ระเบียบจังหวัดอ่างทอง
ว่าด้วยการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลจังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. 2561

____________________________
ตามทีร่ ัฐบาลมีนโยบายจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ เพื่อแก้ไขการจัดการขยะ
ที่ไม่ถูกต้องและปัญหาขยะตกค้างสะสมให้เป็นระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจังหวัดอ่างทองได้จัดทํา
แผนแม่บทการจัดการขยะของจังหวัดอ่างทอง โดยมีสาระสําคัญประการหนึ่งคือ ให้มีการคัดแยกขยะจาก
ต้นทางและปลายทาง เพื่อคัดแยกขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ และลดปริมาณขยะที่จะนําไปกําจัดให้
เหลื อ น้ อ ยที่ สุ ด โดยเฉพาะในส่ ว นภาครั ฐ หน่ ว ยงานราชการในจั ง หวั ด อ่ า งทอง ดั ง นั้ น สํ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง จึงได้จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลจังหวัดอ่างทองขึ้น โดยมี
วัตถุป ระสงค์เพื่อลดปริ มาณขยะ สร้ างมูล ค่าและรายได้จากขยะที่ส ามารถนํากลั บมาใช้ใหม่ได้ ส่ งผลดีต่อ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน
จังหวัดอ่างทองจึงได้กําหนดระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล ขึ้น ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบจังหวัดอ่างทองว่าด้วยการจัดตั้ง ธนาคารขยะรีไซเคิลจังหวัด
อ่างทอง พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“ขยะรีไซเคิล” หมายความว่า ของเสีย บรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนํา
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่องเครื่องดื่ม กระป๋องเครื่องดื่ม เศษโลหะ
อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น
“ธนาคารขยะรีไซเคิล” หมายความว่า การดําเนินงานเพื่อคัดแยกขยะมูลฝอยภายใน
หน่วยงานราชการ ชุมชน หรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย
“ธนาคารขยะ” หมายความว่า ธนาคารขยะรีไซเคิลจังหวัดอ่างทอง
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธนาคารขยะรีไซเคิลจังหวัดอ่างทอง
ข้อ 4 ธนาคารขยะรีไซเคิลจังหวัดอ่างทองมี ที่ทําการตั้งอยู่ ณ บริเวณทางเชื่อมระหว่างศาลา
กลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า - หลังใหม่) ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตําบลบางแก้ว อําเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง

-2หมวดที่ 1
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลจังหวัดอ่างทอง
ข้อ 5 เพื่อจัดระบบการจัดการขยะรีไซเคิล ประเภทต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด
อ่างทองให้มีประสิทธิภาพ
ข้อ 6 เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะรีไซเคิลของข้าราชการและ
บุคลากรตลอดจนหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ในจังหวัดอ่างทอง
ข้อ 7 เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่จะต้องนําไปกําจัด
ข้อ 8 เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีและลดภาระในการจัดการขยะ
หมวดที่ 2
คณะกรรมการธนาคารขยะรีไซเคิลจังหวัดอ่างทอง
ข้อ 9 ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการธนาคารขยะรีไซเคิล จังหวัด
อ่างทอง ประกอบด้วย
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
(2) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เป็นกรรมการ
(3) รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (นายประมวล มุ่งมาตร) เป็นกรรมการ
(4) หัวหน้าสํานักงานจังหวัดอ่างทอง เป็นกรรมการ
(5) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นกรรมการ
(6) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เป็นกรรมการ
(7) แรงงานจังหวัดอ่างทอง เป็นกรรมการ
(8) อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง เป็นกรรมการ
(9) ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง เป็นกรรมการ
(10) พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง เป็นกรรมการ
(11) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง เป็นกรรมการ
(12) พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง เป็นกรรมการ
(13) คลังจังหวัดอ่างทอง เป็นกรรมการ
(14) สถิติจังหวัดอ่างทอง เป็นกรรมการ
(15) ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เป็นกรรมการ
(16) ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด อ่ า งทอง เป็ น
กรรมการและเลขานุการ
(17) เจ้าหน้าที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
(18) เจ้าหน้าที่สํ านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการมีหน้าที่อํานวยความสะดวก ให้คําปรึกษา กํากับดูแล และแนะนําเจ้าหน้าที่ประจํา
ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การดําเนินการบริหารจัดการธนาคารขยะถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
หรือหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ระเบียบนี้บัญญัติไว้

-3ข้อ 10 ให้ ค ณะกรรมการพิจ ารณาแต่ง ตั้ ง คณะทํา งานธนาคารขยะรี ไซเคิ ล จั ง หวั ด อ่ างทอง
ประกอบด้วย
(1) ผู้จัดการ จํานวน 1 คน และผู้ช่วยผู้จัดการ จํานวน 1 คน มีหน้าที่ รับผิดชอบการ
ดําเนินงานในภาพรวมของธนาคารขยะ
(2) ฝ่ายทะเบียนสมาชิกและประชาสัมพันธ์ จํานวน ๕ คน มีหน้าที่ รับผิดชอบการรับสมาชิก
จัดทําทะเบียนสมาชิก และบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของธนาคารขยะ รวมทั้ง
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความร่วมมือของสมาชิก โดยผ่านสื่อทุกช่องทางที่มี
เช่น อินเทอร์เน็ต เสียงไร้สาย จดหมายข่าวและรถประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
(3) ฝ่ายการเงินและบัญชี จํานวน ๕ คน มีหน้าที่ รับผิดชอบการเทียบราคาของและคิด
จํานวนเงินของสินค้าที่สมาชิกนํามาฝาก รับผิดชอบการฝากและถอนเงินของสมาชิก รับผิดชอบเอกสารต่าง ๆ
ที่ เ กี่ ย วกั บ การเงิ น สรุ ป ยอดเงิ น ฝากของสมาชิ ก สรุ ป ยอดรายรั บ -รายจ่ า ยของธนาคารขยะ และบั น ทึ ก
รายละเอียดยอดคงเหลือของสินค้าตามประเภทปริมาณราคา โดยทําการบันทึกทุกวันที่เปิดทําการ ตลอดจน
ควบคุมการเงินของธนาคารขยะ การนําฝากและถอนให้สามารถตรวจสอบได้
(4) ฝ่ายจัดการ จํานวน ๕ คน มีหน้าที่ รับผิดชอบการขนถ่ายขยะจากสมาชิก ดูแลการชั่ง
น้ําหนัก การบันทึกขนถ่ายขยะ รับผิดชอบข้อมูลการซื้อ-ขาย สํารวจราคาสินค้าในท้องตลาด การปรับเปลี่ยน
ราคาและแจ้ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งข้อมูลต่อสมาชิกให้รับทราบ ตลอดจนการประสานร้านรับซื้อของเก่า
และนําสินค้าไปขาย
ข้อ 11 คณะทํางานธนาคารขยะ มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 2 ปี
ข้อ 12 ให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานธนาคารขยะ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
หมวดที่ 3
แนวปฏิบัติของคณะทางานธนาคารขยะรีไซเคิลจังหวัดอ่างทอง
ข้อ 13 ให้ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการของคณะทํางานธนาคารขยะ
จัดเตรียมที่ทําการตามข้อ 4 ให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดทําการ
ข้อ 14 กําหนดวันและเวลาเปิดทําการรับฝากขยะ ทุกวันพุธแรกของเดือน เวลา 09.00 น. ถึง
เวลา 12.00 น.
ข้อ 15 การเปิดดําเนินการธนาคาร ให้ฝ่ายทะเบียนรับสมัครสมาชิก โดยให้หน่วยงานภาครัฐหรือ
ผู้ที่สนใจกรอกใบสมัคร แล้วให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนให้เลขสมาชิกพร้อมสมุดคู่ฝาก
ข้อ 16 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี ดําเนินการเกี่ยวกับการฝากและถอน ในวันเปิดทําการ
ดังนี้
(1) การฝาก ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดสมาชิก ในทะเบียนสมาชิก คิดจํานวนเงินโดย
เทียบกับราคา ลงบันทึกในสมุดนําฝาก เจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดเลขที่สมาชิก ประเภทขยะ จํานวนเงิน
ลงในเอกสารใบสรุปการนําฝาก
(2) บันทึกลงในสมุดคู่ฝากเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการฝากและถอนของสมาชิก
(3) การถอน ให้สมาชิกเขียนรายละเอียดใบถอนแล้วให้เจ้าหน้าที่
(4) ภายหลังจากธนาคารปิดทําการแต่ละครั้ง ให้เจ้าหน้าที่ทําการรวบรวมรายรับรายจ่ายและ
ทะเบียนคุมเจ้าหนี้ของธนาคารขยะในแต่ละครั้ง เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ การลงค่าซื้อขายขยะลงในสมุด
เงินสดเพื่อทําการตรวจสอบการขาดทุนและกําไร

-4(5) สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานในแต่ ล ะเดื อ นและแจ้ ง แก่ ส มาชิ ก ของธนาคาร โดยติ ด
ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการ
ข้อ 17 การติดตามประเมินผล พิจารณาจากจํานวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม ปริมาณขยะที่
รวบรวมและกํ า ไรจากการซื้ อ ขาย โดยเลขานุ ก ารคณะกรรมการสรุ ป เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรให้ ป ระธาน
คณะกรรมการทราบเป็นประจําทุก 3 เดือน
ข้อ 18 ให้คณะทํางานธนาคารขยะ กําหนดแบบเอกสาร แบบฟอร์มธนาคารขยะ หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไข เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ 19 ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามที่ธนาคารขยะกําหนด ดังนี้
(1) ใบสมัครสมาชิกธนาคารขยะ ให้ใช้ตามแบบ อท.1
(2) ทะเบียนคุมสมาชิกธนาคารขยะ ให้ใช้ตามแบบ อท.2
(3) สมุดคู่ฝากธนาคารขยะให้ใช้ตามแบบ อท.3
(4) ใบนําฝากเงิน ให้ใช้ตามแบบ อท.4
(5) ใบถอนเงิน ให้ใช้ตามแบบ อท.5
(6) สรุปการฝาก-ถอน สําหรับสมาชิก ให้ใช้ตามแบบ อท.6
(7) บันทึกการรับฝากวัสดุรีไซเคิล (สําหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร) ให้ใช้ตามแบบ อท.7
(8) สรุปรายรับ-รายจ่ายธนาคารขยะ ให้ใช้ตามแบบ อท.8
(9) เอกสารอื่นตามที่ธนาคารขยะ กําหนด
หมวดที่ 4
สมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลจังหวัดอ่างทอง
ข้อ 20 สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจในจังหวัดอ่างทอง
(2) เป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบของธนาคารขยะ
(3) สมาชิกสามารถสมัครได้ในนามหน่วยงานและในนามบุคคล
(4) สมาชิกจะต้องยอมรับราคาการรับซื้อทีธ่ นาคารขยะ กําหนด
(5) สมาชิกต้องนําสมุดคู่ฝากมาด้วยทุก ครั้ง โดยยอดคงเหลือต้องตรงกับ บันทึกของธนาคาร
ขยะ
(6) การเปิดบัญชีครั้งแรก ต้องมียอดวัสดุรีไซเคิลน้ําหนักไม่ต่ํากว่า 1 กิโลกรัม และจะถอนได้
ในครั้งต่อไป
(7) การถอนเงิน จะถอนได้ก็ต่อเมื่อมียอดเงินฝาก ไม่น้อยกว่า 100 บาท และต้องเหลือเงิน
คงยอดในบัญชีไม่นอ้ ยกว่า ๑๐0 บาท
(8) การฝากทุกครั้ง วัสดุรีไซเคิลที่นํามาฝากน้ําหนักรวมไม่ต่ํากว่า 1 กิโลกรัม

-5หมวดที่ 5
เงินธนาคารขยะรีไซเคิลจังหวัดอ่างทอง
ข้อ 21 เงินของธนาคารขยะ มีที่มาดังนี้
(1) เงินจากการรับฝากของสมาชิก โดยธนาคารขยะ จะมีรายได้จากส่วนต่างจากราคาที่รับ
ฝากจากสมาชิกและรายได้จากการจําหน่ายวัสดุรีไซเคิลให้ร้านที่รับซื้อ
(2) รายได้และทรัพย์สินที่เกิดจากกิจการธนาคารขยะ
(3) การบริจาค
ข้อ 22 บรรดาเงินรายรับของธนาคารขยะ ให้นําส่งเข้าบัญชีธนาคาร ที่เปิดไว้ตามข้อ 28
ข้อ 23 การรับเงินเข้าบัญชีธนาคารขยะ ให้รับเป็นเงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติและมีการ
จัดทําบัญชีทุกครั้ง แนบสําเนาใบนําฝากของธนาคารเป็นหลักฐานหรื อใช้หลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร
ข้อ 24 วิธีการจ่ายเงินของธนาคารขยะ ให้จ่ายได้ดังนี้
(1) จ่ายเป็นเงินสด
(2) จ่ายผ่านทางธนาคารหรือทางอื่นที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ 25 การจ่ายเงิน ตามข้อ 24 ให้จ่ายในนามผู้มีสิทธิรับเงินตามบัญชีเงินฝากที่ธนาคารขยะ
รีไซเคิลจังหวัดอ่างทองกําหนด ถ้าผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเอง จะมอบอํานาจให้ตามแบบที่
คณะกรรมการกําหนด เป็นผู้รับเงินแทนก็ให้กระทําได้
ข้อ 26 การจ่ายเงินแก่สมาชิก ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นบันทึกหรือหลักฐานการนําเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารผู้มีสิทธิ์รับเงินหรือหลักฐานการรับ เงินอย่างอื่นที่คณะกรรมการกําหนด เก็บไว้ให้
ตรวจสอบ
ข้อ 27 การจ่ายเงินตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและคณะทํางานธนาคารขยะ จะจ่ายหรือไม่ก็
ได้ ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ 28 การเก็บรักษาเงินให้คณะกรรมการเปิดบัญชีเงินฝากกับ ธนาคารที่คณะกรรมการกําหนด
ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อว่า “ธนาคารขยะรีไซเคิลจังหวัดอ่างทอง”
ข้อ 29 การเปิดบัญชีตามข้อ 28 ให้คณะกรรมการมอบหมายให้ ประธานคณะกรรมการ
ผู้จัดการธนาคารขยะ และหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี คณะทํางานธนาคารขยะ มีอํานาจลงนามร่วมกันใน
การเปิดบัญชีและเบิกจ่ายเงินจากบัญชี แบบ 2 ใน 3 คน
ข้อ 30 ให้ผู้จัดการจัดทํารายงานการเงิน โดยประกอบด้วย รายรับ รายจ่าย และเงินคงเหลือ
ประจําเดือน ประจําไตรมาส และประจําปีงบประมาณ นําเสนอรายงานการเงินให้คณะกรรมการทราบตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
ข้อ 31 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 256๑
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