การมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลตาบลบ้านดง “บ้านดงโมเดล”
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดงอาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ตามที่ ธนาคารขยะรี ไ ซเคิ ล ต าบลบ้ า นดง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นดง
อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม.
ตลอดภาคีเครือข่ายในชุมชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันดาเนินการคัดแยกขยะนาไปขาย เพิ่ม
รายได้ให้ชุมชน พัฒนาคน รักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อแก้ไขและจัดการขยะมูลฝอยทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชนอย่างยั่งยืน
(ขยะเกิดที่ใด เริม่ จัดการที่นั่น)
2) เพือ่ ลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางหรือระดับครัวเรือน
3) เพือ่ ลดรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการเก็บ ขนส่ง และกาจัดขยะมูลฝอย
4) เพือ่ เพิม่ รายได้ให้แก่ประชากรจากการนาขยะมาฝากขาย
5) เพือ่ ให้มีกองทุนสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ในชุมชน
6) เพือ่ ให้ชุมชนสะอาด น่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง
บัดนี้ โครงการได้ดาเนินงาน ครบ 6 เดือน มีขยะรวมทั้งสิ้น ๕๐ ตัน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น
๓00,000 กว่าบาท มีจานวนครัวเรือนที่สมัครทั้งสิ้น ๑,๓๘๗ ครัวเรือน และมีสมาชิกที่มีสิทธิ์รับเงิน
ฌาปนกิจใน เดือนกันยายน จานวน ๑,๐๑๓ ครัวเรือน ร่วมทาบุญครัวเรือนๆ ละ 20 บาท
คิดเป็นเงิน ๒๐,๒๖๐ บาท ถ้วน จ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกจานวน ๔ ราย ดังนี้
๑) นายสาคร ผิวสว่าง
บ้านเลขที่ ๗๖ หมู่ ๑๐
๒) นางลาดวน หนองผือ บ้านเลขที่ ๒๙ หมู่ ๖
๓) นายคาพลทองดี สิงห์น้อย บ้านเลขที่ ๑๐๑ หมู่ ๓
๔) นายบุญฮอง ไกรดวง
บ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ ๑๑
เดือนตุลาคม จานวน ๑,๐๑๓ ครัวเรือน ร่วมทาบุญครัวเรือน ๆ ละ 20 บาท คิดเป็นเงิน
๒๐,๒๖๐ บาท ถ้วน จ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกจานวน ๒ ราย ดังนี้
๑) นายเสน สาราษฎร์
บ้านเลขที่ ๘
หมู่ ๙
๒) นายวิรัตน์ จูกระโทก
บ้านเลขที่ ๓๓ หมู่ ๑๕

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๑,๕๖๐ บาท
ขออนุโมทนาขยะเป็นบุญในครั้งนี้ด้วยเทอญ

การมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลตาบลบ้านดง “บ้านดงโมเดล”
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดงอาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ตามที่ ธนาคารขยะรี ไ ซเคิ ล ต าบลบ้ า นดง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นดง
อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม.
ตลอดภาคีเครือข่ายในชุมชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันดาเนินการคัดแยกขยะนาไปขาย เพิ่ม
รายได้ให้ชุมชน พัฒนาคน รักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
2) เพื่อแก้ไขและจัดการขยะมูลฝอยทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชนอย่างยั่งยืน
(ขยะเกิดที่ใด เริม่ จัดการที่นั่น)
2) เพือ่ ลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางหรือระดับครัวเรือน
3) เพือ่ ลดรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการเก็บ ขนส่ง และกาจัดขยะมูลฝอย
4) เพือ่ เพิม่ รายได้ให้แก่ประชากรจากการนาขยะมาฝากขาย
5) เพือ่ ให้มีกองทุนสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ในชุมชน
6) เพือ่ ให้ชุมชนสะอาด น่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง
บัดนี้ โครงการได้ดาเนินงาน ครบ 1 ปี มีขยะรวมทั้งสิ้น ๕๐ ตัน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น ๓
00,000 กว่าบาท มีจานวนครัวเรือนที่สมัครทั้งสิ้น ๑,๓๘๗ ครัวเรือน และมีสมาชิกที่มีสิทธิ์รับเงิน
ฌาปนกิจใน เดือนพฤศจิกายนจานวน ๑,๐๑๓ ครัวเรือน ร่วมทาบุญครัวเรือนๆ ละ 20 บาท
คิดเป็นเงิน ๒๐,๒๖๐ บาท ถ้วน จ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกจานวน ๔ ราย ดังนี้
๕) นายสาคร ผิวสว่าง
บ้านเลขที่ ๗๖ หมู่ ๑๐
๖) นางลาดวน หนองผือ บ้านเลขที่ ๒๙ หมู่ ๖
๗) นายคาพลทองดี สิงห์น้อย บ้านเลขที่ ๑๐๑ หมู่ ๓
๘) นายบุญฮอง ไกรดวง
บ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ ๑๑
เดือนธันวาคม จานวน ๑,๐๑๓ ครัวเรือน ร่วมทาบุญครัวเรือน ๆ ละ 20 บาท คิดเป็น
เงิน ๒๐,๒๖๐ บาท ถ้วน จ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกจานวน ๒ ราย ดังนี้
๓) นายเสน สาราษฎร์
บ้านเลขที่ ๘
หมู่ ๙
๔) นายวิรัตน์ จูกระโทก
บ้านเลขที่ ๓๓ หมู่ ๑๕

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๑,๕๖๐ บาท
ขออนุโมทนาขยะเป็นบุญในครั้งนี้ด้วยเทอญ

การมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลตาบลบ้านดง “บ้านดงโมเดล”
“ตาบลสิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส ห่างไกลมลพิษ”
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดงอาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ตามที่ ธนาคารขยะรี ไ ซเคิ ล ต าบลบ้ า นดง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นดง
อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม.
ตลอดภาคีเครือข่ายในชุมชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันดาเนินการคัดแยกขยะนาไปขาย เพิ่ม
รายได้ให้ชุมชน พัฒนาคน รักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
3) เพื่อแก้ไขและจัดการขยะมูลฝอยทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชนอย่างยั่งยืน
(ขยะเกิดที่ใด เริม่ จัดการที่นั่น)
2) เพือ่ ลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางหรือระดับครัวเรือน
3) เพือ่ ลดรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการเก็บ ขนส่ง และกาจัดขยะมูลฝอย
4) เพือ่ เพิม่ รายได้ให้แก่ประชากรจากการนาขยะมาฝากขาย
5) เพือ่ ให้มีกองทุนสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ในชุมชน
6) เพือ่ ให้ชุมชนสะอาด น่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง
บัดนี้ โครงการได้ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีจานวนครัวเรือนที่สมัครทั้งสิ้น ๑,๔๓๒
ครั ว เรื อ น และมี ส มาชิ ก ที่ มี สิ ท ธิ์ รั บ เงิ น ฌาปนกิ จ ใน เดื อ นกั น ยายน ถึ ง เดื อ นมี น าคม
จานวน ๑,๐๑๓ ครัวเรือน ร่วมทาบุญครัวเรือน ๆ ละ 20 บาท คิดเป็นเงิน ๒๐,๒๖๐
บาท ถ้วน มีการจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกจานวน 20 ราย รวมเป็นเงิน

405,200 บาท

ขออนุโมทนาขยะเป็นบุญในครั้งนี้ด้วยเทอญ

อบต.บ้านดง ปั นฮัก สู่ ชุมชน

การมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลตาบลบ้านดง “บ้านดงโมเดล”
“ตาบลสิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส ห่างไกลมลพิษ”
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดงอาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ตามที่ ธนาคารขยะรี ไ ซเคิ ล ต าบลบ้ า นดง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นดง
อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม.
ตลอดภาคีเครือข่ายในชุมชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันดาเนินการคัดแยกขยะนาไปขาย เพิ่ม
รายได้ให้ชุมชน พัฒนาคน รักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
4) เพื่อแก้ไขและจัดการขยะมูลฝอยทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชนอย่างยั่งยืน
(ขยะเกิดที่ใด เริม่ จัดการที่นั่น)
2) เพือ่ ลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางหรือระดับครัวเรือน
3) เพือ่ ลดรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการเก็บ ขนส่ง และกาจัดขยะมูลฝอย
4) เพือ่ เพิม่ รายได้ให้แก่ประชากรจากการนาขยะมาฝากขาย
5) เพือ่ ให้มีกองทุนสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ในชุมชน
6) เพือ่ ให้ชุมชนสะอาด น่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง
บั ด นี้ โครงการได้ ด าเนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี จ านวนครั ว เรื อ นที่ ส มั ค รทั้ ง สิ้ น ๑,569
ครัวเรือน และมีสมาชิกที่มีสิทธิ์รับเงินฌาปนกิจใน เดือนพฤษภาคม จานวน ๑,๐๑๓ ครัวเรือน
ร่วมทาบุญครัวเรือนๆ ละ 20 บาท คิดเป็นเงิน ๒๐,๒๖๐ บาท ถ้วน จ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
ให้แก่สมาชิกจานวน 10 ราย ดังนี้
1)นายเพ็ญณี ไชยศรี
บ้านเลขที่ 72/1 หมู่ 6
2)นายเหรียญ สุมาดง
บ้านเลขที่ 123 หมู่ 2
3)นายทองสา สาระแสน บ้านเลขที่ 53
หมู่ 1
4)นายสวาท พลตรี
บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ 5
5)นางหนู พรมโคตร
บ้านเลขที่ 6
หมู่ 7
6)นายพนม ปัดลี
บ้านเลขที่ 50
หมู่ 2
7)นายชาย ชมภูโคตร
บ้านเลขที่ 120 หมู่ 3
8)นายบัว บึงยาว
บ้านเลขที่ 104 หมู่ 2
9)นายคาผล พรมโคตร
บ้านเลขที่ 146 หมู่ 14
10)นางอุดร โคตรเพชร
บ้านเลขที่ 4
หมู่ 5
เดือนมิถุนายน/...

อบต.บ้านดง ปั นฮัก สู่ ชุมชน
เดือนมิถุนายน จานวน ๑,๐๑๓ ครัวเรือน ร่วมทาบุญครัวเรือน ๆ ละ 20 บาท
คิดเป็นเงิน ๒๐,๒๖๐ บาท ถ้วน จ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกจานวน ๒ ราย ดังนี้
1)นางสาวหนูกัน นานอก บ้านเลขที่ 12 หมู่ 11
2)นางบัวเรียน วงษ์ศรี
บ้านเลขที่ 52/1 หมู่ ๑๕

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 243,12๐ บาท

ปัจจุบันธนาคารขยะรีไซเคิลตาบลบ้านดง
จ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกจานวน 33 ราย
เป็นเงินทั้งสิ้น 668,580 บาท
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถนุ ายน 2561)

ขออนุโมทนาขยะเป็นบุญในครั้งนี้ด้วยเทอญ

อบต.บ้านดง ปั นฮัก สู่ ชุมชน

