องคประกอบที่ 1

การพัฒนาระบบติดตามประเมินผลสำเร็จ
ดานการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน

Component 1

Consolidation of the SCP Monitoring System

องคประกอบที่ 1

Objective

วัตถุประสงคที่ 2 การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลสำเร็จดาน SCP
กิจกรรมที่ผานมา

Previous activities

เปนการดำเนินการทบทวนนโยบาย และโครงสรางองคกรที่เกี่ยวของกับ SCP ในปจจุบัน รวมถึงการจัดทำขอเสนอแนะ
ดำเนินงาน การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลสำเร็จดาน SCP ของประเทศไทย ใหมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงคแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้

The objective of the first component of the SCP Policy Project is two-fold: to consolidate SCP indicator initiatives into
a national SCP monitoring system, and to assess the present SCP policy and institutional framework and propose
improvements.This fact sheet deals with the consolidation of the national SCP monitoring system.

Thai Government agencies at both central and local levels are currently monitoring many important aspects of SCP. To
cite a few examples: environmental monitoring includes many environmental parameters and offers an important view
of how we use our natural capital. Job creation and working safety are important social parameters and are also part
of the SCP concept.

ประเทศไทย โดยหนวยงานที่เกี่ยวของไดมีกิจกรรมดำเนินงานเพื่อติดตามประเมินผลที่เกี่ยวของกับ SCP อาทิ
• ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การติดตามปริมาณการใชทรัพยากรธรรมชาติ ขอมูลคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนตน
• ดานสังคม เชน การติดตามอตราการสรางงาน ขอมูลความปลอดภัยในการทำงาน เปนตน
ในป 2554 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดพิจารณาถึงผลสำเร็จดาน SCP ที่เปนรูปธรรม จึงไดเสนอใหมีดัชนีชี้วัด
ที่เกี่ยวของกับ SCP ขึ้น ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555 - 2559 จำนวน 10 ตัว โดยยังคงตองการจะพิจารณาดัชนีชี้วัดอื่นๆ ที่จำเปน
เพิ่มเติมเพื่อสรางระบบการติดตามประเมินผลใหครอบคลุม และสามารถนำผลการดำเนินงานไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตอไป

กิจกรรมของโครงการ

กิจกรรมหลักๆ ของโครงการประกอบดวย
• ศึกษา ทบทวน และวิเคราะหขอ มูลทีเ่ กีย่ วของ
ระบบการติดตามประเมินผลสำเร็จดาน SCP
ที่มีอยู
• เสนอแนะระบบการติดตามประเมินผลสำเร็จ
ดาน SCP ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
• ทดสอบ และประเมินผลระบบการติดตาม
ประเมินผลสำเร็จดาน SCP

ระบบการติดตามประเมินผล

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่ ง แวดล อ มและสำนั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมกับ
ผู  เชี ่ ย วชาญ จะศึ ก ษาความเป น ไปได ในการ
พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล โดยอาศัย
ประสบการณจากตางประเทศมาเทียบเคียงกับ
บริบทการดำเนินงานของประเทศไทย และนำ
เสนอผลการศึกษาที่ไดตอผูที่มีสวนไดสวนเสีย
เพื่อรับฟงความคิดเห็นกอนที่จะแนะนำระบบ
การติดตามประเมินผลตอไป

In 2011, the Office of Natural Resources and Environment Policy and Planning (ONEP) selected 10 SCP indicators to
monitor the development within implementation of SCP. The question is whether there is a need to introduce other
indicators for a more holistic approach and how the monitoring mechanism should work in practice to ensure that all
aspects of SCP are covered sufficiently and the results are further used.

Project activities
This part of the Component 1 will
include the following activities:
• Assessment of the present SCP
monitoring
• Suggest an upgraded SCP
monitoring system
• Implementation of the proposed
system.

การทดลองระบบการติดตาม
ประเมินผล

หลั ง จากได ร ะบบการติ ด ตามประเมิ น ผลที ่
เหมาะสมแลว เจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยว
ของจะไดรบั การฝกอบรมทีจ่ ำเปนในการบริหาร
จัดการระบบดังกลาว

บทเรียนที่ไดรับ

จากบทเรียนที่ไดรับจะนำไปสูการเสนอแนะ
ระบบการติ ด ตามประเมิ น ผลด า น SCP ที ่
สามารถสนั บ สนุ น การผลิ ต และการบริ โ ภค
อยางยั่งยืนของประเทศไทยตอไป

This project is a part
of the EU’s SWITCH Asia Programme

Based on the recommendations, an
implementation plan will be developed and the relevant institutions will
receive training in the necessary data
management and reporting.

Lessons learned
This part of the Component 1 will be
closely coordinated with the assessment of the SCP policy and institutional framework, and at the end of
the project, lessons from the implementation of the SCP monitoring
system will yield proposals for a
consolidated national SCP monitoring
system for Thailand.

Disclaimer: “This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the consultants and can in no
way be taken to reflect the views of the European Union or the Royal Thai Government” February, 2013.

Consultant Consortium

Counterparts

ขอมูลที่

In the first activity, ONEP together with
the Office of the National Economic and
Social Development Board (NESDB), as
well as experts, will conduct a feasibility
study to assess present SCP monitoring,
among other aspects, in the light of experiences from other countries. The result of
this assessment will be discussed at a
stakeholder meeting with participation of
a broad range of stakeholders. Based on
this, an upgraded SCP monitoring system
will be suggested.

Implementation

About this project: The SCP Policy Project is a cooperative project between the Thai Government and the EU, funded by the EU. The objective of
the project is to select and implement new SCP policies to promote SCP, hereby enhancing the sustainability of Thai consumption and production.
For further information: Mr. Niels Juul Busch, Team Leader, c/o Department of Industrial Works, 75/6 Rama 6 Road, Bangkok 10400.
Tel: +66 (0)2354 5105 Fax: +66 (0)2354 3970 Email: niels.busch@giz.de Website: www.scp-thailand.info

โครงการการสงเสริมการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน ดานนโยบายสนับสนุน เปนความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและสหภาพยุโรป เพื่อเลือก ปรับใช และดำเนินการ
เครื่องมือเชิงนโยบาย เชน กฎระเบียบ และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเพื่อใหเกิดการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน
ขอมูลเพิ่มเติม ติดตอหัวหนาโครงการ มร. นีลส จูล บูช สำนักงานโครงการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระราม 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
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