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ยุทธศาสตร
ที่ 6 สารเคมีและของเสีย 

เป�าประสงค
: สร�างความเข�มแข็งให�กับการประสานงานและความร�วมมือระดับภูมิภาคในการแก�ป�ญหาของเสีย
และเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับสารเคมี 

เป�าหมาย: ลดความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึนของสารเคมีและของเสียท่ีเป'นอันตรายต�อสุขภาพและส่ิงแวดล�อมของมนุษย+
โดยการเสริมสร�างความร�วมมือระดับภูมิภาคในการป-องกันการเคล่ือนย�ายสารเคมีและของเสีย
อันตรายข�ามแดนและการสร�างสมรรถนะที่เก่ียวข�องกับการจัดการท่ีดีในการจัดการ สารเคมี
อันตรายและของเสีย 

กลยุทธ
: 
1. ส�งเสริมการจัดการของเสียอันตรายและของเสียภายใต�อนุสัญญาด�านการจัดการสารเคมีและ 

ของเสียท่ีเก่ียวข�อง 
2. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายอย�างเหมาะสม 
3. พัฒนาขีดความสามารถในการป-องกันสารเคมีและของเสียอันตรายภายในและภายนอกประเทศ 

แผนงาน 
1. การจัดการของเสียอันตรายและของเสียอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดภายใต�อนุสัญญาบาเซล 
2. การเคล่ือนย�ายข�ามพรมแดนของของเสียอันตราย 
3. การจัดการสารเคมี 
4. การใช�เทคโนโลยีส่ิงแวดล�อม (Environmentally Sound ManagementTechnologies: EST) 

เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเป'นมิตรกับส่ิงแวดล�อม 
5. การมีส�วนร�วมของอาเซียนในประชาคมโลก 
6. สารเคมีและของเสียที่เป'นอันตรายการป-องกันอุบัติเหตุการเตรียมพร�อมและการตอบสนองต�อ

เหตุการณ+ฉุกเฉิน 
7. การฟYZนฟูพื้นท่ีปนเปYZอนจากสารเคมีและของเสียอันตราย 
 

 

ตัวชี้วัด: 
ตัวช้ีวัดอาเซียน ตัวช้ีวัดประเทศไทย 

แผนงาน 1: การจัดการของเสียอันตรายและของเสียอื่นๆ ที่กําหนดภายใต-อนุสัญญาบาเซล 
 

1. ส�งเสริมความร�วมมือระหว�างภาคส�วนต�างๆเพื่อให�มีแบบปฏิบัติ
ท่ีดีในการจัดการของเสียอันตราย 

2. กําหนดแนวทางการจัดการของเสียอันตรายของอาเซียน 

3. ลดการเกิดของเสียอันตราย 

 

1. ส�งเสริมความร�วมมือระหว�างภาคส�วนต�างๆเพื่อให�มีแบบปฏิบัติที่ดีใน
การจัดการของเสียอันตราย 

2. กําหนดแนวทางการจัดการของเสียอันตรายของประเทศไทย 

3. ลดการเกิดของเสียอันตราย 
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ตัวช้ีวัดอาเซียน ตัวช้ีวัดประเทศไทย 
แผนงาน 2: การเคล่ือนย-ายข-ามพรมแดนของของเสียอันตราย 
 
4. แนวทางของอาเซียนในการป-องกันการค�าของเสียอันตรายท่ี 

เกิดจากภายในและภายนอกประเทศอาเซียน 
5. กลไกการหักบัญชีในการค�าขยะท่ีไม�ถูกต�องโดยร�วมมือกับ  
BCRC-SEA 
 

 
4. มีแนวทางการป-องกันการป-องกันการค�าของเสียอันตรายท่ีผิด
กฎหมาย 

5. เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด�านการควบคุมการนําเข�า-ส�งออก 
ของของเสียอันตราย 

แผนงาน 3: การจัดการสารเคม ี
 
6. รายงานสถานการณ+อาเซียนด�านสารเคมี 
7. เพิ่มขีดความสามารถขององค+กรและบุคลากรเพื่อเสริมสร�าง

การดําเนินงานของอนุสัญญาเก่ียวกับสารเคม ี(อนุสัญญา
Rotterdam, Stockholm และอนุสัญญา Minamata และ
พิธีสารมอนทรีออล) 

8. สร�างเสริมสมรรถนะองค+กรและบุคลากรเก่ียวกับประเด็น
ฉุกเฉินท่ีกําหนดโดยยุทธศาสตร+การดําเนินงานระหว�าง
ประเทศว�าด�วยการจดัการสารเคม ี(SAICM) เช�น เทคโนโลยี
นาโน มลพิษจากยาท่ีตกค�างในส่ิงแวดล�อม สารเคมใีน
ผลิตภัณฑ+ และขยะในทะเล 

 

 
6. จัดทํารายงานสถานการณ+ของประเทศไทยด�านสารเคม ี
7. เพิ่มขีดความสามารถขององค+กรและบุคลากรเพื่อเสริมสร�างการ

ดําเนินงานของอนุสัญญาเก่ียวกับสารเคม ี(อนุสัญญาRotterdam, 
Stockholm และอนุสัญญา Minamata และพิธีสารมอนทรีออล) 

แผนงาน 4:การใช-เทคโนโลยีที่เป5นมิตรกับส่ิงแวดล-อม (Environmentally SoundManagement Technologies: EST) เพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมสีเขียว 
 
9. แนวทางของอาเซียนเก่ียวกับเทคโนโลยีท่ีเป'นมิตรต�อ

ส่ิงแวดล�อม (EST) และการผลิตท่ีสะอาดต�ออุตสาหกรรมสี
เขียว 

10. แผนงานอาเซียน / แผนท่ีนําทางเก่ียวกับการส�งเสรมิ
เทคโนโลยีส่ิงแวดล�อมท่ีเป'นมิตรกับส่ิงแวดล�อม (EST) และ
อุตสาหกรรมและการผลิตท่ีสะอาด 

11. การใช� EST ถูกใช�ในอุตสาหกรรมท่ีเลือกโดยเฉพาะอย�างย่ิง
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม.สถานท่ีสาธิตของ EST ท่ี
ใช�ในอุตสาหกรรม 

 
8. แผนงานอาเซียน / Roadmap เก่ียวกับการส�งเสรมิเทคโนโลยี

ส่ิงแวดล�อมท่ีเป'นมิตรกับส่ิงแวดล�อม (EST) และอุตสาหกรรมและการ
ผลิตท่ีสะอาด 

9. การใช�EST ในอุตสาหกรรมท่ีเลือกโดยเฉพาะอย�างยิ่งวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย�อม และสถานท่ีสาธิตของ EST ท่ีใช�ในอุตสาหกรรม 

 

แผนงาน 5: การมีสPวนรPวมของอาเซียนในประชาคมโลก 
 
12. แถลงการณ+ร�วมระหว�างอาเซียนในกระบวนการเจรจา

ระหว�างประเทศท่ีเก่ียวข�องกับของเสียอันตราย 
13. แถลงการณ+ร�วมอาเซียนในกระบวนการเจรจาระหว�าง

ประเทศท่ีเก่ียวข�องกับสารเคม ี

 
10. แถลงการณ+ร�วมระหว�างอาเซยีนในกระบวนการเจรจาระหว�าง

ประเทศท่ีเก่ียวข�องกับของเสียอันตราย 
11. แถลงการณ+ร�วมอาเซียนในกระบวนการเจรจาระหว�างประเทศท่ี

เก่ียวข�องกับสารเคม ี
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ตัวช้ีวัดอาเซียน ตัวช้ีวัดประเทศไทย 
แผนงาน 6: สารเคมีและของเสียที่เป5นอันตรายการป�องกันอุบัติเหตุการเตรียมพร-อมและการตอบสนองตPอเหตุการณ
ฉุกเฉิน 

 
14. การเสริมสร�างขีดความสามารถในการป-องกันอุบัติเหตุการ

เตรียมพร�อมและการตอบสนองต�อเหตุฉุกเฉิน 
 

 
12. การเสรมิสร�างขีดความสามารถในการป-องกันอุบัติเหตุการ

เตรียมพร�อมและการตอบสนองต�อเหตุฉุกเฉิน 

แผนงาน 7: การฟUVนฟูพื้นที่ปนเปUVอนจากสารเคมีและของเสียอันตราย 
 
15. การเสริมสร�างขีดความสามารถและการแลกเปล่ียนข�อมูล

เก่ียวกับเทคโนโลยีและแบบปฏิบตัิท่ีด ี
 

 
13. การเสริมสร�างขีดความสามารถและการแลกเปล่ียนข�อมูลเก่ียวกับ

เทคโนโลยีและแบบปฏิบัติที่ด ี
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต-ยุทธศาสตร
ที่ 6 สารเคมีและของเสีย 

ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต- ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หนPวยงาน 
หนPวยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหลPงงประมาณ/ 
จํานวน เงิน(บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

แผนงาน 1: การจัดการของเสียอันตรายและของเสียอื่น ๆ ที่กําหนดภายใต-อนุสัญญาบาเซล 
ตัวชี้วัด ASEAN  
1. ส�งเสริมความร�วมมือ
ระหว�างภาคส�วนต�างๆ
เพื่อให�มีแบบปฏิบัติที่ดีใน
การจัดการของเสียอันตราย 

 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
1. ส�งเสริมความร�วมมือ
ระหว�างภาคส�วนต�างๆ
เพื่อให�มีแบบปฏิบัติที่ดีใน
การจัดการของเสียอันตราย 

 
 

1. จัดเวทีระดับภูมิภาคเกี่ยวกับ
ของเสียอันตรายจาก
อุตสาหกรรมโดยมีผู�เข�าร�วมจาก
ภาคอุตสาหกรรมการค�าและ
สิ่งแวดล�อม  

            

2. จัดเวทีระดับภูมิภาคเกี่ยวกับ
ผลกระทบของของเสียอันตราย
ทางการแพทย+โดยมีผู�เข�าร�วม
จากภาคสุขภาพ 

            

3. จัดการเสรมิสร�างขีด
ความสามารถในการจดัการของ
เสียอันตราย เช�น วิธีการสุ�ม
ตัวอย�างคุณลักษณะความเป'น
อันตรายและทดสอบความเป'น
พิษการทิ้งของเสียอันตรายอย�าง
ผิดกฎหมาย การศึกษาดงูาน
และการแลกเปลี่ยนข�อมูลและ
แนวปฏิบัติที่ดีระหว�างประเทศ
สมาชิกอาเซียนและระหว�าง
ประเทศอาเซียนกับประเทศคู�
เจรจา 

1. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพโรงงานคัดแยก
และรีไซเคิล ซากผลิตภัณฑ+
ไฟฟ-าและอุปกรณ+
อิเล็กทรอนิกส+  

ก. 
อุตสาหกร

รม 
(กรม

โรงงานฯ) 

        - ปp 61 6,389,700 
- ปp 62                

3,000,000 

โรงงานคัดแยกและ           
รีไซเคิล ซากผลิตภัณฑ+
ไฟฟ-าและอุปกรณ+
อิเล็กทรอนิกส+มีการ
ดําเนินงานที่
สอดคล�องกับ
มาตรฐานสากล 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต- ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หนPวยงาน 
หนPวยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหลPงงประมาณ/ 
จํานวน เงิน(บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

ตัวชี้วัด ASEAN  
2. กําหนดแนวทางการ
จัดการของเสียอันตรายของ
อาเซียน 

3. ลดการเกิดของเสีย
อันตราย 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
2. กําหนดแนวทางการ
จัดการของเสียอันตรายของ
ประเทศไทย 

3. ลดการเกิดของเสีย
อันตราย 

 
1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทําแนวทางการจัดการ
ของเสียอันตราย 

            

2. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ 3R 
(ลดนํากลับมาใช�ใหม� 
รีไซเคิล) เช�น การสร�างความ
ตระหนักของชุมชนการ
เสริมสร�างศักยภาพของชุมชน 
เป'นต�น 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต- ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หนPวยงาน 
หนPวยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหลPงงประมาณ/ 
จํานวน เงิน(บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

3. แผนปฏิบัติการการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด” 

กรม
ส�งเสริม

การ
ปกครอง
ท�องถิ่น 

         ช�วยให�เกิดการนําขยะ
มูลฝอยกลับมาใช�
ประโยชน+มากขึ้น
พร�อมทั้งช�วยสร�างจิต
สานึกให�ประชาชน
และทุกภาคส�วนใน
สังคมเห็นความสาคัญ
ของการแก�ไขป�ญหา
ขยะมูลฝอยมากยิ่งขึ้น
สาหรับจังหวัดที่ได�รับ
รางวัลชนะเลิศจงัหวัด
สะอาดประจาปp 2561 
ได�แก�จงัหวัดลาพูน 
(ประเภทจังหวัดขนาด
เล็ก) จังหวัดเลย 
(ประเภทจังหวัดขนาด
กลาง) และจังหวัด
ลพบุรี (ประเภท
จังหวัดขนาดใหญ�) 

4. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการมูลฝอยติดเชื้อ
ของประเทศ 

กรม
อนามัย 

กระทรวง
สาธารณสุ

ข 

        กรมอนามัย/ 3.5 
ลบ. ต�อปp 

รพ. มีการจัด การมูล
ฝอยติดเชื้อและของเสีย
อันตรายทางการแพทย+
ถูกต�องตามกฎหมาย
และหลักวิชาการ 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต- ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หนPวยงาน 
หนPวยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหลPงงประมาณ/ 
จํานวน เงิน(บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

แผนงาน 2: การเคลื่อนย-ายข-ามพรมแดนของของเสียอันตราย 
ตัวชี้วัด ASEAN  
4. แนวทางของอาเซียนใน
การป-องกันการค�าของเสีย
อันตรายที่เกิดจากภายใน
และภายนอกประเทศ
อาเซียน 
 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
4. มีแนวทางการป-องกันการ
ป-องกันการค�าของเสีย
อันตรายที่ผิดกฎหมาย 

 
1. จัดการศึกษาเกี่ยวกับ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข�องกับการ
เคลื่อนย�ายของเสียอันตรายของ
ประเทศสมาชิกอาเซยีน 

            

2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาแนวทางการป-องกัน
การค�าของเสียอันตรายทีผิด
กฎหมายจากภายในและ
ภายนอกประเทศอาเซียน 

            

ตัวชี้วัด ASEAN  
5. กลไกการตัดสิทธิ์การค�า
ของเสียที่ผิดกฎหมายโดย
ร�วมมือกับ BCRC-SEA 
 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
5. เพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรด�านการควบคุม
การนําเข�า-ส�งออก ของของ

1. เสริมสร�างขีดความสามารถ
ของเจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�องเช�น
เจ�าหน�าที่ศุลกากรและควบคุม
ชายแดน 
 
 
 

1. การฝvกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการ
จําแนก ควบคุม และ
ตรวจสอบการเคลื่อนย�าย
ข�ามแดนของของเสีย
อันตราย รุ�นที่ 17 ประจําปp 
2563 

คพ. 
 

        คพ./400,000  
(งบฯ ปp 63) 

 
 
 
 
 

 

เสริมสร�างขีด 
ความสามารถ             
และเพิ่มพูนความรู� 
ความเข�าใจในการ
จําแนก ควบคมุ และ
ตรวจสอบการ
เคลื่อนย�ายข�ามแดน
ของของเสียอันตราย 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต- ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หนPวยงาน 
หนPวยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหลPงงประมาณ/ 
จํานวน เงิน(บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

เสียอันตราย 2. การเสริมสร�าง            
ความเข�มแข็งในการควบคมุ
การนําเข�า-ส�งออกของเสีย
อันตราย และการจัดการ
ของเสียอันตรายในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ จํานวน 1 
ครั้ง 

คพ. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

คพ./400,000 
(งบฯ ปp 63) 

 
 
 

การเสริมสร�าง           
ความเข�มแข็งในการ
ควบคุมการนําเข�า-
ส�งออกของเสีย
อันตราย และการ
จัดการของเสีย
อันตรายในพื้นที่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
สงขลา และหนองคาย 

2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระหว�างASEAN และBCRC-SEA 
เพื่อพัฒนากลไกการตัดสิทธิ์
การค�า (Clearing House 
Mechanism 
 

            

แผนงาน 3: การจัดการสารเคมี 
ตัวชี้วัด ASEAN  
6. รายงานสถานการณ+
อาเซียนด�านสารเคม ี
 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
6. มีรายงานสถานการณ+ของ
ประเทศไทยด�านสารเคม ี
 

 

 
1. ดําเนินการศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการสารเคมี 

 
1. แผนจัดการระดับชาติเพื่อ
การปฏิบัติตามพันธกรณี
ของอนุสัญญาสตอกโฮล+มฯ 
โครงการEnabling 
Activities to Review and 
Update the National 
Implementation Plan 
for the Stockholm 

 
คพ. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
GEF / 7,000,000  
(งบฯ ทั้งโครงการฯ) 
 
 
 
 
 
 

 
แผนจัดการระดับชาติ
เพื่อการปฏิบัติตาม
พันธกรณีของ
อนุสัญญาสตอกโฮล+ม
ฯ 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต- ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หนPวยงาน 
หนPวยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหลPงงประมาณ/ 
จํานวน เงิน(บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

 

 

Convention on 
Persistent Organic 
Pollutants (POPs) 

 
 
 

  
 

 
 

 2. แผนจัดการระดับชาติ 
เพื่อการปฏิบัติตาม
พันธกรณีของอนุสัญญา 
มินามาตะฯ โครงการ 
Advanced Minamata 
Assessment in Thailand 
(ภายใต� Enabling 
Activities for the 
Minamata Convention 
on Mercury) 
 
 

คพ.         GEF / 15,488,000  
(งบฯ ทั้งโครงการฯ)  

 

แผนจัดการระดับชาติ
เพื่อการปฏิบัติตาม
พันธกรณีของ
อนุสัญญา 
มินามาตะฯ 

 2. พัฒนารายงานสถานการณ+
อาเซียนด�านสารเคม ี

1. ทําเนียบสารมลพิษ 
ที่ตกค�างยาวนานภายใต�
โครงการEnabling 
Activities to Review and 
Update the National 
Implementation Plan 
for the Stockholm 
Convention on 
Persistent Organic 
Pollutants (POPs) 

คพ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     GEF / 7,000,000  
(งบฯ ทั้งโครงการฯ)  
 
 
 
 
 
 
 

ทําเนียบสารมลพิษที่
ตกค�างยาวนาน 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต- ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หนPวยงาน 
หนPวยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหลPงงประมาณ/ 
จํานวน เงิน(บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

2. ข�อมูลผลตรวจวัด            
สาร POPs ในตัวอย�าง
สิ่งแวดล�อม และสิ่งมีชีวิต 
ภายใต�โครงการ 
Implementation of the 
POPs Monitoring Plan in 
the Asian Region 
(UNEP/GEF5 GMP2 Asia) 
 

คพ.         GEF / 
125,000,000 

(งบฯ ทั้งโครงการ 
สําหรับประเทศ

สมาชิก 7 ประเทศ 
คือ กัมพูชา 

อินโดนีเซีย ลาว 
มองโกเลีย 

ฟ�ลิปป�นส+ เวียดนาม 
และไทย) 

ผลตรวจวัดสาร POPs 
ในตัวอย�างสิ่งแวดล�อม 
และสิ่งมีชีวิต 
 

3. ทําเนียบปรอทเพื่อการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีของ
อนุสัญญามินามาตะ 
โครงการ 
AdvancedMinamata 
Assessment in Thailand 
(ภายใต�Enabling Activities 
for Minamata 
Convention on Mercury) 

คพ.         GEF/15,488,000 
(งบฯ ทั้งโครงการ) 

ทําเนียบปรอท เพื่อ
การปฏิบัติตาม
พันธกรณีของ
อนุสัญญามินามาตะฯ 

4. โครงการ 
Strengthening Capacity 
for Multi-media Mercury 
Monitoring in the Asia-
Pacific Region 
รอความชัดเจนจากกระทรวง
สิ่งแวดล-อม ประเทศญี่ปุ]น 

         GEF /63,904,000  
(งบฯ ทั้งโครงการฯ) 

ประเทศไทยเป'น
ผู�แทนของภูมิภาค
เอเชียแปซิฟ�กใน
อนุสัญญามินามาตะ 
โดยมีวัตถุประสงค+    
(๑) เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการ
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต- ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หนPวยงาน 
หนPวยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหลPงงประมาณ/ 
จํานวน เงิน(บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

จัดเก็บตัวอย�าง และ
วิเคราะห+ปรอทและ
สารประกอบปรอท
จากตัวกลางต�างๆ  
(๒) เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ใช�ผลการวิเคราะห+
ปรอทสําหรับการ
ประเมินความเสี่ยง
และแนวการพัฒนา
นโยบาย และ (๓) เพื่อ
เผยแพร�ข�อมูลและผล
การตรวจสอบสําหรับ
เพิ่มความตระหนัก
ของความเสี่ยงปรอท
ต�อสุขภาพของมนุษย+
และสิ่งแวดล�อม 

5. การจัดทํารายงาน
สถานการณ+ของประเทศไทย
ด�านสารเคมใีนรายงาน
สถานการณ+มลพิษของ
ประเทศไทย 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต- ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หนPวยงาน 
หนPวยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหลPงงประมาณ/ 
จํานวน เงิน(บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

ตัวชี้วัด ASEAN  
7. เพิ่มขีดความสามารถของ
องค+กรและบุคลากรเพื่อ
เสริมสร�างการดําเนินงาน
ของอนุสัญญาที่เกี่ยวกับ
สารเคม ี(อนุสัญญา 
Rotterdam, Stockholm, 
Minamata และพิธีสาร
มอนทรีออล) 
 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
7. เพิ่มขีดความสามารถของ
องค+กรและบุคลากรเพื่อ
เสริมสร�างการดําเนินงาน
ของอนุสัญญาที่เกี่ยวกับ
สารเคม(ีอนุสัญญา 
Rotterdam,  
Stockholm,Minamata 
และพิธีสารมอนทรีออล) 

 
1 จัดเวทีการประชุมระดับ
อาเซียนและเสริมสร�างขีด
ความสามารถด�านการจดัการ
สารเคม ี
 

1. การฝvกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํา
ทําเนียบสารมลพิษที่ตกค�าง
ยาวนาน (สาร POPs)  

คพ. 
 
 
 

 

        GEF /100,000 
 
 
 

 

ผู�เข�าร�วมฝvกอบรมฯ 
ได�รับทราบการจัดทํา
ทําเนียบสารมลพิษที่
ตกค�างยาวนาน 
 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การตรวจวิเคราะห+
และการติดตามตรวจสอบ
สารมลพิษที่ตกค�างยาวนาน 
(สาร POPs) 
 

คพ.         คพ. และ 
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร+/ 

66,000 
 

ผู�เข�าร�วมฝvกอบรมฯ 
ได�รับทราบการตรวจ
วิเคราะห+และการ
ติดตามตรวจสอบสาร
มลพิษที่ตกค�าง
ยาวนาน 

3. การเสริมสร�าง 
ความตระหนักเพื่อ             
การปฏิบัติตามอนุสัญญา
รอตเตอร+ดัมฯ 

คพ.         คพ./ 350,000 
 

ผู�เข�าร�วมฝvกอบรมฯ 
ได�รับทราบข�อมูล 
ที่เกี่ยวกับอนุสัญญา
รอตเตอร+ดัมฯ 
 

4. การเสริมสร�าง         
ความตระหนักเพื่อ          
การปฏิบัติตามอนุสัญญา
สตอกโฮล+มฯ 

คพ.         คพ./ 350,000 
 

ผู�เข�าร�วมฝvกอบรมฯ 
ได�รับทราบข�อมูล ที่
เกี่ยวกับอนุสัญญา 
สตอกโฮล+มฯ 

5. การเสริมสร�างความ        
ตะหนัก เพื่อการปฏิบัติตาม
อนุสัญญามินามาตะฯ 
(ดําเนินการในประเทศ 

คพ.         คพ/ 350,000 
 

ผู�เข�าร�วมฝvกอบรมฯ 
ได�รับทราบข�อมูลที่
เกี่ยวข�องกับอนุสัญญา 
มินามาตะฯ 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต- ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หนPวยงาน 
หนPวยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหลPงงประมาณ/ 
จํานวน เงิน(บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

2. จัดเวทีการประชุมในประเด็น
ฉุกเฉิน เช�น เทคโนโลยีนาโน 
มลพิษจากยาที่ตกค�างใน
สิ่งแวดล�อม สารเคมใีน
ผลิตภัณฑ+ และขยะทะเล 

            

แผนงาน 4: การใช-เทคโนโลยีที่เป5นมิตรกับสิ่งแวดล-อม (Environmentally Sound ManagementTechnologies: EST) เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว 
ตัวชี้วัด ASEAN  
8. แนวทางของอาเซียน
เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เป'น
มิตรต�อสิ่งแวดล�อม (EST) 
และการผลิตที่สะอาดยิ่งขึ้น
ต�ออุตสาหกรรมสีเขียว 

1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาแนวทางด�าน
สิ่งแวดล�อมและการผลิตที่
สะอาดเพื่ออุตสาหกรรมสีเขียว 

            

ตัวชี้วัด ASEAN  
9. แผนงานอาเซียน / แผน
ที่นําทางเกี่ยวกับการส�งเสริม
เทคโนโลยีสิ่งแวดล�อมที่เป'น
มิตรกับสิ่งแวดล�อม (EST) 
และอุตสาหกรรมและการ
ผลิตที่สะอาด 
10. การใช� EST ถูกใช�ใน

 
2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อส�งเสริมการผลิตที่เป'นมติร
ต�อสิ่งแวดล�อมและการผลิตที่
สะอาด และต�องมีการประเมิน
การใช� EST 

 
โครงการส�งเสริมและพัฒนา
สถานประกอบการสู�
อุตสาหกรรมสีเขียว        
(Green Industry) เพื่อ
ยกระดับสถานประกอบการ
ให�เป'นมิตรกับสังคมและ
สิ่งแวดล�อม 

 
ก. 

อุตสาหกร
รม 

(กรม
โรงงานฯ) 

         
ปpละ 30,000,000 

 
ผู�ประกอบการได�รับ
การถ�ายทอดความรู�
อย�างน�อยปpละ 1,500 
ราย และเข�าสู�ระบบ
อุตสาหกรรมสีเ ขียว 
อย�างน�อยปpละ 2,000 
ราย 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต- ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หนPวยงาน 
หนPวยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหลPงงประมาณ/ 
จํานวน เงิน(บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

อุตสาหกรรมที่เลือก
โดยเฉพาะอย�างยิ่งวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย�อม.
สถานที่สาธิตของ EST ที่ใช�
ในอุตสาหกรรม 
 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
8. แผนงานอาเซียน / 
Roadmap เกี่ยวกับการ
ส�งเสริมเทคโนโลยี
สิ่งแวดล�อมที่เป'นมิตรกับ
สิ่งแวดล�อม (EST) และ
อุตสาหกรรมและการผลิตที่
สะอาด 
 
 
9. การใช� EST ใน
อุตสาหกรรมที่เลือก
โดยเฉพาะอย�างยิ่งวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย�อม
และสถานที่สาธิตของ EST 
ที่ใช�ในอุตสาหกรรม 

3. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาแผนงานด�าน
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่
เป'นมิตรกับสิ่งแวดล�อม (EST) 
และการผลิตที่สะอาดขึ้น 
 

            

4. ใช� EST ในอุตสาหกรรมที่
ได�รับการคัดเลือกในประเทศ
สมาชิกอาเซียนบางประเทศ 

            
 

5. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการตรวจสอบอุตสาหกรรม
สีเขียว 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต- ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หนPวยงาน 
หนPวยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหลPงงประมาณ/ 
จํานวน เงิน(บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

ตัวชี้วัด ASEAN  
11. การส�งเสริมแนวคิดเรื่อง
เคมีสีเขียวในกระบวนการ
ผลิตทางเคมี 
 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
10. การส�งเสริมแนวคิดเรื่อง
เคมีสีเขียวในกระบวนการ
ผลิตทางเคมี 

 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
แนวคิดเคมีสีเขียวใน
กระบวนการผลิตและการ
ออกแบบทางเคมีเพื่อพัฒนา
ทางเลือกที่ปลอดภัยกว�า 

 
 

 
 

         
 

 
 

แผนงาน 5: การมีสPวนรPวมของอาเซียนในประชาคมโลก 
ตัวชี้วัด ASEAN  
12. แถลงการณ+ร�วมระหว�าง
อาเซียนในกระบวนการ
เจรจาระหว�างประเทศที่
เกี่ยวข�องกับของเสีย
อันตราย 

1. พัฒนาแถลงการณ+ร�วมของ
อาเซียนในกระบวนการเจรจา
ระหว�างประเทศด�านของเสีย
อันตราย 

1. การประชุม
คณะอนุกรรมการอนุสัญญา
บาเซล 

คพ.         คพ./100,000 ท�าทีไทยที่เกี่ยวข�อง
กับอนุสัญญาบาเซล 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต- ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หนPวยงาน 
หนPวยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหลPงงประมาณ/ 
จํานวน เงิน(บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

13. แถลงการณ+ร�วม
อาเซียนในกระบวนการ
เจรจาระหว�างประเทศที่
เกี่ยวข�องกับสารเคม ี
 
 
 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
11. แถลงการณ+ร�วมระหว�าง
อาเซียนในกระบวนการ
เจรจาระหว�างประเทศที่
เกี่ยวข�องกับของเสีย
อันตราย 
12. แถลงการณ+ร�วมอาเซียน
ในกระบวนการเจรจา
ระหว�างประเทศที่เกี่ยวข�อง
กับสารเคม ี
 

2. พัฒนาแถลงการณ+ร�วมของ
อาเซียนในกระบวนการเจรจา
ระหว�างประเทศด�านสารเคมี 
 

1. การประชุม
คณะอนุกรรมการอนุสัญญา
รอตเตอร+ดัม 

คพ. 
 
 

        คพ./480,000 
 
 

ท�าทีไทยที่เกี่ยวข�อง
กับอนุสัญญารอตเตอร+
ดัมฯ สตอกโฮล+มฯ 
และมินามาตะ 

2. การประชุม
คณะอนุกรรมการอนุสัญญา
สตอกโฮล+ม 

คพ. 
 
 
 
 

        คพ./480,000 
 
 

ท�าทีไทยที่เกี่ยวข�อง
กับอนุสัญญารอตเตอร+
ดัมฯ สตอกโฮล+มฯ 
และมินามาตะ 

3. การประชุม
คณะอนุกรรมการอนุสัญญา
มินามาตะ 

คพ. 
 
 
 

        คพ./480,000 
 
 

ท�าทีไทยที่เกี่ยวข�อง
กับอนุสัญญารอตเตอร+
ดัมฯ สตอกโฮล+มฯ 
และมินามาตะ 

แผนงาน 6: การป�องกันอุบัติเหตุการเตรียมพร-อมและการตอบสนองตPอเหตุการณ
ฉุกเฉินที่เกี่ยวกับสารเคมีและของเสียอันตราย 
ตัวชี้วัด ASEAN  
14. การเสริมสร�างขีด
ความสามารถในการป-องกัน
อุบัติเหตุการเตรียมพร�อม
และการตอบสนองต�อเหตุ

1. จัดฝvกอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการและสัมมนาระดับ
ภูมิภาคสําหรับผู�กําหนดนโยบาย 
เจ�าหน�าที่ปฏิบัติการ เจ�าหน�าที่
บังคับใช�กฎหมายเป'นต�น 

1. การจัดฝvกอบรมเชิง
ปฎิบัติการ แก�เจ�าหน�าที่
ระดับ Technician (40 
ชม.) 
 

คพ.         อาเซียน/ 
2,500,000 

-การพัฒนาศักยภาพ
เจ�าหน�าที่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียนด�าน
การจัดการอุบัติภัย
จากสารเคม ี
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต- ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หนPวยงาน 
หนPวยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหลPงงประมาณ/ 
จํานวน เงิน(บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

ฉุกเฉิน 
 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
13. การเสรมิสร�างขีด
ความสามารถในการป-องกัน
อุบัติเหตุการเตรียมพร�อม
และการตอบสนองต�อเหตุ
ฉุกเฉิน 
 
 

2. การจัดฝvกอบรมเชิง
ปฎิบัติการ แก�เจ�าหน�าที่
ระดับ Operation (24 ชม
และจัดสัมมนาสําหรับ 
ผู�กําหนดนโยบาย 

คพ.         อาเซียน/2,000,000 ประเทศสมาชิกมีการ
แลกเปลียนความ
คิดเห็น/เทคโนโลยีการ
ตอบโต�เหตุฉุกเฉิน 

2. เผยแพร�ข�อมูลแนวทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวกับสารเคมีและ
ของเสียอันตรายที่มีการใช�โดย
ประเทศสมาชิกอาเซยีน 

1. การพัฒนา
ApplicationERG 2016 
 

คพ.         คพ./500,000 ประเทศสมาชิกมีการ
แลกเปลียนข�อมูล
เกี่ยวกับการจดัการ
สารเคมีกรณีเหตุ
ฉุกเฉิน 

3. แลกเปลี่ยน/แบ�งป�นแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนแต�ละประเทศ 

2. การจัดทําแนวปฏิบัติการ
ต�อเหตุฉุกเฉินสารเคมี 

คพ.         คพ./200,000 ประเทศสมาชิกมีการ
แลกเปลียนข�อมูล
เกี่ยวกับการจดัการ
สารเคมีกรณีเหตุ
ฉุกเฉิน 

4. พัฒนาเวทีหารือสําหรับการ
ตอบสนองต�อเหตุฉุกเฉิน 

            

แผนงาน 7: การฟUVนฟูพื้นที่ปนเปUVอนจากสารเคมีและของเสียอันตราย 
ตัวชี้วัด ASEAN  
15. การเสริมสร�างศักยภาพ
และการแลกเปลี่ยนข�อมูล
เกี่ยวกับเทคโนโลยีและแบบ
ปฏิบัติที่ดี 
 

1. จัดประชุมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ และสัมมนาระดับ
ภูมิภาคสําหรับผู�กําหนดนโยบาย 
การ เจ�าหน�าที่บังคับใช�กฎหมาย
เป'นต�น 

1. การจดัฝvกอบรมการฟYZนฟู
พื้นที่ปนเปYZอนดินและน้ําใต�
ผิวดิน 
 

คพ.    
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 ไต�หวัน /200,000 
 
 
 
 
 

เจ�าหน�าที่ผู�ปฏิบัติของ 
คพ. และหน�วยงานที่
เกี่ยวข�องมีความรู�
ความเข�าใจเกี่ยวกับ
การฟYZนฟูดินและน้ําใต�
ดินที่มีสารปนเปYZอน 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต- ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หนPวยงาน 
หนPวยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหลPงงประมาณ/ 
จํานวน เงิน(บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

ตัวชี้วัดประเทศไทย 
14. การเสริมสร�างศักยภาพ
และการแลกเปลี่ยนข�อมูล
เกี่ยวกับเทคโนโลยีและแบบ
ปฏิบัติที่ดี 
 

2. เผยแพร�ข�อมูลแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีและของ
เสียอันตรายที่มีการใช�โดย
ประเทศสมาชิกอาเซยีน 

1. การจัดทําคู�มือการ
ประเมินพื้นที่ปนเปYZอน
เบื้องต�นจากการลักลอบทิ้ง
กากของเสีย 

คพ.         คพ./200,000 
 

มีแนวทางการประเมิน
พื้นที่ปนเปYZอนเบื้องต�น
สําหรับการปฏิบัตงิาน
ของหน�วยงานที่
เกี่ยวข�อง 

2. การจัดทําคู�มือตรวจสอบ
พื้นที่ปนเปYZอน 
 

คพ.         คพ./200,000 
 

มีแนวทางการ
ตรวจสอบพื้นที่
ปนเปYZอนเบื้องต�น
สําหรับการปฏิบัตงิาน
ของเจ�าหน�าที่ที่
เกี่ยวข�อง 
 

3. การจัดทําคู�มือการเฝ-า
ระวังติดตามป�ญหามลพิษ
จากการลักลอบทิ้งกากของ
เสีย 

คพ.         คพ./200,000 
 

มีแนวทางการเฝ-าระวัง
ติดตามป�ญหามลพิษ
จากการลักลอบทิ้ง
กากของเสีย 

3. สารเคมีและของเสียอันตราย
ที่มีการใช�โดยประเทศสมาชิก
อาเซียน 
 

            

4. แลกเปลี่ยน/แบ�งป�นแบบ
ปฏิบัติที่ดีจากประเทศสมาชิก
อาเซียนแต�ละประเทศ 

            

 


