ยุทธศาสตรที่ 6 สารเคมีและของเสีย
เปาประสงค: สรางความเขมแข็งใหกับการประสานงานและความรวมมือระดับภูมิภาคในการแกปญหาของเสีย
และเรื่องที่เกี่ยวของกับสารเคมี
เปาหมาย:

ลดความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของสารเคมีและของเสียที่เป'นอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมของมนุษย+
โดยการเสริมสรางความรวมมือระดับภูมิภ าคในการป-องกั นการเคลื่อนยายสารเคมีและของเสี ย
อั นตรายขามแดนและการสรางสมรรถนะที่ เ กี่ ยวของกั บ การจั ดการที่ ดี ในการจั ดการ สารเคมี
อันตรายและของเสีย

กลยุทธ:
1. สงเสริมการจัดการของเสียอันตรายและของเสียภายใตอนุสัญญาดานการจัดการสารเคมีและ
ของเสียที่เกี่ยวของ
2. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายอยางเหมาะสม
3. พัฒนาขีดความสามารถในการป-องกันสารเคมีและของเสียอันตรายภายในและภายนอกประเทศ
แผนงาน
1. การจัดการของเสียอันตรายและของเสียอื่น ๆ ที่กําหนดภายใตอนุสัญญาบาเซล
2. การเคลื่อนยายขามพรมแดนของของเสียอันตราย
3. การจัดการสารเคมี
4. การใชเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (Environmentally Sound ManagementTechnologies: EST)
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป'นมิตรกับสิ่งแวดลอม
5. การมีสวนรวมของอาเซียนในประชาคมโลก
6. สารเคมีและของเสียที่เป'นอันตรายการป-องกันอุบัติเหตุการเตรียมพรอมและการตอบสนองตอ
เหตุการณ+ฉุกเฉิน
7. การฟYZนฟูพื้นที่ปนเปYZอนจากสารเคมีและของเสียอันตราย

ตัวชี้วัด:
ตัวชี้วัดอาเซียน
ตัวชี้วัดประเทศไทย
แผนงาน 1: การจัดการของเสียอันตรายและของเสียอื่นๆ ที่กําหนดภายใต-อนุสัญญาบาเซล
1. สงเสริมความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆเพื่อใหมีแบบปฏิบัติ 1. สงเสริมความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆเพื่อใหมีแบบปฏิบัติที่ดีใน
ที่ดีในการจัดการของเสียอันตราย
การจัดการของเสียอันตราย
2. กําหนดแนวทางการจัดการของเสียอันตรายของอาเซียน
2. กําหนดแนวทางการจัดการของเสียอันตรายของประเทศไทย
3. ลดการเกิดของเสียอันตราย
3. ลดการเกิดของเสียอันตราย
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ตัวชี้วัดอาเซียน
แผนงาน 2: การเคลื่อนย-ายข-ามพรมแดนของของเสียอันตราย
4. แนวทางของอาเซียนในการป-องกันการคาของเสียอันตรายที่
เกิดจากภายในและภายนอกประเทศอาเซียน
5. กลไกการหักบัญชีในการคาขยะที่ไมถูกตองโดยรวมมือกับ
BCRC-SEA

ตัวชี้วัดประเทศไทย
4. มีแนวทางการป-องกันการป-องกันการคาของเสียอันตรายที่ผิด
กฎหมาย
5. เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรดานการควบคุมการนําเขา-สงออก
ของของเสียอันตราย

แผนงาน 3: การจัดการสารเคมี
6. รายงานสถานการณ+อาเซียนดานสารเคมี
7. เพิ่มขีดความสามารถขององค+กรและบุคลากรเพื่อเสริมสราง
การดําเนินงานของอนุสัญญาเกีย่ วกับสารเคมี (อนุสัญญา
Rotterdam, Stockholm และอนุสัญญา Minamata และ
พิธีสารมอนทรีออล)
8. สรางเสริมสมรรถนะองค+กรและบุคลากรเกี่ยวกับประเด็น
ฉุกเฉินที่กําหนดโดยยุทธศาสตร+การดําเนินงานระหวาง
ประเทศวาดวยการจัดการสารเคมี (SAICM) เชน เทคโนโลยี
นาโน มลพิษจากยาที่ตกคางในสิง่ แวดลอม สารเคมีใน
ผลิตภัณฑ+ และขยะในทะเล

6. จัดทํารายงานสถานการณ+ของประเทศไทยดานสารเคมี
7. เพิ่มขีดความสามารถขององค+กรและบุคลากรเพื่อเสริมสรางการ
ดําเนินงานของอนุสัญญาเกี่ยวกับสารเคมี (อนุสัญญาRotterdam,
Stockholm และอนุสัญญา Minamata และพิธีสารมอนทรีออล)

แผนงาน 4:การใช-เทคโนโลยีที่เป5นมิตรกับสิ่งแวดล-อม (Environmentally SoundManagement Technologies: EST) เพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมสีเขียว
9. แนวทางของอาเซียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เป'นมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (EST) และการผลิตที่สะอาดตออุตสาหกรรมสี
เขียว
10. แผนงานอาเซียน / แผนที่นําทางเกี่ยวกับการสงเสริม
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมที่เป'นมิตรกับสิ่งแวดลอม (EST) และ
อุตสาหกรรมและการผลิตที่สะอาด
11. การใช EST ถูกใชในอุตสาหกรรมที่เลือกโดยเฉพาะอยางยิ่ง
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม.สถานที่สาธิตของ EST ที่
ใชในอุตสาหกรรม
แผนงาน 5: การมีสPวนรPวมของอาเซียนในประชาคมโลก

8. แผนงานอาเซียน / Roadmap เกี่ยวกับการสงเสริมเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอมที่เป'นมิตรกับสิ่งแวดลอม (EST) และอุตสาหกรรมและการ
ผลิตที่สะอาด
9. การใชEST ในอุตสาหกรรมที่เลือกโดยเฉพาะอยางยิ่งวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม และสถานที่สาธิตของ EST ที่ใชในอุตสาหกรรม

12. แถลงการณ+รวมระหวางอาเซียนในกระบวนการเจรจา
ระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับของเสียอันตราย
13. แถลงการณ+รวมอาเซียนในกระบวนการเจรจาระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของกับสารเคมี

10. แถลงการณ+รวมระหวางอาเซียนในกระบวนการเจรจาระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของกับของเสียอันตราย
11. แถลงการณ+รวมอาเซียนในกระบวนการเจรจาระหวางประเทศที่
เกี่ยวของกับสารเคมี
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ตัวชี้วัดอาเซียน
ตัวชี้วัดประเทศไทย
แผนงาน 6: สารเคมีและของเสียที่เป5นอันตรายการปองกันอุบัติเหตุการเตรียมพร-อมและการตอบสนองตPอเหตุการณฉุกเฉิน
14. การเสริมสรางขีดความสามารถในการป-องกันอุบัติเหตุการ
เตรียมพรอมและการตอบสนองตอเหตุฉุกเฉิน

12. การเสริมสรางขีดความสามารถในการป-องกันอุบัติเหตุการ
เตรียมพรอมและการตอบสนองตอเหตุฉุกเฉิน

แผนงาน 7: การฟUVนฟูพื้นที่ปนเปUอV นจากสารเคมีและของเสียอันตราย
15. การเสริมสรางขีดความสามารถและการแลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับเทคโนโลยีและแบบปฏิบตั ิที่ดี

13. การเสริมสรางขีดความสามารถและการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและแบบปฏิบัติที่ดี
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต-ยุทธศาสตรที่ 6 สารเคมีและของเสีย
โครงการ/กิจกรรมของ
ระยะเวลาดําเนินการ
หนPวยงาน
หนPวยงาน
61 62 63 64 65 66 67 68
แผนงาน 1: การจัดการของเสียอันตรายและของเสียอื่น ๆ ที่กําหนดภายใต-อนุสัญญาบาเซล
ตัวชี้วัด ASEAN
1. จัดเวทีระดับภูมิภาคเกี่ยวกับ
1. สงเสริมความรวมมือ
ของเสียอันตรายจาก
ระหวางภาคสวนตางๆ
อุตสาหกรรมโดยมีผูเขารวมจาก
เพื่อใหมีแบบปฏิบัติทดี่ ีใน
ภาคอุตสาหกรรมการคาและ
การจัดการของเสียอันตราย สิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดประเทศไทย
1. สงเสริมความรวมมือ
ระหวางภาคสวนตางๆ
เพื่อใหมีแบบปฏิบัติทดี่ ีใน
การจัดการของเสียอันตราย

กิจกรรมภายใต- ASPEN

2. จัดเวทีระดับภูมิภาคเกี่ยวกับ
ผลกระทบของของเสียอันตราย
ทางการแพทย+โดยมีผูเขารวม
จากภาคสุขภาพ
3. จัดการเสริมสรางขีด
ความสามารถในการจัดการของ
เสียอันตราย เชน วิธีการสุม
ตัวอยางคุณลักษณะความเป'น
อันตรายและทดสอบความเป'น
พิษการทิ้งของเสียอันตรายอยาง
ผิดกฎหมาย การศึกษาดูงาน
และการแลกเปลี่ยนขอมูลและ
แนวปฏิบัติที่ดีระหวางประเทศ
สมาชิกอาเซียนและระหวาง
ประเทศอาเซียนกับประเทศคู
เจรจา

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

ก.
อุตสาหกร
รม
(กรม
โรงงานฯ)

แหลPงงประมาณ/
จํานวน เงิน(บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด

- ปp 61 6,389,700
- ปp 62
3,000,000

โรงงานคัดแยกและ
รีไซเคิล ซากผลิตภัณฑ+
ไฟฟ-าและอุปกรณ+
อิเล็กทรอนิกส+มีการ
ดําเนินงานที่
สอดคลองกับ
มาตรฐานสากล
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ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ASEAN
2. กําหนดแนวทางการ
จัดการของเสียอันตรายของ
อาเซียน
3. ลดการเกิดของเสีย
อันตราย
ตัวชี้วัดประเทศไทย
2. กําหนดแนวทางการ
จัดการของเสียอันตรายของ
ประเทศไทย
3. ลดการเกิดของเสีย
อันตราย

กิจกรรมภายใต- ASPEN

โครงการ/กิจกรรมของ
หนPวยงาน

หนPวยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68

แหลPงงประมาณ/
จํานวน เงิน(บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด

1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทําแนวทางการจัดการ
ของเสียอันตราย
2. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ 3R
(ลดนํากลับมาใชใหม
รีไซเคิล) เชน การสรางความ
ตระหนักของชุมชนการ
เสริมสรางศักยภาพของชุมชน
เป'นตน
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ตัวชี้วัด

กิจกรรมภายใต- ASPEN

โครงการ/กิจกรรมของ
หนPวยงาน
3. แผนปฏิบัติการการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน
“จังหวัดสะอาด”

หนPวยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68

แหลPงงประมาณ/
จํานวน เงิน(บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
ชวยใหเกิดการนําขยะ
มูลฝอยกลับมาใช
ประโยชน+มากขึ้น
พรอมทั้งชวยสรางจิต
สานึกใหประชาชน
และทุกภาคสวนใน
สังคมเห็นความสาคัญ
ของการแกไขปญหา
ขยะมูลฝอยมากยิ่งขึ้น
สาหรับจังหวัดที่ไดรับ
รางวัลชนะเลิศจังหวัด
สะอาดประจาปp 2561
ไดแกจังหวัดลาพูน
(ประเภทจังหวัดขนาด
เล็ก) จังหวัดเลย
(ประเภทจังหวัดขนาด
กลาง) และจังหวัด
ลพบุรี (ประเภท
จังหวัดขนาดใหญ)

กรมอนามัย/ 3.5
ลบ. ตอปp

รพ. มีการจัด การมูล
ฝอยติดเชื้อและของเสีย
อันตรายทางการแพทย+
ถูกตองตามกฎหมาย
และหลักวิชาการ

กรม
สงเสริม
การ
ปกครอง
ทองถิ่น

4. โครงการพัฒนาระบบ
กรม
บริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ อนามัย
ของประเทศ
กระทรวง
สาธารณสุ
ข
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ตัวชี้วัด

กิจกรรมภายใต- ASPEN

โครงการ/กิจกรรมของ
หนPวยงาน

หนPวยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68

แหลPงงประมาณ/
จํานวน เงิน(บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด

คพ./400,000
(งบฯ ปp 63)

เสริมสรางขีด
ความสามารถ
และเพิ่มพูนความรู
ความเขาใจในการ
จําแนก ควบคุม และ
ตรวจสอบการ
เคลื่อนยายขามแดน
ของของเสียอันตราย

แผนงาน 2: การเคลื่อนย-ายข-ามพรมแดนของของเสียอันตราย
ตัวชี้วัด ASEAN
4. แนวทางของอาเซียนใน 1. จัดการศึกษาเกี่ยวกับ
การป-องกันการคาของเสีย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
อันตรายที่เกิดจากภายใน
เคลื่อนยายของเสียอันตรายของ
และภายนอกประเทศ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
อาเซียน
2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาแนวทางการป-องกัน
ตัวชี้วัดประเทศไทย
4. มีแนวทางการป-องกันการ การคาของเสียอันตรายทีผิด
กฎหมายจากภายในและ
ป-องกันการคาของเสีย
ภายนอกประเทศอาเซียน
อันตรายที่ผิดกฎหมาย
ตัวชี้วัด ASEAN
5. กลไกการตัดสิทธิ์การคา
ของเสียที่ผิดกฎหมายโดย
รวมมือกับ BCRC-SEA
ตัวชี้วัดประเทศไทย
5. เพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรดานการควบคุม
การนําเขา-สงออก ของของ

1. เสริมสรางขีดความสามารถ
ของเจาหนาที่ที่เกีย่ วของเชน
เจาหนาที่ศุลกากรและควบคุม
ชายแดน

1. การฝvกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการ
จําแนก ควบคุม และ
ตรวจสอบการเคลื่อนยาย
ขามแดนของของเสีย
อันตราย รุนที่ 17 ประจําปp
2563

คพ.
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เสียอันตราย

โครงการ/กิจกรรมของ
ระยะเวลาดําเนินการ
หนPวยงาน
หนPวยงาน
61 62 63 64 65 66 67 68
2. การเสริมสราง
คพ.
ความเขมแข็งในการควบคุม
การนําเขา-สงออกของเสีย
อันตราย และการจัดการ
ของเสียอันตรายในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ จํานวน 1
ครั้ง

แหลPงงประมาณ/
ผลลัพธที่คาดหวัง
จํานวน เงิน(บาท)
ตามตัวชี้วัด
คพ./400,000
การเสริมสราง
(งบฯ ปp 63)
ความเขมแข็งในการ
ควบคุมการนําเขาสงออกของเสีย
อันตราย และการ
จัดการของเสีย
อันตรายในพื้นที่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
สงขลา และหนองคาย

2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระหวางASEAN และBCRC-SEA
เพื่อพัฒนากลไกการตัดสิทธิ์
การคา (Clearing House
Mechanism
แผนงาน 3: การจัดการสารเคมี
ตัวชี้วัด ASEAN
6. รายงานสถานการณ+
1. ดําเนินการศึกษาเกี่ยวกับการ 1. แผนจัดการระดับชาติเพื่อ
อาเซียนดานสารเคมี
จัดการสารเคมี
การปฏิบัติตามพันธกรณี
ของอนุสัญญาสตอกโฮล+มฯ
ตัวชี้วัดประเทศไทย
โครงการEnabling
6. มีรายงานสถานการณ+ของ
Activities to Review and
ประเทศไทยดานสารเคมี
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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2. พัฒนารายงานสถานการณ+
อาเซียนดานสารเคมี

โครงการ/กิจกรรมของ
หนPวยงาน
Convention on
Persistent Organic
Pollutants (POPs)

หนPวยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68

แหลPงงประมาณ/
จํานวน เงิน(บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด

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 แผนจัดการระดับชาติ
(งบฯ ทั้งโครงการฯ) เพื่อการปฏิบัติตาม
พันธกรณีของ
อนุสัญญา
มินามาตะฯ

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

คพ.

GEF / 7,000,000 ทําเนียบสารมลพิษที่
(งบฯ ทั้งโครงการฯ) ตกคางยาวนาน
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โครงการ/กิจกรรมของ
ระยะเวลาดําเนินการ
หนPวยงาน
หนPวยงาน
61 62 63 64 65 66 67 68
2. ขอมูลผลตรวจวัด
คพ.
สาร POPs ในตัวอยาง
สิ่งแวดลอม และสิ่งมีชีวิต
ภายใตโครงการ
Implementation of the
POPs Monitoring Plan in
the Asian Region
(UNEP/GEF5 GMP2 Asia)
3. ทําเนียบปรอทเพื่อการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีของ
อนุสัญญามินามาตะ
โครงการ
AdvancedMinamata
Assessment in Thailand
(ภายใตEnabling Activities
for Minamata
Convention on Mercury)
4. โครงการ
Strengthening Capacity
for Multi-media Mercury
Monitoring in the AsiaPacific Region
รอความชัดเจนจากกระทรวง
สิ่งแวดล-อม ประเทศญี่ปุ]น

คพ.

แหลPงงประมาณ/
จํานวน เงิน(บาท)
GEF /
125,000,000
(งบฯ ทั้งโครงการ
สําหรับประเทศ
สมาชิก 7 ประเทศ
คือ กัมพูชา
อินโดนีเซีย ลาว
มองโกเลีย
ฟ•ลิปป•นส+ เวียดนาม
และไทย)
GEF/15,488,000
(งบฯ ทั้งโครงการ)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
ผลตรวจวัดสาร POPs
ในตัวอยางสิ่งแวดลอม
และสิ่งมีชีวิต

GEF /63,904,000
(งบฯ ทั้งโครงการฯ)

ประเทศไทยเป'น
ผูแทนของภูมิภาค
เอเชียแปซิฟ•กใน
อนุสัญญามินามาตะ
โดยมีวตั ถุประสงค+
(๑) เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการ

ทําเนียบปรอท เพื่อ
การปฏิบัติตาม
พันธกรณีของ
อนุสัญญามินามาตะฯ
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โครงการ/กิจกรรมของ
หนPวยงาน

หนPวยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68

แหลPงงประมาณ/
จํานวน เงิน(บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
จัดเก็บตัวอยาง และ
วิเคราะห+ปรอทและ
สารประกอบปรอท
จากตัวกลางตางๆ
(๒) เพื่อเพิม่ ขีด
ความสามารถในการ
ใชผลการวิเคราะห+
ปรอทสําหรับการ
ประเมินความเสี่ยง
และแนวการพัฒนา
นโยบาย และ (๓) เพื่อ
เผยแพรขอมูลและผล
การตรวจสอบสําหรับ
เพิ่มความตระหนัก
ของความเสี่ยงปรอท
ตอสุขภาพของมนุษย+
และสิ่งแวดลอม

5. การจัดทํารายงาน
สถานการณ+ของประเทศไทย
ดานสารเคมีในรายงาน
สถานการณ+มลพิษของ
ประเทศไทย
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7. เพิ่มขีดความสามารถของ
องค+กรและบุคลากรเพื่อ
เสริมสรางการดําเนินงาน
ของอนุสัญญาที่เกี่ยวกับ
สารเคมี (อนุสัญญา
Rotterdam, Stockholm,
Minamata และพิธีสาร
มอนทรีออล)
ตัวชี้วัดประเทศไทย
7. เพิ่มขีดความสามารถของ
องค+กรและบุคลากรเพื่อ
เสริมสรางการดําเนินงาน
ของอนุสัญญาที่เกี่ยวกับ
สารเคมี(อนุสัญญา
Rotterdam,
Stockholm,Minamata
และพิธีสารมอนทรีออล)

กิจกรรมภายใต- ASPEN
1 จัดเวทีการประชุมระดับ
อาเซียนและเสริมสรางขีด
ความสามารถดานการจัดการ
สารเคมี

โครงการ/กิจกรรมของ
หนPวยงาน
1. การฝvกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํา
ทําเนียบสารมลพิษที่ตกคาง
ยาวนาน (สาร POPs)

หนPวยงาน
คพ.

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68

แหลPงงประมาณ/
ผลลัพธที่คาดหวัง
จํานวน เงิน(บาท)
ตามตัวชี้วัด
GEF /100,000 ผูเขารวมฝvกอบรมฯ
ไดรับทราบการจัดทํา
ทําเนียบสารมลพิษที่
ตกคางยาวนาน

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การตรวจวิเคราะห+
และการติดตามตรวจสอบ
สารมลพิษที่ตกคางยาวนาน
(สาร POPs)

คพ.

คพ. และ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร+/
66,000

3. การเสริมสราง
ความตระหนักเพื่อ
การปฏิบัติตามอนุสัญญา
รอตเตอร+ดัมฯ

คพ.

คพ./ 350,000

4. การเสริมสราง
ความตระหนักเพื่อ
การปฏิบัติตามอนุสัญญา
สตอกโฮล+มฯ
5. การเสริมสรางความ
ตะหนัก เพื่อการปฏิบัตติ าม
อนุสัญญามินามาตะฯ
(ดําเนินการในประเทศ

คพ.

คพ./ 350,000

คพ.

คพ/ 350,000

ผูเขารวมฝvกอบรมฯ
ไดรับทราบการตรวจ
วิเคราะห+และการ
ติดตามตรวจสอบสาร
มลพิษที่ตกคาง
ยาวนาน
ผูเขารวมฝvกอบรมฯ
ไดรับทราบขอมูล
ที่เกี่ยวกับอนุสัญญา
รอตเตอร+ดัมฯ
ผูเขารวมฝvกอบรมฯ
ไดรับทราบขอมูล ที่
เกี่ยวกับอนุสัญญา
สตอกโฮล+มฯ
ผูเขารวมฝvกอบรมฯ
ไดรับทราบขอมูลที่
เกี่ยวของกับอนุสัญญา
มินามาตะฯ
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โครงการ/กิจกรรมของ
หนPวยงาน

หนPวยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68

แหลPงงประมาณ/
จํานวน เงิน(บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด

2. จัดเวทีการประชุมในประเด็น
ฉุกเฉิน เชน เทคโนโลยีนาโน
มลพิษจากยาที่ตกคางใน
สิ่งแวดลอม สารเคมีใน
ผลิตภัณฑ+ และขยะทะเล
แผนงาน 4: การใช-เทคโนโลยีที่เป5นมิตรกับสิ่งแวดล-อม (Environmentally Sound ManagementTechnologies: EST) เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว
ตัวชี้วัด ASEAN
1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
8. แนวทางของอาเซียน
เพื่อพัฒนาแนวทางดาน
เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เป'น
สิ่งแวดลอมและการผลิตที่
มิตรตอสิ่งแวดลอม (EST) สะอาดเพื่ออุตสาหกรรมสีเขียว
และการผลิตที่สะอาดยิ่งขึ้น
ตออุตสาหกรรมสีเขียว
ตัวชี้วัด ASEAN
9. แผนงานอาเซียน / แผน
ที่นําทางเกี่ยวกับการสงเสริม
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมที่เป'น
มิตรกับสิ่งแวดลอม (EST)
และอุตสาหกรรมและการ
ผลิตที่สะอาด
10. การใช EST ถูกใชใน

2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสงเสริมการผลิตที่เป'นมิตร
ตอสิ่งแวดลอมและการผลิตที่
สะอาด และตองมีการประเมิน
การใช EST

โครงการสงเสริมและพัฒนา
สถานประกอบการสู
อุตสาหกรรมสีเขียว
(Green Industry) เพื่อ
ยกระดับสถานประกอบการ
ใหเป'นมิตรกับสังคมและ
สิ่งแวดลอม

ก.
อุตสาหกร
รม
(กรม
โรงงานฯ)

ปpละ 30,000,000

ผู ประกอบการไดรั บ
การถายทอดความรู
อยางนอยปpละ 1,500
ราย และเขาสู ระบบ
อุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย ว
อยางนอยปpละ 2,000
ราย
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อุตสาหกรรมที่เลือก
โดยเฉพาะอยางยิ่งวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม.
สถานที่สาธิตของ EST ที่ใช
ในอุตสาหกรรม

3. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาแผนงานดาน
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่
เป'นมิตรกับสิ่งแวดลอม (EST)
และการผลิตที่สะอาดขึ้น

ตัวชี้วัดประเทศไทย
8. แผนงานอาเซียน /
Roadmap เกี่ยวกับการ
สงเสริมเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอมที่เป'นมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (EST) และ
อุตสาหกรรมและการผลิตที่
สะอาด

4. ใช EST ในอุตสาหกรรมที่
ไดรับการคัดเลือกในประเทศ
สมาชิกอาเซียนบางประเทศ

โครงการ/กิจกรรมของ
หนPวยงาน

หนPวยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68

แหลPงงประมาณ/
จํานวน เงิน(บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด

5. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการตรวจสอบอุตสาหกรรม
สีเขียว

9. การใช EST ใน
อุตสาหกรรมที่เลือก
โดยเฉพาะอยางยิ่งวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
และสถานที่สาธิตของ EST
ที่ใชในอุตสาหกรรม
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โครงการ/กิจกรรมของ
หนPวยงาน

หนPวยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68

แหลPงงประมาณ/
จํานวน เงิน(บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด ASEAN
11. การสงเสริมแนวคิดเรื่อง 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
เคมีสีเขียวในกระบวนการ แนวคิดเคมีสีเขียวใน
ผลิตทางเคมี
กระบวนการผลิตและการ
ออกแบบทางเคมีเพื่อพัฒนา
ตัวชี้วัดประเทศไทย
ทางเลือกที่ปลอดภัยกวา
10. การสงเสริมแนวคิดเรื่อง
เคมีสีเขียวในกระบวนการ
ผลิตทางเคมี

แผนงาน 5: การมีสPวนรPวมของอาเซียนในประชาคมโลก
ตัวชี้วัด ASEAN
1. พัฒนาแถลงการณ+รวมของ
12. แถลงการณ+รวมระหวาง อาเซียนในกระบวนการเจรจา
อาเซียนในกระบวนการ
ระหวางประเทศดานของเสีย
เจรจาระหวางประเทศที่
อันตราย
เกี่ยวของกับของเสีย
อันตราย

1. การประชุม
คณะอนุกรรมการอนุสัญญา
บาเซล

คพ.

คพ./100,000

ทาทีไทยที่เกี่ยวของ
กับอนุสัญญาบาเซล
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ตัวชี้วัด
13. แถลงการณ+รวม
อาเซียนในกระบวนการ
เจรจาระหวางประเทศที่
เกี่ยวของกับสารเคมี

ตัวชี้วัดประเทศไทย
11. แถลงการณ+รวมระหวาง
อาเซียนในกระบวนการ
เจรจาระหวางประเทศที่
เกี่ยวของกับของเสีย
อันตราย
12. แถลงการณ+รวมอาเซียน
ในกระบวนการเจรจา
ระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
กับสารเคมี

กิจกรรมภายใต- ASPEN
2. พัฒนาแถลงการณ+รวมของ
อาเซียนในกระบวนการเจรจา
ระหวางประเทศดานสารเคมี

โครงการ/กิจกรรมของ
หนPวยงาน
1. การประชุม
คณะอนุกรรมการอนุสัญญา
รอตเตอร+ดัม

หนPวยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68

คพ.

แหลPงงประมาณ/
ผลลัพธที่คาดหวัง
จํานวน เงิน(บาท)
ตามตัวชี้วัด
คพ./480,000
ทาทีไทยที่เกี่ยวของ
กับอนุสัญญารอตเตอร+
ดัมฯ สตอกโฮล+มฯ
และมินามาตะ

2. การประชุม
คณะอนุกรรมการอนุสัญญา
สตอกโฮล+ม

คพ.

คพ./480,000

ทาทีไทยที่เกี่ยวของ
กับอนุสัญญารอตเตอร+
ดัมฯ สตอกโฮล+มฯ
และมินามาตะ

3. การประชุม
คณะอนุกรรมการอนุสัญญา
มินามาตะ

คพ.

คพ./480,000

ทาทีไทยที่เกี่ยวของ
กับอนุสัญญารอตเตอร+
ดัมฯ สตอกโฮล+มฯ
และมินามาตะ

อาเซียน/
2,500,000

-การพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาทีใ่ นระดับ
ภูมิภาคอาเซียนดาน
การจัดการอุบัติภัย
จากสารเคมี

แผนงาน 6: การปองกันอุบัติเหตุการเตรียมพร-อมและการตอบสนองตPอเหตุการณฉุกเฉินที่เกี่ยวกับสารเคมีและของเสียอันตราย
ตัวชี้วัด ASEAN
1. จัดฝvกอบรม การประชุมเชิง 1. การจัดฝvกอบรมเชิง
คพ.
14. การเสริมสรางขีด
ปฏิบัติการและสัมมนาระดับ
ปฎิบัติการ แกเจาหนาที่
ความสามารถในการป-องกัน ภูมิภาคสําหรับผูกําหนดนโยบาย ระดับ Technician (40
อุบัติเหตุการเตรียมพรอม เจาหนาที่ปฏิบัติการ เจาหนาที่ ชม.)
และการตอบสนองตอเหตุ บังคับใชกฎหมายเป'นตน
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กิจกรรมภายใต- ASPEN

ฉุกเฉิน
ตัวชี้วัดประเทศไทย
13. การเสริมสรางขีด
ความสามารถในการป-องกัน
อุบัติเหตุการเตรียมพรอม
2. เผยแพรขอมูลแนวทาง
และการตอบสนองตอเหตุ ปฏิบัติที่เกี่ยวกับสารเคมีและ
ฉุกเฉิน
ของเสียอันตรายที่มีการใชโดย
ประเทศสมาชิกอาเซียน

โครงการ/กิจกรรมของ
หนPวยงาน
2. การจัดฝvกอบรมเชิง
ปฎิบัติการ แกเจาหนาที่
ระดับ Operation (24 ชม
และจัดสัมมนาสําหรับ
ผูกําหนดนโยบาย
1. การพัฒนา
ApplicationERG 2016

3. แลกเปลี่ยน/แบงปนแนวทาง 2. การจัดทําแนวปฏิบัติการ
ปฏิบัติที่ดีที่สุดจากประเทศ
ตอเหตุฉุกเฉินสารเคมี
สมาชิกอาเซียนแตละประเทศ

หนPวยงาน
คพ.

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68

แหลPงงประมาณ/
ผลลัพธที่คาดหวัง
จํานวน เงิน(บาท)
ตามตัวชี้วัด
อาเซียน/2,000,000 ประเทศสมาชิกมีการ
แลกเปลียนความ
คิดเห็น/เทคโนโลยีการ
ตอบโตเหตุฉุกเฉิน

คพ.

คพ./500,000

คพ.

คพ./200,000

คพ.

ไตหวัน /200,000

ประเทศสมาชิกมีการ
แลกเปลียนขอมูล
เกี่ยวกับการจัดการ
สารเคมีกรณีเหตุ
ฉุกเฉิน
ประเทศสมาชิกมีการ
แลกเปลียนขอมูล
เกี่ยวกับการจัดการ
สารเคมีกรณีเหตุ
ฉุกเฉิน

4. พัฒนาเวทีหารือสําหรับการ
ตอบสนองตอเหตุฉุกเฉิน
แผนงาน 7: การฟUVนฟูพื้นที่ปนเปUVอนจากสารเคมีและของเสียอันตราย
ตัวชี้วัด ASEAN
1. จัดประชุมอบรมเชิง
1. การจัดฝvกอบรมการฟYZนฟู
15. การเสริมสรางศักยภาพ ปฏิบัติการ และสัมมนาระดับ
พื้นที่ปนเปYZอนดินและน้ําใต
และการแลกเปลี่ยนขอมูล ภูมิภาคสําหรับผูกําหนดนโยบาย ผิวดิน
เกี่ยวกับเทคโนโลยีและแบบ การ เจาหนาที่บงั คับใชกฎหมาย
ปฏิบัติที่ดี
เป'นตน

เจาหนาที่ผูปฏิบัติของ
คพ. และหนวยงานที่
เกี่ยวของมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
การฟYZนฟูดินและน้ําใต
ดินที่มีสารปนเปYZอน
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ตัวชี้วัดประเทศไทย
14. การเสริมสรางศักยภาพ
และการแลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับเทคโนโลยีและแบบ
ปฏิบัติที่ดี

2. เผยแพรขอมูลแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีและของ
เสียอันตรายที่มีการใชโดย
ประเทศสมาชิกอาเซียน

โครงการ/กิจกรรมของ
หนPวยงาน
1. การจัดทําคูมือการ
ประเมินพื้นที่ปนเปYZอน
เบื้องตนจากการลักลอบทิ้ง
กากของเสีย

หนPวยงาน
คพ.

2. การจัดทําคูมือตรวจสอบ
พื้นที่ปนเปYZอน

คพ.

3. การจัดทําคูมือการเฝ-า
ระวังติดตามปญหามลพิษ
จากการลักลอบทิ้งกากของ
เสีย

คพ.

ระยะเวลาดําเนินการ
61 62 63 64 65 66 67 68

แหลPงงประมาณ/
ผลลัพธที่คาดหวัง
จํานวน เงิน(บาท)
ตามตัวชี้วัด
คพ./200,000
มีแนวทางการประเมิน
พื้นที่ปนเปYZอนเบื้องตน
สําหรับการปฏิบัตงิ าน
ของหนวยงานที่
เกี่ยวของ
คพ./200,000
มีแนวทางการ
ตรวจสอบพื้นที่
ปนเปYZอนเบื้องตน
สําหรับการปฏิบัตงิ าน
ของเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ
คพ./200,000

มีแนวทางการเฝ-าระวัง
ติดตามปญหามลพิษ
จากการลักลอบทิ้ง
กากของเสีย

3. สารเคมีและของเสียอันตราย
ที่มีการใชโดยประเทศสมาชิก
อาเซียน
4. แลกเปลี่ยน/แบงปนแบบ
ปฏิบัติที่ดีจากประเทศสมาชิก
อาเซียนแตละประเทศ
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