สรุ ปงบรายจ่ายอื่น ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กรมควบคุมมลพิษ
รายการ
รวม แผนงาน 1.1 + แผนงาน 5.4
แผนงาน 1.1 : การรองรับการเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียน
โครงการที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพด้ านการจัดการสิ่งแวดล้ อมเพื่อรองรับการ
เข้าสู่ ประชาคมอาเซียน
รายจ่ ายตามภารกิจยุทธศาสตร์

สานัก/
กอง/ฝ่ าย

งบประมาณ

รายละเอียด

15.3396
7.0000
7.0000

โครงการความร่ วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน
โครงการศึกษาความพร้ อมของประเทศไทย ในการปฏิบัติอนุสัญญาด้านการ
จัดการสารปรอท
1. ค่าจ้างที่ปรึ กษาเพื่อดาเนิ นโครงการการศึกษาความพร้อมของประเทศไทย
สจก
3.0280 - เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการเข้าร่ วมเป็ นภาคสมาชิกในอนุสัญญา
ในการปฏิบตั ิตามอนุสัญญาด้านการจัดการสารปรอท
มินามาตะว่าด้วยการจัดการสารปรอทโดยวิเคราะห์ผลกระทบในการ
เข้าร่ วมเป็ นภาคีสมาชิกฯ ทางด้านนโยบายของรัฐบาล ด้านกฎหมาย
ด้านความรับผิดชอบร่ วมกันของคณะรัฐมนตรี ต่อรัฐสภาตาม
รัฐธรรมนูญ สังคม และการเมืองด้านเศรษฐกิจในภาพรวมหรื อเฉพาะ
ท้องถิ่ น ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านเทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม
และด้านการจากัดสิ ทธของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

รายการ

สานัก/
กอง/ฝ่ าย

งบประมาณ

รายละเอียด
- จัดทาข้อเสนอแนะด้านกลไกการดาเนิ นงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรองรับการเข้าร่ วมเป็ นภาคีสมาชิกในอนุสัญญามินามาตะฯ

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อมภาวะมลพิษและประเมินศักยภาพการ
ขนส่ งสิ นค้าบริ เวณเกาะสี ชงั เป็ นเขตขนส่ งสิ นค้าระดับภูมิภาคเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
2. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและภาวะมลพิษกรณี การขนส่ ง
สิ นค้าบริ เวณเกาะสี ชงั เพื่อประเมินศักยภาพและผลกระทบสิ่ งแวดล้อมในการ
เป็ นเขตขนส่ งสิ นค้าระดับภูมิภาคเพื่อรองรับการขยายตัวของประชาคมเศาษฐ
อาเซี ยน

โครงการความร่ วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน

กผผ

3.5000 - เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อมลภาวะมลพิษกรณี การขนส่ งสิ นค้า
ระหว่างเรื อบริ เวณอ่าวศรี ราชา-เกาะสี ชงั รวมถึงการสะสมของตะกอน
ที่อาจมีผลต่อระบบนิเวศทางทะเลและผลกระทบทางอากาศต่อชุมชน
ทั้งบริ เวณ อ่าวศรี ราชาและเกาะสี ชงั พร้อมเสนอแนวทาง มาตรการ
การพัฒนากฎหมายในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา รวมถึงการรองรับ
การพัฒนาเป็ นท่าเรื อหรื อเขตขนส่ งสิ นค้าในระดับภูมิภาค

รายการ
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว

สานัก/
กอง/ฝ่ าย
สจก

งบประมาณ

รายละเอียด

แผนงาน 5.4 : บริหารจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
ผลผลิตที่ 1 : พืน้ ทีเ่ ป้าหมายได้ รับการป้องกัน ควบคุม ลด และขจัดมลพิษ

0.4720 - เป็ นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราวภายใต้ความ
ร่ วมมือตามพันธกรณี ระหว่างประเทศ ซึ่ งประเทศไทยเป็ นประเทศ
สมาชิกและกรมควบคุมมลพิษเป็ นหน่วยงานหลัก ได้แก่ อนุสัญญารอต
เตอร์ ดมั อนุสัญญาบาเซล อนุสัญญาสตอกโฮล์ม ศุนย์ประสานงาน
SAICM การดาเนินงานภายใต้คณะทางานอาเซี ยนด้านสิ่ งแวดล้อมทาง
ทะเลและชายฝั่ง
8.3396
8.3396

กิจกรรมหลักที่ 1 : เร่ งรัดการควบคุมมลพิษ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3.3676

รายจ่ ายตามภารกิจยุทธศาสตร์
1. การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ
และเกณฑ์การปฏิบตั ิดา้ นการจัดการสิ่ งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคอาเซี ยน

กผผ

1.0000 - เพื่อศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์การ
ปฏิบตั ิดา้ นการจัดการสิ่ งแวดล้อมของประเทศสมาชิกในภูมิภาค
อาเซี ยน เพื่อนามาพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ และ
เกณฑ์การปฏิบตั ิดา้ นการจัดการสิ่ งแวดล้อมของประเทศไทยให้
เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ในปั จจุบนั

รายการ
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว (สจก 0.7513, กผผ
0.0400, สจน 0.1800, ฝตบ 0.2500, สจอ 0.9463, ฝคป 0.2000)

สานัก/
กอง/ฝ่ าย
คพ

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว (สจก 0.6187, สจอ
0.6137)

รายละเอียด

2.3676 - เป็ นค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิราชการต่างประเทศตามพันธกรณี ดา้ น
อากาศ โดยเฉพาะการประสานความร่ วมมือด้านการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดน การเข้าร่ วมประชุมและสัมมนาที่
เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มการผลิตและการบริ โภคที่เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม และการร่ วมประชุมนานาชาติดา้ นการลด คัดแยก และนา
ขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ (3Rs) ณ ประเทศในภูมิภาคเอเซี ยตะวันออก
เฉี ยงใต้
3.4720

กิจกรรมหลักที่ 4 : การติดตาม ประเมินผล และรายงานคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
รายจ่ ายตามภารกิจพืน้ ฐาน
1. การติดตามและประเมินคุณพาสิ่ งแวดล้อมด้านอากาศ เสี ยง และความ
สัน่ สะเทือน
- การติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในประเทศไทย

งบประมาณ

สจอ

2.2396 - เพื่อเก็บและวิเคราะห์ตวั อย่างสิ่ งแวดล้อมในการตรวจสอบถึง
สถานภาพ การตกสะสมของกรดและระดับของปั ญหาอันเนื่องมาจาก
การตกสะสมของกรดในประเทศไทย สาหรับประกอบการตัดสิ นใจ
ในการป้ องกันหรื อลดผลกระทบของการตกสะสมของกรดที่มีต่อ
มนุษย์และสิ่ งแวดล้อม ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

คพ

1.2324 - เป็ นค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิราชการต่างประเทศตามพันธกรณี

รายการ

สานัก/
กอง/ฝ่ าย

กิจกรรมหลักที่ 5 : พัฒนากฎหมาย กากับ ดูแลการบังคับใช้ และสนับสนุนการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
รายจ่ ายตามภารกิจพืน้ ฐาน
1. การยกร่ างกฎหมายการจัดการซากเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์และของ
เสี ยอันตรายจากชุมชุน

รวม

งบประมาณ

รายละเอียด

1.5000
สจอ

1.5000 - เพื่อยกร่ างกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อกาหนดความรับผิดชอบของ
ผูผ้ ลิต และผูน้ าเข้าผลิตภัณฑ์ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
และมีระบบการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์และของเสี ยอันตรายจากผลิตภัณฑ์ใช้แล้วประเภทอื่นๆ
ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมในอนาคต
30.4144

