แผนปฏิบัติการเตรียมความพรอมรองรับการดําเนินงานตามความตกลงปารีส : ขอ ๔ การลดกาซเรือนกระจก

๑. ศึกษาศักยภาพการลดกาซ เพื่อศึกษาและจัดทําแผน
เรือนกระจกของภาคสวน
ระดับประเทศดานศักยภาพ
๑
การลดกาซของสาขาการ
ตางๆ
ผลิตและภาคสวนตาง ๆ
รวมทั้งเปนขอมูลพื้นฐานใน
การจัดสงเปาหมายการลด
กาซเรือนกระจกทุก ๕ ป

แผนการลดกาซของประเทศ เปาหมายการมีRoadmap
ไทย
ของ NDC ภายในป ๒๕๖๐
ศักยภาพของการลดกาซใน
สาขาตางๆ
ตนทุนของการลดกาซภายใต
เทคโนโลยีตางๆ

๒. แผนการสรางความ
ตระหนักรูและความรวมมือ
ของสาธารณชนตอปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กิจกรรม - ผลิตสื่อรูปแบบ
หลากหลายใหเหมาะสมกับ
แตละกลุมเปาหมาย แลว
เผยแพรสูสาธารณะผาน

สาธารณชนมีความเขาใจ
ตระหนักรูถึงความสําคัญของ
การมีสวนรวมในการ
แกปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอยางเหมาะสม

ชองทางตางๆ

เพื่อสรางความตระหนักรู
ของสาธารณชน อันจะ
นําไปสูความรวมมือในการ
แกปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอยางมี
ประสิทธิภาพ

___

๒๕๗๓

๒๕๗๒

๒๕๗๑

๒๕๗๐

๒๕๖๙

๒๕๖๘

๒๕๖๗

๒๕๖๖

๒๕๖๕

๒๕๖๔

๒๕๖๓

๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๑

วัตถุประสงค

๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ความสอดคลองกับ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓
เปาหมายในแตละระยะ
(Milestones)

หนวยงานรับผิดชอบ
กรอบ
หลัก สนับสนุน
งบประมาณ
๓๐ ลานบาท สผ. อบก./พพ/
สศก./อก/
สนข./
กพท/วช/
กวก./สกว.

๕ ลานบาท/ป สผ.

๒

๒-๑๓๕

อบก./สส/
อส/สวทน/
สอท/จท./
สศก./
สศอ./
สป./ศธ./
ปค./สถ.

ระยะเวลาดําเนินการ
ความสอดคลองกับ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓
เปาหมายในแตละระยะ
(Milestones)

หนวยงานรับผิดชอบ

๒-๑๓๖

๒๕๗๓

๒๕๗๒

๒๕๗๑

๕ ลานบาท

๒๕๗๐

___

๒๕๖๙

กฎหมายการจัดซื้อจัดจางสี
เขียว เพื่อสนับสนุนการผลิต
และการบริโภคที่มีคารบอนต่ํา
และสอดคลองกับเศรษฐกิจสี
เขียว

๒๕๖๘

เพื่อจัดทํารางกฎหมายที่
เหมาะสมกับการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐที่มีกรอบและ
แนวทางที่สอดคลองกับการ
ผลิตและการบริโภคที่มี
คารบอนต่ํา และสอดคลอง
กับเศรษฐกิจสีเขียว เชน
- มาตรฐานและฉลากสินคา
สีเขียว

๒๕๖๗

๔. รางกฎหมายการจัดซื้อจัด
จางสีเขียว
กิจกรรม - จัดการประชุมรับ
ฟงความคิดเห็นตอราง
กฎหมายสําหรับ ผูมีสวนได
สวนเสียในการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ

๒๕๖๖

___

๒๕๖๕

ภาครัฐมีกรอบและแนวทาง
การกํากับดูแลการจัดซื้อจัด
จางที่สอดคลองกับการบริโภค
ที่มีคารบอนต่ําและเศรษฐกิจสี
เขียว

๒๕๖๔

เพื่อสรางระบบการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐที่มีกรอบและ
แนวทางที่สอดคลองกับการ
ผลิตและการบริโภคที่มี
คารบอนต่ํา และสอดคลอง
กับเศรษฐกิจสีเขียว

๒๕๖๓

๓. ศึกษามาตรการจัดซื้อจัด
จางสีเขียว
กิจกรรม - จัดเวทีรับฟง
ความคิดเห็น มาตรการจัดซื้อ
สินคาที่ผานการรับรองลาก
เขียว ฉลากคารบอน ฉลากลด
คารบอน เพื่อทําความเขาใจ
กับผูผลิตถึงแนวทางการเลือก
ซื้อสินคาสีเขียวของภาครัฐ

กรอบ
หลัก สนับสนุน
งบประมาณ
๕ ลานบาท คพ. บก.

๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๑

วัตถุประสงค

๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

สผ.

บก.

๕. ศึกษาการจัดทํานโยบาย
และแผนการพัฒนาเมือง
คารบอนต่ํา
กิจกรรม - จัดสัมมนารับฟง
ความคิดเห็นถึงแนวทางใน
การพัฒนาเมืองสูสังคม
คารบอนต่ํา ในระดับชุมชน
ในกลุมผูประกอบกิจการดาน
การออกแบบและกอสราง ใน
กลุมผูใหบริการและกําหนด
นโยบายการขนสงมวลชนตางๆ

เพื่อใหมีแผนและนโยบายใน แผนการพัฒนาเมืองคารบอน เปาหมายการมีแผนพัฒนา
การพัฒนาเมืองตางๆ ไปสู ต่ํา
เมืองคารบอนต่ํา ภายในป
เมืองคารบอนต่ํา เชน
๒๕๖๒
- มาตรการสงเสริมการ
ลงทุนของภาคเอกชนที่
สนับสนุนการผลิตและ
บริโภคที่ยั่งยืน
- มาตรการกําหนดพื้นที่สี
เขียว

๖. ศึกษาประสิทธิภาพของ
มาตรการเงินอุดหนุนเพื่อการ
พัฒนาประสิทธิภาพการใช
พลังงานและ การสงเสริม
พลังงานทางเลือก

เพื่อประเมินมาตรการเงิน แนวทางการปรับปรุง
อุดหนุนเพื่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพของมาตรการ
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนา
และ การสงเสริมพลังงาน
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน
ทางเลือก ที่ใชอยูในปจจุบัน และ การสงเสริมพลังงาน
วามีประสิทธิภาพเพียงใด
ทางเลือกที่ใชอยูในปจจุบัน
และควรมีการปรับปรุงอยางไร

___

๒๕๗๓

๒๕๗๒

๒๕๗๑

๒๕๗๐

๒๕๖๙

๒๕๖๘

๒๕๖๗

๒๕๖๖

๒๕๖๕

๒๕๖๔

๒๕๖๓

๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๑

วัตถุประสงค

๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ความสอดคลองกับ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓
เปาหมายในแตละระยะ
(Milestones)

หนวยงานรับผิดชอบ
กรอบ
หลัก สนับสนุน
งบประมาณ
๑๐ ลานบาท สผ. อบก./
กทม./ยธ./
สถ.

๑๐ ลานบาท สนพ. พน./พพ./
กฟผ.

๒-๑๓๗

___

๒๕๗๓

๒๕๗๒

๒๕๗๑

๒๕๗๐

๒๕๖๙

๒๕๖๘

มีอัตราภาษีและเงินอุดหนุน
ตาง ๆ ที่เหมาะสมในการที่จะ
ใชลดกาซเรือนกระจก ที่
สามารถนําไปออกเปน
กฎหมายและประกาศใชไดใน
อนาคต

๒๕๖๗

เพื่อใหรัฐทราบถึงอัตราภาษี
หรือเงินอุดหนุนทางการคลัง
และสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
ในการที่จะใชลดก็าซเรือน
กระจก

๒๕๖๖

๘. ศึกษาอัตราที่เหมาะสม
สําหรับมาตรการการคลังเพื่อ
สิ่งแวดลอม ที่สามารถชวยลด
กาซเรือนกระจก

๒๕๖๕

ภาครัฐมีมาตรการภาษีและ เปาหมายการประกาศใช
เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนา
มาตรการภาษีคารบอน
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน ภายในป ๒๕๖๘
การสงเสริมพลังงานทางเลือก
และการลดกาซเรือนกระจก
ที่มีประสิทธิภาพและสงเสริม
การใชพลังงานและการผลิต
พลังงานที่มีความยั่งยืน

๒๕๖๔

เพื่อปรับปรุงมาตรการภาษี
และ เงินอุดหนุนเพื่อการ
พัฒนาประสิทธิภาพการใช
พลังงาน การสงเสริม
พลังงานทางเลือก และการ
ลดกาซเรือนกระจก ใหมี
ประสิทธิภาพและสงเสริมให
การใชพลังงานและการผลิต
พลังงานมีความยั่งยืน

๒๕๖๓

๗. ปรับปรุงมาตรการภาษีและ
เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน
การสงเสริมพลังงานทางเลือก
และการลดกาซเรือนกระจก

๒๕๖๒

วัตถุประสงค

๒๕๖๑

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๒๕๖๐

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ระยะเวลาดําเนินการ
ความสอดคลองกับ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓
เปาหมายในแตละระยะ
(Milestones)

หนวยงานรับผิดชอบ
กรอบ
หลัก สนับสนุน
งบประมาณ
๑๐ ลานบาท สนพ. พพ./กฟผ.

๒๐ ลานบาท สผ./ สกว.
กรม
สรรพ
สามิต

๒-๑๓๘

๙. รื้อฟนและผลักดันการผาน เพื่อใหมีกฎหมายที่มารองรับ
รางพระราชบัญญัติ มาตรการ การใชมาตรการทางการคลัง
การคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
เพื่อสิ่งแวดลอม ซึ่งจะเปน
เครื่องมือที่จําเปนในการลด
กาซเรือนกระจกเพื่อรองรับ
NDC ที่มีความกาวหนากวาที่
ไดมีการเสนอไปแลวใน
อนาคต รวมทั้งเปนแหลง
รายไดใหกับภาครัฐ

มีพระราชบัญญัติ มาตรการ เปาหมายประกาศใช
การคลังเพื่อสิ่งแวดลอม เพื่อ มาตรการภาษีคารบอน
รองรับ NDC ที่มี
ภายในป ๒๕๖๘
ความกาวหนากวาที่ไดมีการ
เสนอไปแลวในอนาคต รวมทั้ง
เปนแหลงรายไดใหกับภาครัฐ

๑๐. การจัดตั้งตลาดคารบอน เพื่อใหมีเครื่องมือตลาด
๓
คารบอนแบบสมัครใจเปน
ภาคสมัครใจ
มาตรการในการลดกาซเรือน
กระจกเพื่อรองรับ NDC ที่มี
ความกาวหนากวาที่ไดมีการ
เสนอไปแลวในอนาคต

มีตลาดคารบอนเแบบสมัครใจ เปาหมายจัดตั้งตลาด
เพื่อการลดกาซเรือนกระจก คารบอนภาคสมัครใจ
เพื่อรองรับ NDC ที่มี
ภายในป ๒๕๖๑
ความกาวหนากวาที่ไดมีการ
เสนอไปแลวในอนาคต

๒๕๗๓

๒๕๗๒

๒๕๗๑

๒๕๗๐

๒๕๖๙

๒๕๖๘

๒๕๖๗

๒๕๖๖

๒๕๖๕

๒๕๖๔

๒๕๖๓

๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๑

วัตถุประสงค

๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ความสอดคลองกับ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓
เปาหมายในแตละระยะ
(Milestones)

หนวยงานรับผิดชอบ
กรอบ
หลัก สนับสนุน
งบประมาณ
๑๐ ลานบาท สผ./ นร.
กรม
สรรพ
สามิต

๒๐ ลานบาท อบก. สผ./สกว.

๒-๑๓๙

๒๕๗๓

๒๕๗๒

๒๕๗๑

๒๕๗๐

๒๕๖๙

๒๕๖๘

ทราบถึงผลกระทบจากจาก
มาตรการตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศพัฒนาแลวตอ
เศรษฐกิจไทย

๒๕๖๗

เพื่อศึกษาผลกระทบจาก
มาตรการตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศ
พัฒนาแลวตอเศรษฐกิจไทย
โดยเฉพาะดานการคา
ระหวางประเทศ เชน
มาตรการคารบอนกอนขาม
พรมแดน (Border Carbon
Adjustment)

๒๕๖๖

๑๒. การศึกษาผลกระทบจาก
มาตรการตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศพัฒนาแลวตอ
เศรษฐกิจไทย

เปาหมายการลดกาซเรือน
กระจกดวยเครื่องมือตลาด
คารบอน ภายในป ๒๕๖๘

๒๕๖๕

มีตลาดคารบอนภาคบังคับ
เพื่อการลดกาซเรือนกระจก
เพื่อรองรับ NDC ที่มี
ความกาวหนากวาที่ไดมีการ
เสนอไปแลวในอนาคต

๒๕๖๔

เพื่อใหมีเครื่องมือตลาด
คารบอนแบบสมัครใจเปน
มาตรการในการลดกาซเรือน
กระจกเพื่อรองรับ NDC ที่มี
ความกาวหนากวาที่ไดมีการ
เสนอไปแลวในอนาคต

๒๕๖๓

๑๑. การจัดตั้งตลาดคารบอน
ภาคบังคับ
กิจกรรม - ศึกษรูปแบบของ
องคกรที่เหมาะสม (ตลาดซื้อ
ขายคารบอน คณะกรรมการ
กํากับตลาดคารบอน เปนตน)
จัดทํารางกฎหมายรองรับ
การตั้งตลาดคารบอนภาค
บังคับ

๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๑

วัตถุประสงค

๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ความสอดคลองกับ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓
เปาหมายในแตละระยะ
(Milestones)

หนวยงานรับผิดชอบ
กรอบ
หลัก สนับสนุน
งบประมาณ
๒๕ ลานบาท อบก. สผ./สกว.

5 ลานบาท

๒-๑๔๐

สผ.

สกว.

๑

เปนโครงการที่อยูในแผนงานของ สผ. ตามปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ อบก.ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ พพ.ปงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๗๙ สศก.ปงบประมาณ ๒๕๖๑ อก.ปงบประมาณ ๒๕๕๙

สนข.ปงบประมาณ ๒๕๕๙ คพท.ปงบประมาณ ๒๕๖๐ วช.ปงบประมาณ ๒๕๕๙
๒

เปนโครงการที่อยูในแผนงานของ สผ. ตามปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อบก. ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ อส. ปงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๖๔ สวทน. ปงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐ สอท. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ และจท.

๓

เปนโครงการที่อยูในแผนงานของ อบก. ตามปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

หมายเหตุ : "_ _ _" หมายถึงไมไดเปนโครงการที่สอดคลองกับการบรรลุเปาหมาย(Milestones) แตละระยะ
เปาหมาย milestone เปนการกําหนดเปาหมายแตละระยะชวงเวลาวาจะมีความสําเร็จในเรื่องใดบางในชวงเวลาที่เหมาะสม และเพื่อเปนการกํากับการทํางาน
โครงการที่ไมไดสอดคลองกับการบรรลุเปาหมาย milestone แตละระยะ เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคของแตละโครงการเอง

๒-๑๔๑

แผนปฏิบัติการเตรียมความพรอมรองรับการดําเนินงานตามความตกลงปารีส : ขอ ๕ การดูดซับ การกักเก็บกาซเรือนกระจกในภาคปาไม

๑.โครงการพัฒนา
ยุทธศาสตรและแนวทาง
ดําเนินงานระดับชาติเรื่อง
เรดพลัส*

___

๒๕๗๓

๒๕๗๒

๒๕๗๑

๒๕๗๐

๒๕๖๘

พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓
๒๕๖๙

๒๕๖๗

๒๕๖๖

๒๕๖๕

๒๕๖๔

ยุทธศาสตรและแนวทาง
ดําเนินงานระดับชาติเรื่อง
เรดพลัสที่เหมาะสม เปนที่
ยอมรับของทุกฝายที่
เกี่ยวของ และไมนําไปสูการ
สรางปญหาความขัดแยง
หรือผลกระทบทางสังคม
และระดับการปลอยอางอิง
จากการเปลี่ยนแปลงการใช
ที่ดินและปาไมที่มีความ
ชัดเจน พรอมทั้งมาตรการ
ปองกันผลกระทบในทางลบ
(Safeguadrd Measures)
และแนวทางการจัดสรร/
แบงปนผลประโยชนที่
เกิดขึ้นจากเรดพลัสอยาง
เปนธรรม

๒๕๖๓

เพื่อพัฒนายุทธศาสตรและ
แนวทางดําเนินงาน
ระดับชาติเรื่องเรดพลัสของ
ประเทศไทยที่เหมาะสม
เปนที่ยอมรับของทุกภาค
สวน โดยกระบวนการมีสวน
รวม และการศึกษาจัดทํา
ระดับการปลอยอางอิง

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘
๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๑

วัตถุประสงค

ระยะเวลาดําเนินการ
๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคลองกับ
เปาหมายในแตละระยะ
(Milestones)

กรอบ หนวยงานรับผิดชอบ
งบประมาณ
หลัก สนับสนุน
๓๐ ลานบาท อส.

๒-๑๔๒

ปม./สผ./
อบก.

๒๕๗๓

๒๕๗๒

๒๕๗๑

๒๕๗๐

๒๕๖๘

พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓
๒๕๖๙

๒๕๖๗

๒๕๖๖

๒๕๖๕

๒๕๖๔

๒๕๖๓

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘
๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๑

วัตถุประสงค

ระยะเวลาดําเนินการ
๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคลองกับ
เปาหมายในแตละระยะ
(Milestones)

กรอบ หนวยงานรับผิดชอบ
งบประมาณ
หลัก สนับสนุน

๒. โครงการพัฒนาและ
สงเสริมการปลูกตนไม สวน
ปาเศรษฐกิจ ปาชุมชน และ
ธนาคารตนไม

เพื่อเพิ่มพื้นที่ปานอกเขตพื้น พื้นที่ปานอกเขตอนุรักษ
อนุรักษใหเปนแหลงกักเก็บ เพิม่ ขึ้น และมีการกักเก็บ
คารบอนตามแนวทางการ คารบอนในภาคปาไมมากขึ้น
จัดการปาไมอยางยั่งยืน และ
เสริมสรางเศรษฐกิจของ
ชุมชน

___

๕๐ ลานบาท ปม.

สผ./สส./
กสก./สถ./
อบก.

๓. โครงการพัฒนาเครื่องมือ
มาตรการทางเศรษฐศาสตร
มาตรการทางกฎหมาย
เทคโนโลยี และกลไก
สนับสนุน สงเสริมการ
อนุรักษปา พื้นฟูและเพิ่ม
พื้นที่ปา

เพื่อบูรณาการเครื่องมือ
มาตรการและกลไก เพื่อการ
ดูแลจัดการปาอยางเปน
ระบบ ทั้งในดานการอนุรักษ
ฟนฟู และเพิ่มพื้นที่ปา

มีเครื่องมือ มาตรการ
เทคโนโลยี และกลไกเพื่อ
การดูแลจัดการปาอยางเปน
ระบบ มีความเหมาะสม
สําหรับพื้นที่และปาไมแตละ
ประเภท สรางความชัดเจน
แกหนวยงานที่รับผิดชอบ

___

๒๐ ลานบาท อส.

ปม./สศค./
สกว./
ออป.

๔. โครงการพัฒนาระบบ
ตรวจวัด การรายงาน และ
การทวนสอบ (MRV)
สําหรับภาคปาไม และการ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน

เพื่อพัฒนาระบบตรวจวัด
การรายงาน และการทวน
สอบสําหรับภาคปาไม และ
การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
ของประเทศไทย

ระบบตรวจวัด การรายงาน เปาหมายการพัฒนาระบบ
และการทวนสอบสําหรับ
MRV ภายในป ๒๕๖๑
ภาคปาไม และการ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
ของประเทศไทย เพื่อรองรับ
การดําเนินงานตามเปาหมาย
NDCs และการจัดทํา
รายงานแหงชาติ

๒๐ ลานบาท อส.

สผ./ อบก./
สกว.

๒-๑๔๓

๕. โครงการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลพื้นที่ปาไม
ประเภทตางๆ

เพื่อพัฒนาและจัดทําระบบ
ฐานขอมูลพื้นที่ปาไม
ประเภทตางๆ ใหครบถวน
เปนฐานขอมูลเพื่อการ
วางแผน ติดตาม ประเมิน
ความกาวหนาการ
ดําเนินงาน และสนับสนุน
ระบบ MRV

ระบบฐานขอมูลพื้นที่ปาไม
ประเภทตางๆ ทั้งที่อยูใน
เขตพื้นที่อนุรักษ และพื้นที่
นอกเขตอนุรักษ

___

๒๕๗๓

๒๕๗๒

๒๕๗๑

๒๕๗๐

๒๕๖๘

พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓
๒๕๖๙

๒๕๖๗

๒๕๖๖

๒๕๖๕

๒๕๖๔

๒๕๖๓

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘
๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๑

วัตถุประสงค

ระยะเวลาดําเนินการ
๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคลองกับ
เปาหมายในแตละระยะ
(Milestones)

กรอบ หนวยงานรับผิดชอบ
งบประมาณ
หลัก สนับสนุน
๓๐ ลานบาท ปม.

* มีกิจกรรมบางสวนอยูในโครงการที่อยูในแผนงานของ อส. ตามปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐
หมายเหตุ : "_ _ _" หมายถึงไมไดเปนโครงการที่สอดคลองกับการบรรลุเปาหมาย(Milestones) แตละระยะ
เปาหมาย milestone เปนการกําหนดเปาหมายแตละระยะชวงเวลาวาจะมีความสําเร็จในเรื่องใดบางในชวงเวลาที่เหมาะสม และเพื่อเปนการกํากับการทํางาน
โครงการที่ไมไดสอดคลองกับการบรรลุเปาหมาย milestone แตละระยะ เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคของแตละโครงการเอง

๒-๑๔๔

อส./สทอภ.

แผนปฏิบัติการเตรียมความพรอมรองรับการดําเนินงานตามความตกลงปารีส : ขอ ๖ แนวทางความรวมมือโดยสมัครใจและมาตรการตาง ๆ
ระยะเวลาดําเนินการ
๒๕๗๓

๒๕๗๒

๒๕๗๑

๒๕๗๐

๒๕๖๙

๒๕๖๘

๒๕๖๗

๒๕๖๖

๒๕๖๕

พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓
๒๕๖๔

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓
๒๕๖๓

ความสอดคลองกับ
เปาหมายในแตละระยะ
(Milestones)

๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๑

วัตถุประสงค

๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กรอบ หนวยงานรับผิดชอบ
งบประมาณ
หลัก

สนับสนุน

๑. ศึกษาความแตกตางของ
มาตรการราคาคารบอนของ
กลุมประเทศอาเซียน เพื่อ
เปนฐานขอมูลในการเจรจา
ใหเกิด harmonization ใน
กลุมอาเซียน

เพื่อศึกษาความแตกตางของ ฐานขอมูลในการเจรจาให
มาตรการราคาคารบอนของ เกิด harmonization ใน
กลุมประเทศอาเซียน เพื่อ กลุมอาเซียน
เปนฐานขอมูลในการเจรจา
ใหเกิด harmonization ใน
กลุมอาเซียน

---

๒๐ ลานบาท สผ.

๒. แนวทางการเจรจา
เพื่อใหมาตรการราคา
คารบอนของกลุมประเทศ
อาเซียนมีอัตราที่ใกลคียงกัน

เพื่อศึกษาแนวทางการเจรจา
เพื่อใหมาตรการราคา
คารบอนของกลุมประเทศ
อาเซียนมีอัตราที่ใกลคียงกัน

---

๑๐ ลานบาท สผ./กต. อบก./
สศก./
สศอ./สถ.

กรอบแนวทางการเจรจา
เพื่อใหมาตรการราคา
คารบอนของกลุมประเทศ
อาเซียนมีอัตราที่ใกลเคียงกัน

๒-๑๔๕

กวก./
อบก./กต./
สกว.

๓. ศึกษาแนวทางในการ
จัดตั้งตลาดคารบอนใน
ระดับอาเซียน
กิจกรรม - ศึกษารูปแบบ
ขององคกรที่เหมาะสม
(ตลาดซื้อขายคารบอน
คณะกรรมการกํากับตลาด
คารบอน เปนตน) จัดทําราง
กฎหมายระหวางประเทศ
ของอาเซียนในการรองรับ
การตั้งตลาดคารบอนภาค
บังคับในระดับอาเซียน

เพื่อใหตลาดซื้อขาย
คารบอนมีขนาดที่ใหญขึ้น
สงเสริมการแขงขันซึ่งจะทํา
ใหราคาคารบอนเครดิตถูกลง
และยังเปนการรักษาระดับ
ความสามารถในการแขงชัน
ของภาคการสงออกของไทย
เนื่องจากประเทศในกลุม
อาเซียนที่เปนคูแขงขัน
ทางการคารวมกับไทย เมื่อมี
ระบบตลาดคารบอนรวมกัน
ตางก็จะมีตนทุนจากราคา
คารบอนที่เพิ่มขึ้นในระดับที่
ใกลเคียงกัน

ระยะเวลาดําเนินการ

มีแนวทางในการจัดตั้งตลาด เปาหมายแนวทางการจัดตั้ง
คารบอนเพื่อการลดกาซ
ตลาดคารบอนระดับอาเซียน
เรือนกระจกรวมกันในระดับ ภายในป ๒๕๗๓
อาเซียน

๒-๑๔๖

๒๕๗๓

๒๕๗๒

๒๕๗๑

๒๕๗๐

๒๕๖๙

๒๕๖๘

๒๕๖๗

๒๕๖๖

พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓
๒๕๖๕

๒๕๖๓

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓

๒๕๖๔

ความสอดคลองกับ
เปาหมายในแตละระยะ
(Milestones)

๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๑

วัตถุประสงค

๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กรอบ หนวยงานรับผิดชอบ
งบประมาณ
หลัก
๕๐ ลานบาท อบก.

สนับสนุน
กต./สผ./
กลต./สกว.

๔. ศึกษาระบบการวัด การ
รายงาน การทวนสอบ
(MRV) ที่เหมาะสมสําหรับ
อาเซียน เพื่อกํากับดูแล
และหลีกเลี่ยงการนับซ้ํา

เพื่อสรางระบบการวัด การ
รายงาน การทวนสอบ
(MRV) ที่เหมาะสมสําหรับ
อาเซียน เพื่อกํากับดูแล
และหลีกเลี่ยงการนับซ้ํา
เนื่องจากลักษณะของระบบ
การเกษตร ปาไม และการ
ผลิตของอาเซียนอาจมีความ
แตกตางและเฉพาะเจาะจง
กวาระบบของสากล รวมทั้ง
อาจไมจําเปนที่จะตองมี
ความเขมงวดเทากับของ
ประเทศที่พัฒนาแลว ระบบ
MRV ของอาเซียนนี้จะมี
ความสําคัญตอการจัดระบบ
harmonization ของ
มาตรการราคาคารบอนใน
กลุมอาเซียน

ระบบการวัด การรายงาน
การทวนสอบ (MRV) ที่
เหมาะสมสําหรับอาเซียน
เพื่อกํากับดูแล และ
หลีกเลี่ยงการนับซ้ํา

ระยะเวลาดําเนินการ

เปาหมายระบบ MRV ของ
อาเซียน ภายในป ๒๕๗๓

๒๕๗๓

๒๕๗๒

๒๕๗๑

๒๕๗๐

๒๕๖๙

๒๕๖๘

๒๕๖๗

๒๕๖๖

๒๕๖๕

พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓
๒๕๖๔

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓
๒๕๖๓

ความสอดคลองกับ
เปาหมายในแตละระยะ
(Milestones)

๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๑

วัตถุประสงค

๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กรอบ หนวยงานรับผิดชอบ
งบประมาณ
หลัก
๓๐ ลานบาท สผ.

หมายเหตุ : "_ _ _" หมายถึงไมไดเปนโครงการที่สอดคลองกับการบรรลุเปาหมาย(Milestones) แตละระยะ

เปาหมาย milestone เปนการกําหนดเปาหมายแตละระยะชวงเวลาวาจะมีความสําเร็จในเรื่องใดบางในชวงเวลาที่เหมาะสม และเพื่อเปนการกํากับการทํางาน
โครงการที่ไมไดสอดคลองกับการบรรลุเปาหมาย milestone แตละระยะ เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคของแตละโครงการเอง

๒-๑๔๗

สนับสนุน
อบก./สกว.

แผนปฏิบัติการเตรียมความพรอมรองรับการดําเนินงานตามความตกลงปารีส : ขอ ๗ การปรับตัว

๑.โครงการศึกษาเพื่อวาง
แผนการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศ
(NAP)

เพื่อศึกษาและจัดทําแผน
ระดับประเทศดานการ
ปรับตัวตอผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๑

๒. โครงการเตรียมการเพื่อ เพื่อเตรียมความพรอมของ
จัดทํารายงานความกาวหนา หนวยงานที่เกี่ยวของ และ
ตาม "แผนการปรับตัวของ บุคลากร ในการจัดทํา
๒
รายงานความกาวหนาของ
ประเทศ"
กิจกรรม - สรางความเชาใจ การดําเนินการตาม NAP
เรื่องรูปแบบ ขอบเขต
เนื้อหาของรายงาน
ความกาวหนา NAP , สํารวจ
รวบรวมขอมูล
ความกาวหนา และจัดทํา
รายงาน

๒๕๗๓

๒๕๗๒

๒๕๗๑

๒๕๗๐

๒๕๖๘

พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓
๒๕๖๙

๒๕๖๗

๒๕๖๖

๒๕๖๕

๒๕๖๔

๒๕๖๓

๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘
๒๕๖๑

วัตถุประสงค

ระยะเวลาดําเนินการ
๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคลองกับ
เปาหมายในแตละระยะ
(Milestones)

กรอบ หนวยงานรับผิดชอบ
งบประมาณ
หลัก สนับสนุน

แผนการปรับตัวของประเทศ เปาหมายการดําเนินงาน
ไทยตอการเปลี่ยนแปลง
ตามแผนการปรับตัวในป
สภาพภูมิอากาศ ที่มาจาก ๒๕๖๑
กระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน และหนวยงานที่
เกี่ยวของ

๒๐ ลานบาท สผ.

ชป/สวก./
ทน./สศก.

หนวยงาน และบุคลากรที่ เปาหมายการทบทวน
เกี่ยวของ มีความเขาใจ มี แผนการปรับตัวในป ๒๕๖๔
ความพรอม และสามารถ
จัดทํารายงานความกาวหนา
ของการดําเนินการตาม NAP
ไดอยางเหมาะสม
สอดคลองกับกฎระเบียบ
สากล และกรอบเวลาที่
กําหนด

๑๐ ลานบาท สผ.

สส. / สถ.

๒-๑๔๘

๓. โครงการสื่อสาร สราง
ความเขาใจแกสาธารณะ
เรื่องการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงภูมิสภาพ

เพื่อสรางความรู ความเขาใจ
และความตระหนักตอ
ประชาชนทั่วไป และเปนการ
เตรียมความพรอมในการ
๓
อากาศ กิจกรรม - ผลิตสื่อ ดําเนินงานเรื่องการปรับตัว
ตอผลกระทบจากการ
รูปแบบหลากหลาย
เปลี่ยนแปลงบสภาพ
เหมาะสมกับแตละ
กลุมเปาหมาย , เผยแพรสู ภูมิอากาศ
สาธารณะผานชองทางตางๆ

ประชาชนทั่วไปมีความรู
ความเขาใจที่ถูกตอง
เพียงพอ และมีความ
ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ นําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
เหมาะสม

___

๒๕๗๓

๒๕๗๒

๒๕๗๑

๒๕๗๐

๒๕๖๘

พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓
๒๕๖๙

๒๕๖๗

๒๕๖๖

๒๕๖๕

๒๕๖๔

๒๕๖๓

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘
๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๑

วัตถุประสงค

ระยะเวลาดําเนินการ
๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคลองกับ
เปาหมายในแตละระยะ
(Milestones)

กรอบ หนวยงานรับผิดชอบ
งบประมาณ
หลัก สนับสนุน
๖๐ ลานบาท สส.

๒-๑๔๙

สพฐ./ สกอ.

___

๒๕๗๓

๒๕๗๒

๒๕๗๑

๒๕๗๐

๒๕๖๘

พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓
๒๕๖๙

๒๕๖๗

๒๕๖๖

๒๕๖๕

เจาหนาที่สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตรของหนวยงาน
ตางๆ เจาหนาที่ในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และ
ในระดับสํานักงานจังหวัด ที่
รับผิดชอบการจัดทํานโยบาย
ยุทธศาสตร แผนงาน หรือ
โครงการ มีความรู ความ
เขาใจที่เพียงพอเกี่ยวกับ
เรื่องการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
สามารถจัดทําแผนปฏิบัติ
การดานการปรับตัว และ
สามารถบูรณาการเรื่องการ
ปรับตัวเขาสูกระบวนการ
จัดทํานโยบายและแผนของ
หนวยงานที่รับผิดชอบได

๒๕๖๔

เพื่อสรางเสริมความรู ความ
เขาใจเรื่องการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศกับกระบวนการ
จัดทํานโยบายและแผน แก
เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐที่
รับผิดชอบดานการทํา
นโยบาย แผนและโครงการ
ใหสามารถบูรณาการเรื่อง
การปรับตัวกับนโยบายและ
แผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
รวมทั้งการจัดทําแผนปฏิบัติ
การดานการปรับตัว

๒๕๖๓

๔. กิจกรรม - พัฒนา
หลักสูตรเรื่องการบูรณาการ
เรื่องการปรับตัวกับการ
จัดทํานโยบายและแผน
จัดการฝกอบรมแก
กลุมเปาหมาย และจัดทํา
แผนปฏิบัติการรองรับการ
ปรับตัว

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘
๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๑

วัตถุประสงค

ระยะเวลาดําเนินการ
๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคลองกับ
เปาหมายในแตละระยะ
(Milestones)

กรอบ หนวยงานรับผิดชอบ
งบประมาณ
หลัก สนับสนุน
๔๐ ลานบาท สผ.

๒-๑๕๐

อบก./ สส./
กปท./จท
/ สศก.

ความสอดคลองกับ
เปาหมายในแตละระยะ
(Milestones)

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘

พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

กรอบ หนวยงานรับผิดชอบ
งบประมาณ
หลัก สนับสนุน

๒-๑๕๑

๒๕๗๓

๒๕๗๒

๒๕๗๑

๒๕๗๐

๕๐ ลานบาท สกว.

๒๕๖๘

___

เพื่อประสานความรวมมือ
ทางวิชาการระหวางองคกร
ตางๆ ใหเกิดเครือขายและ
แผนการดําเนินงานรวมกัน
๔
อากาศ กิจกรรม - จัดตั้ง ดานการศึกษาคาดการณ
ผลกระทบจากการ
เครือขายการศึกษา
คาดการณผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทั้งในเชิงราย
เปลี่ยนแปลงสภาพ
สาขาและเชิงพื้นที่ที่มี
ภูมิอากาศ -ดําเนิน
ประสิทธิภาพ ลดความ
การศึกษาคาดการณ
ซ้ําซอน
ผลกระทบทั้งในเชิงราย
สาขาการผลิต และในเชิง
พื้นที่

๒๕๖๙

มีเครือขายการดําเนินงาน
รวมกัน และมีขอมูลพื้นฐาน
สําคัญที่เปนประโยชนตอ
การวางแผน แสวงหา
ทางเลือกของการปรับตัว
รองรับผลกระทบไดอยาง
เหมาะสม

๖. โครงการพัฒนาเครือขาย
การศึกษาคาดการณ
ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิสภาพ

๒๕๖๗

๑๕ ลานบาท สป.ทส. สผ./ สส./
อบก.

๒๕๖๖

___

๒๕๖๕

เครือขายและแผนการ
ดําเนินงานรวมกันระยะ ๕ ป
ของประเทศสมาชิกอาเซียน
ในเรื่องการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๒๕๖๔

เพื่อศึกษาและจัดทํา
เครือขายและแผนการ
ดําเนินงานรวมกันของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนใน
เรื่องการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๒๕๖๓

๕. โครงการสรางเครือขาย
ความรวมมือดานการปรับตัว
ในระดับประชาคมอาเซียน
ในเรื่องการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๑

วัตถุประสงค

๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วช./ สวก./
อบก./
สผ./ สกอ./
สศก.

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘

พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

กรอบ หนวยงานรับผิดชอบ
งบประมาณ
หลัก สนับสนุน

๒-๑๕๒

๒๕๗๓

๒๕๗๒

กต.

๒๕๗๑

๕ ลานบาท สผ.

___

๒๕๗๐

ขอเสนอในเชิงยุทธศาสตร
เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก
องคการระหวางประเทศ
หรือจากประเทศตางๆ ได
อยางเหมาะสม ไมเกิดความ
ซ้ําซอน และสอดคลองกับ
ความตองการที่แทจริง

๒๕๖๘

เพื่อศึกษาความจําเปนและ
ความตองการในดานตางๆ
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
เรื่องปรับตัวตอผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทั้งในระดับ
สวนกลางและระดับพื้นที่

๒๕๖๙

๘. โครงการศึกษาและจัดทํา
ขอเสนอเพื่อขอรับการ
สนับสนุนจากตางประเทศ
ดานการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๒๕๖๗

วช../สวก.

๒๕๖๖

๑๕ ลานบาท สกว.

๒๕๖๕

ขอเสนอตอการพัฒนาระบบ เปาหมายจัดตั้งกองทุน
กองทุนเพื่อการสนับสนุน เฉพาะดานการลดกาซและ
เพิ่มศักยภาพและและขีด
การปรับตัวภายในป ๒๕๖๘
ความสามารถของประชาชน
ในการปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในระดับพื้นที่

๒๕๖๔

เพื่อศึกษาและจัดทํา
ขอเสนอตอการพัฒนาระบบ
กองทุนที่สนับสนุน เพิ่ม
เสริมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการปรับตัว
รองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

๒๕๖๓

๗. โครงการศึกษาและ
พัฒนาการจัดตั้งกองทุนเพื่อ
สนับสนุนรองรับการปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

๒๕๖๒

วัตถุประสงค

๒๕๖๑

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๒๕๖๐

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ความสอดคลองกับ
เปาหมายในแตละระยะ
(Milestones)

๒๕๗๓

๒๕๗๒

๒๕๗๑

๒๕๗๐

๒๕๖๘

พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓
๒๕๖๙

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เหมาะสมกับแตละสาขาการ
ผลิต สอดคลองกับสภาพ
พื้นที่ ความตองการของ
ชุมชน เปนเทคโนโลยีที่
พัฒนาขึ้นภายในประเทศ

๒๕๖๗

เพื่อวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดานการ
ปรับตัวตอผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่เหมาะสมกับแต
ละสาขาการผลิต และ
สอดคลองกับความตองของ
ชุมชน สภาพบริบทของพื้นที่

๒๕๖๖

๑๐. โครงการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่
เหมาะสมเพื่อรองรับการ
ปรับตัวตอผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เปาหมายประกาศใช
กฎหมายเฉพาะดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในป ๒๕๖๓

๒๕๖๕

ขอเสนอการปรับปรุง
กฎระเบียบ กฎหมายที่มีอยู
และขอเสนอการพัฒนา
กฎหมายเฉพาะเพื่อรองรับ
และสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานการปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

๒๕๖๔

เพื่อศึกษาแนวทางการ
ปรับปรุงกฎระเบียบ
กฎหมายที่มีอยู และการ
พัฒนากฎหมายเฉพาะดาน
การปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๒๕๖๓

๙. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงกฎระเบียบ
กฎหมายสนับสนุนดานการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘
๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๑

วัตถุประสงค

ระยะเวลาดําเนินการ
๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคลองกับ
เปาหมายในแตละระยะ
(Milestones)

กรอบ หนวยงานรับผิดชอบ
งบประมาณ
หลัก สนับสนุน
๑๐ ลานบาท สผ.

___

สผ./ อบก./
สกว.

๕๐ ลานบาท สวทน. สส./ อบก./
สวทช.

๒-๑๕๓

เครือขายและระบบ
เปาหมายมีระบบฐานขอมูล
ฐานขอมูลเกี่ยวกับเรื่องการ ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศภายในป ๒๕๖๑
สภาพภูมิอากาศเพื่อใชใน
การกําหนดนโยบาย วางแผน
ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน และการจัดทํา
รายงานประกอบดวย
ฐานขอมูลผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
(Climate Impact), ฐานขอมูล
เกี่ยวกับรูปแบบ ทางเลือก
ของการปรับตัว (Adaptation
Model), ฐานขอมูลผลการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการ
ปรับตัว (Adaptation
Research) และฐานขอมูล
เกี่ยวกับการไดรับความ
ชวยเหลือจากประเทศตางๆ
/ องคกรระหวางประเทศ

๒๕๗๓

๒๕๗๒

๒๕๗๑

๒๕๗๐

๒๕๖๘

พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓
๒๕๖๙

๒๕๖๗

๒๕๖๖

๒๕๖๕

๒๕๖๔

๒๕๖๓

เพื่อสรางเครือขายและ
พัฒนาระบบฐานขอมูลดาน
การปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ที่มีการจัดการ
อยางเปนระบบ เขาถึงได
งายจากองคกรในระดับ
พื้นที่และประชาชนทั่วไป
และมีการปรับปรุงขอมูลให
มีความทันสมัยอยางตอเนื่อง

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘
๒๕๖๒

๑๑. โครงการจัดทํา
เครือขายฐานขอมูลเรื่องการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๑

วัตถุประสงค

ระยะเวลาดําเนินการ
๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคลองกับ
เปาหมายในแตละระยะ
(Milestones)

กรอบ หนวยงานรับผิดชอบ
งบประมาณ
หลัก สนับสนุน
๕๐ ลานบาท สผ.

(Adaptation Support)

๒-๑๕๔

สวทน./
สส./
อบก./
สทอภ./
สศก./วช./
สกว.

๑

เปนโครงการที่อยูในแผนงานของสผ.ปงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๔ และหนวยงานที่ดําเนินงานใกลเคียงกับแผน ไดแก ชป.ปงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑, สวก.ปงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐, ทน. ปงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐

๒

เปนโครงการที่อยูในแผนงานของสผ. ตามปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔

๓

เปนโครงการที่อยูในแผนงานของ สส. ปงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐

๔

เปนโครงการที่อยูในแผนงานของสกว. ปงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐, วช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ , สวก.ปงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑
หมายเหตุ : "_ _ _" หมายถึงไมไดเปนโครงการที่สอดคลองกับการบรรลุเปาหมาย(Milestones) แตละระยะ
เปาหมาย milestone เปนการกําหนดเปาหมายแตละระยะชวงเวลาวาจะมีความสําเร็จในเรื่องใดบางในชวงเวลาที่เหมาะสม และเพื่อเปนการกํากับการทํางาน
โครงการที่ไมไดสอดคลองกับการบรรลุเปาหมาย milestone แตละระยะ เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคของแตละโครงการเอง

๒-๑๕๕

แผนปฏิบัติการเตรียมความพรอมรองรับการดําเนินงานตามความตกลงปารีส : ขอ ๘ การลดความสูญเสีย และความเสียหาย

๑

อพยพ

มีระบบการวิจัยคาดการณ เปาหมายระบบการเตือนภัย
การประเมินความเสี่ยงจาก ลวงหนา ในป ๒๕๖๓
ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และระบบการ
เตือนภัยลวงหนาที่มีความ
ถูกตอง แมนยําและสามารถ
คาดการณลวงหนาไดนานขึ้น
และมีแผนอพยพ โดย
มุงเนนพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
หรือมีความเปราะบางตอการ
เกิดผลกระทบสูง

๒๕๗๓

๒๕๗๒

๒๕๗๑

๒๕๗๐

๒๕๖๙

๒๕๖๘

๒๕๖๗

๒๕๖๖

๒๕๖๕

๒๕๖๔

ระยะเวลาดําเนินการ
กรอบ หนวยงานรับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓ งบประมาณ
หลัก สนับสนุน
๒๕๖๓

เพื่อพัฒนาระบบการวิจัย
คาดการณการประเมินความ
เสี่ยงจากผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ระบบการเตือน
ภัยลวงหนา และจัดทําแผน
อพยพ (Evacuation Plan)

ความสอดคลองกับ
เปาหมายในแตละระยะ
(Milestones)

๒๕๖๒

๑.โครงการพัฒนาระบบ
การวิจัยคาดการณการ
ประเมินความเสี่ยงจาก
ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ระบบการเตือน
ภัยลวงหนา และจัดทําแผน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๑

วัตถุประสงค

๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๗๐ ลานบาท สกว.

๒-๑๕๖

วช./
สวทช./อต.

๒. โครงการพัฒนาสราง
เครือขายเตือนภัยลวงหนา
และเครือขายใหความ
ชวยเหลือในภาวะวิกฤติ
ระดับประเทศ และระดับ
พื้นที่

๒-๑๕๗

๒๕๗๓

๒๕๗๒

สกว./ วช/
สทอภ./
สวทช.

๒๕๗๑

๓๐ ลานบาท ปภ.

๒๕๗๐

___

๒๕๖๙

แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย เชน
พื้นที่เกษตรเสี่ยงภัย พื้นที่
เสี่ยงภัยน้ําทวม พื้นที่เสี่ยง
ดินถลม การรุกล้ําของน้ํา
ทะเล เพื่อการวางแผนลด
ความเสี่ยง และกําหนด
มาตรการแกไข ใหความ
ชวยเหลือไดทันตอเหตุการณ

๒๕๖๘

สส./กสก.

๒๕๖๗

๔๐ ลานบาท ปภ.

๒๕๖๖

___

๒๕๖๕

มีเครือขายเตือนภัยลวงหนา
และเครือขายใหความ
ชวยเหลือในภาวะวิกฤติ
ระดับประเทศ และระดับ
พื้นที่ โดยมีการกําหนด
บทบาท ภารกิจ และความ
รับผิดชอบขององคกรตางๆ
ไวอยางชัดเจน, ฐานขอมูล
ระบบการเตือนภัย และมี
แผนปฏิบัติการเตือนภัยและ
ใหความชวยเหลือรวมกัน
อยางบูรณาการ มีขอปฏิบัติ
ที่เหมาะสมสําหรับประชาชน
โดยจําแนกตามระดับความ
รุนแรงของสถานการณ

๒๕๖๔

เพื่อพัฒนาสรางเครือขาย
เตือนภัยลวงหนา และ
เครือขายใหความชวยเหลือ
ในภาวะวิกฤติระดับประเทศ
และระดับพื้นที่ การจัดทํา
ฐานขอมูลระบบการเตือนภัย
และการจัดทําแผนปฏิบัติ
การเตือนภัยและใหความ
ชวยเหลือรวมกันอยาง
บูรณาการ

๓. โครงการจัดทําพื้นที่เสี่ยง เพื่อจัดทําพื้นที่เสี่ยงภัยและ
ภัยและคาดการณชวงเวลา คาดการณชวงเวลาเกิดภัย
๒
เพื่อการวางแผนลดความ
เกิดภัย
เสี่ยง และกําหนดมาตรการ
ปองกัน แกไข ลดกระทบได
อยางเหมาะสม

ระยะเวลาดําเนินการ
กรอบ หนวยงานรับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓ งบประมาณ
หลัก สนับสนุน
๒๕๖๓

ความสอดคลองกับ
เปาหมายในแตละระยะ
(Milestones)

๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๑

วัตถุประสงค

๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๓๐ ลานบาท ปภ.

สส./ สผ./
อต.

๑

เปนโครงการที่อยูในแผนงานของสกว.ปงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑ และวช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ และใกลเคียงกับแผน ของ กอ.ปงบประมาณ๒๕๕๙-๒๕๖๐
เปนโครงการอยูในแผนงานของ วช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙
หมายเหตุ : "_ _ _" หมายถึงไมไดเปนโครงการที่สอดคลองกับการบรรลุเปาหมาย(Milestones) แตละระยะ
เปาหมาย milestone เปนการกําหนดเปาหมายแตละระยะชวงเวลาวาจะมีความสําเร็จในเรื่องใดบางในชวงเวลาที่เหมาะสม และเพื่อเปนการกํากับการทํางาน
โครงการที่ไมไดสอดคลองกับการบรรลุเปาหมาย milestone แตละระยะ เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคของแตละโครงการเอง
๒

๒-๑๕๘

๒๕๗๓

___

๒๕๗๒

สื่อเผยแพรสําหรับแตละ
กลุมเปาหมายเพื่อเตรียม
ความพรอมในการรับมือกับ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ
การเพิ่มพูนความรู ความ
เขาใจแกผูที่เกี่ยวของในพื้นที่
เสี่ยงภัย

๒๕๗๑

จัดทําสื่อในการเผยแพรใน
หลายรูปแบบที่เหมาะกับ
กลุมเปาหมาย และจัด
ฝกอบรมใหความรูในดาน
การเตรียมความพรอมในการ
เตือนภัย การเผชิญภัย และ
การฟนฟูหลังประสบภัย
ใหแกชุมชน เจาหนาที่และ
องคกรที่เกี่ยวของในพื้นที่
เสี่ยงภัยที่

๒๕๗๐

๕. โครงการพัฒนาสื่อ
เผยแพร และการฝกอบรม
ดานการเตือนภัย

๒๕๖๙

สกว./ วช./
สผ.

๒๕๖๘

๑๐ ลานบาท คปภ.

๒๕๖๗

___

๒๕๖๖

ระบบประกันภัย ระบบ
ประกันความเสี่ยงจาก
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศตอผลผลิต
ทางการเกษตร ปศุสัตว
และประมง และสําหรับ
ชุมชนและประชาชนในพื้นที่
เสี่ยงภัย

๒๕๖๕

เพื่อพัฒนาระบบประกันภัย
ระบบประกันความเสี่ยงจาก
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

๒๕๖๔

๔. โครงการพัฒนาระบบ
ประกันภัย ระบบประกัน
ความเสี่ยงจากผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

๒๕๖๓

ระยะเวลาดําเนินการ
กรอบ หนวยงานรับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓ งบประมาณ
หลัก สนับสนุน
๒๕๖๒

ความสอดคลองกับ
เปาหมายในแตละระยะ
(Milestones)

๒๕๖๑

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๐

วัตถุประสงค

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติการเตรียมความพรอมรองรับการดําเนินงานตามความตกลงปารีส : ขอ ๙ การเงินเพื่อการลดกาซเรือนกระจกและปรับตัว

๑. ศึกษาความตองการและ
ขนาดของการสนับสนุนทาง
การเงินเพื่อการบรรลุ
ปริมาณการลดกาซเรือน
กระจกอีก ๕% จาก ๒๐%
เปน ๒๕% ตามที่ไทยไดยื่น
ไวใน NDC

เพื่อศึกษาความตองการและ
ขนาดของการสนับสนุนทาง
การเงินที่จําเปนตอการ
บรรลุปริมาณการลดกาซ
เรือนกระจกอีก ๕% จาก
๒๐% เปน ๒๕% ตามที่ไทย
ไดยื่นไวใน NDC รวมทั้งการ
จัดลําดับความสําคัญ

แผนความตองการและ
เปาหมายของ NDC ภายในป
ขนาดของการสนับสนุนทาง ๒๕๖๒
การเงินเพื่อการบรรลุ
ปริมาณการลดกาซเรือน
กระจกอีก ๕% จาก ๒๐%
เปน ๒๕% ตามที่ไทยไดยื่น
ไวใน NDC

๒-๑๕๙

๒๕๗๓

๒๕๗๒

๒๕๗๑

๒๕๖๘

๒๕๖๗

๒๕๖๖

๒๕๖๕

๒๕๖๔

๒๕๖๓

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘

กรอบ หนวยงานรับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓ งบประมาณ
๒๕๗๐

ระยะเวลาดําเนินการ

๒๕๖๙

ความสอดคลองกับ
เปาหมายในแตละระยะ
(Milestones)

๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๑

วัตถุประสงค

๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หลัก
๓๐ ลานบาท สผ.

สนับสนุน
สศก./
สศอ./
พพ./สกว.

๒. ศึกษาความตองการและ
ขนาดของการสนับสนุนทาง
การเงินเพื่อการปรับตัวของ
ไทย รวมทั้งการจัดลําดับ
ความสําคัญ
กิจกรรม - จัดเวทีระดม
ความคิดเพื่อสรางหลักเกณฑ
ในการจัดลําดับความสําคัญ
ของโครงการการปรับตัว
ของภาคสวนตาง ๆ
- จัดการอบรมเครื่องมือใน
การประเมินตนทุน
ผลประโยชนของโครงการ
ปรับตัว

เพื่อศึกษาความตองการและ
ขนาดของการสนับสนุนทาง
การเงินเพื่อการปรับตัวของ
ไทย รวมทั้งการจัดลําดับ
ความสําคัญ

แผนความตองการและ
เปาหมายการปรับตัว
ขนาดของการสนับสนุนทาง ภายในป ๒๕๖๑
การเงินเพื่อการปรับตัวของ
ไทย รวมทั้งการจัดลําดับ
ความสําคัญ

๒๕๗๓

๒๕๗๒

๒๕๗๑

๒๕๗๐

๒๕๖๘

๒๕๖๗

๒๕๖๖

๒๕๖๕

๒๕๖๔

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘

กรอบ หนวยงานรับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓ งบประมาณ

๒๕๖๙

ระยะเวลาดําเนินการ

๒๕๖๓

ความสอดคลองกับ
เปาหมายในแตละระยะ
(Milestones)

๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๑

วัตถุประสงค

๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หลัก
๓๐ ลานบาท สผ.

๒-๑๖๐

สนับสนุน
สศก./
สศอ./
พพ./สกว.

๓. การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลออนไลนเพื่อการ
เขาถึงการสนับสนุนจาก
กองทุนระหวางประเทศ เพื่อ
เปนฐานขอมูลกลางสําหรับ
ผูขอรับการสนับสนุนจาก
องคกรภายในประเทศและ
ผูใหทุนสนับสนุนจาก
กองทุนระหวางประเทศ

พัฒนาระบบฐานขอมูล
ออนไลนเพื่อการเขาถึงการ
สนับสนุนจากกองทุน
ระหวางประเทศ ที่สามารถ
ติดตามสถานะการพิจารณา
ทางการเงิน โดยจัดทําเปน 2
ภาษา เพื่อเปนฐานขอมูล
กลางที่โปรงใสสําหรับผู
ขอรับการสนุนจากองคกร
ภายในประเทศและผูใหทุน
สนับสนุนจากกองทุน
ระหวางประเทศ

ระบบฐานขอมูลออนไลน
เพื่อการเขาถึงการสนับสนุน
จากกองทุนระหวางประเทศ
สําหรับผูขอรับการสนุ
นจากองคกรภายในประเทศ
และผูใหทุนสนับสนุนจาก
กองทุนระหวางประเทศ ทั้ง
เพื่อการลดกาซและการ
ปรับตัว

___

๒๕๗๓

๒๕๗๒

๒๕๗๑

๒๕๗๐

๒๕๖๘

๒๕๖๗

๒๕๖๖

๒๕๖๕

๒๕๖๔

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘

กรอบ หนวยงานรับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓ งบประมาณ

๒๕๖๙

ระยะเวลาดําเนินการ

๒๕๖๓

ความสอดคลองกับ
เปาหมายในแตละระยะ
(Milestones)

๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๑

วัตถุประสงค

๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หลัก
20 ลานบาท สผ.

๒-๑๖๑

สนับสนุน
อบก./
สกว./สศค.

๔. การพัฒนากลไก
ภายในประเทศเพื่อรองรับ
การเขาถึงและใชประโยชน
จากกองทุนระหวางประเทศ

ศึกษากระบวนการและ
กลไกการทํางาน
ภายในประเทศพรอมทั้ง
ประเมินศักยภาพการ
ดําเนินการของไทย เพื่อให
สามารถดําเนินงานตาม
กลไกและเงื่อนไขในการ
เขาถึงแหลงเงินทุนของ
กองทุนระหวางประเทศได
เชน ความพรอมในการ
เขียนขอทุนสนับสนุนจาก
แหลงเงินทุนระหวางประเทศ

กระบวนการและกลไกการ
ทํางานภายในประเทศที่
สามารถดําเนินงานตาม
กลไกและเงื่อนไขในการ
เขาถึงแหลงเงินทุนของ
กองทุนระหวางประเทศได

___

๒๕๗๓

๒๕๗๒

๒๕๗๑

๒๕๗๐

๒๕๖๘

๒๕๖๗

๒๕๖๖

๒๕๖๕

๒๕๖๔

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘

กรอบ หนวยงานรับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓ งบประมาณ

๒๕๖๙

ระยะเวลาดําเนินการ

๒๕๖๓

ความสอดคลองกับ
เปาหมายในแตละระยะ
(Milestones)

๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๑

วัตถุประสงค

๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หลัก
20 ลานบาท สผ /.
อบก.

๒-๑๖๒

สนับสนุน
กต.

๕. การศึกษาดานกฎกติกาที่
เหมาะสม ในการจัดลําดับ
ความสําคัญของการจัดสรร
เงินทุนระหวางประเทศ
ใหกับประเทศที่กําลังพัฒนา
และระบบติดตามความมี
ประสิทธิภาพของการใช
เงินทุน

เพื่อใหไทยกรอบการเจรจา
ดานกฎกติที่เหมาะสม ใน
การจัดลําดับความสําคัญ
ของการจัดสรรเงินทุน
ระหวางประเทศใหกับ
ประเทศที่กําลังพัฒนาและ
ระบบติดตามความมี
ประสิทธิภาพของการใช
เงินทุน

ภาครัฐมกรอบการเจรจา
ดานกฎกติที่เหมาะสม ใน
การจัดลําดับความสําคัญ
ของการจัดสรรเงินทุน
ระหวางประเทศใหกับ
ประเทศที่กําลังพัฒนาบน
พื้นฐานของความจําเปน
อยางเปนธรรมแกสมาชิกที่มี
ระดับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจแตกตางกัน และ
ระบบติดตามความมี
ประสิทธิภาพของการใช
เงินทุน

เปาหมายการมีกรอบการ
เจรจาดานการจัดลําดับ
ความสําคัญของการจัดสรร
เงินทุนฯ ภายในป ๒๕๖๘

๒๕๗๓

๒๕๗๒

๒๕๗๑

๒๕๗๐

๒๕๖๘

๒๕๖๗

๒๕๖๖

๒๕๖๕

๒๕๖๔

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘

กรอบ หนวยงานรับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓ งบประมาณ

๒๕๖๙

ระยะเวลาดําเนินการ

๒๕๖๓

ความสอดคลองกับ
เปาหมายในแตละระยะ
(Milestones)

๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๑

วัตถุประสงค

๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หลัก
๒๐ ลานบาท สผ.

๒-๑๖๓

สนับสนุน
สศค./กต.

๖. การศึกษาดานกฎกติกาที่
เหมาะสมสําหรับการกําหนด
รูปแบบ กระบวนการ
ขั้นตอน และแนวทางของ
การรายงานผลการระดมทุน
จากประเทศที่พัฒนาแลว

เพื่อใหไทยมีกรอบการเจรจา
ดานกฎกติกาที่เหมาะสม
สําหรับการกําหนดรูปแบบ
กระบวนการ ขั้นตอน และ
แนวทางของการรายงานผล
การระดมทุนจากประเทศที่
พัฒนาแลว

กรอบการเจรจาดานกฎ
กติกาที่เหมาะสมสําหรับ
การกําหนดรูปแบบ
กระบวนการ ขั้นตอน และ
แนวทางของการรายงานผล
การระดมทุนจากประเทศที่
พัฒนาแลวเพื่อใหมั่นใจวา
การระดมทุนดังกลาวมี
ความกาวหนาและเกิดขึ้นจริง

เปาหมายการมีกรอบการ
เจรจาดานแนวทางของ
รายงานผลการระดมทุนจาก
ประเทศพัฒนาแลว ภายในป
๒๕๖๘

หมายเหตุ : "_ _ _" หมายถึงไมไดเปนโครงการที่สอดคลองกับการบรรลุเปาหมาย(Milestones) แตละระยะ

เปาหมาย milestone เปนการกําหนดเปาหมายแตละระยะชวงเวลาวาจะมีความสําเร็จในเรื่องใดบางในชวงเวลาที่เหมาะสม และเพื่อเปนการกํากับการทํางาน
โครงการที่ไมไดสอดคลองกับการบรรลุเปาหมาย milestone แตละระยะ เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคของแตละโครงการเอง

๒-๑๖๔

๒๕๗๓

๒๕๗๒

๒๕๗๑

๒๕๖๘

๒๕๖๗

๒๕๖๖

๒๕๖๕

๒๕๖๔

๒๕๖๓

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘

กรอบ หนวยงานรับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓ งบประมาณ
๒๕๗๐

ระยะเวลาดําเนินการ

๒๕๖๙

ความสอดคลองกับ
เปาหมายในแตละระยะ
(Milestones)

๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๑

วัตถุประสงค

๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หลัก
๒๐ ลานบาท สผ.

สนับสนุน
สศค./กต.

แผนปฏิบัติการเตรียมความพรอมรองรับการดําเนินงานตามความตกลงปารีส : ขอ ๑๐ การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

๑. จัดทําโครงการเพื่อการ เพื่อประเมินศักยภาพ ความ
ประเมินความตองการและ พรอม และขอจํากัดทางดาน
ความพรอมทางดาน
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีของประเทศไทย

ทําใหทราบถึงความพรอม
ทางเทคโนโลยีของประเทศ
ไทย และความตองการทาง
เทคโนโลยีที่ตองไดรับการ
ชวยเหลือหรือสนับสนุนจาก
ตางประเทศ

เปาหมายในการมี
ยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ
ยาวแบบคารบอนต่ํา ป
๒๕๖๒

๒.โครงการอุดหนุนงานวิจัย
และการพัฒนาที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมีปริมาณและ
คุณภาพมากขึ้น

___

เพื่อกระตุนการผลิตผล
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

๒๕๗๓

๒๕๗๒

๒๕๗๑

๒๕๗๐

๒๕๖๘

๒๕๖๗

๒๕๖๖

๒๕๖๖

๒๕๖๔

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๖๖๘

กรอบ หนวยงานรับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓ งบประมาณ
หลัก สนับสนุน

๒๕๖๙

ระยะเวลาดําเนินการ

๒๕๖๓

ความสอดคลองกับ
เปาหมายในแตละระยะ
(Milestones)

๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๑

วัตถุประสงค

๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๔๐ ลานบาท สวทน.

-

๑๐๐ ลานบาทสศค./ สวทน./
สผ.
สกว.

๒-๑๖๕

๓.จัดทําแผนปฏิบัติการ
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกให
ครอบคลุมทุกรายสาขา*

เพื่อสงเสริมการพัฒนาและ มีความกาวหนาทางดานเทค
ถายทอดเทคโนโลยีที่ปลอย โนโยลีครอบคลุมทุกรายสาขา
กาซเรือนกระจกต่ําและที่
เสริมสรางความสามารถใน
การฟนตัว

เปาหมายในการมี
ยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ
ยาวแบบคารบอนต่ํา ป
๒๕๖๒

๒๕๗๓

๒๕๗๒

๒๕๗๑

๒๕๗๐

๒๕๖๘

๒๕๖๗

๒๕๖๖

๒๕๖๖

๒๕๖๔

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๖๖๘

กรอบ หนวยงานรับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓ งบประมาณ
หลัก สนับสนุน

๒๕๖๙

ระยะเวลาดําเนินการ

๒๕๖๓

ความสอดคลองกับ
เปาหมายในแตละระยะ
(Milestones)

๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๑

วัตถุประสงค

๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๒๐๐ ลานบาทสวทน. พพ./สนข./
/สผ. ฯลฯ

๒-๑๖๖

๔.โครงการขยายเครือขาย เพื่อเพิ่มศักยภาพทางดาน
และพันธมิตรในการพัฒนา องคความรูและการ
งานวิจัยและถายทอด
แลกเปลีย่ นเทคโนโลยี
เทคโนโลยีที่ปลอยกาซเรือน
กระจกต่ําและเสริมสราง
ความสามารถในการฟนตัว
โดยมีกลุมเปาหมายเปนภาค
การศึกษา ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และองคกร
ระหวางประเทศ

ความรวมมือในระยะยาว
ระหวางภาคการศึกษา
ภาคเอกชน ภาคประชาชน
และองคกรระหวางประเทศ
ในการแกไขปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เปาหมายในการมี
ยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ
ยาวแบบคารบอนต่ํา ป
๒๕๖๒

๒๕๗๓

๒๕๗๒

๒๕๗๑

๒๕๗๐

๒๕๖๘

๒๕๖๗

๒๕๖๖

๒๕๖๖

๒๕๖๔

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๖๖๘

กรอบ หนวยงานรับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓ งบประมาณ
หลัก สนับสนุน

๒๕๖๙

ระยะเวลาดําเนินการ

๒๕๖๓

ความสอดคลองกับ
เปาหมายในแตละระยะ
(Milestones)

๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๑

วัตถุประสงค

๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๑๐ ลานบาท สผ.

๒-๑๖๗

สวทน.

๕.โครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลทางเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลดาน มีฐานขอมูลที่สามารถเขาถึง เปาหมายในการมีระบบ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการ ไดสะดวก
ฐานขอมูลclimate change
เปลี่ยนแปลงของสภพ
ป ๒๕๖๑
ภูมิอากาศ

๖.จัดตั้งกลไกภายในประเทศ เพื่อจัดใหมีกลไกการเขาถึง
เพื่อรองรับการสนับสนุน
ชองทางดานการเงิน
ดานการเงิน เทคโนโลยี
และการเสริมสรางศักยภาพ
จากตางประเทศ

ไดรับความชวยเหลือ
สนับสนุนทางดานการเงิน
จากตางประเทศผานกลไลที่
จัดตั้งขึ้น

๒๕๗๓

๒๕๗๒

๒๕๗๑

๒๕๗๐

๒๕๖๘

๒๕๖๗

๒๕๖๖

๒๕๖๖

๒๕๖๔

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๖๖๘

กรอบ หนวยงานรับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓ งบประมาณ
หลัก สนับสนุน

๒๕๖๙

ระยะเวลาดําเนินการ

๒๕๖๓

ความสอดคลองกับ
เปาหมายในแตละระยะ
(Milestones)

๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๑

วัตถุประสงค

๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๔๐ ลานบาท สผ.

---

๑๐ ลานบาท สผ.

*เปนโครงการที่อยูในแผนงานของ สวทน. ตามปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐
หมายเหตุ : "_ _ _" หมายถึงไมไดเปนโครงการที่สอดคลองกับการบรรลุเปาหมาย(Milestones) แตละระยะ
เปาหมาย milestone เปนการกําหนดเปาหมายแตละระยะชวงเวลาวาจะมีความสําเร็จในเรื่องใดบางในชวงเวลาที่เหมาะสม และเพื่อเปนการกํากับการทํางาน
โครงการที่ไมไดสอดคลองกับการบรรลุเปาหมาย milestone แตละระยะ เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคของแตละโครงการเอง

๒-๑๖๘

-

สวทน.

แผนปฏิบัติการเตรียมความพรอมรองรับการดําเนินงานตามความตกลงปารีส: ขอ ๑๑ การเสริมสรางศักยภาพ

๑.โครงการใหความรูแก
องคกรภาครัฐเกี่ยวกับ
การบูรณาการเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ* -กิจกรรมอบรม
ใหความรูการบูรณาการ
เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศใหแกหนวยงาน
ภาครัฐ

เพื่อใหแผนงาน นโยบาย
หรือมาตรการตางๆ ของ
หนวยงานหรือองคกรของ
ภาครัฐทั้งในระดับสวนกลาง
ภูมิภาคและทองถิ่นมีการ
ตอบสนองหรือคํานึงตอ
ปญหาการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ

นโยบายและแผนงานตางๆ
ขององคกรในภาครัฐให
ความสําคัญกับการ
แกปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโดย

___

๒๕๗๓

๒๕๗๒

๒๕๗๑

๒๕๗๐

๒๕๖๙

๒๕๖๘

๒๕๖๗

๒๕๖๖

๒๕๖๕

๒๕๖๔

๒๕๖๓

ความสอดคลองกับเปาหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ
กรอบ หนวยงานรับผิดชอบ
ในแตละระยะ (Milestones) พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘
พ.ศ. ๒๕๖๙-๒๕๗๓ งบประมาณ
๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๑

วัตถุประสงค

๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หลัก
๒๐ ลานบาท สผ.

๒-๑๖๙

สนับสนุน
อบก/
คพท/วช/
ปภ/สถ.

๒.โครงการสงเสริมการ
เสริมสรางศักยภาพระดับทองถิ่น
เชน โครงการดานการจัดทํา
ฐานขอมูลองคความรู อาทิ
Sharing Platform โครงการ
สรางแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรู
โดยมีศูนยเรียนรูหรือระบบ
Knowledge Management
System โครงการสราง Role
Model ที่จะเปนแบบอยางใน
การใชชีวิตแบบคารบอนต่ํา

เพื่อใหความรูและสรางความ
เขมแข็งของชุมชนในการ
รับมือและปรับตัวตอความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

มีการเสริมสรางศักยภาพ
ใหแกชุมชนอันจะสะทอน
หลักการในการแกไขปญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากศในระยะยาวดวยระบบ
"bottom-up" อยางแทจริง

---

๒๕๗๓

๒๕๗๒

๒๕๗๑

๒๕๗๐

๒๕๖๙

๒๕๖๘

๒๕๖๗

๒๕๖๖

๒๕๖๕

๒๕๖๔

๒๕๖๓

ความสอดคลองกับเปาหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ
กรอบ หนวยงานรับผิดชอบ
ในแตละระยะ (Milestones) พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘
พ.ศ. ๒๕๖๙-๒๕๗๓ งบประมาณ
๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๑

วัตถุประสงค

๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หลัก

สนับสนุน

๑๐๐ ลานบาทสพฐ/ อบต./อบจ.
สกอ./
สถ./สผ.

๒-๑๗๐

๓. โครงการศึกษารวบรวม
การดําเนินการและ
มาตรการที่เกี่ยวของกับการ
เสริมสรางศักยภาพ

เพื่อที่จะใหเปนไปตาม
หลักการภายใตความตกลง
ปารีสที่กําหนดใหประเทศ
กําลังพัฒนาควรแจง
ความกาวหนาที่เกิดขึ้นของ
การดําเนินงานดานแผน
นโยบาย กิจกรรมหรือ
มาตรการของการเสริมสราง
ศักยภาพอยางสม่ําเสมอ

มีการรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวของและมีความพรอม
ที่จะปฏิบัติตามหลักการ
ภายใตความตกลงปารีส

___

๒๕๗๓

๒๕๗๒

๒๕๗๑

๒๕๗๐

๒๕๖๙

๒๕๖๘

๒๕๖๗

๒๕๖๖

๒๕๖๕

๒๕๖๔

๒๕๖๓

ความสอดคลองกับเปาหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ
กรอบ หนวยงานรับผิดชอบ
ในแตละระยะ (Milestones) พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘
พ.ศ. ๒๕๖๙-๒๕๗๓ งบประมาณ
๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๑

วัตถุประสงค

๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หลัก
๑๐ ลานบาท สผ.

*เปนโครงการที่อยูในแผนงานของสผ. ตามปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ อบก. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ คพท.ปงบประมาณ ๒๕๖๐ วช.ปงบประมาณ ๒๕๕๙
หมายเหตุ : "_ _ _" หมายถึงไมไดเปนโครงการที่สอดคลองกับการบรรลุเปาหมาย(Milestones) แตละระยะ
เปาหมาย milestone เปนการกําหนดเปาหมายแตละระยะชวงเวลาวาจะมีความสําเร็จในเรื่องใดบางในชวงเวลาที่เหมาะสม และเพื่อเปนการกํากับการทํางาน
โครงการที่ไมไดสอดคลองกับการบรรลุเปาหมาย milestone แตละระยะ เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคของแตละโครงการเอง

๒-๑๗๑

สนับสนุน
-

แผนปฏิบัติการเตรียมความพรอมรองรับการดําเนินงานตามความตกลงปารีส: ขอ ๑๒ จิตสํานึกและการศึกษา

___

๒๕๗๓

๒๕๗๒

๒๕๗๑

๒๕๗๐

๒๕๖๙

๒๕๖๘

๒๕๖๗

๒๕๖๖

๒๕๖๕

หลักสูตรการศึกษาที่ทํา
ใหเยาวชนมีความรู ความ
เขาใจและตื่นตัวกับ
ปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

๒๕๖๔

เพื่อศึกษาและจัดทํา
หลักสูตรการศึกษาที่มี
การบูรณาการดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพื่อใชในการ
เรียนการสอนในสถาบัน
ทางการศึกษาของประเทศ

๒๕๖๓

๑.โครงการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและบูรณาการ
หลักสูตรการศึกษาดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ* -กิจกรรมพัฒนา
แนวทางการดําเนินงานและ
ชุดความรูเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ -พัฒนา
กระบวนการเรียนรู เพื่อ
จัดทําหลักสูตรการศึกษา
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศใหกับ
สถาบันการศึกษา

ความสอดคลองกับ
ระยะเวลาดําเนินการ
กรอบ หนวยงานรับผิดชอบ
เปาหมายในแตะละระยะ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓ งบประมาณ
(Milestones)
หลัก สนับสนุน
๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๑

วัตถุประสงค

๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๑๐ ลานบาท สพฐ./ สผ./อบก/
สกอ. สส/วช/กอ.

๒-๑๗๒

๒.โครงการจัดทําหลักสูตร สรางและบูรณาการองค
เฉพาะสาขา เชน หลักสูตร ความรูในทุกสาขาวิชาชีพที่
สาขาแพทยที่ตองวินิจฉัยโรค เกี่ยวของ
/ อาการตางๆ รองรับ
ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เชน โรคจาก
อากาศรอนที่มีคนเสียชีวิต
จากอากาศรอน

สรางบุคลากรและ
แรงงานที่มีศักยภาพเพื่อ
รองรับการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการพัฒนาและ
รับมือกับผลกระทบจาก
ปญหาการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ

---

๒๕๗๓

๒๕๗๒

๒๕๗๑

๒๕๗๐

๒๕๖๙

๒๕๖๘

๒๕๖๗

๒๕๖๖

๒๕๖๕

๒๕๖๔

๒๕๖๓

ความสอดคลองกับ
ระยะเวลาดําเนินการ
กรอบ หนวยงานรับผิดชอบ
เปาหมายในแตะละระยะ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓ งบประมาณ
(Milestones)
หลัก สนับสนุน
๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๑

วัตถุประสงค

๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๕๐ ลานบาท สพฐ./ สผ.
สกอ.

๒-๑๗๓

๓.โครงการเสริมสราง
เพื่อใหเกิดการเรียนรูจาก
จิตสํานึกและการเรียนรูจาก การปฏิบัติจริง
การปฏิบัติจริง เชน ชุมชน
ตนแบบลดโลกรอน (แสดง
ใหดูวาชุมชนอยูอยางไร
ดําเนินการอยางไร)
โครงการจัดทําคายใหกับ
เยาวชนใหสํานึกในการดูแล
ปา เขาใจสิ่งแวดลอมรอบตัว
ของเด็ก ดูแลพื้นที่ชุมชน
ของตนเอง การแยกขยะ
โดยทําอยางตอเนื่องและมี
การติดตามผลอยางตอเนื่อง

ประชาชนมีควารูและ
จิตสํานึกซึ่งเปนวิธีการ
นอกจากการศึกษาจาก
ตําราเพียงอยางเดียว

---

๒๕๗๓

๒๕๗๒

๒๕๗๑

๒๕๗๐

๒๕๖๙

๒๕๖๘

๒๕๖๗

๒๕๖๖

๒๕๖๕

๒๕๖๔

๒๕๖๓

ความสอดคลองกับ
ระยะเวลาดําเนินการ
กรอบ หนวยงานรับผิดชอบ
เปาหมายในแตะละระยะ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓ งบประมาณ
(Milestones)
หลัก สนับสนุน
๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๑

วัตถุประสงค

๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๑๐๐ ลานบาทสพฐ./ สผ.
สกอ.

* มีการดําเนินงานของหนวยงานที่ใกลเคียงกับแผนไดแก อบก. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ สส. ปงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐ กอ.ปงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐ วช ปงบประมาณ ๒๕๕๙
หมายเหตุ : "_ _ _" หมายถึงไมไดเปนโครงการที่สอดคลองกับการบรรลุเปาหมาย(Milestones) แตละระยะ
เปาหมาย milestone เปนการกําหนดเปาหมายแตละระยะชวงเวลาวาจะมีความสําเร็จในเรื่องใดบางในชวงเวลาที่เหมาะสม และเพื่อเปนการกํากับการทํางาน
โครงการที่ไมไดสอดคลองกับการบรรลุเปาหมาย milestone แตละระยะ เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคของแตละโครงการเอง

๒-๑๗๔

แผนปฏิบัติการเตรียมความพรอมรองรับการดําเนินงานตามความตกลงปารีส : ขอ ๑๓ ความโปรงใส

๒๕๗๓

๒๕๗๒

๒๕๗๑

๒๕๗๐

๒๕๖๘

๒๕๖๗

๒๕๖๖

๒๕๖๕

๒๕๖๔

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘

กรอบ หนวยงานรับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓ งบประมาณ
๒๕๖๙

ระยะเวลาดําเนินการ

๒๕๖๓

ความสอดคลองกับ
เปาหมายในแตละระยะ
(Milestones)

๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๑

วัตถุประสงค

๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หลัก

สนับสนุน

๑.โครงการศึกษาวิจัยกรอบ
กฎหมายเพื่อรองรับการปรับ
โครงสรางสถาบันซึ่ง
ครอบคลุมเรื่องความรวมมือ
หรือการบูรณาการระหวาง
องคกร การเงินงบประมาณ
ทรัพยากรบุคคล และความ
รับผิดชอบหนาที่

เพื่อการกําหนดโครงสราง
และความรับผิดชอบหนาที่
ของหนวยงานในการปลอย
กาซเรือนกระจกใหชัดเจน

หนวยงานที่รับผิดชอบเรื่อง เปาหมายการจัดใหมี
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
กฎหมายเฉพาะดาน
ภูมิอากาศโดยตรงมี
climate change ป ๒๕๖๓
กฎหมายรองรับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสราง
สถาบัน

๕ ลานบาท สผ./
สคก.

อบก.

๒.โครงการศึกษาวิจัยกรอบ
กฎหมายเพื่อเอื้ออํานวยใน
การใหไดมาซึ่งขอมูลในการ
จัดทํารายงาน

เพื่อใหอํานาจแกหนวยงานที่
รับผิดชอบเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในการทําใหไดมา
ซึ่งขอมูลการปลอยกาซเรือน
กระจกจากภาคเอกชน

การไดมาซึ่งขอมูลที่จําเปน เปาหมายการจัดใหมี
ตอการจัดทํารายงานมีความ กฎหมายเฉพาะดาน
สะดวกขึ้นเนื่องจากมี
climate change ป ๒๕๖๓
กฎหมายรองรับ

๕ ลานบาท สผ./
สคก.

อบก.

๒-๑๗๕

๓.โครงการอบรมหนวยงาน เพื่อใหความรูความเขาใจแก
ทั้งภาครัฐและเอกชนดาน หนวยงานทั้งภาครัฐและ
การจัดทํารายงาน เชน
เอกชนดานการจัดทํารายงาน
กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อสรางความรู
ความเขาใจในการจัดทํา
รายงานใหกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ อาทิ ภาครัฐ
เอกชน การจัดทํารูปแบบ
(template) ของรายงานใน
ลักษณะที่ใชไดกับทุกภาค
สวน

มีการเก็บขอมูลอยางเปน
ระบบเพื่อใหสามารถ
นํามาใชในการประเมินได
อยางถูกตองและสมบูรณ
และเพื่อเพิ่มการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรที่
ตอเนื่อง

๔.โครงการศึกษาเพื่อจัดทํา
ระบบฐานขอมูลที่สามารถใช
เปนแหลงฐานขอมูลในการ
จัดทํารายงาน*

มีความสะดวกในการจัดทํา เปาหมายในการมีระบบ
รายงานในระยะยาว
ฐานขอมูลclimate change
เนื่องจากขอมูลถูกรวบรวม ป ๒๕๖๑
เอาไวอยางเปนระบบและ
เพิ่มความโปรงใสเนื่องจาก
ขอมูลสามารถเขาถึงได

เพื่อปรับปรุงพัฒนา เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ฐานขอมูลใหทันสมัยมากขึ้น
และทําอยางตอเนื่อง

---

๒-๑๗๖

๒๕๗๓

๒๕๗๒

๒๕๗๑

๒๕๗๐

๒๕๖๘

๒๕๖๗

๒๕๖๖

๒๕๖๕

๒๕๖๔

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘

กรอบ หนวยงานรับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓ งบประมาณ
๒๕๖๙

ระยะเวลาดําเนินการ

๒๕๖๓

ความสอดคลองกับ
เปาหมายในแตละระยะ
(Milestones)

๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๑

วัตถุประสงค

๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หลัก

สนับสนุน

๗๐ ลานบาท สผ.

อบก.

๔๐ ลานบาท สผ.

อบก.

๕.โครงการศึกษาเพื่อพัฒนา เพื่อใหทราบถึงปญหา
มีระบบการรายงานที่มี
ระบบการรายงานขอมูล
อุปสรรคและขอจํากัดดาน ประสิทธิภาพ โปรงใสและ
อยางตอเนื่อง
การรายงาน รวมทั้งเพื่อ
ตรวจสอบได
สรางกลไกในการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานที่
มีประสิทธิภาพ โปรงใส และ
ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ

---

๒๕๗๓

๒๕๗๒

๒๕๗๑

๒๕๗๐

๒๕๖๘

๒๕๖๗

๒๕๖๖

๒๕๖๕

๒๕๖๔

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘

กรอบ หนวยงานรับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓ งบประมาณ
๒๕๖๙

ระยะเวลาดําเนินการ

๒๕๖๓

ความสอดคลองกับ
เปาหมายในแตละระยะ
(Milestones)

๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๑

วัตถุประสงค

๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หลัก
๑๐ ลานบาท สผ.

สนับสนุน
-

*เปนโครงการที่อยูในแผนงานของ สผ.ปงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑ อบก.ปงบประมาณ ๒๕๕๙ กอ. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ สศก ปงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐ สวทน ปงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐ คพท. ปงบประมาณ ๒๕๖๐
หมายเหตุ : "_ _ _" หมายถึงไมไดเปนโครงการที่สอดคลองกับการบรรลุเปาหมาย(Milestones) แตละระยะ
เปาหมาย milestone เปนการกําหนดเปาหมายแตละระยะชวงเวลาวาจะมีความสําเร็จในเรื่องใดบางในชวงเวลาที่เหมาะสม และเพื่อเปนการกํากับการทํางาน
โครงการที่ไมไดสอดคลองกับการบรรลุเปาหมาย milestone แตละระยะ เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคของแตละโครงการเอง

๒-๑๗๗

หมายเหตุ อักษรยอของหนวยงานราชการ
กค.
กต.
กทม
กพท.
กฟผ.
กลต.
กวก.
กษ.
กสก.
กอ.
คค.
คปภ.
คพ.
จท.
ชป.
ดท.
ทน.
ทส.
นร.
บก.
ปค.
ปชส.

: กระทรวงการคลัง
: กระทรวงตางประเทศ (ไมมีอักษรยอของหนวยงานในระดับกรม)
: กรุงเทพมหานคร
: สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย
: การไฟฟาฝายผลิต
: สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
: กรมวิชาการเกษตร
: กระทรวงเกษตรและสหกรณ
: กรมสงเสริมการเกษตร
: กรมอนามัย
: กระทรวงคมนาคม
: สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
: กรมควบคุมมลพิษ
: กรมเจาทา
: กรมชลประทาน
: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
: กรมทรัพยากรน้ํา
: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
: สํานักนายกรัฐมนตรี
: กรมบัญชีกลาง
: กรมการปกครอง
: กรมประชาสัมพันธ
๒-๑๗๘

ปภ.
ปม.
พน.
พพ.
มท.
ยธ.
วช.
วท.
ศธ.
สกว.
สกอ.
สคก.
สงป.
สถ.
สทอภ.
สธ.
สนข.
สนพ.
สป.ทส.
สป.ศธ.
สผ.
สพฐ.
สวก.
สวทช.

: กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
: กรมปาไม
: กระทรวงพลังงาน
: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
: กระทรวงมหาดไทย
: กรมโยธาธิการและผังเมือง
: สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
: กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
: กระทรวงศึกษาธิการ
: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
: สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
: สํานักงบประมาณ
: กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
: สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
: กระทรวงสาธารณสุข
: สํานักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
: สํานักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
: สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
: สํานักงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (องคการมหาชน)
: สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
๒-๑๗๙

สวทน. :สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
สศก. : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สศค. : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สศอ. : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สส.
: กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
สอท. : สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
อก.
: กระทรวงอุตสาหกรรม
อต.
: กรมอุตุนิยมวิทยา
อบก. : องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)
อบจ. : องคการบริหารสวนจังหวัด
อบต. : องคการบริหารสวนตําบล
อส.
: กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ออป. : องคการอุตสาหกรรมปาไม
กรมสรรพสามิต : ไมมีอักษรยอ

๒-๑๘๐

