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ก����
����!"�#$���#ก (Global Environment Facility: GEF) 	�I
ก#�ก���
ก��	��
��)"*�����	����� ���.��J.
 	,+��/)$ก���
���
�
ก��!ก$���K0)�"�กL���
����!"�#$���#ก/
 6 ���� ��$!ก* ก��	�#���
!�#��M�,MN����ก�� �"��)#�ก)#��
���'�"M�, �"��	�+������������
 ก�� ��ก���O���$��*�������+
 
*�

.����ก# !#�
���	���!#����	��� �"��J�ก� ก���	������$������"��������/
ก���
�"����
,�
-ก�2�����
���00����	ก���"�$�� �����ก�� �����	��
�������2	,+�����	
�
��
���#� 
4 �1 QJ�����	�������$	�$��*"�	�I
���'�ก	�+��"�
��� 30 ����
��
 ,.�. 2537 !#���$���
ก���
���
�
 �ก GEF �.�!*��� GEF-1 (,.�. 2537-2541) �J� GEF-6 (,.�. 2557-2561) 
�"���.���.
 76 ����ก�� "�	��
 507.76 #$�
��##��%�)��V ���ก#�กก�����)�� GEF 
������	��������#��ก����"����,��ก�-���'��!#�����!"�#$��	�I
 GEF 
Operational Focal Point )�+� GEF OFP ��)
$����,� ��2�/)$ก���������$�	�
�����ก��
���Z*�
ก��ก#��
ก��� �ก�2������
!#��2�ก���ก�����	ก���"�$��!#$" �"���.��������
/
ก������!#����	��
Z#ก�����	
�
����ก�� �$"�	)����
�. ���
�ก�"���*"��+��$�

���,��ก�-���'��!#�����!"�#$����)"*�����	�� ���
�ก��
�#��ก����"�
���,��ก�-���'��!#�����!"�#$�� /
V�
�	#��
�ก����� GEF OFP  J���$��	����,�[
�
����ก�������"��ก$�")
$�����ก���J.
 /
�1 ,.�. 2558-2559 	,+��/)$�����J�
���
�M�,�"����ก�����	
�
����ก�� �K0)�!#�������� 	,+��/'$	�I
�$��N#���)���
ก��,�[
�ก�����)�� GEF *��� 

��.
�
ก�����	
�
��
���ก���$"� ก���Jก&�!#����"
"��2ก������
	ก���"�$�� ก���"��"����'+������ก������������N*��)"*��ก�����	
�
����ก�� 2 	�+�
 
�#��� 2558 QJ���� ��
"
��.���.
 36 ����ก�� ก�����	
�
ก���������
�����ก�� 
����*�!��^��%������������)
*"���
	 $��������ก��!#�)
*"���
���)��
����ก�� (GEF Agency)  ��
"
 2 ���.�*��1 ก���"��"��$��N#!#� �����V�
�$��N#
����ก�� !#�ก��"�	����)%�$��N#!#� ����������
����Z# 
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 �กก������Z#ก�����	
�
����ก��,�"*� ����ก����������*"
/)0*	�I

����ก����������ก���
���
�
/
��� GEF-5 (,.�. 2553-2557) !#� GEF-4 (,.�. 
2549-2553) /
����ก��	�#���
!�#��M�,MN����ก�� ���	
$
ก��#�ก���#*��        
กa� Q 	 � +� 
 ก � �  ก  ! # � 	 �I
 � � � � ก � � � � ��� �� � 	 � � � 
 � � / ) 0* ( Full-Sized 
Project) �����*�/)$	ก�������'
%*�ก��!ก$���K0)����,��ก�-���'��!#�����!"�#$��
/
������#ก��*��	�I
�N�-��� ��"�	��
�������2��กก"*� 2 #$�
��##��%�)��V      
�������ก�������2��J��)
J��������ก��,�[
�!)*��)���'�'�� (United Nations 
Development Programme: UNDP) 	�I
)
*"���
���)������ก�� (GEF Agency) !#���
)
*"���
	 $��������ก����.� �ก)
*"���
��'ก��!#������
ก���Jก&� QJ��)
*"���

M��/$ก����"����,��ก�-���'��!#�����!"�#$��	�I
	 $��������ก���"�  19 ����ก�� 
���	�I
�$��#� 52.78 ��.�
�. �K0)�!#��������/
ก�����	
�
����ก����������0 �+� ก��
���)�� ��ก��!#�ก�������
��
��)"*��)
*"���
����*"����	
�
����ก�������*��
������-�M�,	�*�����"� ��ก��	�#���
!�#�)
*"���
	 $��������ก��)�+��ก	#�ก/
'*"�
ก��,�[
�	�ก�������ก��k������N�2% �"���.�ก��	�#���
!�#�,+.
������	
�
ก��
!#�	�l�������%�������ก�� 
�ก �ก
�. )
*"���
	 $��������ก���������"��	�$�/ 
/
ก���"
ก��#�
���"��ก#�����	������.
�
������	�� �$"�	)�
�. 
V�
�$��N#�����$ �กก�������"��ก$�")
$����ก�����	
�
����ก�� ����/)$�����J� 
�K0)�!#�����������ก�����	
�
��
  J�	�I
�����'
%*� GEF OFP /
ก��	�I
          
�����Jก&�!#�ก���
���
�
ก�����	
�
����ก�� �"���.�'*"�/)$�$�	�
�!
�/
ก��
����	�#���
!Z
��
!#�ก�����)����
��$��*��	)����� ��.�/
���	�m
�$�
	
+.�)�!#�
)$"�	"#� 
�ก �ก
�.  �������/'$V�
�$��N#���ก#*�"	�I
,+.
V�
���)���ก�� �����
ก������-����%����ก��!#�!Z
ก�� �����	��
ก����
�� ��!"�#$���#ก���
���	����� (NPFD) /
���*� n �� 	,+��/)$	ก�������'
%�N����*����	��!#�
	������$��ก���N�2�ก��ก�������
�����กM���*"
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"��N#�% ZN$���
"�ก�����
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!#�����!"�#$����)"*�����	�� !#�
��"�'���% '*"���� ZN$���
"�ก���*"
�"���*"��+�        
,)�M��� ���
�ก�"���*"��+��$�
���,��ก�-���'��!#�����!"�#$����)"*�����	��     
���/)$ก���
���
�
 Z#�ก��
 #�� 
/)$�����Jก&�!
�
�� !#��$�	�
�!
�*�� n 
#���� ���/)$�����
k���
�.���"������$"
���N�2% ,�$��
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���
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���,��ก�-���'��!#�����!"�#$����)"*�����	������
���
�
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�
��
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1.3 ����	"#����	
�
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1.1       ��	����	�����	��	����������	 
ก�������	�
������ก (Global Environment Facility: GEF) %&� ก'ก�(�

ก()*���)+,�-(�.)+*�/�0	'��)12ก()31�415�675�*8&	�9,�ก()��12�����(�ก()*���
ก-.)+*�/
,)&�:;��0	6�)12ก()��12���� *8&	�
ก�'6.<=,(��ก>4�(���	�
������ก9� 6 �(6( 
'��
ก- (1) %�(�,(ก,(A�(�B0�C(8 (Biodiversity: BD) (2) %�(�*�&	����)�6����� 
(Land Degradation: LD) (3) ก()31�ก().L('���A-(�A1	�A&� (Sustainable Forest Management: 
SFM) (4) �-(��5Q(�(ก (International Waters: IW) (5) �()*%�0
+6��*�0A (Chemicals 
and Waste: CW) 
+ (6) ก()*.0	A�
.��C(8C;���(ก(/ ��Aก()�ก().-�A
กW(X*)&��ก)+3ก (Climate Change Mitigation: CCM) 

��ก3(ก�05 ก�������	�
������กA1�9,�ก()��12����ก�3ก))�*�)���)�(�       
60�%�(��(�()Y*8&	�31�*4)0A�
:�A��Z/(�4)[ 
:��(� 
+ก()�Q()(A�(� *8&	�*.\�ก()
����14�4(�81�Zก)]06������1==()+,�-(�.)+*�/
+8�Z0�()4-(� ^ '��
ก- (1) 
����1==(�-(���A%�(�,(ก,(A�(�B0�C(8 (Convention on Biological Diversity: 
CBD) (2) ����1==(�,.)+B(B(4��-(���Aก()*.0	A�
.��C(8C;���(ก(/ (United 
Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) (3) ����1==(�4�ก�c[�
�-(���A�8�d�0	4ก%�(�A(��(� (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants: 
POPs) (4) ����1==(���(�(4+�-(���A.)�� (Minamata Convention on Mercury) 
+ 
(5) ����1==(�,.)+B(B(4��-(���Aก()4-�4�(�ก()
.)�C(8*.\��+*�)(A (United 
Nations Convention to Combat Desertification: UNCCD)  

ก()�Q(*����(�,)&��%)�ก()�0	6�)12ก()��12����3(กก�������	�
������ก
3+4������%���ก12
:�ก()�Q(*����(� 
+กA��Z[9�Q(�124�� ^ 6������1==(
)+,�-(�.)+*�/�0	*ก0	A�6��� 
+4���*.\�'.4(�%�(�4���ก()6��.)+*�/�A-(�
��3)�� 
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��Aก�������	�
������ก'��31��))�2.)+�(]*8&	��Q(*����(�*.\�)�2 ^ )�2+ 4 .h 
�1��0 5 (1) GEF-1 (8./. 2537-2541) 3Q(��� 2,000 �(���()[�,)1n (2) GEF-2 
(8./.  2541-2545)  3Q(��� 2,750 �(���()[�,)1n (3) GEF-3 (8./. 2545-2549) 
3Q(��� 3,000 �(���()[�,)1n (4) GEF-4 (8./. 2549-2553) 3Q(��� 3,130 �(�
��()[�,)1n (5) GEF-5 (8./. 2553-2557) 3Q(��� 4,340 �(���()[�,)1n 
+ (6) 
GEF-6 (8./. 2557-2561) 3Q(��� 4,430 �(���()[�,)1n  

.)+*�/'�A'��31�415�ก'ก)+�12.)+*�/9�ก()8�3()](�%)�ก()�0	6�)12ก()
��12����3(กก�������	�
������ก9�);.
226��%]+ก))�ก()
+%]+�Q(�(� 
�1��05 (1) %]+ก))�ก()8�3()](�%)�ก()�0	6�)12ก()��12����3(กก�������	�
�����
�ก ��A�0.1�ก)+�)���)18A(ก)Z))�B(4�
+��	�
�����*.\�.)+Z(� 
+:;�
��
3(กก)+�)��4-(� ^ )-��*.\�%]+ก))�ก() 
+ (2) %]+�Q(�(�*8&	�ก1	�ก)���%)�ก()
�0	6�)12ก()��12����3(กก������� 	�
������ก 3Q(��� 6 %]+ 4(��(6(�0	
ก�������	�
������ก9,�ก()��12���� �1 5��0 5 �%)�ก()�0	.)+*�/'�A6�)12ก()
��12����3(กก�������	�
������ก 9�)�2 GEF-1 Y7� GEF-6 9�.<33�21� �03Q(���
)�� 76 �%)�ก() *.\��%)�ก())+�12.)+*�/ 3Q(���  37 �%)�ก() 
+�%)�ก())+�12
C;��C(%
+)+�12�ก 3Q(��� 39 �%)�ก() ��*���)���15���5� 507.76 �(���()[�,)1n 
  4(��4�%]+)1n��4)0 *�&	��1��0	 9 8>dC(%� 2549 *,p�B�29,�.1�ก)+�)��
�)18A(ก)Z))�B(4�
+��	�
�����.q�214�,��(�0	,�-�A�(�ก(�.)+�(�ก()
�Q(*����(�*B��.q�214�ก()6��ก�������	�
������ก (Operational Focal Point: OFP) �0
,��(�0	9�ก()8�3()](9,�ก())12)��6��*����%)�ก()�0	6�)12ก()��12����3(กก�����
��	�
������ก 
+.)+�(�ก()�Q(*����(�ก12�Q(�1ก*6(Z�ก()ก�������	�
������ก 
)��Y7��02�2(�9�ก()4��4(�
+.)+*���:ก()�Q(*����%)�ก()�0	6�)12ก()��12����
3(กก�������	�
������ก �15��05 ก�������	�
������ก'�-'���0ก()กQ(,��
���(�,)&�
);.
229,�ก12 GEF OFP 9�ก()4��4(��%)�ก()�0	6�)12ก()��12����3(กก�����
��	�
������ก  

�Q(�1ก%�(�)-���&���(��)18A(ก)Z))�B(4�
+��	�
�����)+,�-(�.)+*�/ 
�Q(�1ก�(�.1�ก)+�)���)18A(ก)Z))�B(4�
+��	�
����� 9�n(�+*6(��ก()
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,�-�A�(�ก(�.)+�(�ก()�Q(*����(�*B��.q�214�ก()6��ก�������	�
������ก6��
.)+*�/'�A 37�'��)�*)�	��Q(*���ก()81s�()+22ก()4��4(�%�(�ก�(�,��(6��ก()�Q(*���
�%)�ก()�0	6�)12ก()��12����3(กก�������	�
������ก 
+�0�Y(�+�A;-)+,�-(�ก()
�Q(*����%)�ก() *8&	�9,��)(2Y7�:ก()�Q(*����(�9�.<33�21�6���%)�ก()�0	.)+*�/
'�A'��)12ก()��12���� )��Y7�.<=,(
+��.�))%9�ก()�Q(*����%)�ก() X7	�3+*.\�
.)+�AB�[4-�ก().)+�(�%�(�)-���&�*8&	�,(
���(�9�ก()
ก�'6.<=,()-��ก12
,�-�A�(�*3�(6���%)�ก()
+,�-�A�(�2)�,()�%)�ก() (GEF Agency) �A-(��1��-���0 
��ก3(ก�05
��A1�*.\�ก()81s�()+22n(�6���;�%)�ก()�0	*.\�.<33�21� X7 	��0
%�(��Q(%1=4-�ก()*3)3(,()&�*8&	�4��4(�
+.)+*���:%�(�ก�(�,��(6���%)�ก()
)-��ก12ก�������	�
������ก9�ก().)+B��4-(� ^ 
+*.\�.)+�AB�[4-�ก()31��Q(
ก)�2A��Z/(�4)[
+
:�ก()31��))*���ก�������	�
������ก6��.)+*�/'�A 
(National Portfolio Formulation Document: NPFD) 9�)�24-� ^ '. *8&	�9,�*ก��ก()
31��))*����0	�0.)+���Z�C(8 ���%���ก12%�(�4���ก()6��.)+*�/'�A 
+'�-
X5Q(X���ก12�%)�ก()�0	*%A6�)12ก()��12����3(กก�������	�
������ก 9�ก()�05 
�Q(�1ก%�(�)-���&���(��)18A(ก)Z))�B(4�
+��	�
�����)+,�-(�.)+*�/37�'��
��2,�(A9,��(��(�)����[�) ��A*กd� (:;�6�)12ก().)+*���) *.\�:;�)12:��B�29�ก()
�Q(*����(�4��4(��Y(�+�%)�ก()6��.)+*�/'�A�0	6�)12ก()��12����3(กก�����
��	�
������ก ��A�0*�ก�()ก()��2,�(A�(��1�C(%:��ก ก 
 

1.2  ������ ����! 

1.2.1  *8&	�4��4(��Y(�+ก()�Q(*����%)�ก()6��.)+*�/'�A�0	6�)12ก()
��12����3(กก�������	�
������ก 

1.2.2   *8&	�31��Q(n(�6���;ก()4��4(�%�(�ก�(�,��(6���%)�ก()�0	6�)12ก()
��12����3(กก�������	�
������ก�0	Y;ก4��� %)2Y��� 
+*.\�.<33�21�  

1.2.3 *8&	�31��Q()(A�(��)�.:ก()�Q(*����(�4��4(��Y(�+�%)�ก()�0	6�)12
ก()��12����3(กก�������	�
������ก 8)����15���*%)(+,[.<=,(/��.�))% 
+
6��*���
�+
���(�ก()
ก�'6.<=,(
+81s�(ก()�Q(*����%)�ก() 
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1.3   �#����	$�	��%�ก	  

4�(%� 2558 - ก1�A(A� 2559 

 

1.4  ()*����$�	��%�ก	  

�Q(�1ก%�(�)-���&���(��)18A(ก)Z))�B(4�
+��	�
�����)+,�-(�.)+*�/ 
�Q(�1ก�(�.1�ก)+�)���)18A(ก)Z))�B(4�
+��	�
����� 
 
1.5  ��$�,�����-��	� 
 

�(��1B)0A[ B-�A/)0   �Q(*���ก())��A+ 10 
�(��(�)����[�) ��A*กd�      �Q(*���ก())��A+ 90 

 
1.6  ��	#�,�#	ก/��/0�����-��	� 

1.6.1  �%)�ก()�0	ก�������	�
������ก9,�ก()��12�����0%�(�X12X���         
�0%�(�,(ก,(A6���(6(�0	6�)12ก()��12���� �0,�-�A�(��0	*ก0	A�6���9�ก()
2)�,()�(�
+�Q(*����(�3Q(����(ก )���15��0.)+*C��%)�ก() 6�(��%)�ก() 
+
ก)+2��ก()8�3()](�%)�ก()�0	,(ก,(A 37�4����(/1A%�(�);�%�(�*6�(93�A-(�Y-��
��
9�,1ก*ก]w[ A��Z/(�4)[  
+ก)+2��ก()ก()9,�ก()��12����6��ก�����
��	�
������ก )���15�กx)+*20A2 
+ก'กก()�Q(*����(�C(A9�.)+*�/'�A *8&	�9,�
�(�()Y�(�
:�81s�()+22ก()4��4(�%�(�ก�(�,��(6��ก()�Q(*����%)�ก()�0	6�)12
ก()��12����3(กก�������	�
������ก'���A-(��0.)+���Z�C(8 

1.6.2 ก()4)�3��2%�(�Y;ก4���6��6���;�%)�ก() X7	�3Q(*.\�4���9B�%�(�);�
3(กก()/7กd(กx)+*20A26��ก()�Q(*����(��Q(,)12ก()6�)12ก()��12����3(กก�����
��	�
������ก )��Y7�ก()4��4(�6��41����934-(�^ 6��%]+��4)0ก�������	�
������ก 
(GEF Council) *�&	��3(ก6���;�%)�ก()�0	'��)12�0%�(�%(�*%&	�� '�-4)�ก1�)+,�-(�

,-�6���;4-(� ^ �15�3(ก,�-�A�(�2)�,()�%)�ก() ,�-�A�(�*3�(6���%)�ก() 
+3(ก
)+22n(�6���;6��ก�������	�
������ก�0	6���;2(��-��6���%)�ก()A1�'�-*.\�
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.<33�21� *8&	�9,�'��n(�6���;�0	Y;ก4��� �0%�(��-(*B&	�Y&� 
+�(�()Y9B���*%)(+,[.<=,( 
��.�))% 8)����15�9,�6��*���
�+�0	*.\�.)+�AB�[4-�ก()
ก�'6.<=,(
+81s�(ก()
�Q(*����%)�ก()�A-(�*.\�);.Z))� 

 
1.7  � �2#3�!���-��	� 

1.7.1  *.\�6���;�Q(,)12,�-�A�(�ก(�.)+�(�ก()�Q(*����(�*B��.q�214�ก()
6��ก�������	�
������ก (Operational Focal Point: OFP) *8&	�.)+�(�%�(�)-���&� 
9,�%Q(
�+�Q( B-�A*,&� ��12����
+,(
���(�9�ก()
ก�'6.<=,(
+��.�))%�0	
*ก��675�)-��ก12,�-�A�(�*3�(6���%)�ก()
+,�-�A�(�2)�,()�%)�ก() (GEF Agency) 
�A-(��1��-���0 �Q(9,�ก()�Q(*����%)�ก()�0.)+���Z�:
+.)+���Z�C(8 *.\�'.4(�
*.y(,�(A6���%)�ก()
+
��*�)p3C(A9�)+A+*�(�0	กQ(,��  

1.7.2 *.\ �6� � �; �Q (, )1 2ก()*3)3(,()&� *8&	 �4� �4(�
 +.)+ *���:
%�(�ก�(�,��(6���%)�ก())-��ก12ก�������	�
������ก9�ก().)+B��4-(� ^ *B-� 
Constituency Meeting 
+ Expanded Constituency Workshop )���15�*.\�.)+�AB�[4-�
ก()
3��6���;*ก0	A�ก12�Y(�C(8�%)�ก() 
+ก()*6�()-��ก().)+*����%)�ก()9�B-��
%)7	�
)ก6��ก()�Q(*����%)�ก()
+B-��.{��%)�ก() 4(��0	�Q(�1ก.)+*���:���)+6��
ก�������	�
������ก (GEF Independent Evaluation Office) '��กQ(,��9,�,�-�A�(�
ก(�.)+�(�ก()�Q(*����(�*B��.q�214�ก()6��ก�������	�
������ก�0�-��)-�� 

1.7.3  *.\�6���;9�ก()31��Q(ก)�2A��Z/(�4)[
+
:�ก()31��))*���ก�����
��	�
������ก6��.)+*�/'�A (National Portfolio Formulation Document: NPFD) 
9�)�24-� ^ '. *8&	�9,�*ก��ก()31��))*����0	�0.)+���Z�C(8 ���%���ก12%�(�4���ก()
6��.)+*�/'�A 
+'�-X5Q(X���ก12�%)�ก()�0	*%A6�)12ก()��12����3(กก�����
��	�
������ก ก-�9,�*ก��.)+�AB�[�;����4-�ก()
ก�'6.<=,(�)18A(ก)Z))�B(4�
+
��	�
������15�9�)+�12.)+*�/ C;��C(% 
+�ก 8)����15�*.\�*ก]w[9�ก()8�3()](
/1กAC(86��,�-�A�(�2)�,()�%)�ก()
+,�-�A�(�*3�(6���%)�ก() 

 



 

����� 2 

��	
�� ���� ���	���ก�������ก���	���� 
 

2.1  ������ ก� ��� ������� ����!�
���"#��!�� 
2.1.1 ����	
����
�� 20 �� (�.	. 2560-2579)  

  ����	
����
�� 20 �� ����ก !"�ก
ก#
$�%��	�
&ก
!�$
�'��	
'�'�
(��)* "$+!,�(��-��-	�� .�'��	/01(
//-*�1& /-*&1-*& �-*&�)� �����'��	�-2�

3,+( %+(�ก
�-2�
�
/$,-ก�-�4
5 &�	67ก�8� ��0�&9 $) 1���8���'8#
�
�� 
./-*�1& /-*&1-*& �-*&�)�9 �'ก !%+(� 6 ����	
��� :%+3ก;  (1) ����	
���%+
�1(
//-*�1& 
(2) ����	
���%+
�ก
�+
&1(
/�
/
<"�ก
35;&5-� (3) ����	
���ก
�-2�
3,'
���/�+
&	-ก�>
�1� (4) ����	
���%+
�ก
�+
&@ ก
�1(
/��/ >
13,'��;
��0�/
ก-��
&�-&1/ (5) ����	
���%+
�ก
�+
&ก
���!@�!�1�A>
��0(���0*����/��ก-!
��*&3(%,+ / 3,' (6) ����	
���%+
�ก
�-!�/%�,3,'�-2�
'!!ก
!�$
8-%ก

>
1-7  

����	
���%+
�ก
�+
&ก
���!@�!�1�A>
��0(���0* ����/���; 
��*&3(%,+ / ��)* �;& ��-ก6�BCD�BE3,'�+
&1(
//-*�1&5 &7
��-��
ก�/�
�� 3,'
/01(
//-*�1&%+
��F#
 (/�-F&/01(
/�
/
<"�ก
�G &ก-�H,ก'�!3,'�-!�-(�; ก

��,0*��3�,&�>
�>E/� 
ก
	3,'>-���!-���/�
�� 3,'�-2�
/�;&�E;ก
�����-&1/�0�50�( 
/0ก !3�(�
&�0*�#
1-4 :%+3ก;  

1. ก
8-%'!! ��-ก6� BCD�BE3,'�G &ก-�ก
�#
,
��-��
ก�/�
��  
2. ก
(
&'!!!�$
8-%ก
�F#
"$+/0�'�����>
��-F& 25 ,�;/�F#
 ��+�ก


�-!'!!ก
!�$
8-%ก
 ��ก>-� �;
&!EA
ก
  
3. ก
�-2�
3,'"�+�,-&&
��0*����/��ก-!��*&3(%,+ / 
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4. ก
�-2�
�/) & ���
$ก/���&���(	3,'�/) &�0* ����/��ก-!
��*&3(%,+ /  

5. ก
;(/,%�I4$
@,ก+ �3,'�-!�-("$+�+ /ก-!ก
��,0*��3�,&
�>
�>E/� 
ก
	  

6. ก
"�+�1)* &/) �
&�	67	
���3,'�@�!
�ก
1,-&��)* ��*&3(%,+ / 

2.1.2   3H��-2�
�	67ก�83,'�-&1/3$;&�
�� J!-!�0* 12 (�.	. 2560-2564) 
3H��-2�
K J!-!�0* 12 8-%�#
5LF�!��)F�7
�5 &����	
����
�� 20 �� 

3,'��G
$/
�ก
�-2�
�0*�-*&�)� (Sustainable Development Goals: SDGs) (/�-F&ก

�-!@1&�+
&�'��	:��:��E;�'��	:�� 4.0 �, %8��'�%̂�ก
�_�E��'��	      
@%��L%$,-กก
�#
1-4 :%+3ก; (1) $,-ก�-�4
5 &�	67ก�8� ��0�& (2) 1�����
	E���ก,
&ก
�-2�
 (3) (��-��-	��>
�"�+����	
����
�� 20 �� (4) ��G
$/
� �
1�
�'��	:�� �� 2579 (5) $,-กก
�8�4���!@��
&�	67ก�8�0*,%1(
/�$,)* /,F#
3,'
5-!�1,)* �ก
�8�4���!@�8
กก
���*/H,��>
�ก
H,��!�7
�5 &ก
"�+>E/��I44

3,'�(-�ก/ 3,' (6) $,-กก
�#
:��E;ก
�_�!-��"$+�ก�%H,�-/`���a �;
&8�&8-&"� 5 ��
�0*�; � %:��E;H,�-/`���a�0*������G
$/
�'�'�
(   

  ����	 
��� ก
 �-2�
 �' � �	> 
�"�+ 3 H��- 2�
 K J!- !�0*  12 
�'ก !%+(� ����	
����
�� 6 ����	
��� 3,' 0ก 4 ����	
����0*/�;&��+�ก
�-2�

�)F�7
����&����	
���3,'ก,:ก��-!����"$+ก
%#
��������	
����-F& 6 %+
��-/`���aH, 
%-&�0F (1) ����	
���ก
���/�+
&3,'�-2�
	-ก�>
����/��6�� (2) ����	
���ก

�+
&1(
/�����/3,',%1(
/�$,)* /,F#
"��-&1/ (3) ����	
���ก
�+
&1(
/
�5+/35^&�
&�	67ก�83,'35;&5-�:%+ �;
&�-*&�)� (4) ����	
���ก
���!@��0*����/��ก-!
��*&3(%,+ /��)* ก
�-2�
 �;
&�-*&�)� (5) ����	
���ก
���/�+
&1(
//-*�1&3$;&�
��
��)* ก
�-2�
�'��	�E;1(
//-*&1-*&3,'�-*&�)� 3,' (6) ����	
���ก
!�$
8-%ก
"�
>
1-7 ก
�G &ก-�ก
��8���'�`��/�� !3,'�/
>�!
,"��-&1/:�� (7) 
����	
���ก
�-2�
@1&�+
&�)F�7
�3,''!!@,8����ก�� (8) ����	
���ก
�-2�
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(���
	
��� ��1@�@,�0 (�8-� 3,'�(-�ก/ (9) ����	
���ก
�-2�
>
1 �/) & 3,'
�)F��0*�	67ก�8 3,' (10) ����	
���1(
/;(//) '$(;
&�'��	��)* ก
�-2�
 

 �$�%&�'!�(��� 4 ก
���!@��0*����/��ก-!��*&3(%,+ /��)* ก
�-2�
 �;
&
�-*&�)� �'ก !%+(� 5 ��G
$/
� 3,' 8 3�(�
&ก
�-2�
�0*�#
1-4 %-&�0F 

  �*+� ��� 
  ��G
$/
��0* 1  -ก6
 3,'BCD�BE7
��-��
ก�/�
��  
  ��G
$/
��0* 2  �+
&1(
//-*�1&%+
��F#
 3,'!�$
8-%ก
�-��
ก�F#


�-F&�F#
H�(%��3,'�F#
"�+%�� "$+/0�'�����>
�  
  ��G
$/
��0* 3  �+
&1�A>
���*&3(%,+ /�0*%0 ,%/,��6 3,',%H,ก'�!

�; ��5>
�5 &�'�
��3,''!!���(	 
  ��G
$/
��0* 4  ���*/�'�����>
�ก
,%กc
d�) �ก'8ก3,'50%1(
/�
/
<

"�ก
�-!�-(�; ก
��,0*��3�,&�>
�>E/� 
ก
	 
  ��G
$/
��0* 5  ���*/�'�����>
�ก
!�$
8-%ก
��)* ,%1(
/��0*�&8
ก

>-���!-�� 1(
/�E4��0�"��0(��3,'�-�������0*�ก�%8
ก�
�
A>-�,%,& 
  ��	���ก��,"-�����'.�
"/ 

1. ก
-ก6
BCD�BE�-��
ก�/�
�� �+
&�/%�,5 &ก
 ��-ก6�3,'
"�+�'@���� �;
&�-*&�)�3,'�����/ %-&�0F (1)  ��-ก6�BCD�BE�-��
ก�e
:/+��)* �+
&
�/%�,�/�
�� (2)  ��-ก6�3,'"�+�'@����1(
/$,
ก$,
��
&�0(>
� �;
&�-*&�)� (3) 
�-2�
'!!!�$
8-%ก
�0*%��3,'3ก+:5ก
!�ก�ก�0*%��5 &-7 (4) �ก�G &�-��
ก
�
&�'�,3,'�G &ก-�ก
ก-%�d
'�
�fIg& 3,' (5) (
&3H�!�$
8-%ก
�-��
ก3;
��)* "$+�ก�%ก
"�+�'@�����E&��%3,',%H,ก'�!�; ��*&3(%,+ /3,'�'�
�� 

2. ���*/�'�����>
�ก
!�$
8-%ก
�-��
ก�F#
��)* "$+�ก�%1(
/
/-*�1& �/%�, 3,'�-*&�)� %-&�0F (1) �;&-%ก
�'ก
	"�+;
&�'
�!-44-���-��
ก�F#
 
�.	. ... (2) �;&-%"$+/03H�!�$
8-%ก
�-��
ก�F#
"�'%-!,�;/�F#
 �;
&!EA
ก
�-F& 
25 ,�;/�F#
 (3) H,-ก%-�ก'!(�ก
�'�/����*&3(%,+ /'%-!����	
��� (4) ���*/
�'�����>
�ก
�ก̂!ก-ก�F#
5 &3$,;&�F#
�+����3,''!!ก'8
��F#
"$+%05LF� 3,' (5) 
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���*/�'�����>
�ก
"�+�F#
3,'ก
8-%��F#
�; $�;(�"�>
1ก
H,��"$+�
/
<�+
&
/E,1;
���*/:%+�E&5LF� 

3. 3ก+:5�I4$
(�ก`���*&3(%,+ / %-&�0F (1) �;&-%3ก+:5�I4$
ก
8-%ก

5�'�ก1+
&�'�/"��)F��0*(�ก`� H,-ก%-�ก_$/
�3,'ก,:ก��)* ก
1-%3�ก5�' 
��-!����ก
3�E������,-&&
� "�+/
�ก
�
&�	67	
�����)* "$+�ก�%ก
,%
��/
A5�' (/�-F&�+
&(��-�1�"��
����)* ก
8-%ก
5�' �;
&�-*&�)� (2) ���*/�'�����>
�
ก
8-%ก
1�A>
��F#
"��)F��0*,�;/�F#
(�ก`�3,',�;/�F#
�#
1-4 �;
&1!(&8 @%�,%ก

�ก�%�F#
��0�8
ก3$,;&ก#
���% (3) 3ก+:5�I4$
(�ก`�$/ ก1(-�:B�e
"��5�>
1�$�) 3,'
>
1"�+ 3,' (4) �-!��&กh$/
�3,'�-2�
@1&�+
&�)F�7
��/) &��)*  &-!ก

���!@��0*����/��ก-!��*&3(%,+ / 

4.  �;&���/ก
H,��3,'ก
!�@>1�0*����/��ก-!��*&3(%,+ / %-&�0F (1) 
�;&���/ก
H,��3,'ก
,&���"�>
1 ���
$ก/�0* ����/��ก-!��*&3(%,+ / (2) 
��-!����ก
H,��>
1ก
�ก6�:��E;�ก6�ก/�0*�-*&�)� (3) �;&���/ก
�; &��0*�(�0*
�-*&�)� @%�1#
�L&<L&50%1(
/�
/
<"�ก
 &-!5 &'!!���(	 3,' (4) �+
&3&8E&"8
��)* "$+�ก�%ก
�-!��,0*��:��E;ก
!�@>1�0*�-*&�)�  

5. ��-!����ก
,%ก
�,; �กc
d�) �ก'8ก 3,'���*/50%1(
/�
/
<
"�ก
�-!�-(�; ก
��,0*��3�,&�>
�>E/� 
ก
	 %-&�0F (1) 8-%�#
3,'�-!��&กh$/
��0*
�ก0*�(5+ &ก-!ก
��,0*��3�,&�>
�>E/� 
ก
	"$+�
/
< &-!�-��กA0'$(;
&
�'��	%+
�ก
��,0*��3�,&�>
�>E/� 
ก
	 (2) �-2�
/
�ก
3,'ก,:ก��)* 
��-!����ก
,%กc
d�) �ก'8ก"���ก>
1�;(� (3) �;&���/>
1� ก�� -7(��
$ก�8 
3,' &1�ก�ก1 &�;(��+ &<�*�"$+/0ก
8-%�ก̂!3,'
�&
�5+ /E,�ก0*�(ก-!ก
�,; �กc
d
�) �ก'8ก (4) ���*/50%1(
/�
/
<"�ก
(�8-�3,'�-2�
�
&(���
	
��� ��1@�@,�0 
3,'�(-�ก/ ��)* ��-!����ก
�-!�-(�; ก
��,0*��3�,&�>
�>E/� 
ก
	 3,' (5) 
�+
&1(
/E+ 1(
/�5+
"8 1(
/�'$�-ก 3,'ก
/0�;(�;(/5 &�'�
�� 3,'>
1
�;(��;
& i "�ก
-!/) ก-!ก
��,0*��3�,&�>
�>E/� 
ก
	  

6. !�$
8-%ก
��)* ,%1(
/��0*�&%+
�>-���!-�� %-&�0F (1) !EA
ก
ก
,%
1(
/��0*�&8
ก>-���!-���5+
�E;ก'!(�ก
(
&3H� (2) ���/�+
&50%1(
/�
/
<"�ก
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��0�/1(
/�+ /3,'ก
-!/) >-���!-�� (3) �-2�
'!!ก
8-%ก
>-���!-��"�>
('
J�ก�J�� (4) �-2�
'!!ก
BCD�BE!EA'$,-&ก
�ก�%>-� 3,' (5) �;&���/ &1�1(
/E+%+
�
ก
8-%ก
>-���!-��  

7.  �-2�
'!!ก
!�$
8-%ก
3,'ก,:ก3ก+:5�I4$
1(
/5-%3�+&
%+
��-��
ก�/�
��3,'��*&3(%,+ / %-&�0F (1) �-!��&ก,:ก3,'ก'!(�ก

(��1
'$�H,ก'�!��*&3(%,+ /"$+/0�'�����>
���ก5-F�� � (2) H,-ก%-�ก
�#
3�(
�
&ก
�'�/����*&3(%,+ /'%-!����	
���"$+/0H,!-&1-!"�+�
/กh$/
���)* �#
:��E;
ก
�_�!-�� (3) �+
&8���#
�Lก1(
/�'$�-ก 3,'�-!��&ก'!(�ก
/0�;(�;(/
5 &�'�
�� (4) �!�(�3ก+:5กh$/
� 3,' (5) �;&���/!�!
�>
1� ก��3,'��/��
��)* �+
&�,-&;(/ 

8.  ก
�-2�
1(
/;(//) %+
���*&3(%,+ /'$(;
&�'��	  

2.1.3 (
'ก
�-2�
�0*�-*&�)� �� 1.	. 2030 3,'��G
$/
�ก
�-2�
�0*�-*&�)�   
  ก
�'��/�$�'�
�
��'%-!HE+�#
��)* -! &(
'ก
�-2�
>
�$,-&

�� 1.	. 2015 (UN Summit for the Adoption of the Post-2015 Development Agenda) 
�/)* (-��0* 25-27 ก-��
�� 2557 A �1��(� �ก �$-7 �/�ก
 :%+-! &(
'ก
�-2�

�0*�-*&�)��� 1.	. 2030 dL*&��+��F#
��G
$/
�ก
�-2�
�0*�-*&�)� (Sustainable Development 
Goals: SDGs) 8#
�(� 17 5+  3,'��G
�'�&1� (Targets) 8#
�(� 169 5+  @%�����ก

%#
����ก
�; ��)* &8
ก��G
$/
�ก
�-2�
3$;&�$-�(6�0*��F���%,&�/)* �� 1.	. 2015  

  �*+� ���ก��,"-������"���0�  
 ��G
$/
��0* 1   ����1(
/�
ก8���กE�3!!"���ก�0* 

��G
$/
��0* 2  ����1(
/$�(@$� !,�1(
//-*�1&�
& 
$
3,'
�ก'%-!@>��
ก
 3,'�;&���/�ก6�ก/�0*�-*&�)� 

��G
$/
��0* 3 �+
&$,-ก�'ก-�(;
1�/0�0(���0*/0��5>
�%03,'�;&���/
�(-�%�>
��#
$-!��ก1�"���ก(-� 

��G
$/
��0* 4  �+
&$,-ก�'ก-�(;
��ก1�/0ก
	Lก6
�0*/01�A>
� �;
&
1 !1,�/3,'��;
��0�/ 3,'��-!����@ ก
�"�ก
�0��E+�, %�0(�� 
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��G
$/
��0* 5  !,�1(
/��/ >
1'$(;
&��	3,'"$+ #
�
85 &
HE+$4�&3,'�%^ก$4�&��ก1� 

��G
$/
��0* 6  �+
&$,-ก�'ก-�(;
8'/0ก
8-%"$+/0�F#
3,'��5 �
/-�
�#
$-!��ก1� 3,'/0ก
!�$
8-%ก
�0*�-*&�)� 

��G
$/
��0* 7  �+
&$,-ก�'ก-�(;
��ก1��5+
<L&�,-&&
��/-�"$/;"�

1
�0*�
/
<d)F $
:%+ ��)* <) :%+ 3,'�-*&�)� 

��G
$/
��0* 8  �;&���/ก
���!@��
&�	67ก�8�0*�; ��)* & 1 !1,�/ 
3,'�-*&�)� ก
8+
&&
���̂/�0*3,'/0H,��>
� 3,'ก
/0&
��0*�/1(�#
$-!��ก1� 

��G
$/
��0* 9  �+
&@1&�+
&�)F�7
��0*/01(
/���
� �;&���/ก

�-2�
 ���
$ก/�0*1 !1,�/3,'�-*&�)� 3,'�;&���/�(-�ก/ 

��G
$/
��0* 10  ,%1(
/:/;��/ >
1>
�"�3,''$(;
&�'��	 
��G
$/
��0* 11  �# 
 " $+ � /)  & 3 , ' ก 
  �-F & <�* � 7 
 � 5  & / �� 6 �� /0 1 ( 
 /

1 !1,�/ �, %>-� /0>E/��+
��
� 3,'�-*&�)� 
��G
$/
��0* 12 �+
&$,-ก�'ก-�"$+/0E�3!!ก
!�@>13,'H,���0*�-*&�)� 
��G
$/
��0* 13 �_�!-��ก
 �;
&�;&%;(���)* �; �E+ก-!ก
��,0*��3�,&

�>
�>E/� 
ก
	3,'H,ก'�!�0*�ก�%5LF� 
��G
$/
��0* 14  ��-ก6�3,'"�+�'@����8
ก/$
�/�� �'�,3,'

�-��
ก�
&�'�, �;
&�-*&�)���)* ก
�-2�
�0*�-*&�)� 
��G
$/
��0* 15 �ก�G & BCD�BE 3,'��-!����ก
"�+'!!���(	!�!ก

 �;
&�-*&�)� 8-%ก
�e
:/+ �;
&�-*&�)� �; �E+ก
ก,
��>
������'�,�
� $��%ก
��)* /@�/
5 &�0*%��3,'BCD��>
�ก,-!/
"$/; 3,'$��%ก
�E4��0�1(
/$,
ก$,
��
&�0(>
� 

��G
$/
��0* 16 �;&���/�-&1/�0*�&!��53,'1 !1,�/��)* ก
�-2�
�0*
�-*&�)� "$+��ก1��5+
<L&1(
/�����/ 3,'�+
&�<
!-��0*/0�'�����H, -!H�%-!� ! 
3,'1 !1,�/"���ก'%-! 

��G
$/
��0* 17 ���/1(
/�5+/35^&"$+3ก;ก,:กก
%#
����&
�3,'BCD�BE
�>
�$�+��;(�1(
/;(//) '%-!@,ก�#
$-!ก
�-2�
�0*�-*&�)� 
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��� 1 ��G
$/
�ก
�-2�
�0*�-*&�)� (Sustainable Development Goals)  
���	�: 8
ก https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs 

 �'��	:��/0ก,:กก
%#
����&
���)* 5-!�1,)* ���G
$/
�ก
�-2�
�0*
�-*&�)� %-&�0F (1) 1A'ก/ก
��)* ก
�-2�
�0*�-*&�)� (ก��.) /0�
�ก-7/��0�����'�
� 
�,5
��ก
1A'ก/ก
�-2�
ก
�	67ก�83,'�-&1/3$;&�
�� �����,5
��ก
 
�,5
��ก
�#
�-ก&
��@�!
�3,'3H��-��
ก�/�
��3,'��*&3(%,+ /;(/ก-! &
�,5
��ก
1A'ก/ก
�-2�
ก
�	67ก�83,'�-&1/3$;&�
�� ����HE+�;(��,5
��ก
 (2) 
1A' ��ก/ก
��)* 5-!�1,)* �ก
�-2�
�0*�-*&�)� 3 1A' :%+3ก; 1. 1A' ��ก/ก

5-!�1,)* ���G
$/
�ก
�-2�
�0*�-*&�)� @%�"��;(�5 &ก'�(&�-��
ก�/�
��3,'
��*&3(%,+ / /0�,5
��ก
�#
�-ก&
��@�!
�3,'3H��-��
ก�/�
��3,'��*&3(%,+ / 
���� ��ก/ก
 2. 1A' ��ก/ก
�;&���/1(
/�5+
"83,'�'�/��H,ก
%#
����&
�
�
/�-�4
5 &�	67ก�8� ��0�& @%�"��;(�5 &ก'�(&�-��
ก�/�
��3,'
��*&3(%,+ / /0 ��!%0ก/�;&���/1�A>
���*&3(%,+ / ���� ��ก/ก
 3,' 3. 
1A' ��ก/ก
�-2�
'!!5+ /E,�
����	��)* ��-!����ก
�-2�
�0*�-*&�)� @%�"�
�;(�5 &HE+3��ก'�(&�-��
ก�/�
��3,'��*&3(%,+ / /0HE+ #
�(�ก
	E���
��1@�@,�0�
����	3,'ก
�)* �
 ���� ��ก/ก
 3,' (3) ก
/ !$/
�
$�;(�&
�-!H�%� !��G
$/
��-F& 17 ��G
$/
� @%�ก'�(&$) $�;(�&
��0*/0>
ก�8
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� %1,+ &ก-!3�;,'��G
$/
� 8'����$�;(�&
�$,-ก"�ก
5-!�1,)* �ก
%#
����&
�
>
�"�+��G
$/
��-F� i  

 ก 
  %# 
 � �� � & 
 � �0* � ก0* � ( 5+  & ก- ! > 
  ก� 8 %+ 
 � ก 
  ! � $ 
  8- % ก 
 
�-��
ก�/�
��3,'��*&3(%,+ / ก'�(&�-��
ก�/�
��3,'��*&3(%,+ /:%+-!
/ !$/
�"$+����$�;(�&
�$,-ก5-!�1,)* � 5 ��G
$/
� :%+3ก; ��G
$/
��0* 6 (ก/
�-��
ก�F#
) ��G
$/
��0* 12 (�#
�-ก&
��@�!
�3,'3H��-��
ก�/�
��3,'
��*&3(%,+ /) ��G
$/
��0* 13 (�#
�-ก&
��@�!
�3,'3H��-��
ก�/�
��3,'
��*&3(%,+ /) ��G
$/
��0* 14 (ก/�-��
ก�
&�'�,3,'�
�fIg&) 3,'��G
$/
��0* 15 
(ก/ ���
�3$;&�
�� �-�(��e
 3,'�-�����)�)  
  ก'�(&�-��
ก�/�
��3,'��*&3(%,+ /:%+3�;&�-F&1A'ก/ก

5-!�1,)* �ก
%#
����&
��
/��G
$/
�ก
�-2�
�0*�-*&�)� %+
��-��
ก�/�
��3,'
��*&3(%,+ / @%�/0�,-%ก'�(&�-��
ก�/�
��3,'��*&3(%,+ /�����'�
� 3,'/0
$-($�+
�;(�
�ก
��ก$�;(�&
�>
�"�+ก'�(&�-��
ก�/�
��3,'��*&3(%,+ /
����1A'ก/ก
 � ก8
ก�0F $�;(�&
��0*-!H�%� !��G
$/
�$,-ก�-F& 5 ��G
$/
�       
:%+3�;&�-F&1A'�#
&
�5-!�1,)* �ก
%#
����&
��
/��G
$/
�ก
�-2�
�0*�-*&�)�%+
�
�-��
ก�/�
��3,'��*&3(%,+ / @%�/0$-($�+
�;(�
�ก
�0*/0$�+
�0*-!H�%� !      
3�;,'��G
$/
� �����'�
�1A'�#
&
� 3,'/0$�;(�&
��0*/0>
ก�8�ก0*�(5+ &ก-!
��G
�'�&1�>
�"�+3�;,'��G
$/
�8
กก'�(&�;
& i ;(/����1A'�#
&
�  

2.1.4 /��1A'-7/��0 
  /��1A'-7/��0�0*�ก0*�(5+ &ก-!ก
%#
����&
�5 &ก &�����*&3(%,+ /@,ก 

1)  /��1A'-7/��0  �/)* (-��0*  9 �`6>
1/ 2549 �$̂�� !"$+�,-%ก'�(&
�-��
ก�/�
��3,'��*&3(%,+ /�_�!-��$�+
�0*$�;(�&
�ก,
&�'�
�ก

%#
����&
����&�_�!-��ก
 (Operational Focal Point: OFP) /0$�+
�0*"�ก
��8
A
"$+ก

-! &5+ ��� @1&ก
�0*5 -!ก
��-!����8
กก &�����*&3(%,+ /@,ก (Global 
Environment Facility: GEF)  3,'"$+$�;(�&
��8+
5 &@1&ก
�#
��� 1A'-7/��0
"$+1(
/�$̂�� !ก; �ก
,&�
/"�5+ �ก,&�
&ก
�&�� �#
$-!กA0�0*@1&ก
:%+-!
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 ��/-����-!�����
&ก
�&��8
ก GEF 3,'/05+ HEก�-��
&ก
�&���0*�����-(�&�� (In Cash) 
;(/��-!����"�ก
%#
����@1&ก
 

2.1.5  �'
�ก`6h0ก
(;
%+(�ก
��� �)* &3,'ก
�'��/1A'-7/��0 
�.	. 2548  

�'
�ก`6h0ก
(;
%+(�ก
��� �)* &3,'ก
�'��/1A'-7/��0 �.	. 
2548 :%+ก#
$�%$,-ก�กA|�3,'3�(�
&ก
��� �)* &�; 1A'-7/��0 �, %8�ก

�'��/1A'-7/��0 ��)* "$+� %1,+ &ก-!$,-ก�กA|�3,'(��0ก
!�$
ก�8ก
!+
��/) &
�0*%0 @%�"�/
�
 4 (7) ก#
$�%"$+�)* &�0*�ก0*�(ก-!1(
/�-/�-���'$(;
&�'��	$) �0*
�ก0*�(ก-! &1�ก
'$(;
&�'��	�0*/0H,HEก�-�-7!
,:�� �����)* &�0*�+ &��� �; 
1A'-7/��0��8
A
 3,'"�/
�
 6 ก#
$�%"$+ก
��� �)* &�; 1A'-7/��0�
/
/
�
 4 "$+���� #
�
85 &-7/��0�8+
�-&ก-%����HE+,&�
/��� �)* & �(+�3�;กA0
%-&�; :��0F 

(1) "�กA0�0*1A'ก/ก
"%/0�
�ก-7/��0  &�
�ก-7/��0 $) 
-7/��0�'8#
�#
�-ก�
�ก-7/��0 -7/��0(;
ก
ก'�(&$) �!(&�����'�
�
ก/ก
5 &1A'ก/ก
�-F� "$+�
�ก-7/��0  &�
�ก-7/��0 -7/��0�'8#

�#
�-ก�
�ก-7/��0 -7/��0(;
ก
ก'�(&$) �!(& 3,+(3�;กA0 "�7
�'�'�
�
ก/ก
 ����HE+,&�
/��� �)* &�; 1A'-7/��0:%+ 

(2) "�กA0�0*$�;(�&
�5 &-7HE+��� �)* &�; 1A'-7/��0���� &1�ก
 ��'�0*:/; �E;"�ก#
ก-!5 &
�ก
fe
�!�$
 "$+$-($�+
 &1�ก ��'�-F�����HE+,&�
/
��� �)* &:��-&�
�ก-7/��0 

(3) "�กA0�0*$�;(�&
�5 &-7�0*5LF��&�; �
�ก-7/��0$) $�;(�&
�
5 &-7�0*:/; �E;"�ก#
ก-!5 &
�ก
fe
�!�$
�'�&1�8'��� �)* &�; 1A'-7/��0       
"$+$-($�+
$�;(�&
��-F�����HE+,&�
/���  
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2.1.6 -7�/�E43$;&
� 
A
8-ก:�� (J!-!�-*(1
() �.	. 2557  
/
�
 23 �'/$
ก6-�����&:(+dL*&�'
� #
�
8"�ก
�#
$�-&�) 

�-44
�-���>
� �-44
�&!	Lก 3,'�-44
 )*�ก-!�
�
�'��	$) ก-! &1�ก
'$(;
&
�'��	 

$�-&�) �-44
"%/0!���,0*��3�,& 
A
�5�:�� $) �5��)F��0*� ก
 
A
�5� dL*&�'��	:��/0����� ���:��$) /0�5� #
�
8�
/$�-&�) �-44
$) �
/
กh$/
�'$(;
&�'��	 $) 8'�+ &  ก�'
�!-44-����)* "$+ก
����:��
/$�-&�) 
�-44
 $) �0*ก'�!�; 1(
//-*�1&�
&�	67ก�8$) �-&1/5 &�'��	 �;
&ก(+
&5(
& 
�+ &:%+-!1(
/�$̂�� !5 &�>
����!-44-��3$;&�
�� "�ก
�0F �>
����!-44-��3$;&�
��
8'�+ &��8
A
"$+3,+(��̂8>
�"�$ก��!(-��-!3�;(-��0*:%+-!�)* & 

$�-&�) �-44
�0*ก'�!�; 1(
//-*�1&�
&�	67ก�8$) �-&1/5 &
�'��	 �;
&ก(+
&5(
&�
/(1� & $/
�<L& $�-&�) �-44
�ก0*�(ก-!ก
1+
��0 
�5�	�,ก
ก;(/ $) ก
"$+"�+�-��
ก�/�
��$) �#
"$+�'��	�+ &�E4��0������
"��-��
ก�/�
���-F&$/%$) !
&�;(� $) ก
 )*��
/�0*กh$/
�!-44-�� 

�/)* /0�I4$
(;
$�-&�) �-44
"%����กA0�
/(1� &$) (1�
/
$) :/; 1A'-7/��08'5 "$+	
,-7�/�E4(���8J-�ก̂:%+ �-F&�0F "$+	
,-7�/�E4
(���8J-�"$+3,+(��̂8>
�"��
/��!(-��-!3�;(-��0*:%+-!1#
5  
 
2.2 ก���$�'����	�������ก 
 2.2.1  1(
/����/
  
  ก &�����*&3(%,+ /@,ก (Global Environment Facility: GEF) 1)  ก,:ก
�
&ก
�&��'$(;
&�'��	�0*:%+-!ก
8-%�-F&5LF���)* "$+ก
��-!�����
&ก
�&��3ก;
�'��	$) HE+�0*5 -!ก
��-!���� ��)* 3ก+:5�I4$
(�ก`��
&��*&3(%,+ /@,ก"� 6 
�
5
 :%+3ก; (1) 1(
/$,
ก$,
��
&�0(>
� (Biodiversity: BD) (2) 1(
/��)* /@�/
5 &%�� (Land Degradation: LD) (3) ก
8-%ก
�e
:/+ �;
&�-*&�)� (Sustainable Forest 
Management: SFM) (4) �;
��F#
�
ก, (International Waters: IW) (5) �
�1/03,'5 &��0� 
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(Chemicals and Waste: CW) 3,' (6) ก
��,0*��3�,&�>
�>E/� 
ก
	 @%�ก
,%ก

�,; �กc
d�) �ก'8ก (Climate Change Mitigation: CCM)  
  GEF ก; �-F&�/)* �� �.	. 2534 @%�/0,-ก6A'����@1&ก
�#
; & (Pilot 
Program) >
�"�+��
1
@,ก (World Bank) 3,'�; /
�0*�'��/�$�'�
�
��(;
%+(�
��*&3(%,+ /3,'ก
�-2�
 (United Nations Conference on Environment and 
Development: UNCED) �.	. 2535 A �10@  �%  8
��@ �$�-����
�
A-7!
d�, 
:%+�-!@1&�+
&5 & GEF "$+���� &1�ก�0*3�ก  ก8
ก��
1
@,ก ��)* "$+����
ก &����0*�
/
<�_�!-��&
�:%+ �;
&/0�'�����>
� /01(
/@�;&"�3,'� )F "$+�ก�%ก
/0
�;(�;(/5 &$�;(�&
��;
& i /
ก5LF� !�$,-กก
5 &1(
/����$�+��;(� (partnership) 
@%�/0��
1
@,ก����HE+8-%ก
%E3, (Trustee) ก &��� (GEF Trust Fund) 
   ก
%#
����&
�$) @1&ก
�0*5 -!ก
��-!����8
ก GEF 8'�+ &
� %1,+ &ก-!3H�ก
%#
����&
� 3,'ก,�����"�,#
%-!�+� i 5 & ���-44
'$(;
&
�'��	�0*�ก0*�(5+ & 3,'�+ &����:��
/5+ ก#
$�%"�ก
"�+�&��5 & GEF ��)* !,�
��G
$/
�5 & ���-44
�;
& i �0*�ก0*�(5+ & @%� GEF :%+8-%�&!�'/
A��)* %#
����&
�
���� ! i  !,' 4 �� %-&>
� 2 

��� 2  !ก
8-%��&�� GEF 1-6 (GEF Replenishment Cycles) 
���	�: 8
ก www.thegef.org/about/funding 

BILLION DOLLARS 
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 2.2.2   ����	
���ก &�����*&3(%,+ /@,ก 1.	. 2020 (GEF 2020 Strategy) 
  (��-��-	��  
  1ก+
(�E;1(
/�����,�	"�%+
���*&3(%,+ /5 &@,ก"�7
�'�0*����ก,:ก%+
� 
ก
�&��5 & ���-44
�;
& i �0*�ก0*�(5+ &ก-!��*&3(%,+ / (/<L&��-!����ก
��,0*�� 
E�3!!3,'ก
!,�<L&�'@����%+
���*&3(%,+ /5 &@,ก9 @%� GEF 8'!,�
(��-��-	��%-&ก,;
(�0F:%+�+ &/0ก
%#
����ก
 %-&�0F (1) 3ก+�I4$
�0*�
�$��5 &1(
/��)* /
@�/%+
���*&3(%,+ / (2) ��-!����ก�8ก/�0*�����(-�ก/�0*�
/
<5�
�H, 3,' 
(3) �#
"$+�ก�%H,ก'�!3,'1�+/1;
/
ก�0*��% 

����	
���$,-ก 
1. 8-%ก
�I4$
�0*�
�$��5 &1(
/��)* /@�/%+
���*&3(%,+ /  
2. ก; "$+�ก�%ก
3ก+:53!!!EA
ก
  
3. �;&���/ก
�)%$��;�3,'ก
�-!�-(  
4. �+
&1(
//-*�"8�0*8'"$+�ก�%1(
/�/!EA�3,'1(
/��)* /@�& 

@%��J�
'ก
�&��%+
��>
�>E/� 
ก
	  
5. ��+�ก
�,) กE�3!!�0*/0 �����,   

  $,-กก
�#
1-4"�%#
����&
� 
  $,-กก
�#
1-4"�ก
%#
����&
��0*�;&���/"$+ GEF �
/
</0H,ก
 
%#
����&
��0*����:��
/����	
����0*ก#
$�%:(+ �'ก !%+(� 

1. '%/HE+/0�;(�:%+�;(���0��-F&"�'%-!@,ก3,'�+ &<�*� @%��;&"$+�ก�%
1(
/�-/�-��� �;
&"ก,+��%ก-!-7!
,ก,
&3,'�+ &<�*� �;&���/ก
/0�;(�;(/5 &
>
1� ก�� �;
&�; ��)* & 3�(&$
ก
/0�;(�;(/5 & &1�ก>
1�'�
�-&1/"��(�0
��*&3(%,+ /@,ก"$+/
ก5LF� 3,'��+�"$+�ก�%1(
/��/ >
1'$(;
&$4�&�
�3,'"$+
 #
�
83ก;��0 �;
&�; ��)* & 

2. �-!��&�'�����>
�5 &ก
�_�!-��&
� @%����*/1(
/��
�
/
 �;
&�5+/5+���)* ���*/�'�����>
�"�ก
%#
����&
� 3,'���*/1(
/��
�
/5 &��ก>
1
�;(��0*�ก0*�(5+ &ก-! GEF (/<L&�'��	�;
& i $�;(�&
�%#
����@1&ก
 3,' GEF 
Secretariat 
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3. ���/�+
&ก
8-%ก
3!!/�;&��+�H,�-/`���a"�ก
!�$
ก &���
��*&3(%,+ /@,ก 

 2.2.3  $,-กก
%#
����&
�5 &ก &�����*&3(%,+ /@,ก 
  1. ��-!����ก
%#
����&
��0*�ก0*�(5+ &ก-!ก
 ��(-��
/ ���-44

'$(;
&�'��	3,'���0�
�;
& i :%+3ก;  ���-44
(;
%+(�1(
/$,
ก$,
��
&�0(>
� 
(Convention on Biological Diversity: CBD)  ���-44
�$�'�
�
��(;
%+(�ก

��,0*��3�,&�>
�>E/� 
ก
	 (United Nations Framework Convention on Climate 
Change: UNFCCC)  ���-44
�� ก@�,�/(;
%+(�/,��6�0*�ก1+
&�
(�
� (Stockholm 
Convention on Persistent Organic Pollutants: POPs)  ���-44
�$�'�
�
��(;
%+(�
ก
�; �+
�ก
3��>
������'�,�
� (United Nations Convention to Combat 
Desertification: UNCCD) 3,' ���-44
/��
/
�'(;
%+(�� � (Minamata Convention 
on Mercury)  
  2. ����3$,;&ก
�&��"$/;3,'���*/���/ (New and additional financial 
resources) �0*"$+1(
/�;(��$,) �
&ก
�&��"�,-ก6A'"$+��,;
 (grants) $) �&��กE+�0*/0
�&)* �:5H; ��� 
  3. %#
����ก�8ก/�;
& i @%�"�+8;
� �;
&�'$�-%3,'1�+/1;
��)* 
�'@�����E&��%�; ��*&3(%,+ /@,ก 
  4. "$+�����-!����3ก;@1&ก
�0*/01(
/� %1,+ &ก-!1(
/�+ &ก

5 &�'��	 3,'����@1&ก
��)* �#
:��E;ก
�-2�
�0*�-*&�)��0*/01(
/�#
1-4,#
%-!�+� i 
5 &�'��	 (/�-F&����@1&ก
�0*'!�:(+3,+("�3H�&
�5 &�'��	 
  5. /0,-ก6A'�)%$��;��; �<
�ก
A��;
& i �0*��,0*��3�,&:� (/�-F&
� !�� &�; 3�(�@�!
�5 &�0*�'��/�/-��
>
105 & ���-44
�0*�ก0*�(5+ & 3,'
� !�� &�; �'�!ก
A��0*:%+-!8
กก
��%�
/�(8� !3,'ก
�'�/��H,
@1&ก
3,'ก�8ก/�;
& i  
  6.  ���%�H�5+ /E,@1&ก
"��;(��0*:/;����1(
/,-!�-F&$/% 
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  7. ���%@ ก
�"$+HE+�0*:%+-!H,ก'�!8
ก@1&ก
 �5+
/
/0�;(�;(/"�
@1&ก
3,'"$+1#
�0F3�'�0*�$/
'�/ 
  8.  @1&ก
�;
& i 5 & GEF 8'%#
����ก
�
/�&)* �:5ก
5 -!���
�
/�0*:%+'!�:(+ �;
&�1;&1-% 
  9.  %#
&!�!
�"�ก
ก'��+� (catalytic role) "$+�ก�%ก
�_�!-��&
�
(/�-F&ก
'%/�&�����8
ก3$,;&�&�� )*� i ��)* �/�!"$+ก-!@1&ก
 
  10. "$+1(
/3�;"8(;
8'/0ก
��%�
/�(8� !3,'�'�/��H,3H�&
�
3,'@1&ก
�;
& i �0*"$+ก
��-!���� �;
&�/*#
��/  

 2.2.4  $�;(�&
��0*�ก0*�(5+ &ก-! GEF 
  1. �/-��
ก &�����*&3(%,+ /@,ก (GEF Assembly) 
   ก
�'��/�/-��
ก &�����*&3(%,+ /@,ก����ก
�'��/"$4;5 &
�/
��กก &�����*&3(%,+ /@,ก /0ก
�'��/��ก i 3-4 �� ��)* ก#
$�%��	�
&�@�!
�
3,'�'�/��H,ก
%#
����&
��
/�@�!
�@%�(/5 & GEF 3,'ก
��8
A
�/
��ก>
� 
dL*&HE+�5+
;(/�'��/�'ก !%+(�$�;(�&
�ก,
&�'�
�ก
%#
����&
����&�@�!
� 
(Political Focal Point: PFP) 3,'$�;(�&
�ก,
&�'�
�ก
%#
����&
����&�_�!-��ก
 
(Operational Focal Point: OFP) 8
ก�'��	�/
��ก�-F&$/% �I88�!-�/0�/
��ก 183 
�'��	 (/<L&HE+3��8
ก�#
�-ก�,5
��ก
 ���-44
'$(;
&�'��	�0* GEF "$+ก

��-!���� @%�/0ก
�'��//
3,+( 5 1-F& 3,'�'��	:��:%+�5+
;(/�'��/��ก1-F& %-&�0F  
 1-F&�0* 1  (-��0* 1-3 �/6
�� �.	. 2541 A �
�
A-7 ���%0�  

1-F&�0* 2  (-��0* 16-18 ��,
1/ �.	. 2545 A �
�
A-7�'�
��80�  
1-F&�0* 3  (-��0* 29-30 ��&$
1/ �.	. 2549 A �
�
A-73 B�ก
"�+  

   1-F&�0* 4  (-��0* 24-28 �`6>
1/ �.	. 2553 A �
�
A-7 ��ก(-�  
   1-F&�0* 5  (-��0* 28-29 �`6>
1/ �.	. 2557 A �$-7�/^กd�@ก 
  2. 1A'/��0ก &�����*&3(%,+ /@,ก (GEF Council) 
   1A'/��0ก &�����*&3(%,+ /@,ก����1A'ก/ก
 ��'�0*/0
$�+
�0*$,-ก"�ก
��8
A
 ��/-���&��&!�'/
A"$+ก-!@1&ก
5 &3�;,'�'��	�0*
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��� 5 -!ก
��-!����8
ก GEF 3,'�'�/��H,ก
%#
����&
��;
& i 5 & GEF dL*&
�/
��ก5 & GEF Council �'ก !%+(� HE+3��8
ก 32 ก,�;/�'��	 (Constituencies) 
@%�����ก,�;/�'��	ก#
,-&�-2�
 16 ก,�;/ ก,�;/�'��	 ���
$ก/ 14 ก,�;/ 3,'ก,�;/
�'��	dL*&�	67ก�8 �E;"��;(&ก
��,0*��H;
�:��E;1(
/���� ���
$ก/ 2 ก,�;/ �-F&�0F 
GEF Council 8'�'��/��,' 2 1-F& @%�"�+J-��
/��"�5+ �-%��� $
ก:/;�
/
<$

J-��
/��:%+ ก̂8'"�+(��0ก
,&1'3����0�& 
   �'��	:�� �E;"�ก,�;/�'��	 East Asia dL*&/0�/
��ก 8 �'��	 
�'ก !%+(� 
� 
A
8-กก-/�E�
 �
�
A-7�'�
���:���'�
��,
( �'��	
/
�,�d0� �
�
A-7/ &@ก�,0� �
�
A-73$;&�$>
��/0��/
 �
�
A-7�'�
���:��
�'�
���ก
$,0 
� 
A
8-ก:�� 3,'�
�
A-7�-&1/���/�(0�%�
/ "�3�;,'ก,�;/
�'��	8'�+ &3�;&�-F&�'��	�0*�����-(3��ก,�;/�-F&HE+3��$,-ก (Member) 3,'HE+3��
�#
 & (Alternate) ��)* �5+
;(/ก
�'��/ GEF Council �-F&�0F ก
����HE+3��$,-ก3,'
HE+3���#
 &5 &ก,�;/�'��	 East Asia /0(
'ก
%#
&�#
3$�;&1
(,' 2 �� 3,'/0
ก
$/���(0���
/,#
%-!�-( -ก6 @%� !(
'�� �.	. 2559-2561 /0�
�
A-73$;&
�$>
��/0��/
HE+3��$,-ก 3,'�
�
A-7/ &@ก�,0�����HE+3���#
 & 

3. �#
�-ก�,5
��ก
ก &�����*&3(%,+ /@,ก (GEF Secretariat) 
   �#
�-ก�,5
��ก
ก &�����*&3(%,+ /@,ก�#
$�+
�0*�'�
�&
�"�ก

�#
@1&ก
�;
& i !8�:(+"�3H�&
��'8#
��5 & GEF (GEF Work Programme) 
��)* "$+ GEF Council ��8
A
 ��/-�� (/�-F&�'�
�&
���)* �ก;
&3H�ก
%#
����&
�
3,'1(!1�/%E3,ก
�_�!-��&
�5 &@1&ก
$) ก�8ก/"$+����:��
/3H�&
� 3,'
�(8� !"$+3�;"8(;
@1&ก
�$,;
�-F�%#
����:��
/����	
���3,'�@�!
��0*ก#
$�%
@%� GEF Secretariat 8'
�&
�H,ก
�_�!-��&
��;  GEF Council 3,' GEF Assembly 
�, %8�%E3,"$+/0ก
%#
����&
��
/�@�!
�5 & GEF Council 3,' GEF Assembly 
 �;
&����E��/ 
  GEF Secretariat �-F& �E;�0*�#
�-ก&
�"$4;��
1
@,ก A ก�&( ��&�-� 
%0d0 �$-7 �/�ก
 �#
$-!�#
3$�;&�'�
� (GEF CEO) �-F� GEF Council 8'����HE+
��8
A
3�;&�-F&�
/�0*1A'ก/ก
�$
��8
A
��� 
��)*  (short list) @%� GEF 
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CEO /0(
'ก
%#
&�#
3$�;&1
(,' 4 �� 3,'"$+/0ก
�;  
��:%+ 1 1-F& �-F&�0F GEF 
CEO 8'�#
$�+
�0*�����'�
�;(/'$(;
&ก
�'��/ GEF Council 3,' #
�(�1(
/
�'%(ก�
&%+
���ก/5 & GEF Council �, %8�����HE+�#
"�5;
�&
�5 & GEF 3,'
��-!����ก
�'�
�&
�'%-!�E&'$(;
&�'��	�/
��ก3,'HE+/0�;(�;(/ก-! GEF 
 
�� $�;(�&
�!�$
@1&ก
 (GEF Agency) 3,'����HE+/ !$/
��@�!
�ก

%#
����&
�"$+3ก; GEF Secretariat  

4. $�;(�&
�!�$
@1&ก
 (GEF Agency) 
  $�;(�&
�!�$
@1&ก
5 & GEF /0$�+
�0*"�ก
8-%�#
5+ ��� 
@1&ก
3,'ก
!�$
8-%ก
@1&ก
 (/<L&/0!�!
��#
1-4"�ก
�;(�$�;(�&
�
>
1-7 >
1� ก�� �<
!-�ก
	Lก6
 3,' &1�ก>
1�'�
�-&1/ "�ก
�-2�
 
%#
����&
�3,'!�$
8-%ก
5 &@1&ก
�0*��� 5 -!ก
��-!����8
ก GEF �I88�!-�
/0 GEF Agency 8#
�(�  18 $�;(�&
� @%� GEF Agency �0*�ก0*�(5+ &ก-!ก
%#
����@1&ก

"��'��	:�� :%+3ก;  
  4.1 @1&ก
�-2�
3$;&�$�'�
�
�� (United Nations Development 
Programme: UNDP) ���� GEF Agency �-F&3�; �.	. 2534 /01(
/��0*�(�
4%+
�ก
�-2�

�@�!
�3!!!EA
ก
 ก
�-2�
�-��
ก!�11, ก
���/�+
&�'�����>
� 3,'ก

/0�;(�;(/5 &>
1�'�
�-&1/ @%� UNDP �
/
<"$+ก
��-!�����'��	�;
& i 
"�ก
�;&���/ (
&3H� 3,'%#
����ก�8ก/�0*� %1,+ &ก-!3H�ก
�-2�
�0*�-*&�)�"�
'%-!�
�� 
  4.2 @1&ก
��*&3(%,+ /3$;&�$�'�
�
�� (United Nations 
Environment Programme: UNEP) ���� GEF Agency �-F&3�; �.	. 2534 /01(
/��0*�(�
4
�
&%+
���*&3(%,+ /�
/ #
�
8�0*:%+-!8
ก�/-��
�$�'�
�
�� �;(���-!���� GEF 
"�ก
"$+�'�!ก
A� $,-กก
 3�(1�% 3,'1(
/E+�
&(���
	
����0*�ก0*�(5+ &ก-!
��*&3(%,+ / 3,'�����,5
��ก
5 & ���-44
�0*/0 GEF ����ก,:ก�
&ก
�&�� 
  4.3 ��
1
@,ก (The World Bank) ���� GEF Agency �-F&3�; �.	. 
2534 /01(
/��0*�(�
4%+
�ก
,&���@%�/�;&��+�:��0*ก
�+
&�<
!-� ก
�-2�

@1&�+
&5-F��)F�7
�3,'�@�!
�ก
�_�E�"���ก�
5
5 &ก &�����*&3(%,+ /@,ก 
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  4.4   ��
1
�-2�
� ��0� (Asian Development Bank: ADB) ����
GEF Agency �-F&3�; �.	. 2545 /01(
/��0*�(�
4�
&%+
�ก
"�+�,-&&
� �;
&/0
�'�����>
� �,-&&
�$/���(0�� ก
�-!�-(%+
�ก
��,0*��3�,&�>
�>E/� 
ก
	3,'
ก
8-%ก
�-��
ก�/�
�� (/<L&ก
8-%ก
�F#
 3,'ก
8-%ก
�0*%�� �;
&�-*&�)� 
  4.5    &1�ก
 
$
3,'�ก6�3$;&�$�'�
�
�� (Food and 
Agriculture Organization of the United Nations: FAO) ���� GEF Agency �-F&3�; �.	. 
2541 /01(
/��0*�(�
4"�%+
�ก
�'/& �e
:/+ �ก6�ก/ 3,'ก
8-%ก
�-��
ก  
�/�
�� �, %8�/0�'�!ก
A��ก0*�(ก-!ก
"�+�'@����8
ก>
1�ก6�ก/ �;
&
�-*&�)�"�%+
�1(
/$,
ก$,
��
&�0(>
� �,-&&
��0(>
� 1(
/�, %>-��
&�0(>
� 
ก
�-2�
H,H,���
&>E/��-	���
&!ก �;
&�-*&�)� 3,'ก
8-%ก
�
�G &ก-�	-�E�)�3!!
!EA
ก
 
  4.6   ก &���'$(;
&�'��	��)* �-2�
�ก6�ก/ (International 
Fund for agriculture and Development: IFAD) ���� GEF Agency �-F&3�; �.	. 2544         
/01(
/��0*�(�
4�
&�
5
ก
8-%ก
1(
/��)* /@�/5 &%�� ก
�-2�
��!� �;
&
�-*&�)� ก
8-%ก
�0*%��3!!!EA
ก
 (/<L&/0!�!
�"�ก
%#
����&
�5 & ���-44

3$;&�$�'�
�
��(;
%+(�ก
3��>
������)F��0*�'�,�
� 
  4.7   &1�ก
�-2�
 ���
$ก/3$;&�$�'�
�
��  (United 
Nations Industrial Development Organization: UNIDO) ���� GEF Agency �-F&3�; �.	. 
2540 /01(
/��0*�(�
4�
&%+
��'�����>
�"�ก
"�+�,-&&
�>
1 ���
$ก/  
ก
"$+!�ก
�,-&&
��%3�� ก
8-%ก
�F#
 3,'ก
8-%ก
�
�1/03,'��1@�@,�0�0(>
� 
� ก8
ก�0F UNIDO �-&/01(
/��0*�(�
4�
&%+
�(��
$ก�85�
%ก,
&3,'5�
%�; /  
  4.8  ก &����-�(��e
@,ก (World Wildlife Fund: WWF) ���� GEF 
Agency �-F&3�; �.	. 2556 /01(
/��0*�(�
4�
&%+
�ก
8-%ก
��*&3(%,+ / 3,'/01(
/
;(//) ก-!$,
�>
1�;(�(/<L&$�;(�&
�>
1�'�
�-&1/ 
  4.9   &1�ก
 ��-ก6��
ก, (Conservation International: CI) ����
GEF Agency �-F&3�; �.	. 2556 /01(
/��0*�(�
4�
&%+
��(-�ก/�
&ก
�&�� ก
3ก+:5
�I4$
�
&��/�� (/<L&ก
�+
&�1) 5;
�'$(;
&-7!
,ก,
&3,'-7!
,�+ &<�*�ก-!
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>
1�'�
�-&1/ ��)* ก
%#
����&
�%+
�1(
/$,
ก$,
��
&�0(>
� ก
��,0*��3�,&
�>
�>E/� 
ก
	 ก
8-%ก
1(
/��)* /@�/5 &%�� 3,'ก
8-%ก
�;
��F#
�
ก, 
  4.10 �$>
��
ก,(;
%+(�ก
 ��-ก6� (International Union for 
Conservation of Nature: IUCN) ���� GEF Agency �-F&3�; �.	. 2557 /01(
/��0*�(�
4"�
ก
"�+ก
 ��-ก6�1(
/$,
ก$,
��
&�0(>
������1)* &/) "�ก
3ก+:5�I4$
�0*����
1(
/�+
�
�%+
���*&3(%,+ /@,ก ��;� ก
��,0*��3�,&�>
�>E/� 
ก
	 3,'1(
//-*�1& 
�
& 
$
 3,'ก
�-2�
 �;
&�-*&�)� 
  ก
�0*  GEF /0$,
�$�;(�&
�!�$
@1&ก
ก̂��)* ��-!����
@1&ก
:%+$,
ก$,
�3,'����8#
�(�/
ก  0ก�-F&��-!����ก
%#
����&
�;(/ก-�
'$(;
& GEF Agency "�,-ก6A'$�+��;(���)* ����ก
���/>
ก�85 &3�;,'$�;(�&
�
"�ก
H�(ก�'�%^��I4$
��*&3(%,+ /@,ก�5+
:�"��@�!
�3,'3H�&
�!�$

@1&ก
5 &$�;(�&
��$,;
�0F%+(� �-F&�0F ��ก@1&ก
�0*3�;,'�'��	��� 5 -!ก

��-!����8
ก GEF 8'�+ &/0 GEF Agency �5+
;(/3,':%+-!1;
�/��0�/"�ก

!�$
@1&ก
%+(� 

5. �# 
�-ก� ' �/� �H, � �'5  &ก &�����* &3 (% ,+ /@ ,ก ( GEF 
Independent Evaluation Office) 
  �#
�-ก�'�/��H, ��'5 &ก &�����*&3(%,+ /@,ก����$�;(�&
�
 ��'�0*�#
&
�%+
�ก
�'�/�� 3,'��%�
/ก
"�+�&��ก &���"$+�ก�%�'@�����E&��%
�
/(-�<��'�&1�5 & GEF @%�/0ก

�&
�H,ก
�'�/���; �0*�'��/ GEF Assembly 
3,' GEF Council 3,';(/ก-!>
1�;(��;
& i �0*�ก0*�(5+ &��)* (!(/5+ /E, 5+ 1�%�$̂� 
3,'5+ ��� 3�'�'ก !ก
ก#
$�%�@�!
��; :� @%�/0ก�8ก/�0*�#
1-4 1)  
ก
��%�
/H,ก
%#
����@1&ก
 GEF dL*&�����;(�$�L*&5 &(��0ก
!�$
��)* /�;& 
H,�-/`���a (Results Based Management) @%�"��;(& GEF-6 (�%) �กกh
1/ 2557-
�%) �/�<��
�� 2561) �#
�-ก�'�/��H,K /03H�&
��0*�+ &%#
����&
� :%+3ก; ก

�&
�
H,ก
�'�/���'8#
���;  GEF Council "�'%-!�'��	3,' &1�(/ ก
�H�3�;
5+ /E, 3,'ก
8-%�#

�&
�H,ก
%#
����&
�"�>
�(/ (Overall Performance 
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Studies: OPS) ��)* (!(/ก
�'�/��H,ก
%#
����&
�5 & GEF (/<L&ก
��� 
5+ ��� 3�'��)* ����!��0��"�ก
�-2�
�@�!
��; :� 
  ก
��%�
/3,'�'�/��H,����ก
�;&���/ก
�'�/��H,"�
,-ก6A'5 &ก
/0�;(�;(/5 &>
1�;(��0*�ก0*�(5+ & @%�(��0ก
�-/>
6A� ก
�#
(8
5+ /E,�
& ��,̂ก� ��ก�� 3,'ก
�'��/;(/  0ก�-F&�-&�;&���/!�!
�5 & OFP "�ก

"$+5+ /E,�'�/��H,ก
%#
����&
�5 & GEF "�'$(;
&ก
�'��/���&�_�!-��ก
     
 ��>E/�>
1 (Sub-regional Workshop) 3,'ก
�#
(8@%�"�+3!!� !<
/ dL*&�#
�-ก
�'�/��H,K :%+ก#
$�%"$+ OFP /0�;(�;(/"�ก
�'�/�����*/���/"��;(�5 &ก
38+&
5+ /E,�ก0*�(ก-!�<
�>
�@1&ก
 3,'ก
�5+
;(/ก
�'�/��@1&ก
"��;(&1L*&3ก
5 &ก
%#
����&
�@1&ก
3,'�;(&��%@1&ก
 

6. 1A'�0*�Lก6
%+
�(���
	
���3,'��1��1 (Scientific & Technical 
Advisory Panel: STAP) 

 1A'�0*�Lก6
%+
�(���
	
���3,'��1��1�'ก !:�%+(�
HE+��0*�(�
4"�3�;,'�
5
5 & GEF �#
$�+
�0*
�&
�H,ก
�_�!-��&
�@%��&�;  GEF 
Council dL*&����HE+ก#
$�%5 !�5�$�+
�0*3,'1(
/-!H�%� !5 & STAP @%�8'"$+
1#
�Lก6
%+
�(���
	
���3,'��1��1 ��)* ก#
$�%�@�!
� (
&����	
���ก
%#
����&
�
3,'3H�&
�5 & GEF � ก8
ก�0F �-&�#
$�+
�0*�(8� !@1&ก
"�!
&�;(&5 &ก

%#
����@1&ก
 �, %8��#
$�+
�0*����	E���(/HE+��0*�(�
4�
5
�;
& i (/<L&ก
8-%
�'��/1A'HE+��0*�(�
4 8-%��0�/
�&
��'ก !ก
ก#
$�%ก !ก
%#
����&
�5 & 
GEF �'�/��H,ก
%#
����&
�"��)* &�;
& i 3,'8-%�#

�&
��
&�,) ก%+
�(���
	
���
3,'��1��1�0*�ก0*�(ก-!3H�&
�5 & GEF � ก8
ก�0F 1A'�0*�Lก6
K �-&/0$�+
�0*ก,-*�ก &
@1&ก
5�
%"$4; (Full-Sized Project) 3,'@1&ก
�0*�5+
�E;ก'!(�ก
��8
A

@1&ก
 (GEF Project Cycle) 3,'�#
$�+
�0*�'�
�ก-!1A'�#
&
�%+
�(���
	
���
 )*� i @%��J�
' �;
&��*& &1�ก�; �5 & ���-44
�;
& i �0*�ก0*�(5+ & 
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7.  &1�ก>
1�'�
�-&1/ (Civil-Society Organizations) 
 &1�ก>
1�'�
�-&1//0!�!
�"�7
�'HE+��-!�����0*/01(
/E+ 

3,'/0�'�!ก
A� dL*&"�ก
�-!@1&�+
&3,'3�(�@�!
�5 & GEF :%+���%@ ก
�
"$+ &1�ก>
1�'�
�-&1/�-F&8
ก'%-!�+ &<�*�3,''$(;
&�'��	�5+
/
/0�;(�;(/ 
"�'%-!@1&ก
3,''%-!�@�!
�%+(� 

8. $�;(�&
�ก,
&�'�
�ก
%#
����&
� (Focal Points) 
  �'��	�/
��ก5 & GEF 8'�+ &3�;&�-F&$�;(�&
�8
ก>
1-7��)* 
�_�!-��$�+
�0*�0*�ก0*�(5+ &ก-!ก
%#
����&
� ��)* "$+3�;"8(;
@1&ก
�0*�'��	:%+-!ก

��-!����8
ก GEF � !�� &�@�!
��#
1-4"�,#
%-!�+� i 5 &�'��	 �;
&3�+8�& 
dL*&�'ก !%+(� 
   8.1 $�;(�&
�ก,
&�'�
�ก
%#
����&
����&�@�!
� (Political 
Focal Points: PFP) �#
$�+
�0*�'�
��@�!
�3,'$,-กก
%#
����&
�5 & GEF 
@%��'��	:��/0 & ��!%0ก/ &1�ก
'$(;
&�'��	 ก'�(&ก
�;
&�'��	 
�_�!-��$�+
�0*%-&ก,;
( 
   8.2 $�;(�&
�ก,
&�'�
�ก
%# 
 ����&
���� &�_�!-��ก
 
(Operational Focal Point: OFP) �#
$�+
�0*"$+ก
-! &5+ ��� @1&ก
ก; ��#
��� 
5 -!ก
��-!����8
ก GEF 3,'"$+1#
�Lก6
�0*�ก0*�(5+ &ก-!ก
�#
@1&ก
:��_�!-��
"$+!-&�ก�%H, @%��'��	:��/0�,-%ก'�(&�-��
ก�/�
��3,'��*&3(%,+ /
�_�!-��$�+
�0*%-&ก,;
( 3,'/0�#
�-ก1(
/;(//) %+
��-��
ก�/�
��3,'��*&3(%,+ /
'$(;
&�'��	 �#
�-ก&
��,-%ก'�(&�-��
ก�/�
��3,'��*&3(%,+ / ����fe
�
�,5
��ก
$�;(�&
�ก,
&�'�
�ก
%#
����&
����&�_�!-��ก
 (GEF OFP Secretariat) 
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��� 3 $�;(�&
��0*�ก0*�(5+ &ก-! GEF  
���	�:  8
ก https://www.thegef.org/about/organization 

 2.2.5  �'�>�@1&ก
3,'ก'!(�ก
��8
A
 
GEF "$+ก
��-!����@1&ก
$,
�E�3!!�
/&!�'/
A�0*5 -! 

ก
��-!���� %-&�0F  
1. @1&ก
5�
%"$4; (Full-Sized Project: FSP)  

   ����@1&ก
�0*/05�
%"$4;"�(&�&��&!�'/
A/
กก(;
 2 ,+
� 
% ,,
��$-7 /0'�'�(,
%#
����&
� 3-7 �� ����@1&ก
�0*/01(
/d-!d+ � � %1,+ &
ก-!3H�ก
��-!����5 & GEF 3,'����@1&ก
�0*/01(
/�#
1-4'%-!�+�5 &�'��	 
@%� 
8����@1&ก
'%-!�'��	$) '%-!>E/�>
1�0*/0$,
��'��	�5+
;(/%#
����
@1&ก
 /0ก'!(�ก
��8
A
�'ก !%+(� 4 5-F�� � (>
� 4) %-&�0F 
5-F�� ��0* 1  �#
�-ก&
�"$4;5 & GEF Agencies "��;
&�'��	 �#
�;&� ก�
 

5+ ��� @1&ก
 (Project Identification Form: PIF) �+ /$�-&�) 
-! &8
ก OFP :��-& GEF Secretariat ��)* �!�(�5+ ��� @1&ก
 
3,'�#
�;& PIF :��-&�#
�-ก�,5
��ก
 ���-44
�0* �ก0*�(5+ &��)* "$+
5+ 1�%�$^� 3,'�;&:��-& STAP ��)* �!�(�5+ ��� @1&ก
 0ก1-F& 
@%�"�+'�'�(,
�'/
A 15 (-��#
ก
  

GEF 

Agencies 

Organization 
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5-F�� ��0* 2  GEF Secretariat 8'38+&
��)* @1&ก
�0*8'�#
�5+
�E;ก
��8
A
5 & 
GEF Council ,;(&$�+
ก; �(-��'��/�'/
A 4 �-�%
$� @%�ก

�'��/ GEF Council /0ก#
$�%8-%5LF��'/
A�%) �/�<��
��3,'�%) �
�`	8�ก
��5 &��ก�� 

5-F�� ��0* 3  �/)* @1&ก
:%+-!ก
-! &8
ก GEF Council 3,+( GEF Secretariat 
8'38+&"$+$�;(�&
��0*�ก0*�(5+ &�
! ��)* 8-%��0�/� ก�
@1&ก
J!-!
�/!EA� (Full Project Document) dL*&8'�+ &�#
�;&"$+ GEF Secretariat 
:/;�ก�� 18 �%) � ��)* ��� "$+ GEF CEO "$+ก
-! &@1&ก
�; :� 

5-F�� ��0* 4  >
�$,-&@1&ก
:%+-!ก
 ��/-��8
ก GEF CEO 3,+( $�;(�&
��8+
5 &
@1&ก
8'�+ &%#
����ก
�
/กh'�!0�!�0*�ก0*�(5+ &5 &�'��	:��
ก; �ก
,&�
/;(/ก-! GEF Agency ��)* ��*/%#
����@1&ก
;(/ก-�
>
�"�'�'�(,
�0*  GEF ก#
$�% @%� GEF Secretariat 8'��%�
/
�(8� !3,'�'�/��H,@1&ก
 3,' GEF Agency 8'�+ &
�&
�H,
:��-&�#
�-ก�'�/��H,K %+(� 

��� 4 ก'!(�ก
��8
A
@1&ก
5�
%"$4; 
���	�: 8
ก1E;/) ก
5 -!ก
��-!����8
ก GEF 
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2. @1&ก
5�
%ก,
& (Medium-Sized Project: MSP)  
   ����@1&ก
�0*5 -!ก
��-!����8
ก GEF "�(&�&��:/;�ก�� 2 ,+
�
% ,,
��$-7 dL*&8'�+ &����@1&ก
�0*/0,#
%-!1(
/�#
1-45 &�'��	 @%����%@ ก
�
"$+@1&ก
$,
ก$,
��
5
/0ก'!(�ก
��8
A
�0*(%�̂(ก(;
@1&ก
5�
%"$4; 
@%� GEF CEO :%+-!/ ! #
�
8"�ก
 ��/-��@1&ก
:%+ /0ก'!(�ก
��8
A

�'ก !%+(� 4 5-F�� � (>
� 5) %-&�0F 
5-F�� ��0* 1  GEF Agency �#
�-ก&
�"$4;"��;
&�'��	�#
�;&� ก�
5+ ��� 

@1&ก
 (Project Identification Form: PIF) �+ /$�-&�) -! &8
ก 
OFP :��-& GEF Secretariat ��)* �!�(�5+ ��� @1&ก
 3,'�#
�;& 
PIF :��-&�#
�-ก�,5
��ก
 ���-44
�0*�ก0*�(5+ &��)* "$+5+ 1�%�$̂� @%�"�+
'�'�(,
�'/
A 15 (-��#
ก
 3,'��� "$+ GEF CEO  ��/-��� ก�

@1&ก
  

5-F�� ��0* 2  ��)* &8
ก@1&ก
5�
%ก,
&:/;�+ &H;
�ก'!(�ก
��8
A
5 & GEF 
Council �$/) �@1&ก
5�
%"$4; %-&�-F� GEF Agency 3,'$�;(�&
�
�8+
5 &@1&ก
�
/
<�-2�
� ก�
@1&ก
5�
%ก,
&J!-!
�/!EA� (Final MSP Project Document) ��)* ��0�/5  ��/-��8
ก GEF 
CEO >
�"�'�'�(,
:/;�ก�� 12 �%) �  

5-F�� ��0* 3 GEF Agency �#
�;&� ก�
@1&ก
5�
%ก,
&J!-!�/!EA�:� �-& GEF 
Secretariat ��)* ��8
A
�!)F &�+�@%�"�+�(,
�'/
A10 (-��#
ก
 $
ก/0
5+ 3ก+:5ก̂8'38+&"$+ GEF Agency ��� ก,-!/
"$/; 0ก1-F& 3,'$
ก
@1&ก
:/;/05+ 3ก+:5 GEF Secretariat 8'�;&� ก�
@1&ก
5�
%ก,
&
J!-!�/!EA�"$+�/
��ก GEF Council ��8
A
"$+1(
/�$̂�����'�'�(,
 
2 �-�%
$� ก; ���� "$+ GEF CEO ��8
A
 ��/-��@1&ก
�; :�  

5-F�� ��0* 4  >
�$,-&@1&ก
:%+-!ก
 ��/-��8
ก GEF CEO 3,+( $�;(�&
��8+
5 &
@1&ก
8'�+ &%#
����ก
�
/กh'�!0�!�0*�ก0*�(5+ &5 &�'��	:��
ก; �ก
,&�
/;(/ก-! GEF Agency ��)* ��*/%#
����@1&ก
;(/ก-�
>
�"�'�'�(,
�0* GEF ก#
$�% @%� GEF Secretariat 8'��%�
/�(8� !
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3,'�'�/��H,@1&ก
 3,' GEF Agency 8'�+ &
�&
�H,:��-&
�#
�-ก�'�/��H,K %+(� 

��� 5 ก'!(�ก
��8
A
@1&ก
5�
%ก,
& 

���	�: 8
ก1E;/) ก
5 -!ก
��-!����8
ก GEF 

3. @1&ก
5�
%�,̂ก (Small Grants Programme: SGP) 
   @1&ก
5�
%�,̂ก@%���/��5 & GEF (GEF Small Grants Programme: 
GEF SGP) ����@1&ก
�0*�ก0*�(5+ &ก-!ก
�
���3�((�<05 &��/�� �+
&	-ก�>
�3,'
ก
�0��E+"$+��/�� (/�-F&�H�3�;�'�
�-/�-���@1&ก
 ��)* "$+�$̂�ก
/0�;(�;(/
5 &��/��"�ก
3ก+�I4$
��*&3(%,+ / @%�/01A'�#
&
�>
�"�+ UNDP (Central Program 
Management Team) A �1��(� �ก �#
$�+
�0*ก#
$�%�@�!
�3,'��-!����%+
�
(��
ก
 3,'/0�#
�-ก&
�!�ก
@1&ก
3$;&�$�'�
�
�� (United Nations Office for 
Project Services) A �1��(� �ก ���� &1�ก!�$
3,'8-%�&!�'/
A"�ก

%#
����@1&ก
�
/3H���-!����@1&ก
5�
%�,̂ก5 & GEF 
 @1&ก
5�
%�,̂ก5 & GEF %#
����ก
@%�"�+(��0ก
ก'8
�1(
/
-!H�%� ! (Decentralization) H;
�1A'ก/ก
ก#
ก-!3H�&
�'%-!�
�� (National 
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Steering Committee) 3,'HE+�'�
�&
�'%-!�'��	 (National Coordinator) dL*& GEF 
ก#
$�%"$+�#
�-ก&
� UNDP �'8#
�'��	�-F� i (UNDP Country Office) "$+ก

��-!����%+
�ก
�'�
�&
�3,'ก
!�$
8-%ก
@1&ก
  
   �-F&3�;�� �.	. 2537 �'��	:��/01A'ก/ก
ก#
ก-!3H�&
� 
'%-!�
��5 & GEF SGP dL*&�'ก !%+(� HE+3��8
ก$�;(�&
�5 &-7  &1�ก>
1
�'�
�-&1/ 3,'�<
!-�ก
	Lก6
 �#
$�+
�0*�ก;
&3,'"$+1(
/�$̂�� !�; ����	
���
5 &3H���-!����@1&ก
 GEF SGP �0*��+�ก
!�$
8-%ก
@%���/�� 3,'ก
/0
�;(�;(/5 &��ก>
1�;(� ��)* ��-!����ก
�-2�
�0*�-*&�)� (/�-F&/0$�+
�0*"$+1#
3�'�#

%+
�ก
�-2�
5+ ��� @1&ก
 (Project Proposal) 3ก; &1�ก>
1�'�
�-&1/3,'
��/���0*5 -!ก
��-!���� ��8
A
1-%�,) ก@1&ก
 GEF SGP 3,'/0�;(�;(/"�
ก'!(�ก
�(8� !3,'��%�
/H,@1&ก
 3,'HE+�'�
�&
�'%-!�'��	/0
$�+
�0*-!H�%� !ก
%#
����@1&ก
 GEF SGP @%�(/ :%+3ก; ก
8-%�#
� ก�

@1&ก
 ก

�&
�H, ก
�(8��0*�/@1&ก
 ก
8-%�'��/���&�_�!-��ก
3,'ก

�'��/�-//�
�
/1(
/�$/
'�/ (/�-F&��%�
/ก�8ก/3,'�'�/��H,@1&ก
 

 2.2.6 ก
��-!���� )*� i 5 & GEF 
  � ก8
ก GEF 8'"$+ก
��-!�����
&ก
�&��3ก;�'��	3,'HE+�0*5 -!
ก
��-!����%#
����@1&ก
��)* 3ก+:5(�ก`��
&��*&3(%,+ /"��
5
�;
& i %-&ก,;
(3,+( 
GEF �-&"$+ก
��-!������)* "$+�'��	�
/
<%#
����ก�8ก/�
/�-��กA05 &
 ���-44
�0*�ก0*�(5+ &3,'�
/
<���*/50%1(
/�
/
<"�ก
%#
����&
�;(/ก-! GEF %-&�0F 

1. ก�8ก/���/�+
&50%1(
/�
/
<"�ก
 ��(-���
/�-��กA05 &
 ���-44
�0*�ก0*�(5+ & (Enabling Activities) @%� GEF "$+ก
��-!����3ก;�'��	�/
��ก
"�ก
8-%��0�/3H�����	
��� 3H�&
� 3,'ก
�#

�&
� ��)* "$+�
/
< ��(-���
/
�-��กA05 & ���-44
'$(;
&�'��	%+
���*&3(%,+ /�;
& i %-&�0F   

1.1  ���-44
(;
%+(�1(
/$,
ก$,
��
&�0(>
� (Convention on 
Biological Diversity: CBD) 
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GEF "$+ก
��-!����ก
8-%��0�/����	
���3,'3H��_�!-��&
�
'%-!�
��%+
�1(
/$,
ก$,
��
&�0(>
� 8-%��0�/
�&
�3$;&�
�� 3,'ก
�'�/��
1(
/�+ &ก
"�ก
���/�+
&50%1(
/�
/
< �, %8�ก
8-%,#
%-!1(
/�#
1-4%+
�
1(
/$,
ก$,
��
&�0(>
�5 &�'��	>
10%+(� 

1.2  ���-44
�$�'�
�
��(;
%+(�ก
��,0*��3�,&�>
�>E/� 
ก
	 
(United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) 

GEF "$+ก
��-!�����'��	>
10� ก>
1H�(ก�0* 1 (non-
Annex I) 5 & ���-44
�$�'�
�
��(;
%+(�ก
��,0*��3�,&�>
�>E/� 
ก
	 "�ก

8-%�#

�&
�3$;&�
�� J!-!�0* 2 (Second National Communication) (/<L&ก
8-%�#


�&
�3$;&�
�� J!-!�0* 3 @%��'��	>
10�/
��ก�$,;
�-F�8'�+ &8-%�;&
�&
�3$;&�
�� 
J!-!�0* 2 ก; � (/�-F&"$+ก
��-!����ก
���/�+
&50%1(
/�
/
<5 &�'��	>
10
�$,;
�-F�"�%+
� )*�%+(� 

� ก8
ก�0F GEF �-&:%+8-%�-F&ก &��� Capacity-Building Initiative 
for Transparency (CBIT) ��)* ��-!�����'��	ก#
,-&�-2�
"�ก
%#
����ก�8ก/"�
,-ก6A'ก
���/�+
&50%1(
/�
/
<"�ก
%#
����&
� �;
&@�;&"�3,'� %1,+ &ก-!
1(
/�ก,&�
0� (Paris Agreement) @%�(��0ก
5 -!ก
��-!�����$/) �ก-!5-F�� �
5 -!ก
��-!����8
ก GEF ��ก�'ก
 3,'����:�,-ก6A' First come, first serve 
/�:%+ก#
$�%8#
�(��&���0* �J�
'�8
'8&"$+ก-!�'��	"%�'��	$�L*& /0ก#
$�%
'�'�(,
"�ก
��-!����>
�"�+ GEF-6 <L&�%) �/�<��
�� �.	. 2561 3,'�
/
<����
@1&ก
"�'%-!�'��	 '%-!>E/�>
1 $) '%-!@,ก  �-F&�0F "��I88�!-�ก &��� CBIT 
/0�'��	�0*��� "$+ก
��-!���� (Donors) 8#
�(� 12 �'��	 :%+3ก; (1) �1) -7
  ����,0� (2) �'��	31�
%
 (3) �$�-����
�
A-7�� /�0 (4) �'��	40*��e� (5) 
�
�
A-7 ��
,0 (6) 
� 
A
8-ก���� �3,�%� (7) �'��	��(d03,�%� (8) �$
�
 
A
8-ก (9) 
� 
A
8-ก�(0�%� (10) �/
�-��-7�(�� (11) �$-7 �/�ก
 3,' (12) 
Walloon Region (
� 
A
8-ก�!,��0�/) (&�&��(/8#
�(� 55.3 ,+
�% ,,
��$-7    
dL*&�I88�!-�/0 3 �'��	�0*:%+-!ก
��-!����3,+( :%+3ก; �
�
A-71 ��
�ก
 
�
�
A-7�1��
 3,'�
�
A-73 B�ก
"�+ 
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1.3  ���-44
�� ก@�,�/(;
%+(�/,��6�0*�ก1+
&�
(�
� (Stockholm 
Convention on Persistent Organic Pollutants: POPs)  

GEF "$+ก
��-!�����'��	>
10�-F&ก,�;/�'��	ก#
,-&�-2�
 
(Developing countries) 3,'ก,�;/�'��	�0*�	67ก�8 �E;"��;(&ก
��,0*��H;
� (Economies 
in transition) "�ก
8-%��0�/3H�ก
%#
����&
�3$;&�
�� (National Implementation 
Plans: NIPs) 3,'ก
8-%�#

�&
�J!-!3ก �)* &H,ก
%#
����&
��
/�-��กA0 

1.4  ���-44
�$�'�
�
��(;
%+(�ก
�; �+
�ก
3��>
�����
�'�,�
� (United Nations Convention to Combat Desertification: UNCCD) 

GEF "$+ก
��-!����ก
8-%�#

�&
�3$;&�
�� 3,'3H��_�!-��
ก
3$;&�
���
/�-��กA0>
�"�+ ���-44
 

1.5  ���-44
/��
/
�'(;
%+(�� � (Minamata Convention on 
Mercury) 
   GEF "$+ก
��-!�����
&ก
�&��3ก;@1&ก
%+
�ก
,%3,'
ก#
8-%�
� � @%���-!����ก�8ก/>
�"�+ ���-44
/��
/
�' dL*&1 !1,�/3H�ก

%#
����&
�3,'ก
,&���%+
���1@�@,�0ก
,%3,'ก#
8-%�
� � 

2. ก
"$+ก
��-!����3ก;�'��	�/
��ก"�ก
%#
����&
�;(/ก-! 
GEF (Country Support Program) "�ก�8ก/��)* ���*/50%1(
/�
/
<5 &�'��	 
@%��J�
' Operational Focal Point "$+�
/
<%#
����&
�;(/ก-! GEF :%+ �;
&/0
�'�����>
� %-&�0F  

2.1 ก'!(�ก
8-%�#
����	
���@1&ก
3,'3H�ก
8-%��&�� 
(National Portfolio Formulation Exercise: NPFE) @%� GEF ��-!����(&�&��&!�'/
A 
30,000 % ,,
��$-7 ��)* 8-%�#
3H�����	
���@1&ก
3,'3H�ก
8-%��&�� 
(National Portfolio Formulation Document: NPFD) �0*:%+-!ก
��-!����8
ก GEF   

2.2 ก
8-%�'��/$
) '$(;
&HE+/0�;(�:%+�;(���0��0* �ก0*�(5+ & 
(National Dialogue) @%� GEF 8'��-!����ก
8-%�'��/ 1 1-F&"��;(& 4 �� dL*& OFP 
����HE+��� 5 8-%ก
�'��/  
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2.3 ก
8-%�'��/ก,�;/�'��	 (Constituency Meeting) @%� GEF 
"$+ก
��-!�����'��	�0*����HE+3��$,-ก5 &ก,�;/"�ก
�����8+
>
�8-%�'��/ 2 1-F&
�; ��  

2.4 ก
�'��/���&�_�!-��ก
5 &ก,�;/�'��	 (Expanded 
Constituency Workshop: ECW) ��)* ���/�+
&1(
/�5+
"8�ก0*�(ก-!����	
��� �@�!
�
3,'ก
%#
����&
�5 & GEF "$+ก-!�'��	�/
��ก"�ก,�;/ dL*&HE+3��5 &3�;,'�'��	 
�'ก !%+(�HE+3��8
ก PFP 3,' OFP HE+3��8
ก ���-44
�0* GEF "$+ก
��-!���� 
3,'HE+3��8
ก>
1�'�
�-&1/ @%�8-%5LF���,' 1 1-F&  

2.5 ก
8-%�-//�
��)* �+
&1(
/E+1(
/�5+
"8 (Familiarization 
Seminars $)  GEF Introduction Seminars) @%�8-%5LF���,' 1 1-F& A ก�&( ��&�-� %0d0 
�$-7 �/�ก
 �#
$-! Focal Point 3,'�8+
$�+
�0*5 &$�;(�&
�!�$
@1&ก
 (GEF 
Agency) �0*�5+
-!�#
3$�;&"$/;  

2.6 ก
8-%ก
�'��/ Pre-Council Meeting A ก�&( ��&�-� %0d0 
�$-7 �/�ก
 "��;(&ก; �ก
�'��/ GEF Council Meeting 1 (-� ��)* ���/�+
&1(
/
�5+
"8 �;
�0 3,'3,ก��,0*��1(
/1�%�$̂��0*�ก0*�(5+ &ก-!ก
�'��/ GEF Council "$+ก-!
HE+3��5 &3�;,'ก,�;/�'��	 

2.3  ก���.�����������*����&4��5��6!�ก���$�'����	�������ก 
 2.3.1  $�;(�&
�ก,
&�'�
�ก
%#
����&
� 
  �'��	:���5+
;(/�����/
��ก GEF �/)* (-��0* 30 /�<��
�� �.	. 2537 
3,':%+3�;&�-F&$�;(�&
�ก,
&�'�
�ก
%#
����&
� :%+3ก; (1) $�;(�&
�ก,
&�'�
�
ก
%#
����&
����&�_�!-��ก
 (OFP) @%��,-%ก'�(&�-��
ก�/�
��3,'��*&3(%,+ /
:%+-!/ !$/
��
//��1A'-7/��0�/)* (-��0* 9 �`6>
1/ �.	. 2549 "$+�_�!-��$�+
�0*
%-&ก,;
( 3,' (2) $�;(�&
�ก,
&�'�
�ก
%#
����&
����&�@�!
� (PFP) @%�/0 &
 ��!%0ก/ &1�ก
'$(;
&�'��	 ก'�(&ก
�;
&�'��	 �_�!-��$�+
�0*%-&ก,;
( 
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 2.3.2 1A'ก/ก
3,'1A'�#
&
��0*�ก0*�(5+ & (>
1H�(ก 5) 
1. 1A'ก/ก
��8
A
@1&ก
�0*5 -!ก
��-!����8
กก &���

��*&3(%,+ /@,ก /0�,-%ก'�(&�-��
ก�/�
��3,'��*&3(%,+ /�����'�
�         
/0HE+3��8
ก$�;(�&
��;
& i �0*�ก0*�(5+ &;(/����ก/ก
 3,'/0HE+ #
�(��#
�-ก1(
/
;(//) %+
��-��
ก�/�
��3,'��* &3(%,+ /'$(;
&�'��	 �#
�-ก&
�
�,-%ก'�(&�-��
ก�/�
��3,'��*&3(%,+ / ����ก/ก
3,'�,5
��ก
 @%�/0
 #
�(8$�+
�0*"�ก
ก#
$�%�@�!
�3,'3�(�
&"�ก
%#
����&
�>
�"�+ก &���
��*&3(%,+ /@,ก ��8
A
@1&ก
"$+����:��
/$,-ก�กA|�5 &ก &�����*&3(%,+ /@,ก
3,'1(
/�+ &ก
5 &�'��	 � %1,+ &ก-!�@�!
�3,'3H�5 &�'��	 3,'/0
	-ก�>
�"�ก
%#
����&
�"$+!,�H,�
/��G
$/
��0*ก#
$�%:(+ 

2. 1A'�#
&
���)* ก,-*�ก &@1&ก
�0*5 -!ก
��-!����8
กก &���
��*&3(%,+ /@,ก /0 #
�
8$�+
�0*"�ก
ก,-*�ก &5+ ��� @1&ก
"��!)F &�+� ��)* ��� 
1A'ก/ก
��8
A
@1&ก
K ��8
A
"$+1(
/�$̂�� ! 3,'�#
��� �,-%ก'�(&
�-��
ก�/�
��3,'��*&3(%,+ /"�7
�' GEF OFP   ก$�-&�) -! &@1&ก
 
(Letter of Endorsement) �; :� @%�1A'�#
&
�/08#
�(� 6 1A' �
/�
5
�0* GEF "$+
ก
��-!���� %-&�0F 

2.1 1A'�#
&
�%+
�ก
��,0*��3�,&�>
�>E/� 
ก
	 /0�,5
��ก

�# 
�-ก&
��@�!
�3,'3H��-��
ก�/�
��3,'��* &3(%,+ / ก'�(&
�-��
ก�/�
��3,'��*&3(%,+ / �����'�
� 

2.2 1A'�#
&
�%+
�1(
/$,
ก$,
��
&�0(>
� /0 �,5
��ก

�# 
�-ก&
��@�!
�3,'3H��-��
ก�/�
��3,'��* &3(%,+ / ก'�(&
�-��
ก�/�
��3,'��*&3(%,+ / �����'�
� 

2.3 1A'�#
&
�%+
�ก
8-%ก
�
�1/0 /0 ��!%0ก/1(!1�//,��6 
ก'�(&�-��
ก�/�
��3,'��*&3(%,+ / �����'�
� 

2.4 1A'�#
&
�%+
�ก
8-%ก
1(
/��)* /@�/5 &%�� /0 ��!%0ก/
�-2�
�0*%�� ก'�(&�ก6�3,'�$กA� �����'�
� 
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2.5 1A'�#
&
�%+
�ก
8-%ก
�;
��F#
�
ก, /0 ��!%0ก/�-��
ก
�
&�'�,3,'�
�fIg& ก'�(&�-��
ก�/�
��3,'��*&3(%,+ / �����'�
� 

2.6 1A'�#
&
�%+
�ก
8-%ก
�e
:/+ �;
&�-*&�)� /0 ��!%0ก/ ���
�
3$;&�
�� �-�(��e
 3,'�-�����)� ก'�(&�-��
ก�/�
��3,'��*&3(%,+ / ����
�'�
� 

  2.3.3   ก !����	
���@1&ก
3,'3H�ก
8-%��&��ก &�����*&3(%,+ /
@,ก5 &�'��	:�� 
  �/)* �'��	:��:%+-!�
!ก !&!�'/
A�0*1
%(;
8':%+-!ก
 
8-%�8
ก GEF "�3�;,' !3,+( ก'�(&�-��
ก�/�
��3,'��*&3(%,+ /"�
7
�' OFP 5 &�'��	:��8'8-%�#
ก !����	
���@1&ก
3,'3H�ก
8-%�
�&��ก &�����*&3(%,+ /@,ก (National Portfolio Formulation Document: NPFD) ��)* 
�����1)* &/) "�ก
8-%�&!�'/
A@1&ก
"$+� %1,+ &ก-!1(
/�+ &ก
"�ก

3ก+:5�I4$
��*&3(%,+ /�0*�����I4$
'%-!@,ก5 &�'��	:�� �;
&3�+8�&"��;(& 4 �� 
�
/ก !�0* GEF "$+ก
��-!���� @%�"� NPFD 8'!8�
�ก
@1&ก
�-F&@1&ก

�0* �E;"�,#
%-!1(
/�#
1-45 &�'��	:�� (priority project) 3,'@1&ก
�#
 &�0*��� 
5 -!ก
��-!����8
ก GEF �-F&>
�"�+ก !'!!ก
8-%��
&ก
�&�� �;
&
@�;&"� (System for a Transparent Allocation for Resources: STAR) dL*&1 !1,�/ 3 
�
5
 1)  ก
��,0*��3�,&�>
�>E/� 
ก
	 (CC) 1(
/$,
ก$,
��
&�0(>
� (BD)  
3,'1(
/��)* /@�/5 &%�� (LD) 3,'>
�� กก ! STAR �0* GEF ��-!����"�
,-ก6A' First come, first serve :/;:%+ก#
$�%8#
�(��&��"$+ก-!�'��	"% i ����ก

�J�
' dL*&1 !1,�/ 3 �
5
 1)  ก
8-%ก
�
�1/0 (CW) ก
8-%ก
�;
��F#
�
ก, (IW) 
3,'ก
8-%ก
�e
:/+ �;
&�-*&�)� (SFM) ก
8-%�#
 NPFD 5 &�'��	:��/05-F�� �%-&�0F 
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��� 6 5-F�� �ก
8-%�#
 NPFD 5 &�'��	:�� 

 2.3.4 5-F�� �ก
��8
A
@1&ก
 
  ก
��8
A
@1&ก
�0*5 -!ก
��-!����8
ก GEF 5 &�'��	:��   
/05-F�� � %-&�0F 

1. $�;(�&
��8+
5 &@1&ก
�0*:%+-!ก
!8�"� NPFD �-2�
� ก�

5+ ��� @1&ก
 (PIF) ;(/ก-! GEF Agency 3,'8-%�;&"$+ก'�(&�-��
ก�/�
��
3,'��*&3(%,+ /  

8-%ก
�'��/���&�_�!-��ก
��)* �+
&1(
/E+1(
/�5+
"8"�ก
5 -!ก
��-!����8
ก 
GEF @%�/0$�;(�&
�8
ก��ก>
1�;(��5+
;(/ก
�'��/ 

ก'�(&�-��
ก�/�
��3,'��*&3(%,+ /�#
�;&ก !3�(�
&ก
%#
����&
�"�3�;,'�
5

:��-&$�;(�&
��;
& i ��)* 38+&5+ /E,3,'���4�(�"$+�;&5+ ��� @1&ก
 (Concept paper) 

8-%ก
�'��/ก,�;/�; ���)* ก#
$�%ก !3�(�
&"�ก
%#
����&
���)* 3ก+:5�I4$
%+
�
�-��
ก�/�
��3,'��*&3(%,+ /"�3�;,'�
5
�
/����	
���@1&ก
5 & GEF 

1A'ก/ก
��8
A
@1&ก
�0*5 -!ก
��-!����8
กก &�����*&3(%,+ /@,ก   
��8
A
"$+1(
/�$�̂� ! NPFD 

ก'�(&�-��
ก�/�
��3,'��*&3(%,+ /8-%�#
����	
���@1&ก
3,'           
3H�ก
8-%��&�� ก &�����*&3(%,+ /@,ก (NPFD) 

1A'�#
&
���)* ก,-*�ก &@1&ก
�0*5 -!ก
��-!����8
กก &�����*&3(%,+ /@,ก 
��8
A
ก,-*�ก &5+ ��� @1&ก
 3,'8-%,#
%-!1(
/�#
1-45 &@1&ก
 

GEF OFP �#
�;& NPFD "$+ GEF Secretariate ��8
A
"$+1(
/�$�̂� ! 
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2. ก'�(&�-��
ก�/�
��3,'��*&3(%,+ / @%��#
�-ก1(
/
;(//) %+
��-��
ก�/�
��3,'��*&3(%,+ /'$(;
&�'��	 "�7
�'fe
��,5
��ก

1A'ก/ก
��8
A
@1&ก
�0*5 -!ก
��-!����8
กก &�����*&3(%,+ /@,ก 
��8
A
ก,-*�ก &@1&ก
"��!)F &�+�(;
5+ ��� @1&ก
����:��
/ก ! NPFD 
(/<L&ก !����	
���5 & GEF 3,'�@�!
�5 &�'��	$) :/; 3,'�#
�;&:��-&
1A'�#
&
���)* ก,-*�ก &@1&ก
�0*5 -!ก
��-!����8
กก &�����*&3(%,+ /@,ก

��
5
 

3. 1A'�#
&
���)* ก,-*�ก &@1&ก
�0*5 -!ก
��-!����8
ก
ก &�����*&3(%,+ /@,ก��8
A
ก,-*�ก &@1&ก
�-F&"����&��1��1(��
ก
3,'1(
/
�$/
'�/%+
�&!�'/
A 

4. 1A'ก/ก
��8
A
@1&ก
�0*5 -!ก
��-!����8
กก &���
��*&3(%,+ /@,ก ��8
A
"$+1(
/�$̂�� !@1&ก
 

5. �,-%ก'�(&�-��
ก�/�
��3,'��*&3(%,+ /"�7
�' OFP
  ก$�-&�) -! &@1&ก
 (Letter of Endorsement) <L&$�;(�&
�!�$
@1&ก
 
(GEF Agency) 

6. $�;(�&
�!�$
@1&ก
 (GEF Agency) �;& PIF 3,'$�-&�) 
-! &@1&ก
 "$+ GEF Secretariat ��)* �!�(�5+ ��� @1&ก
 3,'�#
�5+
�E;
ก'!(�ก
��8
A
 ��/-���; :� 

7. $�;(�&
��8+
5 &@1&ก
;(/ก-! GEF Agency 8-%�#
� ก�

@1&ก
J!-!�/!EA� (Full Project Document: FPD) >
�$,-&8
ก PIF :%+-!ก
 ��/-�� 
3,'�;&"$+ GEF CEO "$+1(
/�$̂�� ! 

8. �/)* @1&ก
:%+-!1(
/�$̂�� !8
ก GEF CEO 3,+( $�;(�&
�
�8+
5 &@1&ก
�5+
�E;ก'!(�ก
,&�
/;(/ก-! GEF Agency ��)* ��*/%#
����@1&ก
 
@%�$�;(�&
��8+
5 &@1&ก
�+ &�#
��� �)* &"$+1A'-7/��0��8
A
"$+1(
/
�$^�� !ก; �ก
,&�
/ �#
$-!กA0�0*@1&ก
/05+ HEก�-��
&ก
�&���0*�����-(�&��  
(In cash) ;(/��-!����"�ก
%#
����@1&ก
 �
//��1A'-7/��0 �/)* (-��0* 9 
�`6>
1/ 2549 $) กA0�0*@1&ก
�5+
5;
��
//
�
 23 5 &-7�/�E43$;&
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� 
A
8-ก:�� (J!-!�-*(1
() �.	. 2557 $) /
�
 4 (7) 5 &�'
�ก`6h0ก
    
(;
%+(�ก
��� �)* &3,'ก
�'��/1A'-7/��0 �.	. 2548 

 2.3.5  HE+/0�����a5 -!ก
��-!����8
กก &�����*&3(%,+ /@,ก  
  HE+/0�����a5 -!ก
��-!����8
ก GEF 1)  $�;(�&
��0*/0$�+
�0*"�ก

5-!�1,)* �ก
%#
����&
��
/����	
���%+
��-��
ก�/�
��3,'��*&3(%,+ /5 &
�'��	 :%+3ก; $�;(�&
�
�ก
 $�;(�&
�>
1� ก�� �<
!-�ก
	Lก6
 3,' &1�ก
>
1�'�
�-&1/ @%�@1&ก
�0*��� 8'�+ &����@1&ก
�0*����:��
/1(
/�+ &ก

5 &�'��	3,'����:��
/$,-ก�กA|�ก
5 -!ก
��-!����"�3�;,'�
5
 (Focal 
Areas) $) ����ก
%#
�����
/�-��กA0>
�"�+ ���-44
$) 1(
/�ก,&'$(;
&
�'��	�0*"$+ GEF ����ก,:ก�
&ก
�&��  

 2.3.6 ���@1&ก
�0*5 -!ก
��-!����5 &�'��	:�� 
  @1&ก
�0*�'��	:��5 -!ก
��-!����8
กก &�����*&3(%,+ /@,ก 
"� ! GEF-1 <L& GEF-6 "��I88�!-� /08#
�(�(/ 76 @1&ก
 ����@1&ก

'%-!�'��	 8#
�(� 37 @1&ก
 3,'@1&ก
'%-!>E/�>
13,''%-!@,ก 8#
�(� 
39 @1&ก
 (&�&��(/�-F&��F� 507.76 ,+
�% ,,
��$-7 
 

2.4   �"กก��!��!��ก���.������
��ก�� 
 (&8ก
%#
����@1&ก
/0 &1��'ก ! 3 �;(� 1)  (1) ก
(
&3H� (Planning)      
(2) ก
%#
����&
� (Implementation) 3,' (3) ก
��%�
/3,'�'�/��H, (Monitoring 
and Evaluation) ก
��%�
/3,'�'�/��H,<) ����ก,:ก�0*�#
1-4"�ก
�;(�"$+ก

%#
����@1&ก
�
/
<%#
����:��E;��G
$/
� 3,'�����1)* &/) �0*�;(�"$+ก
!�$

8-%ก
@1&ก
����:� �;
&/0�'�����>
� 
 ก
��%�
/ (Monitoring) ����ก'!(�ก
�ก̂!(!(/5+ /E,�ก0*�(ก-!@1&ก

�-F&3�;ก
"�+�I88-��#
�5+
 (Input) 5-F�� �ก
%#
����&
� (Process) 3,'H,H,���0*�ก�%5LF� 
(Output) �
/3H�&
��0*ก#
$�%:(+ ��)* ����5+ /E,�+ �ก,-! (Feedback system) �#
$-!
ก
ก#
ก-! �!�(� 3ก+:5 3,'�G &ก-��I4$
5A'%#
����@1&ก
 "$+H,&
�����:��
/
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3H�&
� �;
&/0�'�����H,3,'/0�'�����>
�/
ก�0*��% (/�-F&�����'@�����; ก

�'�/��H,@1&ก
 ก
���!��0���#
$-!(
&3H�3,'!�$
8-%ก
@1&ก
"$+%0
5LF�"� �
1� 
 ก'!(��ก̂!5+ /E,8'�+ &��+�1(
/�;
��)* <) 5 &5+ /E,"� 3 �;(� :%+3ก; 

1. 1(
/<Eก�+ & $) 1(
/3/;��#
5 &5+ /E, (Validity) 
2. 1(
/��0*�&5 &5+ /E, (Reliability) 
3. 1(
/� %1,+ &ก-!�(,
 (Timeliness) �-F&1(
/<0*3,'1(
/�����I88�!-� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

����� 3 

��	�ก���ก�� 
 

3.1  ก���ก�����������������ก������������  
3.1.1 ��ก��	
���������ก�������ก�������� ��������ก����ก�������� ก��

!� !�"���กก���"�!#��	�$
����
ก������% %��� &������ ������'���������(���)��
*)��	�� +'���� ก��,����#����-$���ก������'
�ก����ก .
 ก�ก�/0 �"�1��!&�0 	
�
ก����ก��ก��(.�ก��!� !�"����ก���"�!#��	�$
����
ก ���� 2������ 
ก3����� 	
�ก��ก
-กก��$4���#����5��(�,�����-�� ��ก	.
)�����'
&)�� 6 ���# 
.� �!�� !#��7#�70 ������ ��ก!���')��� 	
���8-%&0���ก���"�!#��	�$
����
ก �7���(.�
!����*���	+�7 9����ก��&#$&������ก���.������ก��$4���#�����ก�������� 
ก��!� !�"���กก���"�!#��	�$
����
ก-$���)����,��!#�1#5�7 

3.1.2  &���!�	
���������;�������ก����� GEF OFP (.�ก��� ���	
�
�����&��ก���"�!#��	�$
����
ก (GEF Council) .��� GEF CEO (.�ก����"� &#	
�� 
	
�� �����')��.�)��ก��$4���#�����ก�� ��ก��J������'
���ก���"�!#��	�$
���
�
ก %���7�)� ������ก�������')��.�)��ก��$4���#�����ก�� � �$���&"
��� 2558 �4����
� 2�!#2� 36 ����ก�� $ ���2  

1. ����ก�� Bay of Bengal Large Marine Ecosystem (ID 1252) 
2. ����ก�� CTI Strategies for Fisheries Bycatch Management (ID 3619) 
3. ����ก�� Decision Support for Mainstreaming and Scaling up of 

Sustainable Land Management (ID 4922) 
4. ����ก�� Implementation of the POPs Monitoring Plan in the Asian 

Region (ID 4894) 
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5. ����ก�� Conservation and Sustainable Use of Cultivated and Wild 
Tropical Fruit Diversity: Promoting Sustainable Livelihoods, Food 
Security and Ecosystem Services (ID 2430) 

6. ����ก�� UNEP Umbrella Project to support Enabling Activities under 
the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) 
(Support to GEF Eligible Parties for Alignment of National Action 
Programs and Reporting Process under UNCCD) (ID 5136) 

7. ����ก�� Establishment and Operation of a Regional System of Fisheries 
Refugia in the South China Sea and Gulf of Thailand (ID 5401) 

8. ����ก�� Implementing the Strategic Action Programme (SAP) for 
the South China Sea (ID 5538) 

9. ����ก�� Support to Preparation of the Third National Reports to the 
Cartagena Protocol on Biosafety-Asia Pacific Region (ID 9120) 

10. ����ก�� Building Capacity for Regionally Harmonized National 
Process for Implementing CBD Provisions on Access to Genetic 
Resources and Sharing of Benefits (ID 3853) 

11. ����ก�� Global support for the ratification and entry into force of 
the Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing (ID 5172) 

12. ����ก�� CF: Industrial Energy Efficiency (ID 3786) 
13. ����ก�� Demonstration of BAT and BEP in Fossil Fuel-fired Utility 

and Industrial Boilers in Response to the Stockholm Convention on 
POPs in ESEA region (ID 3732) 

14. ����ก�� TT Pilot (GEF-4): Overcoming Policy, Market and 
Technological Barriers to Support Technological Innovation and 
South-South Technology Transfer: The Pilot Case of Ethanol 
Production from Cassava (ID 4037) 



42 
 

15. ����ก�� Promoting Small Biomass Power Plants in Rural Thailand 
for Sustainable Renewable Energy Management and Community 
Involvement (ID 4184) 

16. ����ก�� Greening Industry through Low Carbon Technology 
Application for SMEs (ID 5725) 

17. ����ก�� Reduction of GHG Emission in Thai Industries through 
Promoting Investment of the Production and Usage of Solid Bio-
fuel (ID 5727) 

18. ����ก�� Cleantech Promotion Programme for SMEs in Thailand 
(ID 5800) 

19. ����ก�� GMS-FBP Greater Mekong Sub-region Forests and 
Biodiversity Program (ID 4649) 

20. ����ก�� Barrier Removal to the Cost-Effective Development and 
Implementation of Energy Standards and Labeling Project (BRESL) 
(ID 2777) 

21. ����ก�� Support to Alignment of NBSAP with CBD Obligations 
and to Development of CHM (ID 3307) 

22. ����ก�� Exploring Renewable Energy Responding to Sufficiency 
Economy in Mae Hong Son (ID 3359) 

23. ����ก�� Integrated Community-based Forest and Catchment 
Management through an Ecosystem Service Approach (CBFCM) 
(ID 3445) 

24. ����ก�� Catalyzing Sustainability of Thailand's Protected Areas 
System (ID 3517) 

25. ����ก�� 4th Operational Phase of the GEF Small Grants Programme 
(RAF 2) (ID 3517) 
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26. ����ก�� Sustainable Management of Biodiversity in Thailand's 
Production Landscape (ID 3940) 

27. ����ก�� Promoting Energy Efficiency in Commercial Buildings in 
Thailand (PEECB) (ID 4165) 

28. ����ก�� GMS-FBP: Strengthening Capacity and Incentives for 
Wildlife Conservation in the Western Forest Complex (ID 4677) 

29. ����ก�� Achieving Low Carbon Cities through local Sustainable 
Urban Systems Management in Thailand (ID 5086) 

30. ����ก�� Maximizing carbon sink capacity and conserving 
biodiversity and through sustainable conservation, restoration and 
management of peat swamp ecosystems (ID 5330) 

31. ����ก�� Third National Communication (TNC) and Biennial 
Update Report for GHG Inventory (BUR) (ID 5370) 

32. ����ก�� EAS: Scaling up the Implementation of the Sustainable 
Development Strategy for the Seas of East Asia (SDS-SEA) (ID 5405) 

33. ����ก�� Conserving Habitats for Globally Important Flora and 
Fauna in Production Landscapes (ID 5512) 

34. ����ก�� Sustainable Management Models for Local Government 
Organizations to Enhance Biodiversity Production and Utilization in 
Thailand Selected's Eco-regions (ID 5726) 

35. ����ก�� GEF SGP Fifth Operational Phase-Implementing the 
Program Using STAR Resources III (ID 5736) 

36. ����ก�� Thailand's Domestic Preparation for Post-2020 Contributions 
(ID 5894) 
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3.2 ก���������ก��!��!��"#���$%��ก��  

3.2.1 � $�4�	v��0�ก��&#$&������ก���.����������ก�������� ก��
!� !�"���กก���"�!#��	�$
����
ก � 2�(��',	5���-��	
�5���� �กw� +'���� 
ก��,����#�(;�	v��0�!�*���,x�����������(�ก��&#$&��	
�����������'

����ก�� �7���(.�-$�����'
����,x�,����;�0&)�ก��ก4�ก 	
�	ก�-�,yz.��������ก#$��2�
��.�)��ก��$4���#�����ก�� ���� 2��,x�����'
!4�.� ก��������7���&#$&��	
�
,����#�+
����ก���.����������ก��ก ก���"�!#��	�$
����
ก 	
��,x��ก�/0(�
ก��7#���������ก���������� ก��!� !�"�(���&)�-, �$�	v��0�ก��&#$&��
����ก���.����������ก��	)���ก�,x� 5 !)��.
 ก -$�	ก) !)����� 1 ���
�����$� ��-,
�������ก�� !)����� 2 !*�������ก�� !)����� 3 ก���#.������ก�� !)����� 4 ,yz.�
	
��",!��� 	
�!)����� 5 ���
�����$+'�(.�����'
 (& ���)��	v��0�(�5��+��ก �) 
%���-$���ก���$!�	v��0�ก��&#$&���$�(.�+'�����"��"9#	
�+'��;����;�z$�������
�)�������.�)��,�����(�!4�� ก�����)�����$����� 7��ก�1���;�&#	
�!#��	�$
���
��.�)��,�����7#����� ���� 2�-$���ก��,� ,�"�	v��0�ก��&#$&�����(;�(������ 1 
(.����',	���; $���	
�-$�����'
�����*����#����2�!4�.� ก��&#$&������ก��(������ 2 

3.2.2 � $�4�.� �!��*��.�)����������������ก��� 2�5��(�	
�5����ก
ก�������� 7��ก�1���;�&#	
�!#��	�$
��� 	
�.�)������#.������ก�� (GEF 
Agency) �7��������!*���	
�+
ก��$4���#�����ก�� � ,y��" � (& ���)��.� �!��(�
5��+��ก �) �$�!)�.� �!��	
�	v��0�ก��&#$&������ก���.����������ก�� 
�4���� 2 �� &)�,{ (����� 1/2558 	
������ 1/2559)  

3.2.3 ,��!��	
�&#$&������'
!*�������ก�������� ก��!� !�"���ก
ก���"�!#��	�$
����
ก��ก.�)����������������ก��	
�.�)������#.������ก�� 
(GEF Agency) (�.
�� 6 ;)�������)��&)������� ���# ���� 7�0 ���!�� 	
��$.���
�#�
8ก����#ก!0 �7���(.�-$�����'
���"ก����ก��&��ก4�.�$��
� 
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3.3 ก�������� !��&"�� ���&'����(�������� 

 3.3.1  �����	
�&���!�����*'ก&����������'
����ก�����-$�� &�ก
 
��ก	v��0�ก��&#$&������ก���.����������ก�� ��������ก����'
����ก�����-$�� 
����������
�$��
���� -�)&��ก ���.�)��	.
)�����'
&)�� 6 � 2���ก.�)������#.��
����ก�� .�)����������������ก�� 	
���ก��J������'
���ก���"�!#��	�$
���
�
ก ����4��,x�&�����ก��&���!�����*'ก&����������'
� 2��������#��#;�ก��	
�
�,�������.�)��	.
)�&)�� 6 �7���(.�-$�J������'
���*'ก&��� �������)��;���*�� 	
�
!����*(;��#�����.0,yz.� �",!��� 7����� 2�(.�����!��	������,x�,����;�0&)�ก��
7 9������ก�� 
 3.3.2  � $�4�J������'
ก��&#$&������ก���.����������ก�������� ก��
!� !�"���กก���"�!#��	�$
����
ก���*'ก&��� ��*��� 	
��,x�,y��" � �4���� 2 
�� 2�&)�,{ �$�(;��,�	ก�� Microsoft Excel ��ก	J������'
�7���(.�!����*�#�����.0
����'
	
�� $�',	ก��	!$�+
-$�&��&������&���ก��	
���,��!#�1#5�7   
 
3.4 ก�����%���*+���������&'������,���"�-.�� 

 3.4.1 � $�4�������!�",+
ก��$4���#����&#$&��!*�������ก�������� ก��
!� !�"���กก���"�!#��	�$
����
ก 	
�	,
+
ก��&#$&������ก��(�5�7����$�
(;��)�����
��������ก�������� ก��!� !�"���กก���"�!#��	�$
����
ก �$���ก��
�#�����.0*��! $!)�������ก��� $!����#���� GEF .�)������#.������ก�� (GEF 
Agency) .�)����������������ก�� ,���5�����ก�� ���$����ก�� 	
�!������
��� ก��!� !�"� 7����� 2��#�����.0,yz.�/�",!��� 	
�����!��	��	�����ก��
	ก�-�,yz.� �4���� 1 �� 2�&)�,{ %���ก���#�����.0����'
	
�����!��	��-$���ก��7#�����
.�����)��ก ����4����5��(�!4�� ก�����)�����$����� 7��ก�1���;�&#	
�
!#��	�$
�����.�)��,����� 
 3.4.2  � $�4� ���ก�����,
 $ก�������� 7��ก�1���;�&#	
�!#��	�$
���     
(�J��� GEF OFP �7������������!�",+
ก��$4���#����&#$&��!*�������ก�����
��� ก��!� !�"���กก���"�!#��	�$
����
ก 	
�7#�����(.������.8�;�(�ก��
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	���ก������ก��&)��,�����(�J��� GEF Political Focal Point (PFP) ���,�����
-�� �7���(;��,x�����'
(�ก�������.����ก ก���"�!#��	�$
����
ก � 2���2 ���4�����'

$ �ก
)���!��(�ก��,��;"����ก���ก��7#���������ก�������� ก��!� !�"���ก
ก���"�!#��	�$
����
ก �7������(�����&)�-,  
 
�$������
�����$ก����ก��$4���#�������+'�,����#� $ �5�7 7  
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��ก������'
	
����	+�7 9����ก��&#$&�� 
����ก���.������ก��$4���#�����ก�� 

&#$&��!*�������ก�� (2 �� &)�,{) 

����� ก3.��� �����	
�
�&# ���. 

&���!�	
���������;�������ก������ �
��')��.�)��$4���#�ก�� � �$���&"
��� 2558 

.
 ก�ก�/0 �"�1��!&�0 
ก���#.��ก���"�!#��	�$
����
ก 

!)�.� �!��	
�	v��0�ก��&#$&��    
-,� �.�)����������������ก��	
�

.�)������#.������ก�� 

����'
-�)*'ก&��� -�)��*��� 

&���!�����*'ก&����������'
���
-$�� ��ก	v��0�ก��&#$&��  

� $�4�J������'
����ก�� (2 �� 2� &)�,{) 

,��!��&#$&��	
����������'
 
 

.�)������������
����ก�� 

.�)������#.��
����ก��  

 

��J������'
 
GEF 

� $�4�.� �!��&#$&��
����ก���.����������ก�� 

(5���-��	
�� �กw�) 

� $�4�	v��0�ก��&#$&��
����ก���.����������ก�� 

(5���-��	
�� �กw�) 

����'
*'ก&��� ��*��� 

,� ����'
(.�*'ก&��� 
��*��� 

� $�4�������!�",+
 �#�����.0,yz.�/�",!��� 	
�(.�����!��	�� 

�����,
 $ก�������� 7��ก�} 
(�J��� GEF OFP  

	���ก������ก��&)��,����� 
(�J��� GEF PFP 

�!�����ก���ก��7#���������ก�����
��� ก��!� !�"���ก GEF 

��� 7 ก����ก��$4���#�������+'�,����#� 

�,x�����'
!4�.� � $�4� 
NPFD ��&)�-, 

,��!�������)����� (.��4�	���4� 	ก�-�
,yz.�	ก).�)����������������ก��	
�

.�)������#.������ก�� 

�,x�����'
!4�.� �����
.����ก  GEF 

!��!�������� 2 



 

����� 4 

��ก
��ก�
 
 

4.1  �
�����������ก
� 
��������	
��ก����กก�������������� 1 ���ก�����������	
��ก�������� 

36 
��ก��  	���������	
��ก����กก�������������� 2 ���ก�����������	

��ก�������� 32 
��ก�� "�#����ก��
��ก�� 4 
��ก���%�/�ก"	�ก
��ก��
'�()�ก�������������� 1  

��������	
��ก���*�"ก+������	���	�"�������
��ก��,���	��ก*�-*����
 ��.��/�ก������������ก���-�����
��ก�� ������0���*�ก�����ก	*���ก
-�)����"�����
��ก�� 	� GEF Agency :;�0����ก������,������<�ก��� 	�
�����)�"(#��<#��������	ก*� -	)�����	�#�� = ���� "�+�0:�/��ก��>�,�� ��	���

	ก 	�� 
��,����< ,�?		*@A/ �ก"�B�-���-��)���������ก�� "@#�����ก��ก��
��"����-/�����	 ����*C ��ก��,���ก��"(#���
� (link) ,����<"�%������	�"������ก0.	/
"�ก,�� ��.��/�ก���������*����0�� (�*���)���������	'�I��?��ก �) 
 

4.2 ��ก
�����
�����ก
��� 
!�"� 

1. ���ก���*�,��"���� GEF (GEF Replenishment Cycle) 

��ก�����������,)��'-R)"�B�
��ก��������*�ก��,�*�,�>�'���� 

GEF-5 (@.U. 2553-2557) ������ 20 
��ก�� ���"�B�����	� 55.56 ���������� GEF-4 
(@.U. 2549-2553) ������ 14 
��ก��  	���� GEF-3 (@.U. 2545-2549) ������ 2

��ก�� (�*I�@ 8)   
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��� 8 ������
��ก����� �ก������ก���*�,��"���� GEF  

2. -�)�������-��
��ก�� (GEF Agency) 
-�)�������-��
��ก�� �������� 5 -�)���� 0�� ก) 
��ก��@*Z��

 -),-���(�(��� (United Nations Development Programme: UNDP) ��/ก��@*Z��
�>�,�-ก��� -),-���(�(��� (United Nations Industrial Development Organization: 
UNIDO) 
��ก��,�� ��	��� -),-���(�(��� (United Nations Environment Programme: 
UNEP) ��/ก����-�� 	�"กi�� -),-���(�(��� (Food and Agriculture Organization 
of the United Nations: FAO)  	�A�����@*Z��"�"(�� (Asian Development Bank: 
ADB) 
��������
��ก��"ก#����;�-�;���������
��ก���*C-�����������         
(17 
��ก�� ���"�B�����	� 47.22) �� UNDP "�B�-�)�������-��
��ก�� (�*I�@ 9) 
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��� 9 ������
��ก����� �ก���-�)�������-��
��ก�� 

3. -�)����"�����
��ก�� 
-�)����"�����
��ก�����*C-�)������(ก�� ,<��*�ก��U;กi�  	�

-�)�������-��
��ก�� (GEF Agency) :;�-�)������(ก����,*�,)����ก���,>� 
��
"�B�-�)����I��'��ก�������*@��ก�A���(��� 	�,�� ��	��� ������ 19 
��ก�� 
���"�B�����	� 52.78 0�� ก) ,���*ก��@*Z��"U�i�ก����ก���(��I�@ (��/ก���-�(�) 
��/ก�����-���*�ก��กl�:"�#��ก���ก (��/ก���-�(�) ก���>���� -)(��� ,*��/�m� 
 	�@*�A>/@#( ,���*ก���
���� 	� ?���*@��ก�A���(��� 	�,�� ��	��� ก��
��*@��ก�����"	 	�(��nop ก������>��	@�i  	�,���*ก�
���� 	��>�AU�,��/ 
,���*ก���	*�ก�������*@��ก�A���(��� 	�,�� ��	��� ��	��"�B�-�)����
I��'��ก�����"กi�� 	�,-ก�q/ ������ 6 
��ก�� 0�� ก) ก������ ก��@*Z��
������  	�ก����(�ก��"กi�� (�*I�@ 10) 
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��� 10 ������
��ก����� �ก���-�)����"�����
��ก�� 

4. ���"I�
��ก�� 

��ก����กก�)���;�-�;�"�B�
��ก��'����*����"�U (Country Project) 

(19 
��ก�� ���"�B�����	� 52.78) 
����-�)�������-��
��ก�� �#� UNDP ������ 
13 
��ก��  	� UNIDO ������ 6 
��ก�� ,��-�*�
��ก��'����*�I���I�� 
(Regional Project)  	�
��ก��'����*�
	ก (Global Project) �������� 12  	� 5 

��ก�� ���	���*� (�*I�@ 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��� 11 ������
��ก����� �ก������"I�
��ก�� 
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5. ����
��ก�� 

��ก��������*�ก��,�*�,�>���กก��>�,�� ��	���
	ก,)��'-R)"�B�


��ก������'-R) (Full-Sized Project) ������"��������q��กก�)� 2 	���
��		��/,-�*�  ���������*C,�C� 21 
��ก�� ���"�B�����	� 58.33 ��	���#� 
��ก��
����ก	� (Medium-Sized Project) ������"��0�)"ก�� 2 	�����		��/,-�*� ������ 7 

��ก��  	�ก��ก���",���,����������,����<'�ก����>�*�����@*�Aก�q���
��>,*RR����"ก������� (Enabling Activity) ������ 6 
��ก�� (�*I�@ 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. ,���������*�ก��,�*�,�>� (Focal Area) 

��ก��������*�ก��,�*�,�>�'�,���ก��"�	���� �	,I�@I�����ก�U 


��ก��	�ก���	)��กl�:"�#��ก���ก ����������กก�)�,����#�� = ��	���#�,���
����-	�ก-	����(��I�@ �*C��C  
��ก��������*�ก��,�*�,�>���กก��>�
,�� ��	���
	ก ���*C ��������*�ก��,�*�,�>�'�,���"���� 	� �����q�ก��-	��
,��� (Multi Focal Areas) 
��
��ก��������*�ก��,�*�,�>�'�,���ก��"�	���� �	
,I�@I�����ก�U ,���"���� ���������*C,�C� 11 
��ก�� ���"�B�����	� 30.56  


��ก�������ก�����q�ก����-�)�,��� �������� 7 
��ก�� (����	� 
19.44) ���ก������
��ก��������*�ก��,�*�,�>�'� (1) ,���ก��"�	���� �	,I�@

��� 12 ������
��ก����� �ก�������
��ก�� 
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I�����ก�U 	�����-	�ก-	����(��I�@ ������ 2 
��ก�� (2) ,���ก��
"�	���� �	,I�@I�����ก�U ����-	�ก-	����(��I�@  	�ก���*�ก���m�0����)�
�*��#� ������ 3 
��ก��  	� (3) ���*�ก��,�*�,�>�'��*C 6 ,��� 0�� ก) ก��
"�	���� �	,I�@I�����ก�U ����-	�ก-	����(��I�@ ����",#���
�������� ก��
�*�ก���m�0����)��*��#� �)���C��,�ก	  	�,��"��� 	���",�� ������ 2 
��ก�� �#� 

��ก������"	+ก (Small Grants Programme) �� UNDP '���� GEF-4  	� GEF-5  
(�*I�@ 13) 
 

��� 13 ������
��ก����� �ก���,���������*�ก��,�*�,�>� 

7. ,<���
��ก�� 

��ก��,)��'-R)�*���)'���-�)�ก�����"���
��ก�� 
����กก��������

����ก���-�����ก�����"���
��ก�� ������ 1/2558 ��
��ก��������"���ก�� 	��",�+� 
(�%�
��ก��) ������ 2 
��ก�� 0�� ก) (1) 
��ก�� Support to Alignment of NBSAP 
with CBD Obligations and to Development of CHM (ID 3307) :;��� UNDP "�B�
-�)�������-��
��ก��  	� (2) 
��ก�� Building Capacity for Regionally 
Harmonized National Process for Implementing CBD Provisions on Access to Genetic 
Resources and Sharing of Benefits (ID 3853) :;��� UNEP "�B�-�)�������-��
��ก�� 
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 	���
��ก��������"�U0���ก"	�ก/0�)"����)��
��ก�� ������ 2 
��ก�� 0�� ก) (1) 

��ก�� Global support for the ratification and entry into force of the Nagoya Protocol 
on Access and Benefit Sharing (ID 5172)  	� (2) 
��ก�� Support to Preparation of 
the Third National Reports to the Cartagena Protocol on Biosafety-Asia Pacific Region 
(9120) :;��� UNEP "�B�-�)�������-��
��ก�� 

��กก������������ก���-�����ก�����"���
��ก�� ������ 1/2559 ��

��ก��������"���ก�� 	��",�+� (�%�
��ก��) "@�����ก������ 2 
��ก�� 0�� ก) 

��ก�� Demonstration of BAT and BEP in Fossil Fuel-fired Utility and Industrial 
Boilers in Response to the Stockholm Convention on POPs in ESEA region (ID 3732)
:;��� UNIDO "�B�-�)�������-��
��ก��  	� (2) 
��ก�� Barrier Removal to the 
Cost-Effective Development and Implementation of Energy Standards and Labeling 
Project (BRESL) (ID 2777) :;��� UNDP "�B�-�)�������-��
��ก�� ��ก��ก��C �*��

��ก��������"�U0���ก"	�กก�����*�ก��,�*�,�>���กก��>�,�� ��	���
	ก 
������ 1 
��ก�� �#� 
��ก�� Reduction of GHG Emission in Thai Industries through 
Promoting Investment of the Production and Usage of Solid Bio-fuel (ID 5727) :;��� 
UNIDO "�B�-�)�������-��
��ก��  GEF Agency   
 

�*C��C ���	�"����?	ก�����������
��ก�� 	��*��;ก�����,�>�?	ก��������

��ก��"�����	*�ก�������*@��ก�A���(��� 	�,�� ��	���'����� GEF OFP 
 	��	*�ก�����ก���)����"�U'����� GEF PFP �*I��?��ก z  



 

����� 5 

��	
������������� 
 
5.1  ����	
 

ก���������	
�����ก����������ก����	�������ก����������ก��	
�����
����ก���������ก�����������กก�����������	 ���� ก (Global Environment 
Facility: GEF) � ����4����567����7��ก��	
���������ก�� �
�����8���8� 36 ����ก�� 
�
�;������4<�= ก��	
��������;�>?������������ก�����>����@A�5A	���ก��
������� ����8�>?B��� ���>�����7�� C ;�ก��	
���������ก��  
 ��ก������������ก�� 

 ����ก���7��;�B7�>D�����ก���������ก���������;���� GEF-5 (�.@. 
2553-2557) � � GEF-4 (�.@. 2549-2553) ;�����ก���> ��5��> ��L��L6����ก�@ 
�	5����ก�� 	ก��> 7�5กM�N��O��ก���ก � ��>D�����ก����	�>����@���	;�B7 
(Full-Sized Project) �����7�;���ก�	>���5V�W�7�ก���ก�A�>?B�����5�ก�X���V���� �
������	 ���;���	�� ก�57���>D��6>X��� ����������>����Y��กก�7� 2  ���	�  ��W
���Z �	5����ก��>����Y��<����<��������ก��������7���>��V�V��� (United 
Nations Development Programme: UNDP) �>D���7�5�������������ก�� (GEF 
Agency) �  � �� � �7 � 5 � � � � �� � � � � � � � � ก � � �8 � � � ก � �7 � 5 � � � � � V ก � � �  �
�4���ก��@<กb� N<����7�5���L�5;��ก���������5�ก�X���V���� �������	 ����>D�
�����������ก�� ��	�>D����5 � 52.78 


� !����	
����"�#�$�%� 

��กก����������W����6 ����ก�����7� >?B��� ���>��������
��B;�ก��	
�����
����ก�� A	��ก7  

1. 	������ �ก� ���������������ก��N<�����54<��8�;��7�������7�5���
�����������ก��� �=6��	ก������ก�����A	���ก���7�������O����	
�����ก����	�����6� 
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��������;�� ��>e����5���V	���;�ก��	
���������ก�� ���4<���ก���> ��5��> �
��� �ก�;�V7�����ก��	
�������� �<��
�;����	�����7���O��� �7�= �7����� 7�V��;�
ก��	
���������ก��  

2. 	���ก���������	ก�� ก��>������������7����7�5�������ก��5�����5�A�7��
>�����X�L����7������� ก��	
�����������8������ก�
�;���ก�	���� 7�V��  >?B��
��7�5��������������ก������5���ก�������7������ก�� ��O�����ก>?B����>����Y
���� ��O���7�5��������������ก���	������5ก� �กก���>D������������ก�� 
��O�����ก��ก���> ��5��> ����������L�5;���7�5���;�V7��ก��������ก���
����ก��f�����6�YW �7�= ;����7�5�������������ก�� (GEF Agency) �������O�
ก���7�5���L���Z�7�� C ��O�����>D���7�5��������������ก����� � �;�ก�Y����A�7
�����4��������7�5���;��7A	�L�5;��� ����ก
���	กg����5ก� �กก��	
���������ก�� 
��ก��ก��8 ��7�5��������������ก���������ก����ก��>���> ��5��O8����	
�����ก�� 
� �=  �XW�������ก��;�V7��ก���	�
���ก�������ก��f�����6�YW ����8�
��7�5��������������ก��5���	��������;�;�ก�����ก�� ���������ก �;��
�>D�A>��������5��8�������>����@  

3. 	�����	�/��>ก�YW ��7�5��������������ก����>?B��;�ก���	����	�/
��>ก�YW ����ก��A�7�����4�	NO8���>ก�YW����>D��V���������	5�f���A	� ��O�����ก��	
�����5���Vก�� ����8������� 7�V��;�ก�����ก���	NO8��	����  

4. 	�����>����Y ก�����ก�7�5��>����Y����ก��A�7�>D�A>����=�
��>����Y�������ก�����ก
���	A�� ������ 7�V��;�ก�����ก-�7�5 ก��������� ��>?B��
	�������ก���	ก�����ก����������7��>����@ ����8���>����YA�7���5�����O�����ก
���������ie� � ���>����Y;���7 ���	A�7��	� ���ก�ก��ก��� 

5. 	����L�����	 ��� ��>?B��;�ก���
����ก�=6��ก��5�����;��O8����  
6. 	��������� 5��������@ ��>����YA�7���5����
����ก������

������ 5��������@ 5�A�7��Z������6 �������ก��=7���������O��7�5����������W 
7. 	����� V�����XW ก��>��V�����XWA�7A	�����Z��� �A�7����4<����� 

���A> 
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 �%���ก�&������������ 

 ��กก����	�������ก�����������ก�A�>?B��� �����������;��V����5��5
� ��V��>j���� 	���8 

1. �V����5��5 
 	���ก���������	ก�� ���>����������7���O�����7��ก������ �	�8�
�Y�ก���ก������7��ก��������O�������>�����X�L��ก��	
�������� ����8���� 	
�8����ก��	
��������� �;V������� 5��������@��O���ก�A�>?B������ 7�V�� � ���O��
����ก����>?B�� ���> ��5��> ���7�5��������������ก�� ��7�5��������������ก��
� ���7�5�������������ก���������;����7�5���ก ��>�����ก��	
���������V��
>j����ก�� (Operational Focal Point: OFP) ���� ��O�������4�7��ก��ก�A�>?B��A	��� 
� ����������ก����	���� ���5�������ก�������ก��	
���������ก���>D���5� 
����8���7�5��������������ก���������ก�����������กก�����������	 ���� ก 
������������� ����5	������;������ �ก��ก����������ก�� ��O�������A	�A�7������
ก���> ��5��> ���ก�������ก��;�L�5� � ��ก��ก��8 �����ก���������������;�
;��ก���7�5����������ก�����������กก�����������	 ���� ก;�ก��	
�����ก��;��
�>D�A>��������5�>j�������>����@ �	5��O������ก��A	���������g�V����ก GEF 
����ก�� �����7��ก�����7����7�5�������������ก��� ������������ก��;�
 กbY���������ก � N<�����������Y��7������7�5��������������Y��Z�������O��
�����Y���O�A�7 �������� 4 (7) ��������Vกlbm�ก��7�	��5ก��������O���� �ก��
>��V���Y��Z����� �.@. 2548 ��O������ 23 ����ZX����6B��7���V��Y��ก�A�5 
(f��V������) �.@. 2557 ��O�����Y��Z����� ��O������� 9 �lbL��� 2549 ���ก
���	;��
��7�5��������������ก���������ก�����������ก GEF � ��7�����������>����Y
���� (Co-financing) ;��6>��� In cash �������
�������O���;���Y��Z����������Y� 
;��������g�V��ก7��ก�� ����;���ก�������ก��f�����6�YW  

2. �V��>j����  
2.1 	������ �ก� ���������4�� �����6� ��������;�;��������ก���
����

;��ก����������������ก�� � ������>�����X�L��ก���O�����L�5;��Y��
����;����ก�<8� 
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2.2 	�����	�/��>ก�YW ��7�5��������������ก��>���������7��ก�
��7�5�������������ก�� �	��7��������������=�	V����O��;�������4�	NO8���>ก�YW
����>D��V���������	5�f���A	� ����8�;V���	�/��>ก�YW��ก��7�5��� �	5��	�6 �7��>D� 
In-kind contribution  

2.3 	�����>����Y 	
�����ก����	���ก��	
�����ก��ก����7�� C ���
����ก���57��;ก �V�	 �8�;��7��ก ��� ��7���O8�����
��7�� ��	���;��ก�����ก�7�5
��>����Y�>D�A>����=�ก��	
��������� ��=���>����Y � � 	�8����;�
�������ก�7�5��O���ก�>?B������ 7�V�� ��ก��ก��8 ���ก
���	ก��ก���L�5;������ก��
;���������ก���>����Y �8���8 ก��	
������������ก���������ก�����������ก
ก�����������	 ���� ก�>D�����ก�����>����@����5��5� ���������ก��;�ก��
	
�����ก���567� �� �	5��>����Y��กก�����������	 ���� ก�>D��7����������������;�
ก��	
����������7��8� 

2.4 	����L�����	 ��� ������5=6�>��������;��O8����	
�����ก���57��
;ก �V�	 ��O���ก�A�>?B��ก���
����ก�=6��ก��5�����;��O8���� 

2.5 	��������� 5��������@ �VO����5�ก������������ 5��������@
�������ก��ก���������7�5������ ��������ก�� �	5��	�6 �7��>D� In-kind 
contribution � ��	�
���g�AN�W� �Z������6 �������ก�� 

2.6 	����� V�����XW �	�
���ก���� ��=5���7�����5������7�5���
����������ก�� ����8�>��V�����XW����ก���VO����5�ก����>��V�����XW���
��7�5��������������ก�� �	5��	�6 �7��>D� In-kind contribution 

 
 5.2  ��������� 

5.2.1  �V����5��5  
 1)   �
��ก���> 	ก���������5�ก�X���V���� �������	 ������

����ก��	
����������	�������ก��������������ก���������ก�����������ก
ก�����������	 ���� ก;����>�����X�L����ก�<8� �	5�����Y���X�ก��/���������
� �ก� �5 ��O��;����7�5���ก ��>�����ก��	
���������V��>j����ก�� (Operational 
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Focal Point: OFP) A	�����������6 �4���ก��	
���������ก�� ���4<�>?B��� �
��>��������ก�	�<8�����7��ก��	
���������ก������>D�>?����� � �������46ก���� �7��VO��4O� 
�����4;���
�>�<กb� ����
� ���������7�5��������������ก��� ���7�5���������
����ก��;�ก���������� ��ก�A�>?B��A	��57�����>���	g�� ����7���� �
�;��ก��
	
���������ก����>�����X�= � �>�����X�L�� �>D�A>����>e����5� �� �����g�
L�5;���5��� ����ก
���	 ��ก��ก��8 5��>D�>���5V�W�7�ก����������O���O����	���
� �>������= ����ก��������������ก���7��ก�ก�����������	 ���� ก � �ก���	�
�
ก���5��X@����W����ก��� ��=�ก���	�������ก�����������	 ���� ก���>����@
A�5 (NPFD) ;�����7� C A> ��O��;���ก�	ก���	������������>�����X�L�� ��	� ���ก�
��������ก�����>����@A�5 � �A�7N8
�N���ก�����ก�������5����ก�����������ก
ก�����������	 ���� ก 

2)  �
��ก���> 	ก���������5�ก�X���V���� �������	 ������
��������Z������6 ;����>�����X�L����ก�<8� � ��=5���7;����7�5����7�� C �8�
L���Z L����กV� � �L��>��V�V������4�O����� ���������
�A>;V�>���5V�W;�
ก��	
������������ก��5�����A	� ��O������������@ก5L��ก��	
������������6�Y�ก��;��ก�
ก���������5�ก�X���V���� �������	 ���� ���7�5����O�� C ;�ก���ก�A�>?B��
���5�ก�X���V���� �������	 ����8�;���	�>����@ L6��L�� � �� ก 

5.2.2 �V��>j���� 
 ����7������ก������@ก5L����������������=6�>j�������L�5;��

ก���������5�ก�X���V���� ���� ���	 ����8 �;��7�����st �5� ����ก��
�Y�ก���ก�������Y�����ก���������ก�����������กก�����������	 ���� ก st�5
� ����ก���Y��
������O��ก ��ก�������ก��;� 6 ���� ���4<���7�5����������
����ก��� ���7�5�������������ก�� ��O��;���������6� ��������;�;�ก��	
��������A>
;���@����	�5�ก� ��	� ���ก�� ก�กYuW���ก�����������	 ���� ก� ������5�
>j�������>����@  

 



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

#����%ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
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#����%ก � 

�)��*���+��*,��-�ก���ก��$�.��-�����ก��������*�ก����*���	�.�กก���	�

����%�������ก ���-��)�����$/��ก�*��ก�������ก�� 6 ���� 
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#����%ก � 

�*%�(+����1��2�ก���������%��ก��%!����������ก�� 
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�*%�(+��!�*��/�ก������������ก�� 
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�*%�(+��3������4�����ก�� 
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แบบฟอร์มการติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก    

กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกรอบที่ 1/2559 (มีนาคม 2559) 

 

ชื่อโครงการ 

(ภาษาอังกฤษ )…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(ภาษาไทย )……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หน่วยงานบริหารโครงการ  

 UNDP  UNEP  UNIDO 

 FAO  ADB  World Bank  

 WWF  IUCN  อ่ืน ๆ............................................... 

 

ส่วนที่ 1รายละเอียดทั่วไปของโครงการ 

 
ข้อมูลตามที่เคยแจ้งในแบบฟอร์ม การติดตามความก้าวหน้าของโครงการกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกรอบที่ 

1/2558 (ข้ามไปตอบส่วนที่ 2) 
 

1.1 ประเภทโครงการ 
Country Project     

Global Project  

RegionalProject 

(โปรดระบุประเทศที่เข้าร่วมโครงการ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1.2 ขนาดโครงการ 

โครงการขนาดเล็ก (Small Grants Programme: SGP)  

โครงการขนาดกลาง (Medium-Sized Projects: MSPs)   

โครงการขนาดใหญ่ (Full-Sized Projects: FSP) 

โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการอนุวัติตามพันธกรณีอนุสัญญาระหว่างประเทศ  

 (Enabling Activities) 

1.3 Focal Area ที่ขอรับการสนับสนุน 

Climate Change Mitigation Biodiversity Land Degradation 

Chemicals and Waste International Waters Sustainable Forest Management 

1.4 วัตถุประสงค์โครงการ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

........................................................................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.5 เป้าหมายของโครงการ(Project Targets) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

............................................................................................................................................ ............................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.6 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

จ านวนรวม …………...ปี....………เดือน (ตั้งแต่วันที่…………….…………………ถึงวันที่……………….………………...) 

1.7 วงเงินงบประมาณ 

1.7.1 วงเงินขอรับการสนับสนุนจาก GEF Trust Fund(ส าหรับ Global/Regional Project โปรดระบุ

GEF Trust Fund ทั้งในส่วนของ Global/Regional และส่วนของประเทศไทย) 

Focal Area GEF Project Financing ($) Agency Fee ($) Total ($) 
    
    
    
TotalGEF Trust Fund    
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1.7.2 วงเงินสมทบ (Co-financing)(ส าหรับ Global/Regional Project โปรดระบุวงเงินสมทบในส่วน

ของประเทศไทย) 

Sources of           
Co-financing 

Name of Co-financier Type of Co-financing 
(In-kind/Grants/Cash) 

Amount 
($) 

    
    
    
    
Total Co-financing    
 

Note: Sources of Co-financing เช่น Recipient Government, GEF Agency, Private Sector, CSO, Beneficiaries, Others 

1.8 Project Preparation Grants (ส าหรับ Global/Regional Project โปรดระบุงบประมาณทั้งในส่วน

ของ Global/Regional และส่วนของประเทศไทย) 

 ขอรับการสนับสนุนวงเงิน($)....................................ไมข่อรับการสนับสนุน 

 
ส่วนที่ 2 สถานะโครงการ 

ข้อมูลตามที่เคยแจ้งในแบบฟอร์มการติดตามความก้าวหน้าของโครงการกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกรอบที่

1/2558 (ข้ามไปตอบส่วนที่ 3) 

2.1สถานะโครงการ 

OFP รับรองข้อเสนอโครงการ   วันที่รับรอง............ ............................................. 

GEF Council/GEF CEOapproved PIF  วันที่อนุมัติ …………………………………………………. 

(โปรดแนบเอกสาร PIF) 

อยู่ระหว่างพัฒนา FPD/PPG 

GEF CEO endorsed/approved FPD  วันที่รับรอง/อนุมัต…ิ…………………………………… 

(โปรดแนบเอกสาร FPD) 

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ    วันที่เห็นชอบ……………………………………………… 

ได้รับอนุมัติวงเงิน     วันที่ได้รับอนุมัติ................................................  
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อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ   วันที่เริ่ม ……………………………………………………… 

(โปรดระบุความคืบหน้า/ผลการด าเนินงาน) 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ส่วนที่ 3การบริหารโครงการ 

 

ข้อมูลตามที่เคยแจ้งในแบบฟอร์มการติดตามความก้าวหน้าของโครงการกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกรอบที่

1/2558 (ข้ามไปตอบส่วนที่ 4) 

3.1 การด าเนินงาน 

กิจกรรม/        
การด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(Budget) ($) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ (Actual) 

ผลการ
ด าเนินงานคิด
เป็นร้อยละ เริ่มต้น สิ้นสุด จ านวน ($) ร้อยละ 
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3.2กลไกการบริหารโครงการ 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
 

ส่วนที่ 4ปัญหาและอุปสรรค 

 
4.1 ปัญหาและอุปสรรค 

ปัจจัย ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไขท่ีได้
ด าเนินการไปแล้ว 

ข้อเสนอแนะ 

ด้านบุคลากร    
ด้านการบริหารจัดการ    
ด้านวัสดุ/อุปกรณ์    
ด้านงบประมาณ    
ด้านสภาวะแวดล้อม    
ด้านมวลชนสัมพันธ์    
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   

 

ส่วนที่ 5รายละเอียดผู้ให้ข้อมูล 

ชื่อ......................................................................ต าแหน่ง..............................................................................

วันที่ให้ข้อมูล…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

โทรศัพท.์...................................โทรสาร.......................................e-mail………………………………………………. 

 

 

 

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม 

นางสาวรวินท์อร ดุลยเกษม/นายพรหมนรินทร์ ทิมมณฑา/นางสาววรรณวิภา ห่วงทอง 

โทร 022656236, 02 278 8623 ส านักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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GEF Projects Monitoring and Evaluation Form, 1/2016 (April 2016) 

 

Project Name: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Project Proponent: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

GEF Agencies 

 UNDP  UNEP  UNIDO 

 FAO  ADB  World Bank  

 WWF  IUCN  Others........................................ 

 

Section 1 General Information 

 
 Same as indicated in the GEF Projects Monitoring and Evaluation Form, 1/2015      

(Go to Section 2) 
 

1.1 Project type 
 Country Project     

 Global Project  

 Regional Project 

(For Global/Regional Project, please indicate other participating countries) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1.2 Project Size 

 Small Grants Programme: SGP  

 Medium-Sized Projects: MSPs   

 Full-Sized Projects: FSPs 

 Enabling Activities 

1.3 Focal Area  

 Climate Change Mitigation  Biodiversity  Land Degradation 

 Chemicals and Waste  International Waters  Sustainable Forest Management 

1.4 Project Objectives 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

........................................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.5 Project Targets 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

........................................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.6 Implementing Period 

Total: …………...Year...……… Month (From…………….………………… to……………….………………...) 

1.7 GEF Project Financing: 

1.7.1 Amount received from GEF Trust Fund (For Global/Regional Project,               

please indicate GEF Trust Fund for both Global/Regional and Thailand) 

Focal Area GEF Project Financing ($) Agency Fee ($) Total ($) 
    
    
    
Total GEF Trust Fund    
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1.7.2 Co-financing (For Global/Regional Project, please indicate amount of Thailand’s 

co-financing) 

Sources of           
Co-financing 

Name of Co-financier Type of Co-financing 
(In-kind/Grants/Cash) 

Amount 
($) 

    
    
    
    
Total Co-financing    
 

Note: Sources of Co-financing such as Recipient Government, GEF Agency, Private Sector, CSO, Beneficiaries, Others. 

1.8 Project Preparation Grants (PPG) (For Global/Regional Project Please indicate amount 

for both Global/Regional and Thailand) 

  Yes ($)..........................................................    No 

 
Section 2 Project Status 

 Same as indicated in the GEF Projects Monitoring and Evaluation Form, 1/2015        
(Go to Section 3) 

2.1 Status 

 OFP endorsement                       Date of endorsement ………………………..…………………                  

                                                          Date of re-endorsement ……………………………….…….. 

 GEF Council/GEF CEO approved PIF Date of approval ………………………………………………….  

     (Please attach the document) 

 Under development at Full Project Document (FPD)/PPG 

 GEF CEO endorsed/approved FPD Date of endorsement…………………………………………… 

(Please attach the document)) 

 Cabinet approval    Date of approval…………………………………………………… 

 Budget received   Date of receiving........................................................... 
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 Under implementation   Date of implemented…………………………………………… 

(Please indicate the progress) 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 

Section 3 Project Management 

 

 Same as indicated in the GEF Projects Monitoring and Evaluation Form, 1/2015      
(Go to Section 4) 

3.1 Implementation 

Activities/        
Implementation 

Organization Duration Budget ($) Disbursement 
(Actual) 

Results (%) 

Start End Amount ($) % 
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3.2 Project Management Mechanism 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... ................ 

 
Section 4 Problems and Obstacles 

 
4.1 Problems and obstacles 

Section Problems and obstacles Implemented 

solutions  

Suggestions 

Personnel    
Administration    
Equipments and supplies    
Budget    
Environment    
Public relations    
Information Technology    

 

Section 5 Contact Details 

Name.................................................................... Surname …………………………………………………….……… 

Position........................................................................................................................................................ 

Date of information provided…………………………………………………………………………………………………… 

Tel....................................Fax.......................................e-mail…………………………………………………………… 

 

 

 

For further details please contact: 

Ms. Rawinorn Dulyakasem/Mr. Promnarin Timmontha/Ms. Wanwipha Huangtong 

Tel: 02 265 6236, 02 278 8623   

Office of International Cooperation on Natural Resources and Environment 
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No. 0204.2/ S 2 Ll Ministry of Natural Resources 

and Environment 

92 Soi Phahon Yothin 7 

Phahon Yothin Road 

Bangkok 10400 Thailand 

Tel: 02 278 8623 

Fax: 02 265 6192 

3 November B.E. 2558 (2015) 

Dear Mr. Zahedi, 

Subject: GEF Project Monitoring and Evaluation form. 

To facilitate our role as the GEF Operational Focal Point for Thailand in following 

up the GEF projects and keeping stakeholders informed of the project implementation, we are 

sending you a GEF Project Monitoring and Evaluation form as attached. Please provide us with 

all details relating to GEF projects under your responsibility by filling out the attached form. 

Please kindly return the complete form to our office by November 30
th

, 2015. 

Thank you for your kind cooperation. 

Yours sincerely, 

.......----- 

(Mr. Jat6porn Buruspat) 

Acting Deputy Permanent Secretary 

Ministry of Natural Resources and Environment 

Mr. Kaveh Zahedi, 

Regional Director and Representative for 

Asia and the Pacific, 

United Nations Environment Programme, 

2
nd 

Floor, Block-A, 

Rajdamnern Nok Avenue, 

Bangkok 10200. 

VAN( ti;C 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงานติดตามสถานะโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก              
กองทุนสิ่งแวดล!อมโลก (Global Environment Facility: GEF)  

ระหว6างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – เดือนกันยายน ๒๕๕๙ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เห็นชอบให!ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล!อมปฏิบัติหน!าท่ีหน,วยงานกลางประสานการดําเนินงานเชิงปฏิบัติการของกองทุนสิ่งแวดล!อมโลก 
(Global Environment Facility Operational Focal Point: GEF OFP) มีหน!าท่ีในการพิจารณาให!การ
รับรองข!อเสนอโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจาก GEF และประสานการดําเนินงานกับสํานักเลขาธิการกองทุน
สิ่งแวดล!อมโลก รวมถึงมีบทบาทในการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจาก GEF  

สํานักความร,วมมือด!านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมระหว,างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม ในฐานะเลขานุการหน,วยงานกลางประสานการดําเนินงานเชิงปฏิบัติการ
ของกองทุนสิ่งแวดล!อมโลกของประเทศไทย จึงได!ริเริ่มดําเนินการพัฒนาระบบการติดตามความก!าวหน!าของ
การดําเนินโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจาก GEF และมีสถานะอยู,ระหว,างการดําเนินโครงการ เพ่ือให!ทราบ
ถึงผลการดําเนินงานในปOจจุบันของโครงการท่ีประเทศไทยได!รับการสนับสนุน รวมถึงปOญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินโครงการ ซ่ึงจะเปRนประโยชนSต,อการประสานความร,วมมือเพ่ือหาแนวทางในการแก!ไขปOญหาร,วมกับ
หน,วยงานเจ!าของโครงการและหน,วยงานบริหารโครงการ (GEF Agency) อย,างทันท,วงที นอกจากนี้แล!วยัง
เปRนการพัฒนาระบบฐานข!อมูลโครงการท่ีเปRนปOจจุบัน ซ่ึงมีความสําคัญต,อการเจรจาหารือเพ่ือติดตามและ
ประเมินผลความก!าวหน!าของโครงการร,วมกับกองทุนสิ่งแวดล!อมโลกในการประชุมต,าง ๆ และเปRนประโยชนS
ต,อการจัดทํากรอบยุทธศาสตรSและแผนการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล!อมโลกของประเทศไทย (National 
Portfolio Formulation Document: NPFD) ในรอบต,อ ๆ ไป เพ่ือให!เกิดการจัดสรรเงินท่ีมีประสิทธิภาพ 
สอดคล!องกับความต!องการของประเทศไทย และไม,ซํ้าซ!อนกับโครงการท่ีเคยขอรับการสนับสนุนจาก GEF 

 
๒. ข้ันตอนการดําเนินงาน  

 สํานักความร,วมมือความร,วมมือด!านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมระหว,างประเทศดําเนินการ
ติดตามสถานะโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจาก GEF ดังนี้ 
 ๑.๒.๑ ตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อโครงการท่ี GEF OFP ให!การรับรองและคณะมนตรีกองทุน
สิ่งแวดล!อมโลก (GEF Council) ให!การอนุมัติแล!ว และยังคงอยู,ระหว,างการดําเนินโครงการ 
 ๑.๒.๒ จัดทําแบบฟอรSมการติดตามความก!าวหน!าของโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล!อมโลก  
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 ๑.๒.๓ จัดทําหนังสือถึงหน,วยงานเจ!าของโครงการท้ังภายในและภายนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล!อม และหน,วยงานบริหารโครงการ (GEF Agency) เพ่ือขอทราบสถานะและผลการดําเนินโครงการ            
ณ ปOจจุบัน จํานวน ๒ ครั้งต,อปa  
 ๑.๒.๔ ประสาน ติดตาม และรวบรวมข!อมูลสถานะโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจาก GEF จาก
หน,วยงานเจ!าของโครงการท้ังภายในและภายนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม และหน,วยงาน
บริหารโครงการ (GEF Agency) เพ่ือให!ได!ข!อมูลครบทุกโครงการ 
 ๑.๒.๕ จัดทําฐานข!อมูลการติดตามความก!าวหน!าของโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล!อมโลกท่ีถูกต!อง ครบถ!วน และเปRนปOจจุบัน จํานวน ๒ ครั้งต,อปa 
 ๑.๒.๖ จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานติดตามสถานะโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล!อมโลก จํานวน ๑ ครั้งต,อปa  
 ๑.๒.๗ จัดทําบันทึกเรียนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมในฐานะ GEF OFP เพ่ือ
ทราบรายงานสรุปผลการดําเนินงานติดตามสถานะโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล!อมโลก และ
พิจารณาให!ความเห็นชอบในการแจ!งกระทรวงการต,างประเทศในฐานะ GEF Political Focal Point (PFP) ของ
ประเทศไทย เพ่ือใช!เปRนข!อมูลในการเจรจาหารือกับ GEF ต,อไป 
 
๓. สถานการณBการติดตามรายโครงการ 
 
  ๓.๑ โครงการ Bay of Bengal Large Marine Ecosystem (1/ID 1252) 

ข!อมูลท่ัวไป 

 

วัตถุประสงคBโครงการ 
๑.  ส,งเสริมความสมบูรณSของระบบนิเวศและความยั่งยืนของทรัพยากรท่ีมีอยู,เพ่ือประโยชนSของสิ่งมีชีวิต

ตามแนวชายฝOeงของระบบนิเวศทางทะเลของอ,าวเบงกอล 

หน6วยงานเจ!าของโครงการ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณS 

หน6วยงานบริหารโครงการ FAO 

ประเภทโครงการ ระดับภูมิภาค (Regional Project) ๘ ประเทศ คือ บังคลาเทศ 
อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย มัลดีฟสS เมียนมา ศรีลังกา และไทย) 

ขนาดโครงการ โครงการขนาดใหญ, (Full-Sized Project) 

สาขาท่ีขอรับการสนับสนุน น,านน้ําสากล (International Waters) 

รอบการจัดสรร GEF-3 (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๗ ปa ๙ เดือน (เมษายน ๒๕๕๒ - ธันวาคม ๒๕๕๙) 

วงเงินงบประมาณ (GEF Trust Fund) ๑๒,๐๘๒,๐๐๐ ดอลลารSสหรฐั (ภูมิภาค) 
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๒. สนับสนุนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรSซ่ึงนําไปสู,การจัดทําแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรS (Strategic 
Action Plan: SAP) เพ่ือส,งเสริมความม่ันคงทางอาหารและลดปOญหาความยากจนของชุมชนชายฝOeงทะเล 
สถานะโครงการ 

อยู,ระหว,างดําเนินโครงการ โดย OFP ออกหนังสือรับรองโครงการ เม่ือวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ 
ปOจจุบันการดําเนินงานด!านเทคนิคได!เสร็จสิ้นแล!ว และเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีมีมติ 
เม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบให!อธิบดีกรมประมงและอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝOeง 
หรือผู!ท่ีอธิบดีมอบหมายลงนามใน SAP ซ่ึงเม่ือมีการลงนามแล!ว กรมประมงอาจร,วมกับ FAO ในการจัดทํา
เอกสารข!อเสนอโครงการ (Project Identification Form: PIF) สําหรับการดําเนินโครงการในระยะท่ี ๒ 
ปUญหา/อุปสรรค 
๑. ด!านบุคลากร หน,วยงานเจ!าของโครงการขาดบุคลากรในการประสานงานภายในประเทศ 
๒. ด!านการบริหารจัดการ  การประสานงานระหว,างหน,วยงานท่ีเก่ียวข!องยังอาจมีประสิทธิภาพไม,

เพียงพอ ประกอบกับหน,วยงานเจ!าของโครงการยังไม,มีความชัดเจนในการดําเนินงานเรื่องของ
กระบวนการลงนามใน SAP ให!ถูกต!องตามระเบียบข้ันตอนของประเทศ  

แนวทางแก!ไขและข!อเสนอแนะ 
๑. ด!านบุคลากร หน,วยงานเจ!าของโครงการได!จ!างเหมานักวิชาการประมงสําหรับช,วยประสานงาน

ภายในประเทศ  
๒. ด!านการบริหารจัดการ หน,วยงานบริหารโครงการประสานความร,วมมือระหว,างกระทรวงโดยอาศัย

ความสัมพันธSระหว,างบุคคล และเสนอให!จัดต้ังคณะกรรมการระหว,างกระทรวงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดําเนินงานในอนาคต  
 

๓.๒ โครงการ CTI Strategies for Fisheries Bycatch Management (8/ID3619) 
ข!อมูลท่ัวไป 

 

  

หน6วยงานเจ!าของโครงการ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณS 

หน6วยงานบริหารโครงการ FAO 

ประเภทโครงการ ระดับภูมิภาค (Regional Project) ๕ ประเทศ คือ  ฟsลิปฟsนสS 
ปาปOวนิวกินี ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย   

ขนาดโครงการ โครงการขนาดใหญ, (Full-Sized Project) 

สาขาท่ีขอรับการสนับสนุน น,านน้ําสากล (International Waters) 

รอบการจัดสรร GEF-3 (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๓ ปa ๘ เดือน (เมษายน ๒๕๕๖ - ธันวาคม ๒๕๕๙) 

วงเงินงบประมาณ (GEF Trust Fund) ๓,๔๙๕,๐๐๐ ดอลลารSสหรัฐ (ภูมิภาค) 
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 วัตถุประสงคBโครงการ 
เพ่ือให!เกิดการทําการประมงอย,างมีความรับผิดชอบ ทรัพยากรประมงมีความยั่งยืนและระบบนิเวศ

ทางทะเลมีความสมบูรณSในน,านน้ําเขตสามเหลี่ยมปะการังและเอเชียตะวันออกเฉียงใต! โดยลดการจับสัตวS
น้ําพลอยได! (Bycatch) และผลกระทบจากการทําประมงท่ีมีต,อความหลากหลายชีวภาพและสิ่งแวดล!อม  
สถานะโครงการ 

อยู,ระหว,างดําเนินโครงการ โดย OFP ออกหนังสือรับรองโครงการ เม่ือวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
ปOจจุบันได!ดําเนินงานวิจัยและทดลองเก่ียวกับการประมงและการขยายขนาดตาอวนก!นถุง รวมถึงงานวิจัย
เพ่ือการกําหนดเขตทําประมงแล!วเสร็จ ขณะนี้อยู,ระหว,างการนําผลงานมาประชุมหารือร,วมกับผู!มีส,วนได!
ส,วนเสียในพ้ืนท่ี 
ปUญหา/อุปสรรค 
๑. ด!านบุคลากร มีผู!ปฏิบัติงานจํานวนจํากัดในขณะท่ีมีภารกิจมาก  
๒. ด!านการบริหารจัดการ มีความล,าช!าในหลายข้ันตอน และทีมบริหารโครงการไม,สามารถสนับสนุนการ

ดําเนินงานได!อย,างเพียงพอ 
๓. ด!านวัสดุ/อุปกรณS หน,วยงานเจ!าของโครงการมีปOญหาในการจัดหาวัสดุ/อุปกรณS  
๔. ด!านงบประมาณ มีความล,าช!าในการโอนเงิน และหน,วยงานเจ!าของโครงการแจ!งว,างบประมาณของ 

GEF ไม,เพียงพอต,อการจัดการโครงการและการสนับสนุนด!านเทคนิค ซ่ึงในส,วนนี้เห็นว,าในช,วงเริ่มของ
การยกร,างเอกสารโครงการ หน,วยงานเจ!าของโครงการควรท่ีจะต!องมีการประเมินและวิเคราะหS
เบ้ืองต!นอยู,แล!วว,า งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนเพียงพอสําหรับการดําเนินกิจกรรมโครงการ
หรือไม,อย,างไร นอกจากนั้นแล!ว การดําเนินงานโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล!อม
โลกทุกโครงการจะต!องเปRนโครงการท่ีประเทศมีนโยบายและความต!องการในการดําเนินการอยู,แล!ว 
โดยงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล!อมโลกเปRนส,วนเสริมเพ่ิมเติมในการดําเนินงานเท,านั้น 

๕. ด!านสภาวะแวดล!อม มีปOญหาในการทํางานกับผู!เก่ียวข!องในพ้ืนท่ี  
๖. ด!านมวลชนสัมพันธS ได!รับความร,วมมือจากชาวประมงตํ่า 
แนวทางแก!ไขและข!อเสนอแนะ 
๑. ด!านบุคลากร ต้ังคณะทํางานในพ้ืนท่ีและหน,วยงานบริหารโครงการได!จ!างผู!จัดการโครงการ แบบ 

part-time โดยใช!งบประมาณจากแหล,งอ่ืน พร!อมท้ังเพ่ิมการสนับสนุนแบบ In-kind จากสํานักงาน

ใหญ,และสํานักงานภูมิภาค  

๒. ด!านการบริหารจัดการ ลดข้ันตอนการดําเนินงานและใช!เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือแก!ไขปOญหาความ

ล,าช!า และจ!างผู!ช,วยในการบริหารจัดการโครงการ 

๓. ด!านวัสดุ/อุปกรณS หน,วยงานเจ!าของโครงการประสานงานร,วมกับหน,วยงานบริหารโครงการ 
๔. ด!านงบประมาณ ลดข้ันตอนในระบบเบิกจ,าย และหน,วยงานบริหารโครงการได!เพ่ิมงบประมาณและ

ทรัพยากรอ่ืน ๆ สนับสนุนการดําเนินโครงการ 



������ก����	��
����ก���������ก������������กก����������	���
��ก � ����� 28/9/59  5 

 

๕. ด!านสภาวะแวดล!อม ขอความร,วมมือกับชาวประมงท่ีสนิทกันเปRนการส,วนตัว 

๖. ด!านมวลชนสัมพันธS ทีมงานในพ้ืนท่ีชี้แจงการดําเนินงานกับชาวประมง 
 

๓.๓ โครงการ Decision Support for Mainstreaming and Scaling up of Sustainable Land 

Management (18/ID4922) 

ข!อมูลท่ัวไป 

 วัตถุประสงคBโครงการ 
๑. ส,งเสริมการดําเนินการต,อต!านการแปรสภาพเปRนทะเลทราย ความเสื่อมโทรมของท่ีดินและภัยแล!งใน

ระดับโลก โดยให!ทํามาตรการ/แนวทางปฏิบัติท่ีเปRนเลิศด!านการจัดการท่ีดินอย,างยั่งยืนได!รับการ
ขับเคลื่อนและขยายผล รวมท้ังเสนอต,อผู!มีอํานาจในการตัดสินใจเชิงนโยบาย 

๒. พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือให!ได!รับการบริการจากระบบนิเวศมากข้ึน และเสริมสร!างความม่ันคงทาง
อาหารในระดับชาติ นอกจากนี้ ส,งเสริมดําเนินกิจกรรมด!านการจัดการท่ีดินเพ่ือการใช!ทรัพยากรอย,าง
ยั่งยืนในระดับภูมิภาคท่ีได!รับผลกระทบจากการแปรสภาพเปRนทะเลทราย ความเสื่อมโทรมของท่ีดิน
และภัยแล!ง                                                                                                                                                                                                                                               

สถานะโครงการ 
อยู,ระหว,างดําเนินโครงการ โดย OFP ออกหนังสือรับรองโครงการ เม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ 

และกรมพัฒนาท่ีดินได!ลงนามข!อตกลง Government Cooperative Programme กับ FAO เม่ือเดือน
มีนาคม ๒๕๕๘ และเข!าร,วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Launching workshop เม่ือเดือนกันยายน ๒๕๕๘ 
เพ่ือเสนอแผนการดําเนินงานโครงการ และมาตรการการจัดการท่ีดินอย,างยั่งยืนของประเทศไทย (SLM) 

หน6วยงานเจ!าของโครงการ กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณS 

หน6วยงานบริหารโครงการ FAO 

ประเภทโครงการ ระดับโลก (Global Project) ประกอบด!วย ๑๕ ประเทศ คือ       
อาเจนติน,า บังคลาเทศ บอสเนีย จีน โคลัมเบีย เอกวาดอรS     
เลโทโซ โมร็อคโค ไนจีเรีย ปานามา ฟsลิปปsนสS ไทย ตูนีเซีย 
ตุรกี และอุซเบกิสถาน 

ขนาดโครงการ โครงการขนาดใหญ, (Full-Sized Project) 

สาขาท่ีขอรับการสนับสนุน ความเสื่อมโทรมของดิน (Land Degradation) 

รอบการจัดสรร GEF-5 (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๔ ปa (มิถุนายน ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) 

วงเงินงบประมาณ (GEF Trust Fund) ๖,๗๒๘,๔๐๓ ดอลลารSสหรัฐ (ระดับโลก) 
๑,๔๖๑,๔๐๐ ดอลลารSสหรัฐ (ประเทศไทย) 
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ท้ังนี้ ผู!จัดการโครงการได!หารือการจัดทําแผนการดําเนินโครงการกับกรมพัฒนาท่ีดิน เม่ือวันท่ี ๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพ่ือรวบรวมข!อคิดเห็นในการปรับปรุงแผนดําเนินงาน  
ปUญหา/อุปสรรค 

   ด!านการบริหารจัดการ อยู,ระหว,างการดําเนินการเตรียมการเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีให!ความ
เห็นชอบในการดําเนินโครงการ ซ่ึงหน,วยงานเจ!าของโครงการไม,ได!นําเรื่องเข!าสู,การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ พฤษภาคม๒๕๔๙ กําหนดให!หน,วยงานเจ!าของโครงการท่ี
ขอรับการสนับสนุนจาก GEF และร,วมสนับสนุนงบประมาณสมทบ (Co-financing) ในรูปแบบ in cash 
จะต!องนําเสนอเรื่องให! ครม. พิจารณาให!ความเห็นชอบก,อนการลงนามในเอกสารโครงการฉบับสมบูรณS 
แนวทางแก!ไขและข!อเสนอแนะ 

ควรจะต!องมีการสร!างความเข!าใจให!กับหน,วยงานท่ีขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล!อมโลก ใน
การดําเนินการให!เปRนไปตามระเบียบปฏิบัติของประเทศ 

 

๓.๔ โครงการ Implementation of the POPs Monitoring Plan in the Asian Region (19/ID4894) 
ข!อมูลท่ัวไป 

 

 วัตถุประสงคBโครงการ 
 เพ่ือเสริมสร!างขีดความสามารถของประเทศในภูมิภาคเอเชียในการดําเนินงานด!านการติดตามตรวจสอบ

สาร POPs (the updated POPs Global Monitoring Plan: GMP) และเพ่ือสนับสนุนการประเมินความมี
ประสิทธิผล ตามพันธกรณี ข!อบทท่ี ๑๖ ของอนุสัญญาสตอกโฮลSมว,าด!วยสารมลพิษท่ีตกค!างยาวนาน 
สถานะโครงการ 

อยู,ระหว,างดําเนินโครงการ (ปaท่ี ๒/๔) โดย OFP ออกหนังสือรับรองโครงการ เม่ือวันท่ี ๑๒ มิถุนายน
๒๕๕๖ และ UNEP ได!จัดการประชุม Inception Workshop เม่ือวันท่ี ๒๗ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ กรุง
ฮานอย สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม เพ่ือหารือประเทศสมาชิกและขอความเห็นชอบต,อรายละเอียดแผนการ

หน6วยงานเจ!าของโครงการ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม 

หน6วยงานบริหารโครงการ UNEP 

ประเภทโครงการ ระดับภูมิภาค (Regional Project) ๗ ประเทศ คือ กัมพูชา 
อินโดนีเซีย ลาว มองโกเลีย ฟsลิปปsนสS เวียดนาม และไทย 

ขนาดโครงการ โครงการขนาดใหญ, (Full-Sized Project) 

สาขาท่ีขอรับการสนับสนุน สารเคมีและของเสีย (Chemicals and Wastes) 

รอบการจัดสรร GEF-5 (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๔ ปa (๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) 

วงเงินงบประมาณ (GEF Trust Fund) ๑๓,๑๖๔,๙๐๐ ดอลลารSสหรฐั (ภูมิภาค) 
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ดําเนินงานของโครงการ ซ่ึงกรมควบคุมมลพิษได!นําเสนอแนวทางและแผนการดําเนินงานท่ีเก่ียวข!องกับ
ประเทศไทยให!คณะกรรมการอนุสัญญาสตอกโฮลSมฯ พิจารณาในการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี    
๑ เมษายน ๒๕๕๙ 
ปUญหา/อุปสรรค 
๑. ด!านบุคลากร ผู!จัดการโครงการ (Project Manager) ของหน,วยงานบริหารโครงการเกษียณอายุ จึง

ทําให!การดําเนินโครงการล,าช!าในช,วงเริ่มต!น   
๒. ด!านการบริหารจัดการ มีปOญหาเก่ียวกับระบบการจัดการทางการเงินระหว,างประเทศของสํานัก

เลขาธิการสหประชาชาติ ในปa พ.ศ. ๒๕๕๘ ส,งผลต,อการเบิกจ,ายเงินของโครงการ 
แนวทางแก!ไขและข!อเสนอแนะ 
๑. ด!านบุคลากร หน,วยงานบริหารโครงการมีเจ!าหน!าท่ีอาวุโสคนใหม,เข!ามารับช,วงต,อจากผู!จัดการ

โครงการท่ีเกษียณอายุ เพ่ือดําเนินโครงการต,อไปแล!ว 
๒. ด!านการบริหารจัดการ ระบบการจัดการทางการเงินระหว,างประเทศของสํานักเลขาธิการ

สหประชาชาติ ได!รับการแก!ไขและใช!งานได!ปกติแล!ว 
 

๓.๕ โครงการ Conservation and Sustainable Use of Cultivated and Wild Tropical Fruit 
Diversity: Promoting Sustainable Livelihoods, Food Security and Ecosystem Services 
(2/ID2430) 

ข!อมูลท่ัวไป 

 

 วัตถุประสงคBโครงการ 
 เพ่ือพัฒนาวิธีการอนุรักษSเชื้อพันธุกรรมไม!ผลและการใช!ประโยชนSความหลากหลายเชื้อพันธุกรรมไม!ผล

ในการเพ่ิมรายได!แก,ชุมชน ท!องถ่ิน ส,งเสริม รักษาสภาพแวดล!อม ความสมดุลของระบบนิเวศ การป�องกันและ

หน6วยงานเจ!าของโครงการ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณS 

หน6วยงานบริหารโครงการ UNEP 

ประเภทโครงการ ระดับภูมิภาค (Regional Project) ๔ ประเทศ คือ อินเดีย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย 

ขนาดโครงการ โครงการขนาดใหญ, (Full-Sized Project) 

สาขาท่ีขอรับการสนับสนุน ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) 

รอบการจัดสรร GEF-4 (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๖ ปa (มกราคม ๒๕๕๒ - ธันวาคม ๒๕๕๘) 

วงเงินงบประมาณ (GEF Trust Fund) ๓,๙๘๗,๖๗๔ ดอลลารSสหรัฐ (ภูมิภาค) 
๗๑๔,๐๐๐ ดอลลารSสหรัฐ (ประเทศไทย) 
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การลดภาวะโลกร!อนในปOจจุบันและอนาคต เพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาบุคลากรของชุมชน กลุ,มเกษตรกร กลุ,ม
ผู!ใช!ประโยชนS และหน,วยงานท่ีเก่ียวข!องอย,างยั่งยืนด!วยหลักการปฏิบัติท่ีดี 
สถานะโครงการ 

ปsดโครงการ เม่ือวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดย OFP ออกหนังสือรับรองโครงการ เม่ือวันท่ี ๓๑ 
มกราคม ๒๕๕๑ ท้ังนี้ มีการประเมินการดําเนินโครงการครั้งสุดท!าย (ภายหลังปsดโครงการ) ในช,วงเดือน
เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๙   
ปUญหา/อุปสรรค 
๑. ด!านบุคลากร จํานวนผู!ปฏิบัติงานในโครงการไม,เพียงพอต,อปริมาณงานและระยะเวลาท่ีกําหนด 
๒. ด!านการบริหารจัดการ กระบวนการขออนุมัติโครงการใช!เวลานาน ทําให!เริ่มดําเนินการโครงการล,าช!า

ไม,ไปตามแผนงาน และมีการเปลี่ยนผู!บริหารบ,อยครั้ง 
๓. ด!านวัสดุ/อุปกรณS งบประมาณไม,เพียงพอในการจัดหาวัสดุ/อุปกรณS 
๔. ด!านงบประมาณ มีการดําเนินการเบิก-จ,ายล,าช!า 
๕. ด!านมวลชนสัมพันธS งบประมาณไม,เพียงพอสําหรับการประชาสัมพันธS 
๖. ด!านเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณไม,เพียงพอสําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แนวทางแก!ไขและข!อเสนอแนะ 
๑. ด!านบุคลากร วางแผนการดําเนินงานท่ีครอบคลุม 
๒. ด!านการบริหารจัดการ ติดตามการขออนุมัติโครงการอย,างใกล!ชิดและแต,งต้ังผู!ประสานงานสํารองท่ี

เปRนระดับปฏิบัติ 
๓. ด!านวัสดุ/อุปกรณS ใช!วัสดุ/อุปกรณSจากหน,วยงาน โดยคิดมูลค,าเปRน in-kind contribution 
๔. ด!านงบประมาณ ติดตามการเบิก-จ,ายอย,างใกล!ชิด 
๕. ด!านมวลชนสัมพันธS ประชาสัมพันธSโครงการเชื่อมโยงกับงานประชาสัมพันธSของหน,วยงานเจ!าของ

โครงการ โดยคิดมูลค,าเปRน In-kind contribution 
๖. ด!านเทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อมโยงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของโครงการกับงานของ

หน,วยงานเจ!าของโครงการ โดยคิดมูลค,าเปRน In-kind contribution 
 

๓.๖ โครงการ UNEP Umbrella Project to support Enabling Activities under the United 
Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) (Support to GEF Eligible Parties 
for Alignment of National Action Programs and Reporting Process under UNCCD) (22/ID 
5136) 

ข!อมูลท่ัวไป 

หน6วยงานเจ!าของโครงการ กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณS 

หน6วยงานบริหารโครงการ UNEP 
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วัตถุประสงคBโครงการ 

เพ่ือสนับสนุนประเทศกําลังพัฒนาท่ีได!รับผลกระทบจากการแปรสภาพเปRนทะเลทราย/ความเสื่อมโทรม
ของท่ีดินในการปรับแผนปฏิบัติการแห,งชาติให!สอดคล!องกับแผนยุทธศาสตรS ๑๐ ปaของอนุสัญญา UNCCD 
และการจัดทํารายงานแห,งชาติในช,วงปa ๒๐๑๓ – ๒๐๑๔  
สถานะโครงการ 

อยู,ระหว,างการดําเนินโครงการ (อยู,ระหว,างขอขยายระยะเวลา) โดย OFP ออกหนังสือรับรอง
โครงการ เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และได!ทบทวนและจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รอบปa 
๒๐๑๓-๒๐๑๔ เรียบร!อยแล!ว พร!อมท้ังจัดทําร,างแผนปฏิบัติการแห,งชาติและผ,านการรับฟOงความคิดเห็น
จากหน,วยงานท่ีเก่ียวข!องแล!ว ๒ ครั้ง  
ปUญหา/อุปสรรค 
๑. ด!านงบประมาณ การดําเนินงานล,าช!ากว,ากรอบระยะเวลาตามระบุใน MOU (30 มิถุนายน 2558) 

ส,งผลกระทบต,อการเบิก-จ,ายเงินในงวดสุดท!าย (งวดท่ี ๓) เจ!าของโครงการจึงต!องหารือกับ UNEP ใน
การขยายเวลาการดําเนินโครงการ เพ่ือการจัดสรรงบประมาณท่ียังไม,ได!โอนมา 

แนวทางแก!ไขและข!อเสนอแนะ 
๑. ด!านงบประมาณ หน,วยงานเจ!าของโครงการได!ส,งแบบรายงานผลการดําเนินงานท่ียัง UNEP และได!

ประสานความคืบหน!าในการจัดสรรเงินส,วนท่ีเหลือแล!ว 

๒. เนื่องจากขณะนี้แนวคิดในการจัดทําเป�าหมาย LDN หรือ "สถานะความเสื่อมโทรมท่ีเปRนกลาง”        

มีความสําคัญและจําเปRนต!องผนวกเป�าหมาย LDN ดังกล,าวมาสู,แผนปฏิบัติการแห,งชาติ ซ่ึงเห็นควร

หารือกับ UNEP และ GEF ในการขอความชัดเจนเก่ียวกับการขยายกรอบเวลาในการดําเนินงาน หรือ

จะมีการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการดําเนินการเรื่อง LDN สําหรับประเทศสมาชิกหรือไม, 

ประเภทโครงการ ระดับโลก (Global Project) ๒๐ ประเทศ คือ  
มาลี อินโดนีเซีย โซมาเลีย ไทย เวียดนาม มัลดีฟสS รวันดา
ซูดาน เมียนมา เอธิโอเปaย โมซัมบิก อียิปตS มาลาวี นามิเบีย 
บารSเบโดส มอริเชียส เอริเทรีย สวาซิแลนดS เบลีซ และชิลี 

ขนาดโครงการ Enabling Activities  

สาขาท่ีขอรับการสนับสนุน ความเสื่อมโทรมของดิน (Land Degradation) 

รอบการจัดสรร GEF-5 (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๒ ปa (๖ กันยายน ๒๕๕๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) (อยู,ระหว,าง
ขอขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการ) 

วงเงินงบประมาณ (GEF Trust Fund) ๑,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลารSสหรัฐ (ระดับโลก)  
๕๐,๐๐๐ ดอลลารSสหรัฐ (ประเทศไทย) 
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๓.๗ โครงการ Establishment and Operation of a Regional System of Fisheries Refugia in 

the South China Sea and Gulf of Thailand (26/ID 5401) 

ข!อมูลท่ัวไป 

 
วัตถุประสงคBโครงการ 

เพ่ือจัดการทรัพยากรประมงอย,างยั่งยืน โดยการจําแนกและจัดการทรัพยากรประมงและถ่ินท่ีอยู,อาศัยท่ี
อยู,ในภาวะวิกฤตในทะเลจีนใต!และอ,าวไทย โดยใช!หลักการจัดการบริหารแหล,งท่ีอยู,อาศัยของสัตวSน้ํา 
(Fisheries Refugia) เพ่ือให!บรรลุเป�าหมายระยะกลางและระยะยาวของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการใน
ทะเลจีนใต! 
สถานะโครงการ 

อยู,ระหว,างดําเนินโครงการ โดย OFP ออกหนังสือรับรองโครงการ เม่ือวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ และ
ปOจจุบันอยู,ในช,วงการดําเนินโครงการในระยะแรก (Inception Phase) 
ปUญหา/อุปสรรค 

เนื่องจากเปRนช,วงการดําเนินโครงการในระยะแรก โดยเริ่มดําเนินงานเม่ือวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ 
จึงอาจจะยังไม,มีปOญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน โดยกลไกหลักของการดําเนินโครงการจะมีการต้ัง
คณะกรรมการกํากับการดําเนินโครงการ  
แนวทางแก!ไขและข!อเสนอแนะ 

การต้ังคณะกรรมการกํากับโครงการอาจจะต!องมีการต้ังในสองระดับ คือระดับของโครงการใน
ภาพรวม ซ่ึงมีผู!แทนของแต,ละประเทศท่ีเข!าร,วม และระดับของการดําเนินงานในประเทศ ซ่ึงควรจะต!องมี
ผู!แทนท่ีครอบคลุมกับกิจกรรมของโครงการ 
 
 

หน6วยงานเจ!าของโครงการ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณS 

หน6วยงานบริหารโครงการ UNEP 

ประเภทโครงการ ระดับภูมิภาค (Regional Project) ๖ ประเทศ คือ ไทย, 
อินโดนีเซีย กัมพูชา มาเลเซีย ฟsลิปปsนสS และเวียดนาม 

ขนาดโครงการ โครงการขนาดใหญ, (Full-Sized Project) 

สาขาท่ีขอรับการสนับสนุน น,านน้ําสากล (International Waters) 

รอบการจัดสรร GEF-5 (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๔ ปa (๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ – มกราคม ๒๕๖๓)  

วงเงินงบประมาณ (GEF Trust Fund) ๓,๒๘๕,๐๐๐ ดอลลารSสหรัฐ (ระดับภูมิภาค)  
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๓.๘ โครงการ Implementing the Strategic Action Programme (SAP) for the South China 

Sea (29/ID 5538) 

ข!อมูลท่ัวไป 

 
วัตถุประสงคBโครงการ 

เพ่ือให!ประเทศสมาชิกบรรลุเป�าประสงคSตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรSด!านสิ่งแวดล!อมทางทะเลและ
ชายฝOeงของทะเลจีนใต! โดยการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการของแต,ละประเทศเพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตรSฯ และเสริมสร!างการประสานงานในภูมิภาคเพ่ือดําเนินการตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรSฯ  
สถานะโครงการ 

อยู,ระหว,างการพัฒนาเอกสารโครงการฉบับสมบูรณS (Full Project Document: FPD) ตามท่ีได!รับ
เงินสนับสนุนเพ่ือพัฒนาโครงการ (Project Preparation Grant: PPG) โดย OFP ออกหนังสือรับรอง
โครงการ เม่ือวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และปOจจุบันได!มีการหารือระหว,าง COBSEA Secretariat และ
หน,วยงานเจ!าของโครงการถึงกิจกรรมท่ีจะมีการดําเนินงานในประเทศไทย และมีการทบทวนข!อมูลพ้ืนฐาน
ท่ีเก่ียวข!อง รวมถึงสถานการณSดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของประเทศ ท้ังนี้ อธิบดีกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝOeงได!ลงนามใน MOU แล!ว เม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงเปRนเง่ือนไขหนึ่งของการ
ดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาเอกสารโครงการให!เปRน Full Project Document 
ปUญหา/อุปสรรค 

เนื่องจากเปRนช,วงของการพัฒนาเอกสารโครงการ ซ่ึงเง่ือนไขหนึ่งท่ีกําหนดไว!ในข!อเสนอโครงการ คือ
การลงนามใน MOU ร,วมกันของประเทศสมาชิกท่ีร,วมโครงการ โดยแต,ละประเทศมีกระบวนการข้ันตอนใน
การลงนามแตกต,างกัน จึงทําให!เกิดความล,าช!าในการพัฒนาเอกสารโครงการ 

 
 

หน6วยงานเจ!าของโครงการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝOeง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม 

หน6วยงานบริหารโครงการ UNEP 

ประเภทโครงการ ระดับภูมิภาค (Regional Project) ๖ ประเทศ ได!แก, กัมพูชา 
จีน อินโดนีเซีย  ฟsลิปปsนสS เวียดนาม และไทย 

ขนาดโครงการ โครงการขนาดใหญ, (Full-Sized Project) 

สาขาท่ีขอรับการสนับสนุน น,านน้ําสากล (International Waters) 

รอบการจัดสรร GEF-5 (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๕ ปa (๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)  

วงเงินงบประมาณ (GEF Trust Fund) ๑๖,๓๕๐,๐๐๐ ดอลลารSสหรัฐ (ระดับภูมิภาค)  



������ก����	��
����ก���������ก������������กก����������	���
��ก � ����� 28/9/59  12 

 

แนวทางแก!ไขและข!อเสนอแนะ 
ควรต!องเร,งรัดหน,วยงานเจ!าของโครงการและหน,วยงานบริหารโครงการในการจัดทํา MOU  

ให!มีความชัดเจนและพร!อมท่ีจะเข!าสู,กระบวนการในการลงนาม เพ่ือไม,ให!เกิดความล,าช!า   
  

๓.๙ โครงการ Support to Preparation of the Third National Reports to the Cartagena 
Protocol on Biosafety-Asia Pacific Region (36/ID 9120) 

ข!อมูลท่ัวไป 

 
วัตถุประสงคBโครงการ 

เพ่ือให!ประเทศสมาชิกจัดเตรียมและส,งรายงานแห,งชาติฉบับท่ี ๓ ซ่ึงเปRนการดําเนินงานตามพันธกรณี
ของพิธีสารคารSตาเฮนาว,าด!วยความปลอดภัยทางชีวภาพ Article 33 
สถานะโครงการ 

ในฐานข!อมูลของ GEF ระบุว,าประเทศไทยเข!าร,วมโครงการ แต,จากการติดตามความก!าวหน!าการ
ดําเนินโครงการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม ในฐานะหน,วยงานกลางประสานการดําเนินงานภายใต!พิธี
สารคารSตาเฮนาว,าด!วยความปลอดภัยทางชีวภาพ และ UNEP ในฐานะหน,วยงานบริหารโครงการ แจ!งว,า 
ประเทศไทยไม,ได!เข!าร,วมโครงการดังกล,าว  
ปUญหา/อุปสรรค 

ฐานข!อมูลของ GEF ได!ระบุว,าประเทศไทยเข!าร,วมโครงการ จึงทําให!มีการติดตามสถานะโครงการ 
ซ่ึงพบว,าประเทศไทยไม,เข!าร,วม  
แนวทางแก!ไขและข!อเสนอแนะ 

     การ ติดตามตรวจสอบสถานะโครงการของประเทศไทยท่ีขอรับการสนับสนุนจาก GEF  
    เปRนเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีจะช,วยให!ประเทศไทยทราบถึงสถานะท่ีแท!จริง และจะได!ประสานแจ!งข!อมูลให! GEF     
    ทราบได!อย,างชัดเจน  

หน6วยงานเจ!าของโครงการ ประเทศไทยไม,ได!เข!าร,วมโครงการ 

หน6วยงานบริหารโครงการ UNEP 

ประเภทโครงการ ระดับภูมิภาค (Regional Project) ๓๙ ประเทศ  

ขนาดโครงการ Enabling Activities  

สาขาท่ีขอรับการสนับสนุน ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) 

รอบการจัดสรร GEF-5 (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑ ปa  (เริ่มเม่ือวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)  

วงเงินงบประมาณ (GEF Trust Fund) ๑,๒๐๓,๔๖๐ ดอลลารSสหรัฐ (ระดับภูมิภาค)  



������ก����	��
����ก���������ก������������กก����������	���
��ก � ����� 28/9/59  13 

 

๓.๑๐ โครงการ Building Capacity for Regionally Harmonized National Process for 
Implementing CBD Provisions on Access to Genetic Resources and Sharing of Benefits 
(11/ID 3853) 

ข!อมูลท่ัวไป 

 
วัตถุประสงคBโครงการ 

เสริมสร!างสมรรถนะและความรู!ความเข!าใจของผู!มีส,วนได!ส,วนเสียท่ีเก่ียวข!องกับประเทศต,าง ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต! ในเรื่องการเข!าถึงและการแบ,งปOนผลประโยชนSจากทรัพยากรพันธุกรรม 
และพัฒนากรอบแนวทางเรื่องการเข!าถึงและการแบ,งปOนผลประโยชนS 
สถานะโครงการ 

   ปsดโครงการเม่ือวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ซ่ึงโครงการดังกล,าว ASEAN Centre for Biodiversity 
(ACB) ได!มีหนังสือแจ!งร,วมสนับสนุนการดําเนินโครงการต,อ GEF Secretaries ด!วย เม่ือวันท่ี ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ซ่ึงประเทศไทยได!จัดทําเอกสารคําแปลพิธีสารนาโงยาว,าด!วยการเข!าถึงทรัพยากร
พันธุกรรมและการแบ,งปOนผลประโยชนSท่ีเกิดข้ึนจากการใช!ประโยชนSทรัพยากรพันธุกรรมอย,างเท,าเทียม
และยุติธรรมฉบับภาษาไทย และแผ,นพับการเข!าถึงและการแบ,งปOนผลประโยชนS (Access and Benefit-
Sharing: ABS) เพ่ือเผยแพร,ความรู!เก่ียวกับพิธีสารฯ รวมท้ังจัดการประชุม Consultation Workshops 
เพ่ือเผยแพร,ความรู!ความเข!าใจในเรื่องการเข!าถึงและการแบ,งปOนผลประโยชนSจากทรัพยากรพันธุกรรม และ
พัฒนากรอบแนวทางเรื่องการเข!าถึงและการแบ,งปOนผลประโยชนS  

 

 

หน6วยงานเจ!าของโครงการ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม 

หน6วยงานบริหารโครงการ UNEP 

ประเภทโครงการ ระดับภูมิภาค (Regional Project) ๑๑ ประเทศ ได!แก, กัมพูชา   
อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟsลิปปsนสS ไทย เวียดนาม   
ติมอรS-เลสเต บรูไน และสิงคโปรS 

ขนาดโครงการ โครงการขนาดกลาง (Medium-Sized Project) 

สาขาท่ีขอรับการสนับสนุน ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) 

รอบการจัดสรร GEF-4 (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๓ ปa (สิงหาคม ๒๕๕๔ - มกราคม ๒๕๕๗)  

วงเงินงบประมาณ (GEF Trust Fund) ๘๒๕,๐๐๐ ดอลลารSสหรัฐ (ระดับภูมิภาค)  
๓๐,๐๐๐ ดอลลารSสหรัฐ (ประเทศไทย) 
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ปUญหา/อุปสรรค 
๑. ด!านบุคลากร ผู!ประสานงานของ ACB และของประเทศมีประสบการณSในการดําเนินโครงการลักษณะ

เช,นนี้น!อย ทําให!มีปOญหาอุปสรรคระหว,างการดําเนินงานหลายประการ 
๒. ด!านการบริหารจัดการ การดําเนินงานต!องผ,านหลายข้ันตอนโดยเฉพาะข้ันตอนการขอความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการ International Project Steering Committee ซ่ึงการกําหนดวันประชุมทําได!
ยากเนื่องจากกรรมการติดภารกิจ และบางกรณียังต!องผ,านความเห็นชอบจาก UNEP อีกครั้ง ทําให!
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการจริงน!อยมาก 

๓.   ด!านงบประมาณ งบประมาณท่ีแต,ละประเทศได!รับน!อยมากเม่ือเทียบกับกิจกรรมท่ีต!องดําเนินงาน
ภายใต!โครงการระดับประเทศ 

๔.  ด!านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเผยแพร,รายงานการประชุมและข!อมูลการประชุมดําเนินการผ,าน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี ACB ออกแบบข้ึนนั้น เข!าถึงได!ยาก มีชั้นความลับหลายระดับ 

 
แนวทางแก!ไขและข!อเสนอแนะ 
๑. ด!านบุคลากร การดําเนินงานร,วมกันในระดับภูมิภาคเปRนสิ่งท่ีดีทําให!แต,ละประเทศรู!สถานภาพของกัน

และกันและเพ่ิมความร,วมมือระหว,างกัน ดังนั้นควรสนับสนุนให!มีโครงการลักษณะเช,นนี้อีก เพ่ือ
แลกเปลี่ยนข!อมูลและเสริมสร!างสมรรถนะเจ!าหน!าท่ี แต,ควรจัดทํา Directory ของผู!ท่ีเคยดําเนินงาน
ในลักษณะเช,นนี้ เพ่ือให!สามารถเข!าไปขอคําปรึกษาหารือความเห็นได! หรือทํา Flowchart ข้ันตอน
การดําเนินงานของโครงการให!ชัดเจน รวมถึงควรต้ังผลผลิตและผลลัพธSกว!าง ๆ ท่ีทุกประเทศสามารถ
ดําเนินงานได! ถึงแม!จะมีสถานภาพการดําเนินงานท่ีต,างกัน 

๒. ด!านการบริหารจัดการ ควรขอความเห็นจากคณะกรรมการก,อนเริ่มโครงการว,า กรณีใดท่ีผู!
ประสานงานระดับภูมิภาคสามารถตัดสินใจ หรือส,ง UNEP พิจารณาได!เลย และผู!ประสานงานระดับ
ภูมิภาคควรส,งหนังสือแจ!งผลการพิจารณาให!คณะกรรมการทราบ หรือกรณีใดท่ีต!องจัดให!มีการประชุม
คณะกรรมการ 

๓. ด!านงบประมาณ ควรกําหนดกิจกรรมภายใต!โครงการให!เหมาะสมกับงบประมาณ 
๔. ด!านเทคโนโลยีสารสนเทศ หากข!อมูลเปRนความลับควรใช!วิธีส,งจดหมายอิเล็กทรอนิกสSแทนการกําหนด  

password และควรสรุปเผยแพร,ข!อมูลท่ีได!รับความเห็นชอบแล!วทุกครั้งเพ่ือให!สามารถติดตามการ
ดําเนินงานของโครงการได! 
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๓.๑๑  Global support for the ratification and entry into force of the Nagoya Protocol 
on Access and Benefit Sharing (23/ID5172) 

ข!อมูลท่ัวไป 

 
วัตถุประสงคBโครงการ 
 เพ่ือช,วยให!ประเทศเข!าเปRนภาคีพิธีสารนาโงยาว,าด!วยการเข!าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ,งปOน
ผลประโยชนSท่ีเกิดข้ึนจากการใช!ประโยชนSทรัพยากรพันธุกรรมอย,างเท,าเทียมและยุติธรรม 
สถานะโครงการ 

    OFP ออกหนังสือรับรองโครงการ เม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ท้ังนี้  จากการติดตาม
ความก!าวหน!าการดําเนินโครงการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล!อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม ในฐานะหน,วยงานเจ!าของโครงการ แจ!งว,า 
ประเทศไทยได!ยุติการเข!าร,วมโครงการในช,วงการพัฒนาเอกสารโครงการฉบับสมบูรณS เนื่องจากปOญหา
งบประมาณสมทบในแบบ In-kind ท่ี UNEP's consultant ร!องขอกับท่ีประเทศไทยยืนยันจะสมทบไม,
ตรงกัน 
ปUญหา/อุปสรรค 
๑.  ด!านงบประมาณ งบประมาณท่ี GEF จัดสรรให!แต,ละประเทศน!อยเกินไป ทําให!จํากัดกิจกรรมจนไม,

สามารถครอบคลุมผู!มีส,วนได!ส,วนเสียท้ังหมด โดยเฉพาะองคSการปกครองส,วนท!องถ่ินหรือผู!แทน
ชุมชน ซ่ึงเปRนบุคคลท่ีควรได!รับความรู!ความเข!าใจมากท่ีสุดเพราะอยู,ใกล!ทรัพยากรพันธุกรรม         
รวมท้ัง ปOญหางบประมาณสมทบแบบ In-kind ท่ีต!องสมทบมากข้ึนกว,า GEF รอบก,อน ๆ ทําให!ยาก
ต,อการหาเงินมาสมทบ    

 
 

หน6วยงานเจ!าของโครงการ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม (ยุติการเข!าร,วม
โครงการในช,วงการพัฒนาเอกสารโครงการฉบับสมบูรณS) 

หน6วยงานบริหารโครงการ UNEP 

ประเภทโครงการ ระดับโลก (Global Project) ๓๐ ประเทศ 

ขนาดโครงการ Enabling Activities 

สาขาท่ีขอรับการสนับสนุน ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) 

รอบการจัดสรร GEF-5 (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๒ ปa ๑๑ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)  

วงเงินงบประมาณ (GEF Trust Fund) ๑,๐๐๐,๐๐๐ USD (ระดับโลก) 
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แนวทางแก!ไขและข!อเสนอแนะ 
๑. ด!านงบประมาณ สถานภาพการดําเนินงานด!านการเข!าถึงและการแบ,งปOนผลประโยชนSของแต,ละ

ประเทศไม,เหมือนกัน สําหรับประเทศไทยโครงการนี้ควรเปRนโครงการระดับประเทศซ่ึงเกิดจากความ
ร,วมมือของกระทรวงท่ีเก่ียวข!อง โดยแบ,งกิจกรรม เงินและสัดส,วน In-kind ให!แต,ละกระทรวง
รับผิดชอบ โดยในประเทศไทยมีกระทรวงท่ีเก่ียวข!องไม,น!อยกว,า ๕ กระทรวง หน,วยงานระดับกรมไม,
น!อยกว,า ๒๐ หน,วยงาน และยังมีชุมชนท!องถ่ินและปราชญSชาวบ!าน นอกจากนี้ หน,วยงานบริหาร
โครงการควรร,วมสมทบ In-kind หรือช,วยหา In-kind จากแหล,งอ่ืนประกอบด!วย 
 

๓.๑๒  โครงการ CF: Industrial Energy Efficiency (10/ID3786) 

ข!อมูลท่ัวไป 

 
วัตถุประสงคBโครงการ 
 เพ่ือให!โรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีความเข!าใจ และตระหนักถึงความสําคัญของมาตรฐาน
ระบบการจัดการพลังงานท่ีจําเปRนสําหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช!พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม 
(Energy Management Standard System) และลดต!นทุนค,าใช!จ,ายท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต 
สถานะโครงการ 

    อยู,ระหว,างการดําเนินโครงการ โดย OFP ออกหนังสือรับรองโครงการเม่ือวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๑ โครงการได!สนับสนุนการเสริมศักยภาพให!กับบุคลากรโรงงานและผู!เชี่ยวชาญระดับประเทศตาม
กิจกรรมโครงการ อาทิ การแปลเอกสารสําหรับการอบรมระบบการจัดการพลังงาน การพัฒนาระบบ e-
learning การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการจัดอบรมบุคลากรโรงงานและผู!เชี่ยวชาญ   
ปUญหา/อุปสรรค 
๑. ด!านการบริหารจัดการ รัฐบาลไทยใช!เวลาในการอนุมัติให!ดําเนินโครงการ GEF นาน ๖-๑๒ เดือน 

 

หน6วยงานเจ!าของโครงการ กรมส,งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

หน6วยงานบริหารโครงการ UNIDO 

ประเภทโครงการ ระดับประเทศ (Country Project)  

ขนาดโครงการ โครงการขนาดใหญ, (Full-Sized Project) 

สาขาท่ีขอรับการสนับสนุน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change 
Mitigation) 

รอบการจัดสรร GEF-4 (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๕ ปa (มีนาคม ๒๕๕๕ - สิงหาคม ๒๕๖๐) 

วงเงินงบประมาณ (GEF Trust Fund) ๓,๙๙๒,๐๐๐ ดอลลารSสหรัฐ  
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แนวทางแก!ไขและข!อเสนอแนะ 
๑. ด!านการบริหารจัดการ ในมุมมองของ GEF Agency เห็นว,าควรมีกลไกท่ี GEF OFP Unit ช,วยอํานวย

ความสะดวกในการอนุมัติโครงการ โดยอาจเริ่มต้ังแต,ข้ันตอนการขอความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรS
และแผนการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล!อมโลกของประเทศไทย (National Portfolio Formulation 
Document: NPFD) โดยหากโครงการได!รับการบรรจุใน NPFD แล!ว ก็สามารถยกเว!นหรือข!าม
ข้ันตอนการข้ันตอนการอนุมัติอ่ืน ๆ ได! 

๒. การดําเนินการตามท่ี GEF Agency มีความเห็นนั้น ไม,สามารถดําเนินการได! 
เนื่องจากในข้ันตอนของการทํา NPFD นั้น เปRนเพียงการเสนอข!อเสนอโครงการสั้นๆ เท,านั้น 
ไม,ใช,รายละเอียดของโครงการฉบับเต็ม  และตามข!อเท็จจริงแล!ว เม่ือโครงการได!รับความเห็นชอบจาก 
GEF แล!ว จะต!องมีการลงนามร,วมกันระหว,างหน,วยงานบริหารโครงการและเจ!าของโครงการ 
ในล ักษณะของความตกลง ซ่ึงหากเข!าข,ายท่ีจะต!องเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔(๗) แล!ว ก็จะต!อง
ดําเนินการ โดยข้ันตอนการดําเนินการไม,ได!ใช!เวลานาน และจะต!องพิจารณาว,างบประมาณท่ีสนับสนุน
ในลักษณะ co-financing เข!าข,ายตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ หรือไม, 
 

๓.๑๓ Demonstration of BAT and BEP in Fossil Fuel-fired Utility and Industrial Boilers in 
Response to the Stockholm Convention on POPs in ESEA region (9/ID3732) 

ข!อมูลท่ัวไป 

  
วัตถุประสงคBโครงการ 

๑. เพ่ือลดหรือเลิกการปลดปล,อยสารมลพิษท่ีตกค!างยาวนานประเภทปลดปล,อยโดยไม,จงใจจาก
แหล,งกําเนิดด!านการผลิตพลังงานไฟฟ�าและความร!อน 

หน6วยงานเจ!าของโครงการ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล!อม  

หน6วยงานบริหารโครงการ UNIDO 

ประเภทโครงการ ระดับภูมิภาค (Regional Project) ๖ ประเทศ คือ กัมพูชา 
ลาว มองโกเลีย ฟsลิปปsนสS ไทย และอินโดนีเซีย 

ขนาดโครงการ โครงการขนาดใหญ, (Full-Sized Project) 

สาขาท่ีขอรับการสนับสนุน สารเคมีและของเสีย (Chemicals and Waste) 

รอบการจัดสรร GEF-4 (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๖ ปa (๕ เมษายน ๒๕๕๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙)   

วงเงินงบประมาณ (GEF Trust Fund) ๔,๔๐๐,๐๐๐ ดอลลารSสหรัฐ (ระดับภูมิภาค) 
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๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช!พลังงานสําหรับลดปOญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โดยนํา
แนวทางด!านเทคนิคท่ีดีท่ีสุดและแนวทางการปฏิบัติด!านสิ่งแวดล!อมท่ีดีท่ีสุด (BAT/BEP Guidelines 
and Guidance) ท่ีได!รับการพัฒนาข้ึนในภูมิภาคมาประยุกตSใช! 

สถานะโครงการ 
    ปsดโครงการเม่ือวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ โดย OFP ออกหนังสือรับรองโครงการเม่ือวันท่ี ๒๑ 

กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซ่ึงประเทศไทย โรงงานอุตสาหกรรมนําร,องได!ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของหม!อน้ํา 
โดย ๑) บริษัท โอลีน จํากัด ได!ปรับปรุงระบบควบคุมอากาศส,วนเกิน และ ๒) บริษัท สุรากระทิงแดง 
(๑๙๘๘) จํากัด ได!ปรับปรุงระบบ Micro-emulsion system นอกจากนี้ ยังได!มีการจัดสัมมนาเสริมสร!าง
ความตระหนักเพ่ือลดการปล,อยสารไดออกซินและฟsวแรน การจัดทําหลักสูตรแนวทางด!าน BAT/BEP การ
ฝ�กอบรมบุคลากรห!องปฏิบัติการในการเก็บตัวอย,างและวิเคราะหSไดออกซิน และการจัดอบรมหลักสูตร
หม!อน้ําสีเขียวเพ่ือลดมลพิษ    
ปUญหา/อุปสรรค 

ไม,พบปOญหาอุปสรรคท่ีสําคัญ  
แนวทางแก!ไขและข!อเสนอแนะ 
    โครงการดังกล,าวมีการบริหารจัดการท่ีดี และมีการวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพ โดย GEF CEO 

ได!ดูงานในโครงการดังกล,าวด!วย 
 

๓.๑๔ TT Pilot (GEF-4): Overcoming Policy, Market and Technological Barriers to Support 
Technological Innovation and South-South Technology Transfer:  The Pilot Case of 
Ethanol Production from Cassava (14/ID4037) 

ข!อมูลท่ัวไป 

 
 

หน6วยงานเจ!าของโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล!าธนบุรี 

หน6วยงานบริหารโครงการ UNIDO 

ประเภทโครงการ ระดับประเทศ (Country Project)  

ขนาดโครงการ โครงการขนาดใหญ, (Full-Sized Project) 

สาขาท่ีขอรับการสนับสนุน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change 
Mitigation)  

รอบการจัดสรร GEF-4 (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓)  

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๔ ปa (มิถุนายน ๒๕๕๕ - ธันวาคม ๒๕๖๐)     

วงเงินงบประมาณ (GEF Trust Fund) ๒,๙๗๐,๐๐๐ ดอลลารSสหรัฐ  
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วัตถุประสงคBโครงการ 
 เพ่ือส,งเสริมการถ,ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากหัวมันสําปะหลังสดจากประเทศไทยสู,กลุ,ม
ประเทศ LMV ในรูปแบบ South-South technology transfer รวมถึงเทคโนโลยีการเพ่ิมปริมาณผลผลิต 
และการพัฒนาการค!าการลงทุนในเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลให!กับภาคเอกชน 
สถานะโครงการ 
  อยู,ระหว,างดําเนินโครงการ โดย OFP ออกหนังสือรับรองโครงการเม่ือวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ และ
ปOจจุบันได!มีการจัดต้ังศูนยSมันสําปะหลังของ ASEAN ณ ประเทศไทย และจัดทําเว็บไซตSเพ่ือเผยแพร,ข!อมูล 
มีการจัดทําหลักสูตรการอบรมเพ่ือถ,ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลแก,เกษตรกรและภาคอุตสาหกรรม 
การจัดทําร,างคู,มือการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง และการสร!างโรงงานต!นแบบเพ่ือใช!ในการอบรม 
นอกจากนี้ ยังอยู,ระหว,างการจัดทําฐานข!อมูลท่ีเก่ียวข!องกับการผลิตเอทานอล และจัดฝ�กอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือทดลองใช!คู,มือการฝ�กอบรม 
ปUญหา/อุปสรรค 
๑. ด!านการบริหารจัดการ ขาดผู!ประสานงานกลางระหว,างทุกหน,วยงาน และมีการปรับเปลี่ยนการสร!าง 

โรงงานต!นแบบ (Pilot Plant) จากท่ีองคSการสุราบางคล!า เปRนท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล!า
ธนบุรี รวมท้ัง มุมมองของ GEF Agency เห็นว,ารัฐบาลไทยใช!เวลาในการอนุมัติให!ดําเนินโครงการ 
GEF นาน ๖-๑๒ เดือน 

๒. ด!านงบประมาณ งบประมาณไม,เพียงพอเนื่องจากอัตราเงินเฟ�อ และงบประมาณในแต,ละงวดไม,
สอดคล!องกับกิจกรรม เนื่องจากการปรับเวลาการดําเนินงานของบางกิจกรรม 

๓. ด!านวัสดุ/อุปกรณS การปรับย!ายค,าวัสดุ/อุปกรณSสําหรับสร!างโรงงานต!นแบบ 
๔. โครงการดังกล,าวมีความล,าช!า เนื่องจากเจ!าของโครงการเดิมคือกระทรวงวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี 

และได!ขอยกเลิกการดําเนินโครงการ ทําให!ต!องร,วมกันหารือเพ่ือหาหน,วยงานเจ!าของโครงการ 
มาดําเนินการแทน 

แนวทางแก!ไขและข!อเสนอแนะ 
๑. ด!านการบริหารจัดการ หน,วยงานบริหารโครงการจัดต้ัง Management Unit และยกเลิกการสร!าง 

โรงงานต!นแบบท่ีองคSการสุราบางคล!า และปรับปรุงท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล!าธนบุรี 
นอกจากนี้ GEF Agency เสนอให!มีกลไกท่ี GEF OFP Unit ช,วยอํานวยความสะดวกในการอนุมัติ
โครงการ โดยอาจเริ่มต้ังแต,ข้ันตอนการขอความเห็นชอบ NPFD โดยหากโครงการได!รับการบรรจุใน 
NPFD แล!ว ก็สามารถยกเว!นหรือข!ามข้ันตอนการข้ันตอนการอนุมัติอ่ืน ๆ ได!   

๒. การดําเนินการตามท่ี GEF Agency มีความเห็นนั้น ไม,สามารถดําเนินการได! 
เนื่องจากในข้ันตอนของการทํา NPFD นั้น เปRนเพียงการเสนอข!อเสนอโครงการสั้นๆ เท,านั้น 
ไม,ใช,รายละเอียดของโครงการฉบับเต็ม  และตามข!อเท็จจริงแล!ว เม่ือโครงการได!รับความเห็นชอบจาก 
GEF แล!ว จะต!องมีการลงนามร,วมกันระหว,างหน,วยงานบริหารโครงการและเจ!าของโครงการ 
ในล ักษณะของความตกลง ซ่ึงหากเข!าข,ายท่ีจะต!องเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔(๗) แล!ว ก็จะต!อง
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ดําเนินการ โดยข้ันตอนการดําเนินการไม,ได!ใช!เวลานาน และจะต!องพิจารณาว,างบประมาณท่ีสนับสนุน
ในลักษณะ co-financing เข!าข,ายตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ หรือไม, 

๓. ด!านงบประมาณ ดําเนินการปรับแผนงานให!อยู,ในงบประมาณ และปรับเปลี่ยนการดําเนินกิจกรรม
โดยเฉพาะการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

๔. ด!านวัสดุ/อุปกรณS การปรับย!ายค,าวัสดุอุปกรณSสําหรับสร!างโรงงานต!นแบบ  
 

๓.๑๕ Promoting Small Biomass Power Plants in Rural Thailand for Sustainable 
Renewable Energy Management and Community Involvement (16/ID4184) 

ข!อมูลท่ัวไป 

 
วัตถุประสงคBโครงการ 
 เพ่ือส,งเสริมการใช! on-grid small biomass ในโรงงานผลิตกระแสไฟฟ�า และส,งเสริมการใช!พลังงาน
ชีวมวลในประเทศไทย โดยการจัดหาเทคโนโลยี การเสริมสร!างศักยภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
การมีส,วนร,วมของชุมชน และการสนับสนุนผู!ประกอบการธุรกิจ  
สถานะโครงการ 
  อยู,ระหว,างการดําเนินโครงการ โดย OFP ออกหนังสือรับรองโครงการเม่ือวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๒ และปOจจุบันอยู,ระหว,างการหาท่ีดําเนินโครงการใหม, แทนตําบลนาพูน จังหวัดแพร, ท่ีไม,สามารถ
ดําเนินการจัดต้ังโรงไฟฟ�าได! ซ่ึงในการประชุมคณะกรรมการกํากับโครงการ เม่ือวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ 
มีการหารือเก่ียวกับการดําเนินโครงการต,อไปในตําบลเวียงท,า ท้ังนี้ กระทรวงพลังงานจะหารือกับ
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (ERC) ในการพัฒนาโครงการในจังหวัดแพร, และแนวทางการดําเนิน
โครงการในตําบลเวียงท,าต,อไป โดยขณะนี้คณะทํางานโครงการอยู,ระหว,างการรอข!อตัดสินใจจากกระทรวง
พลังงานในการจัดต้ังโรงไฟฟ�าชีวมวลแบบแก�สซิฟsเคชั่นขนาด � เมกกะวัตตS ซ่ึงมีแผนดําเนินการให!แล!ว
เสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 

หน6วยงานเจ!าของโครงการ สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

หน6วยงานบริหารโครงการ UNIDO 

ประเภทโครงการ ระดับประเทศ (Country Project)  

ขนาดโครงการ โครงการขนาดกลาง (Medium-Sized Project) 

สาขาท่ีขอรับการสนับสนุน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change 
Mitigation) และความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) 

รอบการจัดสรร GEF-4 (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓)  

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๕ ปa (กุมภาพันธS ๒๕๕๖ - ธันวาคม ๒๕๖๐)   

วงเงินงบประมาณ (GEF Trust Fund) ๑,๐๙๔,๕๐๐ ดอลลารSสหรัฐ  
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ปUญหา/อุปสรรค 
๑. ด!านการบริหารจัดการ GEF Agency มีมุมมองว,ารัฐบาลไทยใช!เวลาในการอนุมัติให!ดําเนินโครงการ 

GEF นาน ๖-๑๒ เดือน 
แนวทางแก!ไขและข!อเสนอแนะ 
๑. ด!านการบริหารจัดการ GEF Agency เสนอให!มีกลไกท่ี GEF OFP Unit ช,วยอํานวยความสะดวกใน

การอนุมัติโครงการ โดยอาจเริ่มต้ังแต,ข้ันตอนการขอความเห็นชอบ NPFD โดยหากโครงการได!รับการ
บรรจุใน NPFD แล!ว ก็สามารถยกเว!นหรือข!ามข้ันตอนการข้ันตอนการอนุมัติอ่ืน ๆ ได! 

๒. การดําเนินการตามท่ี GEF Agency มีความเห็นนั้น ไม,สามารถดําเนินการได! 
เนื่องจากในข้ันตอนของการทํา NPFD นั้น เปRนเพียงการเสนอข!อเสนอโครงการสั้นๆ เท,านั้น 
ไม,ใช,รายละเอียดของโครงการฉบับเต็ม  และตามข!อเท็จจริงแล!ว เม่ือโครงการได!รับความเห็นชอบ
จาก GEF แล!ว จะต!องมีการลงนามร,วมกันระหว,างหน,วยงานบริหารโครงการและเจ!าของโครงการ 
ในล ักษณะของความตกลง ซ่ึงหากเข!าข,ายท่ีจะต!องเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔(๗) แล!ว ก็จะต!อง
ดําเนินการ โดยข้ันตอนการดําเนินการไม,ได!ใช!เวลานาน และจะต!องพิจารณาว,างบประมาณท่ี
สนับสนุนในลักษณะ co-financing เข!าข,ายตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ หรือไม, 

 
๓.๑๖ Greening Industry through Low Carbon Technology Application for SMEs 
(30/ID5725) 

ข!อมูลท่ัวไป 

 
วัตถุประสงคBโครงการ 
 เพ่ือส,งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน อาทิ การใช!พลังงานชีวมวล การใช!พลังงานแสงอาทิตยS 
สําหรับกระบวนการผลิตพลังงานความร!อนในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย,อม (SMEs) เพ่ือลด 

หน6วยงานเจ!าของโครงการ กรมส,งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (เปลี่ยนจาก
เดิมคือสํานักงานส,งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย,อม) 

หน6วยงานบริหารโครงการ UNIDO 

ประเภทโครงการ ระดับประเทศ (Country Project)  

ขนาดโครงการ โครงการขนาดกลาง (Medium-Sized Project) 

สาขาท่ีขอรับการสนับสนุน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change 
Mitigation)  

รอบการจัดสรร GEF-5 (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๓ ปa ๖ เดือน (สิงหาคม ๒๕๕๙ - กุมภาพันธS ๒๕๖๓)   

วงเงินงบประมาณ (GEF Trust Fund) ๒,๐๕๘,๖๐๐ ดอลลารSสหรัฐ  
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Carbon Footprint ในผลิตภัณฑS โดยการลดการใช!พลังงานฟอสซิลและลดการปล,อยปริมาณก�าซเรือน
กระจก 
สถานะโครงการ 
 GEF CEO อนุมัติเอกสารโครงการฉบับสมบูรณS เม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙ โดย GEF OFP ออก
หนังสือรับรองโครงการเม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธS ๒๕๕๖ ท้ังนี้ หน,วยงานบริหารโครงการมีหนังสือถึง OFP 
เม่ือวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธS ๒๕๕๙ แจ!งการเปลี่ยนหน,วยงานเจ!าของโครงการจากเดิมคือสํานักงานส,งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย,อมเปRนกรมส,งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องจาก
สํานักงานส,งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย,อมมีการปรับโครงสร!างย!ายมาสังกัดสํานักงานรัฐมนตรี 
อนึ่ง คาดว,าจะสามารถเริ่มดําเนินโครงการได!ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 
ปUญหา/อุปสรรค 
๑. ด!านการบริหารจัดการ หน,วยงานเจ!าของโครงการเดิมแจ!งยกเลิกการเปRนเจ!าของโครงการ เนื่องจากมี

การปรับเปลี่ยนโครงสร!างองคSกร หน,วยงานบริหารโครงการจึงต!องหาหน,วยงานท่ีจะรับเปRนเจ!าของ
โครงการใหม, 

แนวทางแก!ไขและข!อเสนอแนะ 
๑.  ด!านการบริหารจัดการ หน,วยงานบริหารโครงการหารือกับหน,วยงานภาครัฐต,าง ๆ เพ่ือรับเปRน

หน,วยงานเจ!าของโครงการ ซ่ึงได!กรมส,งเสริมอุตสาหกรรมเปRนหน,วยงานเจ!าของโครงการใหม,แล!ว 
 
๓.๑๗ Reduction of GHG Emission in Thai Industries through Promoting Investment of 
the Production and Usage of Solid Bio-fuel (32/ID5727) 

ข!อมูลท่ัวไป 

 
 

หน6วยงานเจ!าของโครงการ ไม,มีหน,วยงานเจ!าของโครงการ (เดิมคือสํานักส,งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว กระทรวงอุตสาหกรรม)  

หน6วยงานบริหารโครงการ UNIDO 

ประเภทโครงการ ระดับประเทศ (Country Project)  

ขนาดโครงการ โครงการขนาดใหญ, (Full-Sized Project) 

สาขาท่ีขอรับการสนับสนุน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change 
Mitigation)  

รอบการจัดสรร GEF-5 (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๔ ปa 

วงเงินงบประมาณ (GEF Trust Fund) ๔,๓๘๐,๐๐๐  ดอลลารSสหรัฐ  
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วัตถุประสงคBโครงการ 
 เพ่ือส,งเสริมการใช!พลังงานเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท,ง ซ่ึงเปRนการนําของเสียจากภาคเกษตรกรรมมาใช!
ประโยชนS และลดการใช!พลังงานฟอสซิลในโรงงานอุตสาหกรรม 
สถานะโครงการ 
 ยกเลิกโครงการในช,วงการพัฒนาเอกสารโครงการฉบับสมบูรณS โดย OFP ออกหนังสือรับรองโครงการ
เม่ือวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ท้ังนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมมีหนังสือถึง OFP เม่ือวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธS 
๒๕๕๙ แจ!งว,า เนื่องจากโครงการดังกล,าวไม,ได!ถูกจัดเปRนภารกิจเชิงนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม    
จึงขอให!หน,วยงานบริหารโครงการประสานหน,วยงานอ่ืนเพ่ือรับเปRนหน,วยงานเจ!าของโครงการแทน โดย
หน,วยงานบริหารโครงการได!มีหนังสือถึง OFP เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แจ!งว,า จากการหารือกับ
หลายหน,วยงาน ไม,มีหน,วยงานใดรับเปRนหน,วยงานเจ!าของโครงการ จึงได!แจ!งยกเลิกโครงการกับ GEF 
อย,างเปRนทางการแล!ว  
ปUญหา/อุปสรรค 
๑.  ด!านการบริหารจัดการ หน,วยงานเจ!าของโครงการตัดสินใจไม,รับเปRนหน,วยงานเจ!าของโครงการ

หลังจากท่ี OFP มีหนังสือรับรองโครงการ และ GEF Council ได!อนุมัติโครงการแล!ว รวมท้ัง OFP 
ทราบว,าโครงการมีปOญหาจากการแจ!งเตือนกําหนดส,งเอกสารโครงสารฉบับสมบูรณSจาก GEF โดย
ไม,ได!รับข!อมูลดังกล,าวจากหน,วยงานเจ!าของโครงการและหน,วยงานบริหารโครงการ 

แนวทางแก!ไขและข!อเสนอแนะ 
๑. ด!านการบริหารจัดการ หน,วยงานบริหารโครงการและ OFP ได!ร,วมกันทาบทามหลายหน,วยงานเพ่ือ

รับเปRนหน,วยงานเจ!าของโครงการ แต,ไม,มีหน,วยงานใดรับเปRนหน,วยงานเจ!าของโครงการภายในเวลาท่ี
กําหนด หน,วยงานบริหารโครงการจึงต!องแจ!งยกเลิกโครงการ ท้ังนี้ เม่ือโครงการมีปOญหา หน,วยงาน
เจ!าของโครงการและหน,วยงานบริหารโครงการควรแจ!งให! OFP ทราบ เพ่ือสามารถร,วมกันแก!ไข
ปOญหาได!ทัน รวมท้ังควรมีระบบการติดตามและรายงานความก!าวหน!าการดําเนินโครงการเปRนระยะ 
 

๓.๑๘ Cleantech Promotion Programme for SMEs in Thailand (34/ID5800) 
ข!อมูลท่ัวไป 

หน6วยงานเจ!าของโครงการ กรมส,งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  

หน6วยงานบริหารโครงการ UNIDO 

ประเภทโครงการ ระดับประเทศ (Country Project)  

ขนาดโครงการ โครงการขนาดกลาง (Medium-Sized Project) 

สาขาท่ีขอรับการสนับสนุน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change 
Mitigation)  

รอบการจัดสรร GEF-5 (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) 
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วัตถุประสงคBโครงการ 

เพ่ือส,งเสริมและพัฒนาผู!ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย,อม รวมท้ัง Startups ท่ีคิดค!น
นวัตกรรมด!านเทคโนโลยีสะอาดของไทยให!สามารถเข!าถึงแหล,งทุนระหว,างประเทศ เช,น Venture 
Capitals และ Angels Network สําหรับใช!ในการขยายขีดความสามารถในการผลิตเพ่ือรองรับตลาดโลก
ใน ๔ สาขา ได!แก, การใช!พลังงานอย,างมีประสิทธิภาพ การใช!น้ําอย,างมีประสิทธิภาพ การใช!ของเสียเปRน
พลังงาน และพลังงานหมุนเวียน 
สถานะโครงการ 
 อยู,ระหว,างการดําเนินโครงการ โดย OFP ออกหนังสือรับรองโครงการเม่ือวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ และหน,วยงานบริหารโครงการและเจ!าของโครงการลงนามในเอกสารร,วมดําเนินโครงการ เม่ือวันท่ี 
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ มีการดําเนินกิจกรรมท่ีผ,านมา อาทิ การประกวด The first clean tech การเปsดตัว 
clean tech campaign และการฝ�กอบรมและพัฒนาพ่ีเลี้ยงระดับประเทศ เปRนต!น 
ปUญหา/อุปสรรค 
๑. ด!านการบริหารจัดการ GEF Agency มีความเห็นว,ารัฐบาลไทยใช!เวลาในการอนุมัติให!ดําเนินโครงการ 

GEF นาน ๖-๑๒ เดือน 
แนวทางแก!ไขและข!อเสนอแนะ 
๑. ด!านการบริหารจัดการ GEF Agency มีความเห็นเสนอให!มีกลไกท่ี GEF OFP Unit ช,วยอํานวยความ

สะดวกในการอนุมัติโครงการ โดยอาจเริ่มต้ังแต,ข้ันตอนการขอความเห็นชอบ NPFD โดยหากโครงการ
ได!รับการบรรจุใน NPFD แล!ว ก็สามารถยกเว!นหรือข!ามข้ันตอนการข้ันตอนการอนุมัติอ่ืน ๆ ได! 

๒. การดําเนินการตามท่ี GEF Agency มีความเห็นนั้น ไม,สามารถดําเนินการได! 
เนื่องจากในข้ันตอนของการทํา NPFD นั้น เปRนเพียงการเสนอข!อเสนอโครงการสั้นๆ เท,านั้น 
ไม,ใช,รายละเอียดของโครงการฉบับเต็ม  และตามข!อเท็จจริงแล!ว เม่ือโครงการได!รับความเห็นชอบจาก 
GEF แล!ว จะต!องมีการลงนามร,วมกันระหว,างหน,วยงานบริหารโครงการและเจ!าของโครงการ 
ในล ักษณะของความตกลง ซ่ึงหากเข!าข,ายท่ีจะต!องเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔(๗) แล!ว ก็จะต!อง
ดําเนินการ โดยข้ันตอนการดําเนินการไม,ได!ใช!เวลานาน และจะต!องพิจารณาว,างบประมาณท่ีสนับสนุน
ในลักษณะ co-financing เข!าข,ายตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ หรือไม, 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๓ ปa (๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐) 

วงเงินงบประมาณ (GEF Trust Fund) ๒,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลารSสหรัฐ  
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๓.๑๙ GMS-FBP Greater Mekong Sub-region Forests and Biodiversity Program (15/ID4649) 
ข!อมูลท่ัวไป 

 
วัตถุประสงคBโครงการ 

เพ่ือเพ่ิมการลงทุนและเพ่ือปรับปรุงการจัดการและการปรับตัวต,อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของการอนุรักษSความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีป�าไม! ซ่ึงรวมถึง ระบบพ้ืนท่ีอนุรักษSของกลุ,มลุ,มน้ําโขง 
สถานะโครงการ 

  อยู,ระหว,างดําเนินโครงการ โดย OFP ออกหนังสือรับรองโครงการเม่ือวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ 
ปOจจุบันมีความก!าวหน!าในส,งเสริมให!เกิดความร,วมมือระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคเพ่ือการจัดการพ้ืนท่ี
ความหลากหลายทางชีวภาพข!ามพรมแดน และมีการจัดประชุมพ้ืนท่ีความหลากหลายทางชีวภาพข!าม
พรมแดนครั้งท่ี ๓ (The Third Trans-boundary Biodiversity Landscape Forum) เพ่ือทบทวน
แผนปฏิบัติการสําหรับปa พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ และจัดทําแผนงานโดยละเอียด  
ปUญหา/อุปสรรค 
๑. ด!านบุคลากร ADB ว,าจ!างบริษัทท่ีปรึกษาในการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนิน

โครงการ แต,ก็มีผลต,อความต,อเนื่องของการดําเนินกิจกรรม 
๒. ด!านการบริหารจัดการ พ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพจะมีการบริหารจัดการพ้ืนท่ีหลาย

ประเด็น ทําให!ไม,สามารถกําหนดนโยบายและกรอบเชิงสถาบันเพ่ือบริหารจัดการพ้ืนท่ีได!โดยเฉพาะ 
แนวทางแก!ไขและข!อเสนอแนะ 
๑. ด!านบุคลากร มีการปรับปรุงกระบวนงานแล!ว 

หน6วยงานเจ!าของโครงการ ADB 

หน6วยงานบริหารโครงการ ADB 

ประเภทโครงการ ระดับภูมิภาค (Regional Project) ๖ ประเทศ ได!แก, กัมพูชา 
จีน ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม 

ขนาดโครงการ โครงการขนาดกลาง (Medium-Sized Project) 

สาขาท่ีขอรับการสนับสนุน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change 
Mitigation) ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และ
การจัดการป�าไม!อย,างยั่งยืน (Sustainable Forestry 
Management)      

รอบการจัดสรร GEF-5 (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗)  

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๒ ปa (ตุลาคม ๒๕๕๗ - ธันวาคม ๒๕๕๙)    

วงเงินงบประมาณ (GEF Trust Fund) ๒๐,๑๕๒,๓๓๙ ดอลลารSสหรัฐ (ระดับภูมิภาค) 
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๒. ด!านการบริหารจัดการ เน!นให!มีการแจ!งการดําเนินงานตามกลยุทธSและแผนปฏิบัติงานด!านความ
หลากหลายทางชีวภาพท้ังในประเทศและระดับจังหวัด 
 

๓.๒๐ Barrier Removal to the Cost-Effective Development and Implementation of 
Energy Standards and Labeling Project (BRESL) (3/ID 2777) 

ข!อมูลท่ัวไป 

 
วัตถุประสงคBโครงการ 

เพ่ือจัดทําข!อเสนอแนะและเสริมสร!างขีดความสามารถ รวมถึงเสริมสร!างความรู!ความเข!าใจด!าน
มาตรฐานเครื่องใช!ไฟฟ�าและฉลากท่ีมีประสิทธิภาพด!านการลดใช!พลังงาน รวมถึงส,งเสริมความร,วมมือให!
เกิดการยอมรับมาตรฐานและประสิทธิภาพพลังงานร,วมกันในระดับภูมิภาค 
สถานะโครงการ 

โครงการเสร็จสิ้นแล!ว โดย OFP ออกหนังสือรับรองโครงการเม่ือวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๐ ท้ังนี้
โครงการได!มีการจัดทําข!อเสนอแนะเชิงนโยบาย และการดําเนินงานโครงการนําร,องการคํานวณคารSบอน
ฟุตปริ้นสSในการผลิตเครื่องปรับอากาศและบัลลาสตS รวมถึงการส,งเสริมสนับสนุนให!มีการจัดซ้ือจัดจ!าง
อุปกรณSและเครื่องใช!ไฟฟ�าท่ีมีฉลากประสิทธิภาพพลังงานสูงในธุรกิจอสังหาริมทรัพยS นอกจากนี้ยังมีการ
รวบรวมและประเมินผลการส,งเสริมให!เกิดการยอมรับมาตรฐานและประสิทธิภาพพลังงานร,วมกันในระดับ
ภูมิภาค 

 
 

หน6วยงานเจ!าของโครงการ เดิม: กรมพลังงานทดแทนและการอนุรักษSพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน  
ใหม,: องคSการบริหารจัดการก�าซเรือนกระจก (องคSการมหาชน) 

หน6วยงานบริหารโครงการ UNDP 

ประเภทโครงการ ระดับภูมิภาค (Regional Project) ๖ ประเทศ ได!แก, บังคลา
เทศ จีน อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม และปากีสถาน   

ขนาดโครงการ โครงการขนาดใหญ, (Full-Sized Project) 

สาขาท่ีขอรับการสนับสนุน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change 
Mitigation) 

รอบการจัดสรร GEF-4 (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๕ ปa (๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖)  

วงเงินงบประมาณ (GEF Trust Fund) ๗,๔๖๖,๕๐๐ ดอลลารSสหรัฐ (ระดับภูมิภาค) 
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ปUญหา/อุปสรรค 
๑. ด!านการบริหารจัดการ: มีการเปลี่ยนแปลงหน,วยงานเจ!าของโครงการจากเดิมคือ กรมพลังงาน

ทดแทนและการอนุรักษSพลังงานกระทรวงพลังงาน  เปRน องคSการบริหารจัดการก�าซเรือนกระจก 
(องคSการมหาชน) โดยไม,ได!แจ!งให! OFP ทราบ  

๒. ด!านการบริหารจัดการ: การประสานงานกับ Regional Project Management Unit (RPMU) ล,าช!า 
และกระชั้นชิดส,งผลให!การดําเนินงานไม,เปRนไปตามแผนงานท่ีกําหนด 

แนวทางแก!ไขและข!อเสนอแนะ 
๑. OFP มีระบบการติดตามประเมินผลโครงการเปRนระยะ เพ่ือให!ทราบความก!าวหน!าและสถานการณS

ดําเนินโครงการ 
๒. จัดให!มีการติดต,อประสานงานกับ Regional Project Management Unit (RPMU) อย,างต,อเนื่อง

และบ,อยครั้ง เพ่ือรับทราบสถานการณSดําเนินงานอย,างต,อเนื่อง 
 

๓.๒๑ Support to Alignment of NBSAP with CBD Obligations and to Development of 
CHM (4/ID3307)  

ข!อมูลท่ัวไป 

 
วัตถุประสงคBโครงการ 

เพ่ือเสริมสร!างขีดความสามารถของประเทศในการอนุวัติตามอนุสัญญาว,าด!วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรSและแผนปฏิบัติการด!านความหลากหลายทางชีวภาพ (National 
Biodiversity Strategy and Action Plans: NBSAP) 
สถานะโครงการ 

ปsดโครงการแล!วเม่ือวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ โดย OFP ออกหนังสือรับรองโครงการเม่ือวันท่ี ๓ 
เมษายน ๒๕๕๐  

หน6วยงานเจ!าของโครงการ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม 

หน6วยงานบริหารโครงการ UNDP 

ประเภทโครงการ ระดับประเทศ (Country Project) 

ขนาดโครงการ Enabling Activities 

สาขาท่ีขอรับการสนับสนุน ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)  

รอบการจัดสรร GEF-4 (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๒ ปa (๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓)  

วงเงินงบประมาณ (GEF Trust Fund) ๓๙๔,๙๙๐ ดอลลารSสหรฐั  
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ปUญหา/อุปสรรค 
๑. ด!านบุคลากร ผู!จัดการโครงการบางคนยังไม,เข!าใจในเนื้อหาและรายละเอียดของโครงการจึงทําให!ต!อง

ใช!ระยะเวลาในการดําเนินงานมากข้ึน 
แนวทางแก!ไขและข!อเสนอแนะ 
๑. ด!านบุคลากร มีการอธิบายเนื้อหาวัตถุประสงคSของโครงการ รวมท้ังแลกเปลี่ยนมุมมองให!เปRนไปใน

ทิศทางเดียวกัน 
 
๓.๒๒ Exploring Renewable Energy Responding to Sufficiency Economy in Mae Hong Son 
(5/ID 3359) 

ข!อมูลท่ัวไป 

 
วัตถุประสงคBโครงการ 

เพ่ือพัฒนาและอนุรักษSทรัพยากรธรรมชาติโครงการส,งเสริมการใช!พลังงานทางเลือก สนับสนุน
นโยบายระดับชาติในการส,งเสริมพลังงานหมุนเวียน และใช!เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนอย,างยั่งยืนในพ้ืนท่ี
ชนบทของประเทศไทย 
สถานะโครงการ 

อยู,ระหว,างการดําเนินโครงการ โดย OFP ออกหนังสือรับรองโครงการเม่ือวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๐ 
ท้ังนี้โครงการได!ดําเนินการติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทิตยS ณ อาคารของหน,วยงานภาครัฐตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานเสร็จสิ้นแล!ว และอยู,ระหว,างการติดต้ังเครื่อง biodigester ในครัวเรือนหรือสถานท่ี
เพาะปลูก ท้ังนี้ ได!กําหนดแผนการฝ�กอบรมทางด!านเทคนิคและกิจกรรมเสริมสร!างความตระหนัก รวมถึง
โปรแกรมการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการและการบํารุงรักษาระบบพลังงานแสงอาทิตยSสําหรับอาคารในส,วน

หน6วยงานเจ!าของโครงการ เดิม: สถาบันสิ่งแวดล!อมไทย 
ใหม,: สํานักงานพลังงานจังหวัดแม,ฮ,องสอน 

หน6วยงานบริหารโครงการ UNDP 

ประเภทโครงการ ระดับประเทศ (Country Project)   

ขนาดโครงการ โครงการขนาดใหญ, (Full-Sized Project) 

สาขาท่ีขอรับการสนับสนุน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change 
Mitigation) 

รอบการจัดสรร GEF-4 (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๕ ปa (กุมภาพันธS ๒๕๕๓ – กุมภาพันธS ๒๕๕๘)  
อยู,ระหว,างการขอขยายระยะเวลาดําเนินโครงการต,ออีก ๑ ปa  

วงเงินงบประมาณ (GEF Trust Fund) ๒,๘๐๒,๗๐๐ ดอลลารSสหรัฐ  
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ภาครัฐ (โรงพยาบาล) แล!ว และอยู,ระหว,างการเสนอโครงการอนุรักษSทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีอุทยาน
แห,งชาติห!วยน้ําดัง ด!วยระบบบริหารจัดการร,วมและแลกเปลี่ยน สําหรับชุมชนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดแม,ฮ,องสอน 
ซ่ึงเปRนโครงการความร,วมมือระหว,าง สํานักงานพลังงานจังหวัดแม,ฮ,อนสอน UNDP และกรมอุทยาน
แห,งชาติ สัตวSป�า และพันธุSพืช โดยมีระยะเวลาดําเนินการ ๑ ปa (มีนาคม ๒๕๕๙ ถึง กุมภาพันธS ๒๕๖๐) ซ่ึง 
UNDP แจ!งว,า อยู,ระหว,างการขอขยายระยะเวลาดําเนินโครงการจาก GEF  
ปUญหา/อุปสรรค 
๑. ด!านการบริหารจัดการ: มีการเปลี่ยนแปลงหน,วยงานเจ!าของโครงการจากเดิมคือ สถาบันสิ่งแวดล!อม

ไทย เปRน สํานักงานพลังงานจังหวัดแม,ฮ,องสอน ท้ังนี้ OFP ได!รับแจ!งจากสถาบันสิ่งแวดล!อมไทยว,า 
ยกเลิกโครงการ เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

แนวทางแก!ไขและข!อเสนอแนะ 
๑. OFP มีระบบการติดตามประเมินผลโครงการเปRนระยะ เพ่ือให!ทราบความก!าวหน!าและสถานการณS

ดําเนินโครงการ 
 

๓.๒๓ Integrated Community-based Forest and Catchment Management through an 
Ecosystem Service Approach (CBFCM) (6/ID 3445) 

ข!อมูลท่ัวไป 

 
วัตถุประสงคBโครงการ 

เพ่ือส,งเสริมการจัดการทรัพยากรป�าไม! และลุ,มน้ําแบบบูรณาการภายใต!การมีส,วนร,วมของชุมชน โดย
ประยุกตSใช!เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรS ท่ีเรียกว,า กลไกการชดเชยตอบแทนคุณแก,ระบบนิเวศ หรือ 

หน6วยงานเจ!าของโครงการ สํานักนโยบายและยุทธศาสตรS สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม 

หน6วยงานบริหารโครงการ UNDP 

ประเภทโครงการ ระดับประเทศ (Country Project)   

ขนาดโครงการ โครงการขนาดใหญ, (Full-Sized Project) 

สาขาท่ีขอรับการสนับสนุน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change 
Mitigation) ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และ
การจัดการป�าไม!อย,างยั่งยืน (Sustainable Forestry 
Management)      

รอบการจัดสรร GEF-5 (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๕ ปa ๔ เดือน (๒๗ กุมภาพันธS ๒๕๕๕ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)  

วงเงินงบประมาณ (GEF Trust Fund) ๓,๘๖๘,๐๐๐ ดอลลารSสหรัฐ  
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Payment for Ecosystem Services (PES) เพ่ือการอนุรักษSทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมและสร!าง
แรงจูงใจในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย,างยั่งยืนร,วมกัน ท้ังระดับท!องถ่ิน ระดับภูมิภาคและ
ระดับชาติ  โดยมีพ้ืนท่ีลุ,มน้ํานําร,อง ๔ แห,ง ท่ีได!คัดเลือกเปRนพ้ืนท่ีตัวแทนและระบบนิเวศบริการสําคัญ 
ได!แก, ลุ,มน้ําแม,สา จังหวัดเชียงใหม, ลุ,มน้ําท,าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ลุ,มน้ําลําเซบาย จังหวัดอุบลราชธานี 
และลุ,มน้ําเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรSธานี 
สถานะโครงการ 

อยู,ระหว,างการดําเนินโครงการ โดย OFP ออกหนังสือรับรองโครงการเม่ือวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ 
ท้ังนี้โครงการอยู,ระหว,างการดําเนินการสร!างศักยภาพเชิงนโยบายและองคSกรในการส,งเสริมการประยุกตSใช!
กลไก PES ซ่ึงองคSกรปกครองส,วนท!องถ่ินในพ้ืนท่ีนําร,องและสํานักงานสิ่งแวดล!อมภาคได!บรรจุหลักการ 
PES และ biocarbon ในแผนยุทธศาสตรSการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม และแผนปฏิบัติ
การของชุมชน รวมท้ังได!มีการได!มีการสาธิตการประยุกตSใช!กลไก PES ในพ้ืนท่ีลุ,มน้ํานําร,อง เพ่ือขยายพ้ืนท่ี
ท่ีมีการบูรณาการการจัดการทรัพยากรป�าไม!และลุ,มน้ํา  
ปUญหา/อุปสรรค 
๑. ด!านบุคลากร: ข!อจํากัดด!านจํานวนเจ!าหน!าท่ีของหน,วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะเจ!าหน!าท่ีในพ้ืนท่ีนําร,อง 

ซ่ึงมีภารกิจหน!าท่ีรับผิดชอบประจําอยู,แล!ว จึงไม,สามารถร,วมดําเนินโครงการได!อย,างเต็มท่ี ประกอบ
กับเจ!าหน!าท่ีดังกล,าวไม,ได!รับการพัฒนาศักยภาพในเรื่องการใช!เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรS เพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานโครงการ 

๒. ด!านการบริหารจัดการ: การประสานงานเพ่ือดําเนินกิจกรรมต,างๆ ของโครงการยังไม,มีประสิทธิภาพ
เท,าท่ีควร 

๓. ด!านพัสดุ/อุปกรณS: มีความคลาดเคลื่อนในการบันทึกรายการพัสดุและอุปกรณSของโครงการเนื่องจาก
หลักเกณฑSในการลงทะเบียนสินทรัพยSระหว,างระหว,าง UNDP และรัฐบาลไทยมีความแตกต,างกัน ทํา
ให!มีการบันทึกสินทรัพยSของโครงการไม,ครบถ!วน 

๔. ด!านงบประมาณ: การเบิกจ,ายงบประมาณโครงการไม,เปRนไปตามแผนงบประมาณของโครงการท่ี
กําหนดไว!  

๕. ด!านสภาวะแวดล!อม: มีความล,าช!าในการดําเนินงานโครงการในปa พ.ศ. 2558 เนื่องจากการย!ายกํากับ
ดูแลโครงการและ PMU จากกรมควบคุมมลพิษไปยังสํานักนโยบายและยุทธศาสตรS สํานัก
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม ส,งผลต,อการเปลี่ยนแปลงของระบบการรายงาน 
การจัดการ และการอนุมัติแผนงานต,างๆ ล,าช!า เปRนเหตุให!การดําเนินกิจกรรมต,างๆ ของโครงการไม,
เปRนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว! ในขณะเดียวกันเจ!าหน!าท่ีโครงการในพ้ืนท่ีนําร,องก็ต!องปรับตัวให!เข!า
กับการบริหารงาน และกระบวนการขออนุมัติต,างๆ แบบใหม, 

แนวทางแก!ไขและข!อเสนอแนะ 
๑. ด!านบุคลากร: โครงการได!จัดจ!างเจ!าหน!าท่ีประสานงาน และเจ!าหน!าท่ีการเงินเพ่ือช,วยสนับสนุนการ

ดําเนินงานโครงการของสํานักงานสิ่งแวดล!อมภาค และได!จัดจ!างท่ีปรึกษาทางวิชาการในด!านนโยบาย
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สิ่งแวดล!อมและองคSกรด!านเศรษฐศาสตรSสิ่งแวดล!อมด!านการประเมินมูลค,าทางเศรษฐศาสตรS รวมท้ัง
ศูนยSวนศาสตรSชุมชนเพ่ือคนกับป�า - ประเทศไทย (RECOFTC - Thailand) เพ่ือช,วยประสานงานใน
พ้ืนท่ี ท้ังนี้ ควรมีการพัฒนาศักยภาพของเจ!าหน!าท่ีโครงการ CBFCM ในพ้ืนท่ีนําร,องอย,างต,อเนื่อง 

๒. ด!านการบริหารจัดการ: โครงการได!จัดจ!างเจ!าหน!า ท่ีของสํานักบริหารโครงการ (Project 
Management Unit - PMU) เพ่ิมเพ่ือช,วยสนับสนุนการดําเนินงานตามกิจกรรมต,างๆ และช,วยใน
เรื่องการประสานงานให!กับสํานักงานสิ่งแวดล!อมภาค 

๓. ด!านพัสดุ/อุปกรณS: มีการจัดฝ�กอบรมในเรื่องการบันทึกการจัดซ้ือสินทรัพยSจากงบประมาณโครงการ 
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให!เกิดความเข!าใจในเรื่องการบันทึกพัสดุและอุปกรณSของโครงการ 
ท้ังนี้ จะมีการตรวจทาน (Spot Check) ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ด!วย  

๔. ด!านงบประมาณ: PMU ได!ดําเนินการติดตามในเรื่องการดําเนินกิจกรรมต,างๆ ของโครงการ อย,าง
ใกล!ชิด ท้ังในส,วนกลางและส,วนพ้ืนท่ีนําร,อง รวมท้ังติดตามให!การเบิกจ,ายงบประมาณให!เปRนไปตาม
แผนการดําเนินงานและแผนงบประมาณ  

๕. ด!านสภาวะแวดล!อม: เจ!าหน!าท่ีโครงการมีการปรับตัวให!เข!ากับระบบการบริหารงานใหม,และทําความ
เข!าใจกับกระบวนการทํางานของสํานักงาน CBFCM แล!ว และปOจจุบันการดําเนินโครงการเปRนไป
ด!วยดี 

๖. ด!านมวลชนสัมพันธS: โครงการได!ว,าจ!างศูนยSวนศาสตรSชุมชนเพ่ือคนกับป�า - ประเทศไทย (RECOFTC 
- Thailand) เพ่ือช,วยดําเนินกิจกรรมท่ีมีการประสานงานกับผู!มีส,วนได!ส,วนเสียในพ้ืนท่ีนําร,อง และ
ปรับปรุงการประสานงานของโครงในพ้ืนท่ีนําร,อง 

๗. ด!านเทคโนโลยีสารสเทศ: มีหลายหน,วยงานท่ีมีการดําเนินงานเก่ียวกับหลักการของ PES จึงเห็นควร
จะมีการดําเนินงานร,วมกันระหว,างหน,วยงานเหล,านี้เพ่ือให!บรรลุเป�าหมายร,วมกัน โดยมีโครงการ 
CBFCM เปRนหน,วยงานกลางในการจัดทําฐานข!อมูลกลางของหลักการ PES กับหน,วยงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข!อง 
 

๓.๒๔ Catalyzing Sustainability of Thailand's Protected Areas System (7/ID 3517) 
ข!อมูลท่ัวไป 

หน6วยงานเจ!าของโครงการ กรมอุทยานแห,งชาติ สัตวSป�า และพันธุSพืช 

หน6วยงานบริหารโครงการ UNDP 

ประเภทโครงการ ระดับประเทศ (Country Project)   

ขนาดโครงการ โครงการขนาดใหญ, (Full-Sized Project) 

สาขาท่ีขอรับการสนับสนุน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change 
Mitigation) ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และ   
การจัดการป�าไม!อย,างยั่งยืน (Sustainable Forestry 
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วัตถุประสงคBโครงการ 

เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมอย,างยั่งยืน และการพัฒนา
ระบบงบประมาณท่ียั่งยืนในการบริหารพ้ืนท่ีคุ!มครองของประเทศไทย ท้ังในระดับชาติและชุมชน โดยการ
ใช!เครื่องมือมาตรฐาน เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการจัดการและงบประมาณท่ียั่งยืน และการเสริมสร!าง
ศักยภาพ ตลอดจนพัฒนากลไกทางการเงินใหม,ๆ 
สถานะโครงการ 

อยู,ระหว,างการดําเนินโครงการตามแผนงานในช,วงท!ายของของโครงการ และกําลังขอขยายระยะเวลา
ดําเนินโครงการจนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย OFP ออกหนังสือรับรองโครงการเม่ือวันท่ี ๓ 
เมษายน ๒๕๕๐ ท้ังนี้โครงการได!จัดต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาพ้ืนท่ีคุ!มครองกลุ,มป�าตะวันออก และจัด
ประชุมผู!มีส,วนเก่ียวข!องด!านการจัดการพ้ืนท่ีคุ!มครองของประเทศไทยอย,างยั่งยืน อาทิ อุทยานแห,งชาติ
เขาคิชกูฎ เขตรักษาพันธุSสัตวSป�าเขาอ,างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา อุทยานแห,งชาติตะรุเตา พ้ืนท่ีดอยอิน
ทนนทS และจัดฝ�กอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจ!าหน!าท่ีในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพและการบริหาร
จัดการพ้ืนท่ีคุ!มครองของประเทศไทย 
ปUญหา/อุปสรรค 
๑. ด!านบุคลากร: ลูกจ!างโครงการมีอัตราการลาออกท่ีสูง 
๒. ด!านการบริหารจัดการ: กิจกรรมส,วนใหญ,เปRนการประชุมบุคคลภายนอกทําให!ต!องขออนุมัติปลัดฯ ซ่ึง

ต!องมีข้ันตอนการอนุมัติหลายข้ันตอน / จํานวนการทํางานท่ีเยอะและกระบวนการอนุมัติของภาครัฐ
ส,งผลให!เกิดความล,าช!าในการปฏิบัติงาน 

๓. ด!านพัสดุ/อุปกรณS: ไม,มีความชัดเจนของสินทรัพยSท่ีจะต!องปรับตามท่ีได!ลงทะเบียนไว! 
๔. ด!านงบประมาณ: ความล,าช!าของระบบการเบิกจ,ายงบประมาณทําให!เกิดความไม,ต,อเนื่องระหว,าง

หน,วยงานดําเนินโครงการและ UNDP รวมถึงระบบทางการเงิน 
๕. ด!านสภาวะแวดล!อม: ครอบคลุมระบบนิเวศต,าง ๆ ในโครงการมากกว,าท่ีจะมุ,งเป�าไปสู,ความสําเร็จ

ด!านมวลชนสัมพันธS: มีการประชาสัมพันธSไม,ได!มาตรฐานและไม,เข!าถึงบุคคลท่ัวไป. 
แนวทางแก!ไขและข!อเสนอแนะ 
๑. ด!านบุคลากร: รับเจ!าหน!าท่ีท่ีมีประสบการณS และมีการปรับข้ึนเงินเดือน/เพ่ิมแรงจูงใจให!เจ!าหน!าท่ี

และคณะทํางานท่ีได!รับมอบหมายให!ดําเนินกิจกรรมต,างๆ รวมท้ังส,งเสริมการส,วนร,วมของเจ!าหน!าท่ี
ในการทํางานร,วมกัน 

Management)      

รอบการจัดสรร GEF-4 (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๕ ปa (พฤศจิกายน ๒๕๕๒ – พฤศจิกายน ๒๕๕๘)  
อยู,ระหว,างการขอขยายระยะเวลาดําเนินโครงการอีก ๑ ปa 

วงเงินงบประมาณ (GEF Trust Fund) ๓,๘๐๐,๐๐๐ ดอลลารSสหรัฐ  
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๒. ด!านการบริหารจัดการ: มีการมอบหมายเจ!าหน!าท่ีกรมอุทยานฯ ในการสนับสนุนการทํางาน 
โดยเฉพาะการบริหารการจัดการและการเงินโดยให!การปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ 

๓. ด!านพัสดุ/อุปกรณS: ควรมีการบันทึกทรัพยSสินทุกรายการของโครงการไว!ตามมาตรฐาน IP หรือมีการ
ติดหมายเลขก,อนท่ีจะมีการนําส,งมอบให!กับหน,วยงานเจ!าของโครงการ 

๔. ด!านงบประมาณ: มีการใช!รหัสการเบิกจ,ายของโครงการดําเนินการโดยกระบวนการมีส,วนร,วมตาม
คู,มือท่ีได!แนะนําไว!  โดยระบบทางการเงินของโครงการควรจะครอบคลุมและเปRนไปตามท่ีวางแผน/
ตกลงไว!ล,วงหน!า  

๕. ด!านสภาวะแวดล!อม: มอบหมายผู!ประสานงานในพ้ืนท่ีดําเนินการอย,างใกล!ชิด เพ่ือให!แน,ใจว,าการ
ทํางานเปRนกลุ,มในแต,ละพ้ืนท่ีนําร,องจะเปRนไปตามแผนงานท่ีวางไว! และในกรณีท่ีจําเปRนอาจมีการลด
เป�าหมายและมุ,งเน!นไปท่ีพ้ืนท่ีนําร,องบางพ้ืนท่ี เพ่ือการดําเนินงานอย,างมีประสิทธิผล โดยอาศัยการ
วิเคราะหSและการประเมินขีดความสามารถของผู!มีส,วนร,วม 

๖. ด!านมวลชนสัมพันธS:  มีการจัดจ!างเจ!าหน!าท่ีในช,วงท!ายโครงการเพ่ือทําเอกสารและเผยแพร,บทเรียน
ของโครงการ  

๗. ด!านเทคโนโลยีสารสนเทศ: จัดจ!างเจ!าหน!าท่ีด!านการสื่อสารและด!านการจัดการองคSความรู!เพ่ือเติม
เต็มช,องว,าง โดยเฉพาะอย,างยิ่งในเรื่องของการจัดการข!อมูลและองคSความรู!  

 
๓.๒๕ โครงการ 4th Operational Phase of the GEF Small Grants Programme (RAF 2) (12/ID 
3517) 

ข!อมูลท่ัวไป 

หน6วยงานเจ!าของโครงการ UNDP  

หน6วยงานบริหารโครงการ UNDP 

ประเภทโครงการ ระดับโลก (Global Project)   

ขนาดโครงการ โครงการขนาดเล็ก (Small Grants Project: SGP) 

สาขาท่ีขอรับการสนับสนุน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change 
Mitigation) ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)           
ความเสื่อมโทรมของดิน (Land Degradation) การจัดการป�า
ไม!อย,างยั่งยืน (Sustainable Forestry Management) 
สารเคมีและของเสีย (Chemicals and Waste) และน,านน้ํา
สากล (International Waters) 

รอบการจัดสรร GEF-4 (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๕ ปa ๖ เดือน (กรกฎาคม ๒๕๕๒ – มกราคม ๒๕๕๘)  

วงเงินงบประมาณ (GEF Trust Fund) ๑,๕๐๙,๔๗๑.๓๕ ดอลลารSสหรัฐ  
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 วัตถุประสงคBโครงการ 
เพ่ือสนับสนุนชุมชน องคSกรภาคประชาสังคมท้ังในระดับแระเทศและระดับท!องถ่ิน และผู!มีส,วน

เก่ียวข!องอ่ืนๆ ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร!างศักยภาพและการเรียนรู!ของชุมชน รวมท้ัง
การเผยแพร,ประชาสัมพันธSโครงการเพ่ือให!เห็นการมีส,วนร,วมของชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล!อมท่ีก,อให!เกิด
ผลประโยชนSในระดับโลก อาทิ การลดการปล,อยก�าซเรือนกระจก การอนุรักษSความหลากหลายทางชีวภาพ 
การลดและขจัดสารมลพิษ เปRนต!น 
สถานะโครงการ 

ดําเนินการแล!วเสร็จ โดย OFP ออกหนังสือรับรองโครงการเม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ท้ังนี้มี
การดําเนินโครงการขนาดเล็กรวมท้ังสิ้น ๕๔ โครงการท่ีมุ,งเน!นการเสริมสร!างศักยภาพและความเข!มแข็ง
ของชุมชนท!องถ่ินและองคSกรภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล!อมชุมชน  
ปUญหา/อุปสรรค 
๑. ด!านบุคลากร: เจ!าหน!าท่ีโครงการยังไม,มีความเข!าใจในระบบการบริหารจัดการและข้ันตอนการทํางาน 
๒. ด!านการบริหารจัดการ: มีความความสับสนของการทํางานระหว,าง UNDP และ The United 

Nations Office for Project Services (UNOPS)  
๓. ด!านงบประมาณ: เกิดความล,าช!าในการจัดสรรวงเงินโดย UNOPS SGP 
๔. ด!านมวลชนสัมพันธS: ขาดการประชาสัมพันธSและการเผยแพร,ผลการดําเนินโครงการสู,สังคม 
แนวทางแก!ไขและข!อเสนอแนะ 
๑. ด!านบุคลากร: จัดทําเอกสารคู,มือการทํางาน เพ่ือทําความเข!าใจในหน!าท่ีการทํางานของเจ!าหน!าท่ี 

รวมถึงการสร!างคณะทํางานและเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารภายในคณะทํางานมากข้ึน 
๒. ด!านการบริหารจัดการ: ทําความเข!าใจในอํานาจหน!าท่ีและข!อแนะนําจาก Central Programme 

Management Team (CPMT) และ UNOPS SGP สาขานครนิวยอรSก  
๓. ด!านงบประมาณ: วางแผนการทํางานให!สอดคล!องกับช,วงเวลาของงบประมาณ และใช!เงินสํารอง

สําหรับกิจกรรมรายย,อย รวมท้ังจัดให!มีงบประมาณสมทบเพ่ือการดําเนินการต,อเนื่อง 
๔. ด!านมวลชนสัมพันธS:  จัดการเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู! และนําเสนอบทเรียนของโครงการท่ีผ,านมา 

รวมท้ังผลิตสื่อและเผยแพร,กิจกรรมผ,านระบบเครือข,ายโซเชียลมีเดีย 
 

๓.๒๖ โครงการ Sustainable Management of Biodiversity in Thailand's Production 
Landscape (13/ID 3940) 

��������	
�� 

หน6วยงานเจ!าของโครงการ สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม 

หน6วยงานบริหารโครงการ UNDP 
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วัตถุประสงคBโครงการ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการการอนุรักษSและการใช!ประโยชนSจากทรัพยากรชีวภาพท้ังใน
ระดับประเทศและระดับชุมชน เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑS ตลอดท้ังห,วงโซ,การผลิตและการตลาด รวมถึงมุ,งสร!าง
การดําเนินงานในระดับประเทศเพ่ือขยายการมีส,วนร,วมของชุมชนด!านการอนุรักษSความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยการปรับเปลี่ยนผลผลิตเพ่ือบรรเทาการคุกคามต,อความหลากหลายทางชีวภาพจากการเก็บ
เก่ียวผลผลิตและการอนุรักษSพ้ืนดินท่ีไม,ยั่งยืน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีมีความสําคัญต,อระบบนิเวศสูง 
สถานะโครงการ 

อยู,ระหว,างการดําเนินโครงการ โดย OFP ออกหนังสือรับรองโครงการ เม่ือวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐
โดยโครงการได!ดําเนินกิจกรรมเรื่อง ๑) การเสริมสร!างศักยภาพองคSกรในระดับนโยบายเพ่ือส,งเสริม
ศักยภาพชุมชน การพัฒนาการผลิต การตลาด การรับรองมาตรฐานสินค!าจากฐานทรัพยากรชีวภาพ 
รวมท้ังการติดตามประเมินผล ๒) การส,งเสริมการผลิตท่ียั่งยืนในรูปของวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสังคม และ  
๓) การศึกษาโอกาสทางการตลาดในต,างประเทศ (จีน ญ่ีปุ�น ไต!หวัน และเกาหลี) เพ่ือร,วมจัดแสดงสินค!า
ร,วมกับกระทรวงพาณิชยS โดยปOจจุบันมีผลการใช!จ,ายเงินโครงการท่ีได!รับการสนับสนุนจาก GEF แล!วเปRน
สัดส,วนร!อยละ 92 ของวงเงินโครงการท้ังหมด 
ปUญหา/อุปสรรค 

ตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการไม,มีปOญหาและอุปสรรคท่ีมีนัยสําคัญและส,งผลให!การดําเนินงาน
โครงการ 
แนวทางแก!ไขและข!อเสนอแนะ 
 โครงการมีการวางแผนท่ีดี และได!รับความร,วมมือจากภาคส,วนท่ีเก่ียวข!อง จึงทําให!การดําเนินงาน
เปRนไปอย,างมีประสิทธิภาพ 

  
 
 
 
 

ประเภทโครงการ ระดับประเทศ (Country Project) 

ขนาดโครงการ โครงการขนาดใหญ, (Full-Sized Project) 

สาขาท่ีขอรับการสนับสนุน ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) 

รอบการจัดสรร GEF-4 (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๔ ปa (ธันวาคม ๒๕๕๔ – พฤษภาคม ๒๕๕๙)  

วงเงินงบประมาณ (GEF Trust Fund) ๒,๒๐๕,๕๐๐ ดอลลารSสหรัฐ  
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๓.๒๗  โครงการ Promoting Energy Efficiency in Commercial Buildings in Thailand (PEECB) 
(15/ID 4165) 

ข!อมูลท่ัวไป 

 
วัตถุประสงคBโครงการ 

เพ่ือสนับสนุนและปรับปรุงการสร!างอาคารอนุรักษSพลังงาน ลดการปล,อยก�าซคารSบอนไดออกไซดSใน
ภาคอาคารธุรกิจในประเทศไทย โดยเสริมสร!างขีดความสามารถในการส,งเสริมการจัดการด!านสิ่งแวดล!อม
ตามรูปแบบท่ีเหมาะสม และส,งเสริมให!เกิดการใช!พลังงานอย,างมีประสิทธิภาพ 
สถานะโครงการ 

อยู,ระหว,างการดําเนินโครงการ โดย OFP ออกหนังสือรับรองโครงการ เม่ือวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
และโครงการมีการดําเนินโครงการแล!วเสร็จคิดเปRนร!อยละ ๘๑.๕๒ โดยได!ดําเนินการสร!างความตระหนัก
ด!วยการเพ่ิมประสิทธิภาพเทคโนโลยีด!านพลังงาน การกําหนดกรอบนโยบายด!านการใช!พลังงานอย,างมี
ประสิทธิภาพ และการสาธิตการประยุกตSใช!พลังงานอย,างมีประสิทธิภาพ คิดเปRนการดําเนินงาน 
ปUญหา/อุปสรรค 
 เนื่องจากสถานการณSทางการเมืองภายในประเทศ ทําให!โครงการต!องชะลอการจัดกิจกรรมบางส,วน 
ส,งผลให!การดําเนินงานล,าช!าไม,เปRนไปตามแผนงานท่ีกําหนด 
แนวทางแก!ไขและข!อเสนอแนะ 

คณะกรรมการอํานวยการโครงการฯ ได!ปรับแผนงานของโครงการ และเร,งรัดการดําเนินงานเม่ือ
สถานการณSภายในประเทศกลับเข!าสู,ภาวะปกติ    

 
 

หน6วยงานเจ!าของโครงการ กรมพลังงานทดแทนและการอนุรักษSพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน 

หน6วยงานบริหารโครงการ UNDP 

ประเภทโครงการ ระดับประเทศ (Country Project) 

ขนาดโครงการ โครงการขนาดใหญ, (Full-Sized Project) 

สาขาท่ีขอรับการสนับสนุน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change 
Mitigation) 

รอบการจัดสรร GEF-4 (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๔ ปa (๔ เมษายน ๒๕๕๖ – ๓ เมษายน ๒๕๖๐)  

วงเงินงบประมาณ (GEF Trust Fund) ๓,๖๓๗,๒๗๓ ดอลลารSสหรัฐ  
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๓.๒๘ โครงการ GMS-FBP: Strengthening Capacity and Incentives for Wildlife Conservation 
in the Western Forest Complex (18/ID 4677) 

ข!อมูลท่ัวไป 

 
วัตถุประสงคBโครงการ 

เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและงบประมาณท่ียั่งยืนสําหรับแหล,งมรดกโลกทางธรรมชาติเขต
รักษาพันธุSสัตวSป�าทุ,งใหญ,-ห!วยขาแข!ง และกระตุ!นให!ชุมชนท!องถ่ินดูแลรักษา 
สถานะโครงการ 

อยู,ระหว,างการดําเนินโครงการตามแผนงาน โดย OFP ออกหนังสือรับรองโครงการเม่ือวันท่ี ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๕๕ ท้ังนี้ได!มีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการ สํานักงานโครงการ และแต,งต้ังเจ!าหน!าท่ี
ปฏิบัติงานโครงการแล!ว โดยขณะนี้อยู,ระหว,างการปรับแก!ไขแผนการดําเนินโครงการตามความเห็นของ
คณะกรรมการบริหารโครงการ 
ปUญหา/อุปสรรค 
๑. ด!านบุคลากร: ไม,สามารถจัดหาเจ!าหน!าท่ีโครงการท่ีคุณสมบัติเหมาะสมได!  
๒. ด!านวัสดุ/อุปกรณS: โครงการไม,สามารถจัดซ้ืออุปกรณSท่ีเปRนเชิงเทคนิคโดยเฉพาะได! เนื่องจากติด

ระเบียบราชการ 
๓. ด!านงบประมาณ: เจ!าหน!าท่ีโครงการมีความเข!าใจในการบริหารและการจัดสรรงบประมาณประจําปa

ในระดับตํ่า 
แนวทางแก!ไขและข!อเสนอแนะ 
๑. ด!านบุคลากร: จัดทําคู,มือการปฏิบัติงานให!เจ!าหน!าท่ีโครงการ 

หน6วยงานเจ!าของโครงการ กรมอุทยานแห,งชาติ สัตวSป�า และพันธุSพืช 

หน6วยงานบริหารโครงการ UNDP 

ประเภทโครงการ ระดับประเทศ (Country Project)   

ขนาดโครงการ โครงการขนาดใหญ, (Full-Sized Project) 

สาขาท่ีขอรับการสนับสนุน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change 
Mitigation) ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)           
และการจัดการป�าไม!อย,างยั่งยืน (Sustainable Forestry 
Management)  

รอบการจัดสรร GEF-5 (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๕ ปa (กรกฎาคม ๒๕๕๘ – มิถุนายน ๒๕๖๓)  

วงเงินงบประมาณ (GEF Trust Fund) ๘,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลารSสหรัฐ  
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๒. ด!านพัสดุ/อุปกรณS: จัดแบ,งหน!าท่ีรับผิดชอบระหว,างหน,วยงานเจ!าของโครงการและหน,วยงานบริหาร
โครงการ เพ่ือให!สามารถจัดซ้ืออุปกรณSท่ีเปRนเชิงเทคนิคโดยเฉพาะได! 

๓. ด!านงบประมาณ: ชี้แจงทําความเข!าใจในรายละเอียดด!านการจัดสรรงบประมาณและหน!าท่ีรับผิดชอบ
ของหน,วยงานท่ีเก่ียวข!องตามระบุในแผนการดําเนินงาน  
 

๓.๒๙ โครงการ  Achieving Low Carbon Cities through local Sustainable Urban Systems 
Management in Thailand (21/ID 5086) 

ข!อมูลท่ัวไป 

 
วัตถุประสงคBโครงการ 

เพ่ือส,งเสริมระบบการจัดการเมืองอย,างยั่งยืนสู,การเติบโตแบบคารSบอนตํ่าใน 4 เมืองนําร,องของ
ประเทศไทย ได!แก, เทศบาลนครขอนแก,น เทศบาลนครราชสีมา เทศบาลนครเกาะสมุย และเทศบาลเมือง
แกลง 
สถานะโครงการ 

OFP ออกหนังสือรับรองโครงการเม่ือวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ และโครงการได!จัดทําเอกสารโครงการ
ฉบับสมบูรณS (Full Project Document: FPD) เสร็จเรียบร!อยแล!ว โดย GEF อนุมัติให!สามารถเริ่มดําเนิน
โครงการได! ต้ังแต,วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ขณะนี้อยู,ระหว,างการนําเรื่องเข!าสู,การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบลงนามในเอกสาร FPD ท้ังนี้  อยู,ระหว,างการจัดทํา Inception 
progress report (1st draft) รวมท้ังประสานหน,วยงานท่ีเก่ียวช!องเพ่ือเตรียมจัดการประชุมหารือกับผู!มี
ส,วนได!ส,วนเสีย และดําเนินการจัดจ!างผู!จัดการโครงการกับผู!ประสานงาน 
ปUญหา/อุปสรรค 

โครงการอยู,ระหว,างการเริ่มดําเนินโครงการจึงยังไม,พบปOญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 
 

หน6วยงานเจ!าของโครงการ องคSการบริหารจัดการก�าซเรือนกระจก (องคSการมหาชน) 

หน6วยงานบริหารโครงการ UNDP 

ประเภทโครงการ ระดับประเทศ (Country Project)   

ขนาดโครงการ โครงการขนาดใหญ, (Full-Sized Project) 

สาขาท่ีขอรับการสนับสนุน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change 
Mitigation)  

รอบการจัดสรร GEF-5 (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๔ ปa (๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓)  

วงเงินงบประมาณ (GEF Trust Fund) ๓,๔๔๙,๒๕๐ ดอลลารSสหรัฐ  
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แนวทางแก!ไขและข!อเสนอแนะ 
 การต้ังคณะกรรมการกํากับโครงการท่ีมีหน,วยงานท่ีเก่ียวข!องและมีผู!เชี่ยวชาญ จะทําให!การ

กํากับโครงการเปRนไปอย,างมีประสิทธิภาพ  
 

๓.๓๐ โครงการ Maximizing carbon sink capacity and conserving biodiversity and through 
sustainable conservation, restoration and management of peat swamp ecosystems 
(24/ID 5330) 

ข!อมูลท่ัวไป 

  
 วัตถุประสงคBโครงการ 

เพ่ืออนุรักษSและฟ��นฟูป�าพรุ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพป�าพรุ ในการทําหน!าท่ีกักเก็บคารSบอน เปRนแหล,งท่ีอยู,
อาศัยสําหรับพันธุSพืช/สัตวSท่ีมีความสําคัญระดับโลก และเปRนระบบนิเวศท่ีให!บริการและปรับปรุงวิถีชีวิต  
สถานะโครงการ 

OFP ออกหนังสือรับรองโครงการเม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ท้ังนี้หน,วยงานเจ!าของโครงการอยู,
ระหว,างการพิจารณาปรับเนื้อหาในเอกสารโครงการฉบับสมบูรณSท่ีได!รับการอนุมัติจาก GEF CEO แล!วเม่ือ
วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยเฉพาะในส,วนของพ้ืนท่ีดําเนินการ รวมถึงผลลัพธSจากการดําเนินโครงการให!
มีความชัดเจนมายิ่งข้ึน เพ่ือให!สามารถดําเนินการได!ในทางปฏิบัติ  
ปUญหา/อุปสรรค 
ในช,วงการจัดทําเอกสารโครงการฉบับสมบูรณS หน,วยงานเจ!าของโครงการได!มีการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ี
ดําเนินการ รวมถึงผลลัพธSของโครงการ ซ่ึงจําเปRนต!องนําเข!าสู,การพิจารณาของกองทุนสิ่งแวดล!อมโลก 

หน6วยงานเจ!าของโครงการ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม 

หน6วยงานบริหารโครงการ UNDP 

ประเภทโครงการ ระดับประเทศ (Country Project)   

ขนาดโครงการ โครงการขนาดใหญ, (Full-Sized Project) 

สาขาท่ีขอรับการสนับสนุน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change 
Mitigation) ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)           
และการจัดการป�าไม!อย,างยั่งยืน (Sustainable Forestry 
Management) 

รอบการจัดสรร GEF-5 (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๔ ปa (๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑)  

วงเงินงบประมาณ (GEF Trust Fund) ๓,๕๓๐,๗๑๙ ดอลลารSสหรัฐ  
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เนื่องจากตามข!อบังคับนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงในส,วนท่ีเปRนสาระสําคัญของโครงการจะต!องนําเข!าสู,การ
พิจารณาของ GEF Council  
แนวทางแก!ไขและข!อเสนอแนะ 
๑. OFP ได!แจ!งนโยบายของ GEF เก่ียวกับการปรับเอกสารโครงการฉบับสมบูรณSท่ีได!รับการอนุมัติจาก 

GEF CEO แล!วว,า มี ๒ แนวทาง คือ ๑) กรณี Minor Amendments ซ่ึงหน,วยงานบริหารโครงการ
จะต!องรายงานให! GEF Secretariat ทราบ และ ๒) กรณี Major Amendments ซ่ึงหน,วยงาน
บริหารโครงการจะต!องมีหนังสือถึง GEF Secretariat พิจารณาก,อนเสนอให! GEF Council และ GEF 
CEO พิจารณาให!การรับรองต,อไป  

๒. การดําเนินงานของหน,วยงานเจ!าของโครงการในการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล!อมโลกนั้น ควรจะต!องมีความละเอียด รอบคอบในสาระและกิจกรรมของโครงการ 
เพ่ือท่ีจะได!ไม,ต!องมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง 
 

๓.๓๑ โครงการ Third National Communication (TNC) and Biennial Update Report for GHG 
Inventory (BUR) (25/ID 5370) 

ข!อมูลท่ัวไป 

 
วัตถุประสงคBโครงการ 

เพ่ือจัดทํารายงานแห,งชาติฉบับท่ี ๓ และรายงานความก!าวหน!ารายสองปaฉบับแรกเสนอต,อสํานัก
เลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว,าด!วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations 
Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ตามพันธกรณีท่ีประเทศไทยมีต,ออนุสัญญา
ฯ อีกท้ังยังให!การสนับสนุนการเสริมสร!างขีดความสามารถและการประสานงานเพ่ือให!ประเทศไทยมีการ
เก็บรวบรวมข!อมูลงบการเงิน ตลอดจนการรายงานความก!าวหน!าเพ่ือตอบโจทยSได!อย,างมีประสิทธิภาพ
ภายใต!อนุสัญญา UNFCCC และยังเปRนการรองรับยุทธศาสตรS เพ่ือสร!างความตระหนักและความรู!เพ่ือ

หน6วยงานเจ!าของโครงการ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม 

หน6วยงานบริหารโครงการ UNDP 

ประเภทโครงการ ระดับประเทศ (Country Project)   

ขนาดโครงการ Enabling Activities 

สาขาท่ีขอรับการสนับสนุน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change 
Mitigation)  

รอบการจัดสรร GEF-5 (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๔ ปa (มีนาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๖๑)  

วงเงินงบประมาณ (GEF Trust Fund) ๙๓๒,๙๔๐ ดอลลารSสหรัฐ  
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การบูรณาการกระบวนการเตรียมความพร!อมของ TNC และ BUR และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต,อการ
พัฒนาประเทศท่ียั่งยืนของประเทศไทย 
สถานะโครงการ 

อยู,ระหว,างการดําเนินโครงการ โดย OFP ออกหนังสือรับรองโครงการเม่ือวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
และโครงการได!จัดทํารายงานความก!าวหน!ารายสองปa ฉบับท่ี ๑ เสร็จเรียบร!อยแล!ว และได!เสนอต,อสํานัก
เลขาธิการอนุสัญญา UNFCCC เม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แล!ว และขณะนี้ อยู,ระหว,างการจัดทํา
เนื้อหาเพ่ือประกอบในรายงานแห,งชาติ ฉบับท่ี ๓ ซ่ึงคาดว,าจะยื่นต,อสํานักเลขาธิการอนุสัญญา ภายในสิ้น
ปa พ.ศ. ๒๕๖๐  
ปUญหา/อุปสรรค 
๑. ด!านบุคลากร: จํานวนข!าราชการไม,เพียงพอต,อการดําเนินงาน เนื่องจากรายงานความก!าวหน!าราย

สองปa และรายงานชาติประกอบด!วยเนื้อหาสาระหลายสาขา มีข!อมูลและหน,วยงานท่ีเก่ียวข!องจํานวน
มาก โดยเฉพาะอย,างยิ่งการจัดทําบัญชีก�าซเรือนกระจก ๕ ภาคส,วน ประกอบกับข!อราชการท่ีดําเนิน
โครงการไม,มีความเชี่ยวชาญในแต,ละสาขาท่ีเก่ียวข!อง 

๒. ด!านงบประมาณ: งบประมาณท่ีได!รับจาก GEF ไม,เพียงพอ เนื่องจากรายงานความก!าวหน!ารายสองปa 
และรายงานแห,งชาติ ประกอบด!วยเนื้อหาสาระหลายสาขา ท้ังการจัดทําบัญชีก�าซเรือนกระจก
มาตรการลดก�าซเรือนกระจกและการดําเนินงานและการศึกษาด!านความเปราะบางและการปรับตัว 
เปRนต!น ซ่ึงจําเปRนต!องจัดจ!างผู!เชี่ยวชาญหลายท,าน และต!องจัดประชุมหลายครั้ง     

แนวทางแก!ไขและข!อเสนอแนะ 
๑. ด! าน บุคลากร :  ดํ า เนินการจัดจ! า ง เจ! าหน! า ท่ี ใน ตําแหน, งลู กจ! า ง โครงการ เ พ่ิม เ ติม  และ                   

เสนอขออัตรากําลังข!าราชการเพ่ิมเติม รวมท้ังจัดจ!างผู!เชี่ยวชาญในแต,ละสาขา ท้ังนี้ จัดให!มีการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยให!ข!าราชการและเจ!าหน!าท่ีโครงการเข!าร,วมกระบวนการจัดประชุมการ
หารือ/การรับฟOงความคิดเห็น/การประชุมคณะทํางานจัดทําบัญชีก�าซเรือนกระจก ๕ ภาคส,วน เพ่ือ
เรียนรู!สาระในสาขานั้น ๆ               

๒. ด!านงบประมาณ: หน,วยงานบริหารโครงการได!นํางบประมาณบางส,วนของโครงการ Low Emission 
Capacity Building (LECB) ซ่ึงเปRนโครงการ UNDP Global Project มาร,วมสมทบการดําเนินงาน
เพ่ิมเติมในส,วนของการจัดประชุมและการจัดจ!างผู!เชี่ยวชาญ 
 

๓.๓๒ โครงการ EAS: Scaling up the Implementation of the Sustainable Development 
Strategy for the Seas of East Asia (SDS-SEA) (27/ID 5405) 

ข!อมูลท่ัวไป 

หน6วยงานเจ!าของโครงการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝOeง 

หน6วยงานบริหารโครงการ UNDP 
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วัตถุประสงคBโครงการ 

เพ่ือขยายขอบเขตการดําเนินโครงการ SDS-SEA ในระดับท!องถ่ิน และระดับภูมิภาค เพ่ือบรรลุ
เป�าหมายในการปกป�องชายฝOeงพ้ืนท่ีระบบนิเวศทางทะเลขนาดใหญ, และทะเลชายฝOeง รวมถึงการขยาย
ความเปRนไปได!ในการตอบสนองต,อแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน การยกระดับการกินดีอยู,ดีของมนุษยS             
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในธรรมชาติ และความขาดแคลนใน ระบบนิเวศ รวมถึงเร,งให!เกิดการลงทุน
ในระดับภูมิภาค ในระดับชาติและท!องถ่ิน เพ่ือฟ��นฟูและรักษานิเวศทางทะเลและชายฝOeงและสร!างความ
ยั่งยืนทางเศรษฐกิจตามชายฝOeงทะเลและในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
สถานะโครงการ 

อยู,ระหว,างการกําหนดกิจกรรมของประเทศไทยท่ีจะดําเนินการในช,วงปa พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒ ท่ีจะ
ใช!ในการประกอบการพิจารณาขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก,อนลงนามในข!อตกลงทางการเงิน ท้ังนี้ 
OFP ออกหนังสือรับรองโครงการเม่ือวันท่ี ๑๕กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
ปUญหา/อุปสรรค 
๑. ด!านบริหารจัดการ: โครงการได!มีการดําเนินกิจกรรมไปแล!ว แต,ในส,วนของประเทศไทยยังอยู,ระหว,าง

การขออนุมัติเพ่ือดําเนินโครงการในประเทศไทย จึงทําให!การดําเนินโครงการในส,วนของประเทศไทย
ล,าช!า  

แนวทางแก!ไขและข!อเสนอแนะ 
๑. ด!านบริหารจัดการ: อาจต!องขอขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการออกไปอีก ๑๒-๑๘ เดือน 

 
๓.๓๓ โครงการ Conserving Habitats for Globally Important Flora and Fauna in Production 
Landscapes (28/ID 5512) 

ข!อมูลท่ัวไป 

ประเภทโครงการ ระดับภูมิภาค (Regional Project) ๘ ประเทศ ได!แก, กัมพูชา 
จีน อินโดนีเซีย ลาว ฟsลิปปsนสS ติมอรSเลสเต เวียดนาม และไทย  

ขนาดโครงการ โครงการขนาดใหญ, (Full-Sized Project) 

สาขาท่ีขอรับการสนับสนุน น,านน้ําสากล (International Waters) 

รอบการจัดสรร GEF-5 (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๕ ปa (๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒)  

วงเงินงบประมาณ (GEF Trust Fund) ๑๑,๖๐๑,๙๕๑ ดอลลารSสหรฐั  

หน6วยงานเจ!าของโครงการ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม 

หน6วยงานบริหารโครงการ UNDP 

ประเภทโครงการ ระดับประเทศ (Country Project)  
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วัตถุประสงคBโครงการ 

เพ่ือให!เกิดการอนุรักษSความหลากหลายของพันธุSพืชและพันธุSสัตวSท่ีมีความสําคัญระดับโลกในภาค
พ้ืนท่ีภาคการผลิต (Production Landscapes) โดยการพัฒนาระบบการจัดการถ่ินอาศัย 
สถานะโครงการ 

อยู,ระหว,างการดําเนินโครงการในช,วงแรก โดยได!มีการจัดการประชุม Inception workshop เพ่ือรับ
ฟOงความคิดเห็นจากหน,วยงานท่ีเก่ียวข!องต,อกิจกรรมของโครงการ และจัดประชุมคณะกรรมการกํากับ
โครงการครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ท้ังนี้ OFP ออกหนังสือรับรองโครงการเม่ือวันท่ี 
๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ 
ปUญหา/อุปสรรค 
๑. ด!านบุคลากร: มีความท!าทายในการจัดหาบุคคลากรท้ังในด!านผู!เชี่ยวชาญทางเทคนิคและทางด!าน

ทักษะการจัดการบริหาร เพ่ือเปRนผู!จัดการโครงการ (Project Manager)  
๒. ด!านวัสดุและอุปกรณS: มีความล,าช!าในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ!าง 
๓. ด!านมวลชนสัมพันธS: ไม,มีการเผยแพร,ข!อมูลข,าวสารของโครงการไปสู,ระดับพ้ืนท่ี 
๔. ด!านเทคโนโลยีสารสนเทศ: ยังไม,มีฐานข!อมูลของโครงการผ,านระบบเครือข,ายคอมพิวเตอรS 
แนวทางแก!ไขและข!อเสนอแนะ 
๑. ด!านบุคคลากร: จัดทําเอกสารกรอบการว,าจ!าง (TOR) เพ่ือสรรหาบุคคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ

ทางด!านเทคนิคและมีทักษะการจัดการบริหาร เพ่ือเปRนผู!จัดการโครงการ รวมท้ังจัดให!มีการ 
เสริมสร!างขีดความสามารถของเจ!าหน!าท่ีโครงการ 

๒. ด!านวัสดุและอุปกรณS: หน,วยงานบริหารโครงการเปRนผู!จัดหาวัสดุและอุปกรณSของโครงการ โดยผ,าน
ระบบของ UNDP โดยเฉพาะรายการท่ีเปRนข!อจํากัดตามระเบียบราชการ  

๓. ด!านมวลชนสัมพันธS: มีการจัดงานเปsดตัวโครงการในกรุงเทพฯ และในพ้ืนท่ีของโครงการ รวมท้ัง ผลิต
เอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธSโครงการ 

๔. ด!านเทคโนโลยีสารสนเทศ: จัดจ!างเจ!าหน!าท่ีสารสนเทศ เพ่ือผลิตเวปไซดSและฐานข!อมูลของโครงการ 
 
 

ขนาดโครงการ โครงการขนาดกลาง (Medium-size Project) 

สาขาท่ีขอรับการสนับสนุน ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) 

รอบการจัดสรร GEF-5 (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๔ ปa (๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)  

วงเงินงบประมาณ (GEF Trust Fund) ๑,๙๒๖,๐๐๐ ดอลลารSสหรัฐ  
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๓.๓๔ โครงการ Sustainable Management Models for Local Government Organizations to 
Enhance Biodiversity Production and Utilization in Thailand Selected's Eco-regions 
(31/ID 5726) 

ข!อมูลท่ัวไป 

 
วัตถุประสงคBโครงการ 

เพ่ือพัฒนากระบวนการ แรงจูงใจ และการจัดลําดับความสําคัญของความหลากกลายทางชีวภาพ และ
การใช!ประโยชนSทรัพยากรอย,างยั่งยืน โดยบูรณาการเข!าสู,ภารกิจขององคSกรปกครองท!องถ่ินในการวางแผน
พัฒนาและระบบงบประมาณ เพ่ือสร!างความยั่งยืนของการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
ในระดับท!องถ่ิน 
สถานะโครงการ 

อยู,ระหว,างการดําเนินโครงการในช,วงแรก โดยได!จัดประชุมหารือรายละเอียดแผนการดําเนินโครงการ
เม่ือวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ รวมท้ังได!ชี้แจงรายละเอียดโครงการให!กรมการปกครองส,วนท!องถ่ินรับทราบ 
พร!อมรับฟOงข!อคิดเห็นและข!อเสนอแนะ และอยู,ระหว,างการพิจารณาร,างคําสั่งแต,งต้ังคณะกรรมการและ
คณะทํางานในโครงการ ท้ังนี้ OFP ออกหนังสือรับรองโครงการเม่ือวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖  
ปUญหา/อุปสรรค 

โครงการอยู,ระหว,างการเริ่มดําเนินโครงการจึงยังไม,พบปOญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 
แนวทางแก!ไขและข!อเสนอแนะ 

  ควรจัดหาผู!จัดการโครงการท่ีมีความชํานาญและสามารถท่ีจะมองภาพรวมของท้ังโครงการได!เปRน
อย,างดี รวมถึงการต้ังคณะกรรมการกํากับโครงการท่ีจะต!องมีหน,วยงานท่ีครอบคลุม เพ่ือช,วยกํากับ
โครงการได!อย,างมีประสิทธิภาพ 

 
 

หน6วยงานเจ!าของโครงการ สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคSการมหาชน) 

หน6วยงานบริหารโครงการ UNDP 

ประเภทโครงการ ระดับประเทศ (Country Project)  

ขนาดโครงการ โครงการขนาดกลาง (Medium-size Project) 

สาขาท่ีขอรับการสนับสนุน ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) 

รอบการจัดสรร GEF-5 (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๔ ปa (๑๗ กุมภาพันธS ๒๕๕๙ – ๑๖ กุมภาพันธS ๒๕๖๓)  

วงเงินงบประมาณ (GEF Trust Fund) ๑,๙๒๖,๐๐๐ ดอลลารSสหรัฐ  
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๓.๓๕ โครงการ GEF SGP Fifth Operational Phase-Implementing the Program Using STAR 
Resources III (33/ID 5736) 

ข!อมูลท่ัวไป 

 
วัตถุประสงคBโครงการ 

เพ่ือสนับสนุนชุมชน องคSกรภาคประชาสังคมท้ังในระดับประเทศและระดับท!องถ่ิน และผู!มีส,วน
เก่ียวข!องอ่ืนๆ ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร!างศักยภาพและการเรียนรู!ของชุมชน รวมท้ัง
การเผยแพร,ประชาสัมพันธSโครงการเพ่ือให!เห็นการมีส,วนร,วมของชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล!อมท่ีก,อให!เกิด
ผลประโยชนSในระดับโลก อาทิ การลดการปล,อยก�าซเรือนกระจก การอนุรักษSความหลากหลายทางชีวภาพ 
การลดและขจัดสารมลพิษ เปRนต!น 
สถานะโครงการ 

อยู,ระหว,างการดําเนินโครงการ โดยมีการดําเนินโครงการ SGP เสร็จสิ้นแล!วจํานวน ๓๑ โครงการ 
จากท้ังหมด ๓๓ โครงการ ซ่ึงโครงการส,วนใหญ,เปRนการดําเนินงานภายใต!สาขาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และอีก ๒ โครงการท่ีอยู,ระหว,างการดําเนินงานนั้น เปRนโครงการจากหน,วยงานภาคประชา
สังคมเพ่ือเสริมสร!างขีดความสามารถของชุมชน ซ่ึงคาดว,าจะแล!วเสร็จในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ท้ังนี้ OFP 
ออกหนังสือรับรองโครงการเม่ือวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ 
ปUญหา/อุปสรรค 
๑. ด!านการบริหารจัดการ: มีการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการและการทํางานระหว,าง UNDP และ และ 

The United Nations Office for Project Services (UNOPS) 

หน6วยงานเจ!าของโครงการ UNDP 

หน6วยงานบริหารโครงการ UNDP 

ประเภทโครงการ ระดับโลก (Global Project)  

ขนาดโครงการ โครงการขนาดเล็ก (Small Grants Project: SGP) 

สาขาท่ีขอรับการสนับสนุน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change 
Mitigation) ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)           
ความเสื่อมโทรมของดิน (Land Degradation) การจัดการป�า
ไม!อย,างยั่งยืน (Sustainable Forestry Management) 
สารเคมีและของเสีย (Chemicals and Waste) และน,านน้ํา
สากล (International Waters) 

รอบการจัดสรร GEF-5 (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๔ ปa (กรกฎาคม ๒๕๕๗ – กรกฎาคม ๒๕๖๐)  

วงเงินงบประมาณ (GEF Trust Fund) ๓,๖๐๐,๐๐๐ ดอลลารSสหรัฐ  
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๒. ด!านงบประมาณ: มีความล,าช!าในการจัดสรรวงเงินเนื่องจากการเปลี่ยนระบบปฏิบัติการ 
๓. ด!านมวลชนสัมพันธS: ขาดการประชาสัมพันธSและเผยแพร,ข!อมูลข,าวสารให!สังคมรับทราบ 
แนวทางแก!ไขและข!อเสนอแนะ 
๑. ด!านการบริหารจัดการ: ประสานงานและรับคําแนะนําจาก UNOPS และ UNDP 
๒. ด!านงบประมาณ: ใช!เงินสํารองสําหรับกิจกรรมรายย,อย และปรับปรุงข้ันตอนการใช!จ,ายในระบบใหม,  
๓. ด!านมวลชนสัมพันธS: จัดเวทีเผยแพร,ข!อมูล และให!ข!อมูลผ,านระบบเครือข,ายและเว็ปไซดS รวมถึงสร!าง

ยุทธศาสตรSและแผนการทํางานผ,านสื่อประชาสัมพันธS 
 

๓.๓๖ โครงการ Thailand's Domestic Preparation for Post-2020 Contributions (35/ID 5894) 
ข!อมูลท่ัวไป 

 
วัตถุประสงคBโครงการ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ/ขีดความสามารถของประเทศไทยในการเตรียมการและจัดทํา INDC ของประเทศ 
และเพ่ือเตรียมความพร!อมสําหรับประเทศไทยในเวทีเจรจาภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว,าด!วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือนําไปสู,การกําหนดรูปแบบของข!อตกลงใหม,ท่ีจะรับรองในปa พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สถานะโครงการ 

ดําเนินโครงการเสร็จสิ้นแล!ว โดยประเทศไทยได!ส,ง  Intended Nationally Determined 
Contribution (INDC) อย,างเปRนทางการต,อสํานักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว,าด!วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC ) เม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามกําหนด รวมท้ังได!จัด
กระบวนการเสริมสร!างขีดความสามารถของบุคลากรและผู!ท่ีมีส,วนได!ส,วนเสียของประเทศไทยภายใต!กรอบ
อนุสัญญาฯ โดยให!มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทางเทคนิค เพ่ือเสริมสร!างขีดความสามารถของผู!มีส,วนได!
ส,วนเสียและผู!ท่ีเก่ียวข!องกับ INDC ของประเทศไทย และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟOงความคิดเห็น
และเสริมสร!างขีดความสามารถในการเจรจาภายใต!กรอบอนุสัญญาฯ เพ่ือนําไปสู,การกําหนดรูปแบบของ

หน6วยงานเจ!าของโครงการ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม 

หน6วยงานบริหารโครงการ UNDP 

ประเภทโครงการ ระดับประเทศ (Country Project)  

ขนาดโครงการ Enabling Activities 

สาขาท่ีขอรับการสนับสนุน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change 
Mitigation)  

รอบการจัดสรร GEF-5 (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑๗ เดือน (สิงหาคม ๒๕๕๗ – ธันวาคม ๒๕๕๘)  

วงเงินงบประมาณ (GEF Trust Fund) ๒๑๙,๐๐๐ ดอลลารSสหรฐั  
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ข!อตกลงใหม, ปa พ.ศ. ๒๕๕๘ (Paris Agreement) ท้ังนี้ ปOจจุบันประเทศไทยได!ให!สัตยาบันเปRนภาคีพิธีสาร
ของความตกลงปารีสว,าด!วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรียบร!อยแล!ว เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ 
ปUญหา/อุปสรรค 
๑. ด!านการบริหารจัดการ: การดําเนินงานล,าช!ากว,ากําหนดเนื่องจากการช,องทางการติดต,อประสานงาน

ท่ีไม,เพียงพอ 
แนวทางแก!ไขและข!อเสนอแนะ 
๑. ด!านการบริหารจัดการ: เพ่ิมช,องทางในการประสานงาน รวมถึงมีการวางแผนและเตรียมความพร!อม

ไว!ล,วงหน!า 
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