รายงานการประชุม
คณะทางานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยจังหวัดสระแก้ว
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม 256๓ เวลา 1๕.๐0 น.
ณ ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ผู้มาประชุม
๑. นายณัฏฐชัย
นาพูลสุขสันติ์
๒. พ.ต.สมคิด
ทรัพย์เจริญ
๓. นางสมจิตร
นะตาปา
๔. นายนพดล
ทาทิตย์
๕. นางสาวนิภาพงษ์
ปัญญาวีราภรณ์
๖. นางสาวณัฐธนา
ศรีสุดโท
๗. นายสมภพ
สยามประโคน
๘. นางสาววันทนา
หาเรือนธรรม
๙. นายสุมิตร
มงคลยงค์
๑๐. นางอรณัฐ
แสงจ้า
๑๑. นางสาววิไลพรรณ มณีวงศ์
๑๒. นายประสาน
สุขสุทธิ์
๑๓. นางสาวปิยะณี
มีเดช
๑๔. นายนคร
วิชัยวง
๑๕. นางสาวสมัชญา ศิริเตชสิทธิ์
๑๖. นางสาววนิดา
ขอชนะ
๑๗. นายขจรศักดิ์
เสาวรส
๑๘. ว่าที่ร้อยตรีกิตติวัตน์ ยิ้มย่อง
๑๙. นายอาธิ
จันทะราช
๒๐. นางบุญยืน
จันทา
๒๑. นางสาวมยุรี
พิมพ์ประสิทธิ์
๒๒. นางจันทนา
คงสมฤทธ์
๒๓. พันโท สินธุ์
กงแก้ว
๒๔. นางสาวศศิธร
อุทาหรณ์
๒๕. นางสาวจิตตานันท์ คามิ่ง
๒๖. นางสาวขวัญวจี ขวัญสู่
๒๗. นางสาวเยาวภา สมมิตร
๒๘. นางสาวปิติพร
พิมพ์สอน
๒๙. นางสาวตรีรัตน์
ขุนประเสริฐ
๓๐. นางกมลพร
อินทร์แก้ว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
ประธานคณะทางาน
แทนรองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว (ท)
แทนปลัดจังหวัดสระแก้ว
แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว
แทนผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสระแก้ว
แทนคลังจังหวัดสระแก้ว
แทนพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว
แทนอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
แทนเกษตรจังหวัดสระแก้ว
แทนประมงจังหวัดสระแก้ว
แทนปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
แทนสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว
แทนแรงงานจังหวัดสระแก้ว
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว
แทนจัดหางานจังหวัดสระแก้ว
แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว
แทนประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว
แทนขนส่งจังหวัดสระแก้ว
แทนสัสดีจังหวัดสระแก้ว
แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว
แทนสถิติจังหวัดสระแก้ว
แทนวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
แทนผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
แทนยุติธรรมจังหวัดสระแก้ว
แทนผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว
แทนผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว
๓๑. นาง...

-๒๓๑. นางสาวชฎารัตน์
๓๒. นางสาวสุชรี า
๓๓. นายพรชัย
๓๔. นายอนิวัต
๓๕. นางสาวปวริศา
๓๖. นางทิพวรรณ
๓๗. นางมณีพรรณ
๓๘. นางสาวกฤษณา
๓๙. นางสาวมัลลิกา

ผดุงพงษ์
ปักษาพันธ์
ผิวสร้อย
นามมะเริง
โมกไธสง
คงสนิท
โพธิมูล
มาลาเวียง
สะอาดแก้ว

๔๐. นายอุทัย
๔๑. นายธีรพล

ศิริภัย
ศรีโมรา

แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว
แทนพลังงานจังหวัดสระแก้ว
แทนท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
แทนหัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
แทนธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
แทนสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว
แทนสรรพากรพื้นที่สระแก้ว
แทนหัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
แทนหัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดสระแก้ว
แทนหัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
เลขานุการ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดสระแก้ว
เลขานุการร่วม

๔๒. นางจารุวรรณ
วรุณันต์
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว
คณะทางาน ติดภารกิจ
๒. พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว
คณะทางาน ติดภารกิจ
๓. ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
คณะทางาน ติดภารกิจ
ประกันภัยจังหวัดสระแก้ว
๔. ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว
คณะทางาน ติดภารกิจ
๕. ประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว
คณะทางาน ติดภารกิจ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. จ.ส.อ.นพดล กากแก้ว
ขุนด่าน
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว
๒. นายสัญญา
ว่องไวอมรเวช
ผู้อานวยการส่วนสิ่งแวดล้อม
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
๓. นายณัฐพล
สวัสดี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
๔. นายวุฒิชัย
สมสอางค์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
๓. นางสาวพรนภัส วงศ์แสนสุขเจริญ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
๔. นางสาวสาลินี รัชดาอริยฉัตร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
๕. นางสาวชนาพร ไกยสิทธิ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
ระเบียบ...

-๓ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานกล่าวต้อนรับและขอบคุณคณะทางานฯ ที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะทางานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยจังหวัด
สระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ฝ่ายเลขานุการฯ นาเสนอรายงานการประชุมคณะทางานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น ๓ ศาลากลาง
จังหวัดสระแก้ว
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ ก.พ.ร. ก าหนดให้ ม าตรการลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอยในหน่ ว ยงานภาครั ฐ
เป็น ๑ ใน ๑๐ ประเด็น การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ก.พ.ร. ก าหนดให้ ม าตรการลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอยในหน่ ว ยงานภาครั ฐ
เป็ น ๑ ใน ๑๐ ประเด็น การประเมินผู้ บริ หารองค์ การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ มีการประเมิ น
ทุก ๖ เดือน โดยกลุ่มผู้ถูกประเมิน ได้แก่ ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า อธิบดีหรือเทียบเท่า และผู้ว่าราชการจังหวัด
โดยตัวชี้วัดมาตรการดังกล่าว กาหนดให้มีการประเมิน ๒ รอบ ได้แก่ รอบ ๖ เดือน และ
รอบ ๑๒ เดือน ดังนี้
๑) รายงานผลการดาเนินงานรายเดือน (รายงานผ่ านระบบ e-report.pcd.go.th ได้
ตั้งแต่วันสุดท้ายของเดือนถึงวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๑ สิงหาคม
๒๕๖๓ ซึ่งผลของการรายงานรายเดือนจะถูกนามาประมวลผลเป็นรายงานรอบ ๑๒ เดือน ต่อไป
๒) รายงานผลการด าเนิ นงานรอบ ๖ เดื อน (รายงานผ่ านระบบ e-report.pcd.go.th ได้
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓)
๓.๒ ผลการด าเนินกิจกรรมมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ฝ่ายเลขานุการได้รายงานผลการดาเนินงานรอบ ๖ เดือน โดยจังหวัดสระแก้วได้ดาเนิน
กิจกรรม ประกอบด้วย ๑๐ กิจกรรม ดังนี้
ประเด็นการประเมินรอบ 6 เดือน
การ
ดาเนินการ
1. มีการจัดทาแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ
/
พ.ศ. 2563 และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารองค์การหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากผู้บริหาร
องค์การ
2. มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนาไปจัดการอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่เกิดการ
/
น าขยะมู ล ฝอยที่ คั ด แยกแล้ ว กลั บ ไปรวมอี ก โดยมี ก ารคั ด แยกขยะมู ล ฝอยอย่ า งน้ อ ยเป็ น
3 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป
3. มีป้ายแสดงประเภทของขยะมูลฝอยที่ถังขยะอย่างชัดเจน สามารถให้ผู้มาใช้บริการสามารถ
/
ทิ้งขยะได้อย่างถูกต้องโดยสะดวก
ประเด็น...

-๔ประเด็นการประเมินรอบ 6 เดือน

การ
ดาเนินการ
4. มีการบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละประเภทตามที่ได้กาหนดรูปแบบการคัดแยกไว้ และ
/
มีการบันทึกจานวนถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอาหารที่มีการทิ้ง
ในถังขยะภายในหน่วยงานอย่างครบถ้วน
5. มีจุดเก็บรวบรวมขยะอันตรายที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ
/
6. มีกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งแก่เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน เช่น การจัด
/
กิจกรรมรณรงค์ การอบรม KM การจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ เป็นต้น
7. มีกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการนาขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ เช่น หมักทาปุ๋ย
/
น้าหมักชีวภาพ เลี้ยงไส้เดือน ธนาคารขยะ ผ้าป่ารีไซเคิล เป็นต้น
8. มีกิจกรรมเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เช่น การส่งเสริมการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะ
/
หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการซื้อสินค้า เป็นต้น
9. มีกิจกรรมเพื่อลดการใช้แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น การรณรงค์ให้ใช้แก้วส่วนตัว การลดราคา
/
ให้กับลูกค้าที่นาแก้วส่วนตัวมาซื้อน้า เป็นต้น
10. มีการห้ามใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่าง ๆ ที่ตั้งในหน่วยงาน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น
/
ในหน่วยงาน และห้ามนาโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในหน่วยงาน
๒) รายงานผลการดาเนินงานรายเดือน
จังหวัดสระแก้ว ได้รายงานผลข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยรวมของจังหวัด ประจาเดือน
มกราคมและเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ผ่ า นระบบ e-report.pcd.go.th เรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยรวบรวมข้ อ มู ล จากแต่ ล ะ
หน่วยงานที่เก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นรายวันและส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการภายใน
วัน ที่ ๓ ของเดือนถั ด ไป จ านวนทั้งสิ้ น ๔๖ หน่ว ยงาน โดยผลการดาเนินกิจ กรรม ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รวมจานวน ๔๑ วันทาการ สรุปได้ดังนี้
๒.๑) ปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งกาจัดลดลงร้อยละ 9๒.๕๔ จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐
(คานวนจากปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งกาจัด ปี ๒๕๖๓ เทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปี ๒๕๖๑)
๒.๒) จานวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่ลดลงร้อยละ 9๕.๙๕ จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๐
(คานวนจากจานวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่ทิ้งในถังขยะ ปี ๒๕๖๓ เทียบกับ จานวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่เกิดขึ้น ปี ๒๕๖๑)
๒.๓) จ านวนแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลง ร้อยละ 93.๑๓ จากค่าเป้ าหมาย
ร้อยละ ๓๐ (คานวนจากแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ทิ้งในถังขยะ ปี ๒๕๖๓ เทียบกับจานวนแก้วพลาสติกแบบใช้
ครั้งเดียวทิ้งที่เกิดขึ้น ปี ๒๕๖๑)
๒.๔) จานวนโฟมบรรจุอาหารลดลงร้อยละ ๑๐๐ จากค่าเป้าหมายร้ อยละ ๑๐๐
(คานวนจากจานวนโฟมบรรจุอาหารที่ทิ้งในถังขยะ ปี ๒๕๖๓ เทียบกับจานวนโฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้น ปี ๒๕๖๑

ตารางที่...

-๕ตารางที่ ๑ ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
รายละเอียดตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๓
ลดลงร้อยละ
1. ปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งกาจัด
๑๐
2. จานวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่ลดลง
๓0
3. จานวนแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง
๓0
4. จานวนโฟมบรรจุอาหาร
100

ปี พ.ศ. 2561
ผลการดาเนินงาน (๔๑ วัน)
จานวนการใช้
จานวนการใช้
ร้อยละ
(ค่าเฉลี่ย ๔๑ วัน) ปี พ.ศ. 256๓
ที่ลดลง
48,329.98 กก. 3,605.41 กก.
9๒.๕๔
133,618.18 ใบ 5,407.00 ใบ
9๕.๙๕
56,858.80 ใบ 3,905.00 ใบ
93.๑๓
66,809.09 ใบ
0 ใบ
100.00

หมายเหตุ ผลการดาเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เก็บข้อมูลจากหน่วยงานภายในศาลากลางจังหวัดสระแก้วและส่วนราชการส่วนภูมิภาค
ระดับจังหวัดที่ตั้งอยู่ภายนอกศาลากลางจังหวัดสระแก้ว จานวน ๙ หน่วยงาน ได้แก่ เรือนจาจังหวัดสระแก้ว สานักงานประมง
จังหวัดสระแก้ว สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว สานักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว สานักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว สานักงานที่ดิน
จังหวัดสระแก้ว สานักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว สานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

มติที่ประชุม รับทราบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม ดังนี้
๑) ขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ให้ได้
ร้อยละ ๑๐๐ โดยใช้บรรจุภัณฑ์อื่นทดแทน เช่น ถุงผ้า กล่องข้าว ปิ่นโต และตะกร้า เป็นต้น
๒) ขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการลดปริมาณการใช้แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง
ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ เช่น ไม่ใช้แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งในการจัดประชุมภายในสานักงาน เป็นต้น
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ แนวทางการเก็บรวบรวมขยะอันตรายที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานว่าจังหวัดสระแก้ว มีจุดรวบรวมขยะอันตรายตั้งอยู่บริเวณ
ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ๔ ดี ด้ า นหลั ง อาคารส านั กงานสาธารณสุ ขจังหวัดสระแก้ว โดยให้เทศบาลเมืองสระแก้วเข้ า มา
ดาเนินการเก็บขนปีละ ๑ ครั้ง และส่งไปกาจัดยังบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (๑๙๙๙) จากัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ที่ตาบลห้วยโจด อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยจังหวัดสระแก้วได้จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
“สระแก้ว จังหวัดสะอาด” ระหว่าง จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ บริษัทโปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (๑๙๙๙)
จากัด (มหาชน) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะมูล ฝอยอันตรายชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
บริษัทฯ สามารถรับขยะอันตรายชุมชน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว ได้ไม่เกิน ๕ ตัน/เดือน
(๕,๐๐๐ กิโลกรัม/เดือน)
มติที่ประชุม เพื่อให้แนวทางการเก็บรวบรวมขยะอันตรายที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ให้ฝ่ายเลขานุการ ดาเนินการดังนี้
๑) ให้ฝ่ายเลขานุการ จัดเตรียมจุดรวบรวมขยะอันตรายในพื้นที่ศาลากลางจังหวัด
สระแก้วใหม่
๒) ให้ฝ่า ยเลขานุการ ประสานสานักงานจังหวัดสระแก้วเพื่อขอใช้สถานที่ ติดตั้ง
จุดรวบรวมขยะอันตรายในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

๔.๒ กิจกรรม...

-๖๔.๒ กิจ กรรมที่แนะน าให้ดาเนิน การเพื่ อให้ค ะแนนพิเ ศษ (มีการทาสัญญากับร้ า นค้ า
ในหน่วยงานให้ไม่มีการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอาหาร)

บันทึก...

-๗-

บันทึก...

-๘-

มติที่ประชุม...

-๙มติที่ประชุม เห็นควรให้ดาเนินกิจกรรมแนะนาให้ดาเนินการเพื่อให้คะแนนพิเศษ
เรื่ อ ง การท าสั ญ ญากับ ร้ า นค้า ในหน่ว ยงานให้ ไ ม่ มี ก ารใช้ ถุ งพลาสติก หู หิ้ ว แก้ ว พลาสติ ก ใช้ค รั้ ง เดี ยวทิ้ง
และโฟมบรรจุอาหาร โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการ ดังนี้
๑) ให้สานักงานจั ง หวัด สระแก้ ว จัดทาบัน ทึก ข้ อตกลงกั บผู้ ป ระกอบการร้ า นค้ า
ในพื้นที่ศาลากลางจั งหวัดสระแก้ว ให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องมาตรการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
๒) ให้สานักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว จัดทาบันทึกข้อตกลงกับผู้ประกอบการร้านค้า
ในพื้นที่ในการลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอาหาร พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้มาติดต่อราชการรับรู้รับทราบด้วย
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ให้ฝ่ายเลขานุการจัด ประชุม คณะทางานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยจั ง หวัด
สระแก้ว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อติดตามผลปริมาณขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดสระแก้ว
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(นางสาวพรนภัส วงศ์แสนสุขเจริญ)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสัญญา ว่องไวอมรเวช)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

