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การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดสุโขทัย 
เข้าร่วม TBCSD Green Meetings 

 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ผู้ตรวจประเมินของ TEI ได้เข้าตรวจประเมินความพร้อม
ในการเข้าร่วมโครงการ TBCSD Green Meetings ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย โดยมีห้องประชุมรวม
จํานวน 2 ห้อง โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย เป็นองค์กรที่ให้ความสําคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยเห็นได้
จากการผ่านการรับรองสํานักงานสีเขียวในปีพ.ศ.2561 ตามเกณฑ์การประเมินของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีเกณฑ์เก่ียวข้องกับการประชุมสีเขียวบางส่วน และเพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
การประชุม จึงกําหนดนโยบายการจัดประชุมสีเขียว (Green Meeting) และจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการ
การจัดประชุมสีเขียว (Green Meeting) ขึ้น โดยมีผู้จัดการเป็นประธานกรรมการ และมีรองผู้จัดการฝ่ายเทคนิค 
และรองผู้จัดการฝ่ายบริหารเป็นรองคณะกรรมการ ด้วยเหตุผลข้างต้นน้ี ประกอบกับแนวทางดําเนินการของ
โครงการ TBCSD Green Meetings ที่สอดคล้องกัน จึงเกิดความร่วมมือและขยายผลโดยนําหลักการการจัด
ประชุมสีเขียว (Green Meetings) มาปฏิบัติใช้ในห้องประชุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย       
จากการตรวจประเมิน เมื่อพิจารณาแยกแต่ละขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอน พบว่า 

 
 
 



  
 

 
1) การเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย ได้มีการประชาสัมพันธ์ และส่งจดหมายเชิญผู้เข้าร่วมประชุม
ผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือ แอพพลิเคช่ันไลน์ (LINE) โดยมีการแจ้งว่าเป็นการประชุมใน
รูปแบบการประชุมสีเขียว พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมให้ปฏิบัติตามแนวทางการร่วมการ
ประชุมสี เขี ยว  3  ประการ  ไ ด้แ ก่  1 )  ระบุ ในจดหมายเ ชิญ ว่า เ ป็นการจัดประชุมตามหลักการ                     
Green Meetings 2) ตอบรับการเข้าร่วมการประชุมทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และโทรศัพท์ และ                     
3) ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมการประชุมงดสวมสูทและเสื้อนอกระหว่างการประชุม ทั้งน้ี ทาง กฟภ.จังหวัด
สุโขทัย จึงได้มีการจัดบริการที่แขวนเสื้อนอกเพ่ือรองรับเสื้อนอกที่ผู้เข้าร่วมประชุมสวมมาแล้ว 

  

2) การจัดเตรยีมเอกสาร 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย ได้มีการเลือกใช้กระดาษที่ผลิตจากเส้นใยที่ผ่านการรับรองจาก
ฉลากสิ่งแวดล้อม 2 เครื่องหมาย คือ 1) SCG ECO Value เป็นการรับรองตนเองด้านสิ่งแวดล้อมว่าผลิตจาก                
เส้นใยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (EcoFiber) สามารถลดการตัดต้นไม้ลงร้อยละ 40 และ 2) ฉลากเขียว โดยสินค้า
ที่ได้รับการรับรองด้วยฉลากน้ีเป็นสินค้าที่มีองค์ประกอบ กระบวนการผลิต การใช้ตลอดจนถึงการทิ้งทําลายที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่ได้รับการรับรองเป็นการแสดงออกถึงการให้
ความสําคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ทางหน่วยงานไม่มีการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม พร้อมทั้งมีการ
รณรงค์ และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมให้ลดใช้กระดาษ หรือเลือกใช้กระดาษใช้แล้ว 1 หน้าในการ
จัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม โดยได้มีการจัดส่งเอกสารการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบข้อมูลกลางของ กฟภ.จังหวัดสุโขทัย หรือ
แอพพลิเคช่ันไลน์ (LINE) ล่วงหน้า และเพ่ือความรัดกุม จึงมีการจัดเตรียมคิวอาร์โค้ดแบบพิมพ์ต้ังโต๊ะสํารองไว้
ภายในห้องประชุม เพ่ือรองรับผู้เข้าร่วมการประชุมที่ไม่ได้นําเอกสารมา สามารถเข้าถึงเอกสารได้ทาง
อินเทอร์เน็ต เช่นกัน 

 



  
 

 

3) การจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย ได้ปรับปรุงห้องประชุม ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์แนวทางการ
จัดประชุมสีเขียวที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนบริเวณหน้าห้องประชุม และออกมาตราการจองห้องประชุมให้
เหมาะสมกับจํานวนผู้เข้าร่วมการประชุม โดยกําหนดให้ 1) การจัดประชุมขนาดไม่เกิน 15 คน ให้เลือกใช้ห้อง
รองผู้จัดการด้านเทคนิค ช้ัน 3 และสามารถเลือกใช้ห้องประชุม ช้ัน 4 PEA Sukhothai Green Meetings 
สําหรับการจัดประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 16 คนขึ้นไป 2) ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงานไฟฟ้า
และมีประสิทธิภาพสูง เช่น เลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 หลอด
ประหยัดไฟ เป็นต้น 3) เพ่ือการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงร้อยละ 10 จึงกําหนดให้ต้ังอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25-26 องศาเซลเซียส 

 

เพ่ือลดการสิ้นเปลืองวัสดุเครื่องเขียน และเพ่ือความสะดวกในการจัดการขยะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดสุโขทัยจึงได้จัดเตรียมจุดบริการกระดาษ และดินสอสําหรับให้ผู้เข้าร่วมประชุมยืม ด้านหน้าห้องประชุม 
แทนการจัดเตรียมประจําที่น่ัง สําหรับการประชุมระดมความคิดเห็นจะดําเนินการบนหน้าจอไอแพด หรือ
แอพพลิเคช่ันไลน์ (LINE) จากน้ันทําการยืนยันความถูกต้องผ่านทางบันทึกการประชุมม นอกจาน้ี การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัยได้จัดเตรียมถังขยะรีไซเคิล และถังขยะมูลทั่วไป ให้ผู้จัดประชุม และผู้เข้าร่วม
ประชุมสามารถคัดแยกประเภทขยะต่างๆ ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ไม่พบการตกแต่ง
ด้วยดอกไม้สด หรือวัสดุตกแต่งที่มีอายุใช้งานสั้น มีเพียงการแสดงรางวัล และประกาศนียบัตร ซึ่งมีความคงทน 
และทําความสะอาดได้ง่าย ไม่จําเป็นต้องใช้นํ้า ในบริเวณโถงหน้าห้องประชุม เป็นการลดปริมาณขยะจากวัสดุ
ตกแต่งได้ 

และเพ่ือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสูญเสียเวลาการทํางาน ที่เกิดจากการเดินทางเข้า
ร่วมประชุมกับหน่วยงานอ่ืน รวมถึงการไฟฟ้าภูมิภาคสํานักงานใหญ่ การไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย จึงมีการ
รณรงค์ให้จัดการประชุมทางไกล (Teleconference) แทน 

   

 



  
 

 

 
4) การจัดเตรยีมอาหารและเครื่องด่ืม 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย ได้จัดมุมเครื่องด่ืมและอาหารว่าง เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการประชุม
บริการตัวเองด้านนอกห้องประชุม โดยจัดเตรียมกาแฟ ช็อกโกแลต ครีมเทียม และน้ําตาลในโหลแก้ว สามารถ
ป้องกันการเสื่อมสภาพของวัสดุชงเครื่องด่ืม ลดการเหลือทิ้ง และปริมาณซองบรจุภัณฑ์แบบใช้แล้วทิ้ง และ
เลือกบริการของว่างที่หาได้ในท้องถิ่น ในบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ พร้อมติดต้ังภาชนะแยก
เศษอาหาร เครื่องด่ืม เพ่ือสะดวกต่อการนําไปใช้ประโยชน์ต่อ 2 รูปแบบ คือ 1) นํ้าด่ืมเหลือทิ้งนําไปรดไม้
ประดับระเบียงทางเดินภายในอาคาร และ 2) เศษอาหารนําไปรวมกับเศษใบไม้ เพ่ือผลิตปุ๋ยหมักใช้กับพ้ืนที่          
สีเขียว สามารถค่าใช้จ่ายในหมวดการจัดการภูมิทัศน์ และลดการใช้ปุ๋ยเคมี นอกจากน้ี ยังสามารถแจกจ่าย
ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าจนกลายเป็นที่นิยมอีกด้วย  
 

   

   
 
5) การจัดเตรยีมอ่ืนๆ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย มีการรณรงค์ให้ผู้ใช้ห้องประชุมปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังเสร็จสิ้น
การประชุม ผ่านข้อความในสื่อประชาสัมพันธ์บริเวณสวิตช์ เพ่ือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน และติด
คําแนะนําการแยกขยะ ณ จุดบริเวณคัดแยก และเพ่ือการลดปริมาณขยะ คณะทํางานสํานักงานสีเขียวได้
จัดเตรียมภาชนะเพ่ือรองรับแผ่นพับ ใบปลิว หรือเอกสารต่างๆ ที่ผู้ร่วมงานไม่ต้องการบริเวณทางออกงาน     
เพ่ือนําไปใช้เป็นกระดาษรีไซเคิล  



  
 

   
 
6) ข้อเสนอแนะ 

 6.1) เพ่ือให้เกิดการขยายผลในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบ               
ต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการประชุม ควรแนะนําให้หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนๆ นําแนวทางการประชุมสีเขียว
ไปใช้ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัยจะได้รับการรับรองเป็น Green Meetings Plus เมื่อหน่วยงานที่
แนะนําผ่านการประเมินตามหลักการประชุมสีเขียว 

6.2) เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร ควบคู่การลดการใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง ผู้ตรวจประเมิน
ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย จัดคลุมอาหารว่างหรือเคร่ืองด่ืมที่เตรียมไว้ ด้วยวัสดุที่สามารถใช้ซ้ํา
ได้ อาทิ ผ้าขาวบาง หรือฝาคลุมอาหาร เน่ืองจากพ้ืนที่จัดเลี้ยงมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ก่ึงเปิด อาจพบแมลง และ
การปนเป้ือนที่มากับอากาศได้ หากเป็นไปได้ผู้ตรวจประเมินขอความร่วมเมื่อให้เตรียมภาชนะสําหรับขนส่ง
อาหารสํารองไว้ที่ผู้ประกอบการด้านอาหารที่ใช้บริการบ่อย เพ่ือเป็นการลดขยะต้ังแต่แหล่งกําเนิด และเป็น
การรณรงค์ทางอ้อมกับผู้ประกอบการ 

6.3) เน่ืองจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัยมีโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในหลายชุมชน 
ผู้ตรวจประเมินใคร่ขอให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดจากของที่ระลึกที่มอบให้แก่ผู้เข้าร่วม
ประชุม พร้อมกับส่งเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนด้วย 

 การ ไฟ ฟ้าส่ วน ภูมิ ภาค จั งห วัดสุ โ ขทั ย  มี ความตระหนักถึ งความสํ าคัญ ในการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรมีความตระหนักและเข้าใจในเรื่องดังกล่าว 
และได้ดําเนินงานจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) อย่างต่อเน่ือง ติดตาม ประเมินผล และพัฒนา
เหมาะสม ต้ังแต่ขั้นตอนการเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม การจัดเตรียมเอกสาร การจัดเตรียม
สถานที่/อุปกรณ์ และการจัดเตรียมอาหารและเครื่องด่ืม ซึ่งถือเป็นอีกหน่ึงทางที่สามารถช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างดีย่ิง  

 
ผ่านการประเมิน 


