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สรุปผลจัดท าข้อมลูการปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรอืนกระจก

(ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่) 

3

PRESENTATION 
OUTLINE

การประเมนิการปล่อยและดดูกลบัก๊าซเรอืนกระจกขององคก์ร 
(Results of Carbon Footprint for Organization: CFO)

การประเมนิการปล่อยและดดูกลบัก๊าซเรอืนกระจกของเมอืง 
(Results of City Carbon Footprint : CCF)

แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของเมอืง



Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) (TGO)

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
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1. ข้อมูลทั่วไป
 แหล่งปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก

ประเภท 1 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
 (Scope 1: Direct GHGs Emission)

ประเภท 2
 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน
 (Scope 2: Indirect GHGs Emission)

ประเภท 3
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ 
 (Scope 3: Other Indirect GHGs Emission)

ข้อมูลพื้นฐาน

1 จ านวนอัตราก าลังบุคลากร 489 คน

2
ส่วนราชการประกอบด้วย 8 ส่วนงาน (ได้แก่ 1.ส านักปลัดเทศบาล2. กองวิชาการและแผนงาน 3. กองคลัง  
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  5.กองการศึกษา  6.กองช่าง  7. กองสวัสดิการสังคม 8. สถานธนานุ
บาล)

3 ขนาดพืน้ท่ีรวม 16.20 ตร.กม. (ประกอบขึ้นด้วยพืน้ท่ีในเขตการปกครองของต าบล 3 ต าบล ประกอบด้วย 
ต าบลในเมือง ต าบลบ้านไผ่ และต าบลแคนเหนือ)

4 มีจ านวนประชากร 28,436 คน และครัวเรือน 12,050 หลังคาเรือน

สถานที่ติดต่อ เลขท่ี 195 ถ.หนองเขียด-วังสวาบ หมู่ 1 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
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2. ขอบเขตองค์กร

ขอบเขตขององค์กร 
 แนวทางท่ีใช้ก าหนดขอบเขต ควบคุมด าเนินงาน (OPERATIONAL CONTROL)

 ระยะเวลาเก็บข้อมลู  ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)

 กิจกรรมองค์กรที่ครอบคลุม 
 การเผาไหม้ที่อยู่กับที่ การเผาไหม้ที่มีการเคลือ่นที่ การรั่วไหลและอื่นๆ การใช้ไฟฟ้าจาก PEA 
 การใช้กระดาษส านักงาน และการใช้น้ าประปา

 หน่วยสาธารณูปโภค 
 (Facility)

ส านักงานเทศบาลเมอืงบ้านไผ่
 โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง
 สถานธนานุบาล
ซุ้มเฉลมิพระเกียรติบริเวณ 4 แยกชนบท
ศูนย์ก าจัดขยะ
สวนสุขภาพเทศบาลเมอืงบ้านไผ่
ศูนยเ์รียนรู้การจัดการขยะแบบผสมผสาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมอืงบ้านไผ่
 ส านักงานเลขาธิการสภาวัฒนธรรม
ส านักงานเทศกิจ
สถานีงานป้องกันสาธารณภัย
หอนาฬิกาเทศบาลฯ

วงเวียนน้ าพเุทศบาลฯ
ส านักงานรักษาความสงบและเรยีบร้อย
 สนามเทนนิส
ลานกีฬาอเนกประสงค์ ชุมชนโนนสว่าง
CCTV 8 จุด
สวนสาธารณะข้างวัดจันทรประสิทธิ
 ตลาดสด ตลาดสุขาภิบาล
 โรงฆ่าสัตว์
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3. โครงสร้างขององค์กร
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4. วิธีการและสมมติฐานการเก็บข้อมูล

กิจกรรม ลักษณะของข้อมูล แหล่งทีม่า (อ้างอิง)

ขอบเขตการด าเนินงานประเภทที่ 1 

การเผาไหมท้ี่อยู่กับที่ ส านักปลัด กองช่าง กองช่างสุขาภิบาล และ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 สรุปรายการการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ใบฎีกา
 บันทึกการใช้รถยนต์/รถจักรยานยนต์

การเผาไหมท้ี่มกีารเคลื่อนที่ ส านักปลัดเทศบาล ส านักการคลัง ส านักการศึกษา 
กองช่าง กองช่างสุขาภิบาล กองสวัสดิการสังคม กอง
วิชาการและแผนงาน และกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

 สรุปรายการการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ใบฎีกา
 บันทึกการใช้รถยนต์/รถจักรยานยนต์

การรั่วไหลและอื่นๆ
   1. น้ าเสีย
   2. ขยะ

ส านักปลัดเทศบาล และกองช่างสุขาภิบาล  (น้ าเสีย) ค านวณแบบ Septic Tanks และ
ร้อยละ 80 ของน้ าประปาท่ีใช้

 (ขยะ) สรุปปริมาณขยะของ อปท. 
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4. วิธีการและสมมติฐานการเก็บข้อมูล

กิจกรรม ลักษณะของข้อมูล แหล่งทีม่า (อ้างอิง)

ขอบเขตการด าเนินงานประเภทที่ 2

การใช้พลังงานไฟฟ้า ส านักปลัดเทศบาล ส านักการคลัง ส านักการศึกษา 
กองช่างสุขาภิบาล กองวิชาการและแผนงาน และกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 ใบแจ้งค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ใบเสร็จรับเงิน
 รายงานสถิติการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค

ขอบเขตการด าเนินงานประเภทที่ 3

การใช้น้ าประปา ส านักปลัดเทศบาล ส านักการศึกษา กองวิชาการ 
และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     ใบแจ้งหนี้ค่าน้ าจากการประปาส่วนภูมิภาค
     ข้อมูลผู้ใช้น้ าจากการประปาส่วนภูมิภาค

การใช้กระดาษส านกังาน
(ขนาด A4 และ A3)

ส านักปลัดเทศบาล ส านักการคลัง ส านักการศึกษา 
กองช่าง กองช่างสุขาภิบาล กองสวัสดิการสังคม กอง
วิชาการและแผนงาน และกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

 สมุดคุมการเบิกจ่ายวัสดุ
 ใบเสร็จรับเงิน
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5. Carbon footprint, kg CO2/ Functional unit 

การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก จากขอบเขตการด าเนนิงานประเภทที ่1 - 3 

ขอบเขต รายการ
ค่า LCI GHG ท่ีต้องรายงานตามข้อก าหนด Total 

(kgCO2e/หน่วย)

Total GHG
ค าอธิบายเพ่ิมเติมค่า EF (kg GHG/หน่วย) (tonCO2e)

หน่วย  ปริมาณ CO2 CH4 N2O  

ขอ
บเ

ขต
 1

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นจากการเผาไหม้ท่ีอยู่กับท่ี (Stationary Combustion)                                  -    
การเผาไหม้น้ ามันเบนซิน L                   2,934.49           2.1816           0.0001           0.0000                      2.1896                        6.43  

                                   -                              -    

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นจากการเผาไหม้ท่ีมีการเคลื่อนท่ี (Mobile Combustion)                                   -                              -    
การเผาไหม้น้ ามันดีเซล L               128,530.47           2.6987           0.0001           0.0001                      2.7446                    352.76  

การเผาไหม้น้ ามันเบนซิน L                   4,678.64           2.1816           0.0010           0.0001                      2.2376                      10.47  
                                   -                              -    

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นจากการรั่วไหลและอ่ืนๆ (Fugitive Emissions)                                   -                              -    
การรั่วไหลของการจัดการน้ าเสียด้วยระบบ Septic tank kg CH4                   4,903.58                   -             1.0000                   -                      25.0000                    122.59  

การร่ัวไหลของน้ าเสียท่ีไม่มีการบ าบัดน้ าเสียและปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าโดยตรง kg CH4                        50.03                   -             1.0000                   -                      25.0000                        1.25  

การร่ัวไหลของการจัดการของเสียด้วยวิธีการเทกอง (ความลึกน้อยกว่า 5 เมตร) kg CH4               262,229.31                   -             1.0000                   -                      25.0000                 6,555.73 

ขยะในเขตเทศบาล 53% 
และขยะจากหน่วยงานอ่ืนท่ี

น ามาก าจัด 47%
                                   -                              -    
                   7,049.23  

ขอ
บเ

ขต
 1
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นจากการรั่วไหลและอ่ืนๆ (Fugitive Emissions)                                   -                              -    
                                   -                              -    
                                   -                              -    
                                   -                              -    
                                   -                              -    

                            -    

ขอ
บเ

ขต
 2

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกการการใช้พลังงานไฟฟ้า (Electricity Consumption)                                  -    
ปริมาณไฟฟ้าท่ีอยู่ในการควบคุมของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ kWh               673,917.71                         0.5821                    392.29  

                                 -    
                                 -    
                                 -    

                   392.29  

ขอ
บเ

ขต
 3

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากร                                  -    
การใช้วัสดุส านักงานและวัสดุสิ้นเปลือง                                 -    

   กระดาษส านักงาน A4 kg                   2,200.10                         2.0859                        4.59  
   กระดาษส านักงาน A3 kg                        69.85                         2.0859                        0.15  

การใช้น้ าประปา m3                 25,423.00                         0.7043                      17.91  
                                  -    

                     22.64  

                7,441.52  

                7,464.16  
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5. สรุปผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นทอ์งค์กร 

ขอบเขต
การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกขององคก์ร 

(tCO2e/yr)
% สดัสว่น

ประเภท 1                   7,049.23 
                   

94.44 

ประเภท 2                      392.29 
                       

5.26 

ประเภท 3                       22.64 
                       

0.30 

รวม                 7,464.16 100.00 
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6. ขอบเขตเมือง
ขอบเขตของเมือง 
 แนวทางท่ีใช้ก าหนดขอบเขต ขอบเขตพื้นที่การปกครอง (GEOGRAPHICAL BOUNDARY)

 ระยะเวลาเก็บข้อมลู  ปีปฏิทิน 2559 (มกราคม 2559 – ธันวาคม 2559)

 พื้นที่ที่ครอบคลุมในรายงาน  พิจารณาเฉพาะพื้นที่การปกครองของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 16.2  ตารางกิโลเมตร

 หน่วยสาธารณูปโภค 
 (Facility)

การใช้ไฟฟ้าจาก PEA ที่อยู่ในเขตเทศบาล
 การใช้เชื้อเพลิงของครัวเรือนที่อยู่ในเขตเทศบาล
 การใช้เชื้อเพลิงของพลงังานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 การใช้เชื้อเพลิงในธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมการผลิต
 การใช้พลังงานภาคการขนส่งทางถนน (ส่วนบคุคล)
 การใช้พลังงานภาคการขนส่งทางถนน (สาธารณะ)
 การจัดการของเสียด้วยวิธีการเทกอง
 การจัดการน้ าเสียด้วยวิธีการปล่อยทิ้งลงสูแ่หล่งน้ า
 การจัดการปศุสัตว์
 การจัดการเพาะปลูกข้าว
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7. ลักษณะเฉพาะตัวของเมือง

• เป็นเมืองขนาดกลาง

• มีธุรกิจการค้ามาก

• มีประชากรแฝงมาก เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาหลายแห่ง 

• เป็นเมืองเปิด ทางผ่านไปเมืองอื่นๆ 

• รับก าจัดขยะจาก อปท.อื่นๆ ด้วย
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8. วิธีการและสมมติฐานการเก็บข้อมูล
กิจกรรม ลักษณะของข้อมูล แหล่งที่มา (อ้างอิง)

การเผาไหม้ที่อยู่กับที่ การใช้พลังงานไฟฟ้า
การใช้เชื้อเพลิง

- ครัวเรือน
- หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- ธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมการผลิต

 สรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 ค านวณจากแบบจ าลองทางสถิติ
 จากแบบส ารวจของแต่ละหน่วยงาน
 ทะเบียนผู้ประกอบการตามรายการ พรบ.สาธารณสุขฯ และ

ค านวณจากแบบจ าลองทางสถิติ

การเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่ การใช้พลังงานภาคการขนส่งส่วนบุคคล - ทางถนน
การใช้พลังงานภาคการขนส่งสาธารณะ – ทางถนน

 ค านวณจากแบบจ าลองทางสถิติ
 จากแบบส ารวจ

การจัดการของเสีย การจัดการของเสียด้วยวิธีฝังกลบ

การจัดการน้ าเสียและการปล่อยทิ้ง

 จากการชั่งน้ าหนักขยะประจ าเดือน มาจากสรุปปริมาณขยะของ 
อปท. ที่น าขยะมูลฝอยมาก าจัดร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านไผ่

 สรุปปริมาณการใช้น้ าตามประเภทผู้ใช้น้ าจากการประปาส่วน
ภูมิภาค แล้วค านวณร้อยละ 80 ของน้ าที่ใช้

การเกษตร ป่าไม้ และ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน

การจัดการปศุสัตว์
การจัดการเพาะปลูกข้าว
การใช้ปุ๋ย
พ้ืนที่ป่า/พ้ืนที่สีเขียว

 จากปศุสัตว์อ าเภอ
 จากเกษตรอ าเภอ
 จากเกษตรอ าเภอ
 จาการตรวจวัดต้นไม้ที่เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบ
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9. Carbon footprint, kg CO2/ Functional unit 
ตารางแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ปี พ.ศ. 2559

ข้อมูลกิจกรรม
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ตันเทียบเท่า)

ขอบเขตที่1 ขอบเขตที่2 ขอบเขตที่3 รวม
กลุ่มเผาไหม้อยู่กับที่ 42,918.04 16,685.22 0.00 59,603.26
การใช้พลังงานไฟฟ้าในเขตทัง้หมด  16,685.22 16,685.22
การใช้พลังงานในที่พกัอาศัย 1,972.36  1,972.36
การใช้พลังงานภาคธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม
การผลิต 39,777.21  39,777.21
การใช้พลังงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 1,168.47  1,168.47
การใช้เชือ้เพลิงส าหรับผลิตพลังงาน    0.00
กลุ่มเผาไหม้แคลื่อนที่ 20,010.29 0.00 296.16 20,306.45
การใช้พลังงานภาคการขนส่งทางถนน 20,010.29 296.16 20,306.45
การใช้พลังงานภาคการขนส่งทางระบบราง    0.00
การใช้พลังงานภาคการขนส่งทางน า้    0.00
การใช้พลังงานภาคการขนส่งทางอากาศ    0.00
กลุ่มการจัดการของเสีย 532.08 0.00 6,555.73 7,087.82
การจดัการของเสียด้วยวิธีฝังกลบ   6,555.73 6,555.73
การจดัการของเสียด้วยวิธีการทางชีวภาพ    0.00
การจดัการของเสียด้วยวิธีการเผาไหม้    0.00
การจดัการน า้เสียและการปล่อยทิง้ 532.08  532.08
กลุ่มการเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดนิ 3,902.95 0.00 0.00 3,902.95
การจดัการปศุสัตว์ 3,610.86  3,610.86
การจัดการเพาะปลูกข้าว 0.00  0.00
การใช้ปุ๋ยเคมี 292.09  292.09
การจดัการพืน้ที่ป่าไม้ -146.79  -146.79
รวมทัง้หมด 67,363.36 16,685.22 6,851.89 90,900.48
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10. สรุปผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์เมือง 

ขอบเขต
การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของเมอืง 

(tCO2e/yr)
% สดัสว่น

ประเภท 1
67,363.36

74.10

ประเภท 2
16,685.22

18.36 

ประเภท 3
6,851.89

7.54

รวม 90,900.48 100.00
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11. สรุปผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์เมือง 

90,900.48 tCO2eq

tonCO2 e
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12. การคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกในปีฐานไปในปีอนาคต (พ.ศ.2573) = + 45.06%

tonCO2 e
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12. การประเมินแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก

มาตรการ กจิกรรม/เทคโนโลยี
ปรมิาณ GHG

(tCO2)
สดัสว่น 
(%)

AE
 การตดิตัง้ Solar PV Rooftop ของทีพ่ักอาศยั 

                                    
3,408.08 

                       
2.58 

 การตดิตัง้ Solar PV Rooftop ของอาคารจอดรถ
                                         

40.84 
                       

0.03 

EE
 การตดิตัง้ไฟสาธารณะพลงังานแสงอาทติย ์ใหแ้สงสวา่งบนทอ้งถนน  

                                       
199.51 

                       
0.15 

 การตดิตัง้หลอดประหยัดพลงังานใหไ้ฟแสงสวา่งบนทอ้งถนน  
                                       

133.80 
                       

0.10 

WM

 การผลติกา๊ซชวีภาพจากการหมกัยอ่ยขยะไรอ้ากาศแบบแหง้ 

                                    
7,149.24 

5.42 การผลติปุ๋ ยจากขยะอนิทรยี ์

 การผลติเชือ้เพลงิขยะจากขยะมลูฝอยชมุชน 

ปรมิาณ GHG ทีล่ดลงได ้                                  
10,931.47 

                      
8.29 

ปรมิาณ GHG ทีไ่มม่กีจิกรรมการลด 131,862.62  

ปรมิาณการปลอ่ย GHG ปี 2573 (หลงัด าเนนิการลด GHG) =  120,931.15 tCO2eq 
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13. การเปรียบเทียบข้อมูลทางเทคนิค เศรษฐศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อมของแนวทางการลด GHG

กิจกรรม/เทคโนโลยี
ดำ้นเทคนิค ดำ้นเศรษฐศำสตร์ ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม

ขอ้ดี ขอ้เสีย ขอ้ดี ขอ้เสีย ขอ้ดี ขอ้เสีย

การติดตั้ง Solar PV Rooftop ของท่ี

พกัอาศยั

- ก าลงัการผลิตต่อหน่วยต า่

(1,460 kWh/Y)

งบลงทุนต่อหน่วยไม่สงูมาก

(70,000B)

ระยะเวลาคนืทุนสงู

(10.84 Y)

ลดGHG ไดส้งู

(2.58%)

การติดตั้ง Solar PV Rooftop ของ

อาคารจอดรถใหแ้ก่ส านักงาน

เทศบาล หน่วยงานภาครฐั และ

เอกชน

ก าลงัการผลิตต่อหน่วยสงู  

(6,387.5 kWh/Y)

- งบลงทุนต่อหน่วยสงู 

(353,610 B)

ระยะเวลาคนืทุนสงู

(10.84 Y)

ลดGHGไดน้อ้ย

(0.03%)

การติดตั้งไฟสาธารณะพลงังาน

แสงอาทิตย ์ใหแ้สงสวา่งบนทอ้งถนน

- - งบลงทุนสงู

(ทั้งหมด 15 MB)

ระยะเวลาคนืทุนสงู

(10.84 Y)

ลดGHGไดน้อ้ย

(0.15%)

การติดตั้งหลอดประหยดัพลงังานให้

ไฟแสงสว่างบนทอ้งถนน

- -
ระยะเวลาคนืทุนต า่

(0.62 Y)

งบลงทุนสงู(ทั้งหมด 

629,760 B)

ลดGHGไดน้อ้ย 

(0.10%)

การผลิตกา๊ซชวีภาพจากการหมกั

ย่อยขยะไรอ้ากาศแบบแหง้

ก าลงัการผลิตสงู

(รบัขยะ 6,935 t/Y)

- งบลงทุนสงู

(ทั้งหมด 29 MB)

ระยะเวลาคนืทุนสงู (6Y)

ลดGHGไดส้งู

(5.42%)

-

การผลิตปุ๋ ยจากขยะอินทรีย์

ก าลงัการผลิตสงู

(รบัขยะ 7,489 t/Y)

- งบลงทุนไม่สงูมาก

(ทั้งหมด 9 MB) 

ระยะเวลาคนืทุนต า่ (2 Y)

-

การผลิตเชื้ อเพลิงขยะจากขยะมลู

ฝอยชุมชน

- ก าลงัการผลิตไม่สงูมาก

(รบัขยะ 4,745 t/Y)

งบลงทุนสงู

(ทั้งหมด 19.5 MB)

ระยะเวลาคนืทุนสงู (8Y)


