
ความส าคญัของการจดัท าขอ้มลูการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกระดบั

องคก์รเพ่ือเป็นฐานในการวางแผนการพฒันาส ูเ่มืองคารบ์อนต ่า

เจษฎา สกลุค ู

ผ ูอ้ านวยการศนูยข์อ้มลูกา๊ซเรอืนกระจก

องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน)



ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ
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Source : DSO-CDM Prospectus 19052016



เป้าหมายการด าเนินงานลดกา๊ซเรอืนกระจกของประเทศไทย

3

• ประเทศไทยแสดงเจตจ านงในการเขา้ร่วม

ความตกลงปารีส เม่ือวันท่ี 21 ก.ย. 2559

โดยมีเป้าหมายการลดกา๊ซเรือนกระจกท่ีรอ้ย

ละ 20-25 จากระดับการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกในกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ. 2573



ระดบัโลก: UNFCCC & Paris Agreement
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การ ตัง้เป้าหมาย ลดกา๊ซเรอืนกระจก ของโลก



Paris Agreement
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Paris Agreement ก าหนดใหแ้ต่ละประเทศ ตอ้งท าอะไรบา้ง ?
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• ใหป้ระเทศสง่ ตวัเลขเป้าหมายลดกา๊ซเรือนกระจก ตาม NDC ทกุ 5 ปี

• ใหม้ี ระดบัการลดกา๊ซเรือนกระจก ที่เพ่ิมมากขึน้

• ขอใหป้ระเทศ “รายงาน และตรวจสอบ” การลดกา๊ซฯ ไดอ้ย่างโปร่งใส ตาม Transparency 

Framework



NDC Roadmap แผนหลกัและ Action ของหน่วยงาน
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 แผนพฒันา พลงังานทางเลอืกและพลงังานทดแทน พ.ศ. 

2558 - 2579

 แผน อนรุักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2558 - 2579

 แผนพัฒนา ก าลงัการผลิตไฟฟ้า 2558-2579 (PDP 

2015)

 แผนแม่บท พัฒนาระบบโครงข่าย smart grid ของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579

 แผนแมบ่ท พฒันาระบบการขนสง่ที่ยัง่ยืนและลดปัญหา

การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ และโครงการพัฒนา

ระบบขนสง่ ของกระทรวงคมนาคม

 แผนแม่ บท พัฒน าอุต สาหกรรม ไ ทย 

พ.ศ. 2555-2574

 แผนแม่บท จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 

พ.ศ. 2559-2564

 แผนจดัการคณุภาพสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2560 - 2564

ท่ีมา: ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

20.8%

จดัการ ขยะมลูฝอย

จดัการน า้เสยี

อตุสาหกรรม

จดัการ

น า้เสยีชมุชน

ใชว้สัด ุ

ทดแทนปูนเม็ด

ปรับเปลีย่นสารท าความ

เย็น

เพิ่มประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน ในครัวเรือน

ใชพ้ลงังานทดแทน

พลงังานแสงอาทิตย์

พลงังานลม

เชือ้เพลงิชวีภาพ ใน

ยานพาหนะ

เพิ่มประสทิธิภาพ

การผลติไฟฟ้า

ใชร้ะบบ

ขนสง่สาธารณะ

เพิ่มประสทิธภิาพ

การใชพ้ลงังานในอาคาร

เพิ่มประสทิธภิาพ

ภารใชพ้ลงังานในอตุสาหกรรม

เพิ่มประสทิธภิาพเคร่ืองยนต์

น ากา๊ซมเีทนกลบั

มาใชป้ระโยชน์

NDC Roadmap
แผนหลกั



ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี (2561 – 2580)
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แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)
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แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี

12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

เป็นแผนพัฒนาระดบัชาติที่ใหค้วามส าคัญต่อเร่ืองการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศอย่างมาก มีเนือ้หาในการ

เตรียมความพรอ้มในการลดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่ม

ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศเพื่อมุ่งสู่การเป็น “เศรษฐกิจและ

สงัคมคารบ์อนต ่า” และเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

ซ่ึงแนวทางการพัฒนาภายใตย้ทุธศาสตร์การจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอย่างยัง่ยืน



การถ่ายทอดแผนและเป้าหมายลดกา๊ซเรอืนกระจก ในระดบัต่างๆ
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ตวัช้ีวดั

ของแผน



ท าไมตอ้งม ุ่งส ูเ่มืองคารบ์อนต ่า
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 ปัจจบุนัประชากรรอ้ยละ 54 อาศยัอย ูใ่นเขตเมือง และคาดว่าจะเพ่ิมเป็นรอ้ยละ 66

ในปี ค.ศ. 2050

 การใชพ้ลงังานในชมุชนเมืองนัน้สงูถึงรอ้ยละ 67-76 ของการใชพ้ลงังานรวมทัง้โลก

 ชมุชนเมืองปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์จากการใชพ้ลงังานมากกว่ารอ้ยละ 70

ของปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดร์วมของโลก



สถานการณก์ารปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของโลก
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ขอ้มลูจาก World Resource Institute 

ในปี 2014 มีการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของโลกรวม 48,892.37 ลา้นตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า (รวม LULUCF)

อนัดบั ประเทศ
ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก

(MtCO
2
eq)

สดัสว่น (%) 

1 จีน 11,600.63 23.7

2 สหรฐัอเมรกิา 6,319.02 12.9

3 สหภาพยโุรป (28) 3,624.82 7.4

4 อินเดีย 3,202.31 6.5

5 อินโดนีเซีย 2,471.64 5

6 สหพนัธรฐัรสัเซีย 2,030.14 4.2

7 บราซิล 1,357.18 2.8

8 ญ่ีปุ่ น 1,322.05 2.7

9 แคนาดา 867.00 1.8

10 เยอรมนั 816.64 1.7

20 ไทย 374.38 0.8



สถานการณก์ารปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของประเทศไทย
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Sector
Emissions

(GgCO2eq)
%

ภาคพลงังาน (Energy) 236,936.48 74.35

ภาคเกษตร (Agriculture) 50,919.34 15.98

ภาคป่าไม ้และการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน (LULUCF) -86,101.84 -

ภาคกระบวนการอตุสาหกรรม (Industrial Processes) 18,976.79 5.96

ภาคของเสีย (Waste) 11,829.56 3.71

การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกรวม 318,662 GgCO2eq/year

การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกสทุธิ 232,560 GgCO2eq/year

ปี พ.ศ.2556 (ค.ศ. 2013)

Energy

236,936.48 

GgCO
2
eq, 74.35%

Agriculture

50,919.34 GgCO
2
eq, 

15.98%

Industrial Processes 

18,976.79 GgCO
2
eq, 

5.96%

Waste

11,829.56 GgCO
2
eq, 

3.71%

ที่มา : รายงานความกา้วหนา้รายสองปี ฉบบัท่ี 2 (Second Biennial Update Report) 

ในเดอืน ธนัวาคม พ.ศ.2560 โดย ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.)



การพฒันาส ูเ่มืองคารบ์อนต ่า
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การพฒันา

ส ูเ่มือง

คารบ์อนต ่า

แผนพฒันา

เศรษฐกจิและ

สงัคม

แห่งชาติ

แผนพฒันา

จงัหวดั/

ทอ้งถ่ิน

แผนท่ีเกี่ยวขอ้ง

รายภาคสว่น 

(พลงังาน 

ของเสีย เป็น

ตน้)

แผนอ่ืนๆ

ท่ีเกี่ยวขอ้ง

แผนแม่บท

รองรบัการ

เปลี่ยนแปลง

สภาพ

ภมิูอากาศ

ยทุธศาสตร์

ชาติ 20 ปี



แนวทางการพฒันาส ูเ่มืองคารบ์อนต ่า
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จดัท ารายงานขอ้มลูการปลอ่ย

กา๊ซเรอืนกระจก

ศึกษาศกัยภาพและวิเคราะห์

มาตรการลดกา๊ซเรอืนกระจก

การก าหนดเป้าหมายการลด

กา๊ซเรอืนกระจก

การพฒันาแผนการลด

กา๊ซเรอืนกระจก

การปฏิบติัตามแผนงาน

การติดตามและประเมินผล

การด าเนินงาน



“ขอ้มลู” ส าคญัอยา่งไร

16

บ่งช้ีปัญหา แกไ้ขไดถ้กูจดุ

การปฏิบติังาน
มีประสิทธิภาพเพียงพอ ค ุม้คา่กบัทรพัยากรท่ี

ใชไ้ป

ประเมิน

ผลส าเรจ็
เพ่ือน าไปส ูก่ารพฒันาการด าเนินงานต่อไป



การด าเนินงานเรือ่งเมืองคารบ์อนต ่าของ อบก. 
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 อบก. ไดด้ าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและจังหวัดใหม้ีการ

จดัท าขอ้มลูปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกทั้ง

ในระดบัองคก์รและระดบัเมอืง เพื่อมุง่ส ูก่ารเป็นเมอืงคารบ์อนต า่ 

ระดบัจงัหวดั

ระดบัเมือง

ระดบัองคก์ร

• ด าเนินการปี 2559 - 2562 (12 จงัหวดั)

• เตรยีมด าเนินการปี 2563 (5 จงัหวดั

ไดแ้ก ่สพุรรณบรีุ อทุยัธาน ีนครราชสีมา 

เชยีงใหม ่และกาฬสินธุ)์

• ด าเนินการปี 2557 - 2562 (94 เทศบาล)

• ด าเนินการปี 2557 - 2562 (180 เทศบาล)

• (เตรยีมด าเนินการปี 2563 (34 เทศบาล)
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คารบ์อนฟตุพริ้นทข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

(Carbon Footprint for Local Authorities: CFO)

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ อปท. ปล่อยออกมาตลอดกระบวนการใหบ้ริการจาก

กิจกรรมต่างๆ ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ อปท. ตั้งแต่การไดม้าซ่ึงวัสด ุ

อปุกรณ ์การขนสง่ การใหบ้ริการ การใชง้าน และการจดัการของเสีย

ปีงบประมาณ จ านวน (แห่ง)

2554 4

2555 23

2556 18

2558 29

2559 24

2560 28

2561 23

2562 31

รวม 180
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รายงานขอ้มลูกา๊ซเรอืนกระจกระดบัเมือง 

(City Carbon Footprint: CCF)

การแสดงแหลง่ปลอ่ยและดดูกลบักา๊ซเรือนกระจก ปริมาณการ

ปลอ่ยและดดูกลบักา๊ซเรือนกระจกจากกิจกรรมตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้

ในขอบเขตของเมืองไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ซ่ึง

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจะถูกค านวณออกมาในรูปของ

ค า ร์ บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์ เ ที ย บ เ ท่ า

(CO
2

equivalent: CO
2
eq)

อาคารส านกังาน

ปีงบประมาณ
จ านวน (แห่ง)

ระดบัเทศบาล ระดบัจงัหวดั

2557 3 -

2558 16 -

2559 24 2

2560 28 2

2561 23 4

2562 - 4

รวม 94 12
หมายเหตุ การรายงานขอ้มลูก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง (CCF) ณ ปัจจบุัน ได้

ด าเนินการเฉพาะจังหวัดเท่านัน้ เนื่องจากขอ้จ ากัดในการขอขอ้มลูส าหรับค านวณ

กา๊ซเรือนกระจก และขอ้จ ากดัในอ านาจสัง่การของผูบ้ริหารดา้นนโยบาย
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ขัน้ตอนการด าเนินงาน CFO&CCF

• ส ำรวจกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดก๊ำซเรือนกระจกและจัดกลุ่มกิจกรรมหลัก

• รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

• ค ำนวณปริมำณกำรปล่อยและดูดกลับก๊ำซเรือนกระจก

• จัดกำรคุณภำพของข้อมูลปริมำณก๊ำซเรือนกระจก

• คำดกำรณ์ปริมำณกำรปล่อยและดูดกลับก๊ำซเรือนกระจกระดับเมืองในอนำคต

• วิเครำะห์และประเมินเทคโนโลยีที่มีศักยภำพในกำรลดก๊ำซเรือนกระจก

• น ำเสนอแผนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
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การจดัท าขอ้มลูปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก

“ข้อมลูปริมาณก๊าซเรือนกระจก”

คือ การแสดงแหล่งปล่อยก๊าซเรือน

กระจกและแหล่งด ูดกลับก๊าซ เ รือน

กระจก รวมทั้งแสดงปริมาณก๊าซเรือน

กระจกในแตล่ะแหลง่
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ระดบัของการจดัท ารายงานขอ้มลูกา๊ซเรอืนกระจก

ระดบัประเทศ  
ระดบัเมือง/จงัหวดั

(CCF)

ระดบัองคก์ร

(CFO)
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ขอบเขต/ระยะเวลา/กิจกรรม : ของการศึกษา 

รายละเอียด ระดบัองคก์ร (CFO)

ขอบเขตการศึกษา

(ประเมินปรมิาณ GHG)

จากกิจกรรมการด าเนินงานของแต่ละ

หน่วยงานภายใต้การควบคุมการ

ด าเนนิงานขององคก์ร

ระยะเวลาการเก็บขอ้มลู ตามปีงบประมาณ

กิจกรรมท่ีศึกษา
ครอบคลมุ Scope 1,2 และ 3 ภายใน

องคก์รหรือบริเวณที่องคก์รรบัผิดชอบ



10,000.00 
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ศกัยภาพ/แนวทาง การลดกา๊ซเรอืนกระจก

การปลอ่ย GHG ในกรณีด าเนินกจิกรรม

ตามปกติ (Business As Usual : BAU)

มาตรการลด GHG 

ระยะสัน้

มาตรการลด GHG 

ระยะกลาง

มาตรการลด GHG 

ระยะยาว

10,000 

tCO
2
eq

500 

tCO
2
eq

2,500 

tCO
2
eq

4,000 

tCO
2
eq

ปรมิาณ GHG ท่ีเหลือ

= [10,000 – (500+2,500+4,000)]

= 3,000 tCO
2
eq
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แนวทางการลดปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก

การลดปรมิาณการปลอ่ย GHG โดยทัว่ไป แบ่งออกเป็น 3 วิธี 

 เพ่ิมประสิทธิภาพ (Increase Efficiency) เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพในการอปุโภค

บรโิภค และบรหิารจดัการทรพัยากรต่างๆ ในเมือง

 ลดการใชแ้ละการผลิต (Reduction of consumption/production) เช่น การงดหรือ

ลดกิจกรรมท่ีกอ่ใหเ้กิดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 

 หาสิ่งอ่ืนทดแทน (Usage of alternatives) เช่น การหาทรพัยากรท่ีสะอาดกว่ามาใช้

แทนทรพัยากรท่ีกอ่ใหเ้กิดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกท่ีสงูกว่า 
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ตวัอยา่งมาตรการ

การลดกา๊ซเรอืนกระจก



27

มาตรการลดกา๊ซเรอืนกระจก

1. ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองไปส ูส่งัคม

 กิจกรรมการคดัแยกขยะและลดขยะดว้ย 3R

(Reduce: ใชเ้ทา่ท่ีจ าเป็น / Reuse: ใชซ้ า้ / Recycle: ใชใ้หม)่

 ปิดสวิตซไ์ฟ เพื่อลดชัว่โมงการท างานของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

 ปัน่จกัรยาน / เดนิทางดว้ยรถโดยสารสาธารณะ

ขยะทัว่ไป
ขยะรี

ไซเคิล
ขยะเปียก ขยะพิษ
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มาตรการลดกา๊ซเรอืนกระจก
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มาตรการลดกา๊ซเรอืนกระจก
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มาตรการลดกา๊ซเรอืนกระจก
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การผลกัดนัและขบัเคลื่อนการจดัการกา๊ซเรอืนกระจก

ในระดบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน



ความรว่มมือกบักรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน

32

พิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมือเผยแพรค่วามร ูด้า้นการประเมินปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกท่ีปลอ่ยจากกิจกรรมทัง้หมด

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน (Carbon Footprint for Organization: CFO)

และการรายงานขอ้มลูปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกระดบัเมือง (City Carbon Footprint: CCF)

ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินเพ่ือม ุ่งส ูก่ารเป็นเมืองลดคารบ์อน

15 มิถนุายน 2559



บทบาทความรบัผิดชอบภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงความรว่มมือฯ

33

• สง่เสรมิเผยแพรค่วามร ูแ้ละฝึกอบรมแกอ่งคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถ่ิน รว่มกบั อบก. ในเรือ่ง CFO และ CCF

• สื่อสารใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินทกุระดบัทราบว่าการจดัท า

รายงานกา๊ซเรอืนกระจกจะเป็นตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน และใหมี้

การบรูณาการแผนการจดัการสิ่งแวดลอ้มและแผนการลดกา๊ซ

เรอืนกระจก

• สื่อสารใหห้น่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งทราบเกี่ยวกบัการประเมิน CFO และ 

CCF เพ่ือวางแผนการท างานรว่มกนั

• จดัท าหลกัสตูรการประเมิน CFO และ CCF 

• เผยแพรค่วามร ูแ้ละจดัฝึกอบรมรว่มกบั สถ. เกี่ยวกบัแนวทางการ

ประเมิน CFO และ CCF 



การด าเนินงานภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงความรว่มมือฯ

34

การอบรม “แนวทางการจดัท าขอ้มลูกา๊ซเรอืนกระจกส าหรบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน”

ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562
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• การประเมินประสิทธิภาพการท างานของ

อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถ่ิ น  (Local

Performance Assessment : LPA) ประจ าปี 2561

ดา้นท่ี 4 ดา้นการบรกิารสาธารณะ

หมวดท่ี 6 การบรหิารจดัการและการอนรุกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

หมวดยอ่ยท่ี 5 กา๊ซเรอืนกระจก

เป็น ตวัช้ีวดัน ารอ่งในปี 2561 ประเมินในระดบัเทศบาล

นครและเทศบาลเมือง (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 2 หวัขอ้ 

ไดแ้ก่

ขอ้ 6.5.1 แผนการด าเนนิงาน/นโยบาย เกี่ยวกบัการบริหาร

จดัการกา๊ซเรือนกระจก (5 คะแนน)

ขอ้ 6.5.2 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินมีการจดัท ารายงาน

ขอ้มลูปริมาณการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกในพ้ืนที่ (5 คะแนน)

การด าเนินงานภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงความรว่มมือฯ
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การด าเนินงานภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงความรว่มมือฯ

• การประเมินประสิทธิภาพการท างานของ

อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถ่ิ น  (Local

Performance Assessment : LPA) ประจ าปี 2562

ดา้นท่ี 4 ดา้นการบรกิารสาธารณะ

หมวดท่ี 6 การบรหิารจดัการและการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม

หมวดยอ่ยท่ี 5 กา๊ซเรอืนกระจก

เป็น ตวัช้ีวดัในปี 2562 ประเมินในระดบัเทศบาลนครและ

เทศบาลเมือง (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 2 หวัขอ้ ไดแ้ก่

ขอ้ 6.5.1 แผนการด าเนนิงาน/นโยบาย เกี่ยวกบัการบริหาร

จดัการกา๊ซเรือนกระจก (5 คะแนน)

ขอ้ 6.5.2 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินมีการจดัท ารายงานขอ้มลู

ปริมาณการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกในพ้ืนที่ (5 คะแนน)
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ระบบรายงานขอ้มลูกา๊ซเรอืนกระจกขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

www.cfologov.tgo.or.th

โปรแกรม/แพล็ทฟอรม์ ส าหรบัค านวณคารบ์อนฟุตพร้ินทข์อง อปท.
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ระบบรายงานขอ้มลูกา๊ซเรอืนกระจกขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

www.cfologov.tgo.or.th

โปรแกรม/แพล็ทฟอรม์ ส าหรบัค านวณคารบ์อนฟุตพร้ินทข์อง อปท.
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ระบบรายงานขอ้มลูกา๊ซเรอืนกระจกขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

www.cfologov.tgo.or.th

โปรแกรม/แพล็ทฟอรม์ ส าหรบัค านวณคารบ์อนฟุตพร้ินทข์อง อปท.

• สามารถแนบรายงานได้

• สามารถใหผู้ท้วนสอบ

มาทวนสอบขอ้มลูได้
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สามารถดาวนโ์หลดไดต้าม Link หรอื QR Code

http://www.tgo.or.th/2015/thai/announce_detail.php?id=1940

• เร่ือง ก๊าซเรือนกระจก ในถกูบรรจเุป็นตัวชี้วัดน า

ร่องใน LPA ประจ าปี 2561

• เร่ือง ก๊าซเรือนกระจก ในถกูบรรจเุป็นตัวชี้วัดใน 

LPA ประจ าปี 2562

• อบก .  จึ ง ได ้จัดท าคู่ มื อ แนวทางการประ เมิน

ประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (Local 

Performance Assessment: LPA) เร่ือง “รายงาน

ขอ้มลูปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก”

การด าเนินงานภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงความรว่มมือฯ



ขอ้มลูเพ่ิมเติม...ติดต่อ

02 141 9790

02 143 8400

info@tgo.or.th

http://www.tgo.or.th

ghginfo

องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน)

Carbon4Thai
แอปพลิเคชัน่ศนูยก์ลาง

สถานการณก์า๊ซเรอืนกระจกสง่

ตรงถึงมือถือคณุ

สามารถเลือกดาวนโ์หลดแอปฯ ไดจ้าก 2 ชอ่งทาง
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