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รายงานการประชุม
ผูแทนคณะกรรมการฯ และคณะทํ างานดานการประชาสัมพันธของ

คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมไทย (คร้ังท่ี 3 / 2548)
วนัพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน  พ.ศ. 2548 เวลา 14.00-16.00 น

ณ หองประชุม ธีระ พมัธมุวนิช  ช้ัน 6  สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผูเขารวมประชุม

1. ดร. ไชยยศ บุญญากิจ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย (ประธานในที่ประชุม)
2. คณุวิไลลักษณ แสงทักษิณ บริษัท กฟผ. จํ ากัด (มหาชน)
3. ดร. วิระวรรณ สมบัติศิริ บริษัท กฟผ. จํ ากัด (มหาชน)
4. คุณอัจฉรินทร อิทธิศิลป บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จํ ากัด
5. คุณฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล บริษัท บางจากปโตรเลียม จํ ากัด ( มหาชน )
6. คณุวัฒนา โอภานนทอมตะ บริษัท บางจากปโตรเลียม จํ ากัด ( มหาชน )
7. คุณชนันศิริ ปนพานิช บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)
8. คุณรัตติกาล ชัยวนิช บริษัท ยูโนแคลไทยแลนด จํ ากัด
9. คุณทกัษ ศรีรัตโนภาส บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)
10. คุณศภุริศร เนตรเขียน บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํ ากัด
11. คุณอุมาพร ธัยยามาตย บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํ ากัด
12. คณุเมธาวี เฉลิมธนศักดิ์ บริษัท ฮิวเลตต – แพคการด (ประเทศไทย) จํ ากัด
13. ดร. อํ าไพ หรคณุารักษ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
14. คุณเพ็ญโสม เพ็งสมบัติ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
15. คณุทักษิณา ณ ตะกั่วทุง สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
16. คุณวรวรรณ ชายไพฑูรย สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
17. คุณอภิญญา กิ่งสุพรรณ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
18. คุณฤทัย สมรรถการ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย

เร่ิมประชุมเวลา 14:00 น.
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วาระท่ี 1     เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบดังนี้
1.1 คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อส่ิงแวดลอมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิก ดังนี้

• บริษัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)
Council Member : นายวิศิษฎ อัครวิเนค
Associate Member : นายวรวิทย โพธิสุข

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท
นางสาวบุษกร คคนัมพรวงศ

• บริษัท บางจากปโตรเลียม จํ ากัด (มหาชน)
Council Member : ดร. อนสุรณ แสงนิ่มนวล
Associate Member : นายวัฒนา โอภานนทอมตะ
PR Working Group : นางฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล

นางจงโปรด คชภูมิ
1.2 วนัที ่24–30 กันยายน 2548  จะมีการประชุมคณะทํ างาน ISO เพือ่พิจารณาจัดทํ ามาตรฐานสากล

วาดวยความรับผิดชอบตอสังคม (ISO/TMB/WG Social Responsibility) ณ โรงแรม InterContinental กรุงเทพฯ
โดยมีสํ านกังานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรวมกับสถาบันมาตรฐานของประเทศญี่ปุน เปนเจาภาพจัดการ
ประชุม  และสํ านักงานเลขานุการคณะกรรมการนักธุรกิจเพือ่ส่ิงแวดลอมไทย จะไปจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร
ผลงานกจิกรรมเพื่อสังคมที่คณะกรรมการฯ ไดดํ าเนินการมาโดยตลอด พรอมทั้งนํ ารายงานประจํ าปของบริษัท
สมาชกิคณะกรรมการฯ ไปแจกดวย ซ่ึงในการประชุมจะมีผูเขารวมทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศกวา 300
ทาน สํ านักงานเลขานุการฯ จึงใครขอเรียนเชิญสมาชิกที่สนใจเขารวมงานประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ

1.3 วันที่ 6-9 ตุลาคม 2548 จะมีการจัดงาน Eco Products International Fair 2005 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการผลิต และการใชสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยในงานจะมีทั้งการแสดง
นิทรรศการ และการบรรยายพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) สํ านักงานเลขานุการฯ จึงใครขอ
เรียนเชิญสมาชิกที่สนใจเขารวมงานดังกลาว

มติท่ีประชุม
ที่ประชุมฯ รับทราบ

วาระท่ี 2     รับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังท่ี 2/2548
มติท่ีประชุม

ที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุม
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วาระท่ี 3     เร่ืองเพื่อทราบ
รายงานความกาวหนาของโครงการ ในป 2548 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2548)
คุณอภิญญา รายงานวัตถุประสงคและความกาวหนาของโครงการในป 2548 (รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม) แกสมาชิกผูเขารวมประชุม ดังนี้

3.1 โครงการ ฉลากเขียว  (ผูรับผิดชอบโครงการ : นายปฐม ชัยพฤกษทล)
วัตถุประสงคของโครงการ
• เพือ่ลดมลพิษสิ่งแวดลอมโดยรวมภายในประเทศ

 • เพือ่ใหขอมูลที่เปนกลางตอผูบริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่กอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
นอยกวาผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน

• เพือ่ผลักดันใหผูผลิตใชเทคโนโลยีหรือวิธีการผลิตที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย และ
 สงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแกผูผลิตเองในระยะยาว

ผลการดํ าเนินกิจกรรมของโครงการ
• วันที่ 19 กรกฎาคม 2548 มกีารประชุมพิจารณาผลิตภัณฑที่ยื่นขอฉลากเขียว และมี

มติอนุมัติใหใชเครื่องหมายฉลากเขียวได 2 ผลิตภัณฑ ไดแก บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํ ากัด
(ผลิตภัณฑเครื่องถายเอกสารจํ านวน 3 รุน) และบริษัท ชะอํ าพรีพัฒน เคมีคอล จํ ากัด  (ผลิตภัณฑนํ้ ายาทํ า
ความสะอาดถวยชามจํ านวน 1 รุน)

• วันที่ 24 สิงหาคม 2548 มีพิธีลงนามฉลากเขียวใหกับบริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด)
จ ํากดั ภายใตเครื่องหมายการคา “Canon” จํ านวน 3 รุน ไดแก iR2270, iR3570 และ iR4570 ณ หองประชุม
สํ านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ปจจบุัน (สิงหาคม 2548) มีขอกํ าหนดฉลากเขียวแลว 39 กลุมผลิตภัณฑ และมผีลิตภัณฑใน
ทองตลาดที่ไดรับการรับรองทั้งหมด 161 รุน ใน 17 กลุมผลิตภัณฑ จาก 30 บริษัท

3.2 โครงการ TBCSD Award ปท่ี 3 (ผูรับผิดชอบโครงการ : ดร.พงษวิภา หลอสมบูรณ)
วัตถุประสงคของโครงการ
• เพือ่สงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงและการสนับสนุนระหวางธุรกิจขนาดใหญและขนาดยอม
• เพื่อสงเสริม SMEs ที่มีผลการปฏิบัติที่ดีดานสิ่งแวดลอมใหไดรับการสนุนจากธุรกิจขนาดใหญ

 • เพือ่เปนการยกระดับมาตรฐานองคกรธุรกิจ SMEs ไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
ผลการดํ าเนินกิจกรรมของโครงการ
• วันที่ 6 กรกฎาคม 2548 ไดจัดงานแถลงขาวโครงการประกวด TBCSD Award ปที่ 3 ภายใต

ช่ือ "การดํ าเนินงานธุรกิจควบคูกับสิ่งแวดลอม : รางวัลเชิดชูเกียรติ SMEs"  ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
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• การประชาสัมพันธโครงการฯ ไดผานสื่อตางๆ ดังนี้
1) Website

1.1  สํ านักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (www.sme.go.th)
1.2  สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย (www.fti.or.th)
1.3  บริษัท บางจากปโตรเลียม จ ํากัด (มหาชน) (www.bangchak.co.th)
1.4  ศนูยศึกษาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (www.utcc.ac.th)

       2) สถานีโทรทัศน
                             2.1  สถานีวิทยุกองทัพบกชอง 5
                                                      2.2  โมเดิรนไนน ทีวี (TV 9)

2.3  สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11
3) ส่ือส่ิงพิมพ 

3.1  หนังสือ SMEs Thailand ประจํ าเดือนสิงหาคม-กนัยายน 2548
      3.2  หนังสือพิมพ Post Today วนัที่ 11 ส.ค. 48

3.3  หนังสือพิมพสยามรัฐ วนัที่ 12 ส.ค. 48
3.4  หนงัสือพิมพแนวหนา วนัที่ 12 ส.ค. 48
3.5  หนังสือพิมพมติชน วนัที่ 13 ส.ค. 48
3.6  หนังสือพิมพบานเมือง วันที่ 14 ส.ค. 48
3.7  หนังสือพิมพประชาชาติ วนัที่ 22 ส.ค. 48                                      
3.8  หนังสือพิมพสยามธุรกิจ วนัที่ 22 ส.ค. 48                                      
3.9   หนงัสือพิมพฐานเศรษฐกิจ วนัที่ 22 ส.ค. 48                                 
3.10 หนังสือพิมพไทยรัฐ วนัที่ 23 ส.ค. 48
3.11 หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ วนัที่ 24 ส.ค. 48

• ขณะนีม้บีริษัทที่สนใจสมัครเขารวมโครงการ TBCSD Award แลวจํ านวนทั้งสิ้น 9 บริษัท
โดยมีรายช่ือดังตอไปนี้

1. บริษัท อินเตอรโปรไฟล จํ ากัด                                                     
2. บริษัท โอ.เอส. คัลเลอรฟูล กรุป จํ ากัด                                       
3. องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย                          
4. บริษัท โกลว ไอพีพี จํ ากัด                                                         
5. บริษัท นิดา แฟคทรอรี จํ ากัด                                                     
6. บริษัท อภิฤดีอุตสาหกรรม จํ ากัด                                        
7. บริษัท เอสทีพี เซรามิค จํ ากัด                                           
8. บริษัท แอพพาเรล แอ็ฟวีนวิ จํ ากัด                    
9. บริษัท สยามโมลด แอนดพารท จํ ากัด
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3.3 โครงการ เกาะเกร็ดอัศจรรย รวมกันฟนฟู สิ่งแวดลอมนาอยู ควบคูชาวชุมชน
(ผูรับผิดชอบโครงการ : ดร.จํ าเนียร วรรัตนชัยพันธ)

วัตถุประสงคของโครงการ
• เพื่อใหเกิดการอนุรักษเกาะเกร็ดดวยการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเกาะเกร็ด

 • เพือ่ลดปรมิาณขยะที่เกิดขึ้นกอนสงไปกํ าจัด และมุงสูเปาหมายการเปนดินแดน Zero Waste
 • เพือ่เปนแนวทางในการหารูปแบบของการนํ าเทคโนโลยีการกํ าจัดขยะที่เหมาะสมกับพื้นที่
มาใชในอนาคต
 • เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของ อบต.เกาะเกร็ด ภายใตการพัฒนาแบบมีสวนรวม

ผลการดํ าเนินกิจกรรมของโครงการ
• วันที่ 4 กรกฎาคม 2548 มกีารจดักจิกรรมรณรงคการจัดการคัดแยกขยะในเกาะเกร็ด คร้ังที่ 2

ภายใตช่ือ "หนจูะรวมจัดการขยะในโรงเรียน บาน และชุมชนของหนู"  ณ วัดปรมยัยิกาวาส ต.เกาะเกร็ด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

• วันที่ 7 กรกฎาคม 2548 มกีารจัดกิจกรรมการใหความรู เร่ือง “ปญหาขยะกับสิ่งแวดลอม”
ณ โรงเรียนวัดศาลากุล และวนัที่ 8 กรกฎาคม 2548 ณ โรงเรียนวัดปรมยัยกิาวาส  ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี

• วันที่ 27 กรกฎาคม 2548 มกีารจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การคัดแยกขยะ”
ณ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส และวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ณ โรงเรียนวัดศาลากุล   ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี

3.4 โครงการ ศูนยการจัดการธุรกิจอยางยั่งยืน  (ผูรับผิดชอบโครงการ : ดร.สมิทธ ตุงคะสมิต)
วัตถุประสงคของโครงการ
• เพือ่เปนศูนยกลางความรวมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจที่ยั่งยืน

 • เพือ่การแลกเปลี่ยนประสบการณและแนวทางปฏิบัติที่ดี และปลูกฝงจิตสํ านึกภายใตแนวคิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน
 • เพือ่สรางเครือขายในการเรียนรูและทํ างานรวมกันระหวางภาคธุรกิจกับภาคการศึกษา

ผลการดํ าเนินกิจกรรมของโครงการ
• อยูระหวางการด ําเนินการเก็บขอมูลเพื่อเปนกรณีศึกษา และจัดทํ าหนังสือ “กาวยางที่ยั่งยืน”

ขอคิดเห็นจากที่ประชุม
เปนโครงการที่สํ าคัญ มีความนาสนใจ แตมีผลการดํ าเนินงานลาชากวาที่วางแผนไวมาก ควรมีการติดตาม

ความกาวหนาอยางใกลชิด
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3.5 โครงการ  รวมใจคุณพอคุณแมตานภัยเสียง (ผูรับผิดชอบโครงการ : ดร.สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง)
วัตถุประสงคของโครงการ

  • เพือ่สรางเสริมความตระหนักและความรูของผูปกครองถึงพิษภัยจากมลพิษทางเสียง และ
การปองกันบุตรหลานของตน
 • เพือ่รณรงครวมพลังผูปกครองใหเปน “เครือขายรวมใจคุณพอคุณแมตานภัยเสียง” โดยผลัก
ดนัใหมกีารควบคุมเสียงในที่สาธารณะใหอยูในระดับที่ไมเปนพิษภัยตอเด็ก

ผลการดํ าเนินกิจกรรมของโครงการ
• โครงการฯ ไดดํ าเนินการตามแผนงานเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว โดยคุณวรวรรณ ชายไพฑูรย

(ผูแทนคณะทํ างานของโครงการฯ) ไดรายงานสรุปผลการดํ าเนินการของโครงการแกสมาชิกผูเขารวมประชุม

3.6 โครงการ นกัเขียนรุนเยาว เพื่อสรางนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมไทยในอนาคต
(ผูรับผิดชอบโครงการ : ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ)

วัตถุประสงคของโครงการ
  • เพื่อสรางจิตสํ านึกที่ดีใหนักเรียนในการดํ าเนินธุรกิจ/การทํ างานในอนาคตใหมีความรับผิดชอบ
และมสีวนรวมในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม โดยมีการดํ าเนินงานของ TBCSD เปนแมแบบ
 • เพือ่สงเสริมใหเด็กและเยาวชนหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดลอม ปญหาสิ่งแวดลอม
การอนุรักษส่ิงแวดลอม และการอนุรักษพลังงาน

• เพือ่เพิม่ทกัษะการเขียนเรียงความและบทบาทดานสิ่งแวดลอมและพลังงานใหแกเด็กและ
เยาวชน

ผลการดํ าเนินกิจกรรมของโครงการ
• โครงการฯ ไดทํ าการปดรับสมัครบทความสงเขาประกวดรอบสอง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2548

ทั้งนี้ มีเยาวชนสนใจสงบทความเขารวมประกวดจํ านวนทั้งสิ้น 26 คน โดยแบงเปนระดับมัธยมศึกษา จํ านวน 20
คน และระดับประถมศึกษา จํ านวน 6 คน

ขอคิดเห็นจากที่ประชุม
ควรใหเยาวชนไดไปทัศนศกึษา เรียนรูขอมูลจากของจริง เพื่อนํ าประสบการณที่ไดรับมาถายทอดตอ

โดยการเขียนบทความ

3.7 โครงการ คายเยาวชนเรียนรูปญหาขยะมูลฝอย  (ผูรับผิดชอบโครงการ : ดร.อํ าไพ หรคุณารักษ)
วัตถุประสงคของโครงการ
• เพือ่กระตุนใหเยาวชนเกิดจิตสํ านึกและตื่นตัวในเรื่องการรักษาสิ่งแวดลอม

 • เพือ่สรางเครือขายรักษส่ิงแวดลอมระหวางกลุมเยาวชนในโรงเรียน
 • เพือ่สนบัสนุนใหเด็กนักเรียนมีโอกาสทํ ากิจกรรมดานการรักษาสิ่งแวดลอม สามารถเรียนรู
และถายทอดความรูความเขาใจและประสบการณสูครอบครัวและชุมชน



C:\My Documents\AK\Meeting Council & Asso\Asso 3_2005\รายงานการประชุม\minutes of 3_05_Final.doc

7

ผลการดํ าเนินกิจกรรมของโครงการ
• โครงการฯ ไดดํ าเนินการตามแผนงานเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว โดยดร.อํ าไพ หรคุณารักษ

ผูรับผิดชอบโครงการไดรายงานสรุปผลการดํ าเนินการของโครงการแกสมาชิกผูเขารวมประชุม ซ่ึงงบประมาณ
ทีไ่ดรับมายังคงเหลืออยูประมาณ 150,000 บาท เนื่องจากมีบางโรงเรียนติดภารกิจไมสามารถสงนักเรียนเขามา
รวมทํ ากิจกรรมได ทํ าใหเยาวชนที่เขารวมโครงการมีจํ านวนนอยกวาที่ตั้งเปาหมายเอาไว

ขอคิดเห็นจากที่ประชุม
1. ขอใหมีการตรวจสอบ ติดตามผล วาเยาวชนที่มาเขารวมโครงการ มีการนํ าเอาความรูและประสบ-

การณที่ไดรับจากการเขาคายไปสานตอ
2. โครงการควรมีการขยายผลตอไปยังเยาวชนพื้นที่อ่ืน ๆ ดวยเพื่อสรางเครือขาย กอใหเกิดการถายทอด

ไปยังเยาวชนรุนตอ ๆ ไปในอนาคต โดยนํ าภาครัฐเขามารวมในการทํ าโครงการ เพื่อเปนการสรางระบบสานตอ
ไดอยางตอเนื่อง

3. การน ําเสนอโครงการตอไป ควรชี้แจงรายละเอียดใหชัดเจนมากขึ้น เพื่อเปนขอมูลประกอบในการ
พจิารณาตัดสินใจของผูใหทุน

4. ในสวนของงบประมาณที่เหลืออยู ขอใหจัดทํ ารางโครงการเสนอคณะกรรมการฯ เพื่ออนุมัติ แลวนํ าไป
ขยายผลตอไปโดยดวน

3.8 โครงการ สัมมนา เสวนา และฝกอบรมกลุม (ผูรับผิดชอบโครงการ : ดร.พงษวิภา หลอสมบูรณ)
วัตถุประสงคของโครงการ
• เพือ่เปนการพัฒนาคุณภาพบุคลากรขององคกรสมาชิก TBCSD ในดานการปฏิบัติงาน
• เพือ่เสริมสรางจิตสํ านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควบคูไปกับ

การดํ าเนินธุรกิจ
ผลการดํ าเนินกิจกรรมของโครงการ
• วันที่ 28 กรกฎาคม 2548 มีการจัดสัมมนาเรื่อง “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองคกร

(Learning Organization)” โดยมี ดร.เกศรา  รักชาติ กรรมการผูจัดการ บริษัท เอสเคดีคอนซัลติ้งคกรุป จํ ากัด
ใหเกียรติเปนวิทยากร ณ โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพมหานคร

3.9 กิจกรรมโดยสํ านักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ มีดังนี้
3.9.1 กิจกรรมการจัดประชุม

- วนัที ่9 มถุินายน 2548 จัดการประชุมผูแทนคณะกรรมการฯ และคณะทํ างานดาน
การประชาสัมพันธ คร้ังที่ 2/2548  ณ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย

- วันที่ 11 สิงหาคม 2548 จัดการประชุมรวมคณะกรรมการฯ และผูแทนคณะกรรมการ
นกัธุรกิจเพื่อส่ิงแวดลอมไทย คร้ังที่ 2/2548 และไดรับเกียรติจาก ฯพณฯ วิเศษ จูภิบาล รัฐมนตรีวาการ-กระทรวง
พลังงาน มาเปนวิทยากรบรรยายพิเศษในเรื่อง “อนาคต…พลังงานในประเทศไทย และผลกระทบตอ
ภาคธุรกิจและอตุสาหกรรม”
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3.9.2 กจิกรรมประสานงานกับโครงการภายใตการสนับสนุนของ TBCSD
- ประสานงานกับสมาชิกคณะกรรมการฯ
- สนบัสนนุการจัดกิจกรรมของโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการฯ
- ตดิตามความกาวหนาโครงการฯ ประจํ าทุกเดือน

3.9.3 กิจกรรมการประชาสัมพันธ
- TBCSD Website นํ าเสนอขอมูล ขาวสาร ของคณะกรรมการฯ
- TBCSD Newsletter (จดหมายขาว) จดัสงใหสมาชิกทางอีเมล พรอมทั้งนํ าขึ้น Website
- ประชาสัมพันธขอมูลจากโครงการและเครือขาย สูสมาชิก
- ประชาสัมพันธขอมูลของโครงการสูองคกรเครือขาย ทั้งในประเทศและตางประเทศ

3.9.4 การสรรหาสมาชิกใหม
- จัดสงจดหมายแนะนํ าคณะกรรมการฯ ไปยังบริษัทตางๆ และติดตามผล

มติท่ีประชุม
ทีป่ระชมุรับทราบความกาวหนาของโครงการฯ ตลอดจนขอคิดเห็นตาง ๆ และมอบหมายใหสํ านักงาน

เลขานกุารฯ เปนผูประสานงานกับโครงการฯ เพื่อดํ าเนินการใหเปนไปตามมติที่ประชุม

วาระท่ี 4     เร่ืองเพื่อพิจารณา
ประธานในที่ประชุม (ดร.ไชยยศ  บุญญากิจ) ขอค ําปรึกษาจากที่ประชุมฯ เพื่อเปนแนวทางในการ

พจิารณา 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

4.1 แนวทางการประชุมประจํ าป 2549
เนือ่งจากในปจจุบันสมาชิกคณะกรรมการฯ มีภารกิจคอนขางมาก ทํ าใหสมาชิกที่เขารวมการ

ประชมุในแตละครั้งมีจํ านวนคอนขางนอย ดังนั้น เพื่อปรับปรุงรูปแบบการประชุมใหมีความเหมาะสม เพื่อให
สมาชกิคณะกรรมการฯ สามารถเขารวมการประชุมไดมากขึ้น ทางสํ านักงานเลขานุการฯ จึงเสนอทางเลือก 2
แนวทาง และขอความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ จากที่ประชุมฯ ดังนี้

4.1.1 จัดใหมีการประชุมรวมคณะกรรมการฯ และผูแทนคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอม-
ไทย (Council) 1 ครั้ง/ป เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการและรับทราบผลการดํ าเนินงานของโครงการที่คณะกรรมการฯ
อนุมัติในปที่ผานมา และจัดใหมีการประชมุผูแทนคณะกรรมการฯ และคณะทํ างานดานการประชาสัมพันธ
(Associate/PR WG) 3 คร้ัง/ป เพื่อติดตามความกาวหนาของโครงการภายใตการสนับสนุนของคณะกรรมการฯ

4.1.2 จัดใหมีการประชุมรวมคณะกรรมการฯ และผูแทนคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอม-
ไทย (Council) 2 ครั้ง/ป เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการและรับทราบผลการดํ าเนินงานของโครงการที่คณะกรรมการฯ
อนุมัติในปที่ผานมา และจัดใหมีการประชมุผูแทนคณะกรรมการฯ และคณะทํ างานดานการประชาสัมพันธ
(Associate/PR WG) 2 คร้ัง/ป เพื่อติดตามความกาวหนาของโครงการภายใตการสนับสนุนของคณะกรรมการฯ
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ขอคิดเห็นจากที่ประชุม
ในที่ประชุมเห็นดวยกับขอเสนอที่ 4.1.1 เนื่องจากสมาชิก Council สวนใหญมีภารกิจมาก และจะเขารวม

เฉพาะการประชุมที่มีประเด็นสํ าคัญ ๆ เทานั้น ดังนั้นในการประชุมรวมคณะกรรมการฯ และผูแทนคณะกรรมการ
นกัธุรกิจเพื่อส่ิงแวดลอมไทย (Council) ควรจะจัดในชวงปลายป เพื่อรับทราบผลการดํ าเนินงานของโครงการที่
คณะกรรมการฯ อนุมัติ รวมถึงรวมกันพิจารณาอนุมัติโครงการที่จะใหการสนับสนุนในปตอไปดวย นอกจากนี้
ควรมีการเสรมิกจิกรรมอื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อกอใหเกิดความนาสนใจในการเขารวมดวย

4.2 ขอกํ าหนดของโครงการในป 2549
ในป พ.ศ. 2549 โครงการที่คณะกรรมการฯ จะใหการสนับสนุนนั้น ควรมีขอกํ าหนดอยางไรบาง

เพือ่ทางสํ านักงานเลขานุการฯ จะไดแจงขอมูลแกผูสนใจขอรับการสนับสนุนตอไป

ขอคิดเห็นจากที่ประชุม
1. โครงการควรมีจํ านวนที่เหมาะสม เพื่อการดูแลไดอยางทั่งถึง เนนที่เห็นผลลัพธชัดเจน
2. ควรเปนโครงการที่กอใหเกิดประโยชนแกสมาชิกคณะกรรมการฯ ดวย เพื่อเปนแรงกระตุนให

สมาชิกเขามามีสวนรวมมากขึ้น
3. กระจายรปูแบบของโครงการใหมีความหลากหลาย โดยคํ านึงถึงความเกี่ยวเนื่องกับประเภทธุรกิจ

ของบริษัทสมาชิกคณะกรรมการฯ ดวย

4.3 บทเรียนการทํ าโครงการ Council Project
ผลการตรวจสอบ ติดตามโครงการขนาดใหญของคณะกรรมการฯ (Council Project) ที่ผานมา

2 โครงการ ไดแก โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมคลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) และ โครงการรักษอยุธยา นั้น
ปรากฏวาหลังจากการสงมอบโครงการใหแกหนวยงานที่รับผิดชอบไปแลว มิไดมีการสานตอในเรื่องของการดูแล
รักษา และการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ซ่ึงไมตรงกับวัตถุประสงคของโครงการที่ทางคณะกรรมการฯ ไดตั้งไว
ดงันัน้ในการทํ าโครงการขนาดใหญของคณะกรรมการฯ (Council Project) ตอไปในอนาคต ควรจะมีแนวทาง
ใดทีจ่ะชวยไมใหเกิดปญหาแบบเดิมอีก

ขอคิดเห็นจากที่ประชุม
1. ควรจะเปดใหภาคีอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เขามามีบทบาทเปนสวนรวมใน

การด ําเนนิโครงการกับคณะกรรมการฯ ดวย เพื่อใหเกิดการสานตอในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของ
การจัดดํ าเนินกิจกรรมในพื้นที่

2. การท ําโครงการ ควรเริ่มศึกษาขอมูลที่ฐานของชุมชนกอน แลวเจาะจงแยกประเด็นปญหาออกมาเปน
เร่ืองๆ เพือ่หาแนวทางในการดํ าเนินการปรับปรุงแกไข พรอมทั้งเสริมสรางจิตสํ านึกใหชาวบานในชุมชนเกิด
ความตระหนกั และเห็นความสํ าคัญ เพื่อปลูกฝงตอไปยังลูกหลาน ซ่ึงจะกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนไดงายขึ้น
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3. นอกจากนี ้ทีป่ระชุมยังไดเสนอใหโครงการพัฒนาเกาะเกร็ด มีการดํ าเนินงานที่เห็นผลชัดเจน เปน
รูปธรรม อาทิเชน  การติดตั้งบอดักไขมันในรานอาหาร และอาคารบานเรือนที่อยูริมนํ้ า เพื่อกรองตะกอนไขมัน
ในนํ ้าทิง้กอนจะปลอยลงสูแมนํ้ า ซ่ึงจะชวยปองกันนํ้ าเนาเสียอีกทางหนึ่ง การใชถุงผาบรรจุสินคาแทนถุง
พลาสตกิ สํ าหรับรานคาบนเกาะเกร็ด เพื่อเปนการลดปริมาณขยะพลาสติก และจัดใหมีอุปกรณรองรับขยะ
ประเภทตาง ๆ ใหเพียงพอกับความตองการของชุมชน เปนตน

มติท่ีประชุม
ทีป่ระชมุรับทราบขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะตางๆ และมอบหมายใหสํ านักงานเลขานุการฯ เปน

ผูประสานงานกับโครงการฯ เพื่อดํ าเนินการใหเปนไปตามมติที่ประชุม

ปดประชุมเวลา 16.00 น.

(นางสาวฤทัย สมรรถการ )
     ผูบันทึกการประชุม

(ดร.ไชยยศ  บุญญากิจ)
ผูตรวจรายงานการประชุม
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