


คํานํา

องค�ประกอบของขยะมูลฝอยประกอบด�วยขยะอินทรีย�ประมาณ 64 % 

ขยะรีไซเคิล ประมาณ 30 % ขยะทั่วไป ประมาณ   3 % และขยะอันตราย

ประมาณ 3 % โดยขยะที่มีมูลค'ามากที่สุดก็คือขยะรีไซเคิลเพราะสามารถนํา

กลับไปแปรรูปผลิตภัณฑ�ใหม'ได� ทําให�มีการเปรียบเทียบว'าขยะคือทอง ถ�าเรา

สามารถนําขยะรีไซเคิลมาใช�ประโยชน�ใหม'ได�ทั้งหมดก็จะช'วยให�ลดการใช�

ทรัพยากร และยังช'วยให�เกิดรายได�กับตัวเราเอง ลดภาระให�กับท�องถ่ินในการ

จัดสรรงบประมาณเพื่อกําจัดขยะมูลฝอย

คู'มือธนาคารขยะรีไซเคิล จัดทําเพื่อเผยแพร'ความรู�ความเข�าใจในเชิง

ปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินงานกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลให�แก'ข�าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจและนําไปสู'การมีส'วนร'วม

ในการแก�ป<ญหาและป>องกันป<ญหาขยะมูลฝอยชุมชนได�ต'อไปในอนาคต

                                     

กลุ�มอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูน
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กลุ�มอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูน



ธนาคารขยะรีไซเคิล

จะดีกว�าไหมถ8าเราทุกคนจะช�วยกันคัดแยกขยะ
รีไซเคิลและแทนท่ีแต�ละคนแต�ละบ8านจะขายขยะ
กันเอง เราร�วมกันจัดต้ัง “ธนาคารขยะ”รีไซเคิล”
ท่ีเปAนตัวกลางในการดําเนินการน้ีแทน

หลักการของธนาคารขยะรีไซเคิลคือการ
                                 ส'งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยเร่ิมต�นที่บ�าน
                                 ของบุคลากร และชุมชน และใช� สํานักงานเขตพ้ืนที่
                                 การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน เปFนสถานที่ทํา
                                 การธนาคารดําเนินการโดยให�บุคลากรใ บุคลากร
                                 สพม.ลปลพ สมัครเปFนสมาชิกของธนาคาร
                                 ขยะรีไซเคิลและนําขยะรีไซเคิลมาฝาก เจ�าหน�าที่
                                 ธนาคารจะทําการคัดแยก และชั่งนํ้าหนักแล�ว
                                 คํานวณจํานวนเงิน จากน้ันบันทึกลงสมุดคู'ฝาก โดย
ใช�ราคาที่ ทาง สพม.ลปลพ ประสานกับร�านรับซ้ือของเก'า
เปFนเกณฑ� ผลพลอยได�คือบุคลากรจะมีรายได�จากการนําขยะมาฝากกับธนาคาร
ส'วนธนาคารก็มีรายได�จากการเปFนตัวแทนขายขยะรีไซเคิลให�กับร�านของเก'า
และสามารถนํากําไรหลังหักค'าใช�จ'ายในการดําเนินการไปเปFนกองทุนสวัสดิการ
หรือสนับสนุนกิจกรรมอ่ืน ๆ ใน สพม.ลปลพ ตลอดจนลดปริมาณขยะ 
เปFนการสร�าง รูปแบบการจัดการขยะโดยบุคลากร สพม.ลปลพ
     

กลุ�มอํานวยการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูน

4



วัตถุประสงคD
1. เพ่ือปลูกจิตสํานึกในการจัดการลดและคัดแยกขยะที่บ�านและสถานที่
   ทํางานเพ่ือรักษาส่ิงแวดล�อมให�ยั่งยืน
2. เพ่ือช'วยลดปริมาณขยะและเสริมสร�างความรู�ในเร่ืองการคัดแยกขยะที่ถูกต�อง
   เหมาะสม
3. เพ่ือนําผลพลอยได�จากการตั้งธนาคารขยะมาเปFนเปFนกองทุนสนับสนุนกิจกรรม
   ต'าง ๆ ของ สพม.ลปลพ
4. เพ่ือเปFนการสร�างรูปแบบการจัดการขยะโดยการมีส'วนร'วมของบุคลากร
   สพม.ลปลพ 
5. เพ่ือเปFนตัวอย'างที่ดีให�แก'สถานศึกษาและหน'วยงานอ่ืนในการจัดการขยะของ
   สพม.ลปลพ
อุปกรณD
1. เคร่ืองชั่งนํ้าหนัก
2. สถานที่เก็บรวบรวมวัสดุรีไซเคิล
3. สมุดคู'ฝากและเอกสารบัญชี

ข้ันตอนการดําเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล
     1. รับสมัครคณะทํางาน
     2. ประชุมคณะทํางาน
     3. จัดเตรียมสถานท่ีเก็บรวบรวมขยะ
     4. ประชาสัมพันธD
     5. การเปIดธนาคารขยะรไีซเคิล
     6. การประเมินผล

กลุ�มอํานวยการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูน
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คณะทํางานธนาคารขยะรีไซเคิล
                                      รับสมัครคณะทํางานจากบุคลากรใน 
                                    สพม.ลปลพควรจัดตั้งคณะทํางานไว� 2 ชุด
                                    เพ่ือสะดวกใน
                                    การปฏิบัติงานและสามารถทําหน�าที่แทนกันได�
                                    คณะทํางานต�องมีการประชุมเพ่ือเตรียมงาน เช'น
                                    การประชาสัมพันธ�วางแผนกําหนดวัน และ
                                    สถานที่เป@ดธนาคารขยะรีไซเคิล การกําหนดระยะ
                                    เวลาการรับฝาก เวลาการขายขยะรีไซเคิล ฯลฯ
                                    และการดําเนินการต'าง ๆ เพ่ือเป@ดธนาคาร
                                    และการประเมินผลกิจกรรม
  
1. ผู�จัดการธนาคารขยะ   จํานวน  1  คน มีหน�าที่รับผิดชอบการดําเนินงานใน

ภาพรวมของธนาคารขยะ
2. กรรมการที่ปรึกษา จํานวน 1 คน มีหน�าที่รับผิดชอบการดําเนินงานของ

ธนาคารขยะรีไซเคิล การประสานร�านรับซ้ือของเก'า และดูแลเก่ียวกับการเงินของ
โครงการ พร�อมทั้งดูแลเอกสารเบิกจ'ายเงิน ซ่ึงเอกสารทุกฉบับสามารถตรวจสอบได�

3. เจ�าหน�าที่คัดแยกขยะและชัง่นํ้าหนัก จํานวน 2 คน มีหน�าที่คัดแยกขยะและชัง่
นํ้าหนักขยะรีไซเคิลที่สมาชกินํามาฝาก

4. เจ�าหน�าที่จดบันทึกจํานวน 1 คน มีหน�าที่รับผิดชอบการจดบันทึก รายละเอียด
เก่ียวกับสมาชิก ประเภท และปริมาณขยะรีไซเคิล เพ่ือส'งต'อให�เจ�าหน�าที่คิดเงิน

กลุ�มอํานวยการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูน
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5. เจ�าหน�าที่คิดเงิน จํานวน 1 คน มีหน�าที่รับผิดชอบการคิดจํานวนเงินของขยะ
รีไซเคิลที่สมาชิกนํามาฝาก พร�อมรับผิดชอบการฝากถอนเงินของสมาชิก
6. เจ�าหน�าที่บัญชี จํานวน 1 คน มีหน�าที่ดูแลรับผิดชอบเอกสาร การเงิน เช'น
   สรุปยอดการนําฝากของสมาชิก สรุปยอดรายรับ-รายจ'าย ของธนาคาร บันทึก
   ยอดคงเหลือของขยะรีไซเคิล ฯลฯ โดยต�องทําการบันทึกทุกวันที่เป@ดทาํการ

ภารกิจเบ้ืองตันที่เจ8าหน8าที่ในคณะทํางานต8องปฏิบัติงาน
1. จัดหาสถานที่ ที่ใช�ในการจัดเก็บขยะรีไซเคิลก'อนนําไปขาย ยึดหลักว'าเปFนสถานที่ที่

สามารถเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลได� ป>องกันแดดฝนได� ถ�ามีพ้ืนที่เพียงพอควรแยก
ประเภทขยะรีไซเคิลอย'างชัดเจน เปFนช'องสําหรับขยะรีไซเคิลแต'ละประเภท เช'น 
แก�ว โลหะ/อโลหะ พลาสติก กระดาษ เปFนต�น ในกรณีที่ไม'มีสถานที่เก็บรวบรวม 
สามารถใช�วิธีการรับฝากตอนเช�า และให�ร�านรับซ้ือของเก'ามารับซ้ือในตอนเย็น

2. จัดหาอุปกรณ�ที่จําเปFนในการจัดทําธนาคารขยะ เช'น เคร่ืองชั่ง
3. ระบบเอกสารบัญชี เอกสารที่ต�องจัดเตรียม ได�แก' ใบสมัครสมาชิกธนาคารขยะ
       รีไซเคิล ทะเบียนลูกค�า ใบนําฝาก ใบถอนเงิน สมุดคู'ฝาก สมุดการนําฝาก และ
       เอกสารในการทําบัญชีที่จําเปFน                
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กลุ�มอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ลําปาง 

ลําพูน



การเตรียมการเปIดธนาคาร
1. ติดต'อประสานงานกับร�านค�าของเก'าในเรืองเก่ียวกับราคาขยะรีไซเคิล ประเภท

ต'าง ๆ เพ่ือจัดทําตารางเปรียบเทียบราคาขยะรีไซเคิลแต'ละประเภท (ราคาสามารถ
เปลี่ยนแปลงได�) พร�อมทั้งกําหนดวันที่เข�ามารับซ้ือจากธนาคาร

2. การประชาสัมพันธ� คณะทํางานควรเผยแพร'ความรู�ความเข�าใจเร่ืองขยะ        
รีไซเคิลและธนาคารขยะ เพ่ือให�เกิดความร'วมมือ ภายใน สพม.ลปลพ โดยการจัดบอร�ด
นิทรรศการ เชิญชวนบุคลากรในแต'ละกลุ'ม/หน'วยในห�องประชุมทีมบริหาร เพ่ือให�
สมาชิกมาสมัครเข�าร'วมกิจกรรมให�มากที่สุด

3.  การอบรมให�ความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับการคัดแยกขยะ และการใช�ประโยชน�
จากขยะในรูปแบบต'าง ๆ กับผู�ที่เก่ียวข�อง
       4. สพม.ลปลพ ประชาสัมพันธ� ให�ความรู�เก่ียวกับการคัดแยกขยะที่บ�านก'อนนํามา
ก'อนนํามาฝากธนาคารทุกวันจันทร� หลังเคารพธงชาติ เสียงตามสาย 
Application - Line
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กลุ�มอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ลําปาง 

ลําพูน



การดําเนินการในการวันเปIดธนาคาร
รับสมัครสมาชิก
เร่ิมแรกจะต�องรับสมัครสมาชิกของธนาคาร โดยผู�ที่สนใจกรอกรายละเอียดลงใน

ใบสมัคร จากน้ันเจ�าหน�าที่ธนาคารจะให�เลขทีส่มาชิกพร�อมทั้งลงรายละเอียดในสมุดคู'
ฝาก โดยธนาคารจะเปFนผู�เก็บรวบรวมสมุดคู'ฝากไว�ธนาคาร ซ่ึงสมาชิกสามารถขอดูได�ใน
วันที่ธนาคารเป@ดทําการ

ใบสมัครสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล เลขที่ 001

 

ช่ือ – สกุล .........................................................ตําแหน�ง..............................................
เพศ      ชาย      หญิง  บัตรประชาชนเลขที่....................................................................
สัญชาติ..................เช้ือชาติ............................................ศาสนา......................................
กลุ�ม.....................................หน�วยงาน...........................................................................
เลขที่บัญชี....................................................................................................................
ที่อยู�ที่สามารถติดต�อได8....................................................................................................
รหัสไปรษณียD............................โทร................................อีเมลลD.......................................

          ลงช่ือ........................................                   ลงช่ือ.................................
               (.......................................)                        (.................................)        
                  ผู8สมัคร/ผู8มีสิทธิถอนเงิน                           เจ8าหน8าที่ธนาคารรีไซเคิล

กลุ�มอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูน
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การรับฝากขยะรไีซเคิล
ธนาคารเป@ดให�บริการรับฝากขยะรีไซเคิล ทุกวันศุกร� เวลา 10.00 . 11.30 น.

ณ สถานที่จัดเก็บขยะรีไซเคิล 
    1. สมาชิกเขียนใบนําฝากตามประเภทขยะรีไซเคิลทีนํ่าฝากแล�วนําใบนําฝาก

พร�อมขยะรีไซเคิลที่นํามาส'งให�เจ�าหน�าที่คดัแยก

“ตัวอย�าง”

ใบนาํฝาก

เลขที�บญัชี  001     วนัที�.............เดือน.................พ.ศ........................

ชื�อบญัชี นายรกัษโ์ลก  ยอดคนดี                                                                                          

รายการ จํานวน
ก.ก.

ราคา/หน�วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

พลาสติก 10 12 120

กระดาษขาว - ดํา 20 5 100

รวมเปFนเงิน 220

ยอดเงินเปFนตัวอักษร (สองร�อยย่ีสิบบาทถ�วน)

ลงชื่อผู�ฝาก...นายรักษ�โลก  ยอดคนดี.......ลงชื่อผู�รับฝาก.....น.ส.ใจสะอาด  ซ่ือสัตย�

10

กลุ�มอํานวยการ
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2. เจ�าหน�าที่คัดแยก ทําการคัดแยก ประเภทขยะตามใบนําฝากแล�วชั่งนํ้าหนัก 
เสร็จแล�วส'งใบนําฝากให�เจ�าหน�าที่จัดบันทึก

3. เจ�าหน�าที่จดบันทกึ สมาชิกเจ�าของบัญชีดูการชั่งนํ้าหนัก และบันทึกข�อมูล
นํ้าหนักของขยะรีไซเคิลลงในใบนําฝาก แล�วส'งใบนําฝากให�เจ�าหน�าที่คิดเงิน

4. เจ�าหน�าที่คิดเงินจากใบนําฝาก โดยเปรียบเทียบจากราคาที่รับซ้ือแล�วบันทึกลง
ใบนําฝาก

5. เจ�าหน�าที่บัญชีทาํการลงบันทึกข�อมูลในสมุดคู'ฝาก เพ่ือเก็บเปFนหลักฐาน การ
ฝาก – ถอนของสมาชิก

“ตัวอย�าง”
                                      

สมุดคู�ฝาก
ธนาคารขยะรีไซเคิลสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ช่ือบัญชี นายรักษDโลก  ยอดคนดี

เลขท่ีบัญชี : 001 ลายมือช่ือ    นายรักษDโลก  ยอดคนดี

ว/ด/ป จํานวน
รายการ

จํานวน
(กก.)

ฝาก
(บาท)

ถอน
(ฝาก)

คงเหลือ
(บาท)

ลงช่ือ
เจ8าหน8าท่ี

1 สิงหาคม 
2563

2 30 220 - 220 น.ส.ใจสะอาด
     ซ่ือสัตย�
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การถอนเงินของธนาคารขยะรีไซเคิล
สมาชิกสามารถถอนเงินได8ทุกวันท่ี 15 และ 30 ของทุกเดือน ต้ังแต�เวลา 
08.30 – 16.30 น. โดยแจ8งยอดถอนเงินก�อนล�วงหน8าอย�างน8อย 1 วันทําการ 

โดยเขียนใบถอนเงินย่ืนต�อเจ8าหน8าท่ี เพ่ือเจ8าหน8าท่ีจะได8ดําเนินการต�อไป

ใบถอนเงิน

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

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

ชื่อบัญชี  นายรักษ�โลก  ยอดคนดี

จํานวนเงินที่ถอนเปFนตัวเลข 100

จํานวนเงินที่ถอนเปFนตัวอักษร หน่ึงร�อยบาทถ�วน

นายรักษ�โลก  ยอดคนดี
ลงชื่อผู�ถอน/ผู�รับมอบอํานาจ

นายรักษ�โลก  ยอดคนดี
ลงชื่อเจ�าของบัญชี

ใจสะอาด  ซ่ือสัตย�
ลงชื่อผู�รับถอน
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ลําพูน



การดําเนินการหลังปIดธนาคาร
จัดทําเอกสารทะเบียนลูกค8า
       หลังจากปIดธนาคารแล8วเจ8าหน8าท่ีจะต8องรวบรวมใบสมัครสมาชิกมาลง

ในเอกสารทะเบียนคุมลูกค8า เพ่ือเก็บข8อมูลจํานวนสมาชิกท้ังหมด ท่ีเข8าร�วมกิจกรรม

                               ทะเบียนคุมลูกค8า (ตัวอย�าง)
Customer Registration

ธนาคารขยะรีไซเคิล
Recycle Waste Bank

สพม.35
เลขที�บญัชี ช่ือ - สกุล วันแรกเป@ดบัญชี หมายเหตุ

001 นายหล'อจริง  สามโลก 10 สิงหาคม 2563

003 น.ส.สวยแท�   จริงใจ 10 สิงหาคม 2563

003 นายแสวงบุญ  รักจริง 10 สิงหาคม 2563

การขายขยะให8ร8านรับซ้ือของเก�า
      ผู�จัดการธนาคารขยะ ประสานงานขายขยะให�แก'ร�านรับซ้ือของเก'าที่ติดต'อไว� โดยส'วนใหญ'
จะให�มารับซ้ือขยะรีไซเคิลที่ธนาคารขยะในเวลาหลังเลิกงานของวันเป@ดธนาคารน้ัน

สรุปการดําเนินการของธนาคาร
      เจ�าหน�าที่ต�องลงรายละเอียดในเอกสารสรุปการนําฝาก และควรมีการสรุปผลการ
ดําเนินงานในแต'ละเดือนและแจ�งให�แก'สมาชิกของธนาคารโดยการจัดบอร�ดนิทรรศการ
ประชาสัมพันธ�ผลการดําเนินงาน ณ บริเวณที่ทําการ
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กลุ�มอํานวยการ
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การติดตามประเมินผล
      พิจารณาได�จากปริมาณขยะรีไซเคิลที่รวบรวมได�จากจํานวนสมาชิกที่เข�าร'วมกิจกรรม และ
จากกําไรในการซ้ือขาย ควรติดตามอย'างต'อเน่ืองเพื่อเปรียบเทียบความเปล่ียนแปลง รวมทั้งยัง
อาจดูจากจํานวนคร้ังที่สมาชิกแต'ละคนเข�าร'วม ซ่ึงจะบอกได�ว'า ธนาคารขยะช'วยสร�างให�เกิดนิสัย
การคัดแยกขยะที่บ�านได�ผลหรือไม'
การสนับสนุน
      สพม.35 ควรให�การสนับสนุนเพื่อให�ธนาคารคงอยู'และสามารถดําเนินไปได�อย'างต'อเน่ือง 
เช'น
      - ให�เกียรติบัตรหรือเงินตอบแทนตามความเหมาะสมแก'คณะทํางาน
      - แจกของที่ระลึกให�แก'สมาชิกในเทศกาลต'าง ๆ 
      - ให�ของขวัญหรือเกียรติบัตรแก'สมาชิกที่มียอดเงินฝากสูง
      - การจัดกิจกรรมการประดิษฐ�ส่ิงของจากขยะรีไซเคิลประสานงานวิทยากรบุคคลภายนอก
มาให�ความรู�เร่ืองการประดิษฐ�ส่ิงของจากขยะรีไซเคิลแล�วนําส่ิงประดิษฐ�น้ันมาจําหน'ายหรือแจก
เปFนของที่ระลึก

สรุปการนําฝาก
Deposit Report

ธนาคารขยะรีไซเคิล
Recycle Waste Bank

สพม.35                                                             วันที่ 5 สิงหาคม 2563

เลขที่
บัญชี

แก�ว กระดาษ พลาสติก
โลหะ/

อื่น ๆ 
จํานวนเงิน

หมายเหตุ
อโลหะ บาท สต.

001 - 2 1 1 - 30 -

002 1 - - - - 9 -
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 เงื่อนไขการฝากถอนธนาคารขยะรีไซเคิล
 - นําสมุดคู�ฝากไปทุกคร้ัง
 - ยอดคงเหลือในสมุดคู�ฝากต8องตรงกับยอดบัญชีธนาคาร
 - ยอดคงเหลือในสมุดคู�ฝากต8องไม�ตํ่ากว�า 20 บาท
 - การถอนเงินจะถอนได8เม่ือมีเงินในบัญชีไม�ตํ่ากว�า 100 บาท
 - การฝากขยะรีไซเคิลทุกคร้ังต8องไม�ตํ่ากว�า 1 กิโลกรัม
 - สามารถถอนเงินได8ทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน โดยแจ8งล�วงหน8าก�อน 1 วัน
 การบริหารจัดการรายได8ที่เกิดจากการดําเนินงานของธนาคารขยะรีไซเคิล
 - รายได8ที่มอบให8แก�สมาชิก คือ รายได8ที่เกิดจากจําหน�ายขยะรีไซเคิลที่สมาชิกนําฝาก
ร�วมกับธนาคารฯ ซ่ึงทางธนาคารฯ จะดําเนินการคืนเงินรายได8ส�วนน้ีให8แก�สมาชิกเม่ือสมาชิก
แจ8งความจํานงถอนเงิน
 - รายได8ส�วนต�างที่เกิดจากการดําเนินงานธนาคารขยะ คือ รายได8ที่เกิดจากการจําหน�าย
ขยะรีไซเคิลในราคาเต็มให8แก�ร8านที่รับซ้ือ (หักร8อยละ 10 ไว8เพื่อเปAนค�าใช8จ�ายในการ
ดําเนินงานของธนาคารฯ ส�วนที่เหลือนําไปมอบให8สวัสดิการ สพม.ลปลพ หรือกิจกรรม
อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร)

ประโยชนDอ่ืน ๆ ของธนาคารขยะรีไซเคิล     
     1. บุคลากรในสังกัดเกิดความเข�าใจในคุณค'าของวัสดุบางประเภท ว'าสามารถนําไปใช�
ประโยชน�ได�หลายคร้ัง หรือสามารถเปล่ียนเปFนเงินได�
     2. ฝ]กนิสัยการแยกขยะที่บ�านของบุคลากร
     3. ช'วยลดปริมาณการใช�ทรัพยากรธรรมชาติ และใช�ทรัพยากรธรรมชาติได�อย'างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
     4. ช'วยลดป<ญหาส่ิงแวดล�อมทําให�สภาพแวดล�อมดีขึ้น
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คณะผู8จัดทํา
คู�มือธนาคารขยะรีไซเคิล     

ที่ปรึกษา
นายประจักษ�  สีหราช      ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน
นางนภาพร  แสงนิล   รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน
นายเกรียงศักด์ิ  ยอดสาร   รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 

นายไพชยา  พิมพ�สารี  รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน
คณะทํางาน
นางศิริพันธ�  ป@ยะทัตทันธ� ผู�อํานวยการกลุ'มอํานวยการ
นายสรวง  ศรีแก�วทุม ผู�อํานวยการกลุ'มนิเทศติดตามและประเมินผล
นายโกศล  สินธุบุญ ผู�อํานวยการกลุ'มส'งเสริมการจัดการศึกษา
นางอุดม  ถาวร ผู�อํานวยการกลุ'มนโยบายและแผน
นายบัณฑูรย�  ธิแก�ว ผู�อํานวยการกลุ'มบริหารงานบุคคล
นางสาวรสสุคนธ�  ปล้ืมจิตต� ผู�อํานวยการกลุ'มบริหารงานการเงินและสินทรัพย�
นางมัณฑณา  ล้ิมตระกูล ผู�อํานวยการหน'วยตรวจสอบภายใน
นายชวพล  แก�วศิริพันธ� ผู�อํานวยการกลุ'มกฎหมายและคดี
นายมนตรี  นันไชย ผู�อํานวยการกลุ'มส'งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
นางวัชรี  สิทธิวงศ� ผู�อํานวยการกลุ'มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางนภัสวรรณ  ทาไชยวงค�   นักประชาสัมพันธ�ชํานาญการพิเศษ
นางกรุณา  ศิริฤกษ�อุดมพร นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
นางสาวนลินา  เลาสูง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นางชมพูนุท  ตbะแสง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
นางสาวกาญจนา  อุ'นจันตา นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
นางณัฐรดา  กิติศรี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางนงคราญ  หล�าสมบูรณ� เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน
นางสาวจุฑามาศ  วงค�ชัยบุตร ลูกจ�างชั่วคราวตําแหน'งแม'บ�าน
นายประสิทธิ์  ธรรมใจ ลูกจ�างประจําตําแหน'งช'างไม�
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