นโยบาย และกรอบแนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ระยะเวลา
วันที่ออกรายงาน
รายงานโดย

:

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

:

1 ตุลาคม 2563

:
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บทนำ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น มีบ ทบาทที่สำคั ญ ในการบริห ารจั ด การทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อ ม
และ ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขภาวะมลพิษในเขตพื้นที่ท้องถิ่นของตน อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของชุมชนเมือง
อย่า ง รวดเร็ว ทั้ ง ในเชิง จำนวน และขนาดของเมือ งส่ง ผลกระทบโดยตรงกับ บริห ารจัด การทรัพ ยากรธรรมชา ติ
และสิงแวดล้อม และส่งผลให้พื้นที่ชุมชนเขตเมืองมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศในอัตราที่สูงตามความเจริญของ
เมืองไปด้วย เนื่องจากมีการใช้พลังงาน การเกิดขยะมูลฝอย การลดลงของพื้นที่สีเขียว ก๊าซเรือนกระจกเป็นสาเหตุสำคัญ
ของการเกิด ภาวะโลกร้อ นและการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู ม ิอากาศ (Climate Change) ซึ่ ง ส่ง ผลกระทบต่อ วิถ ีการ
ดำรงชีวิตของมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนผ่าน
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกที่เกิด จากกิจกรรมภายในขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในท้องถิน่ ลง ซึ่งการจัดทำคาร์บอน ฟุตพริ้น ท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) เป็น
วิ ธี ก ารประเมิน ปริม าณก๊า ซเรือ นกระจกที่ ปล่อ ยจากกิจ กรรมทั้ ง หมดขององค์ก รและคำนวณออกมาในรูป
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ดังนั้น เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมจึงได้จัดทำรายงานก๊าซเรือนกระจกใน
ท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลเข้าใจแนวคิด
คาร์บ อนฟุตพริ้น ท์ขององค์กร สามารถคำนวณขนาดคาร์บ อนฟุตพริ้น ท์ขององค์กรของตนได้ ตลอดจนพัฒ นาแนว
ทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น นอกจากนั้น ยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตน อย่างมีประสิทธิภ าพ และนำไปสู่การเป็น
เมืองลดคาร์บอน ประโยชน์ที่เทศบาลได้รับจากการดำเนินการคือ เทศบาลรู้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา
ตลอดกระบวนการให้บริการจากกิจกรรม ต่างๆ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลและมีแนวทางลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในกิจ กรรมต่างๆ ประกอบกับ บุคลากรและผู้บ ริหารของเทศบาลจะได้รับความรู้ และมีแนวทางในการ
จัดเก็บข้อมูลสำหรับนำมาคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้น ท์ขององค์กร เพื่อนำไปสู่การวางแผนในการดำเนิน กิจกรรมลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร “เชิงผลพลอย ได้ (Outcome)” ผลจากการดำเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในองค์กร ส่งผลให้องค์กรประหยัด งบประมาณและบุคลากรมีจิตสำนึกเรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ง แวดล้อมและ “เชิงผลกระทบ (Impact)” จากการดำเนิน จะเกิดกิจกรรม/โครงการลดก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่น
ซึ่ง ในอนาคตอาจจะพัฒ นาเป็น โครงการ/ กิ จกรรมลดก๊าซเรือ นกระจกตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand
Voluntary Emission Reduction Program: T- VER)

(นางสุภา บุทธยักษ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม
๒๕๖3
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1. ข้อมูลเทศบาล
1.1 ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
ชื่อเทศบาล :
เทศบาลเมืองนครปฐม
ที่ตั้ง
:
117 หมู่ที่ 2 ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ :
0-3426-7751
โทรสาร :
0-3426-7751
Website :
http://www.npt.go.th
1.2 ขนาดของเทศบาล
พื้นที่ที่รับผิดชอบ
จำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือน
อาชีพของประชากร

:
:
:
:

22.2 ตารางกิโลเมตร
12,930 คน
6,273 ครัวเรือน
รับราชการ เกษตรกรรม รับจ้าง ผู้ประกอบการโต๊ะจีน

1.๓ ชือ่ ผู้ประสานงานหลักสำหรับสอบถามข้อมูลรายงาน
ผู้ประสานงานคนที่ 1 : นางเยาวนาท วิริยประสิทธิ์ชัย
ตำแหน่ง : นักบริหารงานสาธารณสุข กอง/หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 0-3426-7751
โทรสาร : 0-3426-7751
โทรศัพท์มือถือ : 081-4472297

เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
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2. การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
2.1 หลักการ และหลักเกณฑ์ของรายงาน
หลักการในการจัดเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของเทศบาล ต้องเป็น ข้อมูลที ่ม ีการจัดเก็บอย่างน้อย 1 ปี
และนำข้อมูลมาคำนวณให้อยู่ในรูปคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเทศบาล
2.2 ปีฐาน
เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จัง หวัดนครปฐม ได้กำหนดปีฐ าน และระยะเวลาการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล ในช่วงปีงบประมาณ 25๖3 ระหว่างเดือนตุลาคม 25๖2 ถึง กันยายน 25๖3 เพื่อจัดทำ
บัญ ชีร ายการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ซึ่ง ถือ ว่า เป็น ปีฐานล่าสุดที่เริ่มทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกของเทศบาล
2.3 ขอบเขตและการดำเนินงานของเทศบาล
ขอบเขตและการดำเนิน งานของเทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้กำหนด
ขอบเขตและการดำเนิน งานของเทศบาล โดยเลือกวิธีการควบคุมการดำเนิน งาน ซึ่ง เทศบาลจะทำการ
ประเมิน และรวบรวม ปริมาณการปล่อย และ/หรือ การดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
ภายใต้อำนาจการควบคุมการดำเนิน งาน ของเทศบาล ไม่นับรวมปริมาณการปล่อย และ/หรือ การดูด
กลับ ก๊าซเรือนกระจกที ่เกิดขึ้น จากกิจ กรรม ที่เทศบาลมีส่ว น เป็น เจ้าของ แต่ไ ม่มีอำนาจควบคุม การ
ดำเนินงานสำหรับเทศบาลเมืองนครปฐม กำหนดขอบเขตขององค์กรเป็น 2 พื้นที่หลัก คือ
2.3.1 พื้นที่บริการของเทศบาลเมืองนครปฐม ประกอบด้วย อาคารสำนักงานของเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองนครปฐม
2.3.2 พื้นที่ส่วนที่ไม่ใช่เพื่อการบริการ ได้แก่ งานไฟฟ้า และแสงสว่าง
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ขอบเขตของการปล่อย

การดำเนินงานของเทศบาล

ประเภทที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง - การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากการใช้ง านของเครื่องจักร และ/หรือ
(Direct Emission)
อุปกรณ์ที่เทศบาลเป็นเจ้าของ เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัด
หญ้า เลื่อยยนต์ เป็นต้น
- การเผาไหม้ ข องเชื้ อ เพลิง จากกิจกรรมการขนส่งของยานพาหนะที่
เทศบาลเป็นเจ้าของ โดยใช้เชื้อเพลิงดีเซลและเบนซิน
ประเภทที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดย
อ้อม
(Indirect Emission)

- การใช้ไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน

ประเภทที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดย
อ้อม จากแหล่งอืน่ ๆ (Indirect Emission)

- การเดิ น ทางไป-กลั บ จากที พั ก ถึ ง เทศบาลเพื่ อ การทำงานของ

- การใช้ไฟฟ้าภายนอกอาคารสำนักงาน
- ไฟฟ้าสาธารณะ

พนักงาน
- การเดิ น ทางไปราชการ ประชุ ม และสั ม มนาโดยรถโดยสารที่

เทศบาลจัดหาให้จากการรับเหมาช่วง
- การใช้ น้ำประปา และอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ สำนั ก งานต่ า งๆ เช่ น
กระดาษ
- การจัดการขยะของเทศบาลโดยวิธีฝังกลบ

เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
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2.4 โครงสร้างของเทศบาลและหน้าที่รบั ผิดชอบ
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2.5 การทบทวนโดยคณะทำงาน
เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดให้นำผลจากการคำนวณปริมาณคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ของเทศบาล จะต้องนำเสนอ ให้กับผู้รับผิดชอบของเทศบาล เพื่อตรวจทานความถูกต้องของข้อมูล พร้อมทั้ง
ลงนามในรายงานเสนอปริม าณคาร์บ อนฟุต พริ้น ท์ของเทศบาล เพื่อขอรับ การทวนสอบจากคณะทำงานคาร์บ อน
ฟุตพริ้น ท์ ของเทศบาล โดยได้บ รรจุเป็น วาระเรื่อ งแจ้ง เพื่อทราบผลการคำนวณคาร์บ อนฟุต พริ้น ของเทศบาล และ
รายงานผลกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกของเทศบาล โดยในการประชุมประกอบด้วยคณะทำงานดังนี้
1) นางสุภา
บุทธยักษ์
ปลัดเทศบาล
ประธานคณะกรรมการ
2) นางนุชนาถ มรุธาวานิช
รองปลัดเทศบาล
รองประธานคณะกรรมการ
3) นายวิริยะ
เจริญสุข
ผอ.การกองช่าง
คณะกรรมการ
4) นางสาวกฤษณาภรณ์ นูมหันต์
เจ้าพนักงานธุรการ
คณะกรรมการ
5) นางสาวพิศมัย เจริญลักษณ์
ผอ.การกองการศึกษา
คณะกรรมการ
6) นางสาวฐิติรัตน์ เกียรติจารุภัค
นักพัฒนาชุมชน
คณะกรรมการ
7) นางสาวมาลินี ริ้วทองชุ่ม
นักทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการ
8) นางเบญจวรรณ ทำกินรวย
เจ้าพนักงานพัสดุ
คณะกรรมการ
9) นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อานัน
ผอ.กองคลัง
คณะกรรมการ
10) นางเยาวนาท วิริยประสิทธิ์ชัย ผอ.กองสาธารณสุข
เลขานุการคณะกรรมการ
11) นางสาวสรินพร ไทรทอง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
เลขานุการคณะกรรมการ

เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
อุดรธานี

9
รายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

3. รายงานข้อมูลปฐมภูมขิ องบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก
3.1 แหล่งที่มาของการปล่อย
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น
ขอบเขตของการปล่อย
ประเภทที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยตรง (Direct Emission)

แหล่งที่มาของการปล่อย
- การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากการใช้ง านของเครื่องจัก รและ/
หรือ
อุปกรณ์ที่เทศบาลเป็นเจ้าของ เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่อง
ตัด หญ้า เลื่อยยนต์ เป็นต้น
- การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากกิจกรรมการขนส่ง ของยานพาหนะที่
เทศบาลเป็นเจ้าของ โดยใช้เชื้อเพลิงดีเซลและเบนซิน

ประเภทที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดย
อ้อม
(Indirect Emission)

- การใช้ไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน

ประเภทที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดย
อ้อม จากแหล่งอื่นๆ (Indirect Emission)

- การเดิ น ทางไป-กลั บ จากที่ พั ก ถึ ง เทศบาลเพื่อ การทำงานของ

- การใช้ไฟฟ้าภายนอกอาคารสำนักงาน
- ไฟฟ้าสาธารณะ

พนักงาน
- การเดิ น ทางไปราชการ ประชุ ม และสั ม มนาโดยรถ

โดยสารที่ เทศบาลจัดหาให้จากการรับเหมาช่วง
- การเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารภายในประเทศ
- การใช้ น้ำประปา และอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ สำนั ก งานต่ า งๆ

เช่ น กระดาษ
- การจัดการขยะของเทศบาลโดยวิธีฝังกลบ

เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
อุดรธานี

๑๐
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3.2 สรุปปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเทศบาล (ก่อนการดำเนินการ ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
ตารางที่ 3.1 สรุปปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปริมาณ kgCO2eq

%

2741.56346

1.98

64699.53

46.64

67441.09

48.62

61,239.67

44.15

61,239.67
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานทางอ้อม (ประเภทที่ 2)
50,986.31
ประเภทที่ 3: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากแหล่งอื่นๆ (Other Indirect Emission)
844.79
- การใช้กระดาษ

44.15

ประเภทการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ประเภทที่ 1: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง (Direct Emission)
- การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากการใช้งานของเครื่องจักรและ/หรือ
อุปกรณ์ที่เทศบาลเป็นเจ้าของ และเบนซิน เช่น เครื่องพ่นหมอก
ควัน เครื่อง ตัดหญ้า เลื่อยยนต์ เป็นต้น
- การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากกิจกรรมการขนส่งของยานพาหนะ
ที่เทศบาลเป็นเจ้าของ โดยใช้เชื้อเพลิงดีเซล
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานโดยตรง (ประเภทที่ 1)
ประเภทที่ 2: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม (Indirect Emission)
- การใช้ไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน ภายนอกอาคารสำนักงาน
และไฟฟ้าสาธารณะ

- การจัดการขยะของเทศบาลโดยวิธีฝังกลบ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานทางอ้อม (ประเภทที่ 3)
ผลรับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมด (kg CO2eq)
ผลรับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (tones CO2eq)
*ข้อมูลที่แสดงในหน่วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
อุดรธานี

0.61

9,191.84

6.63

10,036.63
138,717.40

7.24
6.626307
100
6.626307
100

138.72

๑๑
รายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

จากตารางที่ 3.1 หากพิจารณาในภาพรวมของทั้งองค์กรพบว่า เทศบาลเมืองนครปฐมมีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในประเภทที่ 1 มากที่สุด 67.44 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ต่อปี คิดเป็น ร้อยละ 48.62 รองลงมา คือ
ประเภทที่ 2 มีปริมาณ 61.24 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี คิดเป็นร้อยละ 44.15 ทัง้ นี้หากแยกตามกิจกรรม
ที่มี การปล่อยก๊าซเรือ นกระจกจะเห็ นได้ว่าในปีงบประมาณ 25๖2 ปริมาณการปล่อ ยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลเมือ ง
นครปฐมที่มีการปล่อยออกมามากที่สุดมาจากประเภทที่ 1 การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากกิจกรรมการขนส่งของยานพาหนะ
ที่เทศบาลเป็นเจ้าของ โดยใช้เชื้อเพลิงดีเซล

เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
อุดรธานี

๑๒
รายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งที่มาของข้อมูล ในหัวข้อที่ 3.1 คณะทำงานได้ทำการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
เทศบาล แสดงลักษณะของข้อมูล ดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 ลักษณะของข้อมูล
การปล่อยและแหล่งการกำจัด

หน่วยการ
เก็บข้อมลู

การเผาไหม้ ข องเชื้อ เพลิง จากการใช้ง านของ
เครื่ อ งจั ก รและ/หรื อ อุ ป กรณ์ ที่ เ ทศบาลเป็ น
เจ้าของ เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า
เลื่อยยนต์ เป็นต้น

ลิตร

หน่วยงานที่
เก็บข้อมูล

ลักษณะของข้อมูล

แหล่งที่มา

เก็บข้อมูลจากการ บันทึกค่าใช้จ่ายน้ำมัน เชือ้ เพลิง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขฯ ประมาณค่า
- สำนักปลัดฯ

การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากกิจกรรมการขนส่ง
ของยานพาหนะที่เทศบาลเป็นเจ้าของโดยใช้
เชื้อเพลิงดีเซลและเบนซิน

การใช้ไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน
ภายนอก อาคารสำนักงาน และไฟฟ้าสาธารณะ

การเดินทางไป-กลับจากที่พักถึงเทศบาลเพื่อ
การ ทำงานของพนักงาน

ลิตร

kWh

เก็บข้อมูลจาก
- สำนักปลัดฯ
- กองการศึกษา ใบเสร็จ
- กองสาธารณสุขฯ

- สำนักปลัดฯ
- กองคลัง
กิโลเมตร
- กองช่าง
- กองสวัสดิการฯ
- กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
อุดรธานี

- กองการศึกษา
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสวัสดิการฯ
- กองสาธารณสุขฯ

ทะเบี ย นคุ ม การเบิ ก จ่ า ยวั ส ดุ
เชื้ อ เพลิ ง และหล่ อ ลื่ น จำแนก
เก็บข้อมูลจากการ ทะเบียน และใบแจ้งหนี้ค่าน้ำมัน
ประมาณค่า
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เก็บข้อมูลจาก
แบบ สำรวจ

ห นั ง สื อ แ จ้ ง ค่ า ไฟ ฟ ้า แ ล ะ
ใบเสร็จรับเงินจากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิ ภ าคใบเสร็ จ รับ เงินและฎี ก า
เบิกเงิน ตามงบประมาณค่า
สาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า
แบบสำรวจการเดินทาง ของ
พนักงานเทศบาล

๑๓
รายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

การปล่อยและแหล่งการกำจัด

การเดินทางไปราชการ ประชุม และสัมมนาโดย
รถโดยสารที่เทศบาลจัดหาให้จ ากการรับเหมา
ช่วง

การใช้กระดาษ

การจัดการขยะของเทศบาลโดยวิธีฝังกลบ

หน่วยการ
เก็บข้อมลู

หน่วยงานที่
เก็บข้อมูล
- สำนักปลัดฯ
- กองการศึกษา
- กองคลัง
กิโลเมตร - กองช่าง
- กองสาธารณสุขฯ
- สำนักปลัดฯ
- กองการศึกษา
- กองคลัง
กิโลกรัม - กองช่าง
- กองสาธารณสุขฯ

ตัน

เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
อุดรธานี

- กองสาธารณสุขฯ

ลักษณะของข้อมูล

แหล่งที่มา

เก็บข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง

บันทึกการเดินทางไป
ราชการของพนักงาน

เก็บข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง

บันทึกรายงานขออนุมัติ
จัดซื้อวัสดุสำนักงานและ
ใบส่งของแต่ละกอง

เก็บข้อมูลจากการ
ใบชั่งน้ำหนัก

ข้อมูลจากบ่อฝังกลบขยะ
เทศนครนครปฐม

๑๕
๑๔
รายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ตารางที่ ๓.๓ เอกสารอ้างอิงของค่า Emission Factors
รายการ

หน่วย

ค่า EF
(ton CO2e/ปี)

แหล่งอ้างอิง EF

หมายเหตุ

ประเภทที่ 1:การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง (Direct Emission)
1.1 การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่เกิดจากแหล่งกำเนิดที่อยู่กับที่
ลิตร

- เบนซิน

2.19๕

Annex 4. โปรแกรมคำนวณ
คาร์ บ อนฟุ ต พริ้น ท์ ข ององค์ ก ร
สำหรั บองค์กรธุ ร กิ จ ในประเทศ
ไทย Ver 1.1 Release date
18 August 2554

1.3 การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากกิจกรรมการขนส่งของยานพาหนะที่เทศบาลเป็นเจ้าของ
- เบนซิน

ลิตร

2.1896

IPCC

- ดีเซล

ลิตร

2.7446

IPCC

ประเภทที่ 2:การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม (Indirect Emission)
kWh

0.58
TC common data
1 Indirect Emission)
ประเภทที่ 3:การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากแหล่งอื่นๆ (Other
- การใช้ไฟฟ้า

3.1 การเดินทางไป-กลับระหว่างองค์กรและที่พักด้วยยานพาหนะส่วนตัว
- เบนซิน

ลิตร

2.1896

IPCC

- ดีเซล

ลิตร

2.7446

IPCC

หน่วย

ค่า EF
(ton CO2e/ปี)

แหล่งอ้างอิง EF

กิโลกรัม

1.4755

รายการ
- การใช้
3.2 การใช้
ทรักพระดาษขาว
ยากรต่างๆ

Converted data from JEMAI
Pro using Thai Electricity Grid

3.2 การจัดการขยะ
- การจัดการขยะทีไ่ ม่ได้ทำการแยก
ประเภท โดยวิธีการฝังกลบ

กิโลกรัม

เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
อุดรธานี

2.32

IPCC Guideline for National
Greenhouse Gas Inventories
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3.5 การจัดการ Uncertainty
การพิจารณาความไม่แน่นอนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบการทวนสอบและเพื่อให้เทศบาลพิจารณา
เพื่อลดระดับความไม่แน่น อนของข้อมูลในอนาคตการพิจารณาความไม่แน่นอนเป็นให้คะแนนความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล กิจ กรรมและ Emission factor ที่ใช้ในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยระดับ คุณภาพข้อมูล แบ่งเป็น 3
ระดับและ คุณภาพของ Emission factor แบ่งเป็น 4 ระดับดังนี้
การกำหนดระดับคะแนนของข้อมูลสามารถแสดงได้ในตารางที่ 3.4 ถึง 3.๕
ตารางที่3.4 ระดับคะแนนอ้างอิงของคุณภาพข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
รายการ

ระดับคุณภาพของข้อมูล
Y=3 Points

X=6 Points
ข้อมูลกิจกรรม
Emission
Factors

เก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
C=4 Points

D=3 Points

EF จากการวัดที่
EF จากผู้ผลิต
มีคุณภาพ

เก็บข้อมูลจากมิเตอร์และใบเสร็จ
E=2 Points

F=1 Points

EF ระดับประเทศ

EF ระดับสากล

Z=1 Points
เก็บข้อมูลจากการประมาณค่า

ตารางที่ 3.5 การเก็บข้อมูล
รายการ
การเก็บข้อมูลแบบต่อเนื่อง

รายละเอียด
คือ การรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกปริมาณตามความเป็นจริงอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งการบันทึกปริมาณสามารถหาได้จ ากการตรวจวัดโดยใช้วิธีการ
วัด และเครื่องมือ หรืออุป กรณ์ วัด ที ่ได้ม าตรฐาน เช่น การตรวจวั ด
ปริ ม าณไฟฟ้ า ด้ว ยมิเ ตอร์ วั ด กระแสไฟฟ้าการตรวจวัด ปริม าณการใช้
เชื้อเพลิงของรถยนต์จากหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็น ต้น

การเก็บข้อมูลจากมิเตอร์ และใบเสร็จ

คือ การรวบรวมข้อมูลจากใบเสร็จ ที่สามารถอ้างอิงและตรวจสอบได้
เช่น ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากใบเสร็จค่าไฟฟ้าขององค์กร เป็นต้น

การเก็บข้อมูลด้วยการประมาณค่า

คือ การสันนิษฐานข้อมูลขึ้นมา โดยอาจอ้างอิงจากกรณีศึกษา

เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
อุดรธานี

รายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

4. โอกาสการพัฒนาในอนาคต (Options)
4.1 ภาพรวมการดำเนินงานและการตรวจสอบ
ภาพรวมการดำเนินงานในปี 25๖3 ระหว่างเดือนตุลาคม 25๖2 ถึง กันยายน 25๖3 ในประเภทที่ 1
ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 สามารถสรุปปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ดังนี้
ประเภทที่ 1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร ในปี 25๖3 พบว่า มีปริมาณการปล่อย
67.41 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี คิดเป็นร้อยละ 46.35
ประเภทที่ 2 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลัง งาน ในปี 25๖3 พบว่ามี
ปริมาณ การปล่อย 66.39 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี คิดเป็นร้อยละ 45.61
ประเภทที่ 3 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ ในปี 25๖3 พบว่า มีปริมาณการปล่อย
11.68 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 8.03
สรุป ผลรวมปริม าณการปล่อ ยก๊า ซเรือ นกระจกทั้ ง หมดในปี 25๖3 พบว่า มี ป ริ ม าณการปล่อ ย
145,560.58 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือ 145.56 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
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4.2 มาตรการแนวทางในการลดการปล่อยและการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลเมืองนครปฐม
แผนงาน/โครงการ 1
:
การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด
มาตรการในการดำเนินโครงการ : ดำเนินการต่อเนื่อง
- กิจกรรมร้อนๆ หนาวๆ โดยการเปิดแอร์เป็นช่วงเวลา คือ 9.30 – 11.30 น. และ 13.30 –
16.00 น. และเปิดที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
- จัดกิจกรรม 5 ส.
ระยะเวลาในการดำเนินการ : ตุลาคม – กันยายน 2563 ผลที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการ :
- ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 266.01 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี (ร้อยละ 3 จากปีฐาน พ.ศ. 2562)
- คาดการณ์ปริมาณ ก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการดำเนินการ : 0.15 ตัน CO2e
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
หน่ วยที่ใช้วดั
เป้ าหมาย

เทศบาลร่วมใจประหยดัพลงังาน
1. เพื่อสรา้งกระบวนการมสีวนรวมของบคุลากรในองคก์รเพื่อลดขนาดคารบ์อนฟุตพริ้ น ใน
องคก์รของตนเอง
2. เพื่ อ ดำเนินกจิกรรมลดการปล่อยก๊าชเรอืนกระจกทเี่กดิจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของ
เทศบาลเมืองนครปฐม
3. เพื่อประหยดัพลงังานและลดคา่ใชจ้่ายของเทศบาลเมืองนครปฐม
ปรมิาณหน่วยไฟฟ้าลดลงรอ้ยละ 3 เมอื่เทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกันของปี 25๖2
kwh

ปริมาณการใชป้ี 25๖2 ปริมาณการใชป้ี 25๖3
(ต.ค.61-ก.ย.๖2) เฉลยี่ (ต.ค.๖2-ก.ย.๖3) เฉลยี่
5,070.22
8,867
kwh /เดือน
9,505 kwh /เดือน

ผลลัพธข์ อง
มกีารใชไ้ฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก ปี 25๖2 เฉลยี่ 53.16 kwh /เดือน
โครงการ (Output)
- ในวันที่อากาศร้อนอบอ้าว การเปิด-ปิด แอร์
ผลกระทบของ
โครงการ (Impact) - ไม่สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ในปี 2563 คิดจากปีฐานเดิม 2562 เนื่องจากมี
กิจกรรมการดำเนินงานที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น
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แผนการดำเนินงาน
ระยะเวลาการการดำเนินงาน

วิธีการ

ที่

๒๕๖2

ผ้รู บั ผิดชอบ งบประมาณ

๒๕๖3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. การใช้เครอื่งปรบัอากาศอดตี
ไม่ไดม้มีมาตรกำหนดการ
ปิด-เปิดเครอื่งปรบัอากาศ
โดยส่วนใหญ่เปิด08.30น.16.30น.
ปัจจุบัน
เครื่องปรบัอากาศเปิดเป็น
เวลาเปิดช่วงเชา้ 09.3011.๓0 น. ช่วงบ่าย 13.3016.00 น.ทำให้ระยะเวลา
การทำงานเครอื่งปรบัอากาศ
ลดลงวนละ ๑ ชั่วโมงครึ่ง
๒.

การใหป้ิดไฟปิดพดัลม
ปิดหน้าจอคอมพวิเตอร์
อดีตไม่มีการกำหนดการ
เปิดปิดปจัจุบนัใหป้ิด
ในช่วงเวลาพักเที่ยง

๓. การใชเ้ครื่อืงใชไ้ ฟฟ้าอดตี
ไม่กำหนดปัจจุบันใหป้ิด
เคร่อื่งใชไ้ ฟฟ้าหลงัใชทุ้ก
ครั้งอยา่เสยีบปลั๊ ก ทงิ้งไว้หลงั
เลกิงานใหถ้อดปลั๊ ก ไฟฟ้า
ออกใหห้มดยกเว้นตูเ้ ยน็
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ทุกสำนกั/กอง

ทุกสำนกั/กอง

ทุกสำนกั/กอง
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สรุปผลการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจก:
หลังจากคณะทำงานของเทศบาลได้มีการประชุมเพื่อจัดทำแผนงานโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายใน
อาคารสำนักงานเทศบาลแล้วจึงมีการกำหนดมาตรการการประหยัดไฟฟ้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และเสนอต่อผู้บริหาร
จากนั้น จึง นำมาตรการประหยัดไฟฟ้าที่กำหนดขึน้ นี้ประกาศให้พนักงานได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ โดยมาตรการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่กำหนดขึ้นมีดังนี้
- เปิดแอร์เวลา 09.30-11.30 น. และ 13.30-16.00 น.
- เปิดแอร์ที่อุณหภูมิ 25 องศา
- ซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง
- ย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความร้อนออกจากห้องปรับอากาศ ฯลฯ
จากการดำเนิน โครงการนี้ไ ด้รับ ความร่ ว มมือ จากคณะผู้ บ ริห ารและพนัก งานของหน่ ว ยงานต่า งๆ
ซึ่ง ประกอบด้วย สำนักปลัดเทศบาล กองช่าง กองการศึกษา กองคลัง และกอง สาธารณสุขฯ รวมทัง้ สิ้น 76 คน
สรุปผลการติดตาม : ผลการลดปริมาณก๊ าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการดำเนินการ:จากการดำเนิน
โครงการ คณะทำงานของเทศบาลได้มีก ารติด ตามและประเมิน ผลการลดการใช้พ ลัง งานไฟฟ้าโดยเก็บ ข้อ มู ล
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในช่วงเดือน ตุลาคม – กันยายน 2๕๖3 จากใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พบว่า
สามารถมีปริมาณการใช้ไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ้น ภายในอาคารสำนักงานของเทศบาล
ปัญ หาอุ ปสรรคจากการดำเนิน โครงการ : ไม่ ได้รับความร่วมมือในการดำเนินตามมาตรการจาก
หน่วยงานบางส่วน ทำให้บางเดือน ไม่สามารถประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าได้เมื่อเปรียบเทียบกับปี 25๖2 และจุดบริการ
ประชาชน ไม่สามารถปิด ไฟได้เนื่องจากมีประชาชนมารับบริการ
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ตารางแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้า(ยูนิต) เทียบเท่ากับปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ตันCO2eq)ปี ๒๕๖2 กับ ปี๒๕๖3

ปริมาณไฟฟ้า
(เดือน)

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า Kwh(หน่วย)
ปี2562

ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกปี 25๖2
((KgCO2e)

ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกปี 25๖3
((KgCO2e)

ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้
((KgCO2e)

ปี2563

ตุลาคม

8,224.47

10,631.00

4,787.46

6,188.31

1,400.84

พฤศจิกายน

7,758.53

8,777.00

4,516.24

5,109.09

592.85

ธันวาคม

6,730.37

7,510.00

3,917.75

4,371.57

453.82

มกราคม

6,793.19

8,916.00

3,954.32

5,190.00

1,235.69

กุมภาพันธ์

7,414.17

8,296.00

4,315.79

4,829.10

513.31

มีนาคม

8,870.00

10,523.00

5,163.23

6,125.44

962.21

เมษายน

8,909.00

9,662.00

5,185.93

5,624.25

438.32

พฤษภาคม

11,299.00

10,031.00

6,577.15

5,839.05

-

738.10

มิถุนายน

10,115.00

9,085.00

5,887.94

5,288.38

-

599.56

กรกฎาคม

10,115.00

10,227.00

5,887.94

5,953.14

65.20

สิงหาคม

9,430.00

9,977.00

5,489.20

5,807.61

318.41

กันยายน
รวม

9,546.00

10,433.21

5,556.73

6,073.17

516.44

105,204.73

114,068.21

61,239.67

*หมายเหตุ : เครื่องหมาย – แสดงถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง
เครื่องหมาย + แสดงถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีเ่ พิ่มขึ้น
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66,399.11

5,159.43
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แผนงาน/โครงการ 2
: คัดแยกขยะในชุมชน
มาตรการในการดำเนินโครงการ : ดำเนินการต่อเนื่อง
- ส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ เช่น น้ำหมักชีวภาพ จัดทำกิจกรรมถังขยะเปียก
- ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน
- จัดเก็บขยะอันตราย
ระยะเวลาในการดำเนินการ
: ตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน 25๖3
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ :
- ลดปริมาณขยะที่นำไปกำจัดลงได้ 10 ตันต่อปี ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการดำเนินการ :
ตัน CO2e ต่อปี
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

หน่ วยที่ใช้วดั
เป้ าหมาย
ผโครงการ
อง
(Output)
ผลกระทบของ
โครงการ (Impact)

โครงการรณรงค์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี
1. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนได้อย่างถูกวิธี ตามหลักการ 3 ช
๒. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลและแยกขยะรีไซเคิลได้มากขึ้น
๓. เพื่ อ ส่ ง เ สริ ม ใ ห้ ทุ ก ภา ค ส่ ว น มี ส่ ว น ร่ ว มใน ก าร จั ดก าร ขยะ มู ลฝ อ ยแ ละ
สร้ า ง จิ ต สำนึ ก ที่ ดี ใ น ก าร รั ก ษ าสิ่ ง แว ด ล้ อ ม
4.เพื่ อ เพิ่ ม ปร ะ สิ ทธิ ภาพ ก าร บริ ห าร จั ด ก าร ขยะ มู ล ฝอ ย ตั้ ง แต่ ต้ น ท าง
ก ลาง ทาง แ ละ ป ลา ยท าง
๑. ประชากรในพื้นที่ ตำบลนครปฐมทั้ง 8 หมู่ รู้จัก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ได้
อย่างถูกต้อง
๒. ลดปริมาณขยะที่นำไปฝังกลบได้อย่างน้อย 10 ตันต่อปี
ลดปริมาณขยะลงได้ 10 ตัน

ปรมิาณเพิ่มขึ้น 717 ตัน จากปี 2562
คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึน้ 1.66 ตัน CO2e ต่อปี
ประชาชนบางกลุ่มยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือ และสืบเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา
2019 ที่ทำให้วิถีชีวิตของประชาชนในสังคมเมืองนิยมซื้ออาหาร หรือสั่งของแบบออนไลน์
มากขึ้น ส่งก็เป็นผลพ่วงที่ทำให้มีปริมาณขยะมากขึ้น

เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
อุดรธานี

ปริมาณการใชป้ี 25๖2 ปริมาณการใชป้ี 25๖3
(ต.ค.61-ก.ย.๖2) เฉลยี่ (ต.ค.๖2-ก.ย.๖3) เฉลยี่
5,070.22ตัน /เดือน
330.16
389.92 ตัน /เดือน

๒๒
รายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

แผนดำเนินการกิจกรรม
วิธีการ

ที่

๒๕๖3

ระยะเวลาการการดำเนินงาน
๒๕๖3

ผ้รู บั ผิดชอบ

งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์ไป
ใช้ประโยชน์ เช่น น้ำหมัก
ชีวภาพ จัดทำกิจกรรมถังขยะ
เปียก
2. จัดเก็บขยะอันตราย

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

3. กิจกรรมการลดคัดแยก และ

ใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย
ในชุมชน และนำขยะรีไซเคิล
มาขายเพื่อเพิ่มรายได้ใน
ครัวเรือน

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจก :
กิจกรรมที่ 1 ทำน้ำหมักชีวภาพและถังขยะเปียกในชุมชน ทั้ง หมดจำนวน 425 ครัวเรือน รวมลด
ปริมาณขยะเปียกได้ ประมาณ 370 ตัน
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคัดแยกขยะอันตราย เทศบาลเมืองนครปฐม ได้จัดตั้งภาชนะรองรับขยะอันตราย
ไว้ในชุมชนภายในเขตเทศบาล จำนวน 8 แห่ง เพื่อให้สามารถรองรับการทิ้งขยะอันตรายของประชาชนในพื้ นที่เทศบาล
และยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่นำขยะอันตรายมาทิ้งตามจุดภาชนะรองรับของแต่ระชุมชน ทั้งนี้ได้มี
การรวบรวมขยะอันตรายได้น้ำหนักรวมทั้งสิ้นประมาณ 1 ตัน
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการลดคัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในชุมชน และนำขยะรีไซเคิลมา
ขายเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน มีขยะรีไซเคิลจำนวนรวมทั้งสิ้น 143 ตัน
ปัญ หาอุป สรรคในการดำเนิ น การ เช่ น ประชาชนในพื้นที่ยัง ไม่เ ล็ ง เห็นความสำคัญ และปัญ หาของ
การจัดการขยะมูล ฝอย นอกจากการดำเนิน กิ จกรรมเป็น ไปอย่า งล่ าช้า แล้ ว การขยายตัวของเมือง เช่น บ้านจัดสรร
อาคารพาณิช ย์ และการเพิ่ม ขึ้น ของจำนวนประชากรเป็น ไปอย่า งต่อ เนื่ อ ง แนวทางการแก้ ไขคือ เทศบาลได้ ตั้ ง
งบประมาณ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีเพื่อให้การจัดการขยะคลอบคลุมพื้นที่ตำบลนครปฐม

เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
อุดรธานี

รายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ปริมาณขยะ
(เดือน)

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวม

ปริมาณขยะ
ปี2562
320
335
330
325
324
330
337
335
325
334
328
339
3962

ปี2563
339
345
340
350
355
359
458
458
420
422
410
423
4679

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกปี
25๖2
(kgCO2e)
742.40
777.20
765.60
754.00
751.68
765.60
781.84
777.20
754.00
774.88
760.96
786.48
9,191.84

ปริมาณก๊าซ ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก เรือนกระจกที่
ปี 25๖3
ลดได้
(kgCO2e)
(kgCO2e)
786.48
44.08
800.40
23.20
788.80
23.20
812.00
58.00
823.60
71.92
832.88
67.28
1,062.56
280.72
1,062.56
285.36
974.40
220.40
979.04
204.16
951.20
190.24
981.36
194.88
10,855.28 1,663.44

*หมายเหตุ : เครื่องหมาย – แสดงถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง
เครื่องหมาย + แสดงถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีเ่ พิ่มขึ้น
แผนงาน/โครงการ 3 : ลดการใช้น้ำมันเชือ้ เพลิงดีเซล สำหรับยานพาหนะ
มาตรการในการดำเนินโครงการ : กิจกรรมต่อเนื่อง
- ให้ความรู้พนักงานในการขับรถ
- ซ่อมบำรุงยานพาหนะตามระยะเวลา
- จัดกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์
ระยะเวลาในการดำเนินการ : ตุลาคม 25๖2 – กันยายน 25๖3
ผลที่คาดว่าได้รับจากการดำเนินโครงการ : ประหยัดการใช้น้ำมันดีเซลรวม 98.22 ลิตร/เดือน
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการดำเนินการ : 3 ตัน CO2e ต่อปี

เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
อุดรธานี

รายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
หน่ วยที่ใช้วดั
เป้ าหมาย

ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล สำหรับยานพาหนะ
1. เพื่อสรา้งกระบวนการมสีวนรวมของบคุลากรในองคก์รเพื่อลดขนาดคารบ์อนฟุตพริ้ น ใน
องคก์รของตนเอง
2. เพื่ อ ดำเนินกจิกรรมลดการปล่อยก๊าชเรอืนกระจกทเี่กดิจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของ
เทศบาลเมืองนครปฐม
3. เพื่อประหยดัพลงังานและลดคา่ใชจ้่ายของเทศบาลเมืองนครปฐม
ปรมิาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลลดลงรอ้ยละ 5 เมอื่เทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกันของปี
25๖2
kwh
ปริมาณการใชป้ี 25๖2 ปริมาณการใชป้ี 25๖3
(ต.ค.61-ก.ย.๖2) เฉลยี่ (ต.ค.๖2-ก.ย.๖3) เฉลยี่
5,070.22
1,964
ลิตร /เดือน
1,948 ลิตร /เดือน

ผลลพธข์อง
มกีารใช้พลังงานน้ำมันดีเซลลดลงจาก ปี 25๖2 เฉลยี่ 16 ลิตร /เดือน
คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจก 0.043 ตัน CO2e ต่อปี
โครงการ
(Output)
ไม่มี
ผลกระทบของ
โครงการ (Impact)

เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
อุดรธานี

รายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

แผนดำเนินการ
ระยะเวลาการการดำเนินงาน

วิธีการ

ที่

๒๕๖2

ผ้รู บั ผิดชอบ

งบประมาณ

๒๕๖3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ให้ความรู้พนักงานในการขับ
รถ
๒. ซ่อมบำรุงยานพาหนะตาม
ระยะเวลา
๓. จัดกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์

ทุกสำนกั/กอง
ทุกสำนกั/กอง
ทุกสำนกั/กอง

สรุปผลการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจกเทศบาลเมืองนครปฐม ดังนี้
1. โครงการขับรถอย่างไรลดการใช้นำ้ มันเชื้อเพลิง มีการดำเนินการจัดอบรมพนักงานขับรถ ให้ความรู้
ความเข้าใจใน วิธีการขับ รถให้ประหยัดพลังงาน ตลอดจนมารยาทในการขับ ขี่ การดูแลรักษาเครื่องยนต์ ในโครงการนี้มี
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 ท่าน

2. จัดกิจกรรมคาร์พูลเดย์ คาร์ฟรีเดย์
สรุปผลการติดตาม:
ผลการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการดำเนินการ : จากการดำเนินโครงการ คณะทำงานของเทศบาลได้มีการ
ติดตาม และประเมินผลการลดการใช้นำมันเชื้อเพลิงโดยเก็บข้อมูลปริมาณการใช้นำมันเชื้อเพลิงในช่วงเดือนธันวาคม
๒๕62 – กันยายน 25๖3 จากใบเสร็จค่าน้ำมัน พบว่า ปริมาณการใช้นำมัน เชือ้ เพลิงของเทศบาลได้ ลดลง แต่ก็ยังไม่
สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เนื่องจากยังมีการใช้รถยนต์บ่อยครั้งในการทำงาน และตัวการขยายตัวของเมืองทำให้การลด
การใช้น้ำมันในการดำเนินการของพนักงานเทศบาลทำได้ยาก ดังข้อมูลในตาราง

เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
อุดรธานี

รายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ตารางแสดงปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล(ลิตร) เทียบเท่ากับปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ตันCO2e)ปี ๒๕๖2 กับปี ๒๕๖3
ปริมาณ
น้ำมันดีเซล
(เดือน)

ปริมาณน้ำมันดีเซล
ปี2562

ปริมาณก๊าซเรือน ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกปี 25๖2 กระจกปี2563
(KgCO2e)
(KgCO2e)

ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้
(KgCO2e)

ปี2563

ตุลาคม

1912.64

1837.109 5249.431744 5042.129361

-207.30

พฤศจิกายน

2022.39

1969.843 5550.651594 5406.431098

-144.22

ธันวาคม

1789.38

1508.693 4911.132348 4140.758808

-770.37

มกราคม

1937.94

1866.55 5318.870124 5122.930385

-195.94

กุมภาพันธ์

1781.82

1765.37 4890.383172 4845.239991

-45.14

มีนาคม

1811.45

2054.23 4971.716648 5638.034169

666.32

เมษายน

2057.14

2054.53 5646.031933 5638.849315

-7.18

พฤษภาคม

2172.47

1617.58 5962.558417

4439.59909

-1522.96

มิถุนายน

1560.26

2426.56 4282.289596 6659.939321

2377.65

กรกฎาคม

1560.26

2359.38 4282.289596 6475.565326

2193.28

สิงหาคม

2568.70

1851.98 7050.064998 5082.947053

-1967.12

กันยายน
รวม

2398.93

2069.41 6584.114256

5679.71092

-904.40

23573.393 23381.234 64699.53443 64172.13484

-527.40

*หมายเหตุ : เครื่องหมาย – แสดงถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง
เครื่องหมาย + แสดงถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
เพิ่มขึ้น

เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
อุดรธานี
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ตารางแสดงปริมาณการใช้น้ำมันเบนซิน(ลิตร) เทียบเท่ากับปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ตันCO2e)ปี ๒๕๖2 กับปี ๒๕๖3
ปริมาณน้ำมัน
เบนซีน
ปริมาณก๊าซเรือน
ปริมาณก๊าซเรือน ปริมาณก๊าซเรือน
ปริมาณน้ำมันเบนซินที่ใช้
(เดือน)
กระจกปี 25๖2
กระจกปี 25๖3
กระจกที่ลดได้
(ตันCO2e)
(ตันCO2e)
(ตันCO2e)
ปี2562
ปี2563
ตุลาคม

51.33

125.288

114.856

280.344

165.488

พฤศจิกายน

57.12

132.45

127.811

296.370

168.558

ธันวาคม

44.46

55.323

99.483

123.790

24.307

มกราคม

44.91

86.21

100.490

192.910

92.419

กุมภาพันธ์

55.33

79.80

123.806

178.551

54.745

มีนาคม

47.901

162.016

107.183

362.527

255.343

เมษายน

105.85

90.57

236.852

202.657

-34.195

พฤษภาคม

145.95

77.80

326.573

174.083

-152.490

มิถุนายน

145.95

314.84

326.573

704.494

377.921

กรกฎาคม

145.95

104.96

326.573

234.858

-91.714

สิงหาคม

249.91

65.06

559.203

145.569

-413.633

กันยายน
รวม

130.57

180.35

292.156

403.54

111.387

3,299.70

558.137

1,225
1,475
2,741.56
*หมายเหตุ : เครื่องหมาย – แสดงถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง เครื่องหมาย
+ แสดงถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้น

5. การคำนวณปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บโดยต้นไม้
เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตความ
รับผิดชอบของเทศบาล ได้แก่ พื้นที่ริมคลองชลประทาน โดยชนิดพันธุ์ไม้ที่ทำการปลูก คือทองอุไรต้น จากการประเมิน
มวลชีว ภาพของต้น ไม้ที ่ป ลูกในปี 25๖2 คิดเป็น ปริมาณ คาร์บ อนที่ กักเก็บไว้ในมวลชีวภาพของต้น เท่ากับประมาณ
2,000 กิโลกรัมคาร์บอน

เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
อุดรธานี

รายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

๖. สรุปผลรวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดในปีงบประมาณ 25๖3
พบว่ามีป ริม าณการปล่อย 145,560.58 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือ 145 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
กิจกรรมที่สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้แก่
๑. ปริม าณต้น ไม้ ที่ ปลู กในพื้ นที่ เทศบาลเมื องนครปฐมที่ กักเก็บ ไว้ในมวลชี วภาพของต้ น ไม้
เท่ากับประมาณ 2,000 กิโลกรัมคาร์บอนต่อปี ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการดำเนินการ 0.02
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
๒. กิจกรรมลดใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลสำหรับยานพาหนะลงได้ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง
จากการดำเนินการ : 0.043 คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ผู้จัดทำรายงาน
(นางเยาวนาท วิริยประสิทธิ์ชัย)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
อุดรธานี

รายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

คู่มือ

รายงานนโยบาย และกรอบแนวทางการบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจกเทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

จัดทำโดย

สำนักงานเทศบาลเมืองนครปฐม
เลขที่ 177 หมู่ ๒ ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม ๗๓000

เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
อุดรธานี

