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สารบัญ 
  หน้า 

ส่วนที่ 1 ขอ้มลูพ้ืนฐานองค์การและผลการด าเนนิงานส่วนที่ 1 ขอ้มลูพ้ืนฐานองค์การและผลการด าเนนิงาน   

 บทที่ 1 วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และการบริหารจัดการองค์การ  

 1.1 วัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550  2 

 

 1.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ  

 1.3 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  

 บทที่ 2 ความสอดคล้องกับแผนและนโยบายรัฐบาล   

 2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 
– 2559) 

 

 2.2 นโยบายและแผนเฉพาะด้าน  
 บทที่ 3 สรุปผลการด าเนินงาน  

    

    

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและประเด็นยุทธศาสตร์ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและประเด็นยุทธศาสตร์    

 บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม  

 4.1 สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย  

 4.2 แนวโน้ม ข้อตกลง และมาตรการระหว่างประเทศด้านการลด
ก๊าซเรือนกระจก 

 

 4.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT 
Analysis) 
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สว่นที่ 1 สว่นที่ 1   
  

ข้อมลูพ้ืนฐานองคก์ารและข้อมลูพ้ืนฐานองคก์ารและ  
ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน  
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ปัญหาสภาว ะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ได้ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากขึ้น ผลการศึกษาของ
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ซึ่งเป็นองค์กรที่
ท าหน้าที่ให้ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( United Nations Framework Convention 
on Climate Change: UNFCCC)  รายงานว่า ปัจจุบันอุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลก
สูงขึ้นประมาณ 0.8 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับ 100 ปีที่แล้ว  และมีหลักฐาน
ยืนยันชัดเจนว่า “อุณหภูมิโลก” สัมพันธ์กับ “ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ในชั้นบรรยากาศ” ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 650,000 ปีที่ผ่านมา ไม่มีช่วงใดเลยที่

ชั้นบรรยากาศโลกมีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงเกิน 300 ppm (part per million) ในขณะที่ปัจจุบัน ชั้น
บรรยากาศโลกมีความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์สูงถึง 380 ppm 

IPCC คาดการณ์ว่า หากอัตราการปล่อยก๊าซเรือน
จกยังเป็นเช่นนี้ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลก อาจเพิ่มขึ้นถึง 6 องศา
เซลเซียสในปี พ.ศ. 2643 หรืออีก 100 ปีข้างหน้า นักวิทยาศาสตร์
และนักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ได้ประมาณการว่าหากปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 
450 ppm ซึ่งจะท าให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่า 2 อาศาเซลเซียส จะถึงจุดที่ระบบนิเวศและ
เศรษฐกิจของโลก จะได้รับความเสียหายจนไม่สามารถฟ้ืนตัวกลับให้เป็นอย่างเดิมได้ 
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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
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เรื่อง สถานการณ์ สภาวะการตลาด Carbon Market ราคาซื้อ-ขาย แหล่งทุนต่างๆ และการเข้าถึงแหล่งทุน ตลอดจน
เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ  

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 61 อัตรา จ าแนกเป็น ต าแหน่งผู้อ านวยการ 1 
อัตรา ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ 2 อัตรา และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 58 อัตรา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2557)    
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      หมายเหตุ: คณะกรรมการองคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก  เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 11/2553 เมื่อวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2553  

 

แผนภาพ 1 ผังโครงสร้างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการองค์การบรหิารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

ผู้อ านวยการ 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์การฯ 

ส านักอ านวยการ (สอก.) 
ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ

พิเศษ 

ส านักยุทธศาสตร์ (สนย.) 

ส านักพัฒนาธุรกิจ (สพธ.) 

ส านักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร ่

องค์ความรู้ (สพค.) 

ส านักวิเคราะห์และตดิตามประเมนิผล (สวป.) 

ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (ศขก.) 

รองผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 
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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 

ปี 2557 ได้รับ 123.9 ล้านบาท 
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ภารกิจของ อบก. มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามแผนและนโยบายของภาครัฐ
ในระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
2.1 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

 

  ส่วนที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
  และสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่11 
  บทที่ 8 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

4.1 วัตถุประสงค์ 
4.1.2 เพื่อขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเทศก้าวไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 
4.1.3 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และประเด็นสิ่งแวดล้อมโลก 

4.2 เป้าหมาย 
4.2.3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากการ

พัฒนา โดยควบคุมคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าหลักและแม่น้ าสายส าคัญ ให้อยู่ในเกณฑ์ตั้งแต่พอใช้ขึ้นไปไม่
น้อยกว่าร้อยละ  80 ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งโดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยตอนในไม่ได้อยู่ในเกณฑ์
เสื่อมโทรมมาก คุณภาพอากาศในเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  การจัดการขยะ
ชุมชนถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ  50 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น  และมีการน าขยะ
กลับมาใช้ใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

4.2.4 เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติให้มีความพร้อมทั้งระดับประเทศ พ้ืนที่ และชุมชน 

4.2.5 เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

4.3 ตัวชี้วัด 
4.3.4 สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัวต่อหัว  เปรียบเทียบกับล าดับขั้นการพัฒนาที่

แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 
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4.3.5 เครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฐาน 
ข้อมูลและแผนที่แสดงพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท้ัง
ระดับประเทศภูมิภาค และจังหวัด กลไกการเฝูาระวังและระบบเตือนภัยล่วงหน้าในพ้ืนที่ที่ได้รับ
ผลกระทบและพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาต ิ

5. แนวทางการพัฒนา 

5.2   การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีแนวทางหลัก ดังนี้ 

5.2.1 ปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ าและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย 

3) เร่งพัฒนากลไกและมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศ ที่สนับสนุนการพัฒนาที่
ยั่งยืนและตอบสนองต่อการปรับตัวของกลไกและมาตรการระหว่างประเทศด้านการลดก๊าซเรือนกระจก 
รวมทั้งเร่งพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่น าไปสู่การเป็นสังคมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม อาทิ ภาษีส่ิงแวดล้อม  ภาษีคาร์บอน  การพัฒนาระบบฉลากคาร์บอน  และคาร์บอนฟุตพ
ริ้นท์ การเพิ่มมาตรฐานบังคับเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม  การส่งเสริมระบบการประเมินวัฏจักรชีวิต
ผลิตภัณฑ์  รวมถึงการส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
ตลอดจนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรมในสาขาการผลิตต่างๆ ที่
น าไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจก 

5.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจก โดย 

2) ส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่ใช้พลังงานที่สะอาดขึ้น หรือใช้พลังงานที่สามารถน า
กลับมาใช้ใหม่ โดยส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพและก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์  พัฒนาเทคโนโลยี
ยานยนต์ที่สะอาดและช่วยประหยัดพลังงาน  ควบคู่กับการควบคุมประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายใต้
ศักยภาพของเทคโนโลยี โดยการก าหนดมาตรฐานอัตราการบริโภคเชื้อเพลิง เพ่ือให้เกิดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญในการลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว 

5.2.4 ปรับพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมคาร์บอนต่ าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย 
1) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส านึกรับผิดชอบเรื่องสิ่งแวดล้อม  โดยน าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต เพื่อเป็นต้นแบบของสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผ่านระบบการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย โดยให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ได้จริงปลูกฝังแนวคิดให้เกิดความตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกื้อกูลต่อการอยู่รอด
และการพัฒนาของสังคมมนุษย์ ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแนวคิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ
ผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุดในระยะสั้น  สู่การอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล  และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 
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3) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการบริโภคที่ย่ังยืน เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการ
เลือกบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.3  การยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน มีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 

5.3.1 พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบ และการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดย 

1) ศึกษาวิจัยและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและการคาดการณ์  การประเมินความ
เสี่ยง ความเปราะบาง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขา ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีความแม่นย ามากขึ้น ทั้งต่อระบบนิเวศปุาไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ้ืนที่ชายฝั่งการขาดแคลนน้ า ภัยธรรมชาติ และภาคการผลิตที่ส าคัญของประเทศ เพื่อวางแผนในการ
รับมือและจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

2) สนับสนุนการวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว  โดยครอบคลุมการศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางและมาตรการ
ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการปล่อยก๊าซที่ส าคัญและมีความเสี่ยงสูง โดยค านึงถึงศักยภาพประ
สิทธิ ภาพและความคุ้มค่าในการลดก๊าซเรือนกระจก  การศึกษาวิจัยเพ่ือเตรียมการพัฒนาระบบ ตลาด
คาร์บอนในประเทศ การศึกษาวิจัยเพ่ือเตรียมการรองรับการลดก๊าซเรือนกระจกรายสาขา  เช่น สาขา
พลังงาน สาขาเกษตรกรรม การศึกษาวิจัยเพ่ือเตรียมการรองรับมาตรการหรือกลไกใหม่ๆ ที่ส าคัญ อาทิ 
การลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเหมาะสมในระดับชาติ  (National Appropriation Mitigation Action: 
NAMA) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการท าลายปุาและความเสื่อมโทรมของปุา  การ
อนุรักษ์ การจัดการปุาไม้อย่างยั่งยืน และการเพ่ิมการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ปุาในประเทศก าลังพัฒนา  
(Reducing Emission from Deforestation and Degradation and the Role of Forest Carbon 
Stocks in Developing Countries: REDD-Plus) และโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาดรายสาขา เป็นต้น 

3) สร้างนักวิจัยและเครือข่ายวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  รวมทั้งพัฒนา
เครือข่ายความรู้  และการมีส่วนร่วม  ตลอดจนจัดหลักสูตรการศึกษาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

4) พัฒนากลไกการประเมินองค์ความรู้  รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยน 
แปลงสภาพภูมิอากาศ ให้ทุกภาคส่วนได้ทราบ  เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการร่วมกัน
ด าเนินการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

5.3.2 พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือรับมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดย 

1) สนับสนุนให้มีการจัดท าแผนเตรียมความพร้อมของประเทศเพ่ือรองรับผลกระทบอัน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว  20 ปี โดยให้ความส าคัญกับผลกระทบที่จะ
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เกิดขึ้นในด้านเศรษฐกิจและสังคม  เช่น การวางแผนปูองกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง  และการปูองกันน้ า
ท่วม รวมทั้งการจัดท าแผนระยะยาวในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 

2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการรายงานเกี่ยวกับข้อมูลการปล่อยและการลด
ก๊าซเรือนกระจกและด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผล
ของภาวะโลกร้อน  และผลที่เกิดขึ้นจากพันธกรณีต่างๆ  ฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของประเทศ  และ
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายสาขาให้ทันสมัยและมีมาตรฐาน  พัฒนาจัดท าระบบฐานข้อมูลเชิง
พ้ืนที่เพ่ือบ่งชี้พ้ืนที่เสี่ยงภัย รวมทั้งฐานข้อมูลเกี่ยวกับฉลากคาร์บอน  และคาร์บอนฟุตพริ้นต์ของการ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ  ระบบข้อมูลโครงการเทคโนโลยีสะอาดของประเทศ  และข้อมูลการซื้อขาย
คาร์บอนเครดิตในตลาดภาคบังคับและคาร์บอนออฟเซตในตลาดภาคสมัครใจ  ตลอดจนท าการประเมิน
ความต้องการในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเงิน  และเทคโนโลยี  เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานของประเทศในการ
ขอรับการสนับสนุนทางการเงินและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

4) สนับสนุนให้มีการจัดท าเปูาหมายและแผนปฏิบัติการระยะกลางและระยะยาวในการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยสมัครใจ  โดยค านึงถึงประโยชน์ร่วม  รวมทั้งพัฒนาระบบติดตาม
โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  และระบบการตรวจวัด  การรายงาน  และการทวนสอบ  
(Measurable, Reportable and Verifiable: MRV) ทั้งในระดับโครงการและระดับประเทศ  รวมทั้ง
สร้างระบบจูงใจและกลไกเพื่อให้กิจกรรมของภาคส่วนต่างๆ ในประเทศที่ด าเนินกิจกรรมแบบสมัครใจ
ในการลดก๊าซเรือนกระจกถูกบันทึกอย่างเป็นระบบ 

5) ศึกษาวิจัยและพัฒนาตลาดคาร์บอนทุกรูปแบบ  เพื่อแสวงหาโอกาสจากการสร้าง
รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กรวมถึงชุมชน  ศึกษา
รูปแบบและมาตรฐานที่จะสามารถเชื่อมต่อกับตลาดคาร์บอนในต่างประเทศทั้งแบบสมัครใจและแบบ
ทางการ ศึกษาการก าหนดปริมาณการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และระบบการจัดสรรสิทธิการ
ปล่อยก๊าซ รวมถึงศึกษาความคุ้มทุนและประสิทธิภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  และต้นทุน
ในการบริหารจัดการ เมื่อเทียบกับการเก็บภาษีคาร์บอน 

6) ส่งเสริมให้มีระบบการขึ้นทะเบียนเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ  
(National Registry System) โดยให้มีการพัฒนาระบบการรายงานและบันทึกกิจกรรมการจัดการก๊าซ
เรือนกระจกภายใต้มาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเหมาะสมในระดับชาติ รวมทั้งการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหาการสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยี  และ
การเพิ่มขีดความสามารถจากต่างประเทศ รวมทั้งการจัดตั้งตลาดคาร์บอนของประเทศไทยในอนาคต 

7) พัฒนากองทุนคาร์บอน เพื่อเป็นแหล่งรับซื้อคาร์บอนเครดิตและคาร์บอนออฟเซ็ทใน
ประเทศ  ตลอดจนการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งตลาดคาร์บอนของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

5.5  การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย 
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5.5.1 ติดตามและเฝ้าระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อ การค้า
และการลงทุน ทั้งที่เป็นมาตรการฝุายเดียวของภาคีการค้าหลัก  และมาตรการในกรอบทวิภาคีและพหุ
ภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมในการปูองกันหรือรองรับมาตรการดังกล่าว โดยสนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคเอกชน 

5.5.2 เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้าและ ข้อตกลง
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยเฉพาะมาตรการภาษี
ที่เก็บจากสินค้าข้ามพรมแดน ตามบทบัญญัติของข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าหรือ
แกตต์ ซึ่งอาจน ามาใช้ในการเก็บภาษีคาร์บอน  ณ จุดผ่านแดน การบังคับซื้อใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือน
กระจก การเก็บภาษีคาร์บอนกับสินค้าน าเข้า  และการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี  เช่น มาตรการฉลาก
คาร์บอน และข้อมูลที่แสดงการใช้น้ า เป็นต้น เพื่อลดเงื่อนไขการกีดกันการค้ากับประเทศไทย 

5.5.4 ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกท าคาร์บอนฟุตพริ้นต์ โดยสนับสนุนทั้งด้านการเงิน การให้ความรู้
และการอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้ส่งออกรายย่อยได้รับการรับรองมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการท าบัญชี
ต้นทุนคาร์บอนในระดับแหล่งวัตถุดิบ  โดยเฉพาะในภาคเกษตรและประมง  ตลอดจนพัฒนา ระบบ
ตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ 

5.5.5 สร้างแรงจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  หรือที่
เน้นความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งสร้างตลาดรองรับ โดยส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดด้านการค้า
การลงทุน ตลอดจนสนับสนุนธุรกิจการค้าคาร์บอนเครดิต 

5.6   การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดย 

5.6.1 ศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจของพันธกรณี  รวมทั้งติดตามสถานการณ์
การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ  ภายใต้อนุสัญญาข้อตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมและ
กรอบความตกลงอื่นๆ ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะมีผลกระทบทั้ง
เชิงบวกและลบต่อประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถกาหนดท่าทีของ
ประเทศที่เหมาะสมโดยเฉพาะท่าทีการเจรจาในเชิงรุก  โดยต้องเสริมสร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้
เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  ระหว่างภาคการเมือง  หน่วยงานภาครัฐ  ภาคประชาชน  
และภาคเอกชน 

5.6.3 พัฒนาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียน  และประเทศคู่ค้าส าคัญ  เพื่อประโยชน์ร่วมกัน
โดยเฉพาะความร่วมมือในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจก  และการ
ปรับตัวการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างยั่งยืน  อาทิ ด้านทรัพยากรน้า  
ความหลากหลายทางชีวภาพ  และสร้างแนวร่วมเพื่อสร้างอานาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศด้าน
การค้า การลงทุน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดเตรียมแผนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะ
ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ 
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5.6.4 สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อตกลง อนุสัญญา และพิธีสารที่เกี่ยวข้อง  อาทิ อนุสัญญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  และพิธีสารที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพและพันธุกรรม  โดยให้ชุมชนมีการเข้าถึงเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  กาหนด
มาตรการเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ และสนับสนุนให้เกิดกลไกการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
เมื่อมีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมทั้งพันธกรณีและข้อตกลงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน  อนุสัญญาว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  อนุสัญญาบาเซล  และอนุสัญญาสต๊อกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่
ตกค้างยาวนาน เป็นต้น 

5.8   การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ มีแนวทางหลัก ดังนี้ 

5.8.5 ผลักดันให้มีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการปฏิรูปการบริหารจัดการ
งบประมาณของประเทศ  ตามแนวทางการปฏิรูประบบภาษีเพ่ือการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นรูปธรรม  
เช่น พิจารณาเก็บภาษีการปล่อยมลพิษ ภาษีหรือค่าธรรมเนียมในการใช้สินค้าที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ภาษีสารเคมีเป็นต้น และนารายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาสนับสนุนการฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษ และส่งเสริมการผลิตที่ยั่งยืน 

5.8.6 สร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ  ให้มีการอนุรักษ์  
การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมท้องถิ่นและพืชพ้ืนบ้าน เพื่อสร้างนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการที่
มีมูลค่าเพิ่มและเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ  เช่น สมุนไพร เวชภัณฑ์ เครื่องส าอาง  และผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  โดยค านึงถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งก าเนิด
ทรัพยากรที่ใช้ ร่วมด้วยสนับสนุนการน ากลไกใหม่ๆ  ที่เกิดขึ้นในเวทีประชาคมโลก  มาปรับใช้เพ่ือสร้าง
รายได้ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้องในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม  อาทิ 
กลไกการลดก๊าซเรือนกระจกจากการท าลายปุาและความเสื่อมโทรมของปุา  การอนุรักษ์ การจัดการปุา
อย่างยั่งยืน  และการเพ่ิมพูนปริมาณคาร์บอนในประเทศก าลังพัฒนา  การเก็บค่าบริการเชิงนิเวศ  
(Payment for Ecosystem Services: PES) และกลไกการพัฒนาที่สะอาด 
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2.2 นโยบายและแผนเฉพาะด้าน 

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

2.2.1  แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2555 – 2559  

 

 การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ส่งเสริมการบริโภคที่ย่ังยืน โดยสร้างขีดความสามารถและความ

ตระหนักของภาคส่วนต่างๆ ในการเลือกบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม พัฒนากลไกในการสร้างตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากสิ่งแวดล้อม ฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงาน เป็นต้น 
 สร้างแรงจูงใจโดยใช้มาตรการทางการเงินและการคลังในการปรับ

โครงสร้างการผลิตในสาขาเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ เกษตร อุตสาหกรรม และ
การท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 พัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงาน

ทดแทนในภาคการขนส่งและระบบสาธารณูปโภค 
 การสร้างภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
 สนับสนุนให้ประเทศไทยพ ัฒนาปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ า ส่งเสริมการ

ลดก๊าซการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจา กภาคการผลิตต่างๆ และเพิ่มแหล่งดูด
ซับก๊าซเรือนกระจก 
 ศึกษาและจัดท าแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม

แห่งชาติ (NAMAs) จัดท าเปูาหมายและแผนลดก๊าซเรือนกระจกในระยะปาน
กลาง และระยะยาว 
 ส่งเสริมการลงทุนโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดพัฒนาเครื่องมือ

ทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือรองรับการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาตลาดคาร์บอนทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดตั้งกองทุน
คาร์บอน 
 พัฒนาและจัดท าฐานข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ

ประเทศ ตลอดจนพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนโครงการและการซื้อขายถ่าย
โอนคาร์บอนเครดิตเพื่อรองรับตลาดคาร์บอนในประเทศ 
 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ

ด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก 

 
 สนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคส่วน

ต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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 ผลักดันและส่งเสริมกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคี เร่งจัดเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดจาก
มาตรการกีดกันทางการค้าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

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

 

 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซบน
พ้ืนฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 สร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 พัฒนาการด าเนินงานในกรอบความร่วมมือกับต่างประเทศ 

2.2.3  แผนแม่บท
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแห่งชาต ิพ.ศ. 
2553 – 

2562  

 การสร้างความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือและลดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 การสนับสนุนทุกภาคส่วนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่ม
แหล่งดูดซับก๊าซฯ บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 การบูรณาการการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2.2.4 แผนแม่บทด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพ

 การบริหารจัดการพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์เพ่ือบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 



19 
       แผนยุทธศาสตร์  

                                                                                       องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ.  2558–2562 
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ภูมิอากาศ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช 

 

 เพิ่มศักยภาพของแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก ในพื้นที่ปุาอนุรักษ ์
 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ 

นโยบายเฉพาะด้านอื่น ๆ 

2.2.5 แผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก 25% ใน 10 ป ี
(พ.ศ. 2555 – 2564) 

 ก าหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนคิดเป็น 25% ของการใช้พลังงาน
รวมทั้งหมดของประเทศ ในปี 2564  
 การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน

อย่างกว้างขวาง 
 การปรับมาตรการจูงใจส าหรับการลงทุนจากภาคเอกชนให้เหมาะสม

กับสถานการณ์ 
 การแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบที่ยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนาพลังงาน

ทดแทน 
 การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบสายส่ง สายจ าหน่าย

ไฟฟ้ารวมทั้งการพัฒนาสู่ระบบ Smart Grid 
 การประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน 
 การส่งเสริมให้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน

ทดแทนแบบครบวงจร 
 ก าหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนรายเทคโนโลยี 
 พลังงานทดแทนเพ่ือการผลิตไฟฟ้า 
 พลังงานรูปแบบใหม่เพ่ือการผลิตไฟฟ้า 
 พลังงานทดแทนในภาคขนส่ง (ทดแทนการใช้น้ ามัน) 
 พลังงานทดแทนเพ่ือการผลิตความร้อน (Renewable Heat) 
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2.2.6 แผนอนุรักษ์
พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554 – 
2573) 

 

 ใช้มาตรการแบบผสมผสานทั้งการบังคับด้วยกฎระเบียบและมาตรฐาน  
และการส่งเสริมและสนับสนุนด้วยการจูงใจในการลดการใช้พลังงานในภาค
เศรษฐกิจต่างๆ 

 สร้างความตระหนักและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานของ
ผู้ใช้พลังงาน ผลักดันแนวคิดและส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจคาร์บอนต่ า  

 กระจายภาระความรับผิดชอบด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสู่
ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมมากขึ้น โดยให้ภาคเอกชนเป็นหุ้นส่วนที่ส าคัญ และ
การเพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  

 ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
พลังงานและลดต้นทุนเทคโนโลยี  

 ส่งเสริมการพัฒนามืออาชีพด้านการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนพัฒนา
ขีดความสามารถเชิงสถาบันของหน่วยงาน/องค์กรของทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

2.2.7 แผนหลักการ
พัฒนาระบบขนส่งและจราจร 
พ.ศ. 2554 – 2563 

 

 

 ส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนมาใช้รูปแบบการขนส่งทางราง
และทางน้ าเพิ่มมากขึ้น 

 ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้มีการใช้พลังงานและ
ยานพาหนะที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ยกระดับการเข้าถึงและเพิ่มการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 

 

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

 พัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม 

 ก ากับและดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ให้มีการพัฒนาอย่าง
สมดุลและยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
ชุมชน สังคม รวมถึงสนับสนุนการประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
พัฒนากระบวนการผลิตสู่ Green & Clean Industry  



21 
       แผนยุทธศาสตร์  

                                                                                       องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ.  2558–2562 

 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รักษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

 2.2.9 ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้าน
การเกษตร พ.ศ. 2556 - 2559 

 การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

 การเตรียมความพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกัน 
 การลดผลกระทบ การรับมือ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

 การลดการปล่อยและการเก็บก๊าซเรือนกระจก 
 การพัฒนาระบบข้อมูลและองค์ความรู้ก๊าซเรือนกระจก  
 ส่งเสริม สนับสนุนการปรับระบบการผลิตสู่เกษตรที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 การพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ 
 การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 การเพ่ิมศักยภาพบุคลากร  
 การพัฒนาการด าเนินงานตามกรอบความร่วมมือกับต่างประเทศ 

ดังนั้น การด าเนินงานของ อบก. จึงมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตลอดจนนโยบายและแผนด้านสิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ของโลกที่ให้
ความส าคัญอย่างเร่งด่วนในการด าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก เพ่ือบรรเทาปัญหาจาก
ผลกระทบภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

การให้ค ารับรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน อบก.ได้มีการพิจารณาและออกหนังสือให้ค ารับรอง

โครงการ CDM ของประเทศไทย  จ านวนทั้งสิ้น  211 โครงการ มีมูลค่าการลงทุน  249,716 ล้านบาท 

อบก.ได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์องค์การฯ ซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริมและรองรับ
การพัฒนาโครงการ CDM การส่งเสริมตลาดคาร์บอน ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก การเผยแพร่องค์
ความรู้และพัฒนาศักยภาพการจัดการก๊าซเรือนกระจกให้ภาคส่วนที่เกีย่วข้อง และการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมจากภาคธุรกิจและประชาชนด้วยมาตรการพัฒนาฉลากคาร์บอนประเภทต่างๆ เป็น
ส าคัญ 
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น าไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะสามารถลดได้รวม  12.71 MtCO2e/y ในจ านวนดังกล่าวเป็น
โครงการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด  (CDM Executive 
Board - CDM EB) ให้ขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ  CDM (Registered) จ านวน 148 โครงการ คิดเป็น
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะสามารถลดได้ 6.88 MtCO2e/y และมีโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ที่ได้รับการรับรองแล้ว  (Certified Emission Reductions: CERs) จ านวน 35 โครงการ ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดได้ 3.52 MtCO2e (ข้อมูล ณ 30 ตุลาคม 2556)  

 
 

 
 
 
 

 

 

การส่งเสริมพัฒนาโครงการ และตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง 

 อบก. ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต  โดยด าเนินการใน  3 ด้าน คือ การจัด
สัมมนาให้ความรู้  การส่งเสริมให้ผู้ซื้อพบผู้ขาย  และการเผยแพร่ข้อมูลด้านตลาดคาร์บอนให้แก่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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 การจัดสัมนาเรื่องตลาดคาร์บอน  เพ่ือให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่นกลุ่ม
พลังงาน (การผลิตพลังงานจากชีวมวล  ก๊าซชีวภาพ ลม 
และแสงอาทิตย์ ) กลุ่มการจัดการของเสียและวัสดุเหลือ
ใช ้กลุ่มภาคอุตสาหกรรม (เหล็ก สิ่งทอ เยื่อและกระดาษ 
ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์  แก้วและกระจก  เคมี ยานยนต์
พลาสติก ) กลุ่มปุาไม้  การใช้ที่ดิน  ปศุสัตว์ และทุก
ประเภท โดยมีผู้มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง 

 การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ซื้อพบผู้ขาย เพื่อสนับสนุนให้ผู้พัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
มีโอกาสพบกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ได้แก่ บริษัทหรือรัฐบาลที่เป็นผู้ซื้อหรือขายคาร์บอนเครดิต  
บริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก  บริษัทผู้ให้บริการด้านการ
ตรวจสอบและทวนสอบข้อมูล องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ในการประชุม
นานาชาติที่เกี่ยวข้องกับตลาดคาร์บอน  เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารและ
การซื้อขายคาร์บอนเครดิต 

 การเผยแพร่ข้อมูลด้านตลาดคาร์บอน  เพื่อเผยแพร่แนวคิดการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกโดยใช้กลไกตลาด  ส่งเสริมให้เกิด
การซื้อขายคาร์บอนเครดิต และขยายเครือข่ายพันธมิตรระหว่าง
ผู้พัฒนาโครงการและผู้ซื้อคาร์บอนเครดิต  อีกทั้งยังเป็นช่องทาง
ในการพัฒนาขีดความสามารถของผู้พัฒนาโครงการและผู้ซื้อ
คาร์บอนเครดิต รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดคาร์บอนใน
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  ตลอดจนการรับทราบ
ข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการด้านต่างๆ  ที่ส่งผลกระทบ
ต่อตลาดคาร์บอนในประเทศไทย  โดยอบก.ได้ด าเนินกิจกรรม 
ได้แก่ จดหมายข่าวรายเดือน  (E-newsletter) ข้อมูลตลาดคาร์บอนรายสัปดาห์  (Carbon 
Market Update Weekly) เป็นต้น 

การพัฒนาตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจของประเทศไทย 
 อบก. ได้พัฒนาตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ  เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยมี
กิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้กลไกตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองต่อทิศทางตลาด
คาร์บอนโลก ตลอดจนช่วยสร้างตลาดภายในประเทศเพื่อเป็นทางออกให้กับโครงการ CDM ของไทยที่มี
ข้อจ ากัดในการขาย  CERs ให้กับประเทศในภาคผนวกที่  1 ภายใต้พิธีสารเกียวโต  ตลาดคาร์บอนภาค
สมัครใจในประเทศไทยในปัจจุบันมีการซื้อขายคาร์บอนเครดิต  (Verified Emission Reductions: 
VERs) จากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานต่างประเทศ 
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 การพัฒนา โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
(Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) 

อบก.ได้ พัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
(Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) เพ่ือส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก
โดยกลไกอื่นนอกจากโครงการ CDM และยังเป็นการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของเมือง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเมือง
คาร์บอนต่ า (Low Carbon City) รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากกิจกรรมการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน/องค์กรโดยสมัครใจ  เพื่อสามารถน า
ปริมาณที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้จากการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ที่เรียกว่า TVER 
(Thailand Voluntary Emission Reduction: TVER) ไปซื้อขายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจของ
ประเทศได้ โดยอบก.ได้พัฒนาแนวทาง หลักเกณฑ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ T-VER ดังนี้ 

 แนวทางการบริหารจัดการและการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ  

 รูปแบบและแนวทางการจัดท าเอกสารข้อเสนอโครงการ ( Project Design Document: 
PDD)  

 รูปแบบและแนวทางการรายงานผลการติดตามปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

 เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบสมัคร 

อบก. ได้พัฒนาระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ในสาขาการผลิตและใช้พลังงาน 
อุตสาหกรรม การจัดการของเสีย และการขนส่ง และในสาขาปุาไม้และการเกษตร  รวม 7 ระเบียบ
วิธีการ ดังนี้ 
 สาขาการผลิต และใช้พลังงาน อุตสาหกรรม การจัดการของเสีย และการขนส่ง 

1. การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟูาแสงสว่างเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ ( Energy Efficiency 
Improvement from Lightings) 

2. การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูาแสงสว่างที่มีประสิทธิภาพสูงภายในอาคาร  (High Energy 
Efficiency Lighting Installation in Buildings) 

3. การผลิตพลังงานไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟูาจากระบบ
สายส่ง หรือจ าหน่ายพลังงานไฟฟูาเข้าสู่ระบบสายส่ง (On-Grid Renewable Electricity Generation) 

4. การผลิตพลังงานไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อใช้เองหรือใช้ในชุมชน และไม่เชื่อมต่อกับ
ระบบสายส่ง (Off-Grid Renewable Electricity Generation) 

5. การกักเก็บก๊าซมีเทนจาก การบ าบัดน้ าเสียแบบไร้อากาศ  เพื่อน าไปใช้ประโยชน์หรือเผา
ท าลาย (Methane Capture from Anaerobic Wastewater Treatment for Utilization or 
Flaring) 

สาขาป่าไม้และการเกษตร 
1. การปลูกปุาเพื่อการอนุรักษ์ (Forestation for Conservation)  



25 
       แผนยุทธศาสตร์  

                                                                                       องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ.  2558–2562 

 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รักษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

2. การใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีในพ้ืนที่การเกษตร ( Good Fertilization Practice in Agricultural 
Land) 

 การพัฒนาแผนงานชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsetting Program) 

กิจกรรมชดเชยคาร์บอน  หมายถึง กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ซื้อคาร์บอน
เครดิตมาชดเชยกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ  
ขององค์กร หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือ เหตุการณ์ หรือ บุคคลเพื่อท าให้การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากองค์กร  หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือ เหตุการณ์ หรือ บุคคล 
ลดลงที่เรียกว่า  Carbon Offsetting หรือ เท่ากับศูนย์ ที่เรียกว่า Carbon 
Neutral 

 อบก .ได้ด าเนินการพัฒนาแผนงานชดเชยคาร์บอน ( Carbon Offsetting Program) ดังกล่าว
เพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมท ากิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อเป็นการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม  (Corporate Social Responsibility: CSR) ในการช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศ และเพื่อสร้างอุปสงค์คาร์บอนเครดิตจากโครงการ  CDMและโครงการลดก๊าซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจในประเทศไทย อันจะช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ
ภายในประเทศ  รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกิจกรรมชดเชยคาร์บอน  ของบุคคล องค์กร สินค้า
และบริการการจัดงานอีเว้นท์ ให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

อบก. ได้จัดท าแนวทางและหลักเกณฑ์การท ากิจกรรมชดเชยคาร์บอนและการให้การรับรองฯ  
และด าเนินการให้ การรับรองกิจกรรมชดเชยคาร์บอน  มีผู้ที่ได้รับการรับรองกิจกรรมชดเชยคาร์บอน  
ประเภทองค์กร 1 บริษัท (บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ประเภทผลิตภัณฑ์ 2 บริษัท  
(บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ ามันพืช จ ากัด และ บริษัท พริ้นท์ซิตี้ จ ากัด ) และประเภทบุคคลรวมทั้งสิ้น 
138 ท่าน จากองค์กรต่างๆ 12 องค์กร  

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 ฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Labeling) 

เป็นฉลากที่ออกให้ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
กระบวนการผลิตลงได้เฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปจากการปล่อยก๊าซฯ ณ ปี 2545 
โดยที่ อบก. ด าเนินงานร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Environment 
Institute: TEI) ซึ่งประเทศไทยนับเป็นประเทศแรกในอาเซียน ที่มีการส่งเสริมการ
ติดฉลากลดคาร์บอนบนผลิตภัณฑ์ ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่
ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนแล้วจ านวน 49 บริษัทและได้รับ
อนุมัติให้ฉลากคาร์บอน 189 ผลิตภัณฑ ์(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2557) 
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 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) บนผลิตภัณฑ์  

คาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นเครื่องหมายส าหรับ บ่งบอกปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฏจักรชีวิต 
(Life cycle) ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นงานที่ อบก. ด าเนินการร่วมกับศูนย์
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งมีผู้ช านาญการจากมหาวิทยาลัยต่างๆร่วมด้วย  ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรก
ใน อาเซียนที่มีการพัฒนากลไกและวิธีค านวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และให้เป็นฉลาก
ผลิตภัณฑ์ ปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับฉลากคาร์บอน ฟุตพริ้นท์แล้วจ านวน 1,164 ผลิตภัณฑ์ จาก 
269 บริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2557) 

 เสื้อผ้าลดโลกร้อน (Cool Mode) 

 อบก. ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ก าหนด
มาตรฐานสิ่งทอที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากความคงทนและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมตามาตรฐานสากลแล้ว ยังมีคุณสมบัติดูดซับเหงื่อและ
ระเหยความร้อนจากร่างกายได้เร็วด้วย มาตรฐานดังกล่าวให้กับสิ่งทอ
ในลักษณะเป็นฉลาก Cool Mode เพื่อด าเนินการส่งเสริมให้เป็นเสื้อผ้าลดโลกร้อนในแนวคิดที่จะเป็น
สิ่งรองรับการเปลี่ยนพฤติกรรมให้ผู้บริโภคปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้สูงขึ้นเพื่อลดการใช้ไฟฟูาซึ่ง
เป็นการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยในขณะที่สามารถอยู่ในห้องปรับอากาศที่อุณหภูมิสูงขึ้นได้อย่างสบายไม่
ชื้นอึดอัดเหนียวตัว ในขณะเดียวกันก็เหมาะสมกับการสวมใส่ในสภาพแวดล้อมของภูมิอากาศในเขตร้อน
ชื้นของประเทศไทยและเอเซียใต้ นับเป็นนวัตกรรมเชิงรุกของอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยด้วย ปัจจุบัน 
มีผู้ประกอบการได้รับเครื่องหมายฉลากสัญลักษณ์ Cool Mode แล้วจ านวน 25 ผลิตภัณฑ์ จาก 6 
บริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2557) 

การขยายผลกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ า 
 อบก. ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือมุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า  
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรมสามารถ
พัฒนาเป็นแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในกิจกรรมต่างๆ  เช่น การจัดการมูลฝอย  การจัดการระบบ
บ าบัดน้ าเสียการเพ่ิมพื้นที่สีเขียวในเมือง ระบบการคมนาคม และการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟูา  เป็นต้น โดย  อบก. ได้ขยายผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ  น าแนวปฏิบัติดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ภายใต้  “โครงการขยายผล
กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่นเพ่ือมุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ าและสนับสนุนตลาดคาร์บอน



27 
       แผนยุทธศาสตร์  

                                                                                       องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ.  2558–2562 

 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  
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ภาคสมัครใจของประเทศไทย ” เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประเมินขนาด
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรได้ด้วยตนเองและด าเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกประเภทต่างๆ  ท่ี
เหมาะสมตลอดจนสามารถบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนอย่างมีประสิทธิภาพ  
และก้าวไปสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ า (Low-Carbon City) ได้ในที่สุด ทั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 46 แห่ง  

การสร้างแรงจูงใจ และสิทธิประโยชน์เพ่ือสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 สิทธิประโยชน์ทางภาษ ี

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศที่สามารถขาย
คาร์บอนเครดิตได้ อบก .และกรมสรรพากร  ได้ผลักดันให้เกิดมาตรการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีแก่
ธุรกรรมคาร์บอนเครดิต  และขณะนี้กรมสรรพากรได้ออกประกาศพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 514) พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 
ให้มีผลบังคับใช้ในวันที่  21 กุมภาพันธ์  2554 ก าหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับก าไรสุทธิในการ
ด าเนินการโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละโครงการ  เฉพาะส่วนที่เกิดจากการจ าหน่าย
คาร์บอนเครดิต  แก่ผู้ประกอบการโครงการ  CDM ภายใต้พิธีสารเกียวโต  และโครงการลดก๊าซเรือน
กระจกอื่นๆ 

 กองทุนรวมคาร์บอนของประเทศไทย 
อบก. ได้ด าเนินการร่วมกับ  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

(ก.ล.ต.) ในการจัดตั้งกองทุนรวมคาร์บอนของประเทศไทย  เพื่อสนับสนุนการลงทุนในการพัฒนา
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุนและตลาด
คาร์บอนเครดิตได้ง่ายขึ้น  ทั้งนี้ การจัดตั้งกองทุนดังกล่าว  ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาตลาดทุนไทยพ .ศ. 
2553 - 2557 ของกระทรวงการคลัง 

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพตลอดจนการให้

ค าแนะน าแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก  เป็น ภารกิจหลักที่  อบก. ให้ความส าคัญ โดย
ได้พัฒนาหลักสูตรความรู้พ้ืนฐานและความรู้เฉพาะทางด้านการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยได้ด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพให้แก่บุคลากร ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วน
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วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รักษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

ท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ  ได้เตรียมความพร้อมในการลดก๊าซเรือนกระจก  และเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรในองค์กรให้เกิดความเข้มแข็งและเกิดการเรียนรู้  เพื่อน าไปสู่การสร้างเครือข่ายด้าน
การลดก๊าซเรือนกระจกในอนาคต 

  โครงการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( Climate Change 
International Technical and Training Center: CITC) 

อบก. ได้เล็งเห็นความส าคัญในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึง การเสริมสร้าง และพัฒนา
เครือข่ายองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย และในกลุ่ม
ประเทศ ASEAN โดยในระยะเริ่มต้น  อบก. ได้มีการลงนามกรอบความร่วมมือในการ
ด าเนินโครงการศูนย์วิจัยนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (CITC) หรือ
Minute of Meeting on Japanese Technical Cooperation Project for Capacity 
Development on Mitigation / Adaptation for Climate Change in the Southeast Asia 
Region in the Kingdom of Thailand ระหว่าง อบก. และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของ
ญี่ปุุน(Japan International Cooperation Agency: JICA) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 

การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูล สถานการณ์ด าเนินงาน ด้านก๊าซเรือนกระจก 

  การคาดการณ์การปล่อยและลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ภาพฉายในอนาคตโดยใช้
แบบจ าลอง 

อบก. ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลการปล่อยและการลดก๊าซเรือนกระจกในอดีตและปัจจุบันเพ่ือ
น าไปใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของประเทศ  เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เส้นฐานการปล่อย
และการลดก๊าซเรือนกระจกในอนาคต  ดังนั้น อบก. จึงได้พัฒนาแบบจ าลองการปล่อยและการลดก๊าซ
เรือนกระจกในอนาคตเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การหาแนวทางในการบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก โดยให้ความส าคัญกับคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลและความเป็นไปได้จริงในการ
ด าเนินการ โดยที่การศึกษาการคาดการณ์การปล่อยและลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ภาพฉายในอนาคต
โดยใช้แบบจ าลอง เป็นการศึกษาการคาดการณ์การปล่อยและลดก๊าซเรือนกระจกในอนาคตภายใต้
สถานการณ์ (Scenario) ต่างๆ และศึกษาผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ จากการก าหนดระดับเปูาหมาย
การลดก๊าซเรือนกระจกเทียบกับกรณีฐาน  การศึกษาแบ่งออกเป็น  2 ส่วนหลัก คือ การศึกษาทางด้าน
เทคโนโลย ีและ การศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

 การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์(GIS) เพ่ือแสดงการปล่อยและกักเก็บก๊าซ
เรือนกระจกในสาขาเกษตร ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
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การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (GIS) เพื่อ
แสดงการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในสาขาเกษตร ปุาไม้และ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน  (Agricultural Forestry and Other Land 
Use: AFOLU) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการบูรณาการการ
จัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกในสาขาเกษตร ปุาไม้และการใช้ประโยชน์
ที่ดินให้สามารถวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในระดับ
เชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) ได้แก่ ระดับรายจังหวัด  รายอ าเภอ จนถึงระดับรายต าบล  โดยจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geo-Spatial Database) แหล่งการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมการค านวณก๊าซเรือนกระจกที่เป็นระบบ GIS Based  

การด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMAs) 
 อบก . ร่วมกับ สถาบันนานาชาติสิรินธร  (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  ศึกษาวิเคราะห์  นโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่างๆ  ของประเทศไทย  ได้แก่ ภาคพลังงาน  ภาคปุาไม้  ภาคการเกษตร  
ภาคอุตสาหกรรม  การผลิตพลังงานจากขยะ  และภาคคมนาคม  เพื่อกลั่นกรองหาศักยภาพและความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาเป็น  “การด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ” (Nationally 
Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) โดยวิเคราะห์ในรูปแบบของ 

 การด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ  โดยการสนับสนุนภายในประเทศ
(Domestically Supported NAMAs) 

 การด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ  โดยขอรับการสนับสนุนจาก
ต่างประเทศ (Internationally Supported NAMAs) 

รวมทั้ง ศึกษาแนวทางการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ และมีการประชุมหารือระหว่าง
อบก. คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศ  เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อข้อมูลด้านศักยภาพการด าเนินงานลดก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศไทย  เพื่อวิเคราะห์ประเมินในเชิงวิชาการและการจัดท าข้อเสนอเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายต่อไป 

อบก.ได้น าเสนอผลการศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย  ในภาคพลังงาน  (สาขาผลิตไฟฟูา อุตสาหกรรม  และ
พลังงานจากขยะ ) และภาคการขนส่ง  ในปี ค.ศ. 2020 พบว่ามีศักยภาพ
รวมทั้งสิ้นประมาณ73 MtCO2e หรือประมาณร้อยละ  20 ของปี ค.ศ. 
2020 โดยได้จัดท าข้อเสนอแนะรูปแบบการแสดงเจตจ านง ( Mitigation 
Pledge) การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยเสนอไปยังส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะ National Focal Point และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
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เกี่ยวกับ Thailand’s NAMAs เพื่อเสนอต่อระดับนโยบายพิจารณาตัดสินใจ และแสดงเจตจ านงไปยัง 
ส านักเลขาธิการอนุสัญญา UN Climate Change Convention ตามขั้นตอนต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
สว่นที่ สว่นที่ 22    

  
  

การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม 
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4.1 สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 

ประเทศไทยโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ได้จัดท าข้อมูลบัญชีก๊าซ
เรือนกระจก โดยรวบรวมข้อมูลกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Activities Data) จากข้อมูลสถิติ
ทางการของภาคธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2543 ถึงปี พ.ศ. 
2547 และจัดท าข้อมูลปี พ .ศ. 2537 เพื่อเป็นการเปรียบเทียบย้อนหลังกับข้อมูลในรายงานแห่งชาติ
ฉบับที่1 (Initial National Communication) และท าการศึกษาทบทวนเพ่ือก าหนดค่าสัมประสิทธิ์การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) ที่เหมาะสมส าหรับการค านวนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในระดับประเทศเพ่ือจัดท าข้อมูล Emission Inventory ของประเทศไทย ซึ่งข้อมูลดังกล่าว เป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดท ารายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 (The Second National Communication) เพื่อ
เสนอต่อ UNFCCC ต่อไป 

การจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วยข้อมูลกิจกรรมที่เป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากภาคเศรษฐกิจต่างๆ ของประเทศไทย ตามมาตรฐานของ IPCC ซึ่งประกอบด้วย 

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

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

นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาเพ่ือประเมินศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคเศรษฐกิจ
ต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ด้านต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของแต่ละมาตรการลดก๊าซเรือน
กระจกด้วย 

ผลการศึกษาการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย พบว่า ในปีพ .ศ. 2543 
ประเทศไทยมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 229.08 MtCO2eq โดยมีภาคพลังงานเป็นแหล่งที่มี
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดถึง 69.6 % ภาคการเกษตรมีปริมาณการปล่อยมากเป็นอันดับ 2 ท่ี 
22.6% ล าดับถัดไปคือ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการจัดการของเสียที่ 7.2 % และ 4.1% ตามล าดับ 
และมีการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของภาคการใช้ประโยชน์ที่ดินและปุาไม้เป็นสัดส่วนเท่ากับ 3.5 % ดัง
แสดงในรูป  
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กราฟแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2543 ถึงปี พ.ศ. 2547 เปรียบเทียบกับข้อมูลการปล่อยเมื่อปี 2537 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 238.28 229.08 225.03 238.81 251.75 265.89 
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แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 

ระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2552 (ค.ศ. 2000 - 2009) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
ไทยนั้นเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3.4 ต่อปี โดยเป็นไป
ในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับการพัฒนาประเทศ 
ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวในภาค อุตสาหกร รมการ
ผลิต รวมทั้งการขยายตัวในภาคเมือง โดยปัจจัยทั้ง
สองล้วนส่งผลต่อความต้องการทรัพยากร พลังงาน 
อาคารที่พักอาศัย อาหาร ตลอดจนการจัดเตรียม
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ การผลิตและการบริโภคที่
เพิ่มขึ้นนั้นย่อมก่อให้เกิด มลพิษ ขยะ และก๊าซเรือน
กระจกในอัตราที่สูงขึ้นเช่นกัน เมื่อพิจารณาค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมแห่งชาติ (GDP) ระหว่าง พ.ศ. 2548 – 
2552 นั้นพบว่า GDP ของประเทศเป็นไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้นโดยมึความสอดคล้องกับการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกเช่นกัน เมื่อแนวโน้มการเจริญเติบโตของ GDP ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น การ
เตรียมการรับมือกับ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้น นั้นเป็นสิ่งที่ประเทศไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
เช่นกัน อย่างไรก็ตามศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศนั้นสามารถด าเนินการได้โดยอาศัย
การบริหารจัดการที่ดี และเมื่อพิจารณาการ ดูดกลับ ก๊าซเรือนกระจก ระหว่าง พ.ศ. 254 8 – 2552 
ดังกล่าว พบว่าหากมีการดูดกลับในภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่และปุาไม้  (Land Use Land Use 
Change and Forestry) แล้ว อัตราการเพ่ิมขึ้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วง ดังกล่าวคิดเป็น
อัตราเฉลี่ยที่ร้อยละ  5 ต่อปี  ซึ่งแสดง ให้เห็น ว่าภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่และปุาไม้ นั้นมี
ความส าคัญต่อการลดก๊าซกระจกของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ 
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ในกรณีที่ใช้ปี พ.ศ. 254 8 (ค.ศ. 2000) เป็นปีฐาน จะเห็นได้ว่าทุกภาคการปล่อยยกเว้น
ภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่และปุาไม้ ระหว่างช่วงปี พ.ศ.  พ.ศ. 2548 – 2552 (ค.ศ. 2000 - 
2009) ล้วนมีอัตราการปล่อยเพ่ิมขึ้นทั้งสิ้น  ทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคที่การเพ่ิมมากที่สุด ส่วนภาค
การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่และปุาไม้มีส่วนช่วยในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกเช่นกัน จึงควรให้
ความส าคัญต่อทั้งสองภาคในการวางแผนและนโยบายเพ่ือการลดการปล่อยและเพ่ิมการดูดกลับก๊าซ
เรือนกระจกในอนาคต  
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4.2  แนวโน้ม ข้อตกลง และมาตรการระหว่างประเทศด้านการลดก๊าซเรือนกระจก 

การด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัจจุบันเป็น
กระแสโลกที่มีอิทธิพลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศซึ่งทุกประเทศตระหนักแล้วว่าต้องเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ (Paradigm shift) สู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 
(Low Carbon Society) ที่จะส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี ที่ปรับเปลี่ยนการผลิตและบริโภครวมถึงวิถี
ชีวิตให้ยั่งยืนมากกว่าเดิม ซึ่งแนวคิดดังกล่าว ถูกระบุไว้
จากผลการประชุม UNFCCC COP 16 เรื่อยมาจนถึงการ
ประชุม UNFCCC COP 19 ซึ่งได้ให้ความส าคัญในการ มีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกในระดับเมือง และ
การด าเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องไม่เพียงแต่ในระดับนานาประเทศเท่านั้น แต่ยังเห็นความจ าเป็นของ
นโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นด้วย หากประเทศไทยยังคงพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แบบเดิมอาจส่งผลให้ล้าหลังได้และไม่สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ในระยะยาว ดังนั้นจึงควรพิจารณา
แนวทางในรูปแบบของเศรษฐกิจสีเขียว (Green Growth Economy) ร่วมด้วย  

การเจรจาในเวทีสหประชาชาติภายใต้อนุสัญญา UNFCCC นับตั้งแต่ปี 2553 จากการ
ประชุม COP 16/CMP 6 จนถึงการประชุม COP 19/CMP 9 ในปี 2556 ที่ผ่านมา การเจรจามี
ความเข้มข้นและชัดเจนมากขึ้นถึงเปูาหมาย แนวทาง และกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก  ซึ่งแสดงถึงทิศ
ทางการลดก๊าซเรือนกระจกที่มีผลกระทบต่อประเทศก าลังพัฒนาเช่นประเทศไทย โดยสามารถแบ่งการ
เตรียมการและการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกออกเป็นสองช่วงได้แก้ ช่วงก่อนและ
หลังปี 2563 (ค.ศ. 2020) ส าหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกในช่วงก่อนปี 2563 
ได้แก่ 

(1) แผนการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ  (Nationally 
Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) ข้อตกลงแคนคูน (Cancun Agreement) 
COP 16 ได้ตัดสินใจว่า “ประเทศก าลังพัฒนา จะด าเนินงาน ลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ  ในบริบทของ การพัฒนาที่ยั่งยืน  ซึ่งได้รับ การสนับสนุน ทางด้านเทคโนโลยี 
การเงิน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยมุ่งหมายให้บรรลุการลดก๊าซเรือนกระจก
ลงจาก Business as Usual ในปี ค.ศ. 2020”  และ ได้ปรากฎข้อตัดสินใจเชิญชวนให้
ประเทศก าลังพัฒนาที่ประสงค์จะด าเนิน NAMAs ส่งข้อมมูลการแสดงเจตจ านงไปยัง
ส านักเลขาธิการสหประชาชาติ จากประชุม COP 16 เรื่อยมาจนถึงการประชุม COP 19  
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(2) การตรวจวัด  รายงาน และทวนสอบ  (Measurement, Reporting and Verification: 
MRV) ส าหรับการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้ด าเนินการเองภายในประเทศ (Domestically 
Supported Mitigation Actions) การ MRV จะเป็นไปตามแนวทางทั่วไป (General 
Guidelines) ที่มีมติรับรองจากการประชุม COP 19 ส าหรับการลดก๊าซเรือนกระจกที่
ได้รับการสนับสนุนจากภาคีระหว่างประเทศ  (Internationally Supported Mitigation 
Actions) นั้น การ MRV จะเป็นไปตามแนวทางที่ผู้ให้การสนับสนุนได้ก าหนดไว้ 

(3) Market and Non-Market Mechanisms under the Convention มติจากการ
ประชุม COP 16 ตกลงให้มีการ พิจารณาจัดตั้งกลไกตลาด  (Market-based 
Mechanisms) รวมทั้งกลไกที่มิใช่ตลาด (Non-market-based Mechanisms) ในการ
ลดก๊าซเรือนกระจกให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก โดยประเด็นนี้ได้อยู่
ระหว่างการหารือระหว่างภาคีเพ่ือให้ได้ข้อสรุปต่อไป 

(4) การยกระดับการรายงานในรายงานแห่งชาติ ซึ่งรวมถึงบัญชีก๊าซเรือนกระจก จากประเทศ
ก าลังพัฒนา ในเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบ และการสนับสนุนที่ได้รับ  

 ประเทศก าลังพัฒนาควรจัดส่งรายงานแห่งชาติ ทุก 4 ปี หรือตามข้อมติของ 
COP ที่ว่าด้วยความถี่ของการส่งรายงาน  

 ประเทศก าลังพัฒนาควรจัดส่งรายงานราย 2 ปี (Biennial Update Report) 
โดยเป็นไปตามศักยภาพที่มีและระดับการสนับสนุนที่ได้รับส าหรับการรายงาน 
โดยควรส่งรายงานเล่มแรกภายใน ธันวาคม พ.ศ. 2557 และรูปแบบการ
รายงานนั้นให้เป็นไปตาม guide line ที่มีมติรับรองจากที่ประชุม COP 17 

ส าหรับการเตรียมการส าหรับการด าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกนับจากป ี 2563 น้ัน 
ริเริ่มมาจากการประชุม UNFCCC COP17 ซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2554 ณ เมือง
เดอร์บัน สาธารณรัฐ อัฟริกาใต้ ได้มขี้อมติ Decision1/CP.17 “ Durban Platform” ซึ่งมี  ข้อ
ตัดสินใจหลักที่ควร กล่าวถึงคือ 

(1) ตัดสินใจ เริ่มกระบวนการพัฒนา “พิธีสาร (protocol) หรือ ตราสารกฎหมาย 
(legal instrument) หรือผลลัพธ์ที่ตกลงกันที่มีผลบังคับทางกฏหมาย (agreed 
outcome with legal force)” ภายใต้อนุสัญญาฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้กับทุกประเทศ 
ผ่านองค์กรย่อยภายใต้อนุสัญญาฯ ซึ่งในที่ นี้จะจัดตั้ง “คณะท างาน Ad Hoc 
Working Group on Durban Platform for Enhanced Action (ADP)” ขึ้น 

(2) ตัดสินใจว่า คณะท างาน ADP ต้องด าเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ไม่เกินปี 
2015 เพื่อให้ที่ประชุม COP 21 สามารถรับรอง (adopt) “พิธีสาร หรือ ตราสาร
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กฎหมาย หรือผลลัพธ์ที่ตกลงกันซึ่งมีผลทางกฏหมาย ” ดังกล่าว และมีผลบังคับใช้ 
และด าเนินการได้นับจากปี 2020 

การเจรจาของคณะท างาน ADP นั้นเริ่มในปี 2555 จนถึงปัจจุบัน  โดยความชัดเจนที่ข้อตกลง
ใหม่นั้นจะมีผลบังคับใช้กับทุกประเทศ  (applicable to all) อย่างเข้มข้นไม่เพียงแต่ประเทศพัฒนา
แล้วแต่ยังรวมถึงประเทศก าลังพัฒนาด้วย ดังนั้นประเทศก าลังพัฒนาเช่นประเทศไทย ต้องมีการเตรียม
ความพร้อมส าหรับพันธกรณีลดก๊าซเรือนกระจก จากปี พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) 

4.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ได้จัดประชุมระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายใน
องค์การ เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานขององค์กร (SWOT 
Analysis) โดยสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ได้ดังนี้  

จุดแข็ง (Strengths) 

1.  รูปแบบการบริหารงานที่คล่องตัวของ อบก. และภารกิจที่หลากหลาย สร้างความแตกต่างจาก
หน่วยงาน DNA ประเทศอื่นๆ  

2. ความเชี่ยวชาญวิชาการเฉพาะด้านในการวิเคราะห์กลั่นกรอง ให้ค ารับรองโครงการลดก๊าซเรือน
กระจก และให้ค าแนะน ารูปแบบ วิธีการ บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  

3. เป็น DNA ที่มุ่งเน้นพัฒนา Innovation ลดก๊าซเรือนกระจกสู่สังคม ควบคู่ไปกับ ภารกิจ
วิคราะห์โครงการ ส่งเสริมตลาดคาร์บอน ศูนย์ข้อมูลก๊าซฯ และการพัฒนาศักยภาพภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง  

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. การด าเนินงานรองรับ ภารกิจเพิ่มเติมในอนาคต จะมีข้อจ ากัดเรื่องอ านาจหน้าที่ตาม พรฎ. 
จัดตั้ง  

2. ข้อจ ากัดด้านจ านวนบุคลากร หากต้องด าเนินการ รองรับภารกิจ กลไกใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก
ปัจจัยต่างประเทศ  

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  
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โอกาส (Opportunities) 

1. อบก.มีโอกาสในการส่งเสริมการผลิตสินค้า ( carbon credit) ทั้งภาคบังคับ และภาคสมัครใจ
หลากหลายรูปแบบ 

2. การก าหนดให้ประเทศก าลังพัฒนาจัดท า BUR&MRV จะเป็นโอกาสให้ประเทศก าลังพัฒนา
ขอรับ support 

3. โอกาสและความท้าทายของอบก.ในการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ GHG Mitigation 
Actions ตามภารกิจ/กลไกใหม่ 

4. โอกาสด้านการส่งเสริม Innovation การลดก๊าซเรือนกระจกที่มีอยู่ และพัฒนาต่อยอด 
นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือกระตุ้นให้ภาคส่วนต่างร่วมลดก๊าซเรือนกระจก  

ภัยคุกคาม (Threats) 

1. การเจรจาที่จะให้ได้มาซึ่ง พิธีสาร/ตราสารกฎหมาย/ข้อตกลงที่มีผลทางกฎหมาย ภายใต้
อนุสัญญา ที่จะบังคับใช้กับทุกประเทศ (2015 New Agreement) ยังไม่มีความชัดเจน  
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วิสยัทศัน ์: บรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจกอยา่งมีประสทิธิผล         

เพ่ือช่วยเศรษฐกิจ รกัษาสิง่แวดลอ้ม และเก้ือกูลสงัคม 

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 ดังนี ้

(1) วิเคราะห์ กลั่นกรอง และท าความเห็นเกี่ยวกับการให้ค ารับรองโครงการ ตลอดจนติดตาม
ประเมินผลโครงการที่ได้รับค ารับรอง 

(2) ส่งเสริมการพัฒนาโครงการ และการตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง 

(3) เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ด าเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก 

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

(5) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานภาครัฐ  และภาคเอกชนเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(6) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(7) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

5.3 ประเด็นท้าทาย  

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

บทที่ 4) 
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5.4 เป้าประสงค/์เป้าหมายการให้บริการของ อบก./ผลลัพธ ์ 

1. ภาคีที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกลไกและ
เครื่องมือที่ อบก. พัฒนาขึ้น 

 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

 จ านวนเครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร ที่เข้าร่วมในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (นับเครือข่าย/
หน่วยงาน /องค์กร จากกิจกรรมที่เข้าร่วมเป็นหลัก) 

 กลไก/เครื่องมือ ที่ส่งเสริมภาคส่วนต่างๆในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ อย่าง
น้อยปีละ 1 กลไก/เครื่องมือ (นับรวมถึงการพัฒนาวิธีการค านวณ) 

          2. กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถน าไปใช้ใน
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกทั้งในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียน 

 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

 กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

5.5 ประเด็นยุทธศาสตร์  

ในการมุ่งสู่วิสัยทัศน์และสนองตอบต่อพันธกิจ ภายใต้บริบทของปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ตลอดจนประเด็นท้าทายข้างต้น องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกจึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ โดยใช้
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 การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานการจัดการก๊าซเรือนกระจก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก   

(Enabling environment) 
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กลยุทธ์หลัก  

1) พัฒนาการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 

2) วิเคราะห์ ติดตาม สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก และปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรม  

1) พัฒนา กลไก ระบบ และมาตรฐานการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

                               -  โครงการพัฒนา ปรับปรุง  ทดสอบเครื่องมือกลไก และการขยายผลโครงการ ส าหรับ
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER) 

                                - โครงการติดตามประเมินผลโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

                               - โครงการพัฒนาแนวทางและมาตรการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซ 

National MRV System & 

NAMAs 

CDM 

GHG Information Centre& 

National GHG Registry 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรยีมโครงสร้างพื้นฐานการจัดการก๊าซเรือนกระจก 

กลยุทธ์เชิงรุก 

กลยุทธ์เชิงรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานการจัดการก๊าซเรือนกระจก 
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                                 เรือนกระจกของประเทศ  

                               - โครงการศึกษากฏหมายหรือกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  

                               - โครงการส ารวจความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ 

                                 ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ของผู้รับบริการ และ 

                                 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจ าปีงบประมาณ  

                     - โครงการจัดท ารายงานประจ าปี  ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  
                       (องค์การมหาชน)  

1) พัฒนาระบบสารสนเทศและศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก 

                            - โครงการปรับปรุงข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกให้เป็นปัจจุบัน และพัฒนาการจัดท า                     
                             ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกให้มีประสิทธิภาพ 
 

- การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และศูนย์ข้อม ู
   สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก        
 

- การจัดท าแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์การลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการและ 
   นโยบายภาครัฐ 
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                  ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : ส่งเสริมทุกภาคส่วนใหม้ีส่วนร่วมในการลด 
ก๊าซเรือนกระจก  (Enabling  environment) 

2) กลยุทธ์หลัก  

1) ผลักดันให้ทุกภาคส่วนเร่งพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก และผลักดันและร่วมมือกับภาครัฐ
ออกนโยบาย มาตรการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก 

2) แสวงหาความร่วมมือจากภาคี (partnership) ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ และเป็นผู้น า
ในภูมิภาคในการเสริมสร้างศักยภาพของทุกภาคส่วนในการลดก๊าซเรือนกระจก 

 

 

 

 

 
 

3) กิจกรรม  

1) พัฒนาตลาดคาร์บอนเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

- โครงการพัฒนาตลาดคาร์บอนของประเทศไทย (Flagship Project) 

     2)   ส่งเสริมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

          - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น 

            สังคมคาร์บอนต่ า (Low Carbon Society)  

          - โครงการส่งเสริมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเป็นการสังคม 

            คาร์บอนต่ า   

          3)    การบริหารจัดการทางวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร์ 

                        - โครงการพัฒนาศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (โครงการ  
                          Flagship

Capacity building & Outreach 

Carbon Business 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสรมิทุกภาคส่วนใหม้ีส่วนร่วมในการลด   

   ก๊าซเรือนกระจก (Enabling environment) 

กลยุทธ์หลัก 
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ผังความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย/นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง  
และแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2558-2562 แผนปฏิบัติงาน 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561) และแผนปฏิบัติงาน  พ.ศ. 2558 และค าขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 

เป้าหมายเชิงนโยบาย แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 / นโยบายรัฐบาล 

 นโยบายเร่งด่วน 1.6 เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือน
      บ้านและนานาประเทศ 

นโยบายที่ 5 (5.5)  ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส านึกด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
นโยบายที่ 5 (5.7)  สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาต ิ

แผนยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) 

 

 

ประเด็นที่ 21 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
 21.3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
         21.3.3  ส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
 
 

ประเด็นที่ 22 : การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ       
 22.1 การป้องกันผลกระทบและปรับตัว       
        22.1.1  การป้องกันผลกระทบ 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2558 

 ข้อ 1.1 การรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
ตัวชี้วัดเป้าหมาย  ข้อ 1.1 

(1) ประเทศมีสถานะความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน  
 (2)  กฎหมายมีกฎระเบียบ ได้รับการปรับปรุงให้รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 (3)  ประชาคมหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  มีความตระหนักรู้ในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น  

ข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
      5.1 การป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
           ข้อ 5.1 (1) ทุกภาคส่วนมีการเฝ้าระวัง และเตรียมตัวเพื่อรับมือกับผลกระทบ  
                          ของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก  
           ตัวชี้วัดเป้าหมาย  
            ข้อ 5.1 (1) จ านวนเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน  
     มีส่วนร่วมในการปูองกัน เฝูาระวัง รณรงค์ แก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะ     
       ภูมิอากาศของโลกเพิ่มมากขึ้น 
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       แผนยุทธศาสตร์  

                                                                                       องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ.  2558–2562 

 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รักษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการมลพิษ และการ
เตรียมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

เป้าประสงค์ ทส.          3.2 ประชาชนสามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ   

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ทส.     จ านวนเครือข่ายและหน่วยงาน/องค์กร  ภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการปูองกัน 
เฝูาระวัง รณรงค์ แก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
เพิ่มขึ้น 

กลยุทธ ์ 3.1.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
เครือข่าย ภาคี ด้านสิ่งแวดล้อม 

3.1.2 สร้างความตระหนัก เตรียมความพร้อม บรรเทาปัญหาและ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและภูมิอากาศ 

3.1.3 พัฒนาเครือข่าย องค์ความรู้ และกลไกในการบริหาร
จัดการ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.1.4 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมคาร์บอนต่ า/สังคม
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

3.1.5 ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาและ
ยกระดับคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4. พัฒนาองค์กร เคร่ืองมือ กลไก องค์ความรู้ และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

เป้าประสงค์ ทส.          4.1 กลุ่มเปูาหมายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ทส.     กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

กลยุทธ ์ 4.1.1 พัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน พร้อมปรับปรุง พัฒนา 
และบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งระบบความร่วมมือกับ
ต่างประเทศให้เหมาะสมและทันสมัย 

4.1.2 สร้างงานวิจัย พัฒนา และใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 

4.1.3 เพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.1.4 สร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสู่การ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2558-2562 แผนปฏิบัติงาน 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561) และแผนปฏิบัติงาน  พ.ศ. 2558 และค าขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ อบก. 

 
วิเคราะห์ กลั่นกรอง และท า
ความเห็นเกี่ยวกับการให้ค า
รับรองโครงการ ตลอดจน

ติดตามประเมินผลโครงการที่
ได้รับค ารับรอง 

ส่งเสริมการพัฒนาโครงการ 
และการตลาดซื้อขายปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการ

รับรอง 

เป็นศูนย์กลางข้อมูล 
ที่เกี่ยวกับสถานการณ์

ด าเนินงานด้านก๊าซเรือน
กระจก 

จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการที่ได้รับค ารับรอง 
และการขายปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ได้รับการ

รับรอง 

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
ตลอดจนให้ค าแนะน าแก่
หน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก 

เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การจัดการก๊าซเรือน

กระจก 

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

วิสัยทัศน์ อบก. 2558 – 2561  “บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิผล เพื่อช่วยเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดล้อม และเกื้อกูลสังคม” 
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       แผนยุทธศาสตร์  

                                                                                       องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ.  2558–2562 

 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รักษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

เป้าประสงค์
/เป้าหมาย

การ
ให้บริการ/
ผลลัพธ์  

และตัวชี้วัด 

1. ภาคีที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกลไกและเครื่องมือที่ อบก. พัฒนาขึ้น 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1.  จ านวนเครือข่ายและหน่วยงาน/องค์กร ท่ีเข้าร่วมในการบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (นับเครือข่าย/หน่วยงาน /องค์กร จากกิจกรรมท่ีเข้าร่วมเป็นหลัก)  
 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ปี 2557 

30 เครือข่าย/
หน่วยงาน/องค์กร 

ปี 2558 
40 เครือข่าย/
หน่วยงาน/

องค์กร 

ปี 2559 
50 เครือข่าย/
หน่วยงาน/

องค์กร 

ปี 2560 
60 เครือข่าย/
หน่วยงาน/

องค์กร 

ปี 2561 
70 เครือข่าย/
หน่วยงาน/

องค์กร 

ปี 2562 
80 เครือข่าย/
หน่วยงาน/

องค์กร 

รวม 58-62 
 80 เครือข่าย/

หน่วยงาน/
องค์กร 

(ค่าสะสม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 2.  กลไก/เครื่องมือ ท่ีส่งเสริมภาคส่วนต่างๆในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 กลไก/เครื่องมือ (นับรวมถึงการพัฒนาวิธีการค านวณ) 

ปี 2557 
1 

กลไก/เครื่องมือ 

ปี 2558 
1 

กลไก/เครื่องมือ 

ปี 2559 
1 

กลไก/เครื่องมือ 

ปี 2560 
1 

กลไก/เครื่องมือ 

ปี 2561 
1 

กลไก/เครื่องมือ 

ปี 2562 
1 

กลไก/เครื่องมือ 

รวม 58-62 
5 

กลไก/เครื่องมือ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

อบก.  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การเตรียมโครงสร้างการจัดการก๊าซเรือนกระจก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก  (Enabling environment) 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ 1.1  พัฒนาการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ 

กลยุทธ์ 1.2  วิเคราะห์ ติดตาม สถานการณ์
ก๊าซเรือนกระจก และปัจจัยที่มีผลต่อการ
จัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 

กลยุทธ์ 2.1 ผลักดันให้ทุกภาคส่วนเร่งพัฒนาโครงการลด
ก๊าซเรือนกระจก และผลักดันและร่วมมือกับภาครัฐออก
นโยบาย มาตรการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก 

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

ผลผลิต 
 และ

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต : ระบบบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
ตัวชี้วัดปริมาณ :  
จ านวนเครือข่ายและหน่วยงาน/องค์กร ท่ีเข้าร่วมใน
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  75 เครือข่าย/
หน่วยงาน/องค์กร (ปี58=14) (ปี59=17) (ปี60=20) 
(ปี61=24) (ปี 62=28) 
ตัวชี้วัดปริมาณ :  
กลไก/เครื่องมือ ท่ีส่งเสริมภาคส่วนต่างๆในการบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 
กลไก/เครื่องมือ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจ ปีละ 4 ระเบียบ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของการติดตามประเมินผล

ตัวชี้วัดปริมาณ :  
จ านวนเครือข่ายและหน่วยงาน/องค์กร ท่ี
เข้าร่วมในการบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก  35 เครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร 
(ปี58=6) (ปี59=8) (ปี60=10) (ปี61=11) 
(ปี 62=12) 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาข้อมูล
อ้างอิงของประเทศ ปีละ 2 เรื่อง 

ตัวชี้วัดปริมาณ :  
จ านวนเครือข่ายและหน่วยงาน/องค์กร ท่ีเข้าร่วมใน
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  75 เครือข่าย/
หน่วยงาน/องค์กร (ปี58=14) (ปี59=17) (ปี60=20) 
(ปี61=24) (ปี 62=28) 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการ และภาค
ธุรกิจเอกชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมตลาด
คาร์บอน ราย (ปี58=635) (ปี59=667) (ปี60=700) 
(ปี61=735) (ปึ 62=772) 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นทะเบียน
ฉลากคาร์บอน ผลิตภัณฑ์ (ปี58=283)(ปี59=311) 
(ปี60=342) (ปี61=342) (ปี62=342) 

ตัวชี้วัดปริมาณ :  
จ านวนเครือข่ายและหน่วยงาน/องค์กร ท่ีเข้าร่วมในการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  35 เครือข่าย/หน่วยงาน/
องค์กร (ปี58=6) (ปี59=8) (ปี60=10) (ปี61=11)  
(ปี 62=12) 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการจัดการก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 70 
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       แผนยุทธศาสตร์  

                                                                                       องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ.  2558–2562 

 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รักษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

โครงการ CDM  ร้อยละ 100 ของจ านวนโครงการตาม
แผนการติดตามประจ าปี 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการ
บริการจาก อบก. ร้อยละ 80 

กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 -  พัฒนา กลไก ระบบ และมาตรฐานการ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
กิจกรรมที่ 2 - พัฒนาระบบสารสนเทศและ

ศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือน
กระจก 

กิจกรรมที่ 3 –  
พัฒนาตลาดคาร์บอนเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ

ก๊าซเรือนกระจก 

กิจกรรมที่ 4 –  ส่งเสริมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก 

โครงการ 
(หน่วย :  
ล้านบาท) 

1. โครงการพัฒนา ปรับปรุง  ทดสอบเครื่องมือกลไก และการ
ขยายผลโครงการ ส าหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาค
สมัครใจ (T-VER) สวป.    
   1.1 โครงการพัฒนา ปรับปรุง  เครื่องมือกลไก ส าหรับ
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามฐานของประเทศ
ไทย (T-VER) (ป5ี8=2.5) (ป5ี9 =3.0 ) (ปี60 = 3.5)  (ปี61 = 
4.0) (ป6ี2=4.5) 
   1.2  การขยายผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
ตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)  (ป5ี8=12.5)  
(ป5ี9 =13.0 ) (ป6ี0 =13.5)  (ปี61 = 14.0) (ป6ี2=14.5) 

1. การปรับปรุงข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกให้
เป็นปัจจุบัน และพัฒนาการจัดท าข้อมูลก๊าซ
เรือนกระจกให้มีประสิทธิภาพ 
(ป5ี8=11.0) (ป5ี9 = 11.0 ) (ป6ี0 = 11.0)  
 (ปี61 = 11.0) (ป6ี2= 11.0) 

1. โครงการพัฒนาตลาดคาร์บอนของประเทศไทย 
(Flagship Project) สพธ.  
1.1  ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาด
คาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ (ป5ี8=6.0) (ป5ี9 = 
6.0 ) (ปี60 = 6.0)  (ปี61 = 6.0)  (ปี62 = 6.0) 
1.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการซ้ือขายคาร์บอนเครดิต(ปี
58=4.0) (ป5ี9 = 4.0 ) (ปี60 = 4.0)  (ปี61 = 4.0) (ปี62 = 
4.0) 
1.3 ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาตลาดคาร์บอน
ระหว่างประเทศ ระยะที่ 2(ป5ี8=4.0) (ป5ี9 = 4.0 ) (ปี60 
= 4.0)  (ป6ี1 = 4.0) 
1.4 โครงการน าร่องระบบการซ้ือขายใบอนุญาตปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย(ป5ี8=6.0) (ป5ี9 
= 6.0 ) (ปี60 = 6.0)  (ปี61 = 6.0) (ปี62 = 6.0) 
1.5  ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการซ้ือขายใบอนุญาตการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(ป5ี8=2.2) (ป5ี9 = 2.4 ) (ปี60 = 2.6)  (ปี61 = 2.8) (ปี62 
= 3.0) 
1.6 การพัฒนาตลาดของฉลากคาร์บอน 
(ป5ี8=8.0) (ป5ี9 = 8.0 ) (ป6ี0 = 8.0)  (ปี61 = 8.0) (ปี62 
= 8.0) 
1.7 การขยายผลการส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม(ป5ี8=8.0) (ป5ี9 = 8.0 )  
1.8  ขยายผลการส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลด

1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า (Low Carbon 
Society) สพค.(ป5ี8=4.0) (ป5ี9 = 5.0 ) (ปี60 = 6.0)  (ปี61 = 7.0) 
(ปี62 = 7.0) 
 

2. การติดตามประเมินผลโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก สวป.  (ป5ี8=3.7) (ป5ี9 = 4.2 ) 
 (ปี60 = 4.7)  (ปี61 = 5.2) (ป6ี2=5.7) 

2.  การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และศูนย์ข้อมูล
สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก       ศขก.    
 (ป5ี8=6.0) (ป5ี9 = 2.0 ) (ปี60 = 2.0)  (ปี61 = 
2.0) (ป6ี2=2.0) 

2. โครงการส่งเสริมการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อ
เตรียมพร้อมสู่การเป็นการสังคมคาร์บอนต่ า สพค.  (ป5ี8=16.0) (ปี
59 = 18.0 ) (ปี60 = 20.0)  (ปี61 = 22.0) (ปี62 = 22.0) 
 

3.  โครงการพัฒนาแนวทางและมาตรการเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 
สนย.(ป5ี8=6.5) (ป5ี9 = 6.9 )  (ป6ี0 = 7.2)  (ปี61 = 7.6)  
(ป6ี2=7.8) 
3.1 โครงการพัฒนาแนวทางการสร้างแรงจูงใจ 
(Incentives) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (ระยะที่ 2) 
(ป5ี8=3.5) (ป5ี9 = 3.7 ) (ปี60 = 3.8)  (ป6ี1 = 4.0)  (ปี
62=4.0)   
3.2 โครงการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานลดก๊าซเรือน

3.  การพัฒนาดัชนีชี้วัดการประเมินผลส าเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่
เกิดขึ้นจากมาตรการของรัฐ 
ศขก.   (ป5ี8=5.0) (ป5ี9 = 5.0) (ปี60 = 5.0)  
(ปี61 = 5.0)  (ป6ี2=5.0) 
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                                                                                       องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ.  2558–2562 

 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รักษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

หมายเหตุ  Fixed Cost = เงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง , ค่าตอบแทนผู้อ านวยการ ,  เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ , ค่ารักษาพยาบาล/ประกันสุขภาพ , ค่าการศึกษาบุตร , ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง  
และค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า  ค่าน้ าประปา  และค่าโทรศัพท์)  

 
 
 
 
 

กระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate 
Mitigation Actions : NAMAs) 
(ป5ี8=3.0) (ป5ี9 = 3.2 ) (ปี60 = 3.4)  (ป6ี1 = 3.6) (ปี
62=3.8) 
 

คาร์บอน(ป5ี8=8.0) (ป5ี9 = 8.0 ) (ปี60 = 8.0)  (ปี61 = 
8.0) 
เป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ 
ประเด็นที่ 22 : การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
22.1 การป้องกันผลกระทบและปรับตัว   
22.1.1  การป้องกันผลกระทบ (Mitigation)  

 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Flagship Project)    

4. โครงการศึกษากฏหมายหรือกฎระเบียบเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สนย.(ป5ี8=2.0) (ป5ี9 = 
2.2 ) (ป6ี0 = 2.3)  (ปี61 = 2.4) (ป6ี2=2.5) 

   

5. โครงการส ารวจความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นต่อการ
ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ป5ี8=0.5) (ปี
59 = 0.5 ) (ปี60 = 0.5)  (ปี61 = 0.5) (ป6ี2=0.5) 
6. โครงการจัดท ารายงานประจ าปี พ.ศ. 2556 ขององค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)สอก. (ปี
58=0.5) (ป5ี9 = 0.4 ) (ปี60 = 0.4)  (ปี61 = 0.4) (ป6ี2=0.4) 

งบค่าใช้จ่ายประจ่าขั้นต่่า (Fixed Cost)  (ปี 58 = 54.29 ลบ.) (ปี 59 = 56.75 ลบ.) (ปี 60 = 56.91 ลบ.) (ปี 61 =  57.06 ลบ. ) (ปี 62 =  58.87 ลบ. ) 
งบประมาณตามภารกิจพื้นฐาน (ปี 58 = 93.33 ลบ.) (ปี 59 = 96.65ลบ.) (ปี 60 = 104.09ลบ.) (ปี 61 = 111.89 ลบ. ) (ปี 62 = 117.82 ลบ. ) 
งบประมาณภายใต้แผนยุทธศาสตร์ประเทศ ( Country Strategy) ( ปี 58 = 46.20 ลบ.) (ปี 59 = 46.40 ลบ.) (ปี 60 = 38.60 ลบ.) (ปี 61 = 38.80 ลบ)  (ปี 62 =  27.00 ลบ. ) 
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                                                                                       องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ.  2558–2562 

 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รักษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

เป้าหมาย
การ

ให้บริการ  

2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกทั้งในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียน 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
1.กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ข้อมูลพื้นฐาน 
ปี 2557 

100 คน/แห่ง 

ปี 2558 
600 คน/แห่ง 

ปี 2559 
800 คน/แห่ง 

ปี 2560 
1,000 คน/

แห่ง 

ปี 2561 
1,200 คน/แห่ง 

ปี 2562 
- 

รวม58-62 
3,600 คน/แห่ง 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

อบก. 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก  (Enabling environment) 

กลยุทธ ์
 กลยุทธ์ 2.2 แสวงหาความร่วมมือจากภาคี (partnership) ท้ังในประเทศ และระหว่างประเทศ และเป็นผู้น าในภูมิภาคในการ

เสริมสร้างศักยภาพของทุกภาคส่วนในการลดก๊าซเรือนกระจก 

โครงการ
เทียบเท่า

ระดับ
ผลผลิต 

และตัวชี้วัด 

 โครงการเทียบเท่าผลผลิต : โครงการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนหน่วยงาน / องค์กร / สถาบัน ท่ีเป็นเครือข่ายด้านวิชาการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  หน่วยงาน/

องค์กร/สถาบัน (ปี58=60)(ปี59=80)(ปี60=100)(ปี61=120) 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเปูาหมายท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  
- หลักสูตร / รายวิชา ด้านการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างน้อยปีละ 1/4 หลักสูตร/รายวิชา  
(ตย. หลักสูตร GHG Inventory, Low Carbon City) 
- จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทั่วไป และหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น Train of Trainers (ปี58=600) (ปี59=800)  
(ปี60=1,000) (ปี61=1,200) 

กิจกรรม  กิจกรรมที่ 5 –  การบริหารจัดการทางวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

โครงการ 
(หน่วย :  
ล้านบาท) 

 : โครงการเทียบเท่าระดับผลผลิต 
1. โครงการศูนย์วิชาการนานาชาตดิ้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ป5ี8=36.0) (ปี59 = 40.0) (ปี60 = 44.0) (ปี61 =60.0) 

เป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ 
ประเด็นที่ 21 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้่า  
      21.3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
          21.3.3  ส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  

 โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Flagship 
Project) 

งบประมาณภายใต้แผนยุทธศาสตร์ประเทศ ( Country Strategy) ( ปี 58 = 36.00 ลบ.) (ปี 59 = 40.00 ลบ.) (ปี 60 =44.00 ลบ.) (ปี 61 = 60.00 ลบ) 



53 
       แผนยุทธศาสตร์  

                                                                                       องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ.  2558–2562 

 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รักษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

สรุปตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ของ อบก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 
การให้บริการหน่วยงานและเป้าหมายของตัวชี้วัดการให้บริการหน่วยงาน/ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวมป ี2558-
2562 

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน 
1. ภาคีที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกลไก
และเครื่องมือท่ี อบก. พัฒนาขึ้น 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  

- จ านวนเครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร ท่ีเข้าร่วมในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก   
(นับเครือข่าย/หน่วยงาน /องค์กร จากกิจกรรมที่เข้าร่วมเป็นหลัก)  

40 เครือข่าย/
หน่วยงาน/

องค์กร 

50 เครือข่าย/
หน่วยงาน/

องค์กร 

60 เครือข่าย/
หน่วยงาน/

องค์กร 

70 เครือข่าย/
หน่วยงาน/

องค์กร 

80 เครือข่าย/
หน่วยงาน/

องค์กร 

จ านวนสะสม 
70 เครือข่าย/
หน่วยงาน/

องค์กร 

- กลไก/เครื่องมือ ที่ส่งเสริมภาคส่วนต่างๆในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 
อย่างน้อยปีละ 1 กลไก/เครื่องมือ (นับรวมถึงการพัฒนาวิธีการค านวณ) 

1 
กลไก/เครื่องมือ 

1 
กลไก/เครื่องมือ 

1 
กลไก/เครื่องมือ 

1 
กลไก/เครื่องมือ 

1 
กลไก/เครื่องมือ 

อย่างน้อย 
5 

กลไก/เครื่องมือ 

2. กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถน าไปใช้
ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกท้ังในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียน 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
- กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
 

600   
คน/แห่ง 

 
 

800  
คน/แห่ง 

 
 

1,000  
คน/แห่ง 

 
 

1,200  
คน/แห่ง 

 
 
- 

 
 

3,600 
คน/แห่ง 

ผลผลิต การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

ตัวชี้วัดผลผลิต 
ตัวชี้วัดปริมาณ :  
- จ านวนเครือข่ายและหน่วยงาน/องค์กร ท่ีเข้าร่วมในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

40 เครือข่าย/
หน่วยงาน/

องค์กร 

50 เครือข่าย/
หน่วยงาน/

องค์กร 

60 เครือข่าย/
หน่วยงาน/

องค์กร 

70 เครือข่าย/
หน่วยงาน/

องค์กร 

80 เครือข่าย/
หน่วยงาน/

องค์กร 

80 เครือข่าย/
หน่วยงาน/องค์กร 

(ค่าสะสม) 

- กลไก/เครื่องมือ ที่ส่งเสริมภาคส่วนต่างๆในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ  
อย่างน้อยปีละ 1 กลไก/เครื่องมือ 

1 
กลไก/เครื่องมือ 

1 
กลไก/เครื่องมือ 

1 
กลไก/เครื่องมือ 

1 
กลไก/เครื่องมือ 

1 
กลไก/เครื่องมือ 

จ านวนอย่างน้อย 
4 

กลไก/เครื่องมือ 

- ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ปีละ 4 ระเบียบ ปีละ 4 ระเบียบ ปีละ 4 ระเบียบ ปีละ 4 ระเบียบ ปีละ 4 ระเบียบ 20 ระเบียบ 



54 
       แผนยุทธศาสตร์  

                                                                                       องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ.  2558–2562 

 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รักษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

การให้บริการหน่วยงานและเป้าหมายของตัวชี้วัดการให้บริการหน่วยงาน/ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวมป ี2558-

2562 
- ร้อยละของการติดตามประเมินผลโครงการ CDM  
(ร้อยละ ของจ านวนโครงการตามแผนการติดตามประจ าป)ี 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

- การพัฒนาข้อมูลอ้างอิงของประเทศ 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 10 เรื่อง 

- จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน                          283 ผลิตภัณฑ์ 311 ผลิตภัณฑ์ 342 ผลิตภัณฑ์ 342 ผลิตภัณฑ์ 342 ผลิตภัณฑ์ 1,535 ผลิตภัณฑ์ 

- จ านวนผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจเอกชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมตลาดคาร์บอน 635 ราย 667 ราย 700 ราย 735 ราย 772 ราย 3,509 ราย 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการบริการจาก อบก.  

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

- ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1พัฒนา กลไก ระบบ และมาตรฐานการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
ตัวชี้วัดปริมาณ :  
- จ านวนเครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร ท่ีเข้าร่วมในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก   

 
14 

เครือข่าย/
หน่วยงาน/

องค์กร 

 
17 

เครือข่าย/
หน่วยงาน/

องค์กร 

 
20 

เครือข่าย/
หน่วยงาน/

องค์กร 

 
24 

เครือข่าย/
หน่วยงาน/

องค์กร 

 
28 

เครือข่าย/
หน่วยงาน/

องค์กร 

 
28 

เครือข่าย/
หน่วยงาน/

องค์กร 
- ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ปีละ 4 ระเบียบ ปีละ 4 ระเบียบ ปีละ 4 ระเบียบ ปีละ 4 ระเบียบ ปีละ 4 ระเบียบ 20 ระเบียบ 

- ร้อยละของการติดตามประเมินผลโครงการ CDM  
(ร้อยละ ของจ านวนโครงการตามแผนการติดตามประจ าป)ี 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการบริการจาก อบก.  

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศและศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  
- จ านวนเครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร ท่ีเข้าร่วมในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

 
6 

เครือข่าย/

 
8 

เครือข่าย/

 
10 

เครือข่าย/

 
11 

เครือข่าย/

 
12 

เครือข่าย/

 
12 

เครือข่าย/
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       แผนยุทธศาสตร์  

                                                                                       องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ.  2558–2562 

 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รักษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

การให้บริการหน่วยงานและเป้าหมายของตัวชี้วัดการให้บริการหน่วยงาน/ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวมป ี2558-

2562 
หน่วยงาน/

องค์กร 
หน่วยงาน/

องค์กร 
หน่วยงาน/

องค์กร 
หน่วยงาน/

องค์กร 
หน่วยงาน/

องค์กร 
หน่วยงาน/

องค์กร 
- การพัฒนาข้อมูลอ้างอิงของประเทศ 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 10 เรื่อง 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  
- จ านวนเครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร ท่ีเข้าร่วมในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

 
14 

เครือข่าย/
หน่วยงาน/

องค์กร 

 
17 

เครือข่าย/
หน่วยงาน/

องค์กร 

 
20 

เครือข่าย/
หน่วยงาน/

องค์กร 

 
24 

เครือข่าย/
หน่วยงาน/

องค์กร 

 
28 

เครือข่าย/
หน่วยงาน/

องค์กร 

 
28 

เครือข่าย/
หน่วยงาน/

องค์กร 
- จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน                          283 ผลิตภัณฑ์ 311 ผลิตภัณฑ์ 342 ผลิตภัณฑ์ 342 ผลิตภัณฑ์ 342 ผลิตภัณฑ์ 1,535 ผลิตภัณฑ์ 

- จ านวนผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจเอกชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมตลาดคาร์บอน 635 ราย 667 ราย 700 ราย 735 ราย 772 ราย 3,509 ราย 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  
- จ านวนเครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร ท่ีเข้าร่วมในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  

 
6 

เครือข่าย/
หน่วยงาน/

องค์กร 

 
8 

เครือข่าย/
หน่วยงาน/

องค์กร 

 
10 

เครือข่าย/
หน่วยงาน/

องค์กร 

 
11 

เครือข่าย/
หน่วยงาน/

องค์กร 

 
12 

เครือข่าย/
หน่วยงาน/

องค์กร 

 
12 

เครือข่าย/
หน่วยงาน/

องค์กร 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  
- ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น  

 
ร้อยละ 70 

 
ร้อยละ 70 

 
ร้อยละ 70 

 
ร้อยละ 70 

 
ร้อยละ 70 

 
ร้อยละ 70 

โครงการเทียบเท่าระดับผลผลิต โครงการ :  โครงการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ตัวชี้วัดโครงการ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :- จ านวนหน่วยงาน / องค์กร / สถาบัน ที่เป็นเครือข่ายด้านวิชาการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 
60  

หน่วยงาน / 
องค์กร / 

 
80  

หน่วยงาน / 
องค์กร / 

 
100 

หน่วยงาน / 
องค์กร / 

 
120 

หน่วยงาน / 
องค์กร / 

 
- 

 
360  

หน่วยงาน / 
องค์กร / 
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       แผนยุทธศาสตร์  

                                                                                       องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ.  2558–2562 

 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รักษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

การให้บริการหน่วยงานและเป้าหมายของตัวชี้วัดการให้บริการหน่วยงาน/ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวมป ี2558-

2562 
สถาบัน สถาบัน สถาบัน สถาบัน สถาบัน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  
- กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  

 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 
- 

 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

กิจกรรม 5 การบริหารจัดการทางวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- หลักสูตร / รายวิขา ด้านการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างน้อยปีละ 
1/4 หลักสูตร/รายวิชา (ตย. หลักสูตร GHG Inventory, Low Carbon City)  

 
อย่างน้อยปีละ 
1/4 หลักสูตร/

รายวิชา 

 
อย่างน้อยปีละ 
1/4 หลักสูตร/

รายวิชา 

 
อย่างน้อยปีละ 
1/4 หลักสูตร/

รายวิชา 

 
อย่างน้อยปีละ 
1/4 หลักสูตร/

รายวิชา 

 
- 

 
อย่างน้อยปีละ 
1/4 หลักสูตร/

รายวิชา 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทั่วไป และหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น Train of Trainers 

 
600   

คน/แห่ง 

 
800  

คน/แห่ง 

 
1,000  

คน/แห่ง 

 
1,200  

คน/แห่ง 

 
- 

 
3,600 

คน/แห่ง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานการจัดการก๊าซเรือนกระจก 

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : 

กลยุทธ์ อบก. 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กิจกรรม กิจกรรม/โครงการ ปี 2558 -2562 และผู้รับผิดชอบ 
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

2558 2559 2560 2562 2562 
 1.1 พัฒนาการ

บริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศ 

สวป.  สนย.  
สอก. 

กิจกรรมที่ 1  
พัฒนา กลไก ระบบ 
และมาตรฐานการ
บริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก 

โครงการพัฒนา ปรับปรุง  ทดสอบเครื่องมือกลไก และการขยายผล
โครงการ ส าหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER) 
สวป.    
   1.1 โครงการพัฒนา ปรับปรุง  เครื่องมือกลไก ส าหรับโครงการลด
ก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามฐานของประเทศไทย (T-VER)  
(ปี58=2.5) 
   1.2  การขยายผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) (ปี58=12.5) 

15.0000 
 
 

2.5000 
 
 

12.5000 

16.0000 
 
 

3.0000 
 
 

13.0000 

17.0000 
 
 

3.5000 
 
 

13.5000 

18.0000 
 
 

4.0000 
 
 

14.0000 

19.0000 
 
 

4.5000 
 
 

14.5000 
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       แผนยุทธศาสตร์  

                                                                                       องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ.  2558–2562 

 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รักษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

กลยุทธ์ อบก. 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กิจกรรม กิจกรรม/โครงการ ปี 2558 -2562 และผู้รับผิดชอบ 
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

2558 2559 2560 2562 2562 
2. การติดตามประเมินผลโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สวป.  
(ปี58=3.7) 

3.7000 4.2000 4.7000 5.2000 5.7000 

3.  โครงการพัฒนาแนวทางและมาตรการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ สนย. (ปี58=6.5) 
     3.1 โครงการพัฒนาแนวทางการสร้างแรงจูงใจ (Incentives) เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 
(ระยะท่ี 2)  (ปี58=3.5) 
     3.2 โครงการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่
เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation 
Actions : NAMAs) (ปี58=3.0)  

6.5000 
 

3.5000 
 

3.0000 

6.9000 
 

3.7000 
 

3.2000 

7.2000 
 

3.8000 
 

3.4000 

7.6000 
 

4.0000 
 

3.6000 

7.8000 
 

4.0000 
 

3.8000 

4. โครงการศึกษากฏหมายหรือกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก สนย.(ปี58=2.0)  

2.0000 2.2000 2.3000 2.4000 2.5000 

5. โครงการส ารวจความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 (ปี58=0.5) 

0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 

6. โครงการจัดท ารายงานประจ าปี พ.ศ. 2556 ขององค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สอก.  (ปี58=0.5) 

0.5000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 

1.2 วิเคราะห์ 
ติดตาม 
สถานการณ์ก๊าซ
เรือนกระจก และ
ปัจจัยที่มีผลต่อ
การจัดการก๊าซ
เรือนกระจกของ
ประเทศ 

ศขก. 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 - 
พัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
ศูนย์กลางข้อมูล
เกี่ยวกับการ
จัดการก๊าซเรือน
กระจก 

1. การปรับปรุงข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกให้เป็นปัจจุบัน และ
พัฒนาการจัดท าข้อมูลก๊าซเรือนกระจกให้มีประสิทธิภาพ (ปี58=11.0)   

11.0000 11.0000 11.0000 11.0000 11.0000 

2.  การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก และศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก  ศขก.    
 (ปี58=6.0) 

6.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 

3. การจัดท าแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์การลดก๊าซเรือนกระจกจาก
มาตรการและนโยบายภาครัฐ ศขก.   (ปี58=5.0) 

0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 
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       แผนยุทธศาสตร์  

                                                                                       องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ.  2558–2562 

 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รักษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก (Enabling environment)    

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  

กลยุทธ์ อบก. 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กิจกรรม กิจกรรม/โครงการ ปี 2558 – 2562 และผู้รับผิดชอบ 
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

2558 2559 2560 2561 2562 

 2.1 ผลักดันให้ทุก
ภาคส่วนเร่ง
พัฒนาโครงการ
ลดก๊าซเรือน
กระจก และ
ผลักดันและ
ร่วมมือกับ
ภาครัฐ ออก
นโยบาย 
มาตรการ
ส่งเสริมการลด
ก๊าซเรือนกระจก 

สพธ. กิจกรรมที่ 3 –
พัฒนาตลาด
คาร์บอนเพื่อ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก 

1. โครงการพัฒนาตลาดคาร์บอนของประเทศไทย (Flagship 
Project) สพธ.  
1.1  ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอน
ภาคสมัครใจภายในประเทศ สพธ. (ปี58=6.0)  

46.2000 
 

6.0000 

46.2000 
 

6.0000 

46.2000 
 

6.0000 

46.2000 
 

6.0000 

46.2000 
 

6.0000 

1.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการซ้ือขายคาร์บอนเครดิต สพธ. 
(ปี58=4.0)  

4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 

1.3 ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาตลาดคาร์บอนระหว่างประเทศ 
ระยะท่ี 2 สพธ. (ปี58=4.0)  

4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 - 

1.4 โครงการน าร่องระบบการซ้ือขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจของประเทศไทย สพธ. (ปี58=6.0)  

6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 

1.5  ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายใบอนุญาตการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก  สนย. (ปี58=2.2) 

2.2000 2.4000 2.6000 2.8000 3.0000 

1.6 การพัฒนาตลาดของฉลากคาร์บอน สพธ. (ปี58=8.0)  8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 

1.7 การขยายผลการส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรใน
ภาคอุตสาหกรรมสพธ. (ปี58=8.0)  

8.0000 8.0000 - - - 

1.8  ขยายผลการส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน  สพธ.. 
(ปี58=8.0)  

8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 - 

 2.2 แสวงหา
ความร่วมมือจาก

สพค. กิจกรรมที่ 4 
ส่งเสริมและ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า (Low Carbon Society)
สพค.  (ปี58=4.0) 

4.0000 5.0000 6.0000 7.0000 7.0000 
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       แผนยุทธศาสตร์  

                                                                                       องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ.  2558–2562 

 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รักษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

กลยุทธ์ อบก. 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กิจกรรม กิจกรรม/โครงการ ปี 2558 – 2562 และผู้รับผิดชอบ 
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

2558 2559 2560 2561 2562 

ภาคี 
(partnership) ทั้ง
ในประเทศ และ
ระหว่างประเทศ 
และเป็นผู้น าใน
ภูมิภาคในการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพของทุก
ภาคส่วนในการลด
ก๊าซเรือนกระจก 

พัฒนาศักยภาพ
ทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก 

2. โครงการส่งเสริมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อ
เตรียมพร้อมสู่การเป็นการสังคมคาร์บอนต่ า สพค.  (ปี58=16.0)  

16.0000 18.0000 20.0000 22.0000 22.0000 

กิจกรรมที่ 5 
การบริหารจัดการ
ทางวิชาการด้าน
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

1. โครงการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ Climate Change International Technical and 
Training Center (CITC) (Flagship Project) สพค.  
(ปี58=36.0) 
 

36.0000 40.0000 44.0000 60.0000 - 
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       แผนยุทธศาสตร์  

                                                                                       องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ.  2558–2562 

 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รักษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

ผลกระทบท่ีคาดหวัง   

 เมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศาสตร์ อบก. (พ.ศ. 255 8-2562) 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 าให้สามารถบ่งชี้ได้ว่าท้องถิ่นมีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเท่าไร น าไปสู่การด าเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมในท้องถิ่น อันเป็นการ
เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือไปสู่
เมืองลดคาร์บอน มีการพัฒนาตลาดคาร์บอนโดยมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับกิจกรรมลดก๊าซเรือน
กระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 3 เรื่อง ดังนี้ 

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 เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลจ านวน
มากให้ท าให้สามารถปรับปรุงข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกให้ทันสมัยย่ิงขึ้น และยังได้พัฒนาเทคนิคการค านวณ
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 
 
         5. ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้น นับเป็นกระแสโลกที่ส่งอิทธิพลต่อ
การปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาประเทศ ที่ทุกประเทศตระหนักดีแล้วว่า ต้องมีการพัฒนาแบบปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์มุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า (Low Carbon Society) ที่จะส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่ปรับเปลี่ยนการผลิตและบริโภครวมถึงวิถีชีวิตให้
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ยั่งยืนมากกว่าเดิม ซึ่ง อบก. ได้มีผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้แทนประเทศร่วมจัดท าและ
ผลักดันท่าทีประเทศไทย ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ให้เข้าสู่ก้าวส าคัญของกระบวนการเจรจาระหว่าง
ประเทศภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) และพิธีสาร
เกียวโต เพ่ือสร้างศักยภาพและความพร้อมของประเทศด้านการแข่งขันกับนานาชาติได้ในระยะยาว รวมทั้ง 
อบก. ได้มุ่งเน้นให้มีการน าผลเจรจาระหว่างประเทศ มาสื่อสารอย่างถูกต้องต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และ
ผลักดันให้เกิดการด าเนินงานภายในประเทศ ทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น สืบเนื่องกันไป ทั้งนี้ เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และองค์ความรู้ด้านการต่อสู่กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ให้กับภาคีและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เตรียมการจัดท าแนวทางการพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่ า ซึ่ง
จะเสริมสร้างให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกได้ ทั้งต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
เชิงเศรษฐกิจที่จะมุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ า สังคมคาร์บอนต่ า มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป         
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       แผนยุทธศาสตร์  

                                                                                       องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ.  2558–2562 

 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

“บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกอย่างมปีระสิทธิผล เพื่อชว่ยเศรษฐกจิ รักษาสิ่งแวดลอ้ม และเกือ้กลูสงัคม” 

บทที่ 6 
แผนการติดตามประเมินผล 

 
 
 การติดตามประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ อบก. (พ.ศ. 255 8 – 2562 ) ได้ก าหนดแนวทางการติดตาม
ประเมินผลไว้ 2 ระดับ ดังนี ้

1. การติดตามประเมินผลตนเอง ประกอบด้วยการประเมิน 2 ประเภท 
1.1 ประเมินด้านประสิทธิภาพ เป็นการประเมินกระบวนการ (Process  

Evalution) เพื่อดูว่าได้เกิดผลผลิตตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ ได้แก่  
      - ประเมินจากการเปรียบเทียบ แผน-ผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายรายไตรมาส 
      - 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  
  
 


