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พิจารณาสนับสนุนและน าเข้าสู่กระบวนการจัดท าแผน ววน. นอกจากนี้ยังได้จัดประชุมหารือกับเครือข่ายวิจัยด้าน8 

สารเคมีฯ เพ่ือพัฒนาโครงการส าคัญเร่งด่วนของแผน ครั้งที่ ๑ เมื่อ 18 ธันวาคม 2563 เพ่ือระดมข้อความคิดเห็นและ9 

ข้อเสนอแนะแก่โครงการส าคัญเร่งด่วนของแผน CMRP จ านวน 4 โครงการ นอกจากนี้ยังจัดประชุมหารือฯ ครั้งที่ ๒ 10 

เมื่อ 18 มีนาคม 2564 เพ่ือระดมข้อความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่โครงการส าคัญเร่งด่วนของแผน CMRP ชุดที่ 2 11 

เพ่ิมเติมอีก 5 โครงการ 12 

   ทั้งนี้พบว่าแผน CMRP มีความเชื่อมโยงกับแผน ววน. มากที่สุดในยุทธศาสตร์หรือ13 

แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โปรแกรมที่ ๗ แก้ไขปัญหาท้าทายและ14 

ยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตร ที่ผ่านมาส านักงานพัฒนาการวิจัย15 

การเกษตร (สวก.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.).ได้มีการประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการของปี 2565  16 

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้ด าเนินประสานงานเครือข่ายฯ ให้จัดส่งข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนได้ทันเวลา17 

จ านวน 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาและสร้างเสริมขีดความสามารถของเครือข่ายศูนย์พิษวิทยาเพ่ือรองรับเหตุ18 

ฉุกเฉินด้านสารเคมี (หน่วยงานเจ้าภาพหลัก คือ กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรค) และ19 

โครงการพัฒนาชุดทดสอบเบื้องต้นส าหรับสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผักผลไม้ด้วยเทคโนโลยีที่สะดวกและแม่นย า 20 

(หน่วยงานเจ้าภาพหลัก คือ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก าจัดศัตรูพืช) 21 

ส่วนโครงการที่ยังคงเหลืออยู่นั้น ส่วนใหญ่ต้องส่งข้อเสนอโครงการไปที่ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งยังไม่22 

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการของปี 2565  23 

   ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งว่าจะมีการจัดประชุมหารือฯ ครั้งที่ ๓ เพ่ือระดมความคิดเห็นและ24 

ข้อเสนอแนะให้แก่โครงการที่ยังเหลืออยู่ รวมทั้งจะคอยติดตามความเคลื่อนไหว แจ้งเตือน และกระตุ้นให้เครือข่ายฯ 25 

สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ทันเวลาต่อไป 26 

ความเห็นของที่ประชุม 27 

   มีข้อคิดเห็นว่าควรมีการแจ้งประสานให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการภายใต้แผน 28 

CMRP ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะใส่ชื่อหน่วยงานนั้นๆ ลงไปในข้อเสนอโครงการ  29 

   มติที่ประชมุ 30 

   รับทราบ  31 

   ๓.2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 - 2565 (ภายใต้แผนด้านการ32 

จัดการสารเคมีแห่งชาติ) 33 

   ฝ่ายเลขานุการฯ (อย.).รายงานว่าตามที่แผนปฏิบัติการระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ - 2565 34 

ภายใต้แผนด้านการจัดการสารเคมีแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 13.แผนงาน 250.โครงการ จากการ35 

ติดตามผลการด าเนินงานโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพบว่าใน ปี 2562 มีการด าเนินงานร้อยละ 5๕ ปี 2563     36 

มีการด าเนินงานลดลงเหลือร้อยละ ๔๐ ส่วนในปี 2564 (เฉพาะ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ).ก าลังด าเนินการ     37 
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ร้อยละ 37.43 จากการสอบถามพบว่าปี 2565 มีการของบประมาณโครงการล่วงหน้าร้อยละ 5๔ โดยภาครัฐมีส่วน1 

ร่วมในการรายงานความคืบหน้าโครงการมากถึงร้อยละ 84 ในขณะที่ภาคเอกชนรายงานน้อยกว่าเพียงร้อยละ 22 2 

ความเห็นของที่ประชุม 3 

มีข้อเสนอให้จัดอันดับ (ranking).หน่วยงานที่ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ จากนั้น4 

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานได้ทราบสถานะตนเอง ซึ่งจะน าไปสู่ความแข็งขันในการด าเนินงานตามแผน5 

ต่อไป   6 

   มติที่ประชุม 7 

   รับทราบ  8 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 9 

   ๔.๑ การจัดท าแผนปฏิบัติการระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) 10 

   ฝ่ายเลขานุการฯ (อย.).รายงานว่าประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ 1  11 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแผนระดับที่ 2 เดิมมีแผนแม่บทการ12 

จัดการสารเคมีเป็นแผนระดับที ่3 ซึ่งต่อมาได้ถูกปรับชื่อเป็นแผนด้านการจัดการสารเคมี (พ.ศ. 2562 - 2580) ที่ผ่าน13 

มามีการด าเนินงานมาระยะหนึ่งตามแผนปฏิบัติการระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2565) ภายใต้แผนด้านการจัดการ14 

สารเคม ีปัจจุบันใกล้จะสิ้นสุดระยะของแผนปฏิบัติการดังกล่าวแล้ว จึงเห็นควรที่จะเริ่มพัฒนาแผนปฏิบัติการระยะที่ 2 15 

(พ.ศ. 2566 - 2570) ซึ่งสอดคล้องกับเวลาในขณะนี้ที่ก าลังมีการพัฒนาแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 16 

ฉบับที่ 13 โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อย่างไรก็ตามประเด็นท้าทายที่พบในการปฏิบัติ17 

ตามแผนปฏิบัติการระยะที่ 1 อาทิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดสรรงบประมาณหลากหลาย โดยที่ไม่ได้มุ่งความส าคัญ18 

ของโครงการตามที่ปรากฏในแผนฯ รวมทั้งไม่สามารถประเมินการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดและผลลัพธ์ภาพรวมของแผนฯ   19 

   การด าเนินการที่ผ่านมาฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับปรุงตัวชี้วัดของแผนฯ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น20 

พร้อมทั้งเพ่ิมเติมข้อมูลฐานตัวชี้วัด.และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ฝ่าย21 

เลขานุการฯ ก าลังอยู่ระหว่างพัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพและสารเคมี (IPCS) ให้22 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลแผนงานโครงการกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการระยะท่ี 1 เช่น 23 

งบประมาณที่ได้รับ และผลการด าเนินการของแต่ละโครงการ เป็นต้น การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์น่าจะ24 

สามารถกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินงานให้ส าเร็จตามตัวชี้วัดได้  25 

   ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอให้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะที่ 1 26 

(พ.ศ.2562-2565).และจัดท าแผนปฏิบัติการระยะที่ .2.(พ.ศ 2566-2570).พร้อมเสนอขั้นตอนการพัฒนา27 

แผนปฏิบัติการ ระยะที่ 2.ประกอบด้วย.ทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ จัดประชุมระดมสมองและรับฟังความ28 

คิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท ากรอบแนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการระยะที่ 2 เสนอคณะอนุกรรมการฯ 29 

พิจารณาเห็นชอบต่อกรอบแนวทางที่จัดท าขึ้น ส่งกรอบแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและรวบรวมจัดท า30 

เป็นแผนปฏิบัติการระยะที่ 2 ก่อนเสนอแผนต่อคณะกรรมการนโยบายการจัดการสารเคมีแห่งชาติให้พิจารณาเห็นชอบ 31 

และติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะที่ 2 32 

ความเห็นของที่ประชุม 33 

1. การพัฒนาแผนปฏิบัติการระยะที่ 2   34 

1.1) มีข้อคิดเห็นให้ฝ่ายเลขานุการฯ ก าหนดกรอบระยะเวลา (timeframe) ของการพัฒนา35 

แผนปฏิบัติการระยะที่ 2 ให้ชัดเจน ทั้งนี้ควรด าเนินการแล้วเสร็จและเห็นชอบโดยคณะกรรมการนโยบายการจัดการ36 

สารเคมีแห่งชาติภายในสิ้นปี พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ทันของบประมาณปี พ.ศ. 2566 37 
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1.2) ที่ประชุมเสนอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทบทวนวิเคราะห์สถานการณ์ให้ชัดเจนก่อนจัด1 

ประชุมระดมสมองรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท ากรอบแนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการระยะ2 

ที่ 2 ควรแยกรับฟังความคิดเห็นแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น ภาคเอกชน ภาควิชาการ เป็นต้น ควรกระจายรับฟังความ3 

คิดเห็นให้ครอบคลุมพ้ืนที่เป้าหมาย.(area based) โดยการจัดประชุมสัญจรหรือเชิญกลุ่มเป้าหมายจากพ้ืนที่ส่วน4 

เกี่ยวข้อง และให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นให้ได้มากที่สุด 5 

1.3) มีข้อคิดเห็นให้น าทุกปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อแผนปฏิบัติการมาวิเคราะห์ร่วมด้วย 6 

ทั้งปัจจัยภายในประเทศ เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งปัจจัยต่างประเทศ เช่น การ7 

จัดการสารเคมีและของเสียอย่างปลอดภัย ภายหลัง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (The Sound Management of Chemicals and 8 

Waste Beyond 2020) แทน SAICM เดิม   9 

1.4) ฝ่ายเลขานุการฯ ควรเข้าไปมีส่วนร่วมกับส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม10 

แห่งชาติ (สศช.) ในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13.ที่ก าลังด าเนินการในปัจจุบัน 11 

เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและศึกษาวิธีการท างานของ สศช. 12 

2. ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ  13 

2.1) ที่ประชุมมีข้อสังเกตต่อตัวชี้วัด“การลักลอบทิ้งสารเคมีและกากของเสียอันตรายลดลง” 14 

ว่าอาจไม่ตอบโจทย์เป้าหมายสิ่งแวดล้อมสะอาด ควรปรับจากเดิมให้เป็นตัวชี้วัด “ความส าเร็จของการบังคับใช้15 

กฎหมาย” หรือตัวชี้วัด “ผู้ประกอบการเกิดความตระหนักรับผิดชอบ” นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตว่าเป้าหมายผลิตภัณฑ์16 

มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเป็นประเด็นที่กว้างมาก แต่ตัวชี้วัดกลับมุ่งเน้นไปที่สินค้าเกษตรปลอดภัยตาม17 

มาตรฐานสากลเท่านั้น  18 

ประธานฯ แจ้งว่าแม้เป้าหมายตัวชี้วัดผ่านการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว แต่ยัง19 

สามารถปรับปรุงพัฒนาต่อได้เพราะเป็นงานวิชาการที่ต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้  การพัฒนาเป้าหมายตัวชี้วัด 20 

(development of social indicator) เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่จ าเป็นต้องศึกษา ตัวชี้วัดที่ดีต้องมีความตรง (valid) 21 

เชื่อถือได้ (reliable) จ าเพาะ (specific) ไวในการวัด (sensitive) ที่ส าคัญต้องวัดได้ เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและเกิด22 

การพัฒนาสังคมต่อไป 23 

2.2).ที่ประชุมเสนอให้พิจารณาวิธีเก็บข้อมูลฐานตัวชี้วัดด้วย เพราะแต่ละหน่วยงานมีวิธีการ24 

และสมมุติฐานในการเก็บข้อมูลแตกต่างกัน การได้มาซึ่งข้อมูลฐานที่ดีต้องมีมาตรฐานในการเก็บข้อมูล 25 

2.3).มีข้อเสนอให้รวบรวมข้อมูลฐานจากหลากหลายหน่วยงาน แต่ละหน่วยงานอาจแจ้ง26 

ข้อมูลฐานที่มีให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ แต่หากมีข้อมูลฐานจากหลายแหล่งก็ต้องประสานรายการ (reconcile).จนได้27 

เป็นตัวเลขเดียว หรืออาจเลือกใช้ข้อมูลฐานที่ดีที่สุดซึ่งมีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 28 

3. เรื่องอ่ืนๆ   29 

ประธานฯ ให้จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งต่อไปในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพ่ือ30 

พิจารณากรอบแนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการระยะที่ 2 31 

   มติที่ประชุม 32 

1. เห็นชอบให้มีการพัฒนาแผนปฏิบัติการระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) 33 

2. มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ (อย.).จัดท ากรอบระยะเวลา (timeframe).การพัฒนา34 

แผนปฏิบัติการระยะที่ 2 ให้ชัดเจน พร้อมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ากรอบแผนปฏิบัติการระยะที่ 2 ในรูปแบบการ35 

ประชุมระดมสมองที่แยกรับฟังความคิดเห็นแต่ละกลุ่มเป้าหมาย   36 

ระเบียบวาระที ่5  เรื่องอ่ืนๆ  37 

   ไม่มี 38 
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