สรุปร้อยละความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการสําคัญของกรมควบคุมมลพิษ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐
กลุ่มที่มผี ลการดําเนินงานสูงกว่าและเท่ากับ ๕๐
กิจกรรม
ร้อยละ
๑. ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกําเนิดมลพิษ
๘๒
๒. จัดฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัด ๕๐
ที่มีปัญหามลพิษ
กลุ่มที่มคี วามก้าวหน้าการดําเนินงาน
กิจกรรม
ร้อยละ
๑. สนับสนุนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง
๓๐
๒. สนับสนุนการดําเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
๓๐
๓. ติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรด จ.กาญจนบุรี
๒๕
๔. ติดตามตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ประสบปัญหาและให้คําแนะนํา อปท. ปรับปรุง ๒๐
ระบบฯ ให้มีประสิทธิภาพ
๕. ปรับปรุงกฎระเบียบ/การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ ๒๐
เขตควบคุมมลพิษ
๖. มาตรการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนจากกิจกรรมเหมืองแร่
๒๐
๗. ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดํา พร้อมตรวจวัด CO/HC (กรุงเทพมหานคร/ ๑๙
ต่างจังหวัด)
๘. พัฒนาระบบรองรับการจัดตัง้ ศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
๑๕
๙. สนับสนุนให้คําแนะนําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวมแห่งใหม่ ๑๕
และการดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียรวมที่มีอยู่
๑๐. แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ําในคลองสาขาลุ่มน้ําท่าจีน
๑๕
๑๑. ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัตใิ หม่ในพื้นที่เป้าหมาย
๑๕
๑๒. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ๙ จังหวัด
๑๕
๑๓. การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
๑๕
๑๔. การแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง
๑๕
๑๕. ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินพารามิเตอร์กลุม่ สารฆ่าแมลง
๑๕
๑๖. ทบทวนแหล่งกําเนิดมลพิษ ประเภทท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา
๑๕
๑๗. การยกเลิกการใช้เครือ่ งตรวจวัดควันดําระบบกระดาษกรองในการตรวจวัดควันดํา
๑๕
๑๘. โครงการจ้างทีป่ รึกษาติดตามประเมินผลการดําเนินงานในเขตควบคุมมลพิษ
๑๕
๑๙. พัฒนาระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
๑๕

หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝตบ.
ฝตบ.

หน่วยงานรับผิดชอบ
สจก.
สจก.
สจน.
สจก.
กผผ.
สจน.
ฝตบ.
สจก.
สจน.
สจน.
สจน.
สจอ.
สจอ.
สจอ.
สจน.
สจน.
สจอ.
กผผ.
ฝคป.

-๒-

๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.

กลุ่มที่มคี วามก้าวหน้าการดําเนินงาน
กิจกรรม
ร้อยละ
(ร่าง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ๑๕
สําหรับ อปท.
(ร่าง) หลักเกณฑ์พื้นฐานสําหรับเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน
๑๕
(ร่าง) คุณลักษณะของเชือ้ เพลิงขยะจากขยะมูลฝอยชุมชน (RDF)
๑๕
จัดทําคําแนะนําแนวทางการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับการจัดการน้ําเสียจากการเลี้ยงสุกร
๑๕
แนวทางควบคุมการระบายน้าํ ทิ้งจากการทํานาข้าว (เกษตรแปลงใหญ่)
๑๕
แก้ไขปัญหาน้ําเสียชายหาดท่องเที่ยว
๑๕
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนส่งเสริมการจัดซื้อ ๑๕
จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน
๑๕
การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
๑๕
ระบบฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลแบบบูรณาการ
๑๐
จัดทํามาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาตะกอนดิน กรณีค่าโลหะหนักเกินมาตรฐาน ๑๐
การดําเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ําในลุ่มน้ําปากพนัง
๑๐
จัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานอาคารเขียวของภาครัฐ
๑๐
จัดทําระบบคาดการณ์คุณภาพน้ําและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ํา
๘
บํารุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติ
๘
จัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ
๗
เพิ่มขีดความสามารถให้กับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ และพนักงานเจ้าหน้าที่ (ทสจ. สสภ. คพ.)
๕
การฟื้นฟูลําห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี
๕

กลุ่มที่มกี ารดําเนินงานคงเดิม
กิจกรรม
ร้อยละ
๑. แนวทางการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
๒๐
๒. สํารวจข้อมูลสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศ
๑๐
๓. จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๑๐
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๔. เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ (บํารุงสถานี/จัดซื้อเครื่องตรวจวัด ๑๐
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน)
๕. มาตรฐานการปรับปรุงคุณภาพรถยนต์ใหม่ขนาดเล็กและคุณภาพเชื้อเพลิงตามมาตรฐานยูโร ๕
๑๐
๖. ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ๑๐
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

หน่วยงานรับผิดชอบ
สจก.
สจก.
สจก.
สจน.
สจน.
สจน.
ฝคป.
สจน.
สจอ.
สจน.
สจน.
สจน.
ฝคป.
สจน.
สจน.
ฝตบ.
ฝตบ.
สจน.

หน่วยงานรับผิดชอบ
สจก.
สจก.
สจอ.
สจอ.
สจอ.
กผผ.

-๓กลุ่มที่มกี ารดําเนินงานคงเดิม
กิจกรรม
ร้อยละ
๗. จัดทําเกณฑ์ขอ้ กําหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑๐
๘. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลและสิ่งแวดล้อมทางทะเลทั่วประเทศ
๑๐
๙. จัดทําแนวทางกําหนดอัตราภาระบรรทุกความสกปรก
๘
๑๐. สนับสนุนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
๕
๑๑. เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในการควบคุ ม การนํา เข้ า -ส่ ง ออกของเสี ย อั น ตรายข้ า มแดน
๕
โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๑๒. ร่างอนุบัญญัติภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิต ภัณ ฑ์เครื่อ งใช้ไ ฟฟ้า และ
๕
อิเล็กทรอนิกส์
๑๓. มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งอุตสาหกรรมประเภทโรงไฟฟ้า
๕
๑๔. มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมชุมชน
๕
๑๕. มาตรฐานควบคุมค่าความเข้มกลิ่นจากโรงงานยางพารา
๕
๑๖. ร่างประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อลดการปลดปล่อยสารไดออกซิน/ฟิวแรน
๕
จากเตาเผาศพสู่บรรยากาศ
๑๗. จัดทําระบบอนุญาตระบายมลพิษของประเทศไทย
๕

หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝคป.
สจน.
สจน.
สจก.
สจก.
สจก.
สจน.
สจน.
สจอ.
สจก.
สจน.

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 นธั น วาคม ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนงาน/โครงการสําคัญของกรมควบคุมมลพิษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประจําเดือนธันวาคม 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
ของเสียอันตรายจากชุมชน
๑) ลงพื้นที่ให้คําปรึกษา
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
การจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง

ส ถ า น ก า ร ณ์
การจัดการของเสีย
อั น ต ร า ย ข อ ง
ประเทศ
๗๖ จังหวัด

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

- จัด ทํา สรุ ป ประเด็ น และรายงานการ ภัทรภร/
ฝึกอบรม “การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ๒๔๘๒
จากแนวคิดทฤษฏี...สู่การปฏิบัติจริง”
ส่งให้กับ สสภ. ๑ – ๑๖ ทสจ. และ สถจ.
๗๖ จังหวัด
- แจ้ ง การจั ด สรรและเร่ ง รั ด เบิ ก จ่ า ย
งบประมาณเบิ ก แทนกั น โครงการ
เมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green
City) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ให้กับ สสภ. ๑ – ๑๖ และ ทสจ. ๗๖ จังหวัด
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
ร้อยละความก้าวหน้า ๓๐

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

ขยะมูลฝอย ปี ๒๕๖๐
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๐

- อยู่ระหว่างจัดทําความเห็นข้อเสนอแนะ ทวีชัย/
แนวทาง และคําแนะนําให้ ทน.แม่สอด ๒๔๘๐
ทม.แม่ฮองสอน และ ทต.เกาะคา เพื่อ
พิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- กําหนดการลงพื้นที่ ทต.ศรีประจันท์
จังหวัดสุพรรณบุรี ทต.พรหมบุรี ทต.บางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี และ ทม.ลําตาเสา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจแนะนําสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอยที่มีปัญหา เรื่อง ขยะตกค้าง
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
ร้อยละความก้าวหน้า ๒๐
อยู่ระหว่างประกาศรับฟังความคิดเห็น ราเชนทร์/
ประกอบการจัดทําร่างขอบเขตของงาน ๒๔๑๓
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบฯ
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๕

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.
๑.๖ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการนําเข้า-ส่งออกของเสียอันตราย - จํานวน ๒ ครั้ง
อยู่ ร ะหว่ า งจั ด ทํา แผนการฝึ ก อบรม กุลชา/
ข้ามแดน โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - ครั้งละ ๓๐ คน
เสริมสร้างความเข้มแข็งการควบคุมนําเข้า- ๒๔๑๓

รวม ๖๐ คน
๑.๗ สนับสนุนการดําเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับพื้นที่ - จํานวน ๑ ครั้ง
อุทยานแห่งชาติ
- จํานวน ๕๐ คน
- พืน้ ที่ ๑๐
๑) จัดทําแผนการฝึกอบรมการจัดการขยะในอุทยานแห่งชาติ
อุทยาน
๒) จัดทําหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
๓) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
๔) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงาน
๕) สรุปผลเสนอผู้บริหาร

๒. การพัฒนากฎหมาย อนุบัญญัติ กฎระเบียบ
๒.๑ ร่างอนุบัญญัติภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์ ร่างอนุบัญญัติ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
๑) รวบรวมและทบทวนข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒) จัดทํารายละเอียดร่างอนุบัญญัติ
๓) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

ส่งออกของเสียอันตราย
ร้อยละความก้าวหน้า ๕
จัดทํา แผนและหลัก สูต รการฝึก อบรม สิริรัตน์/
เชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างประสิทธิภาพ ๒๔๙๙
การจั ด การขยะมู ล ฝอยและน้ํา เสี ย
ในอุท ยานแห่ง ชาติสํา หรับ เจ้ า หน้า ที่
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช
รุ่ น ที่ ๒” เพื่ อ เตรี ย มการจั ด ฝึ ก อบรม
เชิงปฏิบิตการฯ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖
มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมฟิชเชอร์แมน
รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
ร้อยละความก้าวหน้า ๓๐
วงเงิน : ๑.๐๐ ล้านบาท
สจก.
ผลเบิกจ่าย : อยู่ระหว่างจัดทําแผนการจัดทําร่างอนุบัญญัติ ราเชนทร์/
๒๔๑๓
ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติฯ
หมายเหตุ : มี ก ารเปลี่ ย นแปลงจาก
ว่าจ้างที่ปรึกษาเป็นดําเนินการเอง
ร้อยละความก้าวหน้า ๕

๓

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.

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
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

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

๑๐ แห่ง ได้แก่
จังหวัดนครปฐม
- คลองดิน
อําเภอกําแพงแสน
- คลองเจดีย์บูชา
อําเภอเมือง
- คลองสุคต
อําเภอสามพราน
- คลองโยงคลองมหาสวัสดิ์
อําเภอศาลายา

วงเงิน : ๙.๐๕ ล้านบาท
สจน.
ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๘๘๓ ล้านบาท
- ประชุมร่วมกับ อจน. และ สผ. เพื่อ ชลาทิพย์/
พิจารณาแผนการดําเนินงานสนับสนุน ๒๑๖๘
และเตรียมความพร้อม อปท. ในพื้นที่
เป้าหมาย เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
- อยู่ระหว่างเตรียมแนวทางและมาตรการ
ให้คําแนะนํา
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๕

ประชุ ม เสนอสภาพปั ญ หาคลองและ เพ็ญพิชชา/
แนวทางการแก้ไขปัญหา เมื่อวันที่ ๑๘ ๒๑๙๕
ธันวาคม ๒๕๖๐ และประสานหน่วยงาน พิชญา/
๒๑๙๑
ที่เกี่ยวข้องปรับแก้ไขแนวทางการแก้ไข
ปัญหา เสนอ อคพ. พิจารณา
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๕

๔

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ

๓.๓ ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติใหม่ในพื้นที่เป้าหมาย
๑) ดําเนินกระบวนการจัดซื้อ/ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
๒) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งสถานี
๓) ตรวจรับอุปกรณ์สถานีทั้งหมดและเบิกเงินงวดที่ ๑
๔) ติดตั้งสถานีฯ ทดสอบระบบ และรายงานความก้าวหน้า
๕) ตรวจรับสถานีฯ ทั้งหมด และเบิกเงินงวดที่ ๒
๖) ติดตามการดําเนินการบํารุงรักษาระบบและรายงานผลการตรวจสอบ
ระบบฯ ประจําเดือน
๔. การคาดการณ์คุณภาพน้ําและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ํา
๔.๑ จัดทําระบบคาดการณ์คุณภาพน้ําและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ํา
๑) ดําเนินกระบวนการจัดซื้อ/ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
๒) จัดทําแผนการดําเนินโครงการ
๓) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
๔) ติดตั้งและทดสอบการใช้งานหัววัดสถานีอัตโนมัติ

เป้าหมาย (ทั้งปี)

- คลองในเขต
อําเภอสามพราน
- คลองรางเตย
อําเภอสามพราน
จังหวัดสมุทรปราการ
- คลองบางเกร็ง
- คลองโรงเจ
- คลองควาย
- คลองสําโรง
๓ สถานี ในจังหวัด
ราชบุรี อ่างทอง
และสุพรรณบุรี

๑ ระบบ ที่แม่น้ํา
แม่กลอง

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.

บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการส่งมอบอุปกรณ์ พลาวุธ/
๒๒๑๒
ในงวดที่ ๑
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๕

วงเงิน : ๑๕.๐๐ ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : มีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ เมื่อวันที่ ๑๘
ธั น วาคม ๒๕๖๐ คื อ มหาวิ ท ยาลั ย
เอเชียอาคเนย์
ร้อยละความก้าวหน้า ๘

สจน.
ปิณิดา/
๒๒๐๒

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) 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)

๕.๒ เพิ่มขีดความสามารถให้กับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ และพนักงาน รวม ๒๔๐ คน
เจ้าหน้าที่ (ทสจ. สสภ. คพ.)
(๔ ครั้ ง ครั้ ง ละ
๖๐ คน)

๐.๕๒

๐.๑๕

๐.๓๗

วงเงิน : ๔.๕๐ ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : ๑.๕๗๖๕๐๗ ล้านบาท
- ตรวจติดตามคําสั่งทางปกครองพื้นที่
คลองแสนแสบ ๘๕ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย
๒๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ๓๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๐
และรอผลวิเคราะห์น้ํา ๒๐ แห่ง
- ตรวจสอบพื้นที่คลองแม่ข่า ๑๒๐ แห่ง
ปฏิบัติตามกฎหมาย ๓๔ แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๓๖.๑๗ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
๖๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๘๓ เก็บน้ําไม่ได้
๗ แห่ง ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ
๔ แห่ง ไม่มีระบบบําบัดฯ ๑ แห่ง และ
รอผลวิเคราะห์ ๑๔ แห่ง
ร้อยละความก้าวหน้า ๘๒
กําหนดจัดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙
มกราคม ๒๕๖๑ จํานวน ๕๐ คน
ร้อยละความก้าวหน้า ๕

ฝตบ.
พันธจิต/
๒๕๓๔

นราธิป/
๒๕๔๔

๖

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.

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

วงเงิน : ๓๖.๐๐ ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : ๐.๒๑๔๑๒๕ ล้านบาท

สจอ.

- ติดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพ สผง./
อากาศและรายงานสู่สาธารณะเป็นประจํา ๒๓๑๘
สคบ./
ทุกวัน
๒๓๕๐
- จัดประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ เมื่อวันที่
๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดลําปาง
- อยู่ระหว่างดําเนินการตามกระบวนการ
จัด ซื้อ จัด จ้า งปรับ ปรุง สถานีต รวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๕
๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่วิกฤต - ฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๗๔
วงเงิน : ๔๓.๖๔ ล้านบาท
สจอ.
๓ พื้นที่ (หน้าพระลาน มาบตาพุด กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) - ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่จังหวัดระยอง มีค่าไม่เกิน ๒.๔ ไมโครกรัมต่อ ผลเบิกจ่าย : ๐.๑๖๗๘๔๒ ล้านบาท
ลูกบาศก์เมตร
วงเงิน : ๑.๐๐ ล้านบาท
ฝตบ.
- ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๘ ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๔๐๐
๗.๑ การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
ดําเนินการได้ตาม
- ผลตรวจวั ด ฝุ่ น ขนาดเล็ ก (PM 1 0 ) กาญจนา/
แผน ร้อยละ ๑๐๐
ในบรรยากาศ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม – ๒๒๙๓
๑) ทบทวนแผนการควบคุมและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง
๒) ผลักดันให้มีการนํามาตรการในการแก้ไขปัญหาที่กําหนดไปบังคับใช้
อยู่ ใ นช่ ว ง ๖๑ – ๒๒๙ ไมโครกรั ม /
ในพื้นที่อย่างเข้มงวด

๗

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ

๓) ติดตามตรวจสอบ แจ้งเตือน และรายงานผลการดําเนินงาน
ตามมาตรการหลัก

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.

ลูกบาศก์เมตร (มาตรฐานเท่ากับ ๑๒๐)
มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน ๓๑ วัน จากการ
ตรวจวัดทั้งสิ้น ๗๒ วัน คิดเป็นร้อยละ ๔๓
- ตรวจสอบการระบายฝุ่นละอองจากการผลิต
ของโรงโม่บดหรือย่อยหิน จํานวนทั้งสิ้น
๔๓ แห่ง มีค่าความทึบแสงของฝุ่นละออง
อยู่ในช่วงร้อยละ ๐.๘๘ – ๑๖.๗๑ (มาตรฐาน
เท่ากับร้อยละ ๒๐)
- ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถตรวจการณ์เฝ้าระวัง
การระบายฝุ่นละอองแบบ Spot Check
ในพื้น ที่ตํา บลหน้า พระลานตั้ง แต่ วัน ที่
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นมา พบว่า
มีการระบายฝุ่นละอองจากโรงงานปูนซิเมนต์
บ่อยครั้ง อันเนื่องมาจากการผลิตและ
ระบบบําบัดฝุ่นละอองบกพร่อง มีการระบาย
ฝุ่นละอองจากการผลิตของโรงโม่ฯ บางแห่ง
ถนนสาธารณะและการจราจรไม่มีการ
ปิดคลุมกระบะบรรทุกให้มิดชิด
- ส่งรถยนต์ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบ
อัตโนมัติ จํานวน ๑ คัน เพื่อตรวจวัดฝุ่นละออง
บริเวณถนนคุ้งเขาเขียวซึ่งมีการบรรทุกขนส่ง
ค่อนข้างมาก พบว่า มีค่าฝุ่นรายชั่วโมง
ค่อนข้างสูง

๘

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ

เป้าหมาย (ทั้งปี)

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
แก้ไขปัญหา VOCs ในปี ๒๕๖๐ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

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.

- จัดประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ฝุ่ น ละอองในพื้ น ที่ เ ขตควบคุ ม มลพิ ษ
ตําบลหน้าพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕
ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมที่ว่าการ
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
โดยมี รมว.ทส. เป็นประธาน มอบนโยบาย
แนวทาง และมาตรการควบคุม ป้องกัน
และแก้ ไ ขปั ญ หาฝุ่ น ละอองในพื้ น ที่
เขตควบคุมมลพิษ ตําบลหน้าพระลานฯ
ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลบนพืน้ ฐาน
การพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับการดูแล
ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข
เพื่อความสุขของประชาชนในพื้นที่
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๕
- ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย อรวรรณ/
ในพื้น ที่ม าบตาพุด และพื้น ที่ใ กล้เ คีย ง ๒๓๐๔
จังหวัดระยอง ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
ไม่พบการเกินค่าเฝ้าระวังฯ
- ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายเพื่อเฝ้าระวัง
ปั ญ หาในพื้ น ที่ เมื่ อ วั น ที่ ๖ – ๗
ธั น วาคม ๒๕๖๐ จํ า นวน ๑๑ จุ ด
และตรวจวัดเพิ่มเติมในจุดที่เกินค่าเฝ้าระวังฯ
บริเวณชุมชนบ้านพลง จํานวน ๔ จุด
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๕

๙

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ

๗.๓ การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
๑) จั ด ทํา แผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด การมลพิ ษ ทางอากาศและเสี ย ง
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
- รวบรวมและทบทวนข้อมูลการศึกษาวิจัยและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามความเห็น กก.คพ.
- 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
CO/HC (กรุงเทมหานคร/ต่างจังหวัด)

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.

สจอ.
ฝตบ.
ดํา เนิ น การได้
ตามแผน
ร้อยละ ๑๐๐

อยู่ ร ะหว่ า งรวบรวมข้ อ มู ล และร่ ว ม นันทวัน/
ทําการศึกษาวิจัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ๒๓๒๓
พระจอมเกล้าธนบุรี ในเรื่อง สาเหตุและ
แหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศและเสียง
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เพื่อกําหนดกิจกรรมในแผนให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๐

กรุงเทพมหานคร
และต่ า งจั ง หวั ด
รวม ๘,๐๐๐ คัน

ตรวจสอบตรวจจับยานพาหนะในพื้นที่
กรุงเทพฯ ๑,๕๕๓ คัน ออกคําสั่งห้ามใช้
ชั่วคราว ๒๘ คัน คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๐
และทําการยกเลิกคําสั่ง ๑๗ คัน คิดเป็น
ร้อยละ ๖๐.๗๑
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๙
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบ
ตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดํา – เสียงดัง
ใ ห้ แ ก่ สํา นั ก ง า น ตํา ร ว จ แ ห่ ง ช า ติ
(กองบังคับการตํารวจจราจร) กรุงเทพมหานคร
กรมการขนส่ ง ทางบก เมื่ อ วั น ที่ ๒๑
ธันวาคม ๒๕๖๐
ร้อยละความก้าวหน้า ๕๐

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

ธวัชชัย/
๒๕๒๒

ธวัชชัย/
๒๕๑๕

๑๐

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.
สคบ./
- อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๒๓๕๐
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๐

๗.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ (บํารุงสถานี/ ๓ พื้นที่
จัดซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน)
ภารกิจพื้นฐานของกรมควบคุมมลพิษ
๘. การพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐาน จํานวนกฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการในการบริหารจั ด การมลพิษ แล้ว เสร็จ วงเงิน : ๑.๕๙ ล้านบาท
สจน.
ควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิด
ตามแผนงานที่กําหนด จํานวน ๘ เรื่อง
ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๒๕๗ ล้านบาท
วงเงิน : ๑.๕๐ ล้านบาท
สจอ.
ผลเบิกจ่าย : ๘.๑ ปรั บ ปรุ ง มาตรฐานคุ ณ ภาพน้ํา ในแหล่ ง น้ํา ผิ ว ดิ น พารามิ เ ตอร์ เก็บตัวอย่างภาคใต้
อยู่ระหว่างดําเนินการหาผู้รับจ้างวิเคราะห์ ปิณิดา/
๒๒๐๒
กลุ่มสารฆ่าแมลง
ภาคเหนือ ภาค
ตัวอย่าง
ตะวันออก ภาค
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๕
๑) จัดทําแผนการดําเนินงาน
ตะวันออกเฉียงเหนือ
๒) ดําเนินการจัดซื้อจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง
แล้วเสร็จ
๓) เก็บตัวอย่างภาคใต้
๔) เก็บตัวอย่างภาคเหนือ
๕) เก็บตัวอย่างภาคตะวันออก
๖) เก็บตัวอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๗) สรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร
๘.๒ ทบทวนแหล่งกําเนิดมลพิษ ประเภทท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา คณะอนุกรรมการ
ลงพื้นที่เพื่อสํารวจและเก็บตัวอย่างน้ําทิ้ง นฤมล/
และกิจการแพปลา
ประสานการจัดการ
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๒๒๑๗
ณ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา
๑) นําเสนอแนวทางการทบทวนแหล่งกําเนิดมลพิษต่อคณะอนุกรรมการ สิ่งแวดล้อมจาก
การเกษตรกรรม
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๕
ประสานการจัดการสิ่งแวดล้อมจากการเกษตรกรรม
๒) กําหนดแผนการลงพื้นที่สํารวจและลงพื้นที่สํารวจเก็บข้อมูล พิจารณาให้ความ
เห็นชอบกับแนวทาง
ตัวอย่างน้ําทิ้ง
๓) วิ เ คราะห์ แ ละประมวลผลการสํา รวจเพื่ อ กํา หนดแนวทาง ก า ร ท บ ท ว น
แหล่งกําเนิดมลพิษ
การทบทวนแหล่งกําเนิดมลพิษ (ปรับปรุง)

๑๑

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ

๔) นํา เสนอแนวทางการทบทวนแหล่ง กําเนิดมลพิษ (ปรับปรุง )
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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) สรุปผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ําตามพารามิเตอร์ที่กําหนดและ
วิเคราะห์ผลทางสถิติ

เป้าหมาย (ทั้งปี)

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

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 ประชุม เพื่อ ทํา ความเข้า ใจกับ กลุ่ม อรุณกิจ/
ผู้ป ระกอบการไฟฟ้า เอกชน เมื่ อ วั น ที่ ๒๑๕๖
กุลภัทร/
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๑๖๑
ร้อยละความก้าวหน้า ๕
วรญา/
๒๑๗๖

๑๒

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ

เป้าหมาย (ทั้งปี)

๘.๔ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
หรืออุตสาหกรรมชุมชน
๑) รวบรวมข้อมูลอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรมชุมชน
ประเภทต่างๆ ที่ควรจะดําเนินการจัดทํามาตรฐานน้ําทิ้งฯ
๒) รวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ําทิ้งและมาตรฐาน/มาตรการในการ
ควบคุมน้ําทิ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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.

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

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

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.
อยู่ระหว่างกําหนดวันประชุมหารือกับ วรญา/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้ประกอบการ ๒๑๗๖
อรุณกิจ/
เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงาน
๒๑๕๖
ร้อยละความก้าวหน้า ๕
กุลภัทร/
๒๑๖๑

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการ กาญจนา/
เศรษฐศาสตร์ และสังคม เพื่อประกอบการ ๒๒๙๓
กําหนดค่ามาตรฐาน
ร้อยละความก้าวหน้า ๕

๑๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ

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.
๓) คณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศ
จากยานพาหนะให้ความเห็นชอบ
๔) เสนอ อคพ. ให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอต่อ กก.คพ.
๕) เสนอ อคพ. ให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอต่อ กก.วล.
๘.๗ การยกเลิกการใช้เครื่องตรวจวัดควันดําระบบกระดาษกรองในการ
ตรวจวัดควันดํา
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.

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.
เพื่อพิจารณา

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

เสนอ กก.วล.
เพื่อพิจารณา

เตรียมการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น พิจิตรา/
ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก และ ตรอ. ๒๒๗๓
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๕

๑๔

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ

เป้าหมาย (ทั้งปี)

๙. การสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษ

๙.๑ จัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ

ได้รับการตรวจสอบ
แก้ไข ร้อยละ ๑๐๐

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

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.

วงเงิน : ๑๑.๓๔๐๓ ล้านบาท
สจน.
ผลเบิกจ่าย : วงเงิน : ๒.๘๑๗๗ ล้านบาท
กผผ.
ผลเบิกจ่าย : ๐.๓๗๗๐ ล้านบาท
วงเงิน : ๑.๙๐ ล้านบาท
ฝคป.
ผลเบิกจ่าย : ๐.๑๙๐๐ ล้านบาท
วงเงิน : ๓.๘๕๕๗ ล้านบาท
ฝตบ.
ผลเบิกจ่าย : ๐.๘๒๘๓๖๕ ล้านบาท
- ปี ๒๕๖๑ ได้ รั บ แจ้ ง เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ปรินันท์/
๑๕๘ เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จ ๘ เรื่อง ๒๕๔๘
และอยู่ระหว่างดําเนินการ ๑๕๐ เรื่อง จิตติมา/
๒๒๒๒
คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๖
- รับแจ้ง และดําเนินการเรื่องขอความ
อนุเคราะห์ ๑๗ เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จ
๔ เรื่อง และอยู่ระหว่างดําเนินการ ๑๓ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๓
- ผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้อยละ ๙๘
ร้อยละความก้าวหน้า ๗
ประสานและให้คําแนะนําการจัดประชุม ปัณณธร/
คณะอนุกรรมการกํากับดูแลและติดตาม ๒๔๔๕
ผลการดําเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ
ระดับจังหวัด
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๐

๑๕

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.
๒) ปรับปรุงกฎระเบียบ/การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน ข้อเสนอจํานวน
- จัดทําปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการ ปัณณธร/
ของหน่วยงานในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ
๖ เรื่อง ได้รับการ
พิจารณาการดําเนินงานในเขตควบคุมมลพิษ ๒๔๔๕

พิ จ า ร ณ า จ า ก
- จัดทําเอกสารวาระเสนอ อคพ. ให้ความเห็นชอบ
- จั ด ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาการดํา เนิ น งาน คณะอนุกรรมการ
ในเขตควบคุมมลพิษ เพื่อเสนอข้อเสนอการปรับปรุงกฎระเบียบ/
การบริหารจัดการฯ

๓) โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลการดําเนินงานในเขต
ควบคุมมลพิษ
- 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

รายงานผลการ
ศึ ก ษาโครงการ
ติดตามประเมินผล
การดํ า เนิ น งาน
ในเขตควบคุ ม
ม ล พิ ษ ต า ม
ขอบเขตการ
ดําเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือถึง
สํานัก/กอง/ฝ่าย ภายใน คพ. ทสจ. และ
สสภ. ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษเพื่อพิจารณา
เสนอวาระการประชุมฯ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
- อยู่ระหว่า งจัดทําเอกสารวาระเสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินงาน
ในเขตควบคุมมลพิษ เพื่อเสนอข้อเสนอ
การปรับปรุงกฎระเบียบ/การบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงาน
ในเขตควบคุมมลพิษ
ร้อยละความก้าวหน้า ๒๐
- ผอ.กผผ. เห็นชอบการจัดจ้างที่ปรึกษา ปัณณธร/
โครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ๒๔๔๕
ในเขตควบคุมมลพิษ โดยวิธีคัดเลือก
- สรุปผลการคัดเลือกที่ปรึกษาโครงการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานในเขต
ควบคุ ม มลพิ ษ โดยวิ ธี คั ด เลื อ ก ได้ แ ก่
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย วงเงินค่าจ้าง
๒,๑๗๗,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาจ้าง
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระยะเวลา
ดําเนินงาน ๒๑๐ วัน

๑๖

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ

- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ต่อผลการศึกษา
- นําผลการรับฟังความคิดเห็น มาปรับปรุงผลการศึกษา
- จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ
๙.๓ การฟื้นฟูลําห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี
๑) รายงานผลการสํารวจวางแผนการดําเนินงาน
๒) รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย
๓) รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างฝายดักตะกอน
๔) รายงานความก้าวหน้าในภาพรวมโครงการฯ

๙.๔ ระบบฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลแบบบูรณาการ
๑) จัดทําขอบเขตการดําเนินงาน
๒) ดําเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา

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.

ร้อยละความก้าวหน้า ๑๕

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

- ส่งรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลชะแลที่มีมติเห็นชอบต่อมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากการดําเนินโครงการฯ ให้สํานักงาน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใช้เป็น
เอกสารประกอบคําขออนุญาตใช้ที่ดิน
ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- ส่งขอบเขตโครงการฯ ให้สํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) เพื่อประกอบ
การขออนุญ าต ตามมาตรา ๑๙ แห่ง
พ.ร.บ. ป่า สงวนแห่ง ชาติพ.ศ. ๒๕๐๗
และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลฯ
ของกรมป่าไม้ เพื่อเสนออธิบดีกรมป่าไม้
อนุญาตต่อไป
- จัด ประชุม คณะกรรมการไตรภาคีฯ
ณ โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน อําเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี
ร้อยละความก้าวหน้า ๕
ลงนามในสัญญาจ้างบริษัทเทสโก้จํากัด
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๐

ชนชนก/
๒๑๕๕
มนต์เทพ/
๒๑๕๕

วิลาวัลย์/
๒๒๒๑

๑๗

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
๓) กํากับดูแลการทํางานให้เป็นไปตามขอบเขตงาน

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.

ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม
๒๕๖๐ และตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๕

มนูชัย/
๒๕๖๑

วงเงิน : ๐.๑ ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : วงเงิน : ๑.๙๕๓๑ ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : ๐.๑๑๖๖ ล้านบาท
วงเงิน : ๓.๖๙
ผลเบิกจ่าย : ๑.๔๔๒๕ ล้านบาท

สจก.

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

สจน.
ฝคป.

๑๘

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.
๑๐.๑ (ร่าง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการ (ร่าง) หลักเกณฑ์
อยู่ ร ะหว่ า งการยก (ร่ า ง) หลั ก เกณฑ์ ทวีชัย/
ขยะมูลฝอยที่เหมาะสมสําหรับ อปท.
ก า ร พิ จ า ร ณ า
การพิจารณาคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยี ๒๔๘๐

๑) ทบทวนเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๒) ยกร่างหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยี
การจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมสําหรับ อปท.
๓) รับฟังความคิดเห็น
๔) ปรับแก้ (ร่าง) ตามความคิดเห็นและนําเสนอผู้บริหาร

๑๐.๒ (ร่าง) หลักเกณฑ์พื้นฐานสําหรับ เตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน
๑) ทบทวนเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๒) ยกร่างหลักเกณฑ์พื้นฐานสําหรับเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน
๑๐.๓ (ร่าง) คุณลักษณะของเชื้อเพลิงขยะจากขยะมูลฝอยชุมชน (RDF)
๑) ทบทวนเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๒) ยกร่างคุณลักษณะของเชื้อเพลิงขยะจากขยะมูลฝอยชุมชน (RDF)
๑๐.๔ ร่างประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อลดการปลดปล่อย
สารไดออกซิน/ฟิวแรนจากเตาเผาศพสู่บรรยากาศ
๑) ปรับแก้ไขร่างประกาศฯ ตามความเห็นคณะทํางานพิจารณา
หลักเกณฑ์วิชาการฯ
๒) เสนอร่างประกาศฯ ให้คณะอนุกรรมการอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ
พิจารณา
๓) เสนอ อคพ. พิจารณาลงนามในประกาศ คพ.

คัดเลือกรูปแบบ
เทคโนโลยีก าร
จัดการขยะมูลฝอย
ที่เหมาะสมสําหรับ
อปท. (ฉบับผ่าน
การรั บ ฟัง ความ
คิดเห็น)
(ร่าง) หลักเกณฑ์
พื้ น ฐานสํ า หรั บ
เตาเผาขยะมูลฝอย
ชุมชน
(ร่าง) คุณลักษณะ
ของเชื้อเพลิงขยะ
จากขยะมูลฝอย
ชุมชน (RDF)
ร่างประกาศกรม
ควบคุ ม มลพิ ษ
เรื่อง แนวปฏิบัติ
เ พื ่ อ ล ด ก า ร
ปลดปล่ อ ยสาร
ไดออกซิน/ฟิวแรน
จากเตาเผาศพ
สู่บรรยากาศ

การจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมสําหรับ
อปท.
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๕

อยู่ ร ะหว่ า งการยก (ร่ า ง) หลั ก เกณฑ์ วิจารณ์/
พื้นฐานสําหรับเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน ๒๔๘๖
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๕
อยู่ระหว่ า งการยก (ร่า ง) คุณ ลัก ษณะ วิจารณ์/
ของเชื้อเพลิงขยะจากขยะมูลฝอยชุมชน ๒๔๘๖
(RDF)
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๕
อยู่ระหว่างประสานหารือร่วมกับ สจอ. วิจติ รตรา/
เกี่ยวกับมาตรการหรือแนวทางในการ ๒๔๓๐
ควบคุมมลพิษที่เกิดจากเตาเผาศพ
ร้อยละความก้าวหน้า ๕

๑๙

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)
๔) จัดทําร่าง แนวทางการนําระบบอนุญาตระบายมลพิษมาใช้
ในประเทศไทย

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
อคพ. อยู่ระหว่างพิจารณาร่างคู่มือแนวทาง บัญชาการ/
การลด และคัดแยก
การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ๒๔๙๕

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

ภาครัฐ
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

อยู่ระหว่างจัดทํารายงานสรุปผลการประชุม
กลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความเห็นต่อแนวทาง
การรวบรวม วิเคราะห์และการเก็บข้อมูล
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ร้อยละความก้าวหน้า ๘

ร่างแนวทางการ
นําระบบอนุญาต
ระบายมลพิ ษ
มาใช้ในประเทศไทย

อยู่ร ะหว่า งรวบรวมข้อมูล การกํา หนด วรญา/
ค่า ธรรมเนีย มการระบายมลพิษ ของ ๒๑๗๖
อรุณกิจ/
ต่างประเทศ
๒๑๕๖
ร้อยละความก้าวหน้า ๕
กุลภัทร/

วิมลิน/
๒๑๖๖

๒๑๖๑

๒๐

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ

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
๑๐.๑๐ จัดทํามาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาตะกอนดิน กรณี
ค่าโลหะหนักเกินมาตรฐาน
๑) จัดทําแผนการสํารวจข้อมูล
๒) สํารวจข้อมูลและสรุปข้อมูลในรอบ ๖ เดือนแรก
๓) สํารวจข้อมูลและสรุปข้อมูลในรอบ ๑๒ เดือน และเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาตะกอนดิน กรณีค่าโลหะหนัก
เกินมาตรฐาน

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.

ร่างแนวทางการ
ใช้ เ ทคโนโลยี
ที่เหมาะสมสําหรับ
การจัดการน้ําเสีย
จากการเลี้ยงสุกร
ทุกประเภท

สํารวจและเก็บตัวอย่างน้ํา จังหวัดราชบุรี ภิตินันท์/
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๒๑๓๙
สุทธิ์ทิรา/
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๕

สรุปผลการสํารวจ
ข้อมูลน้ําทิ้งในช่วง
เตรี ย มดิ น และ
ใส่ปุ๋ย

- สํารวจข้อมูลการทําเกษตรแปลงใหญ่ บุปผา/
ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๑๓๙
ภัทรานิษฐ์/
๒๕๖๐
๒๑๔๑
- กําหนดแผนดําเนินการออกสํารวจเพื่อ
จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทําเกษตรแปลงใหญ่
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ
กลางเดือนมกราคม ๒๕๖๑
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๕
- กําหนดออกสํารวจและเก็บตัวอย่า ง สมพร/
ตะกอนดิน/สัตว์น้ํา ในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ๒๒๐๑
- ดําเนินการจัดจ้างวิเคราะห์เนื้อเยื่อสัตว์น้ํา
แล้วเสร็จ
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๐

สรุปผลการสํารวจ
และเสนอแนะ
ก า ร จั ด ก า ร
ตะกอนดิน ในพื้นที่
ที่มีโลหะหนักสูง

๒๑๔๔

๒๑

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.
๑๐.๑๑ การดําเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ําในลุ่มน้ําปากพนัง
รายงานผลการ
อยู่ระหว่างจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน วิมลพร/
ปี ๒๕๖๐ และแผนการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๑ ๒๑๙๕
๑) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดําเนินงานปี ๒๕๖๐ ดําเนินงานปี ๒๕๖๐
พิชญา/
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๐
๒) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานปี ๒๕๖๐ แผนงานที่จะดําเนินการ ภายใต้แผนแม่บท
๒๑๙๑

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
๑๐.๑๓ มาตรการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนจากกิจกรรมเหมืองแร่
๑) เสนอความก้าวหน้าในการจัดทํา (ร่าง) กรอบแผนปฏิบัติการ
เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่ง แวดล้อมและติดตามผลการตรวจสอบ
สิ่ง แวดล้อ มบริเวณภายในและรอบเหมือ งแร่ท องคํา ของ
บริษัททุ่งคํา จํากัด ที่ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ต่อ กก.คพ.

การพัฒนาพื้นที่
ลุ่ ม น้ํ า ปากพนั ง
ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔

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

จัดประชุมแก้ไขปัญหาน้ําเสียชายหาด สมลักษณ์/
๒๑๗๕
ท่องเที่ยวในพื้นที่หัวหิน
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๕

รายงานผลการ
ตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมบริเวณ
พื้นที่เหมืองแร่

ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําบริเวณพื้นที่
เหมืองแร่ทองคํา ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่
๑๗ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
ร้อยละความก้าวหน้า ๒๐

วิมลิน/
๒๑๖๖

๒๒

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ

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
๒) จัดทําเกณฑ์ข้อกําหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

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.

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

- ประสานขอความอนุเ คราะห์ข้อ มูล
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ จากหน่วยงาน
จํานวน ๑,๑๑๖ หน่วยงาน
- รวบรวมและตรวจสอบรายงานผล
การจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทางฐานข้อมูลสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
แบบฟอร์มการรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๕

สุวิชา/
๒๑๐๒

เสนอร่ า งเกณฑ์
ข้ อ กํ า หนดต่ อ
กก.คพ. เพื่ อ ให้
ความเห็นชอบ

ร้อยละความก้าวหน้า ๑๐

ปิ่นทอง/
๒๐๘๘

๒๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสําคัญ

เป้าหมาย (ทั้งปี)

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

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.

- พัฒนาและปรับปรุงเกณฑ์ข้อกําหนดฯ

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
๑๑.๒ ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน
๑) โอนงบประมาณให้ สสภ. เพื่อใช้เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
๔.๘๐๙๐ ล้านบาท
๒) จัดทําแผนการเก็บตัวอย่างประสาน สสภ.

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
ส รุ ป ผ ล ก า ร
วิเคราะห์คุณภาพ
น้ําผิวดิน ปี ๒๕๖๑

อยู่ระหว่างรอผลการประเมินอาคารจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๐

โมธิณี/
๒๐๙๑

วงเงิน : ๑๐.๙๔๗๙ ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๕๘๐ ล้านบาท
วงเงิน : ๕๕.๔๖๘๕ ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : ๐.๓๓๖๗๖๔ ล้านบาท
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๐

สจน.
สจอ.
รติวรรณ/
๒๒๑๖
สุภกิจ/
๒๒๒๓

สสภ. ๑ – ๑๖ ดําเนินการเก็บตัวอย่างน้ํา สมพร/
ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐ ๒๒๑๒
แล้วเสร็จตามแผน
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๕

๒๔

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

เป้าหมาย (ทั้งปี)

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

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.

ลงนามในสัญญาจ้างบริษัท เอ็มเบ็ดเด็ด เจนณรงค์/
เทคโนโลยี จํากัด เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๒๑๑
๒๕๖๐
ร้อยละความก้าวหน้า ๘
ออกสํารวจและเก็บตัวอย่างน้ํา ครั้งที่ ๑ บุญฤทธิ์/
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๒๒๑๒
และอยู่ร ะหว่า งสรุ ป ผลการวิเ คราะห์
เพื่อส่งให้ สสภ.
ร้อยละความก้าวหน้า ๒๕
- ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดย ทุกส่วน
สถานีต รวจวัด แบบอัต โนมัติ ในพื้น ที่ ของ
สจอ.
๓๓ จังหวัด และจุดตรวจวัดชั่วคราว
- ติดตามตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย
ใน ๗ พื้นที่เป้าหมาย (กทม./ปทุมธานี/
อ่างทอง/ขอนแก่น/ระยอง/เชียงใหม่/
สงขลา)
- ติ ด ตามตรวจวั ด ระดั บ เสี ย งในพื้ น ที่
๑๓ จังหวัด
- รายงานสถานการณ์คุณ ภาพอากาศ
และเสียงสู่สาธารณะ
ร้อยละความก้าวหน้า ๑๕

๒๕

