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ความเป�นมาขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)   

อาศัยอํานาจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) พ.ศ. 2550 
มาตรา 5 ใหจัดตั้งองคการมหาชนขึ้นเรียกวา “องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการ มหาชน)” เรียกโดย
ยอวา “อบก.” และใหใชชื่อเปน ภาษาอังกฤษวา “Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public 
Organization)” เรียกโดยยอวา “TGO” ภายใตสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเปน
หนวยงานผูแทนของประเทศไทยที่ชวยสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ของประเทศไทย มีบทบาทหนาที่กลั่นกรองโครงการ Clean Development Mechanism: CDM ซึ่งเปนโครงการลด
การปลอยกาซเรือนกระจกภายใตพิธีสารเกียวโตและออกหนังสือใหคํารับรองวาเปนโครงการที่สงเสริมการพัฒนาที่
ยั่งยืนในประเทศไทย รวมไปถึงการดําเนินงานอื่นที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก ไดแก การ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจก การจัดต้ังศูนยขอมูลสถานการณดานกาซเรือนกระจกของประเทศ นอกจากนี้ในดาน
การพัฒนาตลาดและการลงทุน องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) มีหนาที่ใหบริการแก
ภาครัฐและภาคเอกชน ที่สนใจจะลงทุนในการพัฒนาโครงการ ทั้งในเรื่องขอมูลเกี่ยวกับสถานการณ สภาวะ
การตลาด Carbon Market ราคาซื้อ-ขายคารบอนเครดิต แหลงทุนตางๆ ในประเทศและตางประเทศการเขาถึงแหลง
ทุนตลอดจนเปนศูนยกลางในการประสานความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และองคการระหวางประเทศ
ดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

พันธกิจ 

1. พัฒนาและสงเสริมโครงการและตลาดซื้อขายปริมาณกาซเรือนกระจก 
2. ดําเนินการเกี่ยวกับการใหคํารับรองโครงการหรือการขึ้นทะเบียนโครงการ 
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง 
4. ดําเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผูประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจหรือผูประเมิน

ภายนอกสําหรับการขอเครื่องหมายรับรอง 
5. เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสถานการณดําเนินงานดานกาซเรือนกระจก 
6. สนับสนุนการประเมินผลการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
7. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนใหคําแนะนําแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการ

จัดการกาซเรือนกระจก 
8. เผยแพรและประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดการกาซเรือนกระจก 
9. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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สถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สถานการณการปลอยกาซเรือนกระจกของโลกทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะสาเหตุจากการที่ทุกประเทศ 
มีการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง โดยเพิ่มปริมาณการใชพลังงานสูงขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการใชที่ดิน จากการตัดไมทําลายปามาสรางเปนเมือง สรางโรงงานอุตสาหกรรม สรางที่อยูอาศัย ซึ่งเปน
สาเหตุใหจํานวนตนไมที่ดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดลดนอยลงเปนจํานวนมาก 

คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate 
Change หรือ IPCC) ใหขอเสนอแนะวา หากทุกประเทศไมควบคุมปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่เปนสาเหตุหลัก 
ในการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิจนเกิน 1.5 – 2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับยุคกอนปฏิวัติอุตสาหกรรม ภายในป พ.ศ. 
2643 จะเปนสาเหตุใหเกิดสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงจนเราและไมสามารถจะแกไขได คาใชจายและเงิน
ลงทุนในการปรับปรุงและแกไขสถานการณจะเพิ่มขึ้น สถานะความเปนอยูของประชาชนกรโลกจะยากลําบาก ในสวน
ของโรคภัยที่เคยสูญหายไปก็จะกลับมาใหม อาท ิโรคมาลาเรีย ไขเลือดออก จะกลับมารุนแรงเพิ่มมากขึ้น ผลผลิตทาง
การเกษตรที่สําคัญลดนอยลง ซึ่งเกิดจากภาวะแหงแลงและการขาดแคลนน้ํา หรือภาพคลื่นความรอนที่ไมเคยเกิดขึ้น
ในหลายเมืองก็เกิดขึ้นทําใหประชาชนเสียชีวิต โดยเฉพาะประชากรในกลุมผูสูงอาย ุ

ประเทศไทยมปีริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกประมาณ  0.9 – 1 %  ลําดับที่ 20 ของโลก และมีความเสี่ยง
สูงตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว โดยประเทศไทยมีแนวโนมการปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้น
จากกิจกรรมการพัฒนาประเทศ จึงเปนสาเหตุใหประเทศไทยตองกําหนดนโยบายและเปาหมายในการปลอยกาซ
เรือนกระจก โดยปริมาณกาซเรือนกระจกตามเปาหมาย จํานวนทั้งสิ้น 24 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
ภายในป พ.ศ. 2563 โดยขอมูลการติดตามและประเมินผลการลดกาซเรือนกระจกพบวา ในป พ.ศ. 2558 - 2559 
ประเทศไทยสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดจํานวน 45 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา จากภาค
คมนาคมและภาคขนสง ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวนอกจากนี้ประเทศไทยมีเปาหมายที่สําคัญและทาทาย
กวาเดิมคือ ประเทศไทยตองลดการปลอยกาซเรือนกระจกจํานวน 111 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ในป 
พ.ศ. 2573 ตามที่ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศเจตจํานงในที่ประชุมสมัชชารัฐภาคีของ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อ
ควบคุมอุณหภูมิของโลกไมใหเพิ่มเกิน 2 องศาเซลเซียส 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) หรือ อบก. ในฐานะหนวยงานของรัฐ ภายใต
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งทําหนาที่ในการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย จําเปนตองวางแผนการปฏิบัติงานระยะ 5 ป และทบทวนการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณและบริบทดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น รวมทั้งนํากรอบ 
นโบายประเทศภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป มาเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติงานใหสอดคลองกับทิศ
ทางการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติ โดยองคการบริหารจัดการ
กาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) มุงเนนการเปนองคกรหลักในการสงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนลด
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ผานเครื่องมือและกลไกที่พัฒนาขึ้น โดยไดมีการติดตามและประเมินผลการลด
ปริมาณการปลอยกาซเรอืนกระจกในระดับนโยบาย มาตรการของประเทศ รวมทั้งพัฒนาขอมูลขาวสารสถานการณ
กาซเรือนกระจกใหรวดเร็วและฉับไว และผลักดันทุกภาคสวนใหตระหนักถึงปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและสามารถปรับตัวเพื่อรองรับตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยมุงเนนการสรางเครือขายเชื่อมโยงการ
ทํางานกับหนวยงานของรัฐและภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อผลักดันใหทุกภาคสวนใหเขามามีบทบาทในการขับเคล่ือน
การพัฒนาประเทศไทยสูสังคมคารบอนต่ําใหสัมฤทธ์ิผลอยางเปนรูปธรรม  
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สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อพัฒนาการแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารจัดการ

ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ปี 2550 - 2554  
ในระยะที่ผานมาองคการบริหารจัดการกาชเรือนกระจก (องคการมหาชน)ไดดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร

องคการบริหารจัดการกาชเรือนกระจก (องคการมหาชน) ฉบับที่ 1 - ฉบับที่ 2 ที่มีการพัฒนามาอยางตอเนื่องภายใต
สถานการณ และภารกิจการจัดตั้งองคการฯ ที่ไดรับมอบหมาย โดยมุงเนนการเปนองคกรผูมีบทบาทหนาที่ ในการ
รับรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดตามพิธีสารเกียวโต ภายใตกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) 
รวมถึงการดําเนินงานดานการลดกาซเรือนกระจกของประเทศไทยดวยมาตรการตางๆ ในระดับโครงการโดยใชการ
พิจารณาหลักเกณฑความยั่งยืนโดยความสมัครใจ สงผลใหเกิดประโยชนรวมตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของ
ประเทศ สงผลใหการจัดการดานการลดกาซเรือนกระจกในประเทศไทย มีความเปนเอกภาพและคลองตัวในการ
ดําเนินงานดานสงเสริมการพัฒนาโครงการฯ และการซื้อขายปริมาณกาซเรือนกระจกที่ไดรับการรับรองและติดตาม
ประเมินผลโครงการที่ไดรับคํารับรอง รวมทั้งการพัฒนาศูนยกลางขอมูลที่เกี่ยวกับสถานการณดําเนินงานดานกาซ
เรือนกระจก จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับโครงการที่ไดรับคํารับรองและการซื้อขายปริมาณ กาซเรือนกระจกที่ลดลงได
จากโครงการที่ไดรับการรับรอง และการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนใหคําแนะนําแกหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนเกีย่วกับการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ปี 2555 - 2559 

 เปนชวงเวลาของการเปลี่ยนแปลงไปสูการดําเนินงานสนับสนุนตลาดคารบอนภาคสมัครใจมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งราคาคารบอนเครดิตสูงกวาและมีการดําเนินงานที่งายกวาตลาดภาคทางการ และจําเปนจะตองมีสวนรวมจาก
ภาคสวนที่เกี่ยวของในวงกวาง เนื่องจากผลการเจรจาภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และพิธีสารเกียวโต แมวาจะมีขอตกลงระดับหนึ่งในการที่จะพยายามไมใหเกิดชองวางระหวางรอบ
พันธกรณีที่หนึ่งและรอบที่สองของการลดกาซเรือนกระจก แตการกําหนดเปาหมายการลดกาซฯ ของประเทศ
พัฒนาแลวและกลไกตลาดยังไมหยุดนิ่ง และประเทศพัฒนาแลวมีเงื่อนไขในการรับซื้อคารบอนเครดิตที่ให
ความสําคัญตอประเทศดอยพัฒนามากกวา สงผลใหราคาซื้อขายคารบอนเครดิต (CERs) ลดลงอยางตอเนื่องต่ํากวา 
1 ดอลลารสหรัฐตอตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ทําใหผูประกอบการพัฒนาโครงการและผูลงทุนมีความไม
มั่นใจที่จะลงทุนในโครงการพัฒนาที่สะอาด ทําใหเกิดการชะลอตัวในการพัฒนาโครงการการตัดสินใจลงทุน และ
การซื้อขายคารบอนเครดิตหลังป พ.ศ. 2555 จึงจําเปนอยางยิ่งที่องคการบริหารจัดการกาชเรือนกระจก (องคการ
มหาชน) ตองเตรียมความพรอม พัฒนาระบบการจัดการกาซเรือนกระจก ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ 
เพื่อใหมีความรูและศักยภาพรองรับตอการดําเนินงานที่มีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไปสนับสนุนการดําเนินงานของประเทศ
ไทย ดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายในประเทศ และการติดตามตรวจสอบประเมินผลการลดกาซเรือน
กระจก โดยความสมัครใจ ตามที่ประเทศไทยไดแสดงเจตจํานงตออนุสัญญา UNFCCC 
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แผนปฏิบัติงานองค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  ปี 2560 - 2565 

ชวงเวลาในปจจุบัน เปนชวงของการเปลี่ยนผานที่สําคัญ เนื่องจากความจําเปนในการยกระดับการ
ดําเนินงานทั้งภายนอกและภายในประเทศ เพื่อรองรับกฎกติการะหวางประเทศฉบับใหมภายใตกรอบอนุสัญญา 
UNFCCC กลาวคือ ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่ไดรับรองโดยที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 21 ซึ่ง
สงผลใหการดําเนินงานลดกาซเรือนกระจกและกระบวนการ MRV ทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้น 

ประเทศไทยไดยื่นหนังสือแสดงเจตจํานงการลดกาซเรือนกระจก ตอสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ อยางเปน
ทางการ จํานวน 2 ฉบับ โดยแบงเปน  

Pre 2020 Post 2020 

Nationally Appropriate Mitigation Actions 
(NAMA) 

Nationally Determined Contributions 
(NDC)  

การดําเนินงานลดกาซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ ขอเสนอการมีสวนรวมของประเทศในการลดกาซเรือน
กระจกและการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ภายหลังป ค.ส. 2020 
เปาหมาย : ประเทศไทย จะลดกาซเรือนกระจกใน
ประเทศ รอยละ 7 – 20 ในภาคพลังงาน และภาคขนสง 
ในป พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)  
มาตราการ : พลังงานทดแทน อนุรักษพลังงาน  
เชื้อเพลิงชีวภาพ ระบบขนสงท่ียั่งยืน  

 

เปาหมาย : ประเทศไทยมีความตั้งใจที่จะลดกาซเรือน
กระจกรอยละ 20 จากปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกในกรณีปกติ ภายในป พ.ศ. 2573 ระดับของ
การมีสวนรวมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
สามารถเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 25 ขึ้นอยูกับการเขาถึงกลไก
การสนับสนุนทางการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 
การเงิน และการสงเสริมสรางศักยภาพที่เพิ่มขึ้นและ
เพียงพอภายใตกรอบขอตกลงใหม ภายใต UNFCCC 

 มาตราการ : ภาคพลังงาน ภาคการขนสง ภาคของเสีย 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม  

ในสวนของแผนและนโยบายของประเทศที่สําคัญตอการกําหนดกรอบการดําเนินงานขององคการบริหาร
จัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) คือ แผนยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่กําหนดกรอบการ
ดําเนินงานระยะ20 ป ที่มีวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

กรอบทิศทางเหล่านี�คือกระแสของการเปลี่ยนแปลง ที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมการรองรับจึงเป�นเหตุผล ให้ องค์การ

บริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต้องเร่งดําเนินภารกิจโดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจ การมีส่วนร่วม 

และสนับสนุนการจัดการก๊าซเรือนกระจก ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ มากยิ่งขึ�น เพื่อเตรียมความพร้อมให้เกิดการบูรณาการและ

สนับสนุนให้เกิดการดําเนินงานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ประเทศ อย่างเป�น

รูปธรรมและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศ ในการรับมือกับข้อตกลงระหว่างประเทศที่อาจส่งผล

กระทบกับประเทศไทย และร่วมกันส่งเสริมการการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
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สถานการณ์การเปล่ียนแปลงระดับโลกที่มีนัยยะสําคัญ 

ความตกลงปารีส (Paris Agreement) 

ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา UNFCCC สมัยที่ 21 (COP 21) ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 12 
ธันวาคม พ.ศ. 2558 ที่ประชุมไดรับรองความตกลงปารีส (Paris Agreement) เพื่อเปนกฎกติการะหวางประเทศที่มี
ความมุงมั่นมากยิ่งขึ้นสําหรับการมีสวนรวมของภาคีในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และได
กําหนดเปาหมายในการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกใหต่ํากวา 2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับยุค
กอนอุตสาหกรรม และมุงพยายามควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไมใหเกิน 1.5 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับ 
ยุคกอนอุตสาหกรรม โดยความตกลงดังกลาวมีผลใชบังคับ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 

ความตกลงปารีส “Article 4” กําหนดใหทุกภาคีจัดทําเปาหมายในการลดกาซเรือนกระจก ภายหลังป ค.ศ. 
2020 ที่เรียกวา NDC ซึ่งแตละภาคีจะตองแจง NDC ตอสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ทุก ๆ 5 ป ซึ่งตองแสดงถึง
ความกาวหนาที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดย NDC ฉบับแรกของไทย กําหนดวา “ประเทศไทยมีความมุงมั่นที่จะลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกลงรอยละ 20 ภายในป พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) เมื่อเทียบกับกรณีการดําเนินธุรกิจตามปกติ 
(BAU) และปริมาณการลดกาซเรือนกระจกสามารถเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 25 หากไดรับการสนับสนุนทางดาน
เทคโนโลยี เงินทุน และการเพิ่มองคความรู ภายใตขอตกลงที่ทาทายและมีความเปนธรรมของกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)”  

ความตกลงปารีส “Article 6” กําหนดถึงการดําเนินความรวมมือระหวางรัฐภาคี หรือ Cooperative 
implementation เพื่อเพิ่มความพยายามในการลดกาซเรือนกระจกและการปรับตัว รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาที่
ยั่งยืน ตลอดจนความนาเชื่อถือในกระบวนการลดกาซเรือนกระจก โดยมีองคประกอบที่เกี่ยวของกับการใชกลไก
ตลาดระหวางประเทศ 2 เรื่อง คือ 

1) “Cooperative approaches that involve the use of internationally transferred mitigation outcomes” (ITMOs): 
ความรวมมือที่มีการใชผลการลดกาซเรือนกระจกที่ถายโอนระหวางประเทศ ตามขอ 6.2 – 6.3 ของความตกลงปารีส 

2) “Mechanism to contribute to the mitigation of greenhouse gas emissions and support sustainable 
development” (Article 6.4 Mechanism) : กลไกที่นําไปสูการลดกาซเรือนกระจกและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
จัดต้ังขึ้นตามขอ 6.4 ของความตกลงปารีส 

ความตกลงปารีส “Article 7” กําหนดเปาหมายการปรับตัวของประชากรโลกในการยกระดับความสามารถ
ในการปรับตัว สงเสริมภูมิตานทานและการฟนตัวและลดความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามที่กําหนดในวัตถุประสงคของความตกลงปารีส สาระสําคัญเรื่องการปรับตัวที่
กําหนดไวในความตกลงปารีส  

ความตกลงปารีส “Article 13” จัดตั้งกรอบการดําเนินงานดานความโปรงใส (Transparency framework) 
เพื่อมุงสงเสริมความเขาใจ ความชัดเจน และติดตามการดําเนินงานและการสนับสนุนดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของภาคีความตกลงปารีส โดยกําหนดใหแตละภาคีตองรายงานขอมูลบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศ 
ขอมูลที่จําเปนในการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานและการบรรลุเปาหมาย NDC รวมทั้ง ขอมูลเกี่ยวกับการ
ปรับตัวและการสนับสนุน ตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส ซึ่งประเทศไทยจําเปนตอง
เตรียมความพรอมเพื่อรองรับการจัดทํารายงานที่มีความละเอียดและเขมงวดยิ่งขึ้นภายใตกรอบดังกลาว 
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เป� าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

องคการสหประชาชาติไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเปนมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมใหมีความ
เชื่อมโยงกัน ซึ่งไดใชเปนทิศทางการพัฒนาตั้งแตกันยายน 2558 - สิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ป 
ประกอบดวย 17 เปาหมาย  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ไดมอบหมาย
หนวยงานในการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับภารกิจดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
จํานวน 5 เปาหมาย 

เปาหมายที่ 12 

สรางหลักประกันใหมีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่
ยั่งยืน 
12.7 สงเสริมแนวปฏิบัติดานการจัดซื้อจัดจางภาค
สาธารณะที่ยั่งยืน ตามนโยบายและการใหลําดับ
ความสําคัญของประเทศ 

เปาหมายที่ 13 

ปฏิบัติการอยางเรงดวนเพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น  
13.1 เสริมภูมิตานทานและขีดความสามารถในการ
ปรับตัวตออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่
เกี่ยวของกับภูมิอากาศในทุกประเทศ 
13.2 บูรณาการมาตรการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในนโยบาย ยุทธศาสตร และการวางแผน
ระดับชาต ิ
13.3 พัฒนาการศึกษา การสรางความตระหนักรู และ
ขีดความสามารถของมนุษยและของสถาบันในเรื่องการ
บรรเทาปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
ปรับตัว การลดผลกระทบ การเตือนภัยลวงหนา 

 

โดยเป� าหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานขององค์การบรหิารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ดังนี� 

6 

12 

13 

14 
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ความร่วมมือภายใต้กรอบ ASEAN 

แผนยุทธศาสตรอาเซียนดานสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559 – 2568 (ASEAN Strategic Plan on Environment 
2016 - 2025) จัดทําขึ้นเพื่อเปนแผนงานและกรอบดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมเพื่อไปสูเปาหมายแผนงานประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025 : ASCC Blueprint 
2025) ที่ผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนใหการรับรองใน 7 สาขา ไดแก  

1) การอนุรักษธรรมชาติและความหลากหลาย  
2) สิ่งแวดลอมทางทะเลและชายฝง  
3) การจัดการทรัพยากรน้ํา  
4) สิ่งแวดลอมเมืองที่ยั่งยืน  
5) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
6) สารเคมีและของเสีย  
7) สิ่งแวดลอมศึกษาและการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

สาขาที่ 5 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบไปดวย 5 แผนงาน ดังนี ้
(1) การปรับตัวตอผลกระทบ และภูมิตานทานและความสามารถในการฟนตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ  
(2) การลดกาซเรือนกระจก  
(3) การถายทอดเทคโนโลยี  
(4) การเงินดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(5) การประสานความรวมมือในประเด็นที่เชื่อมโยงในระดับสาขาและเครือขายระดับโลก 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ไดรับการรับรองใหเปนภาคีความรวมมือในการ
สนับสนุนการดําเนินงานในกิจกรรม ดังนี ้

แผนงานที่ 2 

 การลดกาซเรือนกระจก โดยไดดําเนินงานรวมกับ
ประเทศสิงคโปรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการลด
กาซเรือนกระจกในสาขาตางๆของภูมิภาค และได
ดําเนินงานรวมกับประเทศอินโดนิเซีย ในการ
หารือเพื่อเสริมสรางความเขาใจและศักยภาพใน
การดําเนินงานตาม NDC และเทคนิคการติดตาม
ประเมินผล MRV 

แผนงานที่ 4 

การเงินดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได
ดําเนินงานรวมกับประเทศเวียดนามจัดฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณ
ดานการเขาถึงแหลงเงินทุนระหวางประเทศและ
สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการพัฒนาการ
ผลิตและเทคโนโลยีที่ปลอยกาซเรือนกระจกต่ํา 

 

 

 

 เวียดนาม    ไทย 
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ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําแผนปฏิบัติการ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

 

แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตรชาติจะเปนเปาหมายใหญในการขับเคลื่อนประเทศ โดยแผนในระดับอื่นๆตองมุง
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามที่ยุทธศาสตรชาติกําหนด  

แผนระดับที่ 2 เปนแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของยุทธศาสตร ซึ่งอาจกําหนด
ประเด็นการพัฒนาในบางประการ และถายทอดไปสูแนวทางในการปฏิบัติ 

แผนระดับที่ 3 เปนแผนในเชิงปฏิบัติที่มีความชัดเจนตามภารกิจและสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ชาติและ/หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ 2561 - 2580) 

พระราชองคการโปรดเกลาฯ ประกาศใชยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เพื่อใชเปน
กรอบในการจัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมาย โดยมี
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และไดกําหนดยุทธศาสตรเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 มีมติเห็นชอบการจําแนกแผนออกเปน 3 ระดับ 
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องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ไดกําหนดการดําเนินงานใหความสอดคลอง 
ตามยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป รายดังนี ้

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีป่นมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ประเด็น : สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม

เศรษฐกิจสีเขียว 

ประเด็น : ด้านการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป�นมิตรต่อ

สภาพภูมิอากาศ 

1) สงเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 1) ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

พัฒนาและสงเสริมโรงงานอุตสาหกรรมนิคม
อุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรม ตาม
แนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ชวยสรางการ
เ ติ บ โ ต ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม  ร ว ม ทั้ ง
กํ า ห น ด ใ ห ผ ลิ ต ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ ป น มิ ต ร ต อ
สิ่งแวดลอม พรอมติดฉลากสิ่งแวดลอม และ
สงเสริมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตให
เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

กําหนดเปาหมายและแนวทางการลดกาซเรือนกระจกของ
ประเทศในระยะยาวที่สอดคลองกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน พัฒนาระบบฐานขอมูล
กลางเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน ดานการลดกาซเรือน
กระจกของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบ
การรายงานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลการลดกาซ
เรือนกระจกที่ครอบคลุมทุกสาขา โดยมีความเชื่อมโยงของ
เครือขายขอมูลในทุกภาคสวน 

 2) ปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ
และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 ปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ โดยคํานึงถึง
ปจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว รวมทั้ง
พัฒนาระบบฐานขอมูล การคาดการณสภาพภูมิอากาศและ
ระบบเตือนภัยลวงหนาที่รวดเร็ว แมนยําและมีประสิทธิภาพ 
บูรณาการประเด็นดานการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในกระบวนการจัดทํา แผนรายสาขาและรายพื้นที่ 
และมีการดําเนินการและติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 

 3) มุงเปาสูการลงทุนที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศในการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน 

 
 
 
 
 

พัฒนามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเอื้ออํานวยใหใชมาตรการ
ใหมๆ ดานเศรษฐศาสตร การเงิน และการคลัง ในการสงเสริม
และสนับสนุนจูงใจใหภาคสวนที่เกี่ยวของสามารถลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกไดอยางมีประสิทธิภาพ และการ
ปรับตัวรองรับผลกระทบและภัยพิบัติทางธรรมชาติอัน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดอยางมี
ประสิทธิผล 
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แผนการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ 2561 - 2565) 

แผนการปฏิรูปประเทศ ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 โดยกําหนดให
ดําเนินการปฏิรูปประเทศ และใหดําเนินการปฏิรูปประเทศอยางนอยในดานตางๆ ใหเกิดผลตามที่กําหนด โดยให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ ประกอบไปดวยประเด็น
ปฏิรูปประเทศ 13 ดาน ดงันี้ 

 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ไดกําหนดแผนการดําเนินงานใหความสอดรับใน
การปฏิรูปประเทศที่ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ประเด็นสิ่งแวดลอม ประเด็นยอยปฎิรูปเรื่องผลักดันทุกภาคสวนใหรวมแกปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยกําหนดวิธีการปฏิรูปในสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการ
มหาชน) ดังนี ้
 
 

1) กําหนดกลไกที่ เหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจเชิง

เศรษฐศาสตร์ให้ภาคเอกชนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
วิธีการดําเนินงาน : หนวยงานที่ เกี่ยวของ
ดําเนินการศึกษาแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสม
เพื่อพัฒนาระบบใหเอกชนสามารถนําไปปฏิบัติได
หลังจาก 5 ป ที่พระราชบัญญัติวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... ไดรับการ
ประกาศใช  

2) ส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ

ดําเนินกิจกรรมในชีวิตประจําวันเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป� าหมายของประเด็นปฏิรูป 
วิธีการดําเนินงาน : สรางความตระรู ความรู และ
ความเขาใจของประชาชนอยางตอเนื่องเกี่ยวกับ
แบบอยางการดําเนินกิจกรรมในชีวิตประจําวัน 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) จัดทําขึ้นในชวงเวลาของการ
ปฏิรูปประเทศทามกลางสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมากขึ้น โดยไดนอม
นําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 – 11 เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคง 
เกิดภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและ 
ยั่งยืน  

ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
1) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
2) ยุทธศาสตรที่การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม   
3) ยุทธศาสตรที่การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
4) ยุทธศาสตรที่การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน  
5) ยุทธศาสตรที่การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน 
6) ยุทธศาสตรที่การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 
7) ยุทธศาสตรที่การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
8) ยุทธศาสตรที่การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9) ยุทธศาสตรที่การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
10) ยุทธศาสตรที่ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ไดกําหนดการดําเนินงานใหความสอดกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ในประเด็นที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 5 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน  
 

เป� าหมายท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจก
และขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในภาค
พลังงานและคมนาคมขนสงลดลงไมนอย กวารอยละ 7 ของ
การปลอยในกรณีปกติภายในป 2563 
ตัวชี้วัดที่ 2 : ตนทุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกตอ
หนวย (บาทตอตันคารบอนไดออกไซด  เทียบเทา)มี
แนวโนมลดลง 
ตัวชี้วัด 3 : การจัดตั้งกลไกภายในประเทศเพื่อสนับสนุนดาน
การเงิน เทคโนโลยีและการเสริมสรางศักยภาพ 
 

 

แนวทางการพัฒนา : ดานสนับสนุนการ
ลดการปลอยก าซเรื อนกระจกและเพิ่มขีด
ความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

แนวทางที่ 1 : จัดทําและปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ใหสามารถรองรับพันธกรณีระหวางประเทศ
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
แนวทางที่ 2 : พัฒนามาตรการและกลไกเพื่อ
สนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกในทุกภาค
สวน 
แนวทางที่ 3 : สงเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีการจัดเก็บ 
และรายงานขอมูลเกี่ยวกับการปลอยกาซเรือน
กระจก 
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แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2555 – 2593 

แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 – 2593 จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนกรอบแนวทาง
ในระยะยาวในการดําเนินงานของภาคสวนที่เกี่ยวของ นํากรอบแนวทางที่นําเสนอไวในแผนแมบทฯ ไปจัดทํา
เปนแผนปฏิบัติการในเชิงลึกเพื่อขับเคลื่อนการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยกําหนด
เปาหมายของแผนแมบทในสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
(องคการมหาชน) ดังนี ้การปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดกาซเรือนกระจก
และสงเสริมการเติบโตที่ปลอยคารบอนต่ํา และการสรางขีดความสามารถดานการบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมิอากาศ 

แผนที่นําทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย พ.ศ. 2564 – 2573 

คณะรัฐมนตร ีในการประชุมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ไดมีมติใหจัดทําแผนที่นําทาง (Roadmap) ซึ่งระบุ
แนวทางและมาตรการในรายละเอียดเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกที่ไดตั้งไว กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจึงไดจัดตั้งกลไกและกําหนดแผนดําเนินการเพื่อใหประเทศบรรลุเปาหมาย
การลดกาซเรือนกระจกตามที่ไดกําหนดโดยไดจัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนการลดกาซเรือนกระจกของประเทศ 
ภายใตคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานการบูรณาการนโยบายและแผน เพื่อพิจารณา
และจัดทํารางแผนที่นําทางการลดกาซเรือนกระจก ของประเทศ ปพ.ศ. 2564 – 2573 (Thailand’s Nationally 
Determined Contribution Roadmap on Mitigation 2021–2030: NDC Roadmap 2021–2030) 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนที่นําทางการลดก๊าซเรือนกระจกประเทศไทย กําหนด

แนวทางการดําเนินงานที่สอดคล้องกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ทั�งหน่วยงานหลัก

และสนับสนุน ดังนี� 

อบก. เป�นหน่วยงานหลัก อบก. เป�นหน่วยงานสนับสนุน  

การศึกษาการใชเครื่องมือและกลไกสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจก 

 การศึกษาการกําหนดเพดานการปลอยกาซเรือน
กระจก สําหรับกิจกรรมที่มีการปลอยกาซเรือน
กระจกสูง 

 การศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับ
มาตรการลดกาซเรือนกระจกของประเทศใน
อนาคตครอบคลุมทุกมิติ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม ที่อาจมีผลกระทบจากการ
ดําเนินมาตรการ 

 การศกึษาคาการปลอยกาซเรือนกระจกเฉพาะของ
ประเทศไทย จากกิจกรรมการลดกาซเรือนกระจก
ตางๆ ที่สอดคลองตามแนวทาง IPCC 

 

การสงเสริมกลไกการตลาดและสรางแรงจูงใจเพื่อสนับสนุนการดําเนินมาตรการลดกาซเรือนกระจก 

 การผลักดันใหใชฉลากหรือมาตรการรับรอง
สําหรับผลิตภัณฑและบริการที่ชวยลดกาซเรือน
กระจกใหครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น 

 การสรางแรงจูงใจใหกับผูบริโภคในการซื้อสินคา
หรือบริการที่ชวยลดกาซเรือนกระจก 

 การพัฒนากลไกตลาดคารบอนภายในประเทศ 
ให เกิดสมดุลระหวางความตองการซื้อและความ
ตองการขาย 
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อบก. เป�นหน่วยงานหลัก อบก. เป�นหนว่ยงานสนับสนุน  

การผลักดันบังคับใชกฎหมายผังเมืองและมาตรการที่เกี่ยวของ 

  การจัดทําและผลักดันมาตรการทางผังเมืองเพื่อ
กํ าหนดหรือพัฒนาทิศทางของ เมือ งที่ป ลอย
คารบอนต่ําและสงเสริมกิจกรรมลดกาซเรือนกระจก
ระดับชุมชน 

การจัดตั้งโครงสรางเชิงสถาบันสําหรับการดําเนินงานการลดกาซเรือนกระจก 

  การผลักดันใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับมาตรการ
ตามแผนที่นําทางลดกาซเรือนกระจกของประเทศมี
กลไกเชิงสถาบันสําหรับการดําเนินการลดกาซ
เรือนกระจกที่เชื่อมโยงโครงสรางระดับประเทศ 

การพัฒนาระบบการตรวจสอบ รายงาน และทวนสอบ 

  การจัดทําระบบตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ
สําหรับมาตรการลดกาซเรือนกระจกตามแผนที่นํา
ทางลดกาซเรือนกระจกของประเทศ 

  การพัฒนาวิธีการคํานวณการลดกาซเรือนกระจก
สําหรับมาตรการลดกาซเรือนกระจกตามแผนที่นํา
ทางลดกาซเรือนกระจกของประเทศ 

การสรางการมีสวนรวมของภาคสวนที่เกี่ยวของในการลดกาซเรอืนกระจก 

 การสรางความเปนหุนสวนระหวางภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน ในการดําเนินกิจกรรมที่สนับสนุน
การลดกาซเรือนกระจก 

 การเพิ่มขีดความสามารถและบทบาทของภาค
เมืองและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนิน
มาตรการลดกาซเรือนกระจก 

 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยงานที่
เกี่ยวของกับมาตรการตามแผนที่นําทางลดกาซเรือน
กระจกของประเทศ ในการเก็บขอมูลกิจกรรมการ
คํานวณการลดกาซเรือนกระจก 

 การผลักดันใหเกิดเครือขายประชาชนหรือการ
รวมกลุมตัวแทนชุมชนในการดําเนินงานลดกาซ
เรือนกระจก 

 การพัฒนาศักยภาพและสรางความรูความเขาใจ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนิน
มาตรการลดกาซเรือนกระจก 

 การพัฒนาความร วมมือกับหนวยงานดาน
สื่อสารมวลชนในการประชาสัมพันธการดําเนินงาน
ลดกาซเรือนกระจก 

  การผลักดันใหกระทรวงศึกษาธิการพัฒนาและ
บรรจุเนื้อหาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการลดกาซเรือนกระจก ไวในบทเรียนและ
กิจกรรมการศึกษาในทุกระดับ 
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อบก. เป�นหน่วยงานหลัก อบก. เป�นหน่วยงานสนับสนุน  

การเสริมสรางศักยภาพและสรางความตระหนักในการดําเนินงานลดกาซเรือนกระจก 

  การเสริมสรางขีดความสามารถแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมในการดําเนินมาตรการลดกาซ
เรือนกระจกตามแผนที่นําทางลดกาซเรือนกระจก
ของประเทศ 

  การสรางความรูความเขาใจและสรางความ
ตระหนักแกทุกภาคสวนในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานลดกาซเรือนกระจก 

 

แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 

อบก. เป�นหน่วยงานหลัก อบก. เป�นหน่วยงานสนับสนุน  

  การพัฒนาขอมลู งานศึกษาวิจัย และเทคโนโลย ี

  พั ฒ น า ร ะ บ บ ฐ า น ข อ มู ล ง า น วิ จั ย ด า น ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหเปนมาตรฐาน
เดียวกัน 

  สนับสนุนการสรางเครือขายนักวิชาการใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและตอยอดงานวิจัยและพัฒนา
รวมถึง สนับสนุนใหเกิดเครือขายทางวิชาการและ
ภาคสวนทีเ่กี่ยวของ 

การพัฒนากลไกสนับสนุนการดําเนินงานดานการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  พัฒนากลไกการใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมใน
การดําเนินงาน หรือสนับสนุนสงเสริมดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การเสริมสรางศักยภาพและสรางความตระหนักของบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน 

 พัฒนาบุคลากรในภาคสวนที่เกี่ยวของในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในการรับมือผลกระทบที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 สรางความตระหนักรูใหแกชุมชนและภาคสวนที่
เกี่ยวของใหเขาถึงความเสี่ยงและผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

  สนับสนุนและสงเสริมสรางความตระหนักรูของ
ภาคเอกชนตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
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การวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกับภารกิจของอบก. ตามมาตรา 7 
บทบาทหนาที่ขององคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ตามกฎหมายกําหนดใหองคการ 

มีวัตถุประสงคของการดําเนินการเกี่ยวกับพัฒนากลไกและระบบในการจัดการการลดกาซเรือนกระจก ตลอดจน
สงเสริมการพัฒนาโครงการและตลาดซื้อขายปริมาณกาซเรือนกระจก การขึ้นทะเบียนโครงการ การรับรองปริมาณ
กาซเรือนกระจก และการติดตามประเมินผลโครงการ การเปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสถานการณ
ดําเนินงานดานกาซเรือนกระจกและการลดกาซเรือนกระจก รวมทั้งการประเมินผลการลดกาซเรือนกระจกและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ กฎหมายกําหนดใหองคการมีหนาที่เกี่ยวกับการประสานความรวมมือและรวบรวม
ขอมูลการปลอยและการลดกาซเรือนกระจก การบริหารจัดการองคความรูเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานรวมมือกับ
หนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคขององคการ โดยมี
รายละเอียดภารกิจตามมาตรา 7 คือ 

1. พัฒนาและสงเสริมโครงการและตลาดซื้อขายปริมาณกาซเรือนกระจก 
2. ดําเนินการเกี่ยวกับการใหคํารับรองโครงการหรือการขึ้นทะเบียนโครงการ 
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง 
4. ดําเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผูประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจหรือผูประเมิน

ภายนอกสําหรับการขอเครื่องหมายรับรอง 
5. เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสถานการณดําเนินงานดานกาซเรือนกระจก 
6. สนับสนุนการประเมินผลการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
7. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนใหคําแนะนําแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการ

จัดการกาซเรือนกระจก 
8. เผยแพรและประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดการกาซเรือนกระจก 
9. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strength) 
1. เปนหนวยงานของรัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงคโดยตรงดานการจัดการกาซเรือนกระจก และมีความคลองตัวในการ

ดําเนินงาน 
2. บุคคลากรมีความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิค วิชาการ และมีประสบการณวิเคราะห รับรองโครงการ ตลอดจน

สงเสริมการจัดการกาชเรือนกระจก 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. มีบุคลากรนอยเมื่อเทียบกับภารกิจงานที่เพิ่มมากขึ้น 
2. ยังไมสามารถเขาถึงการดําเนินงานรวมกับทุกภาคสวนไดอยางครอบคลุม 

โอกาส (Opportunity) 
1. มีนโยบายสนับสนุนเรื่องการลดกาชเรือนกระจก 
2. การลดกาซเรือนกระจก นับเปนกระแสผลักดันระดับโลก และภูมิภาคอาเซียน 
3. เทรนดของภาคธุรกิจในระดับสากล ดานธุรกิจสีเขียว และ Low Carbon เปนกระแสที่สงมายังภาคธุรกิจไทย 

อุปสรรค (Threat) 
1. รูปแบบและความเขมขนของกฏกติกาโลกในอนาคตยังขาดความชัดเจน 
2. ขาดกฎหมายรองรับ ดานการลดกาชเรือนกระจก และดานการรายงานขอมูลกาชเรือนกระจก 
3. ขาดแรงจูงใจที่เพียงพอ เพื่อใหภาคสวนตางๆ ลงทุนในโครงการลดกาชเรือนกระจก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) 

พ.ศ. 2563 - 2565 
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 - 2565)
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วิสัยทัศน์  
เปนองคกรหลักสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกตามเปาหมายของประเทศไทยในเวทีโลกเพื่อพัฒนา 

สูเศรษฐกิจสังคมคารบอนต่ํา 

พันธกิจ 
1. พัฒนาและสงเสริมการลดกาซเรือนกระจกในทุกภาคสวน และรับรองปริมาณกาซเรือนกระจก 
2. พัฒนาธุรกิจคารบอน กลไกราคา และตลาด คารบอน เพื่อสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจก 
3. สนับสนุนการประเมินผลการลดกาซเรือนกระจกใน ระดับมาตรการ/นโยบายและ ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
4. ใหบริการขอมูลสารสนเทศ องคความรู และ คําปรึกษาที่เกี่ยวกับสถานการณและการจัดการกาซเรือนกระจก   
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เสริมสรางความรู ความตระหนักดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
6. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ยุทธศาสตร ์
1. สงเสริมและสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจก (Mitigation) ในประเทศไทย 
2. เสริมสรางขีดความสามารถบุคลากร และสรางความตระหนักรูดานการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองคกร 

เป� าประสงค์ 
1. เกิดการลดกาซเรือนกระจกระดับองคกร โครงการ และกิจกรรมในทุกภาคสวน และขยายผลอยางตอเนื่อง 
2. มีผลการประเมินการลดกาซเรือนกระจกในระดับมาตรการ/นโยบาย ตามเปาหมายการลดกาซเรือนกระจก

ของประเทศ (NAMA และ NDC Roadmap) 
3. ขอมูลและองคความรูดานสถานการณกาซเรือนกระจกที่ถกูตอง ทันสมัย และตอบสนองความตองการของภาค

สวนที่เกี่ยวของ 
4. บุคลากรภาครัฐและเอกชนไทยและอาเซียนมีศักยภาพดานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
5. ประชาชนและเยาวชนมีความรู และมสีวนรวมดานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6. องคกรมีการบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพและพัฒนาระบบการบริหารงานไปสูองคกร 4.0 

เป� าหมาย 
1. ปริมาณกาซเรือนกระจกที่คาดวาจะลดไดจากองคกร โครงการ และกจิกรรมที่ อบก. สงเสริม  
2. มีมูลคาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึน้จากโครงการที่มีผลพลอยไดในการลดกาซเรือนกระจกและผลการประหยัด 

 คาใชจายจากการรับรองคารบอนฟุตพริ้นท 
3. ปริมาณการลดกาซเรือนกระจกที่ติดตามประเมินผลไดจากมาตรการของประเทศ 
4. จํานวนชุดขอมูลและองคความรูดานสถานการณกาซเรือนกระจก 
5. ชุดองคความรูดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีการพัฒนาขึ้นใหม หรือปรบัปรุงใหทันสมัย  
6. จํานวนโครงการความรวมมอืดานการพัฒนาศักยภาพท่ีมีรวมกับภาคสวนไทย สถาบนัการศึกษา และภูมิภาค

อาเซียน  
7. กลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจเฉพาะดานในเชิงลกึ ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลด

กาซเรือนกระจกไมต่ํากวา  
8. จํานวนประชาชนที่ไดรบัความรูดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากสื่อประชาสัมพนัธ 
9. รอยละของกลุมเปาหมายท่ีมีความรูความเขาใจจากกิจกรรมของ อบก. 
10. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ อบก. 
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กลยุทธ์ 
1. พัฒนาและขยายผลการใชกลไกและเครื่องมือของ อบก. เพื่อสงเสริมใหเกิดการลดกาซเรือนกระจกระดับ

องคกร โครงการ และกิจกรรม 
2. สรางแรงจูงใจ และสงเสริมการใชกลไกราคา (ตลาดคารบอน ระบบซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซเรือน

กระจก ฯลฯ) ในการลดกาซเรอืนกระจก 
3. สงเสริมการใชฉลากคารบอนและสนับสนุนธุรกิจคารบอนตํ่า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ 
4. เจรจาแนวปฎิบัติและพัฒนาความรวมมือดานกลไกลดกาซเรือนกระจกรวมกับนานาชาติ เพื่อผลักดัน

บทบาทไทยในการมีสวนรวมกําหนดบรรทัดฐานระดับสากลที่เอื้อใหเกิดผลประโยชนสําหรับประเทศ 
5. บูรณาการงานติดตามประเมินผลการลดกาซเรือนกระจกรวมกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 
6. พัฒนาระบบสารสนเทศ และเผยแพรขอมูล องคความรูดานสถานการณกาซเรือนกระจก 
7. พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมใหตอบสนองตอความตองการของกลุมเปาหมาย 
8. สื่อสารประชาสัมพันธและพัฒนาเครือขายการมีสวนรวมดานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรอยางตอเนื่อง 
10. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสารสนเทศขององคกรเพื่อสนับสนุนการเปนองคกร 4.0 
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โครงการสําคัญ 

1. โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก 
สาระสําคัญ  

สนับสนุนภาคเอกชนและประชาชนดําเนินงานโครงการการลดกาซเรือนกระจกระดับโครงการ อาทิ 
โครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศ (T-VER) และกิจกรรมการลดกาซเรือนกระจก 
(LESS) ที่องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) สงเสริม ทั้งยังไดมีการดําเนินงาน
รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการรวมมือกันจัดทําขอมูลกาซเรือนกระจก และจัดทําแผนการลด
กาซเรือนกระจกในระดับพื้นที่  เพื่อ เปนสวนหนึ่ งในการชวยสนับสนุนการบรรลุ เปาหมาย 
ลดกาซเรือนกระจกของประเทศ ซึ่งเปนความรวมมือกันระหวาง องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
(องคการมหาชน) และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการสําคัญ  
1) โครงการสงเสริมการลดกาซเรือนกระจกและพัฒนาคารบอนเครดิตรายโครงการ 
2) โครงการสงเสริมการลดกาซเรือนกระจกรายกิจกรรม 
3) โครงการพัฒนาระบบงานเพื่อเตรียมความพรอมในการรองรับกลไกการลดกาซเรือนกระจกที ่
     กอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDM)   
4) โครงการศึกษาศักยภาพการลดกาซเรือนกระจกของกลุมอุตสาหกรรม 
5) โครงการเตรียมความพรอมผูประกอบการในการตรวจวัด รายงานและทวนสอบตามกลไกภายใต

ขอ 6 ของความตกลงปารีส 
6) โครงการสงเสริมการจัดทําคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
7) โครงการพัฒนาแนวทางลดกาซเรือนกระจกระดับจังหวัด 
8) โครงการประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกจากการใชที่ดินระดับจังหวัด 
9) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
10) โครงการพัฒนาแพลตฟอรมอัจริยะ (Intelligent GHG Information Platform) 
11) โครงการสรางความรูความเขาใจแกเยาวชนและภาคประชาชน ดานการลดกาซเรือนกระจกลดโลกรอน 
12) โครงการสื่อสารประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสรางการรับรู ฉลากคารบอน ฉลากลดโลกรอนตอประชาชน 

 ผูบริโภค 

2. โครงการพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก 
สาระสําคัญ 
พัฒนากลไกเพื่อขับเคล่ือนการจัดการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งองคการบริหารจัดการ

กาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ไดพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตรเพื่อสงเสริมและสนับสนุนจูงใจให
ภาคเอกชนสามารถมีสวนรวมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ การ
พัฒนากลไกตลาดคารบอน การพัฒนาระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
ของประเทศไทย พัฒนากฎหมายรองรับการจัดตั้งระบบซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซเรือนกระจกที่
เหมาะสมในประเทศ รวมถึงการศึกษากลไกรูปแบบใหมๆ ที่ชวยบริหารจัดการและลดกาซเรือนกระจกใน
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยใชเครื่องมือเชิงเศรษฐศาสตรเปนแรงจูงใจ ซึ่งเปนการเตรียมความพรอม
การดําเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประเด็นดานสิ่งแวดลอม 
ที่ 3.3 ที่กําหนดให ”การออก พระราชบัญญํติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... ภายใน 3 
ป ซึ่งมีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการกําหนดกลไกที่เหมาะสมในการสรางแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร” 
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โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการสําคัญ  
1) โครงการสงเสริมการจัดทําคารบอนฟุตพร้ินทขององคกรในภาคอุตสาหกรรม 
2) โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําหรับกลไกสรางแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตรเพื่อลดการปลอย

กาซเรือนกระจก 
3) โครงการศึกษาขอบเขตและการกําหนดเปาหมายในภาคอุตสาหกรรมสําหรับระบบซื้อขายสิทธิใน

การปลอยกาซเรือนกระจก 
4) โครงการพัฒนาศักยภาพของโรงงานอุตสาหกรรมในการรายงานกาซเรือนกระจกและการดําเนินงาน

ระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซเรือนกระจก 
5) โครงการพัฒนารูปแบบการซื้อขาย (Trading Platform) คารบอนเครดิตสําหรับระบบซื้อขายสิทธิ

ในการปลอยกาซเรือนกระจก 
6) โครงการพัฒนาระบบทะเบียนคารบอนเครดิต (Registry) ของระบบซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ

เรือนกระจก 
7) โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการซื้อขายคารบอนเครดิต 

3. โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 
สาระสําคัญ 
1) สงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนผลิตสินคาและบริการไดรับการรับรองฉลากคารบอนจากองคการ

บริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) และมีการประเมินองคกรที่มีการดําเนินธุรกิจ
คารบอนต่ําและยั่งยืนใหเปนแบบอยางที่ดีเพื่อขยายผลไปสูองคกรธุรกิจอื่น รวมทั้งศึกษาศักยภาพ
การลดกาซเรือนกระจกของภาคธุรกิจจากการดําเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) ซึ่งชวยสนับสนุนให ภาคเอกชนและภาคประชาชนมีการผลิตและบริโภคอยางยั่งยืน สราง
โอกาสทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เปนที่ยอมรับในระดับสากล 

2) สงเสริมผลักดันโรงงานอุตสาหกรรมคารบอนต่ํา โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรม ใหดําเนินการลดกาซ
เรือนกระจก โดยจัดทําแผนหรือกิจกรรมลดลดกาซเรือนกระจก ที่เปนรูปธรรมสามารถวัดผลไดจริง 
และมีการพัฒนาเกณฑอุตสาหกรรมคารบอนต่ํา ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมสามารถประเมินตนเอง (Self-
Assessment) ผานชองทางที่องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) พัฒนาขึ้น 
Greenhouse gas Mitigation Platform (GHG-MIP)  ซึ่งจะเปนการตอบสนองโดยตรงตอแผนแมบท
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในตัวช้ีวัดที่เกี่ยวกับการปลอยกาซเรือนกระจก โดยดําเนินงาน 
รวมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และมีโรงงาน
อุตสาหกรรมรวมดําเนินโครงการ 

โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการสําคัญ  
1) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมดวยฉลากคารบอน 
2) โครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคารบอนต่ําและยั่งยืน 
3) โครงการศึกษาศักยภาพการลดกาซเรือนกระจกของภาคธุรกิจภายใตแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
4) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือขายประชารัฐ ลดภาวะโลกรอนในพื้นที่เขตพัฒนา 
     พิเศษภาคตะวันออก 
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4. โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ 
สาระสําคัญ  

พัฒนาโครงสรางการรายงาน วิธีการคํานวณ กระบวนการ MRV และแนวทางการติดตามประเมินผล
การลดกาซเรือนกระจก และจัดทําขอมูลตนทุนตอหนวยของการลดกาซเรือนกระจกโดยบูรณาการ
รวมกับหนวยงานหลักที่เกี่ยวของ ทั้งภาคพลังงาน คมนาคมขนสง ภาคการจัดการของเสียชุมชน สาขา
กระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑ  ภาคการเกษตร และดําเนินงานรวมกับสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและหนวยงานในสังกัดกระทรวงอื่นอยางใกลชิด 
เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันติดตามการดําเนินงานลดกาซเรือนกระจกอยางตอเนื่อง และเกิด
ความมั่นใจวาประเทศไทยจะสามารถบรรลุเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกตามที่ไดประกาศไวใน
ประชาคมโลก 

โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการสําคัญ  
1) โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการลดกาซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ 
2) โครงการจัดทําขอมูลตนทุนการลดกาซเรือนกระจกตอหนวยในระดับมาตรการ/นโยบาย 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สาระสําคัญ 

พัฒนาการดําเนินงานศูนยวิชาการนานาชาติดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นเพื่อเปน
ศูนยกลางการพัฒนาเครือขาย องคความรูในเชิงเทคนิควิชาการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร และเผยแพร
ขอมูลขาวสารสนเทศ โดยเปาหมายคือ กลุมภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ องคกรเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป ในการดําเนินงานดานการลดกาซเรือนกระจกของประเทศ รวมไปถึงสรางการขีด
ความสามารถของทุกภาคสวนในการรับรู และรับมือเรื่องการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ตอบสนองตอแผนการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ ซึ่ง องคการบริหารจัดการ
กาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในการฝกอบรมใหความรูในประเด็น
ดังกลาว รวมกับ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการสําคัญ  
1) โครงการพัฒนาขีดความสามารถหนวยงานของไทยและอาเซียนในดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ 
2) โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรดานนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจคารบอนต่ําในพื้นที่

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
3) โครงการพัฒนาหลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
4) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลออนไลน ฐานขอมูล ความรูและการฝกอบรมดานการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (CITC Digital Gateway) 
5) โครงการพัฒนาศักยภาพการบูรณาการและการขับเคลื่อนเพื่อนําไปสูการปฏิบัติตามแผนการ

ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาต ิ
6) โครงการศึกษาเพื่อพัฒนากลไกการใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานหรือ

สนับสนุนสงเสริมดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

8) โครงการกิจกรรมชดเชยคารบอน เพื่อสนับสนุนตลาดคารบอนภาคสมัครใจภายในประเทศ 
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1. สงเสริมและสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจก (Mitigation) ในประเทศไทย
2. เสริมสรางขีดความสามารถบุคลากรและ
สรางความตระหนักรูดานการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

3. เพิ่มประสทิธภิาพการจัดการ
องคกร

1. เกิดการลดกาซเรือนกระจกระดับองคกร โครงการ และ
กิจกรรมในทุกภาคสวน และขยายผลอยางตอเนื่อง

3. ปริมาณการลด
กาซเรอืนกระจกที่
ติดตาม
ประเมินผลไดจาก
มาตรการของ
ประเทศ

5. บูรณาการงาน
ติดตามประเมินผลการ
ลดกาซเรือนกระจก
รวมกับทุกภาคสวนที่
เก่ียวของ

4. บุคลากรภาครัฐ
และเอกชนไทยและ
อาเซยีนมีศักยภาพ
ดานการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

6. องคกรมีการบรหิารจัดการที่มี
ประสทิธิภาพและพัฒนาระบบการ
บริหารงานไปสูองคกร 4.0

5. จํานวนโครงการ/

กิจกรรม ดานการ
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

6. จํานวนภาคีเครือขาย
ความรวมมือในการ

พัฒนาศักยภาพ

9. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ 
อบก. 

8. สือ่สารประชาสัมพันธ
และพฒันาเครือขายการมี
สวนรวมดานการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

10. พฒันา
โครงสรางพื้นฐาน
และระบบ
สารสนเทศของ
องคกรเพือ่
สนับสนุนการเปน
องคกร 4.0

2. มีผลการประเมิน
การลดกาซเรอืน
กระจกในระดับ

มาตรการ/นโยบาย 
ตามเปาหมายการ
ลดกาซเรือนกระจก

ของประเทศ 
(NAMA และ NDC 

Roadmap)

3. ขอมูลและองค
ความรูดาน

สถานการณกาซ
เรือนกระจกที่ถูกตอง 

ทันสมัย และ
ตอบสนองความ

ตองการของภาคสวน
ที่เกี่ยวของ

1. ปริมาณกาซเรือนกระจกที่คาดวาจะลดไดจากองคกร โครงการ 
 และกิจกรรมที่ อบก. สงเสริม 

2. มีมูลคาทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจากโครงการที่มีผลพลอยไดใน
การลดกาซเรอืนกระจก และผลการประหยัดคาใชจายจากการ
รับรองคารบอนฟุตพริ้นท

4. จํานวนชุด
ขอมูลและองค
ความรูดาน
สถานการณกาซ
เรือนกระจก

5. ประชาชนและ
เยาวชนมีความรูและมี

สวนรวมดานการ
จัดการการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

7.จํานวนประชาชนที่ไดรับ
ความรูดานการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูิอากาศจากส่ือ
ประชาสัมพันธ
8. รอยละของกลุมเปาหมาย
ที่มีความรูความเขาใจจาก
กิจกรรมของ อบก. 

1. พัฒนาและ
ขยายผลการ
ใชกลไกและ
เคร่ืองมือของ 
อบก. เพื่อ
สงเสริมใหเกิด
การลดกาซ
เรือนกระจก
ระดับองคกร 
โครงการ และ
กิจกรรม

2. สราง
แรงจูงใจ และ
สงเสริมการใช
กลไกราคา 
(ตลาด
คารบอน 
ระบบซ้ือขาย
สิทธใินการ
ปลอยกาซ
เรือนกระจก 
ฯลฯ) ในการ
ลดกาซเรือน
กระจก

3. สงเสริม
การใชฉลาก
คารบอนและ
สนับสนุน
ธุรกิจ
คารบอนตํ่า 
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามาร
ถในการ
แขงขันของ
ประเทศ

4. เจรจาแนวปฎิบัติ
และพฒันาความ
รวมมือดานกลไก
ลดกาซเรือนกระจก
รวมกับนานาชาติ 
เพื่อผลักดัน
บทบาทไทยในการ
มีสวนรวมกําหนด
บรรทัดฐานระดับ
สากลที่เอื้อให
เกิดผลประโยชน
สําหรับประเทศ

6. พัฒนาระบบ
สารสนเทศ และ
เผยแพรขอมูล องค
ความรูดาน
สถานการณกาซเรือน
กระจก

7. พัฒนาหลักสูตรการ
ฝกอบรมใหตอบสนอง
ตอความตองการของ
กลุมเปาหมาย

9. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองคกรและ
เพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรอยางตอเนื่อง

ยุท
ธศ

าส
ตร


เป

าป
ระ

สง
ค

เป
าห

มา
ย

กล
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ธ
ตารางแสดง : ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ เป� าประสงค์ เป� าหมายและกลยุทธ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) ในประเทศไทย 

เป� าประสงค์ที่ 1 : เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร โครงการ และกิจกรรมในทุกภาคส่วน และขยายผลอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด 
ค่าเป� าหมายตัวชี�วัดโครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ตัวชี้วัด : ปริมาณกาซเรือนกระจกที่คาดวาจะลดไดจากองคกร/โครงการและกิจกรรม ที่ อบก. สงเสริม  
ไมนอยกวา (MtCO2eq/y) 

3,422,000 3,743,000 4,081,00 4,412,000 4,087,000 

ตัวชี้วัด : มีมูลคาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึน้จากโครงการที่มีผลพลอยไดในการลดกาซเรือนกระจกและผลการ
ประหยัดคาใชจายจากการรับรองคารบอนฟุตพริ้นท (ลานบาท) 

- - 2,300 2,400 1,900 

กลยุทธที่ 1 : พัฒนาและขยายผลการใชกลไกและเครื่องมือของ อบก. เพื่อสงเสริมใหเกิดการลดกาซเรือนกระจกระดับองคกร โครงการ และกิจกรรม 

โครงการที่ 1 : สงเสริมการลดกาซเรือนกระจกและพัฒนาคารบอนเครดิตรายโครงการ : สํานักวิเคราะหและติดตามประเมินผล (สวป.)  

 สงเสริมการลดกาซเรือนกระจกและพัฒนา
คารบอนเครดิตรายโครงการ 

กลไกที่พัฒนาโดยใชมาตรฐานของประเทศ 

 Thailand Voluntary EmissionReduction  
Program: T-VER 

กลไกกลางภายใตกรอบอนุสัญญา UNFCCC 

  CleanDevelopment Mechanism: CDM 

 กลไกระดับทวิภาคี/พหุภาค 
  Joint Crediting Mechanism: 

 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่คาดวาจะลดไดจาก
โครงการ T-VER  (สะสม) (tCO2eq/y)  

3,422,000 
 

3,743,000 4,081,00 4,412,000 4,087,000 

 มูลคาจากการลงทุนเทคโนโลยีคารบอนต่ําที่
กอใหเกิดการลดกาซเรือนกระจก (รายป) (บาท) 

2,000,000 

 

2,200,000 2,300,000 2,400,000 2,500,000 

 รอยละของการติดตามประเมินผลโครงการ CDM 
และ T-VER ตามแผน (รอยละ) 

100 100 100 100 100 

 จัดอบรม และเผยแพรความรูเกี่ยวกับการขอรับทุน
เพื่อพัฒนาโครงการตนแบบ JCM/ การพัฒนา
โครงการ JCM ใหกับผูประกอบการที่สนใจ (ครั้ง) 

3 2 1 1 1 
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กลยุทธ์ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด 
ค่าเป� าหมายตัวชี�วัดโครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

โครงการที่ 2 : สงเสริมการลดกาซเรือนกระจกรายกิจกรรม : สํานักวิเคราะหและติดตามประเมินผล (สวป.)  

 สงเสริมการลดกาซเรือนกระจกรายกิจกรรม
(Low Emission Support Scheme: LESS)  

 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ไดรับการรับรองจากการ
ดําเนินกิจกรรม (tCO2eq) 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 

โครงการที่ 3 : พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือขายประชารัฐ ลดภาวะโลกรอนในพืน้ที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก : สํานักยุทธศาสตร (สนย.) 

 สรางความรวมมือของภาคสวนในพื้นที่เพื่อการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนเิวศอยางยั่งยืน 
สนับสนุนลดภาวะโลกรอน 

 จํานวนหนวยงานที่สนใจที่จะเขารวมกิจกรรมเพื่อ 
สนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกลดภาวะโลกรอน  
(หนวยงาน) 

- 20 20 30 30 

 หนวยงานที่เขารวมมีกิจกรรมที่ชวยสนับสนุนการลด
กาซเรือนกระจก ลดภาวะโลกรอน ในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) (รอยละ) 

- 80 80 80 80 

โครงการที่ 4 : พัฒนาระบบงานเพื่อเตรียมความพรอมในการรองรับกลไกการลดกาซเรือนกระจกที่กอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDM)  :  สํานักวิเคราะหและติดตามประเมินผล (สวป.) 

 พัฒนาระบบงานเพื่อรองรับกลไก Sustainable 
Development Mechanism (SDM) ตามขอ 6.4 
ของความตกลงปารีส 

 รายงานการศึกษาองคประกอบในการพัฒนา
ระบบงานเพื่อรองรับกลไก SDM (ฉบับ) 

- 1 1 - - 

 ขอเสนอเชิงนโยบายในการเขารวมกลไก SDM  
ของไทย  (ฉบับ) 

- - - 1 - 

โครงการที่ 5 : ศึกษาศักยภาพการลดกาซเรือนกระจกของกลุมอุตสาหกรรม : สํานักวิเคราะหและติดตามประเมินผล (สวป.) 

 ศึกษาศักยภาพการลดกาซเรือนกระจกใน
ภาคอุตสาหกรรม 

 รายงานศักยภาพการลดกาซเรือนกระจกของกลุม 
 อุตสาหกรรม (ฉบับ) 

- 1 1 1 1 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด 
ค่าเป� าหมายตัวชี�วัดโครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

โครงการที่ 6 : สงเสริมการจัดทําคารบอนฟุตพร้ินทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น : ศูนยขอมูลกาซเรือนกระจก (ศขก.) 

 สงเสริมการจัดทําคารบอนฟุตพริ้นทของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ผลการคํานวณขนาดคารบอนฟุตพร้ินท และ
แนวทางลดการปลอยกาซเรือนกระจกในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (แหง) 

23 25 270 1,000 1,000 

 ผลการวิเคราะหมาตรการทีเ่หมาะสมและมีความ
เปนไปไดในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกที่สอดคลองกับบริบทขององคการปกครอง
สวนทองถิ่น (แหง) 

23 25 270 1,000 1,000 

 รอยละของคุณภาพขอมูลคารบอนฟตุพริ้นทของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ผานการทวนสอบแลว 
(รอยละ) 

- 95 95 95 95 

โครงการที่ 7 : พัฒนาแนวทางลดกาซเรือนกระจกระดับจังหวัด : ศูนยขอมูลกาซเรือนกระจก (ศขก.) 

 พัฒนาแนวทางลดกาซเรือนกระจกระดับ
จังหวัด 

 แผนการลดกาซเรือนกระจกระดับจังหวัด (จังหวัด) 4 3 10 15 16 

โครงการที่ 8 : ขยายผลการสงเสริมการจัดทําคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรในภาคอุตสาหกรรม : สํานักพัฒนาธุรกจิ (สพธ.) 

 ขยายผลการจัดทําคารบอนฟุตพริ้นทของ
องคกรในภาคอุตสาหกรรม 

 จํานวนองคกรภาคอุตสาหกรรมที่มีการจัดทํา
คารบอนฟุตพริ้นทขององคกร (องคกร) 

24 30 70 85 93 

 จัดฝกอบรมใหความรูกับผูแทนภาคอุตสาหกรรม 
(ครั้ง) 

3 3 3 3 3 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด 
ค่าเป� าหมายตัวชี�วัดโครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

โครงการที่ 9 : พัฒนาเมืองคารบอนต่ําเมืองคารบอนต่ําผานระบบการจัดการเมืองอยางยั่งยืน : ศูนยขอมูลกาซเรือนกระจก (ศขก.) (GEF 5) 

 บูรณาการการดําเนินงานลดกาซเรือนกระจก
ลงในแผนพัฒนาเมอืงของเทศบาลนํารอง 
ภายใตโครงการ GEF5 

 แผนพัฒนาเมืองของเทศบาล มีการบูรณาการ
กิจกรรมลดกาซเรือนกระจกที่ไดรับการสนับสนุนจาก
องคการระหวางประเทศ (ฉบับ) 

- 4 2 2 - 

กลยุทธท่ี 2 : สรางแรงจูงใจ และสงเสริมการใชกลไกราคา (ตลาดคารบอน ระบบซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซเรือนกระจกฯลฯ) ในการลดกาซเรือนกระจก 

โครงการที่ 1 : พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําหรับกลไกสรางแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตรเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก : สํานักพัฒนาธุรกิจ (สพธ.) , สํานักยุทธศาสตร (สนย.) 

 สนับสนุนการพัฒนากฎหมายรองรับการจัดต้ัง
ระบบซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซเรือนกระจก
ที่เหมาะสมในประเทศ 

 ขอเสนอในการพัฒนากฎหมายรองรับการจัดต้ัง
ระบบซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซเรือนกระจกเสนอ
ตอหนวยงานเชิงนโยบาย (ฉบับ) 

- 1 1 1 1 

 นํารองระบบซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซเรือน
กระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย 

 

 โรงงาน/องคกรนํารองใหมไดเรียนรูและดําเนินงาน
ตามระบบ MRV และปฎิทนิการดําเนินงานของ
ระบบ Thailand V-ETS (แหง) 

33 20 60 - - 

 ระบบ MRV และกฎการดําเนินงานของระบบ 
Thailand V-ETS ที่ปรับปรุงใหเหมาะสม (ปรับปรุง) 

1 1 1 - - 

 ศึกษาความเปนไปไดในการใชภาษีคารบอน
เพื่อเปนแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตรในการลด
การปลอยกาซเรือนกระจก 

 มีขอเสนอแนะการศึกษาขอดีขอเสีย รูปแบบและ
แนวทางรวมถึงระดับภาษีคารบอนที่เหมาะสมกับ
บริบทของประเทศ (ฉบับ) 

- - 1 - - 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด 
ค่าเป� าหมายตัวชี�วัดโครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

โครงการที่ 2 : ศึกษาขอบเขตและการกําหนดเปาหมายในภาคอุตสาหกรรมสําหรับระบบซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซเรือนกระจก : สํานักวิเคราะหและติดตามประเมินผล (สวป.) 

 ศึกษาและเสนอขอบเขตและเปาหมายที่
เหมาะสมสําหรับระบบซื้อขายสิทธิในการ
ปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทย 

 ขอมูลขอบเขตและเปาหมายที่เหมาะสมใน
ภาคอุตสาหกรรมสําหรับระบบซื้อขายสิทธิในการ
ปลอยกาซเรือนกระจก (ฉบับ) 

- - 1 - - 

โครงการที่ 3 : พัฒนาศักยภาพของโรงงานอุตสาหกรรมในการรายงานกาซเรือนกระจก และการดําเนนิงานระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซเรือนกระจก : สํานักพัฒนาธุรกจิ (สพธ.) 

 สงเสริมใหภาคเอกชนมีความรูความเขาใจเรื่อง
การจัดทํารายงานขอมูลการปลอยกาซเรือน
กระจกและการดําเนนิงานระบบซื้อขายสิทธิใน
การปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทย 

 มีบุคลากรขององคกรภาคเอกชนที่เขารวมการ
ฝกอบรมมีความรูความเขาใจเร่ืองการจัดทํารายงาน
ขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกและการดําเนินงาน
ระบบซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซเรือนกระจก (คน) 

- - - 400 400 

   จํานวนโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่รายงาน
ขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจก (แหง) 

- - - 200 200 

โครงการที่ 4 : พัฒนารูปแบบการซื้อขาย (Trading Platform) คารบอนเครดิตสําหรับระบบซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซเรือนกระจก : สํานกัพัฒนาธุรกิจ (สพธ.) 

 พัฒนารูปแบบการซื้อขายสทิธิในการปลอย
กาซเรือนกระจกโดยเชื่อมโยงระบบ Trading 
Platform กับ Reporting platform และพัฒนา
เครื่องมือ Carbon Management Systerm 
รวมถึงพัฒนาระบบการชําระเงินและตัดบัญชี
ภายใตระบบ Trading Platform 

 มีรูปแบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซเรือน
กระจกที่เชื่อมโยงกับระบบการชําระราคาของ
ธนาคาร (ระบบ) 

- - - 1 - 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด 
ค่าเป� าหมายตัวชี�วัดโครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

โครงการที่ 5 : พัฒนาระบบทะเบียนคารบอนเครดิต (Registry) ของระบบซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซเรือนกระจก: ศูนยขอมูลกาซเรือนกระจก (ศขก.) 

 ออกแบบสถาปตยกรรมระบบ ติดตั้งโครงสราง
พื้นฐาน และติดต้ังอุปกรณที่เกี่ยวของ และการ
กําหนดมาตรการความมัน่คงปลอดภัยทาง
สารสนเทศ 

 เตรียมความพรอมของระบบทะเบียนคารบอน
เครดิต (Registry) เพือ่รองรับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลง 

 ระบบทะเบียนคารบอนเครดิต (ระบบ) - - - 1 1 

โครงการที่ 6 : จัดกิจกรรมสงเสริมการซื้อขายคารบอนเครดติ : สํานักพัฒนาธุรกิจ (สพธ.) 

 สงเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ ตลาดคารบอน 
เพื่อสนับสนุนใหเกิดการซือ้/ขายคารบอน
เครดิต 

 จํานวนผูที่ไดรับความรูเกี่ยวกับตลาดคารบอน การ
ซื้อขายคารบอนเครดิต การลดกาซเรือนกระจกโดย
ใชกลไกตลาดและธุรกิจยั่งยืน (คน) 

488 400 500 550 600 

โครงการที่ 7 : ขยายผลกิจกรรมชดเชยคารบอนเพื่อสนับสนุนตลาดคารบอนภาคสมัครใจภายในประเทศ : สํานกัพัฒนาธุรกิจ (สพธ.) 

 สงเสริมใหภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคอุตสาหกรรมทํากิจกรรมชดเชยคารบอน 

 ปริมาณการซื้อคารบอนเครดิตจากการทํากิจกรรม
ชดเชยคารบอน (tCO2eq ) 

144,697 9,000 18,000 24,000 30,000 

โครงการที่ 8 :  การเตรียมความพรอมผูประกอบการในการตรวจวัด รายงานและทวนสอบตามกลไกภายใตขอ 6 ของความตกลงปารีส : สํานักวิเคราะหและติดตามประเมินผล (สวป.) 

 เตรียมความพรอมดานกลไกตลาดเพื่อ
สนับสนุนการลดกาซเรือนกระจก 

 รายงานแนวทางการดําเนินงานของระบบกลไกการ
ลดกาซเรือนกระจกที่ยั่งยืนตามความตกลงปารีส 
(ฉบับ) 

1 1 1 - - 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด 
ค่าเป� าหมายตัวชี�วัดโครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธท่ี 3 : สงเสริมการใชฉลากคารบอนและสนับสนุนธุรกิจคารบอนต่ํา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

โครงการที่ 1 : เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมดวยฉลากคารบอน : สํานักพัฒนาธุรกิจ (สพธ.) 

 ดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหสินคาและ
บริการขึ้นทะเบียนฉลากคารบอน และ
เสริมสรางระบบการรับรองฉลากคารบอน
สําหรับผลิตภัณฑของไทยใหเปนที่ยอมรับใน
ระดับอาเซียน 

 จํานวนผลิตภัณฑที่ไดรับการขึ้นทะเบียนฉลาก
คารบอน (ผลิตภัณฑ) 

647 300 360 360 360 

 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดลงจากการสงเสริมใหใช 

   เครื่องหมายลดคารบอนฟุตพริ้นท (tCO2eq) 

179,027 26,000 31,200 31,200 31,200 

 จํานวนที่ปรกึษาและผูทวนสอบที่ไดรับการขึ้น
ทะเบียน กับ อบก. เพิ่มขึ้นปละ (ราย) 

6 6 6 6 6 

 ฐานขอมูลผลิตภัณฑสําหรับบรรจุเขาระบบ Green 
Card ของประเทศ (ชุด) 

6 6 6 6 6 

โครงการที่ 2 : ประเมินและจัดระดับธุรกิจคารบอนต่ําและยั่งยืน : สํานักพัฒนาธุรกจิ (สพธ.) 

 การประเมนิจัดระดับองคกรหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของในการดําเนนิธุรกิจคารบอนต่ําและ
อยางยั่งยืน 

 ตัวชี้วัดธุรกิจคารบอนต่ําอยางยั่งยืน (ฉบับ) 

 รายงานการประเมินองคกรที่มีการดําเนนิธุรกิจ  
 คารบอนต่ําและยั่งยืน (ฉบับ) 

- 

- 

1 

1 

- 

1 

- 

1 

- 

1 

โครงการที่ 3 : ศึกษาศักยภาพการลดกาซเรือนกระจกของภาคธุรกิจภายใตแนวคิดเศรษฐกจิหมุนเวียน : สํานักพัฒนาธุรกิจ (สพธ.) 

 จัดทํารายงานศักยภาพในการลดกาซเรือน
กระจกภายใตแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) 

 รายงานผลการศึกษาศักยภาพการลดกาซเรือน
กระจกของภาคธุรกิจภายใตแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (รายงาน) 

- - 1 - - 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด 
ค่าเป� าหมายตัวชี�วัดโครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธท่ี 4 : เจรจาแนวปฏิบัติและพัฒนาความรวมมือดานกลไกลดกาซเรือนกระจกรวมกับนานาชาติ เพื่อผลักดันบทบาทไทยในการมีสวนรวมกําหนดบรรทัดฐานระดับสากล ที่เอื้อให
เกิดผลประโยชนสําหรับประเทศ 

กิจกรรมที่ 1 : เจรจาแนวปฏิบตัิดานกลไกลดกาซเรือนกระจกรวมกับนานาชาติ : สํานักยุทธศาสตร (สนย.) 

  จัดทําทาทีเจรจาของไทย และเขารวมใน
กระบวนการเจรจาภายใต UNFCCC เพื่อ
ผลักดันทาทีไทย และวิเคราะหสถานการณการ
พัฒนาแนวปฏิบัติระหวางประเทศ 

 จํานวนทาทีเจรจาของไทยในประเด็นที่เกี่ยวของ 
(ชุด/ป) 

1 1 1 1 1 

 รายงานผลการเจรจาเสนอคณะกรรมการองคการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจก (ฉบับ/ตอป) 

1 1 1 1 1 

กิจกรรมที่ 2 : ประสานและพฒันาความรวมมือ สรางการมสีวนรวมดานกลไกลดกาซเรือนกระจกรวมกับนานาชาติ : สํานักยุทธศาสตร (สนย.)  

 ประสานและพัฒนาความรวมมือดานกลไกลด
กาซเรือนกระจกรวมกับนานาชาติ ทั้งในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน เอเชียแปซิฟก และยุโรป 

 รายงานความกาวหนาการหารือกับประเทศที่แสดง
ความสนใจที่จะพัฒนาความรวมมือกับไทย เสนอ
คณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซเรือน
กระจก (ฉบับ/ตอป) 

1 1 2 2 1 

 รางกรอบความรวมมือกับประเทศที่แสดงความ
ประสงคที่จะพัฒนาความรวมมือกับไทย เสนอ
หนวยงานเชิงนโยบาย (เรื่อง) 

- - - 1 - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) ในประเทศไทย 

เป� าประสงค์ที่ 2 : มีผลการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการ/นโยบาย ตามเป� าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (NAMA และ NDC 

Roadmap) 
 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด 
ค่าเป� าหมายตัวชี�วัดโครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ตัวชี้วัด : ปริมาณการลดกาซเรือนกระจกที่ติดตามประเมินผลไดจากมาตรการของประเทศ (MtCO2eq) - 41 42 48 55 

กลยุทธท่ี 5 : บูรณาการงานติดตามประเมินผลการลดกาซเรือนกระจกรวมกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 

โครงการที่ 1 : พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการลดกาซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ : สํานักพัฒนาและสนับสนุนวิชาการ (สพว.) 

 พัฒนาระบบการติดตามและประเมนิผลการ
ลดกาซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ 

 ปริมาณการลดกาซเรือนกระจกที่สามารถติดตาม 

  ประเมนิผลไดจากมาตรการของประเทศ (MtCO2eq) 

- 41 42 48 55 

 ชุดขอมูลปริมาณกาซเรือนกระจกจากมาตรการของ
ประเทศไดรับการรับรองจากคณะทํางานภายใต 
NCCC เพื่อนําเสนอ UNFCCC (ชุดขอมูล) 

- 1 1 1 1 

 พัฒนาวิธีการประเมนิผลการลดกาซเรือน
กระจกจากมาตรการ/นโยบายของประเทศ 

 กระบวนการตรวจวัด รายงาน ทวนสอบ และรายงาน
ผลการลดกาซเรือนกระจก (วิธ)ี 

- 2 2 2 2 

โครงการที่ 2 : จัดทําขอมูลตนทุนการลดกาซเรือนกระจกตอหนวยในระดับมาตรการ/นโยบาย : สํานักพัฒนาและสนับสนุนวิชาการ (สพว.)  

 จัดทําตนทุนขอมูลการลดกาซเรือนกระจกตอ
หนวยในระดับมาตรการ/นโยบาย ของประเทศ 

 ขอมูลตนทุนตอหนวยของการลดกาซเรือนกระจก 
 จากมาตรการของประเทศ (มาตรการ) 

2 1 2 2 1 

  รอยละของขอมูลตนทุนการลดกาซเรือนกระจกตอ
หนวยท่ีสามารถอางอิงในการจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ(รอยละ) 

100 100 100 100 100 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) ในประเทศไทย 

เป� าประสงค์ที่ 3 : ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก ถูกต้อง ทันสมัย และตอบสนองความต้องการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

 

กลยุทธ์ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด 
ค่าเป� าหมายตัวชี�วัดโครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ตัวชี้วัด : ชุดขอมูลสถานการณกาซเรือนกระจกที่ไดรับการปรับปรุง (ชุดขอมูล) - 4 6 6 6 

โครงการที่ 1 : ประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกจากการใชที่ดินระดับจังหวัด : ศูนยขอมูลกาซเรือนกระจก (ศขก.)    

 พัฒนาระบบการติดตาม และประเมนิปริมาณ
การปลอยและกกัเก็บกาซเรือนกระจกจากการ
ใชประโยชนที่ดินระดับจังหวัด ดวยเทคโนโลยี
การสํารวจระยะไกล (Remote Sensing) 

 ชุดขอมูลปริมาณการปลอยและกักเก็บกาซเรือน
กระจกจากการใชประโยชนทีด่ินและการ
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน แสดงในรูปแบบ
แผนที่ระดับจังหวัด (ชุด) 

- 6 10 15 16 

โครงการที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก : ศูนยขอมูลกาซเรือนกระจก (ศขก.)  

 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใหบริการทุกภาค
สวน 

 ระบบขององคการที่รองรับการดําเนินงาน IP v6 
(ระบบ) 

- - 3 - - 

 ระบบใหบริการประชาชนในรูปแบบอิเล็กทรอนกิส 
(ระบบ) 

- 1 - 1 - 

  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกาซเรือน
กระจก (ระบบ) 

1 1 1 1 1 

โครงการที่ 3 : พัฒนาแพลตฟอรมอัจริยะ (Intelligent GHG Information Platform) : ศูนยขอมูลกาซเรือนกระจก (ศขก.) 

 พัฒนาระบบแพลตฟอรม และปรับปรุงชุดขอมูล
สถานการณกาซเรือนกระจก เพื่อใหบริการทุก
ภาคสวน 

 ชุดขอมูลสถานการณกาซเรอืนกระจกที่ไดรับการ
ปรับปรุง (ชุดขอมูล) 

- 4 6 6 6 

 ชองทางการใหบริการขอมูลทางดิจิทัล เปนไปตาม
มาตรฐานที่ภาครัฐกาํหนดเพ่ือใหบริการ (ระบบ) 

- 1 2 1 1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากร และสร้างความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เป� าประสงค์ที่ 4 : บุคลากรภาครัฐและเอกชนไทยและอาเซียน มีศักยภาพด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

 
 
 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด 
ค่าเป� าหมายตัวชี�วัดโครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ตัวชี้วัด : ชุดองคความรูดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีการพัฒนาขึ้นใหม หรือปรับปรุงใหทันสมัย (ชุด) 4 4 7 8 10 

ตัวชี้วัด : จํานวนโครงการความรวมมือดานการพัฒนาศักยภาพที่มีรวมกับภาคสวนไทย สถาบันการศึกษา 
และภูมิภาคอาเซียน (เครือขาย/หนวยงาน/องคกร) 

5 2 3 3 3 

ตัวชี้วัด : กลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจเฉพาะดานในเชิงลึก ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการลดกาซเรือนกระจกไมต่ํากวา (คน) 

330 350 500 650 720 

กลยุทธท่ี 7 : พัฒนาหลักสูตรและฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร ใหตอบสนองตอความตองการของกลุมเปาหมาย 

โครงการที่ 1 : พัฒนาขีดความสามารถหนวยงานของไทยและอาเซียนในดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : สํานกัพัฒนาศักยภาพและเผยแพรองคความรู (สพค.)  

 พัฒนา/ปรับปรุงชุดองคความรูดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งศักยภาพ 
ในเชิงลึกและสงเสริมและพัฒนาเพิ่มขีด
ความสามารถเครือขายวิชาการและสื่อสาร 
สรางความเขาใจในประเทศไทยและในกลุม 
ประเทศอาเซียน 

 

 ชุดองคความรูดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่มีการพัฒนาขึ้นใหมหรือปรับปรุงใหทันสมัย (ชุด) 

4 4 7 8 10 

 กลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจเฉพาะดานในเชิง
ลึก ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การลดกาซเรือนกระจกไมต่ํากวา (คน) 

330 350 500 650 720 

 จํานวนโครงการความรวมมอืดานการพัฒนา
ศักยภาพที่มีรวมกับภาคสวนไทย สถาบันการศึกษา 
และภูมิภาคอาเซียน (เครือขาย/หนวยงาน/องคกร) 

5 2 3 3 3 

 กลุมเปาหมายที่ไดรับความรูมีการนําไปใชประโยชน 
ไมต่ํากวา (รอยละ) 

60 60 60 60 60 
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กลยุทธ์ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด 
ค่าเป� าหมายตัวชี�วัดโครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

โครงการที่ 2 : เสริมศักยภาพบุคลากรดานนโยบายเศรษฐกจิหมุนเวียน-เศรษฐกิจคารบอนต่ําในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : สํานักพัฒนาศักยภาพและเผยแพรองคความรู (สพค.)    

 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถเพื่อ
ยกระดับการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในระดับทองถิ่น โดยใช
เครื่องมือและกลไกการฝกอบรมที่เหมาะสม 

 กลุมเปาหมายในพื้นที่เขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
มีความรู ความเขาใจดานการบริหารจัดการตาม
นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจคารบอนต่ํา  
ไมต่ํากวา (คน) 

- - 200 300 400 

 กลุมเปาหมายที่ไดรับความรูความเขาใจไมต่ํากวา 
(รอยละ) 

- - 70 70 70 

โครงการที่ 3 : พัฒนาหลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : สํานักพัฒนาศักยภาพและเผยแพรองคความรู (สพค.)     

 จัดทําหลักสูตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สําหรับผูบริหารระดับสูง และสื่อการเรียนการ
สําหรับหลักสูตรผูบริหารระดับสูง 

 หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (หลักสูตร) 

- - 1 - - 

โครงการที่ 4 : พัฒนาระบบดิจิทัลออนไลน ฐานขอมูล ความรูและการฝกอบรมดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC Digital Gateway)  : สํานักพัฒนาศักยภาพและเผยแพรองคความรู (สพค.)    

 พัฒนาระบบดิจิทัลออนไลน ฐานขอมูล ความรู
และการฝกอบรมดานการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (CITC Digital Gateway) 

 ระบบดิจิทัลออนไลน ฐานขอมูล ความรูและการ
ฝกอบรมดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(CITC Digital Gateway) (ระบบ) 

- - 1 - - 

โครงการที่ 5 : ขยายผลการพัฒนาศักยภาพการบูรณาการและการขับเคล่ือนเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ ตามแผนการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาต ิ: สํานักพัฒนา
ศักยภาพและเผยแพรองคความรู (สพค.)    

 การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรเชิงลึก หรือ
หลักสูตรเฉพาะดาน   

 องคความรูและเครื่องมือประกอบการตัดสินใจใน
การวางแผนและดําเนินงานในเตรียมความพรอม
การรับมือผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (หลักสูตร/เครื่องมือ) 

- - 1 - - 
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กลยุทธ์ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด 
ค่าเป� าหมายตัวชี�วัดโครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

 พัฒนาศักยภาพในเชิงลึกผานการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) ดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ   

 จํานวนผูเขารับการพัฒนาศกัยภาพเชิงลึกไมต่ํากวา 
(คน) 

- - 100 - - 

โครงการที่ 6 : ศึกษาเพื่อพัฒนากลไกการใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนนิงานหรือสนับสนุนสงเสริมดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : สํานักพัฒนาธุรกิจ (สพธ.) 

 การศึกษาขอดีขอเสีย และจัดทําชุดมาตรการหรือ
กลไกที่สามารถทํางานรวมกนัไดแบบบูรณาการ 

 มีรายงานผลการศึกษาขอดขีอเสีย และขอเสนอแนะ
มาตรการหรือกลไกทางเศรษฐศาสตรเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (ฉบับ) 

- - 5  

- 

- 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากร และสร้างความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เป� าประสงค์ที่ 5 : ประชาชนและเยาวชนมีความรู้ และมีส่วนร่วมด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
 
 
 
 
 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด 
ค่าเป� าหมายตัวชี�วัดโครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ตัวชี้วัด : จํานวนประชาชนที่ไดรับความรูดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากสื่อประชาสัมพันธ 
(ลานคน) 

0.55 0.7 2.5 3.5 4.5 

ตัวชี้วัด : รอยละของกลุมเปาหมายที่มีความรูความเขาใจจากกิจกรรมของ อบก. (รอยละ) 70 70 70 70 70 

กลยุทธท่ี 8 : สื่อสารประชาสัมพันธและพัฒนาเครือขายการมีสวนรวมดานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

โครงการที่ 1 : สรางความรูความเขาใจแกเยาวชนและภาคประชาชน ดานการลดกาซเรือนกระจก ลดโลกรอน : สํานักสื่อสารองคกร (สสอ.) 

 สื่อสารประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางการมีสวน
รวมดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ไดรับความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการมีสวนรวมลดโลกรอนผาน 
กิจกรรม (คน) 

- - 58,000 65,000 72,000 

 จํานวนกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจ ดาน
การลดกาซเรือนกระจก ลดโลกรอน (กิจกรรม) 

- - 10 15 20 

 เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป มีความรูความเขาใจ
ดานการลดกาซเรือนกระจก ลดโลกรอนในระดับ
กิจกรรม (รอยละ) 

- - 70 70 70 
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กลยุทธ์ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด 
ค่าเป� าหมายตัวชี�วัดโครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

โครงการที่ 2 : สื่อสารประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสรางการรับรู ฉลากคารบอน ฉลากลดโลกรอน ตอประชาชนผูบริโภค : สํานักสื่อสารองคกร (สสอ.) 

 สรางการรับรู ฉลากคารบอน ฉลากลดโลกรอน 
ใหแกประชาชนผูบริโภค  

 

 ประชาชนผูบริโภคไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การมีสวนรวมลดโลกรอนผานสื่อ และกิจกรรม 
(ลานคน) 

0.55 0.7 2.5 3.5 4.5 

 จํานวนกิจกรรมเผยแพรองคความรูและส่ือสาร
ประชาสัมพันธการดําเนนิงานดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการจัดการกาซเรือนกระจก 
(กิจกรรม) 

15 20 45 55 65 

  การรับรูของประชาชนผูบริโภค ถึงทางเลือกของการ
บริโภคสินคาลดโลกรอน ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ในระดับกิจกรรม (รอยละ) 

- - 70 70 70 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสทิธิภาพการจัดการองค์กร 

เป� าประสงค์ที่ 5 : องค์กรมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาระบบการบริหารงานไปสู่องค์กร 4.0 

 
 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด 
ค่าเป� าหมายตัวชี�วัดโครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ตัวชี้วัด : รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ อบก.  80 80 80 80 80 

กลยุทธท่ี 9 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรอยางตอเนื่อง 

กิจกรรมที่ 1 : การบริหารและพัฒนาคุณภาพบุคลากร : สํานักอํานวยการ (สอก.) 

 การฝกอบรมประจําปสําหรบัเจาหนาที่   รอยละของเจาหนาที่ที่ไดรับอบรมเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถ ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป 
(รอยละ) 

80 80 80 80 80 

 การควบคุมคาใชจายดานบคุลากร  แผนการปรับปรุงคาใชจายบุคลากร ราย 3 ป (แผน) 1 1 1 1 1 

 จัดทําและดําเนินการตามแผนบริหารทรัพยากร
บุคคล 

 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (รอยละ) 

100 100 100 100 100 

กิจกรรมที่ 2 : การบริหารจัดการองคกร : กลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) , สํานักยุทธศาสตร (สนย.) 

 การสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของ   
 อบก. เพื่อพัฒนาการใหบริการ 

 รอยละความพึงพอใจของผูเขารับบริการ (รอยละ) 80 80 80 80 80 

 การจัดทําแผนและรายงานผลบริหารความเสี่ยง 
 ระดับองคกร และการควบคุมภายใน 

 แผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับ
องคกรและการควบคุมภายใน  (แผน/ครั้ง) 

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

 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป  รายงานประจําป (ฉบับ) 1 1 1 1 1 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตร องคกร  แผนยุทธศาสตรองคกร (ฉบับ) 1 1 1 1 1 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด 
ค่าเป� าหมายตัวชี�วัดโครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กิจกรรมที่ 3 : การสรางวัฒนธรรมการตอตานทุจริต : (สํานักอํานวยการ) (สอก.) 

 ขับเคลื่อนกิจกรรมการตอตานการทุจริตดวย
รูปแบบและวิธีการตางๆ 

 รอยละของบุคลากรเขารับการอบรม ศึกษาดูงาน /  
 การมีสวนรวมของกิจกรรม อบก. (รอยละ) 

70 75 75 80 80 

  จํานวนบุคลากรนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช
ปฏิบัติ (ราย) 

- 10 10 20 20 

กลยุทธท่ี 10 : พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสารสนเทศขององคกรเพื่อสนับสนุนการเปนองคกร 4.0 

โครงการที่ 1 : จัดทําและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารองคกร : คณะทาํงาน e-office 

 พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการ
สนับสนุน การบริหารองคกร (Electronic 
office : E-office/ Enterprise Resource 
Planning : ERP) 

 จํานวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองคกร  

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

1 1 1 1 1 

 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (ผูใชระบบ  
E-Office/ERP) และการจัดทําแผนปรับปรุงการ
ใหบริการ (รอยละ/แผน) 

80/1 - 80/1 - 80/1 

 รอยละความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมภาย 
ใตแผนปรับปรุงการใหบริการ (รอยละ) 

- 80 - 80 - 

โครงการที่ 2 : บํารุงรักษาระบบงานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือขายไรสายขององคการ : ศูนยขอมูลกาซเรือนกระจก (ศขก.) 

 ปรับปรุงระบบงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ
เครือขายไรสายขององคการ 

 ระบบเครือขายไรสายขององคการซึ่งไดรับการ
ปรับปรุง (ระบบ) 

1 - 1 - 1 
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การขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผล 

ความสําเร็จของการขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) สูการปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิภาพและมีผลลัพธการดําเนินงานที่สอดกับเปาหมายตามแผน ตองอาศัยปจจัยจากสํานัก/ศูนย ในการ
กําหนดกรอบการเดินทางที่สอดคลองตามแผนปฏิบัติการ รวมทั้งตั้งคําของงบประมาณประจําปภายใตกรอบที่กําหนดไว 
ใหสอดคลองไปในทศิทางเดียวกัน  

การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฎิบัติการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 
เพื่อประเมินดานระสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามเปาหมายการดําเนินงานตามแผน รวมทั้งตอบสนองตอนโยบาย วิสัยทัศน 
โดยไดกําหนดแนวทางการติดตามไวดังนี ้

1) นําแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป มาเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการระยะ 1 ป นําเสนอคณะกรรมการ
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก เพื่อใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการระยะ 1 ป 

2) ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รายไตรมาส โดยรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานผานระบบ 
E-REPORT โดยสรุปผลการดําเนินงานนําเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนายุทธศาสตรและบริหารความเสี่ยงเพื่อทราบถึงผล
การดําเนินงานและใหขอเสนอแนะ 

3) สรุปผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส เพื่อนําขอมูลผลการดําเนินงานมาเพื่อประกอบการพิจารณาทบทวน
แผนปฏิบัติการในปตอไป 
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