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ยุทธศาสตร
ที่ 5 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

เป�าประสงค
: ส�งเสริมความร�วมมือระดับภูมิภาคและระหว�างประเทศเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบต�อการพัฒนาสังคม-เศรษฐกิจ สุขภาพอนามัยและส่ิงแวดล,อม 

เป�าหมาย: ประเทศไทยได
ริเริ่มความร�วมมือร�วมกันระหว�างประเทศต�าง ๆ เพื่อดําเนินกิจกรรมด
านการ
บรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลยุทธ
: 
1. พัฒนาเคร่ืองมือ/กลไก เพื่อการปรับตัวและภูมิต,านทานและความสามารถในการฟ34นตัวจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
2. ส�งเสริมการใช,เทคโนโลยีเพื่อแก,ไขและลดผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3. ประสานความร�วมมือในภูมิภาคอาเซียนเพื่อแก,ไขป:ญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แผนงาน 
1. การปรับตัวต�อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและความสามารถในการฟ34นตัว

และรับมือต�อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2.การลดการปล�อยก<าซเรือนกระจก 
3. การถ�ายทอดเทคโนโลยี 
4. การเงินเพื่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
5. การประสานงานกับสาขาอ่ืน ๆ ท่ีคาบเก่ียวและความร�วมมือในระดับโลก 

ตัวชี้วัดตามแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนหัวข&อ C ความย่ังยืน 
ASCC: C3 Sustainable Climate 
นโยบายและการจัดการเชิงสถาบันท่ีสร,างข้ึนในภูมิภาคอาเซียนเพื่อแก,ไขป:ญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และสอดคล,องกับความตกลงระหว�างประเทศ 

ตัวช้ีวัดอาเซียน ตัวชี้วัดประเทศไทย 
แผนงาน 1: การปรับตัวต9อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและความสามารถในการฟBCนตัวและรับมือต9อ                      
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
1. การยกระดับการปรับตัวต�อการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในระดับท,องถ่ิน 
2. การปรับปรุงองคBความรู,ให,กับผู,เช่ียวชาญจากประเทศ

สมาชิกอาเซียนในการใช,แบบจาํลองล�าสุดของการ
คาดการณB และการประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

3. การรวบรวมความก,าวหน,าของกิจกรรมเพื่อการปรับตัวต�อ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เช�น แผนการปรับตัวต�อ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห�งชาต ิ(NAPs)การมีส�วน

 
1. ส�งเสริมโครงการ/กิจกรรมด,านการปรับตัวต�อการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในระดับท,องถ่ิน 
2. รายงานความก,าวหน,าของการดําเนินกิจกรรมเพื่อการปรับตัวต�อการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช�น แผนการปรับตัวต�อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศแห�งชาต ิ(NAP)การมีส�วนร�วมท่ีประเทศกําหนด (NDC) 
ฯลฯ 

3. โครงการ/กิจกรรมความร�วมมือกับภาคส�วนท่ีเก่ียวข,องในเรื่องความ
สูญเสียและความเสียหายจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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ตัวช้ีวัดอาเซียน ตัวชี้วัดประเทศไทย 
ร�วมท่ีประเทศกําหนด (NDC) ฯลฯ) 

4. การยกระดับความร�วมมือกับภาคส�วนท่ีเก่ียวข,องในเรื่อง
ความสูญเสียและความเสียหายจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

5. การยกระดับทักษะและความสามารถในการปรับตัวของกลุ�ม
คนชายขอบ กลุ�มท่ีมีความเปราะบาง และกลุ�มผู,ที่มีส�วนได,
เสียท่ีเก่ียวข,องในภูมิภาคอาเซียน 

 

4. โครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวข,องกับการยกระดับทักษะและความสามารถ
ในการปรับตัวของกลุ�มคนชายขอบ กลุ�มท่ีมีความเปราะบาง และกลุ�มผู,
ท่ีมีส�วนได,เสียท่ีเก่ียวข,องในภูมิภาคอาเซียน 

แผนงาน 2: การลดการปล9อยกEาซเรือนกระจก 
 
6. การรวบรวมแบบปฏิบัติท่ีดีในการลดก<าซเรือนกระจกจาก 

ภาคส�วนท่ีเก่ียวข,อง  
7. การสร,างความเข,าใจและขีดความสามารถท่ีดียิง่ข้ึน ในการ

ดําเนินงานเพื่อบรรลุเปQาหมาย การลดก<าซเรือนระจกของ
ประเทศ (Nationally Determined Contribution: NDC) 
และการปรับใช,เทคนิค การตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ 

8. รายงานการศึกษาและแนวทางในการกําหนดปรมิาณการ
ปล�อยก<าซเรือนกระจกจากภาคการขนส�ง และการเส่ือม
โทรมของท่ีดิน  

9. การเสริมสร,างความเข,าใจท่ีดีและปรับปรงุเสริมสร,าง
ศักยภาพในการดาํเนินงานเก่ียวกับระบบการซื้อขาย
คารBบอนในภูมิภาคอาเซียน 

10. การบูรณาการประเด็นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไว,
ในแผนต�าง ๆ ท้ังในระดับประเทศและภูมิภาค 

 

 
5. รายงานการรวบรวมแบบปฏิบัติที่ดีในการลดก<าซเรือนกระจกจากภาค

ส�วนท่ีเก่ียวข,อง  
6. โครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวข,องกับการสร,างความเข,าใจและขีด

ความสามารถท่ีดียิง่ข้ึน ในการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปQาหมาย การลด
ก<าซเรือนระจกของประเทศ (Nationally Determined Contribution: 
NDC) และการปรบัใช,เทคนิค การตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ  

7. รายงานการศึกษาและแนวทางในการกําหนดปรมิาณการปล�อยก<าซเรือน
กระจกจากภาคการขนส�ง พลังงาน และการเส่ือมโทรมของท่ีดิน  

8. โครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวข,องกับการเสริมสร,างความเข,าใจท่ีดีและ
ปรับปรงุเสริมสร,างศักยภาพในการดําเนินงานเก่ียวกับระบบการซื้อขาย
คารBบอนในภูมิภาคอาเซียน 

9. จํานวนแผน/แผนปฏิบัติการท่ีมีการบูรณาการประเด็นการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศท้ังในระดับประเทศและภูมิภาค 

แผนงาน 3: การถ9ายทอดเทคโนโลยี 
 
11. การประยุกตBใช,เทคโนโลยีที่เปbนมิตรต�อสภาพภูมิอากาศท่ีมี

การถ�ายโอนระหว�างประเทศสมาชิกอาเซียนและจาก
ประเทศพฒันาแล,วเพ่ือมุ�งสู�คารBบอนตํ่าและเปbนมิตรต�อ
ส่ิงแวดล,อม 

12. การเสริมสร,างความเข,มแข็งระหว�างวิทยาศาสตรBและ
นโยบายในกระบวนการตัดสินใจท่ีเก่ียวข,องกับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

13. การส�งเสรมิความเปbนหุ,นส�วนกับภาคเอกชน 
 

 
10. โครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวข,องกับการประยุกตBใช,เทคโนโลยีที่เปbนมิตร

ต�อสภาพภูมิอากาศท่ีมีการถ�ายโอนระหว�างประเทศสมาชิกอาเซียน
และจากประเทศพัฒนาแล,วเพื่อมุ�งสู�คารBบอนต่ําและเปbนมิตรต�อ
ส่ิงแวดล,อม 

11. โครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวข,องกับการเสริมสร,างความเข,มแข็งระหว�าง
วิทยาศาสตรBและนโยบายในกระบวนการตัดสินใจท่ีเก่ียวข,องกับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

12. โครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวข,องกับการส�งเสริมความเปbนหุ,นส�วนกับ
ภาคเอกชน 
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ตัวช้ีวัดอาเซียน ตัวชี้วัดประเทศไทย 
แผนงาน 4: การเงินเพื่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
14. การสร,างความเข,าใจอันดีเก่ียวกับการจัดการเชิงสถาบัน

เพื่อการเข,าถึงแหล�งเงินทุนรวมถึงกองทุนพหุภาคีอาทิ 
กองทุน Green Climate Fund (GCF) กองทุนส่ิงแวดล,อม
โลก (Green Environment Fund: GEF) กองทุน NAMA 
Facility กองทุนด,านการปรับตัวต�อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Adaptation Fund: AF) และกองทุนพัฒนา
อาเซียน (ASEAN Development Fund: ADF)   

15. การจัดทํารายงานการรวบรวมแบบปฏิบัติที่ดี (Best 
Practices) ด,านการจัดการทางการเงินเพื่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน 

16. การดําเนินกิจกรรมด,านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในระดับภูมิภาคด,วยการสนับสนุนของกองทุนพหภาคี 

 

 
13. การสร,างความเข,าใจอันดีเก่ียวกับการจัดการเชิงสถาบันเพ่ือการเข,าถึง

แหล�งเงินทุนรวมถึงกองทุนพหุภาคีอาทิ กองทุน Green Climate 
Fund (GCF) กองทุนส่ิงแวดล,อมโลก (Green Environment Fund: 
GEF) กองทุน NAMA Facility กองทุนด,านการปรับตัวต�อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation Fund: AF) และกองทุน
พัฒนาอาเซยีน (ASEAN Development Fund: ADF) 

14. การจัดทํารายงานการรวบรวมแบบปฏิบัติที่ดีด,านการจัดการทาง
การเงินเพื่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน 

15. การดําเนินกิจกรรมด,านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับ
ภูมิภาคด,วยการสนับสนุนของกองทุนพหุภาคี 

แผนงาน 5: การประสานงานกับสาขาอ่ืนๆ ที่คาบเกี่ยวและความร9วมมือในระดับโลก 
 
17.การยกระดับการประสานงานเก่ียวกับสาขาอ่ืนท่ีคาบ

เก่ียวกับองคBกรย�อยต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข,องของอาเซยีน 
18. การเสรมิสร,างความเข,มแข็งในเรื่องทักษะการเจรจาด,าน

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
19.ส�งเสริมบทบาทและหน,าท่ีของกลุ�มประเทศ ASEAN ต�อ

ประชาคมโลก 
 

 
16.การยกระดับการประสานงานเก่ียวกับสาขาอ่ืนท่ีคาบเก่ียวกับองคBกร

ย�อยต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข,องของอาเซียน 
17. การเสรมิสร,างความเข,มแข็งในเรื่องทักษะการเจรจาด,านการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
18.ส�งเสริมบทบาทและหน,าท่ีของกลุ�มประเทศ ASEAN ต�อประชาคมโลก 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต&ยุทธศาสตร
ที่ 5 การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ตัวชี้วดั กิจกรรมภายใต&ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน9วยงาน 
หน9วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตวัชี้วดั 61 62 63 64 65 66 67 68 

แผนงาน 1: การปรับตัวต9อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความสามารถในการฟBCนตัวและรับมือต9อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ตัวชี้วัด ASEAN  
1. การยกระดับการปรับตัว
ต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในระดับท,องถิ่น 
 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
1. ส�งเสริมโครงการ/กิจกรรม
ด,านการปรับตัวต�อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในระดับท,องถิ่น 
 
 

1. ดําเนินการประเมินความ
ต,องการเพื่อจําแนกความ
ต,องการของประเทศสมาชิก
อาเซียนในด,านการปรับตัว
ต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  

            

2. การพัฒนาแผนงานด,าน
การปรับตัวต�อผลจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในระดับภูมิภาค  

            

3. การจัดตัง้เครือข�ายองคBกร
ความร�วมมือต�าง ๆ ที่มีอยู�
ของอาเซียนด,านการปรับตัว
ต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  

1. โครงการ Thailand 
Adaptation Information 
Platform (T-PLAT) 

 

สผ. ร�วมกับ 
สส. 

        กระทรวงสิ่งแวดล,อม
แห�งประเทศญี่ปุqน 

1. เว็บไซดBข,อมูลความ
เสี่ยงและการปรับตัว
ต�อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของ
ประเทศไทย ที่
สนับสนุนการ
ดําเนินงานภายใต,
แผนการปรับตัวต�อ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
แห�งชาต ิ(National 
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ตัวชี้วดั กิจกรรมภายใต&ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน9วยงาน 
หน9วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตวัชี้วดั 61 62 63 64 65 66 67 68 

Adaptation Plan : 
NAP) 
2. การเชื่อมโยงและ
แบ�งป:นข,อมูลภายใต,
เว็บไซดBของโครงการ 
T-PLAT ไปยงั
โครงการ Asia-Pacific 
Adaptation 
Information 
Platform (AP-PLAT) 
ซึ่งเปbน Platform 
ข,อมูลความเสี่ยงด,าน
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศใน
ระดับภูมิภาคเอเชีย - 
แปซิฟrค พร,อมทั้ง
สนับสนุนข,อมูลการ
ดําเนินงานด,านการ
ปรับตัวต�อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแก�ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต, 
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ตัวชี้วดั กิจกรรมภายใต&ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน9วยงาน 
หน9วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตวัชี้วดั 61 62 63 64 65 66 67 68 

ตัวชี้วัด ASEAN  
2. การปรับปรงุองคBความรู,
ให,กับผู,เชี่ยวชาญจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนใน
การใช,แบบจําลองล�าสุดของ
การคาดการณB และการ
ประเมินผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
 
 

 
1. การจัดทํารายงาน “การ
ประเมินแนวโน,มของสภาพ
ภูมิอากาศตั้งแต�อดีตจนถึง
ป:จจุบันและการวิเคราะหB
ความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศ” 

            

2. การจัดทํารายงาน “การ
ประเมินการคาดการณBด,าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศ” 

            

ตัวชี้วัด ASEAN  
3. การรวบรวมความก,าวหน,า
ของกิจกรรมเพื่อการปรับตัว
ต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เช�น แผนการ
ปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแห�งชาต ิ
(NAPs)การมีส�วนร�วมที่
ประเทศกําหนด (NDC) ฯลฯ) 
 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
2. รายงานความก,าวหน,าของ
การดําเนินกิจกรรมเพื่อการ
ปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลง

 
1. การจัดเวทีการประชุม 
โดยอาจจดัต�อเนื่องกับการ
ประชุมคณะทํางานฯ 
อาเซียนด,านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพื่อแลกเปลี่ยน
ข,อมูลการดําเนินงาน ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนด,าน
การปรับตัวต�อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเช�น แบบปฏิบัต ิ
ที่ดี การบูรณาการตัวชี้วัดใน
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 

         
สผ. / อบก. / GIZ 

 
โครงการดําเนินการ
แล,วเสร็จ เมื่อวันที่ 
๒๘ – ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 
โดยมีผลลัพธBของ
กิจกรรม 
ประกอบด,วย 
1. ประเทศสมาชิก
อาเซียนมีความรู,ความ
เข,าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ
การปรับตัวและการ
สร,างภูมิคุ,มกันต�อ
ผลกระทบจากการ
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ตัวชี้วดั กิจกรรมภายใต&ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน9วยงาน 
หน9วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตวัชี้วดั 61 62 63 64 65 66 67 68 

สภาพภูมิอากาศ เช�น 
แผนการปรับตัวต�อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แห�งชาต ิ(NAP) การมีส�วน
ร�วมที่ประเทศกําหนด (NDC) 
ฯลฯ 

ดําเนินงานเปbนต,น   เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ จากการ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ประสบการณB 
องคBความรู, และการ
ปฏิบัติที่ดีระหว�าง
ประเทศสมาชิก
อาเซียนและหุ,นส�วน
เพื่อการพัฒนาต�างๆ  
2. ประเทศสมาชิก
อาเซียนเข,าใจถึงความ
เสี่ยง ความห�วงกังวล
ในภูมิภาค รวมทั้ง
โอกาสในการบรูณา
การความร�วมมือ
ระหว�างประเทศ
สมาชิกอาเซียน เพื่อ
รับมือต�อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  
3. ประเทศสมาชิก
อาเซียนมองเห็น
โอกาสที่เปbนไปได,ใน
การต�อยอดความ
ร�วมมือในการจดัทํา
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ตัวชี้วดั กิจกรรมภายใต&ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน9วยงาน 
หน9วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตวัชี้วดั 61 62 63 64 65 66 67 68 

โครงการร�วมระหว�าง
ประเทศสมาชิก
อาเซียน ด,านการ
ปรับตัวต�อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  
4. เผยแพร�ผลการ
ประชุม และสรุปผล
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

2. การรวบรวมข,อมูลจาก
เวทีการประชุมแลกเปลี่ยน
ข,อมูลด,านการปรับตัวต�อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพื่อจัดทําเอกสาร
เผยแพร�แก�ผู,มีส�วนได,ส�วน
เสียที่เกี่ยวข,อง  
 

1. จัดทําเอกสารเผยแพร�
ข,อมูลด,านการปรับตัวต�อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในภูมิภาค
อาเซียนเผยแพร�แก�
หน�วยงานที่เกี่ยวข,อง 

สผ. 
 
 

        ขอรับการสนับสนุน
จาก GIZ 

ภาคส�วนที่เกี่ยวข,อง
สามารถนําองคBความรู,
ไปใช,ในการดําเนินงาน
ด,านการปรับตัวต�อ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

ตัวชี้วัด ASEAN  
4. การยกระดับความร�วมมือ
กับภาคส�วนที่เกี่ยวข,องใน
เรื่องความสูญเสียและความ
เสียหายจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
 

 
1. การสํารวจขอบเขตความ
ร�วมมือและกิจกรรมความ
ร�วมมือกับภาคส�วนที่
เกี่ยวข,องในเรื่องความ
สูญเสียและความเสียหาย
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
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ตัวชี้วดั กิจกรรมภายใต&ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน9วยงาน 
หน9วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตวัชี้วดั 61 62 63 64 65 66 67 68 

ตัวชี้วัดประเทศไทย 
3. โครงการ/กิจกรรมความ
ร�วมมือกับภาคส�วนที่
เกี่ยวข,องในเรื่องความสูญเสีย
และความเสียหายจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

ภูมิอากาศ เช�น ระบบเตือน
ภัยล�วงหน,า การเตรียมพร,อม
ต�อสถานการณBฉุกเฉิน การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลในระยะ
ยาว (slow onset event) 
ความสูญเสียและความ
เสียหายที่ถาวรและไม�
สามารถฟ34นฟูได, การจัดการ
และการประเมินความเสี่ยง
แบบบูรณาการ การฟ34นตัว
และรับมือต�อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของชุมและระบบ
นิเวศ และการประกันความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติเปbนต,น 

ตัวชี้วัด ASEAN  
5. การยกระดับทักษะและ
ความสามารถในการปรับตัว
ของกลุ�มคนชายขอบ กลุ�มที่มี
ความเปราะบาง และกลุ�มผู,ที่
มีส�วนได,เสียที่เกี่ยวข,องใน
ภูมิภาคอาเซียน 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
4. โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข,องกับการยกระดับ

 
1. การพัฒนาความร�วมมือใน
ภูมิภาคในการจัดทําแผนงาน
อบรมระดับชุมชนด,านการ
ปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยมี
กลุ�มเปQาหมายคือ กลุ�มคน
ชายขอบ และกลุ�มที่มีความ
เปราะบาง เช�น การจดัหา
ผู,เชี่ยวชาญ อุปกรณBการ
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ตัวชี้วดั กิจกรรมภายใต&ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน9วยงาน 
หน9วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตวัชี้วดั 61 62 63 64 65 66 67 68 

ทักษะและความสามารถใน
การปรับตัวของกลุ�มคนชาย
ขอบ กลุ�มที่มีความเปราะบาง 
และกลุ�มผู,ที่มีส�วนได,เสียที่
เกี่ยวข,องในภูมิภาคอาเซียน 

อบรม และการให,ทุน
สนับสนุนเปbนต,น  
 
2. การจัดทําแผนงานการ
อบรมให,กับวิทยากรด,านการ
ปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและด,านอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข,อง เช�น การบูรณา
การเรื่องความเสมอภาค
ระหว�างหญงิชาย แนวทางใน
การปรับตัวบนพื้นฐานของ
ระบบนิเวศเปbนต,น 
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ตัวชี้วดั กิจกรรมภายใต&ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน9วยงาน 
หน9วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตวัชี้วดั 61 62 63 64 65 66 67 68 

3. การจัดอบรมกลุ�มผู,มีส�วน
ได,เสียที่เกี่ยวข,อง เช�น การ
ให,นักอุตุนิยมวิทยาใช,
แบบจําลองทางภูมิอากาศ
เพื่อจัดทําโมเดลภูมิอากาศใน
ระดับพื้นที่เกษตรกร และ  
ผู,วางแผนระดับท,องถิ่น  
เปbนต,น                 

1. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพภูมิอากาศ
ภาคสนาม 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรมอุตุนิยม   
วิทยา 

 
 

        กรมอุตุนิยมวิทยา / 

21,935,100                                

หมายเหตุ:ขึ้นกับ

งบประมาณที่ได,รับ

จัดสรรของกรม

อุตุนิยมวิทยา 

1. ประชาชนมีความรู,

ความเข,าใจเรื่องของ

สภาพอากาศและ

ภูมิอากาศ รวมทั้ง

ความผันแปรและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ตลอดจน

ภัยจากสภาวะอากาศ

รุนแรงที่อาจก�อให,เกิด

ผลกระทบในพื้นที่ 

และสามารถปรับตัว

ต�อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและ

ภัยจากสภาวะอากาศ

รุนแรงที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคตได, 
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ตัวชี้วดั กิจกรรมภายใต&ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน9วยงาน 
หน9วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตวัชี้วดั 61 62 63 64 65 66 67 68 

2. โครงการสนับสนุนการ
จัดทําแผนการปรับตัวต�อ
ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ในมิติการจัดการ
ความเสี่ยง (Risk-based 
National Adaptation 
Plan Project: Risk-NAP 
Project) 

สผ         ได,รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก
กระทรวงสิ่งแวดล,อม 
คุ,มครองธรรมชาต ิ
การก�อสร,าง และ
ความปลอดภัยทาง
ปรมาณูแห�งสหพันธB
สาธารณรัฐเยอรมน ี
(The German 
Federal Ministry 
for the 
Environment, 
Nature 
Conservation and 
Nuclear Safety: 
BMU) ผ�านองคBกร
ความร�วมมือระหว�าง
ประเทศของเยอรมัน 
(German 
International 
Cooperation: GIZ) 

3 สาขานําร�อง ได,แก� 
สาขาสาธารณสุข 
สาขาการตั้งถิ่นฐาน
และความมั่นคงของ
มนุษยB และสาขาการ
ท�องเที่ยว และ 4 
พื้นที่นําร�อง ได,แก� 
จังหวัดเชียงราย 
จังหวัดอุดรธานี กลุ�ม
จังหวัดชายฝ:�งทะเลอัน
ดามันและกลุ�มจังหวัด
ลุ�มน้ําเจ,าพระยา 
สามารถบูรณาการ
ความเสี่ยงและปรับตัว
ต�อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเข,าสู�
นโยบายและแผนการ
พัฒนาของหน�วยงาน
ได,อย�างมี
ประสิทธิภาพ 
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ตัวชี้วดั กิจกรรมภายใต&ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน9วยงาน 
หน9วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตวัชี้วดั 61 62 63 64 65 66 67 68 

แผนงาน 2: การลดการปล9อยกEาซเรือนกระจก 
ตัวชี้วัด ASEAN  
6. การรวบรวมแบบปฏิบัติที่
ดีในการลดก<าซเรือนกระจก
จากภาคส�วนที่เกี่ยวข,อง  
 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
5. รายงานการรวบรวมแบบ
ปฏิบัติที่ดีในการลดก<าซเรือน
กระจกจากภาคส�วนที่
เกี่ยวข,อง  
 

 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เวที และแลกเปลี่ยน
บุคลากร เพื่อแลกเปลี่ยน
แบบปฏิบัติที่ดีในการลดก<าซ
เรือนกระจกในภาคการผลิต
และใช,พลังงานภาค
การเกษตร การใช,ประโยชนB
ที่ดิน และปqาไม, รวมถึงการ
ลดการเสื่อมโทรมของปqาไม, 
การปQองกันไฟปqา 
กระบวนการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรม อาคาร 
การขนส�ง และการจัดการ
ของเสียในภูมิภาค (สิงคโปรB 
และไทย) 

 
1. โครงการลดการปล�อย
ก<าซเรือนกระจกในภาคปqา
ไม, โดยสร,างแรงจูงใจและ
กระบวนการมีส�วนร�วม
ระยะที่ 1(ดําเนินการเสร็จ
สิ้น) 
 

 
อส. 

         
อส./22,265,700 

 

 
เชิงปรมิาณ : 
1. เพิ่มแหล�ง ดดูซับ
และกักเก็บคารBบอน
ในพื้นที่ปqาอนุรักษBที่
เสื่อมโทรม 
2. ต,นแบบของคนอยู�
กับปqา และการจัดการ
ปqาไม,อย�างยัง่ยืน และ
การสร,างสร,างความ
สมดุลของระบบนเิวศ
และสิ่งแวดล,อม เพื่อ
สนับสนุนการปรับตัว
ของปqาไม,และชุมชน
ในพื้นที่ปqา 
3. เพิ่มเครือ ข�าย
ชุมชนและภาคส�วนที่
เกี่ยวข,องในการเรียนรู,
และมีควาตระหนักใน
เรื่องของบทบาทปqาไม,
ต�อการเปลี่ยน แปลง
สภาพภูมิอากาศ 
อย�างน,อย 9 พื้นที่ปqา
อนุรักษB 

2. โครงการลดการปล�อย
ก<าซเรือยกระจกในภาคปqา
ไม, โดยสร,างแรงจูงใจและ
กระบวนการมีส�วนร�วม
ระยะที่ 2  
- การลดการปล�อยก<าซ
เรือนกระจกการเพิ่มการกัก
เก็บคารBบอนในพื้นที่ปqาและ
การปรับตัวพร,อมรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
- การเสรมิความเข,มแข็งใน
ภาคปqาไม,เพื่อสนับสนุนการ

อส.         อส./124,758,700 
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ตัวชี้วดั กิจกรรมภายใต&ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน9วยงาน 
หน9วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตวัชี้วดั 61 62 63 64 65 66 67 68 

ดําเนินการตามพันธกรณี
ระหว�างประเทศ 
 
 

3. โครงการนําร�อง/สาธิต
มาตรการส�งเสรมิการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช,
พลังงานสําหรับผู,ผลิตและผู,
จําหน�ายพลังงาน (EERS) 

ก.พลังงาน 
(สํานักงาน
นโยบาย
และแผน
พลังงาน) 

        3 การไฟฟQา เกิดการประหยัด
พลังงาน ซึง่นําไปสู�
การลดการปล�อยก<าซ
เรือนกระจก 

4. โครงการพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล,อมในสถานบริการ
การสาธารณสุขตามเกณฑB 
GREEN and CLEAN 
Hospital 
 

กรม

อนามัย/

กระทรวง

สาธารณสุข 

        กรมอนามัย/ 2.5 ลบ. 
ต�อป� 

1.โรงพยาบาลใน
ประเทศไทยมีการ
จัดการอนามัย
สิ่งแวดล,อมตาม
มาตรฐานช�วยลดการ
ปล�อยของเสียและ
กาซเรือนกระจกจาก
ภาคสาธารณสุข และ
เปbนต,นแบบสําหรับ
ชุมชนและหน�วยงาน
อื่น ๆ 2. บุคลาการ
สาธารณสุขมีความ
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ตัวชี้วดั กิจกรรมภายใต&ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน9วยงาน 
หน9วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตวัชี้วดั 61 62 63 64 65 66 67 68 

เข,าใจและบทบาทใน
การดําเนินงานด,าน
สิ่งแวดล,อมเพื่อลด
ก<าซเรือนกระจก และ
ลดประทบต�อสุขภาพ 

5. การส�งเสริมการพัฒนา 
โรงพยาบาลต,นแบบ Low 
carbon Hospital และ 
เปbนมิตรกับสิ่งแวดล,อม 

กรม

อนามัย/

กระทรวง

สาธารณสุข 

        กรมอนามัย/ 0.5 ลบ. 
ต�อป� 

มีตัวอย�าง 
โรงพยาบาล Low 
carbon Hospital 
และเปbนมิตรกับ
สิ่งแวดล,อม สามารถ
เปbนสถานที่เรียนรู,และ
ศึกษาดูงานสําหรับ 
รพ.อื่น ๆ ทั้งในและ
ต�างประเทศ 

ตัวชี้วัด ASEAN  
7. การสร,างความเข,าใจและ
ขีดความสามารถที่ดยีิ่งขึ้น ใน
การดําเนินงานเพื่อบรรลุ
เปQาหมาย การลดก<าซเรือน
กระจกของประเทศ 
(Nationally Determined 
Contribution: NDC) และ
การปรับใช,เทคนิค การ
ตรวจวัด รายงาน และทวน

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

 
1.โครงการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานเพื่อบรรลุ
เปQาหมายการลดก<าซเรือน
กระจกของประเทศ 

 
สผ. 

         
สผ./6,000,000 

 

 
1. หน�วยงานที่
เกี่ยวข,องสามารถ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตาม
นโยบายลดก<าซเรือน
กระจกของประเทศได,
อย�างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให,เกิดการบรรลุ
เปQาหมายการลดก<าซ



174 
 

ตัวชี้วดั กิจกรรมภายใต&ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน9วยงาน 
หน9วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตวัชี้วดั 61 62 63 64 65 66 67 68 

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  
 

เทคนิคการตรวจวัด รายงาน 
และทวนสอบ  

เรือนกระจกของ
ประเทศอย�างเปbน
รูปธรรม 
2. ภาคส�วนที่
เกี่ยวข,องและ
ประชาชนมีความ
ตระหนักและมีส�วน
ร�วมในการดําเนินงาน
ด,านการลดก<าซเรือน
กระจกของประเทศ 

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

สป.ทส. โดย 
สสภ1-16 

 

        สส.  
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ตัวชี้วดั กิจกรรมภายใต&ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน9วยงาน 
หน9วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตวัชี้วดั 61 62 63 64 65 66 67 68 

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) 
 

ก.พลังงาน 
(สํานักงาน
ปลัด
กระทรวงฯ)
ร�วมกับ GIZ 

        ขอรับการสนับสนุน
จาก GIZ 

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

3. โครงการลดการปล�อย
ก<าซเรือนกระจกในภาคปqา
ไม, โดยสร,างแรงจูงใจและ
กระบวนการมีส�วนร�วม
ระยะที่ 1 

อส.         อส./22,265,700 
บาท 

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

4. โครงการลดการปล�อย
ก<าซเรือยกระจกในภาคปqา
ไม, โดยสร,างแรงจูงใจและ
กระบวนการมีส�วนร�วม
ระยะที่ 2 

อส.         อส./124,758,700 
บาท 
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ตัวชี้วดั กิจกรรมภายใต&ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน9วยงาน 
หน9วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตวัชี้วดั 61 62 63 64 65 66 67 68 

ในระดับพื้นที่ 
4. ผู,สื่อข�าวสารเรดดB
พลัสระดับประชุมชน 
5. เครือค�ายเรดดB
พลัสระดับชุมชน 

ตัวชี้วัด ASEAN  
8. รายงานการศึกษาและ
แนวทางในการกําหนด
ปริมาณการปล�อยก<าซเรือน
กระจกจากภาคการขนส�ง 
และการเสื่อมโทรมของที่ดิน  
 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
7. รายงานการศึกษาและ
แนวทางในการกําหนด
ปริมาณการปล�อยก<าซเรือน
กระจกจากภาคการขนส�ง 
และการเสื่อมโทรมของที่ดิน  
 
 

 
1. การศึกษาในระดับภูมิภาค
เกี่ยวกับปริมาณการปล�อย
ก<าซเรือนกระจกจากการ
ขนส�งทางบกในภูมิภาค
อาเซียน 

1. โครงการสนับสนุนการ
เปลี่ยนรถตุ<กตุ<กให,เปbน
รถตุ<กตุ<กไฟฟQา (eTukTuk) 

ก.พลังงาน 

(สํานักงาน

นโยบาย

และแผน

พลังงาน) 

        กองทุนเพื่อส�งเสริมการ
อนุรักษBพลังงาน/  
69,.938,000 

มีการใช,พลังงาน
สะอาด ลดการปล�อย
ก<าซเรือนกระจกใน
ภาคขนส�ง 

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

ก.พลังงาน 

(สํานักงาน

นโยบาย

และแผน

พลังงาน) 

        กองทุนเพื่อส�งเสริมการ
อนุรักษBพลังงาน/
4,995,000 

ระบบไฟฟQาที่เปbน
สมารBทกริดและ 
ไมโครกรดิก�อให,เกิด
ประสิทธิภาพทั้งใน
ส�วนของการผลิต
ไฟฟQา สายส�ง และ
การใช,ไฟฟQา 3. โครงการพัฒนารูปเเบบ

ธุรกิจระบบบริหารจัด
การพลังงาน (EMS) เพื่อ
การดําเนินการตอบสนอง
ด,านโหลดบนสมารBทกริด 
 
 

ก.พลังงาน 

(สํานักงาน

นโยบาย

และแผน

พลังงาน) 

        กองทุนเพื่อส�งเสริมการ
อนุรักษBพลังงาน/ 
15,000,000 
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ตัวชี้วดั กิจกรรมภายใต&ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน9วยงาน 
หน9วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตวัชี้วดั 61 62 63 64 65 66 67 68 

4. โครงการพัฒนารูปแบบ
ธุรกิจระบบไมโครกริด พร,อม
ศึกษาความเปbนไปได,ใน           
การร�วมทุนภาครัฐ/เอกชน 

ก.พลังงาน 

(สํานักงาน

นโยบาย

และแผน

พลังงาน) 

        กองทุนเพื่อส�งเสริมการ
อนุรักษBพลังงาน/ 
15,000,000 

5. การกํากับ ตดิตาม การ
ดําเนินงานสมารBทกรดิ ของ 
3 การไฟฟQา ตามแผน
ขับเคลื่อน Smart Grid 

ก.พลังงาน 

(สํานักงาน

นโยบาย

และแผน

พลังงาน) 

        3 การไฟฟQา (การ
ไฟฟQาฝqายผลิตแห�ง
ประเทศไทย การ

ไฟฟQานครหลวง การ
ไฟฟQาส�วนภูมิภาค) 

6. การประสานความ
ร�วมมือด,านไฟฟQากับ
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ�มเเม�
น้ําโขง (GMS)   

ก.พลังงาน 

(สํานักงาน

นโยบาย

และแผน

พลังงาน) 

         ประเทศในภูมิภาค
อาเซียนมีความ
ร�วมมือด,านไฟฟQา 
ส�งผลให,การบริหาร
จัดการเปbนไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ 

7. การประสานความ
ร�วมมือในการพัฒนา
เชื่อมโยงระบบส�งไฟฟQา 
เเละการซื้อขายไฟฟQา
ระหว�างประเทศในอาเซียน 
(ASEAN Power Grid) 

ก.พลังงาน 

(สํานักงาน

นโยบาย

และแผน

พลังงาน) 
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ตัวชี้วดั กิจกรรมภายใต&ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน9วยงาน 
หน9วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตวัชี้วดั 61 62 63 64 65 66 67 68 

2. การศึกษาในระดับภูมิภาค
เกี่ยวกับปริมาณการปล�อย
ก<าซเรือนกระจกจากดินและ
การเสื่อมโทรมของปqาไม, 
รวมถึงการทบทวนและ
วิเคราะหBงานศึกษาอื่นๆที่มี
อยู� 

            

ตัวชี้วัด ASEAN  
9. การเสริมสร,างความเข,าใจ
ที่ดีและปรับปรงุเสริมสร,าง
ศักยภาพในการดําเนินงาน
เกี่ยวกับระบบการซื้อขาย
คารBบอนในภูมิภาคอาเซียน 
 
 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
8. โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข,องกับการเสริมสร,าง
ความเข,าใจที่ดีและปรับปรงุ
เสริมสร,างศักยภาพในการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับระบบการ
ซื้อขายคารBบอนในภูมิภาค
อาเซียน 
 
 

 
1. การศึกษาในระดับภูมิภาค
เพื่อสํารวจความเปbนไปได,ใน
การพัฒนาระบบการซื้อขาย
คารBบอน รวมไปถึงระบบการ
กําหนดราคาคารBบอนใน
ภูมิภาค 
 
 
 

            

2. การแลกเปลี่ยนข,อมูล
ระหว�างประเทศสมาชิก
อาเซียนเกี่ยวกับกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวกับตลาดคารBบอนและ
การลดการปล�อยก<าซเรือน
กระจก 
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ตัวชี้วดั กิจกรรมภายใต&ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน9วยงาน 
หน9วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตวัชี้วดั 61 62 63 64 65 66 67 68 

ตัวชี้วัด ASEAN  
10. การบูรณาการประเด็น
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศไว,ในแผนต�างๆ ทั้ง
ในระดับประเทศและภูมิภาค 
 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
9. จํานวนแผน/แผนปฏิบัติ
การที่มีการบรูณาการ
ประเด็นการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศทั้งใน
ระดับประเทศและภูมิภาค 

 
1. การจัดอบรมบคุลากร
ภาครัฐและผู,เชี่ยวชาญ
ระดับประเทศที่เกี่ยวข,องกับ
การปรับปรุงการดําเนินงาน
เพื่อการลดการปล�อยก<าซ
เรือนกระจกในรายสาขา 
 
 
 
 
 
 

 
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการจดัทําข,อมูล
ก<าซเรือนกระจกสําหรับ
องคBกรปกครองส�วนท,องถิ่น 

 
อปท. และ

อบก. 

          
เพิ่มพูนความรู,ให,แก�
ข,าราชการกรม
ส�งเสริมการปกครอง
ท,องถิ่นและเจ,าหน,าที่
ขององคBกรปกครอง
ส�วนท,องถิ่นในการลด
การปล�อยก<าซเรือน
กระจกเพื่อนาไปขยาย
ผลสู�การปฏิบัติใน
พื้นที่อันช�วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่
องคBกรปกครองส�วน
ท,องถิ่นทั่วประเทศ 
 
 

แผนงาน 3: การถ9ายทอดเทคโนโลยี 
ตัวชี้วัด ASEAN  
11. การประยุกตBใช,
เทคโนโลยีที่เปbนมติรต�อ
สภาพภูมิอากาศที่มีการถ�าย
โอนระหว�างประเทศสมาชิก
อาเซียนและจากประเทศ
พัฒนาแล,วเพื่อมุ�งสู�คารBบอน

 
1.  อํานวยความสะดวก
ระดับนานาชาติในการ
สนับสนุนเพื่อการถ�ายโอน
เทคโนโลยีและเทคโนโลยี
ระดับท,องถิ่นที่มี
ความก,าวหน,าให,แก�ภูมิภาค
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ตัวชี้วดั กิจกรรมภายใต&ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน9วยงาน 
หน9วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตวัชี้วดั 61 62 63 64 65 66 67 68 

ต่ําและเปbนมติรต�อ
สิ่งแวดล,อม 
 
 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
10. โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข,องกับการประยุกตBใช,
เทคโนโลยีที่เปbนมิตรต�อ
สภาพภูมิอากาศที่มีการถ�าย
โอนระหว�างประเทศสมาชิก
อาเซียนและจากประเทศ
พัฒนาแล,วเพื่อมุ�งสู�คารBบอน
ต่ําและเปbนมิตรต�อ
สิ่งแวดล,อม 
 
 
 

อาเซียน รวมถึงผ�าน
เครือข�ายและศูนยB
ประสานงานด,านเทคโนโลยี
ภูมิอากาศ (CTCN) ภายใต,
กรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติด,านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ บนพื้นฐานของ
การประเมินความต,องการ
ด,านเทคโนโลยเีพื่อการลด
ก<าซเรือนกระจกและการ
ปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  
 

ตัวชี้วัด ASEAN  
12. การเสริมสร,างความ
เข,มแข็งระหว�างวิทยาศาสตรB
และนโยบายในกระบวนการ
ตัดสินใจที่เกี่ยวข,องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 

 
1. การส�งเสริมความร�วมมือ
เครือข�ายระดับภูมิภาคที่มีอยู�
เช�น LoCarNet ในการหารือ
ระหว�างผู,เชี่ยวชาญด,าน
วิทยาศาสตรBและผู,กําหนด
นโยบาย เพื่อการหารือด,าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
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ตัวชี้วดั กิจกรรมภายใต&ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน9วยงาน 
หน9วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตวัชี้วดั 61 62 63 64 65 66 67 68 

11. โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข,องกับการเสริมสร,าง
ความเข,มแข็งระหว�าง
วิทยาศาสตรBและนโยบายใน
กระบวนการตัดสินใจที่
เกี่ยวข,องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
 

ภูมิอากาศ  

ตัวชี้วัด ASEAN  
13. การส�งเสริมความเปbน
หุ,นส�วนกับภาคเอกชน 
 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
12. โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข,องกับการส�งเสริม
ความเปbนหุ,นส�วนกับ
ภาคเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การส�งเสริมการหารือกับ
ภาคเอกชนเพื่อหาความ
ร�วมมือในการวิจัยและพัฒนา 
ด,านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศรวมทั้งการ
ถ�ายทอดเทคโนโลยีด,านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในรูปแบบต�าง ๆ  
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ตัวชี้วดั กิจกรรมภายใต&ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน9วยงาน 
หน9วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตวัชี้วดั 61 62 63 64 65 66 67 68 

แผนงาน 4: การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ตัวชี้วัด ASEAN  
14. การสร,างความเข,าใจอัน
ดีเกี่ยวกับการจัดการเชิง
สถาบันเพื่อการเข,าถึงแหล�ง
เงินทุนรวมถึงกองทุนพหุภาคี
อาทิ กองทุน Green 
Climate Fund (GCF) 
กองทุนสิ่งแวดล,อมโลก 
(Green Environment 
Fund: GEF) กองทุน NAMA 
Facility กองทุนด,านการ
ปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
(Adaptation Fund: AF) 
และกองทุนพัฒนาอาเซียน 
(ASEAN Development 
Fund: ADF)   
 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
13. การสร,างความเข,าใจอัน
ดีเกี่ยวกับการจัดการเชิง
สถาบันเพื่อการเข,าถึงแหล�ง
เงินทุนรวมถึงกองทุนพหุภาคี

 
1. จัดอบรมและการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อ
แลกเปลี่ยนข,อมูลและ
ประสบการณBเกี่ยวกับการ
เข,าถึงกองทุนพหุภาค ี
รวมทั้งการพัฒนาข,อเสนอที่
ดีในการเข,าถึงเงินทุนสําหรับ
การดําเนินงานด,านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  

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

 
อบก.โดย 

ศูนยB
วิชาการ

นานาชาติ
ด,านการ

เปลี่ยนแปล
งสภาพ

ภูมิอากาศ 
(Climate 
Change 

Internatio
nal 

Technical 
and 

Training 
Center: 
CITC) 

         
อบก. และได,รับการ
สนับสนุนงบประมาณ

จาก Japan 
International 
Cooperation 
Agency (JICA) 

 

 
ไทยและประเทศใน
ภูมิภาคที่เข,าร�วม มี
ความเข,าใจที่ดี
เกี่ยวกับการเข,าถึง
แหล�งเงินทุน เพื่อ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานด,านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
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ตัวชี้วดั กิจกรรมภายใต&ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน9วยงาน 
หน9วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตวัชี้วดั 61 62 63 64 65 66 67 68 

อาทิ กองทุน Green 
Climate Fund (GCF) 
กองทุนสิ่งแวดล,อมโลก 
(Green Environment 
Fund: GEF) กองทุน NAMA 
Facility กองทุนด,านการ
ปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
(Adaptation Fund: AF) 
และกองทุนพัฒนาอาเซียน  
(ASEAN Development 
Fund: ADF)   

2. จัดเวที การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และการศึกษาดู
งานเพื่อแลกเปลี่ยนข,อมูล
และประสบการณBในการ
ส�งเสริมการลงทุนของ
ภาคเอกชนในการพัฒนา 
การผลิต และเทคโนโลยี
คารBบอนต่ํา 
 

            

3.พัฒนาและปรับปรุงคู�มือ
เกี่ยวกับการเงินเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และพัฒนาการ
แผนงานการฝ�กอบรมที่
เกี่ยวข,องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  

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

อบก.           
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ตัวชี้วดั กิจกรรมภายใต&ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน9วยงาน 
หน9วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตวัชี้วดั 61 62 63 64 65 66 67 68 

2. การปรับปรุงกรอบการ
พิจารณาขอรับการ
สนับสนุนทางการเงิน
ระหว�างประเทศด,านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย 

สผ.          ได,รับการสนับสนุน
จาก GCF-Readiness 

ตัวชี้วัด ASEAN  
15. การจัดทํารายงานการ
รวบรวมแบบปฏิบัติที่ด ี(Best 
Practices) ด,านการจัดการ
ทางการเงินเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในภูมิภาคอาเซียน 
 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
14. การจัดทํารายงานการ
รวบรวมแบบปฏิบัติที่ด ี(Best 
Practices) ด,านการจัดการ
ทางการเงินเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในภูมิภาคอาเซียน 
 
 
 

 
1. แบบปฏิบัติที่ดีการจัด
การเงินด,านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในภูมิภาค
บนพื้นฐานกิจกรรม 1 และ 2 
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ตัวชี้วดั กิจกรรมภายใต&ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน9วยงาน 
หน9วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตวัชี้วดั 61 62 63 64 65 66 67 68 

ตัวชี้วัด ASEAN  
16. การดําเนินกิจกรรมด,าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในระดับภูมิภาค
ด,วยการสนับสนุนของกองทุน
พหุภาคี 
 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
15. การดําเนินกิจกรรมด,าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในระดับภูมิภาค
ด,วยการสนับสนุนของ
กองทุนพหุภาคี 

 
1. แสวงหาความเปbนไปได,ใน
การเข,าถึงกองทุนรวมเพื่อ
แผนงานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของอาเซียน
ที่มากขึ้น อาทิ การเชื่องโยง
การแบ�งป:นข,อมูลภูมิอากาศ
ระหว�างประเทศอาเซยีน  

            

แผนงาน 5: การประสานงานกับสาขาอื่นๆ ที่คาบเกี่ยวและความร9วมมือในระดับโลก 
ตัวชี้วัด ASEAN  
17.การยกระดับการ
ประสานงานเกี่ยวกับสาขาอื่น
ที่คาบเกี่ยวกับองคBกรย�อย
ต�าง ๆ ที่เกี่ยวข,องของ
อาเซียน 
 

 
1. การสํารวจการจัดตั้ง
รูปแบบการประสานงาน
ระหว�างสาขาที่คาบเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เช�น รูปแบบการ
แลกเปลี่ยนข,อมูลผ�าน

 
1. การประสานความ
ร�วมมือด,านไฟฟQากับ
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ�ม 
เเม�น้ําโขง (GMS)   

 

ก.พลังงาน 

(สํานักงาน

นโยบาย

และแผน

พลังงาน) 

          
ประเทศในภูมิภาค
อาเซียนมีความ
ร�วมมือด,านไฟฟQา 
ส�งผลให,การบริหาร
จัดการเปbนไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ 
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ตัวชี้วดั กิจกรรมภายใต&ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน9วยงาน 
หน9วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตวัชี้วดั 61 62 63 64 65 66 67 68 

ตัวชี้วัดประเทศไทย 
16. การยกระดับการ
ประสานงานเกี่ยวกับสาขาอื่น
ที่คาบเกี่ยวกับองคBกรย�อย
ต�าง ๆ ที่เกี่ยวข,องของ
อาเซียน 

เว็บไซตB 2. การประสานความ
ร�วมมือในการพัฒนา
เชื่อมโยงระบบส�งไฟฟQา 
เเละการซื้อขายไฟฟQา
ระหว�างประเทศในอาเซียน 
(ASEAN Power Grid) 

ก.พลังงาน 

(สํานักงาน

นโยบาย

และแผน

พลังงาน) 

         

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

 
1. การจัดฝ�กอบรมเกี่ยวกับ
การเจรจาด,านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสําหรับนักเจรจา
รุ�นใหม�  

 
1. โครงการจัดทําแผน/ 
กลยุทธBการเจรจาด,านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของไทย 

 
สผ. 

         
สผ./4,000,000 

 
ประเทศไทยมีร�าง
แนวทางการเตรียม
ความพร,อมเพื่อ
ยกระดับการ
ดําเนินงานตามความ
ตกลงปารีส เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของไทยที่
เกี่ยวข,องกับการ
เจรจาและการ
ดําเนินงานตามความ
ตกลงปารีส 
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ตัวชี้วดั กิจกรรมภายใต&ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน9วยงาน 
หน9วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตวัชี้วดั 61 62 63 64 65 66 67 68 

 2. การจัดให,มีรปูแบบการ
แลกเปลี่ยนและการเก็บ
ข,อมูลด,านสถานะในการ
เตรียมความพร,อมในการ
ดําเนินงานของประเทศ
สมาชิกอาเซียนตามตกลง
ปารีสของประเทศสมาชิก 
ASEAN  

1. การส�งเสริม/ผลักดันให,
เกิดการใช,พลังงานทดแทน 
23% ของการจดัหา
พลังงานขั้นต,นของอาเซียน 
ภายในป� ค.ศ. 2025 

กรมพัฒนา
พลังงาน

ทดแทนและ
อนุรักษB
พลังงาน   

        - - ประเทศสมาชิก
บรรลุเปQาหมายการใช,
พลังงานทดแทน 23% 
จากการใช,พลังงาน
ขั้นต,นของภูมิภาค 
ภายในป� ค.ศ. 2025 
และบรรลุเปQาหมาย 
Paris Agreement 
และ SDGs 

2. การสร,างเครือข�ายด,าน
การวิจัยเทคโนโลยีเชื้อเพลง
ชีวภาพและพลังงานชีวภาพ
และพลังงานชีวภาพใน
ภูมิภาคอาเซียน 

กรมพัฒนา
พลังงาน

ทดแทนและ
อนุรักษB
พลังงาน 

        - - มีการจัดตั้งเครือข�าย
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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ตัวชี้วดั กิจกรรมภายใต&ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน9วยงาน 
หน9วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตวัชี้วดั 61 62 63 64 65 66 67 68 

หน�วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข,อง 

ตัวชี้วัด ASEAN  
19. ส�งเสริมบทบาทและ
หน,าที่ของกลุ�มประเทศ 
ASEAN ต�อประชาคมโลก 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
18. ส�งเสริมบทบาทและ
หน,าที่ของกลุ�มประเทศ 
ASEAN ต�อประชาคมโลก 

 
1. การออกแถลงการณBร�วม
อาเซียนว�าด,วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต�อที่ประชุมรัฐ
ภาคีกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว�าด,วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการมีส�วน
ร�วมในเวทีการประชุมด,าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในระดับโลกอย�าง
แข็งขัน (ประธานอาเซียน) 

 
1. การจัดทําร�างแถลงการณB
ร�วมอาเซียนว�าด,วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสําหรับการ
ประชุมรัฐภาคีกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว�า
ด,วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สมัยทึ่ 25 

 
สผ. 

         
สผ. 

 
ร�างแถลงการณBร�วม
อาเซียนฯ ได,รับการ
รับรองโดยที่ประชุมสุด
ยอดอาเซียน (ASEAN 
Summit) และนําเสนอ
ต�อที่ประชุมรัฐภาคี
อนุสัญญาฯ สมัยที่ 25 
ในเดือนธันวาคม 2562 

 
2. การจัดทําแถลงการณB
ร�วมอาเซียนว�าด,วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสําหรับการ
ประชุม United Nations 
Climate Action Summit 
2019 

 
สผ./กต. 

          
ประเทศไทย ในฐานะ
ประธานอาเซียน ป� 
2562 ได,จัดทําร�าง
แถลงการณBร�วม
อาเซียนว�าด,วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสําหรับการ
ประชุม United 
Nations Climate 
Action Summit 
2019 
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ตัวชี้วดั กิจกรรมภายใต&ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน9วยงาน 
หน9วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตวัชี้วดั 61 62 63 64 65 66 67 68 

โดยมี พลเอกประยุทธB 
จันทรBโอชา
นายกรัฐมนตร ี 
เปbนผู,กล�าแถลงการณB
ร�วมอาเซียนฯ ดงักล�าว 
ในการประชุม 
United Nations 
Climate Action 
Summit 2019 เมื่อ
วันที่ 23 กันยายน 
2562 ณ สํานักงาน
ใหญ�สหประชาชาติ 
สหรัฐอเมริกา 

 
3. การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ด,านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในภูมิภาค
อาเซียนของประเทศไทย 

 
สผ. 

         
สผ./ GIZ 

 
ประเทศไทยมีร�างแผน
กลยุทธBการดําเนินงาน
ด,านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศใน
ภูมิภาคอาเซียนของ
ประเทศไทย 
ซึ่งจะช�วยส�งเสริม
บทบาทของไทยใน
การขับเคลื่อนการ
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ตัวชี้วดั กิจกรรมภายใต&ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน9วยงาน 
หน9วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล9งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตวัชี้วดั 61 62 63 64 65 66 67 68 

ดําเนินงานด,านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในภูมิภาค
อาเซียน 

 
 


