
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
การจัดการขยะมูลฝอยและวัสดุรีไซเคลิ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  

 
1. วัตถุประสงค์ 

  ๑.๑ เพ่ือลดปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดผลดีต่อระบบสาธารณูปโภคด้าน
สิ่งแวดล้อม  

๑.๒ เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การน าขยะ 
บางส่วนกลับไปใช้ประโยชน์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า ตลอดจนสามารถน าไปฝาก/จ าหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม 

๑.๓ เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าความรู้ จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ไปพัฒนาต่อยอด
และใช้ประโยชน์ในงาน ได้แก่ การหมักปุ๋ยจากเศษใบไม้แห้ง ซากพืช เศษอาหาร เพ่ือน าไปเป็นปุ๋ยบ ารุงต้นไม้ 
พืชผักในมหาวิทยาลัยต่อไปได้ 

๑.๔ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม ความรักสามัคคีค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและองค์กรรวมทั้ง
ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและนักศึกษารู้และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
    ๑.๕ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจในระดับ ๓.๕๑ ขึ้นไป 
  
๒. ขอบเขต 
 

 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่ การขออนุญาตด าเนินกิจกรรมใน
โครงการฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงาน  การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของ
บุคลากร นักศึกษาและบุคลากรภายในหน่วยงานของของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร การจัดเก็บข้อมูล 
การสรุปผลการด าเนินงาน  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา  
 
๓. ค าจ ากัดความ 
 ๓.๑ ขยะหรือมูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์หรือสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนนตลาด ที่ เลี้ ย งสั ต ว์ ห รื อที่ อ่ื น แล ะ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจาก ชุมชนและครัวเรือน ยกเว้นเศษวัสดุ
เหลือใช้จากโรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ตาม กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

๓.๒ วัสดุรีไซเคิล หมายถึง สิงของหรือวัสดุเหลือใช้ ที่สามารถน ากลับมาผ่านกระบวนการ เพ่ือผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่กลับมาใช้ได้ใหม่ ได้แก่ วัสดุประเภทกระดาษ แก้ว พลาสติก โลหะ/อโลหะ และกล่อง
เครื่องดื่ม เป็นต้น  

๓.๓ การคัดแยกขยะ หมายถึง กระบวนการแยกขยะหรือสิ่งที่ไม่ใช้แล้วออกเป็นประเภทต่าง ๆ  
ตามองค์ประกอบ ได้แก่ กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ/อโลหะ และกล่องเครื่องดื่ม เป็นต้น 

๓.๔ ธนาคารวัสดุรีไซเคิล หมายถึง  สถานที่ที่มีกิจกรรมการรับฝากหรือการซื้อ-ขายวัสดุรีไซเคิล และ
คิดเป็นมูลค่า โดยสมาชิกสามารถมาฝากและจะบันทึกรายการลงสมดุคู่ฝาก ซึ่งสามารถ ถอนได้เช่นเดียวกับ
ธนาคารทั่วไป โดยธนาคารฯ จะมีรายได้จากส่วนต่างที่รับซื้อจากสมาชิกและท่ีจ าหน่ายให้กับร้านรับซื้อของเก่า 

 



4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ อนุมตัิในการขอ
อนุญาตจัดกิจกรรม /โครงการ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ เห็นชอบ/เห็นสมควรอนุมัติ ในการด าเนินการกิจกรรม / โครงการ/ อนุมัติ
เงินยืม  (กรณียืมเงิน) 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี มีหน้าที่ มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด  
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ให้กิจกรรม / โครงการ ด าเนินไปอย่างเรียบร้อย 
บุคลากรในกองกลาง ส านักงานอธิการบดี  ตลอดจนบุคลาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ตลอดจนบุคลากรภายนอกที่มาติดต่อ ประสานงานภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ มีหน้าที่  ให้ความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในการจัดกิจกรรม/โครงการ 

 
5. การตรวจเอกสาร 
 

 ขยะหรือมูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติกภาชนะที่
ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์หรือสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนนตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่ อ่ืนและหมายความ
รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก ชุมชนและครัวเรือน ยกเว้นเศษวัสดุเหลือใช้จาก
โรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ตาม กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

 
ประเภทของขยะ  
ที่มาของขยะ 
วิธีการก าจัด  

 
 

๖.  กิจกรรมที่ด าเนินการ 
๖.๑ จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและประโยชน์ของ

การจัดการขยะให้กับบุคลากร (นักการภารโรงประจ าคณะ/สถาบัน/ส านัก/กอง ภายในมหาวิทยาลัย) 
ขั้นตอนการด าเนินการของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ มีดังนี้ 

 คณะทีมงานของโครงการฯ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ถังขยะแบบคัดแยกขยะ  
ตะแกรงเพ่ือรองรับขยะรีไซเคิล  โดยมีการเขียนป้ายชี้บ่งชนิดและภาพตัวอย่างของขยะอย่างชัดเจน 

 คณะทีมงานของโครงการฯ จะท าการชั่งวัดน้ าหนักขยะแต่ละประเภทของขยะในแต่ละวัน  
เพ่ือท าการประเมินปริมาณขยะมีการเพิ่ม/ ลด ของปริมาณขยะทุกรอบ ๑ เดือน 

 คณะทีมงานโครงการฯ ดูแล ให้ค าปรึกษาแนวทางปฏิบัติงาน  เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
เตรียมพร้อมรองรับการด าเนินงานของอาคารที่เข้าร่วมโครงการในระยะแรก 

๘.๒ จัดรณรงค์การคัดแยกขยะให้กับบุคลากรและนักศึกษาเพ่ือปลูกจิตส านึกและเห็นคุณค่า 
ของขยะ เพ่ือให้เกิดการขยายผลการปฏิบัติจริงในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย    

๘.๓ การจัดตั้งธนาคารขยะ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิลในมหาวิทยาลัยฯ โดย 
การบริหารจัดการธนาคารขยะแบ่งออกเป็น ๓ ฝ่าย ได้แก่ 
 



      
 
 

 
 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ผู้จัดการธนาคารขยะ มีบทบาทหน้าที่ตรวจสอบการท างานของฝ่ายต่าง ๆ และสรุปผล 
การด าเนินงานของธนาคารขยะและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบทุก 6 เดือน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการก าหนด
นโยบาย เพ่ือการพัฒนาปรับปรุง การจัดการตามโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
    ๒. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีบทบาทหน้าที่ให้บริการแก่สมาชิกของธนาคารในการฝากขยะ
หรือถอนเงินจากบัญชี และมีหน้าที่สรุปผลการประกอบการของธนาคารประจ าวันและประจ าเดือนส่งให้
ผู้จัดการธนาคารขยะพิจารณา 
  ๓. ฝ่ายด าเนินการทั่วไป มีหน้าที่ในการด าเนินการซื้อขายขยะประจ าเดือน โดยการตั้งราคา
จะอ้างอิงตามราคาตลาดของผู้รับซื้อขยะ (บริษัท วงษ์พาณิชย์) และตรวจสอบคุณลักษณะของขยะ ชั่งน้ าหนัก
ขยะที่สมาชิกน ามาฝากและดูแลจัดเก็บรวมถึงการจ าหน่ายต่อไป 

๔. ฝ่ายติดตาม ประเมินผล มีหน้าที่ในการติดตาม และสรุปผลของปริมาณขยะของอาคาร  
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ภายในมหาวิทยาลัยทุกรอบ ๑ เดือน สรุปปริมาณขยะรีไซเคิลที่น ามาฝากไว้กับธนาคาร
ขยะทุกรอบ ๑ เดือน และสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมครบรอบ ๑ ปี เพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงและขยาย
พ้ืนที่ด าเนินงานในปีต่อไป 

ธนาคารขยะมหาวทิยาลยัฯ 

ผู้จัดการธนาคารขยะ 

    ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- งานบริการน าฝาก-ถอน 
- งานบัญชีซื้อขายขยะ 
- เก็บขอ้มูลสมาชิก-พนักงาน 
- งานประชาสัมพันธ ์
- ประสานงานกับผู้รับซ้ือขยะ 

            ๒.  ฝ่ายด าเนินการทั่วไป 
- งานตรวจสอบคุณลักษณะขยะ 
- งานชั่งวัดน้ าหนกัขยะ ขนย้าย ดูแลแยก 
และจัดเก็บขยะ 
- ประสานงานและด าเนินการจัดการขยะ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่นักการภารโรงของคณะ/
สถาบัน/ส านัก 
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

           ๓.  ฝ่ายตดิตามประเมินผล 
- ติดตามประเมินปริมาณขยะ (การเพิ่ม/ลด) ของอาคารที่เข้าร่วม
โครงการฯ ภายในมหาวิทยาลัย ทกุรอบ ๑ เดือน 
- สรุปปริมาณขยะรีไซเคิลที่น ามาฝากธนาคารขยะ ในรอบ  ๑ เดือน 
- ติดตามประเมินผล สรุปผลและการด าเนินงานในภาพรวมเป็นเวลา 
๑ ปี และรายงานมหาวิทยาลยั  เพื่อพฒันาปรับปรุงและขยายพื้นที่
ด าเนินงานให้ครอบคลุมต่อไป 



๙. การด าเนินการของขยะแห้ง (รีไซเคิล) และขยะเศษวัสดุ (โลหะ) เพื่อจัดท าธนาคารขยะ 
    ๙.๑ ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกธนาคารขยะ โดยนักศึกษา บุคลากรหน่วยงานที่ต้องการ
สมัครเป็นสมาชิกของธนาคารขยะสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้เบ็ดเสร็จที่จัดรับสมัครของฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
และเจ้าหน้าที่จะออกรหัสสมาชิกและสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้สมัครภายหลังจากผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
เอกสารแล้ว 
   ๙.๒ ขั้นตอนการน าฝาก  สามารถน าฝากขยะกับธนาคารขยะได้ โดยกรอกข้อมูลตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด ยื่น ณ จัดตรวจสอบคุณลักษณะขยะและจุดชั่งน้ าหนักของฝ่ายด าเนินการทั่วไปและ
พนักงานฝ่ายด าเนินการทั่วไปจะด าเนินการรับขยะโดยมีพนักงานชั่งน้ าหนักขยะจะท าการชั่งและน าเงินฝาก
เข้าบัญชีที่จัดฝาก-ถอนของฝ่ายบัญชีและการเงิน ส่วนขยะจะน าเก็บไว้ในธนาคารขยะเพ่ือรวบรวมรอจ าหน่าย  
  ๙.๓  ขั้นตอนการถอนเงิน  สมาชิกสามารถถอนเงินจากบัญชีโดยการกรอกแบบฟอร์มที่
ก าหนดยื่น ณ จุดฝาก-ถอนของฝ่ายบัญชีและการเงิน เพ่ือรับเงินตามจ านวนที่ถอน หรือสามารถแลกสินค้าที่
อยู่ในธนาคารขยะ ราคาของสินค้าตามท้องตลาด 
    ๙.๔  ขั้นตอนการซื้อขายขยะกับร้านรับซื้อของเก่า  เมื่อปริมาณขยะที่สมาชิกน ามาฝากมี
ปริมาณพอสมควร ทางธนาคารขยะจะประสานงานกับร้านรับซื้อของเก่าเพ่ือตกลงราคาซื้อขาย (เพ่ือลดภาวะ
เรื่องสถานท่ีจัดเก็บขยะ จึงก าหนดให้ร้านรับซื้อขยะมารับขยะทุกสัปดาห์ ๆ ละ ๒ ครั้ง) 
  ๙.๕ ขั้นตอนการบริหารเงินที่ได้จากการขายขยะ  น าเอาเงินบางส่วนไปซื้อสินค้าตามราคา
ขายส่ง แต่น ามาจ าหน่าย เพ่ือให้สมาชิกสามารถแลกซื้อได้ แทนการถอนเงิน 
 

๑๐. การด าเนินการของขยะเปียก (เศษซากพืช เศษอาหาร ซากสัตว์ ผักผลไม้ ใบไม้แห้ง,สด) 
๑๐.๑ กิจกรรมทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและประโยชน์ของการจัดการ

ขยะให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
๑๐.๒ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ โดยการหมักปุ๋ยที่ได้จากขยะ  
๑๐.๓ กิจกรรมการน าปุ๋ยที่ได้จากการหมักขยะน าไปใช้ประโยชน์  

  น าปุ๋ยที่ได้จากการหมักขยะใส่ในวงบ่อคอนกรีต เพ่ือปลูกดอกไม้ประดับรอบๆ
ส านักงาน 

  น าปุ๋ยที่ได้บรรจุลงถุงด าเพาะช า เพาะต้นกล้าไม้ดอกไม้ประดับ หรือพืชผักสวนครัว 
  น าปุ๋ยที่ได้บรรจุลงกระสอบเพ่ือน าไปเติมในแปลง หรือกระถางดอกไม้ ไม้ดอกไม้

ประดับ ตามอาคารต่าง ๆ 
  น าปุ๋ยที่ได้จากการเหลือใช้จากการท ากิจกรรมต่าง ออกจ าหน่าย 

 

๑๒. การด าเนินการของขยะทั่วไป 
 ประสานงานกับเทศบาลต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือเข้ามา

เก็บขยะท่ัวไปในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. ค าจ ากัดความ 
 

๑. ขยะหรือมูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก 
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจาก ชุมชนและครัวเรือน ยกเว้นเศษวัสดุ
เหลือใช้จากโรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
 

๒. วัสดุรีไซเคิล หมายถึง สิ่งของหรือวัสดุเหลือใช้ ที่สามารถน ากลับมาผ่านกระบวนการ เพ่ือผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่กลับมาใช้ได้ใหม่ ได้แก่ วัสดุประเภทกระดาษ แก้ว พลาสติก โลหะ/อโลหะ และกล่อง
เครื่องดืม่ เป็นต้น 
 



๓. การคัดแยกขยะ หมายถึง กระบวนการแยกขยะหรือสิ่งที่ไม่ใช้แล้วออกเป็นประเภทต่าง ๆ                   
ตามองค์ประกอบ ได้แก่ กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ/อโลหะ และกล่องเครื่องดื่ม เป็นต้น 
 

๔. ภาชนะแยกประเภท หมายถึง ที่รองรับของเสีย วัสดุหรือสิ่งของต่างๆ ที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งแยกตาม
องค์ประกอบของเสียเหล่านั้น 

 

๕. ธนาคารขยะรีไซเคิล หมายถึง สถานที่ที่มีกิจกรรมการรับฝากหรือการซื้อ-ขายวัสดุ รีไซเคิลและ                  
คิดเป็นมูลค่า โดยสมาชิกสามารถมาฝากและจะบันทึกรายการลงสมุดคู่ฝาก ซึ่งสามารถ ถอนได ้

 
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่                   
อนุมัตโิครงการ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยและวัสดุรีไซเคิล มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ เห็นชอบ/เห็นสมควรอนุมัติ ในการขออนุญาตจัดโครงการ 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยและวัสดุรีไซเคิล  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร / อนุมัติเงินยืม  
(กรณียืมเงิน) 
 ผู้อ านวยการกองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีหน้าที่ มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ด าเนินการตาม
หน้าที่รับผิดชอบของโครงการการที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยและวัสดุรีไซเคิล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. การตรวจเอกสาร 
 

  ปัจจุบันได้มีการจ าแนกประเภทของขยะมูลฝอยตามกรมควบคุมมลพิษป 2549 ได้แบ่ง 
ประเภทของขยะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

 

 ประเภทที่ ๑ ขยะอินทรีย เป็นขยะที่ย่อยสลายได้เร็วตามธรรมชาติ สามารถน าไป เป็น
อาหารสัตว์ หรือหมักท าปุ๋ยได้ เช่น เศษอาหาร เศษผักและเปลือกผลไม้ เศษกิ่งไม ้ใบหญ้า เป็นต้น 

 
 
 
 

 
 



 
   
 
  
 
 

  ประเภทที่ ๒ ขยะรีไซเคิล หรือวัสดุรีไซเคิล ส่วนใหญ่เป็นบรรจุภัณฑ์ หรือเป็น วัสดุเหลือใช้
ที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ โดยส่วนใหญ่จะมีเครื่องหมายรีไซเคิลแสดงบนบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่องเครื่องดื่ม 
ขวดน้ าพลาสติก แก้วน้ าพลาสติก กระดาษขาว-ด า กระป๋องน้ าอัดลม ท่อพีวีซี สายยาง เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

เครื่องหมายรีไซเคิล 

                          
   

ประเภทที่ ๓ ขยะทั่วไป เป็นขยะประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่ขยะอินทรีย์  วัสดุรีไซเคิลและขยะ
อันตรายมีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ถุง พลาสติกเปอน
อาหาร ซองขนมขบเค้ียว ห่อพลาสติกใส่ขนม ซองบะหมี่ เปลือกลูกอม กล่องโฟม ที่เปอนอาหาร  เป็นต้น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ประเภทที่ ๔ ขยะอันตราย เป็นขยะที่มีส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งของสารพิษ วัตถุไวไฟ วัตถุที่
ท าให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี หรือวัตถุกัดกร่อน เป็นต้น  ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตราย ต่อคน สัตว์ ทรัพย์สิน และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องมีการจัดการอย่างถูกวิธี  เช่น น้ ายาล้างเล็บ น้ ายา ล้างห้องน้ า หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 
ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารก าจัดแมลงหรือวัชพืช แบตเตอรี่ มือถือ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย ์

หน่วยงานภายในอาคาร จ านวน 12 หน่วยงาน 

อาคารเรียนรวมและส านักงานอธิการบดี 

ของเสียจากกิจกรรมต่างๆ          
ในส านักงาน 

ของเสียจากกิจกรรมการจัด
ประชุม 

ของเสียจากกิจกรรม   
การเรียนการสอน 

ขยะอันตราย 

จ าแนก เป็น แก้ว
,โลหะ,กระดาษ,และ

พลาสติกรีไซเคิล 

โครงการธนาคารขยะ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 

ใช้ซ  า (Reuse) 
แปรรปูกลับมาใชใ้หม่ 
(Recycle) 

รายได้จากการจ าหนา่ย
ขยะรีไซเคิล 

เคลื่อนย้ายของเสีย
โดย อบต.นครชุม 

ฝังกลบ ณ บ่อฝังกลบ 
เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

บ่อหมักขยะอินทรีย ์

ผลผลติการเกษตร 
โครงการเรือนผักรั ว ครัวพอเพียง 

 

พื นที่สีเขียวรอบ
อาคาร 

จุดพักขยะอันตราย
ประจ าอาคาร 

จุดทิ งขยะอันตรายของ 
อบต.นครชุม 

หน่วยงานท้องถิ่นรับขยะ
อันตรายเพื่อน าไปก าจัด 

- หน่วยงานต่างๆ แยกขยะอินทรีย์ ได้แก่ เศษอาหาร เครื่องดื่ม 
ตั้งแต่ต้นทาง โดยแม่บ้านประจ าชั้นรวบรวมเพื่อเตรียมท าปุ๋ย
อินทรีย์ 

- เตรียมจุดทิ้งขยะเพื่อรองรับขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิลทุกชั้นของ
อาคาร 

- หน่วยงานต่างๆ แยกของเสียที่ ไม่ ใช้แล้วภายในส านักงาน        
เป็นกลุ่มๆ ได้แก่ แก้ว,กระดาษ,โลหะ,และพลาสติกรีไซเคิล       
เพื่อน ามาใช้ซ้ า หรือ รีไซเคิลในงานอื่นๆ หรือ เตรียมขาย
เปลี่ยนเป็นรายได้ 

- หน่วยงานแยกขยะอันตรายในส านักงาน และรวบรวมไว้ในจุดพัก
ขยะอันตรายประจ าอาคาร เพื่อรอเคลื่อนย้ายและก าจัดใน
ขั้นตอนต่อไป 

แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย 





๖.  กิจกรรมที่ด าเนินการ 
๖.๑ จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและประโยชน์ของ

การจัดการขยะให้กับบุคลากร (นักการภารโรงประจ าคณะ/สถาบัน/ส านัก/กอง ภายในมหาวิทยาลัย) 
ขั้นตอนการด าเนินการของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ มีดังนี้ 

  คณะทีมงานของโครงการฯ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ถังขยะแบบคัดแยก
ขยะ  ตะแกรงเพื่อรองรับขยะรีไซเคิล  โดยมีการเขียนป้ายชี้บ่งชนิดและภาพตัวอย่างของขยะอย่างชัดเจน 

  คณะทีมงานของโครงการฯ จะท าการชั่งวัดน้ าหนักขยะแต่ละประเภทของขยะใน
แต่ละวัน  เพื่อท าการประเมินปริมาณขยะมีการเพ่ิม/ ลด ของปริมาณขยะทุกรอบ ๑ เดือน 

  คณะทีมงานโครงการฯ ดูแล ให้ค าปรึกษาแนวทางปฏิบัติงาน  เพ่ือสร้างความ
เข้าใจและเตรียมพร้อมรองรับการด าเนินงานของอาคารที่เข้าร่วมโครงการในระยะแรก 

๖.๒ จัดรณรงค์การคัดแยกขยะให้กับบุคลากรและนักศึกษาเพ่ือปลูกจิตส านึกและเห็นคุณค่า 
ของขยะ เพ่ือให้เกิดการขยายผลการปฏิบัติจริงในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย    

๖.๓ การจัดตั้งธนาคารขยะ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิลในมหาวิทยาลัยฯ โดย 
การบริหารจัดการธนาคารขยะแบ่งออกเป็น ๓ ฝ่าย ได้แก ่
 

      
 
 

 
 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธนาคารขยะมหาวิทยาลัยฯ 

๑. ผู้จัดการธนาคารขยะ 

 ๒. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- งานบริการน าฝาก-ถอน 
- งานบัญชีซื้อขายขยะ 
- เก็บข้อมูลสมาชิก-พนักงาน 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- ประสานงานกับผู้รับซื้อขยะ 

  ๓.  ฝ่ายด าเนินการทั่วไป 
- งานตรวจสอบคณุลักษณะขยะ 
- งานช่ังวัดน้ าหนักขยะ ขนย้าย ดูแล
แยก และจัดเก็บขยะ 
- ประสานงานและด าเนินการจดัการ
ขยะร่วมกับเจ้าหน้าท่ีนักการภารโรง
ของคณะ/สถาบัน/ส านัก 
- งานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

   ๔.  ฝ่ายติดตามประเมินผล 
- ติดตามประเมินปรมิาณขยะ (การเพิ่ม/ลด) ของอาคารที่เข้าร่วม
โครงการฯ ภายในมหาวิทยาลัย ทุกรอบ ๑ เดือน 
- สรุปปริมาณขยะรไีซเคลิที่น ามาฝากธนาคารขยะ ในรอบ  ๑ เดือน 
- ติดตามประเมินผล สรุปผลและการด าเนินงานในภาพรวมเป็นเวลา ๑ 
ปี และรายงานมหาวิทยาลัย  เพื่อพัฒนาปรับปรุงและขยายพื้นท่ี
ด าเนินงานให้ครอบคลุมต่อไป 



๕. ผู้จัดการธนาคารขยะ มีบทบาทหน้าที่ตรวจสอบการท างานของฝ่ายต่าง ๆ และสรุปผล 
การด าเนินงานของธนาคารขยะและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบทุก 6 เดือน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการก าหนด
นโยบาย เพ่ือการพัฒนาปรับปรุง การจัดการตามโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
    ๒. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีบทบาทหน้าที่ให้บริการแก่สมาชิกของธนาคารในการฝากขยะ
หรือถอนเงินจากบัญชี และมีหน้าที่สรุปผลการประกอบการของธนาคารประจ าวันและประจ าเดือนส่งให้
ผู้จัดการธนาคารขยะพิจารณา 
  ๓. ฝ่ายด าเนินการทั่วไป มีหน้าที่ในการด าเนินการซื้อขายขยะประจ าเดือน โดยการตั้งราคา
จะอ้างอิงตามราคาตลาดของผู้รับซื้อขยะ (บริษัท วงษ์พาณิชย์) และตรวจสอบคุณลักษณะของขยะ ชั่งน้ าหนัก
ขยะที่สมาชิกน ามาฝากและดูแลจัดเก็บรวมถึงการจ าหน่ายต่อไป 

๔. ฝ่ายติดตาม ประเมินผล มีหน้าที่ในการติดตาม และสรุปผลของปริมาณขยะของอาคาร  
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ภายในมหาวิทยาลัยทุกรอบ ๑ เดือน สรุปปริมาณขยะรีไซเคิลที่น ามาฝากไว้กับธนาคาร
ขยะทุกรอบ ๑ เดือน และสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมครบรอบ ๑ ปี เพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงและขยาย
พ้ืนที่ด าเนินงานในปีต่อไป 

 
๗. การด าเนินการของขยะแต่ละประเภท 
 

  ๗.๑ ขยะแห้ง (รีไซเคิล) และขยะเศษวัสดุ (โลหะ) เพื่อจัดท าธนาคารขยะ 
     ๑. ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกธนาคารขยะ โดยนักศึกษา บุคลากรหน่วยงานที่
ต้องการสมัครเป็นสมาชิกของธนาคารขยะสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้เบ็ดเสร็จที่จัดรับสมัครของฝ่าย
บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่จะออกรหัสสมาชิกและสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้สมัครภายหลังจากผ่านการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของเอกสารแล้ว 
    ๒. ขั้นตอนการน าฝาก  สามารถน าฝากขยะกับธนาคารขยะได้ โดยกรอกข้อมูลตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด ยื่น ณ จัดตรวจสอบคุณลักษณะขยะและจุดชั่งน้ าหนักของฝ่ายด าเนินการทั่วไปและ
พนักงานฝ่ายด าเนินการทั่วไปจะด าเนินการรับขยะโดยมีพนักงานชั่งน้ าหนักขยะจะท าการชั่งและน าเงินฝาก
เข้าบัญชีที่จัดฝาก-ถอนของฝ่ายบัญชีและการเงิน ส่วนขยะจะน าเก็บไว้ในธนาคารขยะเพ่ือรวบรวมรอจ าหน่าย  
   ๓.  ขั้นตอนการถอนเงิน  สมาชิกสามารถถอนเงินจากบัญชีโดยการกรอกแบบฟอร์ม
ที่ก าหนดยื่น ณ จุดฝาก-ถอนของฝ่ายบัญชีและการเงิน เพ่ือรับเงินตามจ านวนที่ถอน หรือสามารถแลกสินค้าที่
อยู่ในธนาคารขยะ ราคาของสินค้าตามท้องตลาด 
     ๔.  ขั้นตอนการซื้อขายขยะกับร้านรับซื้อของเก่า  เมื่อปริมาณขยะที่สมาชิกน ามา
ฝากมีปริมาณพอสมควร ทางธนาคารขยะจะประสานงานกับร้านรับซื้อของเก่าเพ่ือตกลงราคาซื้อขาย (เพ่ือลด
ภาวะเรื่องสถานท่ีจัดเก็บขยะ จึงก าหนดให้ร้านรับซื้อขยะมารับขยะทุกสัปดาห์ ๆ ละ ๒ ครั้ง) 
   ๕. ขั้นตอนการบริหารเงินที่ได้จากการขายขยะ  น าเอาเงินบางส่วนไปซื้อสินค้าตาม
ราคาขายส่ง แต่น ามาจ าหน่าย เพ่ือให้สมาชิกสามารถแลกซื้อได้ แทนการถอนเงิน 
 

๑๐. การด าเนินการของขยะเปียก (เศษซากพืช เศษอาหาร ซากสัตว์ ผักผลไม้ ใบไม้แห้ง,สด) 
๑๐.๑ กิจกรรมทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและประโยชน์ของการจัดการ

ขยะให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
๑๐.๒ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ โดยการหมักปุ๋ยที่ได้จากขยะ  
๑๐.๓ กิจกรรมการน าปุ๋ยที่ได้จากการหมักขยะน าไปใช้ประโยชน์  



  น าปุ๋ยที่ได้จากการหมักขยะใส่ในวงบ่อคอนกรีต เพ่ือปลูกดอกไม้ประดับรอบๆ
ส านักงาน 

  น าปุ๋ยที่ได้บรรจุลงถุงด าเพาะช า เพาะต้นกล้าไม้ดอกไม้ประดับ หรือพืชผักสวนครัว 
  น าปุ๋ยที่ได้บรรจุลงกระสอบเพ่ือน าไปเติมในแปลง หรือกระถางดอกไม้ ไม้ดอกไม้

ประดับ ตามอาคารต่าง ๆ 
  น าปุ๋ยที่ได้จากการเหลือใช้จากการท ากิจกรรมต่าง ออกจ าหน่าย 

 

๑๒. การด าเนินการของขยะทั่วไป 
 ประสานงานกับเทศบาลต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือเข้ามา

เก็บขยะท่ัวไปในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 





 
๑๒. ขั นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 
 

รายการ ต.ค.
๕๗ 

พ.ย.
๕๗ 

ธ.ค.
๕๗ 

ม.ค.
๕๘ 

ก.พ.
๕๘ 

มี.ค.
๕๘ 

เม.ย.
๕๘ 

ขั นวางแผนงาน(P) 
๑.ก าหนดเป้าหมายและระดับความส าเร็จของโครงการ โดยให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
๒. เสนออนุมัติ (ร่าง) โครงการ โดยการท าบันทึกข้อความถึงผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เพื่อขออนุมัติ
จากผู้บริหารต่อไป 
๓. ประสานงานทีมงาน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
พร้อมกับท าการประชุม เพื่อปรึกษาหารือทิศทางการด าเนินการของโครงการฯ 

       

ขั นด าเนินการ (D) 
๔. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการคัดแยกขยะให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดการขยะ       
ท่ีถูกต้อง 
๕. ขออนุญาตจัดกิจกรรม โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยการท าบันทึกข้อความถึงอธิการบดี 
๖. รณรงค์การคัดแยกขยะ โดยการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงร่วมรณรงค์ใน
กิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร 
๗. จัดต้ังธนาคารขยะ(ขยะแห้ง) โดยการประชาสัมพันธ์สถานท่ีรับซ้ือและประเภทของขยะรีไซเคิล โดยระบุวัน 
เวลา ท่ีชัดเจน ตลอดจนประสานงานกับร้านค้าท่ีรับซ้ือขยะรีไซเคิล  
๘. การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการท าปุ๋ยหมักจากขยะให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เรื่อง การหมัก
ปุ๋ยจากขยะเปียกในวงบ่อคอนกรีตตามแนวพระราชด าริ 

       

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
๙. รวบรวมข้อมูลและผลการด าเนินงาน ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการด าเนินงาน     
โดยมอบหมายให้ฝ่ายติดตาม ประเมินผล เป็นผู้เก็บข้อมูลอย่างต่อเน่ือง 

       

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
๑๐. ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป ให้มี คุณภาพมากยิ่งขึ้น  และจัดท า
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยการประชุมคณะกรรมการโครงการฯ เพื่อสรุปผลการด าเนินงานด าเนินงานใน
ภาพรวมในรอบ ๑ ปี เพื่อน ามาพัฒนา ปรับปรุงและขยายเขตพื้นท่ีด าเนินงานในปีต่อไป 
 

       





 

1 

13. ขั นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
๑๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๓.๑  ปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัยลดลง ก่อให้เกิดผลดีต่อระบบสาธารณูปโภคด้าน
สิ่งแวดล้อม  

๑๓.๒. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การน าขยะ บางส่วนกลับไปใช้
ประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า ตลอดจนสามารถน าไปฝาก/จ าหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมได้ 
  ๑๓.๓ บุคลากรสามารถน าความรู้ ที่ได้จากกิจกรรมครั้งนี้ไปพัฒนาต่อยอดและใช้ประโยชน์
ในงาน ได้แก่ การหมักปุ๋ยจากเศษใบไม้แห้ง ซากพืช เศษอาหาร เพ่ือน าไปเป็นปุ๋ยบ ารุงต้นไม้ พืชผักสวนครัว
ในมหาวิทยาลัยต่อไปได้ 

๑๓.๔ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วม มีความรัก สามัคคีค านึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมและองค์กร รวมทั้งมีจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
    ๑๓.๕ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจในระดับ ๓.๕๑ ขึ้นไป 
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ล าดับที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา มาตรฐานงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1 
 

  
 
 

1 วัน 
 
 
 

ความถูกต้อง 
ความรวดเร็ว 

หนังสือสั่งการจากผู้บังคับบัญชา /บันทึกข้อความ (กรณี
ร้องขอ) 

2 
 

 ความถูกต้อง 
ความรวดเร็ว 

ใบขออนุญาตไปราชการจากระบบ E-Personal  โดยได้รับ
การอนุมัติจากรองอธิการบดฝี่ายบริหาร /อธิการบด ี

3  ความถูกต้อง 
ความรวดเร็ว 

ใบขออนุญาตไปราชการจากระบบ E-Personal   

4  ความถูกต้อง 
ความรวดเร็ว 

ใบขออนุญาตไปราชการจากระบบ E-Personal  โดยได้รับ
การอนุมัติจากหัวหน้า (ผู้อ านวยการกองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี) 

5  ความถูกต้อง 
ความรวดเร็ว 

ใบขออนุญาตไปราชการจากระบบ E-Personal  โดยได้รับ
การอนุมัติจากผู้อ านวยการ ส านักงานอธิการบดี) 

6   
1 วัน 

 
 

ความถูกต้อง 
ความรวดเร็ว 

ใบขออนุญาตไปราชการจากระบบ E-Personal   

7  ความถูกต้อง 
ความรวดเร็ว 

ใบขออนุญาตไปราชการจากระบบ E-Personal  โดยได้รับ
การอนุมัติจากรองอธิการบดฝี่ายบริหาร 

8  ความถูกต้อง 
ความรวดเร็ว 

ใบขออนุญาตไปราชการจากระบบ E-Personal  โดยได้รับ
การอนุมัติจากอธิการบด ี

9  1 วัน ความถูกต้อง 
ความรวดเร็ว 

 

10     

START 

แจ้งรหัสงบประมาณ 

น าเสนอผู้บริหาร 

รับเรื่องด าเนินการต่อไป 

END 

เข้าระบบ E-Personal 

 

 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี
อนุมัต ิ

รองอธิการบดีลงนาม 

 อธิการบดีลงนาม 

แก้ไข 

แก้ไข 

ไม่อนุญาต 

ไม่อนุญาต 

6. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)  
   6.1  

หัวหน้าอนุมัติ 
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ล าดับที ่
ผังกระบวนการ 

 ระยะเวลา มาตรฐานงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
1 

  
 
 
 
 
 

2 วัน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ความถูกต้อง 
ความรวดเร็ว 

 ใบขออนุญาตไปราชการจากระบบ E-Personal  โดยได้รับ
การอนุมัติจาdอธิการบด ี

 
2 

 ความถูกต้อง 
ความรวดเร็ว 

 สัญญาการยมืเงินจากระบบ 3 มิต ิ(ระบบ 3D GF KPRU) 

3 
 

 ความถูกต้อง 
ความรวดเร็ว 

 ใบขออนุญาตไปราชการจากระบบ   E-Personal  โดยไดร้ับ
การอนุมัติจากอธิการบด ี
 สัญญาการยมืเงินจากระบบ 3 มิต ิ  (ระบบ 3D GF KPRU) 4  ความถูกต้อง 

ความรวดเร็ว 

5  ความถูกต้อง 
ความรวดเร็ว 

6  ความถูกต้อง 
ความรวดเร็ว 

7  ความถูกต้อง 
ความรวดเร็ว 

 (ส าเนา) ใบขออนุญาตไปราชการจากระบบ E-Personal      
โดยได้รับการอนุมัตจิากอธิการบด(ีตัวจริง) สัญญาการยมืเงินจาก
ระบบ 3มิติ (ระบบ 3D GF KPRU) 

8     

     6.2  

END 

START 

เข้าระบบ E-Personal 

ผู้ขอไปราชการ/เบิกเงินลงนาม 

 ผู้อ านวยการ/เจ้าหน้าท่ีการเงิน  
ลงนามผูต้รวจ 

 ผู้บริหารลงนามอนมุัต ิ

ส่งเรื่องงานการเงินและบัญชี 

รับเงินและเอกสารการยมืเงิน 

ไม่อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ
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ล าดับที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา มาตรฐานงาน เอกสารที่เกีย่วข้อง 
1   

 
 
 
 
 

1 วัน 

ความถูกต้อง 
 

• หนังสือต้นเรื่องที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน หรือบนัทึก          
ขออนุญาตเข้าร่วมประชุมอบรม สัมมนา                 
ที่ได้รับการอนุมัตเิรียบร้อยแล้ว 
• ใบขออนุญาตไปราชการจากระบบการ
บริหารงานบุคคลแบบอิเล็กทรอนกิส์                 
(e-Personal) ที่ได้รบัการอนุมตัิเรยีบร้อยแล้ว 
• ค าสั่ง/หนังสือใหไ้ปราชการ 
• บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการโดยใช้
รถยนต์ส่วนตัว (กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว) 
• สัญญาการยมืเงิน (ระบบ 3D GF KPRU) 

2 
 

  
 
 
 
 
ความถูกต้อง 
ความรวดเร็ว 

• ใบขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยการไปราชการ 
แบบ กง.3 และงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน 
• รายงานการเดินทาง (แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ แบบ8708) 
 กรณีใช้รถยนตส์่วนตัวไปราชการ กรอก

ลงรายละเอียดรายจ่าย ระยะทาง                 
ในใบรับรองแทนใบเสร็จ 
 กรณีเดินทางไปราชการโดยรถโดยสาร 

กรอกรายละเอียดรายจ่ายในใบรับรองแทน
ใบเสร็จ 
 ใบเสร็จรับเงิน ปละ/หรือ  ใบแจ้งค่าที่พัก 
(Folio) โดยออกใบเสรจ็รับเงินในนามช่ือท่ีพัก 
ที่อยู่มหาวิทยาลัย กรณีพักห้องคู่ จะต้องมีชื่อผู้
พักในใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบแจ้งค่าที่พัก 
(Folio) ทั้งสองราย 
 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ออกใบเสร็จ
ในนามมหาวิทยาลัย ท่ีอยู่มหาวิทยาลัย ลง
หมายเลขทะเบียนรถยนต์ และใบเสร็จค่าทาง
ด่วน 
 ใบขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยการไปราชการ  
(แบบ กง.3/ระบบ 3D GF KPRU) 
 ใบงบหน้าใบส าคัญรับเงิน (ระบบ 3D GF 
KPRU) 

3 
 

 

4              
1 วัน 

 
 
 
 

5  

6      

7  1 วัน 
 
 
 
 
 

ความถูกต้อง 
ความรวดเร็ว 

 บันทึกการรับ – ส่ง ฎีกา  (ระบบ 3D GF 
KPRU) 

8   เอกสารทั้งหมด ตั้งแต่ล าดับที่ 1 - 7 

6.4  

START 

เข้าระบบบัญชี 3 มิติ (ระบบ 3D GF KPRU) 

ผู้ขอไปราชการ/เบิกเงินลงนาม 
 

 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี
อนุมัต ิ

 หัวหน้างานการเงินและบัญชี    
ลงนาม 

 ผู้บริหารลงนาม 

1 

เข้าระบบบัญชี 3 มิติ (ระบบ 3D GF KPRU) เพ่ือส่งฎีกา 
 

1 

ส่งเรื่องที่งานการเงินและบัญชี 

ไม่อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 



 6 

 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล าดับ

ที ่
ผังกระบวนการ ระยะเวลา มาตรฐาน

งาน 
เอกสารที่เกีย่วข้อง ผู้รับผิดชอบ 

1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 วัน 

ความ
รวดเร็ว 
ความ
ถูกต้อง 
ความ
ครบถ้วน 

 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

 สัญญายืมเงิน(กรณียมื
เงิน) 

 ใบเสร็จรับเงิน (ค่าท่ีพัก) 
 ใบเสร็จรับเงิน (ค่า

พาหนะ) 
 ใบเสร็จรับเงิน(ค่าใช้จ่าย

อื่น) เช่น ค่าลงทะเบียน 
 ต้นเรื่อง /บันทึก

ข้อความ/โครงการ 
 ใบขออนุญาตเดินทางไป

ราชการ 

  ผู้เดินทางไป
ราชการ / ผูเ้ขียน
รายงาน/ผู้ร่วม
เดินทางไป
ราชการ 
 เจ้าหน้าท่ี

บริหารงาน
ทั่วไป 

2  ความ
ถูกต้อง 
ความ
ครบถ้วน 

• ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

END 

6.3   

ผู้เดินทางไปราชการ / ผู้เขียน
รายงานกรอกขอัมูล 

START 



 

 

7 

7 

 
3  ความ

ถูกต้อง 
ความ
ครบถ้วน 
 

• ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

4  
 

ความ
ถูกต้อง 
ความ
ครบถ้วน 
 

• ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

5  ความ
ถูกต้อง 
ความ
ครบถ้วน 

• ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

6      
 

ผู้เดินทางไปราชการ /ผู้เขียนรายงาน ลงชื่อเป็นผู้ขอรับเงิน 

ผู้ร่วมเดินทางลงลายมือช่ือเป็นผูร้บัเงิน 

ผู้จ่ายเงิน ลงช่ือเป็นผู้จ่ายเงิน 
 

น าเอกสารทั้งหมดเพื่อแนบขอเบิกจ่ายเงินในระบบ
ระบบบัญชี 3 มิติ (ระบบ 3D GF KPRU) ต่อไป 
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7. ขั นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี  
 

รายละเอียดงาน ขั นตอนการปฏิบัติงาน 
การอนุญาตไปราชการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  ได้รับหนังสือจากหน่วยงานภายนอก หรือ

บันทึกข้อความที่ได้รับการอนุญาต/เห็นชอบ/มอบหมายงาน/ค าสั่ง  ที่ให้เดินทางไป
ราชการ (ประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ) 

1. เข้าระบบการบริหารงานบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Personal) 
1.1 กรอกรหัสบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เดินทางไปราชการ ที่ USER  

และ  “ววดดปป”  ที่ password 
1.2 ระบุข้อมูลการขอไปราชการ สถานที่ เรื่องที่ไปราชการ ระหว่างวันที่

เดินทาง ผู้ร่วมเดินทาง ค่าใช้จ่าย  (ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ) 

2. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไปเป็นผู้อนุมัติในระบบ 
3. แจ้งรหัสงบประมาณท่ีใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่งานธุรการ 
4. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีอนุมัติในระบบ 
5. ธุรการน าเรื่องให้เพื่อน าเสนอผู้บริหาร 
6. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบลงนามอนุญาต (กองกลาง คือ รองอธิการบดี    

ฝ่ายบริหาร) 
7. อธิการบดีลงนามอนุญาต 
8. กองกลางรับเรื่องจากธุรการ เพ่ือท าเรื่องเบิกจ่าย  (ยืมเงิน) 

 
การยืมเงิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  เมื่อท าเรื่องไปราชการและขออนุญาตเบิก

เงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้บริหารสั่งการเรียบร้อยแล้ว ต้องด าเนินการยืมเงินทดรอง
จ่ายเพื่อเป็นเงินส ารองในการด าเนินการ ดังนี้ 

1. เข้าระบบบัญชี 3 มิต ิ(ระบบ 3D GF KPRU) โดยใช้รหัส  USER คือ 
GF220 และ password คือ 66.. กรอกข้อมูลที่ใบยืมเงิน  (ทดรองราชการ) 

2. ผู้ขอเดินทางไปราชการ / เบิกเงิน  เป็นผู้ลงนาม 
3. น าเสนอผู้อ านวยการกองกลาง ส านักงานอธิการบดี  และเจ้าหน้าที่การเงิน

และบัญชี (นางสาวนฤมล  ส่งต่าย หรือนางสาวปรางทิพย์  น้ าเงินสกุลณี )                
เป็นผู้ตรวจสอบเห็นสมควรอนุมัติให้ยืมเงินสัญญายืมเงิน  (ทดรองราชการ) 

4. น าเสนอผู้บริหาร (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร )ลงนามที่
ผู้อนุมัติในสัญญายืมเงิน 

5. ส่งเรื่องที่งานการเงินและบัญชี (นางปราจิน  ไกรทอง)  
6. รับเงินและเอกสารการยืมเงินที่งานการเงินและบัญชี 

 
การายงานการเดินทาง
ไปราชการ 

1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    
(ส่วนที่ 1 แบบ 8708 หน้าที่ 1)  หลังจากเดินทางกลับจากไปราชการอย่างครบถ้วน 

2. ผู้เดินทางไปราชการ ลงชื่อ ในช่องผู้ขอรับเงิน และกรณีเป็นผู้ยืมเงิน           
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9 

ลงชื่อ ในช่องผู้จ่ายเงิน 
3. กรณี ส่วนที่ 1 แบบ 8708 หน้าที่ 2  ใบรับรองแทนใบเสร็จ แบบ บก. 

3.1 เบิกค่าพาหนะประจ าทางและพาหนะรับจ้างเหมาจ่าย                 
(บันทึกข้อความต้องระบุรายละเอียดการเดินทางอย่างละเอียด  กรณีเบิกค่า
พาหนะ) 

3.2 ใช้พาหนะส่วนตัวเดินทาง (เหมาจ่าย)   
กรณีใช้รถราชการเดินทางไม่ต้องเขียน 

4. ส่วนที่ 2 แบบ 8708 หน้าที่ 3 หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบทุกช่อง  

4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักให้ระบุอัตราวันละและจ านวนวันที่          
ขอเบิกแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ 

4.2 ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่ได้       
รับเงิน กรณีเป็นการรับเงินจากเงินยืมให้ระบุวันที่ได้รับจากเงินยืม 

4.3 ผู้จ่ายเงิน หมายถึง ผู้ที่ขอยืมเงินจากทางราชการ และจ่ายเงินยืม
นั้นให้แก่ผู้เดินทาง แต่ละคน เป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน 
กรณีไปเป็นหมู่คณะ และผู้เขียนรายงานยืมเงินไปให้ลงชื่อผู้จ่ายเงินด้วย) 

การเบิกจ่ายเงิน หลังจากไปราชการหรือจัดกิจกรรมต้องด าเนินการการเบิกจ่ายเงิน 
1.การเข้าระบบบัญชี 3 มิติ (ระบบ 3D GF KPRU) 

       1.1 กรณีไปราชการ เข้าระบบบัญชี 3 มิติ (ระบบ 3D GF KPRU) โดยใช้รหัส  
USER คือ GF220 และ password คือ 66..  

• กรอกข้อมูลที่  กง.3  (เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ) โดยใช้รหัสงบประมาณ        
การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ  ตามใบขออนุญาตไปราชการนั้นๆ 

• กรอกข้อมูลที่ใบงบหน้าใบส าคัญรับเงิน 
1.2 กรณีเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ  เข้าระบบบัญชี 3 มิติ (ระบบ 3D GF KPRU)  

โดยใช้รหัส  USER คือ GF ..... และ password คือ ...  (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
เป็นผู้กรอกรหัส)  

• กรอกข้อมูลใน กง.2 (เบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย ) โดยใช้รหัสสวัสดิการ
กลาง (ปีงบประมาณ 2560 ใช้ 5010000.....) 

2. ผู้ขอเดินทางไปราชการ/เบิกเงิน ลงนาม 
     3. น าเสนอผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
     4. น าเสนอหัวหน้างานการเงินและบัญชี 
     5. น าเสนอผู้บริหาร ((อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ) 
     6. เข้าระบบบัญชี 3 มิติ (ระบบ 3D GF KPRU) โดยใช้รหัส  USER คือ GF 
..... และ password คือ ... เพ่ือขอส่งฎีกา  (บันทึกการขอส่งฎีกา) 
     7. ส่งเรื่องที่งานการเงินและบัญชี 
          7.1  กรณีมีเงินเหลือจากการยืมเงินทดรองจ่ายต้องคืนเงินที่งานการเงินและ
บัญชี (ตามเอกสารสัญญาการยืมเงิน เลขท่ี...ที่งานการเงินและบัญชีก าหนดไว้ ใน
เรื่องนั้น ๆ) การเงินและบัญชี ออกใบเสร็จรับเงิน  รับเงินคืนเงินยืมให้กับผู้ขอ
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เดินทางไปราชการ  เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน 
 
 
 
8. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร 

8.1 บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้ เดินทางไปราชการ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเข้าระบบ            
การบริหารงานบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Personal)  เป็นอย่างด ี

8.2 บุคลากรบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้เดินทางไปราชการ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเบิกจ่าย        
ในการเดินทางไปราชการของหน่วยงาน และถูกต้องระเบียบกระทรวงการคลังว่าการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทาง 
ไปราชการเป็นอย่างดี 

8.3 บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้เดินทางไปราชการ  ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกระตือรือร้นในการ
เบิกจ่ายเงินหลังจากกลับจากการเดินทางไปราชการ  และสามารถน าความรู้ที่ได้รับน ามาเผยแพร่และมาใช้
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้แท้จริง  
 
9. มาตรฐานคุณภาพงาน 

9.1 หัวข้อเรื่องที่ได้รับมอบหมายในการเข้าประชุม  อบรมและสัมมนา ศึกษาดูงาน หรืออ่ืน ๆ  มี
ความสอดคล้องและเหมาะสมกับภาระงานของผู้ขอเดินทางไปราชการ  และเพ่ือเป็นการน าเสนองานได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและองค์กร 

9.2 ระยะเวลา  สถานที่และค่าใช้จ่าย มีความเหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ  

9.3 บุคลากร  ได้รับการพัฒนาตนเองและเกิดความรู้ ความช านาญ เชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพของ
ตนเองและมีศักยภาพยิ่งขึ้น 

9.4 การพัฒนาบุคลากรมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของบุคลากรในการพัฒนา 

 
10. ระบบติดตามประเมินผล 

10.1 ผู้ขอเดินทางไปราชการ ต้องท าการรายงานสรุป หลังจากการเดินทางกลับจากไปราชการตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

10.2 บุคลากรที่ผ่านการประชุม  อบรมและสัมมนา ศึกษาดูงาน หรืออ่ืน ๆ  สามารถน าความรู่ที่ได้รับ
น ามาปรับปรุงต่อยอดเพ่ือการพัฒนาองค์กรต่อไป 

10.3 ติดตามประเมินผลบุคลากรที่เข้ารับการเพ่ิมพูนความรู้ตามความต้องการที่จะพัฒนาจากการ
สรุปร้อยละของบุคลากรในการพัฒนา โดยการเข้าระบบบันทึก การเข้าร่วมกิจกรร ประชุม อบรม สัมมนา 
ศึกษา และการน าไปใช้ประโยชน์ ของแต่ละบุคคล ประจ ากองกลาง ส านักงานอธิการบดี  ทุก 6 เดือน 
   
11. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
 
 
12. แบบฟอร์มที่ใช้ 
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13.ปัญหาส าคัญในการปฏิบัติงานและวิธีการแก้ไข 
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14. บรรณานุกรม 
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ประวัติของผู้จัดท า 

 
นางสาวผ่องศรี  เทพน้อย 
เกิดวันที ่27 มิถุนายน 2522   อาย ุ 37 ปี  เชื อชาติ  ไทย   สัญชาติ  ไทย  ศาสนา พุทธ  สถานภาพ  สมรส 
ที่อยู่ตามภูมิล าเนา        บ้านเลขท่ี 30 หมู่ที่ 8 ต าบลย่อแก้ว  อ าเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน 55180 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี                                           

69 หมู่ที่ 1 ต าบลนครชุม  อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 62000 
                               เบอร์โทรศัพท์  055- 706555  ต่อ 1051 
                               เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้. 089-6357380 
 
การศึกษา 
1.ระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  พ.ศ.2544 
 
2.ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ แขนง/สาขาบริหารรัฐกิจ  วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ.2553 
 
ประสบการณ์การท างาน 
1. บริษัทมหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร  จ ากัด เลขที่ 300  หมู่ที่ 1 ต าบลท่าสายลวด  อ าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก   
   ต าแหน่ง หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ  
   อายุงาน  5 ปี 
 
2. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
   ประจ าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการก าจัดขยะและบ าบัดน้ าเสียตามแนวพระราชด าริ ภาคเหนือ จ.อุตรดิตถ์  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ต.ท่าอิฐ  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  
   ต าแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม   
   อายุงาน 7 ปี 
 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ ากองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
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   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
   อายุงาน 2 ปี 
 


