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วิสัยทัศน์ 

“ประเทศมีความมั�นคง มั�งคั�ง ยั�งยืน 
เป็นประเทศพฒันาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง”
ความม ั่นคงความม ั่นคงความม ั่นคงความม ั่นคง

1

2

3
4

การสรางการสรางการสรางการสราง
ความสามารถความสามารถความสามารถความสามารถ
ในการแขงขนัในการแขงขนัในการแขงขนัในการแขงขนั

การพฒันาและการพฒันาและการพฒันาและการพฒันาและ

การสรางโอกาสการสรางโอกาสการสรางโอกาสการสรางโอกาส
ความเสมอภาคและความเสมอภาคและความเสมอภาคและความเสมอภาคและ

เทาเทียมกนัเทาเทียมกนัเทาเทียมกนัเทาเทียมกนั

นําไปสู่การพฒันาให้คนไทยมีความสุข
และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ

ซึ�งผลประโยชน์แห่งชาต ิในการที�จะ
พฒันาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็น

ประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย 
สังคมมีความมั�นคง เสมอภาค และเป็นธรรม 
ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกจิ

3

56
การพฒันาและการพฒันาและการพฒันาและการพฒันาและ

เสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิสราง
ศกัยภาพคนศกัยภาพคนศกัยภาพคนศกัยภาพคน

เทาเทียมกนัเทาเทียมกนัเทาเทียมกนัเทาเทียมกนั
ทางสงัคมทางสงัคมทางสงัคมทางสงัคม

การเตบิโตบนการเตบิโตบนการเตบิโตบนการเตบิโตบน
คณุภาพชีวติคณุภาพชีวติคณุภาพชีวติคณุภาพชีวติ
ทีเ่ป็นมติรตอทีเ่ป็นมติรตอทีเ่ป็นมติรตอทีเ่ป็นมติรตอ
สิง่แวดลอมสิง่แวดลอมสิง่แวดลอมสิง่แวดลอม

การปรบัสมดลุและการปรบัสมดลุและการปรบัสมดลุและการปรบัสมดลุและ

พฒันาระบบพฒันาระบบพฒันาระบบพฒันาระบบ

บรหิารจดัการภาครฐับรหิารจดัการภาครฐับรหิารจดัการภาครฐับรหิารจดัการภาครฐั



• การมคีวามมั	นคงปลอดภัยจาก
ภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับทั้ง
ระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และ
ปัจเจกบุคคล 

• ความมั	นคงในทุกมติิ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

• ประเทศไทยมีการขยายตัวของ
เศรษฐกจิอย่างต่อเนื	องจนเข้าสู่กลุ่ม
ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ําของการ
พัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น

• เศรษฐกจิมีความสามารถในการ
แข่งขันสูง

• การพัฒนาที	สามารถสร้างความ
เจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึง่เป็นการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการ
รองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

ความมั่นคง ความมั่งคั่ง ความยั่งยืน 
สนับสนุน 
SDGs

ความมั	นคงในทุกมติิ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

• ประเทศมีความมั	นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและ
เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 

• ระบบการเมืองที	มั	นคงเป็นกลไกที่นําไปสู่
การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตาม
หลักธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนา
ประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น

• ความมั	นคงของอาหาร พลงังาน และ
นํ.า ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและ
รายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีที่อยู่
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

• เศรษฐกจิมีความสามารถในการ
แข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ สร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็น
จุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน 
และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง

• ความสมบูรณ์ในทุนที	จะสามารถ
สร้างการพัฒนาต่อเนื	อง ได้แก่ ทุน
มนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่
เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการ
รองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

• การผลติและการบริโภคเป็นมิตรกบั
สิ	งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ
ของประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน 
ความอุดมสมบูรณ์ขอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 

• มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั	งยนื ให้
ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัตติาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา
ในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน7



การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและ
ปรับตัวให้พร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• ลดการก่อก๊าซเรือนกระจก
• เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
• ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
• ป้องกัน เฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการทํา

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ
• จัดให้มีภาษีและค่าธรรมเนียมสําหรับผลิตภณัฑ์ทีก่่อให้เกิด

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ใช้เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์และนโยบาย
การคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

• จัดให้มีภาษีและค่าธรรมเนียมสําหรับผลิตภณัฑ์ทีก่่อให้เกิด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และค่าธรรมเนียมการจดัการมลพิษ การ
วางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม 

• ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การใช้
พลังงานทางเลือกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

• ส่งเสริมการจดัซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม รวมทั้งการ
ปรับปรุงระบบ โครงสร้าง องคก์ร กลไก กระบวนการยุติธรรม และ
กฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เน้นหลักการกระจายอํานาจใหก้ับ
ท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน









เป้าหมายการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพือ่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
พื้นที่ป่าไม้ปี 2556 ปี 2564

40.0%

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เพื่อนําไปสู่สังคมคาร์บอนต่ํา
7.0%31.2%

ความสามารถในการ
รับมือภัยพิบัติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพิ่มขึ้น

ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับพื้นที่

การบริหารจัดการน้ํามี
ความสมดุลและเน้นการ
จัดหาน้ําสะอาดเพื่อการ
อุปโภคและบริโภคให้
เพียงพอ

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมมี
ประสิทธิภาพ

และมีธรรมาภิบาล





14การพัฒนาที�ยั�งยืนที�ครบถ้วนทุกมิติ



ยุตคิวามยากจน
ทกุรูปแบบในทกุที�

สร้างหลกัประกนัวา่
คนมีชีวติที�มีสุขภาพดี
และสง่เสริมสวสัดิภาพ
สําหรับทกุคนในทกุวยั

สร้างหลกัประกนัวา่ทกุคนมี
การศกึษาที�มีคุณภาพอยา่ง
ครอบคลมุและเทา่เทียม และทกุรูปแบบในทกุที�

ยุตคิวามหวิโหย บรรลุ
ความมั�นคงทางอาหาร 
และยกระดบัโภชนาการ  และ
สง่เสริมเกษตรกรรมที�ยั�งยืน

ครอบคลมุและเทา่เทียม และ
สนบัสนนุโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

บรรลคุวามเสมอภาค
ระหว่างเพศและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของผู้หญิงและ
เดก็หญิงทกุคน

ตัวชี�วัด : ร้อยละของพื�นที�เกษตรที�มีการทําการเกษตรแบบยั�งยืน 



สร้างหลกัประกนัให้มีนํ +าใช้ 
และมีการบริหารจดัการนํ Gาและ
การสุขาภบิาลอยา่งยั�งยืน
สําหรับทกุคน

อนรุักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมทุร 
ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอยา่ง

สร้างหลกัประกนัให้มี
รูปแบบการบริโภค

เป้าหมายการพฒันาที�ยั�งยืน

ดําเนินการอยา่งเร่งดว่น
เพื�อ ต่อสู้กับการ
เปลี�ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศและผลกระทบ

อนรุักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมทุร 
ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอยา่ง
ยั�งยืนเพื�อการพฒันาที�ยั�งยืน

ปกป้อง ฟื+นฟ ูและสง่เสริมการใช้ระบบนิเวศ
บนบกอย่างยั�งยืน การบริหารจดัการป่าไม้ที�
ยั�งยืน การตอ่ต้านการกลายสภาพเป็น
ทะเลทราย หยดุยั +งการเสื�อมโทรมของที�ดิน
และฟื+นฟสูภาพดิน และหยดุยั +งการสญูเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ

สร้างหลกัประกนัให้มี
รูปแบบการบริโภค
และผลติที�ยั�งยืน



สร้างหลกัประกนัให้ทกุคน

สร้างโครงสร้างพื Gนฐานที�มีความ
ทนทาน สง่เสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรม
ที�ครอบคลมุและยั�งยืน และส่งเสริม
นวัตกรรม

เป้าหมายการพฒันาที�ยั�งยืน

สร้างหลกัประกนัให้ทกุคน
เข้าถงึพลังงานสมัยใหม่ใน
ราคาที�ย่อมเยา เชื�อถือได้ 
และยั�งยืน

สง่เสริมการเตบิโตทาง ศก. 
ที�ตอ่เนื�อง ครอบคลมุ และ
ยั�งยืน การจ้างงานเตม็ที�และ
มีผลติภาพ และการมีงานที�
มีคุณค่าสําหรับทกุคน

ลดความไม่เสมอภาคภายใน
และระหวา่งประเทศ

ทําให้เมืองและการตั Gงถิ�นฐานของ
มนษุย์มีความครอบคลมุ ปลอดภยั 
มีภมูิต้านทาน และยั�งยืน



เป้าหมายการพฒันาที�ยั�งยืน

สง่เสริมสังคมที�สงบสุขและ
ครอบคลมุเพื�อการพฒันาที�ยั�งยืน 
ให้ทกุคนเข้าถงึความยุตธิรรม 
และสร้างสถาบันที�มี
ประสทิธิผล รับผิดรับชอบและ
ครอบคลมุในทกุระดบั

เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไก
การดําเนินงานและฟื+นฟู
หุ้นส่วนความร่วมมือระดบั
โลกสําหรับการพฒันาที�ยั�งยืน







คณะรฐัมนตรี

คณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)

ประธาน นายกรัฐมนตรี
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อนกุรรมการ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืน

อนกุรรมการ
ส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผล

การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อนกุรรมการ
ขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

บูรณาการการดาํเนินงานและจดัลาํดบัความสาํคญัในการขบัเคลือ่นเป าหมายการพฒันาบูรณาการการดาํเนินงานและจดัลาํดบัความสาํคญัในการขบัเคลือ่นเป าหมายการพฒันาบูรณาการการดาํเนินงานและจดัลาํดบัความสาํคญัในการขบัเคลือ่นเป าหมายการพฒันาบูรณาการการดาํเนินงานและจดัลาํดบัความสาํคญัในการขบัเคลือ่นเป าหมายการพฒันาทีย่ ั่งยืนทีย่ ั่งยืนทีย่ ั่งยืนทีย่ ั่งยืน

จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานตามเป าหมายการพฒันาทีย่ ั่งยนืจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานตามเป าหมายการพฒันาทีย่ ั่งยนืจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานตามเป าหมายการพฒันาทีย่ ั่งยนืจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานตามเป าหมายการพฒันาทีย่ ั่งยนื

ปรบัปรุงกลไก มาตรการดานเศรษฐศาสตร สงัคมและกฎหมาย เพือ่สงเสรมิการพฒันาทีย่ ั่ปรบัปรุงกลไก มาตรการดานเศรษฐศาสตร สงัคมและกฎหมาย เพือ่สงเสรมิการพฒันาทีย่ ั่ปรบัปรุงกลไก มาตรการดานเศรษฐศาสตร สงัคมและกฎหมาย เพือ่สงเสรมิการพฒันาทีย่ ั่ปรบัปรุงกลไก มาตรการดานเศรษฐศาสตร สงัคมและกฎหมาย เพือ่สงเสรมิการพฒันาทีย่ ั่งยืนงยืนงยืนงยืน
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ความตกลงปารีส 

(Paris Agreement)



ภาพรวมกลไกความตกลงปารีส
หวัข้อ
หลกั

เนื3อหาความตกลงปารีส
กบัการดาํเนินงานของประเทศไทย

1.การ
ลดก๊าซ

� กาํหนด NDCs (ม.3 , ม. 4-2) 
� ทบทวน และสง่ NDCs ทุก 5 ปีเริ(ม 2020 (ม.4-3)
� กาํหนดมาตรการภายในประเทศ (ม.4-2)
� กาํหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาแบบคารบ์อนตํ(า 

(ม. 4-19)

ความโปร่งใส (ม .13-4)

1. รายงานแหง่ชาติ

2. รายงานราย 2 ปี

3. รายงานความกา้วหน้า
ราย 2 ปี

การทบทวนของผูเ้ชี�ยวชาญ
ทางเทคนิค (ม.13.11)

2.การ
ปรบัตวั

� จดัทาํ National Adaptation Plan  และนําไป
ปฏบิตั ิม. 7-9)

� สง่รายงานความกา้วหน้าเป็นระยะ (ม. 7-10)

3.กลไก
การ
ดาํเนิน
งาน

� การเสรมิสรา้งศกัยภาพทั Hงในระดบัประเทศ  
ระดบัภมูภิาค และระดบัทอ้งถิ(น (ม. 11-2)

ทบทวนสถานการณ์การ
ดาํเนินงานระดบัโลก (ม. 14)

1. การลดก๊าซ

2. การปรบัตวั

3. การเงนิ

4. การพฒันาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี

เริ�มปี 2023  -ทาํทกุ 5 ปี



20202020
• ประเทศที
ส่ง INDC ที
สิ� นสุดการดาํเนินการในปี 2025; ใหส้่ง NDC2 
• ประเทศที
ส่ง INDC ที
สิ� นสุดการดาํเนินการในปี 2030 (รวมถึง

ประเทศไทย) ให้ update INDC เดิมหรือสง่ NDC2 
• (เชิญชวน) ประเทศส่งแผน “long-term low GHGs development” 

ประเทศไทยสง่ NDC2  
หรือ update NDC1

ส่ง หรือ 
update NDCx

การดาํเนินการตามความตกลงปารีสค.ศ. 2015 - 2020 การ
เตรยีมการสาํหรบัการบงัคบัใช้

และการดาํเนินการตาม PA

ประเทศไทย update 
NDC2 หรอืสง่ NDC3 

(สิ� นสุดการดาํเนินการ NDC1)

24

2016 2018 2035203320302028202520232020

หรือ update NDC1

2015

20152015: : 
รบัรอง

ความตก
ลงปารีส

Long-term Low Carbon Development Strategy

3rd global 
stocktake

1st global 
stocktake

2nd global 
stocktake

Facilitative 
Dialogue



ด้านนโยบาย

และแผน ระบบ

ฐานข้อมูล

ระบบ 
MRV

ระบบการเงนิ

Climate 

Finance

ด้าน
องค์กร

ภาพรวม
การเตรียมความพร้อม
รองรับความตกลงปารีส

MRV

ด้าน
บุคลากร

ด้าน
กฎหมาย

ด้านการ
เจรจา

ระบบ
งบประมาณ

Finance

รองรับความตกลงปารีส



การวเิคราะห์ SWOT 

สาํหรับประเทศไทย : 

เรื�องการปรับตัวเรื�องการปรับตัว



Strength
� มีการศกึษา ทดลอง ปฎิบตัิเรื�องการปรับตวัในหลายพื +นที� 
� มีข้อมลู ความรู้เกี�ยวกบัเรื�องการปรับตวัอยู่ในหลายองค์กร 

หลายพื +นที�
� มีองค์กรทั +งภาครัฐและนอกภาครัฐ ที�ตื�นตวั ให้ความสําคญั

ตอ่เรื�องการปรับตวั

Opportunity
� การสนบัสนนุ ความช่วยเหลือด้าน

เทคนิค ความรู้ หรือการเงินจาก
ตา่งประเทศ 

� การปรับตวัเพิ�มขีดความสามารถใน
การแข่งขนั

Weakness
� ประชาชน องค์กรส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ ความเข้าใจเรื�อง

Threat
� การเจรจากําหนดกฎเกณฑ์ กติกา� ประชาชน องค์กรส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ ความเข้าใจเรื�อง

การปรับตวั
� ความเข้าใจที�แตกตา่งกนัเรื�องแนวคิดและวิธีการปรับตวั

จากผลกระทบการเปลี�ยนแปลงภมูิอากาศ
� ยงัไม่ได้มีการบรูณาการเรื�องการปรับตวั อยู่ในระบบการ

จดัทําแผนงาน/โครงการ 
� ยงัไม่มีกฎหมายเฉพาะด้านที�รองรับการดําเนินงานเรื�องการ

ปรับตวั

� การเจรจากําหนดกฎเกณฑ์ กติกา
เพิ�มเติมในอนาคต



ร่างข้อเสนอ:
การเตรียมความพร้อมรองรบัการ
ดาํเนินงานตามความตกลงปารีส : 
ด้านการรกุรบัปรบัตวั (Adaptation)ด้านการรกุรบัปรบัตวั (Adaptation)



เรื�องที�ต้องเตรียมความพร้อม หน่วยงานหลัก

ที�รับผิดชอบ

1. การจัดทาํแผนการปรับตัวระดับชาต ิ (NAP) สผ.

2. การเตรียมการเพื�อการจัดทาํรายงานความก้าวหน้าของการ

ดาํเนินงานตาม “แผนการปรับตัวระดับชาต”ิ
สผ.

3. การสื�อสาร สร้างความเข้าใจแก่สาธารณะเรื�องการปรับตัว กรมสง่เสริมคณุภาพ
สิ�งแวดล้อม

3. การสื�อสาร สร้างความเข้าใจแก่สาธารณะเรื�องการปรับตัว

ต่อการเปลี�ยนแปลงภมูอิากาศ สิ�งแวดล้อม

4. การพฒันาหลักสูตร การฝึกอบรม สร้างการเรียนรู้ ความ

เข้าใจเรื�องการปรับตัวในด้านต่างๆ เช่น ผลกระทบเรื�อง CC,  

การประเมนิต้นทุน- ผลประโยชน์ ที�รวมมติเิรื�อง CC 

กลุ่มเป้าหมาย :  เจ้าหน้าที�สาํนักนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานต่างๆ  , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น และสาํนักงาน

จังหวัด 

สถาบนัการศกึษา



เรื�องที�ต้องเตรียมความพร้อม หน่วยงานที�

รับผิดชอบ

5. การบรูณาการเรื�อง “การปรับตัว” เข้าสู่กระบวนการจัดทาํ

นโยบายและแผนของหน่วยงานต่างๆ และการปรับ

กฎระเบียบเกี�ยวกับการจัดทาํนโยบายและแผน

หน่วยงานที�
เกี�ยวข้อง

6. การสร้างความร่วมมือด้านการปรับตัวในระดับอาเซียน 

เช่น การแลกเปลี�ยนประสบการณ์-ข้อมูลเรื�องการปรับตัว, 

การกาํหนดจุดยืนท่าทกีารเจรจาร่วมกัน  การจัดตั Gงระบบ

สผ.
สํานกัปลดั ทส.

ประกันความเสี�ยง ฯลฯ
7. การศึกษาคาดการณ์ผลกระทบที�เกดิขึ Gนจากการ

เปลี�ยนแปลงภมูิอากาศเพื�อการจัดทาํแผนการปรับตัวที�

เหมาะสม

สกว. , สภาวิจยั
แห่งชาติ, 

สถาบนัการศกึษา
8. การศึกษาเพื�อจัดเตรียมระบบ กลไก และมาตรการเพื�อ

รองรับการปรับตัว เช่น มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื�อการ

ปรับตัว/ ปรับเปลี�ยนพฤตกิรรม กองทุนเฉพาะเพื�อการ

ปรับตัว , ระบบประกันภยั/ ประกันความเสี�ยง ฯลฯ

สํานกังานกองทนุ
สนบัสนนุการวิจยั, 
สภาวิจยัแห่งชาติ



เรื�องที�ต้องเตรียมความพร้อม หน่วยงานที�

รับผิดชอบ
9. การพฒันาและปรับปรุงกฎระเบยีบ กฎหมายที�จะช่วย

สนับสนุนด้านการปรับตัว 

สผ.

10. การพฒันาเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมที�เหมาะสมเพื�อ

รองรับการปรับตัว

สวทช. 

11. การศึกษาและจัดทาํข้อเสนอเพื�อขอรับการสนับสนุนด้าน สวทน.11. การศึกษาและจัดทาํข้อเสนอเพื�อขอรับการสนับสนุนด้าน

การปรับตัวจากต่างประเทศ

สวทน.

12. จัดตั Gงระบบติดตามการกาํหนดมาตรการทางด้านการค้า

ที�เชื�อมโยงกับเรื�องการเปลี�ยนแปลงภมูอิากาศ เพื�อการ

สื�อสารข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการ ภาคธุรกจิที�เกี�ยวข้อง

 ก.พาณิชย์



เรื�องที�ต้องเตรียมความพร้อม หน่วยงานที�

รับผิดชอบ
13. ระบบและกลไกเพื�อการรวบรวมจัดทาํฐานข้อมูลเรื�อง

การปรับตัวจากการเปลี�ยนแปลงภมูอิากาศ

สผ. และ
หน่วยงานที�

เกี�ยวข้อง
13.1 การจัดทาํฐานข้อมูลเกี�ยวกับผลกระทบจากการ

เปลี�ยนแปลงภมูิอากาศ (Climate Impact)

13.2 การจัดทาํฐานข้อมูลเกี�ยวกับรูปแบบ ทางเลือกของ13.2 การจัดทาํฐานข้อมูลเกี�ยวกับรูปแบบ ทางเลือกของ

การปรับตัว (Adaptation Model)

13.3 การจัดทาํฐานข้อมูลผลการศกึษาวิจัยเกี�ยวกับเรื�อง

การปรับตัว (Adaptation Research)

  13.4 การจัดทาํฐานข้อมูลเกี�ยวกับการได้รับความ

ช่วยเหลือจากประเทศต่างๆ / องค์กรระหว่างประเทศ

(Adaptation Support)


