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ความกาวหนาในการดําเนินงาน

ื้  ี ีจัดซอืจัดจางสีเขียวภาครัฐ

จรินทรภรณ  ติพพะมงคล  

ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ

9 กุมภาพันธ 2558

การเปลี่ยนแปลงสูการผลิตและการบริโภคอยางยัง่ยืน

การเปลี่ยนแปลงสูการผลิตและการบริโภคอยางยัง่ยืน

ป ื่ ื ิ ึ่ ป ป  • จากการประชุม RiO+๒๐ เมือเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ซึงเปนการประชุมวาดวยการ

พัฒนาอยางยั่งยืนของโลก  โดยใหทุกคนตะหนักวา  ตองมีสวนรวมในการ

เปลี่ยนแปลงสูการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน (Sustainable Consumption 

and Production : SCP)

การเปลี่ยนแปลงสูการผลิตและการบริโภคอยางยัง่ยืน
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• ภาครัฐเปนผูบริโภครายใหญของประเทศ

ทําไมตองภาครัฐตองจัดซื้อสีเขียว

• การจัดซื้อของภาครัฐจะกระตุนใหเกิด อุปสงคของตลาด 

• เพื่อกระตุนใหเกิดการผลิตสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น

• ราคาของสินคาต่ําลง

• เกิดการบริโภคสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น จาก• เกดการบรโภคสนคาทเปนมตรกบสงแวดลอมมากขน จาก

ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

นโยบายภาครฐั

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550-2554) และฉบับที่ 11 

(พ.ศ.2554-2559)

• แผนจัดการคณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554  และพ.ศ. 2555-2559 ุ

  ใหรัฐเปนผูนําในการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม  ผลักดัน

ให มีการสรางตลาดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

มุงเนนกับการสรางเศรษฐกิจสรางสรรคและเศรษฐกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ปรับเปลีย่นกระบวนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อปรบเปลยนกระบวนการผลตและพฤตกรรมการบรโภคใหเปนมตรกบสงแวดลอม เพอ

นําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิต  ความปลอดภยั  และสุขภาพที่ดีใหกับประชาชน

ปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพรอมไปสูการเปน

เศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม    

การดําเนินงานที่ผานมา

    คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการ    คณะรฐมนตรเหนชอบใหหนวยงานภาครฐ ดาเนนการจดซอจดจางสนคาและบรการ

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑ ตามแผนสงเสริมการจัดซื้อ

จัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของภาครัฐ ป ๒๕๕๑-๒๕๕๔ ซึ่ง

ครอบคลุมสินคาและบริการจํานวน ๑๗ ประเภท (๑๔ สินคา ๓ บริการ)

ผลการดําเนินงาน
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            การติดตามประเมินผลการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม  ตั้งแตป 2551-2554 ของหนวยงานภาครัฐระดับกรม

            การติดตามประเมินผลการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม  ตั้งแตป 2551-2554 ของหนวยงานภาครัฐระดับกรม งบประมาณที่ใชจัดซื้อสินคา ๑๒ ประเภท

 ของหนวยงานภาครัฐที่จัดสงขอมูลให คพ. ป ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖

งบประมาณซื้อสินค้าที่

็
งบประมาณซื้อ

เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

, ๕๗๐.๐๒ ล้านบาท

ร้อยละ ๖๑

งบประมาณซอ

สินคาทั่วไป

๓๕๙.๒๓ ลาน… 

มูลค่าประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมจาก

การซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โดยอ้อม  ๒๒๓.๕๑ ล้านบาท

ลดการปล่อย CO2 

๒๕,๖๘๕.๕๒ ตัน 

จํานวนรุนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองฉลากเขียว

ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๔
ปจจุบันมีสินคาและบริการที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอมที่ภาครัฐ 

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางฯ ทั้งหมด 22 ประเภท

บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 5 ประเภท

1.   บริการเชาเครื่องถายเอกสาร

2.   บริการทําความสะอาด

3.   บริการโรงแรม

4.   สถานีบริการรถยนต (เปลี่ยนถายน้ํามันหลอลืน่)

5.   สถานีบริการน้ํามัน
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1. ตลับหมึกเครื่องถายเอกสารเครื่องพิมพ
และเครื่องโทรสาร

9      เครื่องถายเอกสาร

สินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 17 ชนิด

2. กระดาษคอมพิวเตอร 

    และกระดาษสีทําปก

3. แฟมเอกสาร 

4. ซองบรรจุภัณฑ 

5. กลองใสเอกสาร



9.     เครองถายเอกสาร

10.   เครื่องเรือนเหล็ก

11.   กระดาษชําระ

12.   ปากกาไวตบอรด

13. ถานไฟฉาย

14. เครื่องพิมพ
6. ผลิตภัณฑลบคําผิด

7. หลอดฟลูออเรสเซนต

8. สีทาอาคาร

15. รถยนต

16. น้ํามันหลอลื่น

17. น้ํามันเชื้อเพลิง

แผนสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการ     

ี่ ป ิ ั ิ่  ั        ทีเปนมติรกับสิงแวดลอมของภาครฐั

ป ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 

กรมควบคมมลพิษกรมควบคุมมลพษ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมายการเพิ่มปริมาณ

ใหหนวยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเทาที่เขารวมดําเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปน

เปาหมายการเพิ่มปริมาณ

ใหหนวยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเทาที่เขารวมดําเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปน

เปาหมายในการดําเนินการ

ฐ

มิตรกับสิ่งแวดลอมตั้งแตป ๒๕๕๑ ถึงปจจุบัน มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมายดังนี้

   - ป ๒๕๕๖ ไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของสินคาและบริการแตละประเภท

    - ป ๒๕๕๗ ไมนอยกวารอยละ ๗๕ ของสินคาและบริการแตละประเภท

    - ป ๒๕๕๘ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของสินคาและบริการแตละประเภท

ฐ

มิตรกับสิ่งแวดลอมตั้งแตป ๒๕๕๑ ถึงปจจุบัน มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมายดังนี้

   - ป ๒๕๕๖ ไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของสินคาและบริการแตละประเภท

    - ป ๒๕๕๗ ไมนอยกวารอยละ ๗๕ ของสินคาและบริการแตละประเภท

    - ป ๒๕๕๘ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของสินคาและบริการแตละประเภท

    - ป ๒๕๕๙ ไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของสินคาและบริการแตละประเภท    - ป ๒๕๕๙ ไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของสินคาและบริการแตละประเภท

             ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมดําเนินการฯ จะรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ

บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุก ๖ เดือน ของปีงบประมาณ

  เปาหมายจํานวนหนวยงานภาครัฐ  

๑. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (องคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ องคการ
บริหารสวนจังหวัด และเทศบาล) จํานวน ๒,๐๘๘ แหง โดยมีเปาหมาย ดังนี้

เปาหมายในการดําเนินการ

๒. องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และหนวยงานในกํากับของรัฐ จํานวน ๑๘๙ แหง
โดยมีเปาหมาย ดังนี้

ป 2556 2557 2558 2559

รอยละ 10 15 30 50

โดยมเปาหมาย ดงน

ป 2556 2557 2558 2559

รอยละ 50 60 70 100
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การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ

การขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัตินับเปนขั้นตอนสําคัญที่จะผลักดัน
ใหเกิดการดําเนินงานตามแนวทางและมาตรการตามที่บรรจไวในแผนฯ โดยใหเกดการดาเนนงานตามแนวทางและมาตรการตามทบรรจุไวในแผนฯ โดย
มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้

๑.  การขับเคลื่อนดวยการดําเนินงาน โดยการผลักดันแผนฯ ไปสูการ

ปฏิบัติโดยคณะอนุกรรมการสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมของภาครัฐ และคณะอนุกรรมการเทคนิคสินคาและ

่ ่บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

คณะอนกุรรมการเทคนิคสินคาและบริการ

ที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม

กลุมสินคาและบริการ จํานวน ๕ ชุด ไดแกุ ุ

  กลุมสินคาและบริการประเภทเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณสองสวาง

  กลุมสินคาและบริการประเภทยานยนตและน้ํามันเชื้อเพลิง

  กลุมสินคาและบริการประเภทกระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ

  กลุมสินคาและบริการประเภทอุปกรณสํานักงาน

กลุ มสินค าและบริการประเภทที่ เกี่ ยวข องกับคอมพิวเตอร และ

งานพิมพ

6

๒. การบูรณางานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ประสานงาน ชีแ้จง และสรางความ
เขาใจในการบูรณางานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกบัการดําเนินงานของ
แผนฯ ไปยังหนวยงานภาครัฐ ภาคผูผลิต และภาคเอกชน  รวมทั้งการ
ประสานงานไปยังหนวยงานเปาหมายที่จะมีการขยายผลการดําเนินการจัดซื้อประสานงานไปยงหนวยงานเปาหมายทจะมการขยายผลการดาเนนการจดซอ
จัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในป ๒๕๕๖-๒๕๕๙

ประสานการดําเนินงานรวมกับกรมบัญชีกลาง และสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) เกี่ยวกบัแนวทางในการปรับปรุงระเบียบ
พัสดุฯ

      

การบูรณาการกับหนวยงานอื่นๆ
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๓. การติดตามประเมินผล สรางระบบกํากับ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผล

ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดทําและทบทวนแนวทางการดําเนินงานตาม

นโยบายการ จัดซื้อจัดจางฯ ของภาครัฐ 

http://ptech.pcd.go.th/gp/main/index.php

 การดําเนินงานที่ผานมา ป ๒๕๕๖-๒๕๕๗
 สงเสริมหนวยงานเปาหมายทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และหนวยงานอื่นในกํากับ

ของรัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบการจัดสัมมนาและฝกอบรม เรื่องแนวทางการจัดซื้อสินคา

และบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยไดดําเนินการทั้ง ๔ ภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือ 

(เชียงใหม) ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก (ชลบุรี) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(ขอนแกน) และภาคใต (ภูเก็ต)  และจัดสัมมนาในภาพรวม ณ โรงแรมพลาซาแอทธินี 

กรุงเทพฯ

  ปรับปรุงคูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและ

บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบดวย 

๓ เลม ไดแก 

 ี่ ิ ีป ิ ั ิ ั ื้ ั  ิ • เลมที ๑ วิธีปฏิบัติการจัดซือจัดจางสินคาและ

บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

• เลมที่ ๒ เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม และ

•เลมที่ ๓ รายการสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม สงแวดลอม 

สําหรับเจาหนาที่จัดซื้อฯ และผูสนใจ

กรมควบคุมมลพิษ รวมกับฝายวิจัยนโยบาย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ศึกษาวิจัยเชิงนโยบายและประเมินผลการขับเคลื่อน

นโยบายการจัดซื้อสีเขียวของภาครัฐ  เพื่อศึกษาและคาดการณผลกระทบจากแผน

สงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของภาครัฐป สงเสรมการจดซอจดจางสนคาและบรการทเปนมตรกบสงแวดลอมของภาครฐป 

พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ (ระยะที่ ๒) 

 
หากเปนไปตามเปาหมาย

ปริมาณการจัดซื้อจัดจาง

สินค าและบริการ ที่ เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมใน 17 
79,063.53

ลานบาท

11.13 

 ั  

ปริมาณกาซเรือนกระจกปริมาณกาซเรือนกระจก

ที่ลดได ที่ลดได 

มูลคาประโยชนดานสิ่งแวดลอม มูลคาประโยชนดานสิ่งแวดลอม 

รายการสินคา/บริการ และ

ไดรับความรวมมือจากทุก

หนวยงาน

ลานบาท

คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ 5151..9999  ของมูลคาของมูลคา

สินคาและบริการทั้ง สินคาและบริการทั้ง 17 17 รายการรายการ

ลานตัน CO2e 
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Wishing we all move towards the Green Growth


