2)  

 5. โครงการพัฒนากฎหมายหรือกฎระเบียบ เพื่อรองรับข้อตกลงภายใต้
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนย.   
(ปี 56 = 2 , ปี 57= 2.2 , ปี 58 = 2.4, ปี 59 = 2.6 , ปี 60 = 2.7)  

 

6. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจกรรมลด
ก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทยโดยใช้กลไก
ตลาด สพธ.          
   6.1 โครงการพัฒนาและทดสอบรูปแบบการซื้อขาย
คาร์บอนเครดิตประเภท (T-VER) (ปี 56 = 1, ปี 57= 1.1 )  
   6.2 โครงการทดสอบระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม (TVETS)          
(ปี 56 = 1, ปี 57= 2 , ปี 58 = 1)  

 6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ  สพค.   
(ปี 56 = 2.4 ) 
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วิสัยทัศน์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
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22 สิงหาคม 2555 

แผนปฏิบัตงิาน 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2559) และแผนปฏิบัตงิานประจ่าปี พ.ศ. 2556 ของ องค์การบรหิารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

ส่าหรับในการจัดท่าแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อจัดท่าค่าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ปี 2555 

 

7. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต 
สพธ.  (ปี 56 = 1.5, ปี 57= 2 , ปี 58 = 2 , ปี 59 = 2 , ปี 60 = 2)  

 7. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ า ของ
ทุกภาคส่วน สพค. (ปี 57= 8 , ปี 58 = 8.8 , ปี 59 = 9.68 , ปี 60 = 10.7) 

 

8. โครงการวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการด าเนินงานลด
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย เพื่อตอบสนองทิศทาง
ด าเนินงานระหว่างประเทศ  สนย.(ปี 57= 2.5 , ปี 58 = 
2.75 , ปี 59 = 3 , ปี 60 = 3.4) 

 8. โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และการวางแผนกลยุทธ์การ
สื่อสารขององค์การฯ ผ่านการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ  สพค.  
(ปี 56 = 2.1 ) 

 

9. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารองค์การ   
   9.1 โครงการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตามมาตรา 39 (ช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) กพบ. /สอก. 
(ปี 58 = 2 , ปี 60 = 2 / ปี 56 ใช้งบรายได้ =  2) 
   9.2 โครงการการจัดท ารายงานประจ าปี พ.ศ. 2555 ของ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
กพบ. / สอก. (ปี 57 = 0.44 ,ปี 58 = 0.48 , ปี 59 = 0.52 
ปี 60 = 0.56 / ปี 56 ใช้งบรายได้ =  0.4) 
   9.3 การส ารวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และความ
เชื่อม่ันต่อการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ขององค์การ  
กพบ. / สอก. (ปี 57 = 0.77 ,ปี 58 = 0.84 , ปี 59 = 0.91 
ปี 60 = 0.98 / ปี 56 ใช้งบรายได้ =  0.35)  
   9.4 โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
องค์การ ระยะที่ 2  ศขก.(ปี 56 = 1.5, ปี 57 = 2 ,ปี 58 = 2 , 
ปี 59 = 2 ปี 60 = 2) 

 9. โครงการส่งเสริมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า สพค. 
(ปี 57 = 4 ,ปี 58 = 6 , ปี 59 = 10 ปี 60 = 13) 

 

หน่วยงาน 
(ส านัก/ศูนย)์ 

สวป. สพธ. สนย. ศขก. สอก. ศขก. สพธ. สนย. สพค. สพค. สพธ. 
รวมงบ

รายจ่ายอื่น  
ปี 2556-

2560  
(หน่วย : 
ล้านบาท) 

ปี 56 = 14.0 
ปี 57 = 24.22 
ปี 58 = 25.05  
ปี 59 = 23.27 
ปี 60 =26.47 

ปี 56 = 11.9 
ปี 57 = 9.5 
ปี 58 = 15.0 
ปี 59 = 9.5 
ปี 60 = 15.0 

ปี 56 = 16.5 
ปี 57 = 21.6  
ปี 58 = 25.5 
ปี 59 = 31.3 
ปี 60 = 36.4 

ปี 56 =7.5 
ปี 57 = 8.0  
ปี 58 = 10.0  
ปี 59 = 12.0 
ปี 60 = 14.0 

งบค่าใช้จ่ายด าเนินงานพื้นฐาน (Fixed Cost) ปี 2556-2560 รวม 326.79  ล้านบาท ( ปี 56 = 55.39 , ปี 57 = 59.54 , ปี 58 = 65.08 , ปี 59 = 70.62 , ปี 60 = 76.16 
งบประมาณปี 56 เป็นงบท่ีได้รับการจัดสรรจริง 
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เป้าประสงค์/เป้าหมายการ
ให้บริการ/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัด 
ระดับผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Based Line) 

แผน (ผล) 

 
เป้าหมาย (Target)  

53 54 55 56 57 58 59 60 
1. การด าเนินงานของ 
อบก. ส่งเสริมการลด
ก๊าซเรือนกระจกให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1. ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่คาดว่าจะลด
ได้ ไม่น้อยกว่า 18.5 
ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ณ สิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 (นับจาก
โครงการ/กิจกรรมที่ 
อบก. ส่งเสริม
สนับสนุน) 

1.52 
ล้านตัน 

 

1.27 
ล้านตัน 
(ข้อมูล 

2 กย.54) 

2.9 ล้าน
ตัน 

(รอบ 9 
เดือน) 

ไม่
น้อย
กว่า 
2 

ล้าน
ตัน 

ไม่
น้อย
กว่า 
3 

ล้าน
ตัน 

ไม่
น้อย
กว่า 

4ล้าน
ตัน 

ไม่
น้อย
กว่า 
4.5
ล้าน
ตัน 

ไม่
น้อย
กว่า 

5ล้าน
ตัน 

หมายเหตุ การต้ังค่าเปูาหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 ก าหนดเป็นค่าประมาณการ (ค่าต่ ากว่าผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-
2555)  เนื่องจาก อาจมีปัจจัยภายนอกที่ท าใหผู้้พัฒนาโครงการตัดสินใจไม่ด าเนินโครงการหรือชะลอการด าเนินโครงการ CDM  เนื่องจากโครงการขนาดใหญ่ได้มีการ
พัฒนาโครงการไปในช่วงแรกดังกล่าว แล้ว จึงเหลือแต่โครงการขนาดเล็ก ซ่ึงไม่มีความคุ้มค่าในการด าเนินโครงการแม้จะมีรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต รวมถึงขั้นตอน
การพัฒนาโครงการบางโครงการมีความยุ่งยากและใช้ระยะเวลานาน  กอปรกับใกล้สิ้นสุดช่วงพันธกรณีแรกของพิธีสารเกียวโต (ปี ค.ศ. 2012) และความไม่แน่นอนของการ
เจรจาในเวทีโลก 

 
กลยุทธ์/  หน่วยงานรับผิดชอบผลผลิต/กิจกรรมหลัก   

กลยุทธ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.1 พัฒนาระบบรองรับภารกิจลดก๊าซเรือนกระจก CDM, PoA, NAMAs, MRV, 
Registry และการใช้กลไกตลาด (Market Mechanism) ลดก๊าซเรือนกระจก (ปี57-60 ใช้ชื่อเป็น พัฒนาการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ) 

สวป. สพธ. สนย. 
ศขก.สอก. 

1.2 ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ External Environment (ปี 57-60 ใช้ชื่อเป็น วิเคราะห์ ติดตาม 
สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก และปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ)  

ศขก.  

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 
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ผลผลิต / กิจกรรมหลัก 
ผลผลิต กิจกรรมหลัก 

ระบบบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก 

กิจกรรม  1 – พัฒนาการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (ปี 57-60 เปลี่ยนชื่อเป็น 
พัฒนา กลไก ระบบ และมาตรฐานการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก) 
กิจกรรม  2 พัฒนาระบบสารสนเทศและศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดการก๊าซเรือนกระจก 

ตัวชี้วัดผลผลิต 
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา       :   การรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายในระยะเวลาไม่เกิน  80 วัน  
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  :    ร้อยละของจ านวนโครงการที่ยื่นขอจดทะเบียนจาก CDM EB และท่ียื่นขอรับรอง  
           CERs ได้รับการติดตามประเมินผลร้อยละ 100 
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   :   การพัฒนาข้อมูลอ้างอิงของประเทศ ปีละ 2 เรื่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
       แผนยุทธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556–2560 

 

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

“บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิผล เพื่อช่วยเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดล้อม และเกื้อกูลสังคม” 
22 สิงหาคม 2555 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก  
กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : 

กลยุทธ์ อบก. กิจกรรม กิจกรรม/โครงการ ปี 2556 - 2560 
วงเงิน (บาท) หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2556 2557 2558 2559 2560 
1.1 พัฒนาระบบ

รองรับภารกิจ
ลดก๊าซเรือน
กระจก CDM, 
PoA, NAMAs, 
MRV, Registry 
และการใช้กลไก
ตลาด (Market 
Mechanism) ลด
ก๊าซเรือนกระจก (ปี
57-60 ใช้ชื่อเป็น 
พัฒนาการบริหาร
จัดการก๊าซเรือน
กระจกของ
ประเทศ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1  
พัฒนาการบริหาร
จัดการก๊าซเรือน
กระจก  (ปี 57-60 
เปลี่ยนชื่อเป็น พัฒนา 
กลไก ระบบ และ
มาตรฐานการบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก) 

1. โครงการพัฒนาระบบตรวจวัด รายงานผล และการทวนสอบ 
(MRV) และระบบงานผู้ตรวจประเมิน (Verifier) และระบบ
บริหารงานคุณภาพ (จากชื่อโครงการเดิม โครงการพัฒนาระบบ
ตรวจวัด รายงานผล และการทวนสอบ (MRV) และระบบงาน
ผู้ตรวจประเมิน (Verifier) ) 

4,700,000 4,530,000 4,530,000 4,610,000 4,530,000 สวป. 

  1.1 โครงการพัฒนาระบบตรวจวัด รายงานผล และการทวนสอบ
(MRV) ส าหรับแผนการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจใน
ระดับประเทศและในการจัดการของเสียของประเทศไทย (จากชื่อ
โครงการเดิม โครงการพัฒนาระบบตรวจวัด รายงานผล และการ
ทวนสอบ (MRV) และระบบงานผู้ตรวจประเมิน (Verifier) ) 

 (3,970,000) 
 

(4,500,000) (4,500,000) (4,500,000) (4,500,000) สวป. 

1.2 โครงการพัฒนาระบบงานผู้ตรวจประเมิน (verifier)ในการ
ตรวจสอบและรับรองกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 

(650,000) - - - - สวป. 

 1.3 การพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001-2008) 
ระบบให้ค ารับรองโครงการ CDM 

(80,000) (30,000) (30,000) (110,000) (30,000) สวป 
หมายเหตุ  เป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองระบบซึ่งต้องด าเนินการทุก 3 ปี และค่าธรรมเนียมในการ

ตรวจติดตามทุก 9 เดือน 
2. โครงการพัฒนาการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่
เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate 
Mitigation Actions : NAMAs) 

(2,300,000) (1,650,000) (1,810,000) (2,000,000) (2,200,000)  

2.1 โครงการจัดท าแนวทางในการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศ (NAMAs) (จากชื่อโครงการเดิม การจัดท าแนวทาง
และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ค ารับรองโครงการลดก๊าซเรือน
กระจกประเภทต่างๆ) 

1,300,000 1,650,000 1,810,000 2,000,000 2,200,000 สวป. 

2.2 โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนารูปแบบการด าเนินงานการลด
ก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally 
Appropriate Mitigation Actions : NAMAs) 

1,000,000 - - - - สนย. 
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       แผนยุทธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556–2560 

 

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

“บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิผล เพื่อช่วยเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดล้อม และเกื้อกูลสังคม” 
22 สิงหาคม 2555 

กลยุทธ์ อบก. กิจกรรม กิจกรรม/โครงการ ปี 2556 - 2560 
วงเงิน (บาท) หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2556 2557 2558 2559 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.โครงการพัฒนา Standardize Baseline สาขาพลังงาน สาขา
อุตสาหกรรมต่างๆ สาขาการจัดการของเสีย และอื่นๆ 

- 
 
 

3,000,000 3,300,000 3,630,000 4,000,000 สวป. 

หมายเหตุ เพื่อใช้เป็นค่ามาตรฐานในการค านวณการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากกิจกรรมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขานั้นๆ 

 
 
 

4.การจัดท าแนวทางการพิสูจน์ประโยชน์ส่วนร่วม(Co-Benefit) 
รวมทั้งการค านวณ การรับรองและทวนสอบในสาขาต่างๆ 
 

- 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 สวป 

5. โครงการติดตามประเมินผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจก 
ร่วมกับสิ่งแวดล้อมภาค และการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 
 

2,000,000 1,730,000 1,840,000 2,100,000 2,300,000 สวป. 

5.1 การพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001-2008) ใน
การตรวจติดตามประเมินผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจก 

(500,000) (80,000) (30,000) (30,000) (110,000) สวป. 

หมายเหตุ  เป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองระบบซึ่งต้อง 
ด าเนินการทุก 3 ปี และค่าธรรมเนียมในการตรวจติดตามทุก 9 เดือน 

 

5.2 โครงการความร่วมมือในการติดตามประเมินผลโครงการลด
ก๊าซเรือนกระจกกับ สสภ. 

 

(1,500,000) (1,650,000) (1,810,000) (2,070,000) (2,190,000) สวป. 

6. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจกรรมลดก๊าซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทยโดยใช้กลไกตลาด (จาก
ชื่อโครงการเดิม โครงการพัฒนาระบบพื้นฐานเพื่อรองรับกิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทยโดยใช้กลไก
ตลาด) 

2,000,000 3,100,000 1,000,000 - - สพธ. 

6.1 โครงการพัฒนาและทดสอบรูปแบบการซ้ือขายคาร์บอน
เครดิตประเภท (T-VER) 

(1,000,000) (1,100,000) - - - สพธ. 

6.2 โครงการทดสอบระบบการซ้ือขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม (TVETS)  

(1,000,000) (2,000,000) (1,000,000) - - สพธ. 

7. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการซ้ือขายคาร์บอนเครดิต  1,500,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สพธ. 



68 
       แผนยุทธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556–2560 

 

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

“บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิผล เพื่อช่วยเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดล้อม และเกื้อกูลสังคม” 
22 สิงหาคม 2555 

กลยุทธ์ อบก. กิจกรรม กิจกรรม/โครงการ ปี 2556 - 2560 
วงเงิน (บาท) หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2556 2557 2558 2559 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 ติดตาม 

วิเคราะห์
สถานการณ์ 
External 
Environment 
(ปี 57-60 ใช้ชื่อ
เป็น วิเคราะห์ 

8. โครงการวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการด าเนินงานลดก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศไทย เพื่อตอบสนองทิศทางด าเนินงาน
ระหว่างประเทศ 

- 2,500,000 2,750,000 3,000,000 3,400,000 สนย. 

9. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารองค์การ 1,500,000 3,210,000 5,320,000 3,430,000 5,540,000 กพบ. ศขก. 
    9.1 โครงการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) ตามมาตรา 39 (ช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554-2555) 

- 
(ปี 56 ใช้งบ
รายได้ อบก. 
2,000,000) 

- (2,000,000) - (2,000,000) กพบ. 

   9.2 โครงการการจัดท ารายงานประจ าปี พ.ศ. 2555 ของ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 

- 
(ปี 56 ใช้งบ
รายได้ อบก. 
350,000) 

(440,000) (480,000) (520,000) (560,000) กพบ. 

   9.3 การส ารวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และความเชื่อมั่นต่อ
การด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ขององค์การ 

- 
(ปี 56 ใช้งบ
รายได้ อบก. 

400,000 
เฉพาะการ

ส ารวจความพึง
พอใจ) 

(770,000) (840,000) (910,000) (980,000) กพบ. 

    9.4 โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
องค์การ ระยะที่ 2 

(1,500,000) (2,000,000) (2,000,000) (2,000,000) (2,000,000) ศขก. 

รวมกิจกรรมที่ 1 14,000,000 24,220,000 25,050,000 23,270,000 26,470,000  
 

กิจกรรมที่ 2  
พัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
ศูนย์กลางข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดการ

1. โครงการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาระบบ
การรายงานข้อมูลและการทวนสอบความถูกต้อง 

2,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ศขก. 

 2. โครงการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตาม
ประเมินผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกส าหรับโครงการประเภท PoA 
และ Bundle  

1,900,000 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ศขก. 

3. โครงการจัดท าข้อมูลค่าสัมประสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก 2,500,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ศขก. 



69 
       แผนยุทธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556–2560 

 

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

“บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิผล เพื่อช่วยเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดล้อม และเกื้อกูลสังคม” 
22 สิงหาคม 2555 

กลยุทธ์ อบก. กิจกรรม กิจกรรม/โครงการ ปี 2556 - 2560 
วงเงิน (บาท) หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2556 2557 2558 2559 2560 
ติดตาม 
สถานการณ์ก๊าซ
เรือนกระจก และ
ปัจจัยที่มีผลต่อการ
จัดการก๊าซเรือน
กระจกของ
ประเทศ) 

ก๊าซเรือนกระจก เชื้อเพลิงในประเทศไทย (Specific Emission Factor of Fuels in 
Thailand) (2556) 
4. โครงการการพัฒนาระบบทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกทั้ง
ภาคทางการและภาคสมัครใจในประเทศไทย (จากชื่อโครงการเดิม 
โครงการการพัฒนาระบบทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งภาค
ทางการและภาคสมัครใจในประเทศไทย ระยะที่ 2 (2556) 

5,500,000 - 5,500,000 - 5,500,000 ศขก. 

รวมกิจกรรมที่ 2 11,900,000 9,500,000 15,000,000 9,500,000 15,000,000  

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 25,900,000 33,720,000 40,050,000 32,770,000 41,470,000  

 



70 
       แผนยทุธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556–2560 

 

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

“บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิผล เพื่อช่วยเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดล้อม และเกื้อกูลสังคม” 
22 สิงหาคม 2555 

 

 

 

 
 

เป้าประสงค์/
เป้าหมาย

การ
ให้บริการ/
ผลลัพธ์ 

ตัวช้ีวัด 
ระดับผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Based Line) 

แผน (ผล) 

 
เป้าหมาย (Target) 

53 54 55 56 57 58 59 60 

ภาคีท่ี
เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมใน
การลดก๊าซ
เรือนกระจก
ผ่านกลไก
และเครื่องมือ
ที่ อบก.
พัฒนาขึ้น 
 

2. กลไก/
เครื่องมือ ที่
ส่งเสริมการ
บริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจกของ
ประเทศ อย่าง
น้อยปีละ 1 
กลไก/เครื่องมือ  
(นับรวมถึงการ
พัฒนาวิธีการ
ค านวณ) (ปี 57-60 ใช้
ชื่อเป็น กลไก/เครื่องมือ ที่
ส่งเสริมภาคส่วนต่างๆในการ
บริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ อย่าง
น้อยปีละ 1 กลไก/เครื่องมือ 
(นับรวมถึงการพัฒนาวิธีการ
ค านวณ)) 

  - - อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

 1  
กลไก/

เครื่องมือ 

1  
กลไก/

เครื่องมือ 

1 
 กลไก/

เครื่องมือ) 

1  
กลไก/

เครื่องมือ 

1  
กลไก/

เครื่องมือ 

 

กลยุทธ์/  หน่วยงานรับผิดชอบผลผลิต/กิจกรรมหลัก   
กลยุทธ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
2.1 ผลักดันให้ทุกภาคส่วนเร่งพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก และผลักดันและร่วมมือ  
กับภาครัฐ ออกนโยบาย มาตรการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก  

สพธ. สนย. 
สพค. 

2.2 แสวงหาความร่วมมือจากภาคี (partnership) ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ และเป็นผู้น า
ในภูมิภาคในการเสริมสร้างศักยภาพของทุกภาคส่วนในการลดก๊าซเรือนกระจก 

สพค. สพธ. 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก 

 



71 
       แผนยทุธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556–2560 

 

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

“บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิผล เพื่อช่วยเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดล้อม และเกื้อกูลสังคม” 
22 สิงหาคม 2555 

ผลผลิต / กิจกรรมหลัก 
ผลผลิต กิจกรรมหลัก 

ระบบบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กิจกรรม3 ส่งเสริมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
กิจกรรม 4 เสริมสร้างศักยภาพทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (ปี57-60 เปลี่ยนชื่อเป็น พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก) 

 
ตัวชี้วัดผลผลิต 

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จ านวนผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจเอกชนที่เข้าร่วมงานการส่งเสริมตลาด 
คาร์บอน 3,357 ราย                    
    -    ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ร้อยละ 90 
    -    ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการก๊าซเรือนกระจก
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 70 
    -     ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีส่วนร่วมในการจัดการก๊าซเรือน
กระจก ร้อยละ 80 
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       แผนยุทธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556–2560 

 

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

“บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิผล เพื่อช่วยเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดล้อม และเกื้อกูลสังคม” 
22 สิงหาคม 2555 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก (Enabling environment) 
กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  

กลยุทธ์ อบก. กิจกรรม กิจกรรม/โครงการ ปี 2556 - 2560 
วงเงิน (บาท) หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2556 2557 2558 2559 2560 
2.1 ผลักดันให้
ทุกภาคส่วนเร่ง
พัฒนาโครงการ
ลดก๊าซเรือน
กระจก และ
ผลักดันและ
ร่วมมือ 
กับภาครัฐ 
ออกนโยบาย 
มาตรการ
ส่งเสริมการ
ลดก๊าซเรือน
กระจก 

กิจกรรมที่ 3  
 ส่งเสริมทุกภาค
ส่วนในการบริหาร
จัดการก๊าซเรือน
กระจก 

1. โครงการขยายผลกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่น เพื่อ
มุ่งไปสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอนและสนับสนุนตลาดคาร์บอน
ภาคสมัครใจของประเทศไทย 

(3,500,000) - - - -  

 1.1 โครงการขยายผลการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3,000,000 - - - - สพธ. 

1.2 โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ า(Low Carbon City)  500,000 - - - - สนย. 

2. โครงการพัฒนาแผนการชดเชยคาร์บอน (Carbon 
Offsetting Programs) ระยะที่ 2 เพื่อสนับสนุนตลาด
คาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ  

1,500,000 2,200,000 2,500,000 2,700,000 3,000,000 สพธ. 

3. โครงการส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ใน
ภาคอุตสาหกรรม   

2,500,000 2,200,000 2,500,000 2,700,000 3,000,000 สพธ. 

4. โครงการพัฒนาตลาดของฉลากคาร์บอน  2,500,000 3,000,000 3,300,000 3,600,000 4,000,000 สพธ. 
5. โครงการพัฒนากฎหมายหรือกฎระเบียบ เพื่อรองรับ
ข้อตกลงภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

2,000,000 2,200,000 2,400,000 2,600,000 2,700,000 สนย. 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ   

2,400,000 - - - - สพค. 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ า
ของทุกภาคส่วน 

- 8,000,000 8,800,000 9,680,000 10,700,000 สพค. 

8. โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และการวางแผนกลยุทธ์การ
สื่อสารขององค์การฯ ผ่านการประชาสัมพันธ์ในส่ือต่างๆ   

2,100,000 - - - - สพค. 

  9. โครงการส่งเสริมการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นการสังคมคาร์บอนต่ า 

- 4,000,000 6,000,000 10,000,000 13,000,000 สพค. 

รวมกิจกรรมที่ 3 16,500,000 21,600,000 25,500,000 31,280,000 36,400,000  



73 
       แผนยุทธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556–2560 

 

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

“บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิผล เพื่อช่วยเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดล้อม และเกื้อกูลสังคม” 
22 สิงหาคม 2555 

กลยุทธ์ อบก. กิจกรรม กิจกรรม/โครงการ ปี 2556 - 2560 
วงเงิน (บาท) หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2556 2557 2558 2559 2560 
2.2 แสวงหาความ

ร่วมมือจากภาคี 
(partnership) 
ทั้งในประเทศ 
และระหว่าง
ประเทศ และ
เป็นผู้น าใน
ภูมิภาคในการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพของ
ทุกภาคส่วนใน
การลดก๊าซ
เรือนกระจก 

กิจกรรมที่ 4 
เสริมสร้างศักยภาพ
ทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (ปี57-60 
เปลี่ยนชื่อเป็น พัฒนา
องค์ความรู้และเสริมสร้าง
ศักยภาพทุกภาคส่วนใน
การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก) 

1. โครงการประชุมต้นสักนานาชาติ (World Teak 
Conference 2013) ในโครงการ “รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-
สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว” 
สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)  

5,000,000 - - - - สพค. 

2. โครงการศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ Climate Change International 
Training Center (CITC)  

1,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 สพค. 

3. โครงการประชุมและแสดงนิทรรศการ Carbon Forum 
Asia (CFA)   

1,500,000 - - - - สพธ. 

รวมกิจกรรมที่ 4 7,500,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000  
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 25,000,000 29,600,000 35,500,000 43,280,000 50,400,000  

 
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 24,900,000 33,720,000 40,050,000 32,770,000 41,470,000  
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 25,000,000 29,600,000 35,550,000 43,280,000 50,400,000  
รวม 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 49,900,000 63,320,000 75,550,000 76,050,000 91,870,000  

ค่าใช้จ่าย Fixedcost 55,392,200 59,540,000 65,080,000 70,620,000 76,160,000  
รวมท้ังสิ้น 105,292,200 122,860,000 140,630,000 146,670,000 168,030,000  



74 
       แผนยทุธศาสตร์  

                                                                                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556–2560 

 

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

“บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิผล เพื่อช่วยเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดล้อม และเกื้อกูลสังคม” 
22 สิงหาคม 2555 

สรุปตัวช้ีวัด เป้าหมาย ของ อบก. 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย/หน่วยนับ 
ปี 56 ปี 57 ปี58 ปี59 ปี60 ปี56-60 

ประเด็นยุทธ 
ศาสตร์ที่ 1  
การเตรียม
โครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่อ
รองรับการ
ด าเนินงานลด
ก๊าซเรือน
กระจก 

ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่คาดว่าจะลด
ได้ไม่น้อยกว่า 18.5 
ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ภายในสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (นับจาก
โครงการ/กิจกรรมที่ 
อบก. ส่งเสริม
สนับสนุน) 

ไม่น้อย
กว่า  

2 ล้านตัน
คาร์บอน
ไดออก 

ไซด์เทียบ 
เท่า 

ไม่น้อย
กว่า  

3 ล้าน
ตัน

คาร์บอน
ไดออก 
ไซด์
เทียบ 
เท่า 

ไม่น้อย
กว่า  

4 ล้าน
ตัน

คาร์บอน
ไดออก 
ไซด์
เทียบ 
เท่า 

ไม่น้อย
กว่า  

4.5 ล้าน
ตัน

คาร์บอน
ไดออก 
ไซด์
เทียบ 
เท่า 

ไม่น้อย
กว่า  

5 ล้าน
ตัน

คาร์บอน
ไดออก 
ไซด์
เทียบ 
เท่า 

ไม่น้อย
กว่า  
18.5 

ล้านตัน
คาร์บอน
ไดออก 
ไซด์
เทียบ 
เท่า 

การรับรองโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจก
ภายในระยะเวลาไม่
เกิน 80 วัน 

80 วัน 80 วัน 80 วัน 80 วัน 80 วัน 80 วัน 

ร้อยละของจ านวน
โครงการที่ยื่นขอจด
ทะเบียนจาก CDM 
EB และท่ียื่นขอรับ
รอง CERs ได้รับการ
ติดตามประเมินผล 
ร้อยละ 100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 การพัฒนาข้อมูล
อ้างอิงของประเทศ  
ปีละ 2 เรื่อง 

ปีละ 2 
เรื่อง 

ปีละ 2 
เรื่อง 

ปีละ 2 
เรื่อง 

ปีละ 2 
เรื่อง 

ปีละ 2 
เรื่อง 

ปีละ 2 
เรื่อง 

ประเด็นยุทธ 
ศาสตร์ที่ 2  
ส่งเสริมทุก
ภาคส่วนให้มี
ส่วนร่วมใน
การลดก๊าซ
เรือนกระจก 
(Enabling 

กลไก/เครื่องมือ ที่
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ 
อย่างน้อยปีละ 1 
กลไก/เครื่องมือ  (นับ
รวมถึงการพัฒนา
วิธีการค านวณ) (ปี 57-

อย่างน้อย 
1 

 กลไก/
เครื่อง 
มือ 

อย่าง
น้อย 1 
 กลไก/
เครื่อง 
มือ 

อย่าง
น้อย1 
 กลไก/
เครื่อง 
มือ 

อย่าง
น้อย 1 
 กลไก/
เครื่อง 
มือ 

อย่าง
น้อย 1 
 กลไก/
เครื่อง 
มือ 

อย่าง
น้อย 5 
 กลไก/

เครื่องมือ 
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       แผนยทุธศาสตร์  
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ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย/หน่วยนับ 
ปี 56 ปี 57 ปี58 ปี59 ปี60 ปี56-60 

environmen
t) 
 

60 ใช้ชื่อเป็น กลไก/เครื่องมือ ที่
ส่งเสริมภาคส่วนต่างๆในการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 
กลไก/เครื่องมือ (นับรวมถึงการ
พัฒนาวิธีการค านวณ)) 
จ านวน
ผู้ประกอบการ และ
ภาคธุรกิจเอกชนที่
เข้าร่วมกิจกรรมการ
ส่งเสริมตลาด
คาร์บอน 3,357 ราย  

550 ราย 605 ราย  665 ราย 732 ราย 805 ราย 3,357 
ราย 

 ร้อยละของจ านวน
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้น
ทะเบียนฉลาก
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
ร้อยละ 90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
การจัดการก๊าซเรือน
กระจกเพ่ิมข้ึน ร้อย
ละ 70 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพให้มี
ส่วนร่วมในการ
จัดการก๊าซเรือน
กระจกร้อยละ 80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 
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ผลกระทบท่ีคาดหวัง 

 เมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศาสตร์ อบก. (พ.ศ. 255 6-2560) อบก. คาดหวัง แผนที่ก าหนดไว้จะท าให้เกิดผล
กระทบต่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี ้
 

1. การด าเนินโครงการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ ช่วยส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันและส่งเสริมการลงทุนในโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศพัฒนาแล้วสู่ประเทศไทย การลงทุน การจ้าง
งาน และมีรายได้เข้าประเทศจากการขายคาร์บอนเครดิต นอกจากนี้ การพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด 
(CDM) ที่ผ่านมา พบว่าส่วนมากเป็นโครงการผลิตความร้อนและกระแสไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียน จึงช่วยลด
การน าเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิล และช่วยให้ประเทศไทยสามารถพ่ึงตนเองในด้านพลังงานได้มากขึ้น ดังนั้น การด าเนิน
โครงการจึงก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ต่อชุมชน และประเทศใน
ภาพรวม  

    อบก. ได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 
โดยจะมีการทบทวน พัฒนาระบบการวิเคราะห์กลั่นกรองโครงการให้มีความเหมาะสมและชัดเจน สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้ง มีแผนด าเนินการติดตามตรวจสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่
ได้รับค ารับรองว่าเป็นโครงการ CDM เพ่ือให้มั่นใจว่าโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการติดตามประเมินผลโครงการร่วมกับส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ตลอดจนการพัฒนาระบบ
ตรวจวัด รายงานผล และการทวนสอบ (Measurable, Reportable and Verification: MRV) ส าหรับการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้เกิด
ความเชื่อมั่นว่าโครงการมีการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง 

 
 2.  การด าเนินงานโครงการพัฒนาตลาดของฉลากคาร์บอน ซึ่งประกอบด้วย 3 ฉลาก ได้แก่ ฉลากลด
คาร์บอน เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และคูลโหมด ซึ่งถือว่าได้สร้างนวัตกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก คือ เพื่อให้ผู้บริโภคใช้ประกอบการตัดสินใจบริโภคสินค้าที่ใส่ใจในเรื่องลดโลกร้อน รวมทั้งมีการพัฒนา
อุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อน าไปสู่
อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ า ด าเนินการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยสามารถน าแนวทางการ
ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรไปประยุกต์ใช้ ซึ่งท าให้สามารถ บ่งชีไ้ด้ว่าท้องถิ่นมีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเท่าไร น าไปสู่การด าเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมในท้องถิ่น อันเป็นการ
เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือไปสู่
เมืองลดคาร์บอน มีการพัฒนาตลาดคาร์บอนโดยมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับกิจกรรมลดก๊าซเรือน
กระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 3 เรื่อง ดังนี ้

1) การสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ 
2) การพัฒนาโครงการ Carbon Offset เพื่อจ าแนกผู้ซื้อในตลาด 
3) การสร้างระบบ MRV ให้เหมาะสมกับโครงการน าร่อง 
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          3.  การด าเนินการพัฒนาข้อมูลของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก คือ (1) การ
ศึกษาวิจัยเพ่ือจัดท าข้อมูลอ้างอิงและพัฒนาองค์ความรู้ (2) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการบริหาร
จัดการข้อมูล ส าหรับการด าเนินงานในส่วนที่ 1 นั้น อบก. ได้ด าเนินการศึกษาวิจัย อาทิ ศึกษาค่าสัมประสิทธิ์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคไฟฟูา และ การศึกษาเพ่ือก าหนดกรณีฐานของโครงการประเภทพลังงาน
หมุนเวียน เพื่อให้ผู้พัฒนาโครงการใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงการค านวนปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก นอกจากนั้น
แล้วการจัดท าข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจก การศึกษาการพยากรณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
การศึกษาเพ่ือประเมินความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของเทคโนโลยีลดก๊าซเรือนกระจกประเภทต่างๆ ยังเป็น
ผลการวิจัยที่ใช้ประกอบการวางแผนเชิงนโยบายระดับประเทศด้านก๊าซเรือนกระจก และการก าหนดท่าทีของ
ประเทศในเวทีการเจรจาระดับโลก ส าหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลนั้น อบก. ได้
พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อรองรับการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจก เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลจ านวน
มากให้ท าให้สามารถปรับปรุงข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกให้ทันสมัยย่ิงขึ้น และยังได้พัฒนาเทคนิคการค านว ณ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม และ
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การค านวณที่แม่นย ายิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้ด าเนินการ
พัฒนาระบบเพื่อรองรับการด าเนินการของ อบก. เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการอนุมัติโครงการฯ และระบบ
สารสนเทศเพ่ือการติดตามประเมินผลโครงการฯ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงให้ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค เข้ามามีส่วน
ร่วมในการติดตามประเมินผลโครงการบนระบบนี้ผ่านทางเครือข่าย Internet 
 

4. การด าเนินการพัฒนาศักยภาพ และองค์ความรู้ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ช่วยส่งเสริมให้
มีการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้การด าเนินงานของ  อบก. การส่งเสริมและการพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยได้ด าเนินการพัฒนาและจัดท าหลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย อาทิ 
หลักสูตรพ้ืนฐานด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกส าหรับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้กระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการลดก๊าซเรือนกระจก และน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในหน่วยงานและ
ท้องถิ่นของตนในอนาคต และหลักสูตรเฉพาะด้านส าหรับผู้ประกอบการ ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่นหลักสูตรเฉพาะทางด้าน PoA CDM และการจัดท า Carbon Footprint ขององค์กรเพื่อเน้นให้
ผู้ประกอบการสามารถเตรียมความพร้อมในการจัดท าพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดที่มีความซับซ้อน
มากขึ้นและเตรียมความพร้อมส าหรับการลดก๊าซเรือนกระจกในสถานประกอบการของตน นอกจากนี้จากการ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล และองค์ความรู้ สู่สาธารณะผ่านสื่อต่างๆ ท าให้ประชาชน 
และภาคส่วนต่างๆ เกิดความรู้ความเข้าใจ และมีความตระหนักและให้ความร่วมมือในการลดก๊าซเรือนกระจก
และการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 
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         5. ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้น นับเป็นกระแสโลกที่ส่งอิทธิพลต่อ
การปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาประเทศ ที่ทุกประเทศตระหนักดีแล้วว่า ต้องมีการพัฒนาแบบปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์มุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า (Low Carbon Society) ที่จะส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่ปรับเปลี่ยนการผลิตและบริโภครวมถึงวิถีชีวิตให้
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 เพื่อเป็นฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป         
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บทที่ 6 

แผนการติดตามประเมินผล 
 

 การติดตามประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ อบก. (พ.ศ. 255 6 – 2560 ) ได้ก าหนดแนวทางการติดตาม
ประเมินผลไว้ 2 ระดับ ดังนี ้

1. การติดตามประเมินผลตนเอง ประกอบด้วยการประเมิน 2 ประเภท 
1.1 ประเมินด้านประสิทธิภาพ เป็นการประเมินกระบวนการ (Process  

Evalution) เพื่อดูว่าได้เกิดผลผลิตตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ ได้แก่  
      - ประเมินจากการเปรียบเทียบ แผน-ผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่าย รายไตรมาส 
      - ประเมินจากการท าต้นทุนผลผลิต (รายจ่ายจริง) ประจ าปี ภายใต้ระบบ GFMIS 

1.2 ประเมินด้านประสิทธิผล เป็นการประเมินผลลัพธ์ (Output Evaluation) เพื่อ 
ดูว่าได้ผลลัพธ์ตามประสิทธิผลหรือไม่ ได้แก ่

      - ประเมินจากตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน)  
      -ประเมินด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปี (PART : Performance Assessment Rating Tools) ประจ าป ี
    ทั้งนี้ ภายหลังการรวบรวมผลการด าเนินงานของทุกหน่วยน าส่งผลผลิต/หน่วยปฏิบัติ (ส านัก/ศูนย/์

หน่วย) ตามแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้กรอบของตัวชี้วัดผลส าเร็จของการด าเนินงาน เช่น รายไตรมาส  ราย 6 
เดือน และราย 12 เดือน จะมีการประเมินผลตนเองและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบกับ
เปูาหมายที่ก าหนด เสนอต่อผู้บริหาร คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล และคณะกรรมการองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพ่ือให้ได้รับทราบข้อมูลย้อนกลับจากหน่วยน าส่งผลผลิต/หน่วยปฏิบัติ (ส านัก/
ศูนย์/หน่วย) ตลอดจนปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นจากหน่วยประเมิน และใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการบริหารจัดการของผู้บริหาร เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้
หากผู้บริหาร คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล และคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก มีนโยบาย/การสั่งการใดๆ ออกมาเพ่ือจัดการแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าว หรือเป็นเพียงการรับทราบ ก็
จะต้องส่งผ่านข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะ
มีการติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานของหน่วยน าส่งผลผลิต/หน่วยปฏิบัติ (ส านัก/ศูนย/์หน่วย) เพื่อ
รายงานผู้บริหาร คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล และ คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจกเป็นระยะๆ ด้วย 
  2. การประเมินโดยหน่วยงานภายนอก ได้แก่การประเมินผลการด าเนินงาน ให้ครอบคลุมด้าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประจ าปี การประเมินผลการปฏิบัติงานระยะ 3 ปี ของ อบก. ตามมาตรา 39  
และการจัดท ารายงานประจ าปี โดยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก  
  


