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ค าน า

องค์ประกอบของขยะมูลฝอยประกอบด้วยขยะอินทรีย์ประมาณ 64 % 

ขยะรีไซเคิล ประมาณ 30 % ขยะทั่วไป ประมาณ 3 % และขยะอันตราย

ประมาณ 3 % โดยขยะที่มีมูลค่ามากที่สุดก็คือขยะรีไซเคิลเพราะสามารถน า

กลับไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ท าให้มีการเปรียบเทียบว่าขยะคือทอง ถ้าเรา

สามารถน าขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ทั้งหมดก็จะช่วยให้ลดการใช้

ทรัพยากร และยังช่วยให้เกิดรายได้กับตัวเราเอง ลดภาระให้กับท้องถิ่นในการ

จัดสรรงบประมาณเพื่อก าจัดขยะมูลฝอย

คู่มือธนาคารขยะรีไซเคิล จัดท าเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเชิง

ปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลให้แก่ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจและน าไปสู่การมีส่วนร่วม

ในการแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนได้ต่อไปในอนาคต
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ธนาคารขยะรีไซเคิล

จะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะช่วยกันคัดแยกขยะ
รีไซเคิลและแทนที่แต่ละคนแต่ละบ้านจะขายขยะ
กันเอง เราร่วมกันจัดตั้ง “ธนาคารขยะ”รีไซเคิล”
ที่เป็นตัวกลางในการด าเนินการนีแ้ทน

หลักการของธนาคารขยะรีไซเคิลคือการ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยเร่ิมต้นที่บา้น
ของบุคลากร และชุมชน และใช้ ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา                             การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นสถานที่ท าการ
ธนาคารด าเนินการโดยใหบ้คุลากรใ บุคลากร สพม.35 สมัครเป็นสมาชิกของธนาคาร

ขยะรีไซเคิลและน าขยะรีไซเคิลมาฝาก เจ้าหน้าที่
ธนาคารจะท าการคัดแยก และชั่งน้ าหนักแล้ว
ค านวณจ านวนเงิน จากนั้นบันทึกลงสมุดคู่ฝาก โดย

ใช้                                      ราคาที่ ทาง สพม.35 ประสานกับร้านรับซื้อของเก่า
เป็นเกณฑ์ ผลพลอยได้คือบุคลากรจะมีรายไดจ้ากการน าขยะมาฝากกบัธนาคาร
ส่วนธนาคารก็มีรายได้จากการเป็นตัวแทนขายขยะรีไซเคิลให้กับร้านของเก่า
และสามารถน าก าไรหลังหักค่าใช้จ่ายในการด าเนินการไปเป็นกองทุนสวัสดิการ
หรือสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ใน สพม.35 ตลอดจนลดปริมาณขยะ เป็นการสร้าง 
รูปแบบการจัดการขยะโดยบุคลากร สพม.35
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกจิตส านึกในการจัดการลดและคัดแยกขยะที่บ้านและสถานที่
ท างานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

2. เพื่อช่วยลดปริมาณขยะและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง
เหมาะสม

3. เพื่อน าผลพลอยได้จากการตั้งธนาคารขยะมาเป็นเปน็กองทุนสนบัสนุนกิจกรรม
ต่าง ๆ ของ สพม.35

4. เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยการมสี่วนร่วมของบุคลากร
สพม.35

5. เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานอืน่ในการจัดการขยะของ
สพม.35

อุปกรณ์
1. เครื่องชั่งน้ าหนัก
2. สถานที่เก็บรวบรวมวัสดุรีไซเคิล
3. สมุดคู่ฝากและเอกสารบัญชี

ขั้นตอนการด าเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล
1. รับสมัครคณะท างาน
2. ประชุมคณะท างาน
3. จัดเตรียมสถานที่เก็บรวบรวมขยะ
4. ประชาสัมพันธ์
5. การเปิดธนาคารขยะรีไซเคิล
6. การประเมินผล
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คณะท างานธนาคารขยะรีไซเคิล
รับสมัครคณะท างานจากบคุลากรใน สพม.35

ควรจัดตั้งคณะท างานไว้ 2 ชุด เพื่อสะดวกใน
การปฏิบัติงานและสามารถท าหนา้ที่แทนกันได้
คณะท างานต้องมีการประชุมเพื่อเตรียมงาน เช่น
การประชาสัมพันธ์วางแผนก าหนดวัน และ
สถานที่เปิดธนาคารขยะรีไซเคิล การก าหนดระยะ
เวลาการรับฝาก เวลาการขายขยะรีไซเคิล ฯลฯ
และการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อเปิดธนาคาร
และการประเมินผลกิจกรรม

1. ผู้จัดการธนาคารขยะ   จ านวน  1 คน มีหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานใน
ภาพรวมของธนาคารขยะ

2. กรรมการที่ปรึกษา จ านวน 1 คน มีหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานของ
ธนาคารขยะรีไซเคิล การประสานร้านรับซื้อของเก่า และดูแลเกี่ยวกับการเงินของ
โครงการ พร้อมทั้งดูแลเอกสารเบิกจ่ายเงิน ซึ่งเอกสารทุกฉบับสามารถตรวจสอบได้

3. เจ้าหน้าที่คัดแยกขยะและชั่งน้ าหนัก จ านวน 2 คน มีหน้าที่คัดแยกขยะและชั่ง
น้ าหนักขยะรีไซเคิลที่สมาชิกน ามาฝาก

4. เจ้าหน้าที่จดบันทกึจ านวน 1 คน มีหน้าที่รับผิดชอบการจดบันทึก รายละเอียด
เกี่ยวกับสมาชิก ประเภท และปริมาณขยะรีไซเคิล เพื่อส่งต่อให้เจ้าหน้าที่คิดเงิน
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5. เจ้าหน้าที่คิดเงิน จ านวน 1 คน มีหน้าที่รับผิดชอบการคดิจ านวนเงินของขยะ
รีไซเคิลที่สมาชิกน ามาฝาก พร้อมรับผิดชอบการฝากถอนเงินของสมาชิก
6. เจ้าหน้าที่บัญชี จ านวน 1 คน มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเอกสาร การเงิน เช่น
สรุปยอดการน าฝากของสมาชิก สรุปยอดรายรับ-รายจ่าย ของธนาคาร บันทึก
ยอดคงเหลือของขยะรีไซเคิล ฯลฯ โดยต้องท าการบันทึกทุกวันที่เปดิท าการ

ภารกิจเบื้องตันที่เจ้าหน้าที่ในคณะท างานต้องปฏิบัติงาน
1. จัดหาสถานที่ ที่ใช้ในการจัดเก็บขยะรีไซเคิลก่อนน าไปขาย ยึดหลักว่าเป็นสถานทีท่ี่

สามารถเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลได้ ป้องกันแดดฝนได้ ถ้ามีพื้นที่เพียงพอควรแยก
ประเภทขยะรีไซเคิลอย่างชัดเจน เป็นช่องส าหรับขยะรีไซเคิลแต่ละประเภท เช่น 
แก้ว โลหะ/อโลหะ พลาสติก กระดาษ เป็นต้น ในกรณีที่ไม่มีสถานที่เก็บรวบรวม 
สามารถใช้วิธีการรับฝากตอนเช้า และให้ร้านรับซ้ือของเก่ามารับซ้ือในตอนเย็น

2. จัดหาอุปกรณ์ที่จ าเปน็ในการจัดท าธนาคารขยะ เช่น เครื่องชั่ง
3. ระบบเอกสารบัญชี เอกสารที่ต้องจัดเตรียม ได้แก่ ใบสมัครสมาชิกธนาคารขยะ

รีไซเคิล ทะเบียนลูกค้า ใบน าฝาก ใบถอนเงิน สมุดคู่ฝาก สมุดการน าฝาก และ
เอกสารในการท าบัญชีที่จ าเป็น                
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การเตรียมการเปิดธนาคาร
1. ติดต่อประสานงานกับร้านคา้ของเก่าในเรืองเกี่ยวกับราคาขยะรีไซเคิล ประเภท

ต่าง ๆ เพื่อจัดท าตารางเปรียบเทียบราคาขยะรีไซเคิลแต่ละประเภท (ราคาสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้) พร้อมทั้งก าหนดวันที่เข้ามารับซ้ือจากธนาคาร

2. การประชาสัมพันธ์ คณะท างานควรเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องขยะ        
รีไซเคิลและธนาคารขยะ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ภายใน สพม.35 โดยการจัดบอร์ด
นิทรรศการ เชิญชวนบุคลากรในแต่ละกลุ่ม/หน่วยในห้องประชุมทีมบริหาร เพื่อให้
สมาชิกมาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้มากที่สดุ

3.  การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และการใช้ประโยชน์
จากขยะในรูปแบบต่าง ๆ กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

4. สพม.35 ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะที่บา้นก่อนน ามา
ก่อนน ามาฝากธนาคารทุกวันจันทร์ หลังเคารพธงชาติ เสียงตามสาย 
Application - Line
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การด าเนินการในการวันเปิดธนาคาร
รับสมัครสมาชิก
เริ่มแรกจะต้องรับสมัครสมาชิกของธนาคาร โดยผู้ที่สนใจกรอกรายละเอียดลงใน

ใบสมัคร จากนั้นเจ้าหน้าที่ธนาคารจะให้เลขทีส่มาชิกพร้อมทัง้ลงรายละเอียดในสมุดคู่
ฝาก โดยธนาคารจะเป็นผู้เก็บรวบรวมสมุดคูฝ่ากไว้ธนาคาร ซึ่งสมาชิกสามารถขอดูได้ใน
วันที่ธนาคารเปิดท าการ

ใบสมัครสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล เลขท่ี 001

ช่ือ – สกุล .........................................................ต าแหน่ง..............................................
เพศ      ชาย      หญิง  บัตรประชาชนเลขที่....................................................................
สัญชาติ..................เช้ือชาติ............................................ศาสนา......................................
กลุ่ม.....................................หน่วยงาน...........................................................................
เลขที่บัญชี....................................................................................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้....................................................................................................
รหัสไปรษณีย์............................โทร................................อีเมลล์.......................................

ลงช่ือ........................................                   ลงช่ือ.................................
(.......................................)                        (.................................)         

ผู้สมัคร/ผู้มีสิทธิถอนเงิน                           เจ้าหน้าที่ธนาคารรีไซเคิล
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การรับฝากขยะรีไซเคิล
ธนาคารเปิดให้บริการรับฝากขยะรีไซเคิล ทุกวันศุกร์ เวลา 10.00 . 11.30 น.

ณ สถานที่จัดเก็บขยะรีไซเคิล 
1. สมาชิกเขียนใบน าฝากตามประเภทขยะรีไซเคิลที่น าฝากแล้วน าใบน าฝาก

พร้อมขยะรีไซเคิลที่น ามาส่งให้เจ้าหน้าที่คดัแยก

“ตัวอย่าง”

ใบน ำฝำก
เลขที่บญัชี 001     วนัที่.............เดือน.................พ.ศ........................

ชื่อบญัชี นายรักษ์โลก  ยอดคนดี                                                                                                       

รายการ จ านวน
ก.ก.

ราคา/หน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

พลาสติก 10 12 120

กระดาษขาว - ด า 20 5 100

รวมเป็นเงิน 220

ยอดเงินเป็นตัวอักษร (สองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ฝาก...นายรักษ์โลก  ยอดคนดี.......ลงชื่อผู้รับฝาก.....น.ส.ใจสะอาด  ซ่ือสัตย์

กลุ่มอ านวยการ
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2. เจ้าหน้าที่คัดแยก ท าการคัดแยก ประเภทขยะตามใบน าฝากแล้วชั่งน้ าหนัก 
เสร็จแล้วส่งใบน าฝากให้เจ้าหน้าทีจ่ัดบันทึก

3. เจ้าหน้าที่จดบันทึก สมาชิกเจ้าของบัญชีดูการชั่งน้ าหนัก และบันทึกข้อมูล
น้ าหนักของขยะรีไซเคิลลงในใบน าฝาก แล้วส่งใบน าฝากให้เจ้าหน้าทีค่ิดเงิน

4. เจ้าหน้าที่คิดเงินจากใบน าฝาก โดยเปรียบเทียบจากราคาที่รับซื้อแล้วบนัทึกลง
ใบน าฝาก

5. เจ้าหน้าที่บัญชีท าการลงบันทึกข้อมูลในสมดุคูฝ่าก เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน การ
ฝาก – ถอนของสมาชิก

“ตัวอย่าง”

สมุดคู่ฝาก
ธนาคารขยะรีไซเคิลส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 35

ชื่อบัญชี นายรักษ์โลก  ยอดคนดี

เลขที่บัญชี : 001 ลายมือชื่อ    นายรักษ์โลก  ยอดคนดี

ว/ด/ป จ านวน
รายการ

จ านวน
(กก.)

ฝาก
(บาท)

ถอน
(ฝาก)

คงเหลือ
(บาท)

ลงชื่อ
เจ้าหน้าที่

1 สิงหาคม 
2563

2 30 220 - 220 น.ส.ใจสะอาด
ซื่อสัตย์
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การถอนเงินของธนาคารขยะรีไซเคิล
สมาชิกสามารถถอนเงินได้ทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 
08.30 – 16.30 น. โดยแจ้งยอดถอนเงินก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท าการ 

โดยเขียนใบถอนเงินยื่นต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ด าเนินการต่อไป

ใบถอนเงิน

เลขที่บัญชี
001............................

วันที่.............เดือน...........ป.ี.......

ชื่อบัญชี  นายรักษ์โลก  ยอดคนดี

จ านวนเงินที่ถอนเป็นตัวเลข 100

จ านวนเงินที่ถอนเป็นตัวอักษร หนึ่งร้อยบาทถ้วน

นายรักษ์โลก  ยอดคนดี
ลงชื่อผู้ถอน/ผู้รับมอบอ านาจ

นายรักษ์โลก ยอดคนดี
ลงชื่อเจ้าของบัญชี

ใจสะอาด  ซ่ือสัตย์
ลงชื่อผู้รับถอน

กลุ่มอ านวยการ
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การด าเนินการหลังปิดธนาคาร
จัดท าเอกสารทะเบียนลูกค้า

หลังจากปิดธนาคารแล้วเจ้าหน้าที่จะต้องรวบรวมใบสมคัรสมาชกิมาลง
ในเอกสารทะเบียนคุมลูกค้า เพื่อเก็บข้อมูลจ านวนสมาชิกทั้งหมด ที่เข้าร่วมกิจกรรม

ทะเบียนคุมลูกค้า (ตัวอย่าง)
Customer Registration
ธนาคารขยะรีไซเคิล

Recycle Waste Bank
สพม.35

เลขท่ีบญัชี ชื่อ - สกุล วันแรกเปิดบัญชี หมายเหตุ

001 นายหล่อจริง สามโลก 10 สิงหาคม 2563

003 น.ส.สวยแท้ จริงใจ 10 สิงหาคม 2563

003 นายแสวงบุญ รักจริง 10 สิงหาคม 2563

การขายขยะให้ร้านรับซื้อของเก่า
ผู้จัดการธนาคารขยะ ประสานงานขายขยะให้แก่ร้านรับซื้อของเก่าที่ติดต่อไว้ โดยส่วนใหญ่

จะให้มารับซื้อขยะรีไซเคิลที่ธนาคารขยะในเวลาหลังเลิกงานของวันเปิดธนาคารนั้น

สรุปการด าเนินการของธนาคาร
เจ้าหน้าที่ต้องลงรายละเอียดในเอกสารสรุปการน าฝาก และควรมีการสรุปผลการ

ด าเนินงานในแต่ละเดือนและแจ้งให้แก่สมาชิกของธนาคารโดยการจัดบอร์ดนิทรรศการ
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน ณ บริเวณที่ท าการ
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การติดตามประเมินผล
พิจารณาได้จากปริมาณขยะรีไซเคิลที่รวบรวมได้จากจ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม และ

จากก าไรในการซื้อขาย ควรติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งยัง
อาจดูจากจ านวนคร้ังที่สมาชิกแต่ละคนเข้าร่วม ซึ่งจะบอกได้ว่า ธนาคารขยะช่วยสร้างให้เกิดนิสัย
การคัดแยกขยะที่บ้านได้ผลหรือไม่
การสนับสนุน

สพม.35 ควรให้การสนับสนุนเพื่อให้ธนาคารคงอยู่และสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง 
เช่น

- ให้เกียรติบัตรหรือเงินตอบแทนตามความเหมาะสมแก่คณะท างาน
- แจกของที่ระลึกให้แก่สมาชิกในเทศกาลต่าง ๆ 
- ให้ของขวัญหรือเกียรติบัตรแก่สมาชิกที่มียอดเงินฝากสูง
- การจัดกิจกรรมการประดิษฐ์สิ่งของจากขยะรีไซเคิลประสานงานวิทยากรบุคคลภายนอก

มาให้ความรู้เร่ืองการประดิษฐ์สิ่งของจากขยะรีไซเคิลแล้วน าสิ่งประดิษฐ์นั้นมาจ าหน่ายหรือแจก
เป็นของที่ระลึก

สรุปการน าฝาก
Deposit Report

ธนาคารขยะรีไซเคิล
Recycle Waste Bank

สพม.35 วันที่ 5 สิงหาคม 2563

เลขที่
บัญชี

แก้ว กระดาษ พลาสติก
โลหะ/

อื่น ๆ 
จ านวนเงิน

หมายเหตุ
อโลหะ บาท สต.

001 - 2 1 1 - 30 -

002 1 - - - - 9 -
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เงื่อนไขการฝากถอนธนาคารขยะรีไซเคิล
- น าสมุดคู่ฝากไปทุกคร้ัง
- ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากต้องตรงกับยอดบัญชีธนาคาร
- ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากต้องไม่ต่ ากว่า 20 บาท
- การถอนเงินจะถอนได้เมื่อมีเงินในบัญชีไม่ต่ ากว่า 100 บาท
- การฝากขยะรีไซเคิลทุกคร้ังต้องไม่ต่ ากว่า 1 กิโลกรัม
- สามารถถอนเงินได้ทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน โดยแจ้งล่วงหน้าก่อน 1 วัน
การบริหารจัดการรายได้ที่เกิดจากการด าเนินงานของธนาคารขยะรีไซเคิล
- รายได้ที่มอบให้แก่สมาชิก คือ รายได้ที่เกิดจากจ าหน่ายขยะรีไซเคิลที่สมาชิกน าฝาก
ร่วมกับธนาคารฯ ซึ่งทางธนาคารฯ จะด าเนินการคืนเงินรายได้ส่วนนี้ให้แก่สมาชิกเมื่อสมาชิก
แจ้งความจ านงถอนเงิน
- รายได้ส่วนต่างที่เกิดจากการด าเนินงานธนาคารขยะ คือ รายได้ที่เกิดจากการจ าหน่าย
ขยะรีไซเคิลในราคาเต็มให้แก่ร้านที่รับซื้อ (หักร้อยละ 10 ไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานของธนาคารฯ ส่วนที่เหลือน าไปมอบให้สวัสดิการ สพม.35 หรือกิจกรรมอื่น ๆ 
ตามที่เห็นสมควร)

ประโยชน์อื่น ๆ ของธนาคารขยะรีไซเคิล     
1. บุคลากรในสังกัดเกิดความเข้าใจในคุณค่าของวัสดุบางประเภท ว่าสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้หลายคร้ัง หรือสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้
2. ฝึกนิสัยการแยกขยะที่บ้านของบคุลากร
3. ช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด
4. ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมท าให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น
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คณะผู้จัดท า
คู่มือธนาคารขยะรีไซเคิล

ทีป่รึกษา
นายประจักษ์  สหีราช ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
นางนภาพร  แสงนิล          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
คณะท างาน
นางศิริพันธ์  ปิยะทัตทันธ์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ
นายสรวง  ศรีแก้วทุม ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
นายโกศล  สินธุบุญ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางอุดม  ถาวร ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นายบัณฑูรย์ ธแิก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวรสสุคนธ์  ปลื้มจิตต์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางมัณฑณา ลิ้มตระกูล ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นายชวพล  แก้วศิริพันธ์ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
นายมนตรี  นันไชย ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
นางวัชรี  สิทธิวงศ์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางนภัสวรรณ ทาไชยวงค์ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ
นางกรุณา  ศิริฤกษ์อุดมพร นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ
นางสาวนลินา  เลาสูง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ
นางชมพูนุท  ต๊ะแสง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ
นางสาวกาญจนา  อุ่นจันตา นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ
นางณัฐรดา  กิติศรี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางนงคราญ  หล้าสมบูรณ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
นางสาวจุฑามาศ  วงคช์ัยบุตร ลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งแม่บ้าน
นายประสิทธิ์  ธรรมใจ ลูกจ้างประจ าต าแหน่งช่างไม้
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