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ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

http://gcf.onep.go.th

ภำยใต้โครงกำรสนับสนุนกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรด�ำเนินงำนของกองทุนภูมิอำกำศสีเขียวในประเทศไทย

คู่มือกองทุนภูมิอากาศสีเขียว

พิมพ์ครั้งที่ ๑  สิงหำคม ๒๕๖๑

จ�ำนวน     ๑,๐๐๐ เล่ม

พิมพ์ที่  บริษัท

หนังสือเล่มนี้พิมพ์ด้วยกระดำษรีไซเคิล โดยใช้หมึกพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

สงวนลิขสิทธิ์  ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ๒๕๖๑

หมำยเหตุ : ข้อมูลที่ปรำกฎอยู่ในคู่มือฉบับนี้เขียนขึ้นโดยคณะผู้จัดท�ำ ส�ำนักเลขำธิกำรกองทุน GCF จึงไม่มีส่วนต้อง

รับผิดชอบในกำรน�ำไปใช้อ้ำงอิง (GCF BRANDING GUIDELINES, ข้อ ๑๙, หน้ำ ๕)





คู่มือกองทุนภูมิอากาศสีเขียว คำานิยม

ค�านิยม 

รัฐบำลไทยภำยใต้กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้มุ่งเน้น
ให้กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรเงินเพ่ือกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนอย่ำงเป็น 
รูปธรรม โดยให้ควำมส�ำคัญต่อกำรส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วนได้มีโอกำสเข้ำถึงกำรสนับสนุนทำง 
กำรเงนิจำกแหล่งเงนิทนุภำยใต้กรอบควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ เพือ่น�ำมำใช้ด�ำเนนิโครงกำรด้ำนกำรเปลีย่นแปลง
สภำพภูมิอำกำศภำยในประเทศตำมเป้ำหมำยกำรมีส่วนร่วมที่ประเทศก�ำหนด (Nationally Determined  
Contributions: NDCs) ซึ่งรัฐบำลไทยได้แสดงจุดยืนต่อประชำคมโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในกำรประชุมรัฐภำค ี
กรอบอนสุญัญำสหประชำชำตว่ิำด้วยกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ สมยัที ่๒๑ ณ กรงุปำรสี สำธำรณรฐัฝรัง่เศส 
โดยจะด�ำเนินกำรลดก๊ำซเรือนกระจกภำยในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ให้ได้ร้อยละ ๒๐ จำกกรณีปกติของประเทศ และ
อำจเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๒๕ จำกกรณีปกติของประเทศ ในกรณีท่ีได้รับกำรสนับสนุนควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงิน  
องค์ควำมรู้และเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ รวมทั้งด�ำเนินงำนด้ำนกำรปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ อำทิ กำรท�ำแผนบริหำรจัดกำรน�้ำอย่ำงบูรณำกำร กำรขจัดกำรบุกรุกป่ำ โดยยึดหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำงกำรด�ำเนินงำนให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตำมวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของ
สหประชำชำติ ภำยในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ให้เกิดผลส�ำเร็จ

ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ในฐำนะหน่วยประสำนงำนกลำงของประเทศ 
ภำยใต้กรอบอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และหน่วยประสำนงำนหลักของ 
กองทุนภูมิอำกำศสีเขียว จึงมุ่งมั่นที่จะขับเคล่ือนเป้ำหมำยดังกล่ำว โดยท�ำกำรพัฒนำ “คู่มือกองทุนภูมิอำกำศ 
สีเขียว” ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือส�ำหรับให้บริกำรข้อมูลและองค์ควำมรู้แก่ประชำชน รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นกลไกหลักในกำรขับเคล่ือนกำรด�ำเนินงำนตำมบทบำทที่ส�ำคัญ ทั้งในส่วนของผู้สนับสนุนเงินทุน ผู้พัฒนำ
โครงกำร หน่วยงำนร่วมด�ำเนนิกำร อำท ิผูป้ระกอบกำรทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ องค์กรระหว่ำงประเทศ 
สถำบนักำรเงนิ ตลอดจนหน่วยงำนภำครฐั ให้สำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ในกำรวเิครำะห์และวำงแผนจดัท�ำโครงกำร 
วำงแผนงบประมำณ และก�ำหนดรำยละเอียดอื่นๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และแพร่หลำยในวงกว้ำง

ในโอกำสนี้ ดิฉันขอขอบคุณกองทุนภูมิอำกำศสีเขียว องค์กรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของเยอรมัน (GIZ) และ
สถำบนัวจิยัเพือ่กำรพฒันำประเทศไทย ทีใ่ห้กำรสนบัสนนุเป็นอย่ำงดใีนกำรจดัทำคูม่อืฉบบันี ้และขอชืน่ชมบคุลำกร
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ทั้งระดับบริหำร และระดับปฏิบัติทุกท่ำนที่ได้ทุ่มเท และพัฒนำคู่มือฉบับนี้ขึ้น  
เพือ่เป็นแนวทำงปฏบิตัใิห้ประเทศไทยสำมำรถเข้ำถงึกลไกทำงกำรเงนิระหว่ำงประเทศด้ำนกำรเปลีย่นแปลงสภำพ
ภมูอิำกำศได้อย่ำงเหมำะสม และหวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำคูม่อืฉบบันีจ้ะเป็นแนวทำงให้ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องได้น�ำไปประยกุต์
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำประเทศต่อไป

ดร. รวีวรรณ ภูริเดช

เลขำธิกำรส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

๖



คำ�นิยมคู่มือกองทุนภูมิอ�ก�ศสีเขียว

ค�านิยม 

ภำรกิจหลักด้ำนกำรเสนอแนะนโยบำยด้ำนกำรเงินเพื่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และพัฒนำกลไกส�ำหรับ
ขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนให้เกิดผลส�ำเร็จตำมเจตนำรมณ์ของรัฐบำล มุ่งเน้นกำรส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก 
ภำคส่วนได้มโีอกำสเข้ำถงึกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิจำกแหล่งเงินทนุภำยใต้กรอบควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ เพ่ือ
น�ำมำใช้ด�ำเนนิงำนด้ำนกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศตำมเป้ำหมำยกำรมส่ีวนร่วมทีป่ระเทศก�ำหนด (Nationally 
Determined Contributions: NDCs) ถือเป็นภำรกิจที่มีควำมส�ำคัญ และต้องด�ำเนินกำรบนพื้นฐำนกำรสร้ำง 
ควำมพร้อมให้ทุกภำคส่วนของประเทศไทยมีศักยภำพด�ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยพิจำรณำถึง 
ควำมต้องกำรได้รับบริกำรของประชำชน รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกมิติ ร่วมกับหลักกำรและข้อมูลทำงวิชำกำร
ที่เหมำะสม และเพียงพอต่อกำรขับเคลื่อนนโยบำยให้ไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
 
กองประสำนกำรจัดกำรกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เป็นหน่วยปฎิบัติงำนภำยใต้ส�ำนักงำนนโยบำยและ
แผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งท�ำหน้ำที่หน่วยประสำนงำนกลำงของประเทศภำยใต้กรอบอนุสัญญำ
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และหน่วยประสำนงำนหลักของกองทุนภูมิอำกำศสีเขียว 
ได้เล็งเห็นถึงโอกำสและประโยชน์ท่ีประเทศไทยจะได้รับจำกกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวข้ำงต้น จึงได้ริเร่ิมด�ำเนินกำร
จัดท�ำ “คู่มือกองทุนภูมิอำกำศสีเขียว” ฉบับนี้ขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยด�ำเนินกำรร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำก
ทุกภำคส่วนทั้งในระดับประเทศ และระดับนำนำชำติ ภำยใต้โครงกำรสนับสนุนกำรเตรียมพร้อมในประเทศไทย
ส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนของกองทุนภูมิอำกำศสีเขียว (GCF Readiness and Preparatory Support Programme) 
จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ผมมีควำมยินดีเป็นอย่ำงยิ่ง ในฐำนะผู้มีส่วนร่วมพัฒนำ และขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรเงินเพื่อกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ และมุ่งม่ันต้ังใจที่จะส่งมอบคู่มือฉบับนี้ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้น�ำไปใช้เป็นกลไกขับเคลื่อน 
กำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมอิำกำศ ตลอดจนกำรพฒันำประเทศด้ำนอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้องให้สำมำรถ
บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ ทั้งในส่วนของกำรลดก๊ำซเรือนกระจก และกำรปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ โดยพร้อมจะเรียนรู้ ตลอดจนด�ำเนินกำรอย่ำงจริงจังและสร้ำงสรรค์ร่วมกับภำคีจำกทุกองค์กร  
ในทุกระดับ เพื่อสนับสนุนให้เกิดควำมส�ำเร็จตำมนโยบำยกำรพัฒนำประเทศในภำพรวมได้ต่อไป

ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พำนิช
ผู้อ�ำนวยกำรกองประสำนกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

๗
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คู่มือกองทุนภูมิอากาศสีเขียว เกี่ยวกับคู่มือ

เกี่ยวกับคู่มือ

วัตถุประสงค์ของคู่มือ

คู่มือฉบับนี้ จัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนภูมิอำกำศสีเขียว (Green Climate 

Fund: GCF) และเพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติ ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจต่อผู ้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้ง 

ผู้ต้องกำรพัฒนำจัดท�ำข้อเสนอโครงกำรเพื่อขอรับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกกองทุน 

กลุ่มเป้าหมายของคู่มือ

คู่มือฉบับนี้ จัดท�ำขึ้นเพื่อกำรน�ำไปใช้ประโยชน์โดย

• บุคคลทั่วไป ได้แก่ ผู้สนใจทรำบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนภูมิอำกำศสีเขียวและกำรด�ำเนินงำนของ 

กองทุนฯ ในประเทศไทย

• ผู้พัฒนาโครงการ ได้แก่ หน่วยงำนภำครัฐ องค์กรพัฒนำเอกชน ภำคเอกชน และหน่วยงำนอื่นๆ ที่ต้องกำร

พัฒนำข้อเสนอโครงกำรเพื่อขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุน

• หน่วยงานที่ประสงค์ขอรับการรับรองเป็นหน่วยงานปฏิบัติการระดับชาติ ได้แก่ หน่วยงำนภำครัฐ  

ภำคเอกชน องค์กรพัฒนำเอกชน หน่วยงำนระดับท้องถิ่นหรือระดับชำติ ที่มีควำมสนใจขอรับกำรรับรองเป็น

หน่วยงำนปฏิบัติกำรระดับชำติ

๘
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เกี่ยวกับคู่มือคู่มือกองทุนภูมิอากาศสีเขียว

Provides an overview of the GCF, the roles of National 
Designated Authority (p.5)

Chapter 1:
Understanding 

the Green 
Climate Fund in 

Thailand

Provides guidance on how to achieve accreditation status in 
order to be able to be an entity which can project proposals 
(p.13)

Chapter 2: 
Becoming an 
Accredited 

Entity

Provides guidance for the initial development and submission 
of concept notes and project proposals. (p.19) 

Chapter 3: 
Developing & 
Submitting a 

Project 
Proposal

Chapter 4: 
Meeting 
Approval 
Criteria

Describes national priority areas and enabling environment 
required for financial supports in climate change adaptation 
and mitigation. 

Thailand 
Country 

Programme

No-Objection 
Criteria in 
Thailand

Describes criteria for evaluating project proposals and issuing 
the No-Objection Letter. 

Describes how project proposals are assessed and further
approved by the GCF (p.26)

คู่มือโดยย่อ 

บทที่ ๑ กองทุน
ภูมิอากาศสีเขียว
ในประเทศไทย

กล่ำวถึงภำพรวมของกองทุน บทบำทและหน้ำที่ของหน่วย
ประสำนงำนหลัก (หน้ำ ๑๕)

กล่ำวถึงแนวทำงกำรพัฒนำและจัดท�ำแนวคิดโครงกำรและ
ข้อเสนอโครงกำร (หน้ำ ๒๙)

กล่ำวถึงมำตรกำรรำยสำขำและกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่
เอื้อต่อกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและ
กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (หน้ำ ๔๑)

กล่ำวถึงแนวทำงกำรขอรับรองเป็นหน่วยงำนปฏิบัติกำรที่
ได ้รับกำรรับรองเพื่อให้สำมำรถพัฒนำและจัดท�ำข้อเสนอ
โครงกำร (หน้ำ ๒๓)

กล่ำวถึงกระบวนกำร ข้ันตอน และแนวทำงกำรประเมิน 
ข้อเสนอโครงกำร และกำรอนุมัติโครงกำร (หน้ำ ๓๖)

กล่ำวถึงหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรและออก
หนังสือรับรองว่ำประเทศไม่มีข้อคัดค้ำน (หน้ำ ๖๐)

บทที่ ๓  
การจัดท�าและ 
จัดส่งข้อเสนอ 

โครงการ

กรอบของ
ประเทศ

บทที่ ๒  
การขอรับรอง 
เป็นหน่วยงาน 

ปฏิบัติการที่ได้รับ 
การรับรอง

บทที่ ๔  
หลักเกณฑ ์

ในการอนุมัติ 
ข้อเสนอโครงการ

เกณฑ์การ
พิจารณา

๙
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ค�านิยม
เกี่ยวกับคู่มือ
คู่มือโดยย่อ
สารบัญ 
แนะน�ากองทุน 
๑     

๒ 

๓ 

๔

สารบัญ 

๖
๘
๙
๑๑
๑๓
๑๕
๑๖
๑๗
๒๐

๒๓
๒๓
๒๔
๒๗

๒๙
๓๐
๓๑
๓๔

๓๖
๓๘
๓๙

๔๑

๖๐

๗๓
๗๓
๗๕
๗๗
๗๘
๘๐
๘๒

กองทุนภูมิอากาศสีเขียวในประเทศไทย 
ควำมเป็นมำของกองทุนภูมิอำกำศสีเขียว 
กรอบยุทธศำสตร์ของกองทุน 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลักของหน่วยประสำนงำนหลัก 

การขอรับรองเป็นหน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง 
หน้ำที่ของหน่วยงำนปฏิบัติกำรที่ได้รับกำรรับรอง 
ขั้นตอนกำรขอรับกำรรับรอง 
สิ่งส�ำคัญในกำรสมัคร
 
การจัดท�าและจัดส่งข้อเสนอโครงการ 
แนวคิดโครงกำร 
ข้อเสนอโครงกำรและแผนงำน 
กระบวนกำรอนุมัติโครงกำรของ GCF
 
การประเมินและอนุมัติข้อเสนอโครงการ 
เกณฑ์กำรลงทุนของ GCF
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำขอรับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ 
ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศไทย 

กรอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ๑ ตัวอย่ำงโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุนภูมิอำกำศสีเขียว 
ภาคผนวก ๒ รำยชื่อหน่วยงำนปฏิบัติกำรที่ได้รับกำรรับรองที่มีกำรด�ำเนินงำนในประเทศไทย 
ภาคผนวก ๓ ตัวอย่ำงหนังสือเสนอชื่อเป็นหน่วยงำนปฏิบัติกำร 
ภาคผนวก ๔ ตัวอย่ำงหนังสือรับรอง 
อภิธานศัพท ์
บรรณานุกรม

๑๑
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คู่มือกองทุนภูมิอากาศสีเขียว แนะนำากองทุน

๑๒
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แนะน�ากองทุน

๑๓





แนะนำ�กองทุน

บทที่ ๑ - กองทุนภูมิอ�ก�ศสีเขียวในประเทศไทย

คู่มือกองทุนภูมิอ�ก�ศสีเขียว
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กองทุนภูมิอากาศสีเขียวคืออะไร 

กองทุนภูมิอำกำศสีเขียว (GREEN CLIMATE FUND: GCF) เป็นกลไกทำงกำรเงินภำยใต้กรอบอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลง

สภำพภูมิอำกำศ (UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE: UNFCCC) ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ในกำรประชุม 

รัฐภำคีคร้ังที่ ๑๖ ที่เมืองแคนคูน สหรัฐเม็กซิโก โดยเร่ิมด�ำเนินงำนเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อสนับสนุนกำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของ 

บทที่ ๑ 

กองทุนภูมิอากาศสีเขียวในประเทศไทย 

ประชำคมโลกสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่มีกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในระดับ

ต�ำ่ และมีควำมสำมำรถในกำรรบัมอืต่อกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ ทัง้นี้ 

กองทุนภูมิอำกำศสีเขียวค�ำนึงถึงควำมเป็นเจ้ำของประเทศและควำมต้องกำร

ของประเทศเป็นหลัก โดยมีคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจ�ำนวน ๒๔ คน  

ซึ่งครึ่งหนึ่งมำจำกประเทศพัฒนำแล้วและอีกครึ่งหนึ่งมำจำกประเทศ 

ก�ำลังพัฒนำ โดยท่ีกำรตัดสินใจอำศัยมติแบบเอกฉันท์ของคณะกรรมกำร

บริหำรกองทุน 

ในส่วนของควำมท้ำทำยเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

ของประเทศก�ำลังพัฒนำ ทั้งในด้ำนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและ 

กำรปรับตัวต่อผลกระทบ ประเทศที่พัฒนำแล้วได้ตั้งเป้ำหมำยระดมทุน 

ให้ได้จ�ำนวนหนึ่งแสนล้ำนเหรียญสหรัฐต่อปี (๑๐๐ BILLION USD) ภำยในปี  

พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) โดยจัดสรรเงินทุนในสัดส่วนที่เท่ำกันเพื่อใช้ใน 

กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรลดก๊ำซเรือนกระจกและกำรปรับตัวต่อผลกระทบ 

โดยที่ร้อยละ ๕๐ ของเงินด้ำนกำรปรับตัวจะจัดสรรให้กับประเทศที่มีควำม 

เปรำะบำงเป็นพิเศษ ได้แก่ ภำคีประเทศพัฒนำน้อยที่สุด ภำคีประเทศ 

กำลังพัฒนำที่เป็นเกำะขนำดเล็ก และภำคีกลุ่มประเทศแอฟริกำ 

ที่มำ: www.greenclimate.fund

๑๕
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ความเป็นมาของกองทุนภูมิอากาศสีเขียว

๒๕๕๓
จัดตั้งกองทุนภูมิอากาศสีเขียวขึ้นในการประชุม
รัฐภาคีครั้งที่ ๑๖ ณ เมืองแคนคูน๒๕๕๔

จัดตั้งองคประกอบแลวเสร็จในการประชุมรัฐภาคี
ครั้งที่ ๑๗ ๒๕๕๕

ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๑

๒๕๕๖
เปดที่ทำการสำนักงานใหญ ณ เมืองซองโด 

สาธารณรัฐเกาหลี

๒๕๕๗
ระดมเงินทุน ๑๐,๐๐๐ ลานดอลลารสหรัฐ 
เพื่อใชสำหรับการดำเนินงานถึงป ๒๕๖๑

๒๕๕๘
ประกาศผลการตัดสินใจการลงทุนโครงการแรก 

ตั้งแตกอนการประชุมรัฐภาคี ณ กรุงปารีส

๒๕๕๙
จัดสรรเงินทุนครั้งแรกใหกับโครงการ 
จำนวนเงินรวม ๑,๕๐๐ ลานดอลลารสหรัฐ 
โดยมี ๔๘ หนวยงานปฏิบัติการที่ไดรับการรับรอง๒๕๖๐

โครงการที่ผานการรับรองมีจำนวนเงินรวม 
๒,๖๕๐ ลานดอลลารสหรัฐ และมี 

๕๙ หนวยงานปฏิบัติการที่ไดรับการรับรอง ๒๕๖๑
ในการประชุมกรรมการบริหารครั้งที่ ๑๙ 
มีโครงการที่ผานการรับรองอีก ๒๓ โครงการ 
รวมเปน ๗๖ โครงการ จำนวนเงินรวม ๓,๗๓๐ 
ลานดอลลารสหรัฐ

๑๖
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17

กรอบยุทธศาสตร์ของกองทุน

        กองทุนภูมิอำกำศสีเขียว ก�ำหนดกรอบยุทธศำสตร์เพื่อกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ๔ ด้ำน ได้แก่ (๑) เพิ่มกำรผลิตและกำรเข้ำถึง 

พลังงำนที่มีกำรปล่อยคำร์บอนต�่ำ (๒) เพิ่มกำรขนส่งที่มีระบบกำรปล่อยคำร์บอนต�่ำ (๓) อำคำร เมือง อุตสำหกรรม และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำ  

และ (๔) กำรใช้ที่ดิน กำรตัดไม้ท�ำลำยป่ำ กำรจัดกำรป่ำไม้แบบยั่งยืน และเพิ่มกำรดูดกลับคำร์บอนในภำคป่ำไม้ และเพื่อกำรปรับตัวต่อ 

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ๔ ด้ำน ได้แก่ (๑) สุขภำพควำมเป็นอยู่และควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและน�้ำ (๒) กำรด�ำรงชีวิตของผู้คนและ

ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย (๓) ระบบสำธำรณูปโภคและสภำวะแวดล้อม และ (๔) ระบบนิเวศและกำรบริกำร

ที่มำ: www.greenclimate.fund

๑๗
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รูปแบบกลไกทางการเงินของ GCF

กองทุนภูมิอำกำศสีเขียว ก�ำหนดรูปแบบกลไกทำงกำรเงินไว้ ๔ ประเภท ดังนี้

๑) เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า – ใช้เพื่อส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เช่น กิจกรรมด้ำนกำรปรับตัวในพื้นที่เปรำะบำง 

กำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนเทคนิคและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร ตลอดจนกำรสนับสนุนด้ำนเงินทุนเพื่อ

ให้โครงกำรสัมฤทธิ์ผล

๒) เงินกู้แบบมีเงื่อนไขผ่อนปรน – ใช้เพื่อสร้ำงสภำพคล่องทำงกำรเงิน ด้วยกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยต�่ำกว่ำท้องตลำด กำรยีดระยะเวลำ  

และ/หรือ กำรพักช�ำระหนี้ชั่วครำว

๓) เงินค�้าประกัน – ใช้เพื่อบรรเทำหรือลดควำมเสี่ยงของกำรลงทุน โดยที่ผู้ค�้ำประกันท�ำสัญญำรับผิดชอบร่วมหรือแทนผู้กู้ ซึ่งกำรค�้ำประกันนี้

อำจครอบคลุมกำรลงทุนทั้งหมดหรือเพียงบำงส่วน

๔) ตราสารทนุ – เป็นกำรระดมเงนิทุนจำกนกัลงทุนส�ำหรบัโครงกำรหรือสนิทรัพย์ เพ่ือช่วยลดภำระหน้ีและเพ่ิมผลตอบแทนในทีส่ดุ ซึง่โดยทัว่ไป 

ตรำสำรทุนเหมำะกับโครงกำรที่มีควำมเสี่ยงสูง แต่มีโอกำสของควำมส�ำเร็จและให้ผลตอบแทนต่อนักลงทุน

ขนาดโครงการ GCF

ขนำดโครงกำร GCF ที่หน่วยงำนปฏิบัติกำรที่ได้รับกำรรับรองสำมำรถด�ำเนินกำรได้ มีดังนี้

ที่มำ: www.greenclimate.fund

๑๘
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หน่วยประสานงานหลัก

        ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มอบหมำยให้ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

เป็นหน่วยประสำนงำนหลัก (NATIONAL DESIGNATED AUTHORITY: NDA) ของกองทุนภูมิอำกำศสีเขียวประเทศไทย เพื่อท�ำหน้ำที่ประสำน

และติดต่อสื่อสำรกับกองทุน โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก ดังนี้

องค์ประกอบของกองทุน GCF

โครงสร้ำงของกองทุน GCF มุ ่งเน้นหลักควำมเป็นเจ้ำของประเทศ โดยด�ำเนินงำนร่วมกับหน่วยประสำนงำนหลัก เพื่อให้มั่นใจว่ำ 

โครงกำร/แผนงำนที่ได้รับกำรพัฒนำและเสนอไปยังกองทุนนั้นเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่ำงแท้จริง 

ที่มำ: www.greenclimate.fund

๑๙
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Provide strategic oversight of the Fund’s activities in Thailand 
to be aligned with national priorities. 
This includes ensuring alignment with national climate change strategies 
and policies and sustainable development frameworks. Thailand Country 
Programme (TCP) is developed to identify national strategic priorities for 
engagement with the Fund.

Strategic 
oversight 

aligned with 
national 
priorities

Convene relevant stakeholders to identify priority sectors 
to be financed by the Fund. 
Stakeholders include government entities; civil society; project 
developers; private sector actors; financial institutions; and communities, 
including vulnerable groups, women and indigenous peoples, who will be 
affected by the Fund’s activities.

Convene 
national 

stakeholders

Communicate nominations of entities seeking accreditation 
to the Fund under the ‘direct access’ track. 
One of the initial responsibilities of an NDA is to engage with potential 
public, private sector and non-governmental entities, and nominate such 
entities for accreditation to the Fund. 

Nomination 
letters for 

direct access

Implement the no-objection procedure on submitted funding 
proposals, to ensure consistency of proposals with national climate 
change plans and priorities. 
The No-Objection Letter (NOL) is provided to GCF by the NDA, in 
conjunction with any submission of a funding proposal by an accredited 
entity (AE) of the Fund. In case a proposal is submitted without NOL, GCF 
will notify the NDA.

No-objection 
letters for 
projects/

programmes

Provide leadership on the deployment of readiness 
and preparatory support funding in Thailand.
The NDA may directly benefit from the funding or select international, 
regional, national and sub-national, public, private or non-governmental 
institutions, well-versed in readiness activities as their delivery partners. 
The Fund may also deploy readiness and preparatory support to 
prospective entities seeking ‘direct access’ accreditation, and to 
accredited entities to develop project and programme pipelines.

Approval of 
readiness 
support

4

5

3

2

1

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของหน่วยประสานงานหลัก

ก�ากับดูแลในเชิงยุทธศาสตร์ต่อกิจกรรมการด�าเนินงานของกองทุน GCF ใน

ประเทศไทย ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ซึ่งหมำยรวมถึงควำม

สอดคล้องกบัยทุธศำสตร์ชำตแิละนโยบำยด้ำนกำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมอิำกำศ และกำร

พัฒนำอย่ำงยั่งยืน ในกำรนี้ ได้มีกำรจัดท�ำ “กรอบกำรพิจำรณำขอรับกำรสนับสนุนทำง 

กำรเงนิระหว่ำงประเทศด้ำนกำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมอิำกำศของประเทศไทย (Thailand 

Country Programme: TCP)” ขึ้น

เสนอชื่อหน่วยงานที่ประสงค์ขอรับการรับรองเป็นหน่วยงานปฏิบัติการระดับชาติ  

(Direct Access Entity: DAE) ซึ่งเป็นหนึ่งในควำมรับผิดชอบเบื้องต้นของ NDA  

ในกำรประสำนกับหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และองค์กรพัฒนำเอกชน ที่มีศักยภำพ  

และเสนอชื่อเพื่อขอรับกำรรับรองต่อไป

ประสานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดล�าดับความส�าคัญของภาคส่วนที่ต้องการ 

ได้รบัการสนบัสนนุจากกองทุน ได้แก่ หน่วยงำนภำครัฐ ภำคประชำสงัคม ผูพั้ฒนำโครงกำร  

ภำคเอกชน สถำบันกำรเงิน และชุมชน รวมทั้งกลุ่มเปรำะบำง สตรี และชนพื้นเมือง  

ซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับผลกระทบจำกกำรด�ำเนินกิจกรรมของกองทุน

พิจารณาออกหนังสือรับรองว่าประเทศไทยไม่มีข้อคัดค้านต่อข้อเสนอโครงการ 

เนื่องจากมีความสอดคล้องกับแผนและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ ซึ่งหนังสือรับรอง No-Objection Letter (NOL) นี้ออกให้โดย NDA 

และส่งไปยังส�ำนักเลขำธิกำรกองทุน เพื่อใช้ประกอบกำรน�ำส่งข้อเสนอโครงกำรของ AE 

ท้ังนี ้หำกมีกำรส่งข้อเสนอโครงกำรโดยไม่มหีนงัสอื NOL ส�ำนักเลขำธกิำรกองทนุจะแจ้ง

ต่อมำยัง NDA

เป็นผู้เสนอแนะและให้แนวทางการจัดสรรเงินกองทุน GCF เพื่อเตรียมความพร้อม

ในการด�าเนินงานของกองทุน GCF ประเทศไทย ทั้งนี้ NDA สำมำรถเป็นผู้รับโดยตรง

จำกกำรใช้เงินกองทุน หรืออำจมอบหมำยให้หน่วยงำนภำครัฐหรือภำคเอกชน ท้ังใน

ระดับท้องถิ่น ระดับชำติ ภูมิภำค หรือนำนำชำติ ท�ำหน้ำท่ีในกำรบริหำรจัดกำรเงินทุน  

ซ่ึงเงินกองทุนดังกล่ำว สำมำรถใช้ในกำรสนับสนุนหน่วยงำนที่ประสงค์ขอกำรรับรอง 

เป็นหน่วยงำนปฏิบัติกำรระดับชำติ

ก�ากับดูแลใน
เชิงยุทธศาสตร์
ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของ
ประเทศ

๑

๓

๒

๔

๕

เสนอชื่อขอรับการ
รับรองเป็น 

หน่วยงานปฏิบัติการ 
ระดับชาติ

ประสานกับ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ออกหนังสือรับรอง
ว่าประเทศไทยไม่มี

ข้อคัดค้านต่อ 
ข้อเสนอโครงการ

เสนอแนะและให้
แนวทางการจัดสรร 

เงินกองทุน GCF เพื่อ
เตรียมความพร้อมใน 

การด�าเนินงาน

๒๐
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1

2
International Access Entities can include United
Nations organizations, multilateral development 
banks, international financial institutions and 
regional institutions. International Access Entities 
do not need to be nominated by NDA.

Direct Access Entities (DAEs) are sub-national, 
national or regional organizations that need to 
be nominated by the NDA

บทที่ ๒

การขอรับรองเป็นหน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง

การรับรองเป็นหน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง

หน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง

หน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจ�าแนกเป็นสองแบบ ดังนี้

        กองทุน GCF มีกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรเงินเพื่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศร่วมกับหน่วยงำนหลำกหลำยภำคส่วน  

ซึ่งหน่วยงำนที่ต้องกำรเข้ำถึงกองทุนจะต้องผ่ำนกระบวนกำรรับรองเป็น หน่วยงำนปฏิบัติกำรที่ได้รับกำรรับรอง (ACCREDITED ENTITY: AE) 

โดยขั้นตอนดังกล่ำวถูกออกแบบมำเพื่อใช้ประเมิน

         ๑.  ศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินของหน่วยงำน ซึ่งต้องได้มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน (FIDUCIARY  

 STANDARDS) และ

      ๒.  ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งอำจเกิดขึ้นได้ในระหว่ำงกำรจัดท�ำโครงกำร 

 นอกจำกนี้ หน่วยงำนที่ประสงค์ขอรับกำรรับรองต้องได้รับกำรประเมินเรื่องนโยบำยเพศภำวะของเงื่อนไขกองทุน

หน่วยงำนปฎิบัติกำรที่ได้รับกำรรับรอง มีบทบำทในกำรด�ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ อำทิเช่น

(๑) พัฒนำและจัดส่งข้อเสนอโครงกำร

(๒) ก�ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรและกำรด�ำเนินงำนโครงกำร/แผนงำน

(๓) เลือกใช้รูปแบบกลไกทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับศักยภำพของหน่วยงำน และ

(๔) ผลักดันให้มีเงินลงทุนจำกภำคเอกชน

หน่วยงำนปฏิบัติกำรระดับนำนำชำติ (International Access Entity) ได้แก่ 

หน่วยงำนในสงักดัองค์กำรสหประชำชำต ิธนำคำรเพือ่กำรพฒันำระหว่ำงประเทศ  

สถำบันกำรเงินระดับนำนำชำติ และสถำบันระดับภูมิภำค ท้ังน้ี หน่วยงำน 

ปฏิบัติกำรระดับนำนำชำติไม่ต้องได้รับกำรเสนอชื่อโดย NDA

หน่วยงำนปฏิบัติกำรระดับชำติหรือภูมิภำค (Direct Access Entity: DAE) 

ได้แก่ หน่วยงำนระดับท้องถิ่น ระดับชำติหรือภูมิภำคที่ผ่ำนกำรเสนอชื่อ 

โดย NDA

๒

๑

๒๓
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การขอรับการรับรอง ระยะที่ ๑

การขอรับการรับรอง ระยะที่ ๒

แจงความประสงคขอเขาสูระบบ OAS

หนวยงานที่สมัคร กรอกใบสมัครผานระบบ OAS

ชำระคาธรรมเนียมการขอรับการรับรอง
หนวยงานที่สมัครไดรับการยืนยันการดำเนินการในระยะที่ ๑

ใบสมัครจะผานกระบวนการตรวจสอบความสมบูรณโดยสานักเลขาธิการกองทุน GCF*

Direct
Access

International
Access

Direct
Access

International
Access

NDA เสนอชื่อหนวยงานเพื่อขอรับการรับรอง

ติดตอประสานกับ NDA

ยืนยันการเสนอชื่อจาก NDA

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมจาก
หนวยงานที่สมัคร

จัดสงขอมูลเพิ่มเติม
หนวยงานที่สมัครไดรับการแจง
เมื่อใบสมัครผานการดำเนินการ
ในระยะที่ ๑ และเขาสูระยะที่ ๒

๑

๒

๓

๔

๕

*จำนวนครั้งในการสอบถามขอมูลเพิ่มเติมขึ้นอยูกับความสมบูรณของใบสมัคร

๒๔
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สรุปผลการพิจารณาและนำเสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุน

คณะกรรมการบริหารกองทุนลงมติ

การขอรับการรับรอง ระยะที่ ๒

คณะกรรมการพิจารณาการขอรับการรับรองตรวจสอบใบสมัคร*

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมจาก
หนวยงานที่สมัคร** จัดสงขอมูลเพิ่มเติม**

ไดรับการพิจารณา ไมไดรับการพิจารณา

สงมติการพิจารณาตอไปยังหนวยงานที่สมัคร

การขอรับการรับรอง ระยะที่ ๓

หนวยงานที่สมัครเขาสู
การดำเนินการระยะที่ ๓

การตรวจสอบวิธีการชำระเงิน

หนวยงานที่สมัครดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายและลงนาม 
Accreditation Master Agreement กับกองทุน

*คณะผูเชี่ยวชาญทางเทคนิคจากภายนอกรวมพิจารณาดวยหากจำเปน
**ความถี่ในการสอบถามขอมูลเพิ่มเติมอาจผันแปร และหากจำเปนอาจตองขอเขาสัมภาษณและขอเขาพบหนวยงานที่สมัคร

๗

๘

๙

๑๐

๖

ที่มำ: www.greenclimate.fund
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ขนาด

ศักยภาพ

ด้านการเงิน

ขนำดไมโคร

ขนำดเล็ก

ขนำดกลำง

ขนำดใหญ่

ค่าธรรมเนียมการสมัครตามมาตรฐานการบริหาร

จัดการด้านการเงินทั่วไป๑ มาตรฐานการปกป้อง 

ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และนโยบายเพศภาวะ

หน่วยงำนระดับท้องถิ่นและระดับชำติของประเทศก�ำลัง
พัฒนำรวมทั้งประเทศก�ำลังพัฒนำที่เป็นหมู่เกำะขนำดเล็ก 
และประเทศพฒันำน้อยท่ีสุด ไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนยีม

หน่วยงำนอ่ืน : ๑,๐๐๐ เหรยีญดอลลำร์สหรัฐ

ประเทศพฒันำน้อยท่ีสดุ ประเทศก�ำลงัพฒันำทีเ่ป็นหมูเ่กำะ
ขนำดเล็ก ไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนยีม หน่วยงำนระดบัท้องถ่ิน
และระดบัชำตใินประเทศกำลงัพฒันำทีไ่ม่ใช่ประเทศพัฒนำ
น้อยทีสุ่ด และประเทศก�ำลังพฒันำทีเ่ป็นหมู่เกำะขนำดเลก็ : 
๓,๐๐๐ เหรยีญดอลลำร์สหรฐั

หน่วยงำนอืน่ : ๕,๐๐๐ เหรยีญดอลลำร์สหรฐั

๑๐,๐๐๐ ดอลลำร์สหรฐั

๒๕,๐๐๐ ดอลลำร์สหรฐั

๑ มำตรฐำนกำรบริหำรจดักำรด้ำนกำรเงนิทัว่ไป (ได้แก่ กำรบรหิำรจดักำรทัว่ไปและด้ำนกำรเงนิ ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้)
๒ มำตรฐำนกำรบริหำรจดักำรด้ำนกำรเงนิเฉพำะด้ำน (ได้แก่ กำรบรหิำรโครงกำร กำรให้เงนิช่วยเหลือแบบให้เปล่ำ และ/หรอื
กลไกกำรจดัสรรเงนิทนุ กำรให้กูย้มื และ/หรอืกำรผสมผสำนระหว่ำงกำรให้กูย้มืและกลไกทำงเงนิรปูแบบอืน่)

ค่าธรรมเนียมการสมัครตามมาตรฐาน

การบริหารจัดการด้านการเงินเฉพาะด้าน๒

๕๐๐ ดอลลำร์สหรัฐ

๑,๐๐๐ ดอลลำร์สหรัฐ

๓,๐๐๐ ดอลลำร์สหรัฐ

๗,๐๐๐ ดอลลำร์สหรัฐ

๒๖
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สิ่งส�าคัญในการสมัคร

ผลลัพธ์ของกระบวนการรับรอง

ผลลัพธ์ของกระบวนกำรรับรองจะบ่งบอกถึง

           (ก) ขนำดของโครงกำรทีห่น่วยงำน AE จะสำมำรถด�ำเนนิกำรได้

      (ข) รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินของหน่วยงำน AE  

             ทีจ่ะสำมำรถด�ำเนนิกำรได้ ซึง่จะเป็นตวัก�ำหนดรปูแบบกลไก 

            ทำงกำรเงนิชนดิต่ำงๆ (เช่น เงนิให้เปล่ำ เงนิกู้แบบผ่อนปรน  

          เงินค�้ำประกัน ตรำสำรหุ้น) 

     (ค) ระดับควำมเส่ียงสูงสุดด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคมของ 

          โครงกำร (ประเภท A-ควำมเสี่ยงสูง ประเภท B-ควำมเสี่ยง 

          ปำนกลำง ประเภท C-ควำมเสี่ยงต�่ำ)

รายละเอียดเพิ่มเติมส�าหรับการขอรับการรับรอง

ขอรับกำรรับรองได้ที่ : www.greenclimate.fund/partners/accredited-entities/get-accredited

ติดต่อ : accreditation@gcfund.org

รำยชื่อหน่วยงำนปฏิบัติกำรที่ได้รับกำรรับรอง : www.greenclimate.fund/partners/accredited-entities/ae-directory

ระยะเวลาการขอรับการรับรอง

กำรขอรับกำรรับรองมีระยะเวลำประมำณ ๖ เดือน หำกมีเอกสำร

และหลักฐำนประกอบกำรสมัครครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งในทำงปฏิบัตินั้น  

กระบวนกำรขอรับกำรรับรอง ใช้เวลำในกำรด�ำเนินกำร ๑ - ๒ ปี และ

จะใช้เวลำมำกขึ้น หำกต้องมีกำรแปลเอกสำรและหลักฐำนประกอบ 

กำรสมัคร หรือต้องจัดท�ำขึ้นใหม่ อนึ่ง กำรรับรองจะมีอำยุ ๕ ปี

(ก) 

(ข)

หนังสือเสนอชื่อเพื่อสมัครเปนหนวยงานปฏิบัติการโดย NDA หรือหนวยงานประสานงานกลาง 
(สำหรับหนวยงานในระดับทองถิ่น ระดับประเทศและภูมิภาค ที่ขอรับการรับรองแบบ Direct Access)
ขอมูลและหลักฐานประกอบการสมัครของหนวยงาน

(ก)
(ข) 

(ค)

รายละเอียดขอมูลของโครงการ/แผนงานที่เสนอ
ขอมูลของหนวยงานที่สมัครและโครงการ/แผนงานที่เสนอ ที่สอดรับกับยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศและเปาประสงคของกองทุน
รายละเอียดของขอบเขตงานของโครงการ/แผนงานที่เสนอ และผลที่คาดวาจะไดรับจากแตละกิจกรรม
ดำเนินการภายใตโครงการหรือแผนงาน

(ก) หลักฐานประกอบที่แสดงใหเห็นวา หนวยงานสามารถบรรลุมาตรฐานของกองทุนใน ๔ ดาน ดังนี้
๑) มาตรฐานการบริหารจัดการดานการเงินทั่วไป 
๒) มาตรฐานการบริหารจัดการดานการเงินเฉพาะดาน
๓) มาตรฐานการปกปองดานสิ่งแวดลอมและสังคม 
๔) นโยบายเพศภาวะ

(ก) ประวัติการดำเนินงาน 
ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานโครงการ/แผนงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และแนวทางปฏิบัติที่สอดคลองกับมาตรฐานการบริหารจัดการดานการเงิน 
รวมถึงดานสิ่งแวดลอมและสังคม

๑

๒

๓

๔

๒๗
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AE สำมำรถพัฒนำและส่งข้อเสนอโครงกำรไปที่กองทุน GCF ได้ทุกเวลำ นอกจำกนี้ GCF อำจประกำศเปิดรับข้อเสนอ

โครงกำร (Calls for Proposals) เป็นระยะๆ ผ่ำนทำงเว็บไซต์

บทที่ ๓

การจัดท�าและจัดส่ง

ข้อเสนอโครงการ

๒๙
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แนวคิดโครงกำร (Concept Note) เป็นกำรเสนอโครงกำรหรือโปรแกรมโดยย่อ หลังจำกที่ได้มีกำรหำรือกับหน่วยประสำนงำนหลัก 

(NDA) หรือหน่วยประสำนงำนกลำงแล้ว เพื่อเปิดโอกำสให้ AE ได้รับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกส�ำนักเลขำธิกำรกองทุน  

ว่ำโครงกำรมีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นโยบำย และหลักเกณฑ์กำรลงทุนมำกน้อยเพียงใด ก่อนที่จะได้มีกำรพัฒนำข้อเสนอ

โครงกำรในล�ำดับต่อไป

 ก่อนที่จะมีกำรส่งแนวคิดโครงกำร AE ควรปฏิบัติดังนี้

  ๑)  หำรือร่วมกับ NDA ให้ทรำบถึงแนวคิดโครงกำรและกิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศำสตร์ของประเทศ 

      ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

 ๒)  แจ้งให้ส�ำนักเลขำธิกำรกองทุนได้ทรำบว่ำ AE ได้หำรือกับ NDA แล้ว

 แนวคิดโครงกำร ประกอบด้วย ๔ ส่วน

 Section A. บทสรุปของโครงการ/โปรแกรม – แสดงถึงข้อมูลส่วนส�ำคัญของโครงกำรที่ต้องกำรน�ำเสนอ

  Section B. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/โปรแกรม – เป็นกำรรวบรวมข้อมูลด้ำนเศรษฐศำสตร์และเชิงเทคนิค  

  ที่จะช่วยในกำรพิจำรณำแนวคิดโครงกำร

 Section C. งบประมาณด้านการเงิน – ทั้งในส่วนที่ขอกำรสนับสนุนจำกกองทุน GCF และจ�ำนวนของงบร่วม  

  หรือ co-financing

 Section D. เอกสารประกอบอื่นๆ

นอกจำกนี้ แนวคิดโครงกำรนั้นไม่ใช่ภำคบังคับ แต่สนับสนุนให้มีกำรจัดท�ำ เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นในเบื้องต้นจำกส�ำนักเลขำธิกำร 

กองทุน ซึ่งจะช่วยให้กำรพิจำรณำโครงกำรในอนำคตท�ำได้รวดเร็วขึ้น

แนวคิดโครงการ

๓๐



แนะนำ�กองทุน

บทที่ ๓ - ก�รจัดทำ�และจัดส่งข้อเสนอโครงก�ร

คู่มือกองทุนภูมิอ�ก�ศสีเขียว

31

AE สำมำรถพัฒนำข้อเสนอโครงกำรหรือแผนงำน ต่อยอดจำกกำรพัฒนำแนวคิดโครงกำร โดยประสำนใกล้ชิดกับ NDA เพรำะต้องค�ำนึงถึง 

ควำมต้องกำรของประเทศเป็นส�ำคัญ นอกจำกนี้ AE สำมำรถพัฒนำจัดท�ำข้อเสนอโครงกำรเป็นกรณีพิเศษตำมกำรเรียกร้องของ GCF  

เพื่อให้มีกำรลงทุนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

อย่ำงไรก็ดี ข้อเสนอแนะและควำมเห็นจำกส�ำนักเลขำธิกำรกองทุนท่ีมีต่อแนวคิดโครงกำรและข้อเสนอโครงกำรไม่ได้เป็นกำรรับรองว่ำ 

โครงกำร/แผนงำนดังกล่ำวจะได้รับกำรพิจำรณำในที่สุดเสมอไป เพรำะมติกำรตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ำยนั้นเป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 

บริหำรกองทุน โดยค�ำนึงถึงปัจจัยต่ำงๆ เป็นส่วนประกอบ เช่น ด้ำนเทคนิค รูปแบบกลไกกำรเงิน สภำพแวดล้อม สังคม เพศภำวะและ 

มุมมองข้อกฎหมำยอื่นๆ ทั้งนี้ ส�ำนักเลขำธิกำรกองทุนจะส่งโครงกำรต่อไปให้คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพิจำรณำ ก็ต่อเมื่อได้ผ่ำน 

กำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำเชิงเทคนิค หรือ Technical Advisory Panel (iTAP) ที่ทำงำนอย่ำงเป็นอิสระ และจำกส�ำนัก

เลขำธิกำรกองทุน

รำยละเอียดในข้อเสนอโครงกำรประกอบด้วย

Section A 

Section B 

Section C 

Section D

Section E 

Section F

 

Section G 

Section H 

Section I

รายละเอียดในข้อเสนอโครงการประกอบด้วย

บทสรปุของโครงกำร/โปรแกรม – แสดงถงึข้อมลูส่วนส�ำคญัของโครงกำรทีต้่องกำรน�ำเสนอ

รายละเอียดด้านงบประมาณและการเงิน – ท้ังในส่วนท่ีขอกำรสนับสนุนจำกกองทุน GCF 

และจ�ำนวนของงบร่วม หรือ co-financing

รายละเอียดของโครงการ/โปรแกรม – แสดงถึงข้อมูลและรำยละเอียดของโครงกำร 

ที่ต้องกำรน�ำเสนอ รวมถึงแผนกำรด�ำเนินงำน

เหตุผลในการเข้าร่วมของ GCF – แสดงให้เห็นถึงเหตุผลว่ำท�ำไมกำรมีส่วนร่วมของ GCF  

ในโครงกำร/แผนงำนถึงมีควำมส�ำคัญ รวมถึงกำรค�ำนึงถึงควำมยั่งยืนของโครงกำร 

ในระยะยำว

ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการลงทุน – แสดงถึงผลกำรด�ำเนินงำนที่คำดว่ำจะได้รับ โดยเทียบ

กับเกณฑ์กำรลงทุนของ GCF

สรุปผลการประเมิน – แสดงถึงข้อมูลกำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์และกำรเงิน  

เหตุผลประกอบกำรตดัสนิใจ กำรประเมนิทำงเทคนิค กำรประเมนิผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อม 

และสังคม และกำรจัดกำรทำงกำรเงิน รวมถึงกำรจัดซื้อ

การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง – แสดงถึงควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญ และมำตรกำร

ลดควำมเสี่ยง

การตรวจสอบและรายงานผล – ระบุถึงกรอบตรรกะ ตำมกรอบกำรวัดผลกำรปฏิบัติงำน

ของ GCF ซึ่งอยู่ภำยใต้กรอบกำรจัดกำรผลลัพธ์รวมทั้งอธิบำยถึงกำรเตรียมกำรในกำร

ติดตำม กำรรำยงำนและกำรประเมินผล

ภาคผนวก – แสดงถึงเอกสำรประกอบอื่นๆ

ข้อเสนอโครงการและแผนงาน

๓๑
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ขั้นตอนกำรพัฒนำและจัดส่ง แนวคิดโครงกำร และ/หรือ ข้อเสนอโครงกำร

๓

๔

๒

ACCREDITED
ENTITY

NDA

GREEN
CLIMATE FUND

๑

AE พัฒนาแนวคิดโครงการที่
สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตร
ของประเทศดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

แนวคิดโครงการ

AE สงแนวคิดโครงการให NDA 
เพื่อใหความเห็นและขอเสนอแนะ
เบื้องตน

จัดสงให NDA

AE พัฒนาขอเสนอโครงการที่
สะทอนถึงหลักการของความเปน
เจาของประเทศ แนวทางที่ขับเคลื่อน
โดยประเทศ และสอดคลองกับ
กรอบการลงทุนของ GCF (ดูบทที่ ๔)

ขอเสนอโครงการ
AE สงขอเสนอโครงการที่ไดรับ
การปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
ไปยัง GCF และ NDA จัดสงหนังสือ
รับรอง NOL โดยตรงไปให GCF

จัดสงขอเสนอโครงการฉบับแกไข

NDA พิจารณาขอเสนอโครงการ
ตามขั้นตอนและกระบวนการ 
(หนา ๓๓) เพื่อออกหนังสือรับรอง 
NOL ที่ลงนามโดยปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งเปนผูไดรับ
มอบอำนาจ

ขอเสนอแนะจาก NDA
AE จัดสงขอเสนอโครงการให NDA 
เพื่อตรวจสอบและใหความคิดเห็น
และขอใหพิจารณาออกจดหมาย
รับรองวาประเทศไมมีขอคัดคาน 
(No-Objection Letter: NOL) 
ตอโครงการ

จัดสงให NDA

AE จัดสงแนวคิดโครงการฉบับปรับปรุง
ตอไปยังสำนักเลขาธิการกองทุน 
เพื่อพิจารณาใหคำแนะนำตอไป

จัดสงแนวคิดโครงการฉบับปรับปรุง

NDA ใหความเห็นในเบื้องตน 
และ AE นำขอเสนอแนะจาก NDA 
ไปปรับปรุงแนวคิดโครงการ

ขอเสนอแนะจาก NDA

หารือเพิ่มเติมกับคณะผูเชี่ยวชาญ

ขั้นตอนการจัดสงแนวคิดโครงการ (ภาคสมัครใจ)

ACCREDITED
ENTITY

NDA

National Committee

GREEN
CLIMATE FUND

Screening Committee

Sub-committee

ขั้นตอนการพิจารณาวาประเทศไมมีขอคัดคาน

๓

๔

๒

๑

๓๒
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ขั้นตอนการออกหนังสือรับรอง

ขั้นตอนกำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศไทยโดย NDA มี ๖ ขั้นตอน

NDA สงผลการประเมินโครงการเบื้องตนให “คณะทำงานพิจารณาและกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
ทางการเงินในกรอบระหวางประเทศ” เพื่อพิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะตอหลักการและกิจกรรม
ของโครงการ – ระยะเวลาของดำเนินการ ๔ สัปดาห

NDA สงขอเสนอโครงการที่ผานความเห็นชอบจากคณะทำงานพิจารณาและกลั่นกรองฯ ตอให 
“คณะอนุกรรมการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานการบูรณาการนโยบายและแผน” เพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบออกหนังสือรับรองที่ประเทศไทยไมมีขอคัดคาน (NOL) เพื่อเสนอกองทุน GCF ตอไป – 
ระยะเวลาของดำเนินการ ๔ สัปดาห

1

2

3
NDA รายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ตอ “คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแหงชาติ” ใหไดรับทราบ – ระยะเวลาของดำเนินการขึ้นอยูกับกำหนดการประชุมรายไตรมาส
ของคณะกรรมการฯ

NDA นำสงหนังสือ NOL ใหสำนักเลขาธิการกองทุน (GCF Secretariat) – ระยะเวลาของดำเนินการ ๑ สัปดาห

4

5

6

NDA พิจารณาขอเสนอโครงการ/แผนงาน ในเบื้องตน ตามหลักเกณฑการพิจารณาขอรับการสนับสนุน
ทางการเงินระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย (หนา ๓๙) โดยอาศัย
กลไกการมีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ – ระยะเวลาของดำเนินการ ๑ สัปดาห

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะผูมีอำนาจ (Designated Authority) 
พิจารณาเห็นชอบและลงนามในหนังสือ NOL – ระยะเวลาของดำเนินการ ๑ สัปดาห

๓๓
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กระบวนการอนุมัติโครงการของ GCF

ทุกข้อเสนอโครงกำรหรือแผนงำนที่ส่งเข้ำมำ เริ่มแรกจะได้รับกำรพิจำรณำจำกส�ำนัก

เลขำธิกำรกองทุน และได้รับค�ำแนะน�ำจำกคณะกรรมกำรที่ปรึกษำอิสระด้ำนเทคนิค 

และได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน ก่อนที่จะสำมำรถด�ำเนินกำรได้ 

ซึ่งขั้นตอนในกระบวนกำรอนุมัติโครงกำรของ GCF แสดงไว้ในรูปด้ำนล่ำง

ที่มำ: www.greenclimate.fund

๓๔
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การส่งข้อเสนอโครงการไปที่ส�านักเลขาธิการกองทุน GCF

โดยท่ัวไป หน่วยงำนปฏิบัติกำรที่ได้รับกำรรับรอง (AE) จะเป็นผู้ยื่น 

ข้อเสนอโครงกำรไปยัง GCF แต่ในบำงกรณี GCF อำจยินยอมให้มี 

กำรยื่นข้อเสนอโครงกำรโดยหน่วยงำนที่ยังไม่ผ่ำนกำรรับรองจำก  

GCF ซึ่งในกรณีหลังนี้ มักมีกำรพิจำรณำขอรับรองของหน่วยงำน 

ควบคู่ไปพร้อมกันข้อเสนอโครงกำรท่ีส่งไปยัง GCF นั้น จะได้รับกำร

ตรวจสอบอย่ำงเข้มงวด เพรำะมีผลต่อกำรลงมติของคณะกรรมกำร

บริหำรกองทุนว่ำจะสนับสนุนโครงกำรหรือไม่ และเพรำะเงื่อนไข

ของควำมเป็นเจ้ำของประเทศเป็นสิ่งส�ำคัญ ดังนั้น AE จึงต้องแนบ

หนังสือรับรองว่ำประเทศไม่มีข้อคัดค้ำน (NO-OBJECTION LETTER:  

NOL) ที่ลงนำมโดย NDA ของประเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอโครงกำร 

ซ่ึงหนังสือ NOL นี้ต้องจัดส่งภำยใน ๓๐ วันนับจำกมีกำรส่งข้อเสนอ

โครงกำร และสำมำรถแยกส่งได้

GCF ตรวจรับและตรวจสอบความสมบูรณ์

ส�ำนักเลขำธิกำรกองทุน GCF จะประเมินข้อเสนอโครงกำรในเบื้องต้น  

รวมทั้งข้อก�ำหนดด้ำนเทคนิคควบคู่กับเอกสำรที่จ�ำเป็นต้องใช้ ซึ่งใน

ขั้นตอนนี้ GCF อำจติดต่อกับ AE เพื่อหำรือเกี่ยวกับโครงกำรและ

สร้ำงควำมชัดเจนของโครงกำรก่อนจะมีกำรพิจำรณำอย่ำงละเอียดใน

ขั้นต่อไป 

ส�านักเลขาธิการกองทุน GCF ประเมินข้อเสนอโครงการ 

ส�านักเลขาธิการกองทุน GCF

หลังมีกำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ในเบื้องต้นแล้ว GCF จะประเมิน 

โครงกำรโดยละเอียดยิ่งขึ้น รวมทั้งประเมินว่ำโครงกำรสอดคล้องกับ

เกณฑ์กำรลงทุนของ GCF อย่ำงไร

นอกจำกนั้น GCF จะประเมินข้อปฏิบัติตำมนโยบำยของ GCF ซึ่งรวม

ถงึ (๑) มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงนิ (๒) กำรบรหิำรจัดกำร 

ด้ำนควำมเสี่ยง (๓) มำตรฐำนสิ่งแวดล้อมและสังคม (๔) กำรติดตำม

ประเมินผล (๕) นโยบำยเพศภำวะ และ (๖) มำตรฐำนด้ำนกฎหมำย

และเมื่อข้อเสนอโครงกำรได้ผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจสอบในเบื้องต้นแล้ว 

GCF ก็จะส่งผลกำรประเมินและข้อเสนอโครงกำร รวมทั้งเอกสำร 

สนับสนุนต่อไปยังคณะผู้เชี่ยวชำญอิสระด้ำนเทคนิค

คณะผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านเทคนิค

คณะผู้เชี่ยวชำญอิสระด้ำนเทคนิค (INDEPENDENT TECHNICAL 

ADVISORY PANEL: ITAP) จะเป็นผู ้ประเมินข้อเสนอโครงกำร 

ตำมเกณฑ์กำรลงทนุของ GCF ทัง้ ๖ ข้อ ซึง่ ITAP เป็นหน่วยงำนทีป่รึกษำ 

ด้ำนเทคนคิทีท่�ำงำนโดยอสิระ ประกอบด้วยผูเ้ชีย่วชำญระหว่ำงประเทศ

จำนวน ๖ คน จำกประเทศก�ำลงัพฒันำ ๓ คน และประเทศทีพ่ฒันำแล้ว  

๓ คน ทั้งน้ี ITAP สำมำรถเพ่ิมเติมเงื่อนไขและค�ำแนะน�ำส�ำหรับ

โครงกำรได้ตำมดุลพินิจ และ ITAP อำจขอให้ AE ชี้แจงโครงกำร 

เพิ่มเติมได้ 

การตัดสินของคณะกรรมการบริหาร GCF

ส�ำนักเลขำธิกำรกองทุน GCF จะจัดเตรียมชุดข้อเสนอโครงกำรให้กับ

คณะกรรมกำรบริหำร GCF ประกอบด้วย ข้อเสนอโครงกำร เอกสำร 

สนับสนุน หนังสือ NOL จำก NDA และผลกำรประเมินโครงกำรโดย 

GCF และ ITAP ทั้งนี้ AE อำจได้รับกำรขอให้ชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ 

ข้อเสนอโครงกำรของพวกเขำ จำกผลกำรประเมินโดย GCF และ ITAP

 

คณะกรรมกำรบริหำร GCF จดักำรประชมุปีละ ๓ คร้ัง และในกำรพิจำรณำ 

ข้อเสนอโครงกำร จะต้องมีมติเป็นเอกฉันท์

คณะกรรมกำรบริหำร GCF สำมำรถเลือกมติในกำรตัดสินใจ ๓ แบบ

• อนุมัติเงินทุน

• อนุมัติเงินทุนแบบมีเงื่อนไขพร้อมข้อเสนอแนะให้มีกำรปรับปรุง

ข้อเสนอโครงกำร

• ปฏิเสธข้อเสนอโครงกำร

การด�าเนินข้อตกลงทางกฎหมาย

หลังจำกที่คณะกรรมกำรบริหำร GCF มีมติอนุมัติข้อเสนอโครงกำร

แล้ว ส�ำนักเลขำธิกำรกองทุนจะเริ่มเจรจำลงนำมในข้อตกลงกับ 

หน่วยงำนปฏิบัตกิำรทีไ่ดร้ับกำรรับรอง (AE) ซึ่งขั้นตอนกำรด�ำเนินงำน 

โครงกำรจะเริ่มต้นจำกกำรโอนเงินจำก GCF ไปยัง AE และ AE ก็จะ

เริ่มด�ำเนินกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินกิจกรรมที่รวมอยู่ในโครงกำรที่ได้

รับอนุมัติ รวมทั้งกำรติดตำมและประเมินผลท่ีจะด�ำเนินต่อไปจนกว่ำ

จะแล้วเสร็จโครงกำร

๓๕
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บทที่ ๔

การประเมินและอนุมัติ

ข้อเสนอโครงการ
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ศักยภาพของโครงการหรือแผนงานที่จะชวยใหบรรลุเปาหมายของกองทุน ในการปรับเปลี่ยนสูการพัฒนา
อยางยั่งยืนที่มีการปลอยคารบอนต่ำและมีความสามารถในการรับมือตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ระดับของกิจกรรมที่นำเสนอสามารถกระตุนผลกระทบที่นอกเหนือไปจากการลงทุนในโครงการหรือแผนงาน
เพียงครั้งเดียว โครงการดังกลาวสามารถนำไปพัฒนาตอยอด ขยายผลหรือทำซ้ำในพื้นที่อื่นๆ ไดมากนอย
เพียงใด รวมทั้งมีนวัตกรรมและโอกาสของการแปรรูปอยางไร

ศักยภาพของโครงการหรือแผนงาน ที่จะสรางประโยชนมากขึ้นและรวมกันในดานสิ่งแวดลอม สังคมและ
เศรษฐกิจ รวมทั้งมีการพัฒนาที่คำนึงถึงผลกระทบดานเพศภาวะ

ประเทศที่เปนเจาของโครงการหรือแผนงาน สามารถดำเนินกิจกรรมไดตามที่เสนอ และโครงการดังกลาว
สอดคลองกับยุทธศาสตรและนโยบายของประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีอยู ณ ปจจุบัน 
ไดมากนอยเพียงใด

อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรและการเงินของโครงการ/แผนงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับโครงการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก วาจะเปนการลงทุนที่คุมคามากนอยเพียงใด และมีเงินสนับสนุนรวมดวย
สักเทาไหร

ความเปราะบางและความตองการดานเงินทุนของประเทศที่จะไดรับผลประโยชนจากโครงการหรือแผนงาน 
วาสามารถครอบคลุมกลุมเปาหมาย อุปสรรคในการจัดหาแหลงเงินทุนและระดับของความเสี่ยงดาน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ รวมทั้งความตองการดานการพัฒนาศักยภาพของสถาบัน
และการดำเนินงานอยางไร

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact Potential)

ศักยภาพในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน (Paradigm Shift Potential)

ศักยภาพของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)

ความเปนเจาของประเทศ (Country Ownership)

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness)

ความตองการของผูรับ (Needs of Recipients)

เกณฑ์การลงทุนของ GCF

เกณฑ์การลงทุนของ GCF (IPSCEN)

กำรประเมินข้อเสนอโครงกำรหรือแผนงำนที่ประสงค์ขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุน GCF เป็นไปตำมกรอบยุทธศำสตร์ของ

กองทุน (บทที่ ๑ หน้ำ ๑๗) และเกณฑ์กำรลงทุนของ GCF (IPSCEN) ๖ ประกำร ดังนี้

๓๘



แนะนำ�กองทุน

บทที่ ๔ – ก�รประเมินและอนุมัติข้อเสนอโครงก�ร

คู่มือกองทุนภูมิอ�ก�ศสีเขียว
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อ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำขอรับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ

ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศไทย ได้ที่ Tab 03 - เกณฑ์การพิจารณา

ความเปนเจาของประเทศ

การตอบสนองตอความตองการของประเทศและผูรับ

มาตรฐานการปกปองดานสิ่งแวดลอมและสังคม และนโยบายเพศภาวะ

หลักเกณฑ
๑) 
๒) 

หลักเกณฑ

หลักเกณฑ

ความสอดคลองกับนโยบายชาติและยุทธศาสตรชาติดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย

๑) การสนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกตามเปาหมายที่ระบุไวใน NDC
๒) การเสริมสรางภูมิตานทานและความสามารถในการฟนตัวจากการเปลี่ยนแปลง
    สภาพภูมิอากาศ
๓) ลดความเปราะบางตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศและในกลุมเสี่ยง
๔) สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและกลุมประชากรเปาหมาย
๕) เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติของหนวยงานที่เกี่ยวของ
    และกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย

๑) การปกปองดานสังคม
๒) การปกปองดานสิ่งแวดลอม
๓) การพัฒนาที่คำนึงถึงความเทาเทียมทางเพศ

๑

๒

๓

หลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ

ประเทศไทย

NDA ประเทศไทยได ้ก�ำหนดหลักเกณฑ ์ที่ ใช ้ประกอบ 

กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อข้อเสนอโครงกำร GCF  

ก่อนออกหนงัสือรบัรองว่ำประเทศไม่มข้ีอคดัค้ำน เพือ่ควำมมัน่ใจ 

ว่ำโครงกำรหรือแผนงำนมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยและ 

ยุทธศำสตร์ชำติ อีกทั้งยังตอบรับกับประเด็นส�ำคัญและ 

ควำมต้องกำรที่ก�ำหนดไว้ในกรอบกำรด�ำเนินงำนของประเทศ 

(TCP) และไม่ขัดต่อกฎหมำยหรือกฎระเบียบ ซึ่ง NDA จะเน้น 

กำรพจิำรณำและประเมนิผลใน ๓ ด้ำน ได้แก่ ๑) ควำมเป็นเจ้ำของ 

ประเทศ ๒) กำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศและ

ผู้รับ และ ๓) มำตรฐำนกำรปกป้องด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคม 

และนโยบำยเพศภำวะ

๓๙



คู่มือกองทุนภูมิอากาศสีเขียว กรอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ
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กรอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

๔๐



คู่มือกองทุนภูมิอากาศสีเขียว กรอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

41

กรอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

๔๑



คู่มือกองทุนภูมิอากาศสีเขียว กรอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

42



คู่มือกองทุนภูมิอากาศสีเขียว กรอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
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ประเทศไทยร่วมกับนำนำชำติโดยควำมพยำยำมที่จะรับมือและแก้ไข

ปัญหำกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ ผ่ำนกำรก�ำหนดเป้ำหมำย จดัท�ำ 

ยุทธศำสตร์ นโยบำย และแผนงำนระดับชำติด้ำนกำรเปลี่ยนแปลง 

สภำพภูมิอำกำศ เพื่อผลักดันกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลง 

สภำพภูมิอำกำศของประเทศให้บรรลุเป้ำประสงค์ในกำรปรับเปลี่ยน 

กระบวนทัศน์ ตลอดจนเป้ำหมำยกำรพัฒนำทีป่ล่อยก๊ำซเรอืนกระจกต�ำ่  

รวมทั้ ง มีภูมิต ้ำนทำนและขีดควำมสำมำรถในกำรฟ ื ้นตัวจำก 

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ซึ่งกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวต้องเริ่ม 

จำกกำร จัดท� ำกรอบ ยุทธศำสตร ์ เพื่ อ จัดล� ำ ดับควำมส� ำ คัญ 

ของภำคส ่วนท่ีต ้องกำรกำรสนับสนุนและกลยุทธ ์กำรลงทุน 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำไปพัฒนำเป็นโครงกำรและแผนงำนทั้งระยะสั้น 

และระยะยำวต ่ อ ไป  ดั งนั้ น  ส� ำนั ก ง ำนนโยบำยและแผน

ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่ ง แวดล ้ อม  (สผ . )  จึ ง ได ้ พัฒนำ  

“กรอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่าง

ประเทศด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย  

(Thailand Country Programme: TCP) หรือ TCP” ขึ้น โดย 

อ ้ำงอิงจำกคู ่มือและแนวทำงในกำรจัดท�ำกรอบกำรพิจำรณำ 

ระดับประเทศของกองทุน GCF ร ่ วมกับนโยบำยและแผน 

ระดับชำติที่ เกี่ยวข ้อง เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรเป็นไปในรูปแบบ 

องค์รวมและก่อให้เกิดควำมย่ังยืนในอนำคต กรอบกำรพิจำรณำฯ  

น้ี จึ ง ไ ม ่ ไ ด ้ จ� ำ กั ดแค ่ เ ป ็ นกรอบกำรท� ำ ง ำนร ่ วม กับกองทุ น  

GCF เท่ำนั้น แต่ยังเป็นกรอบกำรท�ำงำนที่สำมำรถให้แนวทำงแก่ 

ทุกภำคส่วนท่ีเก่ียวข้องที่ต้องกำรได้รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 

ระหว่ำงประเทศในด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศอีกด้วย

       กรอบกำรพิจำรณำฯ ได้รับกำรออกแบบมำเพ่ือเป็นเครื่องมือ 

และเอกสำรอ้ำงอิงหลักส�ำหรับกำรร่วมงำนกับผู ้เกี่ยวข้องทั้งใน 

และต่ำงประเทศ รวมถึงกองทุน GCF กองทุนระหว่ำงประเทศ และ

ประเทศผู ้ให้เงินสนับสนุน (Donors) ด้ำนสภำพภูมิอำกำศอื่นๆ 

เพื่อช ่วยให ้ประเทศไทยบรรลุ เป ้ำหมำยระยะยำวในกำรเป ็น  

“สั งคมคำร ์บอนต�่ ำและมีภู มิต ้ ำนทำนและขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรฟื้นตัวจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ”รวมท้ังน�ำไปใช้ 

ประโยชน์โดยเป็นแนวทำงให้หน่วยงำนทั้งในและนอกประเทศ  

ที่ประสงค ์จะพัฒนำและเสนอข ้อเสนอโครงกำรเพื่อให ้บรรลุ

วัตถุประสงค์ต่ำงๆ ดังต่อไปนี้

• เสริมสร้ำงควำมร่วมมือในกำรด�ำเนินงำนด้ำนสภำพภูมิอำกำศ

กับผู้เกี่ยวข้องจำกหลำยภำคส่วน เช่น กระทรวงที่เก่ียวข้อง  

สถำบนัต่ำงๆ ในประเทศ องค์กรระหว่ำงประเทศ ประเทศผูใ้ห้เงนิ

บริจำค รวมถึงภำคเอกชน และภำคประชำสังคม

• ก่อให้เกิดกำรประสำนเป้ำหมำยด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ 

ภูมิอำกำศของประเทศเข้ำกับแหล่งเงินทุนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลง 

สภำพภูมิอำกำศทั้งในและนอกประเทศอย่ำงเหมำะสม

• ก่อให้เกิดนโยบำยที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น มีระบบกำรติดตำม 

กำรด�ำเนินงำนเกี่ยวกับสภำพภูมิอำกำศที่ดีข้ึน และก่อให้เกิด 

ผลประโยชน์ร่วมกันจำกกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลง

สภำพภูมิอำกำศ 
กรอบกำรพิจำรณำฯ มีกรอบกำรทบทวนและปรับเปลี่ยนทุกห้ำปี

หรือตำมสมควร เพ่ือให้สอดรับกับกำรเปลี่ยนแปลงของหลักเกณฑ์

และนโยบำยในระดับชำติและระดับนำนำชำติด้ำนกำรเปล่ียนแปลง

สภำพภูมิอำกำศ และเพื่อให้สอดรับกับควำมต้องกำรเร่งด่วนของ

ไทยในด้ำนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ควำมช่วยเหลือด้ำนเทคนิค และ

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงิน เพ่ือให้กำรด�ำเนินงำนของประเทศบรรลุ

เป้ำหมำยกำรลดก๊ำซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ ๒๐ – ๒๕ ภำยในปี  

พ.ศ. ๒๕๗๓ รวมถึงเป้ำหมำยกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรเสริมสร้ำง 

ภูมิต้ำนทำนและขีดควำมสำมำรถในกำรฟื้นตัวของประเทศจำกกำร

เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศด้วย

บทน�า

๔๓
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มาตรการที่ประเทศไทยต้องการขอรับการสนับสนุนทางการเงิน

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๑) การจัดการขอมูลสารสนเทศดานการปรับตัว

๒) การคาดการณสภาพภูมิอากาศและการประเมินความเสี่ยง

๓) ระบบการเตือนภัยลวงหนาและเครือขายการระวังภัยเพื่อการบรรเทาภัยพิบัติจาก
    สภาพภูมิอากาศ

๔) แผนประกันภัยสภาพภูมิอากาศ

๕) การสรางความตระหนักรูและการเสริมสรางขีดความสามารถดานการปรับตัว

๖) การมีสวนรวมอยางเปนรูปธรรมของภาคเอกชนในการเสริมสรางความสามารถใน
    การรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๗) เครื่องมือและอุปกรณที่นำมาใชประโยชนสำหรับการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
    สภาพภูมิอากาศ

การสราง
สภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอ
การปรับตัว

๑) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อุทกภัย และภัยแลง

๒) การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร

๓) การทองเที่ยว

๔) การสาธารณสุข

๕) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๖) การตั้งถิ่นฐาน และความมั่นคงของมนุษย

๗) การวางแผนการใชประโยชนที่ดินทางกายภาพ เพื่อการปรับตัวตอผลกระทบจาก
    การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของทองถิ่น

ภาคสวนและ
ขอบเขตงานที่มี
ความสำคัญดาน
การปรับตัว

๔๔
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การลดการปลอยกาซเรือนกระจก

๑) การจัดการขอมูลสารสนเทศกาซเรือนกระจก (GHG)

๒) นโยบายหรือมาตรการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และการพัฒนาระบบการตรวจวัด 
    การรายงานผล และ การทวนสอบปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (MRV)

๓) เครื่องมือและอุปกรณที่นำมาใชประโยชนสำหรับพัฒนาการลดการปลอยกาซ
    เรือนกระจก

๔) การสรางความตระหนักรูและการเสริมสรางขีดความสามารถดานการลดการปลอย
    กาซเรือนกระจก

๕) การมีสวนรวมอยางเปนรูปธรรมของภาคเอกชนในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก

การสราง
สภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอ

การลดการปลอย
กาซเรือนกระจก

๑) ภาคพลังงาน

๒) ภาคการคมนาคมขนสง

๓) การใชพลังงานในภาคอาคารและการกอสราง

๔) ภาคอุตสาหกรรม

๕) การจัดการของเสีย

๖) ภาคเกษตรกรรม

๗) ภาคปาไม

๘) การจัดการเมือง

ภาคสวนและ
ขอบเขตงานที่มี
ความสำคัญ
ดานการลด
การปลอยกาซ
เรือนกระจก

๔๕
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๑) การจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ก. กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลสำรสนเทศและระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูลด้ำนกำรปรับตัวต่อ 

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

ข. ควำมร่วมมือระดับภูมิภำคเพื่อกำรจัดท�ำระบบฐำนข้อมูล และ/หรือ ระบบกำรติดตำมและ

ประเมินผลด้ำนกำรปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

๒) การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศและการประเมินความเสี่ยง

ก. เทคนิค และเครื่องมือส�ำหรับกำรพยำกรณ์สภำพอำกำศและกำรคำดกำรณ์สภำพภูมิอำกำศ

ข. กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนภูมิอำกำศ และกำรพัฒนำแผนที่ควำมเสี่ยงภัยส�ำหรับหน่วยงำน 

ระดับชำติ โดยใช้เทคนิคและวิธีกำรที่หลำกหลำย ตลอดจนกำรประมวลผลระดับสูง และวิธี

วิจัยภำยใต้กระบวนทัศน์แบบปฏิบัตินิยม

๓) ระบบการเตือนภัยล่วงหน้าและเครือข่ายการระวังภัยเพื่อการบรรเทาภัยพิบัติจากสภาพ

ภูมิอากาศ

ก. ระบบกำรเตือนภัยล่วงหน้ำและเครือข่ำยกำรระวังภัยเพื่อกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถใน 

กำรปรับตัวต ่อภัยพิบัติของประเทศไทยท่ีมีสำเหตุสืบเ น่ืองจำกกำรเปลี่ยนแปลง 

สภำพภูมิอำกำศ

ข. กำรป้องกันและมำตรกำรตอบสนองต่อภัยพิบัติจำกสภำพภูมิอำกำศในทุกภำคส่วนและ 

ทกุระดบั โดยเฉพำะภำคส่วนสขุภำพ กำรเกษตร กำรท่องเทีย่ว และกำรตัง้ถิน่ฐำนของมนษุย์

ค. กำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ภูมิปัญญำท้องถิ่น หรือภูมิปัญญำชำวบ้ำน เพื่อกำรบรรเทำ 

ภัยพิบัติจำกสภำพภูมิอำกำศ

๔) แผนประกันภัยสภาพภูมิอากาศ

ก. แผนประกันภัยสภำพภูมิอำกำศส�ำหรับภัยพิบัติทำงธรรมชำติและกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำก

สภำพภูมิอำกำศที่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทำนและระบบผลิตภัณฑ์ 

ข. แผนกำรเงิน กำรลงทุน และกลไกกำรตลำดที่เกี่ยวข้องกับระบบกำรประกันภัยส�ำหรับ 

ภำคส่วนกำรเกษตร กำรท่องเที่ยว สุขภำพ อุตสำหกรรม ที่พักอำศัย และกำรพำณิชย์

๕) การสร้างความตระหนักรู ้และการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับตัวต่อ 

    การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ก. กำรสื่อสำร กำรให้ควำมรู้ และกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ในระดับสำธำรณะต่อผลกระทบ    

ควำมเสี่ยง และค่ำเสียโอกำสที่จะเกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

ข. กำรวิจัยและพัฒนำ กำรฝึกอบรมด้ำนเทคโนโลยี วิธีกำร ตลอดจนองค์ควำมรู้ด้ำน 

กำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

ค. กำรถ่ำยทอดควำมรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น และกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรปรับตัว   

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ผ่ำนแนวทำงกำรถ่ำยทอดควำมรู้ของชุมชน

ง. กำรมีส่วนร่วมอย่ำงเป็นรูปธรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้และ 

  เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

มาตรการที่ประเทศไทยต้องการขอรับการสนับสนุนทางการเงิน

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

๑.๑ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๑.๑.๑

การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ 

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ
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๖) การมส่ีวนร่วมอย่างเป็นรปูธรรมของภาคเอกชนในการสร้างภมูคิุม้กนัต่อสภาพภมูอิากาศ

ก. กำรสนับสนุนกำรตัดสินใจโดยค�ำนึงถึงควำมเสี่ยงภัยที่อำจจะเกิดขึ้น รวมถึงกำรลงทุนที่

เก่ียวข้องเพือ่จ�ำกดัควำมสญูเสยีจำกภัยพบิตัขิองภำคเอกชน ท�ำให้เกดิควำมต่อเนือ่งทำงธรุกจิ 

ลดควำมไม่แน่นอนทำงธุรกิจจำกผลสืบเน่ืองกับสถำนกำรณ์ภูมิอำกำศ ตลอดจนสำมำรถ 

สร้ำงโอกำสใหม่ทำงธุรกิจได้

ข. แนวทำงกำรลดควำมเปรำะบำงและกำรขยำยขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อ ของภำค

เอกชน โดยเฉพำะชุมชนชำยขอบ (ชุมชนที่ด้อยโอกำสทำงสังคม) รวมทั้งสตรี ผู้ใช้แรงงำน

ต่ำงด้ำว คนยำกไร้ในเขตเมือง คนพื้นเมือง ผู้สูงอำยุ และเด็ก

๗) เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีน�ามาใช้ประโยชน์ส�าหรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ  

 ภูมิอากาศ

ก. กำรออกแบบโครงสร้ำงกลไกทำงกำรเงินและกำรจัดสรรงบประมำณของประเทศ  

เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำโครงกำร และ/หรือ แผนงำนที่น�ำไปสู่กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันต่อสภำพ 

ภูมิอำกำศ

ข. เคร่ืองมือและกลไกทำงกำรเงินในประเทศ และระหว่ำงประเทศ ส�ำหรับกำรปรับตัวต่อ 

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

ค. เครือ่งมือสนบัสนุนกำรตดัสนิใจส�ำหรับควำมริเร่ิมด้ำนกำรปรับตวัต่อกำรเปลีย่นแปลงสภำพ 

ภูมิอำกำศ อำทิ กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (Strategic Environmental  

Assessment: SEA) กำรวิเครำะห์ต้นทุนประสทิธผิล (Cost-effectiveness Analysis: CEA)   

กำรวิเครำะห์ต้นทนุผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis: CBA) กำรวเิครำะห์หลำยตวัแปร   

(Multi-Criteria Analysis: MCA) เป็นต้น

ง. เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์ที่อิงตลำด และสิ่งจูงใจทำงกำรตลำดเพื่อส่งเสริมกำรลงทุน และ 

กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

จ. กำรเฝ้ำสังเกต และตดิตำมข้อมูลกำรเงนิด้ำนกำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมอิำกำศ เพือ่วเิครำะห์ 

และประเมินกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนระหว่ำงประเทศเพื่อกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

สภำพภูมิอำกำศ ซึง่จะบ่งชีถ้งึข้อมลูเกีย่วกบักำรไหลเวยีนของเงินทนุระหว่ำงประเทศทีเ่กิดขึน้ 

ภำยใต้กำรด�ำเนินงำนของประเทศไทย

ฉ. คู่มือส�ำหรับกำรสนับสนุนรัฐบำล นักวำงแผน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องกำรประเมิน 

ควำมจ�ำเป็น และแผนงำนด้ำนเทคโนโลย ีเพ่ือจดัเตรียมแนวคดิในกำรจดัท�ำโครงกำรทีดี่ และม ี

ศักยภำพท่ีจะเข้ำถึงเงนิทนุระหว่ำงประเทศ ซึง่รวมถึงกำรจดัท�ำข้อมลูรำยละเอียดของแหล่ง 

เงินทุนทั้งในระดับพหุภำคีและทวิภำคี
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๑) การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า อุทกภัย และภัยแล้ง

ก. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำและพื้นที่ลุ่มน�้ำ (รวมทั้งกำรพิจำรณำรูปแบบด้ำนมำตรฐำน 

วอเตอร์ฟุตพรินต์) เพ่ือให้มีกำรเข้ำถึงกำรจัดสรรน�้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสมต่อ 

กำรรองรับกำรเตรียมควำมพร้อมต่อภัยแล้งและอุทกภัย

ข. กำรบรหิำรจัดกำรพืน้ทีห่น่วงน�ำ้ รวมถึงกำรป้องกนักำรเปลีย่นแปลงกำรใช้ประโยชน์ทีด่นิใน

พื้นที่ลุ่มต�่ำของประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ

ค. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำแบบบูรณำกำรและกำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ 

กำรลดควำมเสี่ยงจำกอุทกภัยและภัยแล้ง

ง. กำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรมส่ีวนร่วมของกลุม่ผูใ้ช้น�ำ้และเกษตรกรในกำรปรบัตวัด้ำนกำรเกษตร

ในพื้นที่ชลประทำน และร่วมมือกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรปรับตัว 

โดยอำศัยระบบนิเวศ (Ecosystem-based Adaptation: EbA)

จ. กำรพัฒนำโครงข่ำย (โดยท่อ หรือคลอง) และกำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน 

ทรัพยำกรน�้ำเพื่อรองรับผลของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

ฉ. กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบชลประทำนให้สำมำรถเก็บกักน�้ำและระบำยน�้ำได้เต็มศักยภำพ

ช. กำรปลูกป่ำ กำรฟ้ืนฟูป่ำ และกำรบรูณะทำงนิเวศเพ่ือกำรเตรียมควำมพร้อมต่อภัยพิบตัแิบบ

ใช้ชุมชนเป็นฐำน

๒) การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร

ก. กำรเพ่ิมควำมพร้อมในกำรรับมือภัยพิบัติ และขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต ่อ 

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในภำคกำรเกษตร

ข. ผลติผลกำรเกษตรท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมและควำมมัน่คงทำงอำหำรทีย่ัง่ยนืตำมหลกัปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง และกำรประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติกำรเกษตรท่ียั่งยืนและเกษตรแม่นย�ำสูง  

โดยมุ่งเน้นไปที่เกษตรกรรำยย่อย

ค. กำรประยุกต์ใช ้หลักทฤษฎีใหม่ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

ในกำรบรหิำรจดักำรน�ำ้และท่ีดนิในภำคกำรเกษตร เพ่ือกำรจดัสรรทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม

และควำมหลำกหลำยทำงเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน

ง. กำรบริหำรจัดกำรป่ำชุมชนเพื่อสนับสนุนควำมมั่นคงทำงอำหำรอย่ำงยั่งยืนในระดับชุมชน

จ. กำรพัฒนำตลำดและกำรเพ่ิมมูลค่ำผลิตผลกำรเกษตรซึ่งใช้นวัตกรรมทำงกำรเกษตรท่ี 

คิดค้นขึ้นใหม่

ฉ. ระบบกำรเตือนภัยล่วงหน้ำ แผนท่ีควำมเสี่ยง และระบบประกันภัยควำมเสี่ยงจำกสภำพ 

ภูมิอำกำศเพื่อกำรเพำะปลูกพืช ปศุสัตว์ และกำรประมง รวมทั้งกำรจัดตั้งเครือข่ำยเฝ้ำระวัง

ของเกษตรกร

๓) การท่องเที่ยว

ก. กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศและกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่ำแหล่งท่องเที่ยวและ 

ภำคกำรบริกำรมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศตำมแนวคิด 

สีเขียว ๗ ประกำรของกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย (๑) หัวใจสีเขียว (สร้ำง

ควำมตระหนักรู้) (๒) รปูแบบกำรเดนิทำงสเีขยีว (ระบบกำรคมนำคมขนส่ง) (๓) แหล่งท่องเทีย่ว 

๑.๑.๒

ภาคส่วนและขอบเขตงานที่ม ี

ความส�าคัญด้านการปรับตัว

๔๘
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สีเขยีว (รปูแบบกำรจดักำรแหล่งท่องเทีย่ว) (๔) ชมุชนสเีขียว (รูปแบบกำรท่องเทีย่วท้องถ่ิน)  

(๕) กิจกรรมสีเขียว (๖) กำรบริกำรสีเขียว และ (๗) กรีนพลัส (ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

ด้ำนสิ่งแวดล้อม)

ข. กำรลดควำมเสี่ยงภัยจำกสภำพภูมิอำกำศในพื้นที่ส�ำคัญ (แหล่งท่องเที่ยวหลักและกลุ่ม 

นักท่องเที่ยวที่เปรำะบำง) โดยผ่ำนกำรบูรณำกำรควำมเสี่ยงภัยทำงสภำพภูมิอำกำศเข้ำกับ

แผนกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวและแผนงำนสนับสนุนกำรท่องเที่ยว

ค. มำตรฐำนกำรรับรอง กำรสร้ำงรูปแบบใหม่ของกิจกรรม และแนวทำงกำรท่องเที่ยวที่เป็น

มิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ รวมท้ังเคร่ืองมือทำงเศรษฐศำสตร์ เช่น หลักกำรจ่ำยเงินเพ่ือ 

กำรใช้บริกำรระบบนิเวศและกำรประกันภัย เป็นต้น

ง. กำรพัฒนำและกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้ำงข้ึนเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบ 

ทำงลบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และลดกำรพึ่งพำทรัพยำกรธรรมชำติ

๔) การสาธารณสุข

ก. กำรวิจัยด้ำนกำรประเมินผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่เก่ียวข้องกับ 

สุขภำพ (ครอบคลุมทั้งด้ำนสุขภำพกำย สุขภำพจิต และสุขภำพทำงสังคม)

ข. กำรให้บรกิำรและกำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรแพทย์ จดัตัง้ระบบกำรเตอืนภยัล่วงหน้ำทีม่ี

ประสทิธภิำพ กำรระวงัภยัเพ่ือกำรป้องกนัและกำรตดิตำมโรคอบุตัใิหม่และอบุตัซิ�ำ้จำกสภำพ

ภูมิอำกำศและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ

๕) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ก. กำรบรูณะและอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำตแิละระบบนเิวศ รวมทัง้กำรเตรยีมควำมพร้อมของ

ชมุชนและกำรตดิตำมและประเมนิผลอย่ำงเป็นระบบเพือ่ขยำยขอบเขตควำมสมบรูณ์เชงินเิวศ

ข. กำรใช ้ประโยชน์อย ่ำงยั่งยืน และควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต ่อผลกระทบจำก 

กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศของระบบนิเวศบริเวณพ้ืนที่อนุรักษ์และภูมิทัศน์ที่ม ี

ควำมส�ำคัญ โดยมุ่งด�ำเนินงำนในส่วนของระบบนิเวศที่เปรำะบำงและสำยพันธุ์ที่เสี่ยงต่อ 

กำรสูญพันธุ์

ค. กำรวิจัยและกำรวำงแผนกำรอนุรักษ์ระบบนิเวศทำงทะเล และกำรฟื้นฟูชำยฝั่งเพ่ือสร้ำง 

ควำมเข้มแข็งด้ำนขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับผลกระทบส�ำหรับระบบนิเวศทำงทะเล 

และกำรปกป้องชำยฝั่ง

ง. เครือ่งมือประเมินศกัยภำพเพือ่กำรให้บรกิำรของทรพัยำกรธรรมชำตแิละระบบนเิวศเพือ่น�ำมำ

ใช้ในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

จ. กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีเหมำะสมส�ำหรับกำรอนรัุกษ์ทรัพยำกรธรรมชำตแิละระบบนเิวศผ่ำน 

กำรริเริ่มและกำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์ที่จ�ำเป็น เพื่อให้ภำคเอกชนมีส่วนร่วม 

สนบัสนนุกำรจ่ำยค่ำตอบแทนบรกิำรระบบนเิวศ (Payment for Environmental Services: 

PES) หรือกิจกรรมที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน เช่น พันธบัตรป่ำไม้ กลไก นโยบำยกำรลด 

กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรท�ำลำยป่ำและควำมเสื่อมโทรมของป่ำในประเทศก�ำลัง

พัฒนำ (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation in Devel-

oping Countries: REDD+) เป็นต้น

ฉ. กำรวจิยัและกำรวำงแผนด้ำนกำรปรบัตวัต่อกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศเพือ่เสริมสร้ำงขดี

ควำมสำมำรถในกำรรองรับของทรัพยำกรธรรมชำติ และกำรปกป้องสิ่งแวดล้อม
๔๙
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๖) การตั้งถิ่นฐาน และความมั่นคงของมนุษย์

ก. กำรลดควำมเสี่ยง ควำมสูญเสีย และควำมเสียหำยเนื่องจำกภัยพิบัติทำงธรรมชำติซึ่งมักจะ

เกิดขึ้นใน ๒ รูปแบบหลักๆ คือ ๑) รูปแบบของ extreme weather event ซึ่งเป็นภัยพิบัติ

ที่เกิดขึ้นในลักษณะที่รุนแรงและเฉียบพลัน และ ๒) รูปแบบหนึ่งคือ slow on-set event 

ซึ่งเป็นกำรเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยผ่ำนกำรสร้ำงเสริมขีดควำมสำมำรถของ

หน่วยงำนระดับชำติ ชุมชนท้องถิ่น และประชำชน รวมทั้งระบบกำรศึกษำ หลักสูตร และ

สภำพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้

ข. ภูมิต้ำนทำนต่อควำมเสี่ยงของสภำพภูมิอำกำศในอนำคต โดยกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่

สำมำรถป้องกนัผลกระทบจำกสภำพภมูอิำกำศและภัยพิบติั กำรปรับปรุงแผนกำรใช้ประโยชน์

ที่ดินให้ทันต่อสถำนกำรณ์ และกำรทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติกำรก่อสร้ำงอำคำร

ที่เหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในอนำคต โดยมีแนวทำงจัดกำรควำมเสี่ยง 

ทีเ่หมำะสมต่อรูปแบบกำรตัง้ถ่ินฐำนทุกประเภทกำรใช้ประโยชน์ท่ีดนิ เช่น ภำคอุตสำหกรรม

และกำรผลิต ชุมชนเมือง พื้นที่อนุรักษ์ เป็นต้น

ค. กำรเตรียมควำมพร้อม และระบบกำรจัดกำรภัยพิบัติระดับชำติ โดยกำรพัฒนำดัชนีที่ใช้ 

ตรวจวัดควำมเปรำะบำงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ขอบเขตในกำรรับมือ และ 

ขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวในทุกระดับ พร้อมทั้งจัดท�ำกำรประเมินผลกำรด�ำรงชีพ และ

มูลค่ำกำรบรกิำรเชงินิเวศเพ่ือกำรวเิครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกระบวนกำรและมำตรกำร

ในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของท้องถิ่น

๗) การวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินทางกายภาพ เพื่อการปรับตัวต่อผลกระทบจาก 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของท้องถิ่น

ก. เคร่ืองมือกำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ซ่ึงชุมชนท้องถ่ินสำมำรถใช้ประโยชน ์

ในกำรเตรียมพร้อมเพื่อปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

ข. เครือ่งมือสนบัสนุนกำรตดัสนิใจและกำรบริหำรทีส่ำมำรถสนับสนุนข้อมลูและทรัพยำกรต่ำงๆ  

แก่นักวำงแผนและผู้ท�ำกำรตัดสินใจในระดับท้องถิ่น เพ่ือให้สำมำรถเลือกใช้แผนปฏิบัติ

กำรด้ำนกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศอย่ำงมีประสิทธิภำพส�ำหรับ 

กำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศแบบองค์รวม

๕๐
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๑) การจัดการข้อมูลสารสนเทศก๊าซเรือนกระจก (GHG)

ก. กำรแลกเปล่ียนข้อมูลสำรสนเทศ และระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูลด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

ก๊ำซเรือนกระจก

ข. กำรพัฒนำและกำรด�ำเนินงำนด้ำนบัญชีก๊ำซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Inventory)  

กำรรำยงำนบัญชีก๊ำซเรือนกระจกออนไลน์ ระบบกำรตรวจวัด กำรรำยงำนผล และ 

กำรทวนสอบปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (Measurement Reporting and  

Verification: MRV) และกลไกกำรรำยงำนอื่น ๆ ที่ต้องด�ำเนินงำนภำยใต้อนุสัญญำ

สหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เพ่ือเพ่ิมควำมโปร่งใสในกำรลด 

ก๊ำซเรือนกระจกของไทย โดยครอบคลุมทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภำค และระดับโลก

๒) นโยบายหรอืมาตรการลดก๊าซเรอืนกระจก และการพฒันาระบบการตรวจวัด การรายงานผล  

และการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (MRV)

ก. กำรประเมินศักยภำพกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และทำงเลือกในกำรลดกำรปล่อย

ก๊ำซเรือนกระจกส�ำหรับทุกภำคส่วน ตลอดจนภำคส่วนย่อย ซึ่งแสดงถึงปริมำณกำรปล่อย

ก๊ำซเรือนกระจกในปัจจุบัน (ค่ำพื้นฐำน (Baseline))

ข. สถำนกำรณ์จ�ำลองและกำรคำดกำรณ์ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในอนำคตเพ่ือน�ำไปสู่

กำรก�ำหนดทำงเลอืกในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก รวมถงึผลกระทบต่อต้นทนุกำรลด

กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกที่จะเกิดขึ้น

ค. กรอบกำรตรวจวดั กำรรำยงำนผล และกำรทวนสอบปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก เพ่ือ

สนับสนุนกำรพัฒนำและกำรด�ำเนินมำตรกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

ง. กำรออกแบบโครงสร้ำงเชิงสถำบันเกี่ยวกับกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับท่ีเพียงพอต่อ 

กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และกำรด�ำเนินกำรตรวจวัด  

กำรรำยงำนผล และกำรทวนสอบปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

จ. นโยบำย มำตรฐำน หลักเกณฑ์ และกระบวนกำรริเริ่มด�ำเนินกำรเพื่อผลักดันกำรพัฒนำที่ 

ปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในระดับต�่ำของประเทศไทย

๓) เครือ่งมอืและอปุกรณ์ทีน่�ามาใช้ประโยชน์ส�าหรบัพฒันาการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ก. กำรออกแบบโครงสร้ำงกลไกทำงกำรเงินและกำรจัดสรรงบประมำณของประเทศ เพื่อ

สนับสนุนกำรพัฒนำโครงกำร และ/หรือ แผนงำนที่น�ำไปสู่กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือน

กระจก

ข. เครื่องมือและกลไกทำงกำรเงินในประเทศ และระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรลดกำรปล่อยก๊ำซ

เรือนกระจก

ค. เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์ที่อิงตลำด และสิ่งจูงใจทำงกำรตลำดเพ่ือส่งเสริมกำรลงทุนท่ี 

ปลดปล่อยคำร์บอนต�่ำ และกำรบริกำรที่ใช้นวัตกรรมกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

สมัยใหม่ อำทิ กลไกรำคำคำร์บอน (ภำษีคำร์บอน และกำรค้ำคำร์บอน) เครื่องมือและกลไก

ทำงกำรเงินกำรคลัง กำรธนำคำรเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ง. เครื่องมือสนับสนุนกำรตัดสินใจส�ำหรับควำมริเริ่มด้ำนกำรลดก๊ำซเรือนกระจก เช่น ต้นทุน

ส่วนเพิ่มในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกส�ำหรับสำขำต่ำงๆ ในประเทศไทย (Marginal  

Abatement Cost: MAC) กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (Strategic  

Environmental Assessment: SEA) กำรวิเครำะห์ต้นทุนประสิทธิผล (Cost-Effective-

ness Analysis: CEA) กำรวิเครำะห์ต้นทุนผลประโยชน์ (Cost Benefit Analysis: CBA)  

กำรวิเครำะห์หลำยตัวแปร (Multi Criteria Analysis: MCA) ฯลฯ

๑.๒ การด�าเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

๑.๒.๑

การสร้างสภาพแวดล้อมที่

เอื้อต่อการลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก
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จ. กำรเฝ้ำสังเกต และตดิตำมข้อมูลกำรเงนิด้ำนกำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมอิำกำศ เพือ่วเิครำะห์

และประเมินกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนระหว่ำงประเทศเพื่อกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

ซึ่งจะบ่งชี้ถึงข้อมูลเกี่ยวกับกำรไหลเวียนของเงินทุนระหว่ำงประเทศที่เกิดขึ้นภำยใต ้

กำรด�ำเนินงำนของประเทศไทย

ฉ. คู่มือส�ำหรับกำรสนับสนุนรัฐบำล นักวำงแผน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องกำรประเมิน 

ควำมจ�ำเป็นด้ำนเทคโนโลยีและแผนงำนด้ำนเทคโนโลยี เพ่ือจัดเตรียมแนวคิดในกำรจัดท�ำ

โครงกำรท่ีดี และมีศักยภำพที่จะเข้ำถึงเงินทุนระหว่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึงกำรจัดท�ำรำยชื่อ

ของแหล่งเงินทุนทั้งในระดับพหุภำคีและทวิภำคี

ช. กำรลงทุนของภำคเอกชนในกำรส่งเสริมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่น�ำมำใช้ประโยชน์ส�ำหรับ 

พัฒนำกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกโดยเฉพำะในระดับรำยสำขำ

๔) การสร้างความตระหนักรู้และการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

ก. รณรงค์สร้ำงควำมตระหนักรู้ในทกุด้ำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจแบบคำร์บอนต�ำ่ด้วย

ช่องทำงที่หลำกหลำย และครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยทุกระดับ

ข. เสริมสร้ำงศักยภำพและควำมรู้เกี่ยวกับสำระส�ำคัญที่เก่ียวข้องกับกำรลดกำรปล่อยก๊ำซ

เรือนกระจก รวมถึงกำรพัฒนำและกำรใช้เทคโนโลยีที่มีกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต�่ำ ให้แก ่

ประชำชนทั่วไป สถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำนรัฐส่วนกลำง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค. ควำมร่วมมือภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศด้ำนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก  

ทั้งในส่วนของกำรวิจัยและพัฒนำ แผนกำรลงทุน และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี

ง. แผนกำรส่ือสำรประชำสัมพันธ์เก่ียวกับกำรด�ำเนินกำรลดก๊ำซเรือนกระจกเพื่อสร้ำง 

สภำวะแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของประเทศไทย โดยครอบคลุม

ระดับท้องถิ่น ระดับกระทรวง และ/หรือ ระดับประเทศ

จ. กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ และพัฒนำฝีมือแรงงำนบุคลำกรในภำคอุตสำหกรรม หรือ

ภำคแรงงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินกำรลดกำรปล่อยก๊ำชเรือนกระจก

๕) การมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมของภาคเอกชนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ก. กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกแบบสมัครใจ (Voluntary Emission Reduction: VER) 

ของภำคเอกชน รวมถึงกำรด�ำเนินกิจกรรมท่ีแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมของภำคธุรกิจ 

(Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกส�ำหรับ 

ผู้ประกอบกำร เช่น มำตรกำรจดัท�ำโครงกำรชดเชยคำร์บอน (Carbon Offset) มำตรกำรตดิ

ฉลำกคำร์บอน (Carbon-label) มำตรกำรตลำดคำร์บอนแบบสมคัรใจ (Voluntary Carbon 

Market) เป็นต้น

ข. กำรขยำยขีดควำมสำมำรถในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของภำคเอกชน โดยสร้ำง

แรงจูงใจ (incentive) ในกำรลงทุนด้ำนกำรลดก๊ำซเรือน Financial Institution) ให้มีกลไก

สนับสนุนเงินทุนส�ำหรับภำคเอกชนเพื่อกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
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๑) ภาคพลังงาน

ก. กำรด�ำเนินงำนและกำรใช้ประโยชน์ในกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำที่ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต�่ำ 

และกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงพลังงำนทดแทน โดยเป็นไปตำมแผนพัฒนำ 

ก�ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศ แผนกำรอนุรักษ์พลังงำน และแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและ

พลังงำนทำงเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. โครงสรำ้งพื้นฐำน และกำรสนบัสนุนภำคเอกชนเพือ่เพิ่มประสทิธิภำพและลดกำรปล่อยก๊ำซ

คำร์บอนไดออกไซด์ในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ

ค. กำรลงทุนในกำรปรับใช้เทคโนโลยีกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำที่ปล่อยคำร์บอนต�่ำ และเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม

ง. กำรวิจัย องค์ควำมรู้ และทักษะควำมช�ำนำญเกี่ยวกับนวัตกรรมด้ำนพลังงำนท่ีปลดปล่อย

คำร์บอนต�่ำในทุกระดับ

จ. กำรใช้พลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกำรใช้ควำมร้อนจำกของเสียเพ่ือเปลี่ยนเป็น 

พลังงำน รวมทั้งกำรผลิตพลังงำนหมุนเวียน เช่น พลังงำนแสงอำทิตย์ เชื้อเพลิงชีวภำพ  

ก๊ำซชีวภำพ และของเสียส�ำหรับกำรผลิตควำมร้อน

๒) ภาคการคมนาคมขนส่ง

ก. กำรปรับปรุงประสิทธิภำพของระบบกำรขนส่งสำธำรณะและเครือข่ำยโลจิสติกส ์

ในประเทศไทยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเขตเมืองส�ำคัญ เช่น กำรพัฒนำและขยำยระบบ 

ลอจิสติกทำงถนน ทำงเรือ ทำงน�้ำ และระบบรำง

ข. กำรขนส่งอย่ำงยั่งยืนเพื่อส่งเสริมกำรคมนำคมขนส่งแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ (Non-Motorized 

Transport: NMT) และกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรเดินทำงเชื่อมโยงระหว่ำงถนนกับ 

ระบบรำงส�ำหรับกำรขนส่งสินค้ำและกำรขนส่งผู้โดยสำร โดยกำรท�ำงำนร่วมกันของทุก 

ภำคส่วนแบบบูรณำกำร

ค. กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนกำรขนส่ง และกำรเดนิทำงแบบคำร์บอนต�ำ่ทัง้ในระดบัประเทศ

และระดับเมือง เช่น รถโดยสำรไฟฟ้ำ (Electric Vehicle: EV) รถประจ�ำทำง ระบบขนส่ง

มวลชนเร่งด่วนในระดับเมือง (Mass Rapid Transport: MRT) ระบบรถไฟควำมเร็วสูงใน

ระดับประเทศ เป็นต้น

ง. กำรลงทุน รวมทั้งกำรวิจัยและพัฒนำ (Research and Development: R&D)  

ของยำนพำหนะที่มีประสิทธิภำพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องยนต์ไฮบริด และ 

เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภำพสูง รถโดยสำรไฟฟ้ำ (Electric Vehicle: EV) รถยนต์ประหยัด

พลังงำน (Eco-Car) รวมถึงรูปแบบภำษีรถยนต์ที่มีประสิทธิภำพซึ่งเชื่อมโยงถึงกำรปล่อย

ก๊ำซเรือนกระจก และสิ่งจูงใจ

จ. กำรใช้พลังงำนทดแทนในกำรขนส่ง เช่น เชื้อเพลิงชีวภำพ ไบโอดีเซล, แก๊สโซฮอล์ และ 

ก๊ำซมีเทนบีบอัด (Compressed Bio-Methane gas: CBM)

ฉ. สร้ำงแรงจงูใจให้เกดิกำรปรับเปลีย่นรูปแบบกำรเดนิทำงของประชำชนเพ่ือให้เกิดกำรเดนิทำง 

ที่มีกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต�่ำ เช่น กำรส่งเสริมกำรใช้จักรยำนในกำรเดินทำง เป็นต้น

๑.๒.๒

ภาคส่วนและขอบเขตงานที่ม ี

ความส�าคัญด้านการลด 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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๓) การใช้พลังงานในภาคอาคารและการก่อสร้าง

ก. เทคโนโลยีกำรประหยัดพลังงำน และกำรจัดกำรอำคำรท่ีพักอำศัยและอำคำรพำณิชย์เพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพของระบบท�ำควำมเย็นและเครื่องท�ำ 

ควำมเย็น ระบบส่องสว่ำง (Light-Emitting Diode: LED) และระบบท�ำควำมร้อนและ 

เครื่องใช้ไฟฟ้ำ (เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอำกำศ เตำปรุงอำหำร)

ข. กำรใช้พลังงำนทดแทนในรูปของพลังงำนแบบผสมผสำน เช่น กำรผลิตควำมร้อนด้วย 

พลังงำนแสงอำทิตย์ในอำคำรขนำดเล็กและขนำดใหญ่ รวมถึงกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรใช ้

พลังงำนของอำคำรที่เข้มงวดมำกขึ้น

ค. กำรปรับปรุงเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้ำงและออกแบบอำคำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ง. กำรวิจัย องค์ควำมรู้ และทักษะควำมช�ำนำญเกี่ยวกับนวัตกรรมด้ำนพลังงำนท่ีปลดปล่อย

คำร์บอนต�่ำในทุกระดับ

๔) ภาคอุตสาหกรรม

ก. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน และกำรลงทุนเพื่อพัฒนำกระบวนกำรอุตสำหกรรม  

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. กำรใช้พลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกำรใช้ควำมร้อนจำกของเสียเพ่ือเปลี่ยนเป็น 

พลังงำน รวมทั้งกำรผลิตพลังงำนหมุนเวียน (เช่น พลังงำนแสงอำทิตย์ เชื้อเพลิงชีวภำพ  

ก๊ำซชีวภำพ และของเสียส�ำหรับกำรผลิตควำมร้อน)

ค. กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในกระบวนกำรผลิตและกำรใช้ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

(Industrial Processes and Product Use: IPPU) เช่น กำรใช้สำรท�ำควำมเย็นที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมในอุตสำหกรรมแปรรูปอำหำรและอุตสำหกรรมท�ำควำมเย็น กำรปรับปรุง 

กระบวนกำรผลิตเซรำมิค เป็นต้น

ง. กำรวจิยั องค์ควำมรู้ และทกัษะควำมช�ำนำญเก่ียวกบันวตักรรมด้ำนกำรผลติภำคอตุสำหกรรม

ที่ปลดปล่อยคำร์บอนต�่ำในทุกระดับและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

๕) การจัดการของเสีย

ก. กำรจัดกำรของเสียแบบบูรณำกำร (Integrated Waste Management: IWM) โดยเน้น 

กำรจัดกำรวงจรชีวิตของของเสีย กำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของวิธีกำรและมำตรกำรจัดกำร 

ของเสียตำมล�ำดับข้ัน กำรลดแหล่งที่มำของของเสีย และ หลักกำร 3Rs คือ กำรลด 

กำรใช้ผลิตภัณฑ์ (Reduce) กำรใช้ผลิตภัณฑ์ซ�้ำ (Reuse) และกำรน�ำผลิตภัณฑ์กลับมำ 

ใช้ใหม่ (Recycle)

ข. กำรจัดกำรและกำรใช้ประโยชน์จำกของเสียโดยกำรใช้เทคโนโลยีสะอำดที่เหมำะสม 

ประกอบด้วย (๑) กำรลดปริมำณของเสีย (๒) กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ  

(๓) กำรผลิตพลังงำนจำกของเสีย เช ่น กำรผลิตเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย (Refuse- 

Derived Fuel: RDF) กำรใช้ก๊ำซมีเทนผลิตพลังงำน เป็นต้น

ค. กฎหมำยและข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรของเสีย รวมทั้งของเสียอันตรำย และของเสีย 

อปุกรณ์ไฟฟ้ำและอเิลก็ทรอนกิส์ (Waste Electrical and Electronic Equipment: WEEE)

ง. กำรวิจัย องค์ควำมรู้ และทักษะควำมช�ำนำญเกี่ยวกับนวัตกรรมด้ำนกำรจัดกำรของเสียที่ 

ปลดปล่อยคำร ์บอนต�่ำในทุกระดับและเป ็นมิตรกับส่ิงแวดล ้อมของประเทศไทย 

๕๔



คู่มือกองทุนภูมิอากาศสีเขียว กรอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

55

๖) ภาคเกษตรกรรม

ก. กำรท�ำกำรเกษตรที่ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต�่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งน�ำไปสู ่ 

ผลประโยชน์ร่วม (Co-benefits) ทำงสิ่งแวดล้อม ทั้งกำรสร้ำงรำยได้ให้กับเกษตรกร และ

กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

ข. กำรเสรมิสร้ำงศกัยภำพของเกษตรกรให้สำมำรถปรับตวัต่อเทคโนโลยกีำรผลติทีล่ดกำรปล่อย

ก๊ำซเรือนกระจก โดยกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบยั่งยืนและแนวทำงปฏิบัติด้ำนเกษตรกรรม

ที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP) ตลอดจนกำรลดกำรเผำในกระบวนกำรเกษตร  

โดยอำศัยควำมร่วมมือจำกภำคเอกชน

ค. กำรวิจัยและพัฒนำ (Research and Development: R&D) รวมถึงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี

เพื่อกำรเกษตรที่ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต�่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

ง. กำรเสริมสร้ำงให้มีประสิทธิภำพในกำรเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรเพื่อลดพื้นที่ในกำร 

เพำะปลูก

๗) ภาคป่าไม้

ก. กำรอนุรักษ์ป่ำ กำรจัดกำรป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน กำรฟื้นฟู และกำรปลูกป่ำ เพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บ

ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน และมีระบบปกป้อง 

ผลกระทบต่อสังคม ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม

ข. กำรสนับสนุนในระดับประเทศ และระดับนำนำชำติส�ำหรับกลไกกำรลดกำรปล่อย 

ก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรตัดไม้ท�ำลำยป่ำและท�ำให้ป่ำเสื่อมโทรมในประเทศก�ำลังพัฒนำ  

กิจกรรมในกำรอนุรักษ ์ป ่ำไม ้และกำรจัดกำรป ่ำไม ้ ท่ียั่ งยืนเพ่ือเพ่ิมแหล ่งเก็บกัก 

ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่ป่ำในประเทศก�ำลังพัฒนำ (กลไก REDD +) เพื่อให้เกิด 

ควำมมั่นใจในกำรด�ำเนินกลไกได้อย่ำงยั่งยืน และสนับสนุนผลประโยชน์ร ่วมด้ำน 

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (ทั้งส่วนของกำรปรับตัวฯ และกำรลดก๊ำซเรือนกระจก)

๘) การจัดการเมือง

ก. กำรศึกษำ/วำงรูปแบบผังเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

(Green Urban Planning)

ข. กำรเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพ้ืนที่เมืองเพ่ือดูดซับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ลดมลภำวะและลด 

กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกิจกรรมของมนุษย์ในเมืองใหญ่

ค. กำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชน และองค์กรพัฒนำเอกชน (Non-Government Organiza-

tions: NGOs) เพ่ือสนับสนุนยุทธศำสตร์กำรท�ำให้เป็นเมืองท่ีปล่อยคำร์บอนต�่ำอย่ำงยั่งยืน  

กำรค�ำนวณปริมำณผลประโยชน์ร่วม (Co-benefits) ด้ำนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

และกำรจัดกำรที่เกี่ยวข้อง ในฐำนะเมืองที่ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต�่ำและยั่งยืน (ทั้งส่วนของ

เมืองที่น่ำอยู่ และเมืองที่มีภูมิต้ำนทำนต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ)

๕๕
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หลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ
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หลักเกณฑ์การพิจารณา และ

เกณฑ์การให้คะแนนโครงการ/แผนงาน

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรด�ำเนินกำรตำมกฎหมำย ระเบียบ และ/หรือ ข้อบังคับ

ที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรด�ำเนินกำรตำมกฎหมำย ระเบียบ และ/หรือ ข้อบังคับ

ที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยได้ครบถ้วนสมบูรณ์

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรด�ำเนินกำรตำมกฎหมำย ระเบียบ และ/หรือ ข้อบังคับ 

ที่เก่ียวข้องของประเทศไทยได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีควำมเชื่อมโยงกับกฎหมำย ระเบียบ  

และ/หรือ ข้อบังคับระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง

• ระดบัคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถงึ โครงกำรไม่สอดคล้องกบันโยบำย และแผนด้ำนกำรเปลีย่นแปลง 

สภำพภูมิอำกำศของประเทศไทย

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรสอดคล้องกับนโยบำย และแผนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลง 

สภำพภูมิอำกำศของประเทศไทย

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรสอดคล้องกับนโยบำย และแผนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลง 

สภำพภูมิอำกำศของประเทศไทย โดยสนับสนุนและเชื่อมโยงกับนโยบำยและแผนระดับชำต ิ

ด้ำนอื่น

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรปรับตัวต่อ 

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรปรับตัวต่อ 

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ตำมรำยสำขำของประเทศท่ีระบุไว้ในแผนแม่บทรองรับ 

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๙๓

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรปรับตัวต่อ 

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และโครงกำรมีกำรบูรณำกำรซึ่งมีผลประโยชน์ร่วมกัน  

(CO-BENEFITS) ทั้งในระดับสำขำ และ/หรือ เชื่อมโยงไปสู่กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซ

เรือนกระจก

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซ

เรือนกระจก ตำมรำยสำขำของประเทศที่ระบุไว้ในแผนแม่บทรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ 

ภูมิอำกำศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๙๓

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซ 

เรือนกระจก และโครงกำรมีกำรบูรณำกำรซึ่งมีผลประโยชน์ร่วมกัน (CO-BENEFITS) ทั้งในระดับ

สำขำ และ/หรือ เชื่อมโยงไปสู่กำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

ก.  กำรด�ำเนินกำรตำมกฎหมำย ระเบียบ และ/

หรือ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย

 

ข. ควำมสอดคล้องกับนโยบำย และแผนด้ำน 

กำร เปลี่ ยนแปลงสภำพภูมิ อำกำศของ

ประเทศไทย

ค.  สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรปรับตัวต่อ

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

 

ง.  สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรลด 

กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

หลักเกณฑ์การพิจารณา / ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน

ตัวชี้วัดหมวดที่ ๑ การสนับสนุนหลักการความเป็นเจ้าของประเทศ (PROMOTE COUNTRY OWNERSHIP)

หมำยเหตุ ข้อเสนอโครงกำรทุกประเภท (กำรลดก๊ำซเรือนกระจก/กำรปรับตัว) 

ต้องเกี่ยวข้องและได้รับคะแนนเท่ำกับ ๑ หรือมำกกว่ำ ส�ำหรับทุกตัวชี้วัดในหมวดนี้

ค่าน�้าหนักคิดเป็น 
ร ้อยละ ๒๐

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ การด�าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความสอดคล้องกับนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

๕๘
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ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยส�าคัญตลอดระยะเวลาการด�าเนินการ

หมำยเหตุ

๑) อ้ำงอิงจำกกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (MITIGATION) คือ กำรประเมินปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกที่ลดลงทุกปี ตลอดระยะเวลำกำรด�ำเนิน

โครงกำร เปรียบเทียบระหว่ำง “มีและไม่มีโครงกำร”

๒) ก๊ำซเรือนกระจกตำมพิธีสำรเกียวโต ได้แก่ คำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคำร์บอน (HFCS)  

เปอร์ฟลูออโรคำร์บอน (PFCS) และซัลเฟอร์เฮกซำฟลูออไรด์ (SF6)

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง โครงกำรไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์กำรมีส่วนร่วมของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง โครงกำรระบุวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วม 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับท้องถิ่น

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรระบุวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วม 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับท้องถิ่น และสำมำรถน�ำไปปฏิบัติได้ โดยเฉพำะกลุ่ม 

ผู้ด้อยโอกำส

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินโครงกำร

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินโครงกำรในระดับ

กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรได้เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมตัดสินใจใน 

กำรด�ำเนินโครงกำร

ก. โครงกำรระบุวัตถุประสงค์กำรมีส ่วนร่วม

ของผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียอย่ำงชัดเจน อำทิ  

เพื่อให้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำร เพื่อเก็บข้อมูล  

เพือ่ก�ำหนดมำตรกำร หรือเพือ่กำรน�ำไปปฏิบัติ

ข. กำรมีส ่วนร ่วมผู ้ มีส ่วนได้ส ่วนเสีย โดยมี 

แนวทำงหรือคู ่มือในกำรจัดประชุมกำรมี

ส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมำยเหตุ กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีประเด็นพิจำรณำ คือ (๑) ระดับกำรมีส่วนร่วมตำมหลักวิชำกำร และ (๒) องค์ประกอบของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกกำรด�ำเนินโครงกำร โดยเฉพำะประชำชนในท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ

ตัวชี้วัดหมวดที่ ๒ ศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการด�าเนินโครงการ

(CLIMATE CHANGE IMPACT POTENTIAL)

หมำยเหตุุ ข้อเสนอโครงกำรทุกประเภท (กำรลดก๊ำซเรือนกระจก/กำรปรับตัว) ต้องเกี่ยวข้องและได้รับคะแนน 

เท่ำกับ ๑ หรือมำกกว่ำ ส�ำหรับทุกตัวชี้วัดในหมวดนี้

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเทียบเท่ำ โดยเทียบกับกรณี

ฐำนไม่แตกต่ำงกันระหว่ำงมีและไม่มีโครงกำร

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลดลงได้มำกกว่ำกรณีที่ไม่มี

โครงกำร

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลดลงได้มำกกว่ำร้อยละ ๕๐ 

โดยเทียบกับกรณีฐำน

ก.  ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเทียบเท่ำ 

(CO2 EQUIVALENT) โดยเทียบกับกรณีฐำน 

(BASELINE)

ค่าน�้าหนักคิดเป็น 
ร ้อยละ ๒๐

หลักเกณฑ์การพิจารณา / ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน

๕๙
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• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม ที่แสดงถึง

กำรตดิตำม และประเมนิผลปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกเทยีบเท่ำ ในระหว่ำงด�ำเนนิโครงกำร

และ/หรือ สิ้นสุดโครงกำร

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม ที่แสดงถึง 

กำรติดตำม และประเมินผลปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเทียบเท่ำ ในระหว่ำงด�ำเนิน 

โครงกำรและ/หรือ สิ้นสุดโครงกำร

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม ที่แสดงถึง 

กำรติดตำม และประเมินผลปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเทียบเท่ำ (ในระหว่ำงด�ำเนิน 

โครงกำรและ/หรือ สิ้นสุดโครงกำร และสำมำรถเชื่อมโยงไปสู่กำรด�ำเนินงำนของรัฐบำล

ข .  แ ผน /ม ำต รก ำ ร / กิ จ ก ร รมที่ แ สด งถึ ง 

กำรตดิตำม และประเมนิผลปรมิำณกำรปล่อย 

ก ๊ ำ ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก เ ที ย บ เ ท ่ ำ  ( C O 2  

EQUIVALENT) ในระหว่ำงด�ำเนินโครงกำร

และ/หรือสิ้นสุดโครงกำร

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่มีแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงขีด 

ควำมสำมำรถในกำรต้ำนรบักบัปัญหำทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคตจำกกำรเปลีย่นแปลงจำกสภำพอำกำศ

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรมีแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงขีด 

ควำมสำมำรถในกำรต้ำนรบักบัปัญหำทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคตจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ 

โดยเชื่อมโยงกับแผนแม่บทรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๙๓

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรมีแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงเสริมสร้ำง 

ขีดควำมสำมำรถในกำรต้ำนรับกับปัญหำที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ 

ภูมิอำกำศ โดยสำมำรถน�ำไปสู่กำรปฏิบัติและตรวจวัดผลได้

ก. แผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงควำม

สำมำรถในกำรปรับตัวต่อปัญหำที่อำจเกิดขึ้น 

ในอนำคตจำกกำร เปลี่ ยนแปลงสภำพ 

ภูมิอำกำศ

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ การเสริมสร้างขีดความสามารถในการฟื้นตัวจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CLIMATE RESILIENCE)

(ด้ำนกำรปรับตัว - กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรฟื้นตัวขององค์ประกอบต่ำงๆ ของระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศอีกทั้ง

ปรับปรุงเพื่อมุ่งสู่ทิศทำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และมีควำมพร้อมรองรับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในอนำคต)

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่มีแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำง 

ควำมต้ำนทำน และควำมสำมำรถในกำรฟ้ืนตวัจำกผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมอิำกำศ

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรมีแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อเสริมสร ้ำง 

ควำมต้ำนทำน และควำมสำมำรถในกำรฟื ้นตัวจำกผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ 

ภูมิอำกำศ โดยเชื่อมโยงกับแผนแม่บทรองรับกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – 

๒๕๙๓

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรมีแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อเสริมสร ้ำง 

ควำมต้ำนทำน และควำมสำมำรถในกำรฟ้ืนตวัจำกผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมอิำกำศ 

โดยสำมำรถน�ำไปสู่กำรปฏิบัติและตรวจวัดผลได้

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม ที่แสดงถึง 

กำรติดตำม และประเมินขีดควำมสำมำรถในกำรฟื้นตัวจำกผลกระทบฯ ในระหว่ำงด�ำเนิน 

โครงกำรและ/หรือ สิ้นสุดโครงกำร

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม ที่แสดงถึง 

กำรตดิตำม และประเมนิขดีควำมสำมำรถในกำรฟ้ืนตวัจำกผลกระทบฯ ในระหว่ำงด�ำเนนิโครงกำร

และ/หรือ สิ้นสุดโครงกำร

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม ที่แสดงถึง 

กำรตดิตำม และประเมนิขดีควำมสำมำรถในกำรฟ้ืนตวัจำกผลกระทบฯ ในระหว่ำงด�ำเนนิโครงกำร

และ/หรือ สิ้นสุดโครงกำร และสำมำรถเชื่อมโยงไปสู่กำรด�ำเนินงำนของรัฐบำล

ก. แผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อเสริมสร ้ำง 

ขี ดควำมสำมำรถ ในกำรพร ้ อมรอง รับ 

ผลกระทบจำกกำร เปลี่ ยนแปลงสภำพ 

ภูมิอำกำศ

ข.   แผน/มำตรกำร/กิจกรรมทีแ่สดงถงึกำรติดตำม 

และประเมินขีดควำมสำมำรถในกำรพร้อม 

รองรับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ 

ภูมิอำกำศ ในระหว่ำงด�ำเนินโครงกำรและ/

หรือ สิ้นสุดโครงกำร

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ การเสริมสร้างขีดความสามารถในการต้านรับกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(CLIMATE ROBUSTNESS)

(ด้ำนกำรปรับตัว - กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อให้สำมำรถปรับตัวรับ

สภำวะกดดันจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และรักษำประสิทธิภำพของระบบให้กลับสู่สภำพเดิมได้อย่ำงรวดเร็ว)

หลักเกณฑ์การพิจารณา / ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน

๖๐
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ตัวชี้วัดหมวดที่ ๓ ศักยภาพของโครงการในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของสังคม (PARADIGM SHIFT POTENTIAL)

หมำยเหตุ ข้อเสนอโครงกำรทุกประเภท (กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก/กำรปรับตัว) 

ต้องเกี่ยวข้องและได้รับคะแนนเท่ำกับ ๑ หรือมำกกว่ำ ส�ำหรับทุกตัวชี้วัดในหมวดนี้ อย่ำงน้อย ๑ ข้อ

ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ องค์กรหรือเครือข่ายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในพื้นที่ชุมชน (รวมถึงการคาดการณ์และแนวโน้ม)

หมำยเหตุ อ้ำงอิงจำกแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และแผนแม่บทรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๙๓

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง ไม่มีองค์กรหรือเครือข่ำยรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ 

ภูมิอำกำศและภัยธรรมชำติบริเวณรอบพื้นที่โครงกำร

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง เกิดองค์กรหรือเครือข่ำยรองรับกำรเปล่ียนแปลงสภำพ 

ภูมิอำกำศและภัยธรรมชำติ บริเวณรอบพื้นที่โครงกำร

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง เกิดองค์กรหรือเครือข่ำยรองรับกำรเปล่ียนแปลงสภำพ 

ภูมิอำกำศและภัยธรรมชำติ ในระดับชุมชน

ก. จ�ำนวนองค ์กรหรือเครือข ่ำยรองรับกำร

เปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศและภัยธรรมชำติ

บริเวณพื้นที่ชุมชนรอบโครงกำร

ข. แผน/มำตรกำร/กิจกรรมที่แสดงถึงกำรติดตำม 

และประเมินขีดควำมสำมำรถในกำรปรับ

ตัวต ่อป ัญหำที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตจำก 

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม ที่แสดงถึง

กำรติดตำม และประเมินขีดควำมสำมำรถในกำรต้ำนรับกับปัญหำที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตฯ ใน 

ระหว่ำงด�ำเนินโครงกำรและ/หรือ สิ้นสุดโครงกำร

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม ท่ีแสดงถึง 

กำรติดตำม และประเมินขีดควำมสำมำรถในกำรต้ำนรับกับปัญหำที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตฯ ใน 

ระหว่ำงด�ำเนินโครงกำรและ/หรือ สิ้นสุดโครงกำร

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม ที่แสดงถึง 

กำรติดตำม และประเมินขีดควำมสำมำรถในกำรต้ำนรับกับปัญหำท่ีอำจเกิดขึ้นในอนำคตฯ  

ในระหว่ำงด�ำเนินโครงกำรและ/หรือ สิ้นสุดโครงกำร และสำมำรถเชื่อมโยงไปสู่กำรด�ำเนินงำน 

ของรัฐบำล

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ความสามารถในการขยายผลการด�าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UPSCALING CAPACITY)

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่มีกำรขยำยผลกำรด�ำเนินกำรใดๆ ทำงด้ำน 

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

• ระดบัคะแนนเท่ากบั ๑ หมำยถงึ โครงกำรมกีำรขยำยผลกำรด�ำเนนิกำรทำงด้ำนกำรเปล่ียนแปลง 

สภำพภูมิอำกำศ เฉพำะพื้นที่ หรือ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรง

• ระดบัคะแนนเท่ากบั ๒ หมำยถงึ โครงกำรมกีำรขยำยผลกำรด�ำเนนิกำรทำงด้ำนกำรเปล่ียนแปลง 

สภำพภูมิอำกำศมำกกว่ำ ๑ พื้นที่ หรือ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อม

ก. ระดับควำมสำมำรถในกำรขยำยผลหรือพัฒนำ 

ต่อยอดกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลง 

สภำพภูมิอำกำศ

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ความสามารถในการด�าเนินการโดยท�าซ�้าในพื้นที่อื่น (REPLICABILITY)

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่มีควำมสำมำรถก่อให้เกิดกระบวนกำรท�ำซ้ำ

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรมีควำมสำมำรถด�ำเนินกำรโดยท�ำซ�้ำในพื้นท่ีอื่น  

โดยมีกำรปรับรูปแบบของโครงกำรให้เหมำะสมกับพื้นที่

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรมีควำมสำมำรถด�ำเนินกำรโดยท�ำซ�้ำพ้ืนท่ีอ่ืนได้  

โดยไม่จ�ำเป็นต้องปรับรูปแบบของโครงกำร

ก.  ระดับควำมสำมำรถในกำรน�ำไปขยำยผลหรือ

ท�ำซ�้ำในพื้นที่อื่น

หลักเกณฑ์การพิจารณา / ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน

ค่าน�้าหนักคิดเป็น 
ร ้อยละ ๑๐

๖๑
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ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการตลาดและ/หรือสังคม (MARKET AND SOCIAL TRANSFORMATION) 

เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมำยเหตุ กำรพัฒนำสังคม หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงสังคมให้เป็นไปในทิศทำงที่ต้องกำรหรือตำมแผนที่วำงไว้ล่วงหน้ำ

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ การสร้างเสริมองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้แก่สังคม

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่มีแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้เกิด 

กำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงทำงกำรตลำด และ/หรือ สังคม เพื่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรมีแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้เกิด 

กำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงทำงกำรตลำด และ/หรือ สังคม เพื่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรมีแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้เกิด 

กำรปรบัเปลีย่นโครงสร้ำงทำงกำรตลำด และ/หรอื สงัคม เพือ่กำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำตแิละ

สิ่งแวดล้อมภำยใต้นโยบำยรัฐ

ก. แผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน

โครงสร้ำงทำงกำรตลำด หรือ กำรพัฒนำทำง

สังคมเพื่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่มีแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเสริมสร้ำงให้เกิด 

กำรพัฒนำองค์ควำมรู้และกระบวนกำรเรียนรู้แก่สังคม

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรมีแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงให้เกิด 

กำรพัฒนำองค์ควำมรู้และกระบวนกำรเรียนรู้ เฉพำะกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรมีแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงให้เกิด 

กำรพัฒนำองค์ควำมรู้และกระบวนกำรเรียนรู้แก่สังคมมำกกว่ำเฉพำะกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ก.  ระดับควำมสำมำรถในกำรน�ำไปขยำยผลหรือ

ท�ำซ�้ำในพื้นที่อื่น

ตัวชี้วัดที่ ๓.๕ การสนับสนุนนโยบายและแผนด้านเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตัวชี้วัดที่ ๓.๖ สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการปรับตัวและ/หรือลดก๊าซเรือนกระจก

• ระดบัคะแนนเท่ากบั ๐ หมำยถงึ โครงกำรไม่แสดงให้เห็นถงึแผน/มำตรกำร/กจิกรรมเพือ่สนบัสนนุ

นโยบำยและแผนด้ำนเทคโนโลยเีพือ่กำรเปล่ียนแปลงสภำพภมูอิำกำศ ซึง่ช่วยสนับสนนุกำรลงทุน

ในกิจกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรมีแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนนโยบำยและ

แผนด้ำนเทคโนโลยีเพื่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ซึ่งช่วยสนับสนุนกำรลงทุนในกิจกรรม

และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในระดับโครงกำร

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรมีแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนนโยบำยและ

แผนด้ำนเทคโนโลยีเพื่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ซึ่งช่วยสนับสนุนกำรลงทุนในกิจกรรม

และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในระดับชุมชน

• ระดบัคะแนนเท่ากบั ๐ หมำยถงึ ลักษณะของโครงกำรไม่แสดงให้เหน็ถงึกำรน�ำภมูปัิญญำท้องถิน่

มำร่วมในกำรวำงแผนหรือน�ำไปปฏิบัติเพื่อกำรปรับตัว และ/หรือ ลดก๊ำซเรือนกระจก

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง ลักษณะของโครงกำรแสดงให้เห็นถึงกำรน�ำภูมิปัญญำท้องถิ่น 

มำร่วมในกำรวำงแผนหรือน�ำไปปฏิบัติเพื่อกำรปรับตัว และ/หรือ ลดก๊ำซเรือนกระจก

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง ลักษณะของโครงกำรแสดงให้เห็นถึงกำรน�ำภูมิปัญญำท้องถิ่น

มำร่วมในกำรวำงแผนหรือน�ำไปปฏิบัติเพื่อกำรปรับตัว และ/หรือ ลดก๊ำซเรือนกระจก โดยแสดง

ให้เห็นถึงควำมต่อเนื่องหลังจำกกำรสิ้นสุดโครงกำร

ก.  แผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพือ่สนบัสนนุนโยบำย

และแผนด้ำนเทคโนโลยีเพื่อกำรเปลี่ยนแปลง

สภำพภูมิอำกำศซึ่งช่วยสนับสนุนกำรลงทุนใน

กิจกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

ก. มีกำรน�ำภูมิป ัญญำท้องถ่ินมำร ่วมในกำร

วำงแผนหรือน�ำไปปฏบิตัเิพือ่กำรปรับตัว และ/

หรือลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

หลักเกณฑ์การพิจารณา / ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน

๖๒
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ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ ผลประโยชน์ด้านสังคม

หมำยเหตุ ผลประโยชน์ด้ำนสังคม หมำยถึง คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ลดควำมเปรำะบำง มีควำมสำมำรถในกำรฟื้นตัวที่ดีขึ้น มีควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำร น�้ำ 

และพลังงำนมำกขึ้น เป็นต้น

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ผลประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมำยเหตุ จ�ำนวนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่มีกิจกรรมกำรด�ำเนินงำนในแต่ละปี

อ้ำงอิงจำกแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

ตัวชี้วัดหมวดที่ ๔ ศักยภาพในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SUSTAINABLE DEVELOPMENT POTENTIAL)

หมำยเหตุ ข้อเสนอโครงกำรทุกประเภท (กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก/กำรปรับตัว) ต้องเกี่ยวข้องและได้รับ 

คะแนนเท่ำกับ ๑ หรือมำกกว่ำ ส�ำหรับทุกตัวชี้วัดในหมวดนี้

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ 

สิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ 

สิ่งแวดล้อมในระดับนำนำชำติ

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรมที่แสดง

ถึงกำรติดตำม และประเมินผลประโยชน์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจำก 

กำรด�ำเนินโครงกำร

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรมท่ีแสดงถึง 

กำรติดตำม และประเมินผลประโยชน์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจำก 

กำรด�ำเนินโครงกำร

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรมท่ีแสดงถึง 

กำรติดตำม และประเมินผลประโยชน์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจำก 

กำรด�ำเนินโครงกำร และสำมำรถเชื่อมโยงไปสู่กำรด�ำเนินงำนของรัฐบำล

ก. ผลประโยชน์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ 

สิ่งแวดล้อมที่เกิดจำกกำรด�ำเนินโครงกำร

ข. แผน/มำตรกำร/กิจกรรมที่แสดงถึงกำร 

ติดตำม และประเมินผลประโยชน ์ด ้ำน 

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ี่ เกิด 

จำกกำรด�ำเนินโครงกำร

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้ำนสังคมที่เกิดจำก 

กำรด�ำเนินโครงกำร

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้ำนสังคมที่เกิดจำกกำรด�ำเนิน

โครงกำรในระดับประเทศ

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้ำนสังคมที่เกิดจำกกำรด�ำเนิน

โครงกำรในระดับนำนำชำติ

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม ที่แสดงถึง

กำรติดตำม และประเมินผลประโยชน์ด้ำนสังคมที่เกิดจำกกำรด�ำเนินโครงกำร

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม ที่แสดงถึง 

กำรติดตำม และประเมินผลประโยชน์ด้ำนสังคมที่เกิดจำกกำรด�ำเนินโครงกำร

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม ที่แสดงถึง 

กำรติดตำม และประเมินผลประโยชน์ด้ำนสังคมที่เกิดจำกกำรด�ำเนินโครงกำรและสำมำรถ 

เชื่อมโยงไปสู่กำรด�ำเนินงำนของรัฐบำล

ก. ผลประโยชน์ด้ำนสังคมที่เกิดจำกกำรด�ำเนิน 

โครงกำร

ข. แผน/มำตรกำร/กิจกรรมที่แสดงถึงกำรติดตำม 

และประเมินผลประโยชน์ด้ำนสังคมที่เกิด 

จำกกำรด�ำเนินโครงกำร

 

หลักเกณฑ์การพิจารณา / ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน

ค่าน�้าหนักคิดเป็น 
ร ้อยละ ๑๕

๖๓
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ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

หมำยเหตุ ผลประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจ ได้แก่ (๑) นวัตกรรม (๒) ข้อได้เปรียบทำงกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ และ (๓) กำรจ้ำงงำน

ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ

ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ การสร้างเสริมศักยภาพของหน่วยงานและ/หรือกลุ่มประชากรเป้าหมายในประเทศ

หมำยเหตุ กำรสร้ำงเสริมศักยภำพของหน่วยงำน และ/หรือ กลุ่มประชำกรเป้ำหมำยภำยในประเทศ อำทิ โครงกำรพัฒนำศักยภำพหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ  

กลุ่มประชำกรในพื้นที่เสี่ยง ให้มีศักยภำพรองรับต่อเหตุกำรณ์ภัยพิบัติที่มีควำมรุนแรง และผลกระทบทำงลบที่เกิดขึ้น

ตัวชี้วัดหมวดที่ ๕ การตอบสนองต่อความต้องการของประเทศผู้รับเงิน (RESPONSIVE TO RECIPIENTS NEEDS)
หมำยเหตุ ข้อเสนอโครงกำรทุกประเภท (กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก/กำรปรับตัว) 

ต้องเกี่ยวข้องและได้รับคะแนนเท่ำกับ ๑ หรือมำกกว่ำ ส�ำหรับทุกตัวชี้วัดในหมวดนี้

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจท่ีเกิดจำก 

กำรด�ำเนินโครงกำร

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจที่เกิดจำก 

กำรด�ำเนินโครงกำรในระดับประเทศ

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจที่เกิดจำก 

กำรด�ำเนินโครงกำรในระดับนำนำชำติ

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม ที่แสดงถึง

กำรติดตำม และประเมินผลประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจที่เกิดจำกกำรด�ำเนินโครงกำร

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม ที่แสดงถึง 

กำรติดตำม และประเมินผลประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจที่เกิดจำกกำรด�ำเนินโครงกำร

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม ที่แสดงถึง 

กำรติดตำม และประเมินผลประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจท่ีเกิดจำกกำรด�ำเนินโครงกำรและสำมำรถ

เชื่อมโยงไปสู่กำรด�ำเนินงำนของรัฐบำล

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อพัฒนำ

เศรษฐกิจ สังคม และ/หรือสิ่งแวดล้อมภำยในประเทศ

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อพัฒนำ

เศรษฐกิจ สังคม และ/หรือสิ่งแวดล้อมภำยในประเทศโดยครอบคลุมระยะเวลำด�ำเนินกำร  

๑ - ๑๐ ปี

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อพัฒนำ

เศรษฐกิจ สังคม และ/หรือสิ่งแวดล้อมภำยในประเทศ โดยครอบคลุมระยะเวลำด�ำเนินกำร ๑๐ 

ปีขึ้นไป

ก .  ผลประโยชน ์ด ้ ำนเศรษฐกิจที่ เกิ ดจำก 

กำรด�ำเนินโครงกำร

ข.  แผน/มำตรกำร/กิจกรรมทีแ่สดงถงึกำรตดิตำม  

และประเมินผลประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจที่เกิด

จำกกำรด�ำเนินโครงกำร

ก. แผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจ 

สังคม และ/หรือสิ่งแวดล้อมภำยในประเทศ

• ระดบัคะแนนเท่ากบั ๐ หมำยถงึ โครงกำรไม่แสดงให้เหน็ถงึแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพือ่กำรพัฒนำ 

ศกัยภำพและควำมสำมำรถในกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมอิำกำศของหน่วยงำน 

และ/หรือ กลุ่มประชำกรเป้ำหมำยภำยในประเทศ

• ระดบัคะแนนเท่ากบั ๑ หมำยถงึ โครงกำรแสดงให้เหน็ถงึแผน/มำตรกำร/กจิกรรมเพือ่กำรพัฒนำ 

ศกัยภำพและควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมอิำกำศของหน่วยงำน 

และ/หรือ กลุ่มประชำกรเป้ำหมำยภำยในประเทศ

• ระดบัคะแนนเท่ากบั ๒ หมำยถงึ โครงกำรแสดงให้เห็นถงึแผน/มำตรกำร/กจิกรรมเพือ่กำรพฒันำ 

ศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศหน่วยงำน 

และ/หรือ กลุ่มประชำกรเป้ำหมำยภำยในประเทศ ภำยหลังสิ้นสุดโครงกำร

ก. แผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อกำรพัฒนำ 

ศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินงำน 

ด ้ ำนกำรเป ล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

ของหน่วยงำน และ/หรือกลุ ่มประชำกร 

เป้ำหมำยภำยในประเทศ

หลักเกณฑ์การพิจารณา / ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน

ค่าน�้าหนักคิดเป็น 
ร ้อยละ ๑๐

๖๔
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ตัวชี้วัดที่ ๕.๓ สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

หมำยเหตุ กิจกรรมกำรพัฒนำด้ำนสังคมและวัฒนธรรม หมำยถึง มำตรกำรส่งเสริมให้โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำสังคม วัฒนธรรม สุขภำพอนำมัย 

สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร

ตัวชี้วัดที่ ๕.๔ การตอบสนองต่อพื้นที่ ประเด็น หรือ กลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง

หมำยเหตุ ควำมเปรำะบำง หมำยถึง ภำวะกำรได้รับผลกระทบทำงลบ หรือกำรเกิดควำมเสี่ยงท่ีจะได้รับผลกระทบทำงลบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ 

ภูมิอำกำศ อำทิ กำรเกิดช่องว่ำงทำงด้ำนเศรษฐกิจในสังคม กำรประกอบอำชีพ ปัจจัยทำงสุขภำพ กำรอพยพและตั้งถิ่นฐำน เป็นต้น

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ จ�านวนเงินลงทุนและรูปแบบการบริหารการเงินของโครงการ

ตัวชี้วัดหมวดที่ ๖ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเงิน (FINANCIAL EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS)

(เฉพำะโครงกำรลงทุน)
หมำยเหตุ ข้อเสนอโครงกำรทุกประเภท (กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก/กำรปรับตัว) 

ต้องเกี่ยวข้องและได้รับคะแนนเท่ำกับ ๑ หรือมำกกว่ำ ส�ำหรับทุกตัวชี้วัดในหมวดนี้

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถงึ โครงกำรไม่แสดงให้เหน็ถงึแผน/มำตรกำร/กจิกรรมเพือ่สนบัสนนุ

กิจกรรมกำรพัฒนำด้ำนสังคมและวัฒนธรรม

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อสนับสนุน

กิจกรรมกำรพัฒนำด้ำนสังคมและวัฒนธรรม

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง หมำยถึง โครงกำรไม่แสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมกำรพัฒนำด้ำนสังคมและวัฒนธรรม โดยท่ีสำมำรถเชื่อมโยงถึงกำรพัฒนำ

ในด้ำนอื่นๆ

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ต่อพื้นที่ ประเด็น หรือ  

กลุ่มประชำกรที่มีควำมเปรำะบำงได้อย่ำงเหมำะสม

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ต่อพื้นท่ี ประเด็น หรือ  

กลุ่มประชำกรที่มีควำมเปรำะบำงได้อย่ำงเหมำะสม

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ต่อพื้นท่ี ประเด็น หรือ 

กลุ ่มประชำกรที่มีควำมเปรำะบำงได้อย่ำงเหมำะสม และน�ำไปสู ่กำรก�ำหนดนโยบำยด้ำน 

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศ

ก.  แผน/มำตรกำร/กจิกรรมเพ่ือสนบัสนนุกจิกรรม

กำรพัฒนำด้ำนสังคมและวัฒนธรรม

ก.  โครงกำรสำมำรถเชื่ อมโยงให ้ เกิดกำร

วำงแผน หรือด�ำเนินกำรที่เป็นประโยชน์ต่อ

พื้นท่ี ประเด็น หรือกลุ่มประชำกรที่มีควำม 

เปรำะบำงได้อย่ำงเหมำะสม

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อ 

กำรพฒันำศกัยภำพและควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมอิำกำศของ

หน่วยงำน และ/หรือ กลุ่มประชำกรเป้ำหมำยภำยในประเทศ

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อ 

กำรพฒันำศกัยภำพและควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมอิำกำศของ

หน่วยงำน และ/หรือ กลุ่มประชำกรเป้ำหมำยภำยในประเทศ

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อ 

กำรพัฒนำศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

หน่วยงำน และ/หรือ กลุ่มประชำกรเป้ำหมำยภำยในประเทศ ภำยหลังสิ้นสุดโครงกำร

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม ที่แสดงถึง

กำรติดตำม และประเมินผลด้ำนกำรเงินของโครงกำร

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม ที่แสดงถึง 

กำรติดตำม และประเมินผลด้ำนกำรเงินของโครงกำร

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม ที่แสดงถึง 

กำรตดิตำม และประเมนิผลด้ำนกำรเงินของโครงกำร และสำมำรถเชือ่มโยงไปสู่ระบบงบประมำณ

ของรัฐที่เกี่ยวข้องได้

ก. จ�ำนวนเงินลงทุน และ/หรือ ปริมำณเงิน

สนับสนุนที่จะใช ้ด�ำเนินโครงกำรภำยใน

ประเทศไทย

ข.  แผน/มำตรกำร/กิจกรรมทีแ่สดงถงึกำรตดิตำม 

และประเมินผลด้ำนกำรเงินของโครงกำร

หลักเกณฑ์การพิจารณา / ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน

ค่าน�้าหนักคิดเป็น 
ร ้อยละ ๑๐

๖๕
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ตัวชี้วัดที่ ๖.๓ การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์หรือแบบจ�าลองทางธุรกิจ (BUSINESS MODEL) ที่เหมาะสมในการด�าเนินโครงการ 

หมำยเหตุ ๑) เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์ หมำยถึง มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์ท่ีหน่วยงำนก�ำหนดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พฤติกรรมของผู้ผลิตและ 

ผู้บริโภคมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวอันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ โดยอำจเป็นมำตรกำรท�ำให้เพิ่มต้นทุนให้แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค มำตรกำรท่ีใช้เป็น 

เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์มีอยู่หลำยประเภท เช่น ภำษี ค่ำธรรมเนียม อัตรำดอกเบี้ย กำรมัดจ�ำ-คืนเงิน ๒) แบบจ�ำลองทำงธุรกิจ (BUSINESS MODEL) 

หมำยถึง วิธีกำรที่องค์กรคิดค้นขึ้นมำเพื่อประยุกต์ใช้ทรัพยำกรขององค์กรเพื่อก่อให้เกิดผลก�ำไรสูงสุดและเพิ่มมูลค่ำของสินค้ำและบริกำร

หลักเกณฑ์การพิจารณา / ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ความเป็นไปได้ในการลงทุน (INVESTMENT FEASIBILITY) 

หมำยเหต ุ ควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุน หมำยถึง กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรหรือกำรวิเครำะห์โครงกำรทำงด้ำนต่ำงๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำโครงกำรที่เลือกมำนั้น 

มีควำมเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติ มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่คุ้มค่ำต่อกำรลงทุนและสำมำรถใช้ทรัพยำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับ 

สิ่งแวดล้อมและสังคมตำมมำในภำยหลังและสำมำรถท�ำให้บรรลุได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ภำยใต้ข้อจ�ำกัดทำงด้ำนงบประมำณและเวลำ

ตัวชี้วัดที่ ๗.๑ การจัดการความเสี่ยงและผลกระทบทางสังคมจากการด�าเนินโครงการ

หมำยเหตุ กำรจัดกำรควำมเสี่ยงและผลกระทบทำงสังคมที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรด�ำเนินโครงกำร ได้แก่ (๑) กำรป้องกันล่วงหน้ำเพื่อหลีกเลี่ยง (๒) กำรท�ำให้

บรรเทำ หรือลดน้อยลง และ (๓) กำรแก้ไขหรือชดเชย

ตัวชี้วัดหมวดที่ ๗ การปกป้องสิ่งแวดล้อมและสังคม และนโยบายด้านเพศภาวะ 

(SOCIAL AND ENVIRONMENTAL SAFEGUARDS AND GENDER POLICY)
หมำยเหตุ ข้อเสนอโครงกำรทุกประเภท (กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก/กำรปรับตัว) 

ต้องเกี่ยวข้องและได้รับคะแนนเท่ำกับ ๑ หรือมำกกว่ำ ส�ำหรับทุกตัวชี้วัดในหมวดนี้

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่สำมำรถระบุถึงผลตอบแทนจำกกำรลงทุนได้

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรสำมำรถระบุถึงผลตอบแทนจำกกำรลงทุนได้

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรสำมำรถระบุถึงผลตอบแทนจำกกำรลงทุนได้ โดย 

บ่งบอกถึงระยะเวลำคืนทุนได้อย่ำงชัดเจน

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรมที่แสดงถึง

กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์ หรือแบบจ�ำลองทำงธุรกิจ (BUSINESS MODEL) ที่เหมำะสม

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรมที่แสดงถึง

กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์ หรือแบบจ�ำลองทำงธุรกิจ (BUSINESS MODEL) ที่เหมำะสม

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรมที่แสดงถึง

กำรใช้เคร่ืองมือทำงเศรษฐศำสตร์ หรือแบบจ�ำลองทำงธุรกิจ (BUSINESS MODEL) ท่ีเหมำะสม 

โดยมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยกำรเงินกำรคลังของประเทศ

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม เพื่อลด 

ควำมเสีย่ง และผลกระทบทำงสงัคมจำกกำรด�ำเนนิโครงกำร ตำมกฎหมำยภำยในประเทศก�ำหนด

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม เพื่อลด 

ควำมเสีย่ง และผลกระทบทำงสงัคมจำกกำรด�ำเนนิโครงกำร ตำมกฎหมำยภำยในประเทศก�ำหนด

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม เพื่อลด 

ควำมเสี่ยง และผลกระทบทำงสังคมจำกกำรด�ำเนินโครงกำร โดยมีมำตรฐำนเหนือกว่ำกฎหมำย 

ภำยในประเทศก�ำหนด

ก. โครงกำรสำมำรถระบุถึงผลตอบแทนจำก 

กำรลงทุนได้อย่ำงเหมำะสม

ก. แผน/มำตรกำร/กิจกรรมที่แสดงถึงกำรใช้

เคร่ืองมือทำงเศรษฐศำสตร์ หรือแบบจ�ำลอง

ทำงธุรกิจ (BUSINESS MODEL) ที่เหมำะสม

ก. แผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อลดควำมเสี่ยง 

และผลกระทบทำงสังคมจำกกำรด�ำเนิน 

โครงกำร

ค่าน�้าหนักคิดเป็น 
ร ้อยละ ๑๕
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ตัวชี้วัดที่ ๗.๔ สุขภาพ ความปลอดภัย และการด�ารงชีวิตของชุมชน

ตัวชี้วัดที่ ๗.๕ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และการป้องกันมลพิษของโครงการ

ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ การมีส่วนร่วม และกลไกการสื่อสาร /ร้องทุกข์ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวชี้วัดที่ ๗.๓ สถานภาพแรงงานและการท�างาน

หมำยเหตุ อ้ำงอิงตำมกฎหมำยกำรจ้ำงงำนและกฎหมำยแรงงำนของประเทศไทย

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดงให้เห็นถึงกำรมีส่วนร่วมและกลไกกำรสื่อสำร/

ร้องทกุข์ ของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียตลอดระยะเวลำของโครงกำร ตำมกฎหมำยภำยในประเทศก�ำหนด

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้เห็นถึงกำรมีส่วนร่วมและกลไกกำรส่ือสำร/ 

ร้องทกุข์ ของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียตลอดระยะเวลำของโครงกำร ตำมกฎหมำยภำยในประเทศก�ำหนด

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดงให้เห็นถึงกำรมีส่วนร่วมและกลไกกำรสื่อสำร/ 

ร้องทุกข์ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดระยะเวลำของโครงกำร ตำมกฎหมำยภำยในประเทศที่

เกี่ยวข้อง โดยมีมำตรฐำนเหนือกว่ำกฎหมำยภำยในประเทศก�ำหนด

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง กำรด�ำเนินโครงกำรไม่แสดงให้เห็นถึงอัตรำกำรจ้ำงงำนที่ 

เพ่ิมข้ึน โดยยึดหลักควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีโอกำสท่ีเท่ำเทียมกัน ตำมกฎหมำย 

ภำยในประเทศก�ำหนด

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง กำรด�ำเนินโครงกำรแสดงให้เห็นถึงอัตรำกำรจ้ำงงำนท่ีเพิ่มข้ึน 

โดยยึดหลักควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีโอกำสท่ีเท่ำเทียมกัน ตำมกฎหมำยภำยใน

ประเทศก�ำหนด

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง กำรด�ำเนินโครงกำรแสดงให้เห็นถึงอัตรำกำรจ้ำงงำนท่ีเพิ่มข้ึน 

โดยยึดหลักควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีโอกำสที่เท่ำเทียมกัน โดยมีมำตรฐำนเหนือกว่ำ

กฎหมำยภำยในประเทศก�ำหนด

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำรควำมปลอดภัยและ 

สขุภำพ ตลอดจนระบบสวสัดกิำรเพือ่ปกป้องคุม้ครองพนกังำน ตำมกฎหมำยภำยในประเทศก�ำหนด 

ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำรควำมปลอดภัยและ 

สขุภำพ ตลอดจนระบบสวสัดกิำรเพือ่ปกป้องคุม้ครองพนกังำน ตำมกฎหมำยภำยในประเทศก�ำหนด 

ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำรควำมปลอดภัยและ 

สขุภำพ ตลอดจนระบบสวสัดกิำรเพือ่ปกป้องคุม้ครองพนกังำน โดยมมีำตรฐำนเหนอืกว่ำกฎหมำย

ภำยในประเทศก�ำหนด

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดงให้เห็นแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อ 

หลีกเลี่ยงหรือควบคุมผลกระทบต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของชุมชนจำกกำรด�ำเนินโครงกำร

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้เห็นแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อ 

หลีกเลี่ยงหรือควบคุมผลกระทบต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของชุมชนจำกกำรด�ำเนินโครงกำร  

ตำมกฎหมำยภำยในประเทศก�ำหนด

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้เห็นแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อ 

หลีกเลี่ยงหรือควบคุมผลกระทบต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของชุมชนจำกกำรด�ำเนินโครงกำร 

โดยมีมำตรฐำนเหนือกว่ำกฎหมำยภำยในประเทศก�ำหนด

• ระดบัคะแนนเท่ากบั ๐ หมำยถงึ โครงกำรไม่แสดงให้เหน็ถงึแผน/มำตรกำร/กจิกรรมเพือ่หลกีเลีย่ง 

หรือควบคุมมลพิษท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรด�ำเนินโครงกำรตำมกฎหมำยภำยในประเทศก�ำหนด 

ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อหลีกเลี่ยง

หรือควบคุมมลพิษที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรด�ำเนินโครงกำรตำมกฎหมำยภำยในประเทศก�ำหนด

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อหลีกเลี่ยง 

หรือควบคุมมลพิษที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรด�ำเนินโครงกำร โดยมีมำตรฐำนเหนือกว่ำกฎหมำย 

ภำยในประเทศก�ำหนด

ก.  กำรมีส่วนร่วมและกลไกกำรสื่อสำร/ร้องทุกข์

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดระยะเวลำของ 

โครงกำร ตำมกฎหมำยภำยในประเทศที่

เกี่ยวข้อง

ก. อัตรำกำรจ้ำงงำนท่ีเพ่ิมขึ้น โดยยึดหลักควำม

เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีโอกำสที่ 

เท่ำเทียมกัน ตำมกฎหมำยภำยในประเทศท่ี

เกี่ยวข้อง

ข.  แผน/มำตรกำรควำมปลอดภัยและสุขภำพ 

ตลอดจนระบบสวัสดิกำรเพื่อปกป้องคุ้มครอง

พนักงำน โดยเฉพำะผู ้ที่อยู ่ ในกลุ ่มเสี่ยง 

ตำมกฎหมำยภำยในประเทศที่เกี่ยวข้อง

ก. แผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อหลีกเลี่ยง

หรือควบคุมผลกระทบต ่อสุ ขภำพและ 

ควำมปลอดภัยของชุมชนจำกกำรด�ำเนิน

โครงกำร ตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องภำยใน

ประเทศ

ก. แผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือ

ควบคุมมลพิษที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรด�ำเนิน 

โครงกำร ตำมกฎหมำยภำยในประเทศที่

เกี่ยวข้อง
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• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดงให้เห็นแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อกำรใช ้

ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน ภำยใต้นโยบำยที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้เห็นแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อกำรใช้ 

ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน ภำยใต้นโยบำยที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้เห็นแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อกำรใช้ 

ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน ภำยใต้นโยบำยท่ีเกี่ยวข้องของประเทศไทย และน�ำไปสู่กำรพัฒนำ 

กรอบนโยบำยระดับชำติด้ำนอื่นที่เกี่ยวข้องในอนำคต

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่มีแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมเท่ำเทียม

ทำงเพศในกำรร่วมกิจกรรม กำรด�ำเนินโครงกำร หรือกำรได้รับประโยชน์จำกกำรด�ำเนินโครงกำร

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรมีแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมเท่ำเทียม

ทำงเพศในกำรร่วมกิจกรรม กำรด�ำเนินโครงกำร หรือกำรได้รับประโยชน์จำกกำรด�ำเนินโครงกำร

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรมีแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำมเท่ำเทียม

ทำงเพศในกำรร่วมกิจกรรม กำรด�ำเนินโครงกำร หรือกำรได้รับประโยชน์จำกกำรด�ำเนินโครงกำร  

โดยแสดงให้เห็นถึงควำมต่อเนื่องหลังจำกกำรสิ้นสุดโครงกำร

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม ่แสดงให้เห็นแผน/มำตรกำร/กิจกรรม 

เพื่อหลีกเลี่ยง หรือลดผลกระทบทำงลบที่เกิดจำกกำรครอบครองที่ดินหรือจ�ำกัดกำรใช้ประโยชน์

ที่ดิน ตำมกฎหมำยภำยในประเทศก�ำหนด

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้เห็นเห็นแผน/มำตรกำร/กิจกรรม 

เพื่อหลีกเลี่ยง หรือลดผลกระทบทำงลบที่เกิดจำกกำรครอบครองที่ดินหรือจ�ำกัดกำรใช้ประโยชน์

ที่ดินตำมกฎหมำยภำยในประเทศก�ำหนด

• ระดับคะแนนเท ่ากับ ๒  หมำยถึง โครงกำรแสดงให ้ เห็นแผน/มำตรกำร/กิจกรรม 

เพื่อหลีกเลี่ยง หรือลดผลกระทบทำงลบที่เกิดจำกกำรครอบครองที่ดินหรือจ�ำกัดกำรใช้ประโยชน์

ที่ดิน รวมถึงกำรจัดสรรท่ีดินท�ำกินและท่ีอยู ่อำศัยให้กับผู้ท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรด�ำเนิน 

โครงกำร ตำมกฎหมำยภำยในประเทศท่ีเก่ียวข้อง โดยมีมำตรฐำนเหนือกว่ำกฎหมำยภำยใน

ประเทศที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดงให้เห็นแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อปรับปรุง

หรือฟื้นฟูวิถีชีวิต รวมท้ังสภำพควำมเป็นอยู่พื้นฐำนของประชำกรที่ต้องอพยพจำกกำรด�ำเนิน 

โครงกำรตำมกฎหมำยภำยในประเทศก�ำหนด

• ระดบัคะแนนเท่ากบั ๑ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้เหน็แผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพือ่ปรบัปรงุหรอื

ฟ้ืนฟวูถิชีวีติ รวมท้ังสภำพควำมเป็นอยูพ่ืน้ฐำนของประชำกรท่ีต้องอพยพจำกกำรด�ำเนนิโครงกำร

ตำมกฎหมำยภำยในประเทศก�ำหนด

• ระดบัคะแนนเท่ากบั ๒ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้เหน็แผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพือ่ปรบัปรงุหรอื

ฟ้ืนฟวูถิชีวีติ รวมท้ังสภำพควำมเป็นอยูพ่ืน้ฐำนของประชำกรท่ีต้องอพยพจำกกำรด�ำเนนิโครงกำร

รวมถงึกำรสร้ำงอำชพีให้กลุม่ผูอ้พยพสำมำรถพึง่ตนเองได้ในระยะยำว ตำมกฎหมำยภำยในประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง โดยมีมำตรฐำนเหนือกว่ำกฎหมำยภำยในประเทศก�ำหนด

ข. แผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อกำรใช้ทรัพยำกร 

อย่ำงยั่งยืน ภำยใต้นโยบำยที่เกี่ยวข้องของ

ประเทศไทย

ก. แผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพื่อสร้ำง 

ควำมเท่ำเทียมทำงเพศในกำรร่วมกิจกรรม 

กำรด�ำเนินโครงกำร หรือกำรได้รับประโยชน์

จำกกำรด�ำเนินโครงกำร

ก .  แ ผ น / ม ำ ต ร ก ำ ร / กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ ห ลี ก

เลี่ยง หรือลดผลกระทบทำงลบท่ีเกิดจำก 

กำรครอบครองท่ีดนิหรอืจ�ำกัดกำรใช้ประโยชน์

ที่ดิน ตำมกฎหมำยภำยในประเทศที่เกี่ยวข้อง

ข. แผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพ่ือปรับปรุงหรือ 

ฟ ื ้นฟูวิถีชีวิต รวมทั้งสภำพควำมเป ็นอยู ่ 

พื้ นฐำนของประชำกรที่ต ้องอพยพจำก 

กำรด�ำเนินโครงกำร ตำมกฎหมำยภำยใน

ประเทศที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดที่ ๗.๖ การครอบครองที่ดินและการย้ายถิ่นฐานโดยไม่ตั้งใจ และ/หรือไม่เต็มใจ

ตัวชี้วัดที่ ๗.๗  การสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมเชิงเพศภาวะ (หญิง/ชาย)
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ภาคผนวก
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1. Asian Development Bank (ADB), a multilateral development bank, 
headquartered in the Philippines. Its main goal is to reduce poverty 
in Asia and the Pacific through environmentally sustainable growth.

 
2. Agence Française de Developpement (AFD), a public international 

financial institution whose mandate is to contribute to social and 
economic development through sustainable and inclusive growth, 
enhancing livelihoods and natural resource management.

 
3. MUFG Bank, Ltd (formerly, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.) 

(MUFG Bank, formerly BTMU), headquartered in Tokyo, Japan. 

 
4. Deutsche Bank AktienGesellschaft (Deutsche Bank AG), an 

international commercial bank headquartered in Germany. The 
Deutsche Bank sought accreditation to the GCF in order to contribute 
to the objectives of the GCF by mobilizing funds through a variety of 
instruments, including loans, equity and guarantees, for implementing 
scalable, innovative climate change adaptatiwon and mitigation 
projects including through local small and medium-sized enterprises 
in developing countries.

 
5. Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO), 

headquartered in Italy. 

 
6. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH 

(GIZ), an international organization that supports long-term capacity-
building and policy reform processes, and operates in all sectors 
relevant to sustainable development and climate change mitigation 
and adaptation.

 
7. HSBC Holdings plc and its subsidiaries (HSBC), an international 

commercial bank headquartered in the United Kingdom. HSBC sought 
accreditation to the GCF in order to share its experience and skills to 
assess the risks associated with infrastructure investment opportunities, 
as well as to act as an educator, via its climate change centre, offering a 
dedicated research capability focusing on the investment implications 
of climate change.

 
8. International Finance Corporation (IFC), an international organization 

with a strong global presence and focus on development, primarily in 
the private sector.

 
9. International Union for Conservation of Nature (IUCN), 

headquartered in Switzerland, is a non-profit organization. Its overall 
programme of work focuses on valuing and conserving nature, ensuring 
effective and equitable governance of its use, and deploying nature-
based solutions to global challenges such as climate change.

 

๒. รายชื่อหน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองที่มีการด�าเนินงานในประเทศไทย
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10. Japan International Cooperation Agency (JICA), headquartered in 

Tokyo, Japan. 

11. United Nations Development Programme (UNDP), an international 
organization with a strong global presence and mandate concentrated 
on development, with a focus on sustainable development, climate 
change and disaster resilience, and governance.

 
12. United Nations Environment Programme (UNEP), an international 

entity whose mandate is to promote sustainable development and 
prudent use of the global environment.

 
13. International Bank for Reconstruction and Development
 (IBRD) and the International Development Association (IDA), 

together known as the World Bank, is an international organization 
with a strong global presence and mandate to reduce poverty by 
promoting sustainable economic development.

 
14. World Wildlife Fund, Inc. (WWF), an international non-governmental 

organization. The work of WWF has organized six priority areas for 
improved environmental management comprising climate, forests, 
food, freshwater, wildlife and oceans.
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๓. ตัวอย่างหนังสือเสนอชื่อเป็นหน่วยงานปฏิบัติการ
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๔. ตัวอย่างหนังสือรับรอง
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หน่วยงำนปฏิบัติกำรที่ได้รับกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน GCF ให้เป็นกลไกหลักใน 

กำรพัฒนำ บริหำรจัดกำรและติดตำมกำรด�ำเนินงำนโครงกำร/แผนงำน

หมำยถึง กลไกกำรจัดหำแหล่งเงินทุน เพื่อใช้ในกิจกรรมด้ำนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและ 

กำรปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ รวมถึงกลไกกำรด�ำเนินกำร ได้แก่  

กำรเสริมสร้ำงศักยภำพ กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี และกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ เพื่อเปลี่ยนประเทศ 

เข้ำสู ่สังคมคำร์บอนต�่ำ และมีควำมสำมำรถในกำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  

สู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน.

เอกสำรที่ประกอบด้วยข้อมูลที่จ�ำเป็นเกี่ยวกับข้อเสนอโครงกำร เพื่อขอฟังควำมคิดเห็นว่ำแนวควำมคิด

โครงกำรนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นโยบำยและเกณฑ์กำรลงทุนของ GCF หรือไม่

เป็นกำรจัดกรอบกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศส�ำหรับ GCF  

ซึ่งหมำยรวมถึงแนวทำงของโครงกำรที่ประเทศก�ำลังพัฒนำต้องกำรได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุน  

โดยก�ำหนดแผนปฏิบัติกำรพร้อมรำยละเอียดของโครงกำรหรือแผนงำนท่ีต้องกำรพัฒนำ องค์กรที่จะ 

เข้ำร่วมเป็นพันธมิตร และควำมพร้อมในกำรจัดท�ำโครงกำรที่ต้องได้รับกำรสนับสนุน

หน่วยงำนทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกหน่วยประสำนงำนหลกัเพือ่ด�ำเนนิกจิกรรมทีไ่ด้รบัอนมุตัภิำยใต้โครงกำร

เตรียมควำมพร้อม ซึ่งหน่วยงำนร่วมด�ำเนินกำรจะให้กำรบริกำรในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรพัฒนำข้อเสนอ 

โครงกำรเตรียมควำมพร้อม กำรด�ำเนนิงำน และกำรก�ำกบัดแูล กำรบรหิำรจดักำรด้ำนกำรเงนิ กำรรำยงำน 

ควำมก้ำวหน้ำ และกำรประเมินและสรุปผลโครงกำร ซึ่งหน่วยงำนร่วมด�ำเนินกำรนี้อำจเป็น AE หรือ

องค์กรอื่นที่ได้รับกำรประเมินโดย GCF ว่ำมีศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรเงิน

หน่วยงำนหรือองค์กรทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศหรือภูมิภำค ที่ได้รับ 

กำรเสนอชื่อจำก NDA และผ่ำนกำรรับรองจำก GCF ภำยใต้รูปแบบ DIRECT ACCESS

เกณฑ์ที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งมีควำมส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินกิจกรรมที่ได้รับ 

กำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำก GCF

ข้อก�ำหนดทั่วไปและข้อก�ำหนดเฉพำะของ GCF ที่หน่วยงำนปฏิบัติกำรที่ได้รับกำรรับรองหรือหน่วยงำน 

ร่วมด�ำเนินกำรต้องปฏิบัติตำม ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมที่ได้รับกำรสนับสนุนเงินทุนจำก GCF

หน่วยงานปฏิบัติการ

ที่ได้รับการรับรอง 

(ACCREDITED ENTITY: AE)

การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(CLIMATE FINANCE)

แนวคิดโครงการ

(CONCEPT NOTE)

กรอบการด�าเนินงานโครงการของประเทศ 

(COUNTRY PROGRAMME)

หน่วยงานร่วมด�าเนินการ 

(DELIVERY PARTNERS)

หน่วยงานปฏิบัติการระดับชาติหรือภูมิภาค 

(DIRECT ACCESS ENTITY: DAE)

มาตรฐานการปกป้องด้านสิง่แวดล้อมและสงัคม 

(ENVIRONMENTAL AND SOCIAL 

SAFEGUARDS: ESS)

มาตรฐานการบริหารจัดการด้านการเงิน 

(FIDUCIARY STANDARDS)

อภิธานศัพท์
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บุคคลหรือหน่วยงำนท่ีได้รับมอบหมำยจำกประเทศก�ำลังพัฒนำท่ีอยู่ภำยใต้อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำ

ด้วยกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ (UNFCCC) เพือ่ท�ำหน้ำท่ีชัว่ครำวในฐำนะหน่วยประสำนงำนหลัก

ของประเทศ (NDA) จนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งให้เป็น NDA อย่ำงเป็นทำงกำร

นโยบำยเพศภำวะของกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่ำ GCF ให้ควำมส�ำคัญต่อควำมเท่ำเทียม 

ทำงเพศที่จะช่วยให้บรรลุผลด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศอย่ำงยั่งยืนมำกยิ่งขึ้น นโยบำยเรื่อง

เพศนีใ้ช้กบักจิกรรมทุกด้ำนของกองทุน ไม่ว่ำจะเป็นในระดบันำนำชำต ิระดบัภมูภิำค หรอืระดบัประเทศ  

องค์กรภำครัฐหรือภำคเอกชน หรือสถำบันที่ต้องกำรเข้ำถึงทรัพยำกรของกองทุน GCF
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