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 8 กันยายน 2548   เวลา  14:00-16:00 น
ณ หองประชุม ธรีะ พันธุมวนิช  สถาบันสิ่งแวดลอมไทย

การประชุมผูแทนคณะกรรมการฯ และ
คณะทํ างานดานการประชาสัมพันธของ TBCSD

ครั้งที่ 3 / 2548

คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมไทย (ธวท)
Thailand Business Council for Sustainable Development

(TBCSD)

  ธวท
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วาระการประชุม
TBCSD

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2548

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
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วาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ (1)

  ธวท

• การเปลี่ยนแปลงสมาชิกของ TBCSD
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การเปลี่ยนแปลงสมาชิกของ TBCSD

  ธวท

บรษิัท ผลิตไฟฟา จํ ากัด (มหาชน)

Council Member : นายวศิิษฎ อัครวิเนค

Associate Member : นายวรวทิย โพธสิขุ

นายวุฒิชัย สทิธิปรีดานันท

นางสาวบุษกร คคนัมพรวงศ
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การเปลี่ยนแปลงสมาชิกของ TBCSD

  ธวท

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํ ากัด (มหาชน)

Council Member : ดร. อนุสรณ แสงนิ่มนวล

Associate Member : นายวัฒนา โอภานนทอมตะ

PR Working Group: นางฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล

นางจงโปรด คชภูมิ
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เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ (2)

  ธวท

• การประชุมคณะทํ างาน ISO เพือ่พจิารณาจัดทํ า
มาตรฐานสากลวาดวยความรับผิดชอบตอสังคม
(ISO/TMB/WG Social Responsibility)
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เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ (3)

  ธวท

• Eco Products International Fair 2005
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วาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมฯ

ครั้งที่ 2/2548

  ธวท
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วาระที่ 3
เรื่องเพื่อทราบ

 รายงานความกาวหนาของกิจกรรมฯ ในป 2548

(กรกฎาคม - สิงหาคม)

  ธวท
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  ธวท

 โครงการฉลากเขียว

วตัถปุระสงคของโครงการ

• เพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมโดยรวมภายในประเทศ

• เพื่อใหขอมูลที่เปนกลางตอผูบริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่ง
แวดลอมนอยกวาผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน

• เพือ่ผลกัดันใหผูผลิตใชเทคโนโลยีหรือวิธีการผลิตที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
นอย และสงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแกผูผลิตเองในระยะยาว

ผูรบัผิดชอบโครงการ : นายปฐม ชัยพฤกษทล
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 โครงการฉลากเขียว

19 19 กรกฎาคมกรกฎาคม 2548 2548
การประชุมพิจารณาผลิตภัณฑและ
อนุมัติการใชเครื่องหมายฉลากเขียว

•บริษัท แคนนอน มารเก็ตติง้ (ไทยแลนด) จํ ากัด
  (ผลติภัณฑเครื่องถายเอกสารจํ านวน 3 รุน)

• บริษัท ชะอํ าพีรพัฒน เคมีคอล จํ ากัด
   (ผลิตภัณฑนํ้ ายาทํ าความสะอาดถวยชามจํ านวน 1 รุน)
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 โครงการฉลากเขียว

24 24 สิงหาคมสิงหาคม 2548 2548
พิธีลงนามฉลากเขียว

บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํ ากัด
ภายใตเครื่องหมายการคา “Canon”

จํ านวน 3 รุน : iR2270, iR3570 และ iR4570
ณ หองประชุม สํ านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

  ธวท
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  ธวท

 โครงการฉลากเขียว

ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2548

ผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
161 รุน จาก 17 กลุมผลิตภัณฑ (30 บริษัท)
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  ธวท

 โครงการประกวด TBCSD AWARD ปที่ 3

วตัถปุระสงคของโครงการ

• เพื่อสงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงและการสนับสนุนระหวางธุรกิจขนาดใหญ
และขนาดยอม

• เพื่อสงเสริม SMEs ทีม่ผีลการปฏิบัติที่ดีดานสิงแวดลอมใหไดรับการสนุนจาก
ธุรกิจขนาดใหญ

• เพื่อเปนการยกระดับมาตรฐานองคกรธุรกิจ SMEs ไปสูการพฒันาอยางยั่งยืน

ผูรบัผิดชอบโครงการ : ดร.พงษวภิา หลอสมบูรณ
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6 6 กรกฎาคมกรกฎาคม 2548 2548

งานแถลงขาวโครงการประกวด
TBCSD Award ปที่ 3
ภายใตชื่อ...
"การดํ าเนินงานธุรกิจควบคู
กบัสิ่งแวดลอม : รางวัลเชิดชู
เกียรติ SMEs"
ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
กรุงเทพมหานคร

  ธวท

 โครงการประกวด TBCSD AWARD ปที่ 3
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การประชาสัมพันธโครงการการประชาสัมพันธโครงการ                                                                                                              
          1) 1) WebsiteWebsite

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

       22) ) สถานีสถานีโทรโทรทศันทศัน                                                                                                                                                    
2.1  TV 5

      2.2  TV 9
2.3  TV 11

 โครงการประกวด TBCSD AWARD ปที่ 3

  ธวท
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การประชาสัมพันธโครงการการประชาสัมพันธโครงการ ( (ตอตอ))                                                                                                      
33) ) สื่อสิ่งพิมพ                                                                                                                                                                

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

3.3  หนังสือพิมพสยามรัฐ วนัที่ 12 ส.ค. 48
3.4  หนงัสอืพิมพแนวหนา วนัที่ 12 ส.ค. 48
3.5  หนงัสอืพิมพมติชน วนัที่ 13 ส.ค. 48
3.6  หนังสือพิมพบานเมือง วนัที่ 14 ส.ค. 48
3.7  หนังสือพิมพประชาชาติ วนัที่ 22 ส.ค. 48
3.8  หนังสือพิมพสยามธุรกิจ วนัที่ 22 ส.ค. 48
3.9   หนงัสอืพิมพฐานเศรษฐกิจ วนัที่ 22 ส.ค. 48
3.10 หนงัสือพิมพไทยรัฐ วนัที่ 23 ส.ค. 48
3.11 หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ วนัที่ 24 ส.ค. 48

 โครงการประกวด TBCSD AWARD ปที่ 3

  ธวท
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บรษิทัที่สมัครเขารวมโครงการฯบรษิทัที่สมัครเขารวมโครงการฯ  และผานเกณฑการตรวจสอบเอกสารและผานเกณฑการตรวจสอบเอกสาร
1) บริษัท โกลว ไอพีพี จํ ากัด

2) บริษัท นดิา แฟคทรอรี จํ ากัด

3) บริษัท สยามโมลด แอนดพารท จํ ากัด

4) บริษัท อนิเตอรโปรไฟล จํ ากัด

5) บริษัท อภิฤดีอุตสาหกรรม จํ ากัด

6) บริษัท เอสทพีี เซรามิค จํ ากัด

7) บริษัท โอ.เอส. คัลเลอรฟูล กรุป จํ ากัด

8) บริษัท แอพพาเรล แอ็ฟวีนิว จํ ากัด

9) องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย

 โครงการประกวด TBCSD AWARD ปที่ 3

  ธวท
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  ธวท

โครงการเกาะเกร็ดอัศจรรย รวมกันฟนฟู
สิง่แวดลอมนาอยู ควบคูชาวชุมชน

วตัถปุระสงคของโครงการ

• เพื่อใหเกิดการอนุรักษเกาะเกร็ดดวยการฟนฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของเกาะเกร็ด

• เพือ่ลดปรมิาณขยะที่เกิดขึ้นกอนสงไปกํ าจัด และมุงสูเปาหมายการเปนดินแดน
Zero Waste

• เพือ่เปนแนวทางในการหารูปแบบของการนํ าเทคโนโลยีการกํ าจัดขยะที่เหมาะสม
กับพื้นที่มาใชในอนาคต

• เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของ อบต.เกาะเกร็ด ภายใตการพัฒนาแบบมีสวนรวม

ผูรบัผิดชอบโครงการ : ดร.จ ําเนียร วรรัตนชัยพันธ
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โครงการเกาะเกร็ดอัศจรรย รวมกันฟนฟู
สิง่แวดลอมนาอยู ควบคูชาวชุมชน

4 4 กรกฎาคมกรกฎาคม 2548 2548
การจดักจิกรรมรณรงคการจัดการ
คดัแยกขยะในเกาะเกร็ด ครัง้ที่ 2
ภายใตชื่อ
"หนูจะรวมจัดการขยะในโรงเรียน
บาน และชุมชนของหนู"
ณ วดัปรมัยยิกาวาส ต.เกาะเกร็ด
อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุรี

  ธวท
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โครงการเกาะเกร็ดอัศจรรย รวมกันฟนฟู
สิง่แวดลอมนาอยู ควบคูชาวชุมชน

7 กรกฎาคม 2548
การจดักจิกรรมการใหความรู เรื่อง
“ปญหาขยะกับสิ่งแวดลอม”
ณ โรงเรยีนวดัศาลากุล ต.เกาะเกร็ด
อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุรี

  ธวท
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โครงการเกาะเกร็ดอัศจรรย รวมกันฟนฟู
สิง่แวดลอมนาอยู ควบคูชาวชุมชน

8 8 กรกฎาคมกรกฎาคม 2548 2548
การจดักจิกรรมการใหความรู เรื่อง
“ปญหาขยะกับสิ่งแวดลอม”
ณ โรงเรียนวดัปรมัยยกิาวาส
ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

  ธวท
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โครงการเกาะเกร็ดอัศจรรย รวมกันฟนฟู
สิง่แวดลอมนาอยู ควบคูชาวชุมชน

27 27 กรกฎาคมกรกฎาคม 2548 2548
การจดักจิกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การคดัแยกขยะ”
ณ โรงเรียนวดัปรมัยยิกาวาส  ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

  ธวท
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โครงการเกาะเกร็ดอัศจรรย รวมกันฟนฟู
สิง่แวดลอมนาอยู ควบคูชาวชุมชน

28 28 กรกฎาคมกรกฎาคม 2548 2548
การจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การคดัแยกขยะ”
ณ โรงเรียนวัดศาลากุล   ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

  ธวท
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  ธวท

 โครงการศูนยการจัดการธุรกิจอยางยั่งยืน

วตัถปุระสงคของโครงการ

• เพื่อเปนศูนยกลางความรวมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจที่ยั่งยืน

• เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณและแนวทางปฏิบัติที่ดี และปลูกฝงจิต
สํ านึกภายใตแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

• เพื่อสรางเครือขายในการเรียนรูและทํ างานรวมกันระหวางภาคธุรกิจกับภาค
การศึกษา

ผูรบัผิดชอบโครงการ : ดร.สมิทธ ตุงคะสมิต
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 โครงการศูนยการจัดการธุรกิจอยางยั่งยืน

การดํ าเนินการเก็บขอมูลเพื่อเปนการดํ าเนินการเก็บขอมูลเพื่อเปน
กรณีศึกษากรณีศึกษา  และจัดทํ าหนังสือและจัดทํ าหนังสือ
““กาวยางที่ยั่งยืนกาวยางที่ยั่งยืน””

  ธวท



27
  ธวท

โครงการความงามในความเงียบ
ตอน รวมใจคุณพอคุณแมตานภัยเสียง

วตัถปุระสงคของโครงการ

• เพื่อสรางเสริมความตระหนักและความรูของผูปกครองถึงพิษภัยจากมลพิษทาง
เสียง และการปองกันบุตรหลานของตน

• เพื่อรณรงครวมพลังผูปกครองใหเปน “เครือขายรวมใจคุณพอคุณแมตานภัย
เสียง” โดยผลักดันใหมีการควบคุมเสียงในที่สาธารณะใหอยูในระดับที่ไมเปนพิษภัย
ตอเด็ก

ผูรบัผิดชอบโครงการ : ดร.สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง
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โครงการฯโครงการฯ
ไดดํ าเนินการไดดํ าเนินการ
ตามแผนงานตามแผนงาน

เสร็จสิ้นเรียบรอยแลวเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว

โครงการความงามในความเงียบ
ตอน รวมใจคุณพอคุณแมตานภัยเสียง

  ธวท
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  ธวท

โครงการนักเขียนรุนเยาวเพื่อสรางนักธุรกิจ
เพื่อสิ่งแวดลอมในอนาคต

วตัถปุระสงคของโครงการวตัถปุระสงคของโครงการ

• เพื่อสรางจิตสํ านึกที่ดีใหนักเรียนในการดํ าเนินธุรกิจ/การทํ างานในอนาคต
ใหมีความรับผิดชอบและมีสวนรวมในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม โดยมีการ
ด ําเนินงานของ TBCSD เปนแมแบบ

• เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดลอม
ปญหาสิ่งแวดลอม การอนุรักษสิ่งแวดลอม และการอนุรักษพลังงาน

• เพือ่เพิม่ทกัษะการเขียนเรียงความและบทบาทดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน
ใหแกเด็กและเยาวชน

ผูรบัผิดชอบโครงการ ผูรบัผิดชอบโครงการ   : : ดร.ขวญัฤดี โชติชนาทวีวงศ
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โครงการนักเขียนรุนเยาวเพื่อสรางนักธุรกิจ
เพื่อสิ่งแวดลอมในอนาคต

การรบัสมัครบทความรอบที่ 2
เยาวชนสงบทความเขารวมประกวด 26 คน

• ระดับมัธยมศึกษา จํ านวน 20 คน

• ระดับประถมศึกษา จํ านวน 6 คน

  ธวท
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  ธวท

โครงการคายเยาวชนเรียนรูปญหาขยะมูลฝอย
วตัถปุระสงคของโครงการ

• เพื่อกระตุนใหเยาวชนเกิดจิตสํ านึกและตื่นตัวในเรื่องการรักษาสิ่งแวดลอม

• เพื่อสรางเครือขายรักษสิ่งแวดลอมระหวางกลุมเยาวชนในโรงเรียน

• เพื่อสนับสนุนใหเด็กนักเรียนมีโอกาสทํ ากิจกรรมดานการรักษาสิ่งแวดลอม
สามารถเรียนรูและถายทอดความรูความเขาใจและประสบการณสูครอบครัวและ
ชุมชน

ผูรบัผิดชอบโครงการ : ดร.อ ําไพ หรคณุารกัษ
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โครงการคายเยาวชนเรียนรูปญหาขยะมูลฝอย

โครงการฯโครงการฯ
ไดดํ าเนินการไดดํ าเนินการ
ตามแผนงานตามแผนงาน

เสร็จสิ้นเรียบรอยแลวเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว

  ธวท



33
  ธวท

 โครงการสัมมนา ฝกอบรม และเสวนากลุม

วตัถปุระสงคของโครงการ

• เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพบุคลากรขององคกรสมาชิก TBCSD ในดานการ
ปฏิบัติงาน

• เพื่อเสริมสรางจิตสํ านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ควบคูไปกับการดํ าเนินธุรกิจ

ผูรบัผิดชอบโครงการ : ดร.พงษวภิา หลอสมบูรณ
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 โครงการสัมมนา ฝกอบรม และเสวนากลุม

28 28 กรกฎาคมกรกฎาคม 2548 2548
การสัมมนา : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองคกร (Learning Organization)
วทิยากร : ดร.เกศรา  รกัชาติ /  กรรมการผูจัดการ บ. เอสเคดีคอนซัลติง้คกรุป จก.
สถานที่ : โรงแรมสยามซิตี กรงุเทพมหานคร

  ธวท
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  ธวท

9 9 มิถุนายนมิถุนายน 2548 2548
การประชุมผูแทนคณะกรรมการฯ และ
คณะทํ างานดานการประชาสัมพันธของ TBCSD
ครั้งที่ 2/2548
ณ สถาบนัสิ่งแวดลอมไทย

 การจัดประชุม โดย สํ านักงานเลขานุการ TBCSD
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11 11 สิงหาคมสิงหาคม 2548 2548

การประชุมรวมคณะกรรมการฯ และผูแทนคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมไทย
การบรรยายพิเศษโดย : ฯพณฯ วเิศษ จูภิบาล  รฐัมนตรวีาการกระทรวงพลังงาน
เรื่อง ““อนาคตอนาคต……พลงังานในประเทศไทยพลงังานในประเทศไทย  และผลกระทบตอภาคธุรกิจและและผลกระทบตอภาคธุรกิจและอุตสาหอุตสาหกรรมกรรม””

 การจัดประชุม โดย สํ านักงานเลขานุการ TBCSD

  ธวท
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การประสานงานและการประชาสัมพันธ 
โดย สํ านักงานเลขานุการ TBCSD

TBCSDTBCSD Website Website
TBCSD Newsletter (จดหมายTBCSD Newsletter (จดหมายขาวขาว))

ประชาสัมพันธขอมูลจากเครือขาย และโครงการตาง ๆ สูสมาชิกประชาสัมพันธขอมูลจากเครือขาย และโครงการตาง ๆ สูสมาชิก
ประชาสัมพันธขอมูลของโครงการสูองคกรเครือขาย (ตางประเทศ)ประชาสัมพันธขอมูลของโครงการสูองคกรเครือขาย (ตางประเทศ)

ประสานงานดานขอมูลกับสมาชิก ประสานงานดานขอมูลกับสมาชิก TBCSDTBCSD
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโครงการ
ติดตามความกาวหนาของโครงการติดตามความกาวหนาของโครงการ

การสรรหาสมาชิกการสรรหาสมาชิก
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วาระที่ 3
เรื่องเพื่อทราบ (ตอ)

  ธวท

 รายงานสรุปผลโครงการที่ดํ าเนินการเสร็จสิ้นแลว
• โครงการความงามในความเงียบ (รวมใจคุณพอคุณแมตานภัยเสียง)

• โครงการคายเยาวชนเรียนรูปญหาขยะมูลฝอย
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วาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา (1)

  ธวท

 แนวทางการประชุมประจํ าป 2549
Council

 (ครั้ง/ป)

1

2

Associate/PR WG

(ครั้ง/ป)

3

2

+++
+++

1

2
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เรื่องเพื่อพิจารณา (2)

  ธวท

 ขอกํ าหนดของโครงการในป 2549
• จํ านวนโครงการ

• งบประมาณของโครงการ

• โครงการพิเศษ
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  ธวท

โครงการ เริ่มโครงการ

(ป พ.ศ.)

งบประมาณป’ 48

(ลานบาท)
ฉลากเขียว 2536 0.8

เกาะเกร็ดอัศจรรยฯ 2547 1.0
ศูนยการจัดการธุรกิจอยางยั่งยืน 2547 0.4

TBCSD Award 2546 0.8
ความงามในความเงียบ 2547 0.4
นักเขียนรุนเยาวฯ 2548 0.4

คายเยาวชน 2548 0.3
สัมมนา/ฝกอบรม 2537 0.2

เรื่องเพื่อพิจารณา (2)
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เรื่องเพื่อพิจารณา (3)

  ธวท

 บทเรยีนการทํ าโครงการ Council Project
• โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมคลองคูเมืองเดิม

(คลองหลอด)

• โครงการรักษอยธุยา
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  ธวท

 โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมคลองคูเมืองเดิม
(คลองหลอด)

• ที่มาของโครงการ

• ระยะเวลาดํ าเนินโครงการ

• กิจกรรมของโครงการ

• ผลของโครงการ

• สภาพทั่วไป (ชวงสงมอบโครงการ / หลังการสงมอบ)

• ปญหา / อุปสรรค

• ขอเสนอแนะ / การปรับปรุง
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  ธวท

 โครงการรักษอยุธยา
• ที่มาของโครงการ

• ระยะเวลาดํ าเนินโครงการ

• กิจกรรมของโครงการ

• ผลของโครงการ

• สภาพทั่วไป (ชวงสงมอบโครงการ / หลังการสงมอบ)

• ปญหา / อุปสรรค

• ขอเสนอแนะ / การปรับปรุง
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วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

  ธวท

 การประชุมผูแทนคณะกรรมการฯ และ
คณะทํ างานดานการประชาสัมพันธของ TBCSD

ครั้งที ่4/2548

(15 ธันวาคม 2548 )
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