SDG Roadmap – Goal 13
เปาหมายที่ 13 ปฏิบัติการอยางเรงดวนเพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น (Climate Action)
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

13.1 เสริมสรางภูมิตานทานและ
ขีดความสามารถในการ
ปรับตัวตออันตรายและ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ที่เกี่ยวของกับภูมิอากาศ
ในทุกประเทศ

13.1.1 จํานวนประเทศที่มียุทธศาสตรการลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับชาติและทองถิ่น
13.1.2 จํานวนผูเสียชีวิต สูญหายและผูไดรับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติตอประชากร
100,000 คน

13.2 บูรณาการมาตรการดาน
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในนโยบาย
ยุทธศาสตร และการ
วางแผนระดับชาติ

13.2.1 จํานวนประเทศที่มีการสื่อสารถึงการจัดทําหรือการ
ดําเนินการบูรณาการนโยบาย/ยุทธศาสตร/แผนที่
เปนการเพิ่มความสามารถในการปรับตัวตอผล
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และ
สนับสนุนการสรางภูมิตานทานและความสามารถ
ในการฟน ตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการปลอยกาซเรือนกระจกในระดับต่ําโดยไมสง
ผลคุกคามตอการผลิตอาหาร (ประกอบดวย
แผนการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแหงชาติ การมีสวนรวมที่ประเทศกําหนด
รายงานแหงชาติ รายงานความกาวหนารายสองป
หรืออื่นๆ)

13.3 พัฒนาการศึกษา การ
สรางความตระหนักรู
และขีดความสามารถของ
มนุษยและของสถาบันใน
เรื่องการลดปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การปรับตัว
การลดผลกระทบ
การเตือนภัยลวงหนา

13.3.1 จํานวนประเทศที่มีการบูรณาการประเด็นดาน
การลดกาซเรือนกระจก การปรับตัว การลด
ผลกระทบ และการเตือนภัยลวงหนาไวใน
หลักสูตรระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา
13.3.2 จํานวนประเทศที่มีการสื่อสารการเสริมความ
เขมแข็งในการสรางขีดความสามารถระดับ
สถาบัน ระบบ และบุคคลในการปรับตัว
การลดกาซเรือนกระจก การถายทอด
เทคโนโลยี และการพัฒนา

คํานิยาม
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction: DRR) หมายถึง แนวคิดและวิธีปฏิบัติในการลดโอกาส
ที่จะไดรับผลกระทบทางลบจากภัยพิบัติผานความพยายามอยางเปนระบบ
ภูมิตานทานและความสามารถในการฟนตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Resilience) หมายถึง ศักยภาพ
ของระบบสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมในการรับมือกับเหตุการณ หรือแนวโนม หรือภาวะผิดปกติที่เปนภัยอันตราย
โดยมีการตอบสนองหรือจัดระบบใหมซึ่งสามารถรักษาหนาที่ เอกลักษณ และโครงสรางที่สําคัญไว ขณะเดียวกันยังคงมี
ความสามารถในการปรับตัว การเรียนรูและการเปลี่ยนรูปอยางตอเนื่อง
การบรรเทาปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change mitigation) หมายถึง การดําเนินการของ
มนุษยเพื่อลดแหลงปลอยหรือเพิ่มแหลงกักเก็บกาซเรือนกระจก
ยุทธศาสตรเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับชาติและระดับทองถิ่น หมายถึง แนวคิด (ideas) แผนงาน (plans)
และการดําเนินงาน (actions) ที่สอดคลองกับเปาหมาย พันธกิจ และตัวชี้วัดภายใตกรอบการดําเนินงานเซนไดเพื่อการ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558-2573
ผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ (Affected people) หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณอันตรายทั้งโดยทางตรง
และทางออม ตอชีวิต ความเปนอยู สุขภาพ ตลอดจนทรัพยสินหรือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ กายภาพ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นหรือระยะยาว (UNISDR)
การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change adaptation) หมายถึง กระบวนการปรับตัวให
สอดคลองกับสภาพภูมิอากาศที่เปนอยูหรือที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการรับมือกับผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อลดหรือเลี่ยงสภาวะอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหรือเพื่อแสวงหาโอกาสในการใชประโยชน
จากภาวะการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
การบูรณาการความรูดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเขาในหลักสูตรการศึกษา (Integrated climate change
into curricula) หมายถึงการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปฐมศึกษาและมัธยาศึกษา) และขั้น
อุดมศึกษา ใหมีสาระครอบคลุมองคความรูเกี่ยวกับการลดกาซเรือนกระจก การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัย
ลวงหนา โดยมีบรู ณาการดานวิทยาศาสตร นโยบาย กฎหมาย สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร และวัฒนธรรมอยางเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย
การเสริมสรางศักยภาพในการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Strengthening capacity to
implement climate actions) หมายถึง กระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง กาวหนา และเกิดผลอยางเปนรูปธรรมในการ
พัฒนาศักยภาพ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการมีสวนรวมในการลดและ
รับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การสื่อสาร (Communication) ในที่นี้หมายถึงการจัดทํารายงานภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ไดแก รายงานแหงชาติ (National Communications: NC) รายงานการดําเนินงานภายใต
แผนปฎิบัติการลดกาซเรือนกระจกที่เหมาะสมแหงชาติ (Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) รายงาน
ความกาวหนารายสองปเกี่ยวกับปริมาณกาซเรือนกระจก (Biennial Update Report: BUR) และรายงานติดตามประเมินผล
การดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศตามความเหมาะสม (Intended
Nationally Determined Contribution: INDC) ภายใตความตกลงปารีส (Paris Agreement)

สถานะปจจุบันของประเทศไทยในการดําเนินงานตามเปาหมายที่ 13
สถานะของตัวชี้วัด

สถานะและความกาวหนาของการดําเนินงาน
•

•

•

•

ในหวงเวลาที่ผานมา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทําใหอุณหภูมิเฉลี่ยและอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทย
สูงขึ้น จากการวิเคราะหขอมูล 64 ป (พ.ศ. 2494-2558) ของกรมอุตุนิยมวิทยา (2559) พบวา ในชวง พ.ศ.
2544-2558 อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยสูงขึ้นประมาณ 0.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยสูงขึ้น
ประมาณ 0.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยสูงขึ้นประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส โดยทั้งอุณหภูมิเฉลี่ย
สูงสุดเฉลี่ย และต่ําสุดเฉลี่ยระยะยาวมีแนวโนมสูงขึ้น
แนวโนมการเกิดภัยพิบัติในประเทศไทยอันสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เชน พายุ น้ําทวม
ภัยแลง มีความถี่และระดับความรุนแรงมากขึ้น กอใหเกิดความเสียหายตอชีวิต ทรัพยสิน และความเปนอยู
ของประชาชน รวมถึงผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ในปจจุบันประเทศไทยดําเนินการเพื่อรับมือกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่
เกิดขึ้น ดังนี้
- เสริมสรางศักยภาพของชุมชนและสังคมไทยในการรับมือกับภัยพิบัติและฟนฟูสภาพใหดีขึ้น กวาเดิม
(เปาประสงคที่ 13.1) โดยกําหนดยุทธศาสตรการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ภายใตนโยบาย
ยุทธศาสตร และแผนพัฒนาระดับชาติ (ตัวชีว้ ัดที่ 13.1.1) รวมถึงจัดทํา และดําเนินการขับเคลื่อนแผน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติและทองถิ่น อยางไรก็ดีการจัดการสาธารณภัยของ
ประเทศไทยที่ผานมายังมีขอจํากัดดานการวิจัย พัฒนา และบูรณาการระบบขอมูลสาธารณภัย
(ตัวชี้วัดที่ 13.1.2) ทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น
- บูรณาการมาตรการและแนวทางปฏิบัติในนโยบาย ยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาระดับชาติ
(เปาประสงคท่ี 13.2) มีเปาหมายเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก พัฒนาแนวทางการรายงานขอมูล
กาซเรือนกระจก ปรับตัวและรับมือกับผลกระทบของปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดทํา
รายงานแหงชาติและรายงานความกาวหนารายสองป ภายใต UNFCCC (ตัวชี้วัดที่ 13.2.1)
- พัฒนาองคความรูดานการลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการความรูดานสาธารณภัยของประเทศ (เปาประสงคที่ 13.3)
โดยมีการริเริ่มผลักดันแนวทางบูรณาการประเด็นดานการลดกาซเรือนกระจก การปรับตัว การลดผลกระทบ
และการเตือนภัยลวงหนาไวในหลักสูตรระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา (ตัวชี้วัดที่ 13.3.1) และ
ผลักดันใหเกิดการสื่อสารดานการพัฒนาศักยภาพในการปรับตัวลดกาซเรือนกระจก การถายทอดเทคโนโลยี
และการพัฒนา ในระดับสถาบัน ระบบ และบุคคล (ตัวชี้วัดที่ 13.3.2)
ที่ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 13 ปฏิบัติการอยางเรงดวน
เพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น ครั้งที่ 1/2559 มีความเห็นวาเปาประสงค
ที่ 13a และ 13b ไมมีความเกี่ยวของกับประเทศไทย เนื่องจากไมไดเปนทั้งประเทศพัฒนาแลว และประเทศ
พัฒนานอยที่สุด ดังนั้นจึงไมมีภารกิจหรือการดําเนินการใดที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัดภายใตเปาประสงคดังกลาว
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ตัวชี้วัดที่ 13.1.1 ประเทศไทยมีการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ไดแก ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ.
2558-2564 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
พ.ศ. 2558 และ (ราง) แผนการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ ทั้งนี้
หนวยงานที่เกี่ยวของอยูในระหวางการจัดทํายุทธศาสตรและแผนการดําเนินการในระดับ
ทองถิ่นใหครบทั่วประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 13.1.2 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ดําเนินการจัดเก็บขอมูล
อยูแลว พรอมเตรียมตั้งคา baseline และเปาหมายในรายละเอียด
ตัวชี้วัดที่ 13.2.1 ประเทศไทยมีบูรณาการมาตรการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ไวในนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนระดับชาติ โดยเฉพาะยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.
2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 (ราง) แผนการปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ รวมทั้งมีการสื่อสารถึงการบูรณาการดังกลาวใน
รายงานแหงชาติฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 (First and Second National Communications:
NC) และรายงานความกาวหนารายสองป ฉบับแรก (First Biennial Update Report: BUR)
ตัวชี้วัดที่ 13.3.1 หนวยงานและองคกรดานวิชาการมีการจัดทําสาระความรูดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเตือนภัยสําหรับการศึกษาในระดับพื้นฐาน (ประถม
และมัธยม) และอุดมศึกษาบางแลว แตยังไมมีหลักการและแนวทางที่ชัดเจนจากกระทรวง
ศึกษาธิการในการบรรจุเขาไวในหลักสูตรการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 13.3.2 องคความรูดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเตือนภัยสําหรับ
นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไดรับการพัฒนาและเผยแพรโดยหนวยงานของรัฐและองคกร
ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวของ ไดแก ศูนยวิชาการนานาชาติดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change International Technical and Training Center: CITC) ภายใตองคการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจก และกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

แผนที่นําทางการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปาหมายที่ 13 ปฏิบัติการอยางเรงดวนเพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น (Climate Action)
มาตรการ

ระยะเรงดวน/ระยะสั้น (พ.ศ. 2560)

ระยะปานกลาง (พ.ศ. 2561-2564)

การพัฒนาและ
ติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดภายใต
เปาหมายที่ 13

1. ทบทวนและสังเคราะหนโยบาย ยุทธศาสตร
และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับเปาหมาย
ที่ 13 รวมถึงการจัดระบบขอมูลศึกษา
ขอจํากัดของตัวชี้วัดระดับสากลใน
บริบทของไทย

1. จัดทําแนวทางหรือแผนที่นําทางการจัดการขอมูลตัวชี้วัดกรอบนโยบายและสถาบันที่เกี่ยวของ
2. พัฒนาและติดตามประเมินผลตัวชี้วัดอยางเปนระบบตามเปาประสงคของเปาหมายที่ 13
3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของและมีสวนไดสวนเสีย
4. จัดทําแผนความเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานเพื่อการประเมินผลตััวชี้วัดโดยเฉพาะ
การดําเนินงานรวมกับหนวยงานระดับภูมิภาคและระดับทองถิน
่
5. พัฒนาตัวชี้วัดและแหลงขอมูลใหมที่เหมาะสมและสรางสรรคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ดานขอมูลและการติดตามประเมินผล
6. ศึกษาและจัดทําแนวทางการพัฒนาทักษะความรูทางวิชาการดานการจัดการระบบ
ขอมูลและการใชขอมูลเพื่อติดตามประเมินผลตัวชี้วัดตามเปาประสงค

การดําเนินงานตาม
เปาประสงคที่ 13.1

1. กําหนดแนวปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติในทุกภาคสวน และทุกระดับ
2. จัดทําแผนที่พื้นที่เสี่ยงตอผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3. วางแผนและดําเนินงานโดยการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนทั้งสวนกลางและในพื้นที่
เพื่อใหมีความพรอมในการรับมือและฟนฟู
ที่ดีและปลอดภัยกวาเดิม
4. จัดทําระบบการประเมินความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัตอิ ยางมีมาตรฐาน เพื่อลดความ
สูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนที่
ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติใหมีนอยที่สุด

1. พัฒนา/เพิม่ ประสิทธิภาพระบบพยากรณและเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพในภาคสวน
ตางๆ (โดยเฉพาะเมือง และภาคเกษตร) และแผนอพยพ
2. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนทั้งสวนกลาง และในพื้นที่เพื่อใหมีความพรอม
ในการรับมือและฟนฟูที่ดีและปลอดภัยกวาเดิม
3. สงเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนทองถิ่นในการปองกันและลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติ โดยจัดตั้ง เครือขายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติในพื้นที่ชุมชนเพิ่มขึ้น
4. จัดทําระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของ ไดแก ขอมูล ดานภูมิอากาศจํานวนสถิติผูไดรับ
ผลกระทบ เครือขายงานวิจัยและพัฒนาในแตละสาขาการผลิต
5. จัดทําระบบพยากรณและเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ ในภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะใน
พื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อลดจํานวนผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ
6. ประเมินและจัดทําแผนที่ความเสี่ยงจากภัยพิบัติตอผลกระทบอยางครอบคลุมและ
เชื่อมโยงกับฐานขอมูลในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
7. จัดตัง้ ศูนยติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาและภัยพิบัติ (อาทิ ไฟปาและปญหาหมอกควัน)

การดําเนินงานตาม
เปาประสงคที่ 13.2

การดําเนินงานตาม
เปาประสงคที่ 13.3

1. พัฒนาและจัดทําองคความรูเพื่อสรางความ
เขาใจ ความตระหนักและการมีสวนรวมของ
ประชาชน และภาคสวนตางๆ ในการรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. กําหนด/พัฒนากลไกการสื่อสารกับทุกภาคีใน
พื้นที่เพื่อสรางความเขาใจกับชุมชนใหเกิด
การยอมรับกอนจะมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
3. สนับสนุนการสื่อสารประชาสัมพันธวิถีชีวิต
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในวงกวาง
1. สํารวจและรวบรวมสาระการเรียนรูที่
เนนองคความรูและทักษะการแกไขปญหา
แบบบูรณาการ
2. สงเสริมการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี นวัตกรรม ดานการลดการ
ปลอยกาซเรือน กระจก และการปรับตัว
ตอการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติธรรมชาติ รวมถึงการประยุกต
ใชภูมิปญญาทองถิ่นในพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศ

1. ยกระดับการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยในระดับประเทศและระหวางประเทศ
2. ศึกษา วิจัย และดําเนินงานนํารองในกลุมเปาหมายหลักและสาขาการผลิตที่มี
ความเสี่ยงเพื่อพัฒนาและเผยแพรขอมูล องคความรูดานการปรับตัวและลด
ผลกระทบในพื้นที่
3. สนับสนุนการสรางศักยภาพของสื่อสารมวลชนในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
1. จัดทําสาระความรูและบูรณาการเนื้อหาหลักสูตรสําหรับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วิทยาศาสตร) และหลักสูตรรายวิชาเลือกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และ ภัยพิบัติที่เหมาะสม (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
2. จัดทําสาระความรูและบูรณาการเนื้อหาหลักสูตรสําหรับการศึกษาขั้นอุดมศึกษา
(ระดับปริญญาตรี) และอาชีวศึกษา
3. ประเมินและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานการศึกษาที่เกี่ยวของกับการเรียน
การสอน รวมถึง การบริหารการศึกษาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบตั ิ
4. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมดานการลดการปลอย
กาซเรือนกระจกและการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ รวมถึงการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นในพัฒนาศักยภาพของประเทศ
5. จัดตั้งกองทุนฟนฟู เยียวยา และปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ

3

ระยะยาว (พ.ศ. 2565-2573)

1. พัฒนาทักษะความรูทางวิชาการ เทคโนโลยี การจัดการ
ระบบขอมูลและ การเพิ่มประสิทธิภาพ การใชขอมูล
เพื่อติดตามประเมินผลตัวชี้วัดตาม เปาประสงคภายใต
เปาหมายที่ 13 และเปาหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมในพื้นที่เสี่ยงเพื่อรองรับ
กรณีเกิดภัยพิบัติ
2. สงเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนทองถิ่นในการ
ปองกันและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยจัดตั้งเครือขาย
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติใน
พื้นที่ชุมชนเพิ่มขึ้น
3. พัฒนาและปรับปรุงระบบพยากรณและระบบฐานขอมูล
เตือนภัยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นในพื้นที่เสี่ยงภัยและ
พื้นที่อื่นๆ เพือ่ ลดจํานวนผูไดรับผลกระทบ จากภัยพิบัติ
4. เสริมสรางศักยภาพการดําเนินงานของศูนยติดตามการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาและภัยพิบัติ

1. ยกระดับการเผยแพรขอมูลและองคความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของไทยในระดับประเทศและระหวางประเทศ

1. จัดทําสาระความรูและบูรณาการเนื้อหาหลักสูตรสําหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กลุมสาระอื่นๆ) และหลักสูตร
รายวิชา เลือกที่มีบูรณาการระหวางการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่เหมาะสมในแตละระดับการศึกษา (ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และอาชีวศึกษา)
2. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
นวัตกรรมดานการลด การปลอยกาซเรือนกระจกและ
การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติธรรมชาติ รวมถึงการประยุกตใชภูมิปญญา
ทองถิ่นในพัฒนาศักยภาพของประเทศ
3. จัดตั้งกองทุนฟนฟู เยียวยาและปรับตัวตอผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ

SDG Roadmap – Goal 13
เปาหมายที่
เปาประสงคที่
ตัวชี้วัดที่

13
13.1
13.1.1
13.1.2

เปาหมาย
ประเทศ

• ทุกหนวยงานใชแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 เปนแผนแมบท (Master Plan) ในการจัดการสาธารณภัยของ
ประเทศ (แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558)
• จํานวนผูเสียชีวิต สูญหาย และมูลคาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ตอประชากร 100,000 คน ลดลง (แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593/แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564)
• แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 ซึ่งเปนแผนระยะ 5 ป (2558-2562) และเปนยุทธศาสตรลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ระดับชาติ
• แผนยุทธศาสตรการลดความเสีย่ งจากภัยพิบัติในระดับจังหวัดมีการจัดทําครบทุกจังหวัด
• หนวยงานที่เกี่ยวของอยูในระหวางดําเนินการขับเคลื่อนใหอําเภอ (878 แหง) และองคกรปกครองสวนทองถิ่น (7,853 แหง) จัดทําแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เชื่อมโยงกับแผนระดับชาติและสอดคลองกับสภาพความเสี่ยงภัย
• ขอมูลสรุปสถานการณสาธารณภัยมีการจัดเก็บอยางตอเนื่องโดยศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถานภาพ
ปจจุบัน

ปฏิบัติการอยางเรงดวนเพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
เสริมสรางภูมิตานทานและขีดความสามารถในการปรับตัวตออันตรายและภัยพิบัตทิ างธรรมชาติที่เกี่ยวของกับภูมิอากาศในทุกประเทศ
จํานวนประเทศที่มียทุ ธศาสตรการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับชาติและทองถิ่น
จํานวนผูเสียชีวิต สูญหาย และผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติตอ ประชากร 100,000 คน

การดําเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560)
เปาหมายประเทศ

แนวทาง

ระบบการ
เตรียมพรอมแหงชาติ
และระบบบริหาร
จัดการภัย ไดรับการ
พัฒนาและใชการ
จริงในระดับชาติ

จัดทําแนวทางปฏิบัติระดับชาติใน
การปองกันการลดผลกระทบและ
การเตรียมความพรอมที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงและ
ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

มาตรการ
กําหนดแนวปฏิบัติเพื่อลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติในทุกภาคสวน
และทุกระดับ

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

โครงการพัฒนาเครื่ องมื อและกลไกการวิ เคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ทส. (สผ.)
และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ
โครงการพัฒนาโครงสร างพื้ นฐานและช วยเหลือประชาชน (ประชาชนใน กห. (บก.ทท.)
พื้นที่ดําเนินการที่ กห. ไดรับมอบหมาย มีความเปนอยูที่ดีขึ้นและมีความ
กห. (ทบ.)
พรอมในการชวยเหลืออยางทันทวงทีเมื่อเกิดภัยพิบัติ)
กห. (ทร.)
กห. (ทอ.)
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งบประมาณ
(ลานบาท)
127.4336*

3,061.2487*
122.1609*
114.8493*
74.3817*

การดําเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560)
เปาหมายประเทศ

แนวทาง

มาตรการ

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

โครงการปรับปรุง ฟนฟู และบริหารจัดการคุณภาพน้ํา (ประชาชนในพื้นที่ ทส. (อจน.)
เปาหมายมีน้ํ าอุปโภคบริ โภคเพียงพอ มีน้ําตนทุนเพิ่มขึ้ น โดยการบริหาร
จั ดการอย างมี ส วนร วม และมี ข อมู ลเตื อนภั ยด านน้ํ าและภั ยพิ บั ติ ทาง
ธรรมชาติที่ถูกตองทันเวลา)

จัดทําแผนที่พื้นที่เสี่ยงตอ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
จัดทําแนวทางปฏิบัติและบริหาร
จัดการดานการฟนฟูอยางมี
ประสิทธิภาพ

จํานวนผูเสียชีวิต สูญ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
หาย และมูลคาความ เตือนภัย
เสียหายจากภัย
ธรรมชาติ ตอ

โครงการจัดทําแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพน้ํ า (ประชาชนในพื้นที่ ทส. (อจน.)
เปาหมายมีน้ํ าอุปโภคบริ โภคเพียงพอ มีน้ําตนทุนเพิ่มขึ้ น โดยการบริหาร
จั ดการอย างมี ส วนร วม และมี ข อมู ลเตื อนภั ยด านน้ํ าและภั ยพิ บั ติ ทาง ทส. (ทน.)
ธรรมชาติที่ถูกตองทันเวลา)
ทส. (ทบ.)

721.7382*

โครงการเสริมสรางความรวมมือในการแกไขปญหาไฟปา และหมอกควัน

92.7097*

ทส. (อส.)

15.0000*

394.1618*

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับการ ทส. (สป.ทส.)
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

67.30**

โครงการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทส. (คพ.)

45.70**

โครงการบู รณาการการจั ดการป อ งกั นและแก ไขป ญ หาการกั ดเซาะ ทส. (ทช.)
ชายฝงทะเล 23 จังหวัด

56.8037*

วางแผนและดําเนินงานโดยการมี โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งเพื่อปองกันการสูญเสียดินแดนของ มท. (ยผ.)
สวนรวมของทุกภาคสวนทั้ง
ประเทศ
สวนกลางและในพื้นที่ เพื่อใหมี
ความพรอมในการรับมือและฟนฟู
ที่ดีและปลอดภัยกวาเดิม
จัดทําระบบการประเมินความเสี่ยง
จากภัยพิบัติอยางมีมาตรฐาน เพื่อ
ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน

งบประมาณ
(ลานบาท)
202.0000*

โครงการศูนยขอมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาและเตือนภัยพิบัติ ทส. (อส.)
ในพื้นที่ปาอนุรักษ (ระยะที่2)
การเตื อ นภัย พิ บั ติ (ประชาชน รวมทั้ งหน ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน ทก.
สามารถเขาถึง และรับรู ขอมูล ขาวสาร การเตือนภัยพิบัติที่ถูกตองได
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5,720.8561*

14.7427*
288.5168*

การดําเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560)
เปาหมายประเทศ

แนวทาง

ประชากร 100,000
คน ลดลง

มาตรการ
ของประชาชนที่ไดรับผลกระทบ
จากภัยพิบัติใหมีนอยที่สุด

แผนงาน/โครงการ
อยางสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน)
แผนงานมาตรการการปองกัน และเตือนภัยจากสาธารณภัย

พัฒนาขีดความสามารถในการ
รับมือผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ทุกระดับ

หนวยงาน

มท. (ปภ.)

578.1262*

โครงการความรวมมือระหวางกระทรวงมหาดไทย โดยกรมปองกันและ มท. (ปภ.)
บรรเทาสาธารณภั ย กั บ กองทั พ บกในการจั ด หาอากาศยานป ก หมุ น
(Helicopter) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแกไขปญหาสาธารณภัย

340.0000*

โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

อก. (กรอ.)

41.8158*

โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

มท. (ยผ.)

725.3934*

แผนงานบรรเทา และฟนฟู บูรณะโครงสรางพื้นฐานหลังภัยพิบัติ

มท. (ปภ.)

3,483.8937*

สภากาชาดไทยเขาถึงผูประสบภัยและใหบริการไดอยางรวดเร็ว
สกช.
โครงการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน (รวมถึง มท. (ปภ.)
ภาคเอกชนและชุมชนทองถิ่น) ทั้งสวนกลางและในพื้นที่ เพื่อใหมีความ
พรอมในการรับมือและฟนฟูที่ดีและปลอดภัยกวาเดิม
แผนงานจัดตั้งเครือขายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย มท. (อปท.)
ธรรมชาติในพื้นที่ชุมชนเพิ่มขึ้น

การจั ด ทํ า แนวทางปฏิ บั ติ แ ละ
บริหารจัดการดานการฟนฟูอยาง
มีประสิทธิภาพ
ระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ
และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดรับ
การพัฒนาและใชการจริงทั้งใน
ระดับชาติและในระดับทองถิ่น

การดําเนินงานระยะกลาง (พ.ศ. 2561-2564)
เปาหมาย

แนวทาง

ระบบการ
จัดทําแนวทางปฏิบัติระดับชาติ
เตรียมพรอมแหงชาติ จังหวัด และทองถิ่นในการปองกัน
และระบบบริหาร
การลดผลกระทบและการเตรียม

มาตรการ
พัฒนา/เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
พยากรณและเตือนภัยที่มี
ประสิทธิภาพในภาคสวนตางๆ

งบประมาณ
(ลานบาท)

แผนงาน/โครงการ
โครงการลดผลกระทบดานธรณีวิทยาสิ่งแวดลอมและธรณีพิบัติภัย

หนวยงาน
ทส. (ทธ.)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณและเตือนภั ย ทส. (ทน.)
ดานน้ํา

6

54.0206*
1.0***
1.0***

งบประมาณ
(ลานบาท)
364.50**
785.00**

การดําเนินงานระยะกลาง (พ.ศ. 2561-2564)
เปาหมาย

แนวทาง

มาตรการ

จัดการภัย ไดรับการ
พัฒนาและใชการ
จริงในระดับชาติ
จังหวัด และทองถิ่น

ความพรอมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
หลีกเลี่ยงและลดผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น

(โดยเฉพาะเมืองและภาคเกษตร)
และแผนอพยพ

จัดทําแนวทางปฏิบัติและบริหาร สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาค
จั ด การด า นการฟ น ฟู อ ย า งมี สวนทั้งสวนกลางและในพื้นที่
เพื่อใหมีความพรอมในการรับมือ
ประสิทธิภาพ
และฟนฟูที่ดีและปลอดภัย
กวาเดิม

จํานวนผูเสียชีวิต สูญ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
หาย และมูลคาความ จัดการเพื่อลดความเสีย่ งจากภัย

สงเสริมบทบาทภาคเอกชนและ
ชุมชนทองถิ่นในการปองกันและ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดย
จัดตั้งเครือขายรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยธรรมชาติในพื้นที่ชุมชนเพิ่มขึ้น
จัดทําระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของ
ไดแก ขอมูลดานภูมอิ ากาศ จํานวน

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ (กิจกรรมเพิ่ม ทส. (อส.)
ประสิทธิภาพการแกไขปญหาไฟปา)

งบประมาณ
(ลานบาท)
574.76**

โครงการพัฒนาเครื่องมือและกลไกระบบพยากรณและเตือนภัยดานน้ํา

ทส. (ทน.)

1,384.00**

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและควบคุมไฟปา

ทส. (ปม.)

523.92**

โครงการบูรณาการจัดการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง ทส. (ทช.)
ทะเล 23 จังหวัด

1,116.21**

อนุรักษและฟนฟู เพื่อแกไขปญหาภัยแลงอุทกภัย

51,275.00**

ทส. (ทน.)

โ ค รง ก า รพั ฒน า น้ํ า บ า ด า ล เพื่ อ ก า ร เก ษ ต รใ น พื้ น ที่ ป ร ะ ส บ ทส. (ทบ.)
ภัยแลง
แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบพยากรณและเตือนภัยที่มี มท. (ปภ./อปท.)
ประสิทธิภาพในภาคสวนตางๆ (โดยเฉพาะเมืองและภาคเกษตร) และ
แผนอพยพ รวมถึงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมในพื้นที่เสี่ยง
เพื่อรองรับกรณีเกิดภัยพิบัติ
โครงการวางแผนและดําเนินงานโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนทั้ง มท. (ปภ.)
สวนกลางและในพื้นที่ เพื่อใหมีความพรอมในการรับมือและฟนฟูที่ดี
และปลอดภัยกวาเดิม

4,313.80**
1,500.00**

15.00***

โครงการแปลงแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ทส. (สผ.)
2558-2593 ไปสูการปฏิบัติ

15.00**

แผนงานสงเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนทองถิ่นในการปองกั น นร. (สกว..)
และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยศึกษาและจัดตั้งเครือขายรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในพื้นที่ชุมชนเพิ่มขึ้น

50.00***

โครงการศูนยขอมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาและเตือนภัยพิบัติ ทส. (อส.)
ในพื้นที่ปาอนุรักษ

350.00**
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การดําเนินงานระยะกลาง (พ.ศ. 2561-2564)
เปาหมาย
เสียหายจากภัย
ธรรมชาติ ตอ
ประชากร 100,000
คน ลดลงรอยละ 20

แนวทาง
พิบัติในพื้นที่ ความสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพยสิน

มาตรการ

แผนงาน/โครงการ

สถิติผูไดรับผลกระทบ เครือขาย
งานวิจยั และพัฒนาในแตละสาขา
การผลิต
จัดทําระบบพยากรณและเตือน
ภัยที่มีประสิทธิภาพในภาคสวน
ตางๆ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัย
เพื่อลดจํานวนผูไดรับผลกระทบ
จากภัยพิบัติ
ประเมินและจัดทําแผนที่ความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติตอผลกระทบ
อยางครอบคลุมและเชื่อมโยงกับ
ฐานขอมูลในดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม

แผนงานจัดทําระบบฐานขอมูลดานภูมิอากาศ สถิติผูไดรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศ และส งเสริ มเครือข ายงานวิ จัยและ
พัฒนาในแตละสาขาการผลิต
โครงการจัดทําระบบปองกันและเตือนภัยธรณีวิทยาสิ่งแวดลอมและธรณี
พิบัติภัย
โครงการจัดทําระบบพยากรณและเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพในภาคสวน
ตางๆ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อลดจํานวนผูไดรับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติ
โครงการประเมินและจัดทําแผนที่ความเสี่ยงจากภัยพิบัติตอผลกระทบ
อยางครอบคลุมและเชื่อมโยงกับฐานขอมูลในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม
โครงการกําหนดแนวปฏิบั ติเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในทุกภาค
ส ว นและทุ ก ระดั บ จั ด ทํ า แผนที่ พื้ น ที่ เ สี่ ย งต อ ผลกระทบของการ
เปลี่ย นแปลงสภาพภู มิอ ากาศ รวมทั้ งจั ดทํ าระบบการประเมิน ความ
เสี่ ย งจากภั ย พิ บั ติ อ ย า งมี ม าตรฐาน เพื่ อ ลดความสู ญ เสี ย ชี วิ ต และ
ทรัพยสินของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติใหมีนอยที่สุด

จัดตั้งศูนยติดตามการเปลีย่ นแปลง
พื้นที่ปาและภัยพิบัติ (อาทิ ไฟปา
และปญหาหมอกควัน)

หนวยงาน
มท. (ศภช.)
นร. (สกว..)
ทส. (ทธ.)

ระบบการ
เตรียมพรอมแหงชาติ
และระบบบริหาร
จัดการภัย ไดรับการ
พัฒนาและใชการ

แนวทาง

นร. (สกว.).
มท. (ศภช.)

มท. (ปภ. /
อปท.)
ภาคเอกชน
ภาคประชา
สังคม
การจัดตั้งศูนยติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาและภัยพิบัติ (กรณีไฟปา ทส. (อส. / ปม.)
และปญหาหมอกควัน)

มาตรการ

เพิ่ มศั กยภาพระดั บจั งหวั ดและ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่
ท อ งถิ่ นในการป อ งกั น การลด เหมาะสมในพื้นที่เสี่ยงเพื่อรองรับ
ผลกระทบและการเตรียมความพรอมที่ กรณีเกิดภัยพิบัติ
มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

โครงการจั ดทํ า แผนที่ พื้ นที่ เสี่ ยงต อ ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลง มท. (ปภ. /
สภาพภูมิอากาศ และระบบการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติอยางมี ศภช.)
มาตรฐาน
โครงการการพัฒนา/เพิ่มประสิทธิภาพระบบพยากรณและเตือนภัยที่มี มท. (ปภ. /
ประสิทธิภาพในภาคสวนตางๆ (โดยเฉพาะเมืองและภาคเกษตร) และ ศภช.)
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42.00**

นร. (สกว.).
มท. (ศภช.)

การดําเนินงานระยะยาว (พ.ศ. 2565 – 2573)
เปาหมาย

งบประมาณ
(ลานบาท)

750.00***

งบประมาณ
(ลานบาท)

การดําเนินงานระยะยาว (พ.ศ. 2565 – 2573)
เปาหมาย
จริงในระดับชาติ
อําเภอ และทองถิ่น
ทั่วประเทศ

จํานวนผูเสียชีวิต สูญ
หาย และมูลคาความ
เสียหายจากภัย
ธรรมชาติ ตอ
ประชากร 100,000
คน ลดลงรอยละ 50

เปาหมายที่
เปาประสงคที่
ตัวชี้วัดที่

แนวทาง

มาตรการ

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

แผนอพยพ รวมถึงแนวทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมใน
พื้นที่เสี่ยงเพื่อรองรับกรณีเกิดภัยพิบัติ
เพิ่มศักยภาพของทุกภาคสวนใน สงเสริมบทบาทภาคเอกชนและ
การบริหารจัดการดานการฟนฟู ชุมชนทองถิ่นในการปองกันและลด
อยางมีประสิทธิภาพ
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยจัดตั้ง
เครือขายรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
ในพื้นที่ชุมชนเพิ่มขึ้น

โครงการสนับสนุนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนทั้งสวนกลางและใน นร. (สกว.).
พื้นที่ เพื่อการวางแผนและดําเนินงานรับมือและฟนฟูที่ดีและปลอดภัย มท. (ปภ. /
กวาเดิม
อปท.)
โครงการการส ง เสริ ม บทบาทภาคเอกชนและชุ ม ชนท อ งถิ่ น ในการ ภาคเอกชน
ปองกันและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยจัดตั้งเครือขายรองรับการ ภาคประชา
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในพื้นที่ชุมชนเพิ่มขึ้น
สังคม

เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห าร
จัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัย
พิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ ความสู ญ เสี ย ใน
ชีวิตและทรัพยสิน

พัฒนาและปรับปรุงระบบพยากรณ
และระบบฐานขอมูลเตือนภัยใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นในพื้นที่เสี่ยง
ภัยและพื้นที่อื่นๆ เพื่อลดจํานวนผู
ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ

โครงการยกระดับระบบพยากรณและเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพในภาค มท. (ปภ. /
ส ว นต า งๆ ในพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย และพื้ น ที่ อื่ น ๆ เพื่ อ ลดจํ า นวนผู ไ ด รั บ ศภช.)
ผลกระทบจากภัยพิบัติ

เสริมสรางศักยภาพการดําเนินงาน
ของศูนยติดตามการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ปาและภัยพิบัติ

โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพการดํ า เนิ น งานของศู น ย ติ ด ตามการ มท. (ปภ. /
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาและภัยพิบัติใหครอบคลุมภัยพิบัติทางธรรมชาติ ศภช.)
ทุกประเภทอยางเปนองครวม

งบประมาณ
(ลานบาท)

โครงการพัฒนาและปรับปรุงแผนที่ความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ
ต อ ผลกระทบอย า งครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ และมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ
ฐานขอมูลในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

13 ปฏิบัติการอยางเรงดวนเพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
13.2 บูรณาการมาตรการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในนโยบาย ยุทธศาสตร และการวางแผนระดับชาติ
13.2.1 จํานวนประเทศที่มีการสื่อสารถึงการจัดทําหรือการดําเนินการบูรณาการนโยบาย/ยุทธศาสตร/แผนที่เปนการเพิ่มความสามารถในการปรับตัวตอ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และสนับสนุนการสรางภูมิตานทานและความสามารถในการฟนตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการปลอยกาซเรือนกระจกในระดับต่ําโดยไมสงผลคุกคามตอการผลิตอาหาร (ประกอบดวยแผนการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแหงชาติ การมีสวนรวมที่ประเทศกําหนด รายงานแหงชาติ รายงานความกาวหนารายสองป หรืออื่นๆ)
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เปาหมาย
ประเทศ
สถานภาพ
ปจจุบัน

ชองทางการสื่อสารและการเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดรับการพัฒนาใหทันตอเหตุการณ และครอบคลุมผูมีสว น
เกี่ยวของในทุกภาคสวน (แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593)
• ประเทศไทยมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานบูรณาการที่เปนการเพิ่มความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ
การมีสว นรวมที่ประเทศกําหนด รายงานแหงชาติ (อยูในระหวางจัดทําฉบับที่ 3) รายงานความกาวหนารายสองป (อยูในระหวางจัดทําฉบับที่ 2)
• การดําเนินงานบูรณาการมาตรการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในนโยบาย ยุทธศาสตร และการวางแผนระดับชาติ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 และ 12 (ราง) ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 นอกจากนี้ สผ. ไดดาํ เนินการจัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลือ่ นแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (ราง) แผนการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศแหงชาติ (National Adaptation Plan: NAP) และ (ราง) แผนทีน่ ําทางการ
ลดกาซเรือนกระจกของประเทศ ป พ.ศ. 2564 – 2573
• การสื่อสารและการเผยแพรขอมูลผลการบูรณาการหรือการดําเนินงานสูระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่นยังตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและ
เปนรูปธรรม โดยการมีสว นรวมของทุกภาคสวนและการพัฒนาขีดความสามารถที่เกี่ยวของ
การดําเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560)

เปาหมายประเทศ

แนวทาง

มาตรการ

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

ใหมีการสื่อสาร
เกี่ยวกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร/
แผนปฏิบัติงานดาน
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศทั้งใน
กรอบความรวมมือ
ระดับโลกและ
ภายในประเทศ
ครอบคลุมถึง
กลุมเปาหมายหลัก

ส ง เสริ ม ประชาชนในพื้ น ที่
เปาหมายใหมีองคความรูและ
สามารถปรั บ ตั ว รั บ มื อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

พัฒนาและจัดทําองคความรู เพื่อ
สรางความเขาใจ ความตระหนั ก
และการมีสวนรวมของประชาชน
และภาคสวนตางๆ ในการรับมื อ
กั บ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ
ภูมิอากาศ

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับ ทส. (สป.ทส.)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เพิ่ มขี ด ความสามารถในการ
ดํ า เนิ น การบู รณาการแนว
ทางการปรั บตั วต อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
และสนั บ สนุ น การสร า งภู มิ
ต านทานและความสามารถใน
การฟนตัวจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการปลอย
กาซเรือนกระจกในระดับต่ํา

กําหนด/พัฒนากลไกการสื่อสาร
กับทุกภาคีในพื้นที่เพื่อสรางความ
เขาใจกับชุมชนใหเกิดการยอมรับ
กอนจะมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่

โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก

งบประมาณ
(ลานบาท)
67.3000*

โครงการจัดทํ ารายงานขอ มูลปริ มาณกา ซเรือ นกระจกระดับ เมื องและ ทส. (อบก.)
ขอมูลปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรายสาขาของประเทศไทย

10.0000*

ผลผลิ ต: ข าวพยากรณ อากาศ รายงานแผ นดิ นไหว และประกาศเตื อนภั ย ดศ. (อต.)
ธรรมชาติ

610.1063*

ทส. (อบก.)

27.3567*

โครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคปาไมโ ดยสรางแรงจูงใจ ทส. (อส.)
และกระบวนการมีสวนรวม
โครงการพัฒนาธุรกิจและตลาดคารบอนภายในประเทศ
ทส. (อบก.)

27.4238*

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเพื่อ รองรั บการ ทส. (ทช.)
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
โครงการบริ หารจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอมเพื่ อรองรั บการ ทส. (ปม.)
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

23.1397*
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30.0000*

94.4993*

การดําเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560)
เปาหมายประเทศ

แนวทาง

มาตรการ
สนับสนุนการสื่อสาร
ประชาสัมพันธวิถีชวี ิตที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมในวงกวาง

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

ผ ล ผ ลิ ต : ก า ร มี ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ทส. (สส.)
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการสงเสริมการลดกาซเรือนกระจก
ทส. (อบก.)
โ ค ร ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง ค ว า ม ร ว ม มื อ ใ น ก า ร แ ก ไ ข ป ญ ห า ทส. (อส.)
ไฟปา และหมอกควัน

การดําเนินงานระยะกลาง (พ.ศ. 2561-2564)
เปาหมาย

แนวทาง

สงเสริมการสื่อสาร
เกี่ยวกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร/
แผนปฏิบัติงานดาน
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทั้งในกรอบ
ความรวมมือระดับโลก
และภายในประเทศให
ครอบคลุมถึง
กลุมเปาหมายหลักและ
สรางความเชื่อมั่นใน
การติดตามตรวจสอบ
นโยบาย

พัฒนาและจัดทําองคความรูที่
ทั น ต อ เหตุ ก ารณ เพื่ อ สร า ง
ความเข า ใจ ความตระหนั ก
แ ล ะ ก า ร มี ส ว น ร ว ม ข อ ง
ประชาชน และภาคสวนตางๆ
ในการรับมือกับการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ

มาตรการ
ยกระดับการเสริมสรางความรู
ความเขาใจเกีย่ วกับการ
ดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของไทยใน
ระดับประเทศและระหวาง
ประเทศ

แผนงาน/โครงการ
แผนงานพัฒนาระบบ กลไก และเครื่องมือการติดตามประเมินผล และ
การรายงานการปฏิบัติงาน
แผนงานพั ฒนาระบบ กลไก และเครื่ องมื อการติ ดตามสถานการณ ด าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงานพัฒนาระบบจัดเก็บและรวบรวมขอมูลบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศ
ไทย
โครงการพั ฒนาหรื อ ปรั บ ปรุ ง ระบบการรายงานและเผยแพร ผลการ
ดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนตอสาธารณชนทั้งในและตางประเทศ
โครงการประสานและติดตามผลการดําเนินงานตาม NAMA Roadmap
ภายในป ค.ศ. 2020 และโครงการที่ ได รับ การสนับ สนุ น จากกองทุ น
ระหวางประเทศ
โครงการสงเสริมใหทอ งถิ่นบูรณาการการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและ
การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไวในแผนพัฒนาทองถิ่น

23.0000*
92.7097*

ทส. (สผ.)

งบประมาณ
(ลานบาท)
536.40**

ทส. (สผ.)

150.00**

ทส. (สผ.)

20.00**

ทส. (สผ.)

50.00***

ทส. (สผ.)

2.50**

หนวยงาน

ทส. (สผ.)
มท.
โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและการจัดกิจกรรมที่เปนมิตรตอ กก. (กกท.)
สิ่งแวดลอม
โครงการบริ หารจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อมเพื่ อรองรั บการ ทส. (ปม.)
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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งบประมาณ
(ลานบาท)
349.9974*

150.00***
50.00***
3,073.25**

การดําเนินงานระยะกลาง (พ.ศ. 2561-2564)
เปาหมาย

แนวทาง

โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ํา

ทส. (ทน.)

งบประมาณ
(ลานบาท)
105.00**

โครงการพัฒนาเมืองและชุมชนเพื่อมุงสูสังคมคารบอนต่ํา

ทส. (สผ.)

35.00**

โครงการนํ าร องพื้ นที่ ดําเนิ นการตั วอย างในการเตรี ยมรั บมื อและป องกั น
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีผลตอระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอมแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ ประเภทถ้ํา
โครงการศึกษาและประเมินระดับความตระหนักรูของสาธารณชนเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โครงการศึกษาเพื่อวางนโยบายการลดกาซเรือนกระจกในระดับพื้นที่

ทส. (สผ.)

4.00**

ทส. (สส.)
นร. (สกว.)

5.00***

ทส. (สผ.)

10.00**

มาตรการ

ศึกษา วิจัย และดําเนินงาน
นํารองในกลุมเปาหมายหลักและ
สาขาการผลิตที่มีความเสี่ยงเพื่อ
พัฒนาและเผยแพรขอมูล องค
ความรูดานการปรับตัวและลด
ผลกระทบในพื้นที่

สนับสนุนการสรางศักยภาพของ
สื่อสารมวลชนในเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

โครงการพัฒนามาตรการลดกาซเรือนกระจกภาคบังคับและภาคสราง ทส. (สผ.)
แรงจูงใจ
โครงการศึกษาและทบทวนความเหมาะสมในการประกาศและจัดทําผัง มท. (ยผ.)
เมืองในพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น
นร. (สกว.)
โครงการนํารองจัดทําแผนการใชประโยชนที่ดินเพื่อการปรับตัวและลด นร. (สศช. /
สกว.)
ความเสี่ยงในระดับพื้นที่ โดยมีกระบวนการมีสวนรวมอยางเหมาะสม
โครงการศึ ก ษาเพื่ อ จั ด ทํ า แผนการปรั บ ตั ว ต อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ นร. (สศช. /
ภูมิอากาศในสาขาที่ จําเปน เชน การเกษตร อุท กภัยและภั ยแลง การ สกว.)
กก. (กกท.)
ทองเที่ยว และสาธารณสุข
โครงการศึกษานํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมาใช นร. (สกว.)
ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ทางการเกษตรและอุ ต สาหกรรม กษ.
อก.
ตอเนื่อง
โครงการศึ ก ษาเพื่ อ การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย โดยคํ า นึ ง ถึ ง นร. (สกว.)
มท.
ศักยภาพในการรองรับของพื้นที่
โครงการพัฒนาองคความรูใหแกสื่อหลัก สงเสริมจริยธรรมของสื่อ และสนับสนุน ทส. (สส.)
การสื่อสารดานสิ่งแวดลอมอยางสรางสรรค
นร. (สกว.)
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12.00**
5.00***
15.00***
50.00***

50.00***
80.00***
60.00***

การดําเนินงานระยะยาว (พ.ศ. 2565 – 2573)
เปาหมาย

แนวทาง

มาตรการ

จัดระบบการสื่อสาร
เกี่ยวกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติ
งานดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทั้งในกรอบ
ความรวมมือระดับโลก
และภายในประเทศใหมี
ความชัดเจน ทันตอ
เหตุการณ และ
ครอบคลุมผูมีสวน
เกี่ยวของในทุกภาคสวน

พั ฒ น า แ ล ะ ส ง เ ส ริ ม ด า น
เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารและ
ด า นสื่ อ สารมวลชนเพื่ อ การ
เผยแพร น โยบายและการ
ดําเนินงานของทุกภาคสวนใน
การปรับตัวและรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อย า งเหมาะสมและทั น ต อ
เหตุการณ

ยกระดับการเผยแพรขอ มูลและองค
ความรูความเขาใจเกีย่ วกับการ
ดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของไทยใน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ

เปาหมายที่
เปาประสงคที่
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13.3

ตัวชี้วัดที่

เปาหมาย
ประเทศ

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

โครงการพัฒนาหรื อปรับ ปรุ งระบบการรายงานและเผยแพร ผลการ ทส. (สผ.)
ดํ า เนิ น งานด า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศของภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนตอสาธารณชนทั้งในและตางประเทศ
โครงการศึกษา ติดตาม และคาดการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดาน นร. (สกว.)
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและความตองการตอสื่อหลักเพื่อการสื่อสาร
อยางมีประสิทธิผลและทั่วถึงในอนาคต

งบประมาณ
(ลานบาท)
50.00***

50.00***

ปฏิบัติการอยางเรงดวนเพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
พัฒนาการศึกษา การสรางความตระหนักรู และขีดความสามารถของมนุษยและของสถาบันในเรื่องการลดปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ การเตือนภัยลวงหนา
13.3.1 จํานวนประเทศที่มีการบูรณาการประเด็นดานการลดกาซเรือนกระจก การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยลวงหนาไวใน
หลักสูตรระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา
13.3.2 จํานวนประเทศที่มีการสื่อสารการเสริมความเขมแข็งในการสรางขีดความสามารถระดับสถาบัน ระบบ และบุคคลในการปรับตัว การลด
กาซเรือนกระจก การถายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนา
• องคความรูและทักษะการแกไขปญหาเพื่อการลดกาซเรือนกระจก การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยลวงหนาไดรบั การบูรณาการไว
ในหลักสูตรระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษาอยางครบถวน มีความเหมาะสม และสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
• ศักยภาพดานการปรับตัว การลดกาซเรือนกระจก การถายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาที่ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของสถาบัน ระบบ และบุคคลมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีความเขมแข็ง และไดรับการสื่อสารสูวงกวาง
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สถานภาพ
ปจจุบัน

• ศธ. มีการบรรจุเนื้อหาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับหลักสูตรรายวิชาเลือกสภาวะโลกรอนและสงเสริมกิจกรรมนอกหองเรียนกําหนด
ตามความเหมาะสมสําหรับระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย
• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ไดระบุโครงสรางหลักสูตรประกอบดวยหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี แตยังไมมีการกําหนดรายละเอียด
• จากการประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 13 ปฏิบตั กิ ารอยางเรงดวนเพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมมีขอเสนอแนะให สพฐ. ผลักดันการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการกําหนดตัวชี้วัด เชน การเรียนรูเสริมนอกชั่วโมงเรียน การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขึ้นมาใหม หรือการบูรณาการเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในหลักสูตรที่มีอยู โดยให สผ. และอบก. สนับสนุนขอมูลวิชาการ
• หนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินงานพัฒนาและเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการลดกาซเรือนกระจก การถายทอดเทคโนโลยี และการปรับตัวลด
ผลกระทบ อาทิ อบก. ไดจัดตัง้ ศูนยวิชาการนานาชาติดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change International Technical
and Training Center: CITC) ซึ่งจะเสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใหทั้งหนวยงานสวนกลาง
และสวนทองถิ่น
การดําเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560)

เปาหมายประเทศ

แนวทาง

องคความรูและทักษะ
การแกไขปญหาเพื่อการ
ลดกาซเรือนกระจก การ
ปรับตัว การลด
ผลกระทบ และการเตือน
ภัยลวงหนาไดรับการบูร
ณาการไวในหลักสูตร
ระดับประถม มัธยม และ
อุดมศึกษา
ศักยภาพดานการปรับตัว
การลดกาซเรือนกระจก
การถายทอดเทคโนโลยี

พั ฒนาสาระและเนื้ อ หาด า น
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ
ภู มิ อ ากาศและภั ย พิ บั ติ เ พื่ อ
สอดแท รก ไว ใ นห ลั ก สู ต ร
แ ก น ก ล า ง ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น
พื้ น ฐานพุ ท ธศั ก ราช 2551
ระดับประถมศึกษาและระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษา กลุ ม สาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร
จั ดตั้ งกลไกภายในประเทศเพื่ อ
สนั บสนุนด านการเงิ น เทคโนโลยี
และการเสริมสรางศักยภาพในการ

มาตรการ

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

สํารวจและรวบรวมสาระการ
เรียนรูที่เนนองคความรูและ
ทักษะการแกไขปญหาแบบ
บูรณาการ

โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (นักเรียน นักศึกษา ศธ. (สพฐ.)
ไดมีการเรียนที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม)

สงเสริมการวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
นวัตกรรมดานการลดการปลอย

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)
2,688.9110*

โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู (นักเรียน นักศึกษา ไดมีการเรียน ศธ. (สป.ศธ.)
ที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม)

510.0170*

วท. (สวทช.)

26.0000*

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานแบบบูรณาการดาน พน. (พพ.)
พลังงานทดแทน
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154.5223*

การดําเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560)
เปาหมายประเทศ

แนวทาง

มาตรการ

และการพัฒนาที่ลด
ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของสถาบัน
ระบบ และบุคคลมีความ
เขมแข็ง

ลดการปลอยกาซเรือนกระจก และ
การปรั บตั วต อการเปลี่ ยนแปลง
สภาพภู มิ อากาศและภั ยพิ บั ติ
ธรรมชาติ

กาซเรือนกระจก และการปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ รวมถึงการประยุกต
ใชภูมิปญญาทองถิ่นในพัฒนา
ศักยภาพของประเทศ

โครงการสงเสริมการวิจัยเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

มท. (ปภ.)

โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศการบิน

ดศ. (อต.)

งบประมาณ
(ลานบาท)
5.2000*
174.9575*

โครงการเตือนภัยพิบัติ

ทก. (สป.ทก.)

288.5168*

โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทส. (สผ.)

15.0000*

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการลดกาซเรือนกระจก ทส. (อบก.)
จากมาตรการของประเทศ

8.5000*

โครงการพัฒนาศักยภาพภาคสวนไทยและภูมิภาคอาเซียนดานการ ทส. (อบก.)
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

12.0000*

โครงการเสริ มสร างประสิ ทธิ ภาพการดํ าเนิ นงานตามข อตกลงการ ทส. (สส.)
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใตกรอบมาตรา 6 (พัฒนาและดําเนินการ
แผนงานดานการศึกษาและการสรางความตระหนักแกสาธารณชนเกีย่ วกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น)

8.5000*

โครงการจัดทํารายงานขอมูลปริมาณกาซเรือนกระจกระดับเมืองและ ทส. (อบก.)
ขอมูลปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรายสาขาของประเทศไทย

10.0000*

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูในการจัดการทรัพยากรทางทะเล ทส. (ทช.)
และชายฝง

14.9273*

กิจกรรมการเผยแพรขาวพยากรณอากาศ รายงานแผนดินไหว และ ดศ. (อต.)
ประกาศเตือนภัยธรรมชาติ

610.1063*

การดําเนินงานระยะกลาง (พ.ศ. 2561-2564)
เปาหมาย

แนวทาง

องคความรูและทักษะ
การแกไขปญหาเพื่อการ
ลดกาซเรือนกระจก การ
ปรับตัว การลด

พัฒนาและสอดแทรกสาระดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติในหลักสูตรการศึกษาแต
ละ ระ ดั บ ( ป ระถ มศึ ก ษ า

มาตรการ

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

จัดทําสาระความรูและบูรณาการ
โครงการศึกษาและพัฒนาสาระความรูพื้นฐาน (วิทยาศาสตร) และ ศธ. (สพฐ.)
เนื้อหาหลักสูตรสําหรับการศึกษาขั้น หลั ก สูตรรายวิช าเลื อ กการเปลี่ย นแปลงสภาพภู มิอ ากาศและภั ย
พื้นฐาน (วิทยาศาสตร) และ
พิ บั ติ ที่ เ ห มา ะ สม กั บ ก า ร เรี ย นรู ในก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐา น
หลักสูตรรายวิชาเลือกการ
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งบประมาณ
(ลานบาท)
15.00***

การดําเนินงานระยะกลาง (พ.ศ. 2561-2564)
เปาหมาย
ผลกระทบ และการเตือน
ภัยลวงหนาไดรับการบูร
ณาการไวในหลักสูตร
ระดับประถม มัธยม และ
อุดมศึกษาอยางครบถวน
และเหมาะสม

แนวทาง

มาตรการ

มั ธยมศึ กษา อุ ดมศึ กษา (ระดั บ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ปริญญาตรี) และอาชีวศึกษา
ภัยพิบัติที่เหมาะสม
(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
จัดทําสาระความรูและบูรณาการ
เนื้อหาหลักสูตรสําหรับการศึกษา
ขั้นอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี)
และอาชีวศึกษา

จั ดตั้ งกลไกภายในประเทศเพื่ อ
สนับสนุนดานการเงิน เทคโนโลยี
และการเสริ มสร างศั กยภาพใน
การลดการปล อ ยก า ซเรื อ น
กระจก และการปรับตัวตอการ
เปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศ
และภัยพิบัติธรรมชาติ

ประเมินและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรดานการศึกษาที่
เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
รวมถึงการบริหารการศึกษาดาน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
และภัยพิบัติ
สงเสริมการวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
นวัตกรรมดานการลดการปลอย
กาซเรือนกระจก และการปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ
รวมถึงการประยุกตใชภูมิปญญา
ทองถิ่นในพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศ

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

(ประถมศึก ษาและมั ธ ยมศึก ษา) พร อมทั้งกํ าหนดขั้น ตอนและวิ ธี
บูรณาการหลักสูตร

งบประมาณ
(ลานบาท)

โครงการพั ฒนาหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นอุ ดมศึ กษา ตามเกณฑ ศธ. (สกอ. / สอ
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี / กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ศ.)
อาชี ว ศึ ก ษาแห งชาติ พร อ มทั้ ง กํ า หนดขั้ น ตอนและวิ ธี บู รณาการ
หลักสูตร

10.00***

โครงการเสริ ม สร า งและพั ฒ นาบุ ค ลากรการศึ ก ษาด า นการ ศธ. (สป.ศธ.)
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

20.00***

โครงการส ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี วท.
กษ.
นวัตกรรม และประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่น
ทส. (สส.)
นร. (สกว.)
โครงการสงเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองโดยชุมชนมีสวนรวม
ทส. (ปม.)

50.00***

โครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภาคปาไมโดยสรางแรงจูงใจ
และกระบวนการมีสวนรวม
โครงการขยายผลการพัฒนาโครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัคร
ใจ
โครงการพัฒนากลไกและระบบรับรองกิจกรรมลดกาซเรือนกระจก (Low
Emission Supporting Scheme: LESS)
โครงการประเมิ น ปริ ม าณก า ซเรื อ นกระจกที่ ล ดได จ ากการ
ดําเนินงานของภาคีภาครัฐ และเอกชน
โครงการพัฒนาตลาดคารบอนของประเทศไทย
โครงการจัดทําขอมูลปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกระดับเมือง และ
ปรับปรุงขอมูลบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศไทย
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339.99**

ทส. (อส.)

300.00**

ทส. (อบก.)

117.50**

ทส. (อบก.)

22.50**

ทส. (อบก.)

40.00**

ทส. (อบก.)
ทส. (อบก.)

235.00**
65.00**

การดําเนินงานระยะกลาง (พ.ศ. 2561-2564)
เปาหมาย

แนวทาง

มาตรการ

จัดตั้งกองทุนฟนฟู เยียวยา และ
ปรับตัวตอผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติทางธรรมชาติ

แผนงาน/โครงการ
โครงการพั ฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารจั ดการกาซเรื อน
กระจก และศูนยขอมูลสถานการณกาซเรือนกระจก
โครงการประเมินและติดตามความเขมขนของกาซเรือนกระจกใน
บรรยากาศดวยเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล (Remote Sensing)
โครงการสงเสริมการสื่อสารแบบมีสวนรวมเพื่อเตรียมความพรอมสูสังคม
คารบอนต่ํา
โครงการพัฒนากลไกและขับเคลื่อนการบริโภค การผลิตที่เปนมิตร
อยางยั่งยืน
กิจกรรมส งเสริ มการผลิตการบริ การ และการบริ โภคที่เป นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดลอม
โครงการพัฒนาและเผยแพรองคความรูดานสุขภาพกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแกประชาชน
โครงการพัฒนาเครือขายเฝาระวังผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เชน เครือขายเตือนภัยดินถลมและน้ําทวม เครือขายเฝาระวัง
โรคและผลกระทบดานสุขภาพ เครือขายอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง
โครงการศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดตั้งกองทุนฟนฟู เยียวยา
และปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หนวยงาน
ทส. (อบก.)
ทส. (อบก.)
ทส. (อบก.)

105.00**

ทส. (คพ.)

100.00**

ทส. (สส.)

469.40**

สธ.
สสส.
นร. (สกว.)

150.00***

นร. (สกว.)

15.00***

การดําเนินงานระยะยาว (พ.ศ. 2565 – 2573)
เปาหมาย

แนวทาง

มาตรการ

องคความรูและทักษะ
การแกไขปญหาเพื่อการ
ลดกาซเรือนกระจก การ
ปรับตัว การลด
ผลกระทบ และการเตือน

บูรณาการสาระการเรียนรูดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติในหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้ นฐานและระดั บอุ ดมศึ กษา/
อาชีวศึกษาใหครบทุกระดับ โดยมี

จัดทําสาระความรูและบูรณาการ
เนื้อหาหลักสูตรสําหรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (กลุมสาระอื่นๆ) และ
หลักสูตรรายวิชาเลือกที่มีบูรณา
การระหวางการเปลี่ยนแปลง

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

โครงการบู ร ณาการเนื้ อ หาสาระด า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพ ศธ. (สพฐ.)
ภูมิอากาศและภัยพิบัติไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และขยายผลสูกลุมสาระการเรียนรู
อื่นๆ พรอมทั้งกําหนดขั้นตอนและวิธีบูรณาการหลักสูตร
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งบประมาณ
(ลานบาท)
25.00**

80.00***

งบประมาณ
(ลานบาท)

การดําเนินงานระยะยาว (พ.ศ. 2565 – 2573)
เปาหมาย

แนวทาง

มาตรการ

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

ภัยลวงหนาไดรับการบูร
ณาการไวในหลักสูตร
ระดับประถม มัธยม และ
อุดมศึกษาอยางครบถวน
มีความเหมาะสม และ
สอดคลองกับแนวคิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

การต อยอดเกี่ ยวกั บแนวคิ ดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (ดานพลังงาน ดาน
การผลิตและการบริโภค ดานความ
มั่นคงของอาหาร)

สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัตกิ ับ
แนวคิดการพัฒนาทีย่ ั่งยืนที่
เหมาะสมในแตละระดับ
การศึกษา (ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และ
อาชีวศึกษา)

โครงการบู รณาการหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นอุ ดมศึ กษาและ
อาชีวศึกษา ด า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและภั ย พิ บั ติ
ธรรมชาติ ตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ตรระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ.
2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2556
พรอมทั้งกําหนดขั้นตอนและวิธีบูรณาการหลักสูตร
โครงการเสริ ม สร า งและพั ฒ นาบุ ค ลากรการศึ ก ษาด า นการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศภั ย และพิ บั ติ ธ รรมชาติ โดยเน น
แนวคิ ดการพั ฒนาที่ ยั่ งยื น (ด า นพลั งงาน ด า นการผลิ ตและการ
บริโภค ดานความมั่นคงของอาหาร)
โครงการพัฒนาและเผยแพรองคความรูดานสุขภาพกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแกประชาชน
โครงการส ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี
นวัตกรรม และประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่น

ศธ. (สกอ. / สอ
ศ.)

จั ดตั้ งกลไกภายในประเทศเพื่ อ
สนับสนุนดานการเงิน เทคโนโลยี
และการเสริ มสร างศั กยภาพใน
การลดการปล อ ยก า ซเรื อ น
กระจก และการปรับตัวตอการ
เปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศ
และภัยพิบัติธรรมชาติ

สงเสริมการวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
นวัตกรรมดานการลดการปลอย
กาซเรือนกระจก และการปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ
รวมถึงการประยุกต
ใชภูมิปญญาทองถิ่นในพัฒนา
ศักยภาพของประเทศ
จัดตั้งกองทุนฟนฟู เยียวยา และ
ปรับตัวตอผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ศธ. (สป.ศธ.)

สธ.
สสส.
วท.
นร. (สกว.)

โครงการจัดตั้งกองทุนฟนฟู เยียวยา และปรับตัวตอผลกระทบจาก ทส.
มท.
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

18

งบประมาณ
(ลานบาท)

SDG Roadmap – Goal 13 (Indicators and Monitoring Framework)
เปาหมายที่
เปาหมาย
ประเทศ
สถานภาพ
ปจจุบัน

13

ปฏิบัติการอยางเรงดวนเพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

ระบบขอมูลสารสนเทศมีการพัฒนาอยางเปนระบบและมีบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลือ่ นเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปาหมายที่ 13 ให
บรรลุผลในป พ.ศ. 2573
• คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) แตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อติดตามขอมูล
และสถานการณการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาขีดความสามารถของระบบการจัดเก็บสถิติแบบจําแนกขอมูล บูรณาการแนวทางการทํางาน
ของหนวยงานรัฐที่จัดทําฐานขอมูลกลางของประเทศและหนวยงานสนับสนุนตางๆ รวมถึงติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ
โดยมีสํานักงานสถิติแหงชาติและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนอนุกรรมการและเลขานุการรวม
• ในระยะที่ผา นมา การดําเนินงานของ กพย. มีการจัดลําดับความสําคัญเปาประสงคและกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ การจัดทําแผนการ
ดําเนินงานระยะสัน้ (1 ป) กลาง (5ป) ยาว (15 ปเปนตนไป) ทัง้ นี้ การดําเนินงานระยะตอไป มีการมอบหมายหนวยงาน (เจาภาพหลัก)
ดําเนินการเก็บขอมูลตัวชี้วัด
การดําเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560)

เปาหมายประเทศ
ระบบขอมูลสารสนเทศ
เพื่อติดตามสถานการณ
การพัฒนาตัวชีว้ ัดภายใต
เปาหมายที่ 13 ไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง

แนวทาง
จัดทําระบบฐานขอมูลสถิติ
เพื่อการติดตามและ
ประเมินผลตัวชี้วัดภายใต
เปาหมายที่ 13

มาตรการ

แผนงาน/โครงการ

ทบทวนและสังเคราะหนโยบาย
ยุทธศาสตร และแนวทางปฏิบัติ
ที่เกี่ยวของกับเปาหมายที่ 13
รวมถึงการจัดระบบขอมูล
ศึกษาขอจํากัดของตัวชี้วัดระดับ
สากลในบริบทของไทย

โครงการศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดการขอมูลเพื่อสนับสนุน
การติดตามประเมินผลตัวชี้วัดอยางเปนระบบตามเปาประสงคของ
เปาหมายที่ 13 โดยคํานึงถึงปจจัยและเงื่อนไขดานสถาบันและ
หนวยงานที่เกีย่ วของ

หนวยงาน
ทส. (สผ.)
ดศ. (สสช.)

การดําเนินงานระยะกลาง (พ.ศ. 2560-2564)
เปาหมาย
ระบบขอมูลสารสนเทศ
เพื่อติดตามสถานการณ

แนวทาง
จัดทําระบบฐานขอมูลสถิติ
เพื่อการติดตามและ

มาตรการ
จัดทําแนวทางหรือแผนที่นํา
ทางการจัดการขอมูลตัวชีว้ ัด

แผนงาน/โครงการ
โครงการพัฒนาแนวทางการจัดการขอมูล (Data Roadmap) เพื่อ
สนับสนุนการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดอยางเปนระบบตาม
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หนวยงาน
ทส. (สผ.)
ดศ. (สสช.)

งบประมาณ
(ลานบาท)
1.50***

งบประมาณ
(ลานบาท)
5.00***

การดําเนินงานระยะกลาง (พ.ศ. 2560-2564)
เปาหมาย

แนวทาง

การพัฒนาตัวชีว้ ัดภายใต
เปาหมายที่ 13 ไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่องและ
มีบูรณาการระหวาง
เปาประสงคภายใต
เปาหมายที่ 13

ประเมินผลตัวชี้วัดของแตละ
เปาประสงค

มาตรการ

กรอบนโยบายและสถาบันที่
เกี่ยวของ
พัฒนาและติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดอยางเปนระบบตาม
เปาประสงคของเปาหมายที่ 13
ประสานแนวทางการ
สงเสริมการมีสวนรวมของทุก
ขับเคลื่อนการดําเนินงานดาน ฝายที่เกี่ยวของและมีสว นไดสวน
ขอมูลและสถิติระหวางภาครัฐ เสีย
(สวนกลาง สวนภูมิภาค และ จัดทําแผนความเชื่อมโยงขอมูล
สวนทองถิ่น) และผูเกีย่ วของ ระหวางหนวยงานเพื่อการ
ประเมินผลตัวชี้วัด โดยเฉพาะ
การดําเนินงานรวมกับหนวยงาน
ระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่น
พัฒนาและติดตามประเมินผล
พัฒนาตัวชี้วัดและแหลงขอมูล
ตัวชี้วัดอยางเปนระบบตาม
ใหมที่เหมาะสมและสรางสรรค
เปาประสงคของเปาหมายที่ 13 และ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานขอมูล
ศึกษาแนวทางใหเชือ่ มโยงสอดคลอง และการติดตามประเมินผล
กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
เปาหมายอื่นๆ ที่เกีย่ วของ
เสริมสรางศักยภาพดานการ
ศึกษาและจัดทําแนวทางการ
วางแผน พัฒนา จัดเก็บ
พัฒนาทักษะความรูทางวิชาการ
วิเคราะห และเผยแพรขอมูล
ดานการจัดการระบบขอมูลและ
เพื่อการติดตามประเมินผล
การใชขอมูลเพื่อติดตาม
ตัวชี้วัดอยางเปนระบบตาม
ประเมินผลตัวชี้วัดตาม
เปาประสงคของเปาหมายที่ 13 เปาประสงค

แผนงาน/โครงการ
เปาประสงคของเปาหมายที่ 13 รวมถึงความสอดคลองกับ
เปาหมายอื่นๆ ที่เกีย่ วของ
โครงการจัดตั้งเครือขายผูพัฒนาระบบขอมูล จัดเก็บรวบรวมและ
ประเมินผลขอมูล เพื่อระดมศักยภาพจากทุกภาคสวนในกระบวนการ
ขับเคลื่อนการประเมินผลตามตัวชี้วัดของเปาหมายที่ 13
โครงการพัฒนาขีดความสามารถและสรางการมีสวนรวมของ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อบูรณาการการขับเคลื่อน
เปาหมายที่ 13
โครงการจัดทําแผนความเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานเพื่อการ
ประเมินผลตัวชี้วัด ในระดับภูมภิ าคและระดับทองถิ่น

หนวยงาน

ทส. (สผ.)
ดศ. (สสช.)

10.00***

ทส. (สผ.)

15.00***

ทส. (สผ.)

5.00***

โครงการพัฒนาตัวชี้วัดใหมและติดตามประเมินผลตัวชี้วัดอยางเปน ทส. (สผ.)
ระบบ ตามเปาประสงคของเปาหมายที่ 13 และใหสอดคลองกับ
ดศ. (สสช.)
แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเปาหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
แผนงานและโครงการพัฒนาทักษะความรูทางวิชาการ ดานการ
จัดการระบบขอมูลและการใชขอมูลเพื่อติดตามประเมินผลตัวชี้วัด
ตามเปาประสงค พรอมการจัดสรรงบดําเนินการ

ทส. (สผ.)
ดศ. (สสช.)

การดําเนินงานระยะยาว (พ.ศ.2565 – 2573)
เปาหมาย
ระบบขอมูลสารสนเทศ
เพื่อติดตามสถานการณ

แนวทาง
เสริมสรางศักยภาพดานการ
วางแผน พัฒนา จัดเก็บ

งบประมาณ
(ลานบาท)

มาตรการ

แผนงาน/โครงการ

พัฒนาทักษะความรูทางวิชาการ
เทคโนโลยี การจัดการระบบ

โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรดานขอมูลและตัวชี้วัดเพื่อจัดระบบ
ขอมูลและสนับสนุนการใชขอมูลในการติดตามประเมินผลตัวชี้วัด
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หนวยงาน
ทส. (สผ.)
ดศ. (สสช.)

งบประมาณ
(ลานบาท)

การดําเนินงานระยะยาว (พ.ศ.2565 – 2573)
เปาหมาย

แนวทาง

มาตรการ

การพัฒนาตัวชีว้ ัดภายใต
เปาหมายที่ 13 ไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่องและ
มีบูรณาการระหวาง
เปาหมายอื่นที่เกี่ยวของ

วิเคราะห และเผยแพรขอมูลเพือ่
การติดตามประเมินผลตัวชีว้ ัด
อยางเปนระบบตามเปาประสงค
ของเปาหมายที่ 13 และศึกษา
แนวทางการเชื่อมโยงให
สอดคลองกับเปาหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ

ขอมูล และการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชขอมูลเพื่อติดตาม
ประเมินผลตัวชี้วัดตาม
เปาประสงคภายใตเปาหมายที่
13 และเปาหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ

หมายเหตุ:

แผนงาน/โครงการ
ตามเปาประสงค และใหมีความเชื่อมโยงกับเปาหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ

หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

* สํานักงบประมาณ เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 4 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณรายจายจําแนกตามโครงสรางแผนงานตาม
ยุทธศาสตร
** แผนยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559-2564
*** ประมาณการเบื้องตน

ระบบและกลไกการติดตามประเมินผล
• ในการติดตามประเมินความกาวหนาของการขับเคลื่อนเปาหมายที่ 13 ใหกลไกการดําเนินงานหลัก คือ คณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่
13 ปฏิบัติการอยางเรงดวนเพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งในปจจุบันประกอบดวยผูแทนจากสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ประธานคณะทํางานและเลขานุการ) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กรมการทองเที่ยว กรมอนามัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานสถิติแหงชาติ กรมทรัพยากรธณี กรม
ทรัพยากรน้ํา กรมอุ ทยานแหงชาติ สัต วปา และพัน ธุพืช กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝง องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) สํา นักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ สํานักงบประมาณ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน สํานักงานนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
• ใหคณะทํางานฯ พิจารณาแตงตั้งผูแทนจากหนวยงานอื่นๆ และองคกรที่เกี่ยวของเขารวมเปนคณะทํางานตามความจําเปน เพื่อใหทราบถึงความกาวหนา ปญหา และ
อุปสรรคของการดําเนินงานในแตละมาตรการ/แผนงาน/โครงการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูล องคความรู และแนวปฏิบัติที่เหมาะสม อยางเปนบูรณาการและมีความ
ตอเนื่อง
• ใหมีการจัดทํารายงานติดตามประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินงานภายใตเปาหมายที่ 13 ประกอบดวย 3 สวน คือ
(1) สวนขอมูลเบื้องตนของผูใหขอมูลเพื่อการประสานงานใหไดขอมูลที่ครบถวนและปรับปรุงฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
ที่ 13
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(2) สวนการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแตละเปาประสงค ไดแก ผลการดําเนินงานของหนวยงาน ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน และขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะอื่นๆ ใน
การดําเนินงานของหนวยงาน และ
(3) สวนการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการ ไดแก ผลการดําเนินงานของหนวยงาน ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน และขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะอื่นๆ ในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน

อักษรชื่อยอหนวยงาน
อักษรยอ
กก.
กกท.
กรอ.
กษ.
กห.
คพ.
ดศ.
ทก.
ทช.
ทธ.
ทน.
ทบ.
ทบ.
ทร.
ทส.
ทอ.

ชื่อหนวยงาน
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กรมการทองเที่ยว
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงกลาโหม
กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรน้ํา
กองทัพบก
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กองทัพเรือ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กองทัพอากาศ

อักษรยอ
นร.
บก.ทท.
ปภ.
ปม.
พน.
พพ.
มท.
ยผ.
วท.
ศธ.
ศภช.
สกช.
สกว.
สกอ.
สธ.
สป.ทก.

ชื่อหนวยงาน
สํานักนายกรัฐมนตรี
กองบัญชาการกองทัพไทย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมปาไม
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน
กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
สภากาชาดไทย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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อักษรยอ
สป.ทส.
สป.ศธ.
สผ.
สพฐ.
สวทช.
สศช.
สส.
สสช.
สสส.
สอศ.
อก.
อจน.
อต.
อบก.
อปท.
อส.

ชื่อหนวยงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
สํานักงานสถิติแหงชาติ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
กระทรวงอุตสาหกรรม
องคการจัดการน้ําเสีย
กรมอุตุนิยมวิทยา
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)
องคการปกครองสวนทองถิ่น
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช

