
 

 

 

 

 

เอกสารวาระการประชุม 

คณะท างานการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง  
โดยใช้กลไกตลาดเป็นแรงจูงใจ จังหวัดขอนแก่น ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า)  



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะท างานการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง โดยใช้กลไกตลาดเป็นแรงจูงใจ 

จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 
วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า)  
 

 

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องท่ีประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/256๕ วันศุกร์ที่ ๗ มกราคม พ.ศ.256๕  

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเพื่อทราบ 

๓.๑  การแต่งตั้งคณะท างานการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง โดยใช้กลไกตลาด
เป็นแรงจูงใจ จังหวัดขอนแก่น (เพ่ิมเติม) 

  ๓.๒  การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดขอนแก่นในปีฐาน (พ.ศ. 2562)  

               ๓.๓  การประเมินก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับจังหวัด 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 

   ๔.๑  การคาดการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต (พ.ศ. 256๕ – 2573) 

    ๔.๒  มาตรการและศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดขอนแก่น  

   ๔.๓ การคัดเลือกมาตรการเพ่ือพัฒนาระเบียบวิธีการค านวณการลดก๊าซเรือนกระจกเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดภายใต้ความตกลงปารีส ข้อที่ 6 (Article 6) 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอ่ืนๆ              

๕.๑ การด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป 

   ๕.๒ การประชุมครั้งถัดไป 

 

 

 



ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม 

เรื่องท่ี ๑.๑ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

 

เรื่องท่ี ๑.๒ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

การประชุมคณะท างานการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง โดยใช้กลไกตลาดเป็นแรงจูงใจ 
จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ เรือนนภาลัย โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์  
โฮเทล จังหวัดขอนแก่น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จ 

 
                     รายละเอียดตามเอกสารแนบ (เรื่องท่ี ๒) 

 
 จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะท างานการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือน
กระจกระดับเมือง โดยใช้กลไกตลาดเป็นแรงจูงใจ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
 
มติที่ประชุม 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุม 
คณะท างานการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง โดยใช้กลไกตลาดเป็นแรงจูงใจ  

จังหวัดขอนแก่น ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕  
วันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  

ณ เรือนนภาลัย โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮลเทล จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธาน

คณะท างาน 
๒. นายพิชัยยา ตุระซอง ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ  

แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดของแก่น 
คณะท างาน 

๓. ว่าที่ร้อยตรีสุขุม ดลโสภณ จ่าจังหวัดของแก่น 
แทน ปลัดจังหวัดขอนแก่น 

คณะท างาน 

๔. นายชู สุดสะอาด ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 
แทน ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 

คณะท างาน 

๕. นางฉวีวรรณ ลอศิริกุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

คณะท างาน 

๖. นางสาวธันยชนก บุญค า นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น 

คณะท างาน 

๗. นายชัยพล พุฒลา นายช่างรังวัดช านาญงาน  
แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น 

คณะท างาน 

๘. นายชัยรัตน์ พงศ์พีระ พลังงานจังหวัดขอนแก่น  คณะท างาน 
๙. นายประชา มีธรรม  อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น  คณะท างาน 

๑๐. นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดขอนแก่น  คณะท างาน 
๑๑. นางสาวศิวพร แสงสุทธวิจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  

แทน เกษตรจังหวัดขอนแก่น  
คณะท างาน 

๑๒. นางสาวรัชนิดา ยิงดอน นายสัตวแพทย์ช านาญการ  
แทน ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 

คณะท างาน 

๑๓. นางสาวพรภิมล โพธิ์จันทร์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
แทน ประมงจังหวัดขอนแก่น 

คณะท างาน 

๑๔. นายวุฒิไกร ไชยศรี เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ  
แทน ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
ขอนแก่น 

คณะท างาน 

๑๕. นางสุกัญญา ทวีกิจ ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น คณะท างาน 
๑๖. นายถาวร ไชยศิริ วิศวกร 

แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอนแก่น 2 
คณะท างาน 

๑๗. นายอธิศักด์ิ ภิรมย์ไกรภักดี วิศวกรระดับ 11   
แทน ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) 

คณะท างาน 



-๒- 
 

๑๘. นายเกษม ปิดสายะตัง รองผู้อ านวยการโรงไฟฟ้าน  าพอง 
แทน ผู้อ านวยการโรงไฟฟ้าน  าพอง 

คณะท างาน 

๑๙. นายศักรินทร์ แสงอรุณ นายสถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น คณะท างาน 
๒๐. นางเตือนใจ ดุลย์จินดาชบาพร ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมขอนแก่น 

แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 
คณะท างาน 

๒๑. นายพรชัย แซ่ลิ ม รองประธานหอการค้าฯ 
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น 

คณะท างาน 

๒๒. นางสาวนิศากร ดอนกระสินธุ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

คณะท างาน 

๒๓. นายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข 
แทน นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

คณะท างาน 

๒๔. นายวรพล ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรี  
แทน นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 

คณะท างาน 

๒๕. นางสุจิตรา สายแก้ว ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข  
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล 

คณะท างาน 

๒๖. นางนภาพร นิ่มสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี 
แทน นายกเทศมนตรีเมืองกระนวน 

คณะท างาน 

๒๗. นางชลีกร ไสยะกิจ นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ 
แทน นายกเทศมนตรีเมืองศิลา 

คณะท างาน 

๒๘. พ.จ.ท.สิทธิศักดิ์ แก้วโพนเผ็ก ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
แทน นายกเทศมนตรีต าบลน  าพอง 

คณะท างาน 

๒๙. นายอาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สิ่งแวดล้อม  
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะท างาน  

๓๐. นางสาวอนงคณี เรือนทิพย์ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ  
แทน ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ 
(ขอนแก่น) 

คณะท างาน 

๓๑. นายกมล จิตศักดิ์ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ  
แทน ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ 
(ขอนแก่น) 

คณะท างาน 

๓๒. นายดนัย ศรีมงคล ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

คณะท างาน 

๓๓. นายสถาพร บุ้งทอง นักวิทยาศาสตร์ปฎิบัติการ  
แทน ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 
๔ (ขอนแก่น) 

คณะท างาน 



-๓- 
 

๓๔. นายจารุวัตร มะปะเต ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 
แทน ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรน้ าภาค ๔ 
(ขอนแก่น) 

คณะท างาน 

๓๕. นางนฤมล ผูกพัน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
แทน ผู้อ านวยการส านักสิ่งแวดล้อมภาคที ่๑๐ 
(ขอนแก่น) 

คณะท างาน 

๓๖. นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอน
ต่ า องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) 

คณะท างานและ
เลขานุการ 

๓๗. ว่าที่พันตรีนรินทร์ ปิ่นสกุล ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น 

คณะท างานและ
เลขานุการ 

๓๘. นางสาวศุภาวีร์ คะลา ผู้อ านวยการส่วนสิ่งแวดล้อม ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ขอนแก่น 

คณะท างานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายกิตติยศ พริ งเกษมชัย รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองกระนวน 
๒. นางสาวมยุรี  สีนอเนตร  วิศวกรช านาญการ ส านักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น 
๓. นางสาวจงกล ยงค์สถิตย์สุข นักวิชาการสถิติช านาญการ ส านักงานสถิติ 
๔. นายวิทูร ชินอ่อน ผู้ช านาญการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอนแก่น ๒ 
๕. นายยุทธศักดิ์ อริยะชัยประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 
๖. นางสาวสุธารัตน์ ข้อยุ่น เจ้าหน้าที่ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น 
๗. นางสาวศิรินารถ เทียมไธสง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ เทศบาลนครขอนแก่น 
๘. นางสาวสุปราณี เสถียรมงคลกิจ นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการพิเศษ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
๙. นายปรีชา วงค์กาง นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

๑๐. นางสาวนิรชา พาสิงห์ นักการ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
๑๑. นางสาวศศิธร พันกุล ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข เทศบาลเมืองพล 
๑๒. นางสาวฤทัยรัตน์ ค าทะเนตร ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภาบาล เทศบาลเมืองพล 
๑๓. นางลดา โพธิ์นิล นักวิชาการป่าไม้ปฎิบัติการ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ 

(ขอนแก่น)  
๑๔. นางปรารถนา ยุวนะศิริ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ สสภ. 1๐ 
๑๕. นายนพรัตน์ พรหมอินทร์ ผู้จัดการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
๑๖. นางวีณา ค าวิชัย ผู้จัดการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  
๑๗. นางสาวรัชพร สิงขโรทัย นักวิชาการช านาญการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
๑๘. นางสาวตวงกมล พฤทธิ์ธโนปจัย นักวิชาการช านาญการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
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๑๙. นางสาวรสา แสงจันทร์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
๒๐. นางสาวภัทรสุดา จันทร์ค า นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ ส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น  
๒๑. นางสาวมธุรส หมู่ใหญ่ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น 
๒๒. นายภูมิภัทร อาจสาลี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น 
๒๓. ดร.วาสินี วรรณศิร ิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๒๔. นายชาลี พงษ์นุ่มกูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ส านักนายกรัฐมนตรี 
๒๕. นางสาวบุษกร แก้วกองนอก นิสิตฝึกงาน ทสจ.ขอนแก่น 
๒๖. นางสาวพิมพ์ประภัทร เฉลียวฉลาด นิสิตฝึกงาน ทสจ.ขอนแก่น 
๒๗. นายวสันต์ สูญพันธ์ สื่อมวลชน 
๒๘. นายพงษ์ไพบูลย์ รัตนางกูร สื่อมวลชน 
๒๙. นายธเนศ บุญโท สื่อมวลชน 
๓๐. นายเสริมศักดิ์ ศรีษะพล นายทะเบียนสมาคมสื่อ 

 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 

๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  รองประธานคณะท างาน 
๒. ขนส่งจังหวัดขอนแก่น  คณะท างาน 
๓. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอนแก่น  คณะท างาน 
๔. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั นพิเศษ) สาขาขอนแก่น  คณะท างาน  
๕. นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ  คณะท างาน 
๖. ผู้อ านวยการท่าอากาศยานขอนแก่น   คณะท างาน 

 
เริ่มประชุม  เวลา 1๐.๐0 น. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวังขอนแก่น (ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล) ท าหน้าที่
เป็นประธานการประชุมคณะท างานการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง โดยใช้กลไกตลาดเป็น
แรงจูงใจ จังหวัดขอนแก่น ครั งที่ ๑/๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน   ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงความส าคัญของเรื่อง 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปัญหาจากภาวะโลกร้อนที่จะส่งผลกระทบมากมายต่อมนุษย์ สัตว์ และ
กระทบต่อการเพาะปลูกพืช จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหา อยากฝากให้ทุก
หน่วยงาน ทั งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ และไดก้ล่าวถึง
จังหวัดขอนแก่นได้เข้าร่วมโครงการน าร่องเพ่ือพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง โดยใช้กลไกตลาด
เป็นแรงจูงใจ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเพื่อทราบ 

 ๒.๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง โดย
ใช้กลไกตลาดเป็นแรงจูงใจ จังหวัดขอนแก่น 

ฝ่ายเลขานุการ  นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต่ า 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กล่าวถึงจังหวัดขอนแก่นได้เข้าร่วมโครงการ
น าร่องเพ่ือพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง โดยใช้กลไกตลาดเป็นแรงจูงใจ  และมีค าสั่งแต่งตั ง
คณะท างานการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง โดยใช้กลไกตลาดเป็นแรงจูงใจ จังหวัดขอนแก่น  
ตามค าสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ ๕๓๕๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั งคณะท างานการ
พัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง โดยใช้กลไกตลาดเป็นแรงจูงใจ จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่นประธานคณะท างาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ที่ได้รับมอบหมาย) เป็นรองประธาน
คณะท างาน ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 42 หน่วยงานเป็นคณะท างาน ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมเมือง
และสังคมคาร์บอนต่ า องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือผู้แทน เป็นคณะท างานและ
เลขานุการ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น  หรือผู้แทน เป็น
คณะท างานและเลขานุการ และผู้อ านวยการส่วนสิ่งแวดล้อม ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น  หรือผู้ แทน เป็นคณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ รวมคณะท างานจ านวนทั งสิ น  
๔๔ ท่าน โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี  
   (๑) ให้ความร่วมมือในการส ารวจและรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการน า
ร่อง เพ่ือพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง โดยใช้กลไกตลาดเป็นแรงจูงใจ 
   (๒) ร่วมประชุมคณะท างานเพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ และให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินโตรงการ 
   (๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบหมาย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๒.๒ ความเป็นมาและรายละเอียดโครงการน าร่องเพื่อพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือน
กระจกระดับเมือง โดยใช้กลไกตลาดเป็นแรงจูงใจ 

อบก.   นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต่ า 
อบก. น าเสนอข้อมูลปัจจุบันที่อุณหภูมิของโลกเพ่ิมสูงขึ น และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกิดผลกระทบ
ทั งด้านความถี่และความรุนแรงต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และผลิตภาพของประเทศ และผลกระทบ
เชื่อมโยงมายังท้องถิ่น เหตุที่ทาง อบก. มุ่งเน้นการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคเมืองเนื่องจากเมืองมีบทบาทส าคัญ 
จากข้อมูลพบว่าในเขตเมืองมีการใช้พลังงานสูงถึงกว่าร้อยละ ๗๐ ของการใช้พลังงานรวมของทั งโลก และชุมชน
เมืองปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานมากกว่าร้อยละ ๗๐ ของปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน 
ไดออกไซด์รวมของโลก อีกทั งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) มีการ
มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกโดยการสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิม
ขีดความสามารถต่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การเติ บโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ก็ยังมี
เป้าหมายหลัก ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน โดยมีตัวชี วัด ที่เน้นให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง ซึ่งอยู่
ในหมุดหมายที่ ๑๐ ในเรื่องไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียน และสังคมคาร์บอนต่ าอีกด้วย และรัฐบาลมีนโยบายการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประสานการเชื่อมโยงการท างานระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้
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จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถบริหารงานและแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้อง
กับศักยภาพของจังหวัด 

อบก.จึงด าเนินโครงการ “การพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด” โดย
ด าเนินโครงการมาตั งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน โดยมีจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๒๒ จังหวัด 
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดภูเก็ต จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสงขลา จังหวัดน่าน จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสระบุรี 
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสตูล จังหวัดชลบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดหนองคาย จังหวัดสุรินทร์ จังหวัด
สุพรรณบุรี จังหวัดอุทัยธานี กาฬสินธุ์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดแพร่ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดนครปฐม จังหวัด
ชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง (๓ จังหวัดหลังเป็นการด าเนินงานภายใต้โครงการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกในพื นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)) โดย ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ จ านวน ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ และจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับ
จังหวัด วิเคราะห์มาตรการที่สามารถเป็นไปได้ในการลดก๊าซเรือนกระจก และร่วมกับคณะท างานของจังหวัดใน
การจัดท าแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับบริบทของจังหวัด รวมถึงจัดท าชุดข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัด ซึ่งจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนการจัดท าแผนงาน
ด้านสิ่ งแวดล้อมของจังหวัดได้ เป็นอย่างดี  นอกจากนี ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน 
International Climate Initiative (IKI) กระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทาง
ปรมาณู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ภายใต้ชื่อโครงการ “น าร่องเพ่ือพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกระดับ
เมือง โดยใช้กลไกตลาดเป็นแรงจูงใจ” ซึ่งมีระยะเวลาด าเนินโครงการทั งสิ น ๓ ปี อีก ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ขอนแก่น และจังหวัดกระบี่ ซึ่งโครงการนี จะเป็นการพัฒนาข้อเสนอโครงการลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้กลไก
ตลาดภายใต้บริบทความตกลงปารีส ข้อที่ ๖ ในระดับเมือง ทั งนี เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการลดก๊าซเรือน
กระจกที่มีความครอบคลุมในทุกภาคส่วนของจังหวัด ยกระดับการจัดการก๊าซเรือนกระจกในระดับจังหวัด เพ่ือ
สนับสนุนประเทศไทยไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

  การด าเนินงานโครงการ “น าร่องเพ่ือพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง 
โดยใช้กลไกตลาดเป็นแรงจูงใจ” ด าเนินโครงการทั งสิ น ๓ ปี แบ่งเป็น (ปีที่ 1) จัดท ารายงานข้อมูลก๊าซเรือน
กระจกตามคู่ มื อ  GPC :  The Global Protocol for Community –  Scale Greenhouse Gas Emission 
Inventories และการคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต (ปีที่ 2) พัฒนาข้อเสนอโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้กลไกตลาดภายใต้บริบทความตกลงปารีส ข้อที่ 6 ในระดับเมือง (ปีที่ ๓) สรุปผลการ
ด าเนินโครงการ โดยอบรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สรุปผลโครงการ และ จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการฯ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๒.๓ การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื้นที่ระดับ
จังหวัด 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.วาสิณี วรรณศิริ อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น าเสนอรายละเอียดการ
ด าเนินงาน “การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื นที่ระดับจังหวัด” โดยน าเสนอ
หลักการประเมินก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน อ้างอิงการรายงานและวิธีการค านวณตามคู่มือ 
Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories (GPC) โดยแบ่งการใช้
ประโยชน์ที่ดินออกเป็น ๖ ประเภท คือ (๑) พื นที่ป่าไม้ (๒) พื นที่เพาะปลูก (๓) พื นที่ทุ่งหญ้า (๔) พื นที่ชุ่มน  า (๕) 
พื นที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง (๖) พื นที่อ่ืน ๆ รวมถึงแนวทางการได้มาของข้อมูลพื นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่ง
เป็นข้อมูลกิจกรรมที่น ามาใช้ในการค านวณก๊าซเรือนกระจก จ านวน ๓ แนวทาง คือ (๑) ข้อมูลสถิติจากการ
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ส ารวจรายปี (๒) ข้อมูลจากการส ารวจจากการลงส ารวจตามช่วงเวลา (๓) ข้อมูลเชิงพื นที่จากเทคโนโลยีการ
ส ารวจระยะไกล ส าหรับการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื นที่ อบก. ได้น า
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในการจัดท าชุดข้อมูลการใช้และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื นที่ 
และชุดข้อมูลปริมาณการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากการใช้และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เชิงพื นที่ จ านวน ๓ ช่วงเวลา คือ ปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลส าหรับการ
ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื นที่รายปี และสนับสนุนการก าหนดนโยบายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและเพ่ิมศักยภาพการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกเชิงพื นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ๓.๑ การก าหนดปีฐานที่ใช้ในการจัดท าข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด
ขอนแก่น 

อบก.   นางวีณา ค าวิชัย ผู้จัดการ อบก. น าเสนอข้อมูลการคัดเลือกและการก าหนดปีฐานมี
ความส าคัญต่อการจัดท ารายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองเป็นอย่างมาก โดยเมืองต้องก าหนดปีฐานใน
การจัดท ารายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกก่อนและหลังการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
แนวทางการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีมีประสิทธิภาพ 

โดยในการคัดเลือกและก าหนดปีฐานมีหลักเกณฑ์ดังนี  

(๑) เป็นปีล่าสุดที่สะท้อนสถานการณ์ที่เป็นปกติของเมือง 

(๒) เป็นปีล่าสุดที่เมืองมีข้อมูลที่ใช้ประเมินก๊าซเรือนกระจกครบถ้วนในแต่ละภาคส่วน
ที่ก าหนดตามคู่มอืการจัดท าข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง 

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวทาง อบก. น าเสนอให้ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นปีฐานในการจัดท า
รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกที่มีความเหมาะสมกับทางจังหวัดขอนแก่น 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม โดยมี
รายละเอียดดังนี  

ผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็มีการเก็บข้อมูลและมีการใช้ปี 
62 เป็นปีฐานเช่นกัน เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ใกล้เคียงกับปีปัจจุบัน เห็นด้วยที่มีการเลือกปี 62 เป็นปีฐาน 

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น อยากฝากเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
จังหวัดขอนแก่นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีมาก และที่ส าคัญอยากให้มองว่าเป็นการท างานร่วมกันระกว่าง TGOและขอนแก่น 
อย่างเรื่องที่เห็นได้ชัดเจนเช่นเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ทางจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการมีข้อมูลจากศูนย์ GIS อยู่แล้ว  
มีที่ปรึกษาเป็น มธ.  และเรื่องการพิจารณาปีฐานเป็นปี 62 นั น ก็เห็นด้วย แต่อยากทราบเหตุผล 3 ข้อหลักๆ ที ่TGO
เลือกปี 62 เป็นปีฐาน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ส าหรับการเลือกปี 62 มานั นเพราะเป็นข้อมูลที่นิ่ง เป็น
ภาวะปกติที่เกิดขึ นก่อนที่จะมีภาวะไม่ปกติ และขอให้ TGO เพ่ิมเติมเหตุผลในข้อที่ 2 และ 3 

อบก. ตามหลักการรายงานแล้วต้องใช้ปีล่าสุดแต่เนื่องจากภายใต้เงื่อนไขของปี 63 และ 
ปี 64 เป็นภาวะไม่ปกติเลยต้องขยับมาเป็นปี 62 และเรื่องที่ทางอาจารย์อยากให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่
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จังหวัด ในช่วงบ่ายจะมีการอบรม ให้ทราบว่ามีการใช้ข้อมูลอะไรบ้าง และน าไปกรอกในแพลตฟอร์มอย่างไร เพ่ือที่ปี
ถัดๆไปทางจะงหวัดจะด าเนินการเองได้ 

ผู้แทนหอการค้าจังหวัดขอนแก่น มีส่วนหนึ่งจากภาคธุรกิจอยากฝากถึงเรื่องอุปสรรค
เกี่ยวกับประเด็นที่ท่านผู้ว่าฯ กล่าวถึง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องก าแพงภาษี คาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุตพริ นท์ซึ่งมีผลต่อ
การผลิต และมีผลต่อมาตรฐานการส่งออกของภาคเศรษฐกิจ เช่น ในปีหน้ามาตรฐานของ EU จะเริ่มมีผลบังคับ
ไม่ให้ใช้กระดาษในการห่อหุ้มสินค้าในการขนส่ง มีผลต่อก าแพงภาษี เลยอยากฝากเรื่องการให้ความรู้เรื่อง
คาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุตพริ นท์ด้วย 

พลังงานจังหวัดขอนแก่น หน่วยงานมีข้อมูลการจัดท าแผนพลังงาน ยินดีที่จะสนับสนุน
ข้อมูลทั งระดับจังหวัดและส่วนกลาง ในด้านการประหยัดพลังงาน เช่นการจัดท าแผนพลังงานกับชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชน ในด้านของการเกษตรที่มีการส่งเสริมการใช้โซล่าเซลล์ ในภาคอุตสาหกรรมที่มีการส่งเสริมการติดอุปกรณ์
ประหยัดพลังงาน 

ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เรื่องที่ อบก.จะด าเนินการมีความคล้ายกับสิ่งที่
ทางจังหวัดท าอยู่แล้ว เช่นโมเดลที่ท าเฉพาะพื นที่ โดยสิ่งที่ด าเนินการอาจมีผลต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพียง
เล็กน้อย โดยทางผู้ ว่ าฯมีการวางแผนงานในเรื่ องนี ตั งแต่ปี  2562 ที่ เรามี  baseline ไม่ว่ าจะเป็น  
Eco Industrial town ซึ่งยินดีที่จะสนับสนุนข้อมูล 

   ผู้แทนโรงไฟฟ้าน  าพอง ในเดือนกุมภาพันธ์นี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะมีการเปิดโครงการโซ
ล่าเซลล์ 24 MW ซึ่งจะสร้างแล้วเสร็จช่วงปี 2566 

   ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น มีการด าเนินกิจกรรมในการลดก๊าซ
เรือนกระจก เช่นกิจกรรมรณรงค์ลดการเผาตอซัง แต่การไถกลบก็ยังเป็นวิธีที่เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่
ถือว่ามีการปล่อยน้อยกว่าการจัดการวิธีเดิม อีกทั งมีการด าเนินกิจกรรมหมักปุ๋ยที่หมักจากเศษขยะครัวเรือนซึ่ง
จะช่วยลดมีเทน และทางพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่นยินดีที่จะสนับสนุนข้อมูล 

มติที่ประชุม พิจารณาแล้ว เห็นชอบ ให้เลือกใช้ปี พ.ศ. ๒๕๖๒  (เก็บข้อมูล มกราคม – ธันวาคม 
๒๕๖๒) เป็นปีฐานในการจัดท ารายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดขอนแก่น 
 

 ๓.๒ ชนิดข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการจัดท ารายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับ
จังหวัดเบื้องต้น 

อบก.   นางวีณา ค าวิชัย ผู้จัดการ อบก. น าเสนอประเภทของข้อมูลที่จ าเป็นในการประเมิน
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากขอบเขตจังหวัดขอนแก่น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แบ่งตามภาคส่วนหลักและภาค
ส่วนย่อยที่ได้จัดไว้ในระเบียบวิธีการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการรายงานตามหลักการของ 
Global Protocol for Community (GPC) ซึ่งเป็นระเบียบวิธีการในการประเมินและรายงานผลการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในระดับเมืองและน าเสนอตารางการเก็บข้อมูลแบ่งตามภาคส่วนหลักและภาคส่วนย่อยตามระเบียบ
วิธีการประเมินและรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพ่ือให้คณะท างานได้พิจารณาและแนะน า
หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่มีการเก็บข้อมูลดังกล่าว เพ่ือที่ อบก. จะประสานลงพ้ืนที่เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลและขอค าปรึกษาเชิงลึกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลต่อไป  
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กิจกรรม ข้อมูลที่ใช้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. ภาคพลังงาน  ปริมาณการใช้/การจ าหน่ายเชื้อเพลิง จ าแนก
ตามประเภทเชื้อเพลิงเช่น ก๊าซหุงต้ม (LPG) 
น้ ามันเตา เป็นต้น 
 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

 ส านักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น 
 ก า ร ไ ฟ ฟ้ า ส่ ว น ภู มิ ภ า ค ส า ข า
ขอนแก่น/ขอนแก่น ๒ 
 ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น 
 กรมธุรกิจพลังงาน 
 ฐานข้อมูลพลังงานของประเทศ 
(Thai energy data) 

2. ภาคขนส่ง  ปริมาณการใช้/การจ าหน่าย จ าแนกตาม
ประเภทเชื้อเพลิง เช่นน้ ามันดีเซล น้ ามัน
เบนซิน ก๊าซแอลพีจี (LPG) ก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) เป็นต้น 
 สถิติรถจดทะเบียนใหม่ 
 สถิติจ านวนเที่ยวการเดินรถของสถานีขนส่ง 
 สถิติจ านวนเที่ยวบิน (ข้ึน-ลง)  
 สถิติการเดินรถไฟวิ่งผ่านและหยุดที่สถานี
ของจังหวัด 

 ส านักงานขนส่งจังหวัดแพร่ 
 สถานีรถไฟขอนแก่น 
 ท่าอากาศยานขอนแก่น 
 กรมธุรกิจพลังงาน 
 ฐานข้อมูลพลังงานของประเทศ 
(Thai energy data) 
 ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น 

3. ภาคการจัดการ
ของเสีย 

 ปริมาณขยะและสัดส่วนการจัดการในแต่ละ
รูปแบบ (ฝังกลบ/เทกอง/ท าปุ๋ย/เผา)  
 องค์ประกอบขยะ 
 สถานที่ก าจัดขยะในจังหวัด/นอกจังหวัด 
 ประเภทของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 ปริมาณน้ าเสียเข้าระบบ  
 ค่า BOD เข้าระบบ  
 ปริมาณตะกอนจากระบบบ าบัด  
 ปริมาณการใช้น้ าประปา  
 จ านวนประชากร 

 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดขอนแก่น 
 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น 
 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๐
(ขอนแก่น) 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
 เทศบาลนครขอนแก่น 
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 เทศบาลเมืองชุมแพ 
 เทศบาลเมืองเมืองพล 
 เทศบาลเมืองกระนวน 
 เทศบาลเมืองศิลา 
 เทศบาลต าบลน้ าพอง 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
 การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) 
สาขาขอนแก่น 



-๑๐- 
 

กิจกรรม ข้อมูลที่ใช้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต ๔ 
(ขอนแก่น) 
 ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น 

4. ภาค
กระบวนการ
อุตสาหกรรมและ
การใช้ผลิตภัณฑ์ 

 ปริมาณการใช้น้ ามันหล่อลื่น 
 ปริมาณการใช้สารทดแทนสารท าลายชั้น
โอโซน 

 ส านักงานอุตสาหกรรมจั งหวัด
ขอนแก่น 
 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 
 ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น 

5. ภาคเกษตร ป่า
ไม้ และการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

 ชนิดและจ านวนของปศุสัตว์  
 รูปแบบการจัดการมูลสัตว์ของปศุสัตว์ 
 พ้ืนที่นาปี-นาปรัง  
 จ านวนการขังน้ า 
 รูปแบบ/ลักษณะการท านา  
 พ้ืนที่การเกษตร  
 พ้ืนที่ป่า (ป่าธรรมชาติ/ป่าปลูก/สวนป่า/ป่า
อนุรักษ)์ 
 พ้ืนที่ป่าที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ 
 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคม/ีปุ๋ยยูเรีย/ปูนขาว 
 พ้ืนที่เสียหายจากการเผา/ไฟป่า 

 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 
 ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  ๗ 
(ขอนแก่น) 
 ส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น 
 ส านั กบริ หาร พ้ืนที่ อนุ รั กษ์ที่  ๘ 
(ขอนแก่น) 
 สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 
 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น 
 องค์ การอุ ตสาหกรรมป่ าไม้ ภาค
ตะวันออกฉียงเหนือ 
 

 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียด
ดังนี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จังหวัดของแก่นจะมีโรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าชุมชน
ด้วย และอยากให้เช็คข้อมูลของท่าอากาศยานของทหารได้น ามาถูกนับรวมหรือไม่ เนื่องจากมีการขึ นลงทั งใน
หน่วยงานและท่าอากาศยานขอนแก่น รวมถึงหน่วยบินฝนหลวงด้วย 

อบก. ข้อมูลที่จะใช้ต้องรวมข้อมูลส่วนนี ด้วย และจะเช็คข้อมูลส่วนนี เพ่ิมเติม 

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปริมาณรถจากต่างประเทศ หรือรถสายยาวที่วิ่งผ่านจังหวัด 
ว่ามีการเก็บข้อมูลครบหรือไม่ ควรต้องเช็คข้อมูลของทั งขนส่งจังหวัดและ อบจ. ร่วมกัน 

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น อยากทราบว่าข้อมูลของสิ่งปฏิกูลสุขาภิบาล 
(การดูดส้วม) ต้องนับรวมหรือไม่ เพราะอาจไม่ได้รวมอยู่กับน  าเสียและขยะ 
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อบก. ข้อมูลสิ่งปฏิกูลไม่ได้ถูกนับรวม โดยจะนับเฉพาะน  าเสียที่มีกากตะกอน ส่วนของ
น  าเสียในกรณีที่ไม่มีระบบบ าบัดจะค านวณโดยใช้หลักการ น  าเสียคือร้อยละ 80 ของปริมาณน  าใช้ทั งหมดโดยคิด
จากปริมาณน  าประปา ถ้าอ้างอิงจากมาตรฐานที่มาค านวณจะยังไม่นับสิ่งปฏิกูลที่ไม่ได้อยู่ในน  าเสีย 

ผู้แทนส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น) พ้ืนที่ป่าอนุกรักษ์ในความรับผิดชอบ
ของส านักบริหารพ้ืนที่อนุกรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น) มีการเก็บข้อมูลแยกตามประเภทป่า ประเภทป่าที่แตกต่างกัยก็
จะมี Carbon Stock แตกต่างกันในเรื่องของเรื่องพ้ืนที่ป่า และมีข้อมูลพื้นที่ป่าภาพรวมที่สามารถสนับสนุนข้อมูล
ให้ได ้

อบก. รับข้อเสนอแนะ ในช่วงลงพ้ืนที่จะขอหารือเพ่ิมเติม เนื่องจากอาจจะต้องเจาะ
รายละเอียดประเภทป่ารายพื้นที่ไปด้วย 

ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น อยากทราบว่าข้อมูลแบบไหนเป็นข้อมูลผู้เลี้ยงรายใหญ่
ที่ได้รับรองมาตรฐาน หรือแบบเกษตรกรผู้เลี้ยงรายย่อย 

อบก. แจ้งว่าต้องการข้อมูลทั้งหมดตามรายงานสถิติข้อมูลของจังหวัด ทั้งข้อมูลผู้เลี้ยง
รายใหญ่และรายย่อย 

ผู้แทนส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น) ตามรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการใน
ส่วนของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น) มีส่วนของพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๔ แต่ก็จะมีแผนใน
เรื่องของการส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่ คทช. หลังปี ๒๕๖๔ 

อบก. ข้อมูลหลังปี ๒๕๖๔ จะเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ถ้า
หน่วยงานมีแผนกิจกรรมในการปลูกป่า หรือมีการน าพลังงานหมุนเวียน (renewable energy) สามารถน าข้อมูล
มาวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดได้ 

มติที่ประชุม พิจารณาแล้ว เห็นชอบ และให้เพ่ิมเติมข้อมูลและรายละเอียดตามที่คณะท างานให้
ข้อสังเกต 

 ๓.๓ แผนการจัดประชุมคณะท างานโครงการฯ 
อบก.   น าเสนอแผนการจัดประชุมแต่งตั้งคณะท างานการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
ระดับเมือง โดยใช้กลไกตลาดเป็นแรงจูงใจ ตามค าสั่งจังหวัดขอนแก่น โดยก าหนดจัดการประชุมจ านวน ๖ ครั้ง
ตลอดระยะเวลาโครงการ ๓ ปี ดังนี้  
 

ปีที่ ๑ พ.ศ. 2565 
   (๑) ครั้งที่ ๑ : ๗ มกราคม ๒๕๖๕ แนะน าโครงการ/ปีฐาน/การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล/
ค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(๒) ครั้งที่ ๒ : เมษายน ๒๕๖๕ น าเสนอรายงานผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก/
มาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกเบื้องต้น  

(๓) ครั้งที่ ๓ : ธันวาคม ๒๕๖๕ น าเสนอระเบียบวิธีค านวณการลดก๊าซเรือนกระจก
เหมาะสม 
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ปีที่ ๒ พ.ศ. 256๖ 
(๔) ครั้งที่ ๔ : เมษายน ๒๕๖๖ น าเสนอร่างข้อเสนอโครงการลดก๊าซเรือนกระจกโดย

ใช้กลไกตลาดเบื้องตน้ 
(๕) ครั้งที่ ๕ : กรกฎาคม ๒๕๖๖ รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัด

ต่อข้อเสนอโครงการฯ 
ปีที่ ๓ พ.ศ. 256๗ 
(๖) ครั้งที่ ๖ : มีนาคม ๒๕๖๗ น าเสนอผลส าเร็จจากการด าเนินโครงการใช้กลไกตลาด

ภายใต้บริบทความตกลงปารีส 

มติที่ประชุม พิจารณาแล้ว เห็นชอบ แผนการจัดประชุมคณะท างานโครงการฯ ตามที ่อบก. เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

   ๔.๑ ก าหนดการลงพื นที่เพ่ือรวบรวมข้อมูลและก าหนดการประชุมครั งต่อไป 

อบก.    น าเสนอก าหนดการลงพ้ืนที่เพ่ือรวมรวบข้อมูลส าหรับการประเมินปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดขอนแก่น เป็นช่วงวันที่ ๒๔-๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

วันและเวลา รายละเอียด 

วันที่ ๒๔-๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ 

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 
ส านักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น 
ส านักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 
ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น 
ส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาขอนแก่น 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น/ขอนแก่น ๒ 
ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
โรงไฟฟ้าน้ าพอง 
การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาขอนแก่น 
สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
เทศบาลนครขอนแก่น 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
เทศบาลเมืองเมืองพล 
เทศบาลเมืองกระนวน 
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วันและเวลา รายละเอียด 

เทศบาลเมืองศิลา 
ท่าอากาศยานขอนแก่น 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี ๘ (ขอนแก่น) 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต ๔ ขอนแก่น 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๐ (ขอนแก่น) 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น 

 

   ทั งนี  อบก. จะโทรประสานนัดหมายการเข้าพบหน่วยงานอีกครั ง ซึ่งตารางอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงจากที่น าเสนอ และนัดหมายการประชุมคณะท างานการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกระดับ
เมือง โดยใช้กลไกตลาดเป็นแรงจูงใจ จังหวัดขอนแก่น ครั งที่ ๒/๒๕๖๕ (ครั งที่ ๒) ซึ่งจะเป็นช่วงเดือนเมษายน 
๒๕๖๕ ทั งนี  หากก าหนดวันที่แน่นอนได้แล้วจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังคณะท างานเพื่อเชิญเข้าร่วมประชุม
อีกครั ง 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ปิดประชุม  เวลา  ๑๒.๓๐  น. 
 
 
 
 
 

 
……………………………………………ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                                                       (นางวีณา ค าวิชัย) 
                              ผู้จัดการ 
                                                                ส านกัส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต่ า 
                                                    องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 
 

 
.……………………………………………ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                                   (นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา)  
                                                      ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต่ า 
                                                    องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)       



ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี  ๓.๑ การแต่งตั้งคณะท างานการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง โดยใช้กลไกตลาดเป็น
แรงจูงใจ จังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม) 

เรื่องเดิม 

 อนุสนธิค าสั่งจังหวัดขอนแก่นที่ ๕๓๕๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน
การพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง โดยใช้กลไกตลาดเป้นแรงจูงใจ จังหวัดขอนแก่น นั้น 

สาระส าคัญ 

 จังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้ว เพ่ือให้องค์ประกอบคณะท างานพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกระดับ
เมือง โดยใช้กลไกตลาดเป็นแรงจูงใจ จังหวัดขอนแก่น มีความครบถ้วนและสมบูรณ์และการด าเนินการพัฒนากิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง โดยใช้กลไกตลาดเป็นแรงจูงใจ จังหวัดขอนแก่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จังหวัดขอนแก่น จึงชอแต่งตั้งคณะท างานการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกระดับ
เมือง โดยใช้กลไกตลาดเป็นแรงจูงใจ จังหวัดขอนแก่น (เพ่ิมเติม) ได้แก่ นายชาลี พงษ์นุ่มกุล ที่ปรึกษาผู้ตรวจ
ราชการ ส านักนายกรัฐมนตรี โดยมีหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ในค าสั่งจังหวัดขอนแก่นที่ ๕๓๕๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะท างานการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง โดยใช้กลไกตลาดเป็น
แรงจูงใจ จังหวัดขอนแก่น   

ทั้งนี้ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ลงนามในค าสั่งจังหวัด
ขอนแก่นที่ ๑๙๖๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซ
เรือนกระจกระดับเมือง โดยใช้กลไกตลาดเป้นแรงจูงใจ จังหวัดขอนแก่น (เพ่ิมเติม) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
                  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ (วาระที่ ๓.๑) 

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

เรื่องที่  ๓.๒ การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดขอนแก่นในปีฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒) 

ประเด็น 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) น าเสนอขอบเขตการด าเนินงาน การเก็บ
รวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ 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) 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดขอนแก่น (ปีฐาน ๒๕๖๒) 

กลุ่มของกิจกรรม  

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด  
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 

ขอบเขตที่ ๑  ขอบเขตที่ ๒  ขอบเขตที่ ๓  BASIC  BASIC+  

ภาคพลังงาน  
(Stationary Energy)  

เผาไหม้เชื้อเพลิงท้ังหมด  ๓๗๙,๕๗๖ ๑,๒๘๑,๓๐๕ IE ๑,๖๖๐,๘๘๑ ๑,๖๖๐,๘๘๑ 

ผลิตไฟฟ้า  ๑,๘๘๘,๔๗๗     

การขนส่ง (Transportation)  ท้ังหมดของกลุ่ม  ๑,๕๑๒,๓๘๖ IE ๑๓๔,๔๙๑ ๑,๕๑๒,๓๘๖ ๑,๖๔๖,๘๗๗ 

การจัดการของเสีย (Waste)  
ของเสียท่ีเกิดขึ้นในเมือง  ๕๖๒,๙๒๘  ๒,๕๔๔ ๕๖๕,๔๗๒ ๕๖๕,๔๗๒ 

ของเสียจากเมืองอื่น  ๖๑๔     

ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม 

และการใช้ผลิตภัณฑ์ (IPPU)  

กระบวนการอุตสาหกรรม  NO     

การใช้ผลิตภัณฑ์ NE     

ภาคการเกษตร ป่าไม้ และการ

ใช้ประโยชน์ท่ีดิน (AFOLU)  
ท้ังหมดของกลุ่ม  ๑,๐๒๙,๙๐๓    ๑,๐๒๙,๙๐๓ 

รวม  ๓,๔๘๔,๗๙๓ ๑,๒๘๑,๓๐๕ ๑๓๗,๐๓๕ ๓,๗๓๘,๗๓๙ ๔,๙๐๓,๑๓๓ 

 



สัดส่วนปริมาณก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.๒๕๖๒ (แยกรายภาคส่วน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดขอนแก่นในกิจกรรมย่อยปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
 



จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

เรื่องที่  ๓.๓ การประเมินก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับจังหวัด 

ประเด็น 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์น าเสนอผลการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดขอนแก่นด้วยเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าชุดข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินเชิงพ้ืนที่ และจัดท าชุดข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดที่เข้าร่วมในโครงการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง โดยใช้กลไกตลาดเป็น
แรงจูงใจ  

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

เรื่องที่  ๔.๑ การคาดการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต (พ.ศ. 256๕ – 2573) 

ประเด็น 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) น าเสนอผลการคาดการณ์ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในอนาคต (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๓) ใน ๒ กรณี ได้แก่ 

๑. ในกรณีปกติ (Business As Usual: BAU) โดยใช้ข้อมูลกิจกรรมย้อนหลังจนถึงปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ เป็น
ฐานในการคาดการณ์  

๒. ในกรณีไม่มี Covid-๑๙ โดยใช้ข้อมูลกิจกรรมย้อนหลังจนถึงปี ๒๕๖๒ เป็นฐานในการคาดการณ์  

โดยการคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพิจารณาการรวบรวมค่าสมมติฐานอัตราการเติบโต
ของภาคส่วนต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดูแลรับผิดชอบ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พ.ศ. ๒๕๖๒ = ๔,๙๐๓,๑๓๓ tCO2eq 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พ.ศ. ๒๕๗๓ = ๗,๐๓๐,๙๔๗ tCO2eq (กรณี BAU) 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พ.ศ. ๒๕๗๓ = ๕,๕๘๙,๓๑๕ tCO2eq (กรณีไม่มี Covid-19) 
xib, 
 



ข้อพิจารณา 

พิจารณาแนวทางในการคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดขอนแก่น 
ข้อเสนอ             

เห็นชอบแนวทางในการคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งให้
ค าแนะน าหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ เพ่ิมเติม 
 
มติที่ประชุม 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

เรื่องที่  ๔.๒ มาตรการและศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดขอนแก่น 

ประเด็น 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) น าเสนอมาตรการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกที่สอดคล้องกับแผนระดับประเทศ ตัวอย่างเช่น (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๓ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ 
เป็นต้น และสอดคล้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีฐาน และแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต 
นอกจากนี้ในการรวบรวมและคัดเลือกมาตรการยังค านึงถึงความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ือให้จังหวัดขอนแก่นสามารถผลักดันมาตรการลดก๊าซ
เรือนกระจกได้อย่างยั่งยืนในอนาคต โดยสามารถรวบรวมมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดขอนแก่น ทั้งสิ้น 
๒๒ มาตรการ มีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก ๘๑๓,๔๓๒ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า แบ่งกลุ่มมาตรการ
ได้ ๕ กลุ่ม ดังนี้  

ล าดับ รายชื่อมาตรการ 
เป้าหมายการด าเนินงานภายใน  

พ.ศ. ๒๕๗๓ 

ศักยภาพการลดก๊าซ
เรือนกระจก 

 ณ พ.ศ. ๒๕๗๓ 
(tCO2eq) 

๑. ภาคพลังงาน (เป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ๒๐ ปี และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก) 

๑.๑ มาตรการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน (EE) จ านวน ๖ มาตรการ ๓๐๖,๑๕๓ 

KKN-EE-๐๑ 
การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในทาง
สาธารณะ 

การเปลี่ยนหลอดไฟเดิมเป็นชุดโคมไฟ LED 
๘,๕๘๔ หลอด ภายในปี ๒๕๗๓ ๒,๖๓๒ 

KKN-EE-๐๒ การลดการใช้พลังงานในภาครัฐ 
การลดการใช้พลังงานลง ร้อยละ ๒๐ 
ภายในปี ๒๕๗๓ (๑,๐๔๖ toe) 

๖,๑๓๖ 

KKN-EE-๐๓ การลดการใช้พลังงานในภาคธุรกิจการค้า 
การลดการใช้พลังงานลง ร้อยละ ๒๐ 
ภายในปี ๒๕๗๓ (๑๒,๐๐๖ toe) 

๕๑,๐๕๑ 

KKN-EE-๐๔ การลดการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม  
การลดการใช้พลังงานลง ร้อยละ ๒๐ 
ภายในปี ๒๕๗๓ (๒๒,๗๒๓ toe) 

๑๑๗,๗๔๐ 

KKN-EE-๐๕ การลดการใช้พลังงานในภาคที่อยู่อาศัย  
การลดการใช้พลังงานลง ร้อยละ ๒๐ 
ภายในปี ๒๕๗๓ (๒๑,๖๖๐ toe) 

๑๒๗,๐๖๖ 



ล าดับ รายชื่อมาตรการ 
เป้าหมายการด าเนินงานภายใน  

พ.ศ. ๒๕๗๓ 

ศักยภาพการลดก๊าซ
เรือนกระจก 

 ณ พ.ศ. ๒๕๗๓ 
(tCO2eq) 

KKN-EE-๐๖ 
การลดการใช้พลังงานในภาคการเกษตร 
(Smart Agriculture)   

การลดการใช้พลังงานลง ร้อยละ ๒๐ 
ภายในปี ๒๕๗๓ (๒๖๔ toe) 

๑,๕๒๙ 

๑.๒ มาตรการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน (AE) จ านวน ๗ มาตรการ ๒๙๔,๑๒๗ 

KKN-AE-๐๑ 
การเปลี่ ยนชุดไฟทางสาธารณะเป็น
พลังงานแสงอาทิตย์ 

การเปลี่ยนหลอดไฟเดิมเป็นพลังงาน
แสงอาทิตย์ ๑๓,๗๙๖ หลอด ภายในปี 
๒๕๗๓ 

๗,๕๕๒ 

KKN-AE-๐๒ 
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตยเ์พื่อใช้เองในอาคารภาครัฐ  

ติดตั้งระบบผลิตพลังงงานไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ ๑๒ MW ภายในปี 
๒๕๗๓  

๖,๙๔๙ 

KKN-AE-๐๓ 
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตยเ์พื่อใช้เองภาคธุรกิจการค้า  

ติดตั้งระบบผลิตพลังงงานไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ ๕๖ MW ภายในปี 
๒๕๗๓  

๓๓,๐๖๗ 

KKN-AE-๐๔ 
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตยเ์พื่อใช้เองในภาคอุตสาหกรรม 

ติดตั้งระบบผลิตพลังงงานไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ ๑๙๗ MW ภายในปี 
๒๕๗๓  

๑๑๕,๕๑๙ 

KKN-AE-๐๕ 
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตยเ์พื่อใช้เองในภาคที่อยู่อาศัย 

ติดตั้งระบบผลิตพลังงงานไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ ๑๕๕ MW ภายในปี 
๒๕๗๓  

๙๐,๙๕๘ 

KKN-AE-๐๖ 
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในระบบสูบน้ า ภาค
การเกษตร 

ติดตั้งระบบผลิตพลังงงานไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ ๑๐ ktoe ต่อป ี ๓๑,๓๔๔ 

KKN-AE-๐๗ 
การใช้ก๊าซชีวภาพแทนก๊าซหุงตัมในภาคที่
อยู่อาศัย 

Biogas จากฟาร์มสุกรขนาด ๖๔๘ 
ลูกบาศก์เมตร ภายในปี ๒๕๗๓ 

๘,๗๓๗ 

๒. ภาคขนส่ง (TM) ประกอบด้วย ๓ มาตรการ  ๑๕,๖๔๕ 

KKN-TM-๐๑ 
การส่งเสริมการทดแทนรถยนต์ส่วนบุคคล
ด้วยรถยนต์ไฟฟ้า 

การทดแทนรถยนต์ส่วนบุคคลด้วยรถยนต์
ไฟฟ้า จ านวน ๔,๖๔๐ คัน ภายในปี 
๒๕๗๓ 

๘,๑๐๕ 

KKN-TM-๐๒ 
การส่งเสริมการทดแทนรถจักรยานยนต์
หรือรถจักรยานยนต์บริการด้วย
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 

การทดแทนรถจักรยานยนต์ในจังหวัดด้วย 
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ๙๖๐ คัน ภายในปี 
๒๕๗๓ 

๖๕๘ 



ล าดับ รายชื่อมาตรการ 
เป้าหมายการด าเนินงานภายใน  

พ.ศ. ๒๕๗๓ 

ศักยภาพการลดก๊าซ
เรือนกระจก 

 ณ พ.ศ. ๒๕๗๓ 
(tCO2eq) 

KKN-TM-๐๓ 
การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะใน
จังหวัดโดยระบบรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) 

ระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) 
สายเหนือ-ใต้ (ส าราญ-ท่าพระ) ผู้โดยสาร 
5,400 คนต่อวัน 

๓๗,๔๖๖ 

๓. ภาคการจัดการของเสีย (WM) ประกอบด้วย ๒ มาตรการ ๔๗,๙๔๐ 

KKN-WM-๐๑ 
การบริหารจัดการและก าจัดขยะมูลฝอย
ด้ วยวิ ธี การแปรรูปขยะมู ลฝอยเป็น
พลังงานไฟฟ้า (Incineration) 

จัดตั้งเตาเผาขยะขนาด ๕๐๐ ตัน/วัน 
๔๔,๒๖๙ 

KKN-WM-๐๒ การเพิ่มปริมาณ้ าเสียเข้าระบบบ าบัดน้ า
เสียในพื้นที่ชุมชน 

ปริมาณน้ าเสียเข้าระบบเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๗ 
ภายในปี ๒๕๗๓ ๓,๖๗๑ 

๔. ภาคป่าไม้และพ้ืนที่สีเขียว (FOR) ประกอบด้วย ๑ มาตรการ  ๒๑,๔๒๖ 

KKN-FOR-๐๑ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
การเพิ่มพื้นที่การปลูกป่า ๓๒,๐๐๐ ไร่ 
ภายในปี ๒๕๗๓ (ปีละ ๔,๐๐๐ ไร่) 

๒๑,๔๒๖ 

๕. ภาคการเกษตร (AGR) ประกอบด้วย ๓ มาตรการ  ๙๗,๕๕๗ 

KKN-AGR-๐๑ การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 
ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ๑,๗๐๘,๐๓๗ กิโลกรัม
ภายในปี ๒๕๗๓  

๓๒,๖๓๐ 

KKN-AGR-๐๒ การลดการเผาในพื้นที่เกษตร  
การลดการเผาวัสดุการเกษตร ๘๕,๑๒๒ ไร่
ภายในปี ๒๕๗๓  

๕,๓๓๓ 

KKN-AGR-๐๓ การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง 
การเพิ่มพื้นที่การปลูกข้าวแบบเปียกสลับ
แห้ง ๔๔,๗๒๐ ไร่ ภายในปี ๒๕๗๓ 

๕๙,๕๙๔ 

ข้อพิจารณา 

พิจารณารายชื่อมาตรการและเป้าหมายการด าเนินงานภายใน พ.ศ.๒๕๗๓ ของจังหวัดขอนแก่น 
ข้อเสนอ             

เห็นชอบมาตรการและศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งให้ค าแนะน าหรือ
ข้อคิดเห็นอื่นๆ เพ่ิมเติม 
 
 
 
 



มติที่ประชุม 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

เรื่องที่  ๔.๓ การคัดเลือกมาตรการเพื่อพัฒนาระเบียบวิธีการค านวณการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดภายใต้ความตกลงปารีส ข้อ ๖ (Article 6) 

ประเด็น 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) น าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับความตกลง
ปารีส ข้อที่  ๖ (Article 6) ก าหนดเกี่ยวกับการด าเนินความร่วมมือระหว่างรัฐภาคี  (Cooperative 
implementation) เพ่ือยกระดับความมุ่งมั่นในการลดก๊าซเรือนกระจกและปรับตัว ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตลอดจนความน่าเชื่อถือในกระบวนการลดก๊าซเรือนกระจก (Article 6.1) ซึ่งรวมถึง การน ากลไกตลาดระหว่าง
ประเทศมาใช้สนับสนุนการด าเนินงานตาม NDC และหลักการของกลไกข้อ ๖.๔ ของความตกลงปารีส ต่อไป ซึ่ง
กิจกรรมและระเบียบวิธีฯ ที่จะพัฒนาขึ้นต้องสอดคล้องกับหลักการของกลไกข้อ ๖.๔ ของความตกลงปารีส ดังนี้ 

1. กิจกรรมต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จริง ตรวจวัดได้  

2. กิจกรรมต้องก่อให้เกิดผลประโยชน์ระยะยาวต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

3. กิจกรรมต้องสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคม  

4. กิจกรรมต้องมีส่วนเพ่ิม (additional) และกิจกรรมต้องเป็นการด าเนินการที่เ พ่ิมเติมจาก
ข้อก าหนดตามกฎหมาย (regulatory surplus)  

5. วิธีการค านวณจะต้องเป็นไปตามหลักอนุรักษ์ (conservative) และเชื่อถือได้ (credible) และค่า
กรณีฐาน (baseline) ของกิจกรรมต้องต่ ากว่าค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรมที่
ด าเนินการตามปกติ (below business as usual)  

6. การก าหนดกรณีฐานและระยะเวลาคิดเครดิตต้องสอดคล้องกับการด าเนินกิจกรรมภายใต้แผนการ
ลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ า (Long-
term low greenhouse gas emission development) ของประเทศไทย  

7. ระเบียบวิธีฯ ต้องค านึงถึงการรั่วไหล (leakage) ซึ่งเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขต
กิจกรรม และต้องมีการลดความเสี่ยงจากการรั่วไหล 



8. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต้องมีความถาวร (permanence) กรณีท่ีเกิดการสูญเสียจะต้อง
มีการชดเชย เช่น หากเกิดไฟป่าซึ่งท าให้เกิดการสูญเสียปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บในต้นไม้ ผู้พัฒนา
กิจกรรมจะถูกหักปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง (คาร์บอนเครดิต) 

จากนั้นน าเสนอการวิเคราะห์มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกที่เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดขอนแก่น จ านวน ๑๘ มาตรการ (ไม่รวมมาตรการป่าไม้และพ้ืนที่สี
เขียว และมาตรการการเกษตร) เพ่ือคัดเลือกมาตรการเพ่ือพัฒนาระเบียบวิธีการค านวณการลดก๊าซเรือนกระจก
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดภายใต้ความตกลงปารีส ข้อที่ ๖ (Article 6) โดย
พิจารณา ๔ ด้าน ได้แก่  

 ด้านบทบาทของเมือง : ความเป็นเจ้าของโครงการและการด าเนินงาน 

 ด้านเทคนิค : ศักยภาพของมาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจก และความสามารถในการตรวจวัด 
รายงาน และทวนสอบผล 

 ด้านเศรษฐศาสตร์ : การตอบแทนการลงทุน 

 ด้านสังคม : ผลประโยชน์ร่วมที่ได้จากโครงการ 
และก าหนดการให้น้ าหนักแต่ละด้านเท่ากับ ร้อยละ ๒๕ โดยผลการจัดล าดับการวิเคราะห์มาตรการลด

ก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดขอนแก่น ตามเกณฑ์ประเมินข้างต้น สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ล าดับ มาตรการ คะแนน 

1 
การจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะเพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการก าจัดขยะ โดยการเผา 
(Incineration)  

๘๓ 

2 

การลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ๗๕ 
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้เองในอาคารภาครัฐ  ๗๕ 
การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดโดยระบบรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) ๗๕ 

๓ การเปลี่ยนชุดไฟทางสาธารณะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ ๖๗ 

๔ 

การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานในทางสาธารณะ ๕๘ 
การลดการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม  ๕๘ 
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้เองในภาคอุตสาหกรรม ๕๘ 
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือใช้ในระบบสูบน้ า ภาคการเกษตร ๕๘ 

๕ 
การใช้ก๊าซชีวภาพแทนก๊าซหุงต้มในภาคที่อยู่อาศัย ๕๐ 
การเพ่ิมปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียในพ้ืนที่ชุมชน ๕๐ 



ล าดับ มาตรการ คะแนน 

๖ 
การลดการใช้พลังงานในภาคธุรกิจการค้า ๔๖ 
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้เองภาคธุรกิจการค้า  ๔๖ 

๗ 

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้เองในภาคที่อยู่อาศัย ๔๒ 
การทดแทนรถยนต์ส่วนบุคคลด้วยรถยนต์ไฟฟ้า ๔๒ 

การทดแทนรถจักรยานยนต์บริการส่งของหรือรถจักรยานยนต์เช่าด้วยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ๔๒ 
การลดการใช้พลังงานในภาคที่อยู่อาศัย ๔๒ 

8 การลดการใช้พลังงานในภาคการเกษตร (Smart Agriculture)  ๓๓ 

ข้อพิจารณา 

คัดเลือกมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จ านวน ๒ มาตรการ เพ่ือพัฒนาระเบียบวิธีการค านวณ
การลดก๊าซเรือนกระจกเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดภายใต้ความตกลงปารีส ข้อที่ 
๖ (Article 6) 

 
ข้อเสนอ             

เห็นชอบผลการคัดเลือกมาตรการจ านวน ๒ มาตรการ เพ่ือพัฒนาระเบียบวิธีการค านวณการลดก๊าซเรือน
กระจกเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดภายใต้ความตกลงปารีส ข้อที่ ๖ (Article 6) 
พร้อมทั้งให้ค าแนะน าหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ เพ่ิมเติม 
 

มติที่ประชุม 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 5 อื่นๆ 

เรื่องท่ี 5.1 การด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป 
 

จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาท าให้ทราบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดขอนแก่น 
และมาตรการที่มีศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดขอนแก่น 
ขั้นตอนถัดไปจะเป็นการพัฒนาระเบียบวิธีส าหรับค านวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก (methodology) จาก
การด าเนินงานตามมาตรการที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะท างานฯ จ านวน ๒ วิธี เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาเอกสาร
ข้อเสนอกิจกรรม (Activity Design Document: ADD)  

เนื้อหาหลักของระเบียบวิธีฯ ประกอบด้วย  

๑. ลักษณะของกิจกรรมที่เข้าข่าย (applicability) สามารถใช้ระเบียบวิธีฯ ในการค านวณได้  

๒. ขอบเขตกิจกรรม  

๓. การพิสูจน์ส่วนเพิ่ม 

๔. สมการที่ใช้ในการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกรณีฐาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
กิจกรรม และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตกิจกรรม (หากมี)  

๕. รายละเอียดเกี่ยวกับพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ต้องติดตามผลและพารามิเตอร์ที่ต้องใช้ในการค านวณ 
เนื้อหาของเอกสารข้อเสนอกิจกรรม ประกอบด้วย  

๕.๑ รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก เช่น ขอบเขตกิจกรรม อุปกรณ์เครื่องจักร
ที่ติดตั้งเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ตั้งโครงการ 

๕.๒ การก าหนดค่ากรณีฐาน  

๕.๓ การพิสูจน์ส่วนเพิ่ม 

๕.๔ รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีฯ และการค านวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก  

๕.๕ การติดตามค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในการค านวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก 

๕.๖ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม (ถ้ามี) 

๕.๗ ผลการประเมินการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและการป้องกันผลกระทบเชิงลบของ
โครงการ 

 

 



มติที่ประชุม 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระท่ี 5 อื่นๆ 

เรื่องท่ี 5.2 การประชุมครั้งต่อไป 
 
ประเด็น 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน น าเสนอก าหนดการจัดประชุมคณะท างาน
การพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง โดยใช้กลไกตลาดเป็นแรงจูงใจ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๓ เป็น
ช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 

 

 
 
มติที่ประชุม 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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