สรุปผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ กปอ. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒) ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ชื่อโครงการ

ป-งบ/เงิน
(บาท)

ผลการดำเนินงานป:จจุบัน

ป- 2561

- ดำเนินโครงการฯ แล7วเสร็จ โดยเป>าหมายเชิงผลผลิตของโครงการฯ ที่ได7รับ ได7แกL
1) นิยาม และรูปแบบการมีภูมิคุ7มกัน (Resilience) ที่เหมาะสมของประเทศ ตามรายสาขาความเสี่ยง
2) ชุดตัวชี้วัด รูปแบบและแนวทางการดำเนินงานในระดับนโยบายรายสาขา สำหรับการประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนการปรับตัวตLอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหLงชาติ และการดำเนินงานด7านการ
ปรับตัวฯ รLวมกับหนLวยงานที่เกี่ยวข7องในทุกระดับ
3) โครงสร7างระบบฐานข7อมูลการติดตามและประเมินผลด7านการปรับตัวตLอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศ

กนย. : จำนวน 2 โครงการ
1) โครงการศึกษาแนวทางการจัดทำระบบฐานขIอมูล
การติ ด ตามและประเมิ น ผลการดำเนิ น งานแผนการ
ปรับตัวตMอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2) การทบทวนและจั ด ทำแผนแมM บ ทรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 1

5,000,000

ป- 2562
3,361,000

- ได% (ร(าง) แผนแม(บทฯ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 โดยผ(านการรับฟ@งความคิดเห็นจากผู%เชี่ยวชาญและหน(วยงานที่
เกี่ยวข%องแล%ว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 (จำนวน 150 คน) รวมทั้งได%รับประเด็นสำหรับข%อเสนอแนะกลไก/แนว
ทางการขับเคลื่อนแผนแม(บทฯ ก(อนนำไปรับฟ@งความคิดเห็นในระดับภูมิภาค
- เตรียมการจัดประชุมรับฟ@งความคิดเห็นต(อ (ร(าง) แผนแม(บทฯ ในระดับภูมิภาค จำนวน 5 ครั้ง ได%แก(
1) ภาคตะวันออก ณ จังหวัดระยอง ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
2) ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม( ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก(น ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562
4) ภาคใต% ณ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562
5) ภาคกลาง ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562

ชื่อโครงการ

ป-งบ/เงิน
(บาท)

ผลการดำเนินงานป:จจุบัน

ป- 2561

- ดำเนินโครงการฯ แล7วเสร็จ โดยเป>าหมายเชิงผลผลิตของโครงการฯ ที่ได7รับ ได7แกL
1) ระบบและรูปแบบการรวบรวมข7อมูลกิจกรรมเพื่อใช7เปcนข7อมูลนำเข7าระบบ TGEIS ของ 5 ภาคสLวน
2) ข7อมูลการจำแนกประเภทพื้นที่ในภาคเกษตร การเปลี่ยนแปลงการใช7ประโยชนjที่ดินและปkาไม7 ในรูปแบบ
ข7อมูลภูมิสารสนเทศ

กอร. : จำนวน 2 โครงการ (งบประมาณป* 61, 62)
1) โครงการพั ฒนาระบบจั ดเก็ บและรวบรวมขI อมู ล
บัญชีก^าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระยะที่ 4

2) โครงการรวบรวมและจัดเก็บขIอมูลบัญชีก^าซเรือน
กระจก 5 ภาคสMวน ป- พ.ศ. 2543 – 2558 เขIาสูMระบบ
ฐานขIอมูลสารสนเทศบัญชีก^าซเรือนกระจกของประเทศ
ไทย (Thailand Greenhouse Gas Emissions
Inventory System : TGEIS)

5,800,000

ป- 2562
2,910,000

- ได%ข%อมูลกิจกรรมที่มีการจัดเก็บตั้งแต(ปc พ.ศ. 2543 – 2556 ที่ถูกบันทึกลงในแบบฟอรgมนำเข%าข%อมูลกิจกรรม
(DET) และผลวิเคราะหgความแตกต(างระหว(างผลการประเมินบัญชีกkาซเรือนกระจกจากระบบ TGEIS ที่เกิดจาก
การใช%ข%อมูลกิจกรรมที่มีการจัดเก็บตั้งแต(ปc พ.ศ. 2543 – 2556 และบัญชีกkาซเรือนกระจกที่แสดงในรายงาน
ความก%าวหน%ารายสองปc ฉบับที่ 2 พร%อมแนวทางการแก%ไขป@ญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนผ(านไปสู(การใช%คู(มือ IPCC
2006 ในการประเมินบัญชีกkาซเรือนกระจกของประเทศ
- ป@จจุบันอยู(ระหว(างการกรอกข%อมูลกิจกรรมที่มีการจัดเก็บ ปc พ.ศ. 2557 – 2558 ที่ได%รับจากหน(วยงานหลัก
เพิ่มเติม ปรับปรุงแบบฟอรgมรวบรวมข%อมูลกิจกรรมของหน(วยงานหลักใน 5 ภาคส(วน ให%สอดคล%องกับข%อมูลที่ต%อง
นำเข%าแบบฟอรgมนำเข%าข%อมูลกิจกรรม (DET) ในกรณีที่ DET ได%ถูกปรับเปลี่ยนไปจากเดิม และจัดทำคู(มือการ
ตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ ฉบับปรับปรุง ทั้ง 5 ภาคส(วน ให%มีความถูกต%องและสมบูรณg พร%อมทั้งจัดประชุม
หารือทั้ง 5 ภาคส(วน เพื่อซักซ%อมความเข%าใจถึงแบบฟอรgมรวบรวมข%อมูลของหน(วยงานหลัก (อย(างน%อย 80 คน)

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินงานป:จจุบัน

ป-งบ/เงิน
(บาท)

กพม. : จำนวน 3 โครงการ (งบประมาณป* 62 + นอกงบประมาณป* 59-64, 59-61)
1) โครงการศึ ก ษาความเหมาะสมในการขอรั บ เงิ น
สนับสนุนดHานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใตHกรอบ
ระหวRางประเทศของไทย

ป- 2562
2,756,000

- โครงการดังกลLาวเปcนโครงการที่ได7รับการจัดสรรงบประมาณรายจLายประจำปo พ.ศ. 2562 เพื่อดำเนินการจัดทำ
มาตรการขอรับเงินสนับสนุนด7านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต7กรอบระหวLางประเทศ ที่เหมาะสมกับ
บริบทของไทย
- ปqจจุบันดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข7อมูลที่เกี่ยวข7องกับกฎหมาย ระเบียบ ข7อบังคับ ด7านเครื่องมือและกลไก
ทางการเงินทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนแล7วเสร็จ และอยูLระหวLางวิเคราะหjข7อมูลเพื่อจัดทำรLางมาตรการขอรับ
เงินสนับสนุนด7านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต7กรอบระหวLางประเทศ ในรูปแบบที่นอกเหนือจากเงิน
ให7เปลLา โดยโครงการมีกำหนดนำรLางมาตรการฯ ไปรับฟqงความคิดเห็นสาธารณะ เดือน ก.ค. 2562 และมี
กำหนดดำเนินโครงการแล7วเสร็จ เดือน ก.ย. 2562

เงินนอก งปม. - ในปc พ.ศ. 2561 มีการจัดตั้งกองทุน RAC NAMA (RAC NAMA Fund) สำหรับผู%ประกอบการและผู%ใช%บริการ
ป* 2559 – 2564 เพื่อส(งเสริมการลงทุนและการเติบโตของเศรษฐกิจสีเขียว โดยมีผู%ประกอบการเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำ
ความเย็นให%ความร(วมมือในการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑgและการปรับเปลี่ยนสายการผลิตในรอบแรก จำนวน 5
588,000,000 ราย ซึ่งใช%เวลาในการปรับเปลี่ยนสายการผลิตเป~นระยะเวลา 1 ปc
(14.7 ล7านยูโร) - ป@จจุบันได%มีการจัดตั้งศูนยgฝ€กอบรมในเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นโดยใช%สารทำความเย็นธรรมชาติ
เรียบร%อยแล%ว รวมทั้งมีการรับสมัครผู%ประกอบการเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นที่สนใจเข%าร(วม
โครงการปรับเปลี่ยนสายการผลิต รอบที่ 2 โดยจะเริ่มดำเนินการฝ€กอบรมครูต%นแบบในเครื่องปรับอากาศและ
เครื่องทำความเย็นโดยใช%สารทำความเย็นธรรมชาติครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2562 นี้
3) โครงการเตรียมความพร7อมและการสนับสนุนทางการเงิน เงินนอก งปม. ดำเนินโครงการแล%วเสร็จ โดยมีผลผลิตของโครงการ ดังนี้
ป+ 2559 – 2561 1. กรอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว(างประเทศด%านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
จากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund)
10,500,000 ประเทศไทย(Thailand Country Programme: TCP)
(300,000 2. ขั้นตอนการพิจารณาโครงการด%านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยเพื่อขอรับการสนับสนุน
เหรียญสหรัฐ) ทางการเงินจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว
3. คู(มือกองทุนภูมิอากาศสีเขียวในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเว็บไซตg www.gcf.onep.go.th เพื่อ
ประชาสัมพันธg คู(มือกองทุนภูมิอากาศสีเขียว รวมถึงการดำเนินงานต(างๆที่เกี่ยวข%องกับกองทุนดังกล(าว

2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช7พลังงานและการลด
ก=าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและ
เครื่องทำความเย็น (Thailand RAC NAMA)

ชื่อโครงการ

ป-งบ/เงิน
(บาท)

ผลการดำเนินงานป:จจุบัน

ป- 2561

ดำเนิ นการแล7 วเสร็ จตามขอบเขตการดำเนิ นงานของโครงการและแล7 วเสร็ จเมื ่ อกั นยายน 2561 โดยมี
รายละเอียดการดำเนินงานดังนี้
โครงการมีการรวบรวมการดำเนินมาตรการลดกxาซเรือนกระจกของประเทศคูLค7าหลักในปqจจุบัน และวิเคราะหj
ผลกระทบที่เกิดตLอผู7ประกอบการในประเทศไทย วิเคราะหjโอกาสทางธุรกิจที่เปcนรูปธรรมสำหรับประเทศไทย
ในการปรั บเปลี ่ ยนการพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมไปสู L ร ู ปแบบที ่ ปลL อยกx าซเรื อนกระจกต่ ำ และจั ดทำ
ข7อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนและเตรียมความพร7อมภาคสLวนที่เกี่ยวข7องตLอโอกาสทางธุรกิจของไทย
จากการพัฒนาแบบปลLอยกxาซเรือนกระจกต่ำไปสูL Thailand 4.0 โดยมีกระบวนการหารือผู7เชี่ยวชาญที่
เกี่ยวข7อง โดยจัดประชุมระดมสมองรLวมกับผู7เชี่ยวชาญและจัดประชุมรับฟqงความคิดเห็นจากหนLวยงานที่
เกี่ยวข7อง จำนวน 9 ครั้ง รวมไปถึงได7จัดทำเปcนข7อมูลสนับสนุนการเจรจาของประเทศไทยในประเด็นที่
เกี่ยวข7องกับการรLวมมือและจัดการตLอผลกระทบเชิงลบจากการดำเนินมาตรการลดการปลLอยกxาซเรือนกระจก
ของประเทศพัฒนาแล7วภายใต7กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวLาด7วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเปcน
ข7อมูลสนับสนุนแกLนักเจรจาของผู7แทนไทย ทั้งนี้ ยังได7จัดทำสื่อสารสนเทศ ที่ประกอบด7วย (1) อุปกรณj
Backdrop นำเสนอ Infographic หั ว ข7 อ “ความตกลงปารี ส (Paris Agreement)” และ “UNFCCC
Timeline” (2) เอกสารชุดความรู7พื้นฐานด7านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปรับตัวของชุมชนตLอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (3) (รLาง) คูLมือการเจรจาภายใต7ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งสื่อ
สารสนเทศดังกลLาว สผ. ได7นำไปใช7ประโยชนjในการเผยแพรLความรู7ความเข7าใจที่ถูกต7องที่เกี่ยวข7องกับการ
ดำเนินงานภายใต7กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวLาด7วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให7แกLหนLวยงาน

กอญ.: จำนวน 2 โครงการ (งบประมาณป* 61, 62)
1) โครงการศึกษาแนวทางรองรับผลกระทบจากการดำเนิน
มาตรการตอบสนองด7านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของตLางประเทศในด7านธุรกิจการค7าและความรLวมมือ
ระหวLางประเทศตLอประเทศไทย

4,500,000

ชื่อโครงการ

ป-งบ/เงิน
(บาท)

ผลการดำเนินงานป:จจุบัน

ป- 2562

อยูLระหวLางการดำเนินงานภายใต7โครงการฯ โดยเปcนโครงการที่ดำเนินการ มีระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน
มีวัตถุประสงคjเพื่อ 1) จัดทำแผน/กลยุทธjการเจรจาด7านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยที่ผLาน
กระบวนการมีสLวนรLวมจากภาคสLวนที่เกี่ยวข7องภายในประเทศ 2) เพื่อแลกเปลี่ยนการดำเนินงานในกรอบ
อาเซียนและเสริมสร7างบทบาทนำของประเทศ ในการดำเนินงานด7านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3) เพื่อ
จัดทำสื่อสารสนเทศสำหรับเผยแพรLความรู7ความเข7าใจที่ถูกต7องที่เกี่ยวข7องกับการดำเนินงานภายใต7กรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติวLาด7วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีความก7าวหน7าในการดำเนินการ ดังนี้
- จัดประชุมรับฟqงความคิดเห็นจากหนLวยงานที่เกี่ยวข7องในการจัดทำแนวทางการเตรียมความพร7อม
เพื่อยกระดับการดำเนินงานตามความตกลงปารีสของไทยแล7ว จำนวน 2 ครั้ง
- อยูLระหวLางเตรียมการจัดประชุมรับฟqงความคิดเห็นจากหนLวยงานที่เกี่ยวข7องในการจัดทำแนวทางการ
เตรียมความพร7อมเพื่อยกระดับการดำเนินงานตามความตกลงปารีสของไทย ในสLวนของการพัฒนา

กอญ.: จำนวน 2 โครงการ (งบประมาณป* 61, 62)
2) โครงการจั ด ทำแผน/กลยุ ท ธj ก ารเจรจาด7 า นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย

4,000,000

ศักยภาพบุคลากรของหน(วยงานภายในประเทศ

- อยูLระหวLางการจัดทำรLางแนวทางการเตรียมความพร7อมเพื่อยกระดับการดำเนินงานตามความตกลง
ปารีสของไทย
- อยู(ระหว(างจัดเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับอาเซียน ชื่อ Workshop on Strengthening
Climate Resilience of AMS through Experience Sharing and Lesson Learn on Progress of
Climate Change Adaptation Activities โดยจะจัดขึ้นระหว(างวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2562
ณ จังหวัดเชียงราย
-

จัดประชุมเผยแพรLสรุปผลการประชุมรับภาคอนุสัญญาสหประชาชาติวLาด7วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สมัยที่ 24 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562

จัดทำสื่อสารสนเทศด7านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได7แกL วีดีโอสั้น นิทรรศการ เกี่ยวกับอนุสัญญา

สหประชาชาติว(าด%วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกรอบอาเซียน และอยู(ระหว(างการจัดพิมพgหนังสือ
เผยแพร(ด%านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

