การสัมมนา
การจัดซื้ อจัดจ้างสินค้าและบริการ
ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
11 มิถุนายน 2551
ดร สุสพั
ดร.
พฒน
ฒน์ หวงวงศวฒนา
หวังวงศ์วฒ
ั นา
กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปั ญหาสิ่งแวดล้อม
ประชากร
จํานวน
มากขึ้ น

ใช้พลังงานและ
ทรัพั ยากรธรรมชาติิ
มากขึ้ น

ทรัพยากรธรรมชาติลดลง เร่งภาวะโลกร้อน
เกิดขยะของเสียและมลพิษอื่นๆเพิ่มมากขึ้ น

1

แก้ไขปั ญหาด้วยความ “พอเพียง”

การพัฒนาที่ยั ่งยืน
การพฒนา
ั
+ การรกษาสิ
ั
ิ่งแวดล้อ้ ม
การผลิตที่ยั ่งยืน
แก้ไ้ ขทผูี่ ผ้ ลติ
•การผลิตที่สะอาด-CP
•การป้องกันมลพิษ-P2

การบริโภคที่ยั ่งยืน
เน้นผ้บริรโภค
เนนผู
โภค
 ส่งเสริมตลาดสีเขียว
 ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

2

บทบาทภาครัฐ
ภาครั ฐ ทั้ ง ส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค และส่ ว นท้อ งถิ่ น รวมทั้ ง
รัฐวิสาหกิจ เป็ นผูบู ้ ริโภครายใหญ่ที่สุด

ต้อ งมี เ กณฑ์ ส ํ า หรั บ สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ นมิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
•ที่ยงั ไม่มีมาตรฐานฉลากเขียว หรือ
•ไม่สามารถปฏิฏบตั ติ ามมาตรฐานฉลากเขี
ฐ
ยว หรือ
•ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามมาตรฐานฉลากเขียวได้ในระยะแรก

กฎระเบี ย บต้องเอื้ อให้หน่ วยงานภาครัฐจัด ซื้ อสิ น ค้า และ
บริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นโยบายภาครัฐ
z

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 25502554)

z แผนการจัดการคุณ
ุ ภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2550-2554

ให้รฐั เป็ นผูน้ าํ ในการจัดซื้ อจัดจ้างสินค้าและบริการที่
เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันให้มีการสร้างตลาด
สินค้าและบริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
zนโยบายรัฐบาลปั จจุบน
ั

กําหนดไว้ในนโยบายที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ 4.7
ส่งเสริมการสร้างความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดําเนิน
กิจกรรมและการปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภค เพื่อบรรเทาผล
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
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นโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้ กรมควบคุมมลพิษ
z นํา นโยบายการจัด ซื้ อจัด จ้า งที่ เ ป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ ม

ของภาครัฐไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
z ดําเนิ นการศึกษา คัดเลือก และกําหนดเกณฑ์การจัดซื้ อ
จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
z ให้ หน่วยงานในกระทรวงฯ เป็ นหน่วยงานนําร่องในการ
จัดซื้ อ เพื่อนําไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป

การดําเนินงานที่ผ่านมาตัง้ แต่ ปี 2548
• ศึกษาคัดเลือก และจัดทําเกณฑ์ขอ้ กําหนดสําหรับ
สินค้าและบริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยประชุม
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่างๆ และภาคผูผ้ ลิตหรือผู ้
จําํ หน่่ายสิินค้า้ และการบริิการในแต่
ใ ล่ ะประเภท
ป

• การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยการจัดการประชุม การ
สัมมนาและการฝึ กอบรม เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจอย่างต่อเนื่อง
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ประเภทสินค้าและบริการ นําร่องปี 2549
1.

2.
3.3

ตลับหมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องพิมพ์
และเครื่องโทรสาร
กระดาษคอมพิวเตอร์
แฟ้มเอกสาร
แฟมเอกสาร

4.
5.
6.
7.7

ผลิตภัณฑ์ลบคําผิด
หลอดฟลูออเรสเซนต์
บ ริ ก า ร ทํ า ค ว า ม
สะอาด
บริการโรงแรม
บรการโรงแรม

ซองบรรจุภณ
ั ฑ์
กล่องใส่เอกสาร
และกระดาษสีทาํ ปก*

ประเภทสินค้าและบริการนําร่อง เพิ่มเติม ปี 2550

1 สีทาอาคาร
2 เครื่องถ่ายเอกสาร
3 เครื่องเรือนเหล็ก
4 กระดาษชําระ

5 ปากกาไวท์บอร์ด
6 ถ่านไฟฉาย
7 เครือ่ งพิมพ์
8 บรการเชาเครอง
บริการเช่าเครือ่ ง
ถ่ายเอกสาร
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อยูร่ ะหว่างการจัดทําเกณฑ์สินค้าและบริการ
ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม ปี 2551

1 นํ้ามันเชื้อเพลิง
2 คอมพิวเตอร์
3 เครองปรบอากาศ
เครื่องปรับอากาศ

4 ถังพลาสติกรองรับ
มูลฝอย
5 สมุด
6 บริการงานพิมพ์

รวมทั้งหมด 19 สินค้า และ 4 บริการ

การดําเนินงานที่ผ่านมาตัง้ แต่ ปี
2548
z จัดทําคู่มือการจัดซื้ อ

จัดจ้างสินค้าและ
บริการที่เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
สําหรับเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐ
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การดําเนินงานที่ผ่านมาตัง้ แต่ ปี 2548
z จัดทําฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่

เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อรวบรวม
ข้อมูลให้ท้งั ผูจ้ ดั ซื้ อ ผูผ้ ลิต และผูจ้ าํ หน่าย
z จัดทําระบบรายงานผลการจัดซื้ อจัด

z

จ้จางสนคาและบรการทเปนมตรกบ
างสินค้าและบริการที่เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ออนไลน์ เพือ่ อํานวยความ
สะดวกให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ
โดยผ่านทางเว็บไซต์ของกรมควบคุม
มลพิษ (http://www.pcd.go.th)

การดําเนินงานที่ผ่านมาตัง้ แต่ ปี

2548

z ส่งเสริมให้หน่วยงานภายในกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนําร่องการจัดซื้ อจัด
จ้างสินค้าและบริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในปี พ.ศ. 25482550 และดําเนินการติดตามประเมินผล
z ศึึกษาผลกระทบของการจัดซื้้ อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็ นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในเบื้ องต้นสรุปได้ว่าการจัดซื้ อจัดจ้างสินค้าและ
บริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็ นประโยชน์โดยรวมกับประเทศ
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การดําเนินงานที่ผ่านมาตัง้ แต่ ปี

2548

zจัดทําแผนการส่งเสริมการจัดซื้ อจัดจ้างสินค้าและบริการ

ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ปี พ.ศ. 2551 –
2554
zคณะรฐมนตรเหนชอบใหหนวยงานภาครฐดาเนนการ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการ
จัดซื้ อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551

การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 มกราคม 2551
เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ แผนการจัดซือจัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของหน่ วยงาน
ภาครัฐ และ แผนสงเสรมการจดซอจดจางสนคา
ภาครฐ
แผนส่งเสริมการจัดซือจัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 25512554
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เป้าหมาย
ให้ หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ดําเนินการ
จัดซื้ อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
z ปี พ.ศ. 2551 ร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยงานทั้งหมด
z ปี พ.ศ. 2552 ร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยงานทั้งหมด
z ปี พ.ศ. 2553 ร้อยละ 75 ของจํานวนหน่วยงานทั้งหมด
z ปี พ.ศ. 2554 ร้อยละ 100 ของจํานวนหน่วยงาน
ทั้งหมด

เป้าหมาย
ให้กาํ หนดปริมาณการจัดซื้ อจัดจ้างสินค้าและบริการแต่ละ
ประเภทในแต่ละปี งบประมาณที่ได้กาํ หนดเกณฑ์
ข้อกําหนดไว้แล้ว ดังนี้
zป
ปี พ.ศ. 2551 คดเปนรอยละ
คิดเป็ นร้อยละ 25 ของแตละประเภท
ของแต่ละประเภท
z ปี พ.ศ. 2552 คิดเป็ นร้อยละ 30 ของแต่ละประเภท
z ปี พ.ศ. 2553 คิดเป็ นร้อยละ 40 ของแต่ละประเภท
z ปี พ.ศ. 2554 คิดเป็ นร้อยละ 60 ของแต่ละประเภท
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รายงานผลการจัดซื้ อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ
z

z

หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่ารายงานผล
การจัดซื้ อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ในรอบ 6 เดือน ของปี งบประมาณ ไปยัง
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษจัดั ทําํ รายงานผลการจัดั ซืื้ อจัดั จ้า้ ง
สินค้าและบริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ
ภาครัฐรายปี เสนอคณะรัฐมนตรีให้ทราบต่อไป

แผนการดําเนินงานปี 2551
z ประชุมสัมมนา

ให้ขอ้ มูล และชี้ แจงนโยบาย แก่
หน่วยงานภาครัฐทั้งหมด
z ประชุมรายกระทรวง เพื่อเตรียมความพร้อม ให้
หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า ดําเนินการ โดยเริ่ม
ที่ส่วนกลางเป็ นลําดับแรก
z จัดการฝึ กอบรมให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบต
ั ิ
z สัมมนา ในระดับภูมิภาค
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.

ขอบคุณครับ
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