
 

ดร. วิจารย สิมาฉายา 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 

30 พฤศจิกายน 2561 ณ หองแกรนดบอลรูม 

ช้ัน 3 โรงแรมเซ็นจูร่ีพารค กรุงเทพฯ 

การจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนและเปาหมายการ 

ลดกาซเรือนกระจก  

การขับเคลื่อนภาคเอกชนสูการจัดซ้ือจัดจางสินคาและ 

บริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  



นโยบายภาพรวมเก่ียวกับการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนา

อยางยั่งยืนและเปาหมายการลดกาซเรือนกระจก  

ความเชื่อมโยงระหวาง SDG  

เปาหมายการลดกาซเรือนกระจก และการจัดซ้ือจัดจางฯ  

แนวทางการดําเนินการรวมมือระหวางรัฐและเอกชน 

 หัวขอ 
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เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 
(ป ค.ศ. 2000 - 2015) 

“8 เปาหมายหลัก” 

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(ป ค.ศ. 2016 - 2030) 

“17 เปาหมายหลัก 169 เปาประสงค 241 ตัวชี้วัด 

พิจารณา 5 ปจจัย ความม่ังคั่ง (Prosperity) ประชาชน (People) 

โลก (Planet) ความสงบ (Peace)  

และ ความรวมมือ (Partnership)” 
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United Nations Sustainable Development 
Summit 2015 

Presenter
Presentation Notes
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ไปร่วมแสดงความจำนงในการที่จะนำพาประเทศเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในการประชุม UN Summit ปลายเดือนกันยายน  พ.ศ. 2558 ณ นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา โดยมีเป้าหมายการพัฒนาทั้งสิ้น 17 เป้าหมาย ได้แก่          เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่          เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน          เป้าหมายที่ 3 ทำให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการดำรงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ          เป้าหมายที่ 4 ทำให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน          เป้าหมายที่ 5 บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน�          เป้าหมายที่ 6 ทำให้แน่ใจว่าเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน          เป้าหมายที่ 7 ทำให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได้ ตามกำลังซื้อของตน          เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการมีงานทำและการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน          เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม          เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ          เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน          เป้าหมายที่ 12 ทำให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน�          เป้าหมายที่ 13 ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น          เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน          เป้าหมายที่ 15 พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ          เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการเข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พึ่งของส่วนรวม มีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ          เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

แผนปฏิรูปประเทศ 

ความตกลงปารีส 

เปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน  
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

20th  Constitution  

   ความเชื่อมโยงของนโยบาย/แผน ระดับสากลและระดับประเทศ 



หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

นโยบายรัฐบาล – Thailand 4.0 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  (SDGs) 



ลดของเสียจากอาหารที่ถูกทิ้งของโลกตอหวัประชากรลงครึง่หนึง่ในระดับคาปลีกและผูบริโภคและ

ลดการสูญเสียอาหารในกระบวนการผลิตและหวงโซอุปทานรวมทั้งการสูญเสียหลงัการเก็บเก่ียว 

บรรลุการจัดการอยางย่ังยืนและใชทรัพยากรทางธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ  

สนับสนนุใหบริษัท โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญและบรษัิทขามชาตินําแนวปฏิบัติ

อยางย่ังยืนมาใชและบูรณาการขอมูลการพัฒนาในกระบวนการรายงาน  

การสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

GOAL 12: สรางหลักประกันใหมีแบบแผน 
การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 



GOAL 13: ดําเนินการอยางเรงดวนเพื่อตอสูกบัสภาวะ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 

 ใหมีการบูรณาการมาตรการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไวใน นโยบาย 

ยุทธศาสตร และแผนของชาติ (ประเทศไทยมีแผนท่ีนําทางการลดกาซเรือนกระจกของประเทศ 

ป พ.ศ. 2564 – 2573) 
 

 ใหมกีารปรับปรุงการศึกษา การสรางความตระหนัก การเสริมสรางสมรรถภาพของบุคคล

และองคกรในดานการลดกาซเรือนกระจก การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

 สงเสริมกลไกสําหรับการเสริมสรางขีดความสามารถ เพ่ือใหเกิดการวางแผนและจัดการ

ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  



เปาหมายหลัก 3 ประการ 
 ควบคุมการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกใหต่ํากวา 2 องศาเซลเซียส เม่ือเทียบกับยุคกอน

อุตสาหกรรม และมุงพยายามควบคุมการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไมเกิน 1.5      

องศาเซลเซียส   

 เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอผลกระทบทางลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และสงเสริมภูมิตานทานและความสามารถในการฟนตัว 

 ทําใหเกิดเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีความสอดคลองกับแนวทางท่ีนําไปสูการพัฒนาคารบอนต่ํา       

ที่มีภูมิตานทานและความสามารถในการฟนตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ความตกลงปารีส (PARIS AGREEMENT) 



0 การมีสวนรวมของประเทศไทย  

 ประเทศไทยมีความต้ังใจท่ีจะลดกาซเรือนกระจก รอยละ 20 จากปริมาณการปลอย  

กาซเรือนกระจกในกรณีปกติ ภายในป พ.ศ. 2573 ระดับของการมีสวนรวมในการลดการปลอย

กาซเรือนกระจกสามารถเพ่ิมขึ้นถึง รอยละ 25 ขึ้นอยูกับการเขาถึงกลไกการสนับสนุนทางการพัฒนา

และถายทอดเทคโนโลยี การเงิน และการสงเสริมสราง  ศักยภาพท่ีเพ่ิมขึ้นและเพียงพอ ภายใตกรอบ

ขอตกลงใหม ภายใต UNFCCC 

ขอเสนอการมีสวนรวมของประเทศในการลดกาซเรือนกระจกและการ

ดําเนนิงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายหลังป ค.ศ. 2020 (NDC) 

ภาคพลังงาน ภาคการขนสง ภาคอุตสาหกรรม ภาคของเสีย ภาคเกษตรกรรม 

 



ความเชื่อมโยงระหวาง SDG เปาหมายการลดกาซเรอืนกระจก 

และการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตร 

Goal 12 : สรางหลักประกันใหมีแบบแผนการบริโภค

และการผลิตท่ีย่ังยืน 

12.6 สนับสนุนใหบริษัท โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญและบริษัทขาม

ชาตินําแนวปฏิบัติอยางย่ังยืนมาใชและบูรณาการขอมูลการ

พัฒนาในกระบวนการรายงาน 

12.7 สงเสริมแนวปฏิบัติดานการจัดซื้อจัดจางตามนโยบายและการ 

ใหลําดับความสําคัญของประเทศ  

Goal 13 : ดําเนินการอยางเรงดวนเพ่ือตอสูกับสภาวะ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 

 



การจัดการขยะ/ของเสยี 

การจัดซื้ออยางย่ังยืน 

ฉลากสิ่งแวดลอมและ

การรับรองมาตรฐาน 



แผนสงเสรมิการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการ 

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ระยะท่ี 3 พ.ศ. 2560-2564 



วัตถุประสงค 

1. เพื่อสงเสริมใหเกดิการจดัซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอมใหครอบคลุม

หนวยงานภาครัฐทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน มหาวิทยาลยั  

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน 

2. เพื่อกระตุนภาคผูผลิต และผูประกอบการ ใหมีการปรับเปลีย่นกระบวนการผลิตสินคาและ

บริการทีเ่ปนมิตรกับสิง่แวดลอม สงผลใหมีปริมาณสินคาและบริการที่เปนมิตรกบั

สิ่งแวดลอมในตลาดเพิ่มมากขึ้น 

3. เพื่อใหเกดิการสรางสังคมที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม 



1. การเพ่ิมปริมาณการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2. การสงเสริมการผลิตสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3. การใชมาตรการทางเศรษฐศาสตรและกฎหมายเพ่ือสนับสนุนการสงเสริมการจัดซ้ือ

จัดจางฯ 

4. การสงเสริมใหเกิดสังคมการบริโภคอยางยั่งยืน 

5. การบริหารและกํากับดูแลแผนสงเสริมการจัดซ้ือจัดจางสินคาและ บริการที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม 

แผนสงเสริมการจัดซือ้จดัจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ระยะที่ 3 ป 2560 – 2564 (5 ยุทธศาสตร) 



แนวทางความรวมมอืระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 

ภาคเอกชน 

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางกลับ

มายังภาครัฐ (กรมควบคุมมลพิษ) 

ฉลากลดคารบอน 

ตะกราเขียว ฉลากเขียว 

ฉลากลดโลกรอน 

แผนสงเสริมการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม ระยะที่ 3 ป 2560 – 2564 (5 ยุทธศาสตร) 

ภาครัฐ 



ขอบคุณครับ 



ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

สวนแผนงานและประมวลผล 

ศูนยปฏิบัติการวิเคราะหมลพิษและสิ่งแวดลอม 

กรมควบคุมมลพิษ 

โทร. 02-298-2098, 02-298-2099 
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