ปี�
กิจกรรมภายใต้โครงการ
“ส่งเสริมการจัดทําคาร์บอนฟุตพริ�นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น”

หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. จัดทําโครงการส่งเสริมการจัดทําคาร์บอนฟุตพริน� ท์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�น ตัง� แต่ปีงบประมาณ ����–���� มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั�งสิ�น ��� แห่ง ดังนัน� เพื�อให้เกิด
การดําเนินงานอย่างต่อเนื�อง อบก. เห็ นควรจัดให้มี “โครงการประกวดเทศบาลไทย” ขึ�น ซึ�งได้ดําเนินการต่อเนื�องทุก � ปี มาตั�งแต่
ปี งบประมาณ ���� เพื�อกระตุน้ ให้กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นได้ดาํ เนินการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื�องด้วยการตรวจวัดค่า
คาร์บอนฟุตพริ�นท์ และก้าวไปสู่การเป็ นเมืองคาร์บอนตํา� (Low Carbon City) ได้ในที�สดุ รวมทัง� เป็ นการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�นที�มีผลการปฏิบัติที�ดีดา้ นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยในปี งบประมาณ ���� เป็ น “โครงการประกวดเทศบาลไทย
ใส่ใจลดโลกร้อน ปี ที� �”

วัตถุประสงค์
เพื�อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นดําเนินการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนือ� งด้วยการตรวจวัดค่าคาร์บอนฟุตพริ�นท์
และมีส่วนร่วมในการบริ หารจัดการการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของตนเอง รวมทั�งขยายการมีส่วนร่วมไปยังชุมชนด้วย
กระบวนการเรียนรูแ้ ละการจัดการข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
เพื�อสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นที�มีผลการปฏิบัติที�ดีดา้ นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพื�อเป็ นการยกระดับมาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นของไทยไปสูก่ ารเป็ นเมืองคาร์บอนตํา�

กลุม่ เป้าหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นที�มกี ารดําเนินงานเกีย� วกับการลดภาวะโลกร้อน

เงือ� นไขการเข้าร่วมประกวด
เป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นที�มกี ารดําเนินงานเกีย� วกับการลดภาวะโลกร้อน
ผูเ้ ข้าร่วมประกวดต้องให้ขอ้ มูลที�เป็ นข้อเท็จจริงตามรายละเอียดที�ระบุในใบสมัคร
ผูบ้ ริหารระดับสูง แสดงความมุง่ มัน� ที�จะร่วมดําเนินงานภายใต้โครงการจนประสบความสําเร็จ
ผูเ้ ข้าร่วมประกวดสามารถจัดเตรียมทรัพยากรบุคคล จัดเวลา จัดเตรียมสถานที� สําหรับการรับการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการตามเงื�อนไข ตลอดโครงการ

การสมัครเข้าร่วมประกวด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นที�เข้าร่วมประกวดจะต้องส่งใบสมัครเพื�อแจ้งความจํานงกลับไปยังองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) ภายในวันที� �� มกราคม ���� และส่งเอกสารประกอบการสมัคร ตามมา ภายในวันที� 28 กุมภาพันธ์ ����
โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง� สิ�นในการเข้าร่วมโครงการ

แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม

วัน เดือน ปี

�) ปิ ดรับใบสมัคร

�� มกราคม ����

2) ปิ ดรับเอกสารประกอบการสมัคร

�� กุมภาพันธ์ ����

�) พิจารณาตัดสินรอบที� � : พิจารณาเอกสาร

เมษายน ����

�) พิจารณาตัดสินรอบที� � : ตรวจเยี�ยมพื�นที�

มิถนุ ายน ����

�) พิจารณาตัดสินรอบที� � และประกาศผลการตัดสิน

มิถนุ ายน ����

�) พิธีมอบรางวัล

กันยายน ����

หมายเหตุ :

�. ตารางการดําเนินงานอาจเปลีย� นแปลงตามความเหมาะสม ทัง� นี� หากมีการเปลีย� นแปลง อบก. จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
�. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผา่ นทางอีเมล adminccfo@tgo.or.th เท่านัน�

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ มี � รางวัล ได้รบั โล่เกียรติยศ และศึกษาดูงานการพัฒนาสูเ่ มืองคาร์บอนตํา�
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ � มี � รางวัล ได้รบั โล่เกียรติยศ และศึกษาดูงานการพัฒนาสูเ่ มืองคาร์บอนตํา�
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ � มี � รางวัล ได้รบั โล่เกียรติยศ และศึกษาดูงานการพัฒนาสูเ่ มืองคาร์บอนตํา�
รางวัลชมเชย/ดาวรุ่ง มี � รางวัล ได้รบั โล่เกียรติยศ
สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที� : นางสาวเมธ์วดี เสรีเสถียรทรัพย์ นักวิชาการชํานาญการ หรือ นางสาวตวงกมล พฤทธิ�ธโนปจัย นักวิชาการชํานาญการ
สํานักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนตํา� องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ �� ���� ���� หรือ �� ���� ���� อีเมล adminccfo@tgo.or.th เว็บไซต์ http://lowcarboncity.tgo.or.th/cfo

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการประกวด

ปี�
กิจกรรมภายใต้โครงการ
“ส่งเสริมการจัดทําคาร์บอนฟุตพริ�นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น”
ดําเนินการโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ข้าพเจ้า

นายกเทศมนตรี

ที�อยู่
โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมล

มีความสนใจและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ “ประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน ปี �” พร้อมใบสมัครนีไ� ด้ส่งข้อมูลเบื�องต้น ของเทศบาลเพื�อเป็ นการ
แสดงความจํานงในการเข้าร่วมโครงการฯ เพื�อพิจารณา ตามเอกสารแนบ (กรุณาลงนามและตราประทับ ของเทศบาล) โดยเอกสารประกอบการสมัคร
จะส่งตามมาอีกครัง� ภายใน วันที� �� กุมภาพันธ์ ����
ข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือในการจัดบุคลากร สถานที� เวลา สําหรับการลงพื�นที�เพื�อตรวจเยี�ยมของคณะกรรมการตัดสิน ตลอดโครงการ
และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที�จัดส่งมาทั�งหมดเป็ นความจริงทุกประการ

ลงชือ�
(

)

นายกเทศมนตรี
วันที�

ประทับตราเทศบาล

/

ข้อมูลเทศบาล
�. ชือ� เทศบาล

จังหวัด

ก่อตัง� เมือ� พ.ศ.

�. ที�อยู่
โทรศัพท์

โทรสาร

เว็บไซต์

เฟซบุก๊

/

รายละเอียดในการติดต่อกับเทศบาล
�. ชือ� ผูร้ บั ผิดชอบหลักของโครงการ
ตําแหน่ง

สังกัดกอง/ฝ่ าย

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมล

โทรศัพท์มอื ถือ

�. ชือ� ผูต้ ดิ ต่อประสานงาน
ตําแหน่ง

สังกัดกอง/ฝ่ าย

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมล

โทรศัพท์มอื ถือ

เทศบาลของท่านเคยเข้าร่วมโครงการกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือไม่
ไม่เคย
เคย

โปรดระบุ ปี งบประมาณที�เคยเข้าร่วม พ.ศ.
ชือ� โครงการ

โปรดระบุชอื� โครงการที�เทศบาลของท่านดําเนินการ แล้วนําไปสูก่ ารลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาล
�. ชือ� โครงการ
ปี งบประมาณที�ดาํ เนินโครงการ พ.ศ.
รายละเอียดโครงการ (โดยย่อ)

�. ชือ� โครงการ
ปี งบประมาณที�ดาํ เนินโครงการ พ.ศ.
รายละเอียดโครงการ (โดยย่อ)

�. ชือ� โครงการ
ปี งบประมาณที�ดาํ เนินโครงการ พ.ศ.
รายละเอียดโครงการ (โดยย่อ)

กรุณาส่งใบสมัครแจ้งความจํานงไปยังองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ได้ที� อีเมล adminccfo@tgo.or.th ภายในวันที� �� มกราคม ����

