
 

 

สําเนาคูฉบับ 

ท่ี  ชร ๐๐๒๓.6/ว26350      ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
         ถนนแมฟาหลวง ชร ๕๗๑๐๐ 

29  พฤศจิกายน  ๒๕๖5 

เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปยกลดโลกรอน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามนโยบาย  

การจัดการขยะและดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย 

เรียน นายอําเภอ ทุกอําเภอ  

อางถึง 1. หนังสือจังหวัดเชียงราย ดวนท่ีสุด ท่ี ชร 0023.3/ว 16388 ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2565  
2. หนังสือจังหวัดเชียงราย ดวนท่ีสุด ท่ี ชร 0023.3/ว 17134 ลงวันท่ี   5 สิงหาคม 2565  
3. หนังสือจังหวัดเชียงราย ดวนท่ีสุด ท่ี ชร 0023.3/ว 22230 ลงวันท่ี   6 ตุลาคม 2565  

4. หนังสือจังหวัดเชียงราย ดวนท่ีสุด ท่ี ชร 0023.3/ว 23808 ลงวันท่ี 27 ตุลาคม 2565  
5. หนังสือจังหวัดเชียงราย ดวนท่ีสุด ท่ี ชร 0023.6/ว 24853 ลงวันท่ี   8 พฤศจกิายน 2565 

สิ่งท่ีสงมาดวย สําเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0820.2/ว 8722  
    ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2565                 จํานวน  1  ฉบับ 

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดนโยบายการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เพ่ือบรรลุเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกและการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ 
ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีไดกลาวถอยแถลงในการประชุมรัฐภาคี
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 26 (COP26) ณ เมืองกลาสโกว 

สหราชอาณาจักร เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 วา ประเทศไทยพรอมยกระดับการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศอยางเต็มท่ีทุกวิถีทางเพ่ือบรรลุเปาหมายความเปนกลางทางคารบอนภายในป พ.ศ. 2593 
(ค.ศ. 2050) และบรรลุเปาหมายการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนยไดในป พ.ศ. 2608 (ค.ศ. 2065) 
โดยใหจังหวัดดําเนินโครงการถังขยะเปยกลดโลกรอนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับครัวเรือน 
โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
โดยมีเปาหมายใหดําเนินการจัดทําถังขยะเปยกลดโลกรอนใหครบทุกครัวเรือนและไดแจงแนวทาง 

และแผนปฏิบัติการในการดําเนินการขับเคลื่อนเพ่ือเตรียมรับการทวนสอบจากผูประเมินภายนอก (Validation 
and verification Body :VVB) ในข้ันตอนการรับรองคารบอนเครดิต ซ่ึงจังหวัดเชียงรายไดแจงใหอําเภอ 
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาดําเนินการแลว นั้น 

จังหวัดเชียงรายไดรับแจงจากกระทรวงมหาดไทยวา โครงการถังขยะเปยกลดโลกรอน 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนโครงการท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนตามโครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 

ตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) โดยองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ซ่ึงเปนกิจกรรม 
ท่ีชวยลดกาซเรือนกระจกและสามารถนํามารับรองคารบอนเครดิตได โดยมีระยะเวลาการรับรองคารบอนเครดิต 
ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2569 สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 
 
                     / ในการดําเนินงาน ... 

ด่วนทีสุ่ด 





 

 

สําเนาคูฉบับ 

ท่ี  ชร ๐๐๒๓.6/26351       ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
         ถนนแมฟาหลวง ชร ๕๗๑๐๐ 

29  พฤศจิกายน  ๒๕๖5 

เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปยกลดโลกรอน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามนโยบาย  

การจัดการขยะและดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย 

เรียน นายกเทศมนตรนีครเชียงราย  

อางถึง 1. หนังสือจังหวัดเชียงราย ดวนท่ีสุด ท่ี ชร 0023.3/ว 16528 ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2565  
2. หนังสือจังหวัดเชียงราย ดวนท่ีสุด ท่ี ชร 0023.3/ว 17135 ลงวันท่ี   5 สิงหาคม 2565  
3. หนังสือจังหวัดเชียงราย ดวนท่ีสุด ท่ี ชร 0023.3/ว 22228 ลงวันท่ี   6 ตุลาคม 2565  

4. หนังสือจังหวัดเชียงราย ดวนท่ีสุด ท่ี ชร 0023.3/ว 23809 ลงวันท่ี 27 ตุลาคม 2565  
5. หนังสือจังหวัดเชียงราย ดวนท่ีสุด ท่ี ชร 0023.6/ว 24854 ลงวันท่ี   8 พฤศจกิายน 2565 

สิ่งท่ีสงมาดวย สําเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0820.2/ว 8722  
    ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2565                 จํานวน  1  ฉบับ 

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดนโยบายการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เพ่ือบรรลุเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกและการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ 
ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีไดกลาวถอยแถลงในการประชุมรัฐภาคี
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 26 (COP26) ณ เมืองกลาสโกว 

สหราชอาณาจักร เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 วา ประเทศไทยพรอมยกระดับการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศอยางเต็มท่ีทุกวิถีทางเพ่ือบรรลุเปาหมายความเปนกลางทางคารบอนภายในป พ.ศ. 2593 
(ค.ศ. 2050) และบรรลุเปาหมายการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนยไดในป พ.ศ. 2608 (ค.ศ. 2065) 
โดยใหจังหวัดดําเนินโครงการถังขยะเปยกลดโลกรอนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับครัวเรือน 
โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
โดยมีเปาหมายใหดําเนินการจัดทําถังขยะเปยกลดโลกรอนใหครบทุกครัวเรือนและไดแจงแนวทาง 

และแผนปฏิบัติการในการดําเนินการขับเคลื่อนเพ่ือเตรียมรับการทวนสอบจากผูประเมินภายนอก (Validation 
and verification Body :VVB) ในข้ันตอนการรับรองคารบอนเครดิต ซ่ึงจังหวัดเชียงรายไดแจงใหเทศบาล 
นครเชียงรายพิจารณาดําเนินการแลว นั้น 

จังหวัดเชียงรายไดรับแจงจากกระทรวงมหาดไทยวา โครงการถังขยะเปยกลดโลกรอน 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนโครงการท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนตามโครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 

ตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) โดยองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ซ่ึงเปนกิจกรรม 
ท่ีชวยลดกาซเรือนกระจกและสามารถนํามารับรองคารบอนเครดิตได โดยมีระยะเวลาการรับรองคารบอนเครดิต 
ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2569 สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 
 
                     / ในการดําเนินงาน ... 

ด่วนทีสุ่ด 










