
•  ลงทะเบยีนก่อนวนัจดังาน 1-3 เดือน ผา่น QR Code หรอื
ลิงก์ https://bit.ly/preEventform เพื�อรบั “Sustainable

Event & Carbon Footprint Calculation Kit” ประกอบด้วย

1.แนวปฏิบติัเบื�องต้นด้านการจดังานอยา่งยั�งยนื 25 ขอ้ 

    (Sustainable Event Basic Guidelines). 

2. โลโก้ Sustainable Event เพื�อนาํไปใชใ้นงานของท่าน 

    (Sustainable Event Logo)

3. ตารางคํานวณ Carbon Footprint เบื�องต้นที�ลดลง"ได้  

     จากการจดังาน (Carbon Footprint Calculator).

4. Climate Impact Achievement Template 

ก่อนงาน (Pre-event) 
1) ลงทะเบยีนและแสดงความมุง่มั�น

ขั�นตอนการจดังาน
อยา่งยั�งยนื

•วางแผนการจดังานตามแนวปฏิบติัเบื�องต้นด้านการ
จดังานอยา่งยั�งยนื อาทิ คัดเลือกสถานที�จดังาน
วางแผนสว่นตกแต่ง 

ดําเนนิการจดัเก็บขอ้มูลการจดังาน อาทิ สอบถาม
การเดินทางของผูเ้ขา้รว่มงาน สอบถามเรื�องอาหาร
ประชาสมัพนัธโ์ลโก้ Sustainable Event ในชอ่ง
ทางการสื�อสารของงาน

ก่อนงาน (Pre-event)

2) วางแผนการจดังาน

ดําเนนิงานตามแผนที�วางไว ้

ประชาสมัพนัธโ์ลโก้ Sustainable Event by TCEB ใน
ระหวา่งงาน
เก็บขอ้มูลระหวา่งงานเพื�อที�จะนาํมาคํานวณผลในตาราง
คํานวณฯ 

ในวนัสดุท้ายของการจดังาน (หากพรอ้ม) ประชาสมัพนัธ์
ความสาํเรจ็จากจาํนวนคารบ์อนฟุตพรนิต์ที�ลดได้จาก
การจดังานโดยใช ้Climate Impact Achievement

Template 

ระหวา่งงาน (During event)

3) ดาํเนนิการจดังาน

•ประชาสมัพนัธผ์ลสาํเรจ็ไปยงัชอ่งทาง
ประชาสมัพนัธต่์างๆ และไปยงัผู้มสีว่นได้สว่นเสยี
ภายหลังจากการจบงาน
•รายงานผลสาํเรจ็มายงั สสปน. ผา่น QR Code

หรอืลิงก์ https://bit.ly/postEventform เพื�อใช้
ประชาสมัพนัธเ์พิ�มเติมต่อไป โดยแนบเอกสารดัง
ต่อไปนี� 

 1) ตารางคํานวณคารบ์อนฟุตพรนิท์ฉบบัสมบูรณ์
 2) Climate Impact Achievement. 

 3) ตัวอยา่งภาพการจดังาน ไมเ่กิน 3 ภาพ

หลังงาน (Post-event) 
4) สื�อสารความสาํเรจ็

พรอ้มดว้ยเค
รื�องมอื

คํานวณคารบ์อนฟุตพ
ริ�นต์

ที�ลดไดจ้ากกา
รจดังานและลดคารบ์อนฟุตพรนิต์

ที�เกิดจากจดังาน

https://bit.ly/preEventform
https://bit.ly/postEventform


Perform and organize the event according to plan. 

Promote Sustainable Event logo in all channels of

communication during the event.

Collect and calculation data to fill in the fBasic

Carbon Footprint Reduction Calculator.

On your event last day, promote your success

story using Climate Impact Achievement Template 

During event

3) Implement

 Actions for
Sustainable

EvenT

Register one-three months prior to the event

through the green QR Code or via this link

https://bit.ly/preEventform to receive a

“Sustainable Event & Carbon Footprint

Calculation Kit”, the kit includes

1. 25 items of Sustainable Event Basic Guidelines. 

2. Sustainable Event Logo to promote in your event.

3. Basic Carbon Footprint Reduction Calculator.

4. Climate Impact Achievement Template 

 

Pre-event

1) Register & Pledge

Plan your event according to Sustainable Event

Basic Guidelines for example venue selection,

decoration planning 

Conduct survey with regards to how the

participant commute and what kind of food will

be suitable for the participants. 

Promote Sustainable Event logo in all channels

of communication during pre-event.

Pre-event

2) Plan your event

Promote Sustainable Event logo in all

stakeholders after the event. 

Report Climate Impact Achievement through QR

Code  or via this link

https://bit.ly/postEventform

      The report document includes

 1)  A complete form of Basic Carbon Footprint    

      Reduction Calculator.

 2)  Climate Impact Achievement.

 3)  Image samples from the event (max 3 images).

Post-event 
4) Storytelling & Communication

4 Steps

to easily calcula
te 

carbon footpri
nt for yo

ur

sustaina
ble event & Carbon footprint

reduction

https://bit.ly/preEventform
https://bit.ly/postEventform

