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ผลการประเมินการจัดประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม  

ตามหลักการ Green Meetings 

 

บริษัท     บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

วันทีต่รวจประเมิน          7  ธนัวาคม 2554 

เจาหนาทีต่รวจประเมนิ   1) ภญิญดา  เจริญสนิ   2) กุลธดิา สุขสมบรูณ 

รายละเอียดของการประเมิน  (ตามเอกสารแนบ 1) 

สรุปผลการประเมิน 

1) การเรียนเชิญ/ประชาสัมพนัธเขารวมประชุม 

      - บริษทัฯ เรยีนเชญิผูเขารวมประชุม/ประชาสัมพนัธการประชมุผานทาง E-mail 
และกําหนดใหผูเขารวมประชุมสงแบบตอบรับทาง E-mail อยางตอเนื่อง และแจงผูเขา
ประชมุไมใสเสื้อสูท   ซึง่ทําใหลดคาใชจายจากการลดการใชทรัพยากรและพลังงานได 

2) การจัดเตรียมเอกสาร 

    - บริษทัฯ  สงไฟลงานหรือเอกสารการประชมุใหผูเขารวมประชุมผานทาง E-
mail และไมแจกเอกสารการประชมุ ซึ่งจะฉายเอกสารการประชมุข้ึนจอ LCD แทน เพือ่
ลดใชกระดาษ แตหากมีความจําเปนที่จะตองแจกเอกสารการประชุม   จะจัดพมิพ
เอกสารทัง้ 2 หนาและจะเนนใหเปนสีขาว-ดําเปนสวนมาก โดยผูเขารวมประชมุ/
สัมมนา/ฝกอบรม สามารถดาวนโหลดขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของเพิม่เตมิไดที่ Internet 
(KM Blog) ซึ่งบรษิัทฯ ไดอัพเดทขอมูลของเอกสารตางๆ อยูตลอด   ทาํใหสามารถลด
การใชกระดาษไดอยางมาก 

3) การจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ 

- บริษัทฯ  กําหนดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการประชุม  เพื่อทํา
หนาที่ คัดเลือกขนาดหองที่เหมาะสมกับจํานวนผูเขารวมประชุม   การตั้งปรับอุณหภูมิ
ใหมีความเหมาะสมกับจํานวนผูเขารวมประชุม  (ระหวาง 24-26 องศาเซลเซียล)      
และสําหรับหองประชุมภายในที่มีขนาดเล็กจะใชไมกระถางในการตกแตงแทนดอกไม
สด   เพื่อเปนการลดปริมาณขยะและยังสามารถหมุนเวียนนํากลับมาใชใหม   หากเปน
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การประชุมภายนอกจะใชไมกระถางที่ปลูกเพาะชําเองในเรือนเพาะชํามาตกแตงสถานที ่  
สวนอุปกรณที่ใชในการประชุมจะไมมีการใชโฟมหรือพลาสติก และมีเตรียมถังขยะแยก
ประเภทสําหรับขยะรีไซเคิลอยางชัดเจน 

4) การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม 

     - สําหรับการประชุม/สัมมนาขนาดใหญ บริษัทฯ จะจัดเตรียมอาหารและ
เครื่องดื่มใหผูเขารวมประชุมที่หองอาหารหรือบริเวณสวนตนไมบริเวณภายนอกอาคาร    
เพื่อลดการใชพลังงาน  และมีการจัดมุมเครื่องดื่มและอาหารวาง เพื่อใหผูเขารวม
ประชุมบริการตัวเอง  โดยใชภาชนะบรรจุเครื่องปรุงรสแทนการใชผลิตภัณฑแบบซอง 
และในกรณีที่มีผูเขารวมประชุมมากกวา 30 คนจะจัดอาหารเปนแบบบุฟเฟต  สวน
อาหารและเครื่องดื่มที่ใชในการจัดเล้ียงจะเปนอาหารและเครื่องดื่มที่หาไดในทองถิ่น  
เชน ขนมไทย น้ําสมุนไพร เปนตน  อีกทั้งไมใชภาชนะประเภทใชแลวทิ้ง พวก
โฟมหรือพลาสติก  สวนเศษอาหารจะมีการคัดแยกไวเพื่อนําไปทําน้ํา EM  

5) อ่ืนๆ 

บริษัทฯ จะปดเครื่องฉาย LCD เมื่อไมไดใชเปนเวลานาน เพื่อประหยัดพลังงาน      
สวนเอกสารการประชุมที่ผูเขารวมประชุมไมตองการ บริษัทจะนําไปรีไซเคิล   โดยทาง
บริษัทฯไดเขารวมโครงการ Shred 2 shared   ซึ่งนํากระดาษดังกลาวไปใชประโยชน
อื่นๆ ตอไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเลือกของชํารวย ของขวัญ หรือของรางวัลที่ผลิตในชุมชน  
เพื่อลดคาขนสง อีกทั้งยังชวยเหลือชุมชนใหมีรายไดอีกดวย 

สรุปผลการตรวจประเมิน  
 บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) มีการดําเนินงานจัดประชุมตาม
หลักการ Green Meetings ในองคกรไดทั้งหมด อีกทั้งยังมีประเด็นที่บริษัทฯ 
ดําเนินงานนอกเหนือจากที่แนวทางระบุไว คือ การดําเนินงานเพื่อเปน ”สํานักงานสี
เขียว” (Green Office) โดยลดใชทรัพยากรและพลังงานในอาคาร   ไดแก การใช
เครื่องปรับอากาศ เบอร 5 และเปล่ียนอุปกรณตางๆ เชน ไฟหองน้ํา ก็อกน้ําและโถ
ปสสาวะ  ใหเปนแบบ sensor ทั้งหมด  เพื่อลดการใชพลังงานและน้ํา  รวมถึงการ
เลือกใชอุปกรณภายในสํานักงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 

 √  ผานการประเมิน 
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แบบประเมินการจัดประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม ตามหลักการ Green Meetings 
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

วันที่ประเมิน 7  ธันวาคม 2554 
 

กิจกรรม/รายละเอียด ทําได ทําไมได ทําได
บางสวน 

1.  การเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธเขารวมการประชุม 

1.1 ประชาสัมพันธการจัดงานผานทางเวปไซด อินทราเน็ต  E-newsletter 
หรือทางอีเมล  

   

1.2 ใชอีเมลในการสงจดหมายเชิญผูเขารวมงานเพื่อลดการใชกระดาษและ
การขนสง 

   

1.3 ในจดหมายเชิญระบุใหมีการสงแบบตอบรับการเขารวมงานทางอีเมล    
1.4 แจงใหผูเขารวมประชุมสามารถตอบรับไดทางอีเมลหรือทางโทรศัพท

นอกเหนือจากทางโทรสาร 
   

1.5 ในจดหมายเชิญระบุวาเปนการจัดงานตามแนวคิด Green  Meeting    
1.6 แจงใหผูเขารวมประชุมงดใชเสื้อสูทและเสื้อนอกระหวางการประชุม    

2.  การจัดเตรยีมเอกสาร 

2.1 สงเอกสารการประชุมทางอีเมล และแจงใหผูเขารวมประชุมนําเอกสารมา
ในวันประชุม 

   

2.2 เตรียมไฟลขอมูลที่ผูเขารวมประชุมสามารถดาวนโหลดไดจากอินเตอรเน็ต    
2.3 จัดทําเอกสารการประชุมเฉพาะที่จําเปน พยายามสรุปขอมูลใหสั้น กระชับ

และไดใจความ 
   

2.4 เลือกใชกระดาษที่ผลิตจากกระดาษใชแลว (Recycle  paper)    
2.5 จัดพิมพเอกสารทั้ง 2 หนา    
2.6 จัดพิมพเอกสารที่เปนสีขาว-ดําเทานั้น    
2.7 ไมจัดพิมพเอกสารที่เปน  Power Point หรอืถามีความจําเปนควรพิมพ 4-

6 สไลด/หนา 
   

3.  การจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ 

3.1 เลือกหองประชุมใหเหมาะสมกับจํานวนผูเขารวมประชุม    
3.2 ใชอุปกรณไฟฟาประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง  เชน  หลอด

ประหยัดไฟ  เครื่องปรับอากาศเบอร 5  
   

3.3 กําหนดและปรบัต้ังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไวที่ 25-26  องศาเซลเซียล    
3.4 ตกแตงสถานที่โดยใชไมประดับที่ปลูกในกระถางหรือถุงเพาะชําแทนการใช

ดอกไมเพื่อลดปริมาณขยะละยังสามารถหมุนเวียนกลับมาใชไดใหม 
   

3.5 ลดการใชโฟมและพลาสติก โดยหันมาใชวัสดุหรืออุปกรณที่เปนมิตรตอ    
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กิจกรรม/รายละเอียด ทําได ทําไมได ทําได
บางสวน 

สิ่งแวดลอมหรอืสามารถนํากลับมาใชใหมไดในการตกแตงสถานที่ 
3.6 เตรียมถังขยะแยกประเภทสําหรับขยะรีไซเคิลใหชัดเจน  เชน  กระดาษ  

ขวดพลาสติก  เศษแกว  กระปอง และขยะมลูฝอยทั่วไป 
   

4.   การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม 

4.1 จัดมุมเครื่องดืม่และอาหารวาง เพื่อใหผูเขารวมประชุมบรกิารตัวเอง    
4.2 จัดบริการน้ําดื่มในขวดแกวหรือเหยือกพรอมแกวเปลา แทนการเติมน้ําใน

แกวทั้งหมดทีจ่ัดเตรียมไว 
   

4.3 จัดบริการอาหารเปนอาหารจานเดียว สําหรับการประชุมที่ผูเขารวมประชุม
ตํ่ากวา 20 คน ในกรณีที่มีจํานวนผูเขารวมประชุมมากกวา 20  คน
สามารถจัดอาหารแบบบุฟเฟต 

   

4.4 สนับสนุนวัตถดุิบสําหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่หาไดในทองถิ่น  เชน  
ขนมไทย  ผลไมตามฤดูกาล  น้ําผลไม 

   

4.5 ใชภาชนะที่คงทนถาวรและสามารถนํากลับมาใชไดใหมแทนวัสดุจําพวก
โฟม  พลาสติก  กระดาษ 

   

4.6 ในกรณีที่ตองใชวัสดุที่ใชแลวทิ้งใหเลือกใชวัสดุธรรมชาติที่ยอยสลายได  
เชน  ใบตอง  กระดาษ หรือพลาสติกที่สังเคราะหจากพืชธรรมชาติ 

   

4.7 ใชภาชนะบรรจุเครื่องปรงุ  เชน  ขวดประปุกน้ําตาลทราย  นมสด  แทน
การใชเครื่องปรุงที่บรรจุแยกซองและเลือกใชสินคาในบรรจุภัณฑชนิดเต็ม 

   

4.8 มีการจัดใหมีภาชนะแยกเศษอาหาร  เครื่องดื่ม  เพื่อสะดวกตอการนําไปใช
ประโยชนตอหรือกําจัดทิ้ง 

   

5. อื่นๆ 

5.1 ปดเครื่องฉาย LCD หรือเลือกเปน stand-by mode หากไมไดใชเปน
เวลานาน 

   

5.2 เลือกใชรางวัลหรือของที่ระลกึที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม   รวมถึงเปนวัสดุที่
สามารถหาไดงายในทองถิ่นหรือเปนวัสดุรีไซเคิล 

   

5.3 เตรียมภาชนะเพื่อรองรับใบปลิว  แผนพับหรือเอกสารตางๆ ที่ผูรวมงานไม
ตองการบริเวณทางออกงาน  เพื่อนําไปใชเปนกระดาษรีไซเคิล 

   

 


