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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
หนึ่งในความพยายามของภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือภาคประชา
สั ง คม เพื่ อวางรากฐานให้ กั บ การเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ของประเทศในส่ ว นที่ ตนเกี่ ย วข้ อง คื อ การ
ดาเนินการเพื่อให้สังคมไทยมีความตระหนักรู้ถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา และในขณะที่ทั่วโลกมีการตื่นตัวถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศ โดยที่ กิ จ กรรมการผลิ ตและการบริ โ ภคของมนุ ษ ย์ ได้ ส่ ง เสริ ม ให้ ภ าวะของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อาทิ การลดลงของพื้นที่ปุาไม้ของโลกอย่าง
รวดเร็ว การทากิจกรรมที่เพิ่มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุุมเฟือย
และไม่คุ้มค่า ไปจนถึงการทาให้ เกิดมลพิษจากขบวนการผลิตและการบริโภค ซึ่งหากปล่อยให้การ
ดาเนินชีวิตของมนุษย์เป็นไปดังเช่นที่ผ่านมา ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่
เสริมด้วยการเพิ่มพูนมลภาวะและการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อสะท้อนกลับ
มาถึงตัวเราและสังคมแล้ว กลับ ทวีความรุนแรงยิ่งนัก โดยเกิดความสูญเสียอย่างรุนแรงต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ของคนทุกระดับ ทรัพย์สิน รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นว่าการเกิดพิบัติ
ภัยทางธรรมชาติได้ทวีความรุนแรงไปทุกแห่งทั่วโลก ประเทศไทยเองก็ประสบเหตุการณ์ความรุนแรง
จากอุทกภัยร้ายแรง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก
กรอบแนวคิดเพื่อการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนเป็นแนวทางหนึ่งที่ภาครัฐ โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดและกรมควบคุมมลพิษ ใช้เป็นแนวทางในการวางรากฐานให้ทุกคน
และทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงบทบาทและความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการผลิต
และการบริโภค เพื่อนาพาประเทศก้าวไปสู่สังคมแห่งการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน เพื่อการ
เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป โดยได้เริ่มดาเนินโครงการนาร่องเพื่อจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ
ที่เป็น มิตรต่อสิ่ งแวดล้ อมของภาครัฐขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งสาเหตุของการริเริ่มดาเนินการใน
ภาครัฐก่อนนั้น เนื่องจากภาครัฐเป็นผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดที่เชื่อว่าจะเป็นกลไกสาคัญในการสร้าง
อุปสงค์ ซึ่งจะสนับสนุนให้เกิดอุปทานในตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่สามารถ
สร้างแรงขับเคลื่อนให้ภาคการผลิตมีการปรับฐานการผลิต มุ่งไปสู่การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืนต่อไป
ความคืบหน้าสาคัญของการดาเนินงานเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของภาครัฐ คือการที่รัฐบาลให้การสนับสนุนการดาเนินการ โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๒ มกราคม ๒๕๕๑ ได้ให้ความเห็นชอบต่อแผนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ และ แผนการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ ซึ่งเป็นร่างแผนส่งเสริมระยะที่ ๑ ที่ใช้เป็นกรอบ
แผนงานของภาครัฐในการดาเนินงานเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ซึ่งจากการดาเนินการ โดยนาร่องภายในหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก่อน แล้วจึงขยายผลออกไปสู่หน่วยงานภาครัฐอื่นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน พบว่า ขณะนี้

จ
โครงการฯ มีความสาเร็จระดับหนึ่ง โดยมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอนุกรรมการเทคนิคจัดทาเกณฑ์ข้อกาหนดและวิธีทดสอบมาตรฐานของ
สินค้าและบริการประเภทต่างๆ ภายใต้คณะกรรมการควบคุมมลพิษ มีกิจกรรมเผยแพร่โครงการและ
ทาความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ในภาคส่วนของรัฐ ผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่ าย รวมถึงการ
จัดทาคู่มือและพัฒนาระบบการรับรองที่ได้มาตรฐาน อาทิ การกาหนดเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ ๑๔ สินค้า และ ๓ บริการ มีการจัดทาฐานข้อมูลและระบบ
รายงานผลออนไลน์ (http://www.pcd.go.th) รวมถึงมีการจัดทา (ร่าง) แผนการส่งเสริมการจัดซื้อ
จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ซึ่งเป็นร่างแผน
ส่งเสริมระยะที่ ๒ ที่อยู่ระหว่างการนาเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อไป
ทั้งนี้ จากการศึกษาผลการดาเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงสถานภาพจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส
สามารถจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานเพื่อการจัดซื้อสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ได้ดังนี้
๑) หน่วยงานหลักในการดาเนินการเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ตามแผนส่งเสริมฯ ทั้ง ๒ ฉบับ อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ สานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โ ภค เป็ น ต้ น ควรน าเอานโยบายการคลั ง เพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม การสร้า งระบบภาษี สิ่ งแวดล้ อ ม
การอุดหนุนเพื่อลดต้นทุนการผลิต การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ (Green Procurement) ที่ระบุ
ไว้ในยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategy) เพื่อการจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ไปผลักดันไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยทาการกาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมของภาครัฐเป็นกฎหมายที่ทุกหน่วยงานจะต้องดาเนินการ เพื่อขับเคลื่อน
สังคมไทยไปสู่สังคมสีเขียวและสังคมแห่งการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม
๒) ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่จะทาให้การขยายผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปสู่การดาเนินการในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การที่โครงการ
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่องและจริงจัง และการมีกลไกกากับการดาเนินการในระดับ
นโยบาย ทั้งนี้ รัฐบาลได้ประกาศจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๕๖ โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีปลัดกระทรวงของหน่วยงาน
ภาครัฐ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ ร่ วมเป็นกรรมการ ซึ่งน่าจะส่งผลให้มีกลไกในการกากับและติดตามผล
การดาเนินงานของโครงการนี้มีความคล่องตัวและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
๓) การที่จะขับ เคลื่ อนให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ทั้งประเทศเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ จาเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องเร่งทาการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นอุปสรรคสาหรับการดาเนินงานเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐเป็นอันดับแรก เนื่องจากกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นหัวใจ
สาคัญของการขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐทั้งระบบ
๔) ควรมีการกาหนดนโยบายในประเด็นสาคัญที่จะนาไปสู่ความสาเร็จและความยั่งยืนของ
การบริหารจัดการเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนา

ฉ
หน่วยงานกากับดูแลและติดตามการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
กาหนดเปูาหมายในการจัดซื้อจัดจ้างสิ นค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน การจัดทา
แผนระยะยาวเพื่อพัฒ นาบุ คคลากร การจัดทาแผนประชาสั มพันธ์ รวมถึงการสร้างพันธมิตรกับ
สื่อมวลชนและกับผู้ประกอบการร้านค้า ในการประชาสัมพันธ์และทากิจกรรมส่งเสริมการบริโภค
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
๕) การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในหลายประเทศในขณะนี้
มีการขยายขอบเขตไปเป็น “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ยั่งยืน” (Sustainable public procurement:
SPP) ซึ่งได้นาปัจจัยทางสังคมเข้ามาพิจารณาด้วย เช่น การค้าที่เป็นธรรม สิทธิ มนุษยชน และเงื่อนไข
ทางแรงงาน เป็นต้น รัฐบาลไทยควรมีการกาหนดเป็นนโยบายสาคัญในการผนวกประเด็นดังกล่าวเข้า
กับการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และนอกจากประเภทของสินค้าที่เป็นวัสดุเครื่องใช้
สานักงานและบริการต่างๆ แล้ว รัฐอาจมีนโยบายในการขยายขอบเขตประเภทของสินค้าที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมไปถึงประเภทวัสดุสาหรับการก่อสร้าง การขนส่ง และการจัดสวน ที่ช่วย
ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
๖) ควรมี ก ารศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการสร้ า งระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลการใช้
งบประมาณของภาครัฐ เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มี
การรายงานอยู่ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ GFMIS (Government
Fiscal Management Information System) ซึ่งจะทาให้การติดตามและประเมินผลการจัดซื้อ
จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและง่ายต่อ
การนามาใช้เพื่อกาหนดนโยบายภาครัฐต่อไป
๗) ควรเร่งส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม (Eco-design)
การใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ส ะอาดเพื่ อ ลดมลพิ ษ
ในขบวนการผลิต การสร้างเครือข่ายนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญให้ครอบคลุมกลุ่มสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม และการพัฒ นาฐานข้อมูลผลิ ตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการ (Life Cycle Assessment: LCA) สาหรับใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานรองรับการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของสินค้า
๘) เข้าร่ ว มดาเนิ นการตามกรอบโปรแกรม ๑๐ ปี เพื่อพัฒ นา ปรับปรุง แก้ไข ให้การ
ดาเนินงานเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกั บสิ่งแวดล้อมของประเทศก้าวไปพร้อม
กับนานาประเทศ มีความเป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป

ช

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานเพื่อการจัดซื้อสินค้าและบริการ
ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มของภาครั ฐ : กรณี ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการด าเนิ น งานของภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน ฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงโดยได้รับความกรุณาจาก ดร. สมเกียรติ อริยปรัชญา ซึ่งเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา รวมทั้ง ศาสตราจารย์ ดร. สร้อยตระกูล อรรถมานะ และ ศาสตราจารย์ ดร. พลภัทร บุรา
คม ที่ไ ด้ก รุ ณ าสละเวลาให้ คาปรึ กษาและค าแนะนาอันเป็น ประโยชน์ ตลอดจนได้ ชี้แ นะและให้
ข้อสังเกต เพื่อการปรับปรุงแก้ไขรายงานฉบับนี้ให้สาเร็จสมบูรณ์ จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ
โอกาสนี้ พร้อมทั้งขอขอบคุณ ดร. วิจารย์ สิ มาฉายา รองปลั ดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ ไ ด้ ส ละเวลาในการให้ สั ม ภาษณ์ และชี้ แ นะความเป็ น มาและแนวทางในการ
ดาเนินงานเพื่อส่งเสริมการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ขอขอบคุณ
ผู้อานวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่
สถาบันทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ ความช่ว ยเหลือ ในการติดต่อประสานงานและอานวยความสะดวก
ตลอดหลักสูตร นอกจากนี้ ขอขอบคุณผู้อานวยการสานักความร่ว มมือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
เจ้าหน้าที่ ที่เป็นกาลังใจและช่ว ยแบ่งเบาภาระงานในช่ว งที่มารับการฝึกอบรมเป็นเวลากว่า ๑๐
สัปดาห์ ขอขอบคุณคุณสุจิ ตรา เกียรติสุทธากร ที่ช่วยสนับสนุนการรวบรวมข้อมูลและแบบสอบถาม
ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกรอกแบบสอบถาม ดังรายชื่อปรากฏในตารางท้ายภาคผนวก ข ของรายงาน
ฉบับนี้ และขอขอบคุณนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ทุกท่าน ที่ได้ช่วยเป็นกาลั งใจให้
ตลอดระยะเวลาที่ทาการศึกษาและจัดทารายงานการศึกษาฉบับนี้
ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการศึกษาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ
ประเทศไทยในการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนของภาครัฐ และการ
ขยายผลไปสู่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมต่อไป
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สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ ความเป็นมา ความสาคัญและประเด็นปัญหา
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
๑.๔ ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
๑.๕ นิยามและความหมายของคาศัพท์ที่สาคัญ
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กับการดาเนินงานเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
๓.๒ ผลการดาเนินงานตามแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔
๓.๓ รูปแบบและแนวทางในการดาเนินงานเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาคเอกชน
๓.๔ ปัจจัยสาคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
๓.๕ การวิเคราะห์สถานภาพความพร้อมจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส
โดยใช้ SWOT Analysis ของการดาเนินงานภาครัฐ เปรียบเทียบกับ
ภาคเอกชน
บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
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สารบัญตาราง
ตารางที่ ๑ จุดแข็งของการดาเนินการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ระหว่างภาครัฐและเอกชน
ตารางที่ ๒ จุดอ่อนของการดาเนินการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ระหว่างภาครัฐและเอกชน
ตารางที่ ๓ อุปสรรคของการดาเนินการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ระหว่างภาครัฐและเอกชน
ตารางที่ ๔ โอกาสของการดาเนินการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ระหว่างภาครัฐและเอกชน
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สารบัญภาพ
ภาพที่ ๑ ตัวอย่างฉลากเขียวของประเทศต่างๆ
ภาพที่ ๒ SWOT Analysis
ภาพที่ ๓ โครงสร้างการทางานของการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว

๕
๑๕
๓๖

บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ ความเป็นมา ความสาคัญ และประเด็นปัญหา
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้นทุน
ที่ส าคัญส าหรั บ การพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมของประเทศไทย โดยมีค วามเชื่ อมโยงกั บวิ ถี ชีวิ ต
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่ผ่านมา โครงสร้างการผลิตสินค้าและ
บริ การของประเทศได้ใช้ทรั พยากรธรรมชาติเป็นฐานหลั กอย่างสิ้ นเปลื อง ไม่คุ้มค่า ประกอบกับ
กระแสการบริ โ ภคแบบวั ตถุ นิ ย ม ได้ เพิ่ มปริ มาณของการบริโ ภคและมีก ารใช้ท รั พยากรเกิ น กว่ า
ขีดความสามารถที่ระบบนิเวศจะสร้างขึ้นมาทดแทนกับความต้องการในการใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้
ในขบวนการผลิตและการบริโภคยังมีการปล่อยของเสียที่เหลือจากการใช้ดังกล่าวให้เป็นภาระในการ
จัดการอีกด้วย ทาให้มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของปริมาณขยะมูลฝอยและมลพิษต่ างๆ ในปัจจุบันจึง
พบว่าความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เคยเป็นจุดแข็งของประเทศในอดีต
ได้ รั บ ผลกระทบจากกิ จ กรรมการพั ฒ นาทางเศรษฐกิจ และอุต สาหกรรมมาอย่า งต่อ เนื่ อ ง ทาให้
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศมีการเสื่อมโทรมและลดน้อยลงอย่างมาก ซึ่งความเสียหายที่ เกิดขึ้น
ดังกล่าวเป็นการบั่นทอนขีดความสามารถของประเทศในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว เนื่องจาก
ทาให้ระบบนิเวศซึ่งเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศเกิดความเสียหายจนไม่สามารถ
ทาหน้ า ที่ ได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ เ พีย งพอที่ จ ะรั บ มื อ กั บผลกระทบ การเปลี่ ย นแปลง หรื อ พิบั ติ ภั ย ทาง
ธรรมชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
ในอดีตที่ผ่านมาการจัดการสิ่งแวดล้อมของไทยมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการกับผู้ผลิต ซึ่ง
เป็นผู้ก่อมลภาวะโดยตรง โดยที่รัฐบาลมีการกาหนดมาตรการควบคุมต่างๆ ขึ้น เช่น มาตรการควบคุม
มลพิษที่ปลายเหตุ การบาบัดน้าเสีย การบาบัดอากาศเสีย หรือการกาจัดของเสีย เป็นต้น ต่อมามีการ
ส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ตามแผนปฏิบัติการ ๒๑
(Agenda ๒๑) ซึ่งเป็นเอกสารที่ผู้แทนระดับสูงจาก ๑๗๙ ประเทศ ร่วมลงนามรับรองในคราวการ
ประชุม Earth Summit (การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา: The United
Nations Conference on Environment and Development หรือ UNCED) ณ นครรีโอเดจาเนโร
ประเทศบราซิล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ (ค.ศ. ๑๙๙๒) โดยสาระสาคัญประการหนึ่งของแผนปฏิบัติการ
๒๑ ได้เน้นย้าให้ประชาคมโลกทาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและรูปแบบของการผลิตและการบริโภคที่
ไม่ยั่งยืน ไปสู่การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production:
SCP) มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ แนวทางในการผลิตที่ยั่งยืน อาทิ การใช้หลักการผลิตที่สะอาด และการปูองกัน
มลพิ ษ เพื่ อ ลดมลพิ ษ ที่ แ หล่ ง ก าเนิ ด และการใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น ต้ น โดยที่
“ผู้ผลิต” มีความหมายครอบคลุมไปถึงผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และ
ธุรกิจการให้บริการต่างๆ ซึ่งเป็นฝุายจัดหาสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้บริโภค ในขณะที่ “ผู้บริโภค” เป็น

๒
กลไกสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการผลิตที่ ยั่งยืน ความต้องการของผู้บริโภคจะเป็นปัจจัยในการกาหนด
คุณภาพของสิน ค้าและบริ การ ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาสิ่ งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้บริโภค
สามารถใช้กลไกการตลาดในการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทาให้ผู้ผลิต
ให้ความสาคัญต่อการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและให้บริการที่ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตามสัดส่วนของผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องมีปริมาณมากเพียง
พอที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตของผู้ผลิตได้
โดยที่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็ น พื้น ฐาน ส่ งผลให้ ทรั พยากรธรรมชาติของประเทศที่มีอย่างจากัดลดจานวนน้อยลง คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของประเทศมีการเสื่อมโทรมลง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนจานวนมาก เพื่อให้ประเทศมีมาตรการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป รัฐบาลจึงเห็นควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการผลิต
และการบริโภค เพื่อนาพาประเทศไทยก้าวไปสู่สังคมแห่งการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ดังนั้น
รัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้
ริเริ่มให้มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาครัฐขึ้น เพื่อสนับสนุน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคของภาครัฐซึ่งเป็นผู้บริโภครายใหญ่ที่สุด ด้วยเชื่อว่าภาครัฐจะ
เป็นกลไกสาคัญในการสร้างอุปสงค์และสนับสนุนให้เกิดอุปทานในตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลให้เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืนต่อไปได้ และในขณะเดียวกันมีการดาเนินการ
เพื่อต่อยอดและขยายผลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย หน่วยงานใน
กากับของรัฐและองค์การมหาชน รวมทั้งมีการสนับสนุนให้ภาคผู้ผลิตและผู้ประกอบการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ กระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้เป็นสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ต ลาดสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ นมิ ต รกั บสิ่ ง แวดล้ อ มมี การขยายวงกว้า งออกไปและ
ประชาชนมีทางเลือกในการซื้อและใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑.๒.๑ เพื่ อศึ ก ษาความเป็น มาและผลการด าเนิน งานเพื่ อ การจั ด ซื้อ จัด จ้ างสิ น ค้ าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
๑.๒.๒ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ สถานภาพความพร้อม จุดแข็ง จุดอ่ อน ปัญหา อุปสรรค
โอกาส และปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ และภาคเอกชน
๑.๒.๓ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานเพื่อการจัดซื้อจัด จ้าง
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
๑.๓.๑ ขอบเขตการศึกษา
ทาการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น
มิตรกับสิ่ งแวดล้ อมของภาครั ฐและภาคเอกชน โดยมีขอบเขตการพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

๓
ดังต่อไปนี้
๑) ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ และ
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของภาครัฐ
๒) ศึกษาความเป็นมาและประเมินผลการดาเนินงานเพื่อ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐที่ผ่านมา
๓) ศึกษารูปแบบและแนวทางในการดาเนินงานเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาคเอกชน
๔) ศึกษา วิเคราะห์ ขั้นตอน ปัญหา อุปสรรค โอกาส ข้อดี ข้อเสีย และปัจ จัย
ที่เกี่ย วข้องต่อความสาเร็จ ในการดาเนินงานเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างสิ นค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของภาครัฐ และภาคเอกชน
๑.๓.๒ วิธีการดาเนินการศึกษา
๑) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ความเป็นมา ความสาคัญ ประเด็นปัญหา
นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ แผนงาน แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
๒) รวบรวมข้อมูล และประเมินผลการดาเนินงานที่ผ่านมาในการจัดซื้อจัดจ้ าง
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
๓) ศึกษาและวิ เคราะห์รูปแบบและแนวทางในการดาเนินงานเพื่อการจัดซื้อจัด
จ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาคเอกชน
๔) ศึกษา วิเคราะห์ สถานภาพความพร้อม จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค และ
โอกาส ในการดาเนินงานเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
โดยการสัมภาษณ์ การสารวจโดยใช้แบบสอบถาม และการตรวจเอกสาร
๕) วิ เ คราะห์ ผ ลการศึ ก ษา เพื่ อ จั ด ท าข้ อ เสนอแนะแนวทางในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงานเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างสิ นค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมของ
ภาครัฐ
๑.๓.๓ ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการ ดังนี้
๑) การค้น คว้าเอกสารจากสื่ อสิ่ งพิ มพ์ต่า งๆ ไม่ ว่าจะเป็นเอกสารทางวิ ช าการ
เอกสารเผยแพร่ รายงานการประชุม และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
๒) สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับผู้กาหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติ และ
สารวจทัศนคติจากกลุ่มเปูาหมายที่กาหนดขึ้นโดยการใช้แบบสอบถาม
๓) วิเคราะห์เชิงเนื้อหา และประมวลผลโดยการวิเคราะห์แบบ SWOT Analysis
เพื่อวิเคราะห์สถานภาพความพร้อม จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะ
แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานเพื่ อการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของภาครัฐ

๔
๑.๔ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา
๑.๔.๑ ทราบถึงกลไก ขั้นตอน สถานภาพความก้าวหน้า ความสาเร็จ ปัญหา อุปสรรค
และโอกาส ในการดาเนินงานของประเทศไทยในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑.๔.๒ ทราบข้อเสนอแนะและแนวทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของประเทศ
ไทยในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑.๔.๓ หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการดาเนินงานของประเทศไทยในเรื่องการ
จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนาผลจากการศึกษาครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
๑.๔.๔ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีข้อมูลการดาเนินงานในเรื่องการ
จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสาหรับการขยายผลการดาเนินงานไปสู่ภาคส่วนอื่นๆ
๑.๕ นิยามและความหมายของคาศัพท์ที่สาคัญ
๑.๕.๑ สินค้าและบริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง สินค้าและบริการที่ส่งผล
กระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าอื่นที่ทาหน้าที่อย่างเดียวกัน โดยพิจารณา
จากขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การใช้ทรัพยากรและพลังงานในช่วงการให้บริการและการ
จัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ การขนส่ง การใช้งาน และการจัดการหลังหมดอายุการ
ใช้งาน โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตขอผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามค านิ ย ามในแผนส่ งเสริ มการจัดซื้ อจัด จ้างสิ นค้าบริการที่เป็ นมิต รกับสิ่ งแวดล้ อมของภาครั ฐ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ และ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ครอบคลุมถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลาก
เขียว ฉลากคาร์บอน โรงแรมที่ได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โรงแรมที่ได้รับการรับรองใบไม้
เขียว สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ผ่านเกณฑ์ข้อกาหนดที่คณะกรรมการควบคุมมลพิ ษ
ให้ความเห็นชอบจากการเสนอของกรมควบคุมมลพิษ
๑.๕.๒ ฉลากเขียว (Green label หรือ Eco-label) คือ ฉลากที่มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่มี
ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อนามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทาหน้าที่อย่างเดียวกัน โดยที่
คุณภาพยังอยู่ในระดับมาตรฐานที่กาหนด ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ หมายถึง สินค้าและบริการหลายประเภท
ยกเว้ น ยา เครื่ อ งดื่ ม และอาหาร เนื่ อ งจากทั้ ง สามประเภทที่ ก ล่ า วจะเกี่ ย วข้ อ งกับ สุ ข ภาพความ
ปลอดภัยในการบริโภคมากกว่าด้านสิ่งแวดล้อม การติดฉลากเขียวจะสร้างความสับสนให้แก่ผู้บริโภค
ได้ ฉลากเขียว ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งในนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้การตลาดเป็นเครื่องมือ เนื่องจากมี
สินค้าและบริการวางจาหน่ายในตลาดเป็นจานวนมาก ฉลากเขียวที่ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์จะเป็นข้อมูล
ให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ทาให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อได้ถูกต้อง
ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งทุกวันนี้มีการจัดทาฉลากเขียวกันอย่างแพร่หลายเพื่อรับรองการเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และบริการโดยมีสัญลักษณ์แตกต่างกันไป ตัวอย่างฉลากเขียวของประเทศ
ไทยและประเทศต่างๆ ดังภาพ

๕

ภาพที่ ๑ ตัวอย่างฉลากเขียวของประเทศต่างๆ
๑.๕.๓ โรงแรมที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองใบไม้ เ ขี ย ว เป็ น โครงการที่ ด าเนิ น การเพื่ อ พั ฒ นา
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มุ่งเน้นการใช้พลังงานรวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ซึ่งดาเนินการโดยมูลนิธิใบไม้เขียว

บทที่ ๒
แนวคิดทฤษฏีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
๒.๑.๑ แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในเวทีการเจรจาระดับโลก
เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ (ค.ศ. ๑๙๗๒) เมื่อประเทศต่างๆ ๑๑๓ ประเทศ เข้าร่วมการประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยมนุษย์และสิ่งแวดล้อม (United Nations Conference on Human and
Environment) ณ กรุงสต๊อกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน โดยที่ประชุมได้เรียกร้องให้ทั่วโลกตระหนัก
ถึงผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาในอดีต และการใช้ทรัพยากรอย่างฟุุมเฟือยจนเกิ นขีดความสามารถ
ของธรรมชาติ ที่ ส่ งผลให้ เกิ ดปั ญ หาวิก ฤตด้า นทรัพ ยากร ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม และปัญหา
ดังกล่าวมีการสั่งสมและกาลังขยายขอบเขตไปเป็นปัญหาในระดับโลกที่ยากต่อการแก้ไข ซึ่งผลจาก
การประชุมดังกล่าวได้ทาให้ประเด็นสิ่งแวดล้อมได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยต่อมาในปี พ.ศ.
๒๕๒๖ องค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาระดับโลก
(World Commission on Environment and Development: WCED) หรือ Brundtland
Commission ซึ่งตั้งตามชื่อของนายกรัฐ มนตรีของราชอาณาจักรสวีเดนในสมัยนั้น ที่ทาหน้าที่
ประธานของคณะกรรมาธิการฯ โดยที่คณะกรรมาธิการฯ ได้จัดทารายงานฉบับส าคัญชื่อ “Our
Common Future” หรือ “Bruntland Report” ออกเผยแพร่ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่เสนอแนวคิด
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” เรียกร้องให้มนุษย์คานึงถึงขีดจากัดของทรัพยากรธรรมชาติบนโลก และให้มีการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนา โดยที่การพัฒนาเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของคนในยุคปัจจุบัน จะต้องเป็นความต้องการและไม่ส่งผลในทางลบต่อ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของคนรุ่นต่อไป
การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดสมดุลใน ๓ มิติ คือ มิติทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการพัฒนาทุกมิติมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน โดย
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมีลักษณะที่สาคัญ ได้แก่ การคานึงถึงขีดจากัดของทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาแบบองค์รวม และการคานึงถึงการพัฒนาโดยการใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้
ที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น โดยการพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มี
ระบบสั งคมที่ เ ป็ น สั งคมธรรมรั ฐ มีร ะบบการพัฒ นาเศรษฐกิจที่ มั่น คง ไม่ จาเป็น ต้องพึ่ง พาความ
ช่วยเหลือจากภายนอก มีคุณภาพสิ่ง แวดล้อมที่ดี ประชาชนรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า
โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นฐานในการผลิตเพื่อนาไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
(World Commission on Environment and Development, ๑๙๘๗) อ้างตาม อัษฎาพร
(๒๕๕๔)
สาหรับประเทศไทยมีการขับเคลื่อนนาเอาแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาปฏิบัติอย่าง
เป็ น รู ป ธรรมครั้ ง แรกในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยการประกาศใช้ ก ฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ มฉบั บ แรก คื อ

๗
พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ ส่ ง ผลให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและสานักงานคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติขึ้น โดยต่อมามี
การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในปี พ.ศ.
๒๕๒๑ และ ๒๕๒๒ ตามลาดับ และในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ มีการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้มีมาตรการควบคุมและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
ครอบคลุมยิ่งขึ้น รวมทั้งได้ขยายขอบเขตงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กว้างขวางขึ้น ทั้งในระดับท้องถิ่น
ระดับประเทศ และการประสานงานกับต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น ๓
หน่วยงาน คือ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมควบคุม
มลพิษ (คพ.) และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ซึ่งในปัจจุบัน ทั้งสามหน่วยงานสังกัดภายใต้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๑.๒ แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment
Programme: UNEP) (๒๐๑๑) อ้างตาม อัษฎาพร (๒๕๕๔) ได้นิยามคาว่า “Green Economy”
หรือ “แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว” ว่า เป็นกลไกในการพัฒนาที่ส่งผลต่อการปรับปรุงความเป็นอยู่ของ
มนุษย์และความเท่าเทียมกันในสังคม ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
การสูญเสียเชิงนิเวศอย่างมีนัยสาคัญ (Green Economy is the mechanism that results in
improved human well-being and social equity, while significant reducing
environmental risks and ecological scarcities) โดยเศรษฐกิจสีเขียวเป็นแนวทางที่รัฐบาลทั่ว
โลกพยายามผลั กดัน ด้ว ยมั่น ใจว่าจะเป็นกลไกที่ช่ว ยให้ การพัฒ นาทางเศรษฐกิจสามารถนาไปสู่
เปู า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ได้ อาทิ การพั ฒ นาสู่ ร ะบบเศรษฐกิ จ คาร์ บ อนต่ า การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และการให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหา
สังคม เป็นต้น ทั้งนี้ประเทศไทยได้ขานรับและให้ความสาคัญการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวเช่นกัน กรอบ
การจั ดท าแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้กาหนด
เปูาหมายหลักที่จะสร้างสังคมที่เป็นสุขและมีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน มิติที่จะ
ก้าวต่อไปในอนาคตคือ ลดช่องว่างความเลื่อมล้าสังคม แก้ไขปัญหาความยากจน สร้างฐานเศรษฐกิจ
ใหม่จากการพึ่งอุตสาหกรรมเพื่อการส่ งออก ยกระดับเป็นการผลิตจากฐานความรู้ด้วยเศรษฐกิจ
สร้ างสรรค์ ด้านสิ่ งแวดล้ อมต้ องมุ่ง สู่ เศรษฐกิจ สี เขียว นั่นคื อการผลิ ตในประเทศที่ ไม่เป็ นพิษกั บ
สิ่งแวดล้อม และพร้อมกับการสร้างความร่ว มมือกับเพื่อนบ้าน ภูมิภาคและโลกมากยิ่งขึ้น โดยที่
แผนพัฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๑ ประกอบด้ว ย ๖ ยุท ธศาสตร์ ห ลั ก ได้แก่ (๑) สร้า งความเป็นธรรม
(๒) พัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีพ (๓) สร้างความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน (๔) ส่งเสริม
ภาคธุรกิจให้เข้มแข็งเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน (๕) เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยกับเพื่อน
บ้ าน ภูมิ ภ าค และโลก และ (๖) บริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่า งยั่ง ยืน โดยในประเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมแบบแผนการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
มุ่งเน้นสู่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศสู่เศรษฐกิจสีเขียว เช่น การปรับตัวของอุตสาหกรรม
สู่การผลิตแบบ Green/Low Carbon และใช้พลังงานทดแทน การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และการบริการด้านสุขภาพ การฟื้นฟู ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม การใช้

๘
ประโยชน์จากมาตรการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์: REDD (การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการทาลายปุาและทาให้ปุาเสื่อมโทรม และการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอน ในประเทศกาลังพัฒนา
หรือ Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, and Enhancing
Forest Carbon Stocks in Developing Countries), PES (แนวคิดเกี่ยวกับการจ่ายค่าบริการทาง
ระบบนิเวศ หรือ Payment for Ecosystem Services), Biodiversity offsets (การชดเชยแก่ความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อไม่ให้มีการสูญเสียในภาพรวม) การปรับโครงสร้างภาคเกษตรไปสู่การ
ผลิ ตที่ยั่ งยื น การเปลี่ ย นแปลงนโยบายพลั งงานและขนส่ งไปสู่ การใช้พลั งงานสะอาดและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนาตลาดคาร์บอนเครดิตและ การใช้ประโยชน์จาก CDM (Clean
Development Mechanism) และการใช้ประโยชน์จากการเป็นภาคีในประชาคมอาเซียน
๒.๑.๓ แนวคิดการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขามนุษย์นิเวศ (๒๕๕๕) ได้สรุปแนวคิดเรื่อง
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ว่าเป็นกรอบแนวคิดที่ต้องการให้เกิดความยั่งยืน
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึงปัจจัย
สาคัญที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งจากภาคการผลิตและการบริโภค อันได้แก่ ความจาเป็นในการบริโภคตาม
ความต้องการพื้นฐาน ความต้องการที่นอกเหนือจากความจาเป็น และความตระหนักกับจิตสานึกของ
ประชาชน ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนวิถีการบริโภค โดยมีค่านิยม ความเชื่อ ความสนใจ ฐานะทางเศรษฐกิ จ
เป็นตัวกระตุ้นความต้องการ ซึ่งสามารถส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคผ่านทางการ
ให้การศึกษา การเรียนรู้ ประสบการณ์ การปรับตัวและการปรับทัศนคติ เพื่อลดความต้องการบริโภค
ให้อยู่ในระดับพอเหมาะ สาหรับภาคการผลิตนั้น การผลิตที่ไม่มีคุณภาพและไร้ประสิท ธิภาพ ส่งผลให้
เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างฟุุมเฟือยและเกิดมลภาวะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเสื่อมโทรม
ของระบบนิเวศและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในอนาคต การจะทาให้เกิดการผลิตที่ยั่งยืนจาเป็นต้อง
ค านึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต และการหมุ น เวี ย นทรั พ ยากรเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความพอเ พี ย งและมี
ความสามารถตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ทั้งนี้ การรวบรวมองค์ความรู้และศึกษากฎระเบียบ
ข้อบังคับที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดรูปแบบของการผลิตที่ตอบสนองต่อการบริโภคที่ยั่งยืน โดยที่มีการ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมในการดาเนินธุรกิจการ
ผลิตด้วย สามารถสรุปกรอบแนวคิดเรื่องการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลักการ ๓ ประการ
ดังนี้
๑) การปรับพฤติกรรมการบริโภคให้เป็นการบริโภคอย่างพอดีและพอประมาณ
การปรับเปลี่ยนวิถีการบริโภคอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความพอดี และความพอประมาณตามความ
ต้องการพื้นฐานและนามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นเปูาประสงค์หลักประการหนึ่งในการขับเคลื่อน
การบริโภคที่ยั่งยืนในบริบทไทย ซึ่งต้องมีกลไกในการขับเคลื่อน ๕ ประการ คือ (๑) การสร้างค่านิยม
ในการบริโภคภายใต้เงื่อนไขของความพอดีพอประมาณ (๒) การสร้างความรู้ ความตระหนัก และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค (๓) การพัฒนากลไกส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน (๔) การพัฒนา
ระบบและกระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่างสารเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน และ (๕) การสร้างความ
เข้มแข็งของผู้บริโภคผ่านเครือข่ายกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
๒) การส่งเสริมให้เกิดการตลาดที่รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถ

๙
เลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับอสิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดทั้งวัฏจักร
ของผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งนับเป็นส่วนสาคัญที่สามารถปรับเปลี่ยนวิถีการบริโภคตามกระแสบริโภค
นิยมไปสู่ความยั่งยืนได้ โดยมีกลไกในการขับเคลื่อน ๔ ประการ คือ (๑) การสร้างกลไกส่งเสริม
การตลาดที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม (๒) การพั ฒ นากลไกและรู ป แบบการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ด้ า น
สิ่งแวดล้อมผ่านสินค้าและบริการ (๓) การส่งเสริมให้มีการนาแนวคิดการตลาดเพื่อสังคมมาใช้ และ
(๔) การสร้างธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
๓) การส่งเสริมการผลิตให้มีประสิทธิภาพและเกิดการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมา
ใช้ใหม่ ภาคการผลิ ตและบริ ก ารต้อ งให้ ค วามส าคัญกั บการเพิ่มประสิ ท ธิภ าพและการหมุ นเวีย น
ทรัพยากรและพลังงาน โดยนาเครื่องมือและองค์ความรู้ใหม่ๆ เข้ามาใช้ เพื่อการปรับเปลี่ยนฐานและ
กระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมสู่ฐานการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน
๒.๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๑ การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดสังคมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจาเป็นต้อง
ใช้กลไกของตลาดที่เป็ น มิตรต่อสิ่ งแวดล้ อม โดยต้องทาการปรับเปลี่ยนทั้งในส่ ว นของโครงสร้าง
การผลิตและการบริโภคให้เป็นแนวทางไปสู่ความยั่งยืนควบคู่กัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขามนุษย์นิเวศ (๒๕๕๕) เสนอแนะแนวทางขับเคลื่อนการผลิตที่ยั่งยืนไว้ ๔ แนวทาง ดังนี้
๑) การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ แ ละนโยบายด้ า นการผลิ ต อย่ า งยั่ ง ยื น ควร
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการผลิตไปสู่วิถีการผลิตที่ยั่งยืน โดยการพัฒนากลไกและส่งเสริมผ่าน
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์แบบองค์รวม ทั้งด้านการเงิน การคลัง ภาษี และการตลาด และควรมุ่ง
สร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศเพื่อให้เกิดกลไกการเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้าง
เครือข่ายแลกเปลี่ยนข่าวสารและประสบการณ์ รวมถึงการสร้างและใช้ระบบติดตามประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ
๒) การผลั ก ดั น และเพิ่ ม สั ม ฤทธิ์ ผ ลของการด าเนิ นการตามแผนแม่บ ทว่า ด้ ว ย
การผลิตที่สะอาด ให้ครอบคลุมภาคการผลิตทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร
และภาคบริการ โดยมุ่งเน้ น ให้ เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภ าพและลดมลพิษที่เกิดจาก
ขบวนการผลิต โดยภาครัฐอาจมีมาตรการให้การสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง
ในการปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีสะอาดและผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ บริโภค
มีทางเลือกในการซื้อสินค้าและใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมและ
รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันในระยะยาวแล้ว จะช่วยให้
รัฐประหยัดงบประมาณในการกาจัดมลพิษที่เกิดจากขบวนการผลิตและการดูแลรัก ษาสุขภาพของ
ประชาชนอีกด้วย
๓) การยกระดับประสิทธิภาพของการผลิต โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต
สินค้าและบริ การที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้ อม มีมาตรการปูองกันและลดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม
สังคมและสุขภาพที่เหมาะสม มีการฝึกอบรม พัฒนาฐานข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้ในการใช้
วัตถุดิบและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ รวมถึงควรมีการส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อ

๑๐
นาเอาภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ทดแทนการนาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
๔) การกระตุ้นตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่ภาครัฐควรมี
บทบาทในการสร้างความต้องการและขยายตลาดสีเขียว (Green demand) เพื่อกระตุ้นให้กลไกด้าน
การตลาดขับเคลื่อนผ่านการจัดซื้อสินค้าและจัดจ้างบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยรัฐสามารถ
ด าเนิ น การโดยการปรั บ ปรุ ง กฎหมายหรื อ ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ า งๆ เพื่ อ สร้ า งแรงจู ง ใจให้
ผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือสินค้าสีเขียวมากยิ่งขึ้น สร้างมาตรการให้เกิด
การนาเอาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ เช่น การให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ผ่านกลไกภาษี เป็นต้น
ริเริ่มให้มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภาครัฐ ซึ่งเป็นผู้บริโภคราย
ใหญ่ที่สุดของประเทศ สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าสีเขียว
และให้บริการสีเขียว รวมถึงเผยแพร่และสร้างจิตสานึกในการใช้สินค้าและบริการสีเขียว
๒.๒.๒ การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขามนุษย์นิเวศ (๒๕๕๕) ให้ข้อคิดเห็นว่าหัวใจ
ส าคั ญ ของการบริ โ ภคที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม คื อ การปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการบริ โ ภค
(Consumption patterns) ซึ่งรวมถึงกระบวนการผลิต การบริการ การจัดจาหน่าย และการบริโภค
โดยวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการส่ ง เสริ ม การบริ โ ภคที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มก็ เ พื่ อ ล ดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มประสิทธิ ภาพ
และธ ารงไว้ซึ่งการรั กษาความสมดุล ของระบบนิเวศเพื่อสื บทอดไปยังมวลมนุษยชาติรุ่นต่อๆ ไป
ให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้โดยปกติสุข โดยมีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเปูาหมายในการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน ดังนี้
๑) เพิ่มประสิทธิภาพในการนาทรัพยากรไปใช้ โดยการใช้วัตถุดิบในการผลิตอย่าง
คุ้มค่า
๒) เพิ่มมูลค่าของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรการผลิต (Value creation)
๓) สร้างกระบวนการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่า งเป็นธรรม เช่น
รัฐบาลไม่เข้าไปแทรกแซงราคาผลผลิตทางการเกษตร
๔) สงวน รั ก ษา คุ้ ม ครอง ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๕) ลดการเกิดของเสีย (Waste minimization) เช่น การคัดเลือกและควบคุม
คุณภาพวัตถุดิบให้สดใหม่เสมอ หรือการสั่งวัตถุดิบโดยไม่ตุนไว้มากเกินไป
๖) เพิ่มการนาของเสียกลับมาใช้ใหม่ (Reuse and Recycle) เช่น การนาน้าทิ้งที่
เกิดขึ้นจากขบวนการการผลิตมาปรับปรุงคุณภาพและใช้ในกิจกรรมอื่น
๗) ผลั ก ดั น ให้ ภ าครั ฐ เป็ น ผู้ น าในการบริ โ ภคสิ น ค้ า ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
(Environmentally friendly products) เช่น การส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในภาครัฐ (Green procurement)
๘) เพิ่มการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ อาทิ การเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ที่
สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมการกาจัดมลพิษตามหลักผู้ก่อให้เกิดมลพิษต้อง
เปฌนผู้จ่ายค่าบริหารจัดการ (Polluter Pay Principle: PPP) การเก็บภาษีบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เป็นมิตร

๑๑
ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ถุงพลาสติก กล่องโฟม เป็นต้น
๙) ส ร้ า ง จิ ต ส า นึ ก ใ ห้ กั บ ป ร ะ ช า ช น ใ น ก า ร รั ก ษ า สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด
๑๐) สนับสนุนภาคประชาสังคมในการติดตาม และดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับภาครัฐ
๑๑) สนั บ สนุ น การน าขยะและของเสี ย มาใช้ ใ หม่ เพื่ อ ทดแทนการน า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ เช่น วัสดุที่นากลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย เช่น กระดาษ และแก้ว ซึ่งมีสัดส่วนถึง
ร้อยละ ๑๓ และร้อยละ ๓ ของปริมาณขยะชุมชน
๑๒) ส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนจากเศษวัสดุอินทรีย์ เพื่อลดการใช้น้ามัน
และถ่านหิน (เศษวัสดุอินทรีย์มีสัดส่วนถึงร้อยละ ๕๑ ของปริมาณขยะชุมชน)
๒.๒.๓ การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green
Procurement) หมายถึง การจัดซื้อหรือจัดจ้างสิ นค้าหรือบริการ โดยคานึงถึงความเหมาะสม
ทางด้ า นคุ ณ ภาพ ราคา การส่ ง มอบสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารตามที่ ก าหนด และการลดผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมจากการผลิตและบริการ โดยพิจารณาตลอดทั้งวัฎจักรชีวิตของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ การ
จัดซื้อจัดจ้างสีเขียวจะช่วยทาให้เกิดความต้องการสินค้าสีเขียว (Green Demand) กระตุ้นให้ผู้ผลิต
หันมาใส่ใจที่จะผลิตสินค้าที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพสินค้าหรือบริการ
ของตน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยคานึงถึงคุณภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตลอดทั้งวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) แทนการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ และยังเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้บริโภคเข้ามามี
ส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านกลไกทางการตลาดในการเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ (กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๒๕๕๖) ซึ่งผลประโยชน์ที่ได้รับในระดับองค์กร ได้แก่ การลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมขององค์กรที่เป็นผลมาจากการ
จัดซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูาที่ประหยัดพลังงาน ลดการเกิดของเสียจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการ
ใช้งานนาน โดยเมื่อประเมินวัฎจักรในเชิงมูลค่า (Life Cycle Costing) จะส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่าย
ภายในองค์กรจากค่าไฟฟูา ค่าน้า และต้นทุนที่ล ดลงจากการซ่อมบารุง การเปลี่ ยนอะไหล่ หรือ
อุปกรณ์เสื่อมสภาพ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการกาจัดของเสีย นอกจากนี้ยังส่งผลให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่
ดีต่อสาธารณะในด้านการดู แลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม
บุคคลากรมีความตระหนักรู้และเกิดการสร้างนิสัยที่สามารถขยายผลไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืนต่อไป
๒.๒.๔ โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายการจัดซื้อ
สีเขียวของภาครัฐ เพื่อส่งเสริมตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแดล้อมของประเทศไทย
ฝุายวิจัยนโยบาย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และกรม
ควบคุ ม มลพิ ษ (๒๕๕๕) โดยการสนั บ สนุ น งบประมาณจากส านั กงานพั ฒ นาเทคโนโลยีแ ละ
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (สวทช.) ได้ทาการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย
การจัดซื้อสีเขียวของภาครัฐ เพื่อส่งเสริมตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ไทย เพื่อประเมินผลกระทบ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของแผนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดซื้อจัด

๑๒
จ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ ศึกษาสถานภาพ
และบทบาทขององค์ กรที่เ กี่ย วข้ อง และความเชื่อมโยงของพัน ธกิจ ขององค์ กรร่ว มในภาครั ฐ ที่
สนับสนุนแผนส่งเสริมฯ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ รวมถึงจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับประเทศ
และระดับองค์กร (สวทช.) เพื่อการผลักดันแผนส่งเสริม ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ต่อไป
โดยที่หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้บริโภครายใหญ่ที่สุ ดของประเทศ จึงเชื่อว่าจะเป็น
กลไกสาคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างอุปสงค์ และส่งเสริมให้เกิดอุปทานของสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Demand) ที่ผ่านมานานาประเทศได้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ของ
การบริโภคเพื่อนาไปสู่วิถีการบริโภคอย่างยั่งยืน โดยขับเคลื่อนให้ภาครัฐดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้จะได้สรุปแนวทางและกลไกของการดาเนินการเพื่อการ
จัดซื้อจั ดจ้ างสิ นค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมของประเทศต่างๆ โดยอ้างตาม ฝุ ายวิจัย
นโยบาย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และกรมควบคุมมลพิษ (๒๕๕๕) และ
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑) ประเทศญี่ปุนได้เริ่มขับเคลื่อนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร เช่น นา
กระดาษมาใช้ใหม่ และการใช้รถยนต์ที่ปล่อยมลพิษต่า รวมทั้งได้ทาการพัฒนากลไก กฎเกณฑ์ และ
ระเบียบ เพื่อส่งเสริมการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๓๐
มีการจั ดท าระบบฉลากสิ่ งแวดล้ อม เพื่อ พัฒ นาเกณฑ์และให้ ก ารรั บรองผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ เป็น มิต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมภายใน ประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ มีการจัดทาแผนแม่บทพื้นฐานในการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม และในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ มีการจัดทาแผนปฏิบัติการปรับปรุงการบริหารจัดการของรัฐให้
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งยุทธศาสตร์สาคัญของแผนปฏิบัติการดังกล่าว คือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของการผลิตและการบริโภคไปสู่ความยั่งยืน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ มีการประกาศใช้กฎหมายส่งเสริม
การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นมา
๒) ประเทศเยอรมัน มีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ตอนต้นทศวรรษที่ ๘๐ (พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๓๓) โดยในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ มีการ
ประกาศใช้กฎหมาย Business Cycle Bill ที่กาหนดให้ภาครัฐหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิด
ของเสีย มีความคงทนและมีอายุการใช้งานยาวนาน ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่นากลับมาใช้ใหม่ได้หรือ
ซ่อมแซมเพื่อใช้ใหม่ได้ และมีการจัดตั้งคณะทางานจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา
เปูาหมายด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้รัฐบาลได้จัดทาคู่มือแนว
ทางการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่กาหนดให้ภาครัฐดาเนินการ
จั ด ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ามข้ อ ก าหนดด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง การให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การใช้ ง านและ
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และมีการดาเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
ในการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากพฤติกรรมการ
บริโภค โดยคานึงถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อย่างครอบคลุมทั้งระบบ คือ ตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ
การใช้ ท รั พ ยากรและผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น และวั ฏ จั ก รชี วิ ต ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ บริ ก ารตลอดทั้ ง
กระบวนการ
๓) รัฐบาลไต้หวัน มีการบริหารจัดการประเทศโดยให้ความสาคัญกับการจัดการ

๑๓
สิ่งแวดล้อม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ และได้ผลักดันแนวคิดการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตาม
บริบทของการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีหน่วยงาน
หลักรับผิดชอบ ๒ หน่วยงาน คือ Public Construction Commission และ Environmental
Protection Administration และได้ประกาศใช้กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ของภาครัฐ ในปีพ.ศ. ๒๕๔๓ ที่มีผลบังคับใช้ในปีถัดมา โดยก่อนการบังคับใช้ได้จัดให้มีการฝึกอบรม
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง กว่า ๑๐๐ หลักสูตร และมีการพัฒนาระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องต่างๆ ให้ส อดคล้องกันและนาไปสู่วิธีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยในเดือนสิ งหาคม
๒๕๔๔ รัฐบาลไต้หวันได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการฯ และได้กาหนดเปูาหมายให้ทุกองค์กรของรัฐ
จัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไว้ที่ร้อยละ ๓๐ ของปริมาณการจัดซื้อทั้งหมด และที่ร้อยละ
๕๐ ของปริ มาณการจั ดซื้อตามเปูาหมายของกฎหมายฉบับดังกล่ าว ส่งผลให้ห น่วยงานของรัฐใน
ส่วนกลางจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้มากกว่าร้อยละ ๘๐ และส่วนท้องถิ่นได้มากกว่า
ร้อยละ ๙๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ทั้งนี้ ความสาเร็จในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่
สาคัญประการหนึ่ง คือ การมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวางขายในตลาดอย่างเพียงพอ ซึ่งใน
ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประเทศไต้ห วัน มี ผ ลิ ตภัณ ฑ์ที่ไ ด้รั บการรั บรองว่า เป็ นมิต รต่ อสิ่ ง แวดล้ อ มมากถึ ง
๑,๘๒๑ รุ่ น จาก ๘๐ กลุ่ มผลิ ตภั ณฑ์ โดยหน่ ว ยงานภาครัฐ มี การจั ด ซื้อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่เ ป็น มิ ตรต่ อ
สิ่งแวดล้อมในกลุ่มกระดาษ เครื่องใช้ในครัวเรือน สุขภัณฑ์ เครื่องใช้สานักงาน อุปกรณ์เทคโ นโลยี
สารสนเทศ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เป็นส่วนใหญ่ จากผู้ผลิต ๔๐๖ ราย คิดเป็นมูลค่ากว่า ๘๙๖ ล้าน
เหรียญสหรัฐ
๔) รัฐบาลจีนมีนโยบายส่งเสริมการจาหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
การลดภาษีบริโภคจากร้อยละ ๑๐ เป็นร้อยละ ๗.๕ ให้กับผู้ที่ซื้อรถยนต์ที่มีแรงม้าไม่เกิน ๑.๖ และ
ช่วยเหลือเงินจานวน ๓๕๐-๘๐๐ หยวน ให้กับผู้ซื้อเครื่องใช้ไฟฟูาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสินค้า
ที่เข้าข่ายได้รับการสนับสนุนตามนโยบายดังกล่าวต้องเป็นสินค้าตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรองเป็น
สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยที่ในปัจจุบันจีนมีระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ คือ เครื่องหมายสิ่งแวดล้อมของจีน (China Environmental Labeling)
ออกโดยศู น ย์ รั บ รองสิ่ ง แวดล้ อ ม กรมการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น และ
เครื่องหมายประหยัดพลังงาน (Energy Conservation Certificate) ออกโดยคณะกรรมการการ
รับรองสินค้าประหยัดพลังงานแห่งชาติ เป็นต้น
๕) ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ EU (European Union) ให้ความสาคัญ
อย่างสูงต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยริเริ่มพัฒนาตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผ่านทางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสีเขียว (Green Public Procurement หรือ GPP) และได้ให้นิยาม
คาว่า GPP หมายถึง แนวทางที่หน่วยงานภาครัฐผนวกเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นและเร่งรัดให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มีการ
พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการคิดค้นและเลือกใช้แนวทางที่ทาให้เกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยพิจารณาวัฏจักรของสินค้าตลอดวัฏจักร โดยที่กลุ่มประเทศใน
สหภาพยุ โ รปมี มูล ค่ าในการจั ดซื้ อ จัด จ้ างแต่ ล ะปี สู ง กว่ า ๑,๐๐๐ พั น ล้ านเหรี ย ญยู โ ร ซึ่ ง คิด เป็ น
ประมาณร้อยละ ๑๔ ของ GDP ของกลุ่มสหภาพยุโรป การกาหนดใช้ EU Procurement Directive
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ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น แนวทางหนึ่งในการปรับปรุงระบบการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมในกลุ่ ม
ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้กาหนดให้มีการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้ง
ในภาครัฐและภาคธุรกิจ โดยใช้มาตรฐานข้อกาหนดฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อมสีเขียวของกลุ่มสหภาพยุโรป
เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการสาหรับการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการออกระเบียบข้อบังคับหลาย
ฉบั บ เพื่ อ ควบคุ ม มาตรฐานของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร และในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ ป รั บ ปรุ ง และ
ประกาศใช้กฎหมาย Procurement Directives ใหม่อีก ๒ ฉบับ ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดการดาเนิน การที่
โปร่งใส เป็นธรรม และไม่ฉ้อโกง โดยกาหนดเกณฑ์ เงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือก และขั้นตอนใน
การประมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดในกลุ่มประเทศ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันใน
ตลาดและการเข้าถึงระบบ โดยให้มีการเปิดเผยข้อมูลออกสู่สาธารณะผ่านระบบ e-auction
๖) ประเทศสวีเดน โดยที่ประชาชนของสวีเดนมีความตระหนักต่อการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เริ่มจากการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและแนว
ปฏิบัติที่ดีตั้งแต่ทศวรรษที่ ๑๙๙๐ (พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๔๓) และผลักดันนโยบายการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมของรั ฐ โดยสวีเดนได้ปรับปรุงกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างของประเทศให้ส อดคล้ องกับ
นโยบายของสหภาพยุโรป โดยยึดถือแนวปฏิบัติ ๔ ข้อ คือ การส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาคู่มือแนวทางในการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
การกาหนดยุทธศาสตร์หลักสาหรับสินค้าและบริการที่สาคัญ และการวิเคราะห์ระเบียบข้อบังคับและ
นโยบายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกลไกและกระบวนการที่กล่าวมา ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคู่มือแนวทางในการ
จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนอินเตอร์เน็ต ที่เรียกว่า EKU Guide ที่มีการรวบรวมข้อมูล
เกณฑ์ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า ๗๕ รายการ และมีการจัดตั้งเครือข่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี
จากการศึกษาขั้นตอนและแนวทางในการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่ อ
สิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆ ฝุายวิจัยนโยบาย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และกรมควบคุมมลพิษ (๒๕๕๕) ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ลาดับขั้นตอนการพัฒนาไปสู่การใช้กลไกการ
จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศ จะมีคาบเวลาและแนวทางในการพัฒนาไปสู่
ความสาเร็จในการจัดซื้อที่แตกต่างกัน โดยสามารถสรุปได้เป็น ๒ แนวทาง ดังนี้
๑) การพัฒนากลไกการจัดซื้อที่ภาครัฐเล็งเห็นความสาคัญและผลักดันนโยบาย
ดังกล่ า วไปสู่ แ นวปฏิบั ติผ่ านข้ อกฎหมาย สร้ างแนวปฏิบัติใ นการจั ดซื้อและจัดให้ มีการฝึ กอบรม
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินผลโดยกาหนดเปูาหมายในการจัดซื้อและให้มีการรายงานผลการ
ดาเนินการ และอาจใช้กลยุทธ์ที่นาไปสู่ความสาเร็จ โดยการให้สิทธิประโยชน์แก่หน่วยงานที่สามารถ
ดาเนินการได้สาเร็จตามเปูาหมายที่วางไว้ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนโดยเริ่มจากมาตรการสมัครใจไปสู่
มาตรการภาคบังคับกับหน่วยงานรัฐทั้งหมด เพื่อสร้างกระแสการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
ประเทศที่มีการดาเนินการตามแนวทางนี้ ได้แก่ ประเทศญี่ปุน และประเทศไต้หวัน เป็นต้น
๒) การพั ฒ นากลไกการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยที่ สั ง คม
ภายในประเทศนั้นๆ มีกระบวนการสร้ างความตระหนัก มีการให้ความรู้แก่ประชาชน จนเกิดเป็น
พฤติกรรมโดยรวมของสังคม เกิดเป็นกระแสของการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมี
การผลักดันให้รัฐมีการดาเนินการเพื่อตอบสนองต่อกระแสสังคมดังกล่าวในรูปของนโยบายส่งเสริม
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เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติจนมีการพั ฒนาเป็นระเบียบในการปฏิบัติเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยประเทศที่มีการดาเนินการตามแนวทางนี้ ได้แก่ ประเทศสวีเดน เป็นต้น
๒.๒.๕ การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง หรือ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์หรือประเมิน
สถานการณ์ของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อค้นหาจุดแข็ง โอกาส จุดด้อย อุปสรรค หรือสิ่งที่อาจเป็น
ปัญหาสาคัญต่อการดาเนินงาน การวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation
Analysis) ซึ่งหลักการสาคัญคือการวิเคราะห์โดยการสารวจจากสภาพการณ์ ๒ ด้าน ได้แก่ (๑) การ
สารวจจากสภาพการณ์ภายใน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ (Strength) จุดอ่อนหรือ
ข้อเสียเปรียบ (Weakness) เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) และ (๒) การสารวจจากสภาพการณ์ภายนอก
เพื่อให้รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน โดยการวิเคราะห์โอกาสที่จะดาเนิน การได้ (Opportunity)
อุปสรรค หรือข้อจากัด หรือปัจจัยที่คุกคามการดาเนินงาน (Threat) ทาให้ทราบว่าหน่วยงานหรือ
โครงการมีศักยภาพมากน้อยเพียงใด ซึ่งการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร จะช่วยให้
ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งสิ่ งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มของ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีจุดแข็งอะไรบ้างที่ควรคงไว้ ซึ่งหน่วยงานหรือโครงการสามารถนามาใช้
ประโยชน์ในการทางานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ และมีจุดอ่อนอะไรบ้างที่ควรได้รับการปรับปรุงให้
ดีขึ้น โดยที่โอกาสคือปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เป็นประโยชน์และเอื้ออานวยให้การทางาน
บรรลุ วัตถุป ระสงค์ ในขณะที่อุปสรรคคือปัจจัยหรือสถานการณ์ภ ายนอกที่เป็นตัว ที่ขัดขวางการ
ดาเนินการขององค์กรไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒ นาหน่ ว ยงานหรื อโครงการเพื่อให้ ส ามารถท าการปรับปรุ งหน่ว ยงานหรือโครงการได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็น ประโยชน์ อย่างมากต่อการกาหนดวิสัยทัศน์ การกาหนดกลยุทธ์ และการ
ดาเนินการตามกลยุทธ์ต่อไป

ภาพที่ ๒ SWOT Analysis

๑๖
ขั้นตอน / วิธีการดาเนินการทา SWOT Analysis มีดังนี้
๑) การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นการวิเคราะห์และพิจารณา
ทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กรทุกด้าน เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร โดย
แหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดล้อมภายในคือระบบข้อมูลเพื่อการบริหารที่
ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธี ปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทางานและ
ทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ขององค์กรเพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์และผลกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ด้วย
๒) การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นการประเมินเพื่อค้นหาโอกาส
และอุปสรรคในการดาเนินงานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกองค์กร เพื่อทราบว่า
ปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบหรือให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดาเนินการขององค์กร
โดยที่องค์กรอาจต้องหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบ
ต่างๆ ได้ หรือใช้โอกาสนาเอาข้อดีมาใช้เสริมสร้างให้หน่วยงานเข้มแข็งยิ่งขึ้น ปัจจัยภายนอกดังกล่าว
อาจหมายถึง สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของ
องค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ / สภาพแวดล้อมทาง
สั งคม เช่น ระดับ การศึกษาและอัตรารู้ห นังสื อของประชาชน การตั้งถิ่นฐานและการอพยพของ
ประชาชน ลั ก ษณะชุ ม ชน ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ค่ า นิ ย ม ความเชื่ อ และวั ฒ นธรรม /
สภาพแวดล้ อ มทางการเมื อ ง เช่ น พระราชบั ญ ญั ติ พระราชกฤษฎี ก า มติ ค ณะรั ฐ มนตรี และ
สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี เช่น นวัตกรรมใหม่ๆ และพัฒนาการทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการให้บริการ

บทที่ ๓
ผลการศึกษา
๓.๑ นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ มีดังนี้
๓.๑.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ กล่าวคือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุม
มลพิษ ได้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อแผนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ และ (ร่าง) แผนการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสิ นค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรีฯ ได้รับฟังความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร กระทรวงพาณิ ช ย์ กระทรวงพลั งงาน
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวง
อุตสาหกรรม สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงบประมาณ
ประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ซึ่งสรุปได้ว่า การเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนดังกล่าวมิได้เป็นการกาหนดให้สินค้าและบริการที่ทางราชการจะต้อง
จัดซื้อจัดจ้างหรือรับบริการทุกประเภท/รายการ ต้องผ่านเกณฑ์ข้อกาหนดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หรือได้รับฉลากเขียว หรือได้รับใบไม้เขียว แต่เป็นการกาหนดเปูาหมายระดับหนึ่ง เพื่อให้มีการจัดซื้อ
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเกณฑ์ข้อกาหนดดังกล่าวจะไม่เป็นการกีดกันหรือ
เลือกปฏิบัติกับผู้เสนอขายสินค้าและบริการ โดยสินค้าและบริการที่เข้าเกณฑ์ข้อกาหนดจะต้องมี
ผู้ผลิต/จาหน่วยในประเทศไทยไม่น้อยกว่า ๓ ราย จึงถือว่าสมบูรณ์ นอกจากนี้ การดาเนินการตาม
แผนดังกล่าว มีการประกาศหรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการได้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้มี
เวลาในการปรับ ตัวและเตรียมความพร้อมในกระบวนการผลิต โดยคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้
กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง รับข้อเสนอของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ และ (ร่าง)
แผนการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๑๒๕๕๔ ไปพิจารณาปรับปรุงระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับระเบียบฯ ดังกล่าว
๓.๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)
บทที่ ๕ ของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ ๑๐ ได้กาหนด
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาบนฐานความหลากหลายทางชี ว ภาพและการสร้ า งความมั่ น คงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ให้มีการปรับแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลดผลกระทบ

๑๘
ต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสร้างตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยภาครัฐเป็นผู้นาในการบริโภค ปรับปรุงกฎ ระเบียบ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐให้สามารถรองรับ
สินค้าดังกล่าว รวมทั้งกาหนดเกณฑ์มาตรฐาน กลไกการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก พัฒนาและจัดทา
ฐานข้อมูลสินค้าฉลากเขียว/สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กาหนดและให้รางวัลกับหน่วยงานที่เป็น
องค์กรสีเขียวของภาครัฐ ตลอดจนส่งเสริมการจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในองค์กรภาคเอกชน
ผ่านห่วงโซ่อุปทานสีเขียวหรือการจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านคู่ค้าทางธุรกิจ ควบคู่กับการเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายผู้บริโภคเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือในการพิทักษ์สิทธิและ
เฝูาระวัง เช่น เป็นชมรมหรือเครือข่ายเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมผู้บริโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
เป็นต้น
๓.๑.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
บทที่ ๘ ของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ มีการกาหนด
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นการต่อเนื่องและขยายผล
จากการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ โดยให้มีการปรับกระบวน
ทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่า
และเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม สร้ า งโอกาสทางการตลาดให้ กั บ สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม โดยขยายผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐให้ครอบคลุมกว้างขวาง
ถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งให้ครอบคลุมถึงการจัดซื้อสินค้าทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่ อ
กระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของการผลิตให้มากขึ้น ให้สิทธิพิเศษด้านภาษีกับผู้ประกอบการหรือสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถแข่งขันกับสินค้าอื่นๆ รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์
และให้รางวัลกับหน่วยงานของรัฐที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมในองค์กรเอกชนผ่านห่วงโซ่อุปทานหรือการจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านคู่ค้าทางธุรกิจ
๓.๑.๔ แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการผลิตที่สะอาด พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙
วัตถุป ระสงค์ของแผนแม่บ ทแห่ งชาติว่าด้ว ยการผลิ ต ที่ส ะอาด คือ ให้ มีการน า
หลักการด้านการผลิตที่สะอาดไปในใช้ในทุกภาคส่วนและทุกกิจกรรม สร้างมาตรการและกลไกที่จะ
สนับสนุนการนาหลักการนี้ไปปฏิบัติ และเป็นกรอบการดาเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามทิศทาง
เดียวกันและสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
๓.๑.๕ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่ ว น ได้จั ดทาแผนจั ดการคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อให้ ส่ ว น
ราชการ ธุรกิจเอกชน องค์กรชุมชน ประชาชน และทุกภาคีการพัฒนาต่างๆ สามารถนาไปใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีต่อไป โดยแผนจัดการฯ
ฉบับดังกล่าวนี้ กาหนดวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างเป็นมิต รต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรม สมดุล มีประสิทธิผล และมีส่วนร่วมของทุก

๑๙
ภาคส่ ว น เพื่อเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน และมียุทธศาสตร์ที่ส าคัญจานวน ๖
ยุทธศาสตร์ คือ (๑) การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น (๒) การ
อนุ รักษ์และฟื้นฟูแหล่ งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (๓) การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล (๔) การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในทุก
ระดับ (๕) การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยธรรมชาติ และ (๖) การพัฒนาคนและสังคมให้มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มีแผนงานที่
สาคัญจานวน ๒๐ แผนงาน อาทิ แผนงานการส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน แผนงานการสงวนรักษา
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน แผนงานการจัดการการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน แผนงานการ
จัดการมลพิษ แผนงานสร้างความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติ และแผนงานการสร้างจิตสานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
๓.๑.๖ แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑ กาหนดให้
รัฐเป็นผู้นาในการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้มีกฎระเบียบรองรับ
๓.๑.๗ แผนการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔
กรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ในฐานะ
หน่วยงานหลักในการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
ได้จัดทาแผนการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐปี
พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ ขึ้น โดยสอดคล้องกับหลักการนโยบายสินค้าครบวงจร (Green Paper on
Integrated Product Policy: IPP) ซึ่งเป็นมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่สากลยอมรับ โดยนาแนวคิด
เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle Approach) มาพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ จะ
ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างไร ตั้งแต่การใช้วัตถุดิบ กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ตลอดจน
กระบวนการจาหน่าย การใช้งาน รวมไปถึงการกาจัดทิ้งเมื่อหมดอายุการใช้งาน โดยแนวคิดดังกล่าว
สอดคล้องตามโครงการสู่เส้นทางการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ที่สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยจัดทาขึ้นในปี พ.ศ.
๒๕๔๙
แผนการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ภาครัฐเป็นผู้นาในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีปริมาณการจัดซื้อทั้งหมดของสินค้าและบริ การแต่ละประเภทเป็นร้อยละ
๕๐ ในปี ๒๕๕๔ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ขยายผลนาไปสู่การยอมรับ
ของผู้ บ ริ โ ภค เกิด ตลาดของสิ น ค้า และบริก ารที่ เป็ น มิต รกับ สิ่ งแวดล้ อ ม โดยมีก ารก าหนดวัด ค่ า
ระดับประเทศด้วยดัชนี Green GDP และสนับสนุนให้ภาครัฐมุ่งสู่การบริโภคอย่างยั่งยืน โดยคานึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดวงจรชีวิตของสินค้าและบริการ พร้อมทั้งได้จัดทามาตรการสาหรับ
ภาคส่วนต่างๆ รวม ๔ ภาคส่วน ดังนี้
๓.๑.๗.๑ มาตรการภาคราชการ ประกอบด้วย
๑) การประกาศนโยบายเพื่อสนับสนุนให้ภาครัฐมีปริมาณการจัดซื้อจัด

๒๐
จ้างทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเปูาหมายให้ปริมาณการจัดซื้อทั้งหมดของสินค้าและบริการแต่ละ
ประเภทเป็นร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๕๔ และให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบและ
ปรับปรุงระบบและกลไกการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒) การแต่งตั้งคณะทางานของแต่ละสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
จัดทาเปูาหมายที่ระบุกาหนดเวลาและชนิดประเภทของสินค้าและบริการ สาหรับผู้ผลิต ผู้จาหน่าย
และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบกาหนดการจัดซื้อของภาครัฐ เพื่อประกาศให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้มีเวลา
เตรียมตัวล่วงหน้า โดยมีการปรับทบทวนระยะเวลาทุก ๑ ปี
๓) การจัดทาเปูาหมายการดาเนินงานในการจัดซื้อ โดยทยอยเริ่มให้มี
การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเริ่มจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และขยายไปยังหน่วยงานสังกัดกระทรวงอื่น ๆ ทั้งหมด ๑๐๐ % ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕
๔) การปรับปรุง แก้ไข พัฒนา ออก กฎหมาย ระเบียบ และระบบการ
บริหารงาน ที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ได้แก่
(๑) ระเบียบให้หน่วยงานภาครัฐจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
(๒) ระเบียบให้หน่ว ยงานภาครัฐรายงานผลการจัดซื้อสิ นค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๓) กฎหมายการออกแบบผลิ ต ภัณฑ์ ที่ เป็น มิต รกับ สิ่ ง แวดล้ อ ม
(Green Product Designing and Manufacturing Law)
(๔) กฎหมายการส่งเสริมการใช้วัสดุนากลับมาใช้ใหม่ (Law for
Promotion of Utilization of Recycled Resource)
(๕) กฎหมายการใช้บรรจุภัณฑ์ใช้ซ้าหรือทาจากวัสดุนากลับมาใช้
ใหม่ (Containers and Packaging Recycling Law)
(๖) กฎหมายส่งเสริมเครือข่ายสนับสนุนการนากลับมาใช้ใหม่ (Law
for Promoting the Creation of a Recycling-oriented Society)
(๗) กฎหมายการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม (Green Purchasing Law)
(๘) กฎหมายการทิ้งขยะที่เหมาะสม (Proper Waste Disposal
Law) อาทิ กฎหมายการกาจัดซากยานพาหนะ (End-of-Life Vehicles Recycling Law) กฎหมาย
การกาจัดซากตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์
(๙) กฎหมายการกาจัดซากอุปกรณ์ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ (Endof-Life Electrical and Electronic Recycling Law)
(๑๐) กฎหมายการสนั บ สนุ น ด้ า นเศรษฐศาสตร์ การเงิ น ภาษี
สาหรับผู้ผลิต ในการวิจัยพัฒนาหรือ ผลิต สินค้า/บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ส่วนลดค่า
ทดสอบเงินกูด้ อกเบี้ยต่า เงินอุดหนุน ฯลฯ
(๑๑) กฎหมายการสนั บ สนุ น ด้ า นเศรษฐศาสตร์ การเงิ น ภาษี

๒๑
สาหรับผู้ซื้อ ในการสนับสนุนการซื้อสินค้า/บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕) การจัดทาเปูาหมายสาหรับภาครัฐในการพัฒนากลไกทางการเงิน
Green Finance และมาตรการภาษี มาสนับสนุนการลงทุน ผลิต / การซื้อ สินค้าและบริการที่เป็น
มิตรกับ สิ่ งแวดล้ อม รวมถึงการพัฒ นากองทุนเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานในลั กษณะกองทุน
หมุนเวียน เพื่อให้เกิดระบบกลไกการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๖) การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใช้ในการ
(๑) บริหารทรัพยากร และ การวางแผนการใช้ทรัพยากร ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(๒) ติ ด ตามประเมิ น ผล ระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
(๓) ให้ บริการข้อมูล ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ข้อมูล สินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของสินค้าต่อสภาวะแวดล้อม ตลอดช่วงวัฏจักรอายุ
ของสินค้าแก่ผู้บริโภค
(๔) เชื่อมโยงกับเครือข่ายระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถ
ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗) การประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการร่วมกัน
จัดทาแผนและติดตามประเมินผลร่วมกัน
๘) การจั ด อบรม สั ม มนา ข้ า ราชการฝุ า ยจั ด ซื้ อ ของภาครั ฐ และ
ผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้า/บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์
จากของเหลือใช้ การกาจัดของเสียอย่างถูกวิธี ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ในการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓.๑.๗.๒ มาตรการสาหรับภาคผู้ผลิต ผู้จาหน่าย ผู้ให้บริการ ประกอบด้วย
๑) การจัดกลุ่มประเภทสินค้า/บริการ เรียงลาดับสินค้า/บริการที่มีความ
พร้อม กาหนดเปูาหมายการดาเนินงาน ทั้งสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าเกษตร (ทั้งสินค้านาเข้า สินค้าที่
สามารถผลิตได้ในประเทศ) และบริการ
๒) การสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร ทางวิชาการ
๓) การสนับสนุนด้านการเงิน และภาษี สาหรับการวิจัย พัฒนาสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔) การสนับสนุนด้านอุตสาหกรรม/บริการสนับสนุน เช่น
(๑) งานบริการซ่อม การสนับสนุนการจัดอบรม สัมมนา ให้แก่ผู้
ให้บริการซ่อมเพื่อลดปริมาณของเสีย และการใช้ทรัพยากร เกี่ยวกับ เทคนิคการซ่อม เช่น โทรทัศน์
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟูา รถยนต์ ฯลฯ
(๒) การส่งเสริมเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ให้บริการ สินค้าและบริการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้รวมกลุ่มเป็นเครือข่ายผู้ผลิตในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อร่วมกันพัฒนาสินค้าที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ พัฒนามาตรฐานสินค้า

๒๒
๓.๑.๗.๓ มาตรการส าหรับภาคการทดสอบรับรอง เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถขององค์กรที่มีหน้าที่ดูแลสิทธิของผู้บริโภคและองค์กรที่ส่งเสริมการผลิต การอนุญาต
การกากับควบคุม และตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน ประกอบด้วย
๑) การสร้ า งระบบ กลไก ในการก าหนดเกณฑ์ ข้ อ ก าหนดและแนว
ทางการตรวจสอบของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๒) การสร้ า งกลไกในการปู อ งกั น และควบคุ ม สิ น ค้ า ที่ ไ ม่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
๓) การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบการให้ ฉ ลากให้ ไ ด้ ม าตรฐาน เช่ น
เครื่องหมายฉลาก ระบบการขึ้นทะเบียน และออกใบรับรองการใช้เครื่องหมายฉลาก
๔) การพัฒนาปรับปรุงระบบการตรวจรับรองมาตรฐาน โดยดาเนินการ
(๑) การสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ทดสอบ
(๒) การสนั บ สนุ น การพั ฒ นาคว ามสามารถและคุ ณ ภ าพ
ห้องปฏิบัติการ ให้ห้องปฏิบัติการของภาครัฐและเอกชน มีความสามารถและมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนด มีองค์ความรู้ด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ระบบการรับรองมาตรฐานสากล
ระบบการตรวจประเมิน รวมทั้งมีทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้ในการรับรองและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
(๓) การสนั บ สนุ น การฝึ ก อบรมพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร ให้ มี
ความรู้ ด้า นระบบคุ ณภาพห้ องปฏิบั ติการ ระบบการตรวจประเมิน มาตรฐานสิ นค้ า ให้ ส ามารถ
สนับสนุนการดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) การสนั บ สนุ น การแลกเปลี่ ย น ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก าร
ตรวจสอบระหว่างศูนย์ทดสอบ
(๕) การสนับสนุนการเป็นสมาชิกสมาคม เครือข่ายห้องปฏิบัติการ
ทั้งในและต่างประเทศ
(๖) การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ผู้ชานาญทดสอบเฉพาะด้าน ให้
ครอบคลุมทุกสาขาและเป็นไปตามเกณฑ์สากล
(๗) การสนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเกี่ ย วกั บ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสั มพันธ์ด้านการบริการและรับรองคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ
๕) การพัฒนา ปรับปรุง ระบบกากับ ติดตาม ตรวจสอบ สินค้า/บริการ
ที่ได้รับการรับรอง เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
๓.๑.๗.๔ มาตรการสาหรับภาคการศึกษา ประชาสั มพันธ์ และการตลาด เพื่อ
พัฒนาระบบการเผยแพร่องค์ความรู้ และข้อมูลด้านสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อ
สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based Society) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ดังนี้
๑) การจัดทาสื่อสนับสนุน ด้านวิชาการและการประชาสัมพันธ์ ในการ

๒๓
ส่งเสริมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดทาเอกสารเผยแพร่ความรู้ การจัดทา
สื่อโทรทัศน์ การจัดทาคู่มือแนวปฏิบัติที่ดี
๒) การจัดอบรม สัมมนา ให้ แก่ สื่ อมวลชน ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิ น ค้า /บริ การที่ เ ป็ น มิต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ พัฒ นาสื่ อมวลชนสี เขี ยว ให้ ช่ว ยกระจายความรู้ ใ ห้
ประชาชน ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ ค่านิยม ทัศนคติ และ จิตสานึก ในการสนับสนุนการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๓) การส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาครัฐ สถานศึกษา และองค์กรเอกชน จัด
กิจกรรม ส่งเสริมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา
เช่นการสอดแทรกไว้ในหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา
๔) การสร้างระบบคุ้มครองผู้บริโภค การสร้างกลไกรับประกันคุณภาพ
ของสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หากผู้บริโภคซื้อ แล้วเกิดเสียภายในระยะเวลารับประกัน สามารถ
นามาเปลี่ยนคืนได้ที่ร้านที่จาหน่ายได้โดยแสดงสาเนาใบเสร็จเป็นหลักฐานประกอบ
๕) การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์แสดง / จาหน่ายสิ นค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
๖) การลดอุปสรรคในการจาหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมใน
ประเทศ และ การส่งออกสินค้าที่ผลิตในประเทศ
๗) การส่งเสริมเครือข่ายผู้ผลิต/ผู้จาหน่าย ผู้ให้บริการ สินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้รวมกลุ่มเป็นเครือข่าย เพื่อส่งเสริมให้มีจาหน่าย/ให้บริการในทุกจังหวัด
อย่างกว้างขวาง เช่น ประชาคมผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และประกอบ
ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
๘) การสนับสนุนกลไกด้านราคา เพื่อสนับสนุนให้สินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมสามารถจาหน่ายได้ในราคาที่เหมาะสม เช่น การจัดมหกรรมสินค้าฉลากเขียวเพื่อจาหน่าย
ในราคาถูก การจัดเก็บภาษี มูลค่าเพิ่มในอัตราต่าสาหรับสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ
๙) การประสานความร่วมมือจากสื่อมวลชน สถานีวิทยุ โทรทัศน์ สื่อ
สิ่ ง พิ ม พ์ และโดยเฉพาะสื่ อ ของภาครั ฐ ในการประชาสั ม พั น ธ์ สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม ให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานทุกรูปแบบในสื่อทุกชนิด อย่างต่อเนื่อง
กว้างขวางและทั่วถึง การให้การสนับสนุนด้านโฆษณา เช่น ขอความร่วมมือสื่อมวลชนในการขยาย
ระยะเวลาเครดิตการเรียกเก็บเงินค่าโฆษณาสาหรับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
สร้างมาตรการจูงใจด้านภาษี ฯลฯ
๑๐) การประสานหน่วยงาน เช่น กระทรวง สมาคม ที่เกี่ยวข้อง ในการจัด
กิจกรรม ยกย่องผู้ประกอบการ ที่ผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ได้รับรางวัลเชิดชู
เกียรติ เช่น Eco-product Award การรับรองฉลากเขียว มาตรฐานโรงแรม ๕ ดาว ใบไม้เขียว รางวัล
Energy Award สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับมาตรฐาน GAP อาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับมาตรฐาน
HACCP ฯลฯ
๑๑) การส่ ง เสริ ม เครื อ ข่ า ยผู้ บ ริ โ ภคสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม เช่น เครือข่ายเยาวชนเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืนฯลฯ ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

๒๔
และข้ อ มูล ข่า วสารเกี่ ย วกับ สิ น ค้ าและบริก ารที่ เป็ น มิต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม และเข้ า มามีส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการบริหารจัดการเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืนในระดับชุมชนและครัวเรือน และ การมีส่วน
ร่วม ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ โครงการของภาครัฐ และ ให้ข้อเสนอแนะ ผลักดันมาตรการต่อ
ภาครัฐ
๓.๑.๘ (ร่ า ง) แผนการส่ ง เสริ ม การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙
เมื่อระยะเวลาในการดาเนินงานตามแผนการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริ การที่เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อมของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ สิ้ น สุ ดลง กรมควบคุ ม มลพิ ษ
กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม ได้จัดทา (ร่าง) แผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็ นมิตรกับ สิ่ งแวดล้อมของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อให้ การดาเนินการ
ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
โดย (ร่าง) แผนการส่ งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ฉบับใหม่นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้นาในการ
จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และขยายผลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย หน่วยงานในกากับของรัฐ และองค์การมหาชน ส่งเสริมให้ภาคผู้ผลิต และ
ผู้ ป ระกอบการ ปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทัศ น์ และกระบวนการผลิ ตสิ น ค้าและบริ การที่ เป็นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้มีปริมาณสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในท้องตลาดเพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างกระบวนทัศน์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สังคมมีการบริโภคที่ยั่งยืน
(ร่าง) แผนการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ เป็นแผนงานบูรณาการระดับประเทศ ที่หน่วยงานภาครัฐในระดับ
กระทรวงและระดั บ กรมต่างๆ มีบทบาทส าคัญในการเป็นหน่วยงานหลั กในการขับเคลื่ อนเพื่อให้
สามารถดาเนิ น งานได้ตามเปู าหมายและวัตถุประสงค์ที่ กาหนดไว้ คื อ กระทรวงการคลั ง ส านั ก
นายกรั ฐ มนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย ธนาคารแห่ งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค สานักงานคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สานักงาน
กรุ ง เทพมหานคร โดยร่ า งแผนส่ ง เสริม พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ประกอบด้ ว ยยุท ธศาสตร์ เ พื่อ การ
ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐและ
ภาคส่วนอื่นๆ จานวน ๔ ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่
๓.๑.๘.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ คือ ขับเคลื่อนปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประกอบด้วย ๓ เปูาประสงค์ รวม ๘ แผนงาน ดังนี้
๑) เปู า ประสงค์ ที่ ๑.๑ เพิ่ ม จ านวนสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ มี ๔ แผนงาน คือ
(๑) ปรับปรุงระเบียบพัสดุภาครัฐให้หน่วยงานภาครัฐสามารถจัดซื้อ

๒๕
จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยให้สิทธิทางด้านราคา
(๒) คัดเลือกและจัดทาเกณฑ์ข้อกาหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการของภาครัฐ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๕
รายการ/ปี
(๓) เพิ่มจานวนประเภทและจานวนของสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
(๔) ส่งเสริมการให้รางวัลกับหน่วยงานที่ดาเนินการจัดซื้อสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลงานดีเด่นในด้านสัดส่วนงบประมาณและยอดงบประมาณรวม
สูงสุดที่มีการจัดซื้อสินค้าและจ้างบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึงรวมทั้งนวัตกรรมหรือ
รูป แบบการจั ดซื้อจั ดจ้ างสิ นค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อมที่เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้าน
งบประมาณและสิ่งแวดล้อมด้วย
๒) เปูาประสงค์ที่ ๑.๒ เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างฯ
และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมี ๒ แผนงาน คือ
(๑) ส่งเสริมให้ มีการจัดซื้อจัดจ้างสิ นค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานต้นแบบของภาครัฐ ครอบคลุมหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบ ออกระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานจัดสรรงบประมาณ และหน่วยงานบริหารของ
แต่ละกระทรวง ได้แก่ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง สานั กงบประมาณ สานักงาน
ปลัดกระทรวงฯ ของทุกกระทรวง และส่วนราชการระดับท้องถิ่น โดยมีการจัดทาแผนระยะยาวเพื่อ
นามาใช้ในการดาเนินงาน
(๒) เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรฝุายจัดซื้อของภาครัฐ ผู้ที่มี
หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและออกระเบี ย บการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง หน่ ว ยจั ดสรร
งบประมาณ และผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) เปูาประสงค์ที่ ๑.๓ ส่งเสริมสร้างให้ผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้สะดวก มี ๒ แผนงาน คือ
(๑) จั ด ท าคู่ มื อ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งอย่ า งง่ า ย และทบทวนความ
เหมาะสมทุกปี
(๒) จั ด ท าฐานข้ อ มู ล รายการสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม ที่หน่วยงานภาครัฐ สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ และปรับปรุงทุกเดือน เช่น ในรูปแบบ EcoProduct Directory เป็นต้น
๓.๑.๘.๒ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ คื อ กระตุ้น การผลิ ตสิ นค้ าและบริก ารที่ เป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๗ เปูาประสงค์ รวม ๒๑ แผนงาน ดังนี้
๑) เปูาประสงค์ที่ ๒.๑ ส่งเสริมให้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ พัฒนาสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและขอการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับรองโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น ฉลากเขียวและฉลากใบไม้เขียว เป็นต้น รวมทั้งการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้มีการ

๒๖
พัฒนาและปรับปรุงให้เข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อกระตุ้นตลาดและเตรียมความพร้อมเข้าสู่
กลไกของการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมต่อไป มี ๗ แผนงาน คือ
(๑) โครงการนาร่องสาหรับผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาสินค้า
และบริการที่เป็ นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม และขอการรับรองฉลากสิ่งแวดล้ อม ที่ได้รับการรับรองโดย
หน่วยงานภาครัฐ เน้นฉลากเขียว และฉลากใบไม้เขียว
(๒) โครงการนาร่องสาหรับผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และขอการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทอื่นๆ ที่รับรองโดย
หน่วยงานภาครัฐ เช่น ฉลากลดคาร์บอน ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น
(๓) สนับสนุนให้ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
(๔) สนับสนุนส่งเสริมด้านเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมชุมชนท้องถิ่น
(๕) ก าหนดแนวทางสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ ท้ อ งถิ่ น หรื อ SMEs
เข้าร่วมดาเนินโครงการ รวมถึงการส่งเสริม การรวมกลุ่มการส่งต่อผลิตภัณฑ์ให้กับ อุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่
(๖) สนับสนุนให้ระบบการทดสอบและรับรองฉลากเขียว และฉลาก
ใบไม้เขีย ว มีความรวดเร็ ว และให้ครอบคลุ มรายการสิ นค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม
มากขึ้น รวมถึงอานวยความสะดวกการขึ้นทะเบียน
(๗) จั ด แบ่ ง ให้ มี ห น่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ ใ ห้ ก ารรั บ รองสิ น ค้ า และ
บริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ๒ ระดั บ ได้ แ ก่ การรั บ รองโดยการประเมิ น ตนเอง (SelfAssessment) ซึ่งจะมีการสุ่มตรวจ (Spot Check) เป็นระยะ และการรับรองโดยหน่วยงานรับรอง
มาตรฐาน (Certification Body) เช่น ฉลากสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยจะส่งเสริมให้หน่วยงานที่รับรอง
โดยการประเมินตนเอง เข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานภายในระยะเวลา ๔ ปี
๒) เปูาประสงค์ที่ ๒.๒ การปรับกระบวนทัศน์การผลิตสินค้าและบริการ
ให้สอดคล้องกับการปรับกระบวนทัศน์และพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี ๑
แผนงาน คือ ส่งเสริมให้ผู้ผลิตและผู้ให้บริการใช้หลักการผลิตและบริการที่สะอาด (หลักการ ๓R) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาคการผลิตและการบริการและนาไปสู่สังคมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
๓) เปูาประสงค์ที่ ๒.๓ ให้มีฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิตของ
วัสดุและผลิตภัณฑ์ของประเทศ มีผู้เชี่ยวชาญ และมีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบ
พัฒนาวัสดุ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าของประเทศคู่ค้าที่สาคัญเพื่อส่งเสริมภาคการส่งออก มี ๔ แผนงาน คือ
(๑) จัดท าฐานข้ อมู ล สิ่ ง แวดล้ อ มตลอดวัฏ จัก รชีวิ ตของวั ส ดุ และ
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานรองรับการประเมินความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ
(๒) วิ จั ย และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า นการออกแบบพั ฒ นาวั ส ดุ

๒๗
ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๓) พัฒนาเครือข่ายฐานข้อมูลองค์ความรู้ในการวิจัยและพัฒนา
รวมถึงการสนับสนุนเทคโนโลยี ข้อกฎหมายและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าแต่ละประเทศเพื่อส่งเสริม
ภาคการส่งออก
(๔) สนั บ สนุ น ให้ มี เ ครื อ ข่ า ยผู้ เ ชี่ ย วช าญเฉพาะรายสาขา
อุตสาหกรรม (sector) ให้ครอบคลุมกลุ่มสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔) เปูาประสงค์ที่ ๒.๔ เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจสาหรับภาค
ผู้ผลิต ผู้จาหน่าย และผู้ให้บริการ มี ๑ แผนงาน คือ จัดการฝึกอบรม ประชุม หรือสัมมนา ให้แก่
ผู้ผลิต ผู้จาหน่าย และผู้ให้บริการสินค้า เกี่ยวกับฉลากสิ่งแวดล้อม ระเบียบ ขั้นตอน กลไกในการขอ
การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประเมินวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) และการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Eco-design)
๕) เปูาประสงค์ที่ ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ที่
ผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้มาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ เช่น ด้านการเงิน
ด้านการตลาด ด้านภาษี มี ๒ แผนงาน คือ
(๑) สนับสนุนและให้สิทธิประโยชน์ ผ่านมาตรการด้านเศรษฐศาสตร์
สาหรับการวิจัย พัฒนา และการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้การสนับสนุน ด้าน
การเงิน และมาตรการจูงใจด้านภาษีต่างๆ รวมทั้งการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราต่าสาหรับสินค้าที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
(๒) สนับสนุนกลไกด้านการตลาดให้สินค้า และบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม จาหน่ายได้ในราคาที่เหมาะสม
๖) เปูาประสงค์ที่ ๒.๖ จัดกิจกรรมยกย่องผู้ประกอบการที่ผลิต หรือ
คิดค้นสินค้าหรือบริการที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม มี ๒ แผนงาน คือ
(๑) จัดกิจกรรมยกย่องผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าหรือบริการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๒) จัดประกวด Eco-design Award เป็นประจาทุกปี สาหรับ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๗) เปู า ประสงค์ ที่ ๒.๗ การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบการตรวจรั บ รอง
มาตรฐานสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี ๔ แผนงาน คือ
(๑) จั ด ท าฐานข้ อ มู ล สารสนเทศของศู น ย์ แ ละห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ทดสอบ ที่ มี ขี ด ความสามารถในการทดสอบ รั บ รองมาตรฐานสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเข้าใช้งานได้สะดวก
(๒) เพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการของภาครัฐและเอกชน
ให้มีความสามารถและมีคุณภาพตามมาตรฐานการรับรองระบบงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถรองรับกับ
ความต้องการของตลาดได้อย่างพอเพียง
(๓) ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ด้าน

๒๘
ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ระบบการตรวจประเมิน มาตรฐานสินค้า
(๔) จัดให้ มีกลไกการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการทดสอบและตรวจสอบระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การตรวจสอบ
๓.๑.๘.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ คือ สร้างฐานการบริโภคอย่างยั่งยืนของภาคประชาชน
และองค์กร ประกอบด้วย ๗ เปูาประสงค์ รวม ๑๘ แผนงาน ดังนี้
๑) เปูาประสงค์ที่ ๓.๑ ปรับกระบวนทัศน์และพฤติกรรมการบริโภคสู่
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการเลือกใช้
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มี ๔ แผนงาน คือ
(๑) สร้างความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการตาม
มาตรการ หรือสิ่งจูงใจ เช่น การสร้างความร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าชั้นนา และห้างค้าปลีกขนาด
ใหญ่ ในการลงนามความร่วมมือให้มีการจัดรณรงค์ให้ประชาชนเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
(๒) จัดทาสื่อสนับสนุน ด้านวิชาการ และการประชาสัมพันธ์ เช่น
การจัดทาเอกสารเผยแพร่ ในรูปแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่ออื่นๆ รวมทั้งการจัดทา
คู่มือแนวปฏิบัติ
(๓) จัดอบรม ประชุม หรือสัมมนาให้แก่ทุกภาคส่ วน โดยเฉพาะ
ภาครัฐ
(๔) จัดทา Eco-Product Directory เพื่อเป็นแหล่งรวมสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประจาทุกปี
๒) เปู า ประสงค์ ที่ ๓.๒ ส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย องค์การมหาชน และหน่วยงานในกากับของรัฐ รวมทั้งองค์กรธุรกิจเอกชนมี
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี ๓ แผนงาน คือ
(๑) สร้างความตระหนักให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานในกากับของรัฐ มหาวิทยาลัย องค์การมหาชน และองค์กรธุรกิจเอกชน
(๒) ผลักดันนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
ของหน่วยงาน
(๓) ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมในองค์กร
เอกชน ผ่านห่วงโซ่อุปทานหรือการจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านคู่ค้าทางธุรกิจ
๓) เปูาประสงค์ที่ ๓.๓ ส่งเสริมให้สถานศึกษา มีบทบาทสาคัญ ในการ
ส่งเสริมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี ๒ แผนงาน คือ
(๑) ส่ ง เสริ ม ให้ มี วิ ช าด้ า นการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
ตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-design)
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมในสถาบันการศึกษา
(๒) ส่งเสริม ให้มีเรื่องสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใน

๒๙
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของสถาบันการศึกษา
๔) เปูาประสงค์ที่ ๓.๔ เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างความเข้มแข็ง
ของภาคประชาชนและองค์ก รในการเลือกบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี ๒
แผนงาน คือ
(๑) ส่ ง เสริ ม เครื อ ข่ า ยผู้ บ ริ โ ภคสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม เช่น เครือข่ายจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Thai Green Purchasing Network: TGPN)
(๒) จัดให้มีกลไกเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ บริโภค ทั้งระดับบุคคลและ
องค์กร เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และความร่วมมือกันด้านสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
๕) เปู า ประสงค์ ที่ ๓.๕ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของกลไกคุ้ ม ครอง
ผู้บริโภค มี ๓ แผนงาน คือ
(๑) ปรับปรุงกฎหมายควบคุมและกากับดูแลสื่อคุม้ ครองการบริโภค
ในภาคประชาชน เช่นกฎหมายด้านการควบคุมสื่อการคุ้มครองผู้บริโภค การปูองกันการละเมิดสิทธิ์
เป็นต้น ให้ครอบคลุมสาระสาคัญในเรื่องกระบวนการความรับผิดชอบ การบังคับใช้กฎหมาย การให้
ข้อมูลต่อผู้บริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ และการมีบทบาทในการปรับเปลี่ยนสั งคมไปสู่การบริโภคที่
ยั่งยืน
(๒) ส่งเสริมเครือข่าย สื่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์ ให้เข้ามามี
บทบาทในการปรั บ เปลี่ ย นสั ง คมไปสู่ ก ารบริ โ ภคที่ ยั่ ง ยื น โดยจั ด ให้ มี เ ครื อ ข่ า ยให้ ค วามรู้ และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจด้านการผลิตสื่อตระหนักถึงความสาคัญ เกิด ความรู้
ความเข้าใจ และมีจิตสานึก ในการใช้สื่อเผยแพร่โฆษณาที่เอื้อเรื่องการบริโภคที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
(๓) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลเพื่อผู้บริโภค เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
สิทธิของตนมากขึ้น
๖) เปูาประสงค์ที่ ๓.๖ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับชาติ เป็นประจาทุกปี มี ๒ แผนงาน คือ
(๑) จัดงานแสดงสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco
Product Fair) ระดับชาติเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
(๒) จัด ตั้ง ศู นย์ แ สดงนิท รรศการสิ น ค้ าและบริก ารที่ เ ป็น มิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม (Eco center) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับทราบข่าวสารและให้บริการแก่ผู้สนใจ
๗) เปูาประสงค์ที่ ๓.๗ ส่งเสริมมุมสาหรับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามแหล่งการค้าหรือห้างสรรพสินค้าต่างๆ มี ๒ แผนงาน คือ
(๑) ส่งเสริมให้ ศูนย์การค้าหรือร้านสะดวกซื้อ จัดทาชั้น วางหรือ
แผนกสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การจัดมหกรรมสินค้าฉลากเขียวเพื่อจาหน่ายในราคาถูก
(๒) จัดให้มีระบบสารสนเทศ เป็นแหล่งข้อมูลรายการสิ นค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓.๑.๘.๔ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ คื อ การบริ ห ารและก ากั บ ดู แ ลแผนการส่ ง เสริ ม ฯ

๓๐
ประกอบด้วย ๓ เปูาประสงค์ รวม ๘ แผนงาน ดังนี้
๑) เปูาประสงค์ที่ ๔.๑ จัดทาและทบทวนแนวทางการดาเนินงานตาม
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของภาครัฐ และการเพิ่มจานวนสินค้าและบริการ ในการจัดซื้อสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น มี ๔ แผนงาน คือ
(๑) จัดทาและทบทวนแนวทางการดาเนินงานตามนโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ ของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยพยายามรักษาเปูาหมายเดิม และเพิ่มเปูาหมายจานวน
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งมีการกาหนดนิยามในร่างแผนฯ เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานมีความเข้าใจตรงกัน
(๒) จั ด ท าบทวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ข องผู้ ผ ลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้ อมและการจั ดซื้อจั ดจ้ างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมเทียบกับสินค้าทั่ว ไป
ทั้งหมด
(๓) จัดทาบทวิเคราะห์ แสดงสถานะการจัดซื้อจั ดจ้างสิ นค้าและ
บริ การที่ เป็ น มิต รของภาครั ฐ และข้อมูล การใช้ บริการและสิ นค้ าที่เป็น มิตรกับสิ่ งแวดล้ อมที่เป็ น
ภาพรวมของประเทศ รวมถึงการวิเคราะห์ความก้าวหน้าและผลลัพธ์การดาเนินการตามนโยบาย
(๔) การประเมินผลกระทบของการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่
เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อม ของภาครั ฐ ในด้ านต่ างๆ รวมทั้ ง ให้ มี การเผยแพร่ผ ลการดาเนิน งานแก่
สาธารณชนต่อเนื่องทุกปี เช่น การประเมินผลกระทบของโครงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐในการช่วยลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิ ตสินค้าและ
บริการ การประเมินผลกระทบต่อส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Shares) สาหรับสินค้าที่เป็นมิตร
กับ สิ่ งแวดล้ อมภายในประเทศโดยรวมทั้งในเชิงปริมาณและราคา การประเมินผลกระทบต่อ
งบประมาณภาครัฐหลังจากได้มีการดาเนินโครงการฯ ที่ผ่านมา เป็นต้น
๒) เปูาประสงค์ที่ ๔.๒ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตามเปูาประสงค์ที่กาหนด มี ๑ แผนงาน คือ ติดตาม ตรวจสอบและ
ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
๓) เปูาประสงค์ที่ ๔.๓ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตามเปูาประสงค์ที่กาหนด มี ๓ แผนงาน คือ
(๑) สนับสนุน “เครือข่ายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวของประเทศ” ให้
ดาเนิ น การส่ งเสริ มสนั บ สนุ น กระบวนการจั ด ซื้อ จั ดจ้ า งที่เ ป็ นมิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ทั้ งในภาครั ฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน
(๒) สนั บ สนุ น “กลไ กเ ครื อข่ ายก าร เชื่ อม โ ยง ข้ อ มู ล จา ก
ต่างประเทศ” ที่มีการจัดทาข้อมูลด้าน Green ต่างๆ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงมาตรการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
(๓) มีการผลักดันร่างแผนฯ ให้ประสบความสาเร็จภายใน ๒ ปีแรก
และติดตามผลจากค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายในอีก ๒ ปีต่อมา เพื่อเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อน
การดาเนินงานและปูองกันสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้ามาจาหน่ายในประเทศ

๓๑
๓.๒ ผลการด าเนิ น งานตามแผนส่ ง เสริ ม การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมของภาครัฐปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔
กรมควบคุมมลพิษได้ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัด
จ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ และแผนการส่งเสริมการจัดซื้อ
จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ ดังนี้
๑) การขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมดาเนินการตามแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัด
จ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จานวน ๑๗๐ หน่วยงาน ตามเปูาหมายในปี พ.ศ.
๒๕๕๔ โดยมีเปูาหมายในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ๑๗
รายการ (๑๔ สินค้า และ ๓ บริการ)
๒) การดาเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยการจัดสัมมนาและนิทรรศการ
ให้กับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดทาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดทารายการ
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดทาเอกสารเผยแพร่ต่างๆ การให้รางวัลแก่หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคผู้ผลิตที่มีผลงานดีเด่นในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การจัดทามุมสินค้าสีเขียวโดยความร่วมมือกับห้างสรรพสินค้า เช่น คาร์ฟูและร้านเซเว่น อีเลฟเว่น
๓) การจัดทาเกณฑ์ข้อกาหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม
๔) การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCA) ของสินค้าที่มีการจัดทาเกณฑ์ข้อกาหนด
สินค้าและบริ การที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมแล้ ว จานวน ๕ ประเภท ได้แก่ หลอดฟลู ออเรสเซนต์
กระดาษชาระ เฟอร์นิเจอร์เหล็ก เฟอร์นิเจอร์ไม้ และน้ามันหล่อลื่นรถยนต์ เป็นต้น
๕) การจั ด ประชุ ม ผู้ ผ ลิ ต ผู้ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น สถาบั น
สิ่งแวดล้อมไทย มูลนิธิใบไม้สีเขียว เครือข่ายจัดซื้อสีเขียว เครือข่ายการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
เป็นต้น เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค
๖) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ภายใต้คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เพื่อเสนอนโยบาย มาตรการ ในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่ อสิ่งแวดล้อมตามแผน
ส่งเสริมฯ พ.ศ. ๑๕๕๑-๑๕๕๔ โดยมีรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรอง
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานอนุกรรมการร่วม
๗) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเทคนิคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เพื่อให้การดาเนินการจัดทาเกณฑ์ข้อกาหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและประสานการดาเนินงานกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมการ
จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการฯ โดยมีรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นประธานอนุกรรมการ
๘) ทาการติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงานตามแผนการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ รวมถึงเข้าร่วมดาเนินการ
ศึกษาวิจัยเชิงนโยบายและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายการจัดซื้อสีเขียวของภาครัฐ เพื่อส่งเสริม
ตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งดาเนินการโดยฝุายวิจัยนโยบาย สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทาการศึกษาผลกระทบ

๓๒
ด้านสิ่งแวดล้อมจากการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจานวน ๑๐ รายการ
พบว่าสามารถลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ๒๕,๖๘๕.๕๒ ตัน และภาครัฐได้รับผลประโยชน์โดย
อ้อมจากการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพียง ๑๒ รายการรวมมูลค่าถึง
๒๒๓.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๕ ของงบประมาณจัดซื้อสินค้าทั้งหมด และนอกจากนี้ได้มี
การศึกษาผลกระทบต่อตลาดสิ นค้าที่เ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่ านกลไกตลาดตามแผนฯ โดยการ
กระตุ้นอุปสงค์และอุปทานตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตมีความตระหนัก
ด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ มีการขอการรับรองฉลากเขียวเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญ รวมทั้งเกิดการขยายตัวของตลาดสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปสู่ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนเพิ่มขึ้นด้วย
๓.๓ ปัจจัยสาคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
ประเทศสมาชิกในกลุ่มสหภาพยุโรปจานวน ๗ ประเทศ ที่มีผลการดาเนิ นงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ดี หรือเรียกกันว่ากลุ่ม “Green ๗” ประกอบไปด้วย
ประเทศออสเตรีย เดนมาร์ก ฟินแลนด์ เยอรมนี เนเธอรแลนด์ สวีเดน และอังกฤษ (อ้างตาม ธราธร
รัตนนฤมิตศร ๒๕๕๖) โดยปัจจัยที่สาคัญที่ทาให้กลุ่ม Green ๗ ประสบความสาเร็จประกอบด้วย
๑) การมี ก ารสนั บ สนุ น ที่ แ ข็ ง แกร่ ง จากฝุ า ยการเมื อ งและการมี แ นวทางการปฏิ บั ติ
ระดับประเทศ (Strong Political Drivers and National Guidelines)
๒) การมีโครงการระดับชาติ (National Programmes) และต่อเนื่องหลายปี
๓) ความพร้อมด้านข้อมูลสารสนเทศ (Information Sources) ผ่านเว็บไซต์และฉลาก
Eco-labels
๔) ก า ร มี เ ท ค นิ ค ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ที่ มี น วั ต ก ร ร ม ( Innovative Procurement
Techniques) เช่นการคิดตลอดวัฎจักรสินค้า
๕) หน่ ว ยงานจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งใช้ ร ะบบการบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม ( Purchasing
Organizations Apply Environmental Managements Systems: EMS)
ส าหรั บ การศึ กษาครั้ งนี้ ได้ส ารวจความคิดเห็ นของหน่ว ยงานและภาคส่ ว นที่เกี่ยวข้อ ง
เกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มของภาครั ฐ โดยการส่ ง
แบบสอบถาม สามารถสรุปปัจจัยสาคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ดังนี้
๑) กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๑) นโยบายของรัฐควรมีความชัดเจนและมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
(๒) ควรใช้กฎระเบียบบังคับในการดาเนินการ
(๓) การมีระบบ Regulator ที่เข้มแข็ง ทั้งในส่วนของหน่วยงานที่กากับมาตรฐาน
เกี่ยวกับ Green Products และหน่วยงานที่กาหนดนโยบาย Government Procurement
(๔) การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับ Green Products แบบบูรณาการทั้งในด้าน
Demand Side และ Supply Side

๓๓
๒) การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
(๑) การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเข้าใจถึงการดาเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ รวมถึงรายละเอียดของสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
(๒) การสร้างจิตสานึก การให้ความรู้ และการสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ
และผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการจัดซื้อจัดจ้าง
๓) การส่งเสริมการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๑) ภาครัฐควรดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้
มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างกลไกตลาด เพิ่มความต้องการ (Demand) สินค้าและผลิตภัณฑ์ เมื่อ Demand
เพิ่ม จะเป็นสิ่งผลักดันให้เกิดการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตามไปด้วย
(๒) ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความสาคัญของการบริโภคอย่างยั่งยืนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างจิตสานึ กของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการบริโภค หันมาให้การสนับสนุนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔) การส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๑) ภาครั ฐ ควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม และควร
สนับสนุนให้ภาคธุรกิจมีการพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เพิ่มมากขึ้น
(๒) ภาคธุรกิจ/เอกชนควรผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค โดยเฉพาะสินค้าที่มีความจาเป็นต้องใช้ใน
ชีวิตประจาวัน เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ เป็นต้น
(๓) รัฐควรให้การสนับสนุนผู้ ผลิต /ผู้ประกอบการให้ ราคาของสิ นค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมควรสามารถแข่งขันได้ในตลาด
(๔) การมี ข้ อ มู ล จ านวนประเภทสิ น ค้ า ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มมากยิ่ ง ขึ้ น และ
ครอบคลุม
(๕) การจัดหาและรวบรวมสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการ
เลือกซื้อ
๕) การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเทคโนโลยี
สะอาด
๓.๔ รูปแบบและแนวทางในการดาเนินงานเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของภาคเอกชน
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่จาเป็นต้องดาเนินการเฉพาะในภาครัฐเพียง
ภาคส่วนเดียว ภาคเอกชนและภาคครัวเรือนสามารถซื้อสินค้าและจ้างบริการโดยคานึงถึงความเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกัน ซึ่งนั่นคือจุดมุ่งหมายสาคัญของการส่งเสริมการจัดซื้อจัด จ้างที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม นั่นคือ สังคมไทยในภาพรวมมีความตระหนักรู้ถึงความสาคัญของการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม และเลือกที่จะใช้สิ นค้าที่มีกระบวนการผลิ ตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมและลดการเกิด
มลพิษ โดยในที่นี้ได้ทาการศึกษารูปแบบและแนวทางในการดาเนินงานเพื่อการจัด ซื้อจัดจ้างสินค้า

๓๔
และบริการที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อมของภาคเอกชน ที่รวมไปถึงความพยายามในการเสริมสร้ าง
สมรรถนะของบุคลากรขององค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาเอาแนวปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ใช้กับ
การดาเนินงานเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐต่อไป เพื่อจะได้เชื่อมโยงการ
ดาเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชนไปสู่ภาคครัวเรือน ซึ่งเป็นผู้บริโภคผลิตภัณฑ์โดยตรง สร้างความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับความสาคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณประโยชน์ในระยะยาวของการ
เลือกบริโภคสินค้าและใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม โดยคาดหวังให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคเพื่อส่งเสริมการผลิตที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
๓.๔.๑ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี (SCG)
มีการดาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Business ด้วย ๒ กลยุทธ์
หลัก คือ การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Process) และการวิจัยและ
พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Products) โดยเลือกใช้เทคโนโลยีในการ
ผลิตที่ดีที่สุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบหลักการ ๓ R (Reduce, Reuse/Recycle และ
Replenish) เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และลดการก่อให้เกิด
ของเสียและมลพิษ โดยมีการกาหนดเปูาหมายและดาเนินการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตและการ
บริโภคอย่างยั่งยืน อาทิ
๑) กาหนดเปูาหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ ๑๐ ภายในปี ๒๕๖๓
จากปีฐาน ๒๕๕๐ โดยพัฒนาอุปกรณ์เครื่องจักรให้สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และศึกษาวิจัยการใช้เชื้อเพลิงทดแทน โดยในปี ๒๕๕๓ เอสซีจีสามารถใช้พลังงานทดแทนได้ร้อยละ
๑๔ นอกจากนี้ เอสซีจี ซิเมนต์ ได้นาลมร้อนเหลือใช้ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์กลับมาใช้ผลิต
ไฟฟูาด้วยระบบ Waste Heat Power Generator ทุกสายการผลิต ทาให้ก๊าซเรือนกระจกลดลงปีละ
ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ตัน
๒) กาหนดนโยบายการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ เพื่อให้
เกิ ด แรงกระตุ้ น ในการผลั ก ดั น การประกอบธุ ร กิ จ บนพื้ น ฐานของความตระหนั ก ต่ อ ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตลอดทัง้ ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) มีการนาแนวคิดการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์มา
ประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตสินค้าและบริการ โดยการจัดตั้งคณะทางาน SCG Green Procurement และคณะทางานจัดซื้อ
ของธุรกิจต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการคัดเลือก ตั้งแต่วัตถุดิบ วัสดุสนับสนุนการผลิต วัสดุอะไหล่ และ
วัสดุทั่วไปที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการจัดทาโครงการ Greening the Supply
Chain เพื่อสนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาคู่ธุรกิจ ให้ความรู้ ให้คาปรึกษา
และสร้างแรงจูงใจจากระบบการจัดซื้อ เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ธุรกิจต่างๆ สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อุป ทาน โดยมี
การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) ที่มีมูลค่ารวมเป็นเงิน ๓,๘๑๑ ล้านบาท
๓) กาหนดฉลากสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประเภทการรับรอง
ตนเองภายใต้ฉลาก SCG eco value ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ โดยกาหนดเกณฑ์การพิจารณาที่อ้างอิง
มาตรฐาน ISO ๑๔๐๒๑: Environmental Labels and Declarations Self-Declared

๓๕
Environmental Claims ควบคู่ไปกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและผลกระทบที่เกิดขึ้นตลอด
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ อาทิ การออกแบบ การลดการใช้วัตถุดิบ พลังงาน น้าในการผลิต และการใช้งาน
ของผู้บริโภค การใช้วัส ดุและพลังงานหมุนเวียน การนากลับมาใช้ใหม่หรือมีส่วนประกอบจากวัสดุที่
เวีย นกลั บ มาใช้ใหม่ การลดของเสี ยและการปล่ อยก๊าซเรือนกระจก โดยการแต่ง ตั้งคณะทางาน
พิจารณาเทคนิค (Technical team) เป็นผู้พิจารณาให้การรับรองข้อมูลเชิงปริมาณของสินค้าและ
บริการที่ได้ฉลาก SCG eco value เพื่อให้การแสดงข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้บริโภค โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เอสซีจีมีสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (สินค้าและบริการ
ที่ได้รับการรับรอง SCG eco value) จานวน ๖๑ ผลิตภัณฑ์ ที่มีมูลค่ายอดขายคิดเป็นร้อยละ ๑๔
ของรายได้จากการขายทั้งหมด นอกจากนี้ ยังแสวงหาโอกาสในธุรกิจใหม่ๆ อาทิ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
สนับสนุนอาคารประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔) ร่ ว มด าเนิ น โครงการกั บองค์ ก ารบริ ห ารจัด การก๊า ซเรือ นกระจก (องค์ก าร
มหาชน) ประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และได้รับการรับรองฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction
Label) รวม ๓๗ ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ด้วย
ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint Label) รวม ๑๗ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งการดาเนินการที่
ผ่านมา ทาให้สามารถลดการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตได้ร้อยละ ๓ ถึง ๘ ในเอสซีจี เคมิคอลส์ เอส
ซีจี ซิเมนต์ และเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
๕) เอสซีจีได้ให้ความสาคัญและมีการดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการจัดซื้อ
จัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว โดยมีการจัดตั้งคณะทางานเพื่อการ
จัดซื้อจัดจ้างสีเขียว เอสซีจี (SCG Green Procurement) และคณะทางานด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่มา
จากผู้ที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละสาขาวิชาชีพ อาทิ คณะทางานจัดการของเสียอุตสาหกรรม
คณะกรรมการ SCG Eco Value และคณะกรรมการ SCG Green Building และคณะกรรมการ
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ ค ณะกรรมการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น เอสซี จี (SCG
Sustainable Development Committee) ที่กากับดูแลโดยคณะผู้บริหารระดับสูง เอสซีจี คือ
กรรมการผู้จัดการใหญ่จากทุกกลุ่มธุรกิจ และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ทุกท่าน เพื่อกาหนดนโยบาย กลยุทธ์
แผนการดาเนินงานทั้งของบริษัท รวมถึงแผนการดาเนินงานกับชุมชนโดยรอบพื้นที่ดาเนินการ และได้
จัดให้มีระบบการติดตามผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวเนื่องกั บการดาเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องดังแผนภูมิ
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ภาพที่ ๓ โครงสร้างการทางานของการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว
๓.๔.๒ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) หรือ ปตท.
มี ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยค านึ ง ถึ ง ความยั่ ง ยื น ทั้ ง ในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม โดยให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตและ
การบริโภคที่ยั่งยืน โดยได้กาหนดให้มี “แนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้ า ปตท.” (PTT Supplier
Sustainable Code of Conduct) ซึ่งได้เริ่มบังคับใช้แนวทางฯ ดังกล่าว มาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อผลักดันให้คู่ค้าของ ปตท. มีการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ให้ความสาคัญกับการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เคารพสิทธิมนุษยชน และคานึงถึง ชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน
โดยแนวทางฯ ดังกล่าวมีผลในการกากับดูแลผู้ค้าของ ปตท. ที่ทาสัญญาในวงเงินตั้งแต่ ๒ ล้านบาท
ขึ้นไป ซึ่งผู้เสนอราคาที่ ปตท. ตกลงในการซื้อ/จ้าง/เช่า จะต้องยอมรับและปฏิบัติตาม “แนวทางการ
ปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท.” โดย ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าตรวจสอบการดาเนินการตาม
แนวทางฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ หนึ่งในแนวทางฯ ดังกล่าว กาหนดให้ผู้ค้าของ ปตท. มุ่งมั่นที่จะดาเนินการ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งานและลดปริ ม าณการปล่ อ ยมลพิ ษ ต่ า งๆ ตลอดวั ฏ จั ก รชี วิ ต ของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ

๓๗
ในปี ๒๕๕๖ บริษัท บางจากปิโ ตรเลียม จากัด (มหาชน) ประกาศนโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) ภายใต้บริบท
ของการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน โดยสร้างกลไกส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและผลักดันอย่างต่อเนื่ อง เพื่อสร้างอุปสงค์ (Green Demand) ให้แก่ตลาด และการ
สนับสนุนให้ผู้ผลิต หรือ Supplier ได้มีการปรับปรุงคุณภาพสินค้าหรือบริการของตน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตลาดที่คานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านห่วงโซ่
อุปทานสีเขียว (Green Supply Chain Management) โดยเชื่อมโยงกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่การจั ดหาวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการผลิ ต การจัดซื้อ การขนส่ ง และการส่ งมอบผลิ ตภัณฑ์ และ
ส่งเสริมให้มีการใช้หลักการผลิตที่สะอาดและการปูองกันมลพิษในทุกขั้นตอน เพื่อเพิ่มจานวนสินค้า
และบริการสีเขียวให้เ ข้าสูระบบจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้แก่หน่วยงานของผู้ใช้สินค้าหรือบริการ
ปรับกระบวนทัศน์และพฤติกรรมการใช้สินค้าและบริการของหน่วยงานในบริษัท ให้มีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักในการเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมผ่าน Supply Chain Management คุณสมบัติสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่ อ
สิ่งแวดล้อม
๓.๕ การวิเคราะห์สถานภาพความพร้อมจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส โดยใช้ SWOT
Analysis ของการดาเนินงานภาครัฐ เปรียบเทียบกับภาคเอกชน
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการตรวจเอกสาร เพื่อประเมิน
สถานภาพความพร้อม จุดแข็ง จุดอ่อน อุ ปสรรค และโอกาส และทาการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
การดาเนินงานการเพื่อจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ กับ การ
ดาเนินงานเพื่อจัดหาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาคเอกชน โดยเลือกบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด
(มหาชน) หรือ เอสซีจี ซึ่งมี การดาเนินการในด้านดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม มีความต่อเนื่อง และมี
ข้อมูลเพียงพอสาหรับนามาวิเคราะห์และทาการเปรียบเทียบ โดยได้ทาการวิเคราะห์โดยใช้ SWOT
Analysis และการวิเคราะห์สรุปเชิงพรรณนา สามารถสรุปจุดแข็งของการดาเนินการเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ เปรียบเทียบกับการดาเนินงานเพื่อจัดหาที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาคเอกชน ได้ดังนี้

๓๘
ตารางที่ ๑ จุดแข็งของการดาเนิ นการจัดหาสิ นค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อมระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน
จุดแข็ง
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
๑. เป็นผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดที่จะสามารถสร้าง ๑. เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ มีศักยภาพใน
แรงขับเคลื่อนให้ภาคการผลิตมีการปรับฐาน
การผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
การผลิต มุ่งไปสู่การผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมออกสู่ตลาด และสามารถ
สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้เกิดการบริโภคที่
ขับเคลื่อนให้ธุรกิจคู่ค้าปรับฐานการผลิตให้เป็น
ยั่งยืนได้
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒. มีนโยบายของรัฐ กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ ๒. มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจตามแนวทางการ
และแผนส่งเสริมฯ จานวนมาก ที่เอื้อและ
พัฒนาที่ยั่งยืนและหลักธรรมาภิบาล
สนับสนุนให้ภาครัฐดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓. มีคณะกรรมการกากับดูแลในระดับกรม โดยมี ๓. มีคณะกรรมการที่มีการกากับดูแลในระดับ
คณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่ องค์กร ที่ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
เกี่ยวข้อง
จากทุกกลุ่มธุรกิจ และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ทุก
ท่าน ร่วมกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และ
แผนการดาเนินงาน
๔. มีการจัดตั้งคณะทางานของแต่ละสินค้าและ ๔. มีคณะทางานที่ดาเนินการเพื่อการจัดหาที่เป็น
บริการที่เกี่ยวข้อง
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕. มีการกาหนดเปูาหมายการดาเนินงานในการ ๕. มีการกาหนดเปูาหมายการดาเนินธุรกิจที่เป็น
จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการของภาครัฐ โดย มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดหาที่เป็นมิตร
เริ่มจากหน่วยงานภายใต้กระทรวง
ต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) ที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขยาย มูลค่ารวมเป็นเงิน ๓,๘๑๑ ล้านบาท ในปี พ.ศ.
ไปยังหน่วยงานสังกัดกระทรวงอื่น ๆ
๒๕๕๕
๖. เป็นจุดเริ่มต้นที่ชัดเจน และช่วยเสริมสร้าง
๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและ
ภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและประเทศใน
ประเทศในการดูและรักษาสิ่งแวดล้อม
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
๗. เป็นหน่วยงานหลักหรือหน่วยงานที่จะส่งเสริม/ ๗. มีโครงการพัฒนาให้คู่ธุรกิจสามารถขึ้นทะเบียน
สนับสนุนให้ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ หรือภาค
ในรายการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
ประชาชนดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
เพิ่มจานวนการจัดหาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ทุกปี

๓๙
จุดแข็ง
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
๘. ช่วยลดปริมาณการทาลายด้านสิ่งแวดล้อมโดย ๘. ช่วยลดปริมาณการทาลายด้านสิ่งแวดล้อม
การบริโภคสินค้าและใช้บริการที่เป็นมิตรกับ
โดยดาเนินการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การ
ดาเนินการตามหลัก ๓ R (Reduce Reuse/
Recycle Replenish) รวมถึงลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตและการซื้อ
พลังงาน
๙. มีการจัดทาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
NA
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑๐. มีแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ ๙. มีแผนส่งเสริมการดาเนินเพื่อการพัฒนาอย่าง
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุม
ยั่งยืนที่ครอบคลุมการดาเนินงานของทั้ง
การดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
องค์กร
ระดับประเทศ
๑๑. มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการให้ฉลากให้ได้ ๑๐. มีการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน เช่น เครื่องหมายฉลาก ระบบการ
และกาหนดฉลากสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
ขึ้นทะเบียน และออกใบรับรองการใช้
ต่อสิ่งแวดล้อมประเภทการรับรองตนเอง เช่น
เครื่องหมายฉลาก
การรับรองตนเองของบริษัท เอสซีจี ภายใต้
ฉลาก SCG eco value
๑๒. เป็นภาคส่วนที่เป็นผู้บริโภครายใหญ่ของ
NA
ประเทศ จึงเชื่อว่าจะสามารถขับเคลื่อนให้มี
การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรมและ
เกิดผลอย่างรวดเร็ว

๔๐
การวิเคราะห์จุดอ่อนสาหรับการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของภาครัฐ พบว่า ในประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของภาครัฐ ภาคเอกชนกลับมีความคล่องตัว
และใช้ เ ป็ น จุ ด แข็ ง เสริ ม สร้ า งการด าเนิ น งานเพื่ อ การจั ด หาที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
ตารางที่ ๒ จุด อ่อนของการดาเนินการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน
จุดอ่อน
ภาครัฐ
๑. ไม่มีกฎ ระเบียบ ที่รองรับการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภาคเอกชน
๑. มีกฎ ระเบียบขององค์กร และมีแนวปฏิบัติ
ให้มีการปรับปรุงเป็นระยะ ทาให้มีกฎ ระเบียบ
ที่ทันสมัยและเอื้อต่อการจัดหาที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
๒. ไม่มีการออกเป็นข้อบังคับในการให้ปฏิบัติ เป็น ๒. แม้ว่าจะไม่มีข้อบังคับ แต่เป็นหลักการที่ธุรกิจ
การดาเนินการโดยสมัครใจ ทาให้การ
ขนาดใหญ่จะต้องใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม แต่
ดาเนินงานไม่มีความต่อเนื่อง
สามารถเลือกดาเนินกิจกรรมต่างๆได้โดยสมัคร
ใจ และจะต้องมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
๓. การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐไม่สามารถระบุ ๓. สามารถระบุและคัดเลือกบริษัทคู่ค้าธุรกิจที่มี
คุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในขอบเขต การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ขั้นตอน และสัญญาของการจัดซื้อจัดจ้าง
เพราะจะเป็นการกีดกันสินค้าอื่น จึงไม่สามารถ
ทาการซื้อหรือจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมได้ตามความต้องการ
๔. ไม่มีกระบวนการในการติดตามและประเมินผล ๔. มีการวางแผน มีเทคโนโลยี สมรรถนะ และ
การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
บุคคลากร ในการติดตามและประเมินผลการ
กับสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ทาให้การ
ดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี
ประเมินความสาเร็จไม่ต่อเนื่องและไม่
ประสิทธิภาพ
ครอบคลุม
๕. เป็นหน่วยงานที่ไม่ต้องคานึงถึงผลกาไร และ ๖. เป็นหน่วยงานที่คานึงถึงผลกาไรและการ
ไม่มีระบบตรวจสอบที่ชัดเจน จึงไม่ใส่ใจที่จะ
พัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร จึงมองแบบรอบ
ดาเนินการเพื่อลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน ที่
ด้านในการ
เกิดจากการประหยัดการใช้สาธารณูปโภค เช่น
ไฟฟูา น้ามัน และน้า เป็นต้น

๔๑
จุดอ่อน
ภาครัฐ
๘. ขาดงบประมาณในการดาเนินงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งจาเป็นต้องทาอย่างเข้มข้น
และต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกที่
ต้องเสริมสร้างจิตสานึกและปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของประชาชนให้เปลี่ยนมาใช้สินค้า
และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑๑. ไม่มีหน่วยงานที่ดาเนินการส่งเสริมการจัดซื้อ
จัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
อย่างเป็นรูปธรรม
๑๒. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แม้ภายใน
หน่วยงานภาครัฐเองยังอยู่ในวงจากัด มีผู้
รับทราบและเข้าใจในเรื่องนี้เฉพาะกลุ่ม
๑๓. เจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานภาครัฐ ขาดความเชื่อมั่นในการ
จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากเกรงว่าจะขัดกับระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
๒๕๓๕
๑๔. ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานที่เข้าร่วมการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการจัดส่งผลการจัดซื้อ
จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในทุก ๖ เดือน

ภาคเอกชน
๗. มีการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

NA
NA
NA

NA

๔๒
การวิเคราะห์และเปรียบเทียบอุปสรรคสาหรับการดาเนินงานการเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ กับ การดาเนินงานเพื่อจัดหาที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของภาคเอกชน โดยบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี มีผลดังนี้
ตารางที่ ๓ อุปสรรคของการดาเนินการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน
อุปสรรค
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
๑. กฎ ระเบียบว่าด้วยพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างของ ๑. ไม่ต้องใช้กฎ ระเบียบเดียวกับของภาครัฐ จึงมี
หน่วยงานภาครัฐไม่เอื้อต่อการดาเนินการเพื่อ
ความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค และความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค
๒. บุคคลากรที่เกี่ยวข้องยังไม่มีความเข้าใจและ ๒. บุคคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่
ไม่มีความตระหนักถึงความสาคัญของการ
เป็นคู่ค้า และผูม้ ีส่วนได้เสีย ได้รับการฝึกอบรม
จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
และเข้าใจถึงความสาคัญของการจัดหาที่เป็น
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีกระบวนฝึกอบรมเพื่อ
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
สร้างความเข้าใจไม่เพียงพอ
๓. ขั้นตอนในการให้การตรวจสอบ ควบคุม และ ๔. มีการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
รับรองมาตรฐานสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กาหนดฉลากสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ
กับสิ่งแวดล้อมมีความยุ่งยาก
สิ่งแวดล้อมประเภทการรับรองตนเอง ที่ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด
๔. ราคาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ
NA
สิ่งแวดล้อมที่สูงกว่าสินค้าทั่วไป อาจส่งผลต่อ
การคัดเลือกและตัดสินใจในการจัดซื้อจัดจ้าง
และมีปัญหาต่อการจัดสรรงบประมาณ
๕. ผู้บริโภคไทยยังขาดกลุ่มผู้บริโภคที่มีความ
๕. มีกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อม
ห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม (Green Consumer) จึง และใช้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรอย่างเพียงพอต่อ
ยังไม่นิยมนาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นอีก
ปริมาณการผลิต
ปัจจัยหนึ่งในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ทาให้
ตลาดสีเขียวของไทยยังไม่ประสบความสาเร็จ
เท่าที่ควร

๔๓
อุปสรรค
ภาครัฐ
๖. มีจานวนรุ่น ประเภท ชนิด และปริมาณของ
สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานจานวนน้อย ไม่เพียงพอ ไม่
ครอบคลุมกับความต้องการของตลาด และ
บางอย่างอาจมีเพียงยี่ห้อเดียว เป็นข้อจากัดใน
การเลือกและตัดสินใจซื้อ
๗. ขาดการสร้างกลไกด้านราคาระหว่างสินค้าที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับสินค้าทั่วไป ต้นทุน
และราคาผลิตภัณฑ์ที่สูงจะทาให้ความสามารถ
ในการแข่งขันทางการตลาดลดลง
๘. อาจถูกมองว่าเป็นการดาเนินมาตรการกีดกัน
สินค้าที่ไม่ใช่ระบบภาษี
๙. ในช่วงต้นที่สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้าสู่
ตลาด อาจมีราคาสูงกว่าสินค้าชนิดเดียวกัน
และหากผู้ผลิตไม่สามารถทาให้สินค้าเป็นที่
นิยมได้ หรือไม่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ
อย่างต่อเนื่อง อาจทาให้สินค้าไม่สามารถอยู่ใน
ตลาดได้
๑๐. สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยัง
ไม่ได้รับความสนใจเท่าฉลากประเภทอื่น เช่น
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ที่ส่งผลกระทบ
ทางตรงต่อใช้จ่ายที่ลดลง
๑๑. ข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์
(LCA) ของประเทศไทยไม่เพียงพอสาหรับใช้
เป็นข้อมูลให้ผู้ผลิตใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ภาคเอกชน
NA

NA

NA
NA

NA

NA

๔๔
การวิเคราะห์และเปรียบเทียบโอกาสสาหรับการดาเนินงานการเพื่อจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ กับการดาเนินงานเพื่อจัดหาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ
ภาคเอกชน โดยบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี มีผลดังนี้
ตารางที่ ๔ โอกาสของการดาเนิ นการจัดหาสิ นค้าและบริการที่ เป็นมิตรกั บสิ่ งแวดล้ อมระหว่า ง
ภาครัฐและเอกชน
โอกาส
ของภาครัฐ
๑. รัฐบาลประกาศใช้ยุทธศาสตร์ของประเทศ
(Country Strategy) สาหรับการจัดสรร
งบประมาณประจาปีปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่มี
นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม สร้างระบบ
ภาษีสิ่งแวดล้อม การอุดหนุนเพื่อลดต้นทุนการ
ผลิต การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ (Green
Procurement) ดังนั้น ควรเร่งรัดผลักดันให้
การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ออกเป็นกฎหมายที่
ทุกหน่วยงานภาครัฐจะต้องดาเนินการ รวมถึง
การออกกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเอื้อต่อการ
ดาเนินงานทั้งระบบ
๒. นาพาให้ประเทศมีภาพลักษณ์ในการคานึงถึง
สิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
และองค์การสหประชาชาติ จึงมีโอกาสที่จะ
ได้รับการเชิญชวนให้เข้าร่วมดาเนินการ
โครงการนาร่องด้านสิ่งแวดล้อมที่สาคัญๆ ใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลก
๓. เริ่มมีผู้บริโภคและผู้ใช้บริการเฉพาะกลุ่มที่เห็น
ความสาคัญด้านสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และมี
แนวโน้มที่สังคมให้ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น
๔. สามารถส่งเสริมการดาเนินธุรกิจการท่องเที่ยว
ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกด้าน ตั้งแต่สินค้า
และบริการ โดยในปัจจุบันมีการใช้บริการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมจากชาวต่างชาติมากขึ้น

ภาคเอกชน
๑. มีการดาเนินการสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล

๒. เป็นองค์กรที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อม ทาให้
ผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรเป็นที่ยอมรับ
และมีมาตรฐาน เป็นที่น่าเชื่อถือในระดับกลุ่ม
ประเทศในอาเซียนและในระดับโลก จึงมี
โอกาสในการขยายการผลิตไปสู่นานาประเทศ
๓. มีการผลิตสินค้าและให้บริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
เฉพาะกลุ่มและตลาดสีเขียว ซึ่งนับวันเพิ่มมาก
ขึ้น
๔. ดาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น
การบริหารจัดการโลจิสติกส์ อาคารประหยัด
พลังงาน และอื่นๆ สามารถใช้ประชาสัมพันธ์
ให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ
องค์กร

๔๕
โอกาส
ของภาครัฐ
ภาคเอกชน
๕. มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยใช้ ๕. เทคโนโลยีมีการพัฒนาและก้าวหน้ามากขึ้น
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของ
ส่งผลให้กระบวนการผลิตสินค้ามี
ภาครัฐ รวมไปถึงการปรับปรุงให้สถานที่ทางาน ประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการ
มีสภาพแวดล้อมที่ดี เช่น การมองระบบ
วิจยั และพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ซึ่งเอสซีจีมีการ
สิ่งแวดล้อมของสานักงานทั้งระบบ ตลอดทั้ง
พัฒนานวัตกรรมอาคารประหยัดพลังงาน ที่
อาคารสถานที่และพื้นที่โดยรอบ เพื่อปรับปรุง
ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารประหยัด
ให้เกิดการประหยัดพลังงาน น้า บุคคลากร
พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเภท
และทรัพยากรอื่นๆ และมีพื้นที่สีเขียว
การปรับปรุงอาคารใช้งาน ระดับสูงสุด LEED
Platinum เป็นรายแรกในอาเซียน จากสภา
อาคารเขียวสหรัฐอเมริกา
๖. แนวโน้มในการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็น ๖. องค์กรมีการดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมนับวันจะเพิ่มมากขึ้น
ระยะเวลายาวนาน จึงมีความพร้อมกว่าธุรกิจ
เนื่องจากโลกเข้าสู่ภาวะวิกฤตด้านการ
อื่น ในการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีการเกิดภัย สิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับตลาดที่ขยายตัวมากขึ้น
พิบัติรุนแรง ประชาชนให้ความสาคัญต่อ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น สังคมในยุคต่อไปจะมีการ
ปรับกระบวนทัศน์ไปสู่การผลิตและการบริโภค
อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ เมื่อมีการรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียนแล้ว เชื่อว่าตลาดของสินค้าที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
๗. เชื่อว่าการดาเนินการเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง
๗. องค์ความรู้เพื่อนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะ
เป็นศาสตร์ที่บูรณาการทั้งด้านการบริหาร
เป็นประเด็นความร่วมมือในกลุ่มประเทศ
จัดการเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่าง
อาเซียนที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งภาครัฐของไทยมี สมดุล โดยใช้วิชาการและเทคโนโลยีเป็น
โอกาสนาองค์ความรู้ที่ได้ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครื่องมือ ภาคธุรกิจที่ประสบความสาเร็จใน
ในภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล
การจัดการองค์กรจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญ
๘. ไทยมีโอกาสเป็นผู้นาในอาเซียน ด้านผลิตภัณฑ์ ๘. การเปิดตลาดอาเซียนอย่างเสรี ทาให้มี
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการส่งออกผลิตภัณฑ์ แนวโน้มการขยายตัวเข้าไปสู่ตลาดใหม่ได้ดี
การตลาด กระบวนการผลิต การพัฒนา
และเป็นที่นิยมและยอมรับทั่วไป
เทคโนโลยีการผลิต และการกาจัดของเสีย
ตลอดจนการลดของเสียจากกระบวนการผลิต
๙. โอกาสในการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ ๙. องค์กรภาคธุรกิจมีศักยภาพอย่างมากในการ
สิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพในการส่งเป็นสินค้าที่
ส่งออกสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใน
เป็นที่ต้องการของประเทศพัฒนาแล้วหลาย
ปัจจุบันได้รับการรางวัลในการเป็นองค์กร

๔๖
โอกาส
ของภาครัฐ
ประเทศ ทาให้เกิดตลาดใหม่ที่ไม่ต้องแข่งขันกับ
ประเทศอื่น นอกจากนี้เป็นการลดภาระของ
รัฐบาลในการจัดการกับของเสียหรือการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
๑๐. การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่
ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๑๒ (United Nations
Conference on Sustainable
Development: UNCSD) หรือ RIO+๒๐ เมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นานาประเทศได้ให้การรับรอง
กรอบโปรแกรม ๑๐ ปี ว่าด้วยการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน (๑๐-Year Framework on
Programmes of SCP: ๑๐YFP) โดยการ
ดาเนินการเพื่อมุ่งสู่การผลิตและการบริโภคที่
ยั่งยืน มีประเด็นในด้านข้อมูลสาหรับผู้บริโภค
วิถีการดาเนินชีวิต การศึกษา การจัดซื้อจัดจ้าง
อาคารและการก่อสร้าง และการท่องเที่ยว ที่
ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับความ
สนใจในระดับโลก
หมายเหตุ ๑. NA หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ภาคเอกชน
ต้นแบบด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับโลก รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐาน
อาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมจากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา
๑๐. องค์กรภาคธุรกิจมีการดาเนินงานเพื่อ
ส่งเสริมหลักการของการผลิตและการบริโภคที่
ยั่งยืนมาโดยตลอด ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อการ
ดาเนินงานของประเทศร่วมกับสหประชาชาติ
เพื่อมุ่งสู่การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนตาม
กรอบโปรแกรม ๑๐ ปี ว่าด้วยการผลิตและ
การบริโภคที่ยั่งยืน

บทที่ ๔
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานเพื่อการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของภาครัฐ: กรณีศึกษาเปรียบเทียบการดาเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชน ในครั้งนี้
สามารถสรุปได้ ดังนี้
๔.๑.๑ ความเป็นมาและผลการดาเนินงานเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
ภาครั ฐ ทั้งหน่ ว ยงานส่ ว นกลางและท้องถิ่น ถือเป็นผู้ บ ริโ ภครายใหญ่ที่สุ ดที่จะ
สามารถสร้างแรงขับ เคลื่อนให้ภาคการผลิตมีการปรับฐานการผลิต มุ่งไปสู่ การผลิ ตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้เกิดการบริโภคที่ยั่งยืนได้ โดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในประเทศต่างๆ มี
ขนาดประมาณ ๑๐-๓๐ % ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ในขณะที่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ของไทยมีขนาดประมาณ ๑๕ % ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ การที่ภาครัฐเป็นผู้นาในการ
จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากจะเป็นการสร้างอุปสงค์ต่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับภาคส่วนอื่นๆ รวมทั้งภาคประชาชนในด้านการสร้าง
ความตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบให้กรมควบคุมมลพิษนานโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐไปสู่การปฏิบัติในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งกรมควบคุม
มลพิษได้ดาเนิน โครงการการจัดซื้อจัดจ้างสิ นค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม โดยนาร่อง
ภายในหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขยายผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่หน่วยงานภาครัฐอื่น โดยมีการดาเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้
๑) ดาเนิ น การศึ กษา คั ดเลื อ ก และก าหนดเกณฑ์ก ารจัด ซื้อจั ดจ้ างสิ น ค้า และ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๑๔ สินค้า และ ๓ บริการ
๒) ให้หน่วยงานใน ทส. เป็นหน่วยงานนาร่องในการจัดซื้อ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
ในหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป
๓) จัดทาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔) จัดทาฐานข้อมูล และระบบรายงานผลออนไลน์ (http://www.pcd.go.th)
๕) จัดทาแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของภาครัฐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ (ร่างแผนส่งเสริมระยะที่ ๑)
๖) ด าเนิ น การน าเสนอแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ และ (ร่าง) แผนการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็น

๔๘
มิตรกับ สิ่ งแวดล้อมของภาครั ฐ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ เข้าสู่ การพิจารณาของคณะรัฐ มนตรี ซึ่งมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้มอบหมายให้กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง
รับข้อเสนอของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ และ (ร่าง) แผนการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าและบริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ ไปพิจารณาปรับปรุง
ระเบี ย บส านั กนายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยการพัส ดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ สอดคล้ องกับ
ระเบียบฯ ดังกล่าว
๗) ด าเนิ น การตามแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ และ (ร่าง) แผนการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔
๘) จัดทา (ร่าง) แผนการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ (ร่างแผนส่งเสริมระยะที่ ๒) โดยการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้ (ร่าง) แผนการส่งเสริมฯ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ อยู่ระหว่างการนาเสนอ
เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็น ประธานกรรมการ มี
รองนายก รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการคนที่ ๑ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการคนที่ ๒ มีกรรมการที่ประกอบด้วย
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อม โดยมี
ปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ
๔.๑.๒ จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค โอกาส และปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
๔.๑.๒.๑ การด าเนิ น งานเพื่ อ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมของภาครัฐภาครัฐมี จุดแข็งในการดาเนินงานเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้
๑) เป็ น ผู้ บ ริ โ ภครายใหญ่ ที่ สุ ด ของประเทศที่ จ ะสามารถสร้ า งแรง
ขับ เคลื่อนให้ภ าคการผลิ ตมีการปรับฐานการผลิ ต มุ่งไปสู่การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม และ
สนับสนุนให้เกิดการบริโภคที่ยั่งยืนได้
๒) มีนโยบายของรัฐ กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ และแผนส่งเสริมฯ
จานวนมาก ที่เอื้อและสนับสนุน ให้ภาครัฐดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
๓) มี ค ณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลในระดั บ กรม โดยมี ค ณะกรรมการ
ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔) มีการจัดตั้งคณะทางานของแต่ละสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง
๕) มีการกาหนดเปูาหมายการดาเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริการของภาครัฐ โดยเริ่มจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ขยายไปยังหน่วยงานสังกัดกระทรวงอื่น ๆ
๖) เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ชั ด เจน และช่ ว ยเสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข อง

๔๙
หน่วยงานและประเทศในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
๗) เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก หรื อ หน่ ว ยงานที่ จ ะส่ ง เสริ ม /สนั บ สนุ น ให้
ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ หรือภาคประชาชนดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
๘) ช่วยลดปริมาณการทาลายด้านสิ่งแวดล้อมโดยการบริโภคสินค้าและ
ใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๙) มีการจัดทาคู่มือการจัด ซื้อจัด จ้างสิ นค้าและบริ การที่ เป็นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม
๑๐) มี แ ผนส่ ง เสริ ม การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมการดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ระดับประเทศ
๑๑) มี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบการให้ ฉ ลากให้ ไ ด้ ม าตรฐาน เช่ น
เครื่องหมายฉลาก ระบบการขึ้นทะเบียน และออกใบรับรองการใช้เครื่องหมายฉลาก
๑๒) เป็ น ภาคส่ ว นที่ เ ป็ น ผู้ บ ริ โ ภครายใหญ่ ข องประเทศ จึ ง เชื่ อ ว่ า จะ
สามารถขั บ เคลื่ อ นให้ มีก ารจั ด ซื้อจั ดจ้ างสิ นค้ าและบริก ารที่เ ป็นมิ ตรกับ สิ่ งแวดล้ อ มได้ อย่ างเป็ น
รูปธรรมและเกิดผลอย่างรวดเร็ว
๔.๑.๒.๒ ภาครัฐมีจุดอ่อนในการดาเนินงานเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้
๑) ไม่มีกฎ ระเบียบ ที่รองรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒) ไม่มีการออกเป็นข้อบังคับในการให้ปฏิบัติ เป็นการดาเนินการโดย
สมัครใจ ทาให้การดาเนินงานไม่มีความต่อเนื่อง
๓) การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐไม่สามารถระบุคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ในขอบเขตขั้นตอน และสัญญาของการจัดซื้อจัดจ้าง เพราะจะเป็นการกีดกันสินค้าอื่น จึง
ไม่สามารถทาการซื้อหรือจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ตามความต้องการ
๔) ไม่มีกระบวนการในการติดตามและประเมิ นผลการจัดซื้อ จัดจ้า ง
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ทาให้การประเมินความสาเร็จไม่ต่อเนื่อง
และไม่ครอบคลุม
๕) เป็นหน่วยงานที่ไม่ต้องคานึงถึงผลกาไร และไม่มีระบบตรวจสอบที่
ชัดเจน จึ งไม่ใส่ ใจที่จ ะดาเนิ น การเพื่อลดค่าใช้ จ่ายของหน่ว ยงาน ที่เกิ ดจากการประหยัดการใช้
สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟูา น้ามัน และน้า เป็นต้น
๘) ขาดงบประมาณในการด าเนิ น งานด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ ซึ่ ง
จาเป็นต้องทาอย่างเข้มข้ นและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกที่ต้องเสริมสร้างจิตสานึกและ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนให้เปลี่ยนมาใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑๑) ไม่มีหน่วยงานที่ดาเนินการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมของภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม
๑๒) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แม้ภายในหน่วยงานภาครัฐเองยังอยู่ใน
วงจากัด มีผู้รับทราบและเข้าใจในเรื่องนี้เฉพาะกลุ่ม

๕๐
๑๓) เจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ขาด
ความเชื่อมั่นในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเกรงว่าจะขัดกับ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๔) ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานที่เข้าร่วมการดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการจัดส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุก ๖ เดือน
๔.๑.๒.๓ ภาครัฐมีอุปสรรคในการดาเนินงานเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้
๑) กฎ ระเบียบว่าด้วยพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐไม่
เอื้อต่อการดาเนิ น การเพื่อจั ดซื้ อจั ดจ้างสิ น ค้าและบริ การที่เป็น มิตรต่อสิ่ งแวดล้ อม การคุ้มครอง
ผู้บริโภค และความปลอดภัยของผู้บริโภค
๒) บุคคลากรที่เกี่ยวข้องยังไม่มีความเข้าใจและไม่มีความตระหนักถึง
ความสาคัญของการจัดซื้อจั ดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีกระบวน
ฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจไม่เพียงพอ
๓) ขั้นตอนในการให้การตรวจสอบ ควบคุม และรับรองมาตรฐานสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความยุ่งยาก
๔) ราคาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สูงกว่าสินค้าทั่วไป
อาจส่งผลต่อการคัดเลือกและตัดสินใจในการจัดซื้อจัดจ้าง และมีปัญหาต่อการจัดสรรงบประมาณ
๕) ผู้ บ ริ โ ภคไทยยั ง ขาดกลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ความห่ ว งใยต่อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
(Green Consumer) จึงยังไม่นิยมนาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ ทาให้ตลาดสีเขียวของไทยยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร
๖) มีจานวนรุ่ น ประเภท ชนิด และปริ มาณของสิ น ค้า ที่เ ป็ น มิต รกั บ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจานวนน้อย ไม่เพียงพอ ไม่ครอบคลุมกับความต้องการของ
ตลาด และบางอย่างอาจมีเพียงยี่ห้อเดียว เป็นข้อจากัดในการเลือกและตัดสินใจซื้อ
๗) ขาดการสร้างกลไกด้านราคาระหว่างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กับสินค้าทั่วไป ต้นทุน และราคาผลิตภัณฑ์ที่สูงจะทาให้ความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด
ลดลง
๘) อาจถูกมองว่าเป็นการดาเนินมาตรการกีดกันสินค้าที่ไม่ใช่ระบบภาษี
๙) ในช่วงต้นที่สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ตลาด อาจมีราคาสูง
กว่าสินค้าชนิดเดียวกัน และหากผู้ผลิตไม่สามารถทาให้สินค้ าเป็นที่นิยมได้ หรือไม่ได้รับการส่งเสริม
จากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง อาจทาให้สินค้าไม่สามารถอยู่ในตลาดได้
๑๐) สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับความสนใจเท่า
ฉลากประเภทอื่น เช่น ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ที่ส่งผลกระทบทางตรงต่อใช้จ่ายที่ลดลง
๑๑) ข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCA) ของประเทศไทยไม่
เพียงพอสาหรับใช้เป็นข้อมูลให้ผู้ผลิตใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

๕๑
๔.๑.๒.๔ ภาครัฐมีโอกาสในการดาเนินงานเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้
๑) รัฐบาลประกาศใช้ยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategy)
สาหรับการจัดสรรงบประมาณประจาปีปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่มีนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม สร้าง
ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม การอุดหนุนเพื่อลดต้นทุนการผลิต การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ (Green
Procurement) ดังนั้ น ควรเร่ งรั ดผลั กดัน ให้ ก ารจั ดซื้ อจัด จ้างสิ นค้ าและบริ การที่เป็ นมิต รกั บ
สิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ออกเป็นกฎหมายที่ทุกหน่วยงานภาครัฐจะต้องดาเนินการ รวมถึงการออกกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเอื้อต่อการดาเนินงานทั้งระบบ
๒) น าพาให้ ประเทศมี ภ าพลั ก ษณ์ใ นการค านึ ง ถึง สิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น ที่
ยอมรับของนานาประเทศและองค์การสหประชาชาติ จึงมีโอกาสที่จะได้รับการเชิญชวนให้เข้าร่วม
ดาเนินการโครงการนาร่องด้านสิ่งแวดล้อมที่สาคัญๆ ในระดับภูมิภาคและระดับโลก
๓) เริ่ ม มี ผู้ บ ริ โ ภคและผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเฉพาะกลุ่ ม ที่ เ ห็ น ความส าคั ญ ด้ า น
สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และมีแนวโน้มที่สังคมให้ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
๔) สามารถส่งเสริมการดาเนินธุรกิจการท่องเที่ยวที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในทุก ด้า น ตั้ง แต่ สิ น ค้า และบริ ก าร โดยในปั จจุ บัน มีก ารใช้ บริ ก ารที่เ ป็น มิต รกั บสิ่ งแวดล้ อ มจาก
ชาวต่างชาติมากขึ้น
๕) มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ รวมไปถึงการปรับปรุงให้สถานที่ทางานมีสภาพแวดล้อมที่ดี เช่น การมอง
ระบบสิ่งแวดล้อมของสานักงานทั้งระบบ ตลอดทั้งอาคารสถานที่และพื้นที่โดยรอบ เพื่อปรับปรุงให้
เกิดการประหยัดพลังงาน น้า บุคคลากร และทรัพยากรอื่นๆ และมีพื้นที่สีเขียว
๖) แนวโน้มในการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นับวันจะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากโลกเข้าสู่ภาวะวิกฤตด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีการ
เกิดภัยพิบัติรุนแรง ประชาชนให้ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สังคมในยุคต่อไปจะมีการปรับ
กระบวนทัศน์ไปสู่การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ เมื่อมีการรวมตัว เป็นประชาคม
อาเซียนแล้ว เชื่อว่าตลาดของสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
๗) เชื่อว่าการดาเนินการเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม จะเป็นประเด็นความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งภาครัฐ
ของไทยมีโอกาสนาองค์ความรู้ที่ได้ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล
๘) ไทยมี โ อกาสเป็ น ผู้ น าในอาเซี ย น ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม ในการส่งออกผลิตภัณฑ์ การตลาด กระบวนการผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และ
การกาจัดของเสีย ตลอดจนการลดของเสียจากกระบวนการผลิต
๙) โอกาสในการส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี
ศักยภาพในการส่งเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการของประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ ทาให้เกิดตลาด
ใหม่ที่ไม่ต้องแข่งขันกับประเทศอื่น นอกจากนี้เป็นการลดภาระของรัฐบาลในการจัดการกับของเสีย
หรือการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ

๕๒
๑๐) การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๑๒
(United Nations Conference on Sustainable Development: UNCSD) หรือ RIO+๒๐ เมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ นานาประเทศได้ให้การรับรองกรอบโปรแกรม ๑๐ ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่
ยั่งยืน (๑๐-Year Framework on Programmes of SCP: ๑๐YFP) โดยการดาเนินการเพื่อมุ่งสู่การ
ผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน มีประเด็นในด้านข้อมูลสาหรับผู้บริโภค วิถีการดาเนินชีวิต การศึกษา การ
จัดซื้อจัดจ้าง อาคารและการก่อสร้าง และการท่องเที่ยว ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับ
ความสนใจในระดับโลก
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานเพื่อการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของภาครัฐ: กรณีศึกษาเปรียบเทียบการดาเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชน ในครั้งนี้
สามารถสรุ ป ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ และข้อ เสนอแนะในการ
ขยายผล ดังนี้
๔.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
๑) รั ฐ บาลได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม (Green
Growth) ตามได้ประกาศไว้ ในยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategy) เพื่อการจัดสรร
งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่มีนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม สร้างระบบภาษีสิ่งแวดล้อม
การอุดหนุนเพื่อลดต้นทุนการผลิต การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ (Green Procurement) ดังนั้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการนาเอานโยบายที่สาคัญดังกล่าวไปผลักดันไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม โดยการกาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐเป็น
กฎหมายที่ทุกหน่วยงานจะต้องดาเนินการ เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมสีเขียวและสังคมแห่ง
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม
๒) รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒ นาที่ยั่งยืน โดยการประกาศให้ระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ มีรอง
นายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กากับดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ ๑ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
รองประธานกรรมการ คนที่ ๒ มีคณะกรรมการที่ประกอบด้ว ย ปลั ดกระทรวงและหั ว หน้าส่ ว น
ราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม และด้ า นกฎหมาย ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง และมี ส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสานักงานเลขานุการฯ ซึ่งจะเป็นช่องทางสาหรับรายงานผล
การด าเนิ น งานและการก าหนดนโยบายเพื่ อ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพต่อไป
๓) การที่จะขับเคลื่อนให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐทั้งประเทศเป็นมิตร
กับ สิ่ งแวดล้ อมอย่ างเป็ น ระบบ จ าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐ บาลจะต้องเร่งทาการพัฒ นา ปรับปรุง แก้ไข
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นอุปสรรคสาหรับการดาเนินงานเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ

๕๓
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐเป็นอันดับแรก เนื่องจากกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เป็นหัวใจสาคัญของการขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐทั้งระบบ
๓) รัฐบาลควรมีการกาหนดนโยบายในประเด็นสาคัญที่จะนาไปสู่ความสาเร็จและ
ความยั่งยืนของการบริหารจัดการเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้
(๑) นโยบายในการพัฒนาหน่วยงานกากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ที่มีกลไกในการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ
เป็นศูนย์ข้อมูลกลางของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green products) ที่เอื้ออานวยต่อการ
ค้นหาของผู้บริโภค เพื่อให้การกากับนโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า และบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่ ง แวดล้ อ มของภาครั ฐ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสามารถตอบสนองต่ อ สถานการณ์ ด้ า น
สิ่งแวดล้อมของโลกได้อย่างเป็นปัจจุบัน
(๒) นโยบายในการกาหนดเปูาหมายที่ชัดเจนในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น มีเปูาหมายที่จะให้ประเทศไทยมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริ ก ารที่เ ป็ น มิต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ มเป็น จานวนกี่ % ของงบประมาณ เพื่อ สร้ างความเชื่ อมั่ นให้ กั บ
ผู้ป ระกอบการในการผลิ ตสิ น ค้าและจัดทาบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม รวมถึงมีการกาหนด
เปูาหมายที่ระบุกาหนดเวลาและชนิดประเภทของสินค้าและบริการ สาหรับผู้ผลิต ผู้จาหน่าย และ
ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบกาหนดการจัดซื้อของภาครัฐ เพื่อประกาศให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้มีเวลา
เตรียมตัวล่วงหน้า
(๓) นโยบายในการจัดทาแผนระยะยาวเพื่อพัฒนาบุคคลากร เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การระบบของการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม ระบบศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสินค้าสีเขียว ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้า
ที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีศักยภาพในการคิดค้นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เป็นมิตร
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ เทคโนโลยี ส ะอาด ส าหรั บ สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ มี ศั ก ยภาพในการผลิ ต เชิ ง
อุตสาหกรรมของประเทศเพื่อการส่งออก
๔.๒.๒ ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ ดังนี้
๑) กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ควรเร่ง
ดาเนินการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อ (ร่าง) แผนการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ เพื่อให้กรมและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายใต้แผนดังกล่าว สามารถดาเนินการตามแผนส่งเสริมฯ ได้ตามกรอบระยะเวลาและมี
ประสิทธิภาพ
๒) ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งดาเนินงานตาม
(ร่าง) แผนการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๕๖-๒๕๕๙ ซึ่งประกอบด้ว ย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๐ เปูาประสงค์ ๕๕ แผนงาน โดยในที่นี้จะได้
นาเสนอแผนในการดาเนินการที่มีความสาคัญในลาดับต้นๆ ดังนี้
(๑) ควรมีการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าและ
บริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น การสนั บ สนุ น การพั ฒ นาความสามารถและคุ ณ ภาพ
ห้องปฏิบัติการ ให้ห้องปฏิบัติการของภาครัฐและเอกชนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด และ

๕๔
สามารถตรวจประเมินสิ นค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมตามเกณฑ์ ข้อกาหนดของฉลาก
สิ่งแวดล้อมในประเทศหรือต่างประเทศ และมีราคาที่เหมาะสมสาหรับผู้ผลิตและผู้ประกอบการ มีการ
แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจสอบระหว่างศูนย์ทดสอบต่างๆ รวมทั้งมีการสนับสนุน
การเป็น สมาชิกสมาคม หรื อสร้างเครือข่ายห้ องปฏิบัติการทั้งในและต่างประเทศ โดยดาเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๒) ควรมีการพัฒนาแนวทาง สาหรับภาครัฐในด้านกลไกทางการเงินสีเขียว
หรือ Green Finance และกาหนดเป็นมาตรการภาษีสนับสนุนการลงทุน เพื่อลดต้นทุนการผลิต
สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถแข่งขันกับ สินค้าทั่วไปได้ ซึ่งจะต้องมีการประสานงานกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะกระทรวงการคลัง
(๓) ควรมีการสร้างมาตรการหรือสิ่ งจูงใจให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน เข้าร่วมดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ
การมอบรางวัลให้ กับหน่วยงานที่มีผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ดีเด่น
(๔) ควรมีการกาหนดหลักเกณฑ์ในระเบียบพัสดุภาครัฐให้หน่วยงานภาครัฐ
สามารถจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยให้สิทธิทางด้านราคา
(๕) ควรมีการแก้ไขกฎ ระเบี ยบการจัดซื้อจัดจ้าง และกาหนดให้ภาครัฐใช้
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยหากมีการแข่งขันด้านราคา ควรให้สิทธิแก่ภาคเอกชน
ที่มีการดาเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมได้เข้าแข่งขันก่อนและใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือก
(๖) การสร้างความร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าชั้นนา และห้างค้าปลีกขนาด
ใหญ่ ในการลงนามความร่วมมือให้มีการจัดรณรงค์ให้ประชาชนเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
(๗) การให้การรับรองสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควรมีความ
ชัดเจนเกี่ยวกับหน่วยงานที่ทาหน้าที่ให้การรับรอง ทั้ งในส่วนของ “ฉลากเขียว” โดยสานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ “ตะกร้าเขียว” โดยกรมควบคุม
มลพิษ ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาระบบการรับรองให้มีความน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้
๓) รัฐควรสร้างกลไกในการบังคับใช้มาตรการ Polluters Pay Principle อย่าง
เข้มงวดและจริงจัง เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในภาคส่วนของการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ และเพื่อประหยัดงบประมาณของชาติในการ
นาไปใช้เพื่อชดเชยให้กับการกาจัดมลพิษที่เกิดขึ้นจากขบวนการของการผลิตสินค้าหรือผลิตภั ณฑ์ที่ไม่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งโดยทั่วไปธุรกิจดังกล่าวจะสามารถขายสินค้าในราคาที่ถูกกว่าได้ เนื่องจาก
ไม่ต้องเสียเงินในการกาจัดมลพิษที่เกิดขึ้นในขบวนการผลิต ซึ่งเท่ากับว่าภาครัฐในปัจจุบันมีการจ่าย
ค่าชดเชยให้กับธุรกิจที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะต้องไปทาการบาบัดความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔) รัฐวิสาหกิจต่างๆ ควรจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยกระตุ้นตลาดสีเขียวให้เกิดขึ้นในประเทศไทย และเพื่อให้ภาคการผลิตของ
ประเทศไทยปรับตัวเพื่อรองรับการค้าระหว่างประเทศที่มีแนวโน้ มความต้องการสินค้าและบริการสี
เขียวเพิ่มมากขึ้น

๕๕
๕) ส่งเสริมให้มีการขยายขอบเขตการดาเนินงานเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริ การที่เป็ น มิตรกับสิ่ งแวดล้ อม ไปสู่ ประเภทของสิ นค้า ผลิตภัณฑ์ และการบริการ สาหรับการ
ก่อสร้างสถานที่ทางานหรืออาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม และการขนส่งสีเขียว โดยการปรับปรุง
อาคารสถานที่ทางาน การปรั บเปลี่ ยนวัสดุเครื่องใช้ไฟฟูา หรือเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้มีการใช้
ทรั พ ยากรไฟฟู า น้ า และพลั ง งานอย่ างคุ้ ม ค่า และประหยั ด รวมถึง การปลู ก ต้น ไม้ และปรับ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมของที่ทางานให้มีพื้นที่สีเขียวซึ่งใช้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก
๖) สิ่งที่ภาครัฐจะต้องดาเนินการ หากต้องการขยายการดาเนินงานในการจัดซื้อ
จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปสู่ภาคธุรกิจและประชาชนโดยทั่วไป คือ
(๑) ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างเข้มขนและทั่วถึง เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับฉลากหรือสัญ ลักษณ์สินค้าและบริการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๒) ให้ การสนับสนุนผู้ ประกอบการพัฒ นาธุร กิจหรือ บริการที่เป็น มิตรต่ อ
สิ่งแวดล้อมตลอดขบวนการผลิต เพื่อให้สินค้าสามารถแข่งขันได้ในตลาด เพื่อช่วยให้ราคาของสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเหมาะสมกับค่าครองชีพของประชาชนทุกระดับ
(๓) จัดอบรมและให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลั กการและ
ความสาคัญของการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ
(๔) ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การผลิต และการบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ ตั้งแต่โรงเรียน ชุมชน ครัวเรือน
๔.๒.๓ ข้อเสนอแนะในการขยายผล ดังนี้
๑) ในปัจจุบันหลายประเทศมีการดาเนินงานไปไกลกว่าการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้ขยายขอบเขตไปเป็น “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ยั่งยืน” (Sustainable
public procurement: SPP) ซึ่งได้นาปัจจัยทางสังคมเข้ามาพิจารณาด้วย เช่น การค้าที่เป็นธรรม
สิทธิมนุษยชน และเงื่อนไขทางแรงงาน เป็นต้น รัฐบาลไทยควรมีการกาหนดเป็นนโยบายสาคัญในการ
ผนวกประเด็นดังกล่าวเข้ากับการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และนอกจากประเภทของ
สินค้าที่เป็นวัสดุเครื่องใช้สานักงานและบริการต่างๆ แล้ว รัฐบาลอาจมีนโยบายในการขยายขอบเขต
ประเภทของสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมไปถึงการใช้วัสดุสาหรับการก่อสร้าง การ
ขนส่ง และการจัดสวน ที่ช่วยประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
๒) ควรมีการดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างกลไกและแนวทางปฏิบัติ
เพื่อส่งเสริมให้มีการนามาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ เช่น ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านภาษี มาใช้
เพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ ให้สามารถผลิตสินค้าและให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในราคาที่สามารถแข่งขันในตลาดได้
๓) ควรมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างระบบติดตามและประเมินผลการใช้
งบประมาณของภาครัฐ เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มี
การรายงานอยู่ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ GFMIS (Government
Fiscal Management Information System) ทั้งนี้เนื่องจาก GFMIS มีการออกแบบและจัดสร้าง
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งในด้ านรายรับรายจ่าย

๕๖
เงินคงคลัง บัญชีการเงินตามเกณฑ์คงค้าง บัญชีทรัพย์สินถาวร บัญชีต้นทุน บัญชีบริหาร รวมถึงการ
จัดซื้อจัดจ้าง การจัดทา การอนุมัติ การเบิกจ่าย การปรับปรุง และการติดตามการใช้งบประมาณ ที่
เน้นการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแบบ Output–Outcome โดยเป็นฐานข้อมูลกลางด้าน
การเงินการคลังภาครัฐแบบ Matrix และ Online Real Time ตามโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม
และพื้นที่จังหวัด จึงจะทาให้การติดตามและประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการนามาใช้ เพื่อกาหนดนโยบาย
ภาครัฐต่อไป
๔) ควรเร่งส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-design) การใช้เทคโนโลยีที่สะอาดเพื่อลดมลพิษใน
ขบวนการผลิต และมีการสร้างเครือข่ายนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญให้ครอบคลุมกลุ่ มสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕) ควรมีการพัฒ นาฐานข้อมูล ผลิ ตภัณฑ์ และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อ ม
ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการ (Life Cycle Assessment: LCA) สาหรับใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานรองรับการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของสินค้า
๖) ควรมีการวิเคราะห์ และจัดลาดับความส าคัญของการดาเนินการตาม (ร่าง)
แผนการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖๒๕๕๙ ฉบับใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เนื่องจากแผนการส่งเสริ มฯ
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ มีเปูาประสงค์ แผนงาน และหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลั กและหน่ว ยงาน
สนับสนุนร่วมดาเนินการเป็นจานวนมาก นอกจากนี้ควรมีการติดตามความคืบหน้าและประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนดังกล่าวทุกๆ ปี เพื่อค้นหาความสาเร็จและข้อบกพร่องของการดาเนินงาน จุด
แข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส สาหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดทาข้อเสนอแนะ แนวทางพัฒนา
แก้ไข ปรับปรุง ให้การดาเนินการช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๗) นานาประเทศได้ให้การรับรองกรอบโปรแกรม ๑๐ ปี ว่าด้วยการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน (๑๐-Year Framework on Programmes of SCP: ๑๐YFP) ซึ่งประเด็นในด้านการ
เติบโตอย่างยั่งยื นที่รวมถึงข้อมูล สาหรับผู้บริโภค วิถีการดาเนินชีวิต การศึกษา การจัดซื้อจัดจ้าง
อาคารและการก่อสร้าง และการท่องเที่ยว ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับความสนใจใน
ระดับโลก จึงเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้ เข้าร่วมดาเนินการตามกรอบโปรแกรม ๑๐ ปี เพื่อ
พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ให้ ก ารด าเนิ น งานเพื่ อ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมของประเทศก้าวไปพร้อมกับนานาประเทศ มีความเป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล
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แบบสอบถาม

๖๐
แบบสอบถาม
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
คาชี้แจง:
แบบสอบถามนี้ จั ดท าโดย นางรุ่งนภา พัฒ นวิบูล ย์ ผู้ เชี่ ยวชาญเฉพาะด้า นสิ่ งแวดล้ อ ม
ระหว่ า งประเทศ ส านั ก ความร่ ว มมื อ ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ มระหว่ า งประเทศ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสารวจความคิดเห็นของหน่วยงาน
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อนา
ข้อมูลที่ได้รับไปวิเคราะห์และจัดทาข้อเสนอและแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานใน
การจัดซื้อจั ดจ้างสิน ค้าและบริ การที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมของภาครัฐ ซึ่งเป็นส่ ว นหนึ่งของการ
ฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวง
การต่างประเทศ ประจาปี ๒๕๕๖
แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด ๓ หน้า โปรดเติมข้อมูลลงในช่องว่าง ผู้ศึกษา ขอขอบพระคุณทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้เป็นอย่างสูง
ขอแสดงความนับถือ
นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์

๖๑
วันที่ ..................................................................
๑. ชื่อ ......................................................... นามสกุล .....................................................................
๒. ตาแหน่ง ......................................................................................................................................
หน่วยงาน .....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
อีเมล์............................................................................................................................................
๓. ท่านเคยได้รับทราบว่า มีการดาเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของภาครัฐ หรือไม่ อย่างไร
.....................................................................................................................................................
๔. ท่านหรือหน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้องหรือสนใจที่จะการดาเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือไม่ เพราะอะไร
................................................................................................................................... ...................
......................................................................................................................................................
๕. ภาครัฐควรทาอย่างไรบ้าง หากต้องการขยายการดาเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไปสู่ภาคธุรกิจและประชาชนโดยทั่วไป
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๖. ท่านมีความเห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ จะ
ช่วยส่งเสริมการดาเนินนโยบายของรัฐในเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ด้านการ
ผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน ได้อย่างไร
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๗. ท่านคิดว่าการดาเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ
ภาครัฐ มีจุดแข็งอะไรบ้าง
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๘. ท่านคิดว่าจุดอ่อนของดาเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของภาครัฐ คืออะไร
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๙. ท่านคิดว่าประเทศไทยจะได้รับโอกาสอะไรบ้าง ในการดาเนินงานเพื่อจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
......................................................................................................................... .............................
......................................................................................................................................................

๖๒
๑๐. ท่านคิดว่าประเทศไทยจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการดาเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๑๑. ท่านคิดว่าประเทศไทยหรือหน่วยงานของท่านมี นโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย กฎ ระเบียบ
หรือข้อบังคับ ใดบ้าง ที่เอื้อต่อการดาเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๑๒. ท่านคิดว่ามี นโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ใดบ้าง ที่ไม่เอื้อต่อการ
ดาเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของไทย และควร
ปรับปรุง
..................................................................................................................................... .................
......................................................................................................................................................
๑๓. ท่านคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๑๔. โปรดให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... ...............
๑๕. ข้อคิดเห็นอื่นๆ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
--------------------------------

๖๓
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
๑. ดร. วิจารย์ สิมาฉายา

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๒. คุณขนิษฐา นิลแก้ว
เจ้าหน้าที่พัสดุ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน)
๓. คุณอภิพร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
๔. คุณฉลอง ดิษสี
ข้าราชการบานาญ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๕. คุณพงษ์ศักดิ์ เอื้อสุวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. คุณมงคล หลักเมือง
นักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรน้า
๗. คุณดวงใจ ศรีธวัชชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทรัพยากร
น้า
๘. คุณปิยะพันธุ์ ศิริบุญประภพ นักวิทยาศาสตร์ กรมทรัพยากรน้า
๙. คุณรัฐ เรืองโชติวิทย์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
ด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
๑๐. คุณวีณา เชี่ยวไรกุล
นักวิชาการการเงินและบัญชี สถาบีนราชานุกูล
กรมสุขภาพจิต
๑๑. คุณพรทิพย์ พ่วงรอด
เจ้าพนักงานพัสดุ สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
๑๒. คุณอัจฉรา ภู่ประเสริฐ
วิศวกร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๑๓. คุณวันทนีย์ ละลี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
๑๔. คุณวรวรรณ นาคบรรพต นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
๑๕. ดร. ศรีสุดา จารยะพันธุ์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านอนุสัญญาและพันธกรณี/
ความร่วมมือต่างประเทศ สานักความร่วมมือ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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๖๔

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นามสกุล
การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๒๘
พ.ศ. ๒๕๓๓
พ.ศ. ๒๕๓๙
การรับราชการ
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พ.ศ. ๒๕๕๐
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พ.ศ. ๒๕๕๕- ปัจจุบัน

นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ (Mrs. Rungnapar Pattanavibool)
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ชีววิทยาปุาไม้) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Biology) มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ประเทศแคนาดา
นักวิชาการปุาไม้ ๓-๗ว กรมปุาไม้
นักวิชาการปุาไม้ ๘ว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช
ผู้อานวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช
ผู้จัดการโครงการ Greater Mekong Subregion Biodiversity
Conservation Corridor Initiative: GMS BCI (ประเทศไทย) กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช
ผู้อานวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช
ผู้เชี่ยวเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
สานักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ทางาน
สานักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น ๙
เลขที่ ๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ ๑๐๔๐๐
โทร.: ๐๒ ๒๖๕ ๖๒๖๓ แฟกซ์: ๐๒ ๒๗๘ ๘๖๒๑ มือถือ: ๐๘๔ ๓๘๘ ๓๐๑๓
อีเมล: rungnapar2004@yahoo.com, rungnapar.p@mnre.mail.go.th
สาขาวิชาที่มีความชานาญพิเศษ
วนวัฒนวิทยา และเทคโลโลยีชีวภาพด้านการปรับปรุงพันธุ์ไม้ปุา/พันธุศาสตร์
ด้านอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมทางพืช และความหลากหลายทางชีวภาพ
งานวิจัยเกี่ยวกับไม้ไผ่และหวาย
การประสานความร่วมมือและจัดทาโครงการระหว่างประเทศในประเด็นด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบความร่วมมือพหุภาคี
ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
การจัดการปุาไม้อย่างยั่งยืนและการจัดการผืนปุาเชิงภูมินิเวศ

