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1 รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร: เทศบาลเมืองบางกรวย 

1. บทนำ 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ นับเป็นปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีสำคัญของโลกท่ีก่อให้เกิดผลกระทบอย่าง
รุนแรง กว้างขวางและยาวนาน ทั้งในทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ ในทางตรงอาจได้รับผลกระทบ
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสิ่งแวดล้อม เช่น ปริมาณและการกระจายของฝน การเพิ่มขึ้ นของ
อุณหภูมิและความชื้น ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ เป็นต้น ส่วนในทางอ้อม 
นโยบายและการขับเคล่ือนในเวทีระดับนานาชาติท่ีต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาจส่งผลให้แต่
ละภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย จึงทำให้เกิดแนวคิดการจัดการการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากฐานเดิมที่ไม่เคยมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก่อนที่ว่า การสร้าง
สังคม “คาร์บอนต่ำ” (Low-carbon City) โดยอาศัยการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ท่ีไม่การจำกัดขนาดหรือ
ลักษณะของกิจกรรม อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในระดับองค์กร เมือง ระดับโรงงาน ระดับอุตสาหกรรม และระดับประเทศ จาก
ปรากฏการณ์ดังกล่าวทำให้หลายประเทศมีความตื่นตัว หันมาเตรียมความพร้อมร่วมป้องกัน แก้ไข และ
สร้างศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ การจัดทำทำ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) เป็นวิธีการประเมินปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรและคำนวณออกมาในรูปคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า  

แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในประเทศไทยยังมีน้อยมาก มีเพียง
องค์กรขนาดใหญ่ไม่กี่องค์กรเท่านั้นท่ีได้เริ่มดำเนินการ เนื่องจากองค์กรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และไม่ทราบ
เทคนิคและวิธีการคำนวณ ซึ่งทาง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้
เล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญท่ีจะศึกษาในรายละเอียดของการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 
ดังนั้นจึงตั ้งโครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค ์กร ได ้ประเม ินปร ิมาณก ๊าซเร ือนกระจกจากการดำเน ินก ิจกร รมและคำนวณในร ูปของ
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมถึงสามารถจัดทำแผนงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นการ
สนับสนุนต่อการกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรสำหรับประเทศ
ไทย  

ดังนั้นในครั้งนี ้ เทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จึงได้
ดำเนินการระบุแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร แล้วมาคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ี
เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ เพื่อรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ และการ
บริการขององค์กร อันเป็นการสนับสนุนต่อการกำหนดแนวทางและมาตรการในอนาคต ตลอดจนเพื่อเป็น
ตัวอย่างความสำเร็จและชี้นำสังคมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ก้าวสู่ความเป็น 
“เมืองคาร์บอนต่ำ” ท่ียั่นยืนในอนาคต 



 

 

  

2 รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร: เทศบาลเมืองบางกรวย 

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ช่ือองค์กร เทศบาลเมืองบางกรวย 

2.2 ท่ีอยู่/สถานท่ีต้ังองค์กร สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย เลขที่ 99 หมู่ 3  ตำบลวัดชลอ 

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 

2.3 ประเภทขององค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประเทศไทย) 

2.4 ช่ือ-สกุลของผู้ประสานงาน ช่ือ-สกุล: ว่าท่ีร้อยตรีหญิงปวีณา  สมบูรณ์            
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ 

โทรศัพท์: 095-5311666 

E-mail: pawina.sbn@hotmail.com 

2.5 ช่ือ-สกุลของผู้รับผิดชอบข้อมูล ช่ือ-สกุล: นายสุพกฤษฏิ์ กิจทรัพย์ทวี 
ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักปลัดเทสบาล 
โทรศัพท์: 086-7038719 

2.6 ระยะเวลาติดตามผล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562 

2.7     แนวทางท่ีใช้ในการติดตามผล  
 

แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น โดยองค์การบร ิหารจัดการก๊าซเร ือนกระจก 
(องค์การมหาชน) กระทรวงธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พิมพ์ครั้งท่ี 
1 (กันยายน 2561) 

2.8    ระดับของการรับรอง                                            
        (Level of Assurance)  

แบบจำกัด (Limited Assurance) 

2.9    ระดับความมีสาระสำคัญ  
         (Materiality Threshold)  

5% Materiality  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

3 รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร: เทศบาลเมืองบางกรวย 

3. ขอบเขต 

3.1 ขอบเขตขององค์กร 

1) แนวทางที ่ใช้กำหนดขอบเขต
องค์กร 

ควบคุมดำเนินงาน (Operation Control) 

2) หน่วยสาธารณูปโภค Facility)  
/พื้นที่ที่ครอบคลุมในรายงาน 

1. อาคารเก็บเอกสารพัสดุ จำนวน 1 แห่ง 
2. กล้อง CCTV จำนวน 65 จุด 
3. อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 แห่ง 
4. สถานีดับเพลิงย่อยวัดจันทร์ จำนวน 1 แห่ง 
5. สถานีจอดเรือดับเพลิง จำนวน 1 แห่ง 
6. ประตูระบายน้ำสะพานพระราม 7 จำนวน 1 แห่ง 
7. อาคารพัสดุและเครื่องจักรกล จำนวน 1 แห่ง 
8. ประตูระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง 
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง 
10. ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง 
11. สถานท่ีเพื่อใช้สำหรับบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม จำนวน 1 แห่ง 
12. อาคารกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จำนวน 1 แห่ง 

3) เอกสารยืนยันขอบเขต แผนผังโดยสังเขป ดังหัวข้อท่ี 3.1.2 
 

3.1.1 โครงสร้างขององค์กร 

การบริหารงานของเทศบาลเมืองบางกรวย ได้แบ่งส่วนการบริหารงานออกเป็นสำนักและกอง โดย

มีหัวหน้าส่วนการบริหารที่เรียกว่า ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าสำนักเป็นผู้บังคับบัญชาของสำนัก/กอง

นั้นๆ และภายในสำนัก/กองจะแยกเป็นฝ่ายและงาน โดยมีหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานเป็นผู้บังคับบัญชา 

แสดงได้ดังรูปท่ี 1 

 



 

 

  

4 รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร: เทศบาลเมืองบางกรวย 

 

รูปที่ 1 โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลเมืองบางกรวย 

3.1.2  แผนผังขอบเขตขององค์กร 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย มีขนาดพื้นท่ีต้ังขององค์กรท้ังหมด 2 ไร่ ดังแสดงในรูปท่ี 2 

 
รูปที่ 2 แผนผังขอบเขตองค์กร 



 

 

  

5 รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร: เทศบาลเมืองบางกรวย 

3.1.3   ระบุกิจกรรมทั้งหมดขององค์กร 
การดำเนินงานรวบรวมข้อมูลและจัดทำบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กรนั้น มี

กิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกจากขอบเขตการดำเนินงาน 3 ขอบเขต ประกอบไปด้วย 
ขอบเขตท่ี 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นจากการเผาไหม้ท่ีอยู่กับท่ี (Stationary Combustion) 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นจากการเผาไหม้ท่ีมีการเคล่ือนท่ี (Mobile Combustion) การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหลและอื่นๆ (Fugitive Emissions) ขอบเขตที่ 2 การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้ไฟฟ้า ( Indirect Emissions from Use of Purchased Electricity) 
และขอบเขตที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากประเภท 1 และ 2 เช่น การใช้
ทรัพยากร เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดกิจกรรมท้ังหมดขององค์กรท่ีพิจารณาดังแสดงในตารางท่ี 3.1  
 
ตารางที่ 3.1 รายละเอียดกิจกรรมท้ังหมดขององค์กร 

Facility 
กิจกรรมขององค์กรในแต่ละ Facility 

Scope 1 Scope 2 Scope 3 

สำนักปลัด - การเผาไหม้ของน้ำมันเบนซินที่
ใช้ในอุปกรณ์เครื่องจักร 

- การเผาไหม้ของน้ำมันดีเซล ที่ใช้
ในอุปกรณ์เครื่องจักร 

- การเผาไหม้ของน้ำมันเบนซินที่
ใช้ในยานพาหนะ 

- การเผาไหม้ของน้ำมันดีเซลที่ใช้
ในยานพาหนะ 

- การรั่วไหลจากการปล่อยน้ำเสีย
ลงสู ่แหล่งน้ำธรรมชาติ (ทะเล 
แม่น้ำ บึง โดยตรง) 

- การรั ่วไหลจากการจัดการน้ำ
เสียในระบบ Septic tank 

- การรั ่วไหลจากการใช้สารทำ
ความเย็นชนิด R-410a 

-  การใช้พล ั งงานไฟฟ้า
(จ่ายเงิน) 

-  การใช้พล ั งงานไฟฟ้า 
(ฟรี) 

- การใช้น้ำประปา 

- การใช้กระดาษ A4 สีขาว 
80 แกรม 

กองคลงั - การเผาไหม้ของน้ำมันดีเซลที่ใช้
ในยานพาหนะ 

 - การใช้กระดาษ A4 สีขาว 
80 แกรม 

กองช่าง - การเผาไหม้ของน้ำมันเบนซินที่
ใช้ในอุปกรณ์เครื่องจักร 

- การเผาไหม้ของน้ำมันดีเซลที่ใช้
ในอุปกรณ์เครื่องจักร 
 

-  การใช้พล ั งงานไฟฟ้า
(จ่ายเงิน) 

 

- การใช้กระดาษ A4 สีขาว 
80 แกรม 
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Facility 
กิจกรรมขององค์กรในแต่ละ Facility 

Scope 1 Scope 2 Scope 3 
 - การเผาไหม้ของน้ำมันเบนซินที่

ใช้ในยานพาหนะ 
- การเผาไหม้ของน้ำมันดีเซลที่ใช้

ในยานพาหนะ 

  

กองการศึกษา - การเผาไหม้ของน้ำมันดีเซลที่ใช้
ในยานพาหนะ 

- การรั่วไหลจากการปล่อยน้ำเสีย
ลงสู ่แหล่งน้ำธรรมชาติ (ทะเล 
แม่น้ำ บึง โดยตรง) 

- การรั่วไหลจากการจัดการน้ำ
เสียในระบบ Septic tank 

- การใช้พลังงานไฟฟ้า  
  (จ่ายเงิน) 

- การใช้น้ำประปา 
- การใช้กระดาษ A4 สีขาว 
  80 แกรม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

- การเผาไหม้ของน้ำมันเบนซินที่
ใช้ในอุปกรณ์เครื่องจักร 

- การเผาไหม้ของน้ำมันดีเซลที่ใช้
ในอุปกรณ์เครื่องจักร 

- การเผาไหม้ของน้ำมันเบนซินที่
ใช้ในยานพาหนะ 

-  การเผาไหม้ของน้ำมันดีเซลที่ใช้
ในยานพาหนะ 

- การรั่วไหลจากการปล่อยน้ำเสีย
ลงสู ่แหล่งน้ำธรรมชาติ (ทะเล 
แม่น้ำ บึง โดยตรง) 

- การใช้พลังงานไฟฟ้า 
  (จ่ายเงิน) 

- การใช้น้ำประปา 
- การใช้กระดาษ A4 สีขาว 
80 แกรม 

- การ ร ั ่ ว ไ หลจากการ
จัดการขยะมูลฝอยด้วย
วิธีการฝังกลบ 

 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

- การเผาไหม้ของน้ำมันดีเซลที่ใช้
ในยานพาหนะ 

 - การใช้กระดาษ A4 สีขาว 
  80 แกรม 

ก อ ง ส ว ั ส ด ิ ก า ร
สังคม 

- การเผาไหม้ของน้ำมันดีเซลที่ใช้
ในยานพาหนะ 

   - การใช้กระดาษ A4 สีขาว 
  80 แกรม 

 

 

3.1.4 ระบุขอบเขตขององค์กรที่เพิ่มเข้ามาหรือขอบเขตที่ไม่รวม (ระบุ Facility) ที่เพิ่มเข้ามาหรือไม่

นับรวม) พร้อมเหตุผล 

จากข้อมูลกิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดขององค์กร ทำการเลือกวิเคราะห์ขอบเขต

แบบควบคุมการดำเนินงาน (Operational Control) คือ พิจารณาขอบเขตภายใต้อำนาจการควบคุมการ

ดำเนินงานขององค์กร ไม่นับรวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากส่วนงานอื่นหรือพื้นที่เช่า

โดยองค์กรภายนอกที่มีส่วนเป็นเจ้าของแต่ไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินงาน ซึ่ง หน่วยสาธารณูปโภค 



 

 

  

7 รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร: เทศบาลเมืองบางกรวย 

(Facility) หรือพื้นที่ครอบคลุมในรายงาน คือ สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย ซึ่งประกอบไปด้วย 7 ส่วน

งาน ได้แก่ 1 สำนัก 6 กอง ได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม กองวิชาการและแผนงาน และกองสวัสดิการสังคม ขอบเขตขององค์กรที่เพิ ่มเข้ามา ได้แก่ 

อาคารเก็บเอกสารพัสดุ จำนวน 1 แห่ง กล้อง CCTV จำนวน 65 จุด อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย จำนวน 1 แห่ง สถานีดับเพลิงย่อยวัดจันทร์ จำนวน 1 แห่ง สถานีจอดเรือดับเพลิง จำนวน 1 แห่ง ประตู

ระบายน้ำสะพานพระราม 7 จำนวน 1 แห่ง อาคารพัสดุและเครื่องจักรกล จำนวน 1 แห่ง ประตูระบายน้ำ 

จำนวน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง สถานที่เพื่อใช้

สำหรับบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม จำนวน 1 แห่ง อาคารกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จำนวน 1 แห่ง  

3.2 ขอบเขตการดำเนินงาน 
ขอบเขตการดำเนินงานพิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ที่สำคัญซึ่งถูก

ควบคุมโดยพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) และที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ 7 ชนิด ได้แก่ ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide: CO2) ก๊าซมีเทน (Methane: CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (Nitrous 

Oxide: N2O) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (Hydrofluorocarbon: HFC) เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (Perfluorocarbon: 

PFC) ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (Sulfur Hexafluoride: SF6) และไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ (NF3) ส่วน 

HCFC-22 เป็นก๊าซเรือนกระจกท่ีพิจารณาเพิ่มเติม แต่ไม่ถูกนับรวมในการคำนวณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ก๊าซเรือนกระจกที่พิจารณา - คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  
- มีเทน (CH4) 
- ไนตรัสออกไซด์ (N2O) 
- ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) 
- เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) 
- ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) 
- ไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ (NF3) 

2) ก๊าซเรือนกระจกที่พิจารณาอื่นๆ เพิ่มเติม - HCFC-22 (ไม่ถูกนับรวมในการคำนวณ) 
3) GWP  - IPCC Fourth Assessment Report (AR4)  
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3.2.1 ระบุกิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 ขององค์กร 

Facility 
แหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission Source) เช่น ระบุอุปกรณ์หลัก/

เคร่ืองจักร /กระบวนการ/กิจกรรม 

หน่วยที่ใช้  
(ต่อปี) 

กำลังการผลิต 

(Capacity)/ลักษณะเฉพาะ

(Specification) 

ใช้
ภายใน 

จำหน่าย
ภายนอก 

ความสำคัญ 

(มีนัยสำคัญมาก 

หรือ น้อย) 

สำนักปลัดเทศบาล การใช้น้ำมันดีเซลในเครื่องสูบน้ำ 8 น้ิว ลิตร 240 ✓  น้อย 

การใช้น้ำมันดีเซลในเครื่องสูบน้ำ 6 น้ิว ลิตร 20 ✓  น้อย 

การใช้น้ำมันเบนซินในเครื่องสูบน้ำท่อพญานาค ลิตร 100 ✓  น้อย 

การใช้น้ำมันเบนซินในเครื่องดับเพลิงหาบหาม ลิตร 580 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันเบนซินในเครื่องอัดอากาศ ลิตร 80 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในีรถปิกอัพ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน 773 นบ ลิตร 560 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถปิกอัพ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน 3971 นบ ลิตร 880 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 364 นบ ลิตร 1,180 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถตู้ หมายเลขทะเบียน 1076 นบ ลิตร 780 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถปิกอัพ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กร - 103 ลิตร 900 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลใน รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ  หมายเลขทะเบียน  40 - 1894 ลิตร 420 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บบ 6090 ลิตร 400 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บบ 6089 ลิตร 560 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กร 2285 ลิตร 880 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กม 375 ลิตร 1,400 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กน 5684 ลิตร 120 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ 6891 ลิตร 1,200 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ 6892 ลิตร 120 ✓  น้อย 
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Facility 
แหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission Source) เช่น ระบุอุปกรณ์หลัก/

เคร่ืองจักร /กระบวนการ/กิจกรรม 

หน่วยที่ใช้  
(ต่อปี) 

กำลังการผลิต 

(Capacity)/ลักษณะเฉพาะ

(Specification) 

ใช้
ภายใน 

จำหน่าย
ภายนอก 

ความสำคัญ 

(มีนัยสำคัญมาก 

หรือ น้อย) 

การใช้น้ำมันดีเซลในรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ 3733 ลิตร 3,600 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ 3752 ลิตร 900 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บน 2895 ลิตร 300 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บบ 6136 ลิตร 500 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บบ 6343 ลิตร 400 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บน 3700 ลิตร 200 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถยนต์กู้ภัย หมายเลขทะเบียน บน 3317 ลิตร 200 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถยนต์ฉุกเฉิน-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน 82-9815 ลิตร 560 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน 82-6365 ลิตร 160 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันเบนซินในรถจักรยานยนต์ 1 กก 1283 นบ ลิตร 39 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันเบนซินในรถจักรยานยนต์ 1 กข - 8002 ลิตร 72 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันเบนซินในรถจักรยานยนต์ 1 กข - 8005 ลิตร 103.10 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันเบนซินในรถจักรยานยนต์ 1 กข - 8006 ลิตร 106.30 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันเบนซินในรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กค 6693 ลิตร 8 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันเบนซินในรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กค 6694 ลิตร 16 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันเบนซินในเรือเร็วดับเพลิง ลิตร 300 ✓  น้อย 
การรั ่วไหลจากการปล่อยน้ำเสียลงสู ่แหล่งน้ำธรรมชาติ (ทะเล แม่น้ำ บึง 
โดยตรง) ของสำนักงานเทศบาล 

กิโลกรัมมีเทน 16.07 ✓  น้อย 

การรั่วไหลจากการปล่อยก๊าซมีเทนในระบบ Septic tanks กิโลกรัมมีเทน 310.80 ✓  น้อย 
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Facility 
แหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission Source) เช่น ระบุอุปกรณ์หลัก/

เคร่ืองจักร /กระบวนการ/กิจกรรม 

หน่วยที่ใช้  
(ต่อปี) 

กำลังการผลิต 

(Capacity)/ลักษณะเฉพาะ

(Specification) 

ใช้
ภายใน 

จำหน่าย
ภายนอก 

ความสำคัญ 

(มีนัยสำคัญมาก 

หรือ น้อย) 

การรั่วไหลของสารทำความเย็น R410a กิโลกรัม 30 ✓  น้อย 
กองคลัง การใช้น้ำมันดีเซลในรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน กธ 7572 ลิตร 140 ✓  น้อย 

การใช้น้ำมันดีเซลในรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน กพ 8634 ลิตร 560 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน กษ 2044 ลิตร 240 ✓  น้อย 

กองช่าง การใช้น้ำมันดีเซลในเครื่องเจาะคอนกรีต 058-43-0002 ลิตร 40 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันเบนซินในเครื่องตัดหญ้า 631-55-0020 ลิตร 9 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันเบนซินในเลื่อยยนต์ 068-55-0004 ลิตร 51 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันเบนซินในเลื่อยยนต์ 068-550005 ลิตร 48 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันเบนซินในเครื่องตัดคอนกรีต 475-53-0007 ลิตร 11 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันเบนซินในเครื่องตัดคอนกรีต 026-57-0001 ลิตร 43 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันเบนซินในเครื่องตัดหญ้าแบบเส้น 631-55-0019 ลิตร 21 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันเบนซินในเครื่องแต่งกิ่งไม้ 634-56-0001 ลิตร 26 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันเบนซินในเครื่องปั่นไฟ 465-51-0002 ลิตร 32 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันเบนซินใน ชค - 7 ชุดต้นกำลัง ลิตร 10 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันเบนซินในเครื่องตัดหญ้า 631-55-0021 ลิตร 9 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันเบนซินในเครื่องย่อยกิ่งไม้ 632-56-0003 ลิตร 10 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถ ทะเบียน 83-1236 ลิตร 1,050 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถ ทะเบียน กษ - 4332 ลิตร 640 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถ ทะเบียน กพ - 774 ลิตร 720 ✓  น้อย 
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Facility 
แหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission Source) เช่น ระบุอุปกรณ์หลัก/

เคร่ืองจักร /กระบวนการ/กิจกรรม 

หน่วยที่ใช้  
(ต่อปี) 

กำลังการผลิต 

(Capacity)/ลักษณะเฉพาะ

(Specification) 

ใช้
ภายใน 

จำหน่าย
ภายนอก 

ความสำคัญ 

(มีนัยสำคัญมาก 

หรือ น้อย) 

การใช้น้ำมันดีเซลในรถ ทะเบียน ตค - 1657 ลิตร 360 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถ ทะเบียน 83 - 2962 ลิตร 880 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถ ทะเบียน ตค - 1258 ลิตร 920 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถ ทะเบียน 83 - 3146 ลิตร 680 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถ ทะเบียน กม - 5752 ลิตร 640 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถ ทะเบียน กล - 2392 ลิตร 670 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถ ทะเบียน 83 - 2436 ลิตร 320 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถ ทะเบียน 83 - 0340 ลิตร 840 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถ ทะเบียน 82 - 5076 ลิตร 800 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถ ทะเบียน ถข - 195 ลิตร 200 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถ ทะเบียน 81 - 9744 ลิตร 400 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถ ทะเบียน 83 - 5076 ลิตร 40 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันเบนซินในรถ ทะเบียน 1 บ - 6402 ลิตร 3 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันเบนซินในรถ ทะเบียน 1 กค - 6470 ลิตร 27 ✓  น้อย 

กองการศึกษา การใช้น้ำมันดีเซลในรถกระบะทะเบียน กพ 9480 ลิตร 650 ✓  น้อย 
การรั ่วไหลจากการปล่อยน้ำเสียลงสู ่แหล่งน้ำธรรมชาติ (ทะเล แม่น้ำ บึง 
โดยตรง)  

กิโลกรัมมีเทน 0.34 ✓  น้อย 

การรั ่วไหลจากการปล่อยน้ำเสียลงสู ่แหล่งน้ำธรรมชาติ (ทะเล แม่น้ำ บึง 
โดยตรง) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดสัก 

กิโลกรัมมีเทน 20.09 ✓  น้อย 
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Facility 
แหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission Source) เช่น ระบุอุปกรณ์หลัก/

เคร่ืองจักร /กระบวนการ/กิจกรรม 

หน่วยที่ใช้  
(ต่อปี) 

กำลังการผลิต 

(Capacity)/ลักษณะเฉพาะ

(Specification) 

ใช้
ภายใน 

จำหน่าย
ภายนอก 

ความสำคัญ 

(มีนัยสำคัญมาก 

หรือ น้อย) 

การรั ่วไหลจากการปล่อยน้ำเสียลงสู ่แหล่งน้ำธรรมชาติ (ทะเล แม่น้ำ บึง 
โดยตรง) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดชลอ 

กิโลกรัมมีเทน 28.88 ✓  น้อย 

การรั ่วไหลจากการปล่อยน้ำเสียลงสู ่แหล่งน้ำธรรมชาติ (ทะเล แม่น้ำ บึง 
โดยตรง) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดสนามนอก 

กิโลกรัมมีเทน 27.23 ✓  น้อย 

การรั ่วไหลจากการปล่อยน้ำเสียลงสู ่แหล่งน้ำธรรมชาติ (ทะเล แม่น้ำ บึง 
โดยตรง) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดสำโรง 

กิโลกรัมมีเทน 85.35 ✓  น้อย 

การรั ่วไหลจากการปล่อยน้ำเสียลงสู ่แหล่งน้ำธรรมชาติ (ทะเล แม่น้ำ บึง 
โดยตรง) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดจันทร์ 

กิโลกรัมมีเทน 41.28 ✓  น้อย 

การรั ่วไหลจากการปล่อยน้ำเสียลงสู ่แหล่งน้ำธรรมชาติ (ทะเล แม่น้ำ บึง 
โดยตรง) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดลุ่ม 

กิโลกรัมมีเทน 14.56 ✓  น้อย 

การรั ่วไหลจากการปล่อยน้ำเสียลงสู ่แหล่งน้ำธรรมชาติ (ทะเล แม่น้ำ บึง 
โดยตรง) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดเชิงกระบือ 

กิโลกรัมมีเทน 42.57 ✓  น้อย 

ก อ ง ส ว ั ส ด ิ ก า ร
สังคม 

การใช้น้ำมันดีเซลในรถกระบะ ทะเบียน กว-9404 นนทบุรี ลิตร 829.96 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถกระบะ ทะเบียน นจ-839 นนทบุรี ลิตร 375.07 ✓  น้อย 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

การใช้น้ำมันดีเซลในเครื่องพ่นหมอกควัน เบอร์ 7-12 ลิตร 730 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันเบนซินในเครื่องสูบน้ำ ลิตร 0 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันเบนซินในเครื่องพ่นยา เบอร์ 1-3 ลิตร 0 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันเบนซินในเครื่องตัดหญ้า เบอร์ 23-27 ลิตร 470 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันเบนซินในเครื่องพ่นหมอกควัน เบอร์ 7-12 ลิตร 293 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถบรรทุกขยะอัดท้ายทะเบียน 82-2574 ลิตร 9,963 ✓  น้อย 
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Facility 
แหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission Source) เช่น ระบุอุปกรณ์หลัก/

เคร่ืองจักร /กระบวนการ/กิจกรรม 

หน่วยที่ใช้  
(ต่อปี) 

กำลังการผลิต 

(Capacity)/ลักษณะเฉพาะ

(Specification) 

ใช้
ภายใน 

จำหน่าย
ภายนอก 

ความสำคัญ 

(มีนัยสำคัญมาก 

หรือ น้อย) 

การใช้น้ำมันดีเซลในรถบรรทุกขยะอัดท้ายทะเบียน 82-2575 ลิตร 9,898 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถบรรทุกขยะอัดท้ายทะเบียน 82-5903 ลิตร 7,693 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถบรรทุกขยะอัดท้ายทะเบียน 82-5904 ลิตร 7,493 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถบรรทุกขยะอัดท้ายทะเบียน 82-6753 ลิตร 9,803 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถบรรทุกขยะอัดท้ายทะเบียน 82-9422 ลิตร 7,610 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถบรรทุกขยะอัดท้ายทะเบียน 82-9423 ลิตร 13,348 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถบรรทุกขยะอัดท้ายทะเบียน 81-9717 ลิตร 9,518 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถบรรทุกขยะคอนเทนเนอร์ทะเบียน 82-0365 ลิตร 6,955 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถบรรทุกขยะอัดท้ายทะเบียน 82-0366 ลิตร 8,133 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมนัดีเซลในรถบรรทุกขยะอัดท้ายทะเบียน 82-6751 ลิตร 6,520 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถบรรทุกขยะคอนเทนเนอร์ทะเบียน 83-1182 ลิตร 6,630 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถบรรทุกขยะคอนเทนเนอร์ทะเบียน 83-1183 ลิตร 12,603 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 82-3477 ลิตร 5,100 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 83-2574 ลิตร 960 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถบรรทุกขยะอัดท้ายทะเบียน 82-6752 ลิตร 5,033 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถบรรทุกเทท้าย ทะเบียน 81-7803 ลิตร 1,140 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถบรรทุกขยะเปิดข้าง ทะเบียน 81-7804 ลิตร 160 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถกระบะ 4 ประตู ทะเบียน บบ 4198 ลิตร 520 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถสุขาเคลื่อนที่ ทะเบียน 82-6275 ลิตร 100 ✓  น้อย 
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Facility 
แหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission Source) เช่น ระบุอุปกรณ์หลัก/

เคร่ืองจักร /กระบวนการ/กิจกรรม 

หน่วยที่ใช้  
(ต่อปี) 

กำลังการผลิต 

(Capacity)/ลักษณะเฉพาะ

(Specification) 

ใช้
ภายใน 

จำหน่าย
ภายนอก 

ความสำคัญ 

(มีนัยสำคัญมาก 

หรือ น้อย) 

การใช้น้ำมันดีเซลในรถดูดและล้างท่อระบายน้ำ ทะเบียน 81-9384 ลิตร 800 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถดูดและล้างท่อระบายน้ำ ทะเบียน 82-6314 ลิตร 1,000 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บท 6628 ลิตร 900 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 607 ลิตร 720 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถกวาดและดูดฝุ่น ทะเบียน 83-1244 ลิตร 900 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถบรรทุกเทท้าย ทะเบียน 83-4154 ลิตร 1,200 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถบรรทุกขยะเปิดข้างทะเบียน 83-0367 ลิตร 100 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถบรรทุกขยะเปิดข้าง ทะเบียน 83-1181 ลิตร 200 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน 83-3358 ลิตร 1,445 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน 82-4506 ลิตร 5,653 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน 82-1474 ลิตร 6,438 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน 83-6186 ลิตร 0 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน 83-6187 ลิตร 0 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถยนต์กระบะ ทะเบียน กว 9403 ลิตร 720 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถยนต์กระบะ ทะเบียน นง 159 ลิตร 390 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถยนต์กระบะ ทะเบียน กธ 7571 ลิตร 420 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถยนต์กระบะ ทะเบียน กร 2397 ลิตร 780 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถยนต์กระบะ ทะเบียน กม 1403 ลิตร 810 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันเบนซินในรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กทฉ 165 ลิตร 0 ✓  น้อย 
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Facility 
แหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission Source) เช่น ระบุอุปกรณ์หลัก/

เคร่ืองจักร /กระบวนการ/กิจกรรม 

หน่วยที่ใช้  
(ต่อปี) 

กำลังการผลิต 

(Capacity)/ลักษณะเฉพาะ

(Specification) 

ใช้
ภายใน 

จำหน่าย
ภายนอก 

ความสำคัญ 

(มีนัยสำคัญมาก 

หรือ น้อย) 

การใช้น้ำมันเบนซินในเรือยนต์บรรทุกขยะ เบอร์ 3 ลิตร 190 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันเบนซินในเรือยนต์บรรทุกขยะ เบอร์ 5 ลิตร 5,100 ✓  น้อย 
การรั ่วไหลจากการปล่อยน้ำเสียลงสู ่แหล่งน้ำธรรมชาติ (ทะเล แม่น้ำ บึง 
โดยตรง)  

กิโลกรัมมีเทน 4.74 ✓  น้อย 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

การใช้น้ำมันดีเซลในรถกระบะทะเบียน กล-6940 ลิตร 290 ✓  น้อย 
การใช้น้ำมันดีเซลในรถยนต์กระบะทะเบียน กร5222 ลิตร 200 ✓  น้อย 

3.2.2 ระบุกิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงอื่น ๆ ที่ทำการรายงานแยก 

- ไม่มี 

3.2.3   ระบุกิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 2 ขององค์กร 

Facility 

แหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission Source) เช่น 

ระบุอุปกรณ์หลัก/เคร่ืองจักร  

/กระบวนการ/กิจกรรม 

หน่วยที่ใช้  
(ต่อปี) 

กำลังการผลิต (Capacity)/ 

ลักษณะเฉพาะ 

(Specification) 

ใช้ภายใน 
จำหน่าย
ภายนอก 

ความสำคัญ 

(มีนัยสำคัญมาก หรือ 

น้อย) 

สำนักปลัดเทศบาล การใช้ไฟฟ้า (จ่ายเงิน) 

รหัสเครื่องวัด 93076869 สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย กิโลวัตต์ชั่วโมง 247,726 ✓  น้อย 

รหัสเครื่องวัด 46158900 อ.เก็บเอกสารพัสดุ ซ.ทางเข้า
วัดโพธ์ิบางโอ 

กิโลวัตต์ชั่วโมง 
592.68 ✓  น้อย 



 

 

  

16 รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร: เทศบาลเมืองบางกรวย 

Facility 

แหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission Source) เช่น 

ระบุอุปกรณ์หลัก/เคร่ืองจักร  

/กระบวนการ/กิจกรรม 

หน่วยที่ใช้  
(ต่อปี) 

กำลังการผลิต (Capacity)/ 

ลักษณะเฉพาะ 

(Specification) 

ใช้ภายใน 
จำหน่าย
ภายนอก 

ความสำคัญ 

(มีนัยสำคัญมาก หรือ 

น้อย) 

รหัสเครื่องวัด 96670736 จุดที่ 1 บริเวณเชิงสะพานข้าง
คลองบางกอกน้อย สำหรับซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 

กิโลวัตต์ชั่วโมง 1,281 ✓  น้อย 

รหัสเครื่องวัด 96670739 จุดที่ 2 บริเวณหน้า ม.ธนากร 
ถ.เทิดพระเกียรติ สำหรับซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 

กิโลวัตต์ชั่วโมง 1,115 ✓  น้อย 

(งานเทศกิจ) CCTV แยกสี อ. รหัสมิเตอร์ 96057766 กิโลวัตต์ชั่วโมง 618 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV แยกวัดสำโรง รหัสมิเตอร์ 96057768 กิโลวัตต์ชั่วโมง 562 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P1 รหัสมิเตอร์ 96554509 กิโลวัตต์ชั่วโมง 125 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P2 รหัสมิเตอร์ 96554520 กิโลวัตต์ชั่วโมง 87 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P3 รหัสมิเตอร์ 96554521 กิโลวัตต์ชั่วโมง 146 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P4 รหัสมิเตอร์ 96554523 กิโลวัตต์ชั่วโมง 107 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P5 รหัสมิเตอร์ 96554524 กิโลวัตต์ชั่วโมง 86 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P6 รหัสมิเตอร์ 96554525 กิโลวัตต์ชั่วโมง 93 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P7 รหัสมิเตอร์ 96554526 กิโลวัตต์ชั่วโมง 85 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P8 รหัสมิเตอร์ 96554528 กิโลวัตต์ชั่วโมง 102 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P9 รหัสมิเตอร์ 96554530 กิโลวัตต์ชั่วโมง 101 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P10 รหัสมิเตอร์ 96554533 กิโลวัตต์ชั่วโมง 83 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P11 รหัสมิเตอร์ 96554536 กิโลวัตต์ชั่วโมง 105 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P12 รหัสมิเตอร์ 96554539 กิโลวัตต์ชั่วโมง 132 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P13 รหัสมิเตอร์ 96554540 กิโลวัตต์ชั่วโมง 88 ✓  น้อย 



 

 

  

17 รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร: เทศบาลเมืองบางกรวย 

Facility 

แหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission Source) เช่น 

ระบุอุปกรณ์หลัก/เคร่ืองจักร  

/กระบวนการ/กิจกรรม 

หน่วยที่ใช้  
(ต่อปี) 

กำลังการผลิต (Capacity)/ 

ลักษณะเฉพาะ 

(Specification) 

ใช้ภายใน 
จำหน่าย
ภายนอก 

ความสำคัญ 

(มีนัยสำคัญมาก หรือ 

น้อย) 

(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P14 รหัสมิเตอร์ 96554541 กิโลวัตต์ชั่วโมง 115 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P15 รหัสมิเตอร์ 96554543 กิโลวัตต์ชั่วโมง 92 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P16 รหัสมิเตอร์ 96554546 กิโลวัตต์ชั่วโมง 88 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P17 รหัสมิเตอร์ 96554549 กิโลวัตต์ชั่วโมง 106 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P18 รหัสมิเตอร์ 96554551 กิโลวัตต์ชั่วโมง 99 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P19 รหัสมิเตอร์ 96554553 กิโลวัตต์ชั่วโมง 100 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P20 รหัสมิเตอร์ 96554554 กิโลวัตต์ชั่วโมง 117 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P21 รหัสมิเตอร์ 96554569 กิโลวัตต์ชั่วโมง 90 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P22 รหัสมิเตอร์ 96554576 กิโลวัตต์ชั่วโมง 87 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P23 รหัสมิเตอร์ 96554580 กิโลวัตต์ชั่วโมง 97 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P24 รหัสมิเตอร์ 96554581 กิโลวัตต์ชั่วโมง 143 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P25 รหัสมิเตอร์ 96554582 กิโลวัตต์ชั่วโมง 85 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P26 รหัสมิเตอร์ 96554583 กิโลวัตต์ชั่วโมง 88 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P27 รหัสมิเตอร์ 96554584 กิโลวัตต์ชั่วโมง 91 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P28 รหัสมิเตอร์ 96554585 กิโลวัตต์ชั่วโมง 95 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P29 รหัสมิเตอร์ 96554586 กิโลวัตต์ชั่วโมง 91 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P30 รหัสมิเตอร์ 96554588 กิโลวัตต์ชั่วโมง 116 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที ่P31 รหัสมิเตอร์ 96554591 กิโลวัตต์ชั่วโมง 154 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P32 รหัสมิเตอร์ 96554592 กิโลวัตต์ชั่วโมง 92 ✓  น้อย 
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Facility 

แหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission Source) เช่น 

ระบุอุปกรณ์หลัก/เคร่ืองจักร  

/กระบวนการ/กิจกรรม 

หน่วยที่ใช้  
(ต่อปี) 

กำลังการผลิต (Capacity)/ 

ลักษณะเฉพาะ 

(Specification) 

ใช้ภายใน 
จำหน่าย
ภายนอก 

ความสำคัญ 

(มีนัยสำคัญมาก หรือ 

น้อย) 

(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P33 รหัสมิเตอร์ 96554594 กิโลวัตต์ชั่วโมง 92 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P34 รหัสมิเตอร์ 96554596 กิโลวัตต์ชั่วโมง 83 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P35 รหัสมิเตอร์ 96554600 กิโลวัตต์ชั่วโมง 125 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P36 รหัสมิเตอร์ 96554601 กิโลวัตต์ชั่วโมง 90 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P37 รหัสมิเตอร์ 96554603 กิโลวัตต์ชั่วโมง 85 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P38 รหัสมิเตอร์ 96554604 กิโลวัตต์ชั่วโมง 82 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P39 รหัสมิเตอร์ 96554605 กิโลวัตต์ชั่วโมง 89 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P40 รหัสมิเตอร์ 96554606 กิโลวัตต์ชั่วโมง 87 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P41 รหัสมิเตอร์ 96554607 กิโลวัตต์ชั่วโมง 87 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P42 รหัสมิเตอร์ 96554609 กิโลวัตต์ชั่วโมง 124 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P42 รหัสมิเตอร์ 96554611 กิโลวัตต์ชั่วโมง 81 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P44 รหัสมิเตอร์ 96554644 กิโลวัตต์ชั่วโมง 103 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P45 รหัสมิเตอร์ 96555359 กิโลวัตต์ชั่วโมง 88 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P46 รหัสมิเตอร์ 96555360 กิโลวัตต์ชั่วโมง 96 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P47 รหัสมิเตอร์ 96555361 กิโลวัตต์ชั่วโมง 85 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P48 รหัสมิเตอร์ 96555363 กิโลวัตต์ชั่วโมง 84 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P49 รหัสมิเตอร์ 96555364 กิโลวัตต์ชั่วโมง 99 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P50 รหัสมิเตอร์ 96555365 กิโลวัตต์ชั่วโมง 97 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P51 รหัสมิเตอร์ 96555366 กิโลวัตต์ชั่วโมง 142 ✓  น้อย 
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Facility 

แหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission Source) เช่น 

ระบุอุปกรณ์หลัก/เคร่ืองจักร  

/กระบวนการ/กิจกรรม 

หน่วยที่ใช้  
(ต่อปี) 

กำลังการผลิต (Capacity)/ 

ลักษณะเฉพาะ 

(Specification) 

ใช้ภายใน 
จำหน่าย
ภายนอก 

ความสำคัญ 

(มีนัยสำคัญมาก หรือ 

น้อย) 

(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P52 รหัสมิเตอร์ 96555367 กิโลวัตต์ชั่วโมง 113 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P53 รหัสมิเตอร์ 96555368 กิโลวัตต์ชั่วโมง 113 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P54 รหัสมิเตอร์ 96555369 กิโลวัตต์ชั่วโมง 101 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P55 รหัสมิเตอร์ 96555371 กิโลวัตต์ชั่วโมง 101 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P56 รหัสมิเตอร์ 96555372 กิโลวัตต์ชั่วโมง 101 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P57 รหัสมิเตอร์ 96555373 กิโลวัตต์ชั่วโมง 87 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P58 รหัสมิเตอร์ 96555374 กิโลวัตต์ชั่วโมง 105 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P59 รหัสมิเตอร์ 96555375 กิโลวัตต์ชั่วโมง 102 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที ่P60 รหัสมิเตอร์ 96555376 กิโลวัตต์ชั่วโมง 103 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P61 รหัสมิเตอร์ 96555377 กิโลวัตต์ชั่วโมง 34 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P62 รหัสมิเตอร์ 96555378 กิโลวัตต์ชั่วโมง 130 ✓  น้อย 
(งานเทศกิจ) CCTV จุดที่ P63 รหัสมิเตอร์ 96555379 กิโลวัตต์ชั่วโมง 96 ✓  น้อย 
รหัสเครื่องวัด 46149334 อาคารงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

กิโลวัตต์ชั่วโมง 43,335 ✓  น้อย 

รหัสเครื่องวัด 93081454 สถานีดับเพลิงย่อยวัดจันทร์ กิโลวัตต์ชั่วโมง 14,940 ✓  น้อย 
รหัสเครื่องวัด 96614430 สถานีจอดเรือดับเพลิง กิโลวัตต์ชั่วโมง 78 ✓  น้อย 
รหัสเครื่องวัด 96555636 ประตูระบายน้ำสะพานพระราม7 กิโลวัตต์ชั่วโมง 506 ✓  น้อย 
การใช้ไฟฟ้า (ฟรี) 
เทศบาลเมืองบางกรวย กิโลวัตต์ชั่วโมง 597,253.15 ✓  น้อย 
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Facility 

แหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission Source) เช่น 

ระบุอุปกรณ์หลัก/เคร่ืองจักร  

/กระบวนการ/กิจกรรม 

หน่วยที่ใช้  
(ต่อปี) 

กำลังการผลิต (Capacity)/ 

ลักษณะเฉพาะ 

(Specification) 

ใช้ภายใน 
จำหน่าย
ภายนอก 

ความสำคัญ 

(มีนัยสำคัญมาก หรือ 

น้อย) 

กองช่าง การใช้ไฟฟ้า (จ่ายเงิน) 
อาคารพัสดุและเครื่องจักรกล 46151783 กิโลวัตต์ชั่วโมง 14,916 ✓  น้อย 
ประตูระบายน้ำ 93083067 กิโลวัตต์ชั่วโมง 477 ✓  น้อย 

กองการศึกษา การใช้พลังงานไฟฟ้า (จ่ายเงิน) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชลอ สังกัดเทศบาลเมือง
บางกรวย 

กิโลวัตต์ชั่วโมง 6,919 ✓  น้อย 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

การใช้พลังงานไฟฟ้า (จ่ายเงิน) 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มิเตอร์ 1585 กิโลวัตต์ชั่วโมง 44,701 ✓  น้อย 
ศูนย์บริการสาธารณสุข หมู ่บ้านสมชายพัฒนา มิเตอร์ 
8382 

กิโลวัตต์ชั่วโมง 18,691 ✓  น้อย 

สถานที่เพื่อใช้สำหรับบริหารจัดการสิ ่งแวดล้อม มิเตอร์ 
8716 

กิโลวัตต์ชั่วโมง 6,358 ✓  น้อย 
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3.2.4   ระบุกิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 ขององค์กร 

Facility 

แหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission 

Source) เช่น ระบุอุปกรณ์หลัก/เคร่ืองจักร/

กระบวนการ/กิจกรรม 

หน่วยที่ใช้  
(ต่อปี) 

กำลังการผลิต (Capacity)/ 

ลกัษณะเฉพาะ 

(Specification) 

ใช้ภายใน 
จำหน่าย
ภายนอก 

ความสำคัญ 

(มีนัยสำคัญมาก หรือ 

น้อย) 

สำนักปลัดเทศบาล การใช้น้ำประปา 

อาคารป ้องก ันและบรร เทาส าธาร ณภั ย 
หมายเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ  76423805 

ลูกบาศก์เมตร 5,551 ✓  น้อย 

ทะเบียนผู้ใช้น้ำ 31427040  สำนักงานเทศบาล
เมืองบางกรวย 

ลูกบาศก์เมตร 2,617 ✓  น้อย 

การใช้กระดาษ A4 สีขาว 80 แกรม 
งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล รีม 300 ✓  น้อย 
งานการเจ้าหน้าท่ี สำนักปลัดเทศบาล รีม 360 ✓  น้อย 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนัก
ปลัดเทศบาล 

รีม 50 ✓  น้อย 

งานทะเบียน สำนักปลัดเทศบาล รีม 50 ✓  น้อย 
งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล รีม 0 ✓  น้อย 

กองคลัง การใช้กระดาษ A4 สีขาว 80 แกรม รีม 500 ✓  น้อย 
กองช่าง การใช้กระดาษ A4 สีขาว 80 แกรม รีม 150 ✓  น้อย 

กองการศึกษา การใช้น้ำประปา 
ศพด. โรงเรียนวัดชลอ เทศบาลเมืองบางกรวย ลูกบาศก์เมตร 175 ✓  น้อย 
การใช้กระดาษ A4 สีขาว 80 แกรม รีม 100 ✓  น้อย 

กองสวัสดิการสังคม การใช้กระดาษ A4 สีขาว 80 แกรม รีม 100 ✓  น้อย 
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Facility 

แหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission 

Source) เช่น ระบุอุปกรณ์หลัก/เคร่ืองจักร/

กระบวนการ/กิจกรรม 

หน่วยที่ใช้  
(ต่อปี) 

กำลังการผลิต (Capacity)/ 

ลกัษณะเฉพาะ 

(Specification) 

ใช้ภายใน 
จำหน่าย
ภายนอก 

ความสำคัญ 

(มีนัยสำคัญมาก หรือ 

น้อย) 

ก อ ง ส า ธ า ร ณ ส ุ ข แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

การใช้น้ำประปา      
สถานที่เพื่อใช้สำหรับบริหารจัดการสิ่งแวดลอ้ม 
มิเตอร์ 3497 

ลูกบาศก์เมตร 767 ✓  น้อย 

ศูนย์บริการสาธารณสุข หมู่บ้านสมชายพัฒนา 
มิเตอร์ 2462 

ลูกบาศก์เมตร 254 ✓  น้อย 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มิเตอร์ 6281 ลูกบาศก์เมตร 1,390 ✓  น้อย 
การใช้กระดาษ A4 สีขาว 80 แกรม รีม 300 ✓  น้อย 
การร ั ่วไหลจากการปล่อยก ๊าซมีเทนในการ
จัดการของเสียด้วยวิธีการฝังกลบ 

กิโลกรัมมีเทน 575,910.72 ✓  มาก 

กองวิชาการและแผนงาน การใช้กระดาษ A4 สีขาว 80 แกรม รีม 750 ✓  น้อย 

 

3.2.5 การกักเก็บคาร์บอน  

ที่ต้ัง / ตำแหน่ง   จำนวน  
(ต้น) 

มวลชีวภาพของต้นไม้ (kg) 
ปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บ  

(tonCO2e) 

ความสำคัญ 

(มีนัยสำคัญมาก หรือ น้อย)  

พ้ืนที่ความรับผิดชอบของเทศบาล 81 96.40 0.05 น้อย 
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3.2.6 ระบุกิจกรรมหรือแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มเข้ามาหรือที่ไม่นับรวม พร้อมเหตุผล 

จากข้อมูลกิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของเทศบาล ทำการพิจารณาแบบควบคุม

การดำเนินงาน (Operational Control) คือ พิจารณาขอบเขตภายใต้อำนาจการควบคุมการดำเนินงานของ

องค์กร ไม่นับรวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากส่วนงานอื่นหรือพื้นที่เช่าโดยองค์กร

ภายนอกท่ีมีส่วนเป็นเจ้าของแต่ไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินงาน กิจกรรมหรือแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ของขอบเขตองค์กรท่ีไม่ถูกนับรวมในการประเมินค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ 

- กิจกรรมของส่วนงานอื่นท่ีเป็นผู้ดำเนินงานหรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แต่อยู่นอกเหนืออำนาจ

การบริหารงาน 

- กิจกรรมของพื้นท่ีเช่าโดยองค์กรภายนอก ไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาร่วมเนื่องจากเป็นส่วนท่ีเทศบาล

ไม่ได้ดำเนินการควบคุม 

- กิจกรรมของที ่เกิดจากการรั ่วไหลของสารทำความเย็น ซึ ่งมีการใช้น้ำยา ชนิด R-22 ใน

เครื่องปรับอากาศ R-12 ในตู้น้ำด่ืมและตู้เย็น และ สารดับเพลิงชนิด DRY CHEMICAL เนื่องจาก

ไม่ใช่ก๊าซเรือนกระจกใน 7 กลุ่มก๊าซ จึงไม่มีการรายงาน 

- กิจกรรมของท่ีเกิดจากการรั่วไหลของสารทำความเย็น ซึ ่งมีการใช้น้ำยา ชนิด R-134A ใน

ยานพาหนะ เนื่องจากมีปริมาณน้อยมาก จึงเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ไม่มีนัยสำคัญใน

การติดตามผลที่จะนำไปสู่การวางแผนการลดปริมาณการใช้ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

รวมไปถึงการควบคุมต้นทุนขององค์กร 
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4. การติดตามผล  

4.1 แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากขอบเขตการดำเนินงานประเภทที่ 1 

แหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

ข้อมูลกิจกรรม  ค่า EF 

ลักษณะข้อมูล
กิจกรรมที่
ตรวจวัด 

จุดที่
ตรวจวัด 

ที่มาของข้อมูลกิจกรรม 

หลักฐาน/เอกสารอา้งอิง ที่มาของค่า EF 
เป็นค่าที่ได้
จากการ
ตรวจวัด 

เป็นค่าที่ได้จาก
หลักฐานการ

ชำระเงิน 

เป็นค่าที่ได้
จากการ

ประมาณค่า 
1. การเผาไหม้ (อยู่กับที ่) ของน้ำมัน

ดีเซลในเครื่องจักร 
N/A N/A  ✓  ใบสรุปปริมาณการใช้น้ำมันจากปั๊ม IPCC Vol.2 table 2.2, 

DEDE 
2. การเผาไหม้ (อยู่กับที ่) ของน้ำมัน

เบนซินในเครื่องจักร 
N/A N/A  ✓  ใบสรุปปริมาณการใช้น้ำมันจากปั๊ม IPCC Vol.2 table 2.2, 

DEDE 
3. การเผาไหม้ (เคลื่อนที่) ของน้ำมัน

ดีเซลที่ใช้ในยานพาหนะ 
N/A N/A  ✓  ใบสรุปปริมาณการใช้น้ำมันจากปั๊ม IPCC Vol.2 table 3.2.1, 

3.2.2, DEDE 
4. การเผาไหม้ (เคลื่อนที่) ของน้ำมัน

เบนซินที่ใช้ในยานพาหนะ 
N/A N/A  ✓  ใบสรุปปริมาณการใช้น้ำมันจากปั๊ม IPCC Vol.2 table 3.2.1, 

3.2.2, DEDE 
5. การรั ่วไหลของการจัดการน้ำเสีย

ด้วยระบบ Septic tanks 
N/A N/A   ✓ - สรุปจำนวนพนักงานเทศบาล 

และนับวันทำการจากปฏิทิน 
- สรุปจำนวนคุณครูและวันเปิด

ภาคเรียน 

IPCC Fourth 
Assessment Report: 
Climate Change 2007 
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แหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

ข้อมูลกิจกรรม  ค่า EF 

ลักษณะข้อมูล
กิจกรรมที่
ตรวจวัด 

จุดที่
ตรวจวัด 

ที่มาของข้อมูลกิจกรรม 

หลักฐาน/เอกสารอา้งอิง ที่มาของค่า EF 
เป็นค่าที่ได้
จากการ
ตรวจวัด 

เป็นค่าที่ได้จาก
หลักฐานการ

ชำระเงิน 

เป็นค่าที่ได้
จากการ

ประมาณค่า 
6. การรั่วไหลของการปล่อยน้ำสียลงสู่

แหล่งน้ำธรรมชาติ 
N/A N/A   ✓ - คำนวณจากร้อยละ 80 ของน้ำ

ใช้ 
 

IPCC Fourth 
Assessment Report: 
Climate Change 2007 

7. การรั ่วไหลของสารทำความเย็น 
R410a 

N/A N/A  ✓  - ค ำ น ว ณ จ า ก จ ำ น ว น
เครื่องปรับอากาศและชนิดสาร
ทำความเย็น 

Ecoinvent 2.2, IPCC 
2007 GWP 100a 

4.2 แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากขอบเขตการดำเนินงานประเภทที่ 2 

แหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

ข้อมูลกิจกรรม  ค่า EF 
ลักษณะ
ข้อมูล

กิจกรรมที่
ตรวจวัด 

จุดที่
ตรวจวัด 

ที่มาของข้อมูลกิจกรรม 

หลักฐาน/เอกสารอา้งอิง ที่มาของค่า EF 
เป็นค่าที่ได้
จากการ
ตรวจวัด 

เป็นค่าที่ได้จาก
หลักฐานการ

ชำระเงิน 

เป็นค่าที่ได้
จากการ

ประมาณค่า 
1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า N/A N/A  ✓  - รายละเอ ียดปร ิมาณการใช้

ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง 
- คำนวณจากการสำรวจหลอด

ไฟฟ้าสาธารณะ 

Thailand Grid Mix 
Electricity LCI Database, 
2014, แนวทางการประเมิน
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แหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

ข้อมูลกิจกรรม  ค่า EF 
ลักษณะ
ข้อมูล

กิจกรรมที่
ตรวจวัด 

จุดที่
ตรวจวัด 

ที่มาของข้อมูลกิจกรรม 

หลักฐาน/เอกสารอา้งอิง ที่มาของค่า EF 
เป็นค่าที่ได้
จากการ
ตรวจวัด 

เป็นค่าที่ได้จาก
หลักฐานการ

ชำระเงิน 

เป็นค่าที่ได้
จากการ

ประมาณค่า 
คาร ์บอนฟุตพร ิ ้นองค ์กร 
(มกราคม 2560) 

4.3 แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากขอบเขตการดำเนินงานประเภทที่ 3 

แหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

ข้อมูลกิจกรรม  ค่า EF 
ลักษณะ
ข้อมูล

กิจกรรมที่
ตรวจวัด 

จุดที่
ตรวจวัด 

ที่มาของข้อมูลกิจกรรม 

หลักฐาน/เอกสารอา้งอิง ที่มาของค่า EF 
เป็นค่าที่ได้
จากการ
ตรวจวัด 

เป็นค่าที่ได้จาก
หลักฐานการชำระ

เงิน 

เป็นค่าที่ได้
จากการ

ประมาณค่า 
1. การใช้กระดาษ A4 สีขาว 80 แกรม N/A N/A  ✓  ใบเสร็จ/ใบส่งของ กระดาษพิมพ์เขียนแบบไม่

เคลือบผิว, Thai National 
LCI Database/ MTEC , 
แ น ว ท า ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คาร์บอนฟุตพริ้นผลิตภัณฑ์ 
(กุมภาพันธ์ 2562) 

2. การใช้น้ำประปา N/A N/A  ✓  รายงานการใช้น้ำประปาจากการ
ประปานครหลวง 

น้ำประปา - การประปานคร
หลวง , Thai National LCI 
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แหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

ข้อมูลกิจกรรม  ค่า EF 
ลักษณะ
ข้อมูล

กิจกรรมที่
ตรวจวัด 

จุดที่
ตรวจวัด 

ที่มาของข้อมูลกิจกรรม 

หลักฐาน/เอกสารอา้งอิง ที่มาของค่า EF 
เป็นค่าที่ได้
จากการ
ตรวจวัด 

เป็นค่าที่ได้จาก
หลักฐานการชำระ

เงิน 

เป็นค่าที่ได้
จากการ

ประมาณค่า 
Database/ MTEC, แ น ว
ท า ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น      
คาร์บอนฟุตพริ้นผลิตภัณฑ์ 
(กุมภาพันธ์ 2562) 

3. การรั ่วไหลจากการกำจัดมูลฝอย
ด้วยวิธีการฝังกลบ 

N/A N/A  ✓ ✓ - สรุปปริมาณขยะจากหน่วยงาน
ที่จัดจ้างปี พ.ศ. 2560-2562  

- ค ำ น ว ณ จ า ก ส ม ก า ร ท า ง
คณิตศาสตร์ 

IPCC  Fourth 
Assessment Report: 
Climate Change  2007 

4.4 แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากขอบเขตการดำเนินงานประเภทรายงานแยกเพิ่มเติม 

-ไม่มี 

 
5. สรุปปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
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5.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากขอบเขตการดำเนินงานประเภทที่ 1  

แหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e) รวมปริมาณ 

ก๊าซเรือนกระจก (tCO2e) CO2 CH4 N2O SF6 NF3 HFCs PFCs 
1 การเผาไหม้ (อยู่กับที่) ของน้ำมันดีเซลใน

เครื่องจักร 
2.78 0 0.01 0 0 0 0 2.79 

2 การเผาไหม้ (อยู่กับที่) ของน้ำมันเบนซิน
ในเครื่องจักร 

3.87 0 0.01 0 0 0 0 3.89 

3 การเผาไหม้ (เคลื่อนที่) ของน้ำมันดีเซลที่
ใช้ในยานพาหนะ 

486.64 0.64 7.63 0 0 0 0 494.91 

4 การเผาไหม้ (เคลื่อนที่) ของน้ำมันเบนซิน
ที่ใช้ในยานพาหนะ 

13.01 0.15 0.18 0 0 0 0 13.35 

5 การรั ่วไหลของการจัดการน้ำเส ียด้วย
ระบบ Septic tanks 

0 14.27 0 0 0 0 0 0.53 

6 การรั่วไหลของการปล่อยน้ำสียลงสู่แหล่ง
น้ำธรรมชาติ 

0 0.53 0 0 0 0 0 14.27 

7 การรั่วไหลของสารทำความเย็น R410a 0.03 0 0 0 0 0 0 62.66 

รวมทั้งหมด 506.33 15.07 7.83 0 0 0 0 592.38 
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5.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากขอบเขตการดำเนินงานประเภทที่ 2 

 

แหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
 

 

ปริมาณการปล่อย GHG (tonCO2e) 

การใช้พลังงานไฟฟ้า (Electricity) – ไฟฟ้าจ่ายเงิน 238.14 

การใช้พลังงานไฟฟ้า (Electricity) – ไฟฟ้าสาธารณะ 347.66 

รวมทั้งหมด  585.80 

5.3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากขอบเขตการดำเนินงานประเภทที่ 3 

 
แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 

 
ปริมาณการปล่อย GHG (tonCO2e) 

การใช้น้ำประปา 8.61 
การใช้กระดาษ A4 สีขาว ขนาด 80 แกรม 13.84 
การรั่วไหลจากการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบ 14,397.77 

รวมทั้งหมด  14,420.22 
 

5.4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากขอบเขตการดำเนินงานประเภทที่รายงานแยกเพิ่มเติม 

 
แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 

 
ปริมาณการปล่อย GHG (tonCO2e) 

ไม่มี - 
รวมทั้งหมด  - 
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6. ปีฐาน 

6.1 ปีฐานที่ใชใ้นการอ้างอิง 
เทศบาลเมืองบางกรวยได้กำหนดปีฐานและระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงปีงบประมาณ 

2562 ระหว่าง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เพื่อจัดทำบัญชีรายการก๊าซเรือน

กระจกขององค์กร ซึ่งถือว่าเป็นปีฐานล่าสุดท่ีเริ่มทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลก๊าซเรือนกระจก

ของเทศบาล 

6.2 ขอบเขตการดำเนินงานในปีฐาน 
ขอบเขตการ
ดำเนินงาน 

รายการแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกของปีฐาน (tonCO2e)        
หมายเหตุ 

ขอบเขตที่ 1 
 

1. การเผาไหม้ (อยู่กับที่) ของน้ำมันดีเซล
ในเครื่องจักร 

2.79  

2. การเผาไหม้ (อย ู ่กับที ่ ) ของน้ำมัน
เบนซินในเครื่องจักร 

3.90  

3. การเผาไหม้ (เคลื ่อนที ่) ของน้ำมัน
ดีเซลที่ใช้ในยานพาหนะ 

494.91  

4. การเผาไหม้ (เคลื ่อนที ่) ของน้ำมัน
เบนซินที่ใช้ในยานพาหนะ 

13.35  

5. การรั่วไหลของการจัดการน้ำเสียด้วย
ระบบ Septic tank 

0.53  

6. การบำบัดน้ำเสียแบบปล่อยทิ้งตาม
ธรรมชาติ 

14.27  

7. การร ั ่ ว ไหลของสารทำความเย็น 
R410a 

62.66  

ขอบเขตที่ 2 
1. การใช้พลังงานไฟฟ้า (จ่ายเงิน) 238.14  
2. การใช้พลังงานไฟฟ้า (ฟรี/สาธารณะ) 347.66  

ขอบเขตที่ 3 

1. การใช้น้ำประปา 8.61  
2. การใช้กระดาษ A4 สีขาว ขนาด 80 

แกรม 
13.84 

 

3. การรั่วไหลจากการกำจัดมูลฝอยด้วย
วิธีการฝังกลบ 

14,397.77 
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6.3 ระบุความแตกต่างระหว่างการรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกของปีฐานและปีปัจจุบัน  พร้อมให้
เหตุผล 

ไม่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากการรายงานในปีฐานและในปีปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงขอบเขต

ขององค์กรเนื่องจากการควบคุมกิจการ หรือ มีการเพิ่มหรือลดแหล่งปล่อยก๊าซเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีเป็นปีเดียวกัน 

 

7. การจัดการคุณภาพของข้อมูล 

7.1 โครงสร้างของระบบการจัดการคุณภาพของข้อมูล 

บทบาท ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน้าท่ี 

ส่วนงาน (กอง/สำนัก) เทศบาลเมืองบางกรวย 

ผู้จัดการข้อมูล / 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
1. นายสุพกฤษฏิ์ กิจทรัพย์ทวี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

กำกับดูแลการรวบรวมข้อมูล  

การจัดทำข้อมูลของทุกกอง 

และผลักดันให้เกิดการดำเนิน

โครงการทางด้านสิ่งแวดล้อม 

ผู้เก็บข้อมูล 

1. นางสาวมณีกานต์ พัดโบก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ จัดเก็บ รวบรวม และบันทึก

ข้อมูลกิจกรรมการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกขององค์กร 
2. นางสาวณัชชา เหมือนบุญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

3. ว่าท่ี ร.ต.หญิงปวีณา สมบูรณ์ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน 

ผู้เขียนรายงาน 

1. นางสาวณัชชา เหมือนบุญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นำข้อมูลกิจกรรมการปล ่อย

ก๊าซเรือนกระจกขององค ์กร

ทั้งหมดมาวิเคราะห์ค่าปริมาณ

คาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กร 

และจัดทำรายงาน 

2. ว่าท่ี ร.ต.หญิงปวีณา สมบูรณ์ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

1. นางรสสุคนธ์ แสงสว่าง 

 

หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

 

ตรวจสอบความถูกต้องของ

ข ้ อม ู ล ในร ายงานท ั ้ งหมด       

ที่เป็นกิจกรรมการปล่อยและ  

ด ูดกล ับก ๊าซเร ือนกระจกที่

เกิดข้ึนขององค์กร 
2. นางสาววริญญ์รัชฎก์ ศรีบุญเรือง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
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7.2 แผนผังการจัดการคุณภาพของข้อมูล 

ระบบการจัดการคุณภาพข้อมูลในการรายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกน้ัน คณะผู้จัดทำรายงาน 

โดยการนำข้อมูลจากการคำนวณในแต่ละกิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของแต่ละส่วนงาน มาจัดทำ

รายงานตามแบบฟอร์ม TCFO_R_02_V01 จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องโดยคณะผู้ตรวจสอบ และข้อมูลการปล่อยและดูด

กลับก๊าซเรือนกระจก เพ่ืออนุมัติเอกสารต่อไป สามารถแสดงเป็นแผนผังการดำเนินงานได้ดังน้ี 

 

รูปที่ 3 แผนผังการจัดการคุณภาพข้อมูลในการรายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นายกเทศมนตรี ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 

ไม่ถูกต้อง 

ผู้จัดการข้อมูลรวบรวมข้อมูลกิจกรรมจากผู้เก็บข้อมูลทั้งหมดและคัดเลือก
ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) 

 
ผู้จัดการข้อมูลค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

รายงานการปล่อยและดูดกลับ 
ก๊าซเรือนกระจก (TCFO_R_02_V01) 

 ผู้จัดการข้อมูลและคณะตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบความถูกต้องของการค านวณ 

อนุมัติเอกสาร 

บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก 
(TCFO_R_01) ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ผู้จัดท ารายงานน าผลการค านวณมาจัดท ารายงานการปล่อย
และดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร 

บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก 
(TCFO_R_01) 

ผู้จัดการข้อมูลและคณะตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบความถูกต้องของการค านวณ 

 นายกเทศมนตรี ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

อนุมัติเอกสาร 

บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก
(TCFO_R_01) 

ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก  
(TCFO_R_02_V01) 
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การจัดการคุณภาพของข้อมูลแบ่งตามขั ้นตอนการดำเนินงานได้ทั ้งสิ ้น 3 ขั ้นตอน ซึ ่งมี

รายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดขอบเขตองค์กร ในขั้นตอนนี้จะกำหนดขอบเขตของหน่วยงานต่าง ๆ ใน

องค์กรใดบ้างท่ีจะรวมเข้าหรือไม่รวมเข้าในการประเมิน รวมท้ังระบุระยะเวลาในการประเมินด้วย 

ขั้นตอนที่ 2 การระบุแหล่งปล่อย/ดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ในแต่ละหน่วยงานนั้นจะมีแหล่ง

ปล่อย/ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมือนและแตกต่างกันแล้วแต่หน้าท่ีการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน ซึ่ง

แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังหมดขององค์กรแบ่งตามขอบเขตการประเมิน มีดังนี้ 

ขอบเขตที่ 1: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง ซึ่งแหล่งปล่อย/ดูดกลับ ก๊าซเรือนกระจกท่ี

เกี่ยวข้อง ได้แก่ การเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิลชนิดต่าง ๆ เช่น เบนซิน ดีเซล เป็นต้น การรั่วไหลท่ี

เกิดจากระบบ septic tack การรั่วไหลจากการปล่อยท้ิงตามธรรมชาติ และการรั่วไหลจากการใช้

สารทำความเย็นชนิด R410ฟ 

ขอบเขตที่ 2: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม ซึ่งแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ การใช้ไฟฟ้าภายในองค์กร และไฟฟ้าสาธารณะ 

ขอบเขตที่ 3: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบทางอ้อมอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากขอบเขตที่ 2  

ซึ่งจะประกอบด้วย กระดาษ A4 สีขาวขององค์กร การใช้น้ำประปา และการจ้างเหมาหน่วยงาน

ภายนอกในการกำจัดมูลฝอย 

 

ขั้นตอนท่ี 3 การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจะดำเนินการตามขอบเขตท่ีได้ระบุไว้ในขั้นตอนท่ี 1 

และแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 2 โดยจะทำการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ตามหลักฐาน

ปริมาณการใช้/ปล่อย ขององค์กรที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดก่อน หากหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่สุดไม่สามารถ

เข้าถึงได้ จะเลือกใช้ข้อมูลท่ีมีความน่าเชื ่อถือในลำดับถัดไป เพื่อให้ทราบถึงชนิด แหล่งปล่อยก๊าซเรือน

กระจก และประเภทของข้อมูล แล้วออกแบบและสร้างฐานข้อมูลเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลกิจกรรมและผลการ

คำนวณท่ีได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีจำเป็นต้องใช้ในการคำนวณการปล่อยก๊าซ

เรือน ซึ่งแผนผังขั้นตอนการสำรวจและรวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน

กระจก แสดงได้ดังนี้ 
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รูปที่ 4 แผนผังการไหลของข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร 
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7.3 บันทึกการสอบเทียบวัดมาตรฐานของอุปกรณ์/เคร่ืองมือวัด (Calibration Record) 
- ไม่มี 

8. การประเมินความไม่แน่นอน (Uncertainty) 

ความไม่แน่นอนท่ีเกิดขึ้นกับข้อมูล และค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเลือกใช้ สามารถตรวจสอบ
ระดับคุณภาพของข้อมูลได้ โดยการกำหนดคะแนนไว้ตามตาราง 
 
ตารางแสดงระดับคะแนนอ้างอิงของคุณภาพข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา การประเมินและจัดการความไม่
แน่นอน  
 

ตารางที่ 8.1 แสดงระดับคะแนนอ้างอิงของคุณภาพข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา การประเมินและจัดการความ
ไม่แน่นอน  

รายการ ระดับคุณภาพของข้อมูล 

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

เก็บข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง 

เก็บข้อมูลจากมิเตอร์และใบเสร็จ 
เก็บข้อมูลจากการ

ประมาณค่า 

Emission 
Factors 

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

EF จากการวัดท่ี
มีคุณภาพ 

EF จากผู้ผลิต หรือ 
EF ระดับประเทศ  

EF ระดับภูมิภาค 
EF ระดับสากล 

อ้างอิงแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (2556) 
 
ตารางที่ 8.2 กำหนดระดับคะแนนและเกณฑ์ท่ีใช้ประเมินความไม่แน่นอน 

ระดับ ระดับคะแนนโดยรวมของข้อมูล คำอธิบาย 

1 1-6 มีความไม่แน่นอนสูง คุณภาพของข้อมูลไม่ดี 

2 7-12 มีความไม่แน่นอนเล็กน้อย คุณภาพของข้อมูลปานกลาง 

3 13-18 มีความไม่แน่นอนต่ำ คุณภาพของข้อมูลดี 

4 19-24 มีความไม่แน่นอนต่ำ คุณภาพของข้อมูลดีเย่ียม 

อ้างอิงแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (2556) 
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ตารางที่ 8.3 แสดงผลการประเมินความไม่แน่นอน 

ประเภท
ของ

กิจกรรม 
รายการ 

คะแนน
การเก็บ
ข้อมูล 
(A) 

ค่า EF 
(B)  

ผลการ
ประเมิน 

(AxB) 
ระดับ

คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

1 
การเผาไหม้ (อยู่กับที่) ของน้ำมันดีเซลใน
เครื่องจักร 

Y (3) B (3) 9 2 

1 
การเผาไหม้ (อยู่กับท่ี) ของน้ำมันเบนซินใน
เครื่องจักร 

Y (3) B (3) 9 2 

1 
การเผาไหม้ (เคลื่อนที่) ของน้ำมันดีเซลท่ี
ใช้ในยานพาหนะ 

Y (3) B (3) 9 2 

1 
การเผาไหม้ (เคล่ือนท่ี) ของน้ำมันเบนซินท่ี
ใช้ในยานพาหนะ 

Y (3) B (3) 9 2 

1 
การรั่วไหลของการจัดการน้ำเสียด้วยระบบ 
Septic tank  

Z (1) B (3) 3 1 

2 การใช้พลังงานไฟฟ้า Y (3) B (3) 9 2 
3 การใช้กระดาษ A4 สีขาว 70 แกรม Y (3) B (3) 9 2 
3 การใช้น้ำประปา Y (3) B (3) 9 2 

3 
การร ั ่วไหลของการกำจ ัดมูลฝอยด้วย
วิธีการฝังกลบ 

Y (3) B (3) 9 2 
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9. กิจกรรม/แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร 

จากผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น นำมาสู่การจัดทำ
แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการเลือกกิจกรรมหรือเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมในการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ซึ่งเป็นการต่อยอดผลสู่การลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น 
โดยในโครงการฯ นี้จะเสนอแนวทางการลดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

1) แนวทางท่ีเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการลดการใช้พลังงาน และสร้างจิตสำนักให้กับบุคลากร
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมปฏิบัติตามมาตรการลดการใช้พลังงาน
ขององค์กร ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานในองค์กร ประกอบด้วย 5 มาตรการ ได้แก่ 
1) มาตรการลดการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ 2) มาตรการลดการใช้พลังงานในระบบแสงสว่าง 3) 
มาตรการลดการใช้พลังงานในอุปกรณ์สำนักงาน 4) มาตรการลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และ 5) มาตรการ
ปลุกจิตสำนัก โดยอ้างอิงมาตรการจากแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการ
กำหนดมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันให้ได้ร้อยละ 10 ต่อปี รายละเอยีดดังตารางท่ี 9.1  
 

ตารางที่ 9.1 มาตรการการปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรการ รายละเอียด 
1. ระบบปรับอากาศ ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศระบบ Chiller/แบบแยกส่วนไว้ที่ 25 - 27 องศา

เซลเซียส 
ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละวันให้ใช้ไม่เกินวันละ 5 
ชั่วโมง โดยกำหนดช่วงเวลาเปิด - ปิดเครื ่องปรับอากาศตามความเหมาะสม 
(09.00 - 11.30 น. และ 13.00 - 16.00 น.) 
ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศในการปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัต
ฤกษ ์
จัดให้มีการตรวจเช็คทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและคอยล์ความเย็นอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
จัดให้มีการตรวจเช็คทำการล้างครั้งใหญ่ เพื่อทำความสะอาดแผงระบายความ
ร้อนทุก 6 เดือน 
ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดผ้าม่าน/มู่ลี ่ ติดกันสาด เลื่อนตู้มาติดผนังในด้านที่ไม่
ต้องการแสงสว่าง เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียความเย็นและการถ่ายเทความร้อน
จากภายนอกเข้าสู่พื้นท่ีท่ีมีการปรับอากาศ 
ไม่เปิดพัดลมดูดอากาศในขณะท่ีเครื่องปรับอากาศทำงาน 
เปิดพัดลมดูดอากาศก่อน 15 นาที เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วต้องปิดพัดลม
ดูดอากาศ 
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มาตรการ รายละเอียด 
เปิด-ปิดประตูเข้า-ออกของห้องท่ีมีการปรับอากาศเท่าท่ีจำเป็น และระมัดระวัง
ไม่ไห้ประตูห้องปรับอากาศเปิดค้างไว้ 
หลีกเล่ียงการติดต้ังและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีเป็นแหล่งกำเนิดความร้อนในห้องท่ีมี
การปรับอากาศ เช่น ตู้เย็น ตู้แช่น ้าเย็น กาต้มน ้า ไมโครเวฟ เครื่องถ่ายเอกสาร 
เป็นต้น 
ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนย้ายสิ่งของหรือเอกสาร ที่ไม่
จำเป็นออกจากห้องปฏิบัติงาน รวมถึงเอกสารเก่าท่ีไม่ได้ใช้งานประจำ ให้ส่งเก็บ
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ 
สำรวจเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานนาน และจัดทำแผนขอทดแทน
เครื่องปรับอากาศประกอบคำขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

2 .ระบบแสงสว่าง ให้เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องทำงานเฉพาะเท่าท่ีปฏิบัติงานอยู่ ปิดไฟฟ้าแสง
สว่างท่ีไม่จำเป็นในการใช้งาน 
ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา 12.00 น. – 13.00 น.) หรือ
เมื่อเลิกใช้งานยกเว้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ให้เปิดเฉพาะท่ี
จำเป็น 
ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินความจำเป็นหรือพิจารณาใช้แสง
ธรรมชาติจากภายนอก 
แยกสวิทซ์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่างเพื่อให้สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์
แสงสว่างได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความจำเป็นแทนการใช้หนึ่งสวทิซ์
ควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก 
ทำความสะอาดฝาครอบโคม หลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสงในโคม เพื่อให้
อุปกรณ์แสงสว่างมีความสะอาดและให้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพอย่าง
สม่ำเสมอทุก      3 - 6 เดือน 

3 .อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ 
1) ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเท่ียง (เวลา 12.00 – 13.00 น.) หรือขณะ

ไม่ใช้งานเกินกว่า 15 นาที 
2) ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ปิดหน้าจออัตโนมัติ หากไม่ใช้งานเกินกว่า 15 

นาที 
3) ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปล๊ักออก 
Printer 
1) ปิดเครื่อง Printer เมื่อไม่ใช้งาน หลังเลิกการใช้งานและถอดปล๊ักออก 
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มาตรการ รายละเอียด 
2) กำหนดจำนวน Printer ให้เหมาะสมกับปริมาณงานและปริมาณคน 
3) กำหนดแผนจัดหา network Printer เพ ื ่อลดปริมาณ Printer ในแต่ละ

หน่วยงาน 
4) ตรวจทานข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนส่ัง Print Out 
กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า 
1) การใช้กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ให้ใช้ตามความเหมาะสมหรือเท่าท่ีจำเป็น 
2) ใส่น ้าให้พอเหมาะกับความต้องการ และไม่นำน้ำเย็นไปเติมทันที 
3) ไม่ปล่อยให้น ้าแห้งหรือปล่อยให้ระดับน ้าต่ำกว่าขีดท่ีกำหนด 
4) หากจะเปลี่ยนกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าควรเลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
5) ถอดปล๊ักทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน 
ตู้เย็น 
1) ตรวจสอบขอบยางแม่เหล็ก 4 ด้าน 
2) ต้ังหา่งจากผนัง 15 ซ .ม.  
3) หากจะเปล่ียนตู้เย็นควรเลือกตู้เย็นท่ีมีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
4) ไม่นำของร้อนใส่ตู้เย็น 
5) ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น 
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น 
1) ถอดปล๊ักเมื่อเลิกใช้งานทุกวัน 
โทรทัศน์/เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม/วิทยุ 
1) คำนึงถึงความต้องการ/จำเป็นในการใช้งาน 
2) ปิดเครื่องและถอดปล๊ักเมื่อไม่ใช้งาน 
3) ไม่ปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไป 
4) ไม่ปรับแสง เสียง ให้มากเกินไป 
ลิฟต์ 
1) รณรงค์ให้ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ เมื่อมีการขึ้น - ลง ระหว่างช้ัน 1 และ 2 
2) รณรงค์การใช้ลิฟต์ร่วมกันหลายๆ คน 
เครื่องถ่ายเอกสาร 
1)  กดปุ่มพัก (Standby mode) เครื่องถ่ายเอกสารเมื่อใช้งานเสร็จ และหาก
เครื่องถ่ายเอกสารมีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto power off) ควรตั้งเวลา
หน่วง 30 นาที ก่อนเข้าสู่ระบบประหยัดไฟ 
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มาตรการ รายละเอียด 
2)  ถ่ายเอกสารเฉพาะท่ีจำเป็นเท่านั้น 
3)  ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องท่ีมีเครื่องปรับอากาศ 
4)  ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งานและถอดปล๊ักออก 
ไม่นำอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมาใช้เช่น 
1)  เครื่องทำความร้อน ประเภทเตาไฟฟ้า/เตาแม่เหล็ก/เตาไมโครเวฟ/เตารีด 

4 .น้ำมันเช้ือเพลิง ขับขี่ด้วยความเร็วสม่ำเสมอ ในอัตราความเร็วตามที่ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 
2522 กำหนด  (รถโดยสาร 12 ท่ีนั่งความเร็วในเมืองไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
นอกเมืองไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง, รถบรรทุกดับเบิ้ลแค็บในเมืองไม่เกิน 80 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง นอกเมืองไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ช่ัวโมง) 
ให้จัดเส้นทางการเดินรถอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หากไปทางเดียวกันให้ใช้รถคัน
เดียวกัน (Car Pool) 
กำหนดเวลาการส่งเอกสาร, ไปรษณีย์โดยรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ไว้วันละ 2 
ครั้ง คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย 
ลดการเดินทางท่ีไม่จำเป็น โดยใช้การติดต่อผ่านทางระบบ Internet แทน 
ไม่ติดเครื่องขณะจอดรถคอย และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็นเวลานาน 
ให้พนักงานขับรถศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง และใช้เส้นทางที่ใกล้
และรวดเร็ว 
ไม่เร่งเครื่องยนต์ก่อนออกรถ และวิ่งไปช้าๆ แทนการอุ่นเครื่องยนต์ 
ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ไม่เล้ียงคลัตซ์ในขณะขับ 
ปิดเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก่อนถึงท่ีหมาย 2-3 นาที 
ไม่ควรบรรทุกส่ิงของท่ีน้ำหนักมากเกินไป หากมีส่ิงของท่ีไม่จำเป็นควรนำออก 
ตรวจเช็ครอยรั่วและส่ิงผิดปรกติก่อนออกรถ 
ตรวจสอบสภาพรถยนต์ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานขับรถทุกคนขับรถให้ถูกวิธี 
ปรับแต่งเครื่องยนต์/ตรวจเช็คและเติมลมยางให้เหมาะสม 
ทำความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ำเสมอทุก 2 ,500 กม. หรือทุก 1 เดือน
และเปล่ียนใหม่ทุก 20,000 กม. 

5 .มาตรการปลุก
จิตสำนึก 

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดใช้พลังงานติดต้ังใน คณะ/หน่วยงาน 
ประชาสัมพันธ์มาตรการลดใช้พลังงานผ่าน Website ของมหาวิทยาลัย 
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มาตรการ รายละเอียด 
ขอความร่วมมือทุกคณะ/หน่วยงานในสังกัดร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงาน เช่น 
การปลูกต้นไม้ภายในหน่วยงาน, การแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ 

 
2) แนวทางท่ีเป็นการวิเคราะห์และประเมินเทคโนโลยีท่ีมีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเป็นไป

ได้สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแบ่งออกเป็น 4 มาตรการ ได้แก่ 
2.1) มาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นการจัดสรรเวลาการ

ทำงานเพื่อลดใช้ไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงาน (จากมาตรการในตารางท่ี 
9.1 หากพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า มาตรการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสำรวจข้อมูลได้ทันที 
และประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกได้จะประกอบไปด้วย 2 มาตรการ ได้แก่ มาตรการลดการใช้พลังงาน
ในระบบแสงสว่าง คือ การจัดเวลาการทำงานเพื่อลดใช้ไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารสำนักงาน และ
มาตรการลดการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ คือ การจัดเวลาการทำงานเพื ่อลดใช้ไฟฟ้าใน
เครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงาน)  

โดยสมมติฐาน คือ การกำหนดเวลาเปิดปิดไฟให้น้อยลง 1 ช่ัวโมง จากการปรับเปล่ียนการใช้หลอด

ฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 8 ช่ัวโมงต่อวัน เป็น 7 ช่ัวโมงต่อวัน โดยข้ึนอยู่กับขนาด (วัตต์) และจำนวนหลอดไฟ

ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจจริง สำหรับการจัดเวลาการทำงานเพื่อลดใช้ไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ

ภายในอาคารสำนักงาน สมมติฐานอ้างอิงจากการปรับเปล่ียนการใช้เครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 ช่ัวโมงต่อ

วัน เป็น 6 ช่ัวโมงต่อวัน โดยข้ึนอยู่กับขนาด (วัตต์) และจำนวนของเครื่องปรับอากาศท่ีองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นสำรวจจริง  

2.2) มาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกจากการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน  ประกอบไปด้วย 3 
แนวทาง ได้แก่ การเปลี่ยนหลอด LED ภายในสำนักงานเทศบาลหรืออาคารที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของเทศบาล การติดตั้งหลอดประหยัดพลังงานให้ไฟแสงสว่างบนท้องถนน (LED Street Lighting) และ
การติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย์ให้แสงสว่างบนท้องถนน (LED Solar Street Lighting) 

โดยสมมติฐานการเปลี ่ยนหลอดไฟ LED แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์/หลอดนีออนในอาคาร
สำนักงานและการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างบนท้องถนนหรือในพื้นที่สวนสาธารณะของเทศบาล 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน คือ กำหนดให้มีการเปลี่ยนหลอดไฟให้ได้ร้อยละ 5 – 40 ของจำนวน
หลอดไฟท้ังหมดจากปีฐาน (ปีงบประมาณ 2562) จนถึงปี พ.ศ.2573  

2.3) มาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกจากการพัฒนาพลังงานทางเลือก เป็นการติดตั้ง Solar PV 
Rooftop โดยสมมติฐานการออกแบบ ติดต้ัง และลงทุน ของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
เพื่อใช้เองบนหลังคา (ขนาด 1 กิโลวัตต์ต่อชุด) อ้างอิงจากตารางท่ี 9.2 
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ตารางที่ 9.2 สมมติฐานการออกแบบ ติดต้ัง และลงทุน ของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
เพื่อใช้เองบนหลังคาของบ้านท่ีอยู่อาศัย 

ลำดับ รายการ อาคาร หน่วย 

1 ขนาดโครงการ - ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 1 kWp 

2 พลังงานไฟฟา้ท่ีผลิตได้   
▪ ค่าเฉลี่ยการผลิตต่อวัน   4 kWh/kWp/Day 

▪ ไฟฟ้าผลิตได้ 976 kWh/Y 

3 พื้นท่ีแผงเซลล์แสงอาทิตย์   
▪ แผง Solar Cell (Poly Type)  250 Wp 

▪ จำนวน 4 แผง 

▪ พื้นท่ี วาง Solar Cell (Poly Type) 6.6 ตร.ม./kWp 

▪ ต้องใช้พื้นท่ี 6.93 ตร.ม. 

4 ขนาดแบตเตอ์รี่   
▪ คำนวณที่  50 % 

▪ แรงดันระบบ 24 V 

▪ ความจุแบตเตอร์ร่ี 433.33 ah 

▪ ขนาดแบตเตอรร่ี 2 ลูก 

5 อุปกรณ์ติดต้ัง (+ - ข้ึนอยูก่ับหน้างานการติดต้ัง)   
    โครงการนี้มีมูลค่าการลงทุน ประมาณ 70,000 บาท 

    ระยะเวลาคืนทุน 4.06 ปี 

 
2.4) มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะมูลฝอย 

- การผลิตสารปรับปรุงดินจากใบไม้/กิ่งไม้ โดยสมมติฐานการออกแบบ ติดตั้ง และลงทุน 
ของการผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ อ้างอิงจากตารางท่ี 9.3 

ตารางที่ 9.3 สมมติฐานการออกแบบ ติดต้ัง และลงทุนของการผลิตสารปรับปรุงดิน 
ลำดับ รายการ ขนาด หน่วย 

1 ข้อมูลเบ้ืองต้นของเทคโนโลย ี     

▪ ปริมาณขยะ  1 ตัน 

▪ ปริมาณปุ๋ยท่ีผลิตได้ 1 ตัน 

▪ ไฟฟ้าท่ีใช้ในการดำเนินโครงการ 0.0064 
kWh/kg 
biowaste 
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ลำดับ รายการ ขนาด หน่วย 

▪ อายุโครงการ 20 ปี 

2 การประมาณค่าใช้จา่ยในการลงทุน   
▪ เงินลงทุน 1,250 บาท/ตัน 

▪ ค่าบำรุงรักษาและดำเนินการ 62.50 บาท/ตัน 

▪ มูลค่าซาก  125.00 บาท/ตัน 

▪ รายได้จากการจำหน่ายปุ๋ย  1,000 บาท/ตัน 

3 ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์    

▪ คืนทุน  2 ปี 

▪ B/C ratio 8.56   
ที่มา: สารภีเกษตรและสิง่แวดล้อม, 2556 
 

- การผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักย่อยขยะไร้อากาศ (Biogas) โดยสมมติฐานการออกแบบ 
ติดต้ัง และลงทุน ของการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักย่อยขยะไร้อากาศ อ้างอิงจากตารางท่ี 9.4 
 
ตารางที่ 9.4 สมมติฐานการออกแบบ ติดตั้ง และลงทุนของการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักย่อยขยะไร้ 

อากาศ 
ลำดับ รายการ ขนาด หน่วย 

1 ปริมาณขยะที่จัดหารวมเข้าระบบไม่เกิน 10 ตัน/วัน 

2 ปริมาณขยะ  1 ตัน 

3 อัตราการผลิตก๊าซชีวภาพท่ีได้จากขยะ 110 ลบ.ม./ตัน 

4 อายุโครงการ  20 ปี 

▪ อัตราการทดแทนเชื้อเพลิงของก๊าซชีวภาพ (มีเทน 60%) เป็นก๊าซ
หุงต้ม 

0.46 kg/ลบ.ม. 

5 การประมาณค่าใช้จา่ยในการลงทุน   
▪ เงินลงทุนติดต้ังระบบลำเลียงขยะและระบบหมักย่อยขยะ 11,700,000 บาท 

▪ เงินลงทุนติดต้ังระบบผลิตพลังงานจากก๊าซชีวภาพ  1,700,000.00 บาท 

▪ เงินลงทุนติดต้ังอาคารและสาธารณูปโภค 2,050,000.00 บาท 

▪ ค่าบำรุงรักษาโครงสร้างต่อปี (1% ของเงินลงทุน) 154,500.00 บาท/ป ี

▪ ค่าบำรุงรักษาไฟฟ้าและระบบต่อปี (2% ของเงินลงทุน) 309,000.00 บาท/ป ี

▪ ค่าดำเนินการ (5% ของเงินลงทุน) 772,500.00 บาท/ป ี
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ลำดับ รายการ ขนาด หน่วย 

▪ รายได้จากการจำหน่ายก๊าซหุงต้ม  22.63 บาท/kg 

6 ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์    

▪ คืนทุน  6 ปี 

▪ B/C ratio 1.25   

▪ IRR 25.88 % 

- การผลิตเชื้อเพลิงขยะจากขยะมูลฝอยชุมชน (RDF) โดยสมมติฐานการออกแบบ ติดต้ัง 
และลงทุน ของการผลิตเช้ือเพลิงขยะจากขยะมูลฝอยชุมชน อ้างอิงจากตารางท่ี 9.5 
 

ตารางที่ 9.5 สมมติฐานการออกแบบ ติดต้ัง และลงทุน ของการผลิตเช้ือเพลิงขยะจากขยะมูลฝอยชุมชน 

ท่ีมา: กรณีศึกษา RDF, มหาวิทยาลัยสุรนารี 
 

 โดยมาตรการที่ 2, 3 และ 4 จะเป็นการวิเคราะห์ศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยพิจารณา
จากดัชนีความพร้อมทั ้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคนิค พิจารณาจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกลดได้และ
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ด้านนโยบาย พิจารณาจากนโยบายสนับสนุน การดูแลและดำเนินการ ด้าน
เศรษฐศาสตร์ พิจารณาจากต้นทุนของกิจกรรม/โครงการ ต้นทุนทีใช้ในการลดก๊าซเรือนกระจก และ

ลำดับ รายการ ขนาด หน่วย 

1 ปริมาณขยะที่จัดหารวมเข้าระบบไม่เกิน 5 ตัน/วัน 

2 อัตราการผลิต RDF ที่ได้จากขยะ 1.5 ตัน 

3 อัตราการผลิตวัสดุปรับปรุงดินที่ได้จากขยะ 2 ตัน 

4 อายุโครงการ  20 ปี 

5 ไฟฟ้าท่ีใช้ในการดำเนินโครงการ 113.41 kWh/ton  

6 การประมาณค่าใช้จ่ายในการลงทุน   
▪ รวมเงินลงทุน (รวมทั้งโครงการ) 7,500,000.00 บาท 

▪ ค่าบำรุงรักษาและระบบต่อปี 150,000.00 บาท 

▪ ค่าดำเนินการ 375,000.00 บาท/ป ี

▪ มูลค่าซาก  750,000.00 บาท 

▪ รายได้จากการจำหน่ายเชื้อเพลิง RDF  1500 บาท/ton 

▪ รายได้จากการจำหน่ายวัสดุปรับปรุงดิน 1000 บาท/ton 

7 ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์    

▪ คืนทุน  8 ปี 

▪ B/C ratio 1.11   

▪ IRR 20.48 % 
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ระยะเวลาคืนทุน  โดยการวิเคราะห์และประเมินเทคโนโลยีฯ มีการระบุมิติที่จะนำมาใช้ประเมินกิจกรรม
และเทคโนโลยี 3 ด้าน คือ (1) มิติด้านพลังงาน เป็นการเปรียบเทียบปริมาณด้านพลังงาน โดยประเมิน
เปรียบเทียบปริมาณการลดการใช้พลังงานแต่ละกิจกรรมหรือเปรียบเทียบปริมาณพลังงานที่ผลิตได้จาก
กิจกรรม (2) มิติด้านสิ ่งแวดล้อม เป็นการเปรียบเทียบความเป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม โดยประเมิน
เปรียบเทียบจากปริมาณการลดลงของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละกิจกรรมและการลดปริมาณ
มลพิษที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมือง และ (3) มิติด้านเงินลงทุน เป็นการเปรียบเทียบปริมาณเงินลงทุนและ
ระยะเวลาคืนทุนของแต่ละกิจกรรม หลังจากวิเคราะห์และประเมินเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการลดก๊าซ
เรือนกระจกแล้วจะเป็นการนำเสนอแนวทางการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมือง เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจสำหรับจัดทำมาตรการในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมือง ซึ่งแบ่ง
ตามลักษณะของการดำเนินงานได้ดังนี้ 

1) มาตรการระยะส้ัน (Short Term Measure)  
เป็นมาตรการที่เทศบาล สามารถดำเนินการได้ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่ง

เป็นมาตรการที่สามารถดำเนินงานได้โดยมีค่าลงทุนต่ำ เหมาะที่จะดำเนินการได้ทันที ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากประชาชน เช่น การรณรงค์ให้ภาคอุตสาหกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่ใช้
พลังงานไฟฟ้า หรือใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงในบ้านเรือนและอาคารธุรกิจการค้าต่างๆ ซึ่งสามารถ
ได้รับการสนับสนุนหรือเงินอุดหนุนจากภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความรู้แก่ภาคประชาชน ธุรกิจ 
อุตสาหกรรม ด้วยการอบรม สัมมนา ซึ่งจะช่วยให้สร้างความรู ้ความเข้าใจให้กับประชาชนและเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินมาตรการต่างๆ เช่น การทำสารปรับปรุงดินจากขยะอินทรีย์ มาตรการนี้จะ
มีความคุ้มทุนสั้น เช่น 1 – 3 ปี แต่จะให้ผลการลดก๊าซเรือนกระจกและการจัดการขยะในระยะยาวถึง 20 
ปี เป็นต้น 

2) มาตรการระยะปานกลาง – ยาว (Medium – Long Term Measure)     
มาตรการนี้เป็นการดำเนินงานท่ีต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง ต้องมีการวางระเบียบแบบแผน มีการ

จัดตั้งงบประมาณที่ชัดเจน ทำให้มีระยะเวลาคืนทุนมากกว่า 5 ปี เช่น การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซล
แสงอาทิตย์ เพื่อทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากสายส่ง มาตรการนี้จะมีความคุ้มทุนนาน เช่น 8 – 10 ปี แต่จะ
ให้ผลการประหยัดพลังงานในระยะยาวถึง 20 – 25 ปี เป็นต้น 

สำหรับการเปรียบเทียบ ข้อดี–ข้อเสีย ด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์และส่ิงแวดล้อมมีรายละเอียดดังตาราง
ท่ี 9.6 – 9.10 
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ตารางท่ี 9.6  การวิเคราะห์ข้อดี – ข้อเสีย ด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์และส่ิงแวดล้อมจากการปรับเปล่ียน
อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency Improvement for Lightings) 

ข้อดีด้านเทคนิค 
ข้อพิจารณา 

ด้านเศรษฐศาสตร์ 
ข้อพิจารณา 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. เทคโนโลยีพร้อมใช้ 
 

1. การลงทุนค่อนข้างสูง แต่ประหยัดค่า
ไฟฟ้าในช่วงใช้งาน 

1. เป ็นพล ังงานที่สะอาด ลดการใช้
เช ื ้อเพลิงฟอสซิล ซี ่งเป็นสาเหตุของ
ปัญหาโลกร้อนได้โดยตรง 

2 .  ส า ม า ร ถ ล ด ก า ร ใช้
พล ั ง ง านไฟฟ ้ า ไ ด้ อ ย ่ า ง
ชัดเจน สามารถคำนวณผล
การประหยัดพล ังงานได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

2. หน ่วยงานหร ือ เทศบาลต ้องจ ั ด ต้ั ง
งบประมาณล่างหน้า  

2. ลดก๊าซเรือนกระจกได้น้อย 

3. ระยะเวลาคืนทุน หรือจุดคุ้มทุนต่ำ 1 - 3 
ปี 

 

ตารางที่ 9.7 การวิเคราะห์ข้อดี–ข้อเสีย ด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมจากการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้เองบนหลังคา (Off-Grid Renewable Electricity Generation) 

ข้อดีด้านเทคนิค ข้อเสียด้านเทคนิค 
ข้อพิจารณา 

ด้านเศรษฐศาสตร์ 
ข้อพิจารณา 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. การติดต้ังสะดวก ใช้พ้ืนที่
น้อย หรือปรับเปลี่ยนได้ตาม
ร ูปแบบหร ือลักษณะของ
อาคาร 
 

1. ประชาชนยังมีข้อมูล 
หร ือข ่าวสารน ้อยด ้ าน
เทคนิคและข้อดีของระบบ 

1 .  ต ้ อ ง ม ี ก า ร ล งท ุ น ใ น
เบ ื ้องต ้นค ่อนข้างส ูง  แต่
ประหยัดค่าไฟฟ้าในช่วงใช้
งาน 

1. เป็นพลังงานที่สะอาด 
ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล 
ซี่งเป็นสาเหตุของปัญหา
โลกร้อนได้โดยตรง 

2 .  ส า ม า ร ถ ล ด ก า ร ใช้
พล ั ง ง านไฟฟ ้ า ไ ด้อ ย ่ า ง
ชัดเจน สามารถคำนวณผล
การประหยัดพล ังงานได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

2. ยังขาดข้อมูลอ้างอิงการ
ใช ้งานระยะยาว เพราะ
เป็นเทคโนโลยีใหม่  

2. หน่วยงานหรือเทศบาล
ต้องจัดตั ้งงบประมาณล่าง
หน้า  

2. การติดตั้ง Solar roof 
top ช่วยลดการถ่ายเท
ความร้อนเข้าสู่อาคาร ได้ 

3. เป ็นการผล ิตพล ังงาน
ทดแทนที่สามารถลดการใช้
พล ั ง ง านจ าก เช ื ้ อ เพลิ ง
ฟอสซิล  

3 .  ต ้ องม ี การทำความ
สะอาดแผงรับแสง อาทิตย์
ทุก 2 – 3 เดือน จึงต้องมี
การติดต้ังในตำแหน่งที่ง่าย
ต่อการทำความสะอาด 

3. ระยะเวลาคืนทุน หรือ
จุดคุ้มทุน ประมาณ 10-11 
ปี ที่ราคาค่าลงทุนประมาณ 
375,000 บาทต่อชุด สำหรับ
ค่าไฟฟ้าปัจจุบันแบบติดต้ัง
บนหลังคา (ประเภทบ้านอยู่
อาศัย) อยู่ที ่ 6.96 บาทต่อ
หน่วย  

3. ควรม ีแผนการกำจัด 
หรือการรีไซเค ิลแผงรับ
แสงอาทิตย์ ในอนาคต 
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ข้อดีด้านเทคนิค ข้อเสียด้านเทคนิค 
ข้อพิจารณา 

ด้านเศรษฐศาสตร์ 
ข้อพิจารณา 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
4. เป็นเทคโนโลยีซึ ่งมีการ
พัฒนาประส ิทธ ิภาพของ
แผงรับแสงอาทิตย์ให้ดีข้ึน
ตลอดเวลา และมีแนวโน้ม
ว่าราคาจะต่ำลงในอนาคต 

4 .  ย ั ง ไม ่ ม ีการกำหนด
ระยะ เวล าร ั บปร ะ กั น
คุณภาพของระบบระยะ
ยาวในกฎหมาย เนื่องจาก
เป็นธุรกิจใหม่  

4. ระยะเวลาค ืนท ุนอาจ
เปลี ่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยู ่กับ
ระยะเวลาท่ีมีแสงแดด  

4. ลดก๊าซเรือนกระจกได้
ค่อนข้างสูง 

5. เทคโนโลยีพ ิส ูจน์แล้ว
ดำเนินการได้ทันที 

5. ภาครัฐกำหนดค่าไฟฟ้า
จากการผลิตพลังงานที่ต่ำ
เก ินไป โดยไม ่คำนึงถึง
ความเสี่ยงด้านอายุการใช้
งาน การต้องปรับเปลี ่ยน
แผงเมื่อเกิดความเสียหาย 
หรือการปรับเปลี ่ยนแผง
ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงข้ึน  

5. เม ื ่อถ ึงจ ุดค ุ ้มทุน ของ
ติดตั้งระบบ ได้รับประโยชน์
จากผลประหยัดท ี ่ด ี  และ
ช ัดเจน ลดค ่าใช ้จ ่ายด้าน
พล ังงานไฟฟ้าได ้ในระยะ
ยาวโดยระยะเวลาของอายุ
โครงการโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 20-
25 ปี 

 

 
ตารางที่ 9.8 การวิเคราะห์ข้อดี – ข้อเสีย ด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมจากการผลิตสาร
ปรับปรุงดินจากขยะ  

ข้อดีด้านเทคนิค ข้อเสียด้านเทคนิค 
ข้อพิจารณาด้าน
เศรษฐศาสตร์ 

ข้อพิจารณาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

1. ระบบหมักทำได้ง่าย ไม่
ต ้ อ ง ใช ้ ส า ร เคมี ใดๆ  ใน
กระบวนการหมัก 

1. สำหรับระบบขนาดใหญ่
ที ่ม ีขยะอินทรีย์มากกว่า 
10 ตันต่อวัน ควรมีระบบ
เ ต ิ ม อ า ก า ศ  เ พ ื ่ อ ย่ น
ระยะเวลาในการหมัก  

1. ต้องใช้เงินลงทุนในการ
สร ้าง โรง เร ือน และซื้ อ
เคร ื ่องย่อยในการลงทุน
ครั้งแรก (เช่นลงทุน 1,250 
บาทต่อวัน สำหรับโรงเรือน
และเคร ื ่องย่อย สำหรับ
ขยะอินทรีย์ 200 ตัน/วัน) 

1. ลดปัญหาด้านการกำจัด
ขยะโดยการฝ ังกลบ ซึ่ ง
ก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
กลิ่น และก๊าซเรือนกระจก 
จากการย่อยสลายของขยะ
อินทรีย์ 

2. ใช ้ได ้ก ับการหมักขยะ
อินทรีย์ประเภทต่างๆ เช่น 
ใบไม้/กิ่งไม้ หญ้า และมีขยะ
อ ินทร ี ย ์ อ ื ่น  ผสมได ้  ใน
สัดส่วนที่เหมาะสม  

 2. การใช ้สถานที ่  กลิ่น 
และการนำไปใช้ประโยชน์ 

2 .  เ พ ิ ่ ม ร า ย ไ ด ้ ใ ห ้ กั บ
หน่วยงานหรือประชาชน
ใ น ก า ร จ ำ ห น ่ า ย ส า ร
ปรับปรุงดินที ่ผลิตได้จาก
ขยะอินทรีย์  

2. ลดปัญหาด้านสิ ่งแวด-
ล้อมจากการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่ง
ทำให้ดินเสื่อมสภาพ 

3. ระยะเวลาในการหมักสั้น 
และไม ่ต ้องการพล ังงาน
เสริม สำหรับระบบขนาด
เล็กในชุมชน 

 3. ระยะเวลาคืนทุน หรือ
จ ุ ด ค ุ ้ ม ท ุ น  2  ป ี  แ ล ะ
หลังจากคืนทุน จะทำให้มี
รายได ้จากการขายสาร

3. ทำให้ดินร่วนซุย ช่วย
เพิ ่มสารอินทรีย์ให้กับดิน 
เป็นการบำรุงดินและช่วย
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 



 

 

 

  

48 รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร: เทศบาลเมืองบางกรวย 

ข้อดีด้านเทคนิค ข้อเสียด้านเทคนิค 
ข้อพิจารณาด้าน
เศรษฐศาสตร์ 

ข้อพิจารณาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงดินสัปดาห์ละ 1 
ตัน โดยคิดราคาขายสาร
ปรับปรุงดิน1,000 บาทต่อ
ตัน)  

4. เหมาะสำหรับประเทศ
ไทย เพราะเป ็นประเทศ
เกษตรกรรมเพื ่อใช้ทดแทน
ปุ๋ยเคมีซึ่งต้องนำเข้า  

 4. เมื่อถึงจุดคุ้มทุนจะได้รับ
ประโยชน์จากผลประหยัด
ท ี ่ ด ี  แ ล ะ ช ั ด เ จ น  ล ด
ค่าใช ้จ ่ายในการจ ัดการ
ขยะได้ในระยะยาว โดย
ร ะ ย ะ เ ว ล า ข อ ง อ า ยุ
โครงการโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 20 
ปี 

4. การจัดสวน ตกแต่งสวน 
สาธารณะ และภูมิท ัศน์
ของชุมชนดีขึ้น จากการใช้
สารปรับปรุงดินซึ่งผลิตใช้
เองโดยเทศบาล 

5. กระบวนการหมัก เรียนรู้
ได้ง่าย โดยชุมชน ไม่ต้องการ
บุคลากรระดับชำนาญงาน 

 5. เกษตรกรสามารถผลิต
สารปรับปรุงดินใช้ได้เองใน
ฟาร์ม ลดต้นทุนการผลิต
ทางด้านการเกษตร 

 

 
ตารางท่ี 9.9 การวิเคราะห์ข้อดี–ข้อเสีย ด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์และส่ิงแวดล้อมจากการผลิตก๊าซชีวภาพ
จากการหมักย่อยขยะไร้อากาศแบบแห้ง (Production biogas from Dry Anaerobic Digestion) 

ข้อดีด้านเทคนิค ข้อเสียด้านเทคนิค 
ข้อพิจารณาด้าน
เศรษฐศาสตร์ 

ข้อพิจารณาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

1. เทคโนโลยีพิสูจน์แล้วแต่
ต้องศึกษาความเป็นไปได้
ทางด้านเทคนิค เช่น สถานที่ 
ขนาด ฯลฯ 

1 .  มลภาวะอ ื ่ นท ี ่ อ า จ
เกิดข้ึนจากกระบวนการ 

1. ต้องใช้เงินลงทุนสูง 1. ลดปัญหาด้านการกำจัด
ขยะโดยการฝ ังกลบ ซึ่ ง
ก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
กลิ่น  

2. สามารถใช้ทดแทนไฟฟ้า
หรือแก๊สหุงต้มได้ 

 2. สามารถเพ ิ ่มรายได้
ให ้ ก ั บหน ่ ว ย ง า นห รื อ
ประชาชนในการจำหน่าย
เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพที่ผลิต
ได้  

2. ลดปัญหามลภาวะจาก
การเผาไหม้ เช่น NOx และ
ไดออกซินและฟูราน 

3. การคัดแยกองค์ประกอบ
ขยะผ่านระบบแบบหยาบได้ 

 3. ระยะเวลาคืนทุน หรือ
จ ุ ด ค ุ ้ ม ท ุ น  6  ป ี  แ ล ะ
หลังจากคืนทุน จะทำให้มี
รายได ้จากการจำหน่าย

3. ลดก๊าซเรือนกระจกได้
ค่อนข้างสูง 
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ข้อดีด้านเทคนิค ข้อเสียด้านเทคนิค 
ข้อพิจารณาด้าน
เศรษฐศาสตร์ 

ข้อพิจารณาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

เชื ้อเพลิงก๊าซชีวภาพโดย
คิดราคาเฉลี่ย 22.63 บาท
ต่อกิโลกรัม 

4. โรงกำจ ัดม ีขนาดเล็ ก 
สามารถสร้างกระจายตาม
จุดตามแหล่งกำเนิดขยะ 

 4. เมื่อถึงจุดคุ้มทุนจะได้รับ
ประโยชน์จากผลประหยัด
ท ี ่ ด ี  แ ล ะ ช ั ด เ จ น  ล ด
ค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงาน
ของครัวเร ือนได้ในระยะ
ยาว ซึ่งระยะเวลาของอายุ
โครงการโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 20 
ปี 

 

 
ตารางท่ี 9.10 การวิเคราะห์ข้อดี–ข้อเสีย ด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์และส่ิงแวดล้อมจากการผลิตเช้ือเพลิง
ขยะจากขยะมูลฝอยชุมชน (Refuse Derived Fuel: RDF Production from Municipal Solid Waste) 

ข้อดีด้านเทคนิค ข้อเสียด้านเทคนิค 
ข้อพิจารณาด้าน
เศรษฐศาสตร์ 

ข้อพิจารณาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

1. การผลิตเช ื ้อเพลิงขยะ 
RDF เป็นเทคโนโลยีสะอาด 

1. การผลิตเชื ้อเพลิงขยะ 
RDF จำเป็นต้องมีการคัด
แยกองค์ประกอบขยะก่อน 
ซึ ่งขยะที่สามารถนำมาใช้
ร ะ โยชน ์ ได ้ ม ี เพ ี ยง  ไม้  
กระดาษ และพลาสติก  

1. ต้องใช้เงินลงทุนสูง 1. ลดปัญหาด้านการกำจัด
ขยะโดยการฝ ังกลบ ซึ่ ง
ก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
กลิ่น  

2. สามารถใช้งานร่วมกับ
เทคโนโลยีอื่นๆ ได้ เช่น ไพ
โรไลซิส/ก๊าซซิฟเคชั่น 

2 .  มลภาวะอ ื ่ นท ี ่ อ า จ
เกิดข้ึนจากกระบวนการ 

2. สามารถเพ ิ ่มรายได้
ให ้ ก ั บหน ่ ว ย ง า นห รื อ
ประชาชนในการจำหน่าย
เชื้อเพลิงขยะ RDF ที่ผลิต
ได้  

2. ลดปัญหามลภาวะจาก
การเผาไหม้ เช่น NOx และ
ไดออกซินและฟูราน 

3 .  ระยะ เวลาในการอัด
เชื้อเพลิงน้อย และเชื้อเพลิง
ที่ได้ไม่จำเป็นต้องนำไปผลิต
พลังงานทันที 

3. การผลิตเชื ้อเพลิงขยะ
ต ้องม ีปร ิ มาณขยะเข้า
ระบบอย่างน้อย 5 ตัน/วัน 

3. ระยะเวลาคืนทุน หรือ
จ ุดค ุ ้มท ุน 5-8 ป ี  และ
หลังจากคืนทุน จะทำให้มี
รายได ้จากการจำหน่าย
เชื้อเพลิงขยะ RDF โดยคิด
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ข้อดีด้านเทคนิค ข้อเสียด้านเทคนิค 
ข้อพิจารณาด้าน
เศรษฐศาสตร์ 

ข้อพิจารณาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ราคาเฉลี ่ย 500 บาทต่อ
ตัน 

4. โรงกำจ ัดม ีขนาดเล็ ก 
สามารถสร้างกระจายตาม
จุดตามแหล่งกำเนิดขยะ 

 4. เมื่อถึงจุดคุ้มทุนจะได้รับ
ประโยชน์จากผลประหยัด
ท ี ่ ด ี  แ ล ะ ช ั ด เ จ น  ล ด
ค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงาน
ของบางอุตสาหกรรม เช่น 
ปริมาณการใช้ถ่านหิน ได้
ในระยะยาว ซึ่งระยะเวลา
ของอายุโครงการโดยเฉลี่ย
อยู่ที่ 20 ปี 

 

5. เป็นเทคโนโลยีสามารถ
พัฒนาได้เองในประเทศ 

   

 
โดยจากการประเมินจากศักยภาพความเป็นไปได้ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการปล่อย   ก๊าซ
เรือนกระจกระดับองค์กร สามารถแสดงได้ดังตารางท่ี 9.11 
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ตารางท่ี 9.11 การประเมินศักยภาพความเป็นไปได้ในการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร 

 
หมายเหต:ุ การจัดเวลาการทำงานเพ่ือลดใช้ไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงานมีคา่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 0 เนื่องจากหน่วยการแสดงผลเป็น tCO2eq

มาตรการ หนว่ย 2562 (ปีฐาน) 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573

ปริมาณ kWh ท่ีใชห้ลังเข้าร่วมโครงการ kWh 67,527.96    67,527.96    67,527.96     67,527.96      67,527.96     67,527.96    67,527.96   67,527.96   67,527.96   67,527.96    67,527.96   67,527.96      

ปริมาณการปล่อย GHG ท่ีลดลงได้ t CO2eq 39.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

มาตรการ หนว่ย 2562 (ปีฐาน) 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573
ปริมาณ kWh ท่ีใชห้ลังเข้าร่วมโครงการ kWh 8,830.08      8,825.66      8,821.25      8,816.83       8,812.42      8,808.00      8,803.59     8,799.17    8,794.76     8,794.76      8,794.76     8,794.76        

ปริมาณการปล่อย GHG ท่ีลดลงได้ t CO2eq 5.14 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

ปริมาณ kWh ท่ีใชห้ลังเข้าร่วมโครงการ kWh 42350.22 42329.04 42307.87 42286.69 42265.52 42244.34 42223.17 42201.99 42180.82 42180.82 42180.82 42180.82

ปริมาณการปล่อย GHG ท่ีลดลงได้ t CO2eq 24.65 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10

ปริมาณ kWh ท่ีใชห้ลังเข้าร่วมโครงการ kWh 188,865.60   188,771.17   188,676.73   188,582.30    188,487.87   188,393.44  188,299.00  188,204.57 188,110.14  188,865.60  188,865.60 188,865.60    

ปริมาณการปล่อย GHG ท่ีลดลงได้ t CO2eq 109.94 0.05 0.11 0.16 0.22 0.27 0.33 0.38 0.44 0.00 0.00 0.00

t CO2eq 139.73 0.07 0.14 0.21 0.28 0.35 0.42 0.49 0.56 0.12 0.12 0.12

มาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกจากการพัฒนาพลังงานทางเลือก

มาตรการ หนว่ย 2562 (ปีฐาน) 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573

ปริมาณ kWh ท่ีใชห้ลังเข้าร่วมโครงการ kWh 0.00 0.00 3,904.00      3,904.00       3,904.00      3,904.00      3,904.00     3,904.00    3,904.00     3,904.00      3,904.00     3,904.00        

ปริมาณการปล่อย GHG ท่ีลดลงได้ t CO2eq 0.00 0.00 2.27            2.27             2.27            2.27           2.27          2.27          2.27          2.27           2.27          2.27             

มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะมูลฝอย GHG ปีฐาน

มาตรการ หนว่ย 2562 (ปีฐาน) 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573

การท าสารปรับปรุงดินจากใบไม้/ก่ิงไม้ t CO2eq 0.00 40.25          43.30          46.44           49.65          52.94          56.29         59.70        63.18         66.71          70.29         73.92            

การผลิตก๊าซชวีภาพจากการหมักย่อยขยะไร้อากาศ (Biogas) t CO2eq 0.00 2,801.97      2,903.59      3,007.40       3,113.26      3,221.03      3,330.58     3,441.79    3,554.55     3,668.75      3,784.29     3,901.09        

การผลิตเชือ้เพลิงขยะจากขยะมูลฝอยชมุชน (RDF) t CO2eq 0.00 446.49        491.76         538.01          585.18         633.19        682.00       731.55       781.79       832.67        884.15       936.18          

การจัดการขยะแบบครบวงจร (การผลิตสารปรับปรุงดิน การผลิตก๊าซชวีภาพ และการท า RDF) t CO2eq 0.00 213.39        325.31         439.65          556.25         674.96        795.63       918.12       1,042.33     1,168.12      1,295.40     1,424.06        

ปริมาณ GHG ท่ีลดลงได้ t CO2eq 0.00 213.46 327.72 442.13 558.80 677.58 798.31 920.88 1,045.15 1,170.51 1,297.79 1,426.45

การติดต้ัง Solar PV Rooftop

การจัดเวลาการท างานเพ่ือลดใชไ้ฟฟ้าแสงสว่างและเคร่ืองปรับอากาศภายในอาคารส านกังาน

มาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกจากการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

มาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกจากการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน

การเปล่ียนหลอด LED ภายในส านกังานฯ

การติดต้ังหลอดประหยัดพลังงานให้ไฟแสงสว่างบนท้องถนน  (LED Street Lighting)

การติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย์ให้แสงสว่างบนท้องถนน  (LED Solar Street Lighting)

ปริมาณการปล่อย GHG ท่ีลดลงได้ท้ังหมด

ปริมาณ GHG ท่ีลดลงได้
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จากตารางที่ 9.11 สามารถแสดงค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีดำเนินกิจกรรมตามปกติ 

(BAU (Business As Usual)) กรณีที่ไม่มีการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกตามแผน  กรณีที่มีการดำเนิน

กิจกรรมตามแผนระยะส้ันของโครงการ (เวลา 1 – 3 ปี) กรณีท่ีมีการดำเนินกิจกรรมตามแผนระยะส้ันและ

ระยะกลางของโครงการ (เวลา 3 - 5 ปี) และกรณีท่ีมีการดำเนินกิจกรรมตามแผนระยะส้ัน ระยะกลาง และ

ระยะยาวของโครงการ (เวลามากกว่า 5 ปี) ได้ดังตารางท่ี 9.12 

ตารางท่ี 9.12 ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (จากการดำเนินการมาตรการ 

 
 

10. แนวทางการปรับปรุงข้อเสนอแนะ 

ในการดำเนินงานของโครงการฯ มีข้อเสนอแนะในการดำเนินการดังนี้ 
10.1 ข้อเสนอแนะด้านการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 

1) ควรมีการหารือเรื่องการคัดแยกองค์ประกอบขยะ ซึ่งอาจจะใช้วิธีท่ีเป็นมาตรฐานท่ัวไป เช่น 

วิธี Quartering เพื่อให้เทศบาลสามารถนำค่าองค์ประกอบขยะที่เป็นขององค์กรเองไปใช้ในการคำนวณปี

ถัดไปได้ 

2) ควรมีการหารือแนวทางการสำรวจพื้นท่ีสีเขียวหรือจำนวนต้นไม้ในเขตเทศบาลเพิ่มเติม เพื่อ

เป็นฐานข้อมูลการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กรเอง  

3) ควรจัดทำคู่มือการประเมินให้ชัดเจนทั้งขอบเขต วิธีการ แหล่งที่มา และ data flow เช่น 

จัดทำสรุปแหล่งที่มาของข้อมูล ลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูล และมีตัวอย่างของข้อมูล เพื่อให้สามารถ

นำไปใช้งานต่อในปีถัดไปได้ 

BAU

กรณีไม่มีกิจกรรมการลด GHG

(tCO2eq) (tCO2eq)

ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว

2562 15,598.40 0.00 15,598.40

2563 16,377.84 213.46 16,164.38

2564 17,128.72 327.72 16,801.01

2565 17,895.83 17,453.70

2566 18,678.07 18,119.27

2567 19,474.42 18,796.84

2568 20,283.92 19,485.61

2569 21,105.69 20,184.81

2570 21,938.89 20,893.73

2571 22,782.75 21,612.24

2572 23,636.55 22,338.77

2573 24,499.63 23,073.18

ปริมาณ GHG ท่ีลดได้จากการด าเนินกิจกรรม

1,170.51

1,297.79

1,426.45

ปี พ.ศ.
(tCO2eq)

1,045.15

442.13

558.80

677.58

798.31

920.88

กรณีท่ีด าเนินกิจกรรมการลด GHG



 

 

 

53 รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร: เทศบาลเมืองบางกรวย 

4) ควรมอบหมายและกำหนดให้มีการบันทึกติดตามผลการดำเนินงานโดยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

โดยใช้ข้อมูลฐานในปีท่ีเริ่มทำนี้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อติดตามผลท้ังในภาพรวม 

5) ควรดำเนินกิจกรรมตามมาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่กำหนดขึ้นพร้อมท้ัง

ติดตามผลเปรียบเทียบก่อนและหลังการดำเนินการดำเนินมาตรการ 
 

10.2 ข้อเสนอแนะท่ัวไป ประกอบด้วย 
จากการดำเนินงานโครงการฯ พบว่า ปัจจัยความสำเร็จของโครงการขึ้นอยู่กับประเด็นเหล่านี้ 

1) การให้ความสำคัญของโครงการของผู้บริหารเทศบาล ในการกำกับดูแล การรวบรวมข้อมูล 

เนื่องจากข้อมูลจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายหรือหลายกองในเทศบาล  

2) ทักษะความสามารถของเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลท่ีได้รับมอบหมายให้ดูแลการสำรวจข้อมูล 

และตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่รับผิดชอบ มีศักยภาพที่จะสามารถประสานงานกับ

หน่วยงานอื่น ๆ ได้มากน้อยเพียงไร 

3) ความคุ้นเคยหรือมนุษย์สัมพันธ์ของคณะที่ปรึกษากับบุคลาการของเทศบาลที่รับผิดชอบ 

ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน 

4) ความเข้าใจของบุคลาการของเทศบาลต่อความสำคัญของประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ  

 

11. ภาคผนวก 

11.1 กิจกรรมการดำเนินงาน 

 การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระหว่างที่ปรึกษาโครงการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื ่อติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการดำเนินงานตลอดโครงการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแบ่งรูปแบบของการ
ดำเนินงานออกเป็น 3 ช่วงกิจกรรม ประกอบด้วย 1) กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้ใน
การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) กิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าในการ
สำรวจและรวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก คำนวณขนาดคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวิเคราะห์กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ 3) 
กิจกรรมทดลองทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กรท่ีสอดคล้องกับ
หลักสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความตรงประเด็น ความครบถ้วน ความไม่ขัดแย้ง ความถูกต้อง ความโปร่งใส 
รวมถึงการจัดการคุณภาพของข้อมูลท่ีดีได้อย่างครบถ้วน รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมการดำเนินงานคร้ังที่ 1: กิจกรรมการประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

ครั้งที่ 1 เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้ในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองสว่น
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ท้องถิ่น รวมทั้งการชี้แจงวิธีการคำนวณขั้นต้น และเอกสารแนวปฏิบัติในการรวบรวมข้อมูลและการ

ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยมีรายละเอียดของการดำเนินงานประกอบไปด้วย 

1) การช้ีแจงภาพภาพรวมของโครงการและให้ความรู้ในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) การแนะนำแบบฟอร์มการเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรม จากการออกแบบและสร้างฐานข้อมูล
เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลกิจกรรมการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก และอำนวยความสะดวก
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีจำเป็นต้องใช้ในการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะทำให้
ทราบถึงบริบทขององค์กร และข้อมูลท่ีได้สอดคล้องกับความเป็นจริง 

3) การศึกษาโครงสร้างและข้อมูลทั่วไปขององค์กร รวมถึงการลงพื้นที่สำรวจจริงเพื่อรวบรวมไว้
เป็นข้อมูลเชิงกายภาพ 

4) การกำหนดเป้าหมายและขอบเขตของการจัดทำขอบเขตการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (CFO)  

5) การกำหนดปีฐานของจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (CFO)  
6) การกำหนดกิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในแต่ละขอบเขต 

(Scope) ท่ี 1 - 3 
7) กำหนดทีมงาน/ผู้ประสานงาน ท่ีดูแลรับผิดชอบในแต่ละส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลการปล่อย

และดูดกลับก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร โดยสุดท้ายสามารถสรุปได้เป็นคำสั่งแต่งต้ัง
คณะทำงานของการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผลท่ีได้จากการดำเนินงาน พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน 
ขอบเขตตามโครงสร้างขององค์กร กำหนดเป้าหมายและขอบเขตการประเมิน CFO อีกทั้งยังสามารถ
กำหนดปีฐานท่ีใช้ในการพิจารณา กำหนดกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในขอบเขตท่ี 1 – 3 รวมถึงระบุแหล่งปล่อยย่อย
อื่นๆ และจัดต้ังคณะทำงานงาน/ผู้ประสานงานท่ีดูแลรับผิดชอบในแต่ละส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 

กิจกรรมการดำเนินงานครั้งที่ 2: กิจกรรมการติดตามผลการเก็บและรวบรวมข้อมูลในการจัดทำ

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วย 1) การรวบรวมข้อมูลและหลักฐานท่ี

ระบุกิจกรรมหรือแหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรลงในแบบฟอร์มการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 

2) ตรวจสอบผลการระบุข้อมูลและหลักฐานลงในแบบฟอร์มการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 3) การคำนวณ

ขนาดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลท่ีได้จากการดำเนินงาน พบว่า องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นสามารถรวบรวมข้อมูลและหลักฐานตามแบบฟอร์มการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (โปรแกรมการ

คำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำเร็จรูป) ในเว็บไซต์ cfologov.tgo.or.th ได้ครบถ้วนจนทำให้ทราบถึง

ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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กิจกรรมการดำเนินงานครั้งที่ 3: กิจกรรมการทดลองทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยและดูดกลับ
ก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร และสรุปผลการการดำเนินงานโครงการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากการดำเนินกิจกรรม พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้ารับการตรวจสอบประเมินข้อมูลบัญชีรายการการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกว่ามีการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกจะจกที่สอดคล้องกับหลักสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ 
ความตรงประเด็น ความครบถ้วน ความไม่ขัดแย้ง ความถูกต้อง และความโปร่งใส รวมถึงการจัดการ
คุณภาพของข้อมูลท่ีดีได้อย่างครบถ้วน โดยสามารถประมวลภาพกิจกรรมได้ดังรูปท่ี 5 และสามารถสรุปผล
การทวนสอบได้ดังรูปท่ี 6  

 

 
 

 
 

 
  

รูปที่ 5 ประมวลภาพบรรยากาศการจัดทำข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 
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 รูปที่ 6 ใบสรุปผลการทวนสอบ 
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11.2 คำสั่งแต่งต้ังคณะทำงาน 
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