
การด าเนินงานที่ผ่านมาและ
ต่อไปในอนาคตของ TGO

นางสาวตวงกมล พฤทธิ์ธโนปจัย
นักวิชาการช านาญการ ส านักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต่ า

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

30 สิงหาคม 2565
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ปีงบประมาณ 2560

นนทบุรี

สงขลา

ปีงบประมาณ 2561

น่าน

สระบุรี

สมุทรปราการ

อุดรธานี

ปีงบประมาณ 2563

เชียงใหม่

นครราชสีมา

สุพรรณบุรี

อุทัยธานี

กาฬสินธุ์

ปีงบประมาณ 2565

แพร่ ขอนแก่น

กาญจนบุรี กระบี่

การด าเนินงานที่ผ่านมา : ระดับจังหวัด

ด าเนินงานมาแลว้ 
26 จังหวัด

ปีงบประมาณ 2559

กรุงเทพมหานคร

ภูเก็ต

ปีงบประมาณ 2562

ชลบุรี

สระแก้ว

หนองคาย

สตูล

ปีงบประมาณ 2564

ชลบุรี สุรินทร์

ระยอง สุโขทัย

ฉะเชิงเทรา นครปฐม
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การด าเนินงานที่ผ่านมา : ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับเมือง
• ด าเนินการปี 2557-2562 (94 เทศบาล)

- เทศบาลนคร       10    แห่ง
- เทศบาลเมือง       41    แห่ง
- เทศบาลต าบล      43    แห่ง 

ระดับองค์กร
• ด าเนินการปี 2554-2565 (261 เทศบาล)

- อปท. รูปแบบพิเศษ   1    แห่ง
- เทศบาลนคร         26 แห่ง
- เทศบาลเมือง        129 แห่ง
- เทศบาลต าบล         105 แห่ง 

เทศบาลเมือง 14 แห่ง
เทศบาลต าบล 10 แห่ง

ภาคเหนือ (3 แห่ง)
1) เทศบาลเมืองต้นเปา จ.เชียงใหม่
2) เทศบาลต าบลแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
3) เทศบาลต าบลศรีบัวบาน     จ.ล าพูน

ภาคกลาง (13 แห่ง)
1) เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา จ.นนทบุรี 
2) เทศบาลเมืองบางแม่นาง จ.นนทบุรี 
3) เทศบาลเมืองสามควายเผือก จ.นครปฐม 
4) เทศบาลเมืองล าสามแก้ว จ.ปทุมธานี
5) เทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธานี
6) เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 
7) เทศบาลเมืองสองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี
8) เทศบาลต าบลบ่อพลับ จ.นครปฐม 
9) เทศบาลต าบลบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
10) เทศบาลต าบลคลองจิก จ.พระนครศรีอยุธยา
11) เทศบาลต าบลเชียงรากน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
12) เทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร
13) เทศบาลต าบลบางพลี จ.สมุทรปราการ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (5 แห่ง)
1) เทศบาลเมืองบัวใหญ่   จ.นครราชสีมา
2) เทศบาลเมืองท่าบ่อ จ.หนองคาย
3) เทศบาลเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
4) เทศบาลต าบลหาดค า จ.หนองคาย
5) เทศบาลต าบลศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ภาคตะวันออก (1 แห่ง)
1) เทศบาลเมืองปรกฟ้า จ.ชลบุรี

ภาคใต้ (2 แห่ง)
1) เทศบาลเมืองบางริ้น จ.ระนอง
2) เทศบาลเมืองชุมพร จ.ชุมพร 
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การเสริมสร้างศักยภาพของ อปท. (Training)

ปีงบประมาณ  2560 ปีงบประมาณ  2561 ปีงบประมาณ  2562 ปีงบประมาณ  2563

ปีงบประมาณ  2564 ที่ หน่วยงาน จ านวน (แห่ง)
1 อปท. รูปแบบพิเศษ 1
2 เทศบาลนคร 26
3 เทศบาลเมือง 140
4 เทศบาลต าบล 653

5 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 10

รวม 830

ปีงบประมาณ  2565
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การผลักดันด้านนโยบาย (Policy)
การประเมินประสิทธิภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)

ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
หน่วยที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

หมวดย่อยที่ 4 สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

*ประเมินเฉพาะเมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565
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การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2566

 อปท. 20 แห่ง เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการจัดท า
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น”

 จังหวัด 3 แห่ง (พังงา สมุทรสาคร ปราจีนบุรี) 
เข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือน 
กระจกระดับจังหวัด”

 จัดอบรมเทศบาล จ านวน 2 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดท าข้อมลู
ก๊าซเรือนกระจกส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
(ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
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02 142 7471 / 02 141 9817 /
02 141 9995

02 143 8401

tuangkamon@tgo.or.th
mewadee@tgo.or.th
ratchaporn@tgo.or.th

http://lowcarboncity.tgo.or.th

ส านักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต่ า
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

สามารถเลือกดาวน์โหลดแอพฯ ได้จาก 2 ช่องทาง

Low Carbon City
แอพพลิเคชั่นส าหรับการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเมือง

ข้อมูลเพิ่มเติม ..... โปรดติดต่อ

mailto:tuangkamon@tgo.or.th
mailto:mewadee@tgo.or.th
mailto:ratchaporn@tgo.or.th

