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คู่มือ
กองทุนภูมิอากาศสีเขียว

จัดท�ำโดย :
กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
http://gcf.onep.go.th
ภายใต้โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการด�ำเนินงานของกองทุนภูมิอากาศสีเขียวในประเทศไทย
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คู่มือกองทุนภูมิอากาศสีเขียว
พิมพ์ครั้งที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
พิมพ์ที่ บริษัท
หนังสือเล่มนี้พิมพ์ด้วยกระดาษรีไซเคิล โดยใช้หมึกพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สงวนลิขสิทธิ์ ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๕๖๑
หมายเหตุ : ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในคู่มือฉบับนี้เขียนขึ้นโดยคณะผู้จัดท�ำ ส�ำนักเลขาธิการกองทุน GCF จึงไม่มีส่วนต้อง
รับผิดชอบในการน�ำไปใช้อ้างอิง (GCF BRANDING GUIDELINES, ข้อ ๑๙, หน้า ๕)

คู่มือกองทุนภูมิอากาศสีเขียว

คำ�นิยม

ค�ำนิยม
รัฐบาลไทยภายใต้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มุ่งเน้น
ให้การด�ำเนินงานด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็น
รูปธรรม โดยให้ความส�ำคัญต่อการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้มีโอกาสเข้าถึงการสนับสนุนทาง
การเงินจากแหล่งเงินทุนภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ เพือ่ น�ำมาใช้ดำ� เนินโครงการด้านการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศภายในประเทศตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศก�ำหนด (Nationally Determined
Contributions: NDCs) ซึ่งรัฐบาลไทยได้แสดงจุดยืนต่อประชาคมโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการประชุมรัฐภาคี
กรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ สมัยที่ ๒๑ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรัง่ เศส
โดยจะด�ำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ให้ได้ร้อยละ ๒๐ จากกรณีปกติของประเทศ และ
อาจเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕ จากกรณีปกติของประเทศ ในกรณีที่ได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านการเงิน
องค์ความรู้และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ รวมทั้งด�ำเนินงานด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ อาทิ การท�ำแผนบริหารจัดการน�้ำอย่างบูรณาการ การขจัดการบุกรุกป่า โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการด�ำเนินงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ให้เกิดผลส�ำเร็จ
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศ
ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และหน่วยประสานงานหลักของ
กองทุนภูมิอากาศสีเขียว จึงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าว โดยท�ำการพัฒนา “คู่มือกองทุนภูมิอากาศ
สีเขียว” ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือส�ำหรับให้บริการข้อมูลและองค์ความรู้แก่ประชาชน รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตามบทบาทที่ส�ำคัญ ทั้งในส่วนของผู้สนับสนุนเงินทุน ผู้พัฒนา
โครงการ หน่วยงานร่วมด�ำเนินการ อาทิ ผูป้ ระกอบการทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ
สถาบันการเงิน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และวางแผนจัดท�ำโครงการ
วางแผนงบประมาณ และก�ำหนดรายละเอียดอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแพร่หลายในวงกว้าง
ในโอกาสนี้ ดิฉันขอขอบคุณกองทุนภูมิอากาศสีเขียว องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และ
สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย ทีใ่ ห้การสนับสนุนเป็นอย่างดีในการจัดทาคูม่ อื ฉบับนี้ และขอชืน่ ชมบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทั้งระดับบริหาร และระดับปฏิบัติทุกท่านที่ได้ทุ่มเท และพัฒนาคู่มือฉบับนี้ขึ้น
เพือ่ เป็นแนวทางปฏิบตั ใิ ห้ประเทศไทยสามารถเข้าถึงกลไกทางการเงินระหว่างประเทศด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศได้อย่างเหมาะสม และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าคูม่ อื ฉบับนีจ้ ะเป็นแนวทางให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องได้นำ� ไปประยุกต์
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

ดร. รวีวรรณ ภูริเดช
เลขาธิการส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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คำ�นิยม

ค�ำนิยม
ภารกิจหลักด้านการเสนอแนะนโยบายด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนากลไกส�ำหรับ
ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานให้เกิดผลส�ำเร็จตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วนได้มโี อกาสเข้าถึงการสนับสนุนทางการเงินจากแหล่งเงินทุนภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ เพือ่
น�ำมาใช้ดำ� เนินงานด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศตามเป้าหมายการมีสว่ นร่วมทีป่ ระเทศก�ำหนด (Nationally
Determined Contributions: NDCs) ถือเป็นภารกิจที่มีความส�ำคัญ และต้องด�ำเนินการบนพื้นฐานการสร้าง
ความพร้อมให้ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีศักยภาพด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึง
ความต้องการได้รับบริการของประชาชน รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกมิติ ร่วมกับหลักการและข้อมูลทางวิชาการ
ที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการขับเคลื่อนนโยบายให้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นหน่วยปฎิบัติงานภายใต้ส�ำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งท�ำหน้าที่หน่วยประสานงานกลางของประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และหน่วยประสานงานหลักของกองทุนภูมิอากาศสีเขียว
ได้เล็งเห็นถึงโอกาสและประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการด�ำเนินงานดังกล่าวข้างต้น จึงได้ริเริ่มด�ำเนินการ
จัดท�ำ “คู่มือกองทุนภูมิอากาศสีเขียว” ฉบับนี้ขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยด�ำเนินการร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจาก
ทุกภาคส่วนทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ภายใต้โครงการสนับสนุนการเตรียมพร้อมในประเทศไทย
ส�ำหรับการด�ำเนินงานของกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (GCF Readiness and Preparatory Support Programme)
จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะผู้มีส่วนร่วมพัฒนา และขับเคลื่อนนโยบายด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และมุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งมอบคู่มือฉบับนี้ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้น�ำไปใช้เป็นกลไกขับเคลื่อน
การด�ำเนินงานด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ตลอดจนการพัฒนาประเทศด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ ทั้งในส่วนของการลดก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยพร้อมจะเรียนรู้ ตลอดจนด�ำเนินการอย่างจริงจังและสร้างสรรค์ร่วมกับภาคีจากทุกองค์กร
ในทุกระดับ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความส�ำเร็จตามนโยบายการพัฒนาประเทศในภาพรวมได้ต่อไป

ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช
ผู้อ�ำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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เกี่ยวกับคู่มือ

เกี่ยวกับคู่มือ
วัตถุประสงค์ของคู่มือ
คู่มือฉบับนี้ จัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate
Fund: GCF) และเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ผู้ต้องการพัฒนาจัดท�ำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุน
กลุ่มเป้าหมายของคู่มือ
คู่มือฉบับนี้ จัดท�ำขึ้นเพื่อการน�ำไปใช้ประโยชน์โดย
•
•
•

บุคคลทั่วไป ได้แก่ ผู้สนใจทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนภูมิอากาศสีเขียวและการด�ำเนินงานของ
กองทุนฯ ในประเทศไทย
ผู้พัฒนาโครงการ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการ
พัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
หน่วยงานที่ประสงค์ขอรับการรับรองเป็นหน่วยงานปฏิบัติการระดับชาติ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ ที่มีความสนใจขอรับการรับรองเป็น
หน่วยงานปฏิบัติการระดับชาติ
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เกี่ยวกับคู่มือ
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บ รองเป็
น หน่ ว ยงานปฏิ
บั ติ ก ารที
่ in
order
be บ
able
to ่ อbe
entity ฒ
which
canดproject
proposals
ได้ รั บtoการรั
รองเพื
ให้an
ส ามารถพั
นาและจั
ท� ำ ข้ อ เสนอ
(p.13)

บทที่ ๓ 3:
Chapter
Developing
การจัดท�ำและ&
จัSubmitting
ดส่Project
งข้อเสนอa
โครงการ
Proposal

โครงการ (หน้า ๒๓)

กล่ า วถึ งguidance
แนวทางการพั
นาและจั
ท� ำ แนวคิ ด โครงการและ
Provides
for ฒ
the
initialดdevelopment
and submission
อเสนอโครงการ
(หน้าproject
๒๙) proposals. (p.19)
of ข้concept
notes and

บทที่ ๔

Chapter
หลักเกณฑ์4:
Meeting
ในการอนุ
มัติ
Approval
ข้อเสนอโครงการ
Criteria

Thailand
กรอบของ
Country
ประเทศ
Programme

No-Objection
เกณฑ์การ
Criteria in
พิจารณา
Thailand

Describes
how projectขั้ นproposals
are assessed andน further
กล่าวถึงกระบวนการ
ตอน และแนวทางการประเมิ
approved
by the GCF
(p.26) มั ติ โ ครงการ (หน้ า ๓๖)
ข้อเสนอโครงการ
และการอนุ

กล่ า วถึ ง มาตรการรายสาขาและการสร้
งสภาพแวดล้
อ มที่
Describes
national priority areas andาenabling
environment
เอื้อต่อการปรั
บตัวต่อการเปลี
่ยนแปลงสภาพภู
มิอากาศและ
required
for financial
supports
in climate change
adaptation
การลดการปล่
and
mitigation.อยก๊าซเรือนกระจก (หน้า ๔๑)

Describes
criteria
evaluating
proposals and issuing
กล่ า วถึ งหลั
ก เกณฑ์for
ก ารพิ
จารณาข้ อproject
เสนอโครงการและออก
theหนัNo-Objection
Letter. มีข้อคัดค้าน (หน้า ๖๐)
งสือรับรองว่าประเทศไม่

๙
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สารบัญ

สารบัญ
ค�ำนิยม
เกี่ยวกับคู่มือ
คู่มือโดยย่อ
สารบัญ
แนะน�ำกองทุน
๑ กองทุนภูมิอากาศสีเขียวในประเทศไทย
ความเป็นมาของกองทุนภูมิอากาศสีเขียว
กรอบยุทธศาสตร์ของกองทุน
หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของหน่วยประสานงานหลัก

๖
๘
๙
๑๑
๑๓
๑๕
๑๖
๑๗
๒๐

๒ การขอรับรองเป็นหน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
หน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
ขั้นตอนการขอรับการรับรอง
สิ่งส�ำคัญในการสมัคร

๒๓
๒๓
๒๔
๒๗

๓ การจัดท�ำและจัดส่งข้อเสนอโครงการ
แนวคิดโครงการ
ข้อเสนอโครงการและแผนงาน
กระบวนการอนุมัติโครงการของ GCF

๒๙
๓๐
๓๑
๓๔

๔ การประเมินและอนุมัติข้อเสนอโครงการ
เกณฑ์การลงทุนของ GCF
หลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

๓๖
๓๘
๓๙

กรอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
หลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

๔๑

ภาคผนวก
ภาคผนวก ๑ ตัวอย่างโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว
ภาคผนวก ๒ รายชื่อหน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองที่มีการด�ำเนินงานในประเทศไทย
ภาคผนวก ๓ ตัวอย่างหนังสือเสนอชื่อเป็นหน่วยงานปฏิบัติการ
ภาคผนวก ๔ ตัวอย่างหนังสือรับรอง
อภิธานศัพท์
บรรณานุกรม

๗๓
๗๓
๗๕
๗๗
๗๘
๘๐
๘๒
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๑๑

๖๐

คู่มือกองทุนภูมิอากาศสีเขียว

แนะนำ�กองทุน
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๑๒

คู่มือกองทุนภูมิอากาศสีเขียว

แนะนำ�กองทุน

แนะน�ำกองทุน

13
๑๓

คู่มือกองทุนภูมิอากาศสีเขียว

แนะนำ�กองทุน
บทที่ ๑ - กองทุนภูมิอากาศสีเขียวในประเทศไทย

บทที่ ๑
กองทุนภูมิอากาศสีเขียวในประเทศไทย

กองทุนภูมิอากาศสีเขียวคืออะไร
กองทุนภูมิอากาศสีเขียว (GREEN CLIMATE FUND: GCF) เป็นกลไกทางการเงินภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE: UNFCCC) ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการประชุม
รัฐภาคีครั้งที่ ๑๖ ที่เมืองแคนคูน สหรัฐเม็กซิโก โดยเริ่มด�ำเนินงานเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของ
ประชาคมโลกสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับ
ต�ำ่ และมีความสามารถในการรับมือต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ทัง้ นี้
กองทุนภูมิอากาศสีเขียวค�ำนึงถึงความเป็นเจ้าของประเทศและความต้องการ
ของประเทศเป็นหลัก โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนจ�ำนวน ๒๔ คน
ซึ่ ง ครึ่ ง หนึ่ ง มาจากประเทศพั ฒ นาแล้ ว และอี ก ครึ่ ง หนึ่ ง มาจากประเทศ
ก�ำลังพัฒนา โดยที่การตัดสินใจอาศัยมติแบบเอกฉันท์ของคณะกรรมการ
บริหารกองทุน
ในส่ ว นของความท้ า ทายเรื่ อ งการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
ของประเทศก�ำลังพัฒนา ทั้งในด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
การปรับตัวต่อผลกระทบ ประเทศที่พัฒนาแล้วได้ตั้งเป้าหมายระดมทุน
ให้ได้จ�ำนวนหนึ่งแสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปี (๑๐๐ BILLION USD) ภายในปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) โดยจัดสรรเงินทุนในสัดส่วนที่เท่ากันเพื่อใช้ใน
การด�ำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อผลกระทบ
โดยที่ร้อยละ ๕๐ ของเงินด้านการปรับตัวจะจัดสรรให้กับประเทศที่มีความ
ที่มา: www.greenclimate.fund
เปราะบางเป็นพิเศษ ได้แก่ ภาคีประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ภาคีประเทศ
กาลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และภาคีกลุ่มประเทศแอฟริกา
15
๑๕

คู่มือกองทุนภูมิอากาศสีเขียว

แนะนำ�กองทุน
บทที่ ๑ - กองทุนภูมิอากาศสีเขียวในประเทศไทย

ความเป็นมาของกองทุนภูมิอากาศสีเขียว

๒๕๕๓
จัดตั้งกองทุนภูมิอากาศสีเขียวขึ้นในการประชุม
รัฐภาคีครั้งที่ ๑๖ ณ เมืองแคนคูน

๒๕๕๔
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 หนวยงานปฏิบัติการที่ไดรับการรับรอง

๒๕๖๐
โครงการที่ผานการรับรองมีจำนวนเงินรวม
๒,๖๕๐ ลานดอลลารสหรัฐ และมี
๕๙ หนวยงานปฏิบัติการที่ไดรับการรับรอง

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

แนะนำ�กองทุน
บทที่ ๑ - กองทุนภูมิอากาศสีเขียวในประเทศไทย

กรอบยุทธศาสตร์ของกองทุน
กองทุนภูมิอากาศสีเขียว ก�ำหนดกรอบยุทธศาสตร์เพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) เพิ่มการผลิตและการเข้าถึง
พลังงานที่มีการปล่อยคาร์บอนต�่ำ (๒) เพิ่มการขนส่งที่มีระบบการปล่อยคาร์บอนต�่ำ (๓) อาคาร เมือง อุตสาหกรรม และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และ (๔) การใช้ที่ดิน การตัดไม้ท�ำลายป่า การจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน และเพิ่มการดูดกลับคาร์บอนในภาคป่าไม้ และเพื่อการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) สุขภาพความเป็นอยู่และความมั่นคงด้านอาหารและน�้ำ (๒) การด�ำรงชีวิตของผู้คนและ
ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย (๓) ระบบสาธารณูปโภคและสภาวะแวดล้อม และ (๔) ระบบนิเวศและการบริการ

ที่มา: www.greenclimate.fund
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๑๗

คู่มือกองทุนภูมิอากาศสีเขียว

แนะนำ�กองทุน
บทที่ ๑ - กองทุนภูมิอากาศสีเขียวในประเทศไทย

ขนาดโครงการ GCF
ขนาดโครงการ GCF ที่หน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองสามารถด�ำเนินการได้ มีดังนี้

ที่มา: www.greenclimate.fund

รูปแบบกลไกทางการเงินของ GCF
กองทุนภูมิอากาศสีเขียว ก�ำหนดรูปแบบกลไกทางการเงินไว้ ๔ ประเภท ดังนี้
๑) เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า – ใช้เพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น กิจกรรมด้านการปรับตัวในพื้นที่เปราะบาง
การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการเสริมสร้างศักยภาพ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ตลอดจนการสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อ
ให้โครงการสัมฤทธิ์ผล
๒) เงินกู้แบบมีเงื่อนไขผ่อนปรน – ใช้เพื่อสร้างสภาพคล่องทางการเงิน ด้วยการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยต�่ำกว่าท้องตลาด การยีดระยะเวลา
และ/หรือ การพักช�ำระหนี้ชั่วคราว
๓) เงินค�้ำประกัน – ใช้เพื่อบรรเทาหรือลดความเสี่ยงของการลงทุน โดยที่ผู้ค�้ำประกันท�ำสัญญารับผิดชอบร่วมหรือแทนผู้กู้ ซึ่งการค�้ำประกันนี้
อาจครอบคลุมการลงทุนทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน
๔) ตราสารทุน – เป็นการระดมเงินทุนจากนักลงทุนส�ำหรับโครงการหรือสินทรัพย์ เพือ่ ช่วยลดภาระหนีแ้ ละเพิม่ ผลตอบแทนในทีส่ ดุ ซึง่ โดยทัว่ ไป
ตราสารทุนเหมาะกับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง แต่มีโอกาสของความส�ำเร็จและให้ผลตอบแทนต่อนักลงทุน
18
๑๘

คู่มือกองทุนภูมิอากาศสีเขียว

แนะนำ�กองทุน
บทที่ ๑ - กองทุนภูมิอากาศสีเขียวในประเทศไทย

องค์ประกอบของกองทุน GCF
โครงสร้างของกองทุน GCF มุ่งเน้นหลักความเป็นเจ้าของประเทศ โดยด�ำเนินงานร่วมกับหน่วยประสานงานหลัก เพื่อให้มั่นใจว่า
โครงการ/แผนงานที่ได้รับการพัฒนาและเสนอไปยังกองทุนนั้นเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างแท้จริง

ที่มา: www.greenclimate.fund

หน่วยประสานงานหลัก
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มอบหมายให้ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นหน่วยประสานงานหลัก (NATIONAL DESIGNATED AUTHORITY: NDA) ของกองทุนภูมิอากาศสีเขียวประเทศไทย เพื่อท�ำหน้าที่ประสาน
และติดต่อสื่อสารกับกองทุน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
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๑๙

คู่มือกองทุนภูมิอากาศสีเขียว

แนะนำ�กองทุน
บทที่ ๑ - กองทุนภูมิอากาศสีเขียวในประเทศไทย

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของหน่วยประสานงานหลัก

ก�Strategic
ำกับดูแลใน
เชิoversight
งยุทธศาสตร์
ให้สอดคล้อwith
งกับ
aligned
ความต้
องการของ
national
priorities
ประเทศ

ก� ำ กั บ ดู แ ลในเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ต ่ อ กิ จ กรรมการด� ำ เนิ น งานของกองทุ น GCF ใน
Provide strategic
oversight
of theอFund’s
activities inซึ่ งThailand
ประเทศไทย
ให้ ส อดคล้
อ งกั บ ความต้
งการของประเทศ
หมายรวมถึ ง ความ
to be aligned with national priorities.
สอดคล้
องกับยุทensuring
ธศาสตร์ชาติalignment
และนโยบายด้
านการเปลี
ย่ นแปลงสภาพภู
มอิ ากาศ
และการ
This includes
with
national
climate change
strategies
policies
sustainable
frameworks.
Thailand
พัand
ฒนาอย่
างยั่งand
ยืน ในการนี
้ ได้มีกdevelopment
ารจัดท�ำ “กรอบการพิ
จารณาขอรั
บการสนัCountry
บสนุนทาง
Programme (TCP) is developed to identify national strategic priorities for
การเงิ
นระหว่างประเทศด้
่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของประเทศไทย (Thailand
engagement
with theานการเปลี
Fund. ย
Country Programme: TCP)” ขึ้น

Convene
ประสานกั
บ
national
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
stakeholders

Convene relevant stakeholders to identify priority sectors
ประสานกั
บผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดล�ำดับความส�ำคัญของภาคส่วนที่ต้องการ
to be financed by the Fund.
ได้
ร
บ
ั
การสนั
บสนุนinclude
จากกองทุนgovernment
ได้แก่ หน่วยงานภาครั
ฐ ภาคประชาสั
งคม ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ
Stakeholders
entities;
civil society;
project
developers; private sector actors; financial institutions; and communities,
ภาคเอกชน
สถาบั
น
การเงิ
น
และชุ
ม
ชน
รวมทั
้
ง
กลุ
่
ม
เปราะบาง
สตรี
และชนพื
้นเมือง
including vulnerable groups, women and indigenous peoples, who will be
ซึaffected
่งเป็นผู้ที่จby
ะได้the
รับผลกระทบจากการด�
Fund’s activities.ำเนินกิจกรรมของกองทุน

๒2

เสนอชื
่อขอรับการ
Nomination
รั
บ
รองเป็
น
letters for
หน่
วยงานปฏิ
บัติการ
direct
access
ระดับชาติ

Communicate
nominations
ofบentities
seeking
เสนอชื
่อหน่วยงานที
่ประสงค์ขอรั
การรับรองเป็
นหน่accreditation
วยงานปฏิบัติการระดับชาติ
to the Fund under the ‘direct access’ track.
(Direct
Access Entity: DAE) ซึ่งเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบเบื้องต้นของ NDA
One of the initial responsibilities of an NDA is to engage with potential
public, privateบsector
and non-governmental
entities,
nominate
ในการประสานกั
หน่วยงานภาครั
ฐ ภาคเอกชน และองค์
กรพัฒand
นาเอกชน
ที่มีศักsuch
ยภาพ
entities for accreditation to the Fund.
และเสนอชื่อเพื่อขอรับการรับรองต่อไป

๓3

No-objection
ออกหนั
งสือรับรอง
for มี
ว่าletters
ประเทศไทยไม่
ข้projects/
อคัดค้านต่อ
programmes
ข้อเสนอโครงการ

พิจารณาออกหนังสือรับรองว่าประเทศไทยไม่มีข้อคัดค้านต่อข้อเสนอโครงการ
Implement the no-objection procedure on submitted funding
เนื
่องจากมีความสอดคล้องกับแผนและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
proposals, to ensure consistency of proposals with national climate
สภาพภู
ิอากาศand
ซึ่งหนัpriorities.
งสือรับรอง No-Objection Letter (NOL) นี้ออกให้โดย NDA
changeมplans
The
No-Objection
Letter
(NOL)
toำส่GCF
by the NDA, in
และส่
งไปยังส�ำนักเลขาธิการกองทุ
น เพื่อisใช้ปprovided
ระกอบการน�
งข้อเสนอโครงการของ
AE
conjunction with any submission of a funding proposal by an accredited
ทัentity
ง้ นี้ หากมี
งข้อFund.
เสนอโครงการโดยไม่
มหี นังสือis NOL
ส�ำนักเลขาธิ
การกองทุ
นจะแจ้
(AE)การส่
of the
In case a proposal
submitted
without
NOL,
GCFง
notify
the NDA.
ต่will
อมายั
ง NDA

๔4

เสนอแนะและให้
แนวทางการจั
สรร
Approvalดof
เงินกองทุ
น GCF เพื่อ
readiness
เตรียsupport
มความพร้อมใน
การด�ำเนินงาน

เป็
นผู้เสนอแนะและให้
นวทางการจั
ดสรรเงินกองทุ
น GCF เพื่อเตรียมความพร้อม
Provide
leadership แon
the deployment
of readiness
and
preparatory
support
funding
in
Thailand.
ในการด�ำเนินงานของกองทุน GCF ประเทศไทย ทั้งนี้ NDA สามารถเป็นผู้รับโดยตรง
The NDA may directly benefit from the funding or select international,
จากการใช้
งินกองทุนand
หรือsub-national,
อาจมอบหมายให้
หน่วยงานภาครั
อภาคเอกชน ทั้งใน
regional, เnational
public,
private orฐหรื
non-governmental
institutions,
well-versed
in
readiness
activities
as
their
delivery
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ภูมิภาค หรือนานาชาติ ท�ำหน้าที่ในการบริหารจัดpartners.
การเงินทุน
The Fund may also deploy readiness and preparatory support to
ซึprospective
่งเงินกองทุนดังentities
กล่าว สามารถใช้
ใ
นการสนั
บ
สนุ
น
หน่
ว
ยงานที
่
ป
ระสงค์
ข
อการรั
seeking ‘direct access’ accreditation, and บรอง
to
accredited
entities
to
develop
เป็นหน่วยงานปฏิบัติการระดับชาติ project and programme pipelines.

๕5
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๑1

คู่มือกองทุนภูมิอากาศสีเขียว

แนะนำ�กองทุน
บทที่ ๑ - กองทุนภูมิอากาศสีเขียวในประเทศไทย
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๒๑

คู่มือกองทุนภูมิอากาศสีเขียว

แนะนำ�กองทุน
บทที่ ๒ - การขอรับรองเป็นหน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง

บทที่ ๒
การขอรับรองเป็นหน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
การรับรองเป็นหน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
กองทุน GCF มีการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับหน่วยงานหลากหลายภาคส่วน
ซึ่งหน่วยงานที่ต้องการเข้าถึงกองทุนจะต้องผ่านกระบวนการรับรองเป็น หน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง (ACCREDITED ENTITY: AE)
โดยขั้นตอนดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อใช้ประเมิน
๑. ศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยงาน ซึ่งต้องได้มาตรฐานการบริหารจัดการด้านการเงิน (FIDUCIARY
STANDARDS) และ
๒. ความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการจัดท�ำโครงการ
นอกจากนี้ หน่วยงานที่ประสงค์ขอรับการรับรองต้องได้รับการประเมินเรื่องนโยบายเพศภาวะของเงื่อนไขกองทุน

หน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
หน่วยงานปฎิบัติการที่ได้รับการรับรอง มีบทบาทในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น
(๑) พัฒนาและจัดส่งข้อเสนอโครงการ
(๒) ก�ำกับดูแลการบริหารจัดการและการด�ำเนินงานโครงการ/แผนงาน
(๓) เลือกใช้รูปแบบกลไกทางการเงินที่สอดคล้องกับศักยภาพของหน่วยงาน และ
(๔) ผลักดันให้มีเงินลงทุนจากภาคเอกชน

หน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจ�ำแนกเป็นสองแบบ ดังนี้

๑
1

Direct
are sub-national,
หน่วยงานปฏิ
บัตAccess
ิการระดับEntities
ชาติหรือภู(DAEs)
มิภาค (Direct
Access Entity: DAE)
national or regional organizations that need to
ได้แก่ หน่beวยงานระดั
บท้องถิ
ระดัNDA
บชาติหรือภูมิภาคที่ผ่านการเสนอชื่อ
nominated
by่นthe
โดย NDA

หน่วยงานปฏิบัติการระดับนานาชาติ (International Access Entity) ได้แก่
International Access Entities can include United
หน่วยงานในสั
งกัดองค์
การสหประชาชาติ
ธนาคารเพืdevelopment
อ่ การพัฒนาระหว่างประเทศ
Nations
organizations,
multilateral
international
andทั้ ง นี้ หน่ ว ยงาน
สถาบันbanks,
การเงินระดั
บนานาชาติ financial
และสถาบัinstitutions
นระดับภูมิภาค
regional institutions. International Access Entities
ปฏิบัติกdo
ารระดั
ม่ต้อnominated
งได้รับการเสนอชื
่อโดย NDA
notบนานาชาติ
need toไbe
by NDA.
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๒
2

คู่มือกองทุนภูมิอากาศสีเขียว

แนะนำ�กองทุน
บทที่ ๒ - การขอรับรองเป็นหน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง

การขอรับการรับรอง ระยะที่ ๑

๑

แจงความประสงคขอเขาสูระบบ OAS

Direct
Access
International
Access

NDA เสนอชื่อหนวยงานเพื่อขอรับการรับรอง

๒

หนวยงานที่สมัคร กรอกใบสมัครผานระบบ OAS

๓

ชำระคาธรรมเนียมการขอรับการรับรอง
หนวยงานที่สมัครไดรับการยืนยันการดำเนินการในระยะที่ ๑

Direct
Access
International
Access

ติดตอประสานกับ NDA

๔
๕

ยืนยันการเสนอชื่อจาก NDA

ใบสมัครจะผานกระบวนการตรวจสอบความสมบูรณโดยสานักเลขาธิการกองทุน GCF*

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมจาก
หนวยงานที่สมัคร

จัดสงขอมูลเพิ่มเติม

หนวยงานที่สมัครไดรับการแจง
เมื่อใบสมัครผานการดำเนินการ
ในระยะที่ ๑ และเขาสูระยะที่ ๒

การขอรับการรับรอง ระยะที่ ๒
*จำนวนครั้งในการสอบถามขอมูลเพิ่มเติมขึ้นอยูกับความสมบูรณของใบสมัคร
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คู่มือกองทุนภูมิอากาศสีเขียว

แนะนำ�กองทุน
บทที่ ๒ - การขอรับรองเป็นหน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง

การขอรับการรับรอง ระยะที่ ๒

๖

คณะกรรมการพิจารณาการขอรับการรับรองตรวจสอบใบสมัคร*

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมจาก
หนวยงานที่สมัคร**

จัดสงขอมูลเพิ่มเติม**

๗

สรุปผลการพิจารณาและนำเสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุน

๘

คณะกรรมการบริหารกองทุนลงมติ

สงมติการพิจารณาตอไปยังหนวยงานที่สมัคร

ไดรับการพิจารณา

ไมไดรับการพิจารณา

หนวยงานที่สมัครเขาสู
การดำเนินการระยะที่ ๓

การขอรับการรับรอง ระยะที่ ๓

๙

การตรวจสอบวิธีการชำระเงิน

๑๐

หนวยงานที่สมัครดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายและลงนาม
Accreditation Master Agreement กับกองทุน

*คณะผูเชี่ยวชาญทางเทคนิคจากภายนอกรวมพิจารณาดวยหากจำเปน
**ความถี่ในการสอบถามขอมูลเพิ่มเติมอาจผันแปร และหากจำเปนอาจตองขอเขาสัมภาษณและขอเขาพบหนวยงานที่สมัคร

ที่มา: www.greenclimate.fund
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คู่มือกองทุนภูมิอากาศสีเขียว

แนะนำ�กองทุน
บทที่ ๒ - การขอรับรองเป็นหน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง

ขนาด
ศักยภาพ
ด้านการเงิน

ค่าธรรมเนียมการสมัครตามมาตรฐานการบริหาร
จัดการด้านการเงินทั่วไป๑ มาตรฐานการปกป้อง
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และนโยบายเพศภาวะ

ขนาดไมโคร

หน่วยงานระดับท้องถิ่นและระดับชาติของประเทศก�ำลัง
พัฒนารวมทั้งประเทศก�ำลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก
และประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการสมัครตามมาตรฐาน
การบริหารจัดการด้านการเงินเฉพาะด้าน๒

๕๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ

หน่วยงานอืน่ : ๑,๐๐๐ เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ขนาดเล็ก

ประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ประเทศก�ำลังพัฒนาทีเ่ ป็นหมูเ่ กาะ
ขนาดเล็ก ไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียม หน่วยงานระดับท้องถิน่
และระดับชาติในประเทศกาลังพัฒนาทีไ่ ม่ใช่ประเทศพัฒนา
น้อยทีส่ ดุ และประเทศก�ำลังพัฒนาทีเ่ ป็นหมูเ่ กาะขนาดเล็ก :
๓,๐๐๐ เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

๑,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ

หน่วยงานอืน่ : ๕,๐๐๐ เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ขนาดกลาง

๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ

๓,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ

ขนาดใหญ่

๒๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ

๗,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ

๑ มาตรฐานการบริหารจัดการด้านการเงินทัว่ ไป (ได้แก่ การบริหารจัดการทัว่ ไปและด้านการเงิน ความโปร่งใส ตรวจสอบได้)
๒ มาตรฐานการบริหารจัดการด้านการเงินเฉพาะด้าน (ได้แก่ การบริหารโครงการ การให้เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า และ/หรือ
กลไกการจัดสรรเงินทุน การให้กยู้ มื และ/หรือการผสมผสานระหว่างการให้กยู้ มื และกลไกทางเงินรูปแบบอืน่ )
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คู่มือกองทุนภูมิอากาศสีเขียว

แนะนำ�กองทุน
บทที่ ๒ - การขอรับรองเป็นหน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง

สิ่งส�ำคัญในการสมัคร

๑

(ก) หนังสือเสนอชื่อเพื่อสมัครเปนหนวยงานปฏิบัติการโดย NDA หรือหนวยงานประสานงานกลาง
(สำหรับหนวยงานในระดับทองถิ่น ระดับประเทศและภูมิภาค ที่ขอรับการรับรองแบบ Direct Access)
(ข) ขอมูลและหลักฐานประกอบการสมัครของหนวยงาน

๒

(ก) รายละเอียดขอมูลของโครงการ/แผนงานที่เสนอ
(ข) ขอมูลของหนวยงานที่สมัครและโครงการ/แผนงานที่เสนอ ที่สอดรับกับยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศและเปาประสงคของกองทุน
รายละเอียดของขอบเขตงานของโครงการ/แผนงานที่เสนอ และผลที่คาดวาจะไดรับจากแตละกิจกรรม
(ค) ดำเนินการภายใตโครงการหรือแผนงาน

๓

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

๔

(ก) ประวัติการดำเนินงาน
ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานโครงการ/แผนงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และแนวทางปฏิบัติที่สอดคลองกับมาตรฐานการบริหารจัดการดานการเงิน
รวมถึงดานสิ่งแวดลอมและสังคม

ผลลัพธ์ของกระบวนการรับรอง

ระยะเวลาการขอรับการรับรอง

ผลลัพธ์ของกระบวนการรับรองจะบ่งบอกถึง
(ก) ขนาดของโครงการทีห่ น่วยงาน AE จะสามารถด�ำเนินการได้
(ข) รูปแบบการบริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยงาน AE
ทีจ่ ะสามารถด�ำเนินการได้ ซึง่ จะเป็นตัวก�ำหนดรูปแบบกลไก
ทางการเงินชนิดต่างๆ (เช่น เงินให้เปล่า เงินกูแ้ บบผ่อนปรน
เงินค�้ำประกัน ตราสารหุ้น)
(ค) ระดั บ ความเสี่ ย งสู ง สุ ด ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คมของ
โครงการ (ประเภท A-ความเสี่ยงสูง ประเภท B-ความเสี่ยง
ปานกลาง ประเภท C-ความเสี่ยงต�่ำ)

การขอรับการรับรองมีระยะเวลาประมาณ ๖ เดือน หากมีเอกสาร
และหลักฐานประกอบการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งในทางปฏิบัตินั้น
กระบวนการขอรับการรับรอง ใช้เวลาในการด�ำเนินการ ๑ - ๒ ปี และ
จะใช้เวลามากขึ้น หากต้องมีการแปลเอกสารและหลักฐานประกอบ
การสมัคร หรือต้องจัดท�ำขึ้นใหม่ อนึ่ง การรับรองจะมีอายุ ๕ ปี

รายละเอียดเพิ่มเติมส�ำหรับการขอรับการรับรอง
ขอรับการรับรองได้ที่ : www.greenclimate.fund/partners/accredited-entities/get-accredited
ติดต่อ : accreditation@gcfund.org
รายชื่อหน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง : www.greenclimate.fund/partners/accredited-entities/ae-directory
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แนะนำ�กองทุน
บทที่ ๓ - การจัดทำ�และจัดส่งข้อเสนอโครงการ
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คู่มือกองทุนภูมิอากาศสีเขียว

แนะนำ�กองทุน
บทที่ ๓ - การจัดทำ�และจัดส่งข้อเสนอโครงการ

บทที่ ๓
การจัดท�ำและจัดส่ง
ข้อเสนอโครงการ
AE สามารถพัฒนาและส่งข้อเสนอโครงการไปที่กองทุน GCF ได้ทุกเวลา นอกจากนี้ GCF อาจประกาศเปิดรับข้อเสนอ
โครงการ (Calls for Proposals) เป็นระยะๆ ผ่านทางเว็บไซต์
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แนะนำ�กองทุน
บทที่ ๓ - การจัดทำ�และจัดส่งข้อเสนอโครงการ

แนวคิดโครงการ

แนวคิดโครงการ (Concept Note) เป็นการเสนอโครงการหรือโปรแกรมโดยย่อ หลังจากที่ได้มีการหารือกับหน่วยประสานงานหลัก
(NDA) หรือหน่วยประสานงานกลางแล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้ AE ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากส�ำนักเลขาธิการกองทุน
ว่าโครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และหลักเกณฑ์การลงทุนมากน้อยเพียงใด ก่อนที่จะได้มีการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการในล�ำดับต่อไป

		

ก่อนที่จะมีการส่งแนวคิดโครงการ AE ควรปฏิบัติดังนี้
๑) หารือร่วมกับ NDA ให้ทราบถึงแนวคิดโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ของประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๒) แจ้งให้ส�ำนักเลขาธิการกองทุนได้ทราบว่า AE ได้หารือกับ NDA แล้ว
แนวคิดโครงการ ประกอบด้วย ๔ ส่วน
Section A. บทสรุปของโครงการ/โปรแกรม – แสดงถึงข้อมูลส่วนส�ำคัญของโครงการที่ต้องการน�ำเสนอ

		
Section B. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/โปรแกรม – เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์และเชิงเทคนิค
		
ทีจ่ ะช่วยในการพิจารณาแนวคิดโครงการ
Section C. งบประมาณด้านการเงิน – ทั้งในส่วนที่ขอการสนับสนุนจากกองทุน GCF และจ�ำนวนของงบร่วม
		
หรือ co-financing
Section D. เอกสารประกอบอื่นๆ
นอกจากนี้ แนวคิดโครงการนั้นไม่ใช่ภาคบังคับ แต่สนับสนุนให้มีการจัดท�ำ เพื่อรับฟังความคิดเห็นในเบื้องต้นจากส�ำนักเลขาธิการ
กองทุน ซึ่งจะช่วยให้การพิจารณาโครงการในอนาคตท�ำได้รวดเร็วขึ้น
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คู่มือกองทุนภูมิอากาศสีเขียว

แนะนำ�กองทุน
บทที่ ๓ - การจัดทำ�และจัดส่งข้อเสนอโครงการ

ข้อเสนอโครงการและแผนงาน

AE สามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการหรือแผนงาน ต่อยอดจากการพัฒนาแนวคิดโครงการ โดยประสานใกล้ชิดกับ NDA เพราะต้องค�ำนึงถึง
ความต้องการของประเทศเป็นส�ำคัญ นอกจากนี้ AE สามารถพัฒนาจัดท�ำข้อเสนอโครงการเป็นกรณีพิเศษตามการเรียกร้องของ GCF
เพื่อให้มีการลงทุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รายละเอียดในข้อเสนอโครงการประกอบด้วย
รายละเอียดในข้อเสนอโครงการประกอบด้วย
Section A
บทสรุปของโครงการ/โปรแกรม – แสดงถึงข้อมูลส่วนส�ำคัญของโครงการทีต่ อ้ งการน�ำเสนอ
Section B

รายละเอียดด้านงบประมาณและการเงิน – ทัง้ ในส่วนทีข่ อการสนับสนุนจากกองทุน GCF
และจ�ำนวนของงบร่วม หรือ co-financing

Section C

รายละเอียดของโครงการ/โปรแกรม – แสดงถึงข้อมูลและรายละเอียดของโครงการ
ที่ต้องการน�ำเสนอ รวมถึงแผนการด�ำเนินงาน

Section D

เหตุผลในการเข้าร่วมของ GCF – แสดงให้เห็นถึงเหตุผลว่าท�ำไมการมีส่วนร่วมของ GCF
ในโครงการ/แผนงานถึ ง มี ค วามส� ำ คั ญ รวมถึ ง การค� ำ นึ ง ถึ ง ความยั่ ง ยื น ของโครงการ
ในระยะยาว

Section E

ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการลงทุน – แสดงถึงผลการด�ำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ โดยเทียบ
กับเกณฑ์การลงทุนของ GCF

Section F

สรุ ป ผลการประเมิ น – แสดงถึ ง ข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ท างเศรษฐศาสตร์ แ ละการเงิ น
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ การประเมินทางเทคนิค การประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
และสังคม และการจัดการทางการเงิน รวมถึงการจัดซื้อ

Section G

การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง – แสดงถึงความเสี่ยงที่ส�ำคัญ และมาตรการ
ลดความเสี่ยง

Section H

การตรวจสอบและรายงานผล – ระบุถึงกรอบตรรกะ ตามกรอบการวัดผลการปฏิบัติงาน
ของ GCF ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการจัดการผลลัพธ์รวมทั้งอธิบายถึงการเตรียมการในการ
ติดตาม การรายงานและการประเมินผล

Section I

ภาคผนวก – แสดงถึงเอกสารประกอบอื่นๆ

อย่างไรก็ดี ข้อเสนอแนะและความเห็นจากส�ำนักเลขาธิการกองทุนที่มีต่อแนวคิดโครงการและข้อเสนอโครงการไม่ได้เป็นการรับรองว่า
โครงการ/แผนงานดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาในที่สุดเสมอไป เพราะมติการตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายนั้นเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริหารกองทุน โดยค�ำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เป็นส่วนประกอบ เช่น ด้านเทคนิค รูปแบบกลไกการเงิน สภาพแวดล้อม สังคม เพศภาวะและ
มุมมองข้อกฎหมายอื่นๆ ทั้งนี้ ส�ำนักเลขาธิการกองทุนจะส่งโครงการต่อไปให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา ก็ต่อเมื่อได้ผ่าน
การเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาเชิงเทคนิค หรือ Technical Advisory Panel (iTAP) ที่ทางานอย่างเป็นอิสระ และจากส�ำนัก
เลขาธิการกองทุน
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แนะนำ�กองทุน
บทที่ ๓ - การจัดทำ�และจัดส่งข้อเสนอโครงการ

ขั้นตอนการพัฒนาและจัดส่ง แนวคิดโครงการ และ/หรือ ข้อเสนอโครงการ
ขั้นตอนการจัดสงแนวคิดโครงการ (ภาคสมัครใจ)
๑

แนวคิดโครงการ

AE พัฒนาแนวคิดโครงการที่
สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตร
ของประเทศดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

GREEN
CLIMATE FUND

จัดสงแนวคิดโครงการฉบับปรับปรุง
AE จัดสงแนวคิดโครงการฉบับปรับปรุง
ตอไปยังสำนักเลขาธิการกองทุน
เพื่อพิจารณาใหคำแนะนำตอไป

ACCREDITED
ENTITY

๓

๒

จัดสงให NDA

AE สงแนวคิดโครงการให NDA
เพื่อใหความเห็นและขอเสนอแนะ
เบื้องตน

๔

ขอเสนอแนะจาก NDA
NDA

NDA ใหความเห็นในเบื้องตน
และ AE นำขอเสนอแนะจาก NDA
ไปปรับปรุงแนวคิดโครงการ

หารือเพิ่มเติมกับคณะผูเชี่ยวชาญ

ขั้นตอนการพิจารณาวาประเทศไมมีขอคัดคาน
๑
ขอเสนอโครงการ

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

จัดสงให NDA

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

ACCREDITED
ENTITY

๓

๒
AE จัดสงขอเสนอโครงการให NDA
เพื่อตรวจสอบและใหความคิดเห็น
และขอใหพิจารณาออกจดหมาย
รับรองวาประเทศไมมีขอคัดคาน
(No-Objection Letter: NOL)
ตอโครงการ

๔

GREEN
CLIMATE FUND

NDA

Screening Committee
Sub-committee
National Committee
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ขอเสนอแนะจาก NDA

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

คู่มือกองทุนภูมิอากาศสีเขียว

แนะนำ�กองทุน
บทที่ ๓ - การจัดทำ�และจัดส่งข้อเสนอโครงการ

ขั้นตอนการออกหนังสือรับรอง
ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยโดย NDA มี ๖ ขั้นตอน

1

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

2

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

3

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

4

NDA รายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ตอ “คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแหงชาติ” ใหไดรับทราบ – ระยะเวลาของดำเนินการขึ้นอยูกับกำหนดการประชุมรายไตรมาส
ของคณะกรรมการฯ

5

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

6

NDA นำสงหนังสือ NOL ใหสำนักเลขาธิการกองทุน (GCF Secretariat) – ระยะเวลาของดำเนินการ ๑ สัปดาห
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กระบวนการอนุมัติโครงการของ GCF
ทุกข้อเสนอโครงการหรือแผนงานที่ส่งเข้ามา เริ่มแรกจะได้รับการพิจารณาจากส�ำนัก
เลขาธิการกองทุน และได้รับค�ำแนะน�ำจากคณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านเทคนิค
และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุน ก่อนที่จะสามารถด�ำเนินการได้
ซึ่งขั้นตอนในกระบวนการอนุมัติโครงการของ GCF แสดงไว้ในรูปด้านล่าง

ที่มา: www.greenclimate.fund
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การส่งข้อเสนอโครงการไปที่ส�ำนักเลขาธิการกองทุน GCF

คณะผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านเทคนิค
คณะผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านเทคนิค (INDEPENDENT TECHNICAL
โดยทั่วไป หน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง (AE) จะเป็นผู้ยื่น ADVISORY PANEL: ITAP) จะเป็ น ผู ้ ป ระเมิ น ข้ อ เสนอโครงการ
ข้อเสนอโครงการไปยัง GCF แต่ในบางกรณี GCF อาจยินยอมให้มี ตามเกณฑ์การลงทุนของ GCF ทัง้ ๖ ข้อ ซึง่ ITAP เป็นหน่วยงานทีป่ รึกษา
การยื่นข้อเสนอโครงการโดยหน่วยงานที่ยังไม่ผ่านการรับรองจาก ด้านเทคนิคทีท่ ำ� งานโดยอิสระ ประกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญระหว่างประเทศ
GCF ซึ่งในกรณีหลังนี้ มักมีการพิจารณาขอรับรองของหน่วยงาน จานวน ๖ คน จากประเทศก�ำลังพัฒนา ๓ คน และประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
ควบคู่ไปพร้อมกันข้อเสนอโครงการที่ส่งไปยัง GCF นั้น จะได้รับการ ๓ คน ทั้งนี้ ITAP สามารถเพิ่มเติมเงื่อนไขและค�ำแนะน�ำส�ำหรับ
ตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพราะมีผลต่อการลงมติของคณะกรรมการ โครงการได้ตามดุลพินิจ และ ITAP อาจขอให้ AE ชี้แจงโครงการ
บริหารกองทุนว่าจะสนับสนุนโครงการหรือไม่ และเพราะเงื่อนไข เพิ่มเติมได้
ของความเป็นเจ้าของประเทศเป็นสิ่งส�ำคัญ ดังนั้น AE จึงต้องแนบ
หนังสือรับรองว่าประเทศไม่มีข้อคัดค้าน (NO-OBJECTION LETTER: การตัดสินของคณะกรรมการบริหาร GCF
NOL) ที่ลงนามโดย NDA ของประเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอโครงการ ส�ำนักเลขาธิการกองทุน GCF จะจัดเตรียมชุดข้อเสนอโครงการให้กับ
ซึ่งหนังสือ NOL นี้ต้องจัดส่งภายใน ๓๐ วันนับจากมีการส่งข้อเสนอ คณะกรรมการบริหาร GCF ประกอบด้วย ข้อเสนอโครงการ เอกสาร
โครงการ และสามารถแยกส่งได้
สนับสนุน หนังสือ NOL จาก NDA และผลการประเมินโครงการโดย
GCF และ ITAP ทั้งนี้ AE อาจได้รับการขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
GCF ตรวจรับและตรวจสอบความสมบูรณ์
ข้อเสนอโครงการของพวกเขา จากผลการประเมินโดย GCF และ ITAP
ส�ำนักเลขาธิการกองทุน GCF จะประเมินข้อเสนอโครงการในเบื้องต้น
รวมทั้งข้อก�ำหนดด้านเทคนิคควบคู่กับเอกสารที่จ�ำเป็นต้องใช้ ซึ่งใน คณะกรรมการบริหาร GCF จัดการประชุมปีละ ๓ ครัง้ และในการพิจารณา
ขั้นตอนนี้ GCF อาจติดต่อกับ AE เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการและ ข้อเสนอโครงการ จะต้องมีมติเป็นเอกฉันท์
สร้างความชัดเจนของโครงการก่อนจะมีการพิจารณาอย่างละเอียดใน
ขั้นต่อไป
คณะกรรมการบริหาร GCF สามารถเลือกมติในการตัดสินใจ ๓ แบบ
• อนุมัติเงินทุน
ส�ำนักเลขาธิการกองทุน GCF ประเมินข้อเสนอโครงการ
• อนุมัติเงินทุนแบบมีเงื่อนไขพร้อมข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุง
ส�ำนักเลขาธิการกองทุน GCF
ข้อเสนอโครงการ
หลังมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ในเบื้องต้นแล้ว GCF จะประเมิน • ปฏิเสธข้อเสนอโครงการ
โครงการโดยละเอียดยิ่งขึ้น รวมทั้งประเมินว่าโครงการสอดคล้องกับ
เกณฑ์การลงทุนของ GCF อย่างไร
การด�ำเนินข้อตกลงทางกฎหมาย
หลังจากที่คณะกรรมการบริหาร GCF มีมติอนุมัติข้อเสนอโครงการ
นอกจากนั้น GCF จะประเมินข้อปฏิบัติตามนโยบายของ GCF ซึ่งรวม แล้ ว ส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารกองทุ น จะเริ่ ม เจรจาลงนามในข้ อ ตกลงกั บ
ถึง (๑) มาตรฐานการบริหารจัดการด้านการเงิน (๒) การบริหารจัดการ หน่วยงานปฏิบัตกิ ารทีไ่ ด้รับการรับรอง (AE) ซึ่งขั้นตอนการด�ำเนินงาน
ด้านความเสี่ยง (๓) มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและสังคม (๔) การติดตาม โครงการจะเริ่มต้นจากการโอนเงินจาก GCF ไปยัง AE และ AE ก็จะ
ประเมินผล (๕) นโยบายเพศภาวะ และ (๖) มาตรฐานด้านกฎหมาย เริ่มด�ำเนินการก�ำกับดูแลการด�ำเนินกิจกรรมที่รวมอยู่ในโครงการที่ได้
รับอนุมัติ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลที่จะด�ำเนินต่อไปจนกว่า
และเมื่อข้อเสนอโครงการได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบในเบื้องต้นแล้ว จะแล้วเสร็จโครงการ
GCF ก็จะส่งผลการประเมินและข้อเสนอโครงการ รวมทั้งเอกสาร
สนับสนุนต่อไปยังคณะผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านเทคนิค
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บทที่ ๔
การประเมินและอนุมัติ
ข้อเสนอโครงการ
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เกณฑ์การลงทุนของ GCF
การประเมินข้อเสนอโครงการหรือแผนงานที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน GCF เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ของ
กองทุน (บทที่ ๑ หน้า ๑๗) และเกณฑ์การลงทุนของ GCF (IPSCEN) ๖ ประการ ดังนี้

เกณฑ์การลงทุนของ GCF (IPSCEN)

I

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact Potential)

ศักยภาพของโครงการหรือแผนงานที่จะชวยใหบรรลุเปาหมายของกองทุน ในการปรับเปลี่ยนสูการพัฒนา
อยางยั่งยืนที่มีการปลอยคารบอนต่ำและมีความสามารถในการรับมือตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ศักยภาพในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน (Paradigm Shift Potential)

P

ระดับของกิจกรรมที่นำเสนอสามารถกระตุนผลกระทบที่นอกเหนือไปจากการลงทุนในโครงการหรือแผนงาน
เพียงครั้งเดียว โครงการดังกลาวสามารถนำไปพัฒนาตอยอด ขยายผลหรือทำซ้ำในพื้นที่อื่นๆ ไดมากนอย
เพียงใด รวมทั้งมีนวัตกรรมและโอกาสของการแปรรูปอยางไร

ศักยภาพของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)

S

ศักยภาพของโครงการหรือแผนงาน ที่จะสรางประโยชนมากขึ้นและรวมกันในดานสิ่งแวดลอม สังคมและ
เศรษฐกิจ รวมทั้งมีการพัฒนาที่คำนึงถึงผลกระทบดานเพศภาวะ

ความเปนเจาของประเทศ (Country Ownership)

C

ประเทศที่เปนเจาของโครงการหรือแผนงาน สามารถดำเนินกิจกรรมไดตามที่เสนอ และโครงการดังกลาว
สอดคลองกับยุทธศาสตรและนโยบายของประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีอยู ณ ปจจุบัน
ไดมากนอยเพียงใด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness)

E

อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรและการเงินของโครงการ/แผนงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับโครงการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก วาจะเปนการลงทุนที่คุมคามากนอยเพียงใด และมีเงินสนับสนุนรวมดวย
สักเทาไหร

ความตองการของผูรับ (Needs of Recipients)

N

ความเปราะบางและความตองการดานเงินทุนของประเทศที่จะไดรับผลประโยชนจากโครงการหรือแผนงาน
วาสามารถครอบคลุมกลุมเปาหมาย อุปสรรคในการจัดหาแหลงเงินทุนและระดับของความเสี่ยงดาน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ รวมทั้งความตองการดานการพัฒนาศักยภาพของสถาบัน
และการดำเนินงานอยางไร
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หลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทย
NDA ประเทศไทยได้ ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ที่ ใ ช้ ป ระกอบ
การพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบต่ อ ข้ อ เสนอโครงการ GCF
ก่อนออกหนังสือรับรองว่าประเทศไม่มขี อ้ คัดค้าน เพือ่ ความมัน่ ใจ
ว่าโครงการหรือแผนงานมีความสอดคล้องกับนโยบายและ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ อี ก ทั้ ง ยั ง ตอบรั บ กั บ ประเด็ น ส� ำ คั ญ และ
ความต้องการที่ก�ำหนดไว้ในกรอบการด�ำเนินงานของประเทศ
(TCP) และไม่ขัดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบ ซึ่ง NDA จะเน้น

๑

การพิจารณาและประเมินผลใน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ความเป็นเจ้าของ
ประเทศ ๒) การตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและ
ผู้รับ และ ๓) มาตรฐานการปกป้องด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
และนโยบายเพศภาวะ

ความเปนเจาของประเทศ
หลักเกณฑ

๑) ความสอดคลองกับนโยบายชาติและยุทธศาสตรชาติดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๒) การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย

๒

การตอบสนองตอความตองการของประเทศและผูรับ
หลักเกณฑ

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

๓

มาตรฐานการปกปองดานสิ่งแวดลอมและสังคม และนโยบายเพศภาวะ
หลักเกณฑ
๑) การปกปองดานสังคม
๒) การปกปองดานสิ่งแวดลอม
๓) การพัฒนาที่คำนึงถึงความเทาเทียมทางเพศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ได้ที่ Tab 03 - เกณฑ์การพิจารณา
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กรอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
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กรอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

กรอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
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กรอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
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กรอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

บทน�ำ
ประเทศไทยร่วมกับนานาชาติโดยความพยายามที่จะรับมือและแก้ไข
ปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ผ่านการก�ำหนดเป้าหมาย จัดท�ำ
ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนงานระดับชาติด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพื่อผลักดันการด�ำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศให้บรรลุเป้าประสงค์ในการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ ตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาทีป่ ล่อยก๊าซเรือนกระจกต�ำ่
รวมทั้ ง มี ภู มิ ต ้ า นทานและขี ด ความสามารถในการฟื ้ น ตั ว จาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งการด�ำเนินการดังกล่าวต้องเริ่ม
จากการจั ด ท� ำ กรอบยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ จั ด ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ
ของภาคส่ ว นที่ ต ้ อ งการการสนั บ สนุ น และกลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำไปพัฒนาเป็นโครงการและแผนงานทั้งระยะสั้น
และระยะยาวต่ อ ไป ดั ง นั้ น ส� ำ นั ก งานนโยบายและแผน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (สผ.) จึ ง ได้ พั ฒ นา
“กรอบการพิ จ ารณาขอรั บ การสนั บ สนุ น ทางการเงิ น ระหว่ า ง
ประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
(Thailand Country Programme: TCP) หรือ TCP” ขึ้น โดย
อ้ า งอิ ง จากคู ่ มื อ และแนวทางในการจั ด ท� ำ กรอบการพิ จ ารณา
ระดั บ ประเทศของกองทุ น GCF ร่ ว มกั บ นโยบายและแผน
ระดั บ ชาติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น การเป็ น ไปในรู ป แบบ
องค์รวมและก่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต กรอบการพิจารณาฯ
นี้ จึ ง ไม่ ไ ด้ จ� ำ กั ด แค่ เ ป็ น กรอบการท� ำ งานร่ ว มกั บ กองทุ น
GCF เท่านั้น แต่ยังเป็นกรอบการท�ำงานที่สามารถให้แนวทางแก่
ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ต ้ อ งการได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทางการเงิ น
ระหว่างประเทศในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วย

เพื่ อ ช่ ว ยให้ ป ระเทศไทยบรรลุ เ ป้ า หมายระยะยาวในการเป็ น
“สั ง คมคาร์ บ อนต�่ ำ และมี ภู มิ ต ้ า นทานและขี ด ความสามารถ
ในการฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”รวมทั้งน�ำไปใช้
ประโยชน์ โ ดยเป็ น แนวทางให้ ห น่ ว ยงานทั้ ง ในและนอกประเทศ
ที่ ป ระสงค์ จ ะพั ฒ นาและเสนอข้ อ เสนอโครงการเพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้
•

•
•

เสริมสร้างความร่วมมือในการด�ำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศ
กับผู้เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน เช่น กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
สถาบันต่างๆ ในประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ประเทศผูใ้ ห้เงิน
บริจาค รวมถึงภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ก่อให้เกิดการประสานเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศเข้ากับแหล่งเงินทุนด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศทั้งในและนอกประเทศอย่างเหมาะสม
ก่อให้เกิดนโยบายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีระบบการติดตาม
การด�ำเนินงานเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศที่ดีขึ้น และก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ร่วมกันจากการด�ำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

กรอบการพิจารณาฯ มีกรอบการทบทวนและปรับเปลี่ยนทุกห้าปี
หรือตามสมควร เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของหลักเกณฑ์
และนโยบายในระดับชาติและระดับนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และเพื่อให้สอดรับกับความต้องการเร่งด่วนของ
ไทยในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ความช่วยเหลือด้านเทคนิค และ
ความช่วยเหลือด้านการเงิน เพื่อให้การด�ำเนินงานของประเทศบรรลุ
กรอบการพิจารณาฯ ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือ เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ ๒๐ – ๒๕ ภายในปี
และเอกสารอ้ า งอิ ง หลั ก ส� ำ หรั บ การร่ ว มงานกั บ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ใน พ.ศ. ๒๕๗๓ รวมถึ ง เป้ า หมายการด� ำ เนิ น งานด้ า นการเสริ ม สร้ า ง
และต่างประเทศ รวมถึงกองทุน GCF กองทุนระหว่างประเทศ และ ภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการฟื้นตัวของประเทศจากการ
ประเทศผู ้ ใ ห้ เ งิ น สนั บ สนุ น (Donors) ด้ า นสภาพภู มิ อ ากาศอื่ น ๆ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย
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กรอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

มาตรการที่ประเทศไทยต้องการขอรับการสนับสนุนทางการเงิน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๑) การจัดการขอมูลสารสนเทศดานการปรับตัว
๒) การคาดการณสภาพภูมิอากาศและการประเมินความเสี่ยง

การสราง
สภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอ
การปรับตัว

๓) ระบบการเตือนภัยลวงหนาและเครือขายการระวังภัยเพื่อการบรรเทาภัยพิบัติจาก
สภาพภูมิอากาศ
๔) แผนประกันภัยสภาพภูมิอากาศ
๕) การสรางความตระหนักรูและการเสริมสรางขีดความสามารถดานการปรับตัว
๖) การมีสวนรวมอยางเปนรูปธรรมของภาคเอกชนในการเสริมสรางความสามารถใน
การรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๗) เครื่องมือและอุปกรณที่นำมาใชประโยชนสำหรับการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
๑) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อุทกภัย และภัยแลง
๒) การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร

ภาคสวนและ
ขอบเขตงานที่มี
ความสำคัญดาน
การปรับตัว

๓) การทองเที่ยว
๔) การสาธารณสุข
๕) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖) การตั้งถิ่นฐาน และความมั่นคงของมนุษย
๗) การวางแผนการใชประโยชนที่ดินทางกายภาพ เพื่อการปรับตัวตอผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของทองถิ่น
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กรอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

การลดการปลอยกาซเรือนกระจก
๑) การจัดการขอมูลสารสนเทศกาซเรือนกระจก (GHG)

การสราง
สภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอ
การลดการปลอย
กาซเรือนกระจก

๒) นโยบายหรือมาตรการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และการพัฒนาระบบการตรวจวัด
การรายงานผล และ การทวนสอบปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (MRV)
๓) เครื่องมือและอุปกรณที่นำมาใชประโยชนสำหรับพัฒนาการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก
๔) การสรางความตระหนักรูและการเสริมสรางขีดความสามารถดานการลดการปลอย
กาซเรือนกระจก
๕) การมีสวนรวมอยางเปนรูปธรรมของภาคเอกชนในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
๑) ภาคพลังงาน
๒) ภาคการคมนาคมขนสง

ภาคสวนและ
ขอบเขตงานที่มี
ความสำคัญ
ดานการลด
การปลอยกาซ
เรือนกระจก

๓) การใชพลังงานในภาคอาคารและการกอสราง
๔) ภาคอุตสาหกรรม
๕) การจัดการของเสีย
๖) ภาคเกษตรกรรม
๗) ภาคปาไม
๘) การจัดการเมือง
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มาตรการที่ประเทศไทยต้องการขอรับการสนับสนุนทางการเงิน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
๑.๑ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๑.๑.๑
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

๑) การจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ก. การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล สารสนเทศและระบบการจั ด การฐานข้ อ มู ล ด้ า นการปรั บ ตั ว ต่ อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ข. ความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อการจัดท�ำระบบฐานข้อมูล และ/หรือ ระบบการติดตามและ
ประเมินผลด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๒) การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศและการประเมินความเสี่ยง
ก. เทคนิค และเครื่องมือส�ำหรับการพยากรณ์สภาพอากาศและการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ
ข. การประเมินความเสี่ยงด้านภูมิอากาศ และการพัฒนาแผนที่ความเสี่ยงภัยส�ำหรับหน่วยงาน
ระดับชาติ โดยใช้เทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย ตลอดจนการประมวลผลระดับสูง และวิธี
วิจัยภายใต้กระบวนทัศน์แบบปฏิบัตินิยม
๓) ระบบการเตือนภัยล่วงหน้าและเครือข่ายการระวังภัยเพื่อการบรรเทาภัยพิบัติจากสภาพ
ภูมิอากาศ
ก. ระบบการเตือนภัยล่วงหน้าและเครือข่ายการระวังภัยเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถใน
การปรั บ ตั ว ต่ อ ภั ย พิ บั ติ ข องประเทศไทยที่ มี ส าเหตุ สื บ เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ข. การป้องกันและมาตรการตอบสนองต่อภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศในทุกภาคส่วนและ
ทุกระดับ โดยเฉพาะภาคส่วนสุขภาพ การเกษตร การท่องเทีย่ ว และการตัง้ ถิน่ ฐานของมนุษย์
ค. การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อการบรรเทา
ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
๔) แผนประกันภัยสภาพภูมิอากาศ
ก. แผนประกันภัยสภาพภูมิอากาศส�ำหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและการจัดการความเสี่ยงจาก
สภาพภูมิอากาศที่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทานและระบบผลิตภัณฑ์
ข. แผนการเงิน การลงทุน และกลไกการตลาดที่เกี่ยวข้องกับระบบการประกันภัยส�ำหรับ
ภาคส่วนการเกษตร การท่องเที่ยว สุขภาพ อุตสาหกรรม ที่พักอาศัย และการพาณิชย์
๕) การสร้ างความตระหนั ก รู ้ แ ละการเสริ มสร้ า งขี ด ความสามารถด้ า นการปรั บ ตั ว ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ก. การสื่อสาร การให้ความรู้ และการสร้างความตระหนักรู้ในระดับสาธารณะต่อผลกระทบ
ความเสี่ยง และค่าเสียโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ข. การวิ จั ย และพั ฒ นา การฝึ ก อบรมด้ า นเทคโนโลยี วิ ธี ก าร ตลอดจนองค์ ค วามรู ้ ด ้ า น
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ค. การถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านแนวทางการถ่ายทอดความรู้ของชุมชน
ง. การมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการสร้างความตระหนักรู้และ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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๖) การมีสว่ นร่วมอย่างเป็นรูปธรรมของภาคเอกชนในการสร้างภูมคิ มุ้ กันต่อสภาพภูมอิ ากาศ
ก. การสนับสนุนการตัดสินใจโดยค�ำนึงถึงความเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการลงทุนที่
เกีย่ วข้องเพือ่ จ�ำกัดความสูญเสียจากภัยพิบตั ขิ องภาคเอกชน ท�ำให้เกิดความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ
ลดความไม่แน่นอนทางธุรกิจจากผลสืบเนื่องกับสถานการณ์ภูมิอากาศ ตลอดจนสามารถ
สร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจได้
ข. แนวทางการลดความเปราะบางและการขยายขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ ของภาค
เอกชน โดยเฉพาะชุมชนชายขอบ (ชุมชนที่ด้อยโอกาสทางสังคม) รวมทั้งสตรี ผู้ใช้แรงงาน
ต่างด้าว คนยากไร้ในเขตเมือง คนพื้นเมือง ผู้สูงอายุ และเด็ก
๗) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่น�ำมาใช้ประโยชน์ส�ำหรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
ก. การออกแบบโครงสร้ า งกลไกทางการเงิ น และการจั ด สรรงบประมาณของประเทศ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการ และ/หรือ แผนงานที่น�ำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันต่อสภาพ
ภูมิอากาศ
ข. เครื่องมือและกลไกทางการเงินในประเทศ และระหว่างประเทศ ส�ำหรับการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ค. เครือ่ งมือสนับสนุนการตัดสินใจส�ำหรับความริเริม่ ด้านการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ อาทิ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental
Assessment: SEA) การวิเคราะห์ตน้ ทุนประสิทธิผล (Cost-effectiveness Analysis: CEA)
การวิเคราะห์ตน้ ทุนผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis: CBA) การวิเคราะห์หลายตัวแปร
(Multi-Criteria Analysis: MCA) เป็นต้น
ง. เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่อิงตลาด และสิ่งจูงใจทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการลงทุน และ
การด�ำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จ. การเฝ้าสังเกต และติดตามข้อมูลการเงินด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เพือ่ วิเคราะห์
และประเมินการเข้าถึงแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ ซึง่ จะบ่งชีถ้ งึ ข้อมูลเกีย่ วกับการไหลเวียนของเงินทุนระหว่างประเทศทีเ่ กิดขึน้
ภายใต้การด�ำเนินงานของประเทศไทย
ฉ. คู่มือส�ำหรับการสนับสนุนรัฐบาล นักวางแผน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องการประเมิน
ความจ�ำเป็น และแผนงานด้านเทคโนโลยี เพือ่ จัดเตรียมแนวคิดในการจัดท�ำโครงการทีด่ ี และมี
ศักยภาพทีจ่ ะเข้าถึงเงินทุนระหว่างประเทศ ซึง่ รวมถึงการจัดท�ำข้อมูลรายละเอียดของแหล่ง
เงินทุนทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี
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๑.๑.๒
ภาคส่วนและขอบเขตงานที่มี
ความส�ำคัญด้านการปรับตัว

๑) การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ อุทกภัย และภัยแล้ง
ก. การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำและพื้นที่ลุ่มน�้ำ (รวมทั้งการพิจารณารูปแบบด้านมาตรฐาน
วอเตอร์ฟุตพรินต์) เพื่อให้มีการเข้าถึงการจัดสรรน�้ำอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อ
การรองรับการเตรียมความพร้อมต่อภัยแล้งและอุทกภัย
ข. การบริหารจัดการพืน้ ทีห่ น่วงน�ำ้ รวมถึงการป้องกันการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ใน
พื้นที่ลุ่มต�่ำของประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
ค. การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำแบบบูรณาการและการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
การลดความเสี่ยงจากอุทกภัยและภัยแล้ง
ง. การด�ำเนินงานด้านการมีสว่ นร่วมของกลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ และเกษตรกรในการปรับตัวด้านการเกษตร
ในพื้นที่ชลประทาน และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินงานด้านการปรับตัว
โดยอาศัยระบบนิเวศ (Ecosystem-based Adaptation: EbA)
จ. การพัฒนาโครงข่าย (โดยท่อ หรือคลอง) และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ทรัพยากรน�้ำเพื่อรองรับผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ฉ. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานให้สามารถเก็บกักน�้ำและระบายน�้ำได้เต็มศักยภาพ
ช. การปลูกป่า การฟืน้ ฟูปา่ และการบูรณะทางนิเวศเพือ่ การเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบตั แิ บบ
ใช้ชุมชนเป็นฐาน
๒) การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร
ก. การเพิ่ ม ความพร้ อ มในการรั บ มื อ ภั ย พิ บั ติ และขี ด ความสามารถในการปรั บ ตั ว ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตร
ข. ผลิตผลการเกษตรทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและความมัน่ คงทางอาหารทีย่ งั่ ยืนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติการเกษตรที่ยั่งยืนและเกษตรแม่นย�ำสูง
โดยมุ่งเน้นไปที่เกษตรกรรายย่อย
ค. การประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก ทฤษฎี ใ หม่ ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ในการบริหารจัดการน�ำ้ และทีด่ นิ ในภาคการเกษตร เพือ่ การจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม
และความหลากหลายทางเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน
ง. การบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในระดับชุมชน
จ. การพัฒนาตลาดและการเพิ่มมูลค่าผลิตผลการเกษตรซึ่งใช้นวัตกรรมทางการเกษตรที่
คิดค้นขึ้นใหม่
ฉ. ระบบการเตือนภัยล่วงหน้า แผนที่ความเสี่ยง และระบบประกันภัยความเสี่ยงจากสภาพ
ภูมิอากาศเพื่อการเพาะปลูกพืช ปศุสัตว์ และการประมง รวมทั้งการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวัง
ของเกษตรกร
๓) การท่องเที่ยว
ก. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าแหล่งท่องเที่ยวและ
ภาคการบริการมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามแนวคิด
สีเขียว ๗ ประการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย (๑) หัวใจสีเขียว (สร้าง
ความตระหนักรู)้ (๒) รูปแบบการเดินทางสีเขียว (ระบบการคมนาคมขนส่ง) (๓) แหล่งท่องเทีย่ ว
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สีเขียว (รูปแบบการจัดการแหล่งท่องเทีย่ ว) (๔) ชุมชนสีเขียว (รูปแบบการท่องเทีย่ วท้องถิน่ )
(๕) กิจกรรมสีเขียว (๖) การบริการสีเขียว และ (๗) กรีนพลัส (ความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม)
ข. การลดความเสี่ยงภัยจากสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ส�ำคัญ (แหล่งท่องเที่ยวหลักและกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่เปราะบาง) โดยผ่านการบูรณาการความเสี่ยงภัยทางสภาพภูมิอากาศเข้ากับ
แผนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและแผนงานสนับสนุนการท่องเที่ยว
ค. มาตรฐานการรับรอง การสร้างรูปแบบใหม่ของกิจกรรม และแนวทางการท่องเที่ยวที่เป็น
มิตรต่อสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เช่น หลักการจ่ายเงินเพื่อ
การใช้บริการระบบนิเวศและการประกันภัย เป็นต้น
ง. การพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ
ทางลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ
๔) การสาธารณสุข
ก. การวิจัยด้านการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพ (ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพทางสังคม)
ข. การให้บริการและการอ�ำนวยความสะดวกทางการแพทย์ จัดตัง้ ระบบการเตือนภัยล่วงหน้าทีม่ ี
ประสิทธิภาพ การระวังภัยเพือ่ การป้องกันและการติดตามโรคอุบตั ใิ หม่และอุบตั ซิ ำ�้ จากสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๕) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก. การบูรณะและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ รวมทัง้ การเตรียมความพร้อมของ
ชุมชนและการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบเพือ่ ขยายขอบเขตความสมบูรณ์เชิงนิเวศ
ข. การใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งยั่ ง ยื น และความสามารถในการปรั บ ตั ว ต่ อ ผลกระทบจาก
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศของระบบนิ เวศบริ เวณพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ แ ละภู มิ ทั ศ น์ ที่ มี
ความส�ำคัญ โดยมุ่งด�ำเนินงานในส่วนของระบบนิเวศที่เปราะบางและสายพันธุ์ที่เสี่ยงต่อ
การสูญพันธุ์
ค. การวิจัยและการวางแผนการอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล และการฟื้นฟูชายฝั่งเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งด้านขีดความสามารถในการรองรับผลกระทบส�ำหรับระบบนิเวศทางทะเล
และการปกป้องชายฝั่ง
ง. เครือ่ งมือประเมินศักยภาพเพือ่ การให้บริการของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศเพือ่ น�ำมา
ใช้ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จ. การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศผ่าน
การริเริ่มและการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่จ�ำเป็น เพื่อให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม
สนับสนุนการจ่ายค่าตอบแทนบริการระบบนิเวศ (Payment for Environmental Services:
PES) หรือกิจกรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น พันธบัตรป่าไม้ กลไก นโยบายการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการท�ำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าในประเทศก�ำลัง
พัฒนา (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries: REDD+) เป็นต้น
ฉ. การวิจยั และการวางแผนด้านการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเพือ่ เสริมสร้างขีด
ความสามารถในการรองรับของทรัพยากรธรรมชาติ และการปกป้องสิ่งแวดล้อม
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๖) การตั้งถิ่นฐาน และความมั่นคงของมนุษย์
ก. การลดความเสี่ยง ความสูญเสีย และความเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งมักจะ
เกิดขึ้นใน ๒ รูปแบบหลักๆ คือ ๑) รูปแบบของ extreme weather event ซึ่งเป็นภัยพิบัติ
ที่เกิดขึ้นในลักษณะที่รุนแรงและเฉียบพลัน และ ๒) รูปแบบหนึ่งคือ slow on-set event
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยผ่านการสร้างเสริมขีดความสามารถของ
หน่วยงานระดับชาติ ชุมชนท้องถิ่น และประชาชน รวมทั้งระบบการศึกษา หลักสูตร และ
สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้
ข. ภูมิต้านทานต่อความเสี่ยงของสภาพภูมิอากาศในอนาคต โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่
สามารถป้องกันผลกระทบจากสภาพภูมอิ ากาศและภัยพิบตั ิ การปรับปรุงแผนการใช้ประโยชน์
ที่ดินให้ทันต่อสถานการณ์ และการทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติการก่อสร้างอาคาร
ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต โดยมีแนวทางจัดการความเสี่ยง
ทีเ่ หมาะสมต่อรูปแบบการตัง้ ถิน่ ฐานทุกประเภทการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เช่น ภาคอุตสาหกรรม
และการผลิต ชุมชนเมือง พื้นที่อนุรักษ์ เป็นต้น
ค. การเตรียมความพร้อม และระบบการจัดการภัยพิบัติระดับชาติ โดยการพัฒนาดัชนีที่ใช้
ตรวจวัดความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขอบเขตในการรับมือ และ
ขีดความสามารถในการปรับตัวในทุกระดับ พร้อมทั้งจัดท�ำการประเมินผลการด�ำรงชีพ และ
มูลค่าการบริการเชิงนิเวศเพือ่ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการและมาตรการ
ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของท้องถิ่น
๗) การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินทางกายภาพ เพื่อการปรับตัวต่อผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของท้องถิ่น
ก. เครื่ อ งมื อ การวางแผนการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ซึ่ ง ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น สามารถใช้ ป ระโยชน์
ในการเตรียมพร้อมเพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ข. เครือ่ งมือสนับสนุนการตัดสินใจและการบริหารทีส่ ามารถสนับสนุนข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ
แก่นักวางแผนและผู้ท�ำการตัดสินใจในระดับท้องถิ่น เพื่อให้สามารถเลือกใช้แผนปฏิบัติ
การด้ า นการปรั บตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศอย่ า งมี ประสิ ทธิ ภาพส� ำ หรั บ
การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบองค์รวม
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๑.๒ การด�ำเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๑.๒.๑
การสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

๑) การจัดการข้อมูลสารสนเทศก๊าซเรือนกระจก (GHG)
ก. การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ และระบบการจัดการฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก
ข. การพัฒนาและการด�ำเนินงานด้านบัญชีก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Inventory)
การรายงานบั ญ ชี ก ๊ า ซเรื อ นกระจกออนไลน์ ระบบการตรวจวั ด การรายงานผล และ
การทวนสอบปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก (Measurement Reporting and
Verification: MRV) และกลไกการรายงานอื่น ๆ ที่ต้องด�ำเนินงานภายใต้อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการลด
ก๊าซเรือนกระจกของไทย โดยครอบคลุมทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก
๒) นโยบายหรือมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก และการพัฒนาระบบการตรวจวัด การรายงานผล
และการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (MRV)
ก. การประเมินศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และทางเลือกในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกส�ำหรับทุกภาคส่วน ตลอดจนภาคส่วนย่อย ซึ่งแสดงถึงปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบัน (ค่าพื้นฐาน (Baseline))
ข. สถานการณ์จำ� ลองและการคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตเพือ่ น�ำไปสู่
การก�ำหนดทางเลือกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงผลกระทบต่อต้นทุนการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จะเกิดขึ้น
ค. กรอบการตรวจวัด การรายงานผล และการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพือ่
สนับสนุนการพัฒนาและการด�ำเนินมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ง. การออกแบบโครงสร้างเชิงสถาบันเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เพียงพอต่อ
การบรรลุ เ ป้ า หมายการลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก และการด� ำ เนิ น การตรวจวั ด
การรายงานผล และการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จ. นโยบาย มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และกระบวนการริเริ่มด�ำเนินการเพื่อผลักดันการพัฒนาที่
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต�่ำของประเทศไทย
๓) เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทนี่ ำ� มาใช้ประโยชน์สำ� หรับพัฒนาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ก. การออกแบบโครงสร้างกลไกทางการเงินและการจัดสรรงบประมาณของประเทศ เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาโครงการ และ/หรือ แผนงานที่น�ำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก
ข. เครื่องมือและกลไกทางการเงินในประเทศ และระหว่างประเทศเพื่อการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
ค. เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่อิงตลาด และสิ่งจูงใจทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการลงทุนที่
ปลดปล่อยคาร์บอนต�่ำ และการบริการที่ใช้นวัตกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สมัยใหม่ อาทิ กลไกราคาคาร์บอน (ภาษีคาร์บอน และการค้าคาร์บอน) เครื่องมือและกลไก
ทางการเงินการคลัง การธนาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ง. เครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจส�ำหรับความริเริ่มด้านการลดก๊าซเรือนกระจก เช่น ต้นทุน
ส่วนเพิ่มในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส�ำหรับสาขาต่างๆ ในประเทศไทย (Marginal
Abatement Cost: MAC) การประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ (Strategic
Environmental Assessment: SEA) การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล (Cost-Effectiveness Analysis: CEA) การวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์ (Cost Benefit Analysis: CBA)
การวิเคราะห์หลายตัวแปร (Multi Criteria Analysis: MCA) ฯลฯ
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จ. การเฝ้าสังเกต และติดตามข้อมูลการเงินด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เพือ่ วิเคราะห์
และประเมินการเข้าถึงแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศเพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ซึ่ ง จะบ่ ง ชี้ ถึ ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การไหลเวี ย นของเงิ น ทุ น ระหว่ า งประเทศที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายใต้
การด�ำเนินงานของประเทศไทย
ฉ. คู่มือส�ำหรับการสนับสนุนรัฐบาล นักวางแผน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องการประเมิน
ความจ�ำเป็นด้านเทคโนโลยีและแผนงานด้านเทคโนโลยี เพื่อจัดเตรียมแนวคิดในการจัดท�ำ
โครงการที่ดี และมีศักยภาพที่จะเข้าถึงเงินทุนระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการจัดท�ำรายชื่อ
ของแหล่งเงินทุนทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี
ช. การลงทุนของภาคเอกชนในการส่งเสริมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่น�ำมาใช้ประโยชน์ส�ำหรับ
พัฒนาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะในระดับรายสาขา
๔) การสร้างความตระหนักรู้และการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
ก. รณรงค์สร้างความตระหนักรูใ้ นทุกด้านตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบคาร์บอนต�ำ่ ด้วย
ช่องทางที่หลากหลาย และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ
ข. เสริมสร้างศักยภาพและความรู้เกี่ยวกับสาระส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก รวมถึงการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต�่ำ ให้แก่
ประชาชนทั่วไป สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐส่วนกลาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. ความร่วมมือภายในประเทศและระหว่างประเทศด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งในส่วนของการวิจัยและพัฒนา แผนการลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ง. แผนการสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น การลดก๊ า ซเรื อ นกระจกเพื่ อ สร้ า ง
สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย โดยครอบคลุม
ระดับท้องถิ่น ระดับกระทรวง และ/หรือ ระดับประเทศ
จ. การเสริมสร้างขีดความสามารถ และพัฒนาฝีมือแรงงานบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม หรือ
ภาคแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก
๕) การมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมของภาคเอกชนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ก. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบสมัครใจ (Voluntary Emission Reduction: VER)
ของภาคเอกชน รวมถึงการด�ำเนินกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ
(Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส�ำหรับ
ผูป้ ระกอบการ เช่น มาตรการจัดท�ำโครงการชดเชยคาร์บอน (Carbon Offset) มาตรการติด
ฉลากคาร์บอน (Carbon-label) มาตรการตลาดคาร์บอนแบบสมัครใจ (Voluntary Carbon
Market) เป็นต้น
ข. การขยายขีดความสามารถในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคเอกชน โดยสร้าง
แรงจูงใจ (incentive) ในการลงทุนด้านการลดก๊าซเรือน Financial Institution) ให้มีกลไก
สนับสนุนเงินทุนส�ำหรับภาคเอกชนเพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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๑.๒.๒
ภาคส่วนและขอบเขตงานที่มี
ความส�ำคัญด้านการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

๑) ภาคพลังงาน
ก. การด�ำเนินงานและการใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต�่ำ
และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพลังงานทดแทน โดยเป็นไปตามแผนพัฒนา
ก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ แผนการอนุรักษ์พลังงาน และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. โครงสร้างพื้นฐาน และการสนับสนุนภาคเอกชนเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในธุรกิจผลิตไฟฟ้า
ค. การลงทุนในการปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ปล่อยคาร์บอนต�่ำ และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ง. การวิจัย องค์ความรู้ และทักษะความช�ำนาญเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านพลังงานที่ปลดปล่อย
คาร์บอนต�่ำในทุกระดับ
จ. การใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ความร้อนจากของเสียเพื่อเปลี่ยนเป็น
พลังงาน รวมทั้งการผลิตพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ เชื้อเพลิงชีวภาพ
ก๊าซชีวภาพ และของเสียส�ำหรับการผลิตความร้อน
๒) ภาคการคมนาคมขนส่ง
ก. การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบการขนส่ ง สาธารณะและเครื อ ข่ า ยโลจิ ส ติ ก ส์
ในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองส�ำคัญ เช่น การพัฒนาและขยายระบบ
ลอจิสติกทางถนน ทางเรือ ทางน�้ำ และระบบราง
ข. การขนส่งอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการคมนาคมขนส่งแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ (Non-Motorized
Transport: NMT) และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างถนนกับ
ระบบรางส�ำหรับการขนส่งสินค้าและการขนส่งผู้โดยสาร โดยการท�ำงานร่วมกันของทุก
ภาคส่วนแบบบูรณาการ
ค. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานการขนส่ง และการเดินทางแบบคาร์บอนต�ำ่ ทัง้ ในระดับประเทศ
และระดับเมือง เช่น รถโดยสารไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) รถประจ�ำทาง ระบบขนส่ง
มวลชนเร่งด่วนในระดับเมือง (Mass Rapid Transport: MRT) ระบบรถไฟความเร็วสูงใน
ระดับประเทศ เป็นต้น
ง. การลงทุ น รวมทั้ ง การวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and Development: R&D)
ของยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องยนต์ไฮบริด และ
เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง รถโดยสารไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) รถยนต์ประหยัด
พลังงาน (Eco-Car) รวมถึงรูปแบบภาษีรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งเชื่อมโยงถึงการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก และสิ่งจูงใจ
จ. การใช้พลังงานทดแทนในการขนส่ง เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพ ไบโอดีเซล, แก๊สโซฮอล์ และ
ก๊าซมีเทนบีบอัด (Compressed Bio-Methane gas: CBM)
ฉ. สร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลีย่ นรูปแบบการเดินทางของประชาชนเพือ่ ให้เกิดการเดินทาง
ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต�่ำ เช่น การส่งเสริมการใช้จักรยานในการเดินทาง เป็นต้น
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๓) การใช้พลังงานในภาคอาคารและการก่อสร้าง
ก. เทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน และการจัดการอาคารที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของระบบท�ำความเย็นและเครื่องท�ำ
ความเย็น ระบบส่องสว่าง (Light-Emitting Diode: LED) และระบบท�ำความร้อนและ
เครื่องใช้ไฟฟ้า (เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เตาปรุงอาหาร)
ข. การใช้พลังงานทดแทนในรูปของพลังงานแบบผสมผสาน เช่น การผลิตความร้อนด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ในอาคารขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการใช้
พลังงานของอาคารที่เข้มงวดมากขึ้น
ค. การปรับปรุงเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างและออกแบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ง. การวิจัย องค์ความรู้ และทักษะความช�ำนาญเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านพลังงานที่ปลดปล่อย
คาร์บอนต�่ำในทุกระดับ
๔) ภาคอุตสาหกรรม
ก. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการลงทุนเพื่อพัฒนากระบวนการอุตสาหกรรม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. การใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ความร้อนจากของเสียเพื่อเปลี่ยนเป็น
พลังงาน รวมทั้งการผลิตพลังงานหมุนเวียน (เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ เชื้อเพลิงชีวภาพ
ก๊าซชีวภาพ และของเสียส�ำหรับการผลิตความร้อน)
ค. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Industrial Processes and Product Use: IPPU) เช่น การใช้สารท�ำความเย็นที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมท�ำความเย็น การปรับปรุง
กระบวนการผลิตเซรามิค เป็นต้น
ง. การวิจยั องค์ความรู้ และทักษะความช�ำนาญเกีย่ วกับนวัตกรรมด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ที่ปลดปล่อยคาร์บอนต�่ำในทุกระดับและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
๕) การจัดการของเสีย
ก. การจัดการของเสียแบบบูรณาการ (Integrated Waste Management: IWM) โดยเน้น
การจัดการวงจรชีวิตของของเสีย การจัดล�ำดับความส�ำคัญของวิธีการและมาตรการจัดการ
ของเสียตามล�ำดับขั้น การลดแหล่งที่มาของของเสีย และ หลักการ 3Rs คือ การลด
การใช้ผลิตภัณฑ์ (Reduce) การใช้ผลิตภัณฑ์ซ�้ำ (Reuse) และการน�ำผลิตภัณฑ์กลับมา
ใช้ใหม่ (Recycle)
ข. การจั ด การและการใช้ ป ระโยชน์ จ ากของเสี ย โดยการใช้ เ ทคโนโลยี ส ะอาดที่ เ หมาะสม
ประกอบด้วย (๑) การลดปริมาณของเสีย (๒) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ
(๓) การผลิ ต พลั ง งานจากของเสี ย เช่ น การผลิ ต เชื้ อ เพลิ ง ขยะมู ล ฝอย (RefuseDerived Fuel: RDF) การใช้ก๊าซมีเทนผลิตพลังงาน เป็นต้น
ค. กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการของเสีย รวมทั้งของเสียอันตราย และของเสีย
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste Electrical and Electronic Equipment: WEEE)
ง. การวิจัย องค์ความรู้ และทักษะความช�ำนาญเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการจัดการของเสียที่
ปลดปล่ อ ยคาร์ บ อนต�่ ำ ในทุ ก ระดั บ และเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศไทย
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กรอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

๖) ภาคเกษตรกรรม
ก. การท� ำ การเกษตรที่ ป ล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกต�่ ำ และเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง น� ำ ไปสู ่
ผลประโยชน์ร่วม (Co-benefits) ทางสิ่งแวดล้อม ทั้งการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และ
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ข. การเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถปรับตัวต่อเทคโนโลยีการผลิตทีล่ ดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก โดยการส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนและแนวทางปฏิบัติด้านเกษตรกรรม
ที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP) ตลอดจนการลดการเผาในกระบวนการเกษตร
โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชน
ค. การวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อการเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต�่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
ง. การเสริ มสร้ า งให้ มี ประสิ ทธิ ภาพในการเพิ่ ม ผลผลิ ต ทางการเกษตรเพื่ อ ลดพื้ นที่ ใ นการ
เพาะปลูก
๗) ภาคป่าไม้
ก. การอนุรักษ์ป่า การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน การฟื้นฟู และการปลูกป่า เพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และมีระบบปกป้อง
ผลกระทบต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ข. การสนั บ สนุ น ในระดั บ ประเทศ และระดั บ นานาชาติ ส� ำ หรั บ กลไกการลดการปล่ อ ย
ก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ท�ำลายป่าและท�ำให้ป่าเสื่อมโทรมในประเทศก�ำลังพัฒนา
กิ จ กรรมในการอนุ รั ก ษ์ ป ่ า ไม้ แ ละการจั ด การป่ า ไม้ ที่ ยั่ ง ยื น เพื่ อ เพิ่ ม แหล่ ง เก็ บ กั ก
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่ป่าในประเทศก�ำลังพัฒนา (กลไก REDD +) เพื่อให้เกิด
ความมั่ น ใจในการด� ำ เนิ น กลไกได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น และสนั บ สนุ น ผลประโยชน์ ร ่ ว มด้ า น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ทั้งส่วนของการปรับตัวฯ และการลดก๊าซเรือนกระจก)
๘) การจัดการเมือง
ก. การศึกษา/วางรูปแบบผังเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Green Urban Planning)
ข. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เมืองเพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดมลภาวะและลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ในเมืองใหญ่
ค. การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน (Non-Government Organizations: NGOs) เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การท�ำให้เป็นเมืองที่ปล่อยคาร์บอนต�่ำอย่างยั่งยืน
การค�ำนวณปริมาณผลประโยชน์ร่วม (Co-benefits) ด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และการจัดการที่เกี่ยวข้อง ในฐานะเมืองที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต�่ำและยั่งยืน (ทั้งส่วนของ
เมืองที่น่าอยู่ และเมืองที่มีภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
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หลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
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หลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

หลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
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หลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

หลักเกณฑ์การพิจารณา และ
เกณฑ์การให้คะแนนโครงการ/แผนงาน
หลักเกณฑ์การพิจารณา / ตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน

ตัวชี้วัดหมวดที่ ๑ การสนับสนุนหลักการความเป็นเจ้าของประเทศ (PROMOTE COUNTRY OWNERSHIP)
หมายเหตุ ข้อเสนอโครงการทุกประเภท (การลดก๊าซเรือนกระจก/การปรับตัว)
ต้องเกี่ยวข้องและได้รับคะแนนเท่ากับ ๑ หรือมากกว่า ส�ำหรับทุกตัวชี้วัดในหมวดนี้

ค่าน�้ำหนักคิดเป็น

ร้ อ ยละ ๒๐

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ การด�ำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความสอดคล้องกับนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
ก. การด�ำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และ/
หรือ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย

•
•
•

ข. ความสอดคล้ อ งกั บ นโยบาย และแผนด้ า น
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศของ
ประเทศไทย

•
•
•

ค. สนับสนุนการด�ำเนินงานด้านการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

•
•

•

ง. สนับสนุนการด�ำเนินงานด้านการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

•
•

•

ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง โครงการด�ำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และ/หรือ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง โครงการด�ำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และ/หรือ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยได้ครบถ้วนสมบูรณ์
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง โครงการด�ำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และ/หรือ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความเชื่อมโยงกับกฎหมาย ระเบียบ
และ/หรือ ข้อบังคับระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง โครงการไม่สอดคล้องกับนโยบาย และแผนด้านการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง โครงการสอดคล้องกับนโยบาย และแผนด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง โครงการสอดคล้องกับนโยบาย และแผนด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยสนับสนุนและเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนระดับชาติ
ด้านอื่น
ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง โครงการไม่สนับสนุนการด�ำเนินงานด้านการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ระดั บ คะแนนเท่ า กั บ ๑ หมายถึ ง โครงการสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานด้ า นการปรั บ ตั ว ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามรายสาขาของประเทศที่ระบุไว้ในแผนแม่บทรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๙๓
ระดั บ คะแนนเท่ า กั บ ๒ หมายถึ ง โครงการสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานด้ า นการปรั บ ตั ว ต่ อ
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ และโครงการมี ก ารบู ร ณาการซึ่ ง มี ผ ลประโยชน์ ร ่ ว มกั น
(CO-BENEFITS) ทั้งในระดับสาขา และ/หรือ เชื่อมโยงไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง โครงการไม่สนับสนุนการด�ำเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง โครงการสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ตามรายสาขาของประเทศที่ระบุไว้ในแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๙๓
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง โครงการสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และโครงการมีการบูรณาการซึ่งมีผลประโยชน์ร่วมกัน (CO-BENEFITS) ทั้งในระดับ
สาขา และ/หรือ เชื่อมโยงไปสู่การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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หลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

หลักเกณฑ์การพิจารณา / ตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมายเหตุ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีประเด็นพิจารณา คือ (๑) ระดับการมีส่วนร่วมตามหลักวิชาการ และ (๒) องค์ประกอบของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการด�ำเนินโครงการ โดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
ก. โครงการระบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารมี ส ่ ว นร่ ว ม
ของผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย อย่ า งชั ด เจน อาทิ
เพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสาร เพื่อเก็บข้อมูล
เพือ่ ก�ำหนดมาตรการ หรือเพือ่ การน�ำไปปฏิบตั ิ

•
•
•

ข. การมี ส ่ ว นร่ ว มผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย โดยมี
แนวทางหรื อ คู ่ มื อ ในการจั ด ประชุ ม การมี
ส่วนร่วม

•
•
•

ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง โครงการไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์การมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง โครงการระบุวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับท้องถิ่น
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง โครงการระบุวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับท้องถิ่น และสามารถน�ำไปปฏิบัติได้ โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส
ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีส่วนร่วมในการด�ำเนินโครงการ
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด�ำเนินโครงการในระดับ
การประชุมรับฟังความคิดเห็น
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง โครงการได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมตัดสินใจใน
การด�ำเนินโครงการ

ตัวชี้วัดหมวดที่ ๒ ศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการด�ำเนินโครงการ
(CLIMATE CHANGE IMPACT POTENTIAL)
หมายเหตุุ ข้อเสนอโครงการทุกประเภท (การลดก๊าซเรือนกระจก/การปรับตัว) ต้องเกี่ยวข้องและได้รับคะแนน
เท่ากับ ๑ หรือมากกว่า ส�ำหรับทุกตัวชี้วัดในหมวดนี้

ค่าน�้ำหนักคิดเป็น

ร้ อ ยละ ๒๐

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยส�ำคัญตลอดระยะเวลาการด�ำเนินการ
หมายเหตุ
๑) อ้างอิงจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (MITIGATION) คือ การประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงทุกปี ตลอดระยะเวลาการด�ำเนิน
โครงการ เปรียบเทียบระหว่าง “มีและไม่มีโครงการ”
๒) ก๊าซเรือนกระจกตามพิธีสารเกียวโต ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCS)
เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCS) และซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ (SF6)
ก. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่า
(CO2 EQUIVALENT) โดยเทียบกับกรณีฐาน
(BASELINE)

•
•
•

ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่า โดยเทียบกับกรณี
ฐานไม่แตกต่างกันระหว่างมีและไม่มีโครงการ
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงได้มากกว่ากรณีที่ไม่มี
โครงการ
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงได้มากกว่าร้อยละ ๕๐
โดยเทียบกับกรณีฐาน
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หลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

หลักเกณฑ์การพิจารณา / ตัวชี้วัด
ข . แ ผ น / ม า ต ร ก า ร / กิ จ ก ร ร ม ที่ แ ส ด ง ถึ ง
การติดตาม และประเมินผลปริมาณการปล่อย
ก ๊ า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก เ ที ย บ เ ท ่ า ( C O 2
EQUIVALENT) ในระหว่างด�ำเนินโครงการ
และ/หรือสิ้นสุดโครงการ

เกณฑ์การให้คะแนน
•
•
•

ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง โครงการไม่แสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรม ที่แสดงถึง
การติดตาม และประเมินผลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่า ในระหว่างด�ำเนินโครงการ
และ/หรือ สิ้นสุดโครงการ
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง โครงการแสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรม ที่แสดงถึง
การติดตาม และประเมินผลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่า ในระหว่างด�ำเนิน
โครงการและ/หรือ สิ้นสุดโครงการ
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง โครงการแสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรม ที่แสดงถึง
การติดตาม และประเมินผลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่า (ในระหว่างด�ำเนิน
โครงการและ/หรือ สิ้นสุดโครงการ และสามารถเชื่อมโยงไปสู่การด�ำเนินงานของรัฐบาล

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ การเสริมสร้างขีดความสามารถในการฟื้นตัวจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CLIMATE RESILIENCE)
(ด้านการปรับตัว - การเสริมสร้างขีดความสามารถในการฟื้นตัวขององค์ประกอบต่างๆ ของระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศอีกทั้ง
ปรับปรุงเพื่อมุ่งสู่ทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีความพร้อมรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต)
ก. แผน/มาตรการ/กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ขี ด ความสามารถในการพร้ อ มรองรั บ
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

•
•

•

ข. แผน/มาตรการ/กิจกรรมทีแ่ สดงถึงการติดตาม
และประเมินขีดความสามารถในการพร้อม
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ในระหว่างด�ำเนินโครงการและ/
หรือ สิ้นสุดโครงการ

•
•
•

ระดั บ คะแนนเท่ า กั บ ๐ หมายถึ ง โครงการไม่ มี แ ผน/มาตรการ/กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความต้านทาน และความสามารถในการฟืน้ ตัวจากผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ระดั บ คะแนนเท่ า กั บ ๑ หมายถึ ง โครงการมี แ ผน/มาตรการ/กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความต้ า นทาน และความสามารถในการฟื ้ น ตั ว จากผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยเชื่อมโยงกับแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ –
๒๕๙๓
ระดั บ คะแนนเท่ า กั บ ๒ หมายถึ ง โครงการมี แ ผน/มาตรการ/กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความต้านทาน และความสามารถในการฟืน้ ตัวจากผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
โดยสามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติและตรวจวัดผลได้
ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง โครงการไม่แสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรม ที่แสดงถึง
การติดตาม และประเมินขีดความสามารถในการฟื้นตัวจากผลกระทบฯ ในระหว่างด�ำเนิน
โครงการและ/หรือ สิ้นสุดโครงการ
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง โครงการแสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรม ที่แสดงถึง
การติดตาม และประเมินขีดความสามารถในการฟืน้ ตัวจากผลกระทบฯ ในระหว่างด�ำเนินโครงการ
และ/หรือ สิ้นสุดโครงการ
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง โครงการแสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรม ที่แสดงถึง
การติดตาม และประเมินขีดความสามารถในการฟืน้ ตัวจากผลกระทบฯ ในระหว่างด�ำเนินโครงการ
และ/หรือ สิ้นสุดโครงการ และสามารถเชื่อมโยงไปสู่การด�ำเนินงานของรัฐบาล

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ การเสริมสร้างขีดความสามารถในการต้านรับกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(CLIMATE ROBUSTNESS)
(ด้านการปรับตัว - การเสริมสร้างขีดความสามารถของระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อให้สามารถปรับตัวรับ
สภาวะกดดันจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และรักษาประสิทธิภาพของระบบให้กลับสู่สภาพเดิมได้อย่างรวดเร็ว)
ก. แผน/มาตรการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความ
สามารถในการปรับตัวต่อปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคตจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

•
•
•

ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง โครงการไม่มีแผน/มาตรการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการต้านรับกับปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตจากการเปลีย่ นแปลงจากสภาพอากาศ
ระดั บ คะแนนเท่ า กั บ ๑ หมายถึ ง โครงการมี แ ผน/มาตรการ/กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถในการต้านรับกับปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
โดยเชื่อมโยงกับแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๙๓
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง โครงการมีแผน/มาตรการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการต้านรับกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยสามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติและตรวจวัดผลได้
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หลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

หลักเกณฑ์การพิจารณา / ตัวชี้วัด
ข. แผน/มาตรการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการติดตาม
และประเมิ น ขี ด ความสามารถในการปรั บ
ตั ว ต่ อ ปั ญ หาที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เกณฑ์การให้คะแนน
•
•
•

ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง โครงการไม่แสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรม ที่แสดงถึง
การติดตาม และประเมินขีดความสามารถในการต้านรับกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตฯ ใน
ระหว่างด�ำเนินโครงการและ/หรือ สิ้นสุดโครงการ
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง โครงการแสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรม ที่แสดงถึง
การติดตาม และประเมินขีดความสามารถในการต้านรับกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตฯ ใน
ระหว่างด�ำเนินโครงการและ/หรือ สิ้นสุดโครงการ
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง โครงการแสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรม ที่แสดงถึง
การติดตาม และประเมินขีดความสามารถในการต้านรับกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตฯ
ในระหว่างด�ำเนินโครงการและ/หรือ สิ้นสุดโครงการ และสามารถเชื่อมโยงไปสู่การด�ำเนินงาน
ของรัฐบาล

ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ องค์กรหรือเครือข่ายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในพื้นที่ชุมชน (รวมถึงการคาดการณ์และแนวโน้ม)
หมายเหตุ อ้างอิงจากแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๙๓
ก. จ� ำ นวนองค์ ก รหรื อ เครื อ ข่ า ยรองรั บ การ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและภัยธรรมชาติ
บริเวณพื้นที่ชุมชนรอบโครงการ

•
•
•

ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง ไม่มีองค์กรหรือเครือข่ายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติบริเวณรอบพื้นที่โครงการ
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง เกิดองค์กรหรือเครือข่ายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ บริเวณรอบพื้นที่โครงการ
ระดั บคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง เกิดองค์กรหรือเครือข่ายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ ในระดับชุมชน

ตัวชี้วัดหมวดที่ ๓ ศักยภาพของโครงการในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของสังคม (PARADIGM SHIFT POTENTIAL)
หมายเหตุ ข้อเสนอโครงการทุกประเภท (การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก/การปรับตัว)
ต้องเกี่ยวข้องและได้รับคะแนนเท่ากับ ๑ หรือมากกว่า ส�ำหรับทุกตัวชี้วัดในหมวดนี้ อย่างน้อย ๑ ข้อ

ค่าน�้ำหนักคิดเป็น

ร้ อ ยละ ๑๐

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ความสามารถในการขยายผลการด�ำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UPSCALING CAPACITY)
ก. ระดับความสามารถในการขยายผลหรือพัฒนา
ต่อยอดการด�ำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

•
•
•

ระดั บคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง โครงการไม่มีการขยายผลการด�ำเนินการใดๆ ทางด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง โครงการมีการขยายผลการด�ำเนินการทางด้านการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ เฉพาะพื้นที่ หรือ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง โครงการมีการขยายผลการด�ำเนินการทางด้านการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศมากกว่า ๑ พื้นที่ หรือ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อม

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ความสามารถในการด�ำเนินการโดยท�ำซ�้ำในพื้นที่อื่น (REPLICABILITY)
ก. ระดับความสามารถในการน�ำไปขยายผลหรือ
ท�ำซ�้ำในพื้นที่อื่น

•
•
•

ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง โครงการไม่มีความสามารถก่อให้เกิดกระบวนการท�ำซ้า
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง โครงการมีความสามารถด�ำเนินการโดยท�ำซ�้ำในพื้นที่อื่น
โดยมีการปรับรูปแบบของโครงการให้เหมาะสมกับพื้นที่
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง โครงการมีความสามารถด�ำเนินการโดยท�ำซ�้ำพื้นที่อื่นได้
โดยไม่จ�ำเป็นต้องปรับรูปแบบของโครงการ
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หลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

หลักเกณฑ์การพิจารณา / ตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ การสร้างเสริมองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้แก่สังคม
ก. ระดับความสามารถในการน�ำไปขยายผลหรือ
ท�ำซ�้ำในพื้นที่อื่น

•
•
•

ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง โครงการไม่มีแผน/มาตรการ/กิจกรรมเสริมสร้างให้เกิด
การพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้แก่สังคม
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง โครงการมีแผน/มาตรการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างให้เกิด
การพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ เฉพาะกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง โครงการมีแผน/มาตรการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างให้เกิด
การพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้แก่สังคมมากกว่าเฉพาะกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการตลาดและ/หรือสังคม (MARKET AND SOCIAL TRANSFORMATION)
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ การพัฒนาสังคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการหรือตามแผนที่วางไว้ล่วงหน้า
ก. แผน/มาตรการ/กิ จ กรรมเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย น
โครงสร้างทางการตลาด หรือ การพัฒนาทาง
สังคมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

•
•
•

ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง โครงการไม่มีแผน/มาตรการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้เกิด
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการตลาด และ/หรือ สังคม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง โครงการมีแผน/มาตรการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้เกิด
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการตลาด และ/หรือ สังคม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง โครงการมีแผน/มาตรการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้เกิด
การปรับเปลีย่ นโครงสร้างทางการตลาด และ/หรือ สังคม เพือ่ การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายรัฐ

ตัวชี้วัดที่ ๓.๕ การสนับสนุนนโยบายและแผนด้านเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ก. แผน/มาตรการ/กิจกรรมเพือ่ สนับสนุนนโยบาย
และแผนด้านเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศซึ่งช่วยสนับสนุนการลงทุนใน
กิจกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

•
•
•

ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง โครงการไม่แสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรมเพือ่ สนับสนุน
นโยบายและแผนด้านเทคโนโลยีเพือ่ การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ซึง่ ช่วยสนับสนุนการลงทุน
ในกิจกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง โครงการมีแผน/มาตรการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนนโยบายและ
แผนด้านเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งช่วยสนับสนุนการลงทุนในกิจกรรม
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในระดับโครงการ
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง โครงการมีแผน/มาตรการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนนโยบายและ
แผนด้านเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งช่วยสนับสนุนการลงทุนในกิจกรรม
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในระดับชุมชน

ตัวชี้วัดที่ ๓.๖ สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการปรับตัวและ/หรือลดก๊าซเรือนกระจก
ก. มี ก ารน� ำ ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มาร่ ว มในการ
วางแผนหรือน�ำไปปฏิบตั เิ พือ่ การปรับตัว และ/
หรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

•
•
•

ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง ลักษณะของโครงการไม่แสดงให้เห็นถึงการน�ำภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
มาร่วมในการวางแผนหรือน�ำไปปฏิบัติเพื่อการปรับตัว และ/หรือ ลดก๊าซเรือนกระจก
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง ลักษณะของโครงการแสดงให้เห็นถึงการน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาร่วมในการวางแผนหรือน�ำไปปฏิบัติเพื่อการปรับตัว และ/หรือ ลดก๊าซเรือนกระจก
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง ลักษณะของโครงการแสดงให้เห็นถึงการน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาร่วมในการวางแผนหรือน�ำไปปฏิบัติเพื่อการปรับตัว และ/หรือ ลดก๊าซเรือนกระจก โดยแสดง
ให้เห็นถึงความต่อเนื่องหลังจากการสิ้นสุดโครงการ
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หลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

หลักเกณฑ์การพิจารณา / ตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน

ตัวชี้วัดหมวดที่ ๔ ศักยภาพในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SUSTAINABLE DEVELOPMENT POTENTIAL)
หมายเหตุ ข้อเสนอโครงการทุกประเภท (การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก/การปรับตัว) ต้องเกี่ยวข้องและได้รับ
คะแนนเท่ากับ ๑ หรือมากกว่า ส�ำหรับทุกตัวชี้วัดในหมวดนี้

ค่าน�้ำหนักคิดเป็น

ร้ อ ยละ ๑๕

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ผลประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ จ�ำนวนความร่วมมือกับต่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีกิจกรรมการด�ำเนินงานในแต่ละปี
อ้างอิงจากแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ก. ผลประโยชน์ ด ้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการด�ำเนินโครงการ

•
•
•

ข. แผน/มาตรการ/กิ จ กรรมที่ แ สดงถึ ง การ
ติ ด ตาม และประเมิ น ผลประโยชน์ ด ้ า น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ี เ กิ ด
จากการด�ำเนินโครงการ

•
•
•

ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง โครงการไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง โครงการก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง โครงการก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติ
ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง โครงการไม่แสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรมที่แสดง
ถึงการติดตาม และประเมินผลประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
การด�ำเนินโครงการ
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง โครงการแสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรมที่แสดงถึง
การติ ด ตาม และประเมิ น ผลประโยชน์ ด ้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด จาก
การด�ำเนินโครงการ
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง โครงการแสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรมที่แสดงถึง
การติ ด ตาม และประเมิ น ผลประโยชน์ ด ้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด จาก
การด�ำเนินโครงการ และสามารถเชื่อมโยงไปสู่การด�ำเนินงานของรัฐบาล

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ ผลประโยชน์ด้านสังคม
หมายเหตุ ผลประโยชน์ด้านสังคม หมายถึง คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเปราะบาง มีความสามารถในการฟื้นตัวที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทางด้านอาหาร น�้ำ
และพลังงานมากขึ้น เป็นต้น
ก. ผลประโยชน์ด้านสังคมที่เกิดจากการด�ำเนิน
โครงการ

•
•
•

ข. แผน/มาตรการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการติดตาม
และประเมิ น ผลประโยชน์ ด ้ า นสั ง คมที่ เ กิ ด
จากการด�ำเนินโครงการ

•
•
•

ระดั บ คะแนนเท่ า กั บ ๐ หมายถึง โครงการไม่ก ่อให้เกิดผลประโยชน์ด ้านสัง คมที่เกิดจาก
การด�ำเนินโครงการ
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง โครงการก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้านสังคมที่เกิดจากการด�ำเนิน
โครงการในระดับประเทศ
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง โครงการก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้านสังคมที่เกิดจากการด�ำเนิน
โครงการในระดับนานาชาติ
ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง โครงการไม่แสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรม ที่แสดงถึง
การติดตาม และประเมินผลประโยชน์ด้านสังคมที่เกิดจากการด�ำเนินโครงการ
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง โครงการแสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรม ที่แสดงถึง
การติดตาม และประเมินผลประโยชน์ด้านสังคมที่เกิดจากการด�ำเนินโครงการ
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง โครงการแสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรม ที่แสดงถึง
การติดตาม และประเมินผลประโยชน์ด้านสังคมที่เกิดจากการด�ำเนินโครงการและสามารถ
เชื่อมโยงไปสู่การด�ำเนินงานของรัฐบาล
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คู่มือกองทุนภูมิอากาศสีเขียว

หลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

หลักเกณฑ์การพิจารณา / ตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
หมายเหตุ ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ (๑) นวัตกรรม (๒) ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และ (๓) การจ้างงาน
ก. ผลประโยชน์ ด ้ า นเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด จาก
การด�ำเนินโครงการ

•
•
•

ข. แผน/มาตรการ/กิจกรรมทีแ่ สดงถึงการติดตาม
และประเมินผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจที่เกิด
จากการด�ำเนินโครงการ

•
•
•

ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง โครงการไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจที่เกิดจาก
การด�ำเนินโครงการ
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง โครงการก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจที่เกิดจาก
การด�ำเนินโครงการในระดับประเทศ
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง โครงการก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจที่เกิดจาก
การด�ำเนินโครงการในระดับนานาชาติ
ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง โครงการไม่แสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรม ที่แสดงถึง
การติดตาม และประเมินผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากการด�ำเนินโครงการ
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง โครงการแสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรม ที่แสดงถึง
การติดตาม และประเมินผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากการด�ำเนินโครงการ
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง โครงการแสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรม ที่แสดงถึง
การติดตาม และประเมินผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากการด�ำเนินโครงการและสามารถ
เชื่อมโยงไปสู่การด�ำเนินงานของรัฐบาล

ตัวชี้วัดหมวดที่ ๕ การตอบสนองต่อความต้องการของประเทศผู้รับเงิน (RESPONSIVE TO RECIPIENTS NEEDS)

หมายเหตุ ข้อเสนอโครงการทุกประเภท (การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก/การปรับตัว)
ต้องเกี่ยวข้องและได้รับคะแนนเท่ากับ ๑ หรือมากกว่า ส�ำหรับทุกตัวชี้วัดในหมวดนี้

ค่าน�้ำหนักคิดเป็น

ร้ อ ยละ ๑๐

ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ
ก. แผน/มาตรการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และ/หรือสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ

•
•
•

ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง โครงการไม่แสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และ/หรือสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง โครงการแสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และ/หรือสิ่งแวดล้อมภายในประเทศโดยครอบคลุมระยะเวลาด�ำเนินการ
๑ - ๑๐ ปี
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง โครงการแสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และ/หรือสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ โดยครอบคลุมระยะเวลาด�ำเนินการ ๑๐
ปีขึ้นไป

ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ การสร้างเสริมศักยภาพของหน่วยงานและ/หรือกลุ่มประชากรเป้าหมายในประเทศ
หมายเหตุ การสร้างเสริมศักยภาพของหน่วยงาน และ/หรือ กลุ่มประชากรเป้าหมายภายในประเทศ อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ
กลุ่มประชากรในพื้นที่เสี่ยง ให้มีศักยภาพรองรับต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติที่มีความรุนแรง และผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้น

ก. แผน/มาตรการ/กิ จ กรรมเพื่ อ การพั ฒ นา
ศักยภาพและความสามารถในการด�ำเนินงาน
ด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
ของหน่ ว ยงาน และ/หรื อ กลุ ่ ม ประชากร
เป้าหมายภายในประเทศ

•
•
•

ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง โครงการไม่แสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรมเพือ่ การพัฒนา
ศักยภาพและความสามารถในการด�ำเนินงานด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของหน่วยงาน
และ/หรือ กลุ่มประชากรเป้าหมายภายในประเทศ
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง โครงการแสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรมเพือ่ การพัฒนา
ศักยภาพและความสามารถในการด�ำเนินงานด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของหน่วยงาน
และ/หรือ กลุ่มประชากรเป้าหมายภายในประเทศ
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง โครงการแสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรมเพือ่ การพัฒนา
ศักยภาพและความสามารถในการด�ำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหน่วยงาน
และ/หรือ กลุ่มประชากรเป้าหมายภายในประเทศ ภายหลังสิ้นสุดโครงการ
64
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หลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

หลักเกณฑ์การพิจารณา / ตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๕.๓ สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
หมายเหตุ กิจกรรมการพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม หมายถึง มาตรการส่งเสริมให้โครงการสนับสนุนการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ก. แผน/มาตรการ/กิจกรรมเพือ่ สนับสนุนกิจกรรม
การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

•
•
•

ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง โครงการไม่แสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรมเพือ่ สนับสนุน
กิจกรรมการพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง โครงการแสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมการพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง หมายถึง โครงการไม่แสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรม
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยที่สามารถเชื่อมโยงถึงการพัฒนา
ในด้านอื่นๆ

ตัวชี้วัดที่ ๕.๔ การตอบสนองต่อพื้นที่ ประเด็น หรือ กลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง
หมายเหตุ ความเปราะบาง หมายถึง ภาวะการได้รับผลกระทบทางลบ หรือการเกิดความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบทางลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ อาทิ การเกิดช่องว่างทางด้านเศรษฐกิจในสังคม การประกอบอาชีพ ปัจจัยทางสุขภาพ การอพยพและตั้งถิ่นฐาน เป็นต้น
ก. โครงการสามารถเชื่ อ มโยงให้ เ กิ ด การ
วางแผน หรือด�ำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อ
พื้นที่ ประเด็น หรือกลุ่มประชากรที่มีความ
เปราะบางได้อย่างเหมาะสม

•
•
•

ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง โครงการไม่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ต่อพื้นที่ ประเด็น หรือ
กลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางได้อย่างเหมาะสม
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง โครงการแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ต่อพื้นที่ ประเด็น หรือ
กลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางได้อย่างเหมาะสม
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง โครงการแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ต่อพื้นที่ ประเด็น หรือ
กลุ ่ มประชากรที่มีค วามเปราะบางได้อย่างเหมาะสม และน�ำไปสู่ก ารก�ำหนดนโยบายด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ

ตัวชี้วัดหมวดที่ ๖ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเงิน (FINANCIAL EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS)
(เฉพาะโครงการลงทุน)
หมายเหตุ ข้อเสนอโครงการทุกประเภท (การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก/การปรับตัว)
ต้องเกี่ยวข้องและได้รับคะแนนเท่ากับ ๑ หรือมากกว่า ส�ำหรับทุกตัวชี้วัดในหมวดนี้

ค่าน�้ำหนักคิดเป็น

ร้ อ ยละ ๑๐

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ จ�ำนวนเงินลงทุนและรูปแบบการบริหารการเงินของโครงการ
ก. จ� ำ นวนเงิ น ลงทุ น และ/หรื อ ปริ ม าณเงิ น
สนั บ สนุ น ที่ จ ะใช้ ด� ำ เนิ น โครงการภายใน
ประเทศไทย

•
•
•

ข. แผน/มาตรการ/กิจกรรมทีแ่ สดงถึงการติดตาม
และประเมินผลด้านการเงินของโครงการ

•
•
•

ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง โครงการไม่แสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรมเพื่อ
การพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการด�ำเนินงานด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของ
หน่วยงาน และ/หรือ กลุ่มประชากรเป้าหมายภายในประเทศ
ระดั บ คะแนนเท่ า กั บ ๑ หมายถึ ง โครงการแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง แผน/มาตรการ/กิ จ กรรมเพื่ อ
การพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการด�ำเนินงานด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของ
หน่วยงาน และ/หรือ กลุ่มประชากรเป้าหมายภายในประเทศ
ระดั บ คะแนนเท่ า กั บ ๒ หมายถึ ง โครงการแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง แผน/มาตรการ/กิ จ กรรมเพื่ อ
การพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการด�ำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หน่วยงาน และ/หรือ กลุ่มประชากรเป้าหมายภายในประเทศ ภายหลังสิ้นสุดโครงการ
ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง โครงการไม่แสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรม ที่แสดงถึง
การติดตาม และประเมินผลด้านการเงินของโครงการ
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง โครงการแสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรม ที่แสดงถึง
การติดตาม และประเมินผลด้านการเงินของโครงการ
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง โครงการแสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรม ที่แสดงถึง
การติดตาม และประเมินผลด้านการเงินของโครงการ และสามารถเชือ่ มโยงไปสูร่ ะบบงบประมาณ
ของรัฐที่เกี่ยวข้องได้
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หลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

หลักเกณฑ์การพิจารณา / ตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ความเป็นไปได้ในการลงทุน (INVESTMENT FEASIBILITY)
หมายเหตุ ความเป็นไปได้ในการลงทุน หมายถึง การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหรือการวิเคราะห์โครงการทางด้านต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการที่เลือกมานั้น
มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อมและสังคมตามมาในภายหลังและสามารถท�ำให้บรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ภายใต้ข้อจ�ำกัดทางด้านงบประมาณและเวลา

ก. โครงการสามารถระบุถึงผลตอบแทนจาก
การลงทุนได้อย่างเหมาะสม

•
•
•

ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง โครงการไม่สามารถระบุถึงผลตอบแทนจากการลงทุนได้
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง โครงการสามารถระบุถึงผลตอบแทนจากการลงทุนได้
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง โครงการสามารถระบุถึงผลตอบแทนจากการลงทุนได้ โดย
บ่งบอกถึงระยะเวลาคืนทุนได้อย่างชัดเจน

ตัวชี้วัดที่ ๖.๓ การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์หรือแบบจ�ำลองทางธุรกิจ (BUSINESS MODEL) ที่เหมาะสมในการด�ำเนินโครงการ
หมายเหตุ ๑) เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ที่หน่วยงานก�ำหนดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พฤติกรรมของผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวอันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ โดยอาจเป็นมาตรการท�ำให้เพิ่มต้นทุนให้แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค มาตรการที่ใช้เป็น
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มีอยู่หลายประเภท เช่น ภาษี ค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ย การมัดจ�ำ-คืนเงิน ๒) แบบจ�ำลองทางธุรกิจ (BUSINESS MODEL)
หมายถึง วิธีการที่องค์กรคิดค้นขึ้นมาเพื่อประยุกต์ใช้ทรัพยากรขององค์กรเพื่อก่อให้เกิดผลก�ำไรสูงสุดและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ

ก. แผน/มาตรการ/กิ จ กรรมที่ แ สดงถึ ง การใช้
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ หรือแบบจ�ำลอง
ทางธุรกิจ (BUSINESS MODEL) ที่เหมาะสม

•
•
•

ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง โครงการไม่แสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรมที่แสดงถึง
การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ หรือแบบจ�ำลองทางธุรกิจ (BUSINESS MODEL) ที่เหมาะสม
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง โครงการแสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรมที่แสดงถึง
การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ หรือแบบจ�ำลองทางธุรกิจ (BUSINESS MODEL) ที่เหมาะสม
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง โครงการแสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรมที่แสดงถึง
การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ หรือแบบจ�ำลองทางธุรกิจ (BUSINESS MODEL) ที่เหมาะสม
โดยมีความสอดคล้องกับนโยบายการเงินการคลังของประเทศ

ตัวชี้วัดหมวดที่ ๗ การปกป้องสิ่งแวดล้อมและสังคม และนโยบายด้านเพศภาวะ
(SOCIAL AND ENVIRONMENTAL SAFEGUARDS AND GENDER POLICY)
หมายเหตุ ข้อเสนอโครงการทุกประเภท (การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก/การปรับตัว)
ต้องเกี่ยวข้องและได้รับคะแนนเท่ากับ ๑ หรือมากกว่า ส�ำหรับทุกตัวชี้วัดในหมวดนี้

ค่าน�้ำหนักคิดเป็น

ร้ อ ยละ ๑๕

ตัวชี้วัดที่ ๗.๑ การจัดการความเสี่ยงและผลกระทบทางสังคมจากการด�ำเนินโครงการ
หมายเหตุ การจัดการความเสี่ยงและผลกระทบทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากการด�ำเนินโครงการ ได้แก่ (๑) การป้องกันล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยง (๒) การท�ำให้
บรรเทา หรือลดน้อยลง และ (๓) การแก้ไขหรือชดเชย
ก. แผน/มาตรการ/กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง
และผลกระทบทางสั ง คมจากการด� ำ เนิ น
โครงการ

•
•
•

ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง โครงการไม่แสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรม เพื่อลด
ความเสีย่ ง และผลกระทบทางสังคมจากการด�ำเนินโครงการ ตามกฎหมายภายในประเทศก�ำหนด
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง โครงการแสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรม เพื่อลด
ความเสีย่ ง และผลกระทบทางสังคมจากการด�ำเนินโครงการ ตามกฎหมายภายในประเทศก�ำหนด
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง โครงการแสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรม เพื่อลด
ความเสี่ยง และผลกระทบทางสังคมจากการด�ำเนินโครงการ โดยมีมาตรฐานเหนือกว่ากฎหมาย
ภายในประเทศก�ำหนด
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หลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

หลักเกณฑ์การพิจารณา / ตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ การมีส่วนร่วม และกลไกการสื่อสาร /ร้องทุกข์ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ก. การมีส่วนร่วมและกลไกการสื่อสาร/ร้องทุกข์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดระยะเวลาของ
โครงการ ตามกฎหมายภายในประเทศที่
เกี่ยวข้อง

•
•
•

ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง โครงการไม่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและกลไกการสื่อสาร/
ร้องทุกข์ ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียตลอดระยะเวลาของโครงการ ตามกฎหมายภายในประเทศก�ำหนด
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง โครงการแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและกลไกการสื่อสาร/
ร้องทุกข์ ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียตลอดระยะเวลาของโครงการ ตามกฎหมายภายในประเทศก�ำหนด
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง โครงการไม่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและกลไกการสื่อสาร/
ร้องทุกข์ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดระยะเวลาของโครงการ ตามกฎหมายภายในประเทศที่
เกี่ยวข้อง โดยมีมาตรฐานเหนือกว่ากฎหมายภายในประเทศก�ำหนด

ตัวชี้วัดที่ ๗.๓ สถานภาพแรงงานและการท�ำงาน
หมายเหตุ อ้างอิงตามกฎหมายการจ้างงานและกฎหมายแรงงานของประเทศไทย
ก. อัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น โดยยึดหลักความ
เป็ น ธรรม ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ และมี โ อกาสที่
เท่าเทียมกัน ตามกฎหมายภายในประเทศที่
เกี่ยวข้อง

•
•
•

ข. แผน/มาตรการความปลอดภัยและสุขภาพ
ตลอดจนระบบสวัสดิการเพื่อปกป้องคุ้มครอง
พนั ก งาน โดยเฉพาะผู ้ ที่ อ ยู ่ ใ นกลุ ่ ม เสี่ ย ง
ตามกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง

•

ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง การด�ำเนินโครงการไม่แสดงให้เห็นถึงอัตราการจ้างงานที่
เพิ่มขึ้น โดยยึดหลักความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน ตามกฎหมาย
ภายในประเทศก�ำหนด
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง การด�ำเนินโครงการแสดงให้เห็นถึงอัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น
โดยยึดหลักความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน ตามกฎหมายภายใน
ประเทศก�ำหนด
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง การด�ำเนินโครงการแสดงให้เห็นถึงอัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น
โดยยึดหลักความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน โดยมีมาตรฐานเหนือกว่า
กฎหมายภายในประเทศก�ำหนด
ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง โครงการไม่แสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการความปลอดภัยและ
สุขภาพ ตลอดจนระบบสวัสดิการเพือ่ ปกป้องคุม้ ครองพนักงาน ตามกฎหมายภายในประเทศก�ำหนด
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง โครงการแสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการความปลอดภัยและ
สุขภาพ ตลอดจนระบบสวัสดิการเพือ่ ปกป้องคุม้ ครองพนักงาน ตามกฎหมายภายในประเทศก�ำหนด
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง โครงการแสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการความปลอดภัยและ
สุขภาพ ตลอดจนระบบสวัสดิการเพือ่ ปกป้องคุม้ ครองพนักงาน โดยมีมาตรฐานเหนือกว่ากฎหมาย
ภายในประเทศก�ำหนด

ตัวชี้วัดที่ ๗.๔ สุขภาพ ความปลอดภัย และการด�ำรงชีวิตของชุมชน
ก. แผน/มาตรการ/กิ จ กรรมเพื่ อ หลี ก เลี่ ย ง
หรื อ ควบคุ ม ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพและ
ความปลอดภั ย ของชุ ม ชนจากการด� ำ เนิ น
โครงการ ตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งภายใน
ประเทศ

•
•
•

ระดั บ คะแนนเท่ า กั บ ๐ หมายถึ ง โครงการไม่ แ สดงให้ เ ห็ น แผน/มาตรการ/กิ จ กรรมเพื่ อ
หลีกเลี่ยงหรือควบคุมผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของชุมชนจากการด�ำเนินโครงการ
ระดั บ คะแนนเท่ า กั บ ๑ หมายถึ ง โครงการแสดงให้ เ ห็ น แผน/มาตรการ/กิ จ กรรมเพื่ อ
หลีกเลี่ยงหรือควบคุมผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของชุมชนจากการด�ำเนินโครงการ
ตามกฎหมายภายในประเทศก�ำหนด
ระดั บ คะแนนเท่ า กั บ ๒ หมายถึ ง โครงการแสดงให้ เ ห็ น แผน/มาตรการ/กิ จ กรรมเพื่ อ
หลีกเลี่ยงหรือควบคุมผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของชุมชนจากการด�ำเนินโครงการ
โดยมีมาตรฐานเหนือกว่ากฎหมายภายในประเทศก�ำหนด

ตัวชี้วัดที่ ๗.๕ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และการป้องกันมลพิษของโครงการ
ก. แผน/มาตรการ/กิจกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงหรือ
ควบคุ ม มลพิ ษ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการด� ำ เนิ น
โครงการ ตามกฎหมายภายในประเทศที่
เกี่ยวข้อง

•

•

ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง โครงการไม่แสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรมเพือ่ หลีกเลีย่ ง
หรือควบคุมมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากการด�ำเนินโครงการตามกฎหมายภายในประเทศก�ำหนด
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง โครงการแสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรมเพื่อหลีกเลี่ยง
หรือควบคุมมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากการด�ำเนินโครงการตามกฎหมายภายในประเทศก�ำหนด
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง โครงการแสดงให้เห็นถึงแผน/มาตรการ/กิจกรรมเพื่อหลีกเลี่ยง
หรือควบคุมมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากการด�ำเนินโครงการ โดยมีมาตรฐานเหนือกว่ากฎหมาย
ภายในประเทศก�ำหนด
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หลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

หลักเกณฑ์การพิจารณา / ตัวชี้วัด
ข. แผน/มาตรการ/กิจกรรมเพื่อการใช้ทรัพยากร
อย่างยั่งยืน ภายใต้นโยบายที่เกี่ยวข้องของ
ประเทศไทย

เกณฑ์การให้คะแนน
•
•
•

ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง โครงการไม่แสดงให้เห็นแผน/มาตรการ/กิจกรรมเพื่อการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ภายใต้นโยบายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง โครงการแสดงให้เห็นแผน/มาตรการ/กิจกรรมเพื่อการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ภายใต้นโยบายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง โครงการแสดงให้เห็นแผน/มาตรการ/กิจกรรมเพื่อการใช้
ทรั พ ยากรอย่ า งยั่ ง ยื น ภายใต้ น โยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งของประเทศไทย และน� ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นา
กรอบนโยบายระดับชาติด้านอื่นที่เกี่ยวข้องในอนาคต

ตัวชี้วัดที่ ๗.๖ การครอบครองที่ดินและการย้ายถิ่นฐานโดยไม่ตั้งใจ และ/หรือไม่เต็มใจ
ก . แ ผ น / ม า ต ร ก า ร / กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ ห ลี ก
เลี่ ย ง หรื อ ลดผลกระทบทางลบที่ เ กิ ด จาก
การครอบครองทีด่ นิ หรือจ�ำกัดการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ตามกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง

•
•
•

ข. แผน/มาตรการ/กิ จ กรรมเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง หรื อ
ฟื ้ น ฟู วิ ถี ชี วิ ต รวมทั้ ง สภาพความเป็ น อยู ่
พื้ น ฐานของประชากรที่ ต ้ อ งอพยพจาก
การด� ำ เนิ น โครงการ ตามกฎหมายภายใน
ประเทศที่เกี่ยวข้อง

•
•
•

ระดั บ คะแนนเท่ า กั บ ๐ หมายถึ ง โครงการไม่ แ สดงให้ เ ห็ น แผน/มาตรการ/กิ จ กรรม
เพื่อหลีกเลี่ยง หรือลดผลกระทบทางลบที่เกิดจากการครอบครองที่ดินหรือจ�ำกัดการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ตามกฎหมายภายในประเทศก�ำหนด
ระดั บ คะแนนเท่ า กั บ ๑ หมายถึ ง โครงการแสดงให้ เ ห็ น เห็ น แผน/มาตรการ/กิ จ กรรม
เพื่อหลีกเลี่ยง หรือลดผลกระทบทางลบที่เกิดจากการครอบครองที่ดินหรือจ�ำกัดการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายภายในประเทศก�ำหนด
ระดั บ คะแนนเท่ า กั บ ๒ หมายถึ ง โครงการแสดงให้ เ ห็ น แผน/มาตรการ/กิ จ กรรม
เพื่อหลีกเลี่ยง หรือลดผลกระทบทางลบที่เกิดจากการครอบครองที่ดินหรือจ�ำกัดการใช้ประโยชน์
ที่ดิน รวมถึงการจัดสรรที่ดินท�ำกินและที่อยู่อาศัยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด�ำเนิน
โครงการ ตามกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยมีมาตรฐานเหนือกว่ากฎหมายภายใน
ประเทศที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง โครงการไม่แสดงให้เห็นแผน/มาตรการ/กิจกรรมเพื่อปรับปรุง
หรือฟื้นฟูวิถีชีวิต รวมทั้งสภาพความเป็นอยู่พื้นฐานของประชากรที่ต้องอพยพจากการด�ำเนิน
โครงการตามกฎหมายภายในประเทศก�ำหนด
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง โครงการแสดงให้เห็นแผน/มาตรการ/กิจกรรมเพือ่ ปรับปรุงหรือ
ฟืน้ ฟูวถิ ชี วี ติ รวมทัง้ สภาพความเป็นอยูพ่ นื้ ฐานของประชากรทีต่ อ้ งอพยพจากการด�ำเนินโครงการ
ตามกฎหมายภายในประเทศก�ำหนด
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง โครงการแสดงให้เห็นแผน/มาตรการ/กิจกรรมเพือ่ ปรับปรุงหรือ
ฟืน้ ฟูวถิ ชี วี ติ รวมทัง้ สภาพความเป็นอยูพ่ นื้ ฐานของประชากรทีต่ อ้ งอพยพจากการด�ำเนินโครงการ
รวมถึงการสร้างอาชีพให้กลุม่ ผูอ้ พยพสามารถพึง่ ตนเองได้ในระยะยาว ตามกฎหมายภายในประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีมาตรฐานเหนือกว่ากฎหมายภายในประเทศก�ำหนด

ตัวชี้วัดที่ ๗.๗ การสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมเชิงเพศภาวะ (หญิง/ชาย)
ก. แผน/มาตรการ/กิจกรรมเพื่อสร้าง
ความเท่าเทียมทางเพศในการร่วมกิจกรรม
การด�ำเนินโครงการ หรือการได้รับประโยชน์
จากการด�ำเนินโครงการ

•
•
•

ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง โครงการไม่มีแผน/มาตรการ/กิจกรรมเพื่อสร้างความเท่าเทียม
ทางเพศในการร่วมกิจกรรม การด�ำเนินโครงการ หรือการได้รับประโยชน์จากการด�ำเนินโครงการ
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง โครงการมีแผน/มาตรการ/กิจกรรมเพื่อสร้างความเท่าเทียม
ทางเพศในการร่วมกิจกรรม การด�ำเนินโครงการ หรือการได้รับประโยชน์จากการด�ำเนินโครงการ
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง โครงการมีแผน/มาตรการ/กิจกรรมเพื่อสร้างความเท่าเทียม
ทางเพศในการร่วมกิจกรรม การด�ำเนินโครงการ หรือการได้รับประโยชน์จากการด�ำเนินโครงการ
โดยแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องหลังจากการสิ้นสุดโครงการ
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หลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
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ภาคผนวก

ภาคผนวก
๑. ตัวอย่างโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว
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๒. รายชื่อหน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองที่มีการด�ำเนินงานในประเทศไทย
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 capacitybuilding 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 naturebased solutions to global challenges such as climate change.
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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

74
๗๔

คู่มือกองทุนภูมิอากาศสีเขียว

ภาคผนวก

๔. ตัวอย่างหนังสือรับรอง
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อภิธานศัพท์

อภิธานศัพท์
หน่วยงานปฏิบัติการ
ที่ได้รับการรับรอง
(ACCREDITED ENTITY: AE)

หน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารกองทุน GCF ให้เป็นกลไกหลักใน
การพัฒนา บริหารจัดการและติดตามการด�ำเนินงานโครงการ/แผนงาน

การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(CLIMATE FINANCE)

หมายถึง กลไกการจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อใช้ในกิจกรรมด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงกลไกการด�ำเนินการ ได้แก่
การเสริมสร้างศักยภาพ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เพื่อเปลี่ยนประเทศ
เข้ า สู ่ สั ง คมคาร์ บ อนต�่ ำ และมี ค วามสามารถในการรั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน.

แนวคิดโครงการ
(CONCEPT NOTE)

เอกสารที่ประกอบด้วยข้อมูลที่จ�ำเป็นเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการ เพื่อขอฟังความคิดเห็นว่าแนวความคิด
โครงการนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นโยบายและเกณฑ์การลงทุนของ GCF หรือไม่

กรอบการด� ำ เนิ น งานโครงการของประเทศ
(COUNTRY PROGRAMME)

เป็นการจัดกรอบการด�ำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศส�ำหรับ GCF
ซึ่งหมายรวมถึงแนวทางของโครงการที่ประเทศก�ำลังพัฒนาต้องการได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
โดยก�ำหนดแผนปฏิบัติการพร้อมรายละเอียดของโครงการหรือแผนงานที่ต้องการพัฒนา องค์กรที่จะ
เข้าร่วมเป็นพันธมิตร และความพร้อมในการจัดท�ำโครงการที่ต้องได้รับการสนับสนุน

หน่วยงานร่วมด�ำเนินการ
(DELIVERY PARTNERS)

หน่วยงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากหน่วยประสานงานหลักเพือ่ ด�ำเนินกิจกรรมทีไ่ ด้รบั อนุมตั ภิ ายใต้โครงการ
เตรียมความพร้อม ซึ่งหน่วยงานร่วมด�ำเนินการจะให้การบริการในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาข้อเสนอ
โครงการเตรียมความพร้อม การด�ำเนินงาน และการก�ำกับดูแล การบริหารจัดการด้านการเงิน การรายงาน
ความก้าวหน้า และการประเมินและสรุปผลโครงการ ซึ่งหน่วยงานร่วมด�ำเนินการนี้อาจเป็น AE หรือ
องค์กรอื่นที่ได้รับการประเมินโดย GCF ว่ามีศักยภาพในการบริหารจัดการเงิน

หน่ ว ยงานปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ชาติ ห รื อ ภู มิ ภ าค
(DIRECT ACCESS ENTITY: DAE)

หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือภูมิภาค ที่ได้รับ
การเสนอชื่อจาก NDA และผ่านการรับรองจาก GCF ภายใต้รูปแบบ DIRECT ACCESS

มาตรฐานการปกป้องด้านสิง่ แวดล้อมและสังคม
(ENVIRONMENTAL AND SOCIAL
SAFEGUARDS: ESS)

เกณฑ์ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งมีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินกิจกรรมที่ได้รับ
การสนับสนุนทางการเงินจาก GCF

มาตรฐานการบริหารจัดการด้านการเงิน
(FIDUCIARY STANDARDS)

ข้อก�ำหนดทั่วไปและข้อก�ำหนดเฉพาะของ GCF ที่หน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองหรือหน่วยงาน
ร่วมด�ำเนินการต้องปฏิบัติตาม ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก GCF
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อภิธานศัพท์

หน่วยประสานงานกลาง
(FOCAL POINT)

บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากประเทศก�ำลังพัฒนาที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (UNFCCC) เพือ่ ท�ำหน้าทีช่ วั่ คราวในฐานะหน่วยประสานงานหลัก
ของประเทศ (NDA) จนกว่าจะมีการแต่งตั้งให้เป็น NDA อย่างเป็นทางการ

นโยบายเพศภาวะ
(GENDER POLICY)

นโยบายเพศภาวะของกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่า GCF ให้ความส�ำคัญต่อความเท่าเทียม
ทางเพศที่จะช่วยให้บรรลุผลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น นโยบายเรื่อง
เพศนีใ้ ช้กบั กิจกรรมทุกด้านของกองทุน ไม่วา่ จะเป็นในระดับนานาชาติ ระดับภูมภิ าค หรือระดับประเทศ
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือสถาบันที่ต้องการเข้าถึงทรัพยากรของกองทุน GCF

หน่วยประสานงานหลัก
(NATIONAL DESIGNATED AUTHORITY: NDA)

หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรที่มีหน้าที่หลักในการติดต่อสื่อสารกับส�ำนักเลขาธิการกองทุน GCF
ก�ำกับดูแลกิจกรรมภายใต้การสนับสนุนของ GCF โดยสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเชิงรุกด้านการปรับตัวและ
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามความต้องการของประเทศ
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