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ผู้ตรวจสอบ

การด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว 
(Green Office)

เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก ประจ าปี 2563-2564 (มกราคม-สิงหาคม)

ผู้จัดท า



ปี 2563
(ม.ค. - ส.ค.)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

ปี 2564
(ม.ค. - ส.ค.)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

1. การเผาไหม้แบบอยู่กับท่ี (Stationary Combustion)
     การใช้น  ามันส าหรับงานอาคาร
     - Diesel (Generator)
     - Diesel (Fire Pump)
2. การเผาไหม้แบบเคล่ือนท่ี (Mobile Combustion)
     การใช้น  ามันส าหรับการเดินทาง (รถตู้ รถมอเตอร์ไซค์)
     - น ้ำมัน Diesel
     - น ้ำมัน Gasohol 91, E20, E85 483.35      1.64          323.48      1.58          311.57      1.58          11.91-                -3.68
     - น ้ำมัน Gasohol 95
3. กำรใช้สำรดับเพลิง (CO2)
4. กำรปล่อยสำรมีเทนจำกระบบ Septic Tank 1,263.60    4.28          842.40      4.12          847.80      4.30          5.40 0.64
5. กำรปล่อยสำรมีเทนจำกบ่อบ้ำบัดน ้ำเสียแบบ
ไม่เติมอำกำศ

2,515.68    8.53          1,647.36    8.05          2,732.16    13.86        1084.80 65.85

6. กำรใช้สำรท้ำควำมเย็นชนิด R134a
ประเภท 2
(ทางอ้อม)

กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ 20,808.33  70.54        14,706.25  71.86        12,533.17  63.57        -2173.08 -14.78

กำรใช้กระดำษ A4 และ A3 (สีขำว) 500.62      1.70          391.11      1.91          370.25      1.88          -20.86 -5.33
กำรใช้น ้ำประปำ 1,490.02    5.05          975.72      4.77          1,618.24    8.21          642.52 65.85
ขยะของเสีย (ฝังกลบ) 2,436.00    8.26          1,577.60    7.71          1,301.52    6.60          -276.08 -17.50

29,497.59 100.00     20,463.92 100.00     19,714.71 100.00     -749.21 -3.66

ขอบเขตการด าเนินงาน

ค่า CF 
ปี 2563

(ม.ค.- ธ.ค.)
(kgCO2e)

สัดส่วน
(%)

ค่า CF 
ปี 2563

(ม.ค.- ส.ค.)
(kgCO2e)

สัดส่วน
(%)

ค่า CF 
ปี 2564

(ม.ค.- ส.ค.)
(kgCO2e)

สัดส่วน
(%)

เพ่ิม/ลด
จากปีท่ีผ่านมา

(ม.ค.-มิ.ย.)
(kgCO2e)

เปรียบเทียบ
กับ

ปีท่ีผ่านมา
(ม.ค.-มิ.ย.)

(%)ประเภท 1 (ทางตรง: น  ามันเชื อเพลิง) 4,262.63    14.45        2,813.24    13.75        3,891.53    19.74        1,078.29            38.33
ประเภท 2 (ทางอ้อม: ไฟฟ้า) 20,808.33  70.54        14,706.25  71.86        12,533.17  63.57        2,173.08-            -14.78
ประเภท 3 (ทางอ้อมอ่ืนๆ: กระดาษ/
น  าประปา/ขยะฝังกลบ)

4,426.63    15.01        2,944.43    14.39        3,290.01    16.69        345.58               11.74

รวม 29,497.59 100.00     20,463.92 100.00     19,714.71 100.00     -749.21 -3.66

เปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจ าปี 2563 - 2564 (มกราคม-มิถุนายน 2564)
ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอบเขต
การ

ด าเนินงาน
รายการ

เพ่ิม/ลด
จากปีท่ีผ่านมา

(ร้อยละ)

ประเภท 1
(ทางตรง)

ประเภท 3
(ทางอ้อม

อ่ืนๆ)
รวม

ค่า CF
ปี 2563

(ม.ค. - ธ.ค.)

เทียบกับปีท่ีผ่านมา
(ม.ค. - ส.ค.)
(kgCO2e)

เปรียบเทียบ ค่า CF ปี 2563-2564

สัดส่วน 
(ร้อยละ)

สรุปและเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจ าปี 2563-2564 (มกราคม-มิถุนายน)
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น ้ำประปำ/ขยะฝังกลบ)

รวม

เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจ าปี 2563-2564 
(มกราคม-มิถุนายน)

ค่ำ CF 
ปี 2563
(ม.ค.- ส.ค.)
(kgCO2e)

ค่ำ CF 
ปี 2564
(ม.ค.- ส.ค.)
(kgCO2e)



สรุปผลการด าเนินงาน

แนวทางปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

     4) ควรก้ำกับติดตำมและตรวจสอบกำรบันทึกข้อมูลกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกรของส้ำนักฯ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพ่ือให้สำมำรถน้ำข้อมูลมำค้ำนวณปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ได้ใกล้เคียงกับควำมเป็นจริงมำกท่ีสุด

     ส้ำนักฯ มีกำรประเมินกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (CF) พบว่ำ ปี 2563 มีปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก รวมท้ังส้ิน 29,497.59 kgCO2e ประกอบด้วย ประเภทท่ี 1 (ทำงตรง) จ้ำนวน
 4,262.63 kgCO2e ประเภทท่ี 2 (ทำงอ้อม) จ้ำนวน 20,808.33 kgCO2e และ ประเภทท่ี 3 (ทำงอ้อมอ่ืนๆ) จ้ำนวน 4,426.63 KgCO2e

     ปี 2563 (มกรำคม-สิงหำคม) มีปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก รวมทั งสิ น 20,463.92 kgCO2e ประกอบด้วย ประเภทท่ี 1 (ทำงตรง) จ้ำนวน 2,813.247 kgCO2e ประเภทท่ี 2 
(ทำงอ้อม) จ้ำนวน 14,706.25 kgCO2e และ ประเภทท่ี 3 (ทำงอ้อมอ่ืนๆ จ้ำนวน 2,944.43 kgCO2e

     หำกเปรียบเทียบปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ปี 2563 - 2564 (มกรำคม - สิงหำคม) พบว่ำ มีปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ลดลงรวมท้ังส้ิน 749.21 kgCO2e (คิดเป็นร้อยละ
 -3.66) ประกอบด้วย ประเภทท่ี 1 (ทำงตรง) เพ่ิมขึ น 1,078.29 kgCO2e ประเภทท่ี 2 (ทำงอ้อม) ลดลง 2,173.08 kgCO2e และ ประเภทท่ี 3 (ทำงอ้อมอ่ืนๆ) เพ่ิมขึ น 345.58 kgCO2e โดย
ส้ำนักฯ ตั งค่ำเป้ำหมำยตัวชี วัดท่ี 6 : ร้อยละของปริมำณก๊ำซเรือนกระจกท่ีลดลง (เทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ) ประจ้ำปี 2564 ร้อยละ 3

     ปี 2564 (มกรำคม-สิงหำคม) มีปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก รวมทั งสิ น 19,714.71 kgCO2e ประกอบด้วย ประเภทท่ี 1 (ทำงตรง) จ้ำนวน 3,891.53 kgCO2e ประเภทท่ี 2 
(ทำงอ้อม) จ้ำนวน 12,533.17 kgCO2e และ ประเภทท่ี 3 (ทำงอ้อมอ่ืนๆ จ้ำนวน 3,290.01 kgCO2e

     5) พัฒนำกระบวนกำรด้ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้มีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง

     1) ก้ำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำรด้ำเนินงำนตำมแผนกำรด้ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมฯ ประจ้ำปี 2564 อย่ำงต่อเน่ืองและมีประสิทธิภำพ

     3) สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก และกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงสม้่ำเสมอ

     มีปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรใช้ไฟฟ้ำ ปีงบ 2564 (มกรำคม - สิงหำคม) ลดลงเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ จ้ำนวน 2,173.08 kgCO2e (คิดเป็นร้อยละ -14.78) เน่ืองจำกส้ำนักฯ 
รณรงค์ให้บุคลำกรปฏิบัติมำตรกำรประหยัดทรัพยำกรและพลังงำนอย่ำงเคร่งครัด และบุคลำกรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำวเป็นอย่ำงดี

สาเหตุของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี 2564 (มกราคม - สิงหาคม) ลดลง เน่ืองจาก

     2) หำกมีแนวโน้มผลลัพธ์ท่ีไม่ดี ควรทบทวนปรับปรุงมำตรกำรด้ำนกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำนของส้ำนักฯ และส่ือสำรถ่ำยทอดไปยังบุคลำกร เพ่ือรณรงค์ให้ปฏิบัติตำมมำตรำกำรอย่ำงเคร่งครัด


