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บทน า 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทท่ีส าคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    และสิ่งแวดล้อม และ
ด าเนินการป้องกันและแก้ไขภาวะมลพิษในเขตพ้ืนที่ท้องถิ่นของตน อย่างไรก็ตาม  การขยายตัวของชุมชนเมืองอย่าง
รวดเร็วทั้งในเชิงจ านวนและขนาดของเมืองส่งผลกระทบโดยตรงกับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
และส่งผลให้พ้ืนที่ชุมชนเขตเมืองมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศในอัตราที่สูงตามความเจริญของเมืองไปด้วย 
เนื่องจากมีการใช้พลังงาน การเกิดขยะมูลฝอย การลดลงของพ้ืนที่สีเขียว  ก๊าซเรือนกระจกเป็นสาเหตุส าคัญของการเกิด
ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีการด ารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนผ่านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกที่เกิด
จากกิจกรรมภายในขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่นลง ซึ่งการจัดท าคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) เป็นวิธีการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ปล่อยจากกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรและค านวณออกมาในรูปคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า    อันจะน าไปสู่การก าหนด
แนวทางการบริหารจัดการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นเทศบาลเมืองหนองส าโรง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  จึงได้เข้าร่วมโครงการขยายผลกิจกรรมลดก๊าซ
เรือนกระจกในท้องถิ่นเพ่ือมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอนและสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจของประเทศไทย  โดย
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ปีที่ 2 ระหว่าง 15 พฤศจิกายน 2554 - 14 ตุลาคม 2555  และด าเนินโครงการต่อเนื่อง
ระหว่าง 1 ตุลาคม 2555 – 31 กรกฎาคม 56 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเข้าใจแนวคิด
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร สามารถค านวณขนาดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของตนได้   ตลอดจนพัฒนาแนว
ทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่นเพ่ือน าร่องให้กับท้องถิ่นอ่ืนๆ ได้ต่อไป    นอกจากนั้น
ยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตน
อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน ประโยชน์ที่เทศบาลได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ   “เชิง
ผลผลิต (Output)” คือ  เทศบาลรู้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาตลอดกระบวนการให้บริการจากกิจกรรม
ต่างๆ ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของเทศบาลและมีแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรมต่างๆ ประกอบกับ
บุคลากรและผู้บริหารของเทศบาลจะได้รับความรู้ และมีแนวทางในการจัดเก็บข้อมูล าหรับน ามาค านวณคาร์บอนฟุตพ
ริ้นท์ขององค์กร    เพ่ือน าไปสู่การวางแผนในการด าเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร  “เชิงผลพลอย
ได้ (Outcome)” ผลจากการด าเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร   ส่งผลให้องค์กรประหยัด
งบประมาณและบุคลากรมีจิตส านึกเรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ “เชิงผลกระทบ (Impact)”   
จากการด าเนินจะเกิดกิจกรรม/โครงการลดก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่น     ซึ่งในอนาคตอาจจะพัฒนาเป็นโครงการ/
กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-
VER) และขายคาร์บอนเครดิตในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจของประเทศไทย   ต่อไปสร้างรายได้ให้กับเทศบาลและคนใน
ท้องถิ่น และก้าวไปสู่การเมืองคาร์บอนต่ า (low-carbon city) ได้ในที่สุด 
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1. ข้อมูลเทศบาล  
 
 1.1 ข้อมูลทง่ัไปของเทศบาล 

ชื่อเทศบาล : เทศบาลเมืองหนองส าโรง 
ที่ตั้ง : เลขที่ 89 หมู่ที่ 9 ถนนอุดร-หนองส าโรง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   

 โทรศัพท์ : 042-230133 
 โทรสาร :  042-222071 
 Website : www.nongsamrong.go.th  

 
 1.2 ขนาดของเทศบาล 
 พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ :  24.85 ตารางกิโลเมตร 

จ านวนประชากร :  27,376 คน 
จ านวนครัวเรือน :  11,542 ครัวเรือน 

 อาชีพของประชากร  :  รับราชการ เกษตรกรรม รับจ้าง  
 

 
 1.3 ราง งัลท ่เทศบาลเคยได้รงบ 

1)  รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปี 2552 ระดับ

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประเภทเทศบาลขนาดกลาง 

2)  โล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมด าเนินโครงการ LA 21 ซึ่งได้มีผลงานการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

3)  รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจ าปี 2553 

4)  โล่ประกาศเกียรติคุณ เครือข่ายท้องถิ่นน่าอยู่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

5)  รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับศูนย์

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 

6)  รางวัลหน่วยงานขับเคลื่อนเพศศึกษาดีเด่น ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษา

รอบด้าน ส าหรับเยาวชนในสถานศึกษา 
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7)  รางวัลจากโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน  

8) รางวัลเชิดชูเกียรติระดับ 6 ดาว โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจ าปี 2556 

9)  รางวัลโล่เชิดชูเกียรติ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 

 
 1.4 ชื่อผู้ประสานงานหลงกส าหรงบสอบถามข้อมูลรายงาน 

 ผู้ประสานงานคนที่ 1 : นายชยพล  ฉิมพลี 

 ต าแหน่ง : นักบริหารงานสาธารณสุข  กอง/หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 โทรศัพท์ : 042-230133    โทรสาร : 042-222071 

 โทรศัพท์มือถือ : 084-4166838  E-mail : chaya_cpcomp@hotmail.com 

 ผู้ประสานงานคนที่ 2 : นางปุณิกา  เพ็งสว่าง 

 ต าแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ   กอง/หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 โทรศัพท์ : 042-230133   โทรสาร : 042-222071 

 โทรศัพท์มือถือ : 085-0094422 E-mail : k14884@hotmail.com 

 

2. การบริหารจงดการก๊าซเรือนกระจก  
 

2.1 หลงกการและหลงกเกณฑ์ของรายงาน  
หลักการในการจัดเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของเทศบาล ต้องเป็นข้อมูลที่มีการจัดเก็บอย่างน้อย 1 ปีและน า

ข้อมูลมาค านวณให้อยู่ในรูปคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเทศบาล 

 
2.2 ปีฐาน  

เทศบาลเมืองหนองส าโรง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ก าหนดปีฐานและระยะเวลาการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ในช่วงปีงบประมาณ 2554 ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึง กันยายน 2554 เพ่ือจัดท าบัญชีรายการก๊าซเรือน
กระจกขององค์กร ซึ่งถือว่าเป็นปีฐานล่าสุดที่เริ่มท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกของ
เทศบาล  

mailto:k14884@hotmail.com
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2.3 ขอบเขตและการด าเนินงานของเทศบาล  

ขอบเขตและการด าเนินงานของเทศบาลเมืองหนองส าโรง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ก าหนดขอบเขต
และการด าเนินงานของเทศบาล โดยเลือกวิธีการควบคุมการด าเนินงาน ซึ่งเทศบาลจะท าการประเมิน และรวบรวม
ปริมาณการปล่อย และ/หรือ การดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม ภายใต้อ านาจการควบคุมการด าเนินงาน
ของเทศบาล ไม่นับรวมปริมาณการปล่อย และ/หรือ การดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม ที่เทศบาลมีส่วน
เป็นเจ้าของ แต่ไม่มีอ านาจควบคุมการด าเนินงานส าหรับเทศบาลเมืองหนองส าโรง ก าหนดขอบเขตขององค์กร เป็น 2 
พ้ืนที่หลัก คือ 

2.3.1 พ้ืนที่บริการของเทศบาลเมืองหนองส าโรง ประกอบด้วย อาคารส านักงานของเทศบาล ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองส าโรง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองส าโรง  ศูนย์บริการ
สาธารณสุขแห่งที่ 1 และ 2  

2.3.2 พ้ืนที่ส่วนที่ไม่ใช่เพื่อการบริการ ได้แก่ งานไฟฟ้าและแสงสว่าง  

 
ขอบเขตของการปล่อย การด าเนินงานของเทศบาล 

ประเภทท ่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง 
(Direct Emission) 

- การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากการใช้งานของเครื่องจักรและ/หรือ

อุปกรณ์ที่เทศบาลเป็นเจ้าของ เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัด

หญ้า เลื่อยยนต์ เป็นต้น 

- การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากกิจกรรมการขนส่งของยานพาหนะที่

เทศบาลเป็นเจ้าของ โดยใช้เชื้อเพลิงดีเซลและเบนซิน        

- การใช้สารท าความเย็นของเครื่องปรับอากาศ 

ประเภทท ่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม  
(Indirect Emission) 

- การใช้ไฟฟ้าภายในอาคารส านักงาน 

- การใช้ไฟฟ้าภายนอกอาคารส านักงาน 

- ไฟฟ้าสาธารณะ 

ประเภทท ่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม จาก
แหล่งอื่นๆ (Indirect Emission) 

- การเดินทางไป-กลับจากทีพักถึงเทศบาลเพ่ือการท างานของ

พนักงาน 

- การเดินทางไปราชการ ประชุม และสัมมนาโดยรถโดยสารที่

เทศบาลจัดหาให้จากการรับเหมาช่วง 

- การเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารภายในประเทศ 
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ขอบเขตของการปล่อย การด าเนินงานของเทศบาล 

- การใช้น้ าประปา และอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานต่างๆ เช่น 

กระดาษ 

- การจัดการขยะของเทศบาลโดยวิธีฝังกลบ 

- การใช้ปุ๋ย 

 

 
2.4 โครงสร้างของเทศบาลและหน้าท ่รงบผิดชอบ  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี 

กองคลงั 

- งานพฒันารายได้ 

- งานการเงินและบญัชี 

- งานพสัดแุละทะเบียน    
   ทรัพย์สนิ 

กองชา่ง 
 - งานธุรการและงานสารบรรณ 

- งานวิศวกรรม 

- งานสาธารณปูโภค 

- งานสวนสาธารณะ 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานกุารนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ปลดัเทศบาล 

รองปลดัเทศบาล 

ส านกัปลดัเทศบาล 

 - งานธุรการ 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานทะเบียนราษฎร 
- งานป้องกนัและบรรเทา 
   สาธารณภยั 

กองวชิาการและแผนงาน 

 - งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

- งานจดัท าแผนงบประมาณ 

- งานรับเร่ืองราวร้องทกุข์ 

กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม 

 
- งานธุรการและงานสารบรรณ 

- งานสขุาภิบาลอนามยัสิง่แวดล้อม 

- งานศนูย์บริการสาธารณสขุ 

- งานสตัวแพทย์ 

กองการศกึษา 
 

- งานการศกึษาประถมวยั 

- งานธุรการและงานสารบรรณ 

กองสวสัดกิารสงัคม 

 
- งานธุรการและงานสารบรรณ 

- งานพฒันาชมุชน 
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2.5 การทบทันโดยผู้บริหาร  

เทศบาลเมืองหนองส าโรง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ก าหนดให้น าผลจากการค านวณปริมาณคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ของเทศบาล จะต้องน าเสนอ ให้กับผู้รับผิดชอบของเทศบาล เพ่ือตรวจทานความถูกต้องของข้อมูล พร้อมทั้งลง
นามในรายงานเสนอปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเทศบาล เพ่ือขอรับการทวนสอบจากคณะท างานคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ของเทศบาล โดยได้บรรจุเป็นวาระเรื่องแจ้งเพ่ือทราบผลการค านวณคาร์บอนฟุตพริ้นของเทศบาล และรายงานผล
กิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกของเทศบาล โดยในการประชุมประกอบด้วยคณะผู้บริหารดังนี้  

1) นายเสกสรรค์   พนาวัฒนวงศ์    นายกเทศมนตรี ประธานคณะกรรมการ 

2) นายเรืองชัย  หลักค า      รองนายกเทศมนตรี รองประธานคณะกรรมการ 

3) นายประวิทย์   ปัดถาวะโร    รองนายกเทศมนตรี   รองประธานคณะกรรมการ 

4) นางสาวเทวา  น้อยนรินทร์    รองนายกเทศมนตรี รองประธานคณะกรรมการ 

5) นางสาวกัญญณัช กาญจนะ    ปลัดเทศบาล  คณะกรรมการ 

6) นางลมัยภรณ์   แย้มยินดี    รองปลัดเทศบาล คณะกรรมการ 

7) นางวรินยพา   อือประเสริฐ    หัวหน้าส านักปลัด คณะกรรมการ 

8) นายพูนศักดิ์   จิตรักษ์     ผอ.กองช่าง  คณะกรรมการ 

9) นางกัญณภัทร  ตู้ไม้ป่า                ผอ.กองคลัง  คณะกรรมการ 

10) นายล้ าพงษ์   ลัพธะลักษ์     ผอ.กองการศึกษา คณะกรรมการ 

11) ว่าที่ร.ต.ปรเมศ   ศรีวัฒนทรัพย์     รก.ผอ.กองวิชาการฯ คณะกรรมการ 

12) นายช านาญวิทย์ ศรีสุพล ผอ.กองสาธารณสุข เลขานุการคณะกรรมการ 

 
2.6 การทันสอบรายงานคาร์บอนฟดตพริ้นท์ขององค์กร 

ผลจากการด าเนินการรวบรวมข้อมูลจะรายงานในรูปของรายงาน และ Excel Sheet ของคณะท างานของ
เทศบาลช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 31 กรกฎาคม 2556 โดยได้ส่งข้อมูลให้ที่ปรึกษาด าเนินการรวบรวม 
วิเคราะห์ และน าเสนอที่ปรึกษา คือ องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ทวนสอบผลคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ของเทศบาล เพ่ือให้มีความตรงประเด็น มีความสมบูรณ์ ไม่ขัดแย้งกัน ถูกต้อง และโปร่งใส เพ่ือรับการทวนสอบโดย
คณะท างานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเทศบาลต่อไป 
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3. รายงานข้อมูลปฐมภูมิของบงญช รายการก๊าซเรือนกระจก  
 

3.1 แหล่งท ่มาของการปล่อย  
 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดข้ึน 
 

ขอบเขตของการปล่อย แหล่งท ่มาของการปล่อย 

ประเภทท ่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยตรง (Direct Emission) 

- การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากการใช้งานของเครื่องจักรและ/หรือ

อุปกรณ์ที่เทศบาลเป็นเจ้าของ เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัด

หญ้า เลื่อยยนต์ เป็นต้น 

- การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากกิจกรรมการขนส่งของยานพาหนะที่

เทศบาลเป็นเจ้าของ โดยใช้เชื้อเพลิงดีเซลและเบนซิน        

- การใช้สารท าความเย็นของเครื่องปรับอากาศ 

ประเภทท ่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดย
อ้อม  
(Indirect Emission) 

- การใช้ไฟฟ้าภายในอาคารส านักงาน 

- การใช้ไฟฟ้าภายนอกอาคารส านักงาน 

- ไฟฟ้าสาธารณะ 

ประเภทท ่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดย
อ้อม จากแหล่งอ่ืนๆ (Indirect Emission) 

- การเดินทางไป-กลับจากทีพักถึงเทศบาลเพ่ือการท างานของ

พนักงาน 

- การเดินทางไปราชการ ประชุม และสัมมนาโดยรถโดยสารที่

เทศบาลจัดหาให้จากการรับเหมาช่วง 

- การเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารภายในประเทศ 

- การใช้น้ าประปา และอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานต่างๆ เช่น 

กระดาษ 

- การจัดการขยะของเทศบาลโดยวิธีฝังกลบ 

- การใช้ปุ๋ย 

 
 
 



 

เทศบาลเมืองหนองส าโรง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี
 

10 
รายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 

 
3.2 สรดปปริมาณคาร์บอนฟดตพริ้นท์ของเทศบาล (ก่อนการด าเนินการ) 

ตารางท ่ 3.1 สรุปปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

ประเภทการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปริมาณ CO2e % 

ประเภทท ่  1:การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง (Direct Emission) 

- การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากการใช้งานของเครื่องจักรและ/หรือ

อุปกรณ์ที่เทศบาลเป็นเจ้าของ เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่อง

ตัดหญ้า เลื่อยยนต์ เป็นต้น 

14.33 0.12 

- การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากกิจกรรมการขนส่งของยานพาหนะ

ที่เทศบาลเป็นเจ้าของ โดยใช้เชื้อเพลิงดีเซลและเบนซิน        
266.50 2.17 

- การใช้สารท าความเย็นของเครื่องปรับอากาศ 7.13 0.06 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลงงงานโดยตรง (ประเภทท ่ 1) 287.96 2.34 
ประเภทท ่  2:การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม (Indirect Emission) 

- การใช้ไฟฟ้าภายในอาคารส านักงาน ภายนอกอาคารส านักงาน 

และไฟฟ้าสาธารณะ 
111.24 0.90 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลงงงานทางอ้อม (ประเภทท ่ 2) 111.24 0.90 

ประเภทท ่  3:การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากแหล่งอืน่ๆ (Other Indirect Emission) 

- การเดินทางไป-กลับจากทีพักถึงเทศบาลเพื่อการท างานของ

พนักงาน 
73.05 0.59 

- การเดินทางไปราชการ ประชุม และสัมมนาโดยรถโดยสารที่

เทศบาลจัดหาให้จากการรับเหมาช่วง 
6.03 0.05 

- การเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารภายในประเทศ 2.66 0.02 

- การใช้น้ าประปา 0.16 0.001 

- การใช้กระดาษ 3.26 0.03 

- การจัดการขยะของเทศบาลโดยวิธีฝังกลบ 11,801.93 96.02 

- การใช้ปุ๋ย 5.10 0.04 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลงงงานทางอ้อม (ประเภทท ่ 3) 11,892.20 96.75 
ผลรัมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทง้งหมด (kg CO2e) 12,291,390 100.00 
ผลรัมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทง้งหมด (tones CO2e) 12,291.39 100.00 
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*ข้อมูลที่แสดงในหน่วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
 

จากตารางที่ 3.1 หากพิจารณาในภาพรวมของทั้งองค์กรพบว่า เทศบาลเมืองหนองส าโรงมีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในประเภทที่ 3  มากที่สุด 11,892.20 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี คิดเป็นร้อยละ 96.75 รองลงมา คือ 
ประเภทที่ 1 มีปริมาณ 287.96 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี คิดเป็นร้อยละ 2.34 ทั้งนี้หากแยกตามกิจกรรมที่มี
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ 2554 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลเมืองหนอง
ส าโรงที่มีการปล่อยออกมามากที่สุดมาจากประเภทที่ 3 เกิดจากกิจกรรมการจัดการขยะของเทศบาลโดยวิธีฝังกลบ ซึ่ง
เทศบาลมีการขนส่งขยะไปก าจัด ณ เทศบาลนครอุดรธานี รองลงมา คือ ประเภทที่ 1 กิจกรรมการขนส่งของยานพาหนะ
ที่เทศบาลเป็นเจ้าของ โดยใช้เชื้อเพลิงดีเซลและเบนซิน 

 

 
 

รูปท ่ 1 สรุปปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเทศบาล 
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3.3 ัิธ การเก็บรับรัมข้อมูล  

จากแหล่งที่มาของข้อมูลในหัวข้อที่ 3.1 คณะท างานได้ท าการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
เทศบาล แสดงลักษณะของข้อมูล ดังตารางที่ 3.2 

ตารางท ่ 3.2 ลงกษณะของข้อมูล   

การปล่อยและแหล่งการก าจงด 
หน่ัยการ
เก็บข้อมลู 

หน่ัยงานท ่เก็บ
ข้อมูล 

ลงกษณะของข้อมูล แหล่งท ่มา 

การเผาไหม้ของเช้ือเพลิงจากการใช้งานของ
เครื่องจักรและ/หรืออุปกรณ์ที่ เทศบาลเป็น
เจ้าของ เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า 
เลื่อยยนต์ เป็นต้น 

ลิตร 
- กองช่าง 
- กองสาธารณสุขฯ 

เก็บข้อมูลจากการ
ประมาณค่า 

บันทึกค่าใช้จ่ายน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

การเผาไหม้ของเช้ือเพลิงจากกิจกรรมการขนส่ง
ของยานพาหนะที่เทศบาลเป็นเจ้าของ โดยใช้
เชื้อเพลิงดีเซลและเบนซิน        

ลิตร 

- ส านักปลดัฯ  
- กองวิชาการฯ  
- กองการศึกษา  
- กองคลัง  
- กองช่าง  
- กองสวัสดิการฯ 
- กองสาธารณสุขฯ 

เก็บข้อมูลจากการ
ประมาณค่า 

ทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จ าแนกทะเบียน และใบ
แจ้งหนี้ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น  

การใช้สารท าความเย็นของเครื่องปรับอากาศ กิโลกรมั  - ส านักปลัดฯ 
เก็บข้อมูลจากการ
ประมาณค่า 

ใบเสร็จการซ่อมบ ารุง
ระบบปรับอากาศ โดย
ปริมาณที่เติมไดจ้ากการ
ค านวณ 

การใช้ไฟฟ้าภายในอาคารส านักงาน ภายนอก
อาคารส านักงาน และไฟฟ้าสาธารณะ 

kWh 

- ส านักปลดัฯ  
- กองการศึกษา  

- กองสาธารณสุขฯ 
 

เก็บข้อมูลจาก
ใบเสร็จ 

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าและ
ใบเสร็จรับเงินจากการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 
ใบเสร็จรับเงิน  
และฎีกาเบิกเงิน ตาม
งบประมาณค่า
สาธารณูปโภค ประเภท
ค่าไฟฟ้า   

การเดินทางไป-กลับจากทีพักถึงเทศบาลเพื่อการ
ท างานของพนักงาน 

กิโลเมตร 

- ส านักปลดัฯ  
- กองวิชาการฯ  
- กองการศึกษา  
- กองคลัง  

เก็บข้อมูลจากแบบ
ส ารวจ 

แบบส ารวจการเดินทาง
ของพนักงานเทศบาล 
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- กองช่าง  
- กองสวัสดิการฯ 
- กองสาธารณสุขฯ 

 

การปล่อยและแหล่งการก าจงด 
หน่ัยการ
เก็บข้อมลู 

หน่ัยงานท ่เก็บ
ข้อมูล 

ลงกษณะของข้อมูล แหล่งท ่มา 

การเดินทางไปราชการ ประชุม และสัมมนาโดย
รถโดยสารที่เทศบาลจัดหาให้จากการรับเหมา
ช่วง 

กิโลเมตร 

- ส านักปลดัฯ  
- กองวิชาการฯ  
- กองการศึกษา  
- กองคลัง  
- กองช่าง  
- กองสวัสดิการฯ 
- กองสาธารณสุขฯ 

เก็บข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง 

บันทึกการเดินทางไป
ราชการของพนักงาน 

การเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารภายในประเทศ pkm 

- ส านักปลดัฯ  
- กองวิชาการฯ  
- กองการศึกษา  
- กองคลัง  
- กองช่าง  
- กองสวัสดิการฯ 
- กองสาธารณสุขฯ 

เก็บข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง 

บันทึกการเดินทางไป
ราชการของพนักงาน  
ฎีกาเบิกเงินตาม
งบประมาณ 

การใช้น้ าประปา ลบ.ม. 

- ส านักปลดัฯ  
- กองวิชาการฯ  
- กองการศึกษา  

-  

เก็บข้อมูลจาก
ใบเสร็จ 

ใบเสร็จคา่น้ าประปาจาก
การประปาส่วนภมูิภาค 

การใช้กระดาษ กิโลกรมั 

- ส านักปลดัฯ  
- กองวิชาการฯ  
- กองการศึกษา  
- กองคลัง  
- กองช่าง  
- กองสวัสดิการ 
- กองสาธารณสุขฯ 

เก็บข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง 

บันทึกรายงานขออนุมัติ
จัดซื้อวัสดสุ านักงานและ
ใบส่งของแต่ละกอง 
 

การจัดการขยะของเทศบาลโดยวิธีฝังกลบ ตัน - กองสาธารณสุขฯ 
เก็บข้อมูลจากการ
ใบเสร็จ 

ใบแจ้งหนี้ค่าบริการก าจดั
มูลฝอย  

การใช้ปุ๋ย กิโลกรมั - กองช่าง 
เก็บข้อมูลจากการ
ประมาณค่า 

ใบส่งของจากร้านค้า 
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4 เอกสารอ้างอิงของค่า Emission Factors   

ตารางท ่ 3.3 ค่า Emission Factors 

รายการ หน่ัย 
ค่า EF  

(ton CO2e/ปี) 
แหล่งอ้างอิง EF หมายเหตด 

ประเภทท ่  1:การปล่อยกา๊ซเรือนกระจกโดยตรง (Direct Emission) 

1.1  การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงทีเ่กดิจากแหล่งก าเนิดที่อยู่กับท่ี 

- เบนซิน   ลิตร 2.195 Annex 4. โปรแกรมค านวณ

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ส าหรับองค์กรธุรกิจในประเทศ

ไทย Ver1.1 Release date 18 

August 2554 

 

1.3  การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากกิจกรรมการขนส่งของยานพาหนะที่เทศบาลเป็นเจ้าของ 

- เบนซิน   ลิตร 2.1896 IPCC  

- ดีเซล ลิตร 2.7446 IPCC  

1.4.1 การเติมสารท าความเย็น  

- การเตมิสารท าความเย็น HFC-134a กิโลกรมั 1,300 IPCC  

- การเตมิสารท าความเย็น HCFC-22/R-22 กิโลกรมั 1,810 IPCC  

ประเภทท ่  2:การปล่อยกา๊ซเรือนกระจกโดยอ้อม (Indirect Emission) 

- การใช้ไฟฟ้า    kWh 0.561 TC common data  

ประเภทท ่  3:การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากแหล่งอืน่ๆ (Other Indirect Emission) 

3.1.1 การเดินทางไป-กลับระหว่างองค์กรและที่พักด้วยยานพาหนะส่วนตัว 

- เบนซิน ลิตร 2.1896 IPCC  

- ดีเซล ลิตร 2.7446 IPCC  

- ก๊าซปิโตรเลยีวเหลว (LPG) กิโลกรมั 2.84 IPCC  

3.1.3 การเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารประเภทต่างๆ 

- การเดินทางโดยเครื่องบินโดยสาร

ภายในประเทศ 
pkm 0.1733 Defra, 2010 

pkm : 

Passenger-

Kilometer 

3.2  การใช้ทรัพยากรตา่งๆ 
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รายการ หน่ัย 
ค่า EF  

(ton CO2e/ปี) 
แหล่งอ้างอิง EF หมายเหตด 

- การใช้น้ าประปา ลบ.ม. 0.0264 Metropolitan Waterworks 

Authority (Thailand) 

 

- การใช้กระดาษขาว  กิโลกรมั 1.4755 Converted data from JEMAI 

Pro using Thai Electricity Grid 

 

 

รายการ หน่ัย 
ค่า EF  

(ton CO2e/ปี) 
แหล่งอ้างอิง EF หมายเหตด 

3.3 การจดัการขยะ 

- การจัดการขยะที่ไม่ได้ท าการแยกประเภท

โดยวิธีการฝังกลบ 
ตัน 2.32 

IPCC Guideline for National 

Greenhouse Gas Inventories 

– Volume 5: Waste (2006). 

 

3.4  การใช้ปุ๋ย 

- ปุ๋ยอินทรีย ์ กิโลกรมั 0.1097 Ecoinvent 2.0  

- ปุ๋ยสูตร 15-15-15 กิโลกรมั 2.05 Ecoinvent 2.0  

- ปุ๋ยยูเรยี กิโลกรมั 5.53 Ecoinvent 2.0  

 
3.5 การจงดการ Uncertainty 

การพิจารณาความไม่แน่นอนมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบการทวนสอบและเพ่ือให้เทศบาลพิจารณาเพ่ือ
ลดระดับความไม่แน่นอนของข้อมูลในอนาคต การพิจารณาความไม่แน่นอนเป็นให้คะแนนความน่าเชื่อถือของข้อมูล
กิจกรรมและ Emission factor ที่ใช้ในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยระดับคุณภาพข้อมูลแบ่งเป็น 3 ระดับและ
คุณภาพของ Emission factor แบ่งเป็น 4 ระดับดังนี ้

การก าหนดระดับคะแนนของข้อมูลสามารถแสดงได้ในตารางที่ 3.4 ถึง 3.7 
ตารางท ่ 3.4 ระดับคะแนนอ้างอิงของคุณภาพข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
 

รายการ  ระดงบคดณภาพของข้อมูล 

ข้อมูลกิจกรรม 
X=6 Points Y=3 Points Z=1 Points 

เก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เก็บข้อมูลจากมิเตอร์และใบเสร็จ 
เก็บข้อมูลจากการ   ประมาณ

ค่า 

Emission C=4 Points D=3 Points E=2 Points F=1 Points 



 

เทศบาลเมืองหนองส าโรง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี
 

16 
รายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 

Factors EF จากการวัดที่
มีคุณภาพ 

EF จากผู้ผลิต EF ระดับประเทศ EF ระดับสากล 

 
ตารางท ่ 3.5 การเก็บขอ้มูล 
 

รายการ รายละเอ ยด 

การเก็บข้อมูลแบบต่อเนื่อง 
 

คือ การรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกปริมาณตามความเป็นจริงอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งการบันทึกปริมาณสามารถหาได้จากการตรวจวัดโดยใช้
วิธีการวัด และเครื่องมือ หรืออุปกรณ์วัดที่ได้มาตรฐาน เช่น การ
ตรวจวัดปริมาณไฟฟ้าด้วยมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า การตรวจวัด
ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงของรถยนต์จากหัวจ่ายน้ ามันเช้ือเพลิง เป็น
ต้น 

การเก็บข้อมูลจากมิเตอร ์และใบเสร็จ  คือ การรวบรวมข้อมูลจากใบเสร็จ ที่สามารถอ้างอิงและตรวจสอบได้ 
เช่น ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากใบเสร็จค่าไฟฟ้าขององค์กร เป็นต้น 

การเก็บข้อมูลด้วยการประมาณคา่ คือ การสันนิษฐานข้อมูลขึ้นมา โดยอาจอ้างอิงจากกรณีศึกษา 

 
 

ตารางท ่ 3.6 ค่าแฟคเตอร ์(Emission Factor) 
 

รายการ รายละเอ ยด 
ค่าแฟคเตอร์จากการวัดทีม่ีคุณภาพ  คือ ค่าแฟกเตอร์ที่ได้จากการเก็บข้อมูลปฐมภูมิด้วยวิธีการวัดที่ได้มาตรฐาน และใช้

เครื่องมือวัดที่ได้รับรองมาตรฐาน และผ่าน 
ค่าแฟคเตอร์จากผูผ้ลติ  คือ ค่าแฟกเตอร์ที่ได้จากผู้ผลิต (supplier) ค่าแฟคเตอร์จากผู้ผลิต คือ                      

ค่าแฟกเตอร์ที่ได้จากผู้ผลิต (supplier) 

ค่าแฟคเตอรร์ะดับประเทศ  คือ ค่าแฟคเตอร์เริ่มต้นที่มีการก าหนดใช้ในระดับประเทศ เช่น TC Common Data 
เป็นต้น 

ค่าแฟคเตอรร์ะดับสากล  คือ ค่าแฟคเตอร์เริ่มต้นท่ีมีการก าหนดใช้ในระดับนานาชาติ เช่น IPCC  เป็นต้น 

 
ตารางท ่ 3.7 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของคุณภาพข้อมูล 
 

ระดงบ ระดงบคะแนนโดยรัมของข้อมลู ค าอธิบาย 
1 1 - 6 ความไม่แน่นอนสูง คุณภาพของข้อมูลไม่ด ี
2  7 - 12 ความไม่แน่นอนเล็กน้อย คณุภาพข้อมูลปานกลาง 

3  13 - 18 ความไม่แน่นอนต่ า คุณภาพของข้อมูลด ี
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4  19 - 24 ความไม่แน่นอนต่ า คุณภาพของข้อมูลดีเยี่ยม 
 

 
ตารางท ่ 3.8 ระดับคุณภาพข้อมูลโดยรวม  
 

ประเภทของ

แหล่งก าเนิด 
การปล่อยและแหล่งการก าจงด 

คะแนนการ

เก็บข้อมลู 
คะแนน EF ผล ระดงบ 

ประเภทที ่1 

การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากการใช้งานของ
เครื่องจักรและ/หรืออุปกรณ์ที่เทศบาลเป็น
เจ้าของ เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า 
เลื่อยยนต์ เป็นต้น 

1 1 1 1 

การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากกิจกรรมการขนส่ง
ของยานพาหนะที่เทศบาลเป็นเจ้าของ โดยใช้
เชื้อเพลิงดีเซลและเบนซิน        

1 1 1 1 

การใช้สารท าความเย็นของเครื่องปรับอากาศ 1 1 1 1 

ประเภทที ่2 
การใช้ไฟฟ้าภายในอาคารส านักงาน ภายนอก
อาคารส านักงาน และไฟฟ้าสาธารณะ 

3 2 6 1 

ประเภทที ่3 

การเดินทางไป-กลับจากทีพักถึงเทศบาลเพื่อการ
ท างานของพนักงาน 

1 1 1 1 

การเดินทางไปราชการ ประชุม และสมัมนาโดย
รถโดยสารทีเ่ทศบาลจดัหาให้จากการรับเหมาช่วง 

1 1 1 1 

การเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารภายในประเทศ 6 1 6 1 

การใช้น้ าประปา 3 2 6 1 

การใช้กระดาษ 6 1 6 1 

การจัดการขยะของเทศบาลโดยวิธีฝังกลบ 3 1 3 1 

การใช้ปุ๋ย 1 1 1 1 

 

4. โอกาสการพงฒนาในอนาคต (Options) 
 

4.1 ภาพรัมการด าเนินงานและการตรัจสอบ 

ภาพรวมการด าเนินงานในปี  2554 ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึง กันยายน 2554  ในประเภทที่ 1 
ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 สามารถสรุปปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ดังนี้  
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ประเภทท ่ 1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร ในปี  2554 พบว่า มีปริมาณการปล่อย 
287.96 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 2.34  

ประเภทท ่ 2 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน ในปี 2554  พบว่า มีปริมาณ
การปล่อย 106.10 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 0.86   

ประเภทท ่ 3 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอ่ืนๆ ในปี 2554  พบว่า มีปริมาณการปล่อย  
11,892.20 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 96.79   

ผลรวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดในปี  2554 พบว่า มีปริมาณการปล่อย 12,286,260 
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือ 12,286.26 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี  

ผลการประเมินความคลาดเคลื่อนของข้อมูลอยู่ในระดับ 1 คือ การได้มาของข้อมูลบัญชีรายการ และค่า 
Emission Factor มีความไม่แน่นอนสูง คุณภาพของข้อมูลไม่ด ีดังนั้นควรจะปรับการได้มาของข้อมูล โดยเก็บข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง และเลือก Emission Factor จากการวัดที่มีคุณภาพ เพ่ือให้มีความแน่นอนของข้อมูลสูงขึ้น 

 
4.2 มาตรการแนัทางในการลดการปล่อยและการดูดซงบก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลเมืองหนองส าโรง 

แผนงาน/โครงการ 1  :  การใช้พลงงงานไฟฟ้าอย่างประหยงด 
มาตรการในการด าเนินโครงการ :  ด าเนินการต่อเนื่อง  

- กิจกรรมร้อนๆ หนาวๆ โดยการเปิดแอร์เป็นช่วงเวลา คือ 9.30 – 11.30 น. และ 13.30 – 16.00 น. 

และเปิดท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

- ล้างแผ่นกรองอากาศ (filter) ทุกเดือน และ Compressor ทุก 6 เดือน 

- ย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความร้อนออกจากห้องปรับอากาศ เช่น กาน้ าร้อนประจ าชั้นให้ย้ายมาส่วนกลาง 

ชั้น 1 และ 3  

- จัดกิจกรรม 5 ส.    

ระยะเวลาในการด าเนินการ  : มีนาคม – กรกฎาคม 25556   
ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ :   
- ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 8,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ป ี
- ประหยัดค่าใช้จ่ายส าหรับค่าไฟฟ้าได้ปีละ 24,000 บาท   
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลงจากการด าเนินการ : 4.49 ตัน CO2e 
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สรดปผลการด าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจก:   
หลังจากคณะท างานของเทศบาลได้มีการประชุมเพ่ือจัดท าแผนงานโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายใน

อาคารส านักงานเทศบาลแล้ว จึงมีการก าหนดมาตรการการประหยัดไฟฟ้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และเสนอต่อผู้บริหาร 
จากนั้นจึงน ามาตรการประหยัดไฟฟ้าที่ก าหนดขึ้นนี้ประกาศให้พนักงานได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ โดยมาตรการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ก าหนดขึ้นมีดังนี้ 

- เปิดแอร์เวลา 09.30-11.30 น. และ 13.30-16.00 น. 
- ล้าง Filter แอร์ทุกเดือนและ Compressor ทุกๆ 6 เดือน 
- เปิดแอร์ที่อุณหภูมิ 25 องศา 
- ซ่อมบ ารุงเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง 
- ย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความร้อนออกจากห้องปรับอากาศ ฯลฯ 
จากการด าเนินโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร และพนักงานของหน่วยงานต่างๆ ซึ่ง

ประกอบด้วย ส านักปลัดเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน กองช่าง กองสวัสดิการฯ กองคลัง กองการศึกษา และกอง
สาธารณสุขฯ รวมทั้งสิ้น 119 คน    

  
สรดปผลการติดตาม:   
ผลการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกท ่ลดลงจากการด าเนินการ :  จากการด าเนินโครงการ คณะท างานของ

เทศบาลได้มีการติดตามและประเมินผลการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าในช่วงเดือน
มีนาคม – กรกฎาคม 2556 จากใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พบว่า สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภายในอาคารส านักงานของเทศบาลได้ในบางเดือน ดังนี้  

 

ัิธ ด าเนินงาน 
ช่ังเัลาด าเนินการ (เดือน) 

ผลรัม 
ม .ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า  ปี 2554 (kWh) 11,732.00 14,836.00 12,570.00 17,493.00 15,397.00 72,028.00 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า  ปี 2555 (kWh) 16,343.38 15,003.85 18,667.31 14,995.92 13,925.81 78,936.27 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า  ปี 2556 (kWh) 16,039.03 15,906.02 19,274.47 15,975.60 15,229.24 82,424.36 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกปี 2554 (ตัน CO2e) 6.58 8.32 7.05 9.81 8.64 40.41 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกปี 2555 (ตัน CO2e) 9.17 8.42 10.47 8.41 7.81 44.28 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกปี 2556 (ตัน CO2e) 9.0 8.92 10.81 8.96 8.54 46.23 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท ่ลดได้ (ตงน CO2e) 

คิดจากปีฐาน ปี 2544 
+2.42 +0.60 +3.76 -0.85 -0.1 +5.82 

*หมายเหตุ : เครื่องหมาย – แสดงถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง 
เครื่องหมาย + แสดงถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพ่ิมข้ึน 
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ปัญหาอดปสรรคจากการด าเนนิโครงการ : ไม่ได้รับความร่วมมือในการด าเนินตามมาตรการจากหน่วยงาน

บางส่วน ท าให้บางเดือน ไม่สามารถประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าได้เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 และมีการศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานอื่นเป็นจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถปิดไฟได้ในช่วงเวลาที่ก าหนด และศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ไม่สามารถผิด
ไฟได้เนื่องจากมีประชาชนมารับบริการ  

                                          
ภาพกิจกรรม 

ภาพก่อนการด าเนินงาน        ภาพหลงงการด าเนินงาน 
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ภาพกิจกรรม ปี 2556 
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แผนงาน/โครงการ 2 :  การจงดการขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด 
มาตรการในการด าเนินโครงการ  :  ด าเนินการต่อเนื่อง  
- เปลี่ยนขยะเป็นทองคุ้มครองครอบครัว  
- เลี้ยงไส้เดือนดินก าจัดขยะอินทรีย์    
- ท าก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์    

 ระยะเวลาในการด าเนินการ  :  มีนาคม – กรกฎาคม   2556 
ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ :   
- ลดปริมาณขยะที่น าไปก าจัดลงได้ 71.7 ตันต่อปี  

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลงจากการด าเนินการ : 166.3 ตัน CO2e ต่อปี  

สรดปผลการด าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจก :   
ผลการด าเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกจากการจงดการขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดของเทศบาลเมือง

หนองส าโรงตง้งแต่ในอด ต - ปัจจดบงน   
- ปี 2551 เทศบาลเมืองหนองส าโรงเริ่มจัดตั้งกองทุนขยะรีไซเคิล โดยเปิดขายหุ้นให้ประชาชนร่วมลงทุน

หุ้นละ 100 บาท จ ากัดคนละไม่เกิน 100 หุ้น เพ่ือระดมทุนรับซื้อขยะรีไซเคิลจากประชาชนในการน าไปคัดแยกและเพ่ิม

มูลค่า โดยในระยะแรก สามารถระดมทุนได้ประมาณ 70,000 บาท โดยได้มีการยกร่างระเบียบกองทุน และคัดเลือก

คณะกรรมการกองทุน ตลอดจนกิจกรรมประชาสัมพันธ์และระดมขายหุ้นมาอย่างต่อเนื่อง  

- ปี 2552  เทศบาลเมืองหนองส าโรง ส่งคณะกรรมการกองทุนขยะรีไซเคิลไปฝึกอบรมการคัดแยกขยะใน

เชิงพาณิชย์กับบริษัท วงษ์พาณิชย์ ที่จังหวัดพิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2552 หลังจากนั้นได้มีแนวคิด

ในการจัดการขยะโดยประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 

รูปแบบที่ 1 เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนขยะรีไซเคิล โดยซื้อหุ้นร่วมลงทุนหุ้นละ 100 บาท ไม่เกินคนละ 
100 หุ้น เพ่ือน าทุนไปรับซื้อขยะรีไซเคิลจากประชาชน โดยจะน าขยะรีไซเคิลไปท าการคัดแยกและเพ่ิมมูลค่าและปันผล
ก าไรคืนให้สมาชิก โดยขณะนี้มีสมาชิกกองทุนทั้งสิ้น  240 ราย 2,215 หุ้น มีเงินกองทุน 221,500 บาท (ณ วันที่ 5 
กันยายน 2554) เริ่มเปิดด าเนินการ (รับซื้อขยะคัดแยกและเพ่ิมมูลค่า) เดือนกรกฎาคม 2552 โดยมีการปันผลก าไรคืน
สมาชิกในเดือน ธันวาคม 2552 ให้ผลก าไรในอัตราหุ้นละ 18 บาท หรือผลตอบแทนร้อยละ 18  เดือนธันวาคม 2553 
ให้ผลก าไรในอัตราหุ้นละ 6 บาท หรือผลตอบแทนร้อยละ 6 
 นับแต่การด าเนินงานถึงปัจจุบันมีการปรับรูปแบบการด าเนินโครงการ ซึ่งกองทุนขยะรีไซเคิลชุมชน 
ได้มีการแยกเงินฝากออกเป็น 2 บัญชี ได้แก่บัญชีโครงการเปลี่ยนขยะเป็นทองคุ้มครองครอบครัวซึ่งเป็นบัญชีที่ไม่สามารถ
เบิกถอนได้ แต่จะถูกหักเมื่อสมาชิกเสียชีวิต ซึ่งจะถูกหักคนละ 3 บาท และบัญชีกองทุนขยะรีไซเคิลซึ่งเป็นบัญชีมีไว้เพ่ือ
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การลงทุน โดยกองทุนขยะรีไซเคิลจะเป็นตัวกลางในการน าขยะไปจ าหน่าย และจะน าเงินเข้าบัญชีโครงเปลี่ยนขยะเป็น
ทองคุ้มครองครอบครัวตามจ านวนเงินสมาชิกที่ได้น าไปจ าหน่ายในครั้งนั้นๆ ก าไรส่วนต่างจะน าเข้าบัญชีกองทุนขยะรี
ไซเคิลชุมชน  

 
รูปแบบที่ 2 เข้าร่วมโครงการขยะเป็นทองคุ้มครองทั้งครอบครัว โดยมีหลักการให้สมาชิกน าขยะมีค่าไป

ฝากกับธนาคารขยะ แล้วตีมูลค่าเป็นเงินในบัญชี หากสมาชิกรายใดมีเงินเหลือในบัญชีมากกว่า 300 บาท และน าขยะมา
ฝากติดต่อกันทุกเดือนภายใน 6 เดือน จะได้รับสิทธิ์ประกันชีวิตทั้งครอบครัว (ฌาปนกิจสงเคราะห์) โดยขณะนี้สมาชิก
ทั้งสิ้น 4,156 ราย สมาชิกมีเงินฝากในบัญชีรวมทั้งสิ้น 343,369.42 บาท (คนละส่วนกับกองทุน) สมาชิกเสียชีวิตแล้ว 54 
ราย แต่ละรายได้รับเงินช่วยเหลือรายละ10,000 บาท (ศพที่ 1-16 ศพ โดยศพที่ 17-27 มอบศพละ 9,000บาท หักไว้ 
10% เป็นค่าบริหารจัดการ)    

ผลจากการด าเนินกิจกรรมการคัดแยกและน าขยะกลับไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2552 ถึง

ปัจจุบัน เทศบาลเมืองหนองส าโรงและกองทุนฯ ได้มีการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนจ านวน 5 แห่ง สามารถรวบรวม

ขยะมีค่าทั้งสิ้น 179,975.70 กิโลกรัม หรือคิดเป็นประมาณ 180 ตัน และมียอดเงินที่ได้รับจากการเพ่ิมมูลค่าและ

จ าหน่ายขยะรีไซเคิล ทั้งสิ้น 1,506,925 บาท (ข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2553)  

- ปี 2554 นับแต่เริ่มเข้าร่วมโครงการขยายผลกิจกรรมก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่นเพ่ือมุ่งสู่การเป็นเมือง

ลดคาร์บอนและสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจของประเทศไทย กิจกรรมลดขยะที่ต้นทางเพ่ือลดปริมาณการเก็บ

ขนขยะไปก าจัด ซึ่งประกอบด้วย 

โครงการที่ 1 เปลี่ยนขยะเป็นทองคุ้มครองครอบครัว (อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกองทุนขยะรีไซเคิล
ชุมชน) มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 4,156 คน ยอดเงินฝากสมาชิก 343,369.42 บาท ปริมาณขยะที่รวบรวมและน าไป
จ าหน่าย ปริมาณ 42,703.44 กิโลกรัม (ข้อมูลเดือนสิงหาคม 2554 ถึงเดือนตุลาคม 2555) 

โครงการที่ 2 เลี้ยงไส้เดือนเพ่ือก าจัดขยะอินทรีย์ มีจ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 16 หลังคา
เรือน ปริมาณขยะที่ก าจัดได้ประมาณวันละ 0.3 กิโลกรัมต่อหลังคาเรือน (เริ่มโครงการน าร่องชุมชนแสงทอง เดือน
สิงหาคม 2555) ปริมาณขยะอินทรีย์ เฉลี่ยเดือนละ 144 กิโลกรัม           

- ปี 2555 นับแต่เริ่มเข้าร่วมโครงการขยายผลกิจกรรมก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่นเพ่ือมุ่งสู่การเป็นเมือง

ลดคาร์บอนและสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจของประเทศไทย กิจกรรมลดขยะที่ต้นทางเพ่ือลดปริมาณการเก็บ

ขนขยะไปก าจัด ซึ่งประกอบด้วย 

โครงการที่ 1 เปลี่ยนขยะเป็นทองคุ้มครองครอบครัว (อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกองทุนขยะรีไซเคิล
ชุมชน) มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 4,171 ราย ยอดเงินฝากสมาชิกทั้งสิ้น 363,844.29 บาท ปริมาณขยะที่รวบรวม
และน าไปจ าหน่าย ปริมาณ 71,717 กิโลกรัม (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2556) 
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โครงการที่ 2 เลี้ยงไส้เดือนเพ่ือก าจัดขยะอินทรีย์ มีจ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 16 หลังคา
เรือน ปริมาณขยะที่ก าจัดได้ประมาณวันละ 0.3 กิโลกรัมต่อหลังคาเรือน (เริ่มโครงการน าร่องชุมชนแสงทอง เดือน
สิงหาคม 2555) ปริมาณขยะอินทรีย์ เฉลี่ยเดือนละ 144 กิโลกรัม            

สรดปผลการติดตาม:   
ผลการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกท ่ลดลงจากการด าเนินการ :   

 

ัิธ ด าเนินงาน 
ช่ังเัลาด าเนินการ (เดือน) 

ผลรัม 
ม .ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

ปริมาณการเกิดขยะ  ปี 2554 (ตัน) 383.09 377.58 400.59 493.72 418.08 2,073.06 

ปริมาณการเกิดขยะ  ปี 2555 (ตัน) 420.62 408.03 504.68 462.14 422.59 2,218.06 

ปริมาณการเกิดขยะ  ปี 2556 (ตัน) 523.16 442.63 493.16 480.50 585.88 2,525.33 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกปี 2554 (ตัน CO2e) 888.77  875.99  929.37  1,145.43  969.95  4,809.50 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกปี 2555 (ตัน CO2e)  975.84  946.63  1,170.86  1,072.16  980.41  5,145.90 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกปี 2556 (ตัน CO2e) 1,213.73 1,026.90 1,144.13 1,114.76 1,359.24 5,858.76 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท ่ลดได้ (ตงน CO2e) 

คิดจากปีฐาน ปี 2554 
+324.96 +150.91 +214.76 -30.67 +389.29 +1,049.26 

*หมายเหตุ : เครื่องหมาย – แสดงถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง 
เครื่องหมาย + แสดงถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพ่ิมข้ึน 
ปัญหาอดปสรรคจากการด าเนนิโครงการ : 
โครงการที่ 1 จ านวนสมาชิกยังเพ่ิมขึ้นไม่มากหากเทียบต่อจ านวนประชากร ส่งผลให้ยังมีปริมาณขยะที่

จัดเก็บไปก าจัดมีอัตราที่ยังสูง   
โครงการที่ 2 การด าเนินโครงการดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยงบประมาณในการด าเนินงาน ส่งผลให้ในส่วน

การก าจัดขยะอินทรีย์เป็นไปอย่างล่าช้า  
ในภาพรวมปริมาณขยะยังมีปริมาณที่เพ่ิมขึ้น นอกจากการด าเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างล่าช้าแล้วการ

ขยายตัวของเมือง เช่น บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ และการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  แนว

ทางการแก้ไขคือ เทศบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2556 โครงการรณรงค์เพ่ิมสมาชิกกองทุน

ขยะรีไซเคิล และนอกจากนี้ในการจัดการขยะอินทรีย์ ได้มีการตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงไส้เดือนเพ่ือก าจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนซึ่ง

ปัจจุบันด าเนินการในชุมชนชุมชนแสงทองเป็นชุมชนน าร่อง และมีการขยายผลไปยัง ชุมชนนเรศวรและชุมชนหนอง

ส าโรงพัฒนา 
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นอกจากนี้เทศบาลเมืองหนองส าโรง มีแนวทางในการจัดการขยะครบวงจร ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ซ่ึงได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองหนองส าโรง มหาวิทยาลัยราชภัฎ

อุดรธานี ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ที่ 9 อุดรธานี และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ใช้

พ้ืนที่ ประกอบด้วย กิจกรรมศูนย์คัดแยกขยะรีไซเคิลการท าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ โครงการต้นแบบการเลี้ยงไส้เดือน

ดินเพื่อก าจัดขยะอินทรีย์ ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล แปลงผักปลอดสารพิษ แปลงนาสาธิต   ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้

สถานที่จากกระทรวงมหาดไทย   

 

                                       ภาพกิจกรรม 
 

ภาพก่อนการด าเนินงาน    ภาพหลงงการด าเนินงาน 
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แผนงาน/โครงการ 3  :  ลดการใช้น้ ามงนเชื้อเพลิง ส าหรงบยานพาหนะ  
มาตรการในการด าเนินโครงการ  :   กิจกรรมต่อเนื่อง  
- ให้ความรู้พนักงานในการขับรถ   
- ซ่อมบ ารุงยานพาหนะตามระยะเวลา   
- จัดกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์  
- จัดหารถบริการร่วม (พลังงานทดแทน)   
ระยะเวลาในการด าเนินการ :  ตุลาคม 2555 – กรกฎาคม   2556 
ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ :  ประหยัดการใช้น้ ามันเบนซินรวม 31 ลิตร/เดือน และดีเซลรวม 785 

ลิตร/เดือน หรือเฉลี่ยแต่ละกองประหยัดน้ ามันเบนซินประมาณ 5 
ลิตร/เดือน ประหยัดการใช้ดีเซล 112 ลิตร/เดือน 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลงจากการด าเนินการ :  26.65 CO2e ต่อปี 
 
สรดปผลการด าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจก:  
เทศบาลเมืองหนองส าโรงได้ด าเนินการจัดท าโครงการ ดังนี้  
1. โครงการขับรถอย่างไรลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง  มีการด าเนินการจัดอบรมเป็นเวลา 1 วัน และ ได้รับ

ความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากรจากกรมการขนส่งทางบก จังหวัดอุดรธานี มาให้ความรู้ความเข้าใจในวิธีการขับรถให้
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ประหยัดพลังงาน และเครื่องหมายจราจรกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก  ตลอดจนมารยาทในการขับขี่ การดูแลรักษา
เครื่องยนต์ ในโครงการนี้มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 62 ท่าน 

2. จัดกิจกรรมคาร์พูลเดย์ คารฺฟรีเดย์ และการท าความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในวันเทศบาล ซึ่งตรงกับวันที่ 
24 เมษายนของทุกปี  
 

สรดปผลการติดตาม:     
ผลการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกท ่ลดลงจากการด าเนินการ :  จากการด าเนินโครงการ คณะท างานของ

เทศบาลได้มีการติดตามและประเมินผลการลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง โดยเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในช่วง
เดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2556 จากใบเสร็จค่าน้ ามัน พบว่า ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของเทศบาลได้ เพ่ิมขึ้น
เนื่องจาก มีการเพิ่มของประชากรแฝง และมีสถานประกอบการขนาดใหญ่เกิดขึ้น  ในภาพรวมของโครงการ ปริมาณการ
ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง มีปริมาณเพ่ิมข้ึนคือในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2556  ดังข้อมูลในตาราง  

 
ปริมาณการใช้น้ ามงนด เซล 

ัิธ ด าเนินงาน 
ช่ังเัลาด าเนินการ (เดือน) 

ผลรัม 
ม .ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ปี 2554 (ลิตร) 8,449.37 6,944.10 7,534.05 7,097.04 7,293.50 37,318.06 

ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ปี 2555 (ลิตร) 6,856.04 6,741.40 6,772.67 6,626.71 7,526.88 34,523.70 

ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ปี 2556 (ลิตร) 8,367.24 8,224.70 13,729.29 6,966.28 8,290.76 53,869.03 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกปี 2554 (ตัน CO2e) 23.19 19.06 20.68 19.48 20.02 102.42 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกปี 2555 (ตัน CO2e) 18.82 18.50 18.59 18.19 20.66 94.75 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกปี 2556 (ตัน CO2e) 22.10 21.75 37.21 18.54 22.55 122.15 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท ่ลดได้ (ตงน CO2e) 

คิดจากปีฐาน 2554 
-1.09 +2.69 +16.53 -0.94 +2.53 +19.73 

 
*หมายเหตุ : เครื่องหมาย – แสดงถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง 

เครื่องหมาย + แสดงถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพ่ิมข้ึน 

- ปริมาณการใช้น้ ามงนเบนซิน 

ัิธ ด าเนินงาน 
ช่ังเัลาด าเนินการ (เดือน) 

ผลรัม 
ม .ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ปี 2554 (ลิตร) 321.59 225.64 293.55 305.61 288.80 1,435.19 

ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ปี 2555 (ลิตร) 169.03 128.24 166.83 188.31 175.24 827.65 

ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ปี 2556 (ลิตร) 267.07 242.30 242.08 229.95 238.26 1,219.66 
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ปริมาณก๊าซเรือนกระจกปี 2554 (ตัน CO2e) 0.70 0.49 0.64 0.67 0.63 3.14 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกปี 2555 (ตัน CO2e) 0.37 0.28 0.37 0.41 0.38 1.81 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกปี 2556 (ตัน CO2e) 0.60 0.53 0.51 0.5 0.52 2.66 

.ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท ่ลดได้ (ตงน CO2e) 

คิดจากปีฐาน 2554 
-0.10 +0.04 -0.13 -0.17 -0.11 -0.48 

 
*หมายเหตุ : เครื่องหมาย – แสดงถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง 

เครื่องหมาย + แสดงถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพ่ิมข้ึน 
 
ปัญหาอดปสรรคจากการด าเนนิโครงการ : 
- บุคลากรในองค์กรไม่ให้ความส าคัญกับการให้ข้อมูลด้านเอกสาร 

 
ภาพกิจกรรม 
 
ภาพก่อนการด าเนินงาน    ภาพหลงงการด าเนินงาน 
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5.  การค านัณปริมาณคาร์บอนท ่กงกเก็บโดยต้นไม้ 
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เทศบาลเมืองหนองส าโรง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตความ

รับผิดชอบของเทศบาล ได้แก่ พื้นที่รอบชุมชนหนองแวงพัฒนา วัดป่าบ้านถ่อน วัดป่าบ่อสร้าง วัดป่าบ้านดาน วัดสุวรรณ

เกสร วัดสระบัวบาน วัดบ้านบ่อสร้าง (วัดป่า) และวัดโพธิ์ชัย โดยชนิดพันธุ์ไม้ท่ีท าการปลูก เช่น ทองกวาว ต้นมะขาม ต้น

กระถินณรงค์ ต้นสน ต้นประดู่ ต้นสัก มะม่วง พญาสัตบรรณ สะเดาใหญ่ สะเดาเล็ก สะเดา มะขามเทศ มะพร้าว ยูคา

ลิปตัส เป็นต้น จากการประเมินมวลชีวภาพของต้นไม้ที่ปลูกในปี 2554 มีค่าเท่ากับ 10,583.35 กิโลกรัม คิดเป็นปริมาณ

คาร์บอนที่กักเก็บไว้ในมวลชีวภาพของต้นเท่ากับ 5,291.68 กิโลกรัมคาร์บอน รายละเอียดดังตาราง 5.1 

ตารางท ่ 5.1 ปริมาณมวลชีวภาพของที่ต้นไม้ในบริเวณพ้ืนที่ความรับผิดของเทศบาลเมืองหนองส าโรง อ าเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธานี 

สถานท  ่ ต้นไม้ 

ค่าเฉล ่ยมัลช ัภาพ      

ของการสด่มตงัอย่าง 

(kg) 

จ านันต้นต่อ

สถานท (่ต้น) 

มัลช ัภาพของต้นไม้

ทง้งหมดท ่ปลูกแต่ละ

สถานท ่ (kg) 

ชุมชนหนองแวงพัฒนา ทองกวาว 2.54 50 126.97 

วัดป่าบ้านถ่อน ทองกวาว 2.58 100 257.56 

วัดป่าบ่อสรา้ง ต้นมะขาม 21.73 50 1,086.35 

วัดป่าบ่อสรา้ง ต้นกระถินณรงค ์ 8.81 110 969.14 

วัดป่าบ่อสรา้ง ต้นสน 12.82 50 641.02 

วัดป่าบ่อสรา้ง ต้นประดู ่ 16.87 70 1,180.66 

วัดป่าบ่อสรา้ง ต้นสัก 7.48 100 748.21 

วัดป่าบ้านดาน ประดู ่ 3.81 200 762.53 

วัดป่าบ้านดาน มะม่วง 3.81 20 76.25 

วัดป่าบ้านดาน มะขาม 21.63 8 173.00 

วัดป่าบ้านดาน พญาสัตบรรณ 9.81 20 196.20 

วัดป่าบ้านดาน สัก 4.67 20 93.47 

วัดป่าบ้านดาน สะเดาใหญ ่ 16.63 4 66.52 

วัดป่าบ้านดาน สะเดาเล็ก 5.45 5 27.24 

วัดป่าบ้านถ่อน สะเดา 13.55 4 54.20 



 

เทศบาลเมืองหนองส าโรง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี
 

31 
รายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 

วัดป่าบ้านถ่อน ประดู ่ 7.55 100 754.87 

วัดป่าบ้านถ่อน มะม่วง 6.16 10 61.55 

วัดป่าบ้านถ่อน ชิงชัง 3.81 8 30.50 

วัดป่าบ้านถ่อน พญาสัตบรรณ 9.81 10 98.10 

วัดสุวรรณเกสร มะม่วง 5.32 12 63.81 

วัดสุวรรณเกสร สะเดาใหญ ่ 21.51 5 107.53 

วัดสระบัวบาน ประดู ่ 4.67 20 93.47 
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สถานท  ่ ต้นไม้ 
ค่าเฉล ่ยมัลช ัภาพ      
ของการสด่มตงัอย่าง 

(kg) 

จ านันต้นต่อ
สถานท (่ต้น) 

มัลช ัภาพของต้นไม้
ทง้งหมดท ่ปลูกแต่ละ

สถานท ่ (kg) 

วัดสระบัวบาน มะม่วง 8.00 20 159.94 

วัดสระบัวบาน พญาสัตบรรณ 9.81 10 98.10 

วัดสระบัวบาน มะขาม 3.81 5 19.06 

วัดบ้านบ่อสรา้ง (วัดป่า) ประดู ่ 4.67 200 934.66 

วัดบ้านบ่อสรา้ง (วัดป่า) สัก 3.11 50 155.56 

วัดบ้านบ่อสรา้ง (วัดป่า) มะขามเทศ 9.81 5 49.05 

วัดบ้านบ่อสรา้ง (วัดปา่) มะขาม 34.15 6 204.91 

วัดบ้านบ่อสรา้ง (วัดป่า) มะพร้าว 4.67 10 46.73 

วัดบ้านบ่อสรา้ง (วัดป่า) ยูคาลิปตัส 3.67 50 183.67 

วัดบ้านบ่อสรา้ง (วัดป่า) สะเดา 25.06 5 125.31 

วัดบ้านบ่อสรา้ง (วัดป่า) มะม่วง 8.00 15 119.96 

วัดโพธิ์ชัย มะขาม 16.63 3 49.89 

วัดโพธิ์ชัย มะขามเทศ 4.71 8 37.66 

วัดโพธิ์ชัย ประดู ่ 4.67 30 140.20 

วัดโพธิ์ชัย ยูคาลิปตัส 3.67 20 73.47 

วัดโพธิ์ชัย มะม่วง 3.81 10 38.13 

วัดโพธิ์ชัย มะพร้าว 4.67 12 56.08 

วัดป่าบ้านถ่อน มะพร้าว 4.67 10 46.73 

วัดสุวรรณเกสร ประดู ่ 6.52 50 326.03 

วัดสุวรรณเกสร พญาสัตบรรณ 9.81 5 49.05 

วัดบ้านบ่อสรา้ง (วัดป่า) มะม่วง 8.00 15 119.96 

วัดโพธิ์ชัย มะขาม 16.63 3 49.89 

มัลช ัภาพในปฐีาน 2554 (กิโลกรงม) 10,583.35 
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ปริมาณคาร์บอนท ่กงกเก็บ(กิโลกรงมคาร์บอน) 5,291.68 
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6. การทันสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจก (หลงงการด าเนินการ) 

ภาพรวมการด าเนินงานทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจก (หลังการด าเนินการ) ตามระยะเวลาการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ในช่วงปีงบประมาณ 2555 ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2555 (รายงานข้อมูลจนถึงเดือนสิงหาคม 
2555) ในประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 สามารถสรุปปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ดังนี้  

ประเภทท ่ 1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร ในปี 2555 พบว่า มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 271.49 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 2.42  

ประเภทท ่ 2 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน ในปี 2555 พบว่า มีปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 111.13 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 0.99   

ประเภทท ่ 3 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอ่ืนๆ ในปี 2555 พบว่า มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 10,826.20 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 96.59  

ตารางท ่ 6-1 สรุปปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (หลังการด าเนินการ) 

ประเภทการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปริมาณ CO2e % 

ประเภทท ่  1:การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง (Direct Emission) 

- การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากการใช้งานของเครื่องจักรและ/หรือ

อุปกรณ์ที่เทศบาลเป็นเจ้าของ เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่อง

ตัดหญ้า เลื่อยยนต์ เป็นต้น 

13.17 0.12 

- การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากกิจกรรมการขนส่งของยานพาหนะ

ที่เทศบาลเป็นเจ้าของ โดยใช้เชื้อเพลิงดีเซลและเบนซิน        
204.96 1.83 

- การใช้สารท าความเย็นของเครื่องปรับอากาศ 53.36 0.48 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลงงงานโดยตรง (ประเภทท ่ 1) 271.49 2.42 
ประเภทท ่  2:การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม (Indirect Emission) 

- การใช้ไฟฟ้าภายในอาคารส านักงาน ภายนอกอาคารส านักงาน 

และไฟฟ้าสาธารณะ 
111.13 0.99 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลงงงานทางอ้อม (ประเภทท ่ 2) 111.13 0.99 
ประเภทท ่  3:การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากแหล่งอืน่ๆ (Other Indirect Emission) 

- การเดินทางไป-กลับจากทีพักถึงเทศบาลเพื่อการท างานของ

พนักงาน 
66.95 0.60 
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*ข้อมูลที่แสดงในหน่วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

ดังนั้น ผลรวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปล่อยออกมาตลอดกระบวนการให้บริการจาก
กิจกรรมต่างๆ ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองหนองส าโรงในปี 2555 ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลถึงเดือน
สิงหาคม 2555 พบว่า มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้น 11,208,730 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อ
ปี หรือคิดเป็น 11,208.73 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ทั้งนี้ หากน ามาเปรียบเทียบกับปีฐานในปี 2554 (ช่วง
ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึง สิงหาคม 2554) พบว่า เทศบาลยังไม่สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ทั้ง 
3 ประเภท เนื่องจากภารกิจที่เพ่ิมขึ้นของเทศบาล จึงจ าเป็นต้องมีการใช้พลังงานต่างๆ เพ่ิมขึ้น ท าให้ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสูงขึ้นด้วย ทั้งนี้เทศบาลเมืองหนองส าโรงยังคงด าเนินการโครงการต่างๆ เพ่ือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ต่อไป 

 ภาพรวมการด าเนินงานทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจก (หลังการด าเนินการ) ตามระยะเวลาการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ในช่วงปีงบประมาณ 2556 ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึง กันยายน 2556 (รายงานข้อมูลจนถึงเดือนกรกฎาคม 
2556) ในประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 สามารถสรุปปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ดังนี้  

ประเภทท ่ 1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร ในปี 2556 พบว่า มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 3,274.05 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 22.95  

ประเภทท ่ 2 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน ในปี 2556 พบว่า มีปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 111.06 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 0.78   

ประเภทท ่ 3 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอ่ืนๆ ในปี 2556 พบว่า มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 10,882.47ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 76.27  
 

- การเดินทางไปราชการ ประชุม และสัมมนาโดยรถโดยสารที่

เทศบาลจัดหาให้จากการรับเหมาช่วง 
3.69 0.03 

- การเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารภายในประเทศ 7.82 0.07 

- การใช้น้ าประปา 0.16 0.001 

- การใช้กระดาษ 1.82 0.02 

- การจัดการขยะของเทศบาลโดยวิธีฝังกลบ 10,741.04 95.83 

- การใช้ปุ๋ย 4.61 0.04 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลงงงานทางอ้อม (ประเภทท ่ 3) 10,826.20 96.59 
ผลรัมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทง้งหมด (kg CO2e) 11,208,730 100.00 

ผลรัมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทง้งหมด (tones CO2e) 11,208.73 100.00 
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ตารางท ่ 6-2 สรุปปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี 2556  

*ข้อมูลที่แสดงในหน่วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

ประเภทการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปริมาณ CO2e % 

ประเภทท ่  1:การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง (Direct Emission) 

- การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากการใช้งานของเครื่องจักรและ/หรือ

อุปกรณ์ที่เทศบาลเป็นเจ้าของ เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่อง

ตัดหญ้า เลื่อยยนต์ เป็นต้น 

13.73 0.10 

- การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากกิจกรรมการขนส่งของยานพาหนะ

ที่เทศบาลเป็นเจ้าของ โดยใช้เชื้อเพลิงดีเซลและเบนซิน        
1,393.61 9.77 

- การใช้สารท าความเย็นของเครื่องปรับอากาศ 1,867.78 13.09 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลงงงานโดยตรง (ประเภทท ่ 1) 3,275.12 22.95 

ประเภทท ่  2:การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม (Indirect Emission) 

- การใช้ไฟฟ้าภายในอาคารส านักงาน ภายนอกอาคารส านักงาน 

และไฟฟ้าสาธารณะ 
111.06 0.78 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลงงงานทางอ้อม (ประเภทท ่ 2) 111.06 0.78 
ประเภทท ่  3:การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากแหล่งอืน่ๆ (Other Indirect Emission) 

- การเดินทางไป-กลับจากที่พักถึงเทศบาลเพื่อการท างานของ

พนักงาน 
73.05 0.5 

- การเดินทางไปราชการ ประชุม และสัมมนาโดยรถโดยสารที่

เทศบาลจัดหาให้จากการรับเหมาช่วง 
30.57 0.2 

- การเดินทางโดยเครื่องบินโดยสาร 3.62 0.03 

- การใช้น้ าประปา 0.22  

- การใช้กระดาษ 0.36 0.02 

- การจัดการขยะของเทศบาลโดยวิธีฝังกลบ 10,767.72 75.46 

- การใช้ปุ๋ย 6.92 0.05 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลงงงานทางอ้อม (ประเภทท ่ 3) 10,882.47 76.27 
ผลรัมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทง้งหมด (kg CO2e) 14,268,650 100.00 
ผลรัมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทง้งหมด (tones CO2e) 14,268.65 100.00 
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ดังนั้น ผลรวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปล่อยออกมาตลอดกระบวนการให้บริการจาก
กิจกรรมต่างๆ ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองหนองส าโรงในปี 2556 ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลถึงเดือน
กรกฎาคม 2556 พบว่า มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้น 14,267,580 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อปี หรือคิดเป็น 14,267.58 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ทั้งนี้ หากน ามาเปรียบเทียบกับปีฐานในปี 2554 
(ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึง สิงหาคม 2554) พบว่า เทศบาลยังไม่สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้ทั้ง 3 ประเภท เนื่องจากภารกิจที่เพ่ิมขึ้นของเทศบาล จึงจ าเป็นต้องมีการใช้พลังงานต่างๆ เพ่ิมขึ้น ท าให้ปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงขึ้นด้วย ทั้งนี้เทศบาลเมืองหนองส าโรงยังคงด าเนินการโครงการต่างๆ เพ่ือลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจกต่อไป 

เปรยีบเทยีบปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก ปี2554 ถงึ ปี2556
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รูปท ่ 1 สรุปปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมาตลอดกระบวนการให้บริการจากกิจกรรมต่างๆ ในเขต
พ้ืนที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองหนองส าโรง ปี 2554 (ตุลาคม 2553-สิงหาคม2554)  

และปี 2555 (ตุลาคม 2554-สิงหาคม 2555)   และปี 2556 (ตุลาคม 2555-กรกฎาคม 2556) 
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ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกแยกตามประเภท
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รูปท ่ 2 เปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาตลอดกระบวนการ แยกตามประเภท 
 ระหว่างปีฐาน 2554  (ตุลาคม 2553-สิงหาคม2554) และปี 2556 (ตุลาคม 2555-กรกฎาคม 2556) 
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7. ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม  
 

ครง้งท ่ 1 พิธ ลงนาม MOU และฝึกอบรม งันท ่ 10 มกราคม 2555  
ณ ห้องบดหงา ชง้น 3 โรงแรมโกลเดนทิัลิป ซอฟเฟอริน กรดงเทพมหานคร  
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ครง้งท ่ 2 งันท  ่26 มกราคม 2555 ณ ห้องประชดม ชง้น 3 เทศบาลเมืองหนองส าโรง    
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ครง้งท ่ 3 งันท ่ 2 ม นาคม 2555 ณ ห้องประชดมชง้น 3 เทศบาลเมืองหนองส าโรง   
 

 

 
 

 
 

 
 
 


