
ภาพรวมกระบวนการ
สำหรับกิจกรรมการประเมินความเปราะบาง

โครงการประชาสังคมร-วมแรง เพ่ือเปล่ียนแปลงเมือง
(โครงการ SUCCESS)

แผนสำหรับกิจกรรม 1.3 การประเมินความเปราะบางของชุมชนเมืองต-อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ



การนำเสนอมีประเด็นดังน้ี
1. กรอบงานโครงการเพื ่อสร1างความพร1อมของเมืองต6อการเปลี ่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

2. เกณฑCในการคัดเลือกการศึกษาการประเมินความเปราะบาง

3. แผนการศึกษาการประเมินความเปราะบาง (กิจกรรม 1.3) 

1) พัฒนาขPอเสนอโครงการและการวางแผนกิจกรรมการประเมินความเปราะบาง

2) ประเมินและคัดเลือกขPอเสนอโครงการ

3) เตรียมการและลงนามสัญญา (Sub-agreements)

4) การดำเนินงาน (8-10 เดือน)

5) แผนการติดตามและประเมินผล

6) แลกเปล่ียนและสะทPอนผล (กิจกรรม 1.4)
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โครงการ SUCCESS – เกณฑ0ในการคัดเลือก
การศึกษาการประเมินความเปราะบาง (กิจกรรม 1.3)

• โครงการ SUCCESS มีงบประมาณสำหรับการศึกษาการประเมินความเปราะบาง

• งบประมาณ 5,000 ยูโร ตCอการศึกษา (จำนวนเงินเปGนบาทจะขึ้นอยูCกับอัตรา
แลกเปลี่ยน)

• งบประมาณสำหรับภาคอีสานและภาคใตQ เทCากับ 5,000 ยูโร x 10 การศึกษา (หรือ 
25,000 ยูโรตCอภูมิภาค)

•TEI จะลงนามในสัญญารCวมกับ SCF/CSNM ตามขQอเสนอโครงการท่ีผCานการอนุมัติ

•ภาคประชาสังคมท่ีเขQารCวมกิจกรรม 1.1 และ 1.2 สามารถสมัครไดQเท#าน้ัน



โครงการ SUCCESS – เกณฑ0ในการคัดเลือก
การศึกษาการประเมินความเปราะบาง (กิจกรรม 1.3)

•การศึกษาการประเมินความเปราะบางแต3ละการศึกษา จะต7องประกอบด7วย 
1) ต7องมีอย3างน7อย 1 ชุมชน เข7าร3วม
2) กลุ3มชุมชนต3าง ๆ (เช3น กลุ3มผู7หญิง, ครัวเรือนรายได7น7อย, กลุ3มคนจน

เมือง, กลุ3มผู7พิการ, กลุ3มผู7สูงอายุ, กลุ3มชายขอบ) 
3) ต7องมีเทศบาลอย3างน7อย 1 แห3งเข7าร3วม

• ระยะเวลาดำเนินการ 8-10 เดือน (ต7องไม3เกิน 10 เดือน)



แผนการศึกษาการประเมินความเปราะบาง (กิจกรรม 1.3)

ขั้นตอนท่ี 1 พัฒนาขQอเสนอโครงการและการวางแผนกิจกรรมการประเมินความ
เปราะบาง

ขั้นตอนท่ี 2 ประเมินและคัดเลือกขQอเสนอโครงการ

ขั้นตอนท่ี 3 เตรียมการและลงนามสัญญา TEI-SCF/CSNM (Sub-agreements)

ขั้นตอนท่ี 4 การดำเนินงาน (8-10 เดือน)

ขั้นตอนท่ี 5 การติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนท่ี 6 แลกเปลี่ยนและสะทQอนผล (กิจกรรม 1.4)



ข้ันตอนท่ี 1 พัฒนาขQอเสนอโครงการ
และการวางแผนกิจกรรมการประเมินความเปราะบาง

• เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 (ปYที่ 2 ของโครงการ)

•ภาคประชาสังคมตัดสินใจว3าจะทำงานร3วมกันอย3างไร – เช3น มีจำนวนกี่กลุ3ม 
และแต3ละกลุ3มมีใครบ7าง

•แต3ละกลุ3มจะต7องทำงานร3วมกับ SCF / CSNM เพ่ือ

1. กำหนดสถานที่ / จำนวนกลุ3มชุมชน/เทศบาลที่เข7าร3วม

2. ออกแบบกิจกรรมการเก็บข7อมูล

3. พัฒนาแผนงานและกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน



ข้ันตอนท่ี 2 ประเมินและคัดเลือกข=อเสนอโครงการ

• เดือน มกราคม 2564

•TEI ร3วมกับ SCF/CSNM พิจารณาข7อเสนอโครงการ

•TEI ร3วมกับ SCF/CSNM เพื่อหารือเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน  
แผนการดำเนินงาน และแผนการติดตามและประเมินผล



ข้ันตอนท่ี 3 ลงนามสัญญา (Sub-agreements)

• เดือน กุมภาพันธm 2564 

•สรุปและลงนามในสัญญา (TEI-SCF/CSNM)



ข้ันตอนท่ี 4 การดำเนินงาน (8-10 เดือน)

• เดือนมีนาคม ปY 2564 – เร่ิมดำเนินงาน

• รายงานความก&าวหน&า ส3งเดือนท่ี 5 หลังจากเร่ิมดำเนินงาน

• รายงานฉบับสมบูรณ9 ส3งเดือนท่ี 10 หลังจากเร่ิมดำเนินงาน

• รายงานการเงิน ส3งเดือนท่ี 5 และเดือนท่ี 10 พร7อมรายงาน

• (1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2564 = 10 เดือน)

• (รายงานฉบับสมบูรณmต7องจัดส3งภายใน 31 ธันวาคม 2564) 



ข้ันตอนท่ี 5 การติดตามและประเมินผล

•TEI จะร3วมกับ SCF / CSNM ในการพัฒนาแผนการติดตามและประเมินผล

•การติดตามและประเมินผล – ดำเนินการเดือนท่ี 5 และเดือนท่ี 10



ข้ันตอนท่ี 6 แลกเปล่ียนและสะท=อนผล (กิจกรรม 1.4)

•ปYที่ 3 ของโครงการ

•การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู7 (SLD) – หารือร3วมกันระหว3างกลุ3มภาคประชา
สังคม และผู7มีส3วนได7ส3วนเสียในท7องถิ่นที่เกี่ยวข7อง

•จะมีการกำหนดช3วงเวลาอีกคร้ัง (ต7นปY พ.ศ. 2565)



กรอบระยะเวลาการดำเนินงาน (Timelines)

รายละเอียด
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1. พัฒนาข?อเสนอ

โครงการ

2. ประเมินและคัดเลือก

ข?อเสนอโครงการ

3. ลงนามสัญญา (Sub-

agreement)

4. ดำเนินงาน (10 เดือน)

5.ติดตามและประเมินผล

6. แลกเปลี่ยนและ

สะท?อนผล(กิจกรรม 1.4)



โครงการประชาสงัคมร่วมแรง เพื3อเปลี3ยนแปลงเมือง
(โครงการ SUCCESS)

•สามารถหาข้อมลูเพิ/มเติมได้ที/ 

• https://www.facebook.com/UrbanClimateResilienceThailand/
• www.tei.or.th/thaicityclimate/success.html
• successprojectinfo@gmail.com

https://www.facebook.com/UrbanClimateResilienceThailand/
http://www.tei.or.th/thaicityclimate/success.html
mailto:successprojectinfo@gmail.com

