สรุปงบรายจ่ ายอืน่ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
กรมควบคุมมลพิษ
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
รายละเอียด
ผลผลิตที่ 1 : พืน้ ทีเ่ ป้าหมายได้รับการป้องกัน ควบคุม ลด และขจัดมลพิษ
กิจกรรมหลักที่ 1 : ป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายและพืน้ ทีว่ กิ ฤต
รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์
โครงการฟื้ นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้ อมในพืน้ ทีว่ กิ ฤตด้านมลพิษ
- การป้ องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันและการเผาในที่โล่ง
1. ค่าใช้จา่ ยในการประเมินผลกระทบของหมอกควันต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในพื้นที่เสี่ ยง

2.ค่าใช้ในการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบกึ่งถาวร

- การเสริ มสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถ อปท.ในการบริ หารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสี ยอันตรายจากชุมชน

สานัก/กอง/
ฝ่ าย

งบประมาณ
2555
15.9317
3.0882

งบประมาณ
2556
14.4950
9.4950
8.5000
6.5000
6.5000

เหตุผลความจาเป็ น

สจอ.

1.5000 - เพือ่ ประเมินผลกระทบทางสุขภาพอนามัยจากสถานกาณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 8
จังหวัด เพือ่ ใช้ประกอบการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนการดาเนินงานระดับภูมิภาคด้านคุณภาพอากาศ
พ.ศ.2553-2556 ตามความเห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรี ดา้ นอนามัยสิ่ งแวดล้อมจาก 14 ประเทศ
ของ “กฎบัตรความร่ วมมือด้านอนามัยและสิ่ งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และ
เอเซียตะวันออก” ในฐานะที่ประเทศไทยเป็ นประธานร่ วมในคณะทางานของแผนการดาเนินงานนี้
ปัจจุบนั ประเทศไทยยังขาดข้อมูลการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยจากสถานการณ์หมอกควันที่
น่าเชื่อถือ จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งมีขอ้ มูลสถิติดา้ นผลกระทบต่อสุขภาพเพือ่ พัฒนาศักยภาพของภาครัฐใน
การรับมือกับสถานการณ์หมอกควันต่อไป

สจอ.

5.0000 - เป็ นการดาเนินงานตามข้อตกลงความร่ วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ประเทศไทย และรัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี ประธาน
องค์การทรัพยากรน้ าและสิ่ งแวดล้อม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการกาหนดกรอบความ
ร่ วมมือด้านทรัพยากรน้ าและสิ่ งแวดล้อม ณ กรุ งเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่
กาหนดให้มีการดาเนินงานด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ โดยการ
สนับสนุนเครื่ องมือ รวมทั้งการฝึ กอบรมและดูงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการติดตามตรวจสอบและ
จัดการปัญหามลพิษสิ่ งแวดล้อม เพือ่ ส่งเสริ มการดาเนินงานตามกรอบข้อตกลงอาเซียน เรื่ องมลพิษหมอก
ควันข้ามแดน (Agreement on Transboundary Haze Pollution)
2.0000

สานัก/กอง/
ฝ่ าย
3.โครงการศึกษาความเป็ นไปได้สาหรับการจัดการขยะมูลฝอยเพือ่ ผลิตพลังงาน
สจก.
รายละเอียด

งบประมาณ
2555

รายจ่ายตามภารกิจพืน้ ฐาน
โครงการป้องกัน ควบคุมและขจัดมลพิษในระดับพืน้ ที่
- การป้ องกันและควบคุมมลพิษทางน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ าวิกฤติและลุ่มน้ าสาคัญอื่น
4.โครงการประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล โครงการพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

0.9950 เพือ่ ประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของการดาเนินกิจกรรมภายใต้แผนบริ หารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ า
ปากพนัง พ.ศ. 2550 - 2559

สจน.

กิจกรรมหลักที่ 2 : พัฒนาและประยุกต์ ใช้ มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์ ปฏิบตั ใิ นการควบคุมมลพิษ
และประเมิ
นคุณภาพสิจ่งยุแวดล้
อม
รายจ่ายตามภารกิ
ทธศาสตร์
โครงการกาหนดนโยบาย และมาตรการบริหารจัดการมลพิษ
- การกาหนดมาตรฐาน มาตรการ และการปรับปรุ งกฎหมายด้านขยะมูลฝอย
และของเสี ยอันตราย
5. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสารวจเพือ่ จัดทาแนวทางการจัดการของเสี ยอันตราย
สจก.
จากห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์ และร่ างแผนการปฏิบตั ิ กากับดูแล และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบ

8.7000

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000 เพือ่ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาที่เกิดจากของเสี ยอันตรายจากห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์ในหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และสถานศึกษาทัว่ ประเทศ และจัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับของเสี ยอันตรายจากห้องปฏิบตั ิการ
วิเคราะห์ รวมทั้งจัดทาแนวทางการจัดการของเสี ยอันตรายจากห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์ เพือ่ จัดทาร่ าง
แผนการปฏิบตั ิ กากับดูแล และมาตรการติดตามเพือ่ ให้มีการจัดการของเสี ยอันตรายจากห้องปฏิบตั ิการ
วิเคราะห์ที่ถูกต้องเหมาะสม
-

กิจกรรมหลักที่ 3 : กากับ ดูแล การบังคับใช้ และสนับสนุนการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ไม่มีโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ กร
รายจ่ายตามภารกิจพืน้ ฐาน

งบประมาณ
เหตุผลความจาเป็ น
2556
2.0000 - เพือ่ หาแนวทางที่เหมาะสม รู ปแบบที่เป็ นไปได้ทางด้านเทคโนโลยี ด้านการลงทุน และด้านการจัดการ
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยเพือ่ ผลิตพลังงานสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่ ส่งเสริ มนโยบายการ
จัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการให้เป็ นรู ปธรรมในการจัดการขยะมูลฝอยเพือ่ ผลิตพลังงานเป็ นเป็ น
โครงการที่ช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยจากการฝังกลบ เป็ นการนาขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์เพือ่ ลดปัญหาโลกร้อน โดยผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้รู้ ในรู ปแบบที่เป็ นไปได้ทางด้านเทคโนโลยี ด้านการลงทุน และด้านการ
จัดการของการจัดการขยะมูลฝอยเพือ่ ผลิตพลังงานที่ควรนาไปใช้ และจานวนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่กาจัดขยะด้วยวิธีการการจัดการขยะมูลฝอยเพือ่ ผลิตพลังงานมีมากขึ้นและมีการลงทุนจาก
ภาคเอกชนเพิม่ ขึ้น
0.9950
0.9950
0.9950

4.1435

4.0000
4.0000

รายละเอียด
โครงการประสานความร่ วมมือและการดาเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
ด้านการจัดการสารอันตราและของเสียอันตราย
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ ชัว่ คราว
( ฝคป. 0.2566 ลบ., ฝตบ. 0.1200 ลบ.,สจอ. 1.4342 ลบ.,สจน.0.0952 ลบ.,สจก.
2.0374 ลบ.,กผผ. 0.0566 ลบ.)

รวมทั้งสิ้น

สานัก/กอง/
ฝ่ าย

งบประมาณ
2555

งบประมาณ
2556
4.0000

เหตุผลความจาเป็ น

4.0000 เป็ นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราวภายใต้ความร่ วมมือตามพันธกรณี ระหว่างประเทศ
ซึ่งประเทศไทยเป็ นประเทศสมาชิก และกรมควบคุมมลพิษเป็ นหน่วยงานหลัก ได้แก่ อนุสญ
ั ญารอตเตอร์
ดัม อนุสญ
ั ญาบาเซล อนุสญ
ั ญาสตอกโฮล์ม ศูนย์ประสานงาน SAICM ข้อตกลงอาเซียนด้านมลพิษจาก
หมอกควันข้ามแดน ความร่ วมมือกับ GTZ ในเรื่ องอากาศสะอาดในภูมิภาคอาเซียน การตั้งเครื อข่าย
ติดตามตรวจสอบการตก สะสมของกรดในภูมิภาคเอเซียตะวันออก และการดาเนินงานด้านอนามัย และ
สิ่ งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ และเอเชียตะวันออก การดาเนินงานภายใต้คณะทางาน
อาเซียนด้านสิ่ งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งรวมทั้งการประชุมวิชาการที่สาคัญในด้านการแก้ไขปัญหา
มลพิษระหว่างประเทศ

คพ.

15.9317

14.4950

รายละเอียด

สานัก/กอง/
ฝ่ าย

งบประมาณ
2555

งบประมาณ
2556

เหตุผลความจาเป็ น

รายละเอียด

สานัก/กอง/
ฝ่ าย

งบประมาณ
2555

งบประมาณ
2556

เหตุผลความจาเป็ น

รายละเอียด

สานัก/กอง/
ฝ่ าย

งบประมาณ
2555

งบประมาณ
2556

เหตุผลความจาเป็ น

รายละเอียด

สานัก/กอง/
ฝ่ าย

งบประมาณ
2555

งบประมาณ
2556

เหตุผลความจาเป็ น

รายละเอียด

สานัก/กอง/
ฝ่ าย

งบประมาณ
2555

งบประมาณ
2556

เหตุผลความจาเป็ น

