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คาํนํา 

โครงการกลไกการพฒันาที5สะอาดแบบแผนงาน (CDM-Programme of Activities: PoA) 

หลงัจากไดร้บัการขึ�นทะเบยีนแผนงานจากคณะกรรมการบรหิารกลไกการพฒันาที5สะอาด (CDM EB) 

แลว้ หน่วยงานบรหิารโครงการ (Coordinating/Managing Entity : C/ME) จะตอ้งแจ้งผลการเพิ5ม

กจิกรรมโครงการ (CPA) ใหอ้งคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) หรอื อบก. 

รบัทราบทุก 1 ปี พร้อมเอกสารข้อเสนอโครงการสําหรับกจิกรรมโครงการที5เพิ5มเขา้มาในแผนงาน 

(CDM-SSC-CPA-DD) และรายงานผลการปฏบิตัติามกรอบแผนงานดา้นสิ5งแวดลอ้มและศกัยภาพการ

พฒันาที5ย ั 5งยนื ตามระเบยีบคณะกรรมการองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจกว่าด้วยหลกัเกณฑ์

การพจิารณาใหค้าํรบัรองว่าเป็นโครงการตามกลไกการพฒันาที5สะอาดแบบแผนงาน พ.ศ. 2554 เมื5อ 

อบก. พจิารณาแล้วเห็นว่าเอกสารมคีวามครบถ้วนสมบูรณ์ จะดําเนินการออกหนังสอืตอบรบัทราบ

การเพิ5มกจิกรรมโครงการ (Letter of Acknowledgement) ใหห้น่วยงานบรหิารโครงการต่อไป    

คู่มอืฉบับนี�  กล่าวถึงแนวทางในการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามกรอบแผนงานด้าน

สิ5งแวดล้อมและศกัยภาพการพฒันาที5ย ั 5งยนื สําหรบักจิกรรมโครงการ (CPA) ประเภทพลงังาน

แสงอาทติย ์พลงังานลม และพลงังานนํ�า เพื5อใหห้น่วยงานบรหิารโครงการ (C/ME) และผูท้ี5เกี5ยวขอ้ง 

นําไปใชใ้นการจดัทาํรายงานดงักล่าวตอ่ไป  

 

องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

 
 
 
 

                                                    
  



ii 

สารบญั 
                 หน้า  
คาํนํา           i 
สารบญั          ii 
รปูแบบการจดัทาํรายงาน            1 
แนวทางการนําเสนอรายงาน        2 

• ปกใน             3 
• หนังสอืรบัรองการจดัทํารายงาน           4 
• สารบญั          5 
• รายงานของแต่ละกจิกรรมโครงการ (CPA)      5 

o สว่นที5 1 สรปุสาระสาํคญัของกจิกรรมโครงการ             6 
o สว่นที5 2 กรอบแผนงานดา้นสิ5งแวดลอ้มและศกัยภาพการพฒันาที5ยั 5งยนื  11 
o สว่นที5 3 การรายงานผลการปฏบิตัติามกรอบแผนงานดา้นสิ5งแวดลอ้ม    12 

และศกัยภาพการพฒันาที5ยั 5งยนื   
o ภาคผนวก          19 
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 การจดัทํารายงานผลการปฏบิตัติามกรอบแผนงานดา้นสิ5งแวดล้อมและศกัยภาพการพฒันาที5
ยั 5งยนื มขีอ้กาํหนด รปูแบบ และแนวทางในการจดัทาํดงันี�  

1. ใหจ้ดัทาํรายงานแยกแต่ละกจิกรรมโครงการ (CPA)  หรอืรายงาน 1 ฉบบัต่อ 1 CPA    
2. การกาํหนดรหสัโครงการยอ่ย  ใหก้าํหนดรหสัของโครงการยอ่ยตามรปูแบบที5กาํหนดและ 
 ตอ้งระวงัการตั �งชื5อซํ�ากบัโครงการยอ่ยใน CPA อื5น ๆ    
 ตวัอยา่งเชน่ : กจิกรรมโครงการ (CPA) ที5 2 ม ี3 โครงการยอ่ย กาํหนดรหสัดงันี�   
 

รหสัโครงการยอ่ย หมายถงึ 
CPA2-P1 CPAที5 2  โครงการยอ่ยที5 1 
CPA2-P2 CPAที5 2  โครงการยอ่ยที5 2 
CPA2-P3 CPAที5 2  โครงการยอ่ยที5 3 

 
3. รปูแบบของรายงานจะตอ้งประกอบดว้ยสว่นต่างๆ ดงัต่อไปนี�   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การนําเสนอรายละเอียดให้ดูแนวทางที5จะได้นําเสนอในหัวข้อถัดไป โดยได้แสดง
ตวัอยา่งรปูแบบรายงาน และอธบิายแนวทางในการกรอกไวภ้ายในเครื5องหมาย <<………………..>> 
ทั �งนี�หน่วยงานบรหิารโครงการสามารถปรบัลด เพิ5ม หรอืแกไ้ขใหม้คีวามเหมาะสมกบักรอบแผนงาน
ดา้นสิ5งแวดลอ้มและศกัยภาพการพฒันาที5ย ั 5งยนืของโครงการ และมรีายละเอยีดที5เพยีงพอสาํหรบัการ
ประเมินผลการปฎิบัติตามกรอบมาตรการฯ  และมีข้อมูลที5เพียงพอสําหรับใช้ในการติดตาม
ประเมนิผลโครงการ (Monitor) ต่อไป   

รปูแบบการจดัทาํรายงาน 
 

• หน้าปกรายงาน  (ตามที5 C/ME กาํหนด) 
• ปกใน (ตามที5 อบก. กาํหนด)   
• หนังสอืรบัรองการจดัทาํรายงาน  
• สารบญั  
• รายงานของแต่ละ CPA (ตามที5 อบก. กาํหนด)  ซึ5งประกอบไปดว้ย 

o สว่นที5 1   สรปุสาระสาํคญัของกจิกรรมโครงการ  
o สว่นที5 2   สาํเนากรอบแผนงานดา้นสิ5งแวดลอ้มและศกัยภาพการพฒันาที5ย ั 5งยนืที5ไดร้บั

การเหน็ชอบจากคณะกรรมการองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก  
o สว่นที5 3   การรายงานผลการปฏบิตัติามกรอบแผนงานดา้นสิ5งแวดลอ้มและศกัยภาพ

การพฒันาที5ยั 5งยนื 
o ภาคผนวก (ของแต่ละ CPA) 
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แนวทางการนําเสนอรายงาน  
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(ปกใน) 
 

ชื�อแผนงาน (ภาษาองักฤษ) <<ระบุชื5อตาม PoA-DD ที5ไดร้บัการขึ�นทะเบยีน>> 
ชื�อแผนงาน (ภาษาไทย) <<ระบุชื5อภาษาไทย  (ถา้ม)ี  >> 
วนัที�แผนงานได้รบัการขึ,นทะเบียน <<ระบุวนั เดอืน ปี ที5แผนงานไดร้บัการขึ�นทะเบยีนจาก CDM EB>> 
หน่วยงานบริหารโครงการ (C/ME) <<ระบุชื5อหน่วยงานบรหิารโครงการและที5อยู่ ทั �งนี�หากมกีารเปลี5ยน 

   แปลงชื5อหรอืหน่วยงานใหว้งเลบ็กํากบัดว้ยว่า “มกีารเปลี5ยนแปลง” >> 
สรปุรายละเอียดแผนงาน  
(โดยสงัเขป) 

<< สรุปรายละเอียดของแผนงานที5ได้รบัการขึ�นทะเบียนจาก CDM EB 
ประกอบดว้ย 
วัตถุประสงค์ ประเภทแผนงาน ขอบเขตการดําเนินงานภายใต้แผนงาน 
หลกัเกณฑ์การเข้าร่วมแผนงาน ทั �งนี�หากมีรายละเอียดที5มีการเปลี5ยนแปลง
หรอืแก้ไขเพิ5มเติมจากฉบบัที5ใช้ประกอบการพิจารณาให้คํารบัรองโครงการ 
(Letter of Approval : LoA ใหร้ะบุ    รายละเอยีดที5มกีารเปลี5ยนแปลงแก้ไขให้
ชดัเจน>>  
 

ขอบเขตการดาํเนินงานแผนงาน << ระบุขอบเขตที5ตั �งของโครงย่อยที5สามารถเขา้รว่มในแผนงาน ตามที5ระบุใน 
PoA-DD>>  

Methodology ที�ใช้ และวนัที�ได้รบั
การอนุมติั 

<< ระบุระเบยีบวธิกีารคาํนวณ (Methodology) ตามที5ระบุใน POA-DD และ
วนัที5 CDM EB อนุมตัริะเบยีบวธิกีาร>> 

ข้อคิดเหน็/ข้อเสนอแนะ << C/ME ระบุขอ้คดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะเกี5ยวกบัโครงการ PoA หรอื CPA 
ย่อยจากผลดาํเนินงาน  รวมถงึขอ้เสนอแนะต่อองคก์าร>> 

 

ลาํดบั CPA ชื�อ CPA (ภาษาองักฤษ) วนัที�เพิ�ม CPA ใน
แผนงาน 

(Inclusion date) 
CPA ….. <<ระบุชื5อตามที5ระบุในเอกสาร  CDM-SSC-CPA-DD >> <<ระบุวนั เดอืน ปี>> 
CPA …..   
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หนังสือรบัรองการจดัทาํรายงาน 
 
            วนัที5......เดอืน.................... พ.ศ............ 
 
       หนังสอืฉบบันี�ขอรบัรองว่า  <<ชื5อหน่วยงานบรหิารโครงการ>>  เป็นผูจ้ดัทาํรายงานผลการ
ปฎบิตัติามกรอบแผนงานดา้นสิ5งแวดลอ้มและศกัยภาพการพฒันาที5ย ั 5งยนื  โดยมผีูเ้ชี5ยวชาญและ
เจา้หน้าที5ผูร้บัผดิชอบในการจดัทาํรายงานดงัต่อไปนี�  
 
               ผูเ้ชี5ยวชาญ        ลายมอืชื5อ 
 
...............................................................              ................................................................... 
...............................................................              ................................................................... 
...............................................................              ................................................................... 
 
 
                 เจา้หน้าที5                  ลายมอืชื5อ 
 
...............................................................              ................................................................... 
...............................................................              ................................................................... 
...............................................................              ................................................................... 
 
 
 
                                                                      ............................................................. 

                                                                                  (......................................................) 

                                                                  ตําแหน่ง..................................................... 

                                                                                  (ประทบัตรานิตบิุคคล) 
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สารบญั 
 
           หน้า 
สารบญัเรื�อง                                                                                                                                                                                                     

1. … 
2. … 
3. … 
4. … 
5. ... 
ภาคผนวก 

 
สารบญัภาพ 
ภาพที5 1. ………………………………                                                                   
ภาพที5 2. ………………………………                                                                  
ภาพที5 3. ………………………………      
 
สารบญัตาราง 
ตารางที5 1. ……………………………..                                                               
ตารางที5 2. ……………………………..                                                              
ตารางที5 3. ……………………………..                                                               
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CPA ที� …. 
ชื�อ CPA (ภาษาองักฤษ)  
<<ระบุชื5อตามที5ระบุในเอกสาร  CDM-SSC-CPA-DD >> 
 
 
 

ส่วนที� 1 สรปุสาระสาํคญักิจกรรมโครงการ (CPA ที�........)  
         << ใหนํ้าเสนอรายละเอยีดของกจิกรรมโครงการในรปูแบบของตารางสรุปดงัตวัอย่างดา้นล่างนี�  
พรอ้มทั �งภาพประกอบรายละเอยีดไวท้า้ยตารางสรุป   ทั �งนี� C/ME สามารถปรบัเพิ5ม/ลด/แกไ้ขให้
เหมาะสมกบัการดําเนินกจิกรรมของโครงการ โดยพจิารณาให้เนื�อหาครอบคลุมและเพยีงพอที5จะ
นําไปใชพ้จิารณาการปฏบิตัติามกรอบมาตรการดา้นสิ5งแวดลอ้มและศกัยภาพการพฒันาที5ยั 5งยนื และ
มขีอ้มลูเพยีงพอที5สาํหรบัการตดิตามประเมนิผลโครงการต่อไป >> 

 
 

1.ที�ตั ,งของกิจกรรมโครงการ   ประกอบไปด้วย จาํนวนโครงการย่อย …… โครงการ 
1. CPA… - P… ชื5อ   <<ระบุชื5อ ถา้ม>ี> 

ที5ตั �ง  <<ระบุเลขที5 หมูท่ี5 ตําบล อาํเภอ จงัหวดั>> 
พกิดั <<ระบุพกิดัที5ต ั �งของโครงการยอ่ย>> 

2. CPA… - P… ชื5อ    
ที5ตั �ง  
พกิดั  

3. << ระบุใหค้รบตามจาํนวน
โครงการยอ่ยในกจิกรรม
โครงการนั �นๆ>> 
 

...... 

 
2.รายละเอียดกิจกรรมโครงการ  
2.1 สรปุรายละเอยีดกจิกรรมโครงการ  
     (โดยสงัเขป) 

<< สรปุรายละเอยีดของกจิกรรมโครงการ เช่น ลกัษณะของกจิกรรมโครงการ ขอบเขต
การดําเนินกจิกรรมโครงการ เทคโนโลยทีี5ใช ้ ข ั �นตอนและขบวนการที5เกี5ยวขอ้ง เป็น
ตน้>>  
 

2.2 Project Boundary ของ CPA << ระบุขอบเขตการดาํเนินกจิกรรมโครงการ CDM พรอ้มภาพประกอบ >> 
 
 

2.3 Methodology ที5ใช ้และวนัที5ไดร้บัการ 
     อนุมตั ิ

<< ระบุระเบยีบวธิกีารคาํนวณ (Methodology) ตามที5ระบุใน POA-DD และวนัที5 CDM 
EBอนุมตัริะเบยีบวธิกีาร>> 
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2.รายละเอียดกิจกรรมโครงการ  
2.4 ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกที5ลดได ้
     (tCO2e/y) 

……………………tCO2e/y   

     (1) ก๊าซ CH4 (tCO2e/y) ………………….. tCO2e/y   
     (2) ก๊าซ CO2 (tCO2e/y) ………………….. tCO2e/y   
     (3) ก๊าซ ........ (tCO2e/y) …………………... tCO2e/y   
2.5  Starting Date  << ระบุ วนั เดอืน ปี ที5เร ิ5มดาํเนินกจิกรรมโครงการตามที5ระบุใน CPA-SSC-CPA-DD>> 
2.6  Crediting Period (ปี) << ระบุระยะเวลาการคดิเครดติของกจิกรรมโครงการ เช่น 7 หรอื 10 ปี >> 
2.7  งบประมาณการลงทุน (ลา้นบาท) <<ระบุงบประมาณการลงทุนของกจิกรรมโครงการ หรอืแยกแต่ละโครงการยอ่ย >>     
2.8 ผลตอบแทนการลงทุน  <<ระบุผลตอบแทนการลงทุนของกจิกรรมโครงการหรอืแยกแต่ละโครงการยอ่ย >> 
     (1) IRR without CDM (%)  <<ระบุ % ผลตอบแทนการลงทนุกรณไีม่มโีครงการ CDM>>  
     (2) IRR with CDM     (%) <<ระบุ % ผลตอบแทนการลงทนุกรณมีโีครงการ CDM>>  
2.9 ประเทศที5รบัซื�อ CERs 
 

<< ระบุประเทศที5รบัซื�อ ระยะเวลาการรบัซื�อ และราคาที5รบัซื�อ (หากม)ี >>  

                
 <<สามารถปรบัเพิ5ม/ลดตารางตามจาํนวนโครงการย่อย>>  
 

3.รายละเอียดโครงการย่อย  CPA…- P… CPA…- P… … 
3.1 ที5ต ั �งโครงการย่อย  
 
 

<<ระบุเลขที5 หมู่ที5 ตาํบล 
อาํเภอ จงัหวดั >> 
 

  

3.2 เจา้ของโครงการย่อย  <<ระบุชื5อ >> 
 

  

3.3 ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกที5ลดได ้
     (tCO2e/y)  

   

3.4 แหล่งพลงังานหมุนเวยีน 
- ที5มา 
- ปรมิาณ 

<<ระบุประเภท ที5มา และ
ปรมิาณ เช่น        
พลงังานแสงอาทติย ์
รงัสีดวงอาทติย์ที5ตกกระทบ
พื�นที5  xx  kWh/m2/day 
พลงังานลม  
ความเรว็ลม xx  m/s >> 
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3.รายละเอียดโครงการย่อย  CPA…- P… CPA…- P… … 
3.5 เครื5องจกัรและอปุกรณ์หลกั 
1) ระบบผลติไฟฟ้า  
         - ระบบ/เทคโนโลยทีี5ใช ้ 
         - แหล่งที5มาของเทคโนโลย ี
         - กําลงัการผลติตดิตั �ง 
         - จํานวน  (ชุด)  
2) ระบบผลติความรอ้น 
         - ระบบ/เทคโนโลยทีใีช ้
         - แหล่งที5มาของเทคโนโลย ี
         - กําลงัการผลติตดิตั �ง 
         - จํานวน (ชุด)          
3) อื5นๆ (โปรดระบุ)…… 
         - ระบบ/เทคโนโลยทีใีช ้
         - แหล่งที5มาของเทคโนโลย ี
         - กําลงัการผลติตดิตั �ง 
         - จํานวน (ชุด)          

<< ระบุรายละเอยีดของ
เครื5องจกัรและอุปกรณ์หลกัที5
ใชใ้นโครงการ เช่น 
Solar PV Inverter 
Transformer  Wind 
Turbine Generator เป็นตน้ 
>>  

 
 

 

3.6 นํ� าเสีย/ของเสีย/ของเสียอันตราย 
(ถา้ม)ี 

- ชนิด 
- ปรมิาณ 
- วิธีการจดัการหรอืมาตรการ

ป้องกนั 

<<ระบุการชนิด และ
ปรมิาณนํ�าเสยี ของเสยี 
และของเสยีอนัตรายที5
เกดิขึ�น วธิกีารจดัการและ
มาตรการป้องกนั เช่น  
- ร ะ บ บ บํ า บั ด นํ� า เ สี ย

สามารถรองรับกักเก็บ
นํ�าได ้xx วนั  
- การจัดการแผงโซล่ า

เซลลท์ี5ใชแ้ลว้ 
กรณีที5มกีารนําของเสยีหรอื
ของเสยีอนัตรายออกนอก
พื�นที5โครงการตอ้งปฏบิตัิ
ตามขอ้กฏหมายที5กําหนด
ไว ้>> 

  

3.7 ผลผลติที5ได ้
- ปรมิาณไฟฟ้าที5ผลติได ้(MWh/ปี) 
- ปริมา ณควา มร้ อนที5 ผ ลิต ไ ด ้

(TJ/ปี) 
- การนําไปใชป้ระโยชน์ 

<<ระบุการนําไปใชป้ระโยชน์ 
เช่น ใชใ้นโรงงาน/ขายเขา้

ระบบสายสง่>> 
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3.รายละเอียดโครงการย่อย  CPA…- P… CPA…- P… … 
3.8 ชุมชน/บา้นรอืนที5อยูใ่กลท้ี5สดุ  

- ชื5อชุมชน/บา้นเรอืน  
- ระยะหา่งระหวา่งที5ตั �งโครงการกบั  

ชุมชน/บ้านเรือนที5อยู่ใกล้ที5สุด
(เมตร) 

   

3.9 อื5นๆ (โปรดระบุ)..... 
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<<ใหแ้สดงภาพที5เกี5ยวขอ้งกบัการดําเนินโครงการยอ่ย ทั �งนี�โครงการสามารถปรบัเพิ5มไดต้ามความ
เหมาะสม>>   
ภาพที� .....  แสดงขอบเขตการดาํเนินโครงการ (Project Boundary) ของกจิกรรมโครงการ (CPA) 
ภาพที� .....  แสดงตาํแหน่งที5ตั �งโครงการและการใชป้ระโยชน์ที5ดนิโดยรอบของโครงการยอ่ยแตล่ะแห่ง 

<< พจิารณาใชภ้าพถ่ายทางอากาศแสดง ขอบเขตพื�นที5โครงการ CDM และระบุการใช้
ประโยชน์ที5ดนิโดยรอบโครงการยอ่ยแตล่ะแหง่ พรอ้มแสดงทศิ และมาตราสว่นใหช้ดัเจน>> 

ภาพที� ..... ผงับรเิวณของโครงการยอ่ย (Lay Out)  
<< แสดงตาํแหน่งทศิและที5ตั �งของเครื5องจกัรและส่วนประกอบที5สาํคญัของโครงการย่อย
แต่ละแหง่  พรอ้มระบุรายละเอยีดต่างๆ ใหช้ดัเจน >> 

ภาพที� ..... แผนที5การคมนาคมเขา้สูพ่ ื�นที5โครงการ  
ภาพที� ..... << เช่น Flow Diagram  ขบวนการ/ขั �นตอนที5เกี5ยวขอ้งกบัการดาํเนินงาน ภาพอุปกรณ์

เครื5องจกัร เทคโนโลยทีี5ใช ้เป็นตน้ >>  
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ส่วนที� 2  กรอบแผนงานด้านสิ�งแวดล้อมและศกัยภาพการพฒันาที�ยั �งยืน  
 

 <<คดัสาํเนาจากกรอบแผนงานฯที5ไดร้บัความเหน็ชอบจาก อบก.>> 
 

ดชันีการพฒันาที�ย ั �งยืน  กรอบการดาํเนินงาน และมาตรการขั ,นตํ�าใน 
การป้องกนัและลดผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผู้รบัผิดชอบ 
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ส่วนที� 3  การรายงานผลการปฏิบตัิตามกรอบแผนงานด้านสิ�งแวดล้อมและศกัยภาพการพฒันาที�ย ั �งยืน ของ CPA ที� ....... 
                          

                    3.1 สถานะโครงการ 
     (ตารางสามารถปรบัเพิ5ม/ลดได ้ขึ�นอยูก่บัจาํนวนโครงการยอ่ยในกจิกรรมโครงการ (CPA) นั �นๆ) 

 
หมายเหตุ วนัที5เดนิระบบ คอื วนัที5เริ5มกจิกรรมการลดก๊าซเรอืนกระจก และจดัเกบ็ขอ้มลู เช่น วนัที5การนําก๊าซชวีภาพมาผลติไฟฟ้า วนัที5จ่ายไฟฟ้าเขา้สูร่ะบบสายสง่ เป็น
ตน้ 
 
 
 
 
 
 
  

โครงการย่อย ชื�อโครงการย่อย 
สถานะโครงการ  

(รายงานเมื�อ <<ระบุ วนัเดือน ปี>> 

CPA.._P.. << ระบุชื5อโครงการ >> �  ยงัไม่เดนิระบบ คาดวา่จะเดนิ 
      ระบบเมื5อ << ระบุ วนั เดอืน ปี >>  

� กาํลงัทดลองเดนิระบบ 
 

�  เดนิระบบแลว้ เมื5อ 
      << ระบุ วนั เดอืน ปี >> 

CPA.._P.. << ระบุชื5อโครงการ >> �  ยงัไม่เดนิระบบ คาดวา่จะเดนิ 
      ระบบเมื5อ << ระบุ วนั เดอืน ปี >>  

� กาํลงัทดลองเดนิระบบ �  เดนิระบบแลว้ เมื5อ 
     << ระบุ วนั เดอืน ปี >> 

CPA.._P.. << ระบุชื5อโครงการ >> �  ยงัไม่เดนิระบบ คาดวา่จะเดนิ 
      ระบบเมื5อ << ระบุ วนั เดอืน ปี >> 

� กาํลงัทดลองเดนิระบบ �  เดนิระบบแลว้ เมื5อ 
     << ระบุ วนั เดอืน ปี >> 
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3.2 ตารางผลการปฎิบตัิตามกรอบแผนงานด้านสิ�งแวดล้อมและศกัยภาพการพฒันาที�ยั �งยืน ของ CPA ที�.........  
<<ให ้C/ME เป็นผูร้ายงานและประเมนิผลการปฎิบตัติามกรอบแผนงานดา้นสิ5งแวดลอ้มและการพฒันาอย่างยั 5งยนืของโครงการยอ่ยแต่ละแห่ง ตามรปูแบบตาราง
ต่อไปนี� >> 
 

วิธีการกรอก 
หากกิจกรรมของโครงการไม่เกี�ยวข้องกบัดชันีใดให้ระบ ุ“ไม่เกี�ยวข้อง” 

ดชันี 
กรอบแผนงานด้านสิ�งแวดล้อมและศกัยภาพ
การพฒันาที�ย ั �งยืน ที�ได้รบัความเหน็ชอบจาก 

อบก. 

  ผลการปฏิบตัิตามกรอบแผนงานด้านสิ�งแวดล้อมและ
ศกัยภาพการพฒันาที�ย ั �งยืน 

ปัญหาและอปุสรรคที�ไม่สามารถปฏิบตัิ
ตามกรอบแผนงานฯ  
และแนวทางแก้ไข 

<< หวัขอ้ดชันีการพฒันา
ที5ย ั 5งยนื (SD-Criteria>> 

<< ให ้C/ME คดัลอกกรอบมาตรการฯ ที5ผา่น 
  ความเหน็ชอบจากอบก.  >> 

<<ให ้C/ME รายงานสรุปผลการปฏบิตัติามกรอบแผนงาน
ดา้นสิ5งแวดลอ้มและศกัยภาพการพฒันาที5ยั 5งยนื  โดย C/ME 
สามารถปรับเพิ5ม /ลด/แก้ไขรูปแบบให้เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบักรอบแผนงานฯ ที5กาํหนดไว>้>  
 
  

<<กรณีที5 C/ME พบว่าโครงการย่อยไม่
ปฎบิตัติามกรอบแผนงานฯให ้C/ME ระบุ
สาเหตุ และแนวทางในการแกไ้ข    
กรณทีี5การแกไ้ขไม่เป็นไปตามมาตรการที5
กําหนด/มีการเปลี5ยนแปลงมาตรการที5
กํ า ห น ด  /มี ม า ต ร ก า ร อื5 น เ พิ5 ม เ ติ ม
น อ ก เ ห นื อ จ า ก ที5 กํ า ห น ด  ใ ห้ ร ะ บุ
รายละเอยีดและเหตุผลในการใชม้าตรการ
ดงักล่าวเพิ5มเตมิใหช้ดัเจน>> 
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      ดชันี 
กรอบแผนงานด้านสิ�งแวดล้อมและศกัยภาพ

การพฒันาที�ย ั �งยืน  (E&SD Framework) 
ที�ได้รบัความเหน็ชอบจาก อบก. 

  ผลการปฏิบตัิตามกรอบแผนงานฯ 
ปัญหาและอปุสรรคที�ไม่สามารถปฏิบตัิ

ตาม  E&SD Framework 
และแนวทางแก้ไข 

กรอบแผนงานทั �วไป - โครงการจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายที5เกี5ยวขอ้ง  ทุกโครงการย่อยปฏบิตัติามกฎหมายดา้นสิ5งแวดล้อมที5เกี5ยว 
ขอ้ง ไดแ้ก่  
<< ระบุกฎหมาย/มาตรฐานที5เกี5ยวขอ้ง ณ ช่วงที5จดัทาํรายงาน 
เช่น มาตรฐานมลพษิทางอากาศ  มลพษิทางนํ�า มาตรฐานเสยีง
ทั 5วไป/เสยีงรบวน ซึ5งโครงการตอ้งปฏบิตัติามเป็นตน้ >> 
(1) ...................................................................................... 
(2) ...................................................................................... 
(3)………………………………………………………………. 
 

 

1. หมวดดชันีด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม  
1.1 ดชันีด้านสิ�งแวดล้อม 
1) การลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกที�กาํหนดโดย
พิธีสารเกียวโต 
(CO2, CH4, N2O, HFCs  
PFCs และ SF6) 

-  โครงการที5เขา้ร่วมตอ้งมปีรมิาณการปล่อยก๊าซ 
   เรอืนกระจกลดลงจากกรณีฐาน และตอ้งผ่าน 
   หลกัเกณฑ์การคดัเลอืกของโครงการ  
 
 
 
 
 
 
 

ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกรวม .................tCO2e/y 
 

โครง 
การยอ่ย 

BE 
(tCO2e/y) 

PE 
(tCO2e/y) 

LE 
(tCO2e/y) 

ER 
(tCO2e/y) 

CPA..P..     
CPA..P..     
CPA..P..     

รวม     
 

 

2) มลพิษทางอากาศ    

3) มลพิษทางเสียง    



-15- 

      ดชันี 
กรอบแผนงานด้านสิ�งแวดล้อมและศกัยภาพ

การพฒันาที�ย ั �งยืน  (E&SD Framework) 
ที�ได้รบัความเหน็ชอบจาก อบก. 

  ผลการปฏิบตัิตามกรอบแผนงานฯ 
ปัญหาและอปุสรรคที�ไม่สามารถปฏิบตัิ

ตาม  E&SD Framework 
และแนวทางแก้ไข 

4) มลพิษทางกลิ�น    

5) การจดัการนํ,าทิ,ง    

6) การจดัการของเสีย 

หมายเหตุ ของเสยี หมายถึง
วัสดุ เหลือใช้  หรือสิ5งปฏิกูล 
และวัสดุที5ไม่ใช้แล้วจากการ
ดําเนินโครงการ ไม่รวมของเสยี
อนัตราย 

   

7) มลพิษดิน    

8) การปนเปื, อนของนํ,าใต้ 
    ดิน 
หมายเหตุ การปนเปื�อนนํ�าใต้
ดิน ให้ความสําคัญกับกรณี
มลพิษจากสารอันตรายเป็น
สาํคญั 

   

9) การจดัการของเสีย    
    อนัตราย 
หมายเหต ุของเสยีอนัตราย 
หมายถงึ ของเสยีที5มคีณุสมบตัิ
เป็นอนัตรายตามกฎหมายที5
เกี5ยวขอ้ง 
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      ดชันี 
กรอบแผนงานด้านสิ�งแวดล้อมและศกัยภาพ

การพฒันาที�ย ั �งยืน  (E&SD Framework) 
ที�ได้รบัความเหน็ชอบจาก อบก. 

  ผลการปฏิบตัิตามกรอบแผนงานฯ 
ปัญหาและอปุสรรคที�ไม่สามารถปฏิบตัิ

ตาม  E&SD Framework 
และแนวทางแก้ไข 

1.2 ดชันีด้านทรพัยากรธรรมชาติ 

10) ความต้องการใช้นํ,าและ
ประสิทธิภาพการใช้นํ,า
ของโครงการ 

   

11) การพงัทลายของดิน และ 
       การกดัเซาะชายฝั �ง/ชาย 
     ตลิ�งของแม่นํ,า 

   

12) การเพิ�มพื,นที�สีเขียว 
      ภายใต้โครงการ 
ห ม า ย เ ห ตุ  พื� น ที5 สี เ ขี ย ว 
หมายถึง การปลูกไม้ยืนต้น
เพื5อเป็นแหล่งเก็บกกัคาร์บอน/
ดูดซบัก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ 
โดยสามารถปลูกเพิ5มเตมิไดท้ั �ง
ใ น แ ล ะ น อ ก บ ริ เ ว ณ พื� น ที5
โครงการตามกลไกการพฒันา
ที5สะอาด แต่ทั �งนี� ให้เป็นการ
ปลูก เพิ5ม เติมเนื5 องจากการ
ดําเนินงานภายใต้โครงการ
ตามกลไกการพฒันาที5สะอาด 

   

13) ดชันีอื�นๆ ที�มีผลกระทบ 
      อย่างมีนัยสาํคญั  

   

2. หมวดดชันีด้านสงัคม 
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      ดชันี 
กรอบแผนงานด้านสิ�งแวดล้อมและศกัยภาพ

การพฒันาที�ย ั �งยืน  (E&SD Framework) 
ที�ได้รบัความเหน็ชอบจาก อบก. 

  ผลการปฏิบตัิตามกรอบแผนงานฯ 
ปัญหาและอปุสรรคที�ไม่สามารถปฏิบตัิ

ตาม  E&SD Framework 
และแนวทางแก้ไข 

1) การมีส่วนร่วมของผูม้ี  
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 

   

2) สนับสนุนกิจกรรมพฒันา
สงัคม วฒันธรรม และ
แนวทางปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   

   

3)  สุขภาพอนามยัของคนงาน  
 และชุมชนใกล้เคียง 

   

3. หมวดดชันีด้านการพฒันาและ/การถ่ายทอดเทคโนโลยี  

1) การพฒันาเทคโนโลยี    

2) แผนการดาํเนินงานเมื�อ 
    สิ,นสดุโครงการหรือสิ,นสดุ 
    ระยะเวลา Crediting        
    Period ที�โครงการเลือกไว้ 

   

3) แผนการฝึกอบรม 
       บคุลากร 

   

4. หมวดดชันีด้านเศรษฐกิจ 

1)  การจ้างงาน 
 

   

2) รายได้ที�เพิ�มขึ,นของผูม้ี 
     ส่วนได้ส่วนเสียอื�น 
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      ดชันี 
กรอบแผนงานด้านสิ�งแวดล้อมและศกัยภาพ

การพฒันาที�ย ั �งยืน  (E&SD Framework) 
ที�ได้รบัความเหน็ชอบจาก อบก. 

  ผลการปฏิบตัิตามกรอบแผนงานฯ 
ปัญหาและอปุสรรคที�ไม่สามารถปฏิบตัิ

ตาม  E&SD Framework 
และแนวทางแก้ไข 

หมายเหต ุผูพ้ฒันาโครงการ
จะตอ้งระบุว่าใครคอืผูม้สี่วนได ้
สว่นเสยี ในการดําเนิน
โครงการ เช่น เกษตรกรมี
รายไดเ้พิ5มขึ�นจากการขาย
วตัถุดบิ และบรษิทัคู่คา้ต่างๆ 
3) การใช้พลงังานทดแทน    

4) ประสิทธิภาพการใช้ 
     พลงังาน 

   

5) การใช้วสัดอุปุกรณ์ใน 
    ประเทศ 
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ภาคผนวก 
 
ประกอบด้วย   << สามารถปรบัเพิ5มเตมิหรอืแกไ้ขไดต้ามความเหมาะสม>> 
          1. เอกสารจากหน่วยงานราชการ เชน่ เอกสาร รง.4 เอกสารสญัญาซื�อขายไฟฟ้า เป็นตน้ 
          2. รายงานการวเิคราะหจ์ากหอ้งปฏบิตักิาร (Analysis Report) เชน่  
              2.1  ผลการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพอากาศ 
              2.2  ผลการตรวจวดัเสยีง  
              2.3  ผลการตรวจวเิคราะหล์กัษณะนํ�าทิ�ง              
           3. กจิกรรม CSR  
           4. เอกสาร/รายงานรบัฟงัความคดิเหน็ประชาชนและผูม้สีว่นเกี5ยวขอ้ง 
           5. อื5นๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


