
ข�อมลูองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ (เทศบาลตาํบลนางแล จงัหวดัเชยีงราย)

รายงานแสดงผลปรมิาณการปล�อยและดดูกลบัก �าซเรอืนกระจกขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่
ผ�านช�องทาง Mobile Application ของ อบก. “Low Carbon City”

องค �การบรหิารจดัการก �าซเรอืนกระจก (องค �การมหาชน)

Low Carbon City

1. ปรมิาณการปล�อยก�าซเรอืนกระจก 214.78 tCO eq/ปี2

ประเภทท่ี 1 : 176.02 tCO eq/ปี 
*การปล�อยก�าซเรอืนกระจกทางตรงขององค �กร ได �แก� การเผาไหม�อยู�กบัที ่การเผาไหม�ทีม่กีารเคลือ่นที ่และการรัว่ไหลและอืน่ๆ

ประเภทท่ี 2 : 35.98 tCO eq/ปี 
*การปล�อยก�าซเรอืนกระจกทางอ �อมจากการใช �พลงังาน ได �แก� การใช �ไฟฟ�า

ประเภทท่ี 3 : 4.92 tCO eq/ปี 
*การปล�อยก�าซเรอืนกระจกทางอ �อมอืน่ๆ ได �แก� การใช �น้ําประปา การใช �กระดาษสาํนักงาน
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2. กราฟแสดงการปล�อยก�าซเรอืนกระจก

ประเภทที ่1 ประเภทที ่2 ประเภทที ่3 อืน่ๆ
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3. ปรมิาณการดดูกลบัก �าซเรอืนกระจกของต�นไม�แต�ละประเภท: 0 tCO eq/ปี2

ทัว่ไป: 0.00 tCO eq/ปี

ป� าชายเลน: 0.00 tCO eq/ปี

ปาล �ม: 0.00 tCO eq/ปี

เถาวลัย �: 0.00 tCO eq/ปี
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4. แนวทางการลดก�าซเรอืนกระจก

ลดการใช �ไฟฟ�า/เพิม่การใช �พลงังานหมนุเวยีน

ลดการใช �ไฟฟ�า
ถอดปลัก๊เครือ่งใช �ไฟฟ�าเมือ่ไม�ใช �งาน
ตดิตัง้ระบบเปิด-ปิดไฟแบบอตัโนมตัิ

เปลีย่นหลอดไฟ
จากฟลอูอเรสเซนต � 36 วตัต � เป็น LED 18 วตัต � เปิดใช �งาน 12 ชัว่โมง/วนั ลดก�าซฯ 0.05 ตนั/หลอด/ปี
จากหลอดไฟสาธารณะ 150 วตัต � เป็นไฟส�องสว�างพลงังานแสงอาทติย � เปิดใช �งาน 12 ชัว่โมง/วนั ลดก�าซฯ 0.32 ตนั/หลอด/ปี

เครือ่งปรบัอากาศ
กาํหนดเวลา เปิด-ปิด เครือ่งปรบัอากาศ/ไฟฟ�าแสงสว�าง
ล �างเครือ่งปรบัอากาศเป็นประจาํ
เปลีย่นเครือ่งปรบัอากาศ 12,000 BTU เป็นแบบอนิเวอร �เตอร � เปิดใช �งาน 6 ชัว่โมง/วนั ลดก�าซฯ 0.57 ตนั/ตนั /ปี

ใช �พลงังานหมนุเวยีน
ตดิตัง้ Solar PV Rooftop ลดก�าซฯ 0.8 ตนั/กโิลวตัต � /ปี
ล �างเครือ่งปรบัอากาศเป็นประจาํ

หมายเหต ุ: ตนัก �าซเรอืนกระจก หรอื tCO eq หมายถงึ ตนัคาร �บอนไดออกไซด �เทยีบเท�า

ความเย็น

ตดิตัง้
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ลดการใช �น้ํามนัเชือ้เพลงิ

ทางเดยีวกนัไปด�วยกนั
ใช �รถจกัรยานแทนรถจกัรยานยนต � 125 cc. ลดก�าซฯ 0.06 กก./กโิลเมตร
ใช�รถจกัรยานแทนรถยนต � 1,600 cc. ลดก�าซฯ 0.15 กก./กโิลเมตร
เปลีย่นรถจกัรยานยนต � 150 cc. เป็น รถจกัรยานยนต �ไฟฟ�า ลดก�าซฯ 0.05 กก./กโิลเมตร
ปลีย่นรถยนต � 1,600 cc. ใช �แก �สโซฮอล � E10 เป็น รถยนต �ไฟฟ�า ลดก�าซฯ 0.11 กก./กโิลเมตร

หมายเหต ุ: กก. ก�าซเรอืนกระจก หรอื kgCO eq หมายถงึ กโิลกรมัคาร �บอนไดออกไซด �เทยีบเท�า2

การจดัการขยะมลูฝอย

ลดการเกดิขยะ ลดการใช � นํามาใช �ซํา้
คดัแยกขยะเพือ่รไีซเคลิ

กระดาษ 1 ตนั ลดก�าซฯ 0.49 ตนั
พลาสตกิ 1 ตนั ลดก�าซฯ 0.87 ตนั
อลมูเินียม 1 ตนั ลดก�าซฯ 3.38 ตนั
เหล็ก 1 ตนั ลดก�าซฯ 1.14 ตนั
แก �ว 1 ตนั ลดก�าซฯ 0.74 ตนั

ขยะอนิทรยี �
นําไปผลติปุ�ย/สารปรบัปรงุดนิ 1 ตนั ลดก�าซฯ 0.53 ตนั/ตนัขยะอนิทรยี �
นําไปผลติก �าซชวีภาพ ลดก�าซฯ 0.64 ตนั/ตนัขยะอนิทรยี �
นําไปผลติเชือ้เพลงิขยะ (RDF) ลดก�าซฯ 0.48 ตนั/ตนัขยะมลูฝอย

หมายเหต ุ: ตนัก �าซเรอืนกระจก หรอื tCO eq หมายถงึ ตนัคาร �บอนไดออกไซด �เทยีบเท�า2

เพ่ิมพืน้ทีส่เีขยีวเพือ่ดดูกลบัก �าซเรอืนกระจก

ปลกูต �นไม� 1 ต�น กกัเก็บก �าซฯ ( กก./ปี )
สกั 13.6
ยคูาลปิตสั 11.8
โกงกาง 3.9
ยางพารา 47.4
พรรณไม�รอบรัว้กนิได � 14.7
พรรณไม�รมิถนน 24.2


