.จุ้ดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาซน)
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เรื่อง

ขอเชิญ สมัครเข้าร่วมโครงการและขอความอนุเคราะห์ป ระขาสัมพันธ์โครงการสนบสบุนกจกรรมลดก๊าซ
เรือนกระจก (แธรร)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารแนะนำโครงการ
จำนวน ๑ ชุด
๒. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์ก ารบริห ารจัด การก๊าซเรือ นกระจก (องค์การมหาซน) หรือ อบก. ภายใต้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (1๐ผ 5 กา!55เอก
รนเวเวอ17ร0เา6๓ 6: 5555)ขึ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการเติบ'โตบนคุณภาพ1ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยกย่องการทำ
ความดีฃองผู้ที่ดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งองค์กรหรือบุคคลที่มีส่วนทำให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก
ภายใต้โครงการ 1555 จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจาก
อบก. ซึ่งผลการดำเนินงานของโครงการ 1555 ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๔๔๘ จนถึงปัจจุบัน อบก. ไต้ให้การรับรองรวมทั้งสิ้น
จำนวน ๖,๔๖๒ กิจกรรม ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดและกักเก็บได้รวม ๑๘๙,๐๔๙,๗๑๔ ต้นคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า
ในการนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาซน) ขอเชิญหน่วยงานของท่านสมัคร
เข้าร่วมโครงการและขอความอนุเคราะห์ประซาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (5555)
โดยสามารถส่งใบสมัครฯ (สิ่งท ี่ส่งมาด้วย ๒) ได้ท ี่เว็บไซต์ กิ1โเ:เว://5เา น อ ป อ ก .'บ ุ’อ.๐ โ.ปา/[.อ55.1า5กก!. หรือ
สอบถามรายละเอืย ดเพิ่ม เติม ได้ท ี่น างสาวผุส ดี ลีก ระจ่า ง โทรศัพ ท์ ๐ ๒๑๔๑ ๙๘๔๗ หรือ อีเมล
เวน5ลป66@55อ.0โ.5เา ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และซอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติซาย ไมตรีวงษ์)
ผู้อำนวยการองค์การบริห ารจัดการก๊าซเรือนกระจก
สำนักประเมินและรับรองโครงการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๙๘๔๗
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๔๐๔

“อบก. ร่วมสร้างไทย โปร่งใส ไร้ทุจริต”

[^] ทสบ
0 กง.

•4

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (นวผ ธกก!5510ก รนเวเว๐โเ ร!:เา6ทา6: 0:55)

แธรร คืออะไร

สิงทิส่ง:

ฟ ธ(ว
X□

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาซน) หรือ อบก. เป็นองค์การมหาซน ภายใต้
กระทรวงทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสมุนการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกซองประเทศ อบก. ได้คำนึงถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมซองภาคส่วนต่างๆ ในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดย
ผ่านมาตรการแรงจูงใจทางสังคม เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยกย่อง
ผู้ทำความดีโดยผ่านกระบวบการวิเคราะห์และประเมินทางเทคนิควิซาการ และนำมาผนวกกับแนวคิดการให้
การสนับสนุน (รนเวเว๐!1;) จาก “ผู้ให้” ในภาคองค์กร/ธุรกิจ ไปสู่ “ผู้รับ” ในสังคม/ชุมซน ทำให้เกิดเป็น
“โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก า๊ ซ เรือนกระจก (1๐ผ ^เาก!รร!๐ ก รนเวเว ๐ห: ร0เา6กก6 ะ แ^รร)” ที่ให้การ
รับรองผลการประเมินปริมาพก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้และออกใบประกาศเกียรติคุณ (16บ:6โ ๙ ^๐ 5ท !ป ๐ก
: 1๐(0 สำหรับการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกและการสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคส่วนต่างๆ
ซี่งเป็นกลไกที่จะซ่วยให้มุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนตํ่าต่อไป
รายละเอียดโครงการ 11:55 เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ เาห:!ว://3เา3โ6 หน๐ป๐ท.15๐.๐1' .■ ปา/๒55

กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกมีอะไรบ้าง
คือ กิจ กรรมที่ก ่อ ให้เกิด การลดการปล่อ ยก๊า ซเรือ นกระจกหรือ กัก เก็บ ก๊า ซเรือ นกระจกเพิ่ม ขึ้น จาก
กรณีที่ไม่มีการดำเนินกิจกรรม โครงการ 1655 จะพิจารณาให้การรับรองก๊าซเรือนกระจก ดังนี้
(1) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (นั0 2)
แหล่งปล่อยหลัก: การเผาไหม้เชือ้ เพลิงฟอสซิล
(2) ก๊าซมีเทน (นัเ-เ4)
แหล่งปล่อยหลัก: การหมักของเลิยแบบไร้อากาศ นาข้าว
(3) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (ผ20 )
แหล่งปล่อยหลัก: การใช้ปยุ เคมี อุตสาหกรรม

ตัวอย่างกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
การคัดแยกขยะเพื่อรวบรวมนำกลับไปริไซเคิลแทนการล่งไปกำจัดที่หลุมผ่งกลบ
การรวบรวมขยะอินทรีย์เพื่อทำปุยหมักหรือสารปรับปรุงดิน
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
การติด ตั้ง และใซ้อ ุป กรณ์ป ระหยัด พลัง งาน เซ่น การปรับ เปลี่ย นใซ้ห ลอดไฟ 160 ทดแทน
หลอดฟลูอ อเรสเซนด์ การติดตั้ง น3 ก่ลช๒ ร|ว66ป 0โ^65 (Vรอ) เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพการ
ทำงานของมอเตอร์ เป็นต้น
การปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ พื้นที่สีเขียว
การลดปริมาณการใซ้ปุยเคมีและเพิ่มลัดส่วนการใช้ปุยอินทรีย์หรือสารปรับปรุงดินแทน

(นี้ ^ 'นี้V '0,

;วิน ั: ใคัร "''ร

นไ''!

หน้า 1

โครงการสนับสบุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (นวผ ธ๓ เ5ร!๐ก รน!วเว๐โ* ร0*เ6กา6: Iธรร)

วิธีการประเมินปริมาณการลดหรือการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
ปริม าณก๊าซเรือ นกระจกทีล ดได้จ ากกิจ กรรม (8ทกเ55เ๐ก โ6ปช0*เ๐ท: 6?!) เท่ากับ ปริม าณการ
ปล่อยก๊าซเรือ นกระจกจากกรณีฐ าน (8ล56(1ท6 6๓ เรร1๐ก: 88) (ยังไม่มีการดำเนินกิจกรรมการลดก๊าซเรือน
กระจก) ลบด้ว ยปริม าณการปล่อ ยก๊า ซเรือ นกระจกจากการดำเนิน กิจ กรรม (ก๓]60* 6๓1551๐๓ 8 0 และ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตกิจกรรม (163๒56 8๓1551011) ดังภาพ
ปริม าณการปล่อ ยก๊าซเรือ นกระจก

ปริมาณการล#
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กร::จกจากกรฟ็ฐาน

ปรินาณการปล่อยก๊าชเรือนกระจก . ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการ#าเนินกิจกรรม
นอกซอนเซ#กิจกรรม

อบก. ได้จ ัด ทำเอกสารการคำนวณการลดหรือ กัก เก็บ ก๊า ซเรือ นกระจก (1855 8หล(นล*!0ก
58166*) ในรูป แบบของไฟล์ 6X061 สำหรับ คำนวณปริม าณการลดหรือ กัก เก็บ ก๊า ซเรือ นกระจก โดยสามารถ
ดาวนโหลดได้ที่เว็บไซต์ เา**|ว://5เา5เ'60เน0*!0ก.*3๐.๐โ.*1า70ล10น๒*10ท71655-0ล10น๒*6-0|00น๓ 6ก*.เา*๓)
ฐเาฐก©ปข*ป0ก.190.0ก1:8น1655.1า^ฑ1
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โครงการสนับสบุบกิจกรรบลลก๊าซเรือบกระจก
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ฟนเอกลารข©กา55นร©0 1655

*©กลารการกานว?บการลดก๊าซเ?©ชกระจก {เ.25ร 67

{ผ*576)

{208657/40ญ0ช□ 'บ*?6)

โครงการฟ้า นผลัง งาน
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โครงการสนับสบุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (|.0ผ ธ๓155เอก รนเวเว๐VI ร0แ6๓6: 1ธร5)

ขั้นตอนการขอรับรองผลการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจก
ขั้นตอนที่ 1 ต้อ งเป็น กิจ กรรมที่ก ่อ ให้เกิด การลดก๊า ซเรือ นกระจก และดำเนิน การแล้ว ไม,น้อ ยกว่า 90 วัน

ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3

ขันตอนที 4
ขั้นตอนที 5
ขันตอนที่ 6

ยกเว้น กิจ กรรมด้านป่าไม้และการเกษตร โดยผู้ดำเนินกิจกรรม หรือผู้1ห้การสนับสนุนกิจกรรม
สามารถรวบรวมกิจกรรมเดี่ยว (รเกฐ!.6 /\(ะ1าห11า/) หลายกิจกรรมส่งรวมกันได้ เพื่อขอการรับรอง
ผลการประเมินการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในคราวเดียวกัน
ประเมินปริมาณการลดหรือการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกตามวิธีการคำนวณที่ อบก. กำหนด
จัดทำเอกสารประกอบการขอรับรองโครงการ 1855 ได้แก่
1) ใบสมัคร
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เาย;)ว//ฐเาฐโ6ก่นชา0ก.เ5๐.๐โ,ชา/6 (วผท1๐3๘-๒5ร/99-๒55-1๐เรา'า.เา1กกI
2) เอกสารการคำนวณการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจก (1855 8ห3๒ลบอก 5เา661)
3) หลักฐานอื่นๆ เซ่น รูปภาพ บันทึก รายงานอ้างอิง เป็นต้น
ยืนเอกสารได้ทึเว็บไซต์ เา1:1Iว://ฐ!าฐโ6(ะเน(ะ!1๐ก.!;5๐.๐โ.บา/[6ร5.[าเกก!
อบก. ตรวจสอบความครบถ้วน และให้การรับรองผลการประเมิน
(ภายใน 60 วันทำการ หลังได้รับข้อมูลครบล้วน)
มอบใบประกาศเกียรติค ุณ (แ6บ:6โ ๐1 8๐๐๐ฐกเบ๐ก : 1.๐8) อบก. จะมอบให้ใน 2 รูปแบบของ
การดำเนินการ ดังนี้
1) กรณีดำเนินกิจกรรมเอง อบก. จะมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้ที่ดำเนินกิจกรรมลดหรือ
กักเก็บก๊าซเรือนกระจกด้วยตนเอง
2) กรณีมีการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม อบก. จะมอบใบประกาศเกีย รติค ุณ ให้ก ับ ผู้ให้ก าร
สนับสนุนกิจกรรม และผู้รับการสนับสนุนกิจกรรม ซึ่งร่วมกันดำเนินกิจกรรมลดหรือกักเก็บ
ก๊าซเรือนกระจก
สอบถามรายละเอีย ดเพิ่ม เติม

1) นางสาวคิริพร วิริยะตั้งสกุล โทรศัพท์ 0 2141 9848 หรือ
อีเมล รเก่เว๐โก@1ฐ๐.๐โ.!)า
2) นางสาวผุสดี ลีกระจ่าง โทรศัพท์ 0 2141 9847 หรือ
อีเมล เวนร30เ66@1ฐ๐.๐ก1:1า
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รูปแสดงขั้นตอนการขอรับรองผลการประเมินการลดก๊าซเ'รอนกระจก
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สิ่งที่ส่งมาด้วย2
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องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
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ใบสมิค รขอการรับ รองผฺล การประเมิน ปริม าณการลดก๊า ซเรือ นก่ร ะจก
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โครงการสน้บ สนุน กิจ กรรมลดก๊าซเรือ นกระจก

ข้า พเจ้า มีค วามประสงค์จ ะขอการรับ รองผลการประเมิน ปริม าณการลดก๊า ซเรือ นกระจก ภายใต ้
โครงการสนับ สนุน กิจกรรมลดก๊าซเรือ นกระจก (นวผ 5๓เ55เ0ก รน!วก๐โ! รอ(ใ©๓©: แ53ร) และขอรับรองว่า
“ข้อ มูล ต่า งๆ ที่ใ หใว้น ี้เป็น ความจริง ทุก ประการและยิน ดีท ี่จ ะปฏิบ ํต ตามหลไาเกณฑ์แ ละแนวทางการบริห าร
จ้ด การโครงการสนับ สนุน กิจ กรรมลดก๊า ซเรือ นกระจกตามที่ค ณะกรรมการองค์ก ารบริห ารจ้ด การก๊า ซเรือ น
กระจกกำหนด ที่ง นี้ก ิจ กรรมการลดก๊า ซเรือ นกระจกของโครงการไม่ข ้ด หรือ แย้ง ต่อ กฎหมายที่เกี่ย วข้อ ง
ก รณ ีม ีข ้อ ข ้ด แย้ง ต ่อ ก ฎ ห ม ายผู้พ ํฒ น าโค รงก ารจะต ้อ งเป ็น ผ ู้ร ับ ผิด ช อบ ต ่อ เรื่อ งศัง ก ล่า วเอง” โดยมี
รายละเอีย ดต้ง นี้

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทิวไป
หน่วยงาน
ที่อยู่
กิจกรรมลดก๊าซ
เรือนกระจก

1.
2.
3.

ผู้ประสานงาน

ชื่อ-สกุล :

(สำหรับติดต่อและจ้ดส่ง
ใบประกาศ)

ตำแหน่ง :
เบอร์[ทรศัพ ท์ ะ
5-๓ลII ะ

ลงชื่อ .................................................................. ลายมือ ชื่อ
(..................................................................) ต้วบรรจง
ผู้สนัคร / ผู้ม ีอ ำนาจกระทำแทนองค์ก ร / นิติบุคคล
ตำแหน่ง .............................................................
รัน ที่............เดือ น................................พ.ศ..................
/แวเวแ0ลแอก ^อโกา 1 ธ 5 ร V©โรเอก 05
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000
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ส่วนที่ 2 ะกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
(สามารถคัดลอกตารางเพื่อเพิ่มกิจกรรมได้)

ซึ่อกิจกรรม
หน่วยงาน
ดำเนิน การเอง

ชื่อ...

หน่วยงานให้การ
สนับ สนุน

ชื่อ...

หน่วยงานร้บการ
สนับสนน

ชื่อ...

ที่อ ยู่...
ที่อ ยู่...
ที่อ ยู่...

ที่ตํ่งํ้กิจกรรม
พิกัด
รายละเอียดของ
กิจกรรมลดก๊าซ
เรือนกระจก
วิธ ีก ารคำนวณ
ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลด/กักเก็บ
ได้
ช่วงระยะเวลาที่
ขอรับรอง
การนับซํ้า
0 ไม่เคยขอการรับ รอง

กิโลกรัม คาร์บ อนไดออกไซด์เทีย บเท่า

(รัน เดือ น ปี - รัน เดือ น ปี)

0 เคยขอการรับ รอง ปริม าณ......................กิโลกรัม คาร์บ อนไดออกไซด์
เทีย บเท่า
ช่ว งระยะเวลาท ี่ข อการรับ รอง(รัน เดือ น ป ี- รัน เดือ น ปี).........................

ส่วน.ที่3 ะ เยทสารประกอบอี่น ๆ

'

(รูปภาพแสดงอุปกรณ์เครืองคักร กิจกรรมทีดำเนินการ, เอกสารแสดงสิทธิ้การใช้ประโยชน์ที'ดินสำหรับ
โครงการประเภทปาไม้และพื้นที'สีเขียว หรือการเกษดร, เอกสารอื่นๆ เพิ่มเดิม)
/ ^ เ ว แ อ 3 ผอก โอโ■ทา 1635 \7อโ5 เอก 05
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