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หลกัการและเหตผุล

องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) หรือ อบก. จดัทาํโครงการสง่เสริมการจดัทาํคารบ์อนฟุตพริ�นทข์ององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�น ตั�งแตปี่งบประมาณ ����–���� มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเขา้ร่วมโครงการฯ รวมทั�งสิ�น ��� แห่ง ดงันั�น เพื�อใหเ้กิด

การดําเนินงานอย่างต่อเนื�อง อบก. เห็นควรจัดใหม้ี “โครงการประกวดเทศบาลไทย” ขึ�น ซึ�งไดด้ําเนินการต่อเนื�องทกุ � ปี มาตั�งแต่

ปีงบประมาณ ���� เพื�อกระตุน้ใหก้ลุ่มองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นไดด้าํเนินการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื�องดว้ยการตรวจวัดค่า

คารบ์อนฟุตพริ�นท ์และกา้วไปสู่การเป็นเมืองคารบ์อนตํ�า (Low Carbon City) ไดใ้นที�สดุ รวมทั�งเป็นการยกย่องเชดิชเูกียรตอิงคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�นที�มีผลการปฏิบัติที�ดีดา้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยในปีงบประมาณ ���� เป็น “โครงการประกวดเทศบาลไทย

ใส่ใจลดโลกรอ้น ปีที� �”

กจิกรรมภายใตโ้ครงการ 

“สง่เสริมการจดัทาํคารบ์อนฟุตพริ�นทข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น”



สอบถามรายละเอียดเพิ�มเตมิไดที้� : นางสาวเมธว์ด ีเสรีเสถียรทรพัย ์นกัวิชาการชาํนาญการ หรือ นางสาวตวงกมล พฤทธิ�ธโนปจยั นกัวิชาการชาํนาญการ

สาํนกัสง่เสริมเมอืงและสงัคมคารบ์อนตํ�า องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)

โทรศพัท ์�� ���� ���� หรือ �� ���� ����  อีเมล adminccfo@tgo.or.th  เว็บไซต ์http://lowcarboncity.tgo.or.th/cfo

หมายเหต ุ:  �. ตารางการดาํเนนิงานอาจเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั�งนี� หากมกีารเปลี�ยนแปลง อบก. จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

 �. จดัสง่เอกสารประกอบการสมคัรในรปูแบบไฟลอิ์เล็กทรอนกิสผ์า่นทางอีเมล adminccfo@tgo.or.th เทา่นั�น

วตัถปุระสงค์

กลุม่เป้าหมาย

       เพื�อสง่เสริมใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นดาํเนนิการลดกา๊ซเรือนกระจกอยา่งตอ่เนื�องดว้ยการตรวจวดัคา่คารบ์อนฟุตพริ�นท ์

       และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเอง รวมทั�งขยายการมีส่วนร่วมไปยังชมุชนดว้ย

       กระบวนการเรียนรูแ้ละการจดัการขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ

       เพื�อสนบัสนนุและยกย่องเชิดชเูกียรติองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�มีผลการปฏิบัติที�ดีดา้นการลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก

       เพื�อเป็นการยกระดบัมาตรฐานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นของไทยไปสูก่ารเป็นเมอืงคารบ์อนตํ�า

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นที�มกีารดาํเนนิงานเกี�ยวกบัการลดภาวะโลกรอ้น

เงื�อนไขการเขา้ร่วมประกวด

เป็นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นที�มกีารดาํเนนิงานเกี�ยวกบัการลดภาวะโลกรอ้น

ผูเ้ขา้ร่วมประกวดตอ้งใหข้อ้มลูที�เป็นขอ้เท็จจริงตามรายละเอียดที�ระบใุนใบสมคัร

ผูบ้ริหารระดบัสงู แสดงความมุง่มั �นที�จะร่วมดาํเนนิงานภายใตโ้ครงการจนประสบความสาํเร็จ

ผูเ้ขา้ร่วมประกวดสามารถจัดเตรียมทรัพยากรบคุคล จัดเวลา จัดเตรียมสถานที� สาํหรับการรับการตรวจสอบโดย

คณะกรรมการตามเงื�อนไข ตลอดโครงการ

การสมคัรเขา้ร่วมประกวด

แผนการดาํเนนิงาน

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นที�เขา้ร่วมประกวดจะตอ้งสง่ใบสมคัรเพื�อแจง้ความจาํนงกลบัไปยงัองคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก 

(องคก์ารมหาชน) ภายในวันที� �� มกราคม ���� และส่งเอกสารประกอบการสมคัร ตามมา ภายในวันที� 28 กมุภาพนัธ ์���� 

โดยไมเ่สียคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั�งสิ�นในการเขา้ร่วมโครงการ

รางวลั

รางวลัชนะเลศิ ม ี� รางวลั ไดร้บัโลเ่กยีรตยิศ และศึกษาดงูานการพฒันาสูเ่มอืงคารบ์อนตํ�า 

รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั � ม ี� รางวลั ไดร้บัโลเ่กยีรตยิศ และศึกษาดงูานการพฒันาสูเ่มอืงคารบ์อนตํ�า 

รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั � ม ี� รางวลั ไดร้บัโลเ่กยีรตยิศ และศึกษาดงูานการพฒันาสูเ่มอืงคารบ์อนตํ�า

รางวลัชมเชย/ดาวรุ่ง ม ี� รางวลั ไดร้บัโลเ่กยีรตยิศ

�) ปิดรบัใบสมคัร

2) ปิดรบัเอกสารประกอบการสมคัร

�) พิจารณาตดัสินรอบที� � : พิจารณาเอกสาร

�) พิจารณาตดัสินรอบที� � : ตรวจเยี�ยมพื�นที�

�) พิจารณาตดัสินรอบที� � และประกาศผลการตดัสิน

�) พิธีมอบรางวลั

�� มกราคม ����

�� กมุภาพนัธ ์����

เมษายน ����

มถินุายน ����

มถินุายน ����

กนัยายน ����

กจิกรรม วนั เดอืน ปี



ปี�

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการประกวด

กจิกรรมภายใตโ้ครงการ

“สง่เสริมการจดัทาํคารบ์อนฟุตพริ�นทข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น”

ดาํเนนิการโดย องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)

ขา้พเจา้             นายกเทศมนตรี

ที�อยู ่    

โทรศพัท ์      โทรสาร       อีเมล

ลงชื�อ

(     )

นายกเทศมนตรี

 วนัที�                /               /

มีความสนใจและสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ “ประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกรอ้น ปี �” พรอ้มใบสมคัรนี�ไดส้่งขอ้มลูเบื�องตน้ ของเทศบาลเพื�อเป็นการ

แสดงความจาํนงในการเขา้ร่วมโครงการฯ เพื�อพิจารณา ตามเอกสารแนบ (กรณุาลงนามและตราประทบั ของเทศบาล) โดยเอกสารประกอบการสมคัร 

จะสง่ตามมาอีกครั�งภายใน วนัที� �� กมุภาพนัธ ์����

ขา้พเจา้ยินดีใหค้วามร่วมมือในการจัดบคุลากร สถานที� เวลา สาํหรับการลงพื�นที�เพื�อตรวจเยี�ยมของคณะกรรมการตดัสิน ตลอดโครงการ 

และขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้มลูที�จัดส่งมาทั�งหมดเป็นความจริงทกุประการ

ประทับตราเทศบาล

ขอ้มลูเทศบาล

�. ชื�อเทศบาล     จงัหวดั   กอ่ตั�งเมื�อ พ.ศ.

�. ที�อยู่

   โทรศพัท ์                โทรสาร

   เว็บไซต ์                เฟซบุก๊



รายละเอียดในการตดิตอ่กบัเทศบาล

�. ชื�อผูร้บัผดิชอบหลกัของโครงการ

   ตาํแหนง่      สงักดักอง/ฝ่าย      

   โทรศพัท ์      โทรสาร       

   อีเมล                     โทรศพัทม์อืถือ      

�. ชื�อผูต้ดิตอ่ประสานงาน

   ตาํแหนง่      สงักดักอง/ฝ่าย      

   โทรศพัท ์      โทรสาร       

   อีเมล      โทรศพัทม์อืถือ      

 

เทศบาลของทา่นเคยเขา้ร่วมโครงการกบัองคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) หรือไม่

 ไมเ่คย

 เคย โปรดระบ ุปีงบประมาณที�เคยเขา้ร่วม พ.ศ.       

  ชื�อโครงการ          

โปรดระบชุื�อโครงการที�เทศบาลของทา่นดาํเนนิการ แลว้นาํไปสูก่ารลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกของเทศบาล

�.  ชื�อโครงการ            

    ปีงบประมาณที�ดาํเนนิโครงการ พ.ศ.         

    รายละเอียดโครงการ (โดยยอ่)          

�.  ชื�อโครงการ            

    ปีงบประมาณที�ดาํเนนิโครงการ พ.ศ.         

    รายละเอียดโครงการ (โดยยอ่)          

�.  ชื�อโครงการ            

    ปีงบประมาณที�ดาํเนนิโครงการ พ.ศ.         

    รายละเอียดโครงการ (โดยยอ่)          

กรณุาส่งใบสมคัรแจง้ความจาํนงไปยงัองคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)

ไดที้� อีเมล adminccfo@tgo.or.th  ภายในวนัที� �� มกราคม ����


