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1. บทน ำ  

  ปัจจุบันภาวะโลกร้อน (Global warming) ถือว่าเป็นปัญหาที่คนทั่วโลกก าลังเผชิญร่วมกัน โดยปัญหาภาวะ

โลกร้อนมีผล มาจากการปล่อยก๊าซเรียนกระจก (Greenhouse gas : GHGs) จากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์อย่าง

ต่อเนื่อง ทั้งการใช้พลังงาน การเกษตรกรรม การขนส่ง การท าลายพื้นที่ป่า รวมทั้งการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และในรูปแบบต่างๆ ส่งผลกระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์ที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น       

จึงท าให้เกิดแนวคิดการจัดการลดการปล่อยก๊าซเรียนกระจกจากฐานเดิมที่ไม่เคยมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

มาก่อนที่ว่า การสร้างสังคม “คาร์บอนต่ า” (Low-carbon City) โดยอาศัยการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ไม่มีการ

ก าจัดขนาดหรือลักษณะของกิจกรรม อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรียน

กระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับองค์กร เมืองระดับโรงงาน ระดับอุตสาหกรรม และระดับประเทศจาก

ปรากฏการณ์ดังกล่าวท าให้หลายประเทศมีความตื่นตัว หันมาเตรียมความพร้อมร่วมป้องกัน แก้ไข และสร้างศักยภาพ

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งในระดับทอ้งถิ่น และระดับประเทศ การจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 

(Carbon Footprint for Organization : CFO) เป็นวิธีการประเมินปริมาณการเรือนกระจกที่ปล่อยจากกิจกรรม

ทั้งหมดขององค์กรและค านวณออกมาในรูปคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

  แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในประเทศไทยยังมีน้อยมาก มีเพียงองค์กร

ขนาดใหญ่ไม่กี่องค์กรเท่านั้นที่ได้เริ่มด าเนินการ เนื่องจากองค์กรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และไม่ทราบเทคนิคและ

วิธีการค านวน ซึ่งทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้เลงเห็นถึงปัญหาและ

ความส าคัญที่จะศึกษาในรายละเอียดของการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรดังนั้นจึงจัดตั้งโครงการ “การ

ส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ า” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ

เข้าใจในการจะท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและรายงานข้อมูลการเปลี่ยนกระจกระดับเมือง ได้ประเมินปริมาณ

ก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินกิจกรรมและค านวณในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมถึงสามารถจัดท า

แผนงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นการสนับสนุนต่อการก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ การประเมิน

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรส าหรับประเทศไทย 

  ดังนั้นในครั้งนี้เทศบาลต าบลภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จึงได้ด าเนินการ

ระบุแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร แล้วมาค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

ต่างๆ เพื่อรายงานการปล่อยการเล่นกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ และการบริหารขององค์กรอันเป็นการ

สนับสนุนต่อการก าหนดแนวทางและมาตรการในอนาคต ตลอดจนเพื่อเป็นตัวอย่างความส าเร็จและชี้น าสังคมในการ

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ก้าวสู่ความเป็น “เมืองคาร์บอนต่ า” ที่ยังยืนในอนาคต 
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2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ชื่อองค์กร เทศบาลต าบลภูผาม่าน 
2.2 ที่อยู่/สถานที่ตั้งองค์กร ส านักงานเทศบาลต าบลภูผาม่าน 

เลขที่ 195 หมู่ 1 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 
โทรศัพท์ 043-396-022 

2.3 ประเภทองค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประเทศไทย) 
2.4 พื้นที่ มีพื้นที่ทั้งหมด 6.09 ตร.กม. 

ครองคลุม 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลโนนคอม หมู่  1-2-3 และต าบลภูผา
ม่าน หมู่ที่ 1-4-6  

2.5 ขนาดเทศบาล เป็นเทศบาลขนาดเล็กตามก าหนดชั้นเทศบาล 
2.6 ประชากรและครัวเรือน จ านวนประชากร 3,485 คน 

จ านวนครัวเรือน 1,185 หลังคาเรือน 
2.7 โครงสร้างองค์กร ส่วนราชการประกอบด้วย 4 ส่วนงาน ได้แก่ ส านักปลัดเทศบาล กอง

คลัง กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2.8 ชื่อ-สกุลของผู้ประสานงาน  ชื่อ-สกุล : นางเบญจรินทร์  เดชพุฒ 

ต าแหน่ง : รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
โทรศัพท์ : 083-4560387 
อีเมลล์ : banjarin022@hotmail.com 

2.9 ชื่อ-สกุล ของผู้รับผิดชอบข้อมูล ชื่อ-สกุล : นายประสิทธิ์  ค าภาพันธ์ 
ต าแหน่ง : นายกเทศมนตรี 
โทรศัพท์ : 089-4170395  

2.10 ระยะเวลาติดตามผล 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 
2.11 ระดับของการรับรอง แบบจ ากัด (Limited Assurance) 
2.12 ระดับความมีสาระส าคัญ 5% (Materiality Threshold) 
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3. กำรบริหำรจัดกำรก๊ำวเรือนกระจก 

  3.1 หลักกำรและหลักเกณฑ์ของรำยงำน 

  หลักการในการจัดเก็บข้อมมูลก๊าซเรือนกระจกขององค์กรต้องเป็นข้อมูลที่มีการจัดเก็บอย่างน้อย 1 ปี และ

น าข้อมูลมาค านวณให้อยู่ในรูปคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเมืองหลักเกณฑ์อ้างอิงตาม 

"แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร”  

  3.2 ปีฐำน 

  ในการจัดเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกขององค์กรหรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตามที่ได้ก าหนดปีฐาน 

และระยะเวลาดารเก็บรวบรวมข้อมูล ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 กันยายน 

2562 เพื่อจัดท าบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นปีฐานล่าสุดที่เริ่มท าการเก็บข้อมูลเพื่อ

ประเมนิปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กรของเทศบาล 

  3.3 ขอบเขตของเมือง 

  การประเมินปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กรเพื่อการทวนสอบและรับรองผล

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ภายใต้การก ากับดูแลขององค์กรการบริหาร

ก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) นั้น ที่ก าหนดระดับของการรับรองแบบจ ากัด (Limited Assurance) และระดับ

ความมีสาระส าคัญที่ 5% (Threshold) ซึ่งได้พิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas : GHGs) ที่

ส าคัญซึ่งถูกควบคุมโดยพิจารณาโดยพิธีสารโตเกียว (kyoto protocol) และเกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษยืมีเพียง 

7 ชนิด เป็นก๊าวเรือนกระจกที่รายงานเป็นคาร์บอนไดออกไซตืเทียบเท่า ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon 

Dioxide : CO2) มีเทน (Methane : CH4) ไนโตรตรัสออกไซด์ (Nitrous Oxide : N2O) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน 

(Hydrofluorocabon : HFC)  เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (Perfluorocarbon : PFC) ซัลเฟอร์เอกวะฟลูออไรด์ (Sulfur 

Hexafluoride : SF6) และไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ (NF3) โดยการประเมินปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน

กระจกพิจารณาดังนี้ 

   3.3.1 ขอบเขตขององค์กร 

1) แนวทางที่ใช้ก าหนดขอบเขตองค์กร ควบคุมด าเนินงาน (OPERATIONAL CONTROL) 
2) หน่วยสาธารณูปโภค (Facility)/พื้นที่ที่
ครอบคุมในรายงาน 

- ส านักงานเทศบาล 
- ศาลาอเนกประสงค์ 
- หอกระจายข่าว 
- ศุนย์กุ้ชีพ – กู้ภัย 
- ตลาดสด 

3) เอกสารยืนยันขอบเขต แผนที่โดยสังเขปของเทศบาลดังหัวข้อที่ 3.1.2 
 



 

 เทศบาลต าบลภผูามา่น I Phu Pha Man 

  โดยขอบเขตและการด าเนินงานขององคืกร เลือกวิธีการพิจารณาตามขอบเขตควบคุมด าเนินงาน ซึ่งเทศบาล

จะท าการประเมินและรวบรวมปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ควบคุม

ด าเนินงานได้เท่านั้น ซึ่งไม่นับรวมปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมอ่ืนๆ ของ

เทศบาลที่ไม่ใช่กิจกรรมที่เทศบาลสามารถควบคุมด าเนินการได้  ส าหรับการก าหนดขอบเขตขององค์กรเป็น 2 

กิจกรรมหลัก คือกิจกรรมการให้บริการและส่วนที่ไม่ใช่เพื่อการบริหารของเทศบาลต าบลภูผาม่าน 

  3.3.2 แผนผังองค์กร  
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  3.3.3 แผนผังโครงสร้ำงองค์กร 

 

 3.4 ขอบเขตของกำรด ำเนินงำน 

  การด าเนินงานรวบรวมข้อมูลและจัดท าบัญชีอะไรการก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กรนั้นมีกิจกรรมหลักที่

ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ที่อยู่กับที่  (Stationary 

Combustion) การปล่อยก๊าซกระจกที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่  (Mobile Combustion) การปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหลและอ่ืนๆ (Fugitive Emissions) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงของ     

ชีวมวล (Biomass Combustion) การปล่อยก๊าซกระจกทางอ้อมจากการใช้ไฟฟ้า (Indirect Emissions from Use 

of Purchased Electricity) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่  (Mobile 

Combustion) นอกเหนือจากประเภท 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรการปล่อยก๊าซ

กระจกที่เกิดขึ้นจากการจัดการกากของเสีย กรณีน าไปฝังกลบในพื้นที่อ่ืนนอกเหนือความรับผิดชอบของเทศบาลและ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ปุ๋ย 

1) ก๊าซเรือนกระจกที่พิจารณา - ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide : CO2)                           
- มีเทน (Methane : CH4) 
- ไนโตรตรัสออกไซด์ (Nitrous Oxide : N2O)  
- ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (Hydrofluorocabon : HFC)   
- เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (Perfluorocarbon : PFC)  
- ซัลเฟอร์เอกวะฟลูออไรด์ (Sulfur Hexafluoride : SF6)  
- ไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ (NF3) 

2) ก๊าซเรือนกระจกที่พิจารณาอ่ืนๆ เพิ่มเติม - HCFC-22 
3) GWP - IPCC Fourth Assessment Report (AR4) 
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  ผลการส ารวจข้อมูลสามารถระบุผล ได้โดยระบุตามกิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 

1,2 และ 3 รายละเอียดดังนี้ 

   3.4.1 ระบุกิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 ขององค์กร 

Facility แหล่งปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (Emission 
Source) เชน่ ระบุอุปกรณ์/เคร่ืองจกัร/

กระบวนการ/กิจกรรม 

หน่วยที่ใช้ 
(ต่อปี) 

ก ำลังกำรผลิต 
(Capacity)/ลกัษณะ  

เฉพำะ 
(Specification) 

ควำมมี
นัยส ำคัญ 

(มำก/น้อย) 

กองคลัง การใช้น้ ามันเบนซินในรถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน ขลธ 204 

ลิตร 258.94 น้อย 

ส านักปลัด การใช้น้ ามันดีเซลเครื่องสูบน้ า ลิตร N/A น้อย 
การใช้น้ ามันเบนซิน เลื่อยยนต์ ลิตร N/A น้อย 
การใช้น้ ามันดีเซลในรถทะเบียน กจ 45 ลิตร 790.74 น้อย 
การใช้น้ ามันดีเซลในรถทะเบียน บล 1815 ลิตร 1,712.30 น้อย 
การใช้น้ ามันดี เซลในรถยี่ ห้อมิตซูบิชิ  
บรรทุกน้ า 10 ล้อ 

ลิตร 1,465.65 
 

น้อย 

การใช้น้ ามันดี เซลในรถยี่ ห้อมิตซูบิชิ  
ดับเพลิง 6 ล้อ ทะเบียน ผฉ 315 

ลิตร 451.15 น้อย 

การใช้น้ ามันดีเซลในรถยี่ห้อโตโยต้า รถตู้ 
ทะเบียน นข 7736 

ลิตร 3,613.27 น้อย 

การใช้น้ ามันดีเซลในรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ
ซูซูกิ ทะเบียน คทข 112 

ลิตร 126.51 น้อย 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

การใช้น้ ามันเบนซินในเครื่องตัดหญ้าแบบ
สะพาย 6 เคร่ือง  

ลิตร 1,073.92 น้อย 

การใช้น้ ามันเบนซินในเครื่องพ่นหมอกควัน 
1 เคร่ือง 

ลิตร 81.69 น้อย 

การใช้น้ ามันดีเซลในเครื่องพ่นหมอกควัน 1 
เครื่อง 

ลิตร 62.92 น้อย 

การใช้น้ ามันเบนวินในเคร่ืองตัดแต่งกิ่งไม้ 1 
เครื่อง  

ลิตร N/A น้อย 

การใช้น้ ามันดี เซลในรถบรรทุก 6 ล้อ 
ทะเบียน 82-9434 

ลิตร 5,002.74  

การใช้น้ ามันดีเซล ยี่ห้อมาสด้า ทะเบียน 
ผม 7257 (เปลี่ยนเป็น 3257) 

ลิตร 935.17 น้อย 

น้ ามันดีเซล ยี่ห้ออีซูซู ทะเบียน กษ 8396 ลิตร 279.83 น้อย 
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Facility แหล่งปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (Emission 
Source) เชน่ ระบุอุปกรณ์/เคร่ืองจกัร/

กระบวนการ/กิจกรรม 

หน่วยที่ใช้ 
(ต่อปี) 

ก ำลังกำรผลิต 
(Capacity)/ลกัษณะ  

เฉพำะ 
(Specification) 

ควำมมี
นัยส ำคัญ 

(มำก/น้อย) 

กองช่าง การใช้น้ ามันเบนซิน เครื่องสูบน้ า 2 เคร่ือง ลิตร N/A น้อย 
การใช้น้ ามันเบนซิน เครื่องตบดิน 1 เคร่ือง ลิตร N/A น้อย 
การใช้น้ ามันดีเซล รถบรรทุกคูโบต้า ลิตร N/A น้อย 
การใช้ น้ า มั นดี เซล  รถยนต์ ยี่ ห้ อฮี โน่  
ทะเบียน 83-7179 

ลิตร 1011.98 น้อย 

การใช้น้ ามันเบนซิน รถจักรยานยนต์ ซูซูกิ 
ทะเบียน ขลธ 203 

ลิตร 52.06 น้อย 

การใช้น้ ามันเบนซิน รถจักรยานยนต์ ซูซูกิ 
ทะเบียน ขลธ 205 

ลิตร 3.18 น้อย 

 

  3.4.2 ระบุกิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงอ่ืนๆ ที่ท าการรายงานแยก 

Facility แหล่งปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (Emission 
Source) เชน่ ระบุอุปกรณ์/เคร่ืองจกัร/

กระบวนการ/กิจกรรม 

หน่วยที่ใช้ 
(ต่อปี) 

ก ำลังกำรผลิต 
(Capacity)/ลกัษณะ  

เฉพำะ 
(Specification) 

ควำมมี
นัยส ำคัญ 

(มำก/น้อย) 

ส านักงาน การรั่วไหลของสารท าความเย็น R-22 กิโลกรมั N/A น้อย 
 

 

  3.4.3 ระบุกิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 2 ขององค์กร 

Facility แหล่งปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
(Emission Source) เช่น ระบุ

อุปกรณ์/เคร่ืองจักร/กระบวนการ/
กิจกรรม 

หน่วยที่ใช้ 
(ต่อปี) 

ก ำลังกำรผลิต 
(Capacity)/ลกัษณะ  

เฉพำะ 
(Specification) 

ควำมมี
นัยส ำคัญ 

(มำก/น้อย) 

กองคลัง รหัสมเิตอร์ (4 ตัวท้าย) 2543 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง 4762 น้อย 
รหัสมเิตอร์ (4 ตัวท้าย) 3938 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง 55,835.35 น้อย 
รหัสมเิตอร์ (4 ตัวท้าย) 3068 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง N/A น้อย 
รหัสมเิตอร์ (4 ตัวท้าย) 1346 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง N/A น้อย 
รหัสมเิตอร์ (4 ตัวท้าย) 1332 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง N/A น้อย 
รหัสมเิตอร์ (4 ตัวท้าย) 1327 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง N/A น้อย 
รหัสมเิตอร์ (4 ตัวท้าย) 2705 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง 1,261 น้อย 
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Facility แหล่งปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
(Emission Source) เช่น ระบุ

อุปกรณ์/เคร่ืองจักร/กระบวนการ/
กิจกรรม 

หน่วยที่ใช้ 
(ต่อปี) 

ก ำลังกำรผลิต 
(Capacity)/ลกัษณะ  

เฉพำะ 
(Specification) 

ควำมมี
นัยส ำคัญ 

(มำก/น้อย) 

 รหัสมเิตอร์ (4 ตัวท้าย) 156 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง 217 น้อย 
รหัสมเิตอร์ (4 ตัวท้าย) 8316 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง N/A น้อย 
รหัสมเิตอร์ (4 ตัวท้าย) 6458 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง N/A น้อย 
รหัสมเิตอร์ (4 ตัวท้าย) 6424 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง 403 น้อย 
รหัสมเิตอร์ (4 ตัวท้าย) 2495 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง 313 น้อย 
รหัสมเิตอร์ (4 ตัวท้าย) 4247 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง N/A น้อย 
รหัสมเิตอร์ (4 ตัวท้าย) 1351 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง 116 น้อย 
รหัสมเิตอร์ (4 ตัวท้าย) 1341 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง 1,711 น้อย 
รหัสมเิตอร์ (4 ตัวท้าย) 1261 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง 1,125 น้อย 
รหัสมเิตอร์ (4 ตัวท้าย) 1188 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง 758 น้อย 
รหัสมเิตอร์ (4 ตัวท้าย) 1157 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง 8,588 น้อย 
รหัสมเิตอร์ (4 ตัวท้าย) 1337 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง 140 น้อย 
รหัสมเิตอร์ (4 ตัวท้าย) 46 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง 246 น้อย 
รหัสมเิตอร์ (4 ตัวท้าย) 9891 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง N/A น้อย 
รหัสมเิตอร์ (4 ตัวท้าย) 8935 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง 209 น้อย 
รหัสมเิตอร์ (4 ตัวท้าย) 9561 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง 2,955 น้อย 
รหัสมเิตอร์ (4 ตัวท้าย) 9894 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง N/A น้อย 
รหัสมเิตอร์ (4 ตัวท้าย) 6274 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง 154 น้อย 
รหัสมเิตอร์ (4 ตัวท้าย) 6939 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง N/A น้อย 
รหัสมเิตอร์ (4 ตัวท้าย) 9553 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง 65,176 น้อย 
รหัสมเิตอร์ (4 ตัวท้าย) 2720 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง 64,814.88 น้อย 
รหัสมเิตอร์ (4 ตัวท้าย) 1943 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง 989 น้อย 

 

  3.4.4 ระบุกิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าวเรือนกระจกประเภทที่ 3 ขององค์กร 

Facility แหล่งปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (Emission 
Source) เชน่ ระบุอุปกรณ์/เคร่ืองจกัร/

กระบวนการ/กิจกรรม 

หน่วยที่ใช้ 
(ต่อปี) 

ก ำลังกำรผลิต 
(Capacity)/ลกัษณะ  

เฉพำะ 
(Specification) 

ควำมมี
นัยส ำคัญ 

(มำก/น้อย) 

กองคลัง กระดาษ A4 80 แกรม รีม 174 น้อย 
ส านักปลดั กระดาษ A4 80 แกรม รีม 130.50 น้อย 

กองสาธารณสุข กระดาษ A4 80 แกรม รีม 43.50 น้อย 
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Facility แหล่งปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (Emission 
Source) เชน่ ระบุอุปกรณ์/เคร่ืองจกัร/

กระบวนการ/กิจกรรม 

หน่วยที่ใช้ 
(ต่อปี) 

ก ำลังกำรผลิต 
(Capacity)/ลกัษณะ  

เฉพำะ 
(Specification) 

ควำมมี
นัยส ำคัญ 

(มำก/น้อย) 

 การรั่วไหลของการจดัการของเสยีด้วยวิธีการ
เทกอง (อปท.ให้หนวยงานข้างนอกด าเนินการ
ให้) 

กิโลกรมั – 
มีเทน 

N/A น้อย 

กองช่าง กระดาษ A3 80 แกรม  25.50 น้อย 
น้ าประปา ลบ.เมตร 4,344 น้อย 
การใช้คลอรีนในการผลติน้ าประปา กิโลกรมั 689 น้อย 
การใช้สารส้มในการผลติน้ าประปา กิดลกรมั 10,607 น้อย 

   

  3.4.5 การกักเก็บคาร์บอน 

  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตความรับผิดชอบของเทสบาล ได้แก่ บริเวณ

ส านักงานเทศบาล โรงเรียน วัด และสวนสาธารณะ โดยการประเมินมวลชีวภาพของต้นไม้ในปี 2562 โดยการเก็บ

ข้อมูลต้นไม้ทุกต้น รวมจ านวน 1,128 ต้น มีค่ามวลชีวภาพเท่ากับ 1,709,146.60 กิโลกรัมชีวภาพ คิดเป็นปริมาณ

คาร์บอนที่กักเก็บไว้ในมวลชีวภาพของต้นไม้ เท่ากับ 857.28 ตันคาร์บอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ที่ตั้ง/ต ำแหน่ง มวลชีวภำพ (kg) ปริมำณคำร์บอนที่กักเก็บ 
(ton𝐜𝐨𝟐e) 

ควำมมีนัยส ำคัญ (มำก/
น้อย) 

บริเวณส านักงานเทศบาล 
โ ร ง เ รี ย น  วั ด  แ ล ะ
สวนสาธารณะ 

1,709,146.60 857.28 น้อย 

รวม 857.04  
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4. กำรติดตำมผล 

  4.1 แหล่งปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ขำกขอบเขตกำรด ำเนินงำนประเภทที่ 1 

แหล่งปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

ข้อมูลกิจกรรม ค่ำ EF 
ลักษณะ
ข้อมูล

กิจกรรมที่
ตรวจวัด 

จุดที่
ตรวจวัด 

ที่มำของข้อมูลกิจกรรม 

หลักฐำนเอกสำรอ้ำงอิง ที่มำของค่ำ EF เป็นค่ำที่ได้
จำกกำร
ตรวจวัด 

เป็นค่ำที่ได้
จำกหลักฐำน
กำรช ำระเงิน 

เป็นค่ำที่ได้
จำกกำร

ประมำณค่ำ 
1 . ก า ร ใ ช้ น้ า มั น เ บ น ซิ น ใ น
รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขลธ 204 

N/A N/A    ตารางตรวจรับจัดซื้อวัสดุ -
น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

IPCC Vol.2 table 2.2, 
DEDE 

2. การใช้น้ ามันดีเซล เครื่องสูบน้ า N/A N/A    ตารางตรวจรับจัดซื้อวัสดุ -
น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

IPCC Vol.2 table 2.2, 
DEDE 

3. การใช้น้ ามันเบนซิน เลื่อยยนต์ N/A N/A    ตารางตรวจรับจัดซื้อวัสดุ -
น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

IPCC Vol.2 table 2.2, 
DEDE 

4. การใช้น้ ามันดีเซลในรถทะเบียน กจ 
45 

N/A N/A    ตารางตรวจรับจัดซื้อวัสดุ -
น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

IPCC Vol.2 table 3.2.1, 
3.2.2 DEDE 

5. การใช้น้ ามันดีเซลในรถทะเบียน บล 
1815 

N/A N/A    ตารางตรวจรับจัดซื้อวัสดุ -
น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

IPCC Vol.2 table 3.2.1, 
3.2.2 DEDE 

5. การใช้น้ ามันดีเซลในรถยี่ห้อมิตซูบิชิ 
บรรทุกน้ า 10 ล้อ 

N/A N/A    ตารางตรวจรับจัดซื้อวัสดุ -
น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

IPCC Vol.2 table 3.2.1, 
3.2.2 DEDE 

6. การใช้น้ ามันดีเซลในรถยี่ห้อมิตซูบิชิ 
ดับเพลิง 6 ล้อ ทะเบียน ผฉ 315 

N/A N/A    ตารางตรวจรับจัดซื้อวัสดุ -
น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

IPCC Vol.2 table 3.2.1, 
3.2.2 DEDE 
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แหล่งปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

ข้อมูลกิจกรรม ค่ำ EF 
ลักษณะ
ข้อมูล

กิจกรรมที่
ตรวจวัด 

จุดที่
ตรวจวัด 

ที่มำของข้อมูลกิจกรรม 

หลักฐำนเอกสำรอ้ำงอิง ที่มำของค่ำ EF 
เป็นค่ำที่ได้
จำกกำร
ตรวจวัด 

เป็นค่ำที่ได้
จำกหลักฐำน
กำรช ำระเงิน 

เป็นค่ำที่ได้
จำกกำร

ประมำณค่ำ 
7. การใช้น้ ามันดีเซลในรถยี่ห้อโตโยต้า   
รถตู้ ทะเบียน นข 7736 

N/A N/A    ตารางตรวจรับจัดซื้อวัสดุ -
น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

IPCC Vol.2 table 3.2.1, 
3.2.2 DEDE 

8. การใช้น้ ามันดีเซลในรถจักรยานยนต์
ยี่ห้อซูซูกิ ทะเบียน คทข 112 

N/A N/A    ตารางตรวจรับจัดซื้อวัสดุ -
น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

IPCC Vol.2 table 3.2.1, 
3.2.2 DEDE 

9. การใช้น้ ามันเบนซินในเคร่ืองตัดหญ้า
แบบสะพาย 6 เคร่ือง  

N/A N/A    ตารางตรวจรับจัดซื้อวัสดุ -
น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

IPCC Vol.2 table 2.2, 
DEDE 

10. การใช้น้ ามันเบนซินในเครื่องพ่น
หมอกควัน 1 เคร่ือง 

N/A N/A    ตารางตรวจรับจัดซื้อวัสดุ -
น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

IPCC Vol.2 table 2.2, 
DEDE 

11. การใช้น้ ามันดี เซลในเครื่องพ่น
หมอกควัน 1 เคร่ือง 

N/A N/A    ตารางตรวจรับจัดซื้อวัสดุ -
น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

IPCC Vol.2 table 2.2, 
DEDE 

12. การใช้น้ ามันเบนซินในเครื่องตัด
แต่งกิ่งไม้ 1 เคร่ือง  

N/A N/A    ตารางตรวจรับจัดซื้อวัสดุ -
น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

IPCC Vol.2 table 2.2, 
DEDE 

13. การใช้น้ ามันดีเซลในรถบรรทุก 6 
ล้อ ทะเบียน 82-9434 

N/A N/A    ตารางตรวจรับจัดซื้อวัสดุ -
น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

IPCC Vol.2 table 3.2.1, 
3.2.2 DEDE 

14. การใช้น้ ามันดีเซล ยี่ ห้อมาสด้า 
ทะเบียน ผม 7257 (เปลี่ยนเป็น 3257) 

N/A N/A    ตารางตรวจรับจัดซื้อวัสดุ -
น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

IPCC Vol.2 table 3.2.1, 
3.2.2 DEDE 
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แหล่งปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

ข้อมูลกิจกรรม ค่ำ EF 
ลักษณะ
ข้อมูล

กิจกรรมที่
ตรวจวัด 

จุดที่
ตรวจวัด 

ที่มำของข้อมูลกิจกรรม 

หลักฐำนเอกสำรอ้ำงอิง ที่มำของค่ำ EF 
เป็นค่ำที่ได้
จำกกำร
ตรวจวัด 

เป็นค่ำที่ได้
จำกหลักฐำน
กำรช ำระเงิน 

เป็นค่ำที่ได้
จำกกำร

ประมำณค่ำ 
15. น้ ามันดีเซล ยี่ห้ออีซูซู ทะเบียน กษ 
8396 

N/A N/A    ตารางตรวจรับจัดซื้อวัสดุ -
น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

IPCC Vol.2 table 3.2.1, 
3.2.2 DEDE 

16. การใช้น้ ามันเบนซิน เครื่องสูบน้ า 2 
เครื่อง 

N/A N/A     IPCC Vol.2 table 2.2, 
DEDE 

17. การใช้น้ ามันเบนซิน เครื่องตบดิน 
1 เคร่ือง 

N/A N/A     IPCC Vol.2 table 2.2, 
DEDE 

18. การใช้น้ ามันดีเซล รถบรรทุกคู
โบต้า 

N/A N/A     IPCC Vol.2 table 3.2.1, 
3.2.2 DEDE 

19. การใช้น้ ามันดีเซล รถยนต์ยี่ห้อฮีโน่ 
ทะเบียน 83-7179 

N/A N/A     IPCC Vol.2 table 3.2.1, 
3.2.2 DEDE 

2 0 . ก า ร ใ ช้ น้ า มั น เ บ น ซิ น 
รถจักรยานยนต์ ซูซูกิ ทะเบียน ขลธ 
203 

N/A N/A     IPCC Vol.2 table 2.2, 
DEDE 

2 1 . ก า ร ใ ช้ น้ า มั น เ บ น ซิ น 
รถจักรยานยนต์ ซูซูกิ ทะเบียน ขลธ 
205 
 

N/A N/A     IPCC Vol.2 table 2.2, 
DEDE 
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แหล่งปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

ข้อมูลกิจกรรม ค่ำ EF 
ลักษณะ
ข้อมูล

กิจกรรมที่
ตรวจวัด 

จุดที่
ตรวจวัด 

ที่มำของข้อมูลกิจกรรม 

หลักฐำนเอกสำรอ้ำงอิง ที่มำของค่ำ EF 
เป็นค่ำที่ได้
จำกกำร
ตรวจวัด 

เป็นค่ำที่ได้
จำกหลักฐำน
กำรช ำระเงิน 

เป็นค่ำที่ได้
จำกกำร

ประมำณค่ำ 
22. การรั่วไหลของระบบ Septic tank 
ส านักงาน 

N/A N/A    จ านวนบุคลากร นักเรียนและ
วันท าการ 

I P C C  F o u r t h 
Assessment Report : 
Climate Change 2007 

23. การรั่วไหลของระบบ Septic tank 
ส านักงาน 

N/A N/A    จ านวนบุคลากร และวันท า
การ 

I P C C  F o u r t h 
Assessment Report : 
Climate Change 2007 

24. การรั่วไหลของน้ าเสียที่ไม่มีการ
บ าบัดน้ าเสียและปล่อยน้ า เสียลงสู่
แหล่งน้ าโดยตรง 

N/A N/A    ค านวณจากร้อยละ 80 ของ
น้ าประปาที่ใช้ทั้งหมด 

I P C C  F o u r t h 
Assessment Report : 
Climate Change 2007 
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  4.2 แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากขอบเขตการด าเนินงานประเภทที่ 2 

แหล่งปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

ข้อมูลกิจกรรม ค่ำ EF 
ลักษณะ
ข้อมูล

กิจกรรมที่
ตรวจวัด 

จุดที่
ตรวจวัด 

ที่มำของข้อมูลกิจกรรม 

หลักฐำนเอกสำรอ้ำงอิง ที่มำของค่ำ EF 
เป็นค่ำที่ได้
จำกกำร
ตรวจวัด 

เป็นค่ำที่ได้
จำกหลักฐำน
กำรช ำระเงิน 

เป็นค่ำที่ได้
จำกกำร

ประมำณค่ำ 
1. การใช้ ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

N/A N/A    ใบแจ้งหนี้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

แนวทางประเมินคาร์บอน
ฟุตพริ้นองค์กร (มกราคม 
2560 ) ,  Thailand grid 
Mix Electricity LCI 
Database, 2014, 
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  4.3 แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากขอบเขตการด าเนินงานประเภทที่ 3 

แหล่งปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

ข้อมูลกิจกรรม ค่ำ EF 
ลักษณะ
ข้อมูล

กิจกรรมที่
ตรวจวัด 

จุดที่
ตรวจวัด 

ที่มำของข้อมูลกิจกรรม 

หลักฐำนเอกสำรอ้ำงอิง ที่มำของค่ำ EF 
เป็นค่ำที่ได้
จำกกำร
ตรวจวัด 

เป็นค่ำที่ได้
จำกหลักฐำน
กำรช ำระเงิน 

เป็นค่ำที่ได้
จำกกำร

ประมำณค่ำ 
1. การใช้การใช้น้ าประปา N/A N/A    สมุดจดเลขอ่านมาตรวัด

น้ า ประจ าปีงบประมาณ 
2562 (ป.31) 

น้ าประปา – การประปาส่วนภูมิภาค, 
Thai national LCI Database/MTEC, 
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้น
ผลิตภัณฑ์ (มิถุนายน 2559) 

2. การใช้กระดาษ A4 80 แกรม N/A N/A    ใบสั่งซื้อ กระดาษพิมพ์เขียนแบบไม่เคลือบผิว, 
Thai national LCI Database/MTEC, 
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้น
ผลิตภัณฑ์ (มิถุนายน 2559) 

3. การใช้กระดาษ A4 70 แกรม N/A N/A    ใบสั่งซื้อ กระดาษพิมพ์เขียนแบบไม่เคลือบผิว, 
Thai national LCI Database/MTEC, 
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้น
ผลิตภัณฑ์ (มิถุนายน 2559) 

4. คลอรีน N/A N/A    ใบสั่งซื้อ คอรี น ส า ห รั บ ผลิ ตป ระป า ,  Th a i 
national LCI Database/MTEC, แนว
ทางการประ เมินคาร์บอนฟุตพริ้ น
ผลิตภัณฑ์ (มิถุนายน 2559) 
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แหล่งปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

ข้อมูลกิจกรรม ค่ำ EF 
ลักษณะ
ข้อมูล

กิจกรรมที่
ตรวจวัด 

จุดที่
ตรวจวัด 

ที่มำของข้อมูลกิจกรรม 

หลักฐำนเอกสำรอ้ำงอิง ที่มำของค่ำ EF 
เป็นค่ำที่ได้
จำกกำร
ตรวจวัด 

เป็นค่ำที่ได้
จำกหลักฐำน
กำรช ำระเงิน 

เป็นค่ำที่ได้
จำกกำร

ประมำณค่ำ 
5. สารส้ม N/A N/A    ใบสั่งซื้อ คอรี น ส า ห รั บ ผลิ ตป ระป า ,  Th a i 

national LCI Database/MTEC, แนว
ทางการประ เมินคาร์บอนฟุตพริ้ น
ผลิตภัณฑ์ (มิถุนายน 2559) 

6. การรั่วไหลของมีเทนจากการ
เทกองขยะ 

N/A N/A    สรุปปริมาณขยะทั้งหมด 
(ขยะ อปท. ที่น าขยะมูล
ฝอยมาก าจัด ร่วมกับ
เทศบาลต าบลโนนคอม  

IPCC Fourth Assessment Report : 
Climate Change 2007 
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  4.4 แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากขอบเขตการด าเนินงานประเภทรายงานแยกเพิ่มเติม 

แหล่งปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

ข้อมูลกิจกรรม ค่ำ EF 
ลักษณะ
ข้อมูล

กิจกรรมที่
ตรวจวัด 

จุดที่
ตรวจวัด 

ที่มำของข้อมูลกิจกรรม 
หลักฐำน

เอกสำรอ้ำงอิง ที่มำของค่ำ EF 
เป็นค่ำที่ได้
จำกกำร
ตรวจวัด 

เป็นค่ำที่ได้
จำกหลักฐำน
กำรช ำระเงิน 

เป็นค่ำที่ได้
จำกกำร

ประมำณค่ำ 
1. การรั่วไหลของสารท าความเย็น
ชนิด R-22 ในเคร่ืองปรับอากาศ 

N/A N/A    แบบสอบถามจ านวน 
เครื่องปรับอากาศ 
ค านวณจากสมการ 
IPCC 

แนวทางประเมินคาร์บอนฟุตพริ้น
องค์กร (มกราคม 2560), Thailand 
grid Mix Electricity LCI Database, 
2014, 
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5. สรุปปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก  
  การค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กรเลือกใช้ วิธีการค านวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับ

ก๊าซเรือนกระจก โดยใช้ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตองค์กรคูณกับค่าแฟกเตอร์การปล่อยหรือดูดกลับ

ก๊าซเรือนกระจก และแสดงผลให้อยู่ในรูปของ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tonCO2equivalent) ซึ่งอ้างอิง

หลักเกณฑ์ตาม ““แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(องค์การมหาชน) (พิมพ์ครั้งที่ 5 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 เดือนตุลาคม 2559) พบว่า การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลใน

ระดับองค์กรของเทศบาลนั้น มีวิธีการส ารวจจากแบบสอบที่น่าเชื่อถือ และยังมีระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพ มีความ

แม่นย า รวมทั้งมีการน าค่าแฟกเตอร์ที่มีความน่าเชื่อถือที่ทาง อบก. เป็นผู้ประกาศใช้ มาใช้ในการค านวณ ท าให้

ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่ได้จากวิธีการค านวณมีความถูกต้อง  น่าเชื่อถือ วิธีการค านวณ

ดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมส าหรับใช้ประเมินการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของเมือง 

  ผลการส ารวจข้อมูลกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกภายในขอบเขตองค์กร ที่ได้ด าเนินการ แบ่งเปน็ 

3 ประเภทคือ ประเภทที่ 1 (Scope 1) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรงประเภทที่ 2 (Scope 2) การ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าประเภทที่ 3 (Scope 3) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอ่ืนๆ โดย

ผลการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 1, 2 และ 3 พบว่า รวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก

กิจกรรมทั้งหมด รวมทั้ง 3 Scopes มีค่าเท่ากับ 26,021.05 tonCO2eq การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้

พลังงานไฟฟ้า (Scope 2) 9,524 tonCO2eq และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอ่ืนๆ  (Scope 3) 11,421 

tonCO2eq  

  โดยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงใน

ยานพาหนะ มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คือ 26,021.05 tonCO2eq หรือคิดเป็น 50.41%  

  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้า (Scope 2) พบว่า มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 9,524 

tonCO2eq หรือคิดเป็น 20.28% 

  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอ่ืนๆ (Scope 3) พบว่า การใช้สารเคมีในการผลิตน้าประปา มีปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกรองลงมา คือ 11,296 tonCO2eq หรือคิดเป็น 22.02% การใช้กระดาษส านักงาน คือ 
125 tonCO2eq หรือคิดเป็น 0.25% และการใช้น้ าประปา มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คือ 4,344 
tonCO2eq หรือคิดเป็น 8.47%  
  และปริมาณการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจากพื้นที่สีเขียวทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 857.28 tonCO2eq 
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5.1 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก จำกขอบเขตกำรด ำเนินงำนประเภทที ่1 

แหล่งปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
 

ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
(tonCO2eq) ปริมำณก๊ำซเรือนกระจก 

(tonCO2eq) 
สัดส่วน 
(%) CO2 CH4 N2O SF6 NF3 HFCs PFCs 

1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ที่อยู่กับที่ (Stationary Combustion)   
1.1 การใช้น้ ามนัดีเซล  0.11 0.00 0.00 - - - - 2.43 0.02 
1.2 การใช้น้ ามนัเบนซิน  2.03 0.00 0.01 - - - - 9.34 0.29 

2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่ (Mobile Combustion)   
2.1 การใช้น้ ามนัดีเซล  45.44 0.06 0.71 - - - - 46.22 6.50 
2.2 การใช้น้ ามนัเบนซิน  0.92 0.01 0.01 - - - - 0.95 0.13 

3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการร่ัวไหลและอ่ืนๆ (Fugitive Emissions)   
กระบวนการบาบัดน้ าเสีย : CH4 from wastewater treatment   
การปล่อยก๊าซมีเทนในระบบ Septic tanks  - 8.39 - - - - - 8.39 1.18 
การบ าบดัน้ าเสียแบบปล่อยทิง้ตามธรรมชาต ิ - 0.15 - - - - - 0.15 0.02 

รวมทั้งหมด 48.50 8.61 0.73 - - - - 57.85 8.13 
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  5.2 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก จำกขอบเขตกำรด ำเนินงำนประเภทที่ 2 

แหล่งปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ปริมำณกำรปล่อย GHG 
(tonCO2eq) 

สัดส่วน 
(%) 

การใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค  87.55 12.02 

รวมทัง้หมด  87.55 12.02 
 

  5.3 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก จำกขอบเขตกำรด ำเนินงำนประเภทที่ 3 

แหล่งปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ปริมำณกำรปล่อย GHG 
(tonCO2eq) 

สัดส่วน 
(%) 

การใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค  2.11 0.28 
การใชก้ระดาษ A4 2.14 0.27 
คลอรนี 1.25 0.16 
สารสม้ 2.49 0.33 
การรัว่ไหลของการจดัการของเสยีดว้ยวธิกีารเทกอง 540.53 75.55 

รวมทัง้หมด  548.52 76.59 
 
  5.4 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก จำกขอบเขตกำรด ำเนินงำนประเภทที่รำยงำนแยกเพ่ิมเติม 

แหล่งปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ปริมำณกำรปล่อย GHG (tonCO2eq) 

การรั่วไหลของสารทาความเย็นชนิด R-22 ในเคร่ืองปรับอากาศ  N/A 
รวมทั้งหมด N/A 
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6. กำรจัดกำรคุณภำพของข้อมูล  
  6.1 โครงสร้ำงของระบบกำรจดักำรคุณภำพของข้อมูล 

บทบำท ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หน้ำที่ 
ผู้จัดการข้อมูล  นายประสิทธิ ์ค าภาพนัธ ์ นายกเทศมนตรี  ทบทวนนโยบายด้าน

สิ่งแวดล้อมและผลักดันให้
มีการดาเนินโครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม  

ผู้รับผิดชอบข้อมูล  นางเบญจรินทร์  เดชพฒุ รองปลัดเทศบาล รักษา
ราชการแทน ผอ.กอง
ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

จดัเกบ็และรวบรวม
ขอ้มลูกจิกรรมของ
องคก์ร 
ประสานงานระหวา่งทมี
เกบ็ขอ้มลูกจิกรรมของ
องคก์ร 

ผูเ้กบ็ขอ้มลู  นายอรรถชยั  ดรมัน่ พนกังานจา้งเหมา บนัทกึขอ้มลูกจิกรรม
ขององคก์ร 

ผูเ้ขยีนรายงาน  นายณฐัพงษ์  สขุพวง พนกังานจา้งเหมา น าขอ้มลูกจิกรรม
ทัง้หมดมาเขยีนเป็น
รายงานเพือ่วเิคราะห์
คารบ์อนฟุตพริน้ทข์อง
องคก์ร 

ผูต้รวจสอบภายใน  นางสาววชิญานนัต ์ หนูทศัน์ เจา้พนกังานธุรการ
ปฏบิตักิาร 

ตรวจสอบความถกูตอ้ง
ของขอ้มลูในรายงาน
ทัง้หมด 

 
  6.2 แผนผังกำรจัดก ำรคุณภำพของข้อมูล  
   6.2.1 แผนผังการไหลของข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร  
   ระบบการจัดการคุณภาพข้อมูลในการรายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกนั้น คณะ
ผู้จัดท ารายงาน โดยการน าข้อมูลจากการค านวณในแต่ละกิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของแต่
ละส่วนงาน มาจัดท ารายงานตามแบบฟอร์ม TCFO_R_02_V01 จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องโดยคณะผู้ตรวจสอบ 
และข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก เพื่ออนุมัติเอกสารต่อไป สามารถแสดงเป็นแผนผังการด าเนินงานได้
ดังนี้ 
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ผู้จัดการข้อมูลรวบรวมข้อมูลกิจกรรมจ ากผู้เก็บข้อมูลทั้งหมดและ

คัดเลือกค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) 

ผู้จัดการข้อมูลค านวนการปล่อยกาซเรือนกระจก บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก  
(TCFO-R-01) 

ผู้จัดการข้อมูลและคณะตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบความถูกต้องของการค านวณ 

นายกเทศมนตรี ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

อนุมัติเอกสาร 

บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก  
(TCFO-R-01) 

ผูจ้ดัท าร  ายงานน าผลการค านวณมาจดัท ารายงานการปล่อยและดดู

กลบัก๊าซเรอืนกระจกขององคก์ร 
บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก  
(TCFO-R-02_V01) 

ผูจ้ดัการขอ้มลูและคณะตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบความถกูตอ้งของการค านวณ 

นายกเทศมนตร ีตรวจสอบความถกูตอ้งของ
ขอ้มลูการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

อนุมัติเอกสาร 

บัญชีรายการกา๊ซเรือนกระจก  
(TCFO-R-01) 

บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก  
(TCFO-R-02_V01) 

ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 



 

 เทศบาลต าบลภผูามา่น I Phu Pha Man 

      6.2.2 สรปุสมมตฐิานและขอ้มลูทีต่อ้งการเพือ่สนบัสนุนการค านวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ระดบัองคก์รของสาหรบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ไดแ้ก ่

ประเภท แหล่งปล่อยก๊ำวเรือนกระจก วิธีกำรค ำนวน 
ประเภทที ่1  
 

การเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ใช้ในเครื่องจักร  
 

ปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ × ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตามชนิดของน้ ามันเชื้อเพลิง  

การใช้ก๊าซหุงต้มภายในองค์กร  ปริมาณก๊าซหุงต้มที่ใช้ × ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
การเผาไหม้ก๊าซหุงต้ม  

การเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ใช้ในการเดินทาง
และขนส่งด้วยยานพาหนะประเภท
ต่างๆ  

กรณีที่ทราบปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิง  
1) ปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ × ค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกตามชนิดของน้ ามันเชื้อเพลิง  
กรณีที่ไม่ทราบปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิง  
1) ระยะทาง × น้ าหนักบรรทุก × ค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกตามประเภทของรถที่ใช้  
2) ระยะทาง × อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง × ค่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกตามชนิดของน้ ามันเชื้อเพลิง  

การเติมสารท าความเย็นในระบบปรับ
อากาศ  

ปริมาณสารท าความเย็นที่ เติม × ค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกตามชนิดของสารท าความเย็น  

การใช้สารดับเพลิง  ปริมาณสารดับเพลิงที่เติม × ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตามชนิดของสารดับเพลิง  

การจัดการ/บ าบัดน้ าเสียที่องค์กรเป็น
ผู้ด าเนินการ  

กรณีที่ทราบปริมาณน้ าเสีย/น้ าประปาที่ใช้  
การค านวณอ้างอิงตาม IPCC (2006)  
กรณีที่ไม่ทราบปริมาณน้ าเสีย/น้ าประปาที่ใช้  
ค านวณจากร้อยละ 80 ของน้ าใช้  
ค านวณจากค่าสมมูลย์ประชากร  

การก าจัดขยะมูลฝอย/ของเสียที่องค์กร
เป็นผู้ดาเนินการ  

กรณีที่ทราบปริมาณขยะ  
การค านวณอ้างอิงตาม IPCC (2006)  
กรณีที่ไม่ทราบปริมาณขยะ  
ค านวณจากค่าอัตราการเกิดขยะต่อหัวประชากร  

ประเภทที ่2  
 

การใช้ไฟฟ้า  ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ × ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ไฟฟ้า  

ประเภทที ่3  
 

การใช้น้ าประปา  ปริมาณน้ าประปาที่ใช้ × ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
น้ าประปา  

การใช้วัสดุสานักงาน  ปริมาณกระดาษที่ใช้ × ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
กระดาษ  
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ประเภท แหล่งปล่อยก๊ำวเรือนกระจก วิธีกำรค ำนวน 
 การก าจัดขยะมูลฝอย/ของเสียที่จ้าง

เหมาให้หน่วยงานภายนอกหรือเอกชน
เป็นผู้ด าเนินการ  

กรณีที่ทราบปริมาณขยะ  
การค านวณอ้างอิงตาม IPCC (2006)  
กรณีที่ไม่ทราบปริมาณขยะ  
ค านวณจากค่าอัตราการเกิดขยะต่อหัวประชากร  

การเดินทางไปราชการ  กรณีที่ทราบปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิง  
1) ปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ × ค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกตามชนิดของน้ ามันเชื้อเพลิง  
กรณีที่ไม่ทราบปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิง  
1) ระยะทาง × น้ าหนักบรรทุก × ค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกตามประเภทของรถที่ใช้  
2) ระยะทาง × อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง × ค่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกตามชนิดของน้ ามันเชื้อเพลิง  
3) ระยะทางที่เดินทาง × ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาม
ของการเดินทางโดยเคร่ืองบินโดยสาร  

การเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ใช้ในการเดินทาง
และขนส่งด้วยรถประเภทต่างๆ เช่น 
การขนส่งขยะของเสีย การเดินทางไป
กลับของพนักงาน เป็นต้น  

กรณีที่ทราบปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิง  
1) ปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ × ค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกตามชนิดของน้ ามันเชื้อเพลิง  
กรณีที่ไม่ทราบปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิง  
1) ระยะทาง × น้ าหนักบรรทุก × ค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกตามประเภทของรถที่ใช้  
2) ระยะทาง × อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง × ค่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกตามชนิดของน้ ามันเชื้อเพลิง  

 การดูดกลับก๊าซเรือนกระจก  WT = (WS + WB + WL) × สัดส่วนปริมาณคาร์บอน (%)  
โดยที่  
WT = มวลชีวภาพเหนือพื้นดินทั้งหมด  
WS = มวลชีวภาพเหนือพื้นดินส่วนที่เป็นลาต้น  
WB = มวลชีวภาพเหนือพื้นดินส่วนที่เป็นกิ่ง  
WL = มวลชีวภาพเหนือพื้นดินส่วนที่เป็นใบ  

 



  เทศบาลต าบลภผูามา่น I Phu Pha Man 

 

รูปที่ 1 แผนผังขัน้ตอนการรวบรวมข้อมูลการปล่อยและดูดกลบัก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

 เทศบาลต าบลภผูามา่น I Phu Pha Man 

   6.2.3 แผนผังการไหลของข้อมูลและการก ากับ/ควบคุมคุณภาพของข้อมูล โดยแยกตามราย
กิจกรรมของข้อมูล ได้แก ่ 
   แผนภาพที่ 1 แผนผังการไหลของข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรมที่เกิดจากการเผา

ไหม้เชื้อเพลิง (เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันแก๊สโซลีน และก๊าซธรรมชาต ิเป็นต้น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ผู้ใช้ขออนุมัติใบสั่งจา่ยเชื้อเพลิงจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 

พนักงานบนัทึกประเภทและปรมิาณ
เชื้อเพลิงจากใบเสร็จรับเงิน ในหน่วยลิตร 

และ/หรือ หน่วยกิโลกรัม 
 

สรุปปริมาณเชื้อเพลิงรายเดือนจากสถานี
น้ ามัน/เชื้อเพลิง หรือเจ้าหน้าทีอ่งค์กร 

 

เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบข้อมลู 

นายกเทศมนตรีอนุมัติกางบประมาณ
ส าหรับปริมาณการใช้เชื้อเพลิงรายเดือน 
 

พนักงานจัดบนัทึกสรุปปริมาณการใช้
เชื้อเพลิงรายเดือนและรายป ี

 

บันทึกการสัง่จ่ายเชื้อเพลิง 
 

บันทึกการสัง่จ่ายเชื้อเพลิง 
 

บันทึกการสัง่จ่ายเชื้อเพลิง 
 

ตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จกับสรุป
รายเดือนกับพนักงานที่เก่ียวข้อง 

 

บันทึกการใช้จ่ายรายเดิน/รายปี 

 

บัญชีรายการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 

รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน
กระจกขององค์กร 

 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 



 

 เทศบาลต าบลภผูามา่น I Phu Pha Man 

    แผนภาพที่ 2 แผนผังการไหลของข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรมที่เกิดจากการ

เผาไหม้เชื้อเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ใช้ขออนุมัติใบสั่งซื้อ จากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

พนักง านบันทึกปริมาณก๊าซ LPG จาก
ใบเสร็จรับเงินในหน่วยกิโลกรัม 

 

เจ้าหน้าท่ีท าการตรวจสอบข้อมูล 

นายกเทศมนตรีอนุมัติกางบประมาณ
ส าหรับปริมาณการใช้ก๊าซ LPG รายเดือน 

 

พนักงานจดับันทกึสรุปปริมาณการใช้
เช้ือเพลิงรายเดือนและรายป ี

 

บันทึกการสั่งจ่าย 
 

บันทึกการสั่งจ่ายเช้ือเพลิง LPG 
 

ตรวจสอบข้อมลูกับพนักงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

บันทึกการใช้จ่ายรายเดิน/รายปี 

 

บัญชีรายการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 

รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน
กระจกขององค์กร 

 

ไม่ถูกต้อง 

ถกูตอ้ง 



 

 เทศบาลต าบลภผูามา่น I Phu Pha Man 

    แผนภาพที ่3 แผนผงัการไหลของข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรมที่เกิดจากการเติม

สารท าความเย็นจ าพวกที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (เช่น สารท าความเย็นประเภท R134a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ใช้ขออนุมัติใบสั่งซื้อ จากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

พนักงานบันทึกชนิดและปริมาณการเตมิ

หน่วยกิโลกรัมจากใบเสรจ็รับเงิน 

เจ้าหน้าท่ีท าการตรวจสอบข้อมูล 

นายกเทศมนตรีอนุมัติกางบประมาณ
ส าหรับการเติมสารท าความเย็นรายเดือน 

 

พนักงานจดับันทกึสรุปปริมาณการใช้
เช้ือเพลิงรายเดือนและรายป ี

 

บันทึกการสั่งจ่าย 
 

บันทึกการเติมสารท าความเย็น 
 

ตรวจสอบข้อมลูกับพนักงานท่ี
เกี่ยวขอ้ง 

 

บันทึกการใช้จ่ายรายเดิน/รายปี 

 

บัญชีรายการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 

รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน
กระจกขององค์กร 

 

ไม่ถูกต้อง 

ถกูตอ้ง 



 

 เทศบาลต าบลภผูามา่น I Phu Pha Man 

   แผนภาพที ่4 แผนผงัการไหลของข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรมที่เกิดจากการเติม

สารดับเพลงิจ าพวกที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (เช่น สารดบัเพลิงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์เป็นตน้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ใช้ขออนุมัติใบสั่งซื้อ จากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

พนักงานบันทึกชนิดและปริมาณการเตมิ

หน่วยกิโลกรัมจากใบเสรจ็รับเงิน 

เจ้าหน้าท่ีท าการตรวจสอบข้อมูล 

นายกเทศมนตรีอนุมัติกางบประมาณ
ส าหรับการเติมสารดับเพลิง CO2 รายเดือน 
 

พนักงานจดับันทกึสรุปปริมาณการใช้
เช้ือเพลิงรายเดือนและรายป ี

 

บันทึกการสั่งจ่าย 
 

บันทึกการเติมสารดับเพลิง CO2 
 

ตรวจสอบข้อมลูกับพนักงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

บันทึกการใช้จ่ายรายเดิน/รายปี 

 

บัญชีรายการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 

รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน
กระจกขององค์กร 

 

ไม่ถูกต้อง 

ถกูตอ้ง 



 

 เทศบาลต าบลภผูามา่น I Phu Pha Man 

   แผนภาพที ่5 แผนผังการไหลของข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรมที่เกิดจากการ
รั่วไหลของการใช้น้ าในส่วนงานอ่ืน ๆ โดยแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการก าจัดน้ าเสียสามารถ
พิจารณ าแหล่งที่มาได้จาก 3 แหล่ง  
   แหล่งที่ 1: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรมที่เกิดจากน้ าเสียโดยมีการตรวจวัดปริมาณ

น้ าเสียที่เข้าระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักง านควบคุมระบบการบ าบัดน้ าเสียจด
บันทึกปริมาณน้ าเสยี 

 

พนักงานควบคุมระบบการบ าบัดน้ าเสีย
รวบรวมปริมาณน้ าเสียรายวัน 

 

เจ้าหน้าท่ีท าการตรวจสอบข้อมูล 

พนักงานควบคุมระบบการบ าบัดน้ าเสียจด
บันทึกปริมาณน้ าเสยีรายวันและสรุปราย

เดือน/รายป ี
 

บันทึกปริมาณน้ าเสยี 
 

บันทึกปริมาณน้ าเสยี 
 

ตรวจสอบข้อมลูกับพนักงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

บันทึกการใช้จ่ายรายเดิน/รายปี 

 

บัญชีรายการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 

รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน
กระจกขององค์กร 

 

ไม่ถูกต้อง 

ถกูตอ้ง 



 

 เทศบาลต าบลภผูามา่น I Phu Pha Man 

   แหล่งที่ 2: กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของกิจกรรมที่เกดิจำกกำรก ำจัดขยะมูลฝอยทีไ่ม่มีกำรชั่ง

น้ ำหนักปริมำณขยะมูลฝอยที่ท ำกำรจัดเก็บ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักง านควบคุมระบบการบ าบัดน้ าเสียจด
บันทึกปริมาณน้ าใช้ 

 

พนักงานควบคุมระบบการบ าบัดน้ าเสีย
รวบรวมปริมาณน้ าใช้รายวัน 

 

เจ้าหน้าท่ีท าการตรวจสอบข้อมูล 

พนักงานควบคุมระบบการบ าบัดน้ าเสียจด
บันทึกปริมาณน้ าใช้รายวันและสรปุราย

เดือน/รายป ี
 

บันทึกปริมาณน้ าใช้ 
 

บันทึกปริมาณน้ าใช้ 
 

ตรวจสอบข้อมลูกับพนักงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

บันทึกการใช้จ่ายรายเดิน/รายปี 

 

บัญชีรายการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 

รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน
กระจกขององค์กร 

 

ไม่ถูกต้อง 

ถกูตอ้ง 



 

 เทศบาลต าบลภผูามา่น I Phu Pha Man 

  แหล่งที่ 3 : การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรมที่เกิดจากจ านวนพนักงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นตามลักษณะโครงสร้างองค์กร และจ านวนนักเรียน และ/หรือ เด็กเล็ก ในสถาบันการศึกษาที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนพนักงานและจ านวนนักเรยีน 
 

เจ้าหน้าท่ีท าการตรวจสอบข้อมูล 

สรุปจ านวนพนักงานและนักเรียนในแต่ละ

เดือนของปีงบประมาณ 

บันทึกจ านวนพนักงาน 
 

บันทึกจ านวนนักเรียน 
 

ตรวจสอบข้อมลูกับพนักงานและ
นักเรียนกับพนักงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

บัญชีรายการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 

รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน
กระจกขององค์กร 

 

ไม่ถูกต้อง 

ถกูตอ้ง 



 

 เทศบาลต าบลภผูามา่น I Phu Pha Man 

  แผนภาพที่ 6 แผนผังการไหลของข้อมูลการปล่อยก๊าเรือนกระจกของกิจกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยโดย
แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการก าจัดขยะมูลฝอยสามารถพิจารณาแหล่งที่มาได้จาก 2 แหล่ง  

แหล่งที่ 1: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรมที่เกิดจากการก าจัดขยะมูลฝอยที่มีการชั่งน้ าหนักปริมาณ

ขยะมูลฝอยที่ท าการจัดเก็บ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34  

พนักงานจดบันทึกปริมาณขยะ 
 

พนักงานควบคุมรวบรวมปริมาณขยะรายวัน 
 

เจ้าหน้าท่ีท าการตรวจสอบข้อมูล 

พนักงานควบคุมจดบันทึกปริมาณขยะ
รายวันและสรุปรายเดือน/รายป ี

 

บันทึกปริมาณขยะ 
 

บันทึกปริมาณขยะ 
 

ตรวจสอบข้อมลูกับพนักงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

บันทึกปริมาณขยะรายเดิน/รายปี 

 

บัญชีรายการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 

รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน
กระจกขององค์กร 

 

ไม่ถูกต้อง 

ถกูตอ้ง 



 

 เทศบาลต าบลภผูามา่น I Phu Pha Man 

  แหล่งที่ 2: ก ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรมที่เกิดจากการก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่มีการชั่งน้ าหนัก

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ท าการจัดเก็บ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานควบคุมจดบันทึกจ านวนเที่ยวและ
ประเภทรถที่ขนเก็บ 

 

พนักงานควบคุมรวบรวมปริมาณขยะรายวัน 
 

เจ้าหน้าท่ีท าการตรวจสอบข้อมูล 

พนักงานควบคุมจดบันทึกจ านวนเที่ยวและ
ประเภทที่ขนเก็บรายวันและสรุปรายเดือน/

รายป ี
 

บันทึกปริมาณขยะ 
 

บันทึกปริมาณขยะ 
 

ตรวจสอบข้อมลูกับพนักงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

บันทึกปริมาณขยะรายเดือน/รายปี 

 

บัญชีรายการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 

รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน
กระจกขององค์กร 

 

ไม่ถูกต้อง 

ถกูตอ้ง 



 

 เทศบาลต าบลภผูามา่น I Phu Pha Man 

  แหล่งที่ 3: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรมที่เกิดจากการก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่มีการชัง่น้ าหนัก

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ท าการจัดเก็บโดยค านวณอัตราการเกิดขยะจากหัวประชากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ข้อมูลจ านวนประชากรตามป ี
 

เจ้าหน้าท่ีท าการตรวจสอบข้อมูล 

พนักงานควบคุมจดบันทึกจ านวนประชากร
จากทะเบียนราษฎร์ และสรุปรายเดือน/รายปี  

 

บันทึกจ านวนประชากรจาก
ทะเบียนราษฎร์ 

 

ตรวจสอบข้อมลูกับพนักงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

บันทึกจ านวนประชากรจากทะเบียน
ราษฎร์รายเดือน/รายป ี

 

บัญชีรายการการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก  

 

ไม่ถูกต้อง 

ถกูตอ้ง 

รายงานการปลอ่ยและดูดกลับกา๊ซเรือน
กระจกขององค์กร 

 



 

 เทศบาลต าบลภผูามา่น I Phu Pha Man 

  แผนภาพที ่7 แผนผงัการไหลของข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรมการใช้ไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานจดบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟา้หน่วย kWh 
จากใบเสร็จรับเงินของ PEA 

 

เจ้าหน้าท่ีท าการตรวจสอบข้อมูล 

พนักงานจดบันทึกสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
รายเดือน/รายป ี

 

บันทึกการใช้ไฟฟา้ 
 

ตรวจสอบข้อมลูกับพนักงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

บรรทึกการใช้รายเดือน/รายปี 

บัญชีรายการการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก  

 

ไม่ถูกต้อง 

ถกูตอ้ง 

รายงานการปลอ่ยและดูดกลับกา๊ซเรือน
กระจกขององค์กร 

 



 

 เทศบาลต าบลภผูามา่น I Phu Pha Man 

แผนภาพที่ 8 แผนผังการไหลของข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรมการใช้น้ าประปา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

พนักงานจดบันทึกปริมาณการใช้น้ าประปาจากสมุด
จดเลขอ่านมาตรวัดน้ า (ป.31) 

 

เจ้าหน้าท่ีท าการตรวจสอบข้อมูล 

นายกเทศมนตรีอนุมัตฎิีกา งบประมาณ
ส าหรับปริมาณการใช้น้ ารายเดือน 

 

บันทึกการใช้น้ า 
 

ตรวจสอบข้อมลูกับพนักงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

บรรทึกการใช้รายเดือน/รายปี 

บัญชีรายการการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก  

 

ไม่ถูกต้อง 

ถกูตอ้ง 

รายงานการปลอ่ยและดูดกลับกา๊ซเรือน
กระจกขององค์กร 

 

นายกเทศมนตรีอนุมัตฎิีกา งบประมาณ
ส าหรับปริมาณการใช้น้ ารายเดือน 

 



 

 เทศบาลต าบลภผูามา่น I Phu Pha Man 

  แผนภาพที ่9 แผนผงัก ารไหลของข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรมที่เกิดจากการใช้ทรัพยากร 

(เช่น การใช้วัสดุส านักงาน ประเภทกระดาษ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ผู้ใช้ขออนุมัติใบสั่งซื้อ จากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

พนักงานจดบันทึกปริมาณกระดาษจากใน
หน่วยรีมจากใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของ 

 

เจ้าหน้าท่ีท าการตรวจสอบข้อมูล 

นายกเทศมนตรีอนุมัตฎิีกา งบประมาณ
ส าหรับการสั่งซื้อกระดาษรายเดือน 

 

บันทึกการสั่งจ่าย 
 

บันทึกการซื้อกระดาษ 
 

ตรวจสอบข้อมลูกับพนักงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

บันทึกการสั่งซ้ือรายเดือน/รายปี 

 

บัญชีรายการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 
รายงานการปลอ่ยและดูดกลับก๊าซเรือน

กระจกขององค์กร 
 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

พนักงานจดบันทึกสรุปปริมาณการสั่งซื้อ

กระดาษรายเดือนและรายป ี



 

 เทศบาลต าบลภผูามา่น I Phu Pha Man 

  แผนภาพที ่10 แผนผังการไหลของข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรมที่เกิดจากการเดินทางหรือ

การขนส่งแบบการใช้ระยะทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานรวบรวมข้อมูลประเภทการเดินทาง และ
ระยะทาง 

 
 

เจ้าหน้าท่ีท าการตรวจสอบข้อมูล 

พนักงานสรุปการเดินทาง รายเดือน/รายปี 
 

บันทึกประเภทการเดินทางและระยะทาง 
 

ตรวจสอบข้อมลูกับพนักงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

บรรทึกการใช้รายเดือน/รายปี 

บัญชีรายการการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก  

 

ไม่ถูกต้อง 

ถกูตอ้ง 

รายงานการปลอ่ยและดูดกลับกา๊ซ
เรือนกระจกขององค์กร 

 



 

 เทศบาลต าบลภผูามา่น I Phu Pha Man 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 

 

 

 

 



  เทศบาลต าบลภผูามา่น I Phu Pha Man 

 



  เทศบาลต าบลภผูามา่น I Phu Pha Man 

 
 

 

 

 



  เทศบาลต าบลภผูามา่น I Phu Pha Man 

 



  เทศบาลต าบลภผูามา่น I Phu Pha Man 



 

 เทศบาลต าบลภผูามา่น I Phu Pha Man 

แบบส ำรวจต้นไม้ 

ล ำดับที่ สถำนที ่ จ ำนวน (ต้น) 
1 ส านักงานเทศบาลต าบลภูผาม่าน 95 
2 โรงพยาบาลภูผาม่าน 112 
3 ที่ว่าการอ าเภอภูผาม่าน 117 
4 สถานีต ารวจภูธรภูผาม่าน 37 
5 โรงเรียนโนนสว่างท่ากระบือ 130 
6 โรงเรียนบ้านโนนคอม 90 
7 รพ.สต.โนนคอม 12 
8 สวนสาธารณะโนนฝาง 62 
9 วัดเฉลียงทอง 50 
10 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 173 
11 วัดท่ากระบือ 210 
12 วัดทุ่งสว่าง 29 

รวม 1,117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 เทศบาลต าบลภผูามา่น I Phu Pha Man 

 


