
รายงานการประชุม 1 

คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการด าเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 3/๒๕๖๔ 2 

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. 3 

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๑ ตึกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  4 

และผ่าน Application WebEx 5 
************************************************************ 6 

ผู้มาประชุม 7 

๑. นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ 8 
๒. นางจริยา มิตรอุปถัมภ์ นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ รองประธานอนุกรรมการ 9 

  แทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  10 
๓. นายศรัณย์ วัธนธาดา ผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมพืชและวัสดุเกษตร รองประธานอนุกรรมการ11 

 แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 12 
๔. นายดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย อนุกรรมการ 13 

 กรมอนามัย 14 
๕. นายพิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อนุกรรมการ 15 

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16 
๖. นางสาวนลินี ศรีพวง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ อนุกรรมการ 17 

 กรมควบคุมโรค 18 
7. นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืช อนุกรรมการ 19 
  และจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร 20 
8. นางสาวปรียาพร คงทน ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานอาชีวอนามัย อนุกรรมการ 21 
  และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 22 
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 23 
9. นางมณีรัตน์ อดุลยประภากร ผู้อ านวยการส่วนนโยบายภัยจากมนุษย์ อนุกรรมการ 24 
  และความมั่นคง กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 25 
๑0. พันเอกหญิง วรกัญญา จันทนบุปผา รองผู้อ านวยการกองควบคุมยุทธภัณฑ์ อนุกรรมการ 26 
  กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม 27 
  ปูองกันประเทศและพลังงานทหาร 28 
๑1. นางอาภรณ์ ขวัญสุด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ อนุกรรมการ 29 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30 
  ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 31 
๑2. นางสาววันทนา ใสสอาด เศรษฐกรช านาญการพิเศษ อนุกรรมการ 32 
  ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 33 
๑3. นางสาวนุชนารถ จันทร์ทรง นักวิเคราะห์งบประมาณช านาญการพิเศษ อนุกรรมการ 34 
  ส านักงบประมาณ 35 
14. นางกิตติมา งามมุข นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการพิเศษ อนุกรรมการ 36 
  ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 37 
15. นางนปภัช สวัสดิ ์ นักวิทยาศาสตร์ ๘ อนุกรรมการ 38 
  กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 39 
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 40 
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๑6. นางสาวมนทิพย์ วงศ์กุลฤดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ อนุกรรมการ 1 
  ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 2 
17. นางสาวเพ็ญพธู ภักดีบุรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ อนุกรรมการ 3 
  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 4 
18. นางสาวทิพวรรณ วงศ์เวียน นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ อนุกรรมการ 5 
  กรมศุลกากร 6 
19. นางสาวน้ าฝน อัศวกิจกุลโรจน ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ อนุกรรมการ 7 
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 8 
20. นายวันชัย ตั้งฤกษ์พิพัฒน์ วิศวกรอาวุโส อนุกรรมการ 9 
  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 10 
๒1. นายดามพ์ เศรษฐจันทร นักวิจัยช านาญการ อนุกรรมการ 11 
  สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 12 
๒2. นางสาวกุลธิดา เจริญสวัสดิ์ เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี  อนุกรรมการ 13 
  กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี  14 
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  15 
23. นางสาวสรีรโรจน์ สุกมลสันต์ ฝุายวิชาการมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา อนุกรรมการ 16 
  มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 17 
๒4. นางสาวเยาวเรศ อุปมายันต์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ อนุกรรมการและ 18 
  แทนผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน   เลขานุการร่วม 19 
  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  20 
๒5. นางสาวออรัศ คงพานิช เภสัชกรช านาญการพิเศษ อนุกรรมการและ 21 
  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้ช่วยเลขานุการ 22 
  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 23 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจอื่น ๆ  24 
๑.  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 25 
๒. เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 26 
๓.  ผู้อ านวยการกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ 27 
๔. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ 28 
๕. ผู้แทนส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 29 

ผู้เข้าร่วมประชุม 30 

๑. นางสาวอัชลี นามวงษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย 31 
 กรมวิชาการเกษตร 32 
2. นางพัชรมณฑ์ ศิริเลิศวิมล ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีปูองกันก าจัดศัตรูพืช 33 
 กรมส่งเสริมการเกษตร 34 
3. นางสาวญาดา สัมมารัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   35 
 ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 36 
4. นางสาวธนธร ยอดสมสวย นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 37 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 38 
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5. นางสาวจนัญญา อ่อนศรี นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 1 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2 
6. นางสาววรรณวิศา รัตนบุรี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 3 
 กรมอนามัย 4 
7. นายเจนวิทย์ จิตคติ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 5 
 ส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 6 
8. นางพิชญา เอี่ยมส าอางค์ เภสัชกรช านาญการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 7 
 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 8 
9. นางสาวกิรณา รุณภัย เภสัชกรปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 9 
 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 10 
10. นางสาววีรญา ปัญญาประพากร เภสัชกรปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 11 
 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 12 
11. ดร.ยวุรี อินนา  นักวิชาการอิสระ 13 

เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๓๐ น. 14 

   ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการด าเนินงาน15 
ว่าด้วยการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 3/๒๕๖๔ และด าเนินการตามวาระการประชุม ดังนี้   16 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 17 

   ประธานฯ แจ้งที่ประชุมให้ทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 18 
2019 (COVID-19) ที่มีความรุนแรงและมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในประเทศไทย ขอให้ทุกคนระมัดระวังตัวด้วย 19 
การฉีดวัคซีนสามารถช่วยลดความรุนแรงในการเจ็บปุวยหากติดเชื้อ ที่ส าคัญควรยึดหลัก D-M-H-T-T (Distancing -20 
Mask wearing - Hand wash – Testing - Thai Cha na) เพ่ือปูองกันเชื้อ COVID-19 ควรหยุดอยู่บ้านเพ่ือลดการ21 
แพร่ระบาด ออกก าลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ 22 

   มติที่ประชุม 23 
   รับทราบ 24 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการด าเนินงานว่า25 
ด้วยการจัดการสารเคมี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เม่ือวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 26 
   ฝุายเลขานุการฯ รายงานว่าได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบาย27 
และแผนการด าเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ให้คณะอนุกรรมการฯ 28 
พิจารณารับรองตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ที่ สธ 1004.06/ว 49 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 และ29 
ขอให้พิจารณารับรองรายงานฯ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ปรากฏว่ามีผู้ขอแก้ไขรายงาน 2 ท่าน ดังนี้ 30 
   1. ผู้แทนส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอแก้ไขชื่อหน่วยงานของผู้มาประชุมล าดับที่ 8 จาก31 
เดิม “ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ” แก้ไขเป็น “ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ” 32 
   2. ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอแก้ไขชื่อผู้มาประชุมล าดับที่ 11 จากเดิม  33 
“นางชิษณุภรณ์ บุรีค า” แก้ไขเป็น “นางสาวปรียาพร คงทน” 34 
   ฝุายเลขานุการฯ ได้แก้ไขรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้วรายละเอียดดังเอกสาร35 
ประกอบการประชุมวาระที่ 2 36 
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   มติที่ประชุม 1 
   รับทราบ 2 
ระเบียบวาระที ่๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 3 
   ๓.๑ ความคืบหน้าการจัดท าแผนจ าแนกตามกลุ่มตัวชี้วัด 4 
   ฝุายเลขานุการฯ (อย.) รายงานว่าแผนด้านการจัดการสารเคมี (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๘๐) มี5 
เปูาหมายและตัวชี้วัด ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประชากรปลอดภัย กลุ่มสิ่งแวดล้อมสะอาด และกลุ่มผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตาม6 
มาตรฐานสากล ดังนั้นการจัดท าแผนปฏิบัติการ ระยะที่ ๒ (พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ภายใต้แผนด้านการจัดการสารเคมี    7 
จึงต้องมุ่งเน้นการก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้สามารถตอบสนองต่อตัวชี้วัดของแผนได้ 8 
   ที่ผ่านมาฝุายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการตามมติของอนุกรรมการฯ โดยการจัดประชุมกลุ่ม9 
ย่อย 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 กลุ่มประชากรปลอดภัย เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ กลุ่มสิ่งแวดล้อม10 
สะอาด เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ กลุ่มผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เมื่อวันที่               11 
๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซ่ึงในการประชุมกลุ่มย่อยทุกครั้ง มีวัตถุประสงค์ที่คล้ายกันคือมุ่งพิจารณาใน 3 ประเด็น ดังนี้ 12 
   1) ตัวชี้วัด ต้องการข้อมูลค่าฐาน (เป็นค่าเฉลี่ย ๓ ปี) และค่าเปูาหมายของแต่ละช่วงแผน 13 
   2) แหล่งข้อมูลของตัวชี้วัด ควรเป็นระบบฐานข้อมูลที่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง        14 
มีการเผยแพร่ สามารถเข้าถึงได้ 15 
   3) การจัดท าแผนเพ่ือบรรลุตัวชี้วัด   16 
   3.1) กลุ่มประชากรปลอดภัย มีตัวชี้วัดคืออัตราการปุวยจากพิษสารเคมีทางการเกษตร17 
ลดลง ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรจัดท าแผนงานโครงการที่ส่งผลให้เกษตรกรได้ผลิตผลที่ดี  ไม่ท าให้เกิดการ18 
ปนเปื้อนหรือใช้สารเคมีไม่เหมาะสม ส าหรับตัวชี้วัดอัตราการเจ็บปุวยจากพิษสารเคมีของคนงานในสถานประกอบการ19 
ลดลง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแลโรงงานและคนงาน ควรจัดท าโครงการที่ดูแลความปลอดภัยหรือคุณภาพ20 
ชีวิตแรงงานให้ดี  21 
   3.2) กลุ่มสิ่งแวดล้อมสะอาด มีตัวชี้วัดการลักลอบทิ้งสารเคมีกากของเสียอันตรายลดลง 22 
คุณภาพอากาศและน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้นหน่วยงานเกี่ยวข้องน่าจะมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้ก่อหรือ23 
ปลดปล่อยมลพิษ รวมถึงควรมีโครงการตามภารกิจปูองกัน บ าบัด เพ่ือให้แหล่งน้ าและอากาศสะอาด เป็นต้น 24 
   3.3) ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีตัวชี้วัดเกี่ยวกับจ านวนการแจ้งเตือนสินค้า25 
ทางการเกษตรส่งออกปนเปื้อนสารเคมี และตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายในประเทศมีการปนเปื้อนสารเคมีลดลง ดังนั้น 26 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดท าโครงการนอกเหนือจากการตรวจเฝูาระวังปกติ เช่น การรณรงค์ แจ้งเตือนอันตราย27 
เป็นต้น และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งทีส่ านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้เข้ามาร่วมงานด้วย  28 
   ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล และค่าเปูาหมาย ได้ปรับปรุงแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร29 
ประกอบการประชุมวาระที่ 3 30 
   มติที่ประชุม 31 
   รับทราบ 32 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 33 
   4.๑ (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ภายใต้แผนด้านการจัดการ34 
สารเคมี (พ.ศ. 2562 - 2580) 35 
   ฝุายเลขานุการฯ.รายงานว่าตามมติการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2564 ได้36 
เห็นชอบต่อ (ร่าง) กรอบแนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการระยะที่ 2 ภายใต้แผนด้านการจัดการสารเคมี .ซึ่ง 37 
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบ/บริหารจัดการสารเคมี 38 
ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาระบบการจัดการ big.data.ประเมินความเสี่ยง ก าหนดมาตรฐาน ยุทธศาสตร์ 3 สร้างความ39 
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ตระหนักรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การผลิตและบริโภค ยุทธศาสตร์ 4 ลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีอย่างครบวงจร 1 
ยุทธศาสตร์ 5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการจัดการสารเคมีในทุกมิติ  2 
   ต่อมาฝุายเลขานุการฯ จึงได้ด าเนินการจัดส่ง (ร่าง) กรอบแนวทางการพัฒนาฯ ไปให้3 
หน่วยงานต่างๆ ประมาณ 73 แห่ง จัดท าข้อมูลแผนงาน โครงการ กิจกรรม ซึ่งฝุายเลขานุการฯ ได้รับข้อมูลตอบกลับ4 
มาแล้วถึง ร้อยละ 82 ซึ่งในจ านวนนี้ มีหน่วยงาน 49 แห่ง (ร้อยละ 67) ที่ได้จัดท าแผนงานโครงการซึ่งจะด าเนินการ5 
ในช่วงปี พ.ศ 2566 – 2570  6 
    (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะที่ 2 มีประเด็นสรุป ดังนี้ 7 
   1. ด้านงบประมาณ  8 
   - ภาพรวมแผนปฏิบัติการระยะที่ 2 มีงบประมาณรวมทั้งหมด 1,914.56 ล้านบาท9 
   - จ าแนกตาม 4 กลุ่มหน่วยงาน พบว่าสัดส่วนงบประมาณเป็นของหน่วยงานภาครัฐและ10 
รัฐวิสาหกิจมากที่สุด คิดเป็นประมาณร้อยละ 56.รองลงมาคือภาควิชาการ (มหาวิทยาลัย).ประมาณร้อยละ 39 11 
ในขณะที่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมีสัดส่วนงบประมาณไม่มากนัก 12 
   - จ าแนกตาม.5.ประเด็นยุทธศาสตร์ งบประมาณในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 2 มากที่สุด (ร้อย13 
ละ 39) รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 1 (ร้อยละ 25)  14 
   ๒. จ านวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 15 
   - ในยุทธศาสตร์ที่ 4 มีจ านวนแผนงานโครงการมากที่สุด (ร้อยละ 28.15) ซึ่งอาจ16 
เนื่องมาจากยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นเรื่องการลดความเสี่ยงจากสารเคมีอันตรายอย่างครบวงจร ซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้ง17 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคสาธารณสุข และภาคการขนส่ง รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 1 (รอ้ยละ 21.99) 18 
    - ภาควิชาการเสนอโครงการเป็นจ านวนมากกว่าหน่วยงานรัฐทุกยุทธศาสตร์ยกเว้น19 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เท่านั้น โดยโครงการส่วนใหญ่ที่เสนอโดยภาควิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาห้องปฏิบัติการหรือการ20 
ฝึกอบรม มีข้อสังเกตว่าภาควิชาการเสนอจ านวนโครงการมากกว่าภาครัฐ ทั้งที่หน่วยงานภาควิชาการ เช่น 21 
มหาวิทยาลัย มีภารกิจคือการสอนหนังสือนิสิตนักศึกษาและท าวิจัย ไม่ใช่ implementing agency.ดังเช่นหน่วยงาน22 
ภาครัฐ    23 
   3. การมีส่วนร่วมของภาคีหน่วยงาน 24 
   หน่วยงาน 49 แห่ง (เป็นหน่วยงานใหม่ 15 แห่ง) ที่เสนอแผนปฏิบัติการระยะที่ 2 พบว่า25 
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมมากที่สุด (ร้อยละ 55.10) รองลงมาคือภาควิชาการ (ร้อยละ 30.61).และภาคเอกชน 26 
และภาคประชาสังคม ตามล าดับ  27 
   หน่วยงานที่เข้าร่วมใหม่ ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจประกอบด้วย 3 แห่ง ภาควิชาการ 8.แห่ง 28 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 4 แห่ง  29 
   4. เปรียบเทยีบระหว่างแผนปฏิบัติการระยะที่ 1.และแผนปฏิบัติการระยะที่ 2. 30 
   พบว่าแผนปฏิบัติการระยะท่ี 2.งบประมาณลดลงเมื่อเทียบกับแผนปฏิบัติการระยะที่ 1 31 
(พ.ศ.2562 - 2565) ที่มีงบประมาณ 2,048.75 ล้านบาท (หากไม่รวมงบโครงการจัดหาเรือขจัดคราบน้ ามัน จ านวน 32 
2,475 ล้านบาท) แต่มีจ านวนแผนงานโครงการเพิ่มข้ึน ในขณะที่จ านวนโครงการน าขับเคลื่อนส าคัญลดลง ซึ่งทุก33 
โครงการน าขับเคลื่อนส าคัญล้วนอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 34 
   ขณะนี้การพัฒนาแผนปฏิบัติการ ระยะที่ 2 ได้ด าเนินมาจนถึงขั้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้35 
จัดท าแผนงานโครงการ และฝุายเลขานุการฯ ได้น ามารวบรวมจัดท าเป็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 36 
– 2570) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมให้ข้อคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสาร37 
ประกอบการประชุมวาระที่ 4 38 
 39 
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   ข้อพิจารณา 1 
   เสนอที่ประชุมให้ข้อคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว 2 
    มติที่ประชุม 3 
   1. คณะอนุกรรมการเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)  4 
   2. ขอให้ฝุายเลขานุการฯ เสนอประธานกรรมการนโยบายการจัดการสารเคมีแห่งชาติ เพ่ือ5 
พิจารณา 2 ทางเลือก คือ (1).ควรมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะที่ 2 หรือ6 
(2).ควรส่ง.(ร่าง).แผนปฏิบัติการระยะที่ 2 เวียนให้คณะกรรมการฯ พิจารณา แทนการจัดประชุมคณะกรรมการฯ 7 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงมีข้อจ ากัดในการเชิญคณะกรรมการฯ 8 
   3. รับรองมติในที่ประชุมฯ และให้ฝุายเลขานุการฯ ด าเนินการตามมติได้เลย โดยไม่ต้องรอ9 
รับรองรายงานการประชุมฯ  10 

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องต่อที่ประชุมอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณที่ประชุม และปิดการประชุม 11 

เลิกประชุม  เวลา ๑๔.๐๐ น.  12 

  13 
 14 
 15 

นางสาวเยาวเรศ อุปมายันต์ 
เภสัชกรช านาญการพิเศษ 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

นางสาวกิรณา รุณภัย 
เภสัชกรปฏิบัติการ 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ผู้จดรายงานการประชุม 


