
การประชุม 

คณะกรรมการบรหิารเครอืขา่ย 

สง่เสรมิการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื 

แหง่ประเทศไทย (Thai SCP Network)  

คร ัง้ที ่๑/๒๕๖๓  

 

คณะกรรมการสง่เสรมิการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื 

(SCP Association)  

คร ัง้ที ่๑/๒๕๖๓  

วนัอังคารที ่๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. 

ณ หอ้งประชมุอารยีส์มัพันธ ์ชัน้ 3 กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
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วาระการประชุม 

วาระที ่๑  เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 

วาระที ่๒  การรบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารเครอืขา่ยฯ คร ัง้ที ่๓/๒๕๖๒ 

วนัที ่๒๔ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วาระที ่๓  เรือ่งแจง้เพือ่ทราบ 

๓.๑ ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารเครอืขา่ยฯ ครัง้ที ่๑/๒๕๖๓ ลว. ๑๕ มนีาคม ๒๕๖๓ 

๓.๒ การจดทะเบยีนสมาคมสง่เสรมิการผลติและการบรโิภคทีย่ั่งยนื 

๓.๓ ความกา้วหนา้และการด าเนนิงานของเครอืขา่ยฯ ในชว่งทีผ่า่นมา 

วาระที ่๔  เรือ่งเพือ่พจิารณา 

๔.๑ การทบทวนรายชือ่คณะกรรมการบรหิารเครอืขา่ยฯ 

๔.๒ แนวทางการบรหิารจัดการเครอืขา่ยฯ และสมาคมฯ และการแกไ้ขขอ้บงัคบัสมาคมฯ 

๔.๓ การจัดประชมุใหญข่องเครอืขา่ยฯ (และสมาคมฯ) ประจ าปี ๒๕๖๓ 

วาระที ่๕  เรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 
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วาระที ่๑ เร ือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ ีป่ระชุมทราบ 
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วาระที ่๒  
 

 

 

 

 

 

การรบัรองรายงานการประชุม 
คณะกรรมการบรหิารเครอืขา่ยสง่เสรมิการผลติ 

และการบรโิภคทีย่ ัง่ยนืแหง่ประเทศไทย (Thai SCP Network)  

คร ัง้ที ่๓/๒๕๖๒   วนัที ่๒๔ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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วาระที ่๓ เร ือ่งแจง้เพือ่ทราบ 
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๓.๑ ค าส ัง่แตง่ต ัง้คณะกรรมการบรหิารเครอืขา่ยฯ คร ัง้ที ่๑/๒๕๖๓ ลว. ๑๕ มนีาคม ๒๕๖๓ 
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รายละเอยีดค าส ัง่ ดงัเอกสารแนบ ๑ 

ชือ่  - นามสกลุ ต าแหนง่ / หนว่ยงาน เป็นกรรมการดา้น 

เพิม่เตมิกรรมการ 

1. ดร.ชวูทิย ์มติรชอบ  รองผูอ้ านวยการ 
องคก์ารบรหิารการพัฒนาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งยั่งยนื 
(อพท.) 

การทอ่งเทีย่วและบรกิาร 

2. ดร.วกิานดา วราหบ์ัณฑรูวทิย ์ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

การศกึษาและวจัิย 

3. น.ส. เบญจมาส โชตทิอง ผูอ้ านวยการฝ่ายบรกิารทางวชิาการ / รักษาการผูอ้ านวยการฝ่าย
สง่เสรมิการผลติและบรโิภคทีย่ั่งยนื สถาบันสิง่แวดลอ้มไทย 

กรรมการและรองเลขาธกิาร 

4. น.ส. วภิาวรรณ์ คลังเงนิ ผูช้ว่ยเจา้หนา้ทีแ่ผนงาน  
สถาบันสิง่แวดลอ้มไทย 

เลขานุการ 

เปลีย่นกรรมการ 

1. นายประเสรฐิ ศรินิภาพร  
(แทน ดร.ฉัตรชยั อนิตะ๊ทา) 

รองเลขาธกิาร   ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม (สผ.) 

นโยบายและแผน 

รวม กรรมการท ัง้หมด ๒๔ ทา่น 



๓.๑ ค าส ัง่แตง่ต ัง้คณะกรรมการบรหิารเครอืขา่ยฯ คร ัง้ที ่๑/๒๕๖๓ ลว. ๑๕ มนีาคม ๒๕๖๓ 
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รายละเอยีดค าส ัง่ ดงัเอกสารแนบ ๑ 

Network Secretariat Team 

DEQP NSTDA SCP Foundation TEI 

ดร.วจิารย ์สมิาฉายา 
+ ดร.ไชยยศ บญุญากจิ 

ดร.ธ ารงรัตน ์ มุง่เจรญิ 
+ น.ส.พรีพร พละพลวีัลย ์
+ นางวรวรรณ ประชาเกษม 
+ น.ส.เสาวลกัษณ์ โอฬารฤทธนัินท ์
+ น.ส.เบญจมาส โชตทิอง 

ดร.จลุพงษ์ ทวศีร ี
น.ส.พรรรัตน ์เพชรภักด ี

น.ส.อัญชลุ ีลักษณ์อ านวยพร
น.ส.สกุัญญา ใจชืน่  

รศ.ดร.เทดิชาย ชว่ยบ ารงุ
ดร.ชวูทิย ์มติรชอบ 

นางรัตนว์ล ีอนันตานานนท ์

รศ.ดร.เศรษฐ ์ สมัภัตตะกลุ 
ผศ.ดร.วกิานดา วราหบ์ัณฑรูวทิย ์

ดร.สรุชยั สถติคณุารัตน ์
ดร.จติต ิ มังคละศริ ิ

ผศ.ดร.พชิยั เอือ้มธรุพจน ์

นายประเสรฐิ ศรินิภาพร 

Civil Society 

ดร.พรพมิล วราทร 

นายเจนจบ สขุสด 
นายน าพล ลิม้ประเสรฐิ 

ดร.พงษ์วภิา  หลอ่สมบรูณ์ 

น.ส.ชฎาทพิย ์ทองเกต ุ น.ส.พรนลัท สงิหรั์ตนพันธุ ์ นางสริพิร นอ้ยโสภา น.ส.วภิาวรรณ์ คลังเงนิ 

Secretary General  
(+ Deputy Secretary General) 

President 
(+ Vice President) 



 ๓.๒ การจดทะเบยีนสมาคมสง่เสรมิการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื 
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• ไดรั้บรองการขึน้ทะเบยีนเป็นสมาคม วันที ่๒๓ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
• ชือ่ “สมาคมสง่เสรมิการผลติและการบรโิภคทีย่ั่งยนื” (SCP Association) 
• จ านวนคณะกรรมการกอ่ตัง้  จ านวน ๑๓ คน 
• จ านวนสมาชกิกอ่ตัง้ จ านวน  ๒๓ คน.... ตอ้งการสมาชกิเพิม่ใหเ้กนิ ๓๐ คน 



 ๓.๓ ความกา้วหนา้และการด าเนนิงานของเครอืขา่ยฯ ในชว่งทีผ่า่นมา 
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๑. การด าเนนิงานตามแผนของเครอืขา่ยฯ ภายใตก้ารสนบัสนนุจากกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

๑.๑ โครงการ “จัดท ารายงานสถานการณ์ขบัเคลือ่นการด าเนนิงานดา้นการผลติและการบรโิภคทีย่ั่งยนื
ในประเทศไทย ปี ๒๕๖๓”  (ระยะเวลา พฤษภาคม – กนัยายน ๒๕๖๓) 

๑) ออกแบบและจดัท าฐานขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญ 
และหนว่ยงานทีด่ าเนนิงานดา้นการผลติและ
การบรโิภคทีย่ ัง่ยนื   

๒) จดัประชุมกลุม่ยอ่ยรว่มกบัเครอืขา่ยภาค
สว่นตา่ง ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้ง อยา่งนอ้ย ๓ ดา้น  

๓) จดัสมัมนาหรอืฝึกอบรมส าหรบัสมาชกิ
เครอืขา่ยฯ และผูเ้กีย่วขอ้ง อยา่งนอ้ย ๑ คร ัง้ 

๔) จดักจิกรรมเพือ่ขบัเคลือ่นงานดา้น
เกษตรกรรมย ัง่ยนื 

๕) รวบรวมผลการด าเนนิงานดา้นการผลติ
และการบรโิภคทีย่ ัง่ยนืของประเทศไทย  
(ชว่ง มถินุายน ๒๕๖๒ – พฤษภาคม ๒๕๖๓) 



 ๓.๓ ความกา้วหนา้และการด าเนนิงานของเครอืขา่ยฯ ในชว่งทีผ่า่นมา 
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ดา้น จ านวน ผชช. ดา้น จ านวน ผชช. 

เกษตร GAP Net ประชาสงัคม 5 

อตุสาหกรรม 4 นโยบายและแผน 3 

ทอ่งเทีย่ว 7 ความตระหนัก 2 

ตลาดทนุ 1 GPP 4 

ศกึษา & วจัิย 15 GHG 2 

STI 6 Monitoring 2 

ชือ่ / รปู / ขอ้มลูการศกึษา / ขอ้มลูการท างาน / ประสบการณ์ SCP / 
ขอ้มลูตดิตอ่   

ความกา้วหนา้:  อยูร่ะหวา่งการรวบรวมขอ้มลู ผชช. 

@ 9 ก.ค. 63 

ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกลุ ระดบัการศึกษา สาขา มหาวิทยาลยั ต าแหน่ง สถานท่ีท างาน ทกัษะ/ความเช่ียวชาญ ผลงาน SCP

ดร. พงษ์วภิา หลอ่สมบูรณ์ ดุษฎบีนัฑติ วทิยาศาสตร์ University of Tsukuba, 

Japan

รองผูอ้ านวยการ องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซ

เรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

(อบก.)

1. Sustainable Consumption and 

Production

2. Carbon Market + Carbon Footprint

3. Life Cycle Assessment + Circular 

1. Carbon Footprint Labelling

2. Carbon Offsetting Program

3. รา่งมาตรฐาน Circular 

Economy มตช. 2-2563
นาย ปฐม ชยัพฤกษทล วทิยาศาสตร์

มหาบณัฑติ

เทคโนโลยี

สิง่แวดลอ้ม

มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้

ธนบุรี

ผูจ้ดัการ องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซ

เรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

(อบก.)

1.  ฉลากสิง่แวดลอ้ม

2.  การผลติและบรโิภคที่เป็นมติรต่อ

สิง่แวดลอ้ม

3.  การจดัซือ้จดัจา้งที่เป็นมติรต่อ

สิง่แวดลอ้ม

1. ยุทธศาสตรก์ารผลติและ

บรโิภคที่ย ัง่ยนื

2. ฉลากเขยีว

3. การจดัซือ้จดัจา้งสเีขยีวของ

ภาครฐั

รปู

ช่ือภาษาไทย ข้อมลูการศึกษา ข้อมลูการท างาน ประสบการณ์

ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกลุ ระดบัการศึกษา สาขา มหาวิทยาลยั ต าแหน่ง สถานท่ีท างาน

นาย ฐาปนา บุญยประวติร นายกสมาคม สมาคมการผงัเมอืงไทย

ผศ.ดร. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม ปรญิญาเอก Construction Management University of Colorado at Boulder,

 รฐัโคโลราโด สหรฐัอเมรกิา

รองผูอ้ านวยการ ส านกังานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิวทิยาศาสตรว์จิยัและ

นวตักรรม (สกสว.)

นาย สุรเดช ทวแีสงสกุลไทย บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัซนัโน ประเทศญี่ปุ่น ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร บรษิทั ช ทว ีจ ากดั (มหาชน)

ม.ล. ดศิปนดัดา ดศิกุล ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

นายกสมาคม สมาคมธุรกจิเพือ่สงัคมแห่ง

ประเทศไทย (SE Thailand)

รปู
ช่ือภาษาไทย ข้อมลูการศึกษา ข้อมลูการท างาน

 กรรมการใหข้อ้มลู ผชช. โดยกรอกขอ้มลูทัง้หมดให ้
 กรรมการใหข้อ้มลู ผชช. บางสว่น + ฝ่ายเลขาฯ หาขอ้มลูเพิม่ 
 กรรมการใหช้ือ่ ผชช. + ฝ่ายเลขาฯ หาขอ้มลูเพิม่ 

๑) ออกแบบและจดัท าฐานขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญ 
และหนว่ยงานทีด่ าเนนิงานดา้นการผลติ
และการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื   

๑. การด าเนนิงานตามแผนของเครอืขา่ยฯ ภายใตก้ารสนบัสนนุจากกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

๑.๑ โครงการ “จัดท ารายงานสถานการณ์ขับเคลือ่นการด าเนนิงานดา้นการผลติและการบรโิภคทีย่ั่งยนืในประเทศไทย ปี ๒๕๖๓”  
(ระยะเวลา พฤษภาคม – กนัยายน ๒๕๖๓) 



๓.๓ ความกา้วหนา้และการด าเนนิงานของเครอืขา่ยฯ ในชว่งทีผ่า่นมา 
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 ดา้น GPP : ภายใตโ้ครงการ “Mainstream Green 
Integration of Thailand: Transformation from 
Policy to Implementation”   

 วนัที ่๔ ส.ค. ๒๕๖๓ 
 รว่มกบั คพ., สผ., สส. และ Switch-Asia SCP Facility 

 ดา้น GHG  
 วนัที ่๑๕ ส.ค. ๒๕๖๓ 
 รว่มกบั อบก. 

ดา้นที ่๒ (Tentative) 

ดา้นที ่๓ (Tentative) 

๑. การด าเนนิงานตามแผนของเครอืขา่ยฯ ภายใตก้ารสนบัสนนุจากกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

๑.๑ โครงการ “จัดท ารายงานสถานการณ์ขับเคลือ่นการด าเนนิงานดา้นการผลติและการบรโิภคทีย่ั่งยนืในประเทศไทย ปี ๒๕๖๓”  
(ระยะเวลา พฤษภาคม – กนัยายน ๒๕๖๓) 

๒) จดัประชุมกลุม่ยอ่ยรว่มกบัเครอืขา่ยภาค
สว่นตา่ง ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้ง อยา่งนอ้ย ๓ ดา้น   ดา้นการทอ่งเทีย่ว + การศกึษา & วจัิย  

 จัดเมือ่วันที ่๒๕ มถินุายน ๒๕๖๓ 
 จ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุ ๓๓ คน (onsite + online) 

ดา้นที ่๑ 



๓.๓ ความกา้วหนา้และการด าเนนิงานของเครอืขา่ยฯ ในชว่งทีผ่า่นมา 
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 ดา้นการศกึษา & วจัิย :  CE for General Education 
 Tentative   ส.ค. – ก.ย. ๒๕๖๓ 
 โดย สส. + Thai SCP (รว่มกบั ม.เกษตรศาสตร ์และหน่วยงานรว่ม) 

Expectation 
 ยอ่ยประเด็นส าคญั ท าเป็น infographic ให ้
ดงูา่ยๆ และเห็นความกา้วหนา้ (หรอืถอยหลงั) 
เปรยีบเทยีบกบัปีกอ่น (รวมทัง้คา่ตวัชีว้ัด ๑๓ ตวั
ใน SDG ๑๒) 

 Partners = สผ. + TIIS/MTEC + SDG move 

 กรรมการใหข้อ้มลู กจิกรรมการด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั SCP ทีผ่า่นมา 
และกจิกรรมที ่อยูร่ะหวา่ง / จะด าเนนิการ 

 ทมีเลขาฯ รวบรวม ขอ้มลูกจิกรรม จากแหลง่ตา่ง ๆ  

๑. การด าเนนิงานตามแผนของเครอืขา่ยฯ ภายใตก้ารสนบัสนนุจากกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

๑.๑ โครงการ “จัดท ารายงานสถานการณ์ขับเคลือ่นการด าเนนิงานดา้นการผลติและการบรโิภคทีย่ั่งยนืในประเทศไทย ปี ๒๕๖๓”  
(ระยะเวลา พฤษภาคม – กนัยายน ๒๕๖๓) 

๓) จดัสมัมนาหรอืฝึกอบรมส าหรบัสมาชกิ
เครอืขา่ยฯ และผูเ้กีย่วขอ้ง อยา่งนอ้ย ๑ คร ัง้ 

๕) รวบรวมผลการด าเนนิงานดา้นการผลติ
และการบรโิภคทีย่ ัง่ยนืของประเทศไทย  
(ชว่ง มถินุายน ๒๕๖๒ – พฤษภาคม ๒๕๖๓) 



 ๓.๓ ความกา้วหนา้และการด าเนนิงานของเครอืขา่ยฯ ในชว่งทีผ่า่นมา 
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 ความรว่มมอืกบั เครอืขา่ยเกษตรและอาหารปลอดภัย 
(GAP Net) ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

กจิกรรม GAP Net Thai SCP Network 

1. รวบรวมสรา้งฐานขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรฐาน

ตา่ง ๆ และรายชือ่ผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่สามารถ

ใหค้ าปรกึษาวชิาการแกเ่กษตรกร 

- รวบรวม สรา้งฐานขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรฐานตา่ง ๆ 

- รวบรวมรายชือ่ผูเ้ชีย่วชาญ 

- รว่มรวบรวมรายชือ่ผูเ้ชีย่วชาญ 

- รว่มเผยแพร ่ผลการรวบรวมมาตรฐาน และ

รายชือ่ผูเ้ชีย่วชาญ 

2. จัดท าหลกัสตูรและเอกสาร การอบรมหลักการ 

GAP  แกเ่กษตรกร 

- จัดท าหลักสตูรและเอกสาร  การอบรมหลักการ 

GAP แกเ่กษตรกร 

- รว่มกจิกรรมรับฟังความคดิเห็นตอ่หลกัสตูร 

3. รวบรวมและจัดท าฐานขอ้มลูเทคโนโลย/ี

เครือ่งมอืชว่ยการผลติ ตรวจสอบสารเคมี

ตกคา้ง การตรวจสอบยอ้นกลบั 

- รวบรวมและจัดท าฐานขอ้มลูเทคโนโลย/ี

เครือ่งมอืชว่ยการผลติ ตรวจสอบสารเคมตีกคา้ง          

การตรวจสอบยอ้นกลบั 

- ประสานภาคเีครอืขา่ยดา้นวทิยาศาสตร์

เทคโนโลยแีละนวัตกรรมเพือ่ชว่ยรวบรวมขอ้มลู

ดา้นเทคโนโลย/ีเครือ่งมอืชว่ยการผลติ 

ตรวจสอบสารเคมตีกคา้ง การตรวจสอบยอ้นกลบั 

- รว่มเผยแพรฐ่านขอ้มลูเทคโนโลย/ีเครือ่งมอืชว่ย

การผลติ ตรวจสอบสารเคมตีกคา้ง การตรวจสอบ

ยอ้นกลับ 

4. จัดท าแบบสอบถามรวบรวมความตอ้งการใช ้

เทคโนโลย/ีเครือ่งมอื และประสานงานผูผ้ลติ/ผู ้

ใหบ้รกิารเทคโนโลย ีเพือ่การเขา้ถงึและลด

ตน้ทนุการใชเ้ทคโนโลย/ีเครือ่งมอื 

- จัดท าแบบสอบถามรวบรวมความตอ้งการใช ้

เทคโนโลย/ีเครือ่งมอืและประสานงานผูผ้ลติ/

ผูใ้ห ้บรกิารเทคโนโลย ีเพือ่การเขา้ถงึและลด

ตน้ทนุการใชเ้ทคโนโลย/ีเครือ่งมอื 

- รว่มจัดท าแบบสอบถาม 

- รว่มงานสง่แบบสอบถามไปยงัสมาชกิเครอืขา่ย 

Thai SCP ทีเ่กีย่วขอ้ง 

- รว่มเผยแพรผ่ลการด าเนนิกจิกรรม 

๑. การด าเนนิงานตามแผนของเครอืขา่ยฯ ภายใตก้ารสนบัสนนุจากกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

๑.๑ โครงการ “จัดท ารายงานสถานการณ์ขับเคลือ่นการด าเนนิงานดา้นการผลติและการบรโิภคทีย่ั่งยนืในประเทศไทย ปี ๒๕๖๓”  
(ระยะเวลา พฤษภาคม – กนัยายน ๒๕๖๓) 

๔) จดักจิกรรมเพือ่ขบัเคลือ่นงานดา้น
เกษตรกรรมย ัง่ยนื 



 ๓.๓ ความกา้วหนา้และการด าเนนิงานของเครอืขา่ยฯ ในชว่งทีผ่า่นมา 
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๑.๒ โครงการ “จัดท าสือ่ออนไลนเ์พือ่สง่เสรมิการขบัเคลือ่นการผลติและการบรโิภคทีย่ั่งยนืแหง่ประเทศไทย”  
(ระยะเวลา พฤษภาคม – กนัยายน ๒๕๖๓) 

๑. การปรบัโครงสรา้งเว็บไซต ์(เพิม่ระบบแสดง
ความคดิเห็น)  

๒. จดัท าขอ้มลูน าขึน้เว็บไซต ์  

๓. รวบรวบขอ้มลู จดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ ์และ
จดัท าขอ้มลูเว็บไซตภ์าษาองักฤษ  

https://www.thaiscp.net/ 

๑. การด าเนนิงานตามแผนของเครอืขา่ยฯ ภายใตก้ารสนบัสนนุจากกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 



 ๓.๓ ความกา้วหนา้และการด าเนนิงานของเครอืขา่ยฯ ในชว่งทีผ่า่นมา 
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 PECoP-Asia (S-16 Research Group on SCP, Japan)…… 
jointed workshop ๒๑-๒๓ ต.ค. ๒๕๖๒ 

 APRSCP (+ Indonesia Communities of SCP Practice)  

 GAP Net ประเทศไทย 

• ไดรั้บเชญิเขา้เป็นสมาชกิ UNGC  
    จาก UNGC Thailand (@ 20 พ.ค. 63)   
• สง่ใบสมัครวันที ่๒ ม.ิย. ๖๓ 
• อยูร่ะหวา่งการพจิารณาของ UNGC 

https://www.unglobalcompact.org/admin/organizations/140089 

เขา้รว่มใหค้วามคดิเห็น ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๓ 

๒. ความรว่มมอืกบัเครอืขา่ยตา่ง ๆ 



๓.๓ ความกา้วหนา้และการด าเนนิงานของเครอืขา่ยฯ ในชว่งทีผ่า่นมา 
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“Mainstream Green Integration of Thailand: 
Transformation from Policy to Implementation” 

Partners : PCD, ONEP, DEQP 

Objectives :  
1. To enhance the procurement of the environmentally 

friendly products and services in Thailand 
2. To study all types of environmentally friendly products and 

services and cluster them for management more efficiently 
3. To conduct the environmentally friendly products and 

services policy and the action plans 
4. To provide knowledge and information for raising 

awareness on the environmentally friendly products and 
services 

 Duration : June 2020 – September 2021 

ใน Concept Note ระบวุา่ Expected results:  
Strengthen the Thai SCP Network  

๒. ความรว่มมอืกบัเครอืขา่ยตา่ง ๆ (ตอ่) 



 ๓.๓ ความกา้วหนา้และการด าเนนิงานของเครอืขา่ยฯ ในชว่งทีผ่า่นมา 
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๓. งานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (ขอใหค้ณะกรรมการฯ รายงานกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย) 



วาระที ่๔ เร ือ่งเพือ่พจิารณา 
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 ๔.๑ การทบทวนรายชือ่คณะกรรมการบรหิารเครอืขา่ยฯ  
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 เสนอขอเพิม่เตมิกรรมการบรหิารเครอืขา่ยฯ 

ชือ่-นามสกลุ ต าแหนง่ในเครอืขา่ยฯ 

นายโกศล ในรังษี รองประธาน คนที ่2 

นางวรวรรณ ประชาเกษม (สส.) กรรมการดา้นการเผยแพรส่รา้งความตระหนักและวถิชีวีติ 
(เปลีย่นจาก กรรมการและรองเลขาธกิาร) 

นางทองใบ เวชพันธ ์(สส.) กรรมการดา้นการเผยแพรส่รา้งความตระหนักและวถิชีวีติ 

นางเรไร เทีย่งธรรม (สส.) กรรมการและรองเลขาธกิาร 

ขอ้หารอื เลขานกุารจาก สส. จะมกีารปรบัเปลีย่นหรอืไม ่??  
 (ปัจจบุนัคอื คณุชฎาทพิย ์ทองเกต)ุ 



 ๔.๒ แนวทางการบรหิารจดัการเครอืขา่ยฯ และสมาคมฯ   

และการแกไ้ขขอ้บงัคบัสมาคมฯ  
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๑. แนวทางการบรหิารจดัการ เครอืขา่ยฯ และสมาคมฯ  

๑.๑ ขอ้เสนอจาก สส. 

o เสนอใหส้มาคมฯ ขึน้ทะเบยีนเป็น NGO ของกรมสง่เสรมิฯ เพือ่สามารถรับเงนิสนับสนุนจาก
กองทนุสิง่แวดลอ้มไดใ้นอนาคต 

o ขอหารอืหัวขอ้ แผนงาน/โครงการ เพือ่การด าเนนิงานขบัเคลือ่น SCP ปีงบประมาณ 2564 
(สนับสนุนงบประมาณโดย สส.) 

[ขอ้เสนอของกรรมการฯ จากการประชมุครัง้ที ่3/2562 >> เศรษฐกจิหมนุเวยีนของพลาสตกิ 
โดยเครอืขา่ยฯ มบีทบาทในการเป็นแพลตฟอรม์ ในการสง่เสรมิ สนับสนุน เชือ่มโยง และตอ่
ยอดจากงานของภาครัฐทีม่กีารด าเนนิงานอยู ่(เชน่ ตอ่ยอดจากงานของกรมสง่เสรมิคณุภาพ
สิง่แวดลอ้ม) รว่มกบัภาคทีีม่คีวามส าคัญเบือ้งตน้ เชน่ ภาคเกษตร ภาคการทอ่งเทีย่ว และ
ภาคอตุสาหกรรมพลาสตกิ] 

๑.๒  กจิกรรม/โครงการอืน่ ๆ ทีค่ณะกรรมการฯ เห็นควรใหเ้ครอืขา่ยฯ/สมาคมฯ ด าเนนิการ 



๒. การแกไ้ขขอ้บงัคบัสมาคมฯ 

ขอเสนอปรับชือ่สมาคม เป็น “สมาคมสง่เสรมิการผลติและการบรโิภคทีย่ัง่ยนื (ประเทศไทย)” 
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 ๔.๒ แนวทางการบรหิารจดัการเครอืขา่ยฯ และสมาคมฯ   

และการแกไ้ขขอ้บงัคบัสมาคมฯ 

เดมิ เสนอปรบัเป็น เหตผุล 

ขอ้ ๑ ชือ่สมาคม 
- “สมาคมสง่เสรมิการผลติและการบรโิภคที่
ยั่งยนื” 
- “Sustainable Consumption and 
Production Association” 
- ชือ่ยอ่ “SCPassoc.” 

ขอ้ ๑ ชือ่สมาคม 
- “สมาคมสง่เสรมิการผลติและการ
บรโิภคทีย่ั่งยนื (ประเทศไทย)” 
- “Sustainable Consumption and 
Production Association (Thailand)” 
- “ThaiSCP” 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับงานทีท่ า
ในระดบัประเทศ และสอดคลอ้ง
กบัชือ่ Thai SCP Network ที่
ด าเนนิงานรว่มกนัตัง้แตเ่ริม่
กอ่ตัง้ 

ขอ้ ๒ เครือ่งหมายของสมาคม  ตวัหนังสอืส ีDark Mustard แกเ้ป็น 
“Thai SCP Association” 

ปรับใหส้อดคลอ้งกับชือ่
ภาษาองักฤษทีแ่กไ้ขตามขอ้ ๑ 



  ๔.๓ การจดัประชุมใหญข่องเครอืขา่ยฯ (และสมาคมฯ) ประจ าปี ๒๕๖๓ 
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ประเด็นขอหารอื 

 ชว่งเวลา การจดัประชุม 

o ขอ้เสนอวนัจดังาน ปลายเดอืน ส.ค. (อ. ๒๕ หรอื พ. ๒๖ หรอื ศ. ๒๘)  หรอื 
ตน้เดอืน ก.ย. (พ. ๒ หรอื พฤ. ๓)  

 ภาครีว่มจดังาน และงบประมาณ ส าหรบัการจดัประชุม 

o หนว่ยงานไทย: เชน่ ทส. อว. อก. อพท. FTI, SDSN Thailand 

o หนว่ยงานตา่งประเทศในไทย: Switch-Asia SCP Facility, GIZ, ACSDSD 

 หวัขอ้/เนือ้หา การจดัประชุม   ตวัอยา่งเชน่ 

o “Integration of SCP & Circular Economy: Eco-Innovation drivers for Thailand” 

o “SCP & Circular Economy กบัการจัดการขยะอยา่งมปีระสทิธภิาพส าหรับประเทศไทย” 

o ฯลฯ 



วาระที ่๕ เร ือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 
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