
นโยบาย และแผนการดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
องคการบริหารสวนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

วันท่ีออกแผนงาน : 1 ตุลาคม 2562

จัดทําแผนงานโดย : องคการบริหารสวนตําบลคําคร่ัง  อําเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี



คํานํา

องคการบริหารสวนทองถ่ินมีบทบาทท่ีสําคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และดําเนินการปองกัน แกไขภาวะมลพิษเขตพ้ืนท่ีทองถ่ินตนเอง อยางไรก็ตาม การขยายตัวของ
ชุมชนอยางรวดเร็วท้ังในเชิงจํานวน และขนาดของเมืองสงผลกระทบโดยตรงกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งสงผลใหพ้ืนท่ีชุมชนมีการปลอยกาซเรือนกระจกสูชั้นบรรยากาศใน
อัตราท่ีสูงตามความเจริญของชุมชนไปดวย เนื่องจากมีการใชพลังงาน การเกิดขยะมูลฝอย การลดลงของพ้ืนท่ี
สีเขียว กาซเรือนกระจกเปนเหตุสําคัญของการเกิดภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change) ซึ่งสงผลกระทบกระทบตอวิธีการดํารงชีวิตของมนุษย และสิ่งมีชีวิต องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจึงจําเปนตองมีสวนชวยบรรเทาปญหาภาวะโลกรอนผานการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจาก
กิจกรรมภายในองคกรอยางมีประสิทธิ์ภาพเพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจกในทองถ่ินลงซึ่งการจัดทําคารบอน
ฟุตพริ้นทขององคกร (Carbon Footprint for Organization : CFO) เปนวิธีการประเมินปริมาณกาซเรือน
กระจกท่ีปลอยจากกิจกรรมท้ังหมดขององคกร และคํานวณออกมาในรูปคารบอนไดออกไซดเทียบเทาอันจํา
นําไปสูการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดอยางมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลถนโพธิ์ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จึงไดจัดทํา
นโยบายและแผนงานการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกในทองถ่ิน เพ่ือมุงสูการเปนเมืองลดคารบอนและ
สนับสนุนตลาดคารบอนภาคสมัครใจของประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหผูบริการ และพนักงานสวน
ตําบลเขาใจแนวคิดคารบอนภาคสมัครใจขององคกร สามารถคํานวณขนาดคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร
สามารถคํานวณขนาดคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรของตนได ตลอดจนพัฒนาแนวทางการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกในกิจกรรมในกิจกรรมตางๆ ของทองถ่ินเพ่ือนํารองใหกับทองถ่ินอ่ืน ๆ ไดตอไป

( นายสมบัติ  เสตรา )
นายกองคการบริหารสวนตําบลคําครั่ง

1 ตุลาคม 2562



นโยบาย และแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
องคการบริหารสวนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

องคการบริหารสวนตําบลคําครั่งนําโดยคณะผูบริหาร และเจาหนาท่ีในองคกร ไดมีนโยบายท่ี
จะเริ่มบริหารจัดการกาซเรือนกระจก โดยเริ่มจากการจัดกิจกรรมคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร กลาวคือเปน
วิธีการประเมินประมาณกาซเรือนกระจกท่ีปลอยจากกิจกรรมขององคกร และการคํานวณออกมาในรูป
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา ท้ังนี้ เพ่ือดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกไดอยางตอเนื่อง
และมีทิศทาง ซึ่งเบื้องตนไดกําหนดนโยบายแนวการสงเสริมกิจกรรม ดังตอไปนี้

1. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน และการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคา

2. กิจกรรมการสงเสริมและสนับสนุนพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียนและพลังงาน
สะอาด

3. กิจกรรมการจัดการขยะและของเสีย
4. สงเสริมการสรางความตะหนักรูและความเขาใจดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ใหแกพนักงานและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ ดวยการจัดฝกอบรม การแบงปนความรู หรือการจัดกิจกรรม
รณรงค การเตรียมความพรอมตอภัยพิบัติทางธรรมชาติเพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยูได มีดําเนินธุรกิจเปนไป
อยางตอเนื่อง และไดรับผลกระทบนอยท่ีสุด

5. กิจกรรมการเพ่ิมพ้ืนท่ีการดูดซับกาซเรือนกระจก
6. สนับสนุนกิจกรรมการเกษตรท่ีลดการปลอยกาซเรือนกระจก
7. ขอความรวมมือกิจกรรมในภาคอุตสาหกรรม
8. เปดเผยขอมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากสภาวะเรือนกระจก

เปาหมาย ภายใน 5 ป (256-2567)
1. มีกิจกรรมท่ีสามารถลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ไดอยางนอย 100 ตันตอป
2. สมัครเขารวมโครงการ “การสงเสริมการจัดทําคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน”



แผนงาน/โครงการ 1 : การใชพลังงานไฟฟาอยางประหยัด
มาตรการในการดําเนินโครงการ : ดําเนินการตอเนื่อง

- กิจกรรมรอนๆ หนาวๆ โดยการเปดแอรเปนชวงเวลา คือ 09.30-11.30 น.  และ 13.30-16.00
น. และเปดท่ีอุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส

- จัดกิจกรรม 5 ส.
ระยะเวลาในการดําเนินการ : ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

ช่ือโครงการ องคการบริหารสวนตําบลถนนโพธิ์รวมใจประหยัดพลังงาน
วัตถุประสงค 1.  เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรในองคกรเพ่ือลดขนาดคารบอนฟุตพริ้นท

ในองคกรตนเอง
2. เพ่ือดําเนินกิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใชพลังงานไฟฟาของ
องคการบริหารสวนตําบลถนนโพธิ์
3.  เพ่ือประหยัดพลังงานและลดคาใชจายของ องคการบริหารสวนตําบลถนนโพธิ์

เปาหมาย ประเมินหนวยไฟฟาลดลงรอยละ 5 เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2563
หนวยท่ีใชวัด
เปาหมาย

kwh ปริมาณการใชป 2562 (ต.ค.
61-ก.ย.62)
เฉลี่ย kwh/เดือน

ปริมาณการใชป 2563 (ต.ค.
62-ก.ย.63)
เฉลี่ย kwh/เดือน

ผลลัพธของ
โครงการ
(Output)

-

ผลกระทบของ
โครงการ
(Impact)

-



แผนการดําเนินงาน

ที่ วิธีการ
ระยะเวลาการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ งบประมาณ2562 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การใช
เคร่ืองปรับอากาศ
อดีตไมไดมี
มาตรการ
กําหนดการ เปด-
ปด
เคร่ืองปรับอากาศ
โดนสวนใหญเปด
08.30-16.30 น.
ปจจุบัน
เคร่ืองปรับอากาศ
เปดเปน เวลาเปด
ชวงเชา 09.30-
11.30น. ชวงบาย
13.30-16.00น.ทํา
ใหระยะเวลาการ
ทํางาน
เคร่ืองปรับอากาศ
ลดลงวันละ 1
ชั่วโมงคร่ึง

ทุกสํานัก/
กอง

2 การปดไฟ ปดพัด
ลม ปดหนาจอคอม
ฯ อดีตไมมีการ
กําหนดการเปดปด
ปจจุบันใหปด
ในชวงพักเที่ยง

ทุกสํานัก/
กอง

3 การใช
เคร่ืองใชไฟฟาอดีต
ไมกําหนดปจจุบัน
ใหปด
เคร่ืองใชไฟฟาหลัง
ใชทุกคร้ัง อยา
เสียบปล๊ักทิ้งไวหลัง
เลิกงานใหถอดปล๊ัก
ไฟฟาออกใหหมด
ยกเวนตูเย็น

ทุกสํานัก/
กอง



แผนงาน/โครงการ 2 : คัดแยกขยะในชุมชน
มาตรการในการดําเนินโครงการ : ดําเนินการตอเนื่อง

- ทอดผาปาขยะ
- ทําน้ําหมักชีวภาพจากเศษผักและผลไม
- จัดเก็บขยะอันตราย

ระยะเวลาในการดําเนินการ : ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
ผลท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ : -

ช่ือโครงการ คัดแยกขยะชุมชน
วัตถุประสงค 1.  เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรในองคกรเพ่ือลดขนาดคารบอนฟุตพริ้นทใน

องคกรของตนเอง
2. เพ่ือใหความรูและสรางความตระหนักในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย และนํากลับมาใช
ใหม
3.  เพ่ือสงเสริมการจัดตั้งกลุม/ชุมชนในการบริหารจัดการขยะจากตนทาง

เปาหมาย 1. ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลถนนโพธิ์ ชุมชนรูจักและนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนได
อยางถูกตอง
2.  ลดปริมาณขยะท่ีนําไปฝงกลบไดอยางนอยรอยละ 1 ตอป

หนวยท่ีใชวัด
เปาหมาย

ตัน ปริมาณการใชป 2562 (ต.ค.
61-ก.ย.62)
เฉลี่ย ตัน/เดือน

ปริมาณการใชป 2563 (ต.ค.
62-ก.ย.63)
เฉลี่ย ตัน/เดือน

ผลลัพธของ
โครงการ
(Output)

-

ผลกระทบ
ของโครงการ
(Impact)

-



แผนการดําเนินงาน

ที่ วิธีการ
ระยะเวลาการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ งบประมาณ2562 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ทําน้ําหมักชีวภาพ
จากเศษผักและ
ผลไม

ทุกสํานัก/
กอง

2 จัดเก็บขยะ
อันตราย

ทุกสํานัก/
กอง

3 ใหความรูเยาวชน
และประชาชนเพื่อ
สรางความ
ตระหนักในการลด
คัดแยกขยะมูลฝอย
และนํากลับมาใช
ใหม

ทุกสํานัก/
กอง

4 กิจกรรมการลดคัด
แยก และใช
ประโยชนจากขยะ
มูลฝอยในชุมชน
และนําขยะรีไซเคิล
มาขายเพื่อเพิ่ม
รายไดในครัวเรือน

ทุกสํานัก/
กอง



แผนงาน/โครงการ 3 : ลดการใชน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับยานพาหนะ
มาตรการในการดําเนินโครงการ : ดําเนินการตอเนื่อง

- ใหความรูพนักงานในการขับรถ
- ซอมบํารุงยานพาหนะตามระยะเวลา
- จัดกิจกรรมคารฟรีเดย
- จัดหารถบริการรวม (พลังงานทดแทน)

ระยะเวลาในการดําเนินการ : ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
ผลท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ : -

ช่ือโครงการ คัดแยกขยะชุมชน
วัตถุประสงค 1.  เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรในองคกรเพ่ือลดขนาดคารบอนฟุตพริ้นท

ในองคกรของตนเอง
2. เพ่ือดําเนินกิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใชพลังงานไฟฟาของ
องคการบริหารสวนตําบลถนนโพธิ์
3.  เพ่ือประหยัดพลังงานและลดคาใชจายองคการบริหารสวนตําบลถนนโพธิ์

เปาหมาย ลดปริมาณการใชน้ํามันเชือ้เพลิงลดลงเม่ือเทียบกับป 2563
หนวยท่ีใชวัด
เปาหมาย

ลิตร ปริมาณการใชป 2562 (ต.ค.
61-ก.ย.62)
เฉลี่ย ลิตร/เดือน

ปริมาณการใชป 25643
(ต.ค.62-ก.ย.63)
เฉลี่ย ลิตร/เดือน

ผลลัพธของ
โครงการ
(Output)

-

ผลกระทบของ
โครงการ
(Impact)

-



แผนการดําเนินงาน

ที่ วิธีการ
ระยะเวลาการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ งบประมาณ2562 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ใหความรูพนักงาน
ในการขับรถ

ทุกสํานัก/
กอง

2 ซอมบํารุง
ยานพาหนะตาม
ระยะเวลา

ทุกสํานัก/
กอง

3 จัดกิจกรรมคารฟรี
เดย

ทุกสํานัก/
กอง

4 จัดหารถบริการวม
(พลังงานทดแทน)

ทุกสํานัก/
กอง


