
 
 
 

 
 

 
 
 

 

คำชี้แจง 
 

ใบสมัครนี้จัดทำขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูลส่งสมัครโครงการชุมชนลดเปล่ียนโลก ภายใต้
โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจส่งชุมชนสมัคร โปรด
ศึกษาใบสมัครนี้อย่างละเอียด ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน ส่วน
ที่ 2 นโยบายและการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ 3 การดำเนินงาน
ลดมลพิษและผลสำเร็จหรือผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของชุมชน ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมของ
ภาคีทั้งในและนอกชุมชน และส่วนที่ 5 ความยั่งยืนและการขยายผล ทั้งนี้ การรวบรวม
ข้อมูล ขอให้ดำเนินการตามแนวทางต่อไปนี้ 

1. กรอกข้อมูลที่เป็นจริงด้วยการจัดพิมพ์ และสามารถเพ่ิมพื้นที่สำหรับใส่ข้อมูล
ในใบสมัครได้ตามความเหมาะสม 

2. แนบเอกสาร/หลักฐานประกอบ เพื ่อแสดงถึงกระบวนการและผลการ
ดำเนินงานที ่ชัดเจนขึ้น เช่น เอกสารคำสั ่ง แผนงาน รายงาน ข้อมูลเชิง
คุณภาพและปริมาณ รูปภาพ เอกสารเผยแพร่ ฯลฯ 

3. ส่งเอกสารทั้งหมดมายังโครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลกตามช่องทางที่สะดวก 
ได้แก่ อีเมล sgwtei@gmail.com หรือไปรษณีย์ (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
16/151 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120) 

ข้อมูลที่รวบรวมนี้ จะใช้ในการสมัครโครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลก ภายใต้โครงการ
โตโยต้าเมืองสีเขียว โดยขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนเมื่อสิ้นสุดการคัดเลือกเข้าร่วม

     ใบสมัครโครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลก 

mailto:sgwtei@gmail.com%20หรือ


โครงการ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ได้ที่เบอร์ 02-503 3333 
ต่อ 211, 217, 202  

 

 
 

 

ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ............................................................................................................................ 
ท่ีอยู่ ..................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ .......................................โทรสาร...................................... เว็บไซต์ ...................................................... 
พื้นท่ีรับผิดชอบ ........................ ตารางกิโลเมตร จำนวน .................... ชุมชน จำนวน .................... ครัวเรือน  
จำนวนประชากร ....................... คน (ณ เดือน             พ.ศ.              ) 
ช่ือนายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/ผู้อำนวยการเขต ............................................................... 
โทรศัพท์ ................................................................. มือถือ ................................................................................. 
ช่ือผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน ............................................................................................................................ 
ตำแหน่ง.............................................................. ฝ่าย/กอง/สำนัก...................................................................... 
โทรศัพท์.............................................................. โทรสาร ..................................................................................  
มือถือ ................................................................. อีเมล ...................................................................................... 

 

ข้อมูลชุมชน 
 

ช่ือชุมชนท่ีส่งสมัครเข้าร่วมโครงการ .................................................................................................................... 
ท่ีอยู่ ..................................................................................................................................................................... 
ลักษณะท่ัวไปของชุมชน (ระบสุภาพพื้นท่ี เขตเมือง เขตชนบท สภาพปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม ชุมชนรอบข้าง 
สถานท่ีราชการ สถานประกอบการ ร้านค้า ตลาด ศาสนสถาน อาชีพของประชากร แม่น้ำ คูคลอง ฯลฯ)  
..................................……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………............................................................................................................................................... 
พื้นท่ีชุมชน ...................ตารางกิโลเมตร จำนวน ..............ครัวเรือน จำนวนคณะกรรมการชุมชน .............. คน 
จำนวนประชากร ....................... คน  (ณ เดือน                พ.ศ.              ) 
ช่ือประธานชุมชน ................................................................................................................................................ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 



มือถือ ..................................................... อีเมล .................................................................................................. 
ช่ือผู้ประสานงานชุมชน .............................................................. ตำแหน่ง......................................................... 
มือถือ ..................................................... อีเมล .................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 

 
 
การกรอกข้อมูลในส่วนที่ 2 ข้อมูลในส่วนนี้จะใช้พิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อท่ี 1 ควรแนบเอกสาร/
หลักฐานท่ีเกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา เช่น ประกาศนโยบาย คำส่ังแต่งต้ัง วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ รายงาน
การประชุม รูปภาพประกอบ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการกรอกข้อมูล ดังนี้  
 
2.1 นโยบาย แผนงาน หรือยุทธศาสตร์ด้านการลดมลพิษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (นโยบาย 
แผนงาน แผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมหรือสนับสนุนการจัดการลดมลพิษ) 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
2.2 การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการลดมลพิษของชุมชน (แนวทางการสนับสนุน 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร องค์ความรู้ การจัดเก็บข้อมูล ฯลฯ) 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

 
 
การกรอกข้อมูลในส่วนที่ 3 ข้อมูลในส่วนนี้จะใช้พิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อท่ี 2 ควรแนบเอกสาร/
หลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา เช่น เอกสารกิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินงาน ข้อมูลสถิติ 
เกียรติบัตร รูปภาพประกอบ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการกรอกข้อมูล ดังนี้ 

ส่วนที่ 2 นโยบายและการสนบัสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่ 3 การดำเนินงานลดมลพิษและผลสำเร็จหรือผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของชุมชน 



 
3.1 การดำเนินงานลดมลพิษของชุมชน (การดำเนินงานท่ีผ่านมาและยังดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน) 
 

กิจกรรม / โครงการ 
(ช่ือ รูปแบบกิจกรรม/

โครงการ) 

วิธีการดำเนินงาน 
(อธิบายวิธีการ

ดำเนินงานอย่างละเอียด) 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

ข้อมูลสถิติ เป็นต้น) 
ด้านท่ี 1 การลดมลพิษทางอากาศ (อากาศดี) 

     

     

ด้านท่ี 2 การลดมลพิษทางดิน (ดินอุดม) 

     

     

ด้านท่ี 3 การลดมลพิษทางน้ำ (น้ำใสสะอาด) 

     

     
ด้านท่ี 4 การลดมลพิษจากขยะ ของเสีย และสารอันตราย (ปราศจากขยะ) 
     
     

หมายเหตุ หากหัวข้อการลดมลพิษในด้านใดไม่มีข้อมูลการทำกิจกรรม/โครงการให้ข้ามหัวข้อนั้นไป โดยให้เพิ่ม
การลดมลพิษด้านนั้นในข้อ 3.2 (แนวคิดหรือโครงการที่ชุมชนจะดำเนินการเพื่อลดมลพิษ) เพื่อให้ครอบคลุม
แนวทางลดมลพิษท้ัง 4 ด้าน ตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
 
3.2 แนวคิดหรือโครงการที่ชุมชนจะดำเนินการเพื่อลดมลพิษ (จัดทำแนวคิดโครงการ/ข้อเสนอโครงการของ
ชุมชนที่จะดำเนินการเพื่อลดมลพิษ หากได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลก โดยมีกิจกรรม
ครอบคลุมแนวทางการลดมลพิษสู่การลดภาวะโลกร้อนของโครงการ) 
ชื่อโครงการ.......................................................................................................................................................... 
ที่มาและความสำคัญ........................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค.์........................................................................................................................................................ 
กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ..................................................................................................................... 
กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน (โปรดอธิบายการดำเนินงานเป็นขั้นตอนอย่างละเอียด)..................................... 
ระยะเวลาดำเนินงาน........................................................................................................................................... 
วิธีการประเมินผล................................................................................................................................................ 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น........................................................................................................ 
 
3.3 รางวัลการดำเนินงานด้านการจัดการลดมลพิษหรือสิ่งแวดล้อมของชุมชน (หากไม่มีข้อมูลให้ข้ามไป ไม่
ควรใส่ข้อมูลอื่นท่ีไม่เกี่ยวข้อง) 
 

รางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กิจกรรม / โครงการ 

ที่ส่งผลให้ได้รับรางวัล 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

    
    
    
    

 
 

 
 
การกรอกข้อมูลในส่วนที่ 4 ข้อมูลในส่วนนี้จะใช้พิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อท่ี 3 ควรแนบเอกสาร/
หลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา เช่น แผนการทำงานร่วมกับคนในชุมชน/ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
รูปภาพประกอบ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการกรอกข้อมูล ดังนี้ 
 
4.1 การมีส่วนร่วมลดมลพิษของคนในชุมชน (ส่วนร่วมในการคิดกิจกรรม การวางแผนงาน การดำเนินงาน 
การเก็บข้อมูล การประเมินผล การขยายผล และความสม่ำเสมอในการจัดกิจกรรม) 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
4.2 การมีส่วนร่วมลดมลพิษของภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง (บทบาทของภาคีเครือข่ายและความสม่ำเสมอใน
การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม)  
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

 

ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมของภาคีทัง้ในและนอกชุมชน 

ส่วนที่ 5 ความยั่งยืนและการขยายผล 



 
การกรอกข้อมูลในส่วนที่ 5 ข้อมูลในส่วนนี้จะใช้พิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อท่ี 4 ควรแนบเอกสาร/
หลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา เช่น แผนงานในอนาคต แผนพัฒนาชุมชน/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผังทีมงาน รูปภาพประกอบ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการกรอกข้อมูล ดังนี้ 
 
5.1 ความยั่งยืนของการดำเนินงานลดมลพิษ (รูปแบบ แผนงาน แนวทางในระยะต่อไปที่คาดหวังหรือ
ต้องการพัฒนาต่อในอนาคต) 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
5.2 การขยายผลการดำเนินงานลดมลพิษ (ร ูปแบบ แผนงาน แนวทางในการส่งต่อและขยายผลการ
ดำเนินงาน) 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
5.3 แหล่งเรียนรู้ / จุดเรียนรู้ด้านการจัดการลดมลพิษหรือสิ่งแวดล้อมในพืน้ที่ชุมชน (หากไม่มีข้อมูลให้ข้าม
ไป ไม่ควรใส่ข้อมูลอื่นท่ีไม่เกี่ยวข้อง) 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ / จุดเรียนรู้ รายละเอียดกิจกรรมภายในแหล่งเรียนรู้ / จุดเรียนรู้ วันที่เร่ิมดำเนินการ 
   
   
   

 

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงนามรับรองเอกสาร 
 

............................................................... ผู้กรอกใบสมัคร 
(..............................................................) 
ตำแหน่ง ................................................ 
 
............................................................... ประธานชุมชน 
(..............................................................) 



 
................................................................ นายกเทศมนตรี/ผู้อำนวยการเขต/ 
(..............................................................) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  
             วันท่ี .............. / ................ / 2562 

 


