
นางสวุรรณา เตียรถส์วุรรณ

รองอธิบดกีรมควบคุมมลพษิ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

นโยบายการจดัซื้อจดัจา้งสนิคา้และบรกิาร

ท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม



.....ท ำไม.....?

ต้อ ง ก้ า ว เ ข ้ า สู่ ก า ร

ด าเนินการ/องคก์ร 

ทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

การผลิตและการบริโภคที่เป็น

มิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม น าไปสู่การ

พฒันาทีย่ ัง่ยนื

.......อยา่งไร......?

ด าเนินการการจดัซื้ อจดัจา้งสินคา้

และบรกิารทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

สนบัสนุนและส่งเสริมการผลิตและ

การบรโิภคทีย่ ัง่ยนื   

ชว่ยโลก ชว่ยสิ่งแวดลอ้ม 

ชว่ยเรา…?

ประเด็น



การผลิตและการบรโิภคทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้มน าไปสู่

“ก า ร พ ั ฒ น า ที่ ย ั่ ง ยื น”



การจัดการขยะ/ของเสีย

การจัดซือ้อย่างยั่ งยืน

ฉลากสิ่งแวดล้อมและ
การรับรองมาตรฐาน



การผลติ

ของเสยี/มลพิษ

ของเสยี/มลพิษ

ทรพัยากร
ทรพัยากร 

เทคโนโลยสีะอาด



กระแส

การพฒันาโลก

นโยบายการจดัซื้อจดัจา้งสนิคา้และ

บรกิารท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

ของประเทศไทย

ท าไม.....?
ตอ้งกา้วเขา้สู่การด าเนินงาน/

องคก์รท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

- ความไมย่ ัง่ยนื

- ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- ทศิทางการคา้ระหวา่งประเทศ



กระแสการพฒันาของโลก





และตอ่เน่ืองการประชุมสมชัชาสหประชาชาตสิมยัสามญั ครัง้ที ่71  

เม่ือวนัที ่18 กนัยายน 2559 ซึง่มีหวัขอ้หลกัของการประชุม คอื      

“เ ป้ า ห ม า ย ก า ร พ ั ฒ น า ท่ี  ย ั่ ง ยื น : แ ร ง ผ ล ั ก ด ั น ส า ก ล 

เ พื่ อ เ ป ลี ่ย น แ ป ล ง โ ล ก ข อ ง เ ร า” (The SDG’s : a 

universal push to transform our world) 

SDGs = กติกาโลก

“เ ป้ า ห ม า ย ก า ร พ ั ฒ น า ท่ี ย ั่ ง ยื น” (Sustainable 

Development Goals)ทีผู่น้ า 193 ประเทศสมาชกิองคก์าร

สหประชาชาต ิไดล้งนามรว่มกนัทีจ่ะใช ้17 เป้าหมายของการพฒันาที่

ยัง่ยนืหรอืองคก์ารประชุมสมชัชาสหประชาชาตสิมยัสามญั ครัง้ที ่70

เม่ือวนัที ่25 กนัยายน 2558 ณ นครนิวยอรก์ สหรฐัอเมรกิา เป็น

แนวทางในการแกปั้ญหาใหโ้ลกเราน่าอยูม่ากข้ึน ภายในปี 2030

นับเป็นปีเริ่มตน้ของการน าผลการหารือระหว่างประเทศ      

ในกรอบตา่ง ๆ ที่ส าคญัมาปฏิบตัิ อาทิ กรอบเซนไดวา่ดว้ย

การลดความเสี่ยงจากภยัพิบตัิ ความตกลงปารีสเรื่องการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การระดมทุนเพ่ือการพฒันา

เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยืนของสหประชาชาติ ตลอดจน วาระ

ดา้นมนุษยธรรม เพ่ือผลกัดนัใหโ้ลกเกิดการพฒันาทีย่ ัง่ยืน



SDGs เป็นเป้าหมายเพ่ือพฒันาคณุภาพชวีติของประชากรโลก และใชท้รพัยากร

อยา่งคุม้คา่ ทีมุ่ง่แกปั้ญหา 17 ดา้น ไดแ้ก่

1)ความยากจน    

2) ความหิวโหย   

3) สุขภาวะ    

4)การศึกษา   

5) ความเทา่เทยีมทางเพศ 

6) น า้และสุขาภิบาล   

7) พลงังาน

8) เศรษฐกิจและการจา้งงาน   

9) โครงสรา้งพ้ืนฐาน   

10) ความเหลื่อมล า้ 

11) เมืองและการตัง้ถ่ินฐาน  

12) การผลิตและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื (Sustainable Consumption and Production)

13) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

14) ทรพัยากรทางทะเล   

15) ระบบนิเวศบนบกและป่าไม ้ 

16) จริยธรรมและความยุติธรรม

17)เสริมสรา้งความเขม้แข็งในวธิีการปฏิบตัใิหเ้กิดผล และสรา้งพลงัแหง่การ

เป็นหุน้สว่นความรว่มมือระดบัสากลตอ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื



12.1 ด าเนินการใหเ้ป็นผลตามกรอบการด าเนินงานระยะ 10 ปี วา่ดว้ยการผลิต

และการบริโภคที่ย ัง่ยืน ทุกประเทศน าไปปฏิบตัิ โดยประเทศพฒันาแลว้เป็นผูน้ า 

โดยค านึงถึงการพฒันาและขีดความสามารถของประเทศก าลงัพฒันา

12.2 บรรลุการจ ัดการที่ย ั่งยืน และการใช ้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี

ประสทิธิภาพ ภายในปี 2573

12.4 บรรลุการจดัการสารเคมีและของเสียทุกชนิดในวิธีที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดลอ้มตลอดทัง้วงจรชีวติของสิ่งเหล่านัน้ ตามกรอบความร่วมมือระหวา่ง

ประเทศทีต่กลงกนัแลว้ และลดการปลดปล่อยสิ่งเหล่านัน้ออกสูอ่ากาศ น า้ และ

ดิน อย่างมีนยัส าคญั เพ่ือที่จะลดผลกระทบทางลบที่จะมีต่อสุขภาพของมนุษย์

และสิง่แวดลอ้มใหม้ากทีสุ่ด ภายในปี 2563

12.3 ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหน่ึงในระดบัคา้ปลีกและผูบ้ริโภคและลด

การสูญเสยีอาหารจากกระบวนการผลิตและหว่งโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลงั

การเก็บเก่ียว ภายในปี 2573



12.5 ลดการเกิดของเสียโดยใหม้ีการป้องกนัการลดปริมาณการใช ้ซ า้

และการน ากลบัมาใชใ้หม ่ภายในปี 2573

12.6 สนบัสนุนใหบ้ริษทัโดยเฉพาะบริษทัขา้มชาติและบริษทัขนาดใหญ่

รบัแนวปฏิบตัทิีย่ ัง่ยืนไปใชแ้ละผนวกขอ้มูลดา้นความยัง่ยืนลงในวงจรการ

รายงานของบริษทัเหลา่นัน้

12.7 ส่งเสริมแนวปฏิบตัิดา้นการจดัซื้อจดัจา้งของภาครฐัที่ย ัง่ยืนตาม

นโยบายและการใหล้ าดบัความความส าคญัของประเทศ

12.8 สรา้งหลกัประกนัวา่ประชาชนในทุกแห่งมีขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งและ

ความตระหนกัถึงการพฒันาที่ย ัง่ยืนและวถีิชวีติที่สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ

ภายในปี 2573
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Paris Agreement

• To keep global temperature increase below 2°C and to pursue 

efforts to limit it to 1.5°C

• All countries commit to cut carbon emissions.

• Partly legally binding - submitting an emissions reduction target 

and the regular review of  that goal.

• Partly voluntary- the targets set by nations will not be 

binding. Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) 

nations outline their plans on cutting their post-2020 emissions. 

• Thailand INDC is 20-25% reduction from 2030 carbon emission 

estimation (or reduce 111-140 million tons of  CO2 eq.)



รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เป็น

หวัหนา้คณะผูแ้ทนประเทศไทย และมีผูแ้ทนเกือบ 200 ประเทศเขา้รว่มประชุมฯ

เป้าหมายหลกั คือการปฏิบตัิขอ้ตกลงครัง้ประวตัิศาสตรเ์ก่ียวกบัการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ลงนาม ณ กรุงปารีส ในคราวประชุม COP 

21 เม่ือ 2015 (แปรขอ้ตกลงปารสีใหก้ลายเป็นการปฏิบตัทิีเ่ป็นรูปธรรม)

“ไดม้ีกำรหำรือเก่ียวกับปัญหำที่ก ำลังท ำใหเ้กิดควำม

ขดัแยง้ ตัง้แตเ่ร่ืองแหล่งพลงังำนหมนุเวียน รวมไปถงึโควตำ้กำร

ปล่อยก๊ำซทีก่่อใหเ้กิดปฏิกิริยำเรือนกระจก”

COP 22 (เม่ือ พ.ย. 2016 ณ เมืองมารร์าคชิ ประเทศโมรอ๊กโก)



การพฒันาท่ียัง่ยืน

เศรษฐกิจสีเขียว

เศรษฐกิจฐานความรู้/สร้างสรรค์

เศรษฐกิจฐานปัจจยัการผลิต

•สรา้งมูลค่าเพ่ิม โลกาภิวตัน์
•เช่ือมโยงโลก-ทอ้งถ่ิน
•เนน้ตลาดเฉพาะ
•พฒันาโดยยึดพ้ืนท่ีเป็นหลกั

•สงัคมคารบ์อนต า่
•จดัการแบบไรข้องเสีย/ใชว้สัดุ
หมุนเวียน
•สินคา้สีเขียว
•การมีส่วนรว่มของประชาชน

•เศรษฐกิจเติบโตอยา่งมีเสถียรภาพไม่ท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม
•สงัคมไม่มีความยากจน ลดความเหล่ือมล ้า
•สิ่งแวดลอ้มไดร้บัการฟ้ืนฟู อนุรกัษแ์ละจดัการ
อยา่งยัง่ยืน
•ประชาชนมีส่วนร่วมพฒันาทุกดา้น

•ใชแ้รงงานราคาถูกและ
ทรพัยากรธรรมชาติเป็นหลกั
•เนน้ปริมาณและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต

15



เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืในกรอบสหประชาชาติ

กรอบยุทธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ปี

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ

แผนจดัการคณุภาพสิง่แวดลอ้ม

ยุทธศาสตรก์ารจดัการมลพิษ 20 ปี

แผนจดัการมลพิษ 

แผนสง่เสริมการจดัซื้อจดัจา้งสินคา้และบริการ

ทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

นโยบายการจดัซื้อจดัจา้งสนิคา้และบรกิารท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

ของประเทศไทย



เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในกรอบสหประชาชาติของไทย

การด าเนนิการของไทย

- การจดัตัง้คณะกรรมการเพ่ือการพฒันาทีย่ ัง่ยืน (กพย.) เม่ือ 24 ก.ค. 2556 โดยมีเลขาธิการส านกังาน สศช.

- การจดัการประชุม AsiaPacific Ministerial Dialogue: From the Millennium Development Goals to the United 

Nations Development Agenda beyond 2015 รว่มกบัเอสแคป ชว่ง 2628  26-28 ส.ค. ที่ กรุงเทพฯ โดยที่ประชุม

ไดร้บัรอง Bangkok Declaration of the Asai Pacific region on the United Nations Development Agenda beyond 

2015

เลขาธกิารส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตเิป็นกรรมการและเลขานุการ

ประเดน็ท่ีไทยมีบทบาทน าและสามารถผลกัดนัไดใ้นเวทีสหประชาชาติ

หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง การขจดัความยากจน การสง่เสริมหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้การสง่เสริมการลดความเสีย่งและ

บรรเทาภยัพิบตัิ รวมทัง้การบรหิารจดัการน าและการสง่เสริมสิทธิมนุษยชนในเวทรีะหวา่งประเทศ

ท่ีมา : กระทรวงการตา่งประเทศ ประเทศไทย (2015)

ประชุมครัง้แรก 

วนัที ่5 ตุลาคม 2558



กรอบยุทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี และทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกจิ      

และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (2560-2564)

• น าวิสยัทศันข์องยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2558 – 2577) 

“ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่ค ัง่ ย ัง่ยนืเป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” 

• น ายุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศประกอบดว้ย 6 ยุทธศาสตร ์ไดแ้ก่

1. ยุทธศาสตรด์า้นความมัน่คง

2. ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั

3. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน

4. ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทยีมกนัทางสงัคม

5. ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

6. ยุทธศาสตรด์า้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรกิารจดัการภาครฐั



1. ความมัน่คง

4. การสรา้ง

โอกาสความ

เสมอภาคและเทา่

เทยีมกนัสง่สงัคม

2. การสรา้ง

ความสามารถ

ในการแข่งขนั

5. การารา้งการ

เติบโตบนคณุภาพ

ชวีติทีเ่ป็นมิตรก่อ

สิง่แวดลอ้ม

6. การปรบัสมดุล

และพฒันาระบบการ

บรหิารจดัการ

ภาครฐั

3. การพฒันาและ

เสริมสรา้ง

ศกัยภาพคน

“มัง่ค ัง่”



ช่วง 5 ปีแรกของยุทธศาสตรช์าติ (พ.ศ. 2560 – 2564)

ประกอบดว้ย 10 ยุทธศาสตรห์ลกั ดงัน้ี

1. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย์

2. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล า้ในสงัคม

3. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัไดอ้ยา่งยัง่ยืน

4. ยุทธศาสตรด์า้นการเตบิโตทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้มเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน

5. ยุทธศาสตรด์า้นความมัน่คง

6. ยุทธศาสตรด์า้นการเพ่ิมประสทิธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครฐั

7. ยุทธศาสตรด์า้นดารพฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์

8. ยุทธศาสตรด์า้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี วจิยั และนวตักรรม

9. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาค เมือง และพ้ืนทีเ่ศรษฐกิจ

10. ยุทธศาสตรด์า้นการตา่งประเทศ ประเทศเพ่ือนบา้น และภูมิภาค



ทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564)

1) การสรา้งความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

2) การยกระดบัศกัยภาพการแข่งขนัและการหลุดพน้กบัดกัรายไดป้านกลาง

3) การรองรบัการเชือ่มโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง

4) การบรหิารราชการแผน่ดนิทีม่ีประสทิธภิาพ

5) การสรา้งระบบตรวจสอบ ตดิตามและประเมินผลทีม่ีประสทิธภิาพ



แผนการจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2560 - 2564

มี 4 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งสมดุลและเป็นธรรม

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 เพ่ิมประสทิธิภาพการใชท้รพัยากรธรรมชาตอิยา่งคุม้คา่ และสง่เสรมิสงัคมให้

เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

1) กระตุน้จติส านึกและเกิดความตระหนกัใหภ้าครฐั เอกชน และประชาชน ปรบั

พฤตกิรรมการใชช้วีติประจ าวนัในการบรโิภคสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

2) สง่เสรมิและประชาสมัพนัธก์ารใชช้วีติอยา่งพอเพียงในสงัคม และใชช้วีติทีเ่ป็นมิตร

กบัสิง่แวดลอ้มอยา่งตอ่เน่ือง

3) ออกหรอืปรบัปรุงระเบียบการจดัซื้อจดัจา้งสนิคา้ทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้มใน

หน่วยงานภาครฐั



แผนการจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2560 – 2564 (ต่อ)

4) ผลกัดนัมาตรการทางภาษีทีส่นบัสนุนการพฒันาหรอืยกระดบัเทคโนโลยกีารผลิตทีส่ะอาด

5) ผลกัดนัการใช ้และยกระดบัมาตรฐานสิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นสากล

6) สนบัสนุนการวจิยัและพฒันาดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีะอาดภายในประเทศ

7) พฒันาและสนบัสนุนการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์

8) พฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการภาคการทอ่งเทีย่วและบรกิารทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

9) พฒันาระบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มในแหลง่ทอ่งเทีย่ว



แผนการจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2560 – 2564 (ต่อ)

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การจดัการคณุภาพสิง่แวดลอ้มทีด่ ีไดร้บัการป้องกนั บ าบดัและื้ืนืู

1) ผลกัดนัใหมี้การน าเครือ่งมือและกลไกทางเศรษฐศาสตรม์าใชใ้นการจดัการ

สิง่แวดลอ้ม 

2) เพ่ิมความรบัผดิชอบใหแ้ก่ผูผ้ลิต (Extended Producer Responsibility) ในการ

จดัการซากผลิตภณัฑอ์ยา่งเป็นระบบครบวงจร

3) สนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการยกเลิกการใชว้ตัถุดบิทีมี่ข ัน้ตอนการผลิตทีมี่สว่นท าลาย

คณุภาพสิง่แวดลอ้ม

4) สง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบการมีสว่นรว่มในการประกอบธุรกิจของตนเองในชุมชน



ยุทธศาสตรท่ี์ 4 สรา้งศกัยภาพเพ่ือรองรบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัธรรมชาต ิ

และสง่เสรมิความรว่มมือกบัตา่งประเทศ

1) ใหค้วามรูแ้ก่ผูป้ระกอบการในการลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก

2) ก าหนดใหส้นิคา้และบรกิารส าคญัตดิฉลากแสดงขอ้มูล เพ่ือเป็นทางเลือกแก่

ผูบ้รโิภคทีจ่ะซื้อสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

แผนการจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2560 – 2564 (ต่อ)



ยุทธศาสตรท่ี์ 4 สรา้งศกัยภาพเพ่ือรองรบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัธรรมชาต ิ

และสง่เสรมิความรว่มมือกบัตา่งประเทศ

1) ใหค้วามรูแ้ก่ผูป้ระกอบการในการลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก

2) ก าหนดใหส้นิคา้และบรกิารส าคญัตดิฉลากแสดงขอ้มูล เพ่ือเป็นทางเลือกแก่

ผูบ้รโิภคทีจ่ะซื้อสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

แผนการจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2560 – 2564 (ต่อ)



ยุทธศาสตรก์ารจดัการมลพษิ 20 ปี/แผนจดัการมลพษิ

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 สง่เสรมิการผลิตสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม

ผูป้ระกอบการมีการใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่และก่อใหเ้กิดมลพิษนอ้ยทีสุ่ด

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 การสง่เสรมิการบรโิภคทีเ่ป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม

มีรูปแบบและพฤตกิรรมการบรโิภคทีร่ว่มรกัษาสิง่แวดลอ้ม

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 เพ่ิมประสทิธิภาพในการบ าบดัก าจดัของเสยี และควบคมุมลพิษจากแหลง่ก าเนิด

ลดการระบายมลพิษจากแหลง่ก าเนิดออกสูส่ิง่แวดลอ้ม

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 การพฒันาองคค์วามรู ้กลไก กฎหมาย และเครือ่งมือในการบรหิารจดัการมลพิษ

ระบบการบรหิารจดัการมลพิษมีประสทิธิภาพ

ยุทธศาสตรท่ี์ 5 สง่เสรมิการมีสว่นรว่ม และเครือข่ายของภาคสว่นตา่งๆ ในการจดัการมลพิษ

แตล่ะภาคสว่นมีความพรอ้มทีจ่ะด าเนินการตามบทบาทหนา้ทีข่องตนเอง



การจดัซื้อจดัจา้งสนิคา้และบริการ

ทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม 

ระยะที ่3 (2560 – 2564)

แผนส่งเสรมิ



ความเชื่อมโยงประเดน็ผลกัดนั วิสยัทศัน ์เป้าประสงค ์และยุทธศาสตร ์แผนส่งเสรมิการจดัซื้อจดัจา้งสนิคา้

และบรกิารท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม ปี พ.ศ. 2560 – 2564

วาระการพฒันาของโลก 

ค.ศ. 2016
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การเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 

(Climate Change)

การเปิดเสรีทางการคา้

กบัประเทศท่ีพฒันาแลว้

ปริมาณสนิคา้และบริการฯ

ในทอ้งตลาดมีนอ้ย และราคาแพง

มาตรการ กฏหมาย และระเบยีบการ

จดัซื้อจดัจา้งฯ ยงัเอื้อไม่เพียงพอ
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ประเทศไทยมีการพฒันาอย่างเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม ดว้ยกลไกการผลติและการบรโิภคท่ีย ัง่ยนื เพือ่ลดปัญหามลพษิ 

และการใชท้รพัยากรอย่างมีประสทิธิภาพสงูสดุ

3. การใชม้าตรการทาง

เศรษฐศาสตรแ์ละกฎหมาย

เพ่ือสนบัสนุนการสง่เสรมิการ

จดัซื้อจดัจา้งฯ

4. การสง่เสริมใหเ้กิดสงัคมการ

บริโภคอยา่งยัง่ยืน

5. การบริหารและก ากบัดูแลแผน

สง่เสริมการจดัซื้อจดัจา้งฯ อย่างมี

ประสทิธิภาพ

1. การเพ่ิมปริมาณการ

จดัซื้อจดัจา้งฯ

2. การสง่เสริมการผลิตสนิคา้และ

บริการทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

- มีมาตรการทางการเงินการคลงั

เพ่ือการด าเนินการทีเ่ป็นมิตรกบั

สิง่แวดลอ้ม

- มีเครือ่งมือ/กลไกตลาดและ

มาตรการจงูใจ

-มีการพฒันากลไก กฎหมาย 

กฎระเบียบ หรอืวธีิปฏิบตัิ

-มีการสรา้งจติส านึกและการมีสว่นรว่มของประชาชน.ให ้

มีการเลือกใชส้นิคา้และบรกิารฯ

-มีนโยบายการจดัซื้อจดัจา้งฯ 

กบัหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง

-สถานศึกษา มีบทบาทส าคญัในการสง่เสรมิสนิคา้และ

บรกิารฯ

-เพ่ิมขีดความสามารถในการสรา้งความเขม้แข็งของภาค

ประชาชน และองคก์รในการเลือกบรโิภคสนิคา้และบรกิารฯ

-มีความเขม้แข็งของกลไกคุม้ครองผูบ้รโิภค

- มีมุมส าหรบัสนิคา้และบรกิารฯ ตามแหลง่การคา้หรอื

หา้งสรรพสนิคา้

- มีการจดัท าและทบทวนแนวทางการด าเนินงานตาม

นโยบายการจดัซื้อจดัจา้งฯ ของภาครฐั และการเพ่ิม

จ านวนสนิคา้และบรกิาร ในการจดัซื้อสนิคา้และ

บรกิารฯ ของภาครฐั ใหมี้ความเหมาะสมมากยิง่ข้ึน

- มีการติดตาม ประเมินผล และปรบัปรุงการ

ด าเนินงานอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือใหบ้รรลุตาม

เป้าประสงคท์ีก่ าหนด

- มีการขยายผลสูก่ารเป็นเครอืข่ายการจดัซื้อจดัจา้ง

สเีขียวของประเทศ

- มีจ านวนสนิคา้และบรกิารฯ

เขา้สูร่ะบบการจดัซื้อจดัจา้ง

ของหน่วยงาน/องคก์ร เพ่ิมข้ึน

- มีจ านวนผูจ้ดัซื้อจดัจา้งฯใน

ตลาดเพ่ิมข้ึน

- เพ่ิมฐานการผลิตสนิคา้ภาค อุตสาหกรรมให้

เป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม

- มีงานวจิยัและพฒันาทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการผลิต

สนิคา้ทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

-มีการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจส าหรบัผูผ้ลิต ผู ้

จ าหน่าย และผูใ้หบ้รกิาร และจดักิจกรรม

ยกยอ่งผูป้ระกอบการทีผ่ลิตหรอืคดิคน้สนิคา้

และบรกิารทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม



การด าเนินงานตามแผนสง่เสรมิการจดัซื้อจดัจา้งสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม 

ระยะที ่2 พ.ศ. 2556 – 2559 และระยะที ่3 พ.ศ. 2560 – 2564

สนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม และวธีิปฏิบตัใินการจดัซื้อจดัจา้งสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

ชว่ยโลก ชว่ยสิง่แวดลอ้ม 

ชว่ยเรา

ด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

สนบัสนุนและสง่เสรมิการผลิตและการบรโิภคอยา่งยัง่ยนื



ติดต่อสอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมไดท่ี้

กลุ่มแผนงาน ฝ่ายคุณภาพสิง่แวดลอ้มและหอ้งปฏบิติัการ

กรมควบคุมมลพษิ

โทร. 02-298-2098 http://www.pcd.go.th


