ยุทธศาสตรที่ 5 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เปาประสงค: สงเสริมความรวมมือระดับภูมิภาคและระหวางประเทศเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบตอการพัฒนาสังคม-เศรษฐกิจ สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล,อม
เปาหมาย: ประเทศไทยไดริ เริ่ มความรวมมื อ รวมกั นระหวางประเทศตาง ๆ เพื่ อ ดํ า เนิ นกิ จ กรรมดานการ
บรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กลยุทธ:
1. พัฒนาเครื่องมือ/กลไก เพื่อการปรับตัวและภูมิต,านทานและความสามารถในการฟ34นตัวจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. สงเสริมการใช,เทคโนโลยีเพื่อแก,ไขและลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3. ประสานความรวมมือในภูมิภาคอาเซียนเพื่อแก,ไขป:ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แผนงาน
1. การปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความสามารถในการฟ34นตัว
และรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2.การลดการปลอยก<าซเรือนกระจก
3. การถายทอดเทคโนโลยี
4. การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5. การประสานงานกับสาขาอื่น ๆ ที่คาบเกี่ยวและความรวมมือในระดับโลก
ตัวชี้วัดตามแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนหัวข&อ C ความยั่งยืน
ASCC: C3 Sustainable Climate
นโยบายและการจัดการเชิงสถาบันที่สร,างขึ้นในภูมิภาคอาเซียนเพื่อแก,ไขป:ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และสอดคล,องกับความตกลงระหวางประเทศ
ตัวชี้วัดอาเซียน

ตัวชี้วัดประเทศไทย

แผนงาน 1: การปรับตัวต9อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความสามารถในการฟBCนตัวและรับมือต9อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1. การยกระดับการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
1. สงเสริมโครงการ/กิจกรรมด,านการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในระดับท,องถิ่น
ภูมิอากาศในระดับท,องถิ่น
2. การปรับปรุงองคBความรูใ, ห,กับผู,เชี่ยวชาญจากประเทศ
2. รายงานความก,าวหน,าของการดําเนินกิจกรรมเพื่อการปรับตัวตอการ
สมาชิกอาเซียนในการใช,แบบจําลองลาสุดของการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ เชน แผนการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
คาดการณB และการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแหงชาติ (NAP)การมีสวนรวมที่ประเทศกําหนด (NDC)
สภาพภูมิอากาศ
ฯลฯ
3. การรวบรวมความก,าวหน,าของกิจกรรมเพื่อการปรับตัวตอ 3. โครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับภาคสวนที่เกี่ยวข,องในเรื่องความ
สูญเสียและความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เชน แผนการปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ (NAPs)การมีสวน
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รวมที่ประเทศกําหนด (NDC) ฯลฯ)
4. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข,องกับการยกระดับทักษะและความสามารถ
4. การยกระดับความรวมมือกับภาคสวนที่เกี่ยวข,องในเรื่อง
ในการปรับตัวของกลุมคนชายขอบ กลุมที่มีความเปราะบาง และกลุมผู,
ความสูญเสียและความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ที่มีสวนได,เสียที่เกี่ยวข,องในภูมิภาคอาเซียน
ภูมิอากาศ
5. การยกระดับทักษะและความสามารถในการปรับตัวของกลุม
คนชายขอบ กลุมที่มีความเปราะบาง และกลุมผู,ที่มีสวนได,
เสียที่เกี่ยวข,องในภูมิภาคอาเซียน
แผนงาน 2: การลดการปล9อยกEาซเรือนกระจก
6. การรวบรวมแบบปฏิบัติทดี่ ีในการลดก<าซเรือนกระจกจาก
ภาคสวนที่เกี่ยวข,อง
7. การสร,างความเข,าใจและขีดความสามารถที่ดียงิ่ ขึ้น ในการ
ดําเนินงานเพื่อบรรลุเปQาหมาย การลดก<าซเรือนระจกของ
ประเทศ (Nationally Determined Contribution: NDC)
และการปรับใช,เทคนิค การตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ
8. รายงานการศึกษาและแนวทางในการกําหนดปริมาณการ
ปลอยก<าซเรือนกระจกจากภาคการขนสง และการเสื่อม
โทรมของทีด่ ิน
9. การเสริมสร,างความเข,าใจทีด่ ีและปรับปรุงเสริมสร,าง
ศักยภาพในการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบการซื้อขาย
คารBบอนในภูมิภาคอาเซียน
10. การบูรณาการประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว,
ในแผนตาง ๆ ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค

5. รายงานการรวบรวมแบบปฏิบัติที่ดีในการลดก<าซเรือนกระจกจากภาค
สวนที่เกี่ยวข,อง
6. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข,องกับการสร,างความเข,าใจและขีด
ความสามารถที่ดียงิ่ ขึ้น ในการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปQาหมาย การลด
ก<าซเรือนระจกของประเทศ (Nationally Determined Contribution:
NDC) และการปรับใช,เทคนิค การตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ
7. รายงานการศึกษาและแนวทางในการกําหนดปริมาณการปลอยก<าซเรือน
กระจกจากภาคการขนสง พลังงาน และการเสื่อมโทรมของที่ดิน
8. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข,องกับการเสริมสร,างความเข,าใจที่ดีและ
ปรับปรุงเสริมสร,างศักยภาพในการดําเนินงานเกีย่ วกับระบบการซื้อขาย
คารBบอนในภูมิภาคอาเซียน
9. จํานวนแผน/แผนปฏิบัติการที่มีการบูรณาการประเด็นการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค

แผนงาน 3: การถ9ายทอดเทคโนโลยี
11. การประยุกตBใช,เทคโนโลยีที่เปbนมิตรตอสภาพภูมิอากาศที่มี 10. โครงการ/กิจกรรมทีเ่ กี่ยวข,องกับการประยุกตBใช,เทคโนโลยีที่เปbนมิตร
การถายโอนระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนและจาก
ตอสภาพภูมิอากาศที่มีการถายโอนระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเทศพัฒนาแล,วเพื่อมุงสูคารBบอนต่ําและเปbนมิตรตอ
และจากประเทศพัฒนาแล,วเพื่อมุงสูคารBบอนต่ําและเปbนมิตรตอ
สิ่งแวดล,อม
สิ่งแวดล,อม
12. การเสริมสร,างความเข,มแข็งระหวางวิทยาศาสตรBและ
11. โครงการ/กิจกรรมทีเ่ กี่ยวข,องกับการเสริมสร,างความเข,มแข็งระหวาง
นโยบายในกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข,องกับการ
วิทยาศาสตรBและนโยบายในกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข,องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
13. การสงเสริมความเปbนหุ,นสวนกับภาคเอกชน
12. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข,องกับการสงเสริมความเปbนหุ,นสวนกับ
ภาคเอกชน
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แผนงาน 4: การเงินเพื่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
14. การสร,างความเข,าใจอันดีเกี่ยวกับการจัดการเชิงสถาบัน
13. การสร,างความเข,าใจอันดีเกี่ยวกับการจัดการเชิงสถาบันเพื่อการเข,าถึง
เพื่อการเข,าถึงแหลงเงินทุนรวมถึงกองทุนพหุภาคีอาทิ
แหลงเงินทุนรวมถึงกองทุนพหุภาคีอาทิ กองทุน Green Climate
กองทุน Green Climate Fund (GCF) กองทุนสิ่งแวดล,อม
Fund (GCF) กองทุนสิ่งแวดล,อมโลก (Green Environment Fund:
โลก (Green Environment Fund: GEF) กองทุน NAMA
GEF) กองทุน NAMA Facility กองทุนด,านการปรับตัวตอการ
Facility กองทุนด,านการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation Fund: AF) และกองทุน
ภูมิอากาศ (Adaptation Fund: AF) และกองทุนพัฒนา
พัฒนาอาเซียน (ASEAN Development Fund: ADF)
อาเซียน (ASEAN Development Fund: ADF)
14. การจัดทํารายงานการรวบรวมแบบปฏิบัติที่ดีด,านการจัดการทาง
15. การจัดทํารายงานการรวบรวมแบบปฏิบัติที่ดี (Best
การเงินเพือ่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน
Practices) ด,านการจัดการทางการเงินเพื่อการ
15. การดําเนินกิจกรรมด,านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน
ภูมิภาคด,วยการสนับสนุนของกองทุนพหุภาคี
16. การดําเนินกิจกรรมด,านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในระดับภูมิภาคด,วยการสนับสนุนของกองทุนพหภาคี
แผนงาน 5: การประสานงานกับสาขาอื่นๆ ที่คาบเกี่ยวและความร9วมมือในระดับโลก
17.การยกระดับการประสานงานเกี่ยวกับสาขาอื่นที่คาบ
เกี่ยวกับองคBกรยอยตาง ๆ ที่เกีย่ วข,องของอาเซียน
18. การเสริมสร,างความเข,มแข็งในเรื่องทักษะการเจรจาด,าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
19.สงเสริมบทบาทและหน,าที่ของกลุมประเทศ ASEAN ตอ
ประชาคมโลก

16.การยกระดับการประสานงานเกี่ยวกับสาขาอื่นที่คาบเกี่ยวกับองคBกร
ยอยตาง ๆ ที่เกี่ยวข,องของอาเซียน
17. การเสริมสร,างความเข,มแข็งในเรื่องทักษะการเจรจาด,านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
18.สงเสริมบทบาทและหน,าที่ของกลุมประเทศ ASEAN ตอประชาคมโลก
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต&ยุทธศาสตรที่ 5 การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
ระยะเวลาดําเนินการ
แหล9งงบประมาณ/
โครงการ/กิจกรรมของ
หน9วยงาน
หน9วยงาน
61 62 63 64 65 66 67 68 จํานวนเงิน (บาท)
แผนงาน 1: การปรับตัวต9อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความสามารถในการฟBCนตัวและรับมือต9อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตัวชี้วัด ASEAN
1. ดําเนินการประเมินความ
1. การยกระดับการปรับตัว ต,องการเพื่อจําแนกความ
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ต,องการของประเทศสมาชิก
ภูมิอากาศในระดับท,องถิ่น
อาเซียนในด,านการปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ตัวชี้วัดประเทศไทย
ภูมิอากาศ
1. สงเสริมโครงการ/กิจกรรม 2. การพัฒนาแผนงานด,าน
ด,านการปรับตัวตอการ
การปรับตัวตอผลจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปลี่ยนแปลงสภาพ
ในระดับท,องถิ่น
ภูมิอากาศในระดับภูมิภาค
3. การจัดตัง้ เครือขายองคBกร 1. โครงการ Thailand
สผ. รวมกับ
กระทรวงสิ่งแวดล,อม
ความรวมมือตาง ๆ ที่มีอยู
Adaptation Information
สส.
แหงประเทศญีป่ ุqน
ของอาเซียนด,านการปรับตัว Platform (T-PLAT)
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
ตัวชี้วดั

กิจกรรมภายใต&ASPEN

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วดั

1. เว็บไซดBข,อมูลความ
เสี่ยงและการปรับตัว
ตอผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของ
ประเทศไทย ที่
สนับสนุนการ
ดําเนินงานภายใต,
แผนการปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
แหงชาติ (National
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ตัวชี้วดั

กิจกรรมภายใต&ASPEN

โครงการ/กิจกรรมของ
หน9วยงาน

หน9วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68

แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วดั
Adaptation Plan :
NAP)
2. การเชื่อมโยงและ
แบงป:นข,อมูลภายใต,
เว็บไซดBของโครงการ
T-PLAT ไปยัง
โครงการ Asia-Pacific
Adaptation
Information
Platform (AP-PLAT)
ซึ่งเปbน Platform
ข,อมูลความเสี่ยงด,าน
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศใน
ระดับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟrค พร,อมทั้ง
สนับสนุนข,อมูลการ
ดําเนินงานด,านการ
ปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแกภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต,
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ตัวชี้วัด ASEAN
2. การปรับปรุงองคBความรู,
ให,กับผู,เชี่ยวชาญจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนใน
การใช,แบบจําลองลาสุดของ
การคาดการณB และการ
ประเมินผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด ASEAN
3. การรวบรวมความก,าวหน,า
ของกิจกรรมเพื่อการปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เชน แผนการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแหงชาติ
(NAPs)การมีสวนรวมที่
ประเทศกําหนด (NDC) ฯลฯ)

กิจกรรมภายใต&ASPEN

โครงการ/กิจกรรมของ
หน9วยงาน

หน9วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68

แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วดั

สผ. / อบก. / GIZ

โครงการดําเนินการ
แล,วเสร็จ เมื่อวันที่
๒๘ – ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๖๒
โดยมีผลลัพธBของ
กิจกรรม
ประกอบด,วย
1. ประเทศสมาชิก
อาเซียนมีความรู,ความ
เข,าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ
การปรับตัวและการ
สร,างภูมิคุ,มกันตอ
ผลกระทบจากการ

1. การจัดทํารายงาน “การ
ประเมินแนวโน,มของสภาพ
ภูมิอากาศตั้งแตอดีตจนถึง
ป:จจุบันและการวิเคราะหB
ความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศ”
2. การจัดทํารายงาน “การ
ประเมินการคาดการณBด,าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศ”

1. การจัดเวทีการประชุม
โดยอาจจัดตอเนื่องกับการ
ประชุมคณะทํางานฯ
อาเซียนด,านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพื่อแลกเปลี่ยน
ข,อมูลการดําเนินงาน ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนด,าน
การปรับตัวตอการ
ตัวชี้วัดประเทศไทย
เปลี่ยนแปลงสภาพ
2. รายงานความก,าวหน,าของ ภูมิอากาศเชน แบบปฏิบัติ
การดําเนินกิจกรรมเพื่อการ ที่ดี การบูรณาการตัวชี้วัดใน
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง การประเมินผลการ

1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ Strengthening
Climate Resilience of
AMS through
Experience Sharing and
Lesson Learnt on
Progress of Climate
Change Adaptation
Activities

สผ. /อบก.
/GIZ
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สภาพภูมิอากาศ เชน
ดําเนินงานเปbนต,น
แผนการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แหงชาติ (NAP) การมีสวน
รวมที่ประเทศกําหนด (NDC)
ฯลฯ

โครงการ/กิจกรรมของ
หน9วยงาน

หน9วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68

แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วดั
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ จากการ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ประสบการณB
องคBความรู, และการ
ปฏิบัติที่ดีระหวาง
ประเทศสมาชิก
อาเซียนและหุ,นสวน
เพื่อการพัฒนาตางๆ
2. ประเทศสมาชิก
อาเซียนเข,าใจถึงความ
เสี่ยง ความหวงกังวล
ในภูมิภาค รวมทั้ง
โอกาสในการบูรณา
การความรวมมือ
ระหวางประเทศ
สมาชิกอาเซียน เพื่อ
รับมือตอผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
3. ประเทศสมาชิก
อาเซียนมองเห็น
โอกาสที่เปbนไปได,ใน
การตอยอดความ
รวมมือในการจัดทํา
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2. การรวบรวมข,อมูลจาก
เวทีการประชุมแลกเปลี่ยน
ข,อมูลด,านการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพื่อจัดทําเอกสาร
เผยแพรแกผู,มีสวนได,สวน
เสียที่เกี่ยวข,อง
ตัวชี้วัด ASEAN
4. การยกระดับความรวมมือ
กับภาคสวนที่เกี่ยวข,องใน
เรื่องความสูญเสียและความ
เสียหายจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

โครงการ/กิจกรรมของ
หน9วยงาน

1. จัดทําเอกสารเผยแพร
ข,อมูลด,านการปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในภูมิภาค
อาเซียนเผยแพรแก
หนวยงานที่เกีย่ วข,อง

หน9วยงาน

สผ.

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68

แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท)

ขอรับการสนับสนุน
จาก GIZ

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วดั
โครงการรวมระหวาง
ประเทศสมาชิก
อาเซียน ด,านการ
ปรับตัวตอผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
4. เผยแพรผลการ
ประชุม และสรุปผล
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
ภาคสวนที่เกี่ยวข,อง
สามารถนําองคBความรู,
ไปใช,ในการดําเนินงาน
ด,านการปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

1. การสํารวจขอบเขตความ
รวมมือและกิจกรรมความ
รวมมือกับภาคสวนที่
เกี่ยวข,องในเรื่องความ
สูญเสียและความเสียหาย
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
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ตัวชี้วัดประเทศไทย
3. โครงการ/กิจกรรมความ
รวมมือกับภาคสวนที่
เกี่ยวข,องในเรื่องความสูญเสีย
และความเสียหายจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภูมิอากาศ เชน ระบบเตือน
ภัยลวงหน,า การเตรียมพร,อม
ตอสถานการณBฉุกเฉิน การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลในระยะ
ยาว (slow onset event)
ความสูญเสียและความ
เสียหายที่ถาวรและไม
สามารถฟ34นฟูได, การจัดการ
และการประเมินความเสี่ยง
แบบบูรณาการ การฟ34นตัว
และรับมือตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของชุมและระบบ
นิเวศ และการประกันความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติเปbนต,น

ตัวชี้วัด ASEAN
5. การยกระดับทักษะและ
ความสามารถในการปรับตัว
ของกลุมคนชายขอบ กลุมที่มี
ความเปราะบาง และกลุมผู,ที่
มีสวนได,เสียที่เกี่ยวข,องใน
ภูมิภาคอาเซียน
ตัวชี้วัดประเทศไทย
4. โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข,องกับการยกระดับ

โครงการ/กิจกรรมของ
หน9วยงาน

หน9วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68

แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วดั

1. การพัฒนาความรวมมือใน
ภูมิภาคในการจัดทําแผนงาน
อบรมระดับชุมชนด,านการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยมี
กลุมเปQาหมายคือ กลุมคน
ชายขอบ และกลุมที่มีความ
เปราะบาง เชน การจัดหา
ผู,เชี่ยวชาญ อุปกรณBการ
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ทักษะและความสามารถใน
การปรับตัวของกลุมคนชาย
ขอบ กลุมที่มีความเปราะบาง
และกลุมผู,ที่มีสวนได,เสียที่
เกี่ยวข,องในภูมิภาคอาเซียน

กิจกรรมภายใต&ASPEN

โครงการ/กิจกรรมของ
หน9วยงาน

หน9วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68

แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วดั

อบรม และการให,ทุน
สนับสนุนเปbนต,น
2. การจัดทําแผนงานการ
อบรมให,กับวิทยากรด,านการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและด,านอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข,อง เชน การบูรณา
การเรื่องความเสมอภาค
ระหวางหญิงชาย แนวทางใน
การปรับตัวบนพื้นฐานของ
ระบบนิเวศเปbนต,น
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3. การจัดอบรมกลุมผู,มีสวน
ได,เสียที่เกี่ยวข,อง เชน การ
ให,นักอุตุนิยมวิทยาใช,
แบบจําลองทางภูมิอากาศ
เพื่อจัดทําโมเดลภูมิอากาศใน
ระดับพื้นที่เกษตรกร และ
ผู,วางแผนระดับท,องถิ่น
เปbนต,น

โครงการ/กิจกรรมของ
หน9วยงาน
1. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพภูมิอากาศ
ภาคสนาม

หน9วยงาน

กรมอุตุนิยม
วิทยา

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68

แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท)
กรมอุตุนิยมวิทยา /
21,935,100
หมายเหตุ:ขึ้นกับ
งบประมาณที่ได,รับ
จัดสรรของกรม
อุตุนิยมวิทยา

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วดั
1. ประชาชนมีความรู,
ความเข,าใจเรื่องของ
สภาพอากาศและ
ภูมิอากาศ รวมทัง้
ความผันแปรและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ตลอดจน
ภัยจากสภาวะอากาศ
รุนแรงที่อาจกอให,เกิด
ผลกระทบในพื้นที่
และสามารถปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและ
ภัยจากสภาวะอากาศ
รุนแรงที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตได,
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โครงการ/กิจกรรมของ
หน9วยงาน
2. โครงการสนับสนุนการ
จัดทําแผนการปรับตัวตอ
ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ในมิติการจัดการ
ความเสี่ยง (Risk-based
National Adaptation
Plan Project: Risk-NAP
Project)

หน9วยงาน

สผ

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68

แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท)
ได,รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก
กระทรวงสิ่งแวดล,อม
คุ,มครองธรรมชาติ
การกอสร,าง และ
ความปลอดภัยทาง
ปรมาณูแหงสหพันธB
สาธารณรัฐเยอรมนี
(The German
Federal Ministry
for the
Environment,
Nature
Conservation and
Nuclear Safety:
BMU) ผานองคBกร
ความรวมมือระหวาง
ประเทศของเยอรมัน
(German
International
Cooperation: GIZ)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วดั
3 สาขานํารอง ได,แก
สาขาสาธารณสุข
สาขาการตั้งถิ่นฐาน
และความมั่นคงของ
มนุษยB และสาขาการ
ทองเที่ยว และ 4
พื้นที่นํารอง ได,แก
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดอุดรธานี กลุม
จังหวัดชายฝ:ง‰ ทะเลอัน
ดามันและกลุมจังหวัด
ลุมน้ําเจ,าพระยา
สามารถบูรณาการ
ความเสี่ยงและปรับตัว
ตอผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเข,าสู
นโยบายและแผนการ
พัฒนาของหนวยงาน
ได,อยางมี
ประสิทธิภาพ
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แผนงาน 2: การลดการปล9อยกEาซเรือนกระจก
ตัวชี้วัด ASEAN
6. การรวบรวมแบบปฏิบัติที่ 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ดีในการลดก<าซเรือนกระจก เวที และแลกเปลี่ยน
จากภาคสวนที่เกี่ยวข,อง
บุคลากร เพื่อแลกเปลี่ยน
แบบปฏิบัติที่ดีในการลดก<าซ
ตัวชี้วัดประเทศไทย
เรือนกระจกในภาคการผลิต
5. รายงานการรวบรวมแบบ และใช,พลังงานภาค
ปฏิบัติที่ดีในการลดก<าซเรือน การเกษตร การใช,ประโยชนB
กระจกจากภาคสวนที่
ที่ดิน และปqาไม, รวมถึงการ
เกี่ยวข,อง
ลดการเสื่อมโทรมของปqาไม,
การปQองกันไฟปqา
กระบวนการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรม อาคาร
การขนสง และการจัดการ
ของเสียในภูมิภาค (สิงคโปรB
และไทย)

โครงการ/กิจกรรมของ
หน9วยงาน

หน9วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68

แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วดั

เชิงปริมาณ :
1. เพิ่มแหลง ดูดซับ
และกักเก็บคารBบอน
ในพื้นที่ปqาอนุรักษBที่
เสื่อมโทรม
2. ต,นแบบของคนอยู
กับปqา และการจัดการ
ปqาไม,อยางยัง่ ยืน และ
การสร,างสร,างความ
สมดุลของระบบนิเวศ
และสิ่งแวดล,อม เพื่อ
สนับสนุนการปรับตัว
ของปqาไม,และชุมชน
ในพื้นที่ปqา
3. เพิ่มเครือ ขาย
ชุมชนและภาคสวนที่
เกี่ยวข,องในการเรียนรู,
และมีควาตระหนักใน
เรื่องของบทบาทปqาไม,
ตอการเปลี่ยน แปลง
สภาพภูมิอากาศ
อยางน,อย 9 พื้นที่ปqา
อนุรักษB

1. โครงการลดการปลอย
ก<าซเรือนกระจกในภาคปqา
ไม, โดยสร,างแรงจูงใจและ
กระบวนการมีสวนรวม
ระยะที่ 1(ดําเนินการเสร็จ
สิ้น)

อส.

อส./22,265,700

2. โครงการลดการปลอย
ก<าซเรือยกระจกในภาคปqา
ไม, โดยสร,างแรงจูงใจและ
กระบวนการมีสวนรวม
ระยะที่ 2
- การลดการปลอยก<าซ
เรือนกระจกการเพิม่ การกัก
เก็บคารBบอนในพื้นที่ปqาและ
การปรับตัวพร,อมรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
- การเสริมความเข,มแข็งใน
ภาคปqาไม,เพื่อสนับสนุนการ

อส.

อส./124,758,700
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กิจกรรมภายใต&ASPEN

โครงการ/กิจกรรมของ
หน9วยงาน
ดําเนินการตามพันธกรณี
ระหวางประเทศ

3. โครงการนํารอง/สาธิต
มาตรการสงเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช,
พลังงานสําหรับผู,ผลิตและผู,
จําหนายพลังงาน (EERS)
4. โครงการพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล,อมในสถานบริการ
การสาธารณสุขตามเกณฑB
GREEN and CLEAN
Hospital

แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วดั

ก.พลังงาน
(สํานักงาน
นโยบาย
และแผน
พลังงาน)

3 การไฟฟQา

เกิดการประหยัด
พลังงาน ซึง่ นําไปสู
การลดการปลอยก<าซ
เรือนกระจก

กรม
อนามัย/
กระทรวง
สาธารณสุข

กรมอนามัย/ 2.5 ลบ.
ตอปŒ

1.โรงพยาบาลใน
ประเทศไทยมีการ
จัดการอนามัย
สิ่งแวดล,อมตาม
มาตรฐานชวยลดการ
ปลอยของเสียและ
กาซเรือนกระจกจาก
ภาคสาธารณสุข และ
เปbนต,นแบบสําหรับ
ชุมชนและหนวยงาน
อื่น ๆ 2. บุคลาการ
สาธารณสุขมีความ

หน9วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68
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7. การสร,างความเข,าใจและ
ขีดความสามารถที่ดยี ิ่งขึ้น ใน
การดําเนินงานเพื่อบรรลุ
เปQาหมาย การลดก<าซเรือน
กระจกของประเทศ
(Nationally Determined
Contribution: NDC) และ
การปรับใช,เทคนิค การ
ตรวจวัด รายงาน และทวน

กิจกรรมภายใต&ASPEN

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
และการอบรม เพื่อ
เสริมสร,างความเข,าใจและขีด
ความสามารถในการ
ดําเนินงานเพื่อบรรลุ
เปQาหมายการลดก<าซเรือน
กระจกของประเทศ
(Nationally Determined
Contribution: NDC) และ

แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วดั
เข,าใจและบทบาทใน
การดําเนินงานด,าน
สิ่งแวดล,อมเพื่อลด
ก<าซเรือนกระจก และ
ลดประทบตอสุขภาพ

กรม
อนามัย/
กระทรวง
สาธารณสุข

กรมอนามัย/ 0.5 ลบ.
ตอปŒ

มีตัวอยาง
โรงพยาบาล Low
carbon Hospital
และเปbนมิตรกับ
สิ่งแวดล,อม สามารถ
เปbนสถานที่เรียนรู,และ
ศึกษาดูงานสําหรับ
รพ.อื่น ๆ ทั้งในและ
ตางประเทศ

สผ.

สผ./6,000,000

1. หนวยงานที่
เกี่ยวข,องสามารถ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตาม
นโยบายลดก<าซเรือน
กระจกของประเทศได,
อยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อให,เกิดการบรรลุ
เปQาหมายการลดก<าซ

โครงการ/กิจกรรมของ
หน9วยงาน

หน9วยงาน

5. การสงเสริมการพัฒนา
โรงพยาบาลต,นแบบ Low
carbon Hospital และ
เปbนมิตรกับสิ่งแวดล,อม

1.โครงการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานเพื่อบรรลุ
เปQาหมายการลดก<าซเรือน
กระจกของประเทศ

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68
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สอบ
ตัวชี้วัดประเทศไทย
6. โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข,องกับการสร,างความ
เข,าใจและขีดความสามารถที่
ดียิ่งขึ้น ในการดําเนินงาน
เพื่อบรรลุเปQาหมาย การลด
ก<าซเรือนระจกของประเทศ
(Nationally Determined
Contribution: NDC) และ
การปรับใช,เทคนิค การ
ตรวจวัด รายงาน และทวน
สอบ

กิจกรรมภายใต&ASPEN

โครงการ/กิจกรรมของ
หน9วยงาน

หน9วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68

แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท)

เทคนิคการตรวจวัด รายงาน
และทวนสอบ

2. กิจกรรมการศึกษา
แนวทางยกระดับการ
เสริมสร,างศักยภาพการ
ดําเนินงานด,านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย
ในบริบทความตกลงปารีส

สป.ทส. โดย
สสภ1-16

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วดั
เรือนกระจกของ
ประเทศอยางเปbน
รูปธรรม
2. ภาคสวนที่
เกี่ยวข,องและ
ประชาชนมีความ
ตระหนักและมีสวน
รวมในการดําเนินงาน
ด,านการลดก<าซเรือน
กระจกของประเทศ

สส.
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กิจกรรมภายใต&ASPEN

โครงการ/กิจกรรมของ
หน9วยงาน
3. โครงการศึกษาแนว
ทางการพัฒนาการใช,
เทคนิคการตรวจวัด
รายงาน และทวนสอบ
สําหรับโครงการด,าน
พลังงานทดแทนและ
อนุรักษBพลังงานระดับชุมชน
(Develop a Policy
Recommendation on
Effective Framework on
Monitoring and
Reporting of Small
Energy Projects on
Climate Change)

3. โครงการลดการปลอย
ก<าซเรือนกระจกในภาคปqา
ไม, โดยสร,างแรงจูงใจและ
กระบวนการมีสวนรวม
ระยะที่ 1
4. โครงการลดการปลอย
ก<าซเรือยกระจกในภาคปqา
ไม, โดยสร,างแรงจูงใจและ
กระบวนการมีสวนรวม
ระยะที่ 2

แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท)
ขอรับการสนับสนุน
จาก GIZ

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วดั
ข,อเสนอแนะเชิง
นโยบายการพัฒนา
เทคนิค การตรวจวัด
รายงาน และทวนสอบ
สําหรับโครงการด,าน
พลังงานทดแทนและ
อนุรักษBพลังงานระดับ
ชุมชน

อส.

อส./22,265,700
บาท

อส.

อส./124,758,700
บาท

1. ลดการปลอยก<าซ
เรือนกระจกจากการ
ทําลายปqาและการทํา
ให,ปqาเสื่อมโทรม
2. เพิ่มการกักเก็บ
คารBบอนในพื้นที่ปqา
3. มีศูนยBขับเคลื่อน
และเรียนรู,การ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศภาคปqาไม,

หน9วยงาน

ก.พลังงาน
(สํานักงาน
ปลัด
กระทรวงฯ)
รวมกับ GIZ

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68

175

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วัด ASEAN
8. รายงานการศึกษาและ
แนวทางในการกําหนด
ปริมาณการปลอยก<าซเรือน
กระจกจากภาคการขนสง
และการเสื่อมโทรมของที่ดิน
ตัวชี้วัดประเทศไทย
7. รายงานการศึกษาและ
แนวทางในการกําหนด
ปริมาณการปลอยก<าซเรือน
กระจกจากภาคการขนสง
และการเสื่อมโทรมของที่ดิน

กิจกรรมภายใต&ASPEN

โครงการ/กิจกรรมของ
หน9วยงาน

หน9วยงาน

1. โครงการสนับสนุนการ
1. การศึกษาในระดับภูมิภาค เปลี่ยนรถตุ<กตุ<กให,เปbน
เกี่ยวกับปริมาณการปลอย
รถตุ<กตุ<กไฟฟQา (eTukTuk)
ก<าซเรือนกระจกจากการ
ขนสงทางบกในภูมิภาค
อาเซียน

ก.พลังงาน
(สํานักงาน
นโยบาย
และแผน
พลังงาน)

2. โครงการสนับสนุนการ
บริหารเเผนการขับเคลื่อน
การดําเนินงานด,านสมารBท
กริดของประเทศไทยใน
ระยะสั้น พ.ศ.2561

ก.พลังงาน
(สํานักงาน
นโยบาย
และแผน
พลังงาน)

3. โครงการพัฒนารูปเเบบ
ธุรกิจระบบบริหารจัด
การพลังงาน (EMS) เพื่อ
การดําเนินการตอบสนอง
ด,านโหลดบนสมารBทกริด

ก.พลังงาน
(สํานักงาน
นโยบาย
และแผน
พลังงาน)

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68

แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วดั
ในระดับพื้นที่
4. ผู,สื่อขาวสารเรดดB
พลัสระดับประชุมชน
5. เครือคายเรดดB
พลัสระดับชุมชน
กองทุนเพื่อสงเสริมการ มีการใช,พลังงาน
อนุรักษBพลังงาน/
สะอาด ลดการปลอย
69,.938,000
ก<าซเรือนกระจกใน
ภาคขนสง

กองทุนเพื่อสงเสริมการ ระบบไฟฟQาที่เปbน
อนุรักษBพลังงาน/
สมารBทกริดและ
4,995,000
ไมโครกริดกอให,เกิด
ประสิทธิภาพทั้งใน
สวนของการผลิต
ไฟฟQา สายสง และ
กองทุนเพื่อสงเสริมการ การใช,ไฟฟQา
อนุรักษBพลังงาน/
15,000,000
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โครงการ/กิจกรรมของ
หน9วยงาน
4. โครงการพัฒนารูปแบบ
ธุรกิจระบบไมโครกริด พร,อม
ศึกษาความเปbนไปได,ใน
การรวมทุนภาครัฐ/เอกชน

หน9วยงาน

ก.พลังงาน
(สํานักงาน
นโยบาย
และแผน
พลังงาน)

5. การกํากับ ติดตาม การ
ดําเนินงานสมารBทกริด ของ
3 การไฟฟQา ตามแผน
ขับเคลื่อน Smart Grid

ก.พลังงาน
(สํานักงาน
นโยบาย
และแผน
พลังงาน)

6. การประสานความ
รวมมือด,านไฟฟQากับ
ประเทศในอนุภูมิภาคลุมเเม
น้ําโขง (GMS)

ก.พลังงาน
(สํานักงาน
นโยบาย
และแผน
พลังงาน)

7. การประสานความ
รวมมือในการพัฒนา
เชื่อมโยงระบบสงไฟฟQา
เเละการซื้อขายไฟฟQา
ระหวางประเทศในอาเซียน
(ASEAN Power Grid)

ก.พลังงาน
(สํานักงาน
นโยบาย
และแผน
พลังงาน)

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68

แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท)
กองทุนเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษBพลังงาน/
15,000,000

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วดั

3 การไฟฟQา (การ
ไฟฟQาฝqายผลิตแหง
ประเทศไทย การ
ไฟฟQานครหลวง การ
ไฟฟQาสวนภูมิภาค)
ประเทศในภูมิภาค
อาเซียนมีความ
รวมมือด,านไฟฟQา
สงผลให,การบริหาร
จัดการเปbนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
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กิจกรรมภายใต&ASPEN

โครงการ/กิจกรรมของ
หน9วยงาน

หน9วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68

แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วดั

2. การศึกษาในระดับภูมิภาค
เกี่ยวกับปริมาณการปลอย
ก<าซเรือนกระจกจากดินและ
การเสื่อมโทรมของปqาไม,
รวมถึงการทบทวนและ
วิเคราะหBงานศึกษาอื่นๆที่มี
อยู
ตัวชี้วัด ASEAN
9. การเสริมสร,างความเข,าใจ
ที่ดีและปรับปรุงเสริมสร,าง
ศักยภาพในการดําเนินงาน
เกี่ยวกับระบบการซื้อขาย
คารBบอนในภูมิภาคอาเซียน

ตัวชี้วัดประเทศไทย
8. โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข,องกับการเสริมสร,าง
ความเข,าใจที่ดีและปรับปรุง
เสริมสร,างศักยภาพในการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับระบบการ
ซื้อขายคารBบอนในภูมิภาค
อาเซียน

1. การศึกษาในระดับภูมิภาค
เพื่อสํารวจความเปbนไปได,ใน
การพัฒนาระบบการซื้อขาย
คารBบอน รวมไปถึงระบบการ
กําหนดราคาคารBบอนใน
ภูมิภาค

2. การแลกเปลี่ยนข,อมูล
ระหวางประเทศสมาชิก
อาเซียนเกี่ยวกับกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวกับตลาดคารBบอนและ
การลดการปลอยก<าซเรือน
กระจก
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ตัวชี้วัด ASEAN
10. การบูรณาการประเด็น
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศไว,ในแผนตางๆ ทัง้
ในระดับประเทศและภูมิภาค
ตัวชี้วัดประเทศไทย
9. จํานวนแผน/แผนปฏิบัติ
การที่มีการบูรณาการ
ประเด็นการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศทั้งใน
ระดับประเทศและภูมิภาค

กิจกรรมภายใต&ASPEN

1. การจัดอบรมบุคลากร
ภาครัฐและผู,เชี่ยวชาญ
ระดับประเทศทีเ่ กี่ยวข,องกับ
การปรับปรุงการดําเนินงาน
เพื่อการลดการปลอยก<าซ
เรือนกระจกในรายสาขา

โครงการ/กิจกรรมของ
หน9วยงาน

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการจัดทําข,อมูล
ก<าซเรือนกระจกสําหรับ
องคBกรปกครองสวนท,องถิ่น

หน9วยงาน

อปท. และ
อบก.

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68

แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วดั

เพิ่มพูนความรูใ, ห,แก
ข,าราชการกรม
สงเสริมการปกครอง
ท,องถิ่นและเจ,าหน,าที่
ขององคBกรปกครอง
สวนท,องถิ่นในการลด
การปลอยก<าซเรือน
กระจกเพื่อนาไปขยาย
ผลสูการปฏิบัติใน
พื้นที่อันชวยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่
องคBกรปกครองสวน
ท,องถิ่นทั่วประเทศ

แผนงาน 3: การถ9ายทอดเทคโนโลยี
ตัวชี้วัด ASEAN
11. การประยุกตBใช,
1. อํานวยความสะดวก
เทคโนโลยีที่เปbนมิตรตอ
ระดับนานาชาติในการ
สภาพภูมิอากาศที่มีการถาย สนับสนุนเพื่อการถายโอน
โอนระหวางประเทศสมาชิก เทคโนโลยีและเทคโนโลยี
อาเซียนและจากประเทศ
ระดับท,องถิ่นที่มี
พัฒนาแล,วเพื่อมุงสูคารBบอน ความก,าวหน,าให,แกภูมิภาค
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ต่ําและเปbนมิตรตอ
สิ่งแวดล,อม

ตัวชี้วัดประเทศไทย
10. โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข,องกับการประยุกตBใช,
เทคโนโลยีที่เปbนมิตรตอ
สภาพภูมิอากาศที่มีการถาย
โอนระหวางประเทศสมาชิก
อาเซียนและจากประเทศ
พัฒนาแล,วเพื่อมุงสูคารBบอน
ต่ําและเปbนมิตรตอ
สิ่งแวดล,อม

ตัวชี้วัด ASEAN
12. การเสริมสร,างความ
เข,มแข็งระหวางวิทยาศาสตรB
และนโยบายในกระบวนการ
ตัดสินใจที่เกีย่ วข,องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตัวชี้วัดประเทศไทย

กิจกรรมภายใต&ASPEN

โครงการ/กิจกรรมของ
หน9วยงาน

หน9วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68

แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วดั

อาเซียน รวมถึงผาน
เครือขายและศูนยB
ประสานงานด,านเทคโนโลยี
ภูมิอากาศ (CTCN) ภายใต,
กรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติด,านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ บนพื้นฐานของ
การประเมินความต,องการ
ด,านเทคโนโลยีเพื่อการลด
ก<าซเรือนกระจกและการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

1. การสงเสริมความรวมมือ
เครือขายระดับภูมิภาคที่มีอยู
เชน LoCarNet ในการหารือ
ระหวางผู,เชี่ยวชาญด,าน
วิทยาศาสตรBและผู,กําหนด
นโยบาย เพื่อการหารือด,าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
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โครงการ/กิจกรรมของ
หน9วยงาน

หน9วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68

แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วดั

11. โครงการ/กิจกรรมที่
ภูมิอากาศ
เกี่ยวข,องกับการเสริมสร,าง
ความเข,มแข็งระหวาง
วิทยาศาสตรBและนโยบายใน
กระบวนการตัดสินใจที่
เกี่ยวข,องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ตัวชี้วัด ASEAN
13. การสงเสริมความเปbน
หุ,นสวนกับภาคเอกชน
ตัวชี้วัดประเทศไทย
12. โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข,องกับการสงเสริม
ความเปbนหุ,นสวนกับ
ภาคเอกชน

1. การสงเสริมการหารือกับ
ภาคเอกชนเพื่อหาความ
รวมมือในการวิจัยและพัฒนา
ด,านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศรวมทั้งการ
ถายทอดเทคโนโลยีดา, นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในรูปแบบตาง ๆ

181

ตัวชี้วดั
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แผนงาน 4: การเงินเพื่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตัวชี้วัด ASEAN
14. การสร,างความเข,าใจอัน 1. จัดอบรมและการประชุม
ดีเกี่ยวกับการจัดการเชิง
เชิงปฏิบัติการเพื่อ
สถาบันเพื่อการเข,าถึงแหลง แลกเปลี่ยนข,อมูลและ
เงินทุนรวมถึงกองทุนพหุภาคี ประสบการณBเกี่ยวกับการ
อาทิ กองทุน Green
เข,าถึงกองทุนพหุภาคี
Climate Fund (GCF)
รวมทั้งการพัฒนาข,อเสนอที่
กองทุนสิ่งแวดล,อมโลก
ดีในการเข,าถึงเงินทุนสําหรับ
(Green Environment
การดําเนินงานด,านการ
Fund: GEF) กองทุน NAMA เปลี่ยนแปลงสภาพ
Facility กองทุนด,านการ
ภูมิอากาศ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
(Adaptation Fund: AF)
และกองทุนพัฒนาอาเซียน
(ASEAN Development
Fund: ADF)

โครงการ/กิจกรรมของ
หน9วยงาน

1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “Climate
Finance: GCF Concept
Note Write-shop”

หน9วยงาน

อบก.โดย
ศูนยB
วิชาการ
นานาชาติ
ด,านการ
เปลี่ยนแปล
งสภาพ
ภูมิอากาศ
(Climate
Change
Internatio
nal
Technical
and
Training
Center:
CITC)

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68

แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท)

อบก. และได,รับการ
สนับสนุนงบประมาณ
จาก Japan
International
Cooperation
Agency (JICA)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วดั

ไทยและประเทศใน
ภูมิภาคที่เข,ารวม มี
ความเข,าใจที่ดี
เกี่ยวกับการเข,าถึง
แหลงเงินทุน เพื่อ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานด,านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

ตัวชี้วัดประเทศไทย
13. การสร,างความเข,าใจอัน
ดีเกี่ยวกับการจัดการเชิง
สถาบันเพื่อการเข,าถึงแหลง
เงินทุนรวมถึงกองทุนพหุภาคี
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อาทิ กองทุน Green
Climate Fund (GCF)
กองทุนสิ่งแวดล,อมโลก
(Green Environment
Fund: GEF) กองทุน NAMA
Facility กองทุนด,านการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
(Adaptation Fund: AF)
และกองทุนพัฒนาอาเซียน
(ASEAN Development
Fund: ADF)

2. จัดเวที การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และการศึกษาดู
งานเพื่อแลกเปลี่ยนข,อมูล
และประสบการณBในการ
สงเสริมการลงทุนของ
ภาคเอกชนในการพัฒนา
การผลิต และเทคโนโลยี
คารBบอนต่ํา

3.พัฒนาและปรับปรุงคูมือ
เกี่ยวกับการเงินเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และพัฒนาการ
แผนงานการฝ•กอบรมที่
เกี่ยวข,องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

โครงการ/กิจกรรมของ
หน9วยงาน

1. พัฒนา
Handbook/Guide book
เกี่ยวกับ climate finance
โดยศูนยBวิชาการนานาชาติ
ด,านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

หน9วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68

แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วดั

อบก.
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ตัวชี้วัด ASEAN
15. การจัดทํารายงานการ
รวบรวมแบบปฏิบัติที่ดี (Best
Practices) ด,านการจัดการ
ทางการเงินเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในภูมิภาคอาเซียน

กิจกรรมภายใต&ASPEN

โครงการ/กิจกรรมของ
หน9วยงาน
2. การปรับปรุงกรอบการ
พิจารณาขอรับการ
สนับสนุนทางการเงิน
ระหวางประเทศด,านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย

หน9วยงาน

สผ.

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68

แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วดั
ได,รับการสนับสนุน
จาก GCF-Readiness

1. แบบปฏิบัติที่ดีการจัด
การเงินด,านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในภูมิภาค
บนพื้นฐานกิจกรรม 1 และ 2

ตัวชี้วัดประเทศไทย
14. การจัดทํารายงานการ
รวบรวมแบบปฏิบัติที่ดี (Best
Practices) ด,านการจัดการ
ทางการเงินเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในภูมิภาคอาเซียน
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16. การดําเนินกิจกรรมด,าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในระดับภูมิภาค
ด,วยการสนับสนุนของกองทุน
พหุภาคี

กิจกรรมภายใต&ASPEN

โครงการ/กิจกรรมของ
หน9วยงาน

หน9วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68

แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วดั

1. แสวงหาความเปbนไปได,ใน
การเข,าถึงกองทุนรวมเพื่อ
แผนงานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของอาเซียน
ที่มากขึ้น อาทิ การเชื่องโยง
การแบงป:นข,อมูลภูมิอากาศ
ระหวางประเทศอาเซียน

ตัวชี้วัดประเทศไทย
15. การดําเนินกิจกรรมด,าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในระดับภูมิภาค
ด,วยการสนับสนุนของ
กองทุนพหุภาคี
แผนงาน 5: การประสานงานกับสาขาอื่นๆ ที่คาบเกี่ยวและความร9วมมือในระดับโลก
ตัวชี้วัด ASEAN
17.การยกระดับการ
1. การสํารวจการจัดตัง้
1. การประสานความ
ประสานงานเกี่ยวกับสาขาอื่น รูปแบบการประสานงาน
รวมมือด,านไฟฟQากับ
ที่คาบเกี่ยวกับองคBกรยอย
ระหวางสาขาที่คาบเกี่ยวกับ ประเทศในอนุภูมิภาคลุม
ตาง ๆ ที่เกีย่ วข,องของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
เเมน้ําโขง (GMS)
อาเซียน
ภูมิอากาศ เชน รูปแบบการ
แลกเปลี่ยนข,อมูลผาน

ก.พลังงาน
(สํานักงาน
นโยบาย
และแผน
พลังงาน)

ประเทศในภูมิภาค
อาเซียนมีความ
รวมมือด,านไฟฟQา
สงผลให,การบริหาร
จัดการเปbนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
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ตัวชี้วัดประเทศไทย
เว็บไซตB
16. การยกระดับการ
ประสานงานเกี่ยวกับสาขาอื่น
ที่คาบเกี่ยวกับองคBกรยอย
ตาง ๆ ที่เกีย่ วข,องของ
อาเซียน

ตัวชี้วัด ASEAN
18. การเสริมสร,างความ
เข,มแข็งในเรื่องทักษะการ
เจรจาด,านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ตัวชี้วัดประเทศไทย
17. การเสริมสร,างความ
เข,มแข็งในเรื่องทักษะการ
เจรจาด,านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

1. การจัดฝ•กอบรมเกี่ยวกับ
การเจรจาด,านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสําหรับนักเจรจา
รุนใหม

โครงการ/กิจกรรมของ
หน9วยงาน
2. การประสานความ
รวมมือในการพัฒนา
เชื่อมโยงระบบสงไฟฟQา
เเละการซื้อขายไฟฟQา
ระหวางประเทศในอาเซียน
(ASEAN Power Grid)

1. โครงการจัดทําแผน/
กลยุทธBการเจรจาด,านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของไทย

หน9วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68

แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วดั

สผ./4,000,000

ประเทศไทยมีราง
แนวทางการเตรียม
ความพร,อมเพื่อ
ยกระดับการ
ดําเนินงานตามความ
ตกลงปารีส เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของไทยที่
เกี่ยวข,องกับการ
เจรจาและการ
ดําเนินงานตามความ
ตกลงปารีส

ก.พลังงาน
(สํานักงาน
นโยบาย
และแผน
พลังงาน)

สผ.
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2. การจัดให,มีรปู แบบการ
แลกเปลี่ยนและการเก็บ
ข,อมูลด,านสถานะในการ
เตรียมความพร,อมในการ
ดําเนินงานของประเทศ
สมาชิกอาเซียนตามตกลง
ปารีสของประเทศสมาชิก
ASEAN

โครงการ/กิจกรรมของ
หน9วยงาน
1. การสงเสริม/ผลักดันให,
เกิดการใช,พลังงานทดแทน
23% ของการจัดหา
พลังงานขั้นต,นของอาเซียน
ภายในปŒ ค.ศ. 2025

หน9วยงาน

กรมพัฒนา
พลังงาน
ทดแทนและ
อนุรักษB
พลังงาน

2. การสร,างเครือขายด,าน
กรมพัฒนา
การวิจัยเทคโนโลยีเชื้อเพลง พลังงาน
ชีวภาพและพลังงานชีวภาพ ทดแทนและ
และพลังงานชีวภาพใน
อนุรักษB
ภูมิภาคอาเซียน
พลังงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68

แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท)
-

-

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วดั
- ประเทศสมาชิก
บรรลุเปQาหมายการใช,
พลังงานทดแทน 23%
จากการใช,พลังงาน
ขั้นต,นของภูมิภาค
ภายในปŒ ค.ศ. 2025
และบรรลุเปQาหมาย
Paris Agreement
และ SDGs
- มีการจัดตัง้ เครือขาย
ด,านการวิจัย
เทคโนโลยีเชื้อเพลิง
ชีวภาพและพลังงาน
ชีวภาพในภูมิภาค
อาเซียน โดยมี
ประเทศไทยเปbน
ศูนยBกลางฯ
- มีการพัฒนาระบบ
ติดตามการใช,ข,อมูล
พลังงานทดแทนของ
ภูมิภาค รวมทั้งการ
ประเมินผลการใช,
พลังงานทดแทนที่
สามารถเชื่อมโยงกัน
ในภูมิภาค และ
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19. สงเสริมบทบาทและ
หน,าที่ของกลุมประเทศ
ASEAN ตอประชาคมโลก
ตัวชี้วัดประเทศไทย
18. สงเสริมบทบาทและ
หน,าที่ของกลุมประเทศ
ASEAN ตอประชาคมโลก
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1. การออกแถลงการณBรวม
อาเซียนวาด,วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศตอที่ประชุมรัฐ
ภาคีกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติวาด,วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการมีสวน
รวมในเวทีการประชุมด,าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในระดับโลกอยาง
แข็งขัน (ประธานอาเซียน)

โครงการ/กิจกรรมของ
หน9วยงาน

หน9วยงาน

1. การจัดทํารางแถลงการณB
รวมอาเซียนวาด,วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสําหรับการ
ประชุมรัฐภาคีกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติวา
ด,วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สมัยทึ่ 25

สผ.

2. การจัดทําแถลงการณB
รวมอาเซียนวาด,วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสําหรับการ
ประชุม United Nations
Climate Action Summit
2019

สผ./กต.

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68

แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วดั
หนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข,อง

สผ.

รางแถลงการณBรวม
อาเซียนฯ ได,รับการ
รับรองโดยที่ประชุมสุด
ยอดอาเซียน (ASEAN
Summit) และนําเสนอ
ตอที่ประชุมรัฐภาคี
อนุสัญญาฯ สมัยที่ 25
ในเดือนธันวาคม 2562

ประเทศไทย ในฐานะ
ประธานอาเซียน ปŒ
2562 ได,จัดทําราง
แถลงการณBรวม
อาเซียนวาด,วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสําหรับการ
ประชุม United
Nations Climate
Action Summit
2019

188

ตัวชี้วดั

กิจกรรมภายใต&ASPEN

โครงการ/กิจกรรมของ
หน9วยงาน

3. การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ด,านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในภูมิภาค
อาเซียนของประเทศไทย

หน9วยงาน

สผ.

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68

แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วดั
โดยมี พลเอกประยุทธB
จันทรBโอชา
นายกรัฐมนตรี
เปbนผู,กลาแถลงการณB
รวมอาเซียนฯ ดังกลาว
ในการประชุม
United Nations
Climate Action
Summit 2019 เมื่อ
วันที่ 23 กันยายน
2562 ณ สํานักงาน
ใหญสหประชาชาติ
สหรัฐอเมริกา

สผ./ GIZ

ประเทศไทยมีรางแผน
กลยุทธBการดําเนินงาน
ด,านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศใน
ภูมิภาคอาเซียนของ
ประเทศไทย
ซึ่งจะชวยสงเสริม
บทบาทของไทยใน
การขับเคลื่อนการ
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โครงการ/กิจกรรมของ
หน9วยงาน

หน9วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68

แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วดั
ดําเนินงานด,านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในภูมิภาค
อาเซียน
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