
 

 

 
ผลการประเมินการจัดประชุมสีเขียว

(GREEN MEETINGS) 
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for Sustainable Development: TBCSD) &                              
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ส่วนปฎิบัติการระบบท่อเขต 2 (ปท.2) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
เข้าร่วม TBCSD Green Meetings 

 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะผู้ตรวจประเมินของ TEI ได้เข้าตรวจประเมินความพร้อม
ในการเข้าร่วมโครงการ TBCSD Green Meetings  ณ ห้องประชุมภายในส่วนปฎิบัติการระบบท่อเขต 2 (ปท.2) 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ TSO-PO2 รวมจ านวนทั้งหมด 6 ห้อง โดย                
TSO-PO2 เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อม มีการก าหนดนโยบาย QSHE โดยมีเป้าหมายเพ่ือ 
ควบคุม ป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ตามหลักประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) โดยมุ่งเน้นการคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ มุ่งเน้นการ
ป้องกันมลพิษที่แหล่งก าเนิด การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การบรรเทา และปรับตัวการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ เพ่ือมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ า และยังมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมและธ ารงไว้ซึ่งระบบบริหารจัดการ
ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ความมั่นคงปลอดภัย สิ่งแวดล้อมความยั่งยืน  และประยุกต์ใช้ระบบ
บริหารจัดการให้เหมาะสมกับการด าเนินงานภายในต่อไป ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้รวมถึงแนวทางด าเนินการของ
โครงการ TBCSD Green Meetings ที่สอดคล้องกัน จึงเกิดการร่วมมือและขยายผลโดยน าหลักการการจัดประชุม
สีเขียว (Green Meetings) มาปฏิบัติในห้องประชุมภายในส่วนปฎิบัติการระบบท่อเขต 2 (ปท.2) บริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ TSO-PO2 จากการตรวจประเมิน เมื่อพิจารณาแยกแต่ละขั้นตอน
ทั้ง 5 ขั้นตอน พบว่า 
 



  

 

1) การเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม 

 ส่วนปฎิบัติการระบบท่อเขต 2 (ปท.2) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) หรือ TSO-PO2 มีการเรียนเชิญ
ผู้เข้าร่วมประชุมและตอบรับการประชุมผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน LINE โดยระบุชัดเจนว่า
เป็นการจัดการประชุมตามหลักการการจัดประชุมสีเขียวขององค์กร ที่เรียกว่าหลักการ 5E Green Meeting+ 
และท าการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โดยรอบองค์กร และภายในห้องประชุม หากท่านใดอยากทราบ
รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถสแกน QR Code ได้ เพ่ือให้พนักงานและบุคคลภายนอกรับทราบ และเข้าใจ 
รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย
หน่วยงานได้มีการสื่อสารท าความเข้าใจให้พนักงานได้รับทราบเกี่ยวกับหลักการการจัดประชุมสีเขียวอย่าง
ต่อเนื่องเนื่องจากเป็นนโยบายจากส่วนกลาง ทั้งนี้ ทางหน่วยงานได้มีการประชาสัมพันธ์การประชุมล่วงหน้า
ผ่านทางระบบอีเมล์ และมีการแจ้งวันการประชุมผ่านทาง แอปพลิเคชัน LINE เพ่ือลดการใช้กระดาษและ
สามารถแจ้งข่าวสารได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 

 

2) การจัดเตรียมเอกสาร 

 ส่วนปฎิบัติการระบบท่อเขต 2 (ปท.2) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) หรือ TSO-PO2 มีการส่งเอกสาร
ประชุมผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือแอปพลิเคชัน LINE ยกเว้นกรณีที่เป็นเอกสารส าคัญทางราชการ 
และเอกสารประกอบการบรรยายบางส่วน ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องจัดพิมพ์โดยเลือกจัดพิมพ์ที่ 4-6  สไลด์/หน้า 
ทั้งนี้กรณีมีการจัดพิมพ์เอกสารจะมีการตั้งค่าพ้ืนฐานการพิมพ์แบบขาว-ด า 2 หน้าเป็นหลัก และเลือกใช้งาน
กระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้กระดาษ Reuse เพ่ือให้เกิดการใช้กระดาษให้คุ้มค่ามากที่สุดและ
ประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน รวมถึงเลือกใช้เครื่องถ่ายเอกสารที่ได้การรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว                   
(Green Label) อันเป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสินค้าที่ได้รับการรับรองด้วยฉลากนี้เป็นสินค้าที่มี
องค์ประกอบ กระบวนการผลิต การใช้ตลอดจนถึงการทิ้งท าลายที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้า
ประเภทเดียวกันที่ไม่ได้รับการรับรองเป็นการแสดงออกถึงการให้ความส าคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อม
ติดตั้งถาดรับกระดาษกระดาษใช้แล้ว 1 หน้า และถาดรองรับกระดาษรอการท าลายไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้      
ยังประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมน าโน๊ตบุ๊ค หรือแท็บเล็ตมาใช้ดูเอกสารระหว่างการประชุม หรือดูผ่าน
จอภาพ ซึ่งเป็นการลดการใช้กระดาษได้เป็นอย่างดีอีกวิธีหนึ่งด้วย 
 
 
 
 

 

 

  

 
 



  

 

3) การจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์ 

ส่วนปฎิบัติการระบบท่อเขต 2 (ปท.2) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) หรือ TSO-PO2 มีการรับจองห้อง
ประชุมผ่านระบบจองห้องประชุม และกระดานบอร์ด โดยมีแผนกบริหารศูนย์ปฏิบัติการรับผิดชอบการจอง และ
จัดห้องประชุม ระบบการรับจองห้องประชุมให้ผู้จองต้องมีการระบุจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม เพ่ือจัดสรรห้อง
ประชุมได้อย่างเหมาะสมกับจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ หากมีการประชุมร่วมกันจากสถานที่หลายแห่ง               
ก็ด าเนินการประชุมผ่าน Video Conference เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและพลังงานที่ต้องสูญเสียจากการเดินทาง 
ส าหรับเครื่องปรับอากาศ มีการติดป้ายรณรงค์ต้ังอุณหภูมิไว้ที ่25 องศาเซลเซียส และปิดไฟส่องสว่างหลังเสร็จ
สิ้นการประชุม เพ่ือประหยัดพลังงานไว้อย่างชัดเจน และยังคงมีมาตรการในการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ     
โดยจะปิดเครื่องปรับอากาศในเวลา 12.00-13.00 น.และจัดท าป้ายค าเตือนการปิดไฟหลังการใช้งาน ทั้งนี้ 
ส่วนของการตกแต่งสถานที่ไดเ้ลือกตกแต่งสถานที่ด้วยต้นไมท้ี่ได้จากเรือนเพาะช าภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นการ
ลดใช้ทรัพยากรได้อีกรูปแบบหนึ่ง นอกจากนี้ ภายในหน่วยงานยังมีพ้ืนที่ประชุมอย่างไม่เป็นทางการบริการให้ 
2 จุด ผู้ใช้พ้ืนที่จึงสามารถประชุมโดยไม่ต้องเปิดใช้เครื่องใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ิมเติมอีกด้วย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม 

ส่วนปฎิบัติการระบบท่อเขต 2 (ปท.2) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) หรือ TSO-PO2 ได้มีการจัดมุม
บริการน้ าดื่มแบบบริการตนเองระหว่างการประชุมพร้อมถาดรับแก้วที่ใช้งานแล้ว พร้อมกับบริการอาหารว่าง
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมในพ้ืนที่บริเวณหน้าห้องประชุม โดยบริการเป็นขนมไทยหรือขนมที่จัดหาได้ในท้องถิ่น 
พร้อมกับติดถังรับเศษอาหาร ถาดที่เก็บภาชนะ ช้อน ส้อม และถังขยะ 5 ประเภท ได้แก่ เศษกระดาษ ขวด
พลาสติก ถุงพลาสติก ขยะมูลฝอยทั่วไป และขวดแก้ว ไว้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแยกขยะได้สะดวก              
เพ่ือให้บริหารจัดการขยะได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป ส่วนการจัดบริการอาหารกลางวันจะเลือกรับรอง
อาหารกลางวันภายนอกห้องประชุมแบบบุฟเฟ่ต์เฉพาะการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 20 คน               
หากน้อยกว่า 20 คน จะเลือกจัดเป็นอาหารจานเดียว โดยเลือกใช้เป็นภาชนะที่สามารถย่อยสลายได้ เช่น 

  

  

 

 



  

 

กล่องไฮบริดเยื่อธรรมชาติ ไปรับอาหารจากผู้ประกอบการ แทนการใช้พลาสติกและโฟม จึงเป็นการลดการเกิด
ขยะและลดการใช้ทรัพยากรได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสถานที่จัดเลี้ยงเป็นพ้ืนที่กลางแจ้งจึงจัดเตรียมฝาครอบ
อาหารและของว่างชนิดใช้ซ้ าได้ เป็นการลดค่าใช้จ่าย และการใช้พลาสติกคลุมอาหารแบบใช้แล้วทิ้ง ส าหรับ              
เศษอาหารบางส่วนนั้นจะถูกน าไปท าปุ๋ย และให้เป็นอาหารปลา จึงลดการเกิดขยะ นอกจากนี้ ภายในพ้ืนที่
จัดเตรียมอาหารจะมีระบบ SENSOR ส าหรับการเปิด-ปิด ไฟฟ้าแสงสว่างแบบอัตโนมัติ เพ่ือประหยัดพลังงาน 
ทั้งนี้ ในการประชุมจะมีการลงชื่อเข้าประชุมทุกครั้ง และมีการตรวจเช็คยอดจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมที่แท้จริง 
เพ่ือจะได้จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารให้พอดีกับจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม เพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะที่เหลือ
ทิ้งให้เหลือน้อยลงหรือไม่มีเลย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5) การจัดเตรียมอ่ืนๆ 

 ส่วนปฎิบัติการระบบท่อเขต 2 (ปท.2) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) หรือ TSO-PO2 จะปิดเครื่องฉาย 
LCD หรือเลือกเป็นโหมดประหยัดพลังงาน หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน นอกจากนี้ ยังเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า      
แบบประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และระบบรางไฟกระตุก 
รวมทั้งมีการติดป้ายสติกเกอร์บอกต าแหน่งไฟ บริเวณสวิตช์ไฟอย่างชัดเจนเพ่ือประหยัดการใช้พลังงาน รวมทั้ง
มีการจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้แก่พนักงานได้รับทราบ ส่วนของที่ระลึกจะเลือกใช้
เป็นผลไม ้เพราะเม่ือเหลือทิ้งแล้วสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติและสามารถหาซื้อได้ง่ายภายในชุมชน
นอกจากนี้ TSO-PO2 ยังมีการจัดกิจกรรมดูแลภูมิทัศน์ภายในพ้ืนที่ส านักงาน เช่น โครงการปรับภูมิทัศน์ด้วย 
สวนกล้วยน้ าว้า และมะม่วง การท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ ปุ๋ยมูลไส้เดือน และเรือนเพาะช าต้นไม้ ซึ่งถือเป็นการ
จัดการสิ่งแวดล้อมด้วยตนเองและยั่งยืน 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 



  

 

6) ข้อเสนอแนะ 

 6.1) เพ่ือให้เกิดการขยายผลในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบ               
ต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการประชุม ควรแนะน าให้หน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ น าแนวทางการประชุมสีเขียว
ไปใช้ ซึ่งส่วนปฎิบัติการระบบท่อเขต 2 (ปท.2) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) หรือ TSO-PO2 จะได้รับการ
รับรองเป็น Green Meetings Plus เมื่อหน่วยงานที่แนะน าผ่านการประเมินตามหลักการประชุมสีเขียว 

 ส่วนปฎิบัติการระบบท่อเขต 2 (ปท.2) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) หรือ TSO-PO2 มีความ
ตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรมี
ความตระหนักและเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และได้ด าเนินงานจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) อย่าง
ต่อเนื่อง ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาเหมาะสม ตั้งแต่ขั้นตอนการเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม 
การจัดเตรียมเอกสาร การจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์ และการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่ง
ทางท่ีสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างดียิ่ง  

 
ผ่านการประเมิน 


