
 

เลขท่ี....................... 

แบบรายงานการเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 

  รายบุคคล   กลุมบุคคล 
 

ช่ือ  -  สกุล  : นางสาวอิสยาห  พันศิริพัฒน   ตําแหนง  :   บรรณารักษ 

งาน  : ฝายบริการทรพัยากรสารสนเทศ 

ช่ือ  -  สกุล  : นางสาวนันทนา เศาจวุฒิพงศ ตําแหนง  :   บรรณารักษ 

งาน  : ฝายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

ช่ือหลักสูตร : กิจกรรมศึกษาดูงานดานการจัดการขยะ ณ ธนาคารขยะ ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี  

                 จังหวัดนครนายก 

วันเดือนป : วันศุกรท่ี 5 มกราคม 2561 เวลา 6.30 – 16.30 น. 

สถานท่ีจัด : ธนาคารขยะ ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

หนวยงานผูจัด : โครงการหองสมุดสีเขียวของสํานักหอสมุดกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

คาใชจาย                    ไมมี      มี  จํานวน...8,540.....บาท                          

เบิกจายจากงบประมาณ  แผนดิน  เงินรายได งบอื่นๆ (ระบุ)............................ 

ใบเกียรติบัตร/

วุฒิบัตร  

  ไดรับ     ไมไดรบั  เนื่องจาก...........................................................................                         

  ไมม ี

 

สรุปสาระสําคัญ : ตามท่ีโครงการหองสมุดสีเขียวของสํานักหอสมุดกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดกําหนด

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานดานการจัดการขยะ ณ ธนาคารขยะ ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ในวัน

ศุกรท่ี  5  มกราคม  2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรไดนําความรูและประสบการณท่ีไดจากการศึกษาดูงานมา

ปรับปรุงกระบวนการทํางานการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมดานการจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และ

เปนการปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงาน โดยรายช่ือบุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรม มีดังตอไปนี ้

สํานักงานผูอํานวยการ 

1. นางจรัสโฉม  ศิริรัตน     

2. นายสุรศักด์ิ  ธรรมธร     

ฝายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

3. นางมาลินี ภูหมั่นเพียร     

4. นางสาวอัมพร  ขาวบาง   

5. นางสาววรุณพรรณ พองพรม   

6. นางบังอร สระทองแกน   

7. นางสาวละออ ไวยมานะกิจ   

8. นางสาวมัทนา บุญประเสริฐ   

9. นางสาวนันทนา เศาจวุฒิพงศ   

ฝายบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

10. นายปยะรักษ   หอมหวล     

11. นายสนธิชัย  คํามณีจันทร   



 

12. นายสันติ  เกษมพันธุ   

13. นายสุรชัย  หาบานแทน   

14. นางสาวอิสยาห  พันศิริพัฒน   

ฝายเทคโนโลยีหองสมุด 

15. นายทรงยศ  ขันบุตรศรี     

16. นายกมลพัชร  พลรบ   

หองสมุดองครักษ 

17. นางสาวพรพิมล แสนเสนห     

18. นางหทัยรัตน   ธีรกุล   

19. นางทัศนีญา ทาระคํา   

20. นางสาวยุภาภรณ  ไชยสงค   

21. นางสุจิตรา  รัตนสิน   

22. นางสาวจันทิรา  จีนะวงค   

23. นางสาวอนงค   คิดชอบ   

24. นางสาวพรชนก   ช่ืนประทุม   

25. นางสาวศุภลักษณ   ผลแกว   

26. นางพิมพหฤทัย ศรีมงคล   

27. นางสาวธนภร   พึ่งพาพงศ   

28. นางสาวน้ําเงิน   เฉลียวพจน   

29. นางสาวชัชชภา  ประทุมศรีขจร   

30 นางสาววรรณิศา แซเตียว   

31. นายสุนทร   พุมพวง   

32. นางสาวยุพิน   ฤทธิ์ชวยรอด   

33. นางสาวอมรรัตน ทรงสมบัติชัย   

34. นางสาวเอื้องฟา  แปนแกว   

35. นางสาวพิมลพรรณ   มูลเจริญ   

36. นางสาวเจณจิรา  มั่นคง   

37. นายเจียม   จันทรแบน   

38. นายอํานาจ  พวงผกา   

39. นางสาวศิริภรณ กิ่งนอย   

 

ขอมูลพื้นฐานโครงการธนาคารขยะประชารัฐ 

ปจจุบันปญหาดานส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะเรื่องขยะถือเปนปญหาระดับประเทศท่ีควรไดรับการจัดการอยาง

เรงดวน องคการบริหารสวนตําบลเกาะหวายก็ประสบกับปญหาพื้นท่ีไมมีท่ีท้ิงขยะ จึงรณรงคใหคนในชุมชนรวมมือกัน

แกปญหา โดยริเริ่มการทําโครงการธนาคารขยะข้ึน เริ่มจากการศึกษาดูงานรูปแบบการจัดการธนาคารขยะจากหลายๆ 

แหง และไดนํารูปแบบธนาคารขยะของจังหวัดหนองคายมาเปนตนแบบ ซึ่งเปนธนาคารขยะรูปแบบเงินออม 

 



 

ลักษณะของธนาคารขยะท่ีนี่จะเปนแบบการนําขยะมาขายและบันทึกรายไดลงในสมุดเงินออม ซึ่งอาจออม

ไวท้ังหมดหรือแบงออมไวกไ็ด โดยทางธนาคารขยะจะเนนการรับซื้อขยะรีไซเคิลตางๆ เชน โลหะ กระปอง ขวดแกว 

ขวดพลาสติก และยังแนะนําการคัดแยกขยะชนิดตางๆ เพื่อใหสมาชิกขายขยะไดในราคาท่ีดีท่ีสุด ท้ังนี้ผูเปนสมาชิกยัง

ไดรับสวัสดิการตางๆ จากการเขารวมโครงการ เชน สวัสดิการคาเลาเรียนของบุตรหลาน คารักษาพยาบาล ท้ังยัง

สามารถกูยืมเงินไดอีกดวย 
    

  
 

โครงสรางธนาคารขยะประชารัฐ 

1. นายประทีป  มีอาษา  ประธาน 

2. นางสาวพิมพรรณ แมนเผือก รองประธาน 

3. พ.ต.ท.สงคราม  ดีชวย  เลขานุการ 

4. นางธารีณี  ชุติพรกมล เหรัญญิก 

5. นางสมทรง  สุสาขา  ฝายประชาสัมพันธ 

6. นางพรทิพย  มะลิ  ฝายตรวจสอบ 

จํานวนสมาชิก  

เริ่มตนมีสมาชิกเขารวมโครงการท้ังหมด 62 คน และในปจจุบันมีสมาชิกเขารวมโครงการท้ังหมด 103 คน 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

1. ประชาสัมพันธโครงการเพื่อเชิญชวนใหประชาชนเขารวมกิจกรรม 

2. เปดรับสมัครสมาชิก 

3. บรรยายใหความรูเกี่ยวกับขยะ สมาชิกเขารวมประชุม และรับทราบระเบียบขอบังคับตางๆ 

4. กรรมการออกรับซื้อขยะจากสมาชิก และบันทึกรายไดของสมาชิกลงในสมุดเงินออมทรัพย 

5. กรรมการนําขยะท่ีรับซื้อมาจากสมาชิกมาคัดแยกประเภทท่ีธนาคารขยะ 

6. รานคามารับซื้อขยะท่ีธนาคารขยะ 

สมุดบัญชีธนาคารขยะ 

เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการเปนไปดวยความซื่อสัตย โปรงใส และยุติธรรม จึงตองมีการบันทึก

ขอมูลลงในสมุดบัญชีตางๆ ประกอบดวย 

1. บัญชีประชารัฐ ใชสําหรับฝากเงินรายไดจากการขายขยะใหรานคา 

2. บัญชีเงินออม ใชสําหรับฝากเงินออมและเงินรายได 

3. สมุดออมทรัพย สมุดบันทึกของสมาชิกใชสําหรับบันทึกรายไดจากการขายขยะ 

4. บัญชีรายรับ-รายจาย ลงรายละเอียดคาใชจายตางๆ 

4. สมุดคุมบัญชีสมาชิก ลงรายละเอียดการซื้อขายกับสมาชิกใหตรงกับสมุดออมทรัพย 



 

  
 

  
 

ผลิตภัณฑจากขยะ 

เนื่องจากขยะหลายๆ ชนิด เปนขยะท่ีสามารถนําไปรีไซเคิลได ประชากรในชุมชนจึงมีแนวคิดในการนําขยะ

มาประดิษฐเปนส่ิงของตางๆ เชน การทํากระเปาสานและเส่ือจากซองกาแฟ การทําเหรียญโปรยทานจากถุงน้ํายาปรับ

ผานุม การนําขวดแกวมาใสของตกแตงไวดานในทําเปนของประดับบาน เปนตน 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 






