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ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 

“ส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจ าปีงบประมาณ 2565 
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของท่าน)  

 

- ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป - 

ช่ือเทศบาล..................................................................................................................................................................................... 

ที่อยู่................................................................................................................................................................................................ 

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

โทรศัพท์........................................................................... โทรสาร................................................................................................. 

เว็บไซต์ ..........................................................................................................................................................................................  

 

ช่ือ-สกุล นายกเทศมนตรี………………………..................................................................................................................................... 

วาระในการด ารงต าแหน่ง เริ่มตั้งแต่………………………..…………………..……………ถึง………………………….…………….……………………… 

โทรศัพท์................................................................................... โทรสาร......................................................................................... 

 

ช่ือ-สกุล ปลัดเทศบาล.....………………………..................................................................................................................................... 

โทรศัพท์.................................................................................... โทรสาร........................................................................................ 

 

พื้นที่รับผิดชอบ..............................................................................ตารางกิโลเมตร หรือ............................................................ไร ่

จ านวนประชากรปลี่าสุด (ปี........................) .........................................คน  เป็นชาย........................คน หญิง........................คน 

จ านวนชุมชน........................................................................ชุมชน  จ านวนครัวเรือน.....................................................ครัวเรือน   

บริบทของเมือง............................................................................................................................................................................... 

 

ขนาดพื้นท่ีตั้งขององค์กรทั้งหมด............................................ไร่………..…………..งาน……………………….ตารางวา 

จ านวนบุคลากรในองค์กรทั้งหมด……………………………….คน 

การก าหนดส่วนราชการออกเป็น……………………………………..…..ส านัก…………………..………...………….กอง 

ได้แก่………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
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- ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านประสบการณ์ - 

บุคลากรของท่านเคยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรหรือไม่ 

 ไม่เคย     เคย  กรุณาระบุข้อมูลในตาราง 

วัน/เดือน/ปี  

ที่เข้ารับการอบรม 
ชื่อหลักสูตร 

ระยะเวลา 

ในการอบรม 
หน่วยงานผู้อบรม 

    

    

    

    

 

ในรอบ 3 ปีที่ผ่านเคยร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรใดๆ  ในการด าเนินงานโครงการเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลการปล่อยและดูดกลับ 

ก๊าซเรือนกระจก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือการส่งเสริมการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ ามาก่อนหรือไม่   

 ไม่เคย     เคย  กรุณาระบุข้อมูลในตาราง 

ร่วมกับหน่วยงาน ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

   

   

   

   

   

   

 

องค์กรของท่านเคยได้รับรางวัลในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม/เมืองน่าอยู่/เมืองคาร์บอนต่ าหรือไม่  อย่างไร 

 ไม่เคย 

 เคย (ระบรุางวัล, หน่วยงาน, โครงการ / กิจกรรม) 

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................................ 
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- ส่วนที่ 3 ความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ – 

(กรุณาให้ประเมินความพร้อมในแต่ละด้านของเทศบาลท่านในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง โดยเติมคะแนนลงในช่อง “ระดับความพร้อม”  

ตั้งแต่ ระดับ 0  ถึง  5  (คะแนน 0 คือ ไม่มีความพร้อม และคะแนน 5 คือ มีความพร้อมมากที่สุด)) 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
ระดับความพร้อม 

( 0 - 5 ) 
รายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 

ผู้บริหารมีนโยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และความมุ่งมั่นที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

  

การจัดสรรบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อตั้งคณะท างานในการด าเนิน
โครงการให้บรรลุผลได้ 

  

สามารถประสานงานเพื่อขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรได้   
บุคลากรสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี   
มีการบันทึกและจัดเก็บฐานข้อมูลกิจกรรม การใช้พลังงาน เช้ือเพลิง 
ทรัพยากร และการจัดการของเสีย 

  

มีการด าเนินการเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพของข้อมูลที่
ครอบคลุมขององค์กรที่ด าเนินการอยู่ (ถ้ามี โปรดระบุรายละเอียด) 

  

การพัฒนาองค์กรของตนเอง ให้เป็นต้นแบบ เพื่อเผยแพร่เรื่องนี้ให้แก่ 
อปท. อื่นๆ ในอนาคต 

  

ผู้บริหารสามารถเข้าร่วมพิธีเปิด/ปิดโครงการ ณ กรุงเทพมหานคร ได้ 
(จ านวน 2 ครั้ง) 

  

ผู้บริหารและคณะท างานสามารถร่วมประชุมกับที่ปรึกษาตลอด
โครงการ ณ ส านักงานเทศบาลได้ (อย่างน้อย 3 ครั้ง) 

  

 

ปัญหาหลักขององค์กรท่าน ในการท างานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรทุกส่วนงาน 

 ไม่ม ี     มี  กรุณาระบุรายละเอียด 

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

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

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

ความคาดหวังหรือประโยชน์ท่ีองค์กรของท่านจะไดร้ับจากการเข้าร่วมโครงการนี ้

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

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

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

........................................................................................................................................................................................ 
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- ส่วนที่ 4 บุคลากรขององค์กรท่ีจะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานของโครงการนี้ -   

บุคคลที่ 1 

ช่ือ-สกุล ผู้ดูแลรับผิดชอบในภาพรวม.............................................................................................................................................

ต าแหน่ง .......................................................................... สังกัดกอง/ฝ่าย.....................................................................................

โทรศัพท์........................................................................... โทรสาร................................................................................................. 

มือถือ............................................................................... อีเมล..................................................................................................... 

บุคคลที่ 2 

ช่ือ-สกุล ผู้ประสานงาน...................................................................................................................................................................

ต าแหน่ง .......................................................................... สังกัดกอง/ฝ่าย.....................................................................................

โทรศัพท์........................................................................... โทรสาร................................................................................................. 

มือถือ............................................................................... อีเมล..................................................................................................... 
 

    อนุมัติการเข้าร่วมโครงการโดยผู้บริหาร 

  
 

   ลงช่ือ........................................................................ 
 

 (..........................................................................................) 

 ต าแหน่ง ................................................................. 
  วันท่ี ........................................................ 

 

 

ก าหนดส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 นี้   

โดยสามารถส่งใบสมัครมายังอีเมล adminccfo@tgo.or.th เท่านั้น 

 

สอบถามเพิ่มเติมไดท้ี่   

คุณเมธ์วดี เสรีเสถียรทรัพย์ และคุณตวงกมล พฤทธิธ์โนปจัย 

โทรศัพท์หมายเลข: 089 875 9303 และ 081 132 4178 

ประทับตราองค์กร 



เกณฑในการคัดเลือก
โครงการสงเสริมการจัดทำคารบอนฟุตพรินทขององคกรปกครองสวนทองถิน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เกณฑระดับที 1

เกณฑระดับที 2

เกณฑระดับที 3

สงใบสมัครตามเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564)

ตองเปน อปท. ที่ไมเคยเขารวมโครงการเกี่ยวกับการจัดทำคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร กับ อบก.

ความครบถวนของใบสมัคร

ตองเปน อปท. ที่มีศักยภาพ (เคยอบรม CFO หรือรวมโครงการที่เกี่ยวของ /ไดรับรางวัลเกี่ยวกับการลดโลกรอน, 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)

มีความพรอมในการจัดทำบัญชีรายการกาซเรือนกระจก

- นโยบาย วิสัยทัศน และความมุงมั่นตั้งใจของผูบริหาร

- สามารถจัดสรรบุคลากรที่มีความเกี่ยวของเพื่อตั้งคณะทำงานในการดำเนินโครงการใหบรรลุผลได

- สามารถประสานงานเพื่อขอขอมูลกิจกรรมภายในองคกร

- มีบุคลากรที่สามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได

- มีการบันทึกและจัดเก็บฐานขอมูลกิจกรรม เชน การใชพลังงาน เชื้อเพลิง ทรัพยากร การจัดการของเสีย ฯลฯ 

- มีการดำเนินการเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพของขอมูลที่ครอบคลุมทั้งองคกร  

- คณะทำงานและผูบริหารสามารถรวมประชุมกับที่ปรึกษาเปนระยะ

- สามารถพัฒนาองคกรของตนเอง ใหเปนองคกรตนแบบ เพื่อเผยแพรเรื่องนี้ใหแก อปท. อื่นๆ ในอนาคต

ความสามารถในการทำงานรวมกันเปนทีมของบุคลากรทุกสวนงานภายในองคกร 

ระบุความคาดหวังหรือสิ่งที่คาดวาจะไดรับจากการเขารวมโครงการ (ตองมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคโครงการ)

ไดรับการยืนยันจากผูบริหาร/ผูรับผิดชอบ โดยพิจารณาความสนใจและความพรอมจากตัวชี้วัด 4 ดาน ไดแก
 ดานที่ 1: ความสนใจ ความใสใจ (Passion) ที่มีตอโครงการ 
 ดานที่ 2: ความเหมาะสมของลักษณะทางกายภาพขององคกร 
 ดานที่ 3: ศักยภาพของบุคลากร ประสานงาน และเวลา ในการดำเนินโครงการใหบรรลุวัตถุประสงค 
 ดานที่ 4: มีความพรอมและยินยอมใหมีการตรวจติดตามระบบการดำเนินงานตลอดโครงการ
 
 หมายเหตุ: อปท. ที่ผานเกณฑระดับที่ 2 จะไดรับการติดตอจากโครงการเพื่อสัมภาษณทางโทรศัพท

สอบถามขอมูลโครงการ
สำนักสงเสริมเมืองและสังคมคารบอนต่ำ องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)
โทร. 089 875 9303 และ 081 132 4178


