


 คูมือการจัดตั้งธนาคารขยะเลมนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยการพัฒนา 

ชุมชนสีเขียวโดยใชเทคโนโลยีเปนฐานในเทศบาลตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง 

จังหวัดสงขลา โดยไดรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ 

(วช.) มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการจัดตั้งธนาคารขยะ ซึ่งจะชวย 

สรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการขยะ ลดปญหาสิ่งแวดลอม สรางจิตสำนึก 

ที่ดีจากรุนสูรุน สรางรายได และฝกนิสัยการออม ทั้งนี้คูมือเลมนี้ไดอธิบายถึงขั้นตอน 

การจัดตั้งธนาคารขยะ โครงสรางธนาคารขยะ การดำเนินการ ประโยชน การติดตาม 

และการประเมินผลธนาคารขยะ เพื่อใหผูอานเขาใจและสามารถนำไปปฏิบัติไดจริง 

ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนสีเขียวตอไป

คณะผูจัดทำ

22 ตุลาคม 2561

คำนำ



วัตถุประสงคของการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน    1

กระบวนการของการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน    1

โครงสรางธนาคารขยะชุมชน     2

การเปดบัญชี       3

การฝาก       4

การถอน       6

การปดทำการธนาคารขยะ     7

ประโยชนที่ไดรับจากธนาคารขยะชุมชน    8

การติดตามและประเมินผลธนาคารขยะชุมชน   8

สารบัญ



1. เพื่อใหชุมชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะและการรักษาสิ่งแวดลอมภายในชุมชน

2. ชวยลดปริมาณขยะและสงเสริมความรูใหแกชุมชน เรื่อง การคัดแยกขยะที่ถูกตองเหมาะสม

3. เพื่อนำผลพลอยไดจากการตั้งธนาคารขยะมาตั้งเปนกองทุนหรือกิจกรรมอื่นๆ

4. เพื่อสรางรูปแบบการจัดการขยะโดยชุมชนมีสวนรวมในการดำเนินงาน

5. เพื่อเปนตัวอยางที่ดีและเปนตนแบบในการจัดการขยะของชุมชน

วัตถุประสงคของการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน

กระบวนการของการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน

1

ประชุมจัดตั้งคณะทำงาน

จัดเตรียมสถานที่เก็บรวบรวมและคัดแยกขยะ

กำหนดสถานที่ตั้งธนาคารขยะชุมชน

ประชาสัมพันธ

เปดธนาคารขยะชุมชน

สรุปและประเมินผลโครงการ



โครงสรางธนาคารขยะชุมชน
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ผูจัดการธนาคารขยะ

ฝายทะเบียน 1 คน ฝายบัญชี 1 คน

ฝายประชาสัมพันธ 1 คน ฝายคัดแยกขยะ 2 คน ฝายขนถายขยะ 2 คน

การจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน มีลักษณะโครงสราง ประกอบดวย

กระบวนการของการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน

กระบวนการ การดำเนินงาน

การสมัครสมาชิก

การฝาก

การถอน

การปดทำการธนาคารขยะ

กรอกใบสมัครและเปดบัญชีกับธนาคารขยะ

เจาหนาที่ตรวจสอบและบันทึกใบนำฝาก ชั่งน้ำหนัก 

บันทึกการนำฝากในสมุดคูฝาก

ฝายบัญชีและการเงิน ตรวจสอบความถูกตองในใบถอนเงิน 

และสรุปยอดคงเหลือในใบสรุปการฝาก-ถอน

ฝายบัญชีและการเงิน สรุปการฝาก-ถอนทะเบียนคุม และ 

สรุปผลประกอบการสงใหผูจัดการธนาคาร



การเปดบัญชี

 ประชาชนที่มีความสนใจและตองการสมัครสมาชิกของธนาคารขยะชุมชน            

เริ ่มแรกผูสนใจตองกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครสมาชิกธนาคารขยะชุมชน 

จากนั้นเจาหนาที่ธนาคารจะใหเลขที่สมาชิกพรอมทั้งลงรายละเอียดในสมุดคูฝาก 

โดยธนาคารจะเปนผูเก็บรวบรวมสมุดคูฝากไวที่ธนาคาร ซึ่งสมาชิกสามารถขอดูได 

ในวันที่ธนาคารเปดทำการ

          เลขที่........../..........

ใบสมัครสมาชิกธนาคารขยะชุมชน

หมูที่................................................... วันที่..............................................................

ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................................

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่..................................................................................

ที่อยู..........................................................................................................................

..................................................................................................................................

.......................................................................

โทรศัพทที่สามารถติดตอได.....................................อีเมลล.......................................

ลงชื่อ............................................. ลงชื่อ................................................

(            ) (            )

      ผูสมัครสมาชิกธนาคารขยะ เจาหนาที่ธนาคารฝายทะเบียนสมาชิก

 วันที่.............................          วันที่.................................

ผูอนุมัติ

ลงชื่อ..................................................... ผูจััดการธนาคารขยะชุมชน

วันที่.......................................................
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การฝาก

 สมาชิกนำขยะมาฝากกับธนาคารขยะพรอมสมุดคูฝาก โดยกรอกขอมูล 

ใบนำฝาก จากนั้นนำใบนำฝากมายื่น ณ จุดตรวจสอบ และชั่งน้ำหนักเพื่อ      

คัดแยกขยะหรือตรวจสอบคุณลักษณะของขยะกอนชั ่งน้ำหนักพรอมทั ้ง 

ตรวจสอบราคากลางขยะ ณ วันที่นำมาฝาก
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สมุดคูฝาก

ธนาคารขยะชุมชน

ตัวอยางใบนำฝาก

ใบนำฝาก ธนาคารขยะชุมชนบางเหรียง

เลขที่บัญชี 201805001   วันที่  9 พฤษภาคม 2561

           รายการ  จำนวน       ราคาตอหนวย        รวมเงิน

                     (กิโลกรัม)            (บาท)           (บาท)

กระดาษ A4 สีขาว         2

ขวดน้ำพลาสติกใส                2

รวมเปนเงิน

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (...........................................................................................)

ลงชื่อผูฝาก  นางสุดสวย น้ำใจงาม  ลงชื่อผูรับฝาก
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 เมื ่อฝายบัญชีและการเงินทำการตรวจสอบขยะที ่สมาชิกนำมาฝาก 

พรอมตรวจสอบราคากลางของขยะแตละประเภท จากนั้นทำการชั่งน้ำหนักและ 

บันทึกรายการลงในใบนำฝากและสมุดคู ฝากของสมาชิกเพื ่อเปนหลักฐาน 

จากนั้นเจาหนาที่ธนาคารฝายบัญชีและการเงินลงบันทึกการรับฝากในใบบันทึก 

การรับฝากขยะ (สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร)

บันทึกการรับฝากขยะ (สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร)

ลำดับ   วันที่   กระดาษ   พลาสติก   แกว   โลหะ   อื่นๆ   รวม     รวมเปนเงิน



การถอน

 สมาชิกที่ประสงคจะถอนเงิน สามารถถอนไดหลังจากฝาก 1 เดือน 

นำสมุดคูฝากและกรอกขอมูลในแบบฟอรมใบถอนเงินมายื่นกับเจาหนาที่ 

ธนาคารฝายบัญชีและการเงิน  เมื่อเจาหนาที่ไดทำการตรวจสอบความถูกตอง 

ของเอกสารเรียบรอยและลงบันทึกการถอนเงินของสมาชิกในสมุดคูฝากและ 

สงใหผูจัดการธนาคารขยะตรวจสอบและอนุมัติการถอนสมาชิกสามารถมอบ 

อำนาจใหผู อื ่นมาถอนเงินไดโดยแนบใบมอบอำนาจพรอมบัตรประจำตัว 

ประชาชน

ตัวอยางใบถอนเงิน
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ใบถอนเงิน ธนาคารขยะชุมชนบางเหรียง

เลขที่บัญชี 201805001   วันที่  9 มิถุนายน 2561

ชื่อบัญชี นางสุดสวย  น้ำใจงาม

จำนวนเงินที่ถอน (ตัวเลข)      300.00

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (...........................  สามรอยบาทถวน.................................)

............................................................          นางสุดสวย  น้ำใจงาม

     ลงชื่อผูถอน/ผูรับมอบอำนาจ        ลงชื่อเจาของบัญชี/ผูถอน

              นางสุดสวย  น้ำใจงาม

                  ลงชื่อผูรับเงิน



การปดทำการธนาคารขยะ

 เมื่อปดทำการธนาคารขยะ เจาหนาที่ธนาคารฝายทะเบียนสมาชิกจะนำ 

ใบสมัครสมาชิกใหมมาลงบันทึกในทะเบียนคุมสมาชิก
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 เจาหนาที่ฝายบัญชีและการเงิน เก็บใบฝาก-ถอนของสมาชิก แตละราย 

เก็บเขาแฟมเปนหลักฐานจากนั้นทำสรุปการนำฝาก-ถอนของสมาชิกบันทึกลงใน 

แบบฟอรมสรุปการนำฝาก-ถอน

ตัวอยางทะเบียนคุมสมาชิก

เลขที่บัญชี   ชื่อ-สกุล   วันแรกที่เปดบัญชี       วันที่ปดบัญชี

201810091   นางสุดสวย น้ำใจงาม     9 พ.ค. 2561 

203913035   นายดินแดง  หวังดี     10 พ.ค. 2561

208930201   ดช.ภัทร  ทุงรี     17 พ.ค. 2561

ทะเบียนคุมสมาชิก

ธนาคารขยะชุมชน



ประโยชนที่ไดรับจากธนาคารขยะชุมชน

การติดตามและประเมินผลธนาคารขยะชุมชน

 ผู จัดการธนาคารขยะจะทำหนาที ่ในการติดตามและประเมินผล 

การดำเนินงานของธนาคารขยะชุมชนเปน รายวัน รายเดือน รายไตรมาส 

และรายป เพื่อทราบสถานะการดำเนินงานของธนาคารอยางตอเนื่อง และ 

ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทำใหสามารถแกปญหาไดทันทวงที เชน 

การคัดแยกขยะตามจุดตางๆในพื้นที่หมูบานนั้นๆ
8

มีระบบการจัดการขยะที่ดี

สรางการมีสวนรวมของชุมชน

ลดปญหาสิ่งแวดลอมภายในชุมชน

สรางจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการจัดการขยะ

สรางรายไดและฝกการอบรม



ที่ปรึกษา | ดร.ธารพรรษ  สัตยารักษ
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ผูเรียบเรียงและออกแบบ | ผศ.ดร.ปุณยนุช  รุธิรโก | วินิดา  หมัดเบ็ญหมาน

จัดทำโดย | คณะผูวิจัย โครงการการพัฒนาชุมชนสีเขียว โดยใชเทคโนโลยีเปนฐาน 

ในเทศบาลตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

สนับสนุนโดย | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) | มหาวิทยาลัยหาดใหญ

https://sites.google.com/a/hu.ac.th/research-for-community-hu/
อานคูมือฉบับออนไลนและดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่


