ผลที่คาดวาจะไดรับจากโครงการ

Expected Outcome of the Project

วัตถุประสงคของโครงการ

Objectives of the Project

ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอยางกาวกระโดดในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา ทำใหประเทศไทยไดรับผลกระทบทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม ดวยเหตุนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 จึงมุงเนนการพัฒนาสูสังคมคารบอนต่ำ และการพัฒนาสีเขียว
(หรือการพัฒนาอยางยั่งยืน)
วัตถุประสงคของโครงการการสงเสริมการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน ดานนโยบายสนับสนุน จึงสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติฉบับที่ 11 เพื่อชวยสนับสนุนรัฐบาลไทยในการเลือกและปรับใชนโยบาย เพื่อใหเกิดความยั่งยืนดานการผลิตและการบริโภคในประเทศไทย
โครงการไดรับความรวมมือจากหลายหนวยงานราชการ โดยมีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานหลักในการดำเนินโครงการในภาพรวม

Due to rapid economic and industrial development over several decades, Thailand is facing social and environmental
problems. The 11th National Economic and Social Development Plan, NESDP (2012-2016), therefore, suggests a focus
on development of a low-carbon society and green growth to mitigate the environmental and climate change crisis.
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The Outcome of the Four Components

โครงการประกอบดวย 4 องคประกอบ ซึ่งจะทำงานประสานกันเพื่อใหเกิด
การใชนโยบายในการสนับสนุน และเกิดระบบการติดตามประเมินผลความ
สำเร็จของนโยบายดานการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน (SCP) ทั้งนี้
แตละองคประกอบมุงผลสำเร็จดังนี้
องคประกอบที่ 1 เปนการทบทวนนโยบาย และโครงสรางองคกรทีเ่ กีย่ วของ
กับ SCP รวมถึงการจัดทำขอเสนอแนะเชิงนโยบายและการดำเนินงาน โดย
อาศัยผลลัพธจากองคประกอบอื่นๆ มารวมพิจารณา และการพัฒนาระบบ
การติดตามประเมินผลสำเร็จดาน SCP เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดาน
SCP ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และสำนักงานนโยบาย และแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) เปนผูดำเนินการหลัก
องคประกอบที่ 2 เปนการสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการ
ที ่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ ่ ง แวดล อ มให ก ั บ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ ่ น (อปท.)
และภาคเอกชนเพื ่ อ นำไปสู  ก ารเสนอนโยบายที ่ ช ั ด เจนด า นการจั ด ซื ้ อ
จัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของประเทศไทย ผานการจัดกิจกรรม
รณรงค ฝกอบรม และประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีกรมควบคุมมลพิษ
(คพ.) เปนผูดำเนินการหลัก

The overall objective of the Sustainable Consumption and Production (SCP) Policy Project is in line with the 11th NESDP,
as it will “select and implement new policies to promote SCP, thereby enhancing the sustainability of Thai consumption
and production”. The project is a joint cooperation between several government agencies. The Department of Industrial
Works (DIW) within the Ministry of Industry (MOIn), and the Pollution Control Department (PCD) within the Ministry of
Natural Resources and Environment (MNRE) are co-chairing the Project Steering Committee (PSC).

The project is divided into four components with the following
expected results:

องคประกอบที่ 3 เปนการสงเสริมการเขารวมโครงการอุตสาหกรรม
สี เ ขี ย วของวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม (SMEs) เพื ่ อ นำมา
วิ เ คราะห ป  ญ หาและอุ ป สรรค อั น จะนำไปสู  ก ารปรั บ กลยุ ท ธ เ พื ่ อ ให
ภาคอุตสาหกรรมดำเนินการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีความ
ยั่งยืน โดยมีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปนผูดำเนินการหลัก
องคประกอบที่ 4 เปนการเสริมสรางความตระหนักรูดาน SCP ในระดับ
ทองถิ่นผานการใหขอมูล และการรณรงคตางๆ เพื่อกระตุนใหเกิดการ
เปลี ่ ย นแปลงพฤติ ก รรมในระดั บ ท อ งถิ ่ น โดยมี ก รมส ง เสริ ม คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอม (สส.) เปนผูดำเนินการหลัก

Component 1: This component will produce two major
outcomes : 1) an assessment of present SCP policy and
institutional framework, with the purpose of producing a
list of SCP initiatives and an improved institutional framework
to make the implementation of SCP policies more efficient,
2) an improved national SCP monitoring system and trained
staff to operate the system. In this Component, the Office
of the National Economic and Social Development Board
(NESDB) and the Office for Natural Resources and
Environment Policy and Planning (ONEP) are the main
implementing partners.

องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3

Component 2: The primary outcome is an improved understanding of the need for and benefits of Green Procurement
(GP) among local authorities and the private sector as well
as suggestions for new policies within GP. This will be
achieved through road shows and training and evaluation
of the results. The component will strengthen the Pollution
Control Department (PCD) as the focal point for Green
Procurement.
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องคประกอบที่ 4
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Component 4: The major outcome of this component is an
increased awareness of SCP among local authorities and
actual changes in behaviour. A first step to achieving this
is to make a survey of the present awareness of SCP,
followed by information campaigns. The Department of
Environmental Quality Promotion (DEQP) is the main partner
of this component.

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
โทรศัพท 0 2354 5105 โทรสาร 0 2354 3970 อีเมล niels.busch@giz.de เว็บไซต www.scp-thailand.info
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Component 3: The primary outcome is an improved understanding of the Green Industry Mark Programme and
itsbenefits among small-and medium-sized enterprises
(SMEs). The component will also provide information about
the SMEs’ obstacles in implementing sustainable production
and suggest policies that can make it more attractive for
the industry to follow sustainable production approaches.
The main partner is Department of Industrial Works
(DIW).
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