สรุปงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
กรมควบคุมมลพิษ
รายละเอียด

สํานัก/กอง/ฝาย จํานวน

หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย

ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่เปาหมายไดรับการปองกัน ควบคุม ลด และขจัดมลพิษ
กิจกรรมหลักที่ 1 : ปองกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษในพื้นที่เปาหมายและพื้นที่วิกฤต
รายจายตามภารกิจยุทธศาสตร
โครงการฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่วิกฤตดาน
- โครงการปองกันและแกไขปญหามลพิษจากหมอก
ควันและการเผาในที่โลง (สจอ.)
1. หนวยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ (Mobile)

สจอ.

2

งบประมาณ

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)
รายละเอียด

65.4500
20.0000
20.0000
20.0000

คัน

10.0000

20.0000 เพื่อใชในการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ หรือเฝาระวัง
ปญหามลพิษทางอากาศ ในกรณีเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีรองเรียน
20.0000 ที่มีความจําเปนตองตรวจสอบหรือเฝาระวังอยางเรงดวน เชน
สถานการณหมอกควันจากการเผาในที่โลงในพื้นที่ภาคเหนือ
โดยหนวยตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกลาว จะเปนหนวย
ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่สามารถเคลื่อนที่ไดรวดเร็ว สะดวก
และสามารถเขาตรวจสอบหรือเฝาระวังสถานการณปญหา
มลพิษทางอากาศไดทันทวงที
จํานวนตองการ 2 คัน จํานวนที่มีอยูแลว 8 คัน

รายละเอียด
กิจกรรมหลักที่ 2 : พัฒนาและประยุกตใชมาตรฐาน มาตรการ
และเกณฑปฏิบัติในการควบคุมมลพิษ และประเมินคุณภาพ
รายจายตามภารกิจพื้นฐาน
โครงการติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอม
- โครงการติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอม
ดานอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน (สจอ.)
2. ปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ

สํานัก/กอง/ฝาย จํานวน

หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย

งบประมาณ

รายละเอียด

27.5000

สจอ.

5

สถานี

4.5000

27.5000
27.5000
22.5000 เพื่อปรับปรุงตูอาคารสถานีตรวจวัดฯ และจัดหาเครื่องมือ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ซึ่งติดตั้งอยูภายในสถานีตรวจวัดฯ ที่มี
22.5000 สภาพชํารุด เนื่องจากมีอายุการใชงานมากกวา 10 ป จํานวน 5
สถานี เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไปอยางตอเนื่อง ที่มีความสมบูรณ ถูกตอง
แมนยํา และเชื่อถือได โดยสถานีตรวจวัดฯ สามารถทําการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศไดอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ มี
ความถูกตองตามมาตรฐานสากล และสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศ ที่มีความจําเปนตองไดรับการปรับปรุง
อยางเรงดวนในปงบประมาณ 2556 จํานวน 5 สถานี ไดแก 1.
สถานีตรวจวัดฯ บริเวณการประปาสวนภูมิภาคแมเมาะ จ.ลําปาง
2.สถานีตรวจวัดฯ บริเวณองคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 3. สถานีตรวจวัดฯ บริเวณบานพัก
ปลัดอําเภอเมือง จ. ขอนแกน 4. สถานีตรวจวัดฯ บริเวณศูนย
เยาวชนเทศบาลศรีราชา จ. ชลบุรี 5. สถานีตรวจวัดฯ บริเวณการ
เคหะชุมชนคลองจั่น กทม.
จํานวนตองการ 5 สถานี จํานวนที่มีอยูแลว 63 สถานี

รายละเอียด

สํานัก/กอง/ฝาย จํานวน

หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย

- โครงการติดตั้งและบํารุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพ
น้ําอัตโนมัติ (สจน.)
3. สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติ

สจน.

10

สถานี

0.5000

กิจกรรมหลักที่ 3 : กํากับ ดูแล การบังคับใชและสนับสนุนการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย

รายละเอียด

5.0000 เพื่อใชในการเฝาระวังและแจงเตือนภัยในดานคุณภาพน้ํา ซึ่ง
ควรติดตั้งใหครอบคลุมในทุกแหลงน้ําโดยเฉพาะในลําน้ําสาย
หลัก และเมืองหลักที่สําคัญ แตปจจุบันมีอยูเพียง 49 สถานี ซึ่ง
5.0000
สวนใหญอยูในภาคกลาง ยังไมครอบคลุมไปถึงแหลงน้ําใน
ภูมิภาคอื่นมากนัด จึงจําเปนตองติดตั้งเพิ่มขึ้น
จํานวนตองการ 10 สถานี จํานวนที่มีอยูแลว 49 สถานี
-

ไมมี
กิจกรรมหลักที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรและองคความรูการควบคุมมลพิษ
รายจายตามภารกิจพื้นฐาน
โครงการเสริมสรางองคความรูและเทคโนโลยีการ
- โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการดานมลพิษ
ทางอากาศ
4. เครื่องวิเคราะหสารมลพิษจากรถยนตเบนซิน

งบประมาณ

สจอ.

1

เครื่อง

14.7600

17.9500
17.9500
15.9600
15.9600 หองปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ ไดจัดซื้อ
เครื่องมือวิเคราะหสารมลพิษในการทดสอบรถยนตเบนซิน
14.7600 จํานวน 1 ชุด เมื่อปงบประมาณ 2540 และใชในการทดสอบ
รถยนตตามโครงการศึกษาวิจัยตางๆ เปนระยะเวลาตอเนื่องเปน
ระยะเวลา 15 ป ซึ่งปจจุบันขีดความสามารถในการตรวจวัด
มลพิษจากรถยนตเบนซินของเครื่องมือดังกลาวไมเหมาะสม
และไมสามารถตรวจวัดระดับมลพิษจากรถยนตเบนซินใน
ระดับมาตรฐาน EURO IV ขึ้นไปไดอีก เนื่องจากรถยนต
เชื้อเพลิงไดมีการพัฒนามากขึ้นทําใหระดับมลพิษในปจจุบันมี
คาความเขมขนที่ต่ํา ซึ่งเครื่องมือที่หองปฏิบัติการฯ มีอยูใน
ปจจุบันไมมีความเหมาะสมในการตรวจวัด จํานวนตองการ 1
เครื่อง ปจจุบัน ไมมี

รายละเอียด

สํานัก/กอง/ฝาย จํานวน

5. คากอสรางอาคารยกเลิกคําสั่งหามใชยานพาหนะ

สจอ.

1

หนวยนับ
หลัง

ราคาตอ
หนวย
1.2000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
- การสนับสนุนอํานวยการดานการบริหารจัดการองคกร
6. ปรับปรุงหองน้ําชั้น 1-3
รวมทั้งสิ้น

สลก.

3

ชั้น

1.9900

งบประมาณ

รายละเอียด

1.2000 หองปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ ไดรับมอบหมาย
ใหปฏิบัติภารกิจเพิ่มเติมในการยกเลิกคําสั่งหามใชชั่วคราว
รถยนตที่มีมลพิษเกินมาตรฐาน ซึ่งรถยนตกลุมดังกลาวจะตอง
ไดรับการตรวจวัดมลพิษทางอากาศและเสียงภายหลังจากการ
ปรับปรุงและซอมบํารุงหากมีคามลพิษไมเกินมาตรฐานจะ
ไดรับการยกเลิกการหามใชชั่วคราว ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่
จะตองจัดสรางอาคารสําหรับทําการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ
และเสียงจากรถยนตกลุมดังกลาว ที่เปนบริเวณและสถานที่ใน
การตรวจวัดเฉพาะและไมทําใหเกิดการปนเปอนในบริเวณ
หองปฏิบัติการทดสอบรถยนตอื่นๆ และสิ่งแวดลอมที่อยู
ใกลเคียง รวมทั้งมีหองปฏิบัติงานใหกับเจาหนาที่ในการเก็บ
เครื่องมือและอุปกรณ รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอรในการเก็บ
และบันทึกขอมูลอีกดวย
จํานวนตองการ 1 หลัง ปจจุบัน ไมมี
1.9900 เพื่อปรับปรุงหองน้ํา หญิง - ชาย ชั้น 1-3 ของกรมควบคุมมลพิษ
1.9900 ใหมีสภาพดีพรอมใชงาน และอํานวยความสะดวกใหกับ
เจาหนาที่ในกรมฯ และประชาชนที่เขามารับบริการกรม
ควบคุมมลพิษ
1.9900
65.4500

