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1. บทนำ 

ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและมีความ
จำเป็นที่ต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างเต็มความสามารถ เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนทุกระดับ เป็นผลสืบ
เนื่องมาจากความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
จำนวนประชากรที่เพ่ิมข้ึนอยู่เสมอ โดยการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิต
ไปสู่สังคมเมืองเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในภาคที่อยู่อาศัย ภาคธุรกิจ และภาคการขนส่ง ดังนั้นจากผลดังกล่าว 
ทำให้ทุกประเทศทั่วโลกเริ่มตื่นตัวหาแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีหลายองค์กรที่มุ่งมั่นให้ความ
ร่วมมือ โดยอาศัยการพัฒนาที่ปล่อยคาร์บอนต่ำและการเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เป็นแนวทางที่จะสร้างกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ การพัฒนานโยบายที่ส่งเสริม
ให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคส่วนที่สำคัญในระยะยาว ดังนั้นการพัฒนาไปสู่สังคมเมืองจึง
ควรควบคู่ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อมด้วย  

ดังนั้น เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการขยายผลการ
ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ ปีที่ 5  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเข้าใจแนวคิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตนเอง จนสามารถคำนวณขนาด
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของตนได้ ซึ่งการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเป็นวิธีการประเมินปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินกิจกรรมขององค์กรและคำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซค์
เทียบเท่า อันจะนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น เพื่อ
นำร่องให้กับท้องถิ่นอ่ืนๆ ได้ต่อไปในอนาคต และก้าวไปสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอนซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการ
สำคัญที่ช่วยลดภาวะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนได้ โดยอาศัยการเรียนรู้ที่ได้รับจาก
โครงการฯ มุ่งไปที่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากฐานเดิมที่ยังไม่มีการจัดการเพ่ือลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก โดยรูปแบบหรือวิธีการจัดการเหล่านี้จะสามารถดำเนินได้ขึ้นอยู่กับลักษณะกิจกรรมที่มีการ
ปล่อยมลพิษหรือก๊าซเรือนกระจกในแต่ละพ้ืนที่ซึ่งที่มีความแตกต่างกันออกไป  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นด้วย เทศบาลเมืองมหาสารคามจึงดำเนินการประเมินศักยภาพในการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกที่เริ่มต้นจากระดับองค์กรโดยอาศัยแหล่งข้อมูลจากกิจกรรมต่างๆ ที่องค์กรดำเนินงาน แล้ว
รายงานผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการบริการขององค์กร และจัดทำแผนงานเพ่ือลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกอันเป็นการสนับสนุนต่อการกำหนดแนวทางและมาตรการในอนาคต ตลอดจนเพ่ือเป็น
ตัวอย่างความสำเร็จและชี้นำสังคมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ก้าวสู่ความเป็น 
“สังคมต้นแบบเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน”  
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2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ชื่อเทศบาล/สำนักงานเขต - เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
2.2 ที่ตั้งของสำนักงาน - สํานักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม เลขที่ 27 ถนน ผังเมือง

บัญชา ซอย 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม 
มหาสารคาม 44000 

- โทรศัพท์ 043-725-573 ถึง 6   โทรสาร 043-711-504  
- WEBSITE: WWW.MKM.GO.TH 

2.3 ประเภทขององค์กร - องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น (ประเทศไทย) 
2.4 ข้อมูลขององค์กร - พ้ืนที่ทั้งหมด 24.14 ตารางกิโลเมตร หรือ 15,087.5 ไร่ 

- ประชากรรวม 54,086 คน คิดเป็น 19,912 ครัวเรือน 
- ขนาดพ้ืนที่ตั้งขององค์กรทั้งหมดประมาณ 5 ไร่ หรือคิดเป็น 

8,000 ตารางเมตร  
- บุคลากรในองค์กร 369 คน    
- การกำหนดส่วนงานราชการแบ่งเป็น หน่วยงานภายใน

ออกเป็น 3 สำนัก 6 กอง (อัตรากำลังในการบริหารงาน 
ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ) 

2.5 ชื่อ-สกุลของผู้ประสานงาน - ชื่อ-สกุล: จ่าสิบเอกนิคม  อภัย 
- ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล 
- โทรศัพท์มือถือ: 081-605-9261 
- E-MAIL: NIKOM9261@GMAIL.COM 
- =ว่าง= 
- ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
- โทรศัพท์มือถือ:  
- E-MAIL:   
- กอง/หน่วยงาน: กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

2.6 ชื่อ-สกุลของผู้รับผิดชอบข้อมูล - ชื่อ-สกุล: นางเพ็ญนี  สุคำภา 
- ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
- กอง/หน่วยงาน: กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
- โทรศัพท์มือถือ: 081-799-7838   
- E-MAIL:   

2.6 ระยะเวลาติดตามผล - ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 
(ประจำปีงบประมาณ 2563) 
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3. การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  
 
3.1 ขอบเขตขององค์กร  

การประเมินปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกเพ่ือการทวนสอบและรับรองผลคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ขององค์กรตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นั้น ได้พิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 7 กลุ่มก๊าซ ได้แก่ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน ซัลเฟอร์เฮก
ซะฟลูออไรด์ และไนโตรเจนฟลูออไรด์ โดยการประเมินปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
พิจารณาเฉพาะสํานักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม เลขที่ 27 ถนนผังเมืองบัญชา ซอยบูรพาอุทิศ 7 ตำบล
ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งกำหนดขอบเขตขององค์กรโดยการพิจารณาจากการ
ควบคุมการดำเนินงาน (Operational Control Approach) ซึ่งรายละเอียดของการกำหนดขอบเขตแสดงไว้  

โดยในการจัดเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของเทศบาล ต้องเป็นข้อมูลที่มีการจัดเก็บอย่างน้อย 1 ปี
และนำข้อมูลมาคำนวณให้อยู่ในรูปคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  หรือ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเทศบาล  
เทศบาลเมืองมหาสารคามได้กำหนดปีฐาน และระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล ในช่วงปีงบประมาณ  2563 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 เพ่ือจัดทำบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ซึ่งถือว่า
เป็นปีฐานล่าสุดที่เริ่มทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกของเทศบาล  

โดยขอบเขตและการดำเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคามเลือกวิธีการควบคุมการดำเนินงาน ซึ่ง
เทศบาลจะทำการประเมินและรวบรวมปริมาณการการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมภายใต้อำนาจการควบคุมการดำเนินงานของเทศบาลเท่านั้น ซึ่งไม่นับรวมปริมาณการปล่อยและดูด
กลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่เทศบาลมีส่วนเป็นเจ้าของ แต่ไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินงาน 
 
3.1.1 โครงสร้างขององค์กร 

โดยรายละเอียดขอบเขตและการดำเนินงานของเทศบาลนั้นพิจารณาจากโครงสร้างและหน้าที่
รับผิดชอบของเทศบาล ดังนี้   
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3.1.2 แผนผังขององค์กร 

พ้ืนที่ทั้งหมดของเทศบาลเมืองมหาสารคามมีขนาด 24.14 ตารางกิโลเมตร หรือ 15,087.5 ไร่ โดย
แบ่งเป็นขนาดพ้ืนที่ตั้งภายใต้อำนาจการควบคุมการดำเนินงานของเทศบาลทั้งหมดประมาณ 5 ไร่ หรือคิดเป็น 
8,000 ตารางเมตร ขอบเขตการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรประกอบไปด้วย สำนักปลัดเทศบาล 
สำนักการช่าง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองคลัง กองวิชาการและแผนงาน กองการศึกษา กอง
สวัสดิการสังคม กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน และกองกิจการสภา ซึ่งจะคลอบคลุมการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 1) อาคารสำนักงาน 2) พิพิธภัณฑ์ 3) โรงเรือนสาธิต 4) อาคารบำบัดน้ำเสีย 5) โรงสูบน้ำ    
6) สถานีสูบน้ำเสีย 7) ระบบกำจัดขยะมูลฝอย 8) โรงฆ่าสัตว์  
9) ตลาดสด และ10) สถานีขนส่ง  
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3.1.3 ระบุกิจกรรมทั้งหมดขององค์กร  

Facility 
กิจกรรมขององค์กรในแต่ละ Facility 

Scope 1 Scope 2 Scope 3 
สำนักปลดัเทศบาล  - การเผาไหม้ (ไม่เคลื่อนที่) 

ของน้ำมันดีเซลในเครื่องเจาะ
ถนนและเครื่องพ่นสารเคม ี

- การเผาไหม้ (ไม่เคลื่อนที่) 
ของน้ำมันเบนซินในเครื่องสูบ
น้ำและเลื่อยยนต ์

- การเผาไหม้ (เคลื่อนที่แบบ 
On road) ของน้ำมันดีเซลที่
ใช้ในยานพาหนะ 

- การเผาไหม้ (เคลื่อนที่แบบ 
On road) ของน้ำมันแก๊ส
โซลีนหรือเบนซินที่ใช้ใน
ยานพาหนะ 

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้า - ปริมาณการใช้วัสดุ
สำนักงาน (ประเภท
กระดาษ) 

- ปริมาณการใช้
น้ำประปา 

สำนักการช่าง - การเผาไหม้ (ไม่เคลื่อนที่) 
ของน้ำมันเบนซินในเครื่องตัด
หญ้า เครื่องสูบน้ำเสีย เครื่อง
ตัดคอนกรตี และเครื่องตัด
แต่งทรงพุ่ม 

- การเผาไหม้ (เคลื่อนที่แบบ 
On road) ของน้ำมันดีเซลที่
ใช้ในยานพาหนะ 

- การเผาไหม้ (เคลื่อนที่แบบ 
On road) ของน้ำมันแก๊ส
โซลีนหรือเบนซินที่ใช้ใน
ยานพาหนะ 

- การรั่วไหลในกระบวนการ
บำบัดน้ำเสีย 

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้า - ปริมาณการใช้วัสดุ
สำนักงาน (ประเภท
กระดาษ) 

- ปริมาณการใช้
น้ำประปา 

สำนักการสาธารณสุขฯ - การเผาไหม้ (ไม่เคลื่อนที่) 
ของน้ำมันดีเซลในเครื่องพ่น
หมอกควัน 

- การเผาไหม้ (ไม่เคลื่อนที่) 
ของน้ำมันเบนซินในเครื่องตัด
หญ้าและเครื่องพ่นหมอกควัน 

- การเผาไหม้ (เคลื่อนที่แบบ 
On road) ของน้ำมันดีเซลที่
ใช้ในยานพาหนะ 

- การเผาไหม้ (เคลื่อนที่แบบ 

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้า - ปริมาณการใช้วัสดุ
สำนักงาน (ประเภท
กระดาษ) 

- ปริมาณการใช้
น้ำประปา 
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Facility 
กิจกรรมขององค์กรในแต่ละ Facility 

Scope 1 Scope 2 Scope 3 
On road) ของน้ำมันแก๊ส
โซลีนหรือเบนซินที่ใช้ใน
ยานพาหนะ 

- การรั่วไหลจากกระบวนการ
บำบัดน้ำเสีย 

- การรั่วไหลจากการกำจดัซาก
ของสีย (ขยะ) 

กองคลัง - การเผาไหม้ (เคลื่อนที่แบบ 
On road) ของน้ำมันดีเซลที่
ใช้ในยานพาหนะ 

- การเผาไหม้ (เคลื่อนที่แบบ 
On road) ของน้ำมันแก๊ส
โซลีนหรือเบนซินที่ใช้ใน
ยานพาหนะ 

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้า - ปริมาณการใช้วัสดุ
สำนักงาน (ประเภท
กระดาษ) 

- ปริมาณการใช้
น้ำประปา 

กองวิชาการและแผนงาน - การเผาไหม้ (เคลื่อนที่แบบ 
On road) ของน้ำมันดีเซลที่
ใช้ในยานพาหนะ 

- การเผาไหม้ (เคลื่อนที่แบบ 
On road) ของน้ำมันแก๊ส
โซลีนหรือเบนซินที่ใช้ใน
ยานพาหนะ 

- - ปริมาณการใช้วัสดุ
สำนักงาน (ประเภท
กระดาษ) 

กองการศึกษา - การเผาไหม้ (ไม่เคลื่อนที่) 
ของน้ำมันเบนซินในเครื่องตัด
หญ้า 

- การเผาไหม้ (เคลื่อนที่แบบ 
On road) ของน้ำมันดีเซลที่
ใช้ในยานพาหนะ 

- การเผาไหม้ (เคลื่อนที่แบบ 
On road) ของน้ำมันแก๊ส
โซลีนหรือเบนซินที่ใช้ใน
ยานพาหนะ 

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้า - ปริมาณการใช้วัสดุ
สำนักงาน (ประเภท
กระดาษ) 

กองสวัสดิการสังคม - การเผาไหม้ (เคลื่อนที่แบบ 
On road) ของน้ำมันดีเซลที่
ใช้ในยานพาหนะ 

- การเผาไหม้ (เคลื่อนที่แบบ 
On road) ของน้ำมันแก๊ส
โซลีนหรือเบนซินที่ใช้ใน
ยานพาหนะ 

 - ปริมาณการใช้วัสดุ
สำนักงาน (ประเภท
กระดาษ) 
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Facility 
กิจกรรมขององค์กรในแต่ละ Facility 

Scope 1 Scope 2 Scope 3 
กองทะเบียนราษฎรฯ - การเผาไหม้ (เคลื่อนที่) ของ

น้ำมันแก๊สโซลีนท่ีใช้ใน
รถจักรยานยนต ์

 - ปริมาณการใช้วัสดุ
สำนักงาน (ประเภท
กระดาษ) 

กองกิจการสภา - - - ปริมาณการใช้วัสดุ
สำนักงาน (ประเภท
กระดาษ) 

หมายเหตุ* กิจกรรมขององคก์รใน Scope 3 ท่ีไม่รวมไว้ในการติดตามผล 

 
3.1.4 ระบุขอบเขตขององค์การที่เพิ่มเข้ามา หรือ ขอบเขตที่ไม่รวมไว้ในการติดตามผล พร้อมเหตุผล 

 ในการวิเคราะห์ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรครั้งนี้ได้วิเคราะห์ตามขอบเขตขององค์กร โดยนับรวม
ขอบเขตสํานักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยตั้งอยู่ที่ เลขที่ 27 ถนนผังเมืองบัญชา ซอยบูรพาอุทิศ 7 
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และขอบเขตขององค์กรที่เพ่ิมเข้ามาเพ่ือวิเคราะห์
ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ โรงเรือนสาธิต อาคารบำบัดน้ำเสีย โรงสูบน้ำ สถานีสูบน้ำเสีย 
ระบบกำจัดขยะมูลฝอย โรงฆ่าสัตว์ ตลาดสด สถานีขนส่ง ซึ่งอยู่นอกเขตสํานักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
เนื่องด้วยเป็นพื้นทีใ่นส่วนการควบคุมของเทศบาล เท่านั้น 

 แต่ในการดำเนินการจัดทำรายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกเพ่ือการทวนสอบและ
รับรองผลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรขององค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในครั้งนี้ ไม่รวมการติดตามผล ดังนี้ 

- ไม่นับรวมกิจกรรมของส่วนงานอ่ืนของเทศบาลที่เป็นผู้ดำเนินงานหรือรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ต่างๆ แต่อยู่นอกเหนืออำนาจการบริหารงาน 

- ไม่นับรวมกิจกรรมของพ้ืนที่เช่าโดยองค์กรภายนอกอ่ืนๆ นั้น ไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาร่วม 
เนื่องจากเป็นส่วนที่เทศบาลไม่ได้ดำเนินการควบคุม 

- ไม่นับรวมกิจกรรมของที่เกิดจากการรั่วไหลของสารทำความเย็น ซึ่งมีการใช้น้ำยา ชนิด R-22 
เนื่องจากไม่ใช่ก๊าซเรือนกระจกใน 6 กลุ่มก๊าซ  
 
3.2 ขอบเขตการดำเนินงาน 

จากข้อมูลกิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของเทศบาล ทำการเลือกวิเคราะห์ขอบเขต
การดำเนินงานแบบควบคุม (Control Approach) และเลือกรูปแบบของการพิจารณาแบบการควบคุมการ
ดำเนินงาน (Operational Control) คือ พิจารณาขอบเขตภายใต้อำนาจการควบคุมการดำเนินงานของ
องค์กร ไม่นับรวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นจากส่วนงานอื่นหรือพ้ืนที่เช่าโดยองค์กรภายนอก
ที่มีส่วนเป็นเจ้าของแต่ไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินงานดังหัวข้อที่ 3.1.4 และ ชนิดก๊าซเรือนกระจกที่
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พิจารณามี 7 กลุ่มก๊าซ ได้แก่ CO2, CH4, N2O, PFCs, HFCs, SF6, NF3สามารถจัดความสัมพันธ์ระหว่าง
กิจกรรมขององค์กรกับประเภทของแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกซ่ึงสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 

3.2.1 แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทท่ี 1 

รายชื่ออุปกรณ์หลัก/ เคร่ืองจักร/
กระบวนการ (Source) 

กำลังการผลิต 
(Capacity) 

ตำแหน่ง 
ของอุปกรณ์/เคร่ืองจักร 

ความสำคัญ 
(มีนัยสำคัญมาก/น้อย)  

การใช้น้ำมันดีเซล    
- เครื่องเจาะถนน 1 เครื่อง สำนักการช่าง นัยสำคญัน้อย 
- เครื่องพ่นสารเคม ี 3 เครื่อง สำนักการช่าง นัยสำคญัน้อย 
- เครื่องตัดหญ้า 3 เครื่อง สำนักการช่าง นัยสำคญัน้อย 

6 เครื่อง สำนักการสาธารณสุขฯ นัยสำคญัน้อย 
1 เครื่อง กองการศึกษา นัยสำคญัน้อย 

- เครื่องสูบน้ำเสีย 1 เครื่อง สำนักการช่าง นัยสำคญัน้อย 

- เครื่องตัดคอนกรีต 1 เครื่อง สำนักการช่าง นัยสำคญัน้อย 

- เครื่องตัดแต่งทรงพุ่ม 1 เครื่อง สำนักการช่าง นัยสำคญัน้อย 
- เครื่องพ่นหมอกควัน 4 เครื่อง สำนักการสาธารณสุขฯ นัยสำคญัน้อย 
- เครื่องสูบน้ำและเลื่อยยนต ์ 9 เครื่อง สำนักปลดัเทศบาล นัยสำคญัน้อย 
- รถกระบะบรรทุก 6 ล้อ  6 คัน สำนักการช่าง นัยสำคญัน้อย 

1 คัน กองการศึกษา นัยสำคญัน้อย 
- รถกระเช้าไฟฟ้า  4 คัน สำนักการช่าง นัยสำคญัน้อย 
- รถดูดโคลนเลน 1 คัน สำนักการช่าง นัยสำคญัน้อย 
- รถบรรทุกน้ำ 6 คัน สำนักการช่าง นัยสำคญัน้อย 

5 คัน สำนักการช่าง นัยสำคญัน้อย 
- รถกระบะส่วนบุคคล 4 ล้อ 3 คัน สำนักการช่าง นัยสำคญัน้อย 

2 คัน กองคลัง นัยสำคญัน้อย 
1 คัน กองสวัสดิการสังคม นัยสำคญัน้อย 
2 คัน สำนักปลดัเทศบาล นัยสำคญัน้อย 
2 คัน สำนักการสาธารณสุขฯ นัยสำคญัน้อย 
2 คัน กองวิชาการและแผนงาน นัยสำคญัน้อย 

- รถบรรทุกเทท้าย 1 คัน สำนักการช่าง นัยสำคญัน้อย 
- รถตู ้ 4 คัน สำนักปลดัเทศบาล นัยสำคญัน้อย 

1 คัน กองการศึกษา นัยสำคญัน้อย 
- รถดับเพลิง 4 คัน สำนักปลดัเทศบาล นัยสำคญัน้อย 
- รถบรรทุกขยะมูลฝอย 

(แบบถังคอนเทนเนอร์) 
1 คัน สำนักการสาธารณสุขฯ นัยสำคญัน้อย 

- รถบรรทุกขยะมูลฝอย 
(แบบอัดท้าย) 

10 คัน สำนักการสาธารณสุขฯ นัยสำคญัน้อย 

- รถบรรทุกขยะมูลฝอย N/A สำนักการสาธารณสุขฯ นัยสำคญัน้อย 
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รายชื่ออุปกรณ์หลัก/ เคร่ืองจักร/
กระบวนการ (Source) 

กำลังการผลิต 
(Capacity) 

ตำแหน่ง 
ของอุปกรณ์/เคร่ืองจักร 

ความสำคัญ 
(มีนัยสำคัญมาก/น้อย)  

(แบบเปิดข้างเทท้าย) 
- รถบรรทุกขยะรไีซเคลิ  N/A สำนักการสาธารณสุขฯ นัยสำคญัน้อย 
- รถบรรทุกขยะเก็บก่ิงไม ้ N/A สำนักการสาธารณสุขฯ นัยสำคญัน้อย 
- รถบริการสุขาเคลื่อนที่  N/A สำนักการสาธารณสุขฯ นัยสำคญัน้อย 
- รถแบ็คโฮ N/A สำนักการช่าง นัยสำคญัน้อย 
- รถตักหน้าขุดหลัง N/A สำนักการช่าง นัยสำคญัน้อย 
- รถตัก N/A สำนักการช่าง นัยสำคญัน้อย 
- รถบดล้อยาง N/A สำนักการช่าง นัยสำคญัน้อย 
- รถแทรคเตอร ์ N/A สำนักการช่าง นัยสำคญัน้อย 

การใช้น้ำมันเบนซิน/แก๊สโซลีน N/A   
- รถกระบะส่วนบุคคล 4 ล้อ N/A สำนักปลดัเทศบาล นัยสำคญัน้อย 
- รถยนต์ส่วนบุคคล 4 ล้อ N/A สำนักปลดัเทศบาล นัยสำคญัน้อย 
- รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ N/A สำนักปลดัเทศบาล นัยสำคญัน้อย 

N/A กองทะเบียนราษฎรฯ นัยสำคญัน้อย 
N/A สำนักการช่าง นัยสำคญัน้อย 
N/A กองการศึกษา นัยสำคญัน้อย 
N/A กองคลัง นัยสำคญัน้อย 
N/A กองสวัสดิการสังคม นัยสำคญัน้อย 
N/A สำนักการสาธารณสุขฯ นัยสำคญัน้อย 
N/A กองวิชาการและแผนงาน นัยสำคญัน้อย 

ห้องน้ำบุคลากร  Septic tanks สำนักการช่าง นัยสำคญัน้อย 
ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ระบบบำบัดแบบ

เติมอากาศ 
สำนักการช่าง นัยสำคญัน้อย 

ระบบบำบัดโรงฆ่าสัตว์ ระบบบำบัดแบบ
บ่อน้ ำติ้นไม่ เติม
อากาศ 

สำนักการสาธารณสุขฯ นัยสำคญัน้อย 

ระบบกำจัดของเสีย (ขยะ) แบบฝังกลบ สำนักการสาธารณสุขฯ นัยสำคญัมาก 
*หมายเหตุ มีนัยสำคัญ “มาก” หมายถึง มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ร้อยละ 10 ของปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทั้งหมดขององค์กร มีนัยสำคัญ “น้อย” หมายถึง มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าร้อยละ10 ของ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังหมดขององค์กร 
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3.2.2 แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทท่ี 2 

รายชื่ออุปกรณ์หลัก/ เคร่ืองจักร/
กระบวนการ (Source) 

กำลังการผลิต 
(Capacity) 

ตำแหน่ง 
ของอุปกรณ์/เคร่ืองจักร 

ความสำคัญ 
(มีนัยสำคัญมาก/น้อย)  

หม้อแปลงไฟฟ้า (Power receiving unit) 
1. หม้อแปลงไฟฟ้าสำนักงาน N/A สำนักปลดัเทศบาล นัยสำคญัน้อย 
2. หม้อแปลงไฟฟ้าพิพิธภัณฑ ์ N/A กองการศึกษา นัยสำคญัน้อย 
3. หม้อแปลงไฟฟ้าโรงเรือนสาธติ  N/A กองการศึกษา นัยสำคญัน้อย 
4. หม้อแปลงไฟฟ้าบำบัดน้ำเสยี N/A สำนักการช่าง นัยสำคญัน้อย 
5. หม้อแปลงไฟฟ้าโรงสูบน้ำ N/A สำนักการช่าง นัยสำคญัน้อย 
6. หม้อแปลงไฟฟ้าสถานสีูบน้ำเสยี N/A สำนักการช่าง นัยสำคญัน้อย 
7. หม้อแปลงไฟฟ้าระบบกำจัดขยะ N/A สำนักการช่าง นัยสำคญัน้อย 
8. หม้อแปลงไฟฟ้าโรงฆ่าสตัว ์ N/A สำนักการสาธารณสุขฯ นัยสำคญัน้อย 
9. หม้อแปลงไฟฟ้าตลาดสด N/A กองคลัง นัยสำคญัน้อย 
10. หม้อแปลงไฟฟ้าสถานีขนส่ง N/A กองคลัง นัยสำคญัน้อย 

 
3.2.3 แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทท่ี 3 

รายชื่ออุปกรณ์หลัก/ เคร่ืองจักร/
กระบวนการ (Source) 

กำลังการผลิต 
(Capacity) 

ตำแหน่ง 
ของอุปกรณ์/เคร่ืองจักร 

ความสำคัญ 
(มีนัยสำคัญมาก/น้อย)  

การใช้กระดาษ N/A ทุกฝ่ายงาน นัยสำคญัน้อย 
การใช้น้ำประปา    

1. สำนักงาน N/A สำนักปลดัเทศบาล นัยสำคญัน้อย 
2. ตลาด N/A กองคลัง นัยสำคญัน้อย 
3. สถานีขนส่ง N/A กองคลัง นัยสำคญัน้อย 
4. โรงฆ่าสตัว ์ N/A สำนักการสาธารณสุขฯ นัยสำคญัน้อย 
5. สวนสาธารณะเลิงน้ำจั้น  N/A สำนักการช่าง นัยสำคญัน้อย 
6. สวนสาธารณะเลิงน้ำจั้น  N/A สำนักการช่าง นัยสำคญัน้อย 
7. สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรตฯิ  N/A สำนักการช่าง นัยสำคญัน้อย 
8. สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรตฯิ  N/A สำนักการช่าง นัยสำคญัน้อย 
9. สวนสาธารณะหนองข่า N/A สำนักการช่าง นัยสำคญัน้อย 
10. สวนสาธารณะศรีสวสัดิ ์ N/A สำนักการช่าง นัยสำคญัน้อย 
11. บ่อบำบัดน้ำเสีย จดุที่ 1 N/A สำนักการช่าง นัยสำคญัน้อย 

**สำหรับกระดาษขอบเขตในครั้งน้ีคือ พิจารณาเฉพาะกระดาษ A4 ที่ใช้บันทึกและจัดทำรายงาน 
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3.2.4 พ ลั งงาน /ความร้ อน /ไอน้ ำที่ จ ำห น่ าย ให้ ห น่ วย งาน ภ ายน อก  ( Supply to External)                   
(นอกขอบเขตการดำเนินงาน) (out of boundary) 

- ไม่มี 
 

4. สรุปปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาล เลือกใช้ วิธีการคำนวณปริมาณการปล่อยและดูด
กลับก๊าซเรือนกระจก โดยใช้ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรคูณกับค่าแฟกเตอร์การปล่อยหรือดูด
กลับก๊าซเรือนกระจก และแสดงผลให้อยู่ในรูปของ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tonCO2 equivalent) 
ซึ่งอ้างอิงวิธีการตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร: องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) (2556) และพบว่าเทศบาลยังมีระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพ มีความแม่นยำและ
น่าเชื่อถือ รวมทั้งมีการนำค่าแฟกเตอร์ที่มีความน่าเชื่อถือที่ทาง อบก. เป็นผู้ประกาศใช้ มาใช้ในการคำนวณ 
ทำให้ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่ได้จากวิธีการคำนวณมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ วิธีการ
คำนวณดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมสำหรับใช้ประเมินการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร โดย
ผลการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 1 2 และ3 แสดงดังต่อไปนี้ 
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รายงานปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก 
ประเภทท่ี 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร (Direct GHG Emissions) 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ที่อยู่กับท่ี 
แหล่ง ผลรวม 
น้ำมันดีเซล 15.12 tonCO2eq 
น้ำมันเบนซิน 20.61 tonCO2eq 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่  
น้ำมันดีเซล(On-Road) 575.45 tonCO2eq 
น้ำมันเบนซิน(On-Road) 3.04 tonCO2eq 
น้ำมันดีเซล(Non-Road) 260.59 tonCO2eq 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการรั่วไหลและอ่ืนๆ  
การปล่อยก๊าซมีเทนในระบบบำบัดแบบเติมอากาศ 12.30 tonCO2eq 
การปล่อยก๊าซมีเทนในระบบบำบัดแบบไม่เติมอากาศ 3.6098 tonCO2eq 
ปริมาณขยะ - กำจัดแบบฝังกลบ 39,181.13 tonCO2eq 
รวมขอบเขตที่ 1 39,496.40tonCO2eq 
 

ประเภทท่ี 2  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน  
(Energy Indirect GHG Emission) 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานไฟฟ้า 
แหล่ง ผลรวม 
พลังงานไฟฟ้าในอาคารสำนักงาน 226.09 tonCO2eq 
พลังงานไฟฟ้านอกอาคารสำนักงาน 2,107.55 tonCO2eq 
รวมขอบเขตที่ 2 2,333.65 tonCO2eq 
 
ประเภทท่ี 3  ประเภทท่ี 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอ่ืนๆ (Other Indirect GHG Emission) 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ทรัพยากร 
แหล่ง ผลรวม 
กระดาษขาว 3.48 tonCO2eq 

น้ำประปา 257.90  tonCO2eq 

รวมขอบเขตที่ 3 261.38 tonCO2eq 

รวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทุกขอบเขต เท่ากับ 42,091.43 tonCO2eq 
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รูปที่ 1 สรุปปริมาณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. การติดตามผล 

 จากข้อมูลแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรและชนิดของก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจาก
แต่และแหล่งดังรายละเอียดในหัวข้อที่ 3 นั้นต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องของที่มาของข้อมูลในแต่ละ
แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงต้องมีการตรวจสอบรูปแบบการบันทึกข้อมูลหรือรูปแบบการตรวจวัดข้อมูลใน
ทุกขอบเขตการดำเนินงาน ดังแสดงต่อไปนี้  
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5.1 แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากขอบเขตการดำเนินงานประเภทท่ี 1 

แหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจก จุดที่ตรวจวัด 
เป็นค่าที่ได้จากหลักฐานการชำระ

เงินหรือจากการตรวจวัด 
(Purchased / Measured) 

อุปกรณ์/เครื่องมือวัด 
(เครื่องที่) 

ความแม่นยำของ
อุปกรณ์/เครื่องมือวัด 

ค่าความผิดพลาดของ
อุปกรณ์/เครื่องมือวัด 

ที่วัดได้ 

ค่าความผิดพลาดของ
อุปกรณ์/เครื่องมือวัด 

ที่ยอมรับได้หรือที่กำหนดไว ้

1. การเผาไหม้อยู่กับที่จากการใช้
น้ำมันดีเซล 

ข้ อมู ล ใบ เส ร็จ ค่ า ใช้ จ่ าย
น้ำมันเชื้อเพลิงรายเดือน
จากฝ่ายงานต่างๆ 

ใบเสร็จค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/
เบิกจ่ายค่าน้ำมัน 

N/A N/A N/A N/A 

2. การเผาไหม้อยู่กับที่จากการใช้
น้ำมันเบนซิน 

ข้ อมู ล ใบ เส ร็จ ค่ า ใช้ จ่ าย
น้ำมันเชื้อเพลิงรายเดือน
จากฝ่ายงานต่างๆ 

ใบเสร็จค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/
เบิกจ่ายค่าน้ำมัน 

N/A N/A N/A N/A 

3. การเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่: on 
road จากการใช้น้ำมันดีเซล 

ข้ อมู ล ใบ เส ร็จ ค่ า ใช้ จ่ าย
น้ำมันเชื้อเพลิงรายเดือน
จากฝ่ายงานต่างๆ 

ใบเสร็จค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/
เบิกจ่ายค่าน้ำมัน 

N/A N/A N/A N/A 

4. การเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่: on 
road จากการใช้น้ำมันแก๊สโซลีน 

ข้ อมู ล ใบ เส ร็จ ค่ า ใช้ จ่ าย
น้ำมันเชื้อเพลิงรายเดือน
จากฝ่ายงานต่างๆ 

ใบเสร็จค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/
เบิกจ่ายค่าน้ำมัน 

N/A N/A N/A N/A 
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แหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจก จุดที่ตรวจวัด 
เป็นค่าที่ได้จากหลักฐานการ

ชำระเงินหรือจากการตรวจวัด 
(Purchased / Measured) 

อุปกรณ์/เครื่องมือวัด 
(เครื่องที่) 

ความแม่นยำของอุปกรณ์/
เครื่องมือวัด 

ค่าความผิดพลาดของ
อุปกรณ์/เครื่องมือวัด 

ที่วัดได้ 

ค่าความผิดพลาดของอปุกรณ์/
เครื่องมือวัด 

ที่ยอมรับได้หรือที่กำหนดไว ้

5. การร่ัวไหลของระบบบำบัดแบบ
เติมอากาศ - ระบบบำบัดนำ้เสีย
ส่วนกลาง 

ข้อมูลบันทึกปริมาณการ
ใช้จากฝ่ายงานช่าง 

จากการคำนวณ N/A N/A N/A N/A 

6. การร่ัวไหลของระบบบำบัดแบบ
บ่อน้ำติ้นไม่เติมอากาศ - โรงฆ่า
สัตว์ 

ข้อมูลบันทึกปริมาณการ
ใช้จากฝ่ายงาน
สาธารณสุขฯ 

จากการคำนวณ N/A N/A N/A N/A 

7. การร่ัวไหลของการฝังกลบขยะ ข้อมูลบันทึกการตรวจรับ
ปริมาณขยะ 

บันทึกสถิติปริมาณขยะ N/A N/A N/A N/A 

 
5.2 แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากขอบเขตการดำเนินงานประเภทท่ี 2 

แหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจก จุดที่ตรวจวัด 
เป็นค่าที่ได้จากหลักฐานการชำระ

เงินหรือจากการตรวจวัด 
(Purchased / Measured) 

อุปกรณ์/เครื่องมือวัด 
(เครื่องที่) 

ความแม่นยำของ
อุปกรณ์/เครื่องมือวัด 

ค่าความผิดพลาดของ
อุปกรณ์/เครื่องมือวัด 

ที่วัดได้ 

ค่าความผิดพลาดของอปุกรณ์/
เครื่องมือวัด 

ที่ยอมรับได้หรือที่กำหนดไว ้

1. การใช้ ไฟ ฟ้ า  PEA - ภ าย ใน
อาคารสำนักงาน 

ข้อมูลจากใบเสร็จค่าใช้จ่าย
ไฟฟ้ารายเดือนจากฝ่ายงาน
ต่างๆ 

ข้ อมู ล ใบ เสร็จ ค่ าไฟ ฟ้ า /สรุป
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

N/A N/A N/A N/A 

2. การใช้ไฟฟ้า PEA - ภายนอก
อาคารสำนักงาน 

ข้อมูลจากใบเสร็จค่าใช้จ่าย
ไฟฟ้ารายเดือนจากฝ่ายงาน
ต่างๆ 

ข้ อมู ล ใบ เสร็จ ค่ าไฟ ฟ้ า /สรุป
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

N/A N/A N/A N/A 
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5.3 แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากขอบเขตการดำเนินงานประเภทท่ี 3 

แหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจก จุดที่ตรวจวัด 
เป็นค่าที่ได้จากหลักฐานการชำระ

เงินหรือจากการตรวจวัด 
(Purchased / Measured) 

อุปกรณ์/เครื่องมือวัด 
(เครื่องที่) 

ความแม่นยำของ
อุปกรณ์/เครื่องมือวัด 

ค่าความผิดพลาดของ
อุปกรณ์/เครื่องมือวัด 

ที่วัดได้ 

ค่าความผิดพลาดของอปุกรณ์/
เครื่องมือวัด 

ที่ยอมรับได้หรือที่กำหนดไว ้

1. การใช้น้ำประปา 
ข้อมูลจากใบเสร็จค่าใช้จ่าย
น้ำประปารายเดือนจากฝ่าย
งานต่างๆ 

ข้อมูลใบเสร็จค่าน้ำ/สรุปปริมาณ
การใช้น้ำ 

N/A N/A N/A N/A 

2. ก า ร ใช้ วั ส ดุ ส ำ นั ก ง า น  – 
กระดาษ 

ข้อมูลการเบิกใช้/บันทึกขอ
อนุมัติจัดซ้ือวัสดุจากฝ่ายงาน
ต่างๆ 

ข้อมูลใบเสร็จ/บันทึกจัดซื้อ N/A N/A N/A N/A 
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5.4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากขอบเขตการดำเนินงานประเภทท่ี 1 

แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ข้อมูลกิจกรรม ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (EF) ปริมาณการปล่อย GHG 

(ton CO2 eq.) 
 หน่วย ค่า (a) ที่มาของข้อมูล ชนิดก๊าซ หน่วย ค่า (b) แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

ขอบเขต 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร (Direct GHG Emissions) 

1.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึน้จากการเผาไหม้ที่อยู่กับที่ (Stationary Combustion) 

เช้ือเพลิงดีเซล   ลิตร      5,604.00  
ใบเสร็จค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/

เบิกจ่ายค่าน้ำมัน 

CO2 kgCO2 eq./หน่วย 2.6987 IPCC Vol.2 table 2.3, DEDE 15.12351 

CH4 kgCO2 eq./หน่วย 0.0027 IPCC Vol.2 table 2.3, DEDE 0.00000 

N2O kgCO2 eq./หน่วย 0.0065 IPCC Vol.2 table 2.3, DEDE 0.00000 

เช้ือเพลิงเบนซิน ลิตร 9,446.00 
ใบเสร็จค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/

เบิกจ่ายค่าน้ำมัน 

CO2 kgCO2 eq./หน่วย 2.1816 IPCC Vol.2 table 2.3, DEDE 20.60739 

CH4 kgCO2 eq./หน่วย 0.0024 IPCC Vol.2 table 2.3, DEDE 0.00000 

N2O kgCO2 eq./หน่วย 0.0056 IPCC Vol.2 table 2.3, DEDE 0.00000 

1.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึน้จากการเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่ (Mobile Combustion): on road vehicle 

เช้ือเพลิงดีเซล   ลิตร 213,233.96 
ใบเสร็จค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/

เบิกจ่ายค่าน้ำมัน 

CO2 kgCO2 eq./หน่วย 2.6987 IPCC Vol.2 table 2.3, DEDE 575.45449 

CH4 kgCO2 eq./หน่วย 0.036 IPCC Vol.2 table 2.3, DEDE 0.00000 

N2O kgCO2 eq./หน่วย 0.0423 IPCC Vol.2 table 2.3, DEDE 260.56000 
 
 
เช้ือเพลิงแก๊สโซลีน 
 
 
 

ลิตร 1,395.56 
ใบเสร็จค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/

เบิกจ่ายค่าน้ำมัน 

CO2 kgCO2 eq./หน่วย 2.1816 IPCC Vol.2 table 2.3, DEDE 3.04455 

CH4 kgCO2 eq./หน่วย 0.0260 IPCC Vol.2 table 2.3, DEDE 0.00000 

N2O kgCO2 eq./หน่วย 0.0300 IPCC Vol.2 table 2.3, DEDE 0.00000 
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แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ข้อมูลกิจกรรม ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (EF) ปริมาณการปล่อย GHG 

(ton CO2 eq.) 
 หน่วย ค่า (a) ที่มาของข้อมูล ชนิดก๊าซ หน่วย ค่า (b) แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

1.3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึน้จากการรั่วไหลและอื่นๆ (Fugitive Emissions) 

กระบวนการบำบัดน้ำเสีย : CH4 from wastewater treatment 

การปล่อยก๊าซมีเทนในระบบ
บำบัดแบบเติมอากาศ 

kgCH4 492 
คำนวณปริมาณมีเทนจาก

สมการ IPCC 
CH4 kgCO2 eq./หน่วย 25 

IPCC Fourth Assessment 
Report, 2007 

12.3000 

การปล่อยก๊าซมีเทนในระบบ
บำบัดแบบบ่อน้ำตื้นไม่เติม

อากาศ 
kgCH4 144.39 

คำนวณปริมาณมีเทนจาก
สมการ IPCC 

CH4 kgCO2 eq./หน่วย 25 
IPCC Fourth Assessment 

Report, 2007 
3.6098 

ขยะที่ได้ทำการแยกประเภท
กำจัดแบบฝังกลบ 

kgCH4 16888.42 
คำนวณปริมาณมีเทนจาก

สมการ IPCC 
CH4 kgCO2 eq./หน่วย 2.320 

IPCC Fourth Assessment 
Report, 2007 

39.1811 

 

5.5 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากขอบเขตการดำเนินงานประเภทท่ี 2 

แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ข้อมูลกิจกรรม ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (EF) ปริมาณการปล่อย GHG 

(ton CO2 eq) หน่วย ค่า (a) ที่มาของข้อมูล ชนิดก๊าซ หน่วย ค่า (b) แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

ขอบเขต 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Energy Indirect GHG Emission) 

2.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้า (Electricity) 

ไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน kWh 388,930.06 ใบเสร็จค่าไฟฟ้า GHG kgCO2 eq./หน่วย 0.5813 Thai National Database 226.0850439 

ไฟฟ้าภายนอกอาคารสำนักงาน kWh 3,236,650.73 ใบเสร็จค่าไฟฟ้า GHG kgCO2 eq./หน่วย 0.5813 Thai National Database 1,881.465069 
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5.6 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากขอบเขตการดำเนินงานประเภทท่ี 3 

แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ข้อมูลกิจกรรม ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (EF) ปริมาณการปล่อย GHG 

(ton CO2 eq) หน่วย ค่า (a) ที่มาของข้อมูล ชนิดก๊าซ หน่วย ค่า (b) แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

3.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึน้จากการใช้ทรัพยากร 

การใช้วัสดุสำนักงานและวัสดุส้ินเปลือง  

กระดาษขาว kg 3,054.00 ใบเสร็จ/บันทึกจัดซื้อ GHG kgCO2 eq./หน่วย 1.1400 
PCR: ด้านบรกิารงานพิมพแ์ละ
หลังพิมพ์ (กระดาษพิมพ์เขยีน) 

3.481 

การใช้น้ำประปา/บาดาล 

น้ำประปา m3 366,181.38 ใบเสร็จค่าน้ำ GHG kgCO2 eq./หน่วย 0.7043 
Ecoinvent 2.2, IPCC 2007 

GWP 100a 
257.901546 
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6. การจัดการคุณภาพข้องข้อมูล 

6.1 โครงสร้างของระบบการจัดการคุณภาพของข้อมูล 

บทบาท ชื่อ-สกลุ แผนก หน้าท่ี 

ผู้บริหารของเทศบาล นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าท่ี 
นายกเทศมนตรีเมือง
มหาสารคาม 

- ทบทวนนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมและผลักดันให้มี
การดำเนินโครงการด้านการ
บริหารจดัการและการอนุรักษ์
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

- ดำเนินการด้านการจัดการ
คุณภาพทางสิ่งแวดล้อม 

- กำกับดูแลเพื่อให้การ
ดำเนินงานลลุ่วง 

ผู้จัดการข้อมูล / 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล 

นางนิภาพร กุลมาตย ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการ - ประสานงานระหว่างทีมเก็บ
ข้อมูลกับท่ีปรึกษา 
- จัดเก็บและรวบรวมข้อมลู
กิจกรรมขององค์กร 

นางปรินดา  รักษ์มณ ี
 

หัวหน้าฝ่ายวิจยัและ
ประเมินผล 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมลู คณะกรรมการรวบรวมข้อมลู สำนักปลดัเทศบาล  
สำนักการช่าง  
สำนักการสาธารณสุขฯ 
กองคลัง  
กองวิชาการและแผนงาน 
กองการศึกษา  
กองสวัสดิการสังคม  
กองทะเบียนราษฎรฯ 
กองกิจการสภา 

- บันทึกและเก็บข้อมลูกิจกรรม
ขององค์กร 

ผู้เขียนรายงาน นางปรินดา รักษ์มณ ี
 
นางสาวปรารถนา  นาราษฎร ์

หัวหน้าฝ่ายวิจยัและ
ประเมินผล 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

- นำข้อมูลกิจกรรมทั้งหมดมา
เขียนเป็นรายงานเพื่อวิเคราะห์
คาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กร 

ผู้ตรวจสอบข้อมลู ดร.ศิริชัย  ศริิไปล ์
นายโกพัสต์  สมสาร ์
นางนิภาพร กุลมาตย ์

รองปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล 
ผู้อำนวยการกองวิชาการ
และแผนงาน 

- ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลในรายงานทั้งหมด 
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6.2 แผนผังการจัดการคุณภาพของข้อมูล 

6.2.1 ขอบเขตการดำเนินงานที่ 1 

                                   

 
  
  
   
   
  
 
   
 
  
 
 
 
  

 
   
 
 
  

 
  
 
   
  
 
    
 
  
 
  
 S

ep
ti
c 

ta
nk

s

 
  
 
   
  
 
    
 
  
  
  

 
   

   
  

  
   

  
  
 

 
  
  
   
   
  
 
   
 
 

  
 
   
  
  
 

กา
ร 
  ก

าร
กา
ก 

อง
เสี
ย 

 บ
บ 

 งก
ลบ

กา
ร  

้ ก
ลบ

กา
รบ

 าบ
  น
  าเ
สีย

 น
 ร
ง

 ่า
ส  

ว์

 รว ร บ ร มา น  าเสยีทีเ่ ้าร บบ
       

                    

กอง ่าง

              

          

                              

                      

         

               

                  

              

           

   ้รว สอบ บเสร  เก บ อ้ม ล ล 
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  รการกอง

  ร้วบรวม ้อม ล
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6.2.2 ขอบเขตการดำเนินงานที่ 2 

 หล่ง ล่อยก า เรอืนกร  ก ร เ ทที ่2

 ร
 มา

 ก
าร
  
 ้ 

 ้า
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ก 

PE
A  รว ร บ บเสร  

ส าน ก ล  เทศบาล
 รว สอบความ  ก ้อง
ส าน ก ล  เทศบาล

  ร้วบรวม ้อม ล
นาง ร น า ร  ก ์ม ี

 

6.2.3 ขอบเขตการดำเนินงานที่ 3 

 หล่ง ล่อยก า เรอืนกร  ก ร เ ทที ่3
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เอกสารการเบ ก  ้
ท ก ่ายงาน

 รว สอบความ  ก ้อง
ท ก ่ายงาน

  ร้วบรวม ้อม ล
นาง ร น า ร  ก ์ม ี
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การประเมินความไม่แน่นอนของข้อมูล (Uncertainty) 

การพิจารณาความไม่แน่นอนมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบการทวนสอบและเพ่ือให้เทศบาล
พิจารณาเพ่ือลดระดับความไม่แน่นอนของข้อมูลในอนาคต การพิจารณาความไม่แน่นอนนั้นเป็นการให้คะแนน
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลกิจกรรมและค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission factor) ที่ใช้ในการ
ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยระดับคุณภาพข้อมูลแบ่งเป็น 3 ระดับและคุณภาพของ Emission factor 
แบ่งเป็น 4 ระดับดังนี ้

การกำหนดระดับคะแนนของข้อมูลสามารถแสดงได้ในตารางที่ 1 ถึง 5 
 

ตารางท่ี 1 ระดับคะแนนอ้างอิงของคุณภาพข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
รายการ ระดับคุณภาพของข้อมูล 

ข้อมูลกิจกรรม 

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

เก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เก็บข้อมูลจากมิเตอร์และใบเสร็จ 
เก็บข้อมูลจาก
การประมาณ

ค่า 

Emission 
Factors 

A = 4 คะแนน B = 3 คะแนน C = 2 คะแนน D = 1 คะแนน 
EF จากการวัดที่มี
คุณภาพ 

EF จากผู้ผลิต หรือ 
EF ระดับประเทศ 

EF ระดับภูมิภาค EF ระดับสากล 

อ้างอิงแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (2556) 
 
ตารางท่ี 2 การเก็บข้อมูล 

รายการ รายละเอียด 

การเก็บข้อมูลแบบต่อเนื่อง 
 

คือ การรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกปริมาณตามความเป็นจริงอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งการบันทึกปริมาณสามารถหาได้จากการตรวจวัดโดยใช้วิธีการวัด  และ
เครื่องมือ หรืออุปกรณ์วัดที่ได้มาตรฐาน เช่น การตรวจวัดปริมาณไฟฟ้าด้วย
มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า การตรวจวัดปริมาณการใช้เช้ือเพลิงของรถยนต์จากหัว
จ่ายน้ำมันเช้ือเพลิง เป็นต้น 

การเก็บข้อมูลจากมิเตอร์ และใบเสร็จ  คือ การรวบรวมข้อมูลจากใบเสร็จ ที่สามารถอ้างอิงและตรวจสอบได้  เช่น 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากใบเสร็จค่าไฟฟ้าขององค์กร เป็นต้น 

การเก็บข้อมูลด้วยการประมาณค่า คือ การสันนิษฐานข้อมูลขึ้นมา โดยอาจอ้างอิงจากกรณีศึกษา 

อ้างอิงแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (2556) 
 
ตารางท่ี 3 ค่าแฟคเตอร์ (Emission Factor) 

รายการ รายละเอียด 
ค่าแฟคเตอร์จากการวัดที่มีคุณภาพ  คือ ค่าแฟกเตอร์ที่ได้จากการเก็บข้อมูลปฐมภูมดิ้วยวิธีการวัดที่ไดม้าตรฐาน และใช้

เครื่องมือวัดที่ได้รับรองมาตรฐาน และผ่าน 
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รายการ รายละเอียด 
ค่าแฟคเตอร์จากผู้ผลิต  คือ ค่าแฟกเตอร์ที่ได้จากผู้ผลิต (supplier) ค่าแฟคเตอร์จากผู้ผลิต คือ  

ค่าแฟกเตอร์ที่ได้จากผู้ผลิต (supplier) 
ค่าแฟคเตอร์ระดับประเทศ  คือ ค่าแฟคเตอร์เริ่มต้นที่มีการกำหนดใช้ในระดับประเทศ  เช่น TC Common 

Data เป็นต้น 
ค่าแฟคเตอร์ระดับสากล  คือ ค่าแฟคเตอร์เริ่มต้นท่ีมีการกำหนดใช้ในระดับนานาชาติ เช่น IPCC   

เป็นต้น 
 
ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของคุณภาพข้อมูล 

ระดับ ระดับคะแนนโดยรวมของข้อมลู คำอธิบาย 
1 1 - 6 ความไม่แน่นอนสูง คุณภาพของข้อมูลไม่ด ี
2 7 - 12 ความไม่แน่นอนเล็กน้อย คณุภาพข้อมูลปานกลาง 
3 13 - 18 ความไม่แน่นอนต่ำ คุณภาพของข้อมูลด ี
4 19 - 24 ความไม่แน่นอนต่ำ คุณภาพของข้อมูลดีเยี่ยม 

 
ตารางท่ี 5 ระดับคุณภาพข้อมูลโดยรวม  

ประเภทของ
แหล่งกำเนิด 

การปล่อยและแหล่งการกำจัด 
คะแนน 

การเก็บข้อมูล 
(A) 

คะแนน EF 
(B) 

ผล 
(A x B) 

ระดับ
คุณภาพ 

ขอบเขตที่ 1 

การเผาไหม้อยู่กับที่จากการใช้น้ำมัน
ดีเซล 

Y (3) B (3) 9 2 

การเผาไหม้อยู่กับที่จากการใช้น้ำมัน
เบนซิน 

Y (3) B (3) 9 2 

การเผาไหม้ที่ มีการเคลื่อนที่ : on 
road จากการใช้น้ำมันดีเซล 

Y (3) B (3) 9 2 

การเผาไหม้ที่ มีการเคลื่อนที่ : on 
road จากการใช้น้ำมันแก๊สโซลีน 

Y (3) B (3) 9 2 

การเผาไหม้ที่ มีการเคลื่อนที่ : off 
road จากการใช้น้ำมันดีเซล 

Y (3) B (3) 9 2 

การรั่วไหลของระบบ Septic tanks z (1) B (3) 3 1 
การรั่วไหลของระบบบำบัดแบบเติม
อ า ก า ศ  - ร ะ บ บ บ ำ บั ด น้ ำ เสี ย
ส่วนกลาง 

z (1) B (3) 3 1 

การรั่วไหลของระบบบำบัดแบบบ่อ
น้ำตื้นไม่เติมอากาศ - โรงฆ่าสัตว์ 

Y (3) B (3) 9 2 

การรั่วไหลของการฝังกลบขยะ Y (3) B (3) 9 2 
การเผาไหม้ชีวมวล - แกลบ Y (3) B (3) 9 2 
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ประเภทของ
แหล่งกำเนิด 

การปล่อยและแหล่งการกำจัด 
คะแนน 

การเก็บข้อมูล 
(A) 

คะแนน EF 
(B) 

ผล 
(A x B) 

ระดับ
คุณภาพ 

ขอบเขตที่ 2 

การใช้ไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน
เทศบาล 

Y (3) B (3) 9 2 

ก า ร ใ ช้ ไฟ ฟ้ า ภ า ย น อ ก อ า ค า ร
สำนักงานเทศบาล 

Y (3) B (3) 9 2 

ขอบเขตที่ 3 
การใช้น้ำประปา  Y (3) B (3) 9 2 
การใช้วัสดุสำนักงาน - กระดาษ  Y (3) B (3) 9 2 

 
ในการประเมินความไม่แน่นอน (Uncertainty) ที่เกิดจากการจัดทำรายงานการปล่อยและดูดกลับ

ก๊าซเรือนกระจกขององค์กร แสดงให้เห็นว่า ระดับคุณภาพข้อมูลอยู่ในระดับมีความไม่แน่นอนเล็กน้อย 
คุณภาพของข้อมูลปานกลางยกเว้นในกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรั่วไหลของระบบบำบัดแบบเติมอากาศจากระบบ
บำบัดน้ำเสียส่วนกลางมีความไม่แน่นอนสูง คุณภาพของข้อมูลไม่ดี โดยองค์กรจะนำไปประกอบการพิจารณา
ทบทวนเพ่ือวางแผนการจัดการความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นกับบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกสำหรับการประเมิน
ในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 


