
 

 

โครงการ “การส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซ

เรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ า” 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 - 2555 อบก. ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ า อย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์ของโครงการดังกล่าว ท าให้ได้แนวทางการ

ค านวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรมต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนตัวชี้วัดและเกณฑ์มาตรฐานส าหรับการเป็นเมืองคาร์บอนต่ า 

นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้เทศบาลน าร่องจ านวน 27 องค์กร (ปี 2554 จ านวน 4 องค์กร และปี 2555 จ านวน 23 

องค์กร) ด าเนินการค านวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์และจัดท ากิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดขนาดคาร์บอนฟุตพ

ริ้นท์ของเทศบาลลง โดยมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการทวนสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

ในปีงบประมาณ 2556 อบก. ได้สร้างกลไกแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยร่วมมือกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ

ไทย ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือของเทศบาลทั่วประเทศ จัดให้เทศบาลที่ผ่านการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์แล้ว เข้ามามี

บทบาทในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่เทศบาลใหม่ที่เข้าร่วมโครงการขยายผลการจัดท าคาร์บอนฟุตพ

ริ้นท์สู่เทศบาลอ่ืนๆ เพิ่มเติมอีก 18 องค์กร ในรูปแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการ

ด าเนินการแล้วในปีงบประมาณ 2554 - 2555 เป็น “พี่เลี้ยง” ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ และในปี 2557 อบก. 

ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขยายผลการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร โดยยกระดับจากขอบเขตความ

รับผิดชอบระดับองค์กรเป็นระดับเมือง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การบริหารจัดการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกเพื่องมุ่งสู่การ

เป็นเมืองคาร์บอนต่ าอย่างสมบูรณ์ โดยเร่ิมด าเนินกิจกรรมน าร่องใน 3 เทศบาล จากความส าเร็จดังกล่าวและเพื่อให้เกิดการ

ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2558 อบก. ได้จัดท า โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพ

ริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน ปีที่ 4” โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม

โครงการจ านวน 29 แห่ง และ โครงการจัดท าข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการ

พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ า โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการจ านวน 16 แห่ง 

ในปีงบประมาณ 2559 - 2561 อบก. ได้ด าเนินโครงการ “การส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่ เมืองคาร์บอนต่ า” โดยมี

เทศบาลเข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 75 แห่ง 

และเพื่อให้เกิดการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2562 อบก. ได้ด าเนินโครงการ “การส่งเสริมการ

จัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยมีเทศบาลเข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 31 แห่ง ดัง

รายละเอียดต่อไปนี้ 

 



ตารางท่ี 1 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Carbon Footprint for Organization : CFO) 

ที ่ เทศบาล จังหวัด 
ปริมาณการปล่อย GHG ณ ปีฐาน 

(tCO2eq) 
ศักยภาพที่คาดว่าจะลดได้ ณ ปี 2573 

(tCO2eq) 
ปีงบประมาณ 2554 

1 เทศบาลนคร ภูเก็ต ภูเก็ต               10,450.71                                    -    
2 เทศบาลเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา                   625.01                                    -    
3 เทศบาลต าบล เมืองแกลง ระยอง                1,421.30                                    -    
4 เทศบาลต าบล อัมพวา สมุทรสงคราม                   171.33                                    -    

รวม 12,668.35 0 
ปีงบประมาณ 2555 

1 เทศบาลต าบล ขุนหาญ ศรีสะเกษ                4,262.50                                 5.63  
2 เทศบาลต าบล นางแล เชียงราย                     86.16                                 0.25  
3 เทศบาลต าบล ปัว น่าน                5,805.72                                 6.23  
4 เทศบาลต าบล ฝั่งแดง หนองบัวล าภู                   455.89                                 1.85  
5 เทศบาลต าบล พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา                6,809.37                               30.80  
6 เทศบาลต าบล แม่เมาะ ล าปาง               10,359.50                          5,871.34  
7 เทศบาลต าบล ร้องกวาง แพร่                3,376.14                             437.08  
8 เทศบาลต าบล เวียงมอก ล าปาง                2,895.05                                 2.69  
9 เทศบาลต าบล หนองต าลึง ชลบุรี               22,056.07                               17.54  
10 เทศบาลเมือง ดอกค าใต้ พะเยา               10,376.73                               13.99  
11 เทศบาลเมือง ทับกวาง สระบุรี                6,943.55                             103.00  



ที ่ เทศบาล จังหวัด 
ปริมาณการปล่อย GHG ณ ปีฐาน 

(tCO2eq) 
ศักยภาพที่คาดว่าจะลดได้ ณ ปี 2573 

(tCO2eq) 
12 เทศบาลเมือง ท่าช้าง จันทบุรี               10,130.50                             513.39  
13 เทศบาลเมือง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช               41,119.74                          8,314.41  
14 เทศบาลเมือง น่าน น่าน               18,144.52                             447.35  
15 เทศบาลเมือง เพชรบุรี เพชรบุรี               11,193.24                                 7.77  
16 เทศบาลเมือง ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ               34,942.12                             138.39  
17 เทศบาลเมือง หนองส าโรง อุดรธานี               12,291.40                          1,163.79  
18 เทศบาลนคร ขอนแก่น ขอนแก่น             201,118.59                         25,601.53  
19 เทศบาลนคร เชียงราย เชียงราย               73,876.71                               50.94  
20 เทศบาลนคร เชียงใหม่ เชียงใหม่             273,064.67                          7,235.74  
21 เทศบาลนคร ระยอง ระยอง               94,583.82                          1,160.43  
22 เทศบาลนคร ล าปาง ล าปาง                2,955.96                             301.20  
23 เทศบาลนคร หาดใหญ่ สงขลา             139,727.88                             488.98  

รวม 986,575.83 51,914.32 
ปีงบประมาณ 2556 

1 เทศบาลต าบล ป่าก่อด า เชียงราย                2,381.95                                 2.06  
2 เทศบาลต าบล แม่แรง ล าพูน                3,890.63                                 0.67  
3 เทศบาลต าบล อุโมงค์ ล าพูน                3,583.29                                    -    
4 เทศบาลต าบล นาแก้ว ล าปาง                6,528.23                                 0.83  
5 เทศบาลต าบล ปง พะเยา                2,629.31                               16.49  
6 เทศบาลต าบล หาดเสี้ยว สุโขทัย               10,378.75                                 2.40  



ที ่ เทศบาล จังหวัด 
ปริมาณการปล่อย GHG ณ ปีฐาน 

(tCO2eq) 
ศักยภาพที่คาดว่าจะลดได้ ณ ปี 2573 

(tCO2eq) 
7 เทศบาลต าบล เรณูนคร นครพนม                3,917.38                                 5.96  
8 เทศบาลต าบล วังชัย ขอนแก่น                6,268.29                                    -    
9 เทศบาลต าบล เมืองขุขันธ์ ศรีสะเกษ               11,195.01                          1,058.15  
10 เทศบาลต าบล โคกกรวด นครราชสีมา                5,354.70                               13.03  
11 เทศบาลต าบล ค าน้ าเทศแซบ อุบลราชธานี                2,752.88                                 2.63  
12 เทศบาลต าบล มาบอ ามฤต ชุมพร                5,410.14                                 3.23  
13 เทศบาลเมือง ยโสธร ยโสธร               40,637.57                                    -    
14 เทศบาลเมือง พนัสนิคม ชลบุรี               12,805.39                                 0.90  
15 เทศบาลเมือง ปัตตานี ปัตตานี               50,196.22                               13.92  
16 เทศบาลเมือง เขาสามยอด ลพบุรี               37,411.28                                    -    
17 เทศบาลเมือง สิงห์บุรี สิงห์บุรี               20,496.08                               19.31  
18 เทศบาลนคร นนทบุรี นนทบุรี             221,425.33                                    -    

รวม 447,262.43                     1,139.58  
ปีงบประมาณ 2558 

1 เทศบาลต าบล เหมืองง่า ล าพูน                9,631.66                             153.31  
2 เทศบาลต าบล เวียงเทิง เชียงราย                4,433.58                                 0.01  
3 เทศบาลต าบล วังผาง ล าพูน                5,077.15                          2,952.04  
4 เทศบาลต าบล ม่วงน้อย ล าพูน                1,933.99                             765.70  
5 เทศบาลต าบล ปริก สงขลา                3,117.31                               21.51  
6 เทศบาลต าบล บ้านเหล่า เชียงราย                3,903.49                               27.09  



ที ่ เทศบาล จังหวัด 
ปริมาณการปล่อย GHG ณ ปีฐาน 

(tCO2eq) 
ศักยภาพที่คาดว่าจะลดได้ ณ ปี 2573 

(tCO2eq) 
7 เทศบาลต าบล น้ าปลีก อ านาจเจริญ                1,968.02                             584.13  
8 เทศบาลต าบล เกาะคา ล าปาง                3,505.54                               43.43  
9 เทศบาลต าบล ก าแพงเพชร สงขลา                3,410.66                                    -    
10 เทศบาลต าบล ก าแพง ศรีสะเกษ                3,714.06                                 8.89  
11 เทศบาลต าบล กันทรารมย์ ศรีสะเกษ                5,335.74                          1,337.81  
12 เทศบาลต าบล บ้านโฮ่ง ล าพูน                9,868.37                          2,919.62  
13 เทศบาลต าบล ชมภู เชียงใหม่                1,742.34                                 5.26  
14 เทศบาลต าบล ห้วยข้าวก่ า พะเยา                3,433.17                             622.49  
15 เทศบาลต าบล สอง แพร่                2,852.56                             152.69  
16 เทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา เชียงใหม่                8,067.90                               26.24  
17 เทศบาลเมือง ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์               47,596.87                                    -    
18 เทศบาลเมือง หลังสวน ชุมพร                1,319.50                                    -    
19 เทศบาลเมือง พิชัย ล าปาง               10,304.08                                 1.82  
20 เทศบาลเมือง มหาสารคาม มหาสารคาม               69,494.04                          1,756.25  
21 เทศบาลเมือง แม่โจ้ เชียงใหม่               39,940.31                                    -    
22 เทศบาลเมือง หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์             124,893.40                          1,708.17  
23 เทศบาลเมือง แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน                8,322.68                                    -    
24 เทศบาลเมือง ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี               40,917.21                                 0.56  
25 เทศบาลเมือง ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา               65,250.51                                    -    
26 เทศบาลเมือง พะเยา พะเยา               16,294.14                          6,788.18  



ที ่ เทศบาล จังหวัด 
ปริมาณการปล่อย GHG ณ ปีฐาน 

(tCO2eq) 
ศักยภาพที่คาดว่าจะลดได้ ณ ปี 2573 

(tCO2eq) 
27 เทศบาลนคร พิษณุโลก พิษณุโลก               41,497.92                             146.51  
28 เทศบาลนคร อุดรธานี อุดรธานี             215,322.71                             574.24  
29 เทศบาลนคร เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี             106,349.68                                    -    

รวม 859,498.59 20,595.95 
ปีงบประมาณ 2559 

1 เมือง พัทยา ชลบุรี         166,803.41                       136.50  
2 เทศบาลต าบล สูงเม่น แพร่            1,434.45                           0.01  
3 เทศบาลต าบล เวียง พะเยา            1,818.00                           0.00  
4 เทศบาลต าบล เชียงม่วน พะเยา            2,790.02                          4.80  
5 เทศบาลต าบล โพธิ์พิทักษ์ ชัยนาท               389.75                           0.10  
6 เทศบาลต าบล บางจัก อ่างทอง            2,756.31                           0.10  
7 เทศบาลต าบล บางเดื่อ ปทุมธานี            3,394.96                           0.21  
8 เทศบาลต าบล ปากน้ าประแส ระยอง            1,785.29                           6.61  
9 เทศบาลต าบล ศรีธาตุ อุดรธานี            1,036.30                           0.07  
10 เทศบาลต าบล สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด            3,943.15                           0.91  
11 เทศบาลต าบล ท่าลี่ เลย               541.76                             -    
12 เทศบาลต าบล ด่านซ้าย เลย            1,233.66                           0.12  
13 เทศบาลต าบล พนา อ านาจเจริญ               571.93                             -    
14 เทศบาลต าบล ล าพูน ล าพูน            7,814.14                             -    
15 เทศบาลต าบล เขลางค์นคร ล าปาง            8,494.77                           0.03  



ที ่ เทศบาล จังหวัด 
ปริมาณการปล่อย GHG ณ ปีฐาน 

(tCO2eq) 
ศักยภาพที่คาดว่าจะลดได้ ณ ปี 2573 

(tCO2eq) 
16 เทศบาลเมือง บุรีรัมย์ บุรีรัมย์          28,278.50                           0.01  
17 เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด          12,470.87                         32.75  
18 เทศบาลเมือง เลย เลย          35,358.36                           0.04  
19 เทศบาลเมือง ชุมแพ ขอนแก่น          12,489.50                         10.97  
20 เทศบาลเมือง ระนอง ระนอง            6,251.12                             -    
21 เทศบาลเมือง ป่าตอง ภูเก็ต           29,590.93                           0.23  
22 เทศบาลนคร อุบลราชธานี อุบลราชธานี          28,669.61                           0.02  
23 เทศบาลนคร สกลนคร สกลนคร          23,780.16                             -    
24 เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี           33,171.79                         45.71  

รวม                     414,868.74                            239.19  
ปีงบประมาณ 2560 

1 เทศบาลต าบล สรรพยา ชัยนาท              788.49                           1.63  
2 เทศบาลต าบล ภูผาม่าน ขอนแก่น               711.28                         27.14  
3 เทศบาลต าบล ท่าศาลา เชียงใหม่            3,003.94                           3.23  
4 เทศบาลต าบล ลวงเหนือ เชียงใหม่            2,270.58                           6.69  
5 เทศบาลต าบล ท่าข้าม เพชรบูรณ์               755.64                         77.81  
6 เทศบาลต าบล หัวไทร นครศรีธรรมราช            1,003.49                       115.19  
7 เทศบาลต าบล คลองขุด สตูล            3,445.90                           0.60  
8 เทศบาลต าบล ปลายพระยา กระบี่               694.50                         81.55  
9 เทศบาลต าบล หนองบัว กาญจนบุรี            1,803.12                         38.19  



ที ่ เทศบาล จังหวัด 
ปริมาณการปล่อย GHG ณ ปีฐาน 

(tCO2eq) 
ศักยภาพที่คาดว่าจะลดได้ ณ ปี 2573 

(tCO2eq) 
10 เทศบาลต าบล แม่กา พะเยา            1,080.84                       141.19  
11 เทศบาลต าบล อ่าวลึกใต้ กระบี่            1,228.94                         20.24  
12 เทศบาลเมือง พิจิตร พิจิตร           14,593.50                       733.10  
13 เทศบาลเมือง ล้อมแรด ล าปาง            2,641.68                       304.28  
14 เทศบาลเมือง ท่าข้าม สุราษฎร์ธานี            3,381.13                         58.19  
15 เทศบาลเมือง กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ            5,495.78                         30.34  
16 เทศบาลเมือง คอหงษ์ สงขลา           16,632.46                         12.97  
17 เทศบาลเมือง ควนลัง สงขลา            8,539.30                         19.69  
18 เทศบาลเมือง ปางมะค่า ก าแพงเพชร               791.85                         17.00  
19 เทศบาลเมือง กระบี่ กระบี่           30,717.94                         77.19  
20 เทศบาลเมือง ท่าเรือพระแท่น กาญจนบุรี            8,273.86                         17.00  
21 เทศบาลเมือง นครพนม นครพนม            6,782.37                         25.50  
22 เทศบาลเมือง ชัยภูมิ ชัยภูมิ           11,070.00                       210.19  
23 เทศบาลเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น            7,464.16                       569.43  
24 เทศบาลเมือง แพร่ แพร่           12,962.13                       503.85  
25 เทศบาลเมือง กะทู้ ภูเก็ต            9,115.62                         18.60  
26 เทศบาลเมือง กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์           22,122.75                       288.68  
27 เทศบาลเมือง ชลบุรี ชลบุรี           14,433.51                       457.34  
28 เทศบาลเมือง แสนสุข ชลบุรี           41,290.00                           5.39  

รวม                       233,094.76                            3,862.20  



ที ่ เทศบาล จังหวัด 
ปริมาณการปล่อย GHG ณ ปีฐาน 

(tCO2eq) 
ศักยภาพที่คาดว่าจะลดได้ ณ ปี 2573 

(tCO2eq) 
ปีงบประมาณ 2561 

1 เทศบาลนคร ยะลา ยะลา 37,408.68                           1,983.00  
2 เทศบาลนคร รังสิต ปทุมธานี 45,432.17                             257.20  
3 เทศบาลเมือง ปู่เจ้าสมิงพราย สมุทรปราการ 12,381.29                               16.04  
4 เทศบาลเมือง ขลุง จันทบุรี 4,709.89                             724.79  
5 เทศบาลเมือง กันตัง ตรัง 3,814.01                               31.56  
6 เทศบาลเมือง ทุ่งต าเสา สงขลา 2,648.28                               25.54  
7 เทศบาลเมือง ปาดังเบซาร์ สงขลา 4,219.20                               41.22  
8 เทศบาลเมือง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 4,695.02                               38.01  
9 เทศบาลเมือง สวรรคโลก สุโขทัย 8,234.93                             214.87  
10 เทศบาลเมือง สระบุรี สระบุรี 21,538.28                             209.27  
11 เทศบาลเมือง แก่งคอย สระบุรี 5,787.06                                 0.54  
12 เทศบาลเมือง ล าตาเสา พระนครศรีอยุธยา 5,949.03                             113.56  
13 เทศบาลต าบล ป่าแดด เชียงราย 780.15                             286.84  
14 เทศบาลต าบล ต้นธง ล าพูน 3,083.90                               26.80  
15 เทศบาลต าบล ปิงโค้ง เชียงใหม่ 1,029.50                             153.17  
16 เทศบาลต าบล แม่คือ เชียงใหม่ 2,237.89                               17.93  
17 เทศบาลต าบล ฉลอง ภูเก็ต 6,647.70                               53.02  
18 เทศบาลต าบล พะตง สงขลา 3,071.25                               32.25  
19 เทศบาลต าบล ย่านตาขาว ตรัง 5,291.83                               89.08  



ที ่ เทศบาล จังหวัด 
ปริมาณการปล่อย GHG ณ ปีฐาน 

(tCO2eq) 
ศักยภาพที่คาดว่าจะลดได้ ณ ปี 2573 

(tCO2eq) 
20 เทศบาลต าบล บ้านฝาง ขอนแก่น 948.52                                 6.63  
21 เทศบาลต าบล ท่าพระ ขอนแก่น 1,983.22                               21.92  
22 เทศบาลต าบล บางเสร่ ชลบุรี 4,793.66                               49.89  
23 เทศบาลต าบล พลายชุมพล พิษณุโลก 1,100.58                               52.15  

รวม 187,786.04 4,445.28 
รวมทั้งหมด               3,141,754.74                     82,196.52  

ปีงบประมาณ 2562 
1 เทศบาลนคร ตรัง ตรัง                35,866.00                              278.00  
2 เทศบาลนคร นครสวรรค์ นครสวรรค์                84,202.00                              372.00  
3 เทศบาลนคร ปากเกร็ด นนทบุรี               133,128.00                              999.00  
4 เทศบาลนคร อ้อมน้อย สมุทรสาคร                43,240.00                              331.00  
5 เทศบาลเมือง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร                  7,725.00                              103.00  
6 เทศบาลเมือง กระทุ่มล้ม นครปฐม                10,849.00                              252.00  
7 เทศบาลเมือง เขารูปช้าง สงขลา                  8,334.47                              220.00 
8 เทศบาลเมือง คูคต ปทุมธานี                19,309.00                            3,744.00 
9 เทศบาลเมือง จันทบุรี จันทบุรี                44,467.00                              261.00 
10 เทศบาลเมือง ตราด ตราด                15,984.00                                  1.00 
11 เทศบาลเมือง นาสาร สุราษฎร์ธานี                  8,063.00                              108.00 
12 เทศบาลเมือง บางคูวัด ปทุมธานี                  9,654.00                              198.00 
13 เทศบาลเมือง บางบัวทอง นนทบุรี                15,471.00                              295.00 



ที ่ เทศบาล จังหวัด 
ปริมาณการปล่อย GHG ณ ปีฐาน 

(tCO2eq) 
ศักยภาพที่คาดว่าจะลดได้ ณ ปี 2573 

(tCO2eq) 
14 เทศบาลเมือง บ้านทุ่ม ขอนแก่น                  3,670.00                                   -    
15 เทศบาลเมือง มาบตาพุด ระยอง                31,782.69                             677.00  
16 เทศบาลเมือง เมืองพล ขอนแก่น                  2,618.00                               36.00  
17 เทศบาลเมือง ราชบุรี ราชบุรี                20,252.00                             245.00  
18 เทศบาลเมือง ศิลา ขอนแก่น                14,066.00                                   -    
19 เทศบาลเมือง สตูล สตูล                  9,820.00                             115.00  
20 เทศบาลเมือง สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม                15,210.00                           1,006.00  
21 เทศบาลเมือง สุโขทัยธานี สุโขทัย                  8,542.00                             401.00  
22 เทศบาลเมือง อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์                14,291.00                             542.00  
23 เทศบาลต าบล กุฎโง้ง ชลบุร ี                  1,114.00                               15.00  
24 เทศบาลต าบล ทุ่งใหญ่ อุดรธานี                    653.00                                 0.20  
25 เทศบาลต าบล บางประมุง นครสวรรค์                    940.00                                 1.00  
26 เทศบาลต าบล บ้านฉาง ระยอง                  1,715.00                               83.00  
27 เทศบาลต าบล ป่าซาง ล าพูน                  3,520.00                               48.00  
28 เทศบาลต าบล พนม สุราษฎร์ธานี                  1,644.00                               18.00 
29 เทศบาลต าบล ยางชุม อุดรธานี                    300.00                                 5.00 
30 เทศบาลต าบล ศรีเตี้ย ล าพูน                    876.00                                 0.40 
31 เทศบาลต าบล สันผักหวาน เชียงใหม่                  2,343.00                               50.00  

  



ตารางท่ี 2 รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง (City Carbon Footprint : CCF) 

ที ่ เทศบาล จังหวัด 
ปริมาณการปล่อย GHG ณ ปีฐาน 

(tCO2eq) 
ศักยภาพที่คาดว่าจะลดได้ ณ ปี 2573 

(tCO2eq) 
ปีงบประมาณ 2557 

1 เทศบาลนคร ล าปาง ล าปาง                  128,596.6100                           68,299.10  
2 เทศบาลนคร เชียงราย เชียงราย                  224,263.7100                         118,567.98  
3 เทศบาลเมือง หนองส าโรง อุดรธานี                    35,234.9200                           17,794.96  

รวม        388,095.24         204,662.04  
ปีงบประมาณ 2558 

1 เทศบาลนคร หาดใหญ่ สงขลา                  477,745.9200                           11,982.15  
2 เทศบาลนคร เชียงใหม่ เชียงใหม่                  700,972.5200                           19,516.29  
3 เทศบาลนคร ภูเก็ต ภูเก็ต                  610,895.0600                            1,742.54  
4 เทศบาลเมือง สิงห์บุรี สิงห์บุรี                  103,219.4100                            1,597.00  
5 เทศบาลเมือง พนัสนิคม ชลบุรี                    37,523.1900                            1,261.70  
6 เทศบาลเมือง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช                    46,771.2500                            2,827.29  
7 เทศบาลเมือง ล าพูน ล าพูน                    56,507.8800                            1,373.12  
8 เทศบาลเมือง ป่าตอง ภูเก็ต                  794,232.9900                              924.90  
9 เทศบาลเมือง ยโสธร ยโสธร                    78,772.1600                            1,742.54  
10 เทศบาลเมือง ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ                    80,136.1900                            3,227.53  
11 เทศบาลต าบล มาบอ ามฤต ชุมพร                    24,819.5700                              393.72  
12 เทศบาลต าบล พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา                    16,249.3500                              896.85  



ที ่ เทศบาล จังหวัด 
ปริมาณการปล่อย GHG ณ ปีฐาน 

(tCO2eq) 
ศักยภาพที่คาดว่าจะลดได้ ณ ปี 2573 

(tCO2eq) 
13 เทศบาลต าบล โคกกรวด นครราชสีมา                    44,648.3300                              589.56  
14 เทศบาลต าบล นาแก้ว ล าปาง                    10,821.0800                              374.05  
15 เทศบาลต าบล เรณูนคร นครพนม                      6,107.2800                              364.00  
16 เทศบาลต าบล หาดเสี้ยว สุโขทัย                    29,360.2000                              816.60  

รวม     3,118,782.38           49,629.84  
ปีงบประมาณ 2559 

1 เทศบาลนคร ระยอง ระยอง            239,505.6500                         177,881.22  
2 เทศบาลนคร สกลนคร สกลนคร            474,052.9800                         158,774.55  
3 เทศบาลนคร อุบลราชธานี อุบลราชธานี            456,526.8900                         158,774.55  
4 เทศบาลเมือง ชุมแพ ขอนแก่น            144,090.9000                         168,417.45  
5 เทศบาลเมือง บุรีรัมย์ บุรีรัมย์            106,230.1500                         121,633.22  
6 เทศบาลเมือง มหาสารคาม มหาสารคาม            210,543.9500                         306,958.05  
7 เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด            155,411.9900                           94,732.49  
8 เทศบาลเมือง เขลางค์นคร ล าปาง            182,898.2500                           73,530.33  
9 เทศบาลเมือง เลย เลย            242,244.6900                         211,735.63  
10 เทศบาลต าบล โพธิ์พิทักษ์ ชัยนาท                2,732.0000                              359.82  
11 เทศบาลต าบล บางเดื่อ ปทุมธานี              24,966.7900                           17,443.16  
12 เทศบาลต าบล เวียง พะเยา              17,253.1300                            5,756.46  
13 เทศบาลต าบล ห้วยข้าวก่ า พะเยา              20,896.4300                            7,231.15  
14 เทศบาลต าบล ปง พะเยา                7,929.9200                            2,083.30  



ที ่ เทศบาล จังหวัด 
ปริมาณการปล่อย GHG ณ ปีฐาน 

(tCO2eq) 
ศักยภาพที่คาดว่าจะลดได้ ณ ปี 2573 

(tCO2eq) 
15 เทศบาลต าบล สอง แพร่              11,491.1200                            7,355.55  
16 เทศบาลต าบล สูงเม่น แพร่                6,714.9900                            3,235.96  
17 เทศบาลต าบล สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด              11,882.2700                            7,600.12  
18 เทศบาลต าบล ปากน้ าประแส ระยอง              11,473.6300                            4,257.20  
19 เทศบาลต าบล ด่านซ้าย เลย                8,528.0400                            7,376.47  
20 เทศบาลต าบล ท่าลี่ เลย                7,554.1000                            2,360.15  
21 เทศบาลต าบล เกาะคา ล าปาง              16,183.7500                            7,509.79  
22 เทศบาลต าบล ปริก สงขลา              16,647.3400                            8,569.38  
23 เทศบาลต าบล บางจัก อ่างทอง              26,233.8100                            6,752.43  
24 เทศบาลต าบล ศรีธาตุ อุดรธานี              11,343.5600                            2,252.90  

รวม     2,413,336.33      1,562,581.33  
ปีงบประมาณ 2560 

1 เทศบาลต าบล สรรพยา ชัยนาท                    13,395.7100                            2,847.50  
2 เทศบาลต าบล ภูผาม่าน ขอนแก่น                    26,750.3600                            2,235.94  
3 เทศบาลต าบล ท่าศาลา เชียงใหม่                      8,644.9400                            1,421.64  
4 เทศบาลต าบล ลวงเหนือ เชียงใหม่                    11,391.9200                            2,299.83  
5 เทศบาลต าบล ท่าข้าม เพชรบูรณ์                    12,035.1000                            1,327.22  
6 เทศบาลต าบล หัวไทร นครศรีธรรมราช                    16,791.4500                            4,630.50  
7 เทศบาลต าบล คลองขุด สตูล                      8,986.6800                            2,373.90  
8 เทศบาลต าบล ปลายพระยา กระบี่                    52,218.7400                            2,300.10  



ที ่ เทศบาล จังหวัด 
ปริมาณการปล่อย GHG ณ ปีฐาน 

(tCO2eq) 
ศักยภาพที่คาดว่าจะลดได้ ณ ปี 2573 

(tCO2eq) 
9 เทศบาลต าบล หนองบัว กาญจนบุรี                      5,260.5400                              959.31  
10 เทศบาลต าบล แม่กา พะเยา                    14,506.5700                           11,993.82  
11 เทศบาลต าบล อ่าวลึกใต้ กระบี่                    36,162.7500                            6,491.50  
12 เทศบาลเมือง พิจิตร พิจิตร                  125,175.7000                           53,581.75  
13 เทศบาลเมือง ล้อมแรด ล าปาง                    99,245.1500                            6,588.58  
14 เทศบาลเมือง ท่าข้าม สุราษฎร์ธานี                  106,219.0400                           33,957.73  
15 เทศบาลเมือง กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ                    30,363.2100                            3,258.75  
16 เทศบาลเมือง คอหงษ์ สงขลา                  189,369.9200                           18,219.51  
17 เทศบาลเมือง ควนลัง สงขลา                  251,307.0100                           43,016.08  
18 เทศบาลเมือง ปางมะค่า ก าแพงเพชร                  119,768.5500                           17,829.25  
19 เทศบาลเมือง กระบี่ กระบี่                    99,795.5200                           11,365.99  
20 เทศบาลเมือง ท่าเรือพระแท่น กาญจนบุรี                  123,678.1900                           43,016.08  
21 เทศบาลเมือง นครพนม นครพนม                  167,695.7100                           10,585.51  
22 เทศบาลเมือง ชัยภูมิ ชัยภูมิ                    90,900.4800                           10,931.47  
23 เทศบาลเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น                  165,047.3700                           12,156.39  
24 เทศบาลเมือง แพร่ แพร่                    38,716.4200                            6,223.08  
25 เทศบาลเมือง กะทู้ ภูเก็ต                  100,924.3000                            8,162.85  
26 เทศบาลเมือง กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์                  117,526.5400                           16,650.68  
27 เทศบาลเมือง ชลบุรี ชลบุรี                  149,836.9200                           26,922.17  
28 เทศบาลเมือง แสนสุข ชลบุรี                    73,811.1900                            9,033.02  



ที ่ เทศบาล จังหวัด 
ปริมาณการปล่อย GHG ณ ปีฐาน 

(tCO2eq) 
ศักยภาพที่คาดว่าจะลดได้ ณ ปี 2573 

(tCO2eq) 
รวม 2,255,525.98 370,380.15 

ปีงบประมาณ 2561 
1 เทศบาลนคร ยะลา ยะลา                121,675.80  54,781.34 
2 เทศบาลนคร รังสิต ปทุมธานี             2,922,555.00  74,073.11 
3 เทศบาลเมือง ปู่เจ้าสมิงพราย สมุทรปราการ                493,450.14  11,789.71 
4 เทศบาลเมือง ขลุง จันทบุรี                 75,045.58  2,061.63 
5 เทศบาลเมือง กันตัง ตรัง                 90,494.01  1,315.32 
6 เทศบาลเมือง ทุ่งต าเสา สงขลา                 36,159.62  3,877.89 
7 เทศบาลเมือง ปาดังเบซาร์ สงขลา                 26,634.54  5,399.93 
8 เทศบาลเมือง ปากพนัง นครศรีธรรมราช                 39,251.09  4,030.10 
9 เทศบาลเมือง สวรรคโลก สุโขทัย                149,051.49  11,982.46 
10 เทศบาลเมือง สระบุรี สระบุรี                269,639.30  7,383.88 
11 เทศบาลเมือง แก่งคอย สระบุรี                 51,376.24  28.57 
12 เทศบาลเมือง ล าตาเสา พระนครศรีอยุธยา                 80,890.07  1,214.23 
13 เทศบาลต าบล ป่าแดด เชียงราย                 36,717.88  302.18 
14 เทศบาลต าบล ต้นธง ล าพูน                 69,267.05  1,299.89 
15 เทศบาลต าบล ปิงโค้ง เชียงใหม่                 16,106.68  1,003.73 
16 เทศบาลต าบล แม่คือ เชียงใหม่                 21,303.67  1,037.84 
17 เทศบาลต าบล ฉลอง ภูเก็ต                164,569.37  4,707.02 
18 เทศบาลต าบล พะตง สงขลา                116,697.17  1,338.15 



ที ่ เทศบาล จังหวัด 
ปริมาณการปล่อย GHG ณ ปีฐาน 

(tCO2eq) 
ศักยภาพที่คาดว่าจะลดได้ ณ ปี 2573 

(tCO2eq) 
19 เทศบาลต าบล ย่านตาขาว ตรัง                117,611.58  1,011.99 
20 เทศบาลต าบล บ้านฝาง ขอนแก่น                 50,554.24  254.85 
21 เทศบาลต าบล ท่าพระ ขอนแก่น                 61,295.92  810.54 
22 เทศบาลต าบล บางเสร่ ชลบุรี                 26,196.27  1,737.03 
23 เทศบาลต าบล พลายชุมพล พิษณุโลก                 45,940.25  3,831.98 

รวม 5,082,482.96 195,273.37 
รวมทั้งหมด 13,258,222.89 2,382,526.73 

 


