
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโนน 
ท่ี  283   /๒๕60 

เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมกำรธนำคำรขยะชุมชนต ำบลบ้ำนโนน 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน  ได้จัดต้ังธนาคารขยะชุมชนต าบลบ้านโนน  ต าบลบ้าน
โนน  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตส านึกในการจัดการขยะและการรักษา
ส่ิงแวดล้อมภายในชุมชน  ส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะต้นทาง  และลดปริมาณขยะในชุมชน  พร้อมท้ัง
สนับสนุนให้คนในชุมชนมีการออมเงิน  มีสวัสดิการ  และประโยชน์ตอบแทนต่าง ๆ เช่น  กองทุนฌาปนกิจขยะ  
ให้กับครอบครัวสมาชิก  ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงขอแต่งต้ังบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะท างานธนาคารขยะชุมชนต าบลบ้านโนน 

 
  1. คณะกรรมการบริหารโครงการ  ประกอบด้วย 
   1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน   ประธานกรรมการ 
   2). ก านันต าบลบ้านโนน      รองประธานกรรมการ 

  ๓).  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน    กรรมการ                 
    4).  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน    กรรมการ  
   5).  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน    กรรมการ 
    ๖).  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน   กรรมการ 
   ๗).  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน   กรรมการ 
   ๘).  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน    กรรมการ 
    ๙).  ผญ.บ / ผช.ผญ.บ / ประธานอสม.ทุกคน      กรรมการ 
   ๑๐) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน    กรรมการ 
   ๑๑) หัวหน้าส านัดปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน   กรรมการ 
   ๑๐).  เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   กรรมการ/เลขานุการ 
 

   ๒. คณะกรรมการด าเนินโครงการ   ประกอบด้วย  
             ๑).  ผู้จัดการธนาคารขยะ ฯ  จ านวน  1  คน 
                     ๒).  เจ้าหน้าท่ีจดบันทึก  จ านวน  1  คน 
     ๓).  เจ้าหน้าท่ีคัดแยกขยะและช่ังน้ าหนัก  จ านวน  2-3 คน 

                   ๔).  เจ้าหน้าท่ีการเงิน  จ านวน  1  คน 
                   ๕). เจ้าหน้าท่ีบัญชี  จ านวน  1  คน 

โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน  ดังนี้ 
 

  *    ธนำคำรขยะชุมชนต ำบลบ้ำนโนน  หมู่ที่ 1 
     ๑).  นายสัญญา  โนนทิง  ผู้จัดการธนาคารขยะ ฯ   
                     ๒).  น.ส.ศรีสมร  โนนทิง  เจ้าหน้าท่ีบัญชี  
    ๓).  น.ส.บุญช้วย  เผ้าหอม เจ้าหน้าท่ีการเงิน 



                   ๔).  นายก าธร   โนนทิง  เจ้าหน้าท่ีจดบันทึก 
                   ๕).  นายสุรินทร์  ค ามูล  เจ้าหน้าท่ีคัดแยกขยะและช่ังน้ าหนัก 
   6)  นายทวีทรัพย์   จันสอน เจ้าหน้าท่ีคัดแยกขยะและช่ังน้ าหนัก 
   7)  น.ส. นงเนตร  เดือนกอง เจ้าหน้าท่ีคัดแยกขยะและช่ังน้ าหนัก 
 

   *    ธนำคำรขยะชุมชนต ำบลบ้ำนโนน  หมู่ที่ 2 
     ๑).  นายสมพร  ภักดีเลิศ  ผู้จัดการธนาคารขยะ ฯ   
                     ๒).  นายโอภาส  จันทร  เจ้าหน้าท่ีบัญช ี   
     ๓).  นางสุพิน  แข็งขัน   เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

                   ๔).  นายสมจิตร  ถานะ  เจ้าหน้าท่ีจดบันทึก 
                   ๕).  นางประยุทธ  โนนจุ่น เจ้าหน้าท่ีคัดแยกขยะและช่ังน้ าหนัก 
   6)  นางพวงประกา  ปู่โว  เจ้าหน้าท่ีคัดแยกขยะและช่ังน้ าหนัก 
   7)  นางประนอม  โนนทิง  เจ้าหน้าท่ีคัดแยกขยะและช่ังน้ าหนัก 
 

  *    ธนำคำรขยะชุมชนต ำบลบ้ำนโนน  หมู่ที่ 3 
     ๑).  นายจ านง   โนนจุ่น  ผู้จัดการธนาคารขยะ ฯ   
                     ๒).  นางลัดดา   กุดทิง  เจ้าหน้าท่ีบัญชี    
     ๓).  นางจีรภา   ชาทุม   เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

                   ๔).  นางวัลลีย์   หร่องบุตรศรี เจ้าหน้าท่ีจดบันทึก 
                   ๕).  นายอุดม   ขุนจร  เจ้าหน้าท่ีคัดแยกขยะและช่ังน้ าหนัก 
   6)  นายทรงเดช  โนนทิง  เจ้าหน้าท่ีคัดแยกขยะและช่ังน้ าหนัก 
 

  *    ธนำคำรขยะชุมชนต ำบลบ้ำนโนน  หมู่ที่ 4 
     ๑).  นายสุริยนต์  ทัศนิยม  ผู้จัดการธนาคารขยะ ฯ   
                     ๒).  นายพันทอง   โยเหลา เจ้าหน้าท่ีบัญชี    
     ๓).  นางจอมศรี  แสนสีมนต์  เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

                   ๔).  นางจันเพ็ญ  เดือนกอง เจ้าหน้าท่ีจดบันทึก 
                   ๕).  นายสมปอง  ค ามูล  เจ้าหน้าท่ีคัดแยกขยะและช่ังน้ าหนัก 
   6)  นางดาหวัน  วงโพย  เจ้าหน้าท่ีคัดแยกขยะและช่ังน้ าหนัก 
    7)  นายไสว  รุ่งแสง   เจ้าหน้าท่ีคัดแยกขยะและช่ังน้ าหนัก 
 
  *    ธนำคำรขยะชุมชนต ำบลบ้ำนโนน  หมู่ที่ 5 
     ๑).  นายนิพนธ์  มูลลาด  ผู้จัดการธนาคารขยะ ฯ   
                     ๒).  นายบุญเท่ียง   จังหาร เจ้าหน้าท่ีบัญชี    
     ๓).  นางสุคนธ์   รัตนะ   เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

                   ๔).  นางสุภาพร  บุตรล้านช้าง เจ้าหน้าท่ีจดบันทึก 
                   ๕).  นายสุพัน  แก้วใส  เจ้าหน้าท่ีคัดแยกขยะและช่ังน้ าหนัก 
   6)  นายสมศรี  นางาม  เจ้าหน้าท่ีคัดแยกขยะและช่ังน้ าหนัก 
    7)  นายบุญหลาย  สะตะ  เจ้าหน้าท่ีคัดแยกขยะและช่ังน้ าหนัก 
 



  *    ธนำคำรขยะชุมชนต ำบลบ้ำนโนน  หมู่ที่ 6 
     ๑).  นายวงศกร  แสนบัวโพธิ์ ผู้จัดการธนาคารขยะ ฯ   
                     ๒).  นางบัวพันธ์   โนนทิง  เจ้าหน้าท่ีบัญชี    
     ๓).  นางยุวดี  กุดทิง   เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

                   ๔).  นายวินัย  พร้อมจิตร  เจ้าหน้าท่ีจดบันทึก 
                   ๕).  นางรุ่งเพชร  สิงห์ค าป้อง เจ้าหน้าท่ีคัดแยกขยะและช่ังน้ าหนัก 
   6)  นายจ านง  สิงห์ค าป้อง เจ้าหน้าท่ีคัดแยกขยะและช่ังน้ าหนัก 
    7)  นางวัชราพร   ปานมี  เจ้าหน้าท่ีคัดแยกขยะและช่ังน้ าหนัก 
 

  *    ธนำคำรขยะชุมชนต ำบลบ้ำนโนน  หมู่ที่ 6 
     ๑).  นายวงศกร  แสนบัวโพธิ์ ผู้จัดการธนาคารขยะ ฯ   
                     ๒).  นางบัวพันธ์   โนนทิง  เจ้าหน้าท่ีบัญช ี    
     ๓).  นางยุวดี  กุดทิง   เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

                   ๔).  นายวินัย  พร้อมจิตร  เจ้าหน้าท่ีจดบันทึก 
                   ๕).  นางรุ่งเพชร  สิงห์ค าป้อง เจ้าหน้าท่ีคัดแยกขยะและช่ังน้ าหนัก 
   6)  นายจ านง  สิงห์ค าป้อง เจ้าหน้าท่ีคัดแยกขยะและช่ังน้ าหนัก 
    7)  นางวัชราพร   ปานมี  เจ้าหน้าท่ีคัดแยกขยะและช่ังน้ าหนัก 
 

  *    ธนำคำรขยะชุมชนต ำบลบ้ำนโนน  หมู่ที่ 7 
     ๑).  นายอดิศักดิ์  ทรงคะรักษ์ ผู้จัดการธนาคารขยะ ฯ   
                     ๒).  นายสุพล  เพ็งวิชัย   เจ้าหน้าท่ีบัญชี    
     ๓).  นายทวี   ชัยทาน   เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

                   ๔).  นายเทือนชัย  สูงขันเขตร์  เจ้าหน้าท่ีจดบันทึก 
                   ๕).  นายอ านวย   กลีบเมฆ เจ้าหน้าท่ีคัดแยกขยะและช่ังน้ าหนัก 
   6)  นายไพรัตน์  ทรงคะรักษ ์ เจ้าหน้าท่ีคัดแยกขยะและช่ังน้ าหนัก 
    7)  นายสมาน   บานเย็น  เจ้าหน้าท่ีคัดแยกขยะและช่ังน้ าหนัก 
 

   
 
 



 
 

 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโนน 
ท่ี   284  /๒๕60 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรเบิก-จ่ำยเงิน ธนำคำรขยะชุมชนต ำบลบ้ำนโนน 
....................................... 

 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน ได้จัดต้ังธนาคารขยะชุมชนต าบลบ้านโนน ต าบลบ้านโนน  
อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตส านึกในการจัดการขยะและการรักษาส่ิงแวดล้อม
ภายในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะต้นทาง  และลดปริมาณขยะในชุมชน  พร้อมท้ังสนับสนุนให้
คนในชุมชนมีการออมเงิน มีสวัสดิการ  และประโยชน์ตอบแทนต่างๆ เช่น กองทุนฌาปนกิจขยะ ให้กับสมาชิกของ
ธนาคารขยะชุมชน  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงขอ
แต่งต้ังบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการผู้มีสิทธิ์รับฝาก  และถอนเงิน ของธนาคารขยะชุมชนต าบลบ้านโนน  

 

   ๑. นายวชิรพล   วิสิลา นายก  อบต.บ้านโนน      ประธานกรรมการ 
  ๒. นายอดิศักดิ์   ทรงคะรักษ์   ก านันต าบลบ้านโนน    รองประธานกรรมการ 

๓. นายสงกรานต์   กุดทิง  ประธานสภา  อบต.บ้านโนน   กรรมการ                 
  4. นางสุกัญญา  เปรมศักดา หัวหน้าส านักปลัด  อบต.บ้านโนน  กรรมการ  
  5. นางทัศนวรรณ  บอมโคตร นักวิชาการเกษตรช านาญการ  เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงาน
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  กรรมการ/เลขานุการ 
 

   โดยมีเงื่อนไขการส่ังจ่าย คือให้ผู้มีอ านาจเบิก-จ่ายเงินในบัญชีดังกล่าว  จ านวน 3  ใน  5 คน 
เป็นผู้สามารถเบิก-ถอนเงินจากบัญชีธนาคารฯ ดังกล่าวได้ ได้ 
 

   
 
 


