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โครงการ SUCCESS – การด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบาย 
 

โครงการ SUCCESS ได้รับทุนจากสหภาพยุโรป มีเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชนเมือง สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยปรับการดูแลก ากับเมืองให้ดีขึ้น และเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับภาคประชาสังคมเพ่ือให้น าไปปรับใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต รวมถึง
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนให้มากขึ้น  

การเชื่อมโยงด้านนโยบาย โครงการ SUCCESS มุ่งเน้นให้เกิดการขับเคลื่อนโดยชุมชน หรือใช้วิธีขับเคลื่อนนโยบายแบบล่างขึ้นบน จะประสานความร่วมมือกับผู้มีอ านาจในการ
ตัดสินใจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพ่ือปรับปรุงการก าหนดนโยบาย สู่กระบวนการวางแผนของท้องถิ่น กระบวนการวางแผนพัฒนาเมือง ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ รวมถึง
การเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เน้นความต้องการของคนในพื้นที่เป็นหลัก เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โครงการ SUCCESS จึงได้วิเคราะห์และระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักด้านนโยบายและทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีอ านาจตัดสินใจระดับ
นโยบาย  
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 
 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 

 
แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
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หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักระดับนโยบาย 
 

หน่วยงาน องค์กร แผนของหน่วยงาน มาตรการที่สอดคล้อง ความสอดคล้องของกิจกรรมภายใต้โครงการ SUCCESS 
ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) 

แ ผ น ก า ร ป รั บ ตั ว ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แห่งชาติ 
 
รายสาขา 
ข้อ 6 การตั้งถิ่นฐานและความ
มั่นคงของมนุษย์ 
เป้าหมาย 
ประชาชน ชุมชน และเมือง มี
ค ว า ม พ ร้ อ ม แ ล ะ  ขี ด
ความสามารถในการปรับตัวต่อ
ความเสี่ยงและผลกระทบจาก
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ 
ภูมิอากาศที่เหมาะสมกับบริบท
ของพ้ืนที ่
 
แนวทางท่ี 2  
การสร้างความพร้อมและขีด
ความสามารถในการ ปรับตัว
ของชุมชน 

1) ผลักดันให้ท้องถิ่นบูรณาการประเด็นด้านการ
ปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้ากับแผนและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ชุมชน และท้องถิ่น 
โดยให้มีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องและ
ค านึงถึงปัจจัยทางภูมิอากาศ และมีมาตรการ
ปรับตัวที่ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของชุมชนและวิทยาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม
กับวิถีชีวิต และเป็นที่ยอมรับของชุมชนซึ่งมี
ความหลากหลายและแตกต่างกันในแตล่ะพ้ืนที่ 

1) สนับสนุนการประเมินความเปราะบางของสภาพ
ภูมิอากาศของเมืองโดยภาคประชาสังคม เพ่ือท าให้เกิด
ความเข้าใจถึงสาเหตุของความเปราะบางที่แท้จริงในพ้ืนที่  
รวมถึงกลุ่มคนเปราะบางรวมถึงความแตกต่างของ
ผลกระทบที่แต่ละคน ชุมชน กลุ่มคนต่างๆ ได้รับ ซึ่งเป็น
การส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของภาคประชาสังคมอีกทาง
หนึ่ง 

1) วางแผนและพัฒนา ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อม
ของเมืองและแผนปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม 

2) จัดท าโครงการน าร่องเพ่ือสร้างการเตรียมความพร้อมของ
เมืองสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติด้านน้ ารวมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือ
ปรับปรุงกลไกและแนวปฏิบัติในการดูแลก ากับเมืองด้าน
สภาพภูมิอากาศให้ดียิ่งขึ้น และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การปรับตัวของชุมชน กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มคนชาย
ขอบ 

3) ทบทวนผลการด าเนินโครงการ และถอดบทเรียน รวมถึง
ประเมินความเปราะบางโดยกระบวนการ SLDs ท าให้ได้
ฐานองค์ความรู้ใหม่ๆ และฐานข้อมูลระดับท้องถิ่นรวมถึง
ฐานข้อมูลกลุ่มคนเปราะบางและกลุ่มคนชายขอบ 
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หน่วยงาน องค์กร แผนของหน่วยงาน มาตรการที่สอดคล้อง ความสอดคล้องของกิจกรรมภายใต้โครงการ SUCCESS 
4) การบูรณาการการเตรียมความพร้อมของเมืองต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนและองค์กร

ปกครองส่วน ท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อม
และบริหารจัดการความเสี่ยง จากผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการมี
ส่ วนร่ วมในการประเมินประสิทธิผลของ
ทางเลือกในการปรับตัว รูปแบบต่ าง ๆ ที่
เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อรับมือ
กับความเสี่ยงและโอกาสที่ เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1) วางแผนและพัฒนาข้อเสนอโครงการน าร่อง ฝึกฝนให้ภาค
ประชาสังคมมีทักษะในการออกแบบ วางแผน และพัฒนา
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่น  

2) ด าเนินงานโครงการน าร่อง เพ่ือสร้างการเตรียมความ
พร้อมของเมืองสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติด้านน้ ารวมถึงปรับปรุงกลไกและ
แนวปฏิบัติในการดูแลก ากับเมืองด้านสภาพภูมิอากาศให้ดี
ยิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน 
กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มคนชายขอบ 

3) ทบทวนและสะท้อนบทเรียนที่ได้จากโครงการน าร่องผ่าน
การประชุม SLDs ทั้งนี้จะมีการถอดบทเรียน ประเด็น
หลักจากการด าเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการ
ด้านสภาพภูมิอากาศของเมือง 

4) สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้มีรายได้
น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือ
ในรูปแบบต่าง ๆ และได้รับความเป็นธรรม เช่น 
กองทุนเพ่ือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ระบบการประกันภัยด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 

1) มีการพัฒนาทักษะด้านวิชาการในการบริหารจัดการ
โครงการ เพ่ือวางแผน ออกแบบ ด าเนินการ และจัดการ
โครงการเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนมากขึ้น 
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หน่วยงาน องค์กร แผนของหน่วยงาน มาตรการที่สอดคล้อง ความสอดคล้องของกิจกรรมภายใต้โครงการ SUCCESS 
5) สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ชุมชนและภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจถึงความเสี่ยงและผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง
เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับทางเลือกต่าง ๆ 
ในการปรับตัวต่อผลกระทบของชุมชนในพ้ืนที่
เสี่ยง รวมทั้งสร้างเครือขา่ยของชุมชนในการเฝ้า
ระวังและให้ความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน 

1) กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกอบรม  
 ท า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ ผ ล ก ร ะท บ ข อ ง ก า ร

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาเมือง 
และความท้าทายด้านการก ากับดูแลสภาพภูมิอากาศ
ในเมือง 

 แนะน าและให้ความรู้ เกี่ ยวกับการประยุ กต์ ใช้
เครื่องมือ วิธีการ และตัวชี้วัดของการสร้างการเตรียม
ความพร้อมอย่างยั่งยืน 

2) จัดเวทีสาธารณะเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ องค์ความรู้ใหม่ๆ 
ที่สามารถน าไปใช้เผยแพร่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ได้ 

3) การประชุ มข่ ว ง เมือ งภาค อีสาน เป็ นการประชุม
แลกเปลี่ยนเชิงนโยบายในภาคอีสาน โดยเน้นการหารือ
เกี่ยวกับด้านการพัฒนาเมืองและการวางแผนของเมือง 
ความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศและการเตรียมพร้อม
รับมือภัยพิบัติ เพ่ือน าไปใช้และสนับสนุนการวางแผน
นโยบายของท้องถิ่น 

4) การดึงสื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมและผลิตสื่อที่ทันสมัย 
5) การผลิตข่าวประชาสัมพันธ์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

มีการน าข้อมูลไปใช้ในกระบวนวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
กระบวนการตัดสินใจของชุมชน 

รายสาขา 3) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายนักวิชาการให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดงานวิจัยและ
พัฒนา รวมถึงสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายทาง 

1) การเพ่ิมช่องทางเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วยเสียระดับภูมิภาคได้
ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ กิจกรรมนี้คือมีการจัดตั้ง
เครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในระดับภูมิภาค 
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หน่วยงาน องค์กร แผนของหน่วยงาน มาตรการที่สอดคล้อง ความสอดคล้องของกิจกรรมภายใต้โครงการ SUCCESS 
ข้ อ  7  ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใ น
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลาย
สาขา(Cross-cutting issues) 
 
แนวทางท่ี 1  
ก า ร พั ฒ น า ข้ อ มู ล  ง า น
ศึกษาวิจัย และเทคโนโลยี 
 

วิชาการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการน า
ผลการวิจัยด้านการผลกระทบและการปรับตัว
ต่ อกา ร เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในเชิงนโยบายและ
การปฏิบัติ  เช่น สนับสนุนงานวิจัยด้านการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ร่วมกับสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
พ้ืนที่ส าคัญที่มีความเสี่ยงในการเกิดผลกระทบ
และภั ย พิบั ติ จ ากการ เปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เป็นต้น 

จัดเตรียมพ้ืนที่ส่วนกลางเพ่ือการประชุมแลกเปลี่ยนเชิง
นโยบาย รวมถึงการเผยแพร่จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์
ราย 6 เดือน 

2) การจัดประชุมเครือข่ายนักวิชาการ/นักวิจัยภาคใต้ เพ่ือ
สร้างเครือข่ายและส่งเสริมงานวิจัยด้านความเปราะบาง
ด้านการพัฒนาเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เชื่อมโยงกับการประชุมแลกเปลี่ยนเชิงนโยบาย 

3) การประชุ มข่ ว ง เมือ งภาค อีสาน เป็ นการประชุม
แลกเปลี่ยนเชิงนโยบายในภาคอีสาน โดยเน้นการหารือ
เกี่ยวกับด้านการพัฒนาเมืองและการวางแผนของเมือง 
ความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศและการเตรียมพร้อม
รับมือภัยพิบัติ เพ่ือน าไปใช้และสนับสนุนการวางแผน
นโยบายของท้องถิ่น 

4) การสร้างทีมวิชาการในการประเมินความเปราะบางของ
ภาคอีสาน เ พ่ือให้การสนับสนุนการประเมินความ
เปราะบางของภาคประชาสังคม 

5) การรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยความร่วมมือและเผยแพร่องค์
ความรู้ บทเรียนและประสบการณ์ท่ีได้จากการด าเนินงาน 

แนวทางที่ 3  
การเสริมสร้างศักยภาพและ
ส ร้ า ง ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ข อ ง
บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน 

(3) สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ชุมชนและภาคส่วน
ที่เก่ียวข้องให้เข้าใจถึงความเสี่ยงและผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับทางเลือกต่าง ๆ 

1) กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกอบรม  
 ท า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ ผ ล ก ร ะท บ ข อ ง ก า ร

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาเมือง 
และความท้าทายด้านการก ากับดูแลสภาพภูมิอากาศ
ในเมือง  
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ในการปรับตัวต่อการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

 แนะน าและให้ความรู้ เกี่ ยวกับการประยุ กต์ ใช้
เครื่องมือ วิธีการ และตัวชี้วัดของการสร้างการเตรียม
ความพร้อมอย่างยั่งยืน 

2) ออกแบบและด าเนินโครงการน าร่องที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่
สามารถเสริมสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวของ
ชุมชน 

3) ทบทวนผลการด าเนินโครงการ และถอดบทเรียน รวมถึง
ประเมินความเปราะบางโดยกระบวนการ SLDs 

4) การเพ่ิมช่องทางเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับภูมิภาคได้
ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดง
ความคิดเห็นในการจัดท านโยบายและแผนเพิ่มขึ้น 

5) การสร้างความร่วมมือกับสื่อมวลชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
และผลิตสื่อที่ทันสมัย เพ่ือผลิตและเผยแพร่ประเด็นส าคัญ
ผ่าน Infographic หรือคลิปวีดีโอ เป็นต้น 

6) การรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนิน
โครงการ น าไปเผยแพร่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (สถ.) 

ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2560 – 
2569  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การส่งเสริมและพัฒนาบริการ
ส า ธ า รณะของท้ อ ง ถิ่ น ที่ มี

แนวทางการพัฒนาที่ 5 
รวมพลังองค์กรภาคีทุกภาคส่วนร่วมหนุนเสริมการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้ประสบ
ความส าเร็จในการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่นท่ียั่งยืน  

1) การวิจัยและฝึกปฏิบัติ คณะท างานโครงการจะท างาน
ร่วมกับภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ในการออกแบบและ
พัฒนากิจกรรมการวิจัยภาคสนามและแนวทางปฏิบัติ
ร่วมกัน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับ
ชุมชนในพ้ืนที่  โดยเฉพาะกลุ่มคนชายขอบ กลุ่มคน



 

โครงการ SUCCESS – การด าเนนิกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบาย 7 
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คุณภาพเพ่ือคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 

 สร้างกลไกร่วมเชิงพ้ืนที่เพ่ือให้ภาคีทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อ านาจ
ของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน ส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และหน่วยงานด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์เพ่ือร่วมปฏิบัติการยุติการเลือก
ปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงใน
ทุกที่  

 บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการ
วางแผนระดับท้ องถิ่ นและระดับจั งหวั ด 
ระดับชาติ 

 การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถ
ของมนุษย์และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ และ
การเตือนภัยล่วงหน้า และส่งเสริมกลไกที่จะ
เพ่ิมขีดความสามารถในการวางแผนและการ
บริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิผล และให้

เปราะบาง กลุ่มคนยากจน กลุ่มผู้หญิง และหน่วยงาน
ภาครัฐท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีได้รับเลือก 

2) การวางแผนและพัฒนา แผนปฏิบัติการด้านการรับมือของ
ชุมชนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของเมืองและ
แผนปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
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ความส าคัญต่อผู้หญิง เยาวชน และชุมชน
ท้องถิ่นในพื้นที่ชายแดน 

กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (ปภ.) ได้แจ้งให้
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการปรับปรุง
แผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 เพ่ือให้การจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ระดับพ้ืนที่เป็นไปตามกรอบ
แผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 และ
สอดคล้องกับองค์ประกอบ
ทั้ง 10 ข้อ ของกรอบเซนได 
ที่องค์การสหประชาชาติจะ
เริ่มประเมินประเทศไทยใน
ปี พ.ศ. 2563  

แผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563  

1. การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1 ปรับปรุงข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยที่

อยู่ในแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูล
ทั่ ว ไป ข้อมูลสถิติการเกิดภัย หน่วยงานที่
รับผิดชอบในการประสานการปฏิบัติ เครื่องมือ
อุปกรณ์ในการกู้ภัยฯลฯ  

1.2 เพ่ิมเติมรายละเอียดข้อมูลความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย ได้แก่ ข้อมูลภัยความเปราะบาง ความ
ล่อแหลม ศักยภาพ และการวิเคราะห์/ประเมิน
ความเสี่ ยงภัย พร้อมทั้ งก าหนดแผนงาน/
โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้
สอดคล้องตรงกับข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงที่เป็นปัจจุบัน
เพ่ือป้องกันการเกิดความเสี่ยงใหม่และลดความ
เสี่ยงที่มีอยู่เดิม 

1.3 ปรับปรุงแผนงาน/โครงการด้านการลดความ
เสี่ ย งจากสาธารณภัย  และรวบรวมไว้ ใน
ภาคผนวกของแผนปฏิบัติการในการป้องกันฯ 
เพ่ือเป็นการวางแผนและเตรียมความพร้อมใน

1) การน าแบบประเมินความพร้อมด้วยตนเองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการจัดการภัยพิบัติ (UN-DRR 
Self-Assessments: LG-SAT) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ความเปราะบาง โดยเครื่องมือดังกล่าวผ่านการ
วิเคราะห์และพัฒนาโดยนักวิชาการจากส านักงานว่าด้วย
กลยุทธ์ ร ะหว่ า งประ เทศ เ พ่ือการลดภั ย พิบั ติ แห่ ง
ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ  ( the United Nations Office for 
Disaster Risk Reduction: UNDRR) แบบประเมิน LG-
SAT เป็นกลไกที่มีประโยชน์ ในการประเมินผลการ
ด าเนินการเทียบกับตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมิน ส่งเสริมให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และเรียนรู้ ร่ วมกัน ก าหนดประเด็นหลักของความ
เปราะบางโดยใช้เกณฑ์สากลส าหรับการลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติ จะช่วยก าหนดข้อมูลพ้ืนฐาน ค้นหาช่องว่าง 
วางแผนปฏิบัติ และมีข้อมูลเปรียบเทียบกันกับพ้ืนที่ต่างๆ 
(เช่น ระหว่างเทศบาลต่างๆ) ทางโครงการจึงน ามาปรับใช้
เนื่องจากมีประโยชน์และสอดคล้องกับการเตรียมพร้อม
การจัดการภัยพิบัติของชุมชน  

2) การประเมินความเปราะบางเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์
สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกและท าให้เข้าใจสาเหตุที่ท าให้เกิด
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การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนที่
และมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันฯ สู่การ
ปฏิบัติโดยการผลักดันแผนงาน/โครงการในการลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันฯ ให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ความเปราะบางจะน าไปใช้ในการพัฒนายุทธศาสตร์ในการ
เตรียมพร้อมของเมืองต่อไป 
*LG-SAT ถูกพัฒนาภายใต้กรอบการด าเนินงานเฮียวโงะ 
(Hyogo Framework for Action 2005 - 2015) ก่ อ น
หน้ากรอบการด าเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติ  (The Sendai Framework for Disaster Risk 
Reduction 2015-2030)  

 
 
แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 

แผน ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย รายละเอียด ความสอดคล้องของกิจกรรมภายใต้โครงการ SUCCESS 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 
เป้าหมายที่ 2 กระจายศูนย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิม
โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลัง
ของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถ
ของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
 จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มี

คุณภาพและปลอดภัยให้สามารถตอบสนองต่อสังคม
สูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

1) มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder analysis) เพ่ือค้นหาผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมท าความเข้าใจความต้องการที่
แท้จริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงบทบาทที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน 
โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ข้ามภาคส่วนกัน โดยการวิเคราะห์ดังกล่าว
จะท าให้รู้ถึงบุคคล องค์กรที่มีอ านาจในการตัดสินใจ รวมถึงรู้ถึงปัญหาและ
ช่องทองการให้การสนับสนุนที่จะเกิดขึ้นได้ 

2) การเพ่ิมช่องทางเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับภูมิภาคได้ร่วมแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ เครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างพลังสังคม 
 สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมี

คุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาค
ส่วนต่างๆ  
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แผน ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย รายละเอียด ความสอดคล้องของกิจกรรมภายใต้โครงการ SUCCESS 
พ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือ
สร้างสังคมคุณภาพ 

 สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน 

 ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ และบทบาทของสตรี
ในการสร้างสรรค์สังคม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นในการจัดท านโยบายและแผน
เพ่ิมข้ึน 

3) จัดเวทีสาธารณะเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ องค์ความรู้ ใหม่ๆ ที่สามารถ
น าไปใช้เผยแพร่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ได้ 

4) การดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม พัฒนาศักยภาพและให้ค าปรึกษาจัดประชุม
เวทีแลกเปลี่ยนวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ  

5) การวางแผนและพัฒนา แผนปฏิบัติการด้านการรับมือของชุมชน
ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของเมืองและแผนปฏิบัติการด้านสภาพ
ภูมิอากาศโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

6) การด าเนินโครงการน าร่อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนจะได้รับเชิญให้
เข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ เพ่ือร่วมกันสร้างการเตรียมพร้อมของ
เมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพ่ิมขีดความสามารถของ
ชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการจัดการ
ตนเอง 
 เสริมสร้างศักยภาพของชุมขนในการพึ่งตนเองและการ

พ่ึงพากันเอง 
สร้ า งการมีส่ วนร่ วมของภาคส่ วนต่ างๆ เ พ่ือสร้ า ง
ประชาธิปไตยโดยชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  
 
เป้าหมายที่ 4 ยกระดับกระบวนทัศน์ 
เ พ่ื อก าหนดอนาคตประ เทศด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ม 
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วน
ร่วมและธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบน
สังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
 มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหาย จากภัย

ธ ร รมช าติ แ ล ะผลกระทบที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1) กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกอบรม  
 ท าความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และการพัฒนาเมือง และความท้าทายด้านการก ากับดูแลสภาพ
ภูมิอากาศในเมือง  

 แนะน าและให้ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เครื่องมือ วิธีการ และ
ตัวชี้วัดของการสร้างการเตรียมความพร้อมอย่างยั่งยืน 

2) การประเมินความเปราะบางเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สามารถให้ข้อมูลเชิง
ลึกและท าให้เข้าใจสาเหตุที่ท าให้เกิดความเปราะบาง โดยผลที่ได้จากการ
ประเมินความเปราะบางจะน าไปใช้ในการพัฒนายุทธศาสตร์ในการเตรียม
ความพร้อมของเมืองต่อไป 
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แผน ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย รายละเอียด ความสอดคล้องของกิจกรรมภายใต้โครงการ SUCCESS 
3) ออกแบบและด าเนินโครงการน าร่องที่ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถ

เสริมสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาพ้ืนที่ เมือง  ชนบท
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น ความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง  
 พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้ง

กลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1) การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) เป็นวิธีการสังเคราะห์
ข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับสถานะ แนวโน้ม และภัยคุกคามของเมือง โดยการ
ทบทวนวรรณกรรมและอาศัยข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาค
ส่วนในพื้นท่ี เช่น ภาคประชาสังคม ชุมชนต่าง ๆ เป็นต้น 

2) การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเมืองที่มีความซับซ้อน ความ
เชื่อมโยงของการกลายเป็นเมืองและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และความเชื่อมโยงของการพัฒนาเมืองกับความเปราะบางต่อ
สภาพภูมิอากาศ ความยากจน และความไม่เท่าเทียม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทประเด็นที่  6 พื้นที่และ
เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
มุ่งเป้าการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ในทุกภาคของ
ประเทศ เพื่อเป็นศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งจ้าง
งานและที่อยู่อาศัย รวมทั้งพื้นที่เพื่อการ
อนุรักษ์  ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่น
และศักยภาพของเมือง โดยมีระบบการ
บริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ และสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่สามารถรองรับความ
ต้องการของคนทุกกลุ่ม รวมทั้งมีการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมที่ดี  และเป็นเมืองที่มีความ
ยื ด ห ยุ่ น  ซึ่ ง ส า ม า ร ถ ป รั บ ตั ว ต่ อ ก า ร

แผนย่อยที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเมืองตามแผนผังภูมินิเวศให้เป็นเมือง 
ที่มีความน่าอยู่สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นที่อยู่อาศยั 
ลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพ ชีวิตของประชาชนในพื้นที่
ทุกกลุ่ม โดยรูปแบบเมืองขนาดกลาง ซึ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ให้ครอบคลุมทั่วถึงและได้มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้เป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการบริการส าหรับพื้นที่โดยรอบ 
ก่อให้เกิดการสร้างงานในพ้ืนท่ีและลดความเหลื่อมล้ า 
แนวทางพัฒนาที่ 2 พัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมือง
หน้าอยู่ที่ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม และการ
บริการให้กับพ้ืนที่ โดยรอบ โดยเน้นการต่อยอดจาก
ฐานเศรษฐกิจที่มีในพ้ืนที่ 

1) การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) เป็นวิธีการสังเคราะห์
ข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับสถานะ แนวโน้ม และภัยคุกคามของเมือง โดยการ
ทบทวนวรรณกรรมและอาศัยข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาค
ส่วนในพื้นท่ี เช่น ภาคประชาสังคม ชุมชนต่าง ๆ เป็นต้น 

2) การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเมืองที่มีความซับซ้อน ความ
เชื่อมโยงของการกลายเป็นเมืองและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และความเชื่อมโยงของการพัฒนาเมืองกับความเปราะบางต่อ
สภาพภูมิอากาศ ความยากจน และความไม่เท่าเทียม 

3) การด าเนินโครงการน าร่อง ต้องมีกลุ่มคนชายขอบ กลุ่มคนยากจน กลุ่ม
ผู้หญิงเข้าร่วม 
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แผน ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย รายละเอียด ความสอดคล้องของกิจกรรมภายใต้โครงการ SUCCESS 
เปลี่ ยนแปลงในด้ าน เศรษฐกิจ  สั งคม 
สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี  
แ ผ น แ ม่ บ ท ป ร ะ เ ด็ น ที่  15 ก า ร
เสริมสร้างพลังทางสังคม  
เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญที่จะเป็น
กลไกช่วยให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์
ช า ติ ใ น ด้ า น ต่ า ง  ๆ  ส า ม า ร ถ บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม โดยการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ 
ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น
มาร่วมขับเคลื่อน การสนับสนุนการรวมตัว
ของประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการเป็นส่วนร่วม 
การแก้ ไขปัญหาที่ สอดคล้องกับความ
ต้องการระดับพื้นที่บนฐานองค์ความรู้และ
ความเข้าใจในบริบทและสภาพปัญหาในเชิง
ลึกท่ีแท้จริง  

แผนย่อยที่ 1 การเสริมสร้างทุนทางสังคม  
เน้นการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของประชาชน 
รวมทั้งการเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการ รวมตัวของประชากรทุก
กลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงภาคีเครือข่ายพัฒนา ในการร่วมคิด ร่วม
ลงมือพัฒนา จะเป็นพลังส าคัญในการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคในสังคมควบคู่ไปกับการด าเนินการของภาครัฐในระยะ 20 ปี
ข้างหน้า 

แนวทางพัฒนาที่  2 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน
ท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง 

1) การดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม พัฒนาศักยภาพและให้คาปรึกษาจัดประชุม
เวทีแลกเปลี่ยนวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ  

2) การวิเคราะห์เพศสภาวะ (Gender analysis) เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้
และสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงให้มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมทาง
เพศควบคู่ไปด้วย 

3) การวางแผนและพัฒนา แผนปฏิบัติการด้านการรับมือของชุมชนยุทธศาสตร์
การเตรียมความพร้อมของเมืองและแผนปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศ
โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

4) การบูรณาการการเตรียมความพร้อมของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น 

5) ภาคประชาสังคมท้องถิ่นร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างความร่วมมือกับผุ้มี
อ านาจในการตัดสินใจและผู้มีหน้าที่วางแผนเมือง ในการประชุมแลกเปลี่ยน
เชิงนโยบายเพ่ือบูรณาการยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของเมืองและ
แผนปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น 

แผนแม่บทประเด็นที่ 18 การเติบโต
อย่างย่ังยืน 
ให้ความส าคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
การเติบโตที่เน้นหลักของการใช้ประโยชน์การ
อนุ รั ก ษ์  รั ก ษ า  ฟื้ น ฟู แ ล ะ ส ร้ า ง ฐ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

แผนย่อยที่ 3 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่
เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
ให้ความส าคัญกับประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม
และวัฒนธรรมบนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 

1) กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกอบรม  
 ท าความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และการพัฒนาเมือง และความท้าทายด้านการก ากับดูแลสภาพ
ภูมิอากาศในเมือง  

 แนะน าและให้ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เครื่องมือ วิธีการ และ
ตัวชี้วัดของการสร้างการเตรียมความพร้อมอย่างยั่งยืน 
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แผน ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย รายละเอียด ความสอดคล้องของกิจกรรมภายใต้โครงการ SUCCESS 
ยั่งยืน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความ
อุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
ดีขึ้น ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม 

แนวทางพัฒนาที่ 2 ปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและ
เสี ยหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

2) การประเมินความเปราะบางเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สามารถให้ข้อมูล
เชิงลึกและท าให้เข้าใจสาเหตุที่ท าให้เกิดความเปาระบาง โดยผลที่ได้จาก
การประเมินความเปราะบางจะน าไปใช้ในการพัฒนายุทธศาสตร์ในการ
เตรียมความพร้อมของเมืองต่อไป 

3) การดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม พัฒนาศักยภาพและให้ค าปรึกษาจัดประชุม
เวทีแลกเปลี่ยนวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ 

4) ภาคประชาสังคมท้องถิ่นร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างความร่วมมือกับผุ้มี
อ านาจในการตัดสินใจและผู้มีหน้าที่วางแผนเมือง ในการประชุม
แลกเปลี่ยนเชิงนโยบายเพ่ือบูรณาการยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อม
ของเมืองและแผนปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น 

แผนแม่บทประเด็นที่ 19 การบริหาร
จัดการน้ าทั้งระบบ 
การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ เป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญและสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิด
ความมั่นคง เพิ่มผลิตผล ในเรื่องการจัดการ
และการใช้น้ าทุกภาคส่วน 

แผนย่อยที่ 1 การพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบ
เพื่อเพิ่มความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ ที่เกี่ยวกับ การเพิ่ม
ระดับการฟื้นตัวจากพิบัติภัยด้านน้ าและลดความเสียหายจากภัย
พิบัติด้านน้ าเทียบกับกรณีปกติ 
 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 จัดการน้ าเพ่ือชุมชนชนบท เพ่ือ
สร้างความม่ันคงด้านน้ า ให้มีน้ าสะอาดใช้ทุกครัวเรือน 
 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 จัดระบบการจัดการน้ าในภาวะ
วิกฤติ ให้สามารถลดความสูญเสียและความเสี่ยงจากภัย
พิบัติที่เกิดจากน้ า ให้สามารถฟ้ืนตัวได้ในเวลาอันสั้น  

1) กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกอบรม  
 ท าความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และการพัฒนาเมือง และความท้าทายด้านการก ากับดูแลสภาพ
ภูมิอากาศในเมือง มีกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมวาดและวิเคราะห์ระบบน้ า
ของเมือง ทั้งในสถานการณ์ปกติว่ามีปัญหา ความท้าทาย จุดแข็ง 
จุดอ่อนของระบบน้ าอย่างไร และเม่ือเกิดภัยพิบัติเมืองจัดการอย่างไร 

2) โครงการน าร่อง โดยจะฝึกฝนให้ภาคประชาสังคมมีทักษะในการออกแบบ 
วางแผน และพัฒนาโครงการที่สร้างการเตรียมความพร้อมของเมือง
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติด้านน้ า รวมถึง
ปรับปรุงกลไกและแนวทางปฏิบัติ ในการดูแลก ากับเมืองด้านสภาพ
ภูมิอากาศให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน 
กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มคนชายขอบ 
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แผน ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย รายละเอียด ความสอดคล้องของกิจกรรมภายใต้โครงการ SUCCESS 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือให้คนไทยทุกคน
เข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้
อย่างทั่วถึง 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 กระจายการให้บริการภาครัฐทั้ง
ด้านการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการที่คุณภาพให้
ครอบคลุมและท่ัวถึง 

 ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่ม
เด็ ก - เยาวชน สตรี  ผู้ พิการ  ผู้ สู งอายุ  และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้เข้าถึงบริการของรัฐและ
โอกาสได้อย่างเท่าเทียม  

1) การวิเคราะห์เพศสภาวะ (Gender analysis) เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้
และสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงให้มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมทาง
เพศควบคู่ไปด้วย 

2) มีการส่งเสริมและสนับสนุนผู้หญิงในการเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรม
ของโครงการ 

3) การวิจัยและฝึกปฏิบัติ คณะท างานโครงการจะท างานร่วมกับภาคประชา
สังคมในพ้ืนที่ในการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการวิจัยภาคสนามและ
แนวทางปฏิบัติร่วมกัน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับชุมชน
ในพ้ืนที่ โดยเฉพาะกลุ่มคนชายขอบ กลุ่มคนเปราะบาง กลุ่มคนยากจน 
กลุ่มผู้หญิง และหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีได้รับเลือก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ที่  4  พั ฒ น า ขี ด
ความสามารถในลดก๊าซเรือนกระจก
และการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
การรับมือกับภัยพิบัติ 

แนวทางการพัฒนาที่ 5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ใน
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ โดย
เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความ
พร้อมและการรับมือภัยพิบัติ  และส่งเสริมองค์
ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัต ิ

1) กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกอบรม  
 ท าความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และการพัฒนาเมือง และความท้าทายด้านการก ากับดูแลสภาพ
ภูมิอากาศในเมือง  

 แนะน าและให้ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เครื่องมือ วิธีการ และ
ตัวชี้วัดของการสร้างการเตรียมความพร้อมอย่างยั่งยืน 

2) การดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม พัฒนาศักยภาพและให้ค าปรึกษาจัดประชุม
เวทีแลกเปลี่ยนวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ 

3) วางแผนและพัฒนาข้อเสนอโครงการน าร่อง ท าให้ภาคประชาสังคมมีทักษะ
ในการออกแบบ วางแผน และพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของ
ชุมชนท้องถิ่น 
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แผน ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย รายละเอียด ความสอดคล้องของกิจกรรมภายใต้โครงการ SUCCESS 
4) ด าเนินโครงกาน าร่อง ท าให้การปรับตัวของชุมชน กลุ่มเปราะบาง กลุ่มคน

ชายขอบเพิ่มมากขึ้น 
5) การประชุม SLDs เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเมือง  
6) การบูรณาการการเตรียมความพร้อมของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 
วัตถุประสงค์ที่  2 เพ่ือพัฒนาเมือง
ศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่
ส าหรับคนทุกกลุ่ม 
 
วัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัว
อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพ่ิม
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมือง  
โดยมีแนวทางการพัฒนาหลัก คือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัด
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยมีความปลอดภัย 
สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการมีคุณภาพและ ท่ัวถึง และเน้นความสอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ ความหลากหลาย และศักยภาพของเมือง บนพ้ืนฐานการ
มีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในสังคม 

 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัด
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพ่ือการใช้งานของคนทุกกลุ่ม
ในสังคมอย่างเท่าเทียม เอ้ือต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล  

 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณา
การภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลางส่วน
ท้องถิ่นภาคประชาสังคมและภาคเอกชน 

 5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง 
 
 
 

1) การเพ่ิมช่องทางเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับภูมิภาคได้ร่วมแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ เครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นในการจัดท านโยบายและแผน
เพ่ิมข้ึน 

2) จัดเวทีสาธารณะเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถ
น าไปใช้เผยแพร่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ได้ 

3) การดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม พัฒนาศักยภาพและให้ค าปรึกษาจัดประชุม
เวทีแลกเปลี่ยนวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ  

4) การวางแผนและพัฒนา แผนปฏิบัติการด้านการรับมือของชุมชนยุทธศาสตร์
การเตรียมความพร้อมของเมืองและแผนปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศ
โดยชุมชนมีส่วนร่วม ท าให้มีแผนปฏิบัติการที่สามารถจัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหาในชุมชน กลุ่มเปราะบาง และคนชายขอบสอดคล้องกับความ
ต้องการอย่างแท้จริง 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
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แผน ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย รายละเอียด ความสอดคล้องของกิจกรรมภายใต้โครงการ SUCCESS 
เป้าหมายที่  1 ยุติความยากจนทุก
รูปแบบในทุกท่ี  
เป็นเป้าหมายที่ว่าด้วยการลดความยากจน
ทั้งทางเศรษฐกิจ และความยากจนในมิติอื่น 
ๆ ด้วย (ตามการนิยามของแต่ละประเทศ) 
ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม ทั้งชาย หญิง เด็ก คน
ยากจน และกลุ่มคนเปราะบาง 

เป้าหมายย่อยที่ 4 ภายในปี 2573 สร้างหลักประกันว่า
ชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะคนยากจนและกลุ่มผู้
เปราะบาง มีสิทธิเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจ ตลอดจนการเข้าถึงการบริการขั้นพ้ืนฐาน การ
ถือกรรมสิทธิ์ และใช้ประโยชน์เหนือที่ดินและทรัพย์สิน 
เป้าหมายย่อยที่ 5 ภายในปี 2573 สร้างภูมิต้านทานและ
ลดการเปิดรับและความเปราะบางต่อเหตุรุนแรงที่
เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศและภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่ งแวดล้อมให้กับผู้ ที่ ยากจนและอยู่ ในสภาวะ
เปราะบาง 

1) การประเมินความเปราะบางของสภาพภูมิอากาศของเมือง มีการพัฒนา
ข้อเสนอ คัดเลือก และน าไปสู่ปฏิบัติ ช่วยให้ภาคประชาสังคมมีศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน 

2) การดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม พัฒนาศักยภาพและให้คาปรึกษาจัดประชุม
เวทีแลกเปลี่ยนวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ  

3) การวางแผนและพัฒนา แผนปฏิบัติการด้านการรับมือของชุมชนยุทธศาสตร์
การเตรียมความพร้อมของเมืองและแผนปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศ
โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

4) การบูรณาการการเตรียมความพร้อมของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น 

5) ทบทวนผลการด าเนินโครงการ และถอดบทเรียน รวมถึงประเมินความ
เปราะบางโดยกระบวนการ SLDs ท าให้ได้ฐานองค์ความรู้ใหม่ๆ และ
ฐานข้อมูลระดับท้องถิ่นรวมถึงฐานข้อมูลกลุ่มคนเปราะบางและกลุ่มคนชาย
ขอบ 

เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียม
ทาง เพศ พัฒนาบทบาทสตรีและ
เด็กผู้หญิง  
เป้าหมายนี้ เน้นว่าควรมีการด าเนินการ
ปฏิรูปเพื่อให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันใน
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และความเสมอภาค
ทางเพศด้านอื่นๆ ในทุกระดับ เพิ่มพูนการใช้
เทคโนโลยีที่ส่งเสริมผู้หญิงและเด็กหญิง  
 

เป้าหมายย่อยที่ 5 สร้างหลักประกันว่าผู้หญิงจะมีส่วนร่วม
อย่างเต็มทีแ่ละมีประสิทธิผลและมีโอกาสที่เท่าเทียมในการ
เป็นผู้น าในทุกระดับของการตัดสินใจในทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะ 
 

1) การวิเคราะห์เพศสภาวะ (Gender analysis) เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้
และสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงให้มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมทาง
เพศควบคู่ไปด้วย 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรมของ
โครงการ 

3) การวิจัยและฝึกปฏิบัติ คณะท างานโครงการจะท างานร่วมกับภาคประชา
สังคมในพ้ืนที่ในการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการวิจัยภาคสนามและ
แนวทางปฏิบัติร่วมกัน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับชุมชน
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แผน ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย รายละเอียด ความสอดคล้องของกิจกรรมภายใต้โครงการ SUCCESS 
ในพ้ืนที่ โดยเฉพาะกลุ่มคนชายขอบ กลุ่มคนเปราะบาง กลุ่มคนยากจน 
กลุ่มผู้หญิง และหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีได้รับเลือก 

เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะ
มีการจัดให้มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับ
ทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน  
เป้าหมายนี้เน้นการเสริมขีดความสามารถ
ของประเทศก าลังพัฒนาทั้งในเชิงนโยบาย
และเทคโนโลยีผ่านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุ ม ชน ท้ อ ง ถิ่ น ใ น ก า ร จั ด ก า ร น้ า แ ล ะ
สุขอนามัย 

เป้าหมายย่อยที่ 2 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึง
สุขอนามัยที่พอเพียง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความ
ต้องการของผู้หญิง เด็กหญิงและกลุ่มที่อยู่ใต้สถานการณ์ที่
เปราะบาง  
เป้าหมายย่อยที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในทุกภาค
ส่วน และสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้ าและจัดหาน้ าที่
ยั่ งยืน เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าและลดจ านวน
ประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้ า  

1) มีการจัดท ายุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของเมืองและแผนปฏิบัติการ
ด้านสภาพภูมิอากาศโดยชุมชนมีส่วนร่วม  โดยยุทธศาสตร์ฯ กล่าว มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการเตรียมความพร้อมและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่มคนชายขอบ 
คนยากจน คนเปราะบาง และกลุ่มผู้หญิง และให้กลายเป็นเมืองที่มีการ
พัฒนาอย่างครอบคลุมทุกระดับและเท่าเทียม 

2) กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกอบรม  
 ท าความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และการพัฒนาเมือง และความท้าทายด้านการก ากับดูแลสภาพ
ภูมิอากาศในเมือง มีกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมวาดและวิเคราะห์ระบบน้ า
ของเมือง ทั้งในสถานการณ์ปกติว่ามีปัญหา ความท้าทาย จุดแข็ง 
จุดอ่อนของระบบน้ าอย่างไร และเม่ือเกิดภัยพิบัติเมืองจัดการอย่างไร 

3) โครงการน าร่อง โดยจะฝึกฝนให้ภาคประชาสังคมมีทักษะในการออกแบบ 
วางแผน และพัฒนาโครงการที่สร้างการเตรียมความพร้อมของเมือง
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติด้านน้ า รวมถึง
ปรับปรุงกลไกและแนวทางปฏิบัติ ในการดูแลก ากับเมืองด้านสภาพ
ภูมิอากาศให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน 
กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มคนชายขอบ 

เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ าทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศ  

เป้าหมายย่อยที่ 3 สร้างหลักประกันว่าจะมีโอกาสที่เท่า
เทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์รวมถึงโดยการ
ขจัดกฎหมายนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ

1) การวิจัยและฝึกปฏิบัติ คณะท างานโครงการจะท างานร่วมกับภาคประชา
สังคมในพ้ืนที่ในการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการวิจัยภาคสนามและ
แนวทางปฏิบัติร่วมกัน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับชุมชน
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แผน ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย รายละเอียด ความสอดคล้องของกิจกรรมภายใต้โครงการ SUCCESS 
มี เป้าประสงค์ที่ เน้นไปที่การเติบโตของ
รายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ท่ียากจน
ที่สุดให้ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้ โดยไม่
เลือกปฏิบัติ  ขจัดนโยบายและผลของ
นโยบายที่น าไปสู่ความไม่เสมอภาค และใช้
นโยบายการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครอง
ทางสังคม เป็นเครื่องมือ  

และส่งเสริมการออกกฎหมายนโยบายและการกระท าที่
เหมาะสมในเรื่องนี้ 

ในพ้ืนที่ โดยเฉพาะกลุ่มคนชายขอบ กลุ่มคนเปราะบาง กลุ่มคนยากจน 
กลุ่มผู้หญิง และหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นในพื้นท่ีที่ได้รับเลือก 

2) จัดประชุม SLDs เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนสียของเมืองและ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติเพ่ือให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีส่วน
ร่วมในการประชุมระดับนโยบาย 

เป้าหมายที่ 11 ท าให้เมืองและการตั้ง
ถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย
ทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
เป้าหมายนี้สนับสนุนให้มีความเช่ือมโยงทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในทางบวก
ของพื้นที่เมือง กึ่งเมือง และชนบท การเพิ่ม
จ านวนเมืองที่มีความยั่งยืนและปรับตัวและ
ลดผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยเฉพาะที่
เ ช่ื อม โ ย งกั บก า ร เ ปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยโยงกับกรอบการด าเนินงาน
เซนได 

เป้าหมายย่อยที่  3 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีด
ความสามารถให้ครอบคลุมและยั่งยืน เพ่ือการวางแผนและ
การบริหารจัดการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่างมีส่วนร่วม 
บูรณาการและยั่งยืนในทุกประเทศ  
เป้าหมายย่อยที่ 5 ลดจ านวนการตายและจ านวนคนที่
ได้รับผลกระทบ และลดการสูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกที่เกิด
จากภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ าโดยมุ่งเป้า
ปกป้องคนจนและคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง  

1) การประเมินความเปราะบางของสภาพภูมิอากาศของเมือง มีการพัฒนา
ข้อเสนอ คัดเลือก และน าไปสู่ปฏิบัติ 

2) โครงการน าร่อง โดยจะฝึกฝนให้ภาคประชาสังคมมีทักษะในการออกแบบ 
วางแผน และพัฒนาโครงการที่สร้างการเตรียมความพร้อมของเมือง
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติด้านน้ า รวมถึง
ปรับปรุงกลไกและแนวทางปฏิบัติ ในการดูแลก ากับเมืองด้านสภาพ
ภูมิอากาศให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน 
กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มคนชายขอบ 

เป้าหมายที่  13  ด า เนินมาตรการ
เร่งด่วนเพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 
เป้าหมายนี้ให้ความส าคัญกับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการระดมทุน Green 

เป้าหมายย่อยที่ 1 เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถ
ในการปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่
เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ 

1) ภาคประชาสังคมท้องถิ่นคัดเลือกและปรับใช้เครื่องมือและตัวชี้วัดในการ
ประเมินความเปราะบางสภาพภูมิอากาศของเมือง 

2) การประเมินความเปราะบางของสภาพภูมิอากาศของเมือง มีการพัฒนา
ข้อเสนอ คัดเลือก และน าไปสู่ปฏิบัติ 
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แผน ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย รายละเอียด ความสอดคล้องของกิจกรรมภายใต้โครงการ SUCCESS 
Climate Fund เพื่ อ ช่ วยประ เทศก า ลั ง
พัฒนาในการลดก๊าซเรือนกระจก และช่วย
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดในการรับมือและ
ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยเฉพาะในกลุ่มคนเปราะบาง 

เป้ าหมายย่อยที่  2  บู รณาการมาตรการด้ านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
การวางแผนระดับชาติ 
เป้าหมายย่อยที่  3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความ
ตระหนักรู้และขีดความสามารถของมนุษย์และของสถาบัน
ในเรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้า 
 

3) การวางแผนและพัฒนา แผนปฏิบัติการด้านการรับมือของชุมชนยุทธศาสตร์
การเตรียมความพร้อมของเมืองและแผนปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศ
โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

4) การบูรณาการการเตรียมความพร้อมของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น 

5) มีการจัดท ายุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของเมืองและแผนปฏิบัติการ
ด้านสภาพภูมิอากาศโดยชุมชนมีส่วนร่วม  โดยยุทธศาสตร์ฯ กล่าว มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการเตรียมความพร้อมและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่มคนชายขอบ 
คนยากจน คนเปราะบาง และกลุ่มผู้หญิง และให้กลายเป็นเมืองที่มีการ
พัฒนาอย่างครอบคลุมทุกระดับและเท่าเทียม 

6) การผลิตข่าวประชาสัมพันธ์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มีการน าข้อมูลไป
ใช้ในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นและกระบวนการตัดสินใจของชุมชน 

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุข
และครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ
สร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ 
และครอบคลุมในทุกระดับ 
มุ่งมั่นที่จะลดความรุนแรงทุกรูปแบบและ
เสริมสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและชุมชน
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและ
ความไม่มั่นคงอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งเสริม
หลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชน การลด
อาวุธผิดกฎหมาย และสนับสนุนให้ประเทศ

เป้าหมายย่อยที่ 7 สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการ
ตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วม และมี
ความเป็นตัวแทนที่ดใีนทุกระดับการตัดสินใจ 

1) การวิจัยและฝึกปฏิบัติ คณะท างานโครงการจะท างานร่วมกับภาคประชา
สังคมในพ้ืนที่ในการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการวิจัยภาคสนามและ
แนวทางปฏิบัติร่วมกัน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับชุมชน
ในพ้ืนที่ โดยเฉพาะกลุ่มคนชายขอบ กลุ่มคนเปราะบาง กลุ่มคนยากจน 
กลุ่มผู้หญิง และหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีได้รับเลือก 

2) จัดประชุม SLDs เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนสียของเมืองและ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติเพ่ือให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีส่วน
ร่วมในการประชุมระดับนโยบาย 
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แผน ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย รายละเอียด ความสอดคล้องของกิจกรรมภายใต้โครงการ SUCCESS 
ก าลังพัฒนามีส่วนร่วมในสถาบันธรรมาภิ
บาลระดับโลก 

3) การวางแผนและพัฒนา แผนปฏิบัติการด้านการรับมือของชุมชนยุทธศาสตร์
การเตรียมความพร้อมของเมืองและแผนปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศ
โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

4) มีการจัดท ายุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของเมืองและแผนปฏิบัติการ
ด้านสภาพภูมิอากาศโดยชุมชนมีส่วนร่วม  โดยยุทธศาสตร์ฯ กล่าว มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการเตรียมความพร้อมและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่มคนชายขอบ 
คนยากจน คนเปราะบาง และกลุ่มผู้หญิง และให้กลายเป็นเมืองที่มีการ
พัฒนาอย่างครอบคลุมทุกระดับและเท่าเทียม 

 
 


