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Project funded by European Union

Sustainable Consumption and Production:
Policy Support Component – Thailand

โครงการการส่งเสริ มการผลิตและการบริ โภคอย่างยังยืน
ด้ านนโยบายสนับสนุน ประเทศไทย
ก้ าวสูผ่ ้ นู ําอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ ๕ การสร้ างเครื อข่ายสีเขียว
แผนการดําเนินงานฯ (Timelines)
หน่วยงานดําเนินการ:
คณะทีปรึกษา:

Project funded by European Union

PROJECT PURPOSE: ให้ ประเทศไทยมีโครงสร้ างและกรอบนโยบายด้ าน SCP ที
ชัดเจน เกิดการทํางานร่วมกันระหว่างองค์กรทีเกียวข้ อง และมีประสิทธิผลสูงสุด

สนับสนุนผู้ประกอบการให้ ได้ รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับสูงสุดเพือเป็ น
ผู้นําในห่วงโซ่อปุ ทาน ในการดึงซัพพลายเออร์ ของตนให้ มีประสิทธิภาพด้ าน
สิงแวดล้ อมสูงขึน ร่วมกันพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์ และเกิดความเชือมโยงกับนโยบาย
อืนทีเกียวข้ อง
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มิ.ย.
โครงการ (A)

-เวิรคชอป GIM
-จัดอบรมใหกับผูฝกอบรม
Project funded by European Union
ในบริษัทนํา

ก.ค. – ส.ค.

Who what and when

ก.ย. – ส.ค.

Nov - Dec

ดูแถวที่ ๔ ประกอบ

-เวิรคชอปเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ

-เวิรคชอปเพื่อสรุปบทเรียน

-ประเมินเบื้องตน (อาจมี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมดวย)

ผูเชี่ยวชาญ
รายสาขา (B)

-จัดเตรียมขอมูลสนับสนุน
ใหกับแตละรายสาขา
-ฝกอบรมเครื่องมือตางๆ
สําหรับ GI ๕

- ใหคําปรึกษาในสถานประกอบการ ครั้งที่ ๑ (เชน
ทบทวนการประเมินความเสีย่ ง การแบงกลุมซัพ
พลายเออร การดําเนินการในแตละกลุม ทบทวน
แบบสอบถามผูมีสวนไดสวนเสีย รูปแบบการรายงาน
ของซัพพลายเออร)

-ใหคําปรึกษาฯ ครั้งที่ ๒
(คลินิกฉพาะเรื่อง)
-ประเมินเบื้องตน (อาจมี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมดวย)

บริษัทนํา (C)

-ตั้งทีม
-จัดเตรียมขอมูลที่จําเปน
เชน ขอมูลซัพพลายเออร

-ทํางานรวมกับผูเชี่ยวชาญ
-ประสานงานกับซัพพลายเออร เชน การประชุม
นโยบายการจัดหาวัตถุดิบ เปนตน

-ติดตามงานกับซัพพลายเออร
-เตรียมตัวสําหรับการประเมินเบื้องตน
-เตรียมตัวสําหรับการประเมินของกระทรวงอุตสาหกรรม

C+B+A

-รวมออกแบบและดําเนินการสนับสนุนซัพพลายเออรในการเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ ๒ เปนอยางนอย เชน การสัมมนา การ
ฝกอบรมรม กิจกรรมทางสังคมอื่นๆ (งบกิจกรรมของโครงการประมาณ ๑.๕ – ๒ ลานบาท)

ซัพพลาย
เออรหลัก

-แสดงหลักฐาน / ดําเนินการปรับปรุงเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพดานสิง่ แวดลอม

เครือขายอื่นๆ

(CSR-DIW) ใหการสนับสนุนในระดับ CSR-DIW Beginner (GI 2)
(Green Auto-part Project) ใหการสนับสนุนซัพพลายเออรของบริษัทนํา ในสวนของอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต
(ECO-BEST) ใหการสนับสนุนในการประเมินคุณคาระบบนิเวศ และบริการระบบนิเวศ เพื่อชวยในการจัดลําดับความสําคัญ
ในการทํากิจกรรม CSR
(UNIDO – Industrial Energy Efficiency Project) ใหการสนับสนุนในการปรับปรุงระบบพลังงานใหไดประโยชนสูงสุด
และการจัดทํา ISO 50001
…

June

July - Aug

Who what and when

The project -GIM Planning WS
(A)
-Training of Trainer for
Project funded by European Union
lead companies’ staff

Sep - Oct

Nov - Dec

-Mid-term collaboration
workshop

-Final collaboration
workshop
-Pre-assessment (may
include external person)

Short Term
Experts (B)

-Prepare supporting
information for each
sector
-Provide training

-1st in-house assistance (review supplier list,
assist in criteria for grouping, suggestion on
actions for each group, comment on
questionnaires, review template for
suppliers)

-2nd in-house assistance
(e.g. a kind of clinic)
-Pre-assessment (may
include external person)

Leading
companies
(C)

-Setup team
-Prepare supply chain
and related
information

-Carry out the work with experts
-Coordinate with main suppliers e.g. via
meeting, additional procurement policy etc.

-Follow up with selected suppliers for improvement
records
-Prepare for the Pre-assessment
-Prepare for MOIn assessment

C+B+A

-Design and conduct together additional supports to 1st tier suppliers e.g. training, workshop, CSR activities, etc.
(total available budget around 1.5 – 2 mB, some co-financing is preferred)

Main
suppliers

-Improve/show evidence of environmental improvement

Other
projects/
Networks

(CSR-DIW) can provide technical assistance to CSR-DIW Beginner (if places still available)
(Green Auto-part Project) can provide technical assistance to suppliers of leading companies
(ECO-BEST) can provide guidelines on Ecosystem Services Review and Valuation to leading companies
which will help in prioritization of CSR issues
(UNIDO – Industrial Energy Efficiency Project) can provide technical supports concerning energy system
optimisation and ISO 50001 (green activities/green system) to 1st tier suppliers
… and more

2
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

04/06/56

Project funded by European Union

•
•
•
•

งานสําหรับแต่ละกลุม่ อุตสาหกรรม

สิงทีเคยดําเนินการมา
การทดลองทําเช็คลิสต์ (ทดลองประเมินด้ วยตนเอง)
สิงทียังขาด การฝึ กอบรมทีจําเป็ น
กิจกรรมในการสนับสนุนซัพพลายเออร์

Project funded by European Union

งานสําหรับกลุม่ เครื อข่าย

• กิจกรรมทีท่านได้ สนับสนุน /ส่งเสริ ม (บริ ษัทนํา และ/หรื อซัพพลายเออร์ )
• กิจกรรมทีจําเป็ นอืนๆ ในการสนับสนุนให้ เกิดเครื อข่ายสีเขียว

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ ที

http://www.scp-thailand.info/
http://thai-german-cooperation.info/eu-scp-policy.html
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SCP Policy Project Timelines: Component 3
“GI Mark level 5 – Building Green Network”
Milestones:

Materials required: Assessment criteria 4-5
Expected output: Common improvement goal, TNA

Specific GI planning workshop

Midterm collaboration
workshop

Training of
necessary tools
Materials required: Training program
Expected output: Trained staff, supporting
activities for suppliers/communities
Thursday 11th – Friday 12th July 2013

Materials required: Direct experiences
Expected output: Sector collective
Intelligence
Friday 11th October 2013

Final collaboration
workshop – Collective
Intelligence
Materials required: Direct experiences
Expected output: Sector collective intelligence,
Suggestion for bridging to GPP,
Suggestion for policies’ improvement
Friday 13th December 2013

Pre-assess

Providing supports to leading companies and
their supply chain
Jan 13

Feb

Mar

Apr

Other related activities
in other components:

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Preparing
reports
Jan 14 Feb

Develop training program, training-of-trainers on Green Public
Procurement, and roadshows in different regions and
awareness raising through various activities

Mar

Apr
May Jun Jul-Sep
Final report: Feedback
from industries to
policies

Applying for MOIn
Assessment

Project funded by European Union

ขอบคุณทุกทาน
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