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2) การจัดเตรยีมเอกสาร 
 GTM-OC  ได้มีการส่งข้อมูลประกอบการประชุมผ่านทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังมีการแนบ
ไฟล์หรือลิงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ จึงไม่มีการแจกเอกสาร
เพ่ิมเติมในการประชุม ยกเว้นกรณีที่เป็นเอกสารสําคัญ ซึ่งอาจมีความจําเป็นต้องจัดพิมพ์ ทั้งน้ีในส่วนของการ
พิมพ์ทางหน่วยงานเองก็มีการประชาสัมพันธ์ให้จัดพิมพ์เอกสารทั้งสองหน้ากระดาษ เน้นการใช้หมึกสีดําละ
เลือกใช้งานกระดาษ รีไซเคิล โดยกระดาษท่ีเลือกใช้ภายในสํานักงานเป็น“กระดาษเพ่ือสิ่งแวดล้อม”ที่มี
ส่วนผสมของ“EcoFiber” แทนการใช้เย่ือจากต้นไม้จึงช่วยลดการใช้ต้นไม้ใหม่ลงกว่าร้อยละ 40นอกจากน้ียัง
เลือกใช้หมึกพิมพ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพิจารณาใช้เครื่องถ่ายเอกสารที่ได้การรับรองเครื่องหมายฉลาก
เขียว (Green Label) อันเป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยสินค้าที่ได้รับการรับรองด้วยฉลากน้ีเป็น
สินค้าที่มีองค์ประกอบ กระบวนการผลิต การใช้ตลอดจนถึงการทิ้งทําลายที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า
สินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่ได้รับการรับรองเป็นการแสดงออกถึงการให้ความสําคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม โดย
ทางองค์กรจะไม่มีกระดาษวางไว้ให้บริเวณเคร่ืองถ่ายเอกสารแต่ให้เจ้าหน้าที่นํากระดาษมาใช้ในการพิมพ์เอกสาร
เองแล้วแต่แต่ละส่วนงานต้องการจัดพิมพ์ แต่มีการกําหนดนโยบาย และแนวทางการจัดพิมพ์เอกสารตามหลักการ
การจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) นอกจากน้ีผู้เข้าร่วมประชุมก็ยังนําโน๊ตบุ๊ค หรือแท็บเล็ตมาใช้ในการ
ประชุมเพ่ือค้นหาเอกสาร หรือไฟล์ข้อมูลในระหว่างการประชุมได้ รวมทั้งใช้การฉายสไลด์ประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) การจัดเตรยีมสถานที/่อุปกรณ์ 
 

GTM-OC  มีระบบที่สามารถจองห้องประชุมผ่าน Shared Calendars – Meeting Room 
Reservation” ซึ่งสามารถจัดสรรห้องประชุมได้เหมาะสมกับจํานวนผู้เข้าประชุมบริเวณหน้าห้องประชุมมี
การจัดเตรียมกระดาษ Reuse ไว้ให้ผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีจอประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม
หน้าห้องประชุม ทั้งน้ีทางผู้ตรวจประเมินได้ทําการแนะนําให้ทางองค์กรทําการประชาสัมพันธ์ด้วยว่าการ
ประชุมเป็นตามหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) เพ่ิมเติมหน้าจอด้วยและหากมีการประชุม

 



   
 

รวมกันจากหลายๆสถานที่ก็จะเลือกใช้วิธีการประชุมผ่าน conferences ทั้งน้ีเพ่ือลดค่าใช้จ่ายและพลังงานที่
ต้องสูญเสียจากการเดินทาง มีการปรับต้ังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที25 -26 องศาเซลเซียส รวมทั้งมีป้าย
กํากับไว้บริเวณสวิชต์ไฟเพ่ือเป็นการเตือนและเน้นยํ้าผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งน้ีในส่วนของการตกแต่งสถานท่ี 
GTM-OC  เลือกใช้ดอกไม้ประดิษฐ์ที่ทําจากกระดาษสา ทําให้สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง ในส่วน
ของการจัดเตรียมถังขยะแยกแต่ละประเภทพบว่าในห้องประชุมมีการจัดเตรียมถังขยะใบเล็กเอาไว้รองรับขยะ
แห้งช้ินเล็กๆ เช่น ไม้จิ้มฟัน หรือ กระดาษทิชชู่ เป็นต้น แต่มิได้มีป้ายบอกกํากับว่าเป็นถังขยะที่รองรับขยะ
ประเภทใด รวมทั้งถังขยะที่ต้ังอยู่บริเวณหน้าห้องประชุมไม่มีการติดป้ายแยกประเภทขยะ มีแต่ส่วนบริเวณ
รับประทานอาหารที่มีการแยกประเภทเป็นขยะเปียก หรือขยะแห้ง แต่ในส่วนภาชนะรองรับเศษอาหารไม่มี
ป้ายกํากับแต่อย่างใด ทางผู้ตรวจประเมินจึงขอใคร่ขอความร่วมมือให้เพ่ิมเติมในส่วนของป้ายกํากับ เน่ืองจาก
ห้องประชุมน้ีมีผู้ใช้บริการจากหลายภาคส่วนทั้งในและนอกองค์กร  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

4) การจัดเตรยีมอาหารและเครื่องด่ืม 
 การจัดเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืมของทาง GTM-OCสามารถเลือกร้านอาหาร และเมนูอาหารได้ต้ังแต่
จองห้องประชุม โดยจัดมุมเครื่องด่ืมและอาหารว่างให้ผู้เข้าร่วมประชุมบริการตนเองหน้าห้องประชุมหากมีการ
รับประทานอาหารกลางวันหากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ถึง 20 ท่านจะเลือกเป็นอาหารจานเดียว แต่หากผู้เข้าร่วม
ประชุมมีจํานวนมากจะจัดเป็นบุฟเฟ่ โดยจัดเป็นห้องรับประทานอาหารและมีจุดคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง
ชัดเจนซ่ึงทางผู้ถูกประเมินจะนําภาชนะไปให้ทางร้านใส่หรือขอความร่วมมือจากทางร้านให้ใส่ ขนม และ
อาหาร ในกล่องหรือภาชนะที่ย่อยสลายได้ เช่น กล่องชานอ้อย  และเลือกอาหารและเครื่องด่ืนที่เป็นผลไม้
ตามฤดูกาล หรือขนมไทยในท้องถ่ิน เป็นต้น อีกทั้งยังมีการรณรงค์ให้รินนํ้าและตักขนมเท่าที่ทานหมดอีกด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

5) การจัดเตรยีมอ่ืนๆ 
 GTM-OCจะปิดเคร่ืองฉาย LCD หรือเลือกเป็น stand-by mode หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานานรวมถึง
กําหนดจุดเปิด ปิดภาพและเสียงเพียงจุดเดียวเพ่ือง่ายต่อการควบคุม นอกจากน้ีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้เป็นแบบ
ประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง ในส่วนของที่ระลึกจะเป็นของที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น อาหารทะเลแห้ง 
และของฝากประจําท้องถิ่นของ จังหวัดชลบุรี เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6)ข้อเสนอแนะ 
 6.1) เพ่ือให้เกิดการขยายผลในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการประชุม ควรแนะนําให้หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนๆนําหลักการการจัดประชุมสีเขียว 
(Green Meetings)ไปใช้ ซึ่งGTM-OCจะได้รับการรับรองเป็น Green Meetings Plus เมื่อหน่วยงานที่แนะนํา
ผ่านการประเมินตามหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) 
 6.2) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพของการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings)มากขึ้นทางองค์กรควรให้
ข้อมูลรวมถึงขอความร่วมมือจากบุคลากรภายใน และภายนอกองค์กร เพ่ือให้การประชุมสีเขียว (Green 
Meetings)สามารถปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม 

6.3) เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิของการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings)ทางทีมผู้ตรวจประเมิน
แนะนําให้ผู้ได้รับการตรวจประเมิน ควรมีบุคลากรหรือฝ่ายใดฝ่ายเป็นส่วนกลางเพ่ือควบคุม และดําเนินการจัด
ประชุมให้อยู่ในหลักการการจัดประชุมสีเขียว(Green Meetings)เพ่ือให้ทุกฝ่ายดําเนินการจัดประชุมตาม
หลักการการจัดประชุมสีเขียวฯ ได้อย่างย่ังยืนต่อไป 

6.4) เพ่ือให้รูปแบบการจัดเอกสารอยู่ในหลักการการจัดประชุมสีเขียว(Green Meetings) อย่างเป็น
รูปธรรมทางผู้ตรวจประเมินจึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานติดป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือช้ีแจงรูปแบบการ
จัดพิมพ์เอกสารให้เป็นไปตามหลักของการจัดประชุมสีเขียว(Green Meetings) 

6.5) เพ่ือให้รูปแบบการจัดสถานท่ี และอุปกรณ์อยู่ในหลักการการจัดประชุมสีเขียว(Green 
Meetings)อย่างเป็นรูปธรรมทางผู้ตรวจประเมินจึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานติดป้ายเพ่ือแยกประเภทขยะ
ทั้งในห้องประชุม และนอกห้องประชุมอย่างชัดเจน เพ่ือความถูกต้องต่อการใช้งานของผู้เข้าร่วมประชุม 
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