
 

นโยบาย และแผนการด าเนนิงานเกีย่วกบัการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
เทศบาลเมืองนราธิวาส อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธวิาส 

 

 

 

ระยะเวลา  : 6 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2565 

วันที่ออกแผนงาน : 6 มิถุนายน 2564 

จัดท าแผนงานโดย : เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 
 
 
 





 
นโยบาย และแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรอืนกระจก 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลถนนโพธิ์ อ าเภอโนนไทย จังหวดันครราชสมีา 
 

  เทศบาลเมืองนราธิวาสน าโดยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในองค์กร ได้มีนโยบายเกี่ยวกับ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยเริ่มจากการจัดกิจกรรมคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร กล่าวคือเป็นวิธีการ
ประเมินประมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากกิจกรรมขององค์กร และการค านวณออกมาในรูป
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทั้งนี้ เพื่อด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้อย่างต่อเนื่อง
และมีทิศทาง ซึ่งเบื้องต้นได้ก าหนดนโยบายแนวการส่งเสริมกิจกรรม ดังต่อไปนี ้
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า 
                      2. กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียนและพลังงาน
สะอาด 
                      3. กิจกรรมการจัดการขยะและของเสีย 
                      4. ส่งเสริมการสร้างความตะหนักรู้และความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ ด้วยการจัดฝึกอบรม การแบ่งปันความรู้ หรือการจัดกิจกรรม
รณรงค์ การเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ มีด าเนินธุรกิจเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง และได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 
                     5. กิจกรรมการเพ่ิมพื้นที่การดูดซับก๊าซเรือนกระจก 
                     6. สนับสนุนกิจกรรมการเกษตรที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
                     7. ขอความร่วมมือกิจกรรมในภาคอุตสาหกรรม 
                     8. เปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากสภาวะเรือนกระจก 
เป้าหมาย ภายใน 5 ปี (2564-2569) 
                     1. มีกิจกรรมที่สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้อย่างน้อย 100 ตันต่อป ี
                     2. ร่วมโครงการ “การส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 1  :  การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด 
มาตรการในการด าเนนิโครงการ :  ด าเนินการต่อเนื่อง 

-  กิจกรรม ทม.นราร่วมใจประหยัดไฟ โดยการเปิดแอร์เป็นช่วงเวลา คือ 09.30-11.30 น.  และ 
13.30-16.00 น. และเปิดที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

- จัดกิจกรรม 5 ส. 
ระยะเวลาในการด าเนินการ :  มิถุนายน 2564 – พฤษภาคม 2565 
 

ชื่อโครงการ เทศบาลเมืองนราธิวาส 
วัตถุประสงค ์ 1.  เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรเพื่อลดขนาดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ในองค์กรตนเอง 
2.  เพื่อด าเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้าของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
3.  เพื่อประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายของ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธ์ิ 

เปา้หมาย ประเมินหน่วยไฟฟ้าลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทยีบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 
หน่วยที่ใช้วัด
เปา้หมาย 

kwh ปริมาณการใช้ปี 2563 
(ม.ิย63-พ.ค.64)  
เฉลี่ย kwh/เดือน 

ปริมาณการใช้ปี 2564 
(มิ.ย.64-พ.ค.65)  
เฉลี่ย kwh/เดือน 

ผลลพัธข์อง
โครงการ 
(Output) 

- 
 

ผลกระทบของ
โครงการ 
(Impact) 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการด าเนินงาน 
 

ที ่ วธิีการ 
ระยะเวลาการด าเนนิงาน ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ 

2564 2565   
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.   

1 การใช้
เครื่องปรับอากาศอดีต
ไม่ได้มีมาตรการ
ก าหนดการ เปิด-ปดิ 
เครื่องปรับอากาศ โดย
ส่วนใหญ่เปิด 08.30-
16.30 น.  ปัจจุบัน 
เครื่องปรับอากาศเปิด
เป็น เวลาเปิดช่วงเชา้ 
09.30-11.30น. ช่วง
บ่าย 13.30-16.00น.
ท าให้ระยะเวลาการ
ท างาน
เครื่องปรับอากาศลดลง
วันละ 1 ชั่วโมงครึ่ง 

            
ทุกส านัก/
กอง 

 

2 การปิดไฟ ปิดพัดลม 
ปิดหน้าจอคอมฯ อดีต
ไม่มีการก าหนดการเปิด
ปิด ปัจจุบันให้ปิด
ในช่วงพักเที่ยง 

            

ทุกส านัก/
กอง 

 

3 การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
อดีตไม่ก าหนดปัจจุบัน
ให้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
หลังใช้ทุกครั้ง อย่า
เสียบปลั๊กทิ้งไว้หลังเลิก
งานให้ถอดปลั๊กไฟฟ้า
ออกให้หมดยกเว้น
ตู้เย็น 

            

ทุกส านัก/
กอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนงาน/โครงการ 2  :คัดแยกขยะในชุมชน 
มาตรการในการด าเนนิโครงการ :  ด าเนินการต่อเนื่อง 

- ธนาคารขยะรีไซเคิล 
- ท าน้ าหมักชีวภาพจากเศษผักและผลไม ้
- จัดเก็บขยะอันตราย 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  มิถุนายน 2564 – พฤษภาคม 2565 
ผลทีไ่ด้รับจากการด าเนนิโครงการ : - 
 

ชื่อโครงการ คัดแยกขยะชุมชน 
วัตถุประสงค ์ 1.  เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรเพื่อลดขนาดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ในองค์กรของตนเอง 
2.  เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย และน ากลับมาใช้
ใหม ่
3.  เพื่อส่งเสรมิการจัดต้ังกลุ่ม/ชุมชนในการบริหารจัดการขยะจากต้นทาง 

เปา้หมาย 1.  ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองนราธิวาส รู้จักและน าขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ประโยชน์ได้
อย่างถูกต้อง 
2.  ลดปริมาณขยะที่น าไปฝังกลบได้อย่างน้อยร้อยละ 1 ต่อปี 

หน่วยที่ใช้วัด
เปา้หมาย 

ตัน ปริมาณการใช้ปี 2563 
(มิ.ย63-พ.ค.64)   
เฉลี่ย ตัน/เดือน 

ปริมาณการใช้ปี 2564 
(มิ.ย64-พ.ค.65) 
เฉลี่ย ตัน/เดือน 

ผลลพัธข์อง
โครงการ 
(Output) 

- 
 

ผลกระทบของ
โครงการ 
(Impact) 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการด าเนินงาน 
 

ที ่ วธิีการ 

ระยะเวลาการด าเนนิงาน 

ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ 2564 
 

2565 
 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค 
1 ท าน้ าหมักชีวภาพ

จากเศษผักและ
ผลไม้ 

            กองสาธารณสุขฯ  

2 จัดเก็บขยะ
อันตราย 

            
กองสาธารณสุขฯ 

 

3 ให้ความรู้เยาวชน 
และประชาชนเพื่อ
สร้างความ
ตระหนักในการลด 
คัดแยกขยะมูลฝอย 
และน ากลับมาใช้
ใหม่ 

            

กองสาธารณสุขฯ 

 

4 กิจกรรมการลดคัด
แยก และใช้
ประโยชน์จากขยะ
มูลฝอยในชุมชน 
และน าขยะรีไซเคิล
มาขายเพื่อเพิ่ม
รายได้ในครัวเรือน 

            

กองสาธารณสุขฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
แผนงาน/โครงการ 3  :ลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ส าหรับยานพาหนะ 
มาตรการในการด าเนนิโครงการ :  ด าเนินการต่อเนื่อง 

- ให้ความรู้พนักงานในการขับรถ 
- ซ่อมบ ารุงยานพาหนะตามระยะเวลา 
- จัดกิจกรรมคาร์ฟรีเดย ์
- จัดหารถบริการร่วม (พลังงานทดแทน) 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  มิถุนายน 2564 – พฤษภาคม 2565 
ผลทีไ่ด้รับจากการด าเนนิโครงการ : - 
 

ชื่อโครงการ ลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ส าหรับยานพาหนะ 
วัตถุประสงค ์ 1.  เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรเพื่อลดขนาดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ในองค์กรของตนเอง 
2.  เพื่อด าเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
เทศบาลเมืองนราธิวาส 
3.  เพื่อประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายของเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เปา้หมาย ลดปริมาณการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563 
หน่วยที่ใช้วัด
เปา้หมาย 

ลิตร ปริมาณการใช้ปี 2561 
(มิ.ย63 -พ.ค.64) 
เฉลี่ย ลิตร/เดือน 

ปริมาณการใช้ปี 2562 
(มิ.ย64 -พ.ค.65) 
เฉลี่ย ลิตร/เดือน 

ผลลพัธข์อง
โครงการ 
(Output) 

- 
 

ผลกระทบของ
โครงการ 
(Impact) 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
แผนการด าเนินงาน 
 

ที ่ วธิีการ 
ระยะเวลาการด าเนนิงาน 

ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ 2564 2565 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค 

1 ให้ความรู้พนักงาน
ในการขับรถ 

            
ทุกส านัก/
กอง 

 

2 ซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะตาม
ระยะเวลา 

            
ทุกส านัก/
กอง 
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