นโยบาย และแผนการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ระยะเวลา

:

1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔

วันที่ออกแผนงาน

:

1 ตุลาคม 256๓

จัดทาแผนงานโดย

:

เทศบาลตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

คานา
เทศบาลตาบลมวกเหล็ ก มีบทบาทที่สาคัญในการบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และดาเนินการป้องกันแก้ไขภาวะมลพิษเขตพื้นที่ท้องถิ่นตนเอง อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของ
ชุ ม ชนอย่ า งรวดเร็ ว ทั้ ง ในเชิ ง จ านวน และขนาดของเมื อ งส่ ง ผลกระทบโดยตรงกั บ การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลให้พื้นที่ชุมชนมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศใน
อัตราที่สูงตามความเจริญของชุมชนไปด้วย เนื่องจากมีการใช้พลังงาน การเกิดขยะมูลฝอย การลดลงของพื้นที่
สี เขีย ว ก๊า ซเรื อนกระจกเป็ น เหตุ ส าคัญของการเกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change) ซึ่งส่งผลกระทบกระทบต่อวิธีการดารงชีวิตของมนุษย์ และสิ่งมีชีวิต องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงจาเป็นต้องมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนผ่านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจาก
กิจ กรรมภายในองค์กรอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ์ภ าพเพื่อลดการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่นลงซึ่ งการจัดท า
คาร์บอน ฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) เป็นวิธีการประเมินปริมาณ
ก๊าซเรื อนกระจกที่ ป ล่ อยจากกิ จ กรรมทั้ งหมดขององค์ก ร และค านวณออกมาในรู ปคาร์ บอนไดออกไซด์
เทีย บเท่าอัน จาน าไปสู่การกาหนดแนวทางการบริห ารจัดการเพื่อลดการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ดังนั้น เทศบาลตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จึงได้จัดทานโยบายและ
แผนงานการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอนและสนับสนุนตลาด
คาร์บอนภาคสมัครใจของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่ งเสริมให้ผู้บริการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าใจ
แนวคิดคาร์บอนภาคสมัครใจขององค์กร สามารถคานวณขนาดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร สามารถคานวณ
ขนาดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของตนได้ ตลอดจนพัฒนาแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
กิจกรรมในกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่นเพื่อนาร่องให้กับท้องถิ่นอื่น ๆ ได้ต่อไป

สิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
(นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก
1 ตุลาคม 256๓

นโยบาย และแผนการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก นาโดยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในองค์กร ได้มีนโยบายที่จะเริ่ม
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยเริ่มจากการจัดกิจกรรมคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร กล่าวคือเป็นวิธีการ
ประเมิ น ประมาณก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ ป ล่ อ ยจากกิ จ กรรมขององค์ ก ร และการค านวณออกมาในรู ป
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทั้งนี้ เพื่อดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้อย่างต่อเนื่อง
และมีทิศทาง ซึ่งเบื้องต้นได้กาหนดนโยบายแนวการส่งเสริมกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กิ จ กรรมการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งาน และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า
2. กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียนและพลังงาน
สะอาด
3. กิจกรรมการจัดการขยะและของเสีย
4. ส่งเสริมการสร้างความตะหนักรู้และความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ ด้วยการจัดฝึกอบรม การแบ่งปันความรู้ หรือการจัดกิจกรรม
รณรงค์ การเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ มีดาเนินธุรกิจเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง และได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
5. กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่การดูดซับก๊าซเรือนกระจก
6. สนับสนุนกิจกรรมการเกษตรที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
7. ขอความร่วมมือกิจกรรมในภาคอุตสาหกรรม
8. เปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากสภาวะเรือนกระจก
เป้าหมาย ภายใน 5 ปี (2561-2564)
1. มีกิจกรรมที่สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้อย่างน้อย 100 ตันต่อปี
2. สมัครเข้าร่วมโครงการ “การส่งเสริมการจัดทาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”

แผนงาน/โครงการ 1
: การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด
มาตรการในการดาเนินโครงการ : ดาเนินการต่อเนื่อง
- กิจกรรมร้อนๆ หนาวๆ โดยการเปิดแอร์เป็นช่วงเวลา คือ 09.30-11.30 น. และ
13.30-16.00 น. และเปิดที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
- จัดกิจกรรม 5 ส.
ระยะเวลาในการดาเนินการ
: ตุลาคม 256๓ – กันยายน 256๔
ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
หน่วยที่ใช้วัด
เป้าหมาย

เทศบาลตาบลมวกเหล็กร่วมใจประหยัดพลังงาน
1. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรเพื่อลดขนาดคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ในองค์กรตนเอง
2. เพื่อดาเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
3. เพื่อประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายของ เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
ทุกสานัก/กอง ร่วมมือปฎิบัติตามมาตรการที่กาหนดไว้ เพื่อช่วยลดพลังงานในองค์กรให้
ได้มากที่สุด
kwh
ปริมาณการใช้ปี 256๓
ปริมาณการใช้ปี 256๔
(ต.ค.6๒-ก.ย.6๓)
(ต.ค.6๓-ก.ย.6๔)
เฉลี่ย kwh/เดือน
เฉลี่ย kwh/เดือน
-

ผลลัพธ์ของ
โครงการ
(Output)
ผลกระทบของ โครงการ
(Impact)

แผนการดาเนินงาน
ที่

วิธีการ

1 การใช้
เครื่องปรับอากาศ
อดีตไม่ได้มี
มาตรการ
กาหนดการ เปิดปิด
เครื่องปรับอากาศ
โดนส่วนใหญ่เปิด
08.30-16.30 น.
ปัจจุบัน
เครื่องปรับอากาศ
เปิดเป็น เวลาเปิด
ช่วงเช้า 09.3011.30น. ช่วงบ่าย
13.30-16.00น.
ทาให้ระยะเวลา
การทางาน
เครื่องปรับอากาศ
ลดลงวันละ 1
ชั่วโมงครึ่ง
2 การปิดไฟ ปิดพัด
ลม ปิดหน้าจอคอม
ฯ อดีตไม่มีการ
กาหนดการเปิดปิด
ปัจจุบันให้ปิด
ในช่วงพักเที่ยง
3 การใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าอดีต
ไม่กาหนดปัจจุบัน
ให้ปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้าหลัง
ใช้ทุกครั้ง อย่า
เสียบปลั๊กทิ้งไว้หลัง
เลิกงานให้ถอดปลั๊ก
ไฟฟ้าออกให้หมด
ยกเว้นตู้เย็น

ระยะเวลาการดาเนินงาน
256๓
256๔
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ทุกสานัก/
กอง

ทุกสานัก/
กอง

ทุกสานัก/
กอง

แผนงาน/โครงการ 2
:ถนนปลอดขยะ
มาตรการในการดาเนินโครงการ : ดาเนินการต่อเนื่อง
- ลดปริมาณถังขยะในชุมชน และถนนสายหลักในเขตเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
ระยะเวลาในการดาเนินการ
: ตุลาคม 256๓ – กันยายน 256๔
ผลที่ได้รับจากการดาเนินโครงการ : ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
หน่วยที่ใช้วัด
เป้าหมาย

ถนนปลอดขยะ
1. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกชุมชนลดขนาดคาร์บอนฟุต พริ้นท์
ในชุมชนของตนเอง
2. เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย และนากลับมาใช้
ใหม่ และบริหารจัดการขยะครัวเรือนก่อนทิ้ง
3. เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม/ชุมชนในการบริหารจัดการขยะจากต้นทาง
1. ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตาบลมวกเหล็ก มีการบริหารจัดการขยะก่อนทิ้ง
2. ลดปริมาณขยะจากนอกพื้นที่ ที่เข้ามาลักลอบทิ้งในถังขยะของเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
ตัน
ปริมาณการใช้ปี 256๓
ปริมาณการใช้ปี 256๔
(ต.ค.6๒-ก.ย.6๓)
(ต.ค.6๓-ก.ย.6๔)
เฉลี่ย ตัน/เดือน
เฉลี่ย ตัน/เดือน
-

ผลลัพธ์ของ
โครงการ
(Output)
ผลกระทบของ โครงการ
(Impact)

แผนการดาเนินงาน
ที่

วิธีการ

1 ส่งเสริมทาน้าหมัก
ชีวภาพจากเศษผัก
และผลไม้
2 จัดเก็บขยะ
อันตราย
3 ให้ความรู้เยาวชน
และประชาชนเพื่อ
สร้างความ
ตระหนักในการลด
คัดแยกขยะมูลฝอย
และนากลับมาใช้
ใหม่
4 กิจกรรมการลดคัด
แยก และใช้
ประโยชน์จากขยะ
มูลฝอยในชุมชน
และนาขยะรีไซเคิล
มาขายเพือ่ เพิ่ม
รายได้ในครัวเรือน

ระยะเวลาการดาเนินงาน
256๓
256๔
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทุกชุมชน
ทุกชุมชน

ทุกชุมชน

ทุกชุมชน

แผนงาน/โครงการ 3
:ลดการใช้น้ามันเชื้อเพลิง สาหรับยานพาหนะ
มาตรการในการดาเนินโครงการ : ดาเนินการต่อเนื่อง
- ให้ความรู้พนักงานในการขับรถ
- ซ่อมบารุงยานพาหนะตามระยะเวลา
ระยะเวลาในการดาเนินการ
: ตุลาคม 256๓ – กันยายน 256๔
ผลที่ได้รับจากการดาเนินโครงการ : ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
หน่วยที่ใช้วัด
เป้าหมาย

คัดแยกขยะชุมชน
1. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรเพื่อลดขนาดคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ในองค์กรของตนเอง
2. เพื่อดาเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
3. เพื่อประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายของเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
ใช้น้ามันเชื้อเพลิงให้คุ้มค่ากับงานและเกิดประโยชน์สูงสุด
ลิตร
ปริมาณการใช้ปี 256๓
ปริมาณการใช้ปี 256๔
(ต.ค.6๒-ก.ย.6๓)
(ต.ค.6๓-ก.ย.6๔)
เฉลี่ย ลิตร/เดือน
เฉลี่ย ลิตร/เดือน
-

ผลลัพธ์ของ
โครงการ
(Output)
ผลกระทบของ โครงการ
(Impact)

แผนการดาเนินงาน
ที่

วิธีการ

1 ให้ความรู้พนักงาน
ในการขับรถ
2 ซ่อมบารุง
ยานพาหนะตาม
ระยะเวลา

ระยะเวลาการดาเนินงาน
256๓
256๔
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
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ทุกสานัก/
กอง
ทุกสานัก/
กอง

