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ความร่วมมือระหว่าง 3E และ TGO 
ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ า”
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ขั้นตอนการวิเคราะห์ ก๊าซเรือนกระจก
และพัฒนาแนวทางการปรับตัวสู่ 
เมืองคาร์บอนต่ า อย่างยั่งยืน



ข้อมูลปริมาณการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกระดับเมือง ปี 2559
ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ า”

ค่าเฉลี่ยเทศบาลต าบล 17,365.97 tonCO2eq

1 เทศบาลต าบลบางจัก 26,234       26                                      

2 เทศบาลต าบลบางเดือ่ 24,967       24.96679481                     

3 เทศบาลต าบลหว้ยขา้วก า่ 20,896       21                                      

4 เทศบาลต าบลเวยีง 17,253       17                                      

5 เทศบาลต าบลปรกิ 16,647       17                                      

6 เทศบาลต าบลเกาะคา 16,184       16                                      

7 เทศบาลต าบลสวุรรณภมูิ 11,882       12                                      

8 เทศบาลต าบลสอง 11,491       11                                      

9 เทศบาลต าบลปากน ้าประแส 11,474       11                                      

10 เทศบาลต าบลศรธีาตุ 11,344       11                                      

11 เทศบาลต าบลดา่นซา้ย 8,528        9                                        

12 เทศบาลต าบลปง 7,930        8                                        

13 เทศบาลต าบลท่าลี่ 7,554        8                                        

14 เทศบาลต าบลสงูเมน่ 6,715        7                                        

15 เทศบาลต าบลโพธิพ์ทัิกษ์ 2,732        3                                        

ค่าเฉลี่ยเทศบาลเมือง 175,771.61 tonCO2eq

1 เทศบาลเมอืงเลย 242,245  242                                 

2 เทศบาลเมอืงมหาสารคาม 232,474  232                                 

3 เทศบาลเมอืงเขลางคน์คร 182,898  183                                 

4 เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด 155,412  155                                 

5 เทศบาลเมอืงชมุแพ 144,091  144                                 

6 เทศบาลเมอืงบรุรัีมย์ 106,230  106                                 

ค่าเฉลี่ยเทศบาลนคร 390,028.51 tonCO2e

1 เทศบาลนครสกลนคร 474,053  474,053               

2 เทศบาลนครอบุลราชธานี 456,527  456,527               

3 เทศบาลนครระยอง 239,506  239,506               

City Carbon Footprint: CCF 



กิจกรรมการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
จากพื้นที่สีเขียว

ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงานข้อมูลก๊าซ
เรือนกระจกระดับเมืองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมือง
คาร์บอนต่ า”



การต่อยอดไปสู่โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจ

 โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
(Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)

ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ในประเทศ

สามารถน าปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น ที่
เรียกว่าคารบ์อนเครดิตไปขายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจใน
ประเทศ

การด าเนินโครงการต้องตรงกับระเบียบวิธีการในการลดก๊าซเรือน
กระจก (Methodology)

จัดท าข้อเสนอโครงการ (Project Design Document: PDD)  ซ่ึง
ระบุรายละเอียดของโครงการ วิธีการค านวณปริมาณการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งแผนการติดตามประเมินผล 

การตรวจสอบ
โดยผู้ประเมิน
ภายนอก

ผู้พัฒนา
โครงการจดัท า

เอกสาร

เอกสาร PDD

รายงานการตรวจสอบโครงการ

การขึน้ทะเบียน
โครงการ 

T-VER โดย อบก.

การทวนสอบ
โดยผู้ประเมิน
ภายนอก

ผู้พัฒนา
โครงการจดัท า

เอกสาร

รายงานติดตามประเมินผล

รายงานการทวนสอบโครงการ

แจ้งผลและ
เปิดบัญชใีน
ระบบทะเบียน

บันทกึปรมิาณ 
GHG ในระบบ
ทะเบียน

การรบัรองปรมิาณคาร์บอนเครดติ

Timeline โครงการ



การต่อยอดไปสู่โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจ

ประเภทโครงการ T-VER

อ

อ
สาขาการผลิตและการใช้
พลังงาน อุตสาหกรรม
การจดัการของเสีย และ

การขนส่ง

สาขาป่าไม้และ
การเกษตร

การจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งเหลือใช้

การจัดการใน
ภาคขนส่ง

การกกัเก็บมีเทนใน
ระบบบ าบดัน า้เสยี

การผลติปุ๋ ยจาก
จากขยะอินทรีย์

การผลติเชือ้เพลงิ
จากขยะมลูฝอย

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
พลังงานทางเลือก

การพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียน

ผลติไฟฟา้จากพลงังาน
หมนุเวียน

จ าหนา่ยเข้าสายสง่
ผลติไฟฟา้จาก

พลงังานหมนุเวียน
เพื่อใช้เอง

การเปลีย่นใช้พลงังาน
หมนุเวียน

แทนการใช้เชือ้เพลงิฟอสซิล

การผลติไบโอดีเซล

แสงสวา่ง

พลงังานไฟฟา้
ความร้อน

ความเย็น

ภาคป่าไม้

ภาค
เกษตรกรรม

การปลกูป่าใน
โครงการขนาดเลก็

การปลกูป่าในโครงการ
ขนาดใหญ่

ลดความเสือ่มโทรมจาก
ป่าเสือ่มโทรม

การใช้ปุ๋ ยอยา่ง
ถกูวิธี

การกกัเก็บคาร์บอน
จากสวนผลไม้



การต่อยอดองค์ความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ า ผู้พัฒนาโครงการ คือ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้
จัดให้มีแนวทางการสร้างที่ปรึกษาทางด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิด
การสนับสนุนการด าเนินการในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านรุ่นพี่ อปท. สู่รุ่นน้อง อปท. ซึ่งมี
ตัวแทนจาก อปท. เข้าร่วมโครงการในฐานะพ่ีเลี้ยง ดังนี้

1. เทศบาลนครหาดใหญ่

2. เทศบาลเมืองพนัสนิคม

3. เทศบาลเมืองยโสธร

4. เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว

5. เทศบาลต าบลมาบอ าฤต

โครงการพฒันาองค์กรพี่เลี้ยงดา้นการจัดท ากา๊ซเรือนกระจกระดับเมือง



การต่อยอดองค์ความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลห้วยข้าวก่ า

โครงการสง่เสริมการมสี่วนร่วม
ของชุมชนในการคดัแยกขยะต้นทาง

รับโลร่างวัลในการประกวด
ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) 
เฉลมิพระเกียรติ 89 พรรษา 

89 ชุมชนประจ าปี 2559
ต่อยอดแผนงานสู่โครงการสง่เสริม

การใช้พลงังานทดแทน
จากขยะมลูฝอยเทศบาล 

(ก าลังย่ืนข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุน)



การต่อยอดองค์ความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

โครงการชุมชนต้นคิด รักษ์สิง่แวดล้อม 
เทศบาลต าบลสอง จังหวัดแพร่

โครงการ Reducing Emission from Deforestation 
and Forest Degradation and Enhancing Carbon in 

conservation forestry

เทศบาลต าบลสอง



การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและแสดงผลออนไลน์ - CFO

ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ า”

การแสดงผลการค านวณ

การกรอกขอ้มลูและการค านวณ

WWW.CFOLOGOV.COM



การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและแสดงผลออนไลน์ - CCF

ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ า”

WWW.CFOLOGOV.COM

การแสดงผลการค านวณ

การกรอกขอ้มลูและการค านวณ



ระบบฐานข้อมูลและแสดงผลก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบ GIS 

ภายใต้โครงการ “การวิเคราะห์กา๊ซเรือนกระจกและพัฒนาแนวทางการปรับตัวสู่
เมืองคาร์บอนต่ าอยา่งยัง่ยืน”



ระบบฐานข้อมูลและแสดงผลก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบ GIS 

ภายใต้โครงการ “การวิเคราะห์กา๊ซเรือนกระจกและพัฒนาแนวทางการปรับตัวสู่
เมืองคาร์บอนต่ าอยา่งยัง่ยืน”



การสร้างกระบวนการเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง

กลุ่มอุตสาหกรรม
(IPPU)

การเผาไหม้อยู่กับที่
(Stationary combustion)

5 Sectors

เกษตรและป่าไม้
(AFALOU)

Activity data Emission data

การจัดการของเสีย
(Waste)

การเผาไหม้เคลื่อนที่
(Transportation)

IPCC default value

Thailand database

National Research

Literature review

International database

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค

การประปาส่วนภมูิภาค

องค์การจัดการน้ าเสีย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เกษตรและปศุสัตว์อ าเภอ

กระทรวงพลังงาน

ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ผูถ้ือครองข้อมูล/แหล่งขอ้มลู แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก ค่าการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน



การสร้างกระบวนการเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง

เอกสารจาก
หน่วยงาน

เจ้าของข้อมูล

เอกสารจาก
แบบสอบถาม

• ระดับครัวเรือน – แบบสอบถามปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในครัวเรือนและการเดินทางในชีวิตประจ าวัน
• ระดับธุรกิจการค้า – แบบสอบถามปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในธุรกิจการค้า
• หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ – แบบสอบถามปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในกิจกรรมขององค์กร

• การใช้ไฟฟ้า – ข้อมูลแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเมือง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• ปริมาณน ้าเสีย – ข้อมูลระบบบ าบัดน้ าเสียของเมือง : องค์การจัดการน้ าเสีย
• ปริมาณขยะของเมือง – ข้อมูลปริมาณขยะที่เข้าสู่บ่อจัดการขยะของเมือง : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
• พื นที่เพาะปลูกข้าว – ข้อมูลสถิติการเพาะปลูกพืช : ส านักงานเกษตรอ าเภอ
• ปศุสัตว์ – ข้อมูลสถิติจ านวนปศุสัตว์รายปี : ปศุสัตว์อ าเภอ
• การขนส่ง – ข้อมูลล าดับการเดินทางของพาหนะขนส่ง : กรมขนส่งทางบก, กรมเจ้าท่า, ท่าอากาศยาน
• พื นที่สีเขียว – ข้อมูลปริมาณพื้นที่สีเขียวของเมือง : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, กรมแผนที่ทหาร

การประเมินข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลสนับสนุน

• ปริมาณน ้าเสีย – ประเมินจากปริมาณการใช้น้ าของเมือง : การประปาส่วนภูมิภาค
• ปริมาณขยะของเมือง – ประเมินจากปริมาณขยะต่อหน่วยประชากร : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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• แสดงแนวทางการจัดการข้อมูลกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตรวจวัดจริง • ข้อมูลต้นไม้ – การตรวจวัดประเภท, จ านวน, ความสูง, เส้นผ่านศูนย์กลาง ของต้นไม้



:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :: 
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