
 
 

 
 

 
 

 
เอกสารวาระการประชุม 

คณะทำงานการพัฒนาแนวทางลดกา๊ซเรือนกระจกระดับจังหวัดแพร ่

คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๕ (คร้ังท่ี ๒) 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
  

 
 
 
 
 

วันศุกร์ท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ 

  



 
ระเบียบวาระการประชุม 

คณะทำงานพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (ครั้งท่ี ๒) 
วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม 256๕ เวลา 09.๓๐ – ๑2.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ช้ัน 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/256๔ วันพฤหัสบดีท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ.256๔  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 

                ๓.๑  ผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
สมัยที่ 26 (COP26) และการดำเนินงานของประเทศไทย  

  ๓.๒  ผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของจงัหวัดในปีฐาน (พ.ศ. 2562)  
   (ภาคพลังงาน ภาคการขนสง่ ภาคการจัดการของเสีย ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและ

การใช้ผลิตภัณฑ์ ภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดนิ) 

 ๓.๓  ผลการคาดการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต (พ.ศ. 2563 – 2573) 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

   ๔.๑  มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด (เบื้องต้น)    
   (มาตรการสง่เสรมิการเพิ่มประสทิธิภาพพลังงาน (EE) มาตรการสง่เสรมิการพัฒนา

พลังงาน ทดแทน (AE) มาตรการการจัดการด้านขนสง่ (TM) มาตรการการจัดการของ
เสีย (WM) มาตรการด้านป่าไม้และพื้นทีส่ีเขียว (FOR) มาตรการการเกษตร (ARG) 

  ๔.๒ การกำหนดเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด ภายในปี พ.ศ. 2573 
    

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน  ๆ

       ๕.๑ แนวทางการซือ้ขายคาร์บอนเครดิต 

   ๕.๒ แผนการดำเนินงานและการประชุมครั้งถัดไป 
  



  
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุม 

เรื่องท่ี ๑.๑ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

เรื่องท่ี ๑.๒ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชมุ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดท่ีี 23 ธันวาคม พ.ศ.256๔ 

การประชุมคณะทำงานการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี
ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องนครา พาวิลเลี่ยน ช้ัน ๒ โรงแรมแพร่นครา ฝ่าย
เลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จ 

 
                รายละเอียดตามเอกสารแนบ (เรื่องท่ี ๒.๑) 

 
 จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพือ่พิจารณารบัรองรายงานการประชุมคณะทำงานการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือน
กระจกระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
 
มติท่ีประชุม 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



รายงานการประชุม 
คณะท างานการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธนัวาคม พ.ศ.256๔ เวลา 1๓.๓0-1๕.๓0 น.  
ณ ห้องนครา พาวิลเลี่ยน ชั้น ๒ โรงแรมแพร่นครา 

------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. นายวรณาณ บุณณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 

ประธาน
คณะท างาน 

๒. นายอธิพงษ์ ท่นไชย แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดแพร่ คณะท างาน 
๓. นายวีฤทธิ กวยะปาณิก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร ่ คณะท างาน 
๔. นางพัชมณ เกตุบ ารุง ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

แทน นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ 
คณะท างาน 

๕. นายดุสิต เกษม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

คณะท างาน 

๖. นายสุทธิพันธ์ นาระกันหา หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ 
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ 

คณะท างาน 

๗. นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ คณะท างาน 
๘. นายอ านาจ รักสกุลแก้ว เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดแพร่ คณะท างาน 
๙. นายอรรถพล อ่างค า พลังงานจังหวัดแพร ่ คณะท างาน 

๑๐. นายมงคล ทิพย์โพธิ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน แทนผู้อ านวยการ
ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 13 (แพร่) 

คณะท างาน 

๑๑. นายกิตติ ใจโฮ้ง แทนผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3  
สาขาแพร่ 

คณะท างาน 

๑๒. นางแสงดาว ไกรกิจราษฎร ์ หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป 
แทน ขนส่งจังหวัดแพร่ 

คณะท างาน 

๑๓. นางสาวศุภาวรรณ เรืองฤทธิ์ นักวิชาการอุตสาหกรรม 
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 

คณะท างาน 

๑๔. ว่าท่ี ร.ต.หญิง พัชรินทร์ สอนปันดิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
แทน เกษตรจังหวัดแพร่ 

คณะท างาน 

๑๕. นายวิทยา ปันวารี ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดแพร่ คณะท างาน 
๑๖. นายดนัย  พรอ านวยลาภ ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาท่ีดินแพร่ คณะท างาน 
๑๗. นายสยาม สมฤทธิ์ สัตวแพทย์ช านาญงาน แทน ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ คณะท างาน 
๑๘. นางสาวสุภัทรา สารพันธ์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ  

แทน สถิติจังหวัดแพร่ 
คณะท างาน 

๑๙. รศ.ดร.แหลมไทย อาษานอก รองศาสตราจารย์ แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-
แพร่เฉลิมพระเกียรติ 

คณะท างาน 

๒๐. นายเกียรติอุดม ชุติกุลนันท์ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน แทนผู้อ านวยการ 
ท่าอากาศยานแพร่ 

คณะท างาน 

๒๑. นายนิพล ปาลิน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ คณะท างาน 

/22.นายกฤตานนท์ ถนอมทรัพย์
ทวี 



-๒- 
 

๒๒. นายกฤตานนท์ ถนอมทรัพย์ทวี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ คณะท างาน 
๒๓. นายปราโมทย์ ปัญญาธิคุณ ผู้ช านาญงานระดับ 8 แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคจังหวัดแพร่ 
คณะท างาน 

๒๔. นางสาวภรัณยา โนราช หัวหน้างานอ านวยการ แทนผู้จัดการการประปา 
ส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ 

คณะท างาน 

๒๕. นางสาวชนากานต์ ถิ่นอ่วน เสมียนสถานี แทน นายสถานีรถไฟอ าเภอเด่นชัย คณะท างาน 
๒๖. นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมเมืองและสังคม                

คาร์บอนต่ า องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
คณะท างาน 

๒๗. นายปรีชา โตมี ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดแพร่ 

คณะท างานและ
เลขานุการ 

๒๘. นางมยุรี ผลดีประสิทธิ์ ผู้อ านวยการส่วนส่ิงแวดล้อม ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดแพร่ 

คณะท างานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑. นางสาววิจิตรา เม่นเงิน เจ้าหน้าท่ีโครงการ ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 13 (แพร่) 
๒. นายอนุวัฒน์ โฮ้งจิก เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เทศบาลเมืองแพร่ 
๓. นางสาวผกามาส กันทะสอน หัวหน้างาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ 
๔. นางสาวอังศนา จักสาน นักวิจัย AIT 
๕. นางสาวพัชราภรณ์ เอกจิตต์ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อมจังหวัดแพร่ 
๖. นางสาวนนทพร วงค์ต๋อ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อมจังหวัดแพร่ 
๗. นางสาวธิดารัตน์ สายญาติ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อมจังหวัดแพร่ 
๘. นางสาววราภรณ์ เข่ือนพันธ ์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อม ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จังหวัดแพร่ 
๙. นางสาวมณีรัตน์ ขีดดี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจังหวัดแพร่ 
๑๐. นางสาวปัญณิกา เทพสาธร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจังหวัดแพร่ 
๑๑. ดร.วาสิณี วรรณศิริ อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๑๒. นางสาวรัชพร สิงขโรทัย นักวิชาการช านาญการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
๑๓. นางสาวตวงกมล พฤทธิ์ธโนปจัย นักวิชาการช านาญการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
๑๔. นางสาวรสา แสงจันทร์ เจ้าหน้าท่ีประสานงานโครงการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน

กระจก 
 

 
 
          /ผู้ไม่มาประชุม...
    
 



-๓- 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 

๑. ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 1 ล าปาง  คณะท างาน 
๒. ผู้อ านวยการส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 2 ล าปาง  คณะท างาน 
๓. ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 
 คณะท างานและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
เร่ิมประชุม  เวลา ๑๓.๓0 น. โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (นายวรญาณ บุญณราช)                     
ท าหน้าท่ีเป็นประธานการประชุมคณะท างานการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด                          
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน   นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานการประชุมฯ แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบว่านายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ติดภารกิจ จึงมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดแพร่ท าหน้าท่ีประธานการประชุมคณะท างานการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด                   
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ ของจังหวัดแพร่ในครั้งนี้ โดยมีวาระการประชุมท้ังหมด ๔ วาระ ขอให้ด าเนินการตาม
รายละเอียดในแต่ละวาระ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ืองเพื่อทราบ 

 ๒.๑ ประกาศแต่งต้ังคณะท างานการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับ
จังหวัด 

ฝ่ายเลขานุการ  นายปรีชา โตมี ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม                
จังหวัดแพร่ กล่าวถึงจังหวัดแพร่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด                     
และมีประกาศแต่งต้ังคณะท างานการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด ตามประกาศจังหวัดแพร่ 
ลงวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งต้ังคณะท างานการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับ
จังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานคณะท างาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นรองประธาน
คณะท างาน ตัวแทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ๒๘ หน่วยงาน เป็นคณะท างาน ผู้อ านวยการส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดแพร่ และผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เป็นคณะท างานและเลขานุการ รวมคณะท างานจ านวนท้ังส้ิน               
๓๒ ท่าน โดยมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
   (๑) ให้ความร่วมมือในการส ารวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการด าเนินโครงการ 
การพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด 
   (๒) ให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดท าแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดแพร่ 
   (๓) ร่วมประชุมคณะท างานเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ 
   (๔) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่มอบหมาย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  

         /๒.๒ ความเป็นมา… 



-๔- 
 

๒.๒ ความเปน็มาและรายละเอียดโครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจก
ระดับจังหวัด 

อบก.   นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต่ า 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. น าเสนอข้อมูลปัจจุบันท่ีอุณหภูมิของโลก
เพิ่มสูงขึ้น และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เกิดผลกระทบท้ังด้านความถี่ และความรุ นแรง                              
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และผลิตภาพของประเทศ และผลกระทบเช่ือมโยงมายังท้องถิ่น เหตุท่ีทาง 
อบก. มุ่งเน้นการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคเมืองเนื่องจากเมืองมีบทบาทส าคัญ จากข้อมูลพบว่าในเขตเมือง               
มีการใช้พลังงานสูงถึงกว่าร้อยละ ๗๐ ของการใช้พลังงานรวมของท้ังโลก และชุมชนเมืองปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานมากกว่าร้อยละ ๗๐ ของปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวม
ของโลก อีกท้ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) มีการมุ่งเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกโดยการสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีด
ความสามารถต่อการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน และในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ ก็ยังมี
เป้าหมายหลัก ในการเปล่ียนผ่านไปสู่ความยั่งยืน โดยมีตัวช้ีวัด ท่ีเน้นให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง               
ซึ่งอยู่ในหมุดหมายท่ี ๑๐ ในเรื่องไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียน และสังคมคาร์บอนต่ าอีกด้วย และรัฐบาลมีนโยบาย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประสานการเช่ือมโยงการท างานระหว่างภาคส่วนต่างๆ 
เพื่อให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถบริหารงานและแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ                 
ให้สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัด 

อบก.จึงด าเนินโครงการ “การพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด”                 
โดยด าเนินโครงการมาต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน โดยมีจังหวัดท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน               
๒๒ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดภูเก็ต จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสงขลา จังหวัดน่าน จังหวัดอุดรธานี 
จังหวัดสระบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสตูล จังหวัดชลบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดหนองคาย จังหวัด
สุรินทร์ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอุทัยธานี กาฬสินธุ์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด สุโขทัย จังหวัดสุรินทร์ 
จังหวัดนครปฐม จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง (๓ จังหวัดหลังเป็นการด าเนินงานภายใต้
โครงการจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( EEC))                  
โดย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จ านวน ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ และจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประเมินปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด วิเคราะห์มาตรการท่ีสามารถเป็นไปได้ในการลดก๊าซเรือนกระจก และร่วมกับ
คณะท างานของจังหวัดในการจัดท าแผนการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมกับบริบทของจังหวัด รวมถึงจัดท า
ชุดข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินของจังหวัด ซึ่งจะเป็นประโยชน์และช่วย
สนับสนุนการจัดท าแผนงานด้านส่ิงแวดล้อมของจังหวัดได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุน International Climate Initiative (IKI) กระทรวงส่ิงแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ และ
ความปลอดภัยทางปรมาณู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ภายใต้ช่ือโครงการ “น าร่องเพื่อพัฒนากิจกรรม ลด
ก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง โดยใช้กลไกตลาดเป็นแรงจูงใจ” ซึ่งมีระยะเวลาด าเนินโครงการท้ังส้ิน ๓ ปี                    
อีก ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกระบี่ ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการพัฒนาข้อเสนอโครงการ                   
ลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้กลไกตลาดภายใต้บริบทความตกลงปารีส ข้อท่ี ๖ ในระดับเมือง ท้ังนี้เพื่อเป็น
แนวทางในการวางแผนการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีมีความครอบคลุมในทุกภาคส่วนของจังหวัด ยกระดับ               
การจัดการก๊าซเรือนกระจกในระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนประเทศไทยไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคม     
คาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

        /การด าเนินงาน…  



-๕- 
 

   การด าเนินงานโครงการ “การพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด” 
แบ่งเป็น ๓ กิจกรรมได้แก่ (๑) การจัดท ารายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกตามคู่มือ GPC : The Global 
Protocol for Community–Scale Greenhouse Gas Emission Inventories และการคาดการณ์ปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต (๒) การเสนอและวิเคราะห์มาตรการในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและการทบทวนเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด และ (๓) การจัดท า
แผนการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด และแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด    

ฝ่ายเลขานุการ   นายปรีชา โตมี ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม                
จังหวัดแพร่ กล่าวว่าเรื่องการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเป็นเรื่องใหม่ส าหรับจังหวัด แต่ในระดับโลก                 
และระดับประเทศได้มีการลงนามในการร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจกมาต้ังแต่ปี ๒๕๓๗ แล้ว ซึ่งเมื่อเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ท่ีผ่านมา นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการประกาศยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี ๒๐๖๕ ในการประชุม COP26 จึงเป็นท่ีมาในการผลักดันให้
แต่ละจังหวัดช่วยกันจัดท าแผนลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งในช่วงเช้าได้มีการบรรยายองค์ความรู้เพื่อให้คณะท างาน
ได้รับทราบในเบ้ืองต้น ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นการต่อยอดจากช่วงเช้าในการช้ีแจงการเก็บข้อมูลจากคณะท างานฯ 

ประธานฯ  การจัดท าแผนลดก๊าซเรือนกระจก จ าเป็นจะต้องมีเป้าหมายท่ีชัดเจนเพื่อขับเคล่ือน
การด าเนินงานได้ในอนาคต การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกเป็นส่ิงท่ีส าคัญ เนื่องจากจะได้
ทราบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีแท้จริง จึงอยากฝากคณะท างานฯ ในการให้ข้อมูลการด าเนิน
กิจกรรมท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้แก่ อบก. เพื่อการค านวณท่ีถูกต้องและแม่นย า 

ประชุมมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เหตุผลหรือเกณฑ์ในการคัดเลือกจังหวัดในการด าเนินโครงการ รวมท้ังผลลัพธ์          
จากการด าเนินโครงการหลังจากท่ีได้ด าเนินการเก็บข้อมูลไปแล้ว การด าเนินงานในเชิงปฏิบัติท่ีสามารถเห็น
ผลได้จริง 

อบก.   การคัดเลือกจังหวัดท่ีจะเข้าร่วมโครงการ เป็นไปตามความสมัครใจของจังหวัด 
รวมท้ังนโยบายของจังหวัดท่ีเกี่ยวข้องของผู้บริหาร ส าหรับเรื่องแรงจูงใจในเชิงปฏิบัติท่ีสามารถเห็นผลได้จริง 
ยกตัวอย่างในเรื่องคาร์บอนเครดิตในภาคป่าไม้ หากเอกชนร่วมกับภาครัฐในการช่วยปลูกหรือดูแลรักษาสภาพ
ป่าจะสามารถแบ่งปันคาร์บอนเครดิตได้ ซึ่งตอนนี้ได้มีการออกระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วโดยกรมป่าไม้             
และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

   ๒.๓ การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื้นที่ระดับ
จังหวัด 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.วาสิณี วรรณศิริ อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น าเสนอรายละเอียด
การด าเนินงาน “การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิงพื้นท่ีระดับจังหวัด”                  
โดยน าเสนอหลักการประเมินก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ท่ีดิน อ้างอิงการรายงานและวิธีการค านวณ
ตาม คู่ มื อ  Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories (GPC)       
โดยแบ่งการใช้ประโยชน์ท่ีดินออกเป็น ๖ ประเภท คือ (๑) พื้นท่ีป่าไม้ (๒) พื้นท่ีเพาะปลูก (๓) พื้นท่ีทุ่งหญ้า    
(๔) พื้นท่ีชุ่มน้ า (๕) พื้นท่ีอยู่อาศัยและส่ิงปลูกสร้าง (๖) พื้นท่ีอื่น ๆ รวมถึงแนวทางการได้มาของข้อมูลพื้นท่ี      
การใช้ประโยชน์ท่ีดินซึ่งเป็นข้อมูลกิจกรรมท่ีน ามาใช้ในการค านวณก๊าซเรือนกระจก จ านวน ๓ แนวทาง 

          /คือ (๑) ข้อมูลสถิติ… 

 



-๖- 
 

คือ (๑) ข้อมูลสถิติจากการส ารวจรายปี (๒) ข้อมูลจากการส ารวจจากการลงส ารวจตามช่วงเวลา (๓) ข้อมูล   
เชิงพื้นท่ีจากเทคโนโลยีการส ารวจระยะไกล ส าหรับการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์
ท่ีดินเชิงพื้นท่ี อบก. ได้น าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในการจัดท าชุดข้อมูลการใช้และการเปล่ียนแปลง                
การใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิงพื้นท่ี และชุดข้อมูลปริมาณการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากการใช้และการ
เปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิงพื้นท่ี จ านวน ๓ ช่วงเวลา คือ ปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวจะเป็นข้อมูลส าหรับการติดตามการใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิงพื้นท่ีรายปี และสนับสนุนการก าหนดนโยบาย
การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มศักยภาพการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกเชิงพื้นท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่  ๓ เร่ืองเพื่อพิจารณา 

 ๓.๑ การก าหนดปีฐานที่ใช้ในการจัดท าข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกของ                
จังหวัดแพร่ 

อบก.   นางสาวรัชพร สิงขโรทัย นักวิชาการช านาญการ น าเสนอข้อมูลการคัดเลือก                     
และการก าหนดปีฐานมีความส าคัญต่อการจัดท ารายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองเป็นอย่างมาก                
โดยเมืองต้องก าหนดปีฐานในการจัดท ารายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้สามารถ
เปรียบเทียบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก่อนและหลังการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการเพื่อลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาแนวทางการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีมีประสิทธิภาพ 

โดยในการคัดเลือกและก าหนดปีฐาน มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(๑) เป็นปีล่าสุดท่ีสะท้อนสถานการณ์ท่ีเป็นปกติของเมือง 
(๒) เป็นปีล่าสุดท่ีเมืองมีข้อมูลท่ีใช้ประเมินก๊าซเรือนกระจกครบถ้วนในแต่ละ                 

ภาคส่วน ท่ีก าหนดตามคู่มือการจัดท าข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง 
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวทาง อบก. น าเสนอให้ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นปีฐานในการจัดท า

รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกท่ีมีความเหมาะสมกับทางจังหวัดแพร่ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 ๓.๒ ชนิดข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการจัดท ารายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
ระดับเมืองเบื้องต้น 

อบก.   นางสาวรัชพร สิงขโรทัย นักวิชาการช านาญการ น าเสนอประเภทของข้อมูลท่ีจ าเป็น
ในการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยจากขอบเขตจังหวัดแพร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แบ่งตามภาคส่วน
หลักและภาคส่วนย่อยท่ีได้จัดไว้ในระเบียบวิธีการประเมินและการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตามหลักการของ  Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories 
(GPC) ซึ่งเป็นระเบียบวิธีการในการประเมินและรายงานผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับเมือง                     
และน าเสนอตารางการเก็บข้อมูลแบ่งตามภาคส่วนหลักและภาคส่วนย่อย เพื่อให้คณะท างานได้พิจารณา             
และแนะน าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อท่ี อบก. จะประสานลงพื้นท่ีเพื่อรวบรวมข้อมูลและขอค าปรึกษาเชิงลึก
กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลต่อไป  

          /1. ภาคพลังงาน... 
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กิจกรรม ข้อมูลที่ใช้ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
1. ภาคพลังงาน  ปริมาณการใ ช้/การจ าหน่ ายเ ช้ือ เพลิง 

จ าแนกตามประเภทเช้ือเพลิง เช่น ก๊าซหุงต้ม 
(LPG) น้ ามันเตา เป็นต้น 

 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

 ส านักงานพลังงานจังหวัดแพร่ 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ 
 ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ 
 กรมธุรกิจพลังงาน 
 ฐานข้อมูลพลังงานของประเทศ 

2. ภาคขนส่ง  ปริมาณการใช้/การจ าหน่าย จ าแนกตาม
ประเภทเช้ือเพลิง เช่นน้ ามันดีเซล น้ ามัน
เบนซิน ก๊าซแอลพีจี (LPG) ก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) เป็นต้น 

 สถิติขนส่ง เช่น สถิติการเดินรถ 

 กรมธุรกิจพลังงาน 
 ฐานข้อมูลพลังงานของประเทศ 
 ส านักงานขนส่งจังหวัดแพร่ 
 ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ 
 สถานีรถไฟอ าเภอเด่นชัย 
 ท่าอากาศยานแพร่ 
 ส านักงานเจ้าท่าจังหวัดแพร่ 

3. ภาคการจัดการ
ของเสีย 

 ปริมาณขยะและสัดส่วนการจัดการในแต่ละ
รูปแบบ (ฝังกลบ/เทกอง/ท าปุ๋ย/เผา) 

 องค์ประกอบขยะ 
 รายละเอียดทางเทคนิคของการจัดการขยะ 

เช่น ปีท่ีเปิด-ปิดแหล่งก าจัดขยะ ความลึก
ของบ่อและวัสดุปิดทับ ปริมาณ CH4 ท่ีน า
กลับมาใช้ใหม่ 

 ประเภทของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 ปริมาณน้ าเสียเข้าระบบ  
 ค่า BOD เข้าระบบ  
 ปริมาณตะกอนจากระบบบ าบัด  
 ปริมาณการใช้น้ าประปา 
 ปริมาณการใช้น้ าบาดาล 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่  
 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจังหวัดแพร่ 
 ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี ม๒ 

ล าปาง 
 ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 
 ส านักงานส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 
 ส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต ๑ 
 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 

4. ภาค
กระบวนการ
อุตสาหกรรมและ
การใช้ผลิตภัณฑ์ 

 ปริมาณการใช้น้ ามันหล่อล่ืน 
 ปริมาณการใช้สารทดแทนสารท าลายช้ัน

โอโซน 

 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 
 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 
 ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ 

5. ภาคเกษตร            
ป่าไม้ และการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 

 ชนิดและจ านวนของปศุสัตว์  
 รูปแบบการจัดการมูลสัตว์ของปศุสัตว์ 
 พื้นท่ีนาปี-นาปรัง  
 รูปแบบ/ลักษณะการท านา  
 พื้นท่ีการเกษตร  
 พื้นท่ีป่า (ป่าธรรมชาติ/ป่าปลูก) 
 การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี/ปุ๋ยยูเรีย/ปูนขาว 
 พื้นท่ีเสียหายจากการเผา/ไฟป่า 

 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ 
 ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี ๓ 

สาขาแพร่  
 ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่ 
 ส านักบริหารพื้น ท่ีอนุรักษ์ ท่ี  ๑๓ 

(แพร่)  
 สถานีพัฒนาท่ีดินแพร่ 
 ส านั กงานทรั พยากรธรรมชาติ                        

และส่ิงแวดล้อมจังหวัดแพร่ 
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ 



-๘- 

ท่ีประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 

 ในส่วนของภาคพลังงาน (น้ ามันดีเซลและ LPG) ให้ระมัดระวังเรื่องของการนับซ้ าใน sector
ของพลังงานและขนส่ง โดยเฉพาะในภาคส่วนของท่ีอยู่อาศัยและธุรกิจขนาดเล็ก

 การพยากรณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตส าหรับปี ๒๕๖๓ และ ปี ๒๕๖๔ ท่ีมีการใช้พลังงาน
และการขนส่งลดลง ซึ่งอาจท าให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีค่าลดลง

 ข้อมูลท่ีจะด าเนินการจัดเก็บจะอยู่ใน 4 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม
กระทรวงเกษตร และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซึ่งวันนี้มีผู้แทนจากกระทรวงต่างๆ
ครบถ้วน และเสนอให้มีแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูลท่ีมีความละเอียดชัดเจน

 จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดท่ีมีภาคส่วนป่าไม้ค่อนข้างเยอะ และมีการส่งเสริมการปลูกป่าการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกอาจจะมีค่าน้อยกว่าในส่วนของการกักเก็บคาร์บอนจากภาคป่าไม้

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้แต่ละหน่วยงานเตรียมข้อมูลไว้และจัดส่งให้แก่ อบก. 

๓.๓ แผนการจัดประชุมคณะท างานโครงการฯ 

อบก.   น าเสนอแผนการจัดประชุมคณะท างานการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับ
จังหวัด โดยก าหนดจัดการประชุมจ านวน ๓ ครั้ง ตลอดระยะเวลาโครงการ ดังนี้  

(๑) ครั้งท่ี ๑ : ๒๓ ธันวาคม 256๔ น าเสนอการแต่งต้ังคณะท างานโครงการฯ 
ของจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดโครงการ การคัดเลือกปีฐานส าหรับการจัดท ารายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือน
กระจก และชนิดของขอ้มูลและแหล่งข้อมูลในการจัดท ารายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกเบ้ืองต้น 

(๒) ครั้งท่ี ๒ : เมษายน ๒๕๖๕ น าเสนอข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด
ของปีฐาน การคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต และการก าหนดเป้าหมายการลดก๊าซ
เรือนกระจก มาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจกเบ้ืองต้น และการคัดเลือกมาตรการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ
ลดก๊าซเรือนกระจก 

(๓) ครั้ ง ท่ี ๓ : กรกฎาคม ๒๕๖๕ น าเสนอสรุปผลการด าเนินงานโครงการ
และแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่  ๔ เร่ืองอื่นๆ 

๔.๑ ก าหนดการลงพื้นท่ีเพื่อรวบรวมข้อมูลและก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
อบก.    น าเสนอก าหนดการลงพืน้ที่เพื่อรวบรวมข้ อมูลส าหรับการประเมินปริมาณการปล่อย ก๊ าซเรือน
กระจกของจังหวัดแพร่ ช่วงระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ มกราคม 256๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

/วันและเวลา... 





ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

เรื่องท่ี ๓.๑ ผลการประชุมรฐัภาคีกรอบอนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ  
สมัยท่ี 26 (COP26) และการดำเนนิงานของประเทศไทย 

ประเด็น 

การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๖ หรอื 
COP26 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศภาคีสมาชิกได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลก และเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้นำของประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมเพื่อแสดงเจตจำนงหรือความ
มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยครั้งนี้จัดข้ึนระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำ 
(World Leaders Summit) ในห้วงการประชุม COP26 เพื่อแสดงเจตจำนงของประเทศไทยในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกร่วมกับประชาคมโลกตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย โดยได้กล่าวถ้อยแถลงเพื่อยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญสูงสุดแก่
การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพร้อมที่จะยกระดับการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้า
หมายความเป็นกลางทางคารบ์อน ภายในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้
ในปี ค.ศ. ๒๐๖๕ หากได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินและเทคโนโลยีอย่างเต็มที่และเท่าเทียม รวมถึงการ
เสริมสร้างขีดความสามารถจากความร่วมมือระหว่างประเทศและกลไกอื่น ๆ  ภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ ประเทศไทย
จะสามารถยกระดับเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) เป็นร้อยละ ๔๐ ได้และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสุทธิของไทยเป็นศูนย์ได้ภายในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ 

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
  



เรื่องท่ี ๓.๒ ผลการประเมินการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกในปีฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๒) 
  
ประเด็น 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นำเสนอขอบเขตการดำเนินงาน การเก็บ
รวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ และผลการศึกษาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี
ฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามคู่มือการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับเมือง (GPC) ใน ๕ ภาคส่วน คือ 

๑. ภาคพลังงาน (Stationary Energy) 
๒. ภาคการขนส่ง (Transportation)   
๓. ภาคการจัดการของเสีย (Waste) 
๔. ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ (Industrial Process and Product Use: IPPU) 
๕. ภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Agriculture, Forestry and Other Land Use: AFOLU) 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดแพร ่(ปีฐาน ๒๕๖๒) 

กลุ่มของกิจกรรม 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด  

(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 
ขอบเขตที่ ๑ ขอบเขตที่ ๒ ขอบเขตที่ ๓ BASIC BASIC+ 

ภาคพลังงาน  
(Stationary Energy)  

เผาไหม้เชื้อเพลิงท้ังหมด  ๕๓,๘๗๔ ๒๑๖,๓๐๓ IE ๒๗๐,๑๗๗ ๒๗๐,๑๗๗ 
ผลิตไฟฟ้า  NO     

การขนส่ง (Transportation)  ท้ังหมดของกลุ่ม  ๒๑๗,๘๐๗ IE ๒๐,๐๖๖ ๒๑๗,๘๐๗ ๒๓๗,๘๗๓ 

การจัดการของเสีย (Waste)  
ของเสียท่ีเกิดข้ึนในเมือง  ๑๕๙,๑๖๐  ๒๔๗ ๑๕๙,๔๐๗ ๑๕๙,๔๐๗ 
ของเสียจากเมืองอื่น  NO     

ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม 
และการใช้ผลิตภัณฑ์ (IPPU)  

กระบวนการอุตสาหกรรม NO     

การใช้ผลิตภัณฑ์ NE     

ภาคการเกษตร ป่าไม้ และการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน (AFOLU)  

ท้ังหมดของกลุ่ม  ๘๐๑,๘๑๐    ๘๐๑,๘๑๐ 

รวม ๑,๒๓๒,๖๕๑ ๒๑๖,๓๐๓ ๒๐,๓๑๓ ๖๔๗,๓๙๑ ๑,๔๖๙,๒๖๗ 
 

 

 

  



 

การปล่อยกา๊ซเรือนกระจกแยกตามรายกิจกรรมของปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

 

จึงเรียนเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติท่ีประชุม 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

  



ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

เรื่องท่ี ๓.๓ ผลการคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๓) 
 
ประเด็น 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นำเสนอผลการคาดการณ์ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในอนาคต (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๓) ในกรณีปกติ (Business As Usual: BAU) หรือกรณีที่ไม่มีการ
ดำเนินมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด โดยคาดการณ์ข้อมูลกิจกรรมที่จะเกิดข้ึนในอนาคตที่
สอดคล้องกับสมมติฐานอัตราการเติบโตของบริบทของจังหวัดเสมือนว่าจังหวัดยังคงมีการดำเนินกิจกรรมเหมือนกับ
ในปัจจุบัน 

โดยการคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพิจารณาการรวบรวมค่าสมมติฐานอัตราการเติบโตของ
ภาคส่วนต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดูแลรับผิดชอบข้อมูลกิจกรรมย้อนหลัง และหากหน่วยงานใดมีข้อมูล
กิจกรรมจริงในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๓ ก็นำมาพิจารณาร่วมด้วย 

การคาดการณ์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดแพร่ในกรณีปกติ (Business As Usual: BAU) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พ.ศ. ๒๕๖๒ = ๑,๔๖๙,๒๖๗ tCO2eq 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พ.ศ. ๒๕๗๓ = ๒,๐๙๗,๙๒๑ tCO2eq 



 

 
จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

เรื่องท่ี ๔.๑ มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีสอดคล้องกับบริบทของจังหวัด (เบื้องต้น) 
 
ประเด็น 

อบก. นำเสนอมาตรการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับแผนระดับประเทศ 
ตัวอย่างเช่น ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ เป็นต้น และสอดคล้องกับการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในปีฐาน และแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต นอกจากนี้ในการรวบรวมและคัดเลือก
มาตรการยังคำนึงถึงความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดแพร่ (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน เพื่อให้จังหวัดแพร่สามารถผลักดันมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างยั่งยืนใน
อนาคต โดยสามารถรวบรวมมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดแพร่ ทั้งสิ้น ๒๕ มาตรการ แบ่งกลุ่มมาตรการได้ 
๕ กลุ่ม ดังนี้  

ลำดับ รายชื่อมาตรการ 
เป้าหมายการดำเนินงานภายใน พ.ศ. 

๒๕๗๓ 

ศักยภาพการลดก๊าซ
เรือนกระจก 

 ณ พ.ศ. ๒๕๗๓ 
(tCO2eq) 

๑. ภาคพลังงาน (เป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ๒๐ ปี และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก) 
    ๑.๑ มาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (EE) จำนวน ๖ มาตรการ ๔๗,๙๕๗ 

PRE-EE-๐๑ 
การเปลี่ยนชุดไฟทางสาธารณะเป็น 
หลอดไฟ LED 

การเปลี่ยนหลอดไฟเดิมเป็นหลอด LED 
ร้อยละ ๒๐ ภายในปี ๒๕๗๓ 

๑๐๕ 

PRE -EE-๐๒ การลดการใช้พลังงานในภาครัฐ 
การลดการใช้พลังงานลง ร้อยละ ๒๐ 
ภายในปี ๒๕๗๓ 

๔๗๕ 

PRE -EE-๐๓ การลดการใช้พลังงานในภาคธุรกิจการค้า 
การลดการใช้พลังงานลง ร้อยละ ๒๐ 
ภายในปี ๒๕๗๓ 

๘,๙๓๘ 

PRE -EE-๐๔ การลดการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม  
การลดการใช้พลังงานลง ร้อยละ ๒๐ 
ภายในปี ๒๕๗๓ 

๑๕,๐๗๔ 

PRE -EE-๐๕ การลดการใช้พลังงานในภาคที่อยู่อาศัย  
การลดการใช้พลังงานลง ร้อยละ ๒๐ 
ภายในปี ๒๕๗๓ 

๒๒,๘๓๙ 

PRE -EE-๐๖ 
การลดการใช้พลังงานในภาคการเกษตร 
(Smart Agriculture)   

การลดการใช้พลังงานลง ร้อยละ ๒๐ 
ภายในปี ๒๕๗๓ 

๕๒๖ 

    ๑.๒ มาตรการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน (AE) จำนวน ๗ มาตรการ ๕๕,๕๖๙ 

PRE -AE-๐๑ 
การเปลี่ยนชุดไฟทางสาธารณะเป็นพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

การเปลี่ยนหลอดไฟเดิมเป็นพลังงาน
แสงอาทิตย์ ร้อยละ ๒๕ ภายในปี ๒๕๗๓ 

๒๗๐ 

PRE -AE-๐๒ 
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ในอาคารภาครัฐ (ใช้เอง) 

ติดตั้งระบบผลิตพลังงงานไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ ร้อยละ ๒๕ ภายในปี 
๒๕๗๓ 

๕๓๓ 

PRE -AE-๐๓ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน ติดตั้งระบบผลิตพลังงงานไฟฟ้าจาก ๙,๗๙๓ 



ลำดับ รายชื่อมาตรการ 
เป้าหมายการดำเนินงานภายใน พ.ศ. 

๒๕๗๓ 

ศักยภาพการลดก๊าซ
เรือนกระจก 

 ณ พ.ศ. ๒๕๗๓ 
(tCO2eq) 

แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาเพื่อใช้เอง
ในภาคธุรกิจการค้า  

พลังงานแสงอาทิตย์ ร้อยละ ๒๕ ภายในปี 
๒๕๗๓ 

PRE -AE-๐๔ 
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาเพื่อใช้เอง
ในภาคอุตสาหกรรม 

ติดตั้งระบบผลิตพลังงงานไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ ร้อยละ ๒๕ ภายในปี 
๒๕๗๓ 

๑๐,๘๗๑ 

PRE -AE-๐๕ 
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาในภาค
ประชาชน 

ติดตั้งระบบผลิตพลังงงานไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ ร้อยละ ๒๕ ภายในปี 
๒๕๗๓ 

๒๐,๐๒๓ 

PRE -AE-๐๖ 
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในระบบสูบน้ำ ภาค
การเกษตร 

ติดตั้งระบบผลิตพลังงงานไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ ร้อยละ ๒๕ ภายในปี 
๒๕๗๓ 

๒๖๘ 

PRE -AE-๐๗ 
การส่งเสริมการใช้ก๊าซชีวภาพแทนก๊าซหุง
ต้มในภาคที่อยู่อาศัย 

Biogas จากฟาร์มสุกรขนาด ๑,๐๐๐  
ลบ.ม ภายในปี ๒๕๗๓ 

๑๓,๘๑๑ 

๒. ภาคขนส่ง (TM) ประกอบด้วย ๓ มาตรการ  ๑๒,๑๙๕ 

PRE-TM-๐๑ 
การส่งเสริมการทดแทนรถยนต์ส่วนบุคคล
ด้วยรถยนต์ไฟฟ้า 

การทดแทนรถยนต์ส่วนบุคคลในจังหวัด
ด้วย EV Car ปีละ ๓๕๐ คัน  

๔,๕๐๔ 

PRE-TM-๐๒ 
การส่งเสริมการทดแทนรถจักรยานยนต์
หรือรถจักรยานยนต์บริการด้วย
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 

การทดแทนรถยนต์ส่วนบุคคลในจังหวัด
ด้วย EV Motorcycle ปีละ ๓๐๐ คัน ๑,๕๗๓ 

PRE-TM-๐๓ วันปลอดรถ ถนนปลอดภัย (car free day) 
การลดการใช้เชื้อเพลิงจากการดำเนิน
กิจกรรม ๑ วัน/สัปดาห์  

๖,๑๑๘ 

๓. ภาคการจัดการของเสีย (WM) ประกอบด้วย ๒ มาตรการ ๓๐,๔๐๙ 
PRE-WM-๐๑ การส่งเสริมการลดปริมาณขยะต้นทาง การลดขยะต้นทาง ร้อยละ ๕ ต่อปี ๑,๖๘๑ 

PRE-WM-๐๒ 
การจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะเพื่อสนับสนุน
การปรับเปลี่ยนการกำจัดขยะ โดยการเผา   
(Incineration) 

การจัดการขยะโดยการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะ
ด้วยวิธีการเผาภายในปี ๒๕๗๐ ๒๘,๗๒๘ 

๔. ภาคป่าไม้และพื้นท่ีสีเขียว (FOR) ประกอบด้วย ๔ มาตรการ ๗๖,๐๖๒ 
PRE-FOR-๐๑ การปลูกป่าอย่างยั่งยืน การเพิ่มพื้นที่การปลูกป่า ปีละ ๗๐๐ ไร่  ๓,๗๕๐ 

PRE-FOR-๐๒ การฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมของป่า  
การฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จากพื้นที่เสื่อมโทรม  
ปีละ ๖,๐๐๐ ไร่  

๓๒,๑๓๙ 

PRE-FOR-๐๓ การส่งเสริมการลดการทำลายป่า  
การฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จากพื้นที่ไฟป่า ปีละ 
๓,๕๐๐ ไร่  

๑๘,๗๔๘ 

PRE-FOR-๐๔ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่า 
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่า ปีละ 
๔,๐๐๐ ไร่ ต่อปี 

๒๑,๒๔๖ 

๕. ภาคการเกษตร (AGR) ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ๖๗,๔๑๓ 
PRE-AGR-๐๑ การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย ปีละ ๑,๒๕๐ ไร่ ๗,๐๗๔ 



ลำดับ รายชื่อมาตรการ 
เป้าหมายการดำเนินงานภายใน พ.ศ. 

๒๕๗๓ 

ศักยภาพการลดก๊าซ
เรือนกระจก 

 ณ พ.ศ. ๒๕๗๓ 
(tCO2eq) 

PRE-AGR-๐๒ การลดการเผาในพื้นที่เกษตร  
การลดการเผาวัสดุทางการเกษตร ปีละ 
๑,๖๐๐ ไร่ 

๘๑๓ 

PRE-AGR-๐๓ การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง 
การเพิ่มพื้นที่การปลูกข้าวแบบเปียกสลับ
แห้งปีละ ๕,๐๐๐ ไร่ 

๕๙,๕๒๖ 

ข้อพิจารณา 

พิจารณามาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดแพร่ (เบื้องต้น) และ
คัดเลือกมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำนวน ๑ มาตรการเพื่อจัดทำตัวอย่างแผนปฏิบัติการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดแพร่ 

 
ข้อเสนอ             

เห็นชอบมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดแพร่ (เบื้องต้น) รวมถึง
พิจารณาคัดเลือกมาตรการจำนวน ๑ มาตรการ เพื่อจัดทำเป็นตัวอย่างแผนปฏิบัติการการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของจังหวัดแพร่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม 
 
 
มติท่ีประชุม 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
  



เรื่องท่ี ๔.๒ การกำหนดเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 

ประเด็น 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นำเสนอแนวทางการกำหนดเป้าหมายในการ
ลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ของจังหวัดแพร่ ซึ่งประกอบด้วย ๔ แนวทาง คือ  

 
๑. เป้าหมายตามโลก คือ การกำหนดเป้าหมายสอดคล้องกับการควบคุมอุณหภูมิโลก โดยจำกัดการ

เพิ่มข้ึนของอุณหภูมิไม่เกิน ๑.๕ ๐C  คือ เป้าหมายร้อยละ ๖๙ และจำกัดการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิไม่เกิน 
๒.๐ ๐C  คือ เป้าหมายร้อยละ ๖๘ 

๒. เป้าหมายตามประเทศ คือ การกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับการแสดงเจตจำนงการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย คือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐ เมื่อเทียบกับ
กรณีปกติ ภายใน พ.ศ. ๒๕๗๓ หรือ ปี ๒๐๓๐ ครอบคุมทุกกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

๓. เป้าหมายตามเมืองต่างๆ คือ การรวบรวมและเปรียบเทยีบเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของเมือง
ต่างๆ ในประเทศที่ดำเนินการมาแล้วทั้ง ๒๒ เมือง คือ ร้อยละ ๑๔.๗๙ 

๔. เป้าหมายตามศักยภาพ คือ การพจิารณานำศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดมากำหนด
เป็นเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด คือ ร้อยละ ๑๓.๘๐ 

 
ข้อพิจารณา  

พิจารณาแนวทางการกำหนดเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด ในปี พ.ศ. ๒๕๗๓  

ข้อเสนอ  

เห็นชอบแนวทางการกำหนดเป้าหมายในการลดก๊าซเรอืนกระจกของจังหวัดแพร่ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 
รวมถึงให้คำแนะนำหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม 

 
มติท่ีประชุม 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
  



ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

เรื่องท่ี ๕.๑ แนวทางการซื้อขายคาร์บอนเครดิต 

คาร์บอนเครดิต" คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้จากการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ผ่านกลไกลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีหน่วยเป็นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
และสามารถนำคาร์บอนเครดิตไปแลกเปลี่ยนหรือซื้อ-ขายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการนำไปปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการดำเนินงานไปรายงาน การนำไปใช้ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากองค์กร 
บุคคล งานบริการ หรือจากการผลิตผลิตภัณฑ์ ต่างๆ โดยคาร์บอนเครดิตมีหลายประเภทตามกลไกลดก๊าซเรือน
กระจกที่ดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น คาร์บอนเครดิตจากกลไกการพัฒนาที่ สะอาด (Clean Development 
Mechanism: CDM) ที่ใช้ซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศพัฒนาแล้วที่มีพันธกรณีต้องลดก๊าซเรือนกระจก
ภายใต้พิธีสารเกียวโตกับประเทศกำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนาที่ดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไก 
CDM คาร์บอนเครดิตจากโครงการ T-VER ที่ TGO ให้การรับรอง เป็นต้น 

  โครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่สามารถพัฒนาเป็นโครงการ T-VER ได้ ต้องเข้าข่ายประเภทโครงการ 
ดังต่อไปนี้ ๑) การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน  ๒) การพัฒนาพลังงานทดแทน  ๓) การจัดการของเสีย ๔) การ
จัดการในภาคขนส่ง ๕) การปลูกป่า/ต้นไม้ ๖) การอนุรักษ์/ฟื้นฟูป่า ๗) การเกษตร 

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



เรื่องท่ี ๕.๒ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป 
 

อบก. นำเสนอกำหนดการประชุมคณะทำงานการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ ๓ เป็นช่วงเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 

 
 
โดยในการประชุมคณะทำงานการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ ๓ จะมีหัวข้อการประชุมดังนี้ 

• การสรุปผลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการคาดการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต 
• การสรุปผลศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด  
• แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจก (ตัวอย่าง)  
• การปล่อยและเกบ็กักก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนแปลงและการใช้ประโยชน์ที่ดินของจงัหวัดแพร่ด้วย

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
 

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

สำนักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำ 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
ที่อยู่: ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ช้ัน ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
        ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท์: + ๖๖ (๐) ๒๑๔๑ ๙๙๙๕, (๐) ๒๑๔๑ ๙๘๑๖ 
โทรสาร: +๖๖ (๐) ๒๑๔๓ ๘๔๐๑    
เว็บไซต์: www.tgo.or.th 

เอกสารประกอบการประชุม 
http://tiny.cc/0r9xtz 

 
 

http://www.tgo.or.th/
http://tiny.cc/0r9xtz



