คู่มือปฏิบัติงาน
การขอเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
(Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)
จากการปลูก บารุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าในพืน้ ที่ป่าไม้

สานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
กรมป่าไม้

พ.ศ. 2564

-1-

คู่มือการปฏิบัติงาน
การขอเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
(Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)
จากการปลูก บารุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าไม้
1. บทนา
เพื่อเป็นการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนการปฏิรูปประเทศ ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งพื้นที่ป่าธรรมชาติ พื้นที่ป่า
เศรษฐกิจ และพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมืองและชนบท ให้ได้ร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ กรมป่าไม้จึงออกระเบียบ
ว่าด้วยการแบ่ งปั น คาร์ บ อนเครดิตจากการปลู ก บ ารุง อนุรักษ์ และฟื้นฟู ป่าในพื้นที่ป่ าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่ อ
ส่งเสริมให้องค์กรหรือบุคคลภายนอกเข้าร่วมการปลูก บารุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อรักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศ และได้ประโยชน์จากการจัดสรรแบ่งปันปริมาณคาร์บอนเครดิต ที่ได้จากการปลูก บารุง
อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่า และเพื่อให้องค์กรหรือบุคคลภายนอกที่ประสงค์เข้าร่วมการปลูก อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าใน
พื้น ที่ป่ าไม้ และได้รับ ประโยชน์ จากการแบ่งปั นคาร์บ อนเครดิต มีความเข้าใจในขั้น ตอนการปฏิบั ติงานตาม
ระเบียบ กรมป่าไม้จึงได้จัดทา คู่มือการปฏิบัติงาน การขอเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
ของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) จากการปลูก บารุ ง
อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อเป็นคู่มือสาหรับ เจ้าหน้าที่ ในการดาเนินการตามระเบียบดังกล่าวให้
เป็น ไปอย่างถูกต้อง มีขั้นตอน กระบวนการ ที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบทั่วไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน สาหรับการรับคาขอเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
ของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) จากการปลู ก บ ารุง อนุ รัก ษ์
และฟื้นฟูป่าในพื้นทีป่ ่าไม้ กับกรมป่าไม้
2.2 เพื่อให้ผู้ควบคุม และกากับการปฏิบัติงาน ทราบความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ และ
สามารถนาไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบกระบวนการและขั้นตอนการขอเข้าร่วมโครงการ T-VER กับกรมป่าไม้
3. ขอบเขต
ครอบคลุ ม ขั้ น ตอนการรั บ ค าขอ การตรวจสอบของหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง การกลั่ น กรองของ
คณะกรรมการ ที่กรมป่าไม้มอบหมาย การพิจารณาเห็นชอบของอธิบดีกรมป่าไม้ และการแจ้งผลการพิจารณาให้
ผู้ยื่นคาขอทราบ
4. คาจากัดความ
4.1 โครงการ T-VER หมายถึง โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย (Thailand
Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)
4.2 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรม
ป่าไม้
4.3 ระเบียบ หมายถึง ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตจากการปลูก บารุง อนุรักษ์
และฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๔
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5. หน้าที่ความรับผิดชอบ
5.1 อธิบดีกรมป่าไม้ มีหน้าที่ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการขอเข้าร่วมโครงการ T-VER กับกรมป่าไม้
และลงนามในหนังสือ
5.2 คณะกรรมการ มีหน้าที่ กลั่นกรองและสรุปความเห็นต่อข้อเสนอโครงการ T-VER และสัดส่วนการ
แบ่งปันคาร์บอนเครดิต
5.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ ตรวจสอบการได้รับอนุมัติ/อนุญาต ตามระเบียบ และให้ความเห็น
ต่อข้อเสนอโครงการ T-VER
5.4 สานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ มีหน้าที่
5.4.1 รับคาขอทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์และที่สานักงาน
5.4.2 ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของแบบคาขอ และเอกสารประกอบตามที่กาหนดใน
ระเบียบ
5.4.3 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบการได้รับอนุมัติ/อนุญาต และให้ความเห็นต่อ
ข้อเสนอโครงการ T-VER
5.4.4 รวบรวมผลการตรวจสอบ และความเห็ น ต่ อ ข้ อ เสนอโครงการ T-VER เพื่ อ น าเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา
5.4.5 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ยื่นคาขอในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการร้อง
ขอ เพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรอง
5.4.6 ประสานผู้ยื่นคาขอในการปรับปรุงข้อเสนอโครงการ T-VER
5.4.7 แจ้งผลการพิจารณาความเห็นชอบต่อการขอเข้าร่วมโครงการ T-VER ให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๖.1 การรับคาขอ
(1) เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบคาขอให้กรอกรายละเอียดและลงนามให้ครบถ้วน
(2) เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารประกอบคาขอ ได้แก่
(2.1) เอกสารข้อเสนอโครงการ T-VER
(2.2) แผนที่ที่ตั้งโครงการ พร้อม Shape file
(2.3) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงนามแทน
(2.4) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงนามแทน ของผู้พัฒนา
โครงการ (ร่วม) ที่เสนอเพิ่มเติม
(2.5) สาเนาหนังสืออนุมัติ/อนุญาต แล้วแต่กรณี
(2.6) อื่นๆ
(3) เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารตามข้อ (1) และ (2) ถูกต้อง ครบถ้วน ให้ลงทะเบียนรับคาขอ และเสนอ
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
๖.2 การตรวจสอบการได้รับอนุมัติ/อนุญาต และการให้ความเห็นต่อข้อเสนอโครงการ T-VER
(1) สานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา
(1.1) ตรวจสอบการได้รับอนุมัติ/อนุญาต ตามระเบียบ
(1.2) ให้ความเห็นต่อข้อเสนอโครงการ T-VER ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

-3-

(1.2.1) รายละเอียดเจ้าของโครงการและผู้พัฒนาโครงการ
(1.2.2) รายละเอียดขอบเขตที่ตั้งโครงการและเนื้อที่
(1.2.3) สิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ
(1.2.4) ระยะเวลาการคิดคาร์บอนเครดิต
(1.2.5) กิจกรรมของโครงการ
(1.2.6) ขอบเขตการดาเนินโครงการ
(1.2.7) แผนการติดตามผลการดาเนินโครงการ
(1.2.8) อื่นๆ
(2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งให้สานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ทราบ
๖.3 การรวบรวมผลการตรวจสอบ และความเห็นต่อข้อเสนอโครงการ T-VER
สานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ รวบรวมผลการตรวจสอบ และความเห็นต่อข้อเสนอโครงการ T-VER
เพื่อเสนอคณะกรรมการ พิจารณา
๖.4 การกลั่นกรองและสรุปความเห็น
คณะกรรมการ พิ จารณากลั่ น กรอง เพื่อสรุปความเห็ น ต่อข้อเสนอโครงการ T-VER และสั ดส่ ว น
การแบ่ งปั น คาร์บ อนเครดิต เพื่อเสนอต่ออธิบ ดีกรมป่าไม้ ทั้งนี้ คณะกรรมการ สามารถร้องขอข้อมูล เพิ่มเติม
เพื่อประกอบการพิจารณา หรือปรับปรุงข้อเสนอโครงการได้
๖.5 การพิจารณาของอธิบดี
อธิบดีกรมป่าไม้ พิจารณาผลการกลั่นกรองและสรุปความเห็นต่อข้อเสนอโครงการ T-VER รวมทั้ง
สัดส่วนการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต และพิจารณาความเห็นชอบต่อคาขอเข้าร่วมโครงการ T-VER
๖.6 การแจ้งผลการพิจารณา
สานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ แจ้งผลการขอเข้าร่วมโครงการ T-VER ให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
7. เอกสารอ้างอิง
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตจากการปลูก บารุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าใน
พื้นที่ป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๔
8. แบบฟอร์ม
8.1 แบบคาขอเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand
Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) จากการปลู ก บ ารุง อนุ รัก ษ์ และฟื้ น ฟู ป่ าในพื้ น ที่ ป่ าไม้
ท้ายระเบียบ
8.2 แบบตรวจสอบการได้รับอนุมัติ/อนุญาต ตามข้อ 5 แห่ง ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอน
เครดิตจากการปลูก บารุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๔
8.3 แบบให้ความเห็น โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand
Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) จากการปลูก บารุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าไม้
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9. เอกสารบันทึก
9.1 การจัดเก็บ
ชื่อเอกสาร

ผู้รับผิดชอบ

การจัดเก็บ

1. แบบคาขอเข้าร่วมโครงการ T-VER และ
เอกสารประกอบ
2. แบบตรวจสอบการได้รับอนุมัติ/อนุญาต
ตามข้อ 5 แห่งระเบียบ
3. แบบให้ความเห็น ฯ

สานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

4. ผลการพิจารณากลั่นกรอง และสรุป
ความเห็นต่อข้อเสนอโครงการ T-VER
5. สาเนาหนังสือนาส่งแบบต่างๆ

สานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

สานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
สานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

สานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

6. สาเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอ สานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
เข้าร่วมโครงการ T-VER
9.2 ผู้มีสิทธิเข้าถึงเอกสาร
ชื่อเอกสาร
การเข้าถึงเอกสาร
1. แบบคาขอเข้าร่วมโครงการ T-VER และ - แฟ้ม
เอกสารประกอบ
- ออนไลน์
2. แบบตรวจสอบการได้รับอนุมัติ/อนุญาต - แฟ้ม
ตามข้อ 5 แห่งระเบียบ
- ออนไลน์
3. แบบให้ความเห็น ฯ
- แฟ้ม
- ออนไลน์
4. ผลการพิจารณากลั่นกรอง และสรุป
- แฟ้ม
ความเห็นต่อข้อเสนอโครงการ T-VER - ออนไลน์
5. สาเนาหนังสือนาส่งแบบต่างๆ
แฟ้ม
6. สาเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอ แฟ้ม
เข้าร่วมโครงการ T-VER

- แฟ้ม
- file
- แฟ้ม
- file
- แฟ้ม
- file
- แฟ้ม
- file
- แฟ้ม
- file
- แฟ้ม
- file

ระยะเวลา
(ปี)
10
10
10
10
10
10

ผู้มีสิทธิ
- ผู้ยื่นคาขอ
- หน่วยงานในกรมป่าไม้
สานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
สานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
สานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
สานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
- ผู้ยื่นคาขอ
- สานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

10. แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน
การขอเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)
จากการปลูก บารุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าไม้
ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ยื่นคาขอเข้าร่วมโครงการ T-VER

1

แบบฟอร์ม/เอกสาร
1. แบบคาขอเข้าร่วมโครงการ T-VER
2. ข้อเสนอโครงการ T-VER
3. แผนที่ที่ตั้งโครงการ
4. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์
และผู้มีอานาจลงนามแทน
5. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์
และผู้มีอานาจลงนามแทน ของผู้พัฒนาโครงการ
(ร่วม) ที่เสนอเพิ่มเติม
6. สาเนาหนังสืออนุมัติ/อนุญาต แล้วแต่กรณี
7. อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ยื่นคาขอ

1 วัน

ตรวจสอบแบบคาขอฯ และเอกสารประกอบ ถูกต้อง ครบถ้วน

สานักวิจยั และพัฒนาการป่าไม้

7 วัน

1. ตรวจสอบการได้รับอนุมัติ/อนุญาต ตามระเบียบ
2. ให้ความเห็นต่อข้อเสนอโครงการ T-VER

7 วัน

รวบรวมผลการตรวจสอบ และความเห็นต่อข้อเสนอโครงการ
T-VER

สานักวิจยั และพัฒนาการป่าไม้

7 วัน

คณะกรรมการดาเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรม
ป่าไม้

7 วัน

1. กลั่นกรองผลการตรวจสอบและความเห็นต่อข้อเสนอโครงการ
T-VER
3. สรุปความเห็นต่อข้อเสนอโครงการ T-VER และสัดส่วนการ
แบ่งปันคาร์บอนเครดิต
เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ ต่อคาขอเข้าร่วมโครงการ T-VER

1 วัน

แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบ

สานักวิจยั และพัฒนาการป่าไม้

ลงทะเบียนรับคำขอ
2

3
รวบรวมผลการตรวจสอบ/ความเห็น
4
กลั่นกรอง/สรุปความเห็น
5

หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
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ตรวจสอบการได้รับอนุมัต/ิ อนุญาต และ
ให้ความเห็นต่อข้อเสนอโครงการ T-VER

1. แบบตรวจสอบการได้รับอนุมัติ/อนุญาต ตาม
ระเบียบ
2. แบบให้ความเห็น ต่อข้อเสนอโครงการ T-VER

อธิบดีกรมป่าไม้

พิจำรณำ
ไม่เห็นชอบ
6

เห็นชอบ
แจ้งผล

รวมระยะเวลา

30 วัน (ไม่รวมระยะเวลาการปรับปรุงข้อเสนอโครงการ T-VER ของผู้ยื่นคาขอ)
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11. มาตรฐานงาน
ตัวชี้วัด: ระยะเวลาพิจารณาคาขอเข้าร่วมโครงการ T-VER ภายใน 30 วัน
เกณฑ์: ระยะเวลาไม่เกิน 2๘ วัน ค่าคะแนน เท่ากับ 5
ระยะเวลาไม่เกิน 2๙ วัน ค่าคะแนน เท่ากับ 4
ระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน ค่าคะแนน เท่ากับ 3
ระยะเวลาไม่เกิน ๓๑ วัน ค่าคะแนน เท่ากับ 2
ระยะเวลาไม่เกิน ๓๒ วัน ค่าคะแนน เท่ากับ 1
12. ระบบการติดตามและประเมินผล

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตรวจสอบระยะเวลาของกระบวนการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
กระบวนการ
ระยะเวลาที่กาหนด
(วัน)
ลงทะเบียนรับคาขอ
1
การตรวจสอบการได้รับอนุมัติ/อนุญาต และการ
7
ให้ความเห็นต่อข้อเสนอโครงการ T-VER
การรวบรวมผลการตรวจสอบ และความเห็นต่อ
7
ข้อเสนอโครงการ T-VER
การกลั่นกรองและสรุปความเห็น
7
การพิจารณาของอธิบดี
7
การแจ้งผลการพิจารณา
1
รวมระยะเวลา
30

ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ
(วัน)
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ภาคผนวก

-8-

ภาคผนวก 1

-9-

-10-

-11-

ภาคผนวก 2

-12-
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ภาคผนวก 3

แบบตรวจสอบการได้รับอนุมัติ/อนุญาต
ตามข้อ 5 แห่งระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตจากการปลูก บารุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าใน
พื้นที่ป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๔
1. ชื่อโครงการ:
……………………………………………………………………………................………………………………………………………
2. ผลการพิจารณาตรวจสอบ
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง ดังนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………………..........………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..........………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..........………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..........………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..........………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..........………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..........………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..........………….
ลงชื่อ .....................................................
(.......................................................)
.........................................................
วันที่..................................................
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ภาคผนวก 4

แบบให้ความเห็น
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
(Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)
จากการปลูก บารุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าไม้
1. ชื่อโครงการ:
……………………………………………………………………………................………………………………………………………
2. ความเห็นต่อเอกสารข้อเสนอโครงการ T-VER (แนบเอกสารเพิ่มเติมตามหัวข้อที่กาหนด)
2.1. รายละเอียดเจ้าของโครงการและผู้พัฒนาโครงการ
2.2. รายละเอียดขอบเขตที่ตั้งโครงการและเนื้อที่
2.3. สิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ
2.4. ระยะเวลาการคิดคาร์บอนเครดิต
2.5. กิจกรรมของโครงการ
2.6. ขอบเขตการดาเนินโครงการ
2.7. แผนการติดตามผลการดาเนินโครงการ
2.8. อื่นๆ

ลงชื่อ .....................................................
(.......................................................)
.........................................................
วันที่..................................................

