แผนปฏิ บั ติ ก าร (Action Plan) แผนงาน/โครงการสํา คั ญ
ของกรมควบคุ ม มลพิ ษ ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนงาน/โครงการสําคัญของกรมควบคุมมลพิษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เป้าหมายการดําเนินงาน
เป้าหมาย (ทั้งปี)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ ๖๐ และ ร้อยละ ๑๕ (๑๖.๑๑ ล้านตัน และ ๐.๐๘๗ ล้านตัน)
๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (๗๖ จังหวัด)
๑.๑ สนับสนุนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการของเสียอันตราย สถานการณ์การจัดการ
จากชุมชน
ของเสียอันตรายของประเทศ
โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ

๑) ลงพื้นที่ให้คําปรึกษา
๒) รวบรวมข้อมูลของเสียอันตราย
๓) จัดทํารายงานสถานการณ์
๑.๒ สนับสนุนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีรูปแบบการจัดการ ๗๖ จังหวัด
ขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง
๑.๓ สํารวจข้อมูลสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศ
จั ด ทํา ฐานข้ อ มู ล และ
สถานการณ์สถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอยของประเทศ
(๗๖ จังหวัด)
๑.๔ ติดตามตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ประสบปัญหาและให้คําแนะนํา ๑๐ แห่ง
อปท. ปรับปรุงระบบฯ ให้มีประสิทธิภาพ
๑.๕ พัฒนาระบบรองรับการจัดตั้งศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ วิธีการ/รูปแบบ/ขั้นตอน
อิเล็กทรอนิกส์
ในการสนับสนุนการรองรับ
การจัดตั้งศูนย์ฯ สําหรับ
๑) ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒) ออกหลักเกณฑ์/รูปแบบการปฏิบัติ
๓) ประชุมรับฟังความคิดเห็น
๑.๖ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการนําเข้า-ส่งออกของเสียอันตราย - จํานวน ๒ ครั้ง
ข้ามแดน โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- ครั้งละ ๓๐ คน
รวม ๖๐ คน

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๖.๑๙
๐.๒๐

สจก.
กุลชา/
๒๔๑๓

๒.๐๐

ภัทรภร/
๒๔๘๒
สุพจิต/
๒๔๘๒

๐.๑๐

๐.๔๐

ทวีชัย/
๒๔๘๐
๒.๗๔ ราเชนทร์/
๒๔๑๓

๐.๒๕

กุลชา/
๒๔๑๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ

เป้าหมาย (ทั้งปี)

เป้าหมายการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑.๗ สนับสนุนการดําเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับพื้นที่อุทยานแห่งชาติ - จํานวน ๑ ครั้ง
- จํานวน ๕๐ คน
๑) จัดทําแผนการฝึกอบรมการจัดการขยะในอุทยานแห่งชาติ
- พื้นที่ ๑๐ อุทยาน
๒) จัดทําหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
๓) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
๔) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงาน
๕) สรุปผลเสนอผู้บริหาร
๒. การพัฒนากฎหมาย อนุบัญญัติ กฎระเบียบ
๒.๑ ร่างอนุบัญญัติภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ร่างอนุบัญญัติ
และอิเล็กทรอนิกส์
๑) รวบรวมและทบทวนข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒) จัดทํารายละเอียดของร่างอนุบัญญัติ
๓) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
คุณภาพแหล่งน้ําผิวดินในแหล่งน้ําที่รับผิดชอบอยู่ในเกณฑ์ดี (ประเภท ๓ ขึ้นไป) ร้อยละ ๗๗ (จํานวน ๕๐ แหล่ง จากทั้งหมด ๖๕ แหล่ง)
๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําวิกฤต (ลุ่มน้ําเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง และพื้นที่วิกฤตอื่น)
๓.๑ สนับสนุนให้คําแนะนําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดสร้างระบบบําบัด มี ก ารจั ด ทํา โครงการ
น้ําเสียรวมแห่งใหม่ และการดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียรวมที่มีอยู่
เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณที่มีอยู่เดิม
๑) ทบทวนพื้นที่เป้าหมาย
๒) กําหนดแผนการลงพื้นที่เตรียยความพร้อม อปท.
๓) เตรียมแนวทางและมาตรการให้คําแนะนํา
๔) ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม อปท. เป้าหมาย
๕) สรุปผลเสนอ ผอ.สจน.
๖) กําหนดแผนการลงพื้นที่เตรียมความพร้อม อปท.
๗) ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม อปท. เป้าหมาย
๘) สรุปผลเสนอ อคพ.

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๐.๕๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สิริรัตน์/
๒๔๙๙

สจก.
๑.๐๐ ราเชนทร์/
๒๔๑๓

๙.๐๕ สจน.
๐.๙๗๒๓ ชลาทิพย์/
๒๑๖๘

๒

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ
๓.๒ แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ําในคลองสาขาลุ่มน้ําท่าจีน
๑) จัดทํารายละเอียดแผนการดําเนินงานและคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย
๒) ประชุมหารือแผนการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓) กําหนดแนวทางการดําเนินงานในแต่ละพื้นที่
๔) เสนอแนวทางการดําเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕) ดําเนินกิจกรรมตามแนวทางที่กําหนด

๓.๓ ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติใหม่ในพื้นที่เป้าหมาย
๑) ดําเนินกระบวนการจัดซื้อ/ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
๒) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งสถานี
๓) ตรวจรับอุปกรณ์สถานีทั้งหมด และเบิกเงินงวดที่ ๑
๔) ติดตั้งสถานีฯ ทดสอบระบบ และรายงานความก้าวหน้า

เป้าหมาย (ทั้งปี)
๑๐ แห่ง ได้แก่
จังหวัดนครปฐม
- คลองดิน อําเภอ
กําแพงแสน
- คลองเจดีย์บูชา
อําเภอเมือง
- คลองสุคต อําเภอ
สามพราน
- คลองโยง-คลองมหาสวัสดิ์
อําเภอศาลายา
- คลองในเขต อําเภอ
สามพราน
- คลองรางเตย อําเภอ
สามพราน
จังหวัดสมุทรปราการ
- คลองบางเกร็ง
- คลองโรงเจ
- คลองควาย
- คลองสําโรง
๓ สถานี ในจังหวัดราชบุรี
อ่างทอง และสุพรรณบุรี

เป้าหมายการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๔.๐๒๗๗ เพ็ญพิชชา/
๒๑๙๕
พิชญา/
๒๑๙๑

๔.๐๕

พลาวุธ/
๒๒๑๒

๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ

เป้าหมาย (ทั้งปี)

เป้าหมายการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๕) ตรวจรับสถานีฯ ทั้งหมด และเบิกเงินงวดที่ ๒
๖) ติดตามการดําเนินการบํารุงรักษาระบบและรายงานผลการตรวจสอบ
ระบบฯ ประจําเดือน
๔. การคาดการณ์คณ
ุ ภาพน้ําและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ํา
๔.๑ จัดทําระบบคาดการณ์คุณภาพน้ําและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ํา
๑ ระบบ ที่แม่น้ําแม่กลอง
๑) ดําเนินกระบวนการจัดซื้อ/ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
๒) จัดทําแผนการดําเนินโครงการ
๓) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
๔) ติดตั้งและทดสอบการใช้งานหัววัดสถานีอัตโนมัติ
๕) ออกแบบระบบ
๖) จัดทําระบบ (ตัวต้นแบบ)
๗) ทดสอบระบบ
๘) ประชุมเพื่อเผยแพร่ระบบ
แหล่งกําเนิดมลพิษที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๖๓ (ในภาพรวมของประเทศ)
๕. การติดตามตรวจสอบและบังคับการกับแหล่งกําเนิดมลพิษ (คลองแสนแสบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล)
๕.๑ ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกําเนิดมลพิษ
จํานวน ๒๕๐ แห่ง
- พื้นที่เป้าหมาย : คลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ คลองแสนแสบ
(แหล่ ง กํา เนิ ด มลพิ ษ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
- กลุ่มเป้าหมาย : อาคารประเภท ก และ ข ที่ดินจัดสรร สถานีบริการ
ร้อยละ ๔๑)
น้ํามันเชื้อเพลิง
๕.๒ เพิ่มขีดความสามารถให้กับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ และพนักงานเจ้าหน้าที่ รวม ๒๔๐ คน (๔ ครั้ ง
(ทสจ. สสภ. คพ.)
ครั้งละ ๖๐ คน)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑๕.๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สจน.
ปิณิดา/
๒๒๐๒

๔.๕๐ ฝตบ.
๓.๔๖ พันธจิต/
๒๕๓๔

๑.๐๔
๐.๕๒

๐.๑๕

๐.๓๗

นราธิป/
๒๕๔๔

๔

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ
คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้น (๔ พื้นที่)
๖. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ๙ จังหวัด
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน ลําปาง ลําพูน แพร่ และตาก)
๖.๑ ติดตามตรวจสอบ เฝ้า ระวัง รายงานและแจ้ง เตือนสถานการณ์มลพิษ
ทางอากาศ
๖.๒ ปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
(จังหวัดเชียงราย ลําพูน น่าน แม่ฮ่องสอน)
๖.๓ ขับเคลื่อนการดําเนินงานและลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหาหมอกควันในระดับพื้นที่
๖.๔ สรุ ป ผลการดํา เนิ น งาน และจั ด ทํา ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายสํา หรั บ
การดําเนินงานในปีต่อไป
๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่วิกฤต ๓ พื้นที่
(หน้าพระลาน มาบตาพุด กรุงเทพมหานครและปริมณฑล)

เป้าหมาย (ทั้งปี)

เป้าหมายการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ฝุ่นละอองในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๖

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๓๖.๐๐

๔ สถานี

๓๕.๐๐

- ฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๗๔
- ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่จังหวัดระยอง มีค่าไม่เกิน ๒.๔ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๘
ดํ า เนิ น การได้ ต ามแผน
ร้อยละ ๑๐๐

๔๓.๖๔
๑.๐๐

๗.๑ การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
๑) ทบทวนแผนการควบคุมและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่
๒) ผลักดันให้มีการนํามาตรการในการแก้ไขปัญหาที่กําหนดไปบังคับใช้
ในพื้นที่อย่างเข้มงวด
๓) ติด ตามตรวจสอบ แจ้ง เตือ น และรายงานผลการดํา เนิน งานตาม
มาตรการหลัก
๗.๒ การแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง ดํ า เนิ น การได้ ต ามแผน
จังหวัดระยอง
ร้อยละ ๑๐๐
๑) ทบทวนมาตรการทางการแก้ไ ขปั ญหา VOCs เสนอมาตรการและ
แผนแก้ไขปัญหา VOCs เพิ่มเติม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สจอ.
สผง./
๒๓๑๘
สคบ./
๒๓๕๐
สมข./
๒๓๑๒

สจอ.
ฝตบ.

๑.๐๐ กาญจนา/
๒๒๙๓

๑.๐๐ อรวรรณ/
๒๓๐๔

๕

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ

เป้าหมาย (ทั้งปี)

๒) เก็บตัวอย่าง VOCs เพิ่มเติม ในพื้นที่ชุมชนที่พบ VOCs เกินค่าเฝ้าระวังฯ
๒๔ ชั่วโมงต่อเนื่อง
๓) ประชุมร่วมกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องฯ ระดับจังหวัด (ตั้งโดย กพอ.)
๔) ตรวจวัด วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ VOCs รายเดือน
๕) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปสถานการณ์ VOCs และการดําเนินงาน
แก้ไขปัญหา VOCs ในปี ๒๕๖๐ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗.๓ การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๑) จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
- รวบรวมและทบทวนข้อ มูล การศึก ษาวิจัย และอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง
ตามความเห็น กก.คพ.
- ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ
- เสนอ อคพ. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ เพื่อเสนอ
กก.คพ./กก.วล.
- ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการฯ สู่หน่วยงานปฏิบัติ
- ประสานรวบรวมผลการดําเนินงาน
๒) ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดํา พร้อมตรวจวัด CO/HC
(กรุงเทมหานคร/ปริมณฑล/ต่างจังหวัด)
๓) จัดฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และพื้นที่จังหวัดที่มีปัญหามลพิษ

ดํ า เนิ น การได้ ต ามแผน
ร้อยละ ๑๐๐

กรุ ง เทพมหานครและ
ต่างจังหวัด รวม ๘,๐๐๐ คัน
- กรุงเทพมหานคร
๑๒๐ คน
- ต่างจังหวัด ๕๐ คน
๗.๔ เพิ่มประสิทธิภ าพการติ ด ตามตรวจสอบคุณ ภาพอากาศ (บํา รุ ง สถานี / ๓ พื้นที่
จัดซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน)

เป้าหมายการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สจอ.
ฝตบ.
๐.๕๐ นันทวัน/
๒๓๒๓

๐.๙๐
๐.๑๐

๔๑.๑๔

ธวัชชัย/
๒๕๑๕
ธวัชชัย/
๒๕๑๕
สคบ./
๒๓๕๐

๖

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ
ภารกิจพื้นฐานของกรมควบคุมมลพิษ
๘. การพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานควบคุม
มลพิษจากแหล่งกําเนิด
๘.๑ ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินพารามิเตอร์กลุ่มสารฆ่าแมลง
๑) จัดทําแผนการดําเนินงาน
๒) ดําเนินการจัดซื้อจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง
๓) เก็บตัวอย่างภาคใต้
๔) เก็บตัวอย่างภาคเหนือ
๕) เก็บตัวอย่างภาคตะวันออก
๖) เก็บตัวอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๗) สรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร
๘.๒ ทบทวนแหล่งกําเนิดมลพิษ ประเภทท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และ
กิจการแพปลา
๑) นําเสนอแนวทางการทบทวนแหล่งกําเนิดมลพิษต่อคณะอนุกรรมการ
ประสานการจัดการสิ่งแวดล้อมจากการเกษตรกรรม
๒) กําหนดแผนการลงพื้นที่สํารวจ และลงพื้นที่สํารวจเก็บข้อมูลตัวอย่างน้ําทิ้ง
๓) วิเคราะห์และประมวลผลการสํารวจเพื่อกําหนดแนวทางการทบทวน
แหล่งกําเนิดมลพิษ (ปรับปรุง)
๔) นําเสนอแนวทางการทบทวนแหล่งกําเนิดมลพิษ (ปรับปรุง) ต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๕) นําเสนอแนวทางการทบทวนแหล่งกําเนิดมลพิษ (ปรับปรุง) ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในพื้นที่
๖) จัดทําเอกสารวาระเสนอคณะอนุกรรมการประสานการจัดการสิ่งแวดล้อม
จากการเกษตรกรรม

เป้าหมาย (ทั้งปี)

เป้าหมายการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จํานวนกฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการในการบริหารจัดการมลพิษแล้วเสร็จตามแผนงานที่กําหนด
จํานวน ๘ เรื่อง
เก็ บ ตั ว อย่ า งภาคใต้
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แล้วเสร็จ

๑.๕๙
๑.๕๐
๐.๙๐

สจน.
สจอ.
ปิณิดา/
๒๒๐๒

คณะอนุกรรมการประสาน
การจั ด การสิ่ง แวดล้อ ม
จากการเกษตรกรรม
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
กับแนวทางการทบทวน
แหล่งกําเนิดมลพิษ

๐.๓๐

นฤมล/
๒๒๑๗

๗

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ
๗) นํา เสนอแนวทางการทบทวนแหล่ ง กํา เนิ ด มลพิ ษ (ปรั บ ปรุ ง )
ต่อคณะอนุกรรมการประสานการจัดการสิ่งแวดล้อมจากการเกษตรกรรม
๘.๓ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งอุตสาหกรรมประเภทโรงไฟฟ้า
๑) รวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ําทิ้งและมาตรฐาน/มาตรการในการควบคุมน้ําทิ้ง
จากข้อมูลในประเทศ/ต่างประเทศ
๒) จัดประชุมหารือกับสมาคมและผู้ประกอบการในแนวทางการดําเนินงาน
๓) สรุปพารามิเตอร์ที่จะดําเนินการจัดทํามาตรฐานน้ําทิ้งเฉพาะประเภท
อุตสาหกรรม
๔) จัดทําวาระและเอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย Focus Group
เพื่อให้ความเห็นกับพารามิเตอร์
๕) จัดประชุมกลุ่มย่อย Focus Group เพื่อให้ความเห็นกับพารามิเตอร์
และขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการเก็บตัวอย่าง
๖) รวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการ หรือเก็บตัวอย่างน้ํา
๗) สรุปผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ําตามพารามิเตอร์ที่กําหนดและวิเคราะห์ผล
ทางสถิติ
๘.๔ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือ
อุตสาหกรรมชุมชน
๑) รวบรวมข้อมูลอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรมชุมชนประเภท
ต่างๆ ที่ควรจะดําเนินการจัดทํามาตรฐานน้ําทิ้งฯ
๒) รวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ําทิ้งและมาตรฐาน/มาตรการในการควบคุม
น้ําทิ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓) จัด ประชุม หารือ กั บ หน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งและกลุ่ม ผู้ป ระกอบการ
ในแนวทางการดําเนินงาน
๔) สรุปพารามิเตอร์ที่จะดําเนินการจัดทํามาตรฐานฯ
๕) รวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการ หรือเก็บตัวอย่างน้ํา

เป้าหมาย (ทั้งปี)

เป้าหมายการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ํา
ตามพารามิเตอร์ที่กําหนด
และการวิ เ คราะห์ ผ ล
ทางสถิติ

๐.๑๕ อรุณกิจ/
๒๑๕๖
กุลภัทร/
๒๑๖๑
วรญา/
๒๑๗๖

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ํา
ตามพารามิเตอร์ที่กําหนด
และการวิเ คราะห์ผ ล
ทางสถิติ

๐.๑๕

วรญา/
๒๑๗๖
อรุณกิจ/
๒๑๕๖
กุลภัทร/
๒๑๖๑

๘

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ

เป้าหมาย (ทั้งปี)

๖) วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตามพารามิเตอร์ที่กําหนด
๗) จัดประชุมกลุ่มย่อย focus group กับกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฯ
เป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาพารามิเตอร์ที่จะจัดทํา
มาตรฐานฯ และผลการเก็บตัวอย่างน้ํา
๘) สรุปผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ําตามพารามิเตอร์ที่กําหนด และวิเคราะห์
ผลทางสถิติ
๘.๕ มาตรฐานควบคุมค่าความเข้มกลิ่นจากโรงงานยางพารา
เสนอ กก.วล. เพื่อพิจารณา
และออกเป็นประกาศฯ
๑) แนวทางในการกําหนดมาตรฐานฯ
๒) จัดประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานควบคุมค่าความเข้มกลิ่น
จากโรงงานยางพารา
๓) ยกร่างค่ามาตรฐานฯ
๔) รับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงฯ
๕) จัดเตรียมเอกสารวาระเพื่อเสนอ กก.คพ.
๖) เสนอ อคพ. ให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อ กก.คพ.
๗) จัดเตรียมเอกสารวาระเพื่อเสนอ กก.วล.
๘) เสนอ อคพ. ให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อ กก.วล.
๙) จัดทําประกาศกระทรวงฯ
๘.๖ มาตรฐานการปรับปรุงคุณภาพรถยนต์ใหม่ขนาดเล็กและคุณภาพเชื้อเพลิง เสนอ กก.วล. เพื่อพิจารณา
ตามมาตรฐานยูโร ๕
๑) เสนอ อคพ. ให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อ กก.คพ.
๒) แก้ไขเพิ่มเติมหรือหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเห็น กก.คพ.
๓) คณะอนุก รรมการกํา หนดมาตรฐานการระบายมลพิษ ทางอากาศ
จากยานพาหนะให้ความเห็นชอบ
๔) เสนอ อคพ. ให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อ กก.คพ.
๕) เสนอ อคพ. ให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อ กก.วล.

เป้าหมายการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๐.๕๐ กาญจนา/
๒๒๙๓

๐.๕๐ มานวิภา/
๒๒๗๕

๙

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ

เป้าหมาย (ทั้งปี)

๘.๗ การยกเลิกการใช้เครื่องตรวจวัดควันดําระบบกระดาษกรอง
เสนอ กก.วล. เพื่อพิจารณา
ในการตรวจวัดควันดํา
๑) ประชุมหารือกับกรมการขนส่งทางบก และบริษัทขายเครื่องมือวัดควันดํา
๒) เตรียมเอกสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นกับ ตรอ.
๓) จัดประชุมร่วมกับกรมการขนส่งเพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก ตรอ.
๔) สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
๕) คณะทํา งานพิ จ ารณากํา หนดและปรั บ ปรุ ง ระบบการตรวจสภาพ
ยานพาหนะประจําปีด้านมลพิษให้ความเห็นชอบ
๖) คณะอนุกรรมการกํากนดมาตรฐานควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ
ให้ความเห็นชอบ
๗) อคพ. ให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อ กก.คพ.
๘) อคพ. ให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อ กก.วล.
๙. การสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษ

๙.๑ จัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ

๙.๒ การดําเนินงานเขตควบคุมมลพิษ
๑) ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ
ในเขตควบคุมมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๒) ปรับปรุงกฎระเบียบ/การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของหน่วยงานในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ
- จัดทําเอกสารวาระเสนอ อคพ. ให้ความเห็นชอบ

ได้รับการตรวจสอบแก้ไข
ร้อยละ ๑๐๐

เขตควบคุมมลพิษ
๑๓ จังหวัด
ข้อเสนอจํานวน ๖ เรื่อง
ได้รับการพิจ ารณาจาก
คณะอนุกรรมการ

เป้าหมายการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๐.๕๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
พิจิตรา/
๒๒๗๓

๑๑.๓๔๐๓ สจน.
๒.๘๑๗๗ กผผ.
๑.๙๐ ฝคป.
๓.๘๕๕๗ ฝตบ.
๓.๘๕๕๗ ปรินันท์/
๒๕๔๘
จิตติมา/
๒๒๒๒
๒.๘๑๗๗ ปัณณธร/
๐.๕๕๔๘ ๒๔๔๕
๐.๐๘๕๒

๑๐

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินงานในเขตควบคุมมลพิษ
เพื่อเสนอข้อเสนอการปรับปรุงกฎระเบียบ/การบริหารจัดการฯ
๓) โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลการดําเนินงานในเขตควบคุมมลพิษ
- ประเมินประสิทธิผลและผลกระทบจากการประกาศเขตควบคุมมลพิษ
และจั ด ทํา ข้ อ เสนอการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการดํา เนิ น งาน
เขตควบคุมมลพิษ
- จัดทําหลักเกณฑ์และขั้นตอนการประกาศและยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ
- ประเมินความเหมาะสมในการกําหนดขอบเขตพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ
และจัดทําข้อเสนอแนะปรับปรุงขอบเขตพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ
- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษา
- นําผลการรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุงผลการศึกษา
- จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ
๙.๓ การฟื้นฟูลําห้วยคลิต้จี ากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี
๑) รายงานผลการสํารวจวางแผนการดําเนินงาน
๒) รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย
๓) รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างฝายดักตะกอน
๔) รายงานความก้าวหน้าในภาพรวมโครงการฯ
๙.๔ ระบบฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลแบบบูรณาการ
๑) จัดทําขอบเขตการดําเนินงาน
๒) ดําเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา
๓) จัดทําแผนการดําเนินงาน
๔) รายงานผลการดําเนินการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล
๕) ออกแบบการจัดทําฐานข้อมูล
๖) จัดทําต้นแบบระบบครั้งที่ ๑

เป้าหมาย (ทั้งปี)

เป้าหมายการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รายงานผลการศึ ก ษา
โครงการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานในเขต
ควบคุมมลพิษตามขอบเขต
การดําเนินงาน

๒.๑๗๗๗

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง
หลุมฝังกลบแบบปลอดภัย
งานก่อสร้างฝายดักตะกอน
เป็นไปตามแผนงานที่กําหนด

๗.๘๔๐๓

ระบบที่ได้รับการปรับปรุง
แล้วเสร็จ

๓.๕๐๐๐ วิลาวัลย์/
๒๒๒๑

ชนชนก/
๒๑๕๕
มนต์เทพ/
๒๑๕๕

๑๑

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ
๗) จัดทําต้นแบบระบบที่สมบูรณ์
๘) ดําเนินการทดสอบการใช้งานระบบและแก้ไขปรับปรุง
๙) จัดการอบรมให้กับผู้รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๑๐) จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์และส่งมอบเครื่องมืออุปกรณ์
๙.๕ พัฒนาระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
๑) กําหนดขอบเขตการดําเนินงาน

เป้าหมาย (ทั้งปี)

ระบบสารสนเทศของ
ห้องปฏิบัติการ

เป้าหมายการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๑.๙๐๐๐

มนูชัย/
๒๕๖๑

๒) จัดจ้างตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง
๓) กํากับดูแลการทํางานให้เป็นไปตามขอบเขตงาน
๔) ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงินในแต่ละงวด

๑.๙๐๐๐

๕) ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบสารสนเทศ
๑๐. การพัฒนาและดําเนินมาตรการการจัดการมลพิษและการป้องกันมลพิษ

๑๐.๑ (ร่าง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย
ที่เหมาะสมสําหรับ อปท.
๑) ทบทวนเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๒) ยกร่างหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่เหมาะสมสําหรับ อปท.
๓) รับฟังความคิดเห็น
๔) ปรับแก้ (ร่าง) ตามความคิดเห็น และนําเสนอผู้บริหาร
๑๐.๒ (ร่าง) หลักเกณฑ์พื้นฐานสําหรับเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน
๑) ทบทวนเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๒) ยกร่างหลักเกณฑ์พื้นฐานสําหรับเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน

(ร่ า ง) หลั ก เกณฑ์ ก าร
พิจารณาคัดเลือกรูปแบบ
เทคโนโลยี ก ารจั ด การ
ขยะมูลฝอยที่เหมาะสม
สําหรับ อปท.
(ฉบั บ ผ่ า นการรั บ ฟั ง
ความคิดเห็น)
(ร่าง) หลักเกณฑ์พ้ืนฐาน
สําหรับเตาเผาขยะมูลฝอย
ชุมชน

๐.๑๐
๑.๙๕๓๑
๓.๖๙
-

สจก.
สจน.
ฝคป.
ทวีชัย/
๒๔๘๐

-

วิจารณ์/
๒๔๘๖

๑๒

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ
๑๐.๓ (ร่าง) คุณลักษณะของเชื้อเพลิงขยะจากขยะมูลฝอยชุมชน (RDF)
๑) ทบทวนเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๒) ยกร่างคุณลักษณะของเชื้อเพลิงขยะจากขยะมูลฝอยชุมชน (RDF)
๑๐.๔ ร่างประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อลดการปลดปล่อย
สารไดออกซิน/ฟิวแรนจากเตาเผาศพสู่บรรยากาศ
๑) ปรับแก้ไขร่างประกาศฯ ตามความเห็นคณะทํางานพิจารณาหลักเกณฑ์
วิชาการฯ
๒) เสนอร่างประกาศฯ ให้คณะอนุกรรมการอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ พิจารณา
๓) เสนอ อคพ. พิจารณาลงนามในประกาศ คพ.
๑๐.๕ แนวทางการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
๑) ทบทวนเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๒) ยกร่างคู่มือแนวทางการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
๓) รับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซด์
๔) ปรับแก้ (ร่าง) ตามความคิดเห็น และนําเสนอผู้บริหาร
๑๐.๖ จัดทําแนวทางกําหนดอัตราภาระบรรทุกความสกปรก
๑) รวมรวมข้อมูลการกําหนดอัตราภาระบรรทุกความสกปรก
๒) จัดประขุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความเห็นต่อแนวทางการรวบรวม
วิเคราะห์และการเก็บข้อมูล
๓) สรุปแนวทางการรวบรวม วิเคราะห์และการเก็บข้อมูล และเปรียบเทียบ
ผลการทดสอบการใช้ภาระบรรทุกความสกปรกในการควบคุม
การระบายน้ําทิ้ง
๔) สรุปผลการทดสอบและจัดทําร่างแนวทางการกําหนดอัตราภาระ
บรรทุกความสกปรกในการควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
๕) ประชุมรับฟังความเห็นภายในและภายนอกต่อร่าง แนวทางการกําหนด
อัตราภาระบรรทุกความสกปรกในการควบคุมการระบายน้ําทิ้ง

เป้าหมาย (ทั้งปี)
(ร่ า ง) คุ ณ ลั ก ษณะของ
เ ชื ้ อ เ พ ลิ ง ข ย ะ จ า ก
ขยะมูลฝอยชุมชน (RDF)
ร่างประกาศกรมควบคุม
มลพิษ เรื่อง แนวปฏิบัติ
เพื่ อ ลดการปลดปล่ อ ย
สารไดออกซิน /ฟิว แรน
จากเตาเผาศพสู่บรรยากาศ

เป้าหมายการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
-

วิจารณ์/
๒๔๘๖

- วิจิตรตรา /
๒๔๓๐

คู่มือแนวทางการลด และ
คั ด แ ยกขยะมู ล ฝ อ ย
ในหน่วยงานภาครัฐ

๐.๑๐ บัญชาการ/
๒๔๙๕

ร่างแนวทางการกําหนด
อั ต ร า ภ า ร ะ บ ร ร ทุ ก
ความสกปรกในการควบคุม
การระบายน้ําทิ้ง

๐.๑๗

วิมลิน/
๒๑๖๖

๑๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ
๖) ปรับแก้ไขร่างแนวทางการกําหนดอัตราภาระบรรทุกความสกปรก
ในการควบคุมการระบายน้ําทิ้งตามมติที่ประชุม
๑๐.๗ จัดทําระบบอนุญาตระบายมลพิษของประเทศไทย
๑) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๒) จัดทําประชุมคณะทํางานเตรียมการระบบอนุญาตระบายมลพิษ
๓) จัดประชุมกลุ่มย่อย Focus Group เพื่อพิจารณากรอบแนวทาง
การกําหนดระบบอนุญาตระบายมลพิษ (Conceptual Idea)
๔) จัดทําร่าง แนวทางการนําระบบอนุญาตระบายมลพิษมาใช้ในประเทศไทย
๕) จัด ประชุม กลุ่ม ย่อ ย Focus Group เพื่อ พิจ ารณาร่ า งแนวทาง
การนําระบบอนุญาตระบายมลพิษมาใช้ในประเทศไทย
๖) จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพิจารณาร่างแนวทางการนําระบบ
อนุญาตระบายมลพิษมาใช้ในประเทศไทยและสรุปผลการประชุม
๑๐.๘ จัดทําคําแนะนําแนวทางการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับการจัดการ
น้ําเสียจากการเลี้ยงสุกร
๑) รวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียจากฟาร์มสุกร
๒) ประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓) จัดทําแผนการสํารวจและดําเนินการสํารวจข้อมูลในพื้นที่
๔) สรุปผลสํารวจ
๕) จัดทําร่างแนวทางการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับการจัดการ
น้ําเสียจากการเลี้ยงสุกรทุกประเภท
๑๐.๙ แนวทางควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากการทํานาข้าว (เกษตรแปลงใหญ่)
๑) รวบรวมข้อมูลและจัดทําแบบสํารวจข้อมูล
๒) ประสานหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งและสํา รวจข้ อ มู ล การทํา นาข้ า ว
(เกษตรแปลงใหญ่)

เป้าหมาย (ทั้งปี)

เป้าหมายการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร่างแนวทางการนําระบบ
อนุญ าตระบายมลพิษ
มาใช้ในประเทศไทย

๐.๐๔

วรญา/
๒๑๗๖
อรุณกิจ/
๒๑๕๖
กุลภัทร/
๒๑๖๑

ร่างแนวทางการใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมสํา หรับ การ
จั ด การน้ํา เสี ย จากการ
เลี้ยงสุกรทุกประเภท

๐.๒๐

บุปผา/
๒๑๓๙
สุทธิ์ทิรา/
๒๑๔๔

สรุปผลการสํารวจข้อมูล
น้ํา ทิ้ ง ในช่ ว งเตรี ย มดิ น
และใส่ปุ๋ย

๐.๕๐

บุปผา/
๒๑๓๙
ภัทรานิษฐ์/
๒๑๔๑

๑๔

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ
๓) สรุปข้อมูลการทําเกษตรแปลงใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อม
๔) สํารวจและเก็บตัวอย่างน้ําทิ้งในช่วงเตรียมดิน ใส่ปุ๋ยและก่อนเก็บเกี่ยว
๕) สรุปผลการสํารวจข้อมูลน้ําทิ้งในช่วงเตรียมดินและใส่ปุ๋ย
๑๐.๑๐ จั ด ทํา มาตรการและแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาตะกอนดิ น กรณี
ค่าโลหะหนักเกินมาตรฐาน
๑) จัดทําแผนการสํารวจข้อมูล
๒) สํารวจข้อมูลและสรุปข้อมูลในรอบ ๖ เดือนแรก
๓) สํารวจข้อมูลและสรุปข้อมูลในรอบ ๑๒ เดือน และเสนอแนะแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาตะกอนดิน กรณีค่าโลหะหนักเกินมาตรฐาน
๑๐.๑๑ การดําเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ําในลุ่มน้ําปากพนัง
๑) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดําเนินงานปี ๒๕๖๐
๒) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานปี ๒๕๖๐ แผนงานที่จะดําเนินการ
ปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒
๓) จัดประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ ๑
๔) จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑
๕) ประสานหน่วยงานรายงานผลการดําเนินงาน ๒๕๖๑ รอบ ๙ เดือน
๖) จัดประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ ๒
๗) จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๒
๑๐.๑๒ แก้ไขปัญหาน้ําเสียชายหาดท่องเที่ยว
๑) ประชุมหารือภายในเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
๒) กําหนดพื้นที่และรวบรวมข้อมูลแหล่งกําเนิดในเบื้องต้น
๓) ประสานหน่ ว ยงานในพื้ น ที่ แ ละจั ด ประชุ ม แก้ ไ ขปั ญ หาน้ํา เสี ย
ชายหาดท่องเที่ยว (หัวหิน)
๔) สรุปผลการดําเนินงานเบื้องต้น

เป้าหมาย (ทั้งปี)

เป้าหมายการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สรุปผลการสํารวจ และ
เสนอแนะการจั ด การ
ตะกอนดิ น ในพื้ น ที่ ที่ มี
โลหะหนักสูง

๐.๑๐

สมพร/
๒๒๐๑

รายงานผลการดําเนินงาน
ปี ๒๕๖๐ ภายใต้แผนแม่บท
การพั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ํา
ปากพนัง ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔

๐.๓๔๓๑

วิมลพร/
๒๑๙๕
พิชญา/
๒๑๙๑

สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งาน
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า น้ํา เ สี ย
ชายหาดท่องเที่ยว

๐.๕๐ สมลักษณ์/
๒๑๗๕

๑๕

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ
๕) ประชุมหารือภายในเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน
๖) กิจกรรมให้คําแนะนําเชิงลึกใน ๔ พื้นที่
๗) สรุปผลการดําเนินงาน
๑๐.๑๓ มาตรการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนจากกิจกรรมเหมืองแร่
๑) เสนอความก้าวหน้าในการจัดทํา (ร่าง) กรอบแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและติดตามผลการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมบริเวณ
ภายในและรอบเหมืองแร่ทองคํา ของบริษัททุ่งคํา จํากัด ที่ ต.เขาหลวง
อ.วังสะพุง จ.เลย ต่อ กก.คพ.
๒) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําบริเวณพื้นที่เหมืองแร่ทองคํา ครั้งที่ ๑
๓) จัดทํารายงานผลการติดตามตรวจสอบ ครั้งที่ ๑
๔) ประชุมผลักดันการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
๕) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําบริเวณพื้นที่เหมืองแร่ทองคํา ครั้งที่ ๒
๖) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําบริเวณพื้นที่เหมืองแร่ทองคํา ครั้งที่ ๓
๗) จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
๑๐.๑๔ การพัฒนากลไก และขับเคลื่อนการบริโภคการผลิตที่เป็นมิตรอย่างยั่งยืน
๑) ขับเคลื่อนการดําเนินงาน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนส่ง เสริม การจัด ซื้อ จัด จ้า งสิน ค้า และบริก ารที่ เ ป็ น มิต ร
กับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
- จัดทําหนัง สือขอความร่วมมือหน่ว ยงานเป้า หมายรายงานผล
การดําเนินงาน
- รวบรวม และตรวจสอบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ
- ประมวลผล ปริมาณ และมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อนํามาประเมิน
ปริมาณค่าก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดได้ และมูลค่าประโยชน์
จากสิ่งแวดล้อมจากการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย (ทั้งปี)

รายงานผลการตรวจสอบ
คุ ณ ภาพสิ ่ ง แวดล้ อ ม
บริเวณพื้นที่เหมืองแร่

เป้าหมายการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๐.๑๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

วิมลิน/
๒๑๖๖

๓.๖๙
จํานวนหน่วยงานที่รายงาน
ผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน
ไม่น้อยกว่า ร้อ ยละ ๖๐
ของหน่วยงานเป้าหมาย

สุวิชา/
๒๑๐๒

๑๖

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ

เป้าหมาย (ทั้งปี)

เสนอร่างเกณฑ์ข้อกําหนด
ต่อ กก.คพ. เพื่อให้ความ
เห็นชอบ
- พัฒนาและปรับปรุงเกณฑ์ข้อกําหนดฯ
ร่ า งเกณฑ์ ข้ อ กํ า หนดฯ
ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการเทคนิคฯ
- เสนอร่างเกณฑ์ข้อกําหนดฯ ต่อ กก.คพ. เพื่อให้ความเห็นชอบ
๕ เกณฑ์
๓) จัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯ
อาคารเขียวของภาครัฐ
ได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บริหาร
๑๑. โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ

เป้าหมายการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๒) จัดทําเกณฑ์ข้อกําหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๑๑.๑ ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลและสิ่งแวดล้อมทางทะเลทั่วประเทศ
๑) โอนงบประมาณให้ สสภ. เพื่อใช้เก็บตัวอย่าง ๐.๙๕๗๐ ล้านบาท
๒) จัดทําแผนการเก็บตัวอย่าง ประสาน สสภ. และจัดจ้างวิเคราะห์
๓) ดําเนินการเก็บตัวอย่าง ครั้งที่ ๑
๔) สรุปผลการดําเนินงาน
๕) ดําเนินการเก็บตัวอย่าง ครั้งที่ ๒
๖) สรุปการประเมินผล MWQI
๑๑.๒ ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน
๑) โอนงบประมาณให้ สสภ. เพื่ อ ใช้ เ ก็ บ และวิ เ คราะห์ ตั ว อย่ า ง
๔.๘๐๙๐ ล้านบาท
๒) จัดทําแผนการเก็บตัวอย่าง ประสาน สสภ.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ปิ่นทอง/
๒๐๘๘

โมธิณ/ี
๒๐๙๑
๑๐.๙๔๗๙
๕๕.๔๖๘๕

สจน.
สจอ.

สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์
คุ ณ ภาพน้ํา ทะเลและ
สิ่ ง แวดล้ อ มทางทะเล
ทั่วประเทศ ปี ๒๕๖๑

๓.๘๐๗ รติวรรณ/
๒๒๑๖
สุภกิจ/
๒๒๒๓

สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์
คุณภาพน้ําผิวดิน ปี ๒๕๖๑

๔.๘๐๙

พลาวุธ/
๒๒๑๒

๑๗

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ
๓) ดําเนินการเก็บตัวอย่าง
๔) สรุปการประเมินผล WQI
๑๑.๓ บํารุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติ
๑) จัดจ้างบํารุงรักษาสถานีฯ
๒) จัดทําแผนการดําเนินงานและตรวจสอบสถานภาพของเครื่องมือ
๓) บํารุงรักษาสถานีฯ
๔) สรุปรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน
๑๑.๔ ติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรด จ.กาญจนบุรี
๑) จัดทําแผนการสํารวจ
๒) สํารวจและเก็บตัวอย่าง
๓) สรุปรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา
๑๑.๕ การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ (station/mobile/VOCs/Toxic)
๒) ติดตามตรวจสอบปัญหามลพิษจากอุตสาหกรรม (โรงไฟฟ้า/VOCs/
อุตสาหกรรมอื่นๆ)
๓) ติดตามตรวจสอบปัญหามลพิษจากยานพาหนะ (ควันดํา/เสียงดัง)
๔) ติดตามสถานการณ์มลพิษทางอากาศข้ามแดน
๕) ติด ตามตรวจวัดระดับเสีย งและความสั่น สะเทือ น (พื้ น ที่ ทั่ว ไป/
พื้นที่เฉพาะ/ชุมชน/สนามบิน)
๖) รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศและเสียงสู่สาธารณะ

เป้าหมาย (ทั้งปี)

ได้รับข้อมูลจากสถานีฯ
ร้อยละ ๘๐ ของจํานวน
ข้อมูลที่ควรจะได้รับ

รายงานผลการติ ด ตาม
ตรวจสอบสถานการณ์
การตกสะสมของกรด
ปี ๒๕๖๑
ได้ ดํ า เนิ น การตามแผน
ร้อยละ ๑๐๐

เป้าหมายการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
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งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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๒๒๑๑
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ทุกส่วน
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