สรุปงบลงทุน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กรมควบคุมมลพิษ
หน่วย:ล้านบาท(ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

รายละอียด

สานัก/
ราคา
จานวน หน่ วยนับ
กอง/ฝ่ าย
ต่ อหน่ วย งบประมาณ

ผลผลิตทื่ 1 : พืน้ ที่เป้าหมายได้ รับการป้องกัน ควบคุม ลด และขจัดมลพิษ
กิจกรรมหลักที่ 1 : เร่ งรัดการควบคุมมลพิษ เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
รายจ่ ายตามยุทธศาสตร์
โครงการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- โครงการป้ องกันและแก้ไขปัฐหาหมอกควันและไฟป่ า
1. หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่
สจอ
1

รายละเอียด

113.7430
10.0000
10.0000

คัน

10.0000

10.0000 เป็ นการจัดซื้อทดแทนครุ ภณั ฑ์เดิม ซึ่งมีสภาพชารุ ด 3 คัน เพื่อใช้ในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพอากาศ หรื อเฝ้ าระวังปั ญหามลพิษทางอากาศในกรณี เหตุฉุกเฉิ นหรื อ
กรณี ร้องเรี ยน ที่มีความจาเป็ นต้องตรวจสอบหรื อเฝ้ าระวังอย่างเร่ งด่วน เช่น
สถานการณ์หมอกควันจากการเผาในที่โล่งในพื้นที่ภาคเหนื อและภาคใต้ โดยหน่วย
ตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวจะเป็ นหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศที่สามารถเคลื่อนที่
ได้รวดเร็ วสะดวก และสามารถเข้าตรวจสอบหรื อเฝ้ าระวังสถานการณ์ปัญหามลพิษ
ทางอากาศได้ทนั ท่วงที สถานที่ติดตั้งเฝ้ าระวังปั ญหาหมอกควันภาคเหนื อตอนบนและ
ภาคใต้ตอนล่าง ปั จจุบนั กรมมีหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ 8 คัน ซึ่งไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน

รายละอียด
กิจกรรมที่ 2 : ป้องกันเผชิญเหตุฉุกเฉินมลพิษจากอุบตั ิภยั ในพืน้ ที่เขตอุตสาหกรรม
รายจ่ ายตามภารกิจยุทธศาสตร์
- จัดตั้งศูนย์ควบคุม ดูแลมลพิษในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
2. ชุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าใต้ดิน

สานัก/
ราคา
จานวน หน่ วยนับ
กอง/ฝ่ าย
ต่ อหน่ วย งบประมาณ

รายละเอียด

54.3430
54.3430
สจน

2

ชุด

1.4500

2.9000 เป็ นการจัดซื้อใหม่ เนื่องจากปั จจุบนั มี 2 เครื่ อง แต่ไม่เพียงพอ โดยจะนาไปใช้ที่ศนู ย์
ควบคุมดูแลมลพิษในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เนื่องจากบริ เวณพื้นที่เขตควบคุม
มลพิษจังหวัดระยอง นิ คมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและเขตประกอบการไออาร์พีซี พบ
ปั ญหาการปนเปื้ อนโลหะหนักและสารอินทรี ยร์ ะเหยง่าย (VOCs) ในน้ าใต้ดิน ซึ่ ง
อุปกรณ์ที่มีอยูย่ งั ไม่สามารถใช้ปฏิบตั ิงานเก็บตัวอย่างน้ าใต้ดินในพื้นที่ดงั กล่าวได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพเนื่ องจากบ่อเก็บตัวอย่างน้ ามีหลายประเภทและหลายขนาด และ
บางพื้นที่ไม่มีไฟฟ้ า จึงมีความจาเป็ นต้องจัดซื้ออุปกรณ์ดงั กล่าว เพื่อใช้เฝ้ าระวัง
ผลกระทบจากการใช้น้ าใต้ดินเพื่อการอุปโภคบริ โภคของประชาชนในพื้นที่และ
ติดตามการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว การใช้งาน ใช้เก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อน้ าบาดาล บ่อน้ า
ตื้น และบ่อสังเกตการณ์ เพื่อนาไปวิเคราะห์การปนเปื้ อนโลหะหนักและสารอินทรี ย ์
ระเหยง่าย

3. หน่วยตรวจวัดคุณภาพน้ าเคลื่อนที่

สจน

1

ชุด

5.9000

5.9000 เป็ นการจัดซื้อใหม่ เนื่องจากบริ เวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและเขต
ประกอบการไออาร์พีซี พบปั ญหาคุณภาพน้ าอย่างต่อเนื่ องจึงต้องจัดหาระบบตรวจวัด
คุณภาพน้ าเคลื่อนที่ดงั นี้ 1)รถยนต์ขนาด 4 ล้อเล็ก ที่ปรับสภาพเพื่อใช้เป็ น
ห้องปฎิบตั ิการเคลื่อนที่ดว้ ยการติดตั้งโต๊ะทดสอบมีที่เก็บอุปกรณ์ แหล่งจ่ายไฟฟ้ าเมื่อ
เกิดเหตุอุบตั ิภยั ด้านมลพิษทางน้ า 2)เครื่ อง Portable GC/MS ใช้ในการตรวจวัดการ
ปนเปื้ อนของสารอินทรี ยร์ ะเหยง่าย 3)เครื่ อง X-ray florescent ใช้ในการตรวจการ
ปนเปื้ อนของโลหะหนัก 4)อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ าเบื้องต้น ใช้ในการตรวจวัดค่า
ความเป็ นกรดด่าง ออกซิ เจนละลาย อุณหภูมิ และความนาไฟฟ้ า หน่วยตรวจวัด
คุณภาพน้ าเคลื่อนที่จะเข้าพื้นที่ได้ทนั ทีและสามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าเพื่อบ่งชี้
สาเหตุของปั ญหาในเบื้องต้นได้ทนั ที ซึ่งที่ผา่ นมาจะต้องส่ งตัวอย่างเข้าห้องปฏิ บตั ิการ
และรอผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบตั ิการเท่านั้น ติดตั้งที่ศนู ย์ควบคุมดูแลมลพิษในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ปั จจุบนั ยังไม่มีเครื่ องมือดังกล่าวที่ศนู ย์ราชการจังหวัด
ระยอง

รายละอียด
4. หน่วยตรวจสอบป้ องกันมลพิษฉุกเฉินจากสารเคมี

สานัก/
ราคา
จานวน หน่ วยนับ
กอง/ฝ่ าย
ต่ อหน่ วย งบประมาณ
สจก

3

หน่วย

5.9000

รายละเอียด

17.7000 เป็ นการจัดซื้อใหม่ จานวน 3 หน่วย เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิ ทธิภาพในการ
ตรวจสอบและแก้ไขปั ญหาอุบตั ิภยั จากสารเคมีในพื้นที่จงั หวัดระยอง ของกรม
ควบคุมลพิษและหน่วยงานเครื อข่าย ให้มีประสิ ทธิภาพในการลดผลกระทบต่อ
ประชาชนและสิ่ งแวดล้อมอย่างรวดเร็ วและถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อใช้สาหรับ
ตรวจสอบภาวะอันตราย ควบคุมการรั่วไหลและตอบโต้สถานการณ์อุบตั ิภยั สารเคมี
และติดตั้งที่ จังหวัดระยอง โดยในแต่ละหน่วย ประกอบด้วย 1. หน่วยตรวจสอบ
ป้ องกันมลพิษฉุ กเฉิ นจากสารเคมี (รถยนต์เอนกประสงค์ดดั แปลงพร้อมติดตั้งเครื่ อง
ตรวจวัดก๊าซพิษและไอระเหยสารเคมีชนิ ดอันตรายร้ายแรงรายชนิ ด เครื่ องตรวจวัด
ความเป็ นอันตรายของสารเคมีในบรรยากาศ (Multiple Gas Detector) และวัสดุ
วิทยาศาสตร์ และ 2. หน่วยสื่ อสารและบัญชาการ (รถยนต์ตรวจการณ์พร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์สื่อสารและสัง่ การในภาวะฉุ กเฉิ นและเครื่ องมือสนับสนุน) ติดตั้งที่ศนู ย์
ราชการจังหวัดระยอง

5. อาคารปฏิบตั ิการควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง

สจก

1

หลัง

14.4700

14.4700 เป็ นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบตั ิการควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 โดย ก่อสร้างบริ เวณศูนย์ราชการจังหวัดระยอง เป็ นอาคาร 2
ชั้น จานวนพื้นที่ 900 ตารางเมตร และลานจอดรถพื้นที่ใช้สอย เพื่อใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและ เจ้าหน้าที่บางส่ วนของศูนย์บรรเทาสา
ธารณภัย รวมทั้งหน่วยงานอื่นเพื่อ แจ้งเตือนภัย ระงับเหตุ และแก้ไขปั ญหามลพิษจาก
ภาวะอุบตั ิภยั จากสารเคมี ปั ญหามลพิษทางอากาศและปั ญหามลพิษทางน้ าในพื้นที่
จังหวัดระยอง และใกล้เคียง

6. ชุดประมวลผลข้อมูล และอุปกรณ์รายงานผลเพื่อใช้จดั ทาแบบจาลอง
ในการ
กระจายตัวของสารอินทรี ยร์ ะเหย และมลพิษอากาศในพื้นที่จงั หวัด
ระยอง

สจอ

1

ชุด

0.5000

0.5000 เป็ นการจัดซื้อครุ ภณั ฑ์ใหม่ เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสิ นใจเลือกแบบแผนในงาน
กาหนดร่ างมาตรฐานมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม โดยเป็ นการดาเนิ นงานตาม
นโยบายของรัฐบาล ที่ให้ความสาคัญกับการแก้ไขและควบคุมปั ญหามลพิษใน
สิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะปั ญหาสารอินทรี ยร์ ะเหยง่ายจากแหล่งกาเนิ ดอุตสาหกรรมใน
พื้นที่เขตควบคุมมลพิษตาบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง สถานที่ติดตั้งศูนย์ราชการ
จังหวัดระยอง

รายละอียด

สานัก/
ราคา
จานวน หน่ วยนับ
กอง/ฝ่ าย
ต่ อหน่ วย งบประมาณ

7. เครื่ องสกัดสารตัวอย่างของแข็งสาหรับการวิเคราะห์สารพิษแบบอัติ
โนมัติ

ฝคป

8. เครื่ องแก็สโครมาโตกราฟ สาหรับวิเคราะห์ตวั อย่างอากาศ

ฝคป

1

เครื่ อง

3.8030

รายละเอียด

3.8030 เป็ นการจัดซื้อใหม่ เป็ นเครื่ องมือใช้ในการสกัดตัวอย่าง Filter และ XAD-PUF สาหรับ
วิเคราะห์สารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) ในอากาศ ก่อนการ
วิเคราะห์ตวั อย่างด้วยเครื่ องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปคโตรมิเตอร์ (GC/MS) เพื่อ
สนับสนุ นการดาเนิ นงานติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
การบริ หารจัดการมลพิษทางอากาศ การศึกษาวิจยั และการพัฒนากฎหมายและ
มาตรการควบคุมมลพิษ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีปัญหาทางด้านมลพิษอากาศในจังหวัด
ระยอง อย่างไรก็ตาม จาเป็ นต้องติดตั้งเครื่ องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปคโตรมิเตอร์
และเครื่ องมือประกอบอื่นๆ มาทางานร่ วมด้วย จึงจะสามารถเตรี ยมและวิเคราะห์
ตัวอย่าง และรายงานผลการวิเคราะห์ได้ ซึ่ งเครื่ องดังกล่าวมีการติดตั้งใช้ที่
ห้องปฏิบตั ิการ คพ.สาหรับเครื่ องสกัดสารตัวอย่างของแข็งสาหรับการวิเคราะห์
สารพิษแบบอัติโนมัติติดตั้งที่ศนู ย์ราชการจังหวัดระยอง

1

เครื่ อง

2.0000

2.0000 เป็ นการจัดซื้อใหม่ ซึ่งเป็ นเครื่ องมือใช้ในกระบวนการแยกสารในตัวอย่าง ก่อนการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริ มาณของสารอินทรี ยร์ ะเหย (VOCs) ในอากาศ ด้วยเครื่ อง
แมสสเปคโตรมิเตอร์ เพื่อสนับสนุนการดาเนิ นงานติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศและจากแหล่งกาเนิ ด เหตุการณ์ฉุกเฉิ น เรื่ องร้องเรี ยน/ร้องทุกข์รวมถึงการ
ศึกษาวิจยั และพัฒนาเพื่อสนับสนุนการจัดการมลพิษ โดยเฉพาะในพื้นที่ปัญหา
ทางด้านมลพิษอากาศในจังหวัดระยอง อย่างไรก็ตาม ในการใช้งานจาเป็ นต้องใช้งาน
ร่ วมกับเครื่ องมืออื่นๆ ได้แก่เครื่ องแมสสเปคโตรมิเตอร์ เครื่ องเพิม่ ความเข้มข้นของ
สารอินทรี ย ์ เครื่ องป้ อนตัวอย่างอัตโนมัติ เครื่ องทาความสะอาดถังเก็บตัวอย่างอากาศ
และเครื่ องเจือจางอากาศแบบอัตโนมัติ และมีระบบ/ห้องควบคุมสภาวะการทดสอบ
สารอินทรี ยร์ ะเหยง่าย ซึ่งเครื่ องมือและระบบดังกล่าวมีติดตั้งใช้งานแล้วที่ คพ . เครื่ อง
แก็สโครมาโตกราฟจะทาการติดตั้งที่จงั หวัดระยอง ปั จจุบนั กรมฯไม่มีเครื่ องมือดังกล่าว

รายละอียด
9. ชุดวิเคราะห์สารปรอทแบบอัตโนมัติ

สานัก/
ราคา
จานวน หน่ วยนับ
กอง/ฝ่ าย
ต่ อหน่ วย งบประมาณ
ฝคป

1

ชุด

3.5000

รายละเอียด

3.5000 เป็ นการจัดซื้อใหม่ ซึ่งเป็ นเครื่ องมือใช้ในการวิเคราะห์ปริ มาณของสารปรอทในน้ า
และดิน เพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมน้ า และดิน
และจากแหล่งกาเนิ ดเหตุการณ์ฉุกเฉิ น เรื่ องร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ รวมถึงการศึกษาวิจยั
และพัฒนาเพื่อสนับสนุนการจัดการมลพิษโดยเฉพาะในพื้นที่ปัญหาทางด้านมลพิษ
อากาศในจังหวัดระยอง การใช้งานใช้วิเคราะห์หาปริ มาณตะกัว่ ในน้ าและดิน ติดตั้งที่
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ซึ่งปั จจุบนั ไม่มีเครื่ องมือดังกล่าว

10. เครื่ องวัดก๊าซโอโซนในบรรยากาศ

ฝคป

1

เครื่ อง

0.4700

0.4700 เป็ นการจัดซื้อครุ ภณั ฑ์ใหม่ เพื่อรองรับการดาเนิ นการตามกฏระเบียบและข้อบังคับ
ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเป็ นการดาเนิ นงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้
ความสาคัญกับการแก้ไขปั ญหาและควบคุมปั ญหามลพิษในสิ่ งแวดล้อม ซึ่งเครื่ องมือ
ตรวจวัดก๊าชโอโซนในบรรยากาศ ใช้หลักการยูวีแอบซอฟชั้น UV Absorption ทีได้รับ
การรับรองจากสถาบัน U.S.EPA สามารถเก็บข้อมูลภายในตัวเครื่ องราย 1 นาที ได้
นานสู งสุ ดไม่น้อยกว่า 1 ปี มีระบบการตรวจเช็คการทางานแบบต่อเนื่องที่สามารถ
แสดงผลสถานะบนตัวเครื่ องและมีไฟสัญญาณเตือนสถานะตรวจสอบ สอบเทียบและ
แจ้งเหตุขดั ข้องกับเครื่ อง พร้อมทั้งมีระบบสื่ อสารแบบอนุกรมมาตรฐาน RS-232 เพื่อ
รายงานข้อมูล โดยติดตั้งที่ศนู ย์ราชการจังหวัดระยอง ซึ่งปั จจุบนั ยังไม่มีเครื่ องมือ
ดังกล่าว

11. เครื่ องตรวจวิเคราะห์โลหะหลายธาตุ

ฝคป

1

เครื่ อง

3.1000

3.1000 เป็ นการจัดซื้อใหม่ ซึ่งเป็ นเครื่ องมือใช้ในการวิเคราะห์ปริ มาณของสารโลหะใน
ตัวอย่างสิ่ งแวดล้อม เพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
และจากแหล่งกาเนิ ดเหตุการณ์ฉุกเฉิ น เรื่ องร้องเรี ยน/ร้องทุกข์รวมถึงการศึกษาวิจยั
และพัฒนาเพื่อสนับสนุนการจัดการมลพิษโดยเฉพาะในพื้นที่ปัญหาทางด้านมลพิษ
อากาศในจังหวัดระยอง การใช้งานใช้วิเคราะห์หาปริ มาณโลหะในสิ่ งแวดล้อม ติดตั้งที่
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ปั จจุบนั กรมฯ ไม่มีเครื่ องมือดังกล่าว

รายละอียด

สานัก/
ราคา
จานวน หน่ วยนับ
กอง/ฝ่ าย
ต่ อหน่ วย งบประมาณ

กิจกรรมที่ 4 : การติดตาม ประเมินผล และรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
รายจ่ ายตามภารกิจพืน้ ฐาน
- โครงการติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ประกอบด้ วย
1.1. การติดตามและประเมินคุณภาพสิ่ งแวดล้อมด้านอากาศ เสียง และความสัน่ สะเทือน
12. ปรับปรุ งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
สจอ

รายละเอียด

39.7000
39.7000

6

สถานี

4.8025

28.8150 เป็ นการจัดซื้อทดแทนครุ ภณั ฑ์เดิม เพื่อปรับปรุ งอาคารสถานี ตรวจวัดฯและจัดหา
เครื่ องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ ซึ่งติดตั้งอยูภ่ ายในสถานี ตรวจวัดฯที่มีสภาพชารุ ด
เนื่องจากมีอายุการใช้งานกว่า 10 ปี จานวน 6 สถานี โดยสถานี ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
มีลกั ษณะเป็ นรถตูค้ อนแทรนเนอร์ รวมรั้วขนาด 5x5 เมตร ภายในติดตั้งเครื่ องตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศและเครื่ องตรวจวัดสภาพอุตนุ ิ ยมวิทยา เมื่อดาเนิ นการ
ติดตั้งจะสามารถติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและสภาพอุตนุ ิ ยมวิทยาได้อย่าง
ต่อเนื่ องโดยไม่มีพนักงานเจ้าหน้าที่ประจาการ ซึ่งจะรับ -ส่ งข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศต่อเนื่องและมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง แม่นยาและเชื่ อถือได้
ปั จจุบนั กรมฯ มีสถานี ตรวจวัดคุณภาพอากาศได้แก่ลาปาง เชียงใหม่ ราชบุรี ฉะเชิงเทรา
ระยอง กรุ งเทพฯ

1.3 การติดตามและประเมินคุณภาพแหล่งน้ าผิวดินและน้ าทะเลชายฝั่งทัว่ ประเทศ
13. สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ าอัตโนมมิต
สจอ

12

สถานี

0.5000

6.0000 เป็ นการจัดซื้อใหม่ เพื่อให้การเฝ้ าระวังและแจ้งเตือนภัยคุณภาพน้ าครอบคลุมในทุก
แหล่งน้ าโดยเฉพาะในลาน้ าและเมืองหลักที่สาคัญ ซึ่ งปั จจุบนั มีอยูเ่ พียง 59 สถานี ยัง
ไม่ครอบคลุมทัว่ ทั้งประเทศ จึงจาเป็ นต้องติดตั้งเพิ่มขึ้น จานวน 12 สถานี การใช้งาน
สถานี ฯ จะมีเครื่ องสู บน้ าทาการสู บตัวอย่างน้ าเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิน้ า ความเป็ นกรดด่าง (pH) ปริ มาณออกซิ เจนละลาย (DO) และความนาไฟฟ้ า (EC) โดยตรวจวัดทุกๆ 30
นาที ข้อมูลผลการตรวจวัดจะบันทึกอยูใ่ น Datalogger และส่ งไปจัดเก็บยัง
คอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยที่กรม ผ่านเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (GPRS) โดยมีการเผยแพร่
ข้อมูลทางเว็บไซต์กรม และในทันทีที่คุณภาพน้ าเริ่ มผิดปกติ ชุดควบคุมการทางานจะ
ส่ งข้อความแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนิ นการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาต่อไป โดยจะติดตั้งที่แม่น้ าเจ้าพระยา 2 แห่ ง ท่าจีน 1 แห่ ง แม่
กลอง 2 แห่ง ป่ าสัก 1 แห่ง เพชรบุรี 1 แห่ง ปราณบุรี 1 แห่ง กุยบุรี 1 แห่ง ปราจีนบุรี 1

รายละอียด

สานัก/
ราคา
จานวน หน่ วยนับ
กอง/ฝ่ าย
ต่ อหน่ วย งบประมาณ

14. ระบบรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศแบบ Real Time ผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็สจอ
ต

15. ปรับปรุ งจอแสดงผลคุณภาพอากาศ

สจอ

12

1

สถานี

จอ

0.2654

1.7000

รายละเอียด

3.1850 เป็ นการจัดซื้อครุ ภณั ฑ์ใหม่ เพื่อทดแทนการรายงานผลแบบเดิมที่ตอ้ งอาศัยเจ้าหน้าที่
ทาการกรอกข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ ในอินเตอร์ เน็ต จึงมีความจาเป็ นต้องทาการ
ปรับปรุ งการรายงานผลข้อมูลแบบอัตโนมัติและเป็ นข้อมูล Real Time สถานที่ติดตั้ง
สถานี ตรวจวัดคุณภาพอากาศทัว่ ประเทศ ปั จจุบนั มี 22 สถานี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา โรงเรี ยนนนทรี วิทยา แขวงการทางสมุทรสาคร โรงเรี ยนอยุธยา
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช สถานี ตารวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี
องค์การบริ หารส่ วนตาบลตาสิ ทธิ์ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลมาบตาพุด
สานักงานเกษตรจังหวัดระยอง ศูนย์วิจยั พืชไร่ ระยอง ศาลากลางเชียงใหม่ โรงเรี ยน
ยุพราชวิทยาลัย สถานี อุตนุ ิ ยมวิทยาลาปาง โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านสบ
ป้ าดโครงการชลประทานนครสวรรค์ สานักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที่ 14 ศูนย์บริ การ
สาธารณสุ ข 1 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน สถานี อุตนุ ิ ยมวิทยาแพร่ อุทยานการเรี ยนรู้กว๊านพะเยา สานักงาน
1.7000 เป็ นการจัดซื้อ เพื่อทดแทนครุ ภณั ฑ์เดิมเพื่อปรับปรุ งเครื่ องมือและอุปกรณ์เก่าที่มี
สภาพชารุ ด และอุปกรณ์บางส่ วนไม่มีการผลิตเพื่อใช้งานแล้ว เนื่องจากการใช้งาน
ครุ ภณ
ั ฑ์เดิมมีสภาพชารุ ดสถานที่ติดตั้ง แยกลาสาลี กรุ งเทพฯปั จจุบนั มี 13 แห่ง คือ
แยกลาดพร้าว แยกตากสิ น แยกวิทยุ แยกลาสาลี สมุทรปราการ สระบุรี เชียงใหม่ ยะลา
นราธิวาส รพ.สต.มาบตาพุด ระยอง สนง.เกษตร ระยอง ศูนย์วิจยั พืชไร่ ระยอง ศูนย์
ราชการ ระยอง

รายละอียด
กิจกรรมที่ 6 : พัฒนาระบบการบริการจัดการองค์ กร และองค์ ความรู้การควบคุมมลพิษ
รายจ่ ายตามภารกิจพืน้ ฐาน
- โครงการเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริ หารจัดการองค์กร
1.3 โครงการสนับสนุนอานวยการด้านการบริ หารจัดการองค์กร
16. ระบบโทรศัพท์ตสู้ าขา

17. ปรับปรุ งพื้นชั้น 4 พร้อมต่อเติมหลังคา อาคารกรมควบคุมมลพิษ

รวมทั้งสิ้น

สานัก/
ราคา
จานวน หน่ วยนับ
กอง/ฝ่ าย
ต่ อหน่ วย งบประมาณ

รายละเอียด

9.7000
9.7000

สลก

สลก

1

1

ระบบ

พื้นที่

4.7000

5.0000

4.7000 เป็ นการจัดซื้อทดแทนของเดิมที่เสื่ อมสภาพ มีอายุการใช้งานกว่า 12 ปี จึงไม่สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพทั้งระบบ เนื่องจากมีอุปกรณ์บางรายการได้ชารุ ดและ
เสื่ อมสภาพแล้วดังนี้ 1) CPU SN 1351 ชุดประมวลกลางของระบบโทรศัพท์ 2) การ์ด
PH-IO24 ชุดส่ งข้อมูลคิดคานวณค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ในการโทรออก 3) การ์ด PH-PC 40
ชุดควบคุมการทางานข้อมูลของตูส้ าขาโทรศัพท์ ไม่สามารถใช้งานได้ รวมทั้ง
บริ ษทั ผูผ้ ลิตได้ยกเลิกการผลิตแล้วและเพื่อให้ระบบโทรศัพท์สามารถใช้งานได้กรมฯ
ได้ให้บริ ษทั เอ็น อี ซี คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทยจากัด ) ซึ่งดูแลระบบโทรศัพท์นา
อุปกรณ์สารองมาใช้ชวั่ คราว ซึ่งจะหมดอายุสัญญาจ้างภายในปี งบประมาณ 2556
รวมทั้งอุปกรณ์อีก 2 รายการได้แก่ 4) ชุดคอมพิวเตอร์สาหรับคอนโทรล 3 ชุด 5) ชุด
เครื่ องพิมพ์ผล หากเกิดการชารุ ดจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ กรมฯจึงมีความจาเป็ นต้อง
จัดซื้อระบบโทรศัพท์ตสู้ าขาใหม่ เพื่อทดแทนของเดิม เพื่ออานวยความสะดวกในการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ ในการประสานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
เพื่อให้การดาเนิ นงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพของเจ้าหน้าที่และผูร้ ับบริ การในการ
ติดต่อประสานงานกับกรมควบคุมมลพิษ
5.0000 ปั จจุบนั พื้นผิวดาดฟ้ าชั้น 4 อาคารกรมควบคุมมลพิษ มีรอยแตกร้าวรวมทั้งระบบกันน้ า
รั่วซึ มของผิวคอนกรี ต หมดสภาพทาให้เมื่อฝนตกมีน้ าขังและรั่วซึ ม ส่ งผลกระทบต่อ
การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ ห้องผูบ้ ริ หาร และ ห้องประชุม บริ เวณ ชั้น 3 ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ตามปกติ จึงต้องมีการปรับปรุ งพื้นที่ดาดฟ้ าบริ เวณชั้น 4 พร้อมติดตั้ง
โครงหลังคาที่ตอ่ เชื่อมกับผนังของอาคารเดิมซึ่ งจะต้องทาการรื้ อถอน วัสดุผนังเดิม
และทาการก่อสร้างโครงเหล็กยึดติดกับโครงสร้างเดิมแล้วมุงหลังคาเหล็กรี ด สลับ
หลังคาชนิ ดโปร่ งแสง รวมพื้นที่ 1,1000 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ประกอบด้วย งาน
ทาระบบกันซึ ม (บริ เวณที่ไม่ได้ทาหลังคาคลุม ) งานติดตั้งรางระบายน้ า เกล็ดระบาย
อากาศ และอุปกรณ์อื่นๆตามมาตรฐานผูผ้ ลิต งานย้าย Compressor air แล้วติดตั้ง
ตาแหน่ งใหม่

113.7430

