
พ.ศ. 2562-2566

องคการบริหารจัดการกาซเร ือนกระจก (องคการมหาชน)

ยุทธศาสตร

www.tgo.or.th

www.facebook.com/tgo.or.th

Tel : 02 141 9790 l Fax : 02 143 8400 l E-mail : info@tgo.or.th

Thailand Greenhouse Gas Management organzation (Public organization)

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

(องคการมหาชน)



สารบญั 

แผนยุทธศาสตรอ์งคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2562 – 2566 

เรื�อง หนา้ 

1. สถานการณ์และบริบทการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 1 

2. สถานการณ์การเปลี�ยนแปลงที�มีผลตอ่พฒันาการแผนยทุธศาสตรอ์งคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก   

 (องคก์ารมหาชน) 

2 - 3 

2.1 การพฒันาแผนยุทธศาสตรข์ององคก์ารบรหิารจดัการกา๊ชเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

ปี 2550 - 2554 

2 

2.2 การพฒันาแผนยุทธศาสตรข์ององคก์ารบรหิารจดัการกา๊ชเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

ปี 2555 -2559 

2 

2.3 การพฒันาแผนยุทธศาสตรอ์งคก์ารบรหิารจดัการกา๊ชเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน)   

ปี 2560 - 2564 

3 

3. สถานการณ์การเปลี�ยนแปลงระดบัโลกที�มีนยัยะสาํคญั 4 - 7 

3.1 ความตกลงปารสี (Paris Agreement) 4 - 5 

3.2 เป้าหมายการพฒันาที�ย ั �งยนื 6 

3.3 ความร่วมมอืภายใตก้รอบ ASEAN 7 

4. ความเชื�อมโยงนโยบายและแผนที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัทาํแผนยทุธศาสตร ์องคก์ารบริหารจดัการ 

 กา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

8 - 12 

4.1 ร่างกรอบยุทธศาสตร ์ระยะ 20 ปี 8 

4.2 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที� 12 9 

4.3 โมเดลประเทศไทย 4.0 10 

4.4 ยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11 

4.5 แผนแม่บทรองรบัการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 11 

4.6 แผนจดัการคณุภาพสิ�งแวดลอ้ม พ.ศ. 2560 – 2564 12 

5. การวเิคราะหค์วามเชื�อมโยงกบัภารกจิของอบก. ตามมาตรา 7 13 

6. ยทุธศาสตร ์แผนงาน นโยบายรฐับาลและประเด็นที�เกี�ยวขอ้งเชื�อมโยงกบัโครงการและตวัชี� วดั 

 องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) ที�สาํคญั  

14 

7. ผงัแสดงความเชื�อมโยงยทุธศาสตรอ์งคก์ารบริหารจดัการกา๊ชเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) กบัแผนงาน 

 ที�เกี�ยวขอ้งประจาํปี พ.ศ. 2562 - 2566 

15 

8. ประเด็นยทุธศาสตร ์เป้าประสงค ์กลยทุธ ์กจิกรรม/แผนงาน/โครงการ และตวัชี� วดัและคา่เป้าหมาย   

 องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

16 - 36 

9. การตดิตามประเมินผล 37 

 



แผนยุทธศาสตร ์องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2562 - 2566 
 

 

 1 
 

 แผนยุทธศาสตรอ์งคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2562 – 2566 

1. สถานการณ์และบรบิทการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
 

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของโลกมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจตั้งแตยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ทําใหเกิดความเสี่ยงตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโนมมากขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก เชน 
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น ปริมาณฝนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในฤดูน้ําหลากและนอยลงในฤดูแลง 
และอากาศรอนมากขึ้น รวมถึงการเกิดเหตุการณรุนแรง เชน คลื่นความรอน 
ความแหงแลง น้ําทวม พายุหมุน และไฟปา ซึ่งสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจ 
สังคม และระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังเปนปญหาสําคัญระดับโลกที่สงผล
กระทบตอสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งทางตรงและทางออม 
ซึ่งคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ 
IPCC และองคการอนามัยโลกไดระบุวา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ได
สงผลกระทบตอระบบตาง ๆ ของโลกนั้น ไดกอใหเกิดความเสี่ยงตอสุขภาพ 
(Health) และสุขภาวะ (Well-being) ของมนุษยและจําเปนตองเตรียมการเพื่อ
ปองกันและลดความเสี่ยงตอสุขภาพที่อาจเกดิขึ้น 

การคาดการณการเปลี่ยนแปลงในระบบภูมิอากาศของ          ในอีก 100 ปขางหนา (พ.ศ. 2556 – 2643) พบวา
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1.1 – 6.4 องศาเซลเซียส ในกรณีที่ไมมีการดําเนินการใดๆ จะเกิดคลื่นความ
รอนถี่มากขึ้นและมีระยะเวลายาวนานขึ้น ความรุนแรงของการเย็นลงของอุณหภูมิในฤดูหนาวเปนครั้งคราวและตอเนื่อง 
รวมถึงปริมาณฝนที่ตกลงมามีความรุนแรงมากขึ้นและเกิดขึ้นบอยคร้ังในหลายภูมิภาค และระดับคาเฉลี่ยของน้ําทะเลเพิ่ม
สูงขึ้น ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะมีระดับความเสี่ยงและความรุนแรงที่แตกตางออกไปในแตละภูมิภาค 

ประเทศไทยมีแนวโนมการปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นจากกิจกรรมการพัฒนาประเทศ จากขอมูลการปลอย
กาซเรือนกระจกในป พ.ศ. 2554 มีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก 305.52 ลานตันคารบอนไดออกไซด และการ
คาดการณปริมาณการปลอยมีสูงขึ้นถึง 555 ลานตันคารบอนไดออกไซดในป พ.ศ. 2573 โดยภาคที่มีการปลอยกาซเรือน
กระจกมากที่สุดคือ ภาคพลังงาน รองลงมาคือภาคเกษตรกระบวนการทางอุตสาหกรรม และของเสีย ประกอบกับการ
จัดลําดับขององคกร German watch ระบุวา ประเทศไทยเปน 1 ใน 10 ประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตอการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศในระยะยาว 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ในฐานะองคกรหลักในการสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย จําเปนตองวางยุทธศาสตรการดําเนินงาน 
ใหสอดคลองกับสถานการณและบริบทที่เปลี่ยนแปลง โดยมุงเนนการเปนองคกรหลักในการสงเสริมและสนับสนุนการลด
กาซเรือนกระจก และผลักดันปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการพัฒนา โดยเนนการสรางเครือขายเชื่อมโยงกับหนวยงานของ
รัฐและภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันผลักดันเปาหมายเชิงนโยบายในการลดกาซเรือนกระจกของประเทศ ตลอดจน
สงเสริมการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ใหเขามามีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาสูสังคมคารบอนต่ําใหสัมฤทธิ์ผล
อยางเปนรูปธรรม  
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2. สถานการณ์การเปลี�ยนแปลงที�มีผลต่อพฒันาการแผนยุทธศาสตรอ์งคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก 

(องคก์ารมหาชน) 

 

2.1 การพ ัฒนาแผนยุทธศาสตร ์ขององค์การบริหารจ ัดการก๊าชเรือนกระจก   

      (องคก์ารมหาชน) ปี 2550 - 2554  

ในระยะที่ผานมาองคการบริหารจัดการกาชเรือนกระจก (องคการมหาชน) 
ไดดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรองคการบริหารจัดการกาชเรือนกระจก (องคการ
มหาชน) ฉบับที่ 1 - ฉบับที่ 2 ที่มีการพัฒนามาอยางตอเนื่องภายใตสถานการณ และ
ภารกิจการจัดตั้งองคการฯ ที่ไดรับมอบหมาย โดยมุงเนนการเปนองคกรผูมีบทบาท
หนาที่ ในการรับรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดตามพิธีสารเกียวโต ภายใต

กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ UNFCCC (United Nations 
Framework Convention on Climate Change) รวมถึงการดําเนินงานดานการลดกาซเรือนกระจกของประเทศ
ไทยดวยมาตรการตางๆ ในระดับโครงการโดยใชการพิจารณาหลักเกณฑความยั่งยืนโดยความสมัครใจ สงผลใหเกิด
ประโยชนรวมตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศ สงผลใหการจัดการดานการลดกาซเรือนกระจก 
ในประเทศไทย มีความเปนเอกภาพและคลองตัวในการดําเนินงานดานสงเสริมการพัฒนาโครงการฯ และการซื้อขาย
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ไดรับการรับรองและติดตามประเมินผลโครงการที่ไดรับคํารับรอง รวมทั้งการพัฒนา
ศูนยกลางขอมูลที่เกี่ยวกับสถานการณดําเนินงานดานกาซเรือนกระจก จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับโครงการที่ไดรับคํา
รับรองและการซื้อขายปริมาณ กาซเรือนกระจกที่ลดลงไดจากโครงการที่ไดรับการรับรอง และการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ ตลอดจนใหคําแนะนําแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเก่ียวกับการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

2.2  การพฒันาแผนยุทธศาสตรข์ององคก์ารบรหิารจดัการกา๊ชเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) ปี 2555 -2559 

 เปนชวงเวลาของการเปลี่ยนแปลงไปสูการดําเนินงานสนับสนุนตลาดคารบอนภาคสมัครใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งราคา
คารบอนเครดิตสูงกวาและมีการดําเนินงานที่งายกวาตลาดภาคทางการ และจําเปนจะตองมีสวนรวมจากภาคสวน 
ที่เกี่ยวของในวงกวาง เนื่องจากผลการเจรจาภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และพิธีสารเกียวโต แมวาจะมีขอตกลงระดับหนึ่งในการที่จะพยายามไมใหเกิดชองวางระหวางรอบพันธกรณีที่หนึ่งและ
รอบที่สองของการลดกาซเรือนกระจก แตการกําหนดเปาหมายการลดกาซฯ ของประเทศพัฒนาแลวและกลไกตลาด
ยังไมหยุดนิ่ง และประเทศพัฒนาแลวมีเงื่อนไขในการรับซื้อคารบอน
เครดิตที่ใหความสําคัญตอประเทศดอยพัฒนามากกวา สงผลใหราคาซื้อ
ขายคารบอนเครดิต (CERs) ลดลงอยางตอเนื่องต่ํากวา 1 ดอลลารสหรัฐ
ตอตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ทําใหผูประกอบการพัฒนาโครงการ
และผูลงทุนมีความไมมั่นใจที่จะลงทุนในโครงการพัฒนาที่สะอาด ทําให
เกิดการชะลอตัวในการพัฒนาโครงการการตัดสินใจลงทุน และการซื้อ
ขายคารบอนเครดิตหลังป พ.ศ. 2555 จึงจําเปนอยางยิ่งที่องคการ
บริหารจัดการกาชเรือนกระจก (องคการมหาชน) ตองเตรียมความพรอม พัฒนาระบบการจัดการกาซเรือนกระจก 
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ เพื่อใหมีความรูและศักยภาพรองรับตอการดําเนินงานที่มีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไป
สนับสนุนการดําเนินงานของประเทศไทย ดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายในประเทศ และการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลการลดกาซเรือนกระจก โดยความสมัครใจ ตามที่ประเทศไทยไดแสดงเจตจํานงตออนุสัญญา 
UNFCCC 



แผนยุทธศาสตร ์องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2562 - 2566 
 

 

 3 
 

2.3 การพฒันาแผนยุทธศาสตรอ์งคก์ารบรหิารจดัการกา๊ชเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน)  ปี 2560 - 2564 

ชวงเวลาในปจจุบัน เปนชวงของการเปลี่ยนผานที่สําคัญ เนื่องจากความจําเปนในการยกระดับการดําเนินงาน 
ทั้งภายนอกและภายในประเทศ เพื่อรองรับกฎกติการะหวางประเทศฉบับใหมภายใตกรอบอนุสัญญา UNFCCC 
กลาวคือ ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่ไดรับรองโดยที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 21 ซึ่งสงผล 
ใหการดําเนินงานลดกาซเรือนกระจกและกระบวนการ MRV ทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้น 

ประเทศไทยไดยื่นหนังสือแสดงเจตจํานงการลดกาซเรือนกระจกโดยมีเปาหมาย ตอสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ  
อยางเปนทางการ จํานวน 2 ฉบับ โดยแบงเปน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  กรอบทิศทางเหล่านี� คือกระแสของการเปลี�ยนแปลง ที�ประเทศไทยจะตอ้งเตรียมการรองรบัจึงเป็นเหตุผลและ

ความจาํเป็นให ้องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ชเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) ตอ้งปรบัเปลี�ยนภารกจิ โดยมุ่งเน้นการสรา้ง

ความเขา้ใจ การมีส่วนร่วมดําเนินงาน และสนับสนุนการจดัการกา๊ซเรือนกระจก ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ มากยิ�งขึ�นไม่ว่า

จะเป็นการขยายความร่วมมือกบัภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื�อเตรียมความพรอ้มใหเ้กดิการบูรณาการ

และสนับสนุนใหเ้กิดการดําเนินงานดา้นการจดัการกา๊ซเรือนกระจก ตามนโยบายรฐับาล และยุทธศาสตรป์ระเทศ

อย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื� อง เพื�อเสริมสรา้งความเขม้แข็งของประเทศ ในการพรอ้มรบัมือกบัขอ้ตกลงระหว่าง

ประเทศที�อาจสง่ผลกระทบกบัประเทศไทยในอนาคต 
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ขอ้มลูตาราง : สํานกัพฒันาและสนบัสนุนวชิาการ องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

3. สถานการณ์การเปลี�ยนแปลงระดบัโลกที�มีนยัยะสาํคญั 
 

3.1 ความตกลงปารสี (Paris Agreement) 

ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา UNFCCC สมัยที่ 21 (COP 
21) ณ กรุงปารสี สาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 
2558 ที่ประชุมไดรับรองความตกลงปารีส (Paris Agreement) 
เพื่อเปนกฎกติการะหวางประเทศที่มีความมุงมั่นมากยิ่งขึ้น
สํ าหรับการมี ส วน ร วมของภาคี ในการแก ไ ขปญหากา ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และไดกําหนดเปาหมายในการ
ควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกใหต่ํากวา 2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับยุคกอนอุตสาหกรรม และ 
มุงพยายามควบคุมการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิไมใหเกิน 1.5 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับยุคกอนอุตสาหกรรม 

ความตกลงปารีส มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยประเทศไทยไดลงนามความตกลง
ดังกลาว เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 และใหสัตยาบันเขารวมในความตกลงปารีส เมื่อวันที่ 21 กันยายน  
พ.ศ. 2559 การเขารวมในความตกลงปารีสของไทย มีนัยยะสําคัญตอภารกิจและการดําเนินงานขององคการบริหาร
จัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ดังนี ้

3.1.1 การตดิตามประเมินผลการลดกา๊ซเรอืนกระจกตามเป้าหมายของประเทศภายใตค้วามตกลงปารสี 

เพื่อที่จะบรรลุเปาหมายอุณหภูมิระยะยาวดังกลาว ภาคีความตกลงปารีสตั้งเปาที่จะมุงสูการปลอย 
กาซเรือนกระจกของโลกในระดับสูงที่สุด (global peaking) โดยเร็วทีสุ่ดเทาที่เปนไปได และหลังจากนั้นจะดําเนินการ
ลดกาซเรือนกระจกลงอยางรวดเร็ว เพื่อใหเกิดสมดุลระหวางการปลอยกาซเรือนกระจกโดยมนุษยจากแหลงกําเนิด
และการกําจัดโดยการดูดซับกาซเรือนกระจกในชวงครึ่งหลังของศตวรรษนี้ โดยไดกําหนดใหทุกภาคีจัดทํา แจง และ
จัดใหมีการมีสวนรวมที่ประเทศกําหนดในการลดกาซเรือนกระจก ภายหลังป ค.ศ. 2020 ที่เรียกวา NDC ซึ่งแตละภาคี
จะตองแจง NDC ตอสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ทุก ๆ 5 ป โดยจะตองแสดงถึงความกาวหนาที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

NDC ฉบับแรกของไทย กําหนดวา “ประเทศไทยมีความมุงมั่นที่จะลดการปลอยกาซเรือนกระจกลง 
รอยละ 20 ภายในป พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) เมื่อเทียบกับกรณีการดําเนินธุรกิจตามปกติ (BAU) และปริมาณการลด 
กาซเรือนกระจกสามารถเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 25 หากไดรับการสนับสนุนทางดานเทคโนโลยี เงินทุน และการเพิ่มองคความรู 
ภายใตขอตกลงที่ทาทายและมีความเปนธรรมของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (UNFCCC)” 
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จากการดําเนินงานดังกลาวขางตน องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ไดรับ
มอบหมายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหดําเนินการติดตามประเมินผลการลดกาซเรือนกระจก 
(Tracking) ในระดับมาตรการและนโยบาย ในการนี้ องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) จึงได
ดําเนินงานรวมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการลดกาซเรือนกระจก 
ในระดับมาตรการและนโยบาย ทั้งในสวนของการพัฒนากระบวนการติดตามประเมินผลการลดกาซเรือนกระจก 
รวมถึงการพัฒนาโครงสรางสําหรับกระบวนการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ หรือ MRV (Measurement, 
Reporting and Verification) เพื่อใหวิธีการและกระบวนการติดตามประเมินผลการลดกาซเรือนกระจกตางๆ 
ดังกลาวขางตนมีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศ และมีความนาเชื่อถือในระดับสากลที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา 
UNFCCC เนนย้ําถึงความจําเปนในการเสริมความหนักแนนของกฎกติการะหวางประเทศ และยกระดับการลดกาซ
เรือนกระจกทั้งในชวงกอนป ค.ศ. 2020 และภายหลังป ค.ศ. 2020 อยางตอเนื่อง 

3.1.2 การดําเนินแนวทางความร่วมมือและกลไกตลาดระหว่างประเทศภายใตค้วามตกลงปารสี 

ความตกลงปารีสตระหนักวาภาคีอาจเขารวมโดยความสมัครใจในการดําเนินความรวมมือระหวาง
ประเทศเพื่อการดําเนินงานตาม NDC โดยขอ 6 (Article 6) ของความตกลงปารีส กําหนดพันธกรณีที่ภาคีตอง
ดําเนินการเมื่อเขารวมในแนวทางความรวมมือที่มีการใช “ผลการลดกาซเรือนกระจกที่ถายโอนระหวางประเทศ” 
(internationally transferred mitigation outcomes: ITMOs) เพื่อการบรรลุ NDC รวมทั้ง จัดตั้งกลไกที่นําไป 
สูการลดกาซเรือนกระจกและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือที่เรียกวา กลไกการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable 
development mechanism: SDM)1 ภายใตอํานาจและแนวทางของที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหนาที่เปนที่ประชุมรัฐ
ภาคีความตกลงปารีส พรอมทั้ง กําหนดกรอบการดําเนินงานสําหรับแนวทางที่ไมใชตลาดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

ทั้งนี้ โดยที่ประชุมรฐัภาคีฯ ไดมอบหมายใหองคกรยอยเพื่อใหคําปรึกษาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ดําเนินการพัฒนาและเสนอแนวทาง กฎ รูปแบบ กระบวนการขั้นตอน และขอตัดสินใจที่เกี่ยวของเพื่อรองรับการ
ปฏิบัติตามองคประกอบทั้งสามดังกลาว ใหแลวเสร็จ โดยชาที่สุด ภายในป พ.ศ. 2561 ในการนี้ องคการบริหารจัดการ
กาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) จึงไดเขารวมการเจรจาภายใตกรอบอนุสัญญา UNFCCC อยางตอเนื่อง โดยมี
บทบาทสําคัญ คือ 

                                         
1
 ชื่ออยางไมเปนทางการที่ใชโดยสํานักเลขาธิการ UNFCCC เพื่อเรียกกลไกที่จัดตั้งขึ้นตามขอ 6.4 ของความตกลงปารีส. 
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เสนอแนะทาทีเจรจาของไทย ในประเด็นการพัฒนากลไกตลาดระหวางประเทศ 

- เขารวมในกระบวนการเจรจา เพื่อติดตามการพัฒนากฎกติระหวางประเทศอยางใกลชิด และผลักดัน
ทาทีไทยตอการดําเนินงานตามขอ 6 ของความตกลงปารีส 

- วิเคราะหแนวโนม สถานการณ และเตรียมความพรอมภายในประเทศ เพื่อหากวาในอนาคต ประเทศ
ไทยพิจารณาใชกลไกตลาดระหวางประเทศภายใตความตกลงปารีส ประเทศไทยจะมีความพรอมใน
การดําเนินกลไกดังกลาว ตามมาตรฐานที่ยอมรับของนานาชาติ 

ซึ่งจากผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา UNFCCC สมัยที่ 22 (COP 22) ณ เมืองมารราเกซ ราชอาณาจักร
โมร็อกโก คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
โดยองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) เรงวิเคราะหขอดี-ขอเสีย และศึกษาศักยภาพความพรอม
ของประเทศไทยในการดําเนินความรวมมือลดกาซเรือนกระจกผานกลไกตลาดระหวางประเทศ เชน กรอบทวิภาคี 
และกรอบพหุภาคีอื่น ๆ เพื่อนําเสนอตอหนวยงานดานนโยบาย พิจารณาใหความเห็นตอไป 

 

3.2   เป้าหมายการพฒันาที�ย ั �งยนื  

      (Sustainable Development Goals: SDGs) 
      องคการสหประชาชาติไดกําหนดเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการ
พัฒนาเปนมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม ใหมีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งไดใช เปนทิศ
ทางการพัฒนาตั้งแตกันยายน 2558 - สิงหาคม 2573 
ครอบคลุมระยะเวลา 15 ป ประกอบดวย 17 เปาหมาย 
โดยมีเปาหมายที่ 13 กําหนดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโดยตรง 

เปาหมายที่ 13 ปฏิบัติการอยางเรงดวนเพื่อตอสูกับ 
      การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 
      ที่เกิดขึ้น  

13.1 เสริมภูมิตานทานและขีดความสามารถในการ
ปรับตัวตออันตรายและภยัพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวของกับภูมิอากาศในทุกประเทศ 

13.2 บูรณาการมาตรการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในนโยบาย ยุทธศาสตร และการวางแผน
ระดับชาติ 

13.3 พัฒนาการศึกษา การสรางความตระหนักรู และขีดความสามารถของมนุษยและของสถาบันในเรื่องการ
บรรเทาปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ การเตือนภัยลวงหนา 

 

               ในการนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะหนวยงานรับผิดชอบหลัก 
                     จึงไดจัดทําแผนที่นําทางการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปาหมายที่ 13 
                     โดยมีแผนงาน/โครงการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้ง องคการบริหารจัดการกาซเรือน               
                     กระจก (องคการมหาชน) รองรับการดําเนินงานตามเปาหมายดังกลาว 
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3.3 ความร่วมมือภายใตก้รอบ ASEAN 

ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานสิ่ งแวดลอม 
ไดจัดทํารางแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานสิ่งแวดลอม หรือ 
ASPEN (ASEAN Strategic Plan on Environment) ค.ศ. 2016 
– 2025 เพื่อเปนกรอบแนวทางความรวมมือดานสิ่งแวดลอม
ระยะ 10 ปในการสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค โดยมี
ประเด็นกลยุทธหลักที่ 5 วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ประกอบดวยแผนงาน 5 สาขา ดังนี้  

(1) การปรับตัวตอผลกระทบ และภูมิตานทานและความ 
สามารถในการฟนตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  

(2) การลดกาซเรือนกระจก  

(3) การถายทอดเทคโนโลยี  

(4) การเงินดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

(5) การประสานความรวมมือในประเด็นที่เชื่อมโยงในระดับสาขาและเครือขายระดับโลก 

 

   โดยศูนยวิชาการนานาชาติดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ CITC (Climate Change 
International Technical and Training Center) จัดตั้งขึ้นภายใตองคการบริหารจัดการกาซเรือน
กระจก (องคการมหาชน) ไดรับการรับรองใหเปนภาคีความรวมมือสนับสนุนการดําเนินงานในกิจกรรม  

 

กิจกรรม 

แผนงานที่ 2 : การลดกาซเรือนกระจก 
แผนงานที่ 4 : การเงินดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 จัดการประชุมเชิญปฏิบัติการ เวที
เสวนา และแลกเปลี่ยนบุคลากร เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกรณีศึกษาดานการ
ลดกาซเรือนกระจกในสาขาตาง ๆ ใน
ภูมิภาค 

 จัดการประชุมเชิญปฏิบัติการและ
การฝกอบรม เพื่อเสริมสรางความ
เขาใจและศักยภาพในการดําเนินงาน
ตาม NDCs และเทคนิคการ MRV 

 การจัดการฝกอบรม การประชุม
เชิญปฏบิัติการ ฯลฯ เพื่อแลกเปลี่ยน
ขอมูลและประสบการณดานการ
เขาถึงแหลงเงินทุนระหวางประเทศ 
แ ล ะ ส ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง
ภาคเอกชนในการพัฒนา การผลิต 
และเทคโนโลยีที่ปลอยกาซเรือน
กระจกต่ํา 

 

 

 

สิงคโปร      ไทย อินโดนิเซีย    ไทย เวียดนาม    ไทย 
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4. ความเชื�อมโยงต่อนโยบายและแผนที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัทําแผนยุทธศาสตรอ์งคก์ารบริหารจดัการกา๊ซ

เรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

 

4.1 ร่างกรอบยุทธศาสตร ์ระยะ 20 ปี  

 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป เปนเปาหมายในการ
พัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบ
ในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันอันจะ
กอใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมาย ตามระยะเวลา 
ที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติซึ่งจะตองไมนอยกวายี่สิบป  

 โดยแผนยุทธศาสตรระยะ 20 ป ขององคการบริหาร
จัดการกาซเรือนกระจกไดกําหนดแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ 
กับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ดังนี ้
 
 

   
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
โดยมีการวางรากฐานที่แข็งแกรง และโครงสราง

พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน ซึ่งการพัฒนาพื้นที่ พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และเมือง  

การพัฒนาเชิงพื้นที่จะทวีบทบาทสําคัญในการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิต
และบริการไทยเนื่องจากการพัฒนาเชิงพื้นที่จะทําให
ประเทศสามารถใชจุดแข็งของแตละพื้นที่และชุมชนเพื่อ
เสริมหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมได อีกทั้งเปน
การสนับสนุนการกระจายความมั่งคั่งไปสูภูมิภาคตางๆ 
ในประเทศ ซึ่งการพัฒนาเชิงพื้นที่มีจุดเนนสําคัญ คือ
การมีสวนรวมของชุมชน ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

       โดยมีกรอบแนวทางอาทิการอนุรักษฟนฟู 
และปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
การพัฒนาและใชพลั งงานที่ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศและเมืองที่ เปนมิตรกับสิ่ งแวดลอม 
รวมถึงการลดรวมลดปญหาโลกรอนและ
ปรับตัวใหพรอมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศ  และกา ร ใช เ ค รื่ อ งมื อทา ง
เศรษฐศาสตรและ นโยบายการคลังเพื่อ  

 สิ่งแวดลอม  
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4.2 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที� 12 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไดจัดทําขึ้นในชวงเวลา ของการปฏิรูป
ประเทศทามกลางสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมากขึ้น โดยไดนอมนําหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 – 11  
เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคง เกิดภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและ ยั่งยืน ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร 
การพัฒนาประเทศ  

            ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับองคการบริหารจัดการกาชเรือนกระจก (องคการมหาชน) ไดแก 

ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน  

เปาหมายที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในดานตางๆ หรือในพื้นที่หรือ
สาขาที่มีความเสี่ยงจะไดรับผลกระทบสูง 

ตัวชี้วัด 4.1 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนสงลดลงไมนอยกวารอยละ 7 
ของการปลอยในกรณีปกติภายในป 2563  

ตัวชี้วัด 4.2 ตนทุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกตอหนวย (บาทตอตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา) 
มีแนวโนมลดลง 

โดยมีแนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสูการปฏิบัติ ที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้ 

(1) แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สรางเมือง 
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือเมืองสีเขียว เพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน 

(2) สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เนนการบริหารจัดการทรัพยากรอยาง 
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยสงเสริมการลดกาซเรือนกระจกตลอดกระบวนการผลิต รวมทั้งสงเสริมใหมี
การจัดทําบัญชีผลกระทบสิ่งแวดลอมรายสินคา สนับสนุนการออกฉลากคารบอนฟุตพริ้นต และฉลาก
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สิ่งแวดลอมอ่ืนๆ พัฒนา ฐานขอมูลการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑของภาคการผลิตและภาคการขนสง 
เพื่อนําไปสูการกําหนด มาตรฐานฟุตพริ้นตสิ่งแวดลอม ตลอดจนสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมและปลอยคารบอนต่ํา 

(3) สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว ตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ จัดทําและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใหสามารถ
รองรับพันธกรณีระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนามาตรการและกลไกเพื่อ
สนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกในทุกภาคสวน สงเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหมีการจัดเก็บ และรายงานขอมูลเกี่ยวกับการปลอยกาซเรือนกระจก และสรางความรู ความ
เขาใจ ความตระหนัก และการมีสวนรวมของประชาชน และ ภาคสวนตางๆ ในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 

4.3 โมเดลประเทศไทย 4.0 
     Thailand 4.0 เปนโมเดลเศรษฐกิจที่จะ
นําพาประเทศไทยใหหลุดพนจากกับดัก
ประเทศรายไดปานกลางกับดักความเหลื่อม
ล้ํา และกับดักความไมสมดุล พรอมๆกับ
เปลี่ ยนผ านประเทศไทยไปสู  ประ เทศ 
ในโลกที่หนึ่ง ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ในบริบทของโลกยุคThe Fourth 
Industrial Revolution อยางเปนรูปธรรม

ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดวางไว ดวยการสรางความเขมแข็งจากภายใน ควบคูไปกับการเชื่อมโยงกับ
ประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคลื่อนผานกลไก “ประชารัฐ” 

เปาหมายเพื่อหลุดพน 3 กับดัก โดยปรับเปลี่ยนกลไกการขับเคลื่อนการเติบโตชุด ใหม (New Growth Engines) 
เพื่อเปลี่ยนผานประเทศไทยไปสู “ประเทศในโลกที่หนึ่ง” ภายในป 2575 ดังนี ้

1. กลไกขับเคลื่อน เศรษฐกิจดวยนวัตกรรม ปญญา เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค (Competitive Growth 
Engines) เพื่อกาวสูประเทศที่มีรายไดสูง  

2. กลไกการกระจายรายได โอกาส และความมั่งคั่งอยางเทาเทียม (Inclusive Growth Engine)  
3. กลไกการพัฒนาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green  Growth Engine)  
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วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการจัดทํา 
  คําของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

4.4 ยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

      ยุทธศาสตรการการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดจัดทําขึ้นโดยคํานึงถึงหลักความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันที่ดี เพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม และ
ใหประเทศมีความมั่นคง อยางยั่งยืน ตามวิสัยทัศนของประเทศ
โดยยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับองคการบริหารจัดการกาซเรือน
กระจก ไดแก 

ยุทธศาสตร 5 ดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบน  
 คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

ยุทธศาสตร 5.5 การรวมลดปญหาโลกรอนและ
ปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
      โดยเปาหมายของยุทธศาสตรจัดสรรกําหนดให
ประเทศไทยเพิ่มประสิทธิภาพการลดกาซเรือน
กระจกและมีขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งสามารถลด
ความเสียหายและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโลก 

 

 

4.5 แผนแม่บทรองรบัการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 

แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพ.ศ. 2558 –  2593 กําหนดขึ้นเพื่อใชสําหรับเปนกรอบ
แนวทางระยะยาวในการดําเนินงานของภาคสวนที่เกี่ยวของ โดยมีความคาดหวังวาหนวยงานตางๆ จะสามารถนํา
กรอบแนวทางที่นําเสนอไวในแผนแมบทฯ ไปจัดทําเปนแผนปฏิบัติการในเชิงลึกเพื่อขับเคลื่อนการ แกไขปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหเกิดผลสัมฤทธิซ์ึ่งแผนที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรองคการบริหารจัดการกาชเรือนกระจก 
(องคการมหาชน)  ดังนี ้ 

(1) การสรางความพรอมในการรับมือและปรับตัวตอ 
            การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(2) การลดกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมการพัฒนา 
            ตางๆ ในเมืองหลัก 

(3) กลไกสนับสนุนการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง 
            สภาพภูมิอากาศ 

(4) กลไกสนับสนุนการเติบโตแบบคารบอนต่ํา 
(5) กลไกการขับเคลือ่นภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของ 
(6).การเสริมสรางความเขมแข็งดานเจรจาและความ 

               รวมมือในเวทีระหวางประเทศ 
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แผนภาพแสดงความเชื�อมโยง วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าประสงค ์ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ ์แผนงาน ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2564 

4.6 แผนจดัการคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม พ.ศ. 2560 – 2564 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับประเทศ
เพื่อเปนกรอบชี้นําใหภาคีการพัฒนานําไปใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ในชวงเวลา 5 ปขางหนา และเปนการดําเนินการตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งประกอบไปดวย 4 ยุทธศาสตร  

แผนยุทธศาสตรองคการบริหารจัดการกาชเรือนกระจก (องคการมหาชน) ที่เกี่ยวของกับแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ดังนี ้

ยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน 
3.1 การสงเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน ประกอบดวย 2 แผนงาน ไดแก แผนงานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม และแผนงานการสงเสริมพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3.2 การสงเสริมการผลิตและบริการที่ยั่งยืน ประกอบดวย 3 แผนงาน ไดแก แผนงานการเกษตร แผนงานการ

อุตสาหกรรม และแผนงานการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรที ่4 สรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติและสงเสริมความ
รวมมือกับตางประเทศ 
4.1 การสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชนดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

ประกอบดวย 2 แผนงาน ไดแก แผนงานการสรางความรู ความเขาใจและพัฒนาศักยภาพของประชาชน 
และแผนงานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

4.2 การพัฒนาแผนงานและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ประกอบดวย 2 แผนงาน ไดแก แผนงานการสรางความพรอมและขีดความสามารถในการปรับตัว 
ของชุมชน และแผนงานการสรางความสามารถในการปรับตัวของภาคสวนตางๆ 

4.3 การพัฒนาความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ประกอบดวย 2 แผนงาน 
ไดแก แผนงานการพัฒนาและกระตุนบทบาทความรวมมือจากทุกภาคสวน และแผนงานการเสริมสราง
ความเขมแข็งดานความรวมมือในเวทีระหวางประเทศ 
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5. การวเิคราะหค์วามเชื�อมโยงกบัภารกจิของอบก. ตามมาตรา 7 
 

บทบาทหนาที่ของ อบก. ตามกฎหมายกําหนดใหองคการมีวัตถุประสงคของการดําเนินการเกี่ยวกับพัฒนากลไก
และระบบในการจัดการการลดกาซเรือนกระจก ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาโครงการและตลาดซื้อขายปริมาณกาซเรือน
กระจก การขึ้นทะเบียนโครงการ การรับรองปริมาณกาซเรือนกระจก และการติดตามประเมินผลโครงการ การเปน
ศูนยกลางขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสถานการณดําเนินงานดานกาซเรือนกระจกและการลดกาซเรือนกระจก รวมทั้งการ
ประเมินผลการลดกาซเรือนกระจกและผลกระทบที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ กฎหมายกําหนดใหองคการมีหนาที่เกี่ยวกับการ
ประสานความรวมมือและรวบรวมขอมูลการปลอยและการลดกาซเรือนกระจกการบริหารจัดการองคความรูเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานรวมมือกับหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค 
ขององคการ โดยมีรายละเอียดภารกิจตามมาตรา 7 คือ 

1. พัฒนาและสงเสริมโครงการและตลาดซื้อขายปริมาณกาซเรือนกระจก 
2. ดําเนินการเก่ียวกับการใหคํารับรองโครงการหรือการขึ้นทะเบียนโครงการ 
3. ดําเนินการเก่ียวกับการอนุญาตใหใชเคร่ืองหมายรับรอง 
4. ดําเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผูประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจหรือ 

ผูประเมินภายนอกสําหรับการขอเคร่ืองหมายรับรอง 
5. เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับสถานการณดาํเนินงานดานกาซเรือนกระจก 
6. สนับสนุนการประเมินผลการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
7. สงเสริมและพฒันาศักยภาพ ตลอดจนใหคําแนะนาํแกหนวยงานภาครฐัและภาคเอกชนเก่ียวกับการ

จัดการกาซเรือนกระจก 
8. เผยแพรและประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดการกาซเรือนกระจก 
9. สงเสริมและสนับสนนุการดําเนนิงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ความเชื่อมโยงระหวางบทบาท ของ องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) กับนโยบาย
และแผนที่เปนแผนหลัก ในดานการดําเนินการสงเสริมและพัฒนากลไกการลดการปลอยกาซเรือนกระจก เชน 
โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด มาตรการรับรองปริมาณการปลอย คารบอนฟุตพริ้นต บทบาทดานการสนับสนุน
ดานวิชาการ ขอมูลและสถานการณ และการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งในและนอกองคกรที่มีการ
ดําเนินการดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจกเมื่อพิจารณาภารกิจ ตามมาตรา 7 กับนโยบายและแผนหลักตางๆ มี
การดําเนินการที่สอดคลองครอบคลุมในหลายแผน เชน รางยุทธศาสตรพัฒนาประเทศ 20 ป ไทยแลนด 4.0 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-
2593 แผนยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการมุงสูการเปนสังคมคารบอนต่ําและมี
เศรษฐกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการสงเสริมและพัฒนากลไกการลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่เหมาะสมการ
สนับสนุนการสรางความตระหนัก และองคความรูดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
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6. ยทุธศาสตร ์แผนงาน นโยบายรฐับาลและประเด็นที�เกี�ยวขอ้งเชื�อมโยงกบัโครงการและตวัชี� วดัองคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) ที�สาํคญั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาระบบการติดตามและ
ประเมินผลการลดกาซเรือนกระจกจาก

มาตรการของประเทศ
ตัวชี้วัด : ปริมาณการลดกาซเรือนกระจก

ท่ีสามารถติดตามประเมินผลได
จากมาตรการของประเทศ  
(ป 62 : 41 MtCO2eq)

ตัวชี้วัด : รายงานประจําปผลการลดกาซ
เรือนกระจกของประเทศท่ีไดรับ
การรับรองโดยคณะกรรม
การนโยบายการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแหงชาต ิ
(ป 62 : 1 ฉบับ/ป)

โครงการจัดทําขอมูลตนทุนการลดกาซ
เรือนกระจกตอหนวยในระดับมาตรการ/

นโยบาย
ตัวชี้วัด : ขอมูลตนทุนตอหนวยของการ

ลดกาซเรือนกระจกจาก
มาตรการของประเทศ 
(ป 62 : 1 มาตรการ)

เป าป ระส งค  9.4 ยกระดับโ ครงสร า ง
พ้ืนฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเ พ่ือใ ห
เกิดความยั่งยืน โดยเพ่ิมประสิทธิภ าพการ
ใชทรัพยากรและการใช เทคโน โลยีและ
กระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาด
และเปนมิตรตอ ส่ิงแวดลอมมากข้ึน  โดย
ทุกประเทศดําเนินการตามขีดความสามารถ
ของแตละประเทศ ภายในป 2573

ตัวชี้วัด 9.4.1 ปริมาณการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดตอหนวยมูลคาเพิ่ม

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
(แผนฯ 12 ) ป 60-64

โครงการสงเสริมการจดัทําคารบอน
ฟุตพริ้นขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น
ตัวชี้วัด : จํานวนองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ท่ีจัดทํารายงานขอมูล
กาซเรือนกระจกและแผนการ
ลดกาซเรือนกระจก 
(ป 62 : 60 แหง)

โครงการพัฒนาแนวทางการรายงาน
ขอมูลกาซเรอืนกระจกระดับเมือง

ตัวชี้วัด : จํานวนเมืองขนาดใหญ
ท่ีจัดทํารายงานขอมลูกาซ
เรือนกระจกและแผนการลด
กาซเรือนกระจก 
(ป 62 : 20 จังหวัด)

โครงการพัฒนาระบบการติดตาม 
และประเมินปริมาณการปลอยและกัก

เก็บกาซเรอืนกระจกจากการใช
ประโยชนท่ีดินระดับจังหวัดดวย
เทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล 

(Remote Sensing)
ตัวชี้วัด : ชุดขอมูลปริมาณการปลอย

และกักเก็บกาซเรือนกระจก
จากการใชประโยชนท่ีดินและ
การเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนท่ีดิน แสดงใน
รูปแบบแผนท่ี 
(ป 62 : 20 ชุด) 

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการ
จัดการน้ํ า และสรางการเติบ โต
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัด 
การปลอยก  าซเรือนกระจกของ
ประเทศลดลง รอยละ 7 - 20 
ในภาคพลังงานและคมนาคม
ขนสงของการปลอยในกรณี
ปกติ ภายในป 2563 

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเ ติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ประเทศไทย 4.0 การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ยุทธศาตรจัดสรร งปม. ป 62 นโยบายรฐับาล /
ยุทธศาสตรกระทรวง

ยุทธศาสตรที่ 4 การเ ติบโตที่เปน
มิตรกับ ส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน
เปาหมายที่ 4 เพ่ิมศักยภาพในการ
ลดกาชเรือนกระจก และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปรับ ตัวตอการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตัวช้ีวัด

ตัวชี้วัด 4.1 : การปลอยกาชเรือน
กระจกในภาคพลังงานและคมนาคม
ขนสง ลดลงภายในป 2563 ไมนอย
กวารอยละ 7 ของการปลอยในกรณี
ปกติ

ตัวชี้วัด 4.2 : ตนทุนการลดการปลอย
กาซเรือนกระจกตอหนวย (บาทตอ
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา)

ตัวชี้วัด 4.4 : กลไกภายในประเทศ
เพื่อสนับสนุนดานการเงิน เทคโนโลยี
และการเสริมสรางศักยภาพ

องคประกอบที่ 3:
เปลี่ยนจาก Traditional 
Service ไปสู High  value 
service

เปาประสงค 13.3 พัฒนาการศึกษา การ
สรางความตระหนัก รู  และความสามารถ
ของมนุษยและของสถาบัน ใน เ ร่ืองการลด
ปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภู มิอากาศ 
การปรับตัว การลดผลกระทบ การเ ตือนภัย
ลวงหนา

ตัวชี้วัด 13.3.2 จํานวนประเทศที่มีการ
สื่อสารการเสริมสรางความเขมแข็งในการ
สรางขีดความสามารถระดับสถาบัน ระบบ 
และบุคคลในการปรับตัว การลดการปลอย
กาซเรือนกระจก การถายทอดเทคโนโลยี 
และการพัฒนา

นโยบายที่ 9 การรักษา
ความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากร และสราง
ความสมดุลระหวาง
การอนุรักษกับการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรท่ี 5 การลด
ผลกระทบจาการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ยุทธศาสตรท่ี 6 
การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองคกร

   โครงการพัฒนาขีดความสามารถภาคสวน  
        ไทยและอาเซียนในการรับมือ
      การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตัวชี้วัด : จํานวนชุดองคความรูดานการจัดการกาซ
           เรือนกระจกและการเปลีย่นแปลงสภาพ 
           ภูมิอากาศท่ีมีการพัฒนาหรือปรับปรุง 
           (ป 62 : สะสม 7 ชดุ)
ตัวชี้วัด : กลุมเปาหมายมคีวามรูความเขาใจเฉพาะ
           ดานในเชงิลกึ (Technical Technique) 
           ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
           และการลดกาซเรือนกระจก 
           (ป 62 : 500 คน)
ตัวชี้วัด : รอยละของกลุมเปาหมายท่ีไดรับความรูมี
           การนาํไปใชประโยชน (ป 62 : รอยละ 60)
ตัวชี้วัด : จํานวนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพใหกับ
           บุคลากรในระดับภูมิภาคและนานาชาติ 
           (ป 62 : 2 ครั้ง)
ตัวชี้วัด : จํานวนเครือขาย/หนวยงานภาคคีวาม
           รวมมอืในการพัฒนาศกัยภาพ 
           (ป 62 : สะสม 7 เครือขาย/ภาคี)

ภารกิจ อบก. มาตรา 7 (7)

ภารกิจ อบก. มาตรา 7 (6)

ภารกิจ อบก. มาตรา 7 (5)

โครงการกิจกรรมชดเชยคารบอน เพื่อสนับสนุนตลาด

คารบอนภาคสมัครใจภายในประเทศ
ตัวชี้วัด : ปริมาณการซื้อคารบอนเครดติเพ่ือชดเชย 
           (ป 62 : สะสม 12,000 tCO2eq)

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการซ้ือขายคารบอนเครดิต

ตัวชี้วัด : จํานวนผูประกอบการท่ีเขารวมกิจกรรมใหความรูเรื่องเกี่ยวกับ
           ตลาดคารบอนและธุรกิจยัง่ยืน (ป 62 : 450 คน)

โครงการพัฒนาตลาดของฉลากคารบอน
ตัวชี้วัด : จํานวนผลิตภัณฑท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนฉลากคารบอน 
           (ป 62 : 360 ผลิตภัณฑ)
ตัวชี้วัด : ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดลงจากการสงเสรมิใหใช 
           เครื่องหมายลดคารบอนฟุตพริ้นท (ป 62 : 31,200 tCO2eq)
ตัวชี้วัด : จํานวนท่ีปรึกษาและผูทวนสอบท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนกับ 
           อบก. เพ่ิมขึ้นปละ (ป 62 : 10 ราย)
ตัวชี้วัด : ฐานขอมูลผลติภัณฑสําหรับบรรจุเขาระบบ Green Card 
           ของประเทศ (ป 62 : 2 ชุด)

ภารกิจ อบก. มาตรา 7 (1)

โครงการสงเสริมการลดกาซเรือนกระจก และพฒันาคารบอนเครดิต

รายโครงการ (T-VER,JCM,CDM)
ตัวชี้วัด : ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีคาดวาจะลดไดจากโครงการ T-VER 

(สะสม ป 62 : 2.32 MtCO2eq/y) 
ตัวชี้วัด : แนวทางและวิธีการลดกาซเรือนกระจกรายสาขา 

(ป 62 : 1 รายสาขา)
ตัวชี้วัด : รอยละของการตดิตามประเมินผลโครงการ T-VER,JCM,CDM 
           ตามแผน (ป 62 : รอยละ 100)

โครงการ สงเสริมการลดกาซเรอืนกระจกรายกจิกรรม (LESS)
ตัวชี้วัด : ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีไดรับการรับรองจากการดําเนิน
           กิจกรรม (สะสม ป 62 : 0.15 MtCO2eq)

ภารกิจ อบก. มาตรา 7 (2), (3), (4)

โครงการสรางความรูความเขาใจแกทุกภาคสวนเพื่อสรางความ
ตระหนักถึงความสําคัญของการลดกาซเรือนกระจก

ตัวชี้วัด : ภาคประชาชนไดรับความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการ
           เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผานสือ่สงัคมและสือ่มวลชน 
           (ป 62 : 5,000,000 คน)
ตัวชี้วัด : จํานวนกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานดาน
           การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการกาซเรือน
           กระจก (ป 62 : 85 ครั้ง)
ตัวชี้วัด : จํานวนเครือขาย/หนวยงาน/องคกรท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริม
           การจัดการกาซเรือนกระจก (ป 62 : 60 กิจกรรม) 

ภารกิจ อบก. มาตรา 7 (8)

โครงการพัฒนาระบบการ
ติดตามและประเมินผลการลด
กาซเรือนกระจกจากมาตรการ

ของประเทศ
ตัวชี้วัด : ปริมาณการลดกาซ

เรือนกระจกที่สามารถ
ติดตามประเมินผลไดจาก
มาตรการของประเทศ  
(ป 62 : 41 MtCO2eq)

โครงการจัดทําขอมูลตนทุนการ
ลดกาซเรือนกระจกตอหนวยใน

ระดับมาตรการ/นโยบาย
ตัวชี้วัด : ขอมูลตนทุนตอหน วย

ของการ
ลดกาซเรือนกระจกจาก
มาตรการของประเทศ 
(ป 62 : 1 มาตรการ)

ภารกิจ อบก. มาตรา 7 (6)

โครงการประชารัฐ
สนับสนุนการลดภาวะ
โลกรอน ลดกาซเรือน

กระจกในพ้ืนที่ระเบียงเขต
เศรษฐกิจพิเศษ EEC 

ตัวชี้วัด : พ้ืนท่ีปาชุมชนไดรับ
การสนับสนุนผาน
โครงการ
(ป 62 : 4 แหง)

ตัวชี้วัด : จํานวนเครือขาย/
ภาคีความรวมมือลด
กาซเรือนกระจก (ป 
62 : 4 เครือขาย/
ภาค)ี

ตัวชี้วัด : หนวยงานภาครัฐ/
ภาคเอกชน/ทองถิ่น 
เขารวมพัฒนาระบบ
การจัดอันดับองคกร
คารบอนต่ําในระดับ
พ้ืนท่ีระเบียง
เศรษฐกิจภาค
ตะวันออก 
(15 แหง)

ภารกิจ อบก. มาตรา 7 
(9)
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ยุทธศาสตร 
อบก.

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพือ่การพัฒนาอยางยัง่ยืนแผนพัฒนาฯ ฉบับ
12

ยุทธศาสตร
ทส. ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร

เปาประสงค 
อบก.

ยุทธศาสตรท่ี 1  สงเสริมและสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจก (Mitigation) ในประเทศไทย ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสร างขีดความสามารถบุคลากร และสร างความ
ตระหนักรูดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ยุทธศาสตรท่ี 3  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
องคกร

1. สนับสนุนและขยายผลอยางต อเนื่องเพื่อใหเกิดการลดกาซ เรือนกระจก
ระดับโครงการและรายสาขา เกิดประโยชนรวมดานเศรษฐกิจ  สังคม

และส่ิงแวดล อม

2. สนับสนุนการประเมินผลการลดกาซ
เรือนกระจกระดับมาตรการ/นโยบายตาม
เปาหมายการลดกาซเรือนกระจกของ
ประเทศ (NAMA และ NDC Roadmap)

4. เพิ่มขีดความสามารถบุคลากร
ดานการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และเพ ิ่มบทบาทไทยตออาเซียนใน
การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ

5. ทุกภาคสวนมีความตระหนักรู 
ความเขาใจ และมีสวนรวมดานการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจกและ
การจัดการการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

3. ขอมูลสถานการณกาซเร ือนกระจก
ที่ถูกตอง ทันส มัย และตอบสนองความ
ตองการของภาคสวนที่เก่ียวข อง เพื่อ
สนับสนุนการลดกาซเรือนกระจก

กลยุทธ 
อบก.

1. พัฒนาและขยาย

ผลการใชกลไกและ
เคร่ืองมือของ อบก. 
เพ ื่อสงเสริมใหเกิด
การลดกาซเรือน
กระจก

2. สงเสริมตลาดคารบอน และ
ผลักดันระบบซื้อขายสิทธิในการ
ปลอยกาซเรือนกระจก 
(Emissions Trading Scheme) 
ไปสูการดําเนินงานระดับประเทศ

3. สงเสริมฉลาก

คารบอน และ
ธุรกิจคารบอน 
เพ ื่อการผลิตและ
บริโภคอยางยั่งยืน 
และสนับสนุนการ
ขยายตลาดสินคา

สูสากล

4. ติดตามการเจรจากฎ
กติกาและเสริมสราง
ความพรอมของประเทศ
ไทยในการดําเนินความ
รวมมือลดกาซเรือน
กระจกผานแนวทางและ
กลไกตลาดระหวาง
ประเทศภายใตUNFCCC

5. ติดตามประเมินผลการลดกาซเรือน
กระจก โดยบรูณาการรวมกับหนวยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชนที่เก่ียวของ

6. สงเสริมการจัดทําขอมูล
และรายงานปริมาณการ
ลดกาซเรือนกระจกของ
ภาครัฐ องคก รปกครอง

สวนทองถิ่นและ
ภาคเอกชน (อุตสาหก รรม
และบริการ)

7. พัฒนาขอมูล
สถานการณกาซ
เรือนกระจก และ
ระบบสารสนเทศ 

ดานการจัดการกาซ
เรือนกระจกเพื่อ
ตอบสนอง 

Thailand 4.0

8. พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรของภาคสวนไทยและ
อาเซียน เพื่อตอบสนอง
กระแสโลกดานการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

9. เผยแพร ประชาสัมพันธและ
พัฒนาเคร ือขายการมีสวนรวม
ดานการจัดการการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

6. องคกรมีการบร ิหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และพัฒนาระบบการบริหารงานและศักยภาพ

บุคลากรอยางตอเนื่อง

11. พัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
และระบบ
สารสนเทศของ
องคกรเพื่อ
สนับสนุนการเปน
รัฐบาลดิจิตอล

10. พัฒนาระบบการบร ิหารจัดการ
องคกรและเพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากรอยางตอเนื่อง

แนวทางที่ 1 การปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแนวทางท่ี 2 การลดกาซเรือนกระจก และสงเสริมการเติบโตท่ีปลอยคารบอนต่ํา แนวทางที่ 3 การสรางขีดความสามารถ ดานการบริหารจัดการ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ

แผนชาติระยะ
 20 ป ย ุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี 5  การลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

แผนแมบทฯ
เปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

เปาหมายท่ี 13 ปฏิบัติการอยางเรงดวนเพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นSDGs

ยุทธศาสตร
จ ัดสรร ป 2562 ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการจัดการนํ้าและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีว ิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 เพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคาและยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติและสงเสริมความรวมมือตางประเทศ

แผนจ ัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการ
ตามแผน

ยุทธศาสตร

1. โครงการสงเสริม 
 การลดกาซเรือน
 กระจก (สวป.)
2. โครงการสนับ
 สนุนกิจกรรม
 ลดกาซเรือนกระจก
 (สวป.)
3. โครงการขยายผล 
 การมีสวนรวมของ
 ภาคีในพ ื้นท่ี EEC 
 จากตนแบบ 
“กรีนระยองโมเดล”
 (สนย.)

1. โครงการสงเริมการซ้ือขายเครด ิต 
 (สพธ.)
2. โครงการขยายผลกิ จกรรมชดเชย
 คารบอน เพื่อสนับสนุนตลาด
 คารบอนภาคสม ัครใจ (สพธ.)

3. โครงการพัฒนาแนวทางการ 
 ด ําเนินงาน ETS (สพธ.)
4. โครงการนํารองระบบซ้ือขาย
 สิทธิในการปลอยก า ซเรือนกระจก
 ภาคสมัครใจของประเทศไทย 

 (สพธ.)
5. โครงการเตรียมความพรอมดาน 
 กลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลด
 ก าซเรือนกระจก (สพธ.)
6. โครงการสนับสนุนการลดกาซ

 เรือนกระจกผานกลไก EPC และ 
LCC (สวป.)

7. โครงการสนับสนุนการพัฒนา 
 กฎหมายรองรับการจัดต ัง้ระบบ
 ซ้ือขายสิทธิในการปลอ ยก าซเรือน 

 กระจกที่เหมาะสมในประเทศไทย
 (สนย.)

1. โครงการพัฒนาระบบการติดตามและ
 ประเมินผลการลดกาซเรือนกระจก
 จากมาตรการของประเทศ (สพว.)
2. โครงการจัดทําขอมูลตนทุนการลดกาซ
 เรือนกระจกตอหนวยในระดับมาตรการ/
 นโยบาย (สพว.)

1. โครงการสงเสริมการจัดทํา
คารบอนฟุตพริ้นทขององค กร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ศขก.)
2. โครงการพัฒนาแนวทางลด
กาซเรือนกระจกระดับจังหวัด 

(ศขก.)
3. โครงการพัฒนาระบบ
การต ิดตาม และประเมิน
ปริมาณการปลอยและกักเก ็บ
ก าซเรือนกระจกจากการใช

ประโยชนที่ด ินระด ับ จังหวัด 
ด วยเทคโนโลยีการสํารว จ
ระยะไก ล (Remote 
Sensing) (ศขก.)
4. โครงการขยายผลการ

สงเสริมการจัดทําคารบอน
ฟุตพริ้นทขององค กรใน
ภาคอุตสาหกรรม (สพธ.)
5. โครงการพัฒนาเมือง
คารบอนต ่ําเมืองคารบอนต ่ํา

ผานระบบการจัดการเมือง
อยางย่ังยืน (สนย.)

1. โครงการยก
 ระดับศูนยขอมูล
 สถานการณกาซ
 เรือนกระจกเพ ื่อ
 ใหบริกา รแกทุก
 ภาคสวนตาม
 นโยบายไทยแลนด 

 4.0 (ศขก.)

1. โครงการพัฒนาขีด
 ความสามารถของภาคสวนไทย 
 และอาเซียนในการรบัมือการ
 เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (สพค.)

1. โครงการสรางความรูความ
 เขาใจแกทุกภาคสวนเพื่อ 
 สร างความตระหนักถึง
 ความสําคัญของการลดกาซ
 เรือนกระจก (สสอ.)

1. โครงการ
 บําร ุงรักษา
 ระบบงาน และ
 เพิ่มประสิทธภิาพ
 ระบบเครือขายไร 
 สายขององคการ 
 (ศขก.)
2. โครงการจัดทาํ 
 และพัฒนาระบบ 
  สารสนเทศเพื่อ 
 สนับสนนุการ
 บริหารองคกร  
 (สอก.) 

1. โครงการทบทวนยุทธศาสต ร อบก. 
 และการติดตามประเมินผลการ
 ดําเนินงานตามมาต รา 39  (สนย.)
2. โครงการพัฒนาระบบบริหารความ

 เสี่ยงและควบคุมภายใน (สนย.)
3. โครงการจัดทํารายงานประจําป 
 (กพบ.)

4. โครงการสํารวจความพ ึงพอใจเพื่อ 
 พัฒนาการ ใหบริการของ อ บก. (กพบ. )
5. โครงการเสริมสร างศักยภาพ

 บุคลากร อบก. (สอก.)
6. โครงการ สรางสังคม ท่ีไม ทนตอ
 การทุจริต (สอก.)

7. กิจกรรมทบทวนและปรับปรุง
 โครงสรางอัต รากําลัง (สนย./สอก.)
8. กิจกรรมการควบคุ มคาใชจาย

 บุคลากรตามเกณฑ ก.พ.ร. (สสอ.)
9. กิจกรรมแผนบริหารทรัพยากร
 บุคคล (สอก.) 

1. โครงการพ ัฒนา
 ตลาดของฉลาก 
 คารบอน (สพธ.)
2. โครงการจัดทํา
 ตัวชี้วัดธุรกิจ 
 คารบอนต่ําและ
 ยั่งยืน (สพธ.)

1. โครงการพัฒนา
 ระบบงานเพื่อเตรียม
 ความพรอมในการรองรับ
 กลไกการลดก าซเรือน
 กระจกที่ก อใหเก ิดการ

 พัฒนาที่ย่ังยืน : SDM 
 (สวป.)
2. ก ิจกรรมพัฒนา
 ระบบงานเพื่อรองรับการ
 ถายโอนผลการลดกาซ

 เรือนกระจกในระดับ
 ระหวางประเทศ (สนย.)
3. ก ิจกรรมจัดทําขอเสนอ
 ทาทีเจรจาของไทย และ
 เขารวมในกระบวนการ

 เจรจาภายใตกรอบ
 อนุสัญญา UNFCCC 
 เพื่อผลักดันทาทีไทยและ
 วิเคราะหสถานการณการ
 พัฒนากฎกติการะหวาง

 ประเทศ (สนย.)

7. ผงัแสดงความเชื�อมโยงยุทธศาสตรอ์งคก์ารบรหิารจดัการกา๊ชเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) กบัแผนงานที�เกี�ยวขอ้งประจาํปี พ.ศ. 2562 - 2566 
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8. ประเด็นยทุธศาสตร ์เป้าประสงค ์กลยทุธ ์กจิกรรม/แผนงาน/โครงการ และตวัชี� วดัและค่าเป้าหมาย องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตรองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) พ.ศ. 2562 – 2566 

วิสัยทัศน เปนองคกรหลักสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกตามเปาหมายของประเทศไทย ในเวทีโลกเพื่อพัฒนาสูเศรษฐกิจสังคมคารบอนต่ํา 

พันธกิจ 1. พัฒนาและสงเสริมกลไกการลดกาซเรือนกระจก และรับรองปรมิาณกาซเรือนกระจก 
2. พัฒนาธุรกิจคารบอน กลไกราคา และตลาดคารบอน เพื่อสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจก 
3. สนับสนุนการประเมินผลการลดกาซเรือนกระจก โดยเฉพาะในระดับมาตรการ/นโยบาย และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
4. เปนศูนยกลางขอมูลสถานการณกาซเรือนกระจก ความรู และการใหคําปรึกษาทางวิชาการดานการจัดการกาซเรือนกระจก 
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เสริมสรางความรู ความตระหนักดานการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 
6. สงเสรมิและสนับสนุนการดําเนนิงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

 

เปาหมาย

บริการและ

ตัวชี้วดั 

 

 

ภาคีที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกไดอยางมีประสิทธิภาพ  ผานกลไกและเครื่องมือที่ อบก. พัฒนาขึ้น 

ตัวชี้วัด 
ขอมูลพื้นฐาน 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2562 ป 2564 ป 2565 ป 2566 

1. ปริมาณกาซเรือนกระจกที่คาดวาจะลดไดจากโครงการ/   
    กิจกรรม ท่ี อบก. สงเสรมิ ไมนอยกวา (tCO2eq/y) 

0.60 1.65 2.31 2.41 2.40 1.91 1.64 

2. ติดตามประเมินผลการลดกาซเรือนกระจก จากมาตรการ 
   ลดกาซเรือนกระจกของประเทศ (MtCO2e) 

12 38 41 42 48 55 62 

3. จํานวนเครือขาย/หนวยงาน/องคกร ที่เขารวมกิจกรรม 
   สงเสริมการจัดการกาซเรือนกระจก (เครือขาย) 

60 150 160 170 180 190 200 

4. ขอมูลตนทุนตอหนวยของการลดกาซเรือนกระจก  
   จากมาตรการลดกาซเรือนกระจกของประเทศ (มาตรการ) 

- 2 1 1 1 1 1 

6. มูลคาการประหยัดและการลงทุนเทคโนโลยีคารบอนต่ํา 
   ที่กอใหเกดิการลดกาซเรือนกระจก (ลานบาท) - - 2,400 2,500 2,600 2,700 2,800 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสรมิและสนบัสนุนการลดกาซเรือนกระจก (Mitigation) ในประเทศไทย 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางขีด
ความสามารถบุคลากร และสรางความ
ตระหนักรูดานการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

ยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มประสิทธภิาพการจัดการ
องคกร 

เปาประสงค 1. เกิดการลดกาซเรือนกระจกระดับโครงการและรายสาขา และขยาย
ผลอยางตอเนื่อง เพื่อประโยชนรวมดานเศรษฐกิจ สังคม  

และสิ่งแวดลอม 

2. มีการประเมินผล
การลดกาซเรือน
กระจก โดยเฉพาะ 
ในระดับมาตรการ/
นโยบาย ตาม
เปาหมายการลดกาซ
เรือนกระจกของ
ประเทศ (NAMA และ 
NDC Roadmap) 

3. ขอมูลสถานการณกาซเรือนกระจกที่
ถูกตอง ทันสมัย และตอบสนองความ
ตองการของภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อ
สนับสนุนการลดกาซเรือนกระจก 

4. บุคลากรมีขีด
ความสามารถ
เพิ่มขึ้นดานการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
และไทยมีบทบาท
ตออาเซียนในการ
พัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการ 

5. ทุกภาคสวนมี
ความตระหนักรู 
ความเขาใจ และมี
สวนรวมดานการ 
บริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก และ
การจัดการการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

6. องคกรมีการบริหารจัดการที่มีประสทิธิภาพ
และพัฒนาระบบการบริหารงานและศักยภาพ
บุคลากรอยางตอเนื่อง 

กลยุทธ 1. พัฒนาและ
ขยายผลการ
ใชกลไกและ
เครื่องมือของ 
อบก. เพื่อ
สงเสริมใหเกิด
การลดกาซ
เรือนกระจก 

2. สงเสริม
ตลาดคารบอน 
และผลักดัน
ระบบซื้อขาย
สิทธิในการ 
ปลอยกาซ
เรือนกระจก 
(Emissions 
Trading 
Scheme) 
ไปสูการ
ดําเนินงาน
ระดับประเทศ 

3. สงเสริม
ฉลากคารบอน 
และธุรกิจ
คารบอน เพื่อ
การผลิตและ
บริโภคอยาง
ยั่งยืน และ
สนับสนุนการ
ขยายตลาด
สินคาสูสากล 

4. ติดตามการ
เจรจากฎ
กติการะหวาง
ประเทศและ
เสริมสราง
ความพรอม 
 ของประเทศ
ไทยในการ
ดําเนินความ
รวมมือลดกาซ
เรือนกระจก
ผานแนวทาง
และกลไก
ตลาดระหวาง
ประเทศ
ภายใต 
UNFCCC 

5. ติดตามประเมินผล
การลดกาซเรือน
กระจก โดยบูรณา
การรวมกับหนวยงาน
ภาครัฐ และภาค 
เอกชนที่เกี่ยวของ 

6. สงเสริมการจัดทํา
ขอมูล การจัดทํา
แผน และการจัดทํา
รายงานปริมาณการ
ลดกาซเรือนกระจก
ของภาครัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
และภาคเอกชน 
(อุตสาหกรรมและ
บริการ) 

7. พัฒนาขอมูล
สถานการณกาซ
เรือนกระจก และ
ระบบสารสนเทศ  
ดานการจัดการกาซ
เรือนกระจก  
ที่สมบูรณ 
ตอบสนองตอความ
ตองการใชประโยชน
ของทุกภาคสวน 
และมีความเชื่อมโยง 

8. พัฒนาขีด
ความสามารถ
บุคลากรทุกภาค
สวนของไทยและ
อาเซียน  
เพื่อตอบสนอง
กระแสโลกดาน
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

9. เผยแพร
ประชาสัมพันธ
และพัฒนา
เครือขายการมี
สวนรวมดาน   
การจัดการการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

10. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองคกร
และเพิ่มขีด
ความสามารถของ
บุคลากรอยางตอเนื่อง 

11.พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบ
สารสนเทศของ
องคกรเพื่อสนับสนุน
การเปนรัฐบาล
ดิจิตอล 
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กลยุทธ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย / งบประมาณขอตั้ง (งบประมาณตามขอเสนอ สงป.) 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 

ยุทธศาสตรที่ 1 : สงเสริมและสนบัสนุนการลดกาซเรือนกระจก (Mitigation) ในประเทศไทย 

เปาประสงคท่ี 1 : เกิดการลดกาซเรือนกระจกระดับโครงการและรายสาขา และขยายผลอยางตอเนื่อง เพ่ือประโยชนรวมดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

1. พัฒนาและ
ขยายผลการใช
กลไกและ
เคร่ืองมือของ 
อบก. เพ่ือ
สงเสริมใหเกิด
การลดกาซเรือน
กระจก 
 
 

1.1 โครงการสงเสริมการลดกาซเรือนกระจกและพัฒนาคารบอนเครดิตรายโครงการ      

 สงเสริมการลดกาซเรือนกระจก
และพัฒนาคารบอนเครดิตราย
โครงการ 

กลไกที่พัฒนาโดยใชมาตรฐาน
ของประเทศ 

 Thailand Voluntary  
   Emission Reduction  
   Program: T-VER 

กลไกกลางภายใตกรอบอนุสัญญา 
UNFCCC 

 Joint Crediting  
   Mechanism: JCM 

กลไกระดับทวิภาค/ีพหุภาค ี
 Clean Development  
   Mechanism: CDM 

 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่คาดวาจะลดไดจากโครงการ  
    T-VER  (สะสม) (MtCO2eq/y) 

2.32 2.42 2.40 1.91 1.64 

 แนวทางและวิธีการลดกาซเรือนกระจกรายสาขา  
   (รายสาขา) 

1 1 1 1 1 

 รอยละของการติดตามประเมินผลโครงการ CDM และ  
   T-VER ตามแผน (รอยละ)  

100 100 100 100 100 

 รอยละของการตรวจสอบรายงานการติดตามประเมินผล
โครงการ JCM ที่ยื่นโดยผูพัฒนาโครงการ (รอยละ) 

100 100 100 100 100 

 เกิดมลูคาจากการลงทุนเทคโนโลยีคารบอนต่ําที่กอใหเกิด
การลดกาซเรือนกระจก (ลานบาท) 

2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 

1.2 โครงการสงเสริมการลดกาซเรือนกระจกรายกิจกรรม      

 สงเสริมการลดกาซเรือนกระจก
รายกิจกรรม (Low Emission 
Support Scheme: LESS) 

 

 ปริมาณกาซเรือนกระจกทีไ่ดรับการรับรองจากการดําเนิน 
    กิจกรรม (MtCO2eq) 

0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 



แผนยุทธศาสตร องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) พ.ศ. 2562 - 2566 
 

 

 19 
 

 
 

กลยุทธ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย / งบประมาณขอตั้ง (งบประมาณตามขอเสนอ สงป.) 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565   ป 2566 

 1.3 โครงการประชารัฐสนับสนุนการลดภาวะโลกรอน ลดกาซเรือนกระจกในพ้ืนที่ระเบียง 
     เศรษฐกิจภาคตะวันออก  

     

  สงเสริมการมีสวนรวมของภาค
สวนตอโครงการภาคีสนับสนุนปา
ชุมชนลดโลกรอน 

 พื้นท่ีปาชุมชนไดรับการสนับสนนุผานโครงการ (แหง) 4 4 4 4 4 

  จํานวนเครือขาย/ภาคี ความรวมมือลดกาซเรือนกระจก 
(เครือขาย/ภาคี) 

4 4 4 4 4 

  ขยายผลการมสีวนรวมของภาคี
ภาคเอกชน/ ภาครัฐ/ ภาคสวน
ตางๆ ในพื้นท่ี EEC  

 หนวยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/ทองถ่ิน เขารวมพัฒนา 
ระบบการจัดอันดับองคกรคารบอนต่ําในระดับพื้นที ่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (แหง) (สะสม) 

15 20 25 30 35 

2. สงเสริมตลาด
คารบอน และ
ผลักดันระบบการ
ซื้อขายสิทธิใน
การปลอยกาซ
เรือนกระจก 
(Emissions 
Trading 
Scheme) ไปสู
การดําเนินงาน
ระดับประเทศ 

2.1 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการซื้อขายคารบอนเครดิต      

 สงเสริมกิจกรรมที่เกีย่วของกับ  
ตลาดคารบอน เพื่อสนับสนุนให
เกิดการซื้อ/ขายคารบอนเครดิต 

 จํานวนผูประกอบการที่เขารวมกิจกรรมใหความรูเรื่อง 
    เกี่ยวกับตลาดคารบอนและธุรกิจยั่งยืน (คน) 

450 500 550 600 650 

2.2 โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคารบอน เพื่อสนับสนนุตลาดคารบอนภาคสมัครใจ
ภายในประเทศ  

     

 สงเสริมใหภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคอุตสาหกรรมทํากิจกรรม
ชดเชยคารบอน 

 ปริมาณการซื้อคารบอนเครดิตจากการทํากิจกรรมชดเชย
คารบอน (tCO2eq ) (สะสม) 

12,000 18,000 24,000 30,000 36,000 

2.3 โครงการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของระบบ ETS       

 พัฒนาแนวทางในการกําหนดคา 
Threshold และ Coverage และ
ศึกษาตนทุนในการดําเนินการ
ภายใตระบบ Thailand V-ETS 

 ขอเสนอคา Threshold และ Coverage ที่เหมาะสม และ
ขอมูลตนทุนการดําเนินงานภายใตระบบ Thailand V-ETS 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจสําหรับผูกําหนด
นโยบาย (ฉบับ) 

 

1 - - - - 
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กลยุทธ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย / งบประมาณขอตั้ง (งบประมาณตามขอเสนอ สงป.) 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 

 2.4 โครงการนํารองระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย      

  ทดสอบและพัฒนาระบบ MRV 
และ Trading Platform ของ
ระบบซื้อขายสิทธิในการปลอย
กาซเรือนกระจกภาคสมัครใจของ
ประเทศไทย (Thailand 
Voluntary Emissions Trading 
Scheme: Thailand V-ETS) 

 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมนํารองไดทดสอบ Trading  
    Platform และระบบ MRV  (แหง) 

33 33 - - - 

 

 

2.5 โครงการเตรียมความพรอมดานกลไกตลาดเพ่ือสนับสนนุการลดกาซเรือนกระจก 
     (งบประมาณสนับสนุนจากตางประเทศ) 

     

 ดําเนินงานโครงการเตรียมความ
พรอมดานกลไกตลาดเพื่อ
สนับสนุนการลดกาซเรือนกระจก 
ภายใตแผนงานของธนาคารโลก 

 ผลการศึกษาระเบียบวิธีการในการกําหนดเปาหมายและ
ระบบ MRV สําหรับกลไก EPC (ฉบับ) 

2 - - - - 

 แผนการลดกาซเรือนกระจกระดับเมือง (เมือง) 24 - - - - 

 ผลการศึกษาขอเสนอรางกฎหมายเพื่อจัดตั้งระบบซื้อขาย 
สิทธิในการปลอยกาซเรือนกระจกในประเทศไทย (ฉบับ) 

1 - - - - 

2.6 โครงการสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกผานกลไก EPC และ LCC       

 เตรียมความพรอมดานกลไกตลาด
เพื่อสนับสนุนการลดกาซเรือน
กระจก ผานกลไก EPC และ LCC 

 แนวทางการดําเนินกลไก EPC และ LCC ที่เหมาะสมกับ
บริบทของประเทศไทย (ฉบับ) 

2 - - - - 

2.7 โครงการสนับสนนุการพัฒนากฎหมายรองรับการจัดตั้งระบบซ้ือขายสิทธิในการปลอยกาซ
เรือนกระจกที่เหมาะสมในประเทศไทย 

     

 จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายในการ
พัฒนากฎหมายรองรับการจดัตั้ง
ระบบการซื้อขายการปลอยกาซ 
เรือนกระจกที่เหมาะสมใน
ประเทศไทย 

 ขอเสนอในการพัฒนากฎหมายรองรับการจดัตั้งระบบซื้อ
ขายสิทธิในการปลอยกาซเรือนกระจกเสนอตอหนวยงาน
เชิงนโยบาย (ฉบับ) 

1 - - - - 
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กลยุทธ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย / งบประมาณขอตั้ง (งบประมาณตามขอเสนอ สงป.) 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 

   รางกฎหมายการรายงานขอมูลกาซเรือนกระจกเพื่อรองรับ
ระบบการซื้อขายการปลอยกาซเรอืนกระจก (ฉบับ) 

- 1 - - - 

   รางกฎหมายเกี่ยวกับระบบการซื้อขายการปลอยกาซเรือน
กระจก (ฉบับ) 

- - 1 - - 

   รางกฎหมายเกี่ยวกับอนุบัญญัติที่เกี่ยวของกับระบบการซื้อ
ขายการปลอยกาซเรือนกระจก (ฉบับ) 

- - - 1 - 

3. สงเสริมฉลาก
คารบอน และ
ธุรกิจคารบอน 
เพ่ือการผลิตและ
บริโภคอยาง
ยั่งยืน และ
สนับสนุนการ
ขยายตลาดสินคา
สูสากล 

3.1 โครงการพัฒนาตลาดของฉลากคารบอน       

 พัฒนาตลาดของฉลากคารบอน 
และเสรมิสรางระบบการรับรอง
ฉลากคารบอนสําหรับผลิตภัณฑ
ของไทยใหเปนท่ียอมรับในระดับ
อาเซียน 

 
 

 จํานวนผลติภณัฑที่ไดรับการขึน้ทะเบียนฉลากคารบอน  
    (ผลิตภณัฑ) 

360 360 360 360 360 

 ปริมาณกาซเรือนกระจกทีล่ดลงจากการสงเสริมใหใช 
    เครื่องหมายลดคารบอนฟุตพริน้ท (tCO2eq) 

31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 

 จํานวนท่ีปรึกษาและผูทวนสอบที่ไดรับการขึ้นทะเบียน 
    กับ อบก. เพิ่มขึ้นปละ (ราย) 

10 10 10 10 10 

 ฐานขอมูลผลิตภัณฑสําหรับบรรจุเขาระบบ Green Card 
ของประเทศ  (ชุด) 

2 - - - - 

3.2 โครงการจัดทําตัวชี้วัดธุรกิจคารบอนต่ําและยั่งยืน      

 จัดทําตัวชี้วัดธุรกิจคารบอนต่ําที่
ยั่งยืน รวมถึงจัดลําดับบริษัทซึ่งมี
แนวทางการดําเนินธุรกิจแบบ
คารบอนต่ําอยางยั่งยืน โดยใช
ตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้น 

 ตัวชี้วัดธุรกิจคารบอนต่ําท่ียั่งยนื (ชุด) 1 - - - - 
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กลยุทธ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 
คาเปาหมาย / งบประมาณขอตั้ง (งบประมาณตามขอเสนอ สงป.) 
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4. ติดตามการ
เจรจากฎกติกา
ระหวางประเทศ
และเสริมสราง
ความพรอม 
ของประเทศไทย
ในการดําเนิน
ความรวมมือลด
กาซเรือนกระจก
ผานแนวทางและ
กลไกตลาด
ระหวางประเทศ
ภายใต UNFCCC 

4.1 โครงการพัฒนาระบบงานเพ่ือเตรียมความพรอมในการรองรับกลไกการลดกาซเรือนกระจก 
     ที่กอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน : SDM   

     

 พัฒนาระบบงานเพื่อรองรับกลไก 
Sustainable Development 
Mechanism (SDM) ตามขอ 6.4 
ของความตกลงปารสี 

 รายงานการศึกษาองคประกอบในการพัฒนาระบบงานเพื่อ 
    รองรับกลไก SDM (ฉบับ) 

1 - - - - 

 ขอเสนอเชิงนโยบายในการเขารวมกลไก SDM ของไทย 
(ฉบับ) 

- 1 - - - 

4.2 งบประมาณดําเนินงาน      

 พัฒนาระบบงานเพื่อรองรับการ
ถายโอนผลการลดกาซเรือนกระจก
ในระดับระหวางประเทศ (ITMOs) 

 ขอเสนอแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการ  
 ถายโอน ITMOs 

1 - - - - 

 ปรับปรุงกฎ ระเบียบของ อบก. 
เพื่อรองรับการดาํเนินกลไกความ
รวมมือลดกาซเรือนกระจกภายใต
ความตกลงปารีส 

 กฎ ระเบยีบ อบก. ที่พัฒนาข้ึน หรือ ปรับปรุง เพื่อรองรับ
การดําเนินกลไกความรวมมือลดกาซเรือนกระจกภายใต
ความตกลงปารีส (ชุด) 

- 1 - - - 

  จัดทําขอเสนอทาทีเจรจาของไทย 
และเขารวมในกระบวนการเจรจา
ภายใตกรอบอนุสัญญา UNFCCC 
เพื่อผลักดันทาทีไทย และวิเคราะห
สถานการณการพัฒนากฎกติกา
ระหวางประเทศ 

 จํานวนขอเสนอทาทีเจรจาของไทย ในประเด็นที่เกี่ยวของ

กับขอ 6 ของความตกลงปารีส (ชุด/ป) 

2 2 2 2 2 

  รายงานผลการเจรจา เสนอคณะกรรมการองคการบริหาร

จัดการกาซเรือนกระจก (ฉบับ/ตอป) 

2 2 2 2 2 
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กลยุทธ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชีว้ัด 
คาเปาหมาย / งบประมาณขอตั้ง (งบประมาณตามขอเสนอ สงป.) 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 

ยุทธศาสตรที่ 1 :  สงเสริมและสนับสนนุการลดกาซเรือนกระจก (Mitigation) ในประเทศไทย (ตอ) 
เปาประสงคท่ี 2 : มีการประเมินผลการลดกาซเรือนกระจก โดยเฉพาะในระดับมาตรการ/นโยบาย ตามเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกของประเทศ (NAMA และ NDC Roadmap) 

5. ติดตาม
ประเมินผลสําเร็จ
การลดกาซเรือน
กระจกโดย 
บูรณาการ
รวมกับ
หนวยงานภาครัฐ 
และ ภาคเอกชน 
ที่เกี่ยวของ 

5.1 โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการลดกาซเรือนกระจก 

จากมาตรการของประเทศ 

     

 พัฒนาระบบการติดตามและ

ประเมินผลการลดกาซเรือน

กระจกจากมาตรการของประเทศ 

 ปริมาณการลดกาซเรือนกระจกที่สามารถติดตาม 
  ประเมินผลไดจากมาตรการของประเทศ (MtCO2eq) 

 

41 42 48 55 62 

 รายงานประจําปผลการลดกาซเรือนกระจกของประเทศที ่ 
 ไดรับการรับรองโดยคณะกรรมการนโยบายการ 
 เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ (ฉบับ/ป) 

 

1 1 1 1 1 

5.2 โครงการจัดทําขอมูลตนทุนการลดกาซเรือนกระจกตอหนวยในระดับมาตรการ/นโยบาย       

 พัฒนาระบบตดิตามและประเมนิ
ตนทุนการลดกาซเรือนกระจก
จากมาตรการของประเทศ 

 

 

 

 

 

 ขอมูลตนทุนตอหนวยของการลดกาซเรือนกระจกจาก 
 มาตรการของประเทศ (มาตรการ) 

1 1 1 1 1 



แผนยุทธศาสตร องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) พ.ศ. 2562 - 2566 
 

 

 24 
 

 
 
 
 

กลยุทธ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย / งบประมาณขอตั้ง (งบประมาณตามขอเสนอ สงป.) 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 

ยุทธศาสตรที่  1  : สงเสริมและสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจก (Mitigation) ในประเทศไทย (ตอ) 

เปาประสงคท่ี 3 : ขอมูลสถานการณกาซเรือนกระจกที่ถกูตอง ทันสมัย และตอบสนองความตองการของภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจก 

6. สงเสริมการ
จัดทําขอมูล  
การจัดทําแผน 
และการจัดทํา
รายงานปริมาณ 
การลดกาซเรือน
กระจกของ
ภาครัฐ องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นและ
ภาคเอกชน 
(อุตสาหกรรม
และบริการ) 

6.1 โครงการสงเสริมการจัดทําคารบอนฟุตพร้ินทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น       

 สงเสริมการจัดทําคารบอน 
ฟุตพริ้นทขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

 ผลการคํานวณขนาดคารบอนฟุตพริ้นท และการจัดทํา
กิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจกในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจํานวน (แหง) 

60 1,000 1,235 - - 

 ผลการคาดการณการปลอยกาซเรือนกระจกกรณีปกติและ
กรณีที่มมีาตรการลดการปลอยกาซเรือนกระจก รวมถึงผล
การประเมินของกิจกรรมระดับเมอืงและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมและความเปนไปไดในการลดปริมาณการปลอย 
กาซเรือนกระจกที่สอดคลองกับบริบทขององคการปกครอง
สวนทองถ่ิน (แหง) 

60 1,000 1,235 - - 

 แนวทาง/แผนปฏิบตัิการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  (แหง) 

60 1,000 1,235 - - 

6.2 โครงการพัฒนาแนวทางลดกาซเรือนกระจกระดับจังหวัด      

 พัฒนาแนวทางลดกาซเรือน
กระจกระดับจังหวัด 

 มีแผนการลดกาซเรือนกระจกทีเ่หมาะสมและสอดคลองกับ
บริบทของจังหวัด (จังหวัด) 

 

 

 

 

20 20 29 - - 
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กลยุทธ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย / งบประมาณขอตั้ง (งบประมาณตามขอเสนอ สงป.) 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 

 6.4 โครงการพัฒนาระบบการติดตาม และประเมินปริมาณการปลอยและกักเก็บกาซเรือนกระจก 

     จากการใชประโยชนที่ดินระดับจังหวดัดวยเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล (Remote Sensing)  
     

 พัฒนาระบบการติดตาม และ
ประเมินปริมาณการปลอยและ
กักเก็บกาซเรือนกระจกจากการ
ใชประโยชนที่ดินระดับจังหวัด 
ดวยเทคโนโลยีการสํารวจ
ระยะไกล (Remote Sensing) 

 ชุดขอมูลปริมาณการปลอยและกักเก็บกาซเรือนกระจกจากการ
ใชประโยชนที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทีด่ิน 
แสดงในรูปแบบแผนที่ (ชุด)  

20 20 29 - - 

 6.5 โครงการขยายผลการสงเสริมการจัดทําคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรในภาคอุตสาหกรรม      

 ขยายผลการจดัทําคารบอน 
   ฟุตพริ้นทขององคกรใน 
   ภาคอุตสาหกรรม 

 จํานวนองคกรภาคอุตสาหกรรมที่มีการจดัทําคารบอน 
ฟุตพริ้นทขององคกร (องคกร) 

70 77 85 93 101 

 เกณฑฉลากลดคารบอนฟุตพริน้ทในระดับองคกร (ชุด) 1 - - - - 

 

 

6.6 โครงการพัฒนาเมืองคารบอนต่ําเมืองคารบอนต่ําผานระบบการจัดการเมืองอยางยั่งยืน  
     (งบประมาณสนับสนุนจากตางประเทศ)  

     

 บูรณาการการดําเนินงาน 
ลดกาซเรือนกระจกลงใน
แผนพัฒนาเมืองของเทศบาล 
นํารอง ภายใตโครงการ GEF5 

 

 

 

 

 แผนพัฒนาเมืองของเทศบาล มกีารบูรณาการกิจกรรมลดกาซ
เรือนกระจกที่ไดรับการสนับสนุนจากองคการระหวางประเทศ 
(ฉบับ) 

4 - - - - 
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กลยุทธ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 
คาเปาหมาย / งบประมาณขอตั้ง (งบประมาณตามขอเสนอ สงป.) 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 

7. พัฒนาขอมูล

สถานการณกาซ

เรือนกระจก และ

ระบบสารสนเทศ  

ดานการจัดการ

กาซเรือนกระจก 

ที่สมบูรณ 

ตอบสนองตอ

ความตองการใช

ประโยชนของทุก

ภาคสวน และมี

ความเชื่อมโยง 

7.1 โครงการยกระดับศูนยขอมูลสถานการณกาซเรือนกระจก เพ่ือใหบริการแกทุกภาคสวนตาม
นโยบายไทยแลนด 4.0  

     

 พัฒนาระบบสารสนเทศ และ
ปรับปรุงชุดขอมูลสถานการณ
กาซเรือนกระจก เพื่อใหบริการ
ทุกภาคสวน 

 เว็บไซตของอบก.ซึ่งรวบรวมขอมูลสถานการณกาซเรือน
กระจก ที่เปนไปตามมาตรฐานสากล และสามารถใชงานงาย 
(platform ) 

1 1 - - 1 

 ระบบขององคการที่รองรับการดําเนินงาน IP v6 (ระบบ) 3 - - - - 

 ระบบลงทะเบียนออนไลน งานประชุมสมัมนาขององคการ 
(ระบบ) 

1 - - - - 

 ชุดขอมูลสถานการณกาซเรือนกระจก (ชุดขอมูล) 4 4 4 4 4 

 ระบบจัดการขอมลูโครงการลดกาซเรือนกระจกของ 
 ประเทศ ไทย (ระบบ) 

1 - - - - 

 จัดฝกอบรมการใชงานในระบบทะเบียนคารบอนเครดิต  
 ใหกับภาคสวนตางๆที่เกี่ยวของ  (ครั้ง) 

3 3 4 4 4 
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กลยุทธ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย / งบประมาณขอตั้ง (งบประมาณตามขอเสนอ สงป.) 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 

ยุทธศาสตรที่ 2 :  เสริมสรางขีดความสามารถบุคลากร และสรางความตระหนักรูดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

เปาประสงคท่ี 4 : บุคลากรมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และไทยมีบทบาทตออาเซยีนในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 

8. พัฒนาขีด
ความสามารถ
บุคลากรทุกภาค
สวนของไทยและ
อาเซียน  
เพ่ือตอบสนอง
กระแสโลกดาน
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  

 

8.1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถภาคสวนไทยและอาเซียนในการรับมือการเปลี่ยนแปลง 
     สภาพภูมิอากาศ 

     

 พัฒนาศักยภาพเชิงลึกภาคสวน
ไทยและภูมภิาคอาเซยีน ดาน
การบริหารจัดการกาซเรือน
กระจก และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ ผานศูนย
วิชาการนานาชาติดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change 
International Technical 
and Training Center: CITC) 

 

 

 

 

 

 

 จํานวนชุดองคความรูดานการจดัการกาซเรือนกระจกและ 
 การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุง  
 (สะสม) (ชุด) 

7 8 10 11 11 

 กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจเฉพาะดานในเชิงลึก  
 (Technical Technique) ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
 ภูมิอากาศและการลดกาซเรือนกระจก (คน) 

500 700 800 900 1,000 

 รอยละของกลุมเปาหมายทีไ่ดรบัความรูมีการนําไปใช  
 ประโยชน (รอยละ) 

60 60 60 60 60 

 จํานวนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพใหกับบุคลากรในระดับ   
 ภูมิภาคและนานาชาติ (ครั้ง) 

2 2 3 3 4 

 จํานวนเครือขาย/หนวยงานภาคีความรวมมือในการพัฒนา  
 ศกัยภาพ (สะสม) (เครือขาย/ภาคี) 

7 9 11 12 14 
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กลยุทธ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย / งบประมาณขอตั้ง (งบประมาณตามขอเสนอ สงป.) 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 

ยุทธศาสตรที่ 2 :  เสริมสรางขีดความสามารถบุคลากร และสรางความตระหนักรูดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

เปาประสงคท่ี 5 : ทุกภาคสวนมคีวามตระหนักรู ความเขาใจ และมีสวนรวมดานการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก และการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

9. เผยแพร

ประชาสัมพันธ

และพัฒนา

เครือขายการมี

สวนรวมดานการ

จัดการการ

เปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

9.1 โครงการสรางความรูความเขาใจแกทุกภาคสวนเพื่อสรางความตระหนักถึงความสําคัญ 
     ของการลดกาซเรือนกระจก 

     

 สื่อสารประชาสัมพันธเชิงรุก 
เสรมิสรางการมสีวนรวมดาน
การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

 ภาคประชาชนไดรับความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการ  
 เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผานสื่อสังคมและสื่อมวลชน  
 (ลานคน) 

5 5.5  6.0 
 

6.5 
 

7.0 
 

 จํานวนกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานดาน  
 การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศและการจัดการกาซเรือน 
 กระจก (ครั้ง) 

85 100 115 130 145 

 จํานวนเครือขาย/หนวยงาน/องคกร ที่เขารวมกิจกรรม 
   สงเสริมการจัดการกาซเรือนกระจก (กิจกรรม) (สสอ.และ 
   สํานัก/ศูนย) 

 

60 86 112 138 164 
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กลยุทธ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย / งบประมาณขอตั้ง (งบประมาณตามขอเสนอ สงป.) 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 

ยุทธศาสตรที่ 3  : เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการองคกร 

เปาประสงคท่ี 6 : องคกรมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาระบบการบริหารงานและศักยภาพบุคลากรอยางตอเนื่อง 

10. พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการองคกร
และเพิ่มขีด
ความสามารถ
ของบุคลากร
อยางตอเนื่อง 

10.1 โครงการทบทวนยุทธศาสตร อบก. และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม มาตรา 39      

 ติดตาม ทบทวน และจัดทําแผน
ยุทธศาสตร อบก. อยางตอเนื่อง 
เพื่อตอบสนองนโยบายและ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

 แผนยุทธศาสตรประจําป (ฉบับ) 1 1 1 1 1 

10.2 โครงการจัดทํารายงานประจําป       

 รวบรวม ขอมูลผลการ
ดําเนินงาน อบก. เพื่อจัดทํา
รายงานประจําป 

 รายงานประจําป (ฉบับ) 1 1 1 1 1 

10.3 โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน       

 การจัดทําแผนและรายงานผล
บริหารความเสี่ยงระดับองคกร 

 แผนและรายงานผลการบริหารความเสีย่งระดบัองคกร   
 (แผน/ครั้ง) 

1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 

10.4 โครงการสํารวจความพึงพอใจเพ่ือพัฒนาการใหบริการของ อบก.       

 สํารวจความพึงพอใจและ
พัฒนาการใหบริการของ อบก. 

 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (รอยละ) 80 80 80 80 80 

10.5 งบบุคลากร       

 ทบทวนและปรับปรุง
โครงสรางอัตรากําลัง  

 กรอบโครงสรางและอัตรากําลังที่มีการทบทวนปรับปรุง 1 - 1 - 1 
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กลยุทธ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย / งบประมาณขอตั้ง (งบประมาณตามขอเสนอ สงป.) 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 

 10.6 โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากร อบก.       

 การฝกอบรมประจําปสาํหรับ 
   เจาหนาที ่

 รอยละของเจาหนาที่ท่ีไดรับอบรมเพื่อพัฒนาขีด 
    ความสามารถ ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป (รอยละ) 

80 80 80 80 80 

10.7 โครงการ สรางสังคม ท่ีไมทนตอการทุจริต       

 ขับเคลื่อนกิจกรรมการตอตาน
การทุจริตดวยรูปแบบและ
วิธีการตางๆ 

 รอยละของบุคลากรเขารับการอบรม ศึกษาดูงาน 75 75 80 80 80 

 จํานวนบุคลากรนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชปฏิบัต ิ
    (ราย) 

10 10 20 20 20 

10.8 กิจกรรมการควบคุมคาใชจายบุคลากรตามเกณฑ ก.พ.ร.      

  การควบคุมคาใชจายดาน 
    บุคลากร 

 รอยละของคาใชจายบุคลากร (รอยละ) 32 32 32 32 32 

10.9 กิจกรรมการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล       

 จัดทําและดําเนินการตามแผน
บริหารทรัพยากรบุคคล 

  รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการบริหาร 
     ทรัพยากรบุคคล (รอยละ) 

80 80 80 80 80 

11. พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐานและ
ระบบสารสนเทศ
ขององคกรเพ่ือ
สนับสนุนการ
เปนรัฐบาล
ดิจิตอล 

11.1 โครงการจัดทําและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารองคกร       

 พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เพื่อการสนับสนุน การบริหาร
องคกร (Electronic office : E-
office/ Enterprise Resource 
Planning : ERP) 

 จํานวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองคกร  
 (E-office/ERP) ที่ไดรับการพัฒนา/ปรับปรุง (ระบบ/ป) 

1 1 1 1 1 

 พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศภายในของ อบก.  

 รอยละของการพัฒนา/ปรับปรงุระบบ E-office/ERP ที ่
   สอดคลองกับขอสรุปจากผลการสํารวจความพึงพอใจของ 
   ผูใชงาน (รอยละ) 

80 80 80 80 80 
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กลยุทธ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย / งบประมาณขอตั้ง (งบประมาณตามขอเสนอ สงป.) 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 

 11.2 โครงการบํารุงรกัษาระบบงานและเพิ่มประสิทธภิาพระบบเครือขายไรสายขององคการ        

 ปรับปรุงระบบงาน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพเครือขายไรสาย
ขององคการ 

 ระบบเครือขายไรสายขององคการซึ่งไดรับการปรับปรุง 
(ระบบ) 

1 - - - - 

  ระบบเครือขาย และระบบงานขององคการสามารใชงานได
ตามปกติ และตอเนื่อง (ไมนอยกวารอยละ) 

95 95 95 95 95 
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แผนยุทธศาสตร์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2562 - 2566
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 

อบ
ก.

เป้
าป

ระ
สง

ค ์
อบ

ก.

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี� 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการลดก๊าซเรอืนกระจก (Mitigation) ในประเทศไทย

1. เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกระดบัโครงการและรายสาขา และขยายผลอยา่งตอ่เนื�อง เพ ื�อประโยชน์ร่วมดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ�งแวดลอ้ม

1. พฒันาและขยายผลการใชก้ลไกและเครื�องมอืของ อบก. 
เพื�อส่งเสริมใหเ้กิดการลดก๊าซเรือนกระจก

2. ส่งเสริมตลาดคาร์บอน และผลกัดนัระบบซื�อขายสิทธิในการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emissions Trading Scheme) ไปสู่การดาํเนินงานระดบัประเทศ

กล
ยุท

ธ์อ
บก

.

โครงการส่งเสริมการลดกา๊ซ
เรือนกระจกและพฒันา

คาร์บอนเครดิตรายโครงการ

เชิงปรมิาณ : ปรมิาณก๊าซเรอืน
กระจกที�คาดว่าจะลดไดจ้ากการ
ดําเนินโครงการ (1.64  MtCO2eq)
เชิงปรมิาณ : แนวทางและวิธีลด
ก๊าซเรอืนกระจกรายสาขา 
(1 รายสาขา)
เชิงคุณภาพ : รอ้ยละของการ
ติดตามประเมนิผลโครงการ CDM 
และ T-VER ตามแผน 
(รอ้ยละ 100)
เชิงคุณภาพ : รอ้ยละของการ
ตรวจสอบรายงานการติดตาม
ประเมินผลโครงการ JCM ที�ยื�น
โดยผูพ้ฒันาโครงการ (รอ้ยละ 100)
เชิงปรมิาณ : เกิดมูลค่าจากการ
ลงทุนเทคโนโลยีคารบ์อนตํ �าที�
ก่อใหเ้กิดการลดกา๊ซเรอืนกระจก 
(2,500 ลา้นบาท)

โครงการ
ส่งเสริมการ
ลดก๊าซเรือน

กระจก
รายกิจกรรม

เชิงปริมาณ : 
ปริมาณกา๊ซ
เรือนกระจกที �
ไดร้บัการ
รบัรองจากการ
ดําเนิน
กจิกรรม
(0.35 
MtCO2eq)

โครงการประชารัฐ
สนับสนุนการลดภาวะ
โลกรอ้น ลดก๊าซเรือน
กระจกในพื�นท ี �ระเบยีง

เศรษฐกิจ
ภาคตะวนัออก

เชิงปรมิ าณ : พื�นที�ป่า

ชุมชนไดร้บัการ
สนับสนุนผ่านโครงการ 

(4 แห่ง)
เชิงปรมิ าณ : จาํนวน
เครอืข่าย/ภาคี ความ

ร่วมมือลดก๊าซเรอืน
กระจก 

(4 เครอืข ่าย/ภาค)ี
เชิงปรมิ าณ : หน่วยงาน
ภาครฐั/ภาคเอกชน/

ทอ้งถิ�น เขา้ร่วม
พฒันาระบบการจดั

อนัดับองค์กรคารบ์อนตํ �า
ในระดับพื�นที� ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก 

(35 แห่ง)

เชิงปริมาณ : 
จาํนวนโรงงาน
อุตสาหกรรมนํา
ร่องไดท้ดสอบ 
Trading 
Platform และ
ระบบ MRV 
(66 แหง่)

โครงการจดั
กิจกรรมส่งเสริม

การซื�อขาย
คาร์บอนเครดติ

เชิงปริมาณ : 
ผลการศึกษาระเบยีบ
วธิกีารในการกําหนด

เป้าหมายและระบบ 
MRV สําหรับกลไก EPC 
(2 ฉบบั)
เชิงปริมาณ : แผน
การลดก๊าซเรอืน

กระจกระดบัเมอืง 
(24 เมือง)
เชิงปริมาณ : ผล
การศึกษาขอ้เสนอร่าง
กฎหมายเพื �อจดัต ั�งระบบ

การซื�อขายการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในประเทศ
ไทย (1 ฉบบั)

โครงการ
สนับสนุนการ
ลดก๊าซเรือน
กระจกผ่าน
กลไก EPC 
และ LCC

โค
รง

กา
ร

ตวั
ชี�วั

ดโ
คร

งก
าร/

กา
รดํ

าเนิ
นง

าน
ปี 

25
62

 -
25

66

โครงการนําร่อง
ระบบซื�อขายสิทธ ิ
ในการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกภาค
สมคัรใจของ
ประเทศไทย 

เชิงปริมาณ : 
จาํนวน
ผูป้ระกอบการ
ที �เขา้ร่วม
กิจกรรมให ้
ความรูเ้รื �อง
เกี �ยวกับตลาด
คาร์บอนและ
ธุรกิจยั �งยืน 
(2,750 คน)

โครงการสนับสนุนการ
พัฒนากฎหมายรองรับการ
จดัต ั�งระบบซื� อขายสิทธใิน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ที �เหมาะสมในประเทศไทย

โครงการเตรียมความ
พรอ้มดา้นกลไกตลาด

เพื �อสนับสนุนการลดก๊าซ
เรือนกระจก

เชิงปริมาณ 
: แนวทาง
การดาํเนิน
กลไก EPC 
และ LCC 
ที �เหมาะสม
กับบริบท
ของประเทศ
ไทย 
(2 ฉบบั)

เชิงปรมิาณ : ขอ้เสนอในการ
พฒันากฎหมายรองรบัการจดั
ตั�งระบบซื�อขายสทิธิในการ
ปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกเสนอ
ต่อหน่วยงานเชิงนโยบาย 
(1 ฉบับ)
เชิงปรมิาณ : ร่างกฎหมาย
การรายงานขอ้มูลก๊าซเรอืน
กระจกเพื�อรองรบัระบบการซ ื�อ
ขายการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
(1 ฉบับ)
เชิงปรมิาณ : ร่างกฎหมาย
เกี�ยวกับระบบการซ ื�อขายการ
ปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก(1 ฉบับ)
เชิงปรมิาณ : ร่างกฎหมาย
เกี�ยวกับอนุบญัญัตทิี�เกี�ยวขอ้ง
กับระบบการซ ื�อขายการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจก (1 ฉบับ)

สวป. สวป. สนย. สพธ. สพธ. สวป. สวป. สนย.

โครงการขยายผล
กิจกรรมชดเชย
คาร์บอน เพื �อ

สนับสนุนตลาด
คาร์บอนภาคสมคัรใจ

ภายในประเทศ

เชิงปริมาณ : 
ปริมาณการซื�อ
คาร์บอนเครดติจาก
การทาํกิจกรรม
ชดเชยคาร์บอน 
(36,000 tCO2eq) 

สพธ.

โครงการพัฒนา
แนวทางการ

ดาํเนินงานของ
ระบบ ETS

เชิงปริมาณ : 
ขอ้เสนอค่า 
Threshold และ 
Coverage ท ี �
เหมาะสม และ
ขอ้มลูตน้ทนุการ
ดาํเนินงาน
ภายใตร้ะบบ 
Thailand V-
ETS เพื �อเป็น
ขอ้มลู
ประกอบการ
ตดัสินใจสําหรับ
ผูก้ําหนด
นโยบาย 
(1 ฉบบั)

สพธ.
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แผนยุทธศาสตร์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2562 - 2566
ยุท

ธศ
าส

ตร
์ 

อบ
ก.

เป้
าป

ระ
สง

ค ์
อบ

ก.

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี� 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการลดก๊าซเรอืนกระจก (Mitigation) ในประเทศไทย

1. เกดิการลดกา๊ซเรือนกระจกระดบัโครงการและรายสาขา และขยายผลอย่างต่อเนื �อง เพื �อประโยชน์ร่วมดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิ �งแวดลอ้ม

3. ส่งเสริมฉลากคาร์บอน และธุรกจิคาร์บอน เพื �อการผลติและบริโภคอย่าง
ย ั �งยนื และสนบัสนุนการขยายตลาดสนิคา้สู่สากล

4. ตดิตามการเจรจากฎกตกิาระหว่างประเทศและเสริมสรา้งความ
พรอ้มของประเทศไทยในการดาํเนินความร่วมมอืลดก๊าซเรือนกระจก

ผ่านแนวทางและกลไกตลาดระหว่างประเทศภายใต ้UNFCCCกล
ยุท

ธ์อ
บก

.

โครงการพฒันาตลาด
ของฉลากคาร์บอน

เชิงปริมาณ : จํานวนผลติภณัฑ์ที �ไดร้บั
การขึ�นทะเบียนฉลากคาร์บอน 
(1,800 ผลิตภณัฑ)์

เชิงปริมาณ : ปริมาณกา๊ซเรือนกระจก
ที �ลดลงจากการส่งเสริมใหใ้ช ้
เครื �องหมายลดคาร์บอนฟตุพริ�นท์ 

(156,000 tCO2eq)

เชิงปริมาณ : จํานวนที �ปรึกษาและผูท้วน
สอบที �ไดร้บัการขึ�นทะเบียนกบั อบก. 
เพ ิ �มขึ�นปีละ (10 ราย)

เชิงปริมาณ : ฐานขอ้มูลผลติภณัฑ์
สาํหรบับรรจุเขา้ระบบ Green Card 
ของประเทศ  (2 ชุด)

โค
รง

กา
ร

การเจรจาระหว่างประเทศ
และพฒันาระบบงาน

ตาม UNFCCC

เชิงปรมิาณ : ขอ้เสนอแนวทาง 
ข ั�นตอนการปฏบิัติงานเพื�อ
รองรบัการ ถ่ายโอน ITMOs 
(1 ฉบับ)

เชิงปรมิาณ : กฎ ระเบียบ 
อบก. ที�พฒันาข ึ�น หรอื ปรบัปรงุ 
เพื�อรองรบัการดําเนินกลไก
ความร่วมมือลดกา๊ซเรอืนกระจก
ภายใตค้วามตกลงปารสี (1 ชดุ)

เชิงปรมิาณ : จาํนวนขอ้เสนอ
ท่าทเีจรจาของไทย ในประเด็นที�
เกี�ยวขอ้งกบัขอ้ 6 ของความตก
ลงปารสี (2 ชดุ/ปี)

เชิงปรมิาณ : รายงานผลการ
เจรจา เสนอคณะกรรมการ
องค์การบรหิารจดัการกา๊ซเรอืน
กระจก (2 ฉบับ/ต่อปี)

โครงการพฒันาระบบงาน
เพื �อเตรียมความพร ้อมในการ
รองรบักลไกการลดก๊าซเรือน
กระจกที �ก่อใหเ้กดิการพฒันา

ที �ย ั �งยนื : SDM

เชิงปริมาณ : รายงาน
การศึกษาองค์ประกอบในการ
พฒันาระบบงานเพื �อ

รองรบักลไก SDM (1 ฉบบั)

เชิงปริมาณ : ขอ้เสนอเชิง
นโยบายในการเขา้ร่วมกลไก 
SDM ของไทย (1 ฉบบั)

2. มกีารประเมนิผลการลดก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะในระดบัมาตรการ/นโยบาย
ตามเป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ (NAMA และ NDC Roadmap)

โครงการพฒันาระบบการติดตามและ
ประเมินผลการลดกา๊ซเรือนกระจก

จากมาตรการของประเทศ 

เชิงปริมาณ : ปริมาณการลดกา๊ซ
กระจกที �สามารถ ติดตามประเมินผล
ไดจ้ากมาตรการของประเทศ 
(62 MtCO2eq)
เชิงปริมาณ : รายงานประจําปีผลการ
ลดกา๊ซเรือนกระจกของประเทศที �
ไดร้บัการรบัรองโดยคณะกรรมการ
นโยบายการเปลี �ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแห่งชาติ (1 ฉบบั/ปี)

โครงการจดัทําขอ้มูลตน้ทุน
การลดก๊าซเรือนกระจกต่อ
หน่วยในระดบัมาตรการ/

นโยบาย

เชิงปริมาณ : ขอ้มูลตน้ทุน
ต่อหน่วยของการลดก๊าซ
เรือนกระจกจากมาตรการ
ของประเทศ 
(5 มาตรการ)

5. ติดตามประเมินผลการลดกา๊ซเรือนกระจก โดยบูรณาการร่วม
กบัหน่วยงานภาครฐั และภาคเอกชนที �เก ี �ยวขอ้ง

สพธ. สพธ. สวป. สนย. สพว. สพว.สํา
นัก

/ศ
นูย์

 โครงการจดัทําตวัชี�วดัธุรกจิ
คาร์บอนตํ �าและย ั �งยนื

เชิงปริมาณ : ตวัชี�วดัธุรกจิ
คาร์บอนตํ �าที �ย ั �งยนื (1 ชุด) 

ตวั
ชี�วั

ดโ
คร

งก
าร

/ก
าร

ดํา
เนิ

นง
าน

ปี 
25

62
 -

25
66
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ยุท

ธศ
าส

ตร
์ 

อบ
ก.

เป้
าป

ระ
สง

ค ์
อบ

ก.
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี� 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการลดก๊าซเรอืนกระจก (Mitigation) ในประเทศไทย

กล
ยุท

ธ์อ
บก

.
โค

รง
กา

ร

3. ขอ้มูลสถานการณ์กา๊ซเ รือนกระจกที �ถ ูกตอ้ง ทนัสมยั และตอบสนองความตอ้งการของภาคส่วนที �เก ี �ยวขอ้ง เพื �อสนบัสนุนการลดกา๊ซเรือนกระจก

6. ส่งเสริมการจดัทําขอ้มูล การจดัทําแผน และการจดัทํารายงานปริมาณการลดกา๊ซเรือนกระจกของภาครฐั องค์กรปกครอง ส่วนทอ้งถิ �นและภาคเอกชน 
(อุตสาหกรรมและบริการ)

โครงการส่งเสริมการจดัทําคาร์บอนฟตุพริ�นท์
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ �น

เชิงปริมาณ : ผลการคาํนวณขนาดคาร์บอน
ฟุตพริ� นท ์และการจดัทาํกิจกรรมลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกใน อปท. (2,440 แหง่)

เชิงปริมาณ ผลการคาดการณ์การ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกกรณีปกตแิละกรณีท ี �ม ี

มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึง
ผลการประเมนิของกิจกรรมระดบัเมอืงและ
เทคโนโลยี

ท ี �เหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที �สอดคลอ้งกับบริบท
ของ อปท. (2,440 แหง่)

เชิงปริมาณ : แนวทาง/แผนปฏบิตักิารลดการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของ อปท. (2,440 แหง่)

โครงการขยายผลการ
ส่งเสริมการจดัทําคาร์บอน

ฟตุพริ�นทข์ององค์กร
ในภาคอตุสาหกรรม 

โครงการพฒันา
แนวทางลดกา๊ซเรือน
กระจกระดบัจงัหวดั

เชิงปริมาณ : มีแผนการ
ลดกา๊ซเรือนกระจกที �
เหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบับริบทของจงัหวดั 
(77 จงัหวดั)

โครงการยกระดบัศูนย์ขอ้มลูสถานการณ์ก๊าซ
เรือนกระจก เพื �อใหบ้ริการแก่ทกุภาคส่วน

ตามนโยบายไทยแลนด ์4.0

7. พฒันาขอ้มูลสถานการณ์ก๊าซเรอืนกระจกและ

ระบบสารสนเทศดา้นการจดัการก๊าซเรอืนกระจก
ที�สมบูรณ์ ตอบสนองต่อความตอ้งการใชป้ระโยชน์

ของทุกภาคส่วน และมีความเชื�อมโยง

เชิงปริมาณ  : แผนพัฒนา
เมอืงของเทศบาล มกีาร
บรูณาการกิจกรรมลดก๊าซ

เรือนกระจกที �ไดร้ับการ
สนับสนุนจากองคก์าร
ระหว่างประเทศ (4 ฉบบั)

เชิงปริมาณ : จาํนวนองคก์ร
ท ี �ไดร้ับการข ึ�นทะเบยีน
คาร์บอนฟุตพริ�นทข์อง

องคก์รในภาคอุตสาหกรรม 
(426 องคก์ร)
เชิงปริมาณ : เกณฑฉ์ลาก
ลดคาร์บอนฟุตพริ�นท ์
ในระดบัองคก์ร (1 องคก์ร)

โครงการพัฒนาเมอืง
คาร์บอนตํ �าเมอืงคาร์บอนตํ �า
ผ่านระบบการจดัการเมอืง

อย่างยั �งยืน 

เชิงปริมาณ  : เวบ็ไซตข์องอบก. ซึ �งรวบรวม
ขอ้มลูสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก ท ี �เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และสามารถใชง้านง่าย

(3 platform )
เชิงปริมาณ  : ระบบขององคก์ารท ี �รองรับการ
ดาํเนินงาน IP v6 (3 ระบบ)
เชิงปริมาณ  : ระบบลงทะเบยีนออนไลน์ 
งานประชมุสัมมนาขององคก์าร (1 ระบบ) 
เชิงปริมาณ  : ชดุขอ้มลูสถานการณ์ก๊าซเรือน
กระจก (4 ชุดขอ้มลู) 
เชิงปริมาณ  : ระบบจดัการขอ้มลูโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (1 ระบบ) 
เชิงปริมาณ  : จดัฝึกอบรมการใชง้านในระบบ

ทะเบยีนคาร์บอนเครดติใหก้ับภาคส่วนต่างๆ
ที �เกี �ยวขอ้ง  (18 ครั�ง) 

ศขก. ศขก. สพธ. สนย. ศขก.สํา
นัก

/ศ
นูย์

โครงการพฒันาระบบการติดตาม และ
ประเมนิปรมิาณการปล่อยและกกัเกบ็
กา๊ซเรือนกระจกจากการใชป้ระโยชน์
ที �ดนิระดบัจงัหวดั ดว้ยเทคโนโลยกีาร
สาํรวจระยะไกล (Remote Sensing)

เชิงปริมาณ : ชุดขอ้มูลปริมาณการ
ปล่อยและกกัเกบ็กา๊ซเรือนกระจก
จากการใชป้ระโยชนท์ี �ดนิและการ
เปลี �ยนแปลงการใชป้ระโยชนท์ี �ดนิ 
แสดงในรูปแบบแผนที �  (69 ชุด)

ศขก.

ตวั
ชี�วั

ดโ
คร

งก
าร/

กา
รดํ

าเนิ
นง

าน
ปี 

25
62

 -
25

66
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ยุท
ธศ

าส
ตร์

 
อบ

ก.
เป้

าป
ระ

สง
ค์ 

อบ
ก.

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี� 2 เสริมสรา้งขีดความสามารถบคุลากร และสรา้งความตระหนักรูด้า้นการเปลี�ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ

4. บุคลากรมีขีดความสามารถเพิ �มขึ�นดา้นการเปลี �ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และไทยมีบทบาทต่ออาเซียนในการพฒันา

ศกัยภาพทางวชิาการ
กล

ยุท
ธ์อ

บก
.

โค
รง

กา
ร

8. พฒันาขดีความสามารถบคุลากรทกุของภาคส่วนของไทยและ
อาเซียน เพื�อตอบสนองกระแสโลกดา้นการเปลี�ยนแปลง

สภาพภมูอิากาศ

โครงการพฒันาขีดความสามารถภาคส่วนไทยและอาเซียนในการรบัมือ
การเปลี �ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เชิงปริมาณ : จํานวนชุดองค์ความรูด้า้นการจดัการกา๊ซเรือน
กระจกและการเปลี �ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที �มีการพฒันาหรือ
ปรบัปรุง  (11 ชุด)
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายมีความรูค้วามเขา้ใจเฉพาะดา้นใน
เชิงลกึ (Technical Technique) ในเรื �องการเปลี �ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก (3,900 คน)
เชิงคุณภาพ : รอ้ยละของกลุ่มเป้าหมายที �ไดร้บัความรูม้ีการ
นําไปใชป้ระโยชน์ (รอ้ยละ 60)

เชิงปริมาณ : จํานวนกจิกรรมพฒันาศกัยภาพใหก้บับุคลากรใน
ระดบัภูมิภาคและนานาชาติ (14 คร ั�ง)
เชิงปริมาณ : จํานวนเครือข่าย/หน่วยงานภาคีความร่วมมือใน
การพฒันาศ ักยภาพ (53 เครือข่าย/ภาคี)

5. ทุกภาคส่วนมีความตระหนกัรู ้ความเขา้ใจ และมีส่วนร่วมดา้นการ
บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกและการจดัการการเปลี �ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

9. เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์และพฒันาเครอืขา่ยการมสี่วนรว่มดา้น
การจดัการการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ

โครงการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่ทุกภาคส่วนเพื �อสร ้างความตระหนกั
ถงึความสาํคญัของการลดก๊าซเรือนกระจก

เชิงปริมาณ : ภาคประชาชนไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจ เกี �ยวกบัการ 
 เปลี �ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านสื �อสงัคมและสื �อมวลชน 
 (30 ลา้นคน)
เชิงปริมาณ : จํานวนกจิกรรมเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์การดําเนินงาน
ดา้นการเปลี �ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจดัการก๊าซเรือนกระจก 
(575 คร ั�ง)
เชิงปริมาณ : จํานวนเครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร ที �เขา้ร่วมกจิกรรม

ส่งเสริมการจดัการกา๊ซเ รือนกระจก (560 กจิกรรม)

สสอ./สาํนัก/ศูนย ์สพค.

สํา
นัก

/ศู
นย์

ตัว
ชี�วั

ดโ
คร

งก
าร
/ก

าร
ดํา

เนิ
นง

าน
ปี 

25
62

 -
25

66
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แผนยุทธศาสตร์องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2562 - 2566
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 

อบ
ก.

เป้
าป

ระ
สง

ค ์
อบ

ก.
กล

ยุท
ธ์อ

บก
.

โค
รง

กา
ร

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี� 3 เพิ�มประสิทธิภาพการจดัการองคก์ร

6. องคก์รมกีารบริหารจดัการที�มปีระสิทธิภาพและพฒันาระบบการบริหารงานและศกัยภาพบคุลากรอยา่งตอ่เนื�อง

10. พฒันาระบบการบริหารจดัการองคก์รและเพิ�มขดีความสามารถของบคุลากรอย่างตอ่เนื�อง 11. พฒันาโครงสรา้งพื�นฐานและ
ระบบสารสนเทศขององคก์รเพื�อ
สนบัสนุนการเป็นรฐับาลดจิติอล

โครงการทบทวน
ยุทธศาสตร์ อบก. และ
ติดตามประเมินผลตาม

มาตรา 39

โครงการ
จดัทํารายงาน
ประจําปี 2560

โครงการพฒันา
ระบบบริหาร

ความเส ี �ยงและ
ควบคุมภายใน

โครงการสาํรวจ
ความพงึพอใจ
เพื �อพฒันาการ

ใหบ้ริการของ อบก.

โครงการจดัทํา
ระบบสารสนเทศ
เพื �อสนบัสนุนการ

บริหารองค์กร

โครงการ
เสริมสรา้ง
ศกัยภาพ

บุคลากร อบก.

โครงการสรา้ง
สงัคมที �ไม่ทน
ต่อการทุจริต

เชิงปริมาณ : 
แผนยุทธศาสตร์
ประจําปี (1 ฉบบั/ปี)

เชิงปริมาณ : 
แผนรายงาน
ผลการบริหาร
ความเส ี �ยง
ระดบัองค์กร
(1 แผน)
(4 คร ั�ง) (ต่อปี) 

เชิงคุณภาพ : 
รอ้ยละความ
พงึพอใจของ
ผูร้บับริการ
(รอ้ยละ 80)

เชิงคุณปริมาณ : 
จาํนวนระบบ
สารสนเทศเพื �อการ
บริหารองคก์ร 
(E-office/
ERP) ที �ไดร้ับการ
พัฒนา/ปรับปรุง  
(1 ระบบ/ปี)

เชิงคุณภาพ : 
รอ้ยละความพึง
พอใจของ
ผูร้ับบริการ 
(ผูใ้ชร้ะบบ E-
office/ERP 
(รอ้ยละ 80)

เชิงคุณภาพ : 
รอ้ยละของ
เจา้หนา้ที �
ที �ไดร้บัอบรม
เพื �อพฒันาขดี
ความ
สามารถตาม
แผนพฒันา
บุคลากร
ประจําปี
(รอ้ยละ 80)

เชิงคุณภาพ : 
รอ้ยละของ
เจา้หนา้ที �เขา้ร่วม
กจิกรรมการ
ต่อตา้นทุจริต 
(รอ้ยละ 80)

เชิงปริมาณ : 
จํานวนบุคลากร
นําปรชัญา
เศรษฐกจิ
พอเพยีงไปใช ้
ปฏิบตัิ
(80 คน)

เชิงปริมาณ : 
รายงาน
ประจําปี
(1 ฉบบั/ปี)

การทบทวน
กรอบ

อตัรากาํลงั

เชิงปริมาณ : 
กรอบ
โครงสรา้ง
และ
อตัรากาํลงั
ที �มีการ
ทบทวน
ปรบัปรุง
(1 ฉบบั/ปี)

การควบคุม
ค่าใชจ่้าย

บุคลากรตาม
เกณฑ์ ก.พ.ร.

เชิงปริมาณ : 
รอ้ยละของ
ค่าใชจ่้าย
บุคลากร 
(รอ้ยละ 32)

สนย. กพบ. สนย. กพบ. สนย./สอก. สอก.สอก. สอก. สอก.สํา
นัก

/ศ
นูย

์

โครงการบํารงุ
รกัษาระบบงาน 
และเพิ�มประสทิธิ
ภาพระบบเครอืข่าย
ไรส้ายขององค์การ

เชิงปริมาณ  : 
ระบบเครือข่าย
ไรส้ายของ

องคก์ารซึ �งไดร้ับ
การปรับปรุง 
(1 ระบบ)
เชิงคุณภาพ  : 
ระบบเครือข่าย 

และระบบงาน
ขององคก์ารสา
มารใชง้านได ้
ตามปกต ิและ
ต่อเนื �อง 

ไม่นอ้ยกว่า 
(รอ้ยละ95)

ศขก.

กจิกรรมการ
จดัทําแผน

บริหารทรพัยากร
บุคคล

เชิงคุณภาพ : 
รอ้ยละ
ความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน
ตามแผนการ
บริหาร
ทรพัยากร
บุคคล
(รอ้ยละ 80)

สอก.

ตวั
ชี�วั

ดโ
คร

งก
าร

/ก
าร

ดํา
เนิ

นง
าน

ปี 
25

62
 -

25
66
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9. การตดิตามประเมินผล 
 

การติดตามประเมินผลตามแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) พ.ศ. 2562 
– 2566 เพื่อประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานขององคกรวามีการดําเนินงานเปนตามแนวทางที่วางไวหรือไม 
และผลการดําเนินงานขององคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) มากนอยเพียงใด และกําหนด 
ใหมีการติดตามและตามประเมินผล ดังนี ้

 วิเคราะหขอมูลในภาพรวม 

 ขอมูลพื้นฐาน เชน อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงคการจัดตั้ง วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และ 
การจัดสรรงบประมาณขององคการฯ  

 ขอมูลผลการดําเนินงาน เชน ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ผลการประเมินตามคํารับรอง 
การปฏิบัติงาน ผลการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการ และรายงานประจําปขององคการฯ  

 วิเคราะหความสอดคลองเชื่อมโยงของวัตถุประสงคการจัดตั้งกับการขับเคลื่อนการดําเนินงานผานยุทธศาสตร
และแผนงานโครงการตางๆ 

 อบก. ศึกษาวัตถุประสงคการจัดตั้งองคกร ความเชื่อมโยงกับแผนและนโยบายในระดับตางๆ แผนงาน โครงการ 
ความสอดคลองเชื่อมโยงของเปาหมายตัวชี้วัดทั้งในระดับองคกร ระดับโครงการ โดยการวิเคราะห 
จะใชขอมูล เชน ยุทธศาสตรองคกร นโยบายการดําเนินงาน แผนงานโครงการ  

 การวิเคราะหขอมูลแผนงานโครงการ 

 อบก. ทําการศึกษาวิเคราะหขอมูลจากเอกสารรายงานของโครงการเชน แผนปฏิบัติงาน รายงานสรุปการ 
 ใชจายงบประมาณ รายงานประจําป  
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