
แผนการปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแห�งชาติ 
(Thailand’s National Adaptation Plan: NAP)

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ในฐานะ
หนวยประสานงานกลางของประเทศภายใตกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ วาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) และจัดทํานโยบายและแผนดาน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดจัดทําแผนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศแหงชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางขีดความสามารถใน
การปรับตัวและเพ่ิมภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน 6 สาขา
ที่สําคัญ ไดแก การจัดการนํ้า การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร การทองเที่ยว 
สาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคง
ของมนุษย ตลอดจนเปนการดําเนินงานตามพันธกรณีความตกลงปารีส (Paris 
Agreement) ภายใตกรอบอนุสัญญา UNFCCC ดวยเชนกัน

แผนการปรับตัวฯ ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิ อากาศแห  งชาติ  เมื่ อวันที่

19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

แผนการปรับตัวฯ จัดเปนแผนระดับที่ 3 
ตามนัยยะของมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่

4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

มีความสอดคล องกับยุทธศาสตร  ชาติ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และ
แผนการปฏิรูปประเทศด านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล อมรวมทั้ งแผน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12

แผนการปรับตัวฯ
มีกรอบแนวทาง

สําคัญ คือ

บูรณาการประเด็นดานการปรับตัวต อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเขากับ
นโยบายและแผนการพัฒนาประเทศ
ในทุกระดับ

นําเสนอแนวทางและมาตรการทางเลือก
ใ น ก า ร ป รั บ ตั ว ต  อ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
สภาพภูมิอากาศ (Adaptation options)
รายสาขา และประเด็นที่เกี่ยวของกับหลาย
สาขา (Cross-cutting issues) ที่สอดคลอง
กับบริบทของประเทศ

สนับสนุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปเปน
กรอบบูรณาการเขาสูนโยบาย แผนงาน และ
โครงการได อย างเหมาะสมและสามารถ
ดําเนินงานรวมกับภาคสวนที่เกี่ยวของใน
แตละสาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ

ที่มา



แผนการปรับตัว
ต�อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ
แห�งชาติ

ว�สัยทัศน�

ประเทศไทยมีภูมิคุมกัน และสามารถปรับตัวตอผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือมุงสูการพัฒนาท่ียั่งยืน

พันธกิจ

สร างภูมิคุ มกันต อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศในการพัฒนาประเทศ
โดยผลักดันใหเกิดการบูรณาการแนวทาง
และมาตรการในการปรับตัวเพ่ือรองรับ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใน

ทุกภาคสวนและทุกระดับ

เสริมสรางศักยภาพและความตระหนักรู
ของภาคีการพัฒนาในทุกระดับ เพ่ือสราง
ความพรอมในการดําเนินมาตรการตาม
นโยบายและแผน ดานการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

พัฒนาฐานข  อ มูล  ง าน ศึกษา วิ จั ย 
องคความรู และเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุน
การรองรับ และปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

การจัดการนํ้า

การเกษตรและความ
มั่นคงทางอาหาร

การทองเที่ยว

สาธารณสุข

การจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ

การตั้งถิ่นฐานและ
ความมั่นคงของมนุษย

ระบบนิเวศ ลุมน้ํา ภูมิภาค

กลุมจังหวัด จังหวัด เมือง ชุมชน

ทองถ่ิน บุคคล อ่ืนๆ



เป�าหมายและระยะเวลาดําเนินการ

เป�าหมายการดําเนินงานแผนการปรับตัวต�อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห�งชาติใน 6 สาขา

ระยะสั้น
(พ.ศ.2563–2565)
เตรียมความพรอมและ
วางรากฐานในดานตาง ๆ
รวมท้ัง การผลักดัน
ในระดับนโยบาย

ระยะกลาง
(พ.ศ.2566–2570)
พัฒนากลไกและสราง
ขีดความสามารถตาม
แผนการปรับตัวฯ

ระยะยาว
(พ.ศ.2571–2580)
พัฒนากลไกและสรางขีดความสามารถตามแผนการปรับตัวฯ ท่ีตองใช
ระยะเวลาในการดําเนินงาน และดําเนินงานในประเด็นท่ีมีความตอเน่ือง
ตลอดระยะเวลาของแผน รวมท้ังภายหลัง ส้ินสุดแผน เพ่ือใหได
ซ่ึงผลลัพธ และบรรลุเปาหมายตามแผนการปรับตัวฯ

การจัดการนํ้า
เพ่ิมความม่ันคงดานน้ําของประเทศ 
และลดความสูญเสียและเสียหายจาก
ภัยพิบัติท่ีเกิดจากน้ํา

การเกษตรและ
ความมั่นคงทางอาหาร
รักษาผลิตภาพการผลิตและ
ความม่ันคงทางอาหาร ภายใต
ความเส่ียงและผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การท�องเที่ยว
เพ่ิมขีดความสามารถของ
ภาคการทองเท่ียวใหมีการเติบโต
อยางยั่งยืนและรองรับความเส่ียง
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สาธารณสุข
มีระบบสาธารณสุขท่ีสามารถจัดการ
ความเส่ียงและลดผลกระทบตอสุขภาพ
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืนเพ่ือรองรับผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การตั้งถิ�นฐานและความมั่นคง
ของมนุษย�
ประชาชน ชุมชน และเมือง มีความพรอม
และขีดความสามารถในการปรับตัวตอ
ความเส่ียงและผลกระทบจากกาเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมกับบริบท
ของพ้ืนท่ี

การดําเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข�องกับหลายสาขา

แนวทางที่ 1
การพัฒนาขอมูล งานศึกษาวิจัย

และเทคโนโลยี

แนวทางที่ 2
การพัฒนากลไกสนับสนุน

การดําเนินงานดานการปรับตัวตอ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แนวทางที่ 3
การเสริมสรางศักยภาพและ

สรางความตระหนักของบุคลากร
และผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน



โครงสร�างของการรายงานข�อมูลการติดตามและประเมินผล
ด�านการปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ฐานข�อมูลติดตามและประเมินผล
ตัวช้ีวัดในระดับนโยบายรายสาขาในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ

หน�วยประสานงานกลางฐานข�อมูลติดตามและประเมินผล
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

หน�วยประสานงานกลาง 6 สาขาหลัก

สํานักงานทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ
(สทนช.)

สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

(สศก.)

กรมการทองเท่ียว
(กทท.)

กรมอนามัย
(อน.)

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

(สป.ทส.)

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

(ยผ.)

การจัดการน้ํา การเกษตรและ
ความม่ันคงทางอาหาร

การทองเท่ียว สาธารณสุข การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ

การต้ังถ่ินฐาน
และความม่ันคงของมนุษย

ขอมูลเพ่ิมเติม (QR)

กลุมงานนโยบายและยุทธศาสตร กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)
E-mail: ccmcpolicy@onep.go.th Tel: 02-265-6692 | www.climate.onep.go.th

โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนการปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติการจัดการความเสี่ยง
(Risk based National Adaptation Plan Project: Risk-NAP)
องคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน (GIZ)
Email: giz-thailand@giz.de Tel: 02-298-6588 | www.thai-german-cooperation.info

ข�อมูลตัวชี้วัดรายสาขา


