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ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอโครงการ 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 

เพื่อขอรับการสนับสนนุทางการเงินจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว  

(Green Climate Fund: GCF) 

หลักการและเหตุผล 

กระบวนกำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศไทย  
เพ่ือขอรับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกกองทุนภูมิอำกำศสีเขียว (Green Climate Fund) หรือกองทุน GCF 
เป็นขั้นตอนของรัฐที่ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ในฐำนะหน่วยประสำนงำนหลัก (National Designated 
Authority: NDA) ของกองทุน GCF ประเทศไทย เพ่ือพิจำรณำคัดกรองโครงกำรและแผนงำนที่ประสงค์จะ
ขอรับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกกองทุน GCF 

กำรก ำหนดขั้นตอนพิจำรณำโครงกำรของประเทศไทยในกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุน GCF  
มีเป้ำหมำยให้กำรด ำเนินกำรโครงกำรที่เสนอขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุน GCF มีควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์และแผนรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศ และเป็นโครงกำรที่ได้รับกำรพัฒนำ
จำกควำมต้องกำรของประเทศ รวมถึงเพ่ือให้เกิดกำรจัดสรรทรัพยำกรกำรเงินจำกกองทุน GCF แก่ภำครัฐและ
ภำคเอกชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งโดยทำงตรงและทำงอ้อม ทั้งนี้ เงื่อนไขส ำคัญในกำรพิจำรณำอนุมัติ
โครงกำร คือ กำรได้รับหนังสือรับรองที่ประเทศไทยไม่มีข้อคัดค้ำน (No-Objection Letter: NOL)  
หรือหนังสือ NOL จำกส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

ค านิยามและขอบเขตการด าเนินการ 

กองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund: GCF) เป็นกลไกทำงกำรเงินภำยใต้กรอบ
อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (UNFCCC) ที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และเริ่มด ำเนินงำนอย่ำงเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วิสัยทัศน์ของกองทุน GCF คือกำรสนับสนุน 
กำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของประชำคมโลก สู่กำรพัฒนำที่มีกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่ ำ และมี 
ภูมิต้ำนทำนและขีดควำมสำมำรถในกำรฟ้ืนตัวจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยอำศัยนวัตกรรมและ
กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรลงทุนที่สำมำรถสร้ำงผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงยั่งยืน โดยหลักกำร
ส ำคัญของกองทุน GCF คือ ควำมเป็นเจ้ำของโครงกำรของประเทศผู้รับและกำรด ำเนินกำรที่เกิดจำก 
ควำมต้องกำรของประเทศอย่ำงแท้จริง 

หน่วยประสานงานหลักของกองทุน GCF (National Designated Authorities: NDAs) หมำยถึง 
หน่วยงำนระดับชำติที่เป็นผู้แทนของประเทศในกำรประสำนกำรด ำเนินงำนกับกองทุน GCF บทบำทและ
หน้ำที่หลักของหน่วยงำน NDA มีหลำยประกำร ได้แก่ ก ำกับดูแลให้กำรด ำเนินกำรโครงกำรและแผนงำน
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ภำยใต้กำรสนับสนุนของกองทุน GCF เป็นไปในทิศทำงเดียวกับยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนด้ำน 
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศ สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเชิงรุกด้ำนกำรปรับตัวและกำรลดก๊ำซ
เรือนกระจกที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ และก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำขอรับกำรสนับสนุน
ทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศ  

องค์กรที่ได้รับการรับรองจากกองทุน GCF (Accredited Entities: AEs) หมำยถึง หน่วยงำน
ภำครัฐ สถำบัน บริษัท หรือองค์กรพัฒนำเอกชน ในระดับท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภำค และระหว่ำงประเทศ  
ที่ได้รับกำรรับรองภำยใต้ข้อก ำหนดของกองทุน GCF ให้ท ำหน้ำที่เป็นกลไกหลักในกำรพัฒนำและด ำเนินกำร
บริหำรโครงกำรและแผนงำนที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุน GCF อนึ่ง องค์กรเหล่ำนี้ต้องผ่ำนกำรพิจำรณำ
ตำมมำตรฐำนและข้อก ำหนดของกองทุน GCF ได้แก่ มำตรฐำนด้ำนกำรดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย (Fiduciary Obligations) มำตรฐำนในกำรปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม (Environmental and 
Social Safeguards) และมำตรฐำนด้ำนเพศภำวะ (Gender) 

แนวทางการจัดสรรเงินของกองทุน GCF (GCF Funding Allocation) หมำยถึง กำรสนับสนุน 
ด้ำนกำรเงินแก่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ซ่ึงแบ่งเป็น ๒ ด้ำนในสัดส่วนทีเ่ท่ำกัน 
ได้แก่ ๑) กำรด ำเนินกำรลดก๊ำซเรือนกระจก โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกใน
ระดับต่ ำจำกภำคส่วนดังนี้ ภำคกำรผลิตไฟฟ้ำและพลังงำน ภำคกำรขนส่ง ภำคอุตสำหกรรม กำรใช้พลังงำนใน
อำคำร เมือง และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ รวมถึงภำคป่ำไม้และกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน และ ๒) กำรปรับตัว 
โดยมุ่งเน้นไปที่กำรด ำเนินกำรเพ่ือเสริมสร้ำงเพ่ิมภูมิต้ำนทำนและขีดควำมสำมำรถในกำรรับมือต่อผลกระทบ
จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศให้แก่ชุมชนและประชำชนในกลุ่มที่มีควำมเปรำะบำง ด้ำนสุขภำพและ
ควำมเป็นอยู่ที่ดี ควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและน้ ำ ระบบสำธำรณูปโภคและสภำวะแวดล้อม รวมถึงระบบนิเวศ
และบริกำรจำกระบบนิเวศ 

หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน GCF (GCF Funding 
Criteria) กำรประเมินข้อเสนอโครงกำรหรือแผนงำนที่ประสงค์จะขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุน GCF  
จะเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และกรอบกำรพิจำรณำ ๖ ประกำร ดังนี้ 

(๑) ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact Potential) หมำยถึง ผลกระทบจำกกำรลดก๊ำซเรือนกระจก 
และ/หรือจำกกำรปรับตัว ซ่ึงสำมำรถก ำหนดตัวชี้วัดเชิงปริมำณหรือมูลค่ำได้ อำทิ ปริมำณกำรปล่อย
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำต่อปีที่สำมำรถหลีกเลี่ยงหรือลดลงได้ หรือจ ำนวนผู้รับประโยชน์ทั้ง
ทำงตรงและทำงอ้อม ตลอดจนจ ำนวนผู้รับประโยชน์ต่อจ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

(๒) ศักยภาพในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift Potential) หมำยถึง โครงกำรมี
ศักยภำพในกำรกระตุ้นให้เกิดผลกระทบหรือขยำยผลกระทบมำกกว่ำระดับปกติของกำรลงทุน โดยมี
ตัวชี้วัด อำทิ  กำรน ำไปพัฒนำต่อยอด ขยำยผลหรือท ำซ้ ำในพ้ืนที่อ่ืนๆ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้และ
กระบวนกำรเรียนรู้ กำรสร้ำงบรรยำกำศหรือกลไกกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง และกำรส่งเสริม 
กำรพัฒนำนโยบำยและกรอบระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
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(๓) ศักยภาพในการพัฒนาอย่างยั่ งยืน (Sustainable Development Potential) หมำยถึง 
ศักยภำพของโครงกำรในกำรสร้ำงประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยมีตัวชี้วัด อำทิ อัตรำกำรจ้ำงงำน กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ 
เช่น กำรเข้ำถึงกำรศึกษำ กำรรักษำกฎระเบียบข้อบังคับหรือวัฒนธรรม ควำมปลอดภัยและ
สุขอนำมัย คุณภำพอำกำศ คุณภำพดิน และกำรพัฒนำที่ค ำนึงถึงควำมเท่ำเทียมกันระหว่ำงเพศ 

(๔) การตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับ (Needs of the Recipient) หมำยถึง โครงกำรที่เสนอ
ขอรับทุนต้องค ำนึงถึงควำมเปรำะบำงต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและควำมต้องกำรด้ำน
เงินทุนของผู้ที่จะได้รับประโยชน์จำกโครงกำร ตัวอย่ำงเช่น ระดับของควำมเสี่ยงต่อผลกระทบจำก
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศหรือกลุ่มเป้ำหมำย กำรขำดแคลนเงินทุนที่ท ำให้เกิด
ข้อจ ำกัดในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศ และควำมต้องกำร
ด้ำนกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของสถำบันและกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้อง 

(๕) ความเป็นเจ้าของของประเทศผู้รับ (Country Ownership) หมำยถึง ควำมเป็นเจ้ำของต่อ
โครงกำรหรือแผนงำนที่เสนอขอรับกำรสนับสนุนของประเทศผู้รับ ซึ่งวัดได้จำกควำมสอดคล้องของ
โครงกำรหรือแผนงำนที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกับยุทธศำสตร์และนโยบำยของประเทศในด้ำนกำรลด
ก๊ำซเรือนกระจกและด้ำนกำรปรับตัว อำทิ  กำรมีส่วนร่วมที่ประเทศก ำหนด (Nationally 
Determined Contributions: NDC) แผนกำรด ำเนินงำนลดก๊ำซเรือนกระจกที่เหมำะสมของ
ประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMA)  แผนกำรปรับตัวแห่งชำติ  
(National Adaptation Plan: NAP) และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ นอกจำกนี้ ควำมเป็น
เจ้ำของของประเทศผู้รับยังสำมำรถประเมินได้จำกขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนขององค์กรที่
ได้รับกำรรับรองจำกกองทุน GCF และองค์กรด ำเนินงำน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร/
แผนงำนที่เสนอไว้ 

(๖) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Efficiency and Effectiveness) หมำยถึง ควำมสมบูรณ์และ
ประสิทธิภำพทำงเศรษฐศำสตร์และกำรเงินของโครงกำรหรือแผนงำนที่เสนอขอรับกำรสนับสนุน 
ตัวอย่ำงตัวชี้วัด ได้แก่ กำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยลงทุนโดยรวมต่อตันคำร์บอนไดออกไซด์ หรือ
ปริมำณรวมของก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้ สัดส่วนกำรร่วมทุน (ร้อยละของจ ำนวนเงินลงทุนที่
ได้รับจำกกองทุนเทียบกับจ ำนวนเงินโครงกำรทั้งสิ้น) และอัตรำผลตอบแทนทำงกำรเงินและ 
ทำงเศรษฐศำสตร์ของโครงกำร 

เครื่องมือทางการเงินของกองทุน GCF (GCF Funding Instruments) กองทุน GCF น ำเสนอ
เครื่องมือทำงกำรเงินที่นอกเหนือไปจำกเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่ำและเงินกู้แบบผ่อนปรนมำใช้ใน 
กำรสนับสนุนโครงกำรอีก ๒ ประเภท ได้แก่ กำรลงทุนในตรำสำรทุน (Equity) และกำรค้ ำประกัน 
(Guarantees) โดยเครื่องมือทั้ง ๔ ประเภทมีรำยละเอียดดังนี้ 

ก) เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า (Grants) – เพ่ือส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกรรมส่วนใหญ่ทีไ่ม่ได้รับ
กำรสนับสนุนผ่ำนช่องทำงกำรเงินหลัก เช่น กิจกรรมกำรปรับตัวของธุรกิจเพ่ือลดกระทบจำก
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ปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในพ้ืนที่เปรำะบำง กำรช่วยเหลือด้ำนเทคนิคและ
เสริมสร้ำงศักยภำพในกำรรับมือกับผลกระทบ รวมถึงกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร 
กำรพัฒนำและวิเครำะห์ข้อมูล ตลอดจนกำรพัฒนำและกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ 

ข) เงินกู้แบบมีเงื่อนไขผ่อนปรน (Concessional Loans) – เพ่ือเสริมสร้ำงสภำพคล่องหรือ
ลดภำระหนี้ที่มีต้นทุนสูง โดยมีข้อเสนอในรูปแบบของข้อตกลงและเงื่อนไขในกำรช ำระเงินคืน
ทีผ่่อนปรนกว่ำ และ/หรืออัตรำดอกเบี้ยที่ต่ ำกว่ำอัตรำตลำด 

ค) ตราสารทุน (Equity) – เพ่ือร่วมลงทุนในโครงกำรที่อยู่ในระยะแรกของกำรพัฒนำ แต่มี
ศักยภำพสูงในกำรเติบโตในอนำคต เพ่ือให้โครงกำรสำมำรถพัฒนำและด ำเนินกิจกำรต่อไปได้ 

ง) การค้ าประกัน (Guarantees) – เพ่ือลดควำมเสี่ยงของโครงกำรลงทุน และส่งเสริม 
กำรลงทุนจำกภำคเอกชนรำยใหม่ อำทิ ธนำคำรเพ่ือกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ ธนำคำร
พัฒนำระดับประเทศ และภำคเอกชนอ่ืนๆ 

รูปแบบของการเข้าถึงกองทุน GCF (GCF Access Modalities) กำรเข้ำถึงกองทุน GCF สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ ๒ รูปแบบ ได้แก่ ผ่ำนสถำบันหรือองค์กรในประเทศที่ได้รับกำรรับรองจำกกองทุน หรือ Direct 
Access Entity (DAE) หรือผ่ำนสถำบันหรือองค์กรระหว่ำงประเทศที่ได้รับกำรรับรอง หรือ Accredited 
Entity (AE)  อนึ่ง กองทุน GCF ให้ควำมส ำคัญในกำรเข้ำถึงเงินกองทุนผ่ำนทำงสถำบันหรือองค์กรในประเทศ
ที่ได้รับกำรรับรองหรือ DAE ซึ่งสอดคล้องกับหลักกำรส ำคัญของกองทุนที่มุ่งเน้นที่ประเทศผู้รับเป็นผู้ก ำหนด
ควำมต้องกำรและกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

โครงการ/ข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุน GCF (GCF Project / Proposal) กองทุน GCF มุ่งให้
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่โครงกำรและแผนงำนของภำครัฐบำลและภำคเอกชน ที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำประสงค์
เชิงยุทธศำสตร์ของกองทุนต่อกำรลดก๊ำซเรือนกระจก  ๔ ด้ำน ได้แก่ (๑) กำรผลิตและกำรเข้ำถึงพลังงำน  
(๒) กำรขนส่ง (๓) อำคำร เมือง อุตสำหกรรม และอุปกรณ์เครื่องใช้ และ (๔) ป่ำไม้และกำรใช้ที่ดิน 

และกำรปรับตัวใน ๔ ด้ำน ได้แก่ (๑) ด้ำนสุขอนำมัย ควำมมั่นคงทำงอำหำรและน้ ำ (๒) วิถีชีวิตของ
ประชำชนและชุมชน (๓) ระบบนิเวศและบริกำรจำกระบบนิเวศ และ (๔) ระบบสำธำรณูปโภคและสภำวะ
แวดล้อม องค์กรที่ได้รับกำรรับรองจำกกองทุน GCF สำมำรถยื่นข้อเสนอโครงกำรได้ตลอดเวลำหรือเมื่อมี 
กำรประกำศเปิดรับข้อเสนอโครงกำรจำกกองทุน  

ในขณะที่กำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำร กองทุน GCF จะพิจำรณำเฉพำะข้อเสนอโครงกำรที่ผ่ำน
กระบวนกำรรับรองและได้รับหนังสือรับรองที่ประเทศไทยไม่มีข้อคัดค้ำนจำก NDA แล้วเท่ำนั้น ดังนั้น 
หลักเกณฑ์และกระบวนกำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรของ NDA จึงเป็นขั้นตอนส ำคัญของกำรขอรับกำร
สนับสนุนจำกกองทุน GCF  
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หลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย (No-Objection Criteria) 

คือ เกณฑ์ในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและให้กำรรับรองต่อข้อเสนอโครงกำรหรือแผนงำนที่
ต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกกองทุน GCF เพ่ือด ำเนินกำรออกหนังสือรับรองที่ประเทศไทยไม่มี
ข้อคัดค้ำน (No-Objection Letter: NOL) ต่อไป โดยหลักเกณฑ์ดังกล่ำวได้รับกำรจัดท ำขึ้นโดยค ำนึงถึง
ยุทธศำสตร์ชำติ  นโยบำย แผนงำนและกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของภำ คส่วนตำมที่ก ำหนดไว้ใน 
กรอบกำรพิจำรณำขอรับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของ
ประเทศไทย (Thailand Country Programme: TCP) รวมถึงกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงควำมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กำรลงทุน ตลอดจนข้อก ำหนดด้ำนมำตรฐำนในกำรปกป้องสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของกองทุน GCF ด้วยเหตุผลดังกล่ำว ในกำรพิจำรณำของ NDA ต่อข้อเสนอโครงกำรที่ขอรับ 
กำรสนับสนุนจำกกองทุน GCF จึงมุ่งเน้นกำรตรวจสอบและประเมินผลใน ๓ ด้ำน ได้แก่ (๑) ควำมเป็นเจ้ำของ
ของประเทศผู้รับ (๒) กำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทสและผู้รับ และ (๓) กำรปกป้องสิ่งแวดล้อม
และสังคม และนโยบำยด้ำนเพศภำวะ 

เกณฑ์กำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุน GCF ทั้ง ๓ ด้ำนดังกล่ำว  
มีรำยละเอียดของหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ 

๑. ความเป็นเจ้าของของประเทศผู้รับ 

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ: 

๑) ความสอดคล้องกับนโยบายชาติและยุทธศาสตร์ชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
ประกาศใช้อยู่ในขณะนั้น โครงกำรที่เสนอขอรับทุนต้องก ำหนดวัตถุประสงค์และกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับแนวทำงและยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศ ดังนี้ 

• กรอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย (Thailand Country Programme: TCP) 

• ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี  

• แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

• แผนแม่บทรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ พ.ศ. ๑๕๕๘ - ๒๕๙๓ 

• แผนอนุรักษ์พลังงำนระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๗๓) 

• แผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) 

• แผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙  

• แผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ 

• แผนอนุรักษ์พลังงำน พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓ 

• แผนหลักกำรพัฒนำระบบขนส่งและจรำจร พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓  
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• แผนแม่บทในกำรพัฒนำระบบกำรขนส่งที่ยั่งยืนและลดปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ 

• แผนแม่บทกำรพัฒนำระบบโครงข่ำยสมำร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ 

• แผนแม่บทกำรพัฒนำอุตสำหกรรมไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔ 

• แผนป้องกันและบรรสำธำรณภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒  
๒) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงกำรที่เสนอขอรับทุนต้องผ่ำนกำรหำรือร่วมกับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียหรือผู้ที่จะได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินโครงกำร โดยให้มีกระบวนกำรมีส่วนร่วมในขั้นตอน
กำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำร กำรด ำเนินโครงกำร ตลอดจนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนิน
โครงกำร 

ตัวชี้วัดที่ใช้ในกำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดหมวดที ่๑ กำรสนับสนุนหลักกำรควำมเป็นเจ้ำของโครงกำรของประเทศ (Promotion of Country 
Ownership) 

ตัวชี้วัด ๑.๑ กำรด ำ เนินกำรตำมกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้อง และควำมสอดคล้องกับนโยบำยด้ำน 
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศไทย 

ตัวชี้วัด ๑.๒ กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๒. การตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและผู้รับ 

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ: 

๑) สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายที่ระบุไว้ในข้อเสนอการมีส่วนร่วมที่ประเทศก าหนด 
(NDC) (เฉพำะโครงกำรด้ำนกำรลดก๊ำซเรือนกระจก) โครงกำรที่เสนอขอรับทุนต้องก ำหนด
วัตถุประสงค์ กิจกรรม และมำตรกำรด ำเนินงำนที่มีส่วนช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกตำม
เป้ำหมำยของประเทศไทย ซึ่งก ำหนดให้มีกำรลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลงร้อยละ  
๒๐-๒๕ เมื่อเทียบกับระดับกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรด ำเนินงำนตำมปกติ  (Business As 
Usual: BAU) ภำยในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 

๒) การเสริมสร้างภูมิต้านทานและความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(เฉพำะโครงกำรด้ำนกำรปรับตัว) โครงกำรที่เสนอขอรับทุนต้องก ำหนดวัตถุประสงค์ กิจกรรม และ
มำตรกำรด ำเนินกำรซึ่งมุ่งสนับสนุนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในรูปแบบของกำรเสริมสร้ำงภูมิต้ำนทำน
และควำมสำมำรถในกำรฟ้ืนตัวจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

๓) ลดความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศและในกลุ่มเสี่ยง (เฉพำะโครงกำร
ด้ำนกำรปรับตัว) โครงกำรที่เสนอขอรับทุนต้องก ำหนดวัตถุประสงค์ กิจกรรม และมำตรกำร
ด ำเนินงำนซึ่งมุ่งลดควำมเปรำะบำงของประเทศและประชำกรกลุ่มเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ 
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๔) ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและกลุ่มประชากรเป้าหมาย  โครงกำรที่เสนอ
ขอรับทุนต้องก ำหนดวัตถุประสงค์ กิจกรรม และมำตรกำรด ำเนินงำนซึ่งมุ่งตอบสนองควำมต้องกำร
ของประเทศและกลุ่มประชำกรเป้ำหมำยด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 

๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันและพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงกำรที่เสนอขอรับทุนต้องก ำหนดวัตถุประสงค์ กิจกรรม และมำตรกำร
ด ำเนินงำนซึ่งมุ่งสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวชี้วัดที่ใช้ในกำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดหมวดที่ ๒ ศักยภำพด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศจำกกำรด ำเนินโครงกำร (Climate 
Change Impact Potential) 

ตัวชี้วัด ๒.๑ ปริมำณกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกอย่ำงมีนัยส ำคัญตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

ตัวชี้วัด ๒.๒ กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรฟ้ืนตัวจำกผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ (Climate Resilience) (ด้ำนกำรปรับตัว กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
ฟ้ืนตัวขององค์ประกอบต่ำงๆ ของระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศอีกทั้ง
ปรับปรุงเพ่ือมุ่งสู่ทิศทำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และมีควำมพร้อมรองรับผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในอนำคต) 

ตัวชี้วัด ๒.๓ กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรต้ำนรับกับปัญหำที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Robustness) (ด้ำนกำรปรับตัว  กำรเสริมสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถของระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพ่ือให้สำมำรถ
ปรับตัวรับสภำวะกดดันจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และรักษำประสิทธิภำพของระบบให้
กลับสู่สภำพเดิมได้อย่ำงรวดเร็ว) 

ตัวชี้วัด ๒.๔ องค์กรหรือเครือข่ำยรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยธรรมชำติในพ้ืนที่
ชุมชน (รวมถึงกำรคำดกำรณ์และแนวโน้ม) 

ตัวชี้วัดหมวดที่ ๓ ศักยภำพของโครงกำรในกำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของสังคม (Paradigm Shift 
Potential) 

ตัวชี้วัด ๓.๑ ควำมสำมำรถในกำรขยำยผลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
(Upscaling Capacity) 

ตัวชี้วัด ๓.๒ ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรโดยท ำซ้ ำในพ้ืนที่อ่ืน (Replicability) 

ตัวชี้วัด ๓.๓ กำรสร้ำงเสริมองค์ควำมรู้และกระบวนกำรเรียนรู้แก่สังคม 

ตัวชี้วัด ๓.๔ กำรปรับ เปลี่ ยนโครงสร้ ำ งทำงกำรตลำด และ/หรือสั งคม (Market and Social 
Transformation) เพ่ือกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด ๓.๕ กำรสนับสนุนนโยบำยและแผนด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

ตัวชี้วัด ๓.๖ สนับสนุนกำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นเพ่ือกำรปรับตัว และ/หรือ ลดก๊ำซเรือนกระจก 
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ตัวชี้วัดหมวดที่ ๔ ศักยภำพในกำรสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development 
Potential) 

ตัวชี้วัด ๔.๑ ผลประโยชน์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด ๔.๒ ผลประโยชน์ด้ำนสังคม 

ตัวชี้วัด ๔.๓ ผลประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจ 

ตัวชี้วัดหมวดที่ ๕ กำรตอบสนองควำมต้องกำรของประเทศผู้รับเงิน (Responsive to Recipients Needs) 

ตัวชี้วัด ๕.๑ กำรพัฒนำสภำพเศรษฐกิจ สังคม และ/หรือสิ่งแวดล้อมภำยในประเทศ 

ตัวชี้วัด ๕.๒ กำรสร้ำงเสริมศักยภำพของหน่วยงำน และ/หรือ กลุ่มประชำกรเป้ำหมำยภำยในประเทศ 

ตัวชี้วัด ๕.๓ สนับสนุนกิจกรรมกำรพัฒนำด้ำนสังคมและวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด ๕.๔ กำรตอบสนองต่อพ้ืนที่ ประเด็น หรือ กลุ่มประชำกรที่มีควำมเปรำะบำง 

ตัวชี้วัดหมวดที่ ๖ ประสิทธิภำพและประสิทธิผลทำงกำรเงิน  (Financial Efficiency & Effectiveness) 
(เฉพำะโครงกำรลงทุน) 

ตัวชี้วัด ๖.๑ จ ำนวนเงินลงทุนและรูปแบบกำรบริหำรกำรเงินของโครงกำร 

ตัวชี้วัด ๖.๒ ควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุน 

ตัวชี้วัด ๖.๓ กำรใช้ เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์หรือแบบจ ำลองทำงธุรกิจ ( Business Model)  
ที่เหมำะสมในกำรด ำเนินโครงกำร 

๓. มาตรฐานในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและสังคม และนโยบายด้านเพศภาวะ 

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ 

1) การปกป้องด้านสังคม โครงกำรที่เสนอขอรับทุนต้องก ำหนดวัตถุประสงค์ของโครงกำร กิจกรรม และ
มำตรกำรด ำเนินงำนโครงกำร ให้มีกำรสร้ำงผลกระทบเชิงบวกด้ำนสังคมและสุขภำพแก่ประชำชน
และชุมชน รวมถึงกำรบรรเทำปัญหำแรงงำนและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  สุขภำพ  
ควำมปลอดภัย และควำมม่ันคงของชุมชน และมรดกทำงวัฒนธรรม 

2) การปกป้องด้านสิ่งแวดล้อม โครงกำรที่เสนอขอรับทุนต้องก ำหนดวัตถุประสงค์ของโครงกำร กิจกรรม 
และมำตรกำรด ำเนินงำนโครงกำร ให้มีกำรสร้ำงผลกระทบเชิงบวกด้ำนสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำรป้องกัน
มลพิษ กำรครอบครองที่ดินและกำรย้ำยถิ่นฐำนโดยไม่สมัครใจ กำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำย 
ทำงชีวภำพและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน ตลอดจนมีกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (อ้ำงอิงจำกแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

3) การพัฒนาที่ค านึงถึงความเท่าเทียมทางเพศ โครงกำรที่เสนอขอรับทุนต้องก ำหนดวัตถุประสงค์ 
ของโครงกำร กิจกรรม และมำตรกำรที่มีศักยภำพในกำรลดควำมไม่เท่ำเทียมระหว่ำงเพศหญิง-ชำย 
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และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มเพศภำวะ (หญิง/ชำย) กำรบูรณำกำรแนวคิดและประเด็นเกี่ยวกับ
ควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศในข้อเสนอโครงกำรถือเป็นเงื่อนไขส ำคัญประกำรหนึ่งของกองทุน GCF  
ซึ่งจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรโดยทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุน ไม่ว่ำ
จะเป็นหน่วยช ำนัญกำรระดับประเทศของกองทุน GCF องค์กรที่ได้รับกำรรับรองจำกกองทุน GCF 
และองค์กรด ำเนินงำน ทั้งนี้หน่วยงำน NDA จะพิจำรณำว่ำข้อเสนอโครงกำรที่เสนอมำนั้นมี 
ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบำยของประเทศ ทั้งด้ำนควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศและด้ำน 
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยอำศัยกำรมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชำญด้ำนควำมเท่ำเทียมระหว่ำง
เพศจำกทุกภำคส่วน อำทิ กระทรวงที่เกี่ยวข้อง สถำบันทำงวิชำกำร และผู้แทนองค์กรภำคประชำ
สังคม ในกระบวนกำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำร 

ตัวชี้วัดที่ใช้ในกำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดหมวดที่ ๗ มำตรฐำนในกำรปกป้องสิ่งแวดล้อมและสังคม และนโยบำยด้ำนเพศภำวะ 

ตัวชี้วัด ๗.๑ กำรจัดกำรควำมเสี่ยง และผลกระทบทำงสังคมจำกกำรด ำเนินโครงกำร 

ตัวชี้วัด ๗.๒ กำรมีส่วนร่วมและกลไกในกำรสื่อสำร / กำรร้องทุกขข์องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ตัวชี้วัด ๗.๓ สถำนภำพแรงงำนและกำรท ำงำน หมำยถึง กำรได้ท ำงำนที่มีคุณค่ำ (Decent Work) ตำม
นิยำมขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (International Labour Organization หรือ 
ILO) มีโอกำสควำมก้ำวหน้ำ รำยได้ที่เหมำะสมกับงำนที่ท ำ มีสิทธิในกำรออกเสียงและเป็นที่
ยอมรับในที่ท ำงำน เป็นงำนที่ช่วยให้ชีวิตครอบครัวมีควำมม่ันคง ได้มีกำรพัฒนำศักยภำพของ
ตนเอง และเป็นงำนที่มีควำมเป็นธรรม และควำมเท่ำเทียมกันไม่ว่ำเป็นชำยหรือหญิง และไม่
ถูกเลือกปฏิบัติ 

ตัวชี้วัด ๗.๔ สุขภำพ ควำมปลอดภัย และกำรด ำรงชีวิตของชุมชน 

ตัวชี้วัด ๗.๕ ประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกร และกำรป้องกันมลพิษของโครงกำร 

ตัวชี้วัด ๗.๖ กำรครอบครองที่ดินและกำรย้ำยถิ่นฐำนโดยไม่ตั้งใจ และ /หรือไม่เต็มใจ 

ตัวชี้วัด ๗.๗ กำรสนับสนุนให้เกิดควำมเท่ำเทียมเชิงเพศภำวะ (หญิง/ชำย) 
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ขั้นตอนในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ 

ขั้นตอนที่ ๑ องค์กรที่ได้รับกำรรับรองจำกกองทุน GCF (AE หรือ DAE) พัฒนำแนวคิด/ข้อเสนอ
โครงกำร (Funding Proposal)  จำกนั้น ยื่นข้อเสนอโครงกำรฉบับภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ ต่อส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
เพ่ือพิจำรณำ 

ขั้นตอนที่ ๒ สผ. พิจำรณำแนวคิด/ข้อเสนอโครงกำรในเบื้องต้น ตำมหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำขอรับ
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของ
ประเทศไทย (ตำรำงท่ี ๑) โดยอำศัยกลไกกำรมีส่วนร่วมจำกภำคส่วนต่ำงๆ  

ขั้นตอนที่ ๓ สผ. ส่งผลกำรประเมินโครงกำรเบื้องต้นให้คณะท ำงำนพิจำรณำและกลั่นกรองโครงกำรที่
ขอรับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินในกรอบระหว่ำงประเทศ เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบใน
หลักกำรและกิจกรรมของโครงกำร  

ขั้นตอนที่ ๔ สผ. น ำเสนอโครงกำรที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะท ำงำนพิจำรณำและกลั่นกรองฯ ต่อ
คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศด้ำนกำรบูรณำกำรนโยบำยและ
แผน เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรออกหนังสือรับรองที่ประเทศไทยไม่มีข้อ
คัดค้ำน (No-Objection Letter: NOL) ส ำหรับเสนอกองทุน GCF ต่อไป  

ขั้นตอนที่ ๕ สผ. รำยงำนผลกำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมกำรฯ ให้คณะกรรมกำรนโยบำยกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศแห่งชำติรับทรำบ (กำรด ำเนินกำรขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับ
ก ำหนดกำรกำรประชุมรำยไตรมำสของคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศแห่งชำติ) 

ขั้นตอนที่ ๖ ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ในฐำนะผู้มีอ ำนำจ (Designated 
Authority) พิจำรณำเห็นชอบและลงนำมในหนังสือ NOL  

ขั้นตอนที่ ๗ สผ. ในฐำนะ  NDA แจ้งให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรกองทุนภูมิอำกำศสี เขียว (GCF 
Secretariat) ทรำบถึงผลกำรพิจำรณำออกหนังสือ NOL  

หมำยเหตุ: ข้อมูลกำรพิจำรณำออกหนังสือรับรองที่ประเทศไทยไม่มีข้อคัดค้ำนและข้อมูลของข้อเสนอ
โครงกำรที่ได้รับ NOLทั้งหมดจะได้รับกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะโดยผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสผ. และช่องทำง
กำรสื่อสำรอื่นที่เป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

กระบวนการพิจารณาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงินในกรอบระหว่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งกำรออกหนังสือ NOL 

ไมเ่หน็ชอบ เสนอพจิารณา กรณีไมม่ขีอ้

แกไ้ข/ปรบัปรงุ 

เหน็ชอบ 

กองทุน GCF 

เสนอเพื่อเข้ำสู่ขั้นตอนกำรพิจำรณำ 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

ในฐำนะผู้มีอ ำนำจ (Designated Authority)  
ลงนำมหนังสือรับรอง NOL 

AE หรือ DAE  
พัฒนำข้อเสนอโครงกำร และน ำเสนอต่อให้ สผ.  

เพ่ือพิจำรณำขอรับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ 

สผ. ในฐานะ NDA 
พิจำรณำในเบื้องต้นตำมหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำขอรับกำรสนับสนุน

ทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ 

คณะท างานพิจารณาและกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการ
สนับสนุนทางการเงินในกรอบระหว่างประเทศ  

พิจำรณำหลักกำรและประเมินโครงกำรตำมหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำขอรับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ 

คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ด้านการบูรณาการนโยบายและแผน  

พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรออกหนังสือรับรองที่ประเทศ
ไทยไม่มีข้อคัดค้ำน (NOL)  

คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ  
รับทรำบผลกำรพิจำรณำ 

มีข้อแก้ไข/ปรับปรุง 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

รำยงำนผลกำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมกำรฯ  
ให้คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
แห่งชำติรับทรำบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ เสนอพิจำรณำ กรณีไม่
มีข้อแก้ไข/ปรับปรุง 



๑๒ 
 

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 

หลักเกณฑ์ 
การพิจารณา/ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์การให้คะแนน การให้คะแนน 

ตัวช้ีวัดหมวดที่ ๑ การสนับสนุนหลักการความเป็นเจ้าของโครงการของ
ประเทศ (Promote Country Ownership) 

หมายเหตุ  ข้อเสนอโครงกำรทุกประเภท (กำรลดก๊ำซเรือนกระจก/กำรปรับตัว) 
ต้องเกี่ยวข้องและได้รับคะแนนเท่ำกับ ๑ หรือมำกกว่ำ ส ำหรับทุกตัวชี้วัดในหมวดนี้ 

ค่าน้ าหนัก 

คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ การด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความสอดคล้องกับนโยบายด้าน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 

ก. การด าเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
และ/หรือ 
ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องของ
ประเทศไทย 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรด ำเนินกำร
ตำมกฎหมำย ระเบียบ และ/หรือ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องของประเทศไทยไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรด ำเนินกำร
ตำมกฎหมำย ระเบียบ และ/หรือ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องของประเทศไทยได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรด ำเนินกำร
ตำมกฎหมำย ระเบียบ และ/หรือ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องของประเทศไทยได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และมี
ควำมเชื่อมโยงกับกฎหมำย ระเบียบ และ/หรือ 
ข้อบังคับระหว่ำงประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(ทุกประเภทโครงกำร) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 
 
(๒)  ระดับคะแนน 
      ๐     ๑     ๒  

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง 
................................ 

ข.  ความสอดคล้อง
กับนโยบาย และ
แผนด้าน 
การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ
ของประเทศไทย 

 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่
สอดคล้องกับนโยบำย และแผนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศของประเทศไทย 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรสอดคล้อง
กับนโยบำย และแผนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศของประเทศไทย 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรสอดคล้อง
กับนโยบำย และแผนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศของประเทศไทย โดยสนับสนุนและ
เชื่อมโยงกับนโยบำยและแผน ระดับชำติด้ำนอื่น 

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(ทุกประเภทโครงกำร) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 
 
(๒)  ระดับคะแนน 
      ๐     ๑     ๒  

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 
 



๑๓ 
 

หลักเกณฑ์ 
การพิจารณา/ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์การให้คะแนน การให้คะแนน 

ค.  สนับสนุนการ
ด าเนินงานด้าน 
การปรับตัวต่อ 
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรปรับตัวต่อกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ ตำมรำยสำขำของประเทศที่ระบุไว้
ในแผนแม่บทรองรับกำร เปลี่ ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๙๓ 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ และโครงกำรมีกำรบูรณำกำรซึ่งมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน (Co-Benefits) ทั้งในระดับสำขำ 
และ/หรือ เชื่อมโยงไปสู่กำรลดก๊ำซเรือนกระจก 

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(โครงกำรกำรปรับตัว) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 
 
(๒)  ระดับคะแนน 

      ๐     ๑     ๒  

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 

 

ง.  สนับสนุนการ
ด าเนินงานด้าน 
การลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรลดกำรปล่อย 
ก๊ำซเรือนกระจก 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
ตำมรำยสำขำของประเทศที่ระบุไว้ในแผนแม่บท
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
– ๒๕๙๓ 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
และโครงกำรมีกำรบูรณำกำรซึ่งมีผลประโยชน์
ร่วมกัน (Co-Benefits) ทั้งในระดับสำขำ และ/หรือ 
เชื่อมโยงไปสู่กำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ 

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(โครงกำรลดก๊ำซฯ) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 
 
(๒)  ระดับคะแนน 

      ๐     ๑     ๒  

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หมายเหตุ  กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีประเด็นพิจำรณำ คือ (๑) ระดับกำรมีส่วนร่วมตำมหลัก
วิชำกำร และ (๒) องค์ประกอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกกำรด ำเนินโครงกำร โดยเฉพำะประชำชนในท้องถิ่น
และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 



๑๔ 
 

หลักเกณฑ์ 
การพิจารณา/ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์การให้คะแนน การให้คะแนน 

ก. โครงการระบุ
วัตถุประสงค์การมี
ส่วนร่วมของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างชัดเจน อาทิ 
เพ่ือให้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือ
เก็บข้อมูล เพ่ือ
ก าหนดมาตรการ 
หรือเพ่ือการน าไป
ปฏิบัติ 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมายถึง โครงกำรไม่ได้ระบุ
วัตถุประสงค์กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมายถึง โครงกำรระบุ
วัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในระดับท้องถิ่น 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรระบุ
วัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในระดับท้องถิ่น และสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ 
โดยเฉพำะกลุ่มผู้ด้อยโอกำส 

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(ทุกประเภทโครงกำร) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 
 
(๒)  ระดับคะแนน 

      ๐     ๑     ๒  

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 

ข. การมีส่วนร่วมผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยมีแนวทางหรือ
คู่มือในการจัด
ประชุมการมี 
ส่วนร่วม 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ไม่มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำร 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำรในระดับกำรประชุม
รับฟังควำมคิดเห็น 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรได้เปิด
โอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมตัดสินใจในกำร
ด ำเนินโครงกำร 

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(ทุกประเภทโครงกำร) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 
 
(๒)  ระดับคะแนน 

      ๐     ๑     ๒  

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 
 

คะแนนรวม 
ตัวช้ีวัดหมวดที่ ๑ คะแนนรวม =  

ผลรวมคะแนนที่ได้

ผลรวมคะแนนเต็ม
 × ๐.๒๐                      คะแนน 

 

 

ตัวช้ีวัดหมวดที่ ๒ ศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจาก 
ก า ร ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร  ( Climate Change Impact 
Potential) 

หมายเหตุ  ข้อเสนอโครงกำรทุกประเภท (กำรลดก๊ำซเรือนกระจก/กำรปรับตัว) 
ต้องเกี่ยวข้องและได้รับคะแนนเท่ำกับ ๑ หรือมำกกว่ำ ส ำหรับทุกตัวชี้วัดในหมวดนี้ 

ค่าน้ าหนัก 

คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 

 

 

 



๑๕ 
 

หลักเกณฑ์ 
การพิจารณา/ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์การให้คะแนน การให้คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๑  ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยส าคัญตลอดระยะเวลาการด าเนินการ 
หมายเหตุ  

๑)  อ้ำงอิงจำกกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (Mitigation) คือ กำรประเมินปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกที่ลดลงทุกปี ตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร เปรียบเทียบระหว่ำง “มีและไม่มีโครงกำร” 

๒)  ก๊ำซเรือนกระจกตำมพิธีสำรเกียวโต ได้แก่ คำร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  มีเทน (CH4)  ไนตรัสออกไซด์ 
(N2O)  ไฮโดรฟลูออโรคำร์บอน (HFCs)  เปอร์ฟลูออโรคำร์บอน (PFCs) และซัลเฟอร์เฮกซำฟลูออไรด์ (SF6) 

ก. ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
เทียบเท่า (CO2 
equivalent) โดย
เทียบกับกรณีฐาน 
(Baseline) 

 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง ปริมำณกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจกเทียบเท่ำ โดยเทียบกับกรณีฐำนไม่
แตกต่ำงกันระหว่ำงมีและไม่มีโครงกำร 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง ปริมำณกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจกลดลงได้มำกกว่ำกรณีที่ไม่มีโครงกำร 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง ปริมำณกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจกลดลงได้มำกกว่ำร้อยละ ๕๐ โดย
เทียบกับกรณีฐำน 

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(โครงกำรลดก๊ำซฯ) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 
 
(๒)  ระดับคะแนน 

      ๐     ๑     ๒  

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 

ข. แผน/มาตรการ/ 
กิจกรรมที่แสดงถึง
การติดตาม และ
ประเมินผลปริมาณ
การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
เทียบเท่า (CO2 
equivalent) ใน
ระหว่างด าเนิน
โครงการและ/หรือ
สิ้นสุดโครงการ 

 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดง
ให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม ที่แสดงถึงกำร
ติดตำม และประเมินผลปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกเทียบเท่ำ ในระหว่ำงด ำเนินโครงกำรและ/
หรือ สิ้นสุดโครงกำร 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้
เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม ที่แสดงถึงกำร
ติดตำม และประเมินผลปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกเทียบเท่ำ ในระหว่ำงด ำเนินโครงกำรและ/
หรือ สิ้นสุดโครงกำร 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้
เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม ที่แสดงถึงกำร
ติดตำม และประเมินผลปริมำณกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกเทียบเท่ำ (ในระหว่ำงด ำเนินโครงกำร
และ/หรือ สิ้นสุดโครงกำร และสำมำรถเชื่อมโยง
ไปสู่กำรด ำเนินงำนของรัฐบำล 

 

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(โครงกำรลดก๊ำซฯ) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 
 
(๒)  ระดับคะแนน 

      ๐     ๑     ๒  

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 



๑๖ 
 

หลักเกณฑ์ 
การพิจารณา/ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์การให้คะแนน การให้คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๒ การเสริมสร้างขีดความสามารถในการฟื้นตัวจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Resilience)  

(ด้ำนกำรปรับตัว - กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรฟ้ืนตัวขององค์ประกอบต่ำงๆ ของ
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศอีกทั้งปรับปรุงเพ่ือมุ่งสู่ทิศทำงกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน และมีควำมพร้อมรองรับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในอนำคต) 

ก. แผน/มาตรการ/
กิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างขีด
ความสามารถใน
การพร้อมรองรับ
ผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่มีแผน/
มำตรกำร/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมต้ำนทำน 
และควำมสำมำรถในกำรฟ้ืนตัวจำกผลกระทบของ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรมีแผน/
มำตรกำร/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมต้ำนทำน 
และควำมสำมำรถในกำรฟ้ืนตัวจำกผลกระทบของ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยเชื่อมโยงกับ
แผนแม่บทรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๙๓ 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรมีแผน/
มำตรกำร/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมต้ำนทำน 
และควำมสำมำรถในกำรฟ้ืนตัวจำกผลกระทบของ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยสำมำรถ
น ำไปสู่กำรปฏิบัติและตรวจวัดผลได้ 

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(โครงกำรกำรปรับตัว) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 
 
(๒)  ระดับคะแนน 

      ๐     ๑     ๒  

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 

ข. แผน/มาตรการ/ 
กิจกรรมที่แสดงถึง
การติดตาม และ
ประเมินขีด
ความสามารถใน
การพร้อมรองรับ
ผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
ในระหว่างด าเนิน
โครงการและ/หรือ 
สิ้นสุดโครงการ 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดง
ให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม ที่แสดงถึงกำร
ติดตำม และประเมินขีดควำมสำมำรถในกำรฟ้ืนตัว
จำกผลกระทบฯ ในระหว่ำงด ำเนินโครงกำรและ/
หรือ สิ้นสุดโครงกำร 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้
เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม ที่แสดงถึงกำร
ติดตำม และประเมินขีดควำมสำมำรถในกำรฟ้ืนตัว
จำกผลกระทบฯ ในระหว่ำงด ำเนินโครงกำรและ/
หรือ สิ้นสุดโครงกำร 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง โครงกำรแสดง
ให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม ที่แสดงถึงกำร
ติดตำม และประเมินขีดควำมสำมำรถในกำรฟื้นตัว
จำกผลกระทบฯ ในระหว่ำงด ำเนินโครงกำรและ/

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(โครงกำรกำรปรับตัว) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 
 
(๒)  ระดับคะแนน 

      ๐     ๑     ๒  

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 



๑๗ 
 

หลักเกณฑ์ 
การพิจารณา/ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์การให้คะแนน การให้คะแนน 

หรือ สิ้นสุดโครงกำร และสำมำรถเชื่อมโยงไปสู่กำร
ด ำเนินงำนของรัฐบำล 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๓ การเสริมสร้างขีดความสามารถในการต้านรับกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Robustness) 

(ด้ำนกำรปรับตัว - กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ เพ่ือให้สำมำรถปรับตัวรับสภำวะกดดันจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และรักษำ
ประสิทธิภำพของระบบให้กลับสู่สภำพเดิมได้อย่ำงรวดเร็ว) 

ก. แผน/มาตรการ/
กิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้าง 
ความสามารถใน
การปรับตัวต่อ
ปัญหาที่อาจเกิดข้ึน
ในอนาคตจาก 
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่มีแผน/
มำตรกำร/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรต้ำนรับกับปัญหำที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตจำก 
กำรเปลี่ยนแปลงจำกสภำพอำกำศ 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรมีแผน/
มำตรกำร/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
ต้ ำนรั บกั บปั ญหำที่ อำจเกิ ดขึ้ น ในอนำคตจำก 
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยเชื่อมโยงกับแผน
แม่บทรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๙๓ 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรมีแผน/
มำตรกำร/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงเสริมสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรต้ำนรับกับปัญหำที่อำจเกิดขึ้นใน
อนำคตจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  
โดยสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติและตรวจวัดผลได้ 

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(โครงกำรกำรปรับตัว) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 
 
(๒)  ระดับคะแนน 

      ๐     ๑     ๒  

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 

ข. แผน/มาตรการ/ 
กิจกรรมที่แสดงถึง
การติดตาม และ
ประเมินขีด
ความสามารถใน
การปรับตัวต่อ
ปัญหาที่อาจเกิดข้ึน
ในอนาคตจาก 
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดง
ให้ เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม ที่แสดงถึง 
กำรติดตำม และประเมินขีดควำมสำมำรถในกำรต้ำน
รับกับปัญหำที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตฯ ในระหว่ำง
ด ำเนินโครงกำรและ/หรือ สิ้นสุดโครงกำร 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้
เห็ นถึ งแผน/มำตรกำร /กิ จกรรม  ที่ แสดงถึ ง 
กำรติดตำม และประเมินขีดควำมสำมำรถในกำรต้ำน
รับกับปัญหำที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตฯ ในระหว่ำง
ด ำเนินโครงกำรและ/หรือ สิ้นสุดโครงกำร 

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(โครงกำรกำรปรับตัว) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 
 
(๒)  ระดับคะแนน 

      ๐     ๑     ๒  

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 



๑๘ 
 

หลักเกณฑ์ 
การพิจารณา/ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์การให้คะแนน การให้คะแนน 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้
เห็ นถึ งแผน/มำตรกำร /กิ จกรรม  ที่ แสดงถึ ง 
กำรติดตำม และประเมินขีดควำมสำมำรถในกำรต้ำน
รับกับปัญหำที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตฯ ในระหว่ำง
ด ำเนินโครงกำรและ/หรือ สิ้นสุดโครงกำร และ
สำมำรถเชื่อมโยงไปสู่กำรด ำเนินงำนของรัฐบำล 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๔ องค์กรหรือเครือข่ายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในพื้นที่
ชุมชน (รวมถึงการคาดการณ์และแนวโน้ม) 

หมายเหตุ  อ้ำงอิงจำกแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และแผนแม่บทรองรับ 
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๙๓ 

ก. จ านวนองค์กรหรือ
เครือข่ายรองรับ 
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและ
ภัยธรรมชาติบริเวณ
พ้ืนที่ชุมชนรอบ
โครงการ 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง ไม่มีองค์กรหรือ
เครือข่ำยรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
และภัยธรรมชำติบริเวณรอบพื้นท่ีโครงกำร 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง เกิดองค์กรหรือ
เครือข่ำยรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
และภัยธรรมชำติ บริเวณรอบพื้นท่ีโครงกำร 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง เกิดองค์กรหรือ
เครือข่ำยรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
และภัยธรรมชำติ ในระดับชุมชน 

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(โครงกำรกำรปรับตัว) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 
(๒)  ระดับคะแนน 

      ๐     ๑     ๒  

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 

คะแนนรวม 
ตัวช้ีวัดหมวดที่ ๒ 

คะแนนรวม =  
ผลรวมคะแนนที่ได้

ผลรวมคะแนนเต็ม
 × ๐.๒๐                      คะแนน 

 

ตัวชี้วัดหมวดที่ ๓ ศักยภาพของโครงการในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
ของสังคม (Paradigm Shift Potential) 

หมายเหตุ  ข้อเสนอโครงกำรทุกประเภท (กำรลดก๊ำซเรือนกระจก/กำรปรับตัว) 
ต้องเก่ียวข้องและได้รับคะแนนเท่ำกับ ๑ หรือมำกกว่ำ ส ำหรับทุกตัวชี้วัดในหมวด
นี้ อย่ำงน้อย ๑ ข้อ 

ค่าน้ าหนัก 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑  ความสามารถในการขยายผลการด าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Upscaling Capacity) 



๑๙ 
 

หลักเกณฑ์ 
การพิจารณา/ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์การให้คะแนน การให้คะแนน 

ก. ระดับความ 
สามารถในการ
ขยายผลหรือ
พัฒนาต่อยอดการ
ด าเนินงานด้าน
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่มีกำร
ขย ำยผลกำ ร ด ำ เ นิ น ก ำ ร ใ ด ๆ  ท ำ งด้ ำ น ก ำ ร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรมีกำรขยำย
ผลกำรด ำเนินกำรทำงด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ เฉพำะพ้ืนที่ หรือ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรมีกำร
ขยำยผลกำรด ำเนินกำรทำงด้ำนกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศมำกกว่ำ ๑ พ้ืนที่ หรือ กลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อม 
 

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(ทุกประเภทโครงกำร) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 
 
(๒)  ระดับคะแนน 

      ๐     ๑     ๒  

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๒  ความสามารถในการด าเนินการโดยท าซ้ าในพื้นที่อื่น (Replicability) 

ก. ระดับความ 
สามารถใน 
การน าไปขยายผล
หรือท าซ้ าในพ้ืนที่
อ่ืน 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่มี
ควำมสำมำรถก่อให้เกิดกระบวนกำรท ำซ้ ำ 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง  โครงกำรมี
ควำมสำมำรถด ำเนินกำรโดยท ำซ้ ำในพ้ืนที่อ่ืน โดยมี
กำรปรับรูปแบบของโครงกำรให้เหมำะสมกับพื้นที่ 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง  โครงกำรมี
ควำมสำมำรถด ำเนินกำรโดยท ำซ้ ำพ้ืนที่อ่ืนได้ โดยไม่
จ ำเป็นต้องปรับรูปแบบของโครงกำร 

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(ทุกประเภทโครงกำร) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 
 
(๒)  ระดับคะแนน 

      ๐     ๑     ๒  

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๓  การสร้างเสริมองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้แก่สังคม 

ก. แผน/มาตรการ/
กิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างให้เกิด
การพัฒนา 
องค์ความรู้และ
กระบวน 
การเรียนรู้ร่วมกัน
แก่สังคม 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่มีแผน/
มำตรกำร/กิจกรรมเสริมสร้ำงให้เกิดกำรพัฒนำองค์
ควำมรู้และกระบวนกำรเรียนรู้แก่สังคม 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรมีแผน/
มำตรกำร/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงให้เกิดกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้และกระบวนกำรเรียนรู้ เฉพำะกลุ่มบุคคล
ที่เก่ียวข้อง 

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(ทุกประเภทโครงกำร) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 
 
(๒)  ระดับคะแนน 

      ๐     ๑     ๒  



๒๐ 
 

หลักเกณฑ์ 
การพิจารณา/ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์การให้คะแนน การให้คะแนน 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรมีแผน/
มำตรกำร/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงให้เกิดกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้และกระบวนกำรเรียนรู้แก่สังคมมำกกว่ำ
เฉพำะกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้อง 

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 

ตัวชี้ วัดที่  ๓.๔  การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการตลาดและ /หรือสังคม (Market and Social 
Transformation) เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หมายเหตุ  กำรพัฒนำสังคม หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงสังคมให้เป็นไปในทิศทำงที่ต้องกำรหรือตำม
แผนที่วำงไว้ล่วงหน้ำ 

ก. แผน/มาตรการ/ 
กิจกรรมเพ่ือ
ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างทาง
การตลาด หรือ 
การพัฒนาทาง
สังคมเพ่ือ 
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่มีแผน/
ม ำ ต ร ก ำ ร / กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ใ ห้ เ กิ ด 
กำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงทำงกำรตลำด และ/หรือ 
สังคม เพ่ือกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม  

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรมีแผน/
ม ำ ต ร ก ำ ร / กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ใ ห้ เ กิ ด 
กำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงทำงกำรตลำด และ/หรือ 
สังคม เพ่ือกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรมีแผน/
มำตรกำร/กิจกรรมเ พ่ือสนับสนุนให้ เกิดกำร
ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงทำงกำรตลำด และ/หรือ 
สังคม เพ่ือกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมภำยใต้นโยบำยรัฐ 

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(ทุกประเภทโครงกำร) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 
 
(๒)  ระดับคะแนน 

      ๐     ๑     ๒  

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๕  การสนับสนุนนโยบายและแผนด้านเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ก. แผน/มาตรการ/ 
กิจกรรมเพ่ือ
สนับสนุนนโยบาย
และแผนด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือ 
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศซึ่ง

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดง
ให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพ่ือสนับสนุน
นโยบำยและแผนด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ ซึ่ งช่วยสนับสนุนกำรลงทุนใน
กิจกรรมและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรมีแผน/
มำตรกำร/กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนนโยบำยและแผน

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(ทุกประเภทโครงกำร) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 
(๒)  ระดับคะแนน 

      ๐     ๑     ๒  



๒๑ 
 

หลักเกณฑ์ 
การพิจารณา/ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์การให้คะแนน การให้คะแนน 

ช่วยสนับสนุนการ
ลงทุนในกิจกรรม
และเทคโนโลย ี
ที่เกี่ยวข้อง 

 

ด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
ซึ่งช่วยสนับสนุนกำรลงทุนในกิจกรรมและเทคโนโลยี
ที่เก่ียวข้องในระดับโครงกำร 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรมีแผน/
มำตรกำร/กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนนโยบำยและแผน
ด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
ซึ่งช่วยสนับสนุนกำรลงทุนในกิจกรรมและเทคโนโลยี
ที่เก่ียวข้องในระดับชุมชน 

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๖  สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการปรับตัวและ/หรือลดก๊าซเรือนกระจก  

ก. มีการน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
มาร่วมใน 
การวางแผนหรือ
น าไปปฏิบัติเพ่ือ 
การปรับตัว และ/
หรือลดก๊าซเรือน
กระจก 

 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง ลักษณะของโครงกำร
ไม่แสดงให้เห็นถึงกำรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำร่วมใน 
กำรวำงแผนหรือน ำไปปฏิบัติเพ่ือกำรปรับตัว และ/หรือ ลด
ก๊ำซเรือนกระจก 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง ลักษณะของโครงกำร
แสดงให้ เห็นถึงกำรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำร่วมใน 
กำรวำงแผนหรือน ำไปปฏิบัติเพ่ือกำรปรับตัว และ/หรือ ลด
ก๊ำซเรือนกระจก 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง ลักษณะของ
โครงกำรแสดงให้เห็นถึงกำรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่น
มำร่วมในกำรวำงแผนหรือน ำไปปฏิบัติเพ่ือกำรปรับตัว 
และ/หรือ ลดก๊ำซเรือนกระจก โดยแสดงให้เห็นถึง
ควำมต่อเนื่องหลังจำกกำรสิ้นสุดโครงกำร 

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(ทุกประเภทโครงกำร) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 
 
(๒)  ระดับคะแนน 

      ๐     ๑     ๒  

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 

คะแนนรวม 
ตัวช้ีวัดหมวดที่ ๓ 

คะแนนรวม =  
ผลรวมคะแนนที่ได้

ผลรวมคะแนนเต็ม
 × ๐.๑๐                       คะแนน 

 

ตัวช้ีวัดหมวดที่ ๔ ศักยภาพในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Potential) 

หมายเหตุ  ข้อเสนอโครงกำรทุกประเภท (กำรลดก๊ำซเรือนกระจก/กำรปรับตัว) 
ต้องเกี่ยวข้องและได้รับคะแนนเท่ำกับ ๑ หรือมำกกว่ำ ส ำหรับทุกตัวชี้วัดในหมวดนี้ 

ค่าน้ าหนัก 

คิดเป็นร้อยละ ๑๕ 

ตัวช้ีวัดที่ ๔.๑  ผลประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หมายเหตุ  จ ำนวนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่มีกิจกรรม 
กำรด ำเนินงำนในแต่ละปี อ้ำงอิงจำกแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๒๒ 
 

หลักเกณฑ์ 
การพิจารณา/ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์การให้คะแนน การให้คะแนน 

ก. ผลประโยชน์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่
เกิดจากการด าเนิน
โครงการ 

 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ในระดับประเทศ 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึงโครงกำรก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ในระดับนำนำชำติ 

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(ทุกประเภทโครงกำร) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 
(๒)  ระดับคะแนน 
      ๐     ๑     ๒  

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 

ข. แผน/มาตรการ/ 
กิจกรรมที่แสดงถึง
การติดตาม และ
ประเมินผล
ประโยชน์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่
เกิดจากการด าเนิน
โครงการ 

 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดง
ให้ เห็นถึ งแผน/มำตรกำร/กิจกรรมที่ แสดงถึ ง 
กำรติ ดตำม  และประ เมิ นผลประ โยชน์ ด้ ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมที่ เกิดจำก 
กำรด ำเนินโครงกำร 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้
เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรมที่แสดงถึงกำรติดตำม 
และประเมินผลประโยชน์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจำกกำรด ำเนินโครงกำร 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้
เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรมที่แสดงถึงกำรติดตำม 
และประเมินผลประโยชน์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจำกกำรด ำเนินโครงกำร และ
สำมำรถเชื่อมโยงไปสู่กำรด ำเนินงำนของรัฐบำล 

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(ทุกประเภทโครงกำร) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 
 
(๒)  ระดับคะแนน 

      ๐     ๑     ๒  

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 

ตัวช้ีวัดที่ ๔.๒  ผลประโยชน์ด้านสังคม 
หมายเหตุ  ผลประโยชน์ด้ำนสังคม หมำยถึง คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ลดควำมเปรำะบำง มีควำมสำมำรถในกำรฟ้ืน
ตัวที่ดีข้ึน มีควำมม่ันคงทำงด้ำนอำหำร น้ ำ และพลังงำนมำกข้ึน เป็นต้น 
ก. ผลประโยชน์ด้าน

สังคมที่เกิดจาก 
การด าเนินโครงการ 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้ำนสังคมที่เกิดจำกกำรด ำเนิน
โครงกำร 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ด้ำนสังคมที่เกิดจำกกำรด ำเนินโครงกำร
ในระดับประเทศ 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ด้ำนสังคมที่เกิดจำกกำรด ำเนินโครงกำร
ในระดับนำนำชำติ 

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(ทุกประเภทโครงกำร) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 
(๒)  ระดับคะแนน 
      ๐     ๑     ๒ 



๒๓ 
 

หลักเกณฑ์ 
การพิจารณา/ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์การให้คะแนน การให้คะแนน 

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 

ข. แผน/มาตรการ/ 
กิจกรรมที่แสดงถึง
การติดตาม และ
ประเมินผล
ประโยชน์ด้าน
สังคมที่เกิดจาก 
การด าเนินโครงการ 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดงให้เห็น
ถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม ที่แสดงถึงกำรติดตำม และ
ประเมินผลประโยชน์ด้ำนสังคมที่เกิดจำกกำรด ำเนิน
โครงกำร 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้เห็นถึง
แผน/มำตรกำร/กิจกรรม ที่แสดงถึงกำรติดตำม และ
ประเมินผลประโยชน์ด้ำนสังคมที่เกิดจำกกำรด ำเนิน
โครงกำร 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรแสดงใหเ้หน็
ถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม ที่แสดงถึงกำรติดตำม และ
ประเมินผลประโยชน์ด้ำนสังคมที่เกิดจำกกำรด ำเนิน
โครงกำรและสำมำรถเชื่อมโยงไปสู่กำรด ำเนินงำนของ
รัฐบำล 

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(ทุกประเภทโครงกำร) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 
(๒)  ระดับคะแนน 
      ๐     ๑     ๒ 
(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  

ค ำชี้แจง
................................. 

ตัวช้ีวัดที่ ๔.๓  ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 

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

ก. ผลประโยชน์ด้าน
เศรษฐกิจที่เกิด
จากการด าเนิน
โครงการ 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่
ก่อให้ เกิดผลประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจที่ เกิดจำก 
กำรด ำเนินโครงกำร 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึงโครงกำรก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจที่เกิดจำกกำรด ำเนิน
โครงกำรในระดับประเทศ 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึงโครงกำรก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจที่เกิดจำกกำรด ำเนิน
โครงกำรในระดับนำนำชำติ 

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(ทุกประเภทโครงกำร) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 
(๒)  ระดับคะแนน 
      ๐     ๑     ๒ 
(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  

ค ำชี้แจง
................................. 



๒๔ 
 

หลักเกณฑ์ 
การพิจารณา/ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์การให้คะแนน การให้คะแนน 

ข. แผน/มาตรการ/ 
กิจกรรมที่แสดงถึง
การติดตาม และ
ประเมินผล
ประโยชน์ด้าน
เศรษฐกิจที่เกิด
จากการด าเนิน
โครงการ 

 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดง
ให้ เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม ที่แสดงถึง 
กำรติดตำม และประเมินผลประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจ
ที่เกิดจำกกำรด ำเนินโครงกำร 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้
เห็ นถึ งแผน/มำตรกำร /กิ จกรรม  ที่ แสดงถึ ง 
กำรติดตำม และประเมินผลประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจ
ที่เกิดจำกกำรด ำเนินโครงกำร 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้
เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม ที่แสดงถึงกำรติดตำม 
และประเมินผลประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจที่เกิดจำก 
กำรด ำเนินโครงกำรและสำมำรถเชื่ อมโยงไปสู่ 
กำรด ำเนินงำนของรัฐบำล 

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(ทุกประเภทโครงกำร) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 

(๒)  ระดับคะแนน 
      ๐     ๑     ๒ 

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 

คะแนนรวม 
ตัวช้ีวัดหมวดที่ ๔ 

คะแนนรวม =  
ผลรวมคะแนนที่ได้

ผลรวมคะแนนเต็ม
 × ๐.๑๕                      คะแนน 

 

ตัวช้ีวัดหมวดที่ ๕ การตอบสนองต่อความต้องการของประเทศผู้รับเงิน 
(Responsive to Recipients Needs) 

หมายเหตุ  ข้อเสนอโครงกำรทุกประเภท (กำรลดก๊ำซเรือนกระจก/กำรปรับตัว) 
ต้องเกี่ยวข้องและได้รับคะแนนเท่ำกับ ๑ หรือมำกกว่ำ ส ำหรับทุกตัวชี้วัดใน
หมวดนี้ 

ค่าน้ าหนัก 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐ 

ตัวช้ีวัดที่ ๕.๑  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ 

ก. แผน/มาตรการ/ 
กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และ/หรือ
สิ่งแวดล้อมภายใน 
ประเทศ 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดงให้
เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพ่ือพัฒนำเศรษฐกิจ 
สังคม และ/หรือสิ่งแวดล้อมภำยในประเทศ 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้
เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพ่ือพัฒนำเศรษฐกิจ 
สั งคม และ/หรือสิ่ งแวดล้อมภำยในประ เทศ 
โดยครอบคลุมระยะเวลำด ำเนินกำร ๑ - ๑๐ ปี 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้
เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพ่ือพัฒนำเศรษฐกิจ 
สังคม และ/หรือสิ่งแวดล้อมภำยในประเทศ โดย
ครอบคลุมระยะเวลำด ำเนินกำร ๑๐ ปีขึ้นไป 

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(ทุกประเภทโครงกำร) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 

(๒)  ระดับคะแนน 
      ๐     ๑     ๒ 

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 



๒๕ 
 

หลักเกณฑ์ 
การพิจารณา/ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์การให้คะแนน การให้คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ ๕.๒  การสร้างเสริมศักยภาพของหน่วยงานและ/หรือกลุ่มประชากรเป้าหมายในประเทศ 
หมายเหตุ  กำรสร้ำงเสริมศักยภำพของหน่วยงำน และ/หรือ กลุ่มประชำกรเป้ำหมำยภำยในประเทศ อำทิ 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ กลุ่มประชำกรในพ้ืนที่เสี่ยง ให้มีศักยภำพรองรับต่อ
เหตุกำรณ์ภัยพิบัติที่มีควำมรุนแรง และผลกระทบทำงลบที่เกิดข้ึน 

ก. แผน/มาตรการ/
กิจกรรมเพ่ือ 
การพัฒนาศักยภาพ
และความสามารถ
ในการด าเนินงาน
ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของ
หน่วยงาน และ/หรือ
กลุ่มประชากร
เป้าหมายภายใน 
ประเทศ 

 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดง
ให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/ กิจกรรมเพ่ือกำรพัฒนำ
ศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำน 
ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของหน่วยงำน 
และ/หรือ กลุ่มประชำกรเป้ำหมำยภำยในประเทศ 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้
เห็นถึงแผน/มำตรกำร/ กิจกรรมเพ่ือกำรพัฒนำ
ศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรด ำเนิ นงำน 
ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของหน่วยงำน 
และ/หรือ กลุ่มประชำกรเป้ำหมำยภำยในประเทศ 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง โครงกำรแสดงให้
เห็นถึงแผน/มำตรกำร/ กิจกรรมเพ่ือกำรพัฒนำ
ศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรด ำเนิ นงำน 
ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศหน่วยงำน และ/
หรือ กลุ่มประชำกรเป้ำหมำยภำยในประเทศ ภำยหลัง
สิ้นสุดโครงกำร 

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(ทุกประเภทโครงกำร) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 

(๒)  ระดับคะแนน 
      ๐     ๑     ๒ 

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 

ตัวช้ีวัดที่ ๕.๓  สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม 
หมายเหตุ  กิจกรรมกำรพัฒนำด้ำนสังคมและวัฒนธรรม หมำยถึง มำตรกำรส่งเสริมให้โครงกำรสนับสนุน  
กำรพัฒนำสังคม วัฒนธรรม สุขภำพอนำมัย สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 

ก. แผน/มาตรการ/ 
กิจกรรมเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรม
การพัฒนาด้าน
สังคมและวัฒนธรรม 

 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดง
ให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมกำรพัฒนำด้ำนสังคมและวัฒนธรรม 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้
เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมกำรพัฒนำด้ำนสังคมและวัฒนธรรม 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมายถึง หมำยถึง โครงกำร
ไม่แสดงให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพ่ือ
สนับสนุนกิ จกรรมกำร พัฒนำด้ ำนสั งคมและ

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(ทุกประเภทโครงกำร) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 

(๒)  ระดับคะแนน 
      ๐     ๑     ๒ 

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 



๒๖ 
 

หลักเกณฑ์ 
การพิจารณา/ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์การให้คะแนน การให้คะแนน 

วัฒนธรรม โดยที่สำมำรถเชื่อมโยงถึงกำรพัฒนำใน
ด้ำนอืน่ๆ 

ตัวช้ีวัดที่ ๕.๔  การตอบสนองต่อพื้นที่ ประเด็น หรือ กลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง 

หมายเหตุ  ควำมเปรำะบำง หมำยถึง ภำวะกำรได้รับผลกระทบทำงลบ หรือกำรเกิดควำมเสี่ยงที่จะได้รับ
ผลกระทบทำงลบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ อำทิ กำรเกิดช่องว่ำงทำงด้ำนเศรษฐกิจในสังคม  
กำรประกอบอำชีพ ปัจจัยทำงสุขภำพ กำรอพยพและตั้งถ่ินฐำน เป็นต้น  

ก. โครงการสามารถ
เชื่อมโยงให้เกิด 
การวางแผน หรือ
ด าเนินการที่เป็น
ประโยชน์ต่อพ้ืนที่ 
ประเด็น หรือ  
กลุ่มประชากรที่มี
ความเปราะบางได้
อย่างเหมาะสม 

 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดง
ให้เห็นถึงประโยชน์ต่อพ้ืนที่ ประเด็น หรือ กลุ่มประชำกร
ที่มีควำมเปรำะบำงได้อย่ำงเหมำะสม 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้
เห็นถึงประโยชน์ต่อพ้ืนที่ ประเด็น หรือ กลุ่มประชำกร
ที่มีควำมเปรำะบำงได้อย่ำงเหมำะสม 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้
เห็นถึงประโยชน์ต่อพ้ืนที่ ประเด็น หรือ กลุ่มประชำกร
ที่มีควำมเปรำะบำงได้อย่ำงเหมำะสม และน ำไปสู่กำร
ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ของประเทศ 

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(ทุกประเภทโครงกำร) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 

(๒)  ระดับคะแนน 
      ๐     ๑     ๒ 

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 

คะแนนรวม 
ตัวช้ีวัดหมวดที่ ๕ 

คะแนนรวม =  
ผลรวมคะแนนที่ได้

ผลรวมคะแนนเต็ม
 × ๐.๑๐                       คะแนน 

 

ตัวช้ีวัดหมวดที่ ๖ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเงิน (Financial 
Efficiency and Effectiveness) (เ ฉ พ า ะ โ ค ร ง ก า ร
ลงทุน) 

หมายเหตุ  ข้อเสนอโครงกำรทุกประเภท (กำรลดก๊ำซเรือนกระจก/กำรปรับตัว) 
ต้องเกี่ยวข้องและได้รับคะแนนเท่ำกับ ๑ หรือมำกกว่ำ ส ำหรับทุกตัวชี้วัด 
ในหมวดนี้ 

 

ค่าน้ าหนัก 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐ 

ตัวช้ีวัดที่ .๑๖   จ านวนเงินลงทุนและรูปแบบการบริหารการเงินของโครงการ 
ก. จ านวนเงินลงทุน 

และ/หรือ ปริมาณ
เงินสนับสนุนที่จะใช้

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดง
ให้เห็นถึงจ ำนวนเงินลงทุน และ/หรือ ปริมำณเงิน
สนับสนุนที่จะใช้ด ำเนินโครงกำรภำยในประเทศไทย 

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(ทุกประเภทโครงกำร) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 



๒๗ 
 

หลักเกณฑ์ 
การพิจารณา/ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์การให้คะแนน การให้คะแนน 

ด าเนินโครงการ
ภายในประเทศไทย 

 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้
เห็นถึงจ ำนวนเงินลงทุน และ/หรือ ปริมำณเงิน
สนับสนุนที่จะใช้ด ำเนินโครงกำรภำยในประเทศไทย 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้
เห็นถึงจ ำนวนเงินลงทุน และ/หรือ ปริมำณเงิน
สนับสนุนที่จะใช้ด ำเนินโครงกำรภำยในประเทศไทย 
และเชื่อมโยงไปถึงผลประโยชน์เชิงเศรษฐศำสตร์ที่
ประเทศไทยจะได้รับภำยหลังสิ้นสุดโครงกำร 

(๒)  ระดับคะแนน 
      ๐     ๑     ๒ 

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 

ข. แผน/มาตรการ/
กิจกรรมที่แสดง
ถึงการติดตาม 
และประเมินผล
ด้านการเงินของ
โครงการ 

 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดง
ให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม ที่แสดงถึงกำร
ติดตำม และประเมินผลด้ำนกำรเงินของโครงกำร  

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึงโครงกำรแสดงให้
เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม ที่แสดงถึงกำร
ติดตำม และประเมินผลด้ำนกำรเงินของโครงกำร 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้
เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม ที่แสดงถึงกำร
ติดตำม และประเมินผลด้ำนกำรเงินของโครงกำร 
และสำมำรถเชื่อมโยงไปสู่ระบบงบประมำณของรัฐที่
เกี่ยวข้องได ้

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(ทุกประเภทโครงกำร) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 

(๒)  ระดับคะแนน 
      ๐     ๑     ๒ 

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 

ตัวช้ีวัดที่ ๖.๒  ความเป็นไปได้ในการลงทุน (Investment Feasibility) 
หมายเหตุ ควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุน หมำยถึง กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรหรือกำรวิเครำะห์โครงกำร
ทำงด้ำนต่ำงๆ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำโครงกำรที่เลือกมำนั้นมีควำมเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติ มีผลตอบแทนหรือผลประโยชนท์ี่
คุ้มค่ำต่อกำรลงทุนและสำมำรถใช้ทรัพยำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
และสังคมตำมมำในภำยหลังและสำมำรถท ำให้บรรลุได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ภำยใต้ข้อจ ำกัดทำงด้ำน
งบประมำณและเวลำ 
ก.  โครงการสามารถ

ระบุถึงผล 
ตอบแทนจาก 
การลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม 

 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่สำมำรถ
ระบุถึงผลตอบแทนจำกกำรลงทุนได้ 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรสำมำรถ
ระบุถึงผลตอบแทนจำกกำรลงทุนได้ 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรสำมำรถ
ระบุถึงผลตอบแทนจำกกำรลงทุนได้ โดยบ่งบอกถึง
ระยะเวลำคืนทุนได้อย่ำงชัดเจน 

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(ทุกประเภทโครงกำร) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 

(๒)  ระดับคะแนน 
      ๐     ๑     ๒ 



๒๘ 
 

หลักเกณฑ์ 
การพิจารณา/ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์การให้คะแนน การให้คะแนน 

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 

ตัวช้ีวัดที่ ๖.๓ การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์หรือแบบจ าลองทางธุรกิจ (Business model) ที่
เหมาะสมในการด าเนินโครงการ 

หมายเหตุ  ๑) เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์ หมำยถึง มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์ที่หน่วยงำนก ำหนดขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้พฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจ โดยอำจเป็นมำตรกำรท ำให้เพ่ิมต้นทุนให้แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค มำตรกำรที่ใช้เป็นเครื่องมือทำง
เศรษฐศำสตร์มีอยู่หลำยประเภท เช่น ภำษี ค่ำธรรมเนียม อัตรำดอกเบี้ย กำรมัดจ ำ-คืนเงิน  
              ๒) แบบจ ำลองทำงธุรกิจ (Business model) หมำยถึง วิธีกำรที่องค์กรคิดค้นขึ้นมำเพ่ือประยุกต์ใช้
ทรัพยำกรขององค์กรเพื่อก่อให้เกิดผลก ำไรสูงสุดและเพ่ิมมูลค่ำของสินค้ำและบริกำร 
ก. แผน/ มาตรการ/ 

กิจกรรมที่แสดงถึง
การใช้เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ หรือ
แบบจ าลองทาง
ธุรกิจ (Business 
model) ที่เหมาะสม 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดง
ให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรมที่แสดงถึงกำรใช้
เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์ หรือแบบจ ำลองทำง
ธุรกิจ (Business model) ที่เหมำะสม 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้
เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรมที่แสดงถึงกำรใช้
เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์ หรือแบบจ ำลองทำง
ธุรกิจ (Business model) ที่เหมำะสม  

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้
เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรมที่แสดงถึงกำรใช้
เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์ หรือแบบจ ำลองทำง
ธุรกิจ (Business model) ที่เหมำะสม โดยมีควำม
สอดคล้องกับนโยบำยกำรเงินกำรคลังของประเทศ 
 

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(ทุกประเภทโครงกำร) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 

(๒)  ระดับคะแนน 
      ๐     ๑     ๒ 

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 

คะแนนรวม 
ตัวช้ีวัดหมวดที่ ๖ 

คะแนนรวม =  
ผลรวมคะแนนที่ได้

ผลรวมคะแนนเต็ม
 × ๐.๑๐                       คะแนน 

 

ตัวช้ีวัดหมวดที่ ๗ การปกป้องสิ่งแวดล้อมและสังคม และนโยบายด้านเพศ
ภาวะ (Social and Environmental Safeguards and 
Gender Policy) 

หมายเหตุ  ข้อเสนอโครงกำรทุกประเภท (กำรลดก๊ำซเรือนกระจก/กำรปรับตัว) 
ต้องเกี่ยวข้องและได้รับคะแนนเท่ำกับ ๑ หรือมำกกว่ำ ส ำหรับทุกตัวชี้วัดในหมวดนี้ 

 

ค่าน้ าหนัก 

คิดเป็นร้อยละ ๑๕ 



๒๙ 
 

หลักเกณฑ์ 
การพิจารณา/ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์การให้คะแนน การให้คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ ๗.๑  การจัดการความเสี่ยงและผลกระทบทางสังคมจากการด าเนินโครงการ 
หมายเหตุ กำรจัดกำรควำมเสี่ยงและผลกระทบทำงสังคมที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินโครงกำร ได้แก่  
(๑) กำรป้องกันล่วงหน้ำเพื่อหลีกเลี่ยง (๒) กำรท ำให้บรรเทำ หรือลดน้อยลง และ (๓) กำรแก้ไขหรือชดเชย 
ก. แผน/มาตรการ/

กิจกรรมเพ่ือลด
ความเสี่ยง และ
ผลกระทบทาง
สังคมจาก 
การด าเนินโครงการ 

 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดง
ให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม เพ่ือลดควำมเสี่ยง 
และผลกระทบทำงสังคมจำกกำรด ำเนินโครงกำร 
ตำมกฎหมำยภำยในประเทศก ำหนด 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึงโครงกำรแสดงให้
เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม เพ่ือลดควำมเสี่ยง 
และผลกระทบทำงสังคมจำกกำรด ำเนินโครงกำร 
ตำมกฎหมำยภำยในประเทศก ำหนด 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้
เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรม เพ่ือลดควำมเสี่ยง 
และผลกระทบทำงสังคมจำกกำรด ำเนินโครงกำร 
โดยมีมำตรฐำนเหนือกว่ำกฎหมำยภำยในประเทศ
ก ำหนด 

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(ทุกประเภทโครงกำร) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 

(๒)  ระดับคะแนน 
      ๐     ๑     ๒ 

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 

ตัวช้ีวัดที่ ๗.๒  การมีส่วนร่วม และกลไกการสื่อสาร /ร้องทุกข์ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ก. การมีส่วนร่วมและ

กลไกการสื่อสาร / 
ร้องทุกข์ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ตลอดระยะเวลา
ของโครงการ ตาม
กฎหมาย
ภายในประเทศ 
ที่เกี่ยวข้อง 

 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดงให้
เห็นถึงกำรมีส่วนร่วมและกลไกกำรสื่อสำร/ร้องทุกข์ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดระยะเวลำของโครงกำร 
ตำมกฎหมำยภำยในประเทศก ำหนด 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึงโครงกำรแสดงให้
เห็นถึงกำรมีส่วนร่วมและกลไกกำรสื่อสำร/ร้องทุกข์ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดระยะเวลำของโครงกำร 
ตำมกฎหมำยภำยในประเทศก ำหนด 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดง
ให้เห็นถึงกำรมีส่วนร่วมและกลไกกำรสื่อสำร/ร้อง
ทุกข์ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดระยะเวลำของ
โครงกำร ตำมกฎหมำยภำยในประเทศที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีมำตรฐำนเหนือกว่ำกฎหมำยภำยในประเทศ
ก ำหนด 
 
 

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(ทุกประเภทโครงกำร) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 

(๒)  ระดับคะแนน 
      ๐     ๑     ๒ 

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 



๓๐ 
 

หลักเกณฑ์ 
การพิจารณา/ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์การให้คะแนน การให้คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ ๗.๓  สถานภาพแรงงานและการท างาน 

หมายเหตุ อ้ำงอิงตำมกฎหมำยกำรจ้ำงงำนและกฎหมำยแรงงำนของประเทศไทย 

ก. อัตราการจ้างงานที่
เพ่ิมขึ้น โดยยึด
หลักความเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ 
และมีโอกาสที่เท่า
เทียมกัน ตาม
กฎหมาย
ภายในประเทศที่
เกี่ยวข้อง 

 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง กำรด ำเนินโครงกำร
ไม่แสดงให้เห็นถึงอัตรำกำรจ้ำงงำนที่เพ่ิมขึ้น โดยยึด
หลักควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีโอกำสที่
เท่ำเทียมกัน ตำมกฎหมำยภำยในประเทศก ำหนด 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึงกำรด ำเนินโครงกำร
แสดงให้เห็นถึงอัตรำกำรจ้ำงงำนที่เพ่ิมขึ้น โดยยึด
หลักควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีโอกำสที่
เท่ำเทียมกัน ตำมกฎหมำยภำยในประเทศก ำหนด 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง กำรด ำเนินโครงกำร
แสดงให้เห็นถึงอัตรำกำรจ้ำงงำนที่เพ่ิมขึ้น โดยยึด
หลักควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีโอกำสที่
เท่ำเทียมกัน โดยมีมำตรฐำนเหนือกว่ำกฎหมำย
ภำยในประเทศก ำหนด 

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(ทุกประเภทโครงกำร) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 

(๒)  ระดับคะแนน 
      ๐     ๑     ๒ 

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 

ข. แผน/ มาตรการ
ความปลอดภัยและ
สุขภาพ ตลอดจน
ระบบสวัสดิการเพ่ือ
ปกป้องคุ้มครอง
พนักงาน โดยเฉพาะ
ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ตามกฎหมาย
ภายในประเทศ 
ที่เก่ียวข้อง 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดง
ให้ เห็นถึงแผน/มำตรกำรควำมปลอดภัยและ
สุขภำพ ตลอดจนระบบสวัสดิกำรเพ่ือปกป้อง
คุ้มครองพนักงำน ตำมกฎหมำยภำยในประเทศ
ก ำหนด 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึงโครงกำรแสดงให้
เห็นถึงแผน/มำตรกำรควำมปลอดภัยและสุขภำพ 
ตลอดจนระบบสวัสดิกำรเพ่ือปกป้องคุ้มครอง
พนักงำน ตำมกฎหมำยภำยในประเทศก ำหนด 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้
เห็นถึงแผน/มำตรกำรควำมปลอดภัยและสุขภำพ 
ตลอดจนระบบสวัสดิกำรเพ่ือปกป้องคุ้มครอง
พนักงำน โดยมีมำตรฐำนเหนือกว่ำกฎหมำย
ภำยในประเทศก ำหนด 

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(ทุกประเภทโครงกำร) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 

(๒)  ระดับคะแนน 
      ๐     ๑     ๒ 

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 



๓๑ 
 

หลักเกณฑ์ 
การพิจารณา/ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์การให้คะแนน การให้คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ ๗.๔  สุขภาพ ความปลอดภัย และการด ารงชีวิตของชุมชน 

ก. แผน/มาตรการ/
กิจกรรมเพ่ือ
หลีกเลี่ยงหรือ
ควบคุมผลกระทบ
ต่อสุขภาพและ
ความปลอดภัยของ
ชุมชนจาก 
การด าเนินโครงการ 
ตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องภายใน 
ประเทศ 

 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดง
ให้เห็นแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือ
ควบคุมผลกระทบต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของ
ชุมชนจำกกำรด ำเนินโครงกำร 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้
เห็นแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือควบคุม
ผลกระทบต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของชุมชน
จำกกำรด ำเนินโครงกำร ตำมกฎหมำยภำยในประเทศ
ก ำหนด 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้
เห็นแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือ
ควบคุมผลกระทบต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของ
ชุมชนจำกกำรด ำเนินโครงกำร โดยมีมำตรฐำน
เหนือกว่ำกฎหมำยภำยในประเทศก ำหนด 

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(ทุกประเภทโครงกำร) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 

(๒)  ระดับคะแนน 
      ๐     ๑     ๒ 

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 

ตัวช้ีวัดที่ ๗.๕ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และการป้องกันมลพิษของโครงการ 

ก. แผน/มาตรการ/
กิจกรรมเพ่ือ
หลีกเลี่ยงหรือ
ควบคุมมลพิษท่ี
อาจเกิดขึ้นจาก
การด าเนินโครงการ 
ตามกฎหมาย
ภายในประเทศ 
ที่เก่ียวข้อง 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดง
ให้เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือ
ควบคุมมลพิษที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินโครงกำร
ตำมกฎหมำยภำยในประเทศก ำหนด 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึงโครงกำรแสดงให้
เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือ
ควบคุมมลพิษที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินโครงกำร
ตำมกฎหมำยภำยในประเทศก ำหนด 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้
เห็นถึงแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือ
ควบคุมมลพิษที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินโครงกำร 
โดยมีมำตรฐำนเหนือกว่ำกฎหมำยภำยในประเทศ
ก ำหนด 

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(ทุกประเภทโครงกำร) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 

(๒)  ระดับคะแนน 
      ๐     ๑     ๒ 

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 



๓๒ 
 

หลักเกณฑ์ 
การพิจารณา/ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์การให้คะแนน การให้คะแนน 

ข. แผน/มาตรการ/
กิจกรรมเพ่ือ 
การใช้ทรัพยากร
อย่างยั่งยืน 
ภายใต้นโยบาย 
ที่เก่ียวข้องของ
ประเทศไทย 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดง
ให้เห็นแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพ่ือกำรใช้ทรัพยำกร
อย่ำงยั่งยืน ภำยใต้นโยบำยที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึงโครงกำรแสดงให้
เห็นแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพ่ือกำรใช้ทรัพยำกร
อย่ำงยั่งยืน ภำยใต้นโยบำยที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้
เห็นแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพ่ือกำรใช้ทรัพยำกร
อย่ำงยั่งยืน ภำยใต้นโยบำยที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย 
และน ำไปสู่กำรพัฒนำกรอบนโยบำยระดับชำติด้ำน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องในอนำคต 

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(ทุกประเภทโครงกำร) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 

(๒)  ระดับคะแนน 
      ๐     ๑     ๒ 

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 

ตัวช้ีวัดที่ ๗.๖  การครอบครองท่ีดินและการย้ายถิ่นฐานโดยไม่ตั้งใจ และ/หรือไม่เต็มใจ 

ก.  แผน/มาตรการ/
กิจกรรมเพ่ือ
หลีกเลี่ยง หรือ
ลดผลกระทบ 
ทางลบที่เกิดจาก 
การครอบครอง
ที่ดินหรือจ ากัด
การใช้ประโยชน์
ที่ดิน ตามกฎหมาย
ภายในประเทศที่
เกี่ยวข้อง 

 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดง
ให้เห็นแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพ่ือหลีกเลี่ยง หรือ
ลดผลกระทบทำงลบที่เกิดจำกกำรครอบครองที่ดิน
หรือจ ำกัดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน  ตำมกฎหมำย
ภำยในประเทศก ำหนด 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึงโครงกำรแสดงให้
เห็นเห็นแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพ่ือหลีกเลี่ยง หรือ
ลดผลกระทบทำงลบที่เกิดจำกกำรครอบครองที่ดิน
หรือจ ำกัดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมกฎหมำย
ภำยในประเทศก ำหนด 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้
เห็นแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพ่ือหลีกเลี่ยง หรือลด
ผลกระทบทำงลบที่เกิดจำกกำรครอบครองที่ดินหรือ
จ ำกัดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงกำรจัดสรรที่ดิน
ท ำกินและที่อยู่อำศัยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจำก
กำรด ำเนินโครงกำร ตำมกฎหมำยภำยในประเทศที่
เกี่ ยวข้อง โดยมีมำตรฐำนเหนือกว่ ำกฎหมำย
ภำยในประเทศที่เก่ียวข้องก ำหนด 

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(ทุกประเภทโครงกำร) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 

(๒)  ระดับคะแนน 
      ๐     ๑     ๒ 

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 

ข.  แผน/มาตรการ/
กิจกรรมเพ่ือ
ปรับปรุงหรือฟ้ืนฟู

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่แสดง
ให้เห็นแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพ่ือปรับปรุงหรือ
ฟ้ืนฟูวิถีชีวิต รวมทั้งสภำพควำมเป็นอยู่พ้ืนฐำนของ

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(ทุกประเภทโครงกำร) 
      มี      



๓๓ 
 

หลักเกณฑ์ 
การพิจารณา/ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์การให้คะแนน การให้คะแนน 

วิถีชีวิต รวมทั้ง
สภาพความเป็นอยู่
พ้ืนฐานของ
ประชากรที่ต้อง
อพยพจากการ
ด าเนินโครงการ 
ตามกฎหมาย
ภายในประเทศ 
ที่เก่ียวข้อง 

 

ประชำกรที่ต้องอพยพจำกกำรด ำเนินโครงกำรตำม
กฎหมำยภำยในประเทศก ำหนด 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึงโครงกำรแสดงให้เห็น
แผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพ่ือปรับปรุงหรือฟ้ืนฟูวิถีชีวิต 
รวมทั้งสภำพควำมเป็นอยู่พ้ืนฐำนของประชำกรที่ต้อง
อพยพจำกกำรด ำ เนิ น โครงกำรตำมกฎหมำย
ภำยในประเทศก ำหนด 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรแสดงให้
เห็นแผน/มำตรกำร/กิจกรรมเพ่ือปรับปรุงหรือฟ้ืนฟู
วิถีชีวิต รวมทั้งสภำพควำมเป็นอยู่ พ้ืนฐำนของ
ประชำกรที่ต้องอพยพจำกกำรด ำเนินโครงกำรรวมถึง
กำรสร้ำงอำชีพให้กลุ่มผู้อพยพสำมำรถพ่ึงตนเองได้ใน
ระยะยำว ตำมกฎหมำยภำยในประเทศที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีมำตรฐำนเหนือกว่ำกฎหมำยภำยในประเทศ
ก ำหนด 

      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 

(๒)  ระดับคะแนน 
      ๐     ๑     ๒ 

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 

ตัวช้ีวัดที่ ๗.๗  การสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมเชิงเพศภาวะ (หญิง/ชาย) 

ก. แผน/มาตรการ/
กิจกรรมเพ่ือสร้าง
ความเท่าเทียม 
ทางเพศในการร่วม
กิจกรรม  
การด าเนินโครงการ 
หรือการได้รับ
ประโยชน์จาก 
การด าเนิน
โครงการ 

 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๐ หมำยถึง โครงกำรไม่มีแผน/
มำตรกำร/กิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำมเท่ำเทียมทำงเพศ
ในกำรร่วมกิจกรรม กำรด ำเนินโครงกำร หรือ 
กำรได้รับประโยชน์จำกกำรด ำเนินโครงกำร 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ หมำยถึง โครงกำรมีแผน/
มำตรกำร/กิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำมเท่ำเทียมทำงเพศ
ในกำรร่วมกิจกรรม กำรด ำเนินโครงกำร หรือ 
กำรได้รับประโยชน์จำกกำรด ำเนินโครงกำร 

• ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ หมำยถึง โครงกำรมีแผน/
มำตรกำร/กิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำมเท่ำเทียมทำงเพศ
ในกำรร่วมกิจกรรม กำรด ำเนินโครงกำร หรือ 
กำรได้รับประโยชน์จำกกำรด ำเนินโครงกำร โดย
แสดงให้เห็นถึงควำมต่อเนื่องหลังจำกกำรสิ้นสุด
โครงกำร 

(๑)  ควำมเกี่ยวข้อง  
(ทุกประเภทโครงกำร) 
      มี      
      ไม่มี(โปรดอธิบำย) 

(๒)  ระดับคะแนน 
      ๐     ๑     ๒ 

(๓)  ข้อมูลในเอกสำร/  
ค ำชี้แจง
................................. 

คะแนนรวม 
ตัวช้ีวัดหมวดที่ ๗ 

คะแนนรวม =  
ผลรวมคะแนนที่ได้

ผลรวมคะแนนเต็ม
 × ๐.๑๕                       คะแนน 

 
 


