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แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. 2561 – 2565 

 
1. สถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกอันมีสาเหตุมาจากการพัฒนา
เศรษฐกิจ ตั้งแต่ช่วงหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เป็นตัวเร่งส าคัญ ที่ก่อให้เกิดการสะสมของปริมาณก๊าซเรือน
กระจก โลกร้อนเกิดจากิจกรรมของมนุษย์ที่ปล่อยกาชเรือนกระจกขึ้นไปในชั้นบรรยากาศ ไม่ว่าจะเป็น
เชื้อเพลิงส าหรับการเดินทาง การขนส่ง เชื้อเพลิงส าหรับอุตสาหกรรม เชื้อเพลิงไฟฟ้าส าหรับอาคารบ้านเรือน 
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ปริมาณน้ าจืดลดลง ผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่ า โรคระบาดในคนและพืช ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ  

ผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 

 

 

 

 
 ระดับน้ าทะเลมีอัตราเพ่ิมสูงขึ้น ใน 100 ปีที่ผ่านมา ระดับน้ าทะเลเฉลี่ยของโลก เพ่ิมสูงขึ้น

แล้ว 10-25 ซม.  
 การไหลเวียนของกระแสน้ าในมหาสมุทร สัตว์น้ าได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ

กระแสน้ าซึ่งจะส่งผลต่อระบบนิเวศและการประมง 
 ระบบนิเวศชายฝั่งจะมีความเสี่ยง เช่น ป่าชายเลน หญ้าทะเล ปะการัง 
 ธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และเศรษฐกิจของประเทศ 

 
ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

 

 อุณหภูมิเฉลี่ยโลกเพ่ิมข้ึน 1oC พันธุ์ไม้ในป่าถึง 1 ใน 3 ของโลกสูญพันธุ์และเกิดไฟป่าเพ่ิมข้ึน 
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 สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ จะเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ และการกระจายตัวเพ่ือตอบสนอง 
ต่อเงื่อนไขใหม่   

 พ้ืนที่ชุ่มน้ าลดลง จากอัตราการระเหยที่เร็วขึ้น ส่งผลต่อแหล่งอาศัยของพืชและสัตว์ 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพ 
 

 
 การระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรคมาลาเรีย และไข้สมองอักเสบ จะรุนแรงและครอบคลุม

เกือบทั่วโลก   เนื่องจากอุณหภูมิที่อุ่นขึ้น ฝนตกมากขึ้น เป็นปัจจัยเหมาะสมส าหรับยุง แมลง 
ที่เป็นพาหะของโรค 

 ถ้าอุณหภูมิของโลกเพ่ิมสูงขึ้นอีก 1-3 oC ประชากรของโลกประมาณร้อยละ 45 จะอยู่อาศัย
ในพ้ืนที่ซึ่งเหมาะสมต่อการแพร่กระจายของโรคมาลาเรีย 

 เกิดโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่ และเกิดโรคระบาดอุบัติซ้ า 
 

ส าหรับประเทศไทยก าลังเผชิญกับความท้าทายและต้องรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของฤดูกาล การเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงบ่อยครั้ง ความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ หรือแรงกดดันจากประเทศคู่ค้าต่างๆ ที่มีศักยภาพ เทคโนโลยี  
และการจัดกระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่ทันสมัย ประเทศไทยได้ก าหนดนโยบาย/แผน ในการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบนโยบายในการแปลงไปสู่การ
ปฏิบัติเพื่อน าไปสู่สังคมคาร์บอนต่ า 

 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริม
และสนับสนุนการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย จ าเป็นต้องวางยุทธศาสตร์
การท างานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่เน้นการเป็นองค์กร
รับรองโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด ไปสู่การเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการลดก๊าซ
เรือนกระจก และผลักดันการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนา โดยเน้นการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันผลักดันเป้าหมายเชิงนโยบายในการลดก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ให้เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนา
สู่สังคมคาร์บอนต่ าให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม 
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2. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อพัฒนาการแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารจัดการ
ก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

2.1 การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน)   
ฉบับท่ี 1-2  

ในระยะที่ผ่านมาองค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการ 
ตามแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 1 - ฉบับที่ 2  
ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ และภารกิจการจัดตั้งองค์การฯ ที่ได้รับมอบหมาย  
โดยมุ่งเน้นการเป็นองค์กรผู้มีบทบาทหน้าที่  ในการรับรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดรวมถึง 
การด าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยด้วยมาตรการต่างๆ ในระดับโครงการโดยใช้  
การพิจารณาหลักเกณฑ์ความยั่งยืนโดยความสมัครใจ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ร่วมต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ ส่งผลให้การจัดการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย มีความเป็นเอกภาพ
และคล่องตัวในการด าเนินงานด้านส่งเสริมการพัฒนาโครงการฯ และการซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ได้รับการรับรองและติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับค ารับรอง รวมทั้งการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูล 
ที่เก่ียวกับสถานการณ์ด าเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับค ารับรองและ
การซื้อขายปริมาณ ก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้จากโครงการที่ ได้รับการรับรอง และการส่งเสริม 
และพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก 

2.2 การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน)    
ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงไปสู่การด าเนินงานสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ 
มากยิ่งขึ้น ซึ่งราคาคาร์บอนเครดิตสูงกว่าและมีการด าเนินงานที่ง่ายกว่าตลาดภาคทางการ และจ าเป็นจะต้อง  
มีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในวงกว้าง เนื่องจากผลการเจรจาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพิธีสารเกียวโต แม้ว่าจะมีข้อตกลงระดับหนึ่งในการที่จะพยายามไม่ให้
เกิดช่องว่างระหว่างรอบพันธกรณีที่หนึ่งและรอบที่สองของการลดก๊าซเรือนกระจก แต่การก าหนดเป้าหมาย
การลดก๊าซฯ ของประเทศพัฒนาแล้วและกลไกตลาดยังไม่หยุดนิ่ง และประเทศพัฒนาแล้วมีเงื่อนไขในการ 
รับซื้อคาร์บอนเครดิตที่ให้ความส าคัญต่อประเทศด้อยพัฒนามากกว่า ส่งผลให้ราคาซื้อขายคาร์บอนเครดิต 
(CERs) ลดลงอย่างต่อเนื่องต่ ากว่า 1 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ท าให้ผู้ประกอบการ
พัฒนาโครงการและผู้ลงทุนมีความไม่มั่นใจที่จะลงทุนในโครงการพัฒนาที่สะอาด ท าให้เกิดการชะลอตัว 
ในการพัฒนาโครงการ การตัดสินใจลงทุน และการซื้อขายคาร์บอนเครดิตหลังปี พ.ศ. 2555 จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่องค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต้องเตรียมความพร้อม พัฒนาระบบการจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้มีความรู้และศักยภาพรองรับต่อการ
ด าเนินงานที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป และเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของประเทศไทย ด้านการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ และการติดตามตรวจสอบประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก โดยความ
สมัครใจ ตามที่ประเทศไทยได้แสดงเจตจ านงต่ออนุสัญญา UNFCCC 
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2.3  การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

สืบเนื่องจากประเทศไทยได้ยื่นหนังสือแสดงเจตจ านงการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีเป้าหมายต่อ
ส านักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ UNFCCC (United 
Nations Framework Convention on Climate Change) อย่างเป็นทางการ จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ 

1) เป้าหมายการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกก่อนปี ค.ศ. 2020: NAMA ประเทศไทย  
ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตจ านงการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ หรือ NAMA 
(Nationally Appropriate Mitigation Action) 

2) เป้าหมายการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกหลังปี ค.ศ. 2020 : NDC ประเทศไทยได้ยื่น 
ข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภายหลังปี พ.ศ. 2563 หรือ NDC (Nationally Determined Contribution)  

กรอบทิศทางเหล่านี้คือกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมการรองรับ 
จึงเป็นเหตุผลและความจ าเป็นที่องค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต้องปรับเปลี่ยน
ภารกิจ โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจ การมีส่วนร่วมด าเนินงาน และสนับสนุนการจัดการก๊าซเรือนกระจก 
ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขยายความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เพ่ือเตรียมความพร้อมให้เกิดการบูรณาการและสนับสนุนให้เกิดการด าเนินงานด้านการจัดการ 
ก๊าซเรือนกระจก ตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของประเทศ ในการพร้อมรับมือกับข้อตกลงระหว่างประเทศ ที่อาจส่งผลกระทบกับประเทศไทย 
ในอนาคต 
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3. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะส าคัญทัง้ในระดับโลก และในระดับนโยบาย
ของประเทศ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.1 การเปลี่ยนแปลงในระดับโลก   

 การลดบทบาทลงของพิธีสารเกียวโตและกลไกการพัฒนาที่สะอาด 
 การเพ่ิมบทบาทด้านการรายงานข้อมูลก๊าชเรือนกระจก 
 การมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ก าลังพัฒนา โดยความสมัครใจก่อน  

ปี ค.ศ. 2020 ในลักษณะที่ MRV ได้ ที่เรียกว่า NAMA ซึ่งประเทศไทยได้แสดงเจตจ านงการด าเนินการลดก๊าซ
เรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศไทย ต่อที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ โดยจะลดก๊าซเรือนกระจก 
ร้อยละ 7 ถึง 20 ในภาคพลังงานและภาคการขนส่ง เมื่อเทียบกับระดับการปล่อยในการด าเนินงานตามปกติ 
(Business as usual) ภายในปี พ.ศ. 2563  

 การมีส่วนร่วมลดก๊าชเรือนกระจก “ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลงร้อยละ 20 ภายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) เมื่อเทียบกับกรณีการด าเนินธุรกิจตามปกติ 
(BAU) และปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกสามารถเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 25 หากได้รับการสนับสนุนทางด้าน
เทคโนโลยี เงินทุน และการเพิ่มองค์ความรู้ ภายใต้ข้อตกลงที่ท้าทายและมีความเป็นธรรมของกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)” และเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 
ประเทศไทยได้มอบสัตยาบันสารความตกลงปารีส (Paris Agreement) เพ่ือเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก  
ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 
สมัยที่ 71 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559  

 การมีส่วนร่วมด าเนินงานภายใต้ The ASEAN community (AC) Roadmap 
 ความร่วมมือทวิภาคี เช่น กลไกเครดิตร่วม Joint Crediting Mechanism (JCM) 
 ความร่วมมือพหุภาคี ด้านการพัฒนาตลาดคาร์บอนภายใต้ The Asia - Pacific 

Carbon Markets Roundtable (APCMR) และ Ministerial Declaration on Carbon Market ซึ่งประเทศ
ไทยก าลังพัฒนาการเข้าร่วม 

 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น Partnership for Market Readiness 
(PMR) ภายใต้การสนับสนุน ของ World Bank / ความร่วมมือกับ UNDP ภายใต้ โครงการ Achieving Low 
Carbon Growth in Cities Through Sustainable Urban Systems Management in Thailand  UNDP  
โดยการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก 

 เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals)  

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ได้ก าหนด 17 เป้าหมาย เพ่ือ
มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบรรจุอยู่ในหลายเป้าหมาย ได้ แก่
เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น มีเป้าประสงค์ในการบูรณาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
การวางแผนระดับชาติ และการพัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถของมนุษย์
และสถาบันในเรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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13.1  ให้ทุกประเทศเสริมสร้างความสามารถ
ในการปรับตัวต่อความรุนแรงของ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และภัยธรรมชาติที่เก่ียวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

13.2 ให้มีการบูรณาการมาตรการด้าน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ไว้ในนโยบายยุทธศาสตร์และแผน 
งานของชาติ 

13.3   ให้มีการปรับปรุงการศึกษา การสร้างความตระหนัก การเสริมสร้างสมรรถภาพของบุคคล
และองค์กรในด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้า 

13.4  ให้ประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งเป็นภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ด าเนินงานตามพันธกรณี สู่เป้าหมายการร่วมสนับสนุน 
ด้านการเงินในกองทุน Green Climate Fund (GCF) 100 พันล้านเหรียญสหรัฐ ต่อปี       
ภายในปี ค.ศ. 2020 จากแหล่งทุนทุกรูปแบบ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ 
ของประเทศก าลังพัฒนา ในบริบทของการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมี 
นัยส าคัญ และความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดยให้กองทุน GCF พร้อมเริ่มด าเนินงานได้
ผ่านการโอนเงินทุนเข้ากองทุน โดยเร็วที่สุด 

13.5 ส่งเสริมกลไกส าหรับการเสริมสร้างขีดความสามารถ เพ่ือให้เกิดการวางแผนและ 
การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและ 
รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็กอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการมุ่งเน้นที่ผู้หญิง 
เยาวชน และชุมชนท้องถิ่น และชุมชนชายขอบ 

*โดยตระหนกัว่า กรอบอนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (UNFCCC) เป็นการ
ประชมุระหว่างประเทศหลกัส าหรบัการเจรจาทา่ทรีะดบัโลกต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

 พลวัตกฎกติการะหว่างประเทศ 

โดยในการประชุมรัฐภาคฯี สมัยที่ 21 ณ กรุงปารีส 
สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ประชุมได้รับรองความตกลงปารีส  
(Paris Agreement) เพ่ือเป็นกฎกติการะหว่างประเทศที่มีความมุ่งม่ัน
มากยิ่งขึ้นส าหรับการมีส่วนร่วมของภาคีในการแก้ไขปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเสริมสร้างการตอบสนองต่อภัย
คุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลกในบริบทของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและความพยายามในการขจัดความยากจน ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1) เป้าหมายการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกก่อนปี ค.ศ. 2020: NAMAs ประเทศไทย  
ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตจ านงการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ หรือ 
NAMAs (Nationally Appropriate Mitigation Actions) ต่อส านักเลขาธิการอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ UNFCCC (United Nations 
Framework Convention on Climate Change) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม  
พ.ศ. 2557 โดยมีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 7 ถึง 20 ในภาคพลังงานและ
ภาคขนส่ง เมื่อเทียบกับระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินงานตามปกติ 
หรือ BAU (Business as Usual) ภายในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) 

2) เป้าหมายการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกหลังปี ค.ศ. 2020 : INDCs ประเทศไทยได้ยื่น 
ข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการด าเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายหลังปี พ.ศ. 2563 หรือ INDCs (Intended Nationally 
Determined Contributions) ต่อส านักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ หรือ UNFCCC อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยมี
เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 ถึง 25 ในทุกภาคส่วน (Economy-Wide) เมื่อ
เทียบกับระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินงานตามปกติ หรือ BAU (Business 
as Usual) ภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) 

      จากการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
ได้รับมอบหมายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้ด าเนินการติดตามประเมินผล 
การลดก๊าซเรือนกระจก (Tracking) ในระดับมาตรการและนโยบายในการนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) จึงได้ด าเนินงานร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการและนโยบาย ทั้งในส่วนของการพัฒนากระบวนการ
ติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างส าหรับกระบวนการตรวจวัด รายงาน 
และทวนสอบ หรือ MRV (Measurement Reporting and Verification) เพ่ือให้วิธีการและกระบวนการ
ติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศ และ
มีความน่าเชื่อถือในระดับสากล ที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา UNFCCC เน้นย้ าถึงความจ าเป็นในการเสริมความ
หนักแน่นของกฎกติการะหว่างประเทศ และยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งในช่วงก่อนปี ค.ศ. 2020 และ
ภายหลังปี ค.ศ. 2020 อย่างต่อเนื่อง  
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3.2 ความเชื่อมโยงในระดับนโยบายของประเทศ 

ประเทศไทยมีแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีมีความสอดคล้องกับแผนและนโยบาย
ทีเ่กี่ยวข้องหลายฉบับ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 ร่าง แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ร่าง กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยร่วมมือกันขับเคลื่อนเพ่ือก้าวไป  
สู่เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสีเขียว มีระดับการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ า มีพ้ืนที่สีเขียวมากขึ้น และมีประชาชนที่มีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภค
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีประเด็นเกี่ยวข้องกับการจัดการก๊าชเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
โดยมีกรอบแนวทางที่ให้ความส าคัญ อาท ิ 

1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติการพัฒนา
และใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 

2) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
3) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 

 ประเทศไทย 4.0 

               การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่  “Value-Based Economy” หรือเศรษฐกิจ 
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบ คือ  

1) เปลี่ยนจากเกษตรกรรมและดั้งเดิม (Traditional  Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่
การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดย
เกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 

2) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs  ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่
ตลอดเวลาไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups  ที่มีศักยภาพสูง 

3) เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ าไปสู่ High Value 
Services 

4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

การขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศจากประเทศรายได้ปานกลาง 
ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพไปสู่ “โมเดลประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยนวัตกรรม โดยเน้นการผลิตสินค้าและบริการภายในประเทศท่ีมีมูลค่าสูงเพื่อพ่ึงพาตนเองมากขึ้น โดยการ
ขับเคลื่อนในระดับประเทศ และระดับชุมชน/ประชาชน ที่มุ่งสร้างรายได้ให้ประชาชน และพัฒนาประเทศ 
สู่สังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกลไกการขับเคลื่อนประกอบด้วย 3 กลไก ในการขับเคลื่อนความมั่งคั่ง 
ชุดใหม่ (New Growth Engines) ได้แก่  
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1) กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Growth 
Engine) มุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

2) กลไกการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
3) กลไกการพัฒนากระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเพ่ือ

น าไปสู่ประเทศ 
4) ที่มีระบบเศรษฐกิจสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการด าเนินการในการ

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดธุรกิจของประเทศให้เติบโตและก้าวหน้า 
การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมั่นคง 

 

 ประเด็นการปฏิรูปประเทศไทย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ก าหนดให้สภาปฏิรูป
แห่งชาติ ท าหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะแนวทางเพ่ือการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ โดยมีประเด็นการปฏิรูป
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยก๊าซเรือน นอกจากนี้ มีวาระปฏิรูปของคณะกรรมาธิการปฏิรูป
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการจัดการก๊าซเรือนกระจกและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ วาระปฏิรูปที่ 26 การจัดการภัยพิบัติตามธรรมชาติภาวะโลกร้อน  
โดยการสร้างยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเพื่อดูแลผลกระทบจากภาวะโลกร้อน  ซึ่งมีเป้าหมายการ
ปฏิรูปให้เมืองไทยเป็นสังคมคาร์บอนต่ า ทั้งในเขตเมืองและชนบท ด้วยการสร้างความตระหนักรู้เรื่องก๊าซ
เรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนให้ประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการปลูกป่า ปลูกต้นไม้เพ่ือช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก รวมถึงรัฐต้องมีนโยบายใน
การลดก๊าซเรือนกระจกที่ชัดเจน และสร้างแรงจูงใจในการลดก๊าซเรือนกระจกในการประกอบกิจการ เช่น 
การลดภาษี เป็นต้น 

 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 เป็นการวางรากฐานและสนับสนุน 
ให ้ประเทศม ีการเต ิบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย ่างยั ่งย ืน ภายใต ้ปร ัชญาเศรษฐก ิจพอเพียง 
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการก๊าซเรือน
กระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที ่ 4 ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีแนวทางการพัฒนาที่เชื่อมโยงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
รวม 4 แนวทาง ได้แก่  

3.3) การแก้ไขวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษที่เกิดจากการผลิตและ
บริโภค สร้างเมืองที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียว ด้วยการปรับปรุงกฎหมายและพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเมืองสีเขียวในมิติต่างๆ 
เช่น เมืองคาร์บอนต่ า เมอืงอุตสาหกรรมนิเวศ เมืองเกษตรสีเขียว  

3.4) การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการผลิตและการ
ลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกตลอดกระบวนการ
ผลิต สนับสนุนการออกฉลากคาร์บอนฟุตฟริ้นท์ การสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ



แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561-2565 
 

 

 10 
 

สิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนต่ า เช่น ฉลากคาร์บอน และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบของ
การผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

3.5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดท าและปรับปรุงกฏหมายที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ให้สามารถรองรับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนามาตรการและกลไก
เพ่ือสนับสนุนการลดก๊าชเรทอนกระจกในทุกภาคส่วน ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับการปล่อยก๊าชเรือนกระจก สร้างความรู้ความเข้าใจ 
ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

 

 แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 – 2593 

ประเทศไทยจัดท าแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 – 2593 
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในระยะยาวในการด าเนินงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และมีวิสัยทัศน์ที่ท าให้ประเทศ
ไทยมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ าตามแนวทาง 
การพัฒนาที่ยั่งยืน แม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 – 2593 มีองค์ประกอบ 3 ด้าน 
ประกอบด้วย 

1) การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
2) การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ า  
3) การสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ความสอดคล้องของแผนแม่บทฯ กับแผนยุทธศาสตร์ ของ อบก. เชื่อมโยงกับด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
ได้แก่ แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ า โดยการด าเนินการด้าน  
การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และการปรับโครงสร้างการพัฒนาของประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ าตาม
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการพัฒนากลไกที่เหมาะสมและด าเนินงานอย่างบูรณาการ ประกอบด้วย  
8 สาขา คือ สาขาการผลิตไฟฟ้า สาขาการคมนาคมขนส่ง สาขาการใช้พลังงานในอาคาร ภาคอุตสาหกรรมภาค
ของเสีย ภาคการเกษตร ภาคป่าไม้ และภาคการจัดการเมือง แนวทางการสร้างขีดความสามารถด้านการบริหาร
จัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนากลไกสนับสนุนการด าเนินการ
เสริมสร้างศักยภาพและความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคีในทุกระดับ และการ
พัฒนาข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 

     แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560 - 2579) 

              กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มีแนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุล ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนมาตรการด้านการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟ้ืนฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสม มีการมีส่วนร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน และเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกด้านองค์กร ระบบ 
กลไก และข้อมูลในการบริหารจัดการ และปรับปรุงบังคับใช้กฎหมายอย่างป็นธรรม ซึ่งมีประเด็นด้านการลด
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน ยุทธศาสตร์ที่ 5 การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัย
พิบัติทางธรรมชาติ มีเป้าหมาย  

1) เพ่ิมประสิทธิภาพ พัฒนากลไก ขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ  

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง  

 นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 

                ความสอดคล้องของแผนแม่บทฯ กับแผนยุทธศาสตร์ ของ อบก. เชื่อมโยงกับด้านการลดก๊าซ
เรือนกระจก คือ นโยบายที่ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง 
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าที่มีความส าคัญเชิงนิเวศ การปลูก
ป่า และการขยายป่าชุมชน  และการเร่งรัดการควบคุมมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโ ภค โดยการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

                การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มีความสอดคล้องกับนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ 
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของรัฐบาลได้อย่างต่อเนื่องและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการสร้าง
เสถียรภาพในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้ อม ได้แก่ 
แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานบุคลากรภาครัฐ ซึ่งความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
จัดสรร กับแผนยุทธศาสตร์ ของ อบก. ได้แก่ ยุทธศาสตร์จัดสรรข้อที่ 5 ด้านการจัดการน้ าและสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จ าแนกเป็นแผนงานยุทธศาสตร์การจัดการ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ แผนงานพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนด้านการจัดการ
น้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค
ภาครัฐ 
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4. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับภารกิจขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) ตามมาตรา 7 

        บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตามกฎหมาย
ก าหนดให้องค์การมีวัตถุประสงค์ของการด าเนินการเกี่ยวกับพัฒนากลไกและระบบในการจัดการการลดก๊าซ
เรือนกระจก ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาโครงการและตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจก การขึ้นทะเบียน
โครงการ การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก และการติดตามประเมินผลโครงการ การเป็นศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ด าเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจกและการลดก๊าซเรือนกระจกรวมทั้ง  
การประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ กฎหมายก าหนดให้องค์การมีหน้าที่
เกี่ยวกับการประสานความร่วมมือและรวบรวมข้อมูลการปล่อยและการลดก๊าซเรือนกระจก การบริหารจัดการ
องค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยมีรายละเอียดภารกิจตามมาตรา 7 คือ 

1) พัฒนาและส่งเสริมโครงการและตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
2) ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ค ารับรองโครงการหรือการขึ้นทะเบียนโครงการ 
3) ด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอง 
4) ด าเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกส าหรับโครงการภาคสมัครใจ

หรือผู้ประเมินภายนอกส าหรับการขอเครื่องหมายรับรอง 
5) เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับสถานการณ์ด าเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก 
6) สนับสนุนการประเมินผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
7) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก 
8) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก 
9) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. 2561-2565 มีความสอดคล้องและเชื่ อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  (พ.ศ. 2560-2579)  
ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศ ประเด็นการปฏิรูปประเทศไทย เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 – 2593 นโยบายประเทศไทย 4.0  และแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  ระยะ 20 ปี  (พ.ศ .  2560 - 2579)  
ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์สู่ การปฏิบัติ  ในแต่ละยุทธศาสตร์ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา 
ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  ตัวชี้วัด และ ค่า
เป้าหมาย  
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แผนและนโยบายที่เชื่อมโยงกับภารกิจขององค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาส ต ร์ด้ า นก า รส ร้ า ง

ความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ก า ร พัฒนาแ ล ะ

เสริมสร้างศักยภาพคน
4. ยุทธศาส ต ร์ด้ า นก า รส ร้ า ง

โอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบก ารบริหา ร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
(แผน  12 ) ปี 60 - 64

ประเทศไทย 4.0

       การขับเคลื่อนประกอบด้วย
3 กลไกในการขับเคลื่อนความ
มั่งคั่งชุดใหม่ (New Growth 
Engines) ได้แก่ ก ล ไก ก า ร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอ ย่ า ง ยั่ ง ยืน 
(Green Growth Engine) 
มุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน 
และการใช้พลังง านอ ย่ า ง มี
ประสิทธิภา พ ก ล ไก ก า ร
พัฒนาและใช้เทคโนโลยีท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และกลไก
การพัฒนากระบวนการผลิตท่ี
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อ ม
น้อยท่ีสุดเพ่ือน าไปสู่ประเทศ
ท่ีมีระบบเศรษฐกิจสี เขี ย ว ท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs)

ยุทธศาตร์จัดสรร งปม. 
ปี 61

1. การจัดการป่าไม้และความ
หลากหลายทางชีวภาพ

2. การบริหารจัดการน้ า
3. การจัดการขยะมลูฝอยและ

สิ่งแวดลอ้ม
4. การสง่เสริมการผลิตและการ

บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยัง่ย ืน

5. การลดผลกระทบจาการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัย
พิบัติทางธรรมชาติ

6. การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์กร

นโยบายรฐับาล

นโยบายท่ี 9  : การรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากร และสร้างความสมดุล

ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน

1. ก าร เส ริมส ร้ า ง แ ล ะพัฒน า
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

2. การสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม 

3. การสร้างความ เข้ม แ ข็ ง ทา ง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อ ย่ า ง
ยั่งยืน 

4. การเ ติบ โต ที่ เ ป็น มิตรกั บ
ส่ิงแวดล้อมเ พ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

5. การเส ริมส ร้ า ง ค วามมั่ นค ง
แห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

6. การบริหารจัด ก า ร ในภาค รั ฐ 
การป้องกันการทุจริตประพฤ ติ
มิชอบ 

7. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 

8. การพัฒนาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี
วิจัย และนวัตกรรม 

9. การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืน ท่ี
เศรษฐกิจ 

10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือ
การพัฒนา

1. ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกท่ี
2. ขจัดความหิวโหย บรรลเุป้าความมัน่คงทางอาหาร

และโภชนาการท่ีดีขึ้น และส่งเสรมิเกษตรกรรม
ยั่งยืน

3. การมีสุขภาวะในการด ารงชวีติ และสง่เสรมิความ
เป็นอยู่ท่ีดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ

4. ท าให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาท่ีไดค้ณุภาพ
อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง และสง่เสรมิโอกาสใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

5. บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเส ริม
สร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน

6. ท าให้แน่ใจว่าเรื่องน้ าและการสุขาภิบาลไดร้บั
การจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้
ส าหรับทุกคน

7. ท าให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานท่ี
ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได้ ตามก าลงัซือ้ของตน

8. ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิท่ียัง่ยนืและ
ท่ัวถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน สง่เสรมิศกัยภาพการ
มีงานท าและการจ้างงานเตม็ท่ี และงานท่ีมคีณุคา่
ส าหรับทุกคน

9. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีพร้อมรับก าร
เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัว ให้เ ป็น
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและท่ัว ถึ ง  และ
สนับสนุนนวัตกรรม

10. ลดความเหลื่อมล้ าท้ังภายในและระหว่างประเทศ
11. ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของม นุษย์มี

ความปล อ ด ภัย  ท่ัวถึ ง  พร้อ ม รับก า ร
เปลี่ยนแปลงและยั่งยืน

12. ท าให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลติและการ
บริโภคท่ียั่งยืน

13. ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับก าร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้น

14. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และ
ทรัพยากรทางทะเลส าหรับการพัฒนาท่ียั่ งยืน ให้
เป็นไปอย่างยั่งยืน

15. พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ท่ี
ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการป่าไม้อย่ าง
ยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 
หยุดยั้งและฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรมของท่ีดิน และ
หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

16. ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่ แบ่งแยก 
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน มีการเข้าถึงความยุติ ธรรม
โดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นท่ี พ่ึง
ของส่วนรวม มีประสิทธิผล และเป็นท่ียอมรับใน
ทุกระดับ

17. เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิ ดผล 
และสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่ วนความร่ วมมือ
ระดับสากลต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น

ความสามารถในการแขง่ขนั
3. ยุทธศาตร์ด้านก า ร พัฒนา

และเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการแ ก้ ไ ข

ปัญหาค วามย าก จน ล ด
ความเหลื่อมล้ า และสร้ า ง
การเติบโตจากภายใน

5. ยุท ธ ศา ส ตร์ ด้ าน ก า ร
จัดการน้ า และก ารสร้ าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแว ดล้อม
อย่างยั่งยืน

6. ยุทธศาสตร์ด้านก ารปรับ
สมดุลและพัฒ นาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์กระทรวง

1. พัฒนาและส่งเสริมโครงการและตลาดซ้ือขาย
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

2. ด าเนินการเก่ียวกับการให้ค าร ับรองโครงการ
หรือการข้ึนทะเบียนโครงการ 

3. ด าเนินการเก่ียวกับการอนญุาตใหใ้ช้
เครื่องหมายรบัรอง

4. ด าเนินการเก่ียวกับการข้ึนทะเบียนผู้ประเมิน
ภายนอกส าหรบัโครงการภาคสมัครใจหรือ
ผู้ประเมินภายนอกส าหรบัการขอเครื่องหมาย
รับรอง 

5. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับ
สถานการณ์ด าเนนิงานด้านก๊าซเรือนกระจก

6. สนับสนุนการประเมินผลการลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบที่เกิดข้ึน

7. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้
ค าแนะน าแก่หนว่ยงานภาครฐัและภาคเอกชน
เก่ียวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

8. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการจัดการ
ก๊าซเร ือนกระจก

9. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภารกิจ อบก.  มาตรา 7”

ประเด็นการปฏิรปู
ประเทศไทย

1.  ปฏิรูปงบประมาณ/การคลงั
2.  การจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ
3.  ปฏิรูปกระบวนการยตุิธรรม    
     ทางอาญา
4.  ปฏิรูปการกระจายอ านาจ
5.  บริหารรัฐท่ีเป ดเผยข้อมูล
6.  การควบคุมและตรวจสอบ
     อ านาจรัฐ
7.  การขัดกันระหว่างประโยชน์
    ส่วนบุคคลและประโยชน์
    ส่วนรวม
8.  การป้องปรามการทุจริตและ
    วิธีพิจารณาคดีป้องปราม
    การทุจริต
9.  การคุม้ครองตดิตาม
     ทรัพย์สินของแผ่นดินคืน
     จากการทุจริต
10. เกษตรพันธสัญญา
11. ประกันภัยการเกษตร
12. การเงินรากฐาน/สหกรณ์
     ออมทรัพย์
13. ธนาคารท่ีดิน
14. เศรษฐกิจสร้างสรรค์
15. เศรษฐกิจชีวภาพ
16. เศรษฐกิจดิจิทัล
17. ปฏิรูปกฎหมายการศกึษา
18. แรงงาน
19. หลักประกันสุขภาพ
20. ผู้สูงอายุ
21. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
     นวัตกรรม
22. โครงสร้างพ้ืนฐานและ
      โลจิสตกิส์
23. ทรัพยากรป่าไม้
24. ทรัพยากรน้ า/แหลง่น้ า
      ชุมชน
25. ผังเมือง
26. การเปล่ียนแปลงสภาพ
     ภูมิอากาศ
27. พลังงานทดแทน
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โครงการพัฒนาระบบการติดตาม
และประเมินผลการลดก๊าซเรือน
กระจกจากมาตรการของประเทศ 

(ระยะที่ 4)
ตัวชี้วัด
• ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก
  ที่สามารถติดตามประเมินผลได้
  จากมาตรการของประเทศ 
  (ปี 61 : 38 MtCO2e)
• รายงานประจ าปีผลการลดก๊าซ
  เรือนกระจกของประเทศที่ได้รับ
  การรับรองโดยคณะกรรมการ
  นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
  ภูมิอากาศแห่งชาติ (ปี 61 : 1
  ฉบับ/ปี)

เป้าประสงค์ 9.4 ยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพือ่ให้
เกิดความย่ังยืน โดยเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรและการใชเ้ทคโนโลยี
และกระบวนการทางอุตสาหกรรมท่ี
สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มมาก
ขึ้น โดยทุกประเทศด าเนินการตามขีด
ความสามารถของแต่ละประเทศ ภายใน
ปี 2573

          9.4.1                   
                                   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
(แผน  12 ) ปี 60-64

โครงการส่งเสริมการจัดท า
คาร์บอน  ุตพร้ินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน และรายงาน
ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสู่เ มือง

คาร์บอน ต่ า
ตัวชี้วัด
• จ านวนองค์กรปกครอง
  ส่วนท้องถิ่น ที่จัดท ารายงาน
  ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกและ
  แผนการลดก๊าซเรือน
  กระจก (ปี 61 : 36 แห่ง)

โครงการพัฒนาแนวทางการ
รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

ระดับเมืองขนาดใหญ่และ
แผนการลดก๊าซเรือนกระจก

ที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด
• จ านวนเมืองขนาดใหญ่ ที่จัดท า
   รายงานข้อมูลก๊ าซเรือนกระจก
   และแผนการลดก๊าซเรือนกระจก 
   (ป ี61 : 7 จังหวัด)

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ด้านการ
จัดการน้ า และการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เปน็มิตรกบัสิ่งแวดล้อม
อย่างยัง่ยนื

          
         �            
                     
  -                   
                  
                     
     

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปน็มิตรกบัสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเทศไทย 4.0 การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ยุทธศาตร์จัดสรร งปม. ปี 61 นโยบายรฐับาล /
ยุทธศาสตร์กระทรวง

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาทีย่ั่งยนื
เป้าหมายที่ 4 เพ่ิมศักยภาพใน
การลดก๊าชเรือนกระจก และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศตัวช้ีวัด
                                
                    
                        
                            
                  
                            
                            
                          
          
                             
                         
                         
       

องค์ประกอบที่ 3:
เปลี่ยนจาก Traditional 
Service ไปสู่ High  value 
service

เป้าประสงค์ 13.3 พัฒนาการศึกษา การ
สร้างความตระหนักรู้ และความสามารถ
ของมนุษย์และของสถาบันในเรือ่งการ
ลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ 
การเตือนภัยล่วงหน้า

          13.3.2 จ านวนประเทศท่ีมีการ
สื่อสารการเสรมิสรา้งความเข้มแข็งใน
การสร้างขดีความสามารถระดับสถาบัน 
ระบบ และบุคคลในการปรับตัว การลด
การปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก การถา่ยทอด
เทคโนโลยี และการพัฒนา

นโยบายที่ 9 การ
รักษาความม่ันคง
ของฐานทรัพยากร 
และสร้างความสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์
อย่างยัง่ยนื

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การลด
ผลกระทบจาการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ

          
                      
                    
                   
                   
               
                  

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองค์กร

โครงการ พัฒนาศักยภาพภาคส่วน ไทยและ
ภูมิภาคอาเซียน ด้านการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ
ตัวชี้วัด
• จ านวนชุดองคค์วามรู้ดา้นการจัดการก๊าซเรือน
   กระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมี
   การพัฒนาหรือปรับปรุง (ปี 61 : สะสม 7 ชุด)
• กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้าน
   ในเชงิลกึ (Technical Technique) ในเรื่อง
   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดกา๊ซ
   เรือนกระจก ( ปี 61 : 500 คน)
• ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับความรู้มี
   การน าไปใช้ประโยชน์ (ปี 61 : ร้อยละ 60)
• จ านวนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร
   ในระดับภูมิภาคและนานาชาติ (ปี 61 : 3 ครั้ง)
• จ านวนเครือข่าย/หน่วยงานภาคีความร่วมมือ
   ในการพัฒนาศักยภาพ (ปี 61 : สะสม 6
   เครือข่าย/ภาคี)

ภารกิจ อบก. มาตรา 7 (7)
ภารกิจ อบก. มาตรา 7 (6)

ภารกิจ อบก. มาตรา 7 (5)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมที่เก่ียว ข้องกับตลาดคาร์บอน
เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการซื้อขายคาร์บอนเครดิต

ตัวชี้วัด
• ปริมาณการซือ้คาร์บอนเครดิตเพ่ือชดเชย (ปี 61 : สะสม 6 000 

tCO2e)
• จ านวนผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องตลาดคาร์บอน 
   (ปี 61 : 450 คน)

โครงการพัฒนาตลาดของฉลากคาร์บอน
ตัวชี้วัด
• จ านวนผลติภัณฑ์ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน (ปี 61 : 300
   ผลิตภัณฑ์)
• ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลงจากการสง่เสริมให้ใช้เครื่องหมาย
    ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ปี 61 : 26  000 tCO2e)
• จ านวนท่ีปรึกษาและผู้ทวนสอบท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนกับ อบก.
   เพ่ิมขึ้นปีละ (ปี 61 : 8 ราย)

ภารกิจ อบก. มาตรา 7 (1)

โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก และพัฒนาคาร์บอน
เครดิตรายโครงการ (T-VER,JCM,CDM)

ตัวชี้วัด
• ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีคาดว่าจะลดได้จากโครงการ T-VER (สะสม 

1.65 MtCO2e/y) 
• แนวทางและวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกรายสาขา (2 รายสาขา)
• ร้อยละของการติดตามประเมินผลโครงการ CDM และ T-VER
   ตามแผน (ร้อยละ 100)

โครงการ ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกรายกิจกรรม (LESS)
ตัวชี้วัด
•  ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีได้รับการรับรองจากการด าเนินกิจกรรม 
    (0.10 MtCO2e)

ภารกิจ อบก. มาตรา 7 (2), (3), (4)

โครงการ ส่ือสารประชาสัมพันธ์เชิง รุกเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า

ตัวชี้วัด
• ภาคประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลีย่นแปลง
  สภาพภูมิอากาศ ผ่านสื่อสังคมและสื่อมวลชน (ปี 61 : 600  000 คน)
• จ านวนกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานด้านการ
   เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการก๊าซเรือนกระจก 
   (ปี 61 : 30 ครั้ง)
• จ านวนเครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสรมิ
   การจัดการก๊าซเรือนกระจก (ปี 61 : 150 กิจกรรม) 

ภารกิจ อบก. มาตรา 7 (8)

โครงการพัฒนาระบบการ
ติดตามและประเมินผลการลด
ก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการ

ของประเทศ (ระยะที่ 4)
ตัวชี้วัด
• ปริมาณการลดก๊าซเรือน
  กระจกที่สามารถติดตาม
  ประเมินผลได้จากมาตรการ
  ของประเทศ (ปี 61   38
  MtCO2e)

โครงการสร้างความพร้อมการ
ประเมินการลดก๊าซเรือนกระจก

ระดับหน่วยงานในสาขา
เกษตรกรรม

ตัวชี้วัด
• แนวทางการติดตามประเมินผล
   การลดก๊าซเรือนกระจก
   จากมาตรการการด าเ นินงาน
   ลดก๊าซเรือนกระจกในภาค
   เกษตร อย่างน้อย (ปี 61 : 1 
   มาตรการ)

ภารกิจ อบก. มาตรา 7 (6)

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่อ
โครงการภาคีสนับสนุน
ป าชุมชนลดโลกร้อน

ตัวชี้วัด
• พื้นที่ป่าชุมชนได้ รับการ
   สนับสนุนผ่านโครงการ 
   (ป ี61 : 8 แห่ง)
•  จ านวนเครือข่าย/ภาคี
    ความร่วมมือลดก๊ าซ
    เรือนกระจก 
    (ปี 61 : 8 เครือข่าย/
    ภาคี)

ภารกิจ อบก. มาตรา 7 
(9)
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5. ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารจัดการกาชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 – 2565 

 
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 

อบ
ก.

ผังความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์องค์การบ ริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ประจ าปี พ.ศ. 2561 -2565
วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรสนับสนุนหลักในการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ภายในปี  2563 และ 2573

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเ ติบโตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเ พ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนแผ
น

พัฒ
นา

 
ฉบ

ับท
ี่

12

นโ
ยบ

าย
รัฐ

บา
ล

นโยบายที่ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อ นุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า โดยให้ความส าคัญในการแก้ ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
9.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
9.5เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน

เป
้าห

มา
ย/

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ทส
.

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบ ริหารจัดการองค์กร
1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กรและพัฒนาการบริหาร
    จัดการของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป
้าป

ระส
งค์

 
อบ

ก.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมและสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) ในประเทศไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และสร้างความตระหนักรู ้ความเขา้ใจ 
และการมีส่วนร่วมด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กร

1. ลดก๊าซเรือนกระจกในระดับโครงการ รายสาขา และขยายผล
อย่างต่อเน่ือง เกิดประโยชน์ร่วมด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม

2. ประเทศไทย
บรรลุผลส าเร็จการลด
ก๊าซเรือนกระจกตาม 
NAMA: 2563 และ
NDC: 2573

4. เพ่ิมบทบาทไทยต่ออาเซียน
ด้านการฝ กอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

5. ทุกภาคส่วนมคีวามตระหนักรู ้
ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมด้านการ
จัดการการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

3. ข้อมลูก๊าซเรือนกระจกท่ีครอบคลุม ถูกต้อง 
ทันสมัย และตอบสนองตอ่ความต้องการของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือ
น าไปสู่การลดกา๊ซเรือนกระจก

กล
ยุท

ธ์อ
บก

.
ส า

นัก
/ศู

นย
์ 

ที่รั
บผิ

ดช
อบ

1. พัฒนาและขยาย
ผลการใช้กลไกและ
เครื่องมือของ อบก . 
เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การลดก๊าซเรือน
กระจก

2. ส่งเสริมตลาด
คารบ์อน และ
ผลักดันระบบการ
ซ้ือขายใบอนุญาต
ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกไปสู่การ
ด าเนินงานระดับ
ประเทศ

3. ส่งเสริมฉลาก
คารบ์อน และ
ธุรกิจคารบ์อน 
เพื่อการผลิตและ
บรโิภคอย่างย่ังยืน 
และสนับสนุนการ
ขยายตลาดสินค้า
สู่สากล

4. เสริมสร้างความ
พร้อมของประเทศ
ไทยในการด าเนิน
ความร่วมมือลดก ๊าซ
เรือนกระจกผ่าน
แนวทางและกลไก
ตลาดระหว่างประเทศ
ภายใต้ความตกลง
ปารีส

5. ติดตามประเมิน
ผลส าเร็จการลดก๊าซเรือน
กระจกโดยบรูณาการ
ร่วมกับหนว่ยงานภาครัฐ 
และ ภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง

6. ส่งเสริมการจัดท า
ข้อมูลและรายงาน
ปริมาณการลดก๊าซ
เรือนกระจกของ
ภาครัฐ องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
และภาคเอกชน 
(อ ุตสาหกรรมและ
บริการ)

7. พัฒนาข้อมูล
สถานการณ์ก ๊าซ
เรือนกระจกและ
ระบบสารสนเทศ
ด้านการจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก 
เพื่อตอบสนอง 
Thailand 4.0

9. พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ 
และสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการ
เร ียนรู้ ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ส าหรบัภาคส่วนไทยและ
ภูมิภาคอาเซียน 

10. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และพัฒนา
เครือข่ายการมีส่วนร่วมด้านการจัดการ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

6. องคก์รมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและ
พัฒนาระบบการบริหารงานและศักยภาพบุคลากร
อย่างต่อเน่ือง

11. พัฒนา
ยุทธศาสตร์เชิงรุก
และเพิ่ม
ประสิทธภิาพ
ระบบบริหารงาน
องค์กร

12. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
บรหิารจัดการ
องค์กร

13. พัฒนาระบบ
บรหิารทรัพยากร
บุคคลและขีด
ความสามารถของ
บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง

• ส านักวิเคราะห์
   และติดตาม

ประเมินผล
• ส านักพัฒนา
   ธุรกิจ
• ส านักยุทธศาสตร์

• ส านักวิเคราะห์
และติดตาม
ประเมินผล

• ศูนย ์ข้อมูลก ๊าช
เรือนกระจก

• ส านักย ุทธศาสตร์

• ส านักพัฒนาและ
สนับสนุนวิชาการ

• ศูนย์ข้อมูลก๊าชเรือนกระจก
 ส านักพัฒนาธรุกิจ

• ส านักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่
   องค์ความรู้

• ส านักส่ือสารองค์กรและส านัก/
   ศูนย์อ่ืน

• ส านักอ านวยการ
• ศูนย์ข้อมูลก๊าซ

เรือนกระจก

• ส านักอ านวยการ
• ส านักยุทธศาสตร์
• กลุ่มงานพัฒนา

ระบบบรหิาร

• ส านักอ านวยการ
• ส านักยุทธศาสตร์

1. การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ2. การลดก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ า 3. การสร้างขีดความสามารถ ด้านการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลง
    สภาพภูมิอากาศ

พันธกิจหน่วยงาน
1. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการ กิจกรรม ตลาดคาร์บอน เครือ่งหมายรับรอง และธุรกิจคาร์บอน เพ่ือสนับสนุนการลดกา๊ซเรือนกระจก 2. สนับสนุนการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น   3. เป็นศูนย์กลางข้อมลูสารสนเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ด าเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก   
4. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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5. ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบ โตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม (Green Growth) 
5.5 ลดปัญหาโลกร้อนและป รับตัวพร้อมรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติท างธรรมชาติ
1. เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนากลไก ขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสียในชี วิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง

• ส านักพัฒนาธรุกิจ

แผ
นแ

มบ่
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บัร
อง
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นแ
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งส
ภา

พ
ภูม

ิอา
กา

ศ 
พ.

ศ. 
25

58
-2

59
3

วาระปฏิรูปที่ 26 การจัดการภัยพิบัติตามธรรมชาติภาวะโลกร้อน โดยการสร้างยุทธศาตร์การเตรียมความพร้อมเพ่ือดูแลผลกระทบจากภาวะโลกร้อนวา
ระ

ปฏ
ิรปู

เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดข้ึนSD
Gs

8. ต ิดตามการ
เจรจากฎกติกา 
แบบแผน วิธีการ 
และแนวปฏิบัต ิ
ภายใต ้ UNFCCC 
เพ่ือประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินงานลด
ก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศ

• ส านัก
   ยุทธศาสตร์
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6. แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ขององค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561-2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          
  วิสัยทัศน์    เป็นองค์กรสนับสนุนหลักในการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ภายในปี 2563 และ 2573

 
มิต

ิกา
รพั

ฒน
า

อง
คก์

ร
                    1. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการ กิจกรรม ตลาดคาร์บอน เคร่ืองหมายรับรอง และธุรกิจคาร์บอน เพ่ือสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก 2. สนับสนุนการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบที่เกิดข้ึน 
                    3. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับสถานการณ์ด าเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก   4. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก  
                    5. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 : ส่งเสริมและสนับสนนุการลดก๊าซเรือนกระจก
(Mitigation)  ในประเทศไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 : เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และสรา้งความตระหนักรู ้
ความเข้าใจ และการมีส่วนรว่มด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แผนที่ยุทธศาสตร์องค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  ปี 2561 - 2565

ปรับปรุงกฏระเบียบ
ให้ทันสมัย เอ้ือต่อการ

ด าเนินงาน

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
และส่ือสารองค์กรเชิงรุก 

อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรับโครงสร้าง องค์กร และ
จัดสรรบุคลากรให้สอดคล้อง
กับภารกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป

น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีทันสมัย 

สนับสนุนการด าเนินงาน

ให้บริการตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
และสร้างความพงึพอใจ ให้ผู้รับบริการ

คุณภาพ และมาตรฐาน ของการให้บริการ ส่งเสริม และสนับสนุน
การลดก๊าซเรือนกระจก มีมาตรฐานและมคีวามนา่เช่ือถือ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการองค์กร

ลดก๊าซเรือนกระจกใน
ระดับโครงการ รายสาขา 
และขยายผลอย่างต่อเนื่อง 
เกิดประโยชน์ร่วมด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม

ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกที่
ครอบคลุม ถูกต้อง  ทันสมัย 
และตอบสนองต่อความต้องการ
ของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน เพ่ือน าไปสู่การ
ลดก๊าซเรือนกระจก

เพิ่มบทบาทไทยต่ออาเซียน
ด้านการฝ กอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการ
จัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ประเทศไทยบรรลุผล
ส าเร็จการลดก๊าซเรือน
กระจกตาม NAMA : 
2563 และ
NDC: 2573

ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้ 
ความเข้าใจ และมีส่วนร่วม
ด้านการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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องค์กรมกีารบริหารจัดการ
ท่ีมีประสิทธิภาพและพัฒนา
ระบบการบริหารงานและ
ศักยภาพบุคลากร
อย่างต่อเน่ือง

พัฒนายุทธศาสตร์เชิงรุกและเพิม่
ประสิทธิภาพระบบบริหารงาน

องค์กร

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร

พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและ
ขีดความสามารถของบุคลากรอย่าง

ต่อเนื่อง

พันธกิจ 

มิต
ิกา

รพั
ฒน

า
อง

คก์
ร



แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561-2565 
 

 

 17 
 

7. แผนยุทธศาสตรข์ององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 – 2565  

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรสนับสนุนหลักในการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ภายในปี 2563 และ 2573 
พันธกิจ 1. ส่งเสรมิและพัฒนาโครงการ กิจกรรม ตลาดคาร์บอน เครื่องหมายรับรอง และธรุกิจคาร์บอน เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก        

2. สนับสนุนการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบที่เกิดขึ้น    
3. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสถานการณด์ าเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก      
4. ส่งเสรมิการพัฒนาศักยภาพ และเผยแพร่ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก  
5. ส่งเสรมิและสนับสนุนการด าเนนิงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

 

เป้าหมาย
บริการและ

ตัวชี้วัด 

ภาคีท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผ่านกลไกและเคร่ืองมือท่ี อบก. พัฒนาขึ้น 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน 
ปี 2559 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีคาดว่าจะลดไดจ้ากโครงการ/กิจกรรม ที่ 
อบก.  ส่งเสริม   ไม่น้อยกว่า 2.05 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า
ต่อป ีภายในปี 2565 

0.40 0.60 1.65 1.75 1.85 1.95 2.05 

2) ติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก จากมาตรการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ  ไม่น้อยกว่า 56 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (NAMA: 2563) (NDC: 2573)   

8 
(NAMA) 

12 
(NAMA) 

38 
(NAMA) 

40 
(NAMA) 

42 
(NAMA) 

49 
(NDC) 

56 
(NDC) 

3) จ านวนเครือข่าย/หน่วยงาน/องคก์ร ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
จัดการกา๊ซเรือนกระจกไม่ต่ ากว่า 

- 60 150 220 250 280 310 

4) ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยการลดก๊าซเรือนกระจก จากมาตรการลดก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศ (จ านวนมาตรการ) 

- - 2 1 1 1 1 

5) รายงานประจ าปีผลการลดกา๊ซเรอืกระจกของประเทศไดร้ับการรับรอง
จากหน่วยงานภายใตโ้ครงสร้างคณะกรรมนโยบายการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศแห่งชาติ (ฉบับ/ปี)  

 

- - 1 1 1 1 1 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร ์

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมและสนับสนุนการลดกา๊ซเรือนกระจก (Mitigation) ในประเทศไทย 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และสร้าง
ความตระหนักรู ้ความเข้าใจ และการ

มีส่วนร่วมดา้นการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3  
เพิ่มประสิทธภิาพการจดัการองค์กร 

 

เป้าประสงค์ 1. ลดก๊าซเรือนกระจกในระดับโครงการ รายสาขา และขยายผลอย่าง
ต่อเนื่อง เกิดประโยชน์รว่มด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

2. ประเทศ
ไทยบรรลุผล
ส าเร็จการลด
ก๊าซเรือน
กระจกตาม 
NAMA: 2563 
และ NDC: 
2573 

3. ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุม ถูกต้อง 
ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อน าไปสู่การลด
ก๊าซเรือนกระจก 

4. เพิ่มบทบาทไทย
ต่ออาเซียนด้าน
การฝ กอบรม
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการ
จัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

5. ทุกภาคส่วนมี
ความตระหนักรู ้
ความเข้าใจ และ
มีส่วนร่วมด้าน
การจัดการการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

6. องค์กรมีการบริหารจัดการที่มีประสทิธิภาพ
และพัฒนาระบบการบริหารงานและศักยภาพ
บุคลากรอยา่งต่อเนื่อง 

กลยุทธ ์ 1. พัฒนาและ
ขยายผลการ
ใช้กลไกและ
เครื่องมือของ 
อบก. เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิด
การลดก๊าซ
เรือนกระจก 

2. ส่งเสริมตลาด
คาร์บอน และ
ผลักดันระบบ
การซ้ือขายการ
ปล่อยกา๊ซเรือน
กระจก
(allowance)ไป
สู่การด าเนินงาน
ระดับ 
ประเทศ 

3. ส่งเสริม
ฉลาก
คาร์บอน 
และธุรกิจ
คาร์บอน 
เพื่อการผลิต
และบริโภค
อย่างยั่งยืน 
และ
สนับสนุน
การขยาย
ตลาดสินค้า
สู่สากล1 

4. เสริมสร้าง
ความพร้อม
ของประเทศ
ไทยในการ
ด าเนินความ
ร่วมมือลดก๊าซ
เรือนกระจก
ผ่านแนวทาง
และกลไก
ตลาดระหว่าง
ประเทศ
ภายใต้ความ
ตกลงปารีส  
2 

5. ติดตาม
ประเมิน 
ผลส าเร็จการ
ลดก๊าซเรือน
กระจกโดย
บูรณาการ
ร่วมกับ
หน่วยงาน
ภาครัฐ และ 
ภาคเอกชนที่
เกี่ยวขอ้ง 

6. ส่งเสริมการ
จัดท าข้อมูล
และรายงาน
ปริมาณการลด
ก๊าซเรือน
กระจกของ
ภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ
ภาคเอกชน 
(อุตสาหกรรม
และบริการ)  

7. พัฒนา
ข้อมูล
สถานการณ์
ก๊าซเรือน
กระจก และ
ระบบ
สารสนเทศ
ด้านการ
จัดการกา๊ซ
เรือนกระจก 
เพื่อตอบสนอง 
Thailand 4.0 

8. ติดตามการ
เจรจากฎกติกา 
แบบแผน 
วิธีการ และ
แนวปฏบิัติ
ภายใต้ 
UNFCCC เพื่อ
ประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินงาน
ลดก๊าซเรือน
กระจกของ
ประเทศ 

9. พัฒนาศักยภาพ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ 
และสร้างเครือข่าย
สังคมแห่งการ
เรียนรู ้ด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ส าหรับ
ภาคส่วนไทยและ
ภูมิภาคอาเซียน  

10. เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
และพัฒนา
เครือข่ายการมี
ส่วนร่วมด้านการ
จัดการการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

11. พัฒนา
ยุทธศาสตร์เชิง
รุกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบ
บริหารงาน
องค์กร 

12. พัฒนา
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อ
สนับสนุน
การบริหาร
จัดการ
องค์กร  

13. พัฒนา
ระบบบริหาร
ทรัพยากร
บุคคลและ
ขีดความ 
สามารถของ
บุคลากร
อย่าง
ต่อเนื่อง  

 

                                         
1 ตอบสนองข้อเสนอแนะตาม รายงานของสภาขบัเคลื่อนการปฏริูปประเทศ เร่ือง การปฏิรูปการด าเนินการด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศของไทยและแนวทางการด าเนินงานไปสู่สังคมคาร์บอนต่ า. 
2 เพิ่มเติมตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560. 
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* หมายความว่า มสี่วนหนึ่ง/ทัง้หมด มาจากตวัชีว้ดัตาม พรบ. งบประมาณ 

 หมายความว่า ตวัชีว้ดัตามเป้าหมายค ารบัรองการปฏบิตังิานของ อบก. 

8. แผนงาน/โครงการรายยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 – 2565  

 
 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย / งบประมาณขอต้ัง (งบประมาณตามข้อเสนอ สงป.) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) ในประเทศไทย 
เป้าประสงค์ที่ 1 ลดก๊าซเรือนกระจกในระดับโครงการ รายสาขา และขยายผลอย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์ร่วมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1. พัฒนาและ
ขยายผลการใช้
กลไกและ
เครื่องมือของ 
อบก. เพื่อส่งเสรมิ
ให้เกิดการลดก๊าซ
เรือนกระจก 
 
 
 
 

1. ส่งเสรมิการลดก๊าซเรือน
กระจกและพัฒนาคาร์บอน
เครดติรายโครงการ [สวป.] 
 Thailand Voluntary 

Emission Reduction 
Program: T-VER 

 Joint Crediting 
Mechanism: JCM 

 Clean Development 
Mechanism: CDM 

1.1 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากโครงการ T-VER 
(สะสม) (MtCO2e/y) *   

1.65 1.75 1.85 1.95 2.05 

1.2 แนวทางและวิธีการลดก๊าซเรอืนกระจกรายสาขา (รายสาขา)  
*  

2 3 2 1 1 

1.3 ร้อยละของการตดิตามประเมนิผลโครงการ CDM และ T-VER
ตามแผน (ร้อยละ) * 

100 100 100 100 100 

                                                                     
 T-VER,JCM,CDM) 

          
              

 8      
    

        
    

        
    

            

2. ส่งเสรมิการลดก๊าซเรือน
กระจกรายกิจกรรม (Low 
Emission Support 
Scheme: LESS) [สวป.] 

1.4 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รบัการรับรองจากการด าเนิน
กิจกรรม (MtCO2e)* 

0.10 
 

0.15 0.20 0.25 0.30 

                                               LESS)            
             

                                 8          
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* หมายความว่า มสี่วนหนึ่ง/ทัง้หมด มาจากตวัชีว้ดัตาม พรบ. งบประมาณ 

 หมายความว่า ตวัชีว้ดัตามเป้าหมายค ารบัรองการปฏบิตังิานของ อบก. 

 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย / งบประมาณขอต้ัง (งบประมาณตามข้อเสนอ สงป.) 

2561 2562 2563 2564 2565 

 3. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมและ
สนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน 
[สนย.] 

1.5 พื้นที่ป่าชุมชนได้รับการสนบัสนุนผ่านโครงการ (แห่ง)* 8 - - - - 

1.6 จ านวนเครือข่าย/ภาคีความรว่มมือลดก๊าซเรือนกระจก 
(เครือข่าย/ภาค)ี*.   

8 
 

- - - - 

                                                               ่                           
             

- - - - 

2. ส่งเสรมิตลาด
คาร์บอน และ
ผลักดันระบบการ
ซื้อขายใบอนุญาต
ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกไปสู่การ
ด าเนินงานระดับ 
ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส่งเสรมิกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับตลาดคาร์บอน เพื่อ
สนับสนุนให้เกดิการซื้อ/ขาย
คาร์บอนเครดิต โดย 
1.1 ใช้กลไกการชดเชย
คาร์บอน (Thailand Carbon 
Offsetting Program: T-
COP) 
1.2 กิจกรรมส่งเสรมิตลาด
คาร์บอน [สพธ.] 
 

2.1 ปริมาณการซื้อคาร์บอนเครดติเพื่อชดเชย (สะสม) (tCO2e) 6,000 12,000 18,000 24,000 30,000 

2.2 จ านวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องตลาด
คาร์บอน (คน) 

400 450 500 550 600 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย / งบประมาณขอต้ัง (งบประมาณตามข้อเสนอ สงป.) 

2561 2562 2563 2564 2565 

 2. น าร่องระบบการซื้อขาย
ใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจของประเทศไทย 
(Thailand Voluntary 
Emissions Trading Scheme: 
Thailand V-ETS) [สพธ.] 

2.3 จ านวนโรงงานน าร่องระบบ Thailand V-ETS (แห่ง) 40 40 40 - - 

2.4 แนวทางและรูปแบบการซื้อขายส าหรับระบบ Thailand  
V-ETS (ระบบ) 

1 1 1 - - 

                                  ญ                                            
       

            
 9           

        
    

        
    

- - 

3. พัฒนาและจัดท าข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายในการจดัตั้งระบบการ
ซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของประเทศไทย 

 ข้อเสนอโครงสร้าง
กฎหมายและการจัดการเชิง
สถาบันของประเทศไทย [สนย.] 

 ข้อมูลสนับสนุนด้าน
เทคนิค [สพธ.] 
                          

2.5 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดตั้งระบบการซื้อขาย
ใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (ฉบับ) 

- - 1 - - 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย / งบประมาณขอต้ัง (งบประมาณตามข้อเสนอ สงป.) 

2561 2562 2563 2564 2565 

 4. เตรียมความพร้อมด้านกลไก
ตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซ
เรือนกระจก ผ่านกลไก LCC 
[สวป.]  

2.6 แนวทางการด าเนินกลไก LCC ที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย (รายงาน) 

1 1 - - - 

                                    ผ        EPC     LCC            

             

           - - - 

3. ส่งเสรมิฉลาก
คาร์บอน และ
ธุรกิจคาร์บอน 
เพื่อการผลิตและ
บริโภคอยา่งยั่งยืน 
และสนบัสนุนการ
ขยายตลาดสินค้า
สู่สากล 

1. พัฒนาตลาดของฉลากคาร์บอน 
และเสรมิสร้างระบบการรับรอง
ฉลากคาร์บอนส าหรับผลิตภัณฑ์
ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
อาเซียน [สพธ.] 

 

3.1 จ านวนผลิตภัณฑ์ทีไ่ดร้ับการขึน้ทะเบียนฉลากคาร์บอน 
(ผลิตภัณฑ)์ 

300 300 300 300 300 

3.2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการส่งเสริมให้ใช้
เครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท ์(tCO2e)*  

26 000 27 000 28 000 29 000 30,000 

3.3 จ านวนที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบท่ีได้รับการขึ้นทะเบยีนกับ 
อบก. เพิ่มขึ้นปีละ (ราย) 

8 8 8 8 8 

                    ฉ                       
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย / งบประมาณขอต้ัง (งบประมาณตามข้อเสนอ สงป.) 

2561 2562 2563 2564 2565 

 2. พัฒนาธุรกิจคาร์บอนต่ าตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรลเุป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน [สพธ.] 

3.4 แผนที่พัฒนาขึ้น เพื่อส่งเสริมธุรกิจและตลาดคาร์บอน 
(ฉบับ) 

2 2 2 2 2 

                                        ษฐ                      ้                        –
     

           
             

           6.0000     6.0000     6.0000     

4. เสริมสร้าง
ความพร้อมของ
ประเทศไทยใน
การด าเนินความ
ร่วมมือลดก๊าซ
เรือนกระจกผ่าน
แนวทางและ
กลไกตลาด
ระหว่างประเทศ
ภายใต้ความตกลง
ปารีส  
 

1. จัดท าและด าเนินการตามแผนการ
เตรียมการเพื่อรองรับการด าเนินกลไก
ความร่วมมือลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้
ความตกลงปารีส [สนย./สพธ./สวป./
สพว./ศขก.] 
             

4.1 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการด าเนินกลไกความร่วมมือลด
ก๊าซเรือนกระจกภายใต้ความตกลงปารีสของประเทศไทย 
(ชุด) 

- - 1 - - 

2. ศึกษาความเป็นไปได้และโอกาสใน
การขายคาร์บอนเครดิตของไทย โดยไม่
กระทบต่อข้อเสนอการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ [สพธ.] 

4.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขายคาร์บอนเครดิต โดย
ไม่กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายการลดกา๊ซเรือนกระจกของ
ประเทศ (ฉบับ) 

1 - - - - 

         ึ ษ       ็                                                              
                                                         

           
              

- - - - 
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* หมายความว่า มสี่วนหนึ่ง/ทัง้หมด มาจากตวัชีว้ดัตาม พรบ. งบประมาณ 

 
 
 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย / งบประมาณขอต้ัง (งบประมาณตามข้อเสนอ สงป.) 

2561 2562 2563 2564 2565 

 3. ศึกษาแนวทางในการพัฒนา
ระบบงานเพื่อรองรับกลไก 
Sustainable Development 
Mechanism (SDM) [สวป.] 

4.3 รายงานการศึกษาองค์ประกอบในการพัฒนาระบบงานเพื่อ
รองรับกลไก SDM (เรื่อง)* 

1 1 - - - 

                                                                     
 SDM) 

         
             

           - - - 

4. พิจารณาแนวทางการพัฒนา
และปรับปรุงกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องของ อบก. 
เพื่อรองรับการด าเนินกลไกความ
ร่วมมือลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้
ความตกลงปารีส [สนย.] 
             

4.4 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ อบก. ที่พัฒนาขึ้น หรือ ปรับปรุง 
เพื่อรองรับการด าเนินกลไกความรว่มมือลดก๊าซเรือนกระจก
ภายใต้ความตกลงปารีส (ชุด) 

- - - 1 - 

5. ติดตามการเจรจาภายใต้กรอบ
อนุสัญญา UNFCCC อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะหส์ถานการณ์
การพัฒนากฎกติการะหว่าง
ประเทศ [สนย.] 
             

4.5 จ านวนข้อเสนอท่าทีเจรจาของไทย ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
กับข้อ 6 ของความตกลงปารีส (ชุด/ปี) 

2 2 2 2 2 
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* หมายความว่า มสี่วนหนึ่ง/ทัง้หมด มาจากตวัชีว้ดัตาม พรบ. งบประมาณ 

 หมายความว่า ตวัชีว้ดัตามเป้าหมายค ารบัรองการปฏบิตังิานของ อบก. 

 
 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย / งบประมาณขอต้ัง (งบประมาณตามข้อเสนอ สงป.) 

2561 2562 2563 2564 2565 

เป้าประสงค์ที่ 2  ประเทศไทยบรรลุผลส าเร็จการลดก๊าซเรือนกระจกตาม NAMA: 2563 และ NDC: 2573 

5. ติดตาม
ประเมิน 
ผลส าเร็จการลด
ก๊าซเรือนกระจก
โดยบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ และ 
ภาคเอกชนท่ี
เกี่ยวข้อง 

1. พัฒนาระบบการตดิตามและ
ประเมินผลการลดก๊าซเรือน
กระจกจากมาตรการของประเทศ 
[สพว.] 

5.1 ปริมาณการลดกา๊ซเรือนกระจกท่ีสามารถติดตาม
ประเมินผลไดจ้ากมาตรการของประเทศ (MtCO2e)*  

38 40 42 49 56 

5.2 รายงานประจ าปผีลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศท่ี
ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศแห่งชาติ (ฉบับ/ปี)* 

1 1 1 1 1 

                                     ผ                                        
          ) 

6.0000     
 6.0000      

6.0000     6.0000     6.0000     6.0000 
    

2. ศึกษาศักยภาพความพร้อมของ
หน่วยงานภาครัฐในการด าเนิน
มาตรการลดกา๊ซเรือนกระจก [สนย.] 

5.3 แนวทางการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก 
จากมาตรการการด าเนินงานลดกา๊ซเรือนกระจกในภาคเกษตร 
อย่างน้อย (มาตรการ)* 

1 - - - - 

                                                                        ษ              
 5.0000      

- - - - 

3. พัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินต้นทุนการลดก๊าซเรือน
กระจกจากมาตรการของประเทศ 
[สพว.] 

5.4 ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยของการลดก๊าซเรือนกระจกจาก
มาตรการของประเทศ (มาตรการ)* 

2 1 1 1 1 

                                                                                        ) 4.0000     
 3.6000     

4.0000     4.0000     4.0000     4.0000 
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* หมายความว่า มสี่วนหนึ่ง/ทัง้หมด มาจากตวัชีว้ดัตาม พรบ. งบประมาณ 

 หมายความว่า ตวัชีว้ดัตามเป้าหมายค ารบัรองการปฏบิตังิานของ อบก. 

 
 
 
 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย / งบประมาณขอต้ัง (งบประมาณตามข้อเสนอ สงป.) 

2561 2562 2563 2564 2565 

เป้าประสงค์ที่ 3 ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลมุ ถูกต้อง ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือน าไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจก 

6. ส่งเสรมิการ
จัดท าข้อมูลและ
รายงานปริมาณ
การลดกา๊ซเรือน
กระจกของภาครัฐ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชน 
(อุตสาหกรรมและ
บริการ)  
 

1. ศึกษาโครงสรา้งกฎหมายและ
การจัดการเชิงสถาบันส าหรับการ
รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
จากภาคเอกชน [สนย.] 
                        

6.1 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการปรบัปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการ
รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากภาคเอกชน (เรื่อง) 

1 - - - - 

2. ส่งเสรมิการจดัท าคาร์บอนฟุต 
พริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และรายงานข้อมูลก๊าซ
เรือนกระจกระดับเมือง  เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาสู่เมือง
คาร์บอนต่ า [ศขก.] 

6.2 จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดท ารายงานข้อมูล
ก๊าซเรือนกระจกและแผนการลดกา๊ซเรือนกระจก (แห่ง) 
*  

36 101 1,000 1,232 - 

                                ฟ                                                      
                                                              

             
              

        
    

        
    

40.0     - 

3. ขยายผลการส่งเสรมิการ 
จัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กรในภาคอุตสาหกรรม [สพธ.] 

6.3 จ านวนองค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กรในภาคอุตสาหกรรม (องค์กร) 

37 - - - - 
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* หมายความว่า มสี่วนหนึ่ง/ทัง้หมด มาจากตวัชีว้ดัตาม พรบ. งบประมาณ 

 
 
 
 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย / งบประมาณขอต้ัง (งบประมาณตามข้อเสนอ สงป.) 

2561 2562 2563 2564 2565 

  6.4 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดลงจากแนวทางการ
ลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการค านวณคาร์บอน 
ฟุตพริ้นท์องค์กรในภาคอุตสาหกรรม (tCO2e/y)* 

120,000 - - - - 

            ผ                            ฟ                                   
         -     

            
             

- - - - 

4. พัฒนาแนวทางการรายงาน
ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง
ขนาดใหญ่และแผนการ 
ลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม 
[ศขก.] 

6.5 จ านวนเมืองขนาดใหญ่ ที่จัดท ารายงานข้อมูลก๊าซเรือน
กระจกและแผนการลดก๊าซเรือนกระจก (จังหวัด)* 

7 25 28 13 - 

                                                                 ญ     ผ      
                         

             
              

        
    

        
    

 8      
     

- 

5. บูรณาการการด าเนินงานลด
ก๊าซเรือนกระจก ลงในแผนพัฒนา
เมืองของเทศบาลน าร่อง ภายใต้
โครงการ GEF5 (4 แห่ง) [สนย.] 
                         

6.6 แผนพัฒนาเมืองของเทศบาล มีการบูรณาการกิจกรรมลด
ก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การระหว่าง
ประเทศ (ฉบับ) 

- 4 - - - 
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* หมายความว่า มสี่วนหนึ่ง/ทัง้หมด มาจากตวัชีว้ดัตาม พรบ. งบประมาณ 
 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย / งบประมาณขอต้ัง (งบประมาณตามข้อเสนอ สงป.) 

2561 2562 2563 2564 2565 

7. พัฒนาข้อมูล
สถานการณ์ก๊าซ
เรือนกระจก และ
ระบบสารสนเทศ
ด้านการจดัการ
ก๊าซเรือนกระจก 
เพื่อตอบสนอง 
Thailand 4.0 

1. ปรับปรุงชุดข้อมูลสถานการณ์
ก๊าซเรือนกระจกให้เป็นปัจจุบัน 
[ศขก.] 

7.1 จ านวนชุดข้อมูลสถานการณ์กา๊ซเรือนกระจกที่มีการพัฒนา 
หรือปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ชุด)* 

4 4 4 4 4 

                                                  ฐ                          
                                         ็   ฐ               ผ                        

12.1500     
             

12.000     14.0000 
    

14.0000     14.0000 
    

2. ศึกษาและพัฒนาระบบการ
ติดตาม ตรวจวดั และประเมิน
ปริมาณการปล่อยและกักเก็บก๊าซ
เรือนกระจกจากพ้ืนท่ีป่าไมด้้าน
เทคโนโลยีการส ารวจระยะไกล 
(Remote Sensing) [ศขก.] 

7.2 ชุดข้อมูลปริมาณการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกใน
พื้นที่ป่าไม้แสดงในรูปแบบแผนที ่(ชุด)* 

1 - - - - 

         ึ ษ                                                               ็     
                     ่                                    Remote Sensing) 

4.0000     
             

4.0000     - - - 

8. ติดตามการ
เจรจากฎกติกา 
แบบแผน วิธีการ 
และแนวปฏิบตัิ
ภายใต้ UNFCCC 
เพื่อประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินงานลด
ก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศ 

1. รายงานผลการเจราจาภายใต้ 
UNFCCC 
             

8.1 เสนอคณะท างานเตรียมการเพื่อรองรับการด าเนินความ
ร่วมมือลดก๊าซเรือนกระจกผ่านแนวทางและกลไกตลาดระหว่าง
ประเทศตามข้อ 6 ของความตกลงปารีส (ฉบับต่อปี) 

2 2 2 2 2 
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* หมายความว่า มสี่วนหนึ่ง/ทัง้หมด มาจากตวัชีว้ดัตาม พรบ. งบประมาณ 

 
 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย / งบประมาณขอต้ัง (งบประมาณตามข้อเสนอ สงป.) 

2561 2562 2563 2564 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เป้าประสงค์ที่ 4  เพ่ิมบทบาทไทยต่ออาเซียนด้านการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

9. พัฒนา
ศักยภาพ ส่งเสริม
การเรยีนรู้ และ
สร้างเครือข่าย
สังคมแห่งการ
เรียนรู ้ด้านการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ 
ส าหรับภาคส่วน
ไทยและภูมภิาค
อาเซียน  

1. พัฒนาศักยภาพภาคส่วนไทย
และภมูิภาคอาเซียน ด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่าน
ศูนย์วิชาการนานาชาติดา้นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แห่งชาติ (Climate Change 
Technical and Training 
Center: CITC) [สพค.] 

9.1 จ านวนชุดองค์ความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกและ
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุง 
(สะสม) (ชุด)* 

7 9 11 13 15 

9.2 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้านในเชิงลึก 
(Technical Technique) ในเรื่องการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก (คน)* 

500 

(ไทย 400 

อาเซียน 100)  

550 

(ไทย 450 

อาเซียน 
100)  

600 

(ไทย 450 

อาเซียน 
150)  

650 

(ไทย 500 

อาเซียน 150)  

700 

(ไทย 550 

อาเซียน 
150)  

9.3 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ไดร้ับความรูม้ีการน าไปใช้
ประโยชน ์(ร้อยละ)* 

60 60 60 60 60 

9.4 จ านวนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในระดับ
ภูมิภาคและนานาชาติ (ครั้ง) 

3 5 6 7 9 

9.5 จ านวนเครือข่าย/หน่วยงานภาคีความร่วมมือในการพัฒนา
ศักยภาพ (สะสม) (เครือข่าย/ภาค)ี 

2 4 6 8 10 
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* หมายความว่า มสี่วนหนึ่ง/ทัง้หมด มาจากตวัชีว้ดัตาม พรบ. งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย / งบประมาณขอต้ัง (งบประมาณตามข้อเสนอ สงป.) 

2561 2562 2563 2564 2565 

เป้าประสงค์ที่ 5  ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

10. เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
และพัฒนา
เครือข่ายการมี
ส่วนร่วมด้านการ
จัดการการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ 

1. สื่อสารประชาสมัพันธ์เชิงรุก 
เสรมิสร้างการมสี่วนร่วมด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
[สสอ.] 
 

10.1 ภาคประชาชนไดร้ับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านสื่อสังคมและสื่อมวลชน 
(ล้านคน)* 

0.6 0.8 1 1.2 1.4 

10.2 จ านวนกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานด้าน
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศและการจัดการก๊าซเรือน
กระจก (ครั้ง)* 

30 40 50 60 70 

10.3 จ านวนเครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการจัดการกา๊ซเรือนกระจก (กิจกรรม) (สสอ.และส านัก/
ศูนย์) * 

150 220 250 280 300 

                                                                   ็                              
              

        
    

 8      
    

 8           9 88   
    



แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561-2565 
 

 

 31 
 

 หมายความว่า ตวัชีว้ดัตามเป้าหมายค ารบัรองการปฏบิตังิานของ อบก. 

 
 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย / งบประมาณขอต้ัง (งบประมาณตามข้อเสนอ สงป.) 

2561 2562 2563 2564 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการองค์กร 

เป้าประสงค์ที่ 6 องค์กรมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาระบบการบริหารงานและศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

11. พัฒนา
ยุทธศาสตร์เชิงรุก
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบบรหิารงาน
องค์กร 

1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง 
อัตราก าลัง [สนย./สอก.] 
             

11.1 กรอบโครงสร้างและอัตราก าลังที่มีการทบทวน/ปรับปรุง 
(ฉบับ) 

- 1 - 1 - 

2. ติดตาม ทบทวน และจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ อบก. อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองนโยบาย
และสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป 
[สนย.] 

11.2 แผนยุทธศาสตร์ประจ าปี (ฉบับ)  1 1 1 1 1 

                                             ผ                         9       
             

 
           

 
           

 
           

 
           

                                              
             

                                            

3. การจัดท าแผนและรายงานผล
บริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 
[สนย.] 

11.3 แผนและรายงานผลการบรหิารความเสี่ยงระดับองค์กร 
(แผน/ครั้ง)  

1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 
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* หมายความว่า มสี่วนหนึ่ง/ทัง้หมด มาจากตวัชีว้ดัตาม พรบ. งบประมาณ 

 หมายความว่า ตวัชีว้ดัตามเป้าหมายค ารบัรองการปฏบิตังิานของ อบก. 

 
 
 
 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย / งบประมาณขอต้ัง (งบประมาณตามข้อเสนอ สงป.) 

2561 2562 2563 2564 2565 

 4. ส ารวจความพึงพอใจ และ
พัฒนาการให้บริการของ อบก. 
[กพบ.] 

11.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบับริการ (ร้อยละ)*  80 80 80 80 80 

                    ึ                                                                      
             

                                            

12. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
บริหารจดัการ
องค์กร 

1. จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารองค์กร 
(Electronic office : E-office; 
Enterprise Resource Planning 
: ERP) [ศขก, สอก.] 

12.1 จ านวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร  
(E-office/ERP) ที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง (ระบบ/ปี) 

1 1 1 1 1 

2. ส ารวจความพึงพอใจ ระบบ
สารสนเทศภายใน ของ อบก. เพื่อ
พัฒนา/ปรับปรุง [ศขก, สอก.] 

12.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบับริการ  
(ผู้ใช้ระบบ E-office/ERP) (ร้อยละ) 

80 80 80 80 80 

3. พัฒนาความรู้ด้านสารสนเทศ
เพื่อการปฏิบัติงานให้แกเ่จ้าหน้าท่ี
องค์การ [ศขก.] 

12.3 ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีที่ได้รับการอบรม ให้ความรู้ 
กฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศ
ขององค์กร (ร้อยละ) 

100 100 100 100 100 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย / งบประมาณขอต้ัง (งบประมาณตามข้อเสนอ สงป.) 

2561 2562 2563 2564 2565 

13. พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากร
บุคคลและขีด
ความสามารถของ
บุคลากรอยา่ง
ต่อเนื่อง 

1. จัดท าและด าเนินการตามแผน
บริหารทรัพยากรบุคคล [สอก.] 

13.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ) 

80 80 80 80 80 

2. การฝ กอบรมประจ าปีส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี [สอก.] 

13.2 ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีที่ได้รับอบรมเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถ ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี (ร้อยละ) 

80 80 80 80 80 

                                                                      
             

             8          8                   

            ฝั               ผ                                                      
             

           
             

                                            

หมายเหตุ รวมวงเงินหมวดรายจ่ายอื่น+เงนิอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (สอก.)+ครุภัณฑ์ ที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง (สอก.) 

285.7691 
 134.2054      

295.8694 321.7584 319.6459 293.2366 

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (สอก.) 73.8716 
 48.2301      

82.5675 86.9855 91.6705 96.6355 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 359.6407 
 182.4355      

378.4369 408.7439 411.3164 389.8721 
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9. ผังความเชื่อมโยงการด าเนินงานด้าน Mitigation ขององค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กระทรวงมหาดไทย (3 หน่วยงาน)

1. กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
3. สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)

ผังความเชื่อมโยงการด าเนินงานด้าน Mitigation ของ อบก. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ (5 หน่วยงาน)
1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
5. กรมการศึกษานอกโรงเรียน

รัฐบาล คสช.
ส านักงบประมาณ

ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.)

ส่วนราชการ
1. ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม (สป.ทส.)
2. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (สผ.)
3. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป าและพันธ์ุพืช (อส.)
4. กรมป าไม้ (ปม.)
5. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)
6. กรมทรัพยากรธณณี (ทธ.)
7. กรมทรัพยากรน้ า (ทน.)
8. กรมทรัพยากรน้ าบาดาล (ทบ.)
9. กรมควบคุมมลพษิ (คพ.)
10. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.)
รัฐวิสาหกิจ
11. องค์การสวนสัตว์ (อสส.)
12. องค์การสวนพฤษศาสตร ์(อสพ.)
13. องค์การอุตสาหกรรมป าไม้ (ออป.)
14. องค์การจัดการน้ าเสีย (อจน.)
องค์การมหาชน
15. ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

คณะกรรมการนโยบาย
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศแหง่ชาติ

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
(สผ.) ( National Focal Point), สปอ.

UNFCCC

อาทิ
1. คณะท างานด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศภายใต้คณะกรรมการ
ร่วมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สมาคมธนาคารไทย (กกร.)

2. ภาคเอกชนท่ีเข้ารว่มเป็นภาคีในการ
ด าเนินงานด้านต่าง กับ อบก.

3. องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Thailand Business 
Council for Sustainable 
Development: TBCSD) 

เครือข่ายประเทศภาคี
1. ประเทศสมาชิกอาเซียน
2. Newly Industrialized Countries (NICs)
องค์การระหว่างประเทศ
1. World Bank
2. United Nations Development Programme (UNDP)
3. United Nations Environnent Programme (UNEP)
4. Global Environment Facility (GEF)
5. Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD)
6. Asian Development Bank (ADB)
องค์กรภายในภมูิภาคอาเซียน
1. ASEAN Secretariat
สหรัฐอเมริกา
1. United States Agency for International Development 

(USAID) 
ญ่ีปุ น
1. Japan International Cooperation Agency (JICA)
2. Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)
3. Ministry of Environment of Japan (MOEJ)
4. New Energy and Industrial Technology Development 

Organization (NEDO)
5. Low Carbon Asia Research Network (LoCARNet)
เยอรมนี
1. German International Cooperation (GIZ)
2. RENAC (RE Academy)
สาธารณรัฐเกาหลี
1. Korea Energy Management Corporation (KEMCO)
2. Global Green Growth Institute (GGGI)

องค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก 
(องคก์ารมหาชน) (อบก.)

ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ (กลต.)

กระทรวงพลังงาน (3 หน่วยงาน)
1. กรมพฒันาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลงังาน (พพ.)
2. ส านักงานนโยบายและแผน

พลังงาน (สนพ.)
3. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

กระทรวงคมนาคม (6 หน่วยงาน)
1. กรมการขนส่งทางบก
2. ส านักงานการบินพลเรือน
3. กรมเจ้าท่า
4. กรมทางหลวง
5. กรมทางหวงชนบท
6. ส านักงานนโยบายและแผนการ

ขนส่งและจราจร (สนข.)

กระทรวงอุตสาหกรรม (5 หน่วยงาน)
1. ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)
3. สถาบันอาหาร 
4. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
5. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลงั (3 หน่วยงาน)
1. กรมสรรพสามิต
2. กรมสรรพากร
3. ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง

(สศค.)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(1 หน่วยงาน) 
1. ส านักงานเศรษฐกจิ

การเกษตร (สศก.) 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(1 หน่วยงาน)
1. ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.)

กระทรวงการต่างประเทศ 
(3 หน่วยงาน)
1. กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
2. กรมองค์การกรระหว่างประเทศ
3. กรมเอเซียตะวันออก

กระทรวงสาธารณสุข (2 หน่วยงาน)
1. กรมการแพทย์
2. กรมอนามัย

Implementing Agency/
Technical Arm on GHG Mitigation บทบาทสนับสนนุบทบาทฝ ายเลขานุการคณะกรรมการ

บทบาทสนับสนนุ

5. ภาคีระหว่างประเทศ 
(21 หนว่ยงาน) 

4. ภาคเอกชน 3. รัฐวิสาหกิจ 
(ภายใต้ 7 หนว่ยงาน) 

2. สถาบันการศึกษา/
สถาบนัการวิจัย 

6. ระดับกระทรวง ( 11 กระทรวง 36 หน่วยงาน)

1.หน่วยงายภายใต้กระทรวง ทส. ที่ด าเนินงานกับ อบก. (15 หน่วยงาน)

อาทิ
1. มหาวิทยาลยัต่าง 
2. ส านักงานกองทุนสนับสนุน
   การวิจยั 

ภายใต้กระทรวงคมนาคม
1. บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)
ภายใต้กระทรวงพลังงาน
1. การไ  ้าฝ ายผลิตแห่งประเทศไทย
2. บริษัท ปตท.จ ากัด (หาชน)
3. บริษัท บางจากป โตรเลียม จ ากดั 

(มหาชน)
ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
1. การไ  ้าส่วนภูมิภาค
2. การประปาส่วนภูมิภาค
ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม
1. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กระทรวงพาณิชย ์(4 หน่วยงาน)
1. กรมการเจรจาระหว่างประเทศ
2. กรมการค้าต่างประเทศ
3. กรมสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ  
4. กรมทรัพยส์ินทางปัญญา

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.)
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Mitigation Adaptation

นโยบาย
มาตรการ

การด าเนินงาน
รายสาขา

เครื่องมือ
ลดก๊าซ 

Domestic
MRV

นโยบาย
มาตรการ

ศูนย์ข้อมูล
GHG

ตลาดคาร์บอน

หน่วยงานด าเนินงาน

โครงการ ฉลาก

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.

อบก. สนับสนุน

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.

สาธารณสุข
สธ./มท.

ทรัพยากรธรรมชาติ
ทส./มท./ยธ.

ถ่ินฐาน ความมั่งคงของมนุษย์
พม./มท./ทส.

ทส./กค.

ทส./วท.

ผังเช่ือมโยงภารกจิด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ อบก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การด าเนินงานภายใต้กรอบ UNFCCC

NC, BUR

ทส./กต./พน./กษ./พณ./
กค./วท./อก.

Means of Implementation/ สร้างขีดความสามารถ

การเจรจา

NAMA, INDC

Int’l support

Finance

Technology

Capacity Building

ทส./ศธ.

ทส.

Education

Awareness Raising

ทส.

สผ. เสนอแนะ

CITC

อบก. สนับสนุน อบก. ด าเนินการ

สผ. เสนอแนะ

อบก. สนับสนุน

สผ. Focal Point

อบก. สนับสนุน

อบก. สนับสนุน

10. ผังความเชื่อมโยงภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
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11. การติดตามและประเมินผล 

ในการติดตามประเมินผลส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565  ได้ทบทวนการด าเนินการที่ผ่านมาให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การจัดตั้งตามกฏหมายและปฏิบัตงานให้เกิดประสิทธผล ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โดยมีแนวทาง
และข้ันตอนการประเมินผล ดังนี้ 
 

 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม 
- ข้อมูล พ้ืนฐาน เช่น อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์การจัดตั้ ง  วิสั ยทัศน์                 

พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และการจัดสรรงบประมาณขององค์การฯ  
- ข้อมูลผลการด าเนินงาน เช่น ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ผลการประเมินตามค า

รับรองการปฏิบัติงาน ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ และรายงานประจ าปีของ
องค์การฯ  

 การวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์การจัดตั้งกับการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานผ่านยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการต่าง  
อบก. ศึกษาวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร กระบวนการความเชื่อมโยงในการขับเคลื่อนผ่านระดับ

ต่างๆ ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ ความสอดคล้องเชื่อมโยงของเป้าหมายตัวชี้วัดทั้งในระดับองค์กร ระดับ
โครงการ โดยการวิเคราะห์จะใช้ข้อมูล เช่น ยุทธศาสตร์องค์กร นโยบายการด าเนินงาน แผนงานโครงการ  

 การวิเคราะห์ข้อมูลแผนงานโครงการ 
อบก. ท าการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารรายงานของโครงการที่ได้รับจากองค์การฯ ใน

เบื้องต้นก่อน เช่น แผนปฏิบัติงาน รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ  รายงานประจ าปี  

การประเมินผล  

1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร์ อบก. โดยในการประเมินจะพิจารณาผลวิเคราะห์
ความสอดคล้อง/ความเชื่อมโยงของการถ่ายทอดจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎหมายจัดตั้ง/แผนยุทธศาสตร์ 
(Coherence to mandate) และประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) ของ
การด าเนินงานว่าสอดรับกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง อบก. หรือไม ่

2) การต ิดตามความก ้าวหน ้าและประเม ินผล โครงการส าค ัญตามแผนย ุทธศาสตร์  
ได้ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด Development Assistance Committee of the Economic Cooperation 
and development (OECD/DAC) ซึ่งเป็นมาตรฐานส าหรับใช้ในการประเมินผลการสนับสนุนหรือ 
ให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ มาเป็นกรอบในการประเมินผล  โดยติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน ประเมินความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ และจัดท า
ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
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ค านิยามในแต่ละด้านของเกณฑ์การประเมินของ OECD/DAC ตาม Guideline for 
Project and Program Evaluations. Final draft, July 2009. ได้ดังนี ้

1) ความสอดคล้อง: เป็นการตอบค าถามว่าหน่วยงานเจ้าของโครงการได้ท าในสิ่งที่ถูกต้อง
หรือไม่ ผลการด าเนินโครงการมีความเกี่ยวข้อง สอดคล้องโดยตรงหรืออย่างมีนัยส าคัญต่อท้องถิ่นเป็นไปตาม
ความต้องการและจ าเป็นและตามล าดับความส าคัญของการแก้ไขปัญหาในระดับชาติหรือไม่ 

2) ประสิทธิผล: วัตถุประสงค์ของโครงการที่ด าเนินการเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา บรรลุ
เป้าหมายแล้วหรือไม่ ผลลัพธ์หรือผลกระทบของโครงการก่อให้เกิดประโยชน์มากเพียงใดเมื่อเทียบกับ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ตามแผนงานโครงการเปรียบเทียบผลที่ได้กับแผนที่วางไว้ 

3) ประสิทธิภาพ : ในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์มีการใช้ทรัพยากรได้อย่าง
เหมาะสมและประหยัดหรือไม่ โครงการมีประสิทธิภาพหรือเกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบ
สัดส่วนกับทรัพยากรที่ใช้ไป 

4) ผลกระทบ: โครงการที่ด าเนินการได้ก่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาในระดับที่
สูงขึ้น โดยมีการบรรลุวัตถุประสงค์ในภาพรวมของการด าเนินโครงการหรือไม่ ผลกระทบหรือผลลัพธ์ที่เกิดจาก
การด าเนินโครงการมีมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่เป็นที่มาของการด าเนิน
โครงการและต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบเหล่านั้ 

5) ความยั่งยืน: ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีความต่อเนื่องและยั่งยืนเพียงใด ความต่อเนื่องและ  
การคงอยู่อย่างถาวรของโครงการและผลกระทบที่ตามมาได้รับการประเมินหรือไม่ 

ในการประเมินผลส าเร็จของ อบก. ได้ประยุกต์ใช้ทั้งแนวคิดที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเพ่ือใช้ในการ
ออกแบบและจัดท ากรอบการประเมินผลส าเร็จให้สามารถประเมินผลได้อย่างเหมาะสมโดยจะใช้ “ตัวชี้วัด” 
และระบบการให้คะแนน (Point System) เป็นเครื่องมือหรือเกณฑ์ในการตัดสินระดับความส าเร็จที่
สามารถสะท้อนผลส าเร ็จได้ตามเกณฑ์พิจารณาทั ้ง  5 ด้าน ได้แก่ ความสอดคล้องกับนโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์ขององค์การฯ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ผลกระทบ และความยั่งยืน โดยกรอบการประเมินผลและ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้น สามารถใช้ประเมินความส าเร็จทั้งในด้านความเหมาะสมของการจัดให้มีโครงการ 
กระบวนการด าเนินงานสะท้อนถึงประโยชน์หรือผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการด าเนินในช่วงระยะเวลาที่ท าการ
ประเมิน โดยจะใช้มุมมองในเชิงระบบ (Systematic Approach) และ The OECD/DAC Results Chain 
เพ่ือก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายเพ่ือสะท้อนความส าเร็จอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 

 
 




