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ข้อมูลพื้นฐานองค์กร 

 
วัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรา ๗ ให้องค์การมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) วิเคราะห์ กลั่นกรอง และท าความเห็นเกี่ยวกับการให้ค ารับรองโครงการ ตลอดจน
ติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับค ารับรอง 

(๒) ส่งเสริมการพัฒนาโครงการ และการตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการ
รับรอง 

(๓) เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่เก่ียวกับสถานการณ์ด าเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก 
(๔) จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับค ารับรอง และการขายปริมาณก๊าซเรือน

กระจกที่ได้รับการรับรอง ทั้งนี้ ตามนโยบายที่คณะกรรมการแห่งชาติและคณะกรรมการ
ก าหนด  

(๕) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(๖) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้องค์การมีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง หรือก่อตั้งทรัพยสิทธิต่างๆ 
(๒) ก่อตั้งสิทธิ หรือท านิติกรรมทุกประเภทผูกพันสินทรัพย์ ตลอดจนท านิติกรรมอ่ืนใด  

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการขององค์การ 
(๓) จัดให้มีหรือให้ทุนเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก 
(๔) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการด าเนินการ ทั้งนี้  

ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการก าหนด 
(๕) มอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ช านาญการหรือเชี่ยวชาญท าการศึกษา

วิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ และเสนอรายงานหรือความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา 
(๖) ด าเนินการอ่ืนใดที่จ าเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย 
(๗) ปฏิบัติงานหรือด าเนินการอ่ืนใดตามที่คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการแห่งชาติ หรือ

คณะกรรมการมอบหมาย 
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วิสัยทัศน์  : สร้างความพร้อมประเทศไทย ลดภาวะโลกร้อน  
“READY Thailand to Combat Climate Change” 

 

พันธกิจ
รวบรวม วิเคราะห์ จัดท ารายงานข้อมูล สถานการ ์ก๊า เรือนกระจก

ส่งเสริมการพั นาโครงการ กิจกรรมลดก๊า เรือนกระจก ในภาคส่วนต่าง 
โดยพั นาระบบ กลไกการรับรอง และธุรกิจคาร์บอน

พั นาศักยภาพ เผยแพร่ความรู้ และเสริมสร้างเครือข่าย

สร้างความพรอ้มประเทศไทยลดภาวะโลกร้อน
“READY Thailand to Combat Climate Change” 

เป าหมาย

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตรก์ระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 
ลดก๊า เรอืนกระจก ๒๔ ล้านตัน CO2 equivalent 

ภายในป  ๒๕๖ 

เจตจ านง ลดก๊า เรือนกระจก ของประเทศไทย
ที่แสดงต่อ อนุสั  า UNFCCC
ลดก๊า เรือนกระจก ๗ % – ๒๐ % จาก Business as Usual
(BAU) ภายในป  ๒๕๖ แผนแม่บทรองรบัการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕  

ปริมา ก๊า เรือนกระจก จากโครงการ กิจกรรมต่าง ที่ อบก. ส่งเสริม ไม่น้อยกว่า ๖ แสนตัน CO2 e ต่อป 
 ติดตามประเมินผล การลดก๊า  จาก มาตรการลดก๊า เรือนกระจก ต่าง บรรลุผล  ๕ ล้านตัน CO2 e 

จ านวนเครือข่าย หน่วยงาน องค์กร ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการก๊า เรือนกระจก
ประเทศไทยสามารถรายงานผลการลดก๊า เรือนกระจก ต่อ UNFCCC เพื่อบรรลุเป าหมายภายใต้การ    

ด าเนินงานลดก๊า เรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ หรือ NAMA ที่ร้อยละ ๗ – ๒๐ ภายในป  พ.ศ. ๒๕๖ 

ภาคีที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการก๊า เรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ผ่านกลไกและเครื่องมือที่ อบก. พั นาข ้น

 
พันธกิจ 

 ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ให้กับทุกภาคส่วน โดยพัฒนาระบบ กลไกการรับรอง                         
ก๊าซเรือนกระจก และธุรกิจคาร์บอน 

 พัฒนาศักยภาพบุคลากร สร้างเครือข่าย และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับทุกภาคส่วน 
 รวบรวม วิเคราะห์ จัดท ารายงานข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก 

เป าหมายการให้บรกิาร 

 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีคาดว่าจะลดได้จากโครงการต่าง ๆ ที่ อบก. ส่งเสริมไม่น้อยกว่า ๖ แสนตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ต่อปี 

  ติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศบรรลุผล ๓๕ 
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

 จ านวนเครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการก๊าซเรือนกระจก 
 ประเทศไทยสามารถรายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจก ต่อ UNFCCC เพ่ือบรรลุเป้าหมายภายใต้การ

ด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ หรือ NAMA ที่ร้อยละ ๗ – ๒๐ ภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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วัตถุประสงค ์

๑. ส่งเสริม และสนับสนุน การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือตอบสนองการด าเนินงาน  
ตามนโยบายของประเทศไทย ในรูปแบบศูนย์บริการร่วม (One-stop-service) 

๒. สนับสนุน การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของประเทศ 
๓. สนับสนุน การบรรลุบทบาทการด าเนินงานของประเทศไทย ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ อบก. 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้แผนกลยุทธ์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)    
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมและสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) ในประเทศไทย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการและ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   : เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการองค์กร 

  

กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) 

กลยุทธ์ทีเ่ลือกใช้ คือ กลยุทธ์การขยายตัวในแนวตั้ง โดยใช้กลไกราคาคาร์บอน และเครื่องมือลดก๊าซ
เรือนกระจกอ่ืนๆ เข้าไปสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในระดับโครงการและรายสาขา และมุ่งเน้นประสิทธิภาพด้านการ
สร้างระบบและมาตรฐานการตรวจสอบ รายงาน และทวนสอบ (MRV) พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาและส่งเสริมตลาด
คาร์บอน และการเพ่ิมมูลค่าของคาร์บอนเครดิต ตลอดจนสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยการพัฒนาเครื่องมือส่งเสริม
ธุรกิจคาร์บอนและคาร์บอนฟุตพริ้นท์  

 กลยุทธ์การเจาะตลาดให้มากข ้น โดยส่งเสริมการจัดการก๊าซเรือนกระจกในระดับเมือง และ
ติดตามประเมินผลส าเร็จการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศ เพ่ือสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย ๓๕ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อย ร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ ตาม NAMA 
Pledge โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือกระตุ้นให้
หน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 
รวมทั้ง การติดตามการเจรจากฎกติกาโลก เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อการด าเนินงานของประเทศ  

 รักษาภาคีผู้พั นาโครงการลดก๊า เรือนกระจกกลุ่มเดิมและขยายฐานภาคีผู้พั นาโครงการ 
ลดก๊า เรือนกระจกกลุ่มใหม่   อบก. ได้พัฒนาธุรกิจคาร์บอนเพ่ือสนับสนุนการลดก๊าชเรือนกระจกของประเทศ 
โดยขับเคลื่อนผ่านตลาดคาร์บอน ผ่านการส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต สร้างแรงจูงใจ และพัฒนากลไกตลาด
คาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงไปสู่การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม
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ฉลากคาร์บอน และสร้างศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 
เพ่ือก าหนดแนวทางการลดก๊าชเรือนกระจก และก้าวไปสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ า  

 ขยายตัวโดยสร้างพันธมิตรหรือภาคีเครือข่าย  พัฒนาศักยภาพบุคลากรส าหรับภาคส่วนไทย 
และภูมิภาคอาเซียน และสร้างเครือข่ายสังคมความรู้ แสวงหาภาคีทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ บูรณาการเข้า
สู่ความร่วมมือกับภาคส่วนการศึกษาของประเทศไทยในการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในระบบการศึกษาปกติ ส่งเสริมการเรียนรู้นอกระบบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่าน
กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ต่างๆ ของเยาวชน และพร้อมทั้งสร้างนวัตกรรมในการเผยแพร่ความรู้ และสร้างความ
ตระหนักด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู่สังคม เยาวชน และภาคประชาชน 

              ทั้งนี้ โดยมรีายละเอียดภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังนี้ 
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 รายละเอียดเป าประสงค์และกลยุทธ์ จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
   วิสัยทัศน์ VISION: สร้างความพร้อมประเทศไทย ลดภาวะโลกร้อน “READY Thailand to Combat Climate Change” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการลดก๊า เรือนกระจก  

(Mitigation) ในประเทศไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และสร้างความรู้  
ความเข้าใจด้านการจัดการและผลกระทบจาก 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กร 

เป าประสงค์ 
๑.๑ ลดก๊าซเรือนกระจกในระดับโครงการ และรายสาขา และ

การขยายผลอย่างต่อเนื่อง 
๑.๒ ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยบรรลุผลส าเร็จ  
๑.๓ ศูนย์บริการข้อมูลสถานการณ์ก๊าชเรือนกระจกที่ถูกต้อง

และทันสมัย  

เป าประสงค์ 
๒.๑ ผู้น าอาเซียนด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

๒.๒ เยาวชน และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักในการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

เป าประสงค์ 
๓.๑ องค์กรตัวอย่างในการลดก๊าชเรือนและ

บริหารจัดการก๊าชเรือนกระจกอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมและพั นากลไกการลดปริมา ก๊า 
เรือนกระจก 

 ใช้กลไกราคาคาร์บอน และเครื่องมือลดก๊าซเรือน   
กระจกอ่ืน ในระดับโครงการและรายสาขา ที่สามารถ
ตรวจสอบ รายงาน และทวนสอบได้  

 ส่งเสริมตลาดคาร์บอน และการเพ่ิมมูลค่าของคาร์บอน 
เครดิต  

 พัฒนาเครื่องมือ และส่งเสริมธุรกิจคาร์บอนและคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์  ส่งเสริมการจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมี
ประสิทธิภาพในทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่ ๔ การพั นาก าลังคนคุ ภาพและการ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้าน  
 พัฒนาศักยภาพบุคลากรส าหรับภาคส่วนไทยและ

ภูมิภาคอาเซียน  
 สร้างเครือข่ายสังคมความรู้ และแสวงหาภาคีทั้ง

ในประเทศและระหว่างประเทศ  
 บูรณาการภาคการศึกษาในการพัฒนาองค์ความรู้

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระบบ
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ที่ ๕ การปรับปรุงโครงสร้างและพั นา
ก าลังคนคุ ภาพเพื่อการบริหารจัดการก๊า เรือน
กระจก  
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร ระบบ 

เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์กร 

 ปรับโครงสร้างองค์กร และจัดสรรบุคลากร  
รวมทั้งกฎระเบียบให้ทันสมัย  
เอ้ือต่อการด าเนินงาน และการให้บริการ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการลดก๊า เรือนกระจก  

(Mitigation) ในประเทศไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และสร้างความรู้  
ความเข้าใจด้านการจัดการและผลกระทบจาก 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กร 

กลยุทธ์ที่ ๒ การบูร าการร่วมกับเครือข่ายในการลดปริมา 
ก๊า เรือนกระจก 
 ติดตามประเมินผลส าเร็จการลดก๊าซเรือนกระจกโดย 

บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้อง 

 

กลยุทธ์ที่   การพั นาและเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการก๊า เรือนกระจก 
 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศระบบการรายงาน และ 

ข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก  
 พัฒนาการให้บริการเพ่ือให้ประชาชนรับรู้ และเข้าถึง 

ข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก   
 ติดตามการเจรจากฎกติกาโลก เพ่ือประเมินผลกระทบที่

อาจเกิดขึ้นต่อการด าเนินงานของประเทศ  

 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศผ่านกิจกรรมนอกระบบการศึกษา  

 สร้างนวัตกรรมในการเผยแพร่ความรู้ และสร้าง
ความตระหนักด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สู่สังคมและประชาชน  

 

 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และขีด 
ความสามารถบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
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แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 

การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรทั้ง ๓ ประเด็น ที่ก าหนดภายใตแผนกลยุทธขององค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพ่ือน าไป
สูการปฏิบัติไดอยางมปีระสิทธิภาพและมีการบริหารงานที่ชัดเจน สามารถจัดท าเปนแผนที่ยุทธศาสตร ซึ่งเปรียบเสมือนเปนเครื่องมือสื่อสารและถายทอด กลยุทธไปสูการปฏิบัติที่บอก
ถึงทิศทางและการเชื่อมโยงเปาหมายตางๆ ในแตละดานอยางเปนรูปธรรมให้เขาใจภาพรวมไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
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  วิสัยทัศน์ สร้างความพร้อมประเทศไทย ลดภาวะโลกร้อน “READY Thailand to Combat Climate Change”
  พันธกิจ   ๑. ส่งเสริมการลดก๊า เรือนกระจก ให้ กับภาคส่วน โดยการพั นาระบบ กลไกการรับรองก๊า เรือนกระจก และธุรกิจคาร์บอน

      ๒. พั นาศักยภาพบุคลากร สร้างเครือข่าย และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับทุกภาคส่วน
      . รวบรวม วิเคราะห์ จัดท ารายงานข้อมูลสถานการ ์ก๊า เรือนกระจก

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : ส่งเสริมและสนับสนุนการลดก๊า เรือนกระจก
(Mitigation)  ในประเทศไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และสร้างความรู้ 
ความเข้าใจด้านการจัดการและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แผนที่ยุทธศาสตร์องค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  ป  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ปรับปรุง พร .อบก. 
และก ระเบียบให้ทันสมัย 

เอือ้ตอ่การด าเนินงาน

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
และสือ่สารองคก์รเชิงรุก 

อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรับโครงสร้าง องคก์ร และ
จัดสรรบคุลากรให้สอดคล้อง
กับภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป

พั นาประสิทธิภาพการจัดการองค์กรและขดีความสามารถบุคลากร 

น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีทันสมัย 

สนับสนุนการด าเนินงาน

ให้บริการตรงกับความตอ้งการของกลุ่มเป าหมาย 
และสร้างความพ งพอใจ ให้ผู้รับบริการ

คุ ภาพ และมาตรฐาน ของการให้บริการ ส่งเสริม และสนับสนุนการลด
ก๊า เรือนกระจก มีมาตรฐานและมีความน่าเชือ่ถือ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี   : 
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการองค์กร

ลดก๊า เรือนกระจก
ในระดับโครงการ 
แ ล ะ ร า ย ส า ข า 
และการขยายผล
อย่างต่อเน่ือง

ศูนย์บ ริก ารข้ อมู ล
ส ถาน ก าร  ์ ก๊ า ช
เรือนกระจกท่ีถูกต้อง
และทันสมัย

ผู้น าอาเ  ียนด้านการ
พั นาศักยภาพบุคลากร
ด้ านก าร จัด ก ารก า ร
เป ลี่ ยนแ ป ล งส ภา พ
ภูมิอากาศ

ลดก๊า เรือนกระจก
ขอ งป ระเทศไ ทย
บรรลุผลส าเร็จ

เยาวชน และประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจและ
ต ร ะ ห นั ก ใ น ก า ร
เ ป ลี่ ยนแ ป ล ง ส ภา พ
ภูมิอากาศมิต
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ผังความเชือ่มโยงยุทธศาสตร์องคก์ารบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) ประจ าป  พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

วิสัยทัศน์ สร้างความพร้อมประเทศไทย ลดภาวะโลกร้อน “READY Thailand to Combat Climate Change”
๑. ส่งเสริมการลดกา๊ เรอืนกระจก ให้กับทุกภาคส่วน โดยพ ันาระบบ กลไกการรับรอง ก๊า เรือนกระจก และธุรกิจคาร์บอน
๒. พั นาศกัยภาพบุคลากร สรา้งเครอืข่าย และเสรมิสรา้งความรู้ ความเข้าใจ ให้กับทุกภาคส่วน
 . รวบรวม วิเคราะห์ จัดท ารายงานข้อมูลสถานการ ก์๊า เรือนกระจก

 .๕   สนบัสนนุการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ .๔ ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม
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. ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ การป องกนัและลดผลกระทบและการปรบัตัวเพ่ือรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ การเพ่ิมประสทิธิภาพและการจัดการองค์กร และการบรหิาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๑ ส่งเสริมและสนบัสนุนการลดก๊า เรือนกระจก (Mitigation) 
ในประเทศไทย

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และสร้างความรู้ 
ความเข้าใจด้านการจัดการและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่   
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการองค์กร

๑. ลดก๊า เรอืนกระจกในระดับโครงการ และ
รายสาขาและการขยายผลอย่างต่อเน่ือง

๒.ลดก๊า เรือน
กระจกของ
ประเทศไทย
บรรลุผลส าเร็จ
ตาม NAMAs 
Pledge

๔.ผู้น าอาเ ียนด้านการพั นา
ศักยภาพบุคลากรด้านการ
จัดการการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

๕. เยาวชน และภาคประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจ
และตระหนักในผลกกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

 .ศูนย์บริการข้อมูลสถานการ ์
ก๊าชเรือนกระจก ที่ถูกต้องและ
ทันสมัย

กล
ยุท

ธ์อ
บก

.

๑.ใช้กลไก
ราคา
คาร์บอน 
และ
เครื่องมือลด
ก๊า เรือน
กระจก
อ่ืนในระดบั
โครงการและ
รายสาขา ที่
สามารถ
ตรวจสอบ 
รายงาน และ
ทวนสอบได้

๒.ส่งเสริม
ตลาด
คาร์บอน 
และการ
เพ่ิมมูลค่า
ของ
คาร์บอน
เครดิต

 .พั นา
เครื่องมือ 
และ
ส่งเสริม
ธุรกิจ
คาร์บอน
และ
คาร์บอน
 ุต
พริ้นท์

๔.ส่งเสริม
การจัดการ
ก๊า เรือน
กระจก
อย่างมปีระ
สิทธิ-
ภาพในทุก
ระดับ

๕.ตดิตาม
ประเมิน
ผลส าเร็จ
การลดก๊า 
เรือนกระจก 
โดยบรู า
การร่วมกับ
หน่วยงาน
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
ที่เก่ียวข้อง

๖.พั นา
ระบบข้อมูล
สารสนเทศ 
ระบบการ
รายงาน 
และข้อมูล
สถานการ ์
ก๊า เรือน
กระจก

๗.พั นาการ
ให้บริการ
เพ่ือให้
ประชาชน
รับรู้และ
เข้าถ งข้อมูล
สถานการ ์
ก๊า เรือน
กระจก

๘.ตดิตาม
การเจรจา
ก กติกา
โลก เพ่ือ
ประเมินผล
กระทบที่
อาจเกิดข ้น
ต ่อการ
ด าเนนิงาน
ของ
ประเทศ

 .พั นา
ศักยภาพ
บุคลากร
ส าหรับ
ภาคส่วน
ไทยและ
ภูมภิาค
อาเ ียน

๑๐.สร้าง
เครือข่าย
สังคม
ความรู ้และ
แสวงหา
ภาคีทัง้ใน
ประเทศ
และ
ระหว่าง
ประเทศ

๑๑.บูร า
การภาค
การศ กษา
ในการ
พั นาองค์
ความรู้
ด้านการ
เปล่ียนแปลง
สภาพ
ภูมิอากาศ
ในระบบ
การศ กษา

๑๒.ส่งเสริม
การเรียนรู้ดา้น
การ
เปล่ียนแปลง
สภาพ
ภูมิอากาศ
ผ่านกิจกรรม
นอกระบบ
การศ กษา

๑ .สร้าง
นวัตกรรมใน
การเผยแพร่
ความรู ้และ
สร้างความ
ตระหนัก
ด้านการ
เปล่ียนแปลง
สภาพ
ภูมิอากาศ 
สู่สังคมและ
ประชาชน

๖.องค์กรตัวอย่างในการลดก๊า เรือนกระจก และ
บริหารจัดการก๊าชเรือนกระจกอย่างมี
ประสิทธภิาพ

๑๔.พั นา
ระบบการ
บริหารจัดการ
องค์กร ระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศที่
ทันสมัยและ
เป นมติรต่อ
ส่ิงแวดล้อม
เพ่ือสนับสนุน
การ
ด าเนนิงาน
ขององค์กร

๑๕.ปรบั
โครงสรา้ง
องค์กร และ
จัดสรร
บุคลากร 
รวมทัง้
ก ระเบียบให้
ทันสมัย เอ้ือ
ต่อการ
ด าเนนิงาน 
และการ
ให้บริการ

๑๖.พั นา
ระบบบรหิาร
ทรัพยากร
บุคคล และ
ขีด
ความสามาร
ถบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 

         

พันธกิจ

๑.การปรบัตัวต่อผลกระทบ จากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ๒.การลดก๊า เรือนกระจก และส่งเสริมการเติบโตทีป่ล่อยคาร์บอนต่ า  .การสร้างขีดความสามารถ ด้านการบรหิารจัดการ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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ภูม
ิอา
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. ๒

๕๕
๘-

๒๕
๙๓

๕.๔   พั นาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป นมิตรกับสิง่แวดล้อม ๕ .๕ การรว่มลดป  หาโลกรอ้นและปรบัตัวให้พร้อมรบัการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ

๕.  พั นาและใช้พลังงานที่เป นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม

ยุท
ธศ

าส
ตร

์
ชา

ติ ๒
๐ 

ปี
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แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

กระทรวงมหาดไทย (  หน่วยงาน)
• กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
• สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)

ผังความเช่ือมโยงการด าเนินงานด้าน Mitigation ของ อบก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศ กษาธิการ (๕ หน่วยงาน)
• ส านักงานค ะกรรมการการศ กษาขั้นพื้นฐาน 
• ส านักงานค ะกรรมการการอาชวีศ กษา
• ส านักงานค ะกรรมการอุดมศ กษา
• ส านักงานค ะกรรมการการศ กษาเอกชน
• กรมการศ กษานอกโรงเรียน

รัฐบาล คสช. ส านักงานค ะกรรมการพั นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ส านักงบประมา 

ส านักงานค ะกรรมการ
พั นาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.)

ส่วนราชการ
•ส านักงานป ลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สป.ทส.)
•ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.)
•กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป าและพันธุ์พืช (อส.)
•กรมป าไม้ (ปม.)
•กรมทรัพยากรทางทะเลและชาย   ง (ทช.)
•กรมทรัพยากรธ  ี (ทธ)
•กรมทรัพยากรน้ า (ทน.)
•กรมทรัพยากรน้ าบาดาล (ทบ.)
•กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)
•กรมส่งเ สริมคุ ภาพส่ิงแวดล้อม (สส.)
รัฐวิสาหกิจ
•องค์การสวนสัตว์ (อสส.)
•องค์การสวนพ ษศาสตร์ (อสพ.)
•องค์การอุตสาหกรรมป าไม้ (ออป.)
•องค์การจัดการน้ าเสีย (อจน.)
องค์การมหาชน
•ส านักงาน พั นาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ค ะกรรมการนโยบาย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม (สผ.) ( National Focal Point), สปอ.

UNFCCC

อาทิ
• ค ะท างานด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศภายใต้ค ะกรรมการ
ร่วมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สมาคมธนาคารไทย (กกร.)

• ภาคเอกชนท่ีเข้ารว่มเป นภาคีในการ
ด าเนินงานด้านต่าง กับ อบก.

• องค์กรธุรกิจเพื่อการพั นาอย่าง
ยั่งยืน (Thailand Business 
Council for Sustainable 
Development: TBCSD) 

เครือข่ายประเทศภาคี
• ประเทศสมาชิกอาเซียน
• Newly Industrialized Countries (NICs)
องค์การระหว่างประเทศ
• World Bank
• United Nations Development 

Programme (UNDP)
• United Nations Environment Programme 

(UNEP)
• Global Environment Facility (GEF)
• Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD)
• Asian Development Bank (ADB)
องค์กรภายในภูมิภาคอาเ ียน
• ASEAN Secretariat
สหรัฐอเมริกา
• United States Agency for International 

Development (USAID) 
 ี่ปุ น
• Japan International Cooperation Agency (JICA)
• Ministry of Economy, Trade and Industry 

(METI)
• Ministry of Environment of Japan (MOEJ)
• New Energy and Industrial Technology 

Development Organization (NEDO)
• Low Carbon Asia Research Network (LoCARNet)
เยอรมนี
• German International Cooperation (GIZ)
• RENAC (RE Academy)
สาธาร รัฐเกาหลี
• Korea Energy Management Corporation 

(KEMCO)
• Global Green Growth Institute (GGGI)

องคก์ารบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) หรือ อบก

ส านักงานค ะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ (กลต.)

กระทรวงพลังงาน (  
หน่วยงาน)
• กรมพั นาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
• ส านักงานนโยบายและแผน

พลังงาน (สนพ.)
• กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

กระทรวงคมนาคม ( หน่วยงาน)
• กรมการขนส่งทางบก
• กรมการบินพลเรือน
• กรมเจ้าท่า
• กรมทางหลวง
• กรมทางหวงชนบท
• ส านักงานนโยบายและ

แผนการขนส่งและจราจร
(สนข.)

กระทรวงอุตสาหกรรม (๕ หน่วยงาน)
• ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
• กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)
• สถาบันอาหาร 
• สถาบันพั นาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
• การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลงั (  
หน่วยงาน)
• กรมสรรพสามิต
• กรมสรรพากร
• ส านักงานเศรษฐกิจการคลงั

(สศค.)

กระทรวงเกษตรและสหกร ์ 
(๑ หน่วยงาน) 
• ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(สศก.) 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(๑ หน่วยงาน)
• ส านักงานพั นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.)

กระทรวงการต่างประเทศ 
(  หน่วยงาน)
•กรมสนธิสั  าและก หมาย
•กรมองค์การกรระหว่างประเทศ
•กรมเอเ ียตะวันออก

กระทรวงสาธาร สุข (๒ หน่วยงาน)
• กรมการแพทย์
• กรมอนามัย

Implementing Agency/
Technical Arm on GHG 

Mitigation

บทบาทสนับสนนุ

บทบาท  ายเลขานุการค ะกรรมการ

บทบาทสนับสนนุ

๕.ภาคีระหว่างประเทศ 
(๒๑ หนว่ยงาน) 

๔.ภาคเอกชน 
 . รัฐวสิาหกจิ 

(ภายใต้ ๖ กระทรวง ๑๐ หนว่ยงาน) 
๒. สถาบันการศ กษา 

สถาบนัการวิจัย 

๖.ระดับกระทรวง ( ๑๑ กระทรวง  ๖หน่วยงาน)

                                                  
             

อาทิ
• มหาวิทยาลัยต่าง 
• ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย 

ภายใต้กระทรวงการต่างประเทศ
• กรมสนธิสั  าและก หมาย
ภายใต้กระทรวงการท่องเท่ียวและก ีา
• การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
ภายใต้กระทรวงคมนาคม
• สถาบันการบินพลเรือน 
• บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)
ภายใต้กระทรวงพลังงาน
• การไ   า  ายผลิตแห่งประเทศไทย
• บริษัท ปตท.จ ากัด (หาชน)
• บริษัท บางจากป โตรเลยีม จ ากัด 

(มหาชน)
ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
• การไ   าส่วนภูมิภาค
• การประปาส่วนภูมิภาค
ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม
• การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กระทรวงพา ิชย ์(๔ หน่วยงาน)
• กรมการเจรจาระหว่างประเทศ
• กรมการค้าต่างประเทศ
• กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
• กรมทรัพย์สินทางป   า
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แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

Mitigation Adaptation

นโยบาย
มาตรการ

การด าเนินงาน
รายสาขา

เครื่องมือ
ลดก๊า  

Domestic
MRV

นโยบาย
มาตรการ

ศูนย์ข้อมูล
GHG

ตลาดคาร์บอน

หน่วยงานด าเนินงาน

โครงการ  ลาก

พลังงาน
พน./อก./ทส./มท./กษ.

คมนาคมขนส่ง
คค./พน./ทส./มท./รง.

ของเสีย
ทส./มท./อก./พณ./ยธ.

เกษตร
กษ./มท.

อุตสาหกรรม
อก./ทส./พน ./พณ./มท. 

ป าไม้
ทส./มท.

เสนอแนะ

อบก.
สนับสนุน

อบก.
สนับสนุน สผ.

น้ า อุทกภัย ภัยแล้ง
ทส./กษ./มท./อก./พน ./กห.

ความมั่งคงทางอาหาร
กษ./ทส./มท./พณ./อก./รง./กก.

การท่องเท่ียว
กก./ทส./มท./วธ./อก./พณ.

สาธาร สุข
สธ./มท.

ทรัพยากรธรรมชาติ
ทส./มท./ยธ.

ถ่ินฐาน ความมั่งคงของมนุษย์
พม./มท./ทส.

ทส./กค.

ทส./วท.

ผังเช่ือมโยงภารกจิด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ อบก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การด าเนินงานภายใต้กรอบ UNFCCC

NC, BUR, ICA

ทส./กต./พน./กษ./
พ .กค./วท./อก./
ศธ.

Means of Implementation/ สร้างขีดความสามารถ

สผ.
Focal Point

อบก.
สนับสนุน

สนับสนุน

อบก.
ด าเนินงาน

การเจรจา

NAMA, INDC

Int’l support

Finance

Technology

Capacity Building

ทส./ศธ.

ทส.

Education

Awareness Raising

ทส.

สผ.

อบก.

CITC

เสนอแนะ

อบก.
สนับสนุน
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กรอบแนวคิดและนโยบาย 
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารจัดการก๊า เรือนกระจก  

(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ.        
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ได้น้อมน าพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถมาเป็น
แนวทางในการพัฒนา ประกอบกับแนวนโยบายและแผนของชาติในทุกระดับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริบท      
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศและของโลก มาเป็นกรอบ
การพิจารณาจัดท าแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
๑ การน้อมน าพระราชด าริมาเป นแนวทางในการพั นา 

  วันพุธที่ ๒๐ พ ศจิกายน ๒๕   พระราชทานเพื่ออัญเชิญลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกในพิธีรับมอบ
เรือขจัดน้ ามัน ซึ่งรัฐบาลเดนมาร์กน้อมเกล้าฯ ถวาย  

“ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมอันเนื่องมาจากมลพิษ หรือความเสื่อมโทรมของ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในที่หนึ่งที่ใดก็ตาม ย่อมส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงที่

อ่ืนๆ ด้วยเหตุนี้ ทุกคนทุกประเทศในโลกจึงย่อมมีส่วนรับผิดชอบอยู่ด้วยกัน ทั้งในการแก้ไข  ลด
ปัญหา และปรับปรุงสร้างเสริมสภาวะแวดล้อม ให้กลับคืนมาสู่สภาพอันจะเอ้ือต่อการมีชีวิตอยู่
อย่างเป็นสุขของตนเองและเพื่อนมนุษย์” 

 

วันที่ ๒๒ พ ศจิกายน ๒๕ ๒ พระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ศึกษาการ 
พัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
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วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๕ พระราชด ารัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

“พระเจ้าอยู่หัว เป็นน้้า ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้้า พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่าง
เก็บน้้า ฉันจะสร้างป่า”  

 
 
๒ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ป  (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗ )  

คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
โดยน านโยบายรัฐบาล ๑๑ ข้อ ประเด็นปฏิรูปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๑๑ ด้าน และประเด็นปฏิรูป
ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ๓๖ กิจกรรม บูรณาการเพ่ือจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี นั้น ให้ทุกส่วน
ราชการจัดท าแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)  
 

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป นประเทศพั นาแล้ว  

ด้วยการพั นา ตามปรัช าเศรษฐกิจพอเพียง”  
คติพจน์ประจ าชาติ : ความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 

 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมี
ความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ  

เป าหมาย 
ความม่ันคง  
๑) มีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ  
๒) ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง 
๓) ความมั่นคงทางด้าน อาหาร พลังงาน และน้ า  
ความม่ังคั่ง  
๑) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง  
๒) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง  
๓) ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทาง

การเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความย่ังยืน  
๑) การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มข้ึน 

อย่างต่อเนื่อง  
๒) การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๓) มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 

ในสังคม 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  

๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่งคง 
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพคน 
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
๕) ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุ ภาพชีวิตท่ีเป นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก 

ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่  ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุ ภาพชีวิตที่เป นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสีเขียว ระดับการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่่า มีพ้ืนที่สีเขียวใหญ่ขึ้น ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 
  นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 

ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ โดยนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีดังนี ้

๑) การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างย่ังยืน (นโยบายที่  ) 

เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภคเพ่ือสร้าง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความส าคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก 
ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่
ก าจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤต ซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลัก ในพ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็น
พลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป็น
พิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างข้ึนอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจาก
บ่อขยะชุมชน ส าหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบก ากับติดตาม
ตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการ
รั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุ ให้ความส าคัญในการจัดการอย่างครบวงจร และใช้มาตรการทางกฎหมายและ  
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดในระดับพื้นที่จะเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบตาพุด ซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรม
หลักของประเทศอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการลดและขจัดมลพิษ การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงขีด
ความสามารถโครงสร้างพ้ืนฐาน และการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ( .๕) 
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๒) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเ ียน (นโยบายที่ ๗) 

การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มที่ ณ สิ้นปี ๒๕๕๘ จะเกิด
ประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก หากประเทศไทยเตรียมการในเรื่องต่างๆ ให้พร้อมการเร่งด าเนินการ
เตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องความเชื่อมโยงด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านกฎระเบียบการอ านวย
ความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด่านชายแดนและการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์จะส่งเสริมบทบาท
และการใช้โอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนชาวไทยร่วมกับประชาชนอาเซียน 

 
๔ แผนพั นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  บับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีเป้าหมายส าคัญ ได้แก่ สังคมมีความเหลื่อมล้ า
น้อยลง มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและแข่งขันได้ รักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้ า มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย 
สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติ ต่อประเทศไทย และมีระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนรวมของ
ประชาชน  ซึ่งเป้าหมายหลักที่เชื่อมโยงระหว่างภารกิจ ของ อบก. คือ ด้าน รักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที ่๔ การเติบโตที่เป นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพั นาที่ยั่งยืน  
 

 .๔ ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 .๔.๑. ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุน
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้ความส าคัญกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่สะอาด พัฒนาการ
จัดการระบบข้อมูลและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาจตรฐาน ISO สนับสนุนการออกแบบการผลิตและสร้าง
นวัตกรรมของสินค้าและบริการที่เป นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco- efficiency) ใช้แนวทางการจัดการเชิงรุก 
เพื่อลดผลผลิตสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเ พาะกลุ่ม ส่งเสริมการลดก๊าชเรือนกระจกในกระบวนการผลิต 
สนับสนุนการออก ลากคาร์บอน ุตปริ้นต์ ส่งเสริมสินค้า  ลากสีเขียว และ ลากสิ่งแวดล้อมอ่ืน  

 .๔.๔ สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน สร้างความตระหนักรู้ของ
ผู้บริโภคโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ เสริมสร้างทัศนคติในการด ารงชีวิตที่เป นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ด้วยการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง  เลือกใช้มาตรการจูงใจที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป าหมาย เพื่อ
ส่งเสริมแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ประยุกต์ใช้เครื่องทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค อาทิ การคิดราคาสินค้าโดยรวมต้นทุนค่าใช้จ่ายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมทั้ง ค่าก าจัดซากผลิตภัณฑ์ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการบริ โภคที่ เป นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ห้างสรรพสินค้าในเมือง และตลาดท้องถิ่น นอกจากนี้ ควรขยายผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป้น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ให้ครอบคลุมถึงระดับภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งขยายประเภทสินค้าให้มากขึ้น
และครอบคลุมสินค้าทางการเกษตร 

 



ห น้ า  | ๑๖ 

แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 .๕ สนับสนุนการลดก๊าชเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  

 .๕.๑ จัดท าและปรับปรุงก หมายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้สามารถ
รองรับพันธกร ีระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้อย่างบูรณาการและครอบคลุม 
เพ่ือสนับสนุนระบบรายงานการปล่อยก๊าชเรือนกระจกและการจัดการภายใต้มาตรการการลดก๊าชเรือนกระจก
ที่เหมาะสมของประเทศ อีกทั้ง เอ้ืออ านวยต่อการจัดตั้งกลไลใหม่ๆ ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการ
ปล่อยก๊าชเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 .๕.๒  พั นามาตรการ และกลไกเพื่อสนับสนุนการลดก๊าชเรือนกระจกในทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะสาขาการผลิตไฟฟ้า การใช้พลังงานในภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือนและอาคาร
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน การผลิตพลังงานทดแทนจากของเสีย พัฒนาบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ สนับสนุนระบบการคมนาคมขนส่งที่ยั่ งยืน เพ่ิม
ประสิทธิภาพเครื่องยนต์และเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งกลไกทางการเงินที่สนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างภารครัฐและภาคเอกชน อาทิ 
กลไกตลาด คาร์บอนเครดิต ภาษีคาร์บอน รวมทั้ง สนันสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนเพ่ือการลดการปล่อยก๊าช
เรือนกระจกเพ่ิมมากข้ึน 

 .๕.  ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐิวิสาหกิจและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการจัดและเก็บ
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าชเรือนกระจก โดยเริ่มต้นจากข้อมูลการใช้พลังงาน และให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการกับภาคส่วนต่างๆ ด้านการรวบรวมและจัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ฐานข้อมูลการปล่อยก๊าชเรือนกระจกของประเทศที่เป็นปัจจุบัน การขึ้นทะเบียนกิจกรรมการปล่อยก๊าชเรือน
กระจก และการประเมินแนวโน้มการปล่อยก๊าชเรือนกระจกในอนาคต 

 .๕.๔ เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพั นาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อสนันสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกับการศึกษาและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการปรับตัวใน
การจัดหาเทคโนโลยีที่จ าเป็นส าหรับภาคเกษตร รวมทั้งมีมาตรการการสนันสนุนช่วยเหลือประชาชนในกลุ่ม
เปราะบาง มีความเสี่ยงสูง และมีความสามารถในการปรับตัวต่ า วางแผนป้องกันเมืองที่อาจได้รับผลกระทบ 
จากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ าท าเล และอาจเผชิญกับฤดูที่รุนแรงและแปรปรวน โดยวางผังเมืองบนพ้ืนฐานการ
ประเมินและการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดท ายุทธศาสตร์หรือแผนปฎิบัติ
การการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในระดับประเทศ รายสาขา และเชิงพ้ืนที่ ซึ่งมี
ความเสี่ยงเฉพาะ เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนไปสู่การด าเนินงานในระดับท้องถิ่น 

 .๕.๕ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนรวมของประชาชน และภาคส่วน
ต่าง  ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ผลกระทบและความเสี่ยงของการเปลี่ยแปลงสภาพภูมิอากาศ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และหน่วยงานใน
ระดับต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น รวมทั้งชุมชน ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการรับมือกับปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ปล่อยคารืบอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนา
หลักสูตรสิ่งแวดล้อมตั้งระดับปฐมวัยควบคู่กับหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง และบรรจุไว้ในระบบการศึกษาภาค
บังคับ 

 



ห น้ า  | ๑๗ 

แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๕ แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕   
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จึงได้ด าเนินการจัดท าแผน

แม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติขึ้น มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๙๓ โดยครอบคลุม
ระยะเวลาด าเนินการ ๓๖ ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๙๓)  ก าหนด เป้าหมาย ๓ ระยะ คือ ๑) เป้าหมาย
ระยะสั้น พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒) เป้าหมายระยะกลาง พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓) เป้าหมายระยะยาว พ.ศ. ๒๕๙๓ และต่อเนื่อง
และให้หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องน าไปเป็นกรอบในการด าเนินงานและกรอบในการจัดตั้งงบประมาณรองรับ โดยมี 

วิสัยทัศน์  

“เพื่อสร้างความตระหนักรู้  ความพร้อม และความสามารถในการรั บมือและปรับตัวต่อ
ผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกในการลดหรือ
บรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพื้นฐานการพั นาที่ยั่งยืน”  

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้ประเทศมกีรอบแนวทางระยะยาวในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๒. เพ่ือให้มีกรอบด้านนโยบาย ที่จะน าไปสู่การสร้างกลไกและเครื่องมือ ในการผลักดัน/แก้ไขปัญหา 

๓. เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนป ิบัติการ ในรายละเอียด/ในการจัดสรร
งบประมาณ 

๔. เป็นการด าเนินงานตามพันธกร ีภายใต้อนุสั  า  

พันธกิจ 

๑. พั นาฐานข้อมูล องค์ความรู้  และเทคโนโลยี  เ พ่ือสนับสนุนการรองรับและปรับตัวต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนต่ าอย่างยั่งยืน 

๒. สร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการพัฒนาประเทศ โดยผลักดันให้เกิดการ 
บูรณาการแนวทางและมาตรการในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุกภาค
ส่วนและทุกระดับ 

๓. ลดอัตราการปล่อยก๊า เรือนกระจกของประเทศ  และสร้างกลไกให้เกิดการเติบโตแบบปล่อย
คาร์บอนต่ า  อย่างยั่งยืน 

๔. เสริมสร้างศักยภาพและความตระหนักรู้ ของภาคีการพัฒนาในทุกระดับ เพ่ือสร้างความพร้อมใน 
การด าเนินมาตรการตามนโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แนวทางการด าเนินงานหลัก   ด้าน ดังนี้ 

๑. การปรับตัวต่อผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๒. การลดก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ า 
๓. การสร้างขีดความสามารถ ด้านการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
 

 



ห น้ า  | ๑๘ 

แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๖ นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของ  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
“ม่ันคงทุกระดับ กระชับวิธีการ ด าเนินงานโปร่งใส ใส่ใจกลยุทธ์ บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมตามพระราชป ิธานสูงสุดด้านการพั นาอย่างยั่งยืน” 

 นโยบาย ๕ S 

๑) Stability (ม่ันคงทุกระดับ) คือ สร้างขวัญก าลังใจและความม่ันคงให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับชั้น ให้เกียรติคนท างาน สนับสนุนและยกย่องผลงานที่มีคุณภาพ ต้องไม่มีการซื้อขายต าแหน่ง
ในทุกระดับชั้น 

๒) Strengthening (กระชับวิธีการ) คือ ปฏิบัติภารกิจด้วยความรวดเร็ว กระชับ ตรงประเด็น และมี
มาตรฐานทางด้านวิชาการ ทั้งในมิติของการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก 

 ) Show transparency (ด าเนินงานโปร่งใส) คือ ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 

๔) Strategy (ใส่ใจกลยุทธ์) คือ วางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานให้
สามารถปฏิบัติได้จริง เพื่อน าไปสู่ผลงานที่เป็นรูปธรรมอย่างเป็นขั้นตอนและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(ท าก่อน ท าจริง ท าทันที มีผลสัมฤทธิ์) 

๕) Sustainable management (บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม  
พระราชป ิธานสูงสุดด้านการพั นาอย่างยั่งยืน) คือ บริหารจัดการ สงวน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นรากฐานของสังคมคุณภาพและการเจริญเติบโตด้าน
เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน 

  งานที่กลุ่มภารกิจ (Cluster) ต้องป ิบัติ 

๑) งานด้านบุคลากร : ปกครองบุคลากรทุกระดับชั้นด้วยระบบคุณธรรมและจริยธรรม  
ให้การดูแลขวัญก าลังใจอย่างเป็นรูปธรรม ให้ยึดมั่นและปฏิบัติตามค่านิยม ๑๒ ประการ ของ คสช. 

๒) งานด้านฐานข้อมูล : จัดท าฐานข้อมูลภายใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เป็นหนึ่งเดียวและเชื่อมต่อกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน/การตัดสินใจที่ถูกต้อง 

 ) งานด้านการดูแลรักษา สิ่งอุปกร ์ : สนับสนุนและมีการควบคุมการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์/
ครุภัณฑ์ มีผู้รับผิดชอบชัดเจน มีการซ่อมบ ารุงตามวงรอบและมีการวางแผนจัดหาทดแทนอย่างเป็นระบบ  

๔) งานด้านการประชาสัมพันธ์ CSR : สร้างเครือข่าย ทุกภาคส่วน โดยใช้การสื่อสารหลาย
ช่องทาง สร้างการมีส่วนร่วม และปลูกฝังจิตส านึก 

๕) งานด้านการป ิบัติ : 
- ด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
- ลดขั้นตอนและเวลาในการปฏิบัติงาน (มุ่งสู่ One Stop Service) 
- พร้อมปฏิบัติงาน ฝึกฝนและพัฒนาทักษะตามภารกิจ มีแผน ปฏิบัติงานชัดเจน 
- ปฏิบัติงานเชิงรุก ประสานความร่วมมือภายใน-ภายนอกหน่วยงาน 
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 กลุ่มภารกิจ (Cluster) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรป าไม้ สัตว์ป า พันธุ์พืช 

๑) ปรับปรุงกฏหมายให้มีเหมาะสม ทันเหตุการณ์ มีบทลงโทษการกระท าความผิดที่ชัดเจนและ
สร้างบรรทัดฐาน ในการบังคับใช้กฏหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

๒) บูรณาการแผนงานระหว่างงานภายในและภายนอก กระทรวงมรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกัน ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ลดการ
ปฏิบัติงานซ้ าซ้อน 

๓) ก าหนดมาตรการ/เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกัน ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ ให้มีความชัดเจนน าไป   
สู่การปฏิบัติได้จริง พื้นที่ท่ียังไม่บุกรุกให้มุ่งเน้นการป้องกัน 

๔) ใช้มาตรการปราบปรามโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อผู้กระท าผิด และลงโทษ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าผิดอย่างเฉียดขาดและรวดเร็ว 

๕) ลดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้และที่ดินของรัฐ สร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนและเอกชนในการปลูกป่า จัดการป่าชุมชน และปลูกป่าเศรษฐกิจ 

๖) สร้างความสมดุลของระบบนิเวศโดยจัดการทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ า ให้เอ้ือประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชน และเพ่ือความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินจากปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้ง หมอกควันไฟป่า 

 กลุ่มภารกิจ (Cluster) ด้านสิ่งแวดล้อม 

ป  หาขยะมูล อย 

๑) ด าเนินการตาม Road map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฉบับผ่านความ
เห็นชอบจาก คสช. เพ่ือก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการก าจัด
ขยะและของเสียอันตรายที่เหมาะสม วางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
และสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน 

๒) ก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมส าหรับสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง 

๓) ส่งเสริมการสร้างจิตส านึก มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ า (Low carbon society) โดยการสนับสนุน
กิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น และการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ ทั้งด้านการรีไซเคิลและ
การแปรรูปเป็นพลังงาน ตามแนวคิด “ขยะเหลือศูนย์” (Zero waste) 

 ความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ 

๑) ให้รวบรวมอนุสัญญา/ความร่วมมือระหว่างประเทศ รายงานหน้าที่และแผนปฏิบัติงานของ 
กรมที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์บทบาทของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและท่าทีของประเทศไทย 

๒) จัดท าแผนปฏิบัติงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีบทบาท และ
แนวทางที่ชัดเจนตามอนุสัญญา/ความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิ เคราะห์ประโยชน์ที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและประเทศไทยจะได้รับ 
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๓) ปรับโครงสร้างของหน่วยงานเพ่ือรองรับบทบาทของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและประเทศไทยตามพันธกรณีของอนุสัญญา/ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ทั้งนี้ ทิศทางการด าเนินงานของ อบก. ที่ตอบสนองและเชื่อมโยงกับ “นโยบายการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ได้แก่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
อบก. วางแผนการด าเนินงานเพ่ือตอบสนอง และเชื่อมโยงกับ นโยบายการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการขยายผลการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับโครงการ (project-
based) และรายสาขา (sector-based) สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลดก๊าชเรือนกระจก เช่น โครงการ
ต้นแบบสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าชเรือนกระจก (LESS) ป่าชุนชนลดโลกร้อน ช่วยลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก
ในภาพรวมของประเทศ ฟ้ืนฟูและรักษาสมดุลของระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
โครงการต้นแบบแสวงหาความร่วมมือของภาคเอกชนสนับสนุนป่าชุนชนลดโลกร้อน (Support for LESS) 
สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน ภาคประชาชน นันสนุนการปลูกป่า รักษาป่าเพ่ือให้เกิดประโยชน์ร่วมต่อการ
ด าเนินงานด้านการจัดการป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม ช่วยลดก๊าชเรือนกระจก และลดภาวะโลกร้อน และจัดท า
โครงการสนับสนุน โครงการตามแนวทางพระราชด าริทีเ่ชื่มโยงกับแนวทางสังคมคาร์บอนต่ า 

 

 

 

 

 

   

 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม อบก. วางแผนการด าเนินงานที่ตอบสนองและเชื่อมโยงกับนโยบายการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ พัฒนาระเบียบวิธีการค านวณการลดก๊าซเรือนกระจก 
(Greenhouse Gas: GHG) เพ่ือด าเนินโครงการจัดการขยะ (Waste to Energy) รวมทั้ง อบก. ได้พัฒนา
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission 
Reduction Program: T-VER) และพัฒนาระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจส าหรับการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนจ านวน ๕ วิธี และเครื่องมือส าหรับการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
 

 ) กลุ่มภารกิจ (Cluster) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
 บูรณาการแผนงานระหว่างหน่วยภายในและภายนอก กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกัน 
ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และพันธุ์พืช 

 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและเอกชนในการปลูกป่า 
จัดการป่าชุนชน และปลูกป่าเศรฐกิจ 

 

๒) กลุ่มภารกิจ (Cluster) ด้านสิ่งแวดล้อม 
 ด าเนินงานตาม Road map การจัดการขยะมูลฝอย ฉบับผ่านความ

เห็นชอบจาก คสช. เพ่ือจ ากัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดใน
พ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจ ากัดขยะท่ีเหมาะสม 

 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึก มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ า (Low carbon society) 
โดยการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น และการคัด
แยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ ทั้งด้านการรีไซเคิลและการแปรรูปเป็น
พลังงาน ตามแนวคิด “ขยะเหลือศูนย์” (Zero waste) 
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ส าหรับความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ  อบก. มีด าเนินงานที่
ตอบสนองและเชื่อมโยงกับนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ ติดตามการ
เจรจากฎกติกาโลก สนับสนุนทางวิชาการต่อการจัดท าท่าทีประเทศไทย ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
การด าเนินงานของประเทศ ตลอดจน ปรับโครงสร้างและภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือรองรับบทบาทที่
เปลี่ยนแปลงไปในบริบท ที่สนับสนุนการด าเนินงานตามอนุสัญญา/ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

นอกจากการด าเนินงานตามกลุ่มภารกิจต้องปฏิบัติ ในด้านต่างๆ แล้ว อบก. ได้น า นโยบาย 5 S มา
ปรับในกระบวนการท างานของ อบก. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและความมั่นคงให้แก่บุคลากร ปฏิบัติภารกิจด้วย
ความรวดเร็ว และมีมาตรฐานทางด้านวิชาการ ทั้ งในมิติของการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน รวมทั้ง
วางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติได้จริง เพ่ือน าไปสู่ผลงานที่
เป็นรูปธรรม  

 ด้านงานบุคลากร ให้ยึดมั่นและปฏิบัติตามค่านิยม ๑๒ ประการ ของ คสช. โดยสื่อสาร
ค่านิยม ๑๒ ประการให้กับบุคคลากรได้ปฏิบัติกันอย่างพร้อมเพรียง 

 ด้านฐานข้อมูล พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ที่ทันสมัย ถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร  

 ด้านการดูแลรักษา สิ่งอุปกร ์ การจัดซื้อจัดจ้างที่มีมาตรฐานและโปร่งใสและสนับสนุน
และมีการควบคุมการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ/์ครุภัณฑ์ รวมทั้งและผู้รับผิดชอบชัดเจน  

 ด้านการประชาสัมพันธ์ CSR สร้างเครือข่าย ทุกภาคส่วน โดยใช้การสื่อสารหลาย
ช่องทาง สร้างการมีส่วนร่วม สร้างนวัตกรรมในการเผยแพร่ความรู้ และสร้างความตระหนักด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู่สังคมและประชาชน  

 ด้านการป ิบัติ เป็น One Stop Service ข้อมูลสถานการณ์ก๊าชเรือนกระจกที่ถูกต้อง
และทันสมัย พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบการรายงาน และข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก และ
ภารกิจของ อบก. ก็ยังเชื่องโยงกับนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๑) ความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ 
 ให้รวบรวมอนุสัญญา/ความร่วมมือระหว่างประเทศ รายงานหน้าที่และ

แผนปฏิบัติงานของกรมที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์บทบาทของกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและท่าทีของประเทศไทย 

 จัดท าแผนปฏิบัติงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้
มีบทบาท และแนวทางที่ชัดเจนตามอนุสัญญา/ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ และวิเคราะห์ประโยชน์ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและประเทศไทยจะได้รับ 

 ปรับโครงสร้ างของหน่วยงานเ พ่ือรองรับบทบาทของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและประเทศไทยตามพันธกรณีของ
อนุสัญญา/ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 



ห น้ า  | ๒๒ 

แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๗ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕  – ๒๕๖๔ 
วิสัยทัศน์ : 

“องค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
โดยการมีส่วนร่วม เพื่อคุ ภาพชีวิตท่ีดี” 

พันธกิจ : 

๑. ผลักดันยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเชื่อมโยงกับการสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

๒. บูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วม กับภาคีทุกภาคส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศ ประชาคมอาเซียน และระหว่างประเทศ 

๓. เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไกและข้อมูลในการบริหารจัดการรวมทั้ง  
การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การป้องกันการลดผลกระทบ และการปรับตัวเพ่ือรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เป าประสงค์ : 

(๒๔)  ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติธรรมชาติ และเพ่ิมขีดความสามารถ  
ในการปรับตัวเพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๒๕)  ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

กลยุทธ์ : 

๑) ผลักดันและบูรณาการการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรม 
ในทุกภาคส่วน 

๒) พัฒนาขีดความสามารถในการรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุกระดับ 
๓) จัดท านโยบายและแผนมาตรการและแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
๔) พัฒนากลไกก ากับและติดตามประเมินผลการด าเนินงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
๕) สร้างศักยภาพในความร่วมมือในการอนุรักษ์ป่าไม้ และด าเนินกิจกรรม/โครงการลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน 
๖) พัฒนาและส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

 



ห น้ า  | ๒๓ 

แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๘ กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุ ภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ

และส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ 
มุ่ ง เน้นการสร้ างศักยภาพของประชาชน ให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวต่อ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติที่เกิดขึ้น โดยสร้างความรู้ ความเข้ าใจแก่สังคม เพ่ือให้เห็น
ความส าคัญและความตระหนักถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เข้าใจถึงผลกระทบ และความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการสร้างศักยภาพของประชาชน เพ่ือให้สามารถปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้างความ
ร่วมมือในการด าเนินงานตามพันธกิจกรณีและความตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค และประชาคมโลก
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลกให้
น าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี ๓ กลยุทธ์ที่ส าคัญ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ การสร้างความรู้ ความเข้าใจและส่งเสริมการลดการปล่อยก๊า เรือนกระจก 

๑)  ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการรวมกลุ่มเครือข่ายในการผลิตและ
จ าหน่ายสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รับทราบและเข้าใจถึง
ความแตกต่างของผลกระทบต่อสุขภาพ ระหว่างสินค้าและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับสินค้าและ
บริการทั่วไป 

๓)  ส่งเสริมมาตรการแรงจูงใจเพ่ือให้ภาคประชาชนและภาคธุรกิจปรับเปลี่ยนการใช้ยานพาหนะ 
ในการเดินทางและขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะลดหรือคืนภาษีส าหรับผู้ใช้และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก าหนดให้มีฉลากแสดงอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงานของ
ยานพาหนะ และสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าจากกองทุนหรือสถาบันการเงินแก่ผู้ผลิตที่ใช้เทคโนโลยีก่อมลพิษ
ต่ าหรือเทคโนโลยีสะอาด 

๘)  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้า และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ส าหรับภาคการขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจและบ้านอยู่อาศัย รวมทั้งส่งเสริมการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนต่ า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๙)  สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
ราชการ มีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลการใช้พลังงานและข้อมูลพ้ืนฐานที่จะน าไปประมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ 

กลยุทธ์ที่ ๔.๒ การสร้างศักยภาพของประชาชนเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๑)  สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ การท่องเที่ยว 
พลังงานและขนส่ง รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบและความเสี่ยงของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้เห็นความส าคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสภาพ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งให้มีความเชื่อมโยงองค์ความรู้เชิงวิชาการสู่บริบทของแต่ละภาคส่วน 

๒)  ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในภาคส่วนต่างๆ การปรับเปลี่ยนชนิด พืชที่ปลูก
นอกฤดูการเกษตรเพ่ือลดการใช้น้ า และการปรับรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่   
ให้หลากหลายมากข้ึน 



ห น้ า  | ๒๔ 

แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

กลยุทธ์ที่ ๔.  พั นาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

๒)  ส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนของไทยในการร่วมมือกับประเทศต่างๆ  
ในระดับภูมิภาคด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือส่งเสริมการค้าและการสร้างส่วนแบ่งการตลาด
ส าหรับสินค้าและบริการที่ค านึงถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

๓)  เพ่ิมขีดความสามารถให้แก่บุคลากรและองค์กร ตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาและการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง ความร่วมมืออย่างเป็นเครือข่ายหรือภาคีในการ
บริการจัดการข้อมูลทางวิชาการ และมีความเชื่อมโยงกับการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส าหรับ
เป็นพื้นฐานในการเจรจาต่อรองทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


