สรุปร้อยละความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการสําคัญของกรมควบคุมมลพิษ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

กิจกรรม

เริ่มมีการดําเนินงานสูงกว่าร้อยละ ๑๐
ร้อยละ

๑. ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกําเนิดมลพิษ
๒. แนวทางการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
๓. ติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรด จ.กาญจนบุรี
๔. มาตรการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนจากกิจกรรมเหมืองแร่

กิจกรรม

๕๗
๒๐
๒๐
๑๕

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ก้าวหน้า เนื่องจากตรวจแหล่งกําเนิดเพิ่มขึ้น
ฝตบ.
ก้าวหน้า เนื่องจากเสนอร่างคู่มือต่อผู้บริหาร
สจก.
คงเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่างการลงพื้นที่สํารวจ
สจน.

ตามแผนการสํารวจ
คงเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทํา (ร่าง)
กรอบแผนปฏิบัติการฯ

เริ่มมีการดําเนินงานระหว่างร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ

๑. สนับสนุนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีรูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง
๒. สํารวจข้อมูลสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศ
๓. ติด ตามตรวจสอบสถานที่กํา จัด ขยะมูล ฝอยที่ป ระสบปัญ หาและ
ให้คําแนะนํา อปท. ปรับปรุงระบบฯ ให้มีประสิทธิภาพ
๔. พัฒนาระบบรองรับการจัดตั้งศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์
๕. สนับ สนุนการดําเนินงานด้านการจัด การขยะมูล ฝอยสําหรับ พื้น ที่
อุทยานแห่งชาติ
๖. สนับสนุนให้คําแนะนําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดสร้างระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมแห่งใหม่ และการดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียรวม
ที่มีอยู่
๗. แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ําในคลองสาขาลุ่มน้ําท่าจีน

๑๐

ความก้าวหน้า

สจน.

ความก้าวหน้า

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
คงเดิม เนื่องจากรอผลการดําเนินงานจาก สสภ.
สจก.
และ ทสจ.

๑๐
๑๐

คงเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล
ก้าวหน้า เนื่องจากลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบแล้ว

สจก.
สจก.

๑๐

ก้าวหน้า เนื่องจากมีคณะกรรมการจัดทํา TOR
แล้ว

สจก.

๑๐

ก้าวหน้า เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทําแผนฝึกอบรม

สจก.

๑๐

ก้าวหน้า เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทําแผนลงพื้นที่

สจน.

๑๐

ก้ า วหน้ า เนื่ องจากได้ ล งสํา รวจสภาพปั ญ หา
คลองแล้ว
คงเดิม เนื่องจากบริษัทรับจ้างอยู่ระหว่างดําเนินการ
ตามสัญญาจ้าง
ก้าวหน้า เนื่องจากมีการจัดประชุมมอบนโยบาย
การแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ และอยู่ระหว่าง
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในจังหวัดภาคเหนือ
ตามแผน

สจน.

๘. ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัตใิ หม่ในพื้นที่เป้าหมาย

๑๐

๙. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ๙ จังหวัด

๑๐

สจน.
สจอ.

-๒กิจกรรม

เริ่มมีการดําเนินงานระหว่างร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ

๑๐. การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี

๑๐

๑๑. การแก้ ไ ขปั ญ หาสารอิ น ทรี ย์ ร ะเหยง่ า ยในพื้น ที่ ม าบตาพุ ด และ
บริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง
๑๒. จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๑๓. เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ (บํารุงสถานี/
จัดซือ้ เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน)
๑๔. ปรั บ ปรุ ง มาตรฐานคุ ณ ภาพน้ํา ในแหล่ ง น้ํา ผิ ว ดิ น พารามิ เ ตอร์
กลุ่มสารฆ่าแมลง
๑๕. มาตรฐานการปรับปรุงคุณภาพรถยนต์ใหม่ขนาดเล็กและคุณภาพ
เชื้อเพลิงตามมาตรฐานยูโร ๕
๑๖. การยกเลิกการใช้เครื่องตรวจวัดควันดําระบบกระดาษกรองในการ
ตรวจวัดควันดํา
๑๗. ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ
ในเขตควบคุมมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๑๘. ปรับปรุงกฎระเบียบ/การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของหน่วยงานในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ
๑๙. โครงการจ้างที่ป รึกษาติด ตามประเมิน ผลการดําเนินงานในเขต
ควบคุมมลพิษ
๒๐. แก้ไขปัญหาน้ําเสียชายหาดท่องเที่ยว
๒๑. จัดทําเกณฑ์ขอ้ กําหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๑๐

๒๒. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลและสิ่งแวดล้อมทางทะเลทั่วประเทศ

๑๐

๒๓. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน
๒๔. การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน

๑๐
๑๐

๒๕. ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดํา พร้อมตรวจวัด CO/HC
(กรุงเทพมหานคร/ต่างจังหวัด)
๒๖. จัดทําแนวทางกําหนดอัตราภาระบรรทุกความสกปรก

๘

ความก้าวหน้า

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
คงเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่างตรวจวัดฝุ่นละออง
สจอ.

จากแหล่งกําเนิดในพื้นที่ตามแผนการดําเนินงาน
ก้าวหน้า เนื่องจากมีการประชุมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

สจอ.

๑๐

ก้าวหน้า เนื่องจากมีการรวบรวมข้อมูลแหล่งกําเนิด
เพิ่มเติม

สจอ.

๑๐

ก้าวหน้า เนื่องจากอยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างบํารุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ

สจอ.

๑๐

คงเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทําแผนการดําเนินงาน

สจน.

๑๐

ก้าวหน้า เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทําวาระเสนอ
เข้าที่ประชุม กก.คพ.

สจอ.

๑๐

คงเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสาร
เพื่อรับฟังความคิดเห็น

สจอ.

๑๐

ก้าวหน้า เนื่องจากประสานและให้คําแนะนํา
การจัดประชุมคณะอนุกรรมฯ ระดับจังหวัด

กผผ.

๑๐

ก้าวหน้า เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทําเอกสารวาระ
เสนอคณะอนุกรรมการฯ

กผผ.

๑๐

ก้าวหน้า เนื่องจากคณะกรรมการดําเนินงาน
จ้างที่ปรึกษาอยู่ระหว่างคัดเลือกที่ปรึกษา

กผผ.

๑๐
๑๐

ก้าวหน้า เนื่องจากอยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุม

สจน.
ฝคป.

๘

ก้ า วหน้ า เนื่ อ งจากอยู่ ร ะหว่ า งเสนอวาระ
เข้าที่ประชุม กก.คพ.
ก้าวหน้า เนื่องจากจัดทําแผนการเก็บตัวอย่าง
แล้วเสร็จ
คงเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่างเก็บตัวอย่างน้ํา
คงเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่างตรวจติดตามและ
รายงานผลสู่สาธารณะเป็นประจํา
ก้ า วหน้ า เนื่ อ งจากลงพื้ น ที่ ต รวจสอบตาม
แผนการดําเนินงาน
คงเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมความคิดเห็น
จากการประชุมกลุ่มย่อย

สจน.
สจน.
สจอ.
ฝตบ.
สจน.

-๓กิจกรรม

เริ่มมีการดําเนินงานระหว่างร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ

๒๗. การดําเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ําในลุ่มน้ําปากพนัง
๒๘. พัฒนาระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
๒๙. ขับเคลื่อนการดําเนินงาน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๓๐. สนับสนุน จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นในการจัดการ
ของเสียอันตรายจากชุมชน
๓๑. เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในการควบคุ ม การนํา เข้ า -ส่ ง ออก
ของเสียอันตรายข้ามแดน โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๓๒. ร่างอนุบัญญัติภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
๓๓. จัดทําระบบคาดการณ์คุณภาพน้ําและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ํา
๓๔. ทบทวนแหล่งกําเนิดมลพิษ ประเภทท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา
และกิจการแพปลา
๓๕. มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งอุตสาหกรรมประเภทโรงไฟฟ้า
๓๖. มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
หรืออุตสาหกรรมชุมชน
๓๗. มาตรฐานควบคุมค่าความเข้มกลิ่นจากโรงงานยางพารา
๓๘. จัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ

๘
๗
๗

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
คงเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมผลการดําเนินงาน
สจน.
ก้าวหน้า เนื่องจากจัดทําประกาศผลแล้วเสร็จ
ฝคป.
ก้าวหน้า เนื่องจากมีการจัดทําหนังสือขอข้อมูล
ฝคป.

๕

คงเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทําแผนการดําเนินงาน

สจก.

๕

ก้าวหน้า เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทําแผนจัดฝึกอบรม

สจก.

๕

คงเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทําแผนการดําเนินงาน
จัดทําร่างอนุบัญญัติฯ

สจก.

๕
๕

คงเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งหนังสือเชิญชวน
คงเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่างรอผลการวิเคราะห์
ตัวอย่างน้ํา

สจน.
สจน.

๕
๕

คงเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
คงเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล

สจน.
สจน.

๕
๕

คงเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
ก้าวหน้า เนื่องจากอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เรื่องร้องเรียน
คงเดิม เนื่องจากคณะกรรมการดําเนินการจ้าง
ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างคัดเลือกที่ปรึกษา
คงเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่างทบทวนข้อมูล

สจอ.
ฝตบ.

๕
๕
๕

คงเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่างทบทวนข้อมูล
คงเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่างทบทวนข้อมูล
คงเดิ ม เนื่ อ งจากอยู่ร ะหว่ า งประสานหารื อ
มาตรการ/แนวทาง

สจก.
สจก.
สจก.

๕
๕

คงเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
คงเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่างกําหนดการสํารวจ
เก็บตัวอย่าง

สจน.
สจน.

๓๙. ระบบฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลแบบบูรณาการ

๕

๔๐. (ร่าง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการ
ขยะมูลฝอย ที่เหมาะสมสําหรับ อปท.
๔๑. (ร่าง) หลักเกณฑ์พื้นฐานสําหรับเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน
๔๒. (ร่าง) คุณลักษณะของเชือ้ เพลิงขยะจากขยะมูลฝอยชุมชน (RDF)
๔๓. ร่างประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อลดการปลดปล่อย
สารไดออกซิน/ฟิวแรนจากเตาเผาศพสู่บรรยากาศ
๔๔. จัดทําระบบอนุญาตระบายมลพิษของประเทศไทย
๔๕. จัด ทํา คําแนะนําแนวทางการใช้ เ ทคโนโลยีที่ เ หมาะสมสํา หรั บ
การจัดการน้ําเสียจากการเลี้ยงสุกร

๕

ความก้าวหน้า

สจน.
สจก.

-๔กิจกรรม

เริ่มมีการดําเนินงานระหว่างร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ

๔๖. แนวทางควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากการทํานาข้าว (เกษตรแปลงใหญ่)
๔๗. จัดทํามาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาตะกอนดิน กรณี
ค่าโลหะหนักเกินมาตรฐาน
๔๘. จัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
อาคารเขียว ของภาครัฐ
๔๙. บํารุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติ

ความก้าวหน้า

๕
๕

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
คงเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่างลงพื้นที่สํารวจข้อมูล
สจน.
คงเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่างจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง
สจน.

๕

ก้าวหน้า เนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล

ฝคป.

๕

คงเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่างดําเนินการจัดจ้าง
บํารุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ํา

สจน.

อยู่ระหว่างดําเนินการตามแผน
กิจกรรม
๑. เพิ่มขีดความสามารถให้กับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ และพนักงานเจ้าหน้าที่
(ทสจ. สสภ. คพ.)
๒. จัดฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
พื้นที่จังหวัด ที่มีปัญหามลพิษ
๓. การฟื้นฟูลําห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี

ร้อยละ
แผนจะเริ่มดําเนินการเดือนธันวาคม
๒๕๖๐

หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝตบ.

แผนจะเริ่มดําเนินการเดือนธันวาคม
๒๕๖๐

ฝตบ.

แผนจะเริ่มดําเนินการเดือนธันวาคม
๒๕๖๐

สจน.

หมายเหตุ : สจก. สจน. และ ฝตบ. ขอปรับแผนการดําเนินงาน ดังนี้
๑. ปรับระยะเวลาดําเนินงานของข้อที่ ๓ การฟื้นฟูลําห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี
เนื่องจากเลื่อนวันเริ่มทํางานของผู้รับจ้างจากเดิมวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
(ตารางแสดงกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดําเนินการตามแผน)
๒. ข้อที่ ๗ แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ําในคลองสาขาลุ่มน้ําท่าจีน ตัดลุ่มน้ําเจ้าพระยาออก ตามข้อสั่งการ รมว.ทส.
๓. ปรับเป้าหมายและพื้นที่การดําเนินงานของข้อที่ ๒๕ ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดํา
พร้ อ มตรวจวั ด CO/HC (กรุ งเทมหานคร/ต่ า งจั ง หวั ด ) จาก “กรุ ง เทพมหานคร/ปริ ม ณฑล/ต่ า งจั ง หวั ด ” เป็ น
“กรุ ง เทพมหานคร/ต่ า งจั ง หวั ด ” และจาก “กรุ ง เทพมหานคร ๘,๐๐๐ คั น ต่ า งจั ง หวั ด ๑,๐๐๐ คั น ” เป็ น
“กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวม ๘,๐๐๐ คัน”
๔. เปลี่ยนชื่อกิจกรรมข้อที่ ๓๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการนําเข้า-ส่งออกของเสียอันตรายข้ามแดน
โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิ บั ติ ก าร (Action Plan) แผนงาน/โครงการสํา คั ญ
ของกรมควบคุ ม มลพิ ษ ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประจํา เดื อ นพฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนงาน/โครงการสําคัญของกรมควบคุมมลพิษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ

เป้าหมาย (ทั้งปี)

เป้าหมายการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ
หน่วยงาน
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ รับผิดชอบ
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 สนับ สนุน จัง หวัด และองค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น ในการจัดการ ส ถ า น ก า ร ณ์
ของเสียอันตรายจากชุมชน
การจัดการของเสีย
อั น ต ร า ย ข อ ง
๑) ลงพื้นที่ให้คําปรึกษา
ประเทศ
๒) รวบรวมข้อมูลของเสียอันตราย
๓) จัดทํารายงานสถานการณ์
๑.๒ สนั บ สนุ น จั ง หวั ด และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ มี รู ป แบบ ๗๖ จังหวัด
การจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง

วงเงิน : ๖.๑๙ ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : ๐.๘๔๒๕ ล้านบาท
อยู่ ร ะหว่ า งจั ด ทํา แผนการดํา เนิ น งาน
การขั บ เคลื่ อ น อปท. ในการจั ด การ
ของเสียอันตรายจากชุมชน
ร้อยละความก้าวหน้า ๕

สจก.
กุลชา/
๒๔๑๓

จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การ ภัทรภร/
“โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ” (Clean ๒๔๘๒
& Green City) ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด “การบริหารจัดการปัญหา
ขยะมูลฝอย” ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการ
(มาตรา ๔๔) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ กํา หนดการดํา เนิน งาน (Term of
Reference) โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ
ประจําปีงบปรมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
คู่มือการกรอกข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแบบ คพ. ๑ ๒ และ ๓
ให้กับ สสภ. ๑-๑๖ และ ทสจ. ๗๖ จังหวัด
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๐

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ

๑.๓ สํารวจข้อมูลสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศ

เป้าหมายการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ
หน่วยงาน
เป้าหมาย (ทั้งปี)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จัดทําฐานข้อมูล
อยู่ ร ะหว่ า งรวบรวมและตรวจสอบ สุพจิต/
และสถานการณ์
ความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล สถานที่ กํา จั ด ๒๔๘๒

ส ถ า น ที่ กํา จั ด
ขยะมูลฝอยของ
ประเทศ
(๗๖ จังหวัด)
๑.๔ ติดตามตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ประสบปัญหาและ ๑๐ แห่ง
ให้คําแนะนํา อปท. ปรับปรุงระบบฯ ให้มีประสิทธิภาพ

๑.๕ พัฒนาระบบรองรับการจัดตั้งศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์
๑) ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๒) ออกหลักเกณฑ์/รูปแบบการปฏิบัติ
๓) ประชุมรับฟังความคิดเห็น

วิธีการ/รูปแบบ/
ขั้ น ตอนในการ
สนั บ สนุ น การ
รองรับการจัดตั้ง
ศู น ย์ ฯ สํา หรั บ
ห น่ ว ย ง า น
ที่เกี่ยวข้อง
๑.๖ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการนําเข้า-ส่งออกของเสียอันตราย - จํานวน ๒ ครั้ง
ข้ามแดน โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - ครั้งละ ๓๐ คน
รวม ๖๐ คน

ขยะมูลฝอย ปี ๒๕๖๐
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๐

ลงพื ้น ที ่ต ิด ตามตรวจสอบและให้ ทวีชัย/
คํา แนะนํา สถานที่กํา จัดขยะมูลฝอยที่มี ๒๔๘๐
ปั ญหาขยะมู ลฝอยตกค้ างมาก ๓ แห่ ง คื อ
ทม.แม่สอด จังหวัดตาก ทม.แม่ฮ่องสอน
จัง หวัด แม่ฮ่อ งสอน และ ทต.เกาะคา
จั ง หวั ด ลํ า ปาง เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ – ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๐
จั ด ประชุ ม คณะกรรมการจั ด ทํา ร่ า ง ราเชนทร์/
ขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาและราคากลาง ๒๔๑๓
การจ้างที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน
๒๕๖๐
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๐

อยู่ ร ะหว่ า งจั ด ทํา แผนการฝึ ก อบรม
เสริมสร้างความเข้มแข็งการควบคุมนําเข้าส่งออกของเสียอันตราย
ร้อยละความก้าวหน้า ๕

กุลชา/
๒๔๑๓

๒

เป้าหมายการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ
หน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ
เป้าหมาย (ทั้งปี)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ รับผิดชอบ
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 สนับสนุนการดําเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับพื้นที่ - จํานวน ๑ ครั้ง
อยู่ ร ะหว่ า งจั ด ทํา แผนการฝึ ก อบรม สิริรัตน์/
๒๔๙๙
อุทยานแห่งชาติ
- จํานวน ๕๐ คน
การจัดการขยะในอุทยานฯ

๑) จัดทําแผนการฝึกอบรมการจัดการขยะในอุทยานแห่งชาติ
๒) จัดทําหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
๓) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
๔) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงาน
๕) สรุปผลเสนอผู้บริหาร
๒. การพัฒนากฎหมาย อนุบัญญัติ กฎระเบียบ

- พื้นที่ ๑๐
อุทยาน

๒.๑ ร่างอนุบัญญัติภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์ ร่างอนุบัญญัติ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
๑) รวบรวมและทบทวนข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒) จัดทํารายละเอียดร่างอนุบัญญัติ
๓) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
คุณภาพแหล่งน้ําผิวดินในแหล่งน้ําที่รับผิดชอบอยู่ในเกณฑ์ดี (ประเภท ๓ ขึ้นไป) ร้อยละ ๗๗ (จํานวน ๕๐ แหล่ง จากทั้งหมด ๖๕ แหล่ง)
๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําวิกฤต (ลุ่มน้ําเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง และพื้นที่วิกฤตอื่น)
๓.๑ สนับสนุนให้คําแนะนําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดสร้างระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมแห่งใหม่ และการดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียรวม
ที่มีอยู่
๑) ทบทวนพื้นที่เป้าหมาย
๒) กําหนดแผนการลงพื้นที่เตรียยความพร้อม อปท.
๓) เตรียมแนวทางและมาตรการให้คําแนะนํา

มี ก า ร จั ด ทํา
โครงการเพื่อขอรับ
การสนั บ สนุ น
งบประมาณ
ที่มีอยู่เดิม

ร้อยละความก้าวหน้า ๑๐

วงเงิน : ๑.๐๐ ล้านบาท
สจก.
ผลเบิกจ่าย : อยู่ระหว่างจัดทําแผนการจัดทําร่างอนุบัญญัติ ราเชนทร์/
๒๔๑๓
ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติฯ
หมายเหตุ : มี ก ารเปลี่ ย นแปลงจาก
ว่าจ้างที่ปรึกษาเป็นดําเนินการเอง
ร้อยละความก้าวหน้า ๕

วงเงิน : ๙.๐๕ ล้านบาท
สจน.
ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐๖๔ ล้านบาท
อยู ่ร ะหว่า งจัด ทํ า แผนการลงพื ้น ที่ ชลาทิพย์/
๒๑๖๘
เตรียมความพร้อม อปท.
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๐

๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ

๔) ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม อปท. เป้าหมาย
๕) สรุปผลเสนอ ผอ.สจน.
๖) กําหนดแผนการลงพื้นที่เตรียม ความพร้อม อปท.
๗) ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม อปท. เป้าหมาย
๘) สรุปผลเสนอ อคพ.
๓.๒ แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ําในคลองสาขาลุ่มน้ําท่าจีน
๑) จัดทํารายละเอียดแผนการดําเนินงานและคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย
๒) ประชุมหารือแผนการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓) กําหนดแนวทางการดําเนินงาน ในแต่ละพื้นที่
๔) เสนอแนวทางการดําเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕) ดําเนินกิจกรรมตามแนวทางที่กําหนด

เป้าหมาย (ทั้งปี)

๑๐ แห่ง ได้แก่
จังหวัดนครปฐม
- คลองดิน
อําเภอกําแพงแสน
- คลองเจดีย์บูชา
อําเภอเมือง
- คลองสุคต
อําเภอสามพราน
- คลองโยงคลองมหาสวัสดิ์
อําเภอศาลายา
- คลองในเขต
อําเภอสามพราน
- คลองรางเตย
อําเภอสามพราน
จังหวัดสมุทรปราการ
- คลองบางเกร็ง
- คลองโรงเจ
- คลองควาย
- คลองสําโรง

เป้าหมายการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ
หน่วยงาน
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการ เพ็ญพิชชา/
ดําเนินงานในแต่ละพื้นที่ เมื่อวันที่ ๑๗ ๒๑๙๕
พฤศจิก ายน ๒๕๖๐ และได้สํ า รวจ พิชญา/
๒๑๙๑
สภาพปัญ หาคลอง เมื ่อ วัน ที ่ ๒๙
พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๐

๔

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ

เป้าหมายการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ
หน่วยงาน
เป้าหมาย (ทั้งปี)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ลงนามในสัญญากับบริษัทเอ็นวายซายน์ จํากัด พลาวุธ/
๓ สถานี ในจังหวัด
๒๒๑๒
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
ราชบุรี อ่างทอง

๓.๓ ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติใหม่ในพื้นที่เป้าหมาย
๑) ดําเนินกระบวนการจัดซื้อ/ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
และสุพรรณบุรี
๒) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งสถานี
๓) ตรวจรับอุปกรณ์สถานีท้งั หมดและเบิกเงินงวดที่ ๑
๔) ติดตั้งสถานีฯ ทดสอบระบบ และรายงานความก้าวหน้า
๕) ตรวจรับสถานีฯ ทั้งหมด และเบิกเงินงวดที่ ๒
๖) ติดตามการดําเนินการบํารุงรักษาระบบและรายงานผลการตรวจสอบ
ระบบฯ ประจําเดือน
๔. การคาดการณ์คุณภาพน้ําและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ํา

๔.๑ จัดทําระบบคาดการณ์คุณภาพน้ําและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ํา
๑ ระบบ ที่แม่น้ํา
แม่กลอง
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
- พื้นที่เป้าหมาย : คลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ คลองแสนแสบ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- กลุ่มเป้าหมาย : อาคารประเภท ก และ ข ที่ดินจัดสรร สถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง

จํานวน ๒๕๐ แห่ง
(แหล่ ง กํ า เนิ ด
มลพิ ษ ที่ ป ฏิ บั ติ
ตามกฎหมาย
ร้อยละ ๔๑)

ร้อยละความก้าวหน้า ๑๐

วงเงิน : ๑๕.๐๐ ล้านบาท
สจน.
ผลเบิกจ่าย : - รอง อคพ. อนุ มั ติ จั ด จ้ า งที่ ป รึ ก ษา ปิณิดา/
โดยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๒๐๒
๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งหนังสือเชิญ
ชวนให้ยื่นข้อเสนอโครงการ
ร้อยละความก้าวหน้า ๕

วงเงิน : ๔.๕๐ ล้านบาท
ฝตบ.
ผลเบิกจ่าย : ๑.๒๗๑๗๓๓ ล้านบาท
- ตรวจติดตามคําสั่งทางปกครองพื้นที่ พันธจิต/
คลองแสนแสบ ๕๒ แห่ ง ปฏิ บั ติ ต าม ๒๕๓๔
กฎหมาย ๑๗ แห่ง คิด เป็น ร้อ ยละ
๔๓.๕๙ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒๒ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๔๑ และรอผลวิเคราะห์น้ํา
๑๓ แห่ง

๕

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ

เป้าหมาย (ทั้งปี)

เป้าหมายการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ
หน่วยงาน
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๕.๒ เพิ่มขีดความสามารถให้กับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ และพนักงาน รวม ๒๔๐ คน
(๔ ครั้ ง ครั้ ง ละ
เจ้าหน้าที่ (ทสจ. สสภ. คพ.)
๐.๕๒
๐.๓๗
๐.๑๕
๖๐ คน)
คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้น (๔ พื้นที่)
๖. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ๙ จังหวัด
ฝุ่นละอองในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๖
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน ลําปาง ลําพูน แพร่
และตาก)
๖.๑ ติด ตามตรวจสอบ เฝ้า ระวัง รายงานและแจ้ง เตือ นสถานการณ์
มลพิษทางอากาศ
๖.๒ ปรั บ ปรุ ง สถานี ต รวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศ (จั ง หวั ด ๔ สถานี
เชียงราย ลําพูน น่าน แม่ฮ่องสอน)
๖.๓ ขับเคลื่อนการดําเนินงานและลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหาหมอกควันในระดับพื้นที่
๖.๔ สรุปผลการดําเนินงาน และจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับ
การดําเนินงานในปีต่อไป

- ตรวจสอบพื้ นที่คลองแม่ ข่า ๙๑ แห่ ง
ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒๕ แห่ง คิด เป็ น
ร้อยละ ๓๖.๗๖ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
๔๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒๔
ร้อยละความก้าวหน้า ๕๗
กําหนดจัดฝึกอบรมภายในเดือนธันวาคม นราธิป/
๒๕๔๔
๒๕๖๐ จํานวน ๒ ครั้ง
ร้อยละความก้าวหน้า วงเงิน : ๓๖.๐๐ ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : -

- ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและ
รายงานสู่สาธารณะ เป็นประจําทุกวัน
- เตรี ย มการจั ด ประชุ ม มอบนโยบาย
การแก้ไ ขปัญ หาไฟป่ า และหมอกควัน
ภาคเหนือ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
- อยู่ระหว่างดําเนินการตามกระบวนการ
จัด ซื้อ จัด จ้า ง ปรับ ปรุง สถานีต รวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๐
๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่วิกฤต - ฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๗๔
วงเงิน : ๔๓.๖๔ ล้านบาท
๓ พื้นที่ (หน้าพระลาน มาบตาพุด กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) - ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่จังหวัดระยอง มีค่าไม่เกิน ๒.๔ ไมโครกรัมต่อ ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๒๐๑๓ ล้านบาท
ลูกบาศก์เมตร
วงเงิน : ๑.๐๐ ล้านบาท
- ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๘ ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๔๐๐

สจอ.

สผง./
๒๓๑๘
สคบ./
๒๓๕๐

สจอ.
ฝตบ.

๖

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ

๗.๑ การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
๑) ทบทวนแผนการควบคุมและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่
๒) ผลักดันให้มีการนํามาตรการในการแก้ไขปัญหาที่กําหนดไปบังคับใช้
ในพื้นที่อย่างเข้มงวด
๓) ติดตามตรวจสอบ แจ้งเตือน และรายงานผลการดําเนินงาน
ตามมาตรการหลัก

เป้าหมายการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ
หน่วยงาน
เป้าหมาย (ทั้งปี)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดําเนินการได้ตาม
- ผลตรวจวั ด ฝุ่ น ขนาดเล็ ก (PM 1 0 ) กาญจนา/
แผน ร้อยละ ๑๐๐
ในบรรยากาศในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๒๒๙๓

๗.๒ การแก้ ไ ขปั ญ หาสารอิ น ทรี ย์ ร ะเหยง่ า ยในพื้ น ที่ ม าบตาพุ ด และ ดํา เนิ น การได้
บริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง
ตามแผน
๑) ทบทวนมาตรการทางการแก้ไขปัญหา VOCs เสนอมาตรการ ร้อยละ ๑๐๐
และแผนแก้ไขปัญหา VOCs เพิ่มเติม
๒) เก็ บ ตั ว อย่ า ง VOCs เพิ่ ม เติ ม ในพื้ น ที่ ชุ ม ชนที่ พ บ VOCs
เกินค่าเฝ้าระวังฯ ๒๔ ชั่วโมงต่อเนื่อง
๓) ประชุ ม ร่ ว มกั บ คณะกรรมการที่ เ กี่ ย วข้ อ งฯ ระดั บ จั ง หวั ด
(ตั้งโดย กพอ.)
๔) ตรวจวัด วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ VOCs รายเดือน
๕) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปสถานการณ์ VOCs และการดําเนินงาน

เริ่ ม มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น (ระหว่ า งวั น ที่
๑-๑๖) มี ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่ วโมง อยู่ในช่ วง
๑๐๑ – ๒๒๙ ไมโครกรั ม/ลู กบาศก์ เมตร
มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน ๑๑ วัน จากการ
ตรวจวัดทั้งสิ้น ๑๖ วัน
- ตรวจสอบการระบายฝุ่นละอองจาก
การผลิตของโรงโม่บดหรือย่อยหิน เมื่อ
วั น ที่ ๑๓ - ๑๖ พฤศจิก ายน ๒๕๖๐
จํานวน ๑๘ แห่ง มีค่าความทึบแสงของ
ฝุ่นละอองอยู่ในช่วงร้อยละ ๐.๙๖ – ๑๒.๔๘
(มาตรฐานเท่ากับร้อยละ ๒๐)
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๐
- ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย อรวรรณ/
ในพื้น ที่ม าบตาพุด และพื้น ที่ใ กล้เ คีย ง ๒๓๐๔
จัง หวั ด ระยอง ในเดื อ นตุล าคม ยัง ไม่
พบการเกินค่าเฝ้าระวังฯ
- ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายเพื่อเฝ้าระวัง
ปั ญ หาในพื้ น ที่ เมื่ อ วั น ที่ ๗ – ๘
พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐ จํา นวน ๑๑ จุ ด
และตรวจวัดเพิ่มเติมในจุดที่เกินค่าเฝ้าระวังฯ
บริเวณชุมชนบ้านพลง จํานวน ๔ จุด
- ประชุ ม หารื อ การป้ อ งกั น แก้ ไ ขด้ า น
สิ่งแวดล้อมในเขตประกอบการอุตสาหกรรม

๗

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ

เป้าหมาย (ทั้งปี)

แก้ไขปัญหา VOCs ในปี ๒๕๖๐ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๗.๓ การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
๑) จั ด ทํา แผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด การมลพิ ษ ทางอากาศและเสี ย ง ดํา เนิ น การได้
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ตามแผน
- รวบรวมและทบทวนข้อมูลการศึกษาวิจยั และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๑๐๐
ตามความเห็น กก.คพ.

เป้าหมายการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ
หน่วยงาน
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

และพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ ร่วมกับกองอํานวยการร่วมถวาย
ความปลอดภัย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จากส่วนกลางและในพื้น ที่ โดยบริษัท
ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ได้แก้ไขระยะสั้น
โดยการฉีดพ่นฝอยน้ําเพื่อลดกลิ่น และ
กํา หนดแผนการแก้ ไ ขในระยะยาว
โดยปรับปรุงระบบบําบัดเป็นระบบปิด
(Close system) แล้วนําไอเสียไปเผาใน
Boiler คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๑
ทั้งนี้เสนอ อคพ. มอบหมายให้ศูนย์ควบคุม
มลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ติ ด ตามการป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า ง
ต่อเนื่อง และ สจอ. สนับสนุนข้อมูลผล
การตรวจวัดคุณภาพอากาศและข้อมู ล
เชิงวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๐
สจอ.
ฝตบ.
อยู่ ร ะหว่ า งรวบรวมข้ อ มู ล และร่ ว ม นันทวัน/
ทําการศึกษาวิจัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ๒๓๒๓
พระจอมเกล้าธนบุรี ในเรื่อง สาเหตุและ
แหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศและเสียง

๘

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ

เป้าหมาย (ทั้งปี)

- ประชุ ม หารื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งและปรั บ ปรุ ง (ร่ า ง)
แผนปฏิบัติการฯ
- เสนอ อคพ. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ เพื่อเสนอ
กก.คพ./กก.วล.
- ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการฯ สู่หน่วยงานปฏิบัติ
- ประสานรวบรวมผลการดําเนินงาน
๒) ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดํา พร้อมตรวจวัด กรุงเทพมหานคร
CO/HC (กรุงเทมหานคร/ต่างจังหวัด)
และต่ า งจั ง หวั ด
รวม ๘,๐๐๐ คัน

๓) จัด ฝึก อบรมเสริม สร้า งศัก ยภาพพนัก งานเจ้า หน้า ที่ใ นพื้ น ที่ - กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัดที่มีปัญหามลพิษ
๑๒๐ คน
- ต่างจังหวัด
๕๐ คน

๗.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ (บํารุงสถานี/ ๓ พื้นที่
จัดซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน)

เป้าหมายการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ
หน่วยงาน
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เพื่อกําหนดกิจกรรมในแผนให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๐

ตรวจสอบตรวจจับยานพาหนะในพื้นที่
กรุงเทพฯ ๗๓๘ คัน ออกคําสั่งห้ามใช้
ชั่วคราว ๒๒ คัน คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๘
และทํ าการยกเลิ กคํ าสั่ ง ๔ คั น คิ ด เป็ น
ร้อยละ ๑๘.๑๘
ร้อยละความก้าวหน้า ๘
- เตรียมการจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้
๑) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (กองบังคับการ
ตํา รวจจราจร) กรุ ง เทพมหานคร
กรมการขนส่ ง ทางบก ภายในเดื อ น
ธันวาคม ๒๕๖๐
๒) สสภ. ๑ ทสจ.เชียงใหม่ สถานีตํารวจภูธร
เมืองเชียงใหม่ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑
ร้อยละความก้าวหน้า - อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๐

ธวัชชัย/
๒๕๒๒

ธวัชชัย/
๒๕๑๕

สคบ./
๒๓๕๐

๙

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ

เป้าหมาย (ทั้งปี)

เป้าหมายการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ
หน่วยงาน
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ภารกิจพื้นฐานของกรมควบคุมมลพิษ
๘. การพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐาน จํานวนกฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการในการบริหารจั ด การมลพิษ แล้ว เสร็จ วงเงิน : ๑.๕๙ ล้านบาท
สจน.
ควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิด
ตามแผนงานที่กําหนด จํานวน ๘ เรื่อง
ผลเบิกจ่าย : วงเงิน : ๑.๕๐ ล้านบาท
สจอ.
ผลเบิกจ่าย : ปิณิดา/
๘.๑ ปรั บ ปรุ ง มาตรฐานคุ ณ ภาพน้ํา ในแหล่ ง น้ํา ผิ ว ดิ น พารามิ เ ตอร์ เก็บตัวอย่างภาคใต้
อยู่ระหว่างจัดทําแผนการดําเนินงาน
๒๒๐๒
กลุ่มสารฆ่าแมลง
ภาคเหนือ ภาค
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๐
ตะวันออก ภาค
๑) จัดทําแผนการดําเนินงาน
ตะวันออกเฉียงเหนือ
๒) ดําเนินการจัดซื้อจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง
แล้วเสร็จ
๓) เก็บตัวอย่างภาคใต้
๔) เก็บตัวอย่างภาคเหนือ
๕) เก็บตัวอย่างภาคตะวันออก
๖) เก็บตัวอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๗) สรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร
- ประชุมคณะอนุกรรมการประสานการ นฤมล/
๘.๒ ทบทวนแหล่งกําเนิดมลพิษ ประเภทท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา คณะอนุกรรมการ
จัดการสิ่งแวดล้อมจากการเกษตรกรรม ๒๒๑๗
และกิจการแพปลา
ประสานการจัดการ
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑) นําเสนอแนวทางการทบทวนแหล่งกําเนิดมลพิษต่อคณะอนุกรรมการ สิ่งแวดล้อมจาก
- ลงพื้นที่เพื่อสํารวจและเก็บตัวอย่างน้ําทิ้ง
การเกษตรกรรม
ประสานการจัดการสิ่งแวดล้อมจากการเกษตรกรรม
ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๒) กําหนดแผนการลงพื้นที่สํารวจและลงพื้นที่สํารวจเก็บข้อมูล พิจารณาให้ความ
เห็นชอบกับแนวทาง
- ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดระยอง
ตัวอย่างน้ําทิ้ง
และจังหวัดชลบุรี
๓) วิ เ คราะห์ แ ละประมวลผลการสํา รวจเพื่ อ กํา หนดแนวทาง ก า ร ท บ ท ว น
แหล่งกําเนิดมลพิษ
ร้อยละความก้าวหน้า ๕
การทบทวนแหล่งกําเนิดมลพิษ (ปรับปรุง)
๔) นํา เสนอแนวทางการทบทวนแหล่ง กําเนิดมลพิษ (ปรับปรุง )
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๐

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ

๕) นํา เสนอแนวทางการทบทวนแหล่ง กําเนิดมลพิษ (ปรับปรุง )
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่
๖) จัดทําเอกสารวาระเสนอคณะอนุกรรมการประสาน การจั ด การ
สิ่งแวดล้อมจากการเกษตรกรรม
๗) นํา เสนอแนวทางการทบทวนแหล่ง กํา เนิดมลพิษ (ปรับปรุง )
ต่ อ คณะอนุ ก รรมการประสานการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มจาก
การเกษตรกรรม
๘.๓ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งอุตสาหกรรมประเภทโรงไฟฟ้า
๑) รวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ําทิ้งและมาตรฐาน/มาตรการในการ
ควบคุมน้ําทิ้งจากข้อมูลในประเทศ/ต่างประเทศ
๒) จั ด ประชุ ม หารื อ กั บ สมาคมและผู้ ป ระกอบการในแนวทาง
การดําเนินงาน
๓) สรุปพารามิเตอร์ที่จะดําเนินการจัดทํามาตรฐานน้ําทิ้งเฉพาะประเภท
อุตสาหกรรม
๔) จัดทําวาระและเอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย Focus
Group เพื่อให้ความเห็นกับพารามิเตอร์
๕) จัดประชุมกลุ่มย่อย Focus Group เพื่อให้ความเห็นกับพารามิเตอร์
และขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการเก็บตัวอย่าง
๖) รวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการหรือเก็บตัวอย่างน้ํา
๗) สรุปผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ําตามพารามิเตอร์ท่ีกําหนดและ
วิเคราะห์ผลทางสถิติ
๘.๔ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
หรืออุตสาหกรรมชุมชน
๑) รวบรวมข้อมูลอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรมชุมชน
ประเภทต่างๆ ที่ควรจะดําเนินการจัดทํามาตรฐานน้ําทิ้งฯ
๒) รวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ําทิ้งและมาตรฐาน/มาตรการในการ
ควบคุมน้ําทิ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย (ทั้งปี)

เป้าหมายการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ
หน่วยงาน
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลการวิเคราะห์
ตัวอย่า งน้ํา ตาม
พ า ร า มิ เ ต อ ร์
ที่ กํ า หนด และ
การวิเ คราะห์
ผลทางสถิติ

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ อรุณกิจ/
๒๑๕๖
เปรียบเทียบมาตรฐานต่างประเทศ
กุลภัทร/
- ประชุ ม ทํา ความเข้ า ใจการกํา หนด
๒๑๖๑
มาตรฐานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เมื่อวันที่ วรญา/
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๒๑๗๖
- กําหนดจัดประชุมเพื่อทําความเข้าใจ
กับกลุ่มผู้ประกอบการไฟฟ้าเอกชน ในวันที่
๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
ร้อยละความก้าวหน้า ๕

ผลการวิเคราะห์
ตัวอย่า งน้ํา ตาม
พ า ร า มิ เ ต อ ร์
ที่ กํ า หนด และ
การวิ เ คราะห์
ผลทางสถิติ

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กและอุตสาหกรรมชุมชนประเภทต่างๆ
มาตรฐานน้ําทิ้งที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละความก้าวหน้า ๕

วรญา/
๒๑๗๖
อรุณกิจ/
๒๑๕๖
กุลภัทร/
๒๑๖๑

๑๑

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ

๓) จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มผู้ประกอบการ
ในแนวทางการดําเนินงาน
๔) สรุปพารามิเตอร์ที่จะดําเนินการจัดทํามาตรฐานฯ
๕) รวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการหรือเก็บตัวอย่างน้ํา
๖) วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตามพารามิเตอร์ที่กําหนด
๗) จัด ประชุม กลุ่ม ย่อ ย focus group กับ กลุ่ม ผู้ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมฯ เป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
พารามิเตอร์ที่จะจัดทํามาตรฐานฯ และผลการเก็บตัวอย่างน้ํา
๘) สรุปผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ําตามพารามิเตอร์ที่กําหนด และ
วิเคราะห์ผลทางสถิติ
๘.๕ มาตรฐานควบคุมค่าความเข้มกลิ่นจากโรงงานยางพารา
๑) แนวทางในการกําหนดมาตรฐานฯ
๒) จัดประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานควบคุมค่าความเข้มกลิ่น
จากโรงงานยางพารา
๓) ยกร่างค่ามาตรฐานฯ
๔) รับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงฯ
๕) จัดเตรียมเอกสารวาระเพื่อเสนอ กก.คพ.
๖) เสนอ อคพ. ให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอต่อ กก.คพ.
๗) จัดเตรียมเอกสารวาระเพื่อเสนอ กก.วล.
๘) เสนอ อคพ. ให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอต่อ กก.วล.
๙) จัดทําประกาศกระทรวงฯ
๘.๖ มาตรฐานการปรับปรุงคุณภาพรถยนต์ใหม่ขนาดเล็กและคุณภาพ
เชื้อเพลิงตามมาตรฐานยูโร ๕
๑) เสนอ อคพ. ให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอต่อ กก.คพ.
๒) แก้ไขเพิ่มเติมหรือหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเห็น กก.คพ.

เป้าหมาย (ทั้งปี)

เป้าหมายการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ
หน่วยงาน
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เสนอ กก.วล.
เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า
แ ล ะ อ อ ก เ ป็ น
ประกาศฯ

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการ กาญจนา/
เศรษฐศาสตร์ และสังคม เพื่อประกอบการ ๒๒๙๓
กําหนดค่ามาตรฐาน
ร้อยละความก้าวหน้า ๕

เสนอ กก.วล.
เพื่อพิจารณา

จั ดทํ า วาระการประชุม เสนอที่ ประชุ ม มานวิภา/
๒๒๗๕
กก.คพ.
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๐

๑๒

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ

เป้าหมาย (ทั้งปี)

๓) คณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศ
จากยานพาหนะให้ความเห็นชอบ
๔) เสนอ อคพ. ให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอต่อ กก.คพ.
๕) เสนอ อคพ. ให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอต่อ กก.วล.
๘.๗ การยกเลิกการใช้เครื่องตรวจวัดควันดําระบบกระดาษกรองในการ เสนอ กก.วล.
ตรวจวัดควันดํา
เพื่อพิจารณา
๑) ประชุมหารือกับกรมการขนส่งทางบกและบริษัทขายเครื่องมือวัด
ควันดํา
๒) เตรียมเอกสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นกับ ตรอ.
๓) จัดประชุมร่วมกับกรมการขนส่งเพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก ตรอ.
๔) สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
๕) คณะทํางานพิจารณากําหนดและปรับปรุงระบบการตรวจสภาพ
ยานพาหนะประจําปีด้านมลพิษให้ความเห็นชอบ
๖) คณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษทางอากาศ
จากยานพาหนะให้ความเห็นชอบ
๗) อคพ. ให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อ กก.คพ.
๘) อคพ. ให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อ กก.วล.
๙. การสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษ

เป้าหมายการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ
หน่วยงาน
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จัด เตรีย มเอกสารเพื ่อ รับ ฟัง ความ พิจิตรา/
๒๒๗๓
คิดเห็นกับ ตรอ.
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๐

วงเงิน : ๑๑.๓๔๐๓ ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : วงเงิน : ๒.๘๑๗๗ ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : ๐.๓๗๗๐ ล้านบาท
วงเงิน : ๑.๙๐ ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : วงเงิน : ๓.๘๕๕๗ ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : ๐.๗๗๖๑๙๕ ล้านบาท

สจน.
กผผ.
ฝคป.
ฝตบ.

๑๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ

๙.๑ จัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ

เป้าหมายการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ
หน่วยงาน
เป้าหมาย (ทั้งปี)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ได้รับการตรวจสอบ
- ปี ๒๕๖๑ ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ๘๐ ปรินันท์/
๒๕๔๘
แก้ไข ร้อยละ ๑๐๐
เรื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ
- รับแจ้ง และดําเนินการเรื่องขอความ จิตติมา/
๒๒๒๒

อนุเคราะห์ ๗ เรื่อง
- ผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละความก้าวหน้า ๕

๙.๒ การดําเนินงานเขตควบคุมมลพิษ
๑) ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ เขตควบคุมมลพิษ
ในเขตควบคุมมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๑๓ จังหวัด

๒) ปรับปรุงกฎระเบียบ/การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของหน่วยงานในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ
- จัดทําเอกสารวาระเสนอ อคพ. ให้ความเห็นชอบ
- จั ด ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาการดํา เนิ น งาน
ในเขตควบคุมมลพิษ เพื่อเสนอข้อเสนอการปรับปรุงกฎระเบียบ/
การบริหารจัดการฯ

ข้อเสนอจํานวน
๖ เรื่อง ได้รับการ
พิ จ า ร ณ า จ า ก
คณะอนุกรรมการ

ประสานและให้คําแนะนําการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการกํากับดูแลและติดตาม
ผลการดําเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ
ระดับจังหวัด
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๐
- จัดทําร่างปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการดําเนินงานในเขตควบคุมมลพิษ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
- อยู่ระหว่า งจัดทําเอกสารวาระเสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินงาน
ในเขตควบคุมมลพิษ เพื่อเสนอข้อเสนอ
การปรับปรุงกฎระเบียบ/การบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงาน
ในเขตควบคุมมลพิษ
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๐

ปัณณธร/
๒๔๔๕

ปัณณธร/
๒๔๔๕

๑๔

เป้าหมายการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ
หน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ
เป้าหมาย (ทั้งปี)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๓) โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลการดําเนินงานในเขต รายงานผลการ
- ผอ.กผผ. เห็นชอบการจัดจ้างที่ปรึกษา ปัณณธร/
ควบคุมมลพิษ
ศึ ก ษาโครงการ
โครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ๒๔๔๕

- ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลและผลกระทบจากการประกาศ
เขตควบคุมมลพิษและจัดทําข้อเสนอการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดําเนินงานเขตควบคุมมลพิษ
- จั ด ทํา หลั ก เกณฑ์ แ ละขั้ น ตอนการประกาศและยกเลิ ก
เขตควบคุมมลพิษ
- ประเมินความเหมาะสมในการกําหนดขอบเขตพื้นที่เขตควบคุม
มลพิ ษ และจั ด ทํา ข้ อ เสนอแนะปรั บ ปรุ ง ขอบเขตพื้ น ที่
เขตควบคุมมลพิษ
- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ต่อผลการศึกษา
- นําผลการรับฟังความคิดเห็น มาปรับปรุงผลการศึกษา
- จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ
๙.๓ การฟื้นฟูลําห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี
๑) รายงานผลการสํารวจวางแผนการดําเนินงาน
๒) รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย
๓) รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างฝายดักตะกอน
๔) รายงานความก้าวหน้าในภาพรวมโครงการฯ

๙.๔ ระบบฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลแบบบูรณาการ
๑) จัดทําขอบเขตการดําเนินงาน
๒) ดําเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา

ติดตามประเมินผล
การดํ า เนิ น งาน
ในเขตควบคุ ม
ม ล พิ ษ ต า ม
ขอบเขตการ
ดําเนินงาน

ในเขตควบคุมมลพิษ โดยวิธีคัดเลือก
- เชิญชวนที่ปรึกษายื่นข้อเสนอโครงการฯ
รวม ๒๕ ราย และคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
โครงการฯ ดําเนินการพิจารณาคัดเลือก
แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์แรกของเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๐
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๐

ความก้ า วหน้ า
ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง
ห ลุ ม ฝั ง ก ล บ
แบบปลอดภั ย
งานก่อสร้างฝาย
ดักตะกอน เป็นไป
ตามแผนงาน
ที่กําหนด
ร ะ บ บ ที ่ ไ ด้ ร ั บ
ก า ร ป รั บ ป รุ ง
แล้วเสร็จ

ร้อยละความก้าวหน้า -

ชนชนก/
๒๑๕๕
มนต์เทพ/
๒๑๕๕

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกที่ปรึกษา วิลาวัลย์/
๒๒๒๑
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ร้อยละความก้าวหน้า ๕

๑๕

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ

เป้าหมาย (ทั้งปี)

๓) จัดทําแผนการดําเนินงาน
๔) รายงานผลการดําเนินการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ระบบ
ฐานข้อมูล
๕) ออกแบบการจัดทําฐานข้อมูล
๖) จัดทําต้นแบบระบบครั้งที่ ๑
๗) จัดทําต้นแบบระบบที่สมบูรณ์
๘) ดําเนินการทดสอบการใช้งานระบบและแก้ไขปรับปรุง
๙) จัดการอบรมให้กับผู้รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๑๐) จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์และส่งมอบเครื่องมืออุปกรณ์
๙.๕ พัฒนาระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
ระบบสารสนเทศ
ของห้องปฏิบัติการ
๑) กําหนดขอบเขตการดําเนินงาน
๒) จัดจ้างตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ
หน่วยงาน
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อยู่ระหว่างจัดทําประกาศผลผู้ชนะการ
ประกวดราคา
ร้อยละความก้าวหน้า ๗

มนูชัย/
๒๕๖๑

วงเงิน : ๐.๑ ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : วงเงิน : ๑.๙๕๓๑ ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๓๖๕ ล้านบาท
วงเงิน : ๓.๖๙
ผลเบิกจ่าย : ๑.๑๖๒ ล้านบาท

สจก.

๓) กํากับดูแลการทํางานให้เป็นไปตามขอบเขตงาน
๔) ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงินในแต่ละงวด
๕) ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบสารสนเทศ
๑๐. การพัฒนาและดําเนินมาตรการการจัดการมลพิษและการป้องกัน
มลพิษ

สจน.
ฝคป.

๑๖

เป้าหมายการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ
หน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ
เป้าหมาย (ทั้งปี)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อยู่ระหว่างทบทวนข้อมูลพื้นฐานในประเทศ ทวีชัย/
๑๐.๑ (ร่าง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการ (ร่าง) หลักเกณฑ์
ขยะมูลฝอยที่เหมาะสมสําหรับ อปท.
ก า ร พิ จ า ร ณ า
และต่างประเทศ เพื่อยก (ร่าง) หลักเกณฑ์ ๒๔๘๐

คัดเลือกรูปแบบ
เทคโนโลยีก าร
จัดการขยะมูลฝอย
ที่เหมาะสมสําหรับ
อปท. (ฉบับผ่าน
การรั บ ฟัง ความ
คิดเห็น)
๑๐.๒ (ร่าง) หลักเกณฑ์พื้นฐานสําหรับ เตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน
(ร่าง) หลักเกณฑ์
พื้ น ฐานสํ า หรั บ
๑) ทบทวนเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เตาเผาขยะมูลฝอย
๒) ยกร่างหลักเกณฑ์พื้นฐานสําหรับเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน
ชุมชน
๑๐.๓ (ร่าง) คุณลักษณะของเชื้อเพลิงขยะจากขยะมูลฝอยชุมชน (RDF) (ร่าง) คุณลักษณะ
ของเชื้อเพลิงขยะ
๑) ทบทวนเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๒) ยกร่างคุณลักษณะของเชื้อเพลิงขยะจากขยะมูลฝอยชุมชน (RDF) จากขยะมูลฝอย
ชุมชน (RDF)
๑) ทบทวนเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๒) ยกร่างหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยี
การจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมสําหรับ อปท.
๓) รับฟังความคิดเห็น
๔) ปรับแก้ (ร่าง) ตามความคิดเห็นและนําเสนอผู้บริหาร

๑๐.๔ ร่างประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อลดการปลดปล่อย
สารไดออกซิน/ฟิวแรนจากเตาเผาศพสู่บรรยากาศ
๑) ปรับแก้ไขร่างประกาศฯ ตามความเห็นคณะทํางานพิจารณา
หลักเกณฑ์วิชาการฯ
๒) เสนอร่างประกาศฯ ให้คณะอนุกรรมการอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ
พิจารณา
๓) เสนอ อคพ. พิจารณาลงนามในประกาศ คพ.

ร่างประกาศกรม
ควบคุ ม มลพิ ษ
เรื่อง แนวปฏิบัติ
เ พื ่ อ ล ด ก า ร
ปลดปล่ อ ยสาร
ไดออกซิน/ฟิวแรน
จากเตาเผาศพ
สู่บรรยากาศ

การพิจารณาคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยี
การจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมสําหรับ
อปท.
ร้อยละความก้าวหน้า ๕

อยู่ระหว่างทบทวนข้อมูลพื้นฐานในประเทศ วิจารณ์/
และต่างประเทศ เพื่อยก (ร่าง) หลักเกณฑ์ ๒๔๘๖
พื้นฐานสํารับเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน
ร้อยละความก้าวหน้า ๕
อยู่ระหว่างทบทวนข้อมูลพื้นฐานในประเทศ วิจารณ์/
และต่างประเทศ เพื่อยก (ร่าง) คุณลักษณะ ๒๔๘๖
ของเชื้อเพลิงขยะจากขยะมูลฝอยชุมชน
(RDF)
ร้อยละความก้าวหน้า ๕
อยู่ระหว่างประสานหารือร่วมกับ สจอ. วิจิตรตรา/
เกี่ยวกับมาตรการหรือแนวทางในการ ๒๔๓๐
ควบคุมมลพิษที่เกิดจากเตาเผาศพ
ร้อยละความก้าวหน้า ๕

๑๗

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ

๑๐.๕ แนวทางการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
๑) ทบทวนเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๒) ยกร่างคู่มือแนวทางการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ภาครัฐ
๓) รับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซด์
๔) ปรับแก้ (ร่าง) ตามความคิดเห็นและนําเสนอผู้บริหาร
๑๐.๖ จัดทําแนวทางกําหนดอัตราภาระบรรทุกความสกปรก
๑) รวมรวมข้อมูลการกําหนดอัตราภาระบรรทุกความสกปรก
๒) จัดประขุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความเห็นต่อแนวทางการรวบรวม
วิเคราะห์และการเก็บข้อมูล
๓) สรุปแนวทางการรวบรวมวิเคราะห์และการเก็บข้อมูลและ
เปรียบเทียบผลการทดสอบการใช้ภาระบรรทุกความสกปรก
ในการควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
๔) สรุปผลการทดสอบและจัดทําร่างแนวทางการกําหนดอัตรา
ภาระบรรทุกความสกปรกในการควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
๕) ประชุมรับฟังความเห็นภายในและภายนอกต่อร่าง แนวทาง
การกําหนดอัตราภาระบรรทุกความสกปรกในการควบคุม
การระบายน้ําทิ้ง
๖) ปรับแก้ไขร่างแนวทางการกําหนดอัตราภาระบรรทุกความสกปรก
ในการควบคุมการระบายน้ําทิ้งตามมติที่ประชุม
๑๐.๗ จัดทําระบบอนุญาตระบายมลพิษของประเทศไทย
๑) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๒) จัดทําประชุมคณะทํางานเตรียมการระบบอนุญาตระบายมลพิษ
๓) จัดประชุมกลุ่มย่อย Focus Group เพื่อพิจารณากรอบแนวทาง
การกําหนดระบบอนุญาตระบายมลพิษ (Conceptual Idea)

เป้าหมายการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ
หน่วยงาน
เป้าหมาย (ทั้งปี)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
คู ่ ม ื อ แ น ว ท า ง
เสนอร่างคู่มือแนวทางการลด และคัดแยก บัญชาการ/
การลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐต่อผู้บริหาร ๒๔๙๕

ข ย ะ มู ล ฝ อ ย
ใ น ห น่ ว ย ง า น
ภาครัฐ

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ร้อยละความก้าวหน้า ๒๐

ร่างแนวทางการ
กํ า ห น ด อั ต ร า
ภ า ร ะ บ ร ร ทุ ก
ความสกปรก
ในการควบคุ ม
การระบายน้ําทิ้ง

ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความเห็นต่อ
แนวทางการรวบรวม วิ เ คราะห์ แ ละ
การเก็บข้อมูล เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๐
ร้อยละความก้าวหน้า ๘

ร่างแนวทางการ
นําระบบอนุญาต
ระบายมลพิ ษ
มาใช้ในประเทศไทย

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลแนวทางการขอ วรญา/
๒๑๗๖
และให้อนุญาตระบายมลพิษ
อรุณกิจ/
ร้อยละความก้าวหน้า ๕

วิมลิน/
๒๑๖๖

๒๑๕๖
กุลภัทร/

๑๘

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ

๔) จัดทําร่าง แนวทางการนําระบบอนุญาตระบายมลพิษมาใช้
ในประเทศไทย
๕) จัดประชุมกลุ่มย่อย Focus Group เพื่อพิจารณาร่างแนวทาง
การนําระบบอนุญาตระบายมลพิษมาใช้ในประเทศไทย
๖) จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพิจารณาร่างแนวทางการนํา
ระบบอนุญาตระบายมลพิษมาใช้ในประเทศไทยและสรุปผล
การประชุม
๑๐.๘ จัดทําคําแนะนําแนวทางการใช้ เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ
การจัดการน้ําเสียจากการเลี้ยงสุกร
๑) รวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียจากฟาร์มสุกร
๒) ประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓) จัดทําแผนการสํารวจและดําเนินการสํารวจข้อมูลในพื้นที่
๔) สรุปผลสํารวจ
๕) จั ด ทํา ร่ า งแนวทางการใช้ เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมสํา หรั บ
การจัดการน้ําเสียจากการเลี้ยงสุกรทุกประเภท
๑๐.๙ แนวทางควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากการทํานาข้าว (เกษตรแปลงใหญ่)
๑) รวบรวมข้อมูลและจัดทําแบบสํารวจข้อมูล
๒) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสํารวจข้อมูลการทํานาข้าว
(เกษตรแปลงใหญ่)
๓) สรุปข้อมูลการทําเกษตรแปลงใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อม
๔) สํา รวจและเก็บตัวอย่างน้ํา ทิ้งในช่วงเตรียมดิน ใส่ปุ๋ย และ
ก่อนเก็บเกี่ยว
๕) สรุปผลการสํารวจข้อมูลน้ําทิ้งในช่วงเตรียมดินและใส่ปุ๋ย

เป้าหมาย (ทั้งปี)

เป้าหมายการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ
หน่วยงาน
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๒๑๖๑

ร่างแนวทางการ
ใช้ เ ทคโนโลยี
ที่เหมาะสมสําหรับ
การจัดการน้ําเสีย
จากการเลี้ยงสุกร
ทุกประเภท

- จัดทําแผนสํารวจและแผนเก็บตัวอย่างน้ํา ภิตินันท์/
แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๒๑๓๙
- กํา หนดสํา รวจและเก็บ ตั ว อย่ า งน้ํา สุทธิ์ทิรา/
๒๑๔๔
จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒
ธันวาคม ๒๕๖๐
ร้อยละความก้าวหน้า ๕

สรุปผลการสํารวจ
ข้อมูลน้ําทิ้งในช่วง
เตรี ย มดิ น และ
ใส่ปุ๋ย

- จัดทําแผนออกสํารวจข้อมูลแล้วเสร็จ บุปผา/
๒๑๓๙
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
- กํา หนดสํา รวจข้ อ มู ล การทํา เกษตร ภัทรานิษฐ์/
๒๑๔๑
แปลงใหญ่ ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน
– ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
ร้อยละความก้าวหน้า ๕

๑๙

เป้าหมายการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ
หน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ
เป้าหมาย (ทั้งปี)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๐.๑๐ จัดทํามาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาตะกอนดิน กรณี สรุปผลการสํารวจ
อยู่ระหว่างการจ้างวิเคราะห์เนื้อเยื่อสัตว์น้ํา สมพร/
๒๒๐๑
ค่าโลหะหนักเกินมาตรฐาน
และเสนอแนะ
ร้อยละความก้าวหน้า ๕

๑) จัดทําแผนการสํารวจข้อมูล
๒) สํารวจข้อมูลและสรุปข้อมูลในรอบ ๖ เดือนแรก
๓) สํารวจข้อมูลและสรุปข้อมูลในรอบ ๑๒ เดือน และเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาตะกอนดิน กรณีค่าโลหะหนัก
เกินมาตรฐาน
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) ประสานหน่วยงานในพื้นที่และจัดประชุมแก้ไขปัญหาน้ําเสีย
ชายหาดท่องเที่ยว (หัวหิน)
๔) สรุปผลการดําเนินงานเบื้องต้น
๕) ประชุมหารือภายในเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน
๖) กิจกรรมให้คําแนะนําเชิงลึกใน ๔ พื้นที่
๗) สรุปผลการดําเนินงาน

ก า ร จั ด ก า ร
ตะกอนดิน ในพื้นที่
ที่มีโลหะหนักสูง

รายงานผลการ
ดําเนินงานปี ๒๕๖๐
ภายใต้แผนแม่บท
การพัฒนาพื้นที่
ลุ่ ม น้ํ า ปากพนั ง
ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔

อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดํา เนิน งาน วิมลพร/
๒๑๙๕
ปี ๒๕๖๐ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิชญา/
ร้อยละความก้าวหน้า ๘

ส รุ ป ผ ล ก า ร
ดําเนินงานแก้ไข
ปั ญ ห า น้ํ า เ สี ย
ชายหาดท่องเที่ยว

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลแหล่งกําเนิด สมลักษณ์/
ในพื้น ที่หั ว หิน โดยกํา หนดจัด ประชุม ๒๑๗๕
ในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๐

๒๑๙๑

๒๐

เป้าหมายการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ
หน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ
เป้าหมาย (ทั้งปี)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เสนอความก้าวหน้าการจัดทํา (ร่าง) กรอบ วิมลิน/
๑๐.๑๓ มาตรการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนจากกิจกรรมเหมืองแร่
รายงานผลการ
แผนปฏิบัติการฯ ต่อ กก.คพ. และกําหนด ๒๑๖๖
๑) เสนอความก้าวหน้าในการจัดทํา (ร่าง) กรอบแผนปฏิบัติการ ตรวจสอบคุณภาพ

เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่ง แวดล้อมและติดตามผลการตรวจสอบ
สิ่ง แวดล้อ มบริเวณภายในและรอบเหมือ งแร่ท องคํา ของ
บริษัททุ่งคํา จํากัด ที่ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ต่อ กก.คพ.
๒) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําบริเวณพื้นที่เหมืองแร่ทองคํา
ครั้งที่ ๑
๓) จัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ครั้งที่ ๑
๔) ประชุมผลักดันการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
๕) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําบริเวณพื้นที่เหมืองแร่ทองคํา
ครั้งที่ ๒
๖) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําบริเวณพื้นที่เหมืองแร่ทองคํา
ครั้งที่ ๓
๗) จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
๑๐.๑๔ การพัฒนากลไก และขับเคลื่อน การบริโ ภคการผลิตที่ เป็น มิตร
อย่างยั่งยืน
๑) ขับเคลื่อนการดําเนินงาน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
- จัดทําหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานเป้าหมายรายงาน
ผลการดําเนินงาน
- รวบรวม และตรวจสอบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ
- ประมวลผล ปริมาณ และมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อนํามา
ประเมินปริมาณค่าก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดได้ และ
มูลค่าประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมจากการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมบริเวณ
พื้นที่เหมืองแร่

ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําบริเวณพื้นที่
เหมืองแร่ทองคํา ครั้งที่ ๑ ในช่วงวันที่
๑๘ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๕

จํานวนหน่วยงาน
ที่รายงาน ผลการ
จัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของหน่ว ยงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๖๐ ของหน่วยงาน
เป้าหมาย

จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
การดํา เนิ น งานจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ
เพื่อจัดทํารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ
นําเสนอผู้บริหาร
ร้อยละความก้าวหน้า ๗

สุวิชา/
๒๑๐๒

๒๑

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ

๒) จัดทําเกณฑ์ข้อกําหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ
หน่วยงาน
เป้าหมาย (ทั้งปี)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เสนอร่ า งเกณฑ์
- ศึ ก ษารวบรวมข้อ มูล เพื่อ จั ด ทํา ร่า ง ปิ่นทอง/
ข้ อ กํ า หนดต่ อ
เกณฑ์ข้อกําหนดฯ LED และตลับหมึก ๒๐๘๘

กก.คพ. เพื่ อ ให้
ความเห็นชอบ
- พัฒนาและปรับปรุงเกณฑ์ข้อกําหนดฯ
ร่ า ง เ ก ณ ฑ์
ข้อกําหนดฯ ผ่าน
ความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการ
เทคนิคฯ
- เสนอร่างเกณฑ์ข้อกําหนดฯ ต่อ กก.คพ. เพื่อให้ความเห็นชอบ ๕ เกณฑ์
๓) จั ด ทํา ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายเพื่ อ ใช้ ใ นการขั บ เคลื่ อ น ข้อเสนอแนะเชิง
การดําเนินงานอาคารเขียวของภาครัฐ
นโยบายฯ ได้รับ
ความเห็ น ชอบ
จากผู้บริหาร
๑๑. โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ

๑๑.๑ ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลและสิ่งแวดล้อมทางทะเลทั่วประเทศ
๑) โอนงบประมาณให้ สสภ. เพื่อใช้เก็บตัวอย่าง ๐.๙๕๗๐ ล้านบาท
๒) จัดทําแผนการเก็บตัวอย่างประสาน สสภ. และจัดจ้างวิเคราะห์
๓) ดําเนินการเก็บตัวอย่าง ครั้งที่ ๑
๔) สรุปผลการดําเนินงาน
๕) ดําเนินการเก็บตัวอย่าง ครั้งที่ ๒
๖) สรุปการประเมินผล MWQI

ส รุ ป ผ ล ก า ร
วิเคราะห์คุณภาพ
น้ํ า ท ะ เ ล แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล
ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ
ปี ๒๕๖๑

ประเภทผลิตซ้ํา
- เสนอร่างเกณฑ์ข้อกําหนดสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภท
กระดาษชํา ระและแบตเตอรี่ ร ถยนต์
เข้าสู่การพิจารณาของ กก.คพ.
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๐

ศึกษารวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องการ
ลดก๊าซเรือนกระจกภาคอาคาร
ร้อยละความก้าวหน้า ๕

โมธิณี/
๒๐๙๑

วงเงิน : ๑๐.๙๔๗๙ ล้านบาท
สจน.
ผลเบิกจ่าย : วงเงิน : ๕๕.๔๖๘๕ ล้านบาท
สจอ.
ผลเบิกจ่าย : ๐.๓๓๖๗๖๔ ล้านบาท
จัดทําแผนการเก็บตัวอย่าง และจุดเก็บ รติวรรณ/
๒๒๑๖
ตัวอย่างน้ํา ปี ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ
สุภกิจ/
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๐
๒๒๒๓

๒๒

เป้าหมายการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ
หน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ
เป้าหมาย (ทั้งปี)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๑.๒ ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน
ส รุ ป ผ ล ก า ร
สสภ. ๑ – ๑๖ อยู่ระหว่างเก็บตัวอย่างน้ํา สมพร/
ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐ ๒๒๑๒
๑) โอนงบประมาณให้ สสภ. เพื่อใช้เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง วิเคราะห์คุณภาพ

๔.๘๐๙๐ ล้านบาท
๒) จัดทําแผนการเก็บตัวอย่างประสาน สสภ.
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

น้ําผิวดิน ปี ๒๕๖๑

ได้รับข้อมูลจาก
สถานี ฯ ร้ อ ยละ
๘๐ ของจํานวน
ข้ อ มู ล ที่ ค วรจะ
ได้รับ
รายงานผลการ
ติดตามตรวจสอบ
สถานการณ์การ
ตกสะสมของกรด
ปี ๒๕๖๑
๑๑.๕ การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ได้ดําเนินการตาม
๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ(station/mobile/VOCs/ แผนร้อยละ ๑๐๐
Toxic)
๒) ติดตามตรวจสอบปัญหามลพิษจากอุตสาหกรรม (โรงไฟฟ้า/
VOCs/อุตสาหกรรมอื่นๆ)
๓) ติดตามตรวจสอบปัญหามลพิษจากยานพาหนะ (ควันดํา/เสียงดัง)
๔) ติดตามสถานการณ์มลพิษทางอากาศข้ามแดน

เป็นไปตามแผน
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๐

ดําเนินการจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก และ เจนณรงค์/
ให้ บ ริ ษั ทยื่ น เอกสารข้ อเสนอ เมื่ อวั นที่ ๒๒๑๑
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ร้อยละความก้าวหน้า ๕
ออกสํารวจและเก็บตัวอย่างน้ํา ครั้งที่ ๑ บุญฤทธิ์/
ระหว่ า งวั น ที่ ๑๕ – ๑๗ พฤศจิ ก ายน ๒๒๑๒
๒๕๖๐
ร้อยละความก้าวหน้า ๒๐
- ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดย ทุกส่วน
สถานีต รวจวัด แบบอัต โนมัติ ในพื้น ที่ ของ
สจอ.
๓๓ จังหวัด และจุดตรวจวัดชั่วคราว
- ติดตามตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย
ใน ๗ พื้นที่เป้าหมาย (กทม./ปทุมธานี/
อ่างทอง/ขอนแก่น/ระยอง/เชียงใหม่/
สงขลา)

๒๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ

๕) ติดตามตรวจวัดระดับเสียงและความสั่นสะเทือน (พื้นที่ทั่วไป/
พื้นที่เฉพาะ/ชุมชน/สนามบิน)
๖) รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศและเสียงสู่สาธารณะ

เป้าหมาย (ทั้งปี)

เป้าหมายการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ
หน่วยงาน
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- ติ ด ตามตรวจวั ด ระดั บ เสี ย งในพื้ น ที่
๑๓ จังหวัด
- รายงานสถานการณ์คุณ ภาพอากาศ
และเสียงสู่สาธารณะ
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๐

๒๔

