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ใบสมัคร
เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่า
(Low Carbon School)
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-2ส่วนที 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อโรงเรียน ................................................................................สังกัด ................................................................
ที่อยู่ ..................................................................................................................... ................................................
โทรศัพท์ ....................................... โทรสาร ................................... เว็บไซต์ ......................................................
ระดับการเรียนการสอนของโรงเรียน (ทาเครื่องหมาย / ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า (ระดับปวช.)
โรงเรียนขนาด  ใหญ่
 กลาง
 เล็ก
 อื่น ๆ ระบุ ....................
จานวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น .............. คน (ครู ........... คน พนักงานราชการ ............ คน อัตราจ้าง .......... คน)
จานวนนักเรียน ..................................... คน จานวนนักเรียนประจา …………….……….……. คน
ชื่อผู้อานวยการโรงเรียน ......................................................................................................................................
ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน ................................................................. ตาแหน่ง............................................
รับผิดชอบสาระวิชา .................................................................. ช่วงชั้น .............................................................
มือถือ ........................................ โทรสาร .................................... อีเมล .............................................................
ประสบการณ์การทากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม.......................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ส่วนที 2 ประสบการณ์ในการลดภาวะโลกร้อน
การกรอกข้อมูล ในส่ ว นที่ 2 นี้ ควรแนบหลั กฐานที่ เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา เพื่อแสดงถึง
กระบวนการและผลการดาเนินงานที่ชัดเจน โดยมีรายละเอียดการกรอกข้อมูล ดังนี้
โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากรและพลังงานหรือไม่
 ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล
 มีการจัดเก็บข้อมูล ระบุ ไฟฟ้า น้ามัน ก๊าซหุงต้ม  น้าปะปา ขยะ
โรงเรียนมีการนาข้อมูลการใช้ทรัพยากรและพลังงานมาจัดทาบัญชีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือไม่
 ไม่มีการจัดทาบัญชี
 มีการจัดทาบัญชี โดย  ไม่มีการนาบัญชีไปใช้ประโยชน์  นาบัญชีไปใช้ในการ .....................
............................................................................................................................. ...................................

-3โรงเรียนมีโครงการ / กิจกรรมเกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนทั้งภายในหรือภายนอกโรงเรียน หรือมีการ
ดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่
 ไม่มีการดาเนินงาน
 อยู่ระหว่างการดาเนินงาน (โปรดระบุ)
โครงการ / กิจกรรม

ร่วมกับหน่วยงาน

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน

 มีดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว (โปรดระบุ)
โครงการ / กิจกรรม

ร่วมกับหน่วยงาน

กลุ่มเป้าหมาย

โรงเรียนเคยได้รับรางวัลการดาเนินงานเกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนหรือไม่
 ไม่เคย
 เคย (ระบุรางวัล, หน่วยงาน, โครงการ / กิจกรรม, ระยะเวลา)
รางวัล

หน่วยงาน

โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

โรงเรียนมีจุดแข็งในด้านการลดภาวะโลกร้อนและสิ่งแวดล้อมอะไรบ้าง
................................................................................................................................................. .............................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

-4ส่วนที 3 การจัดท่าข้อเสนอโครงการทีช่วยลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นทีโรงเรียน
จั ด ท าข้ อ เสนอโครงการของโรงเรี ย นที่ จ ะด าเนิ น การเพื่ อ น าเสนอวิ ธี ก ารลดก๊ า ซเรื อ นกระจก
ภายในโรงเรี ย นหากได้ เข้ าร่ วมโครงการโรงเรี ยนคาร์ บอนต่ า (Low Carbon School) ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดยสามารถเลือกแนวทางลดเมืองร้อนได้หลายแนวทาง แต่ต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่
และเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน โดยจัดทาข้อเสนอโครงการตามหัวข้อ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อโครงการ
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดาเนินการ
กิจ กรรมหลั ก และวิธี การด าเนิ น งาน (ระบุ ด้ ว ยว่าเป็ น กิจ กรรมที่ คิด ขึ้ น ใหม่ ห รือ กิจ กรรม
ต่อยอด หากเป็นกิจกรรมต่อยอดกรุณาแนบเอกสารข้อมูลกิจกรรมเดิม)
6. ระยะเวลาดาเนินงาน
7. งบประมาณ
8. การประเมินผล
9. องค์กรภาคีร่วมดาเนินงาน
10. การขยายผลการดาเนินงานและการสร้างความยั่งยืน
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ (จัดตั้งคณะทางานเพื่อทาหน้าที่ดาเนินงานตามแนวทางการลดก๊าซ
เรือนกระจกให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ
ลงนามรับรองเอกสาร
............................................................... ผู้กรอกใบสมัคร
(..............................................................)
ตาแหน่ง ................................................
............................................................... ผู้อานวยการโรงเรียน
(..............................................................)
วันที่ .............. / ................ / ...................

สอบถามข้อมูลเพิมเติม
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1210
โทรสาร 0 2589 0503
เว็บไซต์ http://www.nakornnont.go.th
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ข้อก่าหนด หลักเกณฑ์การประกวด และใบสมัคร
การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่า (Low Carbon School)
โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่า (Low Carbon School) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
เทศบาลนครนนทบุ รี จะจั ด การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่า (Low Carbon School) ภายใต้
โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่า (Low Carbon School) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับ นักเรี ยน เยาวชน และประชาชนในการลดและชดเชยการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกภายใน
สถานศึ ก ษาส่ งเสริ ม ให้ ริ เริ่ ม วิธี ก ารลดการใช้ พ ลั งงาน และลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ เป็ น รู ป ธรรม
รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกและความตระหนักถึงปัญหาให้แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชนเกี่ยวกับ
ปั ญ หาการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก แนวทางการลดผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้ น โดยแบ่ ง ออกเป็ น ข้ อ ก าหนด
ในการประกวดโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่า (Low Carbon School) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ดังนี้
๑. วัตถุประสงค์ของการจัดการประกวด
๑.๑ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียน เยาวชน และประชาชนในการลดและชดเชยการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในสถานศึกษา
๑.๒ เพื่ อส่ งเสริ มให้ โรงเรี ย นริ เริ่ มวิธีก ารลดการใช้พ ลั งงาน และลดการปล่ อ ยก๊ าซเรือนกระจก
ที่เป็นรูปธรรมในสถานศึกษา
๑.๓ เพื่อสร้างเครือข่ายแกนนาโรงเรียนคาร์บอนต่า ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
๑.๔ เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียน ให้สามารถเป็นต้นแบบในการดาเนิน
กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นรูปธรรม
๑.๕ เพื่ อส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ให้ เกิด ความร่ว มมือ ระหว่างชุ มชน องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ผู้บริหาร ครู และนักเรียนในการดาเนินงานเพื่อร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๒. ประเภทการประกวดและรางวัลการประกวด
การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่า (Low Carbon School) แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้
๒.๑ ระดับประถมศึกษา
(๑) รางวัลชนะเลิศ
รางวัลละ 20,๐๐๐ บาท จานวน ๑ รางวัล
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
รางวัลละ 15,0๐๐ บาท จานวน ๑ รางวัล
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
รางวัลละ 10,0๐๐ บาท จานวน ๑ รางวัล
(๔) รางวัลชมเชย
รางวัลละ 5,0๐๐ บาท จานวน ๒ รางวัล
๒.๒ ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
(๑) รางวัลชนะเลิศ
รางวัลละ 25,๐๐๐ บาท จานวน ๑ รางวัล
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
รางวัลละ 20,0๐๐ บาท จานวน ๑ รางวัล
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
รางวัลละ 15,0๐๐ บาท จานวน ๑ รางวัล
(๔) รางวัลชมเชย
รางวัลละ 7,5๐๐ บาท จานวน ๒ รางวัล

/3. ขั้นตอน...

-63. ขั้นตอนในการด่าเนินงาน
3.1 การประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ หนังสือเชิญ เว็บไซต์เทศบาล
นครนนทบุ รี http://nakornnont.go.th/ พร้อ มจัด อบรมประชาสั ม พั น ธ์แ ละชี้แ จงรายละเอี ย ดโครงการ
ให้ แก่ โรงเรีย นที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจในการดาเนินโครงการ และการจั ดทา
เอกสาร ส่งสมัครการประกวดฯ
3.2 เทศบาลจะคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนระดับประถมศึกษาจานวน 10 แห่ง โรงเรียน
ระดับ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จานวน 10 แห่ง โดยพิจารณาจากข้อมูลใบสมัคร ข้อเสนอโครงการ และ
หลักฐานต่างๆ ที่ได้จัดส่งมา
3.3 การเสริมสร้างความรู้ จัดกิจกรรมอบรมให้แก่นักเรียนและครูสาหรับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้า
ร่วมโครงการ
3.4 การดาเนินโครงการตามแผนงาน โรงเรียนดาเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกตามแผนการดาเนิน
โครงการที่ได้เสนอไว้ในเอกสารสมัครเข้าร่วม เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
3.5 การประเมินตรวจเยี่ยมพื้นที่ คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดาเนินกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน
ในพื้นที่โรงเรียน เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการดาเนินงานลดภาวะโลกร้อนดีเด่น จานวน 5 แห่ง ในแต่ละ
ระดับชั้นการศึกษา ในช่วงวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562
3.6 การตัดสินและประกาศผล โรงเรียนที่มีผลการดาเนินงานลดภาวะโลกร้อนดีเด่นทั้ง 5 แห่ง ในแต่ละ
ระดับชั้นการศึกษา นาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ จะจัดลาดับ
โรงเรียนที่มีผลการดาเนินงานดีเด่น ซึ่งจะประกาศผลการประกวดในวันมอบรางวัล
3.7 การมอบรางวัล โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลการดาเนินงาน พร้อมทั้งรับมอบ
โล่รางวัล และเงินรางวัลการประกวด ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562
4. แนวทางการด่าเนินโครงการ
4.1 ลดก๊าซเรื อนกระจกด้วยการลดขยะ จัด การขยะอย่างครบวงจรตั้ งแต่ ต้นทาง ระหว่างทาง จนถึง
ปลายทาง โดยส่งเสริมการลดปริมาณขยะ ลดการใช้สินค้าที่ก่อให้เกิดขยะ การคัดแยกขยะและนาขยะกลับไปใช้
ประโยชน์อีกครั้ง การกาจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
4.2 ลดก๊าซเรือนกระจกด้ว ยการลดใช้ไฟฟ้า ส่ งเสริมการใช้พ ลั งงานไฟฟ้ าอย่างมีประสิ ทธิภ าพ การใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานทดแทนพลังงานไฟฟ้า เช่น พลังงานแสงอาทิตย์
4.3 ลดก๊าซเรือนกระจกด้วยการเดินทางอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการเดินทางที่ลดใช้น้ามันเชื้อเพลิง การเดินทาง
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานทดแทนน้ามันเชื้อเพลิง
4.4 ลดก๊าซเรือนกระจกด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมการอนุรักษ์ต้นไม้ที่มีอยู่เดิม การพัฒนาและดูแล
รักษาพื้นที่สีเขียว การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยเน้นไม้ยืนต้น
4.5 ลดก๊าซเรือนกระจกด้วยการอนุรักษ์น้า ส่งเสริมการใช้น้าอย่างประหยัด การนาน้ากลับมาใช้ประโยชน์
การพัฒนาแหล่งน้า การป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดมลพิษของน้า
5. ระยะเวลาการด่าเนินงาน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – กันยายน พ.ศ. 2562
/6. วิธีการ...

-76. วิธีการส่งเอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการ
กาหนดการรับสมัครประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่า (Low Carbon School) สามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง
วัน ที่ 28 กุมภาพัน ธ์ 2562 โดยส่ งใบสมัครมาที่กลุ่ มงานทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ส านักการ
สาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม ชั้ น ๒ ส านั ก งานเทศบาลนครนนทบุ รี อาคาร ๒ ถนนรั ต นาธิ เ บศร์
ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมื อ งนนทบุ รี จั ง หวั ด นนทบุ รี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐ ๒๕๘๙ ๐๕๐๐ ต่ อ ๑๒๑๐
โทรสาร ๐ ๒๕๘๙ ๐๕๐๓
7. สิงทีโรงเรียนจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
7.1 โรงเรียนสามารถเป็นต้นแบบในการดาเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมและเผยแพร่
ผลงานเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้
7.2 โรงเรียนทราบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในโรงเรียน
7.3 โรงเรียนที่มีการดาเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกดีเด่น จะได้รับโล่และเงินรางวัล
7.4 โรงเรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการลดและชดเชยก๊ า ซเรื อ นกระจก เป็ น การช่ ว ยลดปั ญ หาภาวะโลกร้อ น
ที่เป็นปัญหาสาคัญในปัจจุบัน

