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รายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำปี 2565 
วันศุกร์ที่  5  สิงหาคม  2565  เวลา 08.3๐ น. 
ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

********************************************************************************** 
1. แนะนำพนักงานเทศบาลที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ 

นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วย
นายเอกณัฏฐ์  ตระกูลรัมย์ รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล         
เมืองบ้านไผ่ ได้ให้การต้อนรับและกล่าวอวยพรแก่พนักงานเทศบาลที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ ทั้ง 2 ท่าน ดังนี้ 

พนักงานเทศบาลที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ 
1) นางชุติมา  ตรีชาลี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
สังกัดเดิม เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

2) นายศุภกิจ  ทบลา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  
สังกัดเดิม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

2. ข้อสั่งการ ข้อราชการ นโยบาย จังหวัดขอนแก่น/ แจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะผู้บริหาร/
แจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของหัวหน้าส่วนการงาน 

นายประเสร ิฐ พงษ์ธ ีรม ิตร นายกเทศมนตรี เม ืองบ้านไผ ่ พร ้อมด้วยนายกฤษฎ์  ช ัยมาตย์                   
รองนายกเทศมนตรี นายวรพล ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรี เมืองบ้านไผ่ ได้ชี้แจง ข้อสั่งการ ข้อราชการ 
นโยบายของจังหวัดขอนแก่นในที่ประชุม เพื่อแจ้งให้ส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ประธานกรรมการชุมชน 
ทั้ง 39 ชุมชน และแขกผู้มีเกียรติ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้รับทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 สถานการณ์ Covid-19 ประเทศไทย ประจำวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565  
นายประเสริฐ พงษ์ธ ีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี ่ยวกับ 

 สถานการณ์ Covid-19 ระดับประเทศ ประจำวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 
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ทั้งนี้ได้รายงานสถานการณ์จังหวัดขอนแก่น โดยอ้างอิงสถิติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น         
ประจำวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.2 ข้อสั่งการ ข้อราชการ นโยบายจังหวัดขอนแก่น/ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะผู้บริหาร/  
2.2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้เน้นย้ำ ขอให้ประชาสัมพันธ์     
เสียงตามสายให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กนักเรียน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดโรคโควิด-19 แบบครอบจักรวาล(Universal Prevention)  
โดยเคร่งครัด “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก” 

2.2.2 การนิมนต์หลวงปู่เสือ วัดป่าเจริญธรรม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น มาเจริญ      
พระพุทธมนตแ์ละแสดงพระธรรมเทศนา 

นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ได้เห็นว่าเทศบาลเมืองบ้านไผ่      
มิได้มีการจัดงานบุญพิธีและเจริญพระพุทธมนต์อันเป็นศิริมงคลแก่หน่วยงานมาช่วงเวลาหนึ่งแล้ว อีกทั้งญาติ
เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลได้มีการล้มป่วยและเสียชีวิตต่อเนื่องกันมา จึงเห็นว่าควรจะมีการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวขึ้นในหน่วยงาน ในการนี้จึงได้นิมนต์ หลวงปู่เสือ วัดป่าเจริญธรรม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น    
พร้อมพระภิกษุสงฆ์มาตักบาตรช่วงเช้าและเจริญพระพุทธมนต์ สวดสะเดาะเคราะห์ อำนวยพร พร้อมให้โอวาท    
ใหเ้ป็นสิริมงคลแก่เราชาวเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ณ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา  

2.2.3 กิจกรรมจิตอาสาขุดลอกลำห้วย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565  
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ แจ้งในที่ประชุมว่า เนื่องในวันที่ 12 

สิงหาคม 2565 ที่จะมาถึงนี้ เป็นวันแม่แห่งชาติ ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับอำเภอบ้านไผ่ ได้ขอ
กำลังทหารจาก ม.พัน 6 ค่ายศรีพัชรินทร์ จำนวน 30-40 นาย มาเป็นกำลังร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ 
เพ่ือขุดลอกลำห้วย ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลำห้วย ชุมชนสมประสงค์ เนื่องจาก
บริเวณดังกล่าวไม่สามารถใช้เครื่องมือในการลงขุดลอกได้ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการเกิดเหตุ ฝนตกและอุทกภัย
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น้ำท่วมที่ผ่านมาทำให้การระบายน้ำล่าช้า น้ำระบายได้ยากและท่วมขัง  ซึ่งในการลงพื้นที่จิตอาสาในครั้งนี้     
ทางหน่วยงานทหารจะเตรียมความพร้อมมาเองในการออกหน่วยบริการให้แก่ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4 การจัดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565  
  นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ แจ้งในที่ประชุมว่า  ในวันพรุ่งนี้       
จะมีการจัดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 โดยผู้อำนวยการกองทุกกอง ได้มีการ
เตรียมความพร้อม ณ สนามหน้าเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยจะมีการเตรียมอุปกรณ์และการเลี ้ยงอาหาร        
ตลอดช่วงการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ จะมีการตรวจคัดกรอง โควิด-19 ในการเข้าร่วมกิจกรรมและได้แจ้งนายอำเภอ      
บ้านไผ่ตามแนวทาง ฯ และปฏิบัติติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน โควิด-19 ในการจัดกิจกรรมในครั ้งนี้         
โดยเคร่งครัด   
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2.2.5 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก เทศบาลตำบลมาบข่า อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดระยอง 
 นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ แจ้งในที่ประชุมว่า ในวันนี้ จะมีการ
ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก เทศบาลตำบลมาบข่า อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดระยอง  ซึ ่งได้ขอความ
อนุเคราะห์ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในวันนี้ด้วย  
 อีกทั้ง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้มีแผนในการทัศนศึกษาดูงานภายนอก เพื่อต่อยอดในการ
พัฒนาองค์กรต่อไปด้วย ซ่ึงปีนี้ได้มีการตั้งงบประมาณในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ไว้เรียบร้อยแล้วด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การขอขึ้นทะเบียนช่วยเหลือประชาชน ด้านสุขภาพ ผู้ป่วยติดเตียง/ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย นายสัญญา  โม้อ้อน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม ได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนช่วยเหลือประชาชน ด้านสุขภาพ ผู้ป่วยติดเตียง/
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 

สืบเนื่องจากการขอใช้รถยนต์กู้ชีพ (EMS) เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ซึ่งได้ทำการรับ-ส่งผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน 
โดยสามารถติดต่อไปได้ที ่ 1669 หรือประสานทางศูนย์ตลาด 4 ได้โดยตรง แต่เนื ่องด้วยมีผู ้ป่วยอีก               
1 ประเภท ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยอุบัติเหตุ รถยนต์กู้ชีพ (EMS) เทศบาล
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เมืองบ้านไผ่ ก็สามารถให้บริการรรับ-ส่งได้ด้วย โดยมีเงื ่อนไขในการขอใช้รถตามระเบียบ โดยต้องมีการ                
ขอขึ้นทะเบียนก่อน ซึ่งกองสวัสดิการสังคมได้มีการนำแจ้งในที่ประชุมไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา     
โดยให้ทางประธานกรรมการชุมชนช่วยสอดส่องและขอขึ้นทะเบียนได้ที่กองสวัสดิการสังคม โดยขอให้ส่ง
รายชื่อได้ที่กองสวัสดิการสังคม ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2565 และจะนำเข้าสู่คณะกรรมการในการพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือได้ภายใน 15 วัน  

ทั้งนี้ เป็นนโยบายการดูแลด้านสุขภาพของ นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
เพ่ือจะดูแลพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้ครอบคลุมได้มากที่สุด  

 

4. โครงการทำทันที (ททท.)   
ด้วย สำนักปลัดเทศบาล นำโดยนางสุภาภรณ์  คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล แจ้งในที่ประชุมว่า 

โดยการนำของนายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะบริหาร ได้มีมติในการ
ประชุมหัวหน้าส่วนการงานในการจัดทำโครงการทำทันที (ททท.) ซึ่งเดิมเป็นโครงการที่เคยดำเนินงานมา
สืบเนื่องจากปีที่แล้ว  

ในการนี ้  จ ึงนำโครงการทำทันที (ททท.)  มาปร ับปร ุงกระบวนการดำเน ินงานให้ด ีย ิ ่ งขึ้ น                   
เพื่อให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทั้ง 39 ชุมชน ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ      
เพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและเป็นการบูรณาการเครือข่ายการทำงานร่วมกับประธานชุมชน     
ทั้ง 39 ชุมชนและองค์กรภาคประชาชน  

โดยลักษณะงาน ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน วาตะภัย อุทกภัย อัคคีภัย หน่วย ททท. ก็จะเข้าไปดำเนินการ 
ในส่วนถนนในการสัญจรไป-มา การตัดต้นไม้ จะมีนายเอกณัฏฐ์ ตระกูลรัมย์ รองปลัดเทศบาล เป็นหัวหน้า
คณะทำงานบริการเชิงรุกร่วมกับกอง/ฝ่าย ต่าง ๆ โดยจะพิจารณาตามคำร้องขอความช่วยเหลือผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ที่ประสานไว้ ตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วน   

ในส่วนของรายละเอียดต่าง ๆ จะแจ้งให้ทราบเพ่ิมเติมในคราวถัดไป 
 

5. การจัดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ นำโดย นางอัญชิสา วงษ์จันฬา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้จัดดำเนิน

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (BanPhai Sport Day’65) ขึ้น        

เพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนและเป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีและเป็นอีกทางหนึ่ง         
ที่จะทำให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้หันมาออกกำลังกายเพื่อจะได้ห่างไกลยาเสพติด โดยมีท่านบัลลังก์         
อรรณนพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขต 10 เป็นประธานในพิธีเปิด 

กีฬานอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะแล้วยังช่วยให้ผู ้เล่นกีฬามีสุ ขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง รู้จักการทำงานเป็นทีม และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยมีกำหนดจัดการ
แข่งขันกีฬา ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 แบ่งประเภทกีฬา 2 ประเภท คือ 

 1. การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน อายุไม่เกิน 12 ปี 
 2. การแข่งขันกีฬาเปตองคู่ผสม รุ่นประชาชน 
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กำหนดการ (BanPhai Sport Day’65) 
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 

 วันที่ 6 สิงหาคม 2565  
 เวลา 08.00 น.  - ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/รายงานตัวนักกีฬา 
 เวลา 08.45 น.  - นักกีฬา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดแถวเพื่อร่วมพิธีเปิดโครงการ 
 เวลา 09.00 น.  - นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ กล่าวรายงาน 

- นายบัลลังก์  อรรณนพพร   
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอนแก่น   เขต 10  
  ประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการ 
- ประธานในพิธี มอบลูกฟุตบอลให้แก่ทีมฟุตบอล ทั้ง 8 ทีม 
- วงโยธวาทิต โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ บรรเลงเพลงกราวกีฬา 
- ประธานในพิธี ตีฆ้อง 3 ครั้ง เพื่อเปิดโครงการ 

 เวลา 09.30 น.  - การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (รอบที่ 1) 
    - การแข่งขันกีฬาเปตองคู่ผสม รุ่นประชาชน (รอบที่ 1) 
 เวลา 19.00 น.  - เสร็จการแข่งขันในวันที่ 6 สิงหาคม 2565 
 

 วันที่ 7 สิงหาคม 2565 
 เวลา 09.00 น.  - การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (รอบที่ 2) 
    - การแข่งขันกีฬาเปตองคู่ผสม รุ่นประชาชน (รอบที่ 2) 
 เวลา 11.00 น.  - การแสดง Line Dance “I Love You” 
    - การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 
 เวลา 12.00 น.  - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 เวลา 13.00 น.  - การแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ  

  ระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
      พนักงานเทศบาล พบกับ คณะกรรมการชุมชน 
 เวลา 14.00 น.  - การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี  รอบชิงชนะเลิศ 
 เวลา 15.00 น.  - พิธีประกาศผลและมอบรางวัล 
    - นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  

  กล่าวปิดโครงการ 
เวลา 15.30 น.   - เสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาชุมชน 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หากชุมชนใดสนใจ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ได้ในวัน เวลา ราชการ     

หรือติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐-๔๓27-2265 
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6. เรื่องอ่ืน ๆ   
6.1 “โครงการขยะเพื่อชีวิต” สหกรณ์เคหะบ้านไผ่ม่ันคงร่วมใจพัฒนา 
สหกรณ์เคหะบ้านไผ่มั่นคงร่วมใจพัฒนา จำกัด ร่วมกับ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ดำเนินการกองทุน

ธนาคารขยะเพ่ือชีวิต โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) 
  ที่มาของกองทุนธนาคารขยะเพื่อชีวิต 

 เนื่องด้วยโครงการบ้านไผ่มั ่นคงประสบปัญหาเรื่องของการทิ้งขยะในที่ชุมชน สาธารณะ ริมถนน        
ที่รกร้าง ป่าในชุมชน เพราะมีการทิ้งขยะไม่ลงถัง ไม่มีการคัดแยกขยะ รวมทั้งมีการเผาขยะ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน ขาดการบริหารจัดการขยะในระดับครัวเรือน
และชุมชน ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะต้องมีการบูรณาการการขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม เพื่อให้การดำเนินงาน     
เกิดรูปธรรมและมีความยั่งยืนและยังสามารถช่วยให้เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ที่ตกงานหรือต้องการหารายได้เพ่ิม
ให้กับครอบครัวได้ ดังนั้นบ้านมั่นคงจึงจะใช้โครงการคุณภาพชีวิตในการยกระดับการทำงานเพื่อเชื่อมโยง
เครือข่ายในทุกระดับ โดยมีความมุ่งหวังที่สำคัญ ได้แก่ การเชื่อมโยงขบวนการองค์กรชุมชน เชื่อมการทำงาน
กับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาคีสถาบันการศึกษาและชุมชนใกล้เคียงในการพัฒนาโครงการ เพื่อนำไปสู่การ
พัฒนาระบบคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเป็นระบบและเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป 

  จุดประสงค์ของกองทุนธนาคารขยะเพื่อชีวิต 
   1. ช่วยกระตุ้นให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างถูกต้อง 

  2. ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน ส่งผลให้สภาพแวดล้อมน่าอยู่ขึ้นและบรรเทาภาระ   
ในการจัดการขยะของหน่วยงานภาครัฐได้ 

3.  ช่วยสร้างรายได้เสริมพร้อมทั ้งฝึกนิสัยการออมให้คนในชุมชน ทำให้ผู ้คนมีเงินเก็บ 
เยาวชนมีเงินใช้ และสามารถแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ได้ 

  เอกสาร/หลักฐานในการสมัครสมาชิก 
   1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (ผู้สมัคร) 
   2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (ผู้สมัคร) 
   3. สำเนาทะเบียนของสมาชิกท่ีอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับผู้สมัคร คนละ 1 ฉบับ 
  สิทธิประโยชน์ 
   1. ได้รับเงินช่วยเหลือจากจำนวนสมาชิกครัวเรือนละ 20 บาท  

       (ตัวอย่าง เช่น 200 ครัวเรือน ×20 บาท=4,000 บาท) 
   2. สวัสดิการสมาชิก (เมื่อมีผลกำไร) 
    2.1 เงินปันผลให้สมาชิก 
    2.2 คณะกรรมการดำเนินงาน 
    2.3 ทุนการศึกษาของเด็กและเยาวชน 
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  ที่ปรึกษากองทุน 
1. นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร    นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
2. นายสัญญา   โม้อ้อน  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3. ดร.จิตโสภิณ  เคนจันทึก      ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต 

  ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะเพื่อชีวิต ชุมชนบ้านไผ่ม่ันคง 
 1. ครอบครัวที่เป็นสมาชิกกองทุนธนาคารขยะเพื่อชีวิตมีสิทธิได้ รับเงินช่วยเหลือจากจำนวน
สมาชิกครัวเรือนละ 20 บาท จากสมุดฝากของสมาชิก โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.1) มีชื ่อในทะเบียนบ้านของครัวเรือนั้นและอยู ่ในเขตเทศบาลเมืองบ้ารนไผ่ หรือเป็น
พนักงาน/ลูกจ้างของส่วนราชการในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

1.2) ต้องขายขยะรีไซเคิลติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
1.3) หลังจากขายขยะรีไซเคิลติดต่อกันครบ 6 เดือนแล้ว จะต้องไม่หยุดขายติดต่อกัน           

เกินกว่า 2 เดือน 
  1.4) ถ้าหยุดขายติดต่อกันเกิน 2 เดือน จะต้องนำขยะมาขายในครั้งต่อไปใหม่ สิทธิดังกลา่ว
จึงจะกลับมาดังเดิม 

1.5) กรณีสมาชิกในครอบครัวย้ายเข้ามาเพ่ิมเติมต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียน นับตั้งแต่วันย้ายเข้า
บ้านที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 2 เดือน จึงมีสิทธิรับเงินช่วยเหลือ 

1.6) ให้ครอบครัวที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกยื่นใบสมัครได้ที่สหกรณ์เคหะบ้านไผ่มั่นคง
ร่วมใจพัฒนา จำกัด หรือตัวแทนของกองทุนแต่ละชุมชน พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านเพ่ือแจ้งรายชื่อสมาชิก
ในทะเบียนบ้าน 

1.7) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนธนาคารขยะเพื่อชีวิต เมื่อวันที่ 11 มกราคม 
พ.ศ.2562 กรณีสมาชิกธนาคารขยะเพื่อชีวิตไม่มีขยะมาขาย สมาชิกสามารถนำเงินสดมาฝากแทนขยะ         
ได้ไม่เกิน 2 เดือนติดต่อกัน และจะต้องนำขยะมาขายในเดือนถัดไปเพื่อรักษาสถานภาพสมาชิกกองทุน
ธนาคารขยะเพ่ือชีวิต 

  2. การถอนเงินและรักษาบัญชีของสมาชิก 
  2.1) นำสมุดฝากไปถอนเงิน ณ สหกรณ์เคหะบ้านไผ่มั่นคงร่วมใจพัฒนา จำกัด หรือสถานที่
จัดเตรียมไว้กับตัวแทนของกองทุนธนาคารขยะเพ่ือชีวิต 

2.2) ให้คงเหลือเงินในบัญชีไม่น้อยกว่า 300 บาท เพื่อรักษาบัญชีสำหรับการสมทบจ่ายค่า
ฌาปนกิจศพแก่สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับค่าฌาปนกิจศพ 

3. ครอบครัวที่เป็นสมาชิก ประสงค์ที่จะขอรับเงินช่วยเหลือเมื่อมีสมาชิกในกองทุนเสียชีวิต 
จะต้องยื่นเอกสารดังนี้ 

   3.1) คำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ 
   3.2) ใบมรณะบัตรของผู้เสียชีวิต 
   3.3) สำเนาบัตรประจำตัวผู้ยื่นคำขอ 
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(นางวรินทร  สุทธิประภา) 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

ผู้สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน 
เดือนสิงหาคม 2565 

   3.4) สำเนาทะเบียนบ้านผู้ยื่นคำขอ 
   3.5) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียชีวิต 
   3.6) สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต 
  ***หมายเหตุ***   เอกสารอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

หากชุมชนใดประสงค์ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์
เคหะบ้านไผ่มั่นคงร่วมใจพัฒนา 

6.2 การเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
สำนักปลัดเทศบาล นำโดย นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้แจ้งใน        

ที่ประชุมว่ามีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 o. เป็นต้นไป 
ในส่วนของรายละเอียดการเข้าประชุมจะเกี่ยวกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ 2566 ที่จะนำงบประมาณมาใช้จ่ายดูแลพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  
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ภาพถ่ายการดำเนินงานโครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำปี 2565 
วันศุกร์ที่  5  สิงหาคม  2565 เวลา 08.30 น. 
ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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