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ผลการประเมินการจัดประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม  

ตามหลักการ Green Meetings 

 

บริษัท     บรษิัท นํ้าตาลมิตรกาฬสินธุ จํากัด (จ.กาฬสินธุ) 

วันทีต่รวจประเมิน          23 เมษายน 2556 

เจาหนาที่ตรวจประเมิน    ชลิดา  ชะมอย 

รายละเอียดของการประเมิน  (ตามเอกสารแนบ 1) 

สรุปผลการประเมิน 

1) การเรยีนเชิญ/ประชาสมัพันธเขารวมประชมุ 

      บริษัทฯ เรียนเชิญผูเขารวมประชุม/ประชาสัมพันธการประชุมผานทางอีเมลและเครือขาย
อิเล็กทรอนิกสตางๆ ภายในองคกร และมีการระบุในจดหมายเชิญใหมีการสงแบบตอบรับการเขา
รวมการประชุมทางอีเมลหรือทางโทรศัพท เพ่ือลดคาใชจายและลดการใชทรัพยากรธรรมชาติดวย 
ทั้งน้ี ในจดหมายเชิญประชุมไดมีการระบุวาเปนการจัดการประชุมตามหลักการ Green Meetings
อีกดวย 

2) การจัดเตรยีมเอกสาร 

    บริษัทฯ จะสงไฟลขอมูลหรือเอกสารการประชุมใหผูเขารวมประชุมผานทางอีเมลหรือ
สามารถดาวนโหลดไดจากระบบเครือขายขององคกร จึงทําใหไมตองแจกเอกสารการประชุม หรือ
มีการจัดทําเอกสารการประชุมเทาที่จําเปน จัดทําเอกสารการประชุมที่เปนสไลด Power Point โดย
การจัดพิมพเอกสารทั้ง 2 หนา จัดพิมพ 4-6 สไลด/หนา และจัดพิมพเอกสารเปนสีขาว-ดําเทานั้น 
เพ่ือลดการใชกระดาษและลดการใชทรัพยากรธรรมชาติอีกดวย 

3) การจัดเตรยีมสถานที่/อุปกรณ 
 บริษัทฯ   มีการคัดเลือกหองประชุมใหเหมาะสมกับจํานวนผูเขาประชุมผานทางระบบ
เครือขายอิเลคทรอนิคสขององคกร จึงทําใหประหยัดเวลาและสามารถลดการใชกระดาษในการ
จองหองประชุม อีกทั้งภายในหองประชุมมีการใชอุปกรณไฟฟาที่ประหยัดพลังงานและมีการ
ปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไวที่ 25 องศาเซลเซียส และอุปกรณตกแตงหองประชุม สวน
ใหญทางบริษัทจะเลือกใชวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีการจัดตกแตงหองประชุมโดยใชไม
ประดับที่ปลูกในกระถาง แทนการใชดอกไมเพ่ือลดปริมาณขยะ รวมถึงสามารถหมุนเวียนนํา
กลับมาใชไดใหม อีกดวย อีกทั้งมีการเตรียมถังขยะแยกประเภทสําหรับขยะรีไซเคิล และขยะมูล
ฝอยทั่วไปอยางพอเพียงและชัดเจน เพ่ือใหสามารถคัดแยกประเภทขยะตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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4) การจัดเตรยีมอาหารและเครื่องดื่ม 
     บริษัทฯ จะจัดมุมเครื่องด่ืมและอาหารวาง เพ่ือใหผูเขารวมประชุมบริการตัวเอง โดย
จัดเตรียมแกวน้ํา เหยือกน้ํา และภาชนะที่บรรจุกาแฟ นํ้าตาลและเครื่องปรุงตางๆ ไวบริการ
แทนการใชแกวนํ้าพลาสติก และผลิตภัณฑที่บรรจุแบบซอง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน
อาหาร เครื่องด่ืม ขนมและผลไมที่หาไดตามทองถิ่นตามความเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนและ
กระจายรายไดสูคนในชุมชนใกลเคียง และเลือกใชวัสดุธรรมชาติที่ยอยสลายไดเปนวัสดุที่ใชแลว
ทิ้ง เชน ใบตอง ทางบริษัทฯ จะมีหองจัดเตรียมอาหาร ซ่ึงภายในหองมีการแยกขยะตาม
ประเภทตางๆ จัดไว เพ่ือสะดวกในการนําไปกําจัดอยางเหมาะสมอีกดวย 

5) อ่ืนๆ 
 บริษัทฯ จะมีการปดไฟในหองประชุมเพ่ือประหยัดพลังงานภายหลังจากการประชุมทุก
ครั้ง จะไมเปดเครื่องฉาย LCD หากไมจําเปน เพ่ือเปนการลดการใชพลังงาน อีกทั้ง บริษัทฯ ยัง
เลือกใชรางวัลหรือของที่ระลึกที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงเปนวัสดุที่สามารถหาไดงายใน
ทองถิ่น 

สรุปผลการตรวจประเมิน  
 บริษัท นํ้าตาลมิตรกาฬสินธุ จํากัด (จ.กาฬสินธุ) มีการดําเนินงานจัดประชุมตามแนวทาง
หลักการ Green Meetings ที่ระบุไว โดยไดมีการดําเนินงานรวมถึงทําความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการตางๆ รวมถึงกระตุนและปลูกจิตสํานึกดานการจัดประชุม Green Meeting และการ
ประหยัดพลังงานใหกับพนักงาน  เพ่ือเปนการรวมกันใชทรัพยากรและพลังงานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นไป นอกจากนี้บริษัทไดมีการรณรงคใหพนักงานทุกคนลดการใชพลังงานและทรัพยากร อาทิ 
การจัดทําเครือขายอิเล็กทรอนิกสของบริษัท เพ่ือใชสําหรับการประชาสัมพันธ/ขาวสารของบริษัท 
การจองหองประชุม จองรถ การขอเอกสารตางๆ ซ่ึงเปนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษ
พลังงานและทรัพยากรอยางตอเน่ือง  

 

 √  ผานการประเมิน 
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แบบประเมินการจัดประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม ตามหลักการ Green Meetings 
 บริษัท น้ําตาลมิตรกาฬสินธุ จํากัด (จ.กาฬสินธุ)   

วันที ่23 เมษายน 2556 

กิจกรรม/รายละเอียด ทําได 
ทํา
ไมได 

ทําได
บางสวน 

1.  การเรียนเชิญ และการประชาสัมพันธการประชุม 

 ประชาสัมพันธการจัดประชุมผานทางเว็บไซต อินทราเน็ต จดหมายขาว
อิเล็กทรอนิกส หรือทางอีเมล  

   

 ใชอีเมลในการสงจดหมายเชิญผูเขารวมการประชุม เพ่ือลดการใชกระดาษและ
การขนสง 

   

 ระบุในจดหมายเชิญใหมีการสงแบบตอบรับการเขารวมการประชุมทางอีเมล 
หรือทางโทรศัพท 

   

 ระบุในจดหมายเชิญวาเปนการจัดประชุมตามหลักการ Green Meetings    

 แจงใหผูเขารวมการประชุมงดใชเส้ือสูทและเสื้อนอกระหวางการประชุม    

2.  การจัดเตรียมเอกสาร 

 สงเอกสารการประชุมทางอีเมล และแจงใหผูเขารวมการประชุมนําเอกสารการ
ประชุมมาในวันที่ประชุม 

   

 เตรียมไฟลขอมูลที่ผูเขารวมการประชุมสามารถดาวนโหลดไดจากอินเทอรเน็ต    

 จัดทําเอกสารการประชุมเฉพาะที่จําเปน พยายามสรุปขอมูลใหส้ัน กระชับและ
ไดใจความ 

   

 เลือกใชกระดาษรีไซเคิล (Recycled Paper)    

 จัดทําเอกสารการประชุมโดยการจัดพิมพเอกสารทั้ง 2 หนา    

 จัดพิมพเอกสารการประชุมที่เปนสีขาว-ดําเทานั้น    

 ไมจัดพิมพเอกสารการประชุมที่เปนสไลด PowerPoint หรือถามีความจําเปน
ควรจัดพิมพ 4-6 สไลด/หนา 

   

3.  การจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ 

 เลือกหองประชุมใหเหมาะสมกับจํานวนผูเขารวมการประชุม    

 ใชอุปกรณไฟฟาประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง เชน หลอดประหยัดไฟ  
เครื่องปรับอากาศเบอร 5 เปนตน 

   

 กําหนดและปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไวที่ 25-26 องศาเซลเซียส    

 ตกแตงสถานที่โดยใชไมประดับที่ปลูกในกระถาง หรือถุงเพาะชําแทนการใช
ดอกไมเพ่ือลดปริมาณขยะ รวมถึงสามารถหมุนเวียนกลับมาใชไดใหม 

   

 ลดการใชโฟมและพลาสติก โดยหันมาใชวัสดุหรืออุปกรณที่เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอมหรือที่สามารถนํากลับมาใชใหมไดในการตกแตงสถานที่ 

   

 เตรียมถังขยะแยกประเภทสําหรับขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste) ไดแก 
กระดาษ ขวดพลาสติก เศษแกว กระปอง และขยะมูลฝอยทั่วไปอยางเพียงพอ
และชัดเจน  เพ่ือใหสามารถคัดแยกประเภทขยะตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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กิจกรรม/รายละเอียด ทําได 
ทํา
ไมได 

ทําได
บางสวน 

4.   การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม 

 จัดมุมเครื่องดื่มและอาหารวาง เพ่ือใหผูเขารวมการประชุมบริการตัวเอง    

 จัดบริการน้ําดื่มในขวดแกวหรือเหยือกพรอมแกวเปลา ใหแกผูเขารวมการ
ประชุม แทนการเติมน้ําในแกวเตรียมไว เพ่ือลดการสูญเสียน้ําในกรณีผูเขารวม
การประชุมมาไมครบตามจํานวนที่ระบุไว 

   

 จัดบริการอาหารจานเดียว สําหรับการประชุมที่มีผูเขารวมการประชุมต่ํากวา 20 
คน ในกรณีที่มีจํานวนผูเขารวมการประชุมมากกวา 20 คนสามารถจัดอาหาร
แบบบุฟเฟต 

   

 สนับสนุนวัตถุดิบสําหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่หาไดในทองถ่ิน เชน ขนม
ไทย ผลไมตามฤดูกาล น้ําผลไม 

   

 ใชภาชนะที่คงทนถาวรและสามารถนํากลับมาใชไดใหมแทนวัสดุจําพวกโฟม  
พลาสติก กระดาษ 

   

 เลือกใชวัสดุธรรมชาติที่ยอยสลายไดเปนวัสดุที่ใชแลวทิ้ง เชน ใบตอง กระดาษ 
หรือพลาสติกที่สังเคราะหจากพืชธรรมชาติ 

   

 มีการจัดใหมีภาชนะแยกเศษอาหาร เครื่องดื่ม เพ่ือสะดวกตอการนําไปใช
ประโยชนตอหรือกําจัดทิ้ง 

   

5. การจัดเตรียมอื่นๆ 

 ปดเครื่องฉาย LCD หรือเลือกเปน stand-by mode หากไมไดใชเปนเวลานาน    

 เลือกใชรางวัลหรือของที่ระลึกที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม รวมถึงเปนวัสดุที่
สามารถหาไดงายในทองถ่ินหรือเปนวัสดุรีไซเคิล (Recycled Material) 

   

 เตรียมภาชนะเพื่อรองรับแผนพับ ใบปลิว หรือเอกสารตางๆ ที่ผูรวมงานไม
ตองการบริเวณทางออกงาน เพ่ือนําไปใชเปนกระดาษรีไซเคิล (Recycled 
Paper) 

   

 
 


