
การดําเนินโครงการตนแบบการดําเนินโครงการตนแบบ
การจัดทําบัญชีก�าซเรือนกระจกระดับเมืองการจัดทําบัญชีก�าซเรือนกระจกระดับเมือง

เทศบาลนครเชียงรายเทศบาลนครเชียงรายเทศบาลนครเชียงรายเทศบาลนครเชียงราย





สภาพสงัคมและเศรษฐกิจโดยภาพรวมของเมือง

ข�อมูลพื้นฐาน
เทศบาลนครเชียงราย

อาณาเขต
• ทิศเหนือ ติดตอ่กบัตาํบลบา้นดูแ่ละตาํบลแม่ยาว
• ทิศใต ้ติดตอ่กบัตาํบลสนัทรายและตาํบลทา่สาย 
• ทิศตะวนัออก ติดตอ่กบัอาํเภอเวียงชยั จงัหวดั

เชียงราย 

เขตการปกครองชุมชน

เทศบาลนครเ ชียงราย มีพื+ น ที, รวมทั+ ง สิ+ น  ตร.กม 
ประกอบดว้ยชุมชน 64 ชุมชน

ทิศตะวนัออก ติดตอ่กบัอาํเภอเวียงชยั จงัหวดั
เชียงราย 

• ทิศตะวนัตก ติดตอ่กบัตาํบลป่าออ้ดอนชยั และตาํบล
รอบเวียง



ทตทต..บานดู!บานดู!

อบตอบต..ริมกกริมกก

ทตทต..แม!ยาวแม!ยาว

อบตอบต..รอบเวียง รอบเวียง 

ทตทต..ดอยดอยฮางฮาง

NN

ทนทน..เชียงราย เชียงราย 
6060’’85 85 ตรตร..กมกม. . 64 64 ชุมชนชุมชน ทตทต..เวียงชัยเวียงชัย

ทตทต..สันทรายสันทราย

ทตทต..ดอยดอยฮางฮาง

ทตทต..ป/าออดอนชัยป/าออดอนชัย

ทตทต..ท!าสายท!าสาย

6060’’85 85 ตรตร..กมกม. . 64 64 ชุมชนชุมชน
ประชากร ประชากร 7070,,136 136 คน คน 

ประชากรแฝง ประชากรแฝง 100100,,000 000 คนคน

ทตทต..เวียงชัยเวียงชัย







สภาพสงัคมและเศรษฐกิจโดยภาพรวมของเมือง

การเติบโต
ของประชากร

ชว่ง 5 ปี
จาํนวน

ประชากร

ปี พ.ศ. 2552 2553 2554 2555 2556

จาํนวนประชากร 69,916  70,040  70,151  69,888  70,136 

7

ประชากร
2552-2556

ขอ้มลู : ณ วนัที- 31 พฤษภาคม 2556อา้งอิง : งานทะเบียนราษฎร ์เทศบาลนครเชียงราย

ปี พ.ศ. ครวัเรือน
ประชากร (คน)

ชาย หญิง
2552 37,435 33,297 36,509

2553 38,463 33,430 36,610

2554 38,463 33,360 36,791

2555 41,035 33,317 36,571 

2556 41,530 33,432 36,704



สภาพสงัคมและเศรษฐกิจโดยภาพรวมของเมือง

การใชพ้ื+ นที,ทั+งหมดเทศบาลนครเชียงราย



กิจกรรมการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของเมือง

   การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก เป็นการแสดง
ปริมาณปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 
ที-เกิดขึA นจากกิจกรรมของบริษัทหรือองคก์ร 
โดยอา้งอิงรปูแบบของการวเิคราะห ์กาํหนด
ขอบเขตขององคก์รและการดาํเนินงาน และ
ประเภทของกิจกรรมจาก Greenhouse gas 
protocol และอา้งอิงวธิีการวเิคราะหป์ริมาณ

ขอบเขต (SCOPE) ปริมาณการปล่อย GHG (tCO2-e) สดัส่วน (%)

ขอบเขตที, 1 97,993.73 44.58

ขอบเขตที, 2 108,230.06 49.24

ขอบเขตที, 3 13,567.78 6.17

ปริมาณการปล่อย GHG 219,791.56 100.00

กา๊ซเรือนกระจกจาก IPCC

   ก า ร คั ด เ ลื อ ก แ ล ะ กํ า ห น ด ปี ฐ า น 
(Reporting period) เปรียบเทียบขอ้มูล
บญัชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจกก่อน
และหลังการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการ
เพื-อลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก  



กิจกรรมการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของเมือง

47%

126%

BAU ‐ Forecast : 2012– 2030
(ถา้ไม่มีการดาํเนินการ : คาดการณป์ริมาณคารบ์อน
ในปี 2555 – 2573)



1.4 กิจกรรมการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของเมือง

Sector 1 : Emission from energy - consumption activities

BAU ‐ Forecast : 2012– 2030
(ถา้ไม่มีการดาํเนินการ : คาดการณป์ริมาณคารบ์อนในปี 2555 – 2573)

� แหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากพลงังานที,ใช ้

อนัดบั 1 การใชพ้ลงังานภาคธุรกิจการคา้ 54.64% 
อนัดบั 2 การใชพ้ลงังานในส่วนที-พกัอาศยั 39.87% 
อนัดบั 3 การใชพ้ลงังานหน่วยงานภาครฐัและเอกชน 2.89%
อนัดบั 4 การใชพ้ลงังานไฟฟ้าของถนนสาธารณะ 2.60%



กิจกรรมการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของเมือง

Sector 2 : Emission from fuel - consumption activities

BAU ‐ Forecast : 2012– 2030
(ถา้ไม่มีการดาํเนินการ : คาดการณป์ริมาณคารบ์อนในปี 2555 – 2573)

� แหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากเชื+ อเพลิงที,ใช ้
อนัดบั 1 การใชพ้ลงังานภาคการขนสง่ทางถนน 46.05 %
อนัดบั 2 การใชพ้ลงังานภาคอุตสาหกรรมการผลิต 36.16% 
อนัดบั 3 การใชพ้ลงังานภาคธุรกิจการคา้ 10.82% 

อนัดบั 4 การใชพ้ลงังานในส่วนที-พกัอาศยั 5.41%
อนัดบั 5 การใชพ้ลงังานหน่วยงานภาครฐัและเอกชน 1.57% 
อนัดบั 6 การใชพ้ลงังานภาคการขนส่งทางนํAา 0.00% 



กิจกรรมการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของเมือง

Sector 3 : Emission from waste disposal activities

BAU ‐ Forecast : 2012– 2030
(ถา้ไม่มีการดาํเนินการ : คาดการณป์ริมาณคารบ์อนในปี 2555 – 2573)

� แหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากมีเทนที,เกิดขึ+ น

อนัดบั 1 การจดัการของเสียดว้ยวิธีฝงักลบ 99.998%
อนัดบั 2 การจดัการนํAาเสียและการปล่อยทิA ง 0.002% 



ประโยชน5ที่ไดรับจากการเขาร!วมโครงการฯประโยชน5ที่ไดรับจากการเขาร!วมโครงการฯ

**องค5กรเทศบาลนครเชียงราย องค5กรเทศบาลนครเชียงราย 

**พื้นที่พื้นที่

**บุคลากรบุคลากร



ประโยชน5ที่ไดรับจากการเขาร!วมโครงการฯประโยชน5ที่ไดรับจากการเขาร!วมโครงการฯ
11..องค5กรทราบสถานการณ5 การลดการปล!อยก�าซเรือนกระจกองค5กรทราบสถานการณ5 การลดการปล!อยก�าซเรือนกระจก

    ขององค5กรขององค5กร

22..ทราบถึงกิจกรรมขององค5กรเทศบาล ที่ปล!อยก�าซเรือนกระจกทราบถึงกิจกรรมขององค5กรเทศบาล ที่ปล!อยก�าซเรือนกระจก
      และทราบกิจกรรมที่ลดการปล!อยก�าซเรือนกระจกและทราบกิจกรรมที่ลดการปล!อยก�าซเรือนกระจก      และทราบกิจกรรมที่ลดการปล!อยก�าซเรือนกระจกและทราบกิจกรรมที่ลดการปล!อยก�าซเรือนกระจก

33..กระตุนใหองค5กรนํายุทธศาสตร5การลดการปล!อยกระตุนใหองค5กรนํายุทธศาสตร5การลดการปล!อย

    ก�าซเรือนกระจกมาใชอย!างเปDนรูปธรรมก�าซเรือนกระจกมาใชอย!างเปDนรูปธรรม

44..องค5กรนํายุทธศาสตร5ลดโลกรอนมากําหนดเปDนองค5กรนํายุทธศาสตร5ลดโลกรอนมากําหนดเปDน

    นโยบายขององค5กรนโยบายขององค5กร



พื้นที่พื้นที่
11..ทราบสถานการณ5ลดก�าซเรือนกระจกของพื้นที่ทราบสถานการณ5ลดก�าซเรือนกระจกของพื้นที่

22..ใชเปDนฐานขอมูลใชเปDนฐานขอมูล((ขอเท็จจริงขอเท็จจริง))ในการประสานงานในการประสานงาน22..ใชเปDนฐานขอมูลใชเปDนฐานขอมูล((ขอเท็จจริงขอเท็จจริง))ในการประสานงานในการประสานงาน

      กับภาคีเครือข!ายในพื้นที่กับภาคีเครือข!ายในพื้นที่

33..กระตุนใหภาคส!วนต!างๆตื่นตัวกับปKญหากระตุนใหภาคส!วนต!างๆตื่นตัวกับปKญหา

      ก�าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นก�าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น

44..ใชเปDนขอมูลอางอิงของหน!วยงานภาคีเครือข!าย ต!างๆไดใชเปDนขอมูลอางอิงของหน!วยงานภาคีเครือข!าย ต!างๆได



บุคลากรบุคลากร
11..บุคลากรที่รับผิดชอบงานมีความรู มีความตระหนักบุคลากรที่รับผิดชอบงานมีความรู มีความตระหนัก

      ในงานสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้นในงานสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น      ในงานสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้นในงานสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น

22..บุคลากรทราบกระบวนการทํางานอย!างเปDนระบบมากขึ้นบุคลากรทราบกระบวนการทํางานอย!างเปDนระบบมากขึ้น

33..บุคลากรเกิดทักษะการทํางานร!วมกับหน!วยงานภายนอกบุคลากรเกิดทักษะการทํางานร!วมกับหน!วยงานภายนอก

44..บุคลากรนํากระบวนการทํางานร!วมกับหน!วยงานภายนอกบุคลากรนํากระบวนการทํางานร!วมกับหน!วยงานภายนอก

      ไปปรับใชในงานที่รับผิดชอบไปปรับใชในงานที่รับผิดชอบ



ปKญหาปKญหา//อุปสรรคอุปสรรค//ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ
•• ปKญหาปKญหา

11..ขาดความครบถวนของขอมูลขาดความครบถวนของขอมูล11..ขาดความครบถวนของขอมูลขาดความครบถวนของขอมูล

22..ขอมูลปฐมภูมิไดรับล!าชาขอมูลปฐมภูมิไดรับล!าชา

33..หน!วยนับของขอมูลไม!ตรงกันหน!วยนับของขอมูลไม!ตรงกัน

44..บางหน!วยงานเก็บขอมูลไม!เปDนระบบบางหน!วยงานเก็บขอมูลไม!เปDนระบบ

    หรือไมเคยจัดเก็บขอมูลหรือไมเคยจัดเก็บขอมูล



ปKญหาปKญหา//อุปสรรคอุปสรรค//ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ
•• อุปสรรคอุปสรรค
11..ขอมูลที่จัดเก็บเปDนขอมูลที่มีความต!อเนื่องตองมีการขอมูลที่จัดเก็บเปDนขอมูลที่มีความต!อเนื่องตองมีการ
      จัดเก็บอย!างสม่ําเสมอจัดเก็บอย!างสม่ําเสมอ      จัดเก็บอย!างสม่ําเสมอจัดเก็บอย!างสม่ําเสมอ
22..ภารกิจของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบมีมากภารกิจของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบมีมาก
33..ผูบริหารผูบริหาร//พนักงานส!วนใหญ!ยังไม!ทราบถึงความสําคัญพนักงานส!วนใหญ!ยังไม!ทราบถึงความสําคัญ
    ของการจัดเก็บขอมูล วิเคราะห5 และการใชขอมูลของการจัดเก็บขอมูล วิเคราะห5 และการใชขอมูล
44..องค5กรบางแห!งยังไม!มีการพัฒนาระบบ องค5กรบางแห!งยังไม!มีการพัฒนาระบบ MangementMangement

Information System Information System ((MISMIS) ) ใหมีประสิทธิภาพใหมีประสิทธิภาพ



ปKญหาปKญหา//อุปสรรคอุปสรรค//ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ
•• ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ
11..หน!วยงานที่เกี่ยวของควรมีการจัดตัง้หน!วยงานที่รับผิดชอบหน!วยงานที่เกี่ยวของควรมีการจัดตัง้หน!วยงานที่รับผิดชอบ
      ฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะในหน!วยงานฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะในหน!วยงาน
22..ผูบริหารองค5กรควรสนับสนุน ติดตาม การพัฒนาระบบผูบริหารองค5กรควรสนับสนุน ติดตาม การพัฒนาระบบ22..ผูบริหารองค5กรควรสนับสนุน ติดตาม การพัฒนาระบบผูบริหารองค5กรควรสนับสนุน ติดตาม การพัฒนาระบบ
      ฐานขอมูลขององค5กรอย!างสม่ําเสมอฐานขอมูลขององค5กรอย!างสม่ําเสมอ
33..ควรใชฐานขอมูลที่ไดรับในการประสานงานกับองค5กรควรใชฐานขอมูลที่ไดรับในการประสานงานกับองค5กร
      ภาคีต!างๆภาคีต!างๆ
44..ขอมูลที่ไดรับควรไปปรับใชในพื้นที่อย!างเปDนรูปธรรมขอมูลที่ไดรับควรไปปรับใชในพื้นที่อย!างเปDนรูปธรรม
55..ควรเพิ่มความคลอบคลุมของการจัดเก็บขอมูลในระดับปฐมภูมิควรเพิ่มความคลอบคลุมของการจัดเก็บขอมูลในระดับปฐมภูมิ



•• เทศบาลน!าอยู!อย!างยั่งยืนเทศบาลน!าอยู!อย!างยั่งยืน

•• เทศบาลคาร5บอนต่ําฯเทศบาลคาร5บอนต่ําฯ

โครงการโครงการ//กิจกรรมกิจกรรม

•• เทศบาลคาร5บอนต่ําฯเทศบาลคาร5บอนต่ําฯ

•• โครงการเทศบาลป̀ดทองหลังพระโครงการเทศบาลป̀ดทองหลังพระ

•• วิสัยทัศน5 ของผูบริหารเทศบาลวิสัยทัศน5 ของผูบริหารเทศบาล

•• โครงการส!งเสริมโครงการส!งเสริมธรรมาภิธรรมาภิบาลขององค5กรปกครองส!วนบาลขององค5กรปกครองส!วน
ทองถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตทองถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต//DELGOSEADELGOSEA



โครงการโครงการ//กิจกรรมกิจกรรม
• โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ ป/าดอยสะเก็น 
   ดอยพระบาท หนองปghง พระธาตุวังซาง น้ํากกนอยสายใน

• โครงการปลูกตนไมใหญ!ในเมืองในโอกาสสําคัญต!างๆ เช!น 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยู! วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยู! 
พระบาทสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ และในโอกาส
ต!างๆ ในพื้นที่สาธารณะ ชุมชน  ศาสนสถาน โรงเรียน 
สถานที่ราชการ เอกชน

• กิจกรรมการประกวดตนไมใหญ!อันทรงคุณค!าในเมือง

• โครงการสํารวจและขึ้นทะเบียนตนไมใหญ!ในเมือง



จัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมอย!างต!อเนื่อง





การสรางเครือข!าย และการพัฒนาศักยภาพการสรางเครือข!าย และการพัฒนาศักยภาพ





ความหลากหลายทางชีวภาพป/าดอยพระบาทความหลากหลายทางชีวภาพป/าดอยพระบาท
พบพบนกจํานวน นกจํานวน 23 23 ชนิดชนิด

 

ปลูกจิตสํานึกแก!เยาวชน คนเชียงราย 



ความหลากหลายทางชีวภาพ หนองปghง

พบพันธุ5ปลา และสัตว5น้ํา จํานวน พบพันธุ5ปลา และสัตว5น้ํา จํานวน 30 30 ชนิดชนิด



จัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมอย!างต!อเนื่อง



สรางจิตสํานึกแก!เยาวชนในโอกาสต!าง ๆ



สรางจิตสํานึกแก!เยาวชนในโอกาสต!าง ๆ

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง



สรางจิตสํานึกแก!เยาวชนในโอกาสต!าง ๆ



สรางจิตสํานึกแก!เยาวชนในโอกาสต!าง ๆ

กิจกรรม 350 PPM ลดโลกรอน



•• พันธุ5ไมใหญ! จํานวน พันธุ5ไมใหญ! จํานวน 11,,832 832 ตนตน

กิจกรรมการสาํรวจพันธุ5ไมใหญ!ในเมืองกิจกรรมการสาํรวจพันธุ5ไมใหญ!ในเมือง

•• พันธุ5ไมใหญ! จํานวน พันธุ5ไมใหญ! จํานวน 11,,832 832 ตนตน

•• 143143  สายพันธุ5สายพันธุ5

•• พันธุ5ไมใหญ! พันธุ5ไมใหญ! 3838..17 17 ตน ตน //ชมุชนชมุชน



โครงการสํารวจตน้ไม้ใหญใ่นเมอืงโครงการสํารวจตน้ไม้ใหญใ่นเมอืง





สรางเครือข!ายดานการจัดการสิ่งแวดลอมในระดับต!าง ๆ

ประชุมระดบันานาชาติ เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ





พื้นที่สีเขียวโรงแรมดุสติ พื้นที่สีเขียวโรงแรมดุสติ ไอส5ไอส5แลนด5 รีแลนด5 รีสอร5ทสอร5ท









เปDนแหล!งเรียนรูในเมือง



ส!งเสริมเกษตรเมือง



ส!งเสริมเกษตรเมืองในสถานศึกษา



ส!งเสริมเกษตรเมืองในชุมชน



สถานที่ออกกําลังกายในเมือง



• City Biodiversity Summit 2010:COP10  ณ กรุงนาโกย!า 
ประเทศญี่ปุ/น
• Good Practice ดานการอนุรักษ5ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในเมือง ในการประชุม World Habitat Day 2011
ณ ประเทศเม็กซิโก
• 1 ใน 15 เมือง ทั่วโลกที่ไดเขาเสนอผลงานที่ Guangzhou  AWARD  

ณ เมืองกวางโจว ประเทศจีน



เทศบาลนครเชียงรายเทศบาลนครเชียงราย

เมืองน!าอยู! นครแห!งความสุขเมืองน!าอยู! นครแห!งความสุข


